دورة پنجم ،شمارة اول
بهار و تابستان 8931

نشریۀ علمی-پژوهشی مطالعات حقوق انرژی
ناشر:
دانشگاه تهران
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
محمدرضا تخشید /استاديار دانشكده حقوق و علووم سياسوي
دانشگاه تهران
سردبیر:
الهام اماین زاده /دانشويار دانشوكده حقووق و علووم سياسوي
دانشگاه تهران
مدیر اجرایی  :سحر صادقي

ویراستار فارسی :علي خيری
ویراستار انگلیسی :يونس عالق بند
صفحهآرا :سحر صادقي

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
محمدعلی شیرخانی /استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
عبدالحسین شیروی /استاد دانشگاه پرديس فارابي دانشگاه تهران
امیر صادقی نشاط /دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
حمیدرضااا علااومی یاايدی /اسووتاديار دانشووكده حقوووق دانشووگاه عالم و
طباطبايي
سیدمحمدتقی علوی /استاد دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز
محمودرضا فیروزمند /استاديار دانشگاه نفت تهران
احمد مؤمنی راد /استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
حمیدرضا نیكبخت فینی /استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
محمد ساردوئی نسب  /دانشيار دانشگاه تهران
سیدعلی هنجنی /دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

پایگاههای استنادی که این مجله در آنها نمایه شده است.
journals.ut.ac.ir
www.isc.gov.ir
www.srlst.com
www.sid.ir
www.magiran.com
www.noormags.com

سامانة نشر مجالت علمي دانشگاه تهران
علوم جهان اسالم
مرکز منطق ای اطالعرساني علوم و فناوری
پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي
بانک اطالعات نشريات کشور
پايگاه مجالت تخصصي نور

این مجله بر اساس نامۀ شمارة  3/81/86201در تاریخ  8330/61/81وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حایي
درجۀ علمی ا پژوهشی شده است.

نشانی رایانامهjenergylaw@ut.ac.ir :
نشانی وب سایت مجلهhttp://.jrels.ut.ac.ir :

** مسئوليت صحت مطالب مقال ها با نويسندگان است.

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
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