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1397منتشره در سال  آثار حقوقی مجد

15000مجید اینالو قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی 2525

23000دکتر ابراهیم عبدي پور فرد »ورشکستگی «4حقوق تجارت 8384

5000یار / عرفان کامیاردکتر غالمرضا کاماندیشه هاي ماندگار در گستره حقوق و اجتماع 10848

12000بهنام اکبري 2آیین دادرسی کیفري ج 10849

20000محمد دانش آرا پیشگیري از جرم در سیاست جنایی ایران 10850

63000روح اهللا شفیعی / شهریار غفاریون اصفهانی 2نگرشی نو به تآثیر کیفی خانواده بر بزهکاري ج10851

14000دکتر غالمرضا یزدانی »قانون تجارت ، تاجر ، معامالت تجارتی و مایه تجارتی «1حقوق تجارت 10852

19000ترجمه دکتر سعید خانی والی زاده حقوق اساسی تطبیقی ( دفتر دوم : رئیس جمهور ) 10853

16000دکتر مهدي سلیمی حقوق سنجش ( سنجش نظام هاي حقوقی )10854

دکتر حسین رحمت الهی  / دکتر احسان آقا محمد حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی حقوق طبیعی و 10855

آقایی

24000

25000دکتر سید عباس حسینی نیک حقوق نشر 10856

10000میالد مشایخ / دکتر مهدي عباس سرمدينگاهی نو به قاعده با خسارت 10857

1310ن نامه ها و کتب مرتبط با حقوق داوري از سال فهرست مقاالت ، پایا10858

1397تا

20000سید محمد رضا حسینی 

با تاکید بر قضیه ي «دفاع مشروع در رویه ي دیوان بین المللی دادگستري 10859

»سکوهاي نفتی

16000دکتر امیر حسین ملکی زاده 

14000بحان طیبی دکتر مجتبی انصاریان / ستأسیس و جانشینی دولت ها 10860

17000دکتر حمیده ره انجام »حقوق ایران ، انگلستان و مصر «قراردادهاي راجع به مسئولیت قهري 10861

34000عبداهللا مختاري / امیر بارانی بیرانوند»المنهاجتکملۀعن مبانی «کشف االحتجاج 10862

15000رادي اوجقازدکتر محمدرضا الهی منش / محسن مکلیات حقوق جزا 10863

20000دکتر محمد جواد رضایی زاده/ احسان اکبريدرآمدي بر ابعاد حقوقی سیاست هاي کلی نظام اداري10864

33000سید محمدرضا حسینی دادرسی مدنی-)3یادداشتهاي محکمه (ج10865

12000دکتر مهدي سلیمی گذري بر جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي 10866

11000حبیب اهللا رزمجویی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 10867

10000»1396اسفند ماه «5شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10868

35000صبور فتحی مجموعه آزمونهاي انتخاب سردفتران اسناد رسمی 10869

15000دکتر عاطفه عباسی کلیمانی واژگان تخصصی حقوق کیفري 10870

25000ترجمه دکتر محمد رضا عزیزاللهی کرمانی ترجمه و شرح تطبیقی لمعه 10877

مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین 10896

المللی 

25000المیرا نقی زاده باقی 

18000اسعید کشفی دکتر مونا آقحقوق محیط زیست و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز 10927

27000سید جواد میري رستمی شرح جامع قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 10928

12000شعله هاشمی بیمه در فقه ، حقوق و جامعه ي امروز 10929

17000دکتر مهسا شیروي / اشکان آقا سید علی دربندي دادگاه هاي کیفري بین المللی نسل سوم 10930
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24000دکتر محمد نوروزي تحلیل حقوقی و اقتصادي قراردادهاي طراحی ، تدارك و ساخت 10931

10000»1397بهار ماه «6شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10932

17000محمد باصري بررسی فقهی حقوقی توزیع ثمن بر شروط ضمن عقد 10992

18000دکتر مهدي مقدسی / احسان اکبريت ملی جایگاه حقوقی و صالحیت هاي شوراي عالی امنی10993

15000سارا سادات کلهري حقوق و آزادي هاي انسانی در کلیات قانون مجازات اسالمی 10994

23000دکتر امیر ساعد وکیل حقوق بین الملل و فلسفه 10995

20000کرمعلی محبتی توکل حقوق و تکالیف دانشجو معلمان 10996

23000دکتر فهیمه ملک زاده اعد کاربردي اصول فقه قو10997

24000کیوان ابراهیمی ارمی / سید یاسر شریفی قلعه سريمجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و محیط زیست 10998

10000»1397اردیبهشت ماه «7شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10999

36000دکتر ولی اله صادقی ان ( نظریه و رویه ) کیفر زدایی در ایر11019

از اوان قرن بیستم تا اعمال صالحیت «تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین المللی11055

»دیوان بین الملل کیفري 

49000دکتر مجید شایگان فرد 

36000دکتر زهرا فهرستی قواعد بنیادین بیع و خیارات 11066

14000نگار مرادي / دکتر رضا وصالی محمودعالمت تجاري تضعیف شهرت11067

40000پروانه اسپهبدي »یادنامه دکتر محمود آخوندي اصل «یاد ایامی 11068

18000دکتر غالمرضا یزدانی اشخاص و محجورین 11069

12000الحی اسمعیل صمقایسه دعاوي تصرف در حقوق ایران و فرانسه با نگرش بر رویه قضایی11070

16000محمد اسدي درس نامه متون فقه 11071

48000ترجمه اسماعیل نعمت اللهی حقوق بیع کاال در انگلستان 11072

10000»1397خرداد ماه «8شماره –ماهنامه حقوقی مجد 11073

22000دکتر عبدالرضا علیزاده مباحثی از اصول فقه استداللی و کاربردي 11103

10000»1397تیر «9شماره –ماهنامه حقوقی مجد 11104

38000دکتر رسول ملکوتی ضمان قهري 11105

19000دکتر معصومه پیر حیاتی بررسی تطبیقی حضانت در فقه و حقوق موضوعه 11111

15000گالویژه الماسی / مرضیه دعاوي مطروحه در اعتبارات اسنادي و حل و فصل آن 11124

22000ناصر آقا محمدينگاهی نو جرم دریافت وجه غیر قانونی از مردم توسط دولت و شهرداري ها11126

22000المیرا نقی زاده باقیمجموعه قوانین کاربردي پزشکی ، دارویی و بهداشتی11134

6000عارفه مدنی کرمانیمجموعه قوانین اجراي احکام11135

8000عارفه مدنی کرمانیمقررات ازدواج و طالقمجموعه قوانین و 11136

17000حمیدعسکري پورمجموعه قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی11137

8000شقایق اکبري مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به کاربري اراضی11138

30000ید محمدرضا موسوي فرددکتر سجرم شناسی اسالمی ( گرایش نوین حقوق کیفري ایران و جهان اسالم )11142

17000فاطمه میرزازاده ایلخچی مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه 11151

23000دکتر صادق منتی نژاد حقوق مالیه اختصاصی 11152

دکتر حاتم صادق زیازي / دکتر عسکر جاللیان / حمله متقابل به تاسیسات هسته اي در نظام حقوق بین الملل 11153

شکان صدیقی ا

22000

فاطمه فرج پور تکالو / حمید رنجبري / دکتر مریم رژیم حقوقی بین المللی جزایر مصنوعی 11155

صبح خیز 

25000

مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداري در حوزه شهرداري ها و شوراهاي 11177

اسالمی شهر 

120000دکتر امید محمدي میالسی 

16000دکتر مسعود زمانی / شقایق فدوي حسینی تنظیم شرط داوري در قراردادهاي بین المللی راهنماي11178
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14000دکتر محمد ساردوئی نسب / علی زندي قراردادهاي امتیازي مدرن نفت و گاز 11179

65000احمد متولی / سمانه کافتري آئین تنظیم قراردادهاي بین المللی 11180

30000دکتر رسول ملکوتی )2وال و مالکیت ( مدنی حقوق ام11181

7500کیوان ابراهیمی ارمی مجموعه قوانین و مقررات کاربردي عمومی مربوط به قراردادها 11182

27000دکتر مهدي شهیدي / دکتر ایراندوخت نظري نظریه هاي حقوقی و لوایح 11185

28000ر علی صابر نژاد / پري حسین پور دکتتوسعه ي حقوق بین الملل دریاها 11186

21000دکتر مسعود زمانی / طلوع ابطحی تحلیل تطبیقی شروط ضمنی در اجاره کشتی به انضمام چند قرارداداجاره کشتی 11187

در ترجمه سید علیرضا شکوهیان / حامد ادریسیان / حیتنظیم بازار بدون مداخله دولت (شناخت تغییرات نهادي )11191

سالمی 

40000

52000دکتر مظاهر نامداري موسی آبادي مباحث حقوقی اصول فقه 11192

23000محمد جاللی نژاد / ابوالحسن مجتهد سلیمانی ضرورت بازنگري عیوب موجب فسخ نکاح 11193

14000دکتر مهناز بیات کمیتکی / زین العابدین یزدان پناه حق بر سواد رسانه اي از تحلیل معنا تا تبیین مبنا11194

17000مژگان کثیريتحلیل مجازات اعدام و راهکارهاي تعدیل آن 11195

35000هدیه نصیري فرانسه )–فرهنگ حقوقی ( فارسی 11196

48000دکتر رضا شکريحریم خصوصی در حقوق کیفري ایران 11209

ادت شهود در نظام حقوقی ایران (با نگاهی تطبیقی به نظام هاي بررسی نقش شه11223

حقوقی کامن ال و سیویل ال )

15000نهال نریمان فر 

47000دکتر سهیل کبیري/ دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدياخالل در نظام اقتصادي کشور11231

21000حسن شاکري / سید بهامین بابایی شاهندشتی دکتر ابوالآیین دادرسی کیفري (جلب در دادرسی کیفري ایران )11233

18000زهرا تفاح نقش الزام آوري رویه در حقوق تجارت بین الملل 11234

32000بهروز اسراري ارشاد مقدمه اي بر سازمان هاي بین المللی ارتباطات و فناوري اطالعات 11246

35000دکتر لیال سادات اسدي / علی دژخواه تعارض آن با حقوق دفاعی متهم محرمانگی اطالعات فردي بزه دیده و شاهد و 11247

19000محبوبه جمالی تکرار جرایم خشونت آمیز : از کنترل تا درمان 11248

26000سید محمد مهدي غمامی و همکاران2اندیشه هاي حقوق عمومی  ج11249

20000ودود برزيالث در حقوق ایران درس هایی از حقوق مدنی تعهد به سود شخص ث11250

29000دکتر مظاهر نامداري موسی آبادي آسیب شناسی استناد به قواعد تکوینیات دراستنباط احکام 11251

17000دکتر سید حسین هاشمی حقوقی امورحسبیه ، مصلحت و احکام حکومتی –بررسی فقهی 11252

19000دکتر مقصود عبادي بشیرز حوادث رانندگینظام حقوقی جبران خسارات ناشی ا11253

24000دکتر محمدرضا الهی منش اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفري 11262

10000»1397تیر «9شماره -ماهنامه حقوقی مجد 11104

15000»1397مرداد «10شماره –ماهنامه حقوقی مجد 11156

15000»1397شهریور «11شماره –ماهنامه حقوقی مجد11157

7500کیوان ابراهیمی ارمی مجموعه قوانین و مقررات کاربردي عمومی مربوط به قراردادها 11182

15000»1397مهر «12شماره -ماهنامه حقوقی مجد 11263

36000دکتر غالمرضا یزدانی حقوقی ) –حقوق خانواده ( تحلیل فقهی 11267

26000دکتر رسول ملکوتی )1اشخاص و محجورین ( حقوق مدنی 11268

15000»1397آبان «13شماره –ماهنامه حقوقی مجد 11269

32000دکتر سید محمدرضا موسوي فرد مسئولیت کیفري گروههاي تروریستی و علل حمایت از آن 11275

37000دکتر افشین جعفري ملل بشر دوستانه تحدید حمالت سایبري در چارچوب قواعد حقوق بین ال11276

75000محمد حسن بهادر / مصطفی اعظمی قره تپه ثبت اسناد و امالك در آیینه سایر قوانین 11277

27000دکتر مضاهر نامداري موسی آبادي ماهیت ارث ( حق و شرایط و ضوابط حاکم بر آن ) 11278



٤ 

40000دکتر حیدر باقري اصل / دکتر سعیده باقري اصل ایران و اتحادیه اروپا حق انصراف مصرف کننده در حقوق11279

28000ترجمه دکتر سید علیرضا فروغی فقه استداللی ؛ مباحث شروط مکاسب11280

40000دکتر اکبر ادیبی سازمان هاي منطقه اي در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد 11300

23000ایرج رضایی تژاددکتر حق بر توسعه 11301

20000دکتر علیرضا ابراهیمی اسالم و حقوق بشر 11302

21000فائزه نوع پرور اجتماع موجبات مسئولیت مدنی 11324

31000مهدي ناصر قراردادهاي هوشمند ( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا )11325

21000کتر ایرج گلدوزیان / احمد پور ابراهیم دگفتارهایی ناظر بر سلول هاي بنیادین 11326

58000دکتر عبداهللا بهمن پوري / دکتر حسین حقانی خواه تحلیل جرم سب النبی در فقه اسالمی و قوانین کیفري 11331

25000شهرام گودرزيتحصیل نامشروع دلیل در دادرسی هاي مدنی 11337

36000دکتر علی ساعت چی / دکتر فرزاد جاویدي آل سعدي خدمات محور قواعد عمومی حاکم بر قراردادهاي 11338

دکترمرتضی طبیبی /دکتراحسان علی اکبري بابوکانیاصول فقه پیشترفته11365

جبلی

68000

46000دکتر رسول ملکوتی ( عقود معین )6حقوق مدنی 11369

15000هادي اسالمی دکتر سید محمدقانون صدورچک در نظم حقوقی کنونی 11370

22000امین خسرو پور طهرانیتحلیل مقررات ناظر بر قصاص در پرتو اهداف شریعت11373

فرانسه و -آمریکا-(ایرانبررسی تطبیقی نقش رئیس جمهور در شکل گیري قوانین11374

مصر)

17000شیوا امیریان

39000رنجبرانعلی اکبر نظریه حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی11375

14000امیر احسان نژادسازوکارهاي رسیدگی به جبران خسارت از متهمان11376

14000دکتر مظاهر نامداري موسی آباديتعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج11377

مرتضی نجف آبادي /دکتر روشنعلی شکاريترجمه قواعد فقه11378

فراهانی

19000

33000کرمعلی محبتی توکل ه قوانین و مقررات تحصیل و استخدام دانشجو معلمان مجموع11383

18000بهنام اکبري حقوق کیفري عمومی مواد مخدر11388

21000زهره رنجی الماسی اخالق عمومی در حقوق کیفري 11389

35000دکتر سید محمد رضوينظریه عمومی انفساخ در قراردادها11390

45000دکتر ولی اله صادقی»در پرتو نظم نوین قوانین قوانین و مقررات در ایران«پیکار با تروریسم11391

26000دکتر رسول ملکوتی»شناسایی تاجر ، معامالت ، نام و عالئم تجاري «1حقوق تجارت 11392

51000نبی اله غالمیترجمه دولت ها ، خشونت و فساد «جرم حکومتی11393

26000دکتر اسمعیل رحیمی نژادجنایی رویکردهاي نوین در جرم شناسی انتقادي و سیاست11394

24000ایمان رحیمی نیت/ریحانه ملک زاده رود بنه»2-مجموعه حقوق مالیاتی «حقوق کیفري مالیاتی11395

26000سمیرا نادري/سمیه نادريمطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان11396

102000سروش ستوده جهرمیشرح حقوق مدنی11397

73000مهدي طاهري دلخوش/علی الواري/عبداهللا مختاري»از اول جهاد تا آخر جعاله«عناوین الفقه11398

101000مهدي طاهري دلخوش/علی الواري/عبداهللا مختاري»از وصیت تا قصاص«عناوین الفقه11399

21000دکتر داود بصارتی فرزند آوري زوجینوقی حقمبانی فقهی و حق11400

40000/ دکتر امیر احمديدکتر محمد رسول آهنگرانقراردادهاي الکترونیکی11401

33000ملیکا خلیل اللهی/دکتر محسن صادقیحمایت حقوقی از گیاهان دارویی ایرانی11402

29000دکتر نسرین ترازي لل آزمونهاي جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الم11403

39000دکتر رضا شکريآزمونهاي جدید کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی 11404
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