
 

 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

 

 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  :اسدیکوروش 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

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 

فصاننام   و هاد   مقاالت تاایفیی واود مارتبا ماا مو او       دعوت می شود  نویسندگان محترماز 

ماا    https://jplsq.ut.ac.irم  نشاانی  سامان  فصننام  از طریق ثبت نام روی  را ،مطایعات حقوق عمومی

 نمایند.ارسال نکات زیر رعایت 

اسم و عنوان نویسندگان از  .شود تایپصیح   20و حداکثر در   Word در مرنام  مقای   .1

 .فایل اصنی مقای  حذ  گردد

 ارائا  شادد در ساامان    فرمات   مر اساا  جداگان  و  فایل مشخصات نویسندگان حتما .2

 شود. و ارسال تنظفم

 150و حاداکثر در   100حداقل در ترجم  آن م  انگنفسی ،  و چکفدد فارسیمقای  شامل  .3

واژگاان کنفادی فارسای و انگنفسای،      و کنم  شامل مسای  تحقفق و روش و نتفجا  آن  

  ، ماشد.کنم  10و حداکثر  5حداقل 

فاصن  پس از نقل مطنب داول پرانتا  ما  صاورت زیار  کار      الرجاعات درون متن، ما .4

  ( شمارد صیح اثر، سال انتشار،  نام صاحب)شود: 

، م  ترتفب اییبایی نام وانوادگی نویسندگان، در انتهای مقایا  ما  شار     منامعفهرست   .5

ما  عنوان کتاب، (تاریخ انتشار)نویسندد  وانوادگی، نام ها: نام ایف.کتاب : یل آوردد شود

عمفاد   :مثال شمارد جند، ،، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشرحرو  ایتایفک

 .ج هیتم ،، تهران، انتشارات امفر کبفرفق  سفاسی، (1384)زنجانی، عباسعنی 

 ،، عنوان کامل مقای  ما حرو  ایتایفک، نام مجن (تاریخ انتشار)ها: نام نویسندد  ب. مقای 

، (1385)های آغاز و پایان مقای . مثال: شفروی، عبدایحسفن  شمارد مجن ، شمارد صیح 

هاای   ، اندیشا  ایمننای  تجااری مافن  مررسی قانون نمون  آنستفرال در وصوص سازش 

  .76-45حقوقی، سال چهارم، شمارد دهم، 

دیگاری   چاپ م  مجن مرای  ، مبنی مر اینک  مقای  قبالًلئوارسال تعهد نام  نویسندد مس .6

 .دادد نشدد یا در جایی چاپ نشدد و در حال چاپ نفست

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


 نکات مهم

 ویرایش در زماان چااپ مقایا ،    أت تحریری  نسبت م  پذیرش، عدم پذیرش و هر گون  هف

  .آزاد است

  و پژوهشاگران ما     حقوق مؤلفینمسئویفت کامل نظرهای امراز شدد در مقای  و نف  رعایت

 .ماشد مقای  می (گان)عهدد نویسندد

 تهف  نشدد ماشند، توسا کارشنا  فصننام  م  نویسندد جهت  راهنمااین ک  مطامق  ای ی مقا

 د.شون میاعمال تغففرات مرگشت دادد 

 چاپ مقای  منوط ما  پاذیرش دو   . توسا دو داور ارزیامی وواهد شد مقای  ارسایی حداقل

، مقای  در صورت تصاویب مارای چااپ    داور و تصویب نهایی هفات تحریری  وواهد مود.

 شود. میویرایش 

  ای اماً  یاندانشجومعذور است. همچنفن  ا مفش از دو نویسنددمقای  ماین فصننام  از پذیرش

ماید مقای  وود را ما یک عضو هفاات عنمای دانشاگاد یاا شاخا دارای مادری دکتاری        

 .دنمصورت مشتری ارسال نمای
 



 4935 زمستان، 5، شمارۀ 54فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
 

 فهرست
 

 135 .......................................................................................... گذر چهارمسخن سردبیر: 
فصل وسازوکارهای حل های فضایی وها برای زبالهالمللی دولتمسئولیت بین

 133 ............................................................................................ های ناشی از آنهااختالف
 ، سیدمحمد حسینیمحسن عبداللهی

 163گیری حقوق مدرنگرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شكلکثرت

 مهدي شهابی
 185 ... (؛ تبیین برخی مباحث و اصول0252محیطی آرژانتین و اروگوئه )اختالف زیست

  ، سید حسین موسوي فراله موسويسیدفضل
 625 .................... الملل بشرمنظر حقوق بین تعارض میان جاسوسی و آزادی اطالعات از

  ، محسن زارعونوس قره باغی

 635 ... شورای عالی انقالب فرهنگیتحدید قلمرو صالحیت دیوان عدالت اداری توسط 

  مجید بنایی اسکویی
 666 ..................... اساسنامه( 60)مادۀ  المللی دادگستریورود ثالث در رویۀ دیوان بین

 حمید الهویی نظري
 655 .. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی

  ، عباس خداشناسسیدعلی سادات اخوي
ساز در حقوق چاره طلبی: رویكرد انتقادی به نظریۀ جدایینقض حقوق بشر و جدایی

 651 ....................................................................................................................... المللبین
 ، سیامک کریمیمهدي حدادي


