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 دکتر ناصر کاتوزیان   شادروان استاد   مجموعه آثار 
 تومان 3۲0000 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  1

 تومان 1۲0000 اموال و مالکیت   2

 تومان  70000 ارث   3

 تومان 110000 هایی از شفعه، وصیت، ارثدرس  4

 تومان  70000 ایقاع   5

 تومان 130000 نظریه عمومی تعهدات   6

 تومان 100000 حقوق خانواده   7

 تومان 190000 اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی  8

 تومان 110000 اثبات و دلیل اثبات، جلد اوّل  9

 تومان  90000 اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم  10

 تومان  50000 توجیه و نقد رویه قضایی   11

 تومان 195000 عدالت قضایی؛ گزیده آراء   12

 تومان 150000 مبانی حقوق عمومی   13

 تومان 190000 ی عدالت؛ جلد اوّل سوبه گامی   14

 تومان  37000 ی عدالت؛ جلد دومسوبه گامی   15

 تومان 170000 ی عدالت؛ جلد سومسوبه گامی   16

 تومان  35000 انتقالی؛ تعارض قوانین در زمان حقوق   17
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   ی حقوق خصوص 
 )نظری(   ی حقوق مدنـ  ۱

 تومان  3۲0000 ان یدکتر ناصر کاتوز یکنون یدر نظم حقوق یقانون مدن  18

 تومان  1۲0000 ان یدکتر ناصر کاتوز ت یاموال و مالک  19

 تومان  70000 ان یدکتر ناصر کاتوز ارث   20

 تومان  90000 ان یدکتر ناصر کاتوز ارث  ،ت یاز شفعه، وص  ییهادرس  21

 تومان  110000 یی ن صفای حسدیسدکتر  اشخاص و اموال   22

 تومان  7000 زادهقاسم  یمرتضدیسدکتر  ب مفقوداالثر یغا  ؛یامور حسب  23

 تومان  15000 ی دکتر محمدطاهر کنعان و مباحات  یتملک اموال عموم  24

 تومان  5000 ی اتی عباس حی دکتر عل ت یاموال و مالک  25

 تومان  40000 ی اتی عباس حی دکتر عل ن یاشخاص و محجور  26

 تومان  45000 زادهوسف ی یدکتر مرتض اشخاص  27

 تومان  10000 زادهوسف ی یدکتر مرتض ت یاموال و مالک  28

 تومان  4000 ی دکتر حسن حسن اقامتگاه   29

 تومان  135000 دکتر محمود حبیبی  حقوق مدنی تحلیلی )جلد اول(   30

 تومان  155000 دکتر محمود حبیبی  حقوق مدنی تحلیلی )جلد دوم(   31

 تومان  36000 دکتر رضا ولویون  اموال و مالکیت   32

33  
و قراردادها بر توسعه  ت یمالک  یدو نهاد حقوق ریتأث

 ی اقتصاد
 تومان  55000 ی دکتر فرناز فروزان بروجن

 تومان  60000 ن یآذ دمحمد یدکتر س ن یجن ت یشخص  34

 حقوق مدنی )کاربردی( ـ  2
 تومان  ۲۲000 محمدرضا رحمت  راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی  35

 تومان  5000 دکتر محمدعلی حجازی  تعهدات وکیل و موکل   36

 تومان  1۸000 محمدمسعود علیزاده خرازی  بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر   37

 تومان  100000 اشراقی مرتضی  مبانی نظری و عملی قولنامه   38

 اموال دولتی و عمومی فروش و د یخر  39
 دکتر داود قاسمی،  

 یی ا یزکرراویه  
 تومان  ۸000

 هاتملک اراضی توسط دولت و شهرداری   40
نژاد، طباطبائی سیدمحمد  دکتر

 سیدمحمدمصطفی حسینی کاشانی
 تومان  40000

 حقوق قراردادهاـ  3
 تومان  70000 ان ی دکتر ناصر کاتوز  قاع یا  41

 تومان  130000 ان ی دکتر ناصر کاتوز  تعهدات  یه عمومینظر  42
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 تومان  135000 یی ن صفا ی حس د ی س دکتر   قراردادها  یقواعد عموم  43

 تومان  ۲۲000 ی محمود کاشان د ی س دکتر   ژه یو ی قراردادها  44

 تومان  ۲۸000 ان یاندزی  رضایدکتر عل ، جلد اوّلدر حقوق تعهدات یقیمطالعات تطب   45

 تومان  ۲0000 دکتر حمید باقرزاده  مناقصات، جلد اوّل، مبانی و ماهیت حقوق   46

 تومان  95000 دکتر نادر میرزاده کوهشاهی    ظارت و رسیدگی به شکایات مناقصاتنظام ن  47

 تومان  10000 ده زا قاسم   ی مرتض سید دکتر   ارات ی خو  و شروط  ع یعقد ب  48

49  
حقوق تعهدات؛ جلد اوّل، کلیات حقوق تعهدات ـ  

 وقایع حقوقی 
 تومان 4400 ی مقام قائم دکتر عبدالمجید امیری  

 تومان  15000 ی مقام قائم دکتر عبدالمجید امیری   حقوق تعهدات؛ جلد دوم، اعمال حقوقی ـ تشکیل عقد   50

 تومان 7000 مقدم دکتر محمدحسن صادقی  تغییر در شرایط قرارداد   51

 تومان  14000 بهرامی دکتر حمید احمدی   کلیات عقود و قراردادها   52

 تومان  ۲۲000 دکتر جواد افتخاری  کلیات عقود و حقوق تعهدات   53

 تومان  13000 دکتر غالمرضا ذاکرصالحی  مبانی قراردادهای نامعین   54

 تومان 4000 سیدمهدی عالمه  شروط باطل و تأثیر آن در عقود   55

 تومان  ۲۲000 دکتر سعید بیگدلی  تعدیل قرارداد   56

 تومان  ۲۲000 دکتر مسعودرضا رنجبر  ناشی از نقض قرارداد تعیین خسارت   57

 تومان 4000 دکتر سعید منصوری  ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران   58

 تومان  ۲0000 دکتر رضا سکوتی نسیمی  عقود معین ـ مضاربه   59

 تومان  ۲۸000 حیاتی   عباس علی   دکتر  قراردادها  یقواعد عموم  60

 تومان 7000 سیدعرفان الجوردی، علی حیدری دکتر   قراردادهای صنعتی   61

 تومان  17000 دکتر محمدحسین شهبازی  مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی   62

 تومان  ۸5000 کیا، احسان معدولیت دکتر رضا آریان  نظام حقوقی قراردادهای مشارکت   63

 تومان  ۲۲000 ی دکتر محمدرضا احمد  ی تعهدات تبع حقوق  64

 )قراردادها( حقوق تعهدات   65
 اوبر، فرانسواکوالر دوتیول، ژان ـ لوک 

 ترجمه و تحقیق: مجید ادیب 
 تومان  4000

 تومان  1۸000 دکتر عبدالرسول دیانی  قواعد عمومی قراردادها   66

 تومان  55000 دکتر علیرضا باریکلو  ( 1عقود معین )  67

 تومان  46000 عباس حیاتی دکتر علی    بیع، اجاره، قرض، جعاله، صلح  68

 تومان  60000 دکتر عبدالحسین شیروی  ی )تنظیم، ساختار و قوانین حاکم( او ت یب ی قراردادها  69

 تومان  45000 دکتر ابراهیم دلشاد  تحوالت تقنینی(  ـ عقد رهن )مبانی فقهی   70

71  
عقد وکالت )از منظر قانون مدنی و مقررات وکالت  

 دادگستری( 
 تومان  1۸000 دکتر ابراهیم دلشاد 

 تومان  4۲000 دکتر محمدصالح جابری  حقوق ساخت و ساز    72

 تومان  ۲4000 دکتر مونا استادی  وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز   73
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 تومان  37000 دکتر اسداهلل امامی  تطبیقی قرارداد اجاره و قلمرو آن  -بررسی تحلیلی   74

 تومان  40000 دکتر اسداهلل امامی  کلیات حقوق تعهدات   75

76  
  یها( مدلPPP:) خصوصی  – یعموممشارکت 

   HAMو  BOT ،EPC یقرارداد
 تومان  45000 مشکات  یدمصطفیدکترس

 عقد شرکت    77
عبدالرزاق احمدالسنهوری، مترجم:  

 پیمادکتر محمدرضا شرافت 
 تومان  35000

78  
)در حقوق ایران، فرانسه  دین  از  فرار قصد به  معامله

 و رویه قضایی( 
 ن توما 110000 مال دکتر حسین تقی 

 تومان  90000 یکسنو یدکتر شاد پروژه محور  یمال نیقراردادها در مدل تأم رهیزنج  79

 تومان  360000 پاکباز  امکیس فرانسه یشرح قانون مدن  80

 تومان  150000 پورملک  حسن شاه  دکتر معامالت  یقواعد عموم  81

 ی ت مدنی مسئولـ  4
 تومان  65000 ان یزدانیرضا  یدکتر عل اوّل ، جلد  یت مدنیمسئول یقواعد عموم  82

 تومان  60000 ان یزدانیرضا  یدکتر عل دوم  ، جلدیت مدنیمسئول یقواعد عموم  83

 تومان  95000 ان یزدانیرضا  یدکتر عل ، جلد سوم یت مدنیمسئول یقواعد عموم  84

 تومان  130000 ان یزدانیرضا  یدکتر عل جلد چهارم ،  یت مدنیمسئول یقواعد عموم  85

 تومان  95000 ان یزدانیرضا  یدکتر عل ، جلد پنجم یت مدنیمسئول یقواعد عموم  86

87  
، ی، قواعد عموماوّلدولت، جلد  یت مدنیمسئول

 ساختار و ارکان 
 تومان  160000 دکتر مشتاق زرگوش

88  
 ، یدولت، جلد دوم، قواعد عموم یت مدنیمسئول

 و اصول  یمبان
 تومان  14000 دکتر مشتاق زرگوش

 ی مسئولیت مدنینه ی زم در تحلیل رویه قضایی   89
 پاتریس ژوردن،  

 ترجمه و تحقیق: مجید ادیب 
 تومان  110000

 تومان  6600 زادهدکتر سیدمرتضی قاسم  مبانی مسئولیت مدنی   90

 تومان  70000 زادهدکتر سیدمرتضی قاسم  بدون قرارداد ها و مسئولیت مدنی  الزام   91

 تومان  60000 دکتر حمید احمدی بهرامی  مسئولیت مدنی  92

 تومان  90000 دکتر علیرضا باریکلو مسئولیت مدنی  93

 تومان  16000 دکتر بختیار عباسلو  مسئولیت مدنی  94

 تومان  1۲000 دکتر بختیار عباسلو  مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی   95

 تومان  6000 دکتر احمد دیلمی  حسن نیت در مسئولیت مدنی  96

 تومان  7000 دکتر محمد نکویی  شرط عدم مسئولیت   97

 تومان  130000 بهنام غفاری فارسانی  مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات جان دیگری   98

 تومان  1۸000 دکتر حسین صادقی  مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک   99

 تومان  15000 صادق مددی  مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کاال  100
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 تومان  ۲0000 احمدی ب طال ب حبی دکتر قراردادی پیش  مسئولیت   101

 تومان  35000 حیاتی  عباس علی  دکتر مسئولیت مدنی  102

 تومان  16000 ی صالح درضایحم درمان  ندآی از فر یناش یمدن ت یمسئول  103

 تومان  13000 رضا امیرمحمدی محمد دکتر  مسئولیت تضامنی  104

 تومان  140000 عباس بزرگمهر ریدکتر ام ی در نظام حقوقی ایران و فرانسه مدن   ت ی مسئول   ن ی قوان   105

 تومان  130000 دکتر ایرج بابائی  حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد   106

107  
و   فی ؛ با مطالعه شروط تخفمسئولیت مدنی امین

 ت یمسئول دیتشد
 تومان  ۲0000 مهسا آقائی 

 ی مدن ت یدر مسئول نی تعارض قوان  108
 نژاد،یی طباطبا  دمحمد یدکتر س

 رانپور یدکتر فرهاد ا 
 تومان  ۲3000

 تومان  140000 ی چراغ  یدکتر عل ییونقل هواحمل  یمتصد یقرارداد  یمدن ت یمسئول  109

 تومان  190000 ی اهلل امامدکتر اسد ی رقراردادیحقوق و تعهدات غ  110

 حقوق خانوادهـ  5
 تومان  100000 ان یدکتر ناصر کاتوز حقوق خانواده   111

 مختصر حقوق خانواده  112
 ، یین صفای حسدیسدکتر 

 ی دکتر اسداهلل امام
 تومان  1۸5000

 تومان  4000 ی رمحمدیدکتر محمدرضا ام خانواده ینظام مال  113

 تومان  ۲۸000 ی انیدکتر عبدالرسول د  حقوق خانواده   114

 تومان  9000 ی اران ی اکرم محمد ن خانوادهیقوانر  ینقش عرف در تفس  115

 تومان  90000 ی اتی عباس حی عل دکتر حقوق خانواده   116

 تومان  16000 ی دادمرز  ی مهددیس ن ی خانواده در روابط زوج است یر  117

 تومان  90000 تبار ی بیدکتر جواد حب با حقوق خانواده گامبهگام   118

 تومان  15000 ی لگدی ب یحیعاطفه ذب ن در حوزه خانوادهیتقن یهاسته یبا  119

 تومان  11000 جلیل امیدی دکتر  ج یبر تزو تی درباره ازدواج و وال یو انتقاد یق یتطب یبحث  120

 تومان  ۲6000 دکتر شهاب آریان  حقوق خانواده )قرارداد ازدواج و پایان آن(   121

122  
الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در حقوق ایران و  

 فرانسه 
 تومان  ۲7000 زواره مرادی مهرانگیز شاه 

123  
)با رویکرد   نون و عقلحقوقی مرز ج  -بررسی فقهی 

 ی مبتال به اختالالت روانی(حقوق و تکالیف زوجه 

 دکتر احمدرضا خزائی،  

 دکتر زینب مشهودی
 تومان  33000

 حقوق تجارت  ـ6
 تومان  40000 ی انیدکتر کورش کاو حقوق تجارت  مقدمه  124

 تومان  100000 ی انیکورش کاودکتر  یتجارت یهاحقوق شرکت   125

 تومان  95000 ی انیدکتر کورش کاو یحقوق اسناد تجارت  126
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 تومان  60000 ی انیش کاوردکتر کو ی حقوق ورشکستگ  127

 تومان  95000 ی دکتر محمود عرفان حقوق تجارت به زبان ساده   128

 تومان  490000 ان ی د فرحناکیفرش ی کنون یقانون تجارت در نظم حقوق  129

 تومان  14000 ی دکتر حسن حسن ه مباحث( یتجارت )مشتمل بر کل حقوق   130

 تومان  14000 ی دکتر حسن حسن اوّل حقوق تجارت، جلد   131

 تومان  34000 ی دکتر حسن حسن حقوق تجارت، جلد دوم   132

 تومان 6000 ی دکتر حسن حسن حقوق تجارت، جلد سوم  133

 تومان 5000 ی دکتر حسن حسن حقوق تجارت، جلد چهارم   134

 تومان 9000 ی دکتر حسن حسن حقوق تعاون و حقوق تجارت   135

 تومان  10000 ی اهلل سماواتدکتر حشمت  اوّل حقوق تجارت، جلد   136

 تومان 9000 ی اهلل سماواتدکتر حشمت  یتضامن یهاشرکت   137

 تومان 6000 ی فراهان مقام قائم ن یدکتر حس چک  ی و حقوق ی فریک مسائل یبررس  138

 تومان  ۲3000 ی فراهان مقام قائم ن یحسدکتر  ه یو تصف یورشکستگ  139

 تومان 6000 ی حجاز ی دکتر محمدعل شرکا ، سهامداران و ی ها از اشخاص حقوقت دولت ی حما  140

 تومان  110000 دا یهویشیوسف درو یدکتر  ی حقوق اسناد تجار  141

142  
،  یتجار ی ران )قراردادهایمد یحقوق تجارت برا

 ( ی تجار و اسناد تجار
 تومان  14000 نشاط ی ر صادقیدکتر ام

 تومان  16000 ی اهلل سماواتدکتر حشمت  ینام تجارت ی حقوق یمبان  143

 تومان 9000 ی د یده وحیفر ی تجار یهاحاکم بر ثبت شرکت  ی م حقوقی رژ  144

 تومان  1۲000 نیکمحمد محمدی  ها در حقوق ایران و انگلستان ادغام شرکت   145

146  
ها و کنوانسیون نمایندگی در اسناد تجاری در پرتو 

 المللی اسناد بین 
 تومان  15000 دکتر محمود حبیبی 

 تومان  ۲1000 پوردکتر جمشید یحیی  های سهامی  حاکمیت شرکتی در شرکت   147

 تومان  60000 ی نیمحمدرضا حس دیدکتر س ی شرکت ت یحقوق حاکم  یاقتصاد لیتحل  148

 تومان  ۲0000 صراف دکتر حسین سیمایی  حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته  149

 الملل نیحقوق تجارت ب  ـ  7
 تومان  ۲۸000 ن یمعی ز انصاریدکتر پرو الملل ن یحقوق تجارت ب  150

 تومان ۸000 ن یمعی ز انصاریدکتر پرو ترال یآنس یشده داور ی قواعد بازنگر  151

 تومان  ۲10000 ی د حسنی: سع ترجمه، چی نهارد لنگری ر المللن یدر حقوق تجارت ب ی اعتبارات اسناد  152

 تومان 960 ی دی ا جنی دکتر لع ی المللن یب  یتجار ی قانون حاکم در داور  153

 تومان  ۲۸000 ی بی دکتر محمود حب ی المللن یب ی تجار یر قراردادها یتفس  154

 تومان  40000 ی عرفان الجورددیسدکتر  ی فرامل یهاحقوق شرکت   155

 تومان 1500 ید شکوهیمج ه اروپا یدر اتحاد یحقوق رقابت بازرگان  156

 تومان 6000 مقدم ی ل ین وکیمحمدحس ی توافقات ضد رقابت تجار  157
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 تومان  ۲0000 زنوزیموسو یدکتر موس تجارت   ی الملل در سازمان جهان ن ی تحول حقوق تجارت ب   158

 تومان  65000 ی فارسان یدکتر بهنام غفار آن  یمدن یحقوق رقابت و ضمانت اجراها  159

 تومان  100000 یی رضا   یدکتر عل المللن ی در تجارت ب یمال نیتأمحقوق   160

161  
فورفیتینگ؛ تأمین مالی از طریق واگذاری اسناد  

 مطالبات تجاری 
 تومان  45000 دکتر زهره افشار قوچانی 

162  
در   یک یاستفاده از ارتباطات الکترون ون یکنوانس

 ی المللن ی ب ی قراردادها
 تومان  10000 ی میسحر کر

 تومان  11000 امک پاکباز یدکتر س مسلط در حقوق رقابت   ی ت اقتصاد ی از وضع   سوءاستفاده   163

 تومان  17000 هویدا دکتر یوسف درویشی  اختالف   فصل   و   حل های جایگزین  شیوه   164

 تومان  110000 دکتر محمدمهدی توکلی نصب داور، احکام و آثار آن   165

 تومان  ۲0000 دکتر محسن محبی  قوانین و مقررات کاربردی داوری   166

167  
المللی، از منظر رویه های تجاری بینحقوق حاکم در داوری

 المللی و حقوق تطبیقی داوری اتاق بازرگانی بین
 تومان  19000 دکتر محمدتقی عابدی 

 تومان  19000 محسن کاشانی حصاری  مبانی حقوق اعتبارات اسنادی    168

 تومان  ۲6000 جعفری ندوشن دکتر شهاب  گذاری خارجیحقوق حل اختالفات سرمایه   169

 ۲013قانون داوری تجاری استرالیا   170
ترجمه و تحقیق: دکتر علیرضا  

 زاده، کاملیا پاکزاد مشهدی
 تومان  14000

 المللفرهنگ تخصصی حقوق تجارت بین   171
دکتر ایرج حسینی صدرآبادی،  

 علی فاتح 
 تومان  55000

 تومان  110000 جومهدی حقیقت دکتر  های تجاری حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت   172

 تومان  60000 دکتر محمدصادق لبانی مطلق  گذاری الملل سرمایه حقوق بین   173

 )جلد اول(  ی المللن یب  یگذاره یسرما یداور  174

کمپبل   گر،ینی وا ویالرنس شور، مت 

  ، یدیمک، مترجمان: دکتر جن 

 بهاره احمدپور  ب،یمحمدرضا شک 

 تومان  190000

 ی اقتصاد المللن یاز حقوق ب یمباحث  175

  ار،یژو  کیکارو، پاتر کینیدوم
آندرو هامان،  سموت،یب سی رژ

  ،ی: دکتر محمد اماممترجمان 
 هوشمند  یمحمدمهد

 تومان  ۲۲0000

و   یانصاف، کارآمد ی)در تکاپو  یالمللن ی ب یداور  176
 عدالت( 

کافمن کوهلر، مترجمان:  لیگابر
 ،یآبادزمان   یمانیمحمدرضا نر 

 ی شهر ینصرالله مایدکتر ن

 تومان  145000

 تومان  5۲0000 شافع  ز یرشهبیدکتر م کسب و کار(  ازی )امت ز یفرانچا ی قراردادها  177

 تومان  ۲30000 ی محمدحسن رضو دیدکتر س شرفته یپ  المللن یحقوق تجارت ب  178

 ی ن اجتماعیممه و تأیحقوق ب  ـ  8
 تومان ۲۸00 ی محمد یمحمدمهد ت و شخص ثالث( یمه )مسئولیحقوق ب  179

 تومان  ۲5000 ی میت کریآ ت یمه اموال و مسئولیب  180
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 تومان  ۲5000 ی میت کریآ ، جلد سوم یامه یپرسش و پاسخ ب  181

 تومان  70000 آیت کریمی  کلیات بیمه    182

 تومان ۸000 نشاط ی ر صادقیدکتر ام یی ای مه دریحقوق ب  183

 تومان  1۸000 ی سنگر دکتر کورش استوار ی ن اجتماعیحقوق تأم  184

 تومان ۸000 ی عبداهلل احمد ی کرگم مهیب قوحق  185

186  
های بازنشستگی در  الگوی حقوقی شایسته صندوق 

 نظام تأمین اجتماعی ایران 
 تومان  ۲5000 دکتر مرتضی رستمی 

 تومان  45000 ی میکر ت یآ مه یب یافروش حرفه  یهاکیتکن  187

 حقوق بانک و بورس  ـ  9
 تومان  140000 ی محمد سلطان ی حقوق بانک  188

 تومان  19000 منفرد ییرزا یم یغالمعل اوراق بهادار، بخش اختالفات حقوق بازار    189

 تومان  14000 منفرد ییرزا یم یغالمعل بازار اوراق بهادار  یفریحقوق ک  190

 تومان  ۲۲000 نسبیشوش سهینفدکتر  ر ااوراق بهاد یحقوق ت یماه  191

 تومان  90000 یالهدکتر محسن شمس  حقوق اوراق بهادار   192

 تومان  1۸000 دکتر سیدمرتضی شهیدی  های کاالیی حاکم بر معامالت در بورس قواعد حقوقی    193

 عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل   194
  نژاد، محبوبه میرزابیگی،یاسر عرب 

 منصور ساالری، علی تیموری آسفیچی 
 تومان  55000

 آثار معامالت معارض بر اسناد رهنی بانکی    195
زاده،  دکتر علیرضا مشهدی 

 غالمرضا عباسی 
 تومان   3۲000

 حقوق بازار سرمایه در پرتو حقوق اقتصادی   196
انجمن حقوق اقتصادی دانشکده  

 حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
 تومان   70000

 تومان   135000 دکتر سید مرتضی نعیمی    دی به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق درآم   197

 تومان   ۲0000 نژاد عرب امیرعباس ابراهیمی، یاسر   مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیالت سابق   198

199  
کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی  

 بانک  
 تومان   70000 نژاد امیرعباس ابراهیمی، یاسر عرب 

 تومان   75000 زنوز دکتر حسین سمیعی  حقوق کیفری بانکی    200

 ممنوع   ی بانک   ن ی دور زدن قوان   201
 نژاد،  عرب   اسر ی 

 ی کرمان   زاده ی فخر   رضا ی عل 
 تومان   1۲0000

202  
و    ران ی ا   ی در حقوق بانک   ی ق ی مطالعه تطب   ، ی کارت بده 

 کا ی آمر 
 تومان   50000 ی جالل   م ی دکتر مر 

203  
   ی و بازرگان   ی حقوق اقتصاد   ی نولوژ ی ترم 

 ( ی فارس   –   ی س ی )انگل 
 تومان   160000 ی مهرداد مصلح 

 تومان   ۲10000 نژاد یاسر عرب    قوانین و مقررات عقود بانکی   204

 ی نظام بانک کننده در  حقوق مصرف   205
  ، ی صدرآباد   ی ن ی حس   رج ی دکتر ا 

 ا ی ن ی جمال   ی مرتض 
 تومان   65000
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206  
در    ی بانک   ی ها نامه حاکم بر ضمانت   ی نظام حقوق 

 ی الملل ن ی ب   ی تجار   ی قراردادها 
 تومان 140000 ی دکتر نادر مردان 

 حقوق گمرکی و قاچاق کاال و ارز 
 تومان  1۲000 ی عبداهلل احمد یحقوق گمرک  207

 تومان 9000 ی عبداهلل احمد ی ، گمرکیتقلبات تجار می جرا  208

 تومان ۸000 ی عبداهلل احمد یو خسارات مدن یلب، قاچاق، تخلفات گمرکقت  209

 تومان  11000 عبداهلل احمدی  خسارات مادی قابل مطالبه )در اماکن گمرکی(  210

 تومان 9500 یوشانلویی جعفر نوری  مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کاال و ارز   211

 مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کاال و ارز   212
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  

 کاال و ارز نهاد ریاست جمهوری 
 تومان ۸500

 تومان  13000 عبداهلل احمدی  حقوق کیفری قاچاق کاال و ارز   213

 حقوق ثبت 
 تومان  4۸000 ی نیرحسیحسن مدیسدکتر  ثبت  یعال   یشورا یشرح آرا  214

 تومان  000019 ی وش بهرامیدکتر دار ران یحقوق ثبت امالک در ا   215

 تومان  4۸0000 ی بهرام وشیدکتر دار حقوق ثبت اسناد و امالک  یلیو تحل یفیتوص یمبان  216

 تومان  ۲5000 ی داکان یخسرو عباس حقوق ثبت اسناد   217

 تومان  13000 ی رشکاریعباس مدکتر  احوال   ثبت حقوق   218

 تومان  3۲0000 ی نیرحسیم دحسن یدکتر س االجرا حقوق اسناد الزم   219

 فناوری اطالعات حقوق  
 تومان 7700 نشاط ی ر صادقیتر امکد یوتریامپک یافزارهادآورندگان نرم یحقوق پد   220

 تومان 7500 یدرضا اصالنی حمدکتر  اطالعات  یحقوق فناور  221

 تومان 6000 یدرضا اصالنی حمدکتر  بر یسا یدر فضا ی ت صنعتیحقوق مالک   222

 هاحقوق رسانه   223
:  ترجمهو جو ساندرز،  ی کر تریپ

 ی محمددرضا ملک ی دکتر حم
 تومان 4700

 تومان 7000 ی نورمحمد یدکتر مرتض ت یاطالعات و ارتباطات و تحول امن ی گسترش فناور  224

 تومان  13000 یی رضا   یعلدکتر  ی کیحقوق تجارت الکترون  225

 تومان 9000 ا ینیمحمد ک ک یالکترون یامضا  226

 تومان  ۲۲000 انلو یقاجار قامک یس بر ی مقدمه حقوق سا  227

 حات یها و توض، پرونده ت یرای قواعد کپ  228
 ور،ید و یوید

 ی پورمحمد ما  ی ش   : ف ی ترجمه و تأل 
 تومان  13000



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاحقوق رسانه   229
س گرانشه، یآن ـو امانوئل یدور

 ب ید اد یترجمه: مج
 تومان  15000

230  
)برات، سفته و چک    یکیالکترون یاسناد تجارت

 اوّل (، جلد یکیالکترون

 نسب، ی دکتر محمد ساردوئ

 ی احد طاهر
 تومان  100000

 تومان  14000 مهرنوش ابوذری جرایم سایبری  یشناسجرم   231

232  
حقوق فناوری اطالعات )ادله الکترونیکی، اسناد  

 الکترونیکی و امضای الکترونیکی( 
 تومان  45000 زادهدکتر طاهر حبیب 

 
 مالکیت فکری حقوق  

 )کلیات( یت فکری حقوق مالک  ـ۱
 تومان  130000 ی نیرحسیحسن مدیسدکتر  ی ت معنویبر حقوق مالک یامقدمه   233

 تومان  100000 ی دکتر اسداهلل امام )جلد اول(   یت معنویحقوق مالک   234

 تومان  15000 دکتر محسن خدمتگزار  ی ت فکریفلسفه مالک  235

236  
در   ی)مباحث جار  ی ت فکریاخالق و حقوق مالک

 ( ی، علم و تکنولوژیگذاراست یحوزه س

لز هوپ، روبرتو ین لنک، نیستیکر

 ی ری: ارمغان عبةترجم، اندورنو
 تومان  16000

 تومان  3۲000 ی خیم شیدکتر مر ی ت فکریاصول حقوق مالک  237

 تجارت  یدر سازمان جهان یت فکریحقوق مالک   238
 میرهادی سیدی   ، ی د بزرگ ی دکتر وح 

 زاده ی رهوشنگ فتح ی دکتر ام 
 تومان  1۸000

239  
حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در محیط  

 اینترنتی 
 تومان  ۲5000 الملکی جعفر نظام 

240  
و   ران یدر حقوق ا  یمشارکت در نقض اموال فکر

 کا یآمر
 تومان  130000 ی دکتر مهسا مدن   ، ی دکتر حامد نجف 

241  
)جلد اول،   ران یا یی قضا هیدر رو ی فکر ت یمالک

 ( یعالمت تجار
 تومان  175000 ی دکتر محمدحسن ُامّ 

 ی فکر  ت یبر حقوق مالک یامقدمه   242
  درافشان   ی قبول   ی دمحمدهاد ی دکتر س 

 اروند ی بخت   ی دکتر مصطف 
 تومان  45000

 تومان  330000 ی مهاجر   ی روان ی دکتر فاطمه السادات ا  ی فکر ت یو حقوق مالک نی تعارض قوان  243

 یو هنر   ی ت ادبی حقوق مالکـ  2
 تومان 3000 ی ساناز الستدکتر  ی و هنر  یت ادب یمالک یفریحقوق ک  244

 لف و حقوق مجاور در جهان ؤن حقوق میادی اصول بن  245
 کلود کلمبه، ترجمة: 

 یرضا محمدزاده وادقانیعل
 تومان ۸500

 تومان  14000 یرضا محمدزاده وادقانیعل الملل مؤلف و حقوق مجاور ن ی حقوق ب  در ی گفتار  246
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 ی ت صنعتی حقوق مالکـ  3
 تومان  1۸0000 ی نیرحسیحسن مدیسدکتر  ی حقوق عالئم تجار  247

 تومان  33000 ی نیرحسیحسن مدیسدکتر  حقوق اختراعات   248

 تومان  11000 ی نیرحسیدحسن میدکتر س یی ای جغراف یهاحقوق نشانه  249

 تومان  16000 ی نیرحسیدحسن میدکتر س ی صنعت  یهاحقوق طرح   250

 تومان  35000 ی دکتر اسداهلل امام ی ت صنعتیحقوق مالک   251

252  
و الحاق به سازمان  ییت از ابداعات دارو یحما

 ی تجارت جهان
 تومان 9500 ی دکتر محسن صادق

253  
در مقررات سازمان   یت صنعتیحقوق مالک ی اجرا

 ران یتجارت و حقوق ا یجهان
 تومان 6000 ی ر یام یعلن یحس

254  
  یاهی گ یهاگونه یت معنویمالک یابعاد حقوق یبررس

 ی کشاورز
 تومان 9000 خواه رزم   ی، علیدکتر نادر مردان

 ومان ت 145000 اورک دکتر حسن لجم  ی اصول حاکم بر عالئم تجار  255

 ی فر ی حقوق ک 
 ی فریکات حقوق  یکلـ  ۱

 تومان  95000 دکتر محمدعلی اردبیلی  کلیات حقوق جزا   256

 هارساله جرایم و مجازات   257
 سزار بکاریا،  

 ترجمة: دکتر محمدعلی اردبیلی 
 تومان  35000

 تومان 4000 اردبیلی دکتر محمدعلی  حمل و تحویل تحت نظارت  258

 تومان ۲900 دکتر رضا نوربها  نگاهی به قانون مجازات اسالمی   259

 تومان 9000 دکتر ایرج گلدوزیان  ندای انصاف و عدالت   260

 تاریخ عدالت کیفری، جلد اوّل   261
 میچل روت،  

 ترجمة: دکتر ساناز الستی 
 تومان  1۸000

 تاریخ عدالت کیفری، جلد دوم   262
 میچل روت،  

 ترجمة: دکتر ساناز الستی 
 تومان  ۲5000

 تومان  10000 محمدرضا یزدانیان  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی   263

 تومان  30000 سیدرضا حسینی  ی سالحری کارگبه بررسی علمی و کاربردی مقررات   264

 تومان 7700 حیدر عالمه دکتر غالم اصول راهبردی حقوق کیفری   265

 تومان 1500 نواییآوا واحدی  نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان   266

267  

های پژوهش در نظام عدالت کیفری، مقاالت  بایسته 

برگزیده همایش ملی پژوهش در نظام عدالت 

 هاها و چالش کیفری؛ فرصت 

اداره کل دفتر آموزش و پژوهش  

 سازمان قضایی نیروهای مسلح 
 تومان  35000
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 تومان  13000 دکتر حسین غالمی  حقوق جزا اصل حداقل بودن   268

 تومان  4۸000 دکتر جلیل امیدی  تفسیر قوانین جزایی    269

 مجازات   270
 تام بروکس، 

 نظریترجمه: محمدعلی کاظم 
 تومان  30000

271  
گیری حقِ داشتن سالح  حقوق کیفری سالح )از شکل

 تا خلع سالح عمومی( 
 تومان  ۲7000 دکتر رسول عابد 

 جامعه مدرن مجازات و   272
 گارلند،   دیوید

 یغالم اهللینب :ترجمه
 تومان  ۲۸000

273  
  –، کلیات عنصر روانی )جلد اول( جرم یعنصر روان

 عنصر روانی جرایم عمدی 
 تومان  ۲3000 ی عباس محمدخاندکتر 

 تومان  90000 ی عباس محمدخاندکتر  عنصر روانی جرم )جلد دوم(، جرایم غیرعمدی   274

 تساهل کیفری در جامعه مدرن  مجازات و تمدن:  275
 پروفسور جان پرت،  

 ترجمه: دکتر هانیه هژبرالساداتی
 تومان  1۸000

 تومان  50000 ی دکتر عباس منصورآباد حقوق جزا   اتیکل  276

 تومان  ۲5000 دکتر جواد طهماسبی  های نوین در حقوق کیفری )مجموعه مقاالت( جلوه  277

 تومان  16000 دکتر مهرنوش ابوذری  ایران کاربرد منطق فازی در حقوق کیفری   278

 تومان  70000 نژاددکتر صادق منتی  معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری   279

280  
 های نوین حقوق کیفری  افق

 نیا(نامه استاد دکتر حسین آقایی )نکوداشت 

شناسی  گروه حقوق جزا و جرم 

دانشکده خقوق و علوم سیاسی  

 دانشگاه تهران 

 تومان  75000

 تضاد در مجازات    281
 پروفسور جان پِرَت، 

 مترجم: دکتر هانیه هژبرالساداتی 
 تومان  60000

 تومان  40000 زاده ن یحس  مان یدکتر پ (  یحقوق می تا تجر یفقه می)از تحر یخودکش  282

 تومان  3۲000 دکتر سیدمحمود مجیدی  کلیات حقوق جزا   283

 تومان  50000 ن ی دکتر عباس تد و تحوالت آن  یفریحقوق ک خیتار  284

 تومان  100000 مقدم  پوری مهد رضایدکتر عل ی فر یک ندیاعالم جرم در فرآ  285

 تومان  65000 دکتر بهنام اکبری  حقوق کیفری مواد مخدر    286

287  
ها در پاسداشت )مجموعه مقاله   ایپو  یفریحقوق ک

   (  یلیاردب  ی استاد دکتر محمدعل

مهرا،    نیبه کوشش: دکتر نسر

 ازپور ین رحسن یدکتر ام
 تومان  450000

 تومان  1۸0000 ی از یمحمد ن ی فریتا بخت ک یاز بخت اخالق  288

 ی عموم   ی فریکحقوق    ـ2
 تومان  130000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل نخست ، جلد یعموم ی حقوق جزا  289

 تومان  70000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل ، جلد دوم یعموم ی حقوق جزا  290

 تومان  100000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل ، جلد سوم یعموم ی حقوق جزا  291

 تومان 4000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل ن ی و استرداد مجرم ی معاضدت قضائ  292



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تومان  150000 ان یرج گلدوز یدکتر ا   یعموم  یحقوق جزا یهاسته یبا  293

 یعموم یجزا  حقوق  ةنیزم  294
 دکتر رضا نوربها،  

 تجدیدنظر: دکتر عباس شیری 
 تومان  ۲30000

 تومان ۸000 دکتر محسن رهامی  ی و تربیتی نیتأماقدامات   295

 تومان 6000 رحیم اسرافیلیان  گذشت قابلجرایم   296

 تومان 5000 دکتر سیدمنصور میرسعیدی  مسئولیت کیفری )قلمرو و ارکان(، جلد اوّل  297

 تومان 4400 دکتر علیرضا میالنی  هانگرشی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات   298

 تومان 6000 دکتر غالمحسین رضایی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیندهای کیفری   299

 تومان  10000 فیروزاهلل نوروزی رحمت  حقوق جزای عمومی »مجازات«   300

 یی قصد جنا  یعموم هینظر  301
محمود نجیب حسنی، ترجمه: 

 زارع ی ای عباس نی سیدعل دکتر
 تومان  ۲0000

 تومان ۸000 حمید دلیر دکتر  حقوق مصادره   302

303  
)جرم و    جلد اوّل ی،عموم  یبر حقوق جزا یدرآمد

 مجرم( 

 دکتر غالمحسین الهام، 

 دکتر محسن برهانی 
 تومان  1۲5000

304  
درآمدی بر حقوق جزای عمومی، جلد دوم )واکنش  

 در برابر جرم( 

 دکتر غالمحسین الهام، 

 دکتر محسن برهانی 
 تومان  75000

305  
 اسالمی در نظم حقوقی کنونی،قانون مجازات  

 جلد اوّل، حقوق جزای عمومی 

ناتری،  دکتر محمدابراهیم شمس 

حمیدرضا کالنتری، ابراهیم زارع، 

 زینب ریاضت 

 تومان  55000

 تومان  40000 دکتر لیالسادات اسدی  حقوق کیفری خانواده )بودها و بایدها(   306

 تومان  1۸000 دکتر علیرضا میالنی  ( 1حقوق جزای عمومی )  307

 تومان  10000 دکتر علیرضا میالنی  ( 3حقوق جزای عمومی )  308

309  
رابطه رشد و مسئولیت کیفری در فقه امامیه و حقوق  

 ایران 
 تومان  11000 محمدحسین بیاتیدکتر 

310  
  ، کلیات حقوق کیفری و(1) یعموم  یفریحقوق ک

 پدیده مجرمانه 
 تومان  ۲5000 ی منصورآبادعباس دکتر 

 تومان  ۲۸000 ی کاکرود ی صفر نی عابددکتر  س یمأموران پل یفریک ت یموانع مسئول  311

 تومان  90000 دکتر عباس منصورآبادی  ( 1حقوق جزای عمومی )  312

 تومان  45000 دکتر عباس منصورآبادی  ( ۲حقوق جزای عمومی )  313

 تومان  165000 دکتر عباس منصورآبادی  (3حقوق جزای عمومی )  314

 تومان  135000 عباس منصورآبادی دکتر  مختصر حقوق جزای عمومی  315

 تومان  10000 یاالسالمخ یدکتر عباس ش (هاه یو رو  هاه یتعدد جرم، )نظر  316

317  
در نظام   یفریک ت یلؤوتحوالت مس یمل شیهما

 ها و راهکارها ؛ چالش ران ی ا یحقوق
 تومان  ۲4000 به کوشش: محسن شریفی 

 تومان  ۲3000 کهزادی دکتر حمید دلیر، مریم  تخفیف و تشدید مجازات   318

 تومان  65000 دکتر جلیل محبی، دکتر زینب ریاضت  (۲و1)جلد   139۲شرح قانون مجازات اسالمی   319
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 تومان  15000 علیرضا محمدبیکی خورتابی  های تکمیلی و تبعی حقوقی مجازات  -بررسی فقهی   320

321  
، هوش مصنوعی در قلمرو  هامسئولیت کیفری ربات 

 حقوق کیفری 

 گابریل هالوی، مترجمان:  

 فرهاد شاهیده، طاهره قوانلو 
 تومان  90000

 ( هات ی قراردادها و مسئول م، یها )جراحقوق ربات   322
 اوگو پاگالو،  

 ان ینمام مان یبرگردان: دکتر پ
 تومان  50000

 تومان  17000 سلیم محمدمهدی خسروی نقش رکن روانی در رابطة سببیت   323

 تومان  60000 دکتر محمدباقر مقدسی  )ضمانت اجراهای کیفری( حقوق جزای عمومی    324

 تومان  35000 بیاد دیکانن، ترجمه: مج کیپاتر ی عموم ی حقوق جزا  325

 تومان  115000 دکتر عطااله رودگر کوهپر  از جرم  یو استرداد اموال ناش ف یتوق نییآ  326

 تومان  110000 دکتر محمدجواد فتحی  تأمالتی در حقوق جزای عمومی   327

 تومان  155000 یرزاجانیم درضایدکتر حم )جلد اول(  ی فریحقوق ک  یعموم هینظر  328

 ی اختصاص  ی فریکحقوق    ـ3
 تومان  1۸0000 ی رمحمد صادقین م یدکتر حس اشخاص ه تمامیت جسمانی یم عل ی جرا  329

 تومان  195000 ی رمحمد صادقین م یدکتر حس ت یه اموال و مالکیم عل ی جرا  330

 تومان  110000 ی رمحمد صادقین م یدکتر حس مصالح عمومی کشور  هیم عل ی جرا  331

 تومان  70000 دکتر حسین میرمحمد صادقی  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص   332

 تومان  150000 ا ینیی ن آقایدکتر حس ات( یه اشخاص )جنا یم عل ی جرا  333

 تومان  1۲0000 ا ینیی ن آقایدکتر حس ( یت معنویه اشخاص )شخصیم عل ی جرا  334

 تومان 4000 دکتر جعفر کوشا یی ه عدالت قضایعل  می جرا  335

 جرایم علیه اموال و مالکیت   336
 نیا،  دکتر حسین آقایی 

 دکتر هادی رستمی 
 تومان  ۲15000

 کشور  یمصالح عموم هیعل  می جرا  337
   ا،ینیی آقا نیدکتر حس

 ی رستم یهاددکتر 
 تومان  140000

 سببیت در حقوق )حقوق کیفری(   338
 تونی هونوره، هارت و اچ. ال. ای. 

 نیاترجمة: دکتر حسین آقایی 
 تومان  75000

 تومان  55000 ان یرج گلدوز یدکتر ا   یاختصاص  یحقوق جزا یهاسته یبا  339

 تومان  130000 ی صادق یدکتر محمدهاد ه اشخاص یم عل ی جرا  340

 تومان 7000 یمانین پیاءالد یدکتر ض ی ش عمومیت و آسا یه امنیم عل ی جرا  341

 تومان 1300 ی ذکراهلل احمد اسالم  یفر یحقوق کنهاد عاقله در   342

 تومان 4000 ی نیرحسیحسن مدیسدکتر  سقوط قصاص   343

 تومان  17000 ی دیمحمود مجدیسدکتر  ت یه امنیم عل ی جرا  344

 تومان  50000 ی ساالر یمهد و ارکان متشکله آن  یکالهبردار  345

 تومان  60000 ی ساالر یمهد ی اانهی و را یریسرقت تعز  346

 تومان 5000 ی ساالر یمهد ت کشوریامنه یم عل ی جرا  347

 تومان ۲600 ی رضو ی نبو اصغری علدیس رامون آن یپ  یحقوق مسائلقانون صدور چک و   348

 تومان  17000 دکتر غالمرضا محمدنسل  ران یدر ا یاه انیم را ی جرا  349



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجتماعی به مثابه ابزار ارتکاب جرم شبکه  350
کترین دی. مارکوم، جرج ای.  

هیگینز، برگردان: حمیدرضا دانش  

 ناری، دکتر ابراهیم داودی دهاقانی 

 تومان  ۲0000

351  
م  یه اشخاص )ترجمه و شرح بخش جرا یم عل ی جرا

 فرانسه(  یه اشخاص از قانون جزایعل
 تومان  11000 ب ید اد یق: مجیترجمه و تحق

 تومان  16000 ی صادق یدکتر محمدهاد )همراه با پنج مقاله دیگر(  ت یجبران خسارت در جنا   352

 تومان  47000 دکتر حسن مرادی  ( جنایات)  جرایم علیه اشخاص  353

 تومان  ۲9000 دکتر علی غالمی  قتل در فراش )در آینه فقه و حقوق(   354

 تومان  ۲7000 دکتر امیر اعتمادی  تهاجم علیه اشخاص   355

 تومان  ۲۲0000 دکتر امیر اعتمادی    (امانت در خیانت  و کالهبرداری:  نخست  جلد) مالی جرایم  356

 تومان  170000 ی اعتماد  ریدکتر ام   )جلد دوم: سرقت( ،یمال می جرا  357

358  
و صدور چک   یفریک ب ی)جلد سوم: تخر یمال می جرا

 (یپرداخت نشدن
 تومان  4۲0000 ی اعتماد  ریدکتر ام

 تومان  ۲40000 آبادی دهاحمد حاجی  دکتر جرایم علیه اشخاص )قتل(   359

 تومان  1۲5000 ی آبادده ی دکتر احمد حاج اشخاص )قتل(  هیعل  می درسنامه جرا  360

 تومان  40000 پوردکتر مهدی صبوری  عقالنیت در ارتکاب جرم   361

 تومان  140000 دکتر عباس شیری  جعل و تزویر   362

 یاانه یرا  می جرا  363
 عطازاده،   د یدکتر سع

 ی انصار لیدکتر جل
 تومان  1۲0000

 تومان  75000 الدین قیاسی دکتر جالل  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص   364

 تومان  3۸000 دکتر سیدمحمود مجیدی  مصالح عمومی کشور جرایم علیه   365

 تومان  75000 توانا  ینجف یدکتر عل اشخاص  یجسمان  ت یتمام هیعل  ات یجنا   366

 تومان  ۲45000 توانا  ینجف یدکتر عل ت یاموال و مالک هیعل  می جرا  367

 تومان  65000 دکتر زهرا محمدنسل  یاانه یرا  یهاها و سامانه داده  یمحرمانگ هیعل  می جرا  368

 یاقتصاد  ی فریحقوق ک  ـ4
 تومان  17000 ی دیدکتر محمدصالح ول ی اقتصاد   یفریحقوق ک  369

 تومان ۸500 یی ال دادخدایدکتر ل مقابله با آن  ییاست جنا ی و س ی ـ ادار یفساد مال  370

 تومان  ۲6000 دکتر احد باقرزاده  ییشوپول  371

 تومان 4۸00 ی عبداهلل احمد جرم قاچاق  372

373  
، مبارزه با  (ییشوپول )  یاقتصاد   یفریحقوق ک

 ران یا یو نظام حقوق  ی المللن یدر اسناد ب  ییشوپول
 تومان  140000 ی دکتر اصغر عباس

 شوییپول  374
بیدی کرمانشاهی، سعید سیاه 

 احمدعلی ثالث مؤید 
 تومان  ۲0000

375  
ون سازمان ملل یش کنوانسیمجموعه مقاالت هما 

 هامبارزه با فساد: دستاوردها و چالش  ی متحد برا

مطالعات سازمان   یرانیانجمن ا

 ملل متحد 
 تومان  ۲7000
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376  
  تخلفات به  کننده رسیدگی نهادهای  تطبیقی  بررسی

 اقتصادی 
 تومان  7500 بیگی  ایمان شاه 

   اجتماعی کنترل و قانون ، شرکتی جرایم  377
 سالی اس. سیمپسون 

 ناری حمیدرضا دانش ترجمه: 
 تومان  1۲000

 تومان  30000 امیرحسن نیازپور  آیین دادرسی کیفری اقتصادی   378

 تومان  ۸5000 یدکتر غالمعباس ترک ران ی در ا یفساد مال یواکاو  379

 تومان  ۲70000 دکتر محمد باهو  ی فریک است ی از منظر س  یارز می جرا  380

 الملل و جزای بین  یفریک  ی المللنی بحقوق  ـ  5
 تومان  ۲0000 فردی دکتر بهزاد رضو ی فر یالملل کن یحقوق ب  381

 تومان  1۲000 فردی دکتر بهزاد رضو جلد نخست()  یعموم ی المللن یب  یفریحقوق ک  382

 تومان 4000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل 1ده مقاالت ی ، گزیفر یالملل کن یحقوق ب  383

 تومان  16000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل ۲ده مقاالت ی ، گزیفر یالملل کن یحقوق ب  384

 تومان  60000 ی لیاردب  ی دکتر محمدعل ی المللن یب  ییقضا  یهای همکار  385

 تومان  110000 ی لیاردب یدکتر محمد عل مقاالت(  دهی)گز  یفر یک المللن یحقوق ب  386

 تومان  130000 ی رمحمد صادقین م یدکتر حس المللن ی ب ی حقوق جزا  387

 تومان 4000 ی اهلل واحد دکتر قدرت  ی اشغال یها ن یدر سرزم ی م ارتکابیبه جرا  یگدیسر  388

 تومان 1500 نژادی نیحس ی نقلیدکتر حس ی الملل اسالمن یب  یفریحقوق ک  389

 تومان  10000 نژادی نیحس ی نقلیدکتر حس الملل ن یب  یفریحقوق ک  390

 تومان 4500 در عالمه یحدکتر غالم ی فریالملل کن یت در حقوق ب یه بشریات عل یجنا   391

 تومان  11000 ی حسن اسعددیسدکتر  ی فرامل افتهیسازمان م ی جرا  392

 تومان  9000 سبزواری  ساسان مدرس  الملل نی شدن حقوق ب یجنگ تجاوزکارانه و انسان  393

 تومان 6000 دکتر سیدحسن اسعدی  المللی در حقوق جنایی ملی و بین گردانروان مواد مخدر و   394

 تومان  16000 دکتر نسرین مهرا  اندازها چشمها و المللی؛ فرآیند، نظریهحقوق کیفری بین   395

 تومان  ۸0000 دکتر فریدون جعفری  سازی حقوق کیفریالمللی و جهانی دیوان کیفری بین   396

 های عدالت کیفری به تروریسم واکنش  397
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر  

 ملل متحد، ترجمة: پیمان نمامیان 
 تومان 5000

 تومان  14000 محمدعلی حجازی دکتر  حقوق اسیران جنگی   398

 تومان ۸000 سیدمهدی موسوی، انسیه جدیدی المللجرایم دریایی در حقوق بین   399

 تومان  14000 ی مسعود مظاهرامیردکتر  ی فری ک یالمللن ی ب وان یدتکمیلی  ت یاصل صالح  400

 تومان  14000 ی دکتر نوروز کارگر سم یترور یهاه یمادرون   401

402  
ها در حقوق  جرایم و مجازات اصول قانونی بودن 

 المللی کیفری بین 
 تومان  17000 ی مؤمندکتر مهدی 

403  
پیامدهای انسانی و اجتماعی اشغال عراق از منظر  

 الملل کیفری حقوق بین 
 تومان  ۲1000 دکتر سهراب صالحی
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 تومان  ۲0000 ی دکتر جواد طهماسب ی المللن ی ب یفریک وان ید ت یصالح  404

405  
حقوق  ملی  تهیکم)  المللن یرسانه، جنگ و حقوق ب

 (بشردوستانه

زیر نظر: دکتر حسین شریفی  

 طرازکوهی، دکتر پوریا عسکری 
 تومان  16000

 تومان  ۲3000 دکتر سهراب صالحی الملل کیفری حقوق بین   406

 تومان  40000 اهلل واحدی دکتر قدرت  الملل کیفری حقوق بین   407

 المللی آیین دادرسی کیفری بین   408
 کریستوف سافرلینگ،  

 ترجمه: دکتر قباد کاظمی 
 تومان  67000

 الملل کیفریشناختی به حقوق بین رویکردهای جرم   409

ایلیاس باتکالس، امانوئال 

میلوناکی، برگردان: گروهی از  

 جنایی،   پژوهشگران علوم

 به کوشش: حمیدرضا نیکوکار 

 تومان  50000

 دیوان کیفری آفریقا )تفسیر پروتکل ماالبو(    410
گرهارد ورله، موریتس فرومباوم،  

 برگردان: دکتر پیمان نمامیان 
 تومان  50000

411  
  ت یامن  نیدر پرتو دکتر سمیمقابله با ترور یهاسته یبا

 یانسان
 تومان  ۸0000 پور دکتر فاطمه فتح

412  
  ییجنا  وان ید نهیدر آ  دگان یدبزه  یهاحق  یواکاو

 ی المللن یب
 تومان  40000 ازمند یدکتر ندا ن

 المللی حقوق کیفری بین   413
دیدیه روبو، مترجمان: دکتر بهزاد 

 فرد، دکتر محمد فرجیرضوی 
 تومان  160000

 تومان  65000 منش ینژند اهللبت یدکتر ه الملل ن یو حقوق ب سمیترور  414

 ی فریک المللن یحقوق ب  یهاسته یبا  415
  زاده،ی دکتر رضا موس

 دکتر احمدرضا آذرپندار
 تومان  ۲60000

 مان تو ۲۲0000 ار یزدیا یدکتر عل اقدامات مجرمانه مشترک  416

 شناسی جرم 
 ی عموم   ی شناسجرم ـ  ۱

 ی شناسجرم   417
دکتر   :ترجمةکا، یژرژ پ

 ی ابرندآباد ین نجفیحسی عل
 تومان  40000

 یشناسجرم  یهاهینظر  418

ن  یلی امز و ماریلی . ویفرانک پ

   :ن، ترجمةیشمک  .ید

 ی محمددرضا ملک ی دکتر حم

 تومان  35000

 یشناسشناخت جرم   419
   :ترجمةت، یلساندرا والک 

 ی محمددرضا ملک ی حم دکتر
 تومان  40000

 جرم  یهاهینظر  420
   :ترجمةان مارش، ی

 ی محمدک درضا ملی تر حمکد
 تومان  14000



 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و جرم  یروانشناس  421
دن سامونز،  ی ن و آیواد پوت یوید

 توانا ی دکتر داود نجف :ترجمة
 تومان  16000

 رفتار بزهکارانه   یکیو ژنت یشناختست یعوامل ز  422
  محمد دیس ، دکتر یباستان ریام

 رادی میده کری، وحیاکرم
 تومان 6500

 تومان  75000 یهلالدکتر رضا فرج  ی فر یت کیو مسئول یشناسجرم   423

 ی کاربرد یشناسجرم   424

ان  یتس، برا ییان استوت، جو  یبرا

درضا  یامز، ترجمه: دکتر حمیلیو

 ی محمدملک

 تومان  14000

 تومان  19000 ی نگار مؤمن ،یزیعز  روسیس ی حقوق یشناسزبان   دگاهی از د یزبان می جرا  425

 تومان  17000 فردی درضا گرجیحم سبز  یشناسجرم   426

427  
:  یالمللن یب  یهای در پرتو همکار ی قیتطب ییعلوم جنا 

 تلنباخ  ای لویمجموعه مقاالت نکوداشت دکتر س
 تومان  65000 به کوشش دکتر حسین غالمی 

 تومان  ۲3000 دکتر سودابه رضوانی خطرناکی در گستره علوم جنایی مفهوم   428

429  
های نوین  گیریاجتماعی )جهت  – شناسی زیستی جرم 

 در نظریات و مطالعات( 

 بیور  آنتونی والش، کوین ام.

 ترجمه: مریم مهذب 
 تومان  3۲000

 شناسی محکومانشناسی؛ جرم های نوین در جرم افق  430
 رود ارل،  

 فرهاد شاهیده به کوشش: 
 تومان  1۸000

 شناسی  پژوهش جرم   431
 لین کرو، ناتاشا سمنز،  

 مترجم: آزاده واعظی 
 تومان  1۸000

 شناسی محکومان جرم   432

 راس،  دکتر جفری ایان 

 دکتر استفن سی. ریچاردز،  

 مترجم: دکتر هانیه هژبرالساداتی 

 تومان  70000

 شناسی چیست؟ جرم   433
، ورث ماری بوس  ،کارولین هویل

 به کوشش: حمیدرضا نیکوکار 
 تومان  110000

 قضایی   پیگردهای و  بازجویی در روانشناسی کاربرد  434

دیویس،   م  گراهام کبل و آر  مارک

  صدیقی یبرز  فر دکتر مترجمان:

 نیازی محسن دکتر ارفعی،

 تومان  90000

   در زندان  یکاربرد روانشناس  435

. یپامل ج  سون،یهاو  نیژاکل

. کوک  یج  دیوید ن،یبالدوئ

 ،یق یصد  برزیمترجمان: دکتر فر

 ی ازیدکتر محسن ن

 تومان  55000

436  
و   ییجنا   قاتیدر تحق یعلم  سی و پل یقانون یپزشک

 ی حقوق  دگاهی از د می جرا یکشف علم
 تومان  1۲0000 رزادیش  دیام رزاد،یش یدکتر هاد

 تومان  ۲۲0000 پاک نهاد ریدکتر ام ی شناساصول جرم   437

 

http://www.mizan-law.ir/Author/Details/10286
http://www.mizan-law.ir/Author/Details/10285
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 ی اختصاص  ی شناسجرم   ـ2
 تومان ۸000 ی م ی ترجمة: شهرام ابراه   رمون گسن،  ی اقتصاد یبزهکار یشناسجرم   438

  استنلی کوهن، ترجمه: دکتر های اخالقی های مردمی و هراس اهریمن   439
 محمدی حمیدرضا ملک 

 تومان  45000

 گذاری بر خط مقررات بزهکاری مجازی: بزه، انحراف و    440
ماتیو ویلیامز، مترجمان: محبوبه  

 منفرد، امیرحسین جاللی فراهانی
 تومان  1۲000

 تومان  ۲4000 اله غالمیمارتین اینز، ترجمه: نبی  درک کنترل اجتماعی )انحراف، جرم و نظم اجتماعی(   441

 ی، رویکردی فرصت مدار د یسفقهجرایم ی   442
 سیمپسون، مایکل ال. بنسون، سالی اس.  

 نژاد ترجمه: دکتر اسمعیل رحیمی 
 تومان  50000

 شناسی فضای مجازی جرم   443
دکتر  ، ترجمه: جیشانکار .کی

 محمدیحمیدرضا ملک 
 تومان  ۲7000

 تومان  7000 دکتر حسین غالمی  تکرار جرم، بررسی حقوقی ـ جرم شناختی   444

 تومان  1۲000 الهام جعفرپور صادق  شناختی ارتشاء ی جرم مطالعه   445

446  
شناختی اسناد  جرم  –خشونت خانگی )بررسی حقوقی  

 سازمان ملل(  

 دکتر سالمه ابوالحسنی، 

 فریده طه 
 تومان  14000

447  
  جنایات شناسیجرم   سوی به فراملی  شناسیجرم 

 المللی بین 

  برگردان؛ هافمن رولف، سمولرز آلت

  علوم پژوهشگران  از گروهی : فارسی

 نیکوکارجنایی؛ به کوشش: حمیدرضا  

 تومان  57000

 تومان  ۲7000 دکتر سارا آقائی  شناسی فرهنگی تحلیل جرم در جرم   448

 شناسی فرهنگی و کارناوال جرم جرم   449
 مایک پرسدی،  

 برگردان: رویا آسیائی 
 تومان  1۲000

450  
فرهنگ کنترل، جرم و نظم اجتماعی در جامعه  

 معاصر 

 دیوید گارلند، ترجمه:  

 محمدی ملک دکتر حمیدرضا 
 تومان  45000

 تومان  15000 دکتر هانیه هژبرالساداتی طلب شناسی صلحجرم  451

 تومان  ۲6000 دکتر شهرداد دارابی  هابزهکاری یقه سرخ  452

 تومان  70000 دکتر سیدمحمدجواد ساداتی  مجازات و کنترل اجتماعی  453

 تومان  70000 دکتر اسداله کشاورز  سبز یبزهکار  454

 یاجتماع یهازشیخ یشناسجرم  455
 رمون گسن، 

 ی میترجمه: شهرام ابراه
 تومان  ۲۲000

 یاجتماع ب یجرم و آس وندیبازپ ،یولوژیزم  456
کوتزه،  ن یجاست ،یلبوک یاو

 ی هژبرالسادات هیمترجم: دکتر هان
 تومان  ۸5000

457  
  یشــناســکودکان و نوجوانان )جرم  یشــناســجرم

 رشدمدار(

   ،یدکتر محمود مهدو

 ی دریح  یعل دیس
 تومان  165000
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 و جنگ: عبور از مرزها یشناسجرم  458
  ،یراس مگکر ت،یساندرا والک ل

 کوکار ین درضایبه کوشش: حم
 تومان  95000

 های جرم()درک روایت  پژوهشناسی روایت جرم  459
لوئیس پرسر، اسوینانگ سندبرگ،  

 مترجم: دکتر هانیه هژبرالساداتی 
 تومان  160000

 ی نیبال  ی شناسجرم   ـ3
 تومان  40000 یی بابا ی دکتر محمدعل ی نیبال یشناسجرم   460

 از جرم یریگشیپ  ـ4

 از جرم  یعار  یطراح  461

 ان کلکوهن، مترجمان:  یا

،  یان اصلیجیدکتر مهرداد را

 ی درضا عامری دکتر حم

 تومان  10000

 تومان  6000 محمدرضا رحمت  ی و شهرساز یق معماریاز جرم از طر یریگش یپ  462

 از جرم یریگش یپ  یبرا یشهر ی زیربرنامه  463
چن،  یدر و تد کیچارد اشنایر

 ی ترجمة: دکتر فرزان سجود
 تومان  7500

 از جرم  یریگش یپ  یالمللن ی ب یهاه یمجموعه رو  464
از   یریگش یپ  یالمللن یمرکز ب

 ی میجرم، ترجمة: شهرام ابراه
 تومان  1۲000

 تومان  45000 ی میشهرام ابراه اوّل ، جلد یریگش ی پ یشناسجرم   465

 تومان  50000 پوری نه خانعلیسک از جرم   یفن یریگش یپ  466

467  
  یرشدمدار از بزهکار یاجتماع یریگش ی پ یمبان

 اطفال و نوجوانان 
 تومان  7000 پور ی دکتر محمود رجب

 تومان  14000 محمدنسل دکتر غالمرضا  از جرم  یریگش یو پ سیپل  468

 تومان  55000 محمدنسل دکتر غالمرضا  از جرم  یریگش ی پ یمبان  469

 تومان  75000 دکتر غالمرضا محمدنسل  از جرم  یریگش یپ  اتیکل  470

471  
)از   یط یمح ی ق طراحیاز جرم از طر یریگش یپ

 ه تا کاربرد( ینظر

 ق و ترجمه: یتحق

 دکتر غالمرضا محمدنسل 
 تومان  7500

 تومان  90000 دکتر غالمرضا محمد نسل کاهش جرم  ی راهبردها  472

 رشدمدار از جرم  یریگش یپ  473
راس هامل، مترجمان:  - آلن فرانس

 ی میمق  یدکتر باقر شاملو، مهد
 تومان  15000

474  

، مجموعه مقاالت  یاتینظام مال یارتقاء سالمت ادار

سالمت نظام   یفرارو یهاها و فرصت ش چالش یهما

 از تخلف یریگش ید بر پیکشور با تأک یاتی مال

 تومان  10000 ی میبه کوشش: شهرام ابراه

 بزهکاری از   یریگش یبر پ یدرآمد  475
 ،  یمنون جندل

 ی میق: شهرام ابراهیترجمه و تحق
 تومان  ۸0000

476  
  یرسازیاز تکرار جرم در پرتو بازپذ یریگش یپ

 بزهکاران   یاجتماع
 تومان  9000 ی میق: شهرام ابراهیترجمه و تحق

 تومان  11000 ی محمد باراندکتر  ها( دولت   ی الملل ن ی )تعهد ب   ی جهان   م ی از جرا   ی ر ی گ ش ی پ   477
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 ثر کاهش جرم ؤ م   ی راهبردها   478
. داس  یپ کیلیمز آلبرت، د یج

 پور ی اعظم مهدوترجمه: 
 تومان  36000

 تومان  ۲0000 ی دکتر شهرداد داراب ( یی است جنا ی ساالر س )در مدل مردم   از جرم   ی ر ی گ ش ی پ   479

 تومان  1۸000 زهرا فرهادی آالشتی  پیشگیری وضعی از جرایم سایبری   480

 رهنمودهای علمی پیشگیری از جرم   481
ه و تحقیق ــا جوان  ترجـم دالرضـ : دکتر عـب

 جعفری، دکتر سیدمهدی سیدزاده ثانی
 تومان  11000

 تومان  17000 محمدباقر ذوالقدر )جلد اول(   های نوین پیشگیری از جرم رهیافت   482

 تومان  1۲000 دکتر سارا آقائی عدالت بازدارنده   483

 تومان  16000 ی دکتر ابوالقاسم خداد  مدار   ده ی د بزه   ی ر ی گ ش ی پ   484

 تومان   60000 دکتر سید حسن اسعدی  بزهکاری و راهبردهای کاربردی پیشگیری از آن    485

486  
گیری باندهای قاچاق کاال )با تأکید  یشگیری از شکل پ 

 (  بر نقش پلیس 
 تومان   30000 دکتر محسن رضایی 

 تومان   40000 نال ی ز   ی نور   را ی الم  جرم   ی ها نه ی هز   487

488  
  ی ر ی شگ ی کودکان و نوجوانان )پ   ی از بزهکار   ی ر ی شگ ی پ 

 رشدمدار( 

  ی براندون.س   نگتون، ی فار   ی .پ د ی و ی د 

 ی در ی ح   ی عل   د ی ولش، مترجم: س 
 تومان   70000

 تومان   110000 ی محسن   ی دکتر رضاعل  ی شهر   ی شناس ب ی آس   489

 و کاهش جرم   ی ر ی شگ ی پ   ی ها برنامه   ی اب ی ارز   490
 دکتر غالمرضا محمدنسل،  

 دکتر زهرا محمدنسل 
 تومان   160000

491  
  ی ها مالحظات مهم در انتخاب راهکارها و برنامه 

 از جرم   ی ر ی شگ ی پ 

 دکتر غالمرضا محمدنسل،  

 دکتر زهرا محمدنسل 
 تومان   190000

 یی است جنایـ س  یفریاست کیـ س5

 جلد نخست ،  ییاست جنای بزرگ س یهانظام   492
 ،یمارت ـ دلماس یریم

 ی ابرندآباد یترجمة: دکتر نجف
 تومان  ۲000

 ، جلد دوم ییاست جنای بزرگ س یهانظام   493
 ،یمارت ـ دلماس یریم

 ی ابرندآباد یترجمة: دکتر نجف
 تومان  4000

 یی است جنای بزرگ س یهانظام   494
 ،یدلماس ـ مارت یریم

 ی ابرندآباد یترجمة: دکتر نجف
 تومان  60000

 یی است جنایبه س  یدرآمد  495
دکتر   :ترجمة ،ن الزرژیستیکر

 ی ابرندآباد ینجف
 تومان  ۸0000

 تومان  14000 ی دیرضا جمشیدکتر عل ی مشارکت ییاست جنایس  496

 تومان  15000 نهادر پاک یدکتر ام مدار سک یر  ییاست جنایس  497

 تومان  10000 جوانمرد بهروز  م خرد ی در جرا رانهیگسخت  یفریاست ک یتسامح صفر؛ س   498

 تومان  17000 پور ی دکتر اعظم مهدو ی اقتصاد  ی در قلمرو بزهکار ی افتراق یفریاست کیس  499

 تومان  ۸000 یسودابه رضوان سک جرم یمدار رت انسان یریمد  500

http://www.mizan-law.ir/Author/Details/20741
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 گانههای سهشدن حقوق چالش جهانی   501
 ری دلماس ـ مارتی،می

 ترجمة: دکتر علیرضا میالنی
 تومان 7000

 تومان  9500 معصومه سادات نورمحمدی  دیده سیاست جنایی افغانستان در قبال زنان بزه   502

503  
 گرایی کیفری و افکار عمومی:عوام 

 هایی از پنج کشوردرس

جمعی از نویسندگان، ترجمه:  

 زیر نظر دکتر نجفی ابرندآبادی 
 تومان  16000

504  
ها و  سیاست جنایی سازمان ملل متحد: چالش 

 زدایی مبارزه با نسلهای رهیافت 
 تومان  ۲3000 دکتر حمیدرضا جاویدزاده 

 گرایی کیفری، بسترها، عوامل و آثار عوام   505
   ، جان پرت

 ترجمه: هانیه هژبرالساداتی
 تومان  9500

 تومان  9000 سمانه طاهری  گیرانه سیاست کیفری سخت   506

 تومان  ۲0000 ئینره ضرغام  گرا و بازتاب آن در نظام کیفری ایران کیفرهای توده  507

508  
کودکان و نوجوانان  یفریک است ی س شیمقاالت هما 

 و بزهکار  دهیدبزه
 تومان  33000 ی آبادی پورمح نیحس :به کوشش

509  
قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد  

 المللی بین 
 تومان  15000 دکتر عباس ذاقلی 

510  
سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرم تحصیل 

 طریق نامشروعمال از 
 تومان  ۲6000 دکتر سامان آقاالرثالث 

 سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی   511
 به کوشش: 

 دکتر امیرحسن نیازپور 
 تومان  49000

 سیاست جنایی معطوف به امنیت و آزادی   512
 ،دکتر محمد میرزایی

 دکتر محسن رضایی 
 تومان  30000

513  
 است یو س یشدن بزهکار  ی)جهان یمجاز  یارزها 

   (ییجنا 
 تومان  150000 ی پاجی لیدکتر عارف خل

 تومان  130000 فردی دکتر بهزاد رضو  یطیمح ست یز  یهای در برابر بزهکار ییجنا است یس  514

 ی شناسدهیدـ بزه6

 تومان  17000 ی د صالحیتر جاو کد یشناسده یدو بزه  یشناسبر جرم  یدرآمد  515

 ده یدم بدون بزه ی جرا  516

، دکتر  یدکتر محسن رهام

،  یابرندآباد ین نجفیحسی عل

 ی دری ح مرادی عل دکتر

 تومان 3000

 تومان 7000 پورکوکار، بهاره همت یدرضا نیحم ترس از جرم   517

 و ترس از جرم در دوران معاصر ی نظم اجتماع  518

استفن فارال، جاناتان جکسون، 

   ،یگر یلیام

 کوکار یدرضا نی ترجمه: حم

 تومان  1۸000

http://www.mizan-law.ir/Author/Details/20741
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 ها و کاربردها ؛ نظریه شناسیدیده بزه  519

آن ولبرت برجس، چریل رگر، آلبرت  

 آر رابرتس،  

 ملک محمدی   درضا ی حم دکتر  ترجمه:  

 تومان  39000

 تومان  30000 سمیرا سادات میرشفیعیان  دیده حمایت از زنان بزهنقش اورژانس اجتماعی در   520

 یشناسده یدبزه  521
  ن ی الد حسام   د ی مترجم: س   و، ی روبرو کار 

 ی داصفهان ی س 
 تومان  1۲0000

 ی فرشناسیک  ـ7

 خچه زندان یتار  522

 ، روتمن ی د جی س، داوینورال مور

محمدرضا  ق: یترجمه و تحق

 و همکاران  یبروجرد  یگودرز

 تومان  60000

 خ تحوالت زندان یتار  523
،  یبروجرد یمحمدرضا گودرز

 ی ال مقدادیل
 تومان  10000

 تومان  ۲۲000 ی د صالحیدکتر جاو  های جدید و دیدگاه یفرشناسیک  524

 تومان 3300 مؤلفان گروه  زندان   یفریت کیکاهش جمع  یکارهاراه   525

 ها ندان زراهبردهای کاهش جمعیت    526
 مترجمان: دکتر علی غالمی،

 پیمان حسنی 
 تومان  ۲5000

 تومان  135000 ی ن غالمیدکتر حس جرم(   یشناسپاسخ یات و مبانی)کل  یفرشناسیک  527

528  

)گزیده   رویه  و  نظریه  کیفری:  جمعیت  مدیریت 

کیفری: مقاله  جمعیت  مدیریت  ملی  همایش  های 

 نظریه و رویه( 

شناسی دانشکده  گروه جزا و جرم 

 حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
 تومان  40000

529  
برگز  مقاالت    ت یر یمد  ی مل  ش یهما  دهیمجموعه 

 ه یو رو هینظر ؛یفر یک ت یجمع
 تومان  95000 مهرا  نینظر: دکتر نسر ریز

 هاازدحام در زندان   530
 ورگ آلبرشت،یهانس 

 ین غالمیترجمه: دکتر حس
 تومان ۸000

 تومان  ۲40000 ی سهام میدکتر نع ی فریک ت یجمع   سکیر  ت یریمد  531

 عدالت ترمیمی 
 تومان  50000 دکتر عباس شیری   عدالت ترمیمی   532

 تومان  60000 دکتر محمد فرجیها زیرنظر:  دانشنامه عدالت ترمیمی   533

 تومان  15000 دکتر مجتبی فرهمند  های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران جلوه  534

535  
المللی عدالت ترمیمی و  چکیده مقاالت همایش بین 

 پیشگیری از جرم 

 زیر نظر دبیر همایش:  

 دکتر محمد فرجیها 
 تومان  17000

536  

المللی  ساالنه بینچکیده مقاالت دومین همایش دو 

عدالت ترمیمی )عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان  

 های جاده ابریشم( تمدن 

 زیر نظر دبیر همایش: 

 دکتر محمد فرجیها  
 تومان  30000
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 ای بر عدالت ترمیمی مقدمه   537

 دنیل دبلیو. وان نس، 

 کارن هتدرکس،  

 ترجمه: دکتر رحیم پیلوار 

 تومان  ۲3000

 عمومی  حقوق
 ی اساسحقوق  ـ  ۱

 تومان  140000 ی محمد هاشمدیسدکتر  اوّل ران، جلد یا یاسالم ی جمهور  یحقوق اساس  538

 تومان  170000 ی محمد هاشمدیسدکتر  ران، جلد دوم یا یاسالم ی جمهور  یحقوق اساس  539

 تومان  155000 ی محمد هاشمدیسدکتر  ی اسیس  یو ساختارها یحقوق اساس  540

 ی اسیس ی و نهادها یحقوق اساس  541
  ی قاض ابوالفضل  دیسدکتر 

 ( یعت پناهی)شر
 تومان  140000

 ی حقوق اساس یهاسته یبا  542
  ی قاض ابوالفضل  دیسدکتر 

 ( یعت پناهی)شر
 تومان  130000

 ی در حقوق عموم ییگفتارها   543
  ی قاض ابوالفضل  دیسدکتر 

 ( یعت پناهی)شر
 تومان ۸00

 تومان  70000 ی نصراهلل موسو د ی س   ، ی امام   محمد دکتر  ی اسیس یهاو نظام  یحقوق اساس یادهایبر بن یدرآمد  544

 تومان  70000 یموتمنیی دکتر منوچهر طباطبا ی حقوق اساس  545

 دولت قانونمند  546
ه، ترجمة دکتر  یژاک شوال

 یمحمددرضا ملک یحم
 تومان 600

 تومان  10000 نشاط ی ر صادقیدکتر ام ران ی ا  یاسالم یجمهور  یبا قانون اساس ییآشنا  547

 تومان  11000 ی سیزاده هراهلل هاشم ت یآ ی کاربرد یدر حقوق اساس ییگفتارها   548

 تومان  9000 د ی دکتر محمدجواد جاو ت دولت در قرآن یت قدرت و مقبولیمشروع  549

 تومان  7000 ی احمد یعل ران یانتخابات در ا  550

 دادرسی انتخاباتی  551

خسوس اوروسکو انریکه و همکاران،  

هانیه  مترجمان: دکتر اسداهلل یاوری، 

اشتغالی، دکتر فاطمه عزیزمحمدی، 

 مریم کریم جوزانی 

 تومان  ۲4000

 تومان  60000 ی الهن رحمت یدکتر حس تحول قدرت   552

 تومان  3500 فر ی نیالسادات معدکتر حشمت  خانواده یتی حما یهااست ی رفاه و س یهادولت   553

 ه دولت در فقه اهل سنت ینظر  554
السنهور احمد  عبدالرزاق    ، یدکتر 

  ، ی و داود محب  یکرم  مترجمان: حامد

 دی ق: دکتر محمدجواد جاویتحق
 تومان  10000

 تومان  60000 ن ی راهلل پرویدکتر خ ی حقوق اساس یهاالزامات و آموزه   555

 تومان  ۲۲000 ی اهلل رهامدکتر روح  و دولت  یت انسانیامن  556

 تومان  ۲7000 ان یدکتر غالمرضا مدن ران یا  یدر حقوق اساس ینظم عموم  557
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558  
خوانش حقوقی از انقالب مشروطه ایران )تاریخ  

 ( مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران 
 تومان  135000 دکتر فردین مرادخانی

 تومان  3۲000 دکتر محمدقاسم تنگستانی  قضائیهاستقالل و مسئولیت قوه   559

 تومان   50000 دکتر محمد امامی، آیدا حیدری  حقوق عمومی و نظریه سیاسی   560

 ی بر حقوق اساس یدرآمد  561
   ،یدکتر محمد جالل

 ی اوری دکتر اسداله 
 تومان  50000

 در دولت قانونمدار، یو آزاد ت یتقابل و توازن امن  562
 ،  یدکتر محمد شمع

 ی محمدصادق احمد دیدکتر س
 تومان  90000

 تومان  75000 ی نجارزاده هنجن دیدکتر مج یحقوق خدمات عموم یدگرگون  563

 تومان  ۲50000 ی لیدکتر محسن خل ی قانون اساس یهزارتو  564

 ی اسی حقوق س هینظر  565
  دایمترجمان: آ ن،ی الگل  نیمارت

 ی دکتر محمد امام ،یدریح
 تومان  90000

 تومان  1۲0000 ی حسن اسعد  دیدکتر س هیقوه قضائ لیآن و تشک یروند قضاوت، مبان  566

 ی حقوق ادار  ـ2
 اوّل ، جلد یحقوق ادار   567

 ،  یامامدکتر محمد 

 ی دکتر کورش استوارسنگر 
 تومان  110000

 دوم ، جلد یحقوق ادار   568
   ،یامام محمد دکتر

 ی سنگر راستوا کورش دکتر
 تومان  160000

 تومان  100000 زاده ی دکتر رضا موس ( 1-۲) یحقوق ادار   569

 تومان  1۸000 ی اهلل انصاری دکتر ول ی ات حقوق اداریکل  570

 تومان  ۲0000 زاده یی محمدجواد رضادکتر  ( 1) یحقوق ادار   571

 تومان  4500 احمد رنجبر   : ترجمة   سورن شونبرگ،  ی مشروع در حقوق ادار  یانتظارها   572

573  
ها و سلب تملک امالک، شبه تملک ) یحقوق ادار 

 (ها توسط دولت ه یت از سرما یمالک
 تومان  90000 دکتر مشتاق زرگوش

574  
،  یبسترها، مبان ی قی)مطالعه تطب  یادار ی قراردادها

 ت و اصول( یماه
 تومان  ۲۲5000 یت موالئیدکتر آ

 تومان  46000 ی میکر  جهیخددکتر  ی عدالت ادار  575

576  
  ی، سازوکارهای)چارچوب مفهوم ی عدالت ادار

 ( ییقضا  ی ، روندهاینهاد
 تومان  14000 دکتر احمد رنجبر 

577  
و   یران )دولتیا  یهادانشگاه  یبر نظام حقوق یدرآمد

 ( یردولتیغ
 تومان  ۲۸000 ی دکتر جواد محمود

578  
حقوق اداری تطبیقی، اداره خوب، مطالعه تطبیقی  

 نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا 
 تومان  ۲3000 دکتر فرامرز عطریان 

579  
شناسی نظام قانونگذاری در جمهوری اسالمی  آسیب 

 ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه 
 تومان  1۲000 دکتر حسینعلی امیری 
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 تومان  35000 دکتر هانه فرکیش  کارها( ها، راه )مبانی، مؤلفه   نظام اداری صحیح  580

 تومان  110000 ی واعظ  ی دمجتبیدکتر س   ( 1) یحقوق ادار   581

 تومان  ۸0000 ی قیحق یدکتر مهر یکشور در نظم کنون یقانون محاسبات عموم  582

583  
دولت در حقوق   ی مقامات محل یقانون یهات یصالح

 ران یا  یادار

دکتر   ،یر یام ینعل یدکتر حس

 قشالق یمحسن امام
 تومان  150000

 تومان  1۲0000 ی اهلل رهامدکتر روح  ی جهان یحقوق ادار   584

 بشردوستانهحقوق حقوق بشر و    ـ  3
 تومان  170000 ی محمد هاشمدیسدکتر  ی اساس یهای حقوق بشر و آزاد  585

 ی ؛ مخاصمات مسلحانه داخل بشردوستانه الملل  ن ی حقوق ب   586
 د ممتاز، یدکتر جمش

 ان ین رنجبر ی حسریامدکتر 
 تومان  45000

 حقوق بشر  587
ان تاموشات، ترجمة  یستیکر

 یطرازکوه  یفین شر یدکتر حس
 تومان  170000

 تومان  30000 یطرازکوه  یفین شر یدکتر حس ها( ت یها و واقع)ارزش  حقوق بشر  588

 تومان  ۲7000 یطرازکوه  یفین شر یدکتر حس ی لمللان ی بشردوستانه بحقوق   589

 تومان  190000 یطراز کوه  یفیشر  نیدکتر حس ی شهروند حقوق و آثار ابعاد  ها،نه یمز  590

 تومان  16000 یطراز کوه  یفیشر  نیدکتر حس ی جهان  یبر شهروند یدرآمد  591

 تومان  45000 یطراز کوه  یفیشر  نیدکتر حس ها(ها و رویه حقوق بشر )نظریه   592

 تومان  13000 دکتر مهدی ذاکریان  المللی مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین   593

 تومان  30000 دکتر مهدی ذاکریان  همه حقوق بشر برای همه   594

 تومان  1۲000 دکتر امیرساعد وکیل ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر   595

 ی الملل ن ی ب   ر ی غ المللی مخاصمه مسلحانه  ابعاد حقوقی بین   596
 ی هنجنی،  علدیسدکتر 

 بافتی نگین شفیعی 
 تومان 9000

 دهکده جهانی   597
 دکتر سیدحسن اسعدی، 

 دکتر سیده نگار اسعدی 
 تومان  ۲0000

 تومان  45000 جمعی از نویسندگان  الملل بشردوستانه اسالم و حقوق بین   598

 تومان  ۲1000 دکتر محمدرضا ساکی  انگاری و ضمانت اجرا(حمایت کیفری از حقوق بشر )جرم  599

600  
المللی  در نظام بین وآمدرفت  ی انسان بر آزاد حق

 حقوق بشر و نظام حقوقی ایران 
 تومان  1۲000 ( یمحسن روزبهان )افچنگ

 تومان  1۸000 دکتر یوسف فرزانه الملل و اسالم مسئولیت حمایت در دو نظام حقوقی بین   601

602  
بشردوستانه )جلد اوّل(، اشخاص مورد حمایت  حقوق 

 در مخاصمات مسلحانه 

به اهتمام و اشراف:  

 سیدمحمدرضا دستغیب 
 تومان  33000

603  
از   ت یحقوق بشردوستانه )جلد دوم(، حما 

 اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه ست،یزطیمح

به اهتمام و اشراف:  

 ب یدستغ دمحمدرضایس
 تومان  36000

604  
  ی کشتارجمع   حات ی بشردوستانه )جلد سوم(، تسل حقوق  

 بشردوستانه   الملل ن ی اسالم و حقوق ب   دگاه ی از د 

به اهتمام و اشراف:  

 ب یدستغ دمحمدرضایس
 تومان  ۲6000
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 بشردوستانه المللن یبدانشنامه اسالم و حقوق   605
 مسعود امامی،

 رمضانعلی شوپای جویباری 
 تومان  35000

 تعزیرات حکومتیحقوق شهروندی و سازمان   606

دکتر محمود عباسی، دکتر علیرضا  

جمشیدی، دکتر امیرحسن نیازپور،  

دکتر محمد بارانی، دکتر مصطفی  

 نیت پاک

 تومان ۸000

607  
الملل در رویه محاکم  عرف بشردوستانه بین 

 سازی قضایی( المللی کیفری )شناسایی یا قاعده بین 
 تومان  ۲7000 ابدی دکتر علیرضا کاظمی 

 تومان  30000 دکتر خیراهلل پروین  بشر از نظر تا عملحقوق   608

609  
مسئولیت حمایت )تحول حاکمیت در پرتو  

 های حقوق بشری( جنبش 
 تومان  30000 دکتر یداله عسگری 

 تومان  40000 پروا دکتر امیر بی  رسانه؛ حقوق بشر و شهروندی   610

611  
های  الملل و بازی مجموعه مقاالت همایش حقوق بین 

 ای رایانه
 تومان  45000 به اهتمام: علیرضا رنجبر 

612  
های سیاسی در  جهانی شدن حقوق بشر و تغییر نظام 

 خاورمیانه
 تومان  50000 پوردکتر رضا دهبانی 

 تومان  ۸0000 ی بهلول یعزت ی دکتر محمدعل ضابطان در مرحله کشف جرم  یالزامات حقوق بشر  613

 بشردوستانه  المللن یحقوق ب  یهاسته یبا  614
   اشوبر،–  وستون یلیجاناتان کرو، ک 

 زاده،ی : دکتر رضا موسمترجمان

 ی اکبر ملک یاحمدرضا آذرپندار، عل

 تومان  45000

 حقوق کار   ـ  4
 تومان  13000 ی محمدسلمان طاهر  یقانون کار در نظم حقوق کنون  615

 تومان 9000 ی زفرقند  یتیمحمد هدا  قرارداد کار   616

 تومان  95000 ی عیدکتر احمد رف  دوم، حل اختالف کارگر و کارفرما حقوق کار، دفتر   617

 تومان 6500 ی ابد  ضارد یسع دکتر ران یدر ا ستهیکار شا   618

 تومان  55000 دکتر کوروش استوار سنگری  مقدمه حقوق کار   619

 ه یحقوق مال  ـ  5
 تومان  70000 ی دکتر محمد امام ی ه عمومیحقوق مال   620

 تومان  150000 زاده ی دکتر رضا موس ی ه عمومیمال  621

 تومان  145000 ی رستم یدکتر ول ی ه عمومیمال  622

 تومان  7000 ی اکبر تاجداری دکتر عل یه عمومیاقتصاد و مال   623

 تومان  00007 دکتر خدیجه کریمی  مالیه عمومی    624

 تومان  1۲0000 دکتر خدیجه کریمی  ها در نظم کنونیحقوق مالیات   625
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 دادرسی عادالنهحقوق مؤدیان مالیاتی در امر   626
 لیدا میرکمانداری،  

 نژادمحسن سلطانی
 تومان  50000

 الملل بین حقوق  

 ی الملل عمومنی حقوق ب  ـ۱

 تومان  1000 د ممتاز یدکتر جمش الملل ن یران و حقوق بیا  627

 تومان  3500 د ممتاز یدکتر جمش ی کشتارجمع یهاالملل و سالح ن یحقوق ب  628

 تومان  1۸000 یی ن صفای حسدیسدکتر  ی المللن ی ب یهای داورالملل و ن یحقوق ب  629

 تومان  0001۸0 ی رعباسی باقر مدیسدکتر  اوّل ، جلد یالملل عمومن یحقوق ب  630

 تومان  00075 ی رعباسی م دباقریدکتر س جلد دوم  ،یعموم  المللن یحقوق ب  631

 تومان  400000 زاده گ یب م یدکتر ابراه منابع و تابعان(  ،یجلد اول )مبان الملل،ن یحقوق ب  632

 تومان  500000 زاده گ یب م یدکتر ابراه جلد دوم )روابط تابعان(  الملل،ن یحقوق ب  633

 تومان  00045 زاده ی دکتر رضا موس ی المللن یحقوق معاهدات ب  634

 تومان  150000 زاده ی دکتر رضا موس ی الملل عمومن یحقوق ب  یهاسته یبا  635

 الملل ن یحقوق ب  636
و کاسسه، ترجمة: دکتر یآنتون

 یطرازکوه یفین شر یحس
 تومان  ۲00000

 اوّل، جلد یالملل عمومن یبر حقوق ب  یدرآمد  637

 گالن،  گرهارد فن 

  ، ییداوود آقادیسترجمة: دکتر 

 ان ین حافظیدکتر محمدحس

 تومان  95000

 ، جلد دومیالملل عمومن یبر حقوق ب  یدرآمد  638

 گالن،  گرهارد فن 

ترجمة: دکتر سیدداوود آقایی،  

 دکتر محمدحسین حافظیان 

 تومان  ۲5000

 یالملل ن ی ز اختالفات بیآممسالمت  وفصلحل  639
،  یچصلح ی دکتر محمدعل

 منشی اهلل نژندبت یه
 تومان  150000

 تومان  35000 ی اهلل حلمدکتر نصرت  یاس یت سیدولت و حما  یالمللن یت بیمسئول  640

 ۲1الملل در قرن ن یحقوق ب  641

 نر، مترجمان:ی جو .ی سستوفر ی کر

 ،ییدکتر عباس کدخدا

 ل یرساعد وک یدکتر ام

 تومان  ۲0000

 تومان  ۸000 ن یمعی ز انصاریتر پروکد هاآن ها و اموال دولت  ییقضا یهات یمصون  642

643  
و    ی الملل ن ی ز اختالفات ب ی آم مسالمت   وفصل حل 

 ی الدول ن ی ب 
 تومان  0009 ی نی دکتر عباس تد

 تومان  ۲۲000 ی د یام  یدکتر عل ه تا عملیالملل از نظرن یحقوق ب  644
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 تومان 600 ی محمودرضا عابد خراسان المللن ی گانگان در حقوق بیت از بیسلب مالک  645

646  
ان در  ی نیحق بازگشت و جبران خسارت فلسط

 نیل کشور فلسطیتشک
 تومان  11000 محمد معلم 

647  
کرد نظام عدم  یرو  ی، بررسیات هسته یحقوق امن

 یااشاعه هسته 

 ،یپی ن سرتیدکتر حس

 زادهرضا حجت یدکتر عل
 تومان  ۲۸000

 یااز عدم گسترش و خلع سالح هسته  ت یحما  648
 ر،ین و ی ت، آلیراب فن را

 ان ینمام  مان یپترجمه: 
 تومان  1۲000

 تومان  16000 ان ی دکتر شاهرخ شاکر المللن ی شناخت حقوق نرم در نظام حقوق ب  649

 تومان  9000 ، رضا عرب یدکتر نادر مردان یی الملل هوان یحقوق ب  650

651  
ه  ید بر نظریبا تأک المللن ی شدن حقوق ب یانسان

 ت یت حمایمسئول
 تومان  ۲1000 فرزانه وسفیدکتر 

652  
دولت و فرد در قبال   ی المللن یت ب یلئوارتباط مس

 ی المللن ی ب یهات یجنا 

 س. ا. بونافه،یبئاتر

 عرب ی م حاجیمرترجمه: 
 تومان  19000

 تومان  70000 باغ قره  یدکتر منصور جبار  یی الملل هوانیب ونقلحمل حقوق   653

 یی ا یحقوق حمل و نقل در   654
  لسون،یجان فرنس و 

 یجوانمرد  یترجمه: مجتب
 تومان  160000

 تومان  90000 مال تقی دکتر حسین    قوق دریایی )مسئولیت مالک شناور(ح  655

 یی مای ت هواپیحقوق امن  656
ا  یندرانات رامیسا ا یرووانت

 ان ی مان نمامیراتنه، ترجمه: پیآب
 تومان  ۲1000

 و حقوق جنگ  یبریجنگ سا  657
د  ی دکتر سع ،سینی س دای تر هریه

 شاهرخ هومان  ها،ی میحک
 تومان  19000

658  
های  های غیرکشتیرانی از آبراه حقوق استفاده 

 المللی بین 
 تومان  13000 پوردکتر فریده محمدعلی 

 الملل عمومی حقوق بین   659
 آنتوآن آلدو، -لویی 

 ترجمه و تحقیق: مجید ادیب 
 تومان  1۸000

 تومان  35000 دکتر سعید فرهادنیا  های حامی تروریسم المللی دولت مسئولیت غیرمستقیم بین   660

 المللی حقوق مسئولیت بین   661

جیمز کرافورد، آلن پله، سیمونن  

 اولسون،  

 ترجمه: دکتر امیرساعد وکیل

 تومان  160000

662  
، حقوق هوایی  مجموعه حقوق هوانوردی )جلد اول(

 المللی آن ایران و اسناد بین 
 تومان  60000 دکتر مرتضی عادل 

   ران یو حقوق ا المللن ی در حقوق ب یجنس  یهات یاقل  663
  ان،ی دکتر عسکر جالل

 لسری ش زادهیحسن عل 
 تومان  130000
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664  
)دوره   یقی و تطب المللن یحقوق ب  یرانیسالنامه ا

 شماره هفتم( -دوم

الملل و  سالنامه ایرانی حقوق بین 

 تطبیقی 
 تومان 1۲0000

 ی عموم  المللن یحقوق ب  665
 تراورساک،  یآن سوف

 ب یاد  دی مترجم: مج
 تومان  45000

 تومان  55000 ب ی اد دیروش، مترجم: مج  نی کاتر ی عموم المللن یحقوق ب  یهاسته یبا  666

 ی الملل خصوصنی حقوق ب  ـ2

 تومان  00051۲ ی الماس یدکتر نجادعل ی الملل خصوصن یحقوق ب  667

 تومان  11000 یی ن صفای حسدیسدکتر  ی الملل خصوصن یاز حقوق ب یمباحث  668

 تومان  165000 یدکتر محمود سلجوق ی الملل خصوصن یحقوق ب  یهاسته یبا  669

 تومان  00001۲ یدکتر محمود سلجوق اوّل ، جلد  یالملل خصوصن یحقوق ب  670

 تومان  170000 یدکتر محمود سلجوق ، جلد دوم یالملل خصوصن یحقوق ب  671

 تومان  110000 ی باقرعت یشر دکتر محمدجواد  ی الملل خصوصن یحقوق ب  672

 احاله  یق یو تطب ی لیمطالعه تحل  673
 پژوه، دانش  یدکتر مصطف

 ی قاف نیدکتر حس
 تومان  ۸5000

 ی المللنی ب  یهاسازمان  ـ3
 تومان  165000 زاده ی دکتر رضا موس ی المللن یب یهاسازمان   674

 ت یامن یحقوق شورا ،یالمللنیب یهاحقوق سازمان   675
 زاده،ی دکتر رضا موس

 یم کوهیابراه 
 تومان ۸500

676  
،  ی اجتماع   یهایســازمان ملل متحد و حصــول همکار

 یالمللنیو ب یفرهنگ
 تومان  1۲000 مصفا ن یدکتر نسر

677  
  ،اجتماعی   هاییهمکار حصــول  و  متحد ملل  ســازمان 

 دوم جلد ،المللیبین و فرهنگی
 تومان  10000 دکتر نسرین مصفا 

678  
های ســازمان ملل شــناســی مطالعات و پژوهشکتاب 

 متحد در ایران 
 تومان  13000 ، میترا سیفی  دکتر نسرین مصفا

 ی المللن یب یهاسازمان   679
س، ترجمة:  یاس. پت یـ ک یکل

 یطرازکوه  یفین شر یدکتر حس
 تومان  000۸5

 ی المللن یب یهاسازمان   680
 ف، یظر  وادتر محمدجکد

 اظم سجادپور کمحمددیستر کد
 تومان  1۲000

 تومان  3000 ی فرزانه عبدالملک   : ترجمة   و آرچر، ی کل  ی المللن یب یهاسازمان   681

 تومان  1000 یی دکتر عباس کدخدا یی ه اروپایساختار و حقوق اتحاد  682

 تومان  14000 یی رضا یدکتر محمدتق تجارت  یسازمان جهان ی نظام حقوق  683

 تومان  4۸000 نژادالدین فاطمی دکتر سیدصالح سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر  684
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 تومان  ۲5000 ی دکتر بهزاد نجف ( و حقوق سالمتWHOبهداشت ) یسازمان جهان  685

686  
متحد: وتو و تحول در ت ســـازمان ملل یامن  یشـــورا

 نحوه کاربرد آن 

 زاده،ی دکتر رضا موس

 ی دیارسالن جمش
 تومان  1۲000

 تومان  ۲0000 ی دیاحمدرضا توح دکتر ی المللن ی ب یهاسازمان  حقوق  687

 تومان  13000 یی داود آقا دیسدکتر  ی اقتصاد   ی ها ی سازمان ملل متحد در توسعه همکار   نقش   688

 تومان  15000 ی هنگامه غضنفردکتر  ی المللن یب  صلح ندیآو فر یدولتریغ یهاسازمان   689

 تومان  ۲7000 دکتر علیرضا پوراسماعیلی  گذاری در سازمان تجارت جهانی ضوابط سرمایه   690

691  
های  های غیر دولتی در دادرسیتأملی بر نقش سازمان 

 المللیبین
 تومان  7000 ارمغان عبیری 

 المللی های بین حقوق سازمان   692
 دکتر نادر مردانی، 

 محمدمهدی هوشمند
 تومان  90000

  سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون  هایتحریم  693

 جرمی ماتام فارال 

اســـی،   د عـب مترجمین: دکتر مجـی

 دکتر حمیدرضا عصاری

 تومان  75000

 تومان  60000 صباغ یافتیدکتر زهرا ض یانسان ت ی امن نی در پرتو دکتر یردولتیغ یهاسازمان   694

695  
در   رکلیو دب رخانهینقش دب شیمجموعه مقاالت هما 

 تحقق اهداف منشور ملل متحد 

مـطالـعات ســـازمان    یرانیانجمن ا

 ملل متحد
 تومان  110000

   یالمللن یب  یدادگستر یدائم وان ید  696

ــندهینو   ان:کورر، مترجم  پ یلیف س

  انــایـــک  ،یـمـحـمود  یدهــادیــســـ

 یگیابیدر

 تومان  70000

 فضاهوا ـ  / ستیز   ط یمححقوق    ـ4
 تومان  ۲5000 یاهلل موسوفضل  دیسدکتر  ست یز ط یمحالملل ن یحقوق ب  697

 تومان  ۲۲000 یاهلل موسوفضل  دیسدکتر  ست یز  طیمحالملل ن ی ر تحوالت منابع حقوق بیس  698

 ست یز ط یمحالملل ن یحقوق ب  یمبان  699
 نسون ی کالس راب ی ا، ن ی الل کورو کوالسور 

 ی نیحس  یمحمدمهددیسترجمة: 
 تومان  ۲0000

 حقوق حفاظت از هوا   700
، دکتر  یهلدکتر محسن عبدال

 ی ادی، مسعود فر یمشهد یعل
 تومان  ۲0000

 تومان  ۲0000 ی نیمحمدرضا حسدکتر  ماوراء جو ی فضا ی حقوق نظام  701

 تومان  15000 ی مشهد  یدکتر عل سالم  ست یز ط یمححق بر   702

 تومان  00041 ی دکتر حسن مراد  اوّل ، جلد ست یز ط یمحالملل ن یحقوق ب  703

 تومان  10000 ی دکتر حسن مراد  ، جلد دوم ست یز ط یمحالملل ن یحقوق ب  704

 ست یز  طیالملل محن یبر حقوق ب  یامقدمه   705
وروا، ترجمه و  یمو کویپروفسور ت

 ی راب ض مهناز    ، ی ب ی سبحان ط ق:  ی تحق 
 تومان  17000
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 تومان  000۲1 ی ز یپار نژادران یفاطمه ا  الملل ن ی در حقوق ب   ی محل - ی بوم   راث ی و م   دار ی توسعه پا   706

 تومان  ۲3000 ناری حمیدرضا دانش محیطی فراملی  جرایم زیست   707

708  
؛ مذاکرات مؤثرتر بر  دیپلماسی محیط زیست 

 های جهانی نامهموافقت 

  ، الرنس ساسکیند، سالم علی

،  یبیسبحان طحقیق و ترجمه: ت

 پگاه ملکی اصل

 تومان  1۸000

 تومان  1۸000 ناری مهدوی، حمیدرضا دانش قادر زارع  محیطی یست ز المللی و جرایم ین بامنیت   709

 حقوق حاکم بر آب در بستر حقوق عمومی ایران   710
 دکتر سید ناصرالدین بدیسار، 

 دکتر سید محمدصادق احمدی 
 تومان  3۲000

 محیط زیست   711

 ژاک ورنی یر، مترجمان:  

دکتر نادر مردانی، سارا اتابکی،  

 زهرا اتابکی 

 تومان  14000

 تومان  170000 ی اهلل رهامدکتر روح  ی عیمنابع طب  المللن یحقوق ب  712

 حقوق انرژی 
 تومان  190000 دکتر عبدالحسین شیروی  حقوق نفت و گاز   713

 تومان  40000 ی م ی دکتر سحر کر  نفت و گاز  ی باالدست یدر قراردادها ع یتقط  714

 تومان  95000 ی رحمان   ی دکتر هاد  ی اوراق سلف نفت  715

 تومان  1۸0000 دکتر ناصر خداپرست  ( IPC)ران ی نفت و گاز ا د یجد ی قراردادها  716

 تومان  160000 ی دکتر زهرا گودرز  نفت و گاز  ی باالدست یهادر پروژه  یمنابع مال نیتأم  717

 
 تطبیقی حقوق  

 ی ق یحقوق تطبات  یکلـ  ۱

718  
  یدو نظام بزرگ حقوقو  یقی بر حقوق تطب یدرآمد

 معاصر 

ژوفره    یو کام د یرنه داو

دکتر   :، ترجمةینوزیاسپ

 یی ن صفا یحسدیس

 تومان  55000

 معاصر ن ی حقوق چ  719
رضا  یعل  :نگ زائوتائو، ترجمةیج

 ی زاده وادقانمحمد
 تومان 500

 ی شناسو روش ی؛ مبانیقیحقوق تطب  720
رضا  یعل ر لوگراند، ترجمة: یپ

 ی محمدزاده وادقان
 تومان  6000

 انگلستان  ی نظام حقوق  721
  ،شیت پژوهشگران کاوندأیه

 ن مهرا یدکتر نسر :ترجمة
 تومان  1۲000

 از حقوق انگلستان  یاده یگز  722
 د، یرنه داو

 یدکتر محمود سلجوق :ترجمة
 تومان  3000
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 حقوق حفظ اسرار   723
:  ة، ترجمیپائول استنل

 مقدم ی ل ین وکیمحمدحس
 تومان  6000

 انگلستان  ی نظام حقوق  724
   ن،ی مارت ن یجکل

 ی اعتماد ر یمترجم: دکتر ام
 تومان  ۲30000

 ی ق یتطب  ی حقوق مدن  ـ2
 تومان  ۲5000 یی ن صفای حسدیسدکتر  ی قیو حقوق تطب یحقوق مدن  725

726  
ران  یدر حقوق ا ت یجنس ر یینسب و تغ یقیمطالعه تطب 

 و فرانسه
 تومان  ۲۲000 ی دکتر اسداهلل امام

 ی ت مدنیاصول مسئول  727
 س ژوردن،یپاتر

 ب ید اد یق: مجیترجمه و تحق
 تومان  15000

 مصرف  حقوق  728
تامپل،   یاولوآ، آنر -ژان کاله

 ب ید اد یق: مجیترجمه و تحق
 تومان  15000

729  
حق بر غذا )حقوق ناظر بر مواد غذایی(،  

 المللی های داخلی، اروپایی و بین چارچوب 

   مالین،کوین مک 

 مترجمین: دکتر سودابه رضوانی،

 محبوبه منفرد 

 تومان  ۲5000

730  
  یی ه قضای قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رو

 ( Nutcases Contract Law)ترجمه کامل 

 آنه راف، 

 یموسو یمهد دیسترجمة: 
 تومان  7000

731  
)ترجمه   انگلستان  در  قراردادبر حقوق  یل و نقدیتحل

 ( Understanding Contract Lawکامل 

 جان ان آدامز و راجر براونزورد، 

 یموسو یمهد دیسترجمة: 
 تومان  6000

732  
در حقوق انگلستان  یت مدنیشبه جرم و مسئول

 ( Nutshells Tort)ترجمه کامل 

 نگهام،ی ورا برم

 یموسو یمهد دیسترجمة: 
 تومان  5000

 تومان  17000 ی دکتر جواد واحد س یقانون تعهدات سوئ  733

 تومان  6000 ی رمحمد صادقین م یدکتر حس از حقوق قراردادها در انگلستان  یلیل تحلیمسا  734

 تومان  ۲۲00 یدیس ز یکارل هارلو، ترجمة: کامب ( Understanding Tort Law )ترجمة کتابشبه جرم   735

 حقوق شبه جرم   736
  ن، ییکو س یفرانس  وت،یال نی اترک

  نی : دکتر نسریو ادب یعلم  شی رای و

 مهرا

 تومان  ۲00000

737  
اعانه بر حرام در فقه قراردادها با   ی و حکم   ی موضوع   ی بررس 

 انگلستان ران، مصر و  ی ا   ی حقوق   ی ها سه در نظام ی مقا 
 تومان  50000 درافشان   ی قبول   ی دمحمدهاد ی دکتر س 

 الملل خصوصی تطبیقیقراردادها در حقوق بین   738
 پرفسور هانری باتیفل، 

 ترجمه: دکتر محمدتقی عابدی 
 تومان  16000
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 ی ق یتطب  ی فریحقوق ک  ـ3

 (Criminal Law کاملحقوق جزا )ترجمه   739

س  یوت و فرانسین ال یکاتر

  یمترجمان: آوا واحد ن، یکوئ

 ی، نسترن غضنفریینوا

 تومان  ۲۲000

740  
   یفر یانگلستان در امور ک  ییه قضایده رو یگز

 ( Nutcases Criminal Law)ترجمه کامل 

 لدز، یچا یپن

 یینوای ترجمة: آوا واحد 
 تومان  5000

 ( یجسم یهاب یه اشخاص )آسیم عل ی جرا  741
 ، ژان پرادل 

 ب ید ادیق: مجیترجمه و تحق 
 تومان  4400

 ا یدر دن یق مراقبتیتعل  742
رابرت ه، ی ی ، رنو ویهامائ یچی کوا

، جیکی زووگلجسا ی و و یهک ی س، مای هر

 اینیی ن آقایدکتر حس : ةترجم 

 تومان ۸00

743  
و صدمات جسمانی در نظام کیفری   ت و قتلیسبب

 ایاالت متحده آمریکا 

 ،ویلف .ن آریوا سورپرف

 اینیی ن آقا یترجمة: دکتر حس
 تومان  31000

744  
های مالی در نظام حقوق کیفری ایاالت متحده  جرم 

 آمریکا 

 لفیو،   پرفسور واین آر.

 نیا: دکتر حسین آقایی ةترجم
 تومان  ۲7000

 فرانسه یعموم یفر یحقوق ک یهاسته یبا  745
 ک کلب،یو پاتر یوترمللورانس 

 ی نی االم: محمود روحةترجم
 تومان  13000

 تومان 3000 ی ن جعفری ام :پرادل، ترجمةژان  ی قیتطب  یفریحقوق ک  746

 تومان 3500 یهلالدکتر رضا فرج  در حقوق فرانسه یاشخاص حقوق یفریت کیمسئول  747

 کا یاالت متحده آمریا  یفری در نظام ک یعنصر معنو  748
 و،یف ل .ن آریوا

 خوشدل  یترجمة: فاطمه موسو
 تومان 4000

 تومان  11000 ی ن غالمیدکتر حس ی قی تطب ـ ینظام ی حقوق جزا  749

 تومان  19000 ی فیدکتر محسن شر ران و انگلستان ی در حقوق ا   ی اشخاص حقوق   ی فر ی ت ک ی مسئول   750

 ه ی آلمان و ترک   لز، ی حبس در انگلستان و و   ی ها ن ی گز ی جا   751

:  مترجمین رن،یاوزنور سود

   ،یناردانش درضایحم

 آتشگاه یی حامد صفا 

 تومان  1۸500

 حقوق کیفری: مفاهیم اساسی   752

 ، جاناتان هررینگ

  مترجمین: دکتر کیومرث کالنتری،

 زادهرامین نیکخو، مرتضی جلیل 

 تومان  13000

753  
سیاست جنایی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم  

 مطبوعاتی 
 تومان  ۲3000 االسالمیدکتر عباس شیخ 

754  
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز، همراه با  

 فارسی ی انگلیسی به نامهاصطالح

کلودیا کار، مورین جانسن،  

 ترجمه: دکتر امیر اعتمادی 
 تومان  ۲۲000

 سرآغازی بر ادله در انگلستان و ویلز   755
 دکتر چارانجیت سینگ،  

 ترجمه: دکتر امیر اعتمادی 
 تومان  30000
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 های حقوق کیفریِ انگلستان و وِیلز ها و پاسخ پرسش  756
 نورمن برد،  

 ترجمه: دکتر امیر اعتمادی 
 تومان  65000

757  
متحده  االتیو تقارن در ا  ه یتوج یفریحقوق ک

 کا یآمر

  و،یآر. لف  نیوا

 اینیی آقا  ن یمترجم: دکتر حس
 تومان  55000

758  
و   کا یمتحده آمر  االت ی نمونه ا یقانون جزا

   ،یحیتوض یهاادداشت ی

  ا،ینیی آقا نیمترجمان: دکتر حس

 ی جانک  یمحمود روزیدکتر ف
 تومان  1۲5000

759  
متحده   االتی ا ی فریدر نظام ک یعموم ی جزاحقوق 

 کا یآمر

   و،یآر لف  نیوا

 اینیی آقا  ن یمترجم: دکتر حس
 تومان  ۲40000

760  
  االتی ا ی فریدر نظام کاختصاصی  ی حقوق جزا

 کا یمتحده آمر

   و،یآر لف  نیوا

 اینیی آقا  ن یمترجم: دکتر حس
 تومان  ۲۸0000

 ی ق یتطب  ی ومحقوق عم  ـ4

 ی حقوق عموم  761

ر،  یی ر اللومیی شل و پیآندره دوم

  ی ابوالفضل قاضدیسترجمة: دکتر 

 ( یعت پناهی)شر

 تومان 400

 فرانسه یی و قضا ی، ادار یاسی س ینهادها  762

ت مارتن و  لبرنارد دو گنتن، آر 

وگره، ترجمة: دکتر یست نیمور

 یاالسالمخ یمحسن شدیس

 تومان  1500

763  
 )ترجمه کامل   یبر حقوق اساس یامقدمه 

 Law An Introduction to Constitutional ) 

 ک بارنت، یار

 یی دکتر عباس کدخدا ترجمه: 
 تومان  3500

 یقانون اساس یهادادگاه  764
دکتر   :فاورو، ترجمة ییلو

 ی انیازندر  یاکبر گرجی عل
 تومان  ۸000

 ی دروس حقوق عموم  765
  ،یلئون دوگ

 ژه یدکتر محمدرضا و :ترجمة
 تومان  9000

 تومان   ۲4000 ید زنجانیعم  ی اهلل عباسعلت یآ ی قیتطب  یحقوق اساس  766
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یی ه قضا ی و رو   ی ن دادرس یی آ   
 ی مدن   ی ن دادرسییآـ  ۱

 تومان  190000 ان یدکتر ناصر کاتوز ی مدن ی اعتبار امر قضاوت شده در دعوا  767

 تومان  17000 ی اهلل واحد دکتر قدرت  1، جلد یمدن ین دادرسییآ  768

 تومان  40000 ی واحد اهلل دکتر قدرت  ۲، جلد یمدن ین دادرسییآ  769

 تومان 4300 ی اهلل واحد دکتر قدرت  3، جلد یمدن ین دادرسییآ  770

 تومان  3۲000 ی اهلل واحد دکتر قدرت  ی مدن ی ن دادرسیی آ یهاسته یبا  771

 تومان  13000 ی ، محمدجواد بهشتیدکتر نادر مردان  اوّل ، جلد یمدن ین دادرسییآ  772

 تومان ۸000 ی ، محمدجواد بهشتیمردان دکتر نادر  ، جلد دوم یمدن ین دادرسییآ  773

 تومان  30000 ی ، محمدجواد بهشتیدکتر نادر مردان  ( 1ـ  ۲ـ  3) یمدن ین دادرسییآ  774

 تومان  45000 ، محمد قهرمان یدکتر نادر مردان یاحکام مدن ی اجرا  775

 ی وان عدالت اداریدر د طرحقابل   یضوابط دعاو  776
، دکتر  یدکتر محمد امام

 ی مانیسل یمهست، یواعظ یمجتبدیس
 تومان  65000

 تومان  ۲40000 ی اتی عباس حی دکتر عل ی کنون یدر نظم حقوق یمدن ین دادرسییآ  777

 تومان  10000 ی اتی عباس حی دکتر عل ( 1) یمدن ین دادرسییآ  778

 تومان  1۲000 ی اتی عباس حی دکتر عل ( ۲) یمدن یدادرس نییآ  779

 تومان  1۲000 ی اتی عباس حی دکتر عل ( 3) یمدن یدادرس نییآ  780

 تومان 9000 ی اتی عباس حی دکتر عل ی مدن ین دادرسییات آ یکل  781

 تومان  140000 ی اتی عباس حی دکتر عل یکنون ی در نظم حقوق یاحکام مدن ی اجرا  782

 تومان 5500 ی اتی عباس حی دکتر عل ی اعاده دادرس  783

 تومان ۲500 ی محمود کاشاندیسدکتر  ی دادگستر یجهان  یاستانداردها  784

 دادرسی مدنی، جلد اول آیین   785
 دکتر گودرز افتخارجهرمی، 

 دکتر مصطفی السان 
 تومان  130000

 آیین دادرسی مدنی، جلد دوم   786
 دکتر گودرز افتخارجهرمی، 

 دکتر مصطفی السان 
 تومان  145000

 وم سآیین دادرسی مدنی، جلد   787
 دکتر گودرز افتخارجهرمی، 

 دکتر مصطفی السان 
 تومان  190000

 تومان 4500 دکتر حسین ساکت  اسالمی دادرسی در حقوق   788

 تومان 5000 مصطفی اصغرزاده بناب  شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر  789

790  
ای سردفتری )از پیدایش در  شرکت مدنی حرفه

 فرانسه تا پذیرش در ایران( 
 تومان  33000 آرانیدکتر سیدعباس سیدی 

 تومان  150000 ان ی رضائ  جهیدکتر خد یاسناد رسم  یو اصول حرفه سردفتر  ت یماه  791

 تومان  1۲000 دکتر باقر انصاری  نقش قاضی در تحول نظام حقوقی   792

 تومان  10000 دکتر فاطمه بداغی  های خانوادهآیین دادرسی در دادگاه   793
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 تومان 5500 سیدمهدی موسوی دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان   794

 تومان 9000 حسین کریمی، مهدی شریفی  آیین دادرسی مدنی  795

 تومان 7000 ی صفر یمهر ی کیالکترون ابالغ  796

 اصول راهبردی دادرسی مدنی   797
 ریموند مارتین، 

 ترجمه: اسماعیل شایگان 
 تومان  13000

 تومان  14000 زادهدکتر عباس پهلوان  تطبیقی  مطالعه باتأمین خواسته   798

799  
 ( 1ی )طرح دعاو ی راهنما

 قرارها، احکام  دادخواست،

 ان ی عیرشف یمسیدمهدی 

 سمیرا سادات میرشفیعیان 
 تومان  30000

 تومان  1۲000 ی فاطمه بداغدکتر  کشورها   ر ی و سا   ران ی ا   ی حقوق کارشناس   ی ق ی تطب   مطالعه   800

 تومان  35000 دکتر محمود حبیبی  پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری   801

 ی فریک  ی ن دادرسییآ  ـ2
 تومان  15000 ازپور یرحسن نیدکتر ام ی فری ک ین دادرسییشدن آ یتوافق  802

 تومان 5500 موحدی دکتر اصغر احمد  ی فریاحکام ک ی اجرا  803

 تومان 3000 دکتر محمود علم  ی المللن یاستاندارد در اسناد ب  یدادگستر  804

 تومان 7000 دکتر عباس زراعت  ی فریک ین دادرسییبطالن در آ  805

 تومان ۸000 ی ال اشرافیده طه، لیفر عادالنه  یدادرس  806

 تومان 6000 روزیفی اهلل نوروز رحمت  ت ی( صالح۲) یفر یک ین دادرسییآ  807

 تومان 9000 ی نورمحمد صبر أت منصفه یه  808

 تومان 6000 یی خورتا  یکیرضا محمدب یعل ی ت اجتماعیدادستان و امن   809

810  
)دادرسی عادالنه در  قلمرو کیفری در حقوق ایران 

 های غیرقضایی( رسیدگی 
 تومان  10000 داور مهدوی 

 تومان  1۲000 دکتر ایمان یوسفی  آیین دادرسی کیفری، جلد اوّل   811

 ن توما ۲4000 دکتر ایمان یوسفی  جلد دوم  ی،فر یک یدادرس نییآ  812

 تومان  60000 عباس زراعت دکتر  ( 1)ی فر یک یدادرس نییآ  813

 تومان  55000 عباس زراعت دکتر  ( ۲ی )فر یک یدادرس نییآ  814

 تومان  ۲3000 عباس زراعت دکتر  ( 3) یفر یک یدادرس نییآ  815

 تومان  35000 ی جواد طهماسبدکتر  اوّل جلد  ی،فر یک یدادرس نییآ  816

 تومان  35000 ی جواد طهماسبدکتر  جلد دوم  ی،فر یک یدادرس نییآ  817

 تومان  55000 ی جواد طهماسبدکتر  سوم جلد  ی،فر یک یدادرس نییآ  818

 تومان  35000 دکتر جواد طهماسبی  آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم   819

820  
ی بنیادین  های آیین دادرسی کیفری )دوره بایسته 

 مشتمل بر تمامی مباحث( 
 تومان  30000 دکتر جواد طهماسبی 

 تومان  30000 تبار فیروزجائی دکتر حسن حاجی  آیین دادرسی کیفری کاربردی )قرارها(   821
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 تومان  ۸5000 محمدحسین صادقی، یوسف نیازی  های کیفری استان کرمانشاهعمد در آراء دادگاه قتل   822

 تومان  13000 دکتر جواد کاشانی، نینا ناصری  کارایی دعوای جمعی در دسترسی به عدالت   823

 آیین دادرسی کیفری، جلد اوّل   824
 ، دکتر عباس منصورآبادی

 یاهلل فروغدکتر فضل
 تومان  ۲5000

 تومان   13000 افضل خسروی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم و تخلف   825

 تومان 9000 ئی سید یاسر ضیا قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی   826

 تومان  ۲6000 نیت دکتر مصطفی پاک افتراقی شدن دادرسی کیفری   827

 تومان  16000 علیرضا نوریان  ای و مخابراتی آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه   828

 تومان  65000 دکتر امید رستمی غازانی  آیین دادرسی تعزیرات حکومتی   829

830  
های مشورتی دفتر امور حقوقی  مجموعه نظریه

 سازمان تعزیرات حکومتی  

 معاونت حقوقی و امور مجلس 

 دفتر امور حقوقی 
 تومان  1۸000

 رویکرد آیین دادرسی کیفری به جنون   831
 به کوشش:

 دکتر امیرحسن نیازپور 
 تومان  ۲1000

832  
  یحکومت  راتیدر تعز یحقوق  یهادگاه یمجموعه د

 تهران

  یعل ،ییفرزاد آقا به کوشش: 

 مقدم ی جواد  نیفرز ،یمحسن
 تومان  75000

 تومان  33000 دکتر هادی رستمی  آیین دادرسی کیفری   833

 تومان  44000 عبدالصاحب انصاری  سان آیین دادرسی کیفری فرهنگ  834

 تومان  110000 یدکتر احمد رمضان ارزیابی ادلهاختیار دادرس کیفری در   835

 های دادنامه کیفری بایسته   836
  ،یدکتر احمد رمضان

 دکتر هاجر صداقت مهر 
 تومان  75000

 تومان  60000 ی کیمحمدب رضایدکتر عل ی رقضائیغ ی فریک یدادرس  837

 تومان  90000 ی ز یعز  یدکتر عل ران یا یفریک یهاعدالت حل مسئله در آراء دادگاه   838

 تومان  190000 ی ز یعز  یدکتر عل ران ی ا ی فریحل مسئله در حقوق ک  یهادادگاه  839

 تومان  ۲30000 زینال دکتر المیرا نوری  تحلیل اقتصادی آیین دادرسی کیفری   840

 تومان  1۲0000 ی غازان ی رستم د یدکتر ام بزه قاچاق کاال و ارز  ی افتراق یدادرس نییآ  841

842  
  یدر دادرس یعال وان یو نظارت د  ی فرجام یدگیرس

 ی فریک
 تومان  ۲40000 زاده ی رضا قل م یدکتر ابراه

 تومان  300000 ن یپروب یحب  میدکتر کر و انگلستان   رانیا یفریدر حقوق ک  یکینظارت الکترون  843

 ادله اثبات دعوا   ـ3
 تومان  110000 ان یدکتر ناصر کاتوز اوّل ل اثبات، جلد  یاثبات و دل   844

 تومان  90000 ان یدکتر ناصر کاتوز دوم ل اثبات، جلد یاثبات و دل   845

 تومان  17000 ان یرج گلدوز یدکتر ا ادله اثبات دعوا   846

 تومان 65000  ی میدکتر عباس کر ادله اثبات دعوا   847
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 تومان  75000 ی انیعبدالرسول د دکتر  ی فر یو ک یدر امور مدن ادله اثبات دعوا  848

 تومان  ۲9000 ن ی دکتر عباس تد ی فریک ین دادرسیی ل در آیل دلیتحص  849

850  
ن و  ی، زمامالک یانیمت عرصه و اع یق  یلیتحل یبررس

 ی رمسکونیو غ یساختمان مسکون

زاده  یدکتر محمدمسعود عل

 ی خراز
 تومان  ۲0000

 تومان  17000 روزیفی ز ونور اهللحمت ر ران یدر حقوق ا یکارشناس  851

 تومان  15000 روزیفی نوروز  اهللحمت ر ران یاقرار در حقوق ا  852

853  
اقرار با شکنجه و تطبیق آن با حقوق بشر و اخذ  

 حقوق داخلی 
 تومان 6000 عباس صادقی غالم

 تومان  40000 دکتر سعید منصوری قسامه  854

 ی هوش مصنوع یقضائ  یکاربردها  855
 گیواندی سارتور، کارل برنتینگ،

 ،یمترجمان: دکتر مهرنوش ابوذر

 یعیشف دیدکتر محمدسع 
 تومان  60000

 یی ه قضایرو  ـ4
 تومان  50000 ان یدکتر ناصر کاتوز یی ه قضایه و نقد رو یتوج  856

 تومان  195000 ان یدکتر ناصر کاتوز ده آراء ی؛ گز ییعدالت قضا  857

 عدالت   یدر تکاپو  858
 ان،ین عابد ی رحسیدکتر م

 روزمند ی ف یاسدزاده، عل یمجتب
 تومان  ۲0000

 تومان 4400 زاده م یاحمد کر ی فریدر امور ک  قضات  ی انتظام  یآراء دادگاه عال  859

 کارگاه آموزش حقوق   ـ  5

860  
)آیین دادرسی   اول کارگاه آموزش حقوق، جلد 

 مدنی( 
 تومان  ۲۲0000 ان ی اهلل سلطانصحبت دکتر 

861  

)اجاره، سرقفلی،    دومکارگاه آموزش حقوق، جلد 

حق کسب، پیشه، تجارت و اسناد تجاری در قوانین،  

 دکترین و آراء قضایی  

 تومان  60000 ان ی اهلل سلطانصحبت دکتر 

862  

)بیع، اثبات مالکیت،   سومکارگاه آموزش حقوق، جلد 

الزام به تنظیم سند رسمی و خیارات در قوانین،  

 دکترین آراء قضایی 

 تومان  75000 ان ی اهلل سلطانصحبت دکتر 

863  

)حواله، رهن،   چهارم کارگاه آموزش حقوق، جلد 

سقوط تعهدات، شرکت، صلح، ضمان عقدی، ضمان  

قهری، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در  

 قوانین، دکترین و آراء قضایی 

 تومان  75000 ان ی اهلل سلطانصحبت دکتر 
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864  

کارگاه آموزش حقوق، جلد پنجم )عاریه، قرض، هبه،  

مطالبه وجه  مضاربه، معاوضه، ودیعه، وصیت، وکالت، 

 و احکام متفرقه در قوانین، دکترین و آراء قضایی 

 تومان  65000 اهلل سلطانیان صحبت دکتر 

865  

کارگاه آموزش حقوق، جلد ششم )دعاوی علیه  

ها، شهرداری و دولت، شناسنامه، وزارتخانه

ها، توقف و ورشکستگی و اعسار  ها، بانککمیسیون 

 در قوانین، دکترین و آراء قضایی 

 تومان  5۲000 اهلل سلطانیان دکتر صحبت 

866  

)اسناد تجاری در   هفتم، جلد حقوق  کارگاه آموزش

قوانین، دکترین و آراء قضایی بر اساس آخرین  

 تغییرات قانون چک 

 تومان  95000 ان ی دکتر صحبت اهلل سلطان

867  

)شیوه رسیدگی،    هشتم ، جلدکارگاه آموزش حقوق

صدور و اجرای رأی در داوری به انضمام رویه و آراء  

 قضایی 

 تومان  75000 ان ی دکتر صحبت اهلل سلطان

 
حقوق   ی فلسفه و مبان   

 شناسی حقوقی انسان  /  فلسفه حقوق ـ  ۱
 فلسفه حقوق  868

 پوالنزاس، .آر .ن 

 ی الماس  یترجمة: دکتر نجادعل
 تومان  ۲0000

 فلسفه حقوق  869
 و،یدل وک

 ی ترجمة: دکتر جواد واحد
 تومان  40000

 قیمت دوره حمید رشیدی  ها، جلد اوّل حقوق تاالب فلسفه   870

 تومان  33000 حمید رشیدی  ها، جلد دوم حقوق تاالب فلسفه   871

  حمید رشیدی  ها، جلد سوم حقوق تاالب فلسفه   872

 تومان  30000 ی دکتر محمود باقر الملل ن یدر حقوق ب  یمکاتب فلسف  873

 تومان 4500 لیرساعد وکیدکتر ام الملل ن یحقوق ب  یبر مکاتب فلسف یمرور  874

875  
ت، قلمرو، محتوا و  ی، ماهی(، مبانهاحق) فلسفه حقوق 

 ها یی نارسا

 ،زجون  تریپ

 دکتر مشتاق زرگوش، :مترجمان 

 ی همت یدکتر مجتب

 تومان  13000

876  
در فلسفه حقوق   ی انه )جستاریگراده ی فا یانگارجرم 

 ( یفریک
 تومان  17000 بخشفرح  یمجتبدکتر 

 فر یک یشناخت و جامعه  یت فلسفیماه  877
  ی جعفر عبدالرضا جوان دکتر  

 ی جواد سادات محمد   د ی س   ، ی بجنورد 
 تومان  11000

 تومان  14000 حمیدرضا اثیمی  ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افالطون  878
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 تومان 4500 نژاددکتر اسماعیل رحیمی  کرامت انسانی در حقوق کیفری   879

 ن توما 13000 ی قماش د یسعدکتر  ی انگارو نقش آن در جرم  یانسان کرامت   880

 شناسی حقوقی انسان   881
 نوربرت روالن، 

 زاده ترجمة: دکتر رضا موسی
 تومان  4500

 تومان  15000 دکتر کامران آقایی  های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی مکتب   882

 تومان  40000 دکتر امیر مرادی  گران حقوق کیفری درگستره کنش ای اخالق حرفه   883

 تومان  110000 ی مراد ریدکتر ام شناسان جرم  یااخالق حرفه   884

 تومان  ۲۸0000 ی اصفهان انی دکتر کامران محمود گرا لت یفض  یانگارفلسفه جرم   885

 حقوق   یات و مبانیکل  ـ2
 تومان  150000 دکتر ناصر کاتوزیان  مبانی حقوق عمومی   886

 تومان  190000 دکتر ناصر کاتوزیان  ی عدالت؛ جلد اوّل سوبه گامی   887

 تومان  37000 دکتر ناصر کاتوزیان  ی عدالت؛ جلد دوم سوبه گامی   888

 تومان  170000 ان یدکتر ناصر کاتوز عدالت؛ جلد سوم  یسوبه  یگام  889

 تومان  35000 ان یدکتر ناصر کاتوز ؛ تعارض قوانین در زمان یحقوق انتقال  890

 تومان  15000 ی اهلل واحد دکتر قدرت  مقدمه علم حقوق  891

 تومان  110000 ی اتی عباس حی دکتر عل مقدمه علم حقوق  892

 تومان  33000 ی جعفر  یدکتر مجتب  ی فریمقدمه علم حقوق ک  893

 تومان  11000 ی دکتر محسن صادق گاه آن در حقوق موضوعهیو جا  یاصول حقوق  894

 تومان  70000 دکتر عبدالحسین شیروی  مقدمه علم حقوق    895

 قانون  896
 و،یبرتران مت

 ب ید اد یق: مجیترجمه و تحق
 تومان  6500

 بر حقوق  یدرآمد  897
 ماگنان  -ل فابریمور

 ب یاد  دیمجق: یترجمه و تحق
 تومان  ۲5000

 تومان  ۸000 یدکتر محمود سلجوق نقش عرف   898

 تومان  9000 ی دکتر مهرزاد ابدال یفراحقوق  یهاافت ی و ره یحقوق ی کردهایرو  899

 تومان  9500 ی دکتر محسن قاسم ی در حقوق مدن ییگراشکل  900

 یحقوق عموم   خیتارات و تحوالت ی، کلیمبان  901

 زاده یموس م یابراهدکتر 

اهلل  ت یاشراف: آتحت 

 ی شاهرود یدمحمود هاشمیس

 تومان  75000

 تومان  ۸5000 ی دکتر مهرنوش ابوذر ی حقوق و هوش مصنوع  902
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 حقوق زنان و کودکان 
 و نوجوانان  کودکان و بزهکاری حقوقـ  ۱

 ران ی حقوق کودکان در ا یشناسب یآس  903
 ، ید مدنیدکتر سع

 ی نالیرحمزه ز یدکتر ام
 تومان 6500

 تومان 5500 یدکتر محمودرضا عابد خراسان بر حقوق کودک یدرآمد  904

 تومان  13000 زمان دانش دکتر تاج ی قیاطفال بزهکار در حقوق تطب یدادرس  905

 تومان  13000 دکتر عباس تدین  حقوق کیفری تطبیقی اطفال   906

 تومان 6000 ی نینم ی ، دکتر امامیدکتر صالح اطفال و نوجوانان بزهکار  یدادرس  907

 تومان 4500 ن مهرا یدکتر نسر کودکان و نوجوانان  یفریعدالت ک  908

909  
سازمان ملل    یفریاز جرم و عدالت ک  یریگش یپ یهاکنگره 

 «ی»کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکار، (1) متحد
 تومان ۸500 ده طه یفر

 تومان 5000 ی د صالحیدکتر جاو  اطفال و نوجوانان   یبزهکار  910

 تومان  ۲6000 دکتر علی نجفی توانا  نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان    911

 تومان 7000 ی گیجمال ب ران یاطفال در حقوق ا  یدگیدبزه  912

 تومان  14000 ازپور ی رحسن نیام کودکان و نوجوانان  یفریحقوق ک  913

914  
ت از  ی )در قلمرو حما   یفریشدن حقوق ک یجهان

 ( یدگیدکودکان در برابر بزه 
 تومان  ۲5000 ی نالیرحمزه ز یدکتر ام

 تومان  15000 نوریدکتر یاسمن خواجه  جهانی شدن حقوق کیفری اطفال بزهکار   915

916  
  یقی)مطالعه تطب  دهیدکودکان بزه ژهیو  یدادرس نییآ

 ران( یا  یفر یو حقوق ک یالمللن ی اسناد ب
 تومان  17000 ت یهدا  هیهد

 کودکان و نوجوانان  یفریحقوق ک  917

ن  یستی، کریژان فرانسوا رنوچ

دکتر ق:یکورتن، ترجمه و تحق

 ی جه بهشتیخد ،فردی بهزاد رضو

 تومان  16000

 تومان  1۲000 کلیمانی  عباسی دکتر عاطفه در نظام حقوقی ایران  حقوق کودک  918

 تومان  ۲۸000 دکتر مسعود حیدری  حمایت از اطفال در سیاست جنایی اسالم و ایران   919

 تومان  14000 زهرا عبدالحسینی  زایی مهاجرت بر نسل دوماثرات جرم   920

 )جلد اول(  هابزهکاری نوجوانان و دادرسی آن   921
دیوید وی. اسپرینجر، آلبرت آر.  

 روبرتز، ترجمه: سوسن اردبیلی 
 تومان  ۲3000

 بزهکاری از کودکی تا اواخر میانسالی   922

دیوید پی فارینگتون، الکس آر  

 پیکرو، وسلی جی جنینگز، 

 ترجمه: دکتر سارا آقائی 

 تومان  13000

 تومان  40000 انسیه حسینی  عدالت کیفری رشدمدار   923

924  
از جنین آزاری تا کودک آزاری: ایران، آمریکا و  

 انگلستان 
 تومان  30000 دکتر سیدمصطفی مشکات 
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 تومان  3۸000 دکتر امیر اعتمادی  قانون  و کودکی پذیری،آسیب   925

 تومان  90000 پور یدکتر مسعود مصطف اطفال و نوجوانان  یفریحقوق ک یشناسجرم   926

 حقوق زنان  ـ  2
 تومان 6000 بهناز اشتری  قاچاق زنان ـ بردگی معاصر   927

 تومان  15000 دکتر سیدحسن اسعدی  حقوق زن   928

 نقش و جایگاه زن در حقوق اسالمی   929
اهلل،  عالمه سید محمدحسین فضل 

 زادهعبدالهادی فقهی ترجمة: دکتر 
 تومان  50000

 تومان 9000 زاده علی کاظم  تفاوت حقوقی زن و مرد   930

 
 ی حقوق ورزش 

 تومان  ۸0000 نیا دکتر حسین آقایی  حقوق ورزشی   931

 
 کتب مرجع 

 ی حقوق   ی هافرهنگـ  ۱

 اّول جلد    ، از جرم   ی ر ی شگ ی و پ   ی شناس ده ی د بزه   ه دانشنام   932
س  ی پل ی اربردکقات یز تحقکمر

 ناجا  یریشگیپ
 تومان  ۸0000

 دوم   جلد   ، از جرم   ی ر ی شگ ی و پ   ی شناس ده ی د بزه   ه دانشنام   933
س  ی پل ی اربردکقات یز تحقکمر

 ناجا  یریشگیپ
 تومان  0000۸

 اوّل آکسفورد، جلد  یشناسدانشنامه جرم   934

ر، راد مورگان و  یک مگوا یما

نر، ترجمة: دکتر  ی رابرت ر

 یمحمددرضا ملک یحم

 تومان  ۲5000

 آکسفورد، جلد دوم  یشناسدانشنامه جرم   935

ر، راد مورگان و  یک مگوا یما

نر، ترجمة: دکتر  ی رابرت ر

 یمحمددرضا ملک یحم

 تومان  ۲4000

 آکسفورد، جلد سوم  یشناسدانشنامه جرم   936

ر، راد مورگان و  یک مگوا یما

نر، ترجمة: دکتر  ی رابرت ر

 یمحمددرضا ملک یحم

 تومان  ۲5000

 جلد چهارم ،آکسفورد یشناسدانشنامه جرم   937

راد مورگان و   ر،یمگوا  کیما

ترجمة: دکتر   نر،ی رابرت ر

 یمحمدملک  درضایحم

 تومان  00033
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 شناسی آکسفورد، جلد پنجم دانشنامه جرم   938

راد مورگان و   ر،یمگوا  کیما

ترجمة: دکتر   نر،ی رابرت ر

 یمحمدملک  درضایحم

 تومان  00055

 ، جلد ششم آکسفورد یشناسدانشنامه جرم   939

راد مورگان و   ر،یمگوا  کیما

ترجمة: دکتر   نر،ی رابرت ر

 یمحمدملک  درضایحم

 تومان  135000

 تومان 650 دکتر حسین میرمحمد صادقی  نامه حقوق اسالمی، فارسی ـ انگلیسیواژه  940

 تومان  35000 به کوشش: حمیدرضا نیکوکار  گیری از جرم آکسفورددانشنامه پیش   941

 تومان  5500 دکتر ساناز الستی  شناسان پیشرو جرم   942

 تومان  ۲500 دکتر ساناز الستی  شناسی فرهنگ حقوق کیفری و جرم   943

 تومان  16000 دکتر سیدحسن میرحسینی  فرهنگ حقوق مالکیت ادبی و هنری   944

 تومان  ۲4000 دکتر سیدحسن میرحسینی  فرهنگ حقوق مالکیت صنعتی   945

 تومان  ۲5000 عبداهلل احمدی  دانشنامه حقوقی امور گمرکی   946

 تومان  14000 دکتر نسرین مهرا  انگلستان دانشنامه حقوق کیفری   947

 تومان  36000 ی عبداهلل احمد )انگلیسی . فارسی(   گمرک   ی سازمان جهان   ی ا تعرفه   فرهنگ   948

 تومان  17000 چی دکتر محمدعلی صلح الملل عمومی فرهنگ مختصر حقوق بین   949

 تومان  36000 زاده، هادی گلریز دکتر رضا موسی  سویه )انگلیسی، فرانسه، فارسی( فرهنگ جامع حقوقی، سه    950

 ی شناس ده ی د و بزه   دگان ی د دانشنامه بزه   951
 مترجم:    ت، ی ساندرا والک ل 

 ی محمد ملک   درضا ی حم   تر دک 
 تومان  1۸0000

 تومان  140000 ی اعتماد   ر ی دکتر ام    ی فر ی و عدالت ک   ی فر ی فرهنگ فشرده حقوق ک   952

 تومان  150000 شه ی پ زراعت   ا ی دکتر رو  ی تجاوز جنس فرهنگ    953

 ی اسیس  ی هافرهنگ  ـ2
 ی اسیفرهنگ علوم س  954

 ن،ی ان مک لیا

 ی د احمد ی ترجمة: دکتر حم
 تومان  75000

 ی شناسفرهنگ جامعه   955
 ن مارشال، وگورد

 رزاده یرا مشی ترجمة: دکتر حم
 تومان  30000

 المللن ی فرهنگ روابط ب  956

نونام،   یوانز و جفریگراهام ا 

رزاده،  یرا مشیمترجمان: دکتر حم

 یطرازکوه  یفین شر یدکتر حس

 تومان  35000

 الملل ن یروابط ب  یدیم کل یمفاه  957
اوکالگان،   یتس و تریفی ن گریمارت 

 ترجمة: دکتر محمد امجد 
 تومان  1۲000

 تومان  ۲۲000 دلفروز یچارد رز، ترجمة: محمدتقی ر انتخابات  یالمللن ی المعارف بةریدا  958

 یعموم یگذار است یدانشنامه س  959
ن، روبرت  ین ر یکل مورن، مارت یما

 محمد صفار ن، ترجمة: یگود
 تومان  50000
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 های عمومی فرهنگـ  3
 تومان  ۲00000 محمدحسین باتمان غلیچ  جلدی  ۲ی  فارسی(، دوره  – فرهنگ مترجم )عربی   960

 قیو روش تحق  یشناس روشـ  4

 ی فر ینظام آمار عدالت ک یطراح ی راهنما  961

اداره آمار سازمان ملل متحد،  

 محبوبه منفرد،  ترجمة: 

 ی فراهان یالهام دربند

 تومان 6000

 تومان 6000 یدکتر محمود سلجوق یدرباره فهم آدم ییجستارها   962

 تومان  3۲000 ی اتی عباس حی دکتر عل نامهان ی نحوه نگارش پا  963

 م ی شوروز ی شه پیم و همیچگونه استدالل کن  964
 ، اسپنس یرج

 یی رفخرای جواد ممحمدترجمة: 
 تومان  110000

 نترنت در حقوق یکاربرد ا   965
دکتر  پنلوپ الرنس، ترجمة: 

 لو، مهناز بهرامیقاسم زماندیس
 تومان  15000

 ی اسینترنت در علوم س یکاربرد ا   966
ز،  تی د دولووی ویو باکلر و دیاست

 یی اسکو  یترجمة: غزاله اشرف
 تومان ۲500

 تومان  140000  ی نورمحمد صبر ق در حقوق یبر روش تحق یدرآمد  967

968  
نترنت در یو کاربرد ا یریادگی مطالعه و  یهاروش

 ی اسی علوم س
 تومان  16000 ی نظر اشرفی علدکتر 

 تومان  50000 رعباس بزرگمهر یدکتر ام فن دفاع  یهامهارت   969

 تومان  ۲4000 پوربخش  یمحمدعلدیس ق در علم حقوق یروش تحق  970

 تومان  16000 پوربخش  یدمحمدعلیس )درس سمینار(  پژوهش در حقوق  971

 ق در حقوق یتحق یشناسروش  972
 ، یننی دکتر اس. آر. م

 ی ن ناظمیترجمه: دکتر نازآفر 
 تومان  ۲3000

 تومان  00015 ی موسو ای پوردیس یاقتصاد  ییدر قلمرو علوم جنا یشناسپژوهش  973

 تومان  360000 السادات  یمحمد هوش دیس یاسالم قیتحق یشناسبر روش و روش  یامقدمه   974

ی متون حقوق   
 ی متون حقوق  ـ۱

 Law Made Simpleترجمة کامل   975
 لد، ی. اف. پدف یس

 ی ریل صغ یترجمة: دکتر اسماع
 تومان  00090۲

 Law Textsترجمة کتاب   976
دکتر گودرز افتخار جهرمی،  

 ی ریل صغ یدکتر اسماعترجمه: 
 تومان  9۸000

 تومان  30000 ی دکتر محمود واعظ ی غی، تبلی(، متون اسالم1) یتخصص یسیزبان انگل  977
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 تومان  35000 ی واعظ محمود دکتر ی غی، تبلی(، متون اسالم۲) یتخصص یسیزبان انگل  978

 زبان تخصصی حقوق عمومی و ارتباطات   979
 چی، محمدعلی صلحدکتر 

 فرزاد باباخانی 
 تومان  19000

 ی دانشگاه یمختصر متون حقوق  980
   ،یچصلح ی دکتر محمدعل

 ی دکتر فرزاد باباخان
 تومان  130000

 
ی فقه و حقوق اسالم   

 فقهـ  ۱
 تومان  7000 ی دکتر ابوالحسن محمد (1- ۲-3-4ده متون فقه )یگز  981

 تومان  5000 ی دکتر ابوالحسن محمد متون فقه  یهاسته یبا  982

 کتاب المتاجر، جلد سوم   983
محمدحسن  دیساهلل ت یآ

 یمرعش
 تومان  ۲000

 تومان  1500 ی اهرود ش   ی محمود هاشم د ی س اهلل  ت ی آ  فقه جزا  یهاسته یبا  984

 تومان  5500 ی آبادن تاج یدکتر حس ه یح در فقه امامیشروط صح  985

 تومان  16000 ا یندکتر ناصر قربان  ؛ تحول در حقوق تأمل در فقه  986

 تومان  000۸1 پور دکتر حسن شاه ملک االسالم  حجت  ی استدالل ییفقه جزا   987

 المنهاج  تکملة  یقیترجمه تلف  988

حاج  یاهلل العظمت یآ

:  ةترجم، یابوالقاسم خوئدیس

 یهاشم بطحائدیساهلل دکتر ت یآ

 ی گانیگلپا

 تومان  1۲000

 رات( ی المنهاج )حدود و تعز   تکملة   ی ، مبان یی فقه جزا   989
،  یجبل یب یطب یدکتر مرتض

 ی مهرداد اطهر
 تومان  ۲3000

 عهی اهل سنت در مقارنه با فقه ش ییفقه جزا   990
  االسالم دکتر حسن شاه حجت 

 پور ملک 
 تومان  10000

 در اسالم  یه فقهینظر یهاخاستگاه   991
 وزف شاخت، ی

 فردترجمه: احمدرضا خواجه 
 تومان  ۲۲000

 ( هیالعباد )رساله عمل  قیطر  992
دهاشم  ی س یالعظم اهللت یآ

 ی گانیگلپا  یبطحائ
 تومان  00017

 تومان  ۲3000 آبادی دهدکتر احمد حاجی  المنهاج  ةتکمل مبانیترجمه شرح و تعلیقه   993

994  
 )حدود و  المنهاج تکملة و تعليق بر مبانی    ترجمه 

 تعزیرات( 
 تومان  00056 ای خویی استاد خلیل قبله

 ی حقوق اسالم  ـ  2
 تومان  130000 ی دکتر ابوالقاسم گرج  ( یو جزائ یات االحکام )حقوقیآ  995
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 تومان  ۲5000 یمرعشمحمدحسن دیس  اهللت یآ (1-۲)ی فرینو در حقوق ک یهادگاه ید  996

 جوانان  ی ایبه دن یاچهیدر  997
  اهلل،ن فضل یمحمدحس دیسعالمه 

 زادهی فقه  یترجمة: دکتر عبدالهاد
 تومان  100000

 تومان  190000 ید زنجانیعم  ی اهلل عباسعلت یآ ی قی تطب یبر حقوق اسالم یدرآمد  998

 تومان 9000 ید زنجانیعم  ی اهلل عباسعلت یآ ضمان موجبات   999

 تومان  1۸000 فر ی نیمحدثه مع یحقوق یهاشه یو اند ینید یهادگاه یدر د  یسازه یشب  1000

 بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه  1001
 علی، دکتر فریبا حاجی 

 اکرم محمدی ارانی 
 تومان  ۸000

 مذاهب خمسه در فقه  تعزیرات  و    حدود بررسی تطبیقی    1002
 علی، دکتر فریبا حاجی 

 فر محدثه معینی 
 تومان  1۲000

1003  
المللی تحوالت حقوق کیفری  چکیده مقاالت همایش بین 

 کشورهای اسالمی در پرتو تعامل شرع و حقوق 

برگزار کننده: مؤسسه تحقیقات  

 شناسیعلوم جزایی و جرم 
 تومان  60000

1004  
  ی فر ی تحوالت حقوق ک   ی الملل ن ی ب   ش ی مجموعه مقاالت هما 

 در پرتو تعامل شرع و حقوق   ی اسالم   ی کشورها 

  یمحمود روزیف به کوشش:

 غالملو دی جمش ،یجانک
 تومان  165000

 فقهاصول    ـ3
 تومان  00450 ی دکتر ابوالقاسم گرج  ادوار اصول فقه   1005

 تومان  14000 دکتر عباس زراعت  استنباط حقوق  یمبان  1006

 تومان  000۸1 ی ن شهبازیدکتر محمدحس از اصول فقه   ییهادرس  1007

 تومان  1۸000 م نوبهار یرح ر متن( یاصول فقه )مباحث الفاظ و قواعد تفس  1008

 تومان  ۲5000 دکتر جمشید معصومی  االصول، جلد اول  ةیآموزش کفا  1009

 تومان  45000 عباس حیاتی دکتر علی  اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی  1010

 تومان  3۲0000 ی رحمان یدکتر هاد یکنون ی نظم حقوقاصول فقه در   1011

 قواعد فقه   ـ4
 تومان  000۸0 ی دکتر ابوالحسن محمد قواعد فقه   1012

 ( 1قواعد فقه )  1013
،  یاظم مصطفوکدیساهلل ت یآ

 ی میزاهلل فه یتر عز کد :ترجمة
 تومان  00050

 ( ۲قواعد فقه )  1014
،  یاظم مصطفوکدیساهلل ت یآ

 ی میزاهلل فه یتر عز کد :ترجمة
 تومان  000۲0

 ی بخش مدن ؛فقه قواعد  1015
  ان،ی حسن اسکندر

 ی شکار ی روشنعلدکتر 
 تومان  9000

 ن( ین ضمان )از کتاب عناویعناو   1016

  ینیرعبدالفتاح الحسیمدیس

 دکتر:  ، ترجمةیالمراغ

 ی باقرعت ی شرمحمدجواد 

 تومان 3500

 تومان  0000۸۲ دکتر سیدعلی یثربی قمی  قواعد فقه استداللی جامع   1017
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الملل بین و روابط    ی اس ی علوم س   
 ی اسیعلوم سـ  ۱

 است یاصول علم س  1018
دکتر   :س دوورژه، ترجمةیمور

 ( یعت پناهی )شر ی ابوالفضل قاض
 تومان  15000

 است ی فرهنگ و س  1019
   ع،یبرتران بد

 زادهب یاحمد نقدکتر :ترجمة
 تومان 500

 تومان 700 زادهب یدکتر احمد نق و عملکرد آن در جوامع امروز یاسیحزب س  1020

 تومان  11000 زادهف ی ن سی حسدیسدکتر  ن یاست در نظم نویدانش س  یمبان  1021

 تومان  33000 زادهف ی ن سی حسدیسدکتر  است ی د علم سیجد  یهاه یته و نظریمدرن  1022

 تومان 3400 ی م ابوالحسنیرحدیسدکتر  ی اسیمشارکت س  1023

 تومان 5000 ی احمد موثقدیسدکتر  ی اسید در علوم سی تحوالت جد  1024

 ته ی چالش مدرن  1025
 ، یفا. م. صیلوآ

 ی احمد موثقدیسترجمة: دکتر 
 تومان  17000

 تومان  ۲90000 ی احمد موثقدیسدکتر  ی اسیو توسعه س ینوساز  1026

 انهیاست توسعه در خاورم یشدن و س  یجهان  1027

 ،  یکلمنت ام. هنر

 بورگ، نگ یرابرت اسپر 

 ی داحمد موثقیترجمه: دکتر س

 تومان  ۲7000

 است ی علم س یمبان  1028
دکتر   :، ترجمةیتنس .ید .استفان 

 یمحمددرضا ملک یحم
 تومان  ۸0000

 ی جهان  یمدن یه جامع  1029
سندگان، ترجمة:  یاز نو  یجمع

 یطرازکوه  یفین شر یدکتر حس
 تومان 1۲00

 تومان 9000 ی اشرف نظر  یدکتر عل ران یدر ا  یاسیت سیته و هویمدرن  1030

 دگاه اعراب ی از د یب یصل یهاجنگ   1031
 ترجمه: ن معلوف، یام

 ی عبدالرضا )هوشنگ( مهدو
 تومان  15000

 تومان  35000 ولدانیدکتر اصغر جعفری  مسائل ژئوپولیتیکی خلیج فارس   1032

 تومان  13000 دکتر جمشید معصومی  آزادی بیان و مبانی آن   1033

 ی اسیشه سی اند   ـ2
 تومان 4400 یم ابوالحسنیرحدیسدکتر  اسالم یاسید رفتار دولت در فرهنگ سیتحد  1034

 تومان 4400 رضا صدرایدکتر عل یاسیس یش فلسفیگرا  1035

 تومان  13000 نژادیسادات یمهددیس دکتر ران یا معاصر یاسیس شهیبر اند تهیمدرن ریثأت  1036

1037  

 و مسائل آن  سم یالی نو به امپر ینگاه

 ، مترجمان: یلیک یر

  ،یآران یاهلل طالبدکتر روح

 ینورمحمد یدکتر مرتض

 تومان  1۸000

 تومان  19000 فاطمه رجبی بنیادگرایی از پیدایی در غرب تا ظهور در افغانستان   1038
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 ی گذاراستیس  ـ3
 تومان 5000 ان یومرث اشتریدکتر ک یفرهنگ یگذاراست یک در سیاستراتژ یرهایمتغ  1039

 تومان  15000 ان یومرث اشتریدکتر ک ران یا یعموم یگذاراست یس  1040

 تومان  190000 ان یاشتر ومرث یدکتر ک یعموم یگذاراست یو س یدولت یزیربرنامه یراهنما  1041

 تومان  160000 دید وحیدکتر مج یعموم یگذاراست یس  1042

 ی عموم ی گذاراست یس  1043
ا  یمولر، ترجمة: دکتر حم  ریپ درـض

 یمحمدملک
 تومان 600

 تومان 5000 یه زمانی، سمییناید سیدکتر وح ران یدر ا یگذاراست یمجلس و س  1044

1045  

ادی  حقوق ت   در  اقتـص یاـس   مجموعه)  عمومی  گذاریـس

مـقاالت نخســـتین هـمایش نـقد و تحلـیل قوانین برـناـمه 

 (منظر حقوق اقتصادیپنج ساله از 

ـحـکوـمـتی،  ـتـعزـیرات  ســــازمــان 

ــعه مدیریت و منابع مع اونت توس

 آموزش و پژوهشکل  اداره

 تومان  17000

1046  

ت   زمان  یاـس ت  و ـس یاـس   جمهوری  در  عمومی  گذاریـس

ــه  جمهوری  ایران،  اســـالمی االت  فرانسـ ده  واـی   متـح

 آمریکا

   پله، ژیل  وحید، مجید دکتر

 پر رنو
 تومان  60000

1047  
ــتار ــ  یجس ــت یدرباره مطالعات س و علم   یعموم  اس

 است یس
 تومان  ۸0000 دکتر بهزاد عطارزاده 

 ران یمطالعات ا  ـ4
 تومان 3000 یدکتر الهه کوالئ ران یو حزب توده ا ییگرانیاستال  1048

 تومان 7000 یدکتر عباس کشاورز، احسان فرهاد ران یج در انقالب مشروطه ایبس  1049

 تومان ۸000 ید صالحیدکتر حم ران یه ایبزرگ در جنگ عراق عل یهانقش قدرت  1050

 تومان  1۲000 یدکتر احمد درست ش مدرن یران پیساخت دولت در ا  یدگرگون  1051

 تومان  ۲5000 یحسن اسعددیسدکتر  معاصر خیتار ینهییدر آ ران یا  1052

 تومان  ۸5000 یابوالحسن میرح دیدکتر س ران یدر ا یو اجتماع یعلوم انسان یسازیبوم  1053

 تومان  1۸0000 یخان داهللیدکتر آرش ب رانی در دوره معاصر ا یمل یرسازی ملت و تصو نگی برند  1054

 ی االملل و مطالعات منطقهنیروابط ب  ـ5

 تومان  ۲3000 زادهف ی ن سی حسدیسدکتر  الملل )الف وب(ن یاصول روابط ب   1055

 المللن ی روابط ب یهاهینظر  1056

تر،  ی نکلیاندرو ل ل، یاسکات برچ

و پترسن،  ی، ماتیجک دانل

ت،  یاسمـ  س ین رویستیکر

ترو،   یتاک و جکیویچارد دیر

رزاده،  یرا مشی: دکتر حممترجمان 

 ی اهلل طالبدکتر روح 

 تومان  110000
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 تومان  ۸5000 ی دکتر فرهاد قاسم الملل ن یاصول روابط ب   1057

 تومان   15000 ی دکتر فرهاد قاسم المللن ی و روابط ب ی پلماسید  1058

 تومان  ۲95000  ی دکتر فرهاد قاسم یاالملل و مطالعات منطقهن ی روابط ب یهاهینظر  1059

 تومان ۲500 ی دکتر فرهاد قاسم ی المللن یب یهام ی رژ  1060

1061  
 الملل، نیروابط ب یهاهینظر

 یالمللنیب یهامینظم و رژ ینظر یهاان یبن
 تومان  ۲1000 ی دکتر فرهاد قاسم

1062  
 : المللنیروابط ب یهاهینظر

 یخارج است یو س کیبرنتیاس
 تومان  14000 ی دکتر فرهاد قاسم

 ، دفتر اول المللن یبر روابط ب یدرآمد  1063
رابرت جکسون و گئورک سورنسون،  

ان،  ی ذاکر یمترجمان: دکتر مهد

 ی دکالهین سعیزاده و حسیاحمد تق

 تومان  ۲۲000

1064  
ها و ه یالملل، دفتر دوم )نظرن یبر روابط ب یدرآمد

 (هات فایره

رابرت جکسون و گئورک سورنسون،  

ان،  ی ذاکر یمترجمان: دکتر مهد

 ی دکالهین سعیزاده و حسیاحمد تق

 تومان  ۲40000

 تومان ۸000 یی دکتر الهه کوال یرنگ یهاافسانه انقالب   1065

 ( یرانیاز توسعه در هند )نگاه ا  ییهاجلوه  1066
 ، ییدکتر الهه کوال

 ار یشهیدکتر ماندانا ت
 تومان  10000

 تومان  ۲1000 فر السادات معینی دکتر حشمت  ساختار اجتماعی هند   1067

1068  
  یهایه و جمهور یون روسیفدراس ی ن اساسیقوان

 ی مرکز یایآس
 تومان 600 یی ترجمة: دکتر الهه کوال

 ن ینو ی پلماسید  1069
. بارستون، ترجمة: دکتر یآر.پ

 ارجمند  ی محمدجعفر جواد
 تومان 1۲00

 تومان  ۸5000 ن ی ز ذوالعیدکتر پرو ک یپلماتیفات د یآداب و تشر  1070

 تومان 7000 ی ن صادق یحس انه بزرگ ی طرح خاورم  1071

 تومان 6000 فری ه موسویتر رضکد ا کیران و آمریا ی معما  1072

 کا یاالت متحده آمر یجامعه و فرهنگ در ا   1073
، مترجمان، دکتر  ینی و فابریسرگ

 رضا قربانپور ی، علیزهران یمصطف
 تومان 6000

1074  
االت  یه اروپا و ایسم در اتحادیو فدرال  یدموکراس

 کا یمتحده آمر

، مترجمان: دکتر  ینی و فابریسرگ

 رضا قربانپور ی، علیزهران یمصطف
 تومان 5000

 تومان ۸000 یی اکویر نیدام یدکتر س معاصر در جهان عرب  یهاانقالب  یکالبدشکاف  1075

1076  
ران با دول  یا  یاسالم یجمهور یروابط خارج 

 ( 1390-1357)  جوارهم
 تومان  11000 ارجمند  یدکتر محمدجعفر جواد 

 تومان  195000 ارجمند  یدکتر محمدجعفر جواد  ران یا   یو روابط خارج است ی در س نینو یهاافق  1077

 تفاوت  یمسئله الملل و ن ی روابط ب  1078

، ید بالنی ویاهلل، دت یم عنا ینع

د  یمترجمان: دکتر سع

 ی می ار ابراهی ، زانیناصری حاج

 تومان  19000
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 یچالش چندقوم سمیفدرال   1079
 ت، ترجمه:یگراهام اسم 

 زادهعبداهلل رمضان دکتر 
 تومان  15000

 ی منازعات قوم  1080
کارل کوردل، استفان ولف،  

 زادهترجمة: دکتر عبداهلل رمضان 
 تومان  14000

1081  
 ش یبا گرا یالمللن یمذاکرات ب  ند یآ فر ت یریمد

 ی اقتصاد - یاسیس 

دعبداهلل  یراد، سی نعمت مهدو

 ی الوان ی دمهدی دکتر س ،ینیحس
 تومان  17000

 المللن ی روابط ب یادها یبن  1082
 ،ساتچ تری پ ،اسی ال  تایجوان

 ی فیشردمحم  دیمجترجمه: دکتر 
 تومان  13000

 تومان  13000 دکتر بهزاد شاهنده  روابط با آمریکا و ایران  چین؛  1083

 تومان  14000 دکتر الهه کوالیی  اندازها ها و چشم دریای خزر: چالش   1084

 یادنامه استاد محمود صور اسرافیل   1085
به کوشش: انجمن ایرانی  

 سازمان ملل متحد مطالعات 
 تومان  30000

 المللهای روابط بین نظریه  1086

 تیم دان، استیو اسمیت، 

میلجا کورکی، ترجمه: دکتر 

 عبدالمجید سیفی، شهرزاد مفتوح 

 تومان  44000

 تومان  45000 نه زنگ دیدکتر حم )دو زبانه(   یپلماسیپانصد گفتار در باب د  1087

 تومان  3۸000 یواعظ بهیدکتر ط کا یروابط هند و آمر یاسیتحوالت س  1088

 ی است خارج یس  ـ6
 تومان 3000 زادهف ی ن سی حسدیسدکتر  ران یا  یاست خارجیس  1089

1090  
ه  یران با اتحادیروابط ا   ی، بررسینه غرب ینه شرق

 کا یاالت متحده آمری و ا یشورو

م  ی، دکتر ابراهیدکتر الهه کوالئ

 یی داود آقا دی س، دکتر یمتق
 تومان 4000

 تومان 4000 ارجمند  یدکتر محمدجعفر جواد  ران یا یاسالم ی جمهور  یاست خارجیس  1091

 ی است خارجیدر س یریگمیتصم  1092

ن و  یدر، برتون سپیچارد اسنایر

تر  ک: دمترجمان  و. براک،یاچ. دابل

ارجمند،   ی محمدجعفر جواد

 د فرهام یمج

 تومان 6000

 تومان  ۸0000 ارجمند  یمحمدجواد جواددکتر  یی گراو منطقه  ران یا  یخارج است یس  1093

 ک بحران یتجربه   1094
 ستوفر،یوارن کر

 ی اهلل حلمدکتر نصرت : ةترجم
 تومان 5900

 تومان  55000 ار ین دهشیدکتر حس کا در افغانستان یآمر  یاست خارجیس  1095

 تومان  130000 ار ین دهشیدکتر حس و عمل  ی کا در تئوریآمر  یاست خارجیس  1096

 تومان  110000 ار یدهش نیدکتر حس (۲1  قرن  –  1۸)قرن  کا یآمر  یخارج است یس  1097

 تومان  ۲0000 ی ذوالفقار یمهد ی شورو   ی در دوران بعد از فروپاش   ران ی ا   ی خارج   است ی س   1098



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اسهیمقا  ی خارج است ینو به س ینگاه  1099
 نگ، یبرون جک یمار

 بناب  پورعسگر قهرمان  :ةترجم
 تومان  55000

 ه یاست و حکومت در روسینو به س ینگاه  1100
 ،  رائفیک شیار

 ی ریام  ی: مهدترجمة
 تومان  1۸000

 تومان 9000 یی دکتر فرهاد عطا و قفقاز   ی مرکز یای انه، آسیدرباره خاورم یپژوهش  1101

 ( ی کا و بحران قدرت جهان ی ک )آمر ی انداز استراتژ چشم   1102

، مترجمان: ینسکیف برژی گنیزب

، یناصری د حاجیدکتر سع

 مرام ی نین حسیدالدی فردیس

 تومان 9000

1103  
 ی)از دوران نهضت مل ی است خارجیس یه یدر حاش 

 تا انقالب(
 تومان  15000 ی عبدالرضا )هوشنگ( مهدو

 ن بوش( ی دوباره دکتر   ی اب ی دولت اوباما )ارز   ی ت مل ی امن   1104
   رنشون،   یاستانل

 پور: عسگر قهرمان ةترجم
 تومان  ۲0000

 تومان ۸000 ان ی ده لطفیدکتر سع کا یآمر یداره ینده نظام سرمایو آ  ت یاستروال جنبش   1105

1106  
و ساختار   ی اجتماع ی ران در نگرش نخبگان نهادهایا

 کا یآمر یاسیس

 ،  یم متقیدکتر ابراه

 یچن ی دکتر زهره پوست
 تومان  14000

 یی کا یفکر آمر یهادر نگرش اطاق  ران یا  1107
   ،ینچی دکتر زهره پوست

 ی قمت م یدکتر ابراه
 تومان  11000

 تومان  0001۸ یی داود آقا دیسدکتر  ی و حکومت در عربستان سعود است یس  1108

 تومان  ۲۲000 یدکتر سهراب صالح یو استنادات حقوق یاشغال عراق اهداف راهبرد  1109

1110  
  ی جمهور یاست خارج یدر س  یی ه اروپایگاه اتحادیجا

 ران یا یاسالم
 تومان  17000 یی د داود آقایدکتر س

1111  
تحلیل سیاست مقاالتی در رویکرد ادراکی در 

 خارجی 

مایکل شایپرو، مارگات هرمن، 

ریچارد هرمن، استیون واکر،  

 ، مترجمین: دکتر حمیرا مشیرزاده

 شایان افراسیابی 

 تومان  ۲1000

 تومان  40000 دکتر محسن خلیلی  نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران   1112

 تومان  19000 دکتر مسعود میرزایی  رسانه و سیاست خارجی   1113

 تبیینی بر سیاست خارجی روسیه در بحران سوریه   1114
 دکتر محمدرضا تخشید، 

 دکتر مرتضی شجاع
 تومان  ۲4000

 فارس   جیخل ی المللن یب است یس  1115
مهران کامروا، مترجمان: دکتر  

 فاطمه فروتن  ،یاریاحسان 
 تومان  1۲0000

 تومان  1۲0000 چهرآزاد  د یدکتر سع ران یا  یخارج است ی س نینو م یپارادا   1116

 تومان  155000 ی دکتر کامران طارم ران یا  یخارج است ی در س ییگفتارها   1117
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شناسی جامعه   

 حقوق   ی شناسجامعهـ  ۱
 حقوق  یشناسجامعه   1118

دکتر   :ترجمةبرول،  یلو یهانر

 ( یعت پناهی )شر ی ابوالفضل قاضدیس
 تومان  35000

 تومان 9000 ی لی: سوسن اردبتا، ترجمةی کاالو  یتی ک بر قانون و جامعه  یدرآمد  1119

 تومان  16000 دکتر مجتبی جعفری  شناسی حقوق کیفری جامعه   1120

 تومان  75000 ی محسن یدکتر رضاعل یی جنا   یشناسجامعه   1121

 ی اس یس  ی شناسجامعه  ـ2
 ی اسیس یشناسجامعه  یهاسته یبا  1122

س دوورژه، ترجمة: دکتر  ی مور

 (یعت پناه ی )شر یابوالفضل قاض
 تومان  16000

 هاسازمان  یشناسجامعه   1123
 ن باله،  ی کاتر

 یمحمددرضا ملک یترجمة: دکتر حم 
 تومان  1000

 ی اسی س یشناسها در جامعه نگرش  1124
 ت،  ی اندرو افر

 ی م ابوالحسنیرحدیسترجمة: دکتر  
 تومان  1۸000

 تومان  6500 ی ل یفن مور، ترجمة: سوسن اردبیاست یشناسبر جامعه  یمرور  1125

 تومان  160000 ایاهلل سردارن ل یدکتر خل د یجد ی اسیس یشناسبر جامعه  یدرآمد  1126

 تومان  70000 ایسردارن  اهللل یدکتر خل ران یا  یاسی س یشناسجامعه   1127

 تومان  14000 ایسردارن  اهللل یخل دکتر انهی خاورم ی اسیس یشناسبر جامعه  یدرآمد  1128

1129  
در   یاتی ح  می)مفاه  یاجتماع یهاجنبش 

 اوّل (، جلد یشناسجامعه 

 مز جاسپر، ین و ج یجف گودو

  ی حاج دی دکتر سع: ةرجمت

 مرام ی نیحس د یفر ،یناصر

 تومان  10000

 تومان  ۲۲000 یسحر مشهد ی سرپرست یاحرفه   یهامهارت   1130

 تومان  1۲000 ی زنداق یداوود غرادکتر  ران یدر ا ی مل یو همبستگ یاجتماع ینهادها  1131

1132  
)تلخ و   یامپراطور ک ی ی خودمان یشناسجامعه 

 ( کا یآمر ن یریش
 تومان  ۸0000 د ی دکتر محمدجواد جاو

 ها دانشنامه 

 های علوم جنایی، کتاب اوّل تازه  1133
حســـین نجفی زیر نظر دکتر علی

 ابرندآبادی
 تومان  55000

1134  
 جنایی،    علوم هایتازه  جنایی؛ علوم  المعارف ة دایر

 کتاب دوم

ــین  علی  دکتر نظر  ریز  نجفی  حس

 ابرندآبادی
 تومان  1۲0000
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1135  
جنایی حقوقی(،  المعارف علوم جنایی، )علوم ة دایر

 کتاب سوم

ــین  علی  دکتر نظر  ریز  نجفی  حس

 ابرندآبادی
 تومان  95000

1136  
(،  تجربیالمعارف علوم جنایی، )علوم جنایی ة دایر

 چهارم کتاب 

ــین  علی  دکتر نظر  ریز  نجفی  حس

 ابرندآبادی
 تومان  1۲0000

 دانشنامه علوم جنایی اقتصادی    1137
 به کوشش: 

 دکتر امیرحسن نیازپور
   تومان ۸5000

 نتوما 45000 به کوشش: دکتر عباس شیری  محکومان  شناسی دانشنامه جرم   1138

 تومان  1۲0000 به کوشش: دکتر محسن شریفی  دانشنامه مسئولیت کیفری   1139

 تومان  160000 دنهادکتر امیر پاک  شناسی نظری  دانشنامه جرم   1140

 تومان  190000 ی عباچ  میمر یی و علوم جنا اتی اضی ر المعارف ةریدا  1141

 ی بریدانشنامه رفتار سا  1142

به کوشش: دکتر باقر شاملو،  

: استادان و  سندگان ینو

 کشور یهاپژوهشگران دانشگاه

 تومان  350000

 
 ( ی س ی کتب افست )به زبان انگل 

 )افست(   یسیبه زبان انگل  ی حقوق کتب  ـ  ۱
1143  Ian Brownlie Principles of Public International Law 1۲000  تومان 

1144  Michael Akehurst A Modern Introduction to International Law ۲500  تومان 

1145  Eric Barendt An Introduction to Constitutional Law 1000  تومان 

1146  David Barker, Colin 

Padfield 
Law Made Simple 150000  تومان 

1147  John Bell, Sophie 

Boyron, Simon Whittaker 
Principles of French Law 3000  تومان 

1148  John M. Scheb, John M. Scheb II Criminal Law ۲۲00  تومان 

1149  Catherine Elliott and 

Frances Quinn 
Criminal Law 16000  تومان 

1150  Bryan A .Garner )جیبی(     Black’s Law Dictionary 3000  تومان 

1151  Bryan A .Garner ( یری)وز    Black’s Law Dictionary ۲00000  تومان 

1152  Elizabeth A. Martin, 

Jonathan Law 
Dictionary of Law 6500  تومان 

1153  John N Adams, Roger 

Brownsword 
Understanding Contract Law 45000  تومان 

1154  Anne Ruff Nutcases Contract Law 5500  تومان 

1155  Carol Harlow Understanding Tort Law 3000  تومان 

1156  Vera Bermingham Tort in a Nutshells ۲000  تومان 
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1157  CMV Clarkson Understanding Criminal Law 4000  تومان 

1158  Penny Childs Nutcases Criminal Law ۲000  تومان 

1159  Tim Murphy, Simon 

Roberts, Tatiana Flessas 
Understanding Property Law 4000  تومان 

1160  Gabriele Ganz Understanding Public Law ۲000  تومان 

1161  Asif H .Qureshi International Economic Law 5000  تومان 

1162  Rudolf Dolzer 
Encyclopedia of Public International Law 

(Volume. ۵) 
 تومان  6000

1163  M. Sornarajah The International Law on Foreign Investment 6500  تومان 

1164  Andrew Ashworth Principles of Criminal Law 6500  تومان 

1165  Jean – Marie, Henckaerts, 

Louise, Doswald - Beck 

Customary International Humanitarian 

Law (Volume ۱: Rules) 
 تومان  7000

 ی مهران طرح ،یریپاشا ام   نیدکتر ام   1166
(Academic Law Texts) 

 ی کاربرد یدانشگاه یمتون حقوق
 تومان  170000

 )افست(   ی سیبه زبان انگل یاس یکتب علوم س  ـ  2
1167  Iain McLean, Alistair, Mcmillan Concise Dictionary of Politics 7000 تومان 

1168  Gordon Marshall Dictionary of Sociology 3500 تومان 

1169  Stephen D. Tansey Politics: The Basics 3500 تومان 

1170  Mohammad Jafar, 

Javadi Arjmand 

International Mediation in the Kuwiat 

Crisis (۱۹۹۰ – ۹۱) 
 تومان 4000

1171  Graham Evants, Jeffrey 

Newnham 
International Relations ۸000 تومان 

1172  Dr. Mahmoud Javadi Practical English With Political Passages 50000  تومان 

 
ها آزمون   

 ی حقوق   یهاآزمونـ  ۱
 تومان  70000 ی ن شهبازیدکتر محمدحس یحقوق مدن  شدهی بندطبقه  سؤاالتمجموعه   1173

1174  
استنباط حقوق    یمبان شدهی بندطبقه  سؤاالتمجموعه 

 )اصول فقه(  یاسالم

 ی ن شهبازیدکتر محمدحس

 پورایمان حسین  با همکاری
 تومان  17000

 تومان  1100 زاده ی دکتر رضا موس ی آزمون حقوق ادار  1175

 تومان  13000 ی نورمحمد صبر آزمون متون فقه  1176

 تومان  30000 ی نورمحمد صبر وکالت  یآزمون کارآموز  1177

 تومان  3۲000 ی نورمحمد صبر ی اسناد رسم یآزمون سردفتر  1178
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 تومان  5000 یی کوید نیسع ی آزمون حقوق اساس  1179

 تومان  10000 یی وسف پاشای حقوق تجارت  سؤال 745  1180

 تومان  5000 یی وسف پاشای حقوق تجارت  سؤال 600  1181

 تومان  4500 یی وسف پاشای ی حقوق مدن سؤال 745  1182

 تومان  16000 ی امان ر یام ان،یوسف یدکتر الهام  یالملل عمومن ینامه حقوق ب درس  1183

 تومان  ۲4000 قشالق یمحسن امام ی نامه حقوق اساسدرس  1184

 تومان  ۲0000 ی قشالق یمحسن امام ی نامه حقوق اداردرس  1185

 تومان  14000 ی ومرث کالنتریدکتر ک ی فریحقوق ک  سؤاالتمجموعه   1186

1187  
بندی شده موضوعی آیین  مجموعه سؤاالت طبقه 

 دادرسی کیفری 

 دکتر کیومرث کالنتری، 

 رامین نیکخو 
 تومان  4۲000

 الملل نی و روابط ب یاس یعلوم س  یهاآزمون  ـ2
 تومان 1500 کنام یجواد ن است ی علم س یآزمون مبان  1188

 تومان 1500 کنام یجواد ن ی است خارجی الملل و سن یآزمون اصول روابط ب   1189

 تومان 1000 کنام یجواد ن ی اسی س یشناسآزمون جامعه   1190

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن ران ی ا  یو اجتماع ی اسیخ تحوالت سیآزمون تار  1191

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن ی اسی س یهاشهیآزمون اند  1192

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن و مسائل آن آزمون جهان سوم   1193

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن ی قی تطب یاسی س یهاآزمون نظام  1194

 تومان 700 کنام یجواد ن الملل ن یخ روابط بیآزمون تار  1195

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن یآزمون زبان تخصص  1196

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن یالملل عمومن یحقوق بآزمون   1197

 تومان 1۲00 کنام یجواد ن ی المللن یب یهاآزمون سازمان   1198

 تومان ۲000 کنام یجواد ن ( 13۸1سال الملل )نیروابط ب  ،یاس یآزمون مجموعه علوم س  1199

 تومان ۲000 کنام یجواد ن ( 13۸۲سال الملل )نی، روابط ب یاس یآزمون مجموعه علوم س  1200

 تومان ۲900 کنام یجواد ن ( 13۸3سال الملل )نی، روابط ب یاس یآزمون مجموعه علوم س  1201

 سازها ساده  
 ساده ساز   ی حقوق  یهامجموعهـ  ۱

 تومان  490000 ان ی د فرحناکیفرش ی مدن ین دادرسییآ ساده ساز  1202

 تومان  310000 ان ی د فرحناکیفرش حقوق تجارت  ساده ساز  1203

 تومان  60000 ی نورمحمد صبر یعموم یحقوق جزا  ساده ساز  1204

 تومان  ۲5000 نورمحمد صبری  آیین دادرسی کیفری ساده ساز   1205

 تومان  45000 ی نورمحمد صبر ی اختصاص یحقوق جزا  ساده ساز  1206
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 متون فقهن یساده ساز نو   1207
 ، جبلی یب یطب یدکتر مرتض

 ی درضا کالنتریحم
 تومان  160000

 تومان  100000 ی کالنتردرضا یحم ی عموم  یحقوق جزان یساده ساز نو   1208

 تومان  330000 ی درضا کالنتریحم ی فریک ی ن دادرسییآ نینو  ساده ساز  1209

 تومان  ۲4000 ی حسن ساالر سرو ی حقوق اساس ساده ساز  1210

 تومان  100000 ی حسن ساالر سرو ی حقوق ادار ساده ساز  1211

 تومان  15000 ن نوبخت یحس اصول استنباط  ساده ساز  1212

 تومان 3500 زاده ی دکتر رضا موس ی المللن ی ب یهاسازمان  ساده ساز  1213

 تومان  ۲3000 زاده ی دکتر رضا موس ی الملل عمومن ی حقوق بز ساده سا  1214

 تومان  ۲70000 یموسو ی مهددیس ی متون حقوق ساده ساز  1215

1216  
آیین   -نمودارهای آموزشی )حقوق جزای عمومی  

 دادرسی کیفری( 
 تومان  75000 حمیدرضا کالنتری 

 ساده ساز   یاس یس  یهامجموعه  ـ2
 تومان  1۲000 السادات ی محمد هوشدیس ی اسیس علوم  ساز ساده   1217

 تومان 6000 السادات ی محمد هوشدیس ی امنطقه  ساز مطالعاتساده   1218

 تومان  ۲0000 السادات ی محمد هوشدیس الملل ن یب ساز روابط ساده   1219

 متفرقه 
 ات یادبحقوق و  ـ  ۱

 تومان 7000 یدکتر جواد محمود دریکل یحقوق یهاجلوه  1220

 سلوچ ی خال یجا یحقوق یهاجلوه  1221
 ،یدکتر جواد محمود

 یبهناز آزادگان دهکرد
 تومان  ۲۲000

 ی ات فارس یادب  ـ2
 تومان 6600 ید احمدیدکتر حم عهیارمغان شعر ش  1222

 تومان 3500 یصفر یـ مهد یزیراهلل عزیخ یحج و کعبه در ادب فارس  1223

 تومان ۲500 یاهلل واحددکتر قدرت رمیمیدانم نمید، میمن تا وصلت خورش  1224

 تومان ۲000 ید معصومیجمش انقالب اشک  1225

 ات عرب یادب  ـ3
 تومان  ۲4000 زادهیفقه یدکتر عبدالهاد بناء و مرفوعات (, اعراب،1) یآموزش نحو عرب  1226

 تومان  50000 زادهیفقه یدکتر عبدالهاد (، منصوبات۲) یآموزش نحو عرب  1227
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 تومان  13000 زادهیفقه یدکتر عبدالهاد مجرورات و توابع (, 3) یآموزش نحو عرب  1228

 تومان  ۸5000 زادهدکتر عبدالهادی فقهی های قرآنی و روایی، نمونهآموزش نحو عربی  1229

 تومان 3000 علیرضا لطفی، محمد ضرغام روشی آسان برای فهم قرآن کریم  1230

 شناسی ـ روان4

 تناقض شامپانزه   1231
رـجم:   ـت ـم رز،  ـت ـی ـپ ـیون  ـــت ر اسـ دـکـت

 ساجده میرمحمدصادقی
 تومان  00070

 مجالتـ  5

1232  

ــ   نامه علمیفصل پژوهشی مطالعات حقوق کیفری و ـ

، بهار و تابسـتان 3و  ۲، شـماره  ۲دوره  شـناسـی،  جرم

1394 

دانشـکده حقوق و علوم سـیاسـی  

 تومان 15000 دانشگاه تهران 

1233  

ــ فصل پژوهشی مطالعات حقوق کیفری و نامه علمی ـ

ی،  جرم ناـس ماره  ۲دوره ـش تان 5و  4، ـش ، پاییز و زمـس

1394 

دانشـکده حقوق و علوم سـیاسـی  

 تومان  16000 دانشگاه تهران 

1234  

ل ی مطالعات حقوق کیفری و   –نامه علمی  فـص پژوهـش

ــی، دوره  جرم ــناس ــماره  4ش ــتان  1، ش ، بهار و  تابس

 (۸، )پیاپی 1396

دانشـکده حقوق و علوم سـیاسـی  

 تومان  13000 دانشگاه تهران 

1235  

ل ی مطالعات حقوق کیفری و   –نامه علمی  فـص پژوهـش

ــی، دوره  جرم ــناس ــماره  4ش ــتان  1، ش ، بهار و  تابس

 (9، )پیاپی 1396

دانشـکده حقوق و علوم سـیاسـی  

 تومان  15000 دانشگاه تهران 

1236  
، 1  سـال،  اقتصـادی کیفری  حقوق  مطالعات نامهفصـل

 1395 پاییز، 1 شماره

 سازمان تعزیرات حکومتی
 تومان  14000

1237  
، 1مطالعات حقوق کیفری اقتصـادی، سـال  نامه فصـل

 1395، زمستان ۲شماره 

 سازمان تعزیرات حکومتی
 تومان  10000

ن و مقررات ی مجموعه قوان   
 تومان  ۲0000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق یقانون مدن  1238

 تومان  5000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق ران یا  یاسالم یجمهور  یقانون اساس  1239

 تومان  ۲5000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق قانون تجارت  1240

 تومان  1۲0000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق یقانون مجازات اسالم  1241

 تومان  4000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق ت از خانوادهیقانون حما  1242

 تومان  ۲0000 زان یمقررات نشر م  ن ویح قوانیبخش تنق ی مدن ین دادرسییقانون آ  1243

 تومان  11000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق ی فریک ین دادرسییقانون آ  1244

 تومان  4000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق ی قانون امور حسب  1245

 تومان  5000 زان ین و مقررات نشر م یح قوانیبخش تنق مسلح  یروهایم نیقانون مجازات جرا   1246

 تومان3000 بخش تنقیح قوانین و مقررات نشر میزان  اختالف حل  هایشوراقانون   1247
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 تومان  40000 یانیدکتر عبدالرسول د قانون مجازات اسالمی معرب   1248

 تومان  9000 دکتر عبدالرسول دیانی قانون مدنی معرب   1249

1250  
در نظم حقوقی   مجموعه قوانین تعزیرات حکومتی

 کنونی 
 تومان  7000 سیدکاوه موسوی

 مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی  1251
امور مجلس،  ت حقوقی و  معـاوـن

 دفتر امور حقوقی
 تومان  ۲10000

 تومان  9500 بخش تنقیح قوانین و مقررات نشر میزان  منشور ملل متحد    1252

1253  

  حوزه در  قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه
  نهادهای پایه، قوانین ،(نخست  کتاب ) ایران  ورزش
   ورزشی

 تومان  165000 یدکتر جواد محمود

1254  

  حوزه در  قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه
  استخدامی، -اداری امور  ،(دوم کتاب ) ایران  ورزش
 اموال، گمرکی،بازرگانی، معامالتی،مالیاتی، مالی،

 مستغالت و مالکیت 

 تومان  1۲0000 یدکتر جواد محمود

1255  
  حوزه در  قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه
 آماتوری هایورزش  ،(سوم کتاب ) ایران  ورزش

 تومان  150000 یدکتر جواد محمود

1256  
  حوزه در  قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه
 ورزشی پزشکی ،(چهارم  کتاب ) ایران  ورزش

 تومان  1۸0000 یدکتر جواد محمود

  


