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تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش
 قیمت ـ ریال

 1,000,000 1 1 قربانیان دکتر حسین 2010آشنایی با اینکوترمز  1

 1,200,000 1 1 غالمعلی میرزایی منفرد آشنایی با حقوق بازار سرمایه 2

3 
آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری و صالحیت 

 آن در رسیدگی به دعاوی
 1,200,000 1 1 دکتر محمد عرفان

 1,200,000 1 1 دکتر حسن فضلی االجرا آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد الزم 4

 2,300,000 2 2 حسین قبادی آیین دادرسی کار 5

 1,300,000 1 1 دکتر حسن فضلی آیین دادرسی کاربردی در اقامه دعوا و دفاع 6

7 
آیین دادرسی مالیاتی )چگونگی حل اختالف و مراجع 

 دادرسی مالیاتی در ایران(
 1,100,000 1 1 میرمحسن طاهری تاری

 700,000 1 1 دکتر محمد روشن های وصول آنها روش انواع مطالبات زوجه و 8

 ابطال رأی داور 9
 دکتر حسن فضلی

 دکتر امیرعباس بزرگمهر
1 1 1,500,000 

 1,500,000 1 1 دکتر محمد قنبری ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی 10

 750,000 1 1 دکتر محمد روشن ابعاد حقوقی شرط عدم ازدواج و شرط عدم توالد 11

 1,000,000 1 1 دکتر حمید قنبری المللی  ابعاد حقوقی قراردادهای تأمین مالی بین 12

13 
قانون  100بررسی دعاوی موضوع کمیسیون ماده 

 ها شهرداری
 1,200,000 1 1 جلیل پورسلیم بناب

 بررسی روابط موجر و مستأجر 14

دکتر مهدی یوسفی 

 صادقلو

دکتر احمد یوسفی 

 صادقلو

1 1 1,400,000 

 نویسی  نامه و مقاله پروپوزال, پایان 15
دکتر مریم میرمحمد 

 صادقی
1 4 

1,500,000 
)قیمت برای 

دانشجویان با ارائه 

کارت دانشجویی: 

1,000,000) 

 2,300,000 2 2 سید عرفان الجوردی قراردادهای پیمانکاری در رویه قضایی تحلیل 16

 3,300,000 6 3 عباس بشیری حقوق اراضی و امالک 17

 1,400,00 1 1 دکتر حسین قربانیان حقوق اعتبارات اسنادی 18

 2,200,000 2 2 دکتر سجاد سلطانزاده گذاری خارجی الملل سرمایه حقوق بین 19

 حقوق بانکی 20
 دکتر حمید قنبری

 محمدکاظم تقدیر
1 1 1,300,000 

 3,000,000 7 3 دکتر محمود تفکریان حقوق ثبت 21
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تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش
 قیمت ـ ریال

 1,300,000 1 1 دکتر حسین قربانیان حقوق کاربردی دعاوی بانکی 22

 2,500,000 2 2 نادر همایونی حقوق مناقصات 23

 1,150,000 1 1 دکتر وحید آگاه  قضایی ایران  دادرسی مالیاتی در مراجع شبه 24

 1,600,000 1 1 دکتر مجتبی اصغریان المللی گذاری بین داوری سرمایه 25

 1,100,000 1 1 محمد زارع دعاوی ثالث 26

27 
فروش  در ساخت و پیشهای مشارکت  روش

 ها آپارتمان
 1,700,000 2 2 دکتر نصیر مشایخ

 1,500,000 2 2 زینالیمهدی  سرقفلی و حق کسب و پیشه 28

 1,500,000 2 2 دکتر وحید آگاه قرارداد کار 29

 2,500,000 2 2 دکتر مجتبی اصغریان قراردادهای باالدستی نفت و گاز 30

 2,500,000 2 2 دکتر مجتبی اصغریان دستی نفت و گاز قراردادهای پایین 31

32 
المللی )داللی موردی,  قراردادهای تجاری بین

 فرانشیز(

 دکتر علی صحرائیان

 دکتر طیبه صاحب
2 6 2,800,00 

33 
المللی )قراردادهای نمایندگی  قراردادهای تجاری بین

 , داللی موردی(Joint Ventureتجاری, 

 دکتر بهروز اخالقی

 دکتر علی صحرائیان

 دکتر طیبه صاحب

1 1 1,800,000 

34 
المللی )قراردادهای لیسانس,  قراردادهای تجاری بین

 سهام( خرید

 دکتر علی صحرائیان

 دکتر طیبه صاحب
2 2 2,100,000 

35 
قراردادهای مشارکت )جوینت ونچر, کنسرسیوم( ـ 

 مقدماتی
 1,200,000 1 1 دکتر تهمینه رحمانی

36 
قراردادهای مشارکت )جوینت ونچر, کنسرسیوم( ـ 

 پیشرفته
 1,200,000 1 1 دکتر تهمینه رحمانی

 1,200,000 1 1 دکتر حسن فضلی دعوا و دفاعکاربرد سند در مقام  37

 2,200,000 2 2 دکتر علیرضا مسعودی های بانکی نامه مباحث حقوقی ضمانت 38

39 
المللی تجاری و   مدیریت و مهندسی قراردادهای بین

 صنعتی

دکتر سید عرفان 

 الجوردی
2 2 2,300,000 

 1,200,000 1 1 شاهرخ شاکریاندکتر  المللی های مذاکره در قراردادهای بین مهارت 40

41 

های سهامی )بررسی  هایی از حقوق شرکت ناگفته

و الیحه جدید قانون  1347تطبیقی قانون مصوب 

 تجارت(

 1,400,000 2 1 دکتر محمود احمدلو

 1,100,000 1 1 عباس بشیری ها نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان 42

 1,300,000 1 1 فضلیدکتر حسن  نکات کاربردی نگارش خواسته 43

 1,500,000 1 1 دکتر حسن فضلی  واخواهی و اعتراض ثالث در رویه عملی 44
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 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  5تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیالن ـ پالک 
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