
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

معاونت تدوین،تنقیح وانتشارقوانین ومقررات
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نرم افزار دریافت نسخه الݡکترونیݡکی کتاب های 
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

قابـــل  نصب  بـــر  روی  تمامـــی  تبلت ها  و  گـــوشی  های تلفن  همراه  با  
)Android( سیســتم  عامل اندروید
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بهار  1397

ــدود و  ــه ح ــون الیح ــان پیرام ــورای نگهب ــای ش ــی آرای فقه ــی فقه * مبان
ــان ــررات آن /9000 توم ــاص و مق قص

* مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس دوره اول 
)شــماره 13( /11000 تومــان

* مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس شــورای 
اســامی - دوره دوم )شــماره 12( /19000 تومــان

ــرات  ــروح مذاک ــتنبط از مش ــان مس ــورای نگهب ــرات ش ــی آراء و نظ * مبان
ــان  ــماره 21( /9000 توم ــال 1387 )ش س

ــد اول(  ــده )جل ــاالت متح ــران - ای ــاوی ای ــوان داوری دع ــزارش آرای دی * گ
/6000 تومــان )جلــد دوم( /20000 تومــان )جلــد ســوم( /20000 تومــان  
)جلــد چهــارم( /20000 تومــان )جلــد پنجــم( /20000 تومــان )جلــد 

ــان ــم( /20000 توم ــد هفت ــان )جل ــم( /20000 توم شش
* ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی )ویژه مقاالت ترجمه شده( /2000 تومان

* ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی )مقاالت ترجمه(/3200 تومان
* ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی )مقاالت ترجمه( /3200 تومان

* مجله حقوقی بین المللی )شماره 46(/2000 تومان
* مجموعــه نظرهــای مشــورتی تنقیح شــده اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه 

/25000 تومــان
ــه  ــوه قضایی ــی ق ــده اداره کل حقوق ــری تنقیح ش ــات کیف ــه نظری * مجموع

ــان ــد دوم( /22000 توم )جل

ودی ...    ::::: به �ز �    :::::
* مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات دریایی )جلد اول - قوانین(

* مجموعه تنقیحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
* مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

* مجموعه تنقیحی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
* مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات اوقاف

* مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر

محصوالت و خدمات
مـعـاونت تـدویــن، تنقیـح و انتشـار قوانیـن و مــقـررات

نرم افزار سامانه ملی
 قوانین و مقررات »همراه«

قابل نصب بر روی گوشی های تلفن همراه با
Android سیستم عامل

پایگاه اطالع رسانی قوانین و مقررات کشور
www.dotic.ir

http://update.dotic.ir/estore/ebuy.aspx

نرم افزار »کتابخانه ديجيتال قوانین و مقررات« در دو قالب
»هـمـراه« )قابل نصب بر روی  سیستم عامل اندرویـد( و

»رایـانـه ای« )قابل نصب بر روی رایانه های شخصی( ]بزودی...[

سامانه های اطالع رسانی عمومی  قوانین و مقررات )به صورت رایگان( :

    Eitaa.com/dotic : 1.    پیام رسان ایتا

 2.    سامانه رایانامه حقوقی )جهت عضویت به dotic.ir مراجعه نمایید(



ر�اݡٮݑ    ::::: ن و ݣݣݣݣݣم�ݑ ىݪݪݔ
وا�ز

موعه ݣݣݣاهی ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݑ :::::    محݪݪݪب
ــومیز(  ــری(/ 25000تومان)ش ــی )وزی ــون مدن ــی قان ــه تنقیح * مجموع

تومان)گالینگــور(  30000/
* قانون مدنی )جیبی(/8000 تومان

* مجموعه قانون مدنی )رقعی(/13500 تومان
* قانون مدنی )التین( /7000 تومان

* قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی )جیبی(/8000 تومان
*   قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی )رقعی(/14000تومان

* مجموعــه قوانیــن و مقررات جرایــم و مجازاتها /44000تومان)شــومیز( 
/49000 تومان)گالینگور(

* قانون مجازات اسامی )جیبی( /12000 تومان
* مجموعه قانون مجازات اسامی )رقعی( /15500 تومان

* مجموعـه قانـون آیین دادرسـی کیفری و مقـررات مربوط )رقعـی( / 21000 
تومـان )شـومیز( /25000 تومـان )گالینگور(

* قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن )جیبی( /11000 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری )جلد دوم( )وزیری(/55000 تومان

* مجموعه قانون تجارت )رقعی( /18500 تومان
* مجموعه قانون تجارت )جیبی( /10000 تومان

* مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه های مربوط  /3000 تومان
* مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز /6000 تومان

* مجموعه تنقیحی قانون صدور چک /7500 تومان
* مجموعه برگزیده قوانین و مقررات تخلفات اداری )جیبی( /5000 تومان

* مجموعــه تنقیحــی قوانیــن و مقــررات رســیدگی بــه تخلفــات اداری )رقعــی( 
تومان)گالینگــور(  16000/ /12000تومان)شــومیز( 

* مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان /700 تومان
* مجموعه قانون حمایت خانواده /6000 تومان

ــامی  ــوراهای اس ــات ش ــف و انتخاب ــکیات، وظای ــون تش ــه قان * مجموع
ــان ــط /16000 توم ــررات مرتب ــهرداران و مق ــاب ش ــور و انتخ کش

* قانون مدیریت خدمات کشوری )جیبی( /6000 تومان
* مجموعه قانون شهرداری)جیبی( /6000 تومان

* مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه های آن /1500 تومان

* مجموعه تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن /2000 تومان
* مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن /6000 تومان

* مجموعه قانون دریایی و آیین نامه های آن /2500 تومان
* مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن /8000 تومان

* مجموعه قانون معادن و آیین نامه های آن /3000 تومان
* مجموعه قانون نظام صنفی کشور و مقررات مربوط)رقعی(  /13000 تومان

* مجموعه قانون اساسی جمهوری اسامی ایران /9500 تومان
* مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طاق /3000 تومان

* مجموعه قوانین و مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء /8000 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی /1500 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری /4000 تومان

* مجموعــه قوانیــن و مقــررات کارشناســان، مترجمــان، حسابرســان و 
حســابداران رســمی /16000 تومــان

* مجموعه قوانین ومقررات مطبوعات و خبرگزاری ها /4000 تومان
* مجموعه قانون نظام صنفی کشور)جیبی( /3000 تومان

* مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات شوراهای حل اختاف)جیبی( /5500 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری/7500 تومان

* مجموعه قوانین و مقررات برگزیده خدمت وظیفه عمومی/9500 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری )جلد اول(  / 18000 تومان 

* مجموعه قوانین و مقررات امنیت، اطاعات و دفاع ملی /45000 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری /9500 تومان

* مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی /5500 تومان
* مجموعه توافق های تشریفاتی چند جانبه حقوق جنگ /15500 تومان

* مجموعه توافق های حقوقی تشریفاتی چندجانبه حقوق دیپلماتیک /8000 تومان
* قانون بودجه سال 1397 کل کشور )جیبی( /4500 تومان

* مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1397 کل کشور )رقعی(
* مجموعه قانون بودجه سال 1394 کل کشور /4000 تومان

ــران  ــامی ای ــوری اس ــعه جمه ــم توس ــاله پنج ــه پنجس ــه برنام * مجموع
)1394-1390()وزیری(/13000تومــان

* قانــون برنامه پنجســاله ششــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران )1396-1400( 
ــی( /13000تومان )جیب

* مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت /2500 تومان
* مجموعه وظایف و اختیارات وزیر اموراقتصادی و دارایی /1500 تومان

* مجموعه وظایف و اختیارات وزیر راه و ترابری /350 تومان
* مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون /200 تومان

* مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا  /1000 تومان
* مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایرانی  /1000 تومان

* مجموعه مصوبات شورای عالی اداری - جلد دوم )1388-1376( /9400 تومان
* مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 

ناشی از وسایل نقلیه  /6000 تومان
* مجموعه برگزیده قوانین مالیاتی /10000 تومان

* مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچك، شهرك ها و نواحی صنعتی/13000 تومان
ــا متــن مســتندات قانونــی مــواد  * منشــور حقــوق شــهروندی )همــراه ب

ــی( /9000 تومــان ــور( )رقع منش
* منشـور حقوق شـهروندی )همراه با متن مسـتندات قانونی مواد منشـور 

و تصویبنامـه حقوق شـهروندی در نظـام اداری( )رقعی( /14000 تومان
* منشور حقوق شهروندی - انگلیسی)جیبی( /3000 تومان

* لوح جامع قوانین و مقررات)نسخه جدید( /20000 تومان
* لوح کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات  /رایگان!

و�اه    :::::
ن ݣݣاساسی ݣݣݣݠک�ش ىݪݪݔ

وا�ز
:::::    �ݑ

* قانون اساسی آلمان/6000 تومان
* قانون اساسی امارات متحده عربی/2000 تومان

* قانون اساسی بریتانیا /2000 تومان
* قانون اساسی سوئد/5500 تومان

* قانون اساسی عمان/1000 تومان
* قانون اساسی قطر/2000 تومان

* قانون اساسی کویت /1500 تومان
* قوانین اساسی کانادا - جلد اول )فارسی، انگلیسی(/6000 تومان

* قوانین اساسی کانادا - جلد دوم )فارسی، فرانسه(/6000 تومان
* قانون اساسی اسپانیا/3500 تومان

* قانون اساسی بحرین/2000 تومان
* قانون اساسی تونس/2000 تومان

* قانون اساسی سوئیس/550 تومان
* قانون اساسی فدراسیون روسیه/4000 تومان

* قانون اساسی کره جنوبی /280 تومان
* قانون اساسی گینه/2000 تومان

* قانون اساسی یونان /7500 تومان
* قانون اساسی لبنان /5000 تومان

* قانون اساسی پرتغال /14000 تومان

ݡٮݭݭب    :::::
ر کٮݧݧݑ :::::    سا�ݔ

* فرهنگ حقوقی دوزبانه )انگلیسی-فارسی(/)فارسی-انگلیسی(/50000 تومان
* قانون اساسی و قانون در کام امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری /1200 تومان

* صاحیت تخییری/5000 تومان
* مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل/3500 تومان

* مجموعه نظریات حقوقی سال 1389 معاونت حقوقی رییس جمهور /16000 تومان
* مجموعه نظریات حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور )سال 1390( /32000 تومان

* بایسته های حقوقی برای وزرا/3000 تومان
* بایسته های حقوقی برای استانداران /6000 تومان

* مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران  /4000 تومان
* مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس شــورای 

اســامی )دوره ششــم - شــماره 24( /30000 تومــان
* مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس شــورای 

اســامی دوره هفتــم )شــماره 14( /17000 تومــان
* مجموعــه نظریــات شــورای نگهبــان )تفســیری و مشــورتی در خصــوص 

اصــول قانــون اساســی( /6000 تومــان
ــماره 23(  ــال 1360 )ش ــان - دوره اول س ــورای نگهب ــرات ش ــروح مذاک * مش

/6000 تومــان
* مشروح مذاکرات شورای نگهبان )دوره اول - سال 1359( /6000 تومان
* دادرسی اساسی در جمهوری اسامی ایران )جلد 20( /16000 تومان
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