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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  

 دانشگاه تهران :ناشر  
 مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :صحافي و چاپ  
 نشگاه تهرانتهران، خيابان انقالب اسالمي، دا :نشاني پستي  
 آدرس وب سايت: www.Journals.ut.ac.ir  
 آدرس الكترونيك: http://JLQ.ut.ac.ir  
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  نشكده حقوق و علوم سياسياد: صاحب امتياز
  روابط بين المللعضو گروه  و ياراستاد محمد رضا تخشيد :مدير مسؤول

  مياسال عضو گروه حقوق خصوصي و و دانشيار حسن باديني :سردبير
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :شوراي نويسندگان

  سازمان انرژي اتمي ايراناي  ن هستهپژوهشگاه علوم و فنو استاد :ربيعا اسكيني
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

  گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتيو عضواستاد  :عبداهللا شمس
دانشيار و عضو گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه تربيت  :ازي نيامرتضي شهب
  مدرس

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

دانشكده حقوق دانشگاه شهيد و عضو گروه حقوق خصوصي استاد  :سيد مصطفي محقق داماد
 بهشتي



 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

 



 فهرست مطالب
 

 734  ............................................................................................ عامل زمان در تعارض قوانین

 زاده حسینعلیمهدی  ،نجادعلی الماسی

دهندۀ    نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیل

 754  ............................................................................................................ ارهستۀ حقوقی باز

 فروزان بروجنیفرناز  ،حسن بادینی

 745  .................................چالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی

 رویا رحمانی ،رحمانی سعید ،محمود باقری

 795  ........................................................................................ منطق استۀالل حقوقی و قضایی

 احمد دیلمی

 513  .... فرانسه و حقوقبا نگاهی به رویۀ قضایی  قابلیت اعتراض ثالث به قرارها ۀنقۀی بر نظری

 سام محمدی ،جهانبخش رهنمای کرد آسیابی

 533  ........................................................................... نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

 علیرضا مظلوم رهنی ،پژمان پیروزی ،سهیل طاهری ،مجتبی زمانی

پرلمان تأملی بدر چگدونگی تبعیدت منطدق      عقالنیت عملی ارسطویی چون مبنای منطق حقوقی

 553  ...................................................................................................... حقوق از فلسفۀ حقوق

 شهابیمهدی 

 543  ........................................ استخراج قاعۀ  عمومی در مساله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری

 زاده ندا خوان ،محسن صادقی

 591  .................................................................................... مرجع صالح برای تفسیر رأی داور

 پور محمدکاظم مهتاب ،عباس میرشکاری

 909  .......................................... فناوری زنجیر  بلوک، قراردادهای هوشمنۀ و آینۀ  علم حقوق

 علی نصیری اقدم

 924  .................. طرح نظریۀ تعهۀات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

  یزدانیان علیرضا




