ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۱ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۰۹۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۵/۴ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۵/۸ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻳﻮﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻩﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﺩﻩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭ ﺧﻂ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻏﺬ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻞ  Pdfﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻲﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

داﻧﺶ
۰۰۱

 -۱ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺯﻛﻴﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻬـﺎﻥ- .
 ۵۳۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۸-۱۸۹-۲:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۰۶-۶:

 -۵ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﺳﻮﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﭘﻮﻻﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺁﺕ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۵۶-۸:

۰۰۵

 -۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺪﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﻤﺒﻠﻲ.
ﺁﺭﺵ ﺁﺻﻒﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻬﺴﺎ ﻧﻮﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺘﻴﻦﻓﺮ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۵-۵-۴:
اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
۱۱۱

 -۶ﻓﺎﺻﻠﻪﻱ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ.
ﻣﻬﺴــﺎ ﻣﻮﻻﺋﻴــﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗﺮﺳــﻴﻤﮕﺮﺍﻥ ﻧــﻮﺭ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۳۹-۰۲-۱:

۰۲۵

 -۳ﻭﺍﺳﭙﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﻳﻦ  -.ﮔﺮﮔﺎﻥ :ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۱-۷۲۷-۶:

اﻧﺴﺎن )ﻧﻮع ﺑﺸﺮ(
۱۲۸

 -۷ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ.
ﺟﻴﺪﻭ ﻛﺮﻳﺸﻨﺎﻣﻮﺭﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﻔﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۴۴۴-۳:

آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﻠﺴﻔﻪ
۱۰۷

 -۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﺣﻴﺪ ﺻﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺑﺮﻧﺰ ،ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ

 -۸ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺟﺎﻥ ﻛﺎﺗﻴﻨﮕﻬﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۹۸-۴:
ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮاﻳﻲ )ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ( و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۱۴۶

 -۹ﻫﻨﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑـﺮ ﺣـﻖ ﺑـﻮﺩﻥ ۳۸ :ﺭﺍﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﻴـﺮﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺷﻜﺴـﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻳﺪ.
ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺷﻮﭘﻨﻬﺎﻭﺭ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﮔﺮﻳﻠﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ۱۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۶۳۵-۴:

ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ.
ﭘﻴﺮﺳﻦ ﻛﺎﺭﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻓـﺮﻭﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﻳﺤﺎﻧـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﻠـﻚ
ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۷۴-۸۸-۲:
 -۱۵ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ.
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻗﻬﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۷۳۹-۰:

دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ
۱۴۹

 -۱۰ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ...ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ :ﻣﺮﮒ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﺳﺎﻳﻤﻮﻥ ﻛﺮﻳﭽﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﻛﻮﭼـﻚﻣـﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺥﺩﺍﺩ ﻧـﻮ ۳۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۷-۵۰-۵:
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۱۵۰

 -۱۱ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺳﻮﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﺳﻮﺳﻦ ﻧﻴﻜﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺁﺕ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۵۳-۷:

 -۱۲ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﻣﻬﺮﻱ ﺳﺮﻭﺵ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺠﺮﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧـﺎﺯ ﻭﻓـﺎﻳﻲ ﺩﻳﺰﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧـﻮﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۳۰-۳:
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۱۳ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﻘﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻮﺍﻧﺒﺨﺖﺍﻭﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ- .
 ۲۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۰۵۱-۹:

 -۱۴ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ :ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻛﻬﻦ ﺍﻟﮕـﻮﻱ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦ ﻭ

 -۱۶ﺷﻔﺎﻱ ﻗﻠﺐ :ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﻟﻮﺋﻴﺰ.ﺍﻝ ﻫﻲ ،ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻛﺴﻠﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۸۸۴-۵:

 -۱۷ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ :ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺎﻧﺖ ﮔﺎﺭﺗﺮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺳﻠﻴﻢﺁﺑـﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﮔـﻞﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﺳﮕﺎﻝ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۲-۳-۱:

 -۱۸ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ.
ﻣﻠﻮﺩﻱ ﻟﻴﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﻮﺳﺎ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۰-۰۱۰-۸:
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۱۹ﺁﺩﻡ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ.
ﻣﻠﻮﺩﻱ ﻟﻴﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﻮﺳﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۰-۰۱۱-۵:

 -۲۰ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﻛﺎﻭﻱ )ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ(.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺒﺴﻢ ۹۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۷-۰۳-۸:
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 -۲۱ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﮔﺮ.
ﻧﺼﺮﺕﺍﷲ ﺟﺎﻭﻳﺪ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺪﻳﻮﺭ ۶۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۰-۲۳-۴:

 -۲۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﺼﺒﻲ  -ﻛﻼﻣﻲ ) :(NLPﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﺭﻭﻣﻴﻼ ﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﻧﺪ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۱۴-۹۷-۴:

 -۲۸ﻣﻌﺠﺰﻩ.
ﺭﺍﻧﺪﺍ ﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻌﺘﻜﻒ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﻮﺳـﺎ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۸-۶۰-۳:

 -۲۹ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻧﻴﺴﺘﻢ :ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺷـﺮﻗﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺿﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺠﺖ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۸-۰۱۱-۰:
اﺧﻼق
۱۷۰

 -۲۳ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻧﻴﺮﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﮕـﺪﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺣﺴـﻦ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۲۷-۷۲-۶:
 -۲۴ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻱ ﺩﺭﻭﻥ :ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﺎﺩﻣﻨﮓ ﺗﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺎﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻮﺽ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻮﻋﻄـﺎ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۰-۱۸۴-۲:

 -۳۰ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺧﻼﻕ.
ﭘﻞ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ ،ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺍﻡ .ﺑﻮﺭﭼﺮﺕ ،ﺗﺎﻣﺲ ﻧﻴﮕﻞ ،ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻓﺮﺍﻧﻜﻨﺎ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﻧـﺖ ،ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ
ﻧﺎﻭﻝﺍﺳﻤﻴﺖ ،ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﺳﻴﻨﮓ ،ﻭﺍﻟﺘﺮ ﺁﺭﻣﺴﺘﺮﺍﻧﮓ ،ﺟﺎﻧﺎﺗـﺎﻥ ﺩﻧﺴـﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺍﻧﺸـﺎﺀﺍﷲ
ﺭﺣﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻮﻓﻴﺎ ۹۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۷۷-۶-۰:
اﺧﻼق اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي
۱۷۴

 -۲۵ﺷﻜﻮﻩ ﻫﻢﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ.
ﻣﻴﺮﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺸﻪ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۱۲-۶۶-۹:
 -۲۶ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻛﻤﺮﻭﻳﻲ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﺟﺮﺋﺖ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﻞﻛﻠﻤﺎﻥ ﮊﺍﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻨﻲﺍﺣﻤﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۱۱۹-۹:
 -۲۷ﻣﺰﻳﺖ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ :ﻫﻔﺖ ﺍﺻﻞ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻀـﻤﻴﻦ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺷﺎﻥ ﺁﻛﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺎﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻮﺽ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻮﻋﻄـﺎ۸۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۰-۱۸۵-۹:

 -۳۱ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ.
ﻣﻠﻮﺩﻱ ﻟﻴﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﻮﺳﺎ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۰-۰۱۴-۶:
راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﻼم
۲۹۷/۰۷

 -۳۲ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۳-۲:
 -۳۳ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﻦﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۳-۲:
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ﻗﺮآن
۲۹۷/۱

 -۳۴ﭘﻴﻚ ﻗﺮﺁﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱﺯﺭﻧﻖ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۳۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۹۲-۵:
ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱۲

 -۳۵ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺳﻮﺭﻩﻱ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳـﻮﺭﻩ ﺍﻟـﺮﺣﻤﻦ ،ﺟﻤﻌـﻪ ،ﺩﻋـﺎﻱ ﺗﻮﺳـﻞ ﻭ
ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻭ ....
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻳﺪﺍﷲ ﻧﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﻔﺮﻱ ۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۵۲-۲-۰:
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۴

 -۳۶ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ۶۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۸۷-۶۲-۰:
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۵

 -۴۰ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻳﺎﺕ.
ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺠﺴﺘﻪ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺠﺴﺘﻪ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۹۱۲-۸:
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۷

 -۴۱ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ﺩﺭ
ﻗﺮﺁﻥ.
ﻓﺘﺢﺍﷲ ﻧﺠﺎﺭﺯﺍﺩﮔﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ ﺧـﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۸-۰۳۴-۲:
 -۴۲ﻗﺼﻪ ﻳﻮﺳﻒ )ﻉ(.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻃﻮﺳﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﺷﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۸۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۱۲۸-۷:
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ
۲۹۷/۲۱

 -۴۳ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﺠﻮﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗـﺮﻧﻢ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۱-۵:

 -۳۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ "ﺳﻄﺢ ﺩﻭ".
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۰۸۵-۷:

۲۹۷/۳۲

 -۳۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ "ﺳﻄﺢ ﺩﻭ".
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۰۸۵-۷:

 -۴۴ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻪ ).(۲
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺰﻳﺪﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧـﺎﺯ ﻭﻓـﺎﻳﻲ ﺩﻳﺰﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﻴﺎ ۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۳۱-۰:

 -۳۹ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻳﻀﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۳-۱۹۳-۹:

ﻓﻘﻪ )آﺛﺎر ﻛﻠﻲ(

ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
۲۹۷/۳۳

 -۴۵ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﻋﻠﻲﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻭﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﺣﺴـﺎﻥ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۷۳-۲۰-۹:
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رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۳۴

 -۴۶ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤـﺮﻣﻴﻦ ۲۰۸ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۶-۶۳-۵:
 -۴۷ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤـﺮﻣﻴﻦ ۱۲۸ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۶-۱۹-۲:

ﻭﻗﻒ.
ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤــﻮﺩﺯﺍﺩﻩﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻗﻠـﻢ ﺑﺮﺗـﺮ ۶۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۱-۱۶-۱:
ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۵۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ.
ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺒﻄﻴﻦ )ﻉ( ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۷۰-۵۰-۵:
اﻟﻬﻴﺎت

ﻋﺒﺎدات
۲۹۷/۳۵

 -۴۸ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ.
ﺭﺣﻴﻢ ﻛﺎﺭﮔﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘـﺮ
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒـﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩﻫـﺎ(۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۳۷۰-۶:

۲۹۷/۴۲

 -۵۴ﺑﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺣﻤﻴﺪ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻌﻴﻨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻛﻴﺎﻧﺪﺧﺖ ﻣﻬـﺮﻙ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۴۳۵-۲:
ﻣﻌﺎد

 -۴۹ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺬﻫﺒﻲ "ﻧﻤﺎﺯ" ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺍﻓﺮﻭﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۰۸۲-۳:
 -۵۰ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﻩ.
ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۷۳-۴۱-۷:
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۵۱ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﭘﻮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۶۱۳-۲:

 -۵۲ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳـﺖ

۲۹۷/۴۴

 -۵۵ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸـﺮ ﺟﻤـﺎﻝ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۲-۰۱۸-۸:
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۶

 -۵۶ﭘﻴﻚ ﮔﻨﺎﻩﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱﺯﺭﻧﻖ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۳۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۹۱-۸:

 -۵۷ﻏﺮﺑﺖ ،ﻧﺼﺮﺕ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺴﻴﻄﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻓﺸـﺎﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۰-۱۴-۳:
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اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي
۲۹۷/۴۸

 -۵۸ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﺎﻣﻲﻣﻜﻲ ﻋﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻤﺎﻝ ﻃﺎﻟﺒﻲﻗﺮﻩﻗﺸﻼﻗﻲ ،ﻧﺠﻤﻲ ﻗﺮﻩﻗﺸﻼﻗﻲ  -.ﻗﻢ:
ﻣﻄﻴــﻊ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۷-۱۵-۷:

 -۵۹ﺗﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻜﻮﻳﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺍﺭﻣﻐﺎﻥﮔﻴﻼﺭ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۹-۷۶-۲:

 -۶۰ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺳﻴﻒﺍﷲ ﮔﻠﻴﺠﺎﻧﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺭﻭﺩﺳﺮ :ﺟﻴﺴﺎ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۳۰-۶-۰:

 -۶۱ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ :ﺭﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻘﻖﺩﺍﻣﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۶۷-۱۵-۳:

 -۶۲ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎﺗﺎﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۰۱۱-۱:
 -۶۳ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۲۳۶-۰:

 -۶۴ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﻣﻬـﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺎﻧـﻚ

ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۲-۸۹-۳:
آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۶۵ﺣﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ :ﺩﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺣﺴـﻨﻴﻪ ﺩﺭ
ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﺭﺍﺯﻱﻣﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥﻣﻮﺣﺪ
 -.ﻗﻢ :ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠـﻢ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۴۶-۸-۹:
 -۶۶ﺭﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﺧﻼﻕ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪﻱ ﻋﺪﻟﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒﻪ ﮔﻴـﻞ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۷۲-۹۲-۲:
اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

 -۶۷ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻧﻔﺎﻕ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﻋﻈﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻤﻨﺎ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۴۱۹۹-۱-۶:

 -۶۸ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺍﻭﻝ.
ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﮕﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻫﻨﺮ ﺍﻭﻝ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۲-۹۱-۶:

 -۶۹ﻏﺮﻭﺭ ﺭﻫﺰﻥ ﺩﻝ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐﻧﮋﺍﺩ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺷﻤﺲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۹۶-۶۹-۳:
 -۷۰ﻛﻴﻔﺮ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺒﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻋﻤﺮﺍﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﻼﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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 -۷۱ﻧﮕﺎﻩ :ﺁﺑﻲ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩﻟﻴﻠﻪﻛﻮﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻟﻴﻠـﻪ ﻛـﻮﻩ ۳۶ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۹۴-۷-۴:
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۲۹۷/۶۵

 -۷۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺁﻥ ).(۱
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﺷﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓـﺎﻳﻲﺩﻳﺰﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﻴﺎ ۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۲۷-۳:

ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات
۲۹۷/۷۷

 -۷۷ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮﻫﺮﭼﻲ  -.ﻗﻢ :ﺿﻴﺎﺀ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ۷۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۲۸-۴-۴:
 -۷۸ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ :ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﻣﻴﺮﺷـﻔﻴﻌﻲ؛ ﺧﻄـﺎﻁ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻓﺸﺎﺭﻱﺯﻧﺠﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۲۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۰۵-۸۳-۸:

ﺣﻜﺎﻳﺎت اﺧﻼﻗﻲ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ
۲۹۷/۶۸

 -۷۳ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﻛﻬﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۴۶-۰:
آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ
۲۹۷/۷۲

 -۷۴ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ :ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﭘﮋﻭﻫﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ ﻧﺒﻮﻱ(.
ﻋﻠﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﮔﻴﻼﻥ  -.ﻗﻢ :ﺳﻠﺴﻠﻪ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۲-۰۸۸-۹:
ﻋﺰادارﻳﻬﺎ ،ﺳﻮﮔﻮارﻳﻬﺎ

 -۷۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻗﺮﺁﻧﻲ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﻬﺮﻧﮕﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮﻣﻬﺎﺭﻟﻮﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗﺮ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۰۸-۷:
" -۸۰ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ" :ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺛﻮﺭﻩ.
ﻗﻢ :ﺳﻠﺴﻠﻪ ۳۵۳ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۲-۰۲۹-۲:
 -۸۱ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺩﻝﻫـﺎ ۸۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۱۲۴-۷-۰:

۲۹۷/۷۴

 -۷۵ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ :ﺭﻭﺿﻪﻫﺎﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ(.
ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲﻧﮋﺍﺩﺷﺎﻳﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۴۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۳۷۲-۸:

 -۸۲ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻫﻘﺎﻥ- .
 ۸۰۰ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۵۹-۱۵-۶:

ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻜﺎﻳﺎ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ
۲۹۷/۷۵

 -۷۶ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﺴﺠﺪ.
ﺗﻘﻲ ﻗﺮﺍﺋﺘـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺳـﺠﺎﺩ ﻋﻠـﻮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺭﺍﻩ ﺳـﺒﺰ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۸-۲۲-۴:

 -۸۳ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ "ﺩﺭﺷـﺖ ﺧـﻂ" ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺎﺕ
ﻭﻗﻒ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﻲ ۷۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۷۶-۶۰-۴:
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ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ
۲۹۷/۹۴

 -۸۴ﻋﻤﺎﺭ ﻳﺎﺳﺮ :ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﺻﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻑﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﺧﺴﺮﻭﺷـﺎﻫﻲ
 -.ﻗﻢ :ﻛﻠﺒﻪ ﺷﺮﻭﻕ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۵۵-۳۸-۷:
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ

 -۹۰ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﻒ ﻛﺮﺑﻼﺀ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻮﺍﺏ  -.ﻗﻢ :ﻣﺎﺭﻳﻨـﺎ ۸۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۱-۲۲-۷:

 -۹۱ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤــﺪﺗﻘﻲ ﺷﻮﺷــﺘﺮﻱ  -.ﻗــﻢ :ﻫــﺰﺍﺭﻩ ﺩﺍﻧــﺶ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۲-۰۲-۳:

۲۹۷/۹۵

 -۸۵ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻼ ،ﻳﺎ ،ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻴﺮﺧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺣﺴﻦ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۲۷-۷۱-۹:

 -۸۶ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ ﺍﺯ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻗﻤﻼﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎﻡ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۷۹-۸۳-۹:

 -۸۷ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺩﻳﺰﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﻴﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۲۹-۷:
 -۸۸ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲﻛﺎﻛﻲﺩﺷﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺑﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﻼﻡ۶۸۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۷۱۶-۵۵-۹ :

 -۸۹ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ :ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( )ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
ﻗﻢ :ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۱۴-۸:

 -۹۲ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺟﻬﺮﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۳۵۹-۳:

 -۹۳ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ﻉ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﺪﻱﻣﻠﺮﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲﻓﺨﺮ  -.ﺳﻮﺍﺩﻛﻮﻩ :ﻣﻠـﺮﺩ۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۱-۴۱-۹:

 -۹۴ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ "ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻱ( ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻟﻴﺎﻗﺘﺪﺍﺭ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۳۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۳۳-۲:

95-Mahdi, le rassembleur des Musulmans!: apecu des hadis Sunnites et
Shi'ites Imamites.

 -. Zholfiqar Vasramﻗﻢ :ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۰۷-۰:
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ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان
۲۹۷/۹۹

 -۹۶ﺳﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻧﻮﺭ :ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻟﻴﻠﻪ ﻛﻮﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۹۴-۲-۹:

 -۱۰۲ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤـﻮﻻﺕ
ﺫﻫﻨﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺳﺎﺭﺍ ﻣﺪﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻧـﻮﺭ ۴۱۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۶-۸۳-۰:
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۴

 -۹۷ﻓﺮﻭﻍ ﺟﺎﻭﻳﺪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲﻃﻬﺮﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻭﺣـﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۱۲-۴۱-۱:
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ
۳۰۱

 -۹۸ﮔﻔﺘﮕــﻮﻱ ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ :ﺧــﻮﺍﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧــﻪ ﻣﺘــﻮﻥ ﻛﻼﺳــﻴﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭﺍﺯﻏﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺮﺡ ﻓﺮﺩﺍ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۱۴-۱:
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۲

 -۹۹ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ )ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ(.
ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎﺭﻭﺧﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﺎﺭﻭﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۸۷۷-۲:
 -۱۰۰ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ.
ﺁﻟﻔﺮﺩ ﻫﻮﻫﻨﻪ ﮔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺻﻠﺢ ﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۲-۰۰۰-۵:
روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۱۰۱ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺮﺍﺭﺕ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺭﻳﮕﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﻮ  -.ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ :ﺩﻫﺮ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۷۷-۲۵-۴:

 -۱۰۳ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻣﮋﺩﻩ ﻛﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺒﻴـﺐﺍﷲ ﺯﻧﺠـﺎﻧﻲ؛ ﺗﻬﻴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﻩ :ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺘـﻮﺍ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧـﻮﺭ ۲۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۷-۴۴۷-۶:
 -۱۰۴ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۸۶-۱۶-۴:
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۱۰۵ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺎﻟﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ؟.
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪﭘﮋﻭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۲۵۲-۰:

 -۱۰۶ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟.
ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻣﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﻼﻡ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۷-۰۹۳-۷:
ﺟﻮاﻣﻊ
۳۰۷

 -۱۰۷ﺍﻧﺴﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻱ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻜﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۶۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۷۱۵-X :
 -۱۰۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺯﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۰۴۵-۵:
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۱۰۹ﭘﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺴﻢ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺮﺍﺩﻋﻠﻲﺑﻴﮕﻲ  -.ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ :ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۷۵-۴۵-۸:
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۳

 -۱۱۰ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺣﻤﻴـﺪ ﺍﺑﻬـﺮﻱ  -.ﺭﺷـﺖ :ﻛـﺪﻳﻮﺭ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۰-۲۴-۱:

 -۱۱۱ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ :ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﻤﺎﻝ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۲-۳۵۳-۰:
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﺘﻌﻤﺎر
۳۲۵

 -۱۱۲ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۶۷-۰:
اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺟﻨﺪﻗﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻣﻴـﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺣﻨـﺎﺯ ﺭﻭﻏﻨـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴـﺮﺍﻥ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۲-۳۰-۰:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 -۱۱۵ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻭ ۵۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.
ﺍﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭﻣﺘﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۹-۷:
 -۱۱۶ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻭ ۵۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.
ﺍﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭﻣﺘﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۹-۷:
 -۱۱۷ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻭ ۵۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.
ﺍﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭﻣﺘﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۹-۷:
 -۱۱۸ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻭ ۵۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.
ﺍﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭﻣﺘﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۹-۷:

۳۳۰

 -۱۱۳ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺩﻭﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺁﺕ ۵۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۵۰-۶:

 -۱۱۹ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻭ ۵۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.
ﺍﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭﻣﺘﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۹-۷:

اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎر
۳۳۱

 -۱۱۴ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

 -۱۲۰ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱﻟﻔﻮﺭﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﻧـﻮﻳﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۵-۱۶-۳:

ﺣﻘﻮق
۳۴۰

اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻦ
۳۳۳

 -۱۲۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻻﺏﻫﺎ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺁﻣﻮﺯﮔـﺎﺭ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۱۰-۲-۳:

 ۵۰۵ -۱۲۷ﻭﺍﮊﻩ ﻣﺘﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۹-۲:
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و اداري
۳۴۲

ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۱۲۲ﺍﻃﻠﺲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﺭﺍ ﺩﻟﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻳﻦ ۱۷۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۵-۱۱-۸:

 -۱۲۸ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻥ :ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻗﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۱-۱۷-۸:
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۴۳

 -۱۲۳ﺍﻛﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ :ﺍﺻﻮﻝ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ.
ﻣﮕﺎﻥ ﺍﭘﻠﺮﻭﻭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﮕﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜـﺎﺭ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۰-۶۲-۹:

 -۱۲۴ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺭﻭﺍﻗﻲ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻗﻠـﻢ ﻋﻠـﻢ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۶۲-۸-۶:

 -۱۲۵ﺭﺳﺎﻟﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﺁﻣﻴﺘﺎﻭﺍ ﻛﺮﻳﺸـﻨﺎ ﺩﻭﺕ ،ﺧﺎﻳﻤـﻪ ﺭﻭﺱ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ
ﺳــﻤﻨﺎﻥ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۱۴-۳:

 -۱۲۶ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ )ﻋﻠﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻴﺸﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺁﻥ(.
ﺳﻴﺪﺍﻛﺒﺮ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ۳۵۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۴۲-۶۸-۷:

 -۱۲۹ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ :ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۷۵-۴۹-۶:
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎر ،رﻓﺎه و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۴۴

 -۱۳۰ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻧﺢ.
ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﭘﺎﻟﻴﺰﻭﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ -
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۴۰-۲:
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا
۳۴۵

 -۱۳۱ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺩﻳﺒﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺮﻙﻫﻤﺪﺍﻧﻲ ،ﭘﻴﻤـﺎﻥ ﺣـﺎﺝﻣﺤﻤﻮﺩﻋﻄـﺎﺭ،
ﺍﺻﻐﺮ ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﺣﻤﺘﻲ ،ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﺩﻗﻴﻘﻲ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺿﻮﻱﻓﺮﺩ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻧﺎﻳﻴﻨﻲ،
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻋﻠﻲﺑﺨﺸﻲ ،ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺍﺷـﻜﺎﻥ ﻣﺴـﺘﺠﺎﺑﻲ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺳﻨﮕﺮﻱ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﻳـﺎﻭﺭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺳـﺎﺯﺍﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۴-۹۴-۴:
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 -۱۳۲ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻳﺎﺕ :ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺳﻮﻝ ﺑﺎﺧﺘﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۲۸۶-۸:
 -۱۳۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ  ۴/۱۲/۱۳۹۲ﺑﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ :ﺁﻳـﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ
ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ....
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﻳﻮﺳﻔﻲﻣﺮﺍﻏﻪ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﻬـﺪﻱ ﻋﺰﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳـﻨﺪﻱ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۲۹۸-۷:
 -۱۳۴ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ )ﻣﺼﻮﺏ .(۴/۱۲/۹۲
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۵۱۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۳-۸:
 -۱۳۵ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱/۲/۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۶۴۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۷۵-۶:
 -۱۳۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺣﻘـﻮﻗﻲ :ﺗﺼـﺮﻑ ﻋـﺪﻭﺍﻧﻲ ﺑـﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻲ ،ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻡ.
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۹۱-۰:
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۱۳۷ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻴﺦﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻋﺮﺑـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺨـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۱۸۱-۲:
 -۱۳۸ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻤﻪ.
ﺭﺿﺎ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱﺭﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓﺎﻳﻲﺩﻳﺰﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﻴﺎ ۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۲۴۳-۶:

 -۱۳۹ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻓﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺩﻳﺒﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﻡ ﺍﺭﺩﻻﻥ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺍﻧﻮﺭﻱ ،ﭘﮋﻣـﺎﻥ ﭘﻴـﺮﻭﺯﻱ،
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﻀﺮﺗﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲﺩﺭﻣﺰﺍﺭﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﻣﻴـﺜﻢ
ﻋﻨﺪﻟﻴﺒﻴﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺳـﺎﺯﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۴-۹۵-۱:

 -۱۴۰ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ :ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺴﻮﺭ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ.... ،
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﻭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۳-۸:
 -۱۴۱ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪﻱ ﺗــﻮﻛﻠﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﭼﺘــﺮ ﺩﺍﻧــﺶ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۷-۸:

 -۱۴۲ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ :ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۷۵-۴۷-۲:
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ
۳۴۷

 -۱۴۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۷۳-۲:
 -۱۴۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۱۲-۲:
ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
۳۴۹

 -۱۴۵ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﻭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۴-۵:

ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۱۴۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۵۴۲ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۳۷-۴:
اداره ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي
۳۵۱

 -۱۴۷ﮔﻨﺠﻴﻨــﻪ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺁﺯﻣــﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺑﺎﻧــﻚﻫــﺎ :ﻭﻳــﮋﻩ ﻃﺮﺍﺣــﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻴﺎﻥ
ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۷۶-۶۴-۰:

 -۱۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﺎ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻭ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ :ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ۰۱/۰۱/۱۳۸۹ﺍﻟﻲ .۲۹/۱۲/۱۳۸۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺎﺩﺭ ﺷﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺮ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۸-۸۱۸-۹:
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۵

 -۱۴۹ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺠﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻟﻄﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻘﺪﻡ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺳـﺘﺎﺭﻱ ۲۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۵-۱۰-۵:

 -۱۵۱ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺍﺷﺠﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻢ.
  ۱۲۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۶-۰۱-۹:
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۱۵۲ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﻮﺍ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ﻳﻐﻤﺎﻳﻴﺎﻥ ،ﮔﻠﺒﺮﮒ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﺎﻧﻴﺮﺍﻥ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۰۳۳-۰۶-۴ :

 -۱۵۳ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﺭ.
ﺳـﻌﻴﺪ ﭘﻮﺭﺷـﻴﺮﻭﺍﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕــﻞ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۰۰-۱:

 -۱۵۴ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ(.
ﻧﮕﺎﺭ ﻃﻴﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻴﺮﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۴-۸:
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۱۵۵ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ :ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﺳﻴﺐﺯﺍ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۰۶۲-۵:

ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۱

 -۱۵۰ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺳﺎﻟﻔﺮﻳﻨﻮ )ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻏﺮﺑﺖ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺑﺸﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ(.
ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻭﻧﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺩﺭ ﺳﺎﻋﺪ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺻﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ۲۰۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۰-۳۸-۲:

 -۱۵۶ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﺟﺮ.ﺍﻱ ﺑﺮﻭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﭘﺮﺩﻻﻥ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻇﻔـﺮﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺠﺘﺒـﻲ
ﭘﻴﺮﻭﺯ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺪﻳﻮﺭ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۰-۵۰-۰:
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 -۱۵۷ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۴۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۸۶-۱:
 -۱۵۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ.
ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۶۸-۱:
 -۱۵۹ﭼﺮﺍ ﺗﻨﺒﻴﻪ؟.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺠﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۰۳۵-۹:
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۱۳-۷۵-۵:
 -۱۶۴ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ.
ﻣﻮﺳﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ۲۸۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۴۱-۷:
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۱۶۵ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺯﻫﺮﻩ ﭘﻨﺪﻱ ،ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺗﺮﺍﺑﻲ ،ﻛﻴﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻲﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺸـﻮﺭﻱ ،ﺣﺴـﻦ ﺑـﺎﻃﻨﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻣﻠﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﻴﺎﺕ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﻤﺎﻣﻲﺍﺑﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧـﺪﺍ
ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۵۰-۹:

۳۷۱

 -۱۶۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡﺑﻪﮔﺎﻡ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ) Wondershare QuizCreatorﺳﺎﺧﺖ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫـﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ(.
ﻧﺮﺟﺲ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺩﻟﻴﻠﻴﺎﻥ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺟـﻮﻳﺶ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۱۲-۸-۳:

 -۱۶۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ) - (۱ﺳـﺎﻝ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۸۹ - ۹۰
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۵-۱:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ

 -۱۶۱ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺰﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺎﻙ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۵-۰۴-۰:

۳۷۵

 -۱۶۷ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ.
ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻣﺨﺘـﺎﺭﻱﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺀ ﺳـﺒﺰ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۵۳-۴:
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

 -۱۶۲ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺱ.
ﮔﺮﺍﻫﺎﻡ ﺑﻮﺕ ﺑﺎﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻧـﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻭﺣـﺪﺍﻧﻲ ﺍﺳـﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﻣﻴﺮﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻳﺶ ﻧﻮ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۴-۳۰-۶:
 -۱۶۳ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻛﺸﻲ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻛﻦ ﺭﻳﮕﺒﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺟـﺎﻥ ﻣﻨﺸـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻧـﻮﺭ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۳۷۸

 -۱۶۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻛﺘـﺮ ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻣﻌـﻴﻦ :ﺁﻣـﻮﺯﺵ
ﻋﺎﻟﻲ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ).(۱۳۶۸ - ۱۳۷۲
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻫﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﺭﺣـﻴﻢﺯﺍﺩﻩ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﻏﻮﺙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺒﺎ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۹-۰۹-۹:
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 -۱۶۹ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻄﻴﻊ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۷-۱۴-۰:

ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۶۰-۲۸-۳:
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۵

 -۱۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ  -ﺟﺒﺮ.
ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲﺯﺍﺭﻋﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ.
  ۱۵۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۹-۷:

 -۱۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ  -ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲﺯﺍﺭﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ.
  ۱۲۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۸-۰:
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﻲ ،ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
۳۸۷

 -۱۷۲ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ.
ﺁﻟﻦ ﺩﻭﺑﺎﺗﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻣﺼﺒﺎﺡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺮﻧـﮓ ﺭﺟﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺸـﻤﻪ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۱۹۳-۶:

 -۱۷۶ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﺯ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ :ﮔﺮﺍﻣﺮ  -ﻟﻐﺖ  -ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
 ۱۵۰۰ﺳﻮﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭﺟﻮﺍﺑﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ  -ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  -ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮﻱ
....
ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺯﺍﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۰۷۶۸-۰-۸ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۱۷۷ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﺳﺎﺩﻩ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺩﺍﻭﺩ ﺗﻘﻲ ﭘﻮﺭﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﻭﺣﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻻﺭﺳﺮﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺭﺷﺖ(.
  ۱۵۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۱۷۵-۹:
 -۱۷۸ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ) :(۱ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻏﻔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺩﻳﺰﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﻴﺎ ۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۲۲۹-۰:

آداب و رﺳﻮم ﻋﻤﻮﻣﻲ
۳۹۴

 -۱۷۳ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺩﺭﻱ ﺑﺎﻏﺒـﺎﺩﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺴـﺎﻛﺎﻭﺵ- .
 ۵۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۳-۱۷-۹:
زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۰ﻓﺎ ۴

 -۱۷۴ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻭﺳﺘﺎﻳﻲ.
ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡﻭﺍﻟﻨﺘﺎﻳﻦﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺟﻜﺴﻮﻥ ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻲﺑﺎﻍﺑﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ- .
 ۴۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۱-۲۱۲-۱:
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۵ﻓﺎ ۴

 -۱۷۵ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺷـﺮﻳﻌﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺎﻃﻴﺮ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ

 -۱۷۹ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓﺎﻳﻲﺩﻳﺰﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﻴﺎ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۲۸-۰:
 -۱۸۰ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ )ﮔﺮﺍﻣـﺮ  -ﻭﺍﮊﮔـﺎﻥ -
ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ( ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ :ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ....
ﺭﺿﺎ ﺧﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺑﻬﻨﺎﻡ ﻋﻠﻮﻱﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ۴۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۵-۳۸۴-۷:

 -۱۸۱ﻟﻐﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ "ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻔﺮ".
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺰﺍﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۶۶-۵:

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 441ﭘﻴﺎﭘﻲ1093

16

182-A Good day: based on the syllabus of English adenture 2.

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۰۵-۴:
183-ATC: applied technicalcontexts in pe & sports science.

ﺍﺳﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺳﺎﺭﺍﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۶۷-۱۳-۹:

184-General english for Iranian university students (Reading, vocabulary,
and grammar).

ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻛﻴﻬﺎﻥ ﭘﺮﻧﮓ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺎ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۰۰-۴-۳:

 -۱۸۹ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻬﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻓﺮﻣﻮﻝ ،ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﻳﻦ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﻠﻜﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻫﻨـﺮ ﺍﻭﻝ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۲-۹۶-۱:
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۱۹۰ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ .۳
ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻃــﺎﻫﺮﻱﺗﻨﺠــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣــﺮﺁﺕ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۳۱-۵:

 -۱۹۱ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓﺎﻳﻲﺩﻳﺰﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﻴﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۲۵-۹:

185-Keywords for university students.

ﻫﺎﺩﻱ ﻓﺮﺟـﺎﻣﻲ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺳـﻤﻨﺎﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۲۰-۴:
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ

 -۱۹۲ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ(.
ﻧﻴﺮﻩ ﺑـﺎﻗﺮﻱ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩ ﻋﺒـﺎﺩﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۶-۷:

۴۳۵

186-Menschen deutsch als fremdsp rache kursbuch A 2.1.

 -. Chariotte Habersack, Angela Pude, Franz Spechtﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.187-Menschen deutsch als fremdsp rache kursbuch A 2.2.

 -۱۹۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺻﺒﺎ ﺳﺠﺎﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻴﻨﺎ ﻏﺮﻳﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧﺶ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۰-۴:

 -. Chariotte Habersack, Angela Pude, Franz Spechtﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۹۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۸۸ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﺮﺑﻲ ) ۲ﺩﻭﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﻓﺮﺷﺘﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﺗﺠﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺁﺕ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۶۱-۲:

 -۱۹۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ( -
ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۸۶ - ۸۷
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۲-۹:

 -۱۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ( -
ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۸۷ - ۸۸
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ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۹-۹:

 -۱۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ( -
ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۸۸ - ۸۹
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۰-۵:

 -۱۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ( -
ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۹۰ - ۹۱
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۷-۵:

 -۱۹۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ( -
ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۹۱ - ۹۲
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۶-۸:

 -۱۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ( -
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۳-۶:

 -۲۰۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ( -
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖ  -ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۹۱ - ۹۲
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۸-۲:

 -۲۰۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺭﻳﺎﺿـﻲ  - IMCﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﻭﻝ(.

ﻧﻴﺮﻩ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۴-۲:

 -۲۰۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺭﻳﺎﺿـﻲ  - IMCﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﻭﻡ(.
ﻧﻴﺮﻩ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۳-۵:

 -۲۰۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻼﻕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎ :ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻘﻄـﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ(.
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۷-۴:
ﺟﺒﺮ و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻋﺪاد
۵۱۲

 ۲۹ -۲۰۴ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻗﻠﻢ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۲۲۷-۸-۰:
 -۲۰۵ﺟﺒﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻭ ﺑﺴﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ... ،
ﺭﺳﻮﻝ ﺣﺎﺟﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۴۰۹-۸-X :

 ۳۱ -۲۰۶ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻗﻠﻢ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۲۲۷-۷-۳:
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آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۲۰۷ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻏﻔﺎﺭﻱ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۰-۲۶-۸:

 -۲۰۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ  -ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۱-۱:
ﻫﻨﺪﺳﻪ
۵۱۶

 -۲۰۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ  -ﻫﻨﺪﺳﻪ.
ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲﺯﺍﺭﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ.
  ۱۴۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۳۲-۸:

 -۲۱۰ﻫﻨﺪﺳﻪ  :۲ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ(.
ﻧﺎﺩﺭ ﺣﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺯﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۹۵-۳۹-۷:
ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۲۰

 -۲۱۱ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻮﻱ ﻛﻴﻬﺎﻥ.
ﺳﺎﻭﻳﺰ ﭘﺎﺭﺳﺎﺻﺎﺋﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﻴﻦﺩﺧﺖ ﻣﺤﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺧﻴﺎﻡ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۷۳-۰-۲:
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۲۱۲ﻓﻴﺰﻳﻚ :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ )ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺷـﺨﻮﺍﻥ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۶۰۱-۳۷-۲ :
 -۲۱۳ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻤﻮﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺭﻭﺩﺳﺮ :ﺟﻴﺴﺎ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.

  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۳۰-۳-۹:

 -۲۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ( -
ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۴-۳:

 -۲۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻼﻕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎ :ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻘﻄـﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ(.
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۸-۱:
 -۲۱۶ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ.
ﺟﻲ ﺳﻲ ﭘﻮﻟﻜﻴﻨﮓ ﻫﻮﺭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﻘﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺼﻴﺮﺕ ۱۵۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۴۱۲-۹-۹:
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
۵۳۸

 -۲۱۷ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻤﻮﭘﻮﺭ ،ﻻﻟﻪ ﻓﺘﺎﺡﻣﻘﺪﻡ  -.ﺭﻭﺩﺳﺮ :ﺟﻴﺴﺎ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۳۰-۵-۳:
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۲۱۸ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻣﺠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۵۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۱-۸:
 -۲۱۹ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎﻥ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻴﺮﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺗﻘﻮﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷـﻲ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۷۳-۶-۱:

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
۵۵۳

 -۲۲۰ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺷﻴﻤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻲ ﺑﺎﺑﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺗﻮﻛﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ۳۹۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۲۵-۳:

 -۲۲۵ﻗﻴﺮ.
ﺣﺴﻦ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ،ﻧﻘﻲ ﻋﺰﻳﺰﺧﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺷﻔﻴﻌﻲﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻲ ،ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ
 -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻫﻨﺮ ﺍﻭﻝ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۲-۹۳-۰:

 -۲۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ( ﭘـﻨﺞ
ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۵-۰:

ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮهداران ﺧﻮﻧﺴﺮد

 -۲۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻼﻕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎ :ﺷـﻴﻤﻲ ﻣﻘﻄـﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ(.
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۹-۸:
ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
۵۴۳

 -۲۲۳ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﺳﭙﻜﺘﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ.
ﻧﺴﻴﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺣـﻖ ﺷـﻨﺎﺱ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۰۵-۱:
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

۵۶۷

 -۲۲۶ﺍﺯ ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺗﺸﻴﻌﻲ؛ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۹-۰۳-۶:
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۲۲۷ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻋﻤﻠـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱ :ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖﻫـﺎﻱ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱ
)ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻭ ﻣﺼﻮﺭ  ۱۰۰ﭘﺮﻭﺳﺠﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ(.
ﺑﺎﺑﻚ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻥ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺁﺟـﺮﻱ  -.ﺭﺷـﺖ :ﮔـﭗ ۶۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۶-۶:

 -۲۲۸ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ )ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ(.
ﻳﺤﻴﻲﺑﻦﻋﻴﺴﻲ ﺍﺑﻦﺟﺰﻟﻪﺑﻐـﺪﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۲۴-۸:

۵۵۱

ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۲۲۴ﺁﺏ ،ﻣﺒﺪﺍ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺟﻬﺎﻥ :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻤﺎﻳﺰ.
ﻓﺮﻭﻍ ﻭﺍﻋﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺴﻦ ﺍﻓﺮﺍ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۶۶-۳۸-۷:

۶۱۱

 -۲۲۹ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ :ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ،ﻋﻀـﻠﻪ،
ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩﺍﻱ ،ﺗﻮﺭﺍﻛﺲ ،ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻜﻲ ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ.
ﻗﺪﻣﻌﻠﻲ ﻃﺎﻟﺒﻲﻗﺎﺩﻳﻜﻼﺋﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭﺩﺭﺯﻱﻧﻘﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻗﻠـﻢ
ﻋﻠﻢ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۶۲-۷-۹:
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ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۲۳۰ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻲ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻛﺮﻳﻤﺮ ،ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻓﻠﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻌﻴﻤﺎ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱ ،ﺟﻠﻴﻞ ﻋﻄﺎﻳﻲ ،ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﻃﻬﺮﺍﻧـﻲ،
ﺗﻴﻨﺎ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲ  :-- -.ﺣﺘﻤـﻲ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۰۴-۰۳-۰:
 -۲۳۱ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ :ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﭘﺘﺮﺳـﻮﻥ ،ﺟـﻮﺯﻑ ﺩﻱ .ﺑﺮﻭﻧﺰﻳﻨـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﻴـﺪﺭ ﺻـﺎﺩﻗﻲ ،ﻋﺒـﺎﺱ
ﻓﺮﺟﺎﺩﭘﺰﺷﻚ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﺤﺴﻨﻲﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ۴۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۵۸-۱:
 -۲۳۲ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭﺭﺯﺷﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻜﺎﺕ ﻭ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﺍﺭﺷﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ.
ﺭﺣﻤﻦ ﺳﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻌﺖﺯﺍﺩﻩﺟﻨﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﺎﺯﻳﻜـﺎ۱۵۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۰۲۶-۵-۵:

 -۲۳۳ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻩ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۷۰-۵:
 -۲۳۴ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻳﻜﻞ ﮔﻠﻴﺴـﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴـﺪ ﺁﻗـﺎﻋﻠﻲﻧـﮋﺍﺩ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺻـﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﻋﻴﺴﻲ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻼﻧﻮﺭﻱ ﺷﻤﺴﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻟﻔﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤـﻲ.
  ۴۶۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۶۱-۱:
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

 -۲۳۵ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺵﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ :ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ.
ﺳﻴﺪﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻛﻴﺎﻓﺮ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺪﻳﻮﺭ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۰-۰۸-۱:
 -۲۳۶ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ.
ﭘﺎﺋﻮﻝ ﻛﺎﻟﻴﻨﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱﭼﮕﻨﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻛﺮﻣﻲﻧـﮋﺍﺩ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺩﺍﻟﻮﻧـﺪ ،ﺣﺴـﻴﻦ
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۰۴-۰۱-۶:
 -۲۳۷ﺧﺎﻡﺧﻮﺍﺭﻱ )ﺯﻧﺪﻩﺧﻮﺍﺭﻱ( ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ.
ﺁﺭﺷﺎﻭﻳﺮﺩﺭ ﺁﻭﺍﻧﺴﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۲۴۸-۶:

 -۲۳۸ﺭﺍﺯﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺑـﺎﺯﻱ :ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﺷـﺪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ.
ﻣﺎﺭﻧﻴﻪ ﺗﻮﺭﺑﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺳـﻤﻨﺎﻥ ۲۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۱۳-۶:

 -۲۳۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺰﺷـﻚ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ
ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ(.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﻓﻴﻌﻲﻓﺮ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻘﻴﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒـﺮ ﺳـﻴﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺭﺍﻭﺵ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۹-۱۴-۳:
 -۲۴۰ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ.
ﭘﺎﻭﻝ ﻛﺎﻟﻴﻨﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻜﻮ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺣﻮﻣﻨﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺮﻓﺎﻥ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪﺑﻬـﺮﻭﺯ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۱۹-۲:
 -۲۴۱ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻛﻮﻧﻮ ﻫﻮﺗﻦﺭﻭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺭﺣﻤـﻦ ﺳـﻮﺭﻱ،
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﺎﺯﻳﻜـﺎ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۰۱-۷:

 -۲۴۲ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮﻩ.
ﻧﻴﻜﻼﺱ ﺩﺭﻳﭙﺮ ،ﻛﺮﻳﺲ ﻫﺎﺟﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻤﻴـﻪ ،ﺳـﺠﺎﺩ ﻋﺒـﺪﻱ  -.ﺭﺷـﺖ:
ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۸۶-۳۲-۴:
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 -۲۴۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ "ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ" )ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ،ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺮﻛﺘﻲ(.
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺣﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤـﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﺎﺯﻳﻜـﺎ ۱۷۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۰۲۶-۶-۲:
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۶-۰۲-۶:

 -۲۴۹ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻳﭽﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎﻥ.
ﺭﻭﺯﺑﻪ ﻣﻠﻚﺯﺍﺩﻩ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻧﺴﺒﻲﻃﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺐ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ ۱۳۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۲۳۳-۲-۵:

۶۱۴

 -۲۴۴ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ.
ﺳﻴﻠﻴﻮﻳﺎ ﺍﻱ .ﺁﻛﻮﺳﺘﺎ-ﻧﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﺴﻜﺎ ﺩﺁﻧـﺪﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺘﻤﭙﻠﻮﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺪﻱ ﺍﺳـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻴﺮﺍﻥ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۵۹-۴:
داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن
۶۱۵

 -۲۴۵ﺩﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﻛﺎﻭﻩ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻢ ۴۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۶-۰۳-۳:
 -۲۴۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ.
ﺍﺩﻣﻮﻧﺪﺍﻭ ﺁﺳﻪﻭﺩﻭ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺍﺳﺘﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻼﻧﻮﺭﻱﺷﻤﺴﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ،
ﺳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺷﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻬﺎﺏ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤـﻲ ۱۸۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۴۶-۸:

 -۲۴۷ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻃﺐ )ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻛﺒﻪ(.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﮊﻳﻼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۷۹-۸:
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
۶۱۶

 -۲۴۸ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﻭ ﺩﻛﺘـﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺭﺷـﺘﻪ ﺍﻋﻀـﺎﺀ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻜﻲ.
ﺳﺤﺮ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﻱ ،ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻗﻠـﻢ ﻋﻠـﻢ ۳۴۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۲۵۰ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻠﻚ :ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﮔﻮﺍﺭﺵ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ ﻣﻴﺮﺣﻘـﻲ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۸۱-۳-۲:
 -۲۵۱ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻠﻚ :ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻛﻮﺭﺍﻧﻴﺎﻥ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۹۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۸۱-۱-۸:
 -۲۵۲ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻠﻚ :ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۸۱-۱-۸:
 -۲۵۳ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﻠﻚ :ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻳﺰ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺗﻜﺘﻢ ﺍﻋﺘﻀﺎﺩﻱ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺑﻬﻨﺎﻡﺭﺍﺩ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺟـﻮﺍﻥ.
  ۲۴۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۸۱-۱-۸:
 -۲۵۴ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﻨﺠﺶ :ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻟﻦ ﺍﺳﭙﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪﭘﮋﻭﻩ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦﺧﺎﻧﺰﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ:
ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺭﺑﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۲۴۴-۵:

 -۲۵۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ
ﮔﻔﺘﺎﺭ  -ﺯﺑﺎﻥ.
ﺩﺑﺮﺍﺍﻡ .ﺩﻭﺍﻳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻢ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۶-۰۰-۲:
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 -۲۵۶ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ.
ﺁﺭﻣﻴﺘﺎ ﻣﻬﺪﻭﻱ ﮔﻮﺭﺍﺑﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺷﻴﺪﺷﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻣﻴﺮﺯﺭﮔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳﻴﻨﻪ- .
 ۶۲۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۹-۱۲-۸:
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ
۶۱۷

 -۲۵۷ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻲ ﺯﺍﻧﻮ :ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻲ ﺭﺑﺎﻁ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻗﺪﺍﻣﻲ.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺁﻫﻨﺠﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۷۷-۲:

 -۲۵۸ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ :ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ.
ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻗﻄﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺒﺨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻢ.
  ۴۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۹-۵-۶:

 -۲۵۹ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ :ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﻜﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮﺍﺣـﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺮﻭﻕ ﻛﺮﻭﻧﺮ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﻳﭽﻪﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﮔﻴﺘﺎ ﻧﻮﺣﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒﻪ ﮔﻴﻞ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۶۶-۳۹-۳:
 -۲۶۰ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ :ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﻜﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮﺍﺣـﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺮﻭﻕ ﻛﺮﻭﻧﺮ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﻳﭽﻪﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﮔﻴﺘﺎ ﻧﻮﺣﻲ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒﻪ ﮔﻴـﻞ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۶۶-۳۹-۳:

 -۲۶۱ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺍﻛﻢ.
ﺷﻠﭙﻲ ﺑﺎﻧﺮﺟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺻﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻗﻠـﻢ
ﻋﻠﻢ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۶۲-۶-۲:
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 -۲۶۲ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺳﻠﻴﻜﻮﻭﻳﺘﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺑﺮﺍﺗﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ
ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /

 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۱۲-۷:

 -۲۶۳ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎﻱ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻩﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﺪﻩﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﻴﺮﻣﻮﻻﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻓﺸﺮﻱ  -.ﻳﺎﺳﻮﺝ:
ﭼﻮﻳﻞ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۱-۰۸-۷:

 -۲۶۴ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﻃﺮﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻮﺍﻧﺎﮔﺴـﺘﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۴-۰۰-۳:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

 -۲۶۵ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ :ﺟﺴﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎﺩ۳۵۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۷۵۷-۲:

 -۲۶۶ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ.
ﺑﻴﮋﻥ ﺯﻳﻮﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺗﻴﻤـﻮﺭ ﺍﻟﻬﻴـﺎﺭﻱ ،ﻋـﺎﺩﻝ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۵-۵۷-۲:

 -۲۶۷ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﻛﺪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻛﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑـﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑـﺎﻗﺮﻱ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۴۵۸-۵:

 -۲۶۸ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺱ ﻭ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮﺭﻙﻫﺎﻱ ﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻴﺎﺳـﺎﻻﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺋﺴـﻲ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۶۳-۶۲-۱:
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ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۲۶۹ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻄﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺸـﻪ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۱۲-۶۷-۶:

 -۲۷۰ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻨﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۸۷-۷:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺑﺴﺘﻪ
۶۲۲

 -۲۷۱ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﺎﺗﺮ ،ﮔﺎﻧﺶ ﺳﻲ .ﺗﺎﻛﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﻄﺎﺍﷲ ﺳﻴﺪ ،ﺧﻴﺮﺍﷲ ﺍﺻﻐﺮﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۴۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۴۷-۱:

 -۲۷۲ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ.
ﻋﻠﻲ ﻛﻼﻩ ﺩﻭﺯ ،ﺧﻴﺮﺍﷲ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۴۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۴۵-۷:

 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۶۹-۳:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
۶۲۴

 -۲۷۵ﺁﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻣﺪﻝ  Hydrus؛ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﺏ  ،ﺍﻣﻼﺡ ﻭ ﮔﺮﻣـﺎ ﺩﺭ
ﺧﺎﻙ.
ﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻚ ﺯﺭﻳﻦ۱۴۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۰۱۷-۲-۹:

 -۲۷۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻣﺪﻝ SWAP؛ .Soil, Water, Atmosphere and Plant
ﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﻠـﻚ ﺯﺭﻳـﻦ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۰۱۷-۹-۸:
 -۲۷۷ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻲﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻧﻮﺍﺭﻱ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﭘﻮﻳـﺎﻥ ﻓﺨﺎﺭﻳـﺎﻥ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ
ﺳﻤﻨﺎﻥ ۷۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۱۷-۴:
 -۲۷۸ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺁﺭﻣﻪ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻃﻬﻤﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓـﺪﻙ ﺍﻳﺴـﺎﺗﻴﺲ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۰۳-۱۴-۱:
 -۲۷۹ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ  -ﺁﺯﺍﺩ )(۹۱-۷۲
ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ.
ﭘﻨﺎﻡ ﺯﺭﻓﺎﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ،ﺁﺫﺭ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۰۷۶-۲:

 -۲۷۳ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ :ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻧﻔـﺖ )ﻣﺨـﺎﺯﻥ،
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ(.
ﻃﺎﺭﻕ ﺍﺣﻤﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻛﻤﺎﻝ ﻗﺎﺳﻢﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺘﺎﻳﺶ ۴۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۳۷-۲:

۶۲۸

 -۲۷۴ﺧﻮﺍﺹ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ :ﺭﺷﺘﻪﻫـﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻧﻔـﺖ )ﺍﻛﺘﺸـﺎﻑ،
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ(.
ﺳﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲﺳﻴﺪﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﺷﻬﺎﺏ ﮔﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۲۲۰ - .ﺹ.

 -۲۸۰ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺷﺮﻭﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻴﺮﺍﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۶۸-۶:

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۰۳-۸۳-۷:
 -۲۸۱ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻟﺞ ﻓﺎﺿﻼﺏ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮ ،ﻋﺎﺷﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﻣﮋﮔﺎﻥﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻛﻠﻮﺭﺳـﻮﻥﻭﻳﺘﻮﺭﻳـﻮ ﺁﻧـﺪﺭﺋﻮﻟﻲ،
ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﻭﻭﻥ ﺍﺳـﭙﺮﻟﻴﻨﮓ ،ﻓﺮﻧﺎﻧـﺪﻭ ﻓﺮﻧﺎﻧـﺪﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻗﻠـﻢ ۲۸۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۸۹-۶:

 -۲۸۸ﻫﻨﺪﺑﻮﻙ ﺧﻠﺒﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﻣﻬﺮﺷﺎﺩ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻛﺮﻣـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻋﻮﺽ ﻟﻄﻴﻔﻲﺧﺮﺷـﻜﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓـﺪﻙ
ﺍﻳﺴﺎﺗﻴﺲ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۰۳-۴۵-۵:

دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۹

 -۲۸۲ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱:
 -۲۸۳ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱:
 -۲۸۴ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱:
 -۲۸۵ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۳۳-۹۵-۳:

 -۲۸۶ﺷﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﭼﻠﻨﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻮﺍﻧﺎﮔﺴـﺘﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۴-۰۴-۱:
 -۲۸۷ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﻱ  ۳۲ﺑﻴﺘﻲ .ARM
ﺭﺿـﺎ ﺳـﭙﺎﺱﻳـﺎﺭ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓـﺪﻙ ﺍﻳﺴـﺎﺗﻴﺲ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻓﺮآوردهﻫﺎي زراﻋﻲ
۶۳۳

 -۲۸۹ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺁﻥ )ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺖ،
ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ(.
ﺳﻴﺪﺍﻛﺒﺮ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ،ﺳﻴﺪﻩﺳﻜﻴﻨﻪ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۴۲-۵۶-۴:
 -۲۹۰ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺁﻥ )ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺖ،
ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ(.
ﺳﻴﺪﺍﻛﺒﺮ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ،ﺳﻴﺪﻩﺳﻜﻴﻨﻪ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۴۲-۵۷-۱:

 -۲۹۱ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﮔﻴﻼﻥ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻴﺮﺯﺍﻧﮋﺍﺩﻣﻮﺣﺪ  -.ﺭﺷﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻠﻴﺎ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۰-۳۲۲-۲:
داﻣﭙﺮوري
۶۳۶

 -۲۹۲ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻃﻴﻮﺭ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣﻖ ﺷـﻨﺎﺱ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۷۸۴-۳۷-۹ :

 -۲۹۳ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺍﻫﻠﻲ ،ﺯﻳﻨﺘﻲ ﻭ ﻭﺣﺸﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻴﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺯﻳﺮﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣـﻖﺷـﻨﺎﺱ ۲۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۰۶-۸:
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۸۶-۳۷-۹:
 -۲۹۴ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻚﺩﻭﻧﺎﻟﺪ :ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺍﻡ.ﺍﭺ ﭘﻴﻨﺪﺍ ،ﻣﺎﻳﻜﻞﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺩﻭﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨـﺐ ﺧـﻮﺏﺑﺨـﺖ ،ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺭﺷــﺖ :ﺣــﻖﺷــﻨﺎﺱ ۳۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۰۴-۴:
ﭘﺮورش ﺣﺸﺮهﻫﺎ
۶۳۸

 -۲۹۵ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻠﻜﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮊﻟﻪ )ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﻳﺪﺍﷲ ﻣﺴﺎﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺰﻳﺰﻱ ،ﺳﻴﺪﺻﻤﺪ ﻫﺎﺷـﻤﻲ  -.ﻗـﺎﺋﻢﺷـﻬﺮ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻨﺎ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۲-۲۴-۱:
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
۶۴۱

 -۲۹۶ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺣﻴﺪﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﺍﺭﺩﻫﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻔﻴﺮ
ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ،ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻧﻮﺭ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۶۸-۳۶-۷:
ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

 -۳۰۰ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳـﺘﺪﺍﺭ ﻛـﻮﺩﻙ :ﺩﻭﺭﻩ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ۲۰ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ )(WHO؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻓﺮﺍﺧﺘﻪ ،ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻳﻤـﺎﻥﺯﺍﺩﻩ،
ﺍﺻﻐﺮ ﺣﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻓﺮﺳﺎﺭ ،ﺧﻠﻴﻞ ﻓﺮﻳﻮﺭ ،ﺣﺠﺖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺍﻭﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺎﻇﻤﻴﺎﻥ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ،ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻈﻔﺮﻱ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺧﺪﺍﻛﺮﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻـﺒﻮﺭ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۹-۰۹-۶:
ﺣﺴﺎﺑﺪاري
۶۵۷

 -۳۰۱ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ  ۱ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻋﻤﻠﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕﭘﻮﺭ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﺭﺷـﺖ( ۵۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۳۸۳-۸:

 -۳۰۲ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ
ﺷﺪﻩ )ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ(.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﺍﺯﺍﻧﺪﻳﺶ ﺳﺒﺰ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۴-۳۸-۷:

۶۴۶

 -۲۹۷ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲﺛﺎﺑﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ- .
 ۳۰۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۱۸-۹:
ﺑﭽﻪداري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺰل

 -۳۰۳ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ .۳
ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺿـﻮﺍﻧﻲﺭﺍﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻥ ﻧﺸـﺮ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۳۲-۷:

۶۴۹

 -۲۹۸ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﺷـﻮﺩ :ﺑـﺎ ﺍﻧـﻮﺍﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ،ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻻﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ۹۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۲۱۷-۹:

 -۳۰۴ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ).(۲
ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒﺍﺻﻞ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎﺩﺁﻭﺭﻧﻬﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ۶۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۴-۵۶-۰:

 ۴۰ -۲۹۹ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﻭﺍﺭﺳـﺘﻪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۰۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ۱۲ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ ﺑـﺮ
ﺩﺭﺁﻣﺪ.
ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺻﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ۸۰ - .
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ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۴-۶۵-۲:
 -۳۰۶ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮﺍﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ )ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻥ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻘﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓـﺪﻙ ﺍﻳﺴـﺎﺗﻴﺲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۰۲۷-۲:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۳۰۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .GAMS
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﻴﺜﻢ ﻋﺰﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﻮﻫﺮ ﻣﻨﻈـﻮﻡ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۹۴-۴۷-۶:

 -۳۰۸ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﻧﻴﺎﻟﻲ  -.ﮔﺮﮔﺎﻥ :ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۱-۷۱۳-۹:
 -۳۰۹ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤــﺪﺟﻮﺍﺩ ﺟﻌﻔــﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓــﺪﻙ ﺍﻳﺴــﺎﺗﻴﺲ ۳۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۰۳-۲۸-۸:

 -۳۱۰ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ )ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ(.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻭﻛﻴﻠﻲ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﻴﺮﻭﺯﻧﻴﺎ ،ﺟـﺎﺑﺮ ﻛﺮﻳﻤـﻲﺟﺸـﻨﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻳـﺎﺣﻲ ،ﻋﻠـﻲ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﺮﻧﮕـﺎﺭ- .
 ۱۱۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۸-۴-۴:

 -۳۱۱ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻼﻳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺯﻣﻮﻥ .۴
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﻜﻴـﺪﻩ
)ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ(.
  ۴۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۹۰-۴-۰:

 -۳۱۲ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺭﺿﺎ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮﺭ ،ﻫﺎﺟﺮ ﺁﺻﻒ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۰۳-۷:
 -۳۱۳ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ.
ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻥ ﻧﺸـﺮ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۷۲۵-۵۱-۵ :

 -۳۱۴ﻣــﺪﻝ ﺑﻠــﻮﻍ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘــﺮﻭﮊﻩﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ =
.management maturity model
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻣﻮﺭﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻗﻠـﻢ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۷-۹۵-۵:

Organizational project

 -۳۱۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻛﺎﻳﺪﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺑﻴـﺎﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴـﺮﺍﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۲-۱۱-۹:

 -۳۱۶ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺳﺎﻳﻤﻮﻧﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻴﺎ ،ﺁﺭﻳﺎﻧـﺎ ﻗﻠـﻢ ۴۴۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۷-۹۳-۱:

 -۳۱۷ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳـﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﺍﻛﺒﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰﻳـﺎﻥ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﺧـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۲۱۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۶-۰۷-۱:
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻨﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۰

۷۰۱

 -۳۱۸ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻱ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻮﺣﻴﺪﻓﺮ ،ﻣﻄﻬﺮﻩ ﻣﺤﺴﻦﭘﻮﺭ ،ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣـﻖﺷـﻨﺎﺱ۳۱۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۰۱-۳:

 -۳۲۳ﻧﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ :ﻧﻘﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮ ﺑﻬـﺎﺭ ) ۱۳۹۳ﻛﺘـﺎﺏ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯﻩ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ .(۵
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺷـﻬﺮ ۱۹۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۸-۸۲۲-۶:

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ
۶۶۵

 -۳۱۹ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮﺍﺹ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺍﻛﺒﺮﻱﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻧﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻨﻲ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺣﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۳۷۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۵۳-۲:

 -۳۲۴ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ.
ﺟﺎﻥ ﺩﻳﻮﻳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۵۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۹۶۵-۲:
ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

ﻓﻠﺰﻛﺎري و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺰي
۶۷۱

 -۳۲۰ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺳـﺘﻲ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﻨـﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ.... ،
ﺳﻴﺪﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻛﻴـﺎﻓﺮ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﮋﺍﺩﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﻛـﺪﻳﻮﺭ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۷۲-۴-۳:
آﻫﻦ ،ﻓﻮﻻد و ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻴﺎژﻫﺎي آﻫﻦ
۶۷۲

 -۳۲۱ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺩﻭﻓﺎﺯﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺠﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻳﺮﻳﺲ ﺁﻟﻮﺍﺭﺯ-ﺁﺭﻣـﺎﺱ ،ﺳـﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﮔﺎﻟـﻪ-ﻣـﻮﺭﻭﻱ -.
ﻛﺮﺝ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ
ﻛﺮﺝ( ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۰۹-۹:
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي
۶۹۰

 -۳۲۲ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۸۵-۳:

 -۳۲۵ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺁﺭﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲﻧﮋﺍﺩﺻﻮﻣﻌﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۸۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۷۵-۴:

 -۳۲۶ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺼﺮﻱ  -ﻣﻜﺎﻧﻲ.
ﺳﻮﺳﻦ ﺍﮊﺩﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۳۹-۶:
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻧﻘﺎﺷﻲ
۷۵۹

 -۳۲۷ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ.
ﺟﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۷-۳۲-۱:
ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻋﻜﺎﺳﻲ
۷۷۱

 -۳۲۸ﻓﻦ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻋﻜﺎﺳﻲ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻔﺎﻳﻴﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ.
  ۴۶۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۹۵۴-۲:
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رﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺧﺎص ﻋﻜﺎﺳﻲ
۷۷۸

 -۳۲۹ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻭﻳﺪﻳﻮ.
ﺑﻠﻴﻦ ﺑﺮﺍﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﺒﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﺸـﺮ ﻧﻘـﺪ ﺍﻓﻜـﺎﺭ  ۴۴۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۱۲۸-۲:

 -۳۳۶ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎﺭ ﻭ ﺳﻪﺗﺎﺭ :ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ.
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺯﺭﻳﻦ ﭘﻨﺠﻪ ،ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺧﺎﻟﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺩ۴۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۳۳۷ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ.
ﺭﻳﭽـﺎﺭﺩ ﭘـﻼﺕ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺭﺿـﺎ ﺩﺍﺩﻭﻳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺒﺰﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۶۰-۷:

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۰

 -۳۳۰ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺪﻳﻮﺭ ۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۰-۲۲-۷:
اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

 -۳۳۸ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﻨﻤﺎ.
ﺟﻮﺭﺟﻮ ﺁﮔﺎﻣﺒﻦ ،ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺮﺩﻭﻝ ،ﮊﺍﻙ ﺩﺭﻳﺪﺍ ،ﺍﺳﻼﻭﻱ ﮊﻳﮋﻙ ،ﻭﻧﮓ ﻛﺎﺭﻭﺍﻱ ،ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﺗﺌﻮ؛
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻧـﻮ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۵-۲۷-۱:

۷۸۱

 -۳۳۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻣﺎﺭﺳﻞ ﻓﻮﻧﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺟـﺎﻥ ﺟﻨـﺖﺳﺮﺷـﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻛـﺎﻣﺮﺍﻥ ﻏﺒﺮﺍﻳـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۳۹ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻭﻭﺩﻱ ﺁﻟﻦ.
ﺍﺭﻳﻚ ﻻﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻋﻄﺎﺭﻳـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۶۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۵-۷۲-۱:

 -۳۳۲ﺳﻠﻔﮋ ﻣﻮﻧﻮﻓﻮﻧﻴﻚ )ﺗﻚ ﺻﺪﺍﻳﻲ(.
ﻧﻴﻜﻼﻱ ﻻﺩﻭﺧﻴﻦ ،ﭘﺎﻭﻝﻧﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﺭﺍﮔﻮﻣﻴﺮﻭﻑ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻢﺁﻭﺍﺯ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ

 -۳۳۳ﭼﺮﻧﻲ :ﺍﭘﻮﺱ  :۵۹۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻴﺎﻧﻮ.
ﻛﺎﺭﻝ ﭼﺮﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﮔﺮﮔﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺩ ۵۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۳۳۴ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﻳﻠﻦ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺧﺎﻟﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﻔﻲ ﻋﻠﻴﺸﺎﻩ ۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۲۶-۰۴-۲:
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮان
۷۸۹

 -۳۳۵ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﺧﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺮﺩ.
ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺳـﺮﻭﺵ ۳۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۴۴۹-۷:

۷۹۳

 -۳۴۰ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ :ﭘـﺎﺯﻝ ﺣﺠﻤـﻲ ﺷـﺶ
ﺗﻜﻪﺍﻱ .Burr
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴـﮋﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻫﺎﺷـﻤﻲﻣﻮﺳـﻮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻗﻠﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۲۲۷-۹-۷:
ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
۷۹۶

 -۳۴۱ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ :ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺧﻠﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۵-۴۸۴-۱:
 -۳۴۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻛﺎﺭﻟﻴﻨﮓ ،ﻣﺎﺭﻙ ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ،ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺭﻳﻠﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺮﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۳۶-۹:
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 -۳۴۳ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ.
ﺭﺍﺑﺮﺕﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻭﺍﻳﻨﺒﺮﮒ ،ﭘﮕﻲ ﺭﻳﭽﺎﺭﺩﺳﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺮﻭﺱ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ.
  ۲۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۸۶-۴:

 -۳۴۴ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ )ﺑﺎ ﻟﮋﻳﻮﻧﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻐﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻌﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱ ۲۹۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۱۱۶-۹:
 -۳۴۵ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﺭﻭﮔﺮ ﻟﻮﺭﻣﻮﺭ ،ﺁﺩﺭﻳﻦ ﺑﻮﺩﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻧﺼﺮﺍﷲ ﺳﺠﺎﺩﻱ ،ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۶۷-۱۴-۶:
 -۳۴۶ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ.
ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭﺙ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻫﻴﻮﭼﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻣﻬﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﻩﺷﻠﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺘﻤﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺎﺯﻳﻜﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۱-۱۷-۸:

 -۳۵۰ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ :ﺷﻌﺮ ﭼﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﺠﺎﻱ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺭﺣﻴﻢ ﭼﺮﺍﻏﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﮔﻴﻞ ﻭ ﺩﻳﻠﻢ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۱۰-۶-۷:

 -۳۵۱ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻓﻨﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻭﻓﺎﻳﻲﺩﻳﺰﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﻴﺎ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۷-۳۳۹-۶:

 -۳۵۲ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ :ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺒﺴـﻢ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۷-۰۱-۴:

 -۳۵۳ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮﻧﻴـﺎ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﻋﻠـﻲ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۴۳۵-۲:

ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۳۴۷ﭼﺎﻩ ﻧﻜﻦ ﺑﻬﺮ ﻛﺴﻲ.
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠـﻮﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  -. ۲ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺛـﺎﺭ ﺳـﺒﺰ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۴۱-۰۱-۵:
 -۳۴۸ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ،ﺳﺒﻚ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻣﻚ ﻛﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺬﺭﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۰۴۳-۰:

 -۳۴۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ.
ﭘﺘﻲ ﭘﺎﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺁﺫﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭘـﺎﺭ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۶-۰۴۲-۵:

 -۳۵۴ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻨﺪ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻱ ﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۲۴-۷:
 -۳۵۵ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ  ۳۶۵ﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻜﻨﻴﻢ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻟﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬـﺎﺭ ﺳـﺒﺰ ۲۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۴-۰۶-۲:

 -۳۵۶ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺍﺯ ﻳﻪ ﻛﺘﺎﺏ.
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۴-۵۰۳-۵:
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ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن
 ۰/۴۲ﻓﺎ ۸

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
 ۰/۸۳ﻓﺎ ۸

 -۳۵۷ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۷-۳:
 -۳۵۸ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۷-۳:
 -۳۵۹ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۶۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۷-۳:
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۳۶۰ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) ۳ﺳﻮﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﻠﻔﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣـﺮﺁﺕ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۶۵-۰:

 -۳۶۱ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﭼﻬﺎﺭﻡ( ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺍﺩﺑﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۵۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۲-۵:

 -۳۶۳ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ :ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻘﻴﺒﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻛﻨﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﭘـﻮﺭ  -.ﻗـﺎﺋﻢ ﺷـﻬﺮ:
ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻨﺎ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۲-۲۳-۴:
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۹ﻓﺎ ۸

 -۳۶۴ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬـﺎﻥ ) ۱ﺩﻭﻡ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣـﺮﺁﺕ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۴۹-۰:

 -۳۶۵ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺳﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬـﺎﻥ ) ۲ﺳـﻮﻡ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣـﺮﺁﺕ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۹-۵۱-۳:
اﺷﻌﺎرﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ
 ۱/۰۵ﻓﺎ ۸

 -۳۶۶ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺪﺍﻳﺢ ﻭ ﻣﺮﺍﺛﻲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻃﻬﺎﺭﺕ )ﻉ( ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ
ﻭ ﭘﻨﺪﻳﺎﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔـﺎﺭﻱﻧﻴـﺎ  -.ﻗـﻢ :ﺣـﻖﺑـﻴﻦ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۸۱-۳۶-۶:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 4

 -۳۶۲ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﭼﻬﺎﺭﻡ( ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺍﺩﺑﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۵۵۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۲-۵:

 ۱/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۳۶۷ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻣﺘﻦ ﺑﻴﻨﺎﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻱ :ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻟﻬﻪ ﺑﺨﺖﺁﻭﺭ ،ﺭﻭﻳﺎ ﺗﻘﻲﺁﻗﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﺮﺍﻧﻮﺭﺩ ،ﻫﺎﺟﺮ ﺻﻤﺪﻱ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻗﻠـﻴﭻﺧـﺎﻧﻲ،
ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻛﻨﮕﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﻣﻜـﻲﻧـﮋﺍﺩ ،ﻛـﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬـﺪﻱ ﻫﺮﺍﺗـﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ
ﻧﺎﻣﻮﺭﻣﻄﻠﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۱۰۸-۹:
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 -۳۶۸ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭖ ﻣﺴﻜﻮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥﻣﻮﺣﺪ  -.ﻗﻢ :ﺁﺛـﺎﺭ ﻗﻠـﻢ ،ﻛﻮﻣـﻪ،
ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۴-۴-۱:
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۴-۷-۲:
 -۳۷۵ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺧﻤﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻢ ،ﻛﻮﻣﻪ.
  ۱۱۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۴-۶-۵:

 ۱/۲۲ﻓﺎ ۸
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 -۳۶۹ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬـﺎﻥ ﺑـﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﺘﺰ ﺟﺮﺍﻟﺪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﺍﺩﻣﻮﻧﺪ ﺩﻭﻻﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻤﺮﺑﻦﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻴـﺎﻡ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑﺨﺘﻴـﺎﺭﻱﻓـﺮﺩ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ
ﻓﻴﺘﺲﺟﺮﺍﻟﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻘﺪﺳـﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻴـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺩﻣﻮﻧـﺪ ﺩﻭﻻﻙ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻨﺪ ﻣﻴﻨﻮ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۱۲-۰-۷:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6
 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۳۷۰ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻙ :ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻜﻴﻢ ﺳﻨﺎﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺷــﻔﻴﻌﻲﻛــﺪﻛﻨﻲ  -.ﺗﻬ ـﺮﺍﻥ :ﺁﮔــﻪ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۴۲-۳:
 -۳۷۱ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﺭﻳﻦﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﻗﻢ :ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻢ ،ﻛﻮﻣـﻪ- .
 ۵۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۴-۰۳-۷:
 -۳۷۲ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ :ﭼﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪﻫﺎ.
ﺑﺪﻳﻞﺑﻦﻋﻠﻲ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۷۶۸ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۴۲۳-۶:

 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۳۷۶ﺑﺤﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﺯﻩ :ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺜﻴﻼﺕ ﻣﺜﻨﻮﻱ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻳـﻦ ﻛـﻮﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤـﻲ ۶۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۱۵۱-۸:
 -۳۷۷ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺷـﻔﻴﻌﻲ ﻛـﺪﻛﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺨﻦ ۱۵۳۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۳۱۷-۰:
 -۳۷۸ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺷـﻔﻴﻌﻲ ﻛـﺪﻛﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺨﻦ ۱۰۵۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۳۱۸-۷:
 -۳۷۹ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻴﻜﻠﺴﻮﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺁﺛـﺎﺭ
ﻗﻠﻢ ،ﻛﻮﻣﻪ ۱۰۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۴-۵-۸:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8

 -۳۷۳ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ :ﻏﺰﻝﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ ،ﭼﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺑﺪﻳﻞﺑﻦﻋﻠﻲ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۶۵۰ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۵۶۳-۹:
 -۳۷۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻄﺎﺭ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻄﺎﺭ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗـﻢ:
ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻢ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /

 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۳۸۰ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﺷــﻤﺲﺍﻟــﺪﻳﻦﻣﺤﻤــﺪ ﺣــﺎﻓﻆ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻫﻨــﺮﻱﻭﻳﻠﺒﺮﻓــﻮﺭﺱ ﻛــﻼﺭﻙ ،ﻓــﺮﺯﺍﺩ
ﻓﺮﻳﺪﺍﻓﺸﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ؛ ﻣﺬﻫﺐ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺑـﺎﻥ.
  ۵۵۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۱۲-۵:
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 -۳۸۱ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ  -.ﻗﻢ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۹۳-۷-۱:

 -۳۸۸ﺗﺮﺍﻧﻪﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷﺖ :ﮔﻴﻞ ﻭ ﺩﻳﻠﻢ ۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۱۰-۷-۴:

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۳۸۲ﺁﻳﻪﻫﺎﻱ ﺧﻠﺴﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻃﺎﻫﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺩﻳﺪ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۵-۲۳-۵:

 -۳۸۳ﺍﺯ ﺗﺒﺴﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﻧﮓ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻮﺭﺍﻣﻴﺪ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻬﻴﻼ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴـﺪ ﺭﻫـﺎﻭﻱ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۰۹-۰-۹:

 -۳۸۴ﺑﺎﻟﺸﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ.
ﻫﺎﺩﻱ ﻏﻼﻡ ﺩﻭﺳﺖ  -.ﺭﺷﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻠﻴﺎ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۰-۳۰۴-۸:

 -۳۸۵ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻘﺺ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻠﺴـﺘﺎﻧﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺍﻳﻠﻴـﺎ ۹۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۰-۲۴۴-۷:

 -۳۸۶ﺗﺎﻭﺍﻥ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺛﻤﺮﻩ ﺍﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺭﻣﺰﺩ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۱۲-۵:
 -۳۸۷ﺗﺮﺍ ﺍﻱ ﻛﻬﻦ ﺑﻮﻡ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺧـﻮﺍﻥﺛﺎﻟـﺚ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۰-۵۱-۷:

 -۳۸۹ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻌﺮ ﻣﻲﻣﻴﺮﺩ.
ﻣﺮﺍﺩ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣﺮﻑﻧﻮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۴۹-۶۹-۷:

 -۳۹۰ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻉ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺛﻤﺮﻩ ﺍﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺭﻣﺰﺩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۱۳-۲:
 -۳۹۱ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻫﻲ ﻣﻌﻴﺮﻱ :ﺳﺎﻳﻪ ﻋﻤﺮ  -ﺁﺯﺍﺩﻩ ،ﺗﺮﺍﻧﻪﻫـﺎ ﻭ ﻧﻐﻤـﻪﻫـﺎ ،ﻃﻨﺰﻫـﺎﻱ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻨﺒـﺎﻛﻮﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﺛـﺎﺭ ﻗﻠـﻢ ۵۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۴-۰۸-۲:

 -۳۹۲ﺳﭙﻴﺪﻩﺧﻮﺍﻧﻲ ﺭﻭﺯ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻳﺪﺍﷲ ﻣﻔﺘﻮﻥ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۱۶-۴:

 -۳۹۳ﺳﻘﻮﻁ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻐﺎﺑﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﺎ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۷-۵۸-۹:

 -۳۹۴ﺳﻜﻮﺗﻲ ﺻﺪﺍﻳﻢ ﺯﺩ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﺎﺋﺮﻩ ﺣﻖﺟﻮ  -.ﺭﺷﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻠﻴﺎ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۰-۳۰۲-۴:
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 -۳۹۵ﻓﺮﻭﻏﺴﺘﺎﻥ ﺩﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺣـﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۵۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۱۱-۸:

 -۴۰۲ﺑﺎﻍ ﺷﺐﻧﻤﺎﻱ ﻣﺎ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩﺑﺎﻧﻮ ﻋﻨﻘـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۹۰۷-۳:

 -۳۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺍﻕ ).(۱
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ  -.ﺭﻭﺩﺳﺮ :ﺍﺧﻴﺎﺭ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۰۲۴-۳-۰:

 -۴۰۳ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ.
ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﺮﻏﺰﺍﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۷۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۰۹۷-۹:

 -۳۹۷ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻬﺪﻭﻳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫـﺮﺍ ﺑﻬﺮﺍﻣـﻲ ﮔﺮﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳﺴـﻨﺎ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۲-۲۰-۳:

 -۴۰۴ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻨﺮﻭﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ :ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺻﺤﻨﻪ.
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻴﺮﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۶۷۹-۹:

 -۳۹۸ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺳﻮﻝ ﻳﻮﻧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜﺎﺭ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۸۵۸-۹۲-۲ :

 -۴۰۵ﺩﺭ ﻣﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۸۵۴-۰:

 -۳۹۹ﻣﻮﺝ ﺩﺭ ﻣﻮﺝ )ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻌﺮﻫﺎ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺸـﻔﻖ ﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۱۱-۳:

 -۴۰۰ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻭﻓﺎ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻚ ﺯﺭﻳﻦ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۸-۲۳-۷:

 -۴۰۶ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺮﺯ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺧﻮﺭﺷﺎﻫﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۵۱-۲:

 -۴۰۷ﻣﻦ ﺁﻥﺟﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑـﺎﻗﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۰۴۶-۷:

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۴۰۱ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۵۸۳-۹:

 -۴۰۸ﺁﺏ ،ﺁﺳﻤﺎﻥ.
ﺁﺫﺭﺩﺧﺖ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۰۲-۲:
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 -۴۰۹ﺍﺯ ﭘﻠﻪﻫﺎﻱ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﺑﺮﻱ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻠﻴﺎ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۰-۳۱۱-۶:

 -۴۱۰ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭘـﺎﺭ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۶-۰۳۸-۸:
 -۴۱۱ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺸﻤﻪ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۲-۷۹۳-۵:

 -۴۱۲ﭘﻠﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯ.
ﺁﺭﺵ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۷۸۶-۳:

 -۴۱۳ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻣﻦ ﻳﺎ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﺭﻭﻳﺎ.
ﻧﺎﺯﻧﻴﻦﺯﻫﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ :ﺭﻫـﺎﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۵۱-۱۶-۷:

 -۴۱۴ﺳﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺭﻓﻌﺖ ﭘﻮﺭﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۲۵-۴:

 -۴۱۵ﻃﻼﻳﻲ  /ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ  /ﺭﮔﺒﺎﺭ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﻳﺪﺍﷲ ﻣﻔﺘﻮﻥﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۱۸-۸:

 -۴۱۶ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻠﻢ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﻴﺎﻥ ﺧﺮﺳـﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۲۷-۸:

 -۴۱۷ﻛﺎﻓﻮﺭﭘﻮﺵ.
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻋﻄﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۸-۰۹۴-۲:
 -۴۱۸ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺛـﺎﺭ ﻗﻠـﻢ۳۲۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۴-۹-۶:

 -۴۱۹ﻣﻦ ﻭ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫـﻴﻼ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۹-۱۹-۳:

 -۴۲۰ﻣﻮﺗﻴﻒ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺮﻭﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓﺷﻨﺎﺳـﻲ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۴-۰۹-۶:
 -۴۲۱ﻫﻔﺖ ﭘﻴﻜﺮ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻩ ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺍﻟﻴﺎﺱ ﻧﻈـﺎﻣﻲﮔﻨﺠـﻮﻱ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻮﺍﻣﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻢ ۳۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۴-۷-۲:

 -۴۲۲ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻛﻠﻤﺎﺕ )ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﺐﻫﺎﻱ ﺷﻌﺮ(.
ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺣﻠﻢ  -.ﺭﺷﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻠﻴﺎ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۰-۳۱۸-۵:
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 -۴۲۳ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﺧﺪﺍ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۶۲-۹:

 -۴۲۹ﻣﻴﺮﻣﻴﺮﻩ :ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺷﺮﻕ ﮔﻴﻼﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣﺮﻑ ﻧـﻮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۲-۱۰۲-۹:

ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

 ۸/۸۲ﻓﺎ ۸

۸۱۲

 -۴۲۴ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻴﻨﻮﻱﺗﻬﺮﺍﻧﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﻣﻨﺸﻲ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻴﻨﻮﻱﺗﻬﺮﺍﻧﻲ -.
ﻗﻢ :ﺁﺛﺎﺭ ﻗﻠﻢ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۴-۰۹-۹:

 -۴۳۰ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭﻭﻥﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﺴﻲ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ.
ﺍﺧﺘﺮ ﻇﻬﻮﺭﻱﻭﺍﻗﻌﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻛﺮﻡ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺭﺷـﺖ(.
  ۱۸۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۱۰۷-۰:

ﺷﻌﺮ ﻛﺮدي

داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

 ۹/۲۱ﻓﺎ ۸

۸۱۳

 -۴۲۵ﻉﺵﻕ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗـﻮﻛﻠﻲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۱-۶۹-۰:

 -۴۳۱ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮﻭﺭ.
ﺁﻳﺰﺍﻙ ﺑﺸﻮﻳﺲ ﺳﻴﻨﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۳۱-۲:

داﺳﺘﺎن ﻛﺮدي
 ۹/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۴۲۶ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻧﺎﺭ ﺩﻧﻴﺎ.
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠـﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳـﻮﺍﻥ ﺣﻠﺒﭽـﻪ ﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟـﺚ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۸۷۷-۸:
ﺷﻌﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ
 ۹/۴۱ﻓﺎ ۸

 -۴۲۷ﺑﻮﺭﺍﺳﺖ ﻧﻢﻧﻢ ﺑﺎﺭﻭﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﺮﺯﻭ ﺷﺠﺎﻋﻲﺣﺴﻦﻛﻴﺎﺩﻩ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣﺮﻑﻧﻮ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۲-۰۸۴-۸:

 -۴۲۸ﭼﺶﺑﺮﺍﻩ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﺒﺮﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﻱﺭﺟﻪ  -.ﺳﻮﺍﺩﻛﻮﻩ :ﻣﻠﺮﺩ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۸-۶۷-۴:

 -۴۳۲ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻴﻠﻮﻥ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﺍﺳﻜﺎﺕ ﻛﻲ ﻓﻴﺘﺰﺟﺮﺍﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺟﻌﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۷۷-۹:

 -۴۳۳ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ.
ﺗﺮﻭﻣﻦ ﻛﺎﭘﻮﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۷۸-۶:

 -۴۳۴ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﻛﻠﺒﻲ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ.
ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺭﺗﻠﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۰-۹:
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 -۴۳۵ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ.
ﺟﺎﻥ ﺁﭘﺪﺍﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۲-۳:

 -۴۳۶ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ.
ﺷﺮﻟﻲ ﺟﻜﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺠﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﻳﺎﻣﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۳-۰:

 -۴۳۷ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ.
ﻫﻨﺮﻱ ﺟﻴﻤﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴـﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۳۰-۵:

 -۴۳۸ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.
ﻫﻮﺍﺭﺩﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻻﻭﻛﺮﻓﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۰۵-۳:

 -۴۳۹ﻃﻌﻤﻪ ﻟﺬﻳﺬ.
ﭘﻞ ﺑﻮﻟﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۱-۴:

 -۴۴۰ﻏﺮﻳﺒﻪﻱ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪﻱ ﻛﺠﻜﻲ.
ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺳﻜﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻣﻬﺮ ﻣﻨﺠﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧـﻲ۱۸۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۸۷-۶۵-۲:

 -۴۴۲ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ :ﺟﻮﻟﻴﺖ.
ﻣﺮﻱ ﺁﻥ ﺷـﻔﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﮔﻠﻨـﺎﺯ ﺟـﻮﺍﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﻢﺁﻭﺍﺯ ۳۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۴-۰۰-۸:

 -۴۴۳ﻗﺎﺗﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ.
ﺭﻳﻤﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪﻟﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﺎ ﺯﺍﻳﺮﺭﻓﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۲-۱:

 -۴۴۴ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
ﺩﺍﺭﻭﺗﻲ ﭘﺎﺭﻛﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۵-۲:

 -۴۴۵ﻧﺎﺑﻐﻪ.
ﻛﺎﺭﺳﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﺮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۹-۰:

 -۴۴۶ﻭﻗﺘﺸﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﺷﻲ.
ﺳﺎﻝ ﺑﻠﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺟﻌﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۱-۳:
 -۴۴۷ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎﺯ.
ﺟﺮﻭﻡ ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺳﺎﻟﻴﻨﺠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﻋﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۴۹-۸۶-۶:
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۳

 -۴۴۱ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﻳﺖ .۴۵۱
ﺭﻱ ﺑﺮﺩﺑــﺮﻱ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻋﻠــﻲ ﺷــﻴﻌﻪﻋﻠــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺒﺰﺍﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۳۷-۹:

 -۴۴۸ﺁﻧﻬﺎ.
ﺭﺍﺩﻳﺮﺩ ﻛﻴﭙﻠﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۷۶-۲:
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 -۴۴۹ﺍﺭﻣﻐﺎﻥﻫﺎﻱ ﺟﻨﮓ.
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺑﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۷۴-۸:

 -۴۵۶ﺩﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ.
ﻫﺮﺑﺮﺕﺟﻮﺭﺝ ﻭﻟﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﺧﺴـﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۹-۲:

 -۴۵۰ﺗﻮﻫﻢ ﻋﺰﻳﺰ.
ﻛﻴﻨﮕﺰﻟﻲ ﺍﻳﻤﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۱-۶:

 -۴۵۷ﺩﻭ ﻭﻟﮕﺮﺩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﺟﻮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ.
  ۹۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۳۲-۹:

 -۴۵۱ﺟﺮﻡ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻟﻮﻧﺎﻱ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ.
ﮔﻴﻠﺒﺮﺕﻛﻴﺖ ﭼﺴﺘﺮﺗﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۴-۷:

 -۴۵۸ﺭﻳﺶ ﺁﺑﻲ.
ﺁﻧﺠﻼ ﻛﺎﺭﺗﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۰۶-۰:

 -۴۵۲ﺟﻮﺍﻧﻲ.
ﺟﻮﺯﻑ ﻛﻨﺮﺍﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﺣﺴـﻴﻦﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۶-۱:

 -۴۵۹ﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﺁﻳﻴﻨﻪ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻭﻭﻟﻒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﺮﺷﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۰۷-۷:

 -۴۵۳ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ.
ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۷-۸:

 -۴۶۰ﺳﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺸﻪ )ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺎﺿﻞ( ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۱۲-۸۵-۰:

 -۴۵۴ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﺮﺩ.
ﺳﺎﻛﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۸-۵:

 -۴۶۱ﻋﻄﺮ ﮔﻞﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﻭﺩﻱ.
ﺩﻱ.ﺍﭺ .ﻻﺭﻧﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ
ﻧﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۸-۲:

 -۴۵۵ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺟﻤﺠﻤﻪﻱ ﻏﻮﻝ ﺑﺮﻓﻲ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻐﻤﻪ ﺍﻟﻬﻲ ﭘﻨﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ
ﺑﺮﺗﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۲۱-۶:

 -۴۶۲ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﻌﺼﺐ.
ﺟﻴﻦ ﺍﻭﺳﺘﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۰۷-۶۴-۰:
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ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 -۴۶۳ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻔﻴﺲ ﻛﺸﻴﺶ ﺁﻟﺒﺮﻳﻚ.
ﻣﺎﻧﺘﺎﻛﻴﻮ ﺭﻭﺩﺯ ﺟﻴﻤﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۶-۸:

 -۴۶۴ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ.
ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ﻓﻮﺭﺳﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۴-۵:
 -۴۶۵ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ = .The thorn Birds
ﻛﺎﻟﻴﻦ ﻣﻚﻛﺎﻟﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﻮﻳﺶ ﻧـﻮ ۱۷۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۴-۰۴-۷:

 -۴۶۶ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺳﻮﺯﺍﻥ.
ﻣﺎﻟﻜﻮﻡ ﻟﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۵-۱:

 -۴۶۷ﻣﻮﺝ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻳﻨﮕﺰ.
ﭘﻲ.ﺟﻲ ﻭﻭﺩﻫﺎﻭﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۸-۳:

 -۴۶۸ﻧﻔﺲ ﺷﻴﻄﺎﻥ.
ﺁﺭ.ﻛﻲ .ﻧﺎﺭﺍﻳﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۳۴-۳:

 -۴۶۹ﻫﻮﻭ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺗﺮﻭﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۷-۵:

۸۲۷

 -۴۷۰ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ = .Learn English & laugh
ﺳﺤﺮ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﺷﻜﻮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۶-۰۵-۶:
داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۴۷۱ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ.
ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻛﺎﻓﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۸۵-۴:

 -۴۷۲ﺩﺭﻭﻍﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺑﺮﻧﻬﺎﺭﺩ ﺷﻠﻴﻨﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۱۴-۷:

 -۴۷۳ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻫﺎﻧﺎ ﻓﺎﻻﺩﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﻬﺪﻭﻱﻣـﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۰۹-۱:

 -۴۷۴ﺷﻄﺮﻧﺞ.
ﺍﺷﺘﻔﺎﻥ ﺗﺴﻮﺍﻳﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۰-۷:

 -۴۷۵ﻛﺎﻏﺬ ﻣﮕﺲ ﻛﺶ.
ﺭﻭﺑـﺮﺕ ﻣﻮﺯﻳـﻞ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫـﺎ ﻭﺍﻟـﻲﺯﺍﺩﻩ  :-- -.ﺭﻭﺯﮔــﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۰-۶:
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داﺳﺘﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

ادﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي ژرﻣﻨﻲ
۸۳۹

۸۵۳

 -۴۷۶ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﺖ.
ﺍﻳﺴﺎﻙ ﺩﻳﻨﻪ ﺳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۷-۶:

 -۴۸۲ﺭﻧﮓ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ.
ﭘﺮﻳﻤﻮ ﻟـﻮﻱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۰۴-۶:

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۲

 -۴۷۷ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﮊﺭﮊ ﭘـﺮﻙ :ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻣﻘﺪﻣـﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩﻱ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻭ ﺁﺛـﺎﺭ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.
ﮊﺭﮊ ﭘﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﻩ ﻧﺎﺻﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۱۲-۳:

 -۴۷۸ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﻜﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۳-۷:

 -۴۸۳ﮔﺮﺩﻥﺑﻨﺪ ﻣﻠﻜﻪ.
ﺍﻳﺘﺎﻟﻮ ﻛﺎﻟﻮﻳﻨﻮ ،ﺟﻴﻦ ﺭﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱﭘـﻮﺭ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﺧﺴـﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۳-۸:
ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
۸۶۰

 -۴۸۴ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺯﺑﺎﻥ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۰۰-۴:
ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ

داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۴۷۹ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﮔﻴﻮﻡ ﻣﻮﺳﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺯﻭ ﺟـﺎﻣﻌﻲﻧﺪﻭﺷـﻦ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ ﺟﻌﻔـﺮﻱﻧﺪﻭﺷـﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﺍﺩﻳﺪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۵-۳۱-۰:

۸۶۲

 -۴۸۵ﺧﺎﻧﻪﻱ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﺍ ﺁﻟﺒﺎ.
ﻓﺪﺭﻳﻜﻮ ﮔﺎﺭﺳﻴﺎﻟﻮﺭﻛﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۹۵۰-۹:
داﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
۸۶۳

 -۴۸۰ﺧﺎﻧﻪﻱ ﺩﺭﺧﺘﻲ.
ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﭘﻴﺘﺴﻮﺭﻧﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﺪﻳﺎ ﺗﺮﺍﻣﻮﻧﺘﻮﺯﻱ ،ﺷﻬﻼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ۱۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۸-۳۲۱-۱:

 -۴۸۶ﺑﻴﻮﻩ ﭼﻴﻨﮓ ،ﺩﺯﺩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﺧﻮﺭﺧﻪﻟﻮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺭﺧﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۷۹-۳:
ادﺑﻴﺎت ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ

 -۴۸۱ﻣﺮﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ.
ﺁﻟﺒﺮ ﻛﺎﻣﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﻣﺠﻴـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۱۶-۹:

۸۶۹

 -۴۸۷ﺩﺭﻧﮓ ﻣﺮﮒ.
ﮊﻭﺯﻩ ﺳﺎﺭﺍﻣﺎﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺠﻴـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۴-۳۲۳-۹:

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۲۱-۸:

ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
۸۹۱

ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺒﺘﻲ و زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ
۸۹۵

 -۴۸۸ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ.
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺁﻓﺎﻧﺎﺳﻴﻮﻳﭻ ﺑﻮﻟﮕﺎﻛﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺳﭙﻬﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﻭﺷـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۴۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۴۱-۳:

 -۴۹۴ﭘﺮﺩﻩ ﺟﻬﻨﻢ.
ﺭﻳﻮﻧﻮﺳﻮﻛﻪ ﺁﻛﻮﺗﺎﮔﺎﻭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۴-۴:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ

 -۴۸۹ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭ.
ﻟﻮﺩﻣﻴﻼ ﭘﺘﺮﻭﺷﻔﺴﻜﺎﻳﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧـﻮ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۷-۷۵-۵:

 -۴۹۰ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ.
ﻭﻻﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻻﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻳﭻ ﻧﺎﺑﺎﻛﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۰۸-۴:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ـ آﺳﻴﺎﻳﻲ )ﺣﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻣﻲ(
۸۹۲

 -۴۹۱ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ.
ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺳﺎﺩﺍﺕﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻮﺍﻧﺎﮔﺴﺘﺮ ۹۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۴-۰۲-۷:

 -۴۹۲ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻡﺍﷲ.
ﻏﺴﺎﻥ ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴـﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۴-۴۵۷-۱:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
۸۹۴

 -۴۹۳ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ.
ﺳﺰﺍﻳﻲ ﻛﺎﺭﺍﻛﻮﭺ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻄﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟـﺚ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ

۸۹۶

 -۴۹۵ﭘﺮﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﺮ.
ﺳﻴﻨﺎﻥ ﺁﻛﻴﻮﺯ ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﺴـﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۴-۴۱۷-۵:
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۰۱

 -۴۹۶ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎﻱ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻳﻨﻜﺎ ،ﻣﺎﻳﺎ ،ﺁﮊﻧﮓ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۱۱-۹:
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۰

 -۴۹۷ﺁﺭﻭﺳﻴﺎﻙ :ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩﻱ ﺧﻮﻱ.
ﺭﺯﻣﺮﻱ ﻫﺎﺭﻃﻮﻧﻴﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫـﺮﻩ ﺑﺎﻭﻧـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜـﺎﺭ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۰-۹۷-۱:
ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۹

 -۴۹۸ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ :ﻓﺎﺭﺳﻲ ،ﻋﺒﺮﻱ ،ﺁﺭﺍﻣﻲ ،ﺁﺷﻮﺭﻱ ،ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ،ﺍﻭﺳﺘﺎﻳﻲ،
ﻋﺮﺑﻲ ،ﮔﻴﻠﻜﻲ ،ﺗﺮﻛﻲ ،ﻛﺮﺩﻱ ،ﻟﺮﻱ ،ﺍﺭﻣﻨﻲ ،ﻻﺗﻴﻦ ﻭ....
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻛﻴـﺎﻓﺮ  -.ﺭﺷـﺖ :ﻛـﺪﻳﻮﺭ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۰-۱۸-۰:
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ،اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ
۹۴۰

ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 -۴۹۹ﻓﺮﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ :ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻧﻪ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﮓ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﻬـﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﻛﺎﺗﻲ ﻣﺎﺭﺗﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﻫﻤﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﺎ ۴۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۷-۱۲-۱:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اروﭘﺎ
۹۴۹

 -۵۰۰ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺷﻬﺮ.
ﺍﻭﺭﻫﺎﻥ ﭘﺎﻣﻮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺗﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ- .
 ۴۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۴۷۰-۴:
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎن323 - 249 ،ق.م ،ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮﻳﺎن

 -۵۰۴ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻴﺮﻭﺯ )ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺎﻥ(.
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻴﺮﻭﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۷۲۹-۴:
 -۵۰۵ﻣﺎ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮﺕﺍﷲ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩﻟﻮ ﺍﻓﺸﺎﺭ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻧﺎﺩﺭ ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ  -.ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ :ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۷۷۵-۱۳-X :

 -۵۰۶ﻳﺎﺩﺑﺎﺩ :ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﺎﻟﻤﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺳـﺘﮕﺎﺭ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﺗﻔﺮﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۳۵-۳:

۹۵۵/۰۱۹

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،

501-Alexander vs. Dariuss III.

ﻫﺎﺗﻒ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎ ،ﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮﺩﺍﻗﻲﺧﻮﺍﺟﻪﻧﻮﺑﺮ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻫﻨـﺮ ﺍﻭﻝ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۲-۹۴-۷:

ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل
۹۵۵/۰۵

 -۵۰۲ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ ﻗﺒﺎﺩﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕﻧﺎﻣﻪ.
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻏﻨـﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺎﻃﻴﺮ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۱-۳۲۵-۸:
ﺻﻔﻮﻳﺎن907 - 1148 ،

۹۵۵/۰۸۳

 -۵۰۷ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﻱ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﻱ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻧﺪﺍ ﺧﺠﺴﺘﻪﻧـﮋﺍﺩ ،ﺳﻴﺪﻗﺎﺳـﻢ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۶۹۷-۳:

 -۵۰۸ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪﻱ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻃﺎﻟﻊ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﻘﻲ  -.ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ :ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۷۵-۲۳-۶:

۹۵۵/۰۷۱

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،

 -۵۰۳ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﺸﻴﻊ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺻﻔﻮﻳﻪ.
ﺳﻤﻴﻪ ﻛﻮﺭﺵ ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۰۶-۷-۳:

۹۵۵/۰۸۴

 -۵۰۹ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( :ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ.
ﻋﺎﺩﻝ ﺭﺋﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۶۸۵-۰:

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 441ﭘﻴﺎﭘﻲ1093
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 -۵۱۰ﭘﺮﺗﻮﻱ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎﻟﻲﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۷۰-۷:

 -۵۱۱ﺧﻮﺏﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﻳﺎﺩﻧﺎﻣﻪﻱ ﻃﻠﺒﻪﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﺍﻟﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﺗﺮﻳﺴﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۳-۲۳-۵:

 -۵۱۲ﻓﺎﺗﺢ ﺟﺰﺍﻳﺮ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﻴﺪﻧﻮﺭﺍﷲ ﻓﺘﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮﺗﻨـﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻣـﺮﺍﺩﻱﻧﺎﺻـﺮﺁﺑﺎﺩ  -.ﻳﺎﺳـﻮﺝ:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻧﺎ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۸-۴۷-۴:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺠﺎر
۹۵۵/۴۲۵

 -۵۱۶ﺑﻠﻮﻙ ﺍﺳﻔﻨﺪﺁﺑﺎﺩ :ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﻭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ۳۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۹۶۳-۰:
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
۹۵۵/۶۳

 -۵۱۷ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺁﺩﺍﺏ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺭﻭﺳﺎ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺣﺒﻴﺒﻲﺍﺻﻞ  -.ﻳﺎﺳﻮﺝ :ﭼﻮﻳﻞ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۱-۰۹-۴:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺎن
۹۵۵/۹۳۶

 -۵۱۸ﺗﺎ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ....
ﻗﻢ :ﺑﺎﻗﻴﺎﺕ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۳-۱۴۹-۲:

 -۵۱۳ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺴﻴﺞ.
ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺟﻌﻔﺮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﻫﻨﮓ ۸۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۰۹-۰۳-۵:

۹۵۵/۹۷۹

 -۵۱۴ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬﺍﺭ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(.
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﺎﺭﺍ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ ،ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﻭﻳﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻜﻮﻓﻪﻫـﺎﻱ
ﺩﺍﻧﺶ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۰۱-۲۴-۱:

 -۵۱۹ﻗﻴﺰﻳﻞ ﺩﺅﻳﻮﺷﭽﻮﻧﻮﻥ ﻃﺎﻟﻌﻲ.
ﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﺍﻭﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﭼﺎﺧﻴﺮﻟﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ:
ﺩﻧﻴــﺰﭼﻴﻦ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۷۲-۵-۷:

ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮم ﺑﻬﻤﻨﻲ

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ(
۹۵۵/۲۱۴

۹۵۶

 -۵۱۵ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﻛﻮﻱ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺷﻬﻮﺍﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻧﻈﺎﻡ ﻣﻴﺮﻛـﺎﻇﻤﻲ  -.ﮔﺮﮔـﺎﻥ:
ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۱-۶۶۷-۵:

 -۵۲۰ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﭙﻬﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺳـﺘﺎﺭﻱ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۵-۲۳-۵:
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داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

اﺳﻼم
۲۹۷

 -۵۲۱ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ :ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺩﻧﻴﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺣﺪﺍﺩﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓـﺮﺩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۴۱-۴:

 -۵۲۲ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ :ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺣﺪﺍﺩﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓـﺮﺩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۴۲-۱:

 -۵۲۳ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ :ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻼﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﻤﻴﺮﺍ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۲۵-۷:
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۵۲۴ﺑﻴﺎ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﺮﺳﻴﻢ.
ﺗﻮﻭﺍ ﻧﺎﻭﺍﺭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺍﷲ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۵۱۰-۰:
دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن

 -۵۲۶ﺍﻭ.
ﻣﺤﺴﻦ ﭼﻴﻨﻲ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺼﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۴۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۷۱۶-۶:
 -۵۲۷ﺩﻭﻣﻲ ﮔﻔﺖ ....
ﻇﺮﻳﻔﻪ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۷-۶۳-۱:
 -۵۲۸ﺳﻮﻣﻲ ﮔﻔﺖ....
ﻇﺮﻳﻔﻪ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۷-۷۰-۹:
ﺟﻮاﻣﻊ
۳۰۷

 -۵۲۹ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺸﻮﻡ ....
ﺧﻮﻟﻴﻮ ﺳـﻮﺭﻳﺎﻧﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺎﻣﻚ ﻣﻈﻠـﻮﻣﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺷـﻴﻦ ﺧﻴﺮﻳـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۱۴-۰:
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۵۳۰ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﭘﻼﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺟﺎﺩﻧﺴﺐ ،ﻣﻴﻼﺩ ﻓﺮﺟﺎﺩﻧﺴﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ- .
 ۱۰۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۳۳-۷۷-۹:

۲۹۰

ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -۵۲۵ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺟﺲ ﺑﺮﺍﻟﻴﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺟﻮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﻩ ﭘﺮﻳﺮﺥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺑﺮﺕﺁﻧﺪﺭﻭ ﭘﺎﺭﻛﺮ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۸۶-۹:

۳۶۲

 -۵۳۱ﻫﻠﻦ ﻛﻠﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﮔﻴﺮ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓـﺮﻭﻍ ﻓﺮﺟـﻮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫـﺮﻩ ﭘﺮﻳـﺮﺥ ،ﺑﺎﺑـﻚ ﻧﻴـﻚﻃﻠـﺐ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻫﺮﻳﺴﻮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۷۷-۷:
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ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۵۳۲ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ،ﻧﺎﺯﻟﻲ ﺫﻛﻲﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺮﺍﻭﺕ.
  ۳۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۳۰-۰۴-۸:
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 ۱۰۱ -۵۳۳ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ.
ﺩﻧﻴﺲ ﺑﻴﻨﻴﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﻛﺎﺷﻲﻫﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟـﻮﻱ ﺑﺎﺭﺑـﺎﺭﺍ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻚ ﺯﺭﻳﻦ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۸-۳۳-۶:
 -۵۳۴ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮔﻠﺰﺍﺩﻩ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۲۹۰-۷:
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۵۳۵ﻣﺒﻨﺎ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ )ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻊ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ(.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧﺶ ۴۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۳-۷:

 -۵۳۶ﻣﺒﻨﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ )ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻊ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ(.
ﺳﻴﺪﻩﺳﻌﻴﺪﻩ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻴﺦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ۴۸۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۱۴-۴:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۵۳۷ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻓﺮﺟﺎﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟـﻮﺩﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ /

 ۲۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۳۱۷-۱:
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۵۳۸ﺁ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻔﺒﺎﺳﺖ.
ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺭﻳﻦ ﻛﻠﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﻈـﺮ ۷۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۵۳۹.ﻭﺍﻳﺖ ﺑﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ :ﺍﻟﻔﺒـﺎﺀ ﺩﻓـﺎﻉ
ﻣﻘﺪﺱ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻳﺜﺮﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺍﻟﻴﺎﺳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻴﻦﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۶-۱۶-۱:
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

540-ABC alphabet.

Mehdi Shahbazi؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Mitra CheshmeAlaee :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ- .
 ۵۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۶۲-۷:
541-Hip hip hooray!: starter: activity book.
Beat Eisele, Catherine YangEisele, RebeccaYork Hanlon, StephenM. Hanlon,

 -. Barbara Hojelﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺮ ۷۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

542-American get ready 1! student book.

 -. Felecity Hopkingsﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤــﺎ ۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۳۴۴۳۱-۲ :
543-English time 6: workbook.

 -. Melanie Graham, Stanton Procterﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۰۰۰۰ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪExtra practice suitable for -۵۴۴..phonics 1
ﺍﺧﺘﺮ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۱۷-۰:
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545-Extra practice suitable for phonics 5.

ﺍﺧﺘﺮ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۵۳-۸:

553-Peter's baby brother: based on the syllabus of English adventure starter
B.

 -. Abdollah Ghanbariﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۰۸-۵:

546-Extra practice suitable for phonics 4A.

ﺍﺧﺘﺮ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۵۱-۴:
547-Extra practice suitable for phonics 7A.

ﺍﺧﺘﺮ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۵۵-۲:
548-Extra practice suitable for phonics 7B.

ﺍﺧﺘﺮ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۵۶-۹:

549-Happy school: based on the syllabus of English adventure 2.

 -. Abdollah Ghanbariﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۰۶-۱:

550-Helen's family: based on the syllabus of English adventure starter A.

 -. Abdollah Ghanbariﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۱۰-۸:

554-Tom's album: based on the syllabus of English adventure 1.

 -. Abdollah Ghanbariﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۰۷-۸:
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۵۵۵ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﮕﻮﺭﻭ  ۳ﻭ .۴
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺣﺴﺎﻡ ،ﺯﻫﺮﻩ ﭘﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۷۹۶-۵:
 -۵۵۶ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻗﻨﺒﺮﻱ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﻲﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﻧﺪﺍ ﺳﺎﺭﻱ ،ﺻﺒﺎ ﺳـﺠﺎﺩﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻤﻴـﺪﻩ
ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧﺶ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۰۸-۳:

 -۵۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻟﻴﮓ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭘﺎﻳـﺎ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷﺸـﻢ ﺍﺑﺘـﺪﺍﻳﻲ  -ﺳـﺎﻝ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .۱۳۹۱ - ۹۲
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸـﺘﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۹-۲۱-۲:

551-Hip hip hooray!: starter: Student book.
Beat Eisele, Catherine YangEisele, RebeccaYork Hanlon, StephenM. Hanlon,

 -. Barbara Hojelﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﺮ ۷۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۳-۱۸۲۶۱۷-۴ :
552-Mary's family album: based on the syllabus of English adventure 1.

 -. Abdollah Ghanbariﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۰۹-۲:

ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۵۵۸ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺩﻩ ،ﺍﺯ ﺩﻩ ﺗﺎ ﻳﻚ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺟﻴﻢ ﺁﺭﻧﻮﺳﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ- .
 ۲۴ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۰۲۰-۰:
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ژﻧﺘﻴﻚ
۵۷۵

 -۵۵۹ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ.
ﻟﻴﻨﺪﺍ ﮔﺎﻣﻠﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﻠﺪﺍ ﺑﻼﺭﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
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  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۱۸-۸:

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۸۲-۱:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

۸۹۹ - ۸۱۰

 -۵۶۰ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﻫﺎﺭﻱ ﻣﻚ ﻧﺎﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻳﺰﺩﭘﻨﺎﻩ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺘﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۳۴۵-۴:

 -۵۶۵ﺍﺭﺩﻙ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﺍﺩﻝ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻫﻠﻦ ﺍﻛﺴﻨﺒﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﺪﺍ ﺭﻧﺠﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ
ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۴۴۲-۰:

ﻣﻬﺮهداران ﺧﻮﻧﺴﺮد

 -۵۶۶ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻥ ﻋﺎﺝ ﻓﻴﻞ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﻋﺮﺍﻗﻲﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۷-۷۳-۰:

۵۹۷

 -۵۶۱ﻧﻘﺮﻩ ﻣﺎﻫﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﭼﻴﻦﻓﺮﻭﺷﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﻴﺪﻣﻴﺜﻢ ﻣﻮﺳـﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨـﻮ ﻛـﺮﻳﻢﺯﺍﺩﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۶۳۱-۲:
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۵۶۲ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺁﻟﻮﺍ ﺍﺩﻳﺴﻮﻥ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﻓﺮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺟﻮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﻩ ﭘﺮﻳﺮﺥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﺎﻥ ﺍﺑـﺮﺍﻳﻦ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۹۹-۹:
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۹

 -۵۶۳ﻧﻴﻞ ﺁﺭﻣﺴﺘﺮﺍﻧﮓ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺭﺑﺮﺗﺎ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺮﻳﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺯﻣـﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳـﺘﻔﻦ
ﻣﺎﺭﭼﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۷۹-۱:
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻫﻨﺮ
۷۰۹

 -۵۶۴ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﺍﻭﻳﻨﭽﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺭﺑﺮﺗﺎ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺻـﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻜﻮﻓﻪ ﺻـﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺴـﺎ ﻣﻬـﺪﻳﻠﻮ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗﺮﻭ ﻛﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .

 -۵۶۷ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﮔﻨﺞ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﻋﺮﺍﻗﻲﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۰۳-۲:

 -۵۶۸ﺟﻮﻧﻲﺑﻲ ﺟﻮﻧﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﭘﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﺰﻝ ﺁﻗﺎﮔﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ،
ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗــﺮ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۳۰-۸:

 -۵۶۹ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻛﺮﺳﻴﺪﺍ ﻛﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﺪﺍ ﺭﻧﺠﺒﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻣﻬﺮ ﻣﻨﺠﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﻋﻔـﺮﺍﻥ- .
 ۲۳۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۸۷-۸۷-۴:
 -۵۷۰ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ :ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﺨﻔﻲ "ﺟﻚ ﺍﺳﺘﺎﻟﻮﺍﺭﺕ".
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﻋﺮﺍﻗﻲﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۰۲-۵:
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 -۵۷۱ﺩﺭﻳﭽﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻛﻴﻬﺎﻥ.
ﻟﻮﺳﻲ ﻫﺎﻭﻛﻴﻨﮓ ،ﺍﺳﺘﻴﻮﻥﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻫﺎﻭﻛﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﭘﻮﺭﻋﺒـﺎﺱ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺟﺎﺩﻧﺴﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۳۳-۴۵-۸:
 -۵۷۲ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻐﻤﻪ ﺍﻟﻬﻲ ﭘﻨﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ
ﺑﺮﺗﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۰۵-۶:

 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۷-۷۵-۴:

 -۵۷۹ﻣﻠﻮﺩﻱ ﭘﺮﻱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﺩﻳﺰﻱ ﻣﺪﻭﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺑﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟـﻮﺭﺟﻲ
ﺭﻳﭙﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻲ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۸۷-۸۱-۲:

 -۵۷۳ﺭﺍﺯ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﻣﻮﻧﺎﻟﻴﺰﺍ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﻋﺮﺍﻗﻲﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۷-۷۴-۷:

 -۵۸۰ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺳﻠﺴﺘﻪ ﺩﻳﻮﻳﺪﺳﻮﻥ ﻣﻨﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻴـﻚ ﻃﻠـﺐ ،ﻣﻬﺴـﺎ
ﻣﻬﺪﻳﻠﻮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۸۷-۶:

 -۵۷۴ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻼﻡ.
ﻛﺎﺭﻝ ﺍﺭﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼــﺎﭖ ﺳــﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴــﺨﻪ-۵۷۵.
ﺷﻌﺒﺪﻩﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﻋﺮﺍﻗﻲﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۰۴-۹:

ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۵۸۱ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳـﺒﺰ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۰۹-۹-۴:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۸

 -۵۷۶ﻣﺎﺭﻙ ﺗﻮﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺁﭘﺮﻳﻞﺟﻮﻧﺰ ﭘﺮﻳﻨﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺷﺮﺍﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻧﺼﻴﺮﻱﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﺎﻥ
ﺍﺑﺮﺍﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۷۸-۴:
 -۵۷۷ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻱ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻓﻀﺎ :ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﺨﻔﻲ "ﺟﻚ ﺍﺳﺘﺎﻟﻮﺍﺭﺕ".
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑــﺖ ﺳــﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻧﺴــﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳــﻔﻲﻋﺮﺍﻗــﻲﻛﺎﻣــﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺳــﺮﻭﺵ
ﻣﻠﺖﭘﺮﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۷-۷۲-۳:
 -۵۷۸ﻣﻌﻤﺎﻱ ﭘﺎﻧﺪﺍﻱ ﮔﻤﺸﺪﻩ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺳﻴﻨﮕﺮﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﻋﺮﺍﻗﻲﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /

 -۵۸۲ﺍﺑﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎﺩ ﺍﻭﻣﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﺳـﺎﺭﺍ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ /
 ۱۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۲۰۶-۸:
 -۵۸۳ﺍﺯ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ.
ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻴﻚ ﻃﻠـﺐ ،ﺷـﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳـﻢﻧﻴـﺎ ،ﺍﺳـﺪﺍﷲ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﺟﻌﻔـﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ،ﻣﺼـﻄﻔﻲ
ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
  ۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۸۳-۶:

 -۵۸۴ﺍﻱ ﻛﺮﻡ ﺷﻴﻄﻮﻥ ﺑﻼ ﺗﻮ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻧﻴﺎ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻴﺪﺍ ﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻲ.
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  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۸۷-۹۴-۲:
 -۵۸۵ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﺵ ﻛﻮﺩﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺖ ﻣﺮﻳـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺭﻭﻳـﺶ ۸۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۱۶-۲۵-۲:
 -۵۸۶ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻣﺎﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻛﺒـﺎﺯﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۲۹۶-۳:
 -۵۸۷ﻋﺮﻭﺳﻴﻪ ،ﻋﺮﻭﺳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ،ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺷـﻌﺒﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ،
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻴﻚ ﻃﻠﺐ ،ﺑﻴﻮﻙ ﻣﻠﻜـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۶۱-۴:
 -۵۸۸ﻛﻼﺱ ﺑﻬﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۰۳۳-۴:

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۶۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۷۲۹-۲:
 -۵۹۲ﺷﺐﺗﺎﺏ ﻭ ﻛﻼﻍ ﭘﻴﺮ.
ﻫﺎﺳﻤﻴﻚ ﻣﻮﺳﻲ ﺧﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺤﻼﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۵۰۴-۵:
 -۵۹۳ﻗﺪﻡ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ.
ﺳﻮﺳﻦ ﻃﺎﻗﺪﻳﺲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺪﻭﺯﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔـﻪ ﺷـﻨﺎﺱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۵۸۱-۰:
 -۵۹۴ﻗﺼﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﺭﻋﻨﺎ ﻭ ﻋﻤﻪ ﻧﺴﺎﺀ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺻﻤﺪﻱ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۲۸۵-۳:
 -۵۹۵ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﻲ ﻛﻮﺗﻲ.
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻫﺪﺍ ﺣﺪﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۴۱-۶:

داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۸

 -۵۸۹ﺑﭽﻪﻱ ﻫﻤﻪ.
ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺗﻴﻤﻮﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۵۵۱-۳:

 -۵۹۶ﻗﻴﭽﻲ ﻛﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﮔﺸﺖ.
ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺫﺍﻛـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۸۰۹-۵:

 -۵۹۰ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﻲ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻏﻔﺎﺭﻳﺎﻥ ﻣﺸﻜﻴﻦ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺑﺮﺗﺮ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۲-۱۰-۰:

 -۵۹۷ﮔﺮﺑﻪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻬﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺯﺍﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۶۲۱-۹:

 -۵۹۱ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺧﺪﺍﺟﻮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺧﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔـﻪ ﺷـﻨﺎﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
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 -۵۹۸ﮔﻮﺭﺍﻙ ﻭ ﻳﻮﺯﺍﻥ.
ﻛﺒﺮﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﻣﻜﺘﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻨـﺎﺩﻱ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۸-۶۰۱-۳:
 -۵۹۹ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﻩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﻈﺮ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺮﻭﺱ- .
 ۴۸ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۱-۸۲-۰:
 -۶۰۰ﻣﻬﻤﺎﻥ.
ﻧﻮﺭﺍ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۴۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۵۶۰-۱:
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
۹۱۰

 -۶۰۱ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪ ﻣﺎﮊﻻﻥ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺳﺎﻳﺪﻝ ﻛﺮﺍﻣﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺛﺮﻳـﺎ ﻃﻴﺒـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺑﺎﺑـﻚ ﻧﻴـﻚﻃﻠـﺐ ،ﻣﻬﺴـﺎ ﻣﻬـﺪﻳﻠﻮ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻭﻟﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۹۸-۲:

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺳﻴﺎ
۹۱۵

 -۶۰۲ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻮﻟﻮ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﺟﻮﻥ ﻫﺎﻟﻮﺏ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺷﺮﺍﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺑﺎﺑـﻪ ﻧﺼـﻴﺮﻱﺍﻣﻴﻨـﻲ ،ﻣﻬﺴـﺎ ﻣﻬـﺪﻳﻠﻮ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟـﺎﻥ ﺍﺑـﺮﺍﻳﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۸۳-۸:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،ﻫﻨﺪ
۹۵۴

 -۶۰۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻴﺘﻲ ﭼﺘﺮﺟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺩﺳﺘﺠﺮﺩﻱ؛ ﺁﻧﻴﺘﺎ ﺭﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺒﺰﺍﻥ۱۲۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۲۱-۸:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۶۰۴ﭘﻴﻚ ﺭﻭﺡﺍﷲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱﺯﺭﻧﻖ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۳۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۹۵-۶:

