
 فهرست کتب و نشریات مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا
 

 تخفیف قیمت )ریال( نویسنذه عنوان کتاب ردیف

 - 000/200 ٔحٕٛد عببسی )چبپ اَٚ( حمٛق ا٘تظبٔی پسضىی  .1

 - 000/250 ٔحٕٛد عببسی (دْٚ)چبپ  حمٛق ا٘تظبٔی پسضىی  .2

 - 000/350 ٔحٕٛد عببسی (یق پسضىحمٛ 4)دٚرٜ  یپسضى یحمٛق جسا  .3

 - 000/500 احٕذ أی ٛق طب ا٘تمبَ خٖٛحم  .4

 ٕبراٖیپسضه در لببَ ب یٔذ٘ تیٔسئِٛ  .5

 یاٚرشا٘س

 - 000/200 سحر عّیپٛر

ٔصرف ٔٛاد ٔخذر آراْ؛ بب ٔطبِعٝ  ییزدا جرْ  .6

 ٔتحذٜ بالتیّٞٙذ ٚ ا یدر حمٛق جسا یمیتطب

 - 000/300 احسب٘پٛر ذرضبیس

 - 000/45  یا٘سب٘ یسبز ٝیٚ ضب یفریحمٛق و  .7

 - 000/750 ٔحٕٛد عببسی ٚ ٕٞىبراٖ یحمٛق ضٟرٚ٘ذ یجّذ 5ٚرٜ د  .8

 - 000/250 ٔحٕٛد عببسی حمٛق ضٟرٚ٘ذی؛ از آِٛدٌی ٞٛا تب ٞٛای پبن  .9

 - 000/50 عّی پٛرٔحٕذی ٔبب٘ی فّسفی اخالق زیستی  .10

 - 000/70 ٔحٕٛد عببسی ٔسئِٛیت پسضىی  .11

  000/32 ا٘ىبتٛسَٛ عطك، بچٝ،وبر  .12

 - 000/30 ٔحٕذ دا٘ص پصٜٚ خٖٛ ٚ بیٕبری ٞبی آٖ تبریخ ضٙبخت ٌردش  .13

 %15 000/120 حضرت آیت اهلل ٔصطفی ٔحمك دأبد فمٝ پسضىی  .14

 - 000/35 غالٔرضب جٕطیذی ٔختٝ اِطبیب رازی  .15

 %10 000/80 ٔحٕٛد عببسی درآٔذی بر اخالق زیستی  .16

 -  ابٛاِمبسٓ لبسٓ پٛر ضببطیٗ لٜٛ لضبییٝ ٚ ٚظبیف آٖ  .17

 - 000/65 عّی ٟٔبجرا٘ی ویفری )جّذ دْٚ( آییٗ دادرسی  .18

ٔجٕٛعٝ اسٙبد ٚ اعالٔیٝ ٞبی بیٗ إِّّی   .19
 فرٍٞٙی ٚ اخالق زیستی

 - 000/50 ٔحٕٛد عببسی

 ىردیبب رٚ یاخالق پسضى یبر٘بٔٝ درس یاٍِٛ  .20

 یاسالٔ

 000/90 - 

 - 000/100  (یٚ چٍٍٛ٘ ییچرا ،یستی)چ یسالٔت ٔعٙٛ  .21

 - 000/200 عببسی ٔحٕٛد حمٛق ٚ تخّفبت اداری  .22

 - 000/200 ٔترجٓ: ٔحٕٛد عببسی حمٛق ٚ ٔسئِٛیت پسضىی  .23

 - 000/14 جالَ اِذیٗ ٔذ٘ی وّیبت حمٛق اسبسی  .24

 - 000/17 حسٗ ببببخب٘ی حمٛق اسبسی  .25

 - 000/15 ٔترجٓ: الریجب٘ی، ٔحٕٛد عببسی حمٛق بیٕبراٖ  .26

 - 000/12 ٔحٕٛد عببسی، بٟراْ ٔطبیخی حمٛق ٚ اخالق پسضىی  .27

اصَٛ چٟبرٌب٘ٝ اخالالق زیسالتی از دیالذٌبٜ فمالٝ       .28

 اسالٔی

 %15 000/150 دوتر ٔحٕٛد عببسی

 - 000/65 عّی ٟٔبجری آییٗ دادرسی ویفری )جّذ اَٚ(  .29

 %10 000/140 سیذ فتح اهلل ٔىی ٔالحظبت بٙیبدی در رٚش ٞبی تحمیك  .30

 %15 000/70 حٕیذٜ اریٗ ٘یب اخالق ببِیٙی  .31



 - 000/30  ٕبٖی٘بٖ ٚ زادر رضتٝ ز یاخالق پسضى  .32

 %15 000/70 ٔحٕٛد عببسی (حمٛق پسضىی )درٜٚ سْٛ حمٛق جسای پسضىی  .33

جرائٓ دارٚیی از ٔٙظر حمٛق جسا ٚ جرْ   .34

 ضٙبسی

 000/20 - 

 -  اعالْ زیٗ اِعببذیٗ ضیباِعیٖٛ  .35

 - 000/18  اخالق پسضىی ٚ ا٘تظبر بیٕبر از پسضه  .36

 - 000/14 سیٙب عببسی پیىسٛ ٚ ٔبٞی سحر أیس  .37

 %15 000/100 ٔحٕذ تٛوُ پسضىی جبٔعٝ ضٙبسی  .38

 %10 000/20 ٔحٕٛد عببسی ایذز ٚ حمٛق بطر  .39

40.  Medical law 10 000/40 ٔحٕٛد عببسی% 

 %15 000/100 ٔجتبی ٔصببح سالٔت ٔعٙٛی از دیذٌبٜ اسالْ  .41

 %15 000/120 ٔحٕٛد عببسی وبٞص جٙیٗ از ٔٙظر فمٝ، حمٛق ٚ اخالق  .42

 %10 000/100 فریذٖٚ عسیسی سالٔت ٔعٙٛی  .43

 %15 000/150 ٔحٕٛد عببسی حمٛق ٚ اخالق در زیست ٚ فٙبٚری  .44

 %10 000/120 عبذاِعسیس سبضبدیٙب اخاللیبت زیست پسضىی اسالٔی  .45

 %10 000/130 پیبْ ٘می زادٜ لبٖ٘ٛ ٔجبزات اسالٔی  .46

 %10 000/200 ٔحٕٛد عببسی ٔطبِعٝ تطبیمی پیٛ٘ذ اعضب  .47

 %15 000/30 عببسیٔحٕٛد  ٔجٕٛعٝ وذٞبی اخالق در پصٚٞص  .48

 %10 000/220 ٔحسٗ ٌٙج دا٘ص تبریخ پسضىی دٚرٜ لبجبر بٝ رٚایت اسٙبد  .49

 %10 000/70 ٔحٕٛد عببسی، ببلر الریجب٘ی ٔطبِعٝ تطبیمی حمٛق بیٕبراٖ  .50

چىیذٜ ٔمبالت ٕٞبیص ّٔی حمٛق  ٚ اخالالق در    .51

 زیست فٙبٚری

 %15 000/150 ٔحٕٛد عببسی

 %10 000/150 د عببسیٔحٕٛ درآٔذی بر سالٔت ٔعٙٛی  .52

 %10 000/15 ٞری ٞبفٙر لٛا٘یٗ ٞیتی ٞب  .53

 %10 000/40 ٔحٕٛد عببسی، ضٟراْ احٕذ دٚست جستبرٞبیی در تبریخ پسضىی  .54

 %10 000/200 ٔحٕٛد عببسی ٔطبِعٝ تطبیمی سمط جٙیٗ  .55

ضرحی بالر لالبٖ٘ٛ رسالیذٌی بالٝ تخّفالبت اداری        .56

 وبروٙبٖ دِٚت

 - 000/85 رأیٗ جٟبد

 - 000/18 ٔحٕٛد عببسی مبالت حمٛق پسضىی )جّذ سْٛ(ٔجٕٛعٝ ٔ  .57

 %10 500/12 آٌبتبوریستی تبر عٙىبٛت  .58

 - 000/150 ٔحٕذ ابراٞیٓ راور سیری در سٝ لرٖ د٘ذا٘پسضىی ایراٖ  .59

سالٛاالت حمالٛق جالسا در آزٔالٖٛ ٞالبی ٚوبِالت ٚ         .60

 لضبت

 %10 000/120 رضب ٚطٗ خٛاٜ

 %10 000/175 ٌُ ٔحٕذی ٞٛضًٙ طالق لضبیی ٚ آرای دیٛاٖ عبِی وطٛر  .61

آییٗ ٍ٘برش وبربردی حمٛلی ٚ ویفری در ٘ظالبْ    .62

 لضبیی ایراٖ 

 %15 000/420 ٘عٕت آرر٘یب

ٗ  ٔحطبی  ٔجٕٛعٝ  .63 ْ  ٔمالررات  ٚ وبُٔ لالٛا٘ی  ٘ظالب

 سالٔت )ٔجٕٛعٝ سٝ جّذی(

 %10 000/500/1 ٔحٕٛد عببسی، رضب ٚطٗ خٛاٜ

 %15 000/520 ابٛاِفضُ اصغری لٛا٘یٗ ٚ ٔمررات زیست فٙبٚری  .64



 %10 000/50 ٔحٕٛد ضیرازی ضیباِعیٖٛ  .65

 %10 000/5 ٔٛسسٝ فرٍٞٙی حمٛلی سیٙب لبٖ٘ٛ اسبسی جٕٟٛری اسالٔی ایراٖ  .66

 %10 000/100 ٔحٕٛد عببسی، ٔجیذ ٌٙج دا٘ص عذاِت در سالٔت  .67

 - 000/95 ٔحٕٛد عببسی، ٘سریٗ صبِح ٘یب سالٔت اِىترٚ٘یه از ٔٙظر حمٛق بیٗ إُِّ  .68

ضالالىی بٟسیسالالتی ٚ تالالجٔیٗ اجتٕالالبعی  سالالبِٕٝ پس  .69

 ٌیالٖ

 - 000/150 ٘بصر پٛیبٖ

 - 000/12  حمٛق، اخالق ٚ پسضىی  .70

سبِٕٝ پسضىی بٟسیستی ٚ تجٔیٗ اجتٕبعی تٟراٖ   .71

 )دٚرٜ دٚ جّذی(

 %10 000/500 ٘بصر پٛیبٖ

ٞبی سالٔت ٔعٙٛی در لالرآٖ ٚ   ٔبب٘ی ٚ ضبخص  .72
 حذیث

 %10 000/150 ٔصطفی اسٕبعیّی

 %15 000/80 ابراٞیٓ اعتٕبدیبٖ رات حبوٓ بر ٔذیراٖلٛا٘یٗ ٚ ٔمر  .73

 %15 000/35 غالٔرضب جٕطیذی فمٝ اِطبیب رازی  .74

 %15 000/70 ٔحٕٛد عببسی پسضىی برای حمٛلذا٘بٖ  .75

 %15 000/60 ٔحٕذ رحٕتی ٔري ٔغسی از ٔٙظر فمٝ ٚ حمٛق  .76

 %15 000/30 ٔیترا احٕذ سّطب٘ی اخالق پسضىی  .77

 %15 000/90 ٔحٕٛد عببسی اسالٔی اخالق پسضىی بب رٚیىرد  .78

 %15 000/35 عّی ٔتِٛی اردوب٘ی ش٘تیه ٚ فرًٞٙ  .79

 رایٍبٖ 000/25 عّٕی پصٚٞطی 1فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .80

 رایٍبٖ 000/30 عّٕی پصٚٞطی 2فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .81

 رایٍبٖ 000/30 عّٕی پصٚٞطی 3فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .82

 رایٍبٖ 000/30 صٚٞطیعّٕی پ 4فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .83

 - 000/30 عّٕی پصٚٞطی 5فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .84

 - 000/30 عّٕی پصٚٞطی 6فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .85

 - 000/30 عّٕی پصٚٞطی 7فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .86

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 8فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .87

 %15 000/40 عّٕی پصٚٞطی 9فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .88

 %10 000/40 عّٕی پصٚٞطی 10اخالق پسضىی  فصّٙبٔٝ  .89

 %10 000/40 عّٕی پصٚٞطی 11فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .90

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 12فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .91

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 14فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .92

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 15فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .93

 %10 000/40 صٚٞطیعّٕی پ 16فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .94

 %10 000/40 عّٕی پصٚٞطی 17فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .95

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 18فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .96

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 19فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .97

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 20فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .98

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 21فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .99

 - 000/70 عّٕی پصٚٞطی 30فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .100



 - 000/100 عّٕی پصٚٞطی 38فصّٙبٔٝ اخالق پسضىی   .101

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 1فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .102

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 2فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .103

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 3فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .104

 رایٍبٖ 000/40 پصٚٞطیعّٕی  4فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .105

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 5فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .106

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 6فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .107

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 7فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .108

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 8فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .109

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 9فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .110

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 10فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .111

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 12فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .112

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 13فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .113

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 14فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .114

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 15فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .115

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 16مٛق پسضىی فصّٙبٔٝ ح  .116

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی 17فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .117

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 18فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .118

 - 000/40 عّٕی پصٚٞطی 19فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .119

 - 000/50 عّٕی پصٚٞطی 20فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .120

 - 000/50 عّٕی پصٚٞطی 21فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .121

 رایٍبٖ 000/50 عّٕی پصٚٞطی 22فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .122

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 32فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .123

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 34فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .124

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 36فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .125

 - 000/150 عّٕی پصٚٞطی 37فصّٙبٔٝ حمٛق پسضىی   .126

 رایٍبٖ 000/40 عّٕی پصٚٞطی خ پسضىیفصّٙبٔٝ تبری  .127

 
 


