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 فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

 دانشگاه تهران صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

هٌشكط قسُ « فهلٌبهِ حمَق»ثِ ًبم  1393سب ؾبل 1385اظ ؾبل  «یفهلٌبهِ هغبلؼبر حمَق ػوَه»

وكَض  یػلو بریًكط یثطضؾ َىیؿیوو 19/11/1393هَضخ  202070/18/3اؾز ٍ عجك ًبهِ قوبضُ 

 ثبقس. یه یدػٍّك -یاػشجبض ػلو یزاضا 1393( اظ ظهؿشبى یٍ فٌبٍض مبری)ٍظاضر ػلَم، سحم

ٍاثظگطٍُ  اؾشبز، هحوسضضب سركیس ذیر هسئَل:ه كىسُ حمَق ٍ ػلَم ؾیبؾی زاًكگبُ سْطاى الولل ثیي ض  .زًا

 .زاًكگبُ سْطاى گطٍُ حمَق ػوَهی زاًكىسُ حمَق ٍ ػلَم ؾیبؾی اؾشبز ،ػجبؾؼلی وسذساییسردبیر: 

 :اعضای هیأت تحریریه

 ؾیبؾی زاًكگبُ سْطاى ػلَم ٍ حمَق ػوَهی زاًكىسُ حمَق گطٍُ زاًكیبضظازُ:  الْبم اهیي. 

  :ىزاًكگبُ سْطا ؾیبؾی ػلَم ٍ حمَق ػوَهی زاًكىسُ حمَق گطٍُ اؾشبزذیطالِ دطٍیي. 

 زاًكگبُ سْطاى ؾیبؾی ػلَم ٍ حمَق ی زاًكىسُػوَه حمَق گطٍُ اؾشبز جَاز جبٍیس:هحوس. 

 ؾیبؾی  ػلَم ٍ حمَق الولل زاًكىسُ ثیي ٍ ػوَهی حمَق گطٍُ اؾشبز: لطُ ثبؽ هٌهَض ججبضی

 .ئیعجبعجبزاًكگبُ ػالهِ 

 اهبم زاًكگبُ  حمَق زاًكىسُ هؼبضف اؾالهی ٍ ػوَهی حمَق گطٍُ زاًكیبض: ظازُ سَول حجیت

 .نبزق)ع(

 :ؾیبؾی زاًكگبُ  ػلَم ٍ حمَق الولل زاًكىسُ ثیي ٍ ػوَهی حمَق گطٍُ زاًكیبض ؾیسلبؾن ظهبًی

 .یئػالهِ عجبعجب

 الولل ٍظاضر  ضٍاثظ ثیي زاًكىسُ الوللی ثیيّبی  ؾبظهبىزیذلوبؾی ٍ  گطٍُ اؾشبز ظازُ: ضضب هَؾی

 .اهَض ذبضجِ

 زاًكگبُ سْطاى ؾیبؾی ػلَم ٍ حمَق ػوَهی زاًكىسُ حمَق گطٍُ اؾشبز: هیطػجبؾی ثبلط ؾیس. 

 



  :اؾوبء ؾبالضیدبیر تخصصی 

 یهٌَض هیطظائ:  دبیر اجرایی 

  :ضاز هحوس ضضَیٍیراستبر اًگلیسی 

  :فبعوِ جْبًگیطیٍیراستبر فبرسی 

  :آضظٍ زغَّؾزصفحِ آرا 

  :زاًكگبُ سْطاىًبشر 

  :اًشكبضار زاًكگبُ سْطاىهؤؾؿِ چبپ 

 43ظازُ، قوبضُ  سْطاى، ذیبثبى جوَْضی اؾالهی، ذیبثبى اضزیجْكز، ًجف ذیبثبى ووبل: ًشبًی. 

 :ًًِشبًی سبهب www.jplsq.ut.ac.ir

 ًٍیکیپست الکتر: jplsq@ut.ac.ir 

 :021-66455847 تلفي 

  :021-66455852ًوببر 

  :1316683117کذ پستی
 

:شًَذ یه ِیًوب ریز یّب گبُیفصلٌبهِ در پب يیهقبالت ا یتوبه  

 پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم                 www.isc.gov.ir                     

 ٌّگیپژٍّشگبُ ػلَم اًسبًی ٍ هطبلؼبت فرwww.ensani.ir                              

  ببًک اطالػبت ًشریبت کشَرwww.magiran.com                                      

 پبیگبُ اطالػبت ػلوی جْبد داًشگبّیwww.sid.ir                                          

 پبیگبُ هجالت تخصصی ًَر                                           www.noormags.ir 

 هرکس فٌبٍری اطالػبت ٍ فضبی هجبزی داًشگبُ تْراى            www.it.ut.ac.ir 

 سیَیلیکب                                                         www.civilica.com 
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 هو ارسال مقال نیتدو یراهنما

ذَز وِ هطسجظ  یدػٍّك -یقَز همبالر ػلو یٍ دػٍّكگطاى هحشطم زػَر ه سیاؾبس بى،یزاًكجَ ِیاظ ول

 كیالولل  ٍ حمَق ثكط( ّؿشٌس ضا اظ عط يیحمَق ث ،یفهلٌبهِ )حمَق ػوَه يیا هحَضّبی هَضَػیثب 

 ٌس:یاضؾبل ًوب طیًىبر ظ زیثب ضػب https://jplsq.ut.ac.ir یثجز ًبم زض ؾبهبًِ ثِ ًكبً

 :الف. ًکبت شکلی

 حساوثط سثبی( گیطی ٍ هٌبثغ ، ثسًِ، ًشیجِ نفحبر اػن اظ ػٌَاى، چىیسُقبهل ّوِ )حجن همبلِ  .1

 ثبقس.  A4زض لغغ  کلوِ 0888

 ثبقس.ؾبًشیوشط  6ٍ حبقیِ ثبال ٍ دبییي نفحِ ؾبًشیوشط  5/4حبقیِ ؾوز ضاؾز ٍ چخ نفحِ  .2

 :ًَع للن همبلِ ٍضاٌّوبی سٌظین اًساظُ  .3

 فًَت اًذازُ هَضَع

 Bold B Compset 18 ػٌَاى فبضؾی همبلِ

 Bold B Compset   (12ٍ  14) 16 ػٌبٍیي ثؼسی همبلِ )ثِ سطسیت ًعٍلی(

 B Nazanin 12 فبضؾیٍاغگبى ولیسی  ٍ چىیسُ

 Times New Roman 11 ٍاغگبى ولیسی اًگلیؿی ٍ چىیسُ

 B Nazanin 12 هشي همبلِ

 B Nazanin 12 هٌبثغ فبضؾی

 Times New Roman 10 هٌبثغ اًگلیؿی

 B Nazanin 10 دبٍضلی فبضؾی

 Times New Roman 9 دبٍضلی اًگلیؿی

 

 كَز.ًاظ ّیچ ٍاغُ ٍ حطفی اؾشفبزُ الومسٍض  حشیثطای ثرف ثٌسی هحشَای ثسًِ همبلِ  .4

 ثبقس.ولوِ  200ٍ حساوثط زض  100حسالل زض  یسُ فبضؾی ٍ سطجوِ آى ثِ اًگلیؿیچى .5

 ثبقس.  ولوِ 7ٍ حساوثط  5ًگلیؿی ثبیس حسالل ٍاغگبى ولیسی فبضؾی ٍ ا .6

 



 ة. شیَُ ارجبع دّی:

زاذل ثالفبنلِ دؽ اظ ًمل هغلت، ثِ ایي نَضر  ثَزُ ٍاضجبػبر ثبیس ثِ نَضر زضٍى هشٌی  .1

شوط قَز: )ًبم نبحت اثط، ؾبل اًشكبض: قوبضُ نفحِ(. اگط اضجبع آذط جولِ اؾز، حشوبً دطاًشع 

 (. 1388:3)غیَض، ثِ ػٌَاى هثبل:   ًمغِ ثؼس اظ دطاًشع گصاضزُ قَز.

 :1380قَز:  )الَاًی، همیوی،  اگط ًَیؿٌسگبى زٍ ًفط ثبقٌس، ًبم ذبًَازگی ّط زٍ ًَیؿٌسُ ًَقشِ هی .2

ٍ زض  ًَقشِ قسُ اٍل ًَیؿٌسُ ذبًَازگی ًبم سٌْب ثبقٌس، ًفط ؾِ اظ ثیف هؤلفبى سؼساز اگط(. حبل 250

 (. 210 :1390)الَاًی ٍ زیگطاى،  اؾشفبزُ قَز: «زیگطاى ٍ» ػجبضر اظ ذهَل ًَیؿٌسگبى زیگط

 یثِ نَضر زضٍى هشٌ سیّوچَى وشبة ّب ٍ همبالر، ثب عیً یٍ زاٍض ییاضجبع ثِ آضاء لضب َُیق .3

 (ICJ Rep, 2010: para. 104ثبقس. ثِ ػٌَاى هثبل: )

 بیّوبى ، .Ibid ،op.citاؾشفبزُ اظ  یزض نَضر سىطاض هٌجغ، ثِ جب یزض اضجبػبر زضٍى هشٌ .4

 شوط قَز. ٌبًیهٌجغ زٍثبضُ ػ ،يیكید
 

 ج. شیَُ تٌظین فْرست هٌببغ پبیبًی:

ثب قوبضُ زؾشِ ثٌسی قسُ ٍ  وشت، همبالر، اؾٌبز، آضاء ٍ... اًشْبی همبلِ ثبیس ثِ سطسیت: هٌبثغفْطؾز 

 آٍضزُ قًَس: طیگصاضی هؿلؿل ثِ نَضر ظ

 بیًبم هشطجن  ،هیشبلیػٌَاى وشبة ثب حطٍف ااًشكبض(،  دی)سبض ؿٌسُیًبم ًَ ،یذبًَازگ : ًبمّب وشبة - 

 ًبم ًبقط، قوبضُ جلس. اًشكبض، ههحح، هحل

 .، قوبضُ هجلِهیشبلیًبم هجلِ ثب حطٍف ا، َهِیاًشكبض(، ػٌَاى وبهل همبِل زض گ دی)سبض ؿٌسُی: ًبم ًَّب همبِل -
 

 :سٌذگبىیهشخصبت ًَحبٍی  لیفب نیتٌظ َُیشد. 

ثِ  ، ثلىِ ثبیس زض یه فبیل جساگبًِهمبلِ شوط گطزز یانل لیزض فب سیًجب ؿٌسگبىیًبم ٍ هكرهبر ًَ

 سطسیت ظیط ًَقشِ ٍ ثِ ّوطاُ فبیل انلی همبلِ اظ عطیك ؾبهبًِ اضؾبل گطزز:

 همبلِ شوط قَز.« ػٌَاى اًگلیؿی»ٍ ؾذؽ « ػٌَاى فبضؾی»زض ثبالی نفحِ اثشسا  .1

 هكرهبر ًَیؿٌسگبى همبلِ ثِ سطسیت )ثِ فبضؾی ٍ اًگلیؿی( ٍ ثِ نَضر ظیط شوط قَز: .2

 ًبم قْط، ًبم وكَض.، ًبم زاًكگبُ، ًبم زاًكىسُگطٍُ،  ًبم، هطسجِ ػلوی، یًبم ٍ ًبم ذبًَازگ

 ی اؾبهی ًَیؿٌسگبى همبلِ ذَززاضی گطزز.هٌْسؼ، زوشط ٍ... زض اثشسا طیًظ ػٌَاى ّبیی بىیاظ ث .3

 هكرم قَز.( Corresponding Author) حشوبً ًَیؿٌسُ هؿئَل .4



 

 نکات مهم

  زضثطزاضًسُثَزُ ٍ  ؿٌسگبىیًًََیؿٌسُ/ مبریهحهَل هغبلؼبر ٍ سحم سیثبهمبلِ اضؾبلی 

 ثبقس. سیجس یػلوبٍضزّبی زؾش

 ثَزُ ٍ  كیزل ثبیس سطجوِ چىیسُ، ثلىِ سطجوِ گطزز یثِ نَضر هفَْه سیًجبفبضؾی  سُیچى

ػٌَاى، چىیسُ ٍ ٍاغگبى ولیسی اًگلیؿی ثبیس  .هشي فبضؾی ثبقس جوالر یسوبهسطجوِ قبهل 

 ،یفبضؾ سُیچى یٍ ثبظًگط طیینَضر سغزض   زض نفحِ آذط فبیل انلِ همبلِ آٍضزُ قًَس.

 س.ًاِػوبل گطز عیً یؿیاًگل سُیزض چى طارییسغ

 یيٍ ًظطّبی اثطاظ قسُ زض همبلِ ٍ ًیع ضػبیز حمَق هؤلفهٌبثغ  ت،نحز هغبل زیهؿئَل  ٍ

 .دػٍّكگطاى ثط ػْسُ ًَیؿٌسُ/ًَیؿٌسگبى همبلِ هی ثبقس

 ًَیهمبلِ ثطا ٌىِیثط ا یهجٌ سیؾبهبًِ اضؾبل ًوب كیاظ عط یسؼْسًبهِ ا سیهؿئَل ثب ؿٌسُی 

 ییلجالً زض جب بیچبح ًجَزُ ٍ  بی یزض حبل زاٍض بیاضؾبل ًكسُ  یگطیهجلِ ز بی فیّوب

 .چبح ًكسُ اؾز

  زاًكجَیبى ثبیس همبلِ ذَز ضا ثِ ّوطاُ یه ػضَ ّیئز ػلوی زاًكگبُ یب قرم زاضای

 هسضن زوشطی ثِ نَضر هكشطن اضؾبل ًوبیٌس.

 ِجْز اِػوبل  ِیسَؾظ وبضقٌبؼ ًكطای وِ هغبثك ایي ضاٌّوب سْیِ ًكسُ ثبقٌس،  همبل

  قَز. یثطگكز زازُ ه طار،ییسغ

  ٍهمبلِ اضؾبلی حسالل سَؾظ زٍ زاٍض اضظیبثی ذَاّس قس. چبح همبلِ هٌَط ثِ دصیطـ ز

اًشكبض ٍ زاٍض ٍ سهَیت ًْبیی ّیأر سحطیطیِ ذَاّس ثَز. همبلِ زض نَضر سهَیت، ثطای 

 قَز. چبح ٍیطایف هی

  ّیأر سحطیطیِ ًؿجز ثِ دصیطـ، ػسم دصیطـ ٍ ّطگًَِ ٍیطایف یب سلریم همبلِ زض ظهبى

  .چبح آظاز اؾز
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