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»ﻓﺼﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ« ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﺳـﺎل از
ﺑﻬﺎر  1386ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬـﺎر  25 ،1393ﺷـﻤﺎره ﺑـﺎ ﻧـﺎم »ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺣﻘﻮق« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﺘﺮ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  36ﺳﺎل
از  1349ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  74 ،1385ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق
و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ« در ﺑﺮدارﻧـﺪه ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ.

ﺑــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺠــﻮز ﺷــﻤﺎره  /3/18/211191ﻣــﻮرخ 1391/11/3
ﺻــﺎدره از ﻛﻤﻴــﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧــﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤــﻲ وزارت ﻋﻠــﻮم،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ آوري ،اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ داراي اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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