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 حقوق و حقوق اسالمی

 1382  محسن قاسمی انتقال مالکیت در عقد بیع  .1

 1383  علی پورجواهري پیوند اعضاء در آیینه فقه  .2

 1388  دکترسعید بیگدلی اندیشه هایی در حقوق اسالمی  .3

 1389  سعید بیگدلیدکتر  ابعاد حقوقی جنگ اسراییل علیه غزه   .4

 1389  محسن داوري حقوق فرهنگی شهروندان (رویکردي اسالمی)  .5

 1389  محمد جواد جاوید قانون و قانون گذاري در آرا اندیشمندان شیعه   .6

7.  
مبانی استنباط احکام در حقوق اسالمی و حقوق 

 موضوعه (جلد سوم): اقسام کشف
 1389  سعید رجحاندکتر 

 1389  سید مصطفی مصطفوي حرمت نکاحمحدوده تاثیر رضاع در   .8

 معاهدات بین المللی در اسالم  .9
  لبیب احمد بسول

 مهدي شفیعیان
1389 

 1389  محمد حسین مظفري ها و راهکارها منشور حقوق بشر اسالمی چالش .10

11. 
  اشتباه در شخص طرف قرارداد 

 ( بامطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه )
 1390  سعید محسنی

12. 
  اشتباه در موضوع قرارداد 

 )(با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
 1390  ا... آخوندي روح

 1390 علی رفیعی مقدم اصل رضایی بودن اعمال حقوقی .13

 1390  سید علی فرحی تحقیق در قواعد فقهی اسالمی .14

 1390  محسن رسوق تسلیم مبیع و ثمن .15

 1390  مهدي عاشوري خارج از قراردادتعارض قوانین در مسئولیت  .16

17. 
  تعدد عوامل موجب خسارت 

 در حقوق ایران و فقه امامیه

  سید مصطفی مصطفوي

  سید محمد امین
1390 

 1390  فرید محسنی حریم خصوصی اطالعات .18

19. 
  حقوق تعهدات و قراردادها 

 )(با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسالمی
 1390 يحمید بهرامی احمددکتر 
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20. 
  دامنه مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی 

 و حقوق فرانسه -در فقه اسالمی 
 1390  احمد علی هاشمی

 1390  حمید بهرامی احمديدکتر  قواعد فقه (جلد دوم) ـ چاپ دوم .21

22. 
مبانی استنباط احکام در حقوق اسالمی و حقوق 

 جدید موضوعه (جلد اول) ـ ویراست
 1390  سعید رجحاندکتر 

23. 
  مبانی و اصول حقوق حاکم بر معامالت دولتی 

 در ایران
 1390  حبیب ا... کیانی

 مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین) .24
  سید مصطفی مصطفوي

  طیب افشار نیا 
1390 

25. 
  از اخالق حسنه تا امنیت اخالقی؛ 

 مطالعه در سیاست جنایی جمهوري اسالمی ایران
 1391  علی غالمی

 1391 احسان علی اکبري بابوکانی تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه .26

27. 
  تجسس

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1391  دکتر محمدحسن حائري

28. 
  عوامل مانع مسئولیت کیفري

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1391  دکتر علی غالمی

29. 
اسالمی با تأکید بر قانون  توسعه اجتماعی و اندیشه

 اساسی جمهوري اسالمی
 1391  اسماعیل آجرلو

30. 
  حقوق رقابت در فقه امامیه، 

 حقوق ایران و اتحادیه اروپا
 1391  مهدي رشوند بوکانی

 1391  لیال سادات اسدي حقوق مالی و اقتصادي خانواده .31

 1391  رمیعلی زمانیان جه ها حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداري .32

 عمومی، دولت و جوانان حقوق  .33
اي علوم انسانی  رشته مرکز تحقیقات میان

  السالم واسالمی دانشگاه امام صادق علیه
1391 

 1391  زاده لیال سرتیپ درسنامه حقوق کیفري خانواده .34

 1391  زاده لیال سرتیپ دعواي تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی .35

36. 
قانون (بررسی کارکرد ونقش دین در حوزه دین و 

 گذاري) قانون و قانون
 1391  محسن اسماعیلی و همکاران

37. 
  شرط وجود وارث در تحقق ارث 

 در حقوق ایران و فقه اسالمی
 1391 محسن جعفري بهزادکالئی
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 1391  حجت مبین نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی .38

 1391  قدرت ا... رحمانی م سیاسی ومطبوعاتینظریه یگانگی جرای .39

40. 
اصول علم فقه درباره اصول حاکم بر احکام الهی 

 اسالم
 1392  سعید رجحان

 1392  احسان بازوکار »حقوقی-بررسی فقهی«اوراق استصناع  .41

 1392  جمعی از نویسندگان بازخوانی نظام قضایی جمهوري اسالمی ایران .42

 1392  دکتر نرگس ایزدي تعهدات وکیل) 1(ون مدنی تجلی فقه در قان .43

44. 
  جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین

 »در فقه امامیه وحقوق ایران« 
 1392  رقیه السادات مومن

45. 
  جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان 

 »در نظام حقوقی ایران«
 1392  فائزه طوقانی پور

46. 
  هاي جمعی  حقوق مخاطب در برابر رسانه

 »ایران، انگلیس، آمریکا«
 1392  سید بشیر حسینی

47. 
  کرامت انسان در فقه و حقوق اسالمی

  (مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی)
  1392  پور حسین حقیقت

48. 
  سیاست جنایی جمهوري اسالمی ایران 

 در استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره
 1392  ویديمجتبی جا

 1392 سیدحسن سعادت مصطفوي گفتارهایی درباره مکاسب .49

 1393  زهره موسی زاده خانواده پژوهی .50

51. 
  حقوقی اتانازیا  - بررسی ابعاد فقهی 

 »بارویکرد حقوق کیفري«

  محمدمهدي رحیمی 

  محسن آقاسی 
1393 

 1393  مسعود امانی (چاپ دوم) حقوق قراردادهاي بین المللی نفت .52

 1393  محمد جواد آقا باقري (چاپ دوم) دفاع پیش دستانه .53

54. 
ضمان قهري (مسئولیت مدنی) بامطالعه تطبیقی درفقه 

 هاي نظام اسالمی و مذاهب
 1393  دکتر حمید بهرامی احمدي

55. 
  ایران  یاسالم يمساله حجاب در جمهور

 (چاپ دوم) جامعه شناختی -بررسی حقوقی
 1393  علی غالمی

 1393  علی غالمی  جامعه شناختی -حجاب در غرب بررسی حقوقی مساله .56
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 (چاپ دوم)

57. 
استنباط احکام در حقوق اسالمی و حقوق  مبانی

 موضوعه (جلد دوم)
 1394   سعید رجحان

 1394  رضا آقاموسی طهرانی متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه معامالت .58

 1394  دکتر سید محمدهاشم پورموال ام معامالتجایگاه عدالت در استنباط احک .59

 1394  دکتر لیال سادات اسدي آیین دادرسی امور و دعاوي خانوادگی .60

 1394  دکتر فرید محسنی شناسی جرم .61

 1394  محمد مهدي حسنی اي هاي رسانه مالکیت فکري آفرینش حقوق .62

63. 
قواعد فقه: جلد اول: مختصر هفتاد و هفت قاعده 

  هی و حقوقی (ویرایش جدید)فق
  1394  حمید بهرامی احمدي

  1395  کبري پورعبداله  فقه االطفال .64

  حق رأي در نظام حقوقی ایران و ایاالت متحده آمریکا .65
  توکل حبیب زاده

  محمد سلیمانی درچه
1395  

66. 
ها: مشروعیت سنجی حقوقی  تحلیل انتقادي تحریم

  لیه ایرانهاي اقتصادي یکجانبه آمریکا ع تحریم
  1395  محمدصادق اسالمی گیالنی

  عدالت استخدامی .67
  محمدمهدي غمامی

  حسین عزیزي
1395  

  1395  محسن آقاسی  وقف اموال غیرمادي در حقوق ایران و فقه امامیه .68

  1395  حمید بهرامی احمدي  تاریخ حقوق (جلد اول) .69

  1395  دکتر حمید بهرامی احمدي  تاریخ حقوق (جلد دوم) .70

  1395  دکتر علی غالمی  حقوق جوانان در جمهوري اسالمی ایران .71

  حقوق خانواده در اسالم و غرب یمبان .72
  یلیاردب زاده یمفائزه عظ

   یدکلیب یحیعاطفه ذب
1396  

73. 
  خانواده  یدادرس یینبه آ يانتقاد یکرديرو

  )1391خانواده مصوب  یتبر قانون حما ید(با تأک
  1396   یرحسینیام ینام

  بر حقوق قراردادها يدرآمد .74
  يسعادت مصطفو یدمصطفیس

  راطها خ محمدطه
1396  

  1396   یغمام يمحمدمهد  لبنان یقیتطب یحقوق عموم .75

  1396   یعاصف حمداله  حقوق رقابت نامشروع .76
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  یحقوق عموم یرةالمعارفدا .77
  یغمام یدمحمدمهديس

  یسندگاناز نو یجمع
1396  

78. 
  الم در اس یتحاکم یحقوق یلتحل

  السالم) یهمعل یو حسن يعلو ي،(عصر نبو

  یمحسن یدفر

  یمحمدجواد خزائل
1396  

  1396  يطاهر یل،سه  يتضامن در اسناد تجار .79

80. 
   یران؛و حقوق ا یصدور سفته در فقه اسالم

  و آثار یتماه

  یبیحب یدرضاحم

   پناه یعال یرضاعل
1396  

81. 
  اصل عدم مشروعیت قراردادهاي ربوي 

  وقی اسالمدر نظام حق
  1396  دکتر سعید رجحان

82. 
  برنامه جهانی مبارزه با فساد 

  (بامطالعه تطبیقی سیره حکومت علوي)

  میالد قطبی

  محسن اسماعیلی
1396  

83. 

مبانی استنباط احکام در حقوق اسالمی و حقوق 

  موضوعه جلد دوم: منابع غیرلفظی 

  (احکام عقلی و احکام اجتماعی) ویراست سوم

  1396  جحاندکتر سعید ر

84. 
  مفهوم قانون از منظر فقه امامیه 

  گرایی حقوقی و مکتب اثبات

  رضا احسانی

  هادي طحان نظیف
1397  

  1397  جعفر عسگري  بینی قرارداد نظریه نقض قابل پیش .85

86. 
اوصاف وصی از منظر حقوق ایران و فقه مذاهب 

  اسالمی
  1397  محمدحسین اسفندیارپور

  1397  لی غالمیدکتر ع  قانون و جامعه .87

88. 
ظرفیت فقهی قاعده الضرر در رفع زیان و ضرر ناشی 

  از روابط زوجین
  1398  دکتر مریم مهاجري

 


