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 راهنمای تدوین مقاله

   
دانشگاه تهران است که به  نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 'فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی' مجله تخصصی

-برای چاپ در این نشریه پذیرش می گردد. مقاالتی که پاییز و زمستان( منتشر می بار در سال )بهار، تابستان، 4 صورت فصلنامه

این نشریه از پذیرش یادداشت   زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.طور همدر نشریه دیگری چاپ و یا به شوند، نباید قبالً
 علمی یا مقاله کوتاه معذور است.

  
 روش نگارش:

-تیسان  4.4 ( وSingle( و با فاصله خطوط یک )A4متر )سانتی 7/12×  12های مقاله روی کاغذ سفید به ابعاد کلیه بخش -

 تهیه گردد.  Microsoft Wordافزار با نرم سانتی متر در باال و پایین، 4.2متر در چپ و راست و 

 باشد.صفحه می 12 تعداد صفحات قابل قبول حداکثر -
های مصوب های بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژهکار بردن واژهشود که تا حد امکان از بهدر نگارش مقاله توصیه می -
 گردد.جمهوری اسالمی ایران، توصیه می رهنگستانف
 و سایر اصطالحات خارجی در پاورقی آورده شود. های علمی،اسامی و واژه -
ها و ها، شکلبه باال به عدد نوشته شود )به استثنای اعداد داخل جدول 22در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد  -

 ها(.گذاری فرموله در پایان جمله و شمارههای ارائه شدشماره رفرنس
 ها(.ها و شکلدر متن مقاله، % به صورت کلمه درصد نوشته شود )به استثنای جدول  -
 ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به -
 ( زمانی در مقاله نگاشته شود که نویسنده می خواهد مطلبی را توضیح دهد.Footnotesها )زیرنویس -
 ها از نوع راست به چپ باشد.فرمت جدول -
 کادر اطراف نمودارها حذف شود. -
 گردد. ( درجSpaceها یک فاصله )میان کلمه و نقطه ).(، کاما )،(، عالمت سوال )؟( و پرانتز )( فاصله نباشد و بعد از این عالمت -
 متر باشد.سانتی 2.4 ( به میزانIndentابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته ) -
 ها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میالدی ارائه گردد.ها، تاریخها و شکلدر چکیده فارسی، متن مقاله، جدول -
  ها:فونت 

 فونت اندازه موضوع

 Bold  B Tit 24 عنوان فارسی

 Bold B Yagut( 24، 21 ، 21) ین بعدی مقاله )به ترتیب نزولی(عناو

 B Lotus 22 چکیده و واژگان کلیدی فارسی

 Times New Roman 22 چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

 B Lotus 21 متن مقاله

 B Lotus 2 منابع درون متنی فارسی

 Times New Roman 2 منابع درون متنی انگلیسی

 B Lotus 2 منابع فارسی

 Times New Roman 2 منابع انگلیسی

 B Lotus 2 پاورقی فارسی
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