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 آثار حقوقی مجد کامل فهرست

20/2140/ 18  تاريخ:  

 

 ............................تلفن: ..............................................دهنده:...........سفارش                            

  ....................................................................................درس:........................آ                           
 

 حقوق مدنیکلیات 
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف

 235000 1397 محمد بروجردي عبده حقوق مدني 1699  1
 85000 1400 / حسین قلي نوريمحمد مهدي منتظري ترجمه فرانسه -قانون مدني و تجارتي  5690  2
 مستثنیات دین  7695  3

 )مطالعه تطبیقي(
ابوالفضل دکتر منصور عطاشنه / کریم ایماني/ 

 يدیفرش
 زیرچاپ   1392

 390000 1394 میثم رامشي شرحي بر قانون مدني 8956  4
 360000 1394 سیامک لطفیاني/فاطمه سادات خیراندیش قانون مدني در ارجاع به تفسیر 9265  5
 125000 1395 سید مصطفي مومني 1ترفته جحقوق مدني پیش 9459  6
  170000 1395 نورا احسانگر شرایط و شیوه هاي قبولي 9562  7
 140000 1398 دکتر سعید کرمي ( 1-8آموزش دوره حقوق مدني ) 9611  8
تحلیل فقهي و حقوقي شرط بنایي در حقوق ایران و  9616  9

 اسالم 
 145000 1395 محسن واثقي

 100000 1395 اباست پور محمد لي از حقوق مدنيمباحث تحلی 9746  10
 310000 1396 دکتر محمد عابدي مختصر حقوق مدني 9905  11
 45000 1396 دکتر رسول ملکوتي  طلب مشترک  10085  12
 90000 1396 ترجمه مهدي کشاورزي  تشابهات و اختالفات قانون مدني ایران و فرانسه  10212  13
دني تعهد به سود شخص ثالث درس هایي از حقوق م 11250  14

 در حقوق ایران 
 50000 1397 ودود برزي

 470000 1398 سروش ستوده جهرمي شرح حقوق مدني 11397  15
به همراه  تستهاي » نکات مختصر حقوق مدني  11634  16

 «تالیفي و پاسخ هاي تشریحي
 160000 1398 رضاثابت راسخ 

رات، و اعمال آن بر خیا« حکم»و « حق»نظریه  11780  17
 درفقه و حقوق ایران

 120000 1398 محمد علي آقائي

مطالعه تطبیقي وضعیت »  1فته جلد رحقوق مدني پیش 11941  18
 «حقوقي مراعي

 100000 1398 دکتر آزاد فالحي

مسائل حقوق »حقوق مدني در آینه تحلیل و استدالل 12373  19
و برخي از مسائل اختبار و پاسخ هاي  8تا1مدني 

 «تحلیل آن

 145000 1399 ر محمد خاکبازدکت

نظریه تحول عقد در حقوق خارجي ، فقه و حقوق  12967  20
 قراردادهاي ایران

 95000 1401 دکتر ایمان صالح/  دکتر محمد صالحي مازندراني
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  اشخاص– 1 یحقوق مدن
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف

 110000 1401 دکترعلیرضاباریکلو اشخاص - 1حقوق مدني  4527  21
 75000 1396 دکتر غالمرضا جاللي / دکتر محمد رضا جاللي  تاریخ تحوالت سن رشد در نظام حقوقي ایران  10821  22
 115000 1397 دکتر غالمرضا یزداني  اشخاص و محجورین  11069  23
 70000 1400 دکتر رسول ملکوتي  ( 1اشخاص و محجورین ) حقوق مدني 11268  24
دکتر افروز صمدي / دکتر مونا عبدي/دکتر  «اشخاص و خانواده»4هاي حقوق مدني جلد آموزه  12136  25

 محمدکاظم مهتاب پور
1399 145000 

 تاموال ومالکی – 2 مدنی حقوق
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف

 150000 1401 تقي زاده/ دکترابراهیم هاشمياحمد دکتر  حقوق اموال و مالکیت 7469  26
  50000 1397 الهه پارسا مطالعه ماهیت و آثار حقوقي مالکیت زماني 8852  27
 25000 1399 بهروز صادقي آثار حقوقي تصرف مالک در مالکیت متزلزل 8985  28
بررسي مالکیت زماني در خرید و اجاره آپارتمان هاي  9375  29

 تفریحي
  155000 1395 دکتر روح اهلل خلیلي نژآد

 160000 1397 دکتر رسول ملکوتي  ( 2و مالکیت ) حقوق مدني اموال  11181  30
حقوقي  مقررات قانون  -تحلیل فقهي »حقوق اموال  13609  31

 « 2مدني 
 140000 1401  دکتر غالمرضا یزداني

 )تعهدات ( 3ی حقوق مدن
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف

 225000 1401 هیديدکتر مهدي ش تشکیل قراردادهاو تعهدات 1099  32
 200000 1401 دکتر مهدي شهیدي اصول قراردادها و تعهدات 1986  33

 160000 1401 دکتر مهدي شهیدي آثار قراردادها و تعهدات 2414  34
 165000 1401 دکتر مهدي شهیدي تعهدات( 4شروط ضمن عقد )جلد 3965  35

 165000 1401 دکتر مهدي شهیدي سقوط تعهدات 423  36
 130000 1401 دکتر مهدي شهیدي 3دني حقوق م 1855  37

  95000 1392 امیر معزّي احمد دکتر 3حقوق مدني  1701  38
  145000 1392 راددکتر محمد صالحي گستره و آثار تعهدات قراردادي 5033  39
/ افروز صمدي / راضیه محمد کاظم مهتاب پور 1جهاي حقوق مدني )تعهدات( آموزه 7259  40

 آرمین 
1393 145000 

 115000 1393 مهدي کیا دربند سري  انتفاء قرارداد 8269  41
 215000 1398 دکتر سید محمد حسن مومني دکترین عذر عام در قراردادها 8285  42
دکتر مریم آقایي بجستاني/ دکتر محمد روحاني  قصد و اراده و نقش آن دو در عقود و ایقاعات 8536  43

 مقدم
1398 150000  

  نایاب 1394 دکتر صحبت اهلل سلطانیان ي قراردادتعدیل قضای 8623  44
 160000 1394 دکتر خدیجه مظفري تعهد تخییري 8669  45
  185000 1394 دکتر علي مزارعي تئوري عدم پیش بیني و تعدیل قرارداد 8885  46
بررسي تطبیقي مفهوم و آثار ابراء در فقه و حقوق  8906  47

 موضوعه
 205000 1394 دکتر مصطفي پرتوي

 135000 1394 نرگس محبوبي بررسي فقهي و حقوقي اقاله 9051  48
 50000 1394 علیرضا علیوردیلو حقوق و تعهدات ناشي از انتقال دانش فني 9079  49
 160000 1394 ترجمه هادي رحماني / سحر قبادي مباني حقوق قراردادها 9144  50
 165000 1395 ژادمحمد امین عاقلي ن قواعد عمومي تعهدات قراردادي 9361  51
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  40000 1395 ترجمه سعیده صالحي / مرضیه خلیلي اصل نسبي بودن قرارداد در حقوق نمایندگي 9366  52
 175000 1399 دکتر رسول ملکوتي  قواعد عمومي قراردادها  10527  53
 160000 1396 محمد خاکباز  1عدالت معاوضي و قاعده موازنه ج  10644  54
 150000 1398 محمد خاکباز  2ي و قاعده موازنه جعدالت معاوض 10645  55
 135000 1400 دکتر سید محمد رضوي نظریه عمومي انفساخ در قراردادها 11390  56
رساله نظري و عملي در حقوق تعهدات با مطالعه در  12160  57

 رویه قضایي
 155000 1399 محمد خاکباز

 170000 1401 عباسي اندواري دکتر محمد تقي 1حقوق قراردادها و تعهدات جلد  13247  58
 175000 1401 دکترمهدي الهویي نظري (3قواعد عمومي  قراردادها  )حقوق مدني  13490  59
مهلت هاي دادرسي و صدور راي در دادگاه هاي  13534  60

 کیفري و آثار آن
 95000 1401 علي محمد رحیمي پور

 85000 1401 حسن پورالمیرا /  دکتر اباذر اسدي تعلیق در شروط ضمن عقد 13536  61

 )الزامات خارج قرارداد  ( 4 حقوق مدنی
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف

 زیرچاپ  لطفي اسداهلل دکتر موجبات و مسقطات ضمان قهري 1468  62

  120000 1392 دکتر حسینقلي حسیني نژاد مسؤولیت مدني 6180  63
 270000 1399 پورر مهراب دارابدکت هاي خارج از قراردادمسئولیت 4526  64
 205000 1394 دکتر امیر مهدي قربانپور مسئولیت قراردادي )ماهیت و مباني( 7344  65
 180000 1397 دکتر ایراندخت نظري ( 4الزامهاي بدون قرارداد ) مدني  7697  66
نقش تقصیر در حقوق قراردادها در ایاالت متحده ي  8767  67

 آمریکا
 80000 1394 هسا درويدکتر رضا مقصودي / م

بررسي نوین درباره نقش تعدي و تفریط در مسئولیت  10822  68
 مدني و مقایسه آن با تقصیر 

 100000 1396 محمد زمان رستمي / محمد هادي رستمي 

حقوق ایران ، »قراردادهاي راجع به مسئولیت قهري  10861  69
 «انگلستان و مصر 

 110000 1397 دکتر حمیده ره انجام 

 210000 1397 دکتر رسول ملکوتي  ضمان قهري  11105  70
 100000 1397 فائزه نوع پرور  اجتماع موجبات مسئولیت مدني  11324  71
 155000 1398 دکتر حمید ابهري / دکتر محمد قرباني جو یباري  تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت هاي بدني  11509  72
رات ناشي از مسئولیت مدني و بیمه ؛ جبران خسا 11568  73

 حوادث رانندگي 
 225000 1400 دکتر مهدي فالح خاریکي 

مطالعه »ضمان قهري در اختالالت همسایگي  12750  74
 «تطبیقي با حقوق فرانسه

 120000 1400 دکتر الهام صادقي راد

 خانواده – 5 حقوق مدنی
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف

 100000 1398 مدني کرمانيعارفه  دعاوي خانوادگي 157  75

 زیر چاپ  محمد تقي رفیعي طالق و آثار آن در حقوق زوجین 1709  76

 165000 1399 دکتر محمد باقر قربانوند تفسیر قضایي و نقد قانون حمایت خانواده 8551  77
 65000 1394 محمد صادقي مسوولیت  ناشي از حضانت 8668  78
 80000 1394 ید معین جوادي / صبور فتحيس حضانت و حقوق دعاوي راجع به آن 8854  79
 215000 1394 محمد اسماعیل بیگي نگاهي نو به روابط غیر مالي زن و شوهر 8878  80
  40000 1394 محمد هادي نبوي ازدواج فرافرقه اي 8955  81
 150000 1394 داود بصارتي بررسي مباني فقهي و حقوقي نحوه مطالبه مهریه 9075  82
  100000 1394 دکتر کورش اردالني نین خانواده ، ارث و وصیتتطبیق قوا 9275  83
  230000 1395 حجه االسالم دکتر محمد مهدي کریمي نیا «از منظرحقوق ، فقه شیعه و اهل سنت » حسبه  9359  84
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دکتر مریم آقایي بجستاني/ دکتر محمد روحاني  آسیب شناسي فقهي قوانین حضانت 9372  85
 مقدم

1395 55000   

 245000 1395 دکتر فهمیه ملک زاده آیین دادرسي خانواده 9464  86
  65000 1395 دکتر مسعود راعي / فهیمه ربیعي تولد فرزند بعد از وفات والدین از منظر فقه و حقوق 9519  87
 215000 1395 دکتر ابراهیم تقي زاده / دکتر سحر علي پور حقوق خانواده 9620  88
دکتر امیر محمد صدیقیان/ اباالفضل سلیمیان/  ت و مسئولیت هاي ناشي از آنحضانت و قیمومی 9837  89

 محسن افخمي مهرجردي
1395 145000 

 80000 1396 اکرم قدیمي / نازنین کیاني فرد «حقوق خانواده  به روایت تصویر »آموزش عمومي  10442  90
 210000 1396 دکتر فهیمه ملک زاده  قواعد فقه خانواده  10407  91
تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهاي  10539  92

 اسالمي 
 130000 1396 دکتر رسول مظاهري کوهانستاني / عذرا هرتمني

 105000 1397 دکتر معصومه پیر حیاتي  بررسي تطبیقي حضانت در فقه و حقوق موضوعه  11111  93
 115000 1397 ابوالحسن مجتهد سلیماني محمد جاللي نژاد /  ضرورت بازنگري عیوب موجب فسخ نکاح  11193  94
 185000 1397 دکتر غالمرضا یزداني  حقوقي (  –حقوق خانواده ) تحلیل فقهي 11267  95
 65000 1397 دکتر مظاهر نامداري موسي آبادي  تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج  11377  96
 95000 1398 داود بصارتي  دکتر فرزند آوري زوجین مباني فقهي و حقوقي حق 11400  97
 85000 1398 سید حسن میرزایي  داوري در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران  11436  98
 120000 1398 محمد یزدان مهر/دکتر علي قانعي حقوق خانواده 11937  99

ر دکتر افروز صمدي / دکتر مونا عبدي/ دکت «اشخاص و خانواده»4آموزه هاي حقوق مدني جلد  12136  100
 محمدکاظم مهتاب پور

1399 145000 

 90000 1399 غزاله رفاعي قلمرو نظارت دولت بر حقوق و تکالیف والدین کودک 12247  101
 135000 1399 دکتر کبري پور عبداله/ فاطمه شریفي شرطیت امانت براي حضانت در نظام حقوقي ایران 12348  102
 حقوقي روابط مالي زوجین پس از -تحلیل فقهي  12965  103

 انحالل عقد نکاح دررویه قضایي
 160000 1401 دکتر سید محمد رضوي

 60000 1401 / حسین کاویار / نازیال تقوي مهدي رحمانيترجمه  بایسته هاي حقوق خانواده 13025  104
 80000 1401 مصطفي دانش پژوه تابیعت فرزندان مادران ایراني 13030  105

 1عقود معین  – 6 حقوق مدنی
 تومان تاریخ  نویسنده کتاب عنوان کد ردیف
 100000 1401 دکتر مهدي شهیدي ) عقود معین ( 6حقوق مدني  2534  106
  155000 1392 دکترحکمت الهعسکري مبیع  تعیین زمان انتقال مالکیت 6684  107
 200000 1398 / افروزصمديمحمد کاظم مهتاب پور (  1) عقود معین 2آموزه هاي حقوق مدني ج 7605  108
  45000 1395 محمد علي کنجوري ملیک تدریجي در فقه و حقوق ایرانت 9471  109
مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق  9743  110

 ایران
 115000 1400 دکتر سید محمد هادي قبولي درافشان

 130000 1397 محمد باصري  بررسي فقهي حقوقي توزیع ثمن بر شروط ضمن عقد  10992  111
 215000 1397 دکتر زهرا فهرستي  بنیادین بیع و خیارات قواعد  11066  112
 245000 1397 دکتر رسول ملکوتي  ) عقود معین ( 6حقوق مدني  11369  113
 215000 1398 دکتر حیدر باقري اصل  پژوهش هاي حقوقي در انحالل قراردادهاي خیاري 11698  114
 130000 1401 مرتضي نعیميدکتر سید  بیع و اجاره در پرتو دکترین حقوقي ایران 13027  115
 200000 1401 دکتر سعید مولوي وردنجاني نظریه ارش و تقلیل ثمن 13614  116

 2عقود معین  – 7 حقوق مدنی
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  105000 1393 موسوي بجنورديآیت اهلل سید محمد  آیت اهلل عقد ضمان  3435  117
 210000 1401 دکتر علیرضا باریکلو 2ود معینعق - 7حقوق مدني  5126  118
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 نایاب   دکتر شکراله نیکوند ( 2) عقود معین  7حقوق مدني  7750  119
 165000 1393 محمد کاظم مهتاب پور/ افروز صمدي  ( 2) عقود معین 3آموزه هاي حقوق مدني جلد  8055  120

 شفعه، وصیت و ارث – 8 حقوق مدنی
 تومان تاریخ  هنویسند عنوان کتاب کد ردیف
 145000 1401 دکتر مهدي شهیدي  ارث 362  121
  40000 1392 دکتر محمد روشن بررسي تطبیقي موانع ارث 5900  122
 225000 1398 دکتر نادر خاوند گار «موجبات ، شرایط ، موانع »  1ارث ج  8448  123
 225000 1398 دکتر نادر خاوندگار «تقسیم ، تعیین سهم االرث»  2ارث ج 8449  124
 100000 1394 ودود برزي درسهایي از حقوق مدني شفعه 9046  125
 150000 1396 دکترسید طه مرقاتي خویي/ امیر عباس عسکري قواعد و مسائل ارث  9827  126
درفقه و حقوق موضوعه »|مالکیت ترکه قبل از تصفیه  10252  127

» 
 150000 1396 دکتر فاطمه قدرتي / کبري بي غم 

 130000 1397 دکتر مظاهر نامداري موسي آبادي  حق و شرایط و ضوابط حاکم بر آن (  ماهیت ارث ) 11278  128
 170000 1398 / سحر علیپوردکتر ابراهیم تقي زاده «ارث ، وصیت، شفعه»حقوق مدني  11967  129
 27000 1399 بهروز صادقي/ امیر احمدي «ولد -حمل»بررسي ارث  12138  130
راجع به ترکه، وصیت و ( ارث، امور 8حقوق مدني ) 12169  131

 شفعه
 130000 1399 دکتر مهدي رشوند بوکاني

 وجر و مستأجر/آپارتمان / سرقفلیحقوق م
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 220000 1394 یوسف طاهرموسوي حقوق موجر و مستأجر 2930  132
  65000 1394 جواد فخار طوسي «بررسي فقهي و حقوقي » آپارتمان  9062  133
 65000 1394 سعیده صالحي نقدي بر قانون پیش فروش ساختمان 9233  134
  40000 1394 علي لعلي/ سیامک لطفیاني سرقفلي در حقوق ایران و فرانسه 9264  135
 80000 1399 دکتر رضا پرتوي زاده حقوق جامع آپارتمان نشیني 9365  136
هاي  بررسي مالکیت زماني در خرید و اجاره آپارتمان 9375  137

 تفریحي
  155000 1395 دکتر روح اهلل خلیلي نژآد

 140000 1398 سید عباس آرامي اجاره در نظم حقوقي کنوني 11688  138

 مسئولیت مدنی 
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 65000 1392 دکتر روح اهلل مهمان نوازان خسارات قابل جبران در حقوق ایران 5927  139
  100000 1392 معاونت آموزش قوه قضائیه لیت آمر و مجري ناشي از توقیف اموالمسؤو 6785  140
 150000 1391 سمیه عبداللهي ویشکایي هاي دارویيمسئولیت مدني ناشي از فعالیت 7368  141
 180000 1393 دکتر محمد ابوعطا هامسؤولیت مدني ناشي ازتصادم کشتي 8499  142
  100000 1396 دکتر محمد بهمني / سعیده صالحي نون مجازات اسالميتحوالت مسؤولیت مدني درقا 8574  143
 250000 1397 دکتر سید محمد حسن مالئکه پور شوشتري بیمه مسوولیت مدني 8624  144
 80000 1400 دکتر محمد امین وحداني نیا مسئولیت مدني شهرداري در طرح تملک 8653  145
 155000 1395 حسن افشار قوق ایرانمسئولیت مدني جبران خسارات معنوي در ح 8679  146
 45000 1394 سیده صفیه حسیني نقش اخالق در مسئولیت مدني 8689  147
 95000 1394 الیاس نوعي بي احتیاطي و تکلیف به رعایت احتیاط 8876  148
  50000 1394 فرشید گودرزي مسئولیت مدني ناشي از نقض حریم خصوصي 8886  149
( در حقوق تجارت ISPمسئولیت مدني رسا ) 9076  150

 الکترونیک
 55000 1394 هادي رحماني

مبناي مسئولیت مدني در قانون مجازات اسالمي  9085  151
 جدید

  75000 1394 سعیده صالحي
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مسئولیت مدني شرکت هاي نفتي دولتي در حقوق  9102  152
 ایران

  60000 1398 روح اله خلجي

 135000 1398 ضا شرافت پیمادکترمحمد ر سبب خارجي در مسئولیت مدني 9307  153
نقش تخلف انتظامي در مسئولیت مدني وکیل  9367  154

 دادگستري
دکتر بختیارعباسلو/ مریم باباپسندي/ سعیده 

 صالحي
1395 100000 

 115000 1395 شیوا موال کرمي / عمران نعیمي بیمه هاي مسئولیت مدني شغلي و حرفه اي 9381  155
 85000 1395 دکتر بختیار عباسلو/ اکرم محمدي کمسرخ مدني در تصادفات رانندگيتحوالت تقسیم مسئولیت  9456  156
 95000 1395 زینب علي پور / سعیده صالحي مسولیت مدني قضات دادسرا 9615  157
 115000 1400 دکتر رسول ملکوتي مسئولیت مدني در فضاي سایبر 9714  158
  60000 1395 ترجمه محمدرضا مقیمي یکامسئولیت مدني ناشي از تولید از منظر حقوق آمر 9841  159
 120000 1395 عبدالسلیم قازلي کر مسئولیت مدني شرکت فراملي مادر و شرکت ثالث 9855  160
 45000 1396 امین پازوکي / رمضان دهقان  معافیت از مسئولیت مدني در حوادث ورزشي  9879  161
 زیرچاپ  1396 ر مجتبي نیک دوستي /امین امیریان فارسانيدکت آثار حقوقي و کیفري خسارت معنوي ناشي از جرم 9893  162
 200000 1396 هدیه نصیري پذیرش خطر در مسئولیت مدني 9908  163
در حقوق اسالم و »مطالبه خسارات معنوي متوفي  10331  164

 «ایران 
 215000 1396 دکتر فاطمه قدرتي 

 140000 1396 دکتر رسول ملکوتي  مسئولیت مدني دولت  10332  165
 160000 1396 نوید برومند  خسارت تنبیهي  10412  166
 140000 1398 محمد خاکباز  رساله  عملي در وجه التزام  10643  167
 130000 1397 کرمعلي محبتي توکل  حقوق و تکالیف دانشجو معلمان  10996  168
 80000 1397 فاطمه میرزازاده ایلخچي  مسئولیت مدني ناشي از ساخت سازه  11151  169
 90000 1397 دکتر مقصود عبادي بشیر نظام حقوقي جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي 11253  170
 255000 1398 دکتر اسماعیل کشاورز ساختار مسئولیت مدني  11439  171
مسئولیت مدني و بیمه ؛ جبران خسارات ناشي از  11568  172

 حوادث رانندگي 
 225000 1400 دکتر مهدي فالح خاریکي 

رت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدني قراردادي خسا 12172  173
 و قهري

 195000 1399 مهدي الهویي نظري

 135000 1399 دکتر ایراندخت نظري مسئولیت مدني مالک 12244  174
مسئولیت مدني روانشناسان و مشاوران ) در پرتو  13318  175

 حقوق ایران و فقه (
 140000 1401 سعید فریدون پور

مدني و کیفري از حیث مسئولیت   در رابطه حقوق  13494  176
 حقوق ایران و فرانسه

 170000 1401 دکتر علي عسگري تواني

مسئولیت مدني ناشي از نقض حریم خصوصي در  13560  177
 فضاي سایبر

 325000 1401 دکتر حمزه کرمي

 حقوق قراردادها )اصول و انواع قرارداد(
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  100000 1400 ترجمه دکتر بهنام حبیبي اصول حقوق قرارداد اروپا 5692  178
  300000 1392 دکتر نصراهلل ابراهیمي تعهدات قراردادي بین المللي )انگلیسي( 6179  179
  125000 1396 محمد شمعي مختصر حقوق قراردادهاي اداري 8451  180
 225000 1398 تقي کریم پور آلهاشم دکتر همایون مافي/ محمد قراردادهاي بیع متقابل 8663  181
غیر ممکن شدن اجراي مفاد قرارداد در حقوق ایران و  9061  182

 انگلیس
 135000 1394 دکتر ابوذر ابراهیمي ترکمان

 150000 1394 حمید نجات زادگان قراردادهاي فرانشیز 9184   183
 45000 1395 احسان پهلواني فرد / محسن اصغري آثار قراردادارفاقي 9368  184
 40000 1395 دکتر حسن سلیماني /شهال شاهسوني تحلیل حقوقي قراردادهاي بي . او تي 9498  185
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ترجمه دکتر اصغر محمودي/ مجید قرباني  حقوق قرارداددر اروپا 9756  186
الچواني/ دکتر محمدباقر پارساپور / دکتر ولي اهلل 

 احمدوند

1395 270000 

 60000 1396 بهاره حسني  خصوصي  –قراردادهاي مشارکت  عمومي  10162  187
 250000 1401 احمد متولي / سمانه کافتري  آموزش جامع قرارداد نویسي  10466  188
تحلیل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي طراحي ،  10931  189

 تدارک و ساخت 
 155000 1397 دکتر محمد نوروزي 

قراردادهاي هوشمند ) مطالعه تطبیقي حقوق ایران و  11325  190
 کا (آمری

 155000 1397 مهدي ناصر 

دکتر علي ساعت چي / دکتر فرزاد جاویدي آل  قواعد عمومي حاکم بر قراردادهاي خدمات محور  11338  191
 سعدي 

1397 175000 

 185000 1398 / دکتر امیر احمدي دکتر محمد رسول آهنگران «انعقاد تا انحالل» قراردادهاي الکترونیکي 11401  192
یکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعي در تحیل و رو 11438  193

 قرارداد هاي ایران 
 370000 1398 یاسر منصوري

 105000 1398 سکینه اسدزاده بررسي وضعیت حقوقي گروه هاي قراردادي 11487  194
 215000 1398 دکتر حیدر باقري اصل  پژوهش هاي حقوقي در انحالل قراردادهاي خیاري 11698  195
 385000 1400 احمد متولي / سمانه کافتري  اردادهاي بین المللي آئین تنظیم قر 11180  196
 105000 1399 دکتر اباذر افشار مقتضاي قراردادها 12221  197
 155000 1399 دکتر علیرضا حسین بیکي قرادادهاي مشارکت بانکي در منظر رویه قضایي 12246  198
درحقوق ایران، فقه ) «ممنوع قرارداد»وضعیت حقوقي  12294  199

 ویه دادگاه ها(و ر
 190000 1399 دکتر سید محمد رضوي

 240000 1399 دکتر محسن علیجاني بایسته هاي قرارداد هاي مشارکت عمومي خصوصي 12405  200
 215000 1399 دکتر حیدر باقري اصل قواعد امري قراردادها در حقوق امامیه 12486  201
 175000 1400 باقري اصلدکتر حیدر  قواعد آزادي قراردادي در حقوق امامیه 12536  202
 80000 1400 علیرضا سلیماني سیر تحوالت قرارداد در نظام حقوقي ایران 12726  203
 160000 1400 دکتر محمود زماني تحلیل اقتصادي اصول اخالقي در حقوق قراردادها 12743  204
 160000 1400 دکتر ابراهیم ناصر شاد باد حقوق قراردادها در قرآن 12788  205
 95000 1400 علیرضا عطایي ل حقوقي حاکم بر قرارداد در نظام حقوقي ایراناصو 12865  206
 70000 1400 دکتر احسان لطفي تعهد به دادن اطالعات در حقوق قراردادها 12934  207
 135000 1401 دکتر بهزاد قرباني درآباد/ دکتر رضا طجر لو اصول نوین حاکم بر ارتقا سالمت در معامالت دولتي 12964  208
 360000 1401 احمد متولي آموزش جامع مناقصات 18130  209
 185000 1401 دکتر آزاد فالحي حقوق قراردادهاي نوین 13019  210
فاطمه بحر /  دکتر سید محمد طباطبائي نژاد قرارداد هاي مشارکت تجاري به بیان ساده 13526  211

 کاظمي
1401 120000 

 وقف و اوقاف 
 ومانت تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 410000 1395 سید محمد رضا حسیني رویه هاي قضایي حاکم بر مقررات وقف 8045  212
 70000 1394 احسان ساماني بررسي تراست در حقوق انگلیس و فقه امامیه 8675  213
بررسي فقهي حقوقي وقف از سوي و  بر اشخاص  8887  214

 حقوقي
 60000 1394 احسان ساماني

 160000 1400 دکتر محمد حسن امام وردي ي کنونيقوانین وقفي در نظم حقوق 12569  215
پول و »تحلیل فقهي حقوقي وقف اموال اعتباري  13052  216

 «سهام شرکت ها
 95000 1401 سعید تاجیک زاده/ سعید علیزاده

 385000 1401 دکتر غالمرضا کامیار حقوق وقف 13339  217
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 کلیات حقوق تجارت
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 نایاب  پاکدامن خصوصي سازي 2  218
 150000 1400 / حدیث کرم الهيدکتر محمد مهدي پور حقوق تجارت و بازرگاني 6266  219
 175000 1394 سید مصطفي مومني حقوق تجارت در نظم نوین 9048  220
 135000 1396 دکتر امیر خواجه زاده / فهیمه وثوقي  فارکس و جایگاه آن در تجارت جهاني  10375  221
 90000 1401 رضا زرجان/ سامان عسکري مرور زمان در قانون تجارت 13429  222

 کلیات و معامالت تجاری – 1حقوق تجارت 
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 39000 1398 دکترعلیرضامحمدزاده وادقاني 1حقوق تجارت  6248  223
 65000 1398 دل افروز بهنام فرید قرارداد حق العمل کاري 7892  224
 100000 1401 دکتر ابراهیم عبدي پور فرد 1حقوق تجارت  8381  225
  40000 1395 ریحانه سادات قریشي حل و فصل اختالفات حرفه اي کارگزاران بورس 9477  226
قانون تجارت ، تاجر، معامالت »  1حقوق تجارت  10852  227

 «تجارتي و مایه تجارتي 
 95000 1397 دکتر غالمرضا یزداني 

شناسایي تاجر ، معامالت ، نام و  » 1حقوق تجارت  11392  228
 «عالئم تجاري 

 130000 1398 دکتر رسول ملکوتي

 145000 1402 دکتر محمد صقري «تاجر، فعالیت ها و دفاتر تجارتي»1حقوق تجارت  13685  229

 شرکت های تجاری  – 2حقوق تجارت 
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 180000 1393 دکتر علي جعفري / سلمان سیاح رفیعي حقوق شرکت هاي دانش بنیان 8426  230
  200000 1398 دکتر سیده زهرا پور رشید تعادل در اختیارات مدیریت شرکتهاي سهامي 8670  231
بررسي تعهدات و مسئولیت هاي کارگزاران بورس در  8911  232

 حقوق ایران
 145000 1394 علیرضا امامي میبدي

  40000 1394 حسن علي پور ماهیت ، احکام و آثار اوراق مرابحه 9077  233
 125000 1394 محمدرضا بیکیان نگرشي حقوقي بر معامالت بورس کاال 9181  234
  150000 1397 دکتر رضا سکوتي نسیمي حقوق شرکت هاي تجاري 9377  235
مسئولیت مدیران شرکتهاي سهامي در قبال تصمیمات  11759  236

 ه هیئت مدیر
 160000 1398 دکتر حشمت اهلل سماواتي 

همراه با راهنماي پذیرش » قوانین و مقررات بورس 12187  237
 «شرکت ها در بورس و فرابورس ایران

 180000 1399 ابراهیم ایزد پوري

 190000 1399 دکتر بنیامین شکوه فر مسئولیت حقوقي و کیفري مدیران شرکتهاي تجاري 12438  238
 70000 1401 غزل فاروقي ایه شرکت هاي تجاريتغییر سرم 12968  239
 540000 1401 دکتر محمد صقري «جلد اول و دوم»حقوق بازرگاني  شرکت ها   13043  240
بررسي تطبیقي بطالن شرکت » نظریه شرکت عملي 13046  241

 «هاي تجارتي و چگونگي ایجاد شرکت عملي 
 370000 1401 دکتر حشمت اهلل سماواتي

حق راي و با حق راي چند گانه  در حقوق سهام بدون  13497  242
 شرکت ها

ادکتر محسن صادقي  / امیر محمدي/  اشکان 
 رجبي 

1401 950000 

 اسناد تجاری – 3حقوق تجارت 
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 135000 1397 دکتر ربیعا اسکیني )چک، سفته و برات(حقوق تجارت تطبیقي  4  243
  60000 1392 دکتر روح اهلل مهمان نوازان )اسناد تجاري( 3جارت حقوق ت 6582  244
 170000 1399 دکتر ابراهیم عبدي پورفرد 3حقوق تجارت  8383  245
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 170000 1401 دکتر رضا سکوتي نسیمي مباحثي تحلیلي از حقوق اسناد تجاري 8398  246
 170000 1395 دکتر حیدر باقري اصل توثیق اسناد تجاري در حقوق ایران 8483  247
 نایاب  دکتر حیدر حسن زاده «اسناد تجاري» حقوق تجارت  8552  248
   30000 1395 دکتر ابراهیم دلشاد / فائزه احمدزاده قواعد وفاي به عهد در تأدیه اسناد تجاري 9430  249
 32000 1395 محمد شکري شرایط عمومي صحت معامالت در اسناد تجاري 9582  250
 115000 1396 نادر پور ارشد / بهروز نوروزي  «اسناد تجاري ، برات ، سفته ، چک » حقوق تجارت   10309  251
 140000 1398 دکتر رسول ملکوتي  ) اسناد تجاري( 3حقوق تجارت 11680  252
مطالعه تطبیقي ضمانت اجراي حقوقي و کیفري   12540  253

 قانون صدورچک
 75000 1400 معصومه انصار

 200000 1401 دکتر محمد صقري «د اسنا»   3حقوق تجارت  13610  254
 440000 1401 دکتر محمد صقري «جلد اول و دوم » حقوق بازرگاني اسناد  13628  255

 ورشکستگی – 4حقوق تجارت 
 تومان تاریخ  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 85000 1396 دکتر علیرضا محمدزاده وادقاني (4حقوق تجارت ) 7468  256
 45000 1395 احسان پهلواني فرد / محسن اصغري قيآثار قراردادارفا 9368  257
  100000 1395 رامین علیزاده ورشکستگي کیفري 4بایسته هاي حقوق تجارت  9369  258
 325000 1397 دکتر حشمت اهلل سماواتي اصول ورشکستگي 9474  259
 155000 1400 دکتر ابراهیم عبدي پور فرد  « ورشکستگي »   4حقوق تجارت  8384  260
 150000 1399 دکتر محمد صقري حقوق بازرگاني  ورشکستگي 12346  261
 500000 1401 دکتر محمد صقري «جلد اول و دوم و سوم»حقوق بازرگاني ورشگستگي  13044  262
  حقوق تجارت الکترونیک 

 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 236000 1393 صلدکتر حیدر باقري ا فسخ تجارت الکترونیکي در حقوق ایران 8521  263
( در حقوق تجارت ISPمسئولیت مدني رسا ) 9076  264

 الکترونیک
  55000 1394 هادي رحماني

مجموعه قوانین کاربردي حاکم بر حقوق تجارت  9758  265
 الکترونیکي

دکتر علیرضا حسني/ محمد غالمي بهنمیري/ 
 شیما هاشم پور وزواني 

1400 175000 

محمد جعفر  سید محمد حسن خلخالي/ دکتر ت استارتاپ ها مجموعه قوانین و مقررا 11707  266
 نعناکار/ متینا سادات عمادي

1398 105000 

 حقوق رقابت و حقوق مصرف کننده 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 110000 1391 محمدرضا آزادي حقوق کاربردي مصرف کننده 7399  267
 145000 1391 دکتر امیرعباس عالءالدیني نيحقوق رقابت در آیین تحوالت تقنی 7083  268
  175000 1393 فضه سلیمي تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت 8355  269
  160000 1398 علي ناصحي مباني حقوقي و فقهي رقابت 8839  270
 252000 1395 دکتر محمد مهدي حسن پور حقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره برداري 9439  271
ت در آیینه ي ساختار و تصمیما ت شوراي حقوق رقاب 10369  272

 رقابت 
 000 405 1396 دکتر مینا حسیني 

 115000 1396 شیال طاهري / سیده کویستان شریفي  ماهیت و آثار حقوقي قراردادهاي مجوز بهره برداري  10408  273
دامنه حقوق رقابت در بازارهاي رقابت پذیر و رقابت  10745  274

 ناپذیر 
 160000 1396 محمد صادقي 

حق انصراف مصرف کننده در حقوق ایران و اتحادیه  11279  275
 اروپا 

 200000 1397 دکتر حیدر باقري اصل / دکتر سعیده باقري اصل 
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حقوق رقابت و مسئولیت مدني ناشي از نقض قواعد  11903  276
 آن

 140000 1398 دکتر فضه سلیمي 

بررسي محدودیت هاي توافقات عمودي در حقوق  13527  277
 ابت ایران و اتحادیه اروپارق

 145000 1401 دکتر جواد حاضري

 حقوق تجارت بین الملل،حقوق  اقتصادی و سرمايه گذاری 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 290000 1391 ترجمه دکتر امیر ارجمند حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 5361  278

 165000 1392 بهنام حبیبي دکتر تحلیل اقتصادي حقوق خصوصي 5925  279
حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین  8057  280

 المللي کاال
 160000 1394 دکتر داود اندرز

منابع و اصول مطالعه »1حقوق عمومي اقتصادي جلد 8511  281
 «تطبیقي ایران و فرانسه

 210000 1398 دکتر روح اهلل موذني

رهایي پیرامون گفتا» 2جلد حقوق عمومي اقتصادي 12487  282
 «نهادهاي تنظیمي درحقوق فرانسه، ایران و آمریکا

/ دکتر سیده زهرا پور رشید/ دکتر روح اهلل موذني
 لیال فقیه عبدالهي

1399 145000 

طبق » حقوق متحد الشکل بیع بین المللي کاال 8900  283
 «ملل متحد 1980کنوانسیون

 455000 1398 ترجمه دکتر همایون مافي

 30000 1394 مهدي تلبا ات اسنادياعتبار 8999  284
  36000 1394 فاطمه موسوي آراء داوري غیر قابل اجرا در قلمرو تجارت بین الملل 9116  285
  125000 1394 دکتر علیرضا حسني/ مهشید قطبي راوندي نقش تجارت بین المللي در توسعه اقتصادي 9155  286
ي مسئولیت شرکتها»حقوق تجارت بین الملل  9277  287

 «چندملیتي 
 145000 1394 دکتر رحیم باغبان

 455000 1399 حسین اسماعیل نسب مجموعه مهمترین اسناد کاربردي حقوق تجاري 9362  288
 30000 1395 دکتر علي پورقصاب امیري / محمد رسول ایزدي روشهاي حل و فصل اختالفات تجاري بین المللي 9433  289
 105000 1395 حسن سلیماني/مهسا اکبري دکتر حقوق اعتبارات اسنادي 9434  290
مجموعه قوانین کاربردي حقوق تجارت بین الملل  9484  291

 «جلدي2»
دکترعلیرضا حسني/ محمد غالمي بهنمیري/ رضا 

 بیک پور
1402 1790000 

   380000 1397 دکتر همایون مافي مجموعه مقاالت منتخب در حقوق تجارت بین الملل 9500  292
اري خارجي و حفاظت از محیط زیست در سرمایه گذ 9502  293

 حقوق بین الملل
 265000 1395 دکتر سمیرا محسن پور

 45000 1395 دکتر میثم اقبالي/ بیتا قنبري ماهیت تجارت خدمات از منظر حقوق بین الملل 9515  294
مجموعه اسناد کاربردي ضمانت نامه و پرداخت هاي  9656  295

 بین المللي
یدي/ سید محمدحسن مهرداد سیاوشي/ مهدي سع

 خلخالي
1395 30000 

  30000 1395 الهام صدري LLMآشنایي با مقطع تحصیلي  9581  296
  55000 1395 سید احسان حسیني مباحث ضروري حقوق تجارت بین الملل 9715  297
298  9771 

 
ترجمه سید یاسر شریفي قلعه سري/ کیوان  سازمان تجارت جهاني

 ابراهیمي ارمي
1395 50000  

دکتر سید حسن حسیني مقدم / دکتر سید هادي  اعمال قواعد امري در داوري تجاري بین المللي  10086  299
 پژومان / مقداد نظري 

1396 55000 

جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین الملل سرمایه  10161  300
 گذاري 

 35000 1396 شقایق گلزار 

 290000 1397 یل نعمت اللهي ترجمه اسماع حقوق بیع کاال در انگلستان  11072  301
 75000 1397 گالویژه الماسي / مرضیه شیخ محمدي دعاوي مطروحه در اعتبارات اسنادي و حل و فصل آن  11124  302
 80000 1397 دکتر مسعود زماني / شقایق فدوي حسیني  راهنماي تنظیم شرط داوري در قراردادهاي بین المللي  11178  303
 90000 1397 زهرا تفاح  رویه ها در حقوق تجارت بین الملل نقش الزام آوري  11234  304
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تحلیل رویکرد نظام حقوقي ایران نسبت به اعتبار  11697  305
 اسنادي و ضمانت نامه بانکي 

 205000 1398 دکتر فرشته گروئي 

 170000 1398 دکتر محمد حسین وکیلي مقدم بررسي جایگاه حقوق نرم در تجارت بین الملل 11866  306
 -بررسي فقهي »مباني و قواعد نقل و انتقال ارز  11940  307

 «حقوقي
 130000 1398 دکتر سجاد عسکري

 235000 1398 وحید نصیريترجمه  مختصر بر حقوق و اقتصاد 12047  308
 اقتصاد سیاسي توسعه نیافتگي در جنوب جهاني 12117  309

 «رسانه -سوداگري -مجموعه دولت »
محمود / دکترمحمد رضا سعید آباديترجمه 
 جوادي

1399 145000 

اظهار نظرهاي عمومي کمیته حقوق اقتصادي ،  12226  310
 اجتماعي و فرهنگي

 380000 1399 سپیده والیي/ دکتر لیال علي کرمي

روش هاي جایگزین حل و فصل اختالفات در حقوق  12337  311
 بین الملل اقتصادي

 220000 1399 دکتر مرتضي کارخانه/ دکترمحمدرضاحسیني

ویژه دانشجویان »حقوق بین الملل اقتصادي 12369  312
 «کارشناسي ارشد حقوق بین الملل

 110000 1399 دکتر نازآفرین ناظمي

کنوانسیون »حقوق متحد الشکل قراردادهاي بیع  12685  313
راجع به قراردادهاي بیع بین المللي  سازمان ملل متحد

 «کاال

 70000 1400 دکتر مهدي فالح خاریکيترجمه 

بیع  نوانسیون هايدرکضمانت اجراهاي نقض قرارداد  13252  314
 بین المللي کاال و حقوق ایران

 140000 1401 دکتر فرشاد فارساني

سازو کارهاي حقوقي  کاهش ریسک در تجارت بین  13272  315
 الملل

 250000 1401 سعید چاچ/ دکتر ابراهیم عبدي پور فرد

ردي تحلیل اقتصاد رفتاري در حقوق خصوصي رویک 13330  316
نوین به حقوق اموالقراردادها و مسئولیت مدني  از 

 دیدگاه علم  روانشناسي

 110000 1401 دکتر فرهاد ایران پور

 درس هایي از اصول قراردادهاي بازرگاني بین المللي 13428  317
 «مطالعه تطبیقي با فقه اسالمي و حقوق ایران»

 175000 1401 دکتر قادر شنیور

 175000 1401 سمیه رحمانیان و شرکت هاي چند ملیتيحقوق محیط زیست  13522  318
 390000 1402 دکتر مهرزاد ابداليترجمه  «واژه نامه»زبان  حقوق و اقتصاد  13622  319
  حقوق بانکی 

 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 80000 1394 محسن شاه محمودي حقوق بانکي 8655  320
در حقوق »توقف بانک هاتحلیل و بررسي ابعاد حقوقي  9049  321

 «ایران و انگلیس
 165000 1394 محمد رضا مقیمي

 40000 1396 امیر علي میرزایي پري حقوق کارت هاي اعتباري بانکي بین المللي 9900  322
 155000 1398 دکتر فهیمه فیروزبخت  حقوق انتقال الکترونیکي وجوه  11700  323
به اعتبار  تحلیل رویکرد نظام حقوقي ایران نسبت 11697  324

 اسنادي و ضمانت نامه بانکي 
 205000 1398 دکتر فرشته گروئي 

 155000 1399 دکتر علیرضا حسین بیکي قرادادهاي مشارکت بانکي در منظر رویه قضایي 12246  325
مباني ، مقدمات، »حقوق دارایي هاي رمزنگاري شده  13612  326

 «قواعد ، مقررات
 155000 1401 دکتر مهدي آذرنژاد

 حقوق حمل و نقل زمینی ، هوايی و دريايی 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 300000 1398 دکتر ابراهیم تقي زاده حقوق حمل و نقل دریایي 5923  327
  81000 1395 بهاره قدس کشتي هاي توقیف شده در عرصه ي حقوق دریایي 9364  328
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متصدي حمل تاثیر قراردادهاي خصوصي بر مسئولیت  9614  329
 و نقل جاده اي کاال

  150000 1395 دکتر امیر خواجه زاده

 215000 1395 دکتر ابراهیم تقي زاده حقوق حمل و نقل ریلي 9720  330
مهدي سعیدي/ مهرداد سیاوشي/ سید محمد حسن  مجموعه اسناد کاربردي حمل و نقل بین المللي کاال 9755  331

 خلخالي

1395 264000 

یقي شروط ضمني در اجاره کشتي به تحلیل تطب 11187  332
 انضمام چند قرارداداجاره کشتي 

 95000 1397 دکتر مسعود زماني / طلوع ابطحي 

سازمان بین المللي دریانوردي  در بستر کنوانسیون  12003  333
 حقوق دریاها

 155000 1398 / دکتر حمیدرضا اکبرپور میرعباسي باقر دکترسید

هاي سازمان بین المللي  موضوع شناسي کنوانسیون 12217  334
 1982در پرتو کنواسیون حقوق دریاها  دریانوردي

 100000 1399 دکتر حمیدرضا اکبر پور /دکتر احسان کامراني

جایگاه بارنامه ها در حقوق ایران و اسناد بین المللي و  13021  335
 توثیق آن

 115000 1401 دکتر علي پاشاه خاني زاده

 145000 1402 دکتر محمد صقري «عالیت ها و دفاتر تجارتيتاجر، ف»1حقوق تجارت  13685  336

 حقوق گمرکی 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 170000 1394 سعیده غیب غالمي حقوق گمرکي 9060  337
  40000 1394 دکتر علیرضا حسني/ حامد برومند قانون امور گمرکي 9148  338
صادرات و واردات و  مجموعه قوانین کاربردي حاکم بر 9847  339

 امورگمرکي
دکتر علیرضا حسني / محمد غالمي بهنمیري / 

 رضا بیک پور
1401 575000 

مسئولیت مدني گمرک و نهادهاي مرتبط در فرآیند  10820  340
 ترخیص کاال 

 235000 1396 حسام مختاري 

در »تعرفه هاي ترجیحي و یکپارچگي نظام تعرفه ها 13020  341
 «سازمان تجارت جهاني 

 110000 1401 حسین اسماعیل نسب

 حقوق ثبت
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 105000 1401 محمد رضا سماواتي پور نگرشي بر قانون افراز و تفکیک امالک مشاع 6886  342

 290000 1401 مصطفي اصغرزاده بناب ـ دعاوي مربوط به امالک 1حقوق ثبت کاربردي ج  6583  343

 260000 1401 مصطفي اصغرزاده بناب ـ دعاوي مربوط به اسناد 2ثبت کاربردي ج  حقوق 7343  344
ثبت امالک و  – 1درآمدي بر حقوق ثبت ایران ج  9906  345

 اسناد
  140000 1398 بهمن رازاني

 440000 1397 محمد حسن بهادر / مصطفي اعظمي قره تپه  ثبت اسناد و امالک در آیینه سایر قوانین  11277  346
 180000 1401 دکتر حمید ابهري / دکتر مهدي فالح خاریکي  حقوق ثبت امالک و اسناد  11681  347
نظام حقوقي تملک امالک واقع در طرح هاي عمومي  11911  348

با رویکرد ویژه بافت هاي فرسوده » و عمراني
 «شهري

 185000 1398 حسن رضا انتظار یزدي

 حقوق تطبیقی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 150000 1400 دکتر محمد تقي رفیعي حقوق تطبیقي 6300  349
استدالل قضایي)در دونظام بزرگ حقوقي صورتگرا و  7936  350

 واقع گرا (
 225000 1392 محمدرضا محمد غفوري

 290000 1393 الیاس نوعي / محمد نوعي در آمدي بر حقوق تطبیقي 8147  351
 90000 1396 ترجمه مهدي کشاورزي  مدني ایران و فرانسه تشابهات و اختالفات قانون  10212  352
 95000 1396 ترجمه روح اهلل موذني  «بخش قانون »ترجمه کد عدالت اداري فرانسه  10379  353
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 70000 1397 دکتر مهدي سلیمي  حقوق سنجش ) سنجش نظام هاي حقوقي ( 10854  354
 155000 1398 دکترخدیجه شجاعیان اصل عقالیي بودن در حقوق اداري نظام کامن ال 11942  355
مطابق با سرفصل هاي »درس نامه حقوق تطبیقي  12380  356

 «جدید وزارت علوم
 135000 1399 دکتر طاهره سادات نعیمي

مجموعه چکیده  نشست »در ستایش حقوق تطبیقي  12904  357
تطبیقي دانشگاه تهران  سال  حقوقموسسه  هاي 

 «1399-1400تحصیلي 

 55000 1400 سروش صفي زاده/ یي حصاريدکترنسرین طباطبا

به همراه یادداشت » تعهدات در قانون مدني فرانسه 13482  358
 «هاي ي از حقوق تعهدات ایران

 145000 1401 دکتر مهدي حسینعلي زاده طولش

 حقوق و قوانین کشورهای خارجی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
   115000 1392 مد حسن حجاریاندکترمح قانون جزاي چین 3428  359
 85000 1400 / حسین قلي نوريمحمد مهدي منتظري ترجمه فرانسه -قانون مدني و تجارتي  5690  360
 273000 1392 اصلي عباسي دکترترجمه  مباني حقوق کیفري آلمان 6621  361

 195000 1394 اصلي عباسيدکترترجمه  قانون مجازات آلمان 5721  362
قاعده اقتضاء تعقیب » سي کیفري انگلستان  آئین دادر 8855  363

» 
  160000 1394 دکتر محسن شکر چي زاده

 85000 1400 علیرضا شکر بیگي / معین مرادي )کرتویجي( قوانین کیفري ترکیه 9585  364
 90000 1396 ترجمه مهدي کشاورزي  تشابهات و اختالفات قانون مدني ایران و فرانسه  10212  365
میالدي با  1969مصوب »مجازات عراق  قانون  12593  366

 «اصالحات بعدي
 75000 1400 احمد ربیعي

با اصالحات و  1984مصوب »قانون تجارت عراق  12766  367
 «الحاقات بعدي

 65000 1400 احمد ربیعي

مجموعه قوانین عراق)شرکتها ، سرمایه گذاري،  12811  368
 اقامت(

              65000 1400 ترجمه احمد ربیعي 

 95000 1400 احمد ربیعي  مجموعه قوانین بانکي عراق 12821  369
 170000 1401 امین تاتاري/  احمد ربیعي قانون مدني عراق 13299  370

 کلیات و مقدمه علم حقوق    
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 135000 1398 دکتر ایرج گلدوزیان کلیات و مقدمه علم حقوق 4255  371

 230000 1392 دکترمحمد رضا سعیدآبادي جوامع دانش محور بسوي 5722  372

 155000 1392 دکتر محمد جواد جاوید عدالت طبیعي 6188  373

  125000 1394 دکتر محمد روحاني مقدم/ مریم آقایي بجستاني حق احکام و آثار آن 8656  374
  55000 1394 دکتر اقبال علي میرزایي مباني فلسفي تغییر قوانین 8657  375
دکترمرتضي طبیبي جبلي/ مرضیه اسماعیلیفالح /  حقوق در حریر شعر 8913  376

 فاطمه ناظر
1399 50000  

 280000 1395 ترجمه دکتر رضا شکوهي زاده نیروهاي پدیدآورنده حقوق 9821  377
پدیدار شناسي عنصر علم و آگاهي در مفاهیم و نهاد  11619  378

 هاي حقوقي 
 105000 1398 دکتر میثم نظري علوم 

 100000 1400 دکتر محمد افراس مقدمه علم حقوق 12748  379
 170000 1401 دکتر فرهاد ایران پور بازاندیشي در روش شناسي شناخت در علم حقوق 13047  380
 115000 1401 دکتر محمد خاکباز درسهایي از حقوق براي دانشجویان مقدمه علم حقوق 13254  381

 حقوق طبیعی و مکاتب فلسفی 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب دک ردیف
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کمال گرایي و بي طرفي و آثار آن در ساختار قدرت و  10443  382
 حقوق عمومي 

 115000 1398 دکتر حسین رحمت الهي / دکتر امید شیرزاد

حقوق طبیعي و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار  10855  383
 قدرت و حقوق عمومي 

 دکتر حسین رحمت الهي / دکتر احسان
 آقامحمدآقایي

1398 80000 

 فلسفه حقوق و جامعه شناسی 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 185000 1393 دکتر مهرزاد ابدالي هاي حقوقدرآمدي بر فلسفه حقوق و نظریه 5360  384

 170000 1398 ترجمه دکتر حسن خسروي فلسفه حقوق  7490  385
 240000 1397 يدکتر غفور خوئین فلسفه حقوق 8493  386
 170000 1398 مهدي نژاد خلیليترجمه  فلسفه حقوق عمومي یا فلسفه سیاسي حقوق 11932  387
مطالعه اي بر فلسفه حقوق بین »کانت و قانون صلح  12632  388

 «الملل و روابط بین الملل
دکتر مجتبي زارع / دکتر فخر الدین سلطانيترجمه 

 اشکذري
1400 165000 

 تحقیق در حقوق نگارش حقوقی و روش
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 175000 1401 راددکتر محمد صالحي آیین نگارش آراء قضائي 5032  389

 نایاب  باغيونوس قره روش تحقیق در حقوق 2261  390
 130000 1395 ونوس قره باغي اصول پژوهش حقوقي 8686  391
 35000 1394 و ح اهلل خلیلي نژاددکتر ر روش تحقیق در حقوق و علوم سیاسي 9056  392
 135000 1398 دکتر ابراهیم تقي زاده / علیرضا امام دادي روش تحقیق در علم حقوق 9717  393
 250000 1401 احمد متولي / سمانه کافتري  آموزش جامع قرارداد نویسي  10466  394
 385000 1400 احمد متولي / سمانه کافتري  آئین تنظیم قراردادهاي بین المللي  11180  395
 120000 1399 دکتر محمد حسن امام وردي ابهام زدایي از زبان حقوقي 12229  396
کامل ترین مجموعه دستورات و صورت جلسات  12251  397

مناسب براي کارآموزان قضایي، دادیاران »قضایي
 «دادسراو قضات محاکم

 نایاب  زهرا خاتوني

 آيین دادرسی مدنی
 تومان تاریخ ندهنویس عنوان کتاب کد ردیف
 665000 1397 دکتر احمد متین دفتري و بازرگاني آئین دادرسي مدني 1091  398

 130000 1398 عارفه مدني کرماني اجراي احکام مدني 3450  399

 160000 1401 دکتر عباس کریمي آیین دادرسي مدني 4302  400

 زیر چاپ  غالمرضا جالئیان جداول حقوقي 2516  401

 220000 1392 فرزانه سریردکتر  ادرسي مدنينکات مهم آیین د 3442  402

 350000 1399 سید محمدرضا حسیني ( دادرسي مدني1یادداشتهاي محکمه )ج 4529  403

  230000 1395 حسیني سید محمدرضا (دادرسي مدني2یادداشتهاي محکمه )ج 5806  404
 215000 1398 سید محمدرضا حسیني  (دادرسي مدني3یادداشتهاي محکمه )ج 10865  405
 245000 1399 مقصودپور دکتررسول 3دعاوي طاري ـ آیین دادرسي مدني 6227  406

 215000 1392 دکتر رحیم مختاري ارزیابي قضایي ادله اثبات دعوا 7893  407
 115000 1393 دکتر رحیم مختاري آیین دادرسي مدني به شیوه همجواري مقایسه اي 8050  408
 زیرچاپ  1393 هاني حاجیان کنونيقانون شوراي حل اختالف در نظم حقوقي  8146  409
 100000 1397 سید کمال خطیبي قمي تعارض ادله ي مالکیت 8539  410
 زیرچاپ 1395 دکتر جواد خالقیان تامین خسارت احتمالي 8581  411
 215000 1397 یحیي آقایي جنت مکان کتاب جامع آیین دادرسي مدني 8692  412
  30000 1394 امیر غالمي سرخه /احسان پهلواني فرد اسناد تاثیر فوت در فرایند اجراي احکام و 8889  413
 45000 1395 دکتر نادر پور ارشد امضاء ، مهر و اثر انگشت 9047  414
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 360000 1394 اباالفضل سلیمیان، سعید احمدیان وکالت و حق داشتن وکیل در فرایند دادرسي 9092  415
 اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال در رویه 9370  416

 قضایي دادستاني کل کشور
 120000 1399 دکتر حسین ذبحي/ دکتر علیرضا مظلومي رهني

 35000 1395 دکتر امیر خواجه زاده / عاطفه عسگري «مباني و معافیت ها » هزینه دادرسي  9461  417
 نایاب  علي نجات پیر محمدي / مهرداد کوناني قانون آیین دادرسي مدني در نظم حقوقي کنوني 9544  418
مباني فقهي و حقوقي امارات قضایي در نظام نوین  9580  419

 دادرسي
دکترعبدالحسین رضائي راد/دکتر میثم دوستي پور/ 

 دکتر سید حسین آل طاها
1395 35000 

 185000 1397 دکتر یوسف درویشي هویدا محشاي قانون شوراهاي حل اختالف 9653  420
 135000 1401 حمدرضا برزگردکتر حمید ابهري / م 1آیین دادرسي مدني ج  9889  421
 160000 1398 دکتر حمید ابهري 2آیین دادرسي مدني ج  9890  422
 110000 1398 دکتر حمید ابهري  3آیین دادرسي مدني ج 10444  423
 180000 1396 امیر خواجه زاده / فاطمه بینائیان اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایي 9904  424
 23000 1397 میالد مشایخ / دکتر مهدي عباس سرمدي ه با خسارت نگاهي نو به قاعد 10857  425
مقایسه دعاوي تصرف در حقوق ایران و فرانسه با  11070  426

 نگرش بررویه قضایي 
 65000 1397 اسمعیل صالحي 

بررسي نقش شهادت شهود در نظام حقوقي ایران )با  11223  427
نگاهي تطبیقي به نظام هاي حقوقي کامن ال و 

 ( سیویل ال

 30000 1397 نهال نریمان فر 

 125000 1397 شهرام گودرزي تحصیل نامشروع دلیل در دادرسي هاي مدني  11337  428
 220000 1398 علي نجات پیر محمدي/ مهرداد کوناني محشاي قانون آیین دادرسي مدني 11453  429
 145000 1398 ا سلیمي دکتر احمد پور ابراهیم / میر رض رو ش هاي جایگزین حل وفصل اختالف  11630  430
دکتر سام محمدي / دکتر سید حسن حسیني مقدم  حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران  11666  431

 / محسن ولي نیا پاشا
1398 120000 

 165000 1398 دکتر سعید کرمي «مختصر و نموداري»آیین دادرسي مدني  11811  432
 180000 1399 ي مهدي منتظر مباني فقهي شوراي حل اختالف 12159  433
 195000 1399 دکتر سام محمدي «دادرسي و وارسي»آیین دادرسي مدني  12186  434
جایگاه کتابت در میان ادله ي اثبات دعوي  و تعارض  12250  435

 با سایر ادله  از منظر فقه امامیه و حقوق ایران آن
 110000 1399 حجت االسالم و المسلمین دکتر شهریار مسلم

س قوه قضاییه در اعاده دادرسي با نگاهي به نقش رئی 12665  436
 نظریه هاي جرم شناسي

/ امیر حسین نوکار/ قدرت اهلل ابراهیمي فراني
 سجاد پرندوار

1400 60000 

هزینه دادرسي مدني در حقوق ایران  12794  437
 «مفهوم،مباني،اصول و معافیت ها»

 115000 1400 دکتر حمید ابهري/ مجید عارفعلي 

تطبیقي  اصل تغییر ناپذیري دعواي حقوقي در  بررسي 13310  438
 حقوق ایران و آمریکا

 135000 1401 دکتر صادق عرب زاده/  دکتر نصیبه محمودي

مشابهت »ادله اثبات دعوي در امور حقوقي و کیفري  13369  439
 «ها و مفارقت ها

 150000 1401 دکتر علي امیري

لعه تطبیقي مطا» تعارض قوانین در ادله ي اثبات دعوا 13615  440
 «در حقوق ایران و انگلیس

 100000 1401 سهیال دیبافر

 قضاوت، وکالت و فن دفاع
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
/ بهنام اکبري / دیبا امیر دکتر سلمان کوناني  منطق وکالت 6885  441

 حشمتي 
1397 125000 

 195000 1395 رسول افضلي مهدي ترازي / فن دفاع در امور حقوقي و کیفري 8021  442
 305000 1397 احمد فتحي  آیین وکالت  8351  443
  65000 1394 دکتر جهانبخش غالمي تحلیل حقوقي تعهدات وکیل 8687  444
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 360000 1394 اباالفضل سلیمیان، سعید احمدیان وکالت و حق داشتن وکیل در فرایند دادرسي 9092  445
 135000 1398 تر مهدي شهیدي / دکتر ایراندوخت نظري دک نظریه هاي حقوقي و لوایح  11185  446
 320000 1398 سروش ستوده جهرمي   قضاوت و میزان آن   11435  447
 85000 1398 دکتر ابراهیم رجبي تاج امیر  حق دسترسي به وکیل در تحقیقات پلیسي  11678  448
فلسفه ي قضاوت ؛ نقش دادرس در ایجاد قاعده ي  11965  449

 حقوقي
 105000 1400 اهلل چراغيدکتر ولي 

راهنماي شرکت در مسابقات شبیه »هنر استدالل 12576  450
 «سازي دادرسي هاي مجازي بین المللي

 85000 1400 علي مسعودیان ورزنه/ میالد گازرانيترجمه 

واکاوي نقش وکیل مدافع در تحقیقات پلیسي  12752  451
 «مطالعه تطبیقي»

 45000 1400 امید امامي/دکتر رضا شکري

 85000 1401 شکوفه شکري «گفت و گو با محمد هادي جعفر پور»کیمیاي وکالت  13258  452

 حقوق داوری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 105000 1392 ترجمه دکتربهزاد ساعدي بناب حل و فصل اختالفات در سازمان تجارت جهاني 5035  453
  36000 1394 فاطمه موسوي جارت بین المللآراء داوري غیر قابل اجرا در قلمرو ت 9116  454
 130000 1398 دکتر منصور وفایي / عادله علیپور  حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللي  9438  455
ماهیت و آثار تعارض دادگاههاي ملي و مراجع داوري  9583  456

 بین المللي
  135000 1395 شیال طاهري

 150000 1395 ماهور نصیري / شهاب شهابي یت قواعد موجد حقالزام مرجع داوري به رعا 9724  457
دکتر سید حسن حسیني مقدم / دکتر سید هادي  اعمال قواعد امري در داوري تجاري بین المللي  10086  458

 پژومان / مقداد نظري 
1396 55000 

فهرست مقاالت ، پایان نامه ها و کتب مرتبط با  10858  459
 1397تا 1310حقوق داوري از سال 

 135000 1397 سید محمد رضا حسیني 

 80000 1397 دکتر مسعود زماني / شقایق فدوي حسیني  راهنماي تنظیم شرط داوري در قراردادهاي بین المللي  11178  460
 85000 1398 سید حسن میرزایي  داوري در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران  11436  461
 230000 1398 دکتر مسعود اخوان فرد / رضا شهیدي صادقي  ي درآمدي بر حقوق داوري سایبر  11563  462
 120000 1398 دکتر مهدي حدادي  داوري بین المللي در نظام حقوقي ایران  11760  463
قواعد باشگاه داوري اختالفات »کتاب مرجع داوري  12038  464

 «قوانین و مقررات داوري و سازش قراردادي )کداک(
 720000 1398 زینب باقري / سمانه کافتري /احمد متولي

 45000 1399 زهرا فرمان نژاد داوري در رویه قضایي 12133  465
 185000 1401 دکتر عیسي امیني/دکتر امید رشیدي تفسیر شرط داوري 12450  466
 «المللي اصل جبران خسارت در داوري بین » 12451  467

The Principle of Compensation in 
International 

 160000 1399 کوشادکتر امیر حسین 

مطالعه تطبیقي آثار ورشکستگي بر داوري در حقوق  12630  468
 ایران و آمریکا

 80000 1400 دکتر سحر قبادي

 655000 1400 دکتر امیر حسین کوشاترجمه  داوري بین المللي 12728  469
نگاهي به نهاد ملي داوري ورزش با مطالعه تطبیقي در  12773  470

 نهادهاي بین المللي
 120000 1400 عیديمجید س

چالش »مصونیت دولت و اجراي آراي داوري ایکسید  12898  471
 «ها و راهکارها

 65000 1400 دکتر علي رهنما

با »حل و فصل اختالفات بین المللي در حوزه انرژي 12943  472
 «تاکید بر قراردادهاي نفت و گاز 

 120000 1400 محمد ولي محمديترجمه 

جراء در آراي داوري هاي ملي و اصل قطعي و الزم اال 13154  473
 بین المللي

 175000 1401 دکتر علي رسول زاده فرساد
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 200000 1401 یاسمن راثي مفیدي ازدواج با اتباع خارجي 13220  474
داوري هاي اجباري )قانوني ( مصادیق و قواعد  13250  475

 عمومي
 60000 1401 مجتبي زهره وند/ دکتر احمد زهره وند

شرح مواد قانون آیین »داخلي ایران  حقوق داوري 13449  476
 «دادرسي مدني در باب داوري

 100000 1401 دکتر سید مرتضي نعیمي

 100000 1401 سهیال دیبافر نظام ادله در داوري تجاري بین المللي 13616  477

 جزاحقوق کلیات 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 380000 1401 دکتر ایرج گلدوزیان )شومیز( محشاي قانون مجازات اسالمي 2409  478
 420000 1401 دکتر ایرج گلدوزیان محشاي قانون مجازات اسالمي ) گالینگور ( 2419  479
 نایاب  آیت اهلل فتاح مرتضوي حدود 1اسالمي ـ جمجازاتشرح قانون 2014  480

 نایاب  آیت اهلل فتاح مرتضوي قصاص 2ـجاسالميمجازاتقانونشرح 320  481

 نایاب  آیت اهلل فتاح مرتضوي دیات 3ـ جشرح قانون مجازات اسالمي 2440  482

 195000 1394 اصلي عباسيدکترترجمه  قانون مجازات آلمان 5721  483
 273000 1392 اصلي عباسي دکترترجمه  مباني حقوق کیفري آلمان 6621  484

  240000 1391 دکتر عیسي والیي جرایم و مجازاتها در اسالم 7178  485
 130000 1395 دکتر محمد نبي پور / طاهره عطاریه قانون مجازات اسالمي انطباقي 8454  486
 210000 1394 دکتر حمید مسجد سرایي / دکتر سهیل کبیري حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفري اسالم 8880  487
  185000 1394 دکتر ابراهیم تقي زاده اصول و قواعد حاکم بر مجازاتها 9072  488
 60000 1394 یوسف علي مرادیان/ فرشاد عزیزي آبي 3و2و1حقوق جزاي اختصاصي  9154  489
 245000 1395 دکتر امین گلریز «کلیات » 1شرح کامل قانون مجازات اسالمي ج 8661  490
ادله اثبات و حدود »  2شرح قانون مجازات اسالمي ج 9378  491

» 
 175000 1395 دکتر امین گلریز

» قصاص 3ن مجازات اسالمي جشرح کامل قانو 11440  492
 «جنایات

 150000 1398 دکتر امین گلریز

  40000 1396 سمانه درویشي / محمد نوروزي رشد جزایي در قانون مجازات اسالمي 9898  493
دکتر محمدرضا الهي منش / دکتر محسن مرادي  کلیات حقوق جزا  10863  494

 اوجقاز
1400 50000 

در کلیات قانون مجازات حقوق وآزادي هاي انساني  10994  495
 اسالمي 

 95000 1397 سارا سادات کلهري 

دکتر حبیب اله چوپاني مرسي/ پرفسور علي اکبر  حقوق جزاي اسالمي و تحوالت زمان  11679  496
 ایزدي فرد

1398 90000 

با مطالعه »کاربرد مباني اصولي در حقوق کیفري 12039  497
 ارتداد(موردي جرم محال )تجري(،قاعده درء اتانازي ، 

 30000 1398 کاظم خسروي/  سید محسن موسوي فر

مطالعه تطبیقي جرایم مادي صرف در حقوق ایران و  12134  498
 آمریکا

 24000 1399 سجاد لشکري آذر

نظریه ي تعطیل، تخفیف وتبدیل مجازاتهاي حدي از  12162  499
 منظر اختیارات حاکم اسالمي

 115000 1399 امیر باراني بیرانوند/ دکتر دانیال عالمیان

در قالب نقدآثارمولفین حقوق »حقوق جزاي اختصاصي  12227  500
 «جزا

 160000 1399 غالمحسین عبدالهي

 285000 1399 دکتر سید ضیاء الدین نقابتترجمه  1مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا  جلد 12314  501
 385000 1399 الدین نقابت دکتر سید ضیاءترجمه  2مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا  جلد 12315  502
 350000 1399 دکتر سید ضیاء الدین نقابتترجمه  3مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا  جلد 12316  503
زندگي من به عنوان شاهد اعدام در بدنام » بند مرگ  12452  504

 «ترین زندان آمریکا
غزاله /  دکتر حسین میر محمدصادقيترجمه 

 ایلخاني زاده
1399 60000 
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 130000 1400 دکتر زینب لکي تنزل اصل قانونمندي در پرتو ارجاع کیفري 12591  505
 35000 1400 مریم علي اکبري بررسي میزان بازدارندگي مجازات اعدام 12941  506

 حقوق جزای عمومی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 410000 1398 دکتر محمد باهري حقوق جزاي عمومينگرشي بر  1707  507
 210000 1392 احمد رحیمي مقدم دفاع مشروع در حقوق کیفري ایران 5924  508

 120000 1392 ناتري / سعید عبداهلل یاردکتر محمدابراهیم شمس حالت ضرورت و دفاع مشروع 6876  509
 180000 1391 ترجمه دکتراسماعیل یعقوبي تعلیق مجازات در دنیا 6884  510

  245000 1393 محمدرضا عدالتخواه ) جزاي عمومي ( مبسوط قانون مجازات اسالمي 8047  511
 115000 1393 دکتر اسالم مندني «مجازات ها » حقوق جزاي عمومي  8239  512
  160000 1395 امیر مهدي عزیزي شرح قانون مجازات اسالمي ) کلیات ( 8485  513
 28000 1394 دکتر شهربانو وزیري مرور زمان و نفي مرور زمان 8853  514
تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط در قانون و  9180  515

 رویه قضایي
  50000 1394 دکتر علي صفاري / حمید وارسته

 60000 1395 سعید حسین زاده سورشجاني مجازات هاي تبعي در حقوق جزاي ایران 9329  516
  280000 1395 اديعلیرضا رحماني نعیم آب کلیات قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي کنوني 9446  517
 125000 1398 دکتر حسین رنجبر / سید مهران حجازي جستارهایي در حقوق جزاي عمومي 9612  518
 400000 1401 دکتر حجت سبزواري نژاد/ مهدي سبزواري نژاد دوره کامل حقوق جزاي عمومي ایران 9657  519
520  

9942 
حقوقي معاونت در جرم از طریق ترک  –تبیین فقهي 

 فعل 
 یبا نژاد محسن د

1396 
110000 

 60000 1396 الله جاویدان / مرضیه کریمي واناني  اراده و آگاهي و نقش آن در جرایم عمدي  10743  521
 105000 1397 امین خسرو پور طهراني تحلیل مقررات ناظر بر قصاص در پرتو اهداف شریعت 11373  522
اصل قائم به » نگاهي معاصر به مجازات قصاص 11729  523

 «دن حق قصاصشخص بو
 40000 1398 آرش رستمي کمان

قانون مجازات اسالمي در نظم حقوق کنوني جلد  11865  524
 «حقوق جزاي عمومي»1

 180000 1398 علي نجات پیرمحمدي

 230000 1399 حمید محبعلي نگرشي آزموني به حقوق جزاي عمومي 12219  525
سن مرادي دکتر مح/ دکترمحمدرضاالهي منش 1حقوق جزاي عمومي  12770  526

 اوجقاز
1400 85000 

 155000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي  1حقوق جزاي عمومي ج  13037  527

 245000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي  2حقوق جزاي عمومي ج  13038  528

 205000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي  3حقوق جزاي عمومي ج 13039  529
 تعزیريراهکارهاي بهره وري در تقنین مجازات هاي  13248  530

 در پرتو مباني و اهداف کیفر
 80000 1401 مهدي مظفري اناري

 230000 1401 دکتر محمد مصدق «1،2،3»بایسته هاي حقوق جزاي عمومي  13321  531

 جرايم علیه اشخاص
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد 

 نایاب  دکتر امیرخان سپهوند جرایم علیه اشخاص 3964  532
 زیرچاپ  دکترجعفرکوشا (3و2و1ي جزاي اختصاصي )هابایسته 6470  533

مسئولیت ها و وظایف ناشي از قتل از منظر فقه و  8031  534
 قانون

 120000 1393 سید فاضل نوري

  230000 1394 علیرضا نوبهاري طهراني تعرضات جنسي در نظام کیفري ایران و انگلستان 8053  535
 215000 1393 حیدري دکتر علي مراد حقوق کیفري خویشاوندي 8452  536
 95000 1393 نرگس فهیم تداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران 8161  537
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 105000 1393 سید فاضل نوري مطالعه تطبیقي جنایت بر میت در فقه و قانون 8234  538
 325000 1394 دکتر محمد نبي پور درجه بندي سازي عنصر رواني در قتل 8851  539
 30000 1394 محمود روزبهاني یر مقدردیه مقدر و غ 8888  540
 50000 1394 دکتر محمدرضا الهي منش / هورمزد یعقوبي نژاد نمودهایي جزایي سادیسم ) دیگر آزاري ( 9101  541
  160000 1394 مهرنوش کیال مجازات اعدام در اسناد جهاني و قوانین ایران 9124  542
  45000 1394 ق ورديوحیده خواجه ح علت شناسي تجاوز به عنف 9251  543
 130000 1396 دکتر موسي عاکفي / الهام قویدل شهرکي  جرایم علیه تمامیت جسماني  10213  544
 85000 1397 مژگان کثیري تحلیل مجازات اعدام و راهکارهاي تعدیل آن  11195  545
 70000 1397 امیر احسان نژاد سازوکارهاي رسیدگي به جبران خسارت از متهمان 11376  546
دکتر محسن مرادي / دکترمحمدرضاالهي منش «3حقوق کیفري اختصاصي »جرایم علیه اشخاص  12769  547

 اوجقاز
1400 205000 

) جرایم علیه تمامیت 3 جزاي اختصاصي جلدحقوق  13042  548
 جسماني اشخاص (

 255000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي

حدود و » بایسته هاي حقوق جزاي اختصاصي  13322  549
 «قصاص

 250000 1401 ر محمد مصدقدکت

 جرايم علیه اموال و مالکیت
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 60000 1394 محمد سلیم اردشیري تصرف در مال توقیف شده 9093  550
 زیرچاپ 1388 دکتر امیر حسین رهگشار مالينگرشي بر نحوه  محکومیتهاي  2180  551
  195000 1399 حجاریان حسن دکترمحمد اسالمي کشورهاي و ایرانتخریب کیفري درحقوق 5044  552
آراءکالهبرداري وسرقت در دیوان عالي نقضعلل 6301  553

 کشور
 105000 1392 معاونت آموزش قوه قضائیه

 100000 1394 دکتر جعفر کوشا مفهوم حرز و نقش آن در جرم سرقت 7328  554
 165000 1398 زاده سورشجاعي  سعید حسین جرایم  علیه اموال و مالکیت  11508  555
حقوق کیفري اختصاصي »جرایم علیه اموال و مالکیت  12767  556

1» 
دکتر محسن مرادي / دکترمحمدرضاالهي منش

 اوجقاز
1400 270000 

جرایم علیه اموال و ) 1حقوق جزاي اختصاصي جلد 13040  557
 (مالکیت 

 260000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي

 آسايش جرايم علیه امنیت و
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  10000 1392 دکتر احد باقرزاده جرایم اقتصادي و پولشوئي 2661  558
 145000 1392 صدیقه سادات فقیه/ دکتر جمشید اصغري  بازاریابي شبکه اي 4528  559
رویکرد حقوقي و جرم شناختي به فعالیت شرکتهاي  8450  560

 هرمي
  100000 1393 امین الیاسوند

 190000 1393 نازنین میر عالئي بررسي پولشویي الکترونیکي از منظر حقوق بین الملل 8606  561
  335000 1394 دکتر ابوالفضل احمدزاده توهین به مقدسات مذهبي 8688  562
  45000 1394 عباس نوري بررسي فقهي حکم اهانت به مقدسات ادیان 8777  563
دکتررسول مظاهري کوهانستاني / سید مهدي  الت هرميماهیت و آثار معام 8914  564

 نصراصفهاني
1394 45000 

  65000 1394 قدرت اهلل نو فالح ارتشاء در بخش خصوصي 9078  565
 59000 1395 سید عباس میردهقان زمینه هاي ایجاد و گسترش پولشویي در اقتصاد ایران 9466  566
حجت االسالم دکتر محمد مهدي کریمي نیا/  ن المللتوهین به ادیان بر اساس فقه و اسناد بی 9476  567

 هادي افشاني
1395 50000 

 60000 1396 رامین بایرامي آرباطان / زهرا فالحي سامبران محشاي قانون جرم سیاسي  10330  568
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 30000 1398 دکتر سید محسن موسوي فر / کاظم خسروي قانون جرم سیاسي در بوته نقد  11501  569
نظام جمهوري اسالمي ایران در فضاي  تبلیغ علیه 12132  570

 مجازي
 28000 1399 حسن بیگدلي

حقوق کیفري »جرایم علیه امنیت و آسایش عمومي  12768  571
 «2اختصاصي 

دکتر محسن مرادي / دکترمحمدرضاالهي منش
 اوجقاز

1400 230000 

جرایم علیه مصالح ) 2 حقوق جزاي اختصاصي جلد 13041  572
 ( عمومي کشور 

 300000 1401 امبیاتيدکتر هوشنگ ش

 جرايم علیه شخصیت معنوی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  80000 1394 علي زلقي جرایم علیه اشخاص)شخصیت معنوي( 8890  573
)جرایم علیه شخصیت  4حقوق جزاي اختصاصي  جلد 9914  574

 معنوي اشخاص( 
 70000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي

دکتر محمدرضا الهي منش دکتر محسن مرادي  شخصیت معنوي اشخاص  جرایم علیه 10435  575
 اوجقاز

1400 60000 

 جرايم علیه نظام اقتصادی و نظام اجتماعی کشور
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
گذري بر: جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و  10866  576

 اجتماعي کشور 
 70000 1398 دکتر مهدي سلیمي 

دکتر سهیل کبیري/ دکتر علي اصغر شفیعي  اخالل در نظام اقتصادي کشور 11231  577
 خورشیدي

1397 235000 

 235000 1398 نبي اله غالميترجمه  دولت ها ، خشونت و فساد  » جرم حکومتي 11393  578
 205000 1398 دکتر امیر نظام براتي  حکمراني خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادي  11506  579
 115000 1398 دکتر غالمرضا  ذاکر صالحي هبردهاي مبارزه با فساد اداريرا 11901  580
نگاهي نو به جرم دریافت وجه غیر قانوني از مردم  11126  581

 توسط دولت و شهرداري ها

 120000 1400 ناصر آقا محمدي 

واکاوي جرم انگاري جرایم دولتي در پرتو اندیشه  12040  582
 سیاسي فردگرا

 145000 1398 معاذ عبدالهي

دکتر علي اصغر شفیعي / دکتر بهروز جوانمرد «جرم اقتصادي »1حقوق کیفري اقتصادي جلد 12740  583
 خورشیدي

1400 135000 

 جنبه هاي کیفري رانت اقتصادي در حقوق ایران 13301  584
 «مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیري»

 115000 1401 وحید رضواني

 2لد حقوق کیفري اقتصادي ج 13302  585
 «آیین دادرسي کیفري جرایم اقتصادي »

دکتر علي اصغر شفیعي / دکتر بهروز جوانمرد
 خورشیدي

1401 110000 

 265000 1401 دکتر میثم درزي نژادرمي تضمین امنیت ملي در مقابله با جرایم سازمان یافته 13031  586

 مسئولیت کیفری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
با نگرشي بر »شخصي بودن مسئولیت کیفري اصل 5698  587

 «قوانین کیفري فرانسه و آمریکا
دکتر بهمن / دکترمسعودمظاهري تهراني

 حسینجاني
1392 170000 

 175000 1393 دکتر فاطمه احدي اندیشه هاي نو در باب خطاي کیفري 8427  588
تأثیر اشتباه در مسئولیت کیفري در حقوق ایران و  8776  589

 انگلیس
  50000 1394 ین رزمجودکتر حس

مسوولیت کیفري اشخاص حقوقي در حقوق ایران و  8908  590
 فرانسه

 110000 1394 مهدي عبدي
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مسئولیت کیفري گروههاي تروریستي و علل حمایت  11275  591
 از آن 

 160000 1397 دکتر سید محمدرضا موسوي فرد 

 65000 1398 خاتوني پودینه زهرا  مسئولیت کیفري ناشي از انتقال بیماري ایدز  11684  592
در پرتو اسناد »واکاوي مباني مسئولیت کیفري دولت  12742  593

 «بین المللي
 225000 1400 دکتر ساالر صادقي

نگرشي نو بر مسئولیت کودکان و نوجوانان در حوزه  12915  594
 تعزیرات

 100000 1400 دکتر هوشنگ آبروشن

فري با بررسي فقهي و حقوقي مسئولیت مطلق کی 13535  595
 تاکید بر آراي دیوانعالي کشور

امیر /  سجاد پرندوار/  دکتر سید حسین هاشمي
 حسین نوکار

1401 85000 

 تعزيرات 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیرچاپ 1399 محمود بابالویي قانون تعزیرات در نظم حقوقي کنوني 8046  596
 130000 1393 دکتر علي مزیدي شرف آبادي تاجبار و اکراه در حدود و تعزیرا 8337  597
در آمدي بر کیفر تعزیر از دیدگاه امامیه و حقوق  9501  598

 موضوعه
  35000 1395 مریم فریدوني / فریده مرادي

 135000 1395 دکتر علي اکبر قاسمي اصول حاکم بر دادرسي تعزیرات حکومتي 9665  599
 40000 1395 سعید جریده اصل يتبیین فقهي حقوقي تعزیرات منصوص شرع 9745  600
اقسام و شرایط تحقق تعدد جرم تعزیري در حقوق  11570  601

 کیفري ایران و مصر
 30000 1398 دکتر یوسف نورائي 

اعمال قواعد حقوق کیفري عمومي در قلمرو  12170  602
 «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»تعزیرات

بهاره  / محمد صادق فرج پور/ دکترحسین رنجبر
 مزه زادهح

1399 215000 

 حقوق سايبر و فضای مجازی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
مسئولیت بین المللي دولت ها در قبال حمالت  8296  603

 سایبري
   45000 1393 مونا خلیل زاده

حریم خصوصي در فضاي سایبر از منظر حقوق بین  8645  604
 الملل

 50000 1394 صابر نژاددکتر بابک پور قهرماني/ علي 

آزادي اطالعات در فضاي سایبر از منظر حقوق بین  9000  605
 الملل 

 85000 1394 پري حسین پور / علي صابر نژاد 

 200000 1400 دکتر رسول ملکوتي مسئولیت مدني در فضاي سایبر 9714  606
حمله متقابل به تاسیسات هسته اي در نظام حقوق  11153  607

 الملل بین
صادقي زیازي/ دکتر عسکر جاللیان /  دکتر حاتم

 اشکان صدیقي 
1397 105000 

تحدید حمالت سایبري در چارچوب قواعد حقوق بین  11276  608
 الملل بشر دوستانه 

 180000 1397 دکتر افشین جعفري 

 230000 1398 دکتر مسعود اخوان فرد / رضا شهیدي صادقي  درآمدي بر حقوق داوري سایبري   11563  609
 90000 1400 میالد فاتحيترجمه  حقوق بین الملل اینترنت 12520  610
 315000 1400 حسین امین الرعایاترجمه  حقوق بین الملل عمومي در فضاي سایبر 12900  611
مطالعه جرم شناختي  وندالیسم سایبري و راهکارهاي  13255  612

 پیشگیري از آنها
 70000 1401 سمیه قدیم زاده

  جرايم رايانه ای
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب دک ردیف
 140000 1401 / ابوالفضل سدره نشین منشدکتر محمدرضا الهي محشاي قانون جرایم رایانه اي 7277  613
بررسي تطبیقي قانون جرایم رایانه اي در حقوق ایران  8371  614

 و حقوق بین الملل
 90000 1396 دکتر علیرضا حسني /دکتراحسان پهلواني فرد
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  140000 1398 امیر مهدي عزیزي وق کیفري جرایم رایانه ايحق 8646  615
 75000 1394 حمیده سالمي بررسي و تطبیق سرقت و کالهبرداري سایبري 8676  616
  55000 1394 دکتر عاطفه عباسي کلیماني /عاطفه اکبري جرایم سایبري 8877  617
 125000 1395 رضا زندي / مریم مشتاقيدکتر محمد  شنود غیر مجازو رویه قضایي جرایم رایانه اي 9351  618
  35000 1395 دکتر محمد مالمیر / امین امیریان فارساني جرم شناسي جرایم سایبري از منظر پیشگیري 9440  619
بررسي جرایم اینترنتي »جرم شناسي سایبري 9463  620

 «ورفتارمجرمانه
 165000 1395 احسان سلیمي / محمد سعید رستگار صولتي

بازي هاي رایانه اي بر بزهکاري و انحراف  تأثیر 9514  621
 کودکان و نوجوانان

 50000 1395 خدیجه طهماسبي قرابي/ مهدي زکوي

استناد پذیري مبادالت الکترونیک  در رویه قضایي  12969  622
 ایران

 90000 1401 دکتر مهدي وحدتي

  جرم شناسی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 320000 1398 نیاترجمه دکتر مهدي کي ایيروانشناسي قض 1  623

 195000 1397 ترجمه دکتر مهدي کي نیا شناسي نظريجرم 3  624
 70000 1392 بروجردي   ترجمه دکترمحمد رضا گودرزي تاریخ حقوق کیفري در اروپا 2515  625

 125000 3396 حمیدرضا فرخي ايشاکیان حرفه 3396  626

 120000 1392 معاونت آموزش قوه قضائیه يمدیریت استرس در دستگاه قضائ 5805  627
 210000 1392 ترجمه محمدتقي نوري جرم انگاري افراطي 6678  628

 105000 1394 کونانيسلمان دکتر علي صفاري /  درآمدي بر جغرافیاي جنایي 7493  629
  200000 1395 ترجمه حمید رضا دانش ناري / آزاده صادقي جرم شناسي جرایم یقه سفیدان 7840  630
 115000 1395 دکتر لمیاء رستمي تبریزي روان شناسي جنایي 8207  631
 50000 1397 محمد امیني قضا زدایي و جایگاه آن در نظام کیفري ایران 8335  632
 260000 1400 دکتر جاوید صالحي کلیات جرم شناسي و تئوري هاي جدید 8238  633
 95000 1395 میر روح اهلل صدیق مکتب شیکاگو 8268  634
 165000 1393 روح اهلل شفیعي / همایون شفیعي اخالط اربعه و جرم 8272  635
مهدي نجابتي/ رضا پرویزي/ امیر شایان شفیعي  تحقیقات جنایي 8356  636

 نیک
1395 300000 

 250000 1399 دکتر حمید رضا آدابي جامعه شناسي جنایي 8392  637
درآمدي بر حقوق کیفري و عدالت کیفري در  8595  638

 یزانگلستان و ویل
 300000 1398 امیر اعتمادي

  80000 1398 دکتر اسالم مندني جرم شناسي ورزشي 8605  639
آرمین علیمرداني/ علي متولي زاده/ مصطفي  ژنتیک و جرم 8644  640

 واحدي
1394 65000  

 70000 1394 سامان سیاوشي بررسي جرم شناسي سرقتهاي خشن 8659  641
  185000 1394 دکتر محمد جعفر ساعد قوق جنایينگاهي نو به اصل قانونمندي در ح 8666  642
 245000 1397 روح اهلل شفیعي دالیل ارتکاب قتل عمد 8862  643
 80000 1394 ترجمه میرروح اهلل صدیق تاریخ جرم شناسي 8907  644
 30000 1394 عاطفه اکبري قانونگذاري مبتني بر وقایع مجرمانه 8954  645
  40000 1394 محمد جوان بخت «حقوقي و جرم شناختي بررسي » مجرمان خطرناک  9033  646
 55000 1394 امین محمدي تحلیل حقوقي ، جرم شناختي اعتیاد 9058  647
 95000 1401 دکتر هادي میرزایي برزي تأملي بر جرم ناقص 9087  648
 165000 1394 ترجمه محمد جوان بخت انتقال سیاست و عدالت کیفري 9088  649
 40000 1394 دیبا امیر حشمتي الت ترمیميجرم شناسي عد 9171  650
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نهاد فرزند خواندگي در آیینه جرم شناسي و سیاست  9232  651
 جنایي

  65000 1394 رضا فروتن

  55000 1395 احسان داودیان حقوق زنداني در ایران و اسناد بین المللي  9324  652
از منظرجرم شناسي و آموزه هاي  تغذیه و جرم 9363  653

 اسالمي 
  45000 1395 تر محمدعلي حاجي ده آبادي/ رعنا ناد عليدک

ترجمه رحمان صبوحي / محمد رضواني / مرتضي  جرم ، شرمساري ، بازپذیرندگي  9392  654
 عارفي 

1396 170000 

 30000 1395 دکتر حسین فخر / ساالر صادقي قوانین جرایم ناشي از نفرت 9563  655
 195000 1395 بخت ترجمه محمد جوان جرم خشونت بار 9619  656
 145000 1395 فاطمه سوري / سعید رضا بیرانوند «مبحث حدود » تاثیر هرمسانگي در متون کیفري  9652  657
 85000 1400 ساالر صادقي بررسي حقوقي و جرم شناختي جرایم ناشي از نفرت 9744  658
 175000 1396 دکتر سلمان کوناني «cc»جرم شناسي محکومین  9892  659
 95000 1396 مهران ضیائي ینه هاي اقتصادي و اجتماعي جرمهز 9903  660
 45000 1396 حمیدرضا کریزي بزه دیده شناسي فمینیستي 9934  661
 165000 1396 یعقوب شایسته  پذیرش مجرمیت  10087  662
 120000 1396 دکتر رویا آسیائي  در آمدي بر جرم شناسي فرهنگي  10228  663
مقدماتي علوم جرم  نگرشي بر اصول و مفاهیم 10370  664

 شناختي 
 90000 1397 دکتر علیرضا میالني 

 140000 1396 ترجمه دکتر اسمعیل رحیمي نژاد / مهدي بابایي  جرم شناسي فرهنگي سبز  10376  665
 60000 1396 سید صادق اکبري  جرم شناسي حقوق کیفري عمومي  10378  666
 280000 1396 ود حیدري / روح اهلل شفیعي دکتر مسع اختالل سلوک و نافرماني مقابله اي  10465  667
 120000 1396 جالل بهادري  کشف جرم در حریم خصوصي  10551  668
 110000 1396 ترجمه دکتر عباس شیخ االسالمي / فرهاد شاهیده «مجموعه مقاالت» آینده جرم شناسي  10766  669
جرم شناسي اسالمي )گرایش نوین حقوق کیفري  11142  670

 م (ایران و جهان اسال
 150000 1397 دکتر سید محمدرضا موسوي فرد 

محرمانگي اطالعات فردي بزه دیده و شاهد و تعارض  11247  671
 آن با حقوق دفاعي متهم 

 175000 1397 دکتر لیال سادات اسدي / علي دژخواه 

 95000 1397 محبوبه جمالي  تکرار جرایم خشونت آمیز : از کنترل تا درمان  11248  672
673  

11331 
لیل جرم سب النبي در فقه اسالمي و قوانین تح

 کیفري 
دکتر عبداهلل بهمن پوري / دکتر حسین حقاني 

 خواه 
1397 

285000 

 100000 1398 دکتر نادر نوروزي / مریم فتحي  نقش انحراف جنسي در ارتکاب جرم 11500  674
 95000 1398 اباني دکتر مصطفي پیر علي / دکتر غالمحسین بی روش هاي کشف علمي جرائم   11565  675
جلوه ها و »افق هاي نوین جرم شناسي انتقادي  11693  676

 «دورنماها
 165000 1398 فرهاد شاهیده 

 115000 1398 قاسم مرادي علوم جنایي  11761  677
 180000 1398 سروش ستوده جهرمي جرایم رانندگي و مجازات آن 11914  678
 95000 1399 ي/ حسین پور باقردکترنادرنوروز روان شناسي رفتار مجرمانه 12071  679
 145000 1399 پیمان دولت خواه پاشاکيترجمه  «آثار، علل ، پاسخ ها »جرم مبتني بر نفرت  12129  680
 175000 1399 دکتر علي اکبر رحمتیانترجمه  1درآمدي کوتاه بر جرم شناسي جلد  12322  681
 160000 1399 ر رحمتیاندکتر علي اکبترجمه  2درآمدي کوتاه بر جرم شناسي جلد  12323  682
رهیافت هاي فلسفي ،حقوقي و »حق بر متفاوت بودن  12795  683

 «جرم شناختي
 70000 1400 دکتر جهانبخش هراتي 

روان شناسي »کاربرد روان شناسي در علوم جنایي  13572  684
 «جنایي و روان شناسي قضایي 

 290000 1401 دکتر لمیاء رستمي تبریزي
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   قاچاق کاال و ارز جرايم مواد مخدر و 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 190000 1392 ترجمه دکتر علیرضا علیزاده مواد مخدر و جرم 6226  685
جرایم قاچاق کاال و ارز از دیدگاه علوم جنایي و حقوق  6786  686

 کیفري

 75000 1392 معاونت آموزش قوه قضائیه

درحقوق ا »ي قاچاق کاالمطالعه تطبیقي دادرسي کیفر 9719  687
 «یران، ترکیه وعراق

  100000 1395 دکتر علیرضا آقازاده

 80000 1398 بهنام اکبري  حقوق کیفري عمومي مواد مخدر 11388  688
حقوقي در لزوم اجتناب از مصرف مواد  –اصول فقهي  12016  689

 مخدر و روان گردان
 35000 1398 محمد ترحمي / هانیه افراسیابي

 90000 1399 علي مبشري قوق کیفري ارزح 12243  690
پیشگیري از قاچاق و ورود غیر مجاز اتباع  13045  691

 «مطالعه موردي استان فارس»افغان
 65000 1401 دکتر سید محمد مهدي ساداتي

   عدالت ترمیمی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 40000 1400 ميترجمه دکترحسین غال کتاب کوچک عدالت ترمیمي 2597  692

 32000 1392 ترجمه دکترحسین غالمي نشستهاي خانوادگي )عدالت ترمیمي( 3963  693
در پرتو آموزه هاي عدالت » میانجیگري کیفري 8768  694

 «ترمیمي 
 90000 1397 موسي حسینوند

 190000 1394 رحمان صبوحي عدالت ترمیمي در نظام کیفري موضوعه ایران 8781  695
الت ترمیمي در سیاست جنایي قضایي جایگاه عد 11954  696

 جمهوري اسالمي  ایران در دادرسي اطفال و نوجوانان 
 120000 1398 مریم مژدهي فرد/ دکتر علیرضا میالني 

  جرم انگاری و پیشگیری از جرم
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 237000 1392 سیاهوئي  امريترجمه دکتر حمیدرضا ع نقش معماري در پیشگیري از جرم 5006  697

 185000 1392 ترجمه یوسف بابایي / خانم اصلي عباسي جهاني سازي و جرم 6679  698

 100000 1392 عباس کرمي پورسیار پیشگیري از جرم 8025  699
 165000 1393 دکتر علي صفاري / راضیه صابري دفاع مشروع و پیشگیري وضعي 8159  700
جنسي و خالف عفت  روش هاي پیشگیري از جرایم 8370  701

 عمومي
 230000 1394 دکتر بابک رزم ساز

  40000 1393 دکتر نادر نوروزي / رعنا نبي زاده اصل موقعیت پیش جنایي و نقش آن در ارتکاب جرم 8482  702
  55000 1394 محمد هادي نبوي جرم انگاري تروریسم 8671  703
 30000 1394 ي سقرلواقلیمه نصیر نقش سبک زندگي در پیشگیري از جرم 8672  704
 45000 1394 سعید قماشي / زهرا آقاعلیان سرمایه اجتماعي و پیشگیري از جرم 8827  705
  55000 1394 محسن رحیمي واکاوي جرم شناختي سکونتگاههاي غیر رسمي 8904  706
 200000 1394 دکتر امیر حمزه زینالي جرم انگاري در حوزه فرهنگ 8992  707
 185000 1395 ترجمه دکتر امین اله زماني/ مریم مهذب پیشگیري از جرم 9319  708
 40000 1395 حمیدرضا عباسپور مبارکه / زهرا کریمي پیشگیري از تخلفات و جرایم رانندگي 9444  709
 50000 1395 علي ایزدیار خودکشي مساعدت شده پزشکي 9694  710
 130000 1396 اصغر امیدوند نقش نهاد هاي اجتماعي در پیشگیري از جرم  10164  711
 55000 1396 امید سلطاني  دموکراسي و جرم انگاري  10211  712
 50000 1396 مهناز سعیدي راد  چالش هاي پیشگیري وضعي از جرم  10227  713
 130000 1397 محمد دانش آرا  پیشگیري از جرم در سیاست جنایي ایران  10850  714
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دیدگاه علوم انساني به موضوع پیشگیري از بروز  11505  715
 ندیشه هاي مجرمانه ا

 65000 1398 عطااهلل محمدي فردویي 

 105000 1398 دکتر سید محمدرضا موسوي فرد / مهدي طحان  رویکرد هاي پیشگیرانه جرم شناسي اسالمي  11676  716
 90000 1398 دکتر علي اصغر مهابادي کشف علمي جرایم 11966  717
 سکوت قانون وجرم انگاري قضایي در فقه وحقوق 13319  718

کیفري ایران وکشورهاي اسالمي) افغانستان ، مصر، 
 لبنان (

 140000 1401 دکتر سید نورالدین حیدري منش

 بزهکاری و بزه ديده شناسی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
احمد دکتر / ترجمه دکتر روح الدین کردعلیوند دیده شناسيبزه 1652  719

 محمدي 
1388 110000 

  40000 1396 ودرزي بروجرديترجمه دکترمحمدرضا گ ت و ناامني شهريخشون 2514  720
 165000 1392 مهدي زکوي شناسي حمایتيدیدهبزه دیدگان خاص در پرتو بزه 6634  721

 135000 1393 فرهاد شاهیده بزه دیده شناسي 8160  722
  145000 1394 باطانرامین بایرامي ار «درسایه هدفمندکردن یارانه ها »نرخ بزهکاري ایران  8915  723
  35000 1394 ترجمه یوسف علي مرادیان/ فرشاد عزیزي آبي اختالالت رفتاري و رفتار مجرمانه در  افراد جهان 9187  724
 325000 1394 ترجمه محمد تقي نوري قربانیان جرم 9231  725
  125000 1395 محسن بیات بزه دیده شناسي بیگانگان 9333  726
 275000 1395 شهریار غفاریون اصفهاني / روح اله شفیعي 1تآثیر کیفي خانواده بر بزهکاري ج  نگرشي نو به 9579  727
 420000 1397 روح اهلل شفیعي / شهریار غفاریون اصفهاني  2نگرشي نو به تآثیر کیفي خانواده بر بزهکاري ج 10851  728
ن ترجمه فرهاد شاهیده / جمعي از پژوهشگرا بزه دیدگي مهاجران  11485  729

 حقوق کیفري و جرم شناسي 
1398 90000 

 55000 1400 حسین پور باقر/ دکترنادرنوروزي نگاهي بر جامعه شناسي بزه کاري 12664  730
 135000 1401 دکتر میثم روشنيترجمه  انسان بزهکار 13253  731
 90000 1401 دکتر مهدیه وجداني فخر بزه دیده شناسي آبي 13300  732

  ا کیفرشناسی و علم زندان ه
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 140000 1392 ترجمه دکتر نجفي ابرندآبادي  کیفرشناسي  629  733
بروجردي / لیال  ترجمه دکترمحمدرضا گودرزي کیفرشناسي نوین 3283  734

 مقدادي 
1392 50000 

بروجردي / لیال  ترجمه دکترمحمدرضا گودرزي دورنماي اروپایي زندان 3284  735
 دي مقدا

1392 35000 

 80000 1394 محمد صالح اسفندیاري تحلیل جامعه شناسانه زندان 8664  736
 135000 1395 ترجمه یوسف علیمرادیان / فرشاد عزیزي آبي روانشناسي در زندان ها 9462  737
 130000 1395 معصومه محمدي تحلیل آثار حبس بر زندانیان 9634  738
 195000 1399 مهرداد ره نورد واقف/ محمد متین پارساترجمه  و مجازاتکیفرشناسي بایسته هاي زندان  12148  739
 95000 1400 دکتر محمد حسن نجاري حبس انفرادي از دیدگاه اسالم 12534  740
جایگاه خصوصي سازي نظام زندانباني در پیشگیري از  12637  741

 تکرار جرم
 35000 1400 سمانه وکیل زاده

 سیاست جنايی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 210000 1394 / اسالم مندنيدکتر سلمان کوناني  سیاست جنایي 7276  742
 170000 1391 ندا محتشمي نظریه تعامل گرایي در جرمشناسي و سیاست جنایي 7423  743

 60000 1398 ولي اله صادقي درآمدي بر سیاست جنایي توسعه مدار 8481  744
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  65000 1398 احسان شاهین پور جرایم انتخاباتيسیاست جنایي ایران در خصوص  8665  745
 100000 1394 لیال خواست خدایي «از دیدگاه عدالت کیفري و سیاست جنایي » یوژنیک  8825  746
 50000 1394 دکتر اسالم مندني سیاست جنایي امنیت مدار و نظام کیفري حقوق بشر 9145  747
  85000 1394 محمد رحماني مباني سیاست جنایي تراز 9191  748
تحلیل و ارزیابي سیاست جنایي ایران در حوزه ضبط و  9457  749

 مصادره اموال
  30000 1395 فاطمه عامري/صادق صادقي/ مهران صادقي

 55000 1395 مسعود اکبري / دکتر فاطمه قناد پاسخ دولتي به انحراف در سیاست جنایي ایران 9757  750
 تقادي و سیاسترویکردهاي نوین در جرم شناسي ان 11394  751

 جنایي 
 120000 1398 دکتر اسمعیل رحیمي نژاد

 252000 1398 دکتر فرزانه مرادي  جرایم آبي در عرضه سیاست جنایي ایران  11437  752
جستاري در کلیت سیاست جنایي در سرگرداني  12797  753

 سیاست جنایي ایران
دکتر حیدر / دکتر سید محمدرضا موسوي فرد

 حسین نوروزیان/ لطفي
1400 40000 

علي جوان جعفري / محمد طهان طرقيترجمه  «قانون» عدالت کیفري  13024  754
 بجنوردي

1401 60000 

 حقوق زنان و اطفال
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 145000 1392 دکتر مریم عباچي حقوق کیفري اطفال 1702  755
 60000 1392 ترجمه محمدتقي نوري زنان و مقوله ي جرم 5921  756

 200000 1392 عافیه سادات موسوي 2و1بزهکاري اطفال و نوجوانان  6683  757

 120000 1393 دکتر عباس حق پناهان جرم شناسي بزهکاري اطفال و نوجوانان 8336  758
دکتر مهرداد رایجیان اصلي/ حسین محمد کوره  جرم رایانه اي و بزه دیدگي زنان 8385  759

 پز/ احسان سلیمي
1398 145000  

 125000 1394 مجتبي عباسي بزهکاري اطفال 8871  760
  40000 1394 دکتر مهدي کریمي « سرقت» بزهکاري کودکان ونوجوانان 8957  761
 200000 1401 دکتر هوشنگ شامبیاتي بزهکاري اطفال و نوجوانان 9305  762
  40000 1395 زهرا کریمي / حمیدرضا عباسپور بزهکاري و بزه دیدگي زنان مطلقه 9460  763
 170000 1395 مریم عباچي مجموعه مقاالت حقوق کودک 9777  764
مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در  10896  765

 حقوق داخلي و اسناد بین المللي
 225000 1402 المیرا نقي زاده باقي 

بسترهاي تقنیني و اجرایي در حمایت از زنان بي  10055  766
 سرپرست و بد سرپرست

 145000 1396 ر مهدیه محمد تقي زاده دکت

 120000 1398 سمیرا نادري/ سمیه نادري مطالعه تطبیقي خشونت جنسي علیه زنان 11396  767
پیشگیري رشد مدار از بزهکاري کودکان و نوجوانان  11564  768

 در فضاي مجازي 
 70000 1398 سید محمد رضا علوي 

اسناد بین مطالعه تطبیقي حقوق کودک در اسالم و  12796  769
 المللي

 55000 1400 دکتر سید محمد حسیني / نسیم کثیري

نگرشي نو بر مسئولیت کودکان و نوجوانان در حوزه  12915  770
 تعزیرات

 100000 1400 دکتر هوشنگ آبروشن

سیاست جنایي ایران در قبال بزهکاري اطفال و  13329  771
 نوجوانان

 110000 1401 امین خسرو پور طهراني/ نرگس نیري

 160000 1401 الهه سادات کسائي/  تهمینه شاهپوري حمایت از حقوق کودکان در نظام عدالت کیفري 13528  772

 آيین دادرسی کیفری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 145000 1398 عارفه مدني کرماني اجراي احکام کیفري 313  773
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  نایاب 1394 لي مهاجريدکتر ع دادرسي خارج از نوبت در امور کیفري 1690  774
 200000 1400 دکتر عباس زراعت اصول آیین دادرسي کیفري 2439  775

 145000 1392 دکترمحمودآخوندي ها )شومیز(ـ اندیشه 4کیفري ـ جلددادرسيآیین 3187  776

 نایاب   دکترمحمود آخوندي  کاربردي  5آیین دادرسي کیفري ـ جلد 3188  777
 نایاب  پورکاظم مهدي ستري باید بدانندآنچه ضابطان دادگ 3722  778

  495000 1392 ترجمه حمیدرضا قراگزلو نظام عدالت کیفري و ساختار محاکم در آمریکا 5719  779
 95000 1392 معاونت آموزش قوه قضائیه مسائل قضایي بکارگیري سالح توسط مأمورن 5926  780

 230000 1398 رضا الهي منشدکترمحمد  هاي آنقرار بازداشت موقت و جایگزین 6246  781

 215000 1392 دکتر سیدرضا میري تعقیب کیفري )آیین دادرسي کیفري( 6584  782
  180000 1401 جعفر موحدي معکوس کردن بار اثبات دلیل در آیین دادرسي کیفري 8051  783
 160000 1394 دکتر مهدي سلیمي 2آیین دادرسي کیفري ج  8372  784
 135000 1394 کتر اسالم مندنيد آیین دادرسي کیفري 8607  785
  160000 1394 فرزانه مرادي توافق با متهم در پرتو نهاد داد و ستد اتهامي 8651  786
 160000 1394 محسن دیبا نژاد / یعقوب شایسته قانون آیین دادرسي کیفري در نظم کنوني 8652  787
دي دکتر محمدرضا الهي منش/ دکتر محمد مه 1آیین دادرسي کیفري ج 8660  788

 رحیمي
1397 305000 

دکتر محمدرضا الهي منش / دکتر محمد مهدي  2آیین دادرسي کیفري ج  10434  789
 رحیمي

 زیرچاپ 1397

قاعده اقتضاء تعقیب » آئین دادرسي کیفري انگلستان   8855  790
» 

 160000 1394 دکتر محسن شکر چي زاده

 165000 1394 دکتر عاطفه عباسي کلیماني بار اثبات دلیل کیفري 8984  791
  215000 1394 دکتر عاطفه عباسي کلیماني آیین دادرسي کیفري 9003  792
 80000 1394 غالمرضا فردوست علني بودن محاکمات در حقوق کیفري ایران 9151  793
 160000 1394 دکتر مهدي کریمي علل تفاوت آراء قضایي در نظام حقوق کیفري 9179  794
 45000 1394 سعیدرضا بیراوند فري ایران و فرانسهتعویق صدور حکم در حقوق کی 9250  795
  50000 1395 دکتر مهدي یوسفي مراغه 1آیین دادرسي کیفري کاربردي ج  9376  796
 95000 1395 فرشید اکبر زاده رویکرد حقوق کیفري ایران به میراث فرهنگي 9483  797
 35000 1395 اميسیروس ضرغ نقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسي کیفري 9517  798
 320000 1397 رامین بایرامي آرباطان قانون آیین دادرسي کیفري در نظم حقوقي کنوني 9545  799
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي در نظم  9617  800

 حقوقي کنوني
 200000 1401 دکتر مجتبي جهانیان

  60000 1395 دسعید رضا بیرانون آزادي مشروط در حقوق کیفري ایران و فرانسه 9685  801
 55000 1395 زهرا فالحي سامبران/ رامین بایرامي آرباطان جایگاه اصل فردي کردن کیفرها 9739  802
 125000 1395 دکتر اسمعیل رحیمي نژاد تاریخ تحوالت حقوق کیفري 9754  803
بررسي نو آوریها و دست آوردهاي قانون نحوه اجراي  9910  804

 محکومیت هاي مالي
 30000 1396 شهدي زاده / حامد اکبريدکتر علیرضا م

 زیرچاپ 1396 بهنام اکبري  1آیین دادرسي کیفري ج  9930  805
 زیرچاپ 1397 بهنام اکبري   2آیین دادرسي کیفري ج  10849  806
 105000 1396 مهدي زکوي  دادرسي هاي اختصاصي کیفري  9931  807
 55000 1396 ا زاده حسین علیائي زهر بررسي دادرسي الکترونیکي در نظام کیفري ایران  10210  808
 260000 1397 دکتر ولي اله صادقي  کیفر زدایي در ایران ) نظریه و رویه (  11019  809
دکتر ابوالحسن شاکري / سید بهامین بابایي  آیین دادرسي کیفري جلب در دادرسي کیفري ایران  11233  810

 شاهاندشتي 
1397 105000 

دکتر محمدرضا الهي منش/ وحید پایان / معصومه  آیین دادرسي کیفري اصول تفتیش و بازرسي در  11262  811
 خدنگ 

1397 120000 
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 95000 1398 زهره رنجي الماسي  اخالق عمومي در حقوق کیفري  11389  812
 330000 1398 دکتر سید سجاد کاظمي  آیین دادرسي کیفري  11441  813
مطالعه تطبیقي در اسناد بین »حق سکوت متهم  11512  814

 «مللي و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایي ال
 170000 1398 علیرضا قرقاني 

مدل سازي در دادرسي هاي کیفري بر مبناي قدرت و  11566  815
 آزادي 

 195000 1398 دکتر الهه دبیرزاده 

 85000 1398 دکتر ابراهیم رجبي تاج امیر  حق دسترسي به وکیل در تحقیقات پلیسي  11678  816
 145000 1398 دکتر ابراهیم رجبي تاج امیر  ل و موازین حقوقي حاکم بر کاربرد سالح اصو 11762  817
 310000 1398 علي نجات پیر محمدي  قانون آیین دادرسي کیفري در نظم حقوقي کنوني 11809  818
 230000 1398 سید محمود علوي  «بررسي قوانین کاربردي»دادرسي عادالنه  11886  819
 255000 1398 دکتر ابراهیم رجبي تاج امیر دادگستري در نظام حقوقي ایران تکالیف ضابطان 12048  820
 160000 1399 محسن رحیمي نخستین قوانین کیفري ایران 12149  821
 33000 1399 سامان صیدي/  قدرت اهلل ابراهیمي فراني مباني امنیت قضایي در تحقیقات  مقدماتي 12368  822
توسط مامورین »الحبایسته هاي قانون بکارگیري س 12478  823

 «نیروهاي مسلح در موارد ضروري
 15000 1400 یونس مرادي

/ دکتر عبدالرضا جوان جعفري بجنورديترجمه  دادگاه هاي حل مساله و نظام عدالت کیفري 12751  824
 پریزاد کاوسي خسرقي

1400 115000 

 170000 1400 میرزادکتر طیبه بیژني /دکتر شهرام محمدي ترافعي شدن آیین دادرسي کیفري 12903  825
 80000 1400 دکتر وحید نکونام صالحیت در امور کیفري 12914  826
با نگاهي به »نقش مواعد در تسریع تحقیقات مقدماتي 13480  827

 «قانون آیین دادرسي کیفري فرانسه
 135000 1401 مصطفي امین پور

مهلت هاي دادرسي و صدور راي در دادگاه هاي  13534  828
 کیفري و آثار آن

 95000 1401 ي محمد رحیمي پورعل

 170000 1401 دکتر محمد مصدق «کلیات و دادسرا» 1آیین دادرسي کیفري جلد  13568  829
تحقیقات مقدماتي؛  » 2آیین دادرسي کیفري جلد 13569  830

 «صالحیت رسیدگي در دادگاه هاي کیفري و..
 240000 1401 دکتر محمد مصدق

له اثبات دعوا و اد»  3آیین دادرسي کیفري جلد  13570  831
 «اجراي احکام کیفري

 240000 1401 دکتر محمد مصدق

مطالعه تطبیقي قرارهاي تامین کیفري در حقوق ایران  13601  832
 و فرانسه

 90000 1401 محمد عباسیان

 دادسرا ، دادستان و دادرسی عادالنه
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 310000 1392 معاونت آموزش قوه قضائیه الت دادسرادادیار اظهار نظر و تشکی 5802  833

 180000 1392 دکتر سید حسن هاشمي حق  دادرسي منصفانه در شرایط اضطراري 7800  834
فرآیند تعقیب انتظامي اعضاي هیات علمي دانشگاه ها  8471  835

 در ایران
  175000 1393 دکتر جواد محمودي/ سحر اسکندري آلوقره

 160000 1394 احسان محمدي کنگ سفلي نه در قلمرو کیفري ایراندادرسي عادال 9073  836
  50000 1394 دکتر محمد حسین جعفري/ رضا امین پور توقف و تاخیر دادرسي در نظام قضایي عادالنه 9188  837
 40000 1396 پدرام محمودي اصول راهبردي دادرسي منصفانه 9896  838
 125000 1398 دکتر فیض اله صالحي  سي عادالنه بررسي تطبیقي استقالل قضات و دادر 10225  839
تاملي در حقوق ایران، » جبران خسارت بي گناهان 13249  840

 «آمریکا و اسناد بین المللي
 100000 1401 احمد رضا کنارکوهي

 
مدت زمان معقول فرایند کیفري در رویه قضایي  13498  841

 2022تا  1960از سال  دادگاه اروپایي حقوق بشر
 به حقوق ایران و اسناد بین المللي ( )بانگاهي

 215000 1401 دکتر مجید مطلبي 
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حاکمیت اصول دادرسي عادالنه و منصفانه در مراجع  13575  842
 شبه قضایي کیفري

 125000 1401 دکتر غالمرضا فردوست

 حقوق سالمت و پزشکی 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 370000 1392 عباس نایب زاده باروري مصنوعيبررسي 1689  843
 145000 1392 مرتضي آموزگار تعقیب انتظامي پزشک مقصر 3804  844

 دکترشهریار اسالمي /منشدکترمحمدرضا الهي آمیز ـ اتانازيقتل ترحّم 4477  845
 تبار 

 زیرچاپ  1395

 220000 1398 منشدکتر محمد رضا الهي حقوق کیفري و تخلفات پزشکي 4535  846
 190000 1393 دکترمحمدروشن رداداستفاده از رحم جایگزین قرا 5364  847
  170000 1399 ترجمه محمد ولي محمدي شاهد خاموش )پزشکي قانوني( 8678  848
  50000 1394 دکتر عبدالحسین مرادي کوپائي بررسي فقهي وحقوقي حکم دیه جراحات پزشکي 9152  849
 زیرچاپ 1395 ردکتر شهریار اسالمي تبا مباني حقوق سالمت 9382  850
  35000 1395 لیال فیروزمند تاثیر تحریم بر سالمت و بهداشت عمومي 9442  851
بررسي فقهي ، حقوقي و اخالقي قرارداد انجماد جنین  9452  852

 و گامت
 125000 1395 دکتر سید محمد اسدي نژاد / نازیال تقوي

 140000 1395 ترجمه نیلوفر شهیدي حقوق اورژانس 9518  853
حجت االسالم دکتر محمد مهدي کریمي نیا/  ودکان حاصل از تلقیح مصنوعي ، شبه و زناک 9541  854

 سمیه امیني
1395 40000 

 50000 1395 علي ایزدیار خودکشي مساعدت شده پزشکي 9694  855
  100000 1395 دکتر انیسه مطیعي اسباب معافیت و سقوط مسئولیت مدني پزشکان 9752  856
 40000 1396 دکتر محمد سلطانیه قالب حقوقي آن اهداء جنین و 9895  857
 145000 1396 دکتر مهدیه محمد تقي زاده  مباني فقهي و حقوقي جواز تغییر جنسیت 10056  858
نظام حاکم بر  قراردادواگذاري و پیوند اعضادر حقوق  10160  859

 ایران 
 35000 1396 محسن اصغري / سمیه موسوي 

 135000 1397 دکتر محسن سیرغاني  ز در گستره حقوق بین الملل رویارویي با بیماري اید 10187  860
 105000 1400 مریم کریمي نیا / سحر کریمي نیا  مسئولیت پزشک  10201  861
 155000 1396 دکتر زهرا سادات میرهاشمي  فناوري ژنتیک انساني در آیینه فقه و حقوق  10356  862
 95000 1397 تر ایرج گلدوزیان / احمد پور ابراهیم دک گفتارهایي ناظر بر سلول هاي بنیادین  11326  863
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ایمني محیط  11538  864

 زیست جمهوري اسالمي ایران 
حسن اسکندریان / امیر موسوي / نسرین سادات 

 اسمعیل زاده / محمد حسین صنعتي 
1398 220000 

 140000 1398 دکتر احمد پور ابراهیم  سیاست جنایي در زمینه سلول هاي بنیادین  11685  865
مطالعه تطبیقي »جبران خسارت در مرگ هاي خطایي 12305  866

 «در حقوق ایران و ایاالت متحده آمریکا
 48000 1399 دکتر میر هادي قره سید رومیاني

مسئولیت هاي ناشي از انتقال بیمارهاي منجر به  12359  867
 مرگ تدریجي

 28000 1399 مفاطمه خوش کال/ مهدي براتي میاب

بررسي قلمرو مسئولیت حقوقي پزشک و پزشکیار  12541  868
 ورزشي  در حقوق ایران و آمریکا

 70000 1400 محمدرضا رستمي

 50000 1400 مریم حیدري حقوق سالمت عمومي 12577  869
 95000 1401 مهسا خوش اخالق ایجاد نظام جبران خسارت ناشي از حوادث پزشکي 13233  870
 110000 1401 محدثه نمار والت پزشکي در عدهنقش تح 13251  871

 کلیات حقوق بین الملل 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 130000 1392 دکتر فرهاد طالیي المللي کاربرديحقوق بین 317  872
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 160000 1392 دکتر نادر ساعد فلسطین و حقوق بین الملل معاصر 5804  873

 130000 1392 فاطمه رضائي پور ر اسناد حقوق بین المللبومیان و جوامع محلي د 7922  874
 260000 1392 حیدر پیري منافع ملي حیاتي و حقوق بین الملل 7822  875
 90000 1393 دکتر علیرضا دلخوش/ امید رستمي نژاد تحول در اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل 8616  876
  50000 1394 هادي دادمهر بط بین المللاعتبار سازي در حقوق بین الملل و روا 8632  877
مشروعیت مداخله دموکراتیک از منظر حقوق بین  8654  878

 الملل
 190000 1394 دکتر علي توکلي طبسي

وضعیت حقوقي دولت هاي خود خوانده در حقوق بین  8778  879
 الملل

 110000 1394 دکتر عبدالکریم شاحیدر / امینه مؤیدیان

  70000 1394 علي اکبر سیاپوش ین الملل معاصردرآمدي بر حقوق ب 8828  880
 220000 1394 دکتر سید محمد حسیني رساله اي در حقوق بین الملل اسالم 8896  881
 60000 1394 ستاره شریفان  حمایت از تنوع فرهنگي در حقوق بین الملل  9284  882
 215000 1395 ترجمه آرمین طلعت  ابعاد در حال تکامل حقوق بین الملل  9666  883
 155000 1399 ترجمه محمد سهرابي  محدودیت هاي حقوق بین الملل 12135  884
نهاد هاي اجراي قانون و چالش »امنیت مرزها  حفظ 12171  885

 «هاي فرا روي کنترل جرم
 125000 1399 محمد جوان بختترجمه 

 200000 1399 دکتر محمد صابرراد قواعد تعیین مرزهاي زمیني درآراء قضایي بین المللي 12350  886
 155000 1400 میالد فاتحيترجمه  حقوق بین الملل اینترنت 12520  887
یکجانبه گرایي در جهان معاصر و پیامدهاي آن بر  12710  888

 توسعه حقوق بین الملل
 80000 1400 دکترعلي پورقصاب امیريدکتر مهدي اشتري/ 

ایالت متحده در توسعه  -نقش دیوان دعاوي ایران  12809  889
 ي حقوق بین المللتدریج

 200000 1400 علي قهاري

 190000 1401 دکتر حسین سرتیپي  حقوق بین الملل نرم  از تئوري تا عمل  13500  890

 عمومی حقوق بین الملل
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیر چاپ 1399 دکتر عباس تدیني 2و  1الملل عمومي حقوق بین 2170  891

 150000 1394 دکتر روح اهلل خلیلي نژاد   2و1الملل عمومي  حقوق بین  9081  892
 30000 1396 دکتر مونا خلیل زاده  1حقوق بین الملل عمومي  10436  893
 115000 1396 دکتر محمد صفدري  ) کلیات (  1حقوق بین الملل عمومي  10642  894
 230000 1396 دکتر امیر ساعد وکیل  1حقوق بین الملل عمومي ج  10796  895
 240000 1396 دکتر امیر ساعد وکیل  2حقوق بین الملل عمومي ج 10797  896
 110000 1398 دکتر امیر ساعد وکیل 1درآمدي برحقوق بین الملل عمومي  جلد  11708  897
 115000 1398 دکتر امیر ساعد وکیل 2درآمدي بر حقوق بین الملل عمومي جلد  11709  898
 120000 1400 دکتر امیر ساعد وکیل 3درآمدي بر حقوق بین الملل عمومي جلد  11710  899
 60000 1399 رضا محمدي کرجي «بررسي فقهي و حقوقي »استرداد مجرمان  12152  900
 315000 1400 حسین امین الرعایاترجمه  عمومي در فضاي سایبرحقوق بین الملل  12900  901

 حقوق بین الملل خصوصی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیرچاپ 1392 / حسین کاویار  دکتر همایون مافي منابع قانوني حقوق بین الملل خصوصي 7491  902

گزیده اي از مقررات حقوق بین الملل خصوصي  8472  903
 ادیه اروپایياتح

  215000 1393 دکتر علیرضا ابراهیم گل

 50000 1393 دکتر ابراهیم موسي زاده / رزیتا کهریزي حقوق پناهندگي 8604  904
 272000 1394 دکتر فرشید سرفراز حقوق بشر مهاجران در نظام حقوق بین الملل 8861  905
 340000 1395 دي/ مهسا درويترجمه دکتر رضا مقصو حقوق بین الملل خصوصي و اینترنت 9334  906
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بررسي تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در  12027  907
 حقوق ایران

 75000 1398 معصومه رحماني نژاد/ مهدي زاهد نژاد

مسائلي در »مطالعاتي در حقوق بین الملل خصوصي 12636  908
 «باب دادرسي و داوري بین المللي

 35000 1400 دکتر نجمه رزمخواهترجمه 

حقوق بین الملل خصوصي از منظر حقوق بین الملل  12735  909
 عمومي

 80000 1400 دکتر حمید الهویي نظري

 80000 1401 مصطفي دانش پژوه تابیعت فرزندان مادران ایراني 13030  910
 200000 1401 یاسمن راثي مفیدي ازدواج با اتباع خارجي 13220  911
 90000 1401 مصطفي دانش پژوه تابعیت و جنسیت 13446  912

 حقوق سازمانهای بین المللی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیرچاپ 1400 بیگ زاده دکترابراهیم المللياساسنامه سازمانهاي بین 2533  913

  50000 1393 دکتر امیرساعد وکیل سازمانها و کارگزاریهاي ملل متحد 2697  914
 310000 1400 ر ابراهیم بیگ زاده دکت حقوق سازمان هاي بین المللي  6203  915
گزیده اي از مقررات حقوق بین الملل خصوصي  8472  916

 اتحادیه اروپایي
 215000 1393 دکتر علیرضا ابراهیم گل

  190000 1393 دکتر میر ابراهیم صدیق / محسن صبري جایگاه هنجاري اتحادیه اروپا در جامعه بین الملل 8589  917
  80000 1394 دکتر جواد محمودي ق کار اتحادیه ي اروپاگفتارهایي در حقو 8643  918
 165000 1394 مجید ملکي الملليآموزه هاي حقوق سازمان هاي بین 8993  919
 45000 1394 ترجمه علي احدي  الفباي حقوق اتحادیه اروپا  9123  920
 55000 1395 دکتر روح اهلل خلیلي نژاد الملليحقوق سازمان هاي بین 9475  921
 105000 1396 دکتر فریبا مشیرپور الملليبایسته هایي از سازمان هاي بین 9820  922
جایگاه حقوقي و صالحیت هاي شوراي عالي امنیت  10993  923

 ملي 
 120000 1397 دکتر مهدي مقدسي / احسان اکبري 

مقدمه اي بر سازمان هاي بین المللي ارتباطات و  11246  924
 فناوري اطالعات 

 160000 1397 اد بهروز اسراري ارش

سازمان هاي منطقه اي در پرتو فصل هشتم منشور  11300  925
 ملل متحد 

 100000 1397 دکتر اکبر ادیبي

رویکرد هاي » نگاهي به سازمان هاي بین المللي  11682  926
 «حقوق سیاسي 

 130000 1398 دکتر سید محمدرضا موسوي فرد

 حقوق ديپلماتیک، کنسولی و روابط بین الملل 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد یفرد

 120000 1394 دکتر منصور وفایي  حقوق دیپلماتیک  9104  927
 225000 1394 دکتر میر ابراهیم صدیق  ( 2013تا  2002روابط ایران و ترکیه ) 9115  928
 110000 1398 دکتر منصور وفایي  / عادله علیپور  حقوق کنسولي  9162  929
 40000 1394 سیامک لطفیاني/ علي لعلي در حقوق ملي و فراملي بین الملل  توافقات مقدماتي 9263  930
 25000 1396 حسین نوش آبادي  دیپلماسي  و نقشه راه در روابط بین الملل  9770  931
ترجمه دکتر همایون مافي / دکتر دیان جانباز /  حقوق بین الملل براي روابط بین الملل  10029  932

 مجتبي تویسرکاني 
1396 305000 

 115000 1399 ابوالقاسم باباتبار سرخي/ دکتر مسعود اخوان فرد «بین المللي -حقوقي »درآمدي بر دیپلماسي دفاعي  12347  933

 حقوق بین الملل کیفری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 270000 1391 پیمان نمامیان الملل کیفريحقوق بین 6931  934

 215000 1393 پیمان نمایان / سهیل کبیري حقوق بین الملل کیفري و فلسفه 8208  935
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درآمدي بر حقوق و آیین دادرسي بین المللي کیفري  8267  936
 1ج

 190000 1393 دکتر حسین فخر / دکتر داود کوهي

در آمدي بر حقوق و آیین دادرسي بین المللي کیفري  9565  937
 2ج

 160000 1395 دکتر حسین فخر / دکتر داود کوهي

درآمدي بر حقوق و آیین دادرسي بین المللي کیفري  12168  938
اصول دادرسي بین المللي و رابطه نظام هاي »3جلد 

 «ملي و بین المللي

 210000 1399 دکتر داود کوهي/ دکتر حسین فخر

 135000 1395 میثم نوروزي ضمانت اجراي تصمیمات دیوان کیفري بین المللي 8287  939
طه حقوقي دیوان کیفري بین المللي با شوراي راب 8354  940

 امنیت سازمان ملل متحد
 210000 1393 دکتر امیر حسین رهگشا

 100000 1393 دکتر ایرج رضایي نژاد صالحیت دیوان کیفري بین المللي 8573  941
  155000 1394 دکتر ابوالفتح خالقي حقوق بین الملل کیفري اختصاصي 8903  942
 135000 1394 دکتر ابوالفتح خالقي لل کیفري  عموميحقوق بین الم 8905  943
 40000 1394 زهرا آهنگري ننه کران دیوان کیفري بین المللي 8974  944
 130000 1394 مهدي زکوي / کوروش بابایي وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفري بین المللي 9149  945
درحفظ صلح وامنیت نقش سازمان جهاني پلیس جنایي  9358  946

 بین المللي
  40000 1395 محمد جعفر نعنا کار

 180000 1395 ترجمه محسن واثقي / حسن کوزه گر مفهوم بنیادین جرم در حقوق کیفري بین المللي 9712  947
دعاوي متقابل در رویه قضایي دیوان بین المللي  9909  948

 دادگستري 
 50000 1396 سوده شاملو / سارا شاملو 

آراي کیفري دادگاههاي خارجي با توجه  بررسي اعتبار 10552  949
 به صالحیت اضافي محاکم ایران 

 125000 1396 دکتر حسین رنجبر / امیر رضا ملک زاده 

دفاع مشروع در رویه ي دیوان بین المللي دادگستري  10859  950
 «با تاکید بر قضیه ي سکوهاي نفتي»

 50000 1397 دکتر امیر حسین ملکي زاده 

 110000 1397 دکتر مهسا شیروي/ اشکان آقا سید علي دربندي  ي کیفري بین المللي نسل سوم دادگاه ها 10930  951
 150000 1397 دکتر امیر ساعد وکیل  حقوق بین الملل و فلسفه  10995  952
از اوان » تجاوز نظامي و اقدامات جامعه بین المللي 11055  953

قرن بیستم تا اعمال صالحیت دیوان بین الملل 
 «کیفري 

 325000 1397 تر مجید شایگان فرد دک

 145000 1398 دکتر سید محمدرضا موسوي فرد  گفتمان هاي بین المللي حقوق کیفري معاصر  11567  954
ضمانت اجراي دیوان بین الملل کیفري در مقابله با  12151  955

 نقض حقوق بشردوستانه
 50000 1399 میثم  نوروزي/ دکتر بهزاد رضوي فرد

 105000 1399 دکتر ابوالفتح خالقي رسي جنایات بین الملليرژیم داد 12153  956
 120000 1399 دکتر ابوالفتح خالقي رژیم تعقیب و تحقیق جنایات بین المللي 12154  957
 30000 1399 محمد فخار «دادگاه صدام»دادگاه ویژه عراق  12296  958
 135000 1399 المالکي دکتر مهدي عبد/ زماني دکترسید قاسم حکومت قانون در ترازوي دیوان کیفري بین المللي 12344  959
مجموعه پژوهش در عدالت جهاني شوراي امنیت و  12434  960

اهمیت آیین تصمیم »محاکم کیفري بین المللي
 «گیري

 160000 1399 حمیدرضا قراگزلوترجمه 

 مسئولیت بین المللی معاهدات بین الملل و 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
مسئولیت بین المللي دولت ها در قبال حمالت  8296  961

 سایبري
 45000 1393 مونا خلیل زاده

 35000 1393 محسن واثقي/ حسن کوزه گر الملليحسن نیت در تفسیر معاهدات بین 8575  962
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در رویه دیوان بین المللي »مسوولیت بین المللي دولت 8681  963
 «دادگستري

 100000 1394 دکتر امیر حسین ملکي زاده

 255000 1394 دکتر حبیب اهلل احمدي مجموعه معاهدات بین المللي حقوق بشر 9230  964
 120000 1395 دکتر منصور وفایي / عادله علیپور  حقوق معاهدات بین المللي  9542  965
 50000 1396 ترجمه دکتر مهدي حدادي / سیامک کریمي مسئولیت بین المللي ناشي از اعمال منع نشده 9878  966
مسئولیت بین المللي دولتها ناشي از حقوق بشر  10031  967

 دوستانه در مخاصمات داخلي 
 130000 1396 دکتر فرنگیس منصوري 

معاهدات بین المللي در اسالم و حقوق بین الملل  11775  968
 عمومي

 110000 1398 دکتر ابراهیم موسي زاده

  حقوق فضايی، هوايی و دريايی
 تومان تاریخ ویسندهن عنوان کتاب کد ردیف
 300000 1398 دکتر ابراهیم تقي زاده حقوق حمل و نقل دریایي 5923  969
 105000 1392 دکتر حمید قنبري حقوق هوایي 6581  970

 520000 1393 دکتر سید محمد حسیني رساله اي در حقوق فضا 8549  971
 170000 1394 دکتر سهیال کوشا حقوق بین الملل هوایي 8829  972
 200000 1394 ترجمه دکتر سید محمد حسیني  سازمان هاي ماهواره اي بین الدولي  تکامل 8979  973
 210000 1394 دکتر سهیال کوشا  حقوق بین الملل فضایي  9035  974
 145000 1395 دکتر مهدي نیک نفس «مناطق دریایي» حقوق دریاها  9465  975
کالو / حمید رنجبري / دکتر مریم فاطمه فرج پور ت رژیم حقوقي بین المللي جزایر مصنوعي  11155  976

 صبح خیز 
1397 125000 

 140000 1397 دکتر علي صابر نژاد / پري حسین پور  توسعه ي حقوق بین الملل دریاها  11186  977
سید محمد حسن خلخالي/ دکترمحمدجعفر نعناکار/  مجموعه قوانین و مقررات حقوق فضا  11686  978

 متینا سادات عمادي 
1398 125000 

 150000 1399 دکتر سهیال کوشا / مرضیه کرمي  حقوق بین الملل حاکم بر سفرهاي توریستي فضایي  12072  979
 110000 1399 غالم علي عبداله زاده/ دکتر عسکر جاللیان اعمال صالحیت در منطقه شناسایي دفاع هوایي 12406  980
ه ساناز ذبیحي دکتر سید/دکتر احمد مومني راد ایران و حقوق بین الملل فضا 13029  981

 شهري
1401 120000 

 175000 1401 فرشید اکبر زاده سیاست جنایي ایران در قلمرو محیط زیست دریایي 13298  982

 حقوق بشر
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  220000 1391 دکتر امیرساعدوکیل الملليحقوق بشر، صلح و امنیت بین 2909  983
 105000 1391 پوریا عسکري / دکتر امیرساعدوکیلدکتر  ق بشرنسل سوم حقو 2910  984

  525000 1391 صلیب سرخ جهاني بشردوستانه عرفي  المللحقوق بین 4885  985
 165000 1397 آیت اهلل عمید زنجاني مباني حقوق بشر در اسالم 5363  986

 135000 1397 دکتر باقر انصاري آموزش حقوق بشر 5637  987

  155000 1393 / حمید قنبري ترجمه دکتر امیر ارجمند ني و حقوق بین المللامنیت انسا 5720  988
 85000 1392 ترجمه دکتر ویژه مباني نظري حق برخورداري از امنیت حقوقي 6081  989

 155000 1392 دیوید بیتام دموکراسي راهنماي نوآموز 6082  990

مجموعه مقاالت همایش حقوق بینالمللي بشردوستانه  6618  991
 ي)فارسي(عرف

 115000 1392 صلیب سرخ جهاني

مجموعه مقاالت همایش حقوق بین المللي  6619  992
 بشردوستانه عرفي)انگلیسي(

 240000 1392 صلیب سرخ جهاني

 290000 1392 عباس حسیني الملليدر ایران و اسناد بینحقوق حیوانات  6682  993

 205000 1394 یگانترجمه دکتر فریده شا مسئولیت جهاني براي حقوق بشر 7325  994
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 190000 1392 دکتر سید ضیاءالدین مدني حقوق بین الملل بشر و تعهدات فراسرزمیني دولت ها 7963  995
 160000 1393 دکتر جوانمیر عبدالهي / معاذ عبدالهي نسل زدایي فرهنگي 8441  996
 205000 1393 دکتر جوانمیر عبدالهي حقوق بشر و دموکراسي در جوامع چند فرهنگي 8501  997
 325000 1393 دکتر رضا اسالمي آموزش حقوق بشر 8554  998
  205000 1393 حسین نوش ابادي حقوق بشر و دموکراسي در سازمان ملل 8618  999

 70000 1394 دکتر علیرضا ابراهیمي حقوق بشر و سازمان هاي بین المللي 8650  1000
  273000 1394 دکتر ناصر قربان نیا در جستجوي حق و عدالت 8735  1001
 190000 1394 دکتر حمزه محمدي تبعیض روا در نظام حقوقي ایران 8842  1002
 285000 1394 ترجمه دکتر اصلي عباسي حقوق بشر در علم ، آموزش و فرهنگ 8873  1003
آزادي اجتماعات در نظام بین المللي حقوق بشر و  8910  1004

 سیستم حقوقي ایران
 145000 1394 دکتر رضا اسالمي / محمد مهدي کمال وند

بهره برداري از سفره هاي زیرزمیني آب مشترک میان  9086  1005
 دولتها

  160000 1394 دکتر مجتبي بابایي / دکتر حسن بابایي

 110000 1394 حسین نوش آبادي مباحث راهبردي در حوزه سیاست خارجي ، حقوق بشر 9174  1006
 45000 1395 احمديدکتر حبیب اهلل  آزادي مطبوعات در نظام حقوقي ایران 9328  1007
   50000 1395 محمدرضا خراطي مصدق و حقوق بشر 9473  1008
  60000 1395 محمد لري نژاد / سید محسن قائمي خرق «مقدمه اي بر فقه تمدن » قواعد فقه بشر دوستانه  9521  1009
  50000 1395 دکتر سید احمد حبیب نژاد / عالیه اسمعیلي زاده حقوق فرهنگي اقلیت هاي قومي 9684  1010
 220000 1400 دکتر رضا اسالمي آیا حقوق بشر 9846  1011
 40000 1396 دکتر مریم افشاري  مجموعه مقاالت کار، جنسیت و عدالت   10030  1012
مسئولیت کیفري گروههاي تروریستي و علل حمایت  11275  1013

 از آن 
 160000 1397 دکتر سید محمدرضا موسوي فرد 

 115000 1397 ج رضایي نژاد دکتر ایر حق بر توسعه  11301  1014
 150000 1398 ترجمه دکتر علي کرمي  اظهار نظرهاي عمومي کمیته رفع تبعیض نژادي 11499  1015
بهداشت زنان و کودکان در سازمان تجارت جهاني از  11504  1016

 منظر حقوق بشر 
 95000 1398 دکترعلي پورقصاب امیريسمیرا نادري / 

حقوق افراد داراي  اظهار نظرهاي عمومي کمیته 11620  1017
 معلولیت 

 272000 1398 ترجمه دکتر لیال علي کرمي 

 160000 1398 دکتر امیر ساعد وکیل حقوق بین الملل حیوانات و حیات وحش 11751  1018
 145000 1398 ثریا محمودي زیست فناوري و کرامت انساني 11906  1019
نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ از اندیشه تا  11964  1020

 اجراء
 210000 1398 امیر حسین محبعلي/ دکترسید قاسم زمانيترجمه 

 190000 1398 طاهره عزیزي نقش موسیقي در ترویج و حمایت از حقوق بشر 11997  1021
 180000 1399 سید مهران محمديترجمه  ایده اي در باب حقوق بین الملل بشر 12220  1022
 230000 1399 الهه علي کرمي/ کرمي دکتر لیال علي توصیه هاي عمومي کمیته حقوق بشر 12353  1023
 80000 1400 دکتر فریبا نواب دانشمند کمیته مشورتي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد 12518  1024
سید مهران / دکتر محمد علي کفائي فرترجمه  حقوق بین الملل بشر دوستانه 12579  1025

 محمدي
1400 105000 

 105000 1400 ن طلعتدکترآرمی حقوق بشر و وضع قانون اساسي 12628  1026
تعامل میان حق بر حفظ صلح و حق بر تنوع فرهنگي  12942  1027

 در حقوق بین الملل
 55000 1400 ستاره شریفان

حمایت کیفري از حق بر آموزش در حقوق ایران  13133  1028
 «مباني و جلوه ها »

 110000 1401 رقیه صادقي رام

 60000 1401 رها طاهري  عاتيجایگاه افراد داراي معلولیت در جامعه اطال 13257  1029
 90000 1401 محسن فریبرزي حقوق بشر چیست ؟ 13279  1030
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حقوق بین الملل زیست فناوري و حقوق اقتصادي  13475  1031
 اجتماعي بشر

 215000 1401 دکتر نوید زمانه قدیم 

دکتر یکتا / دکترشاهین مظاهري جبليترجمه  حاکمیت حقوق بشر 13493  1032
 داور فرانازنین / بهنام رودسري

1401 155000 

 230000 1401 حمید قنبري/  مرضیه قبادي «جلد اول»حقوق بشر و حمایت بین المللي از آن  13576  1033

 حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
عناصر جنایات جنگي در اساسنامه دیوان بین المللي  8052  1034

 کیفري
 495000 1397 صلیب سرخ جهاني

 276000 1394 ترجمه دکتر سید حسام الدین لساني درآمدي بر حقوق مخاصمات مسلحانه 8649  1035
حقوق  تاثیر اصول حقوق بشر دوستانه  بین المللي بر 9740  1036

 لیحاتتسخلع سالح و کنترل 
  180000 1395 دکتر سپنتا مجتهدزاده

  40000 1396 لعتآرمین ط جنگ افزارهاي سبک و امنیت انساني 9899  1037
قواعد حقوقي حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللي  10308  1038

 در نبردهاي  زمیني 
 320000 1396 دکتر عباس تدیني 

تحوالت حقوق بین »»تا جنگ سایبري  داز جنگ سر 12163  1039
المللصلح و حقوق مخاصمات مسلحانه در بیست و پنج 

 «سال اخیر

 190000 1399 حسان خواهعلي ا/ دکتر حسن سواريترجمه 

حقوق بین الملل بشر دوستانه در برابر جنگ و کاربرد  12642  1040
 تسلیحات بیولوژیک

 60000 1400 علي یحیائي

 290000 1402 دکتر علي محبي حقوق اسراي جنگي در اسالم و حقوق بشر دوستانه 13623  1041

 تروريسم  و تحريم های بین المللی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
ابعاد حقوقي تحریم هاي بین المللي شوراي امنیت  7537  1042

 )مقاالت (
 165000 1392 دکتر مهدي مومني

 360000 1392 دکتر امیر ساعد وکیل/ زهرا تحصیلي  ایران و تحریم هاي بین المللي 7866  1043
  55000 1394 محمد هادي نبوي جرم انگاري تروریسم 8671  1044
ي از اشخاص حقیقي ایراني از منظر حقوق تحریم برخ 8863  1045

 بین الملل
 145000 1394 علیرضا محمدي مطلق

 60000 1394 ترجمه دکتر مهدي اسدزاده حقوق بشر ، تروریسم و مقابله با آن 9173  1046
  35000 1395 لیال فیروزمند تاثیر تحریم بر سالمت و بهداشت عمومي 9442  1047
 135000 1398 شاهین مظاهري جبلي  منیت و حقوق بشر کمیته ضد تروریسم شوراي ا 11706  1048
تروریسم هسته اي ؛ نگاهي به آینده حقوق بین الملل  11864  1049

 کیفري هسته اي
 110000 1398 دکترپیمان نمامیان

 140000 1400 نواب محمدي ده چشمه تروریسم دولتي در آیینه حقوق بین الملل 12901  1050
ت متحده علیه تحریم هاي اقتصادي ایاال 13049  1051

 «تشریح شبکه مقررات تحریم ساز »ایران
 110000 1401 جواد حق شناس/ دکتر غالم نبي فیض چکاب

در  آثار حقوقي خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام 13303  1052
 شوراي امنیت 2231پرتو الزامات قطعنامه 

 90000 1401 احمد برزوئي

  حقوق آب
 تومان اریخت نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 80000 1400 یوسف ذوالفقاري حقوق آب 6782  1053

 85000 1394 مهزاد صفاري نیا حق بر آب آشامیدني سالم در حقوق بین الملل بشر 8952  1054
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بهره برداري از سفره هاي زیرزمیني آب مشترک میان  9086  1055
 دولتها

  160000 1394 دکتر مجتبي بابایي / دکتر حسن بابایي

 252000 1398 دکتر فرزانه مرادي  آبي در عرضه سیاست جنایي ایران  جرایم 11437  1056
 190000 1399 مهناز رشیدي امنیت آب در حقوق بین الملل 12228  1057
شرکت هاي ارائه دهنده خدمات عمومي آب و برق در  12321  1058

 آئینه نظارت قضایي
 110000 1399 قاسم ناصري کیا

  حقوق حريم خصوصی
 تومان تاریخ نویسنده ابعنوان کت کد ردیف
 130000 1392 مونا احمدلو حریم خصوصي در فقه و حقوق ایران 7753  1059
آزادي اطالعات در فضاي سایبر از منظر حقوق بین  9000  1060

 الملل 
 85000 1394 پري حسین پور / علي صابر نژاد 

 240000 1397 دکتر رضا شکري حریم خصوصي در حقوق کیفري ایران  11209  1061
حریم خصوصي در فضاي سایبر از منظر حقوق بین  8645  1062

 الملل
 50000 1394 دکتر بابک پور قهرماني/ علي صابر نژاد

 50000 1394 فرشید گودرزي مسئولیت مدني ناشي از نقض حریم خصوصي 8886  1063
 120000 1396 جالل بهادري  کشف جرم در حریم خصوصي  10551  1064
قضایي  دیوان  حریم خصوصي در رویهاز  حمایت 13561  1065

 اروپایي حقوق بشر
 140000 1401 دکتر الناز رحیم خویي

  حقوق رسانه
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 190000 1394 ترجمه محمدتقي نوري رسانه و جرم 9114  1066
 400000 1396 ترجمه دکتر هدي غفاري / فرزاد باباخاني  اصول اساسي حقوق رسانه ها  10368  1067
جایگاه حقوقي رسانه ها و تاثیر آن در بزهکاري و بزه  10410  1068

 دیدگي اطفال 
 46000 1396 امین امیریان فارساني / مژده رئیسي 

دکتر مهناز بیات کمیتکي / زین العابدین یزدان  حق بر سواد رسانه اي از تحلیل معنا تا تبیین مبنا 11194  1069
 پناه 

1397 70000 

 165000 1398 دکتر سید محمد مهدي زاده / محسن غالمي  یغات تجاري رسانه حقوق مخاطب در تبل 11569  1070
 100000 1399 علي اکبر جعفري/ دکتر علي مراد حیدري جستاري در حقوق ارتباطات 12295  1071

 عمومی حقوقکلیات 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 نایاب 1394 بيیداهلل حبی حقوق و قوانین معامالت دولتي 3449  1072

نگاهي کاربردي به قوانین و مقررات جهانگردي و  8248  1073
 هتلداري

  50000 1396 الیاس نوعي / محمد نوعي

منابع و اصول مطالعه »1حقوق عمومي اقتصادي جلد 8511  1074
 «تطبیقي ایران و فرانسه

 210000 1398 دکتر روح اهلل موذني

یي پیرامون گفتارها» 2جلد حقوق عمومي اقتصادي 12487  1075
 «نهادهاي تنظیمي درحقوق فرانسه، ایران و آمریکا

/ دکتر سیده زهرا پور رشید/ دکتر روح اهلل موذني
 لیال فقیه عبدالهي

1399 145000 

 125000 1393 دکتر احمد رضا توحیدي/ سید محسن قائمي مباني حقوق عمومي نظام هاي لیبرال 8550  1076
وي حقوق عمومي و ساختار قدرت و دولت در پرت 8647  1077

 نگرش اسالمي
 45000 1394 دکتر احمدرضا توحیدي/ فهیمه نعیمي

سلب مالکیت به سبب منفعت » حقوق اداري اموال 8977  1078
 «عمومي

 190000 1398 دکتر غالمرضا کامیار

 160000 1394 ترجمه مرتضي قاسم آبادي حمایت از مال عمومي در فقه اسالمي 8978  1079
 45000 1394 فریبا سنجري مقدم/ وحید ملکي ح در نظام حقوقي ایراننیروهاي مسل 9252  1080
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  35000 1395 هدیه سادات میر ترابي/ سبحان طیبي اصول حقوق عمومي 9325  1081
  205000 1395 ترجمه محمد مقتدر مباني حقوق عمومي در غرب 9374  1082
 165000 1395 نسید محمد مهدي غمامي و همکارا 1اندیشه هاي حقوق عمومي  ج 9520  1083
 165000 1395 ترجمه مهدي حاج زاده / مصطفي بوالحسني دموکراسي مستقیم 9718  1084
 130000 1397 سید محمد مهدي غمامي و همکاران 2اندیشه هاي حقوق عمومي  ج 11249  1085
ضوابط حاکم بر مدیریت اموال و دارائي هاي دولتي در  9610  1086

 ایران
 135000 1395 یداهلل حبیبي

 120000 1396 دکتر محمد رسول آهنگران بنیادهاي فقهي حقوقي نظم اجتماعي 9891  1087
 30000 1396 سید ابوالفضل امامي میبدي / محمد حکیمي نژاد  1تآملي بر مباني حقوق عمومي ج  9932  1088
 35000 1396 سید ابوالفضل امامي میبدي / محمد حکیمي نژاد 2تآملي بر مباني حقوق عمومي ج  9933  1089
 15000 1398 دکتر غالمرضا کامیار / عرفان کامیار اندیشه هاي ماندگار در گستره حقوق و اجتماع  10848  1090
 105000 1397 دکتر مجتبي انصاریان / سبحان طیبي  تأسیس و جانشیني دولت ها  10860  1091

 130000 1397 / احسان اکبريدکتر محمد جواد رضایي زاده درآمدي بر ابعاد حقوقي سیاست هاي کلي نظام اداري 10864  1092
تنظیم بازار بدون مداخله دولت )شناخت تغییرات  11191  1093

 نهادي (
ترجمه سیدعلیرضا شکوهیان/ حامد ادریسیان/ 

 حیدر المي 
1397 95000 

 100000 1398 ترجمه روح اهلل موذني  «حقوق اساسي فرانسه» 1حقوق عمومي جلد  11986  1094
 165000 1398 ترجمه روح اهلل موذني «اداري فرانسه حقوق» 2حقوق عمومي جلد 11987  1095
حقوق مالیه عمومي فرانسه »3حقوق عمومي جلد  11988  1096

به همراه ترجمه قانون ارگانیک مالیه )«2017چاپ 
 (2013نسخه ویرایشي

ترجمه دکتر روح اهلل موذني / دکتر سیده زهرا 
 پوررشید

1398 100000 

 160000 1400 دکتر ابراهیم موسي زاده محاضرات في القانون العام 12641  1097
حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل در فقه امامیه و  12810  1098

 حقوق موضوعه ایران
 70000 1400 منصوره ارجمندي فرد

 95000 1400 /  علي انصاريدکتر ایرج حسیني صدر آبادي حقوق عامه در ترازوي  دادستاني 12870  1099
 230000 1400 علي نادرزاده/ دکتر بابک درویشي ق عمومي در ایرانحاکمیت ملي در سیر تحول حقو 12902  1100
رویکردي » باز اندیشي در قاعده هاي  بنیادین حقوقي 12920  1101

 -خت قاعده هاي فقهي انوین به روش شناسي شن
 «حقوقي

 75000 1400 دکتر فرهاد ایران پور

قضاوت، شهادت، »ترجمه و تلخیص  تحریرالوسیله 12922  1102
 «ار، سوگندوکالت، اقر

 95000 1400 مرضیه عباسيترجمه 

کارکردهاي تنقیح قوانین و مقررات و نقش آن در  12933  1103
 تضمین اصل امنیت حقوقي

 125000 1400 دکتر رضا فرامرزي/ دکتر خیر اله پروین

 135000 1401 باددکتر بهزاد قرباني درآ/ دکتر رضا طجر لو اصول نوین حاکم بر ارتقا سالمت در معامالت دولتي 12964  1104
 360000 1401 احمد متولي آموزش جامع مناقصات 13018  1105
 260000 1401 دکتر مسعود اخوان فرد درآمدي بر حقوق مقاومت 13244  1106
حفاظت از میراث فرهنگي زیرآب در نظام حقوقي بین  13686  1107

 المللي
 210000 1402 دکتر محمد رضوي راد

 توسعه  حقوق
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 205000 1394 ترجمه دکتر فریده شایگان مسئولیت جهاني براي حقوق بشر 7325  1108

 60000 1398 ولي اله صادقي درآمدي بر سیاست جنایي توسعه مدار 8481  1109
 125000 1394 دکتر علیرضا حسني/ مهشید قطبي راوندي نقش تجارت بین المللي در توسعه اقتصادي 9155  1110
دیپلماسي محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه  9566  1111

 پایدار
 150000 1395 سبحان طیبي
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نقش صندوق جهاني بیمه محیط زیست در توسعه  9880  1112
 پایدار

 65000 1396 راضیه قرباني / دکتر علي پورقصاب امیري

جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین الملل سرمایه  10161  1113
 گذاري 

 35000 1396 شقایق گلزار 

 140000 1397 دکتر مونا آقا سعید جعفر کشفي  حقوق محیط زیست و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز  10927  1114
 140000 1397 دکتر علي صابر نژاد / پري حسین پور  توسعه ي حقوق بین الملل دریاها  11186  1115
 115000 1397 دکتر ایرج رضایي نژاد  حق بر توسعه  11301  1116
 یاسي توسعه نیافتگي در جنوب جهانياقتصاد س 12117  1117

 «رسانه -سوداگري -مجموعه دولت »
محمود / دکترمحمد رضا سعید آباديترجمه 
 جوادي

1399 145000 

بایسته ها، »سیاستگذاري توسعه پایدار در ایران  12273  1118
 «راهبردها

 160000 1399 دکتر محمد مهدي رضواني فر

اصول حقوق عمومي  برنامه هاي توسعه کشور در پرتو 12320  1119
 اقتصادي

 120000 1399 دکتر مهدیه صانعي

 اساسی حقوق
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 300000 1401 دکتر پوریاعسکري /دکتر امیرساعد وکیل  قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني 2606  1120

  290000 1392 دکترمحمد رضا حاتمي مباني مشروعیت حکومت در شیعه 3402  1121
 264000 1392 آیت اهلل عمید زنجاني (1مباني حقوق اساسي)حقوق اساسي 5009  1122

 220000 1392 آیت اهلل عمید زنجاني (2کلیات حقوق اساسي)حقوق اساسي 4534  1123

  190000 1393 آیت اهلل عمید زنجاني هاي فقه سیاسيبایسته 5362  1124
 260000 1398 دکتر حسن خسروي کراتیکوحقوق انتخابات دم 5041  1125
 165000 1392 ترجمه دکتر محمد حسین جعفري / مهسا شعباني تفسیر و نظریه حقوقي 6307  1126

 90000 1394 ترجمه دکترعلي اکبر گرجي آزادیهاي گروهي 7326  1127
 185000 1395 دکتر احمد اسدیان تحوالت تفکیک قوا 7327  1128
  110000 1398 دکتر محمد حسین جعفري یکا اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسي در ایران و آمر 7996  1129
 235000 1396 محمد امین بهمني قانون اساسي ایران از مشروطه تا امروز 8041  1130
 205000 1393 دکتر حسن خسروي آشنایي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 8165  1131
 135000 1395 دکتر داود قاسمي جستاري در حقوق اساسي 8397  1132
 160000 1393 دکتر جوانمیر عبدالهي / معاذ عبدالهي سل زدایي فرهنگين 8441  1133
 55000 1393 حمید رضا نوروزیان / محمد نوروزیان تحلیل جایگاه اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه 8476  1134
 150000 1393 وحید ملکي نقش رئیس جمهور در اجراي قانون اساسي 8590  1135
دکتر ونوس قره باغي/ دکتر محمد کاظم کاوه  تار سیاسي کشورهاي عربحقوق اساسي و ساخ 8860  1136

 پیشقدم
1394 150000 

  60000 1394 محمدرضا دولت رفتار/ مسلم آقایي طوق وظایف و اختیارات رئیس جمهور 8870  1137
آزادي اجتماعات در نظام بین المللي حقوق بشر و  8910  1138

 سیستم حقوقي ایران
 145000 1394 محمد مهدي کمال ونددکتر رضا اسالمي / 

 185000 1394 دکترسیده فاطمه فقیهي اخالق و حقوق اساسي 8980  1139
 55000 1394 محمد تقي یعقوبي / مصطفي عزیزي بررسي حقوقي و تطبیقي مسئولیت سیاسي وزیران 9084  1140
  60000 1394 فریبا سنجري مقدم / وحید ملکي پاسداري از قانون اساسي توسط رئیس جمهور 9113  1141
حقوق اساسي و تشکیالت نظام جمهوري اسالمي  9117  1142

 ایران
 180000 1398 دکترعلیرضا داداش زاده

 155000 1398 دکتر روح اهلل خلیلي نژاد 2و 1حقوق اساسي  9357  1143
مفهوم ،مباني و جایگاه مصونیت پارلماني نمایندگان  9163  1144

 مجلس
 40000 1394 مالک رحمتي

  40000 1395 مصطفي عزیزي / محمد تقي یعقوبي ي نقش مردم در نظام مردم ساالري دینيبررس 9373  1145
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مجموعه » مطالعه تطبیقي تفسیر قانون اساسي  9897  1146
 «مقاالت 

 60000 1396 ترجمه محمد حسین جعفري و همکاران

 چاپزیر 1396 دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکي 1دولت حق بنیاد  ج 9923  1147
 زیرچاپ 1396 دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکي 2دولت حق بنیاد  ج 9924  1148
 35000 1396 دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکي 3دولت حق بنیاد  ج 9925  1149
 310000 1396 دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکي «گالینگور»1دولت حق بنیاد  ج 10032  1150
 370000 1396 دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکي «گالینگور»2دولت حق بنیاد  ج 10033  1151
 330000 1396 دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکي «گالینگور»3دولت حق بنیاد  ج 10034  1152
 170000 1396 ترجمه دکتر سید مجتبي واعظي  دولت  پسامدرن  10279  1153
م بر شرکتهاي دولتي و خصوصي نظام حقوقي حاک 10445  1154

 سازي 
 160000 1396 اکبر براري 

 145000 1396 اشکان نعیمي  حقوق اساسي اقتصادي اجتماعي و مباني آن  10528  1155
 210000 1396 دکتر مقصود عبادي بشیر  بررسي حقوقي نظام مالي احزاب سیاسي  10782  1156
 95000 1396 ترجمه دکتر سعید خاني والي زاده سي ( حقوق اساسي تطبیقي ) دفتر اول : قانون اسا 10823  1157
 125000 1397 ترجمه دکتر سعید خاني والي زاده  حقوق اساسي تطبیقي )دفتر دوم : رئیس جمهور (  10853  1158
 180000 1397 سید جواد میري رستمي  شرح جامع قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  10928  1159
مورحسبیه ، مصلحت و حقوقي ا –بررسي فقهي  11252  1160

 احکام حکومتي 
 855000 1397 دکتر سید حسین هاشمي 

بررسي تطبیقي نقش رئیس جمهور در شکل گیري  11374  1161
 فرانسه و مصر(-آمریکا-قوانین)ایران

 85000 1397 شیوا امیریان

 180000 1397 علي اکبر رنجبران نظریه حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصي 11375  1162
تأمالتي »تحلیل مباني نظام جمهوري اسالمي ایران  11953  1163

در فقه سیاسي و مباني فقهي قانون اساسي  جمهوري 
 «اسالمي ایران 

 زیرچاپ 1398 دکتر محمد جواد ارسطا 

 100000 1398 ترجمه روح اهلل موذني  «حقوق اساسي فرانسه» 1حقوق عمومي جلد  11986  1164
ي اسالمي نقش ریاست کشور در نظام جمهور 12581  1165

 «با الگوي رژیم هاي پارلماني و نیمه ریاستي»ایران
 45000 1400 حسین قاسمي

 155000 1400 دکتر حسن گروسي بایسته هاي پارلمان تک مجلسي و دومجلسي 12758  1166
 120000 1401 محمدرضا ارجمندي/  دکتر رضا فرامرزي «مباني و کلیات »1حقوق اساسي  13481  1167

 اداری حقوق
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 225000 1400 بازقلعه محمد وارستهدکتردکترفرهنگ الریجاني /  محشاي قانون مدیریت خدمات کشوري 6680  1168

 145000 1392 دکتر محمدجواد رضایي زاده حقوق اداري تطبیقي 6783  1169

 460000 1393 یداهلل حبیبي شرحي بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوري 7696  1170
 170000 1400 دکتر علي بابایي مهر 1حقوق اداري ج  8297  1171
 135000 1400 دکتر علي بابایي مهر 2حقوق اداري ج  8298  1172
 220000 1396 محمد شمعي مختصر حقوق قراردادهاي اداري 8451  1173
تحلیلي بر قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان  8662  1174

 عدالت اداري
  850000 1394 محمد یزدان مهر

 50000 1394 مسلم میري چالش هاي اجراي احکام در دیوان عدالت اداري 8953  1175
 205000 1398 ساعد شهسوار حقوق تخلفات اداري 9190  1176
 60000 1395 دکتر روح اهلل خلیلي نژاد حقوق اداري 9327  1177
 140000 1398 دکترابراهیم موسي زاده درآمدي بر حقوق اداري 9432  1178
  50000 1395 دکتر عاطفه عباسي کلیماني ستني هاي کاربردي حقوق اداري ایراندان 9723  1179
 60000 1395 امیر حسن شادنوش دادرسي اداري در حوزه میراث فرهنگي 9738  1180
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ترجمه دکتر خدیجه شجاعیان / دکتر نگین شفیعي  حقوق اداري تطبیقي  10226  1181
 بافتي 

1396 205000 

 120000 1396 دکتر سید مجتبي واعظي  اداري گفتارهایي در حقوق 10275  1182
 95000 1396 ترجمه روح اهلل موذني  «بخش قانون »ترجمه کد عدالت اداري فرانسه  10379  1183
 140000 1398 دکتر آزیتا محسن زاده  دلیل و آیین اثبات در دادرسي اداري  11507  1184
 165000 1398  موذنيترجمه روح اهلل «حقوق اداري فرانسه» 2حقوق عمومي جلد 11987  1185
ارتقاي  نظارت قضایي بر مقررات دولتي، با تاکید بر 12139  1186

 کارآمدي دیوان عدالت  اداري
 165000 1399 دکتر محمد امین ابریشمي راد

حقوق استخدامي کارمندان دولت در نظام حقوقي  12150  1187
 ایران

 130000 1399 دکتر محمد وارسته بازقلعه

دیدگاههاي مختلف درباره ي جهاني  نقد و بررسي  12519  1188
 شدن حقوق اداري

 70000 1400 دکتر محمد وارسته بازقلعه

سازمان هاي اداري و محلي و دادرسي اداري در  12538  1189
 انگلستان

 65000 1400 دکتر بیژن  عباسي/ باديآامیر عسگري ده 

مباني نظري ، ساختار و شرایط قانوني »پلیس اداري 12557  1190
 «یقي حقوق فرانسه و ایرانمطالعه تطب

 85000 1400 میثا کامیاب/ دکتر محمد جاللي

 145000 1400 دکتر محمد جواد رضایي زاده اعمال اداري 12629  1191
کلیات و »1آیین دادرسي اداري)دوره قضایي ( جلد  12727  1192

 «ساختار
دکتر محمد امین /دکتر حسین آئینه نگیني

 ابریشمي راد
1400 180000 

 کار قوقح
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 95000 1401 دکتر ابوالفضل رنجبري حقوق کار 734  1193
 125000 1392 آزادي پورجعفر سازمان بین المللي کار 5691  1194

  135000 1392 ترجمه علي رحماني گفت و گوي اجتماعي در حقوق کار 6784  1195
 85000 1396 دکتر علیرضا داداش زاده «وق کار نگاهي بر سیر تحوالت حق» حقوق کار  8416  1196
 70000 1393 دکتر جواد محمودي گفتار هایي در حقوق کار ایران 8484  1197
  170000 1398 دکتر ابراهیم تقي زاده / عبدالحسین صالحي منش آیین دادرسي در اختالفات کارگر و کارفرما 8622  1198
  80000 1394 دکتر جواد محمودي اگفتارهایي در حقوق کار اتحادیه ي اروپ 8643  1199
 40000 1396 دکتر مریم افشاري  مجموعه مقاالت کار، جنسیت و عدالت   10030  1200
حقوق کارگران و بیمه شدگان  در قوانین و مقررات  13245  1201

 کار و تامین اجتماعي
 200000 1401 صادق قنواتي

 بیمه و تامین اجتماعی  حقوق
 تومان تاریخ یسندهنو عنوان کتاب کد ردیف
 150000 1399 عارفه مدني کرماني حقوق بیمه 159  1202

 155000 1392 عبدالعظیم خروشي هاي غرامتحقوق بیمه، تعهدات در بیمه 6681  1203
 135000 1393 محمد مهدي منتظري نگاهي گذرا به حقوق بیمه 8270  1204
 160000 1397 عبدالعظیم نجومي نگرشي نو بر حقوق بیمه 8520  1205
 250000 1397 دکتر سید محمد حسن مالئکه پور شوشتري بیمه مسوولیت مدني 8624  1206
کبري اباذري / دکتر عبدالحسین رضایي راد /  تحلیل فقهي حقوقي ضمان عاقله و مسوولیت بیمه  8667  1207

 دکتر سید حسین آل طاها 
1394 60000 

  50000 1394  مهسا فرجان جم مصونیت بانک هاي مرکزي در حقوق بین الملل 8674  1208
 165000 1394 دکتر رضا پرتوي زاده «ازدیدگاه فقهي و حقوقي » بیمه عمر  9098  1209
دکتر حسن سلیماني/ دکتر علي پور قصاب امیري  بیمه سایبر 9177  1210

 / سید محمد حسن خلخالي 
1394 135000 
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 115000 1395 نعیميشیوا موال کرمي / عمران  بیمه هاي مسئولیت مدني شغلي و حرفه اي 9381  1211
 75000 1397 شعله هاشمي  بیمه در فقه ، حقوق و جامعه ي امروز  10929  1212
تحیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعي در  11438  1213

 قرارداد هاي ایران 
 370000 1398 یاسر منصوري

مسئولیت مدني و بیمه ؛ جبران خسارات ناشي از  11568  1214
 حوادث رانندگي 

 225000 1400 هدي فالح خاریکي دکتر م

 100000 1398 دکتر مقصود عبادي بشیر حقوق بیمه و سرمایه گذاري انفرادي 11938  1215
حقوق کارگران و بیمه شدگان  در قوانین و مقررات  13245  1216

 کار و تامین اجتماعي
 200000 1401 صادق قنواتي

 مالیات و حقوق مالیه عمومی 
 تومان تاریخ سندهنوی عنوان کتاب کد ردیف
 170000 1401 بادامچي/ علي رنجبريابوالفضل دکتر  حقوق مالي و مالیه عمومي 2438  1217

 115000 1397 دکتر صادق منتي نژاد حقوق مالیه اختصاصي  11152  1218
 رچاپزی 1398 ایمان رحیمي نیت/  ریحانه ملک زاده رود بنه «2-مجموعه حقوق مالیاتي »  حقوق کیفري مالیاتي 11395  1219
حقوق مالیه عمومي فرانسه »3حقوق عمومي جلد  11988  1220

به همراه ترجمه قانون ارگانیک مالیه )«2017چاپ 
 (2013نسخه ویرایشي

ترجمه دکتر روح اهلل موذني / دکتر سیده زهرا 
 پوررشید

1398 100000 

با  3/12/1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  12437  1221
با اعمال نظرات ( 05/09/1399آخرین اصالحات )

 تنقیحي

 50000 1399 فرزانه  زماني علویجه/حمید داودي

مجموعه مقاالت تحلیلي در انتقاد از مقررات ،آراء و  12631  1222
 1جلد  بخشنامه هاي مالیاتي

 125000 1400 دکترمحمدرضا عباسي

قوانین مالیاتي باآخرین اصالحات )  13529  1223
 ( با اعمال نظرات تنقیحي1401/06/30مصوب

 145000  1401 فرزانه  زماني علویجه/  حمید داودي

بر »بررسي دادرسي مالیاتي در نظام حقوقي ایران  13613  1224
 «منصفانه  ياساس اصول دادرس

 1401 دکتر محسن شریعتي
 

150000 

 شهری و شهرداری و شورا حقوق
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 230000 1401 کترغالمرضا کامیارد حقوق شهري و شهرسازي 3471  1225
 120000 1392 ترجمه دکترحمیدرضا عامري زیست بوم در اسناد سازمان ملل متحد 4720  1226
 95000 1392 دکتر فرهنگ الریجاني روابط شورا و شهرداري 5365  1227
 290000 1398 دکتر سید محسن بهشتیان تملک اراضي توسط شهرداریها 6305  1228

 150000 1391 دکتر محمدجواد رضایي زاده یزي شهريحقوق برنامه ر 7164  1229
 310000 1398 غالمحسین عبدالهي محشاي قانون شهرداري 8603  1230
 80000 1400 دکتر محمد امین وحداني نیا مسئولیت مدني شهرداري در طرح تملک 8653  1231
 285000 1400 دکتر غالمرضا کامیار شهر در پرتو رویه قضایي 9635  1232
 100000 1395 محمد بافهم مدني دولت و شهرداري هامسئولیت  9815  1233
1234  9907 droit administratifdesbiens 230000 1396 دکتر غالمرضا کامیار 
مجموعه آراء هیات عمومي دیوان عدالت اداري در  11177  1235

 حوزه شهرداري ها و شوراي اسالمي شهر 
 زیرچاپ 1398 دکتر امید محمدي میالسي 

1236  
11632 

د حاکم بر وضع عوارض توسط شوراهاي اصول و قواع
 اسالمي

 زهرا میرزایي / سید عسکر عطایي 
1398 

105000 

 280000 1399 دکتر غالمرضا کامیار  حقوق ساختمان 12049  1237
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 اصالحي قانون شهرداري 101نقد و بررسي ماده  12820  1238
 «قانوني سخت در قالبي آهنین»

 70000 1400 غالمحسین عبدالهي

  و زمین شهریحقوق اراضی 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 255000 1401 عباس مبارکیان قوانین و مقررات اراضي 2523  1239

 160000 1401 عباس مبارکیان شهري زمینومقرراتقوانین 2524  1240
 290000 1398 دکتر سید محسن بهشتیان تملک اراضي توسط شهرداریها 6305  1241

 50000 1395 نسرین عسگري/ وحید ملکي نیروهاي مسلح تملک اراضي توسط 9838  1242
تغییر کاربري اراضي زراعي و باغ ها در نظام حقوقي  11939  1243

 «با تاکید بر رویه قضایي»» ایران
نادر / مهسا تدین سعدي/مهدي سهرابي درخشان

 عقیقي
1400 125000 

 45000 1400 فائزه دانشور تحلیل حق دستدارمي  با تاکید بر رویه قضایي 12521  1244
 30000 1400 ایرج کارامد مهایات افراز زماني و مکاني منافع مالي مشاعي 12753  1245
 200000 1401 دکتر محمد حسن امام وردي حقوق اراضي و امالک 13153  1246
چالش هاي  تغییر کاربري اراضي زراعي و باغات در  13611  1247

 (1398تا  1394) سال هاي  مشهد و بینالود
 110000 1401 یعتيسمیه سادات شر

 حقوق شهروندی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  45000 1394 فاطمه شجاعي حقوق شهروندي مجرمان پس از دوران محکومیت 9054  1248
 30000 1398 دکتر غالمرضا کامیار شهر و حقوق شهروندي  10409  1249
 260000 1400 میثم جعفري/ يدکتر اکبر قاسمي پیر بلوط کلیات حقوق شهروندي 12897  1250

  محیط زيست
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  230000 1392 کیخانم دکتر بل مجموعه مقاالت محیط زیست 5701  1251
 160000 1398 محمد مهدي رضواني فر مقدمه اي بر سیاست گذاري زیست محیطي 8028  1252
 310000 1399 ل آقاجانلواسماعی قوانین و مقررات منابع طبیعي 8158  1253
 570000 1393 دکتر علي بابایي مهر / حسین اسماعیل نسب مجموعه مهمترین اسناد کاربردي حقوق محیط زیست 8440  1254
 380000 1393 ترجمه دکتر محمدرضا حسیني / صادق جعفرزاده حقوق بین الملل انرژي و محیط زیست 8615  1255
 145000 1394 عوديعلي مس حقوق بین الملل محیط زیست 8775  1256
حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بین الملل  8879  1257

 بشردوستانه
 200000 1394 سبحان طیبي/ دکتر بي تا آزاد بخت

 190000 1394 دکتر فریبا مشیرپور فن آوري هسته اي و حفاظت از محیط زیست 9050  1258
 200000 1394 ت بلیکدکتر ژان حفاظت از حیات وحش از دیدگاه حقوق بین الملل 9063  1259
جرم شناسي محیط زیست وعدالت »جرایم علیه طبیعت  9074  1260

 «زیست محیطي
 190000 1394 ترجمه پیمان نمامیان / سبحان طیبي

سازو کارهاي نظارت بر اجراي تعهدات زیست  9159  1261
 محیطي دولتها

  35000 1394 دکتر مسعود راعي دهقي/ حسین عبدوس

 190000 1394 ترجمه سبحان طیبي هاني و حقوق بین المللمحیط زیست ج 9253  1262
 160000 1395 مونا دوانلو / سبحان طیبي «متون تخصصي» حقوق محیط زیست  9458  1263
سرمایه گذاري خارجي و حفاظت از محیط زیست در  9502  1264

 حقوق بین الملل
 265000 1395 دکتر سمیرا محسن پور

ن الملل توسعه دیپلماسي محیط زیست و حقوق بی 9566  1265
 پایدار

  150000 1395 سبحان طیبي

  45000 1395 محمدرضا بنایي / وحید قاسمي جزایر مصنوعي 9722  1266
  135000 1395 ترجمه دکتر نجمه رزمخواه حقوق بشر و زیست فناوري تراریخت 9725  1267
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نقش صندوق جهاني بیمه محیط زیست در توسعه  9880  1268
 پایدار

  65000 1396 علي پورقصاب امیري راضیه قرباني / دکتر

دیپلماسي محیط زیست در پرتو مذاکرات و تصمیم  10088  1269
 سازي هاي بین المللي 

ترجمه دکتر سبحان طیبي / دکتر مریم اسماعیلي 
 فرد 

1396 60000 

 140000 1397 دکتر مونا آقا سعید جعفر کشفي  حقوق محیط زیست و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز  10927  1270
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللي حقوق  10998  1271

 بشر و محیط زیست 
کیوان ابراهیمي ارمي / سید یاسر شریفي قلعه 

 سري
1397 185000 

 150000 1398 ملیکا خلیل اللهي/ دکتر محسن صادقي حمایت حقوقي از گیاهان دارویي ایراني 11402  1272
ط با ایمني محیط مجموعه قوانین و مقررات مرتب 11538  1273

 زیست جمهوري اسالمي ایران 
حسن اسکندریان / امیر موسوي / نسرین سادات 

 اسمعیل زاده / محمد حسین صنعتي 
1398 185000 

همراه با آراء »مجموعه قوانین کاربردي منابع طبیعي 12533  1274
وحدت رویه و نظریات مشورتي اداره حقوقي قوه 

 قضاییه

 105000 1400 علي نیک پور

سمانه تقي / دکتر زهرا محمودي کرديترجمه  حقوق محیط زیست فضاي ماوراي جو 12592  1275
 زاده چاري

1400 100000 

حفاظت از گونه هاي زیستي در آموزه هاي جرم  12666  1276
 شناسي انتقادي گونه هاي حیواني

 65000 1400 شراره ابطحي

راهکار حفاظت محیط 2030اهداف توسعه پایدار سند  12686  1277
 ست دریایي خلیج فارسزی

 120000 1400 دکتر شیما نادري

 175000 1401 فرشید اکبر زاده سیاست جنایي ایران در قلمرو محیط زیست دریایي 13298  1278
 160000 1401 دکتر علي کمالي حقوق محیط زیست 13419  1279
 175000 1401 سمیه رحمانیان حقوق محیط زیست و شرکت هاي چند ملیتي 13522  1280
مواد  »تحلیل اسناد بین المللي محیط زیست ناظر بر 13573  1281

 «شیمیایي ، ضایعات خطرناک و زباله هاي سمي
 120000 1401 دکتر مرتضي کارخانه/  حسیني دکترمحمدرضا

 95000 1401 دکتر عرفان شمسترجمه  درآمدي  مختصر بر حقوق محیط زیست 13574  1282

 حقوق ورزشی 
 تومان اریخت نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 80000 1398 دکتر اسالم مندني جرم شناسي ورزشي 8605  1283
 125000 1395 حمیدرضا اکبر پور  « فیفا» فدراسیون بین المللي فوتبال  9584  1284
 45000 1396 امین پازوکي / رمضان دهقان  معافیت از مسئولیت مدني در حوادث ورزشي  9879  1285
با مطالعه تطبیقي در نگاهي به نهاد ملي داوري ورزش  12773  1286

 نهادهاي بین المللي
 120000 1400 مجید سعیدي

 175000 1401 دکتر امیر ساعد وکیل حقوق جهاني فوتبال 13448  1287
مجموعه قوانین ملي ، منطقه اي و بین  »قانون فوتبال 13488  1288

 «المللي فوتبال
 320000 1401 میالد گازراني/ دکتر امیر ساعد وکیل

 170000 1401 دکتر امیر ساعد وکیل الملل ورزش حقوق بین  13571  1289

 حقوق انرژی و نفت و گاز 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیر چاپ  دکتر عباس تدیني حقوق استخراج نفت از دریاها 319  1290

 90000 1392 دکتر امیر ساعد وکیل اوپک در یک نگاه 1935  1291
 155000 1392 لي عباسياص دکترترجمه  ايحقوق هسته 5127  1292
 380000 1393 ترجمه دکتر محمدرضا حسیني / صادق جعفرزاده حقوق بین الملل انرژي و محیط زیست 8615  1293
 55000 1394 ترجمه علي اکبر سیاپوش مقدمه اي بر حقوق انرژي 8891  1294
 150000 1400 دکتر سید علي ادیاني حقوق و قراردادهاي نفت و گاز 8986  1295
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 180000 1394 خشایار اسفندیاري فر قوق بورس انرژيح 8892  1296
 190000 1394 دکتر فریبا مشیرپور فن آوري هسته اي و حفاظت از محیط زیست 9050  1297
درکشورهاي عضو »دولت ها و شرکت ها ي ملي نفت 9057  1298

 «اوپک
   60000 1394 اسالم افضلي

گروه تحلیل و بررسي حقوقي برنامه هسته اي ایران با  9082  1299
1+5  

 270000 1394 دکتر روح اهلل خلیلي نژاد 

مسئولیت مدني شرکت هاي نفتي دولتي در حقوق  9102  1300
 ایران

  60000 1398 روح اله خلجي

 45000 1394 الهه اخباري توازن منافع طرفین در قراردادهاي بین المللي نفتي 9170  1301
از تحوالت قراردادهاي باالدستي صنعت نفت و گ 9189  1302

 ایران
 220000 1394 دکتر فرزانه سریر

 45000 1394 محمد جوان پهلوان مقدمه اي بر تبیین حقوقي بیمه نفت 9268  1303
  50000 1395 حسین قربانیان / مریم شفیعي خواه نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي نفتي 9472  1304
بررسي حقوقي قراردادهاي آتي و اختیار در بازارهاي  9499  1305

 نفت خام
 190000 1395 دکتر علیرضا مشهدي زاده

 125000 1395 سیده کویستان شریفي ماهیت و آثار قراردادهاي نفتي سنتي و الکترونیکي 9716  1306
رژیم حقوقي میادین مشترک نفت و گاز حوزه خلیج  9721  1307

 فارس
 30000 1395 میثم اقبالي / لیال لباف قاسمي زواره

ه نفت)اوپک(و سازمان کشورهاي صادرکنند 9760  1308
 گاز)اوجک(

 35000 1395 نسرین عنایتي

 95000 1396 سهیال محمدي / دکتر مصطفي تقي زاده انصاري  «برجام » ابعاد حقوقي توافق هسته اي وین  10377  1309
دفاع مشروع در رویه ي دیوان بین المللي دادگستري  10859  1310

 «با تاکید بر قضیه ي سکوهاي نفتي»
 50000 1397 ي زاده دکتر امیر حسین ملک

 65000 1397 دکتر محمد ساردوئي نسب / علي زندي  قراردادهاي امتیازي مدرن نفت و گاز  11179  1311
 90000 1398 دکتر غالمرضاخواجي  ایران در مواجهه با استانداردهاي چند گانه هسته اي  11633  1312
تروریسم هسته اي ؛ نگاهي به آینده حقوق بین الملل  11864  1313

 ي هسته ايکیفر
 110000 1398 دکترپیمان نمامیان

 150000 1398 دکتر صادق عبدي هیأت حل و فصل اختالفات در قراردادهاي نفت و گاز 12037  1314
در  تحلیل کارایي موافقتنامه هاي جامع بیمه اي 12164  1315

 قراردادهاي باالدستي نفت و گاز
 105000 1399 حوریه وجگاني/  دکتر جعفر نوري یوشانلوئي

 الزامات حقوقي جهش طرح هاي توسعه اي نفت و گاز 12252  1316
 با استفاده از روش هاي  نوین تامین مالي

 120000 1399 اکرم ویسي/ دکتر جعفر نوري یوشانلوئي

قراردادهاي جدید » IPCاصول حاکم بر قرارداد  12381  1317
 «نفتي

 100000 1399 دکتر سید جعفرهاشمي باجگاني/ مجید ابراهیمي

با » حل و فصل اختالفات بین المللي در حوزه انرژي 31294  1318
 «تاکید بر قراردادهاي نفت و گاز 

 120000 1400 محمد ولي محمديترجمه 

 55000 1401 آرزو ملکشاه قراردادهاي مشارکت در تولید در صنعت نفت 13023  1319
راهنماي عمومي مقررات قابل اجرا در توافقنامه هاي  13048  1320

 ژيسرمایه گذاري انر
 100000 1401 محمد ولي محمدي

باز کاوي تحلیلي در »تحلیل حقوقي قراردادهاي نفتي 13053  1321
 «قراردادهاي باالدستي نفتي

 140000 1401 دکتر فرهاد ایران پور

 حقوق مالکیت فکری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 105000 1392 دکتر امیرساعدوکیل حمایت از مالکیت فکري 2911  1322

 470000 1402 شیرزاد اسالمي مجموعه قوانین مالکیت فکري 5039  1323
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 90000 1392 دکتر بهنام حبیبي حقوق فولکلور )فرهنگ عامه( 5663  1324

 95000 1392 حسین مهدیزادهدکتر ثبت آثار ادبي و هنري 5689  1325

 125000 1392 دکتر حسین کریمي عالئم تجاري در حقوق ایران 6083  1326

 155000 1392 محمد صدیق رحماني حقوق مالکیت فکري سازمانهاي پخش صدا و تصویر 6247  1327

 190000 1392 دکتر سید عباس حسیني نیک حقوق تالیف و نشرسیاسیت جنایي ایران در حمایت از  7578  1328
 105000 1393 المیرا بابایي عالمت تجاري و ضمانت اجراي مدني 8339  1329
ترجمه حمیدرضا دانش ناري/ سید امین روح  کیت فکريسرقت و کالهبرداري مال 8617  1330

 االمیني
1393 120000 

  40000 1394 سارا حاجي زاده احتکار اختراع 8633  1331
 110000 1394 دکتر پژمان محمدي / مرضیه شرقي قلمروي عمومي در حقوق مؤلف 8826  1332
 100000 1394 حسیني نیک دکتر سید عباس کلیات حقوق نشر 8983  1333
 30000 1394 ژاله مبشري سهم منصفانه در اموال فکري 9150  1334
حقوق مالکیت فکري و حمایت از صنایع دستي در  9160  1335

 نظام بین الملل
  50000 1394 نیره غالمحسین

  60000 1395 نعیمه سادات موسوي حقوق پدید آورندگان نرم افزارهاي رایانه اي 9371  1336
  170000 1395 دکتر سید عباس حسیني نیک الکیت ادبي و هنريمباني نظري و فقهي حقوق م 9708  1337
 125000 1396 دکتر فاطمه پورمسجدیان  ماهیت حقوقي و مالکیت نام دامنه اینترنتي  9868  1338
 50000 1396 بهنام اکبري / حامد انصاري مقدم مباني جرم انگاري در حقوق مالکیت فکري 9888  1339
 140000 1396 حامد نجفي  تراعات گام ابتکاري در حقوق اخ 10329  1340
 115000 1396 شیال طاهري / سیده کویستان شریفي  ماهیت و آثار حقوقي قراردادهاي مجوز بهره برداري  10408  1341
 235000 1396 انجمن علمي حقوق مالکیت فکري ایران  گفتارهایي در حقوق مالکیت صنعتي  10804  1342
 175000 1398 نیک  دکتر سید عباس حسیني حقوق نشر  10856  1343
 105000 1397 نگار مرادي / دکتر رضا وصالي محمود تضعیف شهرت عالمت تجاري  11067  1344
نگاهي تطبیقي و »حمایت حقوقي از اسرار تجاري  11810  1345

 «کاربردي
 165000 1398 دکتر روح اهلل بخت جو 

 110000 1398 مینا رحمانیان  مدل هاي کاربردي در حقوق مالکیت صنعتي 11902  1346
 185000 1398 دکتر سام محمدي/ دکترسیدحسن حسیني مقدم آفرینش اثر حقوقي  با اعالم اراده 11943  1347
شرایط احراز و مسئولیت مدني ناشي »عالمت تجاري  12231  1348

 «از نقض عالمت تجاري
دکتر حمید احمدیان / دکتر فرید احمدیان مقدم

 مقدم
1399 115000 

ت صنعتي در حمایت از تولید بررسي نقش حقوق مالکی 12248  1349
 ملي

 100000 1399 سید امیر علي تاج

 50000 1399 دکتر مریم داراب پور تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکري 12420  1350
 110000 1400 دکتر فاطمه سادات ایرواني مهاجري حقوق مالکیت فکري و تجاري سازي 12608  1351
 اداري، قي،مدیریتي، حقو»تحلیل وضعیت نشر ایران  12736  1352

 «صنفيو  اقتصادي
 355000 1400 دکتر سید عباس حسیني نیک

رژیم حقوقي حمایت از نام هاي تجارتي در قوانین و  13444  1353
 رویه قضایي

 135000 1401 علي زند وکیل/  دکتر محسن صادقي

 150000 1401 دکتر پگاه سرمدي  حق بر شهرت  13499  1354

 فقهمتون 
 تومان تاریخ یسندهنو عنوان کتاب کد ردیف
 390000 1397 لطفي دکتراسداهلل مباحث حقوقي شرح لمعه 1989  1355

 250000 1400 لطفي دکتراسداهلل ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه 2336  1356

ترجمه دکتر سیدعباس حسیني نیک  / دکتر  مباحث حقوقي لمعه دمشقیه  3802  1357
 ابوالفضل احمدزاده 

1401 170000 
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دکتر سید عباسحسیني /رزمجویيحبیب اهلل ترجمه  تعاقدین ـ مکاسبالمشروط 4927  1358
 نیک

1399 170000 

دکتر سید عباس  /رزمجویي  حبیب اهلل  ترجمه معاطاه ـ مکاسبکتاب البیع  6190  1359
 حسیني نیک

1392 135000 

 165000 1392 آیت اهلل موسوي بجنوردي (1فقه مدني) 5144  1360

  145000 1394 سوي بجنورديآیت اهلل مو (2فقه مدني) 5526  1361
 210000 1394 دکتر عیسي والیي  مباحثي از اللمعه الدمشقیه  6249  1362
آیت اهلل موسوي بجنوردي / دکتر سید عباس  مباحث حقوقي تحریرالوسیله   6306  1363

 حسیني نیک 
1398 385000 

تر سید آیت اهلل سید محمد موسوي بجنوردي / دک ترجمه مباحث تحریرالوسیله  6930  1364
 عباس حسیني نیک

1398 550000 

 340000 1397 محسن دیبانژاد متون فقه کاربردي 8060  1365
 225000 1393 محمد مهدي عزیزاللهي  تحریر المکاسب 8271  1366
 190000 1393 دکتر محمد رضا عزیزاللهي کرماني  فقه تطبیقي و استداللي 8572  1367
 170000 1394 يبهنام داراب المنهاج تکملةتحریر مباني  8817  1368
 285000 1394 دکتر محمد رضا عزیز اللهي کرماني  تلخیص المکاسب 8856  1369
  280000 1396 دکتر سعید خردمندي «1ج »ة الوثقي شرح فقهي و حقوقي العرو 9059  1370
 145000 1401 دکتر ابراهیم موسي زاده/ هادي شکري  «حقوق عمومي و حقوق  بین الملل » متون فقه  9431  1371
 205000 1395 دکتر محمدرضا عزیزاللهي کرماني  2فقه و حقوق تطبیقي و استداللي ج 9543  1372
دکتر احسان علي اکبر بابوکاني/ دکتر مرتضي  حقوقي رسانه ي گمراهي –واکاوي احکام فقهي 9613  1373

 طبیبي جبلي
1395 220000  

 140000 1398 یعي سروستاني ابراهیم شف «دیه و قصاص زنان »فقه تطبیقي استداللي  10411  1374
 220000 1397 عبداهلل مختاري / امیر باراني بیرانوند «المنهاج تکملةعن مباني »کشف االحتجاج  10862  1375
 220000 1397 ترجمه دکتر محمدرضا عزیزاللهي کرماني  ترجمه و شرح تطبیقي لمعه 10877  1376
 140000 1397 د علیرضا فروغي ترجمه دکتر سی فقه استداللي ؛ مباحث شروط مکاسب 11280  1377
مهدي طاهري /  علي الواري/ عبداهلل مختاري «از اول جهاد تا آخر جعاله»عناوین الفقه 11398  1378

 دلخوش
1398 335000 

مهدي طاهري /  علي الواري/ عبداهلل مختاري «از وصیت تا قصاص» عناوین الفقه 11399  1379
 دلخوش

1398 465000 

جهت »مباحث تحریر الوسیله  متن و ترجمه منتخب 11779  1380
 « آزمون مشاوران

آیت اهلل سید محمد موسوي بجنوردي / دکتر سید 
 عباس حسیني نیک

1399 90000 

تحلیل حقوقي سیر تحول نظام هاي احوال شخصیه   11904  1381
 کشورهاي اسالمي

 190000 1398 دکتر سیامک قیاسي

 اصول فقه
 ومانت تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
  135000 1400 دکتر محمود گودرزي آیین استنباط در حقوق اسالمي 1290  1382
 160000 1395 موسوي بجنورديسید محمد آیت اهلل  علم اصول 3436  1383

  230000 1393 موسوي بجنورديسید محمد آیت اهلل  استصحاب )شرح کفایه( 5008  1384
 110000 1395 هادي رحماني روز 21آموزش اصول فقه در  8677  1385
 215000 1394 مرتضي رحمانیان / شهرام رحماني آموزش اصول فقه 8857  1386
 نایاب 1394 مهدي آزادپور اصول فقه منظم 8872  1387
 130000 1394 سید مهدي جوکار/ مجید رضا عرب احمدي درسهایي از اصول استنباط در حقوق اسالمي 9001  1388
 140000 1394 سید مصطفي مومني اصول فقه در نظم نوین 9161  1389
  120000 1396 دکتر سید علیرضا فروغي «اصول فقه » منطق استنباط  9902  1390
 150000 1397 دکتر فهیمه ملک زاده  قواعد کاربردي اصول فقه  10997  1391
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 263000 1397 دکتر مظاهر نامداري موسي آبادي  مباحث حقوقي اصول فقه  11192  1392
ینیات دراستنباط آسیب شناسي استناد به قواعد تکو 11251  1393

 احکام 
 145000 1397 دکتر مظاهر نامداري موسي آبادي 

دکترمرتضي /  دکتراحسان علي اکبري بابوکاني اصول فقه پیشترفته 11365  1394
 طبیبي جبلي

1397 340000 

 85000 1398 دکتر سید محسن آزیز نگاهي نو به اصول فقه  11677  1395
 125000 1398 لکوتيدکتر رسول م درآمدي بر اصول فقه  11699  1396
 31000 1399 علي سرخه «مفهوم وصف -مشتق »صفت در اصول فقه  12374  1397
دکتر حسین / دکتر محمد محسني دهکالني آراء و اندیشه هاي اصولي صاحب مدارک االحکام 12535  1398

 مهدوي نیا
1400 55000 

 270000 1400 دکتر حیدر باقري اصل مبادي اصول استنباط حقوق 12962  1399
1410 دکتر حیدر باقري اصل منابع اصول استنباط حقوق 30613  1400

1 
345000 

 305000 1401 دکتر حیدر باقري اصل اصول عملي و تعارض ادله استنباط حقوق 13320  1401
 205000 1401 دکتر سعیده باقري اصلدکتر حیدر باقري اصل /  «دوره بنیادین»کاربرد مبادي اصول فقه در حقوق  13523  1402
دکتر افشین /  دکتر سمیه رسول پور نالکیاشري جامع اصول فقه شرح 13559  1403

 جعفري
1401 235000 

» مباحث اصول فقه )ترجمه و توضیح اصول مظفر(  13579  1404
 «بخش دوم 

 95000 1401  دکتر حسن مبیني

منابع استنباط، »کاربرد مسایل اصول فقه در حقوق  13629  1405
 دوره بنیادین(«)اصول عملي و تعارض ادله

 240000 1402 دکتر سعیده باقري اصلکتر حیدر باقري اصل / د

 قواعد فقه 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 220000 1398 موسوي بجنورديسید محمد آیت اهلل  قواعد فقهیه جلد اول 3433  1406

 265000 1396 موسوي بجنورديسید محمد آیت اهلل  قواعد فقهیه جلد دوم 3434  1407

 40000 1394 مهدي براتي میاب «مجازات ها »اصل شخصي بودن »قاعده وزر 8691  1408
 115000 1394 مصیب سرخاني / نرگس محبوبي بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار 9182  1409
 210000 1396 دکتر فهیمه ملک زاده  قواعد فقه خانواده  10407  1410
 مرتضي نجف /دکتر روشنعلي شکاريترجمه  قواعد فقه 11378  1411

 آبادي فراهاني
1397 50000 

 60000 1398 سید عباس آرامي  تحلیل فقهي و حقوقي قاعده درأ 11631  1412
 180000 1398 دکتر زهرا فهرستي  قواعد فقه جزاي عمومي و جزاي اختصاصي 11555  1413
 150000 1398 تکتم باقري نسب مباني و جلوه هاي فقهي و حقوقي قاعده ال قود 12028  1414
 170000 1399 دکتر حیدر باقري اصل علم قواعد فقهمبادي  12382  1415
 85000  1400 عبداله مختاري/ امیر باراني بیرانوند موسوعه  القواعد و الضوابط الفقهیه 12919  1416

  اسالم و حقوق 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 145000 1392 دکتر ابوالقاسم گرجي مباني حقوق اسالمي 4926  1417

 315000 1395 آیت اهلل عمید زنجاني آیات االحکام 5036  1418

 70000 1392 يبجنورد يموسوسید محمد اهلل  تیآ فروع اجمالي صالت  5793  1419
ترجمه دکتر محمد نبي پور/ دکتر علي اکبر ایزدي  قصاص و دیات در دین اسالم 8634  1420

 فرد
1394 250000 

 210000 1394 دکتر حمید مسجد سرایي / دکتر سهیل کبیري محدود اختیارات حاکم در حقوق کیفري اسال 8880  1421
 220000 1394 دکتر سید محمد حسیني رساله اي در حقوق بین الملل اسالم 8896  1422
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 215000 1395 دکتر محمد رضا عزیزاللهي کرماني  آیات االحکام تطبیقي 9753  1423
 105000 1396 / مهردادزماني فهیمه تقوي مندني  قوانین موضوعه ایران در آیینه قرآن  10550  1424
منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه »نظام حقوقي قرآن  10744  1425

 « و حقوق فطري
 195000 1396 سید مختار موسوي 

 70000 1397 دکتر علیرضا ابراهیمي  اسالم و حقوق بشر  11302  1426
 105000 1398 / مهدي طحان دکتر سید محمدرضا موسوي فرد  رویکرد هاي پیشگیرانه جرم شناسي اسالمي  11676  1427
دکتر حبیب اله چوپاني مرسي/ پرفسور علي اکبر  حقوق جزاي اسالمي و تحوالت زمان  11679  1428

 ایزدي فرد
1398 90000 

تحلیل حقوقي سیر تحول نظام هاي احوال شخصیه   11904  1429
 کشورهاي اسالمي

 190000 1398 دکتر سیامک قیاسي

 150000 1401 دکترموسي عاکفي «قدماتيدوره م»اسالم و حقوق بشر  12115  1430
 105000 1401 دکتر زینب نفر انصاف ورزي در فقه و حقوق 13317  1431
 120000 1401 دکتر سید محمد تقي علوي اصول مشترک حاکم بر معامالت 13246  1432
با  فقه روشي ؛ نظریه اي در تقریب مذاهب اسالمي 13420  1433

 تاکید بر مکتب شناسي و اجتهاد
 65000 1401 فضل احمدزاده  خویيدکتر ابوال

احوال شخصیه از منظر فقه شافعیه ، فقه امامیه و  13578  1434
 حقوق موضوعه

 65000 1401 سیده کویستان شریفي/  حسین معروفي

 رويه قضايی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 105000 1398 سید محمدرضا حسیني قانون مدني در رویه قضایي 1516  1435

  200000 1392 سید محمدرضاحسیني قانون دادرسي مدني در رویه قضایي 2053  1436
   زیرچاپ 1389 سید محمدرضاحسیني قانون مجازات اسالمي در رویه قضایي 2458  1437
 330000 1391 مصطفي اصغرزاده بناب محشّاي آراء وحدت رویه حقوقي 2521  1438

 345000 1391 رزاده بنابمصطفي اصغ محشّاي آراء وحدت رویه جزائي 2522  1439

 285000 1392 بابک ایراني 1مجموعه نظرهاي مشورتي جزایي ج  2939  1440

 190000 1391 بابک ایراني 2مجموعه نظرهاي مشورتي جزایي ج  4871  1441

 300000 1392 بابک ایراني حقوقي -مجموعه نظرهاي مشورتي  2604  1442
 135000 1392 آموزش قوه قضائیهمعاونت  اشتراک نظرهاي قضایي در مسائل مدني 6302  1443
  220000 1398 سید محمدرضا حسیني تفسیر قضایي قانون امور حسبي 6677  1444
 410000 1395 سید محمد رضا حسیني رویه هاي قضایي حاکم بر مقررات وقف 8045  1445
بررسي فقهي حقوقي وقف از سوي و  بر اشخاص  8887  1446

 حقوقي
 60000 1394 احسان ساماني

 410000 1394 سروش ستوده جهرمي ق در قضا قاضي در قضاحقو 8965  1447
 50000 1394 علي القاصي مهر/ ارسالن اشرافي نشست هاي قضایي دادگستري استان فارس 9216  1448
 360000 1394 سیامک لطفیاني/ فاطمه سادات خیراندیش قانون مدني در ارجاع به تفسیر 9265  1449
 180000 1395 رشید رشیدي مراجع شبه قضایي 9467  1450
مقایسه دعاوي تصرف در حقوق ایران و فرانسه با  11070  1451

 نگرش بررویه قضایي 
 65000 1397 اسمعیل صالحي 

مجموعه آراء هیات عمومي دیوان عدالت اداري در  11177  1452
 حوزه شهرداري ها و شوراي اسالمي شهر 

 زیرچاپ 1398 دکتر امید محمدي میالسي 

دیوان عالي کشور  مجموعه آراي وحدت رویه 12104  1453
 «حقوقي»

 570000 1401 سید حسین شاکري

مجموعه آراي  وحدت رویه دیوان عالي کشور  12105  1454
 «جزایي»

 515000 1401 سید حسین شاکري

 45000 1399 زهرا فرمان نژاد داوري در رویه قضایي 12133  1455
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آراي وحدت رویه قضایي و اصراري هیئت »عدالت  12963  1456
 «کشورعمومي دیوان عالي 

 505000 1401 سروش ستوده جهرمي

حقوقي روابط مالي زوجین پس از  -تحلیل فقهي  12965  1457
 انحالل عقد نکاح دررویه قضایي

 160000 1401 دکتر سید محمد رضوي

 انديشه های حقوقی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 190000 1392 موسوي بجنورديسید محمد  آیت اهلل حقوق خانواده - 1هاي حقوقي اندیشه 4126  1458

 255000 1392 موسوي بجنورديسید محمد آیت اهلل  مدني کیفري - 2هاي حقوقي اندیشه 4532  1459

 115000 1392 دکتر امیر حسین فخاري تجارت - 3هاي حقوقي اندیشه 4533  1460

 165000 1392 دکتر ابوالقاسم گرجي ـ مفاهیم بنیادین 4هاي حقوقي اندیشه 5007  1461

 200000 1400 دکتر مهدي شهیدي ـ مقاالت حقوقي 5هاي حقوقي اندیشه 3426  1462

 120000 1392 دکتر علیرضا فیض ـ عرف و اجتهاد 6هاي حقوقي اندیشه 5038  1463

 160000 1391 دکتر سید فضل اهلل موسوي المللـ حقوق بین 7هاي حقوقي اندیشه 7237  1464

تقدیم به دکتر » اداري وق حق– 8قيحقو اندیشه هاي 7591  1465
 «منوچهر موتمني طباطبایي 

 290000 1398 دکتر محمد جاللي / دکتر محمدرضا ویژه 

 265000 1397 پروانه اسپهبدي  «یادنامه دکتر محمود آخوندي اصل » یاد ایامي  11068  1466
گفت و گو با قاضي حشمت »در کوي نیکنامي   13537  1467

 «رستمي درونکال
 95000 1401 شکوفه شکري

 مقاالت حقوقی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 230000 1392 کیخانم دکتر بل مجموعه مقاالت محیط زیست 5701  1468

 380000 1397 دکتر همایون مافي مجموعه مقاالت منتخب در حقوق تجارت بین الملل 9500  1469
 165000 1395 و همکاران سید محمد مهدي غمامي 1اندیشه هاي حقوق عمومي  ج 9520  1470
 170000 1395 مریم عباچي مجموعه مقاالت حقوق کودک 9777  1471
مجموعه » مطالعه تطبیقي تفسیر قانون اساسي  9897  1472

 «مقاالت 
  60000 1396 ترجمه محمد حسین جعفري و همکاران

 40000 1396 دکتر مریم افشاري مجموعه مقاالت کار، جنسیت و عدالت   10030  1473
 110000 1396 ترجمه دکتر عباس شیخ االسالمي / فرهاد شاهیده «مجموعه مقاالت» آینده جرم شناسي  10766  1474
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللي حقوق  10998  1475

 بشر و محیط زیست 
کیوان ابراهیمي ارمي / سید یاسر شریفي قلعه 

 سري
1397 185000 

الت در نکوداشت ) مجموعه مقا2و1حاصل عمرج  11493  1476
 دکتر ایرج گلدوزیان (

 460000 1398 دکتر تهمورث بشیریه

 135000 1400 دکتر مهراب داراب پور نیستان در ادب و منش استادان 12812  1477
مجموعه مقاالت در گرامیداشت آقاي دکتر »یاد استاد 13080  1478

 «ایرج گلدوزیان 
 115000 1401 دکتر پیمان حسین زاده

 بندی شده )موضوعی( سواالت طبقه
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 290000 1399 دکتر افشین عبداللهي سؤاالت طبقه بندي شده آیین دادرسي کیفري 8500  1479

 295000 1398 دکتر حمید ابهري آیین دادرسي مدنيسؤاالت طبقه بندي شده  1988  1480

 130000 1401 د وارسته بازقلعهمحمدکتر حقوق اداريسؤاالت طبقه بندي شده  2517  1481

 170000 1401 محمد وارسته بازقلعهدکتر  حقوق اساسيسؤاالت طبقه بندي شده  2518  1482

 205000 1401 دکتر رضا شکري  «حقوق ثبت»مجموعه سواالت  2335  1483
 320000 1400 رضا شکريدکتر  حقوق تجارتسؤاالت طبقه بندي شده  2530  1484

 330000 1401 رضا شکريدکتر  حقوق جزاي عموميده سؤاالت طبقه بندي ش 1700  1485
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 260000 1401 رضا شکريدکتر  حقوق جزاي اختصاصيسؤاالت طبقه بندي شده  1708  1486

 360000 1400 دکتر میترا ضرابي حقوق مدنيسؤاالت طبقه بندي شده  2441  1487

 235000 1401 دکتر اسد اهلل لطفي متون فقهسؤاالت طبقه بندي شده  1960  1488
 260000 1401 نسرین ترازيدکتر  بین الملل عموميسؤاالت طبقه بندي شده  3911  1489

 180000 1401 هادي بیلدار متون حقوقيسؤاالت طبقه بندي شده  5010  1490

 75000 1401 امیر آذرباد امور حسبيسؤاالت طبقه بندي شده  5037  1491

 260000 1399 فيلط اهلل دکتراسد «اصول فقه»هاي طبقه بندي شده نکات و تست 2529  1492

 125000 1392 دکتر ابوالفضل احمدزاده «اصول فقه»هاي طبقه بندي شده تست 6676  1493
 215000 1394 قاسم باقري «جزاي عمومي »سوال حقوق 1000 8048  1494
مجموعه سواالت تالیفي حقوق جزاي اختصاصي  8976  1495

 (3و2و1)
   440000 1395 محسن دیبانژاد/ ناصر کریمي

 290000 1394 پوریا محمد طاهري وعه سواالت آیین دادرسي کیفريمجم 9143  1496
مجموعه تست هاي طبقه بندي شده آیین دادرسي  9894  1497

 کیفري
دکتر محمد نبي پور / سید بهامین بابایي 

 شاهاندشتي
 زیرچاپ 1396

 75000 1396 سید جالل حسیني پور مجموعه تست هاي تالیفي و سراسري اصول فقه 9901  1498

 زیرچاپ 1396 جواد رستمي مجموعه سواالت جرم شناسي با پاسخ تشریحي 10537  1499
به همراه  تستهاي تالیفي »نکات مختصر حقوق مدني  11634  1500

 و پاسخ هاي تشریحي 
 160000 1398 رضاثابت راسخ 

 210000 1401 دکتر فرید کمیجاني تست حقوق تجارت 12146  1501
 245000 1400 علي زادگاننوروز  مجموعه سواالت متون فقه 12741  1502
مجموعه سواالت طبقه بندي شده موضوعي بین  13305  1503

 الملل خصوصي
 150000 1401 هادي بیلدار

مجموعه سواالت طبقه بندي شده قوانین و مقررات  13520  1504
 «سواالت »1خاص جزایي جلد 

 360000 1401 قلعه سري  شریفي یاسر سید

قوانین و مقررات مجموعه سواالت طبقه بندي شده  13521  1505
 «پاسخنامه و منابع» 2خاص جزایي جلد

 380000 1401 قلعه سري شریفي یاسر سید

 مجموعه آزمونها
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 نایاب 1398 زادهدکتر ابراهیم تقي قضات استخداممجموعه آزمون هاي  1807  1506
 نایاب - رحمان عمروانيتر دک مشاوران حقوقيمجموعه آزمون هاي  3231  1507

 نایاب 1398 دکتر ابراهیم تقي زاده وکالتمجموعه آزمون هاي  2181  1508

ابوالفضل دکتر نیک/سینيدکتر سید عباس ح 4تا  1متون فقه مجموعه آزمون هاي  4257  1509
 احمدزاده

1392 170000 

 نایاب 1145 رضا شکريدکتر  حقوق خصوصيمجموعه آزمون هاي  1145  1510

)با قانون حقوق جزا و جرمشناسيمجموعه آزمون هاي  1170  1511
 جدید (

 نایاب 1398 رضا شکريدکتر 

 نایاب 1397 نسرین ترازيدکتر  حقوق بین المللمجموعه آزمون هاي  4530  1512

 99000 1397 محمد وارسته بازقلعهدکتر  حقوق عموميمجموعه آزمون هاي  4531  1513
ون تشریحي مجموعه سواالت مصاحبه علمي و ازم 8350  1514

 قضاوت
مسلم قزل بیگلو/ جواد مصلحي / مرتضي شش 

 بلوکي / میثم عشقي 
1401 235000 

 255000 1401 دکتر فرزانه سریر / محمد جوان افشون  مجموعه آزمونهاي وکالت مرکز وکالي قوه قضاییه 10467  1515
 230000 1401 علي کردي اردکاني سید میالد زیبائي /  مجموعه آزمونهاي انتخاب سردفتران اسناد رسمي  10869  1516
 305000 1401 دکترعلي یحیائي آزمونهاي جدید کارشناسي ارشد حقوق بین الملل  11403  1517
آزمونهاي جدید کارشناسي ارشد حقوق جزاوجرم  11404  1518

 شناسي 
 280000 1401 دکتر رضا شکري
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 255000 1401 دکتر رضا شکري  آزمونهاي جدید کارشناسي ارشد حقوق خصوصي  11405  1519
 260000 1401 فاطمه توکلي آزمونهاي جدید کارشناسي ارشد حقوق عمومي  11406  1520
 215000 1401 دکتر رضا شکري آزمون هاي جدید وکالت  11451  1521
 زیرچاپ 1398 دکتر رضا شکري آزمون هاي جدید استخدام قضات 11452  1522
آزمون هاي کارشناسي ارشد حقوق مالکیت فکري و  12905  1523

 تجارت الکترونیک حقوق
 50000 1400 سید میالد زیبائي 

آزمون هاي کارشناسي ارشد حقوق تجارت بین الملل  12906  1524
 و حقوق نفت و گاز

 65000 1401 سید میالد زیبائي / هادي بیلدار 

آزمون هاي کارشناسي ارشد حقوق تجاري اقتصادي  12907  1525
 و حقوق شرکت هاي تجاري بین المللي

 60000 1400 ائي / هادي بیلدارسید میالد زیب

 60000 1400 دکتررضا شکري /فاطمه توکلي   آزمون هاي کارشناسي ارشد حقوق محیط زیست 12908  1526
 195000 1401 دکتر علي یحیائي  آزمونهاي جدید کارشناسي ارشد حقوق بشر  13418  1527

 مجموعه آزمونهای دکتری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 255000 1401 علي کردي اردکاني/ سید میالد زیبائي مجموعه آزمون هاي دکتري حقوق خصوصي 12866  1528
مجموعه آزمون هاي دکتري حقوق جزا و جرم  12867  1529

 شناسي
 260000 1401 دکتر رضا شکري

مجموعه آزمون هاي دکتري حقوق بین  الملل  12868  1530
 عمومي 

 400000 1401 دکتر علي یحیائي 

 215000 1401 مونا احمدي مجموعه آزمون هاي دکتري حقوق عمومي 12869  1531

 نکات، درس نامه و کتب نموداری 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 220000 1392 فرزانه سریردکتر  نکات مهم آیین دادرسي مدني 3442  1532

 50000 1392 زهره افشار قوچاني 1قانون، نکته، آزمون حقوق مدني 6303  1533

 485000 1401 ماهور نصیري 3و2و1جموعه پشتیبان آیین دادرسي مدني م 7492  1534
/ افروز صمدي / راضیه محمد کاظم مهتاب پور 1جهاي حقوق مدني )تعهدات( آموزه 7259  1535

 آرمین 
1393 70000  

 200000 1398 / افروزصمديمحمد کاظم مهتاب پور (  1) عقود معین 2آموزه هاي حقوق مدني ج 7605  1536
 165000 1393 محمد کاظم مهتاب پور/ افروز صمدي  ( 2) عقود معین 3آموزه هاي حقوق مدني جلد  8055  1537
 400000 1401 مصطفي مدرسي چهار طاقي ( 8تا 1تیک حقوق مدني )  7 7841  1538
 250000 1399 علي مجد درس نامه حقوق تعهدات 8011  1539
  140000 1393 امیري عارف /محمود واحدي مژگان درس نامه آیین دادرسي مدني 8059  1540
 85000 1399 محسن دیبا نژاد درس نامه حقوق جزاي اختصاصي 8143  1541
 115000 1398 محسن دیبا نژاد درس نامه حقوق جزاي عمومي 8152  1542
 215000 1397 امین حقیقت «به زبان انگلیسي » درس نامه متون حقوقي  8252  1543
 175000 1393 مسعود معصومي درس نامه حقوق اداري 8619  1544
 زیرچاپ 1394 دکتر عاطفه عباسي کلیماني/ عاطفه اکبري خود آموز حقوق جزاي اختصاصي 8673  1545
 370000 1396 سید مسعود حسیني گلیرد مجموعه قوانین خاص آزمونهاي قضاوت و وکالت 8840  1546
 57000 1394 توکلي طرقياحسان پهلواني فرد/ جواد  خود آموز قوانین موجر و مستاجر 9004  1547
  120000 1394 دکتر عاطفه عباسي کلیماني/ عاطفه اکبري خود آموز حقوق جزاي عمومي 9032  1548
 160000 1395 مهدي تلبا خود آموز حقوق اساسي 9332  1549
 360000 1395 مهدي تلبا آزمون یار آیین دادرسي مدني 9360  1550
 285000 1395 سامان عسکري مجموعه نکات طبقه بندي شده حقوق مدني 9516  1551
 140000 1398 دکتر سعید کرمي ( 1-8آموزش دوره حقوق مدني ) 9611  1552
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 190000 1396 ابراهیم علي عسگري  1شرح و خود آموز نموداري اصول فقه مظفر  10783  1553
 135000 1396 ابراهیم علي عسگري  2شرح و خود آموز نموداري اصول فقه مظفر  10784  1554
 95000 1397 محمد اسدي  مه متون فقه درس نا 11071  1555
اشخاص و  1حقوق مدني» دفتر قانون جلد نخست  11683  1556

 « محجورین 
 75000 1398 فرهاد منصوري 

 165000 1398 دکتر سعید کرمي «مختصر و نموداري»آیین دادرسي مدني  11811  1557
به همراه قانون »در س نامه حقوق ثبت و متون فقه  11900  1558

دو کتاب مرکز وکال قوه قضاییه در )«يخاص امورحسب
 (یک جلد

وحید / ندا بیگدلي آذري/ دکترمحمدرضاالهي منش
 پایان

1398 80000 

 200000 1398 دکترعبدالحسین رضائي راد درسنامه مبادي علم فقه 11905  1559
مباحث حقوقي شرح لمعه »2درس نامه متون فقه جلد  12046  1560

 «، کتاب دین،رهن، حجر، ضمان
 170000 1398 ديمحمد اس

 230000 1399 حمید محبعلي نگرشي آزموني به حقوق جزاي عمومي 12219  1561
شامل »قانون ازدیدگاه آرا محاکم و نظریات حقوقدانان 12349  1562

 «پرسش و پاسخ کاربردي 700
 زیرچاپ 1399 دکتر عطاءاله طبیب زاده

مسائل حقوق »حقوق مدني در آینه تحلیل و استدالل 12373  1563
و برخي از مسائل اختبار و پاسخ هاي  8تا1مدني 

 «تحلیل آن

 145000 1399 دکتر محمد خاکباز

مطابق با سرفصل هاي »درس نامه حقوق تطبیقي  12380  1564
 «جدید وزارت علوم

 135000 1399 دکتر طاهره سادات نعیمي

 115000 1401 دکتر محمد خاکباز درسهایي از حقوق براي دانشجویان مقدمه علم حقوق 13254  1565
 170000 1401 دکتر امیر ساعد وکیل  / آیدا حاصلي  درس آزمون حقوق اساسي 13461  1566

 کارتها آزمون 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي 1ج« اشخاص» آزمون کارت حقوق مدني  9217  1567

 

 زیرچاپ 1394 کتر میترا ضرابيد 2ج «اموال و مالکیت»آزمون کارت حقوق مدني 9218  1568
 زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي 3ج« تعهدات بخش اول» آزمون کارت حقوق مدني 9219  1569
  زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي 4ج« تعهدات بخش دوم» آزمون کارت حقوق مدني 9220  1570
الزامهاي خارج »آزمون کارت حقوق مدني 9221  1571

 5ج«ازقرارداد
 زیرچاپ 1394 ضرابي دکتر میترا

 زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي 6ج«خانواده » آزمون کارت حقوق مدني 9222  1572

« بخش اول1عقودمعین»آزمون کارت حقوق مدني  9223  1573
 7ج

 زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي
 

« بخش دوم1عقودمعین»آزمون کارت حقوق مدني  9224  1574
 8ج

 زیرچاپ 1394 کتر میترا ضرابيد

بخش اول  2عقودمعین»آزمون کارت حقوق مدني 9225  1575
 9ج«

 زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي

« بخش دوم 2عقود معین»آزمون کارت حقوق مدني 9226  1576
 10ج

 زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي
 

  زیرچاپ 1394 دکتر میترا ضرابي 11ج« شفعه،وصیت وارث »آزمون کارت حقوق مدني 9227  1577

 انشنامه حقوقیفرهنگ و د
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
   100000 1398 دکتر محمدتقي رفیعي جیبي -«مجد»فرهنگ حقوقي  893  1578
 120000 1392 ملک زاده دکترفهیمه دادرسي )کیفري ـ مدني(اصطالحات تشریحي آیین 5662  1579
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اصطالحات تشریحي حقوق جزا )عمومي و  5901  1580
 اختصاصي(

 170000 1392 هیمه ملک زادهدکتر ف

 255000 1394 مسعود احسن نژاد اصطالحات اساسي حقوق 7674  1581
 845000 1394 دکتر محمد تقي رفیعي وزیري -فرهنگ جامع حقوقي مجد  8680  1582
    65000 1398 فتوت نصیري سواد کوهي آشنایي با اصطالحات حقوقي 8909  1583
 330000 1394 مسعود قلعه نویي نيفرهنگ لغات و اصطالحات حقوق مد 9276  1584
 1940000 1395 دکتر فهیمه ملک زاده جلدي 4دوره « حقوق مدني » دانشنامه حقوقي  9379  1585
   100000 1395 عاطفه افکاري کاربردي ترین لغات و اصطالحات حقوقي 9443  1586
   205000 1395 غالمحسین عبدالهي فرهنگ لغات و اصطالحات شهر و شهرداري 9564  1587
   81000 1399 ترجمه دکتر آزاده مهرپویان / سمیه آزادي واژه نامه توصیفي دیپلماسي فرهنگي 9609  1588
 430000 1398 دکتر فهیمه ملک زاده «حقوق جزا » دانشنامه حقوقي 9662  1589
 460000 1398 دکتر فهیمه ملک زاده «مدني  –آیین دادرسي کیفري » دانشنامه حقوقي  9677  1590
 115000 1396 ترجمه محمد جعفر ساعد  دانشنامه حقوق اخالق زیستي  10538  1591
 100000 1397 دکتر عاطفه عباسي کلیماني  واژگان تخصصي حقوق کیفري 10870  1592
 175000 1397 هدیه نصیري  فرانسه ( –فرهنگ حقوقي ) فارسي  11196  1593
 390000 1402 ليدکتر مهرزاد ابداترجمه  «واژه نامه»زبان  حقوق و اقتصاد  13622  1594

 یتون حقوقم
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
1595  731 Gcse law 190000 1397 براوون 
 215000 1398 رحیمي خجستهحسین دکتر ترجمه  Gsce lawترجمه  864  1596

1597  1706 A level Law 215000 1398 مارتین هانت 

 215000 1399 دکتر محمدتقي رفیعيترجمه  A level Lawترجمه 3962  1598

 135000 1398 مارتین هانت A level Lawمتن درسي  5961  1599

 160000 1394 ترجمه دکتر محمدتقي رفیعي هانت، A level Lawترجمه متن درسي  5962  1600

1601  2182 law made simple 255000 1398 پادفیلد 

 320000 1397 آریان کلوربهرام  law made simpleترجمه  3444  1602

ه )انگلیسي براي دانشجویان حقوق ترجم 4125  1603
 private lawخصوصي(

 210000 1392 / شهرام میهميمهدي میهميترجمه دکتر

/ حبیب اهلل نژندي دکتر محمد علي صلح چي 1An Intoduction to Lawمتون حقوقي 4446  1604
 منش

1392 100000 

/ حبیب اهلل صلح چي دکترمحمد عليترجمه  An Intoduction to Lawترجمه متون حقوقي 4869  1605
 نژندي منش

1392 130000 

/ حبیب اهلل نژندي دکتر محمد علي صلح چي 2An Intoduction to Lawمتون حقوقي 6545  1606
 منش

1392 155000 

 An Intoduction toترجمه متون حقوقي  7865  1607

Law2 
ترجمه دکتر محمد علي صلح چي/ حبیب اهلل 

 نژندي منش
1395 110000  

 230000 1392 کیخانم دکتر بل وعه مقاالت محیط زیستمجم 5701  1608

 300000 1392 دکتر نصراهلل ابراهیمي تعهدات قراردادي بین المللي )انگلیسي( 6179  1609

1610  7673 Immunity of heads of state 65000 1392 دکتر حسین مهدي زاده 
 190000 1392 آریان کلوربهرام  بایسته هاي متون حقوقي )حقوق کیفري( 7698  1611
 150000 1392 آریان کلوربهرام  بایسته هاي متون حقوقي )حقوق عمومي( 7868  1612

 210000 1394 دکتر داود اندرز متون حقوقي انگلیسي 7846  1613
) بخش جزایي Alevel law 2ترجمه تحت اللفظي 8975  1614

) 
 180000 1395 ترجمه محمد امین عاقلي نژاد
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حقوق )Alevel law 1ترجمه تحت اللفظي 8988  1615
 قراردادها (

 150000 1398 ترجمه محمد امین عاقلي نژاد

 135000 1397 لیال نیک نسب 1زبان انگلیسي عمومي  9326  1616
 150000 1395 دکتر محمدرضا عزیزاللهي کرماني متون حقوقي تطبیقي 9352  1617
 160000 1395 مونا دوانلو / سبحان طیبي «متون تخصصي» حقوق محیط زیست  9458  1618
  135000 1395 لیال نیک نسب 2زبان انگلیسي عمومي  9713  1619
1620  9907 droit administratifdesbiens 230000 1396 دکتر غالمرضا کامیار 
1621  10277 A level Law  «1  115000 1401 مارتین هانت  پیام نور  -« 4تا 
 25000 1396 فاطمه رضائي پور  انگلیسي براي دانشجویان حقوق  10502  1622
متون »کاربرد تخصصي زبان انگلیسي در حقوق   11752  1623

 «حقوقي
 130000 1398 دکتر امیر ساعد وکیل 

1624  12966 law texts in English(Private, Public, 
Criminal and International Law) 

 85000 1401 دکتر مصطفي آبادیخواه/  دکتر مهدي کیخسروي

 «شومیز»قوانین جیبی 
 تومان تاریخ نویسنده کتاب عنوان کد ردیف
  105000 1401 حسیني نیک دکترسید عباس  قانون مدني 9  1625
 80000 1401 حسین ساعتچي یزدي قانون صدور چک 155  1626

 95000 1401 رمضاني علي محمد قانون امور حسبي  316  1627

 70000 1401 حجت دولتشاه  منشورسازمان ملل متحد 355  1628

 130000 1401 پوریعيصادق شف قانون شهرداري 356  1629

 175000 1401 حسین ساعتچي یزدي  قانون تجارت 357  1630
 105000 1401 حسین ساعتچي یزدي کار قانون  358  1631

 75000 1401 دکتر سید عباس حسیني نیک قانون شوراهاي اسالمي 732  1632

 55000 1401 نیکدکترسید عباس حسیني قانون اساسي  865  1633

 60000 1397 جعفريسرهنگ وميعم وظیفه خدمتقانون 505  1634

 85000 1401 عارفه مدني کرماني قانون خانواده  1064  1635

 65000 1401 حسین ساعتچي یزدي قانون موجر و مستاجر 1084  1636

 195000 1401 ابهري دکترحمید قانون ثبت اسناد و امالک 1287  1637

 85000 1401 محمد حسین قشقایي قانون تأمین اجتماعي 1288  1638

 110000 1401 حسین ساعتچي یزدي ون آیین دادرسي مدنيقان 1313  1639

 160000 1401 حسین ساعتچي یزدي  قانون مالیاتهاي مستقیم 1314  1640

 80000 1401 حسینعلي امیري مربوط به ضابطین دادگستريقوانین 1372  1641

 90000 1401 سرهنگ جعفري قانون جرایم نیروهاي مسلح 1373  1642

 30000 1400 وستدارمطلب د  قانون مطبوعات 1394  1643

 زیر چاپ - یداله حبیبي قوانین اموال دولتي 1469  1644

 زیرچاپ - دکتر سید عباس حسیني نیک قانون اساسي مدني 2178  1645

  300000 1401 محسن عباسي مقرّب قانون مالي، محاسباتي 2410  1646
 95000 1401 جواد صفائي مهر قانون بیمه  2411  1647

 135000 1401 مجید اینالو ط به تعزیرات حکومتي قوانین و مقررات مربو 2525  1648
 180000 1401 مقربمحسن عباسي انکيبو ومقررات پوليقوانین 2532  1649

 زیرچاپ - عباس مبارکیان قوانین زمین و مسکن در بودجه 2605  1650

  5000 - محمد مکین قانون شرایط عمومي قراردادهاي تجاري 3282  1651
 65000 1401 محمد وارسته بازقلعه وريقانون مدیریت خدمات کش 5042  1652

 نایاب  - نیکدکتر سید عباس حسیني کیفريکاربرديقوانین 5128  1653

 95000 1401 فرح ناز پروین قانون ثبت احوال 5129  1654
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 45000 1401 بازقلعهه محمدوارست ل اختالف قا نون شوراهاي ح 5191  1655

 120000 1401 بیاتيهوشنگ شامدکتر  مجازات اسالمي قانون جدید 7497  1656
 70000 1401 شامبیاتي دکترهوشنگ آیین دادرسي کیفري  قانون 7498  1657
  110000 1394 حسین ساعتچي یزدي الیحه قانون تجارت 8054  1658
  4000 1395 حمید عسکري پور قانون مواد مخدر 8556  1659
 55000 1394 امین ثمري شرایط عمومي پیمان ، موافقت نامه 9121  1660
 85000 1401 سید حسین شاکري  انون نظارت بر رفتار قضاتق 9380  1661
 زیرچاپ 1395 دکتر سید عباس حسیني نیک مجموعه قوانین و مقررات حقوق نشر کتاب 9390  1662
 75000 1401 مجید اینالو / مهدي ریاضي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 9678  1663
 نایاب 1397 هادي هاشمیان قانون شوراهاي حل اختالف 9845  1664
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) قانون بودجه  9928  1665

1400) 
 60000 1400 عباسي مقرب 

 55000 1401 حبیب اهلل رزمجویي  قانون تشکیل سازمان بازرسي کل کشور  10867  1666
مجموعه قوانین و مقررات کاربردي عمومي مربوط به  11182  1667

 قراردادها 
 30000 1397 کیوان ابراهیمي ارمي 

 145000 1401 المیرا نقي زاده باقي مجموعه قوانین کاربردي پزشکي ، دارویي و بهداشتي 11134  1668
 35000 1401 عارفه مدني کرماني مجموعه قوانین اجراي احکام 11135  1669
 30000 1401 عارفه مدني کرماني مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طالق 11136  1670
 80000 1401 حمیدعسکري پور رات راهنمایي رانندگيمجموعه قوانین و مقر 11137  1671
 40000 1401 شقایق اکبري  مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به کاربري اراضي 11138  1672
 75000 1401 سید حسین شاکري مجموعه مقررات مربوط به زندان و زنداني 12643  1673
 25000 1401 قاسميدکترعاطفه  قانون متحد الشکل تجاري ایاالت متحده آمریکا 13447  1674

 «گالینگور جیبی» تخصصیمجموعه قوانین 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 350000 1401 نیکدکتر سید عباس حسیني مجموعه قوانین کاربردي )گالینگور(  3440  1675

 375000 1401 دکتر محمدتقي رفیعي مجموعه قوانین حقوق خصوصي  7494  1676

 410000 1401 امیر اعالیي نسب ن حقوق عمومي مجموعه قوانی 7495  1677
 485000 1401 دکتر همایون مافي مجموعه قوانین حقوق بین الملل 7799  1678
 460000 1401 المیرا نقي زاده باقي مجموعه قوانین حقوق جزاو جرمشناسي  8019  1679
 زیرچاپ 1399 دکتر سید عباس حسیني نیک مجموعه قوانین همراه حقوقي 9839  1680
 زیرچاپ 1399 دکتر سید عباسحسیني نیک مجموعه قوانین همراه کیفري 9840  1681

 «نموداری »قوانین  
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 115000 1401 جواد نیکبختي «جدول بندي شده » قانون آیین دادرسي کیفري 8912  1682
  115000 1401 يجواد نیکبخت «جدول بندي شده » قانون مجازات اسالمي 8991  1683
  215000 1394 سعید جوانشیر سرابي قانون مجازات اسالمي در آیینه نمودار 9080  1684
 185000 1394 زهرا عبادي نکته نمایي قانون آیین دادرسي کیفري 9034  1685
  50000 1394 مهدي تلبا قانون آیین دادرسي مدني ) نموداري ( 9186  1686
 150000 1394 تلبا مهدي قانون تجارت نموداري 9269  1687

 «شومیز »مجموعه قوانین وزيری
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 زیر چاپ - عباس پورهاشمي المللمجموعه قوانین حقوق بین 1969  1688

 500000 1402 دکتر محمد بلغاري مجموعه قوانین راهنمایي و رانندگي 1411  1689

 255000 1401 ارکیانعباس مب قوانین و مقررات اراضي 2523  1690
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 160000 1401 عباس مبارکیان شهري زمینومقرراتقوانین 2524  1691
  15000 1392 پورريکحمید عس مجموعه قوانین مواد مخدر 2519  1692
 525000 1402 / ابراهیم یوسفي محلهنصراهلل قهرماني دکتر   قوانین مربوط به وکالت 2603  1693

 115000 1392 حجاریان دکترمحمد حسن قانون جزاي چین 3428  1694

 نایاب 1394 یداهلل حبیبي حقوق و قوانین معامالت دولتي 3449  1695

  470000 1402 شیرزاد اسالمي مجموعه قوانین مالکیت فکري 5039  1696
 195000 1394 اصلي عباسيدکترترجمه  قانون مجازات آلمان 5721  1697
 460000 1393 بیبيیداهلل ح شرحي بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوري 7696  1698
 410000 1395 سید محمد رضا حسیني رویه هاي قضایي حاکم بر مقررات وقف 8045  1699
 115000 1396 اسالم افضلي مجموعه قوانین و مقررات  حاکم بر صنعت نفت و گاز 8049  1700
  85000 1395 سید عباس میر دهقان مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویي 8148  1701
 310000 1399 اسماعیل آقاجانلو انین و مقررات منابع طبیعيقو 8158  1702
 110000 1401 حسن اسکندریان مجموعه قوانین و مقررات شرکت هاي دانش بنیان 8693  1703
 310000 1401 دکتر کیومرث کالنتري مجموعه قوانین و مقررات همکاریهاي بین المللي 8841  1704
تجارت مجموعه قوانین کاربردي حاکم بر حقوق  9758  1705

 الکترونیکي
دکتر علیرضا حسني/ محمد غالمي بهنمیري/ 

 شیما هاشم پور وزواني 
1400 175000 

مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در  10896  1706
 حقوق داخلي و اسناد بین المللي

 225000 1402 المیرا نقي زاده باقي 

دانشجو  مجموعه قوانین و مقررات تحصیل و استخدام 11383  1707
 معلمان 

 150000 1397 کرمعلي محبتي توکل 

در پرتو نظم نوین قوانین قوانین و » با تروریسم پیکار 11391  1708
 «مقررات در ایران

 210000 1398 دکتر ولي اله صادقي

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ایمني محیط  11538  1709
 زیست جمهوري اسالمي ایران 

ي / نسرین سادات حسن اسکندریان / امیر موسو
 اسمعیل زاده / محمد حسین صنعتي 

1398 220000 

سید محمد حسن خلخالي/ دکترمحمدجعفر نعناکار/  مجموعه قوانین و مقررات حقوق فضا  11686  1710
 متینا سادات عمادي 

1398 125000 

کار/ سید محمد حسن خلخالي/ دکترمحمدجعفر نعنا مجموعه قوانین و مقررات استارتاپ ها  11707  1711
 متینا سادات عمادي

1398 105000 

 ترجمه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران به پنج زبان 12032  1712
فارسي ،عربي، روسي ، فرانسوي، اسپانیایي ، »

 «انگلیسي 

 45000 1398 مرتضي چشمه ماهتاب/ محمد ترحمي

همراه با آراء »مجموعه قوانین کاربردي منابع طبیعي 12533  1713
ظریات مشورتي اداره حقوقي قوه وحدت رویه و ن

 قضاییه

 105000 1400 علي نیک پور

میالدي با  1969مصوب »قانون مجازات عراق   12593  1714
 «اصالحات بعدي

 75000 1400 احمد ربیعي

قوانین مالیاتي باآخرین اصالحات )  13529  1715
 ( با اعمال نظرات تنقیحي1401/06/30مصوب

 145000  1401 فرزانه  زماني علویجه/  حمید داودي

صنعتي  در  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  13577  1716
 نظم حقوقي کنوني

 210000 1401 دکتر عزیزاهلل فضلي/  دکتر علي سهرابلو

 قوانین رقعیمجموعه 
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 85000 1400 حسین قلي نوري/ محمد مهدي منتظري ترجمه فرانسه -قانون مدني و تجارتي  5690  1717
 29000 1392 امید سلسله ذاکري قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 6276  1718
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 235000 1396 محمد امین بهمني قانون اساسي ایران از مشروطه تا امروز 8041  1719
نگاهي کاربردي به قوانین و مقررات جهانگردي و  8248  1720

 هتلداري
  50000 1396 الیاس نوعي / محمد نوعي

 85000 1400 علیرضا شکر بیگي / معین مرادي )کرتویجي( قوانین کیفري ترکیه 9585  1721
 30000 1398 دکتر سید محسن موسوي فر / کاظم خسروي قانون جرم سیاسي در بوته نقد  11501  1722
همراه با راهنماي پذیرش » قوانین و مقررات بورس 12187  1723

 «شرکت ها در بورس و فرابورس ایران
 180000 1401 اهیم ایزد پوريابر

با  3/12/1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  12437  1724
( با اعمال نظرات 05/09/1399آخرین اصالحات )

 تنقیحي

 50000 1399 فرزانه  زماني علویجه/حمید داودي

با اصالحات و  1984مصوب »قانون تجارت عراق  12766  1725
 «الحاقات بعدي

 65000 1400 احمد ربیعي

 130.000 1402 حسیني نیک دکترسید عباس  قانون مدني 13645  1726
 100.000 1402 حسین ساعتچي یزدي قانون صدور چک 13646  1727
 115000 1402 رمضاني علي محمد قانون امور حسبي  13647  1728
 240.000 1402 پورصادق شفیعي قانون شهرداري 13648  1729
 205000 1402 حسین ساعتچي یزدي  قانون تجارت 13649  1730
 135000 1402 حسین ساعتچي یزدي کار قانون  13650  1731
 165000 1402 دکتر سید عباس حسیني نیک قانون شوراهاي اسالمي 13651  1732
 70.000 1402 نیکدکترسید عباس حسیني سي جمهوري اسالمي ایران قانون اسا 13652  1733
 110.000 1402 جعفريسرهنگ عمومي وظیفه خدمتمجموعه قوانین و مقررات  13653  1734
 195000 1402 عارفه مدني کرماني قانون خانواده  13654  1735
 125000 1402 حسین ساعتچي یزدي قانون موجر و مستاجر 13655  1736
 280.000 1402 ابهري دکترحمید قانون ثبت اسناد و امالک 13656  1737
 120.000 1402 محمد حسین قشقایي اجتماعيقوانین و مقررات مربوط به تامین  13657  1738
 145000 1402 حسین ساعتچي یزدي قانون آیین دادرسي مدني 13658  1739
 220.000 1402 حسین ساعتچي یزدي  قانون مالیاتهاي مستقیم 13659  1740
 175000 1402 حسینعلي امیري مربوط به ضابطین دادگستريو مقررات  قوانین 13660  1741
 175000 1402 سرهنگ جعفري قانون جرایم نیروهاي مسلح 13661  1742
 95000 1402 مطلب دوستدار  قانون مطبوعات 13662  1743
 200.000 1402 دکتر سید عباس حسیني نیک قانون اساسي مدني 13663  1744
 370.000 1402 محسن عباسي مقرّب قوانین و مقررات مالي و محاسباتي  13664  1745
 120.000 1402 جواد صفائي مهر قانون بیمه  13665  1746
 185000 1402 مجید اینالو وط به تعزیرات حکومتي قوانین و مقررات مرب 13666  1747
 255000 1402 مقربمحسن عباسي مجموعه قوانین و مقررات پولي و بانکي  13667  1748
 125000 1402 محمد وارسته بازقلعه قانون مدیریت خدمات کشوري 13668  1749
 125000 1402 فرح ناز پروین قانون ثبت احوال 13670  1750
 80.000 1402 بازقلعهه محمدوارست ل اختالف ح قا نون شوراهاي 13671  1751
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ) قانون بودجه  13672  1752

1402) 
 195000 1402 محسن عباسي مقرّب

 170.000 1402 هوشنگ شامبیاتيدکتر  قانون مجازات اسالمي 13673  1753
 130.000 1402 شامبیاتي دکترهوشنگ آیین دادرسي کیفري  قانون 13674  1754
مجموعه  قوانین و مقررات قانون نظارت بر رفتار  13675  1755

 قضات 
 190.000 1402 سید حسین شاکري 

 115000 1402 دکتر سید عباس حسیني نیک مجموعه قوانین و مقررات حقوق نشر کتاب 13676  1756
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 75000 1402 حبیب اهلل رزمجویي  قانون تشکیل سازمان بازرسي کل کشور  13678  1757
 205000 1402 المیرا نقي زاده باقي عه قوانین کاربردي پزشکي ، دارویي و بهداشتيمجمو 13679  1758
 70.000 1402 عارفه مدني کرماني اجراي احکامو مقررات مجموعه قوانین  13680  1759
 85000 1402 عارفه مدني کرماني مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طالق 13681  1760
 150.000 1402 حمیدعسکري پور هنمایي رانندگيمجموعه قوانین و مقررات را 13682  1761
 60.000 1402 شقایق اکبري  مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به کاربري اراضي 13683  1762
 180.000 1402 سید حسین شاکري مجموعه مقررات مربوط به زندان و زنداني 13684  1763

 مجموعه کامل قوانین و مقررات
 تومان یختار نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 1060000 1402 دکتر سید عباس حسیني نیک  مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقي ) وزیري( 1698  1764
 113000 1402 دکتر سید عباس حسیني نیک مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایي ) وزیري( 2179  1765
 875000 1402 صادق شفیعي پور مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداري )وزیري ( 3441  1766
 770000 1402 سید حسین حسیني نیک مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتي ) وزیري( 3447  1767
 وپزشکي،دارویيو مقررات  قوانینکامل  مجموعه 5040  1768

 بهداشتي
  نایاب  1395 اسالميرضا دکتر /منش الهيمحمدرضا دکتر

 نایاب 1397 ا خسرويمحمد رض ) رحلي (97پروندان  قوانین و مقررات جزایي  8058  1769
 نایاب 1397 دکتر ابراهیم تقي زاده / محمد وارسته ) رحلي ( 97پروندان قوانین و مقررات حقوقي  5699  1770
مجموعه قوانین کاربردي حقوق تجارت بین الملل  9484  1771

 «جلدي2»
دکترعلیرضا حسني/ محمد غالمي بهنمیري/ رضا 

 بیک پور
1402  

1790000 
ن کاربردي حاکم بر صادرات و واردات و مجموعه قوانی 9847  1772

 امورگمرکي
دکتر علیرضا حسني / محمد غالمي بهنمیري / 

 رضا بیک پور
1401 575000 

مجموعه قوانین کاربردي مرتبط با سرمایه گذاري در  9886  1773
 صنایع و معادن

دکتر علیرضا حسني / محمد غالمي بهنمیري/ 
 رضا بیک پور

1401 650000 

قوانین کاربردي حاکم بر صادرات و واردات  مجموعه 9922  1774
 صنعت خودرو

دکتر علیرضا حسني / محمد غالمي بهنمیري 
 /میالد باقري نسب

1398 450000 

 زیرچاپ 1399 دکتر سید عباس حسیني نیک حقوقي، »مجموعه قوانین وکیل  11730  1775
مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکي، دارویي و  12106  1776

 بهداشتي
 755000 1402 نقي زاده باقي المیرا

مخصوص » مجموعه قوانین خاص حقوقي، کیفري 12167  1777
اتحادیه سراسري کانون «1399آزمون وکالت سال 

 «اسکودا»هاي وکالي دادگستري 

 زیرچاپ 1399 دکتر سید عباس حسیني نیک

 محشای قوانین و در نظم کنونی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 380000 1401 دکتر ایرج گلدوزیان محشاي قانون مجازات اسالمي 2409  1778
 420000 1401 دکتر ایرج گلدوزیان محشاي قانون مجازات اسالمي ) گالینگور ( 2419  1779
 300000 1401 عسکري دکتر امیرساعد وکیل و دکتر پوریا قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني 2606  1780

  120000 1400 دکترغالمرضاکامیار چک مجموعه محشاي قانون صدور 2862  1781
 26000 1392 امید سلسله ذاکري محشاي قانون دیوان محاسبات کل کشور 6277  1782
 محمد وارستهدکتر الریجاني/ فقیه دکترفرهنگ  مدیریت خدمات کشوري  محشاي قانون  6680  1783

 بازقلعه

1400 225000  

 140000 1401 / ابوالفضل سدره نشین منشرضا الهيدکتر محمد محشاي قانون جرایم رایانه اي 7277  1784
 زیرچاپ 1399 محمود بابالویي قانون تعزیرات در نظم حقوقي کنوني 8046  1785
 زیرچاپ 1393 هاني حاجیان قانون شوراي حل اختالف در نظم حقوقي کنوني 8146  1786
 310000 1398 غالمحسین عبدالهي محشاي قانون شهرداري 8603  1787



59 
 

 160000 1394 محسن دیبا نژاد / یعقوب شایسته ین دادرسي کیفري در نظم کنونيقانون آی 8652  1788
 280000 1395 علیرضا رحماني نعیم آبادي کلیات قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي کنوني 9446  1789
 نایاب  - علي نجات پیر محمدي /مهرداد کوناني قانون آیین دادرسي مدني در نظم حقوقي کنوني 9544  1790
 320000 1397 رامین بایرامي آرباطان قانون آیین دادرسي کیفري در نظم حقوقي کنوني 9545  1791
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي در نظم  9617  1792

 حقوقي کنوني
 200000 1401 دکتر مجتبي جهانیان

 185000 1397 دکتر یوسف درویشي هویدا محشاي قانون شوراهاي حل اختالف 9653  1793
 60000 1396 رامین بایرامي آرباطان / زهرا فالحي سامبران شاي قانون جرم سیاسي مح 10330  1794
 23000 1398 دکتر سید محمد هادي اسالمي  قانون صدورچک در نظم حقوقي کنوني  11370  1795
سعید سیاه بیدي کرمانشاهي / حسام ابراهیم وند/  محشاي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 11442  1796

 الث موید / افضل خسروي احمد علي ث
 زیرچاپ 1398

 220000 1398 علي نجات پیر محمدي/ مهرداد کوناني محشاي قانون آیین دادرسي مدني 11453  1797
 310000 1398 علي نجات پیر محمدي  قانون آیین دادرسي کیفري در نظم حقوقي کنوني 11809  1798
قانون مجازات اسالمي در نظم حقوق کنوني جلد  11865  1799

 «ق جزاي عموميحقو»1
 180000 1398 علي نجات پیرمحمدي

 160000 1400 دکتر محمد حسن امام وردي قوانین وقفي در نظم حقوقي کنوني 12569  1800
 230000 1401 حمید قنبري/  مرضیه قبادي «جلد اول»حقوق بشر و حمایت بین المللي از آن  13576  1801
عتي  در صن -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  13577  1802

 نظم حقوقي کنوني
 210000 1401 دکتر عزیزاهلل فضلي/  دکتر علي سهرابلو

 نرم افزارهای حقوقی
 تومان  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 200000 1401 دکتر امین تویسرکاني کتاب فیلم کارگاه  حقوق کیفري سایبري 13617  1803
 200000 1401 رضا کامیاردکتر غالم کتاب فیلم کارگاه حقوق  شهرسازي 13618  1804
 1200000 1402 دفتر مطالعات مجد «حقوقي ، جزایي ، شهرداري و ثبتي» فلش قوانین  13627  1805

 فصلنامه حقوقی
 تومان  نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 30500 1386  1386تابستان  1شماره  فصلنامه حقوقي مجد 4175  1806

 30500 1386  1386پاییز   2فصلنامه حقوقي مجد  شماره 4303  1807

 30500 1387  1387بهار   4و 3فصلنامه حقوقي مجد شماره  4619  1808

  30500 1387  1387تابستان و پاییز  6و 5فصلنامه حقوقي مجد شماره  4923  1809
 30500 1387  1387زمستان   7فصلنامه حقوقي مجد  شماره 5143  1810

 30500 1388  1388بهار   8فصلنامه حقوقي مجد  شماره 5338  1811

  30500 1388  388تابستان و پاییز   10و 9فصلنامه حقوقي مجد  شماره  5487  1812
 30500 1388  1388زمستان   11فصلنامه حقوقي مجد  شماره 5700  1813

  30500 1389  1389بهار و تابستان   13و 12فصلنامه حقوقي مجد شماره  5928  1814
 30500 1389  1389پاییز   14فصلنامه حقوقي مجد  شماره 6189  1815

 30500 1389  1389زمستان   15فصلنامه حقوقي مجدشماره  6304  1816

  30500 1390  1390بهار   16فصلنامه حقوقي مجد شماره  6546  1817
 30500 1390  390تابستان و پاییز   17-18فصلنامه حقوقي مجد شماره  6789  1818

  30500 1390 1391بهارو  1390زمستان   19-20فصلنامه حقوقي مجد شماره  7082  1819
 30500 1391 1391تابستان و پاییز  22-21فصلنامه حقوقي مجد شماره  7293  1820

  30500 1392  1392و بهار  1391زمستان  24و23فصلنامه حقوقي مجد شماره 7654  1821
 30500 1392  392تابستان و پاییز   26و25فصلنامه حقوقي مجد شماره  8020  1822
 30500 1392  1392زمستان   27ي مجد شمارهفصلنامه حقوق 8199  1823
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 30500 1392  1392زمستان   28فصلنامه حقوقي مجد  شماره  8200  1824
 30500 1392  1393تابستان   29فصلنامه حقوقي مجد  شماره  8415  1825
 30500 1393  1393پاییز  30فصلنامه حقوقي مجد شماره  8442  1826
 30500 1393  1393ستان زم  31فصلنامه حقوقي مجد شماره  8698  1827
 30500 1394  1394بهار   32فصنامه حقوقي مجد شماره  9036  1828
 30500 1394  1394تابستان   33فصلنامه حقوقي مجد شماره  9089  1829
   30500 1394  1394پاییز   34فصلنامه حقوقي مجد شماره  9213  1830
   30500 1394  1394زمستان   35فصلنامه حقوقي مجد شماره  9306  1831
 30500 1395  1395بهار   36فصلنامه حقوقي مجد شماره  9445  1832
   30500 1395  1395تابستان   37فصلنامه حقوقي مجد شماره  9741  1833
 30500 1395  1395پاییز   38فصلنامه حقوقي مجد شماره  9822  1834
 30500 1395 1395زمستان   39فصلنامه حقوقي مجد شماره  10151  1835
 30500 1396 1396بهار    40صلنامه حقوقي مجد شماره ف 10152  1836
 30500 1396 1396تابستان   41فصلنامه حقوقي مجد شماره  10334  1837

 ماهنامه حقوقی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 10000 1396 1396آبان   1ماهنامه حقوقي مجد  شماره  10509  1838
 10000 1396 1396آذرماه   2 ماهنامه حقوقي مجد  شماره 10646  1839
 10000 1396  1396دي   3ماهنامه حقوقي مجد شماره   10799  1840
 10000 1396  1396بهمن   4ماهنامه حقوقي مجد شماره 10832  1841
 10000 1396 1396اسفند    5ماهنامه حقوقي مجد شماره  10868  1842
 10000 1397  1397بهار   6ماهنامه حقوقي مجد شماره  10932  1843
 10000 1397 1397اردیبهشت   7ماهنامه حقوقي مجد شماره  10999  1844
 10000 1397  1397خرداد   8ماهنامه حقوقي مجد شماره  11073  1845
 10000 1397 1397تیر    9ماهنامه حقوقي مجد شماره  11104  1846
 15000 1397 1397مرداد   10ماهنامه حقوقي مجد شماره  11156  1847
 15000 1397 1397شهریور   11شماره ماهنامه حقوقي مجد  11157  1848
 15000 1397 1397مهر   12ماهنامه حقوقي مجد شماره  11263  1849
 15000 1397  1397آبان   13ماهنامه حقوقي مجد شماره  11269  1850
 15000 1397  1397آذر   14ماهنامه حقوقي مجد شماره 11307  1851
 15000 1397 1397دي   15ماهنامه حقوقي مجد شماره  11454  1852
 15000 1397 1397بهمن   16ماهنامه حقوقي مجد شماره  11455  1853
 15000 1397 1397اسفند  17ماهنامه حقوقي مجد شماره  11456  1854
 15000 1398  1398فروردین   18ماهنامه حقوقي مجد شماره  11486  1855
 15000 1398 98اردیبهشت   19ماهنامه حقوقي مجد شماره  11559  1856
 15000 1398  1398خرداد    20ي مجد شماره ماهنامه حقوق 11687  1857
 15000 1398 1398تیر    21شماره  ماهنامه حقوقي مجد 11907  1858
 15000 1398 1398مرداد    22ماهنامه حقوقي مجد شماره  11908  1859
 15000 1398 1398شهریور  23ماهنامه حقوقي مجد شماره  11812  1860
 15000 1398 1398مهر    24شماره  ماهنامه حقوقي مجد 11993  1861
 15000 1398 1398آبان   25شماره  ماهنامه حقوقي مجد 11994  1862
 15000 1398 1398آذر  26ماهنامه حقوقي مجد شماره  12109  1863
 15000 1398 1398دي   27ماهنامه حقوقي مجد شماره  12110  1864
 15000 1398 1398بهمن   28ماهنامه حقوقي مجد شماره  12111  1865
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 15000 1398 1398اسفند   29قوقي مجد شماره ماهنامه ح 12112  1866
 25000 1399 1399فروردین   30ماهنامه حقوقي مجد شماره  12113  1867
 25000 1399 1399اردیبهشت  31ماهنامه حقوقي مجد شماره  12209  1868
 25000 1399 1399خرداد   32ماهنامه حقوقي مجد شماره  12230  1869
 25000 1399 1399مرداد   34شماره ماهنامه حقوقي مجد  12325  1870
 25000 1399 1399شهریور   35شماره  ماهنامه حقوقي مجد 12343  1871
 25000 1399 1399مهر   36ماهنامه حقوقي مجد شماره  12412  1872
 25000 1399 1399آبان    37ماره شماهنامه حقوقي مجد  12413  1873
 25000 1399 1399آذر     38ماهنامه حقوقي مجد شماره  12493  1874
 25000 1399 1399دي    39ماهنامه حقوقي مجد شماره  12494  1875
 25000 1399 1399 بهمن   40شماره  ماهنامه حقوقي مجد 12572  1876
 25000 1399 1399 اسفند  41شماره  ماهنامه حقوقي مجد 12626  1877
 25000 1400 1400فروردین   42ماهنامه حقوقي مجد شماره  12640  1878
 25000 1400 1400اردیبهشت    43اره شم ماهنامه حقوقي مجد 12658  1879
 25000 1400  1400خرداد    44ماهنامه حقوقي مجد شماره  12659  1880
 25000 1400 1400تیر    45ماهنامه حقوقي مجد شماره  12909  1881
 45000 1400 1400مرداد   46ماهنامه حقوقي مجد شماره  12910  1882
 45000 1400 1400شهریور   47ماهنامه حقوقي مجد شماره  12911  1883
 45000 1400 1400مهر   48ماهنامه حقوقي مجد شماره  12912  1884
 65000 1400 1400آبان    49شماره  ماهنامه حقوقي مجد 12913  1885
 75000 1401 1401فروردین    50ماهنامه حقوقي مجد  شماره  13217  1886
 65000 1401 1401اردیبهشت     51ماهنامه حقوقي مجد شماره  13218  1887
 65000 1401  1401خرداد  52ماهنامه حقوقي مجد شماره  13312  1888
 85000 1401 1401تیر   53ماهنامه حقوقي مجد شماره  13313  1889
 100000 1401 1401مرداد   54ماهنامه حقوقي مجد شماره  13314  1890
 75000 1401  1401 شهریور   55ماهنامه حقوقي مجد شماره  13315  1891
 80000 1401 1401مهر   56ماره ماهنامه حقوقي مجد ش 13316  1892
 90000 1401 1401آبان 57ماهنامه حقوقي مجد شماره  13439  1893

 70000 1401 1401آذر    58ماهنامه حقوقي مجد شماره  13525  1894

 95000 1401 1401بهمن  60ماهنامه حقوقي مجد شماره  13625  1895

 95000 1401 1401 اسفند 60ماهنامه حقوقي مجد شماره  13626  1896

 فصلنامه نظريه های حقوقی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 30000 1399 1399تابستان   1فصلنامه نظریه هاي حقوقي  12225  1897
 30000 1399  1399 پاییز  2فصلنامه نظریه هاي حقوقي  12495  1898
 145000 1401 1401تابستان   3فصلنامه نظریه هاي حقوقي   13445  1899

 داثر ويژه مج
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 280000 1401 دکتر سید عباس حسیني نیک  1402دسالنامه و اطالعات حقوقي مج 2102  1900
 130000 1401 دکتر سید عباس حسیني نیک 1402کتاب همراه حقوقدان  12008  1901

 کتابهای غیرحقوقی
 تومان تاریخ نویسنده عنوان کتاب کد ردیف
 35000 1398 حیدر شجاعي عماي فوزیه م 1502  1902
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 210000 1401 علي عبداهللناصر  گفت و گو )آموزش مکالمه عربي( 996  1903
 95000 1396 زهرا رحماني / ناصر علي عبداهلل پاسخ و راه حل ها گفت و گو 8340  1904
 470000 1399 رحمانيناصرعلي عبداهلل )حکمت( / زهرا  فرهنگ لغت نوین المعجم الحدیث )عربي به فارسي( 7891  1905
 520000 1399 زهرا رحماني / ناصر علي عبداهلل )حکمت( فرهنگ لغت صریح )فارسي به عربي( 8690  1906
 65000 1399 زهرا رحماني نا گفته هاي زبان عربي 9561  1907
  210000 1392 اختري تمارین نحویه علي شرح ابن عقیل 1783  1908
 100000 1397 م سلطانیهاعظ اي به کالم وحي جلد اولدریچه 6607  1909

 130000 1397 اعظم سلطانیه اي به کالم وحي جلد دومدریچه 6608  1910

 150000 1397 اعظم سلطانیه اي به کالم وحي جلد سومدریچه 6609  1911

 27000 1394 اعظم سلطانیه اي به کالم وحي جلد چهارمدریچه 6696  1912

 53000 1394 هاعظم سلطانی اي به کالم وحي جلد پنجمدریچه 6900  1913
  70000 1395 دکتر محمود واعظي زبان انگلیسي تخصصي 9828  1914
 -انگلیسي » اصطالح نامه آموزشي قرآن و حدیث 10163  1915

 «فارسي
 46000 1396 دکتر محمود واعظي

 90000 1397 عبدالعظیم نجومي شیوه هاي نوین گفتگوي بازرگاني 11323  1916
دکتر سید نورالدین / دکتر افضل السادات حسیني ت مدرنتفکر خالق و نقاد محور تربیت پس 12491  1917

 محمودي
1399 100000 
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