
 
  

  عات حقوق انرژيفصلنامه مطال راهنماي تدوين مقاله

  نويسنده مشخصات -الف

  )به فارسي و انگليسي(كامل باشد ) گان(نام و نام خانوادگي نويسنده .1
بـه فارسـي و   ( مشـخص شـود   ) گـان (گروه آموزشي، نام دانشكده ، دانشگاه و شهر محل دانشـگاه نويسـنده   ميزان تحصيالت، رتبه علمي،  .2

  )انگليسي
  .ئول مقاله معرفي شودنويسنده مس .3
  .نوشته شود) گان(و تلفن نويسنده ايميل  .4

  ضابطه هاي مقاله -ب

  .نباشد مجله صفحه 20مقاله بيشتر از . 1
  .است 4.5cmاز چپ و راست  ، 5.1cmاز پايين ،  5.1cmو حاشيه ها از باال    A4بصورت مقالهصفحات  -
  )به فارسي و انگليسي(گويا باشد  عنوان مقاله كوتاه و  .2
  .يا براي چاپ به جايي فرستاده نشده باشديشتر چاپ نشده پمقاله  .3
  :رعايت قلم متن و پاورقي، چكيده و متن: نوشته و ارسال شود فصلنامه و به شيوه ي نگارش Wordمقاله در محيط . 4
  )سياه ( پررنگ     B Titr 14                قلم عنوان مقاله  -
  )سياه ( پررنگ      B Yagut 13     قلم عنوان هاي اصلي  -
  )سياه ( پررنگ      B Yagut 12      قلم عنوان هاي فرعي -
  B Lotus 12    و قلم متن مقاله  B Lotus 9و منابع پاياني و پاورقي ها    B Lotus 10قلم چكيده مقاله و واژگان كليدي  -
  )به فارسي و انگليسي(كلمه نوشته شود  150و حداكثر  100چكيده مقاله حداقل .5
  )به فارسي و انگليسي(واژه آورده شود  6و حداكثر  4حداقل  واژه هاي كليدي .6
  .شوددرصورت ضرورت به صورت زيرنويس نوشته واژگان تخصصي و نامهاي اشخاص  خارجيمعادل  .7
  (energy.law@ut.ac.ir).پذير مي باشدانفصلنامه امك رايانامهطريق از پذيرش مقاالت صرفاً . 8

  ضابطه هاي استناد. ج

نـام  )  1: كافي است منابع پس از نقل قول مستقيم يا غير مستقيم ، فقط بـا آوردن پيروي مي كند و  ))درون متني((از روش   فصلنامه اين. 1
  )25 ،1349،عنايت ( :نمونه ؛معرفي شوند :بعد از شماره صفحه ) 3 ؛سال انتشار) 2 ؛خانوادگي نويسنده

  :در كنار سـال انتشـار، نوشـته هـا مشـخص مـي شـوند، نمونـه        ) ب(و ) الف(در صورت تعدد منابع از يك نويسنده در يك سال، با افزودن . 2
  ).150،)ب(1349عنايت، ( ، )14،)الف(1349عنايت،(  
 و اگر يك اثر چنـد نويسـنده داشـته باشـد، ترتيـب الفبـايي      ( ادگي نويسنده،منابع مورد استفاده در پايان مقاله، به ترتيب الفبايي، نام خانو. 3

  .تنظيم و معرفي مي شوند) اولنويسنده 
  :ترتيب نوشتن كتاب منبع در كتابنامه چنين است. 4

  .ناشر: كتابدها، شماره چاپ، محل نشر لنام مترجم، تعداد ج .عنوان كتابسال انتشار كتاب، .نام خانوادگي نويسنده،نام نويسنده
  :ترتيب نوشتن مقاله در كتابنامه چنين است. 5

، دوره مجله، صـفحات اول تـا آخـر    نام مجلهتاريخ انتشار مجله، عنوان مقاله در داخل گيومه، نام مترجم، .نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده
  .مقاله در مجله

 .شوندمنابع به زبان خارجي نيز با ترتيب باال آورده مي. 6


