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صل از پ ضرورت ارائه نتایج حا شرفت روزافزون دانش حقوقی،  ستفاده محققان و ژوهشپی ها و تحقیقات حقوقی برای ا

صلنامه ستا ف ست. در این را شر و ارتقای عالقه مندان را ایجاب کرده ا شی مهم در فرآیند ثبت، ن شریات حقوقی نق ها و ن

اند. با عنایت ها و نیز ایجاد یک بستتتر مناستتا برای توستتبه ارتبا  میان پژوهشتتهران عرصتته حقو  دا تتتهاین پژوهش

مجوز 1384دانشهاه تهران، این انجمن موفق  د در سال تتت  داوند و همت اعضای انجمن علمی حقو  پردیس فارابیخ

فصلنامه میزان به  1387تخصصی میزان را کسا کند. در نخستین جشنواره ملی حرکت در سالتتت  انتشار فصلنامه علمی

ه راه اندازی سامانه نشریات دانشجویی دانشهاه تهران در عنوان برترین نشریه علوم انسانی کشور برگزیده  د. با توجه ب

و ایجاد پایهاه اطالع رسانی با آدرس اختصاصی  برای هر نشریه، سایت فصلنامه میزان هم به آدرس اینترنتی  1396سال

https://mizansj.ut.ac.ir صلنامه برای  روع بکار کرد. لذا مقاالت پذیرف سایت ف صلنامه در آدرس  ته  ده در این ف

 مندان در دسترس است. عالقه

اکنون که از رههذر الطاف الهی و با همت اساتید و دانشجویان محترم این فرصت بدست آمده تا راه گذ تهان ادامه یابد، باید 

شکر از زحمات و تالش ستوار تکیه کنیم و با ت سانی کهبه کالم ا سطح  های همه ک شار و ارتقای  شی هرچند کوچک در انت نق

اند؛ تالش کنیم با کسا تجربه از اقدامات عزیزان همکار قبلی، در جهت تقویت و استحکام مطالا فصلنامه همت فصلنامه دا ته

 کرده و پاسدار بنای خوبی با یم که گذ تهان آن را پی ریختند.

صلنامه، که اکنون در اختیار  ما  ست؛ پس از وقفهاین  ماره از ف ای کوچک از آخرین  ماره آن که در قرار گرفته ا

های مختلف حقو  است. در همین جا از منتشر  د، به زیر چاپ رفته و عمدتاً دربردارنده مقاالتی در گرایش1395سال

ی و کمی مندیم تا با ارستتال مقاالت وزین خود در ارتقای ستتطح کیفاستتاتید، حقوقدانان و دانشتتجویان گرامی خواهش

 فصلنامه نقش مهمی دا ته با ند.
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