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 تومان ۱۶۰۰۰۰ هژبرالساداتی هانیه دکتر سندبرگ، مترجم: اسوینانگ پرسر، لوییس های جرم(،پژوه )درک روایتشناسی روایتجرم . ۱

 تومان ۱۱۰۰۰۰ تأمالتی در حقوق جزای عمومی، دکتر محمدجواد فتحی  . ۲

 تومان ۶۵۰۰۰ حقوق کیفری مواد مخدر، دکتر بهنام اکبری  . ۳

 تومان ۸۰۰۰۰ شناسی خودمانی یک امپراطوری )تلخ و شیرین آمریکا(، دکتر محمدجواد جاوید جامعه . ۴

 تومان ۹۰۰۰۰ نظریه حقوق سیاسی، مارتین الگلین، مترجمان: آیدا حیدری، دکتر محمد امامی  . ۵

 تومان ۱۴۰۰۰۰ المللی، دکتر نادر مردانی تجاری بینهای بانکی در قراردادهای نامهنظام حقوقی حاکم بر ضمانت . ۶

 تومان ۳۶۰۰۰۰ السادات هوشی محمد سید، اسالمی تحقیق  شناسیروش و روش بر ایمقدمه . ۷

 تومان ۱۲۰۰۰۰ اسعدی حسن سید  دکتر، قضائیه  قوه  تشکیل و آن مبانی قضاوت، روند . ۸

 تومان ۱۲۰۰۰۰ چهرآزاد  سعید دکتر، ایران خارجی  سیاست نوین پارادایم . ۹

۱۰ . 
 ،  هامان آندرو  ،بیسموت رژیس ،ژویار  پاتریک ،کارو دومینیک  ،اقتصادی المللبین حقوق از  مباحثی

 هوشمند  محمدمهدی ،امامی محمد دکتر  ان:مترجم
 تومان ۲۲۰۰۰۰

 تومان ۲۳۰۰۰۰ زینالنوری المیرا دکتر کیفری، دادرسی  آیین اقتصادی تحلیل . ۱۱

 تومان ۳۵۰۰۰۰ کشور هایدانشگاه پژوهشگران و استادان ، نویسندگان:شاملو  باقر دکتر ، به کوشش:سایبری رفتار دانشنامه . ۱۲

۱۳ . 
 ، ورزشی نهادهای پایه، قوانین ،(نخست کتاب) ایران ورزش حوزه  در قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه

 محمودی جواد  دکتر
 تومان ۱۶۵۰۰۰

۱۴ . 
 معامالتی، مالی، استخدامی، -اداری امور ،(دوم کتاب) ایران ورزش حوزه  در قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه

 محمودی  جواد دکتر، مستغالت و مالکیت اموال، بازرگانی، گمرکی، مالیاتی،
 تومان ۱۲۰۰۰۰

۱۵ . 
 ، آماتوری هایورزش  ،(سوم کتاب) ایران ورزش حوزه  در قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه

 محمودی جواد  دکتر
 تومان ۱۵۰۰۰۰

۱۶ . 
 ، ورزشی پزشکی ،(چهارم کتاب) ایران ورزش حوزه  در قضایی آرای و مقررات  قوانین، مجموعه

 محمودی جواد  کترد
 تومان ۱۸۰۰۰۰

 تومان ۱۵۰۰۰۰ پاجی خلیلی عارف دکتر، (جنایی سیاست و بزهکاری شدن جهانی ) مجازی ارزهای . ۱۷

۱۸ . 
  دکتر  ، مهرا نسرین دکتر (ْ، به کوشش:اردبیلی محمدعلی دکتر  استاد پاسداشت در  هامقاله مجموعه) پویا کیفری حقوق

 نیازپور  امیرحسن
 تومان ۴۵۰۰۰۰

 تومان ۲۴۵۰۰۰ توانا  نجفی  علی دکتر ،مالکیت  و اموال علیه جرایم . ۱۹



۲۰ . 
  نریمانی محمدرضا ان:مترجم، کوهلر کافمن گابریل (،عدالت و کارآمدی انصاف، تکاپوی در) المللیبین داوری

 شهری  نصراللهی نیما  دکتر ،آبادیزمان
 تومان ۱۴۵۰۰۰

 تومان ۷۵۰۰۰ مقدم جوادی فرزین ،محسنی علی ،آقایی فرزاد ،تهران حکومتی تعزیرات در حقوقی هایدیدگاه مجموعه . ۲۱

 تومان ۱۵۵۰۰۰ طارمی  کامران دکتر، ایران خارجی  سیاست در گفتارهایی . ۲۲

 تومان ۴۸۰۰۰۰ بهرامی  داریوش دکتر، امالک و اسناد  ثبت حقوق تحلیلی و توصیفی مبانی . ۲۳

 تومان ۱۸۰۰۰۰ خداپرست ناصر دکتر (،IPC)ایران گاز و نفت  جدید قراردادهای . ۲۴

 تومان ۱۷۰۰۰۰ رهامی  الل روح دکتر ،طبیعی منابع  المللبین حقوق . ۲۵

 تومان ۱۲۰۰۰۰ رهامی  الل روح دکتر ،جهانی اداری حقوق . ۲۶

 تومان ۱۴۰۰۰۰ ی اعتماد  ریدکتر ام ، یفر یو عدالت ک یفریحقوق ک فرهنگ فشرده  . ۲۷

 تومان ۱۶۰۰۰۰ دکتر زهرا محمدنسل  ،دکتر غالمرضا محمدنسل، و کاهش جرم یریشگیپ یهابرنامه یابیارز . ۲۸

 تومان ۳۲۰۰۰۰ یرحمان  یدکتر هاد، یکنون یدر نظم حقوق اصول فقه  . ۲۹

 تومان ۸۵۰۰۰ ی قاف نی دکتر حس ،پژوهدانش ی دکتر مصطف، احاله یق یو تطب ی لیمطالعه تحل . ۳۰

 تومان ۲۲۰۰۰۰ پاک نهاد  ر یدکتر ام ، یشناساصول جرم . ۳۱

 تومان ۲۳۰۰۰۰ ی اعتماد ریدکتر ام  : مترجم، نیمارت نیجکل  ،انگلستان ینظام حقوق . ۳۲

 تومان ۵۲۰۰۰۰   شافع  زیرشهبیدکتر م  ،کسب و کار( ازی)امت زیفرانچا  یقراردادها . ۳۳

 تومان ۲۴۰۰۰۰ ی سهام   میدکتر نع، یفریک تیجمع سکیر تیریمد . ۳۴

 تومان ۱۵۰۰۰۰ شهیپزراعت ایدکتر رو  ،یفرهنگ تجاوز جنس . ۳۵

 تومان ۱۲۵۰۰۰ ی آبادده یاحمد حاج، دکتر اشخاص )قتل( هیعل می درسنامه جرا . ۳۶

 تومان ۲۴۰۰۰۰ ا ینییآقا نی دکتر حس  :مترجم، ویآر لف نیوا، کایمتحده آمر االتیا یفریدر نظام ک  یعموم  یحقوق جزا . ۳۷

 تومان ۲۶۰۰۰۰ دکتر احمدرضا آذرپندار  ،زادهیدکتر رضا موس ،یفریک المللنیحقوق ب یهاستهیبا . ۳۸

 تومان ۱۸۰۰۰۰ یازیمحمد ن، یفریتا بخت ک یاز بخت اخالق . ۳۹

 تومان ۲۷۰۰۰۰ دکتر محمد باهو ،یفریک استی از منظر س یارز میجرا . ۴۰

 تومان ۱۵۰۰۰۰ یجاریپور خشکبدکتر حسن شاه ملک ،معامالت  یقواعد عموم  . ۴۱

 تومان ۲۸۰۰۰۰ ا ینییآقا نیدکتر حس  :مترجم، ویآر لف ن یوا، کایمتحده آمر االتیا یفریدر نظام ک اختصاصی یحقوق جزا . ۴۲

 تومان ۱۵۵۰۰۰ ی رزاجانیم  درضایدکتر حم ،)جلد اول( یفری حقوق ک یعموم  هینظر . ۴۳

 تومان ۱۳۰۰۰۰ فرد یدکتر بهزاد رضو ی،طیمح ستیز یهای در برابر بزهکار ییجنا استیس . ۴۴



 تومان ۱۹۵۰۰۰ ، دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند رانیا یو روابط خارج استیدر س نینو یهاافق . ۴۵

 تومان ۱۲۰۰۰۰ ، دکتر امید رستمی غازانی بزه قاچاق کاال و ارز یافتراق  یدادرس نییآ . ۴۶

 تومان ۳۲۰۰۰۰ ، دکتر سیدحسن میرحسینی االجراحقوق اسناد الزم . ۴۷

 تومان ۴۰۰۰۰۰ زاده ، دکتر ابراهیم بیگمنابع و تابعان( ،یجلد اول )مبان الملل،نیحقوق ب . ۴۸

 تومان ۵۰۰۰۰۰ زاده گیب  میدکتر ابراه، جلد دوم )روابط تابعان( الملل،نیحقوق ب . ۴۹

 تومان ۱۴۵۰۰۰ اورک، دکتر حسن لجمیاصول حاکم بر عالئم تجار . ۵۰

 تومان ۲۳۰۰۰۰ رضوی محمدحسن سید  کتر، دپیشرفته المللبین تجارت حقوق . ۵۱

 تومان ۱۹۰۰۰۰ اشتریان کیومرث دکتر، عمومی گذاریسیاست و دولتی ریزیبرنامه راهنمای . ۵۲

 تومان۱۲۰۰۰۰ سیداصفهانی  الدینحسام سید :مترجمشناسی، روبرو کاریو، دیدهبزه . ۵۳

 تومان ۱۱۰۰۰۰ مرادی  امیر دکتر، شناسانجرم ایحرفه اخالق . ۵۴

 تومان ۱۹۰۰۰۰ دکتر زهرا محمدنسل ،نسلدکتر غالمرضا محمد ،از جرم یریشگیپ یهامالحظات مهم در انتخاب راهکارها و برنامه . ۵۵

 تومان ۱۳۰۰۰۰ ی باباخان فرزاد  دکتر ،یچصلح یعل دکتر محمد، یدانشگاه ی مختصر متون حقوق . ۵۶

 تومان ۲۲۰۰۰۰ ار یزدیا یدکتر عل ،اقدامات مجرمانه مشترک . ۵۷

 تومان ۳۰۰۰۰۰ ن یپروبیحب  میدکتر کر ،و انگلستان رانیا یفریدر حقوق ک یکینظارت الکترون . ۵۸

 تومان ۲۸۰۰۰۰ ی اصفهان انیدکتر کامران محمود ،گرالتیفض یانگارفلسفه جرم . ۵۹

 تومان ۱۶۰۰۰۰ ی دکتر زهرا گودرز ،نفت و گاز یباالدست یهادر پروژه ی منابع مال نیتأم  . ۶۰

 تومان ۲۴۰۰۰۰ زاده یرضا قل میدکتر ابراه ،یفریک یدر دادرس  یعال وانیو نظارت د ی فرجام  یدگیرس . ۶۱

 تومان ۴۲۰۰۰۰ یاعتماد ر یدکتر ام  ،(یو صدور چک پرداخت نشدن  یفریک بی)جلد سوم: تخر یمال میجرا . ۶۲
 


