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 هوالحق و له الحمد

غلبه بر انفجار اطالعات با راهبرد : کلیات
 شناسیتابک

 یران:ت در حوزه ادبیات حقوق و قانون اانفجار اطالعا -1

 ضعیتیوکه  انفجار اطالعات در حوزه حقوق و قانون ایران آنستمنظور از 

نونی ل قاپدید آمده که آثار مکتوب و مدون تولید شده در ارتباط با مسای

نی واخزای که هزینه عمر هم کفاف باحقوقی بسیار فراوان شده به گونه و

 .دهدرا نمی ود در خصوص یک رشته خاص حقوقیهمه آثار موج

 .دهد به شرح زیر استمیکه این وضعیت را نشان  یمصادیق مشخص

ر دصفحه النه در کشورها بیش از سه هزار اری ساحجم مقررات گذ -1-1

 . سال است

 حدودع مقررات گذاری متنوع بوده به طوری که مصوبات جامر -1-2

 .شودمیمنتشر مییکصد مرجع در روزنامه رس

نظر از  و صرف -عام ی گان و صاحبان آثار حقوقی به معنانویسند -1-3

 ،باشندمیهزار نفر هستند که در قید حیات بر ده بالغ -آنها آثار کیفیت 

 ها یکتحصیلی تمام رشتهالای که تولید اثر حقوقی برای فارغبه گونه

 .شده استرط و ضرورتش
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نشریاتی که دارای زمینه  یانشریات حقوقی محض و تعداد  -1-4

 .استدویست نشریه  بالغ بر ،حقوقی هستندمطالعات 

 زارهشود بالغ بر میتعداد مقاالت حقوقی که در طول سال تولید  -1-5

 .مقاله است

 . تعداد کتب چاپ اول حقوقی بالغ بر هزار عنوان کتاب است -1-6

زایش یافته و به شدت نیز در حال های حقوقی جدید افرشته -1-7

 حقوق ،حقوق شرکتها ، زهایی نظیر حقوق نفت و گارشته ؛گسترش است

یچ هقبل  که تا چند سال ...و حقوق بورس و اوراق بهادار، فناوری اطالعات

 .ها نبوداز آن یخبر
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آثار منفی و مثبت انفجار اطالعات در حوزه ادبیات حقوق  -2
 و قانون ایران:

 : زپی آیند اولیه انفجار اطالعات در حوزه ادبیات حقوق عبارتست ا

 ی مختلف حقوقیهاگیج کنندگی اطالعات در زمینه انبوهی و -2-1

ق و اهمیت یابی و پیدایش خدمات ناوبری اطالعات در زمینه حقو -2-2

 قانون

رسانی( )کتابداری و اطالعطراحی خدمات ناوبری اطالعات  -3

 حقوقی:
 منظور از این خدمات، پیدایش رشتۀ جدیدی است که طی آن اطالعات

یدا پطبقه بندی شده و قابلیت بازیابی سریع  ی مختلفهاحقوقی با روش

 کند برخی از این خدمات عبارتند از:می

 ی حقوقی: هاتدوین فهرستگان -3-1
تهیه  هافهرست فهرستاست که طی آن  اثریمنظور از فهرستگان 

المعارف حقا )حقوق و  خدمات توسط دایرةاین  نمونه ای از ؛شودمی

 بالغ بر سی ،در این برنامه .قانون ایران( زیر نظر نگارنده طراحی شده است

 ولین فهرستگان با عنوانا .جلد فهرستگان در دست تهیه است
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در دو مجلد و حدود دو هزار صفحه  «فهرستگان اصطالحات حقوقی»

 128در  اصطالحات حقوقی کهمی در این فهرستگان تما .تهیه شده است

یعنی مشخص  .ستآدرس دهی شده ا ،جلد کتاب مختلف تعریف شده اند

و در کدام  ؟هادر کدام کتاب «موجد حق» اصطالح که مثالً شده

قابلیت انتقال  ،نرم افزار این اثر .تعریف شده است ؟هاصفحات آن کتاب

توان به سرعت به میبه کمک فهرستگان  .باشدمیسریع به متن را دارا 

 .تعریف واژگان مورد نیاز در منابع مختلف دسترسی پیدا کرد

 ها: تدوین کتابشناسی -3-2
یی که در هامقاالت و پایان نامه ،مشخصات کتب ،خدمات کتابشناسی رد

خدمات  .شودمیآوری جمع ،خصوص موضوع خاصی نگاشته شده است

عات مورد کند که افراد امکان بازیابی سریع اطالمیکتابشناسی کمک 

 .به سادگی داشته باشند در هر پژوهش نیازشان را حسب مورد

 :بر خدمات ناوبری اطالعات حقوقی تمرکزآثار  -4
و خصوصا سرعت پیدایش  میی علهاانفجار اطالعات در سایر رشته

 اطالعات جدید و منسوخ شدن اطالعات قبلی موجب شده است که
 .معنای جدیدی تغییر کند از تعریف سنتی و گذشته به «معنای علم»

شد و میتأکید  «محتوادانستن » زیرا در تعریف علم با نگرش سنتی بر
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جدید به جای تأکید بر اما در نگرش  .استتر هرکس که بیشتر بداند عالم

با این  .باشدمی، «محتوا دانستن آدرس»تأکید اصلی بر، دانستن چیزها

نیز این قانون توان نتیجه گرفت که در دانش و حرفه حقوق و می ،مقدمه

کسی است که هرچه  م حقوقیعنی عالِ ؛تحقق است وضعیت در شرف

چنین  .ی که در زمینه تخصص وی وجود داردبیشتر آگاه باشد به منابع

تواند با سرعت بیشتری مطالب مورد نیاز خودش را در آن میشخصی 

 .منابع جستجو کند
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آیندهای آن در دار وضعیت انفجار اطالعات و پینمو -5
 :حوزه حقوق و قانون ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 نانفجار اطالعات در حوزه ادبیات حقوق و قانون ایرا

 انبوهی مقررات و قوانین -1

 انبوهی نویسندگان -2
 هاانبوهی کتب و مقاالت و پایان نامه -3

 کنندگیانبوهی و گیج -4

 اطالعات حقوقی 

 

 پدیداری خدمات ناوبری اطالعات حقوق و قانون ایران

 هافهرستگان نویسی -1

 هاکتاب شناسی -2

 سایر خدمات -3

 نمونه پیش رو، کتاب شناسی داوری
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 کتابشناسی داوری:  ،نمونه پیش رو -6
تری از خدمات کتابشناسی در حوزه عینیتر و دقیقبه منظور درک 

این مجموعه به ارائه کتابشناسی داوری در حقوق  درحقوق و قانون ایران 

 .پردازیممیو قانون ایران 

 .بخش تنظیم شده است 3این مجموعه در  

ی که در ارتباط با داوری چاپ مشخصات مجموعه کتابهای ،در بخش اول

ات مقاالتی که در ارتباط با شخصم ،در بخش دوم .آورده شده استشده، 

یی که با هانامهپایانمشخصات  ،ی چاپ شده است و در بخش سوموراد

در بخش اول مشخصات  .شودمیارائه  ،موضوع داوری نگاشته شده است

عنوان کتاب آورده شده است که در خصوص داوری حقوق و  99تعداد 

 حقوق: ترین این آثار عبارتند ازمهم از قانون ایران نگاشته شده است

عبداهلل خدابخشی،  قضایی دکتر رویه در آن به مربوط دعاوی و داوری

داخلی تألیف  داوری حقوق زاده ومرتضی یوسف داوری تألیف دکتر آیین

 و دکتر حمیدرضا نیکبخت و... دکترحمیدرضا پرتو و کریمی عباس دکتر

مقاله آورده شده است و در بخش  335 مشخصات در بخش دوم تعداد

قبل از ارائه این  .نامه ارائه شده استپایان 103مشخصات  سوم تعداد

تحقیق الزم است به دو قانون مهم و اساسی در حوزه کتابشناسی اشاره 

 .شود
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 بنیادی ترین قانون کتابشناسی: ،منع ارزشگذاری -6-1
 ه اینبرشته نوپایی است و نظر  ،حقوقنظر به این که خدمات کتابشناسی 

م الز، که در این مجموعه به صورت خاص کتابشناسی داوری ارائه شده

، هامقاالت و پایان نامه، با نگاهی به لیست کتباست تأکید شود که 

ا ممکن است تصور شود که برخی از آنها فاقد ارزش علمی هستند و ی

رفی داوری معو منابع  کتبارزش قابل توجهی ندارند و نباید در زمره 

ترین و ایپایه «نع ارزشگذاریم». اما باید توجه داشت که وندش

هدف اصلی در انجام خدمات . ترین قانون کتابشناسی استبنیادی

دانش و اطالعات تولید شده حول موضوع »کتابشناسی آن است که 

بر این اساس، حتی اطالعاتی که ممکن  .جمع آوری شود «کتابشناسی

 د جمعاز نظر فلسفه کتابشناسی بای، است فاقد ارزش علمی شناخته شوند

حت و حکم بر ص محتوازیرا ارزشگذاری و ارزیابی  .آوری و مشخص شوند

 .است« پژوهشگر موضوعی»و بطالن مفاد آنها در حوزه مأموریت 

دیشد مانعیت کتابشناسی بینو  جامعیتفقط باید بهپژوهشگر کتابشناسی 

 .و به ارزیابی محتوا وارد نشود
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 : قانون دوم کتابشناسی به روزرسانی مستمر -6-2
رسد و باید نمیهیچ وقت به پایان مطابق این قانون خدمات کتابشناسی 

روزرسانی همواره باید تکمیل عالوه بر به .طور مستمر به روزرسانی شودبه

فراموش . پراکندگی منابع و مقاالت استاین قانون ناشی از . و تنقیح شود

نخواهیم پس هیچ وقت . نکنیم که در شرایط انفجار اطالعات هستیم

توانست همه آنچه که بشریت در موضوع خاصی تولید کرده است را کامل 

های پس باید صبور باشیم و نسل. فراهم کنیمجا یکو بدون نقص در 

کتابشناسی تولید و تهیه کنیم تا بتوانیم از ثمرات و فواید آن متعدد از هر 

 اهلل تعالیبعون .مند شویمبهره

 

 

                      زاده  شیدرو محمد

عالمه یحقوق یها دانشنامه  یپژوهش مرکز سیرئ  

 





 حوزه داوریمشخصات کتب تدوین شده در بخش اول:

ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

1 
حقوق داوری و دعاوی 

مربوط به آن در رویه 

 قضایی
دکتر  -خدابخشی

 عبداهلل
شرکت 

سهامی 

 انتشار
800 1391 1 

 آیین داوری 2
دکتر -زادهیوسف

 مرتضی
شرکت 

سهامی 

 انتشار
288 1393 2 

 حقوق داوری داخلی 3
عباس  دکتر-کریمی

دکتر -و پرتو

 حمیدرضا
 2 1392 328 دادگستر

4 

مجموعه مقاالت 

همایش صدمین سال 

تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران
 3 1391 477 شهر دانش محمد-کاکاوند

5 
داوری و احکام راجع به 

 1 1380 271 فردوسی یداهلل-بازگیر آن

6 

 مجموعه قوانین داوری

اسناد داخلی و 

المللی و نمونه بین

 های داوریفرم
 1 1389 385 آداک غالمرضا-اخالقی

7 
هیأت داوری بازار اوراق 

 بهادار
دکتر -سوادکوهی

 2 1388 174 بورس سام

8 
 داوری در حقوق ایران

 
-خورشیدیمحمدی

 1 1390 200 بهنامی محمد
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

9 
های نقد سلسله نشست

 -رأی مطالبه وجه

 رأی داوراعتراض به

پژوهشگاه قوه 

 قضائیه
پژوهشگاه 

 - 1393 34 قوه قضائیه

10 

مبانی فقهی آیین 

دادرسی مدنی و تأثیر 

 آن در رویه قضایی
 )جلد دوم( 

)دالیل اثبات، تصمیم 

دادگاه، رسیدگی 

العاده، تجدیدنظر و فوق

خسارات  داوری و

 دادرسی(

دکتر -خدابخشی

 عبداهلل
شرکت 

سهامی 

 انتشار
344 1390 1 

11 
گزیده آراء داوری مرکز 

داوری اتاق ایران جلد 

 (1383-1387اول )
 3 1392 576 شهر دانش محمد-کاکاوند

12 
داوران )دیوان جرح 

 -داوری دعاوی ایران

 ایاالت متحده(
 3 1390 317 شهردانش محمد-کاکاوند

13 

مجموعه مقاالت 

نامه دهمبن جشن

سالگرد تأسیس مرکز 

 داوری اتاق بازرگانی

دکتر محسن -محبی

 1 1393 518 شهردانش محمد-و کاکاوند

14 

منابع قانونی حقوق 

الملل خصوصی و بین

 داوری 
 المللی(بین -)داخلی

و  ندکترهمایو-مافی

 1 1392 503 مجد حسین -کاویار
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

15 
الملل و حقوق بین

 المللیهای بینداوری

دکتر -صفایی

 4 1392 296 میزان سیدحسین

16 
داوری در حقوق 

 فرج اهلل-هدایت نیا خانواده
پژوهشگاه 

فرهنگ و 

اندیشه 

 اسالمی
328 1387 1 

17 
رویه قضایی دادگاههای 

تجدیدنظر استان تهران 

 «داوری» در امور مدنی
دکتر -زندی

 - - 133 جنگل محمدرضا

18 
های کلیدی آیین نکته

 دادرسی مدنی )داوری(
معاونت آموزش و 

 - 1389 104 جنگل تحقیقات قوه قضائیه

19 

ادله اثبات دعوا در 

های های داورینظام

داخلی و تجاری 

المللی با تأکید بر بین

 رویه قضایی

 1 1392 176 جنگل محمدعلی-مقنیان

20 
آیین رسیدگی داوری 

 رانیالمللی اتجاری بین
دکتر -مرتضوی

 1 1392 372 جنگل عبدالمجید

21 
المللی در داوری بین

 دعاوی بازرگانی
دکتر -امیرمعزی

 3 1390 616 دادگستر احمد

22 
داوری بازرگانی 

 المللیبین
دکتر -امیرمعزی

 1 1392 276 دادگستر احمد

23 

آرای دیوانعالی کشور 

( 1در امور حقوقی )
)صالحیت، داوری، خسارات، 

امور حسبی، وقف، معامله، 

 فضولی، تهاتر و غصب(

 2 1382 390 بازگیر یداهلل-بازگیر
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

24 
آئین داوری در نظام 

 حقوقی کنونی

 

 1 1393 292 ابتکار دانش ابوالفضل -مجدد

25 
مشروح مذاکرات 

مجلس شورای اسالمی 

 پیرامون داوری

مجلس شورای 

 اسالمی

مرکز 

های پژوهش

مجلس 

شورای 

 اسالمی

304 1387 1 

26 

تشریفات دادرسی مدنی 

در آیینه آرای دیوانعالی 

کشور داوری و احکام 

 راجع به آن
 1 1380 271 فردوسی یداله-بازگیر

27 

)کلیات داوری، داوری 

شرایط قانونی و 

های داوری، محدودیت

های حل تعارض در داوری

 المللی(تجاری بین

 2 1393 191 نگاه بینه موسی-پاشابنیاد

28 

حل و فصل اختالفات 

ناشی از ثبت عالئم 

تجاری در حقوق ایران 

و اسناد و رویه 

 المللیبین

مرتضی -نجفی اسفاد

 فرحناز-و داوری
 1 1391 248 خرسندی

29 

آیین دادرسی مدنی 

 کتاب سوم 
)طواری دادرسی، داوری، 

 هزینه دادرسی(
 4 1386 352 میزان قدرت اله-واحدی



                  ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شناسی داوریکتاب

 021-63877101وری منابع: آواحد تهیه و فراهمعالمه است.های حقوقی تمام حقوق محفوظ و مخصوص مرکز پژوهشی دانشنامه  98از 21صفحه

 

 

ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

30 
الملل حقوق تجارت بین
 )جلد هفتم( 

 الملل()داوری تجارتی بین
 2 1392 365 جنگل حسین-خزاعی

31 

حقوق کارشناسی 

اطالعات عمومی 

حقوقی ویژه 

 کارشناسان و داوران

دکتر  -زادهیوسف

 مرتضی
 1 1387 339 یادآوران

32 

 یدگیرس ژهیو فاتیتشر

 نییدولت در آ یبه دعاو

 رانیا یمدن یدادرس

 ندهینما ،یدادرس نهی)هز

 (یداور صلح، ،یحقوق

 1 1392 173 جنگل امین-پاهکیده

33 
 شرط داوریاستقالل 

)مبانی، آثار و شرایط در 

 حقوق ایران و انگلیس(
-شیخ محمدی

 مرضیه
 1 1392 232 جنگل

34 
قلمرو کیفری در حقوق 

)دادرسی عادالنه در ایران 

 های غیر قضایی(رسیدگی
 1 1393 224 میزان داور-مهدوی

35 
نقش دادگاه در 

های ملی و داوری

 فراملی
-بختیاری فر

 محمدهادی
 1 1393 192 جنگل

36 
گزیده آراء داوری مرکز 

)جلد داوری اتاق ایران 

 (1388-1390دوم( )
 2 1393 444 شهر دانش محمد-کاکاوند

37 
 یداور یاعتراض به رأ

 یتجار یهایدر داور

 یالمللنیب
 1 1393 438 شهر دانش رضایعل-یرانشاهیا
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

38 
بر حقوق و  یمقدمه ا

 1 1394 672 شهر دانش محمد-کاکاوند یداور هیرو

 داور یابطال رأ 39
معاونت آموزش و 

 قوه قاتیتحق
 قضاییه

 1 1390 60 نیراه نو

40 
 یمشورت یهاهینظر

 یداور
اتاق  یمرکز داور

 و عیو صنا یبازرگان
 رانیا معادن

 0 تا یب 18 ندارد

41 
ارجاع به  یموارد الزام

 یداور
 1 1392 80 ابتکار دانش ابوالفضل-مجدد

42 
 یداور یهاوانید

 1 1390 216 یخرسند الیل-یطوس یرضو افتهی نقصان

43 

شده  یقواعد بازنگر
  ترالیآنس یداور

و ( 2010ژوئن  25)
 در یمواز یهایدگیرس

 یداور

 1 1389 368 زانیم زیپرو-نیمع یانصار

44 
 یشرط داور یطرفیب

)مجموعه مقاالت فقه 
 (یمدع ایمتهم است 

 محمد-سروش

روزنامه 
 یجمهور
 یاسالم

 رانیا

112 1389 1 

45 

 تعارض آثار و تیماه
 مراجع و یمل یهادادگاه

 یالمللنیب یداور
 (یقیتطب)مطالعه 

 1 1395 223 مجد الیش-یطاهر

46 
قابل ریغ یداوریآرا

اجرا در قلمرو تجارت 

 المللنیب
 1 1394 176 مجد فاطمه-یموسو
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

47 
به  یداورالزام مرجع 

 حق موجد قواعد تیرعا
 وماهور -یرینص

 شهاب-یشهاب
 1 1395 245 مجد

48 
 یبر قانون داور یشرح

 ونیهما-یماف رانیا یالمللنیب یتجار

دانشگاه 

 ییعلوم قضا

و خدمات 

 یادار

602 1395 1 

49 
 وانیدیآراگزارش

-رانیا یدعاو یداور

 )جلد اول(متحده  االتیا
 یمرکز امور حقوق

 یالمللنیب

معاونت 

 ن،یتدو

 و حیتنق

 انتشار

 و نیقوان

 مقررات

350 1395 1 

50 
از  یجبران خسارت ناش

 ینقض قرارداد در داور

 یالمللنیب یتجار
 1 1396 234 شهر دانش مسعود-این ییرضا

51 
 هیسرما یهایداور

 و یخارج یگذار

 متقابل یدعاو
 1 1396 103 یخرسند محسن-یزارع

52 
 یداور أتیه هیرو

 بورس و اوراق بهادار 

 (95سال  انی)تا پا
 وجعفر -یجمال

 محمد-یصادق
 1 1396 699 بورس

53 
در  یسازش و داور

 حل اختالف یشوراها
و  معاونت آموزش

قوه  تحقیقات

 قضاییه

 1 1386 24 قضا

54 
 وانید یگزارش آرا

-رانیا یدعاو یداور

 )جلداول(متحدهاالتیا
 یعل-یماروس

مرکز امور 

 یحقوق

 یالمللنیب

109 1390 0 
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

55 
 وانید یگزارش آرا

 االتیا-رانیا یداور

 )جلد دوم( کایمتحده امر
 یعل-یماروس

مرکز امور 

 یحقوق

 یالمللنیب

812 1391 0 

56 

 وانید یگزارش آرا

 االتیا-رانیا یداور

  کایمتحده امر
 )جلد سوم(

 یعل-یماروس

مرکز امور 

 یحقوق

 یالمللنیب

731 1390 0 

 (6-2) یدعاو حقوق 57
دکتر  -خدابخشی

 عبداهلل
شرکت 

سهامی 

 انتشار
 1 1397 ج6

58 
نیب یتجار یداور

 یقیتطب یالملل

لوکاس  و،یلانیجول

استفان  س،یستلیم

کرول مترجم: محمد 

مجنده،   یبیحب

 -دارقهیطر
 ابوالفضل 

دانشگاه 

 دیمف
820 1392  

59 
 دیمجموعه مقررات جد

 یدرباره داور ترالیآنس

 یالمللنیب

دکتر  -یمحب

 ار،یکاو –محسن

  نیحس

 سوم 1395 200 یخرسند

60 
و مقررات  نیقوان

 یداور یکاربرد

دکتر   -یمحب

 محسن 
  1395 223 زانیم

 یداور نییقواعد و آ 61

دکتر  -یمحب

 -یفیس ،محسن

 جمال

 یمرکز داور

اتاق 

و  یبازرگان

و  عیصنا

 رانیمعادن ا

 86،81

 ص
1390  
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

62 

در حقوق ینظام داور

نیاسالم و حقوق ب

 یبررس)الملل معاصر 

 (یقیتطب

 لوفرین -یمانیسل

 -جاوانه  افریبهن

 دکتر احمد رضا

  1396 200 جنگل

ساختار ) نیآنال یداور 63

 ها( یژگیو و یشناس

 رضا  -یمسعود

 با مقدمه 

  ایدکتر لع -یدیجن

شرکت نشر 

 نهیبه

 ریفراگ

128 93 
چاپ 
 اول

64 
 وانیدر د تیصالح

 یالملل نیب یداور

محمد  -بردبار

  نیحس
  1384 455 ققنوس-

65 
 یمجموعه اسناد کاربرد

 یبازرگان یداور

 المللنیب

، یمهد -یدیسع

-یخلخال

،  دمحمدحسنیس

 مهرداد -یاوشیس

  1397 144 دیمد

66 
 

 یبازرگان یداور

 یالمللنیب

دکتر  -یرمعزیام

 احمد 
  1396  دادگستر

 یداور نییقواعد و آ 67
 -پورینب

 نیمحمدحس

 یمرکز داور

اتاق 

و  یبازرگان

و  عیصنا

 رانیمعادن ا

 1390  

68 
 یداور یآرا یاجرا

 یخارج یبازرگان
  1397  شهر دانش  ایلعدکتر -یدیجن

69 
 یتجار یداور

 (یداور نیی)آ یالمللنیب

 -بختکین

 درضایحم

موسسه 

مطالعات و 

 یپژوهشها

 یبازرگان

 1391  
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

70 
 تیبر قابل یدرآمد

 یهایارجاع در داور

 یالمللنیب یجار

 جواد  -یدیس
، جنگل

 جاودانه
 1392  

71 

 

 یتجار یداور

  یالمللنیب
 (یداور نیی)آ

  1397  سمت یرویش نیعبدالحس

72 
 یتجار یداور

 یو چالشها یالمللنیب

 یرو شیپ

  1396  ماهواره فردیبابک وثوق

73 
اجراء  یموانع و ضمانتها

 یداور یدر آرا

 یالمللنیب

  یعل -پاشاپور

، یراه دکتر

سنجش و 

 دانش

 1396  

74 

عوامل زوال 

در  یداور ینامهموافقت

 یدادرس نییقانون آ

 یقانون داور ،یمدن

 رانیا یالمللنیب یتجار

 ترالیو آنس

 -مطلقییپارسا

 ساناز 

سنجش و 

 دانش
 1396  

75 

 یدر نظام حقوق یداور

 یآلمان: قواعد داور

 یداور یآلمان یموسسه

 آلمان یو قانون داور

، دیوح -یتیهدا

  دینو -رهبر
  1394  یخرسند

 المللنیب یداور 76

 -درکهیلیاسماع

 -یگیریمیرح،صالح

 محمدباقر

  1396  نیبجهان
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

  نیدحسیس -یبینق یو مقررات داور نیقوان 77

 یمرکز داور

 ،رانیاتاق ا

 بان رانیا

 1384  

  نیدحسیس -یبینق نامه یداور 78

 یمرکز داور

 ران،یاتاق ا

 بان رانیا

 1384  

79 
به  یکاربردنگرش 

در  یموضوع داور

 رانیحقوق ا

  1390  فکرسازان محمدباقر  -یسرو

80 
 یتجار یداور

و مداخالت  یالمللنیب

 یمل یهادادگاه

  1396 164 چراغ دانش  رضایعل -یاحد

81 
درج شروط  طیشرا

در قراردادها و  یداور

 یالمللنیمعاهدات ب

 ندا  -یهاشم
جنگل، 

 جاودانه
182 1396  

82 
 یقراردادها لیتحل

 یهاشرکت نیب یداور

 هاو دولت یالمللنیب

، اسری -زادهیبهشت

 زدان،ی -یگلستان

، فرهاد -یمیپوررح

، رضا -یمهراب

، یمهد -بهروج

 فرهاد  -یدوکوشکان

 زدانی

 یگلستان
 1397  
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

83 

و قواعد  نیمجموعه قوان

و  ی)داخل یداور

( به همراه یالمللنیب

 بیتصو ها،نامهنییآ

و  هاونیکنوانس ها،نامه

 یالمللنیب یتجار یداور

 نگاه کیدر 

، درضایس -یموسو

  یعل -یصادق
  1396  هزار رنگ

84 

و  نیمجموعه کامل قوان

و  ی)داخل یقواعد داور

( به همراه یالمللنیب

 ها،نامهنییآ نیآخر

 هانامهبیتصو

 ها ونیکنوانسو

  1394 268 قانون و قلم  نیحس -انیقربان

 یداور نیمجموعه قوان 85

موسسه  یگروه علم

آزاد  یآموزش عال

 چتر دانش

  1394 168 چتر دانش

86 

حقوق حاکم در 

 یتجار یهایداور

)از منظر  یالمللنیب

اتاق  یداور هیرو

و  یالمللنیب یبازرگان

 (یقیحقوق تطب

  1396  زانیم یمحمدتق -یعابد

87 
: یداور نیمجموعه قوان

 یالمللنیب -یداخل
  1396 48 برازش  یدمهدیس -کماالن
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

88 
موارد جواز رجوع 

در حقوق  یداوربه

 و فقه یداخل

  1388  ینظر  انیک -یفوالد

89 

و  یقانون طیشرا: یداور

 یداور یهاتیمحدود

حل تعارض در 

 یتجار یهایداور

 یالمللنیب

  1393  نهینگاه ب یموس -ادیپاشابن

90 

مرکز  یآراء داور دهیگز

 رانیاتاق ا یداور

( به 1383 - 1387)

 یانضمام قواعد داور

 رانیاتاق ا یمرکز داور

  1396  دانش شهر محمد -کاکاوند

91 
از منظر  یقواعد داور

 یقیحقوق تطب
  رضایعل -یرزائیم

جنگل، 

 جاودانه
858 1390  

92 
 یآرا یو اجرا ییشناسا

 رانیدر ا هایداور

 دکتر-بختکین

  درضایحم

موسسه 

مطالعات و 

 یپژوهشها

 یبازرگان

 1391  

93 
 نیب یتجار یداور

 یقیتطب یالملل

-مجنده یبیحب

 محمد

دانشگاه 

 دیمف
820 1391 

 چاپ
 اول

 الدن ،یدیتمج یالملل نیب یداور 94
 فرهنگ

 یشناس
168 1390 

 چاپ
 اول

95 

 نیب یشورا یراهنما

 یتجار یداور یالملل

 مانیپ ریتفس یبرا

1958 

 نیرحسیم-انیعابد

 رضا-و افتخار
  1394 170 شهردانش
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ف
دی

ر
 

تعداد  ناشر نویسنده عنوان
 صفحه

سال 
 نشر

نوبت 
 چاپ

96 

در  یداور ندیفرا
 یگذارهیسرما یقراردادها

در صنعت نفت  یخارج
 رانیا

  ژ،یگالو -یالماس

 -یمحمدخیش

   هیمرض

دانش  مینس

 فردا
150 1396 

 چاپ
 اول

97 
و مقررات مربوط  نیوانق

 یبه داور
 1391 128 جاودانه عاطفه ،یزاهد

 چاپ
 اول

98 
مرکز  یآراء داور دهیگز

)جلد  رانیاتاق ا یداور
 (1395-1393م( )سو

 1396 410 دانششهر  محسندکتر  -یمحب
 چاپ
 اول

99 
درسهایی از داوری های 

 بین المللی 
 1396 272 خرسندی  مجتبی  –اصغریان 

 چاپ
 اول



یشده در حوزه داور نیتدو مقاالتمشخصات  بخش دوم:   

یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

1 
 یهانییاستانداردها و آ

 جرح داوران

-گل میابراه
 رضایعل

 )ترجمه(

 هینشر یمجله حقوق
نیب یحقوق امور مرکز

بهار و  36شماره  یالملل
 86تابستان 

30 1386 

2 

در  یگذارهیسرمامفهوم
وحل مرکز یداور هیرو

هیفصل اختالفات سرما
 (دیکسی)ا یخارج یگذار

-یمیابراه
 و دنصرالهیس

-زادهسلطان
 سجاد

 یالمللنیب یمجله حقوق
 بهار 31 سال 50 شماره
 1393 تابستان و

32 1393 

3 

راجع به اموال  یصلح دعاو
ارجاع  ای یو دولت یعموم

اصل  ی)بررس یآن به داور
 (یقانون اساس 139

-یمیابراه
 ییحی

 39 شماره قانون امیپ
 1388 زییپا

12 1388 

4 
 یحقوق تیماه و نهیشیپ
 رانیا یدعاو یداور وانید

 کایامر متحده االتیا و

 یمیابراه
 ابوذر-ترکمان

حقوق  قاتیمجله تحق
 یفریو ک یخصوص

سابق(  استی)حقوق و س

 28شماره  12دوره 
 95تابستان 

18 1395 

5 

 در نیحل تعارض قوان
 یداور بر حاکم قانون

 یالمللنیب یتجار

-ایارفع ن
 و دیبهش

 هیسم-یقاسم

 قاتیفصلنامه تحق
 31 شماره آزاد یحقوق

 1395 تابستان
12 1395 

6 
یطرفیاصل استقالل و ب

 یالمللنیب یتجار یدر داور

-نژاد یاسد
 دمحمدیس

دوفصلنامه دانش 
شماره  یوپژوهش حقوق

 زمستان و زییپا 2
1391 

24 1391 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

 یشروع به داور 7

-نژاد یاسد
 و دمحمدیس

 وسفی-فروتن

 حقوق قاتیمجله تحق
 یفریک و یخصوص

 استیس و)حقوق 
 شماره 11 دوره( سابق
 1394 تابستان 24

16 1394 

8 

 یداور یآثار اعتراض به رأ
 یهاونیدر کنوانس

 یداخل حقوق و المللنیب
 کشورها

-یاسکندر
 نیحس

فصلنامه حقوق ، دوره 
 1389، 4، ش 40

17 1389 

9 

سازمان و هادولت اریاخت
در مراجعه به  یدولت یها

 یالمللنیب یتجار یداور

 عایرب-ینیاسک
دانشکده حقوق و مجله 

 سابق یاسیعلوم س
 1369 زمستان 25 دوره

47 1369 

10 

 یاجرا و ییشناسا فاتیتشر
 یآرا و یخارج احکام

 المللنیب حقوق در یداور
 فرانسه یخصوص

 عایرب-ینیاسک
 یالمللنیب یمجله حقوق

 69 زمستان و زییپا
 13 شماره

49 1369 

11 
 یداور در نیتعارض قوان

 یالمللنیب یتجار
 عایرب-ینیاسک

 یالمللنیب یمجله حقوق
 68 زمستان و زییپا

 11 شماره
60 1368 

12 
 در یدعاو یریپذ یداور

 رانیا حقوق
 عایرب-ینیاسک

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

14 1391 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

13 

اصل استقالل  ینظر یمبان
از  یموافقت نامه داور

در حقوق  یقرارداد اصل
 یقیتطب

 عایرب-ینیاسک
 دهم سال - دینامه مف
 43 شماره -

25 1383 

14 
 یدر قراردادها یداور

 طیشرا موضوع یمانکاریپ
 مانیپ یعموم

 یلیاسماع
-یسیهر

 میابراه

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

14 1391 

15 
و حقوق قابل  ینظم عموم

 در یدعو تیاجرا در ماه
 یالمللنیب یداور

محمد -یاشتر
 )ترجمه(

دفتر  هینشریحقوقمجله
 یخدمات حقوق

 9شماره  یالمللنیب
 66و زمستان  زییپا

42 1366 

16 
 یدعاو یداور وانید
 متحده االتیا -رانیا

یافتخارجهرم
 گودرز-

 یالمللنیب یمجله حقوق
 سال 17 -16 شماره

1371-1372 
84 

1371-
1372 

17 

-رانیا یدعاویداوروانید
 عملکرد و متحده االتیا

 حقوق قلمرو در آن
 المللنیب

یافتخارجهرم
 گودرز-

 یحقوق قاتیمجله تحق
 بهشتیارد 15 شماره

1373 
88 1373 

18 
آن  یداور یحقوق یهاجنبه

 نیال

-السان
 یمصطف

 -2جلد دینامه مف
 2شماره

26 1347 

19 
 یدر قراردادها ینهاد داور

 یالمللنیحسابگرانه ب

-السان
و  یمصطف
-یمنوچهر

 محمدرضا

داور  یمجله حقوق
 زییسال اول پا 1شماره 

 84و زمستان 
15 1384 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

20 

 یموجه و مدلل بودن رأ
بر  یبا نگاه یداخل یداور

 ییقضا هیرو

 یسیع-ینیام
-یمنصور و

 عباس

پژوهش حقوق 
 22شماره  یخصوص

 1397بهار 
28 1397 

21 
 در یدائم مانع اثر با راداتیا

 یالمللنیب یتجار یداور

 یعل-یانصار
 یو عسکر

 جواد-یدهنو

 یهاشهیپژوهشنامه اند
 4 شماره یحقوق

 1393 زمستان
19 1393 

22 
 یموقت مانع اثر با راداتیا
 یالمللنیب یتجار یداور در

 یعل-یانصار
 یو عسکر

 جواد-یدهنو

 یمجله حقوق
 79شماره  یدادگستر
 1391 زییپا

33 1391 

23 

 یدر داور یفراملقواعد 
 گاهیجا و المللنیب یتجار

 رانیا حقوق در آن

 یعل-یانصار
-نیو مب

 حجت

فصلنامه حقوق ، دوره 
 1389، 3، ش 40

19 1389 

24 
 انیجر ینیآثار فراسرزم

 یرأ به اعتراض یدادرس
 یداور

-یرانشاهیا
 رضایعل

 زمستان دیفصلنامه مف
 94 شماره 1391

17 1391 

25 
 یعموم نظم اریمع یبررس

 یرأ بر ییقضا نظارت در
 المللنیب یتجار یداور

-یرانشاهیا
 رضایعل

 المللنیب یمجله حقوق
 44 شماره

42 1389 

 یداور یرأ تیتابع 26
-یرانشاهیا

 رضایعل
 المللنیمجله حقوق ب
 43 شماره

42 1389 

27 

 در یداور تیقابل اریمع
 بر ییقضا نظارت اعمال

 یتجار یداور یرأ
 یالمللنیب

-یرانشاهیا
 رضایعل

 یحقوق قاتیمجله تحق
 تابستان 58 شماره

1391 
28 1391 

28 
نقض و توسعه قلمرو 

 یقرارداد داور

 

-یرانشاهیا
 رضایعل

 المللنیمجله حقوق ب
 47 شماره

23 1391 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

29 
 و اصول گاهیجا نییتب
 یداور در یدادرس فاتیتشر

-یجانیآذربا
 و رضایعل

-پوریسماوات
 محمدرضا

 یخصوصحقوقمجله
 یحقوق یهاشهی)اند

سابق(  یحقوق خصوص
 زییپا 2شماره  11دوره 

 93و زمستان 

31 1393 

30 
در  یمبحث داور یبررس

 یمدن یدادرس نییقانون آ

 وانور -یآرم
 کمال-یمعز

کانون  یمجله حقوق
 یدادگستر یوکال

استان کردستان شماره 
 زمستان و زییپا 10

1395 

12 1395 

31 
 ریدر س یشروط داور

 یقراردادها حقوق تحوالت
 گاز و نفت یالمللنیب

-ایک انیآر
 رضا

 یالمللنیب یمجله حقوق
 و زییپا 41 شماره

 1388 زمستان
17 1388 

32 
 آن اریو مع یبار اثبات مدع

 یداور وانید هیرو در
 متحده االتیا-رانیا

-ینیآقاحس
 ومحسن 

 زهرا-یموسو

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 

داوری در تاسیس نهاد 
 حقوق ایران

28 1391 

33 
 یدر قراردادها یداور

 یمانکاریپ
 دایآ-انیآوانس

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

8 1391 

 دایآ-انیآوانس یفرامل یداور آراء هینظر 34

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

12 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

35 
و  یوجه التزام قرارداد

 یداور یرأ در آن لیتعد

-امناب ییبدا
 جواد

کانون  یمجله حقوق
 یدادگستر یوکال

استان کردستان شماره 
 زمستان و زییپا 10

1395 

15 1395 

36 

 گاهیجا تیخصوص و تیماه
 رانیا یدعاو یداور وانید

 کایآمر متحده االتیا و
 (اول)بخش 

-بردبار
 محمدحسن

سال  یدادرسمجله 
  6و 5شماره  -اول

1376 
4 1376 

37 

 و تیخصوص ت،یماه
 یداور وانید گاهیجا

 االتیا و رانیا یدعاو
 (دوم)بخش  متحده

-بردبار
 محمدحسن

سال  یمجله دادرس
 -7شماره  -دوم
 بهشتیارد و نیفرورد

1377 

5 1377 

38 

 و تیخصوص ت،یماه
 یداور وانید گاهیجا

 االتیا و رانیا یدعاو
 (آخر)قسمت  متحده

-بردبار
 محمدحسن

 شماره یدادرس هینشر
 1377 آبان و مهر 10

8 1377 

39 
 لةیبه وس یشرط داور

 ارجاع

-صدر یبن
 لیداسماعیس

 یالمللنیب یمجله حقوق
 سال 17 -16 شماره

1371-1372 
23 

1371-
1372 

40 
 یاطراف پنهان قرارداد داور

 هادر گروه دولت

-یبهمئ
و  یمحمدعل

 مهیفه-یمراد

 یحقوق قاتیمجله تحق
 تابستان 62 شماره

1392 
39 1392 

41 
در گروه  یطرف شرط داور
 یقرارداد

-یبهمئ
و  یمحمدعل

 مهیفه-یمراد

 یالمللنیب یمجله حقوق
 و بهار 52 شماره

 1394 تابستان
26 1394 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

42 
 گروه نینقش دکتر

 ییشناسا در هاشرکت
 یداور قرارداد پنهان اطراف

-یبهمئ
و  یمحمدعل

 مهیفه-یمراد

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1392 بهار 61 شماره

58 1392 

43 

 یاجرا یهاتیمحدود
 یانرژ منشور معاهده موقت

 وکاسی یداور یرأ پرتو در
 هیروس هیعل

-یبهمئ
و  یمحمدعل

 نایم-ینیمع

 یالمللنیب یمجله حقوق
 و زییپا 57 شماره

 1396 زمستان
30 1396 

44 
 موافقتنامه یعموم طیشرا

 و رانیا حقوق در یداور
 المللنیب حقوق

 آرزو-ریپاد

 یفصلنامه علم
 شمندانیاند یتخصص

 زییپا14 شماره یحقوق
1396 

17 1396 

45 

 ی)نقد یانتقال شرط داور
-23 یاصرار یبر رأ

 أتیه 1378/12/24
 کشور یوانعالید یعموم

-پوراستاد
-افسر و دیمج

 گلنوش

مقاالت جشن مجموعه 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

24 1393 

 یدستور موقت در داور 46
 یالمللنیب

 نیحس-رانیپ

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

44 1391 

47 
 در میرمستقیمصادره غ

 هیرو و المللنیب حقوق
 یداور وانید

 نیحس-رانیپ

 هینشر یحقوقمجله 
 یحقوق خدمات دفتر

 -18 شماره یالمللنیب
 1373-1374 سال 19

61 
1373-
1374 

48 
تعهد به افشا در حقوق 

 و یالمللنیب یتجار یداور
 یداخل

 بهرام-پوریتق

فصلنامه مطالعات 
 یحقوق خصوص

)فصلنامه حقوق/مجله 
دانشکده حقوق و علوم 

 46 دوره( سابق یاسیس
 1395 زییپا 4 شماره

18 1395 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

49 
 یمحرمانه بودن داور

 المللنیب یتجار
 بهرام-پوریتق

 یمجله حقوق خصوص
 یحقوق یهاشهی)اند

سابق(  یحقوق خصوص
و  زییپا 23شماره 

 92زمستان 

35 1392 

50 
 حقوق در داور تیمسئول

 کشورها یبرخ و رانیا
 بهرام-پوریتق

فصلنامه مطالعه حقوق 
 شماره 5 دوره یقیتطب

 1393 تابستان و بهار 1
29 1393 

51 
 و دادگاه گاهیجا سهیمقا
 اختالفات حل در یداور

 یالمللنیب یتجار

-زادهیتق
 میابراه

 یفصلنامه پژوهش
 مجد یآموزش و یلیتحل

 24 و 23 شماره
1391-1392 

16 1392 

52 

بر نحوه  ینظارت یهاروش
ارجاع اختالفات اموال 

 یبه داور یو دولت یعموم
 یقراردادها ی)مطالعه مورد

 حوزه نفت و گاز(

-یعلو یتق
 و دمحمدیس

اسنپورمیابراه
 عادل-جان

 یفصلنامه حقوق ادار
 1393تابستان  4شماره 

29 1393 

53 
 مقررات نقد و تحول ریس

 در یداور نهاد موضوعه
 رانیا حقوق

 یتوسل
-یجهرم

 منوچهر

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

20 1391 

54 
 در یالمللنیب یتجار یداور

 یمجاز یفضا

-ینینائیتوسل
 ومنوچهر 

-زادهیبدر
 مایس

 یو پژوهش یمجله علم
شماره  یمطالعات حقوق

 1393بهار  11
24 1393 

 1394 37 قاتیفصلنامه تحق وزهرا -یتوکل یداور یاعتبار حقوق 55
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ
 تجارت در ینترنتیا

 یالمللنیب

 سادات
 دیمهش-یطبائ

 28 شماره آزاد یحقوق
 1394 تابستان

56 
)ضرورت به مقاله  ینگاه

در حقوق  یاصالح قواعد داور
 (رانیا

-زادهیجبار
 نیمحمدحس

مقاالت مجموعه
سال صدمینهمایش

تاسیس نهاد داوری در 
 حقوق ایران

8 1391 

57 
 یدر دعاو یداور
 موضوعه نیقوان ،یخانوادگ
 یقضائ هیرو و

-یجعفر
 عباس

فقه و حقوق دوفصلنامه 
صادق(  یخانواده )ندا

 و زییپا 47شماره 
 1386 زمستان

16 1386 

58 
 ی)داور ایتحقق رو
 (نییخودآ

 ضیف-یجعفر
 )ترجمه( اله

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق امور مرکز

 40 شماره یالمللنیب
 1388 تابستان و بهار

30 1388 

59 
 یرأ به اعتراض و حیتصح

 یداور

-انیجعفر
 منصور

 یپژوهشفصلنامه 
مجلس و راهبرد 

شماره )مجلس و پژهش( 
 74ریخرداد و ت 16

33 1374 

60 
قانون  یطالق و خألها

 یداور

-یجالل
 یدمهدیس

 یفصلنامه شورا
 یو اجتماع یفرهنگ

بهار  43زنان شماره 
1388 

27 1388 

61 

 هیسرما یحل و فصل دعاو
 یداور قیطر از یگذار

 الحاق ضرورت و دیکسیا
 رانیا

-یجالل
 محمود

 سال حقوق و اتیاله
 1383 زییپا چهارم

 13 شماره
28 1383 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

62 
 جهت دار تیدادگاه صالح

 در داور یرأ ابطال
 یالمللنیب یهایداور

دکتر  -یدیجن
 ایلع

فصلنامه حقوق، دوره 
 1387، 2، ش 38

26 1387 

63 
 یتجار یقانون داور

 حقوق چهیدر از یالمللنیب
 یاسالم

دکتر  -یدیجن
 ایلع

 شماره نیپژوهشنامه مت
 1380 بهار 10

13 1380 

 یآراء داور یمسأله اجرا 64
 ابطال شده

دکتر  -یدیجن
 ایلع

فصلنامه حقوق دوره 
 1387 -4ش -38

22 1387 

65 

 تیوضع یقیمطالعه تطب
 در بودن مکتوب شرط

 یکیالکترون یهاتوافقنامه
 یداور

دکتر  -یدیجن
 ایلع

دوفصلنامه حقوق 
 شماره 7 شماره یقیتطب

 1395 تابستان و بهار 1
19 1395 

66 

 نییقانون آ یخألها
 صدور در یمدن یدادرس

 جانب از موقت دستور قرار
 داور

دکتر  -یدیجن
 حق و ایلع

 رضا-پرست

 یمجله حقوق خصوص
 یحقوق یهاشهی)اند

( سابق یخصوص حقوق
 زییپا 2 شماره 11 دوره
 1393 زمستان و

25 1393 

67 
 نظام در یریپذ یداور
 بر دیتأک با رانیا یحقوق

 ییقضا هیرو

دکتر  -یدیجن
 اثوندیغ و ایلع

-ینیقزو
 نسترن

دوفصلنامه حقوق 
 108 شماره یقیتطب

 1396 زمستان و زییپا
23 1396 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

68 

 جبران بر حاکم یارهایمع

 روابط در یمعنو خسارات
 هیسرما و زبانیم دولت نیب

 بر دیتأک با یخارج گذار
 دیکسیا یداور یآرا

-زادهبیحب
 کیتوکل و ن

 جواد-جاه

 یالمللنیب یمجله حقوق
 و زییپا 51 شماره

 1393 زمستان
20 1393 

69 
 اختالفات یریپذ یداور
 تیمالک حقوق از یناش

 یمعنو

 یبیحب
 محمد-مجنده

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

28 1391 

70 

 اموال سنجش یارهایمع
 در گانگانیب شده مصادره

 یدعاو یداور وانید یآرا
 متحده االتیا رانیا

 احمد-یحجاز
 یالمللنیب یمجله حقوق

 70 زمستان و بهار
 پانزدهم و چهاردهم

58 1370 

71 
بر  ینظارت مراکز داور

 یداور یرأ

-یحداد
 یمهد

 یدوفصلنامه علم
دانش حقوق  یپژوهش

 1شماره  4دوره  یمدن
 1394 زییتابستان و پا

9 1394 

 داور یموارد بطالن رأ 72
-یآباد نیحس

 ریام

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

10 1391 

73 

 ارتباط یقیمطالعه تطب
 الفاظ یکاربرد و یمفهوم

 یهایداور در متعدد
 کدخدامنشانه و دوستانه

-انیدیحم
 وفاطمه 

-این یشهباز
و  یمرتض

 ضیف-یجعفر
 اله

-یفصلنامه علم
 یهاپژوهش یپژوهش

)مدرس  یقیتطب یحقوق
( سابق یاسالم حقوق

 بهار 95 شماره 21 دوره
1396 

26 1396 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

74 
 تیماه یاستدالل یبررس

 یداور قرارداد
 محمد-خاکباز

 اموزش امیپ هینشر
 آبان و مهر 52 شماره

1390 
22 1390 

75 
 در انتخاب کیدو مسأله و 

 ای)عدالت  یداور حقوق
 (؟نیطرف اراده

 -یخدابخش
 عبدالهدکتر

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1396 زییپا 79 شماره

18 1396 

76 
حق  یموانع اقتصاد

 یدر مرجع داور یدادخواه

 -یخدابخش
 عبدالهدکتر

دوفصلنامه دانشنامه 
حقوق اقتصاد )دانش و 

توسعه سابق( دوره 
 9 شماره 23 سال دیجد

 1395 تابستان و بهار

20 1395 

77 

در حل و  یداور یواکاو
با  یفصل اختالفات خانوادگ

 تیحما قانون به یکردیرو
 (91مصوب ) خانواده

-خدادادپور
 و ژهیمن

-یجالل
 محمود

فصلنامه مطالعات 
زنان شماره  یراهبرد

 1393تابستان  64
33 1394 

78 
 در یالمللنیب یتجار یداور

 یفناور انتقال یقراردادها

-یاریخدا
 عباس

 یماهنامه حقوق
 یو اجتماع یفرهنگ
 122شماره  یدادرس

 1396 ریخرداد و ت

10 1396 

79 
 یدر داور یاصول دادرس

 یالمللنیب یتجار
 صالح-یخدر

فصلنامه حقوق مجله 
دانشکده حقوق و علوم 

 شماره 44 دوره یاسیس
 1393 زمستان 4

17 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

 یمنصفانه در داور یدادرس 80
 یالمللنیب یتجار

 صالح-یخدر

فصلنامه مطالعات 
 6 دوره یقیحقوق تطب

 سال زمستان و زییپا
1394 

22 1394 

81 
ومحرمانه بودن یخصوص

در حقوق تجارت  یداور
 یالمللنیو ب یداخل

-یخزاع
 نیحس

فصلنامه حقوق دوره 
سال  3شماره  39

1388 
19 1388 

82 
و  یداور در حقوق داخل یرأ

 المللنیتجارت ب

-یخزاع
 نیحس

 دوره ،یفصلنامه حقوق
 1386، 3 شماره، 37

29 1386 

83 
احکام  یو اجرا ییشناسا

 یالمللنیداور ب

-یخزاع
 نیحس

مجله دانشکده حقوق و 
 سابق یاسیعلوم س

 1377 بهار 39 دوره
36 1377 

84 
اتاق  یقواعد سازش و داور

 یبازرگان

-یخزاع
 نیحس

 32مجله حقوق شماره 
 1373 ماه ریت

31 1373 

85 
 و دولت ییاجرا تیمصون

 یالمللنیب مستقل سازمان
 یداور یآرا مقابل در

-یخزاع
 نیحس

 هینشر -یمجله حقوق
 یحقوق امور مرکز

 34 شماره یالمللنیب
 1385 تابستان -بهار

24 1385 

86 
بر  یتوافق داور یاستثنا

 دولت تیاصل مصون

-یخضر
 یدمرتضیس

 یهاشهیپژوهشنامه اند
 بهار 1 شماره یحقوق

1391 
27 1391 

 یاحکام داور یاجرا 87
 یالمللنیب

-خطاطان
 سوسن

 یالمللنیب یمجله حقوق
 سال 17 -16 شماره

1371-1372 
73 

1371-
1372 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

88 

 بر یکاربرد و ینظر یلیتحل
 لیتحص نینو یهاچالش

 یالمللنیب یهایداور در ادله
 و یقیتطب یکردیرو با

 یانتقاد

 مانیپ-دادرس
-انیطالب و
 رحامدیدامیس

 یحقوق قاتیمجله تحق
 زمستان 76 شماره

1395 
27 1395 

89 
 یتجار یبر داور یمقدمه ا
 یالمللنیو ب یمل

-ییدارا
 یمحمدهاد

 41پژوهش شماره 
 1385 زییپا

34 1385 

90 

و  یعلل تحوالت قانونگذار
 ینظام داور یمدرن ساز

 یحقوق یدر ساختارها
 رانیا

-یعلم یدانا
 ژهیمن

ماهنامه قضاوت شماره 
 وریمرداد و شهر 52

1387 
3 1387 

91 
در  یمحدوده کنترل قاض

 یآرا یو اجرا ییشناسا
 یداور

-یعلم یدانا
 ژهیمن

ماهنامه قضاوت شماره 
 و نیفرود -63
 1389 بهشتیارد

22 1389 

قلمرو نظارت  یبررس 92
 داور یدادگاه بر رأ یماهو

دانشگاه علوم 
و  ییقضا

 یخدمات ادار

 ییقضا هیدوفصلنامه رو
( یخصوص)حقوق 

 تابستان و بهار 3 شماره
1396 

14 1396 

93 

 یهادادگاه تیصالح ینف
 در یداور مراجع و یدولت

 نامه موافقت وجود صورت
 نظام بر دیتأک با.آر ی.دیا

 هیرو و ال کامن یحقوق
 یالمللنیب یهایداور

 یشیدرو
 وسفی-دایهو

 المللنیمجله حقوق ب
 45 شماره

20 1390 

94 
 مختلف ماتیبه تقس ینگاه

 یداور

 یشیدرو
 وسفی-دایهو

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

14 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

95 
 قرارداد یقیمطالعه تطب

 ای ی)رضا یداور
 (یفاتیتشر

-یدشت
 ومحمدرضا 

-یمیکر
 عباس

 فصلنامه مطالعات
 4 دوره یقیحقوق تطب

 و تابستان 1 شماره
 1392 زییپا

17 1392 

 رضا-یرستم یداور یشورا تیدر صالح 96
و  ید -کانون وکال 

 - 1346بهمن و اسفند 
 107شماره مسلسل 

10 1346 

97 
 یدر قراردادها یداور
 یدولت یمانکاریپ

و  یول-یرستم
-فر یبیمج

 محمدصادق

 یفصلنامه حقوق ادار
 1394تابستان  8شماره 

24 1394 

98 
 دستور صدور در داور اریاخت

 موقت
 دیام-یدیرش

کانون  یمجله حقوق
 یدادگستر یوکال

استان کردستان شماره 
 1394تابستان  5

9 1394 

99 
 یرأ با هیحبس محکوم عل

 یداور مرجع
 دیام-یدیرش

کانون  یمجله حقوق
 یدادگستر یوکال

استان کردستان شماره 
 1395تابستان  9

10 1395 

100 
 کردی)رو یداور جیترو

 (پرونده کاهش یاساس

-رضازاده
 نیمحمدام

مجله مدرسه حقوق 
 1389بهمن  55شماره 

5 1389 

101 
 قضاوت توسعه یهانهیزم

 با( ی)داور یخصوص
 وکالت گسترش کردیرو

-رضازاده
 نیمحمدام

خبرنامه مدرسه حقوق 
 1390مرداد  61شماره 

6 1390 

102 
 در هانهیمسأله هز

 یتجار یهایداور
 یالمللنیب

 یعل-ییرضا
 یو پژوهش یمجله علم

شماره  یمطالعات حقوق
 1395 زییپا 21

31 1395 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

103 
 یدر باب ارزش و داور

 بر آن یمبتن
 محمد-یرضو

مجله دانشکده حقوق و 
 سابق یاسیعلوم س

 1 شماره 10 دوره
 1351 تابستان

18 1351 

104 
 یدرباره مراکز داور یسخن

 یحقوق تهیکم یمنطقه ا
 ییقایآفر و ییایآس یمشورت

-رنجبران
 یمصطف

 یالمللنیب یمجله حقوق
 69 تابستان و بهار

 12 شماره
18 1369 

105 
 فرهنگ کردن نهینهاد
 جامعه در یداور به رجوع

 1392 1  زهرا-یروشن

106 
در  یاستقالل شرط داور

 یتجار یقراردادها
 یالمللنیب

 میمر-یسیرئ
-یساعد و

 بهزاد

 قاتیفصلنامه تحق
 19 شماره آزاد یحقوق

 1392 تابستان
25 1392 

107 
در  یبر داور یمقدمه ا

 یالمللنیب یتجار یدعاو

و  یمهد-زارع
-یمیسل

 محسن

 حقوق قاتیمجله تحق
 یفریک و یخصوص

 استیس و)حقوق 
 شماره 11 دوره( سابق
 1394 زمستان 26

18 1394 

108 

 شبه ینهادها نیب کیتفک
 در یداور نهاد از یداور

 یمانکاریپ یقراردادها
 یالمللنیب

 ستار-زرکالم

-یفصلنامه علم
 یهاپژوهش یپژوهش

)مدرس  یقیتطب یحقوق
( سابق یاسالم حقوق
 37 شماره 8 دوره

 1383 زمستان

31 1383 

109 
 یزوال داور ینقد و بررس

 از یکی فوت لیبه دل
 دعوا نیطرف

 ستار-زرکالم
 یفصلنامه مطالعات آرا

 6شماره  یرأ ییقضا
 1393بهار 

4 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

110 

انتساب اعمال متخلفانه 
به  یاشخاص خصوص

 اریدولت بر اساس مع
 یداور وانید هی)رو کنترل
 (کایآمر-رانیا یدعاو

-یزمان
 و دقاسمیس
-رزادهیم

 مناالسادات

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماره( سابق استیو س

 1393 تابستان 43

27 1393 

111 

 هادولت یالمللنیب تیمسئول
 یهاشرکت اعمال قبال در

 هیرو منظر از یخصوص
 یالمللنیب یداور و ییقضا

-یزمان
 و دقاسمیس
-رزادهیم

 مناالسادات

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم

شماره سابق(  استیو س
 92 زییپا 40

27 1392 

112 
 یداور یآرا یاجراضمانت 

 یالمللنیب

-ییزهرا
 یمرتض

 هینشر -یمجلة حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 -31 شماره یالمللنیب
 83زییپا

58 1383 

113 
 در یرأ میتسلضرورت

 یداور مدت

 ییساردو
محمد -نسب

و 
-پوریسماوات

 محمدرضا

 یحقوق یهادگاهید
 1393 زییپا 67 شماره

31 1393 

114 
 یبا داور ییکشمکش زدا

 در حقوق اسالم و کامن ال

-ساکت
 نیمحمدحس

 یالمللنیب یمجله حقوق
 77زمستان و زییپا

 سوموستیشماره ب
50 1377 

115 
 نامه موافقت قلمرو میتعم

 و ثالث شخص به یداور
 آن آثار

-انیسرباز
 دویمج

-یرنجبر
 الیسه

 یو پژوهش یمجله علم
شماره  یمطالعات حقوق

 1395تابستان  20
27 1395 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

116 

 در یداور گاهیجا یبررس
 ساختمان فروش شیپ

 1389/11/18 مصوب
 یاسالم یشورا مجلس

-یسرو
 محمدباقر

ماهنامه قضاوت شماره 
 1390 ریخرداد و ت -70

2 1390 

117 
 و دادگاه گاهیجا سهیمقا
 اختالفات حل در یداور

 یالمللنیب یتجار

-مقدم یسرو
 یمصطف

 یحقوق یهامجله آموزه
 1389بهار  13شماره 

18 1389 

118 
 و هایژگیو ت،یماه
 قانون در یداور تیصالح

 ساختمان فروش شیپ

 ماین-یسکوت
-زادهنیحس و

 جواد

 یمجله حقوق خصوص
 یحقوق یهاشهی)اند

( سابق یخصوص حقوق
 زییپا 2 شماره 14 دوره
 1396 زمستان و

25 1396 

119 

و ضمانت نامه  یرابطه داور
 حقوق در المللنیب یبانک

 فرانسه و رانیا

-یسلطان
 محمد

 دوره ،یفصلنامه حقوق
 1386، 3 ش، 37

23 1386 

120 

 یداور أتیه تیصالح
 ارواق بازار قانون موضوع

 بهادار

-یسلطان
 محمد

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1392 زییپا 63 شماره

32 1392 

 یدر فقه اسالم یداور 121

-پوریمانیسل
و  یمحمدمهد

 محمد-یاله

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

12 1391 

122 
 مدت در یرأ میلزوم تسل

 یداور

-پوریسماوات
 محمدرضا

خبرنامه مدرسه حقوق 
 1390آبان  64شماره 

6 1390 

123 
 ای یاجبار یتولد داور

 ؟یدادرس از یا مرحله

 یسوادکوه
 سام-فر

 شماره یدادرس هینشر
 1379 آبان و مهر 22

7 1379 



                  ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شناسی داوریکتاب

 021-63877101وری منابع: آواحد تهیه و فراهمعالمه است.های حقوقی تمام حقوق محفوظ و مخصوص مرکز پژوهشی دانشنامه  98از 49صفحه

 

 

یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

124 
 یو داور یخصوص یداور

 یدولت

 یسوادکوه
 سام-فر

شماره  یماهنامه دادرس
خرداد و  -3سال  -14

 78 ریت
3 1378 

125 
تحوالت مسائل و 

 یداور یدورنماها
 رانیا یالمللنیب

-یفیس
 دجمالیس

 12 _ 

126 
 یداور قواعد بر یا باچهید

 یداور یدائم وانید 2012

-یفیس
 دجمالیس

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

26 1393 

127 

 یتجار یقانون داور
 با همسو رانیا یالمللنیب

 یداور نمونه قانون
 ترالیآنس

-یفیس
 دجمالیس

 هینشر -یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 - 23 شماره یالمللنیب
 1377 زمستان و زییپا

48 1377 

128 
انتخاب قانون حاکم در 

 یالمللنیب ینفت یهایداور

-شافع
 زیرشهبیم

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

24 1391 

 شیآزما یبر مبنا یداور 129
-ینیشاه حس

 نیناصرالد
 6حقوق مردم شماره 

 1345زمستان 
1 1345 

 انیدر روزگار ساسان یداور 130
-ینیشاه حس

 نیناصرالد
 7حقوق مردم شماره 

 1346بهار 
2 1346 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

131 
 ورکیوین ونیکنوانس یاجرا

 و ییشناسا روند از خارج
 یداور آراء یاجرا

 عتیشر
-یباقر

 محمدجواد

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

14 1391 

132 

 به رانیآثار الحاق ا
 1958 ورکیوین ونیکنوانس

 یاجرا و ییشناسا مورد در
 یخارج یداور احکام

 عتیشر
-یباقر

 محمدجواد

 یمجله حقوق
 36شماره  یدادگستر
 1380 زییپا

46 1380 

133 
 و جرح یقیتطب یبررس

 و رانیا حقوق در داور عزل
 یالمللنیب یهاونیکنوانس

-انیفیشر
 و دیجمش

 وحدت-یامیپ

 شماره یدادرس هینشر
 پانزدهم ساله 85
 بهشتیارد و نیفرورد

1390 

4 1390 

134 

 یعلل رجحان داور یبررس
 یحل اختالفات تجار یبرا

 یالمللنیب

-یشکور
 بابک

 34شماره قانون امیپ
 1387 تابستان

15 1387 

 یالمللنیب یتجار یداور 135
-یشکور

 بابک
 29 شماره قانون امیپ

 1386 بهار
23 1386 

136 
و  یموافقت نامه داور

 دادگاه تیصالح
 عبداله-شمس

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1382 زییپا 37 شماره

36 1382 

 یداور یحقوق تیماه 137

عبداله -شمس
-ییو بطحا

 دفرهادیس

 یحقوق قاتیمجله تحق
 تابستان 70 شماره

1394 
30 1394 

138 
 و استقالل صیتشخ اریمع

 داور یطرفیب

عبداله -شمس
-یو بطحائ

 دفرهادیس

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1396 بهار 77 شماره

27 1396 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

 و انصاف یداور 139
-این یشهباز

 یمرتض

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

22 1391 

140 
و نقش آن بر  ینظم عموم

 یداور یامور شکل

-این یشهباز
و  یمرتض

 دیسع-ریبازگ

 حقوق قاتیمجله تحق
 یفریک و یخصوص

 استیس و)حقوق 
 شماره 11 دوره( سابق

 1394 بهار 23

28 1394 

141 
 بر یداور یمفهوم لیتحل
 ینهادها و انصاف یمبنا

 مرتبط

-این یشهباز
و  یمرتض

 ضیف-یجعفر
 و اله

-انیدیحم
 فاطمه

فصلنامه مطالعات 
 یحقوق خصوص

)فصلنامه حقوق/مجله 
دانشکده حقوق و علوم 

 47 دوره( سابق یاسیس
 1396 تابستان 2 شماره

19 1396 

142 
در  ینقش مراجع داور

 دعوا موضوع اثبات و تیتثب

-این یشهباز
و  یمرتض

 الیسه-بافرید

-یفصلنامه علم
 یهاپژوهش یپژوهش

)مدرس  یقیتطب یحقوق
( سابق یاسالم حقوق
 85 شماره 18 دوره

 1393 زییپا

25 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

143 

در  یمفهوم نظم عموم
 یخصوص المللنیحقوق ب

 یداور در آن گاهیجا و
 المللنیب یتجار

-این یشهباز
و  یمرتض

 ییسایع
احمد -یتفرش
-یعلم و

 نیحس

فصلنامه حقوق دوره 
 1392 -1ش  -43

18 1392 

144 

 یبرا اشخاص تیصالح
 یتجار یداور به رجوع

 حقوق بر دیتأک با یالمللنیب
 رانیا

-این یشهباز
و  یمرتض

 ییسایع
 -یتفرش

 ومحمد 
 نیحس-یعلم

حقوق  یهاپژوهش
-91زمستان -یقیتطب

 8ش 
20 1391 

145 
 یدعوا یقیتطب یبررس
 یبازرگان یداور در متقابل

 یالمللنیب

-یانیخیش
 یمهد

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

38 1393 

146 
 در یداور ارزش و تینیع

 خیتار

 یعل یصادق
مسعود -یآباد

 )ترجمه(

 شماره نیپژوهشنامه مت
 1380 زمستان 13

15 1380 

 یداور دیاهداف و فوا 147

صالح 
-ییصحرا

 ومحمد 
-ییصحرا
 رایسم

کانون  یمجله حقوق
 یدادگستر یوکال

استان کردستان شماره 
 زمستان و زییپا 10

1395 

15 1395 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

 یانتقال شرط داور 148
-انییصحرا

 اصغر یعل

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

18 1393 

149 

 بر حاکم حقوق نییتع
 در یدعو تیماه

 یالمللنیب یهایداور

-ییصفا
 نیدحسیس

مجله دانشکده حقوق و 
 سابق یاسیعلوم س

 1372 زمستان 30 دوره
38 1372 

150 
بر اساس انصاف و  یداور

 صلح اریبا اخت یداور

-ییصفا
 نیدحسیس

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 

در  تاسیس نهاد داوری
 حقوق ایران

8 1391 

151 

چند درباره  یسخن
 یهایینارسا و هاینوآور

 یتجار یداور قانون
 یالمللنیب

-ییصفا
 نیدحسیس

مجله دانشکده حقوق و 
 سابق یاسیعلوم س

 1377 تابستان 40 دوره
37 1377 

152 
و احکام  یاعتبار دادرس

 در یداور وانیصادره از د
 اعضا از یکی ابیغ

-یصلح چ
 یمحمدعل

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماره( سابق استیو س
 زمستان تا بهار 3 و 2

1379 

25 1379 

153 
 یآرا از یکیبر  ینقد

 االتیا-رانیا یداور وانید
 کایآمر متحده

 یصمصام
-مهاجر

 محمود

 یالمللنیب یمجله حقوق
 1364 تابستان 3 شماره

39 1364 

154 

 نیوجوه اشتراک ب یبررس
 1996 یداور قانون

 یداور قانون و انگلستان
 رانیا یالمللنیب یتجار

 ترایم-یضراب
 تابستان دیفصلنامه مف

 91 شماره 1391
21 1391 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

155 

و  یالمللنیب یتجار یداور
چالش اعمال قواعد آمره 

در  یداور ی)مطالعه مورد
 حقوق رقابت(

 ییطباطبا
-نژاد

 دمحمدیس

فصلنامه مطالعات 
 6 دوره یقیحقوق تطب

 1394 تابستان و بهار
24 1394 

156 

بر اعمال  یینظارت قضا
 یقواعد آمره در داور

 یالمللنیب یتجار

 ییطباطبا
 محمد-نژاد

 یدوفصلنامه علم
دانش حقوق  یپژوهش

 1شماره  5دوره  یمدن
 1395بهار و تابستان 

14 1395 

157 
 یآراء داوران خارج یاجرا

 کایآمر و رانیدر ا

-عهیطل
 منوچهر

 34مردم شماره حقوق 
 زمستان و زییپا 33و 

1352 
2 1352 

158 
 و رانیدر حقوق ا یداور

 کایآمر

-عهیطل
 منوچهر

 27حقوق مردم شماره 
 1351بهار 

5 1351 

159 

 یشکل طیشرا ریتأث یابیارز
 یداور نامه موافقت اعتبار

 یالمللنیب داور تیصالح در
 شرط مکتوب، یداور)شرط 
 شرط و یضمن یداور
 و ارجاع قیطر به یداور

 (احاله

 

-یعابد
 یمحمدتق

فصلنامه مطالعات آراء 
 1شماره  یرأ ییقضا

 1391زمستان 
15 1391 

160 
 و ییقضا تیصالح

 یداور تیصالح

-یعابد
 یمحمدتق

 هینشر -یمجلة حقوق
 یحقوق امور مرکز

 35 شماره یالمللنیب
 1385 زمستان -زییپا

57 1385 

161 
داور  یطرف یاستقالل و ب

 یو داور یداخل یدر داور
 یالمللنیب یتجار

 یمرتض-عادل
-یو توکل

 یمحمدمهد

 یحقوق قاتیمجله تحق
 زمستان 64 شماره

1392 
26 1392 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

162 
 هیعدل سیداور و تأس

 (قضات)انتخاب 
 باقر-یعاقل

 5مجله دادگستر شماره 
 خرداد و بهشتیارد

1380 
7 1380 

163 
)قسمت  نیقوان یگرداور

 (اول

شمس -یعالم
 نیالد

وزارت  یمجله حقوق
 دیدوره جد یدادگستر

 ماه بهشتیارد 3 شماره
1352 

16 1352 

 داور یمدن یهاتیمسئول 164

الناز -انیعباس
-عباسلو و

 اریبخت

 قاتیفصلنامه تحق
 31 شماره آزاد یحقوق

 1395 تابستان
22 1395 

165 
 و یحقوق تیماه

 یداور أتیه یهاتیصالح
 بهادار اوراق بازار

-فردپوریعبد
 و میابراه

-پارساپور
 ومحمدباقر 

-زادهرجب
 رضایعل

 یحقوق یهاپژوهش
 1389سال  17شماره 
 اول مسالین

26 1381 

166 
 یداور احکام در دنظریتجد

 یالمللنیب یتجار

-یعسگر
 محمدجواد

 30شماره قانون امیپ
 1386 تابستان

16 1386 

167 

در  یاحراز تعهد ضمن
 یالمللنیمعاهدات ب

 وانید یرأ دو یبازخوان
 االتیا رانیا یدعاو یداور

 در صادره یرأ متحده
 و 4 یدعوا 1 ب پرونده

 الف پرونده در صادره یرأ
 (الف 2) 15

 یعلوم
-یزدی

 درضایحم

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماره( سابق استیو س

 1390 تابستان 33

17 1390 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

168 

 یداور مراجع تیصالح
 ی)بازخوان دنظریتجد یبرا
-رانیا یداور وانید هیرو

 (متحده االتیا

 یعلوم
-یزدی

 درضایحم

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماره( سابق استیو س

 1391 تابستان 37

17 1391 

169 
 در آن گاهینامه و جا یداور

 یالمللنیب یتجار یداور

 یعلوم
-یزدی
 و درضایحم
 اسمنی-یآزاد

پژوهش حقوق 
 11شماره  یخصوص
 1394 زییپا

28 1394 

170 
 یعرف حقوق گاهیجا
 یداور در یفرامل یبازرگان

 یالمللنیب یتجار

 یعلوم
-یزدی
 و درضایحم

 رضا-پورحاذق

پژوهش حقوق 
 19شماره  یخصوص

 1396تابستان 
37 1396 

171 
 نییمداخله دادگاه در تع

 قانون، یشناس بیآس داور،
 الگو ارائه و ییقضا هیرو

 یعلوم
-یزدی
 و درضایحم

-این درخشان
 دیحم

پژوهش حقوق 
 22شماره  یخصوص

 1397بهار 
28 1397 

172 

 قانون دیجد یدستاوردها
 در انگلستان 1996 یداور
 یداور قانون با سهیمقا

 رانیا یالمللنیب یتجار

-یخانیعل
 و درضایحم
 دیسع-یعباس

 یهامجله پژوهش
 21شماره  یحقوق

 سال اول مسالین
1391 

34 1391 

173 
اختالف از  یحل حقوق

 در یداور قیطر
 رانیا یادار یقراردادها

-عمادزاده
محمدکاظم و 

-مسعود
 و نیغالمحس
-یمبارک

 یمصطف

 شمندانیفصلنامه اند
 زییپا 10 شماره یحقوق

1395 
10 1395 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

174 

 یداور مقررات یهایژگیو
 تیمالک یجهان سازمان

 با آن سهیمقا و یفکر
 یتجار یداور قانون

 المللنیب

 ییسایع
محمد -یتفرش

-نژاد یاسد و
 دمحمدیس

فصلنامه حقوق دوره 
 1387سال  1ش  38

18 1387 

175 
 هیاول یداور با صدور رأ

 انشا یبرا را خود تیصالح
 دهدیم دست از مجدد یرأ

 سندهیفاقد نو
ماهنامه قضاوت شماره 

مرداد و  -39
 1385وریشهر

2 1385 

 سندهیفاقد نو یداور 176
 10فصلنامه حق شماره 

 1366تابستان 
18 1366 

177 
 وانیاز آراء د یگزارش

 -رانیا یدعاو یداور
 متحده االتیا

 سندهیفاقد نو

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 24 شماره یالمللنیب
 1378 سال

10 1378 

178 

 ینظرها نینسبت ب
 و نگهبان یشورا یریتفس
 یداور درباره ییقضا هیرو

 یعموم اموال به راجع
 یدولت

 یمهد-یفتاح

فصلنامه دانش حقوق 
 یهای)بررس یعموم
( سابق یعموم حقوق

 و بهار 11 شماره
 1394 تابستان

19 1394 

179 
 از یرأ چند یحقوق لیتحل

 یداور أتیه یآرا

-دونیفر
 محدثه

ماهنامه قضاوت شماره 
 1388مهر و آبان  59

7 1388 

 در دوران گذشته یداور 180
-فوالدوند

 میابراه

  شماره-حقوق مردم
 و زییپا-14 و 13

 1347 زمستان
3 1347 

181 
 متحده التیدر ا یداور

 کایآمر
 یعل-یقاسم

 یهادگاهیفصلنامه د
 بهار هفتم سال یحقوق

 25شماره 1381
36 1381 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

182 

 هادولت یالمللنیب تیمسئول
 با گانگانیب اخراج قبال در
 یداور وانید هیرو بر دیتأک

 متحده االتیا-رانیا یدعاو

 یعل-یقاسم
 یهادگاهیفصلنامه د

 68شماره ییقضا حقوق
 93زمستان

33 1393 

183 

 ریبر موضوع تفس ینگاه
 وانید هیرو در معاهدات

 االتیا رانیا یدعاو یداور
 متحده

 یعل-یقاسم

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق امور مرکز

 39 شماره یالمللنیب
 1387 زمستان و زییپا

15 1387 

184 

 در یقرارداد ریمعاذ
 یالمللنیب یتجار معامالت

 یداور وانید صادره احکام
 االتیا-رانیا یدعاو

 کایآمر متحده

 یعل-یقاسم
 )ترجمه(

 یمجله حقوق
 4شماره  یدادگستر

 1371سال 
46 1371 

185 
ضرورت اصالح قواعد 

 رانیدر حقوق ا یداور

-انیقربان
 نیحس

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

26 1391 

186 

 یاصل تعادل ترافع یبررس
 ییقضا ی)تناظر( در دادرس

 یالمللنیب یتجار یو داور

حسن -پوریقل
-یو احمد

 و یدمهدیس
 مته یجعفر

-یکالن
 محمدحسن

فقه  یهامجله پژوهش
)فقه  یو حقوق اسالم

 یحقوق اسالم یومبان
شماره  10سابق( دوره 

 93 زییپا 37

20 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

187 

 در مختلط یهایداور
 اتاق یداور دیجد قواعد

 یبازرگان یالمل نیب

جواد -یکاشان
-یانیخیش و

 یمهد

 یهامجله پژوهش
 19شماره  یحقوق

 1390 اول مسالین
32 1390 

 است یقاض اوریداور خوب  188
-کاکاوند
 محمد

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

40 1393 

189 
 یداور مرجع تیصالح

 یاجبار نه است یاریاخت

-کاکاوند
 محمد

مدرسه حقوق شماره 
 1389آبان  52

2 1389 

190 
 و داور نییدر تع یمالحظات

 ناصب مقام

-کاکاوند
 محمد

خبرنامه مدرسه حقوق 
 1390اسفند  68شماره 

4 1390 

191 

و  یقانون اساس 139اصل 
 یدر قراردادهایشرط داور

 یمصوب مجلس شورا
 یاسالم

-یانیکاو
 کوروش

پژوهش حقوق مجله 
)پژوهش حقوق  یعموم
سابق( شماه  استیو س
 80و زمستان  زییپا 5

15 1380 

192 

 در کارگزاران تیمسئول
 اوراق یفضول معامالت

 أتیه هیرو بر هیتک با بهادار
 یداور

-یانیکاو
 وکوروش 

-دونیفر
 محدثه

 یحقوق یهاپژوهش
 1389سال  17شماره 
 اول مسالین

24 1389 

193 

 یدعاو یریپذ یداور
 و یعموم اموال به مربوط

 یدولت

-یمیکر
-پرتو وعباس 
 درضایحم

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماره( سابق استیو س

 91بهار 36

29 1391 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

419  

گسترش قلمرو شرط 
 تیرضا قیاز طر یداور

 مفروض

-یکشکول
 ورسول 

-یصادق
 ومحمود 

-این یشهباز
و  یمرتض

-یزیعز
 میابراه

-یفصلنامه علم
 یهاپژوهش یپژوهش

)مدرس  یقیتطب یحقوق
سابق(  یحقوق اسالم

 94شماره  20دوره 
 95زمستان 

24 1395 

 یبر داور یینظارت قضا 195
-انیکالنتر

 _ 3 - دیدمفیس

196 

 اتاق یداور وانینقش د
 و یالمللنیب یبازرگان

 حل در آن مقررات
 از یناش اختالفات

و یالمللنیب یهاتیفعال
 یجمهور یحقوق تیموقع

 یداور در رانیا یاسالم
 یالمللنیب

-انیگلدوز
 رجیا

مجله دانشکده حقوق و 
 سابق یاسیعلوم س

 1366 زمستان 23 دوره
20 1366 

197 

 عادالنه اصول تیرعا
 یتجار یداور در یدادرس

 یالمللنیب

-پوریگنج
 یمرتض

 یفصلنامه علم
 شمندانیاند یتخصص
 6 شماره یحقوق

 1392 زمستان

10 1392 

819  
 یخانه انصاف و شورا

 یداور
 خسرو-یتیگ

دانشکده حقوق  هینشر
شماره  -یاسیو علوم س
 49بهار  -اول 

7 1349 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

199 

 دادگاه آن به دادگاه نیاز ا
 داور کی خاطرات

 یالمللنیب

-الگرگرن
 گونار

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 28 شماره یالمللنیب
 1382 سال

32 1382 

200 

ها در دخالت دادگاه
 در یداور یهایدگیرس

 رانیا حقوق

 ونیهما-یماف
-پارسافر و

 جواد

 یحقوق یهادگاهید
 1391 بهار 57 شماره

26 1391 

201 

 یاعتبار امر مختوم آرا
 و رانیدر حقوق ا یداور

 کایامر

 ونیهما-یماف
-یتار و

 نیحس

-یفصلنامه علم
 یهاپژوهش یپژوهش

)مدرس  یقیتطب یحقوق

سابق(  یحقوق اسالم
 90شماره  19دوره 

 94زمستان 

24 1394 

 یداور نهاد یحقوق تیماه 202

 ونیهما-یماف
-پوریتق و

 نیمحمدحس

پژوهش حقوق 
 21شماره  یخصوص

 96زمستان 
30 1396 

320  
 تیمفهوم و قلمرو مسئول

 داوران یمدن

 ونیهما-یماف
 ینیحس و

-مقدم
 دحسنیس

 یحقوق قاتیمجله تحق
 93تابستان  66شماره 

32 1393 

204 

 وانید سیتأس یهاچالش
 ی)بررس ورزش یداور یمل

 یداور وانید با یقیتطب
 (CAS) ورزش

 ونیهما-یماف
-ییشهال و

 فراز

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم

شماره سابق(  استیو س
 96بهار  54

28 1396 

205 
از  یحل اختالفات تجار

 خط بر یداور قیطر

 ونیهما-یماف
-اریکاو و

 نیحس

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

38 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

206 

عدم اعالم نظر داور در 
مهلت مقرر به منزله 

 شرط یانتفا ایانصراف 
 ستین یداور

ماهنامه 
 قضاوت

ماهنامه قضاوت، شماره 
، بهمن و اسفند 68

1389 
2 1389 

207 
 اوراق بورس یداور أتیه

 بهادار
 حجت-نیمب

 گواه یحقوق هینشر
 زمستان 8-9 شماره

 1386 بهار 1385
6 1385 

820  

 یداور در ینیاقدامات تأم
)اصالح  یالمللنیب یتجار

 (ترالیآنس یداور قواعد

دکتر  -یمحب
 محسن

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

44 1391 

092  
 ثیح از یداور ازاتیامت

 یداور یرأ یاجرا

دکتر  -یمحب
 محسن

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

38 1393 

210 
 یدر قراردادها یداور

 یبانک

دکتر  -یمحب
 محسن

 یالمللنیب یمجله حقوق
 28 شماره 1382 سال

16 1382 

211 

 یالمللنیب یداور هیرو
 ی)دعاو غرامت درباره

 (ینفت

دکتر  -یمحب
 محسن

 هینشر -یمجلة حقوق
 یحقوق امور مرکز

 35 شماره یالمللنیب
 1385 زمستان -زییپا

61 1385 

212 

در  یبانک یهاضمانت نامه
 یدعاو یداور وانید هیرو
 متحده االتیا و رانیا

دکتر  -یمحب
 محسن

 هینشر -یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 20 شماره یالمللنیب
 1375 سال

24 1375 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

213 

 وانید یحقوق تیماه
 -رانیا یدعاو یداور

 دگاهید از متحده االتیا
 یالمللنیب حقوق

دکتر  -یمحب
 محسن

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 و 18 شماره یالمللنیب
 1373-1374 سال 19

14 
1373-
1374 

214 
 یاتاق بازرگان ینظام داور
 یالمللنیب

دکتر  -یمحب
 محسن

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 24 شماره یالمللنیب
 1378 سال

75 1378 

215 
در  یفرامل یحقوق بازرگان

 یالمللنیب یتجار یداور

دکتر  -یمحب
محسن 
 )ترجمه(

 یالمللنیب یمجله حقوق
 5 شماره 65 بهار

36 1365 

 یالمللنیب یتجار یداور 216

دکتر  -یمحب
محسن 
 )ترجمه(

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 21 شماره یالمللنیب
 1376 سال

26 1376 

217 

 دیقانون حاکم بر نسل جد
  ینفت یقراردادها

 (یداور روند در)چرخش 

دکتر  -یمحب
محسن 
 )ترجمه(

 هینشر -یمجلة حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 -29 شماره یالمللنیب
 82 زییپا

80 1382 

218 
احکام  یقانون حاکم و اجرا

 یهایدر داور

دکتر  -یمحب
محسن 
 )ترجمه(

 هینشر -یمجلة حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 10 شماره یالمللنیب
 1368 تابستان -بهار

40 1368 

219 

 و یشیتفت یهانظام یبررس
 یتجار یداور در یاتهام

 یالمللنیب

دکتر -یمحب
 وحسن م

 یجعفر
-ندوشن

 یالمللنیب یمجله حقوق
 و بهار 52 شماره

 1394 تابستان
26 1394 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ
 شهاب

220 
 یاحکام داور یاجرا

)قسمت  یالمللنیب یتجار
 (اول

-محمدزاده
 محمود

ماهنامه کانون سال 
 -دوره دوم -45

 31شماره
43 _ 

221 
 یاحکام داور یاجرا

)قسمت  یالمللنیب یتجار
 (دوم

-محمدزاده
 محمود

 45ماهنامه کانون سال 
 32شماره 

21 _ 

222 

 هیعل یاعتراضات شکل
 وانید از صادره احکام

 متحده التیا و رانیا یداور

-یمحمد
 نیپرو

 یدگاههایفصلنامه د
 6 و 5 شماره یحقوق
 1376 تابستان و بهار

42 1376 

223 

 تعهدات تیشرط رعا
 هیسرما دوجانبه معاهدات

 یداور هیرو پرتو در یگذار
 یالمللنیب

 یمحمد
 نیپرو-ینانید

 یمجله حقوق
 99شماره  یدادگستر
 1396 زییپا

29 1396 

224 

عدالت  یساز یرسم
 دیتأک با رانیا در یررسمیغ

 یخیتار یهانهیزم بر
 خانه یریگ شکل یاجتماع

 یداور یشورا و اصناف

 یمحمود
 روزیف-یجانک

 یمجله حقوق
و  62شماره  یدادگستر

بهار و تابستان  63
1387 

34 1387 

225 
 لیو ضرورت تشک یداور

 رانیا در آن

-یمرتضو
 دیعبدالحم

 قوه یداخل هینشر یمأو
 1386 ریت هییقضا

 645 شماره
2 1386 

 زن در اسالم یداور 226

-یمرعش
 دمحمدیس

 حسن

 یمجله حقوق
و  17شماره  یدادگستر
 1375سال  18

8 1375 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

227 
 اساس بر تواندیم حاکم ایآ

 د؟ینما یداور خود علم

 یمرعش
 -یشوشتر

 اله تیآ
 دمحمدیس

 نیحس

 سال یدادرس هینشر
 خرداد دوم شماره اول

1376 
4 1376 

228 
 یگریانجی)م بیمعا و ایمزا

همانند روش  یداور-
 (اختالفات حل ینیگزیجا

 یمسعود
 بابک-یتفرش

 یکانون وکال
 دیدوره جد یدادگستر

 1379 ماه ید 2 شماره
 171 یاپیپ شماره

16 1379 

229 

در حقوق  یسازمان یداور
 مقررات بر دیتأک با رانیا

 یداور یا منطقه مرکز
 مرکز مقررات و تهران
 رانیا اتاق یداور

-مشکور
 مشکان

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

12 1391 

230 

 یداور دیقواعد جد
 بر دیتأک با 2010 ترالیآنس

 و جرح انتخاب نحوه
 داور ینیگزیجا

-مشکور
 مشکان

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

14 1393 

231 
 یداور یمرکز منطقه ا
 نگاه کیتهران در 

-مشکور
 مشکان

 هینشر یمجله حقوق
 یمرکز امور حقوق

 36شماره  یالمللنیب
 86تابستان  -بهار

6 1386 

232 
 یهاحدود مداخله دادگاه

 یدر روند داور یمل

-یمصلح
 جالل

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماه( سابق استیو س

 و زییپا 16 و 15
 1384 زمستان

35 1384 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

233 
درباره بزهکار بدون  یداور

 است یعدالتیبشناخت او 
 رضا-مظلومان

بهار -کانون وکال 
شماره مسلسل -1353

126 
6 1353 

234 

 یورود ثالث در داور
 با یالمللنیب یگذار هیسرما
 نینو یهادگاهید بر دیتأک
 قواعد و دیکسیا مقررات در

 ترالیآنس تیشفاف

مقدم 
 یعل-یشمیابر

-یو ضمام
 حامد

پژوهش حقوق 
 19شماره  یخصوص

 1396تابستان 
38 1396 

235 
 ینظام داور یحقوق ساختار

 (دوگانه ای واحد ستمی)س

مقدم 
 یعل-یشمیابر

-و محبوب
 مسعود

پژوهش حقوق 
 16شماره  یخصوص
 1395 زییپا

21 1395 

236 

 ینقش دادگاه در داور
 حهیبر ال ی)نقد یالمللنیب

 دگاهید از یداور جامع
 یداور مدرن نیقوان

 (یالمللنیب

مقدم 
 یعل-یشمیابر

-و محبوب
 مسعود

پژوهش حقوق 
 22شماره  یخصوص

 1397بهار 
31 1397 

237 

 یآرا یو اجرا ییشناسا
در حقوق  یخارج یداور

 رانیا

 یعل-یمکرم
 محمد

 یهادگاهیفصلنامه د
 شماره چهارم یحقوق

21 _ 

 یاجبار یداور 238
-ونانیملک 

 ژرژ

مجله حقوق امروز 
 و زییپا 30-29شماره 

 1351 زمستان
5 1351 

239 

 رانیا امور در کایمداخله امر
 در رانیا یدعوا اقامه و

 کایامر و رانیا یداور وانید

 دیجمش-ممتاز
-انیزنجبر و

 نیرحسیام

مجله دانشکده حقوق و 
 سابق یاسیعلوم س

 1376 تابستان 37 دوره
16 1376 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

240 
 یحقوق به زبان ساده )داور

 (1) (ست؟یچ

 یعل-منصور
 اکبر

مجله حقوق امروز 
 1346خرداد  22 شماره

5 1346 

241 
 یحقوق به زبان ساده )داور

 (2( )ست؟یچ

 یعل-منصور
 اکبر

مجله حقوق امروز 
 بهشتیارد 23شماره 

1347 
4 1347 

242 

 یداور حهیبر ال یتأمالت
)قسمت  یالمللنیب یتجار

 (اول

-انیمنصور
 جعفر

مجلس و پژوهش 
 و ید زدهمیشماره س

 1373 بهمن
33 1373 

243 

 در لیدل کشف نییآ
 یداور وانید عملکرد

 االتیا-رانیا یدعاو
 متحده

-انیمنصور
 یناصرعل

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

10 1393 

244 

 رانیا یدعاو یداور وانید
 دو برخورد مظهر کایامر

 یحقوق عرصه در تمدن

-انیمنصور
 یناصرعل

 مجله پژوهش حقوق
)پژوهش حقوق  یعموم
 شماه( سابق استیو س
 زمستان و زییپا 5

1380 

29 1380 

524  
 برابر در ومیکنسرس یدعاو

 رانیا یداور

-موحد
 یمحمدعل

کانون وکالء دوره 
 زمستان و زیپائ دیجد

 و 152 شماره 1369
153 

21 1369 

246 

 یآماده کردن شاهد برا
 یداورشهادت در یادا

 یالمللنیب

 زهرا-یموسو

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیاتاق ا

8 1393 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

247 

احکام  یو اجرا ییشناسا
 1965 ونیدر کنوانس یداور

 واشنگتن

-یمهراب
 مهرناز

دوفصلنامه فقه و حقوق 
صادق(  یخانواده )ندا
 35و  34شماره 

 83 زییتابستان پا

27 1383 

248 

 یقانون و عیرف گاهیجا
در...)قسمت  یداور مؤسسه

 اول(

 یمؤسسه داور
 قاتیو تحق

  یحقوق

شماره  یماهنامه دادرس
خرداد  -سال سوم -14

 78 ریو ت
5 1378 

249 
 یقانون و عیرف گاهیجا

...  در یداور مؤسسه
 (دوم)قسمت 

 یمؤسسه داور
 قاتیو تحق

  یحقوق

شماره  یماهنامه دادرس
مرداد  -سال سوم -15

 1378 وریو شهر
5 1378 

250 

 یقانون و عیرف گاهیجا
 و فقه در یداور مؤسسه

 و اسالم یحقوق یمبان
  رانیا مدون حقوق

 (سوم)قسمت 

 یمؤسسه داور
 قاتیو تحق

  یحقوق

 شماره یدادرسماهنامه 
 1378 آبان و مهر 16

4 1378 

251 

راجع به  یارجاع دعاو
به  یو دولت یاموال عموم

 شماره یرأ نهییدر آ یداور
 یعموم أتیه 139-138
 یادار عدالت وانید

بایرزانژادجویم
 اکبر-یر

 یادارفصلنامه حقوق 
 1394تابستان  8شماره 

28 1394 

252 
 یداور دادگاه گاهیجا

 نظام با آن ارتباط و ورزش
 رانیا یحقوق

بایرزانژادجویم
 اکبر-یر

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

یداور مرکز سیتأس
 رانیاتاق ا

64 1393 

253 
 داوران یمدن تیمسئول
 همراه یقیتطب یا)مطالعه 

 (یاصالح یشنهادهایپ با

-ییرفخرایم
 محمدجواد

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 و 14 شماره یالمللنیب
 زمستان و بهار 15

1370 

64 1370 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

254 

 یشاهد برا یآماده ساز
 یتجار یحضور در داور

 یعمل ی)راهنما یالمللنیب
 (لیوک یبرا

-ییرفخرایم
محمدجواد 

 )ترجمه(

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 31 شماره یالمللنیب
 1383 زییپا

12 1383 

255 
 از تیجرح و سلب صالح

 یتجار یداور در داوران
 یالمللنیب

-ییرفخرایم
محمدجواد 

 )ترجمه(

 هینشر یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 12 شماره یالمللنیب
 1369 تابستان و بهار

41 1369 

256 
و اصول  یتجار یداور

حاکم بر آن در حقوق 
 سیانگل

رمحمدصادقیم
 نیدحسیس-ی

 )ترجمه(

 هینشر -یمجله حقوق
 یحقوق خدمات دفتر

 10 شماره یالمللنیب
 68 تابستان -بهار

55 1368 

257 

نییقانون آ یخألها
در خصوص  یمدن یدادرس

صادره از  یقرار کارشناس
 جانب داور

-ینینهر
 حق و دونیفر

 رضا-پرست

 یحقوق خصوصمجله 
 یحقوق یهاشهی)اند

( سابق یخصوص حقوق
 و بهار 22 شماره

 1392 تابستان

26 1392 

258 
اعتبار امر قضاوت شده در 

 داور یرأ
 عباس-یازین

 یهادگاهیفصلنامه د
 54شماره  یحقوق

 90تابستان 
23 1390 

259 

و  یقانون مدن 968ماده 
 یقانون داور 27ماده 

 یالمللنیب یتجار

-بخت کین
 درضایحم

 یحقوق قاتیمجله تحق
 -زییپا 31-32 شماره

 1379 زمستان
9 1379 

260 
 تیجرح و خاتمه مأمور

 داوران

-کبختین
 درضایحم

 یحقوق قاتیمجله تحق
 سال 47 و 46 شماره

1384 
30 1384 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

261 
 یداور یکارگاه آموزش

 یالمللنیب یتجار

-کبختین
 درضایحم

 یحقوق قاتیمجله تحق
- بهار 29-30 شماره

 1379تابستان 
13 1379 

262 
 در یداور سازمان تیمسئول

 یداور

-کبختین
 درضایحم

مجموعه مقاالت 
همایش صدمین سال 
تاسیس نهاد داوری در 

 حقوق ایران

25 1391 

263 
 یو اجرا ییشناساامتناع از 
باطل  یخارج یآراء داور

 شده

-کبختین
 و درضایحم

 فرهاد-یریپ

 المللنیمجله حقوق ب
 48 شماره

25 1391 

264 

بودن قرارداد  یلزوم کتب
در عهدنامه  یداور
 یآرا یو اجرا ییشناسا
 1958 یخارج یداور

-کبختین
 و درضایحم

 فرهاد-یریپ

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1393 زییپا 67 شماره

32 1393 

265 

 یمفهوم الزام آور نشدن رأ
و  ییدر عهدنامه شناسا

 یخارج یآراء داور یاجرا
 ورکیوین 1958

-کبختین
 و درضایحم

 فرهاد-یریپ

مجموعه مقاالت جشن 
 سالگرد نینامه دهم

 یداور مرکز سیتأس
 رانیا اتاق

22 1393 

266 
 هادگاهیاز آرا و د یگزارش
 زنان یداور باب در

-راد یواثق
 نیمحمدحس

نو  یمجله فقه )کاوش
 شماره( یدر فقه اسالم

 و بهار 16 و 15
 77تابستان

74 1377 

726  

داور  یطرف یاستقالل و ب
 مطالعه ز؟یتما ای)ترادف 

 یتجار یداور در یقیتطب
 (یالمللنیب

 قیشقا-واحد
 یمعبود و
-یشابورین

 رضا

فصلنامه مطالعات 
 6دوره  یقیحقوق تطب

 94بهار و تابستان 
20 1394 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

 جواد-یواحد داور یابالغ رأ 268
ومجله دانشکده حقوق

دوره سابقیاسیعلوم س
 72زمستان  30

27 1372 

269 
 یدعو تیماه به یدگیرس

 داور یرأ ابطال از پس
 جواد-یواحد

 یو حقوق ییمجله قضا
 22شماره  یدادگستر

 77بهار 
4 1377 

270 

 اختالف حل أتیه سهیمقا
 نامه نییآ یاصالح 38 ماده

 نهاد با یشهردار معامالت
 یرأ کی نهیآ در یداور
 10شعبه  1656دنامه ا)د

 (تهران استان نظریدادگاه تجد

-اریورمز
 محمد

فصلنامه مطالعات آراء 
سال دوم  ی، رأ ییقضا

 1392، بهار 2، شماره 
6 1392 

271 
 اختالفات یریپذ یداور

 یالمللنیب یاتیمال

-انیلیوک
 وحسن 

-نوربخش
 و مینع

-لکناهور
 دیجاو

مجله پژوهش حقوق 
)پژوهش حقوق  یعموم
سابق( شماره  استیو س

 96بهار  54

27 1396 

272 
احکام  یضمانت اجرا

 یداخل یداور

-یهاشم
 درضایس

 ییقضا یفصلنامه حقوق
 16شماره  یدادرسنییآ

بهار و تابستان  17و 
91 

15 1391 

273 
 یآراء داور یضمانت اجرا

 )قسمت اول( یداخل

-یهاشم
 درضایس

ماهنامه قضاوت مرداد 
 90 وریو شهر

3 1390 

274 
 یداور یآرا یضمانت اجرا

 )قسمت دوم( یداخل

-یهاشم
 درضایس

ماهنامه قضاوت شماره 
 وریمرداد و شهر 71

1390 
3 1390 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

275 
 و رانیا یداور وانید

 متحده االتیا

 یهاشم
-مطلق

 دبهروزیس

 4حقوق سال یتعال
 90سال  14-13ش

13 1390 

276 
 یدر دعاو یاجبار یداور

 یخانوادگ

 این تیهدا
فرج -یگنج

 اله

 یفصلنامه تخصص
)فقه و  یحقوق اسالم

 7حقوق سابق( شماره
 84زمستان

27 1384 

277 

 داور قانون یقیمطالعه تطب
 1376 مصوب رانیا یتجار
 آلمان یداور قانون با

 دیوح-یتیهدا
-یرستم و

 درضایحم

 یفصلنامه علم
 شمندانیاند یتخصص
 11شماره  یحقوق

 95زمستان 

18 1395 

278 

 یگذار هیمفهوم سرما
 ،یداخل نیقوان در یخارج

 هیسرما یالمللنیب معاهدات
 یهادادگاه یآرا و یگذار

 یالمللنیب یداور

-یهنجن
 و یدعلیس

-استادزاده
 ابوالفضل

 یحقوق قاتیمجله تحق
 1396 زییپا 79 شماره

25 1396 

 یداور هیفق تیماه یبررس 279

 روزیهوشمندف

 نیحس-یآباد

-ییبطحا و

 فرهاد

فقه  یهامجله پژوهش

)فقه و  یو حقوق اسالم

 یحقوق اسالم یمبان

شماره  13دوره سابق( 

 1396تابستان  48

22 1396 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

280 

 یالمللنیب یدادرس وانید
 یدائم وانید کار به مربوط

 یداور

 ریدب ادداشتی
 کل

 یانتقاد یمجله علم
کانون وکال  یحقوق

 شماره زدهمیسال س
 شماره چهارم و سوم

 و خرداد 76 مسلسل
 1340 رماهیت

10 1340 

281 
 نیدر اختالفات ب یداور

 مستأجر و موجر

فتح -یاوری
 اله

کانون وکال تابستان و 
 139 شماره 2536 زییپا

 140 و
6 2536 

282 

 خسارت محاسبه اریمع
 قرارداد نقض از یناش

 فقه در یگذار هیسرما
 یداور هیرو و یاسالم

 یالمللنیب

-یزدانی
 وغالمرضا 

-یمحب
 ومحسن 

 محمد-یامام

فقه  یهامجله آموزه
بهار و  13شماره  یمدن

 95تابستان 
32 1395 

283 
 موارد یلیداوران در خ

 کنندیم عمل یصور

-یعقوبی
 عبدالهاشم

ماهنامه قضاوت شماره 
 82 وریمرداد و شهر 16

5 1382 

284 
حدود مداخله دادگاه در 

 یروند داور

-پوریعقوبی
 ثمیم

مجموعه مقاالت جشن
 نینامه دهم

 مرکز سیسالگردتأس
 رانیا اتاق یداور

31 1393 

285 
اختالفات در بازار  یداور

 اوراق بهادار
 صالح-یمرلی

 - یحقوق یهاپژوهش
 89سال  - 17شماره 

 اول مسالین -
12 1389 

286 
داور  یمهلت اعتراض به رأ

 روز 20 ایروز  10
 

ماهنامه قضاوت شماره 
 وریمرداد و شهر -52

1387 

2 1387 



                  ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شناسی داوریکتاب

 021-63877101وری منابع: آواحد تهیه و فراهمعالمه است.های حقوقی تمام حقوق محفوظ و مخصوص مرکز پژوهشی دانشنامه  98از 74صفحه

 

 

یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

728  

 یدر قراردادها یشرط داور
بر  دیمصوب مجلس با تاک

 یمجلس شورا 139اصل 
 یاسالم

 -قاسم نصر
 محمد

   مقاله

288 

 یدعاو یریپذ یداور
با  رانیدرحقوق ا یدولت
قانون  139بر اصل  دیتاک

 یاساس

اعظم -یبهمن  

 یالملل نیکنفرانس ب
 ،یعلوم انسان

و علوم  یروانشناس
 یاجتماع

- 1394 

289 

دولت  تیصالح یبررس
 یرجوع به داور یبرا

قانون  139باتوجه به اصل 
 یاساس

پور -فرهنگ
شاپور ، 

 -یشیقر
 طلعت

 گاهیجا یمل شیهما
در حل  یداور

 –اختالفات 
- 1395 

290 
قانون  سهیمقاالت مقا

 یالملل نیب یتجار یداور
 گرید نیقوان یو برخ رانیا

 -زادهیعل
 عبدالرضا

  - 26و 25شماره  مقاله
34 

33 1380 

129  یتجار یادله اثبات در داور 
 یالملل نیب

محبوبه 
سادات 

یشجاع   
 یمل شیهما نیدوم

 ، فقه واخالق،عدالت
 حقوق

13 1394 

229  

و اثبات ضرورت  یبررس
اصل استقالل  رشیپذ

 یهایدر داور یشرط داور
 یالملل نیو ب یداخل

، بهزاد-یستار
 -یسیادر

فرهاد ، 
 -فر یبیمص

مایش  

 - - 19حقوق ملل شماره

329 در  یموافقت نامه داور 
 رانیحقوق ا

، فاطمه-دیآناه
 -یعبداله

 راحله 
 - - 18حقوق ملل شماره
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

429  
در اتاق  یروند داور لیتحل

بر  یبا نگاه یبازرگان
 رانیا یداور نیقوان

 -یصادقبینا
 یتوسلزهرا ، 

 -ینیینا
 منوچهر 

 نیکنفرانس ب نیدوم
با  یعلوم انسان یالملل

 یاسالم - یبوم کردیرو
بر پژوهش دیو با تاک
  نینو یها

- 1395 

529  
 یاتاق بازرگان یداور ندیفرآ

 یداور نیبر قوان دیبا تاک
 رانیا

 -یصادق بینا
 یزهرا ، توسل

 -ینیینا
 منوچهر 

 شیهما نیسوم
و  یفساد مال یبسترها

 یدر نظام حقوق یادار
اصالح و  کردیبا رو رانیا

 یتوسعه نظام حقوق

- 1395 

629  
 یدر نظام حقوق یزوال داور

 رانیا

 -یاقبال اردکان
،  نینسر

 -یباجگان
 دجعفریس

  یهاشم

 یمل شیهما نیاول
وکالت، اخالق، فقه و 

 حقوق
- 1393 

 یو داور یاجبار یداور 297
 رانیدر حقوق ا یاریاخت

،  ثمیم -ینحو
 -نژاد یاسد

محمد ، دیس  

 شیهما نی: سوم
و  یفساد مال یبسترها

 یدر نظام حقوق یادار
اصالح و  کردیبا رو رانیا

 یتوسعه نظام حقوق

- 1395 

298 
 یاستقالل شرط داور

 یالملل نیو ب یداخل یدرداور
 -یموسو

  لوفرین
 گاهیجا یمل شیهما

 در حل اختالفات یداور
- 1395 

299 
 یتجار یمفهوم داور

 یالمللنیب
حجت  -کنامین  - - 20حقوق ملل شماره 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

 نیآنال ینظارت بر داور 300

 -یجواهر
،  مایفر

 -یمصطف
 ماندگار

 شیهما نیسوم
و  یفساد مال یبسترها

 یدر نظام حقوق یادار
اصالح و  کردیبا رو رانیا

 یتوسعه نظام حقوق

- 1395 

301 
 ؛یالملل نیب یتجار یداور

 یو داور یمورد یداور
 یسازمان

پور ینقیعل
، میمر -هیرضائ

 -یترکمان
،  یحسنعل

 -جعفرپور
 کوروش

 - - 20حقوق ملل شماره

302 
دادگاه ها  تیصالح یبررس

در  یداور یآرا یدر اجرا
 یالملل نیب یتجار یدعاو

، نیحس-یزارع
الهام -یجوهر  

 یالمللنیب شیهما نیاول
فقه و حقوق،وکالت و 

 یعلوم اجتماع
- 1396 

303 
با  یداخل یداور لیتحل
 یدادرس نییبه آ ینگاه

 یمدن

 -یصادق بینا
 یزهرا ، توسل

 -ینیینا
 منوچهر 

 نیکنفرانس ب نیدوم
با  یعلوم انسان یالملل

 - یبوم کردیرو
بر  دیو با تاک یاسالم

 نینو یهاپژوهش

- 1395 

304 

 یقانون داور سهیمقا
مصوب  یالملل نیب یتجار

در  یبامقررات داور6731
 یمدن یدادرس نییا

 -یشجاع
رسول ، 

 -یوضیع
،  امکیس

 -یحضور
 جمال

کنفرانس  نیسوم
حقوق و  یسراسر

 ییمطالعات قضا
- 1396 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

305 
 یداخل یداور ندیفرآ یبررس

 یدادرس نییبر آ دیبا تاک
 یمدن

 -یصادق بینا
 یزهرا ، توسل

 -ینیینا
 منوچهر 

 شیهما نیسوم
و  یفساد مال یبسترها

 یدر نظام حقوق یادار
اصالح  کردیبا رو رانیا

 یو توسعه نظام حقوق

19 1395 

 یداور 306
 -حق یمسگر

  نیرحسیام
 1391 - 35شماره امیپ

 یداور 307
فتح  -ازین یب

 اهلل 
 1381 - (،131کلک )پیاپی 

در حقوق  یاجبار یداور 308
 رانیا

، ثمیم -ینحو
 -نژاد یاسد
محمد دیس  

 شیهما نیسوم
و  یفساد مال یبسترها

 یدر نظام حقوق یادار
اصالح  کردیبا رو رانیا

 یو توسعه نظام حقوق

10 1395 

309 
صدور دستور اقدامات 

در حقوق  یموقت در داور
 رانیا یالملل نیو ب یداخل

، الهه -شهناز
 -غالمپور
دکتر 

 محمدرضا 

تمدن  خیتارفقه و 
 37شماره

24 1392 

310 
بر  یموافقتنامه داور میتنظ

 یتجار یاساس قانون داور
 رانیا یالملل نیب

، شهرام-یکرم
 -ییرضا

 -یری، پنیرام
 -یری، امآرش

احسان ، 
 -یعبدال

 اشکان

 - - 20حقوق ملل شماره
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

311 
 یموقت در داور دستور

 یالملل نیو ب یمل یها

 یاسد
 نژادطاهر

 -یگوراب
، دمحمدیس

 یاسد
 نژادطاهر

 -یگوراب
،رحامدیم  

روابط  یپژوهش ها
 14الملل شماره نیب

- 1393 

312 
 یاستقالل شرط داور

 نیو ب یداخل یدرداور
 یالملل

 -یاتیرحیپ
 ابوذر

 گاهیجا یمل شیهما
در حل  یداور

 اختالفات
10 1395 

313 
تحت  ینوع یریپذ یداور

 رانیحقوق ا

 -یشهباز
،  دیوح

 -پورفرهنگ
 شاپور

 گاهیجا یمل شیهما
در حل  یداور

 اختالفات
- 1395 

314 
مختلط در  یها یداور

اتاق  یداور دیقواعد جد
 یبازرگان یالملل نیب

دکتر  -یکاشان
جواد ، 

 -یانیخیش
  یمهد

 یحقوق یپژوهشها
 19نیمسال اول شماره

31 1390    

315 
 یالملل نیب اریمفهوم و مع

 یبودن قرارداد داور

 -معز یقیحق
 ی، عل دیسع

 -یاکبر
 احسان 

مقاله کنفرانس: کنگره 
جامع حقوق  یالملل نیب

 رانیا
- 1395 

316 
موافقتنامه  میاصول تنظ

 یالملل نیب یتجار یداور
 رانیا

 -نژاد یمهدو
 اطهر

 گاهیجا یمل شیهما
در حل  یداور

 اختالفات
11 1395 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

317 

قاعده  یقیتطب یبررس
در  تیبر صالح تیصالح

 نیب یتجار یحقوق داور
 سیو انگل رانیا یالملل

 یول -یقاسم

 یکنفرانس جهان نیسوم
 ،یتیتربعلومو یروانشناس

 یحقوق و علوم اجتماع
 در آغاز هزاره سوم

- 1395 

318 
و  یداور یاعتراض به را

 موارد ابطال آن
محسن  -یانار  - - 19حقوق ملل شماره 

319 

دستور موقت در قانون 
الملل  نیب یتجار یداور

آن با قانون  سهیو مقا رانیا
 رانیا یمدن یدادرس نییآ

 -یقره باغ
 یعل

 1393 27 19حقوق ملل  شماره

320 
و آثار جرح در  طیشرا یبررس
و  رانیا یداور وانید هیرو

 کایآمر

، بایفر -یضرون
 نگار  -گراوند

 یجهانکنفرانسنیچهارم
 یکنفرانس مل نیو اول

 رانیا نینو یپژوهش ها
 ت،یریو جهان در مد

و  یاقتصاد و حسابدار
 یعلوم انسان

- 1396 

321 
 یچارچوب و فاکتورها

 یمناسب داور
 -نیپرو

 دسجادیس

 نیب شیهما نیاول
 فقه و حقوق، یالملل

 یوکالت و علوم اجتماع
17 1396 

322 
 یداور در داور یرا یاجرا

 یالملل نیب یتجار

 -پورحسن
بهمن ، 

 -ایافشارن
، بیط

 انور  -یداللهی

مقاله کنفرانس: 
 یالملل نیکنفرانس ب

اقتصاد و علوم  ت،یریمد
 یانسان

17 1394 

323 
و  یداوروانیدحقوق تیاهم
به  یبا نگاه یسازمانیداور

 کایآمر یداور وانیحقوق د

،  دیسع -احیس
 -لو یحاج

 دیوح
 - - 20حقوق ملل شماره
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

324 
دخالت دادگاه ها در 

 یداور یهایدگیرس
 -یزائر

 احسان
 - - 18حقوق ملل شماره

325 
نقش اصل استقالل و 

 یتجار یدر داور یطرفیب
 یالملل نیب

 -یصاحب
 آرمان

 یالملل نیکنفرانس ب
پژوهش در علوم و 

 یتکنولوژ
12 1394 

326 
 ینهاد داور یبررس

 درانگلستان

 یخضر
 -فریزیعز

  نییآ

علوم  یمل شیهما
 یانسان

- 1396 

327 
 نیاستقالل داور در قوان

 یداور یالملل نیو ب یداخل

،  میابراه -کر
 -دنکوب

 ابوالفضل 

 یکردهایرویملکنفرانس
 در یعلوم انسان نینو

  21قرن 
8 1396 

328 
 یامکان داور یبررس

و  رانیدر ا کیالکترون
 مقررات مرتبط با آن

 -زادهحسن
،  نیحس

 -یمقدر
 عباس 

 نیکنگره ب نینخست
با  رانیحقوق ا یالملل

 حقوق شهروند کردیرو
- 1396 

329 
حل  ینظام حقوق یچالشها

به روش  یدعاو
 یکدخدامنش

 -نژاد یشعبان
 حسن

 گاهیجا یمل شیهما
در حل  یداور

 اختالفات
- 1395 

330 
مرکز منطقه  یقواعد داور

 تهران یداور یا
 

 یالملل نیب یحقوق
 36شماره

27 1386   

331 
در  یاستقالل شرط داور

 یالملل نیب یداور
 -یطاالر

 نرگس

کنفرانس  نیسوم
حقوق و  یسراسر

 ییمطالعات قضا
- 1396 

332 
 یشرکت ها یامکان داور

( با یقی)مطالعه تطب یتجار
 رانیا یقواعد داور کردیرو

، رضا -یچراغ
 -یافشار

 غالمرضا 
-  20حقوق ملل شماره  - 
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یرد
ف

 

تعداد  مجله/هینشر سندهینو عنوان

 صفحه
سال 

 چاپ

333 
 یحقوقگاهیجا یبررس

 ینرم تجارمقررات
 یالمللنیب

 -یقنوات
 یعباس ل،یجل
یمهد ،ییوفا  

حقوق ژوهشهای پ
 تطبیقی

32 1396 

334 
 یتجار یبه داور ینگاه

 الملل نیب

 یخوئ
 -قراحسنلو
  بهزاد

- - - 

335 
 نیب یآثار ارجاع به داور

 یدر نظام حقوق یالملل
 رانیا

 -یرعباسیم
و  دباقریس

ندا -یهاشم  

فصلنامه مطالعات علوم 
 یاجتماع

10 1396 

 



شده در حوزه  نیتدو یهانامه انیپامشخصات سوم:خش ب
 یداور

یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

1 

داوری در طالق 
با مطالعه تطبیقی 

 در فقه عامه

-ویهبآل
 مهدی

دانشگاه امام 
 صادق )ع(

1381 - - - 

2 
نهاد داوری در 

 فقه و حقوق

رنجبر 
-فارسانی

 غالمرضا

آزاد دانشگاه 
 اسالمی

1384 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -مالمیر
 محمود

-تویسرکانی
 دکتر سیداحمد

3 

داوری در قانون 
آیین دادرسی 

مدنی و مقایسه 
آن با قاضی 

 تحکیم

-بختیاری
 علی

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

1383-
1384 

کارشناسی 
 ارشد

-پورفروزنده
 دکتر علیرضا

دکتر -محبی
 محسن

4 

جایگاه قاضی 
تحکیم و 

مؤسسات داوری 
در فقه و قانون 

 مدون ایران

 زینمیر
-العابدینی
 جواد

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 
 تهران مرکزی

1380 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -امام
 محمدرضا

-یگوگان
 نیحس

5 

شرط داوری در 
دعاوی راجع به 
اموال عمومی و 

 دولتی

-قطیری
 اضرسیدامیر

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 
 تهران مرکزی

1384 - - - 

6 

نظام اجرای 
احکام داوری 
خارجی در 
کنوانسیون 

نیویورک و آثار 
آن در حقوق 

 ایران

-حیدری
 هومن

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 
 تهران مرکزی

1381 - - - 
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

7 

های نقش دادگاه
داگستری در 

کنترل و اجرای 
 احکام داوری

-هدای
 حسن

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 
 تهران مرکزی

1381 - - - 

8 

مقایسه داوری با 
دادرسی قضایی 

المللی در رفع بین
اختالفات بین 

 هادولت

-پورحسن
 علی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 شیراز

1378 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -امامی
 محمد

االسالمیشیخ
دکتر -

 سیدمحسن

9 

تحلیل و بررسی 
تطبیقی قانون 
داوری تجاری 

 المللی ایرانبین

-فقیهی
 شهروز

آزاد  دانشگاه
اسالمی واحد 

 شیراز

1377 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -حاتمی
 اصغرعلی

دکتر -مردانی
 نادر

10 

اجرای احکام 
های داوری

 المللیبین

-زهرایی
 مرتضی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

علوم و 
 تحقیقات

 یدکتر 1383

دکتر -یفلسف
 و اله تیهدا
دکتر -یفیس

 دجمالیس

-رارجمندیام
دکتر 

یروقنبریاردش
دکتر -یجهرم

 محمدجعفر

11 

شورای حل 
اختالف و مقایسه 

آن با شورای 
داوری )بررسی 
نهادهای شبه 

قضایی در حقوق 
 ایران(

مقدمطرچی
 بهمن -

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

علوم و 
 تحقیقات

1384 
کارشناس 

 ارشد
دکتر -انیعابد
 نیرحسیم

-خادم
 شیدروبهرام

12 

شناسایی و 
اجرای آراء داوری 

ایران و در حقوق 
 انگلیس

-زادهقاسم
دکتر 

 مرتضیسید

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

علوم و 
 تحقیقات

1378 
 یکارشناس
 ارشد

-یمیابراه
دکتر 

 دنصرالهیس

دکتر -یمحب
 و محسن

-زادهیخمام
 دکتر فرهاد

13 

شناسایی و 
اجرای احکام 

داوری خارجی در 
ها و ایران و زمینه

 موانع

-تقوی
 بهمن

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

علوم و 
 تحقیقات

1378-
1379 

 یکارشناس
 ارشد

دکتر -یمحب
 محسن

-کبختین
 درضایحمدکتر 



                  ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شناسی داوریکتاب

 021-63877101وری منابع: آواحد تهیه و فراهمعالمه است.های حقوقی تمام حقوق محفوظ و مخصوص مرکز پژوهشی دانشنامه  98از 84صفحه

 

 

یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

14 

نقد و بررسی 
قانون  968ماده 

 27مدنی و ماده 
قانون داوری 

المللی تجاری بین
 ایران

-قاسمی
 مینا

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 مازندران

1383 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -مافی
 همایون

میرزانژاد 
-جویباری

 دکتر اکبر

15 

شناسایی و 
اجرای آراء داوری 

المللی در بین
 ایران

-امیرپور
 مرتضی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 مازندران

1382 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -مافی
 همایون

-نمیمی امامی
 دکتر محمود

16 
مسئولیت مدنی 

 داور

 خدادادی
-لرزجان
 مهدی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 نراق

1384 
کارشناسی 

 ارشد

-نژادسلطانی
دکتر 
 اهللهدایت

دکتر -همتکار
 حسین

17 

وضعیت حقوقی و 
آثار قراردادهای 
داوری منعقده 

بین دولت ایران 
های و شرکت

 خارجی

-ادیب
 محمد

دانشگاه تربیت 
 مدرس

 دکتری 1379
دکتر -اسکینی

 ربیعا

 عیسی
دکتر  -تفرشی

محمد و 
-دامادمحقق 

دکتر 
 سیدمصطفی

18 

داوری در حقوق 
ایران و مقایسه 

آن با قانون نمونه 
 داوری آنسیترال

-نژاداسدی
 محمدسید 

دانشگاه تربیت 
 مدرس

1372 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -صفایی
 سیدحسین

دکتر -اسکینی
 ربیعا

19 

اعتبار شرط 
داوری در 

قراردادهای بیع 
 المللیبین

-فتحی
 محمد

دانشگاه تربیت 
 مدرس

1370 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نصیری
 مرتضی

- 

20 

قوه قاهره 
)مطالعه تطبیقی 
در حقوق اسالم، 

ایران و 
تصمیمات دیوان 
داوری دعاوی 

ایاالت  -ایران
 متحده(

-اسماعیلی
 محسن

دانشگاه تربیت 
 مدرس

 دکتری 1378
دکتر -صفایی

 سیدحسین

-داماد محقق
سید  دکتر

مصطفی و 
عیسی 

دکتر  -تفرشی
 محمد

تدوین شده در حوزه  هاینامه پایانمشخصات  :سومبخش  
 داوری
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

21 

اصول و مبانی 
مقررات داوری 
سازمان جهانی 

مالکیت فکری و 
مقایسه آن با 
قانون داوری 

المللی تجاری بین
 ایران

-نژاداسدی
 سیدمحمد

دانشگاه تربیت 
 مدرس

 دکتری 1385
-تفرشیعیسی

 دکتر محمد

دکتر -صفایی
سید حسین و 

دکتر -صادقی
 محمود

22 

مبانی ابطال و 
بطالن آرای 

داوری در نظام 
حقوقی ایران 

)مقایسه با اسناد 
 المللی(بین

-کشکولی
 رسول

دانشگاه تربیت 
 مدرس

1387 
کارشناسی 

 ارشد

-نیاشهبازی
 دکتر مرتضی

دکتر -شریفی
 الدینسیدالهام

23 

داوری و تحکیم 
در فقه و حقوق 

 مدنی ایران

-داریبشر
 زهرا

 دماح ،یراقب - 1381 دانشگاه تهران

 

 
 ،یادآب یلع

 یلع

24 

تابعیت مضاعف 
در رویه دیوان 
داوری دعاوی 
 ایران و آمریکا

زادهشریف
 حسن-

 1371 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -الماسی
 نجادعلی

دکتر -عرفانی
 محمود

25 

نحوه رسیدگی 
داور و اعتراض 

 به رأی داور

-مهربابایی
 علیرضا

 1381 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر روشنعلی 
 شکاری

 مقامقائم 
دکتر -یفرهان

 میکرعباس

26 

نظارت قضایی بر 
آرای داوری در 

 کشور مبدا

-اسکندری
 حسین

 1384 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -جنیدی
 لعیا

دکتر -ایرانپور
 فرهاد

 قرارداد داوری 27
زادهیوسف

 مرتضی-
 1381 دانشگاه تهران

کارشناسی 
 ارشد

فراهانمقامقائم
دکتر -ی

 محمدحسین

دکتر -صفایی
 سیدحسین
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

28 

های نقش دادگاه
ملی در 

های داوری
المللی تجاری بین

)تطبیقی بین قانون 
داوری تجاری 

ایران، قانون نمونه، 
قواعد داوری 

آنسیترال، قواعد 
ICC  و کنوانسیون

 نیویورک(

-یحمصل
 جالل

 1381 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -شیروی
 عبدالحسین

دکتر -الماسی
 نجادعلی

29 

حل و فصل 
اختالفات بین 

ها از طریق دولت
المللی داوری بین

 عمومی

-ابراهیمی
 محمدتقی

 1380 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

-میرعباسی
 دکتر سیدباقر

-طباطبایی
 دکتر سیداحمد

30 

بازرگانی دعاوی 
در دیوان داوری 

-دعاوی ایران
 ایاالت متحده

-رحیمی
 رضا

 1378 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -صفایی
 سیدحسین

دکتر -شیروی
 عبدالحسین

31 

شناسایی و 
اجرای آرای 
 داوری خارجی

-جنیدی
 دکتر لعیا

 دکتری 1379 دانشگاه تهران
دکتر -الماسی

 نجادعلی

دکتر -اخالقی
بهروز و 

دکتر -صفایی
 سیدحسین

32 

قانون حاکم در 
های داوری

 المللیتجاری بین

-جنیدی
 دکتر لعیا

 1373 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -الماسی
 نجادعلی

دکتر -اخالقی
بهروز و 

دکتر -صفایی
 سیدحسین

33 

داوری در 
قراردادهای 

 اداری

-پرتو
 حمیدرضا

 دکتری 1391 دانشگاه تهران
دکتر -کریمی

 عباس

دکتر -جنیدی
 لعیا
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

34 

بررسی مقررات 
داوری مرکز 

ای داوری منطقه
تهران با مطالعه 

 تطبیقی

-رحمانی
 الدینامین

 1387 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر  -جنیدی
 لعیا

دکتر -غمامی
 مجید

35 

مطالعه تطبیقی 
رژیم ملی اجرای 

آرای داوری 
خارجی در حقوق 
ایران و انگلیس 

 3در پرتوی ماده 
کنوانسیون 

 1958نیویورک 

-جمشیدنیا
 آرزو

 1390 دانشگاه تهران
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -جنیدی
 لعیا

دکتر -صادقی
 محسن

36 

موارد ابطال رأی 
داوری در قانون 
آیین دادرسی 
مدنی و قانون 
داوری تجاری 

 المللی ایرانبین

جاویدتاش
 احمد-

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1378 
کارشناسی 

 ارشد

افتخار 
دکتر -جهرمی

 گودرز

دکتر -سیفی
 جمال

37 

نظم عمومی در 
مرحله اجرای آراء 
داوری تجاری 

 المللیبین

زادهشریف
-الری

 محمد

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1384 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -کبختین
 درضایحم

یجهرمیقنبر
دکتر -

 محمدجعفر

38 

شناسایی و 
اجرای احکام و 

آراء داوری 
خارجی در حقوق 

 انگلیسایران و 

ساردوئی 
-نسب

 محمد

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1377 
کارشناسی 

 ارشد

افتخار 
دکتر -جهرمی

 ایرج

-کبختین
 درضایحمدکتر 

39 

اصل استقالل و 
بی طرفی داور در 

 حقوق ایران

-حسینی
 سید یاسر

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1390 
کارشناسی 

 ارشد

افتخارجهرمی
 دکتر گودرز-

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

40 

آراء بطالن 
المللی داوری بین

 ها()بین دولت

-ساورائی
 پرویز

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1366-
1367 

کارشناسی 
 ارشد

افتخار 
دکتر  -جهرمی

 گودرز
- 
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

41 

آور قطعیت و الزام
بودن احکام 

المللی داوری بین
های و شیوه

اعتراض به اعتبار 
 این احکام

محمدی 
-دینانی
 پروین

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1375-
1376 

کارشناسی 
 ارشد

دکتر -سیفی
 سیدجمال

دکتر -هنجنی
 سیدعلی

42 

مفهوم مصادره 
در رویه دیوان 

-داوری ایران
ایاالت متحده 

 آمریکا

-محسنی
 فرید

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1376 
کارشناسی 

 ارشد

افتخارجهرمی
 دکتر گودرز-

دکتر -سیفی
 جمال

43 

درج شرط داوری 
در قراردادهای 

 المللی دولتیبین

 محمدی
-مطلق
 حسن

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1375 
کارشناسی 

 ارشد

-امیرارجمند
 دکتر اردشیر

دکتر -هنجنی
 سیدعلی

44 

های ضمانتنامه
بانکی در آراء 
دیوان داوری 

دعاوی ایران و 
 ایاالت متحده

-اکوان
 ابراهیم

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1377-
1378 

کارشناسی 
 ارشد

دکتر -محبی
 محسن

دکتر -ساورایی
 پرویز

45 

داوری سازمانی با 
ارجاع خاص به 

 دیوان داوری

 لطیف-زارع
دانشگاه شهید 

 بهشتی
1381 

کارشناسی 
 ارشد

دکتر -سیفی
 سیدجمال

دکتر -بهرامی
 شهریار

46 

حقوق حاکم در 
های داوری

 المللیتجاری بین

-فتاحی
 بهروز

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1380-
1381 

کارشناسی 
 ارشد

افتخارجهرمی
 دکتر گودرز-

دکتر -سیفی
 سیدجمال

47 

تعارض قوانین 
)قانون ماهوی( 

های در داوری
 المللیتجاری بین

 گریگوریان
-تبریزی
 تالین

دانشگاه شهید 
 بهشتی

- 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -سیفی
 سیدجمال

جهرمیقنبری
دکتر -

 محمدجعفر

48 

اجرای آرای 
داوری خارجی 
ابطال شده در 
کشور محل 

 صدور

 رپوعیلااسم
 فداکار

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1385 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر  -بهمئی
 محمدعلی

دکتر -سیفی
 سیدجمال



                  ــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شناسی داوریکتاب

 021-63877101وری منابع: آواحد تهیه و فراهمعالمه است.های حقوقی تمام حقوق محفوظ و مخصوص مرکز پژوهشی دانشنامه  98از 89صفحه

 

 

یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

49 

قابلیت ارجاع در 
های داوری

 المللیتجاری بین

-سیدی
 جواد

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1387 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

50 

مقایسه داوری 
سریع با داوری 
معمولی )در 

دعاوی تجاری 
 المللی(بین

-نوروزی
 عارف

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1387 
کارشناسی 

 ارشد

افتخارجهرمی
 دکتر گودرز-

دکتر -سیفی
 سیدجمال

51 

اعتراض به رأی 
داور تجاری 

 المللیبین

-ایرانشاهی
 علیرضا

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1388 
کارشناسی 

 ارشد

افتخار 
دکتر -جهرمی

 گودرز

-بختنیک
 حمیدرضا

52 

صالحیت دیوان 
داوری و آثار آن 

 در دعوا

-بهرامی
 هیما

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1388 
کارشناسی 

 ارشد

 -نیکبخت
 دکتر حمیدرضا

-زینابسیفی 
 دکتر غالمعلی

53 

جایگاه مقر در 
داوری تجاری 

 المللیبین

-جعفری
 اهللفیض

دانشگاه شهید 
 بهشتی

 دکتری 1389
دکتر -بهمئی

 محمدعلی

-بختنیک
حمیدرضا دکر 

-زادهو خمامی
 دکتر فرهاد

54 

تأثیر نقص 
قرارداد داوری بر 
روند حل و فصل 
اختالفات تجاری 

المللی بین
)بررسی تطبیقی 

 آرای قضایی(

-پیری
 فرهاد

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1390 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

دکتر -ساورایی
 پرویز

55 

اقدامات تأمینی 
های در داوری

 المللیبینتجاری 

-رس
 کیومرث

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1388 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

دکتر -ساورایی
 پرویز

56 
داوری در حقوق 

 رقابت

وصالی 
-محمود
 منصور

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1389 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -ساورایی
 پرویز

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

57 

رابطه حقوقی 
داور و طرفین 

 اختالف

 سیفی
کارجیحونی

 مهرناز-

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1389 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

-زینابسیفی 
 دکتر غالمعلی

تدوین شده در حوزه  هایپایان نامهمشخصات  :سومبخش  
 داوری
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

58 
موافقتنامه داوری 

 المللیتجاری بین

-حیدری
 حسین

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1383 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -ساورایی
 پرویز

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

59 

قاعده استاپل و 
کاربرد آن در 
داوری دعاوی 

ایاالت  -ایران
 متحده

نیاشهبازی
 مرتضی-

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1374 
کارشناسی 

 ارشد

افتخارجهرمی
 - دکتر گودرز-

60 

رویه قضایی در 
شناسایی و 
اجرای آرای 

المللی داوری بین
 در ایران

 همتی
-کلوانی
 احمد

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1388 
کارشناسی 

 ارشد

افتخار 
دکتر -جهرمی

 گودرز

-نیکبخت
 دکتر حمیدرضا

61 

محرمانگی در 
داوری تجاری 

 المللیبین

 موسوی
-حرمی
 سیده

 یاسمین

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1388-
1389 

کارشناسی 
 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

-زینابسیفی
 دکتر غالمعلی

62 

برتر حل و روش 
فصل اختالفات 

المللی در بین
قراردادهای نفت 

 -زو گا
 -گریمیانجی

 داوری

طمنصوری
-هرانی
 اهللسیدروح

دانشگاه شهید 
 بهشتی

- 
کارشناسی 

 ارشد

افتخارجهرمی
 دکتر گودرز-

دکتر -محبی
 محسن

63 

گسترش قلمروی 
شخصی شرط 

 داوری

-مرادی
 فهیمه

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1390 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

دکتر -اربابی
 مسعود

64 

داوری بر خط و 
مسائل حقوقی 

 آن

ابوترابی 
-زارچی

 محمدحسن

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1386 
کارشناسی 

 ارشد

-بختنیک
دکتر حمیدرضا 

دکتر -و رایمند
 اینچی

دکتر -ساورایی
 پرویز

65 

تعهدات اخالقی 
داوران در 

های داوری
 المللیتجاری بین

 آقاقلیزاده
-خیاوی
 ایلدار

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1387 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

دکتر -بهمئی
 محمدعلی
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

66 

غرامت ناشی از 
سلب مالکیت در 

رویه داوری 
المللی با بین

تأکید بر رویه 
دیوان داوری 

 -دعاوی ایران
متحده در  تایاال

 دعاوی نفتی

-غالمی
 حسنا

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1392 
کارشناسی 

 ارشد

افتخار 
دکتر -جهرمی

 گودرز

-زینابسیفی 
 دکتر غالمعلی

 مسئولیت داور 67
-علیزاده
 مهدی

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1389 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

دکتر -محبی
 محسن

68 
داوری در حوزه 
 مالکیت فکری

-عطارشیخ
 حسنی

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1390 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

دکتر -ساورایی
 پرویز

69 

موانع شناسایی و 
اجرای آرای 

داوری خارجی و 
المللی در بین

 ایران

هاشمیبنی
 پگاه-

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1389 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -محبی
 محسن

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

70 

پیدایش و 
مندرجات قرارداد 
داوری بر مبنای 

المللی و اسناد بین
قانون داوری 

المللی تجاری بین
 ایران

-تاجیک
 ریحان

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1391 
کارشناسی 

 ارشد

-زینابسیفی
 دکتر غالمعلی

دکتر -ساورایی
 پرویز

71 

ساختار و جایگاه 
های سازمان

داوری ایران در 
های داوری

 المللیبینتجاری 

-ترابی
 مرتضی

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1389 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

دکتر -محبی
 محسن

72 

ابعاد حقوقی فساد 
های در داوری
 المللیتجاری بین

 حسینی
-مدرس

 سیدمهدی

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1390 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -بهمئی
 محمدعلی

دکتر -هندی
 اصغر

تدوین شده در حوزه  هایپایان نامهمشخصات  :سومبخش  
 داوری
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

73 

روند شفافیت در 
رسیدگی داوری 

گذاری سرمایه
 المللیبین

 خسرو
-سرشکی
 هادی

دانشگاه شهید 
 بهشتی

1391 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -نیکبخت
 حمیدرضا

-فیروزمند
 دکتر محمود

74 

کلیات قضا و 
داوری در اسالم 

 و سایر ملل

-زنیهرجبی
 منصوره

دانشگاه 
فردوسی 

 مشهد

1378 
کارشناسی 

 ارشد

 مدیرشانه چی
  کاظم

- 

75 

ها مداخله دادگاه
در داوری تجاری 

 المللیبین

-صادقی
 محسن

 1380 دانشگاه مفید
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -محبی
 محسن

دکتر -الماسی
 نجادعلی

76 
دکترین سابقه در 

 داوری

-شریفی
 الدینفخر

 دیدانشگاه شه
 یبهشت

1393 
کارشناسی 

 ارشد

یافتخارجهرم
 گودرزدکتر -

دکتر -یبهمئ
 یمحمدعل

77 

 میتحک و یداور
 حقوق و فقه در

 رانیا مدون

 -یسبزوار
 زهرا

 1381 تهران دانشگاه
 یکارشناس
 ارشد

 دکتر -یباقر
 احمد

 -یآباد یعل
 یعل دکتر

78 

 سهیو مقا یبررس
 و خواسته نیتأم

 در موقت دستور
 یحقوق یدعاو
 یداور و یمدن

 دیس-تکاپو
 نیدالدیفر

دانشگاه عالمه 
 _ ییطباطبا

کارشناسی 
 ارشد

دکتر -یهرمز
 رالهیخ

دکتر -یکاشان
 جواد

79 

 قانون نییتع
 تیماه بر حاکم

 یداور در یدعو
 یالمللنیب یتجار

-یکتابچ
 دیرسعیام

دانشگاه عالمه 
 ییطباطبا

1388 
کارشناسی 

 ارشد

دکتر -یکاشان
 جواد

دکتر -نیپرو
 فرهاد

80 
مداخله دادگاه در 

 یداور

-شهند
 جعفر

دانشگاه عالمه 
 ییطباطبا

1385 
 یکارشناس
 ارشد

دکتر -یکاشان
 جواد

دکتر -نیپرو
 فرهاد

81 

 یقیتطب یبررس
 یارجاع به داور

 ران،یا 139اصل 
 یفرانسه و مالز

 -پتفت
  نیآذ

دانشکده 
حقوق و علوم 

 یسیاس
 دانشگاه تهران

1392 
 یکارشناس
 ارشد

دکتر -پروین
 خیراله

دکتر -رستمی
 ولی  
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

82 

موارد  نییتب
در  یاجبار یداور

 ینظام حقوق
 رانیا

 -یهاشم
 میمر

 - یدولت ریغ
دانشگاه آزاد 

 - یاسالم
دانشگاه آزاد 

واحد  یاسالم
 مرودشت

1395 
 یکارشناس
 ارشد

 یمصطف
 ماندگار

 

83 

 یحقوق گاهیجا
در  یداور أتیه

نظام حل اختالف 
بازار  یدعاو

 هیسرما

 -یرزادیپ
  یهاد

 - یدولت
وزارت علوم، 

و  قات،یتحق
 - یفناور

 یدانشگاه راز
دانشکده  -
و علوم  اتیادب

 یانسان

1395 
 یکارشناس
 ارشد

 یعل
 یطهماسب

فرامرز 
 یباقرآباد

84 

 شیپ ینوآور
قانون  سینو

 یجامع داور
 رانیا

 غیجهان ت
  رجیا -فرد

 - یدولت
وزارت علوم، 

و  قات،یتحق
 - یفناور

 دانشگاه قم

1395  
 یکارشناس
 ارشد

 زاهللیعز
 یمیفه

 

85 

صالح  یمراجع ذ
در اعتراض به 

 نیب یداور یرأ
 ،روندیالملل

اعتراض و 
مسأله  یبررس

 بطالن آراء

 -پورینظر
 زاده آ

وزارت علوم، 
و  قاتیتحق

 - یفناور
 امیدانشگاه پ

دانشگاه  -نور 
نور استان  امیپ

 -تهران 
دانشکده علوم 

 یانسان

1392 
 یکارشناس
 ارشد

 ییبابا ییمجت
 یمحمد

 -ینانید
  نیپرو
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

86 

 یقیتطب یبررس
 یداور یابطال را

 یدر قانون داور
و قانون  رانیا

 ترالیانس

 -یراکبریم
فاطمه 
 سادات 

 - یدولت ریغ
دانشگاه آزاد 

 - یاسالم
دانشگاه آزاد 

واحد  یاسالم
 -شاهرود 

دانشکده 
 -حقوق 

1396 
 یکارشناس
 ارشد

 نیحس
 انیقربان

 

87 

خاتمه  یبررس
 یدر داور یداور
 یالملل نیب

  -یزیپرو
 سولماز 

وزارت علوم، 
و  قات،یتحق

 - یفناور
دانشگاه 

 -کاشان 
دانشکده 

و علوم  اتیادب
 یانسان

1395 
 یکارشناس
 ارشد

 یعباسعل
 ییدارو

 

88 

و اوصاف  طیشرا
داوران در حقوق 

 رانیا

 -ییمصطفا
 حسن 

وزارت علوم، 
و  قاتیتحق

 - یفناور
دانشگاه 

 - النیگ
دانشکده 

و علوم  اتیادب
 یانسان

1392 
 یکارشناس
 ارشد

 دیدکتر س
 یمحمد اسد

 نژاد

دکتر  -یرستم
 عباداله 

89 

استقالل و 
داور در  یطرفیب

 رانیحقوق ا

 -ینعمت
 صابر 

وزارت علوم، 
و  قاتیتحق

 - یفناور
موسسه 
 یآموزش عال

و  یدولت ریغ
 یرانتفاعیغ

عالمه محدث 
دانشکده  -

 حقوق

1392 
 یکارشناس
 ارشد

 دیعبدالحم
 یمرتضو
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

90 

 یدعاو یداور
 یساز یخصوص

) موضوع ماده 
قانون برنامه  21

 توسعه سوم (

- یمحمد
  مایس

 - یدولت
وزارت علوم، 

و  قات،یتحق
 - یفناور

موسسه 
 یآموزش عال

 ریغ یدولت ریغ
 -کار  یانتفاع

دانشکده 
 حقوق

1392 
 یکارشناس
 ارشد

 یمسعود البرز
 یورک

 رضایعل
 زادهرجب

91 

مداخله ثالث در 
مطالعه :یداور

در قواعد  یقیتطب
 رانیا یداور

،قانون نمونه 
و قواعد  ترالیانس

اتاق  یداور
 نیب یبازرگان

 یالملل

 -روانبد
  میمر

دانشگاه آزاد 
 - یاسالم

دانشگاه آزاد 
واحد  یاسالم

 -مرودشت 
دانشکده علوم 

 هیو پا یانسان

1393 
 یکارشناس
 ارشد

 یمصطف
 ماندگار

 

92 
بر  یینظارت قضا

 یداور یآرا
 -یانیشگرل

 یسارا جنت

 - یدولت
وزارت علوم، 

و  قات،یتحق
 - یفناور

دانشگاه 
امام  یالمللنیب

 -)ره(  ینیخم
دانشکده علوم 

 یاجتماع

1394 
 یکارشناس
 ارشد

 یمسعود البرز یساع یهاد

93 

 یجنبه ها
محل  یحقوق

 یداور

 -خوشحال
  زهیفا

وزارت علوم، 
و  قاتیتحق

 - یفناور
دانشگاه 

 - النیگ
دانشکده علوم 

 یانسان

1390 
 یکارشناس
 ارشد

 یمحمد اسد
 نواد

 پورمانیاکبر ا
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

94 

اداره  یها وهیش
در  نهیهز زمان و

 یالملل نیب یداور

 -ینجف
 آزاده 

دانشگاه آزاد 
 - یاسالم

دانشگاه آزاد 
واحد  یاسالم

 یتهران مرکز
دانشکده  -

 حقوق

1391 
 یکارشناس
 ارشد

 پوردیدکتر مج
 استاد

 یسیدکتر ع
 ینیام

95 

نامه و  یداور
آن در  گاهیجا

 یتجار یداور
 یالملل نیب

 -یازاد
  اسمنی

 - یدولت
وزارت علوم، 

و  قات،یتحق
 - یفناور

دانشگاه عالمه 
 - ییطباطبا

دانشکده علوم 
 یاسیس

 
 

1393 

 
 

 یکارشناس
 ارشد

رضا  دیحم
 یزدی یعلوم

 یجواد کاشان

96 

موجبات اطاله 
در  یدگیرس

اتاق  یداور
 نیب یبازرگان

( و ICC)یالملل
اتاق  یمرکز داور

 (ACIC) رانیا

 -یرویپ
  دیمهش

 ریسا
 یهادستگاه

 - ییاجرا
 یمؤسسه عال

آموزش و 
پژوهش 

و  تیریمد
 - یزیربرنامه

دانشکده 
 حقوق

1395 
 یکارشناس
 ارشد

 سیاو
 انیرضوان

 استادپوردیمج

97 

 یابطال رأ
در  یتجار یداور

و  رانیحقوق ا
 یمقررات داور

 ترالیآنس

 -زادهفرج
  نیحس

وزارت علوم، 
و  قاتیتحق

 - یفناور
دانشکده 

 نیاصول الد

1393 
 یکارشناس
 ارشد

محمد  یعل
 انیمیحک

 
 

- 
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

98 

 یقیتطب یبررس
قانون حاکم بر 

 یتعهدات قرارداد
، یدر داور

 یدرنظام حقوق
و تحوالت  رانیا

قانون نمونه 
 ترالیآنس

 ،یعقوبی
 زهره

 - یدولت ریغ
دانشگاه آزاد 

 - یاسالم
دانشگاه آزاد 

واحد  یاسالم
 -تفت 

دانشکده 
حقوق و علوم 

 یاسیس

1395 
 یکارشناس
 ارشد

 اد،یپاشا بن
 یموس

- 

99 

 یاستقالل و ب
داوران در  یطرف

 یتجار یداور
 یالملل نیب

 ،رستم پور
 فاطمه

وزارت علوم، 
و  قات،یتحق

 - یفناور
دانشگاه 

 - یخوارزم
دانشکده 

حقوق و علوم 
 یاسیس

1394 
 یکارشناس
 ارشد

 - یعل ،یانصار

100 

و  ییشناسا
احکام  یاجرا

 یالملل نیب یداور
بر  دیبا تاک

 ونیکنوانس
 ورکیوین

 ،یصفر
 اسکندر

دانشگاه آزاد 
 - یاسالم

دانشگاه آزاد 
واحد  یاسالم
 - یگرم

دانشکده 
حقوق و علوم 

 یاسیس

1394 
 یکارشناس
 ارشد

پور،  یحاج
  یمرتض

- 

101 

 یقیتطب یبررس
 یاعتراض به را

داور در قانون 
 یتجارت تیحکم

افغانستان و 
 یقانون داور

 نیب یتجار
با  رانیا یالملل

قانون نمونه 
 ترالیآنس یداور

 نیحس دیس
 ینیحس

وزارت علوم، 
و  قات،یتحق

 - یفناور
 میدانشگاه حک

 - یسبزوار
دانشکده 

 اتیاله

1394 
 یکارشناس
 ارشد

 رضایعل
 یلیپوراسماع

 ییعباس برزو
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یرد
ف

 

 دانشگاه سندهینو عنوان
سال 
 دفاع

 مقطع
استاد 
 راهنما

استاد 
 مشاور

102 

 یدگیقواعد رس
 یدر دعاو

 یالمللنیب

 ،یمراد
 ابوالفضل 

دانشگاه آزاد 
 - یاسالم

دانشگاه آزاد 
واحد  یاسالم

 یتهران مرکز
دانشکده  -

حقوق و علوم 
 یاسیس

1395 
 یکارشناس
 ارشد

 یمصطف
 زادهیتق

 یانصار
- 

103 

دخالت دادگاه ها 
 یها یدر داور

و  یمل یتجار
 یالمللنیب

 عبادنژاد،
 نینسر

وزارت علوم، 
و  قات،یتحق

 - یفناور
 دیدانشگاه شه

 -چمران اهواز 
دانشکده 

اقتصاد و علوم 
 یاجتماع

1394 
 

 یکارشناس
 ارشد

 -انیانصار
 دیرش

- 

 


