
 
 به نام خدا

 
 
 
 

 فصلنامه سیاست
 پژوهشی) –(علمی

 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 
 
 
 
 

 1400 تابستان، 2، شماره 51دوره 



 فصلنامه سیاست
 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی :صاحب امتیاز
 اسی، دانشگاه تهرانالملل،دانشکده حقوق و علوم سی، استادیار روابط بینمحمدرضا تخشید  :مدیر مسؤول

  علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد ،سعیده لطفیان         :سردبیر
 
 

 شوراي نویسندگان:
 دانشگاه تهران ،حقوق و علوم سیاسی استاد دانشکده ،سید داود آقایی

 زمیدانشگاه خوار ،دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،مهدي براتعلی پور
 یئدانشگاه عالمه طباطبا، حقوق و علوم سیاسی دانشکده استاد، ابراهیم برزگر
 دانشگاه امام صادق (ع)، معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشکده استاد ،جالل درخشه

 دانشگاه یزد ،دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخدانشیار  ،آباديالهام رسولی ثانی
 دانشگاه امام صادق (ع) ،عارف اسالمی و علوم سیاسیاد دانشکده ماست ،فرشاد شریعت

 دانشگاه تهران ،استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،عبدالرحمن عالم
 دانشگاه تهران ،دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،فرهاد عطایی

 دانشگاه تهران ،سیاسیدانشکده حقوق و علوم  استاد ،فردین قریشی
 یئدانشگاه عالمه طباطبا ،ار دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشی ،اصغر کیوان حسینی

 دانشگاه تهران ،استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،سعیده لطفیان
 دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد ،نژادعباس مصلی

 
 

 اي، دانشگاه تهرانرکسانا نیکنامی، استادیار مطالعات منطقه :دبیر تخصصی اجرایی

 ملیحه علی :دبیر اجرایی

 اي، دانشگاه تهرانمطالعات منطقهدکتراي آموخته : علیرضا ثمودي، دانشویراستار انگلیسی

 : زهرا جهانگیريویراستار فارسی

 
 

اسماعیلی،  حمید احمدي، محمدمهدياند از استادان محترم به ترتیب حروف الفبایی عبارت :داوران این شماره
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شماره با  74، 1385تا پایان  1349سال از  36پیشتر به مدت  »فصلنامه سیاست«

در بردارنده بخش مقاله هاي حقـوقی  » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی«نام 
فصـلنامه (بهـار،    ،تخصصـی بـه صـورت    1386از بهار  و سیاسی منتشر می شد.

 بستان، پاییز، زمستان) ارائه شده است.تا
 
 

صــادره از کمیســیون  1/7/1392/ مــورخ 99292/18/4بــه موجــب مجــوز شــماره 
وري، این نشریه داراي امتیـاز  نابررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و ف

 .استعلمی پژوهشی 
 
 
 
 

 
 :شودهاي اطالعاتی زیر نمایه میاین مجله در پایگاه

 www. ut.ac.ir ماتیک دانشگاه تهرانانفور .1
 www.isc.gov.ir  (به عنوان نشریه هسته) مپایگاه استنادي علوم جهان اسال .2
    www.SID.ir  پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی .3
 www.majalleh.ir  شورمجتمع مطبوعات تخصصی ک .4
 www.magiran.comبانک اطالعات نشریات کشور    .5
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 تهران، خیابان انقالب اسالمی، دانشگاه تهران نشانی پستی: •
 http://JPQ.ut.ac.ir آدرس وب سایت: •
 Politics@ut.ac.ir آدرس الکترونیکی: •
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