
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-7532-71-5   900000 302 اندیشه ارشد ؛ فضل اهلل سبحان مظاهر نامداری موسی آبادی ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکزی وکالی قوه قضاییه: آزمون یار حقوق اساسی 1

978-622-237-186-9   430000 موسسه نشر و تحقیقات ذکر204 محمدمهدی سیدناصری آژانس بین المللی انرژی اتمی را بهتر بشناسیم 2

978-622-224-123-0   340000 132 خرسندی ؛ میثم حسنی ایرج خلیل زاده اجرای پیش از موعد قرارداد با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و کاربردی 3

978-622-08-0946-3   500000 98 آموزشی تالیفی ارشدان عبداله بابایی ارزش اثباتی علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 4

978-622-08-1050-6   750000 170 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ فرزانه ملکیان احمد ایزدی یزدان آبادی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در شهرداری ها 5

978-622-238-133-2   224 جنگل اسامی کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری 6

978-622-7532-70-8   350000 234 اندیشه ارشد ؛ رضا شکوهی  بابک زارعی اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی 7

978-622-05-2379-6   250000 124 سنجش و دانش پوران هاشمی نیک اعاده دادرسی خاص در دعاوی حقوقی 8

978-622-7744-19-4   450000 140 خط آخر محسن فیروزفر ایران و پروسه جهانی شدن حقوق بین الملل 9

978-622-08-1046-9   640000 86 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ معصومه معصومی امیرحسین حاجی علیخانی بارقه هایی از قانون تجارت 10

978-622-7532-73-9   2450000 934 اندیشه ارشد ؛ محمد زرین کاله بابک زارعی 1399 و اعمال تغییرات جزای نقدی مصوب 1399با توجه به تغییرات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب : بانک سواالت آزمون های وکالت مرکز وکالی قوه قضائیه 11

978-622-7492-99-6   350000 152 آریا دانش علیرضا فرضی بایستگی های تشکیل دیوان بین المللی دادگستری اسالمی 12

978-600-313-911-4   650000 302 سفیر اردهال ؛ فاطمه فتح پور امیرساعد وکیل بایسته های سازمان های بین المللی 13

978-622-05-2114-3   250000 204 سنجش و دانش محسن خادمی 1392 تا قانون مجازات اسالمی 1304بررسی تحوالت تقنینی مربوط به رشد جزایی از قانون مجازات عمومی  14

978-622-05-2355-0   250000 100 سنجش و دانش رضا پرسان بررسی جرم سواستفاده از سفید امضا یا سفید مهر در رویه دادگاه ها 15

978-622-7269-31-4   450000 142 امجد محمدرضا رستمی بررسی قلمرو مسئولیت حقوقی پزشک و پزشکیار ورزشی در حقوق ایران و آمریکا 16

978-622-05-2479-3   250000 184 سنجش و دانش محمدجواد شادی بررسی قوانین کپی رایت اطالعات دولتی 17

978-622-6842-82-2   650000 132 روان  داد کریم مهدی تبارملکشاه پیامدهای حقوقی ناشی از سوانح دریایی از منظر حقوق بین الملل 18

978-622-08-0867-1   500000 168 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ امیرمحمد جعفری هرندی سیدمهدی عالمه تاثیر شخصیت در صحت و اعتبار قراردادها با تاکید بر رویه قضائی 19



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-224-174-2   550000 152 خرسندی سیروس احمدخانی تاثیر قبض بر صحت عقود تملیکی 20

978-622-224-149-0   800000 358 خرسندی مهدی صبوری پور:؛ مقدمه زهرا حسین زاده بیرق:؛ به اهتمام ایرج خلیل زاده:به اهتمام تاریخ تحوالت حقوق کیفری ایران در عصر قاجار 21

978-622-98055-2-7   1850000 دادگستری کل استان تهران608 داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:؛ زیرنظر ؛ امیرعباس بزرگمهر حسن فضلی تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رای داوری در رویه قضایی داخلی 22

450000 150 امجد فائزه دانشور تحلیل حق دستدارمی با تاکید بر رویه قضایی 23

978-622-05-2510-3   250000 96 سنجش و دانش فهیمه خانی 24 هیات عمومی دیوان عالی کشور716تحلیل و نقد رای وحدت رویه 

978-622-266-240-0   400000 128 ماهواره ندا ظهیری خواه:؛ زیرنظر محمدامین نوری نژاد تروریسم و حقوق بشر 25

978-622-05-1829-7   450000 88 سنجش و دانش مریم حمزه نژاد تعدیل شروط غیرمنصفانه در قراردادها 26

978-622-224-181-0   550000 156 خرسندی ؛ حسین پورباباگل زهرا محمودی کردی تنظیم فناوری نانو و چالش های پیش روی آن در عرصه حقوق بین الملل 27

978-622-05-2417-5   250000 120 سنجش و دانش فیاض نوری تنظیم قرارداد بین کارگر و کار فرما و ضمانت اجرا 28

978-622-224-176-6   700000 192 خرسندی ؛ وحید بازوند ناصر قاسمی (با نگرشی بر رویه قضایی)توسعه در قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص از حقیقی به حقوقی  29

978-622-96172-2-9   400000 158 گشتاسب ؛ رسول حمیدپوررازیان محمدباقر صدری جایگاه اصل آزادی در قراردادهای خصوصی و دولتی 30

978-622-05-1869-3   450000 152 سنجش و دانش ؛ احد نامجو محمود رمضانی نوری جرائم علیه عدالت قضایی در تحقیقات مقدماتی 31

978-622-08-0743-8   450000 140 آموزشی تالیفی ارشدان زکیه مودب 1392 قانون مجازات اسالمی 79چالش های ماده  32

978-622-05-2061-0   250000 160 سنجش و دانش رسول سعادتی چهار نسل حقوق بشر 33

978-622-98055-1-0   1200000 دادگستری کل استان تهران،اشکان426 داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:؛ زیرنظر محسن حاتمی پور:تدوین (1400/1/29با اصالحات و الحاقات )چک در قانون و رویه قضایی  34

978-622-7591-74-3   1550000 360 زرین اندیشمند مریم قدمی:؛ ویراستار پیمان شعبانی حسابداری واردات و صادرات 35

978-600-346-634-0   900000 378 کتاب آوا شهربانو زکی پور حقوق اساسی آزمونی 36

978-600-8406-88-4   300000 176 غنچه شرفعلی جلولی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 37

978-622-08-1083-4   500000 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان98 ژاله نوحه گری (ضمانت اجرای حقوق بشر با تاکید بر رویه دیوان بین المللی دادگستری)حقوق بشر  38



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-346-598-5   430000 176 کتاب آوا ؛ سیدعلی محمدی ؛ فاطمه مرادی محمدحسن زیرائی آمادگی آزمون اختبار قضاوت: حقوق تجارت 39

978-622-288-135-1   1000000 396 زرنوشت سعید فرهادی:؛ ویراستار بهنام بهمنی حقوق حاکم بر قراردادهای بیمه 40

978-622-05-2167-9   250000 170 سنجش و دانش راحله مسکنی حقوق حیوانات آزمایشگاهی در نظام بین الملل 41

978-622-225-624-1   500000 168 مجد مهدی فالح خاریکی:؛ مترجم پتر شلشتریم کنوانسیون سازمان متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کاال: حقوق متحدالشکل قراردادهای بیع 42

978-600-346-549-7   600000 266 کتاب آوا ؛ مهرزاد رستمی ؛ سیدعارف حسینی ؛ فاطمه مرادی محمدحسن زیرائی آمادگی آزمون اختبار قضاوت: حقوق مدنی 43

978-622-224-170-4   850000 238 خرسندی فاطمه انوار حقوق مراقبت سالمت 44

978-600-8437-58-1   98 ارتباطات اجتماعی شاهین زمانی حقوق کیفری در جرایم اقتصادی 45

978-622-231-543-6   830000 252 میعاد اندیشه فرهنگ شکوهی حمایت از مهاجران در نظام حقوقی بین المللی مهاجرت 46

978-622-05-2658-2   250000 110 سنجش و دانش عطیه عرب خرید و فروش غیر قانونی امالک 47

978-600-8437-77-2   82 ارتباطات اجتماعی شاهین زمانی درآمدی بر مبانی حقوق بین الملل 48

978-622-08-0528-1   950000 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان514 سهراب ماندگار (منطبق با آخرین قوانین و مقررات موضوعه ایران)دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی در حقوق و رویه دادگاه ها  49

978-622-06-0355-9   760000 328 نشر نی سیدمحمدحسین میرفخرائی:؛ ویراستار داوود فیرحی چالش قانون و شریعت در ایران معاصر: دولت مدرن و بحران قانون 50

978-622-224-178-0   1100000 306 خرسندی فتح اهلل رحیمی دولت  در نظام بین الملل 51

978-622-05-2566-0   250000 144 سنجش و دانش ؛ حجت اله شهبازبیگی محمد امیری دیدگاه نظام حقوقی ایران نسبت به حقوق ذینفع ها در شرکت های سهامی 52

978-622-05-2173-0   250000 100 سنجش و دانش جاوید باقری کرانی رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص جرایم علیه اطفال و نوجوانان 53

978-622-05-1944-7   450000 84 سنجش و دانش زهرا مینا رویکرد عدالت ترمیمی رهیافتی در حل و فصل دعاوی خانوادگی 54

978-622-05-2482-3   250000 108 سنجش و دانش سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی با مطالعه موردی در خصوص دفینه در حقوق ایرانلیال تقی زاده 55

978-622-07-0745-5   100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2156کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته حقوق بین الملل عمومی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 56

978-622-07-0744-8   100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2155کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته حقوق جزا و جرم شناسی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 57



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-07-0746-2   100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2157کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته حقوق خصوصی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 58

978-622-08-1006-3   1200000 426 آموزشی تالیفی ارشدان محمد مینائی مضاربه: سیری در قلمرو و عقود و قراردادها 59

978-622-08-0919-7   800000 104 آموزشی تالیفی ارشدان شبکه های اجتماعی و تاثیرات آن بر وقوع هرزه نگاری افراد جامعه در نظام کیفری ایراننازنین خلیلیان 60

978-622-05-2714-5   250000 142 سنجش و دانش محسن رحیمی شرایط تاثیر و حدود اعتبار اقرار و شهادت در آیین دادرسی 61

978-622-98055-5-8   2230000 دادگستری کل استان تهران720 ابراهیم زارع:؛ محقق بدیع فتحی:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (63 تا 1مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  62

978-622-98055-0-3   1190000 دادگستری کل استان تهران386 محمدرضا پورقربانی:؛ محقق حسین اعظمی چهاربرج:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (167 تا 123مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  63

978-622-97745-1-9   1070000 دادگستری کل استان تهران344 یوسف درویشی هویدا:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (216 تا 168مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  64

978-622-97745-9-5   2250000 دادگستری کل استان تهران728 محمدهادی فضلعلی:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (293 تا 217مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  65

978-622-97745-4-0   1590000 دادگستری کل استان تهران512 کریم حبیب پروین:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (334 تا 294مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  66

978-622-97745-5-7   2630000 دادگستری کل استان تهران848 کریم حبیب پروین:؛ محقق مجید متین راسخ:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (425 تا 335مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  67

978-622-97745-3-3   1280000 دادگستری کل استان تهران416 غالمحسین آماده:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (483 تا 426مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  68

978-622-97745-7-1   1980000 دادگستری کل استان تهران640 حسن حاجیلو:؛ محقق سیدحمید شاهچراغ:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (570 تا 484مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  69

978-622-97745-8-8   2200000 دادگستری کل استان تهران712 فرهاد دیده بان تاش:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (648 تا 571مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  70

2250000 دادگستری کل استان تهران728 ابراهیم زارع:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (122 تا 64مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  71

978-622-97745-2-6   1200000 دادگستری کل استان تهران392 حبیب بابایی قره قشقایی:؛ محقق داود رفیعی:؛ ویراستار ناصر نصرتی صدقیانی:؛ ویراستار محسن حاتمی پور:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:زیرنظر ...نظرات شورای نگهبان، پیشینه قانون گذاری : مشتمل بر (699 تا 649مواد )شرح آیین دادرسی کیفری  72

978-622-7532-72-2   1800000 730 اندیشه ارشد مانا قالیی:؛ ویراستار اصغر پیروزی:؛ ویراستار ؛ علی نجات پیرمحمدی میثم قالیی تفسیر ماده به ماده قانون مجازات اسالمی: شرح دکترین حقوق جزای عمومی و اختصاصی 73

978-600-282-188-1   300000 60 دادگستر احمد صفی خان:؛ ویراستار ابراهیم اسماعیلی هریسی (برای کارهای کوچک- ویژه بخش غیردولتی )شروط عمومی و خصوصی پیمان های مشارکت در احداث  74

978-600-282-189-8   600000 120 دادگستر احمد صفی خان:؛ ویراستار ابراهیم اسماعیلی هریسی (برای کارهای بزرگ- ویژه بخش غیردولتی )شرکت نامه، شروز عمومی و شروط خصوصی پیمان های مشارکت در احداث  75

978-622-7120-93-6   420000 190 صادق مرتضی لطفی طالق و آثار مالی 76



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-08-1041-4   150000 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان212 امیرمحمد افرادی عوامل کاهش اطاله دادرسی در روند قضایی ثبت 77

978-622-224-155-1   900000 254 خرسندی تهمورث بشریه:؛ مقدمه محمدامین بزرگمهر فرآیند اثبات جرم در حقوق ایران 78

978-600-158-711-5   1300000 348 جاودانه ؛ علیرضا حالجی رنانی فرامرز عطریان فوتبال در پرتو مقررات داخلی و بین المللی 79

978-600-282-186-7   400000 200 دادگستر منصوره خسروی فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی 80

978-600-98647-1-3   1500000 464 آداک فرید بقائی نظرلو (منطبق با آخرین تغییرات قوانین)قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی  81

978-622-6132-91-6   500000 136 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین قانون امور گمرکی همراه با آیین نامه اجرایی 82

978-622-6639-28-6   1800000 786 گالوس سعید صالح احمدی ...(قضایی، تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی)قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی  83

978-622-7137-21-7   1370000 536 فرمنش ؛ مریم رونقی یوسف رونق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط 84

978-622-6380-40-9   120000 قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران56 85

978-600-7754-98-6   650000 196 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین ...با آخرین اصالحات و آیین نامه های اجرایی :  قانون مالیات های مستقیم 86

978-622-7137-04-0   540000 278 فرمنش مریم رونق آخرین اصالحات و تغییرات و زیرنویس قوانین مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری 87

978-600-410-488-3   1950000 786 چتر دانش ؛ رضا کریمی منفرد ؛ فواد هاشم زاده سیدرضا هاشمی قانون یار قانون مدنی 88

978-622-05-2706-0   250000 160 سنجش و دانش مهران صفری تاالرپشتی (3مدنی )قواعد عمومی قراردادها  89

978-622-6639-27-9   2900000 1376 گالوس سعید صالح احمدی ...(قضایی، تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی)قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی  90

978-622-224-111-7   400000 200 خرسندی ؛ رویا معتمدنژاد فرزاد باباخانی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر 91

978-622-224-173-5   1200000 328 خرسندی مصطفی دانش پژوه گفتارهایی در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین 92

978-622-224-172-8   1300000 360 خرسندی مصطفی دانش پژوه گفتارهایی در فلسفه حقوق و حقوق بشر 93

978-622-08-0806-0   150000 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان130 محمود پاکزاد ماهیت وکالت در حضانت و رویه قضایی 94

978-600-346-636-4   550000 216 کتاب آوا ملیحه عبدیزدی:؛ ویراستار ؛ محسن معتمدی ؛ علی شیعه علی ابوالفضل خانیچه مبانی فقهی و حقوقی مالکیت زمانی 95



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-282-185-0   700000 264 دادگستر ؛ سهیل عموزاد ؛ سجاد عزیزپورلبندی عباس پوریانی (با نگاهی بر آراء قضایی)متفرعات دعوا  96

978-622-7188-48-6   180000 66 نویسندگان آزاد سمیه همراهی:تهیه و تنظیم متن کامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 97

978-622-97811-0-4   300000 112 وکیل یار معصومه مغاری:؛ ویراستار محسن یادگاری 1368متن کامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همراه با اصالحات سال  98

978-600-8804-93-2   450000 292 تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات,معاونت پژوهش  سیدرحمان سالمت:؛ زیرنظر مهدی مهدی زاده:؛ زیرنظر مریم عامری:تدوین ... کل کشور 1400 کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400قانون بودجه سال :  کل کشور و مقررات مربوط مشتمل بر1400مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال  99

978-622-98055-3-4   850000 دادگستری کل استان تهران،اشکان224 گلبرگ ذبیحیان:؛ ویراستار محمدرضا مرادی حقگو:؛ زیرنظر ناصر نصرتی صدقیانی:؛ تهیه و تنظیم محسن حاتمی پور:تهیه و تنظیم (1398کمیسیون های ناهانه قضایی سال )مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران در امور مدنی و کیفری  100

978-622-07-1113-1   100000 104 مدرسان شریف  1399دکتری سال  (مرحله اول) (2154کد )مجموعه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق عمومی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 101

978-622-07-0983-1   10000 104 مدرسان شریف  (مرحله اول) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حقوق کارشناسی ارشد  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 102

978-622-07-1278-7   100000 104 مدرسان شریف  (مرحله چهارم) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حقوق کارشناسی ارشد  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 103

978-622-07-1044-8   100000 108 مدرسان شریف  (مرحله دوم) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حقوق کارشناسی ارشد  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 104

978-622-07-1132-2   100000 104 مدرسان شریف  (مرحله سوم) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حقوق کارشناسی ارشد  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 105

978-600-165-871-6   1500000 238 یزدا مسعود حسنی (عمران و معماری)رشته راه و ساختمان : مجموعه سواالت آزمون های کارشناسی رسمی 106

978-600-346-623-4   1200000 480 کتاب آوا مصطفی شمس الدینی:؛ به اهتمام محمدامین شمس الدینی:به اهتمام ...مجموعه سواالت اختبار حقوق ثبت  107

978-600-346-604-3   900000 412 کتاب آوا محمدامین شمس الدینی:به اهتمام 108 ...(جزای عمومی و اختصاصی)مجموعه سواالت اختبار حقوق جزا 

978-622-6132-90-9   500000 132 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین مجموعه قوانین و مقررات تعاون و شرکتهای تعاونی 109

978-622-6132-08-4   550000 180 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی 110

978-622-6132-04-6   1100000 384 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین ...ثبت اسناد و امالک، ثبت شرکت ها، ثبت اختراعات، دفاتر اسناد رسمی، ثبت احوال : قوانین: مجموعه قوانین و مقررات ثبتی 111

978-622-6132-93-0   600000 180 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین ...آیین نامه راهنمایی و رانندگی، رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین نامه های اجرایی مربوطه : مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 112

978-622-6132-92-3   700000 208 آال قلم سمانه ابوالحسنی:تدوین مجموعه قوانین و مقررات زندان ها 113

شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران1040   978-622-6380-38-6 1399مجموعه قوانین و مقررات سال  114



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران1042   978-622-6380-39-3 1399مجموعه قوانین و مقررات سال  115

978-622-261-143-9   850000 282 مولفین طالیی جالل سریزدی:؛ به اهتمام سیامک جاهد (آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های کاربردی)مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با شرکت تعاونی دهیاری ها  116

978-622-225-667-8   500000 300 مجد سیدحسین شاکری:به اهتمام مجموعه مقررات مربوط به زندان و زندانی 117

978-622-05-2690-2   250000 72 سنجش و دانش عادل عبدی تکلدانی مدیریت جامع عمران شهری 118

978-622-05-2358-1   250000 118 سنجش و دانش مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کاال در برابر مصرف کنندگان با تاکید بر رویه قضاییسیروس گل زاده 119

978-622-05-2360-4   250000 100 سنجش و دانش محمدرضا کابوس شاکری مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی 120

978-622-7269-34-5   450000 150 امجد معصومه انصار ... با قانون 1397مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قانون صدور چک مصوب  121

978-622-05-2392-5   250000 104 سنجش و دانش مجتبی کهنگی مطالعه ای بر قانون چک در نظام حقوقی ایران 122

978-622-6187-78-7   350000 180 گنج دانش ؛ محمد داراب پور مهراب داراب پور مقررات آنسیترال در مورد بیع بین المللی کاال 123

978-600-5841-33-6   200000 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز136 ، مرکز جهانی تحقیقات حقوقی(آمریکا) کتابخانه حقوقی کنگره  مقررات گذاری رمزارزها در سراسر جهان 124

978-622-288-158-0   1200000 166 زرنوشت مصطفی کریمی مهارت های هیجانی در بهبودی 125

978-600-282-190-4   600000 200 دادگستر حمید حسین زاده:تدوین ماهیت، خدمات و قراردادهای همسان: موسسات حقوقی 126

978-622-7492-88-0   300000 86 آریا دانش عبدالناصر سهرابی میانجیگری مجرمان سیاسی 127

978-622-224-125-4   550000 224 خرسندی اشکان پیرزاده:؛ مترجم توماس دورفلر قدرت و محدودیت های قوانین: نظارت کمیته تحریم های شورای امنیت 128

978-622-05-2460-1   250000 54 سنجش و دانش تیمور پورحیدری دیلمی نقش بازاریان و اصناف در مدیریت امور شهری 129

978-622-7269-43-7   450000 150 امجد ؛ سجاد پرندوار ؛ امیرحسین نوکار قدرت اهلل ابراهیمی فرانی نقش رئیس قوه قضائیه در اعاده دادرسی با نگاهی به نظریه های جرم شناسی 130

978-622-07-1115-5   100000 104 مدرسان شریف  1399مرحله اول دکتری  (2156کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق بین الملل عمومی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 131

978-622-07-1114-8   100000 104 مدرسان شریف  1399دکتری سال  (مرحله اول) (2155کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق جزا و جرم شناسی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 132

978-622-07-1116-2   100000 104 مدرسان شریف  1399دکتری سال  (مرحله اول) (2157کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق خصوصی  دپارتمان حقوق مدرسان شریف 133



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-05-3957-3   100000 104 مهرپویا مهراس 98نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق بخش هشتم کارشناسی ارشد  دپارتمان حقوق مهرپویا مهراس 134

978-600-07-2812-0   100000 104 مدرسان برتر 99بخش سوم دکتری  (2156کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق بین الملل عمومی  دپارتمان حقوق مدرسان برتر 135

978-600-07-2813-7   100000 104 مدرسان برتر 99 بخش سوم دکتری 2155نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق جزا و جرم شناسی کد  دپارتمان حقوق مدرسان برتر 136

978-600-07-2814-4   100000 104 مدرسان برتر 99بخش سوم دکتری  (2157کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق خصوصی  دپارتمان حقوق مدرسان برتر 137

978-600-07-2811-3   100000 104 مدرسان برتر 99بخش سوم دکتری  (2154کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حقوق عمومی  دپارتمان حقوق مدرسان برتر 138

978-622-6896-75-7   250000 224 مهر کالم ؛ علی مالداوودی ؛ سجاد شکوری راد ؛ قاسم خادم رضوی آزاده مهرپویان (فارسی- انگلیسی )واژه نامه و اصطالحنامه موضوعی تجارت بین الملل  139

978-622-05-2393-2   250000 112 سنجش و دانش مجتبی کهنگی کتاب حقوق شهروندی 140

978-622-261-145-3   450000 172 مولفین طالیی نسیم غفوری:؛ ویراستار زهرا فتحی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور: (نسل سوم)کتاب طالیی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  141

978-622-261-049-4   390000 طالیی پویندگان دانشگاه 274 شیرین طهماسبی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (نسل سوم)کتاب طالیی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص  142

978-600-8401-70-4   1100000 586 کیومرث ؛ مهرداد معززی راد فرشید فریدونی 1400ویژه آزمون های حسابدار رسمی، مشاور رسمی مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری : کلیات سایر قوانین 143

978-600-8401-71-1   980000 488 کیومرث ؛ بهمن امیری فرشید فریدونی 1400ویژه آزمون های حسابدار رسمی، مشاور رسمی مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری : کلیات قانون مالیات ها 144

978-600-448-094-9   125000 174 راز نهان فرهاد زارعی نژاد کلیات مفاد قراردادهای عقد و انحالل نکاح 145


