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 سـال از    7پيشتر به مدت    » فصنامه مطالعات حقوق خصوصي   «
امه فـصلن « شـماره بـا نـام        25،  1393 تا پايان بهـار      1386بهار  
 سال  36به مدت   از آن نيز     پيشتر    منتشر گرديده است و    »حقوق

مجله دانشكده حقوق   « شماره با نام     74،  1385 تا پايان    1349از  
در بردارنـده مقالـه هـاي حقـوقي و سياسـي           » و علوم سياسي  
  .منتشر مي شد

                              
ــماره  ــوز ش ــه موجــب مج ــورخ/ 211191/18/3 ب  3/11/1391 م

صــادره از كميــسيون بررســي نــشريات علمــي وزارت علــوم، 
   داراي امتياز علمـي پژوهـشي       نشريهاين  تحقيقات و فن آوري،     

  .مي باشد
 
  
 سحر صادقي :مدير اجرايي 

 فاطمه جهانگيري: ويراستار فارسي  
 دانشگاه تهران :ناشر  
 مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :صحافي و چاپ  
 تهران، خيابان انقالب اسالمي، دانشگاه تهران :نشاني پستي  
 آدرس وب سايت: www.Journals.ut.ac.ir  
 آدرس الكترونيك: http://JLQ.ut.ac.ir  
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 راهنماي تدوين مقاله

   
   

دانشگاه تهران است كه به صورت  نشريه علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي  'فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي' مجله تخصصي
 در نشريه شوند، نبايد قبالًبراي چاپ در اين نشريه پذيرش مي مقاالتي كه. گردد منتشر مي) پاييز و زمستان بهار، تابستان،( بار در سال 4 فصلنامه

  . اين نشريه از پذيرش يادداشت علمي يا مقاله كوتاه معذور است .زمان به ديگر نشريات ارسال شده باشندطور همديگري چاپ و يا به
   

  :روش نگارش   
متر در چپ و تيسان   4.5 و) Single(و با فاصله خطوط يك ) 4A(متر  سانتي7/29 × 21هاي مقاله روي كاغذ سفيد به ابعاد  كليه بخش-  

  . تهيه گردد Microsoft Wordافزار با نرم  سانتي متر در باال و پايين،5.1راست و 
  .باشد صفحه مي20  تعداد صفحات قابل قبول حداكثر- 
جمهوري  رهنگستانهاي مصوب فاستفاده از واژه. هاي بيگانه پرهيز شودكار بردن واژهشود كه تا حد امكان از به در نگارش مقاله توصيه مي- 

  .گردداسالمي ايران، توصيه مي
  .و ساير اصطالحات خارجي در پاورقي آورده شود هاي علمي، اسامي و واژه- 
       ها و شمارهها، شكلبه استثناي اعداد داخل جدول( به باال به عدد نوشته شود 10 در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد - 

  ).هاگذاري فرمولائه شده در پايان جمله و شمارههاي اررفرنس
  ).هاها و شكلبه استثناي جدول(به صورت كلمه درصد نوشته شود %  در متن مقاله،  - 
  .ترتيب در ابتدا و انتهاي مقاله ارائه گردد چكيده فارسي و انگليسي در دو برگه جداگانه به- 
  .زماني در مقاله نگاشته شود كه نويسنده مي خواهد مطلبي را توضيح دهد) Footnotes(ها  زيرنويس- 
  .ها از نوع راست به چپ باشد فرمت جدول- 
  . كادر اطراف نمودارها حذف شود- 
  . گردددرج) Space(ها يك فاصله فاصله نباشد و بعد از اين عالمت() و پرانتز ) ؟(، عالمت سوال )،(، كاما (.) ميان كلمه و نقطه - 
  .متر باشد سانتي0.5 به ميزان) Indent( ابتداي هر پاراگراف به صورت تورفته - 
  .ها به شمسي و فقط در چكيده انگليسي به ميالدي ارائه گرددها، تاريخها و شكل در چكيده فارسي، متن مقاله، جدول- 
   
   :هافونت 

 فونت اندازه موضوع

 Bold  B Tit 14 عنوان فارسي

   به ترتيب (ين بعدي مقاله عناو
 )نزولي

)12،  13 ،14 (
Bold B Yagut 

 B Lotus 10 چكيده و واژگان كليدي فارسي

 Times New 11 چكيده و واژگان كليدي انگليسي
Roman 

 B Lotus 12 متن مقاله

 B Lotus 9 منابع درون متني فارسي

 Times New 9 منابع درون متني انگليسي
Roman 

 B Lotus 9 رسيمنابع فا

 Times New 9 منابع انگليسي
Roman 

 B Lotus 9 پاورقي فارسي
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