
 بنام خدا

 امهای خارج از قرارداد الزطرح درس 

 استاد مربوط: دکتر حسن بادینی

 

ر خواهد ن قراانشجویار اختیار ده دصفحه ای است ک 200دود وه ای حجزمنبع اصلی درس 

طالعة دانشجویان مفید خواهد بود. استاد کاتوزیان هم برای مآن کتاب اعمال حقوقی نار در ک گرفت

 ات ترم تشکیل می شود به شرح زیر است:ه در جلسین اصلی مباحث کعناو
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 بنام خدا

 ق تجارت بین الملل تحلیل اقتصادی حقو طرح درس 

 استاد مربوط: دکتر حسن بادینی 

 

که جلسه اول  8 رسطرح د ( ارایه خواهد شد.بادینی و دکتر نوریکتر س توسط دو استاد )داین در 

 شود به شرح زیر است:کتر بادینی ارایه میتوسط د

تر حمید رضا دک ترجمه ،ه نوشته آقای دومینیک سالواتور درس کتاب تجارت بین الملل اصلی  منبع

شرح  واهد شد بهجلسه درس بحث خ ی که در هشتینعناوو  است رات نشر نیاز انتشا ارباب

 زیراست:

 

و یت مطلق ح نظریه های مزیارتباط بین تحلیل اقتصادی حقوق و تجارت بین الملل و تشر -1

 حلیل اقتصادی تجارت بین المللت معرفی منابعو  نسبی در تجارت بین الملل

 و معرفی عناوین تحقیق رت بین المللاتج اقتصادی و و توسعه رشد -2

  تهای تجاری در تجارت بین المللتحلیل اقتصادی سیاس -3

 ل اقتصادی هم پیوندی یا یکپارچگی اقتصادیتحلی -4

 یتیند ملچشرکتهای ی عوامل تولید و للحرک بین المتحلیل اقتصادی ت -5

 نراوضعیت تجارت بین الملل در حقوق ایتصادی تحلیل اق -6

 فرانس دانشجویانکن -7

 فرانس دانشجویانکن -8


