
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-238-285-8 1100000 324 جنگل حسن جمور صفر تا صد: آموزش کاربردی حقوق خانواده 1

978-600-6109-76-3 1100000 280 به آوران طاهر شریف پور

؛ خداکرم دردانه

آنچه در برگزاری مناقصات باید بدانیم 2

978-622-229-479-3 460000 126 قانون یار مهدی حریری

؛ نسرین سلطانی

(صنعتی- سنتی )آیین دادرسی جرایم مواد مخدر  3

978-622-229-524-0 800000 146 قانون یار علی صمدی اندزقی

؛ مرتضی مهدوی فر

اثربخشی بیماری های روانی در ارتکاب جرایم 4

978-622-224-169-8 850000 240 خرسندی ثریا افروغ اسناد ذمه و اسناد وثیقه: اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 5

978-622-229-485-4 400000 130 قانون یار آریا عزیزی احکام وصول مطالبات بانکی 6

978-622-6639-26-2 1700000 1054 گالوس سعید صالح احمدی

؛ سحر صالح احمدی

7 ...(حقوقی و کیفری)ادله اثبات دعوی در نظم حقوقی کنونی 

978-622-229-493-9 440000 114 قانون یار حامد میرزایی ارتباط بین دعاوی مراجع قضایی و مراجع داوری 8

978-622-229-499-1 440000 116 قانون یار مریم مرادی

؛ محسن فاضلی

ارکان و تشریفات اسناد رسمی در حقوق ایران 9

978-622-229-482-3 550000 222 قانون یار حمید علیخانی اصول و ارکان اصلی سازمان ملل 10

978-964-8279-94-8 850000 338 پیک فرهنگ مهدی الیق

زهرا شکرزاده:؛ ویراستار

تحلیلی بر مبحث رجوع )اصول و قواعد حاکم بر کارشناسی در نظام حقوقی ایران 

(به کارشناس در قانون آئین دادرسی مدنی

11

978-622-05-2138-9 250000 224 سنجش و دانش حمید اللهیاری پرگو مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، سازمان ملل : اقامه دعوی علیه تحریم های اقتصادی

متحد، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا

12

978-622-05-2468-7 250000 82 سنجش و دانش کاظم موسوی

؛ محمدتقی 

امکان سنجی تحول عقود در حقوق ایران 13

978-600-158-735-1 1000000 394 جاودانه سیدحسین رحیمی مقدم واکاوی و تحلیل کاربردهای نظریه انتخاب عمومی در حقوق : انتخاب عمومی

عمومی اقتصادی ایران

14

978-622-238-284-1 600000 178 جنگل شکوفه شکری:به اهتمام خاطرات و خطرات وکالت در گفت وگو با عبدالصمد خرمشاهی: بر مدار عشق 15

978-622-6880-64-0 700000 200 مرز دانش محمدرضا پیرهادی بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و آمریکا به انظمام قانون 

حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

16

978-622-229-495-3 460000 126 قانون یار مهدی ابراهیم زاده

؛ عبدالکریم خطیبی

17 قانون مدنی959 با ماده 679بررسی تطبیقی ماده 

978-622-7760-14-9 250000 120 آرمان دانش مریم قیصری بهرغانی 18 و نوآوری های آن1392بررسی جنون در آیین دادرسی کیفری 

978-622-229-498-4 520000 204 قانون یار اکرم اسالمی بررسی قاچاق کاال و ارز به عنوان جرم اخالل در نظام اقتصادی 19

978-622-7677-53-9 200000 126 آرمان دانش فاطمه محمدی بررسی مصادیق عقود مسامحه ای در فقه فریقین 20

978-622-7683-57-8 250000 122 سیمای قلم سیمین معماریان

؛ منیژه دشتکی

بررسی کیفری عوامل بازگشت به اعتیاد 21

978-622-08-0736-0 500000 134 موسسه آموزشی تالیفی 

ارشدان

مسعود الهائی پایان قرارداد در نظام حقوقی ایران 22

978-600-160-397-6 300000 158 فدک ایساتیس علی زارع

؛ مهسا مکرمی

( به زبان ساده2 و 1حقوق تجارت )تاجر و عملیات تجارتی  23

978-622-05-2640-7 250000 116 سنجش و دانش محمدرضا نواب

؛ امیررضا وحدتی مهر

(نگاه تطبیقی امضاء الکترونیکی در حقوق ثبت ایران و حقوق آمریکا)تثبیت نوین  24

978-622-229-480-9 480000 160 قانون یار علی احمدپوربخوانی تحلیلی بر سن مسئولیت کیفری 25



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-229-486-1 540000 216 قانون یار سیده مائده 

تقوی میان پشته

تحوالت قانونی نوبه مجرم 26

978-600-457-051-0 250000 62 شریف ابراهیم جعفری خورشیدی تشریفات اخذ سند رسمی مزروعی و دعاوی راجع به آن 27

978-622-229-504-2 650000 156 قانون یار بیژن مهربان تصرفات دادخواهان در دعوا 28

978-622-229-494-6 450000 128 قانون یار پریسا آذین

؛ حسین قربانیان

تعارضات جرم پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل 29

978-622-96471-2-7 650000 112 استیناف عبدالرضا فرهمند تعرفه های قانونی و قضایی 30

978-622-7700-31-2 690000 280 شیل اسماعیل صادقی توقیف اموال از منظر قانون 31

978-622-05-2322-2 250000 140 سنجش و دانش امیرحمزه محمدی جرائم علیه عدالت قضایی در نیروهای مسلح در مرحله تحقیقات مقدماتی 32

978-622-229-490-8 950000 372 قانون یار رامین عبداهلل زاده حدود و ثعور شروط تعهداتی در مسئولیت قراردادی 33

978-622-05-2435-9 250000 101 سنجش و دانش جواد حسنی حق آزادی و اعمال آن در حقوق ایران 34

978-622-238-294-0 1600000 404 جنگل فرهاد پیری با تاکید بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی : حقوق بورس و اوراق بهادار

ایران

35

978-622-225-512-1 352 مجد امیلی کرافورد

؛ آلیسون پرت

حقوق بین الملل بشر دوستانه 36

978-622-238-244-5 400000 160 جنگل سیدمحمدهادی اسالمی درسنامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (تعارض قوانین)حقوق بین الملل خصوصی  37

978-622-7220-12-4 8500000 406 حقوق یار آنته آ روبرتز

؛ پول بی استفان

حقوق بین المللی تطبیقی 38

978-622-7500-33-2 400000 160 سها علی مرتضوی فرد حقوق تجارت 39

978-622-7700-11-4 675000 344 شیل حسین عسکری حقوق جرایم اقتصادی 40

978-622-229-516-5 480000 132 قانون یار آریا عزیزی

آرمان باقرآبادی:؛ ویراستار

حقوق دیپلماتیک دولت ها در عرصه بین الملل 41

978-622-7700-29-9 570000 188 شیل محمد سراوانی حقوق شهری 42

978-622-7708-77-6 100000 22 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ویراستار

حقوق فرهنگی 43

978-622-95563-9-9 980000 428 کتاب شهر علم فریدون افشاری

فریده اشرفی:؛ ویراستار

حقوق فرهنگی 44

978-622-237-181-4 650000 284 ذکر محمدمهدی سیدناصری حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد به انضمام کنوانسیون 

حمایت از حقوق کودک سازمان ملل متحد

45

978-622-237-181-4 650000 284 موسسه نشر و تحقیقات 

ذکر

محمدمهدی سیدناصری حمایت از ممنوعیت کار کودکان دراسناد سازمان ملل متحد 46

978-622-7318-79-1 370000 174 نارون دانش مستوره قربانی پور خودباسازی حقوق بین الملل با تاکید بر اصل منع مداخله 47

978-622-237-175-3 590000 272 موسسه نشر و تحقیقات 

ذکر

بابک وثوقی فرد داوری تجاری بین المللی و چالش های پیش روی 48

978-622-96824-9-4 850000 306 حقوقی محمود عباسی

میثم :؛ ویراستار

درآمدی بر حقوق پزشکی 49

978-600-113-284-1 800000 298 مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی

سعید بختیاری

دفتر : ؛ تهیه کننده

حفاظت ساختمان ها در مقابل )راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران 

بر اساس ویرایش سوم مبحث سوم (حریق

50



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

                    280 سازمان ثبت احوال کشور احمد بیگی

؛ محمد درویش زاده

روش شناسی بازنگری و اصالح قانون ثبت احوال 51

978-622-224-168-1 1650000 472 خرسندی سیدعباس موسوی تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی: رویه قضایی 52

978-622-7677-18-8 480000 288 آرمان دانش نعمت اله مهدوی راد

؛ حسن نوروزی

ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 53

978-600-99856-4-7 500000 192 حقوق یار سیدداود آقایی

؛ فاطمه احمدیان

(با تجدید نظر کامل و اضافات)سازمان های بین المللی  54

978-622-229-519-6 650000 124 قانون یار شهاب چراغی (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت  55

978-600-480-221-5 176 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

سند تحول قضائی در گام دوم انقالب 56

978-622-07-0318-1 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

 (2156کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته حقوق بین الملل عمومی 

1398دکتری سال 

57

978-622-07-0317-4 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته حقوق جزا و جرم شناسی 

1398دکتری سال  (2155

58

978-622-07-0319-8 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

دکتری  (2157کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته حقوق خصوصی 

1398سال 

59

978-622-07-0316-7 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

دکتری  (2154کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته حقوق عمومی 

1398سال 

60

978-622-07-0438-6 100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته حقوق بین الملل عمومی 

1398دکتری سال  (2156

61

978-622-07-0439-3 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی 

1398دکتری سال  (2155

62

978-622-07-0440-9 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

 (2157کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته حقوق خصوصی 

1398دکتری سال 

63

978-622-07-0437-9 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

دکتری  (2154کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته حقوق عمومی 

1398سال 

64

978-622-07-0565-9 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته حقوق بین الملل عمومی 

1398دکتری سال  (2156

65

978-622-07-0566-6 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی 

1398دکتری سال  (2155

66

978-622-07-0567-3 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

 (2157کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته حقوق خصوصی 

1398دکتری سال 

67

978-622-07-0564-2 100000 104 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

دکتری  (2154کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته حقوق عمومی 

1398سال 

68

978-622-6054-27-0 700000 284 دانش بنیاد اکبر هاشم زاده شرح جامع شکایات مناقصات 69

978-600-457-052-7 850000 630 شریف ابراهیم جعفری خورشیدی شرح حقوق مدنی به قلم استاد 70

978-622-98178-1-0 1500000 770 دادستان مهدی شکری شرح روان آیین دادرسی مدنی 71

978-600-168-561-3 2980000 516 نوآور محمد عظیمی آقداش ...شرح و درس آزمون های نظام مهندسی شهرسازی  72

978-622-7350-25-8 400000 66 بامک عبداهلل عزیزی حریت شهر، شهرداری، شورایاری 73

978-622-05-2272-0 250000 136 سنجش و دانش محمداسمعیل شهربندیان صالحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در اختالفات ملکی 74

978-622-05-2246-1 250000 144 سنجش و دانش عطیه پورخرمی ( سوره مبارکه نحل90برگرفته از آیه )عدل و احسان در قوانین کیفری اسالم  75



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-96129-3-4 250000 132 شکوفه مهر فرزانه اصغرنژاد قانون آپارتمان نشینی 76

978-622-229-489-2 300000 154 قانون یار کیوان مرادی زاده قانون آیین دادرسی مدنی 77

978-622-229-513-4 380000 212 قانون یار کیوان مرادی زاده  به همراه اصالحات و 92/12/4براساس قانون مصوب : قانون آیین دادرسی کیفری

الحاقات جدید

78

978-622-229-488-5 400000 252 قانون یار کیوان مرادی زاده 1399/02/23قانون مجازات اسالمی به همراه به روز شده و منطبق با اصالحات  79

978-622-7220-17-9 600000 200 حقوق یار علیرضا ابراهیمی مطالعه  (شناسایی قرارداد حاوی سلب حق به عنوان یک عقد معین)قرارداد سلبی 

تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران

80

978-622-225-489-6 1000000 258 مجد محمدحسن امام وردی قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی 81

978-622-7512-47-2 520000 56 سیمای قلم سیدپویا باقری جعفری قوانین کیفری ایران در مقابله با دوپینگ 82

978-622-224-164-3 3000000 866 خرسندی سیدقاسم زمانی گفتارهایی در حقوق بین الملل بشر 83

978-600-7033-63-0 850000 566 کتاب آمه تاروئال آئورلیولوپز

محمود آموزگار:؛ مترجم

رویکردهای تجربی نسبت به جنبه های حقوقی مدل های کسب و : گوگل و حقوق

کار اقتصاد دانش محور

84

978-622-7683-91-2 430000 140 سیمای قلم محسن انصاری منش

؛ محبوبه راه وار

ماهیت امتناع از اجرای قرارداد 85

978-622-6054-33-1 1250000 400 دانش بنیاد مصطفی سلیمانی فر

؛ امیر بابایی لواسانی

: ادعا- مبانی حقوق مهندسی از دیدگاه پیمانکاران؛ بررسی دوگانه مدیریت ریسک 

صلح آخر

86

978-622-6054-32-4 1250000 400 دانش بنیاد مصطفی سلیمانی فر

؛ امیر بابایی لواسانی

: ادعا- مبانی حقوق مهندسی از دیدگاه کارفرمایان؛ بررسی دوگانه مدیریت ریسک 

جنگ اول

87

978-622-229-529-5 540000 120 قانون یار آرمان شهرزولی

؛ یزدان نصرتی

مجازات، جرایم و آیین دادرسی کیفری وابسته به مشروبات الکلی در رویه قضایی 88

978-600-410-496-8 1400000 568 چتر دانش جعفر مرتضی نیا مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی 89

978-600-410-492-0 300000 128 چتر دانش مهدی چراغ مجموعه قوانین و مقررات حوزه ورزش 90

770000 304 وابسته )پژوهشکده بیمه 

به بیمه مرکزی جمهوری 

سیدجواد میرقاسمی

محمدعلی نوری:؛ ویراستار

محشای قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 

 به همراه مقررات مربوط1395از وسایل نقلیه مصوب 

91

978-622-229-478-6 460000 188 قانون یار حسین ولی زاده بررسی تحلیلی و تطبیقی )مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیست محیطی 

(حقوق داخلی و خارجی

92

978-600-7944-57-8 500000 152 نگاه بینه سیدحسین طباطبایی "از کجا آغاز کنیم؟"مطالعات حقوقی چین  93

978-622-225-519-0 800000 262 مجد سحر قبادی مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر داوری در حقوق ایران و آمریکا 94

978-622-7674-15-6 880000 276 کهکشان علم بیتا دشتی

حمید محمدی:؛ ویراستار

مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل 95

978-600-8922-23-0 1000000 376 سرایی هجیر تشکری منشور کبیر ایران 96

978-600-8804-85-7 650000 374 ریاست جمهوری، 

معاونت تدوین، تنقیح و 

مصطفی :تهیه و تنظیم

رضایی

(مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی)میثاق ملی  97

978-622-7220-11-7 1000000 392 حقوق یار ابراهیم عابدی فیروزجائی نظریه عمومی وابستگی شرکت های تجاری: نظام حقوقی حاکم بر گروه شرکت ها 98

978-622-229-484-7 480000 164 قانون یار جالل حیدرپور

؛ سیدحسن شاه چراغ

نمونه دادخواست های حقوقی و اظهارنامه های کاربردی 99

978-600-07-2646-1 100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

بخش اول دکتری  (2156کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق بین الملل عمومی 

99

100



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-07-2713-0 100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

بخش دوم دکتری  (2156کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق بین الملل عمومی 

99

101

978-600-07-2714-7 100000 104 مدرسان برتر  دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

99بخش دوم دکتری  (2155)نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق جزا و جرم شناسی  102

978-600-07-2645-4 100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

بخش اول دکتری  (2155کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق جزا و جرم شناسی 

99

103

978-600-07-2647-8 100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

99بخش اول دکتری  (2157کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق خصوصی  104

978-600-07-2715-4 100000 104 مدرسان برتر  دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

99بخش دوم دکتری  (2157کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق خصوصی  105

978-600-07-2644-7 100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

99بخش اول دکتری  (2154کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق عمومی  106

978-600-07-2712-3 100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حقوق مدرسان 

برتر

99بخش دوم دکتری  (2154کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق عمومی  107

978-622-7220-20-9 800000 328 حقوق یار محمود رمضانی نوری ویژه آزمونهای حقوقی: نکات مهم حقوق اساسی 108

978-622-05-2143-3 250000 208 سنجش و دانش علی حاجی نژاد کاداستر و تاثیر آن بر توسعه ثبت نوین 109

978-600-7944-59-2 1200000 608 نگاه بینه حسین ذبحی قانون آیین دادرسی . 1: کتاب دستی قوانین کیفری با آخرین اصالحات شامل

... با 1392کیفری مصوب 

110

978-622-6896-90-0 250000 392 مهر کالم محمدرضا شاهی کمیسیون های شهرداری در مالک و عمل 111


