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منتشر « فصلنامه حقوق»نام  به 5838تا سال 5831از سال  «یفصلنامه مطالعات حقوق عموم»

 اتینشر یبررس ونیسیکم 53/55/5838مورخ  020202/53/8 شده است و طبق نامه شماره

 باشد.یم یاعتبار علم یدارا 5838( از زمستان یو فناور قاتیکشور )وزارت علوم، تحق یعلم

 الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.محمدرضا تخشید، استاد گروه روابط بین مدیر مسئول:

الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی اد گروه حقوق عمومی و بینعباسعلی کدخدایی، استسردبیر: 

 دانشگاه تهران.

 :اعضای گروه دبیران

 سیاسی دانشگاه تهران علوم و حقوق الملل دانشکدهعمومی و بین حقوق گروه زاده: دانشیارالهام امین. 

  دانشگاه شهید بهشتی.ژانت الیزابت بلیک: دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشکده حقوق 

 ن.سیاسی دانشگاه تهرا علوم و حقوق الملل دانشکدهعمومی و بین حقوق خیراله پروین: استاد گروه 

 سیاسی دانشگاه تهران. علوم و حقوق عمومی دانشکده حقوق محمدجواد جاوید: استاد گروه 

 سیاسی دانشگاه  علوم و حقوق الملل دانشکدهبین و عمومی حقوق باغ: استاد گروهمنصور جباری قره

 عالمه طباطبائی.

 دانشگاه امام صادق)ع(. حقوق دانشکده معارف اسالمی و عمومی حقوق زاده: دانشیار گروهتوکل حبیب 

 الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.امیرحسین رنجبریان: دانشیار گروه حقوق عمومی و بین 

 سیاسی دانشگاه  علوم و حقوق الملل دانشکدهبین و ومیعم حقوق گروه سیدقاسم زمانی: استاد

 عالمه طباطبائی.

 .محمدرضا ضیائی بیگدلی: استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.بین و عمومی حقوق محمدجعفر قنبری جهرمی: دانشیار گروه 

 الملل وزارت روابط بین المللی دانشکدههای بیندیپلماسی و سازمان گروه ه: استادزادرضا موسی

 امور خارجه.

 سیاسی دانشگاه تهران. علوم و حقوق الملل دانشکدهبین عمومی و حقوق گروه سید باقر میرعباسی: استاد 



 :ساسان صیرفی مدیر فصلنامه 

  :اسماء ساالریدبیر تخصصی 

 یائمنور میرز: دبیر اجرایی 

  :راد محمد رضویویراستار انگلیسی 

  :فاطمه جهانگیریویراستار فارسی 

  :گنک آرزو دژهوستصفحه آرا 

  :دانشگاه تهرانناشر 

  :انتشارات دانشگاه تهرانمؤسسه چاپ 

 38زاده، شماره تهران، خیابان جمهوری اسالمی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمال: نشانی. 

  jplsq@ut.ac.ir:یکیپست الکترون www.jplsq.ut.ac.irسامانه:  ینشان

 0308-3583 کترونیکی:لشاپا ا 0308-3502 شاپا چاپی:

  205-22311310 نمابر: 205-22353303 تلفن:

 5852238550 کد پستی:

 

 

 شوندیم هینما ریز یهاگاهیفصلنامه در پا نیمقاالت ا یتمام: 

 سکالرگوگل ا     https://scholar.google.com 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم          www.isc.gov.ir 

 نگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره          www.ensani.ir 

  بانک اطالعات نشریات کشور    www.magiran.com 

 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی     www.sid.ir  

 جالت تخصصی نورپایگاه م       www.noormags.ir 

 مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهران        www.it.ut.ac.ir 

 سیویلیکا        www.civilica.com  
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 هو ارسال مقال نیتدو یراهنما
خود که مرتبط  یپژوهش -یشود مقاالت علم یت مو پژوهشگران محترم دعو دیاسات ان،یدانشجو هیاز کل

 قیالملل  و حقوق بشر( هستند را از طر نیحقوق ب ،یفصلنامه )حقوق عموم نیا محورهای موضوعیبا 

 ند:یارسال نما رینکات ز تیبا رعا https://jplsq.ut.ac.ir یثبت نام در سامانه به نشان

 :الف. نکات شکلی

 حداکثر دبای( گیری و منابع، بدنه، نتیجهم از عنوان، چکیدهصفحات اعشامل همه )حجم مقاله  .5

 باشد.  A4در قطع  کلمه 0888

 باشد.سانتیمتر  2و حاشیه باال و پایین صفحه سانتیمتر  1/3حاشیه سمت راست و چپ صفحه  .0

 :نوع قلم مقاله وراهنمای تنظیم اندازه  .8

 فونت اندازه موضوع

 Bold B Compset 53 عنوان فارسی مقاله

 Bold B Compset 52-53-50 عناوین بعدی مقاله )به ترتیب نزولی(

 B Nazanin 50 فارسیواژگان کلیدی  و چکیده

 Times New Roman 55 واژگان کلیدی انگلیسی و چکیده

 B Nazanin 50 متن مقاله

 B Nazanin 50 منابع فارسی

 Times New Roman 52 منابع انگلیسی

 B Nazanin 52 پاورقی فارسی

 Times New Roman 3 پاورقی انگلیسی

 

 شود.ناز هیچ واژه و حرفی استفاده المقدور حتیبندی محتوای بدنه مقاله برای بخش .3

 باشد.کلمه  022و حداکثر در  522حداقل در  یده فارسی و ترجمه آن به انگلیسیچک .1

 د.نباش کلمه 0و حداکثر  3نگلیسی باید حداقل گان کلیدی فارسی و اواژ .2

 

  



 ب. شیوه ارجاع دهی:

داخل بالفاصله پس از نقل مطلب، به این صورت  بوده ومتنی ارجاعات باید به صورت درون .5

ذکر شود: )نام صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه(. اگر ارجاع آخر جمله است، حتماً پرانتز 

 (. 5833:8)غیور، به عنوان مثال:   نقطه بعد از پرانتز گذارده شود.

 :5832اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو نویسنده نوشته می شود:  )الوانی، مقیمی،  .0

و در  نوشته شده اول نویسنده خانوادگی نام تنها باشند، نفر سه از بیش مؤلفان تعداد اگر(. حال 012

 (. 052 :5832)الوانی و دیگران،  استفاده شود: «دیگران و» عبارت از خصوص نویسندگان دیگر

 یمتنبه صورت درون دیها و مقاالت، باهمچون کتاب زین یو داور ییارجاع به آراء قضا وهیش .8

 (ICJ Rep, 2010: para. 104باشد. به عنوان مثال: )

 ،نیشیپ ای همان، .Ibid ،op.citاستفاده از  یدر صورت تکرار منبع، به جا یمتندر ارجاعات درون .3

 شود.ذکر  ناًیمنبع دوباره ع
 

 ج. شیوه تنظیم فهرست منابع پایانی:

با شماره بندی شده و دسته کتب، مقاالت، اسناد، آراء و... انتهای مقاله باید به ترتیب: فهرست منابع

 آورده شوند: ریگذاری مسلسل به صورت ز

 ایمترجم نام  ،کیتالیعنوان کتاب با حروف اانتشار(،  خی)تار سندهینام نو ،یخانوادگ : نامها کتاب -

 نام ناشر، شماره جلد. انتشار، مصحح، محل

 .، شماره مجلهکیتالیحروف ا نام مجله با، ومهیانتشار(، عنوان کامل مقاله در گ خی)تار سندهی: نام نوها مقاله -
 

 :سندگانیمشخصات نوحاوی  لیفا میتنظ وهیشد. 

که باید در یک فایل جداگانه به ، بلمقاله ذکر گردد یاصل لیدر فا دینبا سندگانینام و مشخصات نو

 و به همراه فایل اصلی مقاله از طریق سامانه ارسال گردد:شود ترتیب زیر نوشته 

 مقاله ذکر شود.« عنوان انگلیسی»و سپس « عنوان فارسی»در باالی صفحه ابتدا  .5

 مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب )به فارسی و انگلیسی( و به صورت زیر ذکر شود: .0

 نام شهر، نام کشور.، نام دانشگاه، نام دانشکدهنام گروه، ، مرتبه علمی، ینام خانوادگ نام و

 ی اسامی نویسندگان مقاله خودداری گردد.مهندس، دکتر و... در ابتدا رینظ هاییعنوان انیاز ب .8

 مشخص شود.( Corresponding Author) حتماً نویسنده مسئول .3
 



 نکات مهم
  دربردارندهبوده و  سندگانینونویسنده/ قاتیمطالعات و تحقمحصول  دیبامقاله ارسالی 

 باشد. دیجد یعلماوردهای دست

  اند، موجب منتشر شده« فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»استناد به مقاالت مرتبط که در

گردد مقاله ارسالی در اولویت بررسی و داوری فصلنامه قرار گیرد و عالوه بر آن واجد می

 .در مرحله داوری گرددامتیاز باالتری 

 بوده و  قیدق باید ترجمه چکیده، بلکه ترجمه گردد یبه صورت مفهوم دینبافارسی  دهیچک

عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باید  .متن فارسی باشد جمالت یتمامترجمه شامل 

 ،یفارس دهیچک یو بازنگر رییدر صورت تغ  در صفحه آخر فایل اصلِ مقاله آورده شوند.

 د.ناِعمال گرد زین یسیانگل دهیدر چک راتییتغ

 و  ینو نظرهای ابراز شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفمنابع  ب،صحت مطال تیمسئول

 .باشدعهده نویسنده/نویسندگان مقاله میپژوهشگران بر 

 یمقاله برا نکهیبر ا یمبن دیسامانه ارسال نما قیاز طر یاتعهدنامه دیمسئول با سندهینو 

 ییقبالً در جا ایچاپ نبوده و  ای یدر حال داور ایارسال نشده  یگریمجله د ای شیهما

 .چاپ نشده است

  دانشجویان باید مقاله خود را به همراه یک عضو هیئت علمی دانشگاه یا شخص دارای

 مدرک دکتری به صورت مشترک ارسال نمایند.

 جهت اِعمال  هیوسط کارشناس نشرتتهیه نشده باشند،  ای که مطابق این راهنمامقاله

  شود.یبرگشت داده م تنها یک بار به نویسنده مسئول راتییتغ

  مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله منوط به پذیرش دو

داور و تصویب نهایی هیأت تحریریه خواهد بود. مقاله در صورت تصویب، برای انتشار و 

 ود.شچاپ ویرایش می

 نسبت به پذیرش، عدم پذیرش و هرگونه ویرایش یا تلخیص مقاله در زمان  شورای دبیران

.چاپ آزاد است



 8941 زمستان، 9، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
 فهرست

 3001المللمحیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین-بخشی تجارتحل تعارضات میان اصل احتیاط درتأثیر 

 پورفاطمه رضائیژانت الیزابت بلک، 
 3001......................................................................................................یانیدر نظام وح یمنطق فهم حقوق

 زادهابراهیم موسی
 3001 .................................... المللیید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویۀ قضایی بیناثر جزایر در تحد

 اسماء ساالری
 3001 ......... در نظام حقوقی ایران و انگلیس دادرسی مالیاتی« علنی بودن»و « حق دفاع»زیابی اصول ار

 ولی رستمی، داود کاظمی
ای حقوقی متعارض هجریاناز  تیپِقدی بر تحلیل برونو اُن گرایی حقوقیگرایی حقوقی تا نسبیاز مطلق

 3001 ................................................................................................................ در پارادایم مدرنیتۀ حقوقی
 مهدی شهابی

 3301 .................................................. گذارییهسرماالمللی ینب حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات

 پورسید باقر میرعباسی، حمیدرضا سیاوش
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی در پرتو  ر فرایندهایشناسی نظام حقوقی حاکم بآسیب

 3301................................................................................................................... انتخاباتهای کلی سیاست

 نظیف، کمال کدخدامرادیهادی طحان
 3301 ............................ المللی دادگستریکشف قاعدۀ حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین

 ی محمودیهاد یدسمحمد قاری سیدفاطمی، حیدر پیری،  سید
 3313 ..................................... در حقوق ایران هایدادرسموانع تحقق اصل علنی بودن تأملی در 

 محمد جاللی، اسداهلل یاوریاشمی، علی حاجی پور کندرود، سید محمد ه
 3313 ..................................................................... المللیگذاری بینهای سرمایهبررسی امکان تجدیدنظر در داوری

 بهاره احمدپور، حمید الهویی نظری، محمدرضا شکیب
 3033............................................................................. تدابیر حقوقی تضمین سالمت مالی احزاب سیاسی

 مقصود عبادی بشیر
 3001 ................. های میزبانالملل و ارزیابی عملکرد دولتوضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین

 سید علی سادات اخوی، سارا حسنی
 3001 ......................... الملل بشردوستانهجویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بینبررسی اقدامات تالفی

 الدین لسانیسید حسام، مهتاب دقیق
 3001 ...........................................................های حکومت قانونالشو چ توسعۀ ملی ایران ،حقوقی ۀتوسع

 سید مرتضی نبوی، سید علی مرتضویان
 3001 ........................................................... برجام ی واهسته یحاتتسل منع گسترشاعدۀ متقابل ق یرتأث

 کاسمانی، صابر نیاورانی، حاتم صادقی زیازی نیاداداش نژاد، مسعودعباس کوچ
 3101ی در پرتو قضیۀ سودانالمللنیب اساسنامۀ دیوان کیفری 01: ارزیابی مادۀ هادولتسران  مصونیتقاعدۀ عرفی 

 پورمهدی عبدالمالکی، مسعود راعی دهقی، امیر محمودی، علیرضا آرش
 3101 ........................................ الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانهحقوق بین

 مقدمسید احمد طباطبایی، سید محسن حکمتی 
 3113 ....................... یمجازی فضا در جرائم با المللی در مقابلهضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین

 یاردکانی توسل دهیسع، یجالل محمود


