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راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق اﻧﺮژي
اﻟﻒ -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
.1
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﮔﺎن( ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(
.2
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ،رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻧﺎم داﻧﺸﻜﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ داﻧـﺸﮕﺎه ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه )ﮔـﺎن(
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(
.3
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد.
.4
راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ )اﻳﻤﻴﻞ( و ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ب -ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  20ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
.1
.2
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(
.3
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
.4
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  Wordو ﺑﻪﺷﻴﻮه ي ﻧﮕﺎرش ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ارﺳـﺎل ﺷـﻮد :رﻋﺎﻳـﺖ ﻗﻠـﻢ ﻣـﺘﻦ و ﭘـﺎورﻗﻲ،
ﭼﻜﻴﺪه و ﻣﺘﻦ:
 ﻗﻠﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ BTitr 14ﭘﺮرﻧﮓ )ﺳﻴﺎه(
 ﻗﻠﻢ ﻋﻨﻮانﻫﺎي اﺻﻠﻲ  BYagut 13ﭘﺮرﻧﮓ )ﺳﻴﺎه( ﻗﻠﻢ ﻋﻨﻮانﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ  BYagut 12ﭘﺮرﻧﮓ )ﺳﻴﺎه( ﻗﻠﻢ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ و واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي  BLotus 10و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ و ﭘـﺎورﻗﻲﻫـﺎ  BLotus 9و ﻗﻠـﻢ ﻣـﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪBLotus 12

 .5ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  100و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  150ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(
 .6واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺪاﻗﻞ  4و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6واژه آورده ﺷﻮد )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(
 .7ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرﺟﻲ واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻧﺎﻣﻬﺎي اﺷﺨﺎص در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 .8ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳـﻖ ﺛﺒـﺖ و ارﺳـﺎل در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘـﻮق اﻧـﺮژي اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.
)(jrels.ut.ac.ir
 .9ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(energy.law@ut.ac.ir) .
ج -ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎد
 .1اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ از روش "درونﻣﺘﻨﻲ" ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آوردن (1 :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه؛  (2ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر؛  (3ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧـﻪ) :ﻋﻨﺎﻳـﺖ،
(25 ،1349
 .2در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻳﻚ ﺳﺎل ،ﺑﺎ اﻓﺰودن )اﻟﻒ( و )ب( در ﻛﻨﺎر ﺳﺎل اﻧﺘـﺸﺎر ،ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ) :ﻋﻨﺎﻳﺖ) 1349 ،اﻟﻒ() ،(14 ،ﻋﻨﺎﻳﺖ) 1349 ،ب(.(150 ،
 .3ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه) ،و اﮔﺮ ﻳـﻚ اﺛـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول( ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .4ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊ در ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ،ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ،ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺪﻫﺎ ،ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ ،ﻣﺤـﻞ
ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب ،ﻧﺎﺷﺮ
 .5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در داﺧﻞ ﮔﻴﻮﻣﻪ ،ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻧـﺎم ﻣﺠﻠـﻪ،
دوره ﻣﺠﻠﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ

مطالعات حقوق انرژی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394
فهرست مطالب

روششناسي و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز139 ....................................................................
سيدنصراهلل ابراهيمي ،سيدعليرضا طباطبايي بافقي
تحلیل قوانین جدید در حوزۀ نفت و گاز و بررسي ظرفیت قانوني موجوود در پوریرش تحوو ت
قراردادی153 ................................................................................................................................
زهرا گودرزي ،محمود باقري
قواعد حاكم بر بیمهنامههای عملیاتي توسعة میادین نفتي فراساحل 167 ..........................................
فرخ جواندل جانانلو ،منصور احمدنژاد
اجرای موقت معاهدۀ منع جامع آزمایش هستهای و اثر آن بر ایران185 ...........................................
عبداله رجبي ،نسرين ترازي
بررسي تطبیقي مالحظات زیستمحیطي در قراردادهای بینالمللي نفت217 ....................................
سيدمصطفي زينالدين ،عصمت شاهمرادي
بررسي قراردادهای مهندسي ،اجرا و سواتت بوا شورأ تو مین موالي  )EPCFدر نظوا

نووین

قراردادهای صنعت نفت237 ..........................................................................................................
راحله سيدمرتضي حسيني
توسعة انرژیهای تجدیدپریر از منظر حقوق بینالملل257 .............................................................
سيدفضلاهلل موسوي ،مهدي پيري دمق

