
 حقوقی پژوهشهاي مجله ساله ههفد نمایه

 

 (1831تابستان  _)بهار  1شماره 

 مقاالت

 خصوصی حقوق پژوهشی گروه آن/ در بازنگري ضرورت و ایران تجارت قانون

 زمانی سیدقاسم دکترزیست/  محیط لمللا بین حقوق پرتو در لمللیا بین مسؤولیت توسعه

  شریف محمدآن/  مصوبات ي مرتبه و اداري عالی شوراي قانونی جایگاه باب در التیتأمّ

  کریمی عباس دکتر قراردادها/ عمومی قواعد ه دیدگا از تحمیلی شروط 

 لمللا بین و عمومی حقوق پژوهشی روهه گترجمی؛ لوی نرورالملل/  بین سیاست و حقوق میان تعامل 

 اه رسانه حقوق: ویژه موضوع

  دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر کاظم معنمدنژاد، دکتر محمدعلی اردبیلی مطبوعاتی/  مجرای میزگرد 

  اشتیاق حیدر ودکتآمریکا/  متحد ایاالت در جنگ زمان در اه رسانه آزادي قانونی حدود

 حقوق پژوهشی روهگ رجمه؛ تدآوکس امانوئل/ فرانسه حقوق در اه رسانه کیفري و مدنی سؤولیترژیم م 

  شناسی جرم و جزا

 محمدي قاسم/ انگلستان حقوق در مطبوعاتی دعاوي دادرسی 

 گزارش

 زمانی سیدقاسم دکترآسیا/  در مللال نبی حقوق تحقیق و آموزش کنفرانس اولین 

  

 



 (1831زمستان  _)پاییز  2شماره 

  مقاالت

  پناه اسالمی علی دکترمعادن/  واگذاري قراردادهاي در آگاهانه تعهدات 

  خالقی علی دکترالملل/  بین جزاي حقوق در کیفريت صالحی بر حاکم اصول مطالعه بر يا مقدمه

 زمانی سیدقاسم دکترامیدها/  و اه یم: بلمللیا بین کیفري دیوان استقرار

  طاهري سلمان محمدها/  شهرداري مقررات و قوانین در اشخاص مالکانه حقوق هاي محدودیت  

  صحرانورد اسداهللایران/  نفتی قراردادهاي در متقابل بیع بر لیتأمّ 

 متخلفانه اقدامات براي اه دولت مسؤولیت دمور در لمللا بین حقوق کمیسیون مواد طرح بر نقدي 

  کسمتی زهرا مهترج؛ اُلسون سیمون، پِل اکلین، ژکرافورد جیمزالمللی/  بین

 ایمانی عباس از تلخیص و ترجمه؛ امب نیسن هِلناطالعات/  عصر در آدمیان خلوت حق از حمایت 

  چک بر ناظر قوانین در بازنگري ویژه: ضرورت موضوع

  اخالقی بهروز دکتربر چک/  ناظر قوانین اصالح ضرورت و تاریخچه 

  چک قانون اصالح هب راجع میزگرد 

 آن بعدي اصالحات و چک صدور قانون از موادي اصالح الیحه: 1 پیوست 

  چک طرح: 2 پیوست

  چک صدور قانون اصالح الیحه: 3 پیوست 

 المحلب چک صدور کیفري جنبه حذف یا حفظ 

 حقوق مؤسسه؛ ایران خصوصی حقوق انجمنزا؛ ج حقوق ایرانی نجمنز: اا حقوقی پژوهشهاي مجله پرسش

  مرکز دادگستري وکالي انونن؛ کتهرا دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده تطبیقی



 فرشیت مسعودي بابکه جمتر/ 1111مصر مصوب  تجارت قانون در چک مقررات

  معرفی و نقد

  خالقی علی دکتر/ 23/7/31مصوب  انقالب و عمومی ايه دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 

  ایران خصوصی حقوق انجمن 

 خصوصی حقوق کردن یکنواخت لمللیا بین مؤسسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1832تابستان  _)بهار  8شماره 

  مقاالت

 علی کترد/ دولت مستخدمان و مأموران جرائم به نسبت ایران ايه دادگاه فراسرزمینی صالحیت 

  خالقی

  سیفی سیدجمال دکتر/ المللی بین دادگستري دیوان در ایران دعاوي بر لیتأمّ 

  عبدالهی محسن/ الملل بین حقوق کمیسیون منظر از دولت کیفري مسؤولیت ايه چالش 

 حقوق پژوهشی گروه ترجمهک؛ چیسی مایکلالکترونیک/  تجارت دعاوي به رسیدگی مرجع تعیین 

  شهردانش مؤسسه خصوصی

 منصوریان اصرعلیر ندکتیق تحق و ترجمه؛ ژاکه پل ژان/ لمللیا بین حقوقدان یک دیدگاه از حقوقی عمل 

  رایت کپی از حقوقی ویژه: حمایت موضوع

  اسماعیلی محسن دکتراسالمی/  حقوق دیدگاه از پدیدآورندگان با فکري آثار رابطه 

 مریممعنوي/  مالکیت حقوق تجاري ايه جنبه به راجع امهن موافقت در مرتبط حقوق و رایت کپی 

  آموزگار

 مؤسسه الملل بین و عمومی حقوق پژوهشی گروه ترجمه؛ دیویس گیلیانرایت/  پیبر ک دیجیتال فناوري تأثیر

  شهردانش

  ایمانی عباسدیگري/  اثر از «استفاده منصفانه»مؤلف:  حق مهم استثناي 

 گروه تحقیق و ترجمهه؛ دیدی ژان ویلفریدفرانسه/  حقوق در هنري و ادبی مالکیت از کیفري حمایت 

  شهردانش مؤسسه شناسی جرم و جزا حقوق پژوهشی

. تی. جیم. ا ري/فک ايه مالکیت دعاوي در خارجی احکام اجراي و شناسایی المللی، بین صالحیت 

 انصاري باقر ترجمه؛ دریسن



  معرفی و نقد

  خالقی علی دکتراروپا )یوروپُل(/  پلیس 

 زمانی سیدقاسم دکتر(/ 2008دخانیات ) کنترل مورد در جهانی بهداشت سازمان کنوانسیون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1832زمستان  _)پاییز  4شماره 

 مقاالت

  خالقی علی دکترالمللی/  بینو  داخلی حقوق منظر از دادگاه صالحیت مسأله و «صدام»محاکمه 

/ المللی بین دادرسی در یقضائ دیپلماسی: نفتی کوهايس قضیۀ در لمللیا بین دادگستري یواند رأي 

  سیفی سیدجمال دکتر

 حقوق و بشر حقوق دیدگاه از فلسطین اشغالی هاي سرزمین در حائل دیوار ساخت مشروعیت

 میدانی سادات سیدحسین ترجمهو؛ وگا لدوکور ویکتور/ وستانهبشرد

  صبور مسعودخارجی/  ذاريگ سرمایه هاي)میگا( و استاندارد ذاريگ ن سرمایهتضمی هچندجانب آژانس

 فاطمهجنگی/  آوارگان گسترده حرکات با مواجهه در اعاده ممنوعیت اصل اعمال امکان بررسی 

  کیهانلو

 مسعودي علیرضا دکتر/ ایران در بانکی ايه نامه ضمانت حقوقی ماهیت 

  اتمی امنیت تحکیم و الملل بین ویژه: حقوق موضوع

  ساعد نادرعرفی/  الملل بین حقوق معیار با گسترش عدم نظام و يا هسته امنیت تحکیم ارزیابی 

 بشردوستانه حقوق و زور به توسل حقوق تالقی قطۀ، نيا هسته ايه سالح

  سواري حسن(/ 1111دادگستري ) لمللیا بین دیوان مشورتی رأي پرتو در المللی بین

 عمومی حقوق در اي هسته هاي سالح گسترش عدم معاهده الحاقی پروتکل موقت اجراي جایگاه 

  تیال پروانه/ ایران

 عبدالهی محسن/ مسلحانه هاي درگیري در اي هسته تأسیسات از حمایت 

 



  معرفی و نقد

 از قبل اعسار دعواي به رسیدگی خصوص( در 2/10/1832کشور )مورخ  عالی دیوان رویه وحدت رأي 

 زمانی سیدقاسم دکترالمللی/  بین تعهد با داخلی قانون تطبیق سوي به گامی: حبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1838تابستان  _)بهار  5شماره 

  مقاالت

 بهروز دکتر/ ایران بر تأکید با لمللیا بین قتصادي - حقوقی نظام به اسالمی کشورهاي ورود هاي چالش 

  قیاخال

  خالقی علی دکترداخلی/  حقوق و لمللیا یناسناد ب پرتو در دادرسی بودن علنی 

  تیال پروانه/ اداري عدالت دیوان رویه در اساسی قانون قضایی تفسیر 

 صلح حافظ عنوان به دادگستري المللی بین دیوان: فلسطین اشغالی سرزمین در حائل دیوار ساخت 

  هاشمی حمیدر، ف زارع امینالمللی/  بین امنیت و

 اجراي آزمون در اتمی انرژي المللی بین آژانس حکام شوراي عملکرد و 2004سپتامبر  قطعنامه 

  ساعد نادر/ الملل بین حقوق

  صادقی جوانمرد(/ Buy Backمتقابل ) بیع ذاريگ سرمایه قراردادهاي حقوقی هاي جنبه

  کیلد وامیرساعتجارت/  جهانی سازمان در اختراعات ثبت حق از حمایت

 محسنکاال/  المللی بین بیع کنوانسیون در قراردادي تعهد نقض از ناشی خسارت جبران هاي شیوه

  صادقی

 المللی بین جرائم باارتک اتهام به داخلی هاي دادگاه در ها دولت عالیرتبه کارگزاران کیفري تعقیب 

 جاویدزاده حمیدرضا هترجم؛ کاسسه آنتونیو(/ دادگستري المللی بین دیوان در بلژیک علیه کنگو دعواي)

  ایران در تجاري هاي شرکت حقوق هاي نارساییویژه:  موضوع

  سهامی هاي شرکت در سرمایه حقوقی ابعاد به راجع میزگرد 

 اسمی سرمایه به راجع تجارت قانون از قسمتی اصالح قانون 5ماده  اصالح پیشنهادي طرح 

  اشتیاق وحید دکتر/ سهامی هاي شرکت



  باديآ حبیب بیگی احمد دکتر/ تجاري هاي شرکت ادغام در اقلیت سهامداران حقوق 

/ ایران و انگلیس حقوق در دولتی نهادهاي توسط عام سهامی هاي شرکت مدیران عملکرد بر نظارت 

  شریفی الدین الهام سید دکتر

 صفیان سعید/ سهامی هاي شرکت در سهام انتقال قانونی تشریفات

  معرفی و نقد

کشور/  این از بیگانه نیروهاي خروج و لبنان حاکمیت مورد در امنیت شوراي 1551 قطعنامه بر لیتأمّ 

 زمانی قاسم سید دکتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1838زمستان  _)پاییز  1شماره 

  مقاالت

 خالقی علی دکترالمللی/  بین جرائم در جهانی صالحیت رؤیاي سال ده پایان و بلژیک 

 خدابخشی عبداهلل(/ ایران و تطبیقی حقوق) اساسی قانون با تطبیق در عادي قانون یقضائ کنترل  

  شهري زاده عابدین نیره ي،ار شلمز

  زمانی سیدقاسمتر دک/ المللی بین کیفري دیوان ( بهسودان) «دارفور»امنیت و ارجاع وضعیت  شوراي 

 میدانی ت سادا سیدحسین/ ایران اي هسته برنامه دربارة پاریس نامه موافقت به حقوقی نگرشی 

 ساعد نادر دکتر/ ایرانی دادگاه نقش و الملل بین حقوق موازین ملی اجراي  

  اقتصادي جرائم با کیفري حقوق ویژه: مبارزه موضوع

/ چین و سوئیسایتالیا،  فرانسه، حقوقی هاي سیستم در رشوه جرم انعکاس نحوه بر تطبیقی نگرشی 

  حسینی سیدحسین دکتر

  اشتیاق وحید دکتر/ ایران کیفري حقوق در غیردولتی هاي بخش به مرتشی مجازات تسري ضرورت 

  رحمدل منصور دکتر/ تقلب به ورشکستگی 

 اطالعات از استفاده با بهادار اوراق بورس بازار در معامالت حقوقی ايه جنبه تطبیقی بررسی 

  شریفی الدین الهام سید دکتر/ محرمانه

 پور عالی حسن/ اي رایانه کالهبرداري 

 گزارش و نقد

  اخالقی بهروز دکتر/ بازرگانی وزارت پیشنهادي تجارت قانون اصالح نویس پیش به مروري 



 ها چالش تهدیدات، خصوص در دبیرکل رتبۀ عالی هیأت گزارشما ) مشترك مسؤولیتتر:  امن جهانی 

 کیلد واعرسامی((/ 2004 سامبر)دتغییرها  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1834تابستان  _)بهار  7شماره 

  مقاالت

 خالقی علی دکتراروپا/  اتحادیه درمجرمین  استرداد حقوق بر آن تأثیر و اروپایی جلب قرار 

 قربانیان و دیدگان بزه براي عدالتبنیادي  اصول اعالمیه» پرتو در حمایتی شناسی دیده بزه

  یاصل رایجیان مهرداد/ «قدرت از استفاده سوء

؛ ویلی لَشکاُرَ آلکساندر/ امنیت شوراي هاي قطعنامه اجراي و تفسیر بر الملل بین حقوق آمره قواعد تأثیر

  زمانی سیدقاسم دکتر تحقیق و ترجمه

  مؤتمنی طباطبائی منوچهر دکتر/ عمومی قراردادهاي بر حاکم قواعد و نواعا مفهوم، 

  ماندگار مصطفی/ ایران در خارجی گذاري سرمایه بر حاکم حقوقی نظام بر مدخلی 

 تیال پروانه/ ایران اسالمی جمهوري حقوق در قضات وظیفه و اساسی قانون حاکمیت

  بانکی حقوق مختلف هاي جنبهویژه:  موضوع

  السان مصطفی/ اینترنتی بانکداري حقوقی ابعاد 

 دکترگذاري/  سرمایه هاي سپرده خصوص در مشتریان از ها بانک وکالت نظریه بررسی و نقد 

  شریفی الدین سیدالهام

  ن صفیا سعیدابهام/  از اي هاله در بانکی تسهیالت اعطاي قراردادهاي بودن االجرا الزم 

  محبی محسن دکتر/ المللی بین بانکی هاي نامه ضمانت دعاوي فصل و حل 

 معینی غالمرضا/ ایران بانکی نظام در آن گسترش موانع و تملیک شرط به اجاره عقد 

  معرفی و نقد

 طرازکوهی شریفی حسین دکتر/ ایرانی حقوقدانان و متحد ملل سازمان الملل بین حقوق کمیسیون 



 (1834زمستان  _)پاییز  3شماره 

  مقاالت

  پاسبان کترمحمدرضاد/ تجاري شرکتهاي مقررات اصالح بررسی: تحول گردونه در ایران تجارت قانون 

  زمانی سیدقاسم دکتر/ تروریسم با مبارزه در بشر حقوق المللی بین موازین جایگاه 

 دبیرکل منتخب عالی هیأت گزارش انتقادي ارزیابی: المللی بین تحوالت پهنه در زور به توسل حقوق 

  ساعد نادر کتردمتحد/  ملل سازمان

 حقوق پژوهشی گروه /تطبیقی حقوق و ایران حقوق: عمومی انتخابات در مشارکت سنی معیار بررسی 

  شهردانش حقوقی پژوهشکده الملل بین و عمومی

 پیهانی مازیار ترجمۀ؛ ویکس پوالکیه یورگبشر/  حقوق اروپایی دیوان احکام اجراي سازوکار 

  تطبیقی و ملی نظام در بیمه ویژه: حقوق موضوع

  السان مصطفیعمر/  بیمهدر قرارداد  «حسن نیت»تعهد به  

  شلمزاري خدابخشی عبداهللگر/  بیمه به زیاندیده رجوع و مستقیم دعواي 

  رعدي کامبیز/ دریایی بیمه حقوق در همگانی زیان 

  صادقی محسنآن/  به ایران الحاق حقوقی آثار و جهانی تجارت سازمان در بیمه خدمات اصول

 امینی منصور کترد/ بیمه قانون در موجود ابهاماترفع  براي (، تالش27/4/1834تجاري ) بیمه یحهال 

  معرفی و نقد

 دکتر/ ایران قضایی رویه در دولت مدنی مسؤولیت به نو گاهیها: ن هموفیلی به موسوم پرونده رأي 

  سیفی سیدجمال

 خالقی علی دکتر(/ یوروجاست) اروپا دادگستري 



   (1835تابستان  _)بهار  1شماره 

  مقاالت

  ساعد نادر دکتر/ امنیت شوراي تا امحکّ شوراي از: ایران اسالمی جمهوري اي هسته حقوق فرود و فراز 

  نیاسري بناء ماشاءاهللسایبر/  فضاي در قرارداد تشکیل

(/ 1834) 180 -( و سی1878) 23وکر ف هوایی سوانح بررسی: هوایی نقل و حمل در اجرا قابل قانون 

 جباري منصور دکتر

  حدادي مهديبشر/  حقوق موازین نظر از اروپا در اسالمی حجاب ممنوعیت  

 به متحد ایاالت غیرقانونی حمالت دلیل به ایران اسالمی جمهوري به وارده خسارات جبران 

 میدانی سادات سیدحسین نفتی/ سکوهاي

  ایران در گذاري سرمایه ویژه: حقوق موضوع

 حمیدرضا دکتر/ ایران سرمایه بازار بر آن تأثیرات و 1834مصوب  بهادار اوراق بازار قانون بررسی 

 یزدي علومی

 الحاق حقوقی آثار وتریمز(  موافقتنامه) تجارت با مرتبط گذاري سرمایه اقدامات به راجع موافقتنامه

  صادقی محسن/ آن به ایران

  السان مصطفی/ خارجی گذاري سرمایه طریق از فناوري انتقال حقوقی ابعاد 

 قانون بر نگاهی با انتقال و رداريب بهره ساخت، قراردادهاي چارچوب در خارجی گذاري سرمایه 

  ابراهیمی مریم/ خارجی گذاري سرمایه حمایت و تشویق

ر دکتاروپا/  اتحادیه حقوق در آنان به غرامت پرداخت طرح رهگذر از گذاران سرمایه از حمایت نظام 

 شریفی الدین سیدالهام

 



  معرفی و نقد

 دادگاه به اطفال جرائم برخی رسیدگی واگذاري در کشور دیوانعالی عمومی هیأت اندیشی مصلحت 

  خالقی ر علیدکت/ استان کیفري

 گروهایران/  اسالمی جمهوري اي هسته رنامهمورد ب در امنیت شوراي 1111 قطعنامه حقوقی چارچوب 

  شهردانش حقوقی پژوهشکده الملل بین و عمومی حقوق پژوهشی

 دکترمتحد/  ملل سازمان بشر حقوق شوراي تا کمیسیون ازبشر:  حقوق اجراي بر جهانی نظارت

 زمانی سیدقاسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (1835زمستان  _)پاییز  10شماره 

 مقاالت

 سیدحسین، زمانی سیدقاسم دکتر/ تحریم تا ارجاع از: ایران اي هسته نده پرو در امنیت شوراي عملکرد

  میدانی سادات

 و رواندا براي المللی بین کیفري محاکم یقضائ رویه پرتو در ژنوسید جنایت توصیف و تعریف 

  آذري هادي/ سابق یوگسالوي

 اشتیاق وحید دکتر/ اجتماعی ضرورت و حقوقی امکانشرکتها:  سهام وقف 

  اسدي طیبهبشر/  حقوق منظر از اروپا در پیامبران و ادیان حرمت هتک و بیان آزادي

 مصلحت تشخیص مجمع 1874سال  مصوبه بر تکیه با ایران کیفري حقوق دیدگاه از ارز و کاال قاچاق 

  رحمدل منصور دکتر/ نظام

 میرشمس مائده/ صدام اعدام تا دادگاه تأسیس زعراق: ا کیفري عالی دادگاه در مجازاتها و صالحیتها 

 شهشهانی

  دیگر کشورهاي و ایران در مالیاتی ویژه: حقوق موضوع

  معصومی سیدعزیز/ مالیاتی عدالت و افزوده ارزش بر مالیات 

  باباخانی محسن/ ایران مالیاتی حقوق در مضاعف مالیات از پیشگیري 

 جعفر، نژاد تازیکی لیعموانع(/  و مشکالت راهبردي، صول)ساختار، ا ایران در تی مالیا دادرسی آئین 

  سردشت شفیعی

 غفاري بهنام/ آن به ایران الحاق حقوقی آثار و انرژي منشور معاهده در مالیاتی مقررات بررسی 

  صادقی محسن، فارسانی



 دکتر تحقیق و ترجمه ؛نجُوا دانتی شلل، میپراد ژان/ فرانسه حقوق در مالیاتی تقلب با کیفري مبارزه 

 خالقی علی

  معرفی و نقد

  دهقان رمضانشوهر/  مجدد ازدواج علت به زوجه طالق درخواست مورد در کشور دیوانعالی رأي 

 حقوق منظر از اسرائیل و اهلل حزب نگروز ج سه و سی خصوص در امنیت شوراي 1701قطعنامه 

 ساعد نادر دکتر/ الملل بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (1831تابستان  _)بهار  11شماره 

 مقاالت

/ توسعه آثار به گرایانه واقع واکنش: حقوقی اشخاص کیفري مسؤولیت توسعه و پذیرش به گرایش

  اشتیاق وحید دکتر

 دکتر/ ایران اي هسته برنامه خصوص در امنیت شوراي 1747 قطعنامه تحلیل: سیاست بند در حقوق 

 ساعد نادر

  زرنشان هرامش  ،کدخدایی عباسعلی دکتر/ تروریسم با مبارزه براي مشروع دفاع به توسل امکان

  زاده تقی جواد دکتر/ حقوقی نظم سازي اساسی مسأله 

  زاده قاسم سیدمرتضی دکتر/ آن ساختار اصالح و بازنگري تبیین، لزوممهر:  بیمه 

  مصدق محمد/ دیه بر مازاد درمانی هاي هزینه پرداخت به مرتکب مسؤولیت

 تیال پروانه/ ایران اسالمی جمهوري در قوا تعامل اسلوب در قانون ابتکار به دولت الزام ارزیابی

  درمانی و انسانی سازي شبیه حقوقی هاي جنبهویژه:  موضوع

  امام فرهاد/ سازي همسانه خالقیا - حقوقی ابعاد 

  زاده موسی محمد/ انسان سازي شبیه و بشري کرامت 

  السان مصطفیانسان/  سازي شبیه منع مبانی 

  رحیمی اهلل حبیب دکترانسان/  درمانی سازي شبیه چالشهاي 

 ساعد جعفر دمحمانسان/  سازي شبیه قبال در ملل سازمان جنائی سیاست 

 

 



  معرفی و نقد

 و عمومی حقوق پژوهشی گروه / اداري عدالت دیوان جدید قانون محورهاي برخی نقد و ارزیابی

  شهردانش حقوقی پژوهشکده الملل بین

 دکتر/ 24/10/1835مصوب  انقالب و عمومی هاي دادگاه تشکیل قانون اصالحی 13بر ماده  نقدي 

 واحدي اهلل قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (1831زمستان  _)پاییز  12شماره 

 مقاالت

  ساعد ر ناد دکترامنیت/  شوراي 1308 قطعنامه پرتو در ایران اي هسته حقوق مجاز و حقیقت 

  ژادن کیتازی علی، اعتمادي مهدي/ الکترونیک اسنادي اعتبار ايهطرف حقوقی روابط بررسی 

  زاده تقی جواد دکتر/ فرانسه حقوق به نگاهی با ایران حقوق در مشاغل جمع ممنوعیت 

  عسکري پوریا/ بشردوستانه المللی بین حقوق و امنیتی و نظامی خصوصی شرکتهاي 

 سیدمحمود دکتر /فرانسه در آن بر کشور عالی دیوان رویه تأثیر و سیاسی بزه تشخیص 

  مجیدي

 ابوالقاسمدسی دکتر /معنوي حقوق به متجاوز خصوصی کیفر نظریه با خصوصی تعزیر تطبیقی مطالعه 

 نقیبی

  رانندگی و راهنمایی ویژه: حقوق موضوع

 اشتیاق وحید دکتر/ اجتماعی رفتارهاي قانونمداري در رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین تأثیر 

   خدابخشی عبداهللرانندگی/  حوادث حقوق و اي بیمه قواعد پیوند  

  مهماندار محمدرضا /ترافیک در پیاده عابران تکالیف و حقوق 

  معینی غالمرضا/ پیاده عابر از حمایت قانونی راهکارهاي به نگاهی 

 قاسم/ بندي طبقه و جنائی ماهیت در اي طالعهرانندگی؛ م در تقصیر از ناشی غیرعمدي جنایت 

  محمدي

 زمانی سیدقاسم کترد/ «بحران جهانی سوانح رانندگی»متحد و مقابله با  ملل سازمان 

 



  معرفی و نقد

  قربانی اهلل حکمت/ اختراعات ثبت جدید قانون بر نقدي 

 باالیی ایوبمخدر/  مواد المللی بین قاچاق با مبارزه در اینترپل نقش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (1837تابستان  _)بهار  18شماره 

 مقاالت

  اخالقی بهروز دکتر/ راننفت ای صنعت در متقابل بیع قراردادهاي سازي بهینه پیرامون مالحظاتی

  ساعد نادر دکتر/ حقوقی داشتیدر بر دورنما و زمینه: امنیت شوراي 1385 قطعنامه

  منوچهري محمدرضا/ شخاصهاي ا بیمه در گر بیمه تعهد عدم موارد 

  پور قربان محمدبشر؟/  حقوقمغایر  یا مطابق: هولوکاست انکار انگاري جرم 

  جعفري اهلل فیض/ مدنی مسؤولیت اصول و اتمی حوادث 

 مؤسسه پژوهش گروه/ جنوبی اوستیاياخیر  بحران از پس الملل بین روابط در زور به توسل منع قاعده 

 پارس الملل بین حقوق

  معلولیت داراي اشخاص از حقوقی ویژه: حمایت موضوع

 اريد قسیدمحم دکترمعاصر/  بشر حقوق آینه در معلوالن هاي آزادي و ها حق: گفتمانی تحول 

 سیدفاطمی

 داراي اشخاص حقوق کنوانسیون مقررات پرتو در معلوالن حقوق از حمایت جامع قانون بر لیتأمّ

  یوسفیان الهام/ معلولیت

 دکتر، رضائی علی/ المللی بین تحوالت با همگامی ضرورت: ایران در معلول کودکان آموزشی حقوق 

  السان مصطفی

 حقوق المللی بین اسناد و ایران حقوق در معلولیت داراي اشخاص اشتغال حق از حمایت سازوکارهاي 

  زرنشان شهرامبشر/ 

  عسکري پوریاسلحانه/ م هاي درگیري در معلولیت داراي اشخاص از حمایت 

  زمانی سیدقاسم دکتراروپا/  جامعه در معلولیت داراي اشخاص حقوق از حمایت به نگاهی 



 مرادزاده حسن دکتربشر/  حقوق اروپایی دیوان منظر از زندانی معلوالن براي مناسب بازداشتگاه

  اسالمی مجازات قانون نقد: الیحه

  محمدي قاسمگفتاري/  عقالنیت منظر از می اسال مجازات قانون الیحه شناسی آسیب 

 -2تا  111-1 موادکلیات ) باب شناسانه دیده بزه اسالمی: نقد مجازات قانون الیحه در دیده بزه جایگاه 

  اصلی رایجیان مهرداد کترد(/ 111

  اشتیاق حیدر ودکتاسالمی/  مجازات قانون الیحه در حقوقی اشخاص کیفري مسؤولیت 

 باقري شریعت محمدجواد دکترقصاص/  در استیذان لزوم واکاوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (1837زمستان  _)پاییز  14شماره 

 مقاالت

  زمانی سیدقاسم دکتر/ «عمرالبشیر» جلب قرار صدور و المللی بین کیفري دیوان

  رحمدل منصور دکتر/ منازعه در بدنی صدمه و قتل 

  شجاع جواد/ سالمتی بر حق نگاه از نانو فناوري توسعه و تحقیق 

 آرامشتروریسم/  با مبارزه عصر در المللی بین بشردوستانه حقوق در رزمنده مفهوم هاي چالش 

  شهبازي

  حقیقت صبا/ ایران قوانین منظر از تجاري هاي شرکت ادغام 

 چاهکی زارع اعظمشیکاگو/  کنوانسیون به رویکردي با ایران هوایی تحریم 

  ایران حقوقی نظام در امالك معامالت هاي ویژه: چالش موضوع

  ي ابهر حمید دکتر / امالك بیع در رسمی سند نقش 

 اظمکمحمدآن/  حقوقی خألهاي و امالك معامالت تنظیم در رسمی اسناد دفاتر جایگاه بر درآمدي 

  زاده حبیب

 رسمی اسناد در واقعی قیمت جاي به اي منطقه قیمت درج از ناشی موجود هاي نارسایی و ها چالش 

  قربانیان حسینامالك/  معامالت

  غضنفري هنگامه ،احمدي فیروزآن/  رسمی ثبت راهکارهاي و آپارتمان فروش پیش حقوقی ماهیت 

 خدابخشی عبداهلل دکترمالکیت/  اثبات دعواي حقوقی تحلیل 

  تجارت قانون نقد: الیحه

  شریفی الدین سیدالهام دکتر/ تجارت قانون الیحه در نویسی قانون شیوه نقد 



  اسکینی ربیعا دکتر/ وزیران هیأت 1834 تیرماه مصوب تجارت قانون الیحه خصوص در تأمالتی 

  شریفی الدین الهام سید دکترتجارت/  قانون الیحه ششم تا یکم ابواب انتقادي بررسی

  پناه عالی علیرضا/ تجارت قانون الیحه هفتم و پنجم ابواب مقررات نقد 

 مرتضی دکتر(/ 171تا  181)مواد  مستقل ضمانت باب در تجارت نون قا الیحه مقررات به نگاهی 

  نیا شهبازي

 آبادي حبیب بیگی احمد دکتر/ تجارت قانون الیحه در تجاري هاي شرکت ادغام بررسی و نقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1833تابستان  _)بهار  15شماره 

  مقاالت

  خالقی علی دکتر/ ها روزنامه در متهم چهره تصویر انتشار بر لیتأمّ

قبول/  غیرقابل گسترش یا قبول قابل گسترش: اي هسته هاي سالح گسترش عدم قاعده تحول

  گل ابراهیم علیرضا

 و المللی بین هاي کنوانسیون در نقل و حمل متصدیان مسؤولیت مبناي و ماهیت تطبیقی مطالعه 

  جعفري اهلل فیض دکترایران/  حقوق

 دهقانی علینگذاري/ قانو تحوالت پرتو در ایران قضایی نظام در قاضی استقالل

 دکترجهانی/  صالحیت: گلدستون گزارش اساس بر غزه در جنگی جنایات به متهمان تعقیب راهکار

  زمانی سیدقاسم

  سلطانی سیدناصراساسی(/  حقوق درسنامه اولین) ایران در اساسی حقوق به غیرتاریخی رویکرد آغاز 

 سیمایی حسین دکترفقه/  در جزایی قیاس شناسی روش بر نقدي با قیاسی استدالل قلمرو 

 با المللی بین حقوقی نظام همسازي یا تقابلایران؛  حقوقی نظام در قضایی معاضدت معاهدات انعقاد

 حامد سهیال ،پور قربان محمدایران/  داخلی حقوقی نظام

 یژها ومحمدرض دکترغرب/  حقوق و اسالمی فقه در مالکیت بر تطبیقی نگرشی

 هاشمی حمیدها/  ظرفیت و ها محدودیت: ایران قضایی نظام در المللی بین تعهدات اجراي

 المللی بین و ملی حقوقی هاي نظام در غیردولتی هاي سازمان کارکرد و ویژه: جایگاه موضوع

، ضیایی سیدیاسرایران/  حقوق و الملل بین حقوق در غیردولتی المللی بین هاي سازمان وضعیت 

  پژومان سیدهادي

  شهبازي آرامشتجارت/  جهانی سازمان با غیردولتی هاي سازمان تعامل 



  مقامی امیر /«فیفا» عملکرد بر تأکید با داخلی حقوق بر المللی بین غیردولتی هاي سازمان تأثیر 

  عسکري پوریاتغییر/  آیینه در غیردولتی هاي سازمان و تحدملل م سازمان مناسبات

  مرادزاده حسن دکتر/ «روشپ»ِ قضیه به نگاهی با معلوالن از حقوقی حمایتدر  ها انجمن نقش 

 صادقی محسن دکتر ،واعظی طیبهران/ ای در غیردولتی هاي سازمان کارآمدي و تشکیل موانع

  معرفی و نقد

 اصلی رایجیان مهرداد دکترها/  کاستی و ها نوآوري: اي رایانه جرایم قانون 

 ره، زهصداقتی کیوان/ ؟! فرهنگی انقالب عالی شوراي توسط دانشگاهیان دادخواهی حق تحدید

  امیرآفتابی

 نو رویکردي با آلوده هاي خون پرونده دادنامه ترین تازه به نگاهی پیش؛ به گام چند پس به گام یک 

 صابري علی دکتربها/  خون بر افزون زیانِ به

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1833زمستان  _)پاییز  11شماره 

 مقاالت

  مقدسی باقر محمد ،فرجیها محمد دکترپلیسی/  تحقیقات مرحله در وکیل به دسترسی 

مید ابهري، ح دکترالمللی کاال و حقوق ایران/  حق بایع براي رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین 

  اللهی فرخنده روح

 تأکید با قضایی رویه و ها محدودیت مبانی، تطبیقی بررسی) طبیعی حوادث قبال در مدنی مسؤولیت 

  السان مصطفی دکتر زلزله(/ بر

 و تولید موانع از برخی رفع قانون تصویب از پس و پیش ایران حقوق در کار قرارداد فسخ 

 پورارشد نادر(/ 5/3/1837) نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوب صنعتی گذاري سرمایه

 حوریهبشر/  حقوق کمیته رویه بر تکیه با سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق فراسرزمینی اجراي

  اکبرنژاد حسینی

  نیا شهبازي مرتضی دکتر، عبدالهی محبوبهالکترونیکی/  تجارت قانون در مطمئن اطالعاتی سیستم

 قضیه در ها دولت کتبی نظریات ررسی: بخارجی سرنوشت تعیین حق به ها دولت متعارض رویکرد 

  عزیزي ستار دکترکوزوو/  مشورتی رأي

 گرجی اکبر علی دکترفرانسه/  اساسی قانون شوراي بر مالحظاتی

 حسیبی آذین به دکتر / خارجی پیمانکاران با میزبان دولت «منصفانهعادالنه و  رفتار »

 محبی محسن دکتر مالکیت(/ سلب از غیر) خارجی گذاري سرمایه قرارداد از ناشی دعاويدر  غرامت 

 کاشانی جواد دکتر/ مشترك طبیعی منابع و متحد ملل سازمان الملل بین حقوق کمیسیون  

  المللی بین و ملی نظام در گاز و نفت حقوق: ویژه موضوع

 و واقعیات از حقوقی تحلیلی: تجارت جهانی سازمان مقررات و انرژي بخش میان پیوند 



  شهبازي آرامش دکترتحوالت/  از حقوقی اندازي چشم

  صحرائیان علی دکترنفت/  استخراج و اکتشاف قراردادهاي نمونه بر تأکید با قراردادي ثبات 

  عامري فیصل دکترایران/  توسط دیپلماتیک حمایت اعمال معضل و نفتی هاي شرکت 

  شافع میرشهبیز دکتر/ مریکاآ متحد ایاالت حقوق در گاز و نفت منابع بر خصوصی مالکیت

 محسن دکترآن/  به ایران الحاق حقوقی ر آثا و انرژي منشور معاهده در گذاري سرمایه اختالفات حل 

 فارسانی غفاري بهنام  ،صادقی

   معرفی و نقد

  آگاهوحید / «اداري عدالت دیوان دادرسی آیین» الیحه بر انتقادي تأملی

 مبانی: متحد ملل سازمان مقر کردن اي ه دور و انتقال جهت مجلس نمایندگان طرح ارزیابی و نقد 

  ساعد نادر دکترراهبردي/  ارزش و حقوقی

 زمانی سیدقاسم دکترهوایی/  و آب تغییرات با مقابله ضرورت و( 2001) کپنهاگ اجالس 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (1831تابستان  _ر بها) 17شماره 

 مقاالت

  خدابخشی عبداهلل دکترقضایی/  رویه و قانون در خواسته توصیف 

 تجارت قانون به نگاهی با) آنسیترال الکترونیکی ارتباطات کنوانسیون بر حاکم بنیادین اصول 

  رضائی علیایران/  الکترونیکی

  صالحی جوادکیفري/  قوانین در اجتماعی امنیت هاي مؤلفه 

 سیدیاسر/  آبخازیا و جنوبی اوستیاي کوزوو، شناسایی حقوقی آثار: الملل بین حقوق در شناسایی 

 ضیایی

  مروانیع رحمانمدنی/  امور در دعوا اثبات ادله تعارض بر حاکم اصول

 رفیق ترور عامالن محاکمه تا صدام محاکمه از خاورمیانه در کیفري الملل بین حقوق هاي جلوه 

 مظفریان یلداحریري/ 

  دیگر کشورهاي و ایران حقوق در بهادار اوراق ویژه: بورس موضوع

  نوروزي محمدبورس/  در اطالعات دادن به تعهد اصول و مبانی 

 حقوق در بهادار اوراق معامالت با رابطه در نهانی اطالعات دارندگان ممنوعیتهاي تطبیقی مطالعه 

  بهشتی قایق، ششریفی الدین سیدالهام دکتر/ ایران و فرانسه انگلیس، اروپا، اتحادیه

  منفرد میرزایی غالمعلینهانی/  اطالعات بر متکی معامله جرم تحلیل 

 متحد ایاالت در بهادار اوراق بازار حقوقی نظم به نگاهی بهادار؛ اوراق بازارهاي در تقلب با مبارزه 

  اشتیاق وحید دکترآمریکا/ 

 علیرضانهانی/  اطالعات از استفاده با بهادار اوراق معامله خصوص در صادره قضایی آراء بررسی

  محمدي



   قربانیان حسین/ صالحه مراجع در مرتبط دعاوي طرح فرایند و بورس کارگزاران مدنی مسؤولیت 

، فریدون محدثهداوري/  هیأت رویه بر تکیه با بهادار اوراق فضولی معامالت در کارگزاران مسؤولیت

  کاویانی کوروش دکتر

 ابراهیمی مریم/ آن بر حاکم مقررات و قوانین بر تأملی و ها پروژه مالی تأمین در صکوك نقش 

  یمرلی صالح/ بهادار اوراق بازار در اختالفات داوري

 محمدباقر دکترپورفرد،  عبدي ابراهیم دکتربهادار/  اوراق بازار داوري هیأت صالحیتهاي و حقوقی ماهیت 

  زاده رجب علیرضا کتر، دپارساپور

 اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون پرتو در عام سهامی شرکتهاي تشکیل بر حاکم قواعد 

  سلطانی محمد دکتر/ 1834آذر  مصوب ایران

  صادقی محسن دکتربهادار/  اوراق بورس خدمات بر تجارت جهانی سازمان به ایران الحاق حقوقی آثار 

 شهبازي آرامش دکتر/ واقعیت؟ یا توهمبهادار:  اوراق و سهام بورس بازارهاي فرامرزي ادغام 

   معرفی و نقد

    عابدینی عبداهلل/ «کوزوو مشورتی نظریه»پیرامون  مالحظاتی

  پورخاقان زینبالمللی/  بین کیفري دیوان اساسنامه بازنگري کنفرانس در تجاوزجرم  بررسی

 نسرین/ 1837 مصوب نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسؤولیت اجباري بیمه جدید قانون بر نقدي 

  حصاري طباطبایی

  صادقی سوره/ غیرسنتی تجاري عالئم 

 ساعد نادر دکترمتحد/ نا درجهان قدرت و حق نبرد بازنمایی: امنیت شوراي 1121 قطعنامه 



، فرهادنیا سعید(/ 1831پاییز  و تابستان) المللی بین کیفري دیوان سازي شبیه مسابقات دوره ششمین  

 سیاپوش اکبر علی، تاور اسماعیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1831زمستان  _ز پایی) 13 شماره

 مقاالت

  موسوي احمدي سیدمهديآنها/  تأثیر نوع و کیفريمؤثر  محکومیتهاي گسترة بر تأملی 

، سرکانه کاظمی سیدسجاد، خسروي احمد/ اداري تخلفات به رسیدگی هیأتهاي در متهم دفاعی حقوق 

  نژاد نقدي مجتبی

  صفیان سعیدا/  دعو خوانده تمیز 

 حصاري طباطبایی نسرین/ اجتماعی تأمین سازمان درمانی حمایتهاي حقوقی تحلیل 

 آلودگی مسأله بر تأکید با سالم زیست محیط از برخورداري به شهروندان ویژه: حق موضوع

  ایران شهرهاي کالن

 حسینی حوریهشهرها/  کالن محیطی زیست مطلوبا: هو آلودگی کاهش و شهري نقل و حمل پایش 

  اکبرنژاد

  عابدینی عبداهلل/ ایران به ریزگردها هجوم با مقابله در المللی بین همکاري به تعهد 

  گنجه بخشی مجیدشهرها/  کالن در الکترومغناطیسی امواج از ناشی هاي آلودگی با مقابله

 لعبت دکتر، پورهاشمی سیدعباس دکتر/ سالم زیست محیط بر شهروندان حق و تهران هواي آلودگی

  زارعی سحر، خلعتبري یلدا، تقوي

  شمشیري صادق، صادقی محسن دکترشهرها/  کالن آلودگی بر فکري مالکیت حقوق نظام تأثیر 

 و بشر حقوق اي منطقه هاي ه دادگا رویه: محیطی زیست دعاوي در عمومی نفع

  اکبرنژاد حسینی هاله/ ملی محاکم

 علی (/2010) مکزیک کنکان اجالس: جهانی گرمایش دام در سالم زیست محیط از برخورداري حق 

  نواري



 مشهدي علیدکتر / فرانسه حقوق در سالم زیست محیط از برخورداري حق 

 معرفی و نقد

 حقانی سعیدتوسعه/  پنجم برنامه قانون در اقتصادي منفعت گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1810تابستان  _)بهار  11شماره 

 مقاالت

  شیخیانی مهدي ،کاشانی جواد دکترانی/ بازرگ المللی بین اتاق ي داور جدید قواعد در مختلط هاي داوري 

  فخاریان مریم ،صراف سیمایی حسین دکترانگلیس/  و ایران حقوق در آن موجبات و طالق مفهوم 

 هدیه یزدانیان، علیرضا دکتر/ المللی بین هاي کنوانسیون مبناي بر اي هسته خسارات جبران فواید 

  حبیبیان

 دخت غالم سمیراي، زاهد مهدي دکتری/ فقه مبانی و قرآنی آیات به تمسک با سنتی طب از حمایت

  غالملو جمشیدیفري/ ک هاي دادرسی در جامعه و فرد حقوق توازن و تزاحم  

 سلطانی سیدناصر/ اول مجلس در نمایندگی مفهوم 

  نقد بوته در ایران در نگذاري قانو تجربه سال ویژه: یکصدوپنج موضوع

  ویژه محمدرضا دکترنین/ قوا شفافیت اصل تضمین بر اساسی قانون از صیانت مراجع نظارت 

 ئیل جبر  نیا صبوري میرزاعلییروس، س داوود دکترنون/ قا پایایی و اعتبار: گرایی قانون هاي چالش 

  علمداري مرزي

  غفاري هدي دکتر/ مشروطه حقوقی نظام در شرع حاکمیت و انونق حاکمیت میان نسبت بررسی 

  ديامامور محمدحسننین/ قوا تدوین در تشبیه جایگاه

  آگاه وحیدشی/ آزمای تقنین نظري مبانی بر جستاري 

  نوشادي ابراهیم چکاب، فیضی نبی غالم دکتری/ الکترونیک قراردادهاي به قانونگذاري رویکرد 

 عالئم و یتصنع هاي طرح اختراعات، ثبت قانون بر تأکید با ایران اختراع ثبت قوانین تقدر سنجش 

 ابراهیمی مهدي/ 1831 مصوب تجاري



 معرفی و نقد

  محمدي قاسم دکترئی/ جنا حقوق امگذاريدر ن 

 دادگستري دیوان رأي بر أملی: تامنیت شوراي هاي قطعنامه بر یقضائ نظارت رؤیاي تحقق 

 میرزاده مناالساداتمحمودیان/  و فولمن قضیه در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1810زمستان  _)پاییز  20شماره 

 مقاالت

  پناه اسالمی علی دکترقرارداد/  موضوع به نسبت جهل و اشتباه تفاوت 

  ،جاهد محمدعلی دکتر /اسالمی مجازات قانون تا تتجار قانون از تقصیر به و تقلب به ورشکستگی

 پستی مهدي علیزاده رامین

  امیرآبادي زاده عباس حسان، امحمدي قاسم دکتري/ غیرعمد جرایم در معاونت 

 عصومه، مجاللی محمود دکتری/ فرامل تجاري قراردادهاي حقوق سازي متحدالشکل تئوري تحلیل 

  شکوري

  زاده حسین جواد دکترتی/ آ قراردادهاي ماهیت و مفهوم 

 کاویار سین، حمافی همایون دکترالمللی/  بین اسناد بر تأکید با درسی برنامه در بشر حقوق و صلح 

 ها چالش و ها فرهنگی: ظرفیت میراث یژه: حقوق و موضوع

  ذاکرحسین محمدهاديفرهنگی/  میراث از صیانت در عدالت کند شمشیر 

 ماده موضوع جرایم) تاریخی -فرهنگی آثار تقلبی نمونه یداريخر و نگهداري حمل،ی، معرف ساخت، 

  منصوري یدر، حپوربافرانی حسن دکتری/ اسالم مجازات قانون کررم 511

  اسفهالنی قی صاد سوره /معماري آثار از رایت کپی حمایت

  اکبرنژاد حسینی هاله/ معاصر المللی بین نظام در فرهنگی اموال استرداد ديراهبر تحوالت برخی 

 علیرضا دکتر /ها بومی به فرهنگی اموال بازگرداندن به نگاهی با فرهنگی اموال اعاده جدید تحوالت

  بلخی سارا پور، آرش

 المللی بین کیفري دادگاه یه رو بررسی: مسلحانه مخاصمات هنگام در فرهنگی اموال از حمایت 

 افروغ منش، محمد نژندي اهلل هیبت دکترسابق/  یوگسالوي



 حسینی حوریهالملل/  بین حقوق شدن تر انسانی پرتو در فرهنگیاموال  «کار کردي» مفهوم تکامل

  اکبرنژاد

  بزاز برادران شیدای/ فرهنگ میراث از یت حما قوانین شناسی آسیب

  ي اکبر ساراالملل/  بین حقوق یینه آ در فارس خلیج تاریخی نام بر حق 

 شهبازي آرامش دکترفرهنگی/  اموال به راجع اختالفات وفصل حل در تأملی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1811تابستان  _)بهار  21شماره 

 در کشورهاي میان چالشي: فکر مالکیت حقوق انحصار برابر در رقابتی ابزاري ي اجبار مجوزهاي

 عباسی سیمین باقري، محمود دکتر/ یافته توسعه و توسعه حال

  صراف سیمایی حسین دکتر /مدرن علمی هاي زبان پرتو در ایران حقوق علم زبان تحلیل و بررسی

 ملکشاهی حامد

 فساد با بارزهبرایی م متحد ملل سازمان کنوانسیون پرتو در ایران حقوق در «غیرحق من شدن دارا»

 اهري نجارزاده تحجّ، میرسعیدي سیدمنصور دکترمالی/ 

/ ایران المللی بین تجاري داوري قانون با مقایسه در انگلستان 1111 داوري قانون جدید دستاوردهاي

 عباسی سعید علیخانی، حمیدرضا

بشر/  حقوق اروپایی دادگاه قضایی رویه در مقدماتی تحقیقات مرحله در منصفانه دادرسیبر  حق

 بهرامی نفیسه

/ دادگستري المللی بین دیوان آئینه در قضایی رویهمعاصر:  هاي انگاره و سازي قاعده سوي به حرکت

 عابدینی عبداهلل ،پور رسول امیرارسالن

 همتی مریم/ انگلستان و ایران کیفري حقوق در نقدي جزاي محکومیت احکام اجراي

 منش نژندي اهلل هیبت دکتر /«بالکان قصاب»کارادزیچ  رادوان پرونده بر کوتاه مروري

 

 

 

 

 



 (1811زمستان  _)پاییز  22شماره 

 یاحی، جواد ري منصورآباد عباس دکتر/ حقوقی هاي پژوهش در «مبانی» شناسی مفهوم

 سعید متحد/ ملل سازمان بشر حقوق کمیته و بشر حقوق اروپایی دیوان رویه در مجرمان استرداد

 باقري

 فر رحمتی سمانهب/ خو حکمرانی هاي مؤلفه پرتو در قضایی دستگاه شدن الکترونیک

/ بشر حقوق اروپایی دادگاه رویه در بشر حقوق از حمایت در غیردولتی المللی بین هاي سازمان نقش

 عبیري ارمغان

بنایی  مجید دکتر/ اداري عدالت دیوان عمومی هیأت 1/5/1811مورخ  211شماره  رأي در کنکاشی

 آگاه اسکویی، وحید

 دوست تقی بزینساختمانی/  تخلفات بر حاکم حقوقی نظام ارزیابی

 دیرباز مرضیه/ دیدگان بزه از کیفري المللی بین دیوان پیراحقوقیِ هاي حمایت

 در المللی بین کیفري دیوان رأي نخستین: مسلحانه مخاصمات در کودکان سربازگیري بحران با مقابله

 هداوندي فاطمه ،زاده تقی زکیه/ الملل بین حقوق ترازوي

 

 

 

 

 

 



 (1812تابستان _)بهار  28شماره 

 ینینهر فریدون/ دادگاه قطعی حکم اجراي بر دادرسی اعاده اثر

 شفیعی جعفر، ازندریانی گرجی اکبر علی / ایرانی لویاتان سرنوشت: ایران در مدرن دولت جويو جست در

 سردشت

 زاده لیل، مونا خضیایی دیاسرسیّ/ سایبري حمالت از ناشی دولت المللی بین مسؤولیت

 عطار شیما، انصاري باقر/ مجازي اجتماعی هاي شبکه در خصوصی حریم

 لویه ابراهیمی سهیالآن/  به نسبت بشر حقوق نظام رویکرد و ناموسی هاي قتل ماهیت بررسی

 پور، مرضیه فتح فاطمهالمللی/  بین حقوقی نظم چارچوب در امنیت شوراي براي آزمونی میانمار، بحران

 قلندري

 و تطبیقی حقوق منظر از هنري و ادبی مالکیت حقوق فرجام و دیجیتال هاي کتابخانه توسعه

 الوانکار السادات شجاع، الهام محمدجواد/ الملل بین

 عراقی ساعدي ستاره، زاده عبدالعلی ضحیآموختم/  انگلستان در حقوق آموزشی نظام از آنچه

 

 

 

 

 

 

 



 (1812زمستان  _)پاییز  24شماره 

 یفیجمال س دیّس /یالملل نیز اختالفات بیآم وفصل مسالمت و حل يداور

  نادر ساعد/ 5+1ه عمل مشترك ژنو میان ایران و گرو هاي حقوقی برنامه جنبه

  مروّت مجتبیت/ تجار یسازمان جهان يها نقض موافقتنامه يفرارو يها چالش

اکبر ل/ و عم يدر تئور الملل نیالزام حقوق ب یدگاه مبانیاز د ییگرا م عدالت و عدالتیبر مفاه ینگرش

  یبیاد

  يمهرداد محمد/ الملل بشر نیحقوق ب ين بر اساس هنجارهاینقض حقوق بشر در بحر یابیارز

  پژومان يهاد دیّسل/ المل نیدر حقوق ب ین مفهوم صدور و انتقال آلودگییتب

هامبورگ و  يها ونیونقل در قبال خسارت به کاال در کنوانس حمل يت متصدیمسؤول یقیتطب یبررس

  یمهرآسا محبم/ روتردا

  السادات الوانکار الهامش/ شهر دان یحقوق ةن( پژوهشکدیبرخط )آنال ۀکتابخان یمعرف

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1818تان تابس _ )بهار 25شماره 

 خواهبهروزي عباس ،اسالمی رضاخشونت/  نفی براي بشر حقوق آموزش

 آقایی محمد/ نفت حوزة بر جهانی حاکمیت در تجارت جهانی سازمان هايچالش

 طُرف فاطمه/ مشترك هویت و توسعه حق سالمت، حق مثلث در انسان اينطفه هايسلول مهندسی

 خالوندي، حُسنی/ آن مفهوم تحول بر «النچ سی» پروژة تأثیر و فضایی اشیاي کنندهپرتاب دولت

 محمودي سیّدهادي

صابر،  محمود/ شده بیمه کارگر به خسارت ورود در مقصر کارفرماي به اجتماعی تأمین سازمان رجوع

 حصاري طباطبایی نسرین

 رحمانی زهره/ طبیعی بالیاي در دولت حقوقی مسؤولیت

 نیلوفرفراسرزمینی/  هاينقض قربانیان خسارت جبران راه فرا اندازيچشم: شکنجه منع کنوانسیون

 نظریانی

 مهسا، نجفی حامد(/ ایران قانونگذاري براي الگویی) مقررات و قوانین آینۀ در ابتکاري گام ماهوي شرط

 مدنی

آینده/  به نگاهی و( یونیدروا) خصوصی حقوق کردن یکنواخت المللیبین مؤسسۀ در ایران جایگاه

 جعفري کورش
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 رمضانی صالحه ،حبیبی همایونجنگی/  جنایت مثابه به انسانی سپر از استفاده

 

 دیوان دادرسی آیین و تشکیالت» الیحه سه در آزمایشی قوانین از نگهبان شوراي تفسیر بر تحلیلی

 آگاه وحید/ «تجارت» و «گمرکی امور» ،«اداري عدالت

 

 الیحۀ به نگاهی با 1811 مصوب تجارت قانون در آن شرایط و حقوقی اشخاص اعتبار اعادة قابلیت

 حسینی سیّدعلی سخنور، مهدي تجارت/ قانون اصالح

 

، منتظر مهدي ،پیري حیدرایران/  حقوق در آن اجراهاي ضمانت بررسی و قوانین قاموس در انحصار

 شیویاري مؤمنی اعظم

 

 ابیانه باقري علیرضاالملل/ بین حقوق در سابق کشور دیون و اموال بر آن تأثیر و کشورها جانشینی

 

 طلعت آرمینسوم/  هزارة در انسانی امنیت و الملل بین حقوق

 

 نیا رامین مژگانالمللی/ بین معاهدة تفسیر در نماز عامل جایگاه

 

 جعفري امینجدید/  تجارت قانون الیحۀ بازنگري ضروت و ایران حقوق در شرکتی حاکمیت نظام وضعیت
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 جمشید دریاها/ در غیرقانونی اعمال سرکوب و پیشگیري در جهانی و ايمنطقه مدیریت میان تنش

 زرنشان شهرام علیزاده، مسعود ،ممتاز

 زادهحسن بهرامتجاري/  هايشرکت ادغام در تعهدات جانشینی بر حاکم حقوقی نظام

 سمیعیان فاطمه ،زادهتقی جوادایران/  اساسی نظم در اسالمی شوراي مجلس تقنینی صالحیت تخصیص

  مالی فساد با مبارزه در مریدا کنوانسیون با ایران تقنینی جنایی سیاست تطبیقی مطالعۀ

 کمارعلیا باقري محمدآن/  تحوالت و

 الملکینظام جعفر ،طلوع سیّدمحسنباز/  متن افزارهاينرم نظام

 مالحظات رعایت لزوم بر تأکید با سومالی سواحل  دریایی دُزدان قبال در زور به توسل مشروعیت

 زادهتقی زکیهصالحیت/  اعمال جریان در بشر المللبین حقوق

 مهدي ،آزادبخت فریدآسانژ/  جولیان پرونده: موردي مطالعۀ مجرمین؛ استرداد حقوق بر حاکم رویه

 منش توانایی

 درابی جعفرزاده صادق ،ضیایی سیّدیاسربشر/  حقوق آفریقایی دیوان عملکرد و ساختار

 در دریایی مرزهاي حدود تحدید معیارهاي بینیپیش قابلیت و انعطاف: سیاه دریاي در روشن حقوق

 مظاهري جمشید(/ 2001) اُکراین ـ رومانی مورد در دادگستري المللیبین دیوان رأي

 شهالیی فرازدادگستري/  المللیبین دیوان علیه ایتالیا: عیار تمام حقوقی جدال یک
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 نوسازي و تجهیز احداث، مدیریت، از حمایت» طرح بر تحلیلی: مسجد استقالل عدم یا استقالل

 صداقتی کیوان ،درویشی بابک/ «کشور هاينمازخانه و مساجد

 فاطمه ،بلیک الیزابت ژانت/ وحشی جانوران از حفاظت المللبین حقوق در محلی جوامع و هابومی

 پور رضائی

 و ایران درحقوق مراقبت نیازمند اشخاص اعمال به نسبت مراقب مدنی مسؤولیت تطبیقی تحلیل

 قدسی الناز ،یزدانیان علیرضا/ انگلیس

 سبحانی مهین/ المللبین حقوق در عفو مشروعیت

 طلعت آرمین/ کیفري عدالت پرتو در داعش ارتکابی المللیبین جرایم

 اختالف پروندة در دادگستري المللیبین دیوان رأي ارزیابی: قضایی رویۀ در زمان گذر در معاهدات

 زادهسیف فرزانه/ نیکاراگوئه و کاستاریکا بین

 خسروي یلدابشر/  هايآزادي و حقوق تحدید معیارهاي

 رنجبر علیرضا/ ايمنطقه و المللیبین امنیت و صلح حفظ در جنوبیمریکايآ ملل اتحادیۀ نقش

 رجبی عیسی/ آن از ناشی حقوق و ثبت فرایند تجاري؛ عالمت و نام

 زادهعباس احسان ،ثابت مهدوي محمدعلی ترجمۀاسپانیا/  کیفري دادرسی در دیدهبزه ممتاز جایگاه

 امیرآبادي
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 طاهري زاده، محمدعلی تقی دادي، ابراهیم امام علیرضاکشنده/  نوعاً فعل ارتکاب و ایدز ویروس انتقال

  سرتیپی حسین/ الملل بین حقوق سنتی هاي چارچوب در دگراندیشی و حاکمیت مشروعیت، اصل

/ الملل توسعه و انتقال فناوري در تئوري و عمل توسعه و انتقال فناوري دریایی از دیدگاه حقوق بین

 ادیبی اکبر

 زبردست سپیدهرت/ وفصل اختالفات سازمان جهانی تجا کشورهاي در حال توسعه و نظام حل

 قراردادهاي در کننده تنظیم زیان به قرارداد تفسیر قاعده از مضیق و موسّع تفسیر تطبیقی مطالعه

 آرایی یزدانیان، حمید علیرضا/ بیمه

 صدقیانی نصرتی محمد باقري کمارعلیا، ناصر/ شریک توسط مشاع اموال علیه جرم تحقق امکان بررسی

 بهفر ملیحه/ المللی بین امنیت و صلح حفظ به دستیابی براي تالش در جهانی بانک

 محمدي عقیل/ امنیت شوراي عملکرد به توجه با الملل بین حقوق در ممنوع پرواز منطقه
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 نکوترمزیا قواعد و الملل نیب عیب ونیکنوانس متقابل ریتأث الملل؛ نیب تجارت در يتجار يها عرف نقش

 يزیعز ناصر ی،اصل زاد رستم سروش ،يباقر محمود دکتر

 ژهیمن ،يانصار باقر دکتر ن/ویزیتلو در کودکان به خطاب يتجار غاتیتبل يگذار مقررات يها وهیش

 انیهاشم

 نژاد احسن مسعود ،يجبار منصور دکتر/ یالملل نیب يها سازمان انحالل بر یتأمّل

 کی همراه به) ییاروپا سمیفدرال به لین و ملل بیتقر يراستا در اروپا هیاتحاد مقررات یبرخ

 ییطباطبا نیحس دیس دکتر (/رانیا يبرا شنهادیپ

 یلیاردب یقاسم یحاج محمد ی،النیم رضایعل دکتر/ میجرا انیم متقابل روابط و مدرن یشناس جرم

 آهنگر محمد ، طلعت نیآرم ی/الملل نیب اسناد چارچوب در مسلحانه مخاصمات در کودکان از تیحما

 لیاص

 ی/شمال کره يمورد مطالعه:  ها دولت یمل استیس محاق در متحد ملل سازمان بشر حقوق يشورا

  پور عوض صمصام ،يشهباز آرامش دکتر

 متحده، االتیا مقررات) مطمئن یکیالکترون اسناد با یرسم اسناد صدور يها تیمحدود سهیمقا

 یسپاه ریام ،یمیکر عباس دکتر (/رانیا و فرانسه

 یمدن مهسا ،ینجف حامد ن/رایا اختراعات نظام در يابتکار گام شرط

 قلندري مرضیه ر/بش حقوق شوراي آیینه در میانمار بحران

 آبادي نعیم رحمانی علیرضا ن/ایرا کیفري حقوق در ناتمام هاي بزه بررسی

 

 



 (1811 تابستان _ بهار) 81 شماره

 زمانی، قاسم سید دکتر/ العاده فوق عمومی هاي وضعیت در بشر حقوق المللی بین قواعد اجراي تعلیق

 اسفندیاري مرضیه

 اسالمی، رضا دکتر/ بشر حقوق المللی بین نظام در اجتماعی توسعۀ براي دستورالعملی فقر؛ کاهش

 الهیجی آجلی مهشید

 ضیایی یاسر سید دکتر/ سایبر فضاي در بشر حقوق از حمایت

 راحله دکتر باقرزاده، حمید دکتر/ نفت صنعت گذاري سرمایه حوزه در ایران قانونی نظام تحلیل

 حسینی سیدمرتضی

 اعتمادي الهه پاهکیده، امین پروین، رسول دکتر/ مدنی احکام اجراي قانون در اجرایی ثالث اعتراض

 و ایران حقوق در تطبیقی مطالعه با: قضایی استقالل منظر از قضایی هاي پرونده ارجاع بر حاکم ضوابط

 غازانی رستمی امید/ المللی بین اسناد

 کالنتري، کیومرث دکتر/ فرهنگی و تاریخی میراث علیه جرایم در دادستان و خصوصی شاکی نقش

 فر عرفانی امیر پالندي، خدابخشی حسن

 صابر زاده، ولی امین/ محیطی زیست هاي آلودگی برابر در فرهنگی و تاریخی آثار از حقوقی حمایت

 نجومی

 نجفی وحیده محمدي، مهرداد/ رامسر کنوانسیون پرتو در الملل، بین حقوق در ها تاالب از حفاظت

 نظارت در کاوشی: اداري عدالت دیوان عمومی هیئت در ابطال و شوراها در عوارض تصویب باطل دور

 بوربوري محمدنبی آگاه، وحید دکتر(/ 1833-1814) مردم مالکیت حق با مغایر شهري توسعه بر قضایی

 دکتر مترجم جیدي، آنتونیو پروفسور نویسنده/ ال سیویل نظام کشورهاي براي الگویی: جمعی دعواي قانون

 پوراستاد مجید
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 سادات هیهد دکتر ،یگرج اکبر یعل دکتر /نرایا یحقوق نظام پرتو در یبانک يگذار مقررات اصول نییتب

 یرترابیم

 ياجبار مهیب قانون به ینگاه با لیاتومب راننده و مالک انیم از یرانندگ حادثه مسؤول نییتع

 یآقاعباس رضا ،ياحمد یبهرام دیحم دکتر /ینیزم يموتور هینقل لیوسا دارندگانی مدن تیمسؤول

 زاده يواحد جواد دکتر ،یعرفان محمود دکتر ،کند تازه یمیکر شهرام ر/مانکایپ یمدن تیمسؤول حدود و مبنا

 هاله دکتر ،اکبرنژاد ینیحس هیحور دکتر /؟تعارض ای تعامل بر یمبتن حقوق: معاصر الملل نیب حقوق

 اکبرنژاد ینیحس

 یمیکر فاطمه یی،طباطبا محمدصادق دیّس دکتر /یمدن قانون 352 مادة یحقوق و یفقه یمبان یبررس

 یمعارف سهینف /نرایا بر دیتأک با یعموم خدمت يها ونیزیتلو و ویراد در یطرف یب و استقالل اصول

 فراستمند نهیام /ییفضا یحیتفر يپروازها بر حاکم یحقوق نظام نییتع

 ،يریم دیحم دکتر/ تتجار نوین الیحۀ دریچۀ از برات یحقوق يها  جنبه از یبرخ تحلیلی بررسی

 پور  نیعابد یمصطف ،ياریشهر روسیس

  / همنصفان و آزاد انتخابات يبند حوزه يارهایمع منظر از رانیا مقننه قوه انتخابات يبند حوزه یبررس

 ینیحس نیاسی دیس

 دکتر/ اکیآمر در یدرمان يها مهیب سهیمقا با رانیا در یدرمان خدمات يها مهیب یحقوق نظام یبررس

 یسلطان یفیشر محمد ،یمینع عمران

 یاله فیس شهناز ي/شهر امالك معامالت بر امالك تملک به مربوط قوانین تأثیر
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 دکتر/ مختلف يکشورها حقوق در مطمئن یالکترونیک اسناد با یرسم اسناد صدور نحوه مقایسه

 سپاهی امیر ،کریمی عباس

 ،شریفی الدین الهام سید دکتر/ یکیالکترون يقراردادها عرصه در هوشمند ندگانینما یحقوق تیماه

 بیرمی گلناز

 منش ابراهیمی مهران ،جویباري گلدوست رجب دکتر/ هگنا یب شده بازداشت متهمان از خسارت جبران

 راس هسپ نحسی/ بشري هاي حق تحقق بر فساد تأثیر

 هاي مؤلفه از دادگستري المللی بین دیوان تأثیرپذیري بررسی سیاسی؟ قضاوت یا قضایی سیاست

 طرقبه خلیلی مهدي ،ساالریان یاسر/ غیرحقوقی

 محمودزاده خسرو ،رحیمی اهلل حبیب دکتر/ ایران حقوقی نظام در احتمالی قراردادهاي مصادیق تحلیل

 لطفی احسان دکتر/ المللی بین بیع کنوانسیون پرتو در قرارداد با کاال حقوقی مطابقت

 مهدوي مریم/ موجود هاي چالش: غیرقانونی مهاجران بشر حقوق

/ اداري عدالت دیوان عمومی هیئت آراي منظر از خدمات نرخ شمول دامنه و جایگاه مفهوم، ارزیابی

 ایروانیان امیر دکتر

 نژاد زرگري نسیم/ اسپراتلی جزایر مورد در آن همسایگان و چین اختالف حقوقی ابعاد

 سارا سیده ،جعفري جوان عبدالرضا دکتر: ترجمه فارمر لیندزي پروفسور: نویسنده /کیفري گذاري قانون

 خدادادي بهمن سید ،میرباذل
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 آرامش دکتر/ یمن بحران در تأملی: المللی غیربین مخاصمه در خارجی دولت مداخله سنجی مشروعیت

 برلیان پویا ،شهبازي

 بهاره دکتر ،رزمخواه نجمه دکتر/ ییغذا تیامن منظر از ختیترار یستیز يفناور یحقوق ابعاد لیتحل

 حیدري

  بهزادي ایرج دکتر/ الکترونیک ادله انتساب قابلیت

 اقبالی کیوان/ مسلحانه مخاصمات در غیرنظامیان و رزمندگان تفکیک اصل منظر از اطالعات جنگ

 سید/ آن با مقابله براي راهکاري دنبال به المللی؛ بین هاي سازمان مزایاي و ها مصونیت از سوءاستفاده

 نژاد احسن مسعود ،آزاد حسینی علی

 معمولی مهارت با شخص قبلی، صنعت یا فن) اختراعات در ابتکاري گام شرط احراز هاي ابزار تبیین

 مدنی مهسا ،نجفی حامد/ (دانش در

 دهقانی پریسا ،پیري حیدر/ ملی منافع مفهوم به نسبت الملل بین روابط و حقوق مختلف هاي رهیافت

 الهی غفاري نجمه/ سایبر فضاي در ارتکابی جرایم به نسبت ایران هاي دادگاه سرزمینی صالحیت

 کاشانی

 دولت یک میان مسلحانه مخاصمات در اجرا قابل حقوق: المللی بین کیفري دیوان رأي نخستین

 شعبانی سمانه/ غیردولتی هاي گروه با خارجی

 خودکار رضا ،رحمتی پرویز ،کاویانی کورش دکتر/ تجاري دادرسی آیین الیحه در مشاوره نهاد بر نقدي

 همکاري ارتقاي به راجع 2010 دسامبر 20 مورخ 1251/2010 شماره به اروپا، اتحادیه شوراي مقررات

 مهدي دکتر: ترجمه و تحقیق/ (8 رم مقررات به موسوم) قانونی تفریق و طالق بر حاکم قانون زمینۀ در

 کاویار حسین دکتر ،امینی
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 آل حسین دکتر ،یزدانی حسین/ دادگستري المللی بین دیوان تصمیمات در بشر حقوق هاي نسل توسعه

 سواري حسن دکتر ،زمانی قاسم سیّد دکتر ،کجباف

 ،خالوندي حسنا/ فضایی الملل بین حقوق پرتو در مدار در موجود فضایی اشیاء اجاره و مالکیت انتقال

 محمودي هادي سید دکتر

 علی ،طالیی فرهاد دکتر تعامل یا تقابل؟/ :کشاورزي جهانی تجارت هاي سیاست و غذا بر حق ارتباط

 خواه رزم

 اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري بیمه قانون 21 ماده اقتصادي ـ حقوقی تحلیل

 محمدي حاج مسلم /عامري فیصل دکتر/ 1815 مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث

 امیرآفتابی سادات زهره ،ویژه محمدرضا دکتر/ کارکردي مفهومی به قوا تفکیک نظریه مفهوم دگردیسی

 ساالري علی/ بشر حقوق نظام در تبعیض عدم و برابري

 کوهنورد ابوذر ،حاجعلی اله نعمت دکتر/ قضایی رویه آیینۀ در ورشکستگی رأي به ثالث اعتراض

 هاله دکتر/ بشردوستانه حقوق و بشر حقوق بنیادین تعهدات در تقابل عدم اصل نقض: هدفمند ترور

 اکبرنژاد حسینی حوریه دکتر ،اکبرنژاد حسینی

 فیروزپور کوثر/ دانشگاهی تحقیقات از ناشی محیطی زیست خسارات برابر در محقق مسئولیت گسترة

 علیخانی محمد دکتر/ نفتی مسائل تعارض حل و مذاکراتی هاي بست بن از رفت برون راهکارهاي

 نسب امینی حمزه: ترجمه ـ عطاءاهلل محمد برهام/ ال کامن حقوق گیري شکل در اسالمی فقه تأثیر

 

 



 ترویجی( -علمیفصلنامه اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوقی )  درخواستراهنمای 

 
 

و در  الیر 12111..02در استان تهران،  شتازیپست پ قیارسال مجله از طر نهیاشتراک ساالنه با احتساب هز  حق

 است. الیر 020.12111ها،  استان ریسا
 

 ( هستید: در سال  شماره فصلنامه پژوهشهای حقوقی )چهار  شتراکا  اگر خواهان

 فرمایید؛  و خوانا تکمیل  اشتراک را به طور کامل  برگـ 

  شـهر دانـ) ایابـل     و پژوهشهای حقـویی   مطالعات  مؤسسه  نزد بانک سپه به نام 9087733371731جاری طالیی   ـ حق اشتراک ساالنه را به حساب

 اریز نمایید؛ بانک سامان و 8691789339781966( یا کارت بانکی شماره  سپه  شعب  در کلیه  پرداخت

 به یکی از طرق زیر به دفتر مجله ارسال فرمایید:  را به همراه رسید بانکی  اشتراک  درخواست  شده تکمیل  برگ  یا فتوکپی  ـ بریده

  :ارسال به نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir   

  :مؤسسه 9878870999کدپستی  -8نهم، خیابان گیالن، پالک خان زند، خیابان سنائی، خیابان  تهران، خیابان کریمارسال به نشانی پستی  

 ی(؛ حقوی یپژوهشها ۀمجلا  شهر دان)  و پژوهشهای حقویی  مطالعات

 بـرخ  به صـورت   www.sdil.ac.irدرگاه اینترنتی پژوهشکده حقویی شهر دان) به نشانی  توانید با مراجعه به های فوق، شما می ـ عالوه بر روش

 راک نمایید.ایدام به اخذ اشت

  در صورت تمایل به اشتراک مجله برای خارج کشور با نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir  .مکاتبه فرمایید 

 دهید.   اطالع 8داخلی  369-77799879 به دفتر مجله با شماره تلفنرا   ، موضوع از انتشار آن  روز پس 98تا   نشریه  دریافت  عدم  در صورت 
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 حقوقی مجلۀ پژوهشهای اشتراک درخواست برگ

 ........................................................................................................................................................................... :متقاضی خانوادگی و نام نام
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