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قلي زاده، زینب135
مقایسه فقهي و حقوقي مسئوليت قهري  و 

(با توجه به حقوق فرانسه)قراردادي 
حقوق80...معصومه مظاهري 

136
 عرب، سمانه؛ محمدي فر، 

بشري؛ کافتري، سمانه

تحول در مفاهيم تجاوز، دفاع مشروع و تروریسم

 با عنایت به رخدادهاي جدید در عرصه حقوق 

بين الملل

حقوق80...پروین محمدي دیناني

حقوق80...زرین مدنيجبران خسارت ناشي از نقض قرارداد کریمي، طهورا137



ملكيان نائيني، قدسيه 138

بررسي حقوقي تشكيل حكومت اسرائيل و 

حق تعيين سر نوشت ملت فلسطين براي تشكيل 

حكومت

حقوق80...دیدخت صادقي

139
 مظلومي ابيانه، مهدیه و 

معصومه

بانكداري اسالمي و مسئله ربا از دیدگاه فقه و 

حقوق
حقوق80...زینت شكوري 

مالكي، زینب140
بررسي عقد صلح و جنبه هاي کاربردي آن در 

حقوق ثبت
حقوق80...زینت شكوري 

 ناصري، فاطمه141
نقش ثبت در حيات اشخاص حقوقي در سيستم 

حقوقي ایران
حقوق80...زینت شكوري 

 فرهمند، سمانه142
جرم جنایت جنگي درحقوق بين الملل و تطبيق آن 

با موازین فقهي
حقوق80... هما داوودي

حقوق81...نرگس ایزدي بررسي ميزان محدودیت در تصرفات مالكانهاسكندر، زهرا 143

144
تاج مزیناني، فائزه؛ نياوراني، 

فاطمه
حقوق81...فاطمه بداغيم ایران.  ق 232شروط باطل موضوع ماده 

دال پي، فرزانه؛ شكروي، زهرا145
 نقش شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت 

بين الملل
حقوق81...پروین محمدي دیناني

حقوق81...عذرا خليليحكم ارتداد در فقه شناور(ج.ط) سيد رضي زاده، فاطمه 146

حقوق81...دیدخت صادقيبررسي سازمان تجارت جهاني و الحاق ایران رضازاد، فاطمه؛ مرداني، صدرا147

148
 قمري،  مهسا؛ شریفي 

بجدني، نصيبه
حقوق81...ليال سادات اسدي نقش شوراهاي حل اختالف در رسيدگي به دعاوي

حقوق81...زینت شكوري فلسفه و اهداف مجازاتها واقدامات تأميني و تربيتي عقيلي، عرفانه؛ شریفي، نجمه149

حقوق81...ليال سادات اسدي برسي وضعيت اهداي جنين در فقه و حقوق ایرانقاسمي بشلي، فاطمه 150

قاصدي، مریم ؛ صفایي، مریم151
نگرشي به حقوق زوجه در طالق به درخواست 

زوج
حقوق81...ليال سادات اسدي 

152
 مسجدي آراني، نرجس؛ 

قربان کریمي، الهه

 فرسایش حاکميت دولت ها از منظر حقوق 

بين الملل
حقوق81...دیدخت صادقي

مهاجري، انسيه153

بررسي تطبيقي وضعيت حمایت و نگهداري از 

کودکان بي سرپرست 

در فقه اسالم، حقوق ایران و مصر و کنوانسيون 

جهاني حقوق کودك

حقوق81...فاطمه پورمسجدیان



(ج.ط)هوشمند، فاطمه 154

بررسي نسبت تك مجلسي و یا چندمجلسي بودن 

مراجع قانون گذاري بر اصل مردم ساالري نظام 

(حقوق ایران و انگلستان)سياسي 

طوبي شاکري 

گلپایگاني
حقوق81...

 جمعه زاده خيبري، نرگس155
حمایت از کرامت انسان در قوانين ایران و اسناد 

بين المللي
حقوق81...ليال دادخدایي 

156
حاجي عباسي، هدي؛ 

منصوریان، فاطمه
حقوق81...ليال دادخدایيحقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي 

بابایي، زینب 157
بررسي داللي و مقایسه آن با حق العمل کاري و 

عاملي
حقوق81...عفت همتيان 

حقوق81... هما داوودي بررسي تئوري هاي جزایي در ایران و آمریكا باقري، مریم158

فعانخاني، فاطمه 159
بررسي اشتباه در حقوق قراردادها در ایران و 

انگلستان
حقوق81...بتول آهني 

تعدد جرم و آثار آن در مجازات انواع جرایم ابراهيم زاده، راهله160
فائزه سادات عظيم 

زاده اردبيلي
حقوق81....

حقوق81...معصومه مظاهري بررسي فقهي، حقوقي قاعده انصاف آل اسحاق خوئيني، زهرا 161

اقرار و شهادت در قرآن، فقه، حقوقبهرامي، ليال؛ زرآبادي، منظر السادات  162

فائزه سادات عظيم 

زاده اردبيلي،

 ليال سادات اسدي

حقوق81

حقوق81... ایراندخت نظري اثر تغيير در اوضاع و احوال قراردادها حاجي عموشا، زهرا 163

164
 دهشيري، مریم؛ 

خوشنویسان، زینب
حقوق81...ليال سادات اسدي  رضایت مجني عليه در قتل عمد 

حقوق81...بتول پاکزادسوء استفاده جنسي از اطفال در فضاي سایبر  دادپور، فاطمه165

166
طوقاني پور، فائزه؛ مظفري، 

مهدیه
مسئوليت حقوقي دولتمردان و تحقيق عدالت علوي

فائزه سادات عظيم 

زاده اردبيلي
حقوقبهمن 81...

نوراني، مرثا  167
تفویض اختيار حق توسل به زور به دولت ها و 

سازمان هاي منطقه اي
حقوق81...هدي غفاري

حقوق81...نرگس ایزدي حقوقي تدليس در ازدواج  –بررسي فقهي هجري بيدگلي، رقيه 168

 پيرحياتي، زهرا169
حقوق اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ایران و اسناد بين المللي
حقوق81...نرگس ایزدي 

170
دیهيمي، سمانه؛ رجبي ازناوه، 

مریم

بررسي مقایسه اي قاعده احسان واصل حسن نيت 

در حقوق خصوصي
حقوق81...معصومه مظاهري 

حقوق81...عفت همتيان  هبه و وصيت به اعضا در حقوق موضوعه نوبخت، زهرا171



 باهو سله بني، فاطمه 172
اعمال حاکميت با روش دمكراسي مستقيم و 

بررسي آن در مورد جمهوري اسالمي
حقوق81...هدي غفاري 

پيروزفر، الهه 173

بررسي بكارگيري سالحهاي شيميایي توسط عراق 

در جنگ تحميلي عليه ایران بر اساس حقوق 

جزاي بين الملل

حقوقبهمن 81...هما داوودي

174
 فتوحي فيروزآباد، فاطمه 

(ج.ط)

حقوقي زن در نظام حقوقي - بررسي جایگاه فقهي

اسالم

فائزه سادات عظيم 

زاده اردبيلي
حقوق81بهمن ...

175
عبداللهي، مرضيه؛ گل 

محمدي، سميرا
حقوقبهمن 81...زینت شكوريبررسي جواز قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

جایگاه مجازات اعدام در حقوق بشر اسالم وغربآقا مير سليم، مرضيه السادات176
طوبي شاکري 

گلپایگاني
حقوق82...

 احمدي، نسيبه 177

بررسي تحليلي روند تحقيقات مقدماتي در دادسرا 

و 

جایگاه آن در نظام کيفري ایران

حقوق82....بتول پاکزاد

 اسدي، مولود؛ اکبري، مرضيه178
بررسي مقایسه اي اسناد تجاري و وثيقه هاي دین 

در حقوق و فقه و آراء فقها
حقوق82...محبوبه توکلي 

179
 اسكندري، الهه؛ کریمي 

طاهري، نيره
حقوق82...محبوبه توکلي وضعیت  حقوقی مدیران در شرکت های سهامی

حقوق82... هما داوودي بررسي تاثير فرهنگ و اخالق اجتماعي در بزهكاري اصل روستا ، زینب180

اکبري، فاطمه181
با  )بررسي فقهي حقوقي آزادي عقيده و بيان 

(نگاهي بر اسناد بين المللي
حقوق82...نرگس ایزدي 

 اکرمي، الهام182
بررسي جنبش هاي الغا و احياي نظام کيفري و 

تاثيرآن در حقوق ایران
حقوق82...ليال سادات اسدي 

183
حسيني، فضه؛ 

شرف الدین شيرازي، آمنه

بررسي تاثير طبقه بندي زندانيان بر بازپروري 

مجرمين
حقوق82... هما داوودي 

حقوق82... صدیقه مهدوي کنيرابطه حقوق و اخالق در خانواده  ریاضت، زینب184

ضيائي، مریم185
کيفر حبس و جایگزین هاي آن در مكاتب و 

حقوق موضوعه
حقوق82...زینت شكوري

حقوق82...نرگس ایزدي نگرش نقادانه بر قوانين طالق طاهري، سمانه186



حقوق82عذرا خليليحقوقي عدالت- بررسي قاعده فقهي سلمان طاهري، خدیجه187

ماژرز، زهرا 188

حقوقي مجازات ناقضان حقوق - بررسي فقهي 

محيط زیست 

در ایران و بررسي اجمالي آن در حقوق بين الملل

حقوق82...بتول پاکزاد

محمودي ثاني، سميرا 189

بررسي مفاهيم عدالت از دیدگاه قانون اساسي 

ایران 

و کنوانسيون اروپایي حقوق بشر

حقوق82...هدي غفاري

 هاشمي اصل، فاطمه190
 )بررسي صالحيت هاي دادگاه کيفري بين المللي 

TC C)
حقوق82...ليال سادات اسدي 

حقوق83...هدي غفاريتامين اجتماعي در حقوق ایران و اسناد بين الملليآقاجاني معمار، عاطفه191

حقوق83...نرگس ایزدي حقوق زندانيان در مقررات داخلي و بين المللابراهيمي، فاطمه؛ اکبري، راضيه192

احمدي کرهرودي، عطيه193
سياست جنایي حقوق ایران و حقوق بين الملل در 

ارتباط با داروهاي روانگردان
حقوق83سميرا خالقيهما داوودي

حقوق83...هدي غفاريامنيت شغلي کارگران و مستخدمين دولتاشرفي، مریم194

حقوق83...عفت همتيان بررسي شرکت هاي سهامي در قانون تجارت ایرانباقري، فاطمه؛ صدیقي، مدحت195

ترابزاده بافقي، فاطمه196
جرائم ثبتي در حقوق ایران و راهكارهاي پيشگيري 

و مقابله با آن
حقوق83...زینت شكوري

حقوق83...عفت همتيان بررسي قانون ایران در خصوص بزه دیدگي کودکانتوکلي، مرجان197

حسين زاده، ليال198
 و حقوق کاري ILOتبعيض در کار به روایت 

اقليت هاي مذهبي
حقوق83...محيا صفاري نيا



199
کارگر جوشقاني، سمانه؛ 

حيدرزاده، سمانه
حقوق83...ليال سادات اسدي  فساد اداري در قوانين ایران و اسناد بين المللي

خانویردي، ليال200
جبران خسارت متهم برائت یافته در حقوق ایران و 

اسناد بين الملل
حقوق83...هما داوودي

خرازیان، سيده مریم201
نقش مجازات هاي جایگزین سالب آزادي در 

کاهش بزهكاري
حقوق83...فاطمه قناد

رفيعي، مرضيه202
جایگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سيستم 

قانونگذاري ایران
حقوق83...نرگس ایزدي 

حقوق83...عاطفه عباسيگفتمان جنایي قانونگذار ایران در امر پوشششيخ اسدي، فهيمه203

شيرعلي پور، فاطمه204
جایگاه حقوق شهروندي در اندیشه اسالمي و نظام 

حقوقي ایران
حقوق83...هدي غفاري

حقوق83خاتمي ليال سادات اسديبررسي علل طالق با رویكرد پزشكي قانونيدراني االصل، فهيمه205

صالحيان، نجمه206
بررسي وظایف و اختيارات ولي فقيه در قانون 

اساسي
حقوق83...نرگس ایزدي 

حقوق83... راحله الياسيترجمه تجارت بين المللمطهره ميرجليلي207

صباغي، عطيه208
 قانون 638نقد و بررسي عبارت فعل حرام در ماده 

مجازات اسالمي
حقوق83...ليال سادات اسدي 

کوزه گران، ریحانه209
 حق تنبيه و تادیب کودکان و نوجوانان و سوء 

استفاده از آن
حقوق83...فاطمه قناد

210
یوسف آبادي، ثمين؛ لك، 

زینب

نقش و تاثيرداوري در اصالح روابط زوجين در 

حقوق ایران و رویه قضایي
حقوق83...عفت همتيان 

211
 اسفندیاري، مرضيه؛ 

محمودي، زینب
حقوق84... راحله الياسيازدواج به قصد طالق

212
 امامي، مرضيه سادات؛ رنجبر، 

فاطمه
حق و اقسام آن از دیدگاه مختلف فقهي و حقوقي

 مریم شيخي، زهرا 

راستي
حقوق84

213
 حسيني لرگاني، فاطمه؛ 

انصاري، نسرین

بررسي جرم قاچاق انسان در حقوق داخلي و اسناد 

بين المللي
حقوق84...فاطمه قناد

حقوق84... ایراندخت نظري مباني مسئوليت مدني در حقوق ایران  مصدق، نجمه؛ بوستاني، ساره214

215
 خرازیان، مریم؛ پارسایي، 

خدیجه

بررسي مجازاتهاي جایگزین سالب آزادي از نظر 

ابعاد فقهي و حقوقي
حقوق84...فاطمه قناد



216
 پورهاشمي، زینب؛ قادري، 

ليال
حقوق84...محيا صفاري نيابررسي حق بر آموزش در اسناد بين المللي

217

 حاجي قاسمعلي، مریم؛ 

حسين قربان، نيلوفر؛ 

محمد مرادي،  فاطمه؛

 مظفري، زهره

دانشنامه جامع زن مسلمان در نظام حقوقي خانواده
فائزه سادات عظيم 

زاده اردبيلي
حقوق84...

حقوق84...مهرشاد شبابيتروریسم و حقوق بشر دوستانه بين المللي حسني، الهام؛ دلجو، مونا218

219
حميدي، نرجس؛ 

(ج.ط)دهباشي، مرضيه 

ضرورت تشكيل اتحادیه کشورهاي مسلمان و 

چالشهاي پيش روي آن
حقوق84...مهرشاد شبابي

حقوق83...ليال سادات اسدي نظارت بر قضات و امنيت شغلي آنان رضائي، زهرا و هاجر220

221
محمدنبي، سارا؛ دیواندري، 

تكتم

بزه دیدگي جنسي کودکان در حقوق ایران و اسناد 

بين المللي
حقوق84...عفت همتيان 

222
 رجبي مقدم بادي، زهرا؛ 

فاني، حليمه
حقوق84... طاهره عابدي تهرانينقش قصد و انگيزه در ارتكاب فعل مجرمانه

223

 ميریان، سارا؛

 عبدالهي علي بيك، الهه 

(ج.ط)

حقوق84...مهرشاد شبابي آزادیهاي فردي در ایران و اسناد بين المللي

کردي، مریم؛ نصيران، ناهيد224
تعهدات فروشنده در حقوق ایران و کنوانسيون بيع 

بين المللي کاال
حقوق84...فریده شكري

225
الهام صالح - معظمه ناظم زاده

نژاد

آسيب شناسي ماهيت و آثار شروط ضمن نكاح 

با تكيه بر مستندات  (سند نكاحيه)در  قباله عقد 

فقهي

صدیقه مهدوي کني، 

عفت همتيان
حقوق84

226
 سليمي، انسيه؛ صالحي نژاد، 

فاطمه

بررسي جرم جاسوسي اینترنتي در کنوانسيون 

بوداپست با رویكردي به حقوق ایران
حقوق85...فاطمه قناد

227
یوسفي،  اعظم ؛

 مهدوي صفت، ریحانه

حقوق مادي و معنوي پدید آورندگان آثار ادبي و 

هنري
حقوق85...عفت همتيان 

بابائي نيا، زهرا؛ کریمي، سوده228
بررسي حقوق کودك در مخاصمات بين المللي

 با رویكرد به جنگ رژیم اشغالگرو فلسطين
حقوق85...مهرشاد شبابي

229
زهرا - زهرا کفایي  

(ج.ط)اسدي

جرائم عليه بشر و تجاوزات دولت آمریكا در 

منطقه افغانستان و عراق
حقوق85...مهرشاد شبابي

230
 شفيق، زینب؛  آقاجاني، 

رضوان
مسئوليت مدني ناشي از انتقال بيماري ایدز 

نسرین طباطبایي 

حصاري
حقوق85...



درویشي،  شيوا؛ صفوي، عطيه231
بررسي تطبيقي ارث زوجه، مادر و دختر در حقوق 

اسالم و ایران
حقوق85...عفت همتيان 

232
 قاليبافان،  مریم؛ مرتجي،  

مریم
حقوق85...مریم شيخيبررسي حقوقي تغيير جنسيت

233
 تفرج نوروز، مينا؛ حسين زاده، 

مریم
حقوق85... طاهره عابدي تهراني مفهوم نظم عمومي در حقوق کيفري ایران

234
بيگوند، زهرا ؛ عباسي اصل، 

هاجر
حقوق85...نرگس ایزدي رسانه هاي دولتي و آزادي بيان درآنها

235
ملك احمدي، مرضيه؛ نانكلي، 

مریم

حدود اختيارات انسان در تصميم گيري هاي

 پزشكي با رویكردي به مسائل نوین پزشكي
حقوق85...معصومه مظاهري

236
 انصاري، هانيه؛ حنائي 

سنجاني، فاطمه

پزشكي حيات ناپایدار - بررسي حقوقي 

با توجه به قانون مجازات اسالمي
حقوق85...زینت شكوري

237
 جبين زاده،  مهدیه؛ فروتن، 

زهرا
حقوق85...زینت شكوريحقوقي جرم فرزند کشي- بررسي فقهي 

238
افشاري، فاطمه؛ 

خرمشاد، فاطمه، قوامي، زینب
حقوق85...  طاهره عابدي تهرانيجایگاه رسانه در پيشگيري از وقوع جرم



239
خدابخش، فهيمه؛ صالح زاده، 

فاطمه
حقوق85...نرگس ایزدي مصونيت مسكن در حقوق شهروندي 

240
 جان نثاري، عاليه؛ سهيلي پور، 

سحر

نقد و بررسي ساختار، وظایف واختيارات شوراي 

نگهبان
حقوق85...نرگس ایزدي 

241
آقا باقري، فاطمه؛ علي عرب، 

عطيه
حقوق85... راحله الياسيمسئوليت ناشي از ترك یاري رساندن به دیگران

242
 اکبري جدي، مریم؛ پاشاپور، 

زینب

تحليل اصول حاکم بر آیين دادرسي کيفري در 

فضاي سایبر
حقوق85...عاطفه عباسي

243

داستاني حسين آبادي، وجيهه؛

 آسوده آراني، منيره؛ 

عطائي، عطيه سادات

مالكيت زماني 
نسرین طباطبایي 

حصاري

 سميرا قاسم 

زاده
حقوق86

244
نعمتي، سمانه؛ 

دهقاني زاده بهابادي، منصوره
حقوق86... راحله الياسيقواعد حاکم بر توثيق سهام 

245
 کاشاني، هانيه؛ 

(ج.ط)اژدر پور، شكوفه 
حقوق86... راحله الياسيانتقال حقوق فكري

246
حاجي مقصودي، مهدیه؛ 

نيكو مرام، عطيه
 عاطفه عباسيبررسي حق دفاع متهم در جقوق کيفري ایران 

 حوریه 

حسيني
حقوق86

حقوق86خدیجه قرشيليال دادخدایيسياست جنایي ایران در مقابله باجرایم سازمان یافته اکبري، سمانه؛ بيات، ليال 247

248
 بيات، امينه؛ انصاري، زهرا؛ 

پوردهقاني فراشاه، الهام
حقوق86منصوره بهشتي عاطفه عباسيپيشگيري از وقوع جرم از طریق مدیریت شهري

249
 طاهري،  ترکاشوند، مينا؛

سيده نجمه
حقوق86دستمالچيهما داوودي قرارهاي موضوع الیحه جدید آیين دادرسي کيفري

250
 سيف اللهي مقدم، نفيسه؛ 

هدایت، مریم
هدي غفاريآموزش حقوق شهروندي در رسانه همگاني  

عاتكه قاسم 

زاده
حقوق86

251
 عباسي آبكناري، فرانك، 

تقي خاني، آمنه

سياست جنایي نظام حقوقي ایران در قبال شرکت 

هاي هرمي
حقوق86....ليال سادات اسدي

252

 بخشي نيكو، 

هدي؛  شمسائي 

زفرقندي، زهرا

وضعيت اکوتوریسم در ایران از منظر قواعد حقوق 

داخلي وبين المللي

عقيله دادیار، طليعه 

عليا
حقوق86

253
 امير آبادي فراهاني، فرشته؛ 

محمد قلي ها، فاطمه
حقوق86... مریم ابراهيمي نظام حقوقي حاکم بر عالمت تجاري در حقوق ایران 



254
 حسيني بهارانجي، مليحه 

 صنعتگر قهرود، فاطمه
حقوق86... مریم ابراهيمي ماهيت قراردادهاي آتي 

255
 مختاري زنجاني، راضيه؛ 

طاهري، فائزه
حقوق86هاله حسينيهما داوودي معنوي ناشي از جرمخسارت

256

 طالب نجف آبادي، اعظم؛ 

هادي نجف آبادي، فاطمه؛ 

هاشميان، شریف سادات

جایگاه مصلحت در سياست تقنيني کيفري 

جمهوري

 اسالمي ایران

 عاطفه عباسي
 عاتكه قاسم 

زاده
حقوق87

حقوق87....عاطفه عباسيجایگاه جنسيت در فرایند دادرسي کيفري ایرانفریبا اسدي و نسيم حسن پور257

258
 محمدي، طاهره؛ آزادي، 

مليحه
حقوق87...نرگس ایزدي اشتراك زوجين در اموال در حقوق ایران و فرانسه

259
رقيه عليخواه و مونا بهزاد 

(ج.ط)

بزه دیده شناسي جرایم اقتصادي در حقوق کيفري 

ایران
حقوق87... طاهره عابدي تهراني

 آدمي، مهدیه؛ ظرافتي، زهرا260
وظایف و اختيارات دولت در ارتقاي 

( اصل سوم قانون اساسي2بند )آگاهي هاي عمومي 
حقوق87...نرگس ایزدي 

 نظري، فاطمه؛ نقوي، فاطمه261
بررسي مباني مشروعيت نظام جمهوري اسالمي

ایران از منظر قانون اساسي
هدي غفاري

شيما 

دستمالچي
حقوق87

262
 نوربخش، سوسن؛ 

دهقاني فيروزآبادي، مریم

حق و تكليف والدین بر تربيت فرزند و رابطه آن با 

حریم خصوصي او
حقوق87... نرگس ایزدي 

263
کریمي، فرزانه؛ شفيع زاده، 

فرزانه
حقوق87...عفت همتيان وضعيت حقوقي معلوالن ذهني

264
 آذینه، سمانه؛ جهرمي، عطيه 

سادات

نقش و مسئوليت بزه دیده در وقوع جریم منافي 

عفت
حقوق87... ليالدادخدایي

265
مرضيه جعفري و راضيه 

(ج.ط)ذوالفقاري 

آثار ناشي از ازدواج با اتباع بيگانه و تاثير آن بر 

فرزندان
حقوق87... طليعه عليا

266
 وحداني، فائزه؛ ميرزایي، 

فاطمه

به زمامداري در اندیشه اسالمي و قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ایران 

با تاکيد بر دو مولفه حاکميت قانون و پاسخگویي

هدي غفاري
 شيما 

دستمالچي
حقوق87

267
 رنجبر، فاطمه؛ کشتكار 

ملكي، سبا
 اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي اداري

نسرین طباطبایي 

حصاري
حقوق88...

268
اسماعيلي کریزي، نعيمه؛ 

باقریان گندم باني، فاطمه

رویكرد حمایتي از شهود در قوانين کيفري ایران و 

اسناد بين المللي
حقوق88...ليالدادخدایي



269
فائزه بحریني، سيده فاطمه 

سيد افقهي

حق بر سالمت در اسناد بين المللي با

 رویكردي بر نظام حقوقي ایران
حقوق88...محيا صفاري نيا

270
 تدین سعدي، مهسا؛ 

سليمان زاده دیزجي، زهرا

داوري بين المللي دردعاوي تجاري با نگاهي 

اجمالي بر خصوصي سازي شرکتها
حقوق88... مژگان موفقي

271
راضيه قاسمي فاطمه سادات 

حسيني
حقوق88...ليال سادات اسديبزه دیده شناسي زنان

272
فرزانه وکيلي اجود، فاطمه 

زارع
حقوق88...ليالدادخدایيسياست تقنيني ایران در قبال قاچاق کاال و ارز

273
 شيره پز، مرجان؛ طبرسي، 

محبوبه

بررسي خسارتهاي زیست محيطي از منظر فقه و 

حقوق
حقوق88عقيله دادیار طليعه عليا

274
عباسي، انسيه؛ قنبرزاده، اعظم؛

 محمدحسني، صدیقه
حقوق88...ليال سادات اسديجرایم عليه کيان خانواده

275
جعفري، نفيسه سادات؛ 

عمراني، فاطمه
حقوق88...نرگس ایزدي مسئوليت رسانه هاي دیداري در برابرحقوق کودك

276
 اهلل مرادي،حنانه؛

 گرامي نوش آبادي، زهره

سياست جنایي ایران در حمایت از حریم خصوصي

 بيماران در فضاي عادي و سایبر
حقوق88...عاطفه عباسي

معصومه طيار و فاطمه حيدري277
حق بر دینداري و تعهدات دولتها و

 اشخاص در صيانت از آنها
حقوق89طوقاني پور صفاري نيا

ليال همتي و سعيده تمييز کار278

سياست تقنيني جمهوري اسالمي ایران 

در جرم انگاري جرایم مرتبط با مواد مخدر،

 داروهاي روان گردان  و پيش سازها

حقوق89 شكريعباسي

الهه بيگلویي  مهشيد عليزاده279
بررسي آیين دادرسي جمهوري اسالمي

 ایران در تعقيب مقامهاي دولتي
حقوق89 آقا مير سليم عباسي

شيرین ضرابي  شقایق ضرابي280
حق دسترسي به اطالعات در

 نظام حقوقي ایران و اسناد بين المللي
حقوق89 عبدي طليعه عليا

281
سيده مائده تقوي 

 فرشته گوهري

حق بر غذا در نظام حقوقي ایران و اسناد بين 

المللي
حقوق89حاجي زادهصفاري نيا

 سمانه پابرجا282
تحليل آراء  هيات عمومي دیوان عالي کشور

در طالق به موجب عسر و حرج
حقوق89 قاسم زادهایزدي

283
سعيده هوشمند 

 ندا سادات موسویان

حقوق  اقتصادي و مالي زنان در نظام حقوقي

(س) ایران با رویكردي بر سيره حضرت زهرا
حقوق89خسرويعظيم زاده

284
فاطمه زهرا ابراهيمي 

سميه آذرین
حقوق89 دادیار دادخدایي بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم

285
فاطمه زاهدي 

 فاطمه جمشيد نژاد

مباني حقوقي تحریم هاي

2007 وضع شده  در خصوص ایران از سال 
حقوق89 حاجي زاده شبابي

286
زینب خيراندیش 

 مریم عظيمي

حقوق سياسي اجتماعي زنان 

در اسالم و اسناد بين المللي
حقوق89جمال زاده ایزدي 



287

نيك بين، زهرا 

چراغي پور، فاطمه

شجاعيان، مطهره

سياست تقنيني ایران در قبال قاچاق کاال و 

(92ا .م.ميتني بر ق)ارز
حقوق90...عباسي

288
شهروي، مائده؛ داودي، 

خدیجه

بررسي تطبيقي جمع مسئوليت سرپرستان قراردادي 

و

 قانوني کودکان در قبال اعمال زیان آور کودك

حقوق90...افضلي مهر

289
عباسي  زهرا

معصوم خاني، مریم

مباني و آثار فقهي و حقوقي شروط ضمن عقد 

نكاح
حقوق90...مؤمن

290
یوسفي طوسي، عاطفه؛ 

مؤمن زاده سجيدان، کوثر

-سهم خواري در نظام پزشكي ایران با رویكرد فقهي

حقوقي
حقوق90...عباسي

291
صمدیان، زینب؛ 

نظري، حميده

جایگاه مصلحت و منافع عمومي در سيستم 

قانون گذاري 

جمهوري اسالمي ایران

حقوق90...ایزدي

292
ميرباقري، منصوره السادات؛ 

مشهدي، زهره

حقوقي اهداء اعضاء توسط -بررسي فقهي

محكومان به قصاص و اعدام
حقوق90...محقق داماد

293
احمدي، شریفه؛ 

تقي پور، فاطمه
حقوق91...ایزدي، نرگسمسئوليت وکيل دعاوي

294
شهبازي، زهرا؛ 

حسيني، سيده الهه

مقررات ناظر بر فرزندخواندگي از منظر حقوق 

داخلي
مؤمن، رقيه السادات

رحيمي زاده، 

مرضيه
حقوق91

295
شهابي، فاطمه؛ 

حيدري، الهه
دعاوي سرقفلي در نظام حقوقي ایران

محقق داماد، مریم 

سادات
حقوق91...

296
قاسم زاده، فاطمه؛ 

صاحبي، فاطمه

تضمين دادرسي عادالنه در رسيدگي کميسيون 

تخصصي هيات عمومي دیوان عدالت اداراي
حقوق91...عباسيان، محبوبه

297
وفایي، فاطمه؛ 

عباسي، زهرا

فقهي توهين به مقدسات و- بررسي حقوقي

 ارتباط آن با حد سب النبي
حقوق91...عباسي، عاطفه

298
خانلرخاني، منيره؛ 

عاطفه، عبدي
حقوق91...صفاري نيا، محياجنایات جنگي عليه زنان در مخاصمات مسلحانه

299
عسگري، فائزه؛ 

پورهاشمي، حدیث

خصوصي سازي و شيوه هاي اعمال آن در قوانين 

موضوعه ایران
فالح تفتي؛ زینب

کوزه گران، 

ریحانه
حقوق91

300
باقریان، مریم؛

 ایزدي، زهرا

نقد و بررسي اجراي علني مجازات ها از منظر 

سياست جنایي ایران
عليا، زهرا

طوقاني پور،

 فائزه
حقوق91

301
اسالمي، زهرا؛ 

محمدشاهي، فائزه

حمایت از حقوق کودك بزه دیده در نظام حقوق 

ایران

 با رویكرد عدالت ترميمي

عظيم زاده، فائزه
دیواندري، 

تكتم
حقوق91



302
آقابيك، مهسا؛ 

محمدي، فاطمه
حقوق91...محمدي فر،بشريسياست جنایي اسالم سزادهي یا بازپروري

303
قانعي اسكویي، زهرا؛ 

زاهدي اصفهاني، زهرا

مسئوليت قوه مجریه در پيشگيري اجتماعي از 

جرم در قوانين مقررات جمهوري اسالمي ایران
حقوق92...عباسيان، محبوبه

304
اکبري، اسماء؛ 

صداقت، سبا

بررسي جایگاه جرائم بدون بزه دیده در حقوق 

موضوعه ایران
حقوق92...عباسي، عاطفه

305
تيموري، یگانه؛ 

شهرابي، زهرا

بررسي فقهي و حقوقي وضعيت احوال شخصيه 

اشخاص خنثي

همتيان، عفت؛ 

ذبيحي، عاطفه
حقوق92...

306
جاللوند، فاطمه؛

 پرن، هدي سادات

مجازات حبس و نحوه اجراي آن در نظام حقوقي 

ایران
حقوق92...عباسي، عاطفه

307
خرميان، ساره؛ 

درخشان، مریم سادات
حقوق92...مومن، رقيه ساداتجایگاه قاعده تحذیر در نظام حقوقي ایران

308
رمضاني، فاطمه؛ 

عشرتي، مرضيه

گستره و کاربرد قاعده الزام در حقوق خصوصي 

ایران
حقوق92...مومن، رقيه سادات

309
صدقي، مرضيه؛ 

محمدي، فاطمه
حقوق92...محمدي فر؛ بشرياصالح و تربيت بزهكاران در حقوق کيفري ایران

310

هاشمي شاهرودي، 

طاهره سادات؛ 

مقداد یحيایي، محيا

حقوق92...فالح تفتي، زینبنظام حقوقي حاکم بر اعتبارات اسنادي

311
طاهري، سيده فاطمه؛ 

جعفري، شميسا
حقوق92...محقق دامادتعهد به فعل شخص ثالث

312

زهرا سفيدگر

حقوق93...عاطفه عباسيحق شهروندان و وظيفه دولت در پيشگيري از جرممریم محمدي

313

فهيمه جعفري

حقوق93...رقيه سادات مومنجایگاه قاعده الزعيم غارم در نظام حقوقي ایرانفاطمه احمدوند

314

محدثه الهي

الهام شادمند
بررسي سياست جنایي ایران در قبال پدیده 

روسپيگري
حقوق93...عاطفه عباسي

315

زهرا یوسفي

حقوق93... زینب فالح تفتيبررسي عقد مضاربه بانكي در نظام حقوقي ایرانفاطمه کریمي خالدي

316

صغري حيدري کياسرا

حقوق93... زینب فالح تفتيبررسي مسئوليت مدني توليد کنندگان کاالفاطمه حشمت



317

ميترا رضایي

 فرزانه مهري
تبيين حق رفاه و تامين اجتماعي به عنوان یك حق 

شهروندي در حقوق ایران
حقوق93... محبوبه عباسيان

318

مهسا صادقي

حقوق93...رقيه سادات مومنسيطره قاعده احترام درحقوق خصوصي ایرانفاطمه همتي

319

زهرا هادي زاده

محدثه نقي زاده
سياست تقنيني، قضایي درقبال روابط 

نامشروع در شبكه اجتماعي
حقوق93...عاطفه عباسي

320

زهرا نصرالهي

زینب بزرگي
سياست هاي کلي نظام ابالغي مقام معظم 

رهبري درسيستم قانونگذاري ایران
حقوق93...رقيه سادات مومن

321

فاطمه افشار 

فاطمه اسماعيلي

مقایسه روش هاي پيشگيري و مقابله با 

مفاسد اقتصادي درنظام حقوقي ایران و 

سنت علوي

حقوق93...نرگس ایزدي

322

حانيه ابراهيمي

مليحه مطهري راد
ورشكستگي بانك ها و موسسات مالي، 

اعتباري در نظام حقوقي ایران
حقوق93... مریم محقق داماد

323

فاطمه غفاري زاد 

حقوق93... مریم محقق  دامادباراثبات قاعده ا قرار در نظام حقوقي ایرانکوثر رسولي

324

زینب کياني

حقوق93...مریم محقق دامادعقد رهن و دعاوي مربوط به آنرئوفه ایازي

325

فرناز شير محمدي

مهدیه افشاري
تحليل آراء قضایي در خصوص تصنيف 

دارایي بين زوجين
حقوق93...عفت همتيان

326

فاطمه اميري

زهراجماليان
حقوق پناهندگان دراسناد بين المللي 

وحقوق ایران
حقوق93...محيا صفاري نيا

327

فاطمه حميد وند

حنانه کافتري
-ماهيت حقوقي قراردادمشارکت عمومي

خصوصي وآثارآن
حقوق93...زینب فالح تفتي

328

رضوان نصرالهي

حانيه مبيني
حقوق اسيران جنگي در اسالم و حقوق بين 

الملل
حقوق93...محيا صفاري نيا



329
سحرحسينيان سرشت

نرگس مطلبي
حمایت ازتوليدات ملي درنظام حقوقي ایران

  رقيه السادات 

مومن
حقوق94...

مهدیس لطفي330
سازمان تجارت جهاني و چالش هاي ایران 

براي عضویت درآن
حقوق94... محيا صفاري نيا

331
فائزه شفيعي

فاطمه عياسيان

آسيب شناسي رویكردنظام حقوقي ایران 

درحمایت ازکودکان کاروخيابان
حقوق94... عاطفه عباسي

332
 مریم محمدپور 

محياکشاورزي

مطالعه ماهيت پاسخ هادرخصوص اطفال 

معارض قانون درقانون مجازات 

1392اسالمي

حقوق94...مریم منوچهري

333
فائزه وطن پرست زاد

حدیثه سرگزي
حقوق94...زینب فالح تفتيقراردادهاي الكترونيكي درنظام حقوقي ایران

334
زینب خادم آراني

طوبي مجرد

 مصادیق مهدورالدم در نظام حقوقي ایران 

۹۲با نقد قانون مجازات اسالمي مصوب
حقوق94...عاطفه عباسي

335
سيده فاطمه ميریان 

فاطمه سادات نوربخش

دادرسي منصفانه اطفال درقانون آیين 

1392دادرسي کيفري مصوب
حقوق94...مریم منوچهري

336
سارا جعفري

فاطمه گودرزي
حقوق94...بشري محمدي فردقاجاق زنان درنظام حقوقي ایران

337
فاطمه رشيدي 

شهال صمدي

دادرسي منصفانه با عنایت به حقوق متهم 

۱۳۹۲در پرتو آیين دادرسي کيفري مصوب
حقوق94...عاطفه عباسي

338
مائده سادات خاکزاري 

فاطمه رفيعي
قاعده اقدام در سيستم قانون گذاري ایران

 رقيه السادات 

مومن
حقوق95...

339
مليكا محبوبي 

 فاطمه نوري
حقوق95...عاطفه عباسيتروریسم سایبري

340
ریحانه جاللي فراهاني، 

هانيه مرادي

حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت 

الكترونيك
حقوق95...زینب فالح تفتي

341
مليحه ابوالقاسمي

 فائزه علي پور
حقوق95...رقيه السادات مومنقاعده تسبيب در نظام حقوقي ایران

342
ليال حاصلي

 محبوبه صدیق

تحليل فقهي حقوقي آثار مرگ بر روابط 

مالي زوجين
حقوق95... مریم محقق داماد

343

زهرا سادات جاللي

 زهرا علي اکبري

 فاطمه مفتح زاده

مطالعه تطبيقي ماهيت و جایگاه شرکت 

هاي هلدینگ در نظام حقوقي ایران وآمریكا
حقوق95... مریم محقق داماد



344
فاطمه منصوریان

 ریحانه ربيعي

بررسي حقوقي تغييرساختارشرکت هاي 

تجاري درنظام حقوق ایران
حقوق95...ليال سهرابي

345
فاطمه گرشاسبي

زهرا محبوبي باللوجه
حقوق95...زینب فالح تفتيروش هاي پرداخت در تجارت الكترونيك

346
فائزه فرجي

محدثه السادات وطن پور

ایجاد نظام جبران خسارت ناشي از حوادث 

پزشكي
حقوق95...مریم محقق داماد

347
فاطمه زهرا آسيان

راضيه اباذري

ساختار بورس و اوراق بهادار در نظام 

حقوقي ایران
حقوق95...ليال سهرابي

348
زهرا مجيدي نژاد

فاطمه حق شناس

بررسي نقش حقوق بشردوستانه وميزان 

تاثيرگذاري آن درتحقق حقوق کودکان یمن
حقوق95...فاطمه ابراهيمي

349
مليكا ترابيان اسدآبادي 

مرضيه وفایي
مسئوليت حمایت و مداخالت بشردوستانه

هاله حسيني 

اکبرنژاد
حقوق95...

350

فاطمه یزدیان

 زهرا اميني

مليكاخليلي

مطالعه تطبيقي پدیده هرزه نگاري کودکان و 

نوجوانان در فضاي سایبري
حقوق95...عاطفه عباسي

351
ليال علي پور 

نرجس مطلق حسيني
حقوق95...ليال سهرابيآثارالیحه شفافيت درنظام حقوقي ایران

صبا گلنارکار- زهرا متين357
تاثير تئوري ذمه وعهده برحقوق تعهدات 

ایران
حقوق95...دکتر مومن

358
مریم - سپيده شرفي

حامدي

جرم شناسي رقم سياه بزه درنظام حقوقي 

ایران وفقه اماميه
حقوق95...دکترعباسي

360
- فاطمه سادات موسوي

فاطمه وحيدي

نقش قدرت برتسليم در قراردادهاي 

معارضي و کنوانسيون بيع بين المللي کاال
حقوق95...دکتر محقق داماد

361
هدي - فاطمه اراوند

رجایي نژاد

بررسي حقوق سهامداران در شرکتهاي 

بورسي وفرابورسي
حقوق95...دکتر فالح تفتي

363
زهرا - زهرا بهرامي

روشني

ضمانت اجراهاي موجود براي متعهدله 

درصورت نقض قرارداد ازسوي متعهد
حقوق95...دکتر گلشني

حقوق

حقوق95...

حقوق95... 362
زهرا - مهدیه شهبازي فرد

شهبازي
دکتر فالح تفتي

یاسمين محمدپور هانيه 

ساري
95 ...

بررسي حقوقي ساختار بازار سرمایه درایران

یاسمين شهنواز زهرا ماني 

فر

دکتر فالح تفتيبررسي حقوقي سهام عدالت356

359
عوامل وآثار بي تابعيتي و راههاي مقابله با 

آن در رویه داخلي وبين المللي

دکتر حسيني 

اکبرنژاد



364
فاطمه  –فاطمه ملكي 

عبداللهي

ماهيت ومباني حریم خصوصي ومسئوليت 

مدني ناشي از نقض آن
حقوق95...دکتر محقق داماد

365
کوثر - فاطمه مقدسي

مستقيمان

حقوق کودکان درمخاصمات مسلحانه بين 

المللي با رویكرد عربستان ویمن

دکتر حسيني 

اکبرنژاد
حقوق95...

حقوق96...دکتر مومنتاثیر تئوری ذمه وعهده برحقوق تعهدات ایرانصبا گلنارکار- زهرا متین367

368
مریم حامدی- سپیده شرفی

جرم شناسی رقم سیاه بزه درنظام حقوقی ایران 

وفقه امامیه
حقوق96....دکترعباسی

370
فاطمه - فاطمه سادات موسوی

وحیدی

نقش قدرت برتسلیم در قراردادهای معارضی و 

کنوانسیون بیع بین المللی کاال
حقوق96....دکتر محقق داماد

هدی رجایی نژاد- فاطمه اراوند371
بررسی حقوق سهامداران در شرکتهای بورسی 

وفرابورسی
حقوق96...دکتر فالح تفتی

زهرا روشنی- زهرا بهرامی373
ضمانت اجراهای موجود برای متعهدله درصورت 

نقض قرارداد ازسوی متعهد
حقوق96....دکتر گلشنی

374
فاطمه  –فاطمه ملکی 

عبداللهی

ماهیت ومبانی حریم خصوصی ومسئولیت مدنی 

ناشی از نقض آن
حقوق96....دکتر محقق داماد

375
کوثر - فاطمه مقدسی

مستقیمان

حقوق کودکان درمخاصمات مسلحانه بین المللی با 

رویکرد عربستان ویمن
حقوق96....دکتر حسینی اکبرنژاد

حقوق96....بررسی حقوقی ساختار بازار سرمایه درایران372

حقوق96....یاسمین شهنواز زهرا مانی فر369

حقوق96....یاسمین محمدپور هانیه ساری366 دکتر فالح تفتی.بررسی حقوقی سهام عدالت 

عوامل وآثار بی تابعیتی و راههای مقابله با آن در 

رویه داخلی وبین المللی
دکتر حسینی اکبرنژاد

زهرا - مهدیه شهبازی فرد

شهبازی
دکتر فالح تفتی


