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 انتشارات موجود مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

 
 

تعداد  سال انتشار عنوان کتاب بارکد ردیف

 صفحه

 به ریال قیمت

 15000 215 1382 کار از راه دور 8210  .1
 30000 434 1382 جمعی و  پیمانهاي مذاکرات 8212  .2
 7000 81 1383 مهاجرت نیروي کار 8310  .3
 10000 129 1385 رمقدمه اي بر حساب هاي کا 8513  .4
 8500 123 1385 انعطاف پذیري بازارکار و اشتغال پاره وقت 8521  .5
 45000 424 1385 مشاغل نو 8525  .6
 55000 534 1386 ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه در ایران 8611  .7
 40000 340 1387 سیر تطور مقررات و سازمانهاي اجرایی در ایران  8710  .8
 30000 232 1387 و مزد (چاپ دوم)بهره وري  8726  .9
 45000 515 1387 بازرسی کار (چاپ اول) 8734  .10
 15000 97 1388 سیستم هاي اطالعات بازار کار (چاپ اول) 8811  .11
 30000 231 1388 مدیریت موثر بهداشت، ایمنی و محبط زیست  (با رویکرد تیمی) 8814  .12
 45000 313 1389 بیان مطلب آموزش نیست 8922  .13
 25000 109 1389 ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران (التین) 8928  .14
 30000 100 1389 پرسش و پاسخ مقررات کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاري 8930  .15
 400000 1005 1390 کارآفرینی، آینده در دستان شما دوره دوجلدي (شامل کتب فراگیر و تمرین) 90164  .16
 300000 833 1390 نده در دستان شما دوره دوجلدي(شامل کتب راهنماي مربی و حل تمرین)کارآفرینی، آی 90165  .17
 335000  1390 پودمان) 11سرپرست در کالس جهانی ( 90169  .18
 90000 361 1390 تکنیک هاي نوین آموزشی در هزاره سوم (دوره سه جلدي) 90170  .19
 30000 116 1390 هاي آموزشی بزرگساالن) یادگیري فعال (راهنماي جامع پویاسازي کارگاه 90171  .20
 15000 26 1390 آیین نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها 9102  .21
 20000 39 1390 آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء در کارگاه ها 9103  .22
 5000 9 1390 آیین نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها 9104  .23
 25000 36 1390 آیین نامه عالیم ایمنی در کارگاه ها 9105  .24
 5000 4 1390 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 9106  .25
 15000 26 1390 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مشاورین حفاظت قنی و خدمات ایمنی 9107  .26
 15000 23 1390 ن آورآیین نامه و دستورالعمل هاي اجرایی کارهاي سخت و زیا 9109  .27
 10000 18 1390 آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو 9110  .28
 10000 11 1390 آیین نامه حفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها 9111  .29
 10000 14 1390 آیین نامه کار روي خطوط و تجهیزات برق دار 9112  .30
31.       



 ۲ 

 

تعداد  سال انتشار تابعنوان ک بارکد دیفر

 صفحه

 به ریال قیمت

 20000 49 1390 آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) 9113  .32
 20000 40 1390 آیین نامه حفاظتی مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار 9115  .33
 5000 10 1390 آیین نامه حفاظتی صنایع چوب 9116  .34
 5000 8 1390 حفاظتی  ماشین هاي سنگ زنی آیین نامه 9117  .35
 5000 7 1390 آیین نامه عمومی ایمنی تعمیرگاه هاي وسایط نقلیه 9118  .36
 5000 8 1390 آیین نامه مقررات حفاظت در ریخته گري، آهنگري و جوشکاري 9119  .37
 5000 8 1390 آیین نامه مقررات حفاظتی ماشین هاي افزار 9120  .38
 5000 7 1390 منی دستگاه هاي مخلوط کن و همزن در کارگاه هاآیین نامه ای 9121  .39
 5000 9 1390 آیین نامه ایمنی جوشکاري و برشکاري گرم 9122  .40
 5000 6 1390 آیین نامه ایمنی ماشین هاي لیفتراك 9123  .41
 5000 5 1390 آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه 9124  .42
 5000 3 1390 اي کنگاسور خردکن و آسیابآیین نامه مقررات حفاظتی در ماشین ه 9125  .43
 5000 6 1390 آیین نامه ایمنی ماشین ها و اداوات کشاورزي 9126  .44
 10000 26 1390 آیین نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازي و توزیع گاز مایع 9127  .45

 10000 28 1390 آیین نامه مقررات حفاظت در مقابل خطرپرتوهاي یون ساز 9128  .46

 15000 32 1390 ن نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ هاي آب گرمآیی 9129  .47

 20000 67 1390 آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاري سرد فلزات) 9130  .48

 5000 9 1390 آیین نامه حفاظتی پرس هاي تزریقی (پالستیک و دایکاست) 9131  .49

 10000 12 1390 آیین نامه مقررات حفاظتی حفر چاه هاي دستی 9132  .50

 20000 62 1390 آیین نامه ایمنی معادن 9133  .51

 5000 10 1390 آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه ها 9134  .52

 5000 9 1390 آیین نامه ایمنی در مخازن آب و استخرها 9136  .53

 5000 12 1390 آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها 9137  .54

 5000 10 1390  خانه هاي آب و فاضالبآیین نامه ایمنی تصفیه  9138  .55

56.       



 ۳ 

 
تعداد  سال انتشار عنوان کتاب بارکد دیفر

 صفحه

 به ریال قیمت

 5000 12 1390 آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار 9139  .57

 5000 3 1390 آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان آیین نامه 9140  .58

 ohsas( 1391 405 60000شت شغلی (سیستم مدیریت ایمنی وبهدا 9147  .59

 65000 449 1391 نکات باز بینی ارگونومی  9150  .60

 330000  1391 پنجره واحد کسب وکار وکار آفرینی کشور(سه جلدي) 9151  .61

 300000 476 1392 بازاریابی خدمات(چاپ دوم) 9205  .62

 150000 427 1392 ایمنی و بهداشت کار در کشاورزي، دامپروري و جنگلداري 9208  .63

 120000 337 1392 سیاست هاي عمومی براي توسعه کارآفرینی 9210  .64

 160000 239 1392 کسب و کار خانگی، از ایده تا عمل 9340  .65

 250000 227 1392 دقیقه اي (درس هاي متقابل فوتبال و مدیریت) 90مدیر  9214  .66

 400000 1427 1392 مقاوله نامه هاي بین المللی کار (چاپ دوم) 9215  .67

 100000 126 1392 راهنماي ایمنی و حفاظت کار در عملیات ساختمانی و عمرانی 9216  .68

 120000 217 1393 داشبوردهاي سازمانی 9302  .69

 40000 78 1393 قانون کار قطر 9304  .70

 20000 56 1393 آیین نامه ایمنی معادن 9311  .71

 120000 110 1393 در دنیایی متغیر)(روند منابع و گرایش ها  2013کشورهاي آسیب پذیر  9315  .72

 120000 346 1393 مشاغل سبز 9318  .73

 50000 106 1393 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی : مهارت هاي ارتباطات 9319  .74

 50000 123 1393 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی : مهارت هاي حل مسأله 9320  .75

 40000 99 1393 ازماندهیسري کتاب هاي مهارت هاي شغلی : مهارت هاي س 9321  .76

 40000 98 1393 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی: مهارت هاي کار تیمی 9322  .77

 40000 95 1393 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی: مهارت هاي رهبري 9323  .78



 ٤ 

 
 

سال  عنوان کتاب بارکد دیفر

 انتشار

تعداد 

 صفحه

به  قیمت

 ریال

 درج بارکد

  50000 129 1393 اي شغلی:  شغل یابیسري کتاب هاي مهارت ه 9324  .79

  200000 126 1399 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی: مهارت هاي ورود به شغل ------  .80

  50000 115 1393 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی: اخالق و آداب حرفه اي 9326  .81

  40000 97 1393 سري کتاب هاي مهارت هاي شغلی:  پژوهش و مدیریت اطالعات 9327  .82

  70000 --- 1393 سی دي جامعه شناسی کار( دیدگاه ها، تحلیل ها  و مسائل) 9328  .83

  50000 86 1393 پرسش و پاسخ بازرسی کار (چاپ دوم) 9330  .84

(ریسک رونق اقتصادي بدون اشتغال  2014روند جهانی اشتغال در سال 9334  .85
 )2014ژنو  -سازمان جهانی کار

 

1393 175 

 

150000  

الفباي کارآفرینی (تحلیل رفتاري کارآفرینی و محیط کسب و کار مبتنی  9335  .86
 )GEM2012بر نتایج برنامه

 

1393 321 170000  

  170000 168 1394 شاخص هاي حمایت اجتماعی(ارزیابی نتایج در منطقه آسیا و اقیانوسیه) 9408  .87

  80000 60 1394 نظام حمایت اجتماعی) (کار آمد کردنابزاري براي تامین حداقل حمایت هاي اجتماعی  9413  .88

  150000 292 1394 تجاري سازي در فناوري هاي نو 9417  .89

جلدي شامل کتب: تاریخچه و سیرتحول  5(دوره متون پنجگانه آموزشی  9419  .90
 حقوق کار، دامنه شمول قانون کار،شرایط کار، قرارداد کار، مراجع حل اختالف)

 

1394 --- 210000  

  600000 785 1395 آفرینی یک جرعه از بی نهایت دوره دوجلدي ( چاپ دوم)کار 9504  .91

  30000 --- 1395 عنوان مشاغل خانگی) 150سی دي مجموعه ي مشاغل خانگی ( 9505  .92

  200000 255 1395 آینده کار جذب استعداد هاي جدید پرورش رهبران وایجاد سازمانی رقابتی 9509  .93

  350000 1003 1395 ر آفرینیدانشنامه نظریات کا 9513  .94

  200000 275 1395 معنی دار سازي داده ها 9515  .95

  1000000 1124 1395 دانشنامه کسب وکار خانگی 9516  .96

  400000 369 1395 کار براي توسعه انسانی– 2015گزارش توسعه انسانی  -----  .97

-صنعتی–ق آزاد تجاري ( مناطجتماعیروابط کار وقراردادهاي کار ومقررات تامین ا -----  .98
 مناطق ویژه اقتصادي وپارك هاي علم وفناوري)

1395 340 200000  



 ٥ 

 
سال  عنوان کتاب بارکد ردیف

 انتشار

تعداد 

 صفحه

قیمت به 

 ریال

 درج بارکد

  200000 222 1395 خود اشتغالی  دروازه ي ورود به کار آفرینی 9523  .99

  200000 181 1395 ایمنی کار در آزمایشگاه  -------  .100

  150000 335 1395 تحول حقوق بین المللی  کار  (چاپ دوم) -------  .101

  200000 339 1397 )هفدهمپرسش و پاسخ در زمینه روابط کارجلد اول(چاپ  -----  .102

  500000 317 1400 پرسش و پاسخ در زمینه روابط کارجلد دوم --------  .103

  150000 325 1395 )95د سوم(چاپ پرسش و پاسخ در زمینه روابط کارجل --------  .104

  200000 314 1397 )چهارم زمینه روابط کار جلد چهارم (چاپ پرسش و پاسخ در --------  .105

  100000 298 1394 پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار جلد پنجم (چاپ سوم) 9418  .106

  250000 270 1399 (چاپ دوم) 6خ در زمینه روابط کار جلد پرسش وپاس ------  .107

  150000 301 1396 (چاپ اول) 7پرسش وپاسخ در زمینه روابط کار جلد  -------  .108

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري و دیوان عالی کشور جلد اول(چاپ  90167  .109
 اول)

 1390 177 25000  

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري و دیوان عالی کشور جلد دوم (چاپ  90168  .110
 اول)

1390 211 25000  

  45000 224 1391 آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري جلد سوم (چاپ اول) 9142  .111

  45000 206 1391 آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري جلد چهارم(اول) 9143  .112

  80000 180 1392 آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداري جلد پنجم(اول) 9203  .113

(در زمینه قانون رسیدگی به اري جلد هفتم آراي وحدت رویه دیوان عدالت اد 9402  .114
 تخلفات اداري و تخلفات گزینش)

 

1394 253 150000  

در زمینه مسائل - (چاپ اولجلد هشتم  آراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري 9420  .115
 کار و تامین اجتماعی)

1394 277 150000  

ار وتامین جلد نهم  (مسائل ک آراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري ----  .116
 اجتماعی)

 

1397 266 200000  

  30000 225 1390 جلد اول مجموعه حقوق کار: دامنه شمول قانون کار 90162  .117

  50000 339 1390 جلد دوم مجموعه حقوق کار:آئین نامه ها ودستورالعمل هاي اجرایی قانون کار(چاپ دوم)  90163  .118

  150000 284 1395 هاي روابط کار مجموعه حقوق کار جلد چهارم: دستورالعمل  ----  .119

  150000 253 1394 جلد پنجم مجموعه حقوق کار: حقوق ایثارگران  9401  .120

  150000 274 1395 پرسش و پاسخ در زمینه تأمین اجتماعی (جلد دوم: کارهاي سخت و زیان آور) ----  .121

  200000 234 1397 (جلد سوم)  رسش و پاسخ در زمینه تأمین اجتماعیپ ----  .122

آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري در زمینه قانون مدیریت خدمات  -----  .123
 کشوري (جلد اول: تعارض آرا)

 

1396 168 150000  

آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري در زمینه قانون مدیریت خدمات  ------  .124
 کشوري (جلد دوم: در ابطال مصوبات)

1396 205 150000  



 ٦ 

 
  150000 300 1396 ومقررات کارهاي سخت وزیان آور،نقاط بد آب وهوا ومحروم قوانین ------  .125

  200000 241 1396 کار آفرینی بخش دولتی (با تاکید برسیاست هاي نوآوري وفناوري) -------  .126

  100000 125 1396 آموزش هاي بدون مرز  -------  .127

  30000 53 1396 آئین دادرسی کار چاپ سوم 961111  .128

  150000 154 1396 ،كارواستخدامي قطرآشنایی با مهاجرت نیروي کار وقوانین اقامت  ------  .129

  100000 245 1397 قانون ومقررات تامین اجتماعی -----  .130

  400000 382 1397 بازي هاي خالق براي کودکان (پرورش ویژ گی هاي کار آفرینانه) ---  .131

  200000 199 1397 ل هایی براي بهبود عملکردسیستم هاي حل اختالف کار دستور العم -----  .132

  400000 694 1397 محیط کسب وکار  -----  .133

  200000 261 1397 حق تشکل وتشکل هاي کارگري وکارفرمایی در مقررات کار ایران ------  .134

  200000 116 1397 ارزشیابی وطبقه بندي مشاغل در قانون کار جمهوري اسالمی ایران  ----  .135

  200000 185 1397 ت رویه جلد دهماراي وحد ------  .136

  200000 186 1397 جلد چهارمتامین اجتماعی  پرسش وپاسخ  ----  .137

  300000 191 1397 شاخص جهانی کار آفرینی -----  .138

هیات عمومی دیوان عدالت اداري ودیوان عالی کشور آراي وحدت رویه (جلد ششم) -------  .139
 تماعی در زمینه مسائل کار وتامین اج

 

1397 220 250000  

هیات عمومی دیوان عدالت اداري ودیوان عالی کشور آراي وحدت رویه جلد یازدهم  ------  .140
 در زمینه مسائل کار وتامین اجتماعی

 

1397 137 200000  

هیات عمومی دیوان عدالت اداري ودیوان عالی آراي وحدت رویه (جلد دوازدهم) 9712  .141
 حقوق ایثارگران)(ر وتامین اجتماعیکشور در زمینه مسائل کا

 

1397 201 200000  

  200000 155 1397 نظام حمایت اجتماعی  در ایران چار چوبی براي افزایش کارایی وبرابري -----  .142

  400000 178 1398 پلتفرم هاي کار دیجیتال وآینده کار به سوي کار شایسته در دنیاي مجازي  -----  .143

  800000 485 1398 اندارد در جهان چالش هاوچشم انداز آیندهاشتغال غیر است -----  .144

آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري در زمینه قانون مدیریت خدمات  ------  .145
 کشوري جلد سوم در تعارض آراء

1398 224 350000  

آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري در زمینه قانون مدیریت خدمات  ----  .146
 در ابطال مصوبات  کشوري جلد چهارم

 

1398 305 350000  

  50000 12 1399   1شماره   آیین نامه حفاظت وبهداشت عمومی در کارگاه ها -----  .147

  60000 41 1399  35   شماره  آیین نامه حفاظتی کارگاه هاي ساختمانی ---  .148

  100000 202 1399 قانون ومقررات جمهوري اسالمی ایران ----  .149

 سخ حقوقی انجمن هاي صنفی وکانون هاي صنفیپرسش وپا ---  .150
 (به انضمام آیین نامه و مقررات) 
 

1399 67 300000  



 ۷ 

  150000 81 1399 مجموعه پرسش وپاسخ بیمه بیکاري  ---  .151

  300000 237 1399 مجموعه حقوق کار  جلد سوم : حق السعی ، مزد ومزایا ----  .152

  60000 20 1399 8آیین نامه حفاظت انفرادي جلد  ----  .153

  250000 294 1399 پرسش وپاسخ تامین اجتماعی جلد اول  -----  .154

  250000 270 1399 جلد ششم روابط کار  پرسش وپاسخ ----  .155

  1000000 1296 1399 مجموعه آیین نامه حفاظت وبهداشت کار  9901  .156

  300000 129 1399 یوان عدالت اداري )(آیین دادرسی در مراجع حل اختالف کار ودمجموعه حقوق کار جلد ششم  -----  .157

  300000 231 1399 آراي وحدت رویه جلد سیزدهم (در زمینه مسائل کار وتامین اجتماعی) -----  .158

  2000000 2231 1399 99دو جلدي مجموعه قوانین کار وتامین اجتماعی  9903  .159

  450000 207 1399 2017یابی شاخص هاي کار آفرینی در ایران نتایج پایش سال  ارز ------  .160

  400000 318 1399 پرسش وپاسخ در زمینه روابط کار جلد هشتم  ------  .161

  400000 282 1399 وپاسخ تامین اجتماعی جلد پنجم پرسش -------  .162

  600000 170 1399 تغییر دنیاي کار گزارش توسعه جهانی  ------  .163

  350000 196 1399 وانتظارات منطقه تجارت آزاد آمریکاي شمالی،تحوالت -------  .164

  100000 65 1399 آیین داد رسی کار  ----  .165

  600000 358 1400 بر کار آفرینی تدابیر سیاستی دولت ها براي بهیود 19-اثرات کووید  ----  .166

 طبقه بندي مشاغل در شرکت هاي خدماتی تامین نیروي انسانی ----  .167
 (مقررات ودستورالعمل ها) 

1400 198 700000  

  500000 348 1400 مبانی چارچوب ملی صالحیت ها (مروري بر تجربه دیگر کشورها) -----  .168

  700000 299 1400 )1995-2035آموزش حرفه اي ومهارت آموزي در اروپا  ( ----  .169

  1000000 248 1400 سناریوها واقدامات 2050کار وفناوري  -----  .170

 فنی ، حرفه اي ومهارتی  مجموعه قوانین ومقررات آموزش هاي 1400  .171
 )1400تا سال  1285(از سال 

1400 551 1800000  

 

 22540921دورنگار:    22540367 – 22562733تلفن:      5پالك  –کوچه آزاده  –ابتداي اختیاریه جنوبی  –: پاسداران 1فروشگاه شماره 
 

 09360081061واتساپ :           66580097تلفن:                  اجتماعیه تعاون ، کار و رفا ساختمان وزارت –: خیابان آزادي 2فروشگاه شماره 
 

   IR27010000 4001086803001775    :   پایاجهت ارسال یا مکاتبه شهرستان ها با استفاده از شماره حساب  بانک مرکزي در   فیش 
 
فیش واریزي  عکستب و نشریات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با ارسال حاصل از فروش ک 348019074140203001270000177203شناسه بانک:  هب و  

 09018087190واتساپ:      ketab@lssi.ir          ایمیل فروش کتاب                   اقدام نمایید.  1وهزینه ارسال به آدرس فروشگاه شماره 

mailto:ketab@lssi.ir

	انتشارات موجود مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

