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ساا  ز    7پیشتر به مدت « فصنامه مطالعات حقوق خصوصی»
امه فصانن »شااار  باا ماا      52، 6838تا پایان بهاار   6831بهار 
سا   81به مدت ز  آن میز پیشتر  منتشر گردید  زست و «حقوق

مجنه دزمشکد  حقوق »شاار  با ما   73، 6832تا پایان  6833ز  
در بردزرماد  مقالاه یااق حقاو ی و سیاسای      « و عنو  سیاسی
 منتشر می شد.

                             
 8/66/6836 / مااور 566636/63/8 بااه مو ااو مجااو  شاااار  

صااادر  ز  یایواایون بررساای مشااریات عنااای و زرت عنااو ، 
  دزرزق زمتیا  عناای پوویشای    مشریهزین تحقیقات و فن آورق، 

 می باشد.

 

 
 سحر صادقی :مدیر اجرایی 
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 نشکده حقوق و علوم سیاسیادصاحب امتیاز: 
 روابط بین المللعضو گروه و  یاراستاد محمد رضا تخشید مدیر مسؤول:

 میاسال عضو گروه حقوق خصوصی وو  دانشیار حسن بادینی سردبیر:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شورای نویسندگان:

 سازمان انرژی اتمی ایرانای  ن هستهپژوهشگاه علوم و فنو استاد :ربیعا اسکینی
 دانشکده حقوق و علوم سیاسیو اسالمی  استاد و عضو گروه حقوق خصوصی :نجاد علی الماسی

 دانشگاه شهید بهشتی دانشیار و عضو گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکده حقوق منصور امینی:

علالوم       شالکده حقالوق و   دانشیار و عضو گروه حقوق خصوصی و اسالالمی دان  حسن جعفری تبار:

 سیاسی دانشگاه تهران

دانشیار و عضو گروه حقوق خصوصالی و اسالالمی دانشالکده حقالوق و علالوم سیاسالی        سعید حبیبا:

 دانشگاه تهران

 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیو عضواستاد  :عبداهلل شمس

 دانشیار و عضو گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس مرتضی شهبازی نیا:

 استاد و عضو گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  حامد:عباس قاسمی

 و علالوم سیاسالی   دانشالکده حقالوق   خصوصی و اسالالمی استاد و عضو گروه حقوق  :عباس کریمی

 دانشگاه تهران

 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیو عضو گروه حقوق خصوصی  استاد سید مصطفی محقق داماد:

 استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز  پژمان محمدی:



 راهنمای تدوین مقاله

   
دانشگاه  نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 'فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی' مجله تخصصی

برای  گردد. مقاالتی که پاییز و زمستان( منتشر می بار در سال )بهار، تابستان، 4 تهران است که به صورت فصلنامه
زمان به دیگر نشریات طور همقبالً در نشریه دیگری چاپ و یا بهشوند، نباید چاپ در این نشریه پذیرش می

 این نشریه از پذیرش یادداشت علمی یا مقاله کوتاه معذور است.  ارسال شده باشند.

  

 روش نگارش:  

( Single( 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 سانتی  4.4 و

 باشد.صفحه می 12 تعداد صفحات قابل قبول حداکثر - 
وب های مصهای بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژهکار بردن واژهشود که تا حد امکان از بهدر نگارش مقاله توصیه می - 

 گردد.جمهوری اسالمی ایران، توصیه می فرهنگستان
 و سایر اصطالحات خارجی در پاورقی آورده شود. های علمی،اسامی و واژه - 
ها، به باال به عدد نوشته شود )به استثنای اعداد داخل جدول 22در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد  - 

 ها(.گذاری فرموله شده در پایان جمله و شمارههای ارائها و شماره رفرنسشکل
 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 - 
 نگاشته شود که نویسنده می خواهد مطلبی را توضیح دهد.( زمانی در مقاله Footnotesها )زیرنویس - 
 ها از نوع راست به چپ باشد.فرمت جدول - 
 کادر اطراف نمودارها حذف شود. - 
( Spaceها یک فاصله )میان کلمه و نقطه ).(، کاما )،(، عالمت سوال )؟( و پرانتز )( فاصله نباشد و بعد از این عالمت - 

 درج گردد.
 متر باشد.سانتی 2.4 ( به میزانIndentهر پاراگراف به صورت تورفته )ابتدای  - 
ها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میالدی ارائه ها، تاریخها و شکلدر چکیده فارسی، متن مقاله، جدول - 

 گردد.
  
  ها:فونت 

 فونت اندازه موضوع

 Bold  B Tit 14 عنوان فارسی

 Bold B Yagut( 14، 13 ، 12) ترتیب نزولی( عناوین بعدی مقاله )به

 B Lotus 10 چکیده و واژگان کلیدی فارسی

 Times New Roman 11 چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

 B Lotus 12 متن مقاله

 B Lotus 9 منابع درون متنی فارسی

 Times New Roman 9 منابع درون متنی انگلیسی

 B Lotus 9 منابع فارسی

 Times New Roman 9 انگلیسی منابع

 B Lotus 9 پاورقی فارسی
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 5  .... ق.م(5151وضعیت معامالت مجنون ادواری در دوران مشکوک)تحلیل فقهی و حقوقی مادۀ 
 سیف اله احدی

 51  ................................................. ایران حقوق به نگرشی با انگلیس حقوقی نظام در تهاتر
 زیناب سیفی غالمعلی -اسفندیاری احمد

 11  ......................................................... ونقل حملانقالب کانتینر و آثار آن در حقوق 
 مجتبی اشراقی آرانی

 15 ................................................................ قضاوت بخش ییرهافهم عرفی و اثر 
 ساحل رمضانی تبار

 55  ............................................... ی حقوقیها گزارهنقد و توجیه نقش دلیل عقلی در تفسیر 
 آرش بادکوبه هزاوه -محسن صفری

 15  .............................. مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها ناسازگاری
 پور قوشچی سلمان علی -عباس کریمی

 551  .............. در حقوق دادرسی طرفین و ثالث مستأجر یۀتخل یاالثر شدن حکم قطع یآثار ملغ
 پژمان محمدی

 511  ........................................................... شخص ثالث یاز سو یداور های هزینه نیمأت
 وحید بذّار -منش اهلل نژندی هیبت

 الملل نیبو تحول در حقوق  ها چالشی در حل ا منطقهی کالن تجارت ها نامه موافقتنقش 
 501  ................................................................................................... یگذار هیسرما

 میثم صالحی -جعفر نوری یوشانلویی

گسترش دامنۀ صالحیت ذاتی ناشی از ارتباط دعاوی مدنی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و 
 561  ..................................................................... فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی

 بدیع فتحی -زیخیراهلل هرم

 


