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 مقاالت هنمای

 المللیمجله حقوقی بین 06و  95های شماره
 

 (6317)پاییز ـ زمستان  95المللی شماره مجله حقوقی بین فهرست مطالب
 

 صفحه 
 در نظام« المللغایر با حقوق بیناقدامات م»قضایی برای درک مفهوم  راهبرد 

 7 المللپیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بینحقوقی 

 10.22066/cilamag.2018.31882:  (DOI)، امیر مقامی، لی کدخداییعباسع

 

 31 با تأکید بر پیمان لیسبون؛ گذاری اعضاحقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه 

 10.22066/cilamag.2018.31883 : (DOI) جمال سیفی، علی حسنخانی،سید

 

  و مسئولیت دفرمانخونظامی  روباتاز سوی  بشردوستانه المللنیب حقوقرعایت 

 13 هاناشی از اقدامات آن
  10.22066/cilamag.2018.31884 : (DOI)امیرحسین رنجبریان، وحید بذّار، 

 

 گذار خارجی و دولت میزبانسرمایه فصل اختالفاتودر حل نقش شرط فراگیر 

 88 در پرتو رویه داوری ایکسید
 10.22066/cilamag.2018.31885:  (DOI)زاده، عفیفه غالمی، توکل حبیب

 

 ها و سازوکارهایاز حاکمیت دولت برداری اشخاص خصوصی از اموال خارجبهره 
 661 مرتبط

 10.22066/cilamag.2018.31886:  (DOI)اصغر رحیمی، علیمحسن اسماعیلی، سید

 

 مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق 

 643 حذف یا ابقاءالملل بشر؛ بین
  10.22066/cilamag.2018.31887 : (DOI)چی، شهریار نصیری، محمدعلی صلح
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 676 المللی حقوق بشردر نظام بین جایگاه حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی 
  10.22066/cilamag.2018.31888 : (DOI)صابر نیاورانی، اکبر ایزدی، 

 

 508 المللییوان کیفری بینقابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در د 
 10.22066/cilamag.2018.31881 : (DOI)، حسین میرجعفریسید، شهرام زرنشان

 

 المللی و تبیین آن از سوی شعبینبودن در اساسنامه دیوان کیفری بمعیار معقول 

 558 مقدماتی
  10.22066/cilamag.2018.31889 : (DOI) ابوالفتح خالقی، زهرا ساعدی،

 

 المللی و شورایدیوان کیفری بین حقوقی مناسباتآمیز و الت تبعیضتداوم عد 

 541 امنیت
 10.22066/cilamag.2018.31891:  (DOI)نیا، عبدالحسین برزگرزاده، عاطفه امینی

 

 578 المللبازی در حقوق بین چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری 
 10.22066/cilamag.2018.31890 (DOI)، پورعلیرضا آرش، فامحجت خدایی

 

 301 نقل چندوجهی کاالوتعارض قوانین در حمل 
 10.22066/cilamag.2018.31892:  (DOI) نگار روخ چکاو، اعظم انصاری،

 

 343 المللی مالکیت فکریقانون حاکم در دعاوی بین 
 10.22066/cilamag.2018.31893:  (DOI)مرتضی عادل، 

 

 373 المللیمجله حقوقی بین 88و  87ی نمایه مقاالت شماره ها 

 

 

 (6318ستان تابـ  بهار) 06شماره  المللیمجله حقوقی بین فهرست مطالب
 

 صفحه 
 7 الملل از منظر اقناعها از حقوق بینهای متابعت دولتنظریه 

  10.22066/cilamag.2019.35076 : (DOI)محمدرضا ضیایی بیگدلی، حسن باقرزاده، 

 



  444   المللیمجله حقوقی بین 10و  81های ه مقاالت شمارهنمای
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 38 المللی در حقوق ایران و فرانسهی ملی در داوری تجاری بینهانقش دادگاه 

  10.22066/cilamag.2019.35077 : (DOI)مهدی شهال، لیال بشارتی، 
 

 المللیدر سوریه توسط دیوان بین کارگیری سالح شیمیاییامکان تعقیب به 

 11 کیفری
  10.22066/cilamag.2019.35078 : (DOI) محمد حبیبی مجنده، محمد آقایان حسینی،

 

 608 نامه پاریسسازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت 
  10.22066/cilamag.2019.35079 : (DOI)اعظم امینی، احسان دریادل، 

 

 المللی هزاره سوم:جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین 

 هاینامهضمانتالملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد الگوی برتر حقوق بین

 638 اجرایی مؤثر
  10.22066/cilamag.2019.35080 : (DOI)سیدضیاءالدین مدنی، 

 

 616 المللشناسی در مطالعه حقوق بینجایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش 
  10.22066/cilamag.2019.35081 : (DOI)گل، محمدصالح عطار، علیرضا ابراهیم

 

  ت خارجی در تقابل با اصول صالحیتدولدسترسی به اطالعات دیتاسنتر 

 688 المللسرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین کیفری
  10.22066/cilamag.2019.35082 : (DOI)جواد صالحی، 

 

 566 دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا 
 10.22066/cilamag.2019.35083 : (DOI) آبادی،نوید رهبر، محمدرضا نریمانی زمان

 

 المللی در زمینه مقابله واد بینبررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسن 

 537 پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری
  10.22066/cilamag.2019.35084 : (DOI) ،محسن قدیر، حسین کاظمی فروشانی

 

 511 شکنندگی مرزهای بین اصول احتیاط و پیشگیری 
  10.22066/cilamag.2019.35085 : (DOI)لطفی،  آیت موالئی، حسن
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 بر بشری با تأکیددر معاهدات غیرحقوق تفسیر انعطاف حاشیه تحلیل دکترین 

 516 گذاریتجاری و سرمایهمعاهدات 
  10.22066/cilamag.2019.35086 : (DOI)الرعایا، نژاد، یاسر امینمریم احمدی

 

 361 المللیهای تجاری بینصاف در داوریبررسی تحلیلی ـ تطبیقی شرایط اعمال ان 
  10.22066/cilamag.2019.35087 : (DOI)اهلل جعفری، فاطمه حمیدیان، فیض
 

 387 المللیطرفه تعیین صالحیت داوری، در داوری تجاری بیناعتبار شروط یک 
  10.22066/cilamag.2019.35088 : (DOI)زاد اصلی، مجید سربازیان، سروش رستم

 

 اب:نقد کت 

 المللشناسی حقوق بیندر روش« عقل»هفت اقلیم  

 383 «المللسیر عقل در منظومه حقوق بین»نگاهی تحلیلی به کتاب 
  10.22066/cilamag.2019.35089 : (DOI)گودرز افتخار جهرمی، 

 


