
 

 
 

 

 
 
 
 

 مجموعه مقاالت همایش

 ای های رایانه الملل و بازی حقوق بین

 
 

 5921اردیبهشت  82و  82
 

 
 
 

 

 

 

 



ºA³¯BÇ½An ºBµºpBÇM ° ¥¦Çª§A ¼ÇM �±�Çe y½BªÇÇµ : ³wB®{ow
(¬Ao´U :1395:¼Tvh¯)

ºBµºpBM ° ¥¦ª§A ¼M �±�e y½Bªµ R¿B�« ³î±ª\« : n°Ck½kQ¨B¯ ° ¬A±®î
/kdT« ¥¦« ¬B«pBw RBí§B(« »¯Ao½A ª\¯A . 139ë Sz´L½jnA 29 ° 28 ºA³¯B½An

1398 ,¬Aq¼« oz¯ :¬Ao´U : oz¯ RB~hz«
/|368 : ºoµB3 RB~hz«

978-964-511-993-3 : ðMB{
/BP¼6 : »v½±¯Swo´
 S¼í°

Bµ²o¢®� -- RAno�« ° ¼¯A±� -- ºoU±¼P«B� ºBµºpBM : 7±8±«
Computer games -- Law and legislation -- Congresses : 7±8±«

Bµ²o¢®� -- RAno�« ° ¼¯A±� -- »½±½k½° ºBµºpBM : 7±8±«
Video games -- Law and legislation -- Congresses : 7±8±«

Bµ²o¢®; -- ¬Ao½A -- ozM �±�e ° ¥¦ª§A ¼M �±�e : 7±8±«
International law and human rights -- Iran -- Congresses : 7±8±«
Bµ²o¢®; -- ¬Ao½A -- ³¯BTw°jozM ¥¦ª§A ¼M �±�e : 7±8±«

humanitarian Law -- Iran -- Congresses : 7±8±«
kdT« ¥¦« ¬B«pBw RBí§BA« »¯Ao½A ª\¯A : ²j°q6A ³wB®{

K 3705 . J2²8 1397 : ²o¢®; ºk®M²jn
343.09944 : »½±½j ºk®M²jn

5485726 : »¦«»wB®zMBT�²nBª{

p±\«miA ¬°kM oYA½A pA (///°»ñ¼¯°oTñ§A ¥½B� ,»P� ,NBa pA ©îA) o¼XñU ³¯±£oµ
/jnAj»¯±¯B* jo¢¼Q ° ²j±M¬±¯B*.Àio{B¯ pA

/k¼µj1À2A ¥½lºBµ5¦U ²nBª{ ³M AnjnA±« ,²kµBz«Rn±ænj H5<§

1194
¬Aq¼« oz¯

ºA³¯B½An ºBµºpBM ° ¥¦ª§A¼M �±�ey½Bªµ R¿B�« ³î±ª\«
kdT« ¥¦« ¬B«pBw RBí§B(« »¯Ao½A ª\¯A

1398nB´M :¤°ANBa
¬B«±U 45000:Sª¼5
³hv¯ 200 :nBª{

978-964-511-993-3:ðMB{
88549131 "¦U ,32 &@ÀQ ,Bv¼ñ¯ ³a±� ,o
»w°°B� f ,ºjn°o´w ²AnnB´a pAkíM ,»Tz´M k¼´{ f :ºq�o«oT
j
66467770 "¦U ,83 &@ÀQ ,ºpAnoh
 f ºAkTMA ,¬Ao´U ²B¢z¯Aj »¦æA Jnj º°oM°n ,JÀ=¯A f :ºq�o« ²B¢{°o


88349529-31 "¦U ,104 &@ÀQ ,Sæo
 ° cT"« ¼M ,³ Ø¼ªw ¬BMB¼i :x°o
 °yhQ keA°
www.mizan-law.ir :S½Bw J° mizannasher@yahoo.com :»ñ¼¯°oTñ§A SvQ





  
  
  

  



 
 
 

 فهرست مطالب
 
 9 ...................................................................................................................................باچهید

 31 .................................................................................................................................. مقدمه

 02 ......................................................... «یا انهیرا یها یباز و الملل نیب حقوق» شیهما ۀبرنام
 

 یاانهیرا یهایو باز یالمللنیب یحقوق نیمواز ـبخش اول 
 

 02 .. یا انهیرا یها یباز دکنندهیتول یها شرکت یالملل نیب یحقوق الزامات و تعهدات یمبنا

 یعسکر ایپور دکتر

 بار  دیا کتأ باا  :نیال آن یا انهیرا یها یباز و نترنتیا از کودکان استفاده یقانون چارچوب

 20 ................................................................................. اروپا ونیسیکم تر امن نترنتیا برنامه

 یمیسل صادق دکتر ی،رضائ لدایه دکتر

 

 یا انهیرا یها یو باز یت فکریمالک الملل نیحقوق بـ بخش دوم 
 

 82 ..... یفکر تیمالک یالملل نیب مقررات گستره در یا انهیرا یها یباز از تیحما نظام یبررس

 زاده نیحس دیمج ،بایحب دیسع دکتر

 92 ..................................... یفکر تیمالک الملل نیب حقوق در یا انهیرا یها یباز از تیحما

 یرشمسیم یهاد محمّد دکتر

 302...................................... یا انهیرا یورزش یها یباز در تیرا یکپ یاختصاص یها جلوه

 لیوک رساعدیام دکتر

 313................................ یا انهیرا یاه یباز کنان یباز یفکر تیمالک حقوق یقیتطب یبررس

 یجل دیوح ی،جل دیناه



6  ای های رایانه الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 یاانهیرا یهایالملل بشر و بازنیب حقوقـ بخش سوم 
 

 322............................................................ یاانهیرا یها یباز و کودکان حیتفر و یباز حق

 مصفا نینسر دکتر

 351............................................ کودکان به بشر حقوق آموزش در یا انهیرا یها یباز نقش

 یزمان دقاسمیس دکتر

 380...................................................بشر حقوق آموزش و شنیکیفیمیگ ،یا انهیرا یها یباز

 دوران بهناز دکتر

 372................................................... هافرصت و هاچالش بشر؛ حقوق و یاانهیرا یهایباز

 یخسرو لدای

 یااناه یرا یهاا یبااز  جوانان؛ به بشر حقوق آموزش در خالقانه و نو یابزارها از استفاده

 395........................................................................ یاجتماع یرگذاریتاث تیمحور با نیآنال

 ینیمع الیل

 032......................................................................... یا انهیرا یها یباز و بشر حقوق آموزش

 یاحمد فرّخ نیمیس ی،احمد فرّخ سرور

 008....................................................... یا انهیرا یها یباز سازندگان به بشر حقوق آموزش

 ینیحس ملک لوفرین

 

 یاانهیرا یهایبشردوستانه و باز الملل نیحقوق بـ بخش چهارم 
 

 جانا   از یجنگا  یااناه یرا یهایباز در بشردوستانه الملل نیب حقوق به احترام ضرورت

 022...................................................................................... بازانیباز و ناشران سازان،یباز

 رنجبر رضایعل

 087............................. بشردوستانه الملل نیب حقوق یها چالش و یجنگ یا انهیرا یها یباز

 یساعد بهمن
 

 



  7فهرست مطال  

 یاانهیرا یهایو باز یالملل نیب تیصلح و امن ـ بخش پنجم

 

 090..................................................... یقوم و ینژاد ،یمل تنفر از زیپره :یا انهیرا یها یباز

 یزیعز ستار دکتر

 121................................... بشر حقوق یلمللا نیب نظام منظر از زیستصلح یا انهیرا یها یباز

 یشاکرم ریام میمر یمقام ریام دکتر

 113................. المللی بین امنیّت و صلح پیشبرد در ای رایانه های بازی مثبت نقش بر نگاهی

 چهاردولی زینب

 

International Responsibility of States in Violent Video Games:The Possibility 

of Dragging Virtual Battlefield into the Real World ............................ 343 
Dr. Parastou Esmailzadeh Molabashi 

 

 




