
بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

150000 96 1000 برازش سیدمهدی کماالن 1 نکته طالیی حقوق ثبت500

510000 288 400 شیل حسین عسکری (در مقایسه با الیحه جدید قانون تجارت)آثار حقوقی ورشکستگی  2

500000 94 1000 پردازش حمیدرضا بهروزی زاد آزمون مرکز وکال 3

350000 84 500 سنجش و دانش ؛ ارکیده قاضی زاده جالل جعفری آسیب شناسی دادرسی مدنی بر مبانی فصل خصومت 4

300000 112 50 آریا دانش ؛ سیدمحمدرضا حسینی ؛ سعیده تاجیک صفا علیرضا جرجندی رحمت آبادی آسیب شناسی قتل از منظر روانشناسی 5

700000 376 3000 مکتوب آخر حسن نوروزی:؛ ويراستار محمدمهدی توکلی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی 6

700000 436 3000 مکتوب آخر حسن نوروزی:؛ ويراستار محمدمهدی توکلی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی 7

700000 508 3000 مکتوب آخر محمدمهدی توکلی آموزش جامع حقوق مدنی 8

700000 578 3000 مکتوب آخر محمدمهدی توکلی آموزش جامع حقوق مدنی 9

300000 114 1000 جنگل امید محمدی اجرای آرای مربوط به شهرداری ها 10

298000 152 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 ؛ مریم پناهی ؛ پیام عمادی ؛ غالمرضا بیات ؛ الهام امینی نعمت حسین زاده ارزیابی میزان تحقق شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهرداری ها با رویکرد مشارکتی 11

300000 220 1000 صالحیان ؛ محبوبه محمدزاده کیانی طاهره ربانی بیدرونی اصل تناسب در تحریم های بین المللی، تعاملی دوطرفه یا برخوردییک سویه 12

580000 206 1100 قانون یار رامین عبدهللا زاده اصل فردی کردن مجازات 13

800000 408 500 شرکت سهامی انتشار عباس پهوان زاده (کیفری- حقوقی )اعتراض شخص ثالث ماهوی  14

220000 44 آموزشی تالیفی ارشدان1000 ؛ مینا سیف الهی محمد علیزاده شندی انحالل نکاح، فسخ نکاح، طالق، عده 15

190000 124 1000 شمس کهن ؛ حامد وسمقی سحر قاسمی انواع شرکت 16

350000 188 500 سنجش و دانش سحر جاللی قصبه انواع قرارداد کار و تاثیر آن بر حقوق کارگران 17

960000 228 جنگل،اتاق بازرگانی بین المللی، کمیته ایرانی1000 مجید زندمیرآالوند:؛ مترجم محمدصالح ذوقی:مترجم مقررات اتاق بازرگانی بین المللی  برای استفاده از اصطالحات بازرگانی بین المللی و داخلی: 2020اینکوترمز  18

350000 174 500 سنجش و دانش ؛ محمدسلمان طاهری مریم جعفری بررسی تطبیقی اختیارات و صالحیتهای نهاد رهبری و نهاد سلطنت در قوانین اساسی ایران 19

420000 126 1100 قانون یار بررسی تطبیقی رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در نظام قضایی ایرانمحدثه یساقی 20

350000 128 500 سنجش و دانش فرشته سلگی بررسی جنبه های حقوق نمایندگی در تجارت بین الملل 21

350000 112 500 سنجش و دانش زهرا داودی بررسی حقوقی آثار تحدید مالکیت خصوصی در حقوق ایران 22

400000 120 1000 دانش پژوهان شریف یار نگار مهدی زاده بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی 23

800000 162 1000 استاد شهریار سمانه حبشی (آگاهی و نگرش جنسیتی زنان شهر کرمانشاه)بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی  24

450000 184 1000 مهر صادق ؛ عرفان بصیری سیداسد میرجمالی بیع با ثمن شناور و آثار قرارداد باز در آن 25

400000 112 1000 صالحیان مسعود صادقیان بیع زمانی در حقوق ایران 26

350000 152 500 سنجش و دانش سیدمحمدعلی صادقی تکیه پرونده شخصیت و فردی شدن مجازات 27

350000 136 500 سنجش و دانش تاثیر شهادت شهود در اثبات دعاوی کیفری در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستانغالمرضا علی دادی 28

200000 56 1000 شمس کهن ؛ سحر قاسمی ؛ عطاءاله طیبی احمد زین العابدین تهرانی تاجر و الزامات حرفه ای آن 29

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

400000 58 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 فیروزه مرشدی حسین آبادی تبلور حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری 30

32 2000 31 رئیس قوه قضائیه1398 اسفند 26تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقیجاودانه،جنگل

850000 192 1000 استاد شهریار افشین جعفری:؛ ويراستار بهاره مرادی عجم تعهد سرمایه گذاران خارجی بر رعایت الزامات حقوق سیاسی بشر 32

500000 294 1000 ندای کارآفرین ؛ محمدحسن جوادی مبین خوشمرام چریک آباد تعهدات تبعی در عقود و قراردادهای مالی 33

680000 70 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  تیک  باکس قانون مجازات اسالمی دو بخش اول 34

700000 70 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  تیک  باکس قانون مجازات اسالمی دو بخش دوم 35

700000 70 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  تیک  باکس قانون مجازات اسالمی دو بخش سوم 36

600000 80 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  تیک  باکس قانون مجازات اسالمی یک بخش اول 37

450000 50 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  تیک باکس اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری قسمت اول 38

450000 50 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  تیک باکس اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری قسمت دوم 39

450000 178 1100 قانون یار مصطفی صالحی جایگاه جرایم خانوادگی در نظام جزایی 40

250000 148 1000 پندارقلم نرگس نادی (بررسی اسناد بین المللی)جایگاه حق آزادی بیان و حق آزادی دین  41

400000 160 1100 قانون یار ؛ امید دوالح مرضیه حیدری جبران خسارت توسط دولت 42

600000 228 1100 قانون یار محمد پیرهادی جبران های تجاری در عرصه بین الملل 43

350000 106 آموزشی تالیفی ارشدان1000 مجتبی حری جهات نقض در قانون آیین دادرسی مدنی 44

230000 108 50 سنجش و دانش ؛ مرتضی گل محمدی شریف علیرضا نادری چالش های فراروی مصونیت دیپلماتیک با تاکید بر پدیده تروریسم 45

430000 132 100 دیباگران  تهران مهدیه مخبری:؛ ويراستار حامد ناصری چگونه اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و ارسال نمایید 46

400000 158 1100 قانون یار برهان خاطری:؛ مقدمه ؛ ساغر صمیم فر امید امامی حدود و ثغور استقالل قضایی قاضی 47

520000 218 1100 قانون یار یاسمن رستمی:؛ ويراستار شیردل حیاتی (بررسی و شناخت حق کسب و پیشه و تجارت)حق سرقفلی به زبان ساده  48

380000 150 1100 قانون یار میعاد کرمی حق شرط در کنوانسیون پالرمو 49

1000000 278 200 مدرسان شریف  فرشید هکی دکتری- کارشناسی ارشد  (میکروطبقه بندی)حقوق اساسی  50

1600000 568 1000 اشکان علیرضا توفیق دادخواست و آرای بانکی: حقوق بانکی کاربردی 51

350000 102 500 سنجش و دانش هادی بوربور 1حقوق بین الملل عمومی  52

114 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات500 میثم امانی:؛ ويراستار رضا موسی زاده:؛ مقدمه صابر فرهنگیان:مترجم مجموعه اسناد سازمان ملل متحد: حقوق بین الملل فضای ماورای جو 53

300000 82 50 آریا دانش ناصر صفری نیا حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم 54

1200000 300 500 مدرسان شریف  افشین برومند قضاوت- وکالت - دکتری - کارشناسی ارشد  (میکروطبقه بندی)حقوق جزای عمومی  55

500000 198 1000 قلم  العلما فرشید گودرزی مطالب حقوقی که دانشجویان معماری باید از آن آگاهی داشته باشند: حقوق در معماری 56

200000 188 200 اندیشه آرا ؛ رضا فنازاد حمید قاسمی حقوق رسانه 57

350000 148 500 سنجش و دانش مریم جلیلی حقوق متعاملین در معامالت دولتی الکترونیک 58

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

1200000 248 500 مدرسان شریف  ؛ سیدقاسم موسوی ؛ جاوید باقری توفیقی ؛ حسین حاجی حسینی ؛ احسان خردمندنژاد احمد یوسف زاده قضاوت- وکالت - دکتری - کارشناسی ارشد  (میکروطبقه بندی)حقوق مدنی  59

1100000 518 1000 شرکت سهامی انتشار ؛ محمدهادی جواهرکالم سیدحسین صفایی (رهن و ضمان)تضمین های دین : حقوق مدنی پیشرفته 60

1200000 642 500 شرکت سهامی انتشار همایون رضایی نژاد فلسفه مسئولیت قراردادی: حقوق مدنی 61

500000 248 1000 جنگل سیدمحمدهادی اسالمی حقوق مشاورین امالک 62

350000 312 1000 اندیشه سبز نوین ؛ محمد داودی محمد تعصبی (حقوق قانونی زوجین)حقوق کیفری خانواده  63

390000 198 1000 پژواک عدالت ؛ حسین حیدری منور ؛ صادق مهردوست مسعود اخوان فرد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد بین المللی)حمایت از طرح های صنعتی  64

490000 108 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 غالمحسن خرمی خالصه قوانین و مقررات کاربردی تامین اجتماعی 65

500000 224 1000 آفتاب گیتی امیر عربی:؛ ويراستار ابراهیم زارع دادرسی الکترونیکی 66

200000 76 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح3000 ؛ روح هللا بیژنی ؛ یعقوب اصالحی عباس گلپور دانستنی های قضایی در زمینه تخلفات اداری و جرایم نیروهای مسلح 67

420000 136 1100 قانون یار حمزه ملکی:؛ ويراستار علی احمدپوربخوانی درجه بندی مجازات ها 68

440000 220 220 امجد طاهره سادات نعیمی (مطابق با سرفصل های جدید وزارت علوم)درسنامه حقوق تطبیقی  69

320000 148 500 زرین اندیشمند مینا حبیبی:؛ ويراستار فتانه قاسمی (اصل انصاف در دعاوی مالیاتی)دعاوی مالیاتی  70

360000 156 موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش200 نرگس صادقی:؛ ويراستار محمدعلی جهانی پور:؛ به اهتمام محمد حائری مازندرانی دو رساله در اصول محاکمات 71

1000000 400 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات200 حسن محسنی دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست ایران 72

400000 204 (سروش)صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 1000 زهرا ورزگی:؛ ويراستار فاطمه شیخ االسالم:؛ ويراستار افشار سبحان:؛ ويراستار زینب صادقی آذر:؛ مترجم مسعود کریمی مقدم:؛ مترجم محمدامین کاظم لو:؛ مترجم پریا انصاری:؛ مترجم سیده سارا حسینی:؛ مترجم ایوا سولومون راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی 73

4000000 1634 500 کتاب آوا جعفر اخترنیا ... نمونه انواع لوایح حقوقی و کیفری 1500: مشتمل بر" کاربردی"حقوقی و کیفری  (بانک لوایح)راهنمای جامع آیین نگارش لوایح  74

400000 182 1000 موسسه نشر شهر مریم محمدطاهری:؛ ويراستار ؛ احمد رمضانی ؛ هاشم نوروزی فرد فتاح رمضانعلی راهنمای ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری 75

250000 164 1000 صالحیان ؛ محمدهادی افبال فرد ؛ الهام افبال فرد ابوالفضل قهاری (الطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق)رفع مسئولیت اشخاص در قاعده فقهی  76

380000 146 1100 قانون یار وحید خسروی روند صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری 77

2000000 758 200 (وابسته به شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس)بورس  نوید شیدایی آشتیانی:؛ محقق محمد صادقی:؛ محقق جعفر جمالی:محقق (1398 - 1396)رویه هیات داوری بورس و اوراق بهادار  78

350000 184 200 گروه علمی شریف سارا نیازی مهمانی:؛ مترجم ربکا آدامی Women and the universal declaration of human rights= زنان و اعالمیه جهانی حقوق بشر  79

380000 188 1000 دادستان،کتاب آوا علی رسولی زکریا (تفسیری، انتقادی)شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  80

500000 256 50 فراهدف فائزه ویسی سطری شرح نگار آیین دادرسی مدنی 81

350000 220 50 سنجش و دانش ؛ سعید پورمعتمدی سیدمحمدباقر خورشید شرحی بر حقوق تعهدات 82

170000 72 1000 شمس کهن ؛ احمد زین العابدین تهرانی عطاءاله طیبی شرکت سهامی عام- شرکت تجاری  83

380000 130 1100 قانون یار حسن جلیلیان صالحیت ذاتی و محلی در قراردادها 84

350000 212 500 سنجش و دانش سیدمحمدامین نوربخش (مورد مطالعه شهرستان دلفان)بررسی شیوه های سنتی حل اختالف ناشی از قتل و دیگر منازعات در مناطق عشایری : عدالت ترمیمی 85

340000 116 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 فرزام زندنژاد عذر برانگیختگی در حقوق کیفری ایران و انگلستان 86

700000 272 500 عدالت امین مهدی اصل اوغانی فرمول های کاربردی ارث 87

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

350000 138 1000 رابو محمدعلی یوسفی فساد اداری 88

100000 82 1000 گالوس حسین پورحسنی:تدوين قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 89

50000 98 1000 گالوس حسین پورحسنی:تدوين به همراه اصول سابق: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 90

250000 96 500 جنگل ؛ طاهره اخوان مهدی رضوی شرح تصویری قانون چک: قانون چک برای همه 91

800000 24 1000 گالوس حسین پورحسنی:تدوين 1397اصالحی : قانون صدور چک 92

300000 364 1000 گالوس نسترن اوجانی:تدوين ... فصل جرایم رایانه ای1375تعزیرات : کتاب پنجم: 1392 (کلیات، حدود، قصاص و دیات)قانون مجازات اسالمی : قانون مجازات اسالمی مشتمل بر 93

170000 204 1000 گالوس حسین پورحسنی:تدوين قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر 94

70000 44 1000 گالوس حسین پورحسنی:تدوين قانون نظارت بر رفتار قضات، آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات: قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر 95

350000 120 500 سنجش و دانش مریم شریف پیامی قرارداد ارفاقی از منظر حقوق مدنی و تجارت 96

350000 112 500 موجک مریم بقائی:مترجم منابع حقوقی، اصول و بازیگران: قوانین بین الملل حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در مورد اختالفات مسلحانه 97

400000 272 1000 مکتوب آخر بهزاد رئیسی نافچی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی در جامه نمودار 98

500000 358 1000 مکتوب آخر بهزاد رئیسی نافچی قوانین خاص حقوق تجارت در جامه نمودار 99

500000 482 1000 مکتوب آخر فاطمه صعیدی قوانین خاص حقوق مدنی در جامه نمودار 100

500000 196 1000 پردازش وحید کریمی راد حقوق جزا اختصاصی: قوانین خاص 101

200000 46 1000 شمس کهن ؛ سحر قاسمی ؛ احمد زین العابدین تهرانی عطاءاله طیبی مالکیت و عملیات تجارتی 102

250000 232 آموزشی تالیفی ارشدان1000 الهه جابری ماهیت حقوقی تعهدات سازمان تجارت جهانی و پیامدهای نقض آن 103

350000 96 1000 استاد شهریار حمیدرضا جدیدی:؛ ويراستار امیرحسین گلچین ماهیت و آثار تعهد به نفع شخص ثالث در آیینه حقوق ایران 104

200000 116 500 تک رنگ امیرحسین صادقی (اجبار، اکراه و اضطرار)مبانی حقوقی موانع مسئولیت کیفری  105

350000 128 500 سنجش و دانش محمد بیات 106 قانون اساسی49مبانی فقهی حقوقی ضبط مصادره و سرپرستی امول با تاکید بر اجرای اصل 

400000 192 آموزشی تالیفی ارشدان1000 مبانی و مسئولیت مدنی مهندسین ساختمان در حقوق موضوعی ایران با تکیه بر ساختمان سازی با فناوری های نوینمنصور صمدزاده قره قیه 107

650000 300 1100 قانون یار حسین ولی زاده مجموعه تقریرات حقوقی 108

380000 128 1100 قانون یار به همراه پاسخ نامه کلیدی: 1384/9/20مجموعه سواالت ماده به ماده آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ؛ عزت اله جلیل پیران ارسالن جلیل پیران 109

700000 348 1000 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوين مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی 110

1350000 820 500 دانش بنیاد اکبر هاشم زاده مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر معامالت مناقصات صنعت نفت 111

1700000 582 500 کتاب سده مهدیه سادات محمدی:به اهتمام مجموعه قوانین و مقررات دخانیات 112

200000 80 1000 پژواک عدالت ؛ جواد حبیبی سیدرضا احسان پور مجموعه مقاالت کرایونیک انسانی از منظر اخالق، فقه و حقوق 113

700000 216 1000 مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان همدانجاودانه 114

200000 178 500 بید دانیال عدالتخواه:؛ مترجم محمدرضا اسدی یگانه:؛ مترجم مرتضی نجفی:؛ مترجم سیدخلیل علیپور:؛ مترجم کارول آرچبولد مسئولیت پلیس، مدیریت ریسک و مشاور حقوقی 115

520000 188 1100 قانون یار داود جعفری مسئولیت حقوقی مشاورین امالک در نظام کنونی 116

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

300000 208 1000 سارات ؛ مجتبی قاسمی مهدی مالیی (سیری در مسئولیت مدنی موالید خاص)مسئولیت مدنی  117

550000 238 1100 قانون یار فاطمه کریمی (بررسی موضوعی در حقوق ایران و فرانسه)مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری  118

400000 198 1000 میعاد اندیشه اسفندیار حسن پور مفهوم نقض اساسی بیع بین المللی کاال تحت کنوانسیون بیع 119

480000 208 1100 قانون یار سیده فاطمه حسینی مقایسه داوری و رسیدگی قضایی 120

2300000 998 مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کاالشرکت چاپ و نشر بازرگانی8000 121

350000 312 10000 صرفه جویی در مصرف انرژی: مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران 122

400000 98 1000 دانش پژوهان شریف یار معصومه رمضانی (رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی)منع شکنجه  123

380000 128 1100 قانون یار علی احمدپوربخوانی (مقایسه موضوعی در حقوق کیفری ایران و فرانسه)نقش اولیاء دم در استیفای قصاص در جرم قتل  124

300000 120 500 میعاد اندیشه مرتضی سبحانی نقش پیمان های جمعی کار در تنظیم روابط کارگری در نظام حقوقی ایران 125

300000 102 آموزشی تالیفی ارشدان1000 علی خیامی مطالعه موردی داعش: نقض حقوق بشر دوستانه گروه های تکفیری در سوریه 126

700000 184 1000 پردازش حمیدرضا بهروزی زاد نکات مبنایی حقوق مدنی 127

700000 592 1000 پردازش مریم مهاجری همه سوال های حقوق خصوصی 128

1000000 428 1000 ثیدلر مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، تعاریف و اصطالحات: وقف و اوقاف 129

950000 458 1000 دوراندیشان ؛ سیده هاله هاشمی مهدی فالح خاریکی کمک حافظه آیین دادرسی مدنی 130

950000 454 1000 دوراندیشان ؛ سیده هاله هاشمی مهدی فالح خاریکی کمک حافظه آیین دادرسی مدنی 131

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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