
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

138 99/07/05 1000 346.55044 1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

علی بدیع نیا

108؛ محسن اوالد 99/07/02 500 346.55043 1 موجک رضا مویدی

112 99/07/09 1000 345.550233 1 اخوان علی اکبر نفیسی

272 99/07/02 200 346.730323 1 شرکت سهامی 

انتشار

مارتا چاماالس

64؛ جنیفر بی ریگینز 99/07/02 1000 347.55067 1 جاودانه

124 99/07/01 1000 346.55029 1 فرا هنر مهدی نوذری

320علی اصغر :؛ ويراستار 99/07/02 500 341.44 1 مجمع علمی و 

فرهنگی مجد

مهناز رشیدی

624مصطفی :؛ مقدمه 99/07/09 500 340 1 موسسه  فرهنگی 

 انتشاراتی  نگاه  بینه

محمدجعفر حبیب زاده

136 99/07/07 500 346.55052 1 امجد امیر احمدی

1114؛ بهروز صادقی 99/07/06 1000 344.55041 1 حقوقی ابوالفضل اصغری

82؛ محمود عباسی 99/07/02 3000 347.55067 1 پژواک عدالت محمدصادق فراهانی

142 99/07/07 500 343.55034 1 امجد حسن بیگدلی

112 99/07/07 1000 343.55025 1 آفتاب گیتی زهرا سقائی

142علی کبودوند:؛ ويراستار 99/07/02 1000 345.550268 1 تفکر آینده  ساز عبدالرسول بهادری فر

248 99/07/07 500 341.47 1 مجد سهیال کوشا:تدوين

200مرضیه کرمی:؛ تدوين 99/07/02 1000 346.5507 1 جاودانه،جنگل سعید جوهر

598 99/07/02 1000 345.55 1 مشاهیر دادآفرین اسماعیل ساوالنی

678 99/07/13 350 347.5509 1 نهاد،موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

محمد کاکاوند

176ربیعا اسکینی:؛ مقدمه 99/07/01 1000 346.55048 1 چتر دانش مرتضی چیت سازیان

162 99/07/05 500 346.550482 1 خانه کتاب تهیه و 

464محمدهاشم :تنظیم 99/07/06 500 342.550432 1 جنگل،جاودانه عباس بشیری

184؛ مجید واحدی 99/07/08 1000 340 1 اروانه پویانه محمدی

242سیدعلیرضا :؛ ويراستار 99/07/05 200 346.550163 1 نوآور علی شایسته معین

142 99/07/09 1000 346.55086 1 صالحیان یوسف علیمرادیان

220؛ حمیدرضا فرجی 99/07/09 1000 346.55322 1 صالحیان یوسف علیمرادیان

198؛ حمیدرضا فرجی 99/07/09 1000 346.5502 1 صالحیان پریوش ثابت سقین سرا

456 99/07/08 500 349.096 1 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

دیویدجان 

198مک کوئیدمیسن 99/07/02 200 343.550786

9

1 پارسیا،نوآور عزت هللا خلیفه

232 99/07/02 1000 343.55 1 نوآور رامین قاسمی اصل

256؛ محمدامین جوادی 99/07/13 100 345.55 1 گنج دانش مجتبی فرهمند

316؛ حسین گرامی 99/07/08 500 346.55 1 دادگستر محمدامین وحدانی نیا

132سیدمصطفی :؛ مقدمه 99/07/13 1000 341.762095

6

1 دانش پژوهان شریف 

یار

الهام حیدرزاده

194 99/07/12 1000 349.55 1 نگاه بینه بهرام بهرامی

شابك بهاء عنوان ردیف

978-622-6769-54-9 350000 آنچه ضابطین خاص منابع طبیعی باید بدانند 1

978-600-994-179-7 350000 ابعاد حقوقی فعالیت های تجاری و شبه تجاری در 

(معافیت های کاربری تجاری)اماکن مسکونی 

2

300000 اثرگذاری قوانین ناظر به امور گمرکی بر قاچاق کاال 3

978-964-325-551-0 450000 نگاهی نو به تاثیر جنسیت و نژاد بر : ارزیابی زیان

حقوق مسوولیت مدنی

4

978-600-158-712-2 قوه )اسامی کارشناسان رسمی دادگستری 

استان خراسان شمالی (قضائیه

5

978-622-7267-17-4 380000 اعاده دادرسی کیفری در رویه قضائی ایران 6

978-622-225-441-4 650000 امنیت آب در حقوق بین الملل 7

978-600-7944-50-9 1200000 مجموعه مقاالت حقوق : 5اندیشه های حقوقی 

کیفری

8

978-622-7269-04-8 270000 (ولد- حمل )بررسی ارث  9

978-622-96824-4-9 350000 بررسی نظریات کارشناسی پرونده  های قضایی 

بیماران هموفیلی و تاالسمی در ایران

10

978-622-7042-19-1 180000 برگزیده قوانین و مقررات کارشناسی 11

280000 تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران در فضای 

مجازی

12

978-622-245-399-2 250000 تخریب اراضی دولتی در ایران 13

630000 جرائم اقتصادی در بستر سیاست کیفری ایران 

(مطالعه تطبیقی با فقه امامیه)

14

                    420000 حقوق بین الملل حاکم بر سفرهای توریستی 

فضایی

15

978-600-158-710-8 450000 معامالت و قراردادهای تجاری: حقوق تجار 16

978-600-7992-88-3 800000 حقوق جزای اختصاصی 17

978-600-97639-1-7 1500000 حقوق داوری در آراء دادرسان و داوران 18

978-600-410-405-0 275000 حقوق مالکیت های فکری 19

978-600-222-536-8 200000 گفت وگو با حقوقدانان نشر: حقوق نشر 20

978-622-238-148-6 1700000 حقوق کاربردی امالک و اراضی 21

978-622-7368-61-1 550000 درآمدی بر دانش حقوق 22

978-600-168-502-6 850000 درسنامه و پاسخنامه سواالت آزمون های 

کارشناسی رسمی رشته لوازم خانگی و اداری 

23

978-622-214-562-0 300000 دعاوی بیمه 24

978-622-214-555-2 300000 دعاوی تصادفات 25

978-622-214-454-8 300000 دین پایه و تعهدات اسناد تجاری 26

                    680000 : مورد)راهنمای کارکنان کلینیک های حقوقی 

(کلینیک های حقوقی آفریقایی

27

978-622-99613-8-4 360000 رسیدگی به تخلفات ساختمانی 28

978-600-168-478-4 420000 شرح تفصیلی بر مبحث شانزدهم مقررات ملی 

ساختمان تاسیسات بهداشتی ویژه آزمون های 

29

978-622-6187-68-8 450000 شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس 

1399/2/23تعزیری مصوب 

30

978-600-282-165-2 600000 ضمانت های قراردادی : شرط جزایی در قراردادها

و تعدیل آن در انواع معامالت

31

978-622-7125-93-1 250000 ضمانت ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی های 

(منطقه خاورمیانه)دور برد فرامرزی 

32

978-600-7944-47-9 300000 !!طنز و نه طنز 33

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 تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

124 99/07/13 1000 346.5502 1 دانش پژوهان شریف 

یار

سمیه رحمانی

144عباس :؛ ويراستار 99/07/13 500 346.55086 1 فکرسازان رضا بهمنی

112 99/07/02 500 343.55034 1 موجک محمد رحیمی نیا

324 99/07/09 3000 347.5509 1 خرسندی محسن :به اهتمام

1298محبی 99/07/14 2500 345.55 1 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

احسان مظفری:زيرنظر

664 99/07/09 220 349.55 1 مجمع علمی و 

فرهنگی مجد

سیدحسین :تدوين

104شاکری 99/07/05 1000 340.076 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102حقوق مدرسان شریف 99/07/05 1000 340 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

104حقوق مدرسان شریف 99/07/05 1000 340.076 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

1248حقوق مدرسان شریف 99/07/13 1000 343.5504 1 آسیا غالمرضا :گردآورنده

678کرمی 99/07/09 1000 346.5507 1 صالحیان حمیدرضا فرجی

336؛ یوسف علیمرادیان 99/07/02 200 343 1 پارسیا،نوآور عزت هللا خلیفه

464 99/07/02 1000 342.55068 1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

مریم آبیاری

248 99/07/09 1000 346.55017 1 لیما حسین نظری بکایی

360 99/07/02 200 342.5509 1 پارسیا،نوآور عزت هللا خلیفه

120 99/07/07 500 343.55034 1 امجد سجاد لشکری آذر

178 99/07/09 500 345.5504 1 خرسندی ایرج خلیل زاده

116؛ محمد حسن پور 99/07/13 1000 345.550733 1 دانش پژوهان شریف 

یار

سمیه رحمانی

142الهام :؛ ويراستار 99/07/13 100 341.522 1 گنج دانش مهراب داراب پور:زيرنظر

192محمد داراب پور:؛ مترجم 99/07/08 1000 345.55 1 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

رسول احمدزاده

192؛ مجتبی تام 99/07/09 1000 343.0772 1 حانون الهام سلحشوریکتا

342 99/07/01 500 345.55 1 پل مژده مرادی

464؛ بهروز رضوی 99/07/01 500 342.088 1 پل کاوه کاکایی

174؛ فاطمه کاکایی 99/07/12 1000 347.55 1 پردازش

84 99/07/12 1000 340.076 1 پردازش وحید کریمی راد

182 99/07/12 1000 347.55 1 پردازش

138 99/07/07 1000 346 1 دانش  گستر فردا اسماعیل کریمیان

104؛ صالح جابری 99/07/09 1000 342.550076 1 راه وحید غفوری راد

304 99/07/08 100 341.483 1 گنج دانش شهریار :تدوين

292اسالمی تبار 99/07/09 1000 346.550467

5

1 صالحیان یوسف علیمرادیان

312؛ حمیدرضا فرجی 99/07/09 1000 342.5509 1 صالحیان یوسف علیمرادیان

؛ حمیدرضا فرجی

978-622-7125-97-9 300000 عدم محدودیت دایره شمول اصل لزوم قراردادها 

به عقود معین

34

978-600-7560-87-7 400000 عنصرشناسی دعاوی بیمه با تاکید بر بیمه 

 1387اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 

35

978-600-994-167-4 320000 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

1394

36

978-622-224-094-3 مرکز داوری : قواعد و آیین داوری و میانجیگری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

37

978-600-480-206-2 با )قضایی کاربردی - قوانین و مقررات کیفری 

(1399/2/23اصالحات و الحاقات 

38

978-622-225-191-8 1350000 : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

حقوقی

39

978-964-11-9408-8 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری دهم) 97حقوق کارشناسی ارشد 

40

978-964-11-9667-9 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری دوازدهم) 97حقوق کارشناسی ارشد 

41

978-964-11-9571-9 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری یازدهم) 97حقوق کارشناسی ارشد 

42

170000 99مجموعه قوانین مالیاتی  43

978-622-214-554-5 500000 محشای تجارت 44

978-622-99613-6-0 610000 قانون نظام : مدیریت مهندسی ساختمان

مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات مربوطه

45

978-622-6769-45-7 520000 مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات 

کشوری

46

978-622-7338-07-2 350000 مسئولیت مدنی ناشی از تلقیح مصنوعی 47

978-622-99613-7-7 650000 مصوبات شورای اسالمی شهرها در آیینه دیوان 

عدالت اداری

48

240000 مطالعه تطبیقی جرایم مادی صرف در حقوق ایران 

و آمریکا

49

978-622-224-107-0 380000 مطالعه تطبیقی جرایم ناتمام در حقوق ایران و 

آمریکا

50

978-622-7125-96-2 250000 مطالعه تطبیقی ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی 

در فقه و حقوق موضوعه

51

978-622-6187-66-4 250000 مقررات جدید آنسیترال درباره میانجیگری و 

توافقنامه سازش

52

978-600-480-207-9 280000 مالحظاتی درباره قانون کاهش مجازات حبس 

تعزیری

53

600000 موازین حقوقی بهره برداری از میادین نفت و گاز 

مشترک از دیدگاه حقوق بین الملل

54

978-964-233-294-6 780000 نقش اکراه بر اراده 55

978-964-233-296-0 1020000 نقش دکترین صالحدید دولت ها در معاهدات 

بین المللی

56

                    700000 همه سوال های حقوق تجارت 57

978-600-233-756-6 500000 همه سوال های حقوق جزا و جرم شناسی 58

978-600-233-745-0 700000 همه سوال های حقوق مدنی 59

978-622-97114-4-6 280000 قراردادی- آثار حقوقی : همه گیری ویروس کرونا 60

978-600-427-259-9 220000 1کتاب تحلیلی حقوق اداری  61

978-600-6244-97-6 300000 کلیات حقوق سالمت 62

978-622-214-522-4 300000 63 شهرداری56کمیسیون ماده 

978-622-214-521-7 300000 64 شهرداری77کمیسیون ماده 

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


