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 سوابق تحصیلی 

 خصوصی حقوق گرایش حقوقدکتری 

 تهرانموسسه/دانشگاه: 
 0831سال اخذ: 

 و وین 0831 کاال المللیبین بیع کنوانسیون در آن آثار و فسخ: رساله عنوان "
  نظر زیر 0831 سال در که بوده ایران و انگلیس فرانسه، حقوق با آن مقایسه

 ".است شده دفاع آن از عالی نمره با صفایی حسین سید دکتر آقای جناب

 حقوقکارشناسی ارشد 

 ۲۰۰۲ -  ۲۰۰۲    

 خصوصی حقوقگرایش: 

 تهرانموسسه/دانشگاه: 
 0847سال اخذ: 

 جناب نظر زیر 0847 سال در که بوده قرارداد اجباری اجرای :نامهپایان عنوان"
 ".است شده دفاع آن از عالی نمره با صفایی حسین سید دکتر آقای

 حقوقکارشناسی 

 تهرانموسسه/دانشگاه: 
    ۲۰۰۲  - ۲۰۰۲  0840سال اخذ: 

 

 دروس تدریس شده 

 کارشناسی مقطع
 سال دوم نیمسال در 3 مدنی حقوق و 8 تجارت حقوق دروس تدریس -

 چالوس اسالمی آزاد دانشگاه در 0847 تحصیلی

 اجراییسوابق 

 0/3/47 تاریخ تا 01/4/40 تاریخ از اراضی امور سازمان حقوقی مشاور
 تاریخ تا 0/3/47 تاریخ از خرداد 01 بنیاد مستغالت و امالک سازمان حقوقی مشاور

01 /00/44 
 زا تهران در دادگستری وکالت به اشتغال و مرکز دادگستری وکالی کانون عضو
 تاکنون 51/01/47 تاریخ
 داوری مرکز و ایران اسالمی جمهوری بازرگانی اتاق داوری مرکز در داوری انجام

 تهران شعبه آفریقایی -آسیایی ایمنطقه
 88 تا 34  هایسال طی خصوصی هایکتشر  از برخی حقوقی مشاور
 0887 مهر تا 34  ارديبهشت از جمهوري رياست حقوقي معاونت حقوقي مشاور

 مدت به مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده حقوق گروه معاونت 
 نیم و سال یک

 84 شهریور تا 0880 مردادماه از قضائیه قوه پژوهشگاه با همکاری 
 شهريور از ریزیبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه حقوق گروه مدير

 0884 شهریور تا 88
 87 و 88 هایسال در( مدرس) قضات آموزش مرکز با همکاری

 85 از ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه جذب کمیته عضو
 تاکنون

 زا ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه انضباطی کمیته عضو
 تاکنون 85

 از ریزیبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه پژوهشی شورای عضو
 81  خرداد
 تاکنون 85 سال از موسسه انتشارات شورای عضو
 زیریبرنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه تخصصی کمیسیون عضو

 تاکنون 88 از
 هقضایی قوه پژوهشگاه خصوصی حقوق پژوهشکده مدنی حقوق گروه با همکاری

 84 شهریور تا 80 سال از( مشاور و محقق)

 



 

 

 و تحصیلی نیمسال ده به نزدیک در 7 و 5 مدنی حقوق دروس تدریس -
 علوم و حقوق دانشکده در تحصیلی نیمسال دو مدت به 7 مدنی

 مازندران دانشگاه سیاسی
 و تحصیلی نیمسال هشت به نزدیک در 5 تجارت حقوق درس تدریس -

 علوم و حقوق دانشکده در تحصیلی نیمسال دو مدت به 7 و 8 تجارت
 مازندران دانشگاه سیاسی

 تحصیلی نیمسال چندین در 5 تحقیقی کار درس دانشجویان راهنمایی -
 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده در

 دانشگاه در تحصيلي نيمسال چند در 4 و 8 مدني حقوق دروس تدريس -
 مركز واحد تهران آزاد

 ارشد کارشناسی مقطع
 دانشکده در تحصیلی نیمسال چندین در( 0) مدنی حقوق تدریس -

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق
 دانشکده در تحصیلی نیمسال یک مدت به تجارت حقوق تدریس -

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق
 در تحصیلی نیمسال یک مدت به المللبین تجارت حقوق تدریس -

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده
 نیمسال تا 33 سال از تطبیقی مدنی حقوق و( 0) مدنی حقوق تدریس -

 مرکز واحد تهران آزاد دانشگاه در 85-80 اول
 و 34 -37 تحصيلي سال دوم نیمسال در امالک و ضیارا حقوق تدریس -

 سیاسی علوم و حقوق دانشکده در 38-33 تحصیلی سال اول نيمسال
 تهران دانشگاه

 در 38-33 تحصیلی سال اول نيمسال اسناد،ثبت حقوق تدریس -
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 در 38-33 تحصیلی سال دوم نيمسال امالك، ثبت حقوق تدریس -
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 پژوهش و آموزش عالي موسسه در 5 و 0 مدني حقوق دروس تدريس -
 تاکنون 85 تحصيلي هایسال در ریزیبرنامه و مديريت

 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده در سمینار درس برگزاری -
 مازندران

 دکتریقطع م
-87 تحصیلی سال دوم نیمسال در تطبیقی مدنی حقوق درس تدریس -

 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه در ،81 

 تحصیلی سال نخست نیمسال در 5 تحلیلی مدنی حقوق درس تدریس -
 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه در ،83-88

 مقاالت 

 تحصیالت مجله -واحوالاوضاع بنیادی تغییر سبب به قرارداد فسخ .0
 0844 بهار ،0 ش تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده تکمیلی

 بیع کنوانسیون در قرارداد اساسی نقض مفهوم پیرامون بحثی .5
 و حقوق دانشکده مجله – تطبیقی مطالعه با وین 0831 کاال المللیبین

 (پژوهشی -علمی) 0830 زمستان ،13 ش تهران، دانشگاه سیاسی علوم

 پژوهش و آموزش عالی موسسه پژوهشی تخلفات بررسی تخصصی گروه عضو
 81  خرداد از ریزیبرنامه و مدیریت

 و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه و دانشجویی آموزشی معاون
 83 اسفند تا 0887 بهمن ابتداي از ریزیبرنامه

 

 علمی هایفعالیت سایر 

 تأکید با قراردادی ضمان ماهیت و مفهوم" عنوان تحت سخنرانی و تحقيق .0
 مازندران دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم دانشکده در" عرف نقش بر

 قرارداد، نقض از ناشي اجراهای ضمانت ارزيابي سخنراني و تحقيق .5
 و مدني حقوق گروه خصوصي، حقوق پژوهشكده قضاییه، قوه پژوهشگاه

 تجارت
 دیه،تأ تأخیر خسارت قلمرو در اراده حاكميت اصل جايگاه سخنراني و تحقيق .8

 و مدني حقوق گروه خصوصي، حقوق پژوهشكده قضاییه، قوه پژوهشگاه
 تجارت

 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق پژوهشنامه تحریریه هیئت در عضویت .7
 مازندران

 نظام در زنان حقوق وضعیت بررسی همایش علمی کمیته در عضویت .1
 ایران حقوقی

 سهام واگذاری اجرایی و حقوقی شناسیآسیب"  تخصصی نشست دبیر .7
 پژوهش و آموزش عالي موسسه در"  غیردولتی عمومی نهادهای به دولت

 ریزیبرنامه و مديريت
 اليع موسسه در"  اقتصادی توسعه حقوقی موانع"  تخصصی نشست دبیر .4

 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش
 تهران دانشگاه حقوق دانشکده در ثبت حقوق رشته اندازیراه .3

 هارسالهو  هانامهپایانهدایت 

 نامهپایان راهنمایی

 دانشکده بهرامیه، احمد ورزشی، قراردادهای آثار و حقوقی ماهیت .0
 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق

 و( 0831) ژنو کنوانسیون در کاال مرکب ونقلحمل از ناشی مسئولیت .5
 سیاسی علوم و حقوق دانشکده کوشکی، مرادی محسن ایران، حقوق

 مازندران دانشگاه
 و یقضائ رویه بر تأکید با مرهونه عینبه نسبت راهن حقوقی تصرفات  .8

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده فرزانه، احمد بانکی،
 37 زمستان

 سالمت محمدرضا مدنی، مسئولیت حقوق در پیشگیری اصل جایگاه  .7
 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده طلب،

 یسیاس علوم و حقوق دانشکده نگی،افچ زینب عقد، انحالل در تعلیق  .1
 37 زمستان مازندران، دانشگاه

 آزاد دانشگاه حقوق دانشكده فدایی، مهرداد ديني، حقوق در مقامیقائم .7
 38 آذر مركز واحد تهران، اسالمي



 

 

 وین 0831 کاال المللیبین بیع کنوانسیون در قرارداد تجزیه یا جزئی فسخ .8
 ،58 ش المللی،بین حقوقی خدمات دفتر حقوقی مجله -ایران حقوق و

 35  پائیز
 بیع کنوانسیون در خریدار فسخ حق اعمال و مبیع رد شدن ناممکن .7

 خدمات دفتر حقوقی مجله ایران، حقوق و وین 0831 کاال المللیبین
 88،0837 ش المللی،بین حقوقی

 سیاست، و حقوق پژوهش مجله -مدنی قانون 831 ماده در تازه تأملی  .1
 بهار ،03 ش طباطبائی، عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 )پژوهشی -علمی)31 تابستان و
 مدنی حقوق انگلیس، و ایران حقوق در معارض قرارداد ابطال امکان .7

 یدس دکتر نکوداشت مناسبت به منتشره مقاالت مجموعه تطبیقی،
 دانشگاه تطبیقی حقوق موسسه و سمت انتشارات صفایی، حسین
 اول چاپ ،0837 بهار تهران،

-دارخری فسخ حق اعمال در فروشنده سوی از کاال تعمیر درخواست تأثیر .4
 سیاسی علوم و حقوق دانشکده سیاسی، علوم و حقوق پژوهشنامه

 0831 تابستان ول، 0 ش مازندران، دانشگاه
 کنوانسیون در ترکیبی ونقلحمل عامل مسئولیت در موجود هایچالش .3

 سیاسی، علوم و حقوق پژوهشنامه ایران، حقوق در تأملی و( 0831) ژنو
 سوم، و دوم ش مازندران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 0831 زمستان و پاییز
 -تطبیقی مطالعه با ایران حقوق در خیار فوریت مفهوم به نو نگاهی .8

 ش ،0837مدرس، تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده مدرس، مجله
 )پژوهشی -علمی) 00

 ایران، موضوعه حقوق در قراردادها حقوق بودن عرفی نظریه در تأملی .01
 هدور تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده حقوق، فصلنامه

 )پژوهشی -علمی) ،0833 بهار ،0 ش ،88
 بیع حقوقی ماهیت در رسمی سند نقش تحلیلی – انتقادی بررسی .00

 استاد به شده اهداء مقاالت مجموعه عدل، منهج بر شده،ثبت امالک
 انشگاهد انتشارات تبار، جعفری حسن دکتر سعی به کاتوزیان، ناصر دکتر

 0833اول، چاپ تهران،
 يا غفلت ثبت؛ قانون به اعتناییبی) عادي سند با بيع اجراي ضمانت .05

 كل دادگستري آموزش معاونت اهتمام به قضايي رويه نقد ،(تغافل
 اول، چاپ جنگل، انتشارات کاتوزیان، بنیاد نظر زیر تهران، استان
 0880تهران،

 رای، یک آئینه در متقلبانه حقوق و صادقانه حقوق تمليك، شرطبه اجاره .08
 استان كل دادگستري آموزش معاونت اهتمام به قضايي رويه نقد

 0880تهران، اول، چاپ جنگل، انتشارات کاتوزیان، بنیاد نظر زیر تهران،
 عدم یا نفوذ عدم بطالن،" مرهونه مال فروش قرارداد حقوقی وضعیت .07

 سیاسی علوم و حقوق دانشکده حقوق، فصلنامه - استناد؟ قابلیت
 (پژوهشی -علمی) ،0881 تابستان ،5 ش ،70 دوره تهران، دانشگاه

 و حقوق پژوهشنامه ورزش، داوری دادگاه گریمیانجی آئین ترجمه .01
 الس مازندران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده سیاسی، علوم
 0834 تابستان ،8 ش سوم،

 المللی،بین هایداوری از مباحثي المللی،بین قراردادهاي در التزام وجه .07
 0838دوم، ج تهران، داوري ایمنطقه مركز

 دانشکده بهرامیه، احمد ورزشی، قراردادهای حقوقی آثار و ماهیت .4
 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق

 يعب عقد انحالل صورت در مبيع به نسبت منعقده معامالت احكام و آثار  .3
 مهعال غیرانتفاعی دانشگاه حقوق دانشكده قضايي، رويه بر تأکید با

 نور شهرستان نوري محدث
 انشكدهد المللی،بین بيع كنوانسيون و ايران حقوق در كاال تعمير به الزام  .8

 مركز واحد تهران، اسالمي آزاد دانشگاه
 جو، بخت اهللروح ثبت، عالي شوراي و نظارت هيات اختیارات و وظایف .01

 38 بهمن تهران، معلمتربیت دانشگاه
 انباز، کریم مصر، و ايران حقوق در عهدي قراردادهاي انحالل آثار  .00

 80 تابستان مركز، واحد تهران، اسالمي آزاد دانشگاه حقوق دانشكده
 احمد مقررات، با آن مقایسه و قراردادها حقوق در استاندارد شروط .05

 مركز واحد تهران، اسالمي آزاد دانشگاه حقوق دانشكده سلیمانی،
 81  زمستان

 حقوق دانشكده انگليس، و ايران حقوق در قرارداد اساسي نقض  .08
 مركز واحد تهران، اسالمي آزاد دانشگاه

 حقوق دانشكده ايران، حقوقي نظام در تضمين احكام و ماهيت  .07
 مركز واحد تهران، اسالمي آزاد دانشگاه

 اهدانشگ حقوق دانشكده کربالیی، منا ايران، حقوق در رسمي سند اركان  .01
 88 شهریور مركز واحد تهران، اسالمي آزاد

 شگاهدان حقوق دانشكده بختیاری، فرزانه پيراپزشكان، مدني مسئولیت  .07
 مركز واحد تهران، اسالمي آزاد

 د،متعه مسئولیت بر له متعهد مطالبه آثار و جایگاه طاالرزاده اهللحجت .04
 مركز واحد تهران، اسالمي آزاد دانشگاه حقوق دانشكده ،81  تابستان

 براي محدودیت ايجاد از ناشي هاشهرداری و دولت حقوقي مسئولیت .03
 پژوهش و آموزش عالي موسسه گریوانی، سمیه امالك، صاحبان
 ریزیبرنامه و مديريت

 مسئولیت قلمرو در خسارات محاسبه نحوه بر ناظر حقوقي قواعد .08
 و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه دهقانی، مریم قراردادي،

 ریزیبرنامه
 هتوسع و غیرمنقول اموال وانتقالنقل نظام در رسمي سند ميان ارتباط .51

 پژوهش و آموزش عالي موسسه نیاز،بی صمدی مرتضی حقوقي، نظام
 ریزیبرنامه و مديريت

 رویه و فقهی مبانی بر تأکید با ایران حقوق در استناد قابلیت عدم جایگاه .50
 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه قضایی،

 دکتری هایرساله و ارشد کارشناسی هاینامهپایان مشاوره

 المللیبین تجاری داوری قانون 54 ماده و. م. ق 873 ماده بررسی و نقد  .55
 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق کدهدانش قاسمی، مینا ایران،

 مللیالبین بیع کنوانسیون در قرارداد با کاال مطابقت ضوابط و مفهوم  .58
 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده ایران، حقوق و وین 0831 کاال

 37 شهریور اسکندری، فرشته مازندران،
 و وین 0831 کاال المللیبین بیع کنوانسیون در معاوضی ضمان انتقال  .57

 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده مهاجر، مینا ایران، حقوق
 مازندران



 

 

 آینه در اداری عدالت دیوان قانون 51 ماده با ناروا ایفاء قاعده ارتباط .04
 ،0 شماره اول، سال قضاییه، قوه پژوهشگاه راي، فصلنامه رای، یک

 0880 زمستان
 انضمام به ايران حقوقي نظام با آن ارتباط و ورزش داوري دادگاه جايگاه .03

 ،(CAS Arbitration Code) ورزش داوري ديوان مقررات ترجمه
 اتاق داوري مركز تأسیس سالگرد دهمين نامهجشن مقاالت مجموعه

 0888تهران، دانش، شهر نشر ايران،
 تعدد، يا وحدت: طلب انتقال و داين تبديل اعتبار به تعهد تبديل .08

 5،0885 شماره اول، سال قضاییه، قوه پژوهشگاه راي، فصلنامه
 رای آینه در داوری به دولتی و عمومی اموال به راجع دعاوی ارجاع .51

 -علمی) اداری، حقوق فصلنامه اداری، عدالت دیوان عمومی هیات
 0887 تابستان ،3 ش دوم، سال ،(پژوهشی

 سهام واگذاری قرارداد در اراده حاکمیت اصل جایگاه پیرامون تأملی .50
 – علمی) بودجه و ریزیبرنامه مجله سازی،خصوصی فرایند در دولت

 0887 ،0 ش ،55 سال ،(پژوهشی
 مطالعات: راي فصلنامه ،(رای یک بازخوانی) آن آثار و ابتدایی تعهدات .55

 0888 پائیز ،3 ش ،8 دوره قضایی، ء آرا
 ،8 ش قضایی، ء آرا مطالعات: راي فصلنامه آن، آثار و طلب انتقال .58

 0888 زمستان
 رد تطبیقی مطالعه با ایران حقوق در عمومی نظم منبع پیرامون بحثی .57

 علمی) تطبیقی، حقوق هایپژوهش امریکا، و انگلیس فرانسه، حقوق
 0884 بهار ،0 شماره ،55 دوره ،(پژوهشی –

 یهرو رسمی، سند ابطال"  کتاب بر نقدی ها،دادگاه ئ آرا یا قضایی رویه .51
 نقد فصلنامه ،" مدنی امور در تهران حقوقی عمومی هایدادگاه قضایی

 81  پائیز ،4 ش دوم، سال حقوق، و فقه: کتاب
 جدید نظریه بهانه به ثبت قانون 73 و 74 و 55،77 مواد پیرامون درنگی .57

 0881 بهار ،07 ش قضایی، آراء مطالعات: راي فصلنامه نگهبان، شورای
 در پولی ثمن رد به تعهد تبیین در عرف نقش حقوقی و فقهی تحلیل  .54

 ،08 ش، چهارم، سال اصولی، و فقهی جستارهای بیع، بطالن صورت
 0884 زمستان

 آرای مطالعات: رای نامهفصل خود، با وکیل معامله مورد در رای نقد  .53
 0887 بهار ،08 ش قضایی،

 و آنسیترال عمومی تدارکات نمونه قانون چارچوب در شفافیت اصل .58
 و حسینی احسان شهروندی، حقوق تأمین در آن نقش و ایران حقوق

  0888 ،07 ش پزشکی، حقوق فصلنامه میرزانژاد، اکبر

 کتب

 دکتر کمشتر  همکاری با تطبیقی، مطالعه با المللیبین بیع حقوق .0
 ،کاظمی محمود دکتر و عادل مرتضی دکتر صفایی، حسین سید

 اول چاپ ،0837 تهران، دانشگاه انتشارات
 انتشارات و مطبوعات مرکز قضایی، ء آرا پرتو در مدیونیت اماره .5

  0887تهران، اول، چاپ قضائیه، قوه

 ایران، حقوق و وین 0831 کاال المللیبین بیع کنوانسیون در حبس حق .51
 رشهریو مازندران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده فخری، نوری

37 
 آل پور کریم محمدتقی ،(بک بای) متقابل بیع حقوقی آثار و ماهیت  .57

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده 31 تابستان هاشم،
 راضیه ایران، بهادار اوراق بورس بازار در معامله اختیار قرارداد  .54

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده 31 پاییز عبدالصمدی،
 قحقو دانشکده انگلیس، و ایران حقوق در نویسیپذیره حقوقی ماهیت .53

 مازندران دانشگاه سیاسی علوم و
 حقوق دانشکده کریمی، زهره انگليس، و ايران حقوق در قرارداد تجزيه  .58

 38 زمستان طباطبایی، عالمه دانشگاه سیاسی علوم و
 زاده، قنبر فرزانه مصر، و ايران حقوق در تمليك شرطبه اجاره ماهيت .81

 80 بهار مركز واحد اسالمي آزاد دانشگاه حقوق دانشكده
 حسینی، احسان انگليس، و ايران حقوق در مجهول شرط احكام و آثار .80

 81  تابستان مركز، واحد اسالمي زاد دانشگاه حقوق دانشکده
 انگلیس، و ایران حقوق در تطبیقی مطالعه و قراردادها در نیت حسن .85

 37 شهریور مازندران دانشگاه ابویی، حمیدرضا
 دانشگاه صالحی، علی ایران، حقوق در خواهان سوی از خواسته تأمین  .88

 37 شهریور مازندران،
 داوود اسالمی فقه و ایران حقوق در مبیع مالکیت انتقال زمان بررسی .87

 80 زمستان مرکز، واحد – تهران آزاد دانشگاه مهار، روحی
 حبابی، بهمن مصر، و ایران معامالت در حبس حق تطبیقی مطالعه .81

 مرکز واحد – تهران آزاد دانشگاه ،88 تابستان
 – تهران آزاد دانشگاه جعفری، احمد پزشکی، تعهدات آثار و ماهیت .87

 85 پاییز مرکز، واحد
 آن، مورد در دولت اختيارات و معادن مالكيت حقوقي و فقهي بررسي .84

 ریزی،برنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه زاده،حاجی امیر
 87 آبان

 هفاطم غیرمنقول، اموال بر دولت مديريت و مالكيت آثار تفاوت تحليل .83
 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه صالحی،

 و معروف به آمرین از حمایت قانون قلمرو در مدنی مسئولیت ابعاد .88
 و آموزش عالي موسسه کالنی، جواد ف 58/0/87 مصوب منکر از ناهیان

 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش
 ثبات شرط مورد در ایران خارجی گذاریسرمایه مقررات و قوانین رویکرد .71

 و آموزش عالي موسسه ذوالفقاری، سمانه عملی، هایرویه بر تأکید با
 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش

 ر،مص و انگلیس ایران، حقوق در خانواده حقوق تحوالت تطبیقی بررسی .70
 و آموزش عالي موسسه محمدی، محمد دکتری، رساله مشاور استاد

 ریزیبرنامه و مديريت پژوهش
 مرضیه دکتری، رساله مشاور استاد حقوقی، فعل ترک اجرای ضمانت .75

 تهران نور پیام دانشگاه زادگان، تقی



 

 

 حقوق تطبیقی مطالعه با قضایی رویه در تأدیه تأخیر خسارت .8
 چاپ نوبت در خوشنودی، رضا و جویباری میرزانژاد اکبر فرانسه،

 قضائیه قوه انتشارات
 


