
 فهرست کتب و نشریات مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا
 

 تخفیف قیمت )ریال( نویسنذه عنوان کتاب ردیف

 یپسضى یٞا یدر تارٚر ٌأت یا٘جٕاد ٚ ٍٟ٘ذار  .1

 ٔترتة تر آٖ یـ حمٛل یآثار فمٟ ٚ

 - 000/600 ٘ازِی ٔحٕٛدیاٖ

/  پـان  یٞٛا تا ٞٛا یآِٛدٌ از ؛یحمٛق ضٟرٚ٘ذ  .2

 ضطٓدفتر  ؛یحمٛق ضٟرٚ٘ذ دٚرٜ

 - 000/250 یسٛدٔٙذ ذیعثذإِج، یٔحٕٛد عثاس

حمٛق  یایاز حمٛق ّٔت تا اح ؛یحمٛق ضٟرٚ٘ذ  .3

 دفتر ٞفتٓ ؛یحمٛق ضٟرٚ٘ذ دٚرٜ/  عأٝ

ٔحٕٛد عثاسی، فاطٕٝ افطاری، آریـٗ  

 پتفت، پرٚیس دٞما٘ی

000/550 - 

 - 000/400 ایٌٛ یٔحٕذٟٔذ ،یٔحٕٛد عثاس ٔذار ٔحاوٓ درٔاٖ جادیضرٚرت ا  .4

 - 000/800 یلاسٕ ٗیآر، یٔحٕٛد عثاس ٚیراست اَٚ -راٖیحمٛق وٛدن در ا یطٙاسوتات  .5

  000/800 یلاسٕ ٗیآر، یٔحٕٛد عثاس دْٚٚیراست  -راٖیحمٛق وٛدن در ا یطٙاسوتات  .6

 احساٖ، یٔحٕٛد عثاس ٘ظاْ سالٔت یٞا تر٘أٝ در یسالٔت ٔعٙٛ  .7

 ذیس، اٖی٘ادرٜ ٔعٕار، یٌٛضى یضٕس

 اٖیٙیتحر ذیعثذإِج

000/600 - 

 - 000/600 پتفت ٗیآری، ٔحٕٛد عثاس یضٙاخت حمٛق عصة اتیوّ  .8

 یٔجـٕٛعـٝ ٔمـاالت وـٙـفرا٘س عـّٕـ  .9

 یٞا ارزش ٗییدر تث ـاٖیاد ٘مـص یتـخصصـ

 یاخـالل

عضٛ  سٙذٌاٖیاز ٘ٛ یتمّٓ جٕع

اخالق در  ٚ یستیاخالق ز یّٔ تٝیوٕ

 یّٔ ٖٛیسیوٕ یعّْٛ ٚ فٙاٚر

 راٖیا -ٛ٘سىٛی

000/250 - 

تر  یدرآٔذ یٚ لذرت وٙطٍر یتاِیجی٘ٛجٛا٘اٖ د  .10

 ٞا یضذٖ فٙآٚر یخاٍ٘ یضٙاس جأعٝ

 ٕاٖیا، یفسائ یصادل الیسٟ

 ٔٙص عرفاٖ

000/550 - 

یٔحٕٛد عثاس، یسٛدٔٙذ ذیعثذإِج راٖیا ی٘ظاْ حمٛل در ٞٛا یآِٛدٌ تیٚضع  .11  000/750 - 

 - 000/200 ٔحٕٛد عثاسی )چاج اَٚ( حمٛق ا٘تظأی پسضىی  .12

 - 000/250 ٔحٕٛد عثاسی )چاج دْٚ( حمٛق ا٘تظأی پسضىی  .13

 - 000/350 ٔحٕٛد عثاسی حمٛق پسضىی( 4حمٛق جسای پسضىی )دٚرٜ   .14

  000/300 سٟیال جٛادی تعذد اسثاب در خسارات پسضىی  .15

 - 000/500 احٕذ أی حمٛق طة ا٘تماَ خٖٛ  .16

جرْ زدایی ٔصرف ٔٛاد ٔخـذر آراْ؛ تـا ٔلاِعـٝ      .17

 تلثیمی در حمٛق جسای ّٞٙذ ٚ ایاالت ٔتحذٜ

 - 000/300 سیذ رضا احساٖ پٛر

ــاراٖ      .18 ــاَ تیٕ ــه در لث ــذ٘ی پسض ــلِٛیت ٔ ٔس

 اٚرشا٘سی

 - 000/200 سحر عّی پٛر

  000/45 ٔحٕذ جعفر ساعذ حمٛق ویفری ٚ ضثیٝ سازی ا٘سا٘ی  .19

 - 000/750 ٔحٕٛد عثاسی ٚ ٕٞىاراٖ جّذی حمٛق ضٟرٚ٘ذی 5دٚرٜ   .20

 - 000/50 عّی پٛرٔحٕذی ٔثا٘ی فّسفی اخالق زیستی  .21

 - 000/70 ٔحٕٛد عثاسی ٔسلِٛیت پسضىی  .22

  000/32 ا٘ىاتٛسَٛ عطك، تچٝ،وار  .23

 - 000/30 ٔحٕذ دا٘ص پصٜٚ ٌردش خٖٛ ٚ تیٕاری ٞای آٖتاریخ ضٙاخت   .24

 %15 000/120 حضرت آیت اهلل ٔصلفی ٔحمك دأاد فمٝ پسضىی  .25

 - 000/35 غالٔرضا جٕطیذی ٔختٝ اِلثیة رازی  .26



 %10 000/80 ٔحٕٛد عثاسی درآٔذی تر اخالق زیستی  .27

 -  اتٛاِماسٓ لاسٓ پٛر ضاتلیٗ لٜٛ لضاییٝ ٚ ٚظایف آٖ  .28

 - 000/65 عّی ٟٔاجرا٘ی دادرسی ویفری )جّذ دْٚ(آییٗ   .29

ــی    .30 ــیٗ إِّّ ــٝ ٞــای ت ٔجٕٛعــٝ اســٙاد ٚ اعالٔی

 فرٍٞٙی ٚ اخالق زیستی

 - 000/50 ٔحٕٛد عثاسی

 - 000/200 ٔحٕٛد عثاسی حمٛق ٚ تخّفات اداری  .31

 - 000/200 ٔترجٓ: ٔحٕٛد عثاسی حمٛق ٚ ٔسلِٛیت پسضىی  .32

 - 000/14 ٔذ٘یجالَ اِذیٗ  وّیات حمٛق اساسی  .33

 - 000/17 حسٗ تاتاخا٘ی حمٛق اساسی  .34

 - 000/15 ٔترجٓ: الریجا٘ی، ٔحٕٛد عثاسی حمٛق تیٕاراٖ  .35

 - 000/12 ٔحٕٛد عثاسی، تٟراْ ٔطایخی حمٛق ٚ اخالق پسضىی  .36

اصَٛ چٟارٌا٘ٝ اخـالق زیسـتی از دیـذٌاٜ فمـٝ       .37

 اسالٔی

 %15 000/150 دوتر ٔحٕٛد عثاسی

 - 000/65 عّی ٟٔاجری )جّذ اَٚ(آییٗ دادرسی ویفری   .38

 %20 000/140 سیذ فتح اهلل ٔىی ٔالحظات تٙیادی در رٚش ٞای تحمیك  .39

 %15 000/70 حٕیذٜ اریٗ ٘یا اخالق تاِیٙی  .40

 %15 000/70 ٔحٕٛد عثاسی حمٛق جسای پسضىی  .41

 -  اعالْ زیٗ اِعاتذیٗ ضیااِعیٖٛ  .42

 - 000/14 سیٙا عثاسی پیىسٛ ٚ ٔاٞی سحر أیس  .43

 %15 000/100 ٔحٕذ تٛوُ جأعٝ ضٙاسی پسضىی  .44

 %10 000/20 ٔحٕٛد عثاسی ایذز ٚ حمٛق تطر  .45

46.  Medical law 30 000/40 ٔحٕٛد عثاسی% 

 %15 000/100 ٔجتثی ٔصثاح سالٔت ٔعٙٛی از دیذٌاٜ اسالْ  .47

 %15 000/120 ٔحٕٛد عثاسی واٞص جٙیٗ از ٔٙظر فمٝ، حمٛق ٚ اخالق  .48

 %20 000/100 عسیسیفریذٖٚ  سالٔت ٔعٙٛی  .49

 %15 000/150 ٔحٕٛد عثاسی حمٛق ٚ اخالق در زیست ٚ فٙاٚری  .50

 %20 000/120 عثذاِعسیس ساضادیٙا اخاللیات زیست پسضىی ایراٖ  .51

 %10 000/130 پیاْ ٘می زادٜ لاٖ٘ٛ ٔجازات اسالٔی  .52

 %10 000/200 ٔحٕٛد عثاسی ٔلاِعٝ تلثیمی پیٛ٘ذ اعضا  .53

 %15 000/30 ٔحٕٛد عثاسی پصٚٞصٔجٕٛعٝ وذٞای اخالق در   .54

 %10 000/220 ٔحسٗ ٌٙج دا٘ص تاریخ پسضىی دٚرٜ لاجار تٝ رٚایت اسٙاد  .55

 %20 000/70 ٔحٕٛد عثاسی، تالر الریجا٘ی ٔلاِعٝ تلثیمی حمٛق تیٕاراٖ  .56

چىیذٜ ٔماالت ٕٞایص ّٔی حمٛق  ٚ اخـالق در    .57

 زیست فٙاٚری

 %15 000/150 ٔحٕٛد عثاسی

 %10 000/150 ٔحٕٛد عثاسی سالٔت ٔعٙٛیدرآٔذی تر   .58

 %10 000/15 ٞری ٞافٙر لٛا٘یٗ ٞیتی ٞا  .59

 %10  ٔحٕٛد عثاسی، ضٟراْ احٕذ دٚست جستارٞایی در تاریخ پسضىی  .60

 %10 000/200 ٔحٕٛد عثاسی ٔلاِعٝ تلثیمی سمط جٙیٗ  .61

ضرحی تـر لـاٖ٘ٛ رسـیذٌی تـٝ تخّفـات اداری        .62

 واروٙاٖ دِٚت

 - 000/85 رأیٗ جٟاد



 - 000/18 ٔحٕٛد عثاسی ٔجٕٛعٝ ٔماالت حمٛق پسضىی )جّذ سْٛ(  .63

 %10 500/12 آٌاتاوریستی تار عٙىثٛت  .64

 - 000/150 ٔحٕذ اتراٞیٓ راور سیری در سٝ لرٖ د٘ذا٘پسضىی ایراٖ  .65

سٛاالت حمـٛق جـسا در آزٔـٖٛ ٞـای ٚواِـت ٚ        .66

 لضات

 %10 000/120 رضا ٚطٗ خٛاٜ

 %10 000/175 ٞٛضًٙ ٌُ ٔحٕذی وطٛرطالق لضایی ٚ آرای دیٛاٖ عاِی   .67

آییٗ ٍ٘ارش وارتردی حمٛلی ٚ ویفری در ٘ظـاْ    .68

 لضایی ایراٖ 

 %15 000/420 ٘عٕت آرر٘یا

ٗ  ٔحطای  ٔجٕٛعٝ  .69 ْ  ٔمـررات  ٚ وأُ لـٛا٘ی  ٘ظـا

 سالٔت )ٔجٕٛعٝ سٝ جّذی(

 %10 000/500/1 ٔحٕٛد عثاسی، رضا ٚطٗ خٛاٜ

 %15 000/520 اصغریاتٛاِفضُ  لٛا٘یٗ ٚ ٔمررات زیست فٙاٚری  .70

 %10 000/50 ٔحٕٛد ضیرازی ضیااِعیٖٛ  .71

 %10 000/5 ٔٛسسٝ فرٍٞٙی حمٛلی سیٙا لاٖ٘ٛ اساسی جٕٟٛری اسالٔی ایراٖ  .72

 %10 000/100 ٔحٕٛد عثاسی، ٔجیذ ٌٙج دا٘ص عذاِت در سالٔت  .73

 - 000/95 ٔحٕٛد عثاسی، ٘سریٗ صاِح ٘یا سالٔت اِىترٚ٘یه از ٔٙظر حمٛق تیٗ إُِّ  .74

ــمٔیٗ اجتٕــاعی    .75 ســإِٝ پسضــىی تٟسیســتی ٚ ت

 ٌیالٖ

 - 000/150 ٘اصر پٛیاٖ

سإِٝ پسضىی تٟسیستی ٚ تمٔیٗ اجتٕاعی تٟراٖ   .76

 )دٚرٜ دٚ جّذی(

 %10 000/500 ٘اصر پٛیاٖ

ٔثا٘ی ٚ ضاخص ٞای سالٔت ٔعٙٛی در لـرآٖ ٚ    .77

 حذیث 

 %20 000/150 ٔصلفی اسٕاعیّی

 %15 000/80 اتراٞیٓ اعتٕادیاٖ لٛا٘یٗ ٚ ٔمررات حاوٓ تر ٔذیراٖ  .78

 %15 000/35 غالٔرضا جٕطیذی فمٝ اِلثیة رازی  .79

 %15 000/70 ٔحٕٛد عثاسی پسضىی ترای حمٛلذا٘اٖ  .80

 %15 000/60 ٔحٕذ رحٕتی ٔري ٔغسی از ٔٙظر فمٝ ٚ حمٛق  .81

 %15 000/30 ٔیترا احٕذ سّلا٘ی اخالق پسضىی  .82

 %15 000/90 ٔحٕٛد عثاسی اخالق پسضىی تا رٚیىرد اسالٔی  .83

 %15 000/35 عّی ٔتِٛی اردوا٘ی ش٘تیه ٚ فرًٞٙ  .84

 رایٍاٖ 000/25 عّٕی پصٚٞطی 1فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .85

 رایٍاٖ 000/30 عّٕی پصٚٞطی 2فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .86

 رایٍاٖ 000/30 عّٕی پصٚٞطی 3فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .87

 رایٍاٖ 000/30 عّٕی پصٚٞطی 4فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .88

 - 000/30 عّٕی پصٚٞطی 5فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .89

 - 000/30 عّٕی پصٚٞطی 6فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .90

 - 000/30 عّٕی پصٚٞطی 7فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .91

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 8فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .92

 %15 000/40 عّٕی پصٚٞطی 9فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .93

 %20 000/40 عّٕی پصٚٞطی 10فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .94

 %10 000/40 عّٕی پصٚٞطی 11فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .95

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 12فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .96



 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 14فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .97

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 15فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .98

 %10 000/40 عّٕی پصٚٞطی 16فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .99

 %10 000/40 عّٕی پصٚٞطی 17فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .100

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 18فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .101

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 19فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .102

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 20فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .103

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 21فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .104

 - 000/70 عّٕی پصٚٞطی 30پسضىی فصّٙأٝ اخالق   .105

 - 000/100 عّٕی پصٚٞطی 38فصّٙأٝ اخالق پسضىی   .106

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 1فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .107

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 2فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .108

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 3فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .109

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 4فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .110

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 5فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .111

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 6فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .112

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 7فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .113

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 8فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .114

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 9فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .115

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 10فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .116

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 12فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .117

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 13فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .118

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 14فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .119

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 15فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .120

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 16فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .121

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 17فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .122

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 18فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .123

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 19فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .124

 - 000/50 عّٕی پصٚٞطی 20فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .125

 - 000/50 عّٕی پصٚٞطی 21فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .126

 رایٍاٖ 000/50 عّٕی پصٚٞطی 22فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .127

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 32فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .128

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 34فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .129

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 36فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .130

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 37فصّٙأٝ حمٛق پسضىی   .131

 رایٍاٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی فصّٙأٝ تاریخ پسضىی  .132

 
 


