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سخن ناشر

از  یکی  به منزله ی  و گرایش هایش،  تمام شاخه ها  با  رشته ی حقوق 
پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی كشور، تعداد فراوانی از دانشجویان 
علوم انسانی را به خود جلب كرده است؛ دانشجویانی كه پس از تحصيل، 
وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای 

وظيفه مشغول می شوند. 
منابعی كه در دانشکده های حقوق، مبنای كار قرار گرفته و تحصيل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی كتب و جزواتی 
هستند كه طی ساليان متمادی چنان كه باید تغيير نيافته و خود را با 

تحوالت و نيازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است كه نياز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتيب، ضرورت تدوین كتب غنی 
نيز  و  حقوق  رشته ی  دانشجویان  علمی  نيازهای  رفع  برای  ارزشمند  و 
رشته های متأثر از آن، باید بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد؛ كتاب هایی 
كه روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نياز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پيشگام 
در امر نشر كتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری 
در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد 
كه با بهره مندی از تجربيات فراوان خود و با رصد دقيق نيازهای علمی 
آثاری همت گمارد كه مهم ترین دستاورد آن ها،  توليد  به  دانشجویان، 
تسهيل آموزش و تسریع یادگيری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
اميدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این 

حوزه ی علمی بيش از پيش به منّصه ی ظهور برساند.

                فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون جرایم رایانه ای 
مصوب 1388/3/5

بخش یکم: جرایم و مجازات ها
فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده ها و 

سیستم های رایانه ای و مخابراتی
   مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز

ماده 729- هرکس به طور غیرمجاز، به داده ها یا سامانه های 
امنیتی حفاظت شده است،  تدابیر  به وسیله  یا مخابراتی که  رایانه ای 
دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تایک سال یا جزای نقدی از 
پنج میلیون )5/000/000( ریال تا بیست میلیون )20/000/000( 

ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهدشد.

   مبحث دوم: شنود غیرمجاز
ماده 730- هر کس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال 
امواج  یا  مخابراتی  یا  رایانه ای  درسامانه های  غیرعمومی،  ارتباطات 
الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو 
تا چهل  ریال   )10/000/000( میلیون  ده  از  نقدی  یا جزای  سال 

میلیون )40/000/000( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم: جاسوسی رایانه  ای
ماده 731- هر کس به طور غیرمجاز، نسبت به داده های سّری 
یا  یا مخابراتی  رایانه ای  یا ذخیره شده درسامانه های  انتقال  درحال 
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مقرر،  های  مجازات  به  شود،  زیر  اعمال  مرتکب  داده،  های  حامل 
محکوم خواهدشد:

شنود  یا  آن ها  تحصیل  یا  مذکور  داده های  به  دسترسی  الف( 
محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای 
میلیون  شصت  تا  ریال   )20/000/000( میلیون  بیست  از  نقدی 

)60/000/000( ریال یا هر دو مجازات.
فاقد  اشخاص  برای  مذکور  داده های  قراردادن  دسترس  در  ب( 

صالحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور، برای دولت، 
سازمان، شرکت یا گروه بیگانه، یا عامالن آن ها، به حبس از پنج تا 

پانزده سال.
تبصره 1- داده های سّری، داده هایی است که، افشای آن ها، به 

امنیت کشور یا منافع ملی، لطمه می زند.
تبصره 2- آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سّری و 
نحوه طبقه بندی و حفاظت آن ها، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این 
قانون، توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کشور، 

مسلح، تهّیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 732- هرکس به قصد دسترسی به داده های سّری موضوع 
ماده )731( این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 
را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده 
میلیون )10/000/000( ریال تا چهل میلیون )40/000/000( ریال 

یا هر دو مجازات، محکوم خواهدشد.



نویسندهقیمت (ریال)نام کتابدسته بنديردیف

 کتب  نشر چتر دانش

گروه علمی چتر دانش100,000قانون یارآیین دادرسی جرایم نیروهاي مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب1393 قانون یار 1

صابر خلیل نژاد کیاسري350,000قانون یار آیین دادرسی مدنی قانون یار 2

گروه علمی چتر دانش350,000قانون یار آیین دادرسی کیفري قانون یار 3

وحید عظیمی تهرانی200,000قانون یار اصول فقه قانون یار 4

قانون یار موسوي, شعبانی حاجی175,000قانون یار امور حسبی 5

ایام کمرخانی, سعید امیرخانی150,000قانون یار حقوق بین الملل خصوصی قانون یار 6

وحید امینی350,000قانون یار حقوق تجارت قانون یار 7

گروه علمی چتر دانش125,000قانون یار حقوق تعهدات قانون یار 8

میثم عبداللهی, محمد شعبانی300,000قانون یار حقوق ثبت قانون یار 9

میثم مختارزاده175,000قانون یار حقوق جزاي عمومی قانون یار 10

سید مهدي کاظمی175,000قانون یار حقوق خانواده قانون یار 11

عبداهللا رضازاده پاشا350,000قانون یار حقوق مدنی قانون یار 12

گروه علمی چتر دانش350,000قانون یار مجازات اسالمی قانون یار 13

گروه علمی چتر دانش18170,000 دوره پرسشهاي آیین دادرسی کیفري آزمون وکالت تست 14

گروه علمی چتر دانش18150,000 دوره پرسش هاي حقوق مدنی آزمون وکالت تست 15

گروه علمی چتر دانش18160,000 دوره پرسش هاي حقوق جزا آزمون وکالت تست 16

گروه علمی چتر دانش18140,000 دوره پرسشهاي حقوق تجارت آزمون وکالت تست 17

گروه علمی چتر دانش18125,000 دوره پرسش هاي اصول فقه آزمون وکالت تست 18

گروه علمی چتر دانش18150,000 دوره پرسش هاي آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت تست 19

گروه علمی چتر دانش5175,000 دوره از آزمون هاي وکالت تست 20

گروه علمی چتر دانش600,000مجموعه آزمون هاي آزمایشی وکالت چتردانش تست 21

گروه علمی چتر دانش300,000مجموعه آزمون هاي طبقه بندي شده سردفتري تست 22

گروه علمی چتر دانش325,000مجموعه آزمون هاي طبقه بندي شده وکالت تست 23

اسداهللا لطفی200,000مجموعه آزمون هاي طبقه بندي موضوعی متون فقه تست 24

گروه علمی چتر دانش250,000مجموعه آزمون هاي طبقه بندي شده قضاوت تست 25

گروه علمی چتر دانش60,000مجموعه آزمون هاي وکالت 94 و 95 تست 26

گروه علمی چتر دانش60,000مجموعه آزمون هاي وکالت و قضاوت 95 با پاسخنامه تشریحی تست 27

مسلم یعقوبی130,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حقوق اساسی تست 28

مسلم یعقوبی128,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حقوق بین الملل خصوصی تست 29

مسلم یعقوبی130,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حقوق بین الملل عمومی تست 30

دکتر مجید قربانی الچوانی350,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حقوق تجارت تست 31

دکتر مجید قربانی الچوانی550,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي حقوق مدنی تست 32

رحمان عمروانی300,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي آیین دادرسی مدنی تست 33

سیدعلی بنی صدر37,500مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي فقه الوکاله تست 34



نویسندهقیمت (ریال)نام کتابدسته بنديردیف

 کتب  نشر چتر دانش

حسنعلی موذن زادگان125,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي آیین دادرسی کیفري تست 35

گروه علمی چتر دانش125,000مجموعه پرسش هاي چهارگزینه اي استعداد تحصیلی سال هاي90-95 تست 36

گروه علمی چتر دانش175,000مجموعه پرسشهاي چهارگزینه اي دکتري حقوق جزا تست 37

علی نیکوکار500125,000 پرسش چهارگزینه اي آیین دادرسی مدنی 500 تست 38

گروه علمی چتر دانش500125,000 پرسش چهارگزینه اي آیین دادرسی کیفري 500 تست 39

قایم الدین شعبانی حاجی500125,000 پرسش چهارگزینه اي حقوق تعهدات 500 تست 40

محسن رفعتی500125,000 پرسش چهارگزینه اي حقوق ثبت 500 تست 41

قایم الدین شعبانی حاجی500125,000 پرسش چهارگزینه اي حقوق مدنی 500 تست 42

محمود رمضانی نوري500125,000 پرسش چهارگزینه اي زبان عمومی ( واژگان و درك مطلب)  500 تست 43

دکتر محمد صدري ارحامی500100,000 پرسش چهارگزینه اي برگزیده ادبیات عرب 500 تست 44

یحیی بخشی, امید بخشی1000200,000 پرسش چهارگزینه اي آیین دادرسی کیفري 1000 تست 45

گروه علمی چتر دانش1000200,000 پرسش چهارگزینه اي برگزیده حقوق جزاي عمومی و اختصاصی 1000 تست 46

گروه علمی چتر دانش32,000قانون آیین دادرسی جرایم نیروهاي مسلح نموداري نموداري 47

الهام مختاري محمدي125,000قانون آیین دادرسی مدنی ( نموداري)  نموداري 48

رضابوالغی-حبیب اهللا جمادي125,000قانون آیین دادرسی کیفري نموداري نموداري 49

مصطفی افشاري50,000قانون اجراي احکام مدنی نموداري نموداري 50

گروه علمی چتر دانش25,000قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نموداري نموداري 51

محمدمهدي رحیمی50,000قانون امور حسبی نموداري نموداري 52

نگار روشنی35,000قانون بازار اوراق بهادار نموداري نموداري 53

مصطفی افشاري40,000قانون بیمه اجباري خسارات در اثر حوادث از وسایل نقلیه نموداري نموداري 54

حبیب اهللا جمادي,رضابوالغی125,000قانون تجارت ( نموداري)  نموداري 55

مصطفی افشاري24,000قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري نموداري نموداري 56

گروه علمی چتر دانش25,000قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتی نموداري  نموداري  57

گروه علمی چتر دانش105,000قانون ثبت اسناد و امالك نموداري نموداري 58

گروه علمی چتر دانش45,000قانون حمایت خانواده مصوب نموداري نموداري 59

نگار روشنی40,000قانون روابط موجر و مستاجر نموداري نموداري 60

گروه علمی چتر دانش35,000قانون شوراهاي حل اختالف نموداري نموداري 61

گروه علمی چتر دانش30,000قانون صدور چک مصوب 1355 نموداري نموداري 62

گروه علمی چتر دانش40,000قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نموداري نموداري 63

رضابوالغی-حبیب اهللا جمادي125,000قانون مجازات اسالمی نموداري نموداري 64

الهام مختاري محمدي125,000قانون مدنی ( نموداري)  نموداري 65

گروه علمی چتر دانش40,000قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی نموداري نموداري 66

مهدي رحیمی150,000مختصر آیات االحکام: ( مباحث حقوقی)  مختصر 67

گلریز مهردارقائم مقامی200,000مختصر آیین دادرسی مدنی مختصر 68



نویسندهقیمت (ریال)نام کتابدسته بنديردیف

 کتب  نشر چتر دانش

محسن سینجلی100,000مختصر اصول استنباط مختصر 69

مسلم یعقوبی125,000مختصر حقوق اساسی 1 و 2 مختصر 70

مسلم یعقوبی65,000مختصر حقوق سازمان هاي بین المللی مختصر 71

محمدمهدي توکلی225,000مختصر حقوق مدنی مختصر 72

رضا رحیمی دهسوري60,000مختصر زبان عربی ویژه دانشجویان حقوق مختصر 73

محسن سینجلی200,000مختصر متون فقه بر اساس شرح اللمعه مختصر 74

گروه علمی چتر دانش70,000قانون آیین دادرسی مدنی قوانین 75

گروه علمی چتر دانش80,000قانون آیین دادرسی کیفري قوانین 76

گروه علمی چتر دانش40,000قانون اجراي احکام مدنی قوانین 77

گروه علمی چتر دانش15,000قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 قوانین 78

گروه علمی چتر دانش30,000قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران: مصوب 1358 قوانین 79

گروه علمی چتر دانش20,000قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفري قوانین 80

گروه علمی چتر دانش40,000قانون امور حسبی قوانین 81

گروه علمی چتر دانش25,000قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1388 قوانین 82

گروه علمی چتر دانش15,000قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 قوانین 83

گروه علمی چتر دانش100,000قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي،اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسالمی ایران قوانین 84

گروه علمی چتر دانش60,000قانون بودجه سال 1395 کل کشور قوانین 85

گروه علمی چتر دانش30,000قانون بیمه اجباري خسارات دراثرحوادث وسایل نقلیه مصوب1395 قوانین 86

گروه علمی چتر دانش80,000قانون تجارت قوانین 87

گروه علمی چتر دانش25,000قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 قوانین 88

گروه علمی چتر دانش16,000قانون تملک آپارتمان ها: مصوب 1343 قوانین 89

مصطفی افشاري60,000قانون ثبت اختراعات،طرح هاي صنعتی وعالئم تجاري مصوب1386 قوانین 90

گروه علمی چتر دانش20,000قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 قوانین 91

گروه علمی چتر دانش14,000قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 قوانین 92

گروه علمی چتر دانش25,000قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین 93

نگار روشنی30,000قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 56، 62 و 76 قوانین 94

گروه علمی چتر دانش30,000قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 1394 قوانین 95

گروه علمی چتر دانش16,000قانون صدور چک مصوب 1355 قوانین 96

مصطفی افشاري100,000قانون مالیات هاي مستقیم: با اصالحات 1394 قوانین 97

گروه علمی چتر دانش40,000قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 قوانین 98

گروه علمی چتر دانش80,000قانون مجازات اسالمی ( مصوب 92/2/1)  قوانین 99

گروه علمی چتر دانش70,000قانون مدنی قوانین 100

گروه علمی چتر دانش40,000قانون مدیریت خدمات کشوري با آخرین اصالحات و الحاقات قوانین 101

گروه علمی چتر دانش30,000قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1393 قوانین 102






