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ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-08-0972-2 570000 168 آموزشی تالیفی 

ارشدان

امیر وحیدی نژاد Reviewing the end of contracts 1

978-600-463-483-0 400000 134 شاپرک سرخ محمد باقری آثار و نتایج عدم جرم   انگاری ارتشاء در بخش خصوصی در 

حقوق ایران

2

978-600-257-301-8 850000 274 شالک سیدحسن موسوی چلک آشنایی با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی 

آن به انضمام برخی از قوانین و آیین نامه های مرتبط با مفاد این 

3

978-622-283-073-1 400000 146 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

نواب سپاهیان اثرات مدیریت تاسیس شورای حل اختالف بر عملکرد دستگاه 

قضایی

4

978-622-7410-41-9 320000 126 پندارقلم سیدخبات حسامی اخالق و حقوق 5

978-622-6236-91-1 2200000 138 فرهنگ صبا حسین محمدنبی

؛ پگاه نیکفرلیالستانی

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 6

978-622-238-315-2 700000 238 جنگل صابر درفشه

لعیا درفشه:؛ ويراستار

اسباب مالکیت خارج از قانون مدنی 7

978-622-98695-1-2 400000 166 دانشگاه علوم قضایی 

خدمات اداری

سیدرسول میرنژاد

؛ علی اکبر فرحزادی

اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسالمی و حقوق ایران 8

978-600-480-219-2 1300000 704 ، مرکز  قوه  قضاییه

مطبوعات  و انتشارات

ارسالن اشرافی

؛ سیدکاظم موسوی

نشست های علمی دادگستری کل : اندیشه های قضایی

استان فارس

9

978-622-08-1052-0 610000 180 آموزشی تالیفی 

ارشدان

علیرضا محجوب

؛ محمدصادق محسنی کبیر

(5 تا 1فصل )با قانون کار آشنا شویم  10

978-622-08-1053-7 500000 142 آموزشی تالیفی 

ارشدان

علیرضا محجوب

؛ محمدصادق محسنی کبیر

(12 تا 6فصل )با قانون کار آشنا شویم  11

978-600-463-414-4 990000 280 شاپرک سرخ محمد جعفری بایسته های نظام حقوق تامین اجتماعی در ایران و فرانسه 12

978-622-7752-28-1 460000 196 مدیران اندیشه حمید ایران منش

؛ ساناز ایران منش

تابعیت و اقامتگاه در حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی 13

978-622-224-136-0 260000 106 خرسندی محمد مهاجری

؛ علی تقی نژاد

تحلیل حقوقی قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

(همراه با نکات مهم به صورت نموداری)اداری 

14

978-600-463-440-3 450000 128 شاپرک سرخ نیک ناز زابلی بهابادی تحلیل حقوقی مشارکت مدنی بانک ها 15

978-600-8337-45-4 700000 150 شهر یاس،اندیشکده 

روابط بین الملل

امین امانی بابادی

زهرا خانیانی:؛ ويراستار

تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تاکید بر 

 سپتامبر11حوادث 

16

978-622-7577-18-1 780000 84 استاد شهریار سکینه حلوانی تعهدات دولت در قبال حق برخورداری شهروندان از هوای سالم 17

978-622-224-017-2 700000 232 خرسندی بهناز احمدوند

سیدقاسم زمانی:؛ مقدمه

تنظیم گری ماهواره های تلویزیونی در نظام حقوقی ایاالت 

متحده امریکا و ایران

18

978-600-363-349-0 345000 200 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

جونز-کلر چیمبرز

؛ منصور روضه ای

جرائم مالی و قماربازی در دنیای مجازی 19

978-600-158-740-5 750000 208 جاودانه فریبا گیالنی قلعه بین جرائم مبتنی بر نفرت و تروریسم در حقوق جزای بین الملل 20

978-600-473-393-9 1350000 388 ناقوس بال اندرسن

حسین :؛ مترجم

تهدیدهای مجرمانه ناشی از فضای سایبری: جرایم سایبری 21

978-622-224-142-1 220000 104 خرسندی وحید ناصری جنون چیست؟ مجنون کیست؟ 22

978-622-6302-76-0 750000 242 اندیشه سبز نوین جواد اعظمی زاده

ابراهیم مشعوف:؛ ويراستار

(کاربردی- عملی )چگونگی تنظیم شکوائیه  23

978-622-7627-40-4 350000 86 زالل سبز حمیرا پیرهادی

؛ مهدی پیرهادی

حسابداری مالیاتی 24

978-622-237-203-3 300000 136 موسسه نشر و 

تحقیقات ذکر

محمدمهدی سیدناصری حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد 25

978-600-282-200-0 1300000 440 دادگستر بیژن عباسی الهیجی حقوق اداری 26

978-622-224-130-8 480000 190 خرسندی کاسترن. کانی جی

سیداحسان حسینی:؛ مترجم

با نگاهی به حقوق آمریکا: حقوق اینترنت و فناوری 27

978-622-224-128-5 650000 260 خرسندی مهدی پورداد (بنیادین)حقوق تنظیم قراردادهای بین المللی  28

978-622-237-204-0 290000 136 ذکر، کتابهای  قاصدک محمدمهدی سیدناصری حمایت از حقوق زنان در اسناد سازمان ملل متحد: حقوق زنان 29
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978-622-7410-44-0 450000 132 پندارقلم مرتضی میرزایی حقوق مالکیت فکری تجارت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد 

بین الملل

30

978-622-7834-04-8 620000 176 طحان گستر حامد بهزادی پور حقوق و قوانین شهری 31

978-622-7553-16-1 180000 88 پژوهشگاه قوه 

قضاییه،مرکز مطبوعات 

عاطفه ذبیحی بیگدلی

؛ محسن اهوراکی

امکان سنجی، : دادرسی الکترونیک در دعاوی خانوادگی

بایسته ها و چالش های بهره گیری از ویدئو کنفرانس در جلسات 

32

978-622-238-282-7 650000 254 جنگل محمدرضا محمدی جرقویه ای

؛ رضا برادران اصفهانی

داوری به زبان ساده 33

978-622-6302-49-4 550000 218 اندیشه سبز نوین جواد اعظمی زاده

؛ مهدی زبوری اصل

راهنمای عملی تنظیم شکوائیه در دادسراها و محاکم کیفری 

(کاربردی- عملی )

34

978-600-463-488-5 400000 126 شاپرک سرخ ذوالفقار محمدحسینی حاجیور سیاست کیفری ایران در قبال واحدهای صنعتی و پسماندهای 

1396آالینده آب و هوا با تاکید بر قانون هوای پاک 

35

978-622-6607-84-1 600000 282 نگارستان اندیشه دانکن کندی

؛ بودوین باکرت

!قانون سیاست است 36

978-622-7501-06-3 600000 180 عنوان رضا جامعی:به اهتمام

بهروز ناصح:؛ به اهتمام

 به انضمام قانون 1400/3/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 (1398/7/21مصوب )پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 

37

978-622-6302-84-5 900000 286 اندیشه سبز نوین کامبیز فالح محمدحسینی

؛ اسماعیل کلوتاالری

قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات در شهرداری 38

978-622-7661-98-9 680000 124 اساتید دانشگاه،یاد 

عارف

صمد بالرک با تاکید بر )ماهیت دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری 

(رویه قضایی

39

978-964-210-370-6 750000 236 جهاد دانشگاهی، 

واحد صنعتی امیرکبیر

سهیل جاللی

سیدحمید پورمحمدی:؛ مقدمه

 و قانون 1424مجموعه سند ملی آمایش سرزمین در افق 

1400بودجه 

40

978-622-6302-42-5 750000 220 اندیشه سبز نوین جواد اعظمی زاده

ابراهیم مشعوف:؛ ويراستار

مجموعه سواالت اختبار قضاوت 41

978-964-210-380-5 850000 344 جهاد دانشگاهی، 

واحد صنعتی امیرکبیر

سهیل جاللی

امیدعلی پارسا:؛ مقدمه

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در نظم 

نوین قانونی

42

978-600-8106-07-4 220000 104 اندیشه سبز نوین امید محمدی مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی 43

978-622-6539-66-1 1800000 430 طالیه مریم اسداللهی آتشگاه مجموعه قوانین و مقررات ویژه مشاوران و وکالی مالیاتی 44

978-622-97873-2-8 228 شرکت طرح و نشر 

پیام سیما

 دبیرخانه شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

1399 و 1398، 1397سال های 

45

978-600-5933-24-6 850000 334 هادیان جمشید عزیزی منتشره در مجالت )مجموعه مقاالت حقوق صنفی پیمانکاری 

(صنفی پیمانکاری

46

978-600-7742-73-0 350000 128 سخنکده فاطمه نورمحمدی صدر

اسماعیل :؛ ويراستار

مسئولیت مدنی بنگاه های مشاور امالک و آسیب شناسی 

قراردادهای تنظیمی در این بنگاه ها

47

978-600-282-197-3 900000 296 دادگستر عمران نعیمی

؛ زهرا اسدی

مسئولیت کارکنان و دستگاه های اجرایی و سازمان تامین 

اداری- مدنی - کیفری : اجتماعی

48

978-600-363-399-5 4500000 286 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

رضا بیرانوند

؛ بختیار عباسلو

(با نگرش تطبیقی)معافیت پلیس از مسوولیت مدنی  49

978-600-363-480-0 450000 226 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

عبدهللا خسروی

؛ موسی ترابی

معاهدات و پروتکل های دریایی 50

978-622-7553-05-5 270000 144 پژوهشگاه قوه 

قضاییه،مرکز مطبوعات 

عبدالعلی توجهی

؛ حسین محمد کوره پز

موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی 

ایران

51

978-622-224-156-8 1000000 400 خرسندی کیوان اقبالی

همایون حبیبی:؛ مقدمه

نسبت میان توسعه و حق بر تعیین سرنوشت در هزاره سوم 52

978-600-133-534-1 600000 220 جهاد دانشگاهی 

واحد تهران، سازمان 

ابوالفضل قوی البنیه

محسن اسماعیلی:؛ مقدمه

نظریه های بنیادین مالکیت خصوصی 53

978-600-5933-23-9 700000 252 هادیان جمشید عزیزی اصول  (پیشینه تاریخی)نگاه میان رشته ای به حقوق قراردادها 

و مبانی

54

978-622-07-1314-2 100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق بین الملل عمومی 

(مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2156کد )

55

978-622-07-1313-5 100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق جزا و 

(مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2155کد )جرم شناسی 

56

978-622-07-1315-9 100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق خصوصی 

(مرحله دوم )1399دکتری سال  (2157

57

978-622-07-1299-2 100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حقوق عمومی 

(مرحله دوم )1399دکتری سال  (2154

58
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978-600-495-551-5 550000 100 فرهوش پرویز کرم پور

؛ یاسر قهرمانی سودمند

بایدها و نبایدهای )وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری 

(ضابطان

59


