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 صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

الملل عضو گروه روابط بین ،مدیر مسئول: محمدرضا تخشید  

الملل عضو گروه حقوق عمومی و بین ،سردبیر: عباسعلی کدخدایی  

 

 شورای نویسندگان:

 دانشگاه تهران ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده ،الملل بین و عمومی حقوق گروه عضوزاده:  الهام امین

 دانشگاه تهران ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده ،الملل بین و عمومی حقوق گروه عضوخیراله پروین: 

 دانشگاه تهران ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده ،الملل بین و عمومی حقوق گروه ضوع محمد جواد جاوید:

دانشوگاه عمموه    ،سیاسوی  علووم  و حقووق  دانشکده ،الملل بین و عمومی حقوق گروهعضو منصور جباری قره باغ: 

 طباطبایی

 دانشگاه امام صادق)ع( ،حقوق دانشکده معارف اسممی و ،عمومی حقوق گروهعضو : توکل حبیب زاده

 دانشگاه عممه طباطبایی ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده ،الملل بین و عمومی حقوق گروه عضو سیدقاسم زمانی:

 الملل وزارت امور خارجه روابط بین دانشکده ،المللی های بین سازماندیپلماسی و  گروه عضو زاده: موسیرضا 

 دانشگاه تهران ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده ،الملل بین و عمومی حقوق گروه عضو: میرعباسی سیدباقر
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از  19/11/1393مورخ  202070/18/3شماره  وزارت علوم تحقیقات و فناوری به طبق نامه

 .می باشد پژوهشی-علمیاعتبار دارای  این فصلنامه 1395تا زمستان  1393زمستان 

o   :منور میرزاییمدیر داخلی 

o  :ویراستار

o آرزو دژهوستآرا:  صفحه
 

o  :دانشگاه تهرانناشر 

o  :انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانمؤسسه چاپ
 

o 43زاده، شماره  تهران، خیابان جمهوری اسالمی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمال: نشانی 

o  :02166455847تلفن و نمابر 

o  سامانهآدرس :www.jpls.ut.ac.ir 

o  :پست الکترونیکیjplsq@ut.ac.ir  
 

 تا سال 1385فصلنامه مطالعات حقوق عمومی از سال  

 .بنام فصلنامه حقوق منتشر شده است 1393

 فاطمه جهانگیری

 فرهاد باقری o  ویراستار انگلیسی:
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 مقاله تدوین و ارسالراهنمای 

فصلٌبهِ هغبلؼبت ٍ ّذف همبالت تبلیفی خَد هشتبظ بب هَضَع دػَت هی ؿَد  ًَیؼٌذگبى هحتشماص 

بب سػبیت   https://jplsq.ut.ac.irبِ ًـبًی ػبهبًِ فصلٌبهِ اص عشیك ثبت ًبم سٍی  سا ،حمَق ػوَهی

 ًوبیٌذ.اسػبل ًىبت صیش 

حبؿیِ صفحبت ٍ فًَت هتي بِ  .ؿَد تبیپصفحِ  20ٍ حذاوثش دس   Word دس بشًبهِ همبلِ  .1

 ؿشح صیش اػت:

  ِ6ٍ حبؿیِ ببال ٍ پبئیي صفحِ  5/4حبؿیِ ػوت ساػت ٍ چپ صفح 

  :فًَت للن ػٌَاىB Compase 18  

 فبسػی: فًَت للن هتي B nazanin 12  فبصلِ خغَط ٍMultiple 0.9 

  :فًَت للن هٌببغ فبسػیB nazanin 12 

 :فًَت للن هٌببغ ٍ چىیذُ اًگلیؼی Times New Roman 10 

 :فًَت للن پبٍسلی فبسػی B nazanin 10 

  ؼی:اًگلیفًَت للن پبٍسلی Times New Roman 9  

  ػشتیتشّب بب فًَتB Compost Bold 18  ؿشٍع ؿَد ٍ دس صیشتیتشّب بِ تشتیب ػبیض للن وَچه

 ؿَد.

 ُحشفی اػتفبدُ ًـَد.  بشای بخؾ بٌذی بْتش اػت اص ّیچ ٍاط ٍ 

 فبیل هـخصبت ًَیؼٌذگبى حتوب. اػن ٍ ػٌَاى ًَیؼٌذگبى اص فبیل اصلی همبلِ حزف گشدد .2

 ؿَد. ٍ اسػبل تٌظین اسائِ ؿذُ دس ػبهبًِفشهت  بش اػبعجذاگبًِ ٍ 

ولوِ ؿبهل  150ٍ حذاوثش دس  100تشجوِ آى ِب اًگلیؼی ، حذالل دس  ٍ چىیذُ فبسػیهمبِل ؿبهل  .3

 10ٍ حذاوثش  5ٍاطگبى ولیذی فبسػی ٍ اًگلیؼی، حذالل  ٍ هؼبلِ تحمیك ٍ سٍؽ ٍ ًتیجِ آى؛

  ، ببؿذ.ولوِ

ًبم )فبصلِ پغ اص ًمل هغلب داخل پشاًتض بِ صَست صیش روش ؿَد: السجبػبت دسٍى هتي، با .4

   اػت حتوب ًمغِ بؼذ اص پشاًتض. اگش اسجبع آخش جولِ (ؿوبسُ صفحِاثش، ػبل اًتـبس،  صبحب

بشای چبپ بِ هجلِ دیگشی دادُ  ، هبٌی بش ایٌىِ همبلِ لبالًلئَاسػبل تؼْذ ًبهِ ًَیؼٌذُ هؼ  .5

 .ًـذُ یب دس جبیی چبپ ًـذُ ٍ دس حبل چبپ ًیؼت

https://jplsq.ut.ac.ir/


 نکات مهم

 أت تحشیشیِ ًؼبت بِ پزیشؽ، ػذم پزیشؽ ٍ ّرش گًَرِ ٍیرشایؾ دس صهربى چربپ همبلرِ، آصاد       ّی

  .اػت

  پظٍّـرگشاى برِ ػْرذُ     حقوق مؤلفینهؼئَلیت وبهل ًظشّبی ابشاص ؿذُ دس همبلِ ٍ ًیض سػبیت ٍ

 .ببؿذ همبلِ هی (گبى)ًَیؼٌذُ

 تْیِ ًـذُ ببؿٌذ، تَػظ وبسؿٌبع فصلٌبهِ بِ ًَیؼٌذُ جْت اػوربل   ساٌّوبایي وِ هغببك  ای لِهمب

 ذ.ؿًَ تغییشات بشگـت دادُ هی

 چبپ همبلِ هٌَط برِ پرزیشؽ دٍ داٍس ٍ   . تَػظ دٍ داٍس اسصیببی خَاّذ ؿذ همبلِ اسػبلی حذالل

 ؿَد. هیهمبلِ دس صَست تصَیب بشای چبپ، ٍیشایؾ  تصَیب ًْبیی ّیبت تحشیشیِ خَاّذ بَد.

  َالضاهبً ببیذ همبلِ خَد سا بب یه ػضَ ّیبت ػلوی داًـرگبُ یرب ؿرخا داسای هرذسن      یبىداًـج

 .ذٌدوتشی بصَست هـتشن اسػبل ًوبی
 



 6331 پاییز، 3، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
 

 فهرست
 165.................................................................... احت٘بط؛ اصل عرفٖ در اتحبدٗٔ ارٍپبٖٗ؟

  اسماء ساالریعباسعلی کدخدایی، 
 181 ................................. الولل تأث٘ر ًظرٗٔ حمَلٖ ّبرت در تحل٘ل فلسفٖ حمَق ب٘ي

 قدیم حسن خسروی، نوید زمانه
 605 ..................................... ٖ ٍ دهَکراسٖبررسٖ حمَلٖ ًمص هبل٘بت بر تَسعٔ س٘بس

 فاطمه محمدی، مسعود رنجبر، ولی رستمی
 625 .............................................. إ در فضب الولل ًبظر بر کبربرد اًرشٕ ّستِ حمَق ب٘ي

 سهيال کوشا
الوللٖ در اهذادرسبًٖ  ّبٕ ب٘ي دٗذُ ٍ سبزهبى ٍظبٗف ٍ اخت٘برات هتمببل دٍلت آس٘ب

 648 ............................................................................................................. حَادث طب٘عٖ

 موسی پاشابنياد، نسرین مصفا
الولل ٍ  ّب در حمَق ب٘ي حك تع٘٘ي سرًَضت ٍ حمَق الل٘ت بررسٖ تطب٘مٖ ًسبت

 661 ....................................................................................... ًظبم جوَْرٕ اسالهٖ اٗراى

 منشادی اهلل حيدرنژاد، حميد ناصری رضایی، ولی حسين خلف
ّبٕ عضَ در هسبئل پل٘سٖ ٍ  ّبٕ اتحبدٗٔ ارٍپبٖٗ ٍ دٍلت ّب ٍ تمببل صالح٘ت چبلص

 689 ............................................................... ک٘فرٕ هربَط حَزٓ آزادٕ عذالت ٍ اهٌ٘ت

 راد، فرهاد باقری مؤمنیاحمد 
-ادعب ٍ حك-تحل٘لٖ بر هفَْم حك ًظبرت ّوگبًٖ بر لذرت براسبض دٍ رابطٔ حك

 707 ........................................................................................................................... آزادٕ

 سيد محمدصادق احمدی
 721..................................... ترٍرٗسن  کٌٌذٓ هبلٖ ّبٕ تأه٘ي الوللٖ دٍلت هسئَل٘ت ب٘ي

 جاللی حميد الهویی نظری، امير فاميل زوار
 747 ................................ حمَق طب٘عٖ ٍ حك طب٘عٖ: تحل٘ل هفَْهٖ ٍ تکبهل تبرٗخٖ

 سيدمحمدقاری سيدفاطمی، مجيد نيکوئی
ّبٕ کو٘سَ٘ى حمَق  در آٍردُ« هسئَل٘ت اضتمبلٖ»کٌکبش در لسٍم ٍجَد ًْبد 

 775 ....................................................................................................................... الولل ب٘ي

  پور، مهدی حدادی محمد ستایش
 797 ................................................................ الولل جبٗگبُ هفَْم سبب٘ت در حمَق ب٘ي

 يدعلی هنجنیسعيد فرهادنيا، س
 859ّبٕ کطتبرجوعٖ حمَلٖ در حرهت سالح-ّبٕ فطرٕ ٍ فمْٖ پصٍّٖ هببًٖ ٍ داللت

 محمدمهدی زارعی، مجتبی زارعی




