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 احمذیان/ استاد داوشكذٌ اقتصاد داوشگاٌ تُران  مجیذ
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 محمًدرضا فیريزمىذ/ استادیار داوشگاٌ وفت تُران

 ار داوشكذٌ حقًق ي علًم سیاسي داوشگاٌ تُراناحمذ مؤمىي راد/ استادی

 حمیذرضا ویكبخت فیىي/ استاد داوشكذٌ حقًق داوشگاٌ شُیذ بُشتي 

 علي يطىي/ داوشیار پردیس فىي داوشگاٌ تُران 

 سیذعلي َىجىي/ داوشیار داوشكذٌ حقًق داوشگاٌ شُیذ بُشتي 
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   هَسسِ چبپ ٍ اًتشبراق داًشگبُ تْراىًبشر:  



  انرژي حقوق مطالعات فصلنامه مقاله تدوين راهنماي
   نويسنده مشخصات -الف

 )انگليسي و فارسي به( باشد كامل )گان( نويسنده خانوادگي نام و نام .1
 )گـان ( نويـسنده  دانـشگاه  محل شهر و دانشگاه دانشكده، نام آموزشي، گروه علمي، رتبه تحصيالت، ميزان .2

 )انگليسي و فارسي به( شود مشخص
 .شود معرفي مقاله مسئول نويسنده .3
 .شود نوشته )گان(نويسنده تلفن و )ايميل( رايانامه .4
  مقاله هاي ضابطه -ب
 .نباشد مجله صفحه 20 از بيشتر مقاله .1
 )انگليسي و فارسي به( باشد گويا و كوتاه مقاله صفحات .2
 .باشد نشده فرستاده جايي به چاپ براي يا نشده چاپ پيشتر مقاله .3
 پـاورقي،  و مـتن  قلـم  رعايـت  :شـود  ارسـال  و نوشته فصلنامه نگارش ي  شيوه به و Word طمحي در مقاله .4

 :متن و چكيده
  )سياه( پررنگ BTitr 14   مقاله عنوان قلم -
  )سياه( پررنگ BYagut 13  اصلي هاي عنوان قلم -
   )سياه( پررنگ BYagut 12  فرعي هاي عنوان قلم -
 مقالـه  مـتن  قلـم  و BLotus 9 هـا  پـاورقي  و پايـاني  منـابع  و BLotus 10 كليدي واژگان و مقاله چكيده قلم -

BLotus 12  
  )انگليسي و فارسي به( شود نوشته كلمه 150 حداكثر و 100 حداقل مقاله چكيده .5
  )انگليسي و فارسي به( شود آورده واژه 6 حداكثر و 4 حداقل كليدي هاي واژه .6
  .شود نوشته زيرنويس صورت به ضرورت صورت در خاصاش نامهاي و تخصصي واژگان خارجي معادل .7
 .باشـد   مـي  پـذير   امكـان  انـرژي  حقـوق  فـصلنامه  سـامانه  در ارسـال  و ثبـت  طريـق  از صـرفاً  هـا   مقاله پذيرش .8
)jrels.ut.ac.ir(   
  )energy.law@ut.ac.ir( .باشد مي پذير امكان آن رايانامه طريق از فصلنامه با ارتباط .9
  اداستن هاي ضابطه -ج
 غيرمـستقيم،  يـا  مستقيم قول نقل از پس منابع است كافي و كند  مي پيروي "متني درون" روش از فصلنامه اين .1

 عنايـت، ( :نمونـه  شوند؛ معرفي :از بعد صفحه شماره )3 انتشار؛ سال )2 نويسنده؛ خانوادگي نام )1 :آوردن با فقط
1349، 25( 

 هـا   نوشـته  انتـشار،  سال كنار در )ب( و )الف( افزودن با سال، يك در نويسنده يك از منابع تعدد صورت در .2
 ).150 ،)ب( 1349 عنايت،( ،)14 ،)الف( 1349 عنايت،( :نمونه شوند، مي مشخص

 نويـسنده  چنـد  اثـر  يـك  اگر و( نويسنده، خانوادگي نام الفبايي، ترتيب به مقاله، پايان در استفاده مورد منابع .3
 .شوند مي معرفي و تنظيم )اول نويسنده الفبايي ترتيب باشد، داشته

  :است چنين كتابنامه در منبع كتاب نوشتن ترتيب .4
 محـل  چاپ، شماره جلدها، تعداد مترجم، نام كتاب، عنوان كتاب، انتشار سال نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي نام

  ناشر كتاب، نشر
  :است چنين كتابنامه در مقاله نوشتن ترتيب .5
 مجلـه،  نـام  مترجم، نام گيومه، داخل در مقاله عنوان مجله، انتشار تاريخ نويسنده، منا نويسنده، خانوادگي  نام

  مجله در مقاله آخر تا اول صفحات مجله، دوره



 
 

 1395 تاتستاني  تُار، 1، شمارِ 2مطالعات حمًق اوزصْ، ديرِ 
 مطالة فُزست

 
 

 1 ........ تحلٕل تطثٕمٓ تُزِ مالىاوٍ ي پذٔزِ ومذْ در لزاردادَاْ مشاروت در تًلٕذ وفت لارِ آفزٔما

 ناصر خذاپرستسيذنصراهلل ابراهيمي، 

 31 .................................. تزدارْ تخشٓ مىاتع آب در پزتً تعذٔل مالىٕت خصًصٓ حك تُزٌ تعادل

 اکبر جعفری نذوشن علي

الملل تا تأوٕذ تز مٕذان مشتزن  جاوثٍ اس مٕادٔه مشتزن وفت ي گاس در پزتً حمًق تٕه تزداشت ٔه

 51 ............................................................................................................................ پارس جىًتٓ

 زاده، رضا آقاطهراني توکل حبيب

 85 ....................................................................................................... سالمتٓ در معامالت ديلتٓ

 رضا طجرلو، بهساد قرباني درآباد

 121وزته فزامزسْ امزٔىا ي مىشٔه در خلٕج مىشٔهوامّ مىاتع َٕذري حمًلٓ مًافمت -تحلٕل تارٔخٓ

 زاده ، توحيذ قليکاشاني جواد

 145 .............................................................................. َاْ وفتٓ َاْ مًجًد در پزيصٌ تٕمّ رٔسه

 نسب راد، مصطفي مذاحي احمذ مؤمني

 167 ......... حمأت اس تًلٕذ تزق تجذٔذپذٔز در پزتً ممزرات ي رئّ لضأٓ ساسمان تجارت جُاوٓ

 حميذرضا نيکبخت فيني، مهذی هفتاني
 

 




