
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

86 99/05/04 200 342.0854 1 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

بهار اخوان:گردآورنده

652عسگر صدرخواه:؛ مترجم 99/05/14 300 346.55048 1 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

وحید بزرگی:گردآورنده

668میرهادی سیدی:؛ زيرنظر 99/05/07 1000 343.5 1 شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی

بالدوین. رابرت ای:نويسنده

152 99/05/07 1000 346.550135 1 سازمان بهزیستی روناک رسائی:گردآورنده

116الهام آزادنام:؛ گردآورنده 99/05/12 1000 343.550786

9

1 چشم ساعی محسن نگهبان:نويسنده

614 99/05/13 100 346.73045 1 جهاد دانشگاهی مندلکر. دانیل آر:نويسنده

92منوچهر طبیبیان:؛ مترجم 99/05/04 200 342.0854 1 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

بهار اخوان:گردآورنده

180احمد بینا:؛ زيرنظر 99/05/14 1000 343.55076 1 دادبخش مصطفی حسینی:نويسنده

344عبدالرحمن رسولی:؛ نويسنده 99/05/13 500 345 1 ، مرکز  قوه  قضاییه

مطبوعات  و انتشارات

احمدرضا توحیدی:تدوين

538 99/05/07 100 346.55092 1 گنج دانش صمد یوسف زاده:نويسنده

94 99/05/07 1000 346.550438 1 البرز فردانش سحر جاللی:نويسنده

152 99/05/11 500 342.5509 1 پرسمان حسن احمدی گتاب:نويسنده

226فتانه اسدیان:؛ بازنويسي 99/05/01 1000 346.55082 1 دانشگاه امام صادق 

(ع)

محمود اکبری:نويسنده

232رضا عبداللهی بجندی:؛ ويراستار 99/05/01 1000 343.099 1 دانشگاه امام صادق 

(ع)

محسن اسماعیلی:نويسنده

356رضا عبداللهی بجندی:؛ ويراستار 99/05/20 1000 346.55082 1 اشکان علیرضا توفیق:تدوين

458عباس مرادی آملی:؛ تدوين 99/05/06 500 343.550786

9

1 مجمع علمی و 

فرهنگی مجد

غالمرضا کامیار:نويسنده

200 99/05/14 1000 346.55 1 راز نهان هما باوری:نويسنده

282 99/05/07 5000 346.5502 1 پندارقلم سعید استادزاده:نويسنده

378 99/05/15 1000 346.048 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

ایمان تیرداد:نويسنده

346فاطمه طبری:؛ ويراستار 99/05/01 50 345.55072 1 مهر کالم مریم السادات آروین:نويسنده

152 99/05/19 500 347.5509 1 امجد زهرا فرمان نژاد:نويسنده

518 99/05/20 200 347.55 1 نوآور محسن حسنی:نويسنده

668معصومه السادات :؛ نويسنده 99/05/01 500 344.5501 1 فدک ایساتیس اکبر هاشم زاده:تدوين

208 99/05/14 200 347.5507 1 دادبخش فاطمه میرزایی:نويسنده

454 99/05/08 2000 346.55015 1 گنج دانش ناصر کاتوزیان:نويسنده

68 99/05/15 1000 341.582268

73055

1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سعید الریجانی:نويسنده

184احمد :؛ نويسنده 99/05/11 500 342.55023 1 پژوهشکده شورای 

نگهبان

محمدامین ابریشمی راد:نويسنده

248علی فتاحی زفرقندی:؛ نويسنده 99/05/01 50 346.550434 1 مهر کالم نیما نصری قلعه جوقی:نويسنده

532 99/05/08 1000 340.1 1 گنج دانش ناصر کاتوزیان:نويسنده

286 99/05/12 1100 347.55 1 قانون یار محمدرضا مرادی:نويسنده

272اصغر کیان مهر:؛ نويسنده 99/05/12 1100 345.5505 1 قانون یار محمدرضا مرادی:نويسنده

238اصغر کیان مهر:؛ نويسنده 99/05/14 1000 345.5505 1 دادبخش اکبر غفاری:تدوين

244 99/05/14 1000 346.5507 1 دادبخش اکبر غفاری:تدوين

شابك بهاء عنوان

978-622-97001-3-6 350000 Double standards in approaching the 

protests in Iran and France978-964-468-761-7 1120000 : آسیب شناسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران

6-793-436-600-978پیشنهادات سیاستی 800000 نظریه، راهبرد و اجرا: آشنایی با تنظیم بازار

978-600-6569-94-9 آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به کودکان 

8-71-9869-600-978بی سرپرست و خیابانی 300000 آیین نامه های ساختمان

978-600-460-313-3 1200000 اصالح برنامه ریزی در قرن جدید

978-622-97001-2-9 250000 برخورد دوگانه با اعتراضات ایران و فرانسه

400000 تحلیل حقوقی حق زارعانه و بررسی ماهیت آن

978-600-480-130-0 از جنگ : تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری

1-54-6187-622-978جهانی اول تا دیوان بین الملل کیفری 700000 مطالعه در نظام حقوقی ایران و )تصاحب شرکت 

4-693-202-600-978(انگلستان با رویکرد تحلیل اقتصادی 450000 تندخوانی و مرور سریع نموداری حقوق ثبت

978-600-187-331-7 210000 پرسش و : جستاری در قوانین و مقررات شهری

6-793-214-600-978...پاسخ های حقوقی قوانین شهری و آنچه که  300000 چالش های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک

978-600-214-801-8 320000 حقوق ارتباطات و تعامل آن با دین و اخالق

978-964-7160-23-0 1000000 تخلفات بانکی و ضمانت : حقوق بانکی کاربردی

1-385-225-622-978اجرا 780000 حقوق ساختمان

978-600-448-780-1 320000 حقوق شهروندی

978-600-8783-94-7 250000 حقوق قراردادها

978-622-248-139-1 550000 حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری

978-622-6896-42-9 700000 (با رویکرد فقهی)حقوق متهم در مراحل دادرسی 

                    320000 داوری در رویه قضایی

978-600-168-493-7 1600000 درسنامه و پاسخنامه سواالت آزمون های 

7-361-160-600-978کارشناسی رسمی رشته امور مالیاتی  700000 مجموعه قوانین : دستنامه حقوق معامالت دولتی

400000...و مقررات حمایت از کاالی ایرانی  دستور موقت در حقوق ایران و انگلیس

978-600-6244-87-7 280000 : قواعد عمومی قراردادها: دوره حقوق مدنی

0-31-6350-622-978انعقاد و اعتبار قرارداد 150000 ساختار حقوقی تحریم های اقتصادی ایاالت 

1-50-8378-600-978نهادهای حقوقی موثر بر طراحی و )متحده آمریکا  270000 حقوق ملت : (فصل سوم)شرح قانون اساسی 

7-33-6896-622-978(26 و 24اصول ) 550000 اماکن )شرحی بر قوانین روابط موجر و مستاجر 

6-46-6187-622-978(تجاری 750000 تعریف و ماهیت حقوق: فلسفه حقوق

978-622-229-050-4 450000 عنوان گذاری تمام : قانون آیین دادرسی مدنی

8-049-229-622-978...مواد قانونی 400000 قانون آیین دادرسی کیفری

                    300000 قانون آیین دادرسی کیفری

                    370000 قانون تجارت

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب



294 99/05/12 1100 346.5507 1 قانون یار محمدرضا مرادی:نويسنده

150اصغر کیان مهر:؛ نويسنده 99/05/14 341.670955 1 دادبخش اکبر غفاری:تدوين

32 99/05/14 1000 347.5509 1 دادبخش اکبر غفاری:تدوين

294 99/05/14 1000 345.55 1 دادبخش اکبر غفاری:تدوين

230 99/05/12 1100 345.55 1 قانون یار محمدرضا مرادی:نويسنده

314اصغر کیان مهر:؛ نويسنده 99/05/12 1100 345.55 1 قانون یار محمدرضا مرادی:نويسنده

336اصغر کیان مهر:؛ نويسنده 99/05/06 200 345.55 1 گنج دانش حسین گرامی:گردآورنده

376مجتبی فرهمند:؛ گردآورنده 99/05/12 1100 347.55 1 قانون یار محمدرضا مرادی:نويسنده

356اصغر کیان مهر:؛ نويسنده 99/05/20 1000 346.5502 1 اشکان علی مکرم:تدوين

336ناصر شهالئی:؛ تدوين 99/05/13 1000 345.550233 1 فانوس دنیا مجتبی بهارزاده:نويسنده

56محمدامین آزادفر:؛ نويسنده 99/05/20 250 340.07055 1 فراهدف علی اصغر شاهرخ آبادی:زيرنظر

345 99/05/11 200 341.752 1 چالش محمد مخبر:نويسنده

722 99/05/20 220 349.55 1 مجد سیدحسین شاکری:تدوين

1160 99/05/08 1000 345.550076 1 کوالد بابک فرهی:نويسنده

388 99/05/20 1500 346.55043 1 عصر نوین اکرم توفیقی:تدوين

100محمدحسین غفاریان:؛ تدوين 99/05/06 1000 340.076 1 مدرسان شریف دپارتمان حقوق : گردآورنده

174مدرسان شریف 99/05/05 1000 344.5501 1 فارسیران آرزو بک زاده:نويسنده

200محبوبه بیات:؛ نويسنده 99/05/14 347.5503 1 دادبخش اکبر غفاری:تدوين

462 99/05/05 1000 345.55 1 کوالد بابک فرهی:نويسنده

252 99/05/13 1000 342.5509 1 فانوس دنیا محمدامین نوروزی:نويسنده

264 99/05/13 1000 344.550414 1 دادبخش،آنا طب الناز اویسی کایبر:نويسنده

136 99/05/13 1000 345.550263 1 ، مرکز  قوه  قضاییه

مطبوعات  و انتشارات

شهرام محمدزاده:تدوين

126 99/05/14 1000 345.55066 1 دادبخش شهال محمدی:نويسنده

948 99/05/15 1000 343.55087 1 شرکت چاپ و نشر 

304بازرگانی 99/05/12 1100 340 1 فرهنگ نشر نو،آسیم حسن جعفری تبار:نويسنده

300 99/05/15 1000 341.23 1 فراروان شناسی احمد عالمه فلسفی:نويسنده

144 99/05/06 100 346.072 1 گنج دانش سعید حقانی:نويسنده

666 99/05/19 1000 341.48 1 فراروان شناسی احمد عالمه فلسفی:نويسنده

512 99/05/05 1000 346.55 1 کوالد سیدکمال خطیبی قمی:نويسنده

274 99/05/13 1000 344.099 1 میعاد اندیشه احمد محمدولی:نويسنده

128مینو شمس:؛ نويسنده 99/05/19 500 345.55 1 امجد کاظم خسروی:نويسنده

176سیدمحسن :؛ نويسنده 99/05/11 500 342.550230

16

1 پژوهشکده شورای 

نگهبان

حمید فعلی:تهیه و تنظیم

148مجتبی مزروعی:؛ تهیه و تنظیم 99/05/04 500 342.42085 1 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

رضا احمدی:نويسنده

136 99/05/14 1000 346.55045 1 دادبخش یوسف دادپویان:نويسنده

978-622-229-047-4 460000 قانون تجارت

280000 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

                    300000 قانون شوراهای حل اختالف

                    300000 قانون مجازات اسالمی

978-622-229-051-1 350000 288 الی 1محشای مواد : قانون مجازات اسالمی

978-622-229-052-8 480000  الی 289محشای مواد : قانون مجازات اسالمی

728978-622-6187-59-6 400000 مقارنه و تطبیق با؛ قانون : قانون مجازات اسالمی

1-048-229-622-978 / 2 / 23کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  600000 ...عنوان گذاری تمام مواد قانونی: قانون مدنی

978-964-7160-22-3 800000 قواعد عمومی قراردادها مبتنی بر رویه قضایی

978-622-6097-65-9 500000 قوانین مربوط به قاچاق کاال و کارآمدی آنها

978-622-6690-01-0 160000 سواالت آزمون کانون : 98گنجینه آزمون وکالت 

6-59-6017-622-978 با پاسخنامه کامال 1398وکالی دادگستری سال  850000 مبانی لزوم ایجاد نهاد تجدیدنظر در مرکز 

9-194-225-622-978بین المللی حل اختالف های ناشی از  1450000 : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

8-2-95602-622-978جزایی 2400000 : مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا

1500000                    عمومی و اختصاصی مجموعه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و نظرات 

2-9228-11-964-978 1394از ابتدای مهر ماه )حقوقی ممیزی اراضی  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

3-25-6349-622-978(سری نهم) 97حقوق کارشناسی ارشد  250000 مجموعه سواالت چهار گزینه ای مهارت ها و قوانین 

350000                    قابل استفاده برای دانشجویان  :کسب و کار مجموعه قوانین و مقررات تشکیالت و آیین 

6-6-95602-622-978دادرسی دیوان عدالت اداری 1000000 براساس قانون : مختصر حقوق جزای عمومی

6-40-6097-622-1392978مجازات اسالمی مصوب  500000 مسئولیت مدنی شهرداری ها در تصادفات شهری

978-622-96214-0-0 450000 مسئولیت های قانونی پرستاران

978-600-480-197-3 200000 مطالعه موردی کالهبرداری

350000 مقایسه شرکت های مدنی با شرکت  های تجاری

978-964-468-687-0 1740000 مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن به 

3-167-490-600-978ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی بر اساس  600000 منطق حیرانی در باب استدالل حقوقی

978-622-6095-58-7 700000  United= نگاهی اجمالی به سازمان ملل متحد 

Nations978-622-6187-56-5 200000 نگاهی به )نمایندگی در بیع بین المللی کاال 

3-16-6387-622-978 ژنو در پرتو سایر اسناد فراملی 1983کنوانسیون  1100000 = نهضت بین المللی مدافعین حقوق بشر

International Movement for Human Rights 978-622-95602-4-2 900000 هزار تست حقوق مدنی

978-622-231-229-9 300000 با نگرش بر مجازات های : ورزش از نگاه قانون

190000جایگزین حبس و عدالت ترمیمی با مطالعه )کاربرد مبانی اصولی در حقوق کیفری 

8-48-8378-600-978، قاعده درء، اتانازی، (تجری)موردی جرم محال  250000 کتابشناسی قانون اساسی جمهوری اسالمی 

0-5-97001-622-978ایران 450000 کشور انگلیس پیشگام در نقض حقوق بشر

290000  قانون زمین شهری و اختیار 12کمیسیون ماده 

محاکم قضایی در تنفیذ یا رد آراء کمیسیون

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب



98 99/05/04 500 346.550135 1 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

اعظم سپیانی:گردآورنده

ساناز گودرزی:؛ ويراستار

978-622-96459-9-4 250000 کودکان در سایه عدالت

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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