
 حقوق خصوصی پژوهشهاي مجله ساله سه نمایه

 (1931تابستان  _)بهار  1شماره 

 سعیده کاویانی، کورُش/ یتیچندمل مؤسسات گروه یورشکستگ در حاکم قانون و صالح دادگاه نییتع

 مقدم قاسمی

 

  نیا فروغی حسینت/ تحوال و ها چالش: یخارج يگذار هیسرما نهیزم در یجهان میرژ

 

 محمدعلی/ مشابه اسناد با آن سهیمقا و قراردادها حقوق ییاروپا اصول يریگ شکل و اهداف

  بصیر محمدی فرهاد خورسندیان،

 

 کاال یالملل نیب عیب ونیکنوانس در حمل حال در يکاال عیب در یمعاوض ضمان انتقال یقیتطب یبررس

  محمدزاده علی آقمشهدی، اصغری فخرالدین/ رانیا و سیانگل حقوق ،وین( 1391)

 

  میرزائی فقیه سلمان/ (آراء اعتبار و یدگیرس نییآ) یکیالکترون يداور

 

  کیانی زینب یزدانیان، علیرضا /ریغ فعل از یناش يقرارداد یمدن تیمسؤول

 

  پورارشد نادر/ رانیا حقوق در امضاء

 

 پروین، فرهاد/ یالملل نیب یفرزندخواندگ خصوص در 1339 ونیکنوانس پرتو در کودک حقوق از تیحما

  عبیری ارمغان

 
 

 

 

 

 



 (1931تان زمس _)پاییز  1شماره 

 صادقی، محسن/ ایران با تجارت جهانی سازمان در توزیع خدمات بر حاکم الزامات تطبیقی مطالعة

  راستی محمد

/ الکترونیکی تجارت قانون 99 و 93 مواد در مقرر کننده؛مصرف انصراف حق آثار و ها ویژگی تبیین

  کاکلكی طاهرزاده سیّدمحمدعلی زرکالم، ستار

  قربانیان حسین/ المللیبین فروش اعتباردرقراردادهاي گشایش شرط

  طباطبایی سیّدحسین/ است؟ مفید ایران نفت صنعت براي تولید در مشارکت قراردادهاي آیا

  عزیزاللهی محمدمهدی محمدرفیعی، نیلوفر/ فاکتورینگ ماهیت تحول

  عزیزی ناصر دانایی، کیمیانفتی/  قراردادهاي در ریسک مدیریت ابزار عنوان به ثبات شروط نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (9193تان تابس _)بهار  9شماره 

 محمدصالحی/ فناوري انتشار و انتقال خارجی، مستقیم گذاريسرمایه چندملیتی، هايشرکت

 فیروزبخت فهیمه مازندرانی،

 و تولید در مشارکت امتیاز، قراردادهاي در هاهزینه بازیافت جایگاه و نفتی هايهزینه بنديطبقه

 مقدم قاسمی سعیده ـ ابراهیمی نصراهلل /پذیر ریسک خدمات

 مریم/ ریسک مدیریت رویکرد بر تأکید با المللی؛بین تجاري قراردادهاي و اقتصادي هايتحریم

  غالمی وحیده بافقی، زاده غنی

 حقوق در مبیع مالکیت انتقال قواعد تطبیقی مطالعة ثمن؟ تأدیه بر مبیع مالکیت انتقال قانونی تعلیق

 نیاسری بناء ماشاءاهللاسترالیا/  و انگلستان حقوق به نگاهی با آلمان

 استقالل اصل بر تأکید با تجارت قانون جدید مصوبه در بانکی هاي نامه ضمانت مقررات

  جاللی منیرالسادات باقری، محمود/ بانکی هاي نامه ضمانت

  حسنی محمدمهدی محمدی، قاسم/ شرع منظر از فکري مالکیت حقوق اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3919تان زمس _)پاییز  4شماره 

 عباس/ اروپا یةآلمان و اتحاد ران،یکننده در معامالت از راه دور در حقوق ا حق انصراف مصرف ۀگستر

  فر معینی یاسر حامد، قاسمی

 يتجار يها اصول قرارداد کردیبر رو دیتأکا با در حقوق قرارداده پیهاردش یقیتطب لیتحل

  نیازآبادی مهدی چی، ساعت علی/ یمللال نیب

  جعفرخانی احسان حقّانی، سعید/ یالملل نیب يبر قراردادها ياقتصاد يها میر تحریتأث

 هادی/ در حقوق اسالم و فرانسه یقیبا مطالعه تطب ران؛یقضات در حقوق ا یمدن تیتحول مسؤول

  کَندسری شعبانی

 يبر اساس قانون ادعاها یتیچندمل يها ه شرکتیعل يدعاورش یکا در پذیامر يها ت دادگاهیصالح

  رهبر نوید/ گانگانیب یت مدنیاز مسؤول یناش

د بر یبا تأک گریکدیبر  یملل خصوصال نیو حقوق ب یمللال نیب ییونقل هوا ل حقوق حملمتقاب ریتأث

 یبیحس نیآذ به/ رانیا يها دادگاه ییه قضایرو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4193تان تابس _)بهار  5شماره 

  گرگانی پور خلیل مجید زاده، یوسف مرتضی/ رانیدر حقوق ا ینسق زراع یحقوق یمبان

  مقدم قاسمی سعیده کاویانی، کورش/ ورشکسته یفرع يها شرکت  یشرکت مادر در برابر بده تیمسؤول

  مطلق فاضل سوگل/ یبخش زیتما یژگیبر فقدان و دیقابل ثبت نبودن با تأک ای يابطال عالمت تجار

الملل و بررسی  نیدر حقوق تجارت ب یبانک ياصل استقالل اعتبارات اسناد یةمطالعه تطبیقی نظر

  چهارباغی سعید/ رانیجایگاه و مبانی آن در حقوق ا

 علی/ سیو انگل رانیدر حقوق ا مسؤولیت قراردادي یقیمطالعة تطبي؛ ناقص تعهدات قرارداد ياجرا

  شهابی

  کریمی زهره ،رحیمی اله حبیب/ قرارداد در حقوق ایران ةآثار تجزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3419تان زمس _)پاییز  6شماره 

  نیاسری بناء ماشاءاله/ یالملل نیب يآن در قراردادها يها تیاراده و محدود تیحاکم

  اسمعیلی حسین/ حق کاستن از عوض در عقود معوض

  جرفی نرگس میرشمسی، محمدهادی/ يفکر تیمالک یاز آن در نظام حقوق تیو لزوم حما یدانش سنت

  ادیب اکبر علی/ رانیدر حقوق ا کیالکتروناسناد 

 قربانیان حسین/  UCP600در پرتو مقررات  يروابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسناد یبررس

  عطّار شیما/ فرانسه یمدن تیدر نظام مسؤول یهیخسارت تنب گاهیجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پژوهشی( –)با رویکرد علمی   اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوق خصوصی  راهنمای درخواست

 
 
 ریو در سا الیر 0640444در استان تهران،  شتازیپست پ قیارسال مجله از طر نهیاشتراک ساالنه با احتساب هز  حق

 است. الیر 0440444ها،  استان
 

 ( هستید: در سال  حقوق خصوصی )دو شمارهمجلۀ پژوهشهای   اشتراک  اگر خواهان

 فرمایید؛  و خوانا تکمیل  اشتراک را به طور کامل  ـ برگ

  شـهر دانـ) ایابـل     و پژوهشهای حقـویی   مطالعات  مؤسسه  نزد بانک سپه به نام 9087733371731جاری طالیی   ـ حق اشتراک ساالنه را به حساب

 بانک سامان واریز نمایید؛  8691789339781966انکی شماره ( یا کارت ب سپه  شعب  در کلیه  پرداخت

 به یکی از طرق زیر به دفتر مجله ارسال فرمایید:  را به همراه رسید بانکی  اشتراک  درخواست  شده تکمیل  برگ  یا فتوکپی  ـ بریده

  :ارسال به نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir   

  :مؤسسه 9878870999کدپستی  -8خان زند، خیابان سنائی، خیابان نهم، خیابان گیالن، پالک  خیابان کریمتهران، ارسال به نشانی پستی  

 خصوصی(؛  حقوق یپژوهشها ۀمجلا  شهر دان)  و پژوهشهای حقویی  مطالعات

 بـرخ  به صـورت   www.sdil.ac.irنی درگاه اینترنتی پژوهشکده حقویی شهر دان) به نشا توانید با مراجعه به های فوق، شما می ـ عالوه بر روش

 ایدام به اخذ اشتراک نمایید.

 

  در صورت تمایل به اشتراک مجله برای خارج کشور با نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir  .مکاتبه فرمایید 

 اطـالع  938داخلـی   369-77799879را به دفتر مجله با شماره تلفن     ، موضوع از انتشار آن  روز پس 98تا   نشریه  دریافت  عدم  در صورت  

 دهید. 
.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 
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