
تعدادصفحه تاريخ نشر تيراژ ديويی چاپ ناشر پديدآور
١۴٨ 99/06/03 ١٠٠٠ ٣۴١٫۵۵٢ ١ ذکر نويسنده:محمدمھدی سيدناصری
٣۶٨ 99/06/01 ۵٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠۴٧ ١ پل نويسنده:شھرزاد افضلی
١٩٨ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴٠٫١١ ١ مجد نويسنده:محمدحسن امام وردی
١٨٢ 99/06/02 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠٢۵ ١ مھرکالم نويسنده:ساسان رضائی فرد
١١۴ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠٢٣٣ ١ اخوان نويسنده:علی اکبر نفيسی
٢٩٨ 99/06/05 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠٧٣٣ ١ فکرسازان نويسنده:اميرمحمد کریمی
١٧۶ 99/06/01 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠۴٣٣ ١ پل نويسنده:طھمورث افضلی
١۵٢ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣۴٢٫۵۵٠٨۵ ١ آموزشی و پژوھشی  تدوين:ایرج ظھيری
١١۶ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠١۶ ١ اندیشه کامياب ایرانيان نويسنده:محمد مالوف
١٨۴ 99/06/02 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠۴٣٨ ١ سنجش و دانش نويسنده:پيمان حقيقی
٩۶ 99/06/19 ۵٠٠ ٣۴۶٫۴ ١ موسسه مطالعات و  نويسنده:تساسالف پيوویچ
٣۵٢ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ مجد نويسنده:حسين رنجبر
١٠۶ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢٢ ١ کاوش ھنر نويسنده:علی محسنيان
١٧۶ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢٠٢٨ ١ کتابکده آرشيدا نويسنده:کامل حميد
۴١٢ 99/06/04 ١٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢٩ ١ تفکر ناب گردآورنده:مينا صفری خرامه
۴۶٢ 99/06/10 ٢٠٠ ٣۴٣٫۵۵ ١ نوآور نويسنده:پيمان ابراھيمی ناغانی
١١۴ 99/06/16 ۵٠٠ ٣۴٩٫۵۵ ١ شرکت آینده آموزان آتا نويسنده:جواد حاتمی
۵١۶ 99/06/18 ٢٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ پژواک عدالت نويسنده:محمد مصدق
۴٧٢ 99/06/18 ٢٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ پژواک عدالت نويسنده:محمد مصدق
١٧٨ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠۵ ١ آموزشی تاليفی  نويسنده:افشين پورعلی
١۴٠ 99/06/02 ٢٠٠ ٣۴٢٫٠۶٢٨ ١ زمان نو گردآورنده:اميرحسين 
٧٨ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣۴۶٫١٢٠١ ١ آموزشی و پژوھشی  نويسنده:احمد رضایی پناه
١٣۶ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٧٨ ١ چتر دانش نويسنده:مينا قليچ خانی
٢٨ 99/06/19 ١٠٠ ٣۴١٫۴٨٠٩۵۵ ١ پژوھشگاه قوه قضایيه تھيه و تنظيم:کيوان اقبالی
١٢٨ 99/06/19 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵ ١ سنجش و دانش نويسنده:آذر درگاھی
١٧٠ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠١۶ ١ آذرفر نويسنده:مرجان خالصه دھقان
٣٧٨ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٧ ١ مجد به اھتمام:فرید کميجانی
١۶٨ 99/06/05 ۵٠ ٣۴٢٫۵۵٠۶۶۴ ١ کاوش ھنر نويسنده:سيدعليرضا ميرشفيعی
۵٧۶ 99/06/04 ١٠٠٠ ٣۴٢٫٠٨۵ ١ شرکت انتشارات  ويراستار:اوتاویو کوئيریکو
٢٠ 99/06/19 ١٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠٣ ١ پژوھشگاه قوه قضایيه تھيه كننده:محسن آھنگر
٢٨٨ 99/06/15 ۵٠ ٣۴۴٫۵۵٠٣٢٠٩ ١ مھر کالم نويسنده:ولی اله صادقی
١۶۴ 99/06/15 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ پل نويسنده:سعيد زارع نيستانک
١٠٨ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣۴٣٫۵۵٠۵٢ ١ دانش پژوھان شریف  نويسنده:نازیال دباغ

شابك بھاء عنوان
٩٧٨-۶٩-١٢٨-٢٣٧-٢٢ ٣٠٠٠٠٠ ۴٨ پرسش و پاسخ درباره ی دیوان بين المللی 
٩-٩٧٨۶۴-٢٨-٢٣٣۶-١ ٨١٠٠٠٠ ابطال رای داوری در حقوق ایران
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴۴١-٢ ۴٠٠٠٠٠ ابھام زدایی از زبان حقوقی
٩٧٨-۶٢٢-۶٨٩۶-۴٠-۵ ٣٠٠٠٠٠ اثبات جرائم عليه تماميت جسمانی در پرتو 
٩٧٨-۶٧-٠٠۶١-٢١-٧٢ ٣٠٠٠٠٠ اثرگذاری قوانين ناظر به امور گمرکی بر قاچاق کاال
٩٧٨-۶٧١١-٢٢۴-٠٣-۴ ۵۵٠٠٠٠ احکام و آثار مشترک دیات و مسئوليت مدنی در 
٩-٩٧٨۶۴-٢٨-٢٣٣۵-۴ ٣٨٠٠٠٠ اختيارات و روابط مالکين در بيع زمانی
٩٧٨-۶٧٠٩٧-٢٢-۵۶-۶ ٣٠٠٠٠٠ اخذ به شفعه در حقوق ایران و مصر (با تکيه بر 
٩٧٨-۶٠٠-۴۵٣-۶٠٠-۴ ۵٠٠٠٠٠ ازدواج غيرقانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-١٠٧٩-۶ ٣۵٠٠٠٠ اسناد عادی و رسمی در حقوق ایران
٩٧٨-۶٠٠-۴٧۵-٠٩۵-٠ ٢۵٠٠٠٠ اسناد مالکيت در حمل و نقل دریایی کاال در 
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴٠۵-۶ ٧٠٠٠٠٠ اعمال قواعد حقوق کيفری عمومی در قلمرو 
٩٧٨-۶٠٧-٧٣٣٠-٢٢-۶ ۴۵٠٠٠٠ انتفاء ھدف قرارداد در حقوق ایران
٩٧٨-۶٩-٢٢۶٨۵۵-٨-١ ۴۵٠٠٠٠ اھميت شناسایی "زمان" و "مکان" در انعقاد 
٩٧٨-۶٩-٢٢۵٧٢۵-۵-٩ ١٠۵٠٠٠٠ بانک تست آزمون وکالت
٩٧٨-۶١-٠٠۶٨-۴٣-٨٨ ١۵٠٠٠٠٠ بانک جامع سواالت طبقه بندی شده رشته 

٠-٨-٩٩٩۶٩-۶٢٢-٩٧٨آ ٣٠٠٠٠٠ بایسته ھای آموزش اثربخش حقوق در مدارس 
٩٧٨-۶٧٠-٢٢۴٣٧-٢-۵ ٧٩٠٠٠٠ بایسته ھای حقوق جزای اختصاصی: حدود و 
٩٧٨-۶٧٠-٢٢۴٢-٣٨-٢ ٧۵٠٠٠٠ بایسته ھای حقوق جزای عمومی ٣-٢-١: 
٩٧٨-۶٢-٢٢۵١-۶٩٩-۴ ٣۵٠٠٠٠ بررسی چالش ھا و انتقادات وارده بر استقالل نھاد 

٢٩٠٠٠٠ آ بررسی مواد کنوانسيون رتردام (مسئوليت ھا، 
٩٧٨-۶٢٢-۶٧۶٧-٢٩-٩ ١٧٠٠٠٠ پيشگيری از جرم سرقت منزل در شھرستان 
٩٧٨-۶٠٠-۴١٠-۴٢٩-۶ ٢۵٠٠٠٠ تاثير ماھيت دین در وقوع ورشکستگی

تحليل آراء صادره از محاکم دادگستری با استناد 
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-٣-٠٩٧٨ ٣۵٠٠٠٠ تحليل حقوقی گذشت و صلح (با نقد بر ساختار 
٩٧٨-۶٧-٧١٠١-٢٢۵-١ ٣۵٠٠٠٠ تحليل و بررسی مسئوليت مدنی، انتظامی و 
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴٢١-۶ ٧۶٠٠٠٠ تست حقوق تجارت
٩٧٨-۶٠١-٧٣٣٠-٢٢-۴ ۴۵٠٠٠٠ تعزیرات حکومتی در قلمرو آیين دادرسی کيفری
٩٧٨-۶٠٠-۴٣۶-٨٣۵-٣ ۶۵٠٠٠٠ تغييرات اقليمی و حقوق بشر از منظر حقوق 

تقابل دادرسی اداری با کروناویروس: بررسی 
٩٧٨-۶٢٢-۶٨٩۶-۴۵-٠ ۴٠٠٠٠٠ تنقيح قوانين و مقررات کرونا و سایر بيماری ھای 
٩-٩٧٨۶۴-١-٢٧٣-٢٣٣ ٣۶٠٠٠٠ تھدید و جرم آن در قوانين کيفری ایران
٩٧٨-۶٧١٢-٢٢۵-١-٨٠ ٢۵٠٠٠٠٠ جرایم مالياتی بر اساس قانون ماليات ھای 

 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است



١٣٨ 99/06/16 ۵٠ ٣۴۵٫۵۵٠٢٧٧ ١ مھر کالم نويسنده:زرین صدقی
٩۶ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣۴٠٫٩ ١ موسسه آموزشی  نويسنده:محمدرضا حکاک زاده
١١٨ 99/06/17 ۵٠ ٣۴۶٫۵۵٠١۵ ١ کاوش ھنر نويسنده:سيدعليرضا ميرشفيعی
۴١٢ 99/06/19 ٣۵٠ ٣۴٧٫۵۵٠٩ ١ نھاد،موسسه  نويسنده:محمد کاکاوند
٢١۴ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵ ١ مجد نويسنده:مھدی رشوند بوکانی
٢۵۶ 99/06/02 ٢٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢ ١ خرسندی نويسنده:حسن ره پيک
١٩۶ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣۴٣٫٠٧٧٢ ١ البرز فردانش نويسنده:رضا جليليان
١۶٨ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣۴۴٫۵۵٠۴۶ ١ مرکز مطبوعات و  تدوين:محمدرضا ساکی
١٠۴ 99/06/19 ١٠٠٠٠ ٣۴۵٫٠٢۶٨ ١ دانش پژوھان شریف  نويسنده:سينا کيا
٢٧٨ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۵٫۴۵٠۵۵ ١ مجمع علمی و  نويسنده:مھدی الھویی نظری
٣٣۶ 99/06/15 ۵٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠۶۴ ١ پل نويسنده:مژده مرادی
٣۴٨ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۵ ١ مجمع علمی و  نويسنده:رابرت کرایر
١۴٨ 99/06/05 ۵٠٠ ٣۴٢٫۵۵ ١ ميراث فرھيختگان نويسنده:حميدرضا قزل ایاق
٣٢٠ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠۴٣٨ ١ پژواک عدالت نويسنده:حميدرضا آدابی
٢۵۶ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢ ١ مجد نويسنده:محمد خاکباز
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣۴٠٫٠٧۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان حقوق 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣۴٠٫٠٧۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان حقوق 
٣٧۴ 99/06/05 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠۵ ١ فکرسازان نويسنده:سيف الدین بازوند
۴٠٠ 99/06/03 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠۵ ١ فکرسازان نويسنده:سيف الدین بازوند
١٨۴ 99/06/12 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٧۴ ١ آموزشی و پژوھشی  تدوين:محمدرضا کاظمی ناقچی
١۶۴ 99/06/11 ١٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢ ١ کماالن نويسنده:سيدحفيظ هللا طباطبایی
٢٨٨ 99/06/15 ١٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢ ١ کماالن نويسنده:قادر شنيور

٣۴۴هللا 99/06/02 ١٠٠٠ ٣۴۵ ١ موسسه مطالعات و  نويسنده:استيفن اسکينر
۴٠٠ 99/06/01 ٢٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ آال قلم تدوين:سمانه ابوالحسنی
۵۶ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٨۶ ١ کتاب آوا
١۵٨ 99/06/01 ١۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٩٢ ١ حقوقی مترجم:عليرضا مظلوم رھنی
١١٢ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠١۵ ١ کتاب آوا گردآورنده:منصور قرائی
۶۴ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠٩ ١ کتاب آوا
۴١٢ 99/06/01 ٢٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ آال قلم تدوين:سمانه ابوالحسنی
۵۶ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣۴٣٫۵۵٠٣۴ ١ کتاب آوا
١٣۶ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣۴۴٫۵۵٠١ ١ داور گستر نويسنده:ھانيه اکرم الدین
١۵٠ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠٢۵٢٣ ١ کتاب ریرا تدوين:مجيد اوجاقلو
٨٠ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠۴٣٧ ١ آذرفر نويسنده:مصطفی 
٢٧۶ 99/06/15 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٩٢۶ ١ مجد به اھتمام:ابراھيم ایزدپوری

٩٧٨-۶٢٢-۶٨٩۶-۴۴-٣ ٢۵٠٠٠٠ جرم زدایی از استعمال مواد مخدر (در حقوق ایران 
٩٧٨-۶٢-٢٢۵٨١٩-١-۶ ٢۵٠٠٠٠ حقوق بين الملل انتقالی
٩٧٨-۶٣-٠٨-٧٣٣٠-٢٢ ۴۵٠٠٠٠ حقوق خانواده در ایران
٩٧٨-۶٩٧-٠٠۶٢-٣٩-۴ ٩٠٠٠٠٠ حقوق داوری در آراء دادرسان و داوران
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-١-٣٩٨ ۴٣٠٠٠٠ حقوق مدنی: ارث، امور رجع به ترکه، وصيت و 
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۴-٩-٠٩٢ ۵٢٠٠٠٠ حقوق مدنی: حقوق قراردادھا (با تجدید نظر)
٩٧٨-۶٢٠٢-٠٠-۶١-٧٨ ٢٠٠٠٠٠ حقوق نفت و گاز: قراردادھای گازی
٩٧٨-۶٠٠-۴٢٠-٨٠۴-٨ ٢۶٠٠٠٠ حقوق کيفری محيط زیست
٩٧٨-۶٧١٢-٢٢۵-٠-٨٧ ۴٠٠٠٠٠ حمایت از بزه دیدگی زنان در جرایم سایبری
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴١۶-٢ ۵۵٠٠٠٠ خسارت تاخير تادیه: در نظام مسئوليت مدنی 
٩-٩٧٨۶۴-٩-٢٩٣-٢٣٣ ٧۵٠٠٠٠ دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴١۵-۵ ٧٠٠٠٠ درآمدی بر حقوق و آیين دادرسی بين المللی 
٩٧٨-۶٢-١٣-٧٣٧٧-٢٢ ٣٠٠٠٠٠ دفاتر اسناد رسمی از سيستم سنتی تا 
٩٧٨-۶٧٠-٢٢۴٣-٢۶-٨ ٣۴٠٠٠٠ دیوان حقوق ثبت
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴٣-١٩ ۵١٠٠٠٠ رساله نظری و عملی در حقوق تعھدات با مطالعه 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١٣۵-۵ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش اول رشته حقوق 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٠-٣١٩٨ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته حقوق 
٩٧٨-۶٧-٠٠۵۶٩-٠۶-٩ ۵۵٠٠٠٠ شرح جامع آیين دادرسی کيفری ١
٩٧٨-۶٧-٠٠۵۶٩٧-٠-۶ ۶٠٠٠٠٠ شرح جامع آیين دادرسی کيفری ٢
٩٧٨-۶٢٢-۶٧۶٧-٩۶-١ ۴٠٠٠٠٠ ضمان تضامنی مسئوليت تضامنی
٩٧٨-۶٧٩-٠٠۶٧-۶٧-٠ ٣٨٠٠٠٠ عطایا: وقف، ھبه، وصيت
٩٧٨-۶٧٩-٠٠۶٧-۵٧-٧ ۵۵٠٠٠٠ عقود نامعين
٩٧٨-۶٠٠-۴٧۵-٠۶١-۵ ٨٠٠٠٠٠ فاشيسم و حقوق کيفری: تاریخ، مبانی نظری و 
٩٧٨-۶٢٢-۶٧٢-١٣٢-۵ ۴٠٠٠٠٠ قانون آیين دادرسی کيفری (مصوب 
٩٧٨-۶٣-٠٠۴۶-۵٧۵-۶ ١٢٠٠٠٠ قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 

١۵٠٠٠٠ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
٠-۴٧٨-٣۴۶-۶٠٠-٩٧٨آ ١٧٠٠٠٠ قانون حمایت از خانواده: به انضمام قوانين مرتبط

٩٧٨-۶٣-٠٠۴۶-۵٧-٧٨ ١٣٠٠٠٠ قانون شورای حل اختالف مصوب ١٣٩۴/٩/١۶ به 
٩٧٨-۶٢٢-۶٢-٧٣-١٣٢ ۴٠٠٠٠٠ قانون مجازات اسالمی (مصوب ١٣٩٢/٢/١): 
٩٧٨-۶٣-٠٠۴۶-۵٧۶-٣ ١٢٠٠٠٠ قانون نحوه اجرای محکوميت ھای مالی: به 
٩٧٨-۶٠-٠-٩٧٠٨٢-٢٢ ٣۵٠٠٠٠ قانون کار را بھتر بدانيم
٩٧٨-۶٢٢-۶٧٠۶-٢-٩٠ ٢٠٠٠٠٠ قتل در حقوق کيفری ایران و انگلستان
٩٧٨-۶٧-٢٢۴١١-۴١-۶ ۴٠٠٠٠٠ قوانين و مجوزھای مشاورین امالک
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴٨-٢٧ ۵۶٠٠٠٠ قوانين و مقررات بورس: ھمراه با راھنمای پذیرش 

 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است



١۴٨ 99/06/01 ۵٠٠ ٣۴٣٫۵۵٠٣۴ ١ سازمان برنامه و 
۶٢ 99/06/19 ۵٠٠ ٣۴۶٫٠٧ ١ موسسه مطالعات و  نويسنده: آدمونی - ادکی
٧١۴ 99/06/16 ٢٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ کتاب آوا نويسنده:مجتبی باری
٣۶٨ 99/06/15 ٢٢٠ ٣۴٩٫۵۵ ١ مجد تدوين:سيدعباس حسينی نيک
۴٨٠ 99/06/16 ١١٠٠ ٣۴٣٫۵۵٠۵٢ ١ دانش پذیر نويسنده:احمد غفارزاده
۵٩٨ 99/06/05 ٢٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ فکرسازان نويسنده:ساسان عالی زاده
۵۴٨ 99/06/05 ٢٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ فکرسازان نويسنده:ساسان عالی زاده
٢۵۶ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴١ ١ مجد نويسنده:جک ال. گلداسميت
٢۶٨ 99/06/05 ۵٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ فکرسازان نويسنده:حسن جادوان
١۴٢ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣۴٢٫٠٩۴۴ ١ حانون نويسنده:نيکی جاللی
۶٩۶ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣۴٩٫۵۵ ١ دوراندیشان تدوين:گالویژ شيخ االسالمی
١۶۴ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴١٫۴۴۴ ١ امجد نويسنده:احسان کامرانی
٣۶٠ 99/06/17 ۵٠٠ ٣۴٧٫۵۵ ١ دادگستر نويسنده:بدر سودانی سادری
٢٧۴ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠٣ ١ مجد نويسنده:محمدامين ابریشمی راد

٢٢٨هللا 99/06/02 ٣٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٩٢ ١ شرکت چاپ و نشر  نويسنده:رضا پاکدامن
٧۶٠ 99/06/17 ۵٠٠٠ ٣۴٧٫۵۵ ١ شرکت سھامی 
١۵۴ 99/06/17 ۵٠٠ ٣۴١٫٢٣ ١ شيل نويسنده:محمدعلی اسالميان
٢٢٠ 99/06/01 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵ ١ پل نويسنده:شيدا افضلی
٣٨۶ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۵٫۵۵٠٠٧۶ ١ امجد نويسنده:حميد محبعلی
٣۶۴ 99/06/11 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠٢٩ ١ کماالن نويسنده:اميرحسين نجف پورثانی
٣١٢ 99/06/15 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵٠١۶۶ ١ پل نويسنده:ليندا افضلی
٩۶٨ 99/06/05 ٣٠٠٠ ٣۴٧٫۵۵٠۶٧ ١ شادرنگ نويسنده:شاھرخ ابراھيمی قاجار
٣١٨ 99/06/05 ۵٠٠ ٣۴۶٫۵۵ ١ فکرسازان نويسنده:اميرمحمد کریمی

٩٧٨-۶٣٠٩-٢٠٣-٢٢-۵ ١٢٠٠٠٠٠ ماده واحده و تبصره ھای قانون بودجه سال ١٣٩٩ 
٩٧٨-۶٨٠-٠٠۴٨-٠۴-٢ ١۴٠٠٠٠ ماھيت قرارداد سيف: آیا قرارداد سيف بيع اسناد 
٩٧٨-۶٣-٠٠۴۶-۵۶۵-٧ ١١٠٠٠٠٠ مبسوط در آیين دادرسی کيفری
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴٢۵-۴ ٧۴٠٠٠٠ مجموعه قوانين خاص حقوقی و کيفری: مخصوص 

۴-٧٢-٨۵٢۵-٩۶۴-٩٧٨آ ٢۵٠٠٠٠ مجموعه قوانين ماليات ھای مستقيم «با آخرین 
٩٧٨-۶٧-٠٠۵۶١-٩٢-٠ ٨۵٠٠٠٠ مجموعه قوانين و مقررات حقوق کيفری (کاربردی)
٩٧٨-۶٧-٠٠۵۶٩-٠۴-۵ ٨٠٠٠٠٠ مجموعه قوانين و مقررات حقوق کيفری (کاربردی)
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-٩-٣٨٩ ۵١٠٠٠٠ محدودیت ھای حقوق بين الملل
٩٧٨-۶٧-٠٠۵۶٠-٩٩-٠ ۵٠٠٠٠٠ مراحل رسيدگی در دادسرا و دادگاه و تشکيالت 

٩-۶۴-۶١٧١-۶٢٢-٩٧٨آ ۴٢٠٠٠٠ معافيت و محدودیت ھای مسئوليت مدنی در 
٩٧٨-۶٧٨٩-٠٠۶-٠-٧٣ ۶۵٠٠٠٠ منتخب قوانين خاص (حقوقی - کيفری - ثبتی) 

٣٣٠٠٠٠آ موضوع شناسی کنوانسيون ھای سازمان 
٩٧٨-۶١-٢٨٢-٠٠۶٧-٠ ۶٠٠٠٠٠ ميانجی گری کيفری
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-٢-٣٨٨ ۵۵٠٠٠٠ نظارت قضایی بر مقررات دولتی با تاکيد بر ارتقای 

٢-٨٠٧-۴۶٨-٩۶۴-٩٧٨آ ۴٢٠٠٠٠ نظام قانونی فعاليت اقتصادی خارجيان: حقوق 
٩٧٨-۶٢٢-۶٢٢-٣٨٠-۵ ١٣٠٠٠٠٠ نظریه ھای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه 

١-٢-٩٧١٨۴-۶٢٢-٩٧٨آ ٢۵٠٠٠٠ نقش سازمان ملل در صلح و امنيت بين الملل
٩-٩٧٨۶۴-٢٨٨-٢٣٣-۵ ۵٠٠٠٠٠ نقش قوانين کيفری ایران در جرم زایی
٩٧٨-۶٧٢-٢٢۶٠-٩۶-٢ ٨٠٠٠٠٠ نگرش آزمونی به حقوق جزای عمومی
٩٧٨-۶٧٩-٠٠۶٧-۵٨-۴ ۶۵٠٠٠٠ ھنر وکيل (لوایح خالقانه، دفاع پيروزمندانه)    : روش 
٩-٩٧٨۶۴-٢-٢٨٩-٢٣٣ ۶۶٠٠٠٠ وکالت و تفویض طالق به زوجين
٩-٩٧٨۶۴-٧۴٣۴-٨٠-۵ ٢٠٠٠٠٠٠ کتاب ھمراه کارشناس برای کارشناسان رسمی 
٩٧٨-۶٧١١-٢٢۴-٠-٠١ ۵٠٠٠٠٠ یکصد اصل حقوقی حاکم بر حقوق مدنی ایران: 
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