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فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

صبحب امتیبز :داوشکذٌ حقًق ي علًم سیبسی
مذیر مسئًل:محمذرضب تخشیذ ،استبد ،گريٌ ريابط بیه الملل ،داوشککذٌ حقکًق ي علکًم
سیبسی ،داوشگبٌ تهران
سردبیر :عببسعلی کذخذایی ،استبد ،گريٌ حقًق عمًمی ،داوشکذٌ حقًق ي علًم سیبسی،
داوشگبٌ تهران

شًرای وًیسىذگبن:
الْام اهیيزادُ 3داًشیار ،گرٍُ حقَق عوَهی ،داًشکذُ حقَق ٍ علَم سیاسی ،داًشگاُ تْراى
خیرالِ پرٍیي 3استاد ،گرٍُ حقَق عوَهی ،داًشکذُ حقَق ٍ علَم سیاسی ،داًشگاُ تْراى
هحوذجَاد جاٍیذ 3استاد ،گرٍُ حقَق عوَهی ،داًشکذُ حقَق ٍ علَم سیاسی ،داًشگاُ تْراى
هٌصَر جباری قرُ باغ 3استاد ،گرٍُ حقَق عوَهی ٍ بیي الولل ،داًشکذُ حقَق ٍ علَم سیاسی ،داًشگگاُ
عالهِ طباطبائی
تَکل حبیبزادُ 3داًشیار ،گرٍُ حقَق عوَهی ،داًشکذُ هعارف اسالهی ٍ حقَق ،داًشگاُ اهام صادق(ع)
سیذقاسن زهاًی 3داًشیار ،گرٍُ حقَق عوَهی ٍ بیي الولل ،داًشکذُ حقَق ٍ علَم سیاسی ،داًشگاُ عالهِ
طباطبائی
رضا هَسیزادُ 3استاد ،گرٍُ دیپلواسی ٍ سازهاىّای بیيالوللی ،داًشکذُ رٍابط بیيالولگل ٍزار
خارجِ
سیذ باقر هیرعباسی 3استاد ،گرٍُ حقَق عوَهی ،داًشکذُ حقَق ٍ علَم سیاسی ،داًشگاُ تْراى

اهگَر

ایي فصلٌاهِ در پایگاُّای زیر ًوایِ هیشَد3
ٍ فضای هجازی داًشگاُ تْراى

 .1هرکس فٌاٍری اطالعا

 .2پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالم

www.it.ut.ac.ir

www.isc.gov.ir, www.srlst.com

 .3پایگاُ اطالعا

علوی جْاد داًشگاّی

 .4باًک اطالعا

ًشریا

کشَر

 .5پایگاُ هجال

تخصصی ًَر

www.SID.ir
www.magiran.com
www.noormags.ir

طبق ًاهِ شوارُ  3/11/202000هَرخ  1323/11/12کویسیَى بررسی ًشریا
کشَر (ٍزار

علَم تحقیقا

علوی

ٍ فٌاٍری) ایي فصلٌاهِ از زهستاى  1323دارای اعتبار
علوی -پژٍّشی هی باشذ.

 oدبیر تخصصی :اسماء ساالری
 oدبیر اجرایی :مىًر میرزائی
 oيیراستار اوگلیسی :محمذ رضًیراد
 oيیراستار فارسی :فاطمٍ جُاوگیری
 oصفحٍآرا :آرزي دژًَست
 oواشر :داوشگاٌ تُران
 oچاپ :مؤسسٍ اوتشارات ي چاپ داوشگاٌ تُران
 oوشاوی  :تُران ،خیابان جمًُری اسالمی ،خیابان اردیبُشت ،وبش خیابان کمالزادٌ ،شمارٌ ;:
 oتلفه798==;<<?;> :

ومابر 798==;<<?<9

 oآدرس ساماوٍwww.jplsq.ut.ac.ir :
 oپست الکتريویکیjplsq@ut.ac.ir :
فصلٌاهِ هطالعا

حقَق عوَهی از سال  1315تا سال 1323بٌام فصلٌاهِ حقَق هٌتشر شذُ است.

راٌّوای تذٍیي ٍ ارسال هقالِ
اص ًَیؼٌذگبى هحتشم دػَت هی ؿَد همبالت تبلیفی خَد هشتجظ ثب هَضَػبت فصلٌبهِ هغبلؼبت
حمَق ػوَهی (حمَق ػوَهی ،حمَق ثیي الولل ٍ حمَق ثـش) سا اص عشیك ثجت ًبم دس ػبهبًِ
فصلٌبهِ ثِ ًـبًی  https://jplsq.ut.ac.irثب سػبیت ًىبت صیش اسػبل ًوبیٌذ:
 .1حجن همبلِ (ؿبهل ّوِ صفحبت اػن اص ػٌَاى ،چىیذُ ،ثذًًِ ،تیجِگیشی ٍ هٌبثغ) ثبیذ
حذاوثش  1000کلوِ دس لغغ  A4ثبؿذ.
 .2حبؿیِ ػوت ساػت ٍ چخ صفحِ  4/5ػبًتیوتش ٍ حبؿیِ ثبال ٍ دبییي صفحِ 6
ػبًتیوتش ثبؿذ.
 .3ساٌّوبی تٌظین اًذاصُ ٍ ًَع للن همبلِ:
هَضَع

اًذازُ

فًَت

ػٌَاى فبسػی همبلِ

Bold18

B Compset

ػٌبٍیي ثؼذی همبلِ (ثِ تشتیت ًضٍلی)

Bold )12 ٍ 14( 16

B Compset

چىیذُ ٍ ٍاطگبى ولیذی فبسػی

12

B Nazanin

چىیذُ ٍ ٍاطگبى ولیذی اًگلیؼی

10

Times New Roman

هتي همبلِ

12

B Nazanin

هٌبثغ فبسػی

12

B Nazanin

هٌبثغ اًگلیؼی

10

Times New Roman

دبٍسلی فبسػی

10

B Nazanin

دبٍسلی اًگلیؼی

9

Times New Roman

 .4ثشای ثخؾ ثٌذی هحتَای ثذًِ همبلِ حتیالومذٍس اص ّیچ ٍاطُ ٍ حشفی اػتفبدُ ًـَد.

ً .5بم ٍ هـخصبت ًَیؼٌذًَُ/یؼٌذگبى ًجبیذ دس فبیل اصلی همبلِ روش گشدد .فبیل
هـخصبت ًَیؼٌذگبى ثبیذ جذاگبًِ ٍ ثش اػبع فشهت اسائِ ؿذُ دس ػبهبًِ تٌظین ٍ
اسػبل ؿَد.
 .6چىیذُ فبسػی ٍ تشجوِ آى ثِ اًگلیؼی حذالل دس  ٍ 100حذاوثش دس  150ولوِ ثبؿذ.
ٍ .7اطگبى ولیذی فبسػی ٍ اًگلیؼی ثبیذ حذالل  ٍ 5حذاوثش  10ولوِ ثبؿذ.
 .8اسجبػبت دسٍى هتي ثالفبصلِ دغ اص ًمل هغلت ،داخل دشاًتض ثِ صَست صیش روش
ؿَدً( :بم صبحت اثش ،ػبل اًتـبس :ؿوبسُ صفحِ) .اگش اسجبع آخش جولِ اػت ،حتوبً
ًمغِ ثؼذ اص دشاًتض گزاسدُ ؿَد.
 .9فْشػت هٌبثغ ثِ تشتیت حشٍف الفجبی ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذگبى ،دس اًتْبی همبلِ ثِ
ؿشح صیش آٍسدُ ؿَد:
 وتبة ّبً :بم خبًَادگیً ،بم ًَیؼٌذُ (تبسیخ اًتـبس) ،ػٌَاى وتبة ثب حشٍف ایتبلیهً ،بمهتشجن یب هصحح ،هحل اًتـبسً ،بم ًبؿش ،ؿوبسُ جلذ.
 همبلِ ّبً :بم ًَیؼٌذُ (تبسیخ اًتـبس) ،ػٌَاى وبهل همبلِ دس گیَهًِ ،بم هجلِ ثب حشٍفایتبلیه ،ؿوبسُ هجلِ.
ًَ .10یؼٌذُ هؼئَل ثبیذ تؼْذًبهِ ای اص عشیك ػبهبًِ اسػبل ًوبیذ هجٌی ثش ایٌىِ همبلِ
ثشای ّوبیؾ یب هجلِ دیگشی اسػبل ًـذُ یب دس حبل داٍسی یب چبح ًجَدُ ٍ یب لجالً دس
جبیی چبح ًـذُ اػت.
 .11ػبیش تَضیحبت هشثَط ثِ تذٍیي ٍ اسػبل همبلِ سا هی تَاًیذ اص لؼوت «راٌّوای
ًَیسٌذگاى» دس تبسًوبی فصلٌبهِ (دس ایي صفحِ ثش سٍی ػجبست «ساٌّوبی تذٍیي
همبلِ» ولیه ًوبییذ) یب ثِ عَس هؼتمین اص عشیك لیٌه صیش داًلَد ًوبییذ:
https://jplsq.ut.ac.ir/data/jplsq/news/rahnema.pdf

نکات مهم
ّ یأت تحشیشیِ ًؼجت ثِ دزیشؽ ،ػذم دزیشؽ ٍ ّشگًَِ ٍیشایؾ دس صهبى چبح همبلِ آصاد
اػت.
 هؼئَلیت صحت هغبلت ،هٌبثغ ٍ ًظشّبی اثشاص ؿذُ دس همبلِ ٍ ًیض سػبیت حمَق هؤلفیي ٍ
دظٍّـگشاى ثش ػْذُ ًَیؼٌذًَُ/یؼٌذگبى همبلِ هی ثبؿذ.
 همبلِای وِ هغبثك ایي ساٌّوب تْیِ ًـذُ ثبؿٌذ ،تَػظ وبسؿٌبع ًـشیِ جْت اِػوبل
تغییشات ،ثشگـت دادُ هی ؿَد.
 همبلِ اسػبلی حذالل تَػظ دٍ داٍس اسصیبثی خَاّذ ؿذ .چبح همبلِ هٌَط ثِ دزیشؽ دٍ
داٍس ٍ تصَیت ًْبیی ّیأت تحشیشیِ خَاّذ ثَد .همبلِ دس صَست تصَیت ثشای چبح،
ٍیشایؾ هیؿَد.
داًـجَیبى ثبیذ همبلِ خَد سا ثِ ّوشاُ یه ػضَ ّیئت ػلوی داًـگگبُ یگب ؿگخ
هذسن دوتشی ثِ صَست هـتشن اسػبل ًوبیٌذ.
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