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 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 100,000 شهردانش 1چاپ  ـشورای امنیت  2231( و قطعنامه برنامه جامع اقدام مشترک )برجام 1

 50,000 شهردانش قانون مدنیدی گویا ـ  سی 2

 50,000 شهردانش دی گویا ـ قانون اساسی سی 3

 20,000 شهردانش 1چاپ  ـجیبی  ـقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  4

 130,000 علی خالقی 1اپ چ –تطبیق و ارجاع انون آیین دادرسی کیفری ـ تصحیح, ق 5

 110,000 شهر دانش های عمومی و انفالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 6

 130,000 شهردانش 2ـ چاپ  قانون تجارت 7

 30,000 شهردانش 1چاپ  ـقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  8

 43,000 شهردانش 2اپ چقانون شوراهای حل اختالف ـ  9

 50,000 شهردانش 2چاپ  ـ( 19/5/1355قانون صدور چک )مصوب  10

 140,000 شهردانش 4 اپچ ـقانون مجازات اسالمی  11

 140,000 شهردانش 2چاپ  ـقانون مدنی  12

 140,000 شهردانش 2چاپ  ـ( الیحه تجارت )جدید 13

 60,000 قاسم زمانی 1چاپ  ـ( 1المللی ) مجموعه اسناد بین 14

 300,000 شهردانش 2ـ چاپ مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور  15

 2ـ چاپ  31/04/1394مصوب  ـهای مستقیم  تاشده قانون مالی مجموعه تنقیح 16
ـ زمانی  داودی

 علویجه
150,000 

 90,000 شهردانش 1چاپ  ـجیبی  ـجر أو مست و مقررات موجرمجموعه قوانین  17

 110,000 شهردانش 1چاپ  ـجیبی  ـمجموعه قوانین و مقررات امور حسبی  18

19 
 1مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ـ رقعی  ـ چاپ 

 1مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ـ جیبی  ـ چاپ 
 220,000 شهردانش

 160,000 شهردانش 1 اپچ ـمجموعه قوانین و مقررات تجارت  20

 90,000 شهردانش 1چاپ  ـجیبی  ـمجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال  21

 250,000 شهر دانش 1ـ چاپ  مجموعه قوانین و مقررات ثبت اختراعات و عالئم تجاری 22

 140,000 شهردانش 1چاپ  ـرقعی ـ مجموعه قوانین و مقررات ثبت امالک  23

24 
 1393مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی با آخرین اصالحات سال 

 1چاپ  ـرقعی  ـ
 160,000 شهردانش

 1مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد اول ـ چاپ  25
حسن خدابخشی 

 پالندی
800,000 

 1مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد دوم ـ چاپ  26
حسن خدابخشی 

 پالندی
890,000 

 220,000 منیژه هاشمیان 1ها ـ چاپ  مجموعه قوانین و مقررات رسانه 27
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 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 120,000 شهردانش 1چاپ  عه قوانین و مقررات کار ـ رقعی ـمجمو 28

 
 www.shahredanesh.com فروشگاه اینترنتی:

  

 021ـ  88811581( 113 و 112) تلفن:

  

 sale@sdil.ac.ir فروشگاه:

  

 publication@sdil.ac.ir انتشارات:

  

 info@sdil.ac.ir روابط عمومی:

  

 آدرس:

 1585743111ـ کدپستی  5خیابان نهم ـ خیابان گیالن ـ پالک تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ 
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