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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
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 746  ...................................................................... پایان حضانت با بلوغ است یا بلوغ و رشد؟

 پور محمدعلی انصاری

 776  ....................گذاری آن تحلیل حقوقی ضرر اقتصادی ناشی از نقض اختراع و فرایند ارزش

 زاده سعید حبیبا، مجید حسین

 786  .............................................................. شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران

 عبداله رجبی

یت قرارداد پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایرران در  عتأثیر عدم مشرو

 606  ............................ استفادۀ کالن بانکی )معروف به اختالس سه هزار میلیاردی( پروندۀ سوء

 نیا، فرشته گروئی شهبازیمرتضی 

در کرارکرد   «حفاظرت از محرمران ی  »و  «دسترسری بره اعالعرات   »تحلیل اقتصرادی تعامرل   

 626  ......................................................................... های تجاری رسانی نهاد ثبت شرکت اعالع

 زاده نسرین طباطبائی حصاری، سروش صفی

 646  ...... اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران 2تحلیلی بر اعمال قواعد خاص حل تعارض در مقررۀ رم

 همایون مافی، سیده عارفه سعیدی گل سفیدی

 677  .....................دادرسی و دفاع ماهوی( آیینیک )عدم پذیرش، ایرادات آیینگانۀ  شناخت سه

 ار فیروزجائیتب مجید غمامی، هادی ملکن محسنی، سح

 687  . با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران 2002های مشمول کنوانسیون سن اپور  نامه قلمرو سازش

 رضا معبودی نیشابوری، سید علیرضا رضائی

تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجراری توسرط مردیر و ضرمانت ا ررای آن      

 807  ..................................................................... )مطالعه در حقوق ان لیس و آمریکا و ایران(

 عیسی مقدم

 802  ران آنبرویۀ قضایی محاکم ایران در مورد صدمات روانی وارده بر مسافران هوایی و نحوۀ  

 جمشید نورشرق، حمیدرضا چاووشی، مجتبی اصغریان




