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راهنماي تدوين مقاله

»نش��ریه مطالعات حقوق تطبيقی« دارای رویکرد تطبيقی به حوزه  های مختلف حقوقی در دو س��طح داخلی و بين  المللی 
اس��ت. بر این اس��اس، تنها مقاالتی قابليت ارجاع به داوری و انتش��ار در این نش��ریه خواهند داشت که در آنها، رویکرد تطبيقی به 
مباح��ث حقوق��ی وجود دارد. این نگاه تطبيقی می  تواند ش��امل تطبيق بين نظام  های حقوقی مختلف، تطبيق فقه ش��يعه و اهل 
تسنن، تطبيق حقوق موضوعه با فقه، تطبيق حقوق ایران با حقوق داخلی سایر کشورها و تطبيق حقوق ایران با اسناد، کنوانسيون  

ها، معاهدات و موافقت  نامه  های بين  المللی باشد. 
مجلة مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از کلية استادان، صاحب  نظران و پژوهشگران حقوق تطبيقي دعوت مي نماید که مقاالت 

خود را براي درج در این مجله ارسال دارند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایند:
الف- ضابطه  های نويسنده

1.نام و نام خانوادگی نویسنده )گان( کامل باشد. )به فارسی و انگليسی(.
2.ميزان تحصيالت، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده )گان( در ذیل نام مولف مشخص 

شود. )در چکيده انگليسی نيز رعایت می شود(.از استعمال لفظ دکتر و مانند آن جلوگيری شود.
1.نویسندة مسئول مقاله معرفی گردد. )در پاورقی(
2.ایميل همه نویسندگان نوشته شود. )در پاورقی(

3.فاکس نوشته شود. )در پاورقی(
4.نشانی، کد پستی، و شماره تلفن آورده شود.

ب- ضابطه  های مقاله
1.مقاله بيشتر از 20 صفحه نباشد.

2.عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگليسی(.
3.مقاله پيشتر جایی چاپ نشده یا برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.

 ،Times New Roman س��ایز 12، ارجاعات درون متنی انگليسی ،BNazanin 4. .قلم اس��تفاده ش��ده در متن مقاله
سایز 10، پاورقی BNazanin، سایز 10و انگليسی Times New Roman، سایز 8، منابع BNazanin، سایز 11و انگليسی 

Times New Roman، سایز 9 در برنامه Word تایپ شود
 5.حاشيه مقاالت از چپ و راست 4.5 و از باال و پائين 5.10 می باشد.

6. چکيده مقاله حداقل 100 و حداکثر 150 کلمه نوشته شود )قلم مورد استفاده BNazanin، سایز 11.( )به فارسی و انگليسی(.
7.واژه  های کليدی حداقل 5 و حداکثر 10 واژه آورده شود. )به فارسی و انگليسی(.

 Times New 8. معادل انگليس��ی واژه هاي تخصصی و نامهای اش��خاص داخل پرانتز در درون س��طر آورده ش��ود با قلم
Roman، سایز 10.

9.این مجله مقاله ترجمه شده نمي پذیرد. 
10.مقاالت رد شده عودت داده نمي شود.

11. عناوین کتاب ها و مقاالت به صورت برجسته باشد.
12. مجله تنها مقاالت تطبيقی را می پذیرد.

پ. ضابطه  های استناد
1. این مجله از روش اس��تناد »درون متنی« پيروی می  کند، و کافی اس��ت منابع، پس از نقل قول مستقيم یا غير مستقيم، 
فقط با آوردن 1( نام خانوادگی نویس��نده اثر، 2( س��ال انتش��ار اثر، 3( شماره صفحه مورد اس��تفاده، و هر سه داخل پرانتز معرفی 
)Owen, 1995, p. 2( :حتما نقطه بياید؛ نمونه  pدر خصوص منابع التين بعد از حرف .)شوند؛ نمونه: )عنایت، 1349، ص 25
2. در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشار، نوشته  ها مشخص می  شوند؛

 نمونه: )عنایت، 1349 )الف(، ص 14(، )عنایت، 1349 )ب(، ص150( 
3. منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتيب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، )و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتيب 

الفبایی نویسنده اول(، تنظيم و معرفی می  شوند. 
4. ترتيب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنين است: 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار کتاب( عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب: نام ناشر.
5. ترتيب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنين است: 

6. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار مجله( عنوان مقاله در داخل گيومه، نام مترجم، نام مجله، دوره مجله، 
صفحات اول تا آخر مقاله در مجله. 

7. منابع به زبان خارجی نيز، با ترتيب باال آورده می  شوند. 
8. اگر از سایت خاصی استفاده شده است در قسمت منابع باید آدرس کامل سایت به همراه تاریخ آخرین بازدید ذکر گردد.نمونه:

www:csc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc37/2007scc37.html>.2008/2/1>

فهرست مطالب

حق تعقیب پديدآورنده اثر هنری )مطالعه تطبیقی در حقوق اتحاديه اروپا، فرانسه و 
انگلستان(........................................................................................................................ 1

فاطمه ابطحی، سيد محمد مهدی قبولی درافشان، سعيد محسنی

مطالعه ی تطبیقی شیوه ی پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ايران، اصول قراردادهای تجاری 
بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کاال 1980 وين...................................................23

سيد ابراهيم امينی

تعديل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی.................................................................41
مجيد بنایی اسکویی

رويکردهای جبران خسارات ناشی از خطاهای مدنی مرگ آفرين؛ مطالعه تطبیقی در 
حقوق مسئولیت مدنی ايران و اياالت متحده آمريکا................................................. 63

سعيد حبيبا، عليرضا صالحی فر

مطالعۀ تطبیقی قرارداد داوری؛ رضايی يا تشريفاتی.................................................. 99 

محمدرضا دشتی، عباس کریمی

حقوق غیر دولتی......................................................................................................... 117 
دکتر عبدالحسين شيروی، محمد حسين وکيلی مقدم

جايگاه حمايت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت امالک......................................... 137 

محمودکاظمی، نسرین طباطبائی حصاری

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اينترنت از منظر 
نظام های حقوقی آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران............................................................... 155 

دکتر همایون مافی، حسين کاویار



 

 

 

                          
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 فْزست هطبلب
 

تحل٘ل  ّٕب رٍش بب استفبدُ اس ٗبىوبرفزهب ٗذوبر اس د ٘بدٗيحمَق بٌ ٍٖٗ تحل٘ل هَاًع اجزا ٕبٌذ رتبِ
 TOPSIS ................................................................................................. 265آهبرٕ پبراهتزٗه ٍ تىٌ٘ه

 اشکاى دهقاى، یههدي هيرجليل  ،غالهرضا تردتار
                           (ٗختِ)تزار ٘ىٖصًت ٓضذ اصالح ٖٗاس هحصَالت غذا ًٖبض ٖهذً ٘تهسئَل ٕهبٌب

 287 ...........................................................................(الوللٖ ٘يب ٍ اسٌبد ٗزاىدر حمَق ا ٘مٖتطب ٔ)هطبلع
 یاصفهاً صٌایع یعتد يياه، يگدلیت يدسع
 317 ............................................................................. در حمَق فزاًسِ ٖعوَه اضخبظاهَال  ٘بىه ٗشتوب

 یحاهد کره  ی،هحود جالل
 335 ........................................................................................ٕ اهَال فىز ٘تهلى ٘لتحص ٌٗذفزآ ٖبزرس

 زادُ ييحس يدهج، يثاحث يدسع
 359 ...............................................................ٖ ٍ اساله ٘بزالل ٔدر اًذٗط ٘مٖتطب ٔلذرت س٘بسٖ؛ هطبلع

 يزفرقٌد یفتاح یعل ،زادُ يةتَکل حث
 379 ........................................... استمالل سبسهبًْبٕ غ٘زدٍلتٖ در ًظبم حمَلٖ اٗزاى، فزاًسِ ٍ سَئ٘س

 فراهرز عطریاى، هسعَد راعی
   401 ..................................................... ٍ هصز ٗزاىدر حمَق ا ٖعمذ احتوبل ٘تهبّ ٘لتحل ٘مٖتطب ٔهطبلع

 خسرٍ هحوَدزادُ، يویرح اهلل يةحث
  431 ........................................................................ ّب ٍ آثبر آى در اًعمبد لزارداد تطب٘مٖ ًبزد فزم ٔهطبلع

 پَر يگت يریيش یارٍ، یاىشعار يناتراه
   461 . وبر ٍ حمَق الوللٖ ٘يسبسهبى ب ٗياخزاج وبرگز در هَاس ٗفبتعلل ٍ تطز ٘مٖتطب ٗببٖارس

 يالسادات طاهر آزادُ
 483 ........................................................ ٍصف تجزٗذٕ ًظبم ثبت اهالن بز هبٌبٕ تئَرٕ اعتوبد عوَهٖ

 يحصار یطثاطثائ یيًسر
 فزاًسِ  ٘س،اًگل ٗىب،حمَق آهز ٘مٖتطب ٔ)هطبلعٌٗگ فبوتَر ٖهبل ٘يلزارداد تأه ٖحمَل ٘تهبّ
 509 ....................................................................................................................................................ٗزاىٍ ا

 يدرز یعل، چکاب يضیف یًث غالم
بِ   ٖحك دستزس ٘بىه ٗيًَ ٖتمببل ل٘ىس؛ ٗىٍٖ ٗگبُپب ٕاس سَ ضذُٕ بٌذ اطالعبت طبمِ ٕافطب

 535 .......................................................................................................................... ٖهل ٘تاطالعبت ٍ اهٌ
 هال یحاج يَاه یی، کدخدا یعثاسعل
 559 .................................................. ٍ فزاًسِ ٗزاىدر حمَق ا ٗستس ٘طحك بز هح ٕهبَّ سبسٕٖ اسبس

  يهشهد یعل
 581 .................................................................................................... الوللٖ ٘يب ٕدر دعبٍ ٕهَاس ٖدادرس

 يرضا هقصَد
 بب ٗزاىحمَق آلوبى، فزاًسِ، اًگلستبى ٍ ا در ٕتجبر ّٕب ضزوت ٖاجتوبع ٘تهسئَل ٖضٌبس هفَْم

 603 ..................................................................................................................................... ٘مٖتطب ٗىزدرٍ
 جَهر يدسع، یَشاًلَیی يجعفر ًَر

 629 ...................................................................................................ٖ حمَل گزٕ ٘نبز هفَْم تٌظ ٕدرآهذ
  یاٍرياسداهلل 
 649 ...................................... ىآ در اٗزاى ٍ راّىبرّبٕ همببلِ ببضٍّص علن حمَق    آهَسش ٍ پ ّٕب آس٘ب

 یهحوَد کاظو، ییصفا ييحس يدس

 کار ایران


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	safahate ebtedaee.pdf
	Blank Page

	Blank Page
	Safahate entehaee.pdf
	Blank Page




