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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،     
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دانشكده حقوق و علوم  و اسالمي استاد و عضو گروه حقوق خصوصي :نجاد علي الماسي

 سياسي
 دانشگاه دانشيار و عضو گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكده حقوق :منصور اميني
  شهيد بهشتي

     دانشيار و عضو گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكده حقوق و  :حسن جعفري تبار
  علوم سياسي دانشگاه تهران

دانشيار و عضو گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكده حقوق و علوم سياسي  :سعيد حبيبا
  دانشگاه تهران
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  مدرس

 و علوم  دانشكده حقوقخصوصي و اسالمياستاد و عضو گروه حقوق  :عباس كريمي
   دانشگاه تهرانسياسي
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  راهنماي تدوين مقاله
  

شوند كه افزون هايي پذيرفته مي پژوهشي اين مجله، فقط مقاله– ماندن جايگاه علمي ظفحي ابر
هاي شكلي زير نيز نوشته شده داشتن محتواي علمي به تشخيص داوران متخصص، با رعايت ضابطه بر

  :باشند
  

  هاي نويسنده ضابطه–الف 
  ؛)به فارسي و انگليسي(كامل باشد ) گان (هنام و نام خانوادگي نويسند  .1
  نام دانشكده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه  ميزان تحصيالت، رتبه علمي، گروه آموزشي،  .2

 ؛)به فارسي و انگليسي(مشخص شود ) گان(نويسنده  
  ؛نويسندة مسئول مقاله معرفي گردد  .3
  ؛ايميل نوشته شود  .4
 ؛فاكس نوشته شود  .5
 .اره تلفن آورده شودنشاني، كد پستي و شم  .6
  هاي مقاله ضابطه-ب 
 ؛ صفحه نباشد20مقاله بيشتر از   .1
 ، از چپ و cm 5.1 ، از پايين cm 5.1 و حاشيه ها از باال A4صفحات مجله بصورت  -

  . استcm 4.5 راست
 ؛)به فارسي و انگليسي(عنوان مقاله كوتاه و گويا باشد   .2
 ؛به جايي فرستاده نشده باشدپيشتر جايي چاپ نشده يا براي چاپ مقاله   .3
 .فرستادن سه نسخه چاپي از مقاله به منظور تسريع در داوري الزامي است  .4
رعايت : و به شيوه ي نگارش مجله نوشته و ارسال شود Word 2003يا2007  مقاله در محيط  .5

 قلم متن و پاورقي، طول سطر چكيده و متن، 
  )سياه(       پررنگ  Titr 2            14 قلم عنوان مقاله              -
  )سياه(      پررنگ   Yagut 2         13 قلم عنوان هاي اصلي       -
  )سياه(      پررنگ  Yagut   2        12 قلم عنوان هاي فرعي       -
 و Lotus 2  9 و منابع پاياني و پاورقي هاLotus 2 10  قلم چكيده مقاله و واژگان كليدي-

 Lotus 12 2له قلم متن مقا
 ؛) انگليسي وبه فارسي(ته شود ش نوكلمه 150  و حداكثر100حداقل چكيده مقاله   .6
 ؛)سييبه فارسي و انگل(واژه آورده شود  10كثر ا و حد5حداقل هاي كليدي واژه  .7
 .در پايين صفحه آورده شودمعادل انگليسي واژگان تخصصي و نامهاي اشخاص   .8
 ؛پذيرداين مجله مقاله ترجمه شده نمي  .9

 .شودمقاالت رد شده عودت داده نمي .10
 
  هاي استنادضابطه. ج 
كند و كافي است منابع پس از نقل قول پيروي مي» درون متني«اين مجله از روش استناد  .1

صفحه شماره ) 3 ؛سال انتشار) 2 ؛نام خانوادگي نويسنده) 1مستقيم يا غيرمستقيم، فقط با آوردن 
  ). 25، ص 1349عنايت، : (پرانتز معرفي شوند؛ نمونه داخل

در كنار سال انتشار، ) ب(و ) الف(فزودن ا در صورت تعدد منابع از يك نويسنده در يك سال، با .2
، )ب (1349عنايت، (، )14، ص )الف (1349عنايت، : ( نمونه،شوندها مشخص مينوشته
  ). 150ص

و اگر يك اثر چند (ايان مقاله، به ترتيب الفبايي، نام خانوادگي نويسنده، منابع مورد استفاده در پ .3
  . شوندتنظيم و معرفي مي) اشد، ترتيب الفبايي نويسنده اولبنويسنده داشته 

  : ترتيب نوشتن كتاب منبع در كتابنامه چنين است .4
نام مترجم، تعداد جلدها، ، عنوان كتاب) سال انتشار كتاب(نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده    

  .ناشر: شماره چاپ، محل نشر كتاب
  : ترتيب نوشتن مقاله منبع در كتابنامه چنين است .5
عنوان مقاله در داخل گيومه، نام مترجم، ) تاريخ انتشار مجله(نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده  .6

 . مجله، صفحات اول تا آخر مقاله در مجله ، دوره نام مجله
  .شوندمنابع به زبان خارجي نيز با ترتيب باال آورده مي .7



 فهرست مطالب
 

   
 963  الوللٖ ًبشٖ از اجرإ ًبدرست تشرٗفبت گورکٖ صدٗبى حول ب٘يتهسئَل٘ت هدًٖ ه

 هجتبی اشراقی آراًی

 983 تحل٘ل شٌبسبٖٗ ٍ اجرإ آرإ خبرجٖ هبلک٘ت فکرٕ در پرتَ هبّ٘ت ٍٗژٓ اٗي اهَال

 ، هرتضی ًصیری، هحوَد صادقیهْاجری السادات ایرٍاًی فاطوِ

 903 ..... ّبٕ سْبهٖ ّبٕ کل٘دِٕ ًظبم ادارٓ شرکت رٍٗکرد ًظبم حمَلٖ اٗراى بِ شبخصِ

 پَر، حسیي عابدیٌی بْرام تقی

مۀَق هصۀر ٍ   رجَع از ٍص٘ت تول٘کٖ در حمَق هدًٖ اٗراى بب هطبلعۀٔ تطی٘مۀٖ در ح  
 924  ............................................................................................................... گل٘ساً

 زادُ، غالهحسیي عسگری علی تقی

ى از طرٗك عمد صلح  994  .................................................................. ح٘لِ ٍ تملب ًسیت بِ لبًَ
 سید هْدی دادهرزی، هحود بافْن

 969 ................................... ارزٗببٖ دسترسٖ بِ دادگسترٕ در ًظبم دادرسٖ هدًٖ اٗراى

 ًیا، هجتبی ّوتی، صدیقِ جَاى هرتضی شْبازی

 989  .......................... ىاٗرا« س٘ستن ثیت هبلک٘ت صٌعتٖ» حك دسترسٖ بِ اطالعبت در

 ًسریي طباطبائی حصاری

 409  ..............................  پرتَ فمِ، حمَق ٍ هطبلعبت تطی٘مٖتحل٘ل ارزّبٕ هجبزٕ در 

 اصغر هحوَدی

 429   ..................................................................................................................... حك جلَت

 عباس هیرشکاری

 499  .................................. گر ٍ جبٗگبُ آى در حمَق لراردادّب مهفَْم ٍ هیبًٖ لرارداد خَدالسا

 هحودحسیي ٍکیلی هقدم




