
 حقوقی پژوهشهاي مجله ساله بیست نمایه

 

 (1381تابستان  _)بهار  1شماره 

 مقاالت

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

 زمانی دقاسمسیّ 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

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

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

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

  شناسی جرم

 محمدي قاسم/ انگلستان حقوق در مطبوعاتی دعاوي دادرسی

 

 گزارش

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

 

 

 

 



 (1381زمستان  _)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 يامقدمه

 زمانی دقاسمسیّ 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

المللی/  بین متخلفانه اقدامات براي اه دولت مسؤولیت دمور در لمللا بین حقوق کمیسیون مواد طرح بر نقدي
  کسمتی زهرا مهترج؛ اُلسون سیمون، پِل اکلین، ژکرافورد جیمز

 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

 و حقوق دانشکده تطبیقی حقوق مؤسسه؛ ایران خصوصی حقوق انجمنزا؛ ج حقوق ایرانی نجمنز: اا حقوقی پژوهشهاي مجله پرسش
  مرکز دادگستري وکالي انونن؛ کتهرا دانشگاه سیاسی علوم

 فرشیت مسعودي بابکه جمتر/ 1999مصر مصوب  تجارت قانون در چک مقررات

 

  معرفی و نقد



  خالقی علی دکتر/ 28/7/81مصوب  انقالب و عمومی هاي دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون

  ایران خصوصی حقوق انجمن

 خصوصی حقوق کردن یکنواخت المللی بین مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1382تابستان  _)بهار  3شماره 

  مقاالت

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

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

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

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

  شهردانش

 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

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

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

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

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

  شهردانش مؤسسه شناسی جرم

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

 انصاري باقر

 

  معرفی و نقد

  خالقی علی دکتراروپا )یوروپُل(/  پلیس

 زمانی سیدقاسم دکتر(/ 2003دخانیات ) کنترل مورد در جهانی بهداشت سازمان کنوانسیون

 

 



 (1382زمستان  _)پاییز  4شماره 

 مقاالت

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

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

  سیفی دجمالسیّ

/ وستانهبشرد حقوق و بشر حقوق دیدگاه از فلسطین اشغالی هاي سرزمین در حائل دیوار ساخت مشروعیت
 میدانی سادات دحسینسیّ ترجمهو؛ وگا لدوکور ویکتور

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

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

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

 

  اتمی امنیت تحکیم و الملل بین حقوقویژه:  موضوع

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

 مشورتی رأي پرتو در المللی بین بشردوستانه حقوق و زور به توسل حقوق تالقی قطۀ، نيا هسته ايه سالح

  سواري حسن(/ 1996دادگستري ) لمللیا بین دیوان

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

  تیال

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

 

  معرفی و نقد

حبس:  از قبل اعسار دعواي به رسیدگی ( در خصوص2/10/1382کشور )مورخ  عالی دیوان رویه وحدت رأي

 زمانی دقاسمسیّ دکترالمللی/  بین تعهد با داخلی قانون تطبیق سوي به گامی

 

 



 (1383تابستان  _)بهار  5شماره 

  مقاالت

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

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

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

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

  هاشمی حمیدر، ف زارع امینالمللی/  بین

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

  ساعد نادر/ الملل بین

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

  کیلد وامیرساعتجارت/  جهانی سازمان در اختراعات ثبت حق از حمایت

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

 دعواي) 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

 

  ایران در تجاري هاي شرکت حقوق هاي ویژه: نارسایی موضوع

  سهامی هاي شرکت در سرمایه حقوقی ابعاد به راجع میزگرد

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

  اشتیاق وحید دکتر/ سهامی

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

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

  شریفی الدین الهام

 صفیان سعید/ سهامی هاي شرکت در سهام انتقال قانونی تشریفات

  معرفی و نقد



 دسیّ دکترکشور/  این از بیگانه نیروهاي خروج و لبنان حاکمیت مورد در امنیت شوراي 1559 قطعنامه بر تأمّلی

 زمانی قاسم
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  مقاالت

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

 نیره ي،ار شلمز خدابخشی عبداهلل(/ ایران و تطبیقی حقوق) اساسی قانون با تطبیق در عادي قانون یقضائ کنترل

  شهري زاده عابدین

  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

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

  حسینی دحسینسیّ

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

  رحمدل منصور دکتر/ تقلب به ورشکستگی

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

  شریفی الدین الهام سید

 پور عالی حسن/ اي رایانه کالهبرداري

 

 گزارش و نقد

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

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

 کیلد واعرسامی((/ 2004 سامبرتغییرها )د
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  مقاالت

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

 از استفاده سوء قربانیان و دیدگان بزه براي بنیادي عدالت اصول اعالمیه» پرتو در حمایتی شناسی دیده بزه

  یاصل رایجیان مهرداد/ «قدرت

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

  زمانی سیدقاسم دکتر تحقیق

  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

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

  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 
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  مقاالت

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

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

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

  ساعد نادر کتردمتحد/  ملل

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

  شهردانش حقوقی پژوهشکده الملل بین

 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 (، تالش27/4/1384تجاري ) بیمه یحهال

 

  معرفی و نقد

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

  سیفی

 خالقی علی دکتر(/ یوروجاست) اروپا دادگستري
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  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

 دکتر(/ 1384) 130 -( و سی1373) 28وکر ف هوایی سوانح بررسی: هوایی نقل و حمل در اجرا قابل قانون

 جباري منصور

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

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

 میدانی سادات دحسینسیّ

 

  ایران در گذاري سرمایه ویژه: حقوق موضوع

 یزدي علومی حمیدرضا دکتر/ ایران سرمایه بازار بر آن تأثیرات و 1384مصوب  بهادار اوراق بازار قانون بررسی

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

  صادقی محسن/ آن

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

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

  ابراهیمی مریم/ خارجی گذاري سرمایه حمایت

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

 شریفی الدین سیدالهام

 

  معرفی و نقد

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

  خالقی ر علیدکت/ استان

 پژوهشی گروهایران/  اسالمی جمهوري اي هسته رنامهمورد ب در امنیت شوراي 1696 قطعنامه حقوقی چارچوب

  شهردانش حقوقی پژوهشکده الملل بین و عمومی حقوق



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

  میدانی سادات دحسینسیّ، زمانی دقاسمسیّ دکتر/ تحریم تا ارجاع از: ایران اي هسته پرونده در امنیت شوراي عملکرد

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

 آذري هادي/ سابق

 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

/ نظام مصلحت تشخیص مجمع 1374سال  مصوبه بر تکیه با ایران کیفري حقوق دیدگاه از ارز و کاال قاچاق
  رحمدل منصور دکتر

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

 

  دیگر کشورهاي و ایران در مالیاتی ویژه: حقوق موضوع

  معصومی سیدعزیزمالیاتی/  عدالت و افزوده ارزش بر مالیات

  باباخانی محسن/ ایران مالیاتی حقوق در مضاعف مالیات از پیشگیري

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

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

  صادقی

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

 

  معرفی و نقد

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

الملل/  بین حقوق منظر از اسرائیل و اهلل حزب روز جنگ سه و سی خصوص در امنیت شوراي 1701قطعنامه 
 ساعد نادر دکتر

 



 (1386تابستان  _)بهار  11شماره 

 مقاالت

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

  اشتیاق

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

  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 ویژه: جنبه 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

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

  شهردانش حقوقی

 اهلل قدرت دکتر/ 24/10/1385مصوب  انقالب و عمومی هاي دادگاه تشکیل قانون اصالحی 18بر ماده  نقدي 

 واحدي

 



 (1386زمستان  _)پاییز  12شماره 

 مقاالت

  ساعد ر ناد دکترامنیت/  شوراي 1803 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 

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

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

 

  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

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

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

 

  معرفی و نقد

  قربانی اهلل حکمتاختراعات/  ثبت جدید قانون بر نقدي 

 باالیی ایوبمخدر/  مواد المللی بین قاچاق با مبارزه در اینترپل نقش 
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 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 1835 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

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

 پارس الملل بین

 

  معلولیت داراي اشخاص از حقوقی ویژه: حمایت موضوع

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

/ معلولیت داراي اشخاص حقوق کنوانسیون مقررات پرتو در معلوالن حقوق از حمایت جامع قانون بر لیتأمّ
  یوسفیان الهام

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

بشر/  حقوق المللی بین اسناد و ایران حقوق در معلولیت داراي اشخاص اشتغال حق از حمایت سازوکارهاي 
  زرنشان شهرام

  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



(/ 166 -2تا  111-1کلیات )مواد  باب شناسانه دیده بزه مجازات اسالمی: نقد قانون الیحه در دیده بزه جایگاه
  اصلی رایجیان مهرداد کترد

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

 باقري شریعت محمدجواد دکترقصاص/  در استیذان لزوم واکاوي
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 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 

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

  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 

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

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

  قربانیان حسینامالك/ 

  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 1384 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 

  نیا شهبازي مرتضی دکتر(/ 171تا  136)مواد  مستقل ضمانت باب در تجارت نون قا الیحه مقررات به نگاهی 



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

 خالقی علی دکترها/  روزنامه در متهم چهره تصویر انتشار بر تأمّلی

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

 گل ابراهیم

ایران/  حقوق و المللی بین هاي کنوانسیون در نقل و حمل متصدیان مسؤولیت مبناي و ماهیت تطبیقی مطالعه
 جعفري اهلل فیض دکتر

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

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

  زمانی

  سلطانی دناصرسیّاساسی(/  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

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

 حامد سهیال ،پور قربان محمدایران/  داخلی حقوقی

 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

  پژومان دهاديسیّ، ضیایی دیاسرسیّایران/  حقوق و الملل بین حقوق در غیردولتی المللی بین هاي سازمان وضعیت

  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/ «پروش»ِ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 اي: نوآوري رایانه جرایم قانون

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

 زیانِ به 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
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 مقاالت

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

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

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

  السان مصطفی دکتر

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

 پورارشد نادر(/ 5/8/1387نظام ) مصلحت تشخیص مجمع مصوب صنعتی

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

  اکبرنژاد

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

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

  عزیزي ستار دکترکوزوو/  مشورتی

 گرجی اکبر علی دکترفرانسه/  اساسی قانون شوراي بر مالحظاتی

 حسیبی آذین به دکتر / خارجی پیمانکاران با میزبان دولت «عادالنه و منصفانه 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



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

 فارسانی غفاري

 

 معرفی و نقد

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

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

  ساعد نادر دکترراهبردي/  ارزش

 زمانی دقاسمسیّ دکترهوایی/  و آب تغییرات با مقابله ضرورت و( 2009) کپنهاگ اجالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1389تابستان  _ر بها) 17شماره 

 مقاالت

  خدابخشی عبداهلل دکترقضایی/  رویه و قانون در خواسته توصیف

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

  رضائی علیایران/ 

  صالحی جوادکیفري/  قوانین در اجتماعی امنیت هاي مؤلفه

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

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

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

 

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

  نوروزي محمدبورس/  در اطالعات دادن به تعهد اصول و مبانی

 اتحادیه 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،

  منفرد میرزایی غالمعلینهانی/  اطالعات بر متکی معامله جرم تحلیل

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

  اشتیاق وحید

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

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

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

  کاویانی

 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



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

  زاده رجب علیرضا

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

  سلطانی محمد دکتر/ 1384آذر 

  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

  حصاري طباطبایی نسرین/ 1387 مصوب نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسؤولیت اجباري بیمه جدید قانون بر نقدي

  صادقی سوره/ غیرسنتی تجاري عالئم

 ساعد نادر دکترمتحد/ نا درجهان قدرت و حق نبرد بازنمایی: امنیت شوراي 1929 قطعنامه

 اسماعیل، فرهادنیا سعید(/ 1389پاییز  و تابستان) المللی بین کیفري دیوان سازي شبیه مسابقات دوره ششمین

 سیاپوش اکبر علی، تاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1389زمستان  _ز پایی) 18 شماره

 مقاالت

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

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

  صفیان سعیدا/  دعو خوانده تمیز

 حصاري طباطبایی نسرین/ اجتماعی تأمین سازمان درمانی حمایتهاي حقوقی تحلیل

 

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

  ایران

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

  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

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

  زارعی سحر، خلعتبري

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

 اکبرنژاد حسینی هاله/ ملی محاکم و بشر حقوق اي منطقه هايهدادگا رویه: محیطی زیست دعاوي در عمومی نفع

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

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

 

 معرفی و نقد

 حقانی سعیدتوسعه/  پنجم برنامه قانون در اقتصادي منفعت گروه

 

 



 (1390تابستان  _)بهار  19شماره 

 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

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

 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

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

 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

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

 ابراهیمی مهدي/ 1386 مصوب

 

 معرفی و نقد

  محمدي قاسم دکترئی/ جنا حقوق امگذاريدر ن

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

 میرزاده مناالساداتمحمودیان/  و فولمن



 

 (1390زمستان  _)پاییز  20شماره 

 مقاالت

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

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

 پستی مهدي

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

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

  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 ویژه: حقوق موضوع

  ذاکرحسین محمدهاديفرهنگی/  میراث از صیانت در عدالت کند شمشیر

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

  منصوري یدر، حپوربافرانی حسن دکتری/ اسالم مجازات قانون کررم

  اسفهالنی قی صاد سوره /معماري آثار از رایت کپی حمایت

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

 سارا پور، آرش علیرضا دکتر /ها بومی به فرهنگی اموال بازگرداندن به نگاهی با فرهنگی اموال اعاده جدید تحوالت

  بلخی

 یوگسالوي المللی بین کیفري دادگاه رویه بررسی: مسلحانه مخاصمات هنگام در فرهنگی اموال از حمایت

 افروغ منش، محمد نژندي اهلل هیبت دکترسابق/ 

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

  بزاز برادران شیدای/ فرهنگ میراث از حمایت قوانین شناسی آسیب

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1391تابستان  _)بهار  21شماره 

 مقاالت

 توسعه حال در کشورهاي میان چالشي: فکر مالکیت حقوق انحصار برابر در رقابتی ابزاري اجباري مجوزهاي

 عباسی سیمین باقري، محمود دکتر/ یافته توسعه و

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

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

 اهري نجارزاده تحجّ، میرسعیدي دمنصورسیّ

 حمیدرضا/ ایران المللی بین تجاري داوري قانون با مقایسه در انگلستان 1996 داوري قانون جدید دستاوردهاي

 عباسی سعید علیخانی،

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

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

 عابدینی عبداهلل ،پور رسول

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1391زمستان  _)پاییز  22شماره 

 مقاالت

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

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

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

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

 عبیري

بنایی اسکویی،  مجید دکتراداري/  عدالت دیوان عمومی هیأت 09/05/1391مورخ  261شماره  رأي در کنکاشی

 آگاه وحید

 دوست تقی بزینساختمانی/  تخلفات بر حاکم حقوقی نظام ارزیابی

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

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

 هداوندي فاطمه ،زاده تقی زکیه/ الملل بین حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1392تابستان _)بهار  23شماره 

 مقاالت

 ینینهر فریدون/ دادگاه قطعی حکم اجراي بر دادرسی اعاده اثر

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

 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

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

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

 الوانکار السادات شجاع، الهام

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1392زمستان  _)پاییز  24شماره 

 

 مقاالت

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

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

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

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

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

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

م/ هامبورگ و روتردا يها ونینقل در قبال خسارت به کاال در کنوانس و  حمل يت متصدیمسؤول یقیتطب یبررس
 یمهرآسا محب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1393تابستان  _)بهار  25شماره 

 

 مقاالت

 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

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

 محمودي

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

 حصاري طباطبایی

 رحمانی زهره/ طبیعی بالیاي در دولت حقوقی مسؤولیت

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1393زمستان  _)پاییز  26شماره 

 

 مقاالت

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

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

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

 اصالح الیحۀ به نگاهی با 1311 مصوب تجارت قانون در آن شرایط و حقوقی اشخاص اعتبار اعادة قابلیت

 حسینی سیّدعلی سخنور، مهدي تجارت/ قانون

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

 شیویاري

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1394تابستان  _)بهار  27شماره 

 

 مقاالت

 مسعود ممتاز، جمشید دریاها/ در غیرقانونی اعمال سرکوب و پیشگیري در جهانی و ايمنطقه مدیریت میان تنش

 زرنشان شهرام علیزاده،

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

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

 محمدآن/  تحوالت و مالی فساد با مبارزه در مریدا کنوانسیون با ایران تقنینی جنایی سیاست تطبیقی مطالعۀ

 کمارعلیا باقري

 الملکینظام جعفر ،طلوع سیّدمحسنباز/  متن افزارهاينرم نظام

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

 زادهتقی زکیهصالحیت/  اعمال جریان در بشر المللبین

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

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

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

 مظاهري جمشید(/ 2009) اُکراین ـ رومانی مورد در دادگستري المللیبین دیوان

 شهالیی فرازدادگستري/  المللیبین دیوان علیه ایتالیا: عیار تمام حقوقی جدال یک

 

 

 

 

 

 

 



 (1394زمستان  _)پاییز  28شماره 

 

 مقاالت

 و مساجد نوسازي و تجهیز احداث، مدیریت، از حمایت» طرح بر تحلیلی: مسجد استقالل عدم یا استقالل

 صداقتی کیوان درویشی، بابک/ «کشور هاينمازخانه

 پور رضائی فاطمه بلیک، الیزابت ژانتوحشی/  جانوران از حفاظت المللبین حقوق در محلی جوامع و هابومی

/ انگلیس و ایران درحقوق مراقبت نیازمند اشخاص اعمال به نسبت مراقب مدنی مسؤولیت تطبیقی تحلیل
 قدسی الناز ،یزدانیان علیرضا

 سبحانی مهین/ المللبین حقوق در عفو مشروعیت

 طلعت آرمین/ کیفري عدالت پرتو در داعش ارتکابی المللیبین جرایم

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

 زادهسیف فرزانه/ نیکاراگوئه و کاستاریکا

 خسروي یلدابشر/  هايآزادي و حقوق تحدید معیارهاي

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 (1395تابستان  _)بهار  29شماره 

 

 مقاالت

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

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

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

 زبردست سپیدهوفصل اختالفات سازمان جهانی تجارت/  کشورهاي در حال توسعه و نظام حل

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

 آرایی یزدانیان، حمید

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

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

 محمدي عقیلامنیت/  شوراي عملکرد به توجه با الملل بین حقوق در ممنوع پرواز منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1395زمستان  _)پاییز  30شماره 

 

 مقاالت

 نکوترمزیا قواعد و الملل نیب عیب ونیکنوانس متقابل ریتأث الملل؛ نیب تجارت در يتجار يها عرف نقش

 يزیعز ناصر ی،اصل زاد رستم سروشي، باقر محمود دکتر

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

 نژاد احسن مسعود ي،جبار منصور دکتری/ الملل نیب يها سازمان انحالل بر یتأمّل

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

 ییطباطبا نیحس دیس دکتر (/رانیا

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

 لیاص آهنگر محمد ، طلعت نیآرمی/ الملل نیب اسناد چارچوب در مسلحانه مخاصمات در کودکان از تیحما

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

  پور عوض صمصام ،يشهباز

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

 یسپاه ریام ی،میکر عباس دکتر (/رانیا

 یمدن مهسا ی،نجف حامدن/ 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

 

 

 

 

 

 



 (1396 تابستان _ بهار) 31 شماره

 

 مقاالت

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

 اسفندیاري

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

 الهیجی

 ضیایی دیاسرسیّ دکتر/ سایبر فضاي در بشر حقوق از حمایت

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

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

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

 غازانی رستمی امید/ المللی بین

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

 فر عرفانی امیر پالندي،

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

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

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

 بوربوري محمدنبی آگاه، وحید دکتر(/ 1388-1394) مردم مالکیت حق با مغایر شهري توسعه بر

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

 

 

 

 

 



 (1396 زمستان _ پاییز) 23 شماره

 

 مقاالت

 یرترابیم سادات هیهد دکتر ،یگرج اکبر یعل دکترن/ رایا یحقوق نظام پرتو در یبانک يگذار مقررات اصول نییتب

ی مدن تیمسؤولي اجبار 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 دارندگان

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

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

 یمیکر فاطمه یی،طباطبا محمدصادق دیّس دکتر /یمدن قانون 852 مادة یحقوق و یفقه یمبان یبررس

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

 فراستمند نهیامیی/ فضا یحیتفر يپروازها بر حاکم یحقوق نظام نییتع

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

 پور  نیعابد یمصطف

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

 ینیحس

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

 یسلطان یفیشر محمد

 یاله فیس شهناز ي/شهر امالك معامالت بر امالك تملک به مربوط قوانین تأثیر

 

 

 

 

 

 



 (7139 بهار) 33 شماره

 

 مقاالت

 کریمی، عباس دکتر/ مختلف يکشورها حقوق در مطمئن یالکترونیک اسناد با یرسم اسناد صدور نحوه مقایسه

 سپاهی امیر

 بیرمی گلناز شریفی، الدین الهام سید دکتری/ کیالکترون يقراردادها عرصه در هوشمند ندگانینما یحقوق تیماه

 منش ابراهیمی مهران جویباري، گلدوست رجب دکتره/ گنا یب شده بازداشت متهمان از خسارت جبران

 سرا سپه حسینبشري/  هاي حق تحقق بر فساد تأثیر

غیرحقوقی/  هاي مؤلفه از دادگستري المللی بین دیوان تأثیرپذیري بررسی سیاسی؟ قضاوت یا قضایی سیاست
 طرقبه خلیلی مهدي ساالریان، یاسر

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

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

 مهدوي مریمموجود/  هاي چالش: غیرقانونی مهاجران بشر حقوق

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

 ایروانیان

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

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

 خدادادي

 

 

 

 

 

 



 (7139 تابستان) 43 شماره

 

 مقاالت

 شهبازي، آرامش دکتریمن/  بحران در تأملی: المللی غیربین مخاصمه در خارجی دولت مداخله سنجی مشروعیت

 برلیان پویا

 حیدري بهاره دکتر رزمخواه، نجمه دکتریی/ غذا تیامن منظر از ختیترار یستیز يفناور یحقوق ابعاد لیتحل

  بهزادي ایرج دکترالکترونیک/  ادله انتساب قابلیت

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

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

 نژاد احسن مسعود آزاد،

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

 مدنی مهسا نجفی، حامد/ (دانش

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

 کاشانی الهی غفاري نجمهسایبر/  فضاي در ارتکابی جرایم به نسبت ایران هاي دادگاه سرزمینی صالحیت

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

 شعبانی سمانهغیردولتی/  هاي گروه

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

 در همکاري ارتقاي به راجع 2010 دسامبر 20 مورخ 1259/2010 شماره به اروپا، اتحادیه شوراي مقررات

 دکتر امینی، مهدي دکتر: ترجمه و تحقیق/ (3 رم مقررات به موسوم) قانونی تفریق و طالق بر حاکم قانون زمینۀ

 کاویار حسین

 

 

 

 

 



 (7139 پاییز) 53 شماره

 

 مقاالت

 دکتر کجباف، آل حسین دکتر یزدانی، حسیندادگستري/  المللی بین دیوان تصمیمات در بشر حقوق هاي نسل توسعه

 سواري حسن دکتر زمانی، قاسم سیّد

 هادي سید دکتر خالوندي، حسنافضایی/  الملل بین حقوق پرتو در مدار در موجود فضایی اشیاء اجاره و مالکیت انتقال

 محمودي

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

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

 محمدي حاج مسلم عامري/ فیصل دکتر/ 1395 مصوب نقلیه وسایل از

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

 ساالري علیبشر/  حقوق نظام در تبعیض عدم و برابري

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

 حسینی هاله دکتربشردوستانه/  حقوق و بشر حقوق بنیادین تعهدات در تقابل عدم اصل نقض: هدفمند ترور

 اکبرنژاد حسینی حوریه دکتر اکبرنژاد،

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

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

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

 ناعمه حسن دکتر /يادار يت اصل رقابت در انعقاد قراردادهایرعا

 چشمه ده يمحمد نواب /ت؟!یا واقعی: پندار یسم دولتیترور

 دیحم دکتر ـ یبهزادکالئ يجعفر محسن/ ران و انگلستانیضرر در حقوق ا ینیب شیت پیار قابلیمع یقیمطالعه تطب

 يابهر

 گل میابراه رضایعل دکتر ـ انیقیحق يمهد /(I.P.Cران )یا ید نفتیجد يدر قراردادها یو قانون یت الزامات حقوقیرعا

 پور فتح فاطمه دکتر ـ یشهربابک انیفروتن فرناز/ الملل نیدگاه حقوق بیاز د يران نسبت به نقاط مداریا قوقح

  الملل نیان منابع حقوق بیسازمان ملل متحد در م یمجمع عموم يها گاه قطعنامهیجا

 يمظاهر دیجمش

 پوریعل محمد/ يفریک یالملل نیوان بیاز د ییقایآفر يم خروج کشورهایتصم یآثار حقوق

 هایفرج محمد دکتر ـ یمقدس محمدباقر دکتر/ رانیبار در ا م خشونتیگرا در مقابله با جرا عوام يفریک يها واکنش

 یخالق ابوالفتح دکتر ـ يگودرز زادهیعل محمدجواد /ق صدور حکم و آثار آنیتعو

 یکمال یبن انایک دهیس/ هیها بر تغذ در برآورده شدن حق انسان يوتکنولوژینقش ب

 نیام ترجمه: ـ دلریف دیوید نگارنده:/ ن جنگیو قوان یبار دولت اسالم تیجنا يدئوهای؛ ويبریسا یجنگ اتیجنا

 زحمتکش
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 مقاالت

 مجتبی انصاریان دکتر -ابیانهدکتر علیرضا باقريالملل/ نقدي پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین

هاي شوراي امنیت: از معماي تعمیم قواعد عام تفسیر تا ظهور روندي جدید در تفسیر صحیح قطعنامه

 مهدي خلیلی طرقبه -یاسر ساالریانتخصیص تفسیري خاص براي یک نهاد مخصوص/ 

المللی کار/ سازمان بین 29نامه شماره مقاولهتحلیلی بر استثنائات منع کار اجباري در قوانین موضوعه ایران و 
 اکبر لطفی عزیز -فرزاد جنگجوي ) خراطا( -دکتر محمد مظهري

 جواديزهرا مشرفتعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت/ 

سپهر المللی/ گذاري بینبررسی الزام مستدل بودن آراي داوري در رسیدگی به اختالفات ناشی از سرمایه

 امیرحسین حقیقی -پورخانحسن

هاي مستقیم هاي مستقیم با تأکید بر قانون اصالح قانون مالیاتتأملی بر رویکرد کیفري قانون مالیات

 اسالمیعاطفه شیخ -دکتر ابوالحسن شاکري -31/04/1394

هاي نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کاال در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب شناسی سیاستآسیب

 ریحانه خلیلی -مصطفی حسن رئیسی/ 03/10/1392

فاطمه تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی/ 

 ر دالور برادراندکت -دکتر مهدي عاشوري -نوروزي

دکتر  /1392جایگاه وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در پرتو تحوالت قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 امین ملکی -میثم غالمی -ابراهیم قدسیسیّد

روح االمین حجتی  -وحید یگانهاصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین/ 

 کرمانی

 یصادق نیناصر؛ حس يمهدمترجمین:  لدز؛یاو ش یرجنگارند: / نیدر پرتو بالك چ یهوشمند: توافقات حقوق يقرادادها
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 مقاالت

 سیّده مریم اعتماد -عزیزيدکتر بیژن حاجیمسئولیت کیفري وکیل دادگستري/ 

ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق دولتتعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردي 

 دکتر حوریه حسینی اکبرنژادالملل کیفري/ بین

دسترسی به غذاي کافی، به عنوان یک حق بشري در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکري بر 

 دکتر نجمه رزمخواهمحصوالت تراریخته/ 

 آرزو قربانی -آزاده قربانیقانون مجازات اسالمی در باب تکرار جرم/  137نقدي بر ماده 

 سعید کرمانی -ثانیدکتر سیّدمهدي سیّدزادهمحور و ترس از جرم/ پلیس مسئله

دکتر سبحان  -بیسادات میرترادکتر هدیه المللی/هاي مشروع از منظر ملّی و بینتعامل تمایت ارضی با حقوق و آزادي

 طیبی

 حمید شالیهاي سهامی در حقوق ایران و انگلیس/ روند کاهش سرمایه شرکت

رجب  -سیّدهاشم مداح حسینیتحلیل حقوقی ترابردپذیري شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی/ 

 قلیسارا مرتضی -فالحی

امین  -دکتر حچت مبیّنآثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان/ 

 امیرحسینی

المللی/ المللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بینسازکارهاي صیانت از حق استفاده از زبان مادري در مراجع بین
 فرهاد عابدینی سعدآباد -دکتر سیّدقاسم زمانی

المللی یوگسالوي المللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفري بیناصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفري بین

 علیرضا قرقانیالمللی/ اندا و دیوان کیفري بینسابق، رو
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 مقاالت

 -دکتر احمدرضا توحیديالمللی کیفري در برخورد با ازدواج اجباري به عنوان خشونت جنسی/ رویکرد محاکم بین

 آزاده داداشی

گذاري صنعت نفت و گاز/ اقتصادي در قراردادهاي سرمایه -مذاکرة مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی
 دکتر سیّدحسین طباطبایی -دکتر محمد نامدارزنگنه

دکتر علیرضا هاي مسري با تأکید بر حقوق انگلیس/ مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماري

 بهاره شفیعی -زادهرجب

بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن ) در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و 

 دکتر سیّدمرتضی نعیمی -محمود قیّوم زادهدکتر  -سیّدعباس متولیفرانسه(/ 

هاي کیفري در قانون مجازات اسالمی مصوب هاي غیرکیفري به جاي پاسخموجبات و موارد توسل به پاسخ

 دکتر محمدعلی جاهد -دکتر رامین علیزاده/ 1392

هاي پیشگیري و جبران خسارت در نقص حقوق مالکیت فکري ) در حقوق ایران و اسناد بین المللی(/ شیوه
 سکینه دهقان

 الهام مقراضی اصل بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت هاي تجاري مناطق آزاد/

 ترابیدکتر محمود درویش -ريدکتر ابوالحسن شاکماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس/ 

هاي حل و فصل اختالفات در اتحادیۀ کشورهاي جنوب شرق آسیا ) آ. سه. آن.(؛ مدلی براي سازمان مکانیسم

 آباديمحمدرضا نریمانی زمانهمکاري اقتصادي )اکو( / 

 عزیز نوکندهبان به عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی / کوي

دکتر  -دکتر جواد ریاحیمورد پژوهشی شهرد بروجرد / دیدگی کارمندان دادگستري در ایران: پیشگیري از بزه

 آذین روحانی -اسماعیل شریفی

الملل در ادبیات حقوق تجارت بین INCOTERMSمعادلی نادرست براي « المللیاصطالحات تجاري بین»

 سیّدعزیز معصومیزبانان/ فارسی

نگارنده: دکتر سیمون  جات/المللی عتیقهیافته در بازار بینهاي وقوع جرم سازمانشناسایی و پیشگیري از فرصت

 ترجمه: بهاره قانون -مکنزي
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 مقاالت

 یهنجن یعل دیّس دکتر ـ ایفرهادن دیسع دکتر/ سمیدر مبارزه با ترور يفریالملل ک نیحقوق ب يها چالش

/ (یرانی)کشت ییایونقل در خدمات حمل يتجارت بر رو یران به سازمان جهانیا یاسالم يآثار الحاق جمهور

 يعطاآباد یلیاسماع لیعق ـ زاده یفتح رهوشنگیام دکتر

 يبرز يمهد فاطمه ـ یرشمسیم يمحمدهاد دکتر/ يمجاز يت از حقوق مؤلف در فضایج در حمایکرد چماق و هویرو

 زهرا/ ه بر پرونده عبداهلل اوجاالنیحقوق بشر با تک ییوان اروپاینه دییاز محاکمۀ عادالنه در آ يحق برخوردار

 پور یحاج

 يخالد یعل/ یدرمان يپزشکان و نهادها یت مدنیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیماه ین حقوقییتب

 يبرار اکبر/ رانیا یدر نظام حقوق یدولت يها گاه شرکتیبر ساختار و جا یتأمل

 رضازاده اهلل حیذب ـ يطاهر السادات آزاده دکتر/ کار در قبال کار در شب یالملل نین سازمان بیر تحوالت موازیس

 خواه مونس یسیع ـ يمحمد الیسه/ يبریم سایافته جرای سازمان يها ت گروهیماه

 ملت محمدرضا/ الملل نیحقوق ب ياجرا ییایپو

 زاده میرح آتوسا ـ انیقربان نیحس/ يتجار يدر داور ینینقش داور در صدور اقدامات تأم

 يدیجمش مادح ـ يدیجمش دیام ـ يمحمد سام دکتر/ ی( در وقوع ورشکستگیرتجارتی)غ ین مدنیاثر د

 نهیسک دکتر ـ واقف نورد ره مهرداد ـ یغالم اله ینب دکتر/ یشناس جرم تجاوز به عنف از منظر روان یشناخت ل علتیتحل

 یسلطان

 محمدرضا دکتر ـ یکرکان مانیا/ ران و فرانسهیا ییه قضاین و رویخسارات ضمان درك در قوان یحقوق یبررس

 مایپ شرافت

 زهره دکتر ـ پور یخان محسن/ ران و فرانسهیدر حقوق ا يگریاز عمل د یراپزشک ناشیپزشک و پ یت مدنیمسئول

 یرحمان

 دیّس/ يا انهیم رایجرا ین دادرسییو آ یکیالکترون ین دادرسیقوان یرانه وضعیشگیپ يکارکردها و دستاوردها

 یداراب شهرداد دکتر ـ اصل يرضو محمدجعفر



 يها بر شبکهد ی)با تأک یر آن بر سبک زندگیزا و تأث از عوامل جرم یکیعنوان  به یط اجتماعین محییتب

 یقدم نینسر ـ یخسروشاه اهلل قدرت دکتر/  (يمجاز یاجتماع

 انیپورفخر نیپرو ـ ینیحس الیل/ یمبارزه با فساد در مناقصات دولت يراهکارها یبررس

 یصلح نیمیس ـ پور بزرگ یعل/ د بالفصل بر آنی يرادات و استثنایتوجه به ا اصل عدم

فرض الحاق به طه تجارت دارو در یدر ح يارتعرفهیران ناظر بر اقدامات غیا یقانون ين و خألهایل قوانیتحل

 فرهنگ میمر/ تجارت یسازمان جهان

 پروفسور نگارنده:/ یتیتوسط مؤسسات چندمل يکنترل صادرات کشاورز يو بذر: ابزارها يت فکریدگاه مالکید

 يرضو ناساداتیم ـ یوادقان محمدزاده رضایعل دکتر ترجمه: ـ واال اسید مارسلو
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 مقاالت

 ـ یطرازکوه یفیشر نیحس دکتر/   نفت و گاز و ضرورت تکامل آن يفرامرز يها حاکم بر لوله یالملل نیب ینظام حقوق

 یترکمان یمیسل حجت دکتر

 يآباد دولت انیدریح محمدجواد ـ یپوربافران حسن دکتر/ دیده در الگوواره حقوق کیفري ایران قتل ناشی از تحریک بزه

 انیساالر اسری ـ طرقبه یلیخل يمهد/ اشاعه ت به حقوق عدمیامن ياقدامات متقابل پس از ورود شورات یوضع

 يکردهایدر پرتو رو یالملل نیب يت هوانوردیت امنیپکن در تقو 2010ون یب کنوانسیتصو یل حقوقیتحل

 ییشناسا اهللتیهدا دکتر/ کائو یا یبازدارندگ

 یوثوق پرستو/ نۀ فقهیدر آئ یمناصب عموم يحق زنان به تصدّ یابیارز

ق و یون مبارزه با فساد؛ مصادیران و کنوانسیا يفریدر حقوق ک ییدر جرم پولشو یرفتار ارتکاب یشناس  مفهوم

 یاسالم خیش عاطفه ـ يشاکر ابوالحسن دکتر/   خألها

 آگاه دیوح دکتر/ یینمایآثار س يزیمم ينظر یل مبانیشم: تحلیغ و ابریت

 پورفرج محمدصادق ـ يکالنتر ومرثیک دکتر/ ن مجرمانه مشابهیر با عناویاز فعل غ یناش يفریت کیک مسئولیتفک

 محمود دیّس دکتر ـ يزیعز هیسم/ رانیا يفریاست کیر آن بر سیو تأث يفریک ییگرا و عوام یه قوچ قربانیارتباط نظر

 یلیرخلیم

/ یقانون اساس 168و اصل  يفریک ین دادرسییقانون آ 352و  305در پرتو مواد  یاسیقانون جرم س يواکاو

 یمیسل ررضایم

ران یا یاسالم يجمهور یموجه بر آن از منظر قانون اساس يهاتیو محدود یاسیاحزاب س يبر آزاد ینگرش

 يآبادقاسم یمرتض ـ يمظهر محمد دکتر/ کشورها  یبرخ ین اساسیحقوق بشر و قوان یالملل نیبر اسناد ب یبا نگاه

 ـ فارفار یرامیب ناصر/ هیران و ترکیدر حقوق موضوعه ا یقی؛ مطالعه تطبيانسب کودکان متولدشده از رحم اجاره

 خواهرزم نجمه دکتر

 رضایعل دکتر/ سید بر حقوق انگلیبا تأک يمسر يها يماریاز انتقال ب یناش یاشخاص حقوق یت مدنیمسئول

 یعیشف بهاره دکتر ـ زاده رجب

 نیپرو رسول دکتر ـ یکرناچ يمراد میمر/ دیحه جدیبه ال یحقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرش



 دیام/  (یو عمران یعموم يها اشخاص در طرح یحقوق مالکانه )نقش قرارداد در تملّک اراض یِن توافقیتأم

 ينور فاطمه ـ يمحمد

 یمیکر نرگس ـ یصادق محمد/ رانیا یخیرمنقول تاریت از آثار غیحما ين برایها در قوان نقش ارزش

 یفرج محمد دکتر/  «ین طوسیرالدینص : خواجهياخالق ناصر» ییجنا يها داللت

 ینب یعل/رانیدر ا يبه اتاناز یبخش تیها و موانع مشروع ضرورت

 زاده  حسن بهرام دکتر/ حاکم بر ثبت شرکت ینظام حقوق یو بررس یشناس حقوق

 :نیمترجم ـ  لیلفویگ داگالس :نگارنده /ییایت دریاطالعات در عصر امن يآور و جمع ییایحقوق در ییاجراات یعمل

 ناصر يمهد ـ یهمت یعل زهرا ـ  یصادق نیحس دکتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (9139 تابستان) 42 شماره

 

 مقاالت

 دکتر سیّدناصر سلطانیعناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون / 

 دکتر زهره رحمانیتأمین اصول و حقوق بنیادین کار / 

دکتر المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقاي حقوق فرهنگی / تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین

 موسی کرمی –مصطفی فضائلی 

نیلوفر الملل خصوصی / رویکردهاي نوین در تعیین دادگاه صالحیتدار در دعاوي مالکیت فکري در حقوق بین

 نظریانی

المللی پیرامون منع اعدام هاي بینهاي حقوقی جمهوري اسالمی ایران با کنوانسیونفقه پویا و حل تعارض

 زهرا ایمانی -علی عروجی -امیرحسین محبعلیسال /  18رایم ارتکابی در سن زیر افراد به جهت ج

 دکتر احسان جاوید -پورسیاوش صادقرویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینۀ الغاي نابردباري مذهبی / 

 محمدجواد معنوي عطار -پورعلی بزرگبررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاري در خود سند / 

 دکتر سعید شجاعی ارانی -مهسا لسانضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادي / 

 علی خالدينقش داللت التزامی در تعیین گسترة تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهاي درمانی / 

 مهدي وکیلی -کاردوانیدکتر راحله بررسی جایگاه نفقۀ زوجه در تحقق عدالت اجتماعی/ 

محمدمتین  -تهمینه شاهپوريزنی و راهکارهاي پیشگیري از آن / شناسی قضایی بر مبناي نظریۀ برچسبقربانی

 اله غالمیدکتر نبی -پارسا

ادي گران در نظام اقتصقانون مجازات اخالل 1تبیین مدل توصیف کیفري اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 

 دکتر سیّدحسین حسینی -طاهره خبازي خادرسیّده/ 

 دکتر زهرا شاکري -میثم اسماعیلی یدکیتأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی / 

ال: مطالعۀ تطبیقی ایاالت متحده آمریکا، کانادا و انگلستان / مسئولیت انظباطی قضات در نظام حقوقی کامن
 زاده شهربابکیکتر آزاده عبدالهد

 نیادکتر محمد مسعوديزیست بر حکم تحلیل انفال / بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط



 دکتر صالح یمرلی -پورمرضیه قربان / 1394هاي قانون شوراي حل اختالف مصوب تأمّالتی پیرامون نوآوري

 -نگارنده: مارگارت هاموند شوند /صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب میجرم یقهتحلیلی بر مقالۀ 

 دکتر سالمه ابوالحسنی -ترجمه و تحلیل: مریم کمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1399)پاییز  43شماره 

 

 مقاالت

 وندیحاج نیام -پوريصبور يمهد دکتر/ فریک یبازدارندگ هینظر دگاهیاز د یطمحیستیز هايکنترل خشونت

 يجعفر دونیدکتر فر -ازینیب یثروت یمرتض/ رانیبه بزه قاچاق ارز در حقوق ا یدگیرس تیصالح یبررس

 یمهران مست -يناصر زیپرو/ يفریتحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم ک طیشرا

محمدباقر  -يرضا احد/ ستیز طیمح هیعل میبر جرا دیمطلق با تأک تیبا مسئول میدر جرا یعنصر روان يبازکاو

 دکتر حسن طغرانگار -آباديرستگار مهجن

)پروتکل آکتائو( در  ینفت یدر مبارزه با سوانح آلودگ ايمنطقه يواکنش و همکار ،یپروتکل آمادگ ییکارا لیتحل

 یشام اسب هیمهناز زاو -یدجعفرکشفیّدکتر مونا آقاس/ 101 ینفت يهایخزر از آلودگ يایدر ستیز طیحفظ مح

 زادهیعل دیحم -یدکتر محمدحسن حسنو اسکاتلند/  کایآمر ران،یا يفریمعاونت در جرم در حقوق ک یقیمطالعه تطب

 نژادياریخدا اکبریعل/ يبه جرم ارتشاء تجار یدگیانگلستان در رس هايدادگاه تیصالح

دکتر / کایمتحده آمر االتیو ا رانیا يفری: راهبرد کايانتشار مواد هسته قیاز طر یطمحیستیز یآلودگ

 يمراد میدکتر مر -یدکتر سهراب صالح -یدکتر احمد رمضان -مشکات یدمصطفیّس

 -يمصطفو محمدعلی/ سند مونترو يبرمبنا (PMSC) یخصوص یتیـ امن ینظام يها ها و شرکت دولت تیمسئول

 انیانصار یدکتر مجتب

آن  ریو تأث رانیا المللینیب يتجار يو قانون داور ترالیقواعد آنس ریبر اساس س يامکان ورود ثالث در داور

 پسند یائلناز عال/ يو محرمانه بودن داور یبر خصوص

 يمهد -یصادق نیدکتر حس/ رانیمتحده و ا االتیاسکاتلند، انگلستان، ا یدر تحوّالت نظامات ثبت تیمالک نیتضم

 ناصر

 يباقر زیدکتر پرو -یفروشان یدکتر مهران لطف/ یابیحکم غ یحقوق -یفقه یبررس

 محمدرضا دکتر -واقف نوردمهرداد رهدفاع مشروع منجر به قتل/  هیدر باب توج ادیحق بن هیدر نظر يانتقاد یکاوش

 یاشیک نژآدنظري

 زادفرخ راردشی دکتر(/ راهکارها و ها) چالش هیو ترک رانیدر روابط ا نیاسترداد مجرم

 رادیصالح دیعم -یمحمدزاده وادقان رضای: دکتر علنیمترجم -نگارنده: ژرژ بونه /يفکر تیحقوق مالک شیفرسا



 

 (1399)زمستان   44شماره 

 

 مقاالت

منشور ملل متحد تا نزول شأن  103از برجام: از شأن نزول ماده  کایو خروج آمر تیامن يشورا 2231قطعنامه 

 یقاسم زماندیّمسعود صبور ـ دکتر س/ آن

دکتر آرامش / ریتفس کیبا استفاده از هرمنوت رانیبرجام توسط ا بر یتعهدات مبتن قیتعل تیمشروع یبررس

 کتایون اشرافی -شهبازي

جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیري از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیماي مسافري اوکراین 

 لیال سلمانی(/ 752)

 ناسحا -يدهشم یلع رتکد /تیرشب كرتشم ثاریم زا ياهقطنم ناونع هب ربیاس ياضف تشاگنا یجنسامکان

 داژنبیکش

وءاستفاده در فضاي مجازي در قوانین ایران و انگلیس و اسناد حمایت کیفري از کودکان در مقابل س

 هتسارآ يرهاوج نسحم -داژنربکا ینیسح هلاه رتکد /یللملابین

 یسابع هفطاع رتکد / ناریا یقوقح ماظن رد نادرگبازخوانی مجازات جرایم مرتبط بامواد مخدر و داروهاي روان

 یبوبحم اکیلم -ینامیلک

 میهارباروپ دمحا رتکد /يداصتقا ياهشلاچ و اهدیدهت ؛يداینب ياهفناوري سلولوضعیت حقوقی 

 يرفعججاح نسح -رفدکتر سام سوادکوهی حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی/ -مبانی فقهی

 -محمدمهدي حاجیاندکتر -نفت و گاز از طریق شروط قرارداديمدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهاي 

 سیّده شیدا سلیمی

 رتکد - یتلود دیرخ همانتقفاوم و لارتیسنآ هنومن نوناق ،ناریا یقوقح ماظن رد یتلود ياهدیرخ يریذپرقابت

 هدازرقاب دیمح

 يوایخ وگتسار ایروپ -يوضردکتر قاسم خادم رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا/

 رتکد /یتاباختنا یسرداد رب مکاح یللملامطالعۀ تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین

 یئالع نیسح



 -هدازسابع سیگنرف /یموهفم طباور يدنبتأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه

 يرامعم نارهم رتکد -یسیو صاخلا رتکد -نایجرگ نمهب رتکد

 یمیهاربا هلارصن رتکد -روپیمتاح نسحم /نارهت يرواد يابررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه

 -اتاتوماین درانک :هدنراگن /ندش ینابرق و للملانیب قوقح ،یشعاد ناکدوک ؟اهزابرسكدوک ای ناوج ياهتروریست

 داژنيوسوم قداصدیّس :مجرتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1400  بهار) 45شماره 

 

 

     1392  یجرم در قانون مجازات اسالم فیچالش تعر

 فریدون جعفري

  یتخانش مرج ياهبه آموزه یبزهکار با نگاه یاز تکرار جرم با حفظ کرامت انسان يریشگیپ

 یاسالم خیعاطفه ش زاده؛یبهروز قل ؛یقدس میابراه

  در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار یو آثار معامله فضول تیماه یقیتطب یبررس

 نیرسول پرو ؛یمحمدحسام طاووس

  ستهیمفهوم و ارکان کار شا

 یزهره رحمان

  حقوق بشر یجهان هیو اعالم يدر منشور حقوق شهروند يمفهوم آزاد یقیتطب یبررس

 شقدمیمحمد کاظم کاوه پ ر؛یزهرا جهانگ ؛یاسالم یعل

 ي ا هسته سمیدر مواجهه با اعمال ترور االرض یمحاربه و افساد ف یپوشان بر هم يجستار

 مشکات یمصطف دیس

  : شهر زنجان(ي)مطالعه مورد یبه مواد مخدر صنعت ادیمؤثر بر اعت یطیعوامل مح یبررس

 حسن طغرانگار ؛يشهرام محمد ؛يرضا احد

 ی و دارا شدن بالجهت مقامات دولت یمال میاز جرا يریشگیپ

 یمحمود اشراف ؛یصرام هیسم ؛یسبزه عل هیراض

 ی اراض کیو تفک یعمران-یعموم يطرح ها ياز اجرا یناش تیعوارض حق مرغوب

 يمحمد دیام ار؛یفاطمه حسن زاده؛ غالمرضا کام

 یدر نظام حقوق یقیتطب ي)مطالعه ا يا انهیرا يها يدر حوزه باز «يمجاز تیواقع» يابزارها يچالش ها

  (کایو آمر رانیا

 یصادق نیناصر؛ حس يمهد



 یی قضا هیفروش ترکه با نگرش به رو يدر دعوا یعدول از قواعد دادرس قیمصاد

 یاحسان بهرام

مواد مخدر  میحقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرا یدولت ریغ یالملل نیب يمواضع سازمان ها

 یداخل نیدر قوان

  دولت ها 

 يزیستار عز ؛یاقبال وانیک

  الملل نی( در نظام حقوق ب FATF) یاقدام مال ژهیگروه و گاهینقش و جا

 شهرام زرنشان ؛یبیاهلل حب بیحب

  متحده االتیدر فرانسه و ا يفریک یدادرس يساز یاساس

 انینور رضایعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1400)تابستان  46شماره 

 

 ش؟یبه پ یگام ایبه پس  ی؛ گام1397قانون اصالح صدور چک مصوب  يها ينوآور
 یمرلیصالح  ؛ینیاسک عایرب

 رانیا يفریشروع به جرم در نظام ک يها یبر دگرگون يجستار
 محسن شریفی

 یالملل نیب يفریو حقوق ک کایآمر ران،یشهود در حقوق ا تیاز امن تیدر پرتو حما افتهی سازمان میمبارزه با جرا
 يدیسامان ص ؛یفران یمیاله ابراه قدرت

 یاتیمال میاز جرا رانهیشگیپ يراهکارها لیتحل
 يموسو ياحمد يمهد دیس ؛یمیفرشته عبدالرح

 یجنس میجرا يها از پرونده یبرخ یپژوه : با نمونهدهید بزه یدهندگ شتاب هیدر پرتو نظر یجنس یدگید بزه
 یشهرداد داراب ؛یاصل انیجیپور؛ مهرداد را یفرض نیحس

 از عقود يشرط در پاره ا اریخ انیجر عدم یمبان یـ حقوق یفقه یبررس
 يدادمرز يدمهدیس ؛یکلمت یفرزاد کرم

 یبه کفالت بانک یبا نگاه يو اعتبار یها و مؤسسات مال بانک یورشکستگ
 يریعزت اهلل نص ؛يرینص الیدان

 فرانسه یقانون مدن يالدیم 2016موجب اصالحات سال  ها به   اشتباه در قرارداد هیمطالعه تحوالت نظر
 زارع ریام شنماز؛یپ نیام دیس

 و فرانسه رانیاطالع ثالث پس از اعالن از منظر حقوق تجارت ا یفرض قانون
 یاحسان لطف

 یدر مراجع عال یدادگاه تال يرأ فیتوص رییتغ
 یفیرضا شر یعل

 بر تحول مفهوم خانواده سمینیفم يها جنبش ریتأث
 اریفائزه ورمز ؛یزاده بافق یغن میمر

 ها ها و چالش فرصت ؛یفرامل يها شرکت یاجتماع تیمسئول
 ییگماسا یمحسن لطف ؛ییایًض اسری دیس



 الملل نیاز منظر حقوق ب هیدر سور رانیحضور ا یابعاد حقوق یبررس
 يباباد يفرهاد نیحس ؛يقنبر چهریپر

 گرانیها در قبال اَعمال باز دولت تیبه قواعد حاکم بر مسئول یالملل نیب يدادگستر وانید کردیرو يمبنا

 کاراگوئهین هیقض يرأ يمطالعه مورد الملل؛ نیدر روابط ب یردولتیغ
 يظاهر رضایعل ؛یاشراف وشیفرد؛ دار یمحسن موالئ

 در تحقق حق بر سالمت کودکان ناتوان الملل نیحقوق ب يدستاوردها
 روزپوریکوثر ف

ها در حفاظت از حقوق  شرکت يها تیسازمان ملل و مسئول يها استی: سیتیچندمل يها حقوق بشر و شرکت

 وکار بشر در کسب
 راد یعقوبی ایپو

 

 

 

 


