
تعدادصفحه ناشر پدیدآور ردیف

140 سنجش و دانش نوروزعلی مسعودی جوزچال 1

146 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

زهرا عسگری 2

128 سنجش و دانش مهدی ساعدی 3

176 میزان جاناتان هرینگ

؛ امیر اعتمادی

4

140 سنجش و دانش مهناز عباسی بافقی 5

126 استاد شهریار عباس حسین زندیان 6

266 راز نهان کبری کالیی 7

148 مگستان مصطفی کتابی 8

164 نور دانش مجید شاکری 9

288 همشهری کریس باتلر

؛ نریمان جهانزاد

10

330 پل وریا الماسی

؛ بابک مرادی

11

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

12

154 اندیشه ارشد امین امیرحسینی 13

132 آفتاب گیتی نسترن هداوندسوری

؛ محمدحسن عالمی

14

140 جنگل زهرا ابراهیمی خبیر 15

298 جنگل 16 کانون وکال دادگستری گیالن

302 پل داریوش فالحی سلطانکوهی

؛ مهسا فالحی سلطانکوهی

17

62 عصر نوین  سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور، دفتر آموزش، 

18

162 صالحیان سجاد کامران

؛ مجتبی روستا

19

118 کتاب آوا علیرضا زاهدی 20

156 اندیشه ارشد امین امیرحسینی 21

80 پژوهشگاه قوه قضاییه عاطفه ذبیحی بیگدلی

محمدعبدالصالح :؛ زيرنظر

22

172 طلیعه پویش محمدقاسم ناظر

مهدی فاطمی:؛ ويراستار

23

256 پژوهشگاه قوه قضاییه سیدحسین موسوی فر

سیدفضل هللا موسوی:؛ مقدمه

24

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

25

302 موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی 

عبدهللا عابدینی

نرگس صادقی:؛ ويراستار

26

232 پل پویان مرادی

؛ شیما رام

27

454 اندیشه ارشد بابک زارعی

؛ فائزه کشاورزی

28

166 جاودانه سعید جوهر 29978-600-158-729-0 500000 مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،  : بایسته های دادرسی تجاری

فرانسه، انگلستان، آمریکاف بلژیک به همراه الیحه آیین دادرسی 

978-964-233-321-9 820000 بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

978-622-7532-25-8 1000000  با 99 تا 90بانک سواالت کارشناسی دکتری حقوق خصوصی 

پاسخ های تشریحی همراه با رفرنس دهی به منابع مرجع همراه با 

978-622-7490-53-4 170000 اموال منقول و غیرمنقول

978-600-475-072-1 800000 (مجموعه مقاالت)ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر 

978-600-7737-35-4 310000 امنیت اجتماعی، حقوق اجتماعی

978-622-7553-09-3 400000 امنیت حقوقی در حقوق بین الملل

978-622-7532-51-7 500000 حقوق تعهدات: اعمال حقوقی

978-622-7553-06-2 120000 واکاوی علل تهافت آراء صادره از : الزام به تمکین در رویه قضایی

دادگاه های خانواده

978-622-214-654-2 300000 اصناف در نظام حقوقی ایران

978-600-346-611-1 280000 اعاده داوری در آرای داوری

978-964-233-331-8 1100000 استقالل و حصر سند رسمی در نقل ملک ثبت شده

978-622-7294-28-6 اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور

978-622-238-276-6 450000 تافته ی جدا ... چک: از مجموعه ده گانه شاه کلیدهای حقوق بانکی

5-257-238-622-978آخرین قوانین و دستورالعمل های مرتبط+ بافته ی اسناد تجاری  700000 اسامی وکال کانون وکالی دادگستری گیالن

978-622-7532-48-7 450000 ادله اثبات دعوا

                    440000 ارث زوجه در نکاح دائم و موقت

978-964-233-328-8 1160000 ابتکارات ملی و حقوق بین الملل در گذار به عدالت انتقالی

978-622-7490-20-6 120000 اختالس

978-964-413-338-1 798000 آموزش دادرسی مالیاتی به زبان ساده

978-964-241-285-3 600000 سیاست فضایی، زندگی روزمره و حق به شهر: آنری لوفور

978-622-278-131-6 150000 آلودگی هوا در ایران در بستر حقوق بین الملل با تاکید بر کنوانسیون 

9-62-6623-622-2015978پاریس  450000 آلودگی های نفتی بر محیط زیست از دیدگاه مسئولیت مدنی

978-622-241-453-5 400000 آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر ایران

978-622-7577-11-2 900000 آشنایی با قرارداد لیسانس

978-622-05-1846-4 450000 (با مطالعه تطبیقی)آثار و ماهیت اجرای زود هنگام تعهدات 

978-622-212-179-2 380000 آسیب پذیری، کودکی و قانون

978-622-05-1864-8 450000 آثار حقوقی انتقال وجوه در موسسات مالی، بانکی و خودپردازها

978-622-283-033-5 450000 آثار ناشی از فسخ در قراردادهای نفتی

شابك بهاء عنوان



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

240 سنجش و دانش امیر گل محمدیان تربتی 30

250 همگامان چاپ ادل باوی وسمی 31

136 رامان سخن نفیسه مکتبی 32

204 نگاه بینه مجید جمشیدی 33

146 سنجش و دانش مهزیار صدقی اسکندرکالیی

؛ امیرمحسن نژادی کالریجانی

34

212 استاد شهریار بنت الهدی صادقی

افشین جعفری:؛ ويراستار

35

150 سنجش و دانش بهنام اصغرپور 36

114 سنجش و دانش رسول یوسفی 37

180 آفتاب گیتی ندا صفری 38

40 عصر نوین 39

520 جنگل،جاودانه امید محمدی

؛ فاطمه رضایی

40

314 مهرکالم پیمان دیانی 41

242 اندیشه عصر سعید محمدزاداکبری

سیده طیبه حسینی:؛ ويراستار

42

216 توانمندان استفانی اورتلوا

؛ سوزانا فیلیپس

43

272 آرمان دانش فاطمه مسلم زاده 44

176 تربیت مدیر محمدتقی آذرشب

؛ سیدمحمدجواد مومنی

45

174 استاد شهریار ولی اله نوری

افشین جعفری:؛ ويراستار

46

180 موسسه اندیشه 

کامیاب ایرانیان

قباد لطیفی 47

198 چتر دانش میثم محمدی

؛ مرتضی چیت سازیان

48

146 آقائی زینب حیدری

؛ شهربانوالسادات سجادی نیا

49

244 استاد شهریار حسین فروغی نیا

افشین جعفری:؛ ويراستار

50

104 داتیس فروغ میرپارسا

علی حیدری نیا:؛ ويراستار

51

240 سنجش و دانش علیرضا شش بلوکی 52

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

53

216 صالحیان زینب حدادی 54

600 توسعه ایران مهدی اشراقی 55

116 داتیس جواد پیری

علی حیدری نیا:؛ ويراستار

56

192 ندای کارآفرین زهرا بهاری 57

74 داتیس سیدحامد قریشی

علی حیدری نیا:؛ ويراستار

58

978-600-482-729-4 400000  قانون  ثبت  در  نظام  جدید  ثبتی100چالش های اجرایی ماده 

978-600-8686-87-3 190000 چالش های تقنینی مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری

978-600-301-043-7 900000 جستارهایی پیرامون نظام اداری و استخدامی ایران

978-622-6400-19-0 230000 چالش های اجباری شدن وکالت در دعاوی کیفری

978-622-6784-66-5 120000 جرم سیاسی

978-622-214-684-9 200000 جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

978-622-6400-46-6 440000 جایگاه فقهی حقوقی طالق غیابی و وکالتی

978-622-05-1602-6 450000 جایگاه نظارت قضایی حقوق رفاهی از منظر آرای دیوان عدالت اداری

978-622-7624-22-9 4800000 تقصیر و مسئولیت مدنی

978-622-6487-11-5 1100000 (تحوالت و چالش ها)توسل به زور از منظر حقوق بین الملل 

978-600-453-755-1 1500000 تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

978-600-410-470-8 375000 تعدیل قرارداد در آئینه فقه و حقوق ایران

400000 تحلیل و بررسی ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسالمی ایران

978-622-6487-94-8 1000000 تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق 

بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

978-622-6216-64-7 600000 تاملی بر سالمت زنان و دختران دارای معلولیت

978-622-7438-86-4 400000 تبلور علم جرم شناسی در سینما و اثر آن بر جرم تجاوز

978-622-6896-93-1 1500000 تاثیر اقتصاد دیجیتال جهانی بر حقوق بین الملل کار

978-600-421-354-7 1450000 تاریخ تحوالت حقوق کیفری

978-622-7294-34-7 مصوب - قانون احکام برنامه های دائمی توسعه کشور )ماده « ب»بند 

1395)978-622-238-150-9 1250000 پرسش و پاسخ مردمی در نظام اداری شهرداری ها

978-622-05-1850-1 450000 بررسی و میزان مداخله دادستان در موارد نقض حقوق عامه در 

0-319-245-622-978پروژه های دولتی 440000 بزهنکاری اطفال و استانداردهای بین الملل

978-622-7577-00-6 1050000 بررسی ضربات تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در ایران

978-622-05-1795-5 450000 بررسی نقش نظریه کارشناسی در اثبات جرایم از نظر فقهی قوانین 

ایران و فرانسه

978-600-7944-54-7 500000 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فرانسه با 

7-1803-05-622-978تاکید بر رویه قضایی 450000 بررسی دفاع مشروع در حقوق ایران و تطبیق آن با فقه و حقوق 

بین الملل

978-964-7666-33-6 بررسی تامین امنیت شاکی از تعرضات احتمالی جرم

978-622-6714-47-1 1050000 بررسی تطبیقی حقوق حیوانات شهری در نظام حقوقی ایران و 

کشورهای پیشگام

978-622-241-445-0 400000 بررسی اجازه بهره برداری از حق اختراع در قوانین سه کشور ایران، 

فرانسه و آمریکا



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

248 دانشگاه علوم قضایی 

خدمات اداری

رضا رحیمیان

؛ فرید محسنی

59

298 مهر کالم علیرضا مظلوم رهنی

؛ سیدمجتبی موسوی

60

204 زاتین نرگس معلم 61

270 - دانشگاه غیردولتی 

غیرانتفاعی عدالت

شهریار اسالمی تبار 62

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

63

170 مهر راوش حمید پورعیسی 64

408 نگاه بینه شانتال مک

؛ سیدمهدی عالمه

65

306 مجد یوآنا کولشا

؛ میالد فاتحی

66

512 میزان محمدعلی اردبیلی 67

380 میزان جالل الدین قیاسی 68

206 کتاب آوا علی جان نثارکهنه شهری 69

608 میزان جان فرنس ویلسون

؛ مجتبی جوانمردی

70

156 اندیشه ارشد امین امیرحسینی 71

446 میزان حسین تقی مال 72

328 جاودانه سعید جوهر 73

176 مهر راوش صدیقه شمسی 74

120 اندیشه عصر مریم نیشابوری

سیده طیبه حسینی:؛ ويراستار

75

106 اندیشه ارشد امین امیرحسینی 76

160 طنین عدالت کوشا حمیدرضا رادوین مهر 77

100 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

سعید ناصری 78

88 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مرتضی همایی منش 79

506 میزان امیر اعتمادی 80

118 جنگل محمد فخار 81

142 به اندیش فاطمه سوهانیان 82

224 داتیس مهدی پودینه

علی حیدری نیا:؛ ويراستار

83

122 داتیس محمداحسان چابکی

هادی فتحی:؛ ويراستار

84

158 شیرازه کتاب ما مایکل والزر

؛ صالح نجفی

85

238 نشر شاهد فاطمه جعفرنیا:ويراستار

محمدرضا اشرف:؛ گرافیست

86

88 چتر دانش سجا عبودی 87978-600-410-480-7 20000 دستور الجمهوریه التونسیه

978-622-7489-30-9 در باب مدارا

978-964-7691-26-0 بازنمایی از عملکرد قوه قضاییه در چهلمین : در ستایش ایثار و شهادت

(1399مهرماه )سالگرد دفاع مقدس 

978-622-6400-00-8 190000 حمایت کیفری از صغار در حقوق ایران و انگلستان

978-600-8686-15-6 180000 داوری در قراردادهای بین المللی

978-622-238-235-3 300000 حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست با نظام حقوقی 

5-00-7602-622-978فرزندخواندگی درایران 230000 حمایت کیفری از جنین در حقوق انگلستان

978-622-08-0209-9 300000 حقوق کودکان در پرتو کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی ایران

978-622-212-175-4 1100000 رویکردی ایرانی، انگلیسی و )جرایم مالی : حقوق کیفری اختصاصی

کالهبرداری و خیانت در امانت: (ویلزی

978-600-95587-9-7 845000 (ویژه مرور و جمع بندی) 90حقوق مدنی دقیقه 

978-622-08-0204-4 450000 مطابق با سرفصل آموزشی دانشگاه ویژه دانشجویان: حقوق کار

978-600-421-374-5 720000 حقوق مدنی

978-622-7532-10-4 350000 اشخاص و محجورین: 1حقوق مدنی 

978-600-158-728-3 800000 قواعد عمومی و : 2حقوق تجارت : حقوق شرکت های تجاری

1-50-7119-600-978اختصاصی، مطالعه تطبیقی 900000 حقوق شهروندی و شهرداری ها

978-622-7532-46-3 500000 نکاح؛ طالق؛ نسب: حقوق خانواده

978-622-212-112-9 900000 در حقوق ایران، کنوانسون های : حقوق دریایی مسئولیت مالک شناور

بین المللی و رویه قضایی

978-600-346-592-3 400000  (ارکان بزه و بزهکاری در حقوق کیفری ایران)حقوق جزای عمومی 

4-146-212-622-1399978منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1200000 حقوق حمل و نقل دریایی

978-622-212-173-0 1.1E+07 حقوق بین الملل کیفری

978-622-212-171-6 750000 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: 3حقوق جزای اختصاصی 

978-600-7944-52-3 800000 تطبیق آثار حقوق بنیادین بر : حقوق بنیادین در حقوق قراردادهای اروپا

3-480-225-622-978روابط قراردادی در آلمان، هلند، ایتالیا و انگلستان 770000 حقوق بین الملل اینترنت

978-622-7480-86-3 120000 حقوق اقلیت ها

978-600-7119-51-8 950000 حقوق بشر و لزوم تعیین میزان غرامت یکسان در جنایت های جنگی، 

تروریستی و سوانح نظامی

978-600-98000-9-4 600000 حدود اختیارات وظایف اینترپل در استرداد مجرمین

978-600-8420-25-5 500000 در موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران: حق سالمت

978-622-97898-2-7 مطالعه تطبیقی حقوق ایران و : حبس گذاری و حبس گزینی حداقلی

6-85-6896-622-978فرانسه 300000 به همراه کلیه قوانین مرتبط، نظرات مشورتی : حجر در رویه قضایی

اداره حقوقی و ارائه نکات مهم و کاربردی
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104 چتر دانش سجا عبودی 88

120 چتر دانش سجا عبودی 89

104 چتر دانش سجا عبودی 90

104 چتر دانش سجا عبودی 91

160 روزبه سیدجلیل حسینی پاکدل

محمدحسین فروزان:؛ ويراستار

92

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

93

628 موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی 

محسن محبی

؛ محمد حبیبی مجنده

94

84 موجک مهدی نورسینا

؛ محیا کریم نیا

95

210 راز نهان حسینعلی امینی هرندی 96

364 جنگل محمود صفری

؛ سامان اوجاقلوشهابی

97

124 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مرجان شهرآبادی 98

320 میزان زهرا ضیافتی صباغ 99

118 فرمنش 100

204 مهر کالم علیرضا درویش

مسعود بیرانوند:؛ مقدمه

101

98 اساتید دانشگاه لیال عابدی

؛ علی سلیمی

102

128 نوآور امین گشتی

؛ ایمان سریری آجیلی

103

410 پل پویان مرادی

؛ شیما رام

104

122 ماهواره علی میرقادری 105

142 خط آخر  محمدی نژادعلی حسین

افشین باوفا:؛ ويراستار

106

296 فانوس دنیا محبوبه مقیمی کاخکی 107

114 استاد شهریار اسماعیل کیانی

افشین جعفری:؛ ويراستار

108

78 مگستان محمد قبول 109

136 نگاه بینه علی صدری خانلو 110

230 کتاب آوا جهانگیر وفاتبار 111

288 جنگل امید محمدی

؛ فاطمه رضایی

112

146 فرانما میرمهرداد حسینی 113

174 شکوفه مهر فرزانه اصغرنژاد 114

510 کتاب آوا سعید صالح احمدی 115

152 معاونت تدوین، تنقیح 

و انتشار قوانین و 

مریم عامری

امور تدوین، : ؛ تهیه و تنظیم

116

978-600-346-511-4 800000 در نظم حقوقی کنونی (بورس)قانون بازار اوراق بهادار 

978-600-8804-68-0 180000 قانون بودجه سال :  کل کشور مشتمل بر1400قانون بودجه سال 

... کل کشور؛ فهرست تبصره های قانون 1400

978-622-6724-35-7 250000 قانون اساسی ایران

978-622-96129-9-6 250000 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

978-600-346-608-1 460000 علل بروز و ظهور فساد اداری در ساختار دولت ها

978-622-238-236-0 700000 علل نقض و تایید و منتفی شدن آرای کمیسیون ماده صد شهرداری 

در رویه دیوان عدالت اداری

978-622-6623-58-2 350000 صادرات و واردات

978-600-7944-55-4 300000 صد پرسمان کیفری

978-622-7407-31-0 800000 شورای حل اختالف

978-622-6487-44-3 780000 شیوه های جبران نقض تعهدات در قراردادهای بیع بین المللی

978-622-266-159-5 400000 شناختی بر حقوق

978-622-97856-1-4 420000 شهروند همگام

978-600-168-557-6 450000 ایمنی و حفاظت :  مقررات ملی ساختمان12شرح تفضیلی بر مبحث 

2-320-233-964-978کارت در حین اجرا ویژه آزمون های نظام مهندسی 1450000 شروط محدودکننده مسوولیت در قراردادها

978-622-6896-82-5 200000 سیاست جنایی ایران در قبال عرفان واره ها

978-622-7661-37-8 450000 سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرائم گمرکی

978-622-212-158-7 600000 سازمان های غیردولتی در پرتو دکترین امنیت انسانی

978-622-7137-17-0 سند تحول قضائی

978-622-238-255-1 800000 رشا و ارتشا در پرتو قوانین و رویه قضایی

978-622-08-0187-0 500000 رویکرد جنایی ایران در رسیدگی به تخلفات رانندگی با تاکید بر حقوق 

شهروندی

978-600-994-263-3 360000 راهبردهای موثر وصول مطالبات بانکی

978-600-448-750-4 300000 : راهنمای نگارش شکوائیه و دادخواست حقوقی به انضمام

درخواست های قضائی، نمونه اظهارنامه، استشهادیه

978-622-7480-63-4 120000 دفاع پیشگیرانه

978-964-8200-73-7 1100000 ماهیت، ساختار، : ایاالت متحده آمریکا- دیوان داوری دعاوی ایران 

عملکرد

978-600-410-483-8 200000 دستور دوله لیبیا

978-964-90544-2-1 350000 دعاوی خلع ید

978-600-410-482-1 250000 دستور الجمهوریه مصر العربیه

978-600-410-481-4 200000 دستور المملکه المغربیه

978-600-410-479-1 200000 دستور الجمهوریه الجزائریه



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

216 دوران حسین زارعی 117

228 مولفین طالیی مهدی رحمانی منشادی 118

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

119

480 آثار فکر مسعود نریمانی 120

196 نور دانش کامران آقاخانی

؛ منوچهر حکمت

121

212 نور دانش کامران آقاخانی

؛ ناهید رحیم زاده

122

118 سنجش و دانش حوریه نظری 123

156 سنجش و دانش علی فربودی 124

136 مهر کالم محمد دانایی فر 125

84 عطران فرهاد بهرامی نوا 126

100 جنگل،کمیته ایرانی 

اتاق بازرگانی 

الهام انیسی

زهره بهره بر:؛ ويراستار

127

140 سنجش و دانش مریم مرشدی 128

352 ندای کارآفرین رضا مطلبی پور 129

264 جنگل محمود آذربایجانی

؛ اسماعیل قاسمی

130

72 پژوهشگاه قوه قضاییه مهدی کارچانی

؛ سیدسعید هاشمی

131

208 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور، 

132

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

133

350 مهر کالم علی زینالی 134

240 مهر کالم علی زینالی

مهدی کالته سیفری:؛ ويراستار

135

120 آقائی صابر حشمتی عیسی لو

اکبر آقائی:؛ ويراستار

136

180 آقائی بیژن حیدری

اکبر آقائی:؛ ويراستار

137

144 سنجش و دانش منصوره دلیلی 138

216 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

احسان مظفری

؛ بدیع فتحی

139

304 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

احسان مظفری

؛ بدیع فتحی

140

204 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

احسان مظفری

؛ بدیع فتحی

141

708 اساتید دانشگاه فاطمه محمدی 142

564 فرمنش یوسف رونق

؛ مجید فرخی

143

118 آرمان دانش محمدحسن تقی زاده 144

388 موجک مهری حقیقی

؛ فتح هللا رحیمی

145978-600-994-241-1 830000 مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات و جرایم مالی و اقتصادی

978-622-7137-03-3 1100000 مجموعه قوانین و مقررات ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد

978-622-7438-99-4 350000 ویژه : مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسالمی کشور

ناظرین انتخابات

978-600-480-216-1 350000 مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضاوت دادگستری استان 

4-19-7661-622-1396978... تهران در امور مدنی و کیفری 2500000 (97 - 74)مجموعه سواالت آزمونهای سردفتری اسناد رسمی از سال 

978-600-480-217-8 380000 مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران 

4-215-480-600-978(1397کمیسیون های ماهانه قضایی سال )در امور مدنی و کیفری  520000 مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضاوت دادگستری استان 

1395... تهران در امور مدنی و کیفری

978-622-7624-06-9 490000 با نگاه اجمالی مبانی در فقه و حقوق )مبانی مسوولیت بین المللی 

1-1735-05-622-978(مدنی 450000 مجازات اعدام با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

978-622-6896-09-2 200000 (تجاری- مدنی )ماهیت حقوقی نمایندگی در ایران 

978-622-7624-42-7 430000 مبانی الزام کشورها به پذیرش پناهجویان در پرتو حقوق بشر

978-622-7480-44-3 120000 مالکیت معنوی

978-622-6896-84-9 350000 به انضمام قوانین و مقررات وقف: ماهیت حقوق وقف در حقوق ایران

978-622-7553-08-6 120000 گزارش نشست علمی حدود مداخله دادگاه در رای داور

978-622-203-396-5 200000  کل کشور به 1400ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال 

انضمام ضوابط اجرایی

978-600-482-689-1 600000 قوانین و مقررات تملک اراضی و تعریض معابر

978-622-238-271-1 550000 به ... قوانین و مقررات ثبت اسناد و امالک با آخرین اصالحات و الحاقات

...قانون ثبت اسناد و امالک، : انضمام

978-622-238-232-2 200000 قواعد هیات های حل اختالف اتاق بازرگانی بین المللی

978-622-05-1726-9 450000 قواعد، شرایط و چالشهای اعمال قاعده نظم عمومی در قراردادهای 

خصوصی

978-622-6896-86-3 200000 با نگاهی اجمالی : قمار و شرط بندی اینترنتی در حقوق کیفری ایران

4-49-7529-622-978در حقوق کیفری انگلستان 500000 قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی

978-622-05-1914-0 450000 قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران و تاثیر آن بر حق توسعه

978-622-05-1512-8 450000 قلمرو عرف در عقد نکاح

978-964-413-331-2 600000 قصور  پزشکی و راهکارهای پیشگیری از آن با نگاهی به رشته های 

5-330-413-964-978داخلی و جراحی قلب و عروق 600000 قصور پزشکی در رشته اطفال و راهکارهای پیشگیری از آن

978-622-6784-74-0 120000 قانون پذیری- قانون گرایی - قانون مداری 

978-622-7332-13-1 1200000 قانون نامه شهرسازی

978-622-7666-01-4 300000  مجلس 1399/12/27مصوب :  کل کشور1400قانون بودجه سال 

5-109-261-622-978شورای اسالمی و تائید شورای نگهبان 590000  در نظم حقوق کنونی1353 و 1391قانون حمایت خانواده 



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

280 جنگل ناصر زنگباری

؛ علی زنگباری

146

88 دانش پژوهان شریف 

یار

امیرحسین فتحی زهرایی 147

206 آموزش برتر میرجمیل جلیلی

؛ سیده پریسا جلیلی

148

158 مریم السادات عظیمی 149

204 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

مهدی روشندل

مهدی صالحی:؛ ويراستار

150

328 نارون دانش جولیا بکت

؛ حسن درویش

151

650 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

152

650 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

153

768 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

154

644 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

155

850 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

156

804 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

157

704 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

158

792 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

159

650 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

160

650 دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیا

161

144 نور دانش مجید شاکری 162

192 فرهنگ و تمدن علی فقیه حبیبی

مصطفی پاکدل نژاد:؛ ويراستار

163

252 مهرماهور محمدعلی نورمحمدی

سارا حسام پور:؛ ويراستار

164

164 عنوان علی وهابزاده

صادق دادجو:؛ ويراستار

165

116 چشم ساعی مجید بنکدار 166

88 اندیشه کامیاب ایرانیان میثم تسلیمی

عاطفه السادات :؛ ويراستار

167

52 سیمای قلم علیرضا جباریزادگان 168

132 سنجش و دانش احمد حسین پورفالح 169

320 میزان حسین تقی مال 170

112 داتیس مهران صادقی

؛ رویا آزادی فکر

171

324 آقائی بیژن حیدری

اکبر آقائی:؛ ويراستار

172

326 پل داریوش فالحی سلطانکوهی

؛ مهسا فالحی سلطانکوهی

173

46 اتاق بازرگانی 

بین المللی، کمیته 

فریده تذهیبی 174

978-964-233-332-5 1140000 معلولیت و حمایت حقوقی و قضایی از معلوالن

978-622-238-035-9 250000 مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش اعتبارات 

URR 725: اسنادی

978-600-8686-71-2 200000 معامله معارض در حقوق ایران و فرانسه

978-622-7624-04-5 890000 معاونت در جرائم و تخلفات بین المللی

978-622-05-1948-5 450000 معامالت ناشی از ارتکاب به جرم

978-622-212-111-2 650000 در حقوق ایران، فرانسه و رویه قضایی: معامله به قصد فرار از دین

978-600-453-048-4 1000000 مسوولیت کیفری و قانون مجازات اسالمی

978-622-7683-10-3 950000 مطالعه موردی و بررسی سوانح هواپیمایی آسمان در حوزه قوانین، 

مقررات، حقوق و بیمه هوانوردی

978-600-93928-8-9 520000 مسئولیت کیفری ناشی از اعمال غیر ارادی در حقوق جزای ایران

978-600-9869-89-3 550000 مسئولیت های حرفه ای وکالت

978-600-6691-77-0 700000 مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از خسارات زیست محیطی در 

8-8-95796-622-978جنگ 557000 مسئولیت مدنی دولت جمهوری اسالمی ایران در قبال تشخیص و 

وصول مالیات

978-600-92986-7-9 1396مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-964-413-337-4 598000 مروری بر مالیات شرکت ها

978-600-92986-6-2 1395مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-7-9 1396مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-4-8 250000 1392مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-6-2 1395مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-2-4 250000 1390مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-3-1 250000 1391مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-0-0 200000 1388مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-600-92986-1-7 250000 1389مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-622-7158-08-3 300000 مدیریت عمومی و حاکمیت قانون

978-600-92986-0-0 100000 1387مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 

978-622-6487-29-0 830000 محیط زیست و حقوق بین الملل بشر دوستانه

978-622-7287-22-6 400000 مدیریت تهدید با نگاه پدافند جامع کشور

978-622-7623-09-3 400000 مجموعه قوانین و مققرات کارشناس رسمی دادگستری با رویکردی 

6-74-8656-600-978بر رشته ثبت شرکت ها، عالئم تجاری و اختراعات 650000 (به همراه سی دی)مجموعه قوانین و کنوانسیون های دریایی 

978-622-238-247-6 650000 مجموعه قوانین و مقررات کاربردی امور بانکی



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

114 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

دانیال مونتمرلو

وارد. ؛ جان ال

175

160 آوینا قلم عطیه پهلوان مرتضی 176

252 سنجش و دانش رضا رضایی 177

156 مهر کالم سمیه دانشی 178

228 مجد محمد وارسته بازقلعه 179

72 مگستان رسول زمانی نایینی 180

120 دانش پژوهان شریف 

یار

محمدامین همایونی زاده 181

134 حانون رضا اسماعیلی

؛ ملیحه حاجی شفیعی

182

122 آموزشی تالیفی 

ارشدان

سیدصادق هاشمی مهر

؛ مرتضی بابایی فتلکی

183

348 مهر کالم علیرضا میالنی 184

108 نور دانش مجید شاکری 185

130 استاد شهریار مینا مطیری

علی غالمعلی:؛ ويراستار

186

108 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

معصومه علی پور 187

160 گنجور محمدرسول جهانی 188

146 سنجش و دانش صمد سوری 189

202 راز نهان حسین داستان 190

296 آیندگان سجاد کاظم پور 191

160 میزان سیدمحمود مجیدی 192

254 مجد فریبا نواب دانشمند 193

56 چتر دانش امیر بارانی بیرانوند 194

978-622-225-486-5 640000 کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

978-600-410-474-6 125000 حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزند  (الهه)کنواسیون 

 Convention on = 1993 می 29مصوب : خواندگی بین کشوری

978-600-398-086-0 750000 کتاب جامع شرایط عمومی و خصوصی پیمان، قانون کار، قوانین 

3-185-212-622-978مالیات، بیمه و تامین اجتماعی 320000 کلیات حقوق جزا

978-622-05-1845-7 450000 وظایف و اختیارات مدیران تصفیه در قانون تجارت با نگاهی به الیحه 

9-127-278-622-978اصالح قانون تجارت 500000 وکالت در حقوق ایران و بین الملل

978-622-275-870-7 420000 واخواهی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

978-622-7484-80-9 500000 وظایف ضابطان دادگستری و رعایت حقوق شهروندی

978-964-413-341-1 598000 منطبق با قوانین و : نمونه آیین نامه های اجرایی داخلی ویژه شرکتها

2-93-8945-600-978مقررات جاری کشور 950000 نهادهای مدنی و حمایت های کیفری از محیط زیست

978-622-275-886-8 400000 نگاهی به تاریخچه تاسیس نهاد قوه قضاییه در ایران طی دو قرن 

0-87-6896-622-978قاجار تا جمهوری اسالمی: اخیر 400000 نگرشی بر حقوق بین الملل کیفری

978-622-7623-02-4 500000 نقش سازمان ثبت اسناد و امالک در پیشگیری از وقوع جرائم

978-622-7482-71-3 450000 نقش فعالیت های فرهنگی شهرداری در توسعه پایدار فرهنگی

978-622-225-485-8 470000 نقد و بررسی دیدگاههای مختلف درباره ی جهانی شدن حقوق اداری

978-622-6623-57-5 300000 نقش ثبت اسناد و امالک در گستره عدالت اجتماعی

978-622-05-1998-0 450000 نظام حاکم بر مالکیت اراضی شهری از چالشها تا راهکارها

978-622-6896-81-8 200000 نظام حقوقی ایران و چالش های پیش رو با گروه ویژه اقدام مالی 

(FATF)

978-622-08-0182-5 400000 موافقت نامه های دائمی و استوار کسب و کار و خانواده

978-622-97176-6-0 455000 نحوه اجرای بازداشت اموال در آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی


