بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :روابط بین الملل

گرایش :روابط بین الملل

مقطع :کارشناسی ارشد

تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز:

نام درس :روشهای حقوقی حل و فصل تعداد واحد نظری 2 :واحد

نام مدرس :دکتر سید علی هنجنی تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

ارتقا معلومات -خودکار شدن دانشجو در مطالعه و تحقیق -بینش
رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه و تقسیم بندی

هفته دوم

داوری میان کشورها،نهادی و موردی

هفته سوم

داوری میان دولت ها و اشخاص حقوقی خارجی سزمایه گذار

هفته چهارم

قانون حاکم بر قراردادها :قانون داخلی یا قانون غیر داخلی

هفته پنجم

تئوریهای مربوط به قانون حاکم

هفته ششم

حاکمیت بر منابع طبیعی و ملی کردن( قطعنامه های ملل متحد)

هفته هفتم

شرط نبات

هفته هشتم

ماده داوری و استقالل آن ماده  23آنستیرال

هفته نهم

تشکیل دیوان داوری – ناصب و مواد  6،7،8،9آنستیرال

هفته دهم

مستندات ایجاد دیوان بین المللی دادگستری

هفته یازدهم

هدف غایی منشور و تامین صلح و امنیت از طریق حل و فصل قضایی

هفته دوازدهم

ماده  92منشور :تحلیل عبارت اول و عبارت دوم

هفته سیزدهم

بحث عضویت در منشور و عضویت در اساسنامه و معکوس آن

هفته چهاردهم

تعهد دولت ها به احکام دیوان بند  1ماده  94و اجرای حکم بند  2ماده 94

هفته پانزدهم

صالحیت های دیوان اختیاری و اجباری

هفته شانزدهم

صالحیت های دیوان رضایی

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

تحقیق اجباری
منابع مطالعاتی:

 -1قانون حاکم ،محمد علی موحد جلد اول
 -2مجموعه مقررات آنستیرال ( )2010انگلیسی و ترجمه آن
 -3تفسیر منشور ملل متحد جلد  ، IIاصول مربوطه ،منشور ملل متحد ،مقررات دیوان بین المللی دادگستری
ر .Kolb.دیوان بین المللی دادگستری .پدون 13562013،،صفحه ،به فرانسه /منبع فارسی دیگر

بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :روابط بین الملل

نام درس :روشهای حقوقی حل و فصل تعداد واحد نظری 2 :واحد

گرایش :روابط بین الملل
تعداد واحد عملی0 :

مقطع :دکتری
عنوان درس پیشنیاز:

نام مدرس :دکتر سید علی هنجنی تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

ارتقا معلومات -خودکار شدن دانشجو در مطالعه و تحقیق -بینش
رئوس مطالب
هفته اول

سابقه و تقسیمات روش های حقوقی حل و فصل اختالفات بین المللی

هفته دوم

پیرامون داوری بین المللی به عنوان راه حل حقوقی حل و فصل اختالفات

هفته سوم

بحث قانون حاکم بر داوری بین المللی سرمایه گذاری

هفته چهارم

تئوریهای کنونی راجع به قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

هفته پنجم

مراجع حل و فصل و قانون حاکم

هفته ششم

دیوان بین المللی دادگستری صالحیت ترافعی و صالحیت مشورتی

هفته هفتم

صالحیت شخصی دیوان ماده  35اساسنامه دیوان

هفته هشتم

صالحیت شخصی دیوان و حمایت دیپلماتیک

هفته نهم

صالحیت رضایی دیوان

هفته دهم

صالحیت اختیاری قبول قضاوت اجباری

هفته یازدهم

صالحیت رضایی و حاکمیت دولت

هفته دوازدهم

رسیدگی غیابی ماده 54

هفته سیزدهم

پنج شیوه رجوع به دیوان

هفته چهاردهم

اجرای احکام داوری نیویورک 1958

هفته پانزدهم

مقام ناصب در داوری بین المللی آنستیرال

هفته شانزدهم

قاضی اختصاصی

توجه :در صورت تغییر مباحث و ن حوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

تحقیق و کنفرانس و ارائه آن
منابع مطالعاتی:

 -1دیوان بین المللی دادگستری نوشته د  R.kOLB .پدون  1356صفحه
 -2تفسیر منشور ملل متحد جلد  IIاصول مربوطه از  A PelletوCot J.p
 -3مقررات دیوان
 -4مجموعه مقررات آنستیرال ( )2010انگلیسی و ترجمه فارسی
 -5قانون حاکم ،محمد علی موحد جلد اول انتشارات کارنامه
 -6منابع دیگر

