
تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور ردیف

74
موسسه صیانت از 

حقوق زنان

عطیه قشونی

بهار اخوان:؛ مترجم
1

180 1000 دارا
احد پراهام:مترجم

محسن مجدی کیا:؛ ويراستار
2

64 1000 اشکان 3

160 درخت بلورین فرشید طاهری:مترجم 4

836 500 جنگل
زهرا دانش ناری

؛ حسین عبداللهی
5

138 1000 صالحیان زهرا نظری مهر 6

440 500 اندیشه ارشد
بابک زارعی

؛ امید گرامی طیبی
7

140 1000
شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

سیدعلیرضا شکوهیان

؛ صادق سازگاری
8

120 1400
موسسه نشر و 

تحقیقات ذکر

محمدمهدی سیدناصری

فیروزه دلگشایی:؛ ويراستار
9

164 1000 پندارقلم سینا عبدالملکی 10

216 550 پارس کتاب
علی گرکانی

هرمز همایون پور:؛ به اهتمام
11

92 1000 پرهون اسماعیل وفائی 12

474 250 مساوات نورمحمد صبری 13

396 250 مساوات نورمحمد صبری 14

74 1000
آموزشی تالیفی 

ارشدان
وحید فراستی 15

280 1000 دارا
احد پراهام:مترجم

محسن مجدی کیا:؛ ويراستار
16

216 500 پل
سیدکاوه حسینی

؛ شاهو افضلی
17

296 500 دادگستر
محمدرضا صابر

؛ غالمعلی میرزایی منفرد
18

352 150
پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی
فرج هللا هدایت نیا 19978-600-108-444-7 520000 اختالل جنسی و حقوق خانواده

978-964-233-297-7 530000 اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

978-600-282-168-3 600000 اختالفات بورسی در پرتو آرای هیات داوری

978-622-275-121-0 500000 آیین دادرسی کیفری نقره ای

978-600-9885-24-4 450000 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

1000000 آیین دادرسی کیفری

978-622-99151-6-5 850000 آیین دادرسی کیفری

978-964-8317-14-5 420000 داستان ها در داستان زندگی من: آقای دادستان

978-600-8762-00-3 350000
آموزش تخصصی و کاربردی کار در دفاتر اسناد 

رسمی ویژه سردفتران؛ دفتریاران و سندنویسان

978-622-237-145-6 230000
 75: آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده

پرسش و پاسخ درباره ی تاریخچه، اهداف، ارکان 

978-622-7410-15-0 320000 آشنایی با نهاد توقف در ورشکستگی

978-622-6747-79-0 650000
آیین : آزمون یار قوانین خاص حقوقی و کیفری

دادرسی محلی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، 

978-964-468-842-3 350000 آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار

978-622-238-193-6 1650000
آرای هیئت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت 

اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما

978-622-214-588-0 750000 آزادی بیان

978-964-7160-27-8 250000
با )آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء 

(1398اصالحات 

978-964-9985-64-0 350000
نسخه اکتبر - آئین نامه وضعیت و انتقال بازیکنان 

COVID-19از جمله اصالحات موقت  - 2020

978-622-7452-04-4 300000
Citizenship rights in the islamic republic of 

Iran

978-600-9885-25-1 380000 The bylaw of the customs law

شابك بهاء عنوان

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

204 1000 فرهوش
مارای ماالی نیالماالر

محبوبه بابایی:؛ مترجم
20

112 500 پل
نیما حیدری توت شامی

؛ نسترن حیدری توت شامی
21

124 1000
موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان
شهریار رنجبر 22

98 100 برتراندیشان گالیل خلیلی 23

472 300 جنگل
وحید آگاه

؛ شبنم احمدپور
24

242 2000 جنگل،جاودانه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

استان قزوین
25

274 1500 جنگل،جاودانه
 مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 

استان کرمانشاه
26

142 1000 سروش برتر محمدامین مرادی 27

242 1000 صمدیه حمید نظری تاج آبادی 28

164 500 جنگل محمدرسول قنادی 29

408 220 مساوات نورمحمد صبری 30

120 100 برتراندیشان
حمیدرضا زیدوند

اصغر جوزی پور:؛ ويراستار
31

102 200 اندیشه عصر نگین اشکانی 32

418 200 نشر میزان محمدعلی عزتی بهلولی 33

144 500 آشتی بابک قاسمی قره بالغ 34

244 500 شیل علیرضا تاجیک 35

104 200 اندیشه عصر نسیم منصوری طهرانی 36

200 1000 اشکان سعید سراجی:به اهتمام 37

146 1000 حانون هدی شوهانی پور 38

978-964-7160-28-5 290000
 تا 1398از سال )بخشنامه های رئیس قوه قضائیه 

(1399خرداد 

978-622-7482-37-9 450000
بررسی تطبیقی تخفیف مجازات در حقوق ایران و 

 A comparative study of the= الجزائر 

978-622-7476-28-6 575000 امور ثبتی غیرمنقول

978-600-421-313-4 250000 اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

978-622-212-102-0 800000
الزامات حقوق بشری ظابطان در مرحله کشف 

جرم؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

978-964-5534-60-6 400000
امر به معروف و مطالبه گری در چارچوب قوانین 

جامعه امروزی

978-622-6278-87-4 300000 اصول و مبانی قراردادها و پیمان ها در حقوق

978-600-421-311-0 350000 اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

978-622-238-180-6 400000 اصول حقوقی حاکم بر نکاح و طالق

978-622-97510-0-8 1000000 اصول نامه نگاری حقوقی

978-622-6291-50-7 250000 اصل لزوم قراردادها

978-600-8442-41-7 400000
: اصول بنیادین اداره سازمان های غیردولتی

ماندگاری و رشد سازمان های غیردولتی چگونه 

978-622-238-066-3
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان 

قزوین

978-600-158-692-7 600000
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان 

کرمانشاه

978-622-7329-16-2 200000 ارزیابی عملکرد سازمان

978-622-238-165-3 700000
مجموعه مقاالت در نکوداشت استاد : ارمغان عمر

دکتر محمود عرفانی

978-964-233-299-1 280000 اداره اموال مشاع در حقوق ایران

978-622-275-105-0 350000 ارزش اثباتی گزارش ضابطین

978-600-495-791-5 450000 اخالق و قانون در رسانه

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

208 100 سنجش و دانش منصوره خسروی 39

68 500 سنجش و دانش شیرزاد سلیمانی 40

136 1000 اشکان میرعلی کاظمی 41

168 500 امجد سیدامیرعلی تاج 42

400 500 نشر میزان اسداله کشاورز 43

212 1000
شهرداری تهران، 

مرکز مطالعات و 

علی نوذرپور

فاطمه رشوند:؛ ويراستار
44

416 200 میزان
جرمی ماتام فارال

مجید عباسی:؛ مترجم
45

180 500 جاودانه محمد نکوئی 46

186 1000 گنجور محمدرسول جهانی 47

176 100 آرمان دانش
الناز اصغری لفمجانی

مینا صادقی سهل آباد:؛ ويراستار
48

82 500
اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

مژده فرهنگ

ابراهیم مشعوف:؛ ويراستار
49

198 100 زرنوشت حسن مهرعلی 50

184 500 دانشگاه عدالت یحیی پیرعباسی 51

192 1000 فرهوش مسعود سیف 52

232 50 مهر کالم نگین هادیان جعفری 53

168 100 برتراندیشان
حمیدرضا زیدوند

اصغر جوزی پور:؛ ويراستار
54

248 1000 نوآوران دانش هانیه یاقوتی 55

156 1000 چتر دانش امیرحسین قضائی علمداری 56

200 100 آموزش برتر
میرجمیل جلیلی

؛ سیما پورمحمد
57978-600-8656-68-5 300000 تعیین تابعیت شرکت های الکترونیکی

978-622-7495-04-1 600000
تطبیق ممانعت از حق در آئین دادرسی مدنی و 

آئین دادرسی کیفری

978-600-410-447-0 400000
تطبیق مواد قانونی مجازات اسالمی سال های 

92 و 70

978-622-6896-65-8 220000
تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و 

(تطبیق با قواعد بین المللی)کنوانسیون آنسیترال 

978-622-6278-86-7 350000 تضمین سود در عقود مشارکت بانکی

978-600-8420-24-8 530000
تحول سیاست امنیتی جمهوری اسالمی ایران در 

حوزه حقوق محیط زیست

978-600-495-887-5 500000 تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

978-622-6302-46-3 250000
تحلیل حقوقی مقررات سازش و تطبیق آن با آیین 

دادرسی مدنی فراملی

978-622-7371-81-9 400000 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

978-622-7233-90-2 500000
تحلیل جایگاه علم قاضی با تاکید بر تحوالت نوین 

جزایی

978-622-7438-76-5 300000 تحلیل حقوقی تامین اجتماعی در ایران

978-622-212-128-0 750000 تحریم های سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون

978-600-158-715-3 500000 تحلیل تخلفات و مجازات های اداری کارمندان دولت

978-622-212-137-2 700000
- بزهکاری سبز؛ جلوه ها و پاسخ های تقنینی 

قضایی

978-622-7502-00-8 200000
تاملی بر سیاستگذاری های مدیریت شهری در 

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها: ایران

978-964-7160-33-9 350000 بررسی صالحیت اضافی در حقوق ایران

                    340000
بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از 

تولید ملی

978-622-216-553-6 400000
بررسی تطبیقی فساد عقد بیع در قانون مدنی 

فرانسه، انگلیس و حقوق ایران

978-622-05-1236-3 350000
بررسی جرم شناسی پیشگیری وضعی از جرم 

سرقت در شهر اصفهان

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

204 200
موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی 
سیدحسین سادات حسینی 58

236 500 جاودانه،جنگل نسیم هرسمی نژادپورفاضل 59

188 1000 هفتان
مانفرد نواک

احمدرضا آذرپندار:؛ مترجم
60

36 100 هفتان
مانفرد نواک

احمدرضا آذرپندار:؛ مترجم
61

50 1000 5جی 5هیات مولفین جی  62

52 1000 5جی 5هیات مولفین جی  63

50 1000 5جی 5هیات مولفین جی  64

48 1000 5جی 5هیات مولفین جی  65

120 1000 5جی 5هیات مولفین جی  66

200 1000 5جی 5هیات مولفین جی  67

74 1000 5جی 5هیات مولفین جی  68

74 1000 5جی 5هیات مولفین جی  69

80 1000 5جی 5هیات مولفین جی  70

76 1000 5جی 5هیات مولفین جی  71

66 1000 5جی 5هیات مولفین جی  72

90 1000 5جی 5هیات مولفین جی  73

66 1000 5جی 5هیات مولفین جی  74

66 1000 5جی 5هیات مولفین جی  75

92 1000 5جی 5هیات مولفین جی  76

978-622-7192-80-3 540000
تیک باکس قانون آیین دادرسی کیفری بخش 

سوم

978-622-7192-40-7 700000 تیک باکس قانون امور حسبی بخش اول

978-622-7192-81-0 510000
تیک باکس قانون آیین دادرسی کیفری بخش 

چهارم

978-622-7192-39-1 570000 تیک باکس قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم

978-622-7192-78-0 760000 تیک باکس قانون آیین دادرسی مدنی بخش سوم

978-622-7192-38-4 600000 تیک باکس قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

978-622-7192-79-7 660000
تیک باکس قانون آیین دادرسی مدنی بخش 

چهارم

978-622-7192-43-8 510000 تیک باکس قانون آیین دادرسی مدنی بخش دوم

978-622-7192-05-6 420000 تیک باکس حقوق ثبت بخش دوم

978-622-7192-42-1 580000 تیک باکس قانون آیین دادرسی مدنی بخش اول

978-622-7192-75-9 570000 تیک باکس حقوق اساسی بخش سوم

978-622-7192-04-9 420000 تیک باکس حقوق ثبت بخش اول

978-622-7192-76-6 520000 تیک باکس حقوق اساسی بخش چهارم

978-622-7192-69-8 580000 تیک باکس حقوق اساسی بخش دوم

978-600-7513-00-2 200000
 34تفسیریه کنوانسیون حقوق کودک ماده 

استثمار جنسی و سوءاستفاده جنسی از کودکان

978-622-7192-68-1 530000 تیک باکس حقوق اساسی بخش اول

978-600-158-717-7 500000
به : تفسیر شرایط عمومی پیمان به روش ساده

همراه قوانین مرتبط و تعاریف

978-600-7513-90-3 500000
 حق 28تفسیریه کنوانسیون حقوق کودک ماده 

بر آموزش

978-600-475-103-2 750000
تعیین حدود مسئولیت شرکت های تجاری و 

بر اساس  )مدیران آنها در برابر دارنده چک 

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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92 1000 5جی 5هیات مولفین جی  77

88 1000 5جی 5هیات مولفین جی  78

90 1000 5جی 5هیات مولفین جی  79

336 1000
دانشگاه امام صادق 

(ع)

ولی هللا حیدرنژاد

؛ حمید بهره مند
80

168 50 نگاه حمید خلیلی فر 81

118 1000 تفکر آینده  ساز فرهاد هللا وردی 82

88 3000 عصر نوین مصطفی نوری:به اهتمام 83

128 1000 میزان
رمون گسن

شهرام ابراهیمی:؛ مترجم
84

68 1000
دانش پژوهان 

شریف یار

خالد محمدی

عباس کسایی پور:؛ ويراستار
85

168 500 مجد
علی مراد حیدری

؛ علی جعفری
86

252 100 سنجش و دانش
آنیا آیکرمان

علیرضا سودمند:؛ مترجم
87

312 200 گنج دانش
گابریل هالوی

محمدجعفر ساعد:؛ مترجم
88

196 1000 صالحیان سعیده رضازاده 89

106 1000 صالحیان مجید جافریان 90

142 1000 شاپرک سرخ فاطمه رهی 91

176 200 هراز
تامس هنری بینگهام

؛ سمیه قدیری
92

316 500
شرکت سهامی 

انتشار
سیدناصر سلطانی 93

342 200
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات 

ابراهیم موسی زاده

خدیجه آسیمه:؛ ويراستار
94

312 1000
سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 
عبدالحسین شیروی 95978-600-02-2098-3 360000 حقوق اقتصادی

978-964-325-565-7 550000
گفتارهایی درباره : حقوق اساسی نانوشته

عرف های اساسی در نظام حقوق اساسی 

978-964-03-0058-9 770000 حقوق اساسی کشورهای اسالمی

978-600-463-358-1 390000
چالش های قانونی و اجرائی صالحیت شخصی در 

با نگاهی به رویه قضایی و اسناد )ایران 

                    450000 حاکمیت قانون

978-622-214-621-4 500000 چالش اجرای محکومیت های مالی در حقوق ایران

978-622-214-584-2 300000
چالش های آینده ی نظام داوری در افق سند 

1404چشم انداز 

978-622-216-539-0 400000
آیا واقعا نیازی به : جنگل ها در حقوق بین الملل

ها وجود دارد؟ کنوانسیون بین المللی جنگل

978-622-6187-62-6 600000 جنون در حقوق جنایی نوین

978-622-7478-16-7 250000 جرم شناسی قتل های احساسی

978-622-225-440-7 340000 جستاری در حقوق ارتباطات

978-600-7315-89-7 350000
جرائم و مجازات زیست محیطی در قوانین عادی 

ایران

978-622-212-147-1 220000
درباره )جرم شناسی خیزش های اجتماعی 

خیزش های اجتماعی خشونت آمیز حومه های 

978-622-267-081-8 400000 جرائم بین المللی حقوق و قضایی ایران

978-622-7081-58-9 480000 جرائم علیه عفت و اخالق عمومی

978-622-7192-53-7 420000 تیک باکس قوانین خاص حقوقی بخش دوم

978-600-214-829-2 510000
مطالعه تطبیقی در فقه : جذب و گزینش قضات

امامیه، حقوق ایران و نظام های قضائی منتخب

978-622-7192-41-4 740000 تیک باکس قانون امور حسبی بخش دوم

978-622-7192-52-0 450000 تیک باکس قوانین خاص حقوقی بخش اول

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

496 200 نشر میزان
محسن شمس الهی

حسن ره پیک:؛ مقدمه
96

312 500 سنجش و دانش رسول سعادتی 97

128 1000 جنگل سیدمحمدهادی اسالمی 98

498 200 نشر میزان
سعید عطازاده

؛ جالل انصاری
99

448 250 مساوات نورمحمد صبری 100

432 250 مساوات نورمحمد صبری 101

262 1000 وکیل یار محسن یادگاری 102

276 1000 جاودانه
ویلیام کینگستون:ويراستار

محمدرضا ایران نژاد:؛ مترجم
103

276 500 شیل محمد سخاوت 104

344 500
سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

ابراهیم رهبری

؛ وحید حسنی سنگانی
105

152 50 کتاب آوا سینا نجفی 106

198 1000 پارسیان دانش  پندار فرزانه مومن زاده 107

572 1000
دانشگاه و 

پژوهشگاه عالی 

دایان رولند

؛ یوتا کل
108

104 500 سنجش و دانش شبنم راستاد 109

164 500 شیل محمد سخاوت 110

400 1000 اشکان سعید سراجی 111

158 200
دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

علیرضا محمدزاده وادقانی:مترجم

انوشه لبافیان طوسی:؛ مترجم
112

168 500 خرسندی حامد سهرابی 113

332 500 جاودانه سیدهادی موسوی 114

978-622-224-138-4 400000
حقوق مسئولیت مدنی قضات ناشی از نقض 

حقوق شهروندی

978-600-158-720-7 900000
 300: مشتمل بر (آموزشی- کاربردی )حقوق کار 

...نکته کلیدی از حقوق کار 

978-964-7160-24-7 650000 حقوق مالیاتی در رویه قضائی

978-964-03-0056-5 320000
راهنمای معاهده رم و معاهده : حقوق مجاور

حامل های صوتی

978-622-05-1352-0 350000 حقوق قراردادهای مهندسی و پیمانکاری

978-622-7476-25-5 475000 حقوق مادران در ایران و بین الملل

978-622-7296-75-4 500000
: رشته)حقوق شهری و قوانین شهرسازی 

(مدیریت امور شهری

978-622-248-244-2 1100000 حقوق فناوری اطالعات

978-600-02-1992-5 400000
حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری 

(مفاهیم، قواعد بنیادین و توافقات ضد رقابتی)

978-600-346-527-5 320000 حقوق شهروندی و تحوالت سیاست کیفری ایران

978-600-158-718-4 600000 حقوق حمایت از نوآوری

978-622-7476-29-3 570000 حقوق داوری

978-622-99151-8-9 950000 حقوق جزای عمومی

978-622-97359-0-9 750000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

978-622-212-129-7 900000 (جرایم رایانه ای)حقوق جزای اختصاصی 

978-622-99151-7-2 1000000 حقوق جزای عمومی

978-622-05-1790-0 350000
هزار و سیصد نکته مهم و : حقوق بین الملل

کاربردی

978-622-238-197-4 30000 حقوق ثبت

978-622-212-110-5 900000
قواعد حقوقی حاکم بر : حقوق اوراق بهادار

افشای اطالعات در بازار اوراق بهادار

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

420 500 جنگل،جاودانه
عباس بشیری

؛ محمدرضا عظیمی گهر
115

146 220 امجد علی مبشری 116

206 500 ذکر محمدمهدی سیدناصری 117

134 500 سنجش و دانش محسن مسجدرو 118

124 1000 صالحیان عابدین کامل 119

204 1000 فرهوش
محمداسماعیل صادقی فخر

معصومه یوسفی:؛ ويراستار
120

128 500 روان  داد
نناد گالیچ

فرزانه حسینی:؛ مترجم
121

108 1000
موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان
غالمحسن خرمی 122

224 200 میزان پیمان حسین زاده 123

218 100 عصر قلم
سیدصابر شیخ االسالمی

؛ مسعود پیرهادی
124

170 50 البرز فرجاد محمد رحمانی 125

128 500 سمیعی مجید خراشادیزاده 126

98 1000 چتر دانش سجا عبودی 127

168 3000 حقوقی
محمود عباسی

؛ آرین قاسمی
128

204 200 نوآور محمد عظیمی آقداش 129

148 1000 حانون سینا گمار 130

298 500 متبا
فاتن بن بوهنی

؛ شانتال آمی
131

242 100 زرنوشت حسن مهرعلی 132

84 500
موسسه صیانت از 

حقوق زنان
ساناز گودرزی 133978-622-97001-7-4 450000 زنان ایرانی زیر چتر قانون

978-622-97372-0-0 290000
: ریسک پذیری، عملکرد و حاکمیت در بانکداری

مقایسه بانک های مرسوم با بانک های اسالمی

978-622-7371-84-0 400000 زن در حقوق بین الملل

978-600-168-442-5 310000
راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

قوانین و ضوابط ) (نظامات اداری)و مبحث دوم 

978-622-7482-56-0 450000
روند رسیدگی به جنایات بین المللی در 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

978-600-410-411-1 150000 2005دستور جمهوریه العراق الصادر عام 

978-622-96824-5-6 800000
ده گام در آشنایی با حقوق شهروندی برای 

اصحاب رسانه

978-600-8579-97-7 340000 داوری در حقوق ایران

978-622-95930-8-0 300000
درسنامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

و آیین نامه اجرایی آن بر اساس آخرین اصالحیه ها 

978-622-212-138-9 400000 خودکشی؛ از تحریم فقهی تا تجریم حقوقی

978-622-6020-67-1 320000
دادرسی عادالنه در اسناد ملی و بین المللی 

(جایگاه حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری)

978-622-6842-32-7 250000
راهنمای کاربردی ضمیمه کتاب : خشونت خانگی

مالحظات موجود در مورد ارزیابی : مرجع قضایی

978-622-275-083-1 490000 خالصه قوانین و مقررات کاربردی تامین اجتماعی

978-622-214-600-9 350000 حکم تعدد اسباب و عوامل در تحقق جنایت

978-600-495-894-3 600000 خسارات زائد بر دیه

978-622-237-154-8 360000
حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل 

متحد

978-622-05-1202-8 350000
حمایت کیفری از معلولین بزه دیده در قانون 

مجازات مصوب

978-622-238-160-8 1600000 حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-7269-12-3 300000 حقوق کیفری ارز

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

128 500
موسسه نشر و 

تحقیقات ذکر
محمدمهدی سیدناصری 134

124 1000 مرکز مطالعات راد
جعفر حسن پور:تدوين

اصغر زبرجدی:؛ زيرنظر
135

208 500 فرا حرفه جابر نظری انی سفلی 136

176 1000 چتر دانش مهسا مولوی 137

100 1000 مهرپویا مهراس 138 دپارتمان حقوق مهرپویا مهراس

100 1000 مهرپویا مهراس 139 دپارتمان حقوق مهرپویا مهراس

158 500 سنجش و دانش فرزاد سجادیان 140

178 100 نشر میزان
محمد میرزایی

؛ محسن رضایی
141

168 1000 الهوت مهدیه ناظریان 142

76 500 جنگل حدیث سادات حسینی 143

156 500 جنگل امین نصر 144

912 500 ارشد بهزاد کریمی چرنی 145

848 1000 کتاب آوا سیدعلی اکبر تقویان 146

248 2000 کتاب آوا محمدتقی جاللیان 147

164 1000 صالحیان
میکائیل پروین آقدره

؛ محمدعلی آرمند
148

144 1000 کهکشان علم فاطمه روحی 149

104 100 سنجش و دانش ستار تقی نژاد 150

184 500 آن سو سیدمحسن روحانی 151

286 1000
دانشگاه امام صادق 

(ع)

مهدی ذاکریان

؛ سیدرضی عمادی
152

978-622-96600-8-9 430000 عبور از شخصیت حقوقی شرکت های تجاری

978-600-214-854-4 430000
عدالت انتقالی در جوامع در حال انتقال خاورمیانه 

مطالعه موردی مصر، تونس و لیبی: و شمال آفریقا

978-622-7020-60-1 320000
شیوه پیشگیری از اختالف در قراردادهای 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

978-622-216-558-1 400000
ضمانت اجرای نقض تعهد از سوی پیمانکار در 

طرح های عمرانی و صنعتی دولتی

978-600-346-591-6 520000
با نگاهی به حقوق )شروط خاص ضمن عقد نکاح 

(کشورهای مصر و فرانسه

978-622-214-594-1 300000 شهر و حقوق شهروندی در شهر فردا

978-600-115-963-3 130000
آزمونی، تشریحی، )شرح دکترین قانون مدنی 

(کاربردی

978-600-346-589-3 1400000
آموزش : شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته

عملی و کاربردی

978-622-238-181-3 250000
شرح اجمالی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

1399/02/23مصوب 

978-622-238-194-3 250000
شرح دست نویس قانون کاهش مجازات حبس 

تعزیری

978-622-212-123-5 300000 سیاست های جنایی معطوف به امنیت و آزادی

978-600-8583-47-9 300000
سیستم های خودبسنده در حقوق بین الملل 

(وحدت یا تکثر)

978-600-05-3323-6 60000
سوال و پاسخ بخش ششم رشته حقوق 

97کارشناسی ارشد 

978-622-05-1521-0 350000
سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با جرایم 

اقتصادی

978-600-410-448-7 350000 سرمایه گذاری ثالث در داوری بین المللی

978-600-05-3259-8 60000
سوال و پاسخ بخش پنجم رشته حقوق 

97کارشناسی ارشد 

978-622-99406-5-5
گزارش رصد و پایش : سالنامه تحصیلی

اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی جهان

978-622-95728-7-0 300000
سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع آب در بخش 

کشاورزی

978-622-237-143-2 290000
 پرسش 93: سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم

و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد به انضمام 

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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56 500
قوه قضائیه، مرکز 

پژوهشهای قضایی

هدی مددی

؛ محمدجواد عسگری
153

162 1000 صالحیان
صدیقه طاهری خوشدونی

؛ امیر سلیم آبادی
154

328 200
شرکت سهامی 

انتشار
حسین داودی بیرق 155

168 1000 چتر دانش الهه ایزدی 156

142 50 مهر کالم
ابوالفضل افروزی

زهرا عبدالحسینی:؛ ويراستار
157

238 1000 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوين 158

288 1000
موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مجتبی کاظمین خواه

؛ سیدامیر حجازی
159

264 1000 دارا شاپور کرمخانی 160

242 1000 کیومرث
جمیل احمدی دهرشید

؛ محمود رجائی
161

66 1000
آموزشی تالیفی 

ارشدان

مینا سیف الهی

؛ محمد علیزاده شندی
162

272 500 شکوفه مهر میرمهرداد حسینی 163

282 1000 اشکان سعید سراجی:به اهتمام 164

434 1000 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوين 165

290 1000 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوين 166

172 500 شکوفه مهر فرزانه اصغرنژاد 167

108 100 مشیران قلم احمدعلی مصلی 168

464 500 دستان حسین حاجیان اصل 169

224 1000 شهبازی محمدعلی اکبرزاده:تدوين 170

280 500 شکوفه مهر فرزانه اصغرنژاد 171978-622-96129-8-9 250000 قانون کار و تامین اجتماعی

978-600-297-171-5 850000
قانون نظام صنفی به انضمام آیین نامه ها و 

دستورالعمل های اجرایی و برخی از آرای هیات 

978-622-6295-43-7 600000 قانون نظام صنفی کشور و آئین نامه های اجرایی

978-622-96129-6-5 150000 قانون مدیریت خدمات کشوری

978-964-8513-21-9 250000
مصوب )قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 

...آیین نامه ی اجرایی : به انضمام (1394

978-622-6132-68-8 250000
 1392/2/1مصوب : قانون مجازات اسالمی

تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون جرائم 

978-622-6132-67-1 200000 قانون مدنی و مسئولیت مدنی

978-622-96129-7-2 450000 قانون مالیات های مستقیم

978-964-7160-29-2 400000
: (1/2/1392مصوب )قانون مجازات اسالمی 

همراه با اصالحات

978-600-8401-58-2 400000
قانون تجارت با رویکرد حسابداران و حسابرسان 

به همراه چک لیست های قانونی و مهمترین 

978-622-275-219-4 50000
 به شکل 1391قانون حمایت خانواده مصوب 

نموداری

978-622-251-929-2 100000
قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان به دو زبان 

فارسی و آلمانی

978-600-9885-27-5
به شیوه  : قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی

همراهی آیین نامه با ماده قانونی آن برگرفته از 

978-622-6896-67-2 200000
 24تحلیل حقوقی جرم ماده )قاچاق سایبری 

(قانون جرایم رایانه ای

978-622-6132-66-4 160000
قانون تشکیل : قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، قانون 

978-964-325-567-1 600000
فلسفه، مبانی و شیوه های تفسیر آیین دادرسی 

مدنی

978-600-410-450-0 300000 (تطبیقی)قابلیت جمع تضامین در حقوق 

978-622-97006-9-3 60000 عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین

978-622-214-603-0 380000 فراشناختی درمانی برای نوجوانان بزهکار

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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140 100 برتراندیشان
ابومحمد عسگرخانی:مقدمه

؛ وحید زارعی
172

258 500 مجد
علیرضا حسین بیگی

عباس کریمی:؛ مقدمه
173

142 500 البرز فردانش ایرج اکبری 174

146 220 امجد غزاله رفاعی 175

488 1000 دادستان،کتاب آوا علی رسولی زکریا 176

648 1000 دادستان،کتاب آوا علی رسولی زکریا 177

482 1000 دادستان،کتاب آوا علی رسولی زکریا 178

248 1000 فارسیران
آرش عابدی

؛ آرین عابدی
179

120 500 مشیران قلم احمدعلی مصلی 180

358 1000
سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری 

مجتبی یزدانی:زيرنظر

ابوالفضل کبریایی:؛ زيرنظر
181

242 500
اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

کامبیز فالح محمدحسینی:به اهتمام

محمد محققی:؛ به اهتمام
182

224 1000
چاپار،اساطیر 

پارسی

زهرا نصرالهی

؛ موناالسادات موسوی
183

268 500
پژوهشگاه فرهنگ، 

هنر و ارتباطات

منصوره فصیح رامندی

پروین حاجی پور:؛ ويراستار
184

108 1000
دانش پژوهان 

شریف یار
پریسا یعقوب پور 185

116 1000 چتر دانش
حمید فرشی

سیدغالمرضا غیبی:؛ ويراستار
186

278 1000 حانون میثاء محمودی 187

196 1000 جنگل سیدحسین حجازی 188

642 250
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش 

دیوان عدالت اداری
189

2792 250
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش 

دیوان عدالت اداری
190

978-600-480-202-4
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

(بخش اول) 1396سال 

978-600-480-202-4
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

(بخش چهارم) 1396سال 

978-622-7482-45-4 850000
مبانی فقهی حقوقی مرمت و حفاظت از 

بافت های تاریخی

978-622-238-201-8 400000 مبانی قانونی رفع ممنوعیت خروج

978-622-7478-14-3 300000 ماهیت حق بر سالمت

978-600-410-452-4 250000 مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

978-600-276-161-3 400000 قوانین، مقررات و حق مولف مواد آرشیوی

978-600-452-259-5 250000 مالکیت فکری، رهیافتی به توسعه

978-600-439-398-0 650000
قوانین و مقررات و مصوبات مورد عمل در حوزه 

گزیده ای : معاونت خدمات شهری و محیط زیست

978-622-6302-48-7 680000
 ماده 24 و بند 20قوانین و مقررات کمیسیون بند 

(مشاغل مزاحم) قانون شهرداری ها 55

978-622-6349-22-2 400000 قوانین و مقررات عمومی

978-964-8513-22-6 200000
قوانین و مقررات مربوط به چک به انضمام قانون 

1397اصالح قانون صدور چک مصوب 

978-622-96260-9-2 650000
قانون آیین دادرسی کیفری و : قوانین بدون غلط

(معرب و تنقیحی)مقررات مرتبط 

978-622-96260-6-1 480000 (معرب و تنقیحی)قانون مدنی : قوانین بدون غلط

978-622-7269-09-3 300000
قلمرو و نظارت دولت بر حقوق و تکالیف والدین 

کودک

978-622-96260-7-8 480000
قانون آیین دادرسی دادگاه های : قوانین بدون غلط

معرب و ) (در امور مدنی)عمومی و انقالب 

978-622-225-439-1 520000 قراردادهای مشارکت بانکی در منظر رویه قضایی

978-600-202-710-8 200000
تحلیل سیستم قضایی و مقایسه )قضا و ضابط 

عملکرد روند قضایی کنونی با دیگر کشورها و 

978-622-7329-06-3 250000 قراردادهای داوری دولت با شرکت های خارجی

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

1390 250
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش 

دیوان عدالت اداری
191

2136 250
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش 

دیوان عدالت اداری
192

336 500
اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

جواد اعظمی زاده

ابراهیم مشعوف:؛ ويراستار
193

696 500 دوراندیشان
شادی عظیم زاده:به اهتمام

علی حدادی:؛ به اهتمام
194

542 500 دوراندیشان
شادی عظیم زاده:به اهتمام

علی حدادی:؛ به اهتمام
195

1096 1500
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

حسین رازانی:؛ ويراستار
196

774 1500
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

حسین رازانی:؛ ويراستار
197

376 1500
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

حسین رازانی:؛ ويراستار
198

920 1500
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

حسین رازانی:؛ ويراستار
199

378 1500
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

 مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه

حسین رازانی:؛ ويراستار
200

692 1500
ریاست جمهوری، 

معاونت پژوهش، 

رضا خانی گیاشی:تدوين

حمید نطقی طاهری:؛ تدوين
201

100 1000 مدرسان شریف 202 دپارتمان قضاوت مدرسان شریف

98 1000 مدرسان شریف 203 دپارتمان قضاوت مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 204 دپارتمان قضاوت مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 205 دپارتمان قضاوت مدرسان شریف

512 500 آریاداد احمد غفوری:تدوين 206

216 1000 کتاب آوا،استیناف محمدامین پاکرو 207

400 1000 کتاب آوا،استیناف محمدامین پاکرو 208

768 500 دوراندیشان
گالویژ شیخ االسالمی:تدوين

شادی عظیم زاده:؛ زيرنظر
209978-600-7896-74-7 760000 مجموعه قوانین خاص حقوقی

978-600-346-586-2 250000
مجموعه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری و 

حقوق جزا

978-600-346-588-6 460000 مجموعه قوانین خاص حقوقی

978-964-11-9192-6 100000
مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی آزمون 

1397سوم قضاوت 

978-622-6013-14-7 500000
مجموعه سواالت چهار گزینه ای آیین دادرسی 

کیفری

978-964-11-9193-3 100000
مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی آزمون 

1397چهارم قضاوت 

978-964-11-9191-9 100000
مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی آزمون دوم 

1397قضاوت 

978-600-8804-70-3 1000000
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و 

...مقررات مربوط 

978-964-11-9190-2 100000
مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی آزمون اول 

1397قضاوت 

978-600-480-160-7
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری 

مشتمل بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و : کاربردی

978-600-480-158-4
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری 

مشتمل بر قانون مجازات اسالمی، : کاربردی

978-600-480-189-8
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری 

مشتمل بر قانون اصالح قانون مبارزه با : کاربردی

978-600-480-190-4
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری 

مشتمل بر قانون حفاظت از خاک، قانون : کاربردی

1000000
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزای 

تست های تالیفی و منتخب به همراه : عمومی

978-600-480-157-7
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری 

مشتمل بر قانون آیین دادرسی کیفری، : کاربردی

978-622-6302-39-5 850000
شامل : مجموعه آزمون های تصدی منصب قضاوت

تشریحی و ) (تستی با پاسخ تشریحی)سواالت 

1100000
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزای 

تست های تالیفی و منتخب به همراه : اختصاصی

978-600-480-202-4
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

(بخش دوم) 1396سال 

978-600-480-202-4
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

(بخش سوم) 1396سال 

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

716 500 دوراندیشان گالویژ شیخ االسالمی 210

120 500 مشیران قلم امین اله مصلی 211

430 100 فرمنش
یوسف رونق

مریم رونق:؛ ويراستار
212

620 1000 پادینا شهریار اسالمی تبار 213

416 1000 نشر میزان عباس منصورآبادی 214

146 1000
دانش پژوهان 

شریف یار

سیدعبدالمحمد موسوی آیت اللهی

عباس کسایی پور:؛ ويراستار
215

1568 1200
دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیات عمو

می دیوان عالی
216

818 1200
دیوان عالی کشور، 

اداره وحدت رویه و 

اداره وحدت رویه ونشرمذاکرات هیات عمو

می دیوان عالی
217

112 1000 صالحیان
حسن غالمی

؛ جالل عبدی
218

164 1000 گنجور حسین شهرکی 219

174 1000 کاکتوس
امین برنجیان اصل

سوسن باباگپ:؛ ويراستار
220

224 220 مجد ایراندخت نظری 221

702 200 میزان
حامد نجفی

؛ مهسا مدنی
222

1190 500
پژوهشکده شورای 

نگهبان

حسین باالزاده:تهیه و تنظیم

محسن بیات:؛ تهیه و تنظیم
223

456 500
پژوهشکده شورای 

نگهبان

احسان آهنگری

؛ حسین امینی پزوه
224

152 500 ذکر محمدمهدی سیدناصری 225

136 1000
دانش پژوهان 

شریف یار
سروش سالمیان 226

124 500 آرنا مهدی بهاءالدینی 227

396 1100 نشر نی
داوود فیرحی

نرگس ایمانی مرنی:؛ ويراستار
228

978-600-356-896-9 320000
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات تعاونی های 

مسکن در نظام حقوقی ایران و انگلستان

978-622-06-0315-3 580000
تحوالت )مفهوم قانون در ایران معاصر 

(پیشامشروطه

978-622-237-127-2 290000
مصونیت اجرایی دولت ها در حقوق بین الملل 

عمومی

978-622-7478-19-8 300000 مطالعه تطبیقی داوری سنتی و داوری الکترونیکی

978-600-8378-52-5 2000000
 1395مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 

(فروردین تا شهریور)بخش اول 

978-600-8378-49-5 135000
 1396مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 

(فروردین تا شهریور)بخش اول 

978-622-225-444-5 450000 مسئولیت مدنی مالک

978-622-212-133-4 1300000
مشارکت در نقض اموال فکری در حقوق ایران و 

آمریکا

978-622-7233-83-4 200000
مسئولیت مدنی پیمانکار در قراردادهای 

پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه

978-622-6118-22-4 250000 مسئولیت مدنی دولت در قبال پدیده گرد و غبار

مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور 

1397سال 

978-622-214-601-6 300000
مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل و نقل 

بین المللی

978-622-7478-28-0 250000
مداخله بشردوستانه در امور داخلی کشورها با 

تاکید بر قضیه ی بحرین
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور 

1397سال 

978-622-6161-88-6 1400000 مجموعه کامل قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو

978-622-212-139-6 600000 مختصر حقوق جزای عمومی

978-964-8513-19-6 300000
مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 

 ...1376، 1362، 1356، 1339سال های 

978-600-99818-7-8 790000
مجموعه قوانین و مقررات تامین و ارتقای سالمت 

اداری و مقابله با فساد

978-600-7896-75-4 720000 مجموعه قوانین خاص کیفری

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

488 1000 گنج دانش علی اسالمی پناه 229

142 200 کتاب آوا،استیناف یاسر میرزاجعفری 230

176 1000 شاپرک سرخ محمدرضا اسفندیاری ارمکی 231

396 500
شرکت سهامی 

انتشار
سیامک کریمی 232

144 500 سنجش و دانش زهرا شیخان 233

464 500
مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

احسان مظفری:به اهتمام

بدیع فتحی:؛ به اهتمام
234

152 1000 صالحیان مرجان غالمی 235

100 1000 مدرسان شریف 236 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 237 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 238 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 239 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

98 1000 مدرسان شریف 240 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

102 1000 مدرسان شریف 241 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 242 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 243 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

98 1000 مدرسان شریف 244 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 245 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

102 1000 مدرسان شریف 246 دپارتمان حقوق مدرسان شریف

100 1000 مدرسان شریف 4-9208-11-964-247978 دپارتمان حقوق مدرسان شریف 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون یازدهم)

978-964-11-9205-3 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون هشتم)

978-964-11-9204-6 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون هفتم)

978-964-11-9203-9 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون ششم)

978-964-11-9206-0 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون نهم)

978-964-11-9198-8 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون سوم)

978-964-11-9210-7 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون سیزدهم)

978-964-11-9207-7 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون دهم)

978-964-11-9209-1 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون دوازدهم)

978-964-11-9200-8 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون پنجم)

978-964-11-9199-5 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون چهارم)

978-622-214-640-5 300000 نقش وکیل در دعاوی کیفری و امکانات کاربردی آن

978-964-11-9196-4 100000
 1397نمونه سواالت و پاسخ تشریحی وکالت 

(آزمون اول)

978-622-05-1350-6 350000
نظریه استرداد در حمایت از حقوق بستانکاران 

مطالعه تطبیقی )عقود معاوضی در ورشکستگی 

978-600-480-208-6 680000
نقد رای بررسی و نقد آرای برگزیده جشنواره رای 

محاکم دادگستری استان تهران

978-600-463-187-7 4500000 مهندسی قراردادهای تجاری

978-964-325-568-8 750000
نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در 

حقوق بین الملل

978-622-6187-67-1 550000 مقدمه علم حقوق

978-600-346-590-9 280000
-1398)مصوب رئیس قوه قضائیه : مقررات حقوقی

1399)

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

98 1000 مدرسان شریف دپارتمان حقوق مدرسان شریف 248

56 100 ایده ماندگار فیض هللا کهریزی 249

152 1000 مبین عدالت وحید محمدی 250

156 100 برتراندیشان
مهناز مزیدی شرف آبادی

مژگان جوزی پور:؛ ويراستار
251

128 500 سنجش و دانش علیرضا ضیغمی 252

320 200 میزان
جووانی سارتور

؛ کارل برنتینگ
253

272 100 نشر میزان
مریم جاللی

محمدمهدی شریف:؛ مقدمه
254

314 220 امجد زهرا خاتونی پودینه:به اهتمام 255

136 1000 گنجور
احمد زارع چمازکتی

مجید قاسمعلی:؛ ويراستار
256

978-622-7269-10-9 640000
کامل ترین مجموعه دستورات و صورت جلسات 

مناسب برای کارآموزان قضایی، دادیاران )قضایی 

978-622-7233-94-0 250000
کشف جرائم باندی در بستر تجزیه و تحلیل 

اطالعات

978-622-212-083-2 600000 کاربردهای قضایی هوش مصنوعی

978-622-212-080-1 500000
مطالعه تطبیقی در حقوق بانکی )کارت بدهی 

(ایران و امریکا

978-622-7329-23-0 350000
وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل در 

شرکت های تجاری

978-622-05-1502-9 350000
کاداستر و جایگاه آن در پیشگیری از جرائم علیه 

امالک در ایران

978-622-6000-71-0 300000 نکات حقوقی

978-622-6998-15-4 500000
وضعیت حقوقی دریای خزر از منظر حقوق 

(2018با نگاهی به کنوانسیون آکتائو )بین الملل 

978-964-11-9197-1 100000
نمونه سواالت و پاسخ های تشریحی رشته 

(آزمون دوم) 1397وکالت 

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


