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کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

مولف

عنوان

نسخه

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل 1

مهراب داراب پور

2

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل 2

مهراب داراب پور

2

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل 3

مهراب داراب پور

2

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل 4

مهراب داراب پور

2

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل 5

مهراب داراب پور

2

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل 6

مهراب داراب پور

2

اصالحات ارضی وگامهای صدور اسناد مالکیت زمین و ساختمان

حسین اصالحی

2

در ایران
سازملن تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه ارزشی

مهسا فرحان جم

2

حقوق خصوصی سازی و قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای آن

عاطفه آجری آیسک

2

حقوق دعاوی  7تحلیل ها و منتخب آرای قضایی

عبداهلل خدابخشی

2

حقوق مدنی وصیت ارث شفعه

حسین صفایی ،شعبانی

2

محمد علی معیر

2

متون فقه 4

فقه جزاء قوانین و مقررات کیفری در اسالم

محمدی
منتخب حقوق جزای عمومی

فخرالدین عباس زاده

2

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

سحر صالح احمدی

2

حقوق مدنی  6عقود معین

رسول ملکوتی

2

نظریه های حقوقی و لوایح

مهدی شهیدی

2

عنوان
اخالل در نظام اقتصادی کشور

مولف

نسخه

سهیل کبیری ،علی
اصغر شفیعی

2

شرح کامل قانون مجازات اسالمی در نظام عدالت کیفری ایران

امین گلریز

2

حقوق مالکیت اراضی و امالک مجاور آب های سطحی

رحیم پیلوار ،سعیده
فرخی

بررسی حقوق حاکم بر چاه های آب و قنات ها در ایران

2

رحیم پیلوار ،مریم
رجبی

2

حقوق اداری اموال (اموال عمومی)

حامد کرمی

2

هندبوک قوانین حقوقی و کیفری آوا

منصور قراِئی

2

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

سعید صالح احمدی

2

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

محمد مرچیلی ،علی

2

حاتمی ،محسن قرائی
حقوق مدنی  2اموال و مالکیت

رسول ملکوتی

2

آیین تنظیم قرار دادهای بین المللی (آموزش قراردادنویسی به

احمد متولی ،سمانه

2

زبان انگلیسی)

کافتری

نظام حقوقی و مناقصات و معامالت دولتی و عمومی

رضا پاکدامن

2

ادله اثبات دعوا

عباس کریمی

2

قضاوت و میزان آن

سروش ستوده جهرمی

2

حقوق اساسی ()1

حسن خسروی

2

حقوق اساسی ()2

حسن خسروی

2

عنوان

مولف

نسخه

حقوق اساسی ()3

حسن خسروی

2

جرم دریافت وجه غیر قانونی ازمردم

ناصر آقا محمدی

2

آیین دادرسی مالیاتی

احمد غفارزاده

2

قراردادهای هوشمند (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا)

مهدی ناصر

2

مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه ای در حقوق ایران

جالل علیرضاپور

2

مختصر و نافع قوانین خاص جزاء

محد امین شمس

2

الدینی
فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

بهنام حبیبی درگاه

2

قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی

سعید صالح احمدی

2

آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین

عبداهلل شمس

2

اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری

محمدرضا الهی منش

2

وحید پایان ،معصومه
خدنگ
ثبت اسناد و امالک در آیینه سایر قوانین

محمد حسن بهادر،

2

مصطفی اعظمی
متونئ فقه  2فقه خانواده

محمد معیرمحمدی

2

متون فقه  3فقه عمومی و بین الملل به انضمام مباحث وصیت

محمد معیرمحمدی

2

و ارث
مختصر آیین دادرسی مدنی

محمد مهدی توکلی

2

عنوان

مولف

درآمدی جامعه شناختی بر جرم شناسی 2

کربین –کاکس و ...

2

درآمدی جامعه شناختی بر جرم شناسی 1

کربین –کاکس و ...

2

جرم شناسی در پرتو فقه امامیه

مجید آ قایی

2

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوقی

سعید و سحر صالح

کنونی

احمدی

مختصر آیین دادرسی کیفری

احسان حبیبی
دهکردی

حقوق بین الملل بشر دوستانه

نسخه

2

2

محمد و طارمه
المجذوب

2

بایسته های اصول فقه جلد اول

محمد معیرمحمدی

2

بایسته های اصول فقه جلد دوم

محمد معیر محمدی

2

قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

احمد باجالن ،مهدیه
عامری

2

دادگاه داوری ورزش

علی ملیح زاده

2

حقوق استارت آپ ها

خدایار سعید ورزی،

متون حقوقی  3و 4

سحر سیدتفرشی ها

2

هادی طالع خرسند،
بهاره احمد پور

2

حمیدرضا آقا بابائیان
مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی

عادل محمدی ،هژار
محمودی

2

عنوان

مولف

حقوق اساسی تطبیقی

بیژن عباسی

نسخه
2

حمیدرضا آقا بابائیان
مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی

عادل محمدی ،هژار
محمودی

2

حقوق اساسی تطبیقی

بیژن عباسی

2

آیین دادرسی کیفری

سجاد کاظمی

2

درامدی بر فلسفه مجازات

نربرت هرستر

2

حقوق مالیه اختصاصی

صادق منتی نژاد

2

شناسایی و مقابله با تقلب شرکا

سعید حقانی

2

مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

امید محمدی میالسی

2

شرح حقوق مدنی

ستوده جهرمی

2

چهل گفتار حقوقی

عباس کریمی

2

نظریه های اصول حقوقی

اومبرتو اویال

2

جرائم منافی عفت مستوجب حد

زهره نیک فرجام

2

جرائم امنیتی و مالی مستوجب حد

زهره نیک فرجام

2

قرارداد انتقال تکنولوژی

محمد احسنی افروز

2

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

الهام امین زاده

2

تحلیلی بر جرائم رایانه ای و مخابراتی

مهدی صنعتی ،مجید
عطایی جنتی

2

عنوان

مولف

کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی

روشنا روحانی

متون فقه  1فقه معامالت

محمد علی معیر

نسخه
2

محمدی

2

شرح جامع حقوقی مدنی نموداری

بهنام افشاری راد

2

حقوق تجارت ( 1شناسایی تاجر معامالت نام وعالئم تجاری)

رسول ملکوتی

2

آموزش جامع قرارداد نویسی

احمد متولی ،سمانه

2

کافتری
گفتارهایی ناظر بر سلول های بنیادی (رویکرد فقهی –حقوقی )

2

ایرج گلدوزیان ،احمد
پورابراهیم

ضمان قهری

رسول ملکوتی

2

مسئولیت مدنی صاحب کاال در واردات زمینی

شقایق صبوری

2

ادله اثبات دعوی ( به زبان ساده )

سعید توکلی کرمانی

2

حقوق درمانی( حقوق مردم در مراجعه به مراکز درمانی)

مجتبی باری

2

هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

علی رسولی ذکریا

2

قانون صدور چک در نظم حقوقی کنونی

محمد هادی اسالمی

2

قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی

صالح احمدی

2

مجموعه قوانین و مقررات تجاری

غالمحسین دوانی

2

محشای قانون تجارت جلد اول (مواد ) 19-1

احسان شمس ،سارا

2

خجسته

عنوان

مولف

فقه حکومتی

بهنام طالبی طادی

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

جلیل مالکی

2

مختصر حقوق جزای عمومی

محمد حسینی

2

مختصر حقوق مدنی

محمد مهدی توکلی

3

مختصر حقوق تجارت

محمد مهدی توکلی

3

پنهان کاری تجاری و معامالت بین المللی قانون و عمل

الیزابت ا.روا

1

نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابظین عام دادگستری در امور

محمد رضوی

1

کیفری

نسخه
2

