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 داوشگبٌ تهرانسیبسی، 

استبد، گريٌ حقًق عمًمی، داوشکذٌ حقًق ي علًم سیبسی،  ،سردبیر: عببسعلی کذخذایی

 داوشگبٌ تهران

 

 شًرای وًیسىذگبن:

 سیاسی، داًشگاُ تْراى علَم ٍ حقَق داًشکذُ ،عوَهی حقَق گرٍُ زاد3ُ داًشیار، الْام اهیي

 ىسیاسی، داًشگاُ تْرا علَم ٍ حقَق عوَهی، داًشکذُ حقَق خیرالِ پرٍیي3 استاد، گرٍُ

 سیاسی، داًشگاُ تْراى علَم ٍ حقَق عوَهی، داًشکذُ حقَق هحوذجَاد جاٍیذ3 استاد، گرٍُ

سیاسی، داًشگگاُ   علَم ٍ حقَق الولل، داًشکذُ بیي ٍ عوَهی حقَق هٌصَر جباری قرُ باغ3 استاد، گرٍُ

 عالهِ طباطبائی
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الولگل ٍزار  اهگَر    رٍابط بیي الوللی، داًشکذُ ّای بیي دیپلواسی ٍ سازهاى گرٍُ زاد3ُ استاد، رضا هَسی

 خارجِ

 سیاسی، داًشگاُ تْراى علَم ٍ حقَق عوَهی، داًشکذُ حقَق گرٍُ سیذ باقر هیرعباسی3 استاد،
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 www.it.ut.ac.ir    هرکس فٌاٍری اطالعا  ٍ فضای هجازی داًشگاُ تْراى  .1

      www.isc.gov.ir,  www.srlst.comعلَم جْاى اسالم پایگاُ استٌادی .2

                                  www.SID.irپایگاُ اطالعا  علوی جْاد داًشگاّی .3

                                  www.magiran.comباًک اطالعا  ًشریا  کشَر .4

 www.noormags.ir                    پایگاُ هجال  تخصصی ًَر           .5
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 پژٍّشی هی باشذ. -یعلو
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 هقالِ تذٍیي ٍ ارسالراٌّوای 

اص ًَیؼٌذگبى هحتشم دػَت هی ؿَد همبالت تبلیفی خَد هشتجظ ثب هَضَػبت فصلٌبهِ هغبلؼبت 

( سا اص عشیك ثجت ًبم دس ػبهبًِ ٍ حمَق ثـش  حمَق ػوَهی )حمَق ػوَهی، حمَق ثیي الولل

 :اسػبل ًوبیٌذًىبت صیش ثب سػبیت  https://jplsq.ut.ac.irفصلٌبهِ ثِ ًـبًی 

 ذثبی( ٍ هٌبثغ گیشی ، ثذًِ، ًتیجِ صفحبت اػن اص ػٌَاى، چىیذُؿبهل ّوِ )حجن همبلِ  .1

 ثبؿذ.  A4دس لغغ  کلوِ 1000 حذاوثش

 6ٍ حبؿیِ ثبال ٍ دبییي صفحِ ػبًتیوتش  5/4حبؿیِ ػوت ساػت ٍ چخ صفحِ  .2

 ثبؿذ.ػبًتیوتش 

 :ًَع للن همبلِ ٍساٌّوبی تٌظین اًذاصُ  .3

 فًَت اًذازُ هَضَع

 Bold B Compset 18 ػٌَاى فبسػی همبلِ

 Bold B Compset   (12ٍ  14) 16 ًضٍلی(ػٌبٍیي ثؼذی همبلِ )ثِ تشتیت 

 B Nazanin 12 فبسػیٍاطگبى ولیذی  ٍ چىیذُ

 Times New Roman 10 ٍاطگبى ولیذی اًگلیؼی ٍ چىیذُ

 B Nazanin 12 هتي همبلِ

 B Nazanin 12 هٌبثغ فبسػی

 Times New Roman 10 هٌبثغ اًگلیؼی

 B Nazanin 10 دبٍسلی فبسػی

 Times New Roman 9 دبٍسلی اًگلیؼی

 

 ـَد.ًاص ّیچ ٍاطُ ٍ حشفی اػتفبدُ الومذٍس  حتیثشای ثخؾ ثٌذی هحتَای ثذًِ همبلِ  .4

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


فبیل گشدد.  روشفبیل اصلی همبلِ  ًجبیذ دسًبم ٍ هـخصبت ًَیؼٌذُ/ًَیؼٌذگبى  .5

جذاگبًِ ٍ ثش اػبع فشهت اسائِ ؿذُ دس ػبهبًِ تٌظین ٍ  ثبیذهـخصبت ًَیؼٌذگبى 

 اسػبل ؿَد.

 ثبؿذ.ولوِ  150ٍ حذاوثش دس  100حذالل دس  فبسػی ٍ تشجوِ آى ثِ اًگلیؼییذُ چى .6

 ثبؿذ.  ولوِ 10ٍ حذاوثش  5ًگلیؼی ثبیذ حذالل ٍاطگبى ولیذی فبسػی ٍ ا .7

داخل دشاًتض ثِ صَست صیش روش  ،اسجبػبت دسٍى هتي ثالفبصلِ دغ اص ًمل هغلت .8

اسجبع آخش جولِ اػت، حتوبً ت اثش، ػبل اًتـبس: ؿوبسُ صفحِ(. اگش ؿَد: )ًبم صبح

 ًمغِ ثؼذ اص دشاًتض گزاسدُ ؿَد.

دس اًتْبی همبلِ ثِ  ؼٌذگبى،یًَ یًبم خبًَادگ یالفجبحشٍف  تیفْشػت هٌبثغ ثِ تشت .9

 :آٍسدُ ؿَد صیشؿشح 

ًبم  ه،یتبلیاًتـبس(، ػٌَاى وتبة ثب حشٍف ا خی)تبس ؼٌذُیًبم ًَ ،یخبًَادگ : ًبمّب وتبة -

 ًبم ًبؿش، ؿوبسُ جلذ. اًتـبس، هصحح، هحل بیهتشجن 

، ًبم هجلِ ثب حشٍف َهِیاًتـبس(، ػٌَاى وبهل همبلِ دس گ خی)تبس ؼٌذُی: ًبم ًَّب همبلِ -

 .، ؿوبسُ هجلِهیتبلیا

هجٌی ثش ایٌىِ همبلِ ثبیذ تؼْذًبهِ ای اص عشیك ػبهبًِ اسػبل ًوبیذ  ًَیؼٌذُ هؼئَل .10

ًجَدُ ٍ یب لجالً دس  داٍسی یب چبحدس حبل یب ًـذُ  اسػبلهجلِ دیگشی ّوبیؾ یب  شایث

 جبیی چبح ًـذُ اػت.

راٌّوای »ٍ اسػبل همبلِ سا هی تَاًیذ اص لؼوت  تذٍیيػبیش تَضیحبت هشثَط ثِ  .11

ساٌّوبی تذٍیي »)دس ایي صفحِ ثش سٍی ػجبست فصلٌبهِ  تبسًوبیدس « ًَیسٌذگاى

 داًلَد ًوبییذ:ولیه ًوبییذ( یب ثِ عَس هؼتمین اص عشیك لیٌه صیش « همبلِ

  https://jplsq.ut.ac.ir/data/jplsq/news/rahnema.pdf 

  



 نکات مهم

 گًَِ ٍیشایؾ دس صهبى چبح همبلِ آصاد ِ ًؼجت ثِ دزیشؽ، ػذم دزیشؽ ٍ ّشّیأت تحشیشی

  .اػت

 ًظشّبی اثشاص ؿذُ دس همبلِ ٍ ًیض سػبیت حمَق هؤلفیي ٍ ٍ هٌبثغ  ت،صحت هغبل تیهؼئَل

 .همبلِ هی ثبؿذ /ًَیؼٌذگبىػْذُ ًَیؼٌذُ شدظٍّـگشاى ث

 ِجْت اِػوبل  ِیتَػظ وبسؿٌبع ًـشای وِ هغبثك ایي ساٌّوب تْیِ ًـذُ ثبؿٌذ،  همبل

  ؿَد. یثشگـت دادُ ه شات،ییتغ

  ٍهمبلِ اسػبلی حذالل تَػظ دٍ داٍس اسصیبثی خَاّذ ؿذ. چبح همبلِ هٌَط ثِ دزیشؽ د

تحشیشیِ خَاّذ ثَد. همبلِ دس صَست تصَیت ثشای چبح،  تأداٍس ٍ تصَیت ًْبیی ّی

 ؿَد. ٍیشایؾ هی

ؿگخ  داسای  یگب   ػضَ ّیئت ػلوی داًـگگبُ یه ثِ ّوشاُ داًـجَیبى ثبیذ همبلِ خَد سا 

 ثِ صَست هـتشن اسػبل ًوبیٌذ. هذسن دوتشی
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