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 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 111,111 شهردانش شورای امنیت 3321( و قطعنامه برنامه جامع اقدام مشترک )برجام 1

 01,111 شهردانش قانون مدنیدی گویا ـ  سی 3

 01,111 شهردانش دی گویا ـ قانون اساسی سی 2

 31,111 شهردانش قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 4

  اساسی جمهوری خودمختار نخجوانقانون  0
 ترجمة 

 منصور آیروم
341,111 

 121,111 علی خالقی تطبیق و ارجاعانون آیین دادرسی کیفری ـ تصحیح, ق 6

 111,111 شهر دانش الب در امور مدنیهای عمومی و انق قانون آیین دادرسی دادگاه 7

 121,111 شهردانش 3ـ چاپ  قانون تجارت 8

 21,111 شهردانش قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  9

 42,111 شهردانش 3اپ چقانون شوراهای حل اختالف ـ  11

 01,111 شهردانش 3چاپ  ـ( 19/10/1200قانون صدور چک )مصوب  11

 141,111 شهردانش 4 اپچ ـقانون مجازات اسالمی  13

 141,111 شهردانش 3چاپ  ـقانون مدنی  12

 141,111 شهردانش 3چاپ  ـ( الیحه تجارت )جدید 14

10 
حقـو  کـودک بـه    متون قانونی اختصاصی کودکان و نوجوانان ـ تـاری  ایرانـی    

 روایت قانونگذار

محمدعلی 

 پور جهانی
701,111 

 61,111 قاسم زمانی (1المللی ) مجموعه اسناد بین 16

 211,111 شهردانش 3ـ چاپ مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور  17

 91,111 شهردانش جرأو مست و مقررات موجرمجموعه قوانین  18

 111,111 شهردانش جموعه قوانین و مقررات امور حسبیم 19

31 
 و مقررات تأمین اجتماعی ـ رقعی مجموعه قوانین

 و مقررات تأمین اجتماعی ـ جیبی مجموعه قوانین
 331,111 شهردانش

 161,111 شهردانش مجموعه قوانین و مقررات تجارت 31

 91,111 شهردانش جموعه قوانین و مقررات ثبت احوالم 33

 301,111 شهر دانش مجموعه قوانین و مقررات ثبت اختراعات و عالئم تجاری 32

 141,111 شهردانش جموعه قوانین و مقررات ثبت امالکم 34

 161,111 شهردانش 1292عمومی با آخرین اصالحات سال مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه  30

 مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد اول  36
حسن خدابخشی 

 پالندی
811,111 

 قوانین و مقررات خودرو ـ جلد دوممجموعه  37
حسن خدابخشی 

 پالندی
891,111 
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 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 331,111 منیژه هاشمیان ها موعه قوانین و مقررات رسانهمج 38

 911,111 شهردانش یهردارشعه قوانین و مقررات مجمو 39

 131,111 شهردانش عه قوانین و مقررات کارمجمو 21

 

 



 www.shahredanesh.com فروشگاه اینترنتی:
  

 111-88811881-4 (111 و 111) تلفن:

33488418-111 

33488811-111 

 

 sale@sdil.ac.ir فروشگاه:

  

 publication@sdil.ac.ir انتشارات:

  

 info@sdil.ac.ir روابط عمومی:

  

 آدرس:

ـ کدپستی  8خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیالن ـ پالک خان زند ـ تهران ـ کریمشهردانش: فروشگاه 

1888841111 

ـ کتابفروشی  9تهران ـ میدان انقالب ـ خیابان منیری جاوید ـ بازارچه کتاب ـ پالک کتابفروشی فرهنگ و دانش: 

 فرهنگ و دانش
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