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 یانرژ حقوق مطالعات یپژوهش-یعلم یۀنشر

 :ناشر
 تهران دانشگاه

 :الفبا حروف بیترت به هیریتحر أتیه یاعضا

 :ازیامت صاحب
 تهران دانشگاه

 تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده استاد/ شیرخانی محمدعلی

 تهران دانشگاه فارابي پرديس دانشگاه استاد/ شیروی عبدالحسین

 :مسئول ریمد
 ياسو يس علووم  و حقوق دانشكده ارياستاد/ دیتخش محمدرضا

 تهران دانشگاه

 تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده دانشيار/ نشاط صادقی امیر

 عالموو  دانشووگاه حقوووق دانشووكده اسووتاديار/ یاايدی علااومی حمیدرضااا
 طباطبايي

 :ریسردب
 ياسو يس علووم  و حقووق  دانشوكده  اريدانشو / زاده نیاما  الهام

 تهران دانشگاه

 تبريز دانشگاه انساني علوم دانشكده استاد/ علوی دمحمدتقییس
 تهران نفت دانشگاه استاديار/ فیروزمند محمودرضا

 تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده استاديار/ راد مؤمنی احمد

 بهشتي شهيد دانشگاه حقوق دانشكده استاد/ فینی نیكبخت حمیدرضا يصادق سحر:  ییاجرا ریمد

 تهران دانشگاه دانشيار/  نسب یساردوئ محمد یريخ يعل :یفارس راستاریو

 بهشتي شهيد دانشگاه حقوق دانشكده دانشيار/ هنجنی سیدعلی بندعالق  ونسي :یسیانگل راستاریو

  يصادق سحر :آراصفحه
 

 
 .است شده هینما هاآن در مجله نیا که یاستناد یهاگاهیپا

 journals.ut.ac.ir تهران دانشگاه يعلم مجالت نشر سامانة
 www.isc.gov.ir اسالم جهان علوم
 www.srlst.com یفناور و علوم يرساناطالع یامنطق  مرکز

 www.sid.ir يدانشگاه جهاد يعلم اطالعات گاهيپا
 www.magiran.com کشور اتينشر اطالعات بانک

 www.noormags.com نور يتخصص مجالت گاهيپا

 
 يیحا فناوری و تحقیقات علوم، وزارت 81/61/8330 تاریخ در 86201/81/3 شمارة نامۀ اساس بر مجله این

 .است شده پژوهشی ا علمی درجۀ
 

 jenergylaw@ut.ac.ir: انامهیرا ینشان

 http://.jrels.ut.ac.ir: مجله تیسا وب ینشان

 .است سندگانينو با ها مقال  مطالب صحت تيمسئول** 



  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
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