
تعدادصفح

ه
ناشر پدیدآور ردیف

140 سنجش و دانش نوروزعلی مسعودی جوزچال 1

128 سنجش و دانش مهدی ساعدی 2

140 سنجش و دانش مهناز عباسی بافقی 3

148 مگستان مصطفی کتابی 4

330 پل وریا الماسی

؛ بابک مرادی

5

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

6

302 پل داریوش فالحی سلطانکوهی

؛ مهسا فالحی سلطانکوهی

7

118 کتاب آوا علیرضا زاهدی 8

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

9

232 پل پویان مرادی

؛ شیما رام

10

454 اندیشه ارشد بابک زارعی

؛ فائزه کشاورزی

11

166 جاودانه سعید جوهر 12

240 سنجش و دانش امیر گل محمدیان تربتی 13

146 سنجش و دانش مهزیار صدقی اسکندرکالیی

؛ امیرمحسن نژادی کالریجانی

14

150 سنجش و دانش بهنام اصغرپور 15

114 سنجش و دانش رسول یوسفی 16

520 جنگل،جاودانه امید محمدی

؛ فاطمه رضایی

17

242 اندیشه عصر سعید محمدزاداکبری

سیده طیبه حسینی:؛ ويراستار

18

272 آرمان دانش فاطمه مسلم زاده 19

180 موسسه اندیشه 

کامیاب ایرانیان

قباد لطیفی 20

198 چتر دانش میثم محمدی

؛ مرتضی چیت سازیان

21

240 سنجش و دانش علیرضا شش بلوکی 22

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

23

270 - دانشگاه غیردولتی 

غیرانتفاعی عدالت

شهریار اسالمی تبار 24

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

25

206 کتاب آوا علی جان نثارکهنه شهری 26

328 جاودانه سعید جوهر 27

106 اندیشه ارشد امین امیرحسینی 28

118 جنگل محمد فخار 29

158 شیرازه کتاب ما مایکل والزر

صالح نجفی:؛ مترجم

30

160 روزبه سیدجلیل حسینی پاکدل

محمدحسین فروزان:؛ ويراستار

31

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

32

978-964-90544-2-1 350000 دعاوی خلع ید

978-622-7480-63-4 120000 دفاع پیشگیرانه

978-622-238-235-3 300000 حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست با نظام حقوقی فرزندخواندگی درایران

978-622-7489-30-9 در باب مدارا

978-600-158-728-3 800000 قواعد عمومی و اختصاصی، مطالعه تطبیقی: 2حقوق تجارت : حقوق شرکت های تجاری

978-622-7532-10-4 350000 اشخاص و محجورین: 1حقوق مدنی 

978-622-7480-86-3 120000 حقوق اقلیت ها

978-600-346-592-3 400000 منطبق با قانون  (ارکان بزه و بزهکاری در حقوق کیفری ایران)حقوق جزای عمومی 

1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

978-622-6784-66-5 120000 جرم سیاسی

978-600-8420-25-5 500000 در موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران: حق سالمت

978-600-410-470-8 375000 تعدیل قرارداد در آئینه فقه و حقوق ایران

978-622-05-1602-6 450000 جایگاه نظارت قضایی حقوق رفاهی از منظر آرای دیوان عدالت اداری

978-622-7438-86-4 400000 تبلور علم جرم شناسی در سینما و اثر آن بر جرم تجاوز

978-600-453-755-1 1500000 تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

978-622-238-150-9 1250000 پرسش و پاسخ مردمی در نظام اداری شهرداری ها

978-600-421-354-7 1450000 تاریخ تحوالت حقوق کیفری

978-622-05-1795-5 450000 بررسی نقش نظریه کارشناسی در اثبات جرایم از نظر فقهی قوانین ایران و فرانسه

978-622-05-1850-1 450000 بررسی و نیزان مداخله دادستان در نوارد نقض حقوق عامه در پروژه های دولتی

978-622-241-445-0 400000 بررسی اجازه بهره برداری از حق اختراع در قوانین سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا

978-622-05-1803-7 450000 بررسی دفاع مشروع در حقوق ایران و تطبیق آن با فقه و حقوق بین الملل

978-622-7532-25-8 1000000  با پاسخ های تشریحی 99 تا 90بانک سواالت کارشناسی دکتری حقوق خصوصی 

0-729-158-600-978همراه با رفرنس دهی به منابع مرجع همراه با نکات طالیی و آزمونی در پاسخنامه  500000 مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،  فرانسه، انگلستان، : بایسته های دادرسی تجاری

آمریکاف بلژیک به همراه الیحه آیین دادرسی تجاری

978-622-7490-53-4 170000 اموال منقول و غیرمنقول

978-964-233-321-9 820000 بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

978-964-233-331-8 1100000 استقالل و حصر سند رسمی در نقل ملک ثبت شده

978-600-346-611-1 280000 اعاده داوری در آرای داوری

978-964-233-328-8 1160000 ابتکارات ملی و حقوق بین الملل در گذار به عدالت انتقالی

978-622-7490-20-6 120000 اختالس

978-622-241-453-5 400000 آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر ایران

978-622-6623-62-9 450000 آلودگی های نفتی بر محیط زیست از دیدگاه مسئولیت مدنی

978-622-05-1864-8 450000 آثار حقوقی انتقال وجوه در موسسات مالی، بانکی و خودپردازها

978-622-05-1846-4 450000 (با مطالعه تطبیقی)آثار و ماهیت اجرای زود هنگام تعهدات 

شابك بهاء عنوان



تعدادصفح

ه
ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

84 موجک مهدی نورسینا

؛ محیا کریم نیا

33

118 فرمنش 34

204 مهر کالم علیرضا درویش

مسعود بیرانوند:؛ مقدمه

35

410 پل پویان مرادی

؛ شیما رام

36

122 ماهواره علی میرقادری 37

296 فانوس دنیا محبوبه مقیمی کاخکی 38

230 کتاب آوا جهانگیر وفاتبار 39

152 معاونت تدوین، تنقیح 

و انتشار قوانین و 

مریم عامری:تدوين

امور تدوین، : ؛ تهیه و تنظیم

40

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

41

118 سنجش و دانش حوریه نظری 42

156 سنجش و دانش علی فربودی 43

100 جنگل،کمیته ایرانی 

اتاق بازرگانی 

الهام انیسی:مترجم

زهره بهره بر:؛ ويراستار

44

140 سنجش و دانش مریم مرشدی 45

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

46

240 مهر کالم علی زینالی

مهدی کالته سیفری:؛ ويراستار

47

120 آقائی صابر حشمتی عیسی لو

اکبر آقائی:؛ ويراستار

48

144 سنجش و دانش منصوره دلیلی 49

388 موجک مهری حقیقی

؛ فتح هللا رحیمی

50

204 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

مهدی روشندل

مهدی صالحی:؛ ويراستار

51

192 فرهنگ و تمدن علی فقیه حبیبی

مصطفی پاکدل نژاد:؛ ويراستار

52

132 سنجش و دانش احمد حسین پورفالح 53

326 پل داریوش فالحی سلطانکوهی

؛ مهسا فالحی سلطانکوهی

54

46 اتاق بازرگانی 

بین المللی، کمیته 

فریده تذهیبی:مترجم 55

252 سنجش و دانش رضا رضایی 56

156 مهر کالم سمیه دانشی 57

72 مگستان رسول زمانی نایینی 58

134 حانون رضا اسماعیلی

؛ ملیحه حاجی شفیعی

59

146 سنجش و دانش صمد سوری 60

56 چتر دانش امیر بارانی بیرانوند:مترجم 61978-600-410-474-6 125000 : حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزند خواندگی بین کشوری (الهه)کنواسیون 

Convention on protection of children and co-operation in = 1993 می 29مصوب 

978-622-7482-71-3 450000 نقش فعالیت های فرهنگی شهرداری در توسعه پایدار فرهنگی

978-622-05-1845-7 450000 وظایف و اختیارات مدیران تصفیه در قانون تجارت با نگاهی به الیحه اصالح قانون تجارت

978-622-6896-81-8 200000 (FATF)نظام حقوقی ایران و چالش های پیش رو با گروه ویژه اقدام مالی 

978-622-6623-57-5 300000 نقش ثبت اسناد و امالک در گستره عدالت اجتماعی

978-622-238-035-9 250000 URR 725: مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش اعتبارات اسنادی

978-622-05-1998-0 450000 نظام حاکم بر مالکیت اراضی شهری از چالشها تا راهکارها

978-622-05-1948-5 450000 معامالت ناشی از ارتکاب به جرم

978-964-233-332-5 1140000 معلولیت و حمایت حقوقی و قضایی از معلوالن

978-622-7287-22-6 400000 مدیریت تهدید با نگاه پدافند جامع کشور

978-600-6691-77-0 700000 مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از خسارات زیست محیطی در جنگ

978-622-05-1735-1 450000 مجازات اعدام با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

978-600-994-241-1 830000 مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات و جرایم مالی و اقتصادی

978-622-6896-09-2 200000 (تجاری- مدنی )ماهیت حقوقی نمایندگی در ایران 

978-622-7624-42-7 430000 مبانی الزام کشورها به پذیرش پناهجویان در پرتو حقوق بشر

978-622-05-1726-9 450000 قواعد، شرایط و چالشهای اعمال قاعده نظم عمومی در قراردادهای خصوصی

978-622-7480-44-3 120000 مالکیت معنوی

978-622-05-1512-8 450000 قلمرو عرف در عقد نکاح

978-622-238-232-2 200000 قواعد هیات های حل اختالف اتاق بازرگانی بین المللی

                    120000 قانون پذیری- قانون گرایی - قانون مداری 

978-622-05-1914-0 450000 قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران و تاثیر آن بر حق توسعه

978-600-346-608-1 460000 علل بروز و ظهور فساد اداری در ساختار دولت ها

978-600-8804-68-0 180000  کل کشور؛ 1400قانون بودجه سال :  کل کشور مشتمل بر1400قانون بودجه سال 

...فهرست تبصره های قانون 

978-622-266-159-5 400000 شناختی بر حقوق

978-622-7407-31-0 800000 شورای حل اختالف

978-622-6896-82-5 200000 سیاست جنایی ایران در قبال عرفان واره ها

978-964-233-320-2 1450000 شروط محدودکننده مسوولیت در قراردادها

978-600-994-263-3 360000 راهبردهای موثر وصول مطالبات بانکی

978-622-7137-17-0 سند تحول قضائی


