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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

 

 



 

 شود: های زیر نمایه می ین مجله در پایگاها

 www.it.ut.ac.ir       انفورماتیک دانشگاه تهران   .1

  www.isc.gov.ir,  www.srlst.com پایگاه استنادی علوم جهان اسمم .2

   www.SID.ir پایگاه اطمعات علمی جهاد دانشگاهی .3

  www.majalleh.ir کشورمجتمع مطبوعات تخصصی  .4

  www.magiran.com بانک اطمعات نشریات کشور .5

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

 متین تلخابی و شیوا خاکپور o  ویراستار انگلیسی:

 عاطفه فتحی

http://www.it.ut.ac.ir/
http://www.srlst.com/
http://www.jpls.ut.ac.ir/
mailto:jplsq@ut.ac.ir


 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
 



 9>69 زمستان، 7، شمارِ :7فصلىامّ مطالعات حقًق عمًمٓ، ديرِ 
 

 فُرست
تحلٕل اجراْ مًقت معاَذِ مىشًر اورشْ در پرتوً ریْ ًٔاواض ي مقأسوٍ نوا و وا       

 76; ................................................................................................................ حقًقٓ أران

  ، غسال کشايرزیلعیا جىیذی
 9:; ...... جأگاٌ حقًقٓ مصًنات شًراْ عالٓ امىٕت ملٓ در و ا  حقًق اساسٓ أران

 احسان اکبری، مُذی مقذسی
 8>; .................................................... درٔاَا حقًق در تارٔخٓ َاْ آب حقًقٓ يضعٕت

 کیخسريی مُذی ،میرعباسی سیذباقر
المللوٓ حقوًق    در دادگاٌ نٕه« ديست دادگاٌ»مىسلّ  َاْ غٕرديلتٓ نٍ مذاخلّ سازمان

 >6> ............................................................................................................................ درٔاَا

 مال ، َیًا حاجیآبادی محمذحسیه رمضاوی قًام
 ّطبقو  أو حکًمت » ْنٍ معىا ديلت ٓاساس قاوًن در چىذمعىا ياشگان ٓمفًُم ْايياا

 :9> ......................................................................................................................... «حاام

 مُذی وًرایی ،فیريز اصالوی
 :8> ..................................................... رَا ي آثآ صگٔاريپا= ي ّٔاتحاد خاص ٓحقًق مٔرش

 یىیعابذ عبذاهلل
 >:> ................................................. حاامٕت قاوًن ي اارأٓ در و ا  حقًق رقانت أران

 ، محمذعلی کرباسیًنرضا طجرلً
 8>> ....... «نرجا »ي نررسٓ رانطّ آن نا « شًراْ امىٕت 3396قطعىامّ »تحلٕل حقًقٓ 

 ، لیال رئیسی، محمًد جاللیامیذ مالکریمی
در  HSE سوت ٔز طٕي محو  ٓمىو ٔمرنًط نٍ نُذاشوت، ا  ْارَإمع ٓانٔوقش علم در ارز

 6339 ......................................................................................ٓ الملل هٕن َْاْ داير ىذٔفرا

 زادٌ هیام الُام ،سیف زَرا
رئکوردْ وؤًه در حوًزِ     (Ebolaعملکرد شًراْ امىٕت در مًاجٍُ نا پذٔذِ انًال )

 6379 ............................................................................................................سالمت عمًمٓ

 زادٌ یلذا وقی، الذیه لساوی سیذحسام
َاْ تحرٔمٓ شًراْ امىٕت نا تأإذ نور   َا در اجراْ قطعىامٍ مشريعٕت ارزٔانٓ ديلت

 :639 ................................................................................................. عملکرد اتحادّٔ اريپا

 ملیحٍ بُفر
 :;63 ........... زدأٓ مثانّ جىأت وسل تحلٕل حقًقٓ خشًوت علٍٕ مسلماوان مٕاومار نٍ

 پًر علیرضا آرش، علیرضا ريستایی




