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یار

دانیال صالحی

؛ عباس کسائی پور

11

318 علمی فرهنگی 

شعبانی

آرش کامرانلو
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آموزشی مدرس

حسین ابوالحسنی 14

400 موسسه آموزشی 
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178 استاد شهریار مینا جعفرپوراوجقاز 22

192 استاد شهریار مینا جعفرپوراوجقاز 23

216 نارون دانش رضا فروتن 24

242 گسترش علوم پایه اسماعیل کاظمی 25

70 زالل سبز جواد رضائی فیروزآبادی

؛ محمد رضائی فیروزآبادی

26

208 دانشگاه تهران خیرهللا پروین

؛ محمدمهدی سیفی

27

712 شرکت سهامی 

انتشار

امین جعفری 28

788 شرکت سهامی 

انتشار

امین جعفری 29

104 ویهان محمدمهدی اسالمی

؛ فاطمه کرد

30

220 شکوفه مهر رحمت هللا بابایی استخرسری 31

280 کتاب آوا فرشید حسین عمویی 32

978-622-98239-2-7 550000 حقوق تجارت

978-600-346-622-7 560000 حقوق ثبت کاربردی

978-964-325-596-1 2000000 کارکرد بانکی: حقوق بانکی

978-622-250-132-7 500000 حقوق تامین اجتماعی در ایران و آلمان

978-964-03-0160-9 650000 حقوق اساسی تطبیقی

978-964-325-591-6 بایسته های حقوقی بانکی: حقوق بانکی

978-964-490-803-3 750000 حسابداری پیمانکاری با رویکرد قوانین سازمان تامین اجتماعی

978-622-7627-48-0 300000 حق شفعه و حقوق مدنی

978-622-7577-24-2 1020000 جهانی شدن و حقوق اساسی

چالش های حقوقی جهش علمی در جمهوری اسالمی ایران

978-622-7553-10-9 900000 جرم شناسی جرایم شرکت های تجاری

978-622-7577-27-3 1000000 جرم نگاری و تکالیف شهروندی

978-622-97610-1-4 600000 جایگزین های مجازات حبس نوجوانان

978-622-7158-79-3 1500000 جرم شناختی قتل های خانوادگی والدین و فرزندان

978-622-276-071-7 300000 کاربردی برای اساتید، دانشجویان، حسابداران و : تشریح قوانین مالیات بر ارزش افزوده

4-188-212-622-978حسابرسان 400000 تقطیع در قراردادهای باالدستی نفت و گاز

978-622-08-0426-0 700000 تحلیل قانون بیمه اجباری

978-622-05-2000-9 250000 تحوالت درجه بندی مجازات در حقوق کیفری ایران و نقش آن در تعیین مجازات

978-622-212-208-9 500000 به همراه ترجمه فارسی کدنامه های دوران باستان: تاریخ حقوق کیفری و تحوالت آن

978-622-216-738-7 450000 تحقق مسئولیت کیفری جرائم بدون احراز عنصر روانی در نظام حقوقی ایران

978-622-7623-27-7 400000 بررسی هبه، شرایط و قوانین مرتبط با آن

978-600-8856-27-6 550000 علل بزهکاری، راهکارهای پیشگیرانه و : بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان

حمایت از آنها در فرایند دادرسی کیفری

978-622-7532-64-7 1850000 ...بانک سواالت آزمون های سردفتری اسناد رسمی

978-600-421-397-4 400000 بررسی امنیت حقوقی کارفرمایان بیمه تامین اجتماعی

978-622-216-694-6 450000 اصول برائت،  استقالل، بی طرفی و علنی بودن دادرسی در حقوق کیفری ایران و نظام 

7-635-346-600-978ژرمنی- حقوق کامن ال و رومی  400000 الحاق ایران به کنوانسیون برن و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکری در ایران

978-622-238-238-4 800000 استان لرستان (قوه قضائیه)اسامی کارشناسان رسمی داگستری 

978-622-7302-65-3 200000 استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها

978-622-99871-5-5 300000 اثربخشی حکم اعدام بر جرائم قاچاق مواد مخدر

978-600-453-757-5 1500000 اختالف مساحت در بیع امالک احکام حقوقی

978-964-233-329-5 1020000 ابتکارات ملی و حقوق بین الملل در گذار به عدالت انتقالی

978-622-05-2209-6 250000 The European union in a changing worlds order= اتحادیه اروپا در نظم جهانی متغیر 

شابك بهاء عنوان



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

416 میزان علی نجفی توانا 33

106 رشد فرهنگ ریچارد الیوت

؛ خلیفه رشیدی

34

266 جنگل اکرم بهشتی 35

124 نارون دانش حمیدرضا نورمحمدان

؛ فرید نورمحمدان

36

162 استاد شهریار مینا جعفرپوراوجقاز 37

242 موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی 

سیدجمال سیفی

؛ سودابه رسولی

38

608 مهر کالم مارک پوستای

ولی هللا انصاری:؛ مقدمه

39

94 ماهواره سیدمنصور میرمرادی

؛ عبدالحسین حاجی زاده

40

450 جنگل،جاودانه عباس بشیری

؛ محمدرضا مهرجو

41

460 جنگل،جاودانه عباس بشیری

؛ محمدرضا عظیمی گهر

42

604 جنگل،جاودانه عباس بشیری

؛ محمدرضا مهرجو

43

522 جنگل،جاودانه عباس بشیری

؛ سهراب رحیمی

44

352 میزان حسین آقایی نیا

؛ هادی رستمی

45

224 استاد شهریار محدثه هاشمیان 46

136 انتخاب امید صبری پور 47

264 حقوقی محمود عباسی

؛ آرین پتفت

48

144 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

علیرضا جلیلی 49

240 میزان علیرضا محمدبیکی 50

86 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

امیر احسانی پور 51

280 حقوقی محمود عباسی

؛ مریم شعبانی

52

320 مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی

دفتر تدوین مقررات ملی 

ساختمان

53

730 بارتا دان بوتری

محمد نصیری:؛ زيرنظر

54

98 رویان پژوه بیتاسادات جمالی کرمانشاهی 55

262 ظهور دانایی مصطفی احمدی مقدم

؛ غالمرضا جواهری

56

120 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مریم ریحانی مانقوطائی 57

136 آفرینندگان صادق بشیره 58

104 مهرپویا مهراس 59 دپارتمان حقوق مهرپویا مهراس

162 موسسه اندیشه 

کامیاب ایرانیان

قباد لطیفی 60

80 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

هادی اکبری طارمی 61

40 موسسه صیانت از 

حقوق زنان

احمد بینا 62

440 امیرکبیر پیتر دراهوس

؛ جان بریث ویت

63

240 شرکت سهامی 

انتشار

رضا خودکار

؛ پرویز رحمتی

64

978-964-00-2115-6 چه کسی پیروز اقتصاد دانش است؟: فئودالیسم اطالعات

978-964-325-598-5 700000 مبانی و قلمرو: قاعده اکثریت در شرکتهای سهامی

978-622-08-0520-5 320000 علل قاچاق خودرو در ایران و راهکارهای مقابله با آن

978-622-7452-20-4 400000 عملکرد گزارشگر ویژه بر اساس کردارنامه سازمان ملل در ایران

978-600-05-3567-4 1000000 98سوال و پاسخ بخش اول رشته حقوق کارشناسی ارشد 

978-600-453-756-8 1500000 شرایط اساسی صحت معامله

978-622-08-0332-4 380000 رویکردهای رایج در خانواده درمانی

978-600-8989-76-9 600000 تقریرات درس حقوق سازمان های بین المللی دکتر : سازمان های بین المللی تحلیلی

علیرضا دیهیم

978-600-408-805-3 850000 راهنمای کاربردی مالیاتی برای پزشکان و دندانپزشکان

978-622-96822-9-6 700000 (با اولویت کنوانسیون بوداپست)راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرائم سایبری 

978-600-113-286-5 500000 طرح و اجرای ساختمان های با مصالح : راهنمای مباحث هشتم مقررات ملی ساختمان

4-5-98569-600-978بنایی 700000 راهنمای مدیریت خیریه کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی

978-622-08-0234-1 160000 دانستنی های حقوق شهروندی

978-622-97610-6-9 650000 درآمدی بر حقوق کودک

978-622-08-0522-9 500000 دادرسی در دیوان کیفری بین الملل

978-622-212-197-6 600000 دادرسی کیفری غیرقضایی

978-622-7302-48-6 200000 حکمروایی خوب شهری

978-622-97610-4-5 600000 خشونت علیه کودکان

978-622-212-195-2 600000 جرایم علیه مصالح عمومی کشور: (2)حقوق کیفری اختصاصی 

978-622-7577-19-8 1040000 حمایت کیفری از حقوق و آزادی های بنیادین با تاکید بر جرائم علیه امنیت ملی

978-622-238-250-6 2000000 ...اراضی موات در پرتو رویه قضایی : حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-238-166-0 2000000 ...ساختار مشارکت، توسعه و عمران، بوروکراسی: حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-238-164-6 1700000 حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-238-245-2 1800000 ...اراضی موات در پرتو رویه قضایی : حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-6896-83-2 350000 حقوق هتل داری و گردشگری

978-622-266-170-0 350000 اصول و کلیات: حقوق و اقتصاد

978-622-7577-23-5 990000 حقوق فردی و قانون اساسی

978-600-475-119-3 850000 گفتارهایی در مسوولیت بین المللی دولت: حقوق مسوولیت بین المللی

978-622-238-223-0 800000 حقوق حاکم بر بیع بین الملل کاال

978-622-7318-80-7 150000 حقوق حیوانات در قوانین ایران

978-622-212-203-4 750000 جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص: حقوق جزای اختصاصی

978-622-205-338-3 350000 حقوق جهانی ایدز
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1000 کتاب آوا سحر صالح احمدی 65

248 امین نگار مجید اقبالی 66

314 امین نگار مجید اقبالی 67

272 آال قلم سمانه ابوالحسنی 68

240 جنگل اکرم بهشتی 69

202 آروین نگار مریم حمیدی شهرستانی

؛ محمد آقایی پورنودهی

70

64 نیمکت سبز حامد مکتوبی 71

260 سمیع مریم نقاشان 72

240 انتخاب الیاس یاری 73

98 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

نگار نویسنده 74

282 کتاب آوا محمدامین شمس الدینی 75

176 ، مرکز  قوه  قضاییه

مطبوعات  و انتشارات

حسین رازانی 76

806 حانون امیرپرهام موسوی 77

368 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

سیدمحمد جباری

؛ سیداحمد حسینی پور اردکانی

78

48 پژوهشگاه قوه 

قضاییه،مرکز مطبوعات 

منصور مختاری:زيرنظر

روح هللا قلیخانی:؛ زيرنظر

79

680 سازمان جغرافیایی 

نیروهای مسلح

جان رابرت ویکتور پرسکت

؛ گیلیان دورین تریگز

80

80 واژگان الف زهرا صمدی 81

108 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

فرهنگ شکوهی 82

264 دانشگاه افسری امام 

(ع)علی 

ابوالفضل علی بمانی

؛ رسول حمیدپوررازیان

83

216 حقوقی احمدرضا بهنیافر

محمود عباسی:؛ مقدمه

84

62 مانیان زهرا جهانبخشی 85

166 مهر کالم جواد نادری عوج بغزی 86

200 آذینه  گل مهر محدثه ملکان

؛ کبری پروین

87

154 حانون روح بخش امیری دوماری 88

104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

89

104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

90

104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

91

104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

92

104 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

93

108 مدرسان شریف  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

94

104  دپارتمان حقوق مدرسان 

شریف

95

140 مهرگان خرد سانستاین. کس آر

؛ فرناز بهنام نبا

96

978-622-07-0282-5 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش هفتم مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-600-8067-89-4 250000 قدرت تاثیرگذاری اجتماعی: هم نوایی

978-964-11-9865-9 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش سوم مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-622-07-0072-2 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش ششم مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-964-11-9927-4 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش چهارم مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-964-11-9798-0 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش دوم مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-964-11-9730-0 100000 1398نمونه سوال و پاسخ بخش اول مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-964-11-9991-5 100000 98نمونه سوال و پاسخ بخش پنجم مجموعه حقوق کارشناسی ارشد 

978-600-8162-53-7 500000 نحوه تنظیم اسناد مالی در دانشگاه های خدمات بهداشتی و درمانی و گذری بر قوانین و 

1-65-7731-622-978مقررات مربوطه 500000 نقش بینه در اثبات دعاوی

978-622-7725-11-7 420000 مواد مخدر و مجموعه قوانین مرتبط با آن

978-622-6896-95-5 200000 بررسی رویکرد عرفی و کارشناسانه: نحوه احراز استناد در حقوق کیفری

978-622-7477-12-2 620000 مقدمه ای بر حقوق بازرگانی

978-622-97610-5-2 60000 منع تنبیه بدنی کودکان

978-622-97764-0-7 80000 فارسی/ انگلیسی / ترجمه به سه زبان عربی : معجم المصطلحات القانونیه

978-622-08-0490-1 420000 معیارهای تحدید حقوق آزادی ها در منشور جهانی حقوق بشر

978-622-97242-7-9 60000 مرجع رسیدگی به جرم حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در حجم عمده

978-964-211-291-3 950000 قانون، سیاست و جغرافیا: مرزها و سرحدات بین المللی

978-622-7731-59-0 2500000 مجموعه قوانین و دستورالعمل های بخش معدن

978-600-480-220-8 680000 محشای فقهی قانون مدنی

978-600-346-601-2 620000 مجموعه سواالت اختبار آیین دادرسی کیفری

978-600-480-224-6 290000 ...مجموعه قوانین تملک آپارتمان ها و روابط موجر و مستاجر 

978-622-7302-66-0 200000 حقوق ایران و انگلستان: ماهیت و قواعد حاکم بر مرحله تجدیدنظر در دعاوی مدنی

978-622-08-0337-9 1000000 ماهیت و مقررات بازخرید سهام در ایران و اتحادیه اروپا

978-622-7142-48-8 200000 قوه قاهره

978-600-8398-38-7 700000 گستره حقوق حکومتی

978-622-238-242-1 1000000 قضاوتی شدن پیش دادرسی در نظام عدالت کیفری ایران

978-622-98068-7-6 480000 قوانین و مقررات کسب و کارهای مجازی

978-622-97924-9-0 450000 1399/02/23قانون مجازات اسالمی همراه با اصالحات و الحاقات جدید 

978-622-6132-70-1 450000 بیمه بیکاری، آیین دادرسی کار: قانون کار و تامین اجتماعی

978-600-346-577-0 1100000 قضایی، اصولی، تفسیری، : قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

5-4-97924-622-978تشریحی، انتقادی و تطبیقی 440000 1394قانون آیین دادرسی کیفری همراه با اصالحات و الحاقات جدید 



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

240 میزان محمدعلی اردبیلی 97

186 مهر کالم احمدرضا امتحانی 98

146 جنگل امیرحسین رزاززاده 99

382 موسسه پژوهشی 

میراث مکتوب

فریدریش زالفلد

محمدعلی موحد:؛ مقدمه

100

240 مدیران اندیشه صادق اشرفی 101978-622-7752-70-0 480000 کیفرگذاری جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور

978-622-238-287-2 650000 آموزش کاربردی، مفهمومی و آزمونی قانون : کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان

2-223-203-600-1399978جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  1000000 کتاب حقوق ملل

978-622-212-199-0 600000 همکاری های قضایی بین المللی

978-622-6896-96-2 200000 ...چالش ها و راهکارها : واکاوی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران


