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 هطبلعبت حقَق اًرشٕ پصٍّشٖ-ًشرٗٔ علوٖ

 ًبشر:
شگبُ تْراى  دًا

٘أت تحرٗرِٗ ِث ترت٘ت حرٍف الفجب:  اعضبّٕ 

 صبحت اهت٘بز:
شگبُ تْراى شکذُ حقَقٍ  علَم س٘بسٖ دًا  دًا

 /  حقوق و علوم سيبسي دانشگبه تهراناستبد دانشكذه هحوذعٖل ش٘رخبًٖ

 / استبد دانشگبه پرديس فبرابي دانشگبه تهرانعجذالحس٘ي ش٘رٍٕ

 هذٗر هسئَل:
استبديبر دانشكذه حقوق و علووم سيبسوي   هحوذرضب تخش٘ذ/ 

 دانشگبه تهران

شبط/   دانشيبر دانشكذه حقوق و علوم سيبسي دانشگبه تهراناه٘ر صبدقًٖ 

ااسدٕ/   ٖٗ اسووتبديبر دانشووكذه حقوووق دانشووگبه ع  وو  حو٘ذرضااب علااَه
 طببطببيي

ر:  سرد٘ث
بم اها٘ي زادُ/   دانشويبر دانشوكذه حقووق و علووم سيبسوي      اْل

 دانشگبه تهران

 استبد دانشكذه علوم انسبني دانشگبه تبريسس٘ذهحوذتقٖ علَٕ/ 
 استبديبر دانشگبه نفت تهرانهحوَدرضب ف٘رٍزهٌذ/ 

 دانشكذه حقوق و علوم سيبسي دانشگبه تهراناستبديبر احوذ هؤهٌٖ راد/ 

کجخت فٌٖ٘/  داخلٖ: هرٗن خبدهٖ هذٗر  استبد دانشكذه حقوق دانشگبه شهيذ بهشتيحو٘ذرضب ً٘

 دانشيبر دانشگبه تهران/  سبردٍئٖ ًست هحوذ عبطف  فتحيويراستبر فبرسي: 

ٌجٌٖ/  بنذ ع ق  يونسويراستبر انگليسي:   ّ  حقوق دانشگبه شهيذ بهشتيدانشيبر دانشكذه س٘ذعٖل

  زاد آرا: زينب فرخنذه صفح 
 

 
 ها ومایه شده است.های استىادی که ایه مجله در آنپایگاه

 journals.ut.ac.ir سب بنة نشر  ج ت علمي دانشگبه تهران
 www.isc.gov.ir علوم جهبن اس م

 www.srlst.com رسبني علوم و فنبوری ای اط ع  رکس  نطق 
 www.sid.ir پبيگبه اط عبت علمي جهبد دانشگبهي

 www.magiran.com ببنک اط عبت نشريبت کشور
 www.noormags.com پبيگبه  ج ت تخصصي نور

 
ٍزارت علَم، تحق٘قبت ٍ فٌبٍرٕ حبٗس  11/01/1330در تبرٗخ  10201/11/3ًبهٔ شوبرٓ  اٗي هجلِ ثر اسبض

 درجٔ علوٖ ا پصٍّشٖ شذُ است.
 

آرر، داًشکذُ حقَق ٍ علَم س٘بسٖ داًشگبُ تْراى، هرکس  10ًشبًٖ: تْراى، ه٘ذاى اًقالة، خ٘بثبى 

 هطبلعبت حقَق اًرشٕ

 energy.law@ut.ac.irًشبًٖ راٗبًبهِ: 

 http://.jrels.ut.ac.irًشبًٖ ٍة سبٗت هجلِ: 

 **  سئوليت صحت  طبلب  قبل  هب بب نويسنذگبن است.



  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



 
 7931 صهستبىٍ  پبٗ٘ض، 2، ضوبسٓ 4هطبلؼبت حمَق اًشطٕ، دٍسٓ 

 هطبلت فْشست
 
 261  ّبٕ ًبضٖ اص آى دس صٌؼت ًفت ٍ گبص ّب ٍ چبلص طشح تَسؼٔ استفبدٓ حذاوثشٕ اص الضام سْن داخل ٍ فشصت

 چْرُ سیذ ًصراهلل ابراّیوی، فاطوِ خَش
دس لشاسدادّبٕ ًَٗي ثبالدستٖ صنٌؼت   الفبتتّبٕ حل ٍفصل اخ آه٘ض ٍ ضشاٗط جبٗگضٗي؛ سٍش حل هسبلوت

 IPC ........................................................................................................  239ًفت ٍ گبص ثب تأو٘ذ ثش لشاسداد 
 ًیا، عواد هالابراّیوی بْطیذ ارفع

 927  ................................................................ س٘بست جٌبٖٗ تفٌٌٖ٘ اٗشاى دس خصَظ تشٍسٗسن ػلِ٘ اًشطٕ
 اسذی جًََضی، اکبر ٍرٍائیذ هحو

ٍلت دمثشسسٖ تطج٘ شطٕ دس ثخصٖ ه٘ضاى اثشگزاسٕ د بدّبٕ تٌظ٘ن همشسات ًا  943  ..... ّبٕ ثشق، ًفت ٍ گبص س استمالل ًْ
 زادُ، لیلی هقیوی الْام اهیي

ّنبٕ گنبصٕ    ّبٕ داٍسٕ اٗىس٘ذ ثِ دفبع ضشٍست ٍ ضشط اسنتثٌب  تنأهلٖ ثنش پشًٍنذُ     شد دَٗاىثشسسٖ سٍٗى
 911  ..................................................................................................................................................اًت٘يطآس

 هْذی پیری، هحوذرضا ضکیب، بْارُ احوذپَر
 404  ..................................................................... الولل اًشطٕ حك ثش تَسؼِ ِث هثبٔث حمّٖ ثطشٕ دس گستشٓ حمَق ث٘ي

 حجت سلیوی ترکواًی
 421  بدٗي ًفت ٍ گبص هطتشن هشصٕ؛ حشوت دس هس٘ش الگَٕ ثَهّٖبٕ هتذاٍل فشاگ٘ش تَسؼٔ ه٘ ًبهِ ّبٕ هَافمت چبلص

 سعیذ ضیرکًَذ، یَسف هَالیی، سعیذ رًجبراى
 467  ... ّب ثش هٌبثغ طج٘ؼٖ تلگزاسٕ دٍگبًٔ اًشطٕ دس سبصهبى تجبست جْبًٖ ثب تأو٘ذ ثش اصل حبوو٘ت  دائوٖ دٍ ل٘وت

 جن عبذالحسیي ضیرٍی، هْسا فرحاى
 439  .................... الوللٖ ف٘ذٗه ت لشاسداسٕ ٍصاست ًفت ٍ ًوًَِ لشاسدادّبٕ ث٘يّبٕ حل ٍ فصل اختالفب همبٗسٔ ّ٘ئت

 رضا طجرلَ، صادق عبذی
 471  ..................................................................... تحل٘ل هبّ٘ت دسآهذّبٕ ضشوت هلٖ ًفت اٗشاى ٍ ًظبم حمَلٖ حبون آى

   زّرا گَدرزی، ٍلی رستوی
شاى ) ثشسسٖ همبٗسِ غ هتمبثل ٍ لشاسداد ًفٖت ٗا ٖ    دس( IPCٕا چبسچَة لشاسدادٕ ٘ث ، ضنٌبخت  خصنَظ حمنَق هنبلى٘ت

 441  .................................................................................................................................................................رخبٗش ٍ سطٗن هبلٖ
 حویذرضا ًیکبخت فیٌی، هحوَد باقری، الِْ قرباًی

نبٕ        بسّبٕ ضذّ سلبثٖت ضشوتسفت ٖ.سنٖ ٍ ضنوبًت اجشّا ٕ.پ ّبٕ  ًفٖت خبسجٖ دس هشحلنٔ هٌبلصنبت لشاسدادّنبٕ آ
 417  ....................................................................................................................................................... لَاػذ سلبثت دس لجبل آى

 سیذ اصغر ٌّذی، زّرا درٍیص

 




