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

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

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

 باشد.یم یپژوهش

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

 ، استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.عباسعلی کدخداییسردبیر: 

 :اعضای گروه دبیران

 سیاسی دانشگاه تهران علوم و حقوق عمومی دانشکده حقوق گروه زاده: دانشیارالهام امین. 

 .ژانت الیزابت بلیک: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

 ن.سیاسی دانشگاه تهرا علوم و حقوق عمومی دانشکده حقوق خیراله پروین: استاد گروه 

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

 سیاسی  علوم و حقوق الملل دانشکدهبین و عمومی حقوق باغ: استاد گروهقره منصور جباری

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

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

 .امیرحسین رنجبریان: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

  :سیاسی دانشگاه  علوم و حقوق الملل دانشکدهبین و عمومی حقوق گروه استادسیدقاسم زمانی

 عالمه طباطبائی.

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

 .محمدجعفر قنبری جهرمی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

 الملل روابط بین المللی دانشکدههای بیندیپلماسی و سازمان گروه زاده: استادرضا موسی

 وزارت امور خارجه.

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



 

  :اسماء ساالریدبیر تخصصی 

 یمنور میرزائ: دبیر اجرایی 

  :راد محمد رضویویراستار انگلیسی 

  :فاطمه جهانگیریویراستار فارسی 

  :گنک آرزو دژهوستصفحه آرا 

  :دانشگاه تهرانناشر 

  :انتشارات دانشگاه تهرانمؤسسه چاپ 

 38زاده، شماره هران، خیابان جمهوری اسالمی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالت: 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: 

 گوگل اسکالر     https://scholar.google.com 

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

 نگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره          www.ensani.ir 

  انک اطالعات نشریات کشورب    www.magiran.com 

 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی     www.sid.ir  

 پایگاه مجالت تخصصی نور       www.noormags.ir 

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

 سیویلیکا        www.civilica.com  

http://www.jplsq.ut.ac.ir/
http://www.it.ut.ac.ir/


 

 هو ارسال مقال نیتدو یراهنما
خود که مرتبط  یپژوهش -یشود مقاالت علم یو پژوهشگران محترم دعوت م 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، نتیجهصفحات اعم از عنوان، چکیدهشامل همه )حجم مقاله  .5

 باشد.  A4در قطع  کلمه 0888

 باشد.یمتر سانت 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 تن مقالهم

 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

صفحه(. اگر ارجاع آخر جمله است، حتما   ذکر شود: )نام صاحب اثر، سال انتشار: شمارهپرانتز 

 (. 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 دگیخانوا 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 یمتنت دروندر ارجاعا .3

 ذکر شود. نا یمنبع 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: ریز گذاری مسلسل به صورت

 اینام مترجم  ،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. 

، بلکه باید در یک فایل جداگانه به مقاله 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.« لیسیعنوان انگ»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 و نام خانوادگ

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

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



 نکات مهم
  دربردارندهبوده و  سندگانینونویسنده/ قاتیمحصول مطالعات و تحق دیبامقاله ارسالی 

 باشد. دیجد یعلماوردهای دست

   موجب  اند،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

 .امتیاز باالتری در مرحله داوری گردد

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

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

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

 د.نا عمال گرد زین یسیانگل دهیدر چک راتییتغ

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

 .باشدسندگان مقاله میعهده نویسنده/نویپژوهشگران بر 

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

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

 .چاپ نشده است

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

 مدرک دکتری به صورت مشترک ارسال نمایند.

 جهت ا عمال  هیتوسط کارشناس نشرتهیه نشده باشند، ای که مطابق این راهنمامقاله

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

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

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

 شود.چاپ ویرایش می

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

.چاپ آزاد است



 8941تابستان ، 2، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
 

 مقاالت فهرست
 ۀها و آزادی بیان در رویمشهور در رسانه یهاافشای حریم خصوصی خانوادگی چهره ۀموازن

 133 ....................................................................................................................... نهادهای قضایی
 نادیا عطاران، امیر مقامی

 111 ..................................................................... قضاییه جمهوری اسالمی ایران قوۀاستقالل استخدامی 
 بایی، ولی رستمیحسین با

 153 ................................................. های ارجاعیگزینش پروندهدر  المللیبینقضایی دیوان کیفری  ۀروی
 اسماعیل طهمورثی، فاطمه سوهانیان، سهیال کوشا

 163 .......................................................................... تأثیر الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن
 نیامریم عبیدی، حمید الهویی نظری

قانون  63لس شورای اسالمی؛ موضوع اصل تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مج
 183 .......................................................................................................................................... اساسی ج.ا.ا

 آبادی، علیرضا ناصریمحمد مظهری، مرتضی قاسم
 903 ........................................................ تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف

 نژادمیثم آرائی درونکال، ساسان صیرفی، عباس کوچ
 913 ........................................... المللی قانونالمللی دادگستری در برقراری حاکمیت بیننقش دیوان بین

 منش، محمدحسین زارعیاله نژندیهیبت، زادهمحمود حاجی
 993 ........................................................... المللاثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین

 علی سهرابلو، رضا طجرلو، بهمن ساعدی
 973 ............................................. یالمللنیب یارجاع اختالف به داور رشیدولت پس از پذ تیدفاع مصون

 ستار عزیزی، وحید بذ ار
 933 .................................... نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی

 خیراهلل پروین، امیرحسین معزالدینی
 531 ............................. گذاری در فراز و نشیب انعقاد و اعتبار در اتحادیۀ اروپامعاهدات دوجانبۀ سرمایه

 ینیحسیدمرتضیس راحله
 511 .................................................... لل دریاهاالمهای تاریخی در حقوق بینبررسی تفصیلی مفهوم آب

 مهدی کیخسروی، میرعباسی باقر سید
 551 ........ بر حاکمیت الهی و والیت فقیه در جمهوری اسالمی ایرانرژیم پارلمانی در نظام مبتنیالگوی 

 محمدمهدی رسکتی، علی بابایی مهر
 571 ...................... ایشدۀ هستهمحیطی در مدیریت سوخت مصرفپیشگیری و جبران خسارت زیست

 پورا آرشعلیرض، ارحام هاشم پور
 533 .................................................. المللی بشردوستانهحقوق بین نگاهنظامی عربستان به یمن از  ۀحمل
 اصغر جعفری سید

 631 ............................................ الملل و حقوق ایرانینبمحیطی در حقوق یستز جرائمجبران خسارات 

 اصغر احمدی ،امین جعفری


