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کتابهاي جدید با تیره شدن کد آنها مشخص شده است

حقوق مدنیکلیات 

تومانهنویسندعنوان کتابکد

47000محمد بروجردي عبدهحقوق مدنی1699
6000/ حسین قلی نوري محمد مهدي منتظريترجمه فرانسه-قانون مدنی و تجارتی 5690
9000مونا احمدلوحریم خصوصی در فقه و حقوق ایران7753
45000میثم رامشیشرحی بر قانون مدنی8956

42000سیامک لطفیانی/فاطمه سادات خیراندیشع به تفسیرقانون مدنی در ارجا9265
15000سید مصطفی مومنی1حقوق مدنی پیشترفته ج9459
20000نورا احسانگرشرایط و شیوه هاي قبولی9562
13000دکتر سعید کرمی)1-8آموزش دوره حقوق مدنی (9611
14000ور محمداباست پمباحث تحلیلی از حقوق مدنی9746
36000دکتر محمد عابديمختصر حقوق مدنی9905

12000دکتر رسول ملکوتی طلب مشترك 10085
17000ترجمه مهدي کشاورزي تشابهات و اختالفات قانون مدنی ایران و فرانسه 10212
20000رزيودود بدرس هایی از حقوق مدنی تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران 11250
48000دکتر رضا شکريحریم خصوصی در حقوق کیفري ایران 11209
102000سروش ستوده جهرمیشرح حقوق مدنی11397

تمالکیواموال–2مدنیحقوق/اشخاص–1یحقوق مدن

توماننویسندهعنوان کتابکد

16000دکترعلیرضاباریکلواشخاص-1حقوق مدنی 4527
26000عسکريدکترحکمت الهیین زمان انتقال مالکیتتع6684
30000تقی زادهابراهیم / دکترهاشمیاحمددکترحقوق اموال و مالکیت7469
18000سید کمال خطیبی قمیتعارض ادله ي مالکیت8539

19000الهه پارسامطالعه ماهیت و آثار حقوقی مالکیت زمانی8852
8000بهروز صادقیف مالک در مالکیت متزلزلآثار حقوقی تصر8985
9000محمد سلیم اردشیريتصرف در مال توقیف شده9093
13000محمد علی کنجوريتملیک تدریجی در فقه و حقوق ایران9471

10000دکتر غالمرضا جاللی / دکتر محمد رضا جاللی تاریخ تحوالت سن رشد در نظام حقوقی ایران 10821

18000دکتر غالمرضا یزدانی اشخاص و محجورین 11069

12000اسمعیل صالحی مقایسه دعاوي تصرف در حقوق ایران و فرانسه با نگرش بررویه قضایی 11070

30000دکتر رسول ملکوتی )2حقوق اموال و مالکیت ( مدنی 11181

26000کوتی دکتر رسول مل)1اشخاص و محجورین ( حقوق مدنی 11268
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قراردادها و تعهدات–3ی حقوق مدن

توماننویسندهعنوان کتابکد

35000دکتر مهدي شهیديو تعهداتتشکیل قراردادها1099
29000دکتر مهدي شهیدياصول قراردادها و تعهدات1986
30000دکتر مهدي شهیديآثار قراردادها و تعهدات2414
17000دکتر مهدي شهیديتعهدات)4ن عقد (جلدشروط ضم3965
35000دکتر مهدي شهیديسقوط تعهدات423

30000دکتر مهدي شهیدي3حقوق مدنی 1855
7000امیر معزّياحمددکتر3حقوق مدنی 1701
24000راددکتر محمد صالحیگستره و آثار تعهدات قراردادي5033
20000ترجمه دکتر بهنام حبیبیرداد اروپااصول حقوق قرا5692
12000دکتر نصراهللا ابراهیمیتعهدات قراردادي بین المللی (انگلیسی)6179

19000دکتر امیر مهدي قربانپورمسئولیت قراردادي (ماهیت و مبانی)7344
12000محمد کاظم مهتاب پور1جهاي حقوق مدنی (تعهدات) آموزه7259
10000مهدي کیا دربند سريانتفاء قرارداد8269
17000دکتر سید محمد حسن مومنیدکترین عذر عام در قراردادها8285
20000دکتر صحبت اهللا سلطانیانتعدیل قضایی قرارداد8623
29000دکتر همایون مافی/ محمد تقی کریم پور آلهاشمقراردادهاي بیع متقابل8663
15000دکتر خدیجه مظفريتعهد تخییري8669
11000دکتر رضا مقصودي / مهسا دروينقش تقصیر در حقوق قراردادها در ایاالت متحده ي آمریکا8767
17000دکتر علی مزارعیتئوري عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد8885
15000نرگس محبوبیبررسی فقهی و حقوقی اقاله9051
16000دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمانغیر ممکن شدن اجراي مفاد قرارداد در حقوق ایران و انگلیس9061
14000علیرضا علیوردیلوحقوق و تعهدات ناشی از انتقال دانش فنی9079
19000ترجمه هادي رحمانی / سحر قباديمبانی حقوق قراردادها9144

18000مید نجات زادگانحقراردادهاي فرانشیز9184
20000محمد امین عاقلی نژادقواعد عمومی تعهدات قراردادي9361
12000ترجمه سعیده صالحی / مرضیه خلیلیاصل نسبی بودن قرارداد در حقوق نمایندگی9366
13000احسان پهلوانی فرد / محسن اصغريآثار قراردادارفاقی9368
/الچوانیدکتر اصغر محمودي/ مجید قربانیترجمه اددر اروپاحقوق قرارد9756

احمدونددکتر ولی اهللا /محمدباقر پارساپور دکتر 
32000

16000بهاره حسنی خصوصی –قراردادهاي مشارکت  عمومی 10162
15000ی شیال طاهري / سیده کویستان شریفماهیت و آثار حقوقی قراردادهاي مجوز بهره برداري 10408
22000دکتر رسول ملکوتی قواعد عمومی قراردادها 10527
22000محمد خاکباز رساله  عملی در وجه التزام 10643
22000محمد خاکباز 1عدالت معاوضی و قاعده موازنه ج 10644
20000محمد خاکباز 2عدالت معاوضی و قاعده موازنه ج10645

24000دکتر محمد نوروزي ادي قراردادهاي طراحی ، تدارك و ساخت تحلیل حقوقی و اقتص10931
17000محمد باصري بررسی فقهی حقوقی توزیع ثمن بر شروط ضمن عقد 10992

31000مهدي ناصر قراردادهاي هوشمند ( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا )11325

36000دکتر علی ساعت چی / دکتر فرزاد جاویدي آل سعدي ور قواعد عمومی حاکم بر قراردادهاي خدمات مح11338

35000دکتر سید محمد رضوينظریه عمومی انفساخ در قراردادها11390
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40000/ دکتر امیر احمديدکتر محمد رسول آهنگرانقراردادهاي الکترونیکی11401

80000یاسر منصوريد هاي ایران تحیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردا11438

مسئولیت مدنی–الزامات خارج قرارداد –4حقوق مدنی

توماننویسندهعنوان کتابکد

8000دکتر حسینقلی حسینی نژادمسؤولیت مدنی6180
30000پوردکتر مهراب دارابهاي خارج از قراردادمسئولیت4526
26000دکتر روح اهللا مهمان نوازانق ایرانخسارات قابل جبران در حقو5927
8500معاونت آموزش قوه قضائیهمسؤولیت آمر و مجري ناشی از توقیف اموال6785
12500سمیه عبداللهی ویشکاییهاي داروییمسئولیت مدنی ناشی از فعالیت7368
39000دکتر ایراندخت نظري)4الزامهاي بدون قرارداد( مدنی 7697
15000دکتر محمد ابوعطامسؤولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها8499
12000دکتر محمد بهمنی / سعیده صالحیتحوالت مسؤولیت مدنی درقانون مجازات اسالمی8574
34000حسن افشارمسئولیت مدنی جبران خسارات معنوي در حقوق ایران8679

10000سیده صفیه حسینینقش اخالق در مسئولیت مدنی8689
8000الیاس نوعیبی احتیاطی و تکلیف به رعایت احتیاط8876
11000فرشید گودرزيمسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی8886
7500سعیده صالحیمبناي مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسالمی جدید9085
16000کترمحمد رضا شرافت پیمادسبب خارجی در مسئولیت مدنی9307
12000دکتر بختیارعباسلو/ مریم باباپسندي/سعیده صالحینقش تخلف انتظامی در مسئولیت مدنی وکیل دادگستري9367
10000دکتر بختیار عباسلو/ اکرم محمدي کمسرختحوالت تقسیم مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی9456
23000زینب علی پور / سعیده صالحیضات دادسرامسولیت مدنی ق9615
16000ترجمه محمدرضا مقیمیمسئولیت مدنی ناشی از تولید از منظر حقوق آمریکا9841
15000عبدالسلیم قازلی کرمسئولیت مدنی شرکت فراملی مادر و شرکت ثالث9855
15000دکتر مهدي حدادي / سیامک کریمیترجمه مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده9878
24000هدیه نصیريپذیرش خطر در مسئولیت مدنی9908

17000دکتر رسول ملکوتی مسئولیت مدنی دولت 10332
بررسی نوین درباره نقش تعدي و تفریط در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با 10822

تقصیر 

13000محمد زمان رستمی / محمد هادي رستمی 

17000دکتر حمیده ره انجام »حقوق ایران ، انگلستان و مصر «قراردادهاي راجع به مسئولیت قهري 10861
38000دکتر رسول ملکوتی ضمان قهري 11105
17000فاطمه میرزازاده ایلخچی مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه 11151
19000دکتر مقصود عبادي بشیردث رانندگینظام حقوقی جبران خسارات ناشی از حوا11253
21000فائزه نوع پرور اجتماع موجبات مسئولیت مدنی 11324
56000دکتر اسماعیل کشاورزساختار مسئولیت مدنی 11439

خانواده–5حقوق مدنی

توماننویسندهعنوان کتابکد

22000عارفه مدنی کرمانیدعاوي خانوادگی157
زیر چاپمحمد تقی رفیعیطالق و آثار آن در حقوق زوجین1709
20000دکتر محمد باقر قربان وندتفسیر قضایی و نقد قانون حمایت خانواده8551
9000محمد صادقیمسوولیت  ناشی از حضانت8668
8000سید معین جوادي / صبور فتحیحضانت و حقوق دعاوي راجع به آن8854
47000محمد اسماعیل بیگینگاهی نو به روابط غیر مالی زن و شوهر8878
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11000محمد هادي نبويازدواج فرافرقه اي8955
15000داود بصارتیبررسی مبانی فقهی و حقوقی نحوه مطالبه مهریه9075
14000دکتر کورش اردالنیتطبیق قوانین خانواده ، ارث و وصیت9275
27000حجه االسالم دکتر محمد مهدي کریمی نیا»از منظرحقوق ، فقه شیعه و اهل سنت «سبه ح9359
15000دکتر مریم آقایی بجستانی/دکتر محمد روحانی مقدمآسیب شناسی فقهی قوانین حضانت9372
48000دکتر فهمیه ملک زادهآیین دادرسی خانواده9464
16000دکتر مسعود راعی / فهیمه ربیعیات والدین از منظر فقه و حقوقتولد فرزند بعد از وف9519
25000دکتر ابراهیم تقی زاده / دکتر سحر علی پورحقوق خانواده9620

دکتر امیر محمد صدیقیان/ اباالفضل سلیمیان/ محسن حضانت و قیمومیت و مسئولیت هاي ناشی از آن9837
افخمی مهرجردي

18000

11000اکرم قدیمی / نازنین کیانی فرد»حقوق خانواده  به روایت تصویر «آموزش عمومی 10442
18000دکتر رسول مظاهري کوهانستانی / عذرا هرتمنیتعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهاي اسالمی 10539
19000حیاتی دکتر معصومه پیربررسی تطبیقی حضانت در فقه و حقوق موضوعه 11111
23000محمد جاللی نژاد / ابوالحسن مجتهد سلیمانی ضرورت بازنگري عیوب موجب فسخ نکاح 11193
36000دکتر غالمرضا یزدانی حقوقی ) –حقوق خانواده ( تحلیل فقهی 11267
14000دکتر مظاهر نامداري موسی آبادي تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج 11377
21000دکتر داود بصارتی فرزند آوري زوجینمبانی فقهی و حقوقی حق11400
17000سید حسن میرزایی داوري در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران 11436

1عقود معین –6حقوق مدنی

توماننویسندهعنوان کتابکد

23000دکتر مهدي شهیدي6حقوق مدنی 2534
ج1زه هاي حقوق مدنی ( عقود معین آمو7605 11000/ افروز صمدي محمد کاظم مهتاب پور2)
13000دکتر مریم آقایی بجستانی/ دکتر محمد روحانی مقدمقصد و اراده و نقش آن دو در عقود و ایقاعات8536

36000دکتر زهرا فهرستی قواعد بنیادین بیع و خیارات 11066
46000دکتر رسول ملکوتی ( عقود معین )6ی حقوق مدن11369

2عقود معین –7حقوق مدنی

توماننویسندهعنوان کتابکد

21000دکتر علیرضا باریکلو2عقود معین-7حقوق مدنی 5126
6500دکتر شکراله نیکوند)2( عقود معین 7حقوق مدنی 7750
14000محمد کاظم مهتاب پور/ افروز صمدي )2د معین( عقو3آموزه هاي حقوق مدنی جلد 8055

15000دکتر سید محمد هادي قبولی درافشانمفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران9743

شفعه، وصیت و ارث–8حقوق مدنی

توماننویسندهعنوان کتابکد

23000دکتر مهدي شهیديارث362

9000دکتر محمد روشنررسی تطبیقی موانع ارثب5900
ج8448 26000دکتر نادر خاوند گار»موجبات ، شرایط ، موانع «1ارث
ج8449 26000دکتر نادر خاوندگار»تقسیم ، تعیین سهم االرث «2ارث
9000ودود برزيدرسهایی از حقوق مدنی شفعه9046
19000دکترسید طه مرقاتی خویی/ امیر عباس عسکريثقواعد و مسائل ار9827

19000دکتر فاطمه قدرتی / کبري بی غم »درفقه و حقوق موضوعه «|مالکیت ترکه قبل از تصفیه 10252
27000دکتر مضاهر نامداري موسی آبادي ماهیت ارث ( حق و شرایط و ضوابط حاکم بر آن ) 11278



5فهرست کامل آثار حقوقی مجد 

ارتمان / سرقفلیوجر و مستأجر/آپحقوق م

توماننویسندهعنوان کتابکد

20000یوسف طاهرموسويحقوق موجر و مستأجر2930
18000جواد فخار طوسی»بررسی فقهی و حقوقی «آپارتمان 9062
12000علی لعلی/ سیامک لطفیانیسرقفلی در حقوق ایران و فرانسه9264
10000دکتر رضا پرتوي زادهحقوق جامع آپارتمان نشینی9365
18000دکتر روح اهللا خلیلی نژآدبررسی مالکیت زمانی در خرید و اجاره آپارتمان هاي تفریحی9375

کلیات حقوق تجارت

توماننویسندهعنوان کتابکد

نایابپاکدامنخصوصی سازي2
12000دکتر بهنام حبیبیتحلیل اقتصادي حقوق خصوصی5925
31000/ حدیث کرم الهیدکتر محمد مهدي پورحقوق تجارت و بازرگانی6266
29000دکتر روح اهللا موذنیحقوق عمومی اقتصادي8511
20000سید مصطفی مومنیحقوق تجارت در نظم نوین9048
11000حسن علی پورماهیت ، احکام و آثار اوراق مرابحه9077

17000دکتر امیر خواجه زاده / فهیمه وثوقی اه آن در تجارت جهانی فارکس و جایگ10375

کلیات و معامالت تجاري–1حقوق تجارت 

توماننویسندهعنوان کتابکد

5500دکترعلیرضامحمدزاده وادقانی1حقوق تجارت 6248
8500دل افروز بهنام فریدقرارداد حق العمل کاري7892
25000دکتر ابراهیم عبدي پور فرد1جارت حقوق ت8381
12000علیرضا امامی میبديبررسی تعهدات و مسئولیت هاي کارگزاران بورس در حقوق ایران8911
13000محمدرضا بیکیاننگرشی حقوقی بر معامالت بورس کاال9181
12000یریحانه سادات قریشحل و فصل اختالفات حرفه اي کارگزاران بورس9477

14000دکتر غالمرضا یزدانی »قانون تجارت ، تاجر ، معامالت تجارتی و مایه تجارتی «1حقوق تجارت 10852
26000دکتر رسول ملکوتی»شناسایی تاجر ، معامالت ، نام و عالئم تجاري «1حقوق تجارت 11392

شرکت هاي تجاري–2حقوق تجارت 

تومانندهنویسعنوان کتابکد

14000دکتر علی جعفري / سلمان سیاح رفیعیحقوق شرکت هاي دانش بنیان8426
18000دکتر سیده زهرا پور رشیدشرکتهاي سهامیتعادل در اختیارات مدیریت8670
30000دکتر رضا سکوتی نسیمیحقوق شرکت هاي تجاري9377

اسناد تجاري–3حقوق تجارت 

توماننویسندهتابعنوان ککد

28000دکتر ربیعا اسکینی(چک، سفته و برات)حقوق تجارت تطبیقی 4
10000دکتر روح اهللا مهمان نوازان(اسناد تجاري)3حقوق تجارت 6582
30000دکتر ابراهیم عبدي پورفرد3حقوق تجارت 8383
34000وتی نسیمیدکتر رضا سکمباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاري8398
21000دکتر حیدر باقري اصلتوثیق اسناد تجاري در حقوق ایران8483
25000دکتر حیدر حسن زاده»اسناد تجاري «حقوق تجارت 8552
8000مهدي تلبااعتبارات اسنادي8999
50000حسین اسماعیل نسبمجموعه مهمترین اسناد کاربردي حقوق تجاري9362
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8000دکتر ابراهیم دلشاد /فائزه احمدزادهقواعد وفاي به عهد در تأدیه اسناد تجاري9430
13000دکتر حسن سلیمانی/مهسا اکبريحقوق اعتبارات اسنادي9434
12000محمد شکريشرایط عمومی صحت معامالت در اسناد تجاري9582

15000نادر پور ارشد ، بهروز نوروزي »سفته ، چک اسناد تجاري ، برات ،«حقوق 10309

ورشکستگی–4حقوق تجارت 

توماننویسندهعنوان کتابکد

11000دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی)4حقوق تجارت (7468
12000رامین علیزادهورشکستگی کیفري4سته هاي حقوق تجارت یبا9369
50000حشمت اهللا سماواتیدکتراصول ورشکستگی9474
23000دکتر ابراهیم عبدي پور فرد »ورشکستگی «4حقوق تجارت 8384

حقوق تجارت الکترونیک 

توماننویسندهعنوان کتابکد

20000دکتر حیدر باقري اصلفسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران8521
15000هادي رحمانیت الکترونیک) در حقوق تجارISPمسئولیت مدنی رسا (9076
دکتر علیرضا حسنی/ محمد غالمی بهنمیري/ شیما مجموعه قوانین کاربردي حاکم بر حقوق تجارت الکترونیکی9758

هاشم پور وزوانی 
22000

حقوق رقابت 

توماننویسندهعنوان کتابکد

19000محمدرضا آزاديحقوق کاربردي مصرف کننده7399
24000دکتر امیرعباس عالءالدینیحقوق رقابت در آیین تحوالت تقنینی7083
13000فضه سلیمیتعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت8355
15000علی ناصحیمبانی حقوقی و فقهی رقابت8839
30000دکتر محمد مهدي حسن پورحقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره برداري9439

48000دکتر مینا حسینی حقوق رقابت در آیینه ي ساختار و تصمیما ت شوراي رقابت 10369
21000محمد صادقی دامنه حقوق رقابت در بازارهاي رقابت پذیر و رقابت ناپذیر 10745
40000اصل دکتر حیدر باقري اصل / دکتر سعیده باقري حق انصراف مصرف کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا 11279

حقوق حمل و نقل و ترافیک و امور گمرکی

توماننویسندهعنوان کتابکد

60000دکتر ابراهیم تقی زادهحقوق حمل و نقل دریایی5923
17000غیب غالمیهسعیدحقوق گمرکی9060
11000دکتر علیرضا حسنی/حامد برومندقانون امور گمرکی9148
15000بهاره قدسف شده در عرصه ي حقوق دریاییکشتی هاي توقی9364
19000دکتر امیر خواجه زادهتاثیر قراردادهاي خصوصی بر مسئولیت متصدي حمل و نقل جاده اي کاال9614
25000دکتر ابراهیم تقی زادهحقوق حمل و نقل ریلی9720
مهدي سعیدي/ مهرداد سیاوشی/ سید محمد حسن مجموعه اسناد کاربردي حمل و نقل بین المللی کاال9755

خلخالی
32000

32000حسام مختاري مسئولیت مدنی گمرك و نهادهاي مرتبط در فرآیند ترخیص کاال 10820

تحلیل تطبیقی شروط ضمنی در اجاره کشتی به انضمام چند قرارداداجاره 11187

کشتی 

21000دکتر مسعود زمانی / طلوع ابطحی 

ق فضایی، هوایی و دریاییحقو

توماننویسندهعنوان کتابکد

9000دکتر حمید قنبريحقوق هوایی6581
37000دکتر سید محمد حسینیرساله اي در حقوق فضا8549
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34000دکتر سهیال کوشاحقوق بین الملل هوایی8829
24000سید محمد حسینی ترجمه دکترتکامل سازمان هاي ماهواره اي بین الدولی 8979
24000دکتر سهیال کوشا حقوق بین الملل فضایی 9035
17000دکتر مهدي نیک نفس»مناطق دریایی «حقوق دریاها 9465

25000فاطمه فرج پور تکالو / حمید رنجبري / مریم صبح خیزرژیم حقوقی بین المللی جزایر مصنوعی 11155
تحدید حدود ، محیط زیست و کشتیرانی (ن الملل دریاها توسعه ي حقوق بی11186

)در پرتو آراء قضایی بین المللی

28000دکتر علی صابر نژاد / پري حسین پور 

حقوق تجارت بین الملل

توماننویسندهعنوان کتابکد

8000ترجمه دکتربهزاد ساعدي بنابحل و فصل اختالفات در سازمان تجارت جهانی5035
15000دکتر داود اندرزحق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کاال8057
86000ترجمه دکتر همایون مافی»ملل متحد1980طبق کنوانسیون«حقوق متحد الشکل بیع بین المللی کاال8900
13000يفاطمه موسوآراء داوري غیر قابل اجرا در قلمرو تجارت بین الملل9116
15000دکتر علیرضا حسنی/ مهشید قطبی راوندينقش تجارت بین المللی در توسعه اقتصادي9155
17000دکتر رحیم باغبان»مسئولیت شرکتهاي چندملیتی «حقوق تجارت بین الملل 9277

11000سول ایزديرمد دکتر علی پورقصاب امیري / محروشهاي حل و فصل اختالفات تجاري بین المللی9433
دکترعلیرضا حسنی/ محمد غالمی بهنمیري/رضا بیک »جلدي2«مجموعه قوانین کاربردي حقوق تجارت بین الملل 9484

پور
175000

67000دکتر همایون مافیمجموعه مقاالت منتخب در حقوق تجارت بین الملل9500
13000دکتر میثم اقبالی/ بیتا قنبريالمللماهیت تجارت خدمات از منظر حقوق بین 9515
مهرداد سیاوشی/مهدي سعیدي/سید محمدحسن مجموعه اسناد کاربردي ضمانت نامه و پرداخت هاي بین المللی9656

خلخالی
12000

16000سید احسان حسینیمباحث ضروري حقوق تجارت بین الملل9715
سید یاسر شریفی قلعه سري/ کیوان ابراهیمی ترجمهسازمان تجارت جهانی9771

ارمی
15000

دکتر سید حسن حسینی مقدم / دکتر سید هادي پژومان اعمال قواعد امري در داوري تجاري بین المللی 10086

/مقداد نظري 
14000

48000ترجمه اسماعیل نعمت اللهی حقوق بیع کاال در انگلستان 11072
16000دکتر مسعود زمانی / شقایق فدوي حسینی یم شرط داوري در قراردادهاي بین المللی راهنماي تنظ11178
18000زهرا تفاح نقش الزام آوري رویه در حقوق تجارت بین الملل 11234

حقوق ثبت

توماننویسندهعنوان کتابکد

15000پورمحمد رضا سماواتی نگرشی بر قانون افراز و تفکیک امالك مشاع6886

29000مصطفی اصغرزاده بنابـ دعاوي مربوط به امالك1حقوق ثبت کاربردي ج 6583
26000مصطفی اصغرزاده بنابـ دعاوي مربوط به اسناد2حقوق ثبت کاربردي ج 7343
17000بهمن رازانیثبت امالك و اسناد–1درآمدي بر حقوق ثبت ایران ج 9906

15000گالویژه الماسی / مرضیه شیخ محمدياوي مطروحه در اعتبارات اسنادي و حل و فصل آن دع11124
75000محمد حسن بهادر / مصطفی اعظمی قره تپه ثبت اسناد و امالك در آیینه سایر قوانین 11277

حقوق تطبیقی

توماننویسندهعنوان کتابکد

31000دکتر محمد تقی رفیعیحقوق تطبیقی6300
17000محمدرضا محمد غفورياستدالل قضایی(در دونظام بزرگ حقوقی صورتگرا و واقع گرا )7936
25000الیاس نوعی / محمد نوعیدر آمدي بر حقوق تطبیقی8147
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16000دکتر مهدي سلیمی حقوق سنجش ( سنجش نظام هاي حقوقی )10854

قمقدمه و فلسفه و جامعه شناسی حقو

توماننویسندهعنوان کتابکد

21000دکتر ایرج گلدوزیانکلیات و مقدمه علم حقوق4255
35000دکتر مهرزاد ابدالیهاي حقوقدرآمدي بر فلسفه حقوق و نظریه5360
23000ترجمه دکتر حسن خسرويفلسفه حقوق 7490
48000دکتر غفور خوئینیفلسفه حقوق8493
12000دکتر محمد روحانی مقدم/ مریم آقایی بجستانیحکام و آثار آنحق ا8656
12000دکتر اقبال علی میرزاییمبانی فلسفی تغییر قوانین8657
25000دکتر ناصر قربان نیادر جستجوي حق و عدالت8735
35000ترجمه دکتر رضا شکوهینیروهاي پدیدآورنده حقوق9821

قوقی و روش تحقیق در حقوقنگارش ح

توماننویسندهعنوان کتابکد

26000راددکتر محمد صالحیآیین نگارش آراء قضائی5032
نایابباغیونوس قرهروش تحقیق در حقوق2261
16000ونوس قره باغیاصول پژوهش حقوقی8686
فالح دکترمرتضی طبیبی جبلی/مرضیه اسماعیلیحقوق در حریر شعر8913

/فاطمه ناظر
22000

10000دکتر رو ح اهللا خلیلی نژادروش تحقیق در حقوق و علوم سیاسی9056
27000دکتر ابراهیم تقی زاده / علیرضا امام داديروش تحقیق در علم حقوق9717

65000احمد متولی / سمانه کافتري آموزش جامع قرارداد نویسی 10466
65000احمد متولی / سمانه کافتري م قراردادهاي بین المللی آئین تنظی11180

آیین دادرسی مدنی

توماننویسندهعنوان کتابکد

125000دکتر احمد متین دفتريو بازرگانیآئین دادرسی مدنی1091
15000عارفه مدنی کرمانیاجراي احکام مدنی3450
33000کریمیدکتر عباسآیین دادرسی مدنی4302
زیر چاپغالمرضا جالئیانجداول حقوقی2516
16000فرزانه سریردکتر نکات مهم آیین دادرسی مدنی3442
50000سید محمدرضا حسینیدادرسی مدنی-)1یادداشتهاي محکمه (ج4529
20000سید محمدرضاحسینیدادرسی مدنی-)2یادداشتهاي محکمه (ج5806

33000سید محمدرضا حسینی دادرسی مدنی-)3یادداشتهاي محکمه (ج10865
15000مقصودپوردکتررسول3دعاوي طاري ـ آیین دادرسی مدنی6227
25000/ بهنام اکبري / دیبا امیر حشمتی دکتر سلمان کونانی منطق وکالت6885

8000يدیابوالفضل فرش/ریم ایمانیدکتر منصور عطاشنه / کمستثنیات دین (مطالعه تطبیقی )7695
16000دکتر رحیم مختاريارزیابی قضایی ادله اثبات دعوا7893
38000مهدي ترازي / رسول افضلیفن دفاع در امور حقوقی و کیفري8021
9500دکتر رحیم مختاريآیین دادرسی مدنی به شیوه همجواري مقایسه اي8050
17000هانی حاجیانحل اختالف در نظم حقوقی کنونیقانون شوراي 8146
50000احمد فتحیآیین وکالت 8351
25000دکتر جواد خالقیانتامین خسارت احتمالی8581
15000دکتر جهانبخش غالمیتحلیل حقوقی تعهدات وکیل8687
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42000یحیی آقایی جنت مکانکتاب جامع آیین دادرسی مدنی8692
7000امیر غالمی سرخه /احسان پهلوانی فردتاثیر فوت در فرایند اجراي احکام و اسناد8889
8500دکتر نادر پور ارشدامضاء ، مهر و اثر انگشت9047
43000اباالفضل سلیمیان، سعید احمدیانوکالت و حق داشتن وکیل در فرایند دادرسی9092
14000دکتر محمد حسین جعفري/ رضا امین پوری در نظام قضایی عادالنهتوقف و تاخیر دادرس9188
9000دکتر امیر خواجه زاده / عاطفه عسگري»مبانی و معافیت ها «هزینه دادرسی 9461
55000علی نجات پیر محمدي/مهرداد کونانیقانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی9544
دکترعبدالحسین رضائی راد/دکتر میثم دوستی پور/ دکتر هی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسیمبانی فق9580

سید حسین آل طاها
13000

28000دکتر یوسف درویشی هویدامحشاي قانون شوراهاي حل اختالف9653
18000یشهاب شهاب/ماهور نصیري الزام مرجع داوري به رعایت قواعد موجد حق9724
25000دکتر حمید ابهري / محمدرضا برزگر1آیین دادرسی مدنی ج 9889
20000دکتر حمید ابهري2آیین دادرسی مدنی ج 9890

14000دکتر حمید ابهري 3آیین دادرسی مدنی ج10444
22000امیر خواجه زاده / فاطمه بینائیاناماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی9904

16000دکتر فیض اله صالحی بررسی تطبیقی استقالل قضات و دادرسی عادالنه 10225
27000دکتر فاطمه قدرتی »در حقوق اسالم و ایران «مطالبه خسارات معنوي متوفی 10331
20000نوید برومند خسارت تنبیهی 10412
10000/ دکتر مهدي عباس سرمديمیالد مشایخ نگاهی نو به قاعده با خسارت 10857
1310فهرست مقاالت ، پایان نامه ها و کتب مرتبط با حقوق داوري از سال 10858

1397تا

20000سید محمد رضا حسینی 

27000دکتر مهدي شهیدي / دکتر ایراندوخت نظري نظریه هاي حقوقی و لوایح 11185
ایران (با نگاهی تطبیقی به نظام بررسی نقش شهادت شهود در نظام حقوقی 11223

هاي حقوقی کامن ال و سیویل ال )

15000نهال نریمان فر 

25000شهرام گودرزيتحصیل نامشروع دلیل در دادرسی هاي مدنی 11337
68000سروش ستوده جهرمی قضاوت و میزان آن 11435

جزاحقوق کلیات 

توماننویسندهعنوان کتابکد

75000دکتر ایرج گلدوزیانمحشاي قانون مجازات اسالمی2409

85000دکتر ایرج گلدوزیانمحشاي قانون مجازات اسالمی( گالینگور )2419
8000دکترمحمد حسن حجاریانقانون جزاي چین3428
نایابآیت اهللا فتاح مرتضويحدود1اسالمی ـ جمجازاتشرح قانون2014
نایابآیت اهللا فتاح مرتضويقصاص2جـاسالمیازاتمجقانونشرح320

جشرح قانون مجازات اسالمی2440 نایابآیت اهللا فتاح مرتضويدیات3ـ
28000حسینجانیبهمن دکترتهرانی/مظاهريمسعوددکترمسئولیت کیفرياصل شخصی بودن 5698
45000اصلی عباسیدکترترجمه قانون مجازات آلمان5721
46000اصلی عباسیدکترترجمه مبانی حقوق کیفري آلمان6621
40000دکتر عیسی والییجرایم و مجازاتها در اسالم7178
37000دکتر محمد نبی پور / طاهره عطاریهقانون مجازات اسالمی انطباقی8454
20000سهیل کبیريدکتر حمید مسجد سرایی /دکترحدود اختیارات حاکم در حقوق کیفري اسالم8880
22000دکتر ابراهیم تقی زادهاصول و قواعد حاکم بر مجازاتها9072

48000یوسف علی مرادیان/ فرشاد عزیزي آبی3و2و1حقوق جزاي اختصاصی 9154
41000امین گلریزدکتر»کلیات «1جشرح کامل قانون مجازات اسالمی8661
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21000امین گلریزدکتر»ادله اثبات و حدود «2جسالمیشرح قانون مجازات ا9378
33000دکتر امین گلریز»جنایات«قصاص 3شرح کامل قانون مجازات اسالمی ج11440

12000علیرضا شکر بیگی / معین مرادي (کرتویجی )قوانین کیفري ترکیه9585
11000یشی / محمد نوروزيسمانه درورشد جزایی در قانون مجازات اسالمی9898

15000محسن مرادي اوجقازدکتردکتر محمدرضا الهی منش / کلیات حقوق جزا 10863
15000سارا سادات کلهري حقوق و آزادي هاي انسانی در کلیات قانون مجازات اسالمی 10994

حقوق جزاي عمومی

توماننویسندهعنوان کتابکد

40000دکتر محمد باهريزاي عمومیحقوق جنگرشی بر 1707
15000احمد رحیمی مقدمدفاع مشروع در حقوق کیفري ایران5924
8500ناتري / سعید عبداهللا یاردکتر محمدابراهیم شمسحالت ضرورت و دفاع مشروع6876
9000ترجمه دکتراسماعیل یعقوبیتعلیق مجازات در دنیا6884
33000دکتر هوشنگ شامبیاتی( براساس قانون جدید)1عمومی ج حقوق جزاي7648
28000دکتر هوشنگ شامبیاتی( براساس قانون جدید )2حقوق جزاي عمومی ج 7649
39000دکتر هوشنگ شامبیاتی( براساس قانون جدید )3حقوق جزاي عمومی ج7650
20000محمدرضا عدالتخواهمبسوط قانون مجازات اسالمی ( جزاي عمومی )8047
15000دکتر اسالم مندنی»مجازات ها «حقوق جزاي عمومی 8239
51000دکتر فاطمه احدياندیشه هاي نو در باب خطاي کیفري8427
18000امیر مهدي عزیزيشرح قانون مجازات اسالمی ( کلیات )8485

11000دکتر حسین رزمجووق ایران و انگلیستأثیر اشتباه در مسئولیت کیفري در حق8776
8000دکتر شهربانو وزیريمرور زمان و نفی مرور زمان8853
34000دکتر هادي میرزایی برزيتأملی بر جرم ناقص9087
14000دکتر علی صفاري / حمید وارستهتعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط در قانون و رویه قضایی9180
17000سعید حسین زاده سورشجانیمجازات هاي تبعی در حقوق جزاي ایران9329
33000علیرضا رحمانی نعیم آباديکلیات قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی9446
16000دکتر حسین رنجبر / سید مهران حجازيجستارهایی در حقوق جزاي عمومی9612
47000دکتر حجت سبزواري نژاد/ مهدي سبزواري نژادقوق جزاي عمومی ایراندوره کامل ح9657
21000دکتر محمدرضا الهی منش/ محسن مرادي اوجقاز1حقوق کیفري عمومی 9742

12000محسن دیبا نژاد حقوقی معاونت در جرم از طریق ترك فعل  –تبیین فقهی 9942

17000الله جاویدان / مرضیه کریمی وانانی جرایم عمدي  اراده و آگاهی و نقش آن در10743

58000دکتر عبداهللا بهمن پوري / دکتر حسین حقانی خواه تحلیل جرم سب النبی در فقه اسالمی و قوانین کیفري 11331

22000امین خسرو پور طهرانیپرتو اهداف شریعتدرتحلیل مقررات ناظر بر قصاص 11373

اشخاصجرایم علیه 

توماننویسندهعنوان کتابکد

52000دکتر هوشنگ شامبیاتی( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )3حقوق کیفري اختصاصی ج 9913
20000دکتر هوشنگ شامبیاتی(جرایم علیه شخصیت معنوي اشخاص  ) 4حقوق کیفري اختصاصی  ج 9914

زیرچاپدکتر امیرخان سپهوندجرایم علیه اشخاص3964
زیرچاپدکترجعفرکوشا)3و2و1هاي جزاي اختصاصی (بایسته6470
35000مرادي اوجقازدکتر محسندکتر محمدرضا الهی منش/جرایم علیه اشخاص7715
9000سید فاضل نوريمسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون8031
21000علیرضا نوبهاري طهرانیان و انگلستانتعرضات جنسی در نظام کیفري ایر8053
7500نرگس فهیمتداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران8161
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7000سید فاضل نوريمطالعه تطبیقی جنایت بر میت در فقه و قانون8234
70000دکتر محمد نبی پوردرجه بندي سازي عنصر روانی در قتل8851
7000محمود روزبهانیمقدر و غیر مقدردیه 8888
7000علی زلقیجرایم علیه اشخاص ( شخصیت معنوي )8890
15000دکتر محمدرضا الهی منش / هورمزد یعقوبی نژادنمودهایی جزایی سادیسم ( دیگر آزاري )9101
19000مهرنوش کیالمجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران9124
13000وحیده خواجه حق ورديعلت شناسی تجاوز به عنف9251

17000دکتر موسی عاکفی / الهام قویدل شهرکی جرایم علیه تمامیت جسمانی 10213

15000محسن مرادي اوجقازدکتردکتر محمدرضا الهی منش / جرایم علیه شخصیت معنوي اشخاص 10435
17000مژگان کثیريراهکارهاي تعدیل آن تحلیل مجازات اعدام و11195
14000امیر احسان نژادسازوکارهاي رسیدگی به جبران خسارت از متهمان11376

جرایم علیه اموال و مالکیت

توماننویسندهعنوان کتابکد

50000دکتر هوشنگ شامبیاتی)جرایم علیه اموال و مالکیت (1حقوق کیفري اختصاصی ج 9911
زیرچاپدکتر امیر حسین رهگشارمالیمحکومیتهاينحوهبرنگرشی2180
10000دکتر احد باقرزادهجرایم اقتصادي و پولشوئی2661
16000دکترغالمرضاکامیارمجموعه محشاي قانون صدور چک2862
18000قضائیهمعاونت آموزش قوه آراءکالهبرداري وسرقت در دیوان عالی کشورنقضعلل6301
9000دکتر جعفر کوشامفهوم حرز و نقش آن در جرم سرقت7328
24000صدیقه سادات فقیه/دکتر جمشید اصغري بازاریابی شبکه اي4528
34000مرادي اوجقازدکتر محسن /دکتر محمدرضا الهی منشجرایم علیه اموال و مالکیت8338
8000امین الیاسوندی به فعالیت شرکتهاي هرمیرویکرد حقوقی و جرم شناخت8450
دکتررسول مظاهري کوهانستانی / سید مهدي ماهیت و آثار معامالت هرمی8914

نصراصفهانی
10000

12000قدرت اهللا نو فالحارتشاء در بخش خصوصی9078
21000هقانسید عباس میردزمینه هاي ایجاد و گسترش پولشویی در اقتصاد ایران9466

47000دکتر سهیل کبیري/ دکتر علی اصغر شفیعی خورشیدياخالل در نظام اقتصادي کشور11231

جرایم علیه امنیت و آسایش

توماننویسندهعنوان کتابکد

37000دکتر هوشنگ شامبیاتی)جرایم علیه مصالح عمومی کشور (2حقوق کیفري اختصاصی ج 9912

13000حجاریاندکترمحمدحسناسالمیوکشورهايایرانکیفري درحقوقتخریب5044
34000دکتر ابوالفضل احمدزادهتوهین به مقدسات مذهبی8688
10000عباس نوريبررسی فقهی حکم اهانت به مقدسات ادیان8777
32000ادي اوجقازمحسن مردکتردکترمحمدرضا الهی منش/جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی9270
حجت االسالم دکتر محمد مهدي کریمی نیا/هادي توهین به ادیان بر اساس فقه و اسناد بین الملل9476

افشانی
12000

10000مریم فریدونی / فریده مراديدر آمدي بر کیفر تعزیر از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعه9501
8000دکتر حسین فخر / ساالر صادقیقوانین جرایم ناشی از نفرت9563

16000رامین بایرامی آرباطان / زهرا فالحی سامبرانمحشاي قانون جرم سیاسی 10330
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تعزیرات

توماننویسندهعنوان کتابکد

68000ییمحمود بابالوقانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی8046
12500دکتر علی مزیدي شرف آبادياجبار و اکراه در حدود و تعزیرات8337
27000دکتر علی اکبر قاسمیاصول حاکم بر دادرسی تعزیرات حکومتی9665
11000جریده اصلسعیدتبیین فقهی حقوقی تعزیرات منصوص شرعی9745

جرایم رایانه اي و سایبري

توماننویسندهعنوان کتابکد

22000/ ابوالفضل سدره نشین منشدکتر محمدرضا الهیايمحشاي قانون جرایم رایانه 7277
14000دکتر علیرضا حسنی /دکتراحسان پهلوانی فردبررسی تطبیقی قانون جرایم رایانه اي در حقوق ایران و حقوق بین الملل8371
14000امیر مهدي عزیزيحقوق کیفري جرایم رایانه اي8646
11000حمیده سالمیرقت و کالهبرداري سایبريبررسی و تطبیق س8676
12000دکتر عاطفه عباسی کلیمانی /عاطفه اکبريجرایم سایبري8877
15000دکتر محمد رضا زندي / مریم مشتاقیشنود غیر مجازو رویه قضایی جرایم رایانه اي9351
10000مالمیر / امین امیریان فارسانیدکتر محمد جرم شناسی جرایم سایبري از منظر پیشگیري9440
20000احسان سلیمی / محمد سعید رستگار صولتی»بررسی جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه «جرم شناسی سایبري9463
14000خدیجه طهماسبی قرابی/ مهدي زکويتأثیر بازي هاي رایانه اي بر بزهکاري و انحراف کودکان و نوجوانان9514

18000دکتر رسول ملکوتیمسئولیت مدنی در فضاي سایبر9714
دکتر حاتم صادقی زیازي /دکتر عسکر جاللیان / اشکان حمله متقابل به تاسیسات هسته اي در نظام حقوق بین الملل 11153

صدیقی 
22000

37000تر افشین جعفري دکتحدید حمالت سایبري در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه 11276

رم شناسی و کیفرشناسیج

توماننویسندهعنوان کتابکد

38000نیاترجمه دکتر مهدي کیروانشناسی قضایی1
34000ترجمه دکتر مهدي کی نیاشناسی نظريجرم3

9000ترجمه دکتر نجفی ابرندآباديکیفرشناسی 629
7500محمدي احمددکتر/کردعلیوندر روح الدیندکتترجمه دیده شناسیبزه1652
13000ودرزي بروجرديترجمه دکترمحمدرضا گخشونت و ناامنی شهري2514
9500بروجردي  ترجمه دکترمحمد رضا گودرزيتاریخ حقوق کیفري در اروپا2515
15000ترجمه دکترحسین غالمیکتاب کوچک عدالت ترمیمی2597
7500بروجردي / لیال مقدادي ترجمه دکترمحمدرضا گودرزيیفرشناسی نوینک3283
15000بروجردي / لیال مقدادي ترجمه دکترمحمدرضا گودرزيدورنماي اروپایی زندان3284
10000حمیدرضا فرخیايشاکیان حرفه3396
5000ترجمه دکترحسین غالمینشستهاي خانوادگی (عدالت ترمیمی)3963
40000سیاهوئی ترجمه دکتر حمیدرضا عامرينقش معماري در پیشگیري از جرم5006
20000معاونت آموزش قوه قضائیهمدیریت استرس در دستگاه قضائی5805
32000ترجمه دکتر علیرضا علیزادهمواد مخدر و جرم6226
28000مهدي زکويیشناسی حمایتدیدهبزه دیدگان خاص در پرتو بزه6634
17000ترجمه محمدتقی نوريجرم انگاري افراطی6678
15000ترجمه یوسف بابایی / خانم اصلی عباسیجهانی سازي و جرم6679
16000معاونت آموزش قوه قضائیهجرایم قاچاق کاال و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفري6786
12000کونانیسلمان دکتر علی صفاري / جناییدرآمدي بر جغرافیاي7493
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24000ترجمه حمید رضا دانش یاري /آزاده صادقیجرم شناسی جرایم یقه سفیدان7840
8000عباس کرمی پورسیارپیشگیري از جرم8025
14000دکتر علی صفاري / راضیه صابريدفاع مشروع و پیشگیري وضعی8159
11000فرهاد شاهیدهشناسیبزه دیده8160
16000دکتر لمیاء رستمی تبریزيروان شناسی جنایی8207
18000محمد امینیقضا زدایی و جایگاه آن در نظام کیفري ایران8335
50000دکتر جاوید صالحیکلیات جرم شناسی و تئوري هاي جدید8238
11000میر روح اهللا صدیقمکتب شیکاگو8268

14000روح اهللا شفیعی / همایون شفیعیاخالط اربعه و جرم8272
35000مهدي نجابتی/ رضا پرویزي/ امیر شایان شفیعی نیکتحقیقات جنایی8356
27000دکتر بابک رزم سازروش هاي پیشگیري از جرایم جنسی و خالف عفت عمومی8370
30000د رضا آدابیدکتر حمیجامعه شناسی جنایی8392
18000دکتر علی مراد حیدريحقوق کیفري خویشاوندي8452
8000دکتر نادر نوروزي / رعنا نبی زاده اصلموقعیت پیش جنایی و نقش آن در ارتکاب جرم8482
47000امیر اعتماديدرآمدي بر حقوق کیفري و عدالت کیفري در انگلستان و ویلیز8595
12000آرمین علیمردانی/ علی متولی زاده/ مصطفی واحديژنتیک و جرم8644
16000سامان سیاوشیبررسی جرم شناسی سرقتهاي خشن8659
9000محمد صالح اسفندیاريتحلیل جامعه شناسانه زندان8664
17000دکتر محمد جعفر ساعدنگاهی نو به اصل قانونمندي در حقوق جنایی8666
13000محمد هادي نبويجرم انگاري تروریسم8671
7000اقلیمه نصیري سقرلونقش سبک زندگی در پیشگیري از جرم8672
22000موسی حسینوند»در پرتو آموزه هاي عدالت ترمیمی «میانجیگري کیفري8768
17000رحمان صبوحیعدالت ترمیمی در نظام کیفري موضوعه ایران8781
10000سعید قماشی /زهرا آقاعلیانسرمایه اجتماعی و پیشگیري از جرم8827
50000روح اهللا شفیعیدالیل ارتکاب قتل عمد8862
13000محسن رحیمیواکاوي جرم شناختی سکونتگاههاي غیر رسمی8904
7000ترجمه میرروح اهللا صدیقتاریخ جرم شناسی8907
14000رامین بایرامی ارباطان»درسایه هدفمندکردن یارانه ها «کاري ایران نرخ بزه8915
9000عاطفه اکبريقانونگذاري مبتنی بر وقایع مجرمانه8954
23000دکتر امیر حمزه زینالیجرم انگاري در حوزه فرهنگ8992
11000تمحمد جوان بخ»بررسی حقوقی و جرم شناختی «مجرمان خطرناك 9033
16000امین محمديتحلیل حقوقی ، جرم شناختی اعتیاد9058

20000ترجمه محمد جوان بختانتقال سیاست و عدالت کیفري9088
23000ترجمه محمدتقی نوريرسانه و جرم9114
11000دیبا امیر حشمتیجرم شناسی عدالت ترمیمی9171
10000یوسف علی مرادیان/ فرشاد عزیزي آبیترجمه فتار مجرمانه در  افراد جهاناختالالت رفتاري و ر9187
38000ترجمه محمد تقی نوريقربانیان جرم9231
18000رضا فروتننهاد فرزند خواندگی در آیینه جرم شناسی و سیاست جنایی9232
22000ذبترجمه دکتر امین اله زمانی/مریم مهپیشگیري از جرم9319
16000احسان داودیانحقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی 9324
15000محسن بیاتبزه دیده شناسی بیگانگان9333
13000دکتر محمدعلی حاجی ده آبادي/ رعنا ناد علی»از منظرجرم شناسی و آموزه هاي اسالمی «تغذیه و جرم9363
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ترجمه رحمان صبوحی / محمد رضوانی / مرتضی ، بازپذیرندگی جرم ، شرمساري9392
عارفی 

21000

12000حمیدرضا عباسپور مبارکه /زهرا کریمیپیشگیري از تخلفات و جرایم رانندگی9444
16000ترجمه یوسف علیمرادیان / فرشاد عزیزي آبیروانشناسی در زندان ها9462
32000شهریار غفاریون اصفهانی / روح اله شفیعی1یفی خانواده بر بزهکاري ج نگرشی نو به تآثیر ک9579
23000ترجمه محمد جوان بختجرم خشونت بار9619
16000معصومه محمديتحلیل آثار حبس بر زندانیان9634
18000ندفاطمه سوري / سعید رضا بیرانو»مبحث حدود «تاثیر هرمسانگی در متون کیفري 9652
21000ترجمه محسن واثقی / حسن کوزه گرمفهوم بنیادین جرم در حقوق کیفري بین المللی9712

16000ساالر صادقیبررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت9744
22000دکتر سلمان کونانی»cc«جرم شناسی محکومین 9892
13000مهران ضیائیتماعی جرمهزینه هاي اقتصادي و اج9903
13000حمیدرضا کریزيبزه دیده شناسی فمینیستی9934

20000یعقوب شایسته پذیرش مجرمیت 10087

18000اصغر امیدوندنقش نهاد هاي اجتماعی در پیشگیري از جرم 10164
15000مهناز سعیدي راد چالش هاي پیشگیري وضعی از جرم 10227
15000دکتر رویا آسیائی ر آمدي بر جرم شناسی فرهنگی د10228
18000دکتر علیرضا میالنی نگرشی بر اصول و مفاهیم مقدماتی علوم جرم شناختی 10370

18000ترجمه دکتر اسمعیل رحیمی نژاد /مهدي بابایی سبز  فرهنگیجرم شناسی 10376

15000کبري سید صادق اکیفري عمومی  حقوقجرم شناسی 10378

34000دکتر مسعود حیدري / روح اهللا شفیعی اختالل سلوك و نافرمانی مقابله اي 10465

16000جالل بهادري کشف جرم در حریم خصوصی 10551

30000ترجمه دکتر عباس شیخ االسالمی / فرهاد شاهیده»مجموعه مقاالت«آینده جرم شناسی 10766
20000محمد دانش آرا ر سیاست جنایی ایران پیشگیري از جرم د10850
63000روح اهللا شفیعی / شهریار غفاریون اصفهانی 2نگرشی نو به تآثیر کیفی خانواده بر بزهکاري ج10851
30000دکتر سید محمد رضا موسوي فرد جرم شناسی اسالمی ( گرایش نوین حقوق کیفري ایران و جهان اسالم)11142
35000دکتر لیال سادات اسدي / علی دژخواه نگی اطالعات فردي بزه دیده و شاهد و تعارض آن با حقوق دفاعی متهم محرما11247
19000محبوبه جمالی تکرار جرایم خشونت آمیز : از کنترل تا درمان 11248
18000بهنام اکبري حقوق کیفري عمومی مواد مخدر11388

سیاست جنایی 

توماننویسندهتابعنوان ککد

25000/ اسالم مندنیدکتر سلمان کونانی سیاست جنایی7276
28000ندا محتشمینظریه تعامل گرایی در جرمشناسی و سیاست جنایی7423
20000ولی اله صادقیدرآمدي بر سیاست جنایی توسعه مدار8481
15000سان شاهین پوراحسیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی8665
9000لیال خواست خدایی»از دیدگاه عدالت کیفري و سیاست جنایی «یوژنیک 8825
14000دکتر اسالم مندنیسیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفري حقوق بشر9145

15000محمد رحمانیمبانی سیاست جنایی تراز9191
9000فاطمه عامري/صادق صادقی/ مهران صادقینایی ایران در حوزه ضبط و مصادره اموالتحلیل و ارزیابی سیاست ج9457
14000مسعود اکبري / دکتر فاطمه قنادپاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی ایران9757

15000امید سلطانی دموکراسی و جرم انگاري 10211
26000دکتر اسمعیل رحیمی نژادجنایی قادي و سیاسترویکردهاي نوین در جرم شناسی انت11394
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55000دکتر فرزانه مرادي جرایم آبی در عرضه سیاست جنایی ایران 11437

زنان و اطفال بزهکار

توماننویسندهعنوان کتابکد

9500دکتر مریم عباچیحقوق کیفري اطفال1702
24000وريترجمه محمدتقی نزنان و مقوله ي جرم5921
33000عافیه سادات موسوي2و1بزهکاري اطفال و نوجوانان 6683
8500دکتر عباس حق پناهانجرم شناسی بزهکاري اطفال و نوجوانان8336
دکتر مهرداد رایجیان اصلی/حسین محمد کوره پز/ جرم رایانه اي و بزه دیدگی زنان8385

احسان سلیمی
12000

12000مجتبی عباسیاطفالبزهکاري 8871
12000دکتر مهدي کریمی»سرقت«بزهکاري کودکان ونوجوانان8957
23000دکتر هوشنگ شامبیاتیبزهکاري اطفال و نوجوانان9305
12000زهرا کریمی / حمیدرضا عباسپوربزهکاري و بزه دیدگی زنان مطلقه9460

18000دکتر مهدیه محمد تقی زاده در حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرستبسترهاي تقنینی و اجرایی10055

15000امین امیریان فارسانی / مژده رئیسی جایگاه حقوقی رسانه ها و تاثیر آن در بزهکاري و بزه دیدگی اطفال 10410
26000سمیرا نادري/سمیه نادريمطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان11396

آیین دادرسی کیفري

توماننویسندهعنوان کتابکد

18000عارفه مدنی کرمانیاجراي احکام کیفري313

18000دکتر علی مهاجريدادرسی خارج از نوبت در امور کیفري1690
22000دکتر عباس زراعتاصول آیین دادرسی کیفري2439
19000دکترمحمودآخونديها (شومیز)ـ اندیشه4کیفري ـ جلددادرسیآیین3187
18000دکترمحمود آخونديـ کاربردي(شومیز)5آیین دادرسی کیفري ـ جلد3188
زیر چاپپورکاظم مهديآنچه ضابطان دادگستري باید بدانند3722
83000ترجمه حمیدرضا قراگزلونظام عدالت کیفري و ساختار محاکم در آمریکا5719
52000معاونت آموزش قوه قضائیهیار اظهار نظر و تشکیالت دادسراداد5802
16000معاونت آموزش قوه قضائیهمسائل قضایی بکارگیري سالح توسط مأمورن5926
27000دکترمحمد رضا الهی منشهاي آنقرار بازداشت موقت و جایگزین6246
35000ضا میريدکتر سیدرتعقیب کیفري (آیین دادرسی کیفري)6584
20000جعفر موحديمعکوس کردن بار اثبات دلیل در آیین دادرسی کیفري8051

16000دکتر حسین فخر / دکتر داود کوهی1درآمدي بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفري ج8267
20000تر داود کوهیدکتر حسین فخر / دک2در آمدي بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفري ج9565
32000دکتر مهدي سلیمی2آیین دادرسی کیفري ج 8372
16000دکتر اسالم مندنیآیین دادرسی کیفري8607
15000فرزانه مراديتوافق با متهم در پرتو نهاد داد و ستد اتهامی8651
38000یعقوب شایستهمحسن دیبا نژاد /قانون آیین دادرسی کیفري در نظم کنونی8652
61000محمد مهدي رحیمیدکتر دکتر محمدرضا الهی منش/ 1آیین دادرسی کیفري ج8660
34000دکتر محسن شکر چی زاده»قاعده اقتضاء تعقیب «آئین دادرسی کیفري انگلستان  8855
11000مهدي عبديمسوولیت کیفري اشخاص حقوقی در حقوق ایران و فرانسه8908
19000دکتر عاطفه عباسی کلیمانیبار اثبات دلیل کیفري8984
25000دکتر عاطفه عباسی کلیمانیآیین دادرسی کیفري9003
19000احسان محمدي کنگ سفلیدادرسی عادالنه در قلمرو کیفري ایران9073



16 فهرست کامل آثار حقوقی مجد

10000ستغالمرضا فردوعلنی بودن محاکمات در حقوق کیفري ایران9151
19000دکتر مهدي کریمیعلل تفاوت آراء قضایی در نظام حقوق کیفري9179
13000سعیدرضا بیراوندتعویق صدور حکم در حقوق کیفري ایران و فرانسه9250
24000مظلومی رهنیدکتر حسین ذبحی/دکتر علیرضا در رویه قضایی دادستانی کل کشوراعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال 9370
24000دکتر مهدي یوسفی مراغه1آیین دادرسی کیفري کاربردي ج 9376
12000فرشید اکبر زادهرویکرد حقوق کیفري ایران به میراث فرهنگی9483
10000سیروس ضرغامینقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسی کیفري9517
100000رامین بایرامی آرباطانکیفري در نظم حقوقی کنونیقانون آیین دادرسی 9545

29000دکتر مجتبی جهانیانقانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی در نظم حقوقی کنونی9617
18000سعید رضا بیرانوندآزادي مشروط در حقوق کیفري ایران و فرانسه9685
23000دکتر علیرضا آقازاده»درحقوق ا یران، ترکیه وعراق«مطالعه تطبیقی دادرسی کیفري قاچاق کاال9719
16000زهرا فالحی سامبران/ رامین بایرامی آرباطانجایگاه اصل فردي کردن کیفرها9739
14000دکتر اسمعیل رحیمی نژادتاریخ تحوالت حقوق کیفري9754
18000امیریان فارسانینتر مجتبی نیک دوستی /امیدکآثار حقوقی و کیفري خسارت معنوي ناشی از جرم9893
12000پدرام محمودياصول راهبردي دادرسی منصفانه9896
10000دکتر علیرضا مشهدي زاده / حامد اکبريبررسی نو آوریها و دست آوردهاي قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی9910
12000کبري بهنام ا1آیین دادرسی کیفري ج 9930

12000بهنام اکبري 2آیین دادرسی کیفري ج 10849
14000مهدي زکوي دادرسی هاي اختصاصی کیفري 9931

16000زهرا زاده حسین علیائی بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفري ایران 10210
28000دي رحیمیدکتر محمدرضا الهی منش / دکتر محمد مه2آیین دادرسی کیفري ج 10434
بررسی اعتبار آراي کیفري دادگاههاي خارجی با توجه به صالحیت اضافی 10552

محاکم ایران 

17000رضا ملک زاده ردکتر حسین رنجبر / امی

36000دکتر ولی اله صادقی کیفر زدایی در ایران ( نظریه و رویه ) 11019
21000دکتر ابوالحسن شاکري / سید بهامین بابایی شاهندشتی ري ایران )آیین دادرسی کیفري (جلب در دادرسی کیف11233
/ وحید پایان / معصومه دکتر محمدرضا الهی منش اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفري 11262

خدنگ 
24000

21000زهره رنجی الماسی اخالق عمومی در حقوق کیفري 11389
70000دکتر سید سجاد کاظمی آیین دادرسی کیفري 11441

حقوق سالمت

توماننویسندهعنوان کتابکد

28000عباس نایب زادهباروري مصنوعیبررسی1689
24000مرتضی آموزگارتعقیب انتظامی پزشک مقصر3804
15000تبار دکترشهریار اسالمی/منشدکترمحمدرضا الهیآمیز ـ اتانازيقتل ترحم4477
25000منشدکتر محمد رضا الهیحقوق کیفري و تخلفات پزشکی4535
16000دکترمحمدروشنقرارداداستفاده از رحم جایگزین 5364
26000ترجمه محمد ولی محمديشاهد خاموش (پزشکی قانونی)8678
13000یدکتر عبدالحسین مرادي کوپائبررسی فقهی وحقوقی حکم دیه جراحات پزشکی9152
40000دکتر شهریار اسالمی تبارمبانی حقوق سالمت9382

11000لیال فیروزمندتاثیر تحریم بر سالمت و بهداشت عمومی9442
15000دکتر سید محمد اسدي نژاد / نازیال تقويبررسی فقهی ، حقوقی و اخالقی قرارداد انجماد جنین و گامت9452
17000ترجمه نیلوفر شهیدينسحقوق اورژا9518
11000حجت االسالم دکتر محمد مهدي کریمی نیا/ سمیه کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی ، شبه و زنا9541
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امینی

15000علی ایزدیارخودکشی مساعدت شده پزشکی9694

12000دکتر انیسه مطیعیاسباب معافیت و سقوط مسئولیت مدنی پزشکان9752
11000دکتر محمد سلطانیهاهداء جنین و قالب حقوقی آن9895

18000دکتر مهدیه محمد تقی زاده مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت 10056
10000محسن اصغري / سمیه موسوي نظام حاکم بر  قراردادواگذاري و پیوند اعضادر حقوق ایران 10160
28000دکتر محسن سیرغانی ري ایدز در گستره حقوق بین الملل رویارویی با بیما10187
12000مریم کریمی نیا / سحر کریمی نیا مسئولیت پزشک 10201
20000دکتر زهرا سادات میرهاشمی فناوري ژنتیک انسانی در آیینه فقه و حقوق 10356
21000ان / احمد پور ابراهیم دکتر ایرج گلدوزیگفتارهایی ناظر بر سلول هاي بنیادین 11326
33000ملیکا خلیل اللهی/دکتر محسن صادقیحمایت حقوقی از گیاهان دارویی ایرانی11402

عمومیحقوق بین الملل

توماننویسندهعنوان کتابکد

26000دکتر فرهاد طالییالمللی کاربرديحقوق بین317
زیر چاپعباس تدینیدکتر 2و1الملل عمومی حقوق بین2170
26000اصلی عباسیدکترترجمه ايحقوق هسته5127
12000دکتر نادر ساعدفلسطین و حقوق بین الملل معاصر5804
23000دکتر امیر ساعد وکیل/ زهرا تحصیلی ایران و تحریم هاي بین المللی7866
10000مه رضائی پورفاطبومیان و جوامع محلی در اسناد حقوق بین الملل7922
12000دکتر مهدي مومنیابعاد حقوقی تحریم هاي بین المللی شوراي امنیت (مقاالت )7537
19000حیدر پیريحقوق بین المللومنافع ملی حیاتی 7822
9000مونا خلیل زادهمسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حمالت سایبري8296
7000محسن واثقی/ حسن کوزه گرت در تفسیر معاهدات بین المللیحسن نی8575
16000دکتر میر ابراهیم صدیق / محسن صبريجایگاه هنجاري اتحادیه اروپا در جامعه بین الملل8589
16000نازنین میر عالئیبررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل8606
12000دکتر علیرضا دلخوش/ امید رستمی نژادمنع توسل به زور در حقوق بین المللتحول در اصل8616
11000هادي دادمهراعتبار سازي در حقوق بین الملل و روابط بین الملل8632
10000دکتر بابک پور قهرمانی/ علی صابر نژادحریم خصوصی در فضاي سایبر از منظر حقوق بین الملل8645
17000دکتر علی توکلی طبسیمشروعیت مداخله دموکراتیک از منظر حقوق بین الملل8654
14000دکتر امیر حسین ملکی زاده»در رویه دیوان بین المللی دادگستري«مسوولیت بین المللی دولت8681

10000امینه مؤیدیاندکتر عبدالکریم شاحیدر /وضعیت حقوقی دولت هاي خود خوانده در حقوق بین الملل8778
12000علی اکبر سیاپوشدرآمدي بر حقوق بین الملل معاصر8828
15000دکتر حمزه محمديتبعیض روا در نظام حقوقی ایران8842
13000علیرضا محمدي مطلقتحریم برخی از اشخاص حقیقی ایرانی از منظر حقوق بین الملل8863
20000دکتر سید محمد حسینیق بین الملل اسالمرساله اي در حقو8896
9000پري حسین پور / علی صابر نژاد آزادي اطالعات در فضاي سایبر از منظر حقوق بین الملل 9000
18000دکتر روح اهللا خلیلی نژاد 2و1حقوق بین الملل 9081
31000دکتر روح اهللا خلیلی نژاد 5+1تحلیل و بررسی حقوقی برنامه هسته اي ایران با گروه 9082
14000دکتر منصور وفایی حقوق دیپلماتیک 9104
26000دکتر میر ابراهیم صدیق )2013تا 2002روابط ایران و ترکیه (9115
13000ترجمه علی احدي الفباي حقوق اتحادیه اروپا 9123

13000ردکتر منصور وفایی  / عادله علیپوحقوق کنسولی 9162
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12000سیامک لطفیانی/ علی لعلیتوافقات مقدماتی در حقوق ملی و فراملی بین الملل 9263
16000ستاره شریفان حمایت از تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل 9284
16000دکتر منصور وفایی / عادله علیپور حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 9438
14000دکتر منصور وفایی / عادله علیپور قوق معاهدات بین المللی ح9542
17000شیال طاهريماهیت و آثار تعارض دادگاههاي ملی و مراجع داوري بین المللی9583
25000ترجمه آرمین طلعت ابعاد در حال تکامل حقوق بین الملل 9666
8000حسین نوش آبادي ل دیپلماسی  و نقشه راه در روابط بین المل9770
14000سوده شاملو / سارا شاملو دعاوي متقابل در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستري 9909

ترجمه دکتر همایون مافی / دکتر دیان جانباز / مجتبی حقوق بین الملل براي روابط بین الملل 10029
تویسرکانی 

37000

9000شقایق گلزار حقوق بین الملل سرمایه گذاري جایگاه توسعه پایدار در 10161
12000سهیال محمدي / دکتر مصطفی تقی زاده انصاري »برجام «ابعاد حقوقی توافق هسته اي وین 10377
12000دکتر مونا خلیل زاده 1حقوق بین الملل عمومی 10436
16000دکتر محمد صفدري ( کلیات ) 1حقوق بین الملل عمومی 10642
19000دکتر امیر ساعد وکیل 1حقوق بین الملل عمومی ج 10796
19000دکتر امیر ساعد وکیل 2حقوق بین الملل عمومی ج10797
23000دکتر ایرج رضایی نژاد بر توسعه حق 11301

حقوق بین الملل خصوصی

توماننویسندهعنوان کتابکد

20000دکتر همایون مافیمنابع قانونی حقوق بین الملل خصوصی7491
18000دکتر علیرضا ابراهیم گلگزیده اي از مقررات حقوق بین الملل خصوصی اتحادیه اروپایی8472
10000دکتر ابراهیم موسی زاده / رزیتا کهریزيحقوق پناهندگی8604
40000ترجمه دکتر رضا مقصودي/مهسا درويحقوق بین الملل خصوصی و اینترنت9334

حقوق سازمانهاي بین المللی

توماننویسندهعنوان کتابکد

6000دکتر امیر ساعد وکیلاوپک در یک نگاه1935
زیرچاپبیگ زادهدکترابراهیمالمللیاساسنامه سازمانهاي بین2533
8000دکتر امیرساعد وکیلسازمانها و کارگزاریهاي ملل متحد2697
115000دکتر ابراهیم بیگ زادهالمللیحقوق سازمانهاي بین6203
20000مجید ملکیالمللیآموزه هاي حقوق سازمان هاي بین8993

15000دکتر روح اهللا خلیلی نژادالمللیوق سازمان هاي بینحق9475
14000دکتر فریبا مشیرپورالمللیبایسته هایی از سازمان هاي بین9820

32000بهروز اسراري ارشاد مقدمه اي بر سازمان هاي بین المللی ارتباطات و فناوري اطالعات 11246
40000دکتر اکبر ادیبیرتو فصل هشتم منشور ملل متحد سازمان هاي منطقه اي در پ11300

حقوق بین الملل کیفري

توماننویسندهعنوان کتابکد

13500پیمان نمامیانالملل کیفريحقوق بین6931
38000صلیب سرخ جهانیعناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفري8052
18000پیمان نمایان / سهیل کبیريل کیفري و فلسفهحقوق بین المل8208
15000میثم نوروزيضمانت اجراي تصمیمات دیوان کیفري بین المللی8287
17000دکتر امیر حسین رهگشارابطه حقوقی دیوان کیفري بین المللی با شوراي امنیت سازمان ملل متحد8354
17000دکتر ایرج رضایی نژادللیصالحیت دیوان کیفري بین الم8573
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25000ترجمه دکتر سید حسام الدین لسانیدرآمدي بر حقوق مخاصمات مسلحانه8649
14000دکتر ابوالفتح خالقیحقوق بین الملل کیفري اختصاصی8903
13000دکتر ابوالفتح خالقیحقوق بین الملل کیفري  عمومی8905
11000زهرا آهنگري ننه کرانبین المللیدیوان کیفري 8974
15000مهدي زکوي / کوروش باباییوظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفري بین المللی9149
11000محمد جعفر نعنا کاردرحفظ صلح وامنیت بین المللینقش سازمان جهانی پلیس جنایی 9358

38000دکتر عباس تدینی لحانه بین المللی در نبردهاي  زمینی قواعد حقوقی حاکم بر مخاصمات مس10308
17000دکتر مهسا شیروي / اشکان آقا سید علی دربندي دادگاه هاي کیفري بین المللی نسل سوم 10930

23000دکتر امیر ساعد وکیل حقوق بین الملل و فلسفه 10995

از اوان قرن بیستم تا اعمال «تجاوز نظامی و اقدامات جامعه بین المللی11055

»صالحیت دیوان بین الملل کیفري 

49000دکتر مجید شایگان فرد 

حقوق بشر

توماننویسندهعنوان کتابکد

14000دکتر امیرساعدوکیلالمللیحقوق بشر، صلح و امنیت بین2909
7000پوریا عسکري / دکتر امیرساعدوکیلدکتر نسل سوم حقوق بشر2910
87000صلیب سرخ جهانیالمللی بشردوستانه عرفیحقوق بین4885
28000ترجمه دکتر امیر ارجمندحقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی5361

28000آیت اهللا عمید زنجانیمبانی حقوق بشر در اسالم5363
23000دکتر باقر انصاريآموزش حقوق بشر5637
33000/ حمید قنبريترجمه دکتر امیر ارجمندوق بین المللامنیت انسانی و حق5720
15000ترجمه دکتر ویژهمبانی نظري حق برخورداري از امنیت حقوقی6081
11000دیوید بیتامدموکراسی راهنماي نوآموز6082
زیر چاپیصلیب سرخ جهانالمللی بشردوستانه عرفی(فارسی)مجموعه مقاالت همایش حقوق بین6618
17000صلیب سرخ جهانیمجموعه مقاالت همایش حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی(انگلیسی)6619
22000ترجمه دکتر فریده شایگانمسئولیت جهانی براي حقوق بشر7325
14000دکتر سید ضیاءالدین مدنیحقوق بین الملل بشر و تعهدات فراسرزمینی دولت ها7963
13000دکتر جوانمیر عبدالهی /معاذ عبدالهینسل زدایی فرهنگی8441
19000دکتر جوانمیر عبدالهیحقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی8501
27000دکتر رضا اسالمیآموزش حقوق بشر8554

24000حسین نوش اباديحقوق بشر و دموکراسی در سازمان ملل8618
14000دکتر علیرضا ابراهیمیحقوق بشر و سازمان هاي بین المللی8650
25000دکتر فرشید سرفرازحقوق بشر مهاجران در نظام حقوق بین الملل8861
26000ترجمه دکتر اصلی عباسیحقوق بشر در علم ، آموزش و فرهنگ8873
14000دکتر رضا اسالمی / محمد مهدي کمال وندسیستم حقوقی ایرانآزادي اجتماعات در نظام بین المللی حقوق بشر و8910
15000مهزاد صفاري نیاحق بر آب آشامیدنی سالم در حقوق بین الملل بشر8952
19000دکتر مجتبی بابایی / دکتر حسن باباییبهره برداري از سفره هاي زیرزمینی آب مشترك میان دولتها9086
17000ترجمه دکتر مهدي اسدزادهبشر ، تروریسم و مقابله با آنحقوق9173
14000حسین نوش آباديمباحث راهبردي در حوزه سیاست خارجی ، حقوق بشر9174
30000دکتر حبیب اهللا احمديمجموعه معاهدات بین المللی حقوق بشر9230
13000یب اهللا احمديدکتر حبآزادي مطبوعات در نظام حقوقی ایران9328

9000محمدرضا خراطیمصدق و حقوق بشر9473
17000/ سید محسن قائمی خرقژادمحمد لري ن»مقدمه اي بر فقه تمدن «قواعد فقه بشر دوستانه 9521
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12000دکتر سید احمد حبیب نژاد / عالیه اسمعیلی زادهحقوق فرهنگی اقلیت هاي قومی9684
20000ترجمه مهدي حاج زاده / مصطفی بوالحسنیدموکراسی مستقیم9718
17000ترجمه دکتر نجمه رزمخواهحقوق بشر و زیست فناوري تراریخت9725
22000دکتر سپنتا مجتهدزادهتاثیر اصول حقوق بشر دوستانه ي بین المللی9740
22000مریم عباچیمجموعه مقاالت حقوق کودك9777
41000دکتر رضا اسالمیآیا حقوق بشر9846
11000آرمین طلعتجنگ افزارهاي سبک و امنیت انسانی9899

12000دکتر مریم افشاري جنسیت و عدالت، مجموعه مقاالت کار10030

17000گیس منصوري دکتر فرنمسئولیت بین المللی دولتها ناشی از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی 10031
32000دکتر سید محمدرضا موسوي فرد مسئولیت کیفري گروههاي تروریستی و علل حمایت از آن 11275
20000دکتر علیرضا ابراهیمی اسالم و حقوق بشر 11302
45000دکتر ولی اله صادقی»در پرتو نظم نوین قوانین قوانین و مقررات در ایران«پیکار با تروریسم11391

عمومیحقوقکلیات 

توماننویسندهعنوان کتابکد

40000بادامچی/علی رنجبريابوالفضل دکتر حقوق مالی و مالیه عمومی2438
29000یداهللا حبیبیحقوق و قوانین معامالت دولتی3449
17000دکترمحمد رضا سعیدآباديبسوي جوامع دانش محور5722
11000دکتر محمد جواد جاویدت طبیعیعدال6188
58000عباس حسینیالمللیدر ایران و اسناد بینحقوق حیوانات 6682
15000یوسف ذوالفقاريحقوق آب6782
11000الیاس نوعی /محمد نوعینگاهی کاربردي به قوانین و مقررات جهانگردي و هتلداري8248
10000دکتر احمد رضا توحیدي/ سید محسن قائمیهاي لیبرالمبانی حقوق عمومی نظام8550
8000دکتر احمدرضا توحیدي/ فهیمه نعیمیساختار قدرت و دولت در پرتوي حقوق عمومی و نگرش اسالمی8647
15000احسان سامانیبررسی تراست در حقوق انگلیس و فقه امامیه8675
22000دکتر غالمرضا کامیار»ت به سبب منفعت عمومیسلب مالکی«حقوق اداري اموال8977

18000ترجمه مرتضی قاسم آباديحمایت از مال عمومی در فقه اسالمی8978
10000مالک رحمتیمفهوم ،مبانی و جایگاه مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس9163
13000/ وحید ملکیفریبا سنجري مقدمنیروهاي مسلح در نظام حقوقی ایران9252
9000هدیه سادات میر ترابی/سبحان طیبیاصول حقوق عمومی9325
62000ترجمه محمد مقتدرمبانی حقوق عمومی در غرب9374
19000سید محمد مهدي غمامی و همکاران1اندیشه هاي حقوق عمومی  ج9520

26000غمامی و همکارانسید محمد مهدي2اندیشه هاي حقوق عمومی  ج11249
10000الهام صدريLLMآشنایی با مقطع تحصیلی 9581
32000یداهللا حبیبیضوابط حاکم بر مدیریت اموال و دارائی هاي دولتی در ایران9610
15000دکتر محمد رسول آهنگران`بنیادهاي فقهی حقوقی نظم اجتماعی9891
10000سید ابوالفضل امامی میبدي / محمد حکیمی نژاد 1عمومی ج تآملی بر مبانی حقوق 9932

11000سید ابوالفضل امامی میبدي / محمد حکیمی نژاد2تآملی بر مبانی حقوق عمومی ج 9933
14000دکتر حسین رحمت الهی / دکتر امید شیرزادکمال گرایی و بی طرفی و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی 10443
5000دکتر غالمرضا کامیار / عرفان کامیاراندیشه هاي ماندگار در گستره حقوق و اجتماع 10848
24000دکتر حسین رحمت الهی  / دکتر احسان آقا محمد آقایی حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی 10855
14000جتبی انصاریان / سبحان طیبی دکتر متأسیس و جانشینی دولت ها 10860
20000دکتر محمد جواد رضایی زاده/ احسان اکبريدرآمدي بر ابعاد حقوقی سیاست هاي کلی نظام اداري10864
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20000کرمعلی محبتی توکل حقوق و تکالیف دانشجو معلمان 10996
23000دکتر صادق منتی نژاد حقوق مالیه اختصاصی 11152
ترجمه سید علیرضا شکوهیان / حامد ادریسیان / حیدر نظیم بازار بدون مداخله دولت (شناخت تغییرات نهادي )ت11191

سالمی 
40000

14000دکتر مهناز بیات کمیتکی / زین العابدین یزدان پناه حق بر سواد رسانه اي از تحلیل معنا تا تبیین مبنا11194
24000ایمان رحیمی نیت/ریحانه ملک زاده رود بنه»2-ه حقوق مالیاتی مجموع«حقوق کیفري مالیاتی11395

اساسیحقوق

توماننویسندهعنوان کتابکد

45000دکتر پوریاعسکري/دکتر امیرساعد وکیل قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی2606
22000دکترمحمد رضا حاتمیمبانی مشروعیت حکومت در شیعه3402
42000آیت اهللا عمید زنجانی)1مبانی حقوق اساسی(حقوق اساسی5009
17000آیت اهللا عمید زنجانی)2کلیات حقوق اساسی(حقوق اساسی4534
16000آیت اهللا عمید زنجانیهاي فقه سیاسیبایسته5362
31000دکتر حسن خسرويکراتیکوحقوق انتخابات دم5041

27000ترجمه دکتر محمد حسین جعفري / مهسا شعبانیریه حقوقیتفسیر و نظ6307
9000ترجمه دکترعلی اکبر گرجیآزادیهاي گروهی7326
22000دکتر احمد اسدیانتحوالت تفکیک قوا7327
11000دکتر سید حسن هاشمیحق  دادرسی منصفانه در شرایط اضطراري7800
17000دکتر محمد حسین جعفريقانون اساسی در ایران و آمریکا اصول حاکم بر تفسیر7996
28000محمد امین بهمنیقانون اساسی ایران از مشروطه تا امروز8041
17000دکتر حسن خسرويآشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران8165
17000دکتر داود قاسمیجستاري در حقوق اساسی8397
13000دکتر جوانمیر عبدالهی /معاذ عبدالهینسل زدایی فرهنگی8441
11000حمید رضا نوروزیان / محمد نوروزیانتحلیل جایگاه اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه8476
12000وحید ملکینقش رئیس جمهور در اجراي قانون اساسی8590

14000دکتر ونوس قره باغی/ دکتر محمد کاظم کاوه پیشقدمی کشورهاي عربحقوق اساسی و ساختار سیاس8860
13000محمدرضا دولت رفتار/مسلم آقایی طوقوظایف و اختیارات رئیس جمهور8870
14000دکتر رضا اسالمی / محمد مهدي کمال وندآزادي اجتماعات در نظام بین المللی حقوق بشر و سیستم حقوقی ایران8910
21000دکترسیده فاطمه فقیهیاخالق و حقوق اساسی8980
16000محمد تقی یعقوبی / مصطفی عزیزيبررسی حقوقی و تطبیقی مسئولیت سیاسی وزیران9084
17000فریبا سنجري مقدم / وحید ملکیپاسداري از قانون اساسی توسط رئیس جمهور9113
39000دکترعلیرضا داداش زادهت نظام جمهوري اسالمی ایرانحقوق اساسی و تشکیال9117
33000دکتر روح اهللا خلیلی نژاد2و1حقوق اساسی 9357
12000مصطفی عزیزي / محمد تقی یعقوبیبررسی نقش مردم در نظام مردم ساالري دینی9373
18000رجمه محمد حسین جعفري و همکارانت»مجموعه مقاالت «مطالعه تطبیقی تفسیر قانون اساسی 9897
35000دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکی1دولت حق بنیاد  ج9923
40000دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکی2دولت حق بنیاد  ج9924

35000دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکی3دولت حق بنیاد  ج9925
45000دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکی»گالینگور«1دولت حق بنیاد  ج10032
50000دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکی»گالینگور«2دولت حق بنیاد  ج10033
45000دکتر مهدي بالوي / دکتر مهناز بیات کمیتکی»گالینگور«3دولت حق بنیاد  ج10034
22000ترجمه دکتر سید مجتبی واعظی پسامدرن دولت  10279
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20000اکبر براري نظام حقوقی حاکم بر شرکتهاي دولتی و خصوصی سازي 10445
20000اشکان نعیمی حقوق اساسی اقتصادي اجتماعی و مبانی آن 10528
28000دکتر مقصود عبادي بشیر بررسی حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی 10782
13000ترجمه دکتر سعید خانی والی زادهحقوق اساسی تطبیقی ( دفتر اول : قانون اساسی ) 10823

19000ترجمه دکتر سعید خانی والی زاده حقوق اساسی تطبیقی (دفتر دوم : رئیس جمهور )10853

27000سید جواد میري رستمی شرح جامع قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 10928

18000دکتر مهدي مقدسی / احسان اکبريجایگاه حقوقی و صالحیت هاي شوراي عالی امنیت ملی 10993

17000دکتر سید حسین هاشمی حقوقی امورحسبیه ، مصلحت و احکام حکومتی  –بررسی فقهی 11252

-آمریکا-(ایرانبررسی تطبیقی نقش رئیس جمهور در شکل گیري قوانین11374

فرانسه و مصر)

17000وا امیریانشی

39000علی اکبر رنجبراننظریه حکومت و ورود در قلمرو حقوق خصوصی11375

51000نبی اله غالمیترجمه »دولت ها ، خشونت و فساد «جرم حکومتی11393

اداريحقوق

توماننویسندهعنوان کتابکد

19000بازقلعهمحمد وارستهدکتر هنگ الریجانی / دکترفرقانون مدیریت خدمات کشوري در نظم حقوقی کنونی6680
12000دکتر محمدجواد رضایی زادهحقوق اداري تطبیقی6783
38000یداهللا حبیبیشرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوري7696
37000دکتر علی بابایی مهر1حقوق اداري ج 8297
30000مهردکتر علی بابایی2حقوق اداري ج 8298

22000محمد شمعیقراردادهاي اداريحقوق مختصر 8451
15000دکتر جواد محمودي/ سحر اسکندري آلوقرهفرآیند تعقیب انتظامی اعضاي هیات علمی دانشگاه ها در ایران8471
99000محمد یزدان مهرتحلیلی بر قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري8662
10000مسلم میريچالش هاي اجراي احکام در دیوان عدالت اداري8953
35000ساعد شهسوارحقوق تخلفات اداري9190
16000دکتر روح اهللا خلیلی نژادحقوق اداري9327
21000دکترابراهیم موسی زادهدرآمدي بر حقوق اداري9432
14000دکتر عاطفه عباسی کلیمانییراندانستنی هاي کاربردي حقوق اداري ا9723
17000امیر حسن شادنوشدادرسی اداري در حوزه میراث فرهنگی9738

ترجمه دکتر خدیجه شجاعیان / دکتر نگین شفیعی حقوق اداري تطبیقی 10226

بافتی 
25000

15000دکتر سید مجتبی واعظی گفتارهایی در حقوق اداري10275

12000ترجمه روح اهللا موذنی »بخش قانون «ه کد عدالت اداري فرانسه ترجم10379

کارقوقح

توماننویسندهعنوان کتابکد

18000دکتر ابوالفضل رنجبريحقوق کار734
9000آزادي پورجعفرسازمان بین المللی کار5691
11000ترجمه علی رحمانیگفت و گوي اجتماعی در حقوق کار6784
10000دکتر علیرضا داداش زاده»نگاهی بر سیر تحوالت حقوق کار «حقوق کار 8416
8000دکتر جواد محموديگفتار هایی در حقوق کار ایران8484
12000دکتر ابراهیم تقی زاده / عبدالحسین صالحی منشآیین دادرسی در اختالفات کارگر و کارفرما8622
17000دکتر جواد محموديتارهایی در حقوق کار اتحادیه ي اروپاگف8643

بیمه و بانکیحقوق
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توماننویسندهعنوان کتابکد

18000عارفه مدنی کرمانیحقوق بیمه159
26000عبدالعظیم خروشیهاي غرامتحقوق بیمه، تعهدات در بیمه6681
10000مهدي منتظريمحمد نگاهی گذرا به حقوق بیمه8270
32000عبدالعظیم نجومینگرشی نو بر حقوق بیمه8520

40000دکتر سید محمد حسن مالئکه پور شوشتريبیمه مسوولیت مدنی8624
26000محسن شاه محموديحقوق بانکی8655
راد / دکتر سید ئی لحسین رضاکبري اباذري / دکتر عبداتحلیل فقهی حقوقی ضمان عاقله و مسوولیت بیمه 8667

حسین آل طاها 
12000

11000مهسا فرجان جم مصونیت بانک هاي مرکزي در حقوق بین الملل8674
20000محمد رضا مقیمیتحلیل و بررسی ابعاد حقوقی توقف بانک ه9049
20000دکتر رضا پرتوي زاده»ازدیدگاه فقهی و حقوقی «بیمه عمر 9098
دکتر حسن سلیمانی/ دکتر علی پور قصاب امیري / سید بیمه سایبر9177

محمد حسن خلخالی 
16000

12000شیوا موال کرمی / عمران نعیمیبیمه هاي مسئولیت مدنی شغلی و حرفه اي9381
11000امیر علی میرزایی پريحقوق کارت هاي اعتباري بانکی بین المللی9900

12000شعله هاشمی یمه در فقه ، حقوق و جامعه ي امروز ب10929

حقوق محیط زیست

توماننویسندهعنوان کتابکد

15000کیخانم دکتر بلمجموعه مقاالت محیط زیست5701
11000محمد مهدي رضوانی فرمقدمه اي بر سیاست گذاري زیست محیطی8028
40000دکتر علی بابایی مهر / حسین اسماعیل نسببردي حقوق محیط زیستمجموعه مهمترین اسناد کار8440
82000ترجمه دکتر محمدرضا حسینی / صادق جعفرزادهحقوق بین الملل انرژي و محیط زیست8615
14000علی مسعوديحقوق بین الملل محیط زیست8775
19000سبحان طیبی/دکتر بی تا آزاد بختدوستانهحفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بین الملل بشر8879
22000دکتر فریبا مشیرپورفن آوري هسته اي و حفاظت از محیط زیست9050
24000دکتر ژانت بلیکحفاظت از حیات وحش از دیدگاه حقوق بین الملل9063
42000رجمه پیمان نمامیان /سبحان طیبیت»جرم شناسی محیط زیست وعدالت زیست محیطی«جرایم علیه طبیعت 9074
10000دکتر مسعود راعی دهقی/حسین عبدوسسازو کارهاي نظارت بر اجراي تعهدات زیست محیطی دولتها9159
22000ترجمه سبحان طیبیمحیط زیست جهانی و حقوق بین الملل9253
19000بحان طیبیمونا دوانلو / س»متون تخصصی «حقوق محیط زیست 9458
31000دکتر سمیرا محسن پورسرمایه گذاري خارجی و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل9502
18000سبحان طیبیدیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل توسعه پایدار9566
14000محمدرضا بنایی / وحید قاسمیجزایر مصنوعی9722

19000راضیه قربانی / دکتر علی پورقصاب امیريق جهانی بیمه محیط زیست در توسعه پایدارنقش صندو9880
15000دکتر سبحان طیبی / دکتر مریم اسماعیلی فرد ترجمه دیپلماسی محیط زیست در پرتو مذاکرات و تصمیم سازي هاي بین المللی 10088
18000دکتر مونا آقاسعید کشفی و گاز حقوق محیط زیست و توسعه پایدار صنعت نفت10927
24000کیوان ابراهیمی ارمی / سید یاسر شریفی قلعه سريمجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و محیط زیست 10998
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شهري و شهرسازيحقوق

توماننویسندهعنوان کتابکد

42000اردکترغالمرضا کامیحقوق شهري و شهرسازي3471
8000ترجمه دکترحمیدرضا عامريزیست بوم در اسناد سازمان ملل متحد4720
16000دکتر فرهنگ الریجانیروابط شورا و شهرداري5365
30000دکتر سید محسن بهشتیانتملک اراضی توسط شهرداریها6305
25000دکتر محمدجواد رضایی زادهحقوق برنامه ریزي شهري7164
35000غالمحسین عبدالهیمحشاي قانون شهرداري8603
13000دکتر محمد امین وحدانی نیامسئولیت مدنی شهرداري در طرح تملک8653
9000سعیده صالحینقدي بر قانون پیش فروش ساختمان9233
34000دکتر غالمرضا کامیارشهر در پرتو رویه قضایی9635
21000محمد بافهملیت مدنی دولت و شهرداري هامسئو9815

16000نسرین عسگري/وحید ملکیتملک اراضی توسط نیروهاي مسلح9838
9907droit administratifdesbiens28000دکتر غالمرضا کامیار

22000محمدي ناصرآقا نگاهی نو جرم دریافت وجه غیر قانونی از مردم توسط دولت و شهرداري ها11126
مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداري در حوزه شهرداري ها و 11177

شوراهاي اسالمی شهر 

120000دکتر امید محمدي میالسی 

حقوق شهروندي 

توماننویسندهعنوان کتابکد

13000فاطمه شجاعیحقوق شهروندي مجرمان پس از دوران محکومیت9054
5000دکتر غالمرضا کامیارر و حقوق شهروندي شه10409

حقوق بین الملل ورزش و فوتبال

توماننویسندهعنوان کتابکد

8000دکتر اسالم مندنیجرم شناسی ورزشی8605
20000دکتر امیر ساعد وکیلحقوق بین الملل ورزش و فوتبال8658
16000حمیدرضا اکبر پور »فیفا«فدراسیون بین المللی فوتبال 9584
13000امین پازوکی / رمضان دهقان معافیت از مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی 9879

حقوق انرژي و نفت

توماننویسندهعنوان کتابکد

زیر چاپدکتر عباس تدینیحقوق استخراج نفت از دریاها319
10000شترجمه علی اکبر سیاپومقدمه اي بر حقوق انرژي8891
33000دکتر سید علی ادیانیحقوق و قراردادهاي نفت و گاز8986
14000خشایار اسفندیاري فرحقوق بورس انرژي8892
16000اسالم افضلی»درکشورهاي عضو اوپک«دولت ها و شرکت ها ي ملی نفت9057
14000ح اله خلجیرومسئولیت مدنی شرکت هاي نفتی دولتی در حقوق ایران9102
12000الهه اخباريتوازن منافع طرفین در قراردادهاي بین المللی نفتی9170
26000دکتر فرزانه سریرتحوالت قراردادهاي باالدستی صنعت نفت و گاز ایران9189
12000محمد جوان پهلوانمقدمه اي بر تبیین حقوقی بیمه نفت9268
13000حسین قربانیان / مریم شفیعی خواهی حاکم بر قراردادهاي نفتینظام حقوق9472

11000دکتر حسن سلیمانی /شهال شاهسونیتحلیل حقوقی قراردادهاي بی . او تی9498
23000دکتر علیرضا مشهدي زادهبررسی حقوقی قراردادهاي آتی و اختیار در بازارهاي نفت خام9499
16000سیده کویستان شریفیثار قراردادهاي نفتی سنتی و الکترونیکیماهیت و آ9716
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10000میثم اقبالی / لیال لباف قاسمی زوارهرژیم حقوقی میادین مشترك نفت و گاز حوزه خلیج فارس9721
11000نسرین عنایتیسازمان کشورهاي صادرکننده نفت(اوپک)و گاز(اوجک)9760

با تاکید بر قضیه ي «ع در رویه ي دیوان بین المللی دادگستري دفاع مشرو10859

»سکوهاي نفتی

16000دکتر امیر حسین ملکی زاده 

14000دکتر محمد ساردوئی نسب / علی زندي قراردادهاي امتیازي مدرن نفت و گاز 11179

حقوق مالکیت فکري

توماننویسندهعنوان کتابکد

7000دکتر امیرساعدوکیلکیت فکريحمایت از مال2911
24000شیرزاد اسالمیمجموعه قوانین مالکیت فکري5039
7000دکتر بهنام حبیبیحقوق فولکلور (فرهنگ عامه)5663
7000زادهحسین مهديدکترثبت آثار ادبی و هنري5689
9000دکتر حسین کریمیعالئم تجاري در حقوق ایران6083
11000محمد صدیق رحمانیحقوق مالکیت فکري سازمانهاي پخش صدا و تصویر6247
11000دکتر سید عباس حسینی نیکحقوق تالیف و نشرسیاسیت جنایی ایران در حمایت از 7578
8500المیرا باباییعالمت تجاري و ضمانت اجراي مدنی8339

27000ترجمه حمیدرضا دانش ناري /سید امین روح االمینیريسرقت و کالهبرداري مالکیت فک8617
8000سارا حاجی زادهاحتکار اختراع8633
12000دکتر پژمان محمدي / مرضیه شرقیقلمروي عمومی در حقوق مؤلف8826
15000دکتر سید عباس حسینی نیککلیات حقوق نشر8983
9000مبشريژالهسهم منصفانه در اموال فکري9150
15000نیره غالمحسینحقوق مالکیت فکري و حمایت از صنایع دستی در نظام بین الملل9160
15000نعیمه سادات موسويحقوق پدید آورندگان نرم افزارهاي رایانه اي9371
22000دکتر سید عباس حسینی نیکمبانی نظري و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنري9708
16000دکتر فاطمه پورمسجدیان ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه اینترنتی 9868
15000بهنام اکبري / حامد انصاري مقدممبانی جرم انگاري در حقوق مالکیت فکري9888

18000حامد نجفی گام ابتکاري در حقوق اختراعات 10329

48000ر هدي غفاري / فرزاد باباخانی ترجمه دکتاصول اساسی حقوق رسانه ها 10368
32000انجمن علمی حقوق مالکیت فکري ایران گفتارهایی در حقوق مالکیت صنعتی 10804
25000دکتر سید عباس حسینی نیک حقوق نشر 10856
14000نگار مرادي / دکتر رضا وصالی محمودتضعیف شهرت عالمت تجاري 11067

فقهمتون و قواعد 

توماننویسندهعنوان کتابکد

25000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللاقواعد فقهیه جلد اول3433
30000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا قواعد فقهیه جلد دوم3434
65000لطفیدکتراسداهللامباحث حقوقی شرح لمعه1989
80000لطفیهللادکتراسداترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه2336
8000موسوي بجنورديآیت اهللا آیت اهللاعقد ضمان 3435
سیدعباس حسینی نیک  / دکتر ابوالفضل دکترترجمهمباحث حقوقی لمعه دمشقیه 3802

احمدزاده 
23000

42000دکتر عیسی والیی مباحثی از اللمعه الدمشقیه 6249
12000لطفیکتراسداهللادموجبات و مسقطات ضمان قهري1468
24000دکتر ابوالقاسم گرجیمبانی حقوق اسالمی4926
29000حسینی دکتر سید عباس/رزمجوییحبیب اهللا ترجمه المتعاقدین ـ مکاسبشروط4927
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نیک

دکتر سید عباس حسینی /رزمجویی حبیب اهللا ترجمهمعاطاه ـ مکاسبکتاب البیع 6190

نیک
23000

34000آیت اهللا عمید زنجانیآیات االحکام5036
27000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا )1فقه مدنی(5144
17000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا )2فقه مدنی(5526
موسوي بجنوردي / دکتر سید سید محمد آیت اهللامباحث حقوقی تحریرالوسیله 6306

عباس حسینی نیک 
45000

موسوي بجنوردي / دکتر سید سید محمد آیت اهللا ترجمه مباحث تحریرالوسیله 6930
عباس حسینی نیک

55000

4000يبجنورديموسوسید محمد اهللا تیآفروع اجمالی صالت 5793
68000محسن دیبانژادمتون فقه کاربردي8060
19000عزیزاللهیمهدي محمد دکتر تحریر المکاسب8271
41000کرمانی دکتر محمد رضا عزیزاللهیفقه تطبیقی و استداللی8572
22000ترجمه دکتر محمد نبی پور/دکتر علی اکبر ایزدي فردقصاص و دیات در دین اسالم8634
8000مهدي براتی میاب»اصل شخصی بودن مجازات ها «قاعده وزر8691
16000بهنام دارابیلمنهاجاتکملۀتحریر مبانی 8817
26000کرمانی دکتر محمد رضا عزیز اللهیتلخیص المکاسب8856
19000دکتر مصطفی پرتويبررسی تطبیقی مفهوم و آثار ابراء در فقه و حقوق موضوعه8906
33000دکتر سعید خردمندي»1ج«ة الوثقی شرح فقهی و حقوقی العرو9059
14000مصیب سرخانی / نرگس محبوبیی فقهی و حقوقی قاعده اقراربررس9182
18000/ هادي شکري دکتر ابراهیم موسی زاده»حقوق عمومی و حقوق بین الملل «متون فقه 9431
24000کرمانی دکتر محمدرضا عزیزاللهی2فقه و حقوق تطبیقی و استداللی ج9543
دکتر احسان علی اکبر بابوکانی/ دکتر مرتضی طبیبی حقوقی رسانه ي گمراهی–واکاوي احکام فقهی 9613

جبلی
26000

15000محسن واثقیتحلیل فقهی و حقوقی شرط بنایی در حقوق ایران و اسالم 9616
26000کرمانی دکتر محمد رضا عزیزاللهیآیات االحکام تطبیقی9753

26000تر فهیمه ملک زاده دکقواعد فقه خانواده 10407
17000ابراهیم شفیعی سروستانی »دیه و قصاص زنان «فقه تطبیقی استداللی 10411

15000فهیمه تقوي مندنی / مهردادزمانی قوانین موضوعه ایران در آیینه قرآن 10550
26000موسوي سید مختار»منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه و حقوق فطري«نظام حقوقی قرآن 10744
34000عبداهللا مختاري / امیر بارانی بیرانوند»المنهاجتکملۀعن مبانی «کشف االحتجاج 10862
25000کرمانی دکتر محمدرضا عزیزاللهیترجمه ترجمه و شرح تطبیقی لمعه10877
28000ترجمه دکتر سید علیرضا فروغی فقه استداللی ؛ مباحث شروط مکاسب11280

مرتضی نجف آبادي /دکتر روشنعلی شکاريترجمه قواعد فقه81137
فراهانی

19000

73000مهدي طاهري دلخوش/علی الواري/عبداهللا مختاري»از اول جهاد تا آخر جعاله«عناوین الفقه11398

101000مهدي طاهري دلخوش/علی الواري/عبداهللا مختاري»از وصیت تا قصاص«عناوین الفقه11399

اصول فقه

توماننویسندهعنوان کتابکد

9000دکتر محمود گودرزيآیین استنباط در حقوق اسالمی1290
19000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا علم اصول3436
18000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا استصحاب (شرح کفایه)5008
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47000هادي رحمانیوزر21آموزش اصول فقه در 8677
36000مرتضی رحمانیان / شهرام رحمانیآموزش اصول فقه8857
28000رمهدي آزادپواصول فقه منظم8872
15000سید مهدي جوکار/ مجید رضا عرب احمديدرسهایی از اصول استنباط در حقوق اسالمی9001
17000سید مصطفی مومنیاصول فقه در نظم نوین9161
15000دکتر سید علیرضا فروغی»اصول فقه «منطق استنباط 9902

23000دکتر فهیمه ملک زاده قواعد کاربردي اصول فقه 10997

22000دکتر عبدالرضا علیزاده مباحثی از اصول فقه استداللی و کاربردي 11103

52000ادي دکتر مظاهر نامداري موسی آبمباحث حقوقی اصول فقه 11192

29000دکتر مظاهر نامداري موسی آبادي آسیب شناسی استناد به قواعد تکوینیات دراستنباط احکام 11251

دکترمرتضی طبیبی /دکتراحسان علی اکبري بابوکانیاصول فقه پیشترفته11365

جبلی

68000

رویه قضایی

توماننویسندهعنوان کتابکد

25000سید محمدرضا حسینیقضاییقانون مدنی در رویه1516
34000سید محمدرضاحسینیقانون دادرسی مدنی در رویه قضایی2053

23000سید محمدرضاحسینیقانون مجازات اسالمی در رویه قضایی2458
18000مصطفی اصغرزاده بنابمحشّاي آراء وحدت رویه حقوقی2521
18000مصطفی اصغرزاده بنابزائیمحشّاي آراء وحدت رویه ج2522

47000بابک ایرانی1مجموعه نظرهاي مشورتی جزایی ج 2939
12000بابک ایرانی2مجموعه نظرهاي مشورتی جزایی ج 4871
50000بابک ایرانیحقوقی-مجموعه نظرهاي مشورتی 2604

23000قوه قضائیهمعاونت آموزشاشتراك نظرهاي قضایی در مسائل مدنی6302
17000سید محمدرضا حسینیتفسیر قضایی قانون امور حسبی6677
42000سید محمد رضا حسینیرویه هاي قضایی حاکم بر مقررات وقف8045
13000احسان سامانیبررسی فقهی حقوقی وقف از سوي و  بر اشخاص حقوقی8887
47000ش ستوده جهرمیسروحقوق در قضا قاضی در قضا8965
14000یفعلی القاصی مهر/ ارسالن اشرانشست هاي قضایی دادگستري استان فارس9216
21000رشید رشیديمراجع شبه قضایی9467

مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداري در حوزه شهرداري ها و 11177

شوراهاي اسالمی شهر 

120000دکتر امید محمدي میالسی 

اندیشه هاي حقوقی

توماننویسندهعنوان کتابکد

17000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا حقوق خانواده-1هاي حقوقی اندیشه4126
17000موسوي بجنورديسید محمد آیت اهللا مدنی کیفري-2هاي حقوقی اندیشه4532
9000ر امیر حسین فخاريدکتتجارت-3هاي حقوقی اندیشه4533
28000دکتر ابوالقاسم گرجیـ مفاهیم بنیادین4هاي حقوقی اندیشه5007
11000دکتر مهدي شهیديـ مقاالت حقوقی5هاي حقوقی اندیشه3426
10000دکتر علیرضا فیضـ عرف و اجتهاد6هاي حقوقی اندیشه5038
9000دکتر سید فضل اهللا موسويالمللبینـ حقوق 7هاي حقوقی اندیشه7237

24000دکتر محمد جاللی / دکتر محمدرضا ویژه »تقدیم به دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی«اداريحقوق –8قی اندیشه هاي حقو7591
40000پروانه اسپهبدي »یادنامه دکتر محمود آخوندي اصل «یاد ایامی 11068
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مقاالت حقوقی

توماننویسندهعنوان کتابدک

15000کیخانم دکتر بلمجموعه مقاالت محیط زیست5701

67000دکتر همایون مافیمجموعه مقاالت منتخب در حقوق تجارت بین الملل9500
19000سید محمد مهدي غمامی و همکاران1اندیشه هاي حقوق عمومی  ج9520
22000مریم عباچیكمجموعه مقاالت حقوق کود9777
18000ترجمه محمد حسین جعفري و همکاران»مجموعه مقاالت «مطالعه تطبیقی تفسیر قانون اساسی 9897

12000دکتر مریم افشاري ، جنسیت و عدالت مجموعه مقاالت کار10030

30000فرهاد شاهیدهترجمه دکتر عباس شیخ االسالمی / »مجموعه مقاالت«آینده جرم شناسی 10766
24000کیوان ابراهیمی ارمی / سید یاسر شریفی قلعه سريمجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و محیط زیست 10998

سواالت طبقه بندي شده (موضوعی)

توماننویسندهعنوان کتابکد

50000عبداللهیدکتر افشینسؤاالت طبقه بندي شده آیین دادرسی کیفري8500
42000دکتر حمید ابهريآیین دادرسی مدنیسؤاالت طبقه بندي شده 1988
30000محمد وارسته بازقلعهدکتر حقوق اداريسؤاالت طبقه بندي شده 2517
34000محمد وارسته بازقلعهدکتر حقوق اساسیسؤاالت طبقه بندي شده 2518
55000رضا شکريدکتر وق تجارتحقسؤاالت طبقه بندي شده 2530
32000رضا شکريدکتر حقوق جزاي اختصاصیسؤاالت طبقه بندي شده 1708
43000رضا شکريدکتر حقوق جزاي عمومیسؤاالت طبقه بندي شده 1700
52000دکتر میترا ضرابیحقوق مدنیسؤاالت طبقه بندي شده 2441
28000دکتر اسد اهللا لطفیون فقهمتسؤاالت طبقه بندي شده 1960
43000نسرین ترازيدکتر بین الملل عمومیسؤاالت طبقه بندي شده 3911
33000نسرین ترازيدکتر متون حقوقیسؤاالت طبقه بندي شده 5010
14000امیر آذربادامور حسبیسؤاالت طبقه بندي شده 5037
28000لطفیدکتراسداهللا»اصول فقه«هاي طبقه بندي شدهنکات و تست2529
21000دکتر ابوالفضل احمدزاده»اصول فقه«هاي طبقه بندي شده تست6676
18000قاسم باقري»جزاي عمومی«سوال حقوق80481000
52000محسن دیبانژاد/ ناصر کریمی)3و2و1مجموعه سواالت تالیفی حقوق جزاي اختصاصی (8976
34000پوریا محمد طاهريمجموعه سواالت آیین دادرسی کیفري9143
33000صبورفتحی»حقوق ثبت«مجموعه سواالت 9304
18000دکتر آرمین طلعتسواالت طبقه بندي شده حقوق بین الملل خصوصی9618
38000بهامین بابایی شاهاندشتیدکتر محمد نبی پور / سید مجموعه تست هاي طبقه بندي شده آیین دادرسی کیفري9894
15000سید جالل حسینی پورمجموعه تست هاي تالیفی و سراسري اصول فقه9901

16000جواد رستمیمجموعه سواالت جرم شناسی با پاسخ تشریحی10537

مجموعه آزمونها

توماننویسندهعنوان کتابکد

75000زادهتر ابراهیم تقیدکقضاتاستخداممجموعه آزمون هاي1807
نایابرحمان عمروانیدکتر مشاوران حقوقیمجموعه آزمون هاي3231
70000دکتر ابراهیم تقی زادهوکالتمجموعه آزمون هاي2181
6500/ دکتر ابوالفضل احمدزادهنیکحسینیسید عباس دکتر 4تا 1متون فقه مجموعه آزمون هاي4257
105000رضا شکريدکتر حقوق خصوصیه آزمون هايمجموع1145
70000رضا شکريدکتر (با قانون جدید )حقوق جزا و جرمشناسیمجموعه آزمون هاي1170



29فهرست کامل آثار حقوقی مجد 

85000نسرین ترازيدکتر حقوق بین المللمجموعه آزمون هاي4530
99000محمد وارسته بازقلعهدکتر حقوق عمومیمجموعه آزمون هاي4531
مسلم قزل بیگلو/ جواد مصلحی / مرتضی شش بلوکی / مجموعه سواالت مصاحبه علمی و ازمون تشریحی قضاوت8350

میثم عشقی 
77000

47000فرهاد منصوريمجموعه آزمون هاي دکتري حقوق خصوصی8480
57000محسن دیبا نژادمجموعه آزمون هاي دکتري حقوق جزا و جرم شناسی8479
48000حیدر پیريمجموعه آزمون هاي دکتري حقوق بین  الملل8477
50000مسعود معصومیمجموعه آزمون هاي دکتري حقوق عمومی8478

33000دکتر فرزانه سریر / محمد جوان افشون مجموعه آزمون هاي مشاوران حقوقی (وکالت )10467

35000صبور فتحی رسمی مجموعه آزمونهاي انتخاب سردفتران اسناد 10869
29000دکتر نسرین ترازي آزمونهاي جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 11403
39000دکتر رضا شکريآزمونهاي جدید کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی 11404
32000دکتر رضا شکري آزمونهاي جدید کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 11405
31000دکتر محمد وارسته بازقلعه جدید کارشناسی ارشد حقوق عمومی آزمونهاي11406

مجموعه نکات / درس نامه هاي حقوقی

توماننویسندهعنوان کتابکد

8000زهره افشار قوچانی1قانون، نکته، آزمون حقوق مدنی6303
35000ماهور نصیري3و2و1جموعه پشتیبان آیین دادرسی مدنی م7492
70000مصطفی مدرسی چهار طاقی)8تا 1تیک حقوق مدنی ( 78417
17000علی مجددرس نامه حقوق تعهدات8011
23000مژگان امیري عارف /محمود واحديدرس نامه آیین دادرسی مدنی8059
35000محسن دیبا نژاددرس نامه حقوق جزاي اختصاصی8143
10000محسن دیبا نژادزاي عمومیدرس نامه حقوق ج8152
39000امین حقیقت»به زبان انگلیسی «درس نامه متون حقوقی 8252
15000مسعود معصومیدرس نامه حقوق اداري8619

22000عاطفه عباسی کلیمانی/ عاطفه اکبريدکتر خود آموز حقوق جزاي اختصاصی8673
50000سید مسعود حسینی گلیردنهاي قضاوت و وکالتمجموعه قوانین خاص آزمو8840
13000احسان پهلوانی فرد/ جواد توکلی طرقیخود آموز قوانین موجر و مستاجر9004
15000عاطفه عباسی کلیمانی/ عاطفه اکبريدکتر خود آموز حقوق جزاي عمومی9032
19000مهدي تلباخود آموز حقوق اساسی9332
42000مهدي تلباآزمون یار آیین دادرسی مدنی9360
34000سامان عسکريمجموعه نکات طبقه بندي شده حقوق مدنی9516

25000ابراهیم علی عسگري 1شرح و خود آموز نموداري اصول فقه مظفر 10783
19000ابراهیم علی عسگري 2شرح و خود آموز نموداري اصول فقه مظفر 10784
16000محمد اسدي درس نامه متون فقه 10711

کارتهاآزمون 

توماننویسندهعنوان کتابکد

5000دکتر میترا ضرابی1ج»اشخاص«آزمون کارت حقوق مدنی9217
9000کتر میترا ضرابید2ج»اموال ومالکیت«آزمون کارت حقوق مدنی9218
11000دکتر میترا ضرابی3ج»بخش اولتعهدات «آزمون کارت حقوق مدنی9219
12000دکتر میترا ضرابی4ج»تعهدات بخش دوم«آزمون کارت حقوق مدنی9220
8000دکتر میترا ضرابی5ج»الزامهاي خارج ازقرارداد«آزمون کارت حقوق مدنی9221
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9000دکتر میترا ضرابی6ج»خانواده «آزمون کارت حقوق مدنی 9222
9000دکتر میترا ضرابی7ج»بخش اول1عقودمعین«آزمون کارت حقوق مدنی9223
9000کتر میترا ضرابید8ج»بخش دوم1عقودمعین«آزمون کارت حقوق مدنی9224
8000دکتر میترا ضرابی9ج»بخش اول 2عقودمعین«آزمون کارت حقوق مدنی9225
10000دکتر میترا ضرابی10ج»بخش دوم2ینعقود مع«آزمون کارت حقوق مدنی9226
11000دکتر میترا ضرابی11ج»شفعه،وصیت وارث «آزمون کارت حقوق مدنی9227

فرهنگ و دانشنامه حقوقی

توماننویسندهعنوان کتابکد

35000دکتر محمدتقی رفیعیجیبی-»مجد«فرهنگ حقوقی 893
40000ملک زادهدکترفهیمهدادرسی (کیفري ـ مدنی)ناصطالحات تشریحی آیی5662
25000دکتر فهیمه ملک زادهاصطالحات تشریحی حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)5901
27000مسعود احسن نژاداصطالحات اساسی حقوق7674
85000دکتر محمد تقی رفیعیوزیري-فرهنگ جامع حقوقی مجد 8680

6000فتوت نصیري سواد کوهینایی با اصطالحات حقوقیآش8909
40000مسعود قلعه نوییفرهنگ لغات و اصطالحات حقوق مدنی9276
225000دکتر فهیمه ملک زادهجلدي4دوره»حقوق مدنی «دانشنامه حقوقی 9379
12000عاطفه افکاريکاربردي ترین لغات و اصطالحات حقوقی9443
25000غالمحسین عبدالهیفرهنگ لغات و اصطالحات شهر و شهرداري9564
16000ترجمه دکتر آزاده مهرپویان / سمیه آزاديواژه نامه توصیفی دیپلماسی فرهنگی9609
50000دکتر فهیمه ملک زاده»حقوق جزا «دانشنامه حقوقی 9662
65000دکتر فهیمه ملک زاده»مدنی –ی کیفري آیین دادرس«دانشنامه حقوقی 9677

16000ترجمه محمد جعفر ساعد دانشنامه حقوق اخالق زیستی 10538
15000دکتر عاطفه عباسی کلیمانی واژگان تخصصی حقوق کیفري10870
35000هدیه نصیري فرانسه )–فرهنگ حقوقی ( فارسی 11196

تون حقوق انگلیسیم

توماننویسندهکتابعنوان کد

731Gcse law38000براوون

Gsceترجمه 864 law 22000رحیمی خجستهحسین دکتر ترجمه

1706A level Law24000مارتین هانت

Aترجمه3962 level Law 40000دکتر محمدتقی رفیعیترجمه

Aمتن درسی 5961 level Law30000مارتین هانت

Aمتن درسی ترجمه 5962 level Law،15000ترجمه دکتر محمدتقی رفیعیهانت

2182law made simple34000پادفیلد

lawترجمه 3444 made simple 74000آریان کلوربهرام

privateترجمه (انگلیسی براي دانشجویان حقوق خصوصی)4125 law32000/ شهرام میهمی مهدي میهمیترجمه دکتر

1Anمتون حقوقی4446 Intoduction to Law26000/ حبیب اهللا نژندي منش دکتر محمد علی صلح چی

Anترجمه متون حقوقی4869 Intoduction to Law حبیب اهللا نژندي صلح چیدکترمحمد علیترجمه /
منش

22000

2Anمتون حقوقی6545 Intoduction to Law19000ي منش/ حبیب اهللا نژنددکتر محمد علی صلح چی

Anترجمه متون حقوقی 7865 Intoduction to Law2 حبیب اهللا نژندي /دکتر محمد علی صلح چیترجمه

منش

13000

7673Immunity of heads of state12000دکتر حسین مهدي زاده

16000آریان کلوربهرام بایسته هاي متون حقوقی ( حقوق کیفري )7698

13000آریان کلوربهرام ته هاي متون حقوقی ( حقوق عمومی )بایس7868
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25000دکتر داود اندرزمتون حقوقی انگلیسی7846

Alevelترجمه تحت اللفظی 8975 law2( بخش جزایی ) 21000محمد امین عاقلی نژادترجمه

Alevelترجمه تحت اللفظی 8988 law1( حقوق قراردادها) 19000د امین عاقلی نژادمحمترجمه

26000لیال نیک نسب1زبان انگلیسی عمومی 9326

18000دکتر محمدرضا عزیزاللهی کرمانیمتون حقوقی تطبیقی9352

17000لیال نیک نسب2زبان انگلیسی عمومی 9713

10277A level Law»1 17000مارتین هانت پیام نور -»4تا

8000فاطمه رضائی پور نگلیسی براي دانشجویان حقوق ا10502

»شومیز«قوانین جیبی 

توماننویسندهعنوان کتابکد

16000دکترسید عباس حسینی نیک)5231(سیمی 98قانون مدنی9
11000حسین ساعتچی یزدي)5225(سیمی 98قانون صدور چک155
11000محمود رمضانی)5213(سیمی98قانون امور حسبی 316
12000حجت دولتشاه)5236(سیمیمنشور سازمان ملل متحد355
26000پورصادق شفیعی)5223(سیمی 98قانون شهرداري356
20000حسین ساعتچی یزدي)5216(سیمی 98قانون تجارت357
16000حسین ساعتچی یزدي)5226(سیمی 98کار قانون 358
19000دکتر سید عباس حسینی نیک)5224(سیمی 98راهاي اسالمیقانون شو732
9000نیکدکترسید عباس حسینی)5210(سیمی 98قانون اساسی 865
13000جعفريسرهنگعمومیوظیفهخدمتقانون505

18000عارفه مدنی کرمانی)5219(سیمی 98قانون خانواده 1064

11000حسین ساعتچی یزدي)5232یمی (س98قانون موجر و مستاجر1084
32000دکترحمیدابهري)5217(سیمی 98قانون ثبت اسناد و امالك1287
14000محمد حسین قشقایی)5215(سیمی 98قانون تأمین اجتماعی1288
23000حسین ساعتچی یزدي)5209(سیمی 98قانون آیین دادرسی مدنی1313
20000حسین ساعتچی یزدي)5227(سیمی98م قانون مالیاتهاي مستقی1314
19000حسینعلی امیري)5237(سیمی 98مربوط به ضابطین دادگستريقوانین1372
16000سرهنگ جعفري)5221(سیمی 98قانون جرایم نیروهاي مسلح1373
15000مطلب دوستدار)5229(سیمی 98قانون مطبوعات1394
زیر چاپله حبیبییداقوانین اموال دولتی1469
22000دکتر سید عباس حسینی نیکقانون اساسی مدنی2178
38000محسن عباسی مقرّب)5228(سیمی 98قانون مالی، محاسباتی2410
14000جواد صفائی مهر)5214(سیمی 98قانون بیمه 2411
19000اینالومجید)10890( سیمی 98قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی 2525
29000مقربمحسن عباسی)5235(سیمی 98و بانکیومقررات پولیقوانین2532
زیرچاپعباس مبارکیانقوانین زمین و مسکن در بودجه2605
5000محمد مکینقانون شرایط عمومی قراردادهاي تجاري3282
14000ازقلعهمحمد وارسته ب)5212(سیمی 98قانون مدیریت خدمات کشوري5042
27000نیکدکتر سید عباس حسینی(مجازات)98کیفريکاربرديقوانین5128
15000فرح ناز پروین)5218(سیمی98قانون ثبت احوال5129
6500بازقلعهه محمدوارست)5445(سیمی98قا نون شوراهاي حل اختالف5191

17000هوشنگ شامبیاتیدکتر )7613(سیمی 98مجازات اسالمیقانون جدید7497
14000شامبیاتیدکترهوشنگ98آیین دادرسی کیفري قانون جدید 7498
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11000حسین ساعتچی یزديالیحه قانون تجارت8054
4000حمید عسکري پورقانون مواد مخدر8556
6000امین ثمريشرایط عمومی پیمان ، موافقت نامه9121
13000حسین شاکريسید )10756نظارت بر رفتار قضات (سیمی قانون 9380
8000دکتر سید عباس حسینی نیکقوانین و مقررات حقوق نشر کتابمجموعه 9390
11000مجید اینالو / مهدي ریاضیقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز9678
12000هادي هاشمیانقانون شوراهاي حل اختالف9845
14000عباسی مقرب )97قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( قانون بودجه 9928

11000حبیب اهللا رزمجویی )10889قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(سیمی 10867
7500کیوان ابراهیمی ارمی مجموعه قوانین و مقررات کاربردي عمومی مربوط به قراردادها 11182
20000المیرا نقی زاده باقیوانین کاربردي پزشکی ، دارویی و بهداشتیمجموعه ق11134
6000عارفه مدنی کرمانیمجموعه قوانین اجراي احکام11135
7000عارفه مدنی کرمانیمجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طالق11136
16000حمیدعسکري پورمجموعه قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی11137
8000شقایق اکبري مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به کاربري اراضی11138

»گالینگور جیبی«تخصصیمجموعه قوانین 

توماننویسندهعنوان کتابکد

65000نیکدکتر سید عباس حسینی1398مجموعه قوانین کاربردي (گالینگور) 3440
74000حمدتقی رفیعیدکتر م1398مجموعه قوانین حقوق خصوصی 7494
82000امیر اعالیی نسب1398مجموعه قوانین حقوق عمومی 7495
73000دکتر همایون مافی1398مجموعه قوانین حقوق بین الملل7799
78000المیرا نقی زاده باقی1398مجموعه قوانین حقوق جزاو جرمشناسی 8019
48000اس حسینی نیکدکتر سید عبمجموعه قوانین همراه حقوقی9839
33000دکتر سید عباس حسینی نیکمجموعه قوانین همراه کیفري9840

»نموداري «قوانین 

توماننویسندهعنوان کتابکد

17000جواد نیکبختی»جدول بندي شده «قانون آیین دادرسی کیفري8912
23000تیجواد نیکبخقانون مجازات اسالمی ( جدول بندي شده )8991
25000سعید جوانشیر سرابیقانون مجازات اسالمی در آیینه نمودار9080
22000زهرا عبادينکته نمایی قانون آیین دادرسی کیفري9034
13000مهدي تلباقانون آیین دادرسی مدنی ( نموداري )9186
18000مهدي تلباقانون تجارت نموداري9269

شومیزوعه قوانین قطع وزیري مجم

توماننویسندهعنوان کتابکد

زیر چاپعباس پورهاشمیالمللمجموعه قوانین حقوق بین1969
85000دکتر محمد بلغاري98مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی1411
49000عباس مبارکیان98قوانین و مقررات اراضی2523
36000عباس مبارکیان98شهري زمینومقرراتقوانین2524
15000پورريکحمید عسمجموعه قوانین مواد مخدر2519
84000یوسفی محلهابراهیم /نصراهللا قهرمانی دکتر 98قوانین مربوط به وکالت2603
16000دکترغالمرضاکامیارمجموعه محشاي قانون صدور چک2862
8000حجاریاندکترمحمد حسن قانون جزاي چین3428
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24000شیرزاد اسالمیمجموعه قوانین مالکیت فکري5039
45000اصلی عباسیدکترترجمه قانون مجازات آلمان5721
8500امید سلسله ذاکريقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه6276
7000امید سلسله ذاکريمحشاي قانون دیوان محاسبات کل کشور6277
19000بازقلعه محمد وارستهدکتردکترفرهنگ الریجانی / قانون مدیریت خدمات کشوري در نظم حقوقی کنونی6680
22000/ ابوالفضل سدره نشین منشدکتر محمدرضا الهیمحشاي قانون جرایم رایانه اي7277
38000یداهللا حبیبیشرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوري7696
42000سید محمد رضا حسینیرویه هاي قضایی حاکم بر مقررات وقف8045

16000اسالم افضلیمجموعه قوانین و مقررات  حاکم بر صنعت نفت و گاز8049
17000هانی حاجیانقانون شوراي حل اختالف در نظم حقوقی کنونی8146
36000عباس میر دهقانسیدمجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی8148
74000اسماعیل آقاجانلوقوانین و مقررات منابع طبیعی8158
11000الیاس نوعی /محمد نوعینگاهی کاربردي به قوانین و مقررات جهانگردي و هتلداري8248
35000غالمحسین عبدالهیمحشاي قانون شهرداري8603
65000محسن دیبا نژاد / یعقوب شایستهنظم کنونیقانون آیین دادرسی کیفري در8652
23000حسن اسکندریانمجموعه قوانین و مقررات شرکت هاي دانش بنیان8693
27000دکتر کیومرث کالنتريمجموعه قوانین و مقررات همکاري هاي بین المللی8841
33000رضا رحمانی نعیم آباديعلیکلیات قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی9446
12000علیرضا شکر بیگی / معین مرادي (کرتویجی )قوانین کیفري ترکیه9585
29000دکتر مجتبی جهانیانقانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی در نظم حقوقی کنونی9617
28000دکتر یوسف درویشی هویدامحشاي قانون شوراهاي حل اختالف9653

16000رامین بایرامی آرباطان / زهرا فالحی سامبرانمحشاي قانون جرم سیاسی 10330
مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین 10896

المللی 

25000المیرا نقی زاده باقی 

15000سالمی دکتر سید محمد هادي اقانون صدورچک در نظم حقوقی کنونی 11370
33000کرمعلی محبتی توکل مجموعه قوانین و مقررات تحصیل و استخدام دانشجو معلمان 11383
سعید سیاه بیدي کرمانشاهی / حسام ابراهیم وند/ احمد محشاي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز11442

علی ثالث موید / افضل خسروي 

92000

اتمجموعه کامل قوانین و مقرر

توماننویسندهعنوان کتابکد

172000دکتر سید عباس حسینی نیک ( وزیري)98مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی1698
183000دکتر سید عباس حسینی نیک ( وزیري)98مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی2179
45000کتر پوریاعسکريدکتر امیرساعد وکیل و دقانون اساسی در نظم حقوقی کنونی2606
132000صادق شفیعی پور(وزیري )98مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداري3441
144000سید حسین حسینی نیک( وزیري)98مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی 3447
100000اسالمیرضا دکتر/منش الهیمحمدرضا دکتربهداشتیوداروییپزشکی،و مقررات قوانینکامل مجموعه5040
110000محمد رضا خسروي( رحلی )97پروندان  قوانین و مقررات جزایی 8058
100000بازقلعه محمد وارستهدکتر دکتر ابراهیم تقی زاده / ( رحلی )97پروندان قوانین و مقررات حقوقی 5699
85000ییبابالومحمودقانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی8046
دکترعلیرضا حسنی/ محمد غالمی بهنمیري/رضا بیک »جلدي2«مجموعه قوانین کاربردي حقوق تجارت بین الملل 9484

پور
295000

55000علی نجات پیر محمدي/مهرداد کونانیقانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی9544
100000رامین بایرامی آرباطانحقوقی کنونیقانون آیین دادرسی کیفري در نظم9545
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/ رضا بهنمیري دکتر علیرضا حسنی / محمد غالمی مجموعه قوانین کاربردي حاکم بر صادرات و واردات و امورگمرکی9847
بیک پور

132000

/ رضا بهنمیري حمد غالمیدکتر علیرضا حسنی / ممجموعه قوانین کاربردي مرتبط با سرمایه گذاري در صنایع و معادن9886
بیک پور

144000

/میالد بهنمیري دکتر علیرضا حسنی / محمد غالمی مجموعه قوانین کاربردي حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو9922
باقري نسب

90000

نرم افزارهاي حقوقی

توماننویسندهعنوان کتابکد

2865Cd10000پانزدهم یشویرابانک اطالعات حقوقی کشور
15000مخصوص تلفن همراه»مجد «نرم افزار کتاب قانون همراه 8958

فصلنامه حقوقی مجد

توماننویسندهعنوان کتابکد

6000»1386تابستان «1شماره-فصلنامه حقوقی مجد 4175
6000»1386پاییز «2شماره-فصلنامه حقوقی مجد 4303
6000»1387بهار «4و3شماره -فصلنامه حقوقی مجد 4619
6000»1387تابستان و پاییز«6و5شماره -فصلنامه حقوقی مجد 4923
6000»1387زمستان «7شماره-فصلنامه حقوقی مجد 5143
6000»1388بهار «8شماره-فصلنامه حقوقی مجد 5338
6000»1388تابستان و پاییز «10و9شماره -قی مجد فصلنامه حقو5487
6000»1388زمستان «11شماره-فصلنامه حقوقی مجد 5700
6000»1389بهار و تابستان «13و12شماره -فصلنامه حقوقی مجد 5928
6000»1389پاییز «14شماره-فصلنامه حقوقی مجد 6189
6000»1389زمستان «15قوقی مجد ـ شماره فصلنامه ح6304
6000»1390بهار «16فصلنامه حقوقی مجد ـ شماره 6546
6000»1390تابستان و پاییز «17-18فصلنامه حقوقی مجد ـ شماره 6789
6000»1391و بهار1390زمستان «19-20فصلنامه حقوقی مجد ـ شماره 7082
6000»1391تابستان و پاییز «22-21نامه حقوقی مجد ـ شماره فصل7293
6000»1392و بهار 1391زمستان«24و23فصلنامه حقوقی مجد ـ شماره7654
6000»1392تابستان و پاییز «26و25شماره –فصلنامه حقوقی مجد 8020
6000»1392زمستان «27شماره–فصلنامه حقوقی مجد 8199
6000»1392زمستان «28شماره –فصلنامه حقوقی مجد 8200
6000»1393تابستان «29شماره -فصلنامه حقوقی مجد  8415
6000»1390پاییز«30شماره –فصلنامه حقوقی مجد 8442
6000»1393زمستان «31شماره –فصلنامه حقوقی مجد 8698
10000»1394بهار «32شماره –حقوقی مجد فصنامه9036
10000»1394تابستان «33شماره –فصلنامه حقوقی مجد 9089
10000»1394پاییز «34شماره -فصلنامه حقوقی مجد 9213
10000»1394زمستان «35شماره –فصلنامه حقوقی مجد 9306
10000»1395بهار «36شماره –فصلنامه حقوقی مجد 9445
10000»1395تابستان «37شماره –فصلنامه حقوقی مجد 9741
10000»1395پاییز «38شماره –فصلنامه حقوقی مجد 9822

10000»1395زمستان «39شماره –فصلنامه حقوقی مجد 10151
10000»1396بهار«40شماره –فصلنامه حقوقی مجد 10152
10000»1396تابستان «41شماره –فصلنامه حقوقی مجد 10334

حقوقی مجدماهنامه
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توماننویسندهعنوان کتابکد

10000»1396آبان «1شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10509
10000»1396آذر«2شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10646
10000»1396دي«3شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10799
10000»1396بهمن «4شماره–ماهنامه حقوقی مجد 10832
10000»1396اسفند «5شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10868
10000»1397بهار «6شماره –ماهنامه حقوقی مجد 10932
10000»1397اردیبهشت «7شماره  –ماهنامه حقوقی مجد 10999

10000»1397خرداد «8شماره  –ماهنامه حقوقی مجد 31107

10000»1397تیر «9شماره  -ماهنامه حقوقی مجد 11104

15000»1397مرداد «10شماره  –ماهنامه حقوقی مجد 11156

15000»1397شهریور «11شماره  –ماهنامه حقوقی مجد 11157

15000»1397مهر «12شماره  -ماهنامه حقوقی مجد 11263

15000»1397آبان «13شماره  –ماهنامه حقوقی مجد 11269

15000»1397آذر«14شماره  –ماهنامه حقوقی مجد 11307

اثر ویژه مجد

توماننویسندهعنوان کتابکد

65000دکتر سید عباس حسینی نیک98سالنامه و اطالعات حقوقی مجد2102

وقیکتابهاي غیرحق

توماننویسندهعنوان کتابکد

28000علی عبداهللاناصر گفت و گو (آموزش مکالمه عربی)996
13000زهرا رحمانی / ناصر علی عبداهللاپاسخ و راه حل ها گفت و گو8340
55000ناصر علی عبداهللا (حکمت) / زهرا رحمانیفرهنگ لغت نوین المعجم الحدیث (عربی به فارسی)7891
65000زهرا رحمانی / ناصر علی عبداهللا (حکمت)فرهنگ لغت صریح (فارسی به عربی)8690
8000زهرا رحمانینا گفته هاي زبان عربی9561
16000اختريتمارین نحویه علی شرح ابن عقیل1783
20000اعظم سلطانیهاي به کالم وحی جلد اولدریچه6607
26000اعظم سلطانیهي به کالم وحی جلد دومادریچه6608
26000اعظم سلطانیهاي به کالم وحی جلد سومدریچه6609
12000اعظم سلطانیهاي به کالم وحی جلد چهارمدریچه6696
16000اعظم سلطانیهاي به کالم وحی جلد پنجمدریچه6900
13000دکتر محمود واعظیزبان انگلیسی تخصصی9828

57منیري جاوید، تقاطع خیابان شهداي ژاندارمري، پالك خیابان  ،: میدان انقالبمجد تر مرکزيدف
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