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 الملل و تطبیقیسالنامه ایرانی حقوق بین

 1044/ مهفتره شمادوره دوّم/
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 راهنمای نگارش و ارسال مقاله 
 

های مرتبط بـا زههای علمی و پژوهشی نگارش یافته در حوپذیرای مقالهالملل و تطبیقی ایرانی حقوق بینسالنامه 
ها رعایت ضوابط زیر در نگارش، تنظـیم و الملل و حقوق تطبیقی است. به منظور تسریع در چاپ مقالهحقوق بین

 اله الزامی است:قارسال م
درخواست انتشار مقاله از سردبیر یا صاحب امتیاز سالنامه. این درخواست باید شامل نام، نام خـانوادگی،  .1

ل، رتبه علمی، آدرس کامل، آدرس پستی الکترونیکی و تلفن تماس باشد و آخرین مدرک تحصیلی، شغ
واقع در نسخه چاپ شده از مقاله به انضمام نسخه ذخیره شده در لوح فشرده به دفتر مجله  2به همراه 

 .ارسال شود 200دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی اتاق 

 نگارش یافته باشد. ویگلیسی و فرانسهای فارسی، انارسالی باید به یکی از زبان مقالة .2

مقالة ارسالی نباید قبال در هیچ کتاب یا نشریه داخلی یا خارجی منتشر شـده و یـا بطـور همزمـان بـه  .3
 نشریات دیگری برای چاپ ارسال شده باشد.

ــه .4 ــد حـداک ر در کلیـه مقال ــت Word، در محـیط  A4صــفحه  22هـای ارســالی بای ــا فون   03( و ب
 چینی شده باشند.توس( تایپ و حروفولـ  نازنین ـ  طاهما

کلمـه(،  011 حـداک ر  ویهای ارسالی باید دارای چکیـده فارسـی و انگلیسـی یـا فرانسـتمامی مقاله .5
 نتیجه باشند. و مقدمه، متنواژه(،  2کلیدواژگان  حداک ر 

 الزامی است:کند. در تنظیم ارجاعات رعایت الگوی زیر سالنامه از روش ارجاع در پانویس  پیروی می .6

  :نام و نـام خـانوادگی متـرجم در عنوان کتاب به صورت بولدخانوادگی، نامنام، ارجاع به کتاب  ،
 صورت ترجمه بودن کتاب(، جلد، شماره چاپ، تاریخ انتشار، محل انتشار، صفحه.

  :ت بولدنام مجله یا نشریه به صور، «عنوان مقاله در گفتاورد»خانوادگی، نامنام، ارجاع به مقاله ،
 شماره مجله یا نشریه، تاریخ انتشار، صفحه.

  :ارجاع کامل به کتاب «عنوان مقاله در گفتاورد»خانوادگی، نامنام، ارجاع به مقاله منتشر شده در کتاب ،
 بر اساس روش پیش گفته.

 مجله یا نشریه محل انتشار به صورت بولددعنوان سند، نهاد تصویب کننده،  :ارجاع به سند ،
 انتشار، صفحه یا بند مورد ارجاع. تاریخ

های خـارجی اسـتفاده شـود. در زبان Ibidیا  همانبرای تکرار ارجاعِ بالفاصله از واژه  :هاتکرار ارجاع .7
 صفحه، ذکر گردد.، .op.citیا  پیشین برای تکرار ارجاعِ بافاصله به ترتیب نام خانوادگی،

لفین و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود. ذکر کل ؤم خانوادگیمنابع براساس نام :فهرست منابع و ماخذ .8
 صفحات کتاب یا مقاله مورد نظر ضروری است.

مسئولیت درستیِ مطالب و عقاید ابراز شده در مقاالت با نویسنده است و سالنامه هیچ مسئولیتی در ایـن زمینـه ـ 
 نخواهد داشت. 

 د است.های دریافت شده آزادر اصالح و ویرایش مقالهـ سالنامه 
 ت تحریریه و پس از کسب نظر موافق داوران سالنامه چاپ خواهند شد. أهای دریافتی با تصویب هیمقالهـ 
 در صورت رد مقاله، نسخ ارسالی مسترد نخواهد شد.ـ 
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 الملل و تطبیقیسالنامه ایرانی حقوق بین

 1044/مهفتشماره /دومدوره 
 

 البفهرست مط
 هاهمقال

 الف( فارسي
 رعایت و تعریف لزومِ و« مؤثر اقدام» ضرورتِ میان برزخ در متّحد ملل سازمان امنیّت شوراى -

 3.................................................................................................................................................................«قانون حکومت»
  فلسفی اللّههدایت دکتر

 30......................................فازی اجرای مسئولیت حمایت-مسئولیت حمایت در آینه عمل: تحلیل تطبیقي -

 محسن عبدالهی و شقایق اعطاسیدکتر 
: مسئولیت توأمان شورای امنیت و دولت نروژهای ي دانشگاهرانیایان دانشجو بشر حقوق نقض -

 10.......................................................................................................................................................................................نروژ

 رصابر نیاورانی و وحید بذّادکتر 
 022..............................................................................تعارض اصل احتیاط با معاهدات سازمان جهاني تجارت -

 کرمانیاالمین حجتیروح آبادی وقواممحمد حسین رمضانیدکتر 

 020....................................................................................المللنامه و نسبیت تعهدات در حقوق بیننهاد توصیه -

 اکبر سیاپوشعلیدکتر 
 080..........................................................................................................الملل: دوست یا دشمن؟حقوق بین دین و -

 رمحمدیسیدمصطفی میدکتر 

 ( انگلیسيب
 3....................................................................................................المللدر حقوق بین« هامنافع ملي حیاتي دولت» -

 حیدر پیری و رضا اسالمی

 

 



 

 المللایران و حقوق بین
 به کوشش دکتر محسن عبدالهي

 200.................................................................................................الجزایر 1975هدنامه مرزی سوی اجرای عبه -

 احمد رحمانیان و ستار احمدی

 221..................................................1386المللي انرژی اتمي در سال تعامالت پادماني ایران و آژانس بین -

 رباطدکتر صالح رضایی پیش
 203.....، انگلیس و ایتالیاآمریکانگاهي به تحوالت مربوط به استرداد اشیاء فرهنگي تاریخي ایران از  -

 کیایوسف نوری
 221........................................ایران در خلیج فارساسالميهای جمهوریتعرض ملوانان بریتانیایي به آب -

 علیرضا جهانگیری

 رویه قضایي
 به کوشش دکتر هومن موثق

های اتحادیه مبني بر لغو تحریم یيدیوان عالي اتحادیه اروپاگزارشي از رد درخواست بانک ملي در   -

 267..............................................................................................................................................................................اروپایي

 علی حسنخانی
 288...............................داریتحلیلي بر رأی دیوان عالي بریتانیا در پرونده بانک ملت علیه وزارت خزانه -

 عبداهلل عابدینی

 المللگاهشمار حقوق بین
 ي کماليبه کوشش دکتر عل

 311............................................................................................................................................الملليبینهای معاهده. 1

 301.............................................................................................................................................الملليهای بین. دادگاه2
 300.............................................................................................................................................................قوانین ایران. 3

 اسناد
 به کوشش دکتر عباس باقرپور اردکاني

 307..................................................المللي گازایران در اتحادیه بیناسالميقانون عضویت دولت جمهوری -
های ایران برای رسیدگي به دعاوی مدني علیه دولتاسالميقانون صالحیت دادگستری جمهوری -

 330...............................................................................................................................................................................يخارج

 333..............................................................................................................................قانون کاهش روابط با انگلیس -

 332..................( قانون گذرنامه36قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالي و اصالح ماده ) -

 337...............................................................................الملليهای حقوقي بیندستورالعمل تنظیم شکلي توافق -
 300..........................................................1390شهریور در المللي انرژی اتمي گزارش مدیرکل آژانس بین -



 1 «حکومت قانون»و لزوم تعریف و رعایت « اقدام مؤثر»شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در برزخ میان ضرورت 
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 مقاالت
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