
تعدادصفحه ناشر پدیدآور ردیف

182 طرح نوین اندیشه سلیمان فدوی لنجوانی 1

98 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

هادی سهرابی 2

160 اسحاق زهرا قاضی

؛ علیرضا نیکمراد

3

244 ثنای دانش سعید سازگار 4

244 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

رویا زاهدی 5

770 گالوس سعید صالح احمدی

؛ مهدیه محمدتقی زاده

6

66 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

بهزاد مرادی 7

114 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

نازنین خلیلی 8

20 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

9

66 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

10

24 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

11

158 سروشگان رسول ملکوتی 12

102 رزا فاطمه اژدری

؛ حسن جواهرنیا

13

144 علمی فرهنگی 

معصومی

محمدمهدی مقامی 14

114 اسدزاده زهرا خزائی 15

252 مهربد حسن رستگار

نورالدین امامی:؛ مقدمه

16

152 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

فریده شایگان 17

68 دوراندیشان مهدی فالح خاریکی:به اهتمام

سیده هاله هاشمی:؛ به اهتمام

18

352 مهربد مرتضی شیخ االسالمی

نصرهللا قهرمانی:؛ مقدمه

19

494 پژواک عدالت محمد مصدق 20

196 آموزشی تالیفی 

ارشدان

امیر وحیدی نژاد 21

200 دانشیاران ایران مصطفی فرهودی 22

122 صالحیان معصومه پورجعفری

؛ مجید ابراهیمی

23

186 موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی 

محمود باقری

؛ مسعود الماسی

24

226 حقوق یار شقایق حسین دامغانی 25

172 بهنامی حسین داریزین 26

308 طرح نوین اندیشه ایرج گلدوزیان

تینا جمولی:؛ ويراستار

27

280 خرسندی مهدی نیازآبادی

سیدمصطفی :؛ مقدمه

28

366 مجد امید رشیدی

؛ عیسی امینی

29

978-622-224-124-7 700000 تفسیر قرارداد و حل دعاوی : تعارضات ماهوی و شکلی قراردادی

0-478-225-622-978مرتبط با آن 930000 تفسیر شرط داوری

978-600-323-091-0 350000 تحلیلی بر جرایم کارکنان دولت در نظام حقوق کیفری ایران

978-622-6131-36-0 600000 تحول تاریخی حقوق جزایی و علوم کیفری در جوامع و کشورهای 

(مصداق ایران)اسالمی 

978-600-475-110-0 670000 با تمرکز بر معامالت )تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معامالت 

6-80-6015-622-978(ملکی 380000 تحلیل قانون صدور چک در پرتو مقررات حاکم بر اسناد تجاری

978-600-434-680-1 210000 قابل استفاده برای مشاوران امالک: پرروهای با ادب

978-622-214-689-4 200000 تامین دلیل

750000 بخش دیات: بایسته های حقوق جزای اختصاصی

978-622-275-842-4 320000 بررسی پایان مدت قراردادها

978-600-7896-79-2 150000 اینفوگرافی کمک حافظه آیین دادرسی مدنی

978-622-95962-2-7 500000 کلیه قوانین و مقررات وکالت )بایدها و نبایدهای وکیل دادگستری 

(دادگستری

978-600-97032-8-9 450000 خاطرات حسن رستگار: افسانه حیات

978-600-02-2218-5 170000 ایران و شورای امنیت از تخلیه آذربایجان تا جنگ ایران و عراق

978-622-99397-4-1 300000 اختیارات عام وکیل در دادرسی مدنی

978-622-7123-13-5 280000 اعضای بدن انسان

978-622-6845-26-7 540000 اجرای احکام مدنی و اسناد الزم االجرا

978-622-7534-28-3 290000 احکام خاص حراجی از منظر حقوق قراردادها

978-600-242-302-3 100000 آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

978-600-242-303-0 60000 آیین نامه وسایل حفاظت فردی

978-622-283-007-6 300000 آیین رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های قانون شهرداری

978-600-242-301-6 100000 آیین نامه ایمنی و دستورالعمل اجرایی امور پیمانکاری

978-622-99193-2-3 1300000 تفسیری، تشریحی )آیین دادرسی خانواده در نظم حقوقی کنونی 

4-264-242-600-978...با لحاظآخرین تحوالت علمی و (و انتقادی 100000 آیین دادرسی کار

978-622-99523-9-9 395000 با نگاهی به : آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و اصالحات آن

5-71-8979-600-978"صنعت بیمه" 530000 آموزش حقوق شهروندی معلولین چرا؟ چگونه؟

978-622-275-602-4 380000 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به 

3-75-8940-600-978...شکایت از عملیات اجرائی  250000 به : آسیب شناسی روانی و اجتماعی خشونت های خانوادگی

همراه بررسی موردی قتل های خانوادگی

شابك بهاء عنوان

978-622-6131-25-4 400000 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به 

(با جدیدترین اصالحیه ها) 1387شکایت از عملیات اجرائی 



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

212 حقوق یار سمانه هاشمی فیروزکوهی 30

76 نگارش شرق گوهرالسادات موسوی شربیانی

ابراهیم :؛ ويراستار

31

76 نگارش شرق گوهرالسادات موسوی شربیانی

ابراهیم :؛ ويراستار

32

72 نگارش شرق گوهرالسادات موسوی شربیانی

ابراهیم :؛ ويراستار

33

212 جنگل،جاودانه مهدی جلیلی

آمنه شیران:؛ ويراستار

34

132 بهنامی رحیم باقری زیاری 35

240 مجمع علمی و 

فرهنگی مجد

میرهادی قره سیدرومیانی 36

140 استاد شهریار سولماز کنطورچیان

افشین جعفری:؛ ويراستار

37

84 اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

امید محمدی 38

160 فراهدف مولود روشنی 39

212 استاد شهریار توکل لطفی

افشین جعفری:؛ ويراستار

40

88 رزا فاطمه اژدری

؛ حسن جواهرنیا

41

46 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

سیدمحمدحسن 

میرداماداصفهانی

42

96 اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

امید محمدی 43

150 آفتاب گیتی علی محمدی 44

112 راز نهان نیکالس آ رابینسون

تورج خدیوی سهرابی:؛ مترجم

45

312 شهرآب،آینده سازان فتح هللا رحیمی

؛ محمود جعفری مهدیشهری

46

158 عدل  ماهد کورش صفرکوهپایه 47

336 گالوس سعید صالح احمدی

؛ مهدیه محمدتقی زاده

48

108 قانون یار آریا عزیزی

؛ حدیث گراوند

49

316 دادگستر حسین میرمحمدصادقی 50

222 راز نهان حسینعلی امینی هرندی 51

242 مجد روح هللا موذنی

؛ سیده زهرا پوررشید

52

608 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

دایان رولند

؛ یوتا کل

53

216 عدل  ماهد حسین کاظمی 54

508 جنگل،جاودانه عباس بشیری

؛ محمدرضا عظیمی گهر

55

512 جنگل،جاودانه عباس بشیری

؛ مجید واحدی

56

204 سخنوران مهدی اسالم دوست کلیدبری

؛ احسان قربانی

57

400 کماالن حمیدرضا عابدمسرورخواه 58978-600-7967-63-8 1000000 حقوق آموز آیین دادرسی مدنی

978-622-238-163-9 2000000 حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-215-860-6 550000 جرایم علیه تمامیت جسمانی : (3)حقوق کیفری اختصاصی 

اشخاص

978-622-99013-4-2 350000 شفعه، وصیت، ارث: حقوق مدنی

978-622-238-214-8 2000000 حقوق کاربردی امالک و اراضی

978-622-225-477-3 490000 گفتارهایی پیرامون نهادهای تنظیمی در : حقوق عمومی اقتصادی

4-138-248-622-978(ترجمه و تحقیق)حقوق فرانسه، ایران و آمریکا  1180000 حقوق فناوری اطالعات

978-600-282-182-9 650000 حقوق جزای عمومی

978-622-278-119-4 550000 حقوق داوری

978-622-6639-25-5 1000000 تفسیری، )حقوق تطبیقی و فقهی خانواده در نظم حقوقی کنونی 

7-116-229-622-978...با لحاظآخرین تحوالت علمی و (تشریحی و انتقادی 320000 حقوق ثبت به زبان ساده

978-964-314-452-4 1200000 حقوق تجارت جهانی سالح در پرتو کنوانسیون های بین المللی و 

1-1-99013-622-978نظام حقوقی ایران 350000 حقوق تجارت ورشکستگی در نظام حقوقی ایران

978-622-245-377-0 400000 حقوق اساسی

978-622-278-098-2 300000 مقدمه ای بر حقوق معاهدات در : حقوق بین الملل محیط زیست

خصوص مفاهیم و موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی

978-622-275-507-2 100000 حق دسترسی به اینترنت در جهت احقاق حقوق بشر ماهوی و 

3-59-6302-622-978رویه ای 380000 حق مکتسب در مباحث شهرداری ها

978-622-6487-92-4 820000 چالش ها و موانع حقوق شهروندی با تحلیل و ارائه الگوی کاربردی 

6-15-7083-622-978در جامعه ایران 320000 1397/08/23چک در نظام کیفری ایران با آخرین اصالحات مصوب 

978-622-6302-66-1 350000 جرم تغییر کاربری

978-622-6690-15-7 400000 نکات و مهم و آزمونی: جمع نکات حقوق تجارت

978-622-225-452-0 480000 مطالعه تطبیقی در حقوق : جبران خسارت در مرگ های خطایی

5-37-6487-622-978ایران و ایاالت متحده آمریکا 850000 جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و آمریکا

978-622-238-144-8 450000 توصیه های اخالقی و صنفی )ثمره شصت سال تجربه وکالت 

7-092-323-600-978(مشهورترین وکال و اساتید حقوق ایران به جامعه وکالت 200000 جایگاه مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران

978-600-7465-66-0 350000 (ماکو)ثبت شرکت در کلیه مناطق آزاد هشتگانه 

978-600-7465-62-2 350000 (کیش)ثبت شرکت در کلیه مناطق آزاد هشتگانه 

978-622-7220-06-3 400000 توثیق کشتی در نظام حقوقی

978-600-7465-63-9 (ارس)ثبت شرکت در کلیه مناطق آزاد هشتگانه 



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

80 رزا فاطمه اژدری

؛ حسن جواهرنیا

59

304 حقوق یار طیب افشارنیا

؛ امیر جوادی

60

928 ریاست جمهوری، 

معاونت تدوین، تنقیح 

لعیا جنیدی:به اهتمام

امیرحسن نیازپور:؛ به اهتمام

61

218 صالحیان علی فقیه حبیبی

؛ محمد آخانی سنجانی

62

214 راز نهان حمید صابری باروق

مریم بهره مند:؛ ويراستار

63

144 خرسندی بیژن عباسی الهیجی 64

104 چتر دانش امیر خواجه زاده

؛ امیر بارانی بیرانوند

65

228 مجد عبدالرزاق احمد سنهوری

محمدرضا شرافت پیما:؛ مترجم

66

88 چراغ دانش احسان پهلوانی فرد

؛ بهزاد بهرامی نسب

67

320 دادگستر علی احمدی فر 68

154 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

فیروزه مرشدی حسین آبادی

؛ بهرام بهبودی

69

180 دادگستر سیدامیر احمدی

؛ صبار رحمت آبادی

70

436 ارشد بهزاد ستاری 71

674 جنگل ابراهیم مهرانفر

؛ علیرضا قلی پورشهرکی

72

346 بهنامی علی یار ارشدی 73

90 طرح نوین اندیشه محمد شهریاری

؛ میثم حسین پور

74

138 اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

جواد اعظمی زاده 75

76 میعاد اندیشه عاطفه قاسمی 76

136 ذکر محمدمهدی سیدناصری 77

140 صالحیان فرزاد کریمی خنجری 78

112 سنجش و دانش راحله زرجوانی 79

174 میزان عبدالرزاق احمد سنهوری

محمدرضا شرافت پیما:؛ مترجم

80

198 عدل  ماهد کورش صفرکوهپایه 81

332 بهنامی شهرام آرین 82

156 نیماژ رابرت آلن دال

داود سپاهی:؛ مترجم

83

426 چتر دانش سجا عبودی 84

110 کماالن سیدمهدی کماالن 85

44 مجد یونس مرادی 86

72 سازمان معین ادارات 87

978-622-225-479-7 40000 قانون بکارگیری سالح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد 

4-65-7823-964-978ضروری 160000 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بانضمام امور ایثارگران در 

قانون برنامه ششم توسعه

978-600-410-467-8 700000 قانون الموجبات والعقود اللبنانی

978-600-7967-59-1 200000  کل کشور1399قانون بودجه سال 

1000000 فرهنگ توصیفی حقوق  بین الملل

978-600-367-661-9 300000 قانون اساسی آمریکا چقدر دموکراتیک است؟

978-622-212-150-1 350000 ترجمه الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید: عقد شرکت

978-622-99013-3-5 400000 عقود معین

978-622-214-696-2 300000 طالق

978-622-216-478-2 250000 عدم شناخت معلول و حقوق شهروندی آن

978-622-231-468-2 200000 صنعت نفت و گاز ایاالت متحده آمریکا در آیینه نظام حقوقی و 

2-172-237-622-978قوانین آن 300000 حقوق بین الملل به : ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی نوین

زبان ساده

978-622-6131-33-9 300000  15مشتمل بر : شرح نموداری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

2-630-256-622-978 ...1399ماده مصوب سال  500000 مصوب )شرحی کاربردی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

1399)

978-622-238-226-1 1000000 مصوب : شرح جامع و کاربردی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

1-094-323-600-978... بر اساس دکترین و رویه کیفری ایران1382/10/09 550000 حقوق اشخاص: شرح حقوق مدنی ایران

978-600-282-174-4 400000 با تکیه بر نظر قضات و )سیاست قضایی در حمایت از منابع طبیعی 

9-974-115-600-978(آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 850000 شرح جامع حقوق جزای عمومی به همراه ساده سازی قوانین در 

...معانی و تفاسیر به انضمام نظریات نگارنده 

978-600-282-177-5 650000 سیاست جنایی ایران در رسیدگی به تخلفات و جرایم قضات

978-622-283-022-9 350000 سیاست جنایی، تقنینی و اجرایی کشور ایران در حوزه معادن

978-600-193-468-1 340000 سبب خارجی در مسئولیت مدنی

978-600-410-473-9 175000 سرقفلی به زبان ساده

978-622-224-161-2 400000 (ویراش جدید)روش پژوهش در دانش حقوق 

978-600-410-472-2 200000 زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه

978-622-214-688-7 180000 مبانی صالحیت ) قانون زمین شهری 12درآمدی بر کمیسیون ماده 

1-821-448-600-978(ساختار 400000 : به انضمام)راهنمای تنظیم شکوائیه و دادخواست حقوقی 

(درخواست های قضائی، نمونه اظهارنامه، استشهادیه

978-622-7220-04-9 550000 دادرسی الکترونیک

                    1600000 دانشنامه سیاستگذاری حقوقی

978-622-7083-14-9 320000 خیانت در امانت در حقوق کیفری



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

50 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

هادی سهرابی 88

52 استیناف سعید اراوند 89

294 وکیل یار محسن یادگاری 90

320 میزان عبدالرسول دیانی 91

392 گالوس سعید صالح احمدی

؛ مهدیه محمدتقی زاده

92

254 اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

محمد محققی

؛ کامبیز فالح محمدحسینی

93

994 میزان یاسر عرب نژاد

فاطمه تقی زاده:؛ ويراستار

94

72 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

سوزان کونتوا

خراف. ؛ کارس یان د

95

180 گنجور شهرام فرهادی 96

792 میزان محمدحسن امی 97

46 نیالب رحمت اله سروش راد 98

218 راز نهان حسین صباحی گراغانی 99

1300 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

100 موسسه کار و تامین اجتماعی

268 مجد کریستودولوس کائوتزانیس

حمیدرضا قراگزلو:؛ مترجم

101

680 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی

؛ علی شجاعی یگانه

102

660 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی 103

882 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی 104

200 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

105

248 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

106

208 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

107

352 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

108

368 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

109

516 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

110

352 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

111

264 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

112

200 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

113

584 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

114

386 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

115

276 پژواک عدالت علی بهادری جهرمی

؛ محمدصادق فراهانی

116978-622-7042-34-4 330000 حقوق کار و تامین اجتماعی: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-33-7 640000 حقوق مالی و محاسباتی: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-25-2 440000 حقوق مدنی: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-27-6 420000 حقوق جزای عمومی و : مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

0-32-7042-622-978اختصاصی 360000 حقوق شوراها و شهرداری: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-26-9 570000 حقوق تجارت: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-30-6 410000 حقوق ثبت: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-31-3 410000 حقوق اداری و استخدامی: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-24-5 430000 حقوق اساسی: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-28-3 300000 آیین دادرسی مدنی: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-7042-29-0 270000 آیین دادرسی کیفری: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

978-622-6469-65-4 1900000 مجموعه پیشرفته صفر تا صد حقوق جزا

978-622-7042-35-1 260000 آرای وحدت رویه دیوان : مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات

عالی کشور

978-622-6469-64-7 1480000 مجموعه پیشرفته صفر تا صد آیین دادرسی کیفری

978-622-6469-67-8 1480000 مجموعه پیشرفته صفر تا صد حقوق تجارت

978-600-242-265-1 1000000 (با آخرین اصالحات)مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار 

978-622-225-471-1 540000 مجموعه پژوهش در عدالت جهانی شورای امنیت و محاکم کیفری 

(اهمیت آیین تصمیم گیری)بین المللی 

978-622-97279-2-8 300000 مبارزه با فساد مالی در پرتو قوانین و نقش دستگاه های نظارتی در 

8-989-448-600-978ایران 420000 ساختار، وظایف حقوقی و )دادستان، قاضی، وکیل : مثلث قضا

(قوانین

978-622-7484-82-3 300000 مال مشاعی در حقوق ایران

978-622-212-178-5 1500000 عالمت تجاری: مالکیت فکری در رویه قضایی ایران

978-622-212-170-9 2100000 قوانین و مقررات عقود بانکی

978-622-97006-0-0 120000 گفتارهایی در استقالل قضایی؛ استقالل نهادهای قضایی و 

شبه قضایی در حقوق تطبیقی

978-622-99193-5-4 1000000 تفسیری، تشریحی )قوانین حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی 

1-53-6302-622-978...با لحاظآخرین تحوالت علمی و (و انتقادی 700000 قوانین و مقررات اراضی، باغات و فضای سبز

978-622-97359-9-2 950000 (کتاب اول تا چهارم) 1392/02/01قانون مجازات اسالمی مصوب 

978-622-212-169-3 400000 (با آخرین اصالحات)قانون مجازات اسالمی معرب 

978-622-275-657-4 250000 قانون صدور چک

978-622-96471-4-1 قانون صدور چک با اصالحات و الحاقات بعدی
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494 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی 117

532 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی 118

668 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی 119

796 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی 120

522 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی

؛ علی شجاعی یگانه

121

124 جهاد دانشگاهی، 

واحد صنعتی امیرکبیر

سهیل جاللی

سیدحمید پورمحمدی:؛ مقدمه

122

236 آریاداد سیدالبرز حسینیان 123

770 راز نهان مهدی بهروش

؛ زهرا حاجتی

124

980 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

محمدجواد الهیان

؛ گشواد منشی زاده

125

1256 موسسه کار و تامین 

اجتماعی

محمدجواد الهیان

؛ گشواد منشی زاده

126

706 کماالن سیدمهدی کماالن 127

628 خط سوم منصور اباذری فومشی 128

498 اندیشه سبز نوین جواد اعظمی زاده 129

124 کتاب ریرا شیدا هاللی 130

98 اندیشه سبز 

نوین،اندیشه عصر

امیرعباس حامدیان

؛ فهیمه سیف علیان

131

124 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

علی بیاتی

علی اکبر :؛ مقدمه

132

88 قانون یار مهدی ابراهیم  زاده 133

268 مجد بنیامین شکوه فر 134

126 کهکشان علم علی سبزواری 135

236 پژواک عدالت آرش فهمی حسن

؛ محمدعلی سنگبر

136

562 پژوهش های کاربردی 

معاونت برون مرزی 

احمد کاظمی 137

184 عدل  ماهد کورش صفرکوهپایه 138

164 استیناف یاسر میرزاجعفری 139

272 استیناف یاسر میرزاجعفری 140

220 دانش شناس احسان مقیمی

؛ سیدحسین حجازی

141

264 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

شعله شکوری فرد:مترجم

؛ حسن وکیلیان

142

224 استیناف یاسر میرزاجعفری

؛ سعید اراوند

143

108 دادگستر ابراهیم اسماعیلی هریسی 144

244 حقوق یار مهدی رزاقی آرانی 145

978-600-282-170-6 350000 ویژه بخش )موافقت نامه و شروط عمومی پیمان های اجرا و احداث 

2-88-6015-622-978(غیردولتی 360000 نظم در آیین دادرسی مدنی

978-622-97006-2-4 380000 منتخب ایاالت متحده آمریکا: منشور اخالق قضایی

300000 منشور حقوق شهروندی در نظم حقوقی کنونی

978-622-96870-3-1 300000 (کاربردی)مقررات کیفری مصوب رئیس قوه قضائیه 

978-600-8598-41-1 منتخب قوانین ایثارگران همراه با ضوابط مرتبط

978-622-99013-0-4 180000 مقدمه علم حقوق

978-622-96870-2-4 300000 (کاربردی)مصوب رئیس قوه قضائیه : مقررات حقوقی

978-622-7042-43-6 160000 معماری فرایندهای مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 

3-2-95904-622-978خانواده قوه قضاییه 950000 مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر

978-622-225-473-5 540000 مسوولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکت های تجاری

978-622-6217-80-4 350000 مطالعه تطبیقی جرم تبانی در حقوق ایران و آمریکا

978-600-363-463-3 250000 مسائل حقوقی کنترل اجتماعات

978-622-229-190-7 320000 مستثنیات دین

978-622-7364-67-5 200000 محکومیت به خدمات عام المنفعه از نگاه فقه و حقوق

978-622-6302-58-6 420000 مرور زمان در سقوط مجازات

978-964-6866-28-7 1500000 مجموعه کامل لوایح حقوقی و کیفری

                    1650000 با آخرین الحاقات و : محشای قانون مجازات اسالمی در قلمرو ایران

(آزمونی) 99اصالحات سال 

978-600-242-307-8 قوانین کار: مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

978-600-7967-61-4 1600000 مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی و آب، جنگل ها و مراتع، 

منابع طبیعی، جهاد کشاورزی

978-600-448-360-5 700000 مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ایران

978-600-242-309-2 قوانین تامین : مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

اجتماعی

978-964-210-330-0 400000  کل کشور1399مجموعه قانون بودجه سال 

978-622-6013-02-4 210000 به همراه نکته های : (نموداری)مجموعه قوانین و مقررات داوری 

داوری در آیین دادرسی مدنی و نظریه های مشورتی و آرای دیوان 

978-622-6469-43-2 1980000 مجموعه صفر تا صد حقوق مدنی

978-622-6469-39-5 1830000 آیین دادرسی کیفری: مجموعه صفر تا صد

978-622-6469-42-5 1700000 مجموعه صفر تا صد حقوق تجارت

978-622-6469-40-1 1900000 مجموعه صفر تا صد حقوق جزا

978-622-6469-41-8 1780000 مجموعه صفر تا صد آیین دادرسی مدنی
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190 حقوق یار مهدی رزاقی آرانی 146

298 حقوق یار مهدی رزاقی آرانی 147

384 مرکز مطبوعات و 

انتشارات قوه قضائیه

سیدکاظم موسوی:به اهتمام

ارسالن اشرافی:؛ به اهتمام

148

160 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

سجاد قاسمی 149

100 استاد شهریار کورش میرزایی

افشین جعفری:؛ ويراستار

150

960 چتر دانش پوریا حیدری 151

136 ندای کارآفرین حسین وفایی شعرباف 152

504 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مرتضی گودرزی 153

504 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

عبدهللا رضازاده پاشا

؛ هادی شهبازی

154

504 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

عبدهللا رضازاده پاشا

؛ هادی شهبازی

155

412 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی

؛ وحید صیادی

156

408 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مهدی صیادی

؛ وحید صیادی

157

312 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

مرتضی گودرزی

رقیه باقری:؛ ويراستار

158

590 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

هادی شهبازی

رقیه باقری:؛ ويراستار

159

652 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

هادی شهبازی

رقیه باقری:؛ ويراستار

160

592 کمک آزمون عدالت 

گستر جم

هادی شهبازی

رقیه باقری:؛ ويراستار

161

80 زالل سبز ابوالفضل مغانی 162

1386 مجمع علمی و 

فرهنگی مجد

احمد متولی

؛ سمانه کافتری

163

236 دیباگران  تهران علی اسمعیلی

؛ حدیث دهداری

164

286 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

165

150 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

166

172 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

167

252 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

168

168 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

169

192 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

170

282 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

171

182 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

172

198 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

173

244 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

174978-622-6544-25-2 600000 آزمون های آزمایشی : 96یه آزمون خوب حقوق مدنی سال 

موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه 

978-622-6544-32-0 600000 : 97یه آزمون خوب حقوق جزای عمومی و اختصاصی سال 

2-38-6544-622-978آزمون های آزمایشی موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین  600000 : 98یه آزمون خوب حقوق جزای عمومی و اختصاصی سال 

آزمون های آزمایشی موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین 

978-622-6544-39-9 600000 آزمون های آزمایشی : 98یه آزمون خوب حقوق تجارت سال 

9-26-6544-622-978موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه  600000 : 96یه آزمون خوب حقوق جزای عمومی و اختصاصی سال 

آزمون های آزمایشی موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین 

978-622-6544-27-6 600000 آزمون های آزمایشی : 96یه آزمون خوب حقوق تجارت سال 

7-33-6544-622-978موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه  600000 آزمون های آزمایشی : 97یه آزمون خوب حقوق تجارت سال 

موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه 

978-622-6544-30-6 600000 آزمون های آزمایشی : 97یه آزمون خوب آیین دادرسی کیفری سال 

8-36-6544-622-978موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه  600000 آزمون های آزمایشی : 98یه آزمون خوب آیین دادرسی کیفری سال 

موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه 

978-622-218-415-5 600000 کشتیرانی در تنگه هرمز و رژیم حقوقی آن

978-622-6544-24-5 600000 آزمون های آزمایشی : 96یه آزمون خوب آیین دادرسی کیفری سال 

موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه 

978-622-7627-03-9 350000 کارشناسی در روند قضایی

978-622-225-382-0 2240000 قواعد باشگاه داوری اختالفات : کتاب مرجع داوری به انضمام

قوانین و مقررات داوری و سازش (کداک)قراردادی 

978-622-6469-58-6 1350000 وکیل یار حقوق مدنی

978-622-6469-59-3 1200000 وکیل یار حقوق مدنی

978-622-6469-56-2 800000 وکیل یار حقوق مدنی

978-622-6469-57-9 1400000 وکیل یار حقوق مدنی

978-622-6469-47-0 600000 وکیل یار حقوق جزای عمومی

978-622-6469-46-3 650000 وکیل یار حقوق جزای عمومی

978-622-6469-61-6 1200000 وکیل یار حقوق تجارت

978-622-6469-62-3 1200000 وکیل یار حقوق تجارت

978-600-482-492-7 240000 (نحوه شناسایی و پیشگیری)وقوع جرم در نیروهای مسلح 

978-622-6469-54-8 1280000 وکیل یار آیین دادرسی مدنی

978-622-6487-53-5 700000 نهاد شهرداری در پرتو قانون ایران

978-600-410-468-5 180000 نکته ها در حقوق جزا

978-600-480-214-7 550000 نقد رای آراء دادگستری کل استان فارس در بوته نقد و تحلیل

978-622-7097-85-6 350000 تبیین کامل ماده :  قانون شهرداری مشتمل بر100نگرشی بر ماده 

سواالت کاربردی و پاسخ به  - 100شرح کمیسیون ماده - 100

978-622-6015-87-5 300000 نظم در حقوق تجارت

978-622-6015-86-8 400000 نظم در حقوق مدنی
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182 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

175

196 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

 واحد پژوهشی موسسه 

مطالعات حقوقی دکتر 

176

252 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

177

168 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

محمدحسین شهبازی 178

172 موسسه مطالعات 

حقوقی دکتر 

محمدحسین شهبازی 179

600000 آزمون های : 97خوب آیین دادرسی مدنی سال : یه آزمون

آزمایشی موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با 

978-622-6544-37-5 600000 آزمون های آزمایشی : 98یه آزمون خوب حقوق مدنی سال 

موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه 

978-622-6544-40-5 600000 آزمون های : 98خوب آیین دادرسی مدنی سال : یه آزمون

آزمایشی موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با 

978-622-6544-28-3 600000 آزمون های : 96خوب آیین دادرسی مدنی سال : یه آزمون

4-34-6544-622-978آزمایشی موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با 

978-622-6544-31-3 600000 آزمون های آزمایشی : 97یه آزمون خوب حقوق مدنی سال 

موسسه مطالعات حقوقی دکتر محمدحسین شهبازی با پاسخانه 


