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انحالل نكاح

 بررسی فقهی پنهانکاري و اظهار خالف اسرار پيشاازدواج در فرايند خواستگاري
رفیعی هنر ،حمید و علی بیات؛ ش53 :96ـ87
 ماهيت حقوقی طالق توافقی در نظام حقوقی ايران
علوی ،سید محمد تقی و مهدی اشرفی؛ ش86 :96ـ101

 دعاوي زوجين در رجوع
جعفری نجف آبادی ،بنت الهدی و علی توالیی؛ ش105 :96ـ122

انعقاد نكاح

 اعتبار عربی بودن صيغه عقد نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
میر حسینی ،سید احمد و احمد صابری مجد؛ ش71 :98ـ100

 نقدي بر نظريه مشهور فقيهان اماميه و قانون مدنی پيرامون نكاح فضولی
صابر ،سیدمحمد مهدی ،سیدجالل موسوی نسب و محمدرضا كیخا؛ ش51 :99ـ82

حقوق مالی زنان در ازدواج

 جايگاه فقهی و حقوقی مهريه در نظام حقوقی ايران با تأکيد بر قانون حمايت خانواده 1931
بهمن پوری ،عبداهلل و سهیال جعفرپور؛ ش101 :98ـ129

حقوق غير مالی زنان در ازدواج

 مطالعه فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زيبايی زوجه
صالحی ،حمیدرضا و نرگس باقری مطلق؛ ش31 :98ـ59
 جايگاه حق قسم در تحكيم کيان خانواده
پور عبداهلل ،كبری و صدیقه محمدحسنی؛ ش28 :99ـ50
 بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه
غیاثی ثانی ،اعظم؛ ش128 :98ـ112

مسائل نظام حقوقی در اسالم

 نقش بانوان در استحكام درونی نظام از ديدگاه مقام معظم رهبري
شایگان ،فریبا و فهیمه مؤمنی راد؛ ش18 :97ـ82
 حمايت از زنان در مقابل خشونت جنسی(واکاوي اسناد نسلهاي چهارگانه محاکم بينالمللی کيفري)
قدیر ،محسن ،زهرا مهدوی و محمد ستایشپور؛ ش5 :96ـ30
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فقه و حقوق
خصوصی

 تأثير پذيرش نظريه انقالب نسبت دراحكام تداخل عده
رضوی ،سیدمحمد ،ش5 :99ـ29
 نكاح سفيه از ديدگاه فقه اسالمی و حقوق ايران
دانشپور ،افتخار و پگاه بابایی؛ ش66 :99ـ117

 بررسی فقهی ـ حقوقی لزوم سكونت زوجين در منزل مشترک
رضی ،پوریا و میثم رامشی؛ ش5 :98ـ30
 گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانين و قواعد مرتبط با نفقه
 رضوی ،سید محمد و سید علی رضوی؛ ش5 :97ـ30
 مذاکرات پيش از عقد در نكاح؛ از ماهيت تا تأثير حقوقی
صادقی ،محمد؛ ش31 :96ـ52
اسالمی

 جستاري در مبانی فقهی مشروعيت تشكيل بانك جنين و تأثير آن بر تحكيم خانواده
آقایی بجستانی ،مریم و فریده تاجفر؛ ش68 :97ـ121
جزاي اختصاصی

 تبيين قاعده المهر لبغی در نظام حقوقی ايران
میركمالی ،سیدعلیرضا و میرسیدمهدی كاظمی؛ ش83 :99ـ 67
 تأملی فقهی در حكم سرقت مادر از اموال فرزند
قدرتی ،فاطمه و مجتبی عظیم پناه؛ ش116 :99ـ112

کلياتی در حقوق خانواده

 سياستهاي کالن فرهنگی خانواده در پرتو آموزههاي دينی
عظیمزاده اردبیلی ،فائزه و فاطمه سرخ حصاری؛ ش58 :98ـ70
 آسيبشناسی سياست کنترل مواليد و قانون تنظيم خانواده
عظیمزاده اردبیلی ،فائزه و زهرا جاللی؛ ش125 :97ـ152

حقوق والدين

 تحليل مالقات مجازي والدين غيرحاضن با فرزند در اياالت متحده آمريكا و ايران
طبیبی جبلی ،مرتضی و منصوره رحیمی؛ ش113 :99ـ198
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حقوق اطفال

 تحليل مالقات مجازي والدين غيرحاضن با فرزند در اياالت متحده آمريكا و ايران
طبیبی جبلی ،مرتضی و منصوره رحیمی؛ ش113 :99ـ198
 سقط جنين ناشی از تجاوز به عنف
عباسی كلیمانی ،عاطفه؛ ش31 :97ـ19

حقوق خانواده

 نقش عدالت ترميمی در واکنش کيفري به جرايم حوزه خانواده
كاظمپورفرد ،فاطمه و عطیه رنگچی طهرانی؛ ش :97ص153ـ180
 بررسی فقهی ـ حقوقی ثبت نكردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی
علیشاهی قلعه جوقی ،ابوالفضل و فرزانه اسکندری؛ ش123 :96ـ117

 مداخله کيفري در حوزه خانواده در پرتو مبانی شاخص جرمانگاري
 مقدسی ،محمدباقر و جواد یزدانی؛ ش116 :96ـ189
 ارزيابی نقش طالق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدي بر سياست تقنينی و قضايی
خزائی ،میثم و راضیه شجاعی؛ ش :97ص83ـ69

مسائل زنان

 حمايت از زنان در مقابل خشونت جنسی(واکاوي اسناد نسلهاي چهارگانه محاکم بينالمللی کيفري)
قدیر ،محسن ،زهرا مهدوی و محمد ستایشپور؛ ش5 :96ـ30

