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1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی  

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 100110111 لعیا جنیدي 4اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي ـ چاپ  1

 0010111 ترجمه نیاسري ونقل دریایي کاال در حقوق انگلستان اسناد مالکیت در حمل 0

 3110111 میرمحسن طاهري تاري 0اصل برابري و عدالت مالیاتي ـ چاپ  3

 1010111 رحیم نوبهار 0ها ـ چاپ  ي بودن مجازاتاصل قضای 4

 0010111 عبدالهي ـ عباسي اصول حقوق و مدیریت آب 0

 0110111 سید قاسم زماني 4گذاري ـ چاپ  الملل سرمایه اصول حقوق بین 0

 1410111 سید فتاح ابراهیمي اصول دادرسي عادالنه در رسیدگي به تخلفات اداري 0

 8010111 اخالقي ـ امام 0المللي ـ جلد سخت ـ چاپ  جاري بیناصول قراردادهاي ت 8

 1010111 مجید پوراستاد 3اصول و قواعد آیین دادرسي مدني فراملي ـ چاپ  9

 0110111 علیرضا ایرانشاهي اعتراض به رأي داوري 11

 910111 ستار زرکالم 0اعتمادسازي در تجارت الکترونیك ـ چاپ  11

 4010111 داریوش درودي اصل گي به دختران مجرد و زنان بدون شوهراعطاي فرزندخواند 10

 4010111 محمد شمسایي ITTالملل  انتقال تکنولوژي در نظام بین 13

 1410111 ماشاءاله بناء نیاسري در بیع کاالي در حال حمل  انتقال خطر 14

 900111 مجید بخشي گنجه الملل اي در حقوق بین انتقال فناوري هسته 10

 9010111 ابراهیم شعاریان انتقال قرارداد 10

دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب ـ برقراري تعادل میان منافع بازرگانان در  انطباق 10

 حقوق اعتبارات اسنادي معاصر

 1010111 ماشاءاله بناء نیاسري

زماني ـ رنجبریان ـ  المللي معاصر ـ جلد اول هاي حقوقي بین ایران و چالش 18

 عابدیني

0010111 

 0010111 رزماني ـ عابدیني المللي معاصر ـ جلد دوم هاي حقوقي بین ایران و چالش 19

سید قاسم ماني ـ  سومالمللي معاصر ـ جلد  هاي حقوقي بین ایران و چالش 01

 عابدیني

8110111 

 0010111 قدرت اهلل رحماني المللي ـ جلد اول ایران و معاهدات بین 01

 1810111 اسداهلل صحرانورد آثار حقوقي الحاق ایران به پیمان منشور انرژي 00

 3410111 آبادي کاظمي نجف ـ ویرایش اول 0آشنایي با قراردادهاي نفتي ـ چاپ  03

 0110111 نوري -عبدالمالکي جلد اول -الملل تحقق آرمانشهر آینده حقوق بین 04

 103010111 نوري -عبدالمالکي جلد دوم -هرالملل تحقق آرمانش آینده حقوق بین 00

 9810111 مهرداد محمدي زیست الملل محیطآینده حقوق بین 00

 8410111 محمدهادي ذاکرحسین يالملل  نیب يفریک وانید يدادرس   شیپ نییآ 00

 0010111 علي خالقي 44آیین دادرسي کیفري ـ جلد اول ـ چاپ  08

 0010111 علي خالقي 44م ـچاپ آیین دادرسي کیفري ـ جلد دو 09

 4010111 میرمحسن طاهري تاري آیین دادرسي مالیاتي ـ پاره اول 31
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 0110111 میرمحسن طاهري تاري آیین دادرسي مالیاتي ـ پاره دوم   31

 4110111 میرمحسن طاهري تاري آیین دادرسي مالیاتي ـ پاره سوم 30

 9310111 حسین قربانیان 4االرث ـ چاپ  یین رسیدگي به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهمآ 33

 0110111 زماني ـ میرزاده بازاندیشي در مالکیت فکري اقتصاد سیاسي حمایت از کپي 34

 000111 فراز فیروزمندي بانك جهاني و حقوق بشر 30

 4110111 سادات میداني ـ طرقبه هاي ایران حریممتحده؛ ت هاي حقوقي نظام تحریم ایاالت بایسته 30

 1110111 شهردانش شوراي امنیت 0031برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه  30

 010111 حسن مرادزاده بختي حکومت اجتماعي بزرگي و نگون 38

 0010111 غالمي اهلل ينب شناسي جرم حکومتي ـ چاپ دوم دیده بزه 39

 4410111 رایجیان اصلي 0ناسي )درس گفتارهاي تألیفي( ـ جلد اول ـ چاپ ش دیده بزه 41

 8410111 رایجیان اصلي 0چاپ  -ـ جلد دوم دیده شناسي )درس گفتارهاي ترجماني( بزه 41

 4310111 الناز نساري زیست گذاري خارجي و حفاظت از محیط بیمه سرمایه 40

 0010111 غالمي يپاسخ به جرم حکومت 43

 010111 عباس کدخدایي الملل اي از دیدگاه حقوق بین  هاي ماهواره پخش مستقیم برنامه 44

 1010111 آرامش شهبازي الملل پي. اس. آي در آئینه حقوق بین 40

 3010111 سعیده کریمي پیشگیري فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتي در ایران 40

 1010111 نگار نامي پارسا تأمین دارو 40

 1010111 فیروزمندي ـ احمدي ي بر اصول اساسيا مقدمهتأمین اجتماعي0  48

 1110111 سید قاسم زماني طرفي در جنگ تحمیلي عراق علیه ایران تأملي بر رعایت حقوق بي 49

 810111 محمدحسین رمضاني زیست الملل و محیط تجارت بین 01

 4110111 رشیديمهناز  الملل تحریم نفتي ایران از منظر حقوق بین 01

 4010111 اکبر ادیبي الملل اقتصادي هاي اقتصادي در پرتو حقوق بین تحریم 00

 3110111 ابوالحسن عنابستاني 0هاي اقتصادي و حقوق بنیادین بشر ـ چاپ  تحریم 03

 0410111 عباس طوسي ها تحلیل اقتصادي حقوق شرکت 04

باقري ـ رحماني ـ  (يعامالت )با تمرکز بر معامالت ملکاسناد و م يثبت اجبار نیقوان ياقتصاد لیتحل 00

 الماسي

0010111 

 910111 محمد صادقي المللي با تأکید بر اروندرودتحوالت رژیم حقوقي رودخانه بین 00

 3110111 احسان جهانیان الملل تراژدي سانچي در آئینه حقوق بین 00

 0110111 زماني ـ سلماني ـ چاپ دوم شر سازمان ملل متحدحقوق ب يدر محك شورا يمانیترور سردار قاسم سل 08

 1910111 سید هادي محمودي 0ـ چاپ  الملل اي در حقوق بین تصویربرداري ماهواره 09

 3910111 علي آزاد دوین الملل تضمین حق تأمین اجتماعي در نظام حقوق بین 01

 4910111 مرضیه افضلي مهر ویرایش اولـ  0تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیرقراردادي ـ چاپ  01

 1810111 ندا میرفالح الملل کیفري تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق بین 00

 1010111 سیده میترا موسوي ي فروش و انتقال گازقراردادهاتعهد به دریافت در  03
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 0010111 مهشید بشیري للالم تعهد به فقرزدایي در حقوق بین 04

آنها در برابر دارنده چك )بر اساس  رانیو مد يتجار يها شرکت تیحدود مسئول نییتع 00

 گانه( شش يارهایمع
حسن دیّدکترس

 ينیحس سادات

0010111 

 0910111 ماشاءاله بناء نیاسري تفاوت تفکر حقوقي در دو سوي آتالنتیك 00

 ترجمه و تحقیق هاي کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه 00

 زهره سرائي

 امیرحسین محبعلي

0110111 

 امیرحسین محبعلي هاي کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تفسیر حقوق کودک در آئینه نظریه 08

 مریم مهیمني

 زهره سرایي

101410111 

 يدقصارمحمدیم نیحس جرم  يو معنو يعناصر ماد نیتقارن ب 09

 راضیه صابري

0010111 

 101010111 ابراهیم شعاریان آموزش علم حقوق يها  كیتکن 01

 101010111 عبداهلل خدابخشي 3تمایز بنیادین حقوق مدني و حقوق کیفري ـ چاپ  01

 11110111 مهشید آجلي الملل مشروعیت نظام حقوق بین و توسعه پایدار 00

 001110111 سید قاسم زماني 0ـ چاپ  01ملل در قرن ال المللي و حقوق بین جامعه بین 03

 3010111 جاهجواد نیك گذاري الملل سرمایهجبران خسارت در حقوق بین 04

 1810111 مسعود رضایي نیا المللي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد در داوري تجاري بین 00

ـ  ياله غالم يترجمة نب يلالمل نیب يمال يو نهادها يشدن؛ جرم حکومت يجهان میجرا 00

 يغالم يعل

0110111 

 3110111 محمد کاکاوند 4جرح داوران دیوان داوري دعاوي ایران و آمریکا ـ چاپ  00

 0310111 يمحمد فرج هاي محلي( )تهدیدات جهاني و پاسخ سمینگر و مقابله با ترور برگردان يشناس جرم 08

 0110111 علي خالقي 0 پالملل ـ چا جستارهایي از حقوق جزا بین 09

 0010111 محمدي )گرگاني( جستاري بر قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 81

 0410111 نازنین برادران الملل جنگ سایبري از منظر حقوق بین 81

 1010111 دخت سمیرا غالم چارچوب حقوقي حمایت از طب سنتي 80

 0410111 ماشاءاله بناء نیاسري د؟چرا نقض کارآمد در نظام حقوق نوشته وجود ندار 83

 0110111 باقر انصاري المللي حق آموزش ـ حق کودک به آموزش در نظام بین 84

 رضا اسالمي  حق بر شهر 80

 فرانك علیزادگان

0110111 

 101110111 پوریا عسکري 0حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ـ چاپ  80

 1010111 حمیدرضا جاویدزاده المللي حقوق بشر قوق کیفري ایران و اسناد بینحق اطالع از سرنوشت متهم با تأکید بر ح 80

 1810111 محمد فالح زاده اي حقوق اداري تطبیقي عدالت رویه 88

 4110111 علي مشهدي زیست حقوق اساسي محیط 89

 104010111 ماشاءاله بناء نیاسري 0چاپ  -1حقوق اعتبارات اسنادي )تجاري و تضمیني( ـ جلد  91
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 103110111 نیاسري 0چاپ  -0حقوق اعتبارات اسنادي )تجاري و تضمیني( ـ جلد  91

 101010111 قربانیان حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانکي 90

 1010111 فرشید هکي ـ اجتماعي بشر در ایران حقوق اقتصادي 93

 3هاي شهرداري ـ چاپ  قع در طرححقوق امالک وا 94
شهرام بهرامي ـ پیام 

 شعباني
0010111 

 101110111 زماني0 ساعد 4حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ـ چاپ  90

 0010111 هاله و حوریه حسیني حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت 90

 000110111 ابراهیم شعاریان 0الملل ـ جلد سخت ـ چاپ حقوق بیع بین 90

 3010111 ماشاءاهلل بناء نیاسري حقوق بیمه دریایي در چین 98

 104010111 دکتر زماني0 بهراملو 8الملل ـ ترجمه ربکا واالس ـ چاپ  حقوق بین 99

 نیریش يالملل آبها نیحقوق ب 111
 -يحسن سوار

 ينیاحمدرضا مب
103010111 

 0010111 سواري ـ صیدي الملل و بنادر حقوق بین 111

 0010111 سید هادي پژومان محیطي هاي زیست الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگي حقوق بین 110

 الملل از منظر علوم زبان حقوق بین 113
سید محمدحسین 

 میرزاده
0110111 

 0110111 حجت سلیمي الملل انرژي حقوق بین 114

 0مات مسلحانة عصر حاضر ـ چاپ هاي مخاص الملل بشردوستانه در برابر چالش حقوق بین 110
 دکتر جمشید ممتاز

 دکتر فریده شایگان
3810111 

 المللي پول ـ جلد نخست حقوق بین 110
سید امیرحسین طیّبي 

 فرد
0010111 

 100110111 آرمین طلعت 0چاپ  -الملل دریاها حقوق بین 110

 0410111 مهدي مومني 3المللي کیفري ـ چاپ  حقوق بین 118

 1010111 حجت سلیمي اي الملل هسته ق بینحقو 119

 1810111 آرامش شهبازي 0الملل دیالکتیك ارزش و واقعیت ـ چاپ حقوق بین 111

 0010111 عبداهلل عابدیني الملل کیفري نظریه و رویهحقوق بین 111

 103010111 سید قاسم زماني 11الملل اقتصادي ـ چاپ  حقوق بین 110

 1810111 ستار زرکالم 4ك ـ چاپ حقوق تجارت الکترونی 113

 3110111 حسیبي ـ مسعودي حقوق تجارت در عصر جهاني شدن ـ )مجموعه مقاالت اهدایي به دکتر استاد بهروز اخالقي( 114

 0010111 شعاریان ـ ترابي 0حقوق تعهدات ـ چاپ  110

 0010111 ماشاءاله بناء نیاسري حقوق تعهدات پرداخت بانك 110

 8010111 مهدي مؤمني الملل نیب يزاحقوق ج 110

 9010111 حسین پیران حقوق جنگ و صلح 118

 حقوق خانواده0 به زبان ساده0 تحلیلي و کاربردي 119
حسن  براتي ـ   عالئي ـ

 نژاد شعباني
0810111 
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 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 3010111 خلیلي -اسالمي  داریدر پرتو اهداف توسعه پا یيحقوق زنان روستا 101

 0110111 سیّد قاسم زماني 4ـ چاپ  1المللي ـ جلد  هاي بین حقوق سازمان 101

 0010111 سیّد قاسم زماني 4ـ چاپ  0المللي ـ جلد  هاي بین حقوق سازمان 100

 100110111 پوریا عسکري 3ـ چاپ  المللي گذاري خارجي در رویه داوري بین حقوق سرمایه 103

 0010111 مصطفي السان 18مجازي ـ چاپ  حقوق فضاي 104

 8110111 مصطفي نامدار 0حقوق کار ـ چاپ  100

 900111 فرشید هکي حقوق کار: تحلیل اقتصادي و رویکرد حقوق بشري 100

 0010111 شعباني ـ یوسفي حقوق کارگزاران ورزش 100

 0110111 امین جعفري 0حقوق کیفري تطبیقي ـ چاپ  108

 0110111 محمدجعفر ساعد ي و اخالق زیستيحقوق کیفر 109

 810111 ترجمه مرادزاده حقوق کار 131

 0110111 سارا کاوه 0هاي قضایي ـ چاپ  حقوق مالکیت فکري و فعالیت 131

 1010111 آرامش شهبازي حقوق مدیریت جهاني علم 130

 8010111 سیدجمال سیفي المللي گفتارهایي در مسئولیت بین المللي دولت  بین  حقوق مسئولیت 133

 0110111 مریم ابراهیمي سهام در بورس وانتقال نقلحقوق  134

 8010111 منصور جباري 0چاپ  -الملل حقوق هوایي از منظر حقوق داخلي و بین 130

 1010111 مفرد حسام نقیبي 0ـ چاپ  حکمراني مطلوب در پرتو جهاني شده حقوق بشر 130

 1310111 بهزاد ساعدي بناب سازمان جهاني تجارتوفصل اختالفات در  حل 130

 0010111 ستار عزیزي 0الملل ـ چاپ  ها در حقوق بین حمایت از اقلیت 138

 0010111 مجموعه مقاالت الملل حمایت از اموال فرهنگي و تاریخي در حقوق بین 139

 0310111 کرميفضائلي و ترجمة  حمایت از حق آزادي بیان در رویه کمیسیون و دیوان اروپایي حقوق بشر 141

 0110111 مصطفي فضائلي الملل هاي قومي در حقوق بین حمایت از حقوق فرهنگي اقلیت 141

 حمایت از زنان داراي معلولیت در برابر خشونت خانگي و دسترسي آنان به عدالت در  140

 الملل با مطالعه تطبیقي در نظام حقوقي ایران نظام حقوق بین

 9110111 انيسمانه شعب

 1110111 محمدي ـ آزاد زیست در مخاصمات مسلحانه حمایت از محیط 143

 1410111 آرامش شهبازي الملل حمایت از مهاجران غیرقانوني در حقوق بین 144

 1110111 آرمین طلعت المللي از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه حمایت بین 140

 1810111 راحله حسیني و فرد حمایت دیپلماتیك: تقابل حقوق دولت 140

 1310111 نگار نباتي المللي بشر حمایت از اشخاص داراي معلولیت در نظام بین 140

 1010111 محیا صفاري نیا الملليخانواده در اسناد حقوقي بین 148
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 شهردانش حقوقی هاي پژوهشکده و فیلم كارگا منشورات لیست

 1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی

 

 
 

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 0410111 زواره مرتضي ناجي 0ـ چاپ  يفریدر امور ک طرفانهیب يدادرس 149

 0010111 دکتر مصطفي فضائلي 4المللي ـ چاپ  دادرسي عادالنه محاکمات کیفري بین 101

 100010111 پور محمدعلي جهاني 0چاپ  -دادرسي کیفري اختصاصي اطفال و نوجوانان بزهکار 101

 0910111 پور علي جاني هاي کیفري اختصاصيدادگاه 100

 000110111 میثم آرائي درونکال 01و  01المللي قرن  بین المعارف معاهدات دایرة 103

 900111 سید یاسر ضیایي الملل طلبي در حقوق بین درآمدي بر جدایي 104

 1110111 حسین پیران ترجمه دریاي آزاد 100

 4110111 پور محمدعلي جهاني دو رساله در اصول محاکمات 100

 1110111 ن شعباني مقدمکیوا المللي حکمیت در ورزش دیوان بین 100

راهنمایي براي بانکداران در پیشگیري از تقلب و کالهبرداري و پولشویي در معامالت اعتبار  108

 اسنادي

 3010111 ماشاءاله بناء نیاسري

محمدهادي  المللي راهنماي دیوان کیفري بین 109

 ذاکرحسین

000111 

 1010111 صفوي سید حامد هاي نوین حقوق بشر ها و رویه رویکرد 101

 1110111 بخشي گنجه الملل هاي غیردولتي در حقوق بین سازمان 101

 3010111 پوریا عسکري 0المللي و اعمال اختیارات حاکمیتي ـ چاپ  هاي بین سازمان 100

 0010111 محسن محبّي 1390سالنامه ایراني داوري ـ سال اول ـ  103

 0010111 محسن محبّي 1390-1390سالنامه ایراني داوري ـ سال دوم ـ  104

 01110111 محسن محبّي 1390-1398سالنامه ایراني داوري ـ سال سوم ـ  100

 1310111 حمیدرضا جاویدزاده سربازگیري کودکان ـ جنایتي جنگي 100

 4310111 آذر بهنام انصافي 0المللي ـ چاپ  گذار در رویة داوري بین سرمایه 100

 1810111 سید حامد صفوي الملل ـ جایگاه حقوق بشر ق بینمراتب در حقو سلسله 108

 0310111 بابك پورقهرماني المللي( ي )مطالعه تطبیقي با اسناد بینا انهیراسیاست جنایي ایران در قبال جرایم  109

 010111 شهردانش دي گویا ـ قانون مدني سي 101

 010111 شهردانش دي گویا ـ قانون اساسي سي 101

 1010111 ماهدیس خیاطي یط مسئولیت مدني پلیس در حقوق ایران و انگلیسشرا 100

 0010111 محمد حبیبي مجنده فراملي افتهی سازمانشرحي فشرده بر کنوانسیون پالرمو0 مبارزه با جرایم  103

 3310111 غالمحسین وحیدي شناخت تعهد ارزي واردکنندگان کاال و خدمات در حقوق ایران 104

 8110111 مهداد فالح اسدي امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر شوراي 100

 0010111 حوریه حسیني اکبرنژاد مراتب هنجاري الملل در پرتو سلسله هاي حل تعارض قواعد در حقوق بین شیوه 100

 1010111 نگار عقیقي الملل صالحیت در فضاي مجازي از منظر حقوق بین 100
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 شهردانش حقوقی هاي آموزشی پژوهشکده و فیلم كارگاه منشورات لیست

1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی  

 

 

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 101010111 سید یاسر ضیایي الملل صالحیت دولت در حقوق بین 108

 4110111 علیرضا مسعودي 3الملل ـ چاپ  هاي بانکي در حقوق ایران و تجارت بین نامه ضمانت 109

 8110111 زاده سیّد باسم موالي ظري و استمرار(فاشیسم و حقوق کیفري )تاریخ0 مباني ن 181

 1010111 زماني و شهبازي الملل نوسان میان تکنیك و تدبیر فرجام حقوق بین 181

 010111 صادق شریعتي نسب فرزندخواندگي 180

 1010111 عصمت گلشني فروش اقساطي در حقوق بانکي 183

 0010111 فرهاد دبیري زیست فرهنگ حقوق محیط 184

 3010111 آرامش شهبازي الملل فلسفه حقوق بین 180

 0110111 دکتر محسن محبي 3الملل ـ چاپ  فلسفه حقوق بین 180

 10110111 ریاضي ـ زاهدین لباف 0فن وکالت ـ چاپ  180

 0010111 قاسم محمدي 0انگار ـ چاپ  قاعده جرم 188

 010111 شهردانش قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ـ جیبي 189

 0410111 ترجمة منصور آیروم قانون اساسي جمهوري خودمختار نخجوان 191

 1110111 شهر دانش هاي عمومي و انقالب در امور مدني قانون آیین دادرسي دادگاه 191

 1310111 شهردانش 0قانون تجارت ـ چاپ  190

 310111 شهردانش قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان عدالت اداري 193

 430111 شهردانش 0قانون شوراهاي حل اختالف ـ چاپ  194

 010111 شهردانش 0( ـ چاپ 1300/0/19قانون صدور چك )مصوب  190

 1010111 حسین کالنتري 0المللي ـ چاپ  گذاري بین اعمال بر دعاوي ناشي از سرمایه  قانون قابل 190

 1010111 احسان شکیب نژاد لالمل قانونگذاري در فضاي سایبر از منظر حقوق بین 190

 0110111 شهردانش 0قانون مجازات اسالمي ـ چاپ  198

 1410111 شهردانش 0قانون مدني ـ چاپ  199

 9010111 يرویش نیعبدالحس قانون مدني چین 011

 3810111 دکتر علیرضا دبیرنیا 0قدرت مؤسس ـ کاوشي در مباني حقوق اساسي مدرن ـ چاپ  011

آبادي  کاظمي نجف اي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گازقرارداده 010

 حامد بابایي

4010111 

 100110111 مصطفي ماندگار 0المللي )انتقال فناوري( ـ چاپ  قراردادهاي تجاري بین 013

 3910111 روح ا... صابري 0قراردادهاي لیسانس ـ چاپ  014

جف عباس کاظمي ن المللي قراردادهاي نفتي بین 010

 آبادي ـ ساعد شیراني 

3010111 

 101010111 مرتضي قهرماني منامن الملل قربانیان تروریسم در حقوق بین 010

 3110111 مهرداد ترابي 0قوانین اساسي کشورهاي جهان ـ چاپ  010

 0110111 حسین سیمایي صراف 3قیاس در استدالل حقوقي ـ چاپ  018



8 

 شهردانش حقوقی هاي پژوهشکده و فیلم كارگا منشورات لیست

 1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی

 

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 1010111 سپیده زبردست ي جهاني تجارتوفصل اختالف سازمان و نظام حل توسعه درحالکشورهاي  019

 1010111 حسن مرادزاده المللي حقوق معلولین و اجراي آن در ایران کنوانسیون بین 011

 0010111 محمد شریف الملل به حقوق بشرگذار از حقوق بین 011

 800111 سعید حقاني گروه منفعت اقتصادي ـ ماهیت و ساختار 010

 3910111 محمدباقر پارسا پور 3وال ـ چاپ اي از حقوق ام گزیده 013

محمد کاکاوند ـ محسن  4گزیده آراي داوري مرکز داوري اتاق ایران ـ جلد اول ـ چاپ  014

 محبي

101410111 

محسن کاکاوند ـ د محم 3گزیده آراي داوري مرکز داوري اتاق ایران ـ جلد دوم ـ چاپ  010

 محبي

8110111 

 0010111 محسن محبي اق بازرگاني ایران ـ جلد سومگزیده آراي داوري مرکز داوري ات 010

 1010111 فرشید هکي 0گفتمان حقوق بشر براي همه ـ چاپ  010

 1410111 شهردانش 0الیحه تجارت )جدید( ـ چاپ  018

 3110111 هاله حسیني المللي ماهیت تعهدات حقوق بشري در نظام بین 019

ترجمة ماشاءاله بناء  بیع اسناد است یا بیع کاال؟ماهیت قرارداد سیف0 آیا قرارداد سیف  001

 نیاسري

1410111 

 4110111 محسن محبي 3ي ـ چاپ داورمباحثي از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه  001

 1810111 محمد مومني 11الملل ایران ـ جلد سخت ـ چاپ  مباني حقوق جزاي بین 000

 3810111 مقدم کیوان شعباني مباني حقوق ورزشي 003

 0810111 ترجمه سعید ساطعي الملل هاي تحقیق در حقوق اتحادیه اروپا حقوق بین متدلوژي 004

 0010111 پور محمدعلي جهاني متون قانوني اختصاصي کودکان و نوجوانان ـ تاریخ ایراني حقوق کودک به روایت قانونگذار 000

 10110111 کمایي ـ ابوالحسني سفید مطالعه موردي بررسي کالهبرداري مثلث آسایش در جرایم یقه 000

 810111 شهردانش 01مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  000

 810111 شهردانش 00مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  008

 810111 شهردانش 03مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  009

 810111 شهر دانش 00ي شماره مجله پژوهشهاي حقوق 031

 810111 شهردانش 00مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  031

 810111 شهردانش 00مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  030

 810111 شهردانش 08مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  033

 810111 شهردانش 09مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  034

 0110111 شهر دانش 31مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  030

 0010111 شهر دانش 31مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  030

 0010111 شهر دانش 30مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  030

 0010111 شهر دانش 33مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  038

 0010111 شهر دانش 34مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  039
336 
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 شهردانش حقوقی هاي آموزشی پژوهشکده و فیلم كارگاه منشورات لیست

1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی  

 ریالقیمت ـ  مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 3410111 شهر دانش 30مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  041

 3410111 شهر دانش 30مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  041

 3410111 شهر دانش 30مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  040

 3410111 شهر دانش 38مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  043

 3410111 شهر دانش 39مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  044

 0110111 شهر دانش 41مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  040

 0110111 شهر دانش 41مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  040

 0110111 شهر دانش 40مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  040

 0110111 شهر دانش 43مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  048

 0110111 شهر دانش 44مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  049

 0110111 شهر دانش 40مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  001

 0110111 شهر دانش 40مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  001

 0110111 شهر دانش 40مجله پژوهشهاي حقوقي شماره  000

 810111 شهردانش 1شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 003

 810111 شهر دانش 0اسي شماره شن مجله پژوهشهاي حقوقي جزا و جرم 004

 810111 شهردانش 3شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 000

 810111 شهردانش 4شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوقي جزا و جرم 000

 810111 شهردانش 0شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 000

 1010111 شهردانش 0ي شماره شناس مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 008

 0110111 شهر دانش 0شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 009

 0110111 شهر دانش 8شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 001

 0110111 شهر دانش 9شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 001

 0110111 شهر دانش 11ناسي شماره ش مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 000

 0310111 شهر دانش 11شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 003

 0010111 شهر دانش 10شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 004

 3110111 شهر دانش 13شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 000

 3110111 شهر دانش 14شناسي شماره  و جرم مجله پژوهشهاي حقوق جزا 000

 3110111 شهر دانش 10شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 000

 3110111 شهر دانش 10شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 008

 3110111 شهر دانش 10شناسي شماره  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم 009

 4110111 شهر دانش 18شناسي شماره  حقوق جزا و جرممجله پژوهشهاي  001

 810111 شهردانش 1مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  001
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 شهردانش حقوقی هاي پژوهشکده و فیلم كارگا منشورات لیست

 1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 810111 شهردانش 0مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  000

 810111 شهردانش 3مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  003

 810111 شهردانش 4شهاي حقوقي خصوصي شماره مجله پژوه 004

 810111 شهردانش 0مجله پژوهشهاي حقوقي خصوصي شماره  000

 1010111 شهردانش 0مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي شماره  000

 010111 قاسم زماني (1)المللي  مجموعه اسناد بین 000

 3110111 شهردانش 0اپ مجموعه آراي وحدت رویه هیئت عمومي دیوان عالي کشور ـ چ 008

درخصوص ارز0 رفع تعهدات  يبانك  مرکز ينامه ها و بخشنامه ها نییآ ن0یمجموعه قوان 009

 و مابه التفاوت نرخ ارز يارز

 8010111 حسین قربانیان

 910111 شهردانش مجموعه قوانین مالك و مستأجر ـ جیبي 081

 1110111 دانششهر مجموعه قوانین و مقررات امور حسبي ـ جیبي 081

 مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعي ـ رقعي  080

 مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعي ـ جیبي

 0010111 شهردانش

 1010111 شهردانش مجموعه قوانین و مقررات تجارت 083

 910111 شهردانش مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال ـ جیبي 084

 0010111 شهر دانش ررات ثبت اختراعات و عالئم تجاريمجموعه قوانین و مق 080

 1410111 شهردانش مجموعه قوانین و مقررات ثبت امالک ـ رقعي 080

 1010111 شهردانش ـ رقعي 1393مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومي با آخرین اصالحات سال  080

 8110111 پالنديخدابخشي  مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد اول 088

 8910111 خدابخشي پالندي مجموعه قوانین و مقررات خودرو ـ جلد دوم 089

 0010111 منیژه هاشمیان ها مجموعه قوانین و مقررات رسانه 091

 9110111 شهردانش مجموعه قوانین و مقررات شهرداري ـ رقعي 091

 1010111 شهردانش مجموعه قوانین و مقررات کار ـ رقعي 090

 100110111 نعیم وفا ـ اعتماد «تجارت الکترونیك و کسب و کارهاي اینترنتي»مجموعه قوانین و مقررات کاربردي  093

 «امور تصفیه و ورشکستگي»  مجموعه قوانین0 مقررات و رویه قضایي و اجرایي مرتبط با 094

 

خدابخشي پالندي ـ 

 پنجه پور

01110111 

 3110111 کاکاوند ـ محبي ن سالگرد تأسیس داوريدهمی نامه جشنمجموعه مقاالت  090

ي و ا منطقهمجموعه مقاالت همایش نقش بازیگران غیردولتي در تهدید علیه صلح و امنیت  090

 المللي بین

 3010111 به اهتمام ستار عزیزي

مجموعه مقاالت همایش نقش شوراي اقتصادي و اجتماعي در تحقق اهداف منشور ملل متحد  090

 (1390من به 00)

انجمن ایراني مطالعات 

 سازمان ملل متحد

3010111 

 101010111 عرب نجفي الملل اي در منظومه حقوق بین مرزهاي برنامه هاي تلویزیوني ماهواره 098

 0110111 حمید میري خدمات اینترنتي کنندگان ارائهمدني  تیمسئول 099

 100010111 صفایي ـ رحیمي 0چاپ  -مسئولیت مدني تطبیقي 311
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 شهردانش حقوقی هاي آموزشی پژوهشکده و فیلم كارگاه منشورات لیست

1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی  

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 0810111 ابراهیم گل 11ـ چاپ  المللي دولت مسئولیت بین 311

 1310111 مسعود حبیبیان گذاران خارجي در قبال نقض موازین حقوق بشري المللي سرمایه مسئولیت بین 310

 100110111 حسین رنجبر 0مسئولیت کیفري نیابتي ـ چاپ  313

 0010111 روح ا... صابري EPCئولیت ناشي از عیب طراحي و ساخت در قراردادهاي کلید در دست و مس 314

 پور باصر ناصر ابراهیم الملل ونقل دریایي بین مسئولیت مدني متصدي در قراردادهاي حمل 310

 زاده حسنهستي 

1010111 

 1310111 دهزا محمد غالمعلي 0مسئولیت مدني ناشي از وسایل موتوري ـ چاپ  310

 3010111 سید صادق کاشاني مسئولیت مدني ناشي از طراحي در صنعت ساختمان 310

 1910111 مهناز بهراملو هاي اطالعاتي مطالعه تطبیقي حمایت حقوقي از بانك 318

 1010111 یحیي ابراهیمي 0ـ ویرایش  1مطالعه تطبیقي نظریه حسن نیت در حقوق قرارداد ـ چاپ  319

 9110111 محمدزاده وادقاني المللي همراه با قانون دریایي ایران ونقل بین دات حملمعاه 311

 0110111 بهزاد صابري انصاري معاهدات در گذر زمان 311

 0110111 سیاپوش اکبر يعل در مخاصمات مسلحانه انیرنظامیغمفهوم مشارکت مستقیم  310

 0310111 اکبر سیاپوش علي قيمفهوم نظام حقوقي ـ درآمدي بر نظریه نظام حقو 313

 1910111 مجید شایگان فرد المللي المللي در حقوق بشردوستانه بین مفهوم منازعه مسلحانه غیربین 314

 0010111 علیرضا دلخوش 0ـ چاپ  ها به همکاري المللي ـ تعهد دولت مقابله با جرایم بین 310

 0410111 وندمحمد کاکا 0مقدمه بر حقوق و رویه داوري ـ چاپ  310

 1010111 جواد کاشاني 0الملل ـ چاپ  منابع نفت و گاز از منظر حقوق بین 310

 810111 هادي ذاکر حسین با موازین حق (ص)انگاري اهانت به پیامبر  موازنه جرم 318

 1010111 دحسن حسنيمحم الملل موازین دادرسي منصفانه و اصول حاکم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بین 319

 4110111 سیّد قاسم زماني الملل حقوق مدني و سیاسي ـ جلد اول میثاق بین 301

 3010111 يقاسم زمان دیّس الملل حقوق مدني و سیاسي ـ جلد دوم میثاق بین 301

 1010111 زهرا عظیمي -رستمي  الملل و داخلي هاي طبیعي جهاني در نظام حقوق بین میراث 300

 010111 پور حسین-محمدي زان آگاهي شهروندان از قوانین موضوعه کشورمی 303

 0010111 مصفا ـ زهرا داور میثاق حقوق کودک در اسالم از منظر حقوق بشردوستانه 304

 0410111 سوده شاملو المللي دادگستري نسبیت احکام دیوان بین 300

 0110111 هاله و حوریه حسیني تالملل اقتصادي و سازمان جهاني تجار نظام حقوق بین 300

 0010111 آرامش شهبازي 0الملل وحدت در عین کثرت ـ چاپ  نظام حقوق بین 300

 4310111 تدیني ـ کازروني نظام حقوقي حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف 308

 1410111 فرهاد ایران پور 0المللي ـ چاپ  نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي تجاري بین 309

 1810111 براتي داراني گذاري ـ جلد سخت وفصل اختالفات سرمایه نظام صالحیت ایکسید و حل 331

 1010111 مرتضي جوانمردي نظریه قلمرو زدایي سرزمیني از حقوق جزا 331

 0010111 سید محمدحسیني ها در حقوق جزاي عمومي ها و رویه نظریه 330
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 شهردانش حقوقی هاي پژوهشکده و فیلم كارگا منشورات لیست

 1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی

 قیمت ـ ریال مؤلف/مترجم عنوان ردیف

 1010111 امیر ایروانیان نظریه عمومي سیاستگذاري جنایي 333

 0010111 نژاد امیر خناري نظریه عمومي شرط اسقاط خیارات )با مطالعه تطبیقي در حقوق انگلستان( 334

ابراهیم پور باصر ـ  درآنها يو بازنگر ينفت ينفت0 قواعد قراردادها 330

 حسن زاده

11110111 

 800111 مجید پوراستاد 0حصیل دلیل و کشف حقیقت ـ چاپ نقش دادرس مدني در ت 330

 1310111 احسان آقایي پذیري مردم نقش دولت در فرآیند مشارکت 330

 0110111 رقیه ابراهیمي الملل المللي در انساني شدن حقوق بین نقش قاضي بین 338

 100110111 يعلي خالق 18ها در قانون آیین دادرسي کیفري ـ جلد سخت ـ چاپ  نکته 339

 0010111 سیّد قاسم زماني 0اي حمایت از حقوق بشر ـ جلد سخت ـ چاپ  نهادها و سازوکارهاي منطقه 341

 001110111 مرتضي شکیبا زیده شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد اول )الف تا پ( ـ جلد سخت واژه 341

 000110111 مرتضي شکیبا زیده ح( ـ جلد سختشناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد دوم )ت تا  واژه 340

 000110111 مرتضي شکیبا زیده شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد سوم )خ تا غ( ـ جلد سخت واژه 343

 000110111 مرتضي شکیبا زیده شناسي در قوانین کیفري ایران ـ جلد چهارم )ف تا ه( ـ جلد سخت واژه 344

 0010111 ترابي ـ اسماعیلي 0جلد سخت ـ چاپ  -انین0 دکترین حقوقي و فقه وقف و مطالعه آن در قو 340

 0010111 توقان نظامي   يبریسا میجرا بیتعق نهیدرزم يالمللنیب يهايهمکار 340

 1010111 بابك وثوقي فرد الملل در زندگي یکصد جلوه حقوق بین 340
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 شهردانش حقوقی هاي آموزشی پژوهشکده و فیلم كارگاه منشورات لیست

1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی  

 هاي آموزشی برگزارشده فیلم كارگاه

تعداد  مدرس عنوان دیفر
DVD 

تعداد 

 بخش
 قیمت ـ ریال

 100110111 1 1 دکتر حسین قربانیان 0111آشنایي با اینکوترمز  1

 100110111 1 1 دکتر حسین قربانیان 0101آشنایي با اینکوترمز  0

 100110111 1 1 غالمعلي میرزایي منفرد آشنایي با حقوق بازار سرمایه 3

4 
دیوان عدالت اداري و صالحیت آن در آشنایي با مقررات 

 رسیدگي به دعاوي
 100110111 1 1 دکتر محمد عرفان

 108110111 0 0 دکتر حمید قنبري آشنایي با قوانین و مقررات مرتبط با ارز 0

 100110111 1 1 دکتر حسن فضلي االجرا آیین اعتراض به اجراي مفاد اسناد الزم 0

 003110111 0 0 حسین قبادي آیین دادرسي کار 0

 103110111 1 1 دکتر حسن فضلي آیین دادرسي کاربردي در اقامه دعوا و دفاع 8

9 
آیین دادرسي مالیاتي )چگونگي حل اختالف و مراجع دادرسي 

 مالیاتي در ایران(
 101110111 1 1 میرمحسن طاهري تاري

11 
ها و لوایح تخصصي اراضي0 آب0  آیین نگارش دادخواست

 نکاريامالک0 پیما
 100110111 1 1 عباس بشیري

 0110111 1 1 دکتر محمد روشن هاي وصول آنها انواع مطالبات زوجه و روش 11

 ابطال رأي داور 10
 دکتر حسن فضلي

 دکتر امیرعباس بزرگمهر
1 1 100110111 

 100110111 1 1 دکتر محمد قنبري ابعاد حقوقي بانکداري الکترونیکي 13

 0010111 1 1 دکتر محمد روشن عدم ازدواج و شرط عدم توالدابعاد حقوقي شرط  14

 101110111 1 1 دکتر حمید قنبري المللي ابعاد حقوقي قراردادهاي تأمین مالي بین 10

 0110111 1 1 دکتر محمود تفکریان اصالحات حقوق ثبت 10

 004110111 1 1 خیمشا ریدکتر نص کو امال ياراض میحاکم بر اداره  تقس يصول حقوقا 10

18 
به زبان  يالملل نیب يتجار يقراردادها میتنظ يها كیاصول و تکن

 يسیانگل
 003110111 0 0 دکتر مجتبي اصغریان

 109110111 0 0 دکتر نصیر مشایخ اصول و روش تنظیم اسناد رسمي 19

 103110111 1 1 دکتر حسن فضلي ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعوا اولین 01

 100110111 1 1 دکتر حسن فضلي رادات در دعاوي حقوقيای 01

 01110111 1 1 دکتر آرمان باباگل بررسي ابعاد حقوقي و کیفري رمز ارزها 00

03 
بررسي اراضي منابع طبیعي و موات و شیوه اعتراض به برگه 

 تشخیص
 004110111 1 1 دکتر نصیر مشایخ

ري آنها در محاکم اي و نحوه پیگی بررسي انواع جرایم رایانه 04

 قضایي
 100110111 1 1 سیّد محسن موسوي

 108110111 1 1 آقاي محمد عرفان بررسي روند رسیدگي به جرائم کارکنان دولت 00
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 شهردانش حقوقی هاي پژوهشکده و فیلم كارگا منشورات لیست

 1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی

تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش

 قیمت ـ ریال

 100110111 1 1 جلیل پورسلیم بناب ها قانون شهرداري 111بررسي دعاوي موضوع کمیسیون ماده  00

 بررسي روابط موجر و مستأجر 00
 یوسفي صادقلودکتر 

 دکتر احمد یوسفي صادقلو
1 1 104110111 

 100110111 1 1 دکتر علیرضا مسعودي بررسي عقود و معامالت بانکي 08

09 
 نویسي نامه و مقاله پروپوزال0 پایان

 (101110111* )قیمت براي دانشجویان با ارائه کارت دانشجویي: 

تر مریم میرمحمد دک

 صادقي
1 4 100110111* 

 11110111 1 1 اهلل غالمي دکتر نبي تحلیل آزموني قانون کاهش حبس مجازات تعزیري 31

 003110111 0 0 سید عرفان الجوردي قراردادهاي پیمانکاري در رویه قضایي تحلیل 31

 100110111 1 1 يعباس بشیر هاي عمومي0 عمراني و نظامي تملك انواع اراضي در طرح 30

 100110111 1 1 عباس بشیري 1390تا  1311تعیین وضعیت حقوقي اراضي موقوفه از سال  33

 300110111 0 4 عباس بشیري حقوق اراضي و امالک 34

 10411011 1 1 دکتر حسین قربانیان حقوق اعتبارات اسنادي 30

 000110111 0 0 دهدکتر سجاد سلطانزا گذاري خارجي الملل سرمایه حقوق بین 30

 حقوق بانکي 30
 دکتر حمید قنبري

 محمدکاظم تقدیر
1 1 103110111 

 30110111 0 4 دکتر محمود تفکریان حقوق ثبت )ویرایش جدید( 38

 103110111 1 1 دکتر حسین قربانیان حقوق کاربردي دعاوي بانکي 39

 000110111 0 0 نادر همایوني حقوق مناقصات 41

 004110111 1 1 يدکتر حسن فضل يدادرس جلسه نیدر اول يحقوق يدعوا نیطرف فیلحقوق و تکا 41

 101010111 1 1 دکتر وحید آگاه دادرسي مالیاتي در مراجع شبه قضایي ایران 40

 003110111 0 0 دکتر مجتبي اصغریان داوري در قراردادهاي نفت و گاز  43

 100110111 1 1 اصغریان دکتر مجتبي المللي گذاري بین داوري سرمایه 44

 100110111 1 1 دکتر محمدمهدي توکلي دعاوي اسناد تجاري 40

 101110111 1 1 محمد زارع دعاوي ثالث 40

40 
رفع تداخل بین اراضي ملي0 شهري0 مستحدث ساحلي0 موات و 

 موقوفه0 منابع طبیعي و کشت موقت
 004110111 1 1 آقاي عباس بشیري

 100110111 0 0 دکتر نصیر مشایخ ها فروش آپارتمان ساخت و پیش هاي مشارکت در روش 48

 109110111 0 0 دکتر نصیر مشایخ ها هاي وصول مطالبات و اجراي اسناد رهني بانك روش 49

 100110111 0 0 مهدي زینالي سرقفلي و حق کسب و پیشه 01

 100110111 1 1 انیمیکرمهندس  لیبر تعد دیضوابط پرداخت در قراردادها با تأک 01

 100110111 0 0 دکتر وحید آگاه قرارداد کار 00

 000110111 0 0 دکتر مجتبي اصغریان قراردادهاي باالدستي نفت و گاز 03
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 شهردانش حقوقی هاي آموزشی پژوهشکده و فیلم كارگاه منشورات لیست

1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی  

تعداد  مدرس عنوان ردیف
DVD 

تعداد 

 بخش

 قیمت ـ ریال

 000110111 0 0 دکتر مجتبي اصغریان دستي نفت و گاز قراردادهاي پایین 04

 المللي )داللي موردي0 فرانشیز( اي تجاري بینقرارداده 00
 دکتر علي صحرائیان

 دکتر طیبه صاحب
0 0 00811011 

00 
المللي )قراردادهاي نمایندگي تجاري0  قراردادهاي تجاري بین

JointVenture)0 داللي موردي 

 دکتر بهروز اخالقي
 دکتر علي صحرائیان

 دکتر طیبه صاحب

1 1 108110111 

00 
المللي )قراردادهاي لیسانس0 خرید  تجاري بین قراردادهاي

 سهام(

 دکتر علي صحرائیان

 دکتر طیبه صاحب
0 0 001110111 

 100110111 1 1 دکتر تهمینه رحماني قراردادهاي مشارکت )جوینت ونچر0 کنسرسیوم( ـ مقدماتي 08

 100110111 1 1 يدکتر تهمینه رحمان قراردادهاي مشارکت )جوینت ونچر0 کنسرسیوم( ـ پیشرفته 09

 000110111 0 0 دکتر سید عرفان الجوردي يو دولت يمشارکت بخش خصوص ppp يقراردادها 01

 100110111  1 يمیدکتر احسان سل (1399آزمون وکالت  ژهی)و يفریخاص ک نیقوان 01

00 
قوانین و مقررات معامالت دولتي )کلیات و قانون برگزاري 

 مناقصات(
 004110111 1 1 آقاي نادر همایوني

03 
قواعد حاکم بر صدور اسناد مالکیت و اسناد رسمي و نحوه 

 ابطال آن
 100110111 1 1 دکتر نصیر مشایخ

 108110111 0 0 دکتر نصیر مشایخ قواعد حاکم بر انتقال امالک و اراضي 04

 100110111 1 1 دکتر حسن فضلي کاربرد سند در مقام دعوا و دفاع 00

 004110111 1 1 دکتر امید محمدي صدور پروانه ساختمان مباحث حقوقي 00

 000110111 0 0 دکتر علیرضا مسعودي هاي بانکي نامه مباحث حقوقي ضمانت 00

 0091110111 4 4 دکتر سید عرفان الجوردي مدیریت ادعا 08

 003110111 0 0 دکتر سید عرفان الجوردي المللي تجاري و صنعتي  مدیریت و مهندسي قراردادهاي بین 09

01 
هاي دریافت خسارت ناشي از  ها )شیوه مسئولیت مدني بانك

 عملیات و قراردادهاي بانکي(
 103110111 1 1 دکتر یاسر مرادي

 301110111 3 3 دکتر میرشهبیز شافع المللي هاي فن مذاکره در قراردادهاي بین مهارت 01

 100110111 1 1 تر شاهرخ شاکریاندک المللي هاي مذاکره در قراردادهاي بین مهارت 00

هاي سهامي )بررسي تطبیقي قانون  هایي از حقوق شرکت ناگفته 03

 و الیحه جدید قانون تجارت( 1340مصوب 
 104110111 0 1 دکتر محمود احمدلو

 103110111 1 1 مهدي زینالي نحوه تنظیم قراردادهاي سرقفلي 04

 101110111 1 1 بشیري عباس ها نظام حقوقي حاکم بر آپارتمان 00

 100110111 0 0 دکتر حسن فضلي نکات کاربردي اجراي احکام مدني 00

 103110111 1 1 دکتر حسن فضلي نکات کاربردي نگارش خواسته 00

 100110111 1 1 دکتر حسن فضلي واخواهي و اعتراض ثالث در رویه عملي 08

 100110111 1 1 دکتر محمدمهدي توکلي ورشکستگي بدهکاران بانکي 09
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 شهردانش حقوقی هاي پژوهشکده و فیلم كارگا منشورات لیست

 1041ماه  اردیبهشتشده در  بروزرسانی
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