چاپ اوّل 1395
 5000تومان

.1

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،بنیاد حقوقی میزان

.2

روششناسی تحقیق در حقوق ،دکتر آس .ار .میننی ،ترجمه :دکتر نازآفرین ناظمی

 23000تومان

.3

اصول راهبردی دادرسی مدنی ،ریموند مارتین ،ترجمه :اسماعیل شایگان

 13000تومان

.4

کیفرشناسی (کلیات و مبانی پاسخشناسی جرم) ،دکتر حسین غالمی

 14000تومان

.5

ازدحام در زندانها ،هانس یورگ آلبرشت ،ترجمه :دکتر حسین غالمی

 8000تومان

.6

حقوق جزای عمومی ( ،)3دکتر علیرضا میالنی

 8000تومان

.7

جهانی شدن و سیاست توسعه در خاورمیانه ،کلمنت ام .هنری ،رابرت اسپرینگبورگ ،ترجمه :دکتر سید احمد
موثقی

 27000تومان

.8

آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها) ،دکتر حسن حاجیتبار فیروزجائی

 12000تومان

.9

جرایم زبانی از دیدگاه زبانشناسی حقوقی ،سیروس عزیزی ،نگار مؤمنی

 19000تومان

.10

حقوق طرحهای صنعتی ،دکتر سیدحسن میرحسینی

 16000تومان

.11

صالحیت دیوان کیفری بینالمللی ،دکتر جواد طهماسبی

 20000تومان

.12

آیین دادرسی ویژه کودکان بزهدیده ،هدیه هدایت

 17000تومان

.13

رسانه ،جنگ و حقوق بینالملل ،دبیرخانه کمیته حقوق بشردوستانه

 16000تومان

.14

توسعه پایدار و میراث بومی ،فاطمه ایراننژاد

 10000تومان

.15

درآمدی بر حقوق ،موریل فابر -ماگنان ،ترجمه و تحقیق :مجید ادیب

.16

تعدد جرم (نظریهها و رویهها) ،دکتر عباس شیخاالسالمی

 10000تومان

.17

حقوق کیفری عمومی ( ،)1کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه ،دکتر عباس منصورآبادی

 25000تومان

.18

راهبردهای مؤثر کاهش جرم ،جیمز آلبرت ،دیلیپ کی .داس ،ترجمه :اعظم مهدویپور

 36000تومان

.19

مبانی ،کلیات و تحوالت تاریخ حقوق عمومی ،دکتر ابراهیم موسیزاده

 20000تومان

.20

حقوق بینالملل خصوصی ،دکتر محمدجواد شریعتباقری

 24000تومان

.21

مجموعه مقاالت همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد :دستاوردها و چالشها ،انجمن ایرانی
مطالعات سازمان ملل متحد

 27000تومان

.22

مطالعهی جرمشناختی ارتشاء ،الهام جعفرپور صادق

 12000تومان

.23

جلوههای حقوقی جای خالی سلوچ ،دکتر جواد محمودی ،بهناز آزادگان دهکردی

 22000تومان

.24

راهنمای طرح دعاوی ( )1دادخواست ،قرارها ،احکام ،سیدمهدی میرشفیعیان ،سمیرا سادات میرشفیعیان

 30000تومان

.25

عدالت اداری ،دکتر خدیجه کریمی

 46000تومان

.26

عقد رهن (مبانی فقهی – تحوالت تقنینی) ،دکتر ابراهیم دلشاد

 20000تومان

.27

قتل عمد در آراء دادگاههای کیفری استان کرمانشاه ،محمدحسین صادقی ،یوسف نیازی

 85000تومان

 9000تومان

.28

کیفرهای تودهگرا و بازتاب آن در نظام کیفری ایران ،ضرغام نرهئی

 20000تومان

.29

درآمدی بر نظام حقوقی دانشگاههای ایران (دولتی و غیردولتی) ،دکتر جواد محمودی

 28000تومان

.30

اصول فقه (مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن) ،رحیم نوبهار

 18000تومان

.31

بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظامهای حقوقی ایران ،مصر و
انگلستان ،دکتر سیدمحمدهادی قبولی درافشان

 23000تومان

.32

مسئولیت حمایت در دو نظام حقوقی بینالملل و اسالم ،دکتر یوسف فرزانه

 18000تومان

.33

قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد اوّل ،دکتر علیرضا یزدانیان

 42000تومان

.34

قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد دوم ،دکتر علیرضا یزدانیان

 31000تومان

.35

قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد سوم ،دکتر علیرضا یزدانیان

 27000تومان

.36

قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد چهارم ،دکتر علیرضا یزدانیان

 42000تومان

.37

قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد پنجم ،دکتر علیرضا یزدانیان

 26000تومان

.38

مجازات ،تام بروکس ،ترجمه :محمدعلی کاظمنظری

 30000تومان

.39

حقوق کیفری سالح (از شکلگیری حقِ داشتن سالح تا خلع سالح عمومی) ،دکتر رسول عابد

 27000تومان

.40

دانشنامه جرمشناسی آکسفورد ،جلد چهارم ،مایک مگوایر ،راد مورگان و رابرت رینر،
ترجمة :دکتر حمیدرضا ملکمحمدی

 33000تومان

.41

جرمشناسی سبز ،حمیدرضا گرجیفرد

 17000تومان

.42

جنگ سایبری و حقوق جنگ ،هیتر هریس داینیس ،دکتر سعید حکیمیها ،هومان شاهرخ

 19000تومان

.43

پیشگیری از جرم (در مدل مردمساالر سیاست جنایی) ،دکتر شهرداد دارابی

 19000تومان

.44

حقوق بینالملل کیفری ،دکتر سهراب صالحی

 23000تومان

.45

کارایی دعوای جمعی در دسترسی به عدالت ،دکتر جواد کاشانی ،نینا ناصری

 13000تومان

.46
.47
.48

حقوق بشردوستانه (جلد اوّل) ،اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه ،به اهتمام و اشراف :سیدمحمدرضا
دستغیب
حقوق بشردوستانه (جلد دوم) ،حمایت از محیطزیست ،اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه ،به اهتمام و اشراف:
سیدمحمدرضا دستغیب
حقوق بشردوستانه (جلد سوم) ،تسلیحات کشتارجمعی از دیدگاه اسالم و حقوق بینالملل بشردوستانه ،به اهتمام و
اشراف :سیدمحمدرضا دستغیب

 33000تومان
 36000تومان
 26000تومان

.49

جبران خسارت در جنایت(همراه با پنج مقاله دیگر) ،دکتر محمدهادی صادقی

 16000تومان

.50

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان ،ژان فرانسوا رنوچی ،کریستین کورتن،
ترجمه و تحقیق :دکتر بهزاد رضویفرد ،خدیجه بهشتی

 16000تومان

.51

عدالت اداری (چارچوب مفهومی ،سازوکارهای نهادی ،روندهای قضایی) ،دکتر احمد رنجبر

 14000تومان

.52

پژوهش در حقوق (درس سمینار) ،سیدمحمدعلی پوربخش

 16000تومان

.53

نصب داور ،احکام و آثار آن ،دکتر محمدمهدی توکلی

 28000تومان

.54

دانشنامه اسالم و حقوق بینالملل بشردوستانه ،مسعود امامی ،رمضانعلی شوپای جویباری

 35000تومان

.55

جرایم زیستمحیطی فراملی ،حمیدرضا دانش ناری
ج

 23000تومان

.56

امنیت بینالمللی و جرایم زیستمحیطی ،قادر زارعمهدوی ،حمیدرضا دانشناری

 18000تومان

.57

بزه دیده شناسی؛ نظریهها و کاربردها ،دکتر حمیدرضا ملک محمدی

 39000تومان

.58

جرمشناسی جرایم سایبری ،مهرنوش ابوذری

 14000تومان

.59

مقاالت همایش سیاست کیفری کودکان و نوجوانان بزهدیده و بزهکار ،به کوشش حسین پورمحیآبادی

 33000تومان

.60

عنصر روانی جرم ،دکتر عباس محمدخانی

 23000تومان

.61

موانع مسئولیت کیفری مأموران پلیس ،دکتر عابدین صفری کاکرودی

 28000تومان

.62

علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاریهای بینالمللی :مجموعه مقاالت نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ ،به کوشش
دکتر حسین غالمی

 39000تومان

.63

حقوق کودک ،عاطفی عباسی کلیمانی

 12000تومان

.64

حقوق بشر از نظر تا عمل ،دکتر خیراهلل پروین

 30000تومان

.65
.66

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ،دوره  ،2شماره  2و  ،3بهار و تابستان ،1394
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ،دوره  ،2شماره  4و  ،5پاییز و زمستان ،1394
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 15000تومان
 16000تومان

.67

آیین دادرسی کیفری جلد اوّل ،دکتر عباس منصور آبادی ،دکتر فضلاهلل فروغی

 25000تومان

.68

بحثی تطبیقی و انتقادی درباره ازدواج و والیت بر تزویج ،دکتر جلیل امیدی

 11000تومان

.69

ترجمه شرح و تعلیقه مبانی تکملة المنهاج ،دکتر احمد حاجیدهآبادی

 23000تومان

.70

قوانین و مقررات کاربردی داوری ،دکتر محسن محبی

 16000تومان

.71

پیشگیری وضعی از جرایم سایبری ،زهرا فرهادی آالشتی

 18000تومان

.72

دیپلماسی محیط زیست؛ مذاکرات مؤثرتر بر موافقتنامههای جهانی ،سبحان طیبی ،پگاه ملکی اصل

 18000تومان

.73

مقدمه حقوق کار ،دکتر کوروش استوار سنگری

 15000تومان

.74

مجازات و جامعه مدرن ،دیوید گارلند ،ترجمه نبیاهلل غالمی

 28000تومان

.75

مسئولیت مدنی امین؛ با مطالعه شروط تخفیف و تشدید مسئولیت ،مهسا آقائی

 20000تومان

.76

کلیات حقوق جزا ،دکتر عباس منصورآبادی

 16000تومان

.77

ادغام شرکتها در حقوق ایران و انگلستان ،محمد محمدی نیک

 12000تومان

.78

سازمان ملل متحد و حصول همکارهای اجتماعی فرهنگی و بین المللی جلد دوم ،دکتر نسرین مصفا

 10000تومان

.79
.80

فصلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی ،سال  ،1شماره  ،1پاییز  ،1395سازمان تعزیرات حکومتی  ،معاونت
توسعه مدیرت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش
حقوق اقتصادی در سیاست گذاری عمومی (مجموعه مقاالت نخستین همایش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله
از منظر حقوق اقتصادی) سازمان تعزیرات حکومتی  ،معاونت توسعه مدیرت و منابع اداره کل آموزش و پژوهش

.81

بررسی تطبیقی نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی ،ایمان شاهبیگی

.82

جرایم شرکتی ،قانون و کنترل اجتماعی  ،ترجمه و تحقیق :حمیدرضا دانشناری

 14000تومان
 17000تومان
 7500تومان
 12000تومان

