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 کارشناسی مقطع درس: ۱ الملل عمومیحقوق بینعنوان درس: 

 2 تعداد واحد:

 : هاله حسینی اکبرنژادام استادن (۱40۱-02) اول نیمسال تحصیلی:

 اهداف آموزشی:

               : ساختن دانشجویان باآشنا )اهداف شناختی(    الف(

 المللالمللی ب  عنوان قلمروی حقوق بین ت اامه  بینها و سیر تحوالویژگی .1

 الملل حقوق بینمنابع  و مفاهیم پیشین ، ، اایگاه و ضرور ت .2

الملل با حقوق داخلی و آشنایی اامالی با نظریا ت مطرح درباره رابط  این دو مقایس  حقوق بین .3

 نظام حقوقی 

 برانگیختن و ترغیب دانشجویان به: )اهداف نگرشی(  ج(
  

 المللهای حقوق بینالملل در اخبار با استناد ب  آموزهدقت در مسائل مرتبط با حقوق بین .1

 المللیمشارکت در مباحث با محوریا ت تحلیل و بررسی موضوعا ت بین .2

 الملل و ارزیابی میزان کارائی آنمقایس  نقاط ضهف و نقاط قو ت حقوق بین .3

          توانمندسازی دانشجویان در:)اهداف توانشی( ب( 

     

 الملل با نیازهای مهاصرانطباق موازین حقوق بین .1

 المللی و مسائل داخلی مرتبطالملل متناسب با  مقتضیا ت اامه  بینهای حقوق بینکاربرد آموزه .2

 علمی و اصولی آنهاو تحلیل و بررسی  و اخبار روز المللیمطاله  و بررسی متون حقوقی بین .3

        یو امکانات کمک آموزش لیو وسا سیروش تدر: 

 یالسا ت درس  یکل یبرا نتیو ارائ  پاورپو یطراح

   ؛یو گروه یبا طرح سوال و مطالب  پاسخ ب  صور ت فرد یمشارکت وهیب  ش سیتدر
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 درس عناوین سرفصل های

روش تدریس و وسایل و امکانات  عنوان هفته

 کمک آموزشی

 های حقوق عمومیالملل عمومی یکی از شاخهجایگاه: حقوق بین ۱

 المللتعریف حقوق بین

 مفاهیم مرتبط با حقوق بین الملل 

 نهادهای بین المللی

 المللیسازمان بین 

  الملل تابهان یا موضوعا ت حقوق بین 

 لالملروابط بین

 المللسیاست و حقوق بین

 الملل خصوصی الملل عمومی و حقوق بین حقوق بین

طراحی و ارائه پاورپوینت برای 

 کلیه جلسات درسی

تدریس به شیوه مشارکتی با 

طرح سوال و مطالبه پاسخ به 

 صورت فردی و گروهی؛

 

 قلمروی حقوق بین الملل 2

 تعریف حقوق بین الملل

بین الملل )نفی و اثبات حقوق بین  ماهیت و ضرورت وجود حقوق

: طرح و نقد و بررسی ادله منکرین و موافقین وجود حقوق الملل(

 ای از حقوقالملل به عنوان شاخهبین

" 

 و اقسام آن ضمانت اجرا در حقوق بین الملل 3

 مدنی اارای ضمانت 

 ضمانت اارای اقتصادی 

 ضمانت اارای دیپلماتیک 

 اقداما ت متقابل 

" 

 تحول حقوق بین المللتاریخ  4

 دوره اول: دوران باستان )قبل از میالد(

 میالدی( ۱۵تا  ۵دوره دوم: قرون وسطی )از قرن 

" 
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 تا آغاز قرن نوزدهم( ۱۵دوره سوم: عصر جدید )از اواخر قرن 

تا نیم  اول قرن  1۵الف( عصر رنسانس و مهاهدا ت وستفالی )از پایان قرن 

1۶) 

 و انقالب کبیر فرانس ب( قیام مردم امریکای شمالی 

 ج( اصول حقوق بین الملل در عصر جدید ۵

 دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح الهه

 (1۸1۴-1۸1۵الف( تشکیل کنگره وین )

 ب( تشکیل اتحاد مقدس

 «اصل ملیتها»ج( شکست اتحادی  مقدس و نظری  

 د( انگ های منطق  ای در قرن نوزدهم 

 رانسهای صلح الهه تا پایان جنگ جهانی دومدوره پنجم: از کنف

 الف( کنفرانس های صلح اله 

 (1۸۹۹. اولین کنفرانس اله  )1

 (1۹۰۷. دومین کنفرانس اله  )2

" 

 ب( انگ اهانی اول  و تاسیس اامه  ملل  6

 ج( حقوق بین الملل در فاصل  دو انگ اهانی

 د( انگ اهانی دوم و حقوق بین الملل

 یس سازمان ملل متحد تاکنوندوره ششم: از تاس

 ( در کنفرانس سانفرانسیسکو1۹۴۵الف( تاسیس سازمان ملل متحد )

 کنونتا 1۹۴۹ل حقوق بین الملل از سال ب( تحو

" 

 مبانی حقوق بین الملل 7

 نظریات مختلف در مورد مبانی حقوق بین الملل: طرح و بررسی 

 مکتب حقوق فطری

 مکتب اراده گرایی یا اصالت اراده

 کتب عینی گراییم

 نتیجه گیری

" 

 "  رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل 8
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 مباحث مقدماتی و بیان آثار عملی بحث 

 طرح نظریه و نقد و بررسی(نظریه دوگانگی( 

 طرح نظریه و نقد و نظریه یگانگی با برتری حقوق داخلی(

 بررسی(

 ادامه مبحث رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل 9

 طرح نظریه و نقد المللانگی با برتری حقوق بیننظریه یگ(

 و بررسی(

  و رویکرد قوانین داخلی رویه عملیبیان نتیجه گیری و 

 الملل )مباحث مقدماتی و کلی(منابع حقوق بین

" 

 الملل )طرح سلسله مراتب(منابع حقوق بین ۱0

 الملل: معاهدهاولین منبع حقوق بین

 تعریف معاهده

 بررسی مصادیق خارج از شمول معاهده

های معاهده، و امکان )از حیث ماهوی، شکلی، طرف اقسام معاهده

 الحاق(

 :مراحل انعقاد معاهده

 مقام مسئول مذاکره(مفاد مذاکره و ) مذاکره .۱

 

 مراحل انعقاد معاهده: ۱۱

 .نگارش معاهده2

به  نیاز)تعریف تصویب، معاهدات بی .پذیرش و تصویب معاهده3

 تصویب، ویژگی تصویب، مقام صالحیتدار تصویب(

" 

 الزم االجرا شدن معاهدات )در معاهدات دو جانبه ۱2

 در معاهدات چندجانبه(

حقوقی ، آثار حق شرط )کلیات و تعریف، تفاوت با اعالمیه تفسیری

 (آن، موارد جولز و عدم جواز

اعمال  موجبات بطالن معاهده )اشتباه، تدلیس و ارتشاء، اجبار و

 فشار، قواعد آمره(

" 

 " اختتام یا کناره گیری از معاهده ۱3
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 توافق متعاهدین 

 نقض اساسی معاهده 

 عدم امکان اجرای معاهده 

 تغییر بنیادین اوضاع و احوال

 الملل: عرفدومین منبع حقوق بین

 المللیاایگاه عرف در نظام بین

 تهریف عرف

 عناصر عرف )عنصر مادی و عنصر مهنوی(

 ای(اهانی و منطق  -عرف )عام و خاص اقسام

 منبع سوم حقوق بین الملل: اصول کلی حقوقی  ۱4

 ضرورت، تعریف، مصادیق

 منبع چهارم حقوق بین الملل: رویه قضائی

 جایگاه و اهمیت

 منبع پنجم حقوق بین الملل: دکترین

 دالیل اهمیت و جایگاه

" 

 " قوق نرم(طرح و بررسی منابع جدید حقوق بین الملل )ح ۱۵

 حقوق بین الملل و اسالم ۱6

 طرح اصول اسالمی روابط بین الملل

" 

 منابع درس

:منابع اصلی  

 الملل عمومی ، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، انتشارات گنج دانش.کتاب حقوق بین 

 الملل عمومی ، دکتر حمید الوئی نظری، نشر دادگستر.کتاب حقوق بین 

 الملل عمومی ، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، المللی کتاب حقوق بینکتاب حقوق معاهدات بین

 انتشارات گنج دانش.

 الملل، دکتر رضا موسی زاده، تشر میزان.های حقوق بیناب بایستهکت 

 های حقوقی ) المللی، دکتر سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بینکتاب حقوق سازمان

 شهر دانش(

ت مطالعه بیشتر:منابع فرعی جه 
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 محمدرضا ضیائی بیگدلی. ، دکترالمللجزوه درسی بررسی تفصیلی حقوق بین 

 الملل(، علیرضا ابراهیم گل )ترجمه(، المللی دولت )متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینمسئولیت بین

 های حقوقی ) شهر دانش(موسسه مطالعات و پژوهش

 رضوی فرد، نشر میزان.الملل کیفری، دکتر بهزاد کتاب حقوق بین 

 های الملل بشردوستانه، دکتر جمشید ممتاز و دکتر فریده شایگان، موسسه مطالعات و پژوهشحقوق بین

 حقوقی ) شهر دانش(

  ،مجله پژوهشهای حقوقی، شماره «ها و امیدهاالمللی: بیماستقرار دیوان کیفری بین»زمانی، سیدقاسم ،

2. 

  ،مجله زاده، ، ترجمه ابراهیم بیگ«المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشربین مسئولیت»جیل، آمپاروسان خوزه

 29-30، شماره تحقیقات حقوقی

 ترین اسناد حقوق بشری، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ای از مهمکتاب گزیده

 دانشگاه تهران.

 


