
مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمت کدعنوان کتابردیف

مهدی زینالی317وزیری    1.42,200,000ها  دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه1

مهدی زینالی366وزیری  2.52,490,000دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها2

مهدی زینالی390وزیری  3.52,640,000دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه ها3

مهدی زینالی311وزیری   4.32,160,000دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه ها4

مهدی زینالی344وزیری  5.32,360,000دعوای اعسار در رویه دادگاه ها5

مهدی زینالی361وزیری  6.52,460,000دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها6

توحید زینالی313وزیری   7,32,170,000دعوای بیمه در رویه دادگاه ها7

مهدی زینالی275وزیری   8,21,950,000دعوای فک رهن در رویه دادگاه ها8

مهدی زینالی282وزیری   9.31,990,000دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها9

مهدی زینالی288وزیری   13.72,020,000دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها10

گروه پژوهشی235وزیری   14,21,710,000دعوای تمکین در رویه دادگاه ها11

گروه پژوهشی233وزیری   15,21,690,000دعوای نفقه در رویه دادگاه ها12

گروه پژوهشی276رقعی   16,21,950,000دعوای حضانت فرزند در رویه دادگاه ها13

توحید زینالی336وزیری   17,42,310,000دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه ها14

توحید زینالی265وزیری   18.31,890,000دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها15

گروه پژوهشی220رقعی   19,21,620,000دعوای ازدواج موقت در رویه دادگاه ها16

گروه پژوهشی395وزیری  20.32,670,000دعوای طالق دررویه دادگاه ها17

گروه پژوهشی301وزیری    21,22,100,000دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها18

توحید زینالی292وزیری   22.32,050,000دعوای الزام به انجام تعهد در رویه دادگاه ها19

توحید زینالی271وزیری   23.31,920,000دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها20

توحید زینالی215رقعی   24,21,590,000دعوای دستور موقت در رویه دادگاه ها21

مهدی زینالی248وزیری  25.41,780,000دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها 22

حسین زینالی272رقعی   26.21,930,000دعوای ابطال و اصالح شناسنامه در رویه دادگاه ها23

مهدی زینالی382وزیری  27.72,590,000دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها24

مهدی قاسمی281وزیری   28,21,980,000دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه ها25

حسین زینالی182رقعی   29,21,390,000دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه ها26

توحید زینالی226وزیری   30.21,650,000دعوای تامین خواسته در رویه دادگاه ها27

مهدی زینالی172رقعی  31,21,330,000دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه ها28

مهدی زینالی226رقعی   32,21,650,000دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها29

مهدی زینالی267وزیری    33,21,900,000دعوای مطالبه اجرت المثل دررویه دادگاه30

مهدی زینالی337وزیری  34,22,320,000دعوای تخلیه در رویه دادگاه ها31

گروه پژوهشی212رقعی   351,570,000دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه ها32

توحید زینالی269وزیری    36,21,910,000دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها33

گروه پژوهشی292رقعی   37.22,050,000دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه ها34

گروه پژوهشی369رقعی   38.22,510,000دعوای بطالن  و فسخ نکاح35

گروه پژوهشی335وزیری   39,22,310,000دعوای ارث و میراث در رویه دادگاه36

حسین زینالی247رقعی  40.21,780,000دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه ها در رویه دادگاه ها37

مهدی زینالی317وزیری   41,22,200,000دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه ها38

مهدی زینالی221رقعی   42,31,620,000دعوای ممانعت و مزاحمت از حق39

توحید زینالی244رقعی   43,21,760,000دعوای آپارتمان نشینی در رویه دادگاه ها40

توحید زینالی262رقعی  44,21,870,000دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه ها41

مهدی زینالی259رقعی   45.21,850,000دعوای تقابل در رویه دادگاه ها42

مهدی زینالی329وزیری  46,22,270,000دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاها43

توحید زینالی246وزیری   471,770,000دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها44

مهدی زینالی278وزیری   48.21,960,000دعوای آثار شرط قرارداد در رویه دادگاه ها45

گروه پژوهشی213وزیری      49240,000دعاوی تشریفات ابالغ قضایی در رویه دادگاه ها46
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کتب دعوای در آراء دادگاه هاحقوقی

لیست آثار منتشر شده چراغ دانش



مهدی قاسمی         285وزیری    50.22,010,000دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه ها47

مهدی زینالی          282وزیری   51,21,990,000دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه ها48

مهدی زینالی         235رقعی   52.21,710,000دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه ها49

حسین زینالی         356وزیری  53.52,430,000دعاوی چک در رویه دادگاه ها50

مهدی زینالی          307وزیری   542,140,000آثار وکالت در رویه دادگاه ها51

گروه پژوهشی         332رقعی  55.22,290,000دعاوی حجر در رویه دادگاه ها52

گروه پژوهشی         363وزیری  56.22,480,000دعوای وقف در رویه دادگاه ها53

توحید زینالی          371وزیری  57,22,520,000دعوای شرکت های تجاری در رویه دادگاه ها54

گروه پژوهشی         287وزیری   582,020,000دعوای اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه ها55

توحید زینالی212رقعی     59580,000دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی56

توحید زینالی261رقعی   60/41,860,000دعوای تصادفات رانندگی در رویه دادگاه ها57

توحید زینالی110رقعی      61960,000دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه ها58

گروه پژوهشی182رقعی   621,390,000دعوای اثبات اقاله در رویه دادگاه ها59

رقیه زینالی- حسین214وزیری   63,21,580,000دعوای اعاده ی دادرسی در رویه ی دادگاه ها60

توحید زینالی295رقعی   642,070,000دعوای خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها61

گروه پژوهشی345وزیری  65.22,370,000اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه ها62

گروه پژوهشی258رقعی  661,870,000درخواست واخواهی در رویه دادگاه63

گروه پژوهشی283رقعی     69780,000اعتبار معاینه و تحقیق محلی66

گروه پژوهشی213رقعی   701,580,000اثبات ونفی نسب در رویه دادگاه ها67

توحید زینالی234رقعی   71.21,700,000دعاوی معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه ها68

حسین زینالی374رقعی  722,540,000دعاوی شورا حل اختالف در رویه دادگاه ها69

مهدی زینالی192رقعی   74.21,450,000شرط مساحت معین در رویه دادگاه ها70

توحید زینالی260وزیری   751,860,000دعوای مطالبه دیه در رویه دادگاه ها71

توحید زینالی362وزیری  762,470,000دعاوی مجتمع ها دررویه دادگاه ها72

گروه پژوهشی209رقعی   771,550,000تشریفات جلسه اولین دادرسی در رویه دادگاه ها73

گروه پژوهشی158رقعی   781,250,000افزایش خواسته در رویه دادگاه ها74

گروه پژوهشی256وزیری  791,830,000قرار ابطال دادخواست در رویه دادگاه ها75

گروه پژوهشی297وزیری   802,080,000قرارعدم استماع دعوا در رویه دادگاه ها76

گروه پژوهشی254وزیری   811,820,000دعاوی آثارانکار،تردید وجعل در رویه دادگاه ها77

گروه پژوهشی183رقعی    821,400,000دعاوی مالی وغیر مالی در رویه دادگاه ها78

مهدی زینالی297رقعی   832,080,000دعوای توقیف وفروش حق سرقفلی در رویه دادگاه ها79

توحید زینالی181رقعی   841,850,000فسخ اجاره در رویه دادگاه ها80

گروه پژوهشی307وزیری   852,140,000آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها81

گروه پژوهشی370رقعی  862,520,000دعاوی  مالکیت معنوی دررویه دادگاه ها82

گروه پژوهشی155رقعی   871,230,000دعوای اثبات زوجیت دررویه دادگاه ها83

توحید زینالی196رقعی   881,470,000مسئولیت پیمانکار در رویه دادگاه84

توحید زینالی218رقعی    891,610,000قانون زمین شهری در رویه دادگاه ها12کمیسیون ماده 85

توحید زینالی273رقعی   901,940,000دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها86

توحید زینالی365وزیری  91.32,490,000دعوای بانکی87

توحید زینالی354وزیری  922,420,000دعاوی سرقفلی دررویه دادگاه ها88

گروه پژوهشی305رقعی   932,130,000دعوای تقسیم ترکه در رویه دادگاه ها89

گروه پژوهشی285رقعی    942,010,000دعوای ازدواج مجدد در رویه دادگاه ها90

گروه پژوهشی239رقعی  951,730,000دعوای تقسیط مهریه در رویه دادگاه ها91

توحید زینالی376وزیری  962,550,000 در رویه دادگاه ها56دعوای کمیسیون ماده 92

گروه پژوهشی145رقعی   971,170,000تعهدات صندوق خسارات بدنی93

توحید زینالی349رقعی  982,390,000ابطال مزایده94

توحید زینالی270وزیری   991,920,000اجرای احکام مدنی در رویه دادگاه ها95

گروه پژوهشی249رقعی   1001,790,000ایراد امر مختومه96

گروه پژوهشی136رقعی    1011,110,000گزارش اصالحی97

گروه پژوهشی399وزیری  1022,690,000عسر و حرج در رویه دادگاه ها98

گروه پژوهشی397رقعی  1032,680,000ادله اثبات در رویه دادگاه ها99

گروه پژوهشی266رقعی   1041,890,000خسارت تاخیر تادیه در رویه دادگاه ها100



گروه پژوهشی312وزیری   1052,170,000هزینه دادرسی در رویه دادگاه ها101

توحید زینالی157رقعی   1061,240,000تجویز تغییرشغل102

گروه پژوهشی354وزیری  1072,420,000آثار علم قاضی در رویه دادگاه ها 103

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

 بابک بزازی374وزیری  200.22,540,000جرم کالهبرداری در رویه دادگاه ها104

توحید زینالی297وزیری   201.52,080,000جرم انتقال ما غیر در رویه دادگاه ها105

گروه پژوهشی255وزیری  2021,830,000جرم تهدید در رویه دادگاه ها106

توحید زینالی322وزیری  203,22,230,000جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها107

توحید زینالی235رقعی   204,21,710,000جرم سو استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در رویه دادگاه ها108

توحید زینالی277وزیری   2051,960,000جرایم تخریب و تحریق در رویه دادگاه ها109

توحید زینالی223رقعی   2061,640,000جرم اختالس در رویه دادگاه ها110

توحید زینالی364وزیری     207248,000جرم سرقت دررویه دادگاه ها111

گروه پژوهشی413وزیری  2082,780,000جرم قتل در رویه دادگاه ها112

حسین زینالی231وزیری   2091,680,000جرم توهین در رویه دادگاه ها113

توحید زینالی211رقعی   2101,560,000جرم رشا وارتشا در رویه دادگاه ها114

گروه پژوهشی288رقعی   2112,030,000جرایم منافی عفت در رویه دادگاه ها115

گروه پژوهشی382وزیری  212.22,590,000جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه ها116

توحید زینالی303رقعی   213.22,120,000جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در رویه دادگاه ها117

توحید زینالی305وزیری   214.22,130,000جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها118

گروه پژوهشی279وزیری   2151,970,000جرایم خانوادگی در رویه دادگاه ها119

حسین زینالی201وزیری      216150,000جرم افتراء در رویه دادگاه ها120

توحید زینالی380وزیری  2172,580,000جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه ها121

گروه پژوهشی248وزیری   218.21,790,000جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه ها122

توحید زینالی337وزیری  219,22,320,000جرم جعل واستفاده از سند مجعول در رویه دادگاه ها123

گروه پژوهشی204رقعی   2201,520,000جرم نشر اکاذیب در رویه دادگاه ها 124

گروه پژوهشی144رقعی    2211,160,000جرم مزاحمت تلفنی در رویه دادگاه ها125

مریم سعادتی223رقعی   2221,640,000جرایم سایبری126

توحید زینالی427وزیری  2232,860,000جرائم قاچاق کاالوارز در رویه دادگاه ها127

توحید زینالی199رقعی   2241,490,000جرم آدم ربایی در رویه دادگاه ها128

گروه پژوهشی171وزیری   2251,320,000جرم اخالل در نظم عمومی در رویه دادگاه ها129

گروه پژوهشی196رقعی   2261,470,000جرم شرب خمر دررویه دادگاه ها130

گروه پژوهشی377وزیری     227.3256,000دررویه دادگاه ها(کیفری)درخواست اعاده دادرسی 131

گروه پژوهشی370وزیری  2282,520,000جرم زنا در رویه دادگاه ها132

توحید زینالی251وزیری   231.21,800,000جرایم قاچاق موادمخدر در رویه دادگاه ها133

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

گروه پژوهشی305رقعی  8011,370,000آراء وحدت رویه کیفری134

گروه پژوهشی440رقعی   8021,980,000(حقوقی)آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور135

گروه پژوهشی824وزیری  8035,240,000مجموعه کامل آراءوحدت رویه  دیوان عالی کشور کیفری136

مهدی زینالی585وزیری  1804/112,630,000مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جلد137

مهدی زینالی538وزیری  2804/122,420,000مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورجلد138

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

حسین زینالی183وزیری    8051,400,000چگونه اظهارنامه بنویسیم139

حسین زینالی333وزیری   8062,300,000چگونه دادخواست بنویسیم140

توحید زینالی272رقعی   8071,930,000چگونه قرارداد بنویسیم141

حسین زینالی310وزیری   8102,160,000چگونه صورتمجلس بنویسیم144

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی238وزیری  300.21,730,000پرسش و پاسخ دعاوی ارث و میراث145

گروه پژوهشی393وزیری  301.22,660,000پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول146

کتب دعوای در آراء دادگاه ها کیفری

(رقعی-وزیری)کتب آراء وحدت رویه

کتب چگونه بنویسیم

کتب پرسش و پاسخ هاحقوقی



گروه پژوهشی297وزیری   302.22,080,000پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلددوم147

گروه پژوهشی195وزیری   3031,470,000پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد سوم148

مهدی زینالی279رقعی   304.21,970,000پرسش وپاسخ دعوای خلع ید 149

حسین زینالی204وزیری   305.21,520,000پرسش وپاسخ دعاوی چک150

حسین زینالی243وزیری   3061,760,000پرسش وپاسخ مطالبه خسارات151

مهدی زینالی187وزیری   307.21,420,000پرسش وپاسخ دعوای فروش مال مشاع 152

مهدی زینالی245وزیری   3081,770,000پرسش و پاسخ های دعاوی تخلیه153

مهدی زینالی194وزیری   310.21,460,000پرسش وپاسخ دعاوی امالک154

توحید زینالی170وزیری   311.21,320,000پرسش وپاسخ های دعاوی بیع155

توحید زینالی208رقعی   3131,550,000پرسش و پاسخ دعوای تنفیذ157

مهدی زینالی272وزیری   314.21,930,000پرسش و پاسخ های دعاوی معامالت 158

توحید زینالی203وزیری   3151,520,000پرسش و پاسخ های دعاوی انجام تعهدات 159

توحید زینالی284وزیری    3162,000,000پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف 160

مهدی زینالی166وزیری   317.21,290,000پرسش وپاسخ ابطال161

توحید زینالی303رقعی   3181,570,000پرسش وپاسخ شرکتهای تجاری162

مهدی زینالی157وزیری   3201,240,000پرسش و پاسخهای دعاوی طاری164

گروه پژوهشی225وزیری   3211,650,000پرسش و پاسخ خانواده جلد چهارم165

گروه پژوهشی318رقعی   3222,210,000پرسش و پاسخ امور حسبی 166

سلطانی400رقعی   3232,700,000پرسش و پاسخ ادله اثبات167

سلطانی326رقعی  3242,250,000پرسش و پاسخ دادرسی فوری168

حسین زینالی263وزیری  3251,880,000پرسش و پاسخ کمیسیون ها169

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی214وزیری   3511,580,000پرسش وپاسخ جرایم کالهبرداری،انتقال مال غیر،تحصیل167

توحید زینالی165وزیری   3521,290,000پرسش وپاسخ جرایم خیانت درامانت،سواستفاده ازسفید امضا168

توحید زینالی168رقعی   3531,310,000پرسش وپاسخ جرایم توهین،تهدید،افترا،نشراکاذیب169

توحید زینالی247رقعی  3541,780,000پرسش وپاسخ جرایم قتل، ادم ربایی،ضرب وجرح 170

توحید زینالی162رقعی   3551,270,000پرسش وپاسخ های منافی عفت،جرائم خانوادگی ،رابطه نامشروع171

توحید زینالی148رقعی    3561,190,000پرسش وپاسخ های اختالس،رشاوارتشا172

توحید زینالی308وزیری   3572,150,000پرسش وپاسخ جرایم جعل،سرقت،تخریب،تصرف عدوانی173

توحید زینالی262وزیری  3581,870,000پرسش وپاسخ جرایم جرایم قاچاق مواد مخدروقاجاق کاال وارز174

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

مهدی زینالی296وزیری   401,62,070,000سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران175

توحید زینالی- مهدی264وزیری  402,31,880,000مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت176

مهدی زینالی217رقعی    403.31,600,000(دعوی تجویز انتقال منافع)واگذاری و فروش سرقفلی 177

مهدی زینالی346رقعی  404.32,370,000تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر178

مهدی زینالی247رقعی  405.31,780,000تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها179

مهدی زینالی231رقعی   406,21,680,000تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط180

مهدی زینالی174رقعی   407,21,340,000تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت181

مهدی زینالی164رقعی   408.31,280,000تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی182

مهدی زینالی182رقعی   409.31,390,000تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل183

مهدی زینالی203رقعی   410,21,520,000دعوی مطالبه حق سرقفلی184

توحید زینالی181رقعی  411,21,380,000دعوای تعدیل اجاره بهای محل های سرقفلی 185

مهدی زینالی228وزیری   412,21,670,000شیوه های عملی ارزیابی و قمیت گذاری سرقفلی186

توحید زینالی240رقعی   413,21,740,000دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در آرا دیوان عالی کشور187

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی- مهدی242وزیری   415,31,750,000حاشیه ای نوین بر قانون تملک آپارتمان ها188

زینب کامکار- توحید زینالی264وزیری  416,71,880,000شیوه های عملی وصول خسارت در قراردادها189

مهدی قاسمی262رقعی  417,21,870,000طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد190

علی دارینی267وزیری      418.2190,000شرط اجرای تعهد در قرارداد191

کتب پرسش و پاسخ ها کیفری

کتب سرقفلی وحق کسب وپیشه

کتب قرارداد ها وچک



توحید زینالی246رقعی   419,31,770,000شیوه های عملی وصول وجه چک از مراجع قضایی و اجرای ثبت192

علی اکبرسبحانی- توحید زینالی 284وزیری    420,42,000,000حاشیه نوین بر قانون صدور چک193

احسان پهلوانی170رقعی   4211,320,000مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تادیه چک194

زینب کامکار- توحیدزینالی240وزیری   422.31,740,000(چاپ جدید)شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه195

حسین زینالی219رقعی    425,21,610,000شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی198

شاهپور بیرانوند233رقعی   426.21,700,000کالهبرداری ثبتی در حقوق ایران199

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

حسین ساالری233وزیری   427.31,700,000بازداشت ملک ثبت شده200

حسین نوقربانی290رقعی     428270,000شکایت و پیگیری جرم کالهبرداری201

علیرضا اسماعیلی157رقعی      430220,000نقش وکیل در کاهش تورم دعاوی دادگستری202

طاهره خلق احمدی244وزیری      431250,000جرم کودک آزاری203

صوفی ابادی= شاهجویی197رقعی   4321,480,000حجت علم قاضی در فقه و حقوق204

رشیدی- فریادی251رقعی   4331,800,000قواعدواصول حقوقی در اشعارسعدی205

 یاسر احمدی241وزیری   4341,740,000پرسش وپاسخ های کاربردی خانواده 206

پریسا محمدی مقدم213رقعی      435250,000تحلیل وتوصیف حقوقی نهادنظارت در شرکتهای تجاری207

محسن داداشی198رقعی     436230,000تاثیر سیاست های متهورانه  مالیاتی بر بدهی شرکت ها208

فرزانه مشکینی156رقعی     437230,000فرار مالیاتی209

چاه ابی221رقعی      438240,000صالحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در مناطق اشغالی210

غالمرضا رادمهر218رقعی    4391,610,000مسئولیت پزشک در فقه و حقوق211

علیرضا احدی164رقعی      441220,000داوری تجاری بین المللی ومداخالت دادگاه های ملی212

آرزو رستگاری200رقعی      442220,000ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی213

مژگان کاشی268رقعی     444270,000حقوق زنان بر اساس قانون اساسی214

علیرضا اسماعیلی121رقعی     445550,000نکات کاربردی آیین دادرسی مدنی215

محسن درانی187رقعی      446220,000بررسی وتحلیل بیع خون216

تقوی فرد- جمشیدی190رقعی      447220,000اصول و مبانی حریم خصوصی اطالعاتی217

چاه ابی111رقعی      449120,000بررسی تحلیلی جرم قتل در استان فارس218

نجمه میرزایی101رقعی      450460,000بررسی فقهی حقوقی ازدواج با زنان اهل کتاب219

احمد کوسه غراوی157رقعی   4511,240,000مجموعه شکایات کیفری220

پریسا محمدی مقدم306وزیری   4522,130,000چگونه وکالت کنیم221

نوربخش- خداخواه194رقعی     453230,000امنیتی در آلمان- جرایم سیاسی 222

طیبی- سبحانی220رقعی   4541,620,000فنون سخنوری و دفاع در محاکم قضایی223

کمال شاه منصوری325وزیری      455290,000نکات کاربردی قانون تجارت جلد اول224

کمال شاه منصوری347وزیری     456320,000نکات کاربردی قانون تجارت جلد دوم225

کمال شاه منصوری190وزیری     457230,000شیوه های پرداخت در معامالت تجاری با تکیه بر اعتبارات اسنادی226

227ICDL 1 ,24593,000,000   بهاره میرزایی 320وزیری

سلطانی173رقعی     460780,000شرط مستقیم بودن ضرر در دعوی مسئولیت مدنی228

رییسی کیا253رقعی   4621,820,000داوری در  دعاوی و معامالت امالک229

سلطانی239رقعی   4631,080,000مسئولیت عاقله230

نجمه میرزایی182وزیری   4641,390,000دانستنی های حقوق گمرکی231

مژگان کاشی281رقعی   4651,270,000(تعهدات)3حقوق مدنی 232

فتح اهلل احمدی145رقعی   4661,170,000 پرونده حقوقی در قالب رای23353

سید محمود حسینی258رقعی    4671,160,000مسئولیت مدیران شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و امریکا234

سید سعید میرحسینی210وزیری   4692,080,000قاعده درا235

محمد حسین دشتی174رقعی   4741,340,000دانش حقوقی در دادسرا236

نجمه میرزایی130رقعی      478590,000(قراردادها)3حقوق مدنی 237

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی303وزیری   500.32,120,000محشای قانون آیین دادرسی مدنی233

زینب کامکار- توحیدزینالی384وزیری   501/22,600,000محشای قانون مجازات اسالمی234

زینب کامکار- توحید زینالی339وزیری  502.22,330,000محشای قانون مدنی235

توحید زینالی237وزیری   503.31,720,000محشای قانون اجرای احکام مدنی236

کتب متفرقه

قوانین محشایی



توحید زینالی220رقعی   504.31,620,000محشای قانون امور حسبی237

حسین ساالری502وزیری  505.23,310,000محشای قانون ثبت جلد یک238

حسین ساالری655وزیری  506.24,230,000محشای قانون ثبت جلد دو239

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکد عنوان کتابردیف

زینب کامکار-توحید زینالی 147جیبی     553,2740,000قانون حمایت خانواده در رویه قضایی243

حسین زینالی136جیبی      555,6710,000قانون صدور چک دررویه قضایی245

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی388جیبی   6011,460,000مجموعه قوانین آیین دادرسی سِنا246

توحید زینالی511جیبی  603.21,830,000مجموعه قوانین جزایی سِنا248

توحید زینالی574جیبی   604.22,020,000مجموعه قوانین مدنی سِنا249

توحید زینالی1042پالتویی  2605.26,550,000(گالینگور)قوانین کاربردی سنا250

توحید زینالی267جیبی    607,21,100,000مجموعه قوانین خانواده سِنا252

مریم سعادتی269جیبی    608.21,110,000مجموعه قوانین کامپیوتری سِنا253

توحید زینالی396جیبی   609.21,490,000مجموعه قوانین ثبتی سنا254

توحید زینالی425جیبی   610,31,670,000مجموعه قوانین کیفری خاص255

توحید زینالی500جیبی   611,31,810,000مجموعه قوانین حقوقی خاص256

گروه پژوهشی405جیبی    1394612.21,510,000مجموعه قوانین جدید مصوبات 257

رضا عابدین زاده257وزیری     613280,000مجموعه  قوانین و مقررات ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 258

توحید زینالی143جیبی     651.2730,000(حقوقی،کیفری)مجموعه قوانین و مقررات ادله اثبات دعوا259

توحید زینالی344جیبی  652.21,330,000مجموعه قوانین و مقررات بیمه260

توحید زینالی167جیبی      653.2800,000قوانین و مقررات مرتبط با خرید و فروش آپارتمان261

زینب کامکار- توحید زینالی102جیبی      654,2600,000قوانین و مقررات وصیت و  ارث262

توحید زینالی500جیبی   6661,800,000مجموعه قوانین ومقررات بانکی263

گروه پژوهشی399جیبی   667.21,500,000مجموعه قوانین ومقررات شهرداری264

گروه پژوهشی425جیبی  668.21,330,000مجموعه قوانین ومقررات مالیاتی 265

گروه پژوهشی111جیبی     669630,000مجموعه قوانین ومقررات مهاجرات266

گروه پژوهشی527جیبی  6701,880,000مجموعه قوانین ومقررات نظامی267

گروه پژوهشی288جیبی      671180,000مجموعه قوانین ومقررات استخدامی268

گروه پژوهشی136جیبی      673250,000قانون مطبوعات269

گروه پژوهشی266جیبی    6751,100,000مجموعه قوانین ومقررات داوری270

گروه پژوهشی213جیبی      676940,000مجموعه قوانین ومقررات بورس271

گروه پژوهشی462جیبی     677450,000مجموعه قوانین امور صنفی272

گروه پژوهشی349جیبی   6781,350,000مجموعه قوانین ومقررات تعاونی273

رییسی کیا394جیبی   6801,480,000مجموعه کامل قوانین ومقررات داوری274

گروه پژوهشی280جیبی    6811,140,000مجموعه کامل قوانین و مقررات وقف275

گروه پژوهشی235رقعی   6831,710,000مجموعه قوانین و مقررات اراضی 276

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی386جیبی   1394655.71,460,000قانون مجازات اسالمی مصوب 277

توحید زینالی258جیبی   656,21,070,000قانون تجارت 278

توحید زینالی267جیبی    657.61,100,000قانون مدنی 279

توحید زینالی73جیبی      658.2520,000(ویرایش جدید)قانون اساسی280

توحید زینالی247جیبی    659.31,040,000قانون آیین دادرسی مدنی281

توحید زینالی107جیبی      660,2640,000قانون و آیین دادرسی کار282

توحید زینالی300جیبی    1394661,41,200,000قانون آیین دادرسی کیفری با الحاقات 283

گروه پژوهشی107جیبی      663.2620,000قانون اجرای احکام مدنی284

توحید زینالی120جیبی      664.2660,000قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری285

توحید زینالی291جیبی   665,21,170,000قانون ثبت اسناد و امالک286

توحید زینالی153رقعی   650.21,220,000قوانین و مقررات اجاره و سرقفلی287

گروه پژوهشی192رقعی     713270,000قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور288

قوانین در رویه قضایی

 مجموعه قوانین سِنا

قوانین عادی



مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

حسین زینالی479جیبی   700.61,740,000قانون مجازات اسالمی  نمودار درختی289

حسن زینالی399جیبی      701,3150,000قانون آیین دادرسی کیفری نمودار درختی290

توحید زینالی262جیبی   702.31,080,000قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی291

حسین زینالی380جیبی   703.31,440,000قانون مدنی نمودار درختی292

توحید زینالی404جیبی    704,21,510,000قانون تجارت نمودار درختی293

حسین زینالی397جیبی   705.31,490,000قانون ثبت اسناد و امالک نمودار درختی294

زینب کامکار229جیبی      706.3990,000قانون اجرای احکام مدنی نمودار درختی295

توحید زینالی289رقعی   707,22,030,000قانون آیین دادرسی مدنی نمودار درختی296

گروه پژوهشی389رقعی  708.32,630,000قانون آیین دادرسی کیفری نموداری297

حسین زینالی437رقعی  709,22,920,000قانون مجازات اسالمی نمودار درختی298

حسین زینالی425رقعی  7102,850,000قانون مدنی نمودار درختی299

گروه پژوهشی335رقعی   711.22,310,000قانون تجارت نمودار درختی 300

گروه پژوهشی339رقعی  7122,330,000قانون ثبت اسنادوامالک نمودار درختی301

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

گروه پژوهشی510وزیری   7502,300,000تحلیل تشریحی مجموعه آزمونهای سردفتری302

گروه پژوهشی1006وزیری  7514,530,000تحلیل تشریحی مجموعه آزمونهای وکالت303

گروه پژوهشی545وزیری  7522,450,000مجموعه آزمون های قضاوت304

گروه پژوهشی646رحلی      753690,000مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق عمومی305

گروه پژوهشی717رحلی     754790,000مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی306

گروه پژوهشی651رحلی      756690,000مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل307

گروه پژوهشی459وزیری   7632,070,000(جزای عمومی)تست های طبقه بندی شده ه قانون مجازات 308

گروه پژوهشی572وزیری  7642,580,000(جزای اختصاصی)تست های طبقه بندی شده قانون مجازات 309

گروه پژوهشی527وزیری  7672,370,000تست های طبقه بندی شده مدنی310

گروه پژوهشی557وزیری   7682,510,000تست های طبقه بندی شده قانون تجارت311

گروه پژوهشی446وزیری    7692,010,000تست های طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی312

گروه پژوهشی365وزیری   7701,640,000تست های طبقه بندی شده حقوق اساسی313

گروه پژوهشی373وزیری   7711,680,000تست های طبقه بندی شده حقوق اداری314

گروه پژوهشی265رقعی    9201,190,000مجموعه تست های متون فقه315

گروه پژوهشی272رقعی   9211,230,000مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق بین الملل عمومی316

گروه پژوهشی280رقعی   9221,260,000مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق بین الملل خصوصی317

گروه پژوهشی412وزیری   9231,860,000تست های طبقه بندی شده متون حقوقی318

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی458وزیری  7583,050,000(جزای عمومی)جلداول- قانون آموز مجازات اسالمی319

سکینه خانلرزاده415وزیری  7592,790,000(جزای اختصاصی)جلد دوم- قانون آموز مجازات اسالمی320

گروه پژوهشی765وزیری  7604,890,000قانون آموزآیین دادرسی کیفری321

گروه پژوهشی658وزیری  7614,250,000قانون آموز مدنی322

گروه پژوهشی593وزیری  7623,860,000قانون آموز حقوق تجارت323

گروه پژوهشی565وزیری  7723,690,000قانون آموز آیین دادرسی مدنی324

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

9013,370,000منابع آزمون اختبارحقوقی325 گروه پژوهشی512وزیری 

گروه پژوهشی794وزیری   9025,060,000منابع آزمون اختبارکیفری326

گروه پژوهشی317رقعی      903220,000منابع آزمون اختبار خانواده327

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

حسین زینالی899وزیری  904.45,690,000 دعوای حقوقی46شیوه های عملی طرح و دفاع از 328

گروه پژوهشی532وزیری  905.43,490,000 دعوای کیفری26شیوه های عملی طرح و دفاع از 329

گروه پژوهشی286رقعی    9062,010,000 دعوای خانواده14شیوه های عملی طرح و دفاع از 330

(جیبی-رقعی)قوانین نمودار درختی

(رحلی-قطع وزیری)مجموعه تست های

(قطع وزیری)مجموعه قانون آموزها

منابع آزمون اختبار

               وکالی جوان بدانند



گروه پژوهشی387وزیری  9072,620,000 دعوای دیوان عدالت12شیوه های عملی طرح و دفاع از 331

حسین زینالی770وزیری  9084,920,000 دعوای حقوقی40شیو ه های عملی طرح و دفاع از 332

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

گروه پژوهشی389وزیری   9101,750,000 سال قضاوت5آزمون های332

گروه پژوهشی310وزیری    9111,400,000 سال وکالت5 آزمون های333

گروه پژوهشی333وزیری   9121,500,000 سال ارشد حقوق عمومی5آزمون های334

گروه پژوهشی377وزیری   9131,700,000 سال ارشد حقوق خصوصی5آزمون های335

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

گروه پژوهشی399وزیری  950.22,690,000کمیسیون ماده صد شهرداری هادررویه دیوان عدالت اداری336

گروه پژوهشی265وزیری   951.21,890,000دعاوی کارگروکارفرما دررویه دیوان عدالت اداری337

گروه پژوهشی331رقعی  9522,280,000طریقه اخذ دستور موقت دررویه دیوان عدالت اداری338

گروه پژوهشی474رقعی   9533,140,000دعاوی علیه سازمان های مالیاتی دررویه دیوان عدالت اداری339

گروه پژوهشی321وزیری  9542,220,000دعاوی علیه سازمان تأمین اجتماعی دررویه دیوان عدالت اداری340

توحید زینالی393وزیری  9552,660,000شهرداری دررویه دیوان عدالت اداری77دعاوی کمیسیون ماده341

گروه پژوهشی352رقعی   9562,410,000 صالحیت دررویه دیوان عدالت اداری342

گروه پژوهشی291رقعی   9572,040,000اعتراض به آرا تعزیرات حکومتی در رویه دیوان عدالت اداری343

گروه پژوهشی523وزیری  9583,440,000دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری344

گروه پژوهشی424وزیری  9592,840,000دعاوی مربوط به پروانه ساختمان345

توحید زینالی316وزیری   9602,190,000دعاوی مربوط به مسکن وشهرسازی دررویه دیوان عدالت اداری346

توحید زینالی327وزیری  9612,260,000شهرداری دررویه دیوان عدالت اداری99کمیسیون ماده347

گروه پژوهشی249رقعی   9621,790,000تصدیق خسارات در رویه دیوان عدالت اداری348

گروه پژوهشی235رقعی   9631,710,000اعاده دادرسی در رویه دیوان عدالت اداری349

گروه پژوهشی349وزیری  9642,390,000ایرادات شکلی در رویه دیوان عدالت اداری350

گروه پژوهشی264رقعی  9651,880,000رسیدگی به تخلفات قضات در رویه دادگاه های انتظامی قضات351

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

28163,780,000(جلد اول )کلیات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت352 توحید زینالی- مهدی580وزیری 

توحید زینالی- مهدی498وزیری  28173,290,000(جلد دوم )دعاوی موجر علیه مستاجر 353

توحید زینالی- مهدی516وزیری  28183,390,000(جلد سوم )دعاوی مستاجر علیه موجر 354

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

مهدی زینالی189رقعی  30011,370,000ها  دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه355

مهدی زینالی159رقعی    30021,190,000دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها356

مهدی زینالی155رقعی   30031,170,000دعوای اثبات مالکیت در رویه دادگاه ها357

مهدی زینالی160رقعی    30041,200,000دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه ها358

مهدی زینالی228رقعی    30051,610,000دعوای اعسار در رویه دادگاه ها359

مهدی زینالی204رقعی   30061,460,000دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها360

توحید زینالی183رقعی   30071,340,000دعوای بیمه در رویه دادگاه ها361

مهدی زینالی151رقعی    30081,140,000دعوای فک رهن در رویه دادگاه ها362

مهدی زینالی185رقعی   30091,350,000دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها363

مهدی زینالی218رقعی   30131,550,000دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها364

مهدی زینالی227رقعی    30171,610,000دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه ها365

توحید زینالی197رقعی   30181,420,000دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها366

توحید زینالی142رقعی    30221,090,000دعوای الزام به انجام تعهد در رویه دادگاه ها367

توحید زینالی156رقعی   30231,170,000دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها368

مهدی زینالی112رقعی   30251,650,000دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها 369

حسین زینالی133رقعی    30261,040,000دعوای اصالح شناسنامه  در رویه دادگاه ها370

مهدی زینالی160رقعی    30271,200,000دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها371

مهدی زینالی235رقعی   30331,650,000دعوای اجرت المثل در رویه دادگاه ها372

گروه پژوهشی267رقعی   30391,840,000ارث و میراث در رویه دادگاه ها373

دعاوی در رویه دیوان عدالت اداری

آزمون های پنج سال اخیر 

کتب مختصر در رویه دادگاه ها

کتب سرقفلی ادغام شده



مهدی زینالی117رقعی      3040940,000ابطال و تنفیذ وصیت نامه در رویه دادگاه ها374

مهدی زینالی222رقعی   30411,570,000تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه ها375

توحید زینالی208رقعی   30481,490,000دعوای آثار شرط قرارداد در رویه دادگاه ها45

مهدی قاسمی234رقعی   30501,640,000قلع و قمع در رویه دادگاه ها376

حسین زینالی241رقعی    30531,510,000دعاوی چک در رویه دادگاه ها377

گروه پژوهشی192رقعی   30561,390,000وقف در رویه دادگاه ها376

گروه پژوهشی183رقعی   30571,340,000شرکت های تجاری در رویه دادگاه ها377

گروه پژوهشی173رقعی   30631,280,000اعاده دادرسی حقوقی در رویه دادگاه ها378

گروه پژوهشی220رقعی   30651,560,000اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه ها379

توحید زینالی246رقعی   30901,720,000مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها380

گروه پژوهشی179رقعی   30981,310,000ابطال مزایده در رویه دادگاه ها381

مولفتعداد صفحهسایز(ریال)قیمتکدعنوان کتابردیف

توحید زینالی212وزیری  32011,330,000جرم انتقال ما غیر در رویه دادگاه ها103

توحید زینالی237وزیری   32031,660,000جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها105

توحید زینالی175رقعی   32131,290,000جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در رویه دادگاه ها115

321414,900,000جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها116 توحید زینالی239وزیری 

گروه پژوهشی225وزیری   32181,590,000جرم تغییر کاربری اراضی در رویه دادگاه ها120

توحید زینالی237وزیری   32191,660,000جرم جعل واستفاده از سند مجعول در رویه دادگاه ها121

توحید زینالی203وزیری   32231,460,000جرایم قاچاق کاال و ارز125

توحید زینالی155وزیری   32311,170,000جرایم قاچاق موادمخدر در رویه دادگاه ها131

کتب دعوای در آراء دادگاه ها کیفری


