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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 550,000 لعيا جنيدي 4اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي ـ چاپ  1

 300,000 طاهري تاري 2اصل برابري و عدالت مالیاتي ـ چاپ  2

 160,000 رحيم نوبهار 2ها ـ چاپ  اصل قضایي بودن مجازات 3

 250,000 عبدالهی ـ عباسی 1اصول حقوق و مدیریت آب ـ چاپ  4

 500,000 سيد قاسم زمانی 3گذاري ـ چاپ  سرمایهالملل  اصول حقوق بین 5

 140,000 سيد فتاح ابراهيمی 1اصول دادرسي عادالنه در رسیدگي به تخلفات اداري ـ چاپ  6

 850,000 امام -اخالقی  6جلد سخت ـ چاپ  -المللي  اصول قراردادهاي تجاري بین 7

 120,000 پوراستادمجيد  3اصول و قواعد آیین دادرسي مدني فراملي ـ چاپ  8

 500,000 عليرضا ایرانشاهی 1اعتراض به رأي داوري ـ چاپ  9

 90,000 ستار زركالم 2اعتمادسازي در تجارت الكترونیك ـ چاپ  10

 240,000 محمد شمسایی 1ـ چاپ  ITTالملل  انتقال تكنولوژي در نظام بین 11

 95,000 مجيد بخشی گنجه 1الملل ـ چاپ  اي در حقوق بین انتقال فناوري هسته 12

 550,000 ابراهيم شعاریان 1انتقال قرارداد ـ چاپ  13

 1المللي معاصر ـ جلد اول ـ چاپ  هاي حقوقي بین ایران و چالش 14
زمانی ـ  -رنجبریان 

 عابدینی
250,000 

 230,000 زمانی ـ عابدینی 1جلد دوم ـ چاپ  -المللي معاصر  هاي حقوقي بین ایران و چالش 15

 260,000 قدرت اهلل رحمانی المللي ـ جلد اول ایران و معاهدات بین 16

 180,000 اسداهلل صحرانورد 1آثار حقوقي الحاق ایران به پیمان منشور انرژي ـ چاپ  17

 140,000 كاظمی نجف آبادي 2آشنایي با قراردادهاي نفتي ـ چاپ  18

 210,000 مهرداد محمدي 1الملل محیط زیست ـ چاپ آینده حقوق بین 19

 350,000 علی خالقی 38آیین دادرسي کیفري ـ جلد اول ـ چاپ  20

 290,000 علی خالقی 38آیین دادرسي کیفري ـ جلد دوم ـ چاپ  21

 400,000 محسن طاهري تاري 1آیین دادرسي مالیاتي ـ پاره اول ـ جلد سخت ـ چاپ  22

 430,000 محسن طاهري تاري 1سخت ـ چاپ  آیین دادرسي مالیاتي ـ پاره دوم ـ جلد 23

 370,000 محسن طاهري تاري 1آیین دادرسي مالیاتي ـ پاره سوم ـ جلد سخت ـ چاپ  24

 300,000 حسين قربانيان 3االرث ـ چاپ  آیین رسیدگي به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم 25

 200,000 ميرزاده -زمانی  1ـ چاپ بازاندیشي در مالكیت فكري اقتصاد سیاسي حمایت از کپي  26

 55,000 فراز فيروز مندي 1بانك جهاني و حقوق بشر ـ چاپ  27

 بایسته هاي حقوقي نظام تحریم ایاالت متحده؛ تحریم هاي ایران 28

سيد حسين سادات 

ميدانی ـ مهدي 

 خليلی طرقبه

410,000 

 100,000 شهردانش 1امنیت ـ چاپ  شوراي 2231برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه  29

 60,000 حسن مرادزاده 1بزرگي و نگون بختي حكومت اجتماعي  ـ چاپ  30
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 140,000 رایجيان اصلی 1دیده شناسي  ـ جلد دوم ـ چاپ  بزه 31

 200,000 رایجيان اصلی 1شناسي ـ جلد اول ـ چاپ دیده  بزه 32

 60,000 عباس كدخدایی 1الملل ـ چاپ  اي از دیدگاه حقوق بین  هاي ماهواره پخش مستقیم برنامه 33

 160,000 آرامش شهبازي 1الملل  ـ چاپ  پي. اس. آي در آئینه حقوق بین 34

 360,000 سعيده كریمی 1ایران ـ چاپ پیشگیري فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتي در  35

 170,000 نگار نامی پارسا 1تأمین دارو  ـ چاپ  36

 160,000 احمدي -فيروزمندي  1تأمین اجتماعي, مقدمه اي بر اصول اساسي ـ چاپ  37

 100,000 سيد قاسم زمانی 1طرفي در جنگ تحمیلي عراق علیه ایران ـ چاپ  تأملي بر رعایت حقوق بي 38

 80,000 محمد حسين رمضانی 1الملل و محیط زیست ـ چاپ  تجارت بین 39

 200,000 مهناز رشيدي 2الملل ـ چاپ  تحریم نفتي ایران از منظر حقوق بین 40

 300,000 اكبر ادیبی 1تحریم هاي اقتصادي در پرتو حقوق بین الملل اقتصادي ـ چاپ  41

 140,000 ابوالحسن عنابستانی 2چاپ هاي اقتصادي و حقوق بنیادین بشر ـ  تحریم 42

 200,000 عباس طوسی 1ها ـ چاپ  تحلیل اقتصادي حقوق شرکت 43

 90,000 محمد صادقی 1المللي با تأکید بر اروندرود ـ چاپ تحوالت رژیم حقوقي رودخانه بین 44

 190,000 سيد هادي محمودي 2الملل  ـ چاپ  اي در حقوق بین تصویربرداري ماهواره 45

 340,000 مرضيه افضلی مهر 1تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیرقراردادي ـ چاپ  46

 180,000 ندا ميرفالح 1الملل کیفري ـ چاپ  تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق بین 47

 160,000 سيده ميترا موسوي 1تعهد به دریافت در قرار دادهاي فروش و انتقال گاز ـ چاپ  48

 270,000 مهشيد بشيري 1الملل  ـ چاپ  تعهد به فقرزدایي در حقوق بین 49

 تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه هاي کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد  50

 ترجمه و تحقيق 

زهره سرائی ـ 

 اميرحسين محبعلی

400,000 

 530,000 عبداهلل خدابخشی 2تمایز بنیادین حقوق مدني و حقوق کیفري ـ چاپ  51

 620,000 سيد قاسم زمانی 2ـ چاپ  21الملل در قرن  المللي و حقوق بین جامعه بین 52

 110,000 جاهجواد نيک 1گذاري ـ چاپ  الملل سرمایهجبران خسارت در حقوق بین 53

 180,000 مسعود رضایی نيا 1جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد در داوري تجاري بین المللي ـ چاپ  54

 300,000 محمد كاكاوند  4جرح داوران دیوان داوري دعاوي ایران و آمریكا ـ چاپ  55

 200,000 علی خالقی 5الملل ـ چاپ   جستارهایي از حقوق جزا بین 56

 170,000 محمدي )گرگانی(  1جستاري بر قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  ـ چاپ  57

 240,000 نازنين برادران المللجنگ سایبري از منظر حقوق بین  58

 120,000 سميرا غالم دخت  1چارچوب حقوقي حمایت از طب سنتي  ـ چاپ  59

 200,000 باقر انصاري 1المللي ـ چاپ  حق کودک به آموزش در نظام بین -حق آموزش  60
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 ریال قیمت ـ مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 220,000 پوریا عسكري 2حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ـ چاپ  61

62 
المللي حقوق بشر ـ  حق اطالع از سرنوشت متهم با تأکید بر حقوق کیفري ایران و اسناد بین

 1چاپ 
 120,000 حميدرضا جاویدزاده

 180,000 محمد فالح زاده 1اي ـ چاپ  حقوق اداري تطبیقي عدالت رویه 63

 430,000 ماشاءاله بناء نياسري 1ـ چاپ  1حقوق اعتبارات اسنادي )تجاري و تضمیني( ـ جلد  64

 510,000 ماشاءاله بناء نياسري 1ـ چاپ  2حقوق اعتبارات اسنادي )تجاري و تضمیني( ـ جلد  65

 120,000 فرشيد هكی 1حقوق اقتصادي  ـ اجتماعي بشر در ایران ـ چاپ  66

 800,000 زمانی ، ساعد 4در مخاصمات مسلحانه ـ چاپ  حقوق بشردوستانه 67

 220,000 هاله و حوریه حسينی 1حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت ـ چاپ  68

 800,000 ابراهيم شعاریان 2الملل ـ جلد سخت ـ چاپ حقوق بیع بین 69

 350,000 دكتر زمانی، بهراملو 6الملل ـ ترجمه ربكا واالس ـ چاپ  حقوق بین 70

 250,000 سيد هادي پژومان 1حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگي هاي زیست محیطي  ـ چاپ  71

 200,000 حجت سليمی 1الملل انرژي ـ چاپ  حقوق بین 72

 2حقوق بین الملل بشردوستانه در برابر چالش هاي مخاصمات مسلحانة عصر حاضر ـ چاپ  73
 دكتر جمشيد ممتاز

 فریده شایگاندكتر 
380,000 

 1حقوق بین المللي پول ـ جلد نخست ـ چاپ  74
سيد اميرحسين طيّبی 

 فرد
220,000 

 700,000 آرمين طلعت 1الملل دریاها ـ چاپ  حقوق بین 75

 240,000 مهدي مومنی 3المللي کیفري ـ چاپ  حقوق بین 76

 150,000 حجت سليمی 1اي ـ چاپ  الملل هسته حقوق بین 77

 180,000 آرامش شهبازي 2الملل دیالكتیك ارزش و واقعیت ـ چاپ حقوق بین 78

 270,000 عبداهلل عابدینی 1الملل کیفري نظریه و رویه ـ چاپ حقوق بین 79

 500,000 سيد قاسم زمانی 8الملل اقتصادي ـ چاپ  حقوق بین 80

 180,000 ستار زركالم 4حقوق تجارت الكترونیك ـ چاپ  81

82 
حقوق تجارت در عصر جهاني شدن ـ )مجموعه مقاالت اهدایي به دکتر استاد بهروز اخالقي( ـ 

 1چاپ 

به آذین حسيبی ـ 

 عليرضا مسعودي
300,000 

 750,000 ترابی -شعاریان  2حقوق تعهدات ـ چاپ  83

 260,000 ماشاءاله بناء نياسري 1حقوق تعهدات پرداخت بانك ـ چاپ  84

 700,000 حسين پيران 1صلح ـ چاپ حقوق جنگ و  85

 400,000 قاسم زمانی 2ـ چاپ  1المللي ـ جلد  هاي بین حقوق سازمان 86

 320,000 قاسم زمانی 2ـ چاپ  2المللي ـ جلد  هاي بین حقوق سازمان 87

 450,000 پوریا عسكري 3المللي  ـ چاپ  گذاري خارجي در رویه داوري بین حقوق سرمایه 88
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 310,000 مصطفی السان 9حقوق فضاي مجازي ـ چاپ  89

 170,000 مصطفی نامدار 1حقوق کار ـ چاپ  90

 95,000 فرشيد هكی 1حقوق کار: تحلیل اقتصادي و رویكرد حقوق بشري ـ چاپ  91

 250,000 یوسفی  -شعبانی  1کارگزاران ورزش ـ چاپ حقوق  92

 210,000 امين جعفري 2حقوق کیفري تطبیقي ـ چاپ  93

 210,000 محمد جعفر ساعد 1حقوق کیفري و اخالق زیستي ـ چاپ  94

 80,000 ترجمه مرادزاده 1حقوق کار ـ چاپ  95

 80,000 سارا كاوه 1هاي قضایي ـ چاپ  حقوق مالكیت فكري و فعالیت 96

 120,000 آرامش شهبازي 1حقوق مدیریت جهاني علم ـ چاپ  97

 300,000 مریم ابراهيمی 1حقوق نقل و انتقال سهام در بورس ـ چاپ  98

 200,000 منصور جباري 1الملل ـ چاپ  حقوق هوایي از منظر حقوق داخلي و بین 99

 170,000 حسام نقيبی مفرد 2حكمراني مطلوب در پرتو جهاني شده حقوق بشر  ـ چاپ  100

 130,000 بهزاد ساعدي بناب 1حل و فصل اختالفات در سازمان جهاني تجارت ـ چاپ  101

 250,000 ستار عزیزي 2الملل ـ چاپ  ها در حقوق بین حمایت از اقلیت 102

 250,000 مجموعه مقاالت  1الملل ـ چاپ  حمایت از اموال فرهنگي و تاریخي در حقوق بین 103

 200,000 مصطفی فضائلی الملل هاي قومي در حقوق بین حمایت از حقوق فرهنگي اقلیت 104

 100,000 آزاد -محمدي  1حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه ـ چاپ  105

 140,000 آرامش شهبازي حمایت از مهاجران غیرقانوني در حقوق بین الملل 106

 100,000 آرمين طلعت 1در مخاصمات مسلحانه ـ چاپ  المللي از حقوق بشر حمایت بین 107

 180,000 راحله حسينی 1حمایت دیپلماتیك: تقابل حقوق دولت و فرد ـ چاپ  108

 130,000 نگار نباتی 1حمایت از اشخاص داراي معلولیت در نظام بین المللي بشر ـ چاپ  109

 160,000 صفاري نيامحيا  1المللي ـ چاپ خانواده در اسناد حقوقي بین 110

 240,000 مرتضی ناجی زواره 2طرفانه در امور کیفري ـ چاپ دادرسي بي 111

 550,000 دكتر مصطفی فضائلی 4المللي ـ چاپ  دادرسي عادالنه محاکمات کیفري بین 112

 500,000 محمدعلی جهانی پور 1دادرسي کیفري اختصاصي اطفال و نوجوانان بزهكار ـ چاپ  113

 240,000 علی جانی پور 1هاي کیفري اختصاصي ـ چاپ دادگاه 114

 900,000 ميثم آرائی درونكال 1ـ چاپ  21و  20المللي قرن  المعارف معاهدات بین دایرة 115

 95,000 سيد یاسر ضيایی 1الملل ـ چاپ  طلبي در حقوق بین درآمدي بر جدایي 116

 100,000 ترجمه  حسين پيران 1دریاي آزاد ـ چاپ  117

 100,000 كيوان شعبانی مقدم 1المللي حكمیت در ورزش ـ چاپ  دیوان بین 118

 75,000 محمدهادي ذاكر حسين 1المللي ـ چاپ  راهنماي دیوان کیفري بین 119
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 170,000 افتخار -عابدیان  نیویورک: کتابچه قضات 1958المللي داوري تجاري براي تفسیر پیمان  بینراهنماي شوراي  120

 120,000 یوسفی-شعبانی مقدم  1راهنماي نگارش قرارداد در ورزش ـ چاپ  121

 50,000 محمد حسين رمضانی 2المللي ـ چاپ  روش کار قاضي بین 122

 150,000 سيد حامد صفوي 1حقوق بشر ـ چاپ هاي نوین  ها و رویه رویكرد 123

 110,000 بخشی گنجه 1الملل ـ چاپ  هاي غیردولتي در حقوق بین سازمان 124

 100,000 پوریا عسكري 1المللي و اعمال اختیارات حاکمیتي ـ چاپ  هاي بین سازمان 125

 270,000 محسن محبّی 1ـ چاپ 1395سالنامه ایراني داوري ـ سال اول ـ  126

 130,000 حميدرضا جاویدزاده 1سربازگیري کودکان ـ جنایتي جنگي ـ چاپ  127

 430,000 بهنام انصافی آذر 2سرمایه گذار در رویة داوري بین المللي ـ چاپ  128

 180,000 سيد حامد صفوي 1الملل ـ جایگاه حقوق بشر ـ چاپ  سلسله مراتب در حقوق بین 129

 230,000 بابک پورقهرمانی 1قبال جرایم رایانه اي )مطالعه تطبیقي با اسناد بین المللي( ـ چاپ سیاست جنایي ایران در  130

 50,000 شهردانش دي گویا ـ قانون مدني سي 131

 50,000 شهردانش دي گویا ـ قانون اساسي سي 132

 160,000 ماهدیس خياطی 1شرایط مسئولیت مدني پلیس در حقوق ایران و انگلیس ـ چاپ  133

 330,000 غالمحسين وحيدي 1شناخت تعهد ارزي واردکنندگان کاال و خدمات در حقوق ایران ـ چاپ  134

 300,000 مهداد فالح اسدي 1شوراي امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر ـ چاپ  135

 250,000 حوریه حسينی اكبرنژاد 1ـ چاپ الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاري  هاي حل تعارض قواعد در حقوق بین شیوه 136

 160,000 نگار عقيقی 1صالحیت در فضاي مجازي از منظر حقوق بین الملل ـ چاپ  137

 280,000 سيد یاسر ضيایی 1صالحیت دولت در حقوق بین الملل ـ چاپ  138

 400,000 مسعوديعليرضا  3الملل ـ چاپ  هاي بانكي در حقوق ایران و تجارت بین نامه ضمانت 139

 120,000 زمانی و شهبازي 1الملل نوسان میان تكنیك و تدبیر ـ چاپ  فرجام حقوق بین 140

 60,000 صادق شریعتی نسب 1فرزندخواندگي ـ چاپ  141

 150,000 عصمت گلشنی 1فروش اقساطي در حقوق بانكي ـ چاپ  142

 170,000 آرامش شهبازي الملل فلسفه حقوق بین 143

 500,000 دكتر محسن محبی 3الملل ـ چاپ  فلسفه حقوق بین 144

 430,000 زاهدین لباف-ریاضی 4فن وکالت ـ چاپ  145

 250,000 قاسم محمدي 2انگار ـ چاپ  قاعده جرم 146

 20,000 شهردانش 1قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ـ جیبي ـ چاپ  147

 130,000 علی خالقی  1قانون آیین دادرسي کیفري ـ تصحیح, تطبیق و ارجاع ـ چاپ  148

 110,000 شهر دانش هاي عمومي و انفالب در امور مدني  قانون آیین دادرسي دادگاه 149

 130,000 شهردانش 2قانون تجارت ـ چاپ  150



6 

 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 30,000 شهردانش 1قانون تشكیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداري ـ چاپ  151

 43,000 شهردانش 2قانون شوراهاي حل اختالف ـ چاپ   152

 50,000 شهردانش 2( ـ چاپ 1355/5/19قانون صدور چك )مصوب  153

 170,000 حسين كالنتري 2المللي ـ چاپ  گذاري بین سرمایهاعمال بر دعاوي ناشي از   قانون قابل 154

 170,000 احسان شكيب نژاد  1قانون گذاري در فضاي سایبر از منظر حقوق بین الملل ـ چاپ  155

 140,000 شهردانش 4قانون مجازات اسالمي ـ چاپ  156

 140,000 شهردانش 2قانون مدني  ـ چاپ  157

 170,000 دكتر عليرضا دبير نيا 2مباني حقوق اساسي مدرن ـ چاپ قدرت مؤسس ـ کاوشي در  158

 1قراردادهاي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز ـ چاپ  159

عباس كاظمی نجف 

 آبادي 

 حامد بابایی

200,000 

 400,000 مصطفی ماندگار 2المللي )انتقال فناوري( ـ چاپ  قراردادهاي تجاري بین 160

 170,000 روح ا... صابري 2لیسانس ـ چاپ قراردادهاي  161

 1قراردادهاي نفتي بین المللي ـ چاپ  162
عباس كاظمی نجف 

 آبادي ـ ساعد شيرانی
350,000 

 600,000 مرتضی قهرمانی منامن 1قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل ـ چاپ  163

 300,000 مهرداد ترابی 2قوانین اساسي کشورهاي جهان ـ چاپ  164

 200,000 حسين سيمایی 3قیاس در استدالل حقوقي ـ چاپ  165

 160,000 سپيده زبردست 1کشورهاي در حال توسعه و نظام حل و فصل اختالف سازماني جهاني تجارت ـ چاپ  166

 160,000 حسن مرادزاده 1المللي حقوق معلولین و اجراي آن در ایران ـ چاپ  کنوانسیون بین 167

 250,000 محمد شریف 1الملل به حقوق بشر ـ چاپ حقوق بینگذار از  168

 85,000 سعيد حقانی 1گروه منفعت اقتصادي ـ ماهیت و ساختار ـ چاپ  169

 170,000 محمد باقر پارسا پور 3اي از حقوق اموال ـ چاپ  گزیده 170

 350,000 محبی -كاكاوند  4گزیده آراي داوري مرکز داوري اتاق ایران ـ جلد اول ـ چاپ  171

 320,000 محبی -كاكاوند  2گزیده آراي داوري مرکز داوري اتاق ایران ـ جلد دوم ـ چاپ  172

 330,000 محسن محبی 1گزیده آراي داوري مرکز داوري اتاق بازرگاني ایران ـ جلد سوم ـ چاپ  173

 120,000 فرشيد هكی 2گفتمان حقوق بشر براي همه ـ چاپ  174

 140,000 شهردانش 2تجارت )جدید( ـ چاپ الیحه  175

 300,000 هاله حسينی 1المللي ـ چاپ  ماهیت تعهدات حقوق بشري در نظام بین 176

 250,000 محسن محبی 3مباحثي از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوري داوري ـ چاپ  177

 180,000 مومنیمحمد  11الملل ایران ـ جلد سخت ـ چاپ  مباني حقوق جزاي بین 178

 140,000 كيوان شعبانی مقدم 1مباني حقوق ورزشي ـ چاپ  179
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 260,000 ترجمه سعيد ساطعی 1متدلوژي هاي تحقیق در حقوق اتحادیه اروپا حقوق بین الملل ـ چاپ  180

 80,000 شهردانش 21مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  181

 80,000 شهردانش 22مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  182

 80,000 شهردانش 23مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  183

 80,000 شهر دانش 25مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  184

 80,000 شهردانش 26مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  185

 80,000 شهردانش 27پژوهشهاي حقوقي شماره مجله  186

 80,000 شهردانش 28مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  187

 80,000 شهردانش 29مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  188

 200,000 شهر دانش 30مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  189

 220,000 شهر دانش 31مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  190

 220,000 شهر دانش 32پژوهشهاي حقوقي شماره مجله  191

 220,000 شهر دانش 33مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  192

 260,000 شهر دانش 34مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  193

 340,000 شهر دانش 35مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  194

 340,000 شهر دانش 36مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  195

 340,000 شهر دانش 37پژوهشهاي حقوقي شماره مجله  196

 80,000 شهردانش 1شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 197

 80,000 شهر دانش 2شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوقي جزا و جرم 198

 80,000 شهردانش 3شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 199

 80,000 شهردانش 4شناسي شماره  جزا و جرم مجله پژوهشهاي حقوقي 200

 80,000 شهردانش 5شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 201

 120,000 شهردانش 6شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 202

 200,000 شهر دانش  7شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 203

 200,000 شهر دانش  8شناسي شماره  جزا و جرم مجله پژوهشهاي حقوق 204

 200,000 شهر دانش  9شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 205

 200,000 شهر دانش  10شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 206

 230,000 شهر دانش  11شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 207

 250,000 شهر دانش  12شناسي شماره  پژوهشهاي حقوق جزا و جرممجله  208

 80,000 شهردانش 1مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  209

 80,000 شهردانش 2مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  210

 80,000 شهردانش 3مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  211
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 80,000 شهردانش 4مجله پژوهشهاي حقوقي خصوصي شماره  212

 80,000 شهردانش 5مجله پژوهشهاي حقوقي خصوصي شماره  213

 170,000 شهردانش 6مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  214

 60,000 قاسم زمانی 1( ـ چاپ  1المللي )  مجموعه اسناد بین 215

 300,000 شهردانش 2مجموعه آراي وحدت رویه هیئت عمومي دیوان عالي کشور ـ چاپ  216

 150,000 زمانی ـ داودي 94/04/31هاي مستقیم ـ مصوب  مجموعه تنقیح شده قانون مالیات 217

 90,000 شهردانش 1مجموعه قوانین مالك و مستأجر ـ جیبي ـ چاپ  218

 110,000 شهردانش 1قوانین و مقررات امور حسبي ـ جیبي ـ چاپ مجموعه  219

220 
 1مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعي ـ رقعي ـ  چاپ 

 1مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعي ـ جیبي ـ  چاپ 
 220,000 شهردانش

 160,000 شهردانش 1مجموعه قوانین و مقررات تجارت ـ چاپ   221

 90,000 شهردانش 1قوانین و مقررات ثبت احوال ـ جیبي ـ چاپ مجموعه  222

 250,000 شهر دانش 1مجموعه قوانین و مقررات ثبت اختراعات و عالئم تجاري ـ چاپ  223

 140,000 شهردانش 1مجموعه قوانین و مقررات ثبت امالک ـ رقعي ـ چاپ  224

225 
ـ رقعي ـ  1393آخرین اصالحات سال مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومي با 

 1چاپ 
 160,000 شهردانش

 800,000 حسن خدابخشی پالندي 1مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد اول ـ چاپ  226

 890,000 حسن خدابخشی پالندي 1مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد دوم ـ چاپ  227

 220,000 منيژه هاشميان 1مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها ـ چاپ  228

 120,000 شهردانش 1مجموعه قوانین و مقررات کار ـ رقعي ـ چاپ  229

 300,000 محبی -كاكاوند  1مجموعه مقاالت جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس داوري ـ چاپ  230

231 
مجموعه مقاالت همایش نقش بازیگران غیردولتي در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه اي و 

 1بین المللي ـ چاپ 
 370,000 به اهتمام ستار عزیزي

 200,000 حميد ميري 1مسؤلیت مدني ارائه کنندگان خدمات اینترنتي ـ چاپ  232

 1مسئولیت مدني تطبیقي ـ چاپ  233
حسين صفایی ـ حبيب 

 اهلل رحيمی
820,000 

 400,000 ابراهيم گل 10المللي دولت  ـ چاپ  مسئولیت بین 234

 130,000 مسعود حبيبيان 1مسئولیت بین المللي سرمایه گذاران خارجي در قبال نقض موازین حقوق بشري ـ چاپ  235

 300,000 حسين رنجبر 2مسئولیت کیفري نیابتي ـ چاپ  236

 300,000 روح ا... صابري 1ـ چاپ   EPCمسئولیت ناشي از عیب طراحي و ساخت در قراردادهاي کلید در دست و  237

 1مسئولیت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل دریایي بین الملل ـ چاپ  238
 ناصر ابراهيم پور باصر

 هستی حسن زاده
160,000 

 130,000 محمد غالمعلی زاده 2مسئولیت مدني ناشي از وسایل موتوري ـ چاپ  239
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 320,000 سيد صادق كاشانی 1مسئوولیت مدني ناشي از طراحي در صنعت ساختمان ـ چاپ  240

 190,000 مهناز بهراملو 1مطالعه تطبیقي حمایت حقوقي از بانك هاي اطالعاتي ـ چاپ  241

 120,000 یحيی ابراهيمی 2ـ ویرایش  1مطالعه تطبیقي نظریه حسن نیت در حقوق قرارداد ـ چاپ  242

 1معاهدات حمل و نقل بین المللي همراه با قانون دریایي ایران ـ چاپ  243
دكتر عليرضا محمدزاده 

 وادقانی
700,000 

 210,000 بهزاد صابري انصاري 1معاهدات در گذر زمان ـ چاپ  244

 210,000 اكبر سياپوش علی 1مفهوم مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه ـ چاپ  245

 240,000 علی اكبر سياپوش 1مفهوم نظام حقوقي ـ درآمدي بر نظریه نظام حقوقي ـ چاپ  246

 190,000 مجيد شایگان فرد 1مفهوم منازعه مسلحانه غیر بین المللي در حقوق بشردوستانه بین المللي ـ چاپ  247

 270,000 عليرضا دلخوش 2همكاري  ـ چاپ  مقابله با جرایم بین المللي ـ تعهد دولت ها به 248

 400,000 محمد كاكاوند 1مقدمه بر حقوق و رویه داوري ـ چاپ  249

 160,000 جواد كاشانی 2الملل ـ چاپ  منابع نفت و گاز از منظر حقوق بین 250

 80,000 هادي ذاكر حسين 1موازنه جرم انگاري اهانت به پیامبر ) ص ( با موازین حق ـ چاپ  251

252 
الملل   موازین دادرسي منصفانه و اصول حاکم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بین

  1ـ چاپ 
 170,000 محمد حسن حسنی

 330,000 فرهاد سخایی مهارت هاي ارتباطي اولیه براي کودکان مبتال به سندروم داون 253

 400,000 قاسم زمانی 1اول ـ چاپ  الملل حقوق مدني و سیاسي ـ جلد میثاق بین 254

 350,000 قاسم زمانی 1الملل حقوق مدني و سیاسي ـ جلد دوم ـ چاپ  میثاق بین 255

  1الملل و داخلي ـ چاپ  میراث هاي طبیعي جهاني در نظام حقوق بین 256
زهرا  -مرتضی رستمی 

 عظيمی
160,000 

 1ـ چاپ میزان آگاهي شهروندان از قوانین موضوعه کشور  257
حسين  -قاسم محمدي 

 پور
50,000 

 250,000 زهرا داور -مصفا  1میثاق حقوق کودک در اسالم از منظر حقوق بشر دوستانه ـ چاپ  258

 240,000 سوده شاملو 1المللي دادگستري ـ چاپ  نسبیت احكام دیوان بین 259

 200,000 هاله و حوریه حسينی 1الملل اقتصادي و سازمان جهاني تجارت ـ چاپ  نظام حقوق بین 260

 260,000 آرامش شهبازي 2نظام حقوق بین الملل وحدت در عین کثرت ـ چاپ  261

 430,000 كازرونی -تدینی   1نظام حقوقي حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف ـ چاپ  262

 140,000 فرهاد ایران پور 2نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي تجاري بین المللي ـ چاپ  263

 180,000 براتی دارانی 1گذاري ـ جلد سخت ـ چاپ  نظام صالحیت ایكسید و حل و فصل اختالفات سرمایه 264

 160,000 مرتضی جوانمردي 1نظریه قلمرو زدایي سرزمیني از حقوق جزا ـ چاپ  265

 660,000 سيد محمد حسينی 1نظریه ها و رویه ها در حقوق جزاي عمومي ـ چاپ  266

 170,000 امير ایروانيان 1نظریه عمومي سیاستگذاري جنایي ـ چاپ  267

 270,000 امير خناري نژاد 1نظریه عمومي شرط اسقاط خیارات )با مطالعه تطبیقي در حقوق انگلستان( ـ چاپ  268
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 شهردانش حقوقی پژوهشهای و مطالعات سسهؤم منشورات لیست

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 85,000 مجيد پور استاد 2نقش دادرس مدني در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ـ چاپ  269

 130,000 احسان آقایی 1نقش دولت در فرآیند مشارکت پذیري مردم ـ چاپ  270

 670,000 علی خالقی 13نكته ها در قانون آیین دادرسي کیفري ـ جلد سخت ـ چاپ  271

 260,000 زمانی 2حمایت از حقوق بشر ـ جلد سخت ـ چاپ نهادها و سازوکارهاي منطقه اي  272

 2,000,000 مرتضی شكيبا زیده واژه شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد اول )الف تا پ( ـ جلد سخت  273

 2,500,000 مرتضی شكيبا زیده واژه شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد دوم )ت تا ح( ـ جلد سخت  274

 2,200,000 مرتضی شكيبا زیده واژه شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد سوم )خ تا غ( ـ جلد سخت  275

 2,500,000 مرتضی شكيبا زیده واژه شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد چهارم )ف تا ه( ـ جلد سخت  276

 2جلد سخت ـ چاپ  -وقف و مطالعه آن در قوانین, دکترین حقوقي و فقه  277
ابراهيم ترابی ـ محمود 

 اسماعيلی
750,000 

 35,000 بابک وثوقی فرد 1الملل در زندگي  ـ چاپ یكصد جلوه حقوق بین 278

 

 های آموزشی برگزارشده فیلم کارگاه

تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش
 قیمت ـ ریال

 1,000,000 1 1 دكتر حسين قربانيان 2010آشنایي با اینكوترمز  1

 1,200,000 1 1 غالمعلی ميرزایی منفرد آشنایي با حقوق بازار سرمایه 2

3 
آشنایي با مقررات دیوان عدالت اداري و صالحیت آن در 

 رسیدگي به دعاوي
 1,200,000 1 1 دكتر محمد عرفان

 1,200,000 1 1 دكتر حسن فضلی االجرا آیین اعتراض به اجراي مفاد اسناد الزم 4

 2,300,000 2 2 حسين قبادي آیین دادرسي کار 5

 1,300,000 1 1 دكتر حسن فضلی آیین دادرسي کاربردي در اقامه دعوا و دفاع 6

7 
آیین دادرسي مالیاتي )چگونگي حل اختالف و مراجع دادرسي 

 مالیاتي در ایران(
 1,100,000 1 1 ميرمحسن طاهري تاري

 700,000 1 1 روشن دكتر محمد هاي وصول آنها انواع مطالبات زوجه و روش 8

 ابطال رأي داور 9
 دكتر حسن فضلی

 دكتر اميرعباس بزرگمهر
1 1 1,500,000 

 1,500,000 1 1 دكتر محمد قنبري ابعاد حقوقي بانكداري الكترونیكي 10

 750,000 1 1 دكتر محمد روشن ابعاد حقوقي شرط عدم ازدواج و شرط عدم توالد 11

 1,000,000 1 1 دكتر حميد قنبري المللي  تأمین مالي بینابعاد حقوقي قراردادهاي  12

 1,200,000 1 1 جليل پورسليم بناب ها قانون شهرداري 100بررسي دعاوي موضوع کمیسیون ماده  13

 بررسي روابط موجر و مستأجر 14
 دكتر مهدي یوسفی صادقلو

 دكتر احمد یوسفی صادقلو
1 1 1,400,000 
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تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش
 قیمت ـ ریال

 4 1 دكتر مریم ميرمحمد صادقی پروپوزال, پایان نامه و مقاله نویسي  15

1,500,000 

)قیمت براي 

دانشجویان با 

ارائه کارت 

دانشجویي: 

1,000,000) 

 2,300,000 2 2 سيد عرفان الجوردي قراردادهاي پیمانكاري در رویه قضایي تحلیل 16

 3,700,000 7 4 عباس بشيري امالکحقوق اراضي و  17

 1,400,00 1 1 دكتر حسين قربانيان حقوق اعتبارات اسنادي 18

 2,200,000 2 2 دكتر سجاد سلطانزاده گذاري خارجي الملل سرمایه حقوق بین 19

 حقوق بانكي 20
 دكتر حميد قنبري

 محمدكاظم تقدیر
1 1 1,300,000 

 3,000,000 7 3 دكتر محمود تفكریان حقوق ثبت 21

 1,300,000 1 1 دكتر حسين قربانيان حقوق کاربردي دعاوي بانكي 22

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

 1,150,000 1 1 دكتر وحيد آگاه  دادرسي مالیاتي در مراجع شبه قضایي ایران  24

 1,600,000 1 1 دكتر مجتبی اصغریان داوري سرمایه گذاري بین المللي 25

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

 1,700,000 2 2 دكتر نصير مشایخ روش هاي مشارکت در ساخت و پیش فروش آپارتمان ها 27

 1,500,000 2 2 مهدي زینالی سرقفلي و حق کسب و پیشه 28

 1,500,000 2 2 دكتر وحيد آگاه قرارداد کار 29

 2,500,000 2 2 دكتر مجتبی اصغریان گاز قراردادهاي باالدستي نفت و 30

 2,500,000 2 2 دكتر مجتبی اصغریان قراردادهاي پایین دستي نفت و گاز 31

 المللي )داللي موردي, فرانشیز( قراردادهاي تجاري بین 32
 دكتر علی صحرائيان

 دكتر طيبه صاحب
2 6 2,800,00 

33 
المللي )قراردادهاي نمایندگي تجاري,  قراردادهاي تجاري بین

Joint Venture)داللي موردي , 

 دكتر بهروز اخالقی

 دكتر علی صحرائيان

 دكتر طيبه صاحب

1 1 1,800,000 

34 
المللي )قراردادهاي لیسانس, خرید  قراردادهاي تجاري بین

 سهام(

 دكتر علی صحرائيان

 دكتر طيبه صاحب
2 2 2,100,000 

 1,200,000 1 1 دكتر تهمينه رحمانی قراردادهاي مشارکت )جوینت ونچر, کنسرسیوم( ـ مقدماتي 35

 1,200,000 1 1 دكتر تهمينه رحمانی قراردادهاي مشارکت )جوینت ونچر, کنسرسیوم( ـ پیشرفته 36

37 
قواعد حاکم بر صدور اسناد مالكیت و اسناد رسمي و نحوه 

 ابطال آن 
 1,500,000 1 1 نصير مشایخ دكتر

 1,200,000 1 1 دكتر حسن فضلی کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع 38

 2,200,000 2 2 دكتر عليرضا مسعودي هاي بانكي مباحث حقوقي ضمانت نامه 39
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تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش
 قیمت ـ ریال

 2,9000,000 4 4 دكتر سيد عرفان الجوردي مدیریت ادعا 40

 2,300,000 2 2 دكتر سيد عرفان الجوردي المللي تجاري و صنعتي  مدیریت و مهندسي قراردادهاي بین 41

 1,200,000 1 1 دكتر شاهرخ شاكریان المللي هاي مذاکره در قراردادهاي بین مهارت 42

43 
هاي سهامي )بررسي تطبیقي قانون  هایي از حقوق شرکت ناگفته

 الیحه جدید قانون تجارت(و  1347مصوب 
 1,400,000 2 1 دكتر محمود احمدلو

 1,100,000 1 1 عباس بشيري ها نظام حقوقي حاکم بر آپارتمان 44

 1,700,000 2 2 دكتر حسن فضلی نكات کاربردي اجراي احكام مدني 45

 1,300,000 1 1 دكتر حسن فضلی نكات کاربردي نگارش خواسته 46

 1,500,000 1 1 دكتر حسن فضلی  ثالث در رویه عملي واخواهي و اعتراض 47
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