لیست پایان وامه های کارشىاسی ارشد حقوق بیه الملل( ح  .ب )
ردیف

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگی

ػٌَاى

اعتبد راٌّوب

1

ػجبط پذیزایی

جبیگبُ اصَل ولی حمَق ثِ ػٌَاى هٌجغ حمَق ثیي
الولل

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

2

عؼذ ػعجبًی
احوذی

ًمؼ اجزایی ٍ ًظبرتی عبسهبى ثیي الوللی دریب
ًَردی در ایجبد ایوٌی ٍ حفظ هحیػ سیغت دریبیی

ػلی اوجز
ایشدپزعت

3

َّؽٌگ احوذی ظزٍرت اصالحبت دهَوزاتیه در عبختبر ٍ صالحیت ػجذااالهیز جزفی
ّبی عبسهبى هلل ثب تبویذ ثز هفبد هٌؾَر
عز صحزا

4

سّزا ػٌبیت
اللْی

وٌَاًغیَى ّبی ثیي الوللی هزتجػ ثب حفبظت اس
جٌگل ّب ٍ هجبرسُ ثب ثیبثبى سایی ثب تىیِ ثز الذاهبت
تمٌیٌی دٍلت جوَْری اعالهی ایزاى

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

5

حویذرظب
ؽزیفی

هغئَلیت ثیي الوللی دٍلت جوَْری اعالهی ایزاى
ًغجت ثِ همزرات آصاًظ ثیي الوللی اًزصی اتوی

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

6

عؼیذ ثْزٍسی

تحلیلی ثز ػعَیت دٍلت جوَْری اعالهی ایزاى ثِ
دیَاى ویفزی ثیي الوللی

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

7

عتبر اوجزی
احوذ هحوَدی

هَاًغ ٍ هحذٍدیت ّبی حبون ثز تجبرت ثیي الولل

هصؽفی هبًذگبر

8

هحوذ ّبدی
اًگبلی دٌَّئی

صالحیت ؽَرای اهٌیت در ارتجبغ ثب دیَاى ویفزی
ثیي الوللی

هْذی ًیه ًفظ

9

عجبد فعلی

ارجبع لعیِ لیجی ثِ دیَاى ویفزی ثیي الوللی اس
عَی اهٌیت عبسهبى هلل

هحوذ تمی
رظبیی

11

عؼیذ ؽجزًگ

هفَْم تجبٍس ٍ دفبع هؾزٍع در رٍیِ لعبیی ثیي
الوللی ( ثب ًگزػ ثِ حولِ هغلحبًِ ػزاق ػلیِ ایزاى
ٍ وَیت )

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

11

عیذ جَاد ٍلفی

وبرتل ّبی ثیي الوللی ٍ راُ ّبی همبثلِ ثب آى در
ػزظِ حمَق ثیي الولل ( عبسهبى تجبرت جْبًی )

هصؽفی هبًذگبر

12

آسادُ جؼفز سادُ
رججی

تحلیلی ثز ػولىزد ٍ اّذاف عبسهبى یًَغىَ ثب تبویذ ػجذاالهیز جزفی
ثز ّوىبری دٍلت جوَْری اعالهی ایزاى

13

هزین هَعَی

ًمؼ دثیزاى ول عبسهبى هلل هتحذ در حل ٍ فصل
اختالفبت ثیي الوللی

ػلی اوجز ایشد
پزعت

14

هحوَد رظب
ثْوٌی

تحلیلی ثز هفبد ٍ تؼْذات وٌَاًغیَى ثیي الوللی
َّاپیوبیی وؾَری

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی
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15

هزین عبلوی

اتحبدیِ آفزیمب ٍ حمَق ثؾز در چبرچَة هٌؾَر
آفزیمبیی حمَق ثؾز

هْذی ػجبعی
عزهذی

16

ؼِ پَعتیي دٍس

ثی تبثؼیتی ٍ تبثؼیت هعبػف ٍ تبثیز آى در تؼبرض
لَاًیي

ًجبد ػلی
الوبعی

17

حویذ رظب اوجز
پَر

عبختبر حمَلی اّذاف ٍ ػولىزد فذراعیَى ثیي
الوللی فَتجبل ( فیفب )

هْذی ًیه ًفظ

18

احغبى آل ثَیِ

ارسیبثی لؽؼٌبهِ 1973ؽَرای اهٌیت ٍ ًحَُ اجزای
آى

ػلیزظب ظبّزی

19

هحوذ ػلی
هیزسایی

ثزرعی ًمؼ عبسهبى ّبی غیز دٍلتی ثیي الوللی در
اجزای لَاػذ حمَق ثیي الولل ثب تبویذ ثز ًْبد
دٍعتبى دادگبُ

ػجذاالهیز جزفی

21

هًَب عوٌذی
جبًیبى

للوزٍ اًؽجبق عبختبر ٍ رٍیِ عبسهبى تجبرت جْبًی
ثب حمَق ثٌیبدیي ثؾز

هحوَد جاللی

21

هْزًَػ راسلی
همذم

هٌبعجبت دیَاى ویفزی ثیي الوللی ٍ ؽَرای اهٌیت
ثب تبویذ ثز لعیِ ػوز الجؾیز

هحوذ تمی
رظبیی

22

لیال پَر ًظزیبى

ثبستبة ٍ پیبهذ تجلَر هفَْم هیزاث هؾتزن ثؾزیت
در حمَق فعب ٍ حمَق دریبّب

هحوذ تمی
رظبیی

23

هصؽفی ػزثگل

حك ثز عالهتی در ایزاى ٍ اعٌبد حمَق ثیي الولل ثب
تبویذ ثز اعٌبد حمَق ثؾز

احوذ رظب
تَحیذی

24

هحوذ رظب
هؽلجی

هغئَلیت دٍلت در لجبل تحزین اس هٌظز حمَق ثیي
الولل

حجت ایشدی

25

هزظیِ دعت ثبال

تجییي هفَْم ٍ ػٌبصز جٌبیت خؾًَت جٌغی ػلیِ
سًبى در رٍییِ دادگبُ ثیي الوللی ویفزی ثزای
یَگغالٍی عبثك

ػلی ؽجبػی فزد

26

عوبًِ صٌیؼی

احبلِ در دعتِ ّبی ارتجبؼی اؽخبؿ ٍ ػمَد در
حمَق ثیي الولل خصَصی ایزاى

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

27

حبهذ احوذی

هفَْم ثؾزیت در ًغل عَم حمَق ثؾز

رظب اعالهی

28

احوذ جْبًگیزی

ًمؼ عبسهبى هلل هتحذ در ریؾِ وٌی فمز

حجت ایشدی

29

هٌصَرُ تبوی

تبثیز وٌَاًغیَى عبیتظ در حفبظت اس گًَِ ّبی
سیغت هحیؽی در خؽز اًمزاض

عیذ هحغي
ؽیخ االعالهی

31

فزیي رادثِ

هؽبلؼِ تؽجیمی حمَق سى در لَاًیي تزویِ ٍ ایزاى

ػجذالویز جزفی
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31

لبعن لبعن پَر

ٍظؼیت حمَلی جبعَعبى در اعالم ٍ حمَق ثیي
الولل

ثْبرُ حیذری

32

احوذ ؼبّزی

هؽبلؼِ ی تؽجیمی حمَق وَدن در اعالم ٍ
وٌَاًغیَى حمَق وَدن

ػلی ؽجبػی فزد

33

سیجب َّؽیبر

ارتمبء عؽح عالهت ٍ رفبُ وَدوبى وبر ثب ًگزػ ثِ
وٌَاًغیَى حمَق وَدن

ثْزام فزّوٌذ
صبثز

34

لیال رججی

اثؼبد حمَلی غزاهت جٌگ ایزاى ٍ ػزاق

هجبّذ اهیزی

35

هیٌَ غفَریبى
هغؼَدسادُ

تحَّل در عبس ٍ وبرّبی حمَلی اًتمبل فٌبٍری ٍ
ًحَُ وٌتزل آى

هصؽفی هبًذگبر

36

ًبصز هظفزی

ثزرعی تحلیل پذیذُ پَل ؽَیی الىتزًٍیه ثب
رٍیىزدی ثِ وٌَاًغیَى ّب ٍ پزٍتىل ّبی ثیي
الوللی

هحوذػلی
پبوؾیز

37

آساد ػبسهیبى

تبثیز پیَعتي ایزاى ثِ عبسهبى جْبًی تجبرت ثز
عیغتن ثبًىی وؾَر

هْذی ًیه ًفظ

38

حغیي دّمبى

ًمؼ یًَپ در صیبًت اس حمَق ثیي الولل هحیػ
سیغت ثب تبویذ ثز اعٌبد ٍ رٍیِ ّبی ثیي الوللی

غالهؼلی ًَری

39

الٌبس ثَعتبًی

حوبیت دیپلوبتیه اس اؽخبؿ حمَلی در رٍیِ
لعبیی ثیي الوللی

ػلی ؽجبػی فزد

41

سّزا ثبّزی

جبعَعی اس دیذگبُ حمَق ثیي الولل ثب تبویذ ثز
رٍاثػ دیپلوبتیه ٍ وٌغَلی وؾَرّب

ػلی ؽجبػی فزد

41

سّزُ الغبدات
ػلَی

آییي ّبی ػذم اجزا در هؼبّذات ثیي الوللی سیغت
هحیؽی

هحغي ػجذالْی

42

ٍیذا عؼبدت
دّمبى

ثزرعی عبختبر ٍ ػولىزد عَئیفت در حمَق تجبرت
ثیي الولل

ثْبرُ حیذری

43

ًصیجِ هَعَی

عبس ٍ وبرّبی حمَلی هجبرسُ ثب آپبرتبیذ درچبرچَة
حمَق ثیي الولل

غفبر سارػی

44

هجیذ اعوبػیلی

حمَق حبون ثز خػ لَلِ ّبی ثیي الوللی ًفت ٍگبس

احوذرظب
تَحیذی

45

یَعف علیوبًی

حمَق ثؾز  ،هذاخالت ثؾز دٍعتبًِ ٍ تحَل در
هفَْم حبوویت( هؽبلؼِ هَردی عَریِ )

غفبر سارػی

46

ػلی سهبًی

ًمؼ عبسهبًْبی هزدم ًْب در وبّؼ ثشُ ٍ ثشّىبری
در حمَق ثیي الولل

هْذی ًیه ًفظ
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47

عبرا هؼتوذ ًیب

48

عیوب هزداًِ

ثزرعی رٍیِ لعبیی دادگبُ ارٍپبیی حمَق ثؾز ثب
تبویذ ثز حمَق ؽْزًٍذی ارٍپبییبى

ػلی ؽجبػی فزد

حك اعتفبدُ صلح آهیش اس اًزصی ّغتِ ای اس هٌظز

ػجذاالهیز جزفی

حمَق ثیي الولل هحیػ سیغت
49

هحوذرظب
عجحبًی

جذة عزهبیِگذاری خبرجی در لبلت هؾبروت
تجبرتی ثب تأویذ ثز لبًَى تؾَیك ٍ حوبیت عزهبیِ-
گذاری خبرجی ایزاى هصَة 1381

هصؽفی هبًذگبر

51

صبدق خَة
ًضادیبى

ًمؼ عبسهبى هلل هتحذ در ارتمبء اهٌیت اًغبًی در
سهیٌِ ی هْبجزت

ػجذاالهیز جزفی

51

هْزاى اعذسادُ

هذاخلِ ثؾز دٍعتبًِ در هخبصوبت هغلحبًِ داخلی
ثب ًگبّی ثِ لعیِ لیجی

اوجز هْذی سادُ
رٍؽتی

52

هحوذرظب
ػشیشی

حمَق ٍ تؼْذات ًبؽی اس وٌَاًغیَى ثیي الولل
عبسهبى هلل هتحذ در اهز هجبرسُ ثب فغبد ٍ رٍیىزد
جوَْری اعالهی ایزاى ًغجت ثِ آى

هحوذ ػلی
پبوؾیز

53

خذایبر رفیؼی ًیب

عبسٍوبر حوبیت اس هیزاث فزٌّگی در هخبصوبت
هغلحبًِ ثیي الوللی

هحوذ ػلی
پبوؾیز

54

هغؼَد صذالت

ثزرعی ٍظؼیت ثیؽزفی در جٌگ دریبیی

ػلی اوجز
ایشدپزعت

55

عویِ حغیٌی

تحلیلی ثز دعتِ ارتجبؼی اؽخبؿ در وٌَاًغًَْبی
ثیي الولل خصَصی

هحغي ؽیخ
االعالهی

56

آًبّیتب ؽیزٍاًی
ثزٍجٌی

ًمؼ حمَق هبلىیت هؼٌَی در تَعؼِ ًظبم ثیي
الولل حمَق ثؾز

هحغي
ظزیفىبرفزد

57

فزیذٍى
ارجوٌذیبى

عبسهبى وٌفزاًظ اعالهی :عبختبر ٍ صالحیت ّب

ػجبط تذیٌی
وبسرًٍی

58

عجحبى ؼیجی

حمَق ثؾز دٍعتبًِ در اعٌبد حمَق ثیي الولل ثب
تبویذثز اؽغبل ػزاق تَعػ ًیزٍّبی ائتالف(ظوبئن)

ػلی اوجز
ایشدپزعت

59

هحوذرظب
صبدلی

ؽزایػ ٍ آثبر حمَلی ػعَیت ایزاى در عبسهبى
تجبرت جْبًی ()WTO

هْذی ػجبعی
عزهذی

61

هْذی جْبًذیذُ

هؽبلؼِ تؽجیمی صالحیت دیَاى ویفزی ثیي الوللی
ثب هحبون داخلی ایزاى

هحغي ؽیخ
االعالهی

61

هحوذ فزٍّی

دٍلت ًبتَاى در حمَق ثیي الولل ٍ ًمط اهٌیت
اًغبًی

صبثز ًیبٍراًی
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62

عبرا ایشدی

محدودیت های قانونی ایزان در پذیزش

حجت ایزدی

تعهدات ساسمان جهانی تجارت
63

فزیجب رحیوی

تزٍریغن عبیجزی ٍ اعٌبد ثیي الوللی هزثَغ ثِ آى

ػلی ؽجبػی فزد

64

هْذی ػتیمِ
چی

آثبر الحبق ایزاى ثِ وٌَاًغیَى ایوٌی ّغتِ ای

هحوَد جاللی

65

هحوذتمی
هحوذی فزد

حوبیت اس وًَِ ّبی گیبّی ٍ جبًَراى ٍحؾی در
چبرچَة حمَق ثیي الولل هحیػ سیغت

ػلی ؽجبػی فزد

66

هْذی الذیي
اهیٌی

تجشیِ ٍ تحلیل همبٍهت جٌجؼ حشة اهلل لجٌبى اس
هٌظز حمَق ثیي الولل

غالم ػلی ًَری
ثبة اًبری

67

رٍسثِ پشؽىی

ؽیَُ ّبی حل ٍ فصل اختالفبت در حمَق ثیي
الولل َّایی

هحوَد ػزفبًی

68

جالل تیوَری

ّوگزایی حمَق ثیي الولل التصبدی ٍ حمَق ثیي
الولل تَعؼِ :ثب تبویذ ثز اػالهیِ ریَ +21

هحوَد ػزفبًی

69

احوذ ًَؽبدی

ًمؼ هؼیبرّبی حمَق ثؾزی در عیبعت گذاری
ّبی ثبًه جْبًی

غالهؼلی ًَری

71

فبؼوِ ًؼوت
الْی

جبیگبُ وٌَاًغیَى ّبی ثیي الوللی در حمَق َّایی هحوذ وبظن وبٍُ
پیؼ لذم
ایزاى
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