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فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشهاي حقوق تطبيقي
ناشر و صاحب امتياز

دانشگاه تربيت مدرس

مدير مسؤول
سردبير

دكتر مرتضی شهبازی نيا
دكتر محمد عيسائی تفرشی
خدیجه نصيری

مدير داخلي
هيأت تحريريه
دكتر محمدباقر پارساپور (استادیار دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر محمدجعفر حبيبزاده (استاد دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر ابراهيم عزیزی (استادیار دانشگاه تربيت مدرس)
مرتضی شهبازینيا (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر محمد عيسائی تفرشی (استاد دانشگاه تربيت مدرس)

ويراستار فارسي و فني
حروفچيني و صفحهآرايي

دكتر حسين مهرپور (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دكتر علی حسين نجفی ابرندآبادی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دكتر محمود صادقی (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)

دكتر حبيب رمضانی آكردی
خدیجه نصيری

L

نشاني دفتر مجله :تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،ضلع جنوبی پل نصر ،دانشگاه تربيت مدرّس ،ساختمان
خوارزمی -دانشکده حقوق ،دفتر مجله پژوهشهای حقوق تطبيقی ،تلفن88883824 :
صندوق پستي 13111- 143 :دورنگار مجله88883824 :
پيام نگارclr@modares.ac.ir :
Jclawresearch@ gmail.com

 .4مجله تخصصی پژوهشهای حقوق تطبيقی كه براساس مجوز شماره  4/11/381مورخ  88/2/3وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
منتشر می شود ،جایگزین فصلنامه علمی – پژوهش ی مدرس علوم انسانی (ویژه حقوق) شده است.
 .3مجله پژوهشهای حقوق تطبيقی با مجوزانتشار شماره  ، 83/82883مورخ  83/11/18وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر ميشود.
 .1این مجله در پایگاه اطالعرسانی كتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی دانشگاه شيراز  -مركز استنادی پایگاه علوم جهان اسالم
(  ،)ISCبه نشانی  www.srlst.comو اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ،)SIDنمایه میشود.
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 .1مقالهها بيانگر آرا و نظریات نویسندگان است.
 .8بنابر نامة شماره 483ـ 418313مورخ  31/4/43كميسيون نشریات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،به فصلنامه مدرس علوم انسانی
با پروانه شماره  138- 4318مورخ  23/3/43از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مجوز علمی – پژوهشی اعطا شده است.
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دكتر محمدعلی اردبيلی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)

دكتر كوروش كاویانی (دانشيار دانشگاه عالمه طباطبایی)
دكتر سيد مصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
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راهنمای تدوین مقاله
مجله تخصصي پژوهشهاي حقوق تطبيقي از اين پس بجاي مجله مدرس علوم انساني -پژوهشهاي حقوق تطبيقي منتشر مي شود و مقاالت صرفًا ً از طريق
پايگاه اطالع رساني مجله به نشاني مندرج در ذيل اين راهنما دريافت خواهد شد.
از مؤلفان گرامی تقاضا میشود هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:

 .3مقاله باید در صفحات كاغذ  A3با قلم  Bیاقوت نازک فونت ( 18برای متن التين با قلم تایمز  )11تحت نرم افزار  Wordدر فضای  Windows XPحروفچينی
شود.
. .13نویسندگان محترم از این پس مقاالت را به شيوه «درون متنی» تنظيم نمایند .بدین توضيح كه بالفاصله پس از نقل مطلب از منبع استنادی ،در داخل پرانتز
مشخصات منبع به صورت ذیل ذكر شود:
(نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار ،شماره صفحه) .برای نمونه( :كاتوزیان ،1438 ،ص.)133
در صورتی كه یک منبع دارای جلدهای مختلف باشد و در متن مقاله به چند جلد استناد شده باشد ،پس از سال انتشار ،شماره جلد اضافه شود .برای نمونه:
(عيسائی تفرشی ،1431 ،ج ،8ص.)183
در صورتی كه مطلب استفاده شده در بيش از یک صفحه باشد  ،نقل مطلب به نحو زیر تنظيم شود :
(كاتوزیان ،1438 ،ص.)831 - 133
در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال ،با افزودن شماره منبع مورد نظر در فهرست منابع پس از ذكر سال انتشار ،منابع از یکدیگر متمایز گردد.
برای مثال( :كاتوزیان ،)1( 1438 ،ص  )133و (كاتوزیان ،)2( 1438 ،ص )184
 .11معادل انگليسی واژه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.
 .18روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:
الف  .كتاب :
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 .1متن مقاله به زبان فارسی باشد و جنبه تطبيقي داشته باشد.
 .8مقاله ارسال شده در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجالت ارسال نشده باشد.
 .4مقاله باید تحقيقی و حاصل كار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد .مقاالت مروری ( )Review Articleاز نویسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشی در
زمينه مورد بحث ،به شرطی پذیرفته میشود كه منابع معتنابهی مستند تحقيق قرار گرفته باشد.
 .3مقاالت ترجمه شده پذیرفته نمی شود.
 .1حداكثر حجم مقاله  83صفحه باشد ( 2133كلمه).
 .2مقاله باید مشتمل بر چکيده فارسی و انگليسی ،كليدواژهها ،مقدمه ،بدنه اصلی ،نتيجهگيری ،فهرست منابع و مآخذ باشد.
 .3مشخصات مقاله در یک صفحه جداگانه با عناوین زیر ارائه شود:
 عنوان کامل مقاله به فارسي و انگليسي نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي (نام نويسنده مسؤول مقاله با ستاره مشخص شود) رتبه علمي و نام مؤسسه يا محل اشتغال نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي نشاني کامل نويسنده مسؤول مقاله :شامل نشانه پستي ،شماره تلفن ثابت و همراه ،شماره دورنگار و نشاني پيام نگار (پست الکترونيکي) به فارسي وانگليسي.
چنانچه مخارج مالی تحقيق یا تهيه مقاله توسط مؤسسهای تأمين شده باشد باید نام مؤسسه درج شود.
 .8چکيده مقاله شامل حداكثر  813-833كلمه و كليدواژه ها حداكثر پنج كلمه باشد.

نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان ،عنوان كتاب (ایتاليک و غير سياه) ،نام مترجم ،شماره جلد( ،ج  ،)1شمار چاپ (چ  ،)4محل انتشار ،ناشر ،سال انتشار.
نحوه درج در فهرست منابع :مثال ]1[ :سيوطی ،عبدالرحمن ،االتقان ،فی علوم القرآن .تحقيق ابوالفضل اابراهيم ،ج  ،1چ  ،4تهران ،انتشارات….1424 ،
ب  .نشریه:
نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان(،مخفف) عنوان مقاله داخل گيومه (« ») ،نام نشریه (ایتاليک و غير سياه) ،دوره ،سال انتشار.
13ـ مقالهها پس از بررسی و تصميم هيأت تحریریه به وسيله سه تن از متخصصان به صورت محرمانه داوری می شود.
11ـ مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسؤول مقاله است.
 12ـ همکاری نویسنده مسؤول مقاله در تمام مراحل الزامی و موجب تسریع كار خواهد بود.
13ـ فصلنامه حق رد یا قبول و نيز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میدارد.
18ـ پس از چاپ مقاله یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان و پنج نسخه از باز چاپ مقاله به نویسنده مسؤول مقاله اهدا خواهد شد.
13ـ اصل مقاالت رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه بایگانی مجله خارج خواهد شد و دفتر مجله هيچگونه مسؤوليتی در اين ارتباط نخواهد
داشت.
نشانی دفتر مجله :تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،پل نصر ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده حقوق ،دفتر مجله پژوهشهای حقوق تطبيقی.
صندوق پستی ،13111-143 :تلفن ، 88883824 :دورنگار مجله ، 88883824 :دورنگار دبيرخانه دانشکده88883823 :
پيام نگارclr@modares.ac.ir :

Jclawresearch@ gmail.com
پایگاه اطالع رسانی مجله http://clr.modares.ac.ir :وhttp://www.modares.ac.ir
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 .14مقاالت برگرفته از رساله/پایاننامه دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توام و با مسؤوليت استاد راهنما منتشر می شود.
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باسمه تعالی
سخن سردبیر
مجله مدرس علوم انسانی از سال  9631در زمینههای مختلف علوم انسانی بهصورت جُنگی
منتشر شد .این مجله در سال  9631موفق به کسب درجه علمی – پژوهشی از وزارت فرهنگ
و آموزش عالی گردید و در سال  9631براساس سیاست وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مبنی
بر تخصصیشدن مجالت ،به سه رشته حقوق ،مدیریت و جغرافیا اختصاص یافت و این فعالیت
تا مهر  9633ادامه داشت .در ادامه سیاست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درخصوص
تخصصی شدن مجالت ،مجله مدرس علوم انسانی ویژه رشتههای حقوق ،مدیریت و جغرافیا به
چند مجله تخصصی و مستقل تفکیک شد و براساس مجوز شماره  6/99/139مورخ 33/3/4
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نام مجله مدرس علوم انسانی (ویژه حقوق) به مجله «مدرس
علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی» تغییر یافت .از ابتدای سال  ،9611به موجب مجوز
شماره  31/63361مورخ  31/99/96صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مجله «مدرس
علوم انسانی – پژوهشهای حقوق تطبیقی» با عنوان جدید فصلنامه «پژوهشهای حقوق
تطبیقی» و به صورت مستقل منتشر شده است .هیأت تحریریه مجله «پژوهشهای حقوق
تطبیقی» ،مقاالتی را میپذیرد که حتماً در زمینه حقوق تطبیقی باشد .بنابراین ،از عزیزانی که
می خواهند برای این مجله مقاله بفرستند ،انتظار دارد مقاالت خود را در زمینه حقوق تطبیقی
(تطبیق حقوق ایران با یکی از نظام های حقوقی معتبر) با تأکید بر مسائل روز و براساس
راهنمای تدوین مقاله این مجله ،تنظیم و ارسال فرمایند تا فرایند بررسی مقاله تسریع گردد.
امید است مقاالت ارسالی بهنحوی باشند که ضمن بررسی و نقد قوانین ایران و نظریههای
حقوقی حقوقدانان کشور عزیزمان و تطبیق آن با دستکم یکی از نظامهای حقوقی معتبر ،به
غنیتر شدن ادبیات حقوقی کشورمان کمک کنند و با استفاده از قوانین خارجی و نظریههای
حقوقی حقوقدانان سایر کشورها و بومیسازی آن (با رعایت موازین اسالمی و اصول قانون
اساسی جمهوری اسالمی) راه برای تحول در قوانین ایران هموار سازند .بررسی مقاالتی در
اولویت قرار دارند که  )9طبق راهنمای تدوین مقاله تنظیم شده باشند  )6 ،در تنظیم عنوان و
متن مقاله ،شیوه نگارش فارسی رعایت شده و از بهکارگیری واژههای بیگانه تا حد امکان پرهیز
شده باشد  )6 ،دارای نوآوری باشند .در پایان انتظار میرود همکاران محترم (اعم از نویسندگان
و داوران) ارتباط بیش تری با دفتر مجله داشته باشند تا فرایند اجرایی بررسی مقاالت تسریع

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردد .جا دارد از نویسندگان و داوران محترم ،مسؤوالن گرامی دانشکده علوم انسانی و دانشکده
حقوق دانشگا ه تربیت مدرس و کارشناسان محترم دفتر مجله و مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

سردبیر فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی
دکتر محمد عیسائی تفرشی
خرداد ماه 9613
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که در چاپ و نشر مقاالت(کاغذی و الکترونیکی) این مجله همکاری داشتهاند تشکر کنم.
پیشاپیش از تمام عزیزانی که زحمت تألیف و داوری مقاالت را به عهده میگیرند و ما را در
ارتقای سطح علمی مقاالت مجله یاری میدهند ،تشکر میکنم .شایان ذکر است چاپ یکم
نمایه حاضر شامل  963عنوان مقاله از سال  9633تا بهار (9611شماره پیاپی  )39می شد که
در بهار سال  ،9611با عنوان ضمیمه شماره  9چاپ و منتشر شد .در چاپ دوم ،مقاالتی که از
تابستان سال  9611تا پایان سال  9614در  943عنوان منتشر شده بود ،به نمایه قبلی اضافه
شد .در نتیجه  ،در سال  9611چاپ دوم نمایه شامل  639عنوان مقاله از سال  9633تا پایان
سال  9614تقدیم حضور عالقه مندان گردید .اینک چاپ سوم نمایه شامل  611عنوان مقاله
از سال  9633تا پایان سال ( 9613شماره پیاپی  )916تقدیم حضور عالقه مندان می شود.
با توجه به این که تا پایان سال  9631مجله مدرس شامل رشته حقوق و چند رشته دیگر بوده
است ،در چند صفحه اول نمایه حاضر ،تعداد مقاالت حقوقی در مجله مدرس علوم انسانی کمتر
از  3عنوان می باشد .شایان ذکر است از ابتدای سال  9631بعضی از شماره های مدرس علوم
انسانی به رشته حقوق اختصاص یافته است و لذا در برخی از شماره های پیاپی ،مقاله حقوقی
چاپ نشده است ،اما مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی از بهار سال ( 9611شماره پیاپی  )39به
طور مستقل منتشر شده است.گفتنی است این مجله از بهار (9611شماره پیاپی  )19فقط به
صورت الکترونیکی چاپ شده و چکیده فارسی و متن تمام مقاالت نمایه شده از سال  9633به
بعد به صورت  pdfدرسامانه مجله قابل دسترسی است.
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نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3167
دوره دوم ،شماره پنجم ،زمستان 3167
رديف

شماره

عنوان مقاله

1

1

8

8

رديف

شماره

4

1

3

8

1

4

رديف

شماره

عنوان مقاله

2

1

بزه دیدهشناسی و مشکل بزه دیدگی های گزارشنشده

3

8

قتل در فراش

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معامالت
تاجر ورشکسته

نويسندگان
محمد عيسی تفرشی

موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق كيفری

محسن عينی نجف آبادی،

ایران

محمد جعفر حبيب زاده

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3166

نويسندگان

عنوان مقاله
ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبيقی و

محسن اسماعيلی

كنوانسيون بيع بين المللی كاال
تالش های بين المللی و قانونگذار كيفری ایران برای
تحدید موارد و اعمال مجازات سالب آزادی

نریمان تيرگر فاخری،
علی حسين نجفی ابرند آبادی

اركان عقد مضاربه در حقوق اسالم و حقوق مدنی

محمد عيسی تفرشی،

ایران

جليل قنواتی خلف آبادی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3167
دوره سوم ،شماره چهارم (پياپي  ،)31زمستان 3167
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دوره دوم ،شماره نهم ،زمستان 3166

نويسندگان
عبدالعلی توجهی،
علیحسين نجفی ابرندآبادی
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

محمد جعفر حبيبزاده،
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حسين بابایی
8

4

نظریه مجازاتهای استحقاقی و تکرار جرم

حسين غالمی،
علیحسين نجفی ابرندآبادی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3167
دوره چهارم ،شماره اول (پياپي  ،)31بهار 3167
رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان

3

1

مفهوم و قلمرو ماده  883قانون تجارت 1411

محمد عيسی تفرشی

دوره چهارم ،شماره دوم (پياپي  ،)31تابستان 3167
رديف

شماره

بررسی تطبيقی اختالس و تصرف غيرقانونی در

محمدجعفر حبيب زاده،

حقوق كيفری ایران

عباس منصور آبادی

13

1

رديف

شماره

عنوان مقاله

11

1

تحليل اختيارات مدیران شركتهای سهامی

18

8

انتقال فناوری و جایگاه آن در سرمایهگذاری خارجی

14

4

رشوه از دیدگاه حقوق كيفری ایران و فقه

13

3

جرم سازمانیافته در جرمشناسی و حقوق جزا

11

1

دوره چهارم ،شماره چهارم (پياپي  ،)36زمستان 3167
نويسندگان
ربيعا اسکينی،
سيد الهامالدین شریفی آلهاشم
بهروز اخالقی،
حسين بيابانگرد
محمدجعفر حبيبزاده
علیحسين نجفی ابرندآبادی،
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عنوان مقاله

نويسندگان

محمدجعفر حبيبزاده،
محمدابراهيم شمس ناتری

اماميه

محمود صادقی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه

سيد مصطفی محقق داماد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...

دوره پنجم ،شماره چهارم (پيايي  ،)13زمستان 3171
عنوان مقاله

رديف

شماره

12

1

13

8

18

4

فرایند جهانی شدن حقوق كيفری

13

3

تورم كيفری ،عوامل ،پيامدها

83

1

81

2

نگرش فقهی – اصولی به جرم و مجازات

88

3

اجرای حقوقی اخالق

84

8

حبس خانگی

83

3

رویکردهای نوین به بزه شناسی

تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات
اتاق بازرگانی بين المللی
مبانی مسؤوليت مدنی متصدی حمل و نقل در
كنواسيون حمل ونقل تركيبی بين المللی كاال و مقایسه
آن با حقوق ایران

نويسندگان
گودرز افتخار جهرمی،
محمد عيسی تفرشی،
مرتضی شهبازی نيا
محمد عيسی تفرشی
محمدرضا كاميار
محمد توحيدی فرد
محمدجعفر حبيبزاده،
علیحسين نجفی ابرندآبادی،
كيومرث كالنتری

اسالم و ایران

جليل قنواتی
سيد علی اكبر موسوی ركنی
حسين مهرپور،
محمد عيسی تفرشی،
مهرزاد ابدالی
علیحسين نجفی ابرندآبادی
محمدجعفر حبيبزاده،
ابوالفتح خالقی
علی رحمتيان
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تحليل نمایندگی ناشی از تنفيذ در حقوق انگليس،

سيد حسين صفایی،
محمد عيسی تفرشی،

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9
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نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3171
دوره هفتم ،شماره اول (پياپي  ،)17بهار 3171

81

1

تفسير «حقوق مدنی» در قانون مدنی

82

8

83

4

88

3

83

1

43

2

امضای الکترونيکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات
دعوا
رضایت به جنایت
مسؤوليت ورثه نسبت به تعهدات ،دیون ،محکوميتها و
دعاوی عليه مورث
جنبههایی از تأثير یافتههای جرم شناسی بر سياست
جنایی
جواز تفسير در پوشش تعدیل و منع تعدیل در پوشش
آن

فریبرز ایمانيان ،عبداهلل شمس،
محمد عيسی تفرشی
ستار زركالم
محمد هادی صادقی
محمود صادقی
محمد فرجيها
سيد مرتضی قاسمزاده

41

3

تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بينالملل

سيامک كرم زاده

48

8

استقالل شرط داوری از قرارداد داوری

علی مصلحی

دوره هفتم  ،شماره چهارم (پياپي  ،)13زمستان ( 3171ويژه نامه حقوق)
رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان

44

1

حادثه  11سپتامبر  8331از منظر حقوق بينالملل كيفری

محمد توحيدیفرد

43

8

مفهوم اكثریت مطلق

جواد حسينزاده

41

4

مصونيت پارلمانی در حقوق كيفری

42

3

فراملی

محمد جعفر حبيبزاده،
سيد درید موسوی مجاب
صادق سليمی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

قاچاق تسليحات گرم به عنوان یک جنایت سازمان یافته
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رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان
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43

1

48

2

43

3

33

8

رديف

شماره

31

1

38

8

34

4

33

3

31

1

حق تعيين سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات«:نظارت
تضمينی در مقابل نظارت تحدیدی»

سيد محمد قاری سيد فاطمی
پرویز عامری،

مسؤوليت ظهرنویس در چک وعدهدار

حبيب طالب احمدی

ارزیابی سازوكارهای سازمان ملل متحد در حمایت از

نسرین مصفا

حقوق بشر :اركان مبتنی بر منشور و معاهدات
نظارت شورای نگهبان «انضباطی»است ،نه «استصوابی» و

سيد محمد هاشمی

نه «استطالعی»

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3171
دوره هشتم ،شماره سوم (پياپي ،)11پاييز 3171

مروری بر تفاوت تابعيت ،شهروندی و دیگر واژگان
مشابه در حقوق ایران ،بریتانيا ،آمریکا و فرانسه
شيوههای پرداخت ضمانتنامههای بانکی و ماهيت اسنادی
آنها
همانندسازی انسان (مروری بر دیدگاههای مراجع ادیان
آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسالمی)

مصطفی سروی مقدم
مرتضی شهبازی نيا
محمود صادقی

بزهکاران یقه سفيد

سيددرید موسوی مجاب

جایگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان در چار چوب

محمد جعفر حبيب زاده،

نقد و تحليل رأی دیوان عدالت اداری

جواد حسين زاده

32

2

آثار حقوقی تغيير جنسيت

علی رضا باریکلو

33

3

تمایز مقاطعهكاری و بيع

محمدعلی خورسندیان

38

8

تحوالت قانونگذاری در بيع وقف و مبانی آن
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عنوان مقاله

نويسندگان

سيد مهدی انجوی نژاد،
محمد امامی
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويژه نامه حقوق( ،پياپي 3171 ،)16
عنوان مقاله

نويسندگان

رديف

شماره

بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی)

مهرزاد ابدالی،

در حقوق فرانسه  ،انگليس وایران

محمدعيسی تفرشی

33

1

13

8

جرایم مانع (جرایم بازدارنده)

11

4

پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسالمی

عبدالکریم بیآزار شيرازی

18

3

شناخت جرایم بدون بزهدیده

محسن رهامی ،علی مراد حيدری

14

1

13

2

علی حسين نجفی ابرندآبادی،
محمد جعفر حبيب زاده،
¬

محمدعلی بابایی

تفکيک بين نهادهای شبه داوری ازنهاد داوری در

ستار زركالم

قراردادهای پيمانکاری بينالمللی
تعيين موردتعهد و تمليک

11

3

باروری مصنوعی از دیدگاه حقوق اسالم

محمدحسن صادقیمقدم

12

8

بحثی درباره توبه مرتد فطری

سيد ابوالفضل موسویان

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3171
دوره نهم ،شماره سوم (پياپي  ،) 11پاييز 3171

13

1

نقش قوه قضایيه هند در حفاظت از محيط زیست

محمدیار ارشدی

18

8

مبانی فقهی سهام ممتاز (با امتياز سود بيشتر) در

محمدباقر پارساپور ،محمدعيسی

شركتهای سهامی

تفرشی

13

4

مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤوليت

محمدجعفر حبيبزاده ،حسين

كيفری

فخربناب

23

3

تقویم مهریه به نرخ روز

سيد مهدی دادمرزی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان
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نظریه جواز تعيين ضابطه مورد تعهد و تمليک -شيوههای

سيدمرتضی قاسم زاده
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21

1

28

2

چالشهای اخالقی ثبت اختراعات بيوتکنولوژیک
تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای
اسالمی

محمود صادقی
محمدهادی صادقی

24

3

معامالت قابل ابطال در حقوق ایران

حبيب طالب احمدی

23

8

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟

رضا كریم كاشی آرانی

رديف

شماره

عنوان مقاله

21

1

اجرتالمثل كارهای زوجه و نقد آرای محاكم در این زمينه

22

8

تعدد و تکرار جرم در حقوق كيفری ایران

23

4

28

3

23

1

33

2

31

3

38

8

ويژهنامه حقوق (پياپي  ،)13بهار 3171
نويسندگان
محمدعلی انصاریپور،
محمدحسن صادقیمقدم
حسن پوربافرانی
¬

قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفری
بينالمللی
مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد
عمومی قراردادها
حقوق زنان در آخرت (مطالعه قرآنی كالمی)
سن مسؤوليت كيفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و
بينالمللی
مطالعه تطبيقی حق تعليق و حق حبس در حقوق داخلی و
قرارداد نمونه فيدیک
دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی [متهم] در موضوعهای
كيفری

محمدعلی اردبيلی،
مجتبی جانی پور
سيامک رهپيک
محسن كدیور
علی نجفی توانا
مرتضی نصيری،
محمدعيسی تفرشی،
عباداله رستمی چلکاسری
استفانی الگوت
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محمد جعفر حبيب زاده،
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نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3171
دوره دهم ،شماره سوم (پياپي  ،)16پائيز 3171
رديف

شماره

عنوان مقاله

34

1

نسل كشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران

33

8

استيفای منفعت مغایر با مورد اجاره

31

4

32

3

33

1

38

2

33

3

83

8

نويسندگان
محمدعلی اردبيلی،
محمدجعفر حبيبزاده،
حسين فخربناب

مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقنامه ناظر بر
خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی

محمد عيسی تفرشی،
عليرضا فصيحی زاده
عبدالحسين شيروی

هنری و دارندگان حقوق مرتبط

محسن صادقی ،حسن محسنی

نگرشی جدید به وضعيت حقوقی قطب جنوب :قطب جنوب

فرهاد طالئی،

به عنوان ميراث مشترک بشریت

فرنگتاج منصوری

دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بين الملل كيفری

محمد فرخی هودر

مطالعه تطبيقی سؤعرضه قابل تعقيب در حقوق انگليس،
ایران وفقه اماميه

جليل قنواتی ،حسين جاور

قاچاق زنان برای روسپيگری از منظر آموزه های اسالمی

رحيم نوبهار

با نگاه به مقررات بين المللی و حقوق ایران

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3177
دورة يازدهم ،شماره دوم (پياپي  ، )13تابستان 3177
رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان

81

1

بررسی مبانی اجتماعی هنجارهای حقوقی شریعت

مهرزاد ابدالی

88

8

84

4

آمریت به قتل ،تعارض قانون و رویة قضایی (با تأكيد بر
ضرورت جرم انگاری تروریسم در حقوق كيفری ایران

حسن پوربافرانی
محمد جعفر حبيبزاده،

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

مبانی فقهی)

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

مطالعه تطبيقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و

سيدحسين صفایی،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...
سعيد حکيمیها
83

3

نظريۀ خسارت در جعل

ميرزا مهدی ساالری شهربابکی

81

1

انتقال و توثيق ضمانت نامة مستقل بانکی

مرتضی شهبازینيا

82

2

83

3

88

8

رديف

شماره

83

1

33

8

31

4

38

3

34

1

33

2

31

3

حقوق مالکيت ادبی و هنری و حقوق مرتبط درموافقتنامة
تریپس و حقوق و تکاليف جمهوری اسالمی ایران در اثر

محسن صادقی ،حسن محسنی

الحاق به آن
تعارض دادگاهها در دعوای توقف شركتهای چند مليتی
نگاهی نو به مفهوم فوریت خيار در حقوق ایران» با مطالعه
تطبيقی

رضا كریم كاشی آرانی
اكبر ميرزا نژاد جویباری

دوره يازدهم ،شماره چهارم ( پياپي  ،) 11زمستان 3177

بررسی تطبيقی تبليغات در نظام انتخاباتی ریاست
جمهوری ایران و فرانسه
عمليات نظامی در افغانستان از دیدگاه حقوق
بين الملل
كرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
دادرسی تناظری در ابطال آیيننامههای دولتی خالف
قانون
اعاده دادرسی در امور كيفریاعاده دادرسی در امور
كيفریاعاده دادرسی در امور كيفری

مجيد بزرگمهری

محمود جاللی
محمدجعفر حبيبزاده،
اسمعيل رحيمینژاد
جواد حسينزاده
عباس زراعت

موجبات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق

محمود صادقی،

مالکيت فکری

منصور خاكپور

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

عنوان مقاله

نويسندگان

سيدحسين صفایی،
معامالت هرمی از دیدگاه فقه اماميه و حقوق ایران

رسول مظاهری كوهانستانی،
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

محمد عيسائی تفرشی

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32

8

تأثير همراهی قوه قاهره با تقصير خوانده بر مسؤوليت
مدنی

محمد عيسائی تفرشی،
محمدرضا شرافتپيما،
محمود صادقی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3176
دوره دوازدهم ،شماره سوم (پياپي  ،)17پاييز 3176

33

1

احکام و آثارتغيير جنسيّت

38

8

تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی كيفری

33

4

133

3

131

1

138

2

انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی،
یاسر عبدی
جليل اميدی ،سميه نيکویی
جواد تقی زاده
محمود صادقی،

بررسی فقهی ضمان قهری مسؤوالن متعدد

كامبيز رعدی،
محمد عيسائی تفرشی

تأثير اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه
تطبيقی در حقوق برخی كشورهای اروپایی

محمد عيسائی تفرشی،
محمد باقر پارساپور،
سيد مصطفی محقق داماد

رویکرد تطبيقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام

محمد فرجيها،

عدالت كيفری كامنال و ایران

محمد باقر مقدسی

134

3

ماهيت و اثر قراردادهای بهرهبرداری از حقوق مؤلّف

پژمان محمدی

133

8

اصالح ذاتالبين و نظریه عدالت ترميمی

علیحسين نجفی ابرندآبادی،
محمّدرضا شادمان فر،

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان

عبدالعلی توجهی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3177
دوره سيزدهم ،شماره چهارم (پياپي ،)71زمستان 3177
عنوان مقاله

131

1

132

8

133

4

138

3

133

1

قاچاق انسان در حقوق كيفری ایران

113

2

احراز اصالت در اسناد الکترونيکی

111

3

118

8

تأمالتی درخصوص ساختار و ماهيت حقوقی اوراق

ربيعا اسکينی

مشاركت مؤسسات و شركتهای دولتی و خصوصی
مفهوم و معنای حسننيت در حقوق ایران و فرانسه
نقش مالحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در امالک در
حقوق ایران

علی انصاری
ایرج بابایی ،علی طهماسبی،
محمد عيسائی تفرشی،
مرتضی شهبازینيا

انتخابناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسالمی

جواد تقیزاده

و شوراهای اسالمی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه

محمدجعفر حبيبزاده،
محمدباقر مقدسی،
عباس جعفری دولتآبادی
مرتضی شهبازینيا،
محبوبه عبدالهی

معيارها و تضمينهای دادرسی عادالنه در مرحله تحقيقات

محمود صابر

مقدماتی
اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگليس
و ایران

محمد عيسائی تفرشی،
مرتضی شهبازی نيا،
محمد ورمزیار

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3177

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

رديف

شماره

نويسندگان

دوره چهاردهم ،شماره دوم (پياپي  ،)76تابستان 3177

114

1

تحليل مفاهيم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی

مهرزاد ابدالی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسندگان

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علیاكبر ایزدیفرد،
علی پيردهی حاجيکال،

113

8

بررسی فقهی وضعيت نسب در شبيهسازی

111

4

ارزشيابی ادله كيفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه

عباس تدین

112

3

مفهوم حادثه در حقوق حمل و نقل هوایی

منصور جباری

113

1

118

2

113

3

183

8

رديف

شماره

عنوان مقاله

181

1

«نظریه ظاهر» (مطالعه در حقوق خارجی و ایران)

188

8

استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبيقی

184

4

183

3

181

1

حسين كاویار

شرایط حمایت از حقوق مالکيت فکری در طرح ساخت
مدارهای یکپارچه در نظام خاص حمایتی
جرم تبانی عليه امنيت كشور در حقوق ایران
حقوق مالکيت فکری در آثار مبتنی بر رایانه (برگرفته از
رایانه)

سعيد حبيبا ،مليحه زارع
محمد جعفرحبيبزاده،
مهدی مومنی
سيد حسن شبيری (زنجانی)
محمد عيسائی تفرشی،

فریده شکری

دوره چهاردهم ،شماره چهارم (پياپي  ،)61زمستان 3177
نويسندگان
نادر پورارشد ،ربيعا اسکينی ،نجادعلی
الماسی،
مرتضی شهبازینيا
محمدجعفر حبيبزاده،
قاسم كرامت،
مرتضی شهبازینيا
تشخيص معيار تبعيت در عقود تبعی و آثار آن در حقوق

محمدحسن صادقی مقدم،

ایران ،فرانسه و انگليس

رضا شکوهیزاده

بررسی تطبيقی احاله در نظامهای حل تعارض :با تأكيد
بر رفع ابهام از ماده  334قانون مدنی

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

وثيقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران

مرتضی نصيری،
مرتضی شهبازینيا،

ستار عزیزی

سهامی عام (درحقوق ایران وانگليس)

مرتضی شهبازینيا،

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

مسوؤليت مدنی ناشر در عرضه اوليه سهام شركت

محمد عيسائی تفرشی،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...
سيد یونس نورانی مقدم
بررسی نهاد بازسازی در قانون ایاالت متحده و مقایسه

جليل قنواتی،

آن با قرارداد ارفاقی

اسماعيل كهنمویی

182

2

183

3

188

8

رديف

شماره

183

1

143

8

141

4

اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد

148

3

افترا و ممنوعيت آن در نظام حقوق بشر

144

1

143

2

141

3

142

8

اثر انحالل قرارداد منشأ دین بر عقد حواله (گفتاری

محمود كاظمی

پيرامون ماده  344قانون مدنی)

محمدرضا ویژه

نگرشی تطبيقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3171
دوره  ،31شماره ( 3پياپي  ،)63بهار 3171

نظریه قابليت انتساب در حقوق مسؤوليت مدنی مطالعه

علی انصاری،

تطبيقی در فقه اماميه و حقوق فرانسه

حجّت مبيّن

نقش بانکداری الکترونيکی در پولشویی و روشهای
مقابله با آن

محمدجعفر حبيبزاده،
سيده سپيده ميرمجيدی هِشَجين
عادل ساریخانی،
روح اهلل اكرمی سراب
عبدالمجيد سودمندی،
بهرام مستقيمی قمی

پایههای نظری موافقان و مخالفان تحميل «وظيفه عام

ابراهيم عبدیپور،

ارائه اطالعات» در قراردادها

سيد روحاله قاسمزاده

الزام مسافر یا گيرنده كاال به مطلع كردن متصدی حمل
از خسارتهای وارد در حمل و نقل هوایی
تفویض در حقوق اسالم و ایران
بازفروش مبيع در كنوانسيون بيع بينالمللی كاال ()1383

محمدباقر پارساپور،
محمد عيسائی تفرشی
حسن محسنی
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ابراهيم عزیزی

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

عنوان مقاله

نويسندگان

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره  ،31شماره ( 1پياپي  ،)61تابستان 3171

148

8

143

4

133

3

131

1

138

2

134

3

133

8

رديف

مقاله

131

1

132

8

133

4

138

3

تطبيقی

نفيسه شوشینسب
عبدالمجيد سودمندی،

سخنان نفرتزا در نظام بينالمللی حقوق بشر

بهرام مستقيمی قمی

علت و راههای كشف آن در استدالل قياسی؛ بررسی

حسين سيمایی صراف

تطبيقی در فقه اسالمی و كامنال

محمد عيسائی تفرشی،

مقایسه قراردادهای آتی با قراردادهای قماری در
حقوق انگليس و حقوق اسالمی

محمد مهدی حاجيان،
سيد مصطفی محقق داماد ،كاظم یاوری

مفهوم و ماهيت جرم سوداگری انسان در اسناد

محسن عينی

فراملی،حقوق ایران و آلمان
رویکرد عوامگرایی كيفری به جرائم جنسی (مطالعه

محمد باقر مقدسی،

تطبيقی)

محمد فرجيها
عباسعلی كدخدایی،

مفهوم قوه مجریه

علی بهادری جهرمی

مطالعه تطبيقی مبانی و كاركرد الگوهای دادگستری
سيد مجتبی واعظی

اساسی

دوره  ،31شماره ( 1پياپي  ،)61پاييز 3171
عنوان مقاله
مطالعه تطبيقی مبانی مسؤوليت مدنی ارائهكنندگان
خدمات اینترنتی
مطالعه تطبيقی نظریه «از دست دادن فرصت» بررسی
اجمالی حقوق اروپا و ایاالت متحده آمریکا
مبانی و ساز و كارهای پيشگيری دولتی از حوادث
طبيعی
اختيار تقليل ثمن (مطالعه تطبيقی در كنوانسيون بيع

نويسنده /نويسندگان
حميد ابهری ،حميد ميری

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

143

1

محدودیتهای تملک سهام بانکها در ایران با مطالعه

محمود باقری،

منصور امينی ،سوده ناطق نوری
حسن بادینی ،خليل احمدی
صفر بيگزاده ،عليرضا باریکلو

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...
بينالمللی ،فقه اماميه و حقوق ایران)

111

3

118

8

رديف

شماره

114

1

113

8

111

4

112

3

113

1

118

2

113

3

محمود صـــــادقی،

تعهدات و الزامات طرفين در قرارداد انتقال فنآوری و

محمد احسنیفروز،

تطبيق آن با حقوق ایران ،كامن لو و برخی نظامهای

محمد عيسائی تفرشی،

حقوقی دیگر

ميرقاسم جعفرزاده
محمد عيسائی تفرشی،

"تفویت منفعت مالک" ضابطهای برای جبران خسارت

محمود صادقی،

ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا

محمد شاه محمدی
غالمرضا مدنيان،

امکان یا امتناع تبيين مفهوم نظم عمومی در حقوق

حسين رحمت الهی،

(مطالعه درحقوق كشورهای ایران ،انگليس و فرانسه)

احمد خالقی دامغانی

دوره  ،31شماره ( 1پياپي  ،)61زمستان 3171
عنوان مقاله
مطالعه تطبيقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران
و فرانسه
مفهوم و ماهيت «عنصر روانی» در فرایند شکلگيری
قواعد حقوق بينالملل عرفی

نويسنده /نويسندگان
مهدی حسنزاده
شهرام زرنشان

مطالعه تطبيقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در

سيدحسن شبيری (زنجانی) ،

اختراعات

حامد نجفی

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بينالملل و
حقوق ایران

سيد یاسر ضيایی ،جواد طباخی ممقانی

حال شدن دین مسؤوالن اسناد تجاری در اثر

محمد عيسائی تفرشی،

ورشکستگی برخی مسؤوالن در حقوق ایران و

حبيب رمضانی آكردی،

آمریکا

محمد ورمزیار ارزانفودی

رویکرد تطبيقی به روابط ميان ارزش نيروی كار و
نظام كيفری
جریمههای قضایی و شروط جزایی در حقوق انگليس

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

113

2

فرانسه

محمد فرجيها ،مهرانگيز روستایی
سيد روحاله قاسمزاده،

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

133

1

اعمال حق رأی در حقوق انتخابات سياسی ایران و

جواد تقیزاده

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(با مطالعه تطبيقی در حقوق ایران)

محمدباقر پارساپور،
سيدمحمدتقی علوی

8

123

ثبت الکترونيکی مالکيت صنعتی

اصغر محمودی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3173
دوره  ،37شماره ( 3پياپي  ،)61بهار 3173
رديف شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان
مهدی جوهری،

373

3

371

1

371

1

371

1

371

1

377

7

376

6

اقدامات تأمينی و موقتی در دعاوی حقوق مالکيت صنعتی (مطالعه

محمود صادقی،

تطبيقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)

مرتضی شهبازینيا،
علی مهاجری

مصوب 1482
تأسيس نظام ملی ثبت اختراعات زیستفناوری

حجت خادمی،
ميکالنجلو تمرمن

بررسی تطبيقی نظام دستور موقت در حقوق مالکيت صنعتی ایران و

رضا دریایی،

موافقتنامه تریپس

محمد نوروزی

تأملی بر محدودیتهای حقوق دارندگان حق اختراع

حميد عزیزی مرادپور

استرداد سود تحصيل شده توسط ناقض در اثر نقض ،ضابطهای

محمد عيسائی تفرشی ،محمد شاه

برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکيت فکری (مطالعه

محمدی،

تطبيقی)

محمود صادقی

رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبيقی

اصغر محمودی

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

بررسی تطبيقی تعریف و معيارهای ثبت طرح صنعتی در قانون

سعيد حبيبا،
نسيم حنيفی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...

دوره  ،37شماره ( 1پياپي  ،)67تابستان 3173
رديف شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان
توكل حبيبزاده،

377

3

ارزیابی مفهومی«حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بينالملل

377

1

مطالعه تطبيقی ایرادات و موانع رسيدگی در آیين دادرسی مدنی

حميد درخشاننيا

361

1

انحالل و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبيقی در حقوق ایران،

ابراهيم رهبری،

آمریکا و كشورهای اتحادیه اروپا)

نجمه كاظمی آهوئی

363

1

بررسی تطبيقی نظامهای رأیدهی ترجيحی :تعریف متغيرهای كيفی

رضا زیرائی ،امير زارعی ،سيد

برای انتخابات

مجتبا واعظی

361

1

نقش سازمانهای غيردولتی حقوق بشر در توسعه

محمدشریف شاهی،

حقوق بينالملل

محمود جاللی

361

7

361

6

محمد صالح عطار

در حقوق ایران و آمریکا
رویکردهای حمایت از قرارداد در تحليل اقتصادی حقوق (مطالعه

محمد عيسائی تفرشی ،مهرزاد

تطبيقی در حقوق ایران و فرانسه)

ابدالی

دوره  ،37شماره ( 1پياپي  ،)66پاييز 3173
رديف

361

شماره
3

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

نبرد فرمها در كنوانسيون بيع بينالمللی كاال با مطالعه در حقوق

محمدباقر پارساپور ،وحيد

ایران

فقيهی محمدی

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

ورشکستگی چند نفر از مسؤوالن اسناد تجاری و حق رجوع دارنده

مرتضی شهبازینيا،
حبيب رمضانی آكردی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

367

366
367
367
371

1
1
1
7

6

مطالعه مقایسهای نظامهای فرانسه ،انگلستان و ایران
حمایت از نهاد نمونه اشيای مفيد به منظور تکميل

سعيد حبيبا،

نظام حق اختراع

حميدرضا شاه بابای

بررسی مقایسهای ماهيت نکاح در فقه و حقوق موضوعه
فزونخواهی حقهای اساسی :درآمدی بر اساسیسازی
حقوق خصوصی
تعریف ادغام قانونی (واقعی) شركتهای سهامی و انواع آن از
لحاظ حقوقی (مطالعه تطبيقی در حقوق انگليس و ایران )
معيارهای تشخيص بيع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد
تطبيقی به حقوق انگليس

سيد مهدی دادمرزی،
سيد مصطفی محقق داماد
علی طهماسبی
محمد عيسائی تفرشی
سيد محمد تقی قبولی
درافشان ،سيد محمد هادی
قبولی درافشان

دوره  ،37شماره ( 1پياپي  ،)67زمستان 3173
رديف

شماره

371

3

371

1

371

1

371

1

377

1

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

قتل هدفمند مبانی متعارض در حقوق بينالملل (با تأكيد بر عمليات

محمد آهنی امينه،

قتل هدفمند ایاالت متحده آمریکا)

محمد جواد ظریف

مطالعه تطبيقی مسؤوليت كاهشیافته در حقوق كيفری ایران و

محمدجعفر حبيبزاده ،سپيده

انگلستان :مفهوم ،مبناها و جلوهها

ميرمجيدی هِشَجين

مبانی مسؤوليت مدنی عرضهكننده در مقابل مصرفكننده (مطالعه
تطبيقی در قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان و حقوق
اتحادیه اروپایی )

فضه سليمی ،محمدباقر
پارساپور

گستره حق آزادی دین و عقيده در اسناد بينالمللی

عبدالمجيد سودمندی ،حسين

حقوق بشر

شریفی طرازكوهی

حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استراليا

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

373

1

حق اعتصاب كارمندان بخش عمومی؛ ممنوعيت یا محدودیت؛

محمد جاللی،
محمدقاسم تنگستانی

ابوالحسن شاكری،
عادل عليپور
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...
حسين علمی،
376

7

377

6

صالحيت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بين المللی (با

مرتضی شهبازینيا ،محمد

تأكيد برحقوق ایران)

عيسائی تفرشی ،محمد حسن
صادقی مقدم

مطالعه تطبيقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق
موضوعه

عباس كریمی،
رحيم مختاری،
ابراهيم تقیزاده

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله درسال 3171
دوره  ،36شماره ( 3پياپي  ،)67بهار 3171

183

1

مشروعيت قانون از دیدگاه اسالم و ماكس وبر

اميد احمدی

133

8

مطالعه تطبيقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه

رضا خشنودی

131

4

138

3

134

1

133

2

131

3

سازگاری «قطعنامههای مبارزه با افترا به ادیان» با معيارهای بينالمللی
حقوق بشر

عبدالمجيد سودمندی

تقسيم خسارت ميان مسؤوالن متعدد در مسؤوليت قهری

محمدرضا شرافتپيما

تحليل ماهيت حقوقی و مشروعيت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهيت

مرتضی شهبازینيا،

بسيط و مركب در فقه و اندیشههای حقوقی

شهرزاد اونق

تأثير روش انتخاب قاضی بر استقالل قاضی در حقوق ایاالت متحده با
نگاهی به حقوق ایران

شركت تجاری تکعضوی و تطور تاریخی آن (مطالعه تطبيقی )

ابراهيم عزیزی،
محسن اميری،

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

محمدرضا ویژه
محمد عيسائی تفرشی،
سعيده اميرتيموری
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره  ،36شماره ( 1پياپي ،)71تابستان 3171

132

1

بررسی جنبههای حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی

133

8

جایگاه فرض سببيت در مسؤوليت مدنی

138

4

مسأله عدم قطعيت در نظریه حقوقی معاصر

133

3

833

1

831

2

838

3

محمدباقر پارساپور،
فرهاد بيات
بيژن حاجی عزیزی،
نگين غالمی
سيد محمدعلی حجتی،
حسين رحمانی

ایراد امر مرتبط در نظام دادرسی مدنی

مهدی حسنزاده،

(مطالعه تطبيقی در حقوق ایران و فرانسه)

زهره افشار قوچانی

الگوی مناسب برای تدوین قانون آیين دادرسی اداری در ایران و

احمد خسروی،

ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگليسی؟

ولی رستمی

مطالعه تطبيقی ماهيت «دیات» در اسالم و «خسارتهای تنبيهی»
در آمریکا

احمد دیلمی

خصيصههای اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمينی در حقوق

همایون مافی،

تجارت بينالملل

مهدی فالح

دوره  ،36شماره ( 1پياپي ،)73پاييز 3171
رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

834

1

مطالعه تطبيقی قرارداد واگذاری حق پخش ورزشی

مصطفی السان

833

8

نقش انصاف در مسؤوليت مدنی

831

4

حسن بادینی،

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

علی اسالمی فارسانی

مطالعه تطبيقی نوزادكشی در پرتو رویکردی جرمشناختی-

مهرداد رایجيان اصلی ،مژگان

حقوقی

عزیزی
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9
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832

833

838
833

3

1

2
3

تقابل ساز و كارهای پيشگيری از جرائم سازمانیافته با موازین

حسن سواری،

حقوق بشری

شکوفه پورحسن
سيد یاسر ضيایی،

توهين در رسانه از منظر حقوق بينالملل و حقوق ایران

جواد طباخی ممقانی

مفهوم و مسؤوليت مدیر سایه در حقوق شركتهای تجاری (مطالعه

محمد عيسائی تفرشی ،حبيب

تطبيقی در حقوق انگليس و ایران)

رمضانی آكِردی
عباس نيازی،

بررسی مسؤوليت آخذ بالسوم با نگاهی تطبيقی

حسن بادینی

دوره  ،36شماره ( 1پياپي ،)71زمستان 3171

811

8

818

4

814

3

813

1

811

2

812

3

صورت رد معامله (بيع) فضولی
تأثير ادغام شركتها بر شروط عدم انتقال (مطالعه تطبيقی در

احمد بيگی حبيبآبادی ،محمد

حقوق ایران و آمریکا)

بيگی حبيبآبادی

نبرد فرمها
(مطالعه تطبيقی در برخی از نظامهای حقوقی ملی و اسناد بينالمللی)
مقایسه قرارداد اختيار معامله با قمار در حقوق ایران و انگليس

محمدباقر پارساپور،
عيسی رجبی،
فخرالدین شریفی
جواد حسينزاده،
فرنوش موسیزاده

مطالعه تطبيقی وضعيت حقوقی «شناسایی و ارائه كاربرد جدید»

سيد حسن شبيری (زنجانی)،

در حقوق اختراعات

قدیر قيداری

مقایسه نظریه هاردشيپ و فورسماژور در اصول حقوق
قراردادهای بازرگانی ،اصول حقوق قراردادهای اروپایی و
حقوق ایران
بازتعریف عدمالنفع و مقایسه آن با مفاهيم مشابه

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

813

1

بررسی تطبيقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصيل در

رسول احمدیفر

سيد الهامالدین شریفی،
ناهيد صفری
اصغر محمودی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان
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نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله در سال 3171
دوره  ،37شماره ( 3پياپي ،)71بهار 3171

818

8

813

4

883

3

881

1

888

2

884

3

رديف

شماره

عنوان مقاله

883

1

ضمانتاجرای تأخير پرداخت ثمن مؤجل

881

8

اصل استقالل قضایی در دیوان بينالمللی كيفری

882

4

سيد محمدباقر حسينی

مطالعه تطبيقی خسارات ناشی ازسوانح رانندگی در حقوق ایران و

امير خواجهزاده،

انگلستان

امير حسين آبادی

بررسی تطبيقی ضمان قهری پزشکان و مراكز درمانی در نظام-

سيد الهام الدین شریفی،

های حقوقی ایران و انگليس

مریم ثقفی

بازرسی كاال و اخطار عدم انطباق آن در كنوانسيون بيع بينالمللی

ابراهيم شعاریان،

كاال و حقوق ایران

فرشاد رحيمی

بررسی تطبيقی تعهدات بانک در تراكنشهای الکترونيکی وجوه

محبوبه عبدالهی،
سيد علی سيد احمدی سجادی

مسؤوليت كشورهای ناتوان با تأكيد بر استفاده كنشگران

ستار عزیزی،

غيردولتی از سرزمين آنان در حمله به كشور خارجی

خاطره نظری
محسن لعل عليزاده،

جایگاه بزهدیدگان در دیوان كيفری بينالمللی؛ با تأكيد بر مشاركت موسی عاكفی قاضيانی ،عليرضا
آنان در مراحل آغازگری دعوا و تحقيقات مقدماتی

حجت زاده،
محسن سيرغانی

دوره  ،37شماره ( 1پياپي ،)71تابستان 3171
نويسنده /نويسندگان
محمد باقر پارساپور،
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1

مطالعه تطبيقی مسؤوليت مدنی سبب مجمل

زهره افشار قوچانی،

مونا استادی
محمود جاللی،
سلمان زیالبی

بررسی ماهيت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل

سيد محمدرضا حسينی ،ربيعا

اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بينالمللی )(UCP600

اسکينی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان
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883

3

888

1

883

2

843

3

رديف

شماره

841

1

848

8

844

4

843

3

841

1

842

2

843

3

نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن نظام حقوق مالکيت
فکری

غالمرضا ذاكرصالحی

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبيقی در حقوق ایران و

حبيباهلل رحيمی،

مصر)

خسرو محمودزاده

مبانی دادرسی بدون كيفرخواست درنظامهای حقوقی ایران و

فرید ضرغامی،

انگلستان

نسرین مهرا

تحليل حقوقی ماده  133قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسالمی
ایران :شرایط تشکيل گروه اقتصادی با منافع مشترک

محمد عيسائی تفرشی،
حميد كبيری شاه آباد

دوره  ،37شماره ( 1پياپي ،)71پاييز 3171

اصول بنيادین ناظر بر تضمين استقالل قضایی در نظام حقوقی

محسن اميری،

ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

محمدرضا ویژه

فروش اضطراری كاال در كنوانسيون بيع بينالمللی كاال (1383

احمد اميرمعزی،

وین) و حقوق ایران

سيد مهدی موسوی

تعامل ميان حقوق رقابت و حقوق مالکيت فکری یا تعارض با
قواعد عمومی قراردادها
مفهوم و ماهيت «عنصر مادی» در فرایند شکلگيری قواعد حقوق
بينالملل عرفی
نقش مرجع داوری در تثبيت و اثبات موضوع دعوا

رضا خشنودی
شهرام زرنشان
مرتضی شهبازینيا،
سهيال دیبافر

بررسی حقوقی نظامهای سهگانه مدیریت اجرایی انتخابات
«الگوهای دولتی ،مستقل و تركيبی»؛ همسنجی نظام اجرایی

دانيال طاهری فدافن،

انتخابات ایران با الگوهای سهگانه و واشکافی اندیشه تشکيل

مهدی باقری فارسانی

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

كميسيون انتخابات
مطالعه تطبيقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و كانادا؛

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

آموزههایی برای حقوق ایران

علی طهماسبی
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دوره  ،37شماره ( 1پياپي ،)77زمستان 3171
رديف

شماره

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

848

1

مطالعه تطبيقی مفهوم و انواع دعاوی بين اشخاص مختلف

خليل احمدی

843

8

قانونمند كردن اینترنت با تطبيق در حقوق كامنال

833

4

831

3

838

1

834

2

833

3

رديف

شماره

831

1

832

8

فرهاد ادریسی،
مجتبی صفاری دوست

مهلت معقول دادرسی در دیوان كيفری بينالمللی و آراء دادگاه

محمود صابر،

اروپایی حقوق بشر

حسين ناظریان

تبيين قاعده حل تعارض و تطبيق قانون حاكم بر رابطه منتقلاليه

مهدی عباسی سرمدی،

و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در

شهرزاد اونق

پرتو اسناد بينالمللی

محمدعيسائی تفرشی ،سعيده
انگليس ،آمریکا ،فرانسه و ایران)

نصيری،
مرتضی شهبازی نيا

از تعطيل حد تا الغاگرایی كيفری

رحيم نوبهار

تعيين وضعيت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با

سيد حسن وحدتی شبيری،

مردان خارجی

زهره افشار قوچانی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله در سال 3171
دوره  ،37شماره ( 3پياپي  ،)76بهار 3171
عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

دستکاری بازار اوراق بهادار :مفهوم ،مبانی و روشها (مطالعه تطبيقی

مهدی امينی ،محمد عيسائی

در حقوق ایران و آمریکا)

تفرشی ،مرتضی شهبازی نيا

دشواریهای حقوقی حاكم بر بهرهبرداری از آثار ادبی و هنری
مجهولالمالک
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مفهوم دعوای مشتق و ویژگی استثنایی آن (مطالعه تطبيقی در حقوق

اميرتيموری ،مرتضی

طيبه صاحب
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9
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838

3

833

1

813

2

811

3

رديف

شماره

811

1

818

8

814

4

813

3

811

1

812

2

حوزه مقررات بازار اوراق بهادار

زاده

مطالعه تطبيقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات
بررسی مشروعيت جدایی یکجانبه كریمه از اوكراین :تحليل رویه و
عملکرد دولتها

محمود صادقی ،حبيب رمضانی
آكردی
ستار عزیزی

بررسی مقایسهای جایگاه رئيس مجلس شورای اسالمی ایران و

علی اكبر گرجی،

سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا

محمد منصوری بروجنی

ارائه دليل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی (مطالعه تطبيقی
درحقوق ایران و انگليس)

الياس یاری،
مرتضی شهبازی نيا ،محمد
عيسایی تفرشی ،مجيد غمامی

دوره  ،37شماره ( 1پياپي ،)77تابستان 3171
عنوان مقاله
تأثير متقابل تأخير مالک و پيمانکار در اجرای قراردادهای پيمانکاری
بينالمللی (تأخير همزمان)

نويسنده /نويسندگان
فيروز احمدی ،محمد عيسائی
تفرشی ،مرتضی شهبازی نيا،
ربيعا اسکينی

اقسام ،احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبيقی در

محمدباقر پارساپور،

نظام حقوقی ایران ،رومی ژرمنی ،كامن ال و برخی اسناد بينالمللی)

حانيه ذاكری نيا

مقایسه تطبيقی «اصل ضرر» و «قاعده الضرر» در توجيه مداخله
كيفری

مهرانگيز روستایی

مطالعه تطبيقی شرط منحصر به فرد بودن در طرحهای صنعتی و

سيد حسن شبيری زنجانی،

مقایسه آن با شرط اصالت

سيد احمد دهقانی

حقوق سازمانهای پخش اینترنتی در كنوانسيونهای بينالمللی و

محمود صادقی،

مقایسه آن با قوانين ایران

زهرا اميد

تميز دعاوی قراردادی و معاهدهای
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833

4

جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در

محسن صادقی ،سميرا سليمان

محمد صادق لبانی مطلق ،جليل
] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

قنواتی
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813

3

رديف

شماره

818

1

813

8

823

4

821

3

828

1

824

2

823

3

رديف

شماره

821

1

822

8

823

4

بررسی تطبيقی افشای اسناد و اطالعات الکترونيکی در ادله اثبات دعوا

محمد مولودی،

در حقوق انگليس ،آمریکا و ایران

رسول فرهانی

دوره  ،37شماره ( 1پياپي ،)77پاييز 3171
عنوان مقاله
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصيت حقوقی خانواده» در حقوق
ایران ،كشورهای اسالمی ،غرب و فقه اسالم

نويسنده /نويسندگان
سيدمهدی دادمرزی

جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبيقی به

مهرداد رایجيان اصلی،

قوانين فرانسه ،انگلستان و آلمان

ولیاله صادقی

شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با
مطالعه تطبيقی در حقوق انگلستان و ایران

چالشهای نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق
ایران :با نگاهی به حقوق انگليس

عيسائی تفرشی ،مرتضی
شهبازینيا
محمود صادقی،
اميررضا حميدیاول
علی طهماسبی

قلمرو تعهد به ارائه اطالعات به مصرفكننده در حقوق ایران و

محمد عيسائی تفرشی ،فریده

انگليس

رحيمنژاد

بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده

اسماعيل نعمتاللهی

دوره  ،37شماره ( 1پياپي ،)71زمستان 3171
عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

افول قاعده «مصونيت والدین از مسؤوليت مدنی در برابر فرزندان»

سيدعلی احمدزاده ،محمدباقر

و شيوههای جبران خسارت مطالعه تطبيقی در حقوق ایران و

پارساپور ،حسن بادینی،

انگليس

ابراهيم عزیزی

سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع
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ویژگیهای حمایت از نرمافزارهای اختراعی

امالبنين رمضانزاده ،محمد

مير قاسم جعفرزاده ،سارا
حاجی زاده

مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)

غفور خوئينی

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9

تحليل دالیل قابليت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤوليت

احد شاهی ،ميالد حسينی،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...

828

3

823

1

833

2

831

3

رديف

شماره

838

1

834

8

833

4

831

3

832

1

833

2

838

3

مطالعه تطبيقی تأثير تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معامالت

مرتضی شهبازی نيا ،زهرا

اسنادی

ایوبی

بررسی نقش ابراز اراده و روش¬های آن در ایقاع

محمد صالحی مازندرانی،

ارتقای موفقيت شركت؛ وظيفه¬ای برای مدیران (مطالعه در حقوق
انگليس و ایران)
اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا

حانيه ذاكری نيا
محمد عيسائی تفرشی ،حبيب
رمضانی آكِردی ،حميد رضا
عباسی منش
همایون مافی ،حسين تاری

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله در سال 3171
دوره  ،11شماره ( 3پياپي ،)73بهار 3171

تأثير اصل جبران كامل خسارات در شيوهای عينی و انتزاعی
ارزیابی خسارت در بيع بينالمللی كاال
پاسخگویی دولت :جایگاه ،اركان و پيششرطها
مطالعه تطبيقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤوليت خارج
از قرارداد در حقوق ایران و مصر
بررسی تطبيقی تصميمات التزامی مراجع رقابتی
بررسی تطبيقی جبران زیان جمعی در نظام حقوقی كامنال و
فرانسه و ایران
چالشهای حقوقی گسترش صالحيت دیوان كيفری بينالمللی به
جنایت تجاوز

حسن بادینی ،ابراهيم تقی
زاده ،ناصر عليدوستی
شهركی ،پانته آ پناهی اصانلو
محمد جاللی ،زهرا اژئر
فاطمه رجائی
ابراهيم رهبری
هدایتاله سلطانینژاد
عبدالمجيد سودمندی

معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشيب انعقاد و اجرا :مطالعهای

پوریا عسکری ،كتایون

تطبيقی با موازین عام حقوق بينالملل

حسيننژاد

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2023-01-09

عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.8.9
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تحصيل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبيقی بر گفتمان
سياست جنایی سازمان ملل متحد در ماده  83كنوانسيون مبارزه با
فساد

جعفر حبيبزاده ،محمد
فرجيها ،محمود صابر

كاوشی نو در نحوه حمایت ازعالمت تجاری در فضای سایبر با

مصطفی بختياروند ،مهسا

رویکرد تطبيقی

تدین سعدی

تحليل فقهی حقوقی تسليم منفعت در قرارداد اجاره
حقوق فرهنگی در نظام بينالمللی حقوق بشر؛ حركت كمشتاب در
بستر پرتالطم
حقوق زمان ارزیابی اموال شركتهای تجاری طرف قرارداد ادغام
(مطالعه تطبيقی در حقوق ایران و مصر)
مطالعه تطبيقی مفهوم و معيار حق حریم خصوصی؛ رویکرد عرفی
و فرهنگی

محمدباقر پارساپور ،محمد
عيسائی تفرشی
محيا صفاری نيا
محمد عيسائی تفرشی ،احمد
بيگی حبيبآبادی ،غالمحسين
افراس
علی مشهدی ،سجاد محمدلو

مسئوليت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبيقی در فقه اماميه ،حقوق

مرتضی وصالی ناصح،

ایران ونظام حقوق عرفی)

محمدباقر پارساپور

دوره  ،11شماره ( 1پياپي ،)71پاييز 3171
عنوان مقاله
تحليلی بر مفاد شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت (مورد
كاوی قراردادهای نفت و گاز)

نويسنده /نويسندگان
عادل ابراهيم پور اسنجان،
سيد نصر اهلل ابراهيمی،
محمود باقری

تحول مفهومی ضوابط تعيين قانون حاكم بر قراردادها در حقوق

سيد حسن وحدتی شبيری،

بينالملل خصوصی

مرضيه افضلی مهر

فناوری چاپ سهبعدی :چالشی جدید برای حقوق مالکيت فکری
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گفتمان سياست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم

سامان آقاالر ثالث ،محمد

مصطفی بختياروند ،مهسا
تدین سعدی
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ایمان رحيمی پور ،محمد
سياست كاهش آسيب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبيقی

جعفر حبيب زاده ،مصطفی

در نظام عدالت كيفری ایران ،پرتغال و كانادا»

محقق داماد ،محمد فرجيها،
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حاكميّت مردم در مفهوم مدرن؛ «فراساختاری بودن حق حاكميّت»

831

2

تعارض منافع ذینفعان شركتها و راهکارهای حل آن

838

3

مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالياتی در حقوق ایران و انگلستان

رديف

شماره
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جليل اميدی
عليرضا دبيرنيا
مهرداد صادقيان ندوشن،
محمود باقری
داود كاظمی ،ولی رستمی

دوره  ،11شماره ( 1پياپي ،)71زمستان 3171

قابليت اعمال قواعد حل تعارض قوانين بر دعاوی بين المللی اوراق

محمود باقری ،فهيمه طالب

بهادار (تحليلی از عدالت معاوضی و توزیعی)

زاده طرقبه

مطالعه تطبيقی حق برخورداری از وكيل در مرحلة تعقيب در حقوق
داخلی ایران و اسناد و رویه های محاكم كيفری بينالمللی

فریدون جعفری ،سيد رویا
موسوی ،امير اسالميه
همدانی
ابوالفضل شمس الدینی زارچ،

مطالعه تطبيقی جانشينی با پرداخت در حقوق انگليس و ایران

مرتضی شهبازی نيا ،محمد
عيسایی تفرشی

مبانی مسؤوليت مدنی ناشی از اعمال رویههای ضد رقابتی (مطالعه
تطبيقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

احمد دیلمی ،فضه سليمی
رسول كشکولی ،محمود

گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض

صادقی ،مرتضی شهبازی
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نويسنده /نويسندگان

نيا ،ابراهيم عزیزی
مسئوليت مدنی ناشی ازمالکيت یاتصرف وسایل نقليه درحقوق

مهدی محمدی ،مهرزاد ابدالی،

ایران وفرانسه

پروین اكبرینه
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تبيين حقوق رقابت براساس برداشتهای متفاوت از قاعده الضرر

علی ناصحی ،محمّد
عيسائیتفرشی ،محمدباقر
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پارساپور ،فرهاد
خدادادكاشی

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله در سال 3177
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نويسنده /نويسندگان

مطالعه تطبيقی ارتباط مفهومی و كاربردی الفاظ متعدد در

فاطمه حميدیان ،مرتضی

داوریهای دوستانه و كدخدامنشانه

شهبازی نيا ،فيض اهلل جعفری

نظریه پيشبينی نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشی از آن در
فقه اماميه

احمد دیلمی
فرزانه سيف زاده ،سيد قاسم
مسعود راعی دهقی

پيامدهای تعيين كيفر در جرائم مواد مخدر بر پایه كميت مواد در
نظام تقنينی ایران و ایاالت متحده آمریکا
بررسی روابط ميان طرفين اصلی قرارداد فورفيتينگ با الهام از
مجموعه قواعد متحدالشکل فورفيتينگ و كنوانسيون سازمان ملل
متحد درباره واگذاری مطالبات
بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بينالمللی
ارزیابی اعمال صالحيت جزایی ایران و دیوان كيفری بينالمللی
نسبت به جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق

آزاده صادقی ،محمد فرجيها،
محمد جعفر حبيب زاده ،جليل
اميدی
ابراهيم عبدی پور فرد ،زهره
افشار قوچانی
جليل قنواتی ،مهدی عباسی
وفایی
مهدی مومنی
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عنوان مقاله
نظریه تأثير حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در

نويسنده /نويسندگان
عباس اسدی ،محمد باقر
پارساپور ،مرتضی شهبازی
نيا ،حسن بادینی
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فرایند مذاكره مجدد قراردادهای سرمایه گذاری

418

1

قاعده حل تعارض در تعيين قانون حاكم براوراق بهادار

413

2

تأثيرات جهانیشدن بر مقوله حمایت از حقوق محيط زیست

483

3

حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکيت فکری با رویکرد

از عالمت تجاری

مهدی حسن پور

مطالعه ی تطبيقی شرط مکتوب بودن ابرازاراده

جالل سلطان احمدی

بررسی تطبيقی حق مالکيت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های
پژوهشی (تحليلی با تکيه بر مفهوم عدالت)
مطالعه تطبيقی وصيت اموال دیجيتالی در حقوق ایاالت متحده
آمریکا ،كانادا و ایران

طيبه صاحب
بدیع فتحی ،سيد مهدی
دادمرزی ،مهدی ناصری
دولت آبادی

مطالعه تطبيقی رویکرد وحدتگرایی یا كثرتگرایی درخصوص

حميد كبيری شاه آباد ،محمد

ابزار توثيق اموال منقول در نظام حقوقی ایاالت متحده آمریکا،

عيسائی تفرشی ،مرتضی

انگلستان و ایران

شهبازی نيا

دوره  ،13شماره ( 1پياپي ،)76پاييز 3177
عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان

ماهيت تعهد ایمنی و كاربرد آن در مسئوليت مدنی پزشک در حقوق

مریم ثقفی ،عليرضا یزدانيان،

ایران و فرانسه

محمود جاللی

مبانی مسئوليت شركت مادر در قبال شركت تابع(مطالعه تطبيقی در
نظام حقوقی انگليس و ایران)

علی رضائی

نظریه تعميق ناتوانی شركت تجاری در پرداخت دین (مطالعه در

حبيب رمضانی آكردی،

حقوق آمریکا و ایران)

محمد عيسائی تفرشی
عبدالحسين شيروی ،فریده
شعبانی
محمد صادقی ،سيّد نصراهلل
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مبانی حقوقی ضرورت كنترل كيفيت در قرارداد اجازه بهره برداری

ميرقاسم جعفرزاده ،محمد

ابراهيمی
سماء فرخنده نژاد ،علی رضا
آرش پور ،ليال رئيسی
عميد محمدی ،محمد صالحی
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مطالعه تطبيقی در حقوق فرانسه و انگليس

حسن بادینی ،افروز صمدی
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تطبيقی
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عنوان مقاله
قلمرو حمایت از خریدهای با حسن نيت در نظام حقوقی
انگليس،فرانسه وآلمان

نويسنده /نويسندگان
منصور امينی ،مرتضی بهادر
ميثم آرائی درونکال،

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم

عباسعلی كدخدایی ،عباس
كوچ نژاد

بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در
حقوق ایران و فقه اماميه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای
اروپا و كنوانسيون بيع بين المللی كاال

شروط استثنا در مسئوليت قراردادی (مطالعه تطبيقی در فقه اماميه،
حقوق ایران و حقوق انگليس)

باقر پارساپور ،احسان قدیمی
پرویز رحمتی ،محمد رضا
پاسبان ،سارا غریبی
محمد عيسائی تفرشی،
خدیجه شيروانی ،عليرضا
آبين

واكاوی مبانی ،مفهوم و كاركرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در

عاصم محمدی ،سيد حکت

حقوق ایران و فرانسه

اهلل عسکری

مطالعه تطبيقی مبانی جرم انگاری جرایم سایبر در نظام كيفری
ایران و آلمان

محمد فرجيها ،علی علمداری

نمايه مجموعه مقاالت منتشرشده مجله در سال 3176
دوره  ،11شماره ( 3پياپي ،)77بهار 3176

تبليغات مقایسهای در فقه اسالمی ،حقوق ایران ،فرانسه و اتحادیه

سيد علی رضوی ،سيد محمد

اروپا

رضوی ،علی اصغر صائمی

مطالعه تطبيقی الزام به ایفای عين تعهد و فسخ قرارداد در حقوق

علی طهماسبی
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نويسنده /نويسندگان
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كارایی قراردادهای آتی ارز

حميد كبيری شاه آباد ،محمد
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ایران و آلمان
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ابراهيم گل

ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاكم بر معامالت با حق وثيقه

حسن علی پور ،محمد

(مطالعه تطبيقی در حقوق اتحادیه اروپایی ،حقوق آمریکا و حقوق

عيسائی تفرشی ،مرتضی

ایران)

شهبازی نيا ،محمود صادقی

مبانی مسؤوليت مدنی ناشی از فعل شیء (ساختمان و حيوان) در

مهدی محمدی ،مهرزاد ابدالی،

حقوق ایران و فرانسه بر اساس قانون مدنی  8312فرانسه

پروین اكبرینه

تعهد به عدم مساعدت به حفظ وضعيتی كه در نتيجه نقض یک

جمشيد ممتاز ،مسعود

قاعده آمره حقوق بينالملل عام ایجاد شده است

عليزاده ،شهرام زرنشان

تاملی پيرامون منبع نظم عمومی در حقوق قرارداد های ایران با
مطالعه تطبيقی در حقوق آمریکا  ،انگيس و فرانسه

اكبر ميرزانژاد جویباری

دوره  ،11شماره ( 1پياپي ،)311تابستان 3176
عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان
فخرالدین اصغری آقمشهدی،

تأثير عرف و عادت در تعيين تعهدات بایع در كنوانسيون بيع

حميد ابهری ،محمد حسين

بينالمللی كاال مصوب  1383با مطالعه تطبيقی در حقوق ایران

تقی پور درزی نقيبی ،محدثه
تقی پوردرزی نقيبی

استانداردسازی منعطف اداره دالئل در داوری تجاری بين المللی

لعيا جنيدی ،مرتضی
شهبازی نيا ،سارا زمانی

الزامات ناظر بر اركان اداره و حسابرسی شركتهای سهامی در
چهارچوب اصول حاكميت شركتی (مطالعه تطبيقی حقوق ایران،

سيد محمد رضا حسينی

انگلستان و ایاالت متحده)
دادرسی منصفانه در رسيدگی به رویههای ضد رقابتی در پرتو
مقررات خارجی
نحوه محاسبه زیان وارده به اموال در خسارت مشترک دریایی بر
اساس مقررات یورک آنتورپ  8312با مطالعه تطبيقی در حقوق

ام البنين رمضان زاده ،محمد
عيسائی تفرشی
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انگلستان و ایران

رضا خشنودی ،مينا حسينی
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443

4

ارزیابی مبانی نظری ظهور حقوق فراملی

محمدصالح عطار ،عليرضا

پژوهش هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزیابی مبانی نظری مفهومپردازی حقوق فراملی

433

2

431

3

رديف

شماره

438

1

434

8

433

4

431

3

432

1

سلب مالکيت زیست محيطی در رویه داوری سرمایهگذاری خارجی

433

2

بررسی تطبيقی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف

438

3

منافع سهگانه در خسارتهای قراردادی

رديف

شماره

433

1

413

8

تأملی بر استثنائات سنتی و نوظهوردر قلمرو اصل استقالل
اعتبارات اسنادی

محمدصالح عطار ،عليرضا
ابراهيم گل
همایون مافی ،علی صداقتی

دوره  ،11شماره ( 1پياپي ،)313پاييز 3176
عنوان مقاله
تأملی در دعوایجلب شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیين
دادرسی مدنی فدرال آمریکا
رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محيط زیست» در حقوق بينالملل
كاوشی در بایستههای اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر

جمهوریّت و اسالميّت در قانون اساسی ایران؛ حاكميّتِ دوگانه یا
واحد

خليل احمدی
محمود جاللی ،عليرضا آرش
پور ،مهسا نوابی فرد
محمّدجعفر حبيب زاده ،سيد
درید موسوی مجاب ،عرفان
خرمی عراقی
عليرضا دبيرنيا
الناز نساری ،سيد قاسم
زمانی
مسعود البرزی وركی ،انسيه
مطيعی
اسماعيل نعمت اللهی

دوره  ،11شماره ( 1پياپي ،)311زمستان 3176

قرار تأمين هزینهها در داوری تجاری بينالمللی :مفهوم ،ماهيت و

اعظم انصاری ،رضا معبودی

قانون حاكم بر آن

نيشابوری

بازتعریف مفهوم استرداد داراییهای نامشروع در نظام حقوقی

سيده ام البنين حسينی ،محمد

انگليس و ایران

عيسائی تفرشی
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عنوان مقاله

نويسنده /نويسندگان
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فقه جزایی و حقوق موضوعه

نويسنده /نويسندگان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایه مجموعه مقاالت...
محمدرضا دشتی ،مرتضی
411

4

كاركردهای اقتصادی وثيقه و ضرورت اصالح نظام معامالت آن

418

3

الزامات كاربرد آیين دادخواهی دسته جمعی در نظام حقوقی ایران

414

1

413

2

411

3

شهبازی نيا ،محمد عيسيائی
تفرشی

آیين دادرسی و حقوق انتقالی؛ پژوهشی در حقوق ایران و فرانسه
گفتاری در نقد رأی وحدت رویه شماره  334مورخ  1433/8/1هيأت
عمومی دیوان عالی كشور
توثيق نرم افزار (مطالعه تطبيقی در الحاقيه آنسيترال در خصوص
توثيق اموال فکری ،قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران)
سازوكارهای نظارت بر بازداشتگاهها و زندانها در پرتو اسناد

منصوری بروجنی
اسماعيل شایگان ،مجيد
غمامی
حميدرضا عباسی منش،
محمود صادقی ،محمدباقر
پارساپور ،طيبه صاحب
مهدی غالمپور ،محمد
فرجيها ،محمود صابر،
محمدجعفر حبيب زاده
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بينالمللی وحقوق كيفری تطبيقی

سيد ناصر سلطانی ،محمد
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