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  يانرژ حقوق مطالعات يعلم ةينشر
  :الفبا حروف بيترت به هيريتحر أتيه ياعضا
 ياسـ يس علـوم  و حقـوق  دانـشكده  اريدانـش   /زاده نيام الهام

  تهران دانشگاه
 سياسـي  علـوم  و حقوق دانشكده استاد/ باغ قره يجبار منصور
  يطباطبائ عالمه دانشگاه
 پژوهـشكده  حقـوق  و فقـه  گـروه  استاد / اين حكمت محمود

  ياسالم يهانظام
  ياسـ يس علـوم  و حقـوق  دانشكده استاد / پور داراب مهراب
  يبهشت ديشه دانشگاه
 ياسـ يس علـوم  و حقوق دانشكده اريدانش/نسب يساردوئ محمد
  تهران دانشگاه
ـ  محمد ـ  يعل  علـوم  و حقـوق  دانـشكده  اسـتاد  /يرخانيش

  تهران دانشگاه ياسيس
 تهران دانشگاه حقوق دانشكده استاد /يرويش نيعبدالحس

  )يفاراب سيپرد(
 سياسـي  علـوم  و حقـوق  دانـشكده  اريدانش/ نشاط يصادق ريام

  تهران دانشگاه
 ي و اجتمـاع   ينـسان استاد دانشكده علوم ا   / يعلو يمحمدتق

  زيدانشگاه تبر
ار دانشكده حقـوق و علـوم     يدانش/ يزدي يعلوم درضايحم
  يي دانشگاه عالمه طباطباياسيس

 ياسـ يار دانشكده حقـوق و علـوم س       يدانش/ راد يمؤمن احمد
  دانشگاه تهران

  :ناشر
  تهران دانشگاه
  :ازيامت صاحب
  تهران دانشگاه

  :مسئول ريمد
 ياسيس علوم و حقوق دانشكده استاد/ ييآقا داود

  تهران دانشگاه
  :ريسردب
 ياسيس علوم و حقوق دانشكده اريدانش/ زاده نيام الهام

  تهران دانشگاه
  يصادق سحر : يياجرا ريمد
  يريخ يعل :يفارس راستاريو
  بندعالقه ونسي :يسيانگل راستاريو

  يصادق سحر :آراصفحه

 علـوم  و حقـوق  دانـشكده  استاد /ينيف كبختين درضايحم
  يبهشت ديشه دانشگاه ياسيس
 ياسـ يار دانشكده حقوق و علوم س     يدانش /يهنجن يعل ديس

  يد بهشتيدانشگاه شه
    

  .است شده هينما هاآن در مجله نيا كه ياستناد يهاگاهيپا
  journals.ut.ac.ir  تهران دانشگاه يعلم مجالت نشر سامانة
  www.isc.gov.ir  اسالم جهان علوم
  www.srlst.com  يفناور و علوم يرساناطالع يامنطقه مركز

  www.sid.ir  يدانشگاه جهاد يعلم اطالعات گاهيپا
  www.magiran.com  كشور اتينشر اطالعات بانك

  www.noormags.com  نور يتخصص مجالت گاهيپا
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  هن مقالي تدويراهنما
    

دانشگاه تهران است كه به صورت دو   ياسي دانشكده حقوق و علوم سيه علمينشر 'يفصلنامه مطالعات حقوق انرژ'  يمجله تخصص
د قبالً يشوند، نبايرش ميه پذين نشري چاپ در ايبرا   كهيمقاالت. گردديمنتشر م) ز و زمستانييپا- بهار و تابستان( بار در سال 2  فصلنامه
ا مقاله كوتاه ي يادداشت علميرش يه از پذين نشري ا  .ات ارسال شده باشنديگر نشريزمان به دطور هما بهي چاپ و يگريه ديدر نشر

  .معذور است
   
  :روش نگارش   
متر در يسانت   4.5 و) Single(ك يو با فاصله خطوط ) 4A(متر ي سانت7/29 × 21د به ابعاد ي كاغذ سفي مقاله رويهاه بخشي كل-   

  .ه گرددي ته  Microsoft Wordافزار با نرم  ن،يي متر در باال و پاي سانت5.1راست و چپ و 
  .باشدي صفحه م20   تعداد صفحات قابل قبول حداكثر- 
 مصوب يهااستفاده از واژه. ز شوديگانه پرهي بيهاكار بردن واژهشود كه تا حد امكان از بهيه مي در نگارش مقاله توص- 

  .گردديه ميران، توصي اي اسالميجمهور فرهنگستان
  . آورده شودي در پاورقير اصطالحات خارجيو سا  ،ي علميها و واژهي اسام- 
ها و شماره ها، شكل اعداد داخل جدوليبه استثنا( به باال به عدد نوشته شود 10 در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد - 

  ).ها فرموليگذار و شمارهان جملهي ارائه شده در پايهارفرنس
  ).هاها و شكل جدوليبه استثنا(به صورت كلمه درصد نوشته شود %  در متن مقاله،   - 
  . مقاله ارائه گردديب در ابتدا و انتهايترت در دو برگه جداگانه بهيسي و انگليده فارسي چك- 
  .ح دهدي را توضي خواهد مطلبي مسندهي در مقاله نگاشته شود كه نويزمان) Footnotes(ها سيرنوي ز- 
  .ها از نوع راست به چپ باشد فرمت جدول- 
  . كادر اطراف نمودارها حذف شود- 
  .درج گردد) Space(ك فاصله يها ن عالمتيفاصله نباشد و بعد از ا() و پرانتز ) ؟(، عالمت سوال )،(، كاما (.)ان كلمه و نقطه ي م- 
  .متر باشدي سانت0.5  زاني به م)Indent(ورفته  هر پاراگراف به صورت تي ابتدا- 
  . ارائه گردديالدي به ميسيده انگلي و فقط در چكيها به شمسخيها، تارها و شكل، متن مقاله، جدوليده فارسي در چك- 
   

   :ھافونت    
   

 فونت اندازه موضوع
 Bold  B Tit 14 يعنوان فارس

) 14، 13  ،12( )يب نزوليبه ترت( مقاله ين بعديعناو
Bold B Yagut 

 B Lotus 10 ي فارسيديده و واژگان كليچك
Times New Roman 11 يسي انگليديده و واژگان كليچك

 B Lotus 12 متن مقاله
 B Lotus 9 ي فارسيمنابع درون متن
Times New Roman 9 يسي انگليمنابع درون متن

 B Lotus 9 يمنابع فارس
Times New Roman 9 يسيمنابع انگل

 B Lotus 9 ي فارسيپاورق
Times New Roman 9 يسي انگليپاورق

 
 



 
 

 
 

 
 
 
   مطالبفهرست

  
  1400 بهار و تابستان  ،1 ۀشمار  ،7 ۀرمطالعات حقوق انرژي، دو

  
 
  1...................)يباالدست قرارداد  ةميضم (نفت فروش تبلندمد قرارداد رييتغ در زبانيم دولت ارياخت

  طجرلو رضا - نژادييطباطبا محمد ديس - يافشار محمدرضا
 يفرامرز لولة خطوط قيطر از يعيطب گاز انتقال و فروش يهاموافقتنامه يبرا يقرارداد يالگو ليتحل
 19.......................................................................................رانيا يبرا نهيبه نمونة بر ديتأك با

  آذرنژاد يمهد -  زادهنيام الهام
  37 .....................عمل تا هينظر از گاز؛ ةصادركنند يكشورها مجمع كرديرو در داريپا ةتوسع گاهيجا

 يتركمان يميسل حجت -يپشم بهرام
  59........ونزوئال به نيبنز حامل يرانيا يهاكشنفت فيتوق قرار صدور در كايآمر اقدام يقوقح ليتحل

  ياقبال وانيك - فريموسو نيحس ديس - يديرش مهناز
   ةنحو و ينفت يهافرآورده و خام نفت دوفروشيخر از يناش اختالفات بر ياقتصاد يهاميتحر اثر 
  75...................................................................................................................................آنها از يريشگيپ
 يهمدان يجعفر يمصطف - يرضو محمدحسن ديس

   در آن ياجرا ةنحو و وگازنفت صنعت اختالفات وفصلحل در يكارشناس ميتصم يهايژگيو يبررس
 97........................................................................................................رانيا ييقضا محاكم
  نامدار ديسع - نسبيساردوئ محمد
  119.................يساحل دولت ةحاكم حقوق تا منافع تقابل از ؛ييايردريز يارتباطات كابل يحقوق ابعاد
 يصالح جواد
   سازمان ياتيمال ةنمون قرارداد پرتو در يفرامرز وگازنفت ةلول خطوط يحقوق تيماه يبررس

  137...............................................................................اقتصادي ةتوسع و همكاري يالمللنيب
   فريصالح رضايعل

     بر ديتأك با نفت وزارت يقرارداد اختالف حل يهاأتيه ماتيتصم يآورالزام و اعتبار دامنة
  155.........................................................يدولت يهاشركت اموال دربارة اختالفات يريپذيداور

 هزاوه بادكوبه آرش - يصفر محسن
   173...ينفت مشترك اتيعمل يهانامهموافقت در ينفت ساتيتأس دنيبرچ ةمرحل در تعهد نقض مقررات

  يمين كري ام-يصادق عبد
  189........................................رانياحقوق  صادرات گاز با ي ثمن شناور در قراردادهايريپذقيتطب
 يزدي يعلوم درضايحم - انيحاج يمحمدمهد - ديجاو يقاسم رضايعل

  211.........................)رانيا يمورد ةمطالع (يشهروند حقوق و يمل تيامن ،يانرژ تيامن بر يدرآمد
 يداود يمهد - يمتق ميابراه

 


