ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۳ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۰۹۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۵/۱۸ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۵/۲۲ﺑﺎ 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

داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۱ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺼﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۴۱-۶:

 -۲ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ )ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ(.
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺳﺮﻭﺷﻴﺎﻥ ،ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺭﺷﻴﺪﻱﺷﺮﻳﻒﺁﺑﺎﺩ ،ﺳﻴﺪﺭﺳﻮﻝ ﺩﺍﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ.
  ۸۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۶-۰۴-۵:
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ،ﺑﻴﻮﻧﻴﻚ ،ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ
۰۰۳

 -۳ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺟﺎﻧﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻃﻴﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘـﻮﺭ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻛـﺮﻳﻢﺯﺍﺩ ،ﻣﺠﺘﺒـﻲ
ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﺷـﻮﺭﻛﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﺳـﺒﺤﺎﻥ ۴۸۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۹۷-۵:
 -۴ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ )ﺻﻨﺎﻳﻊ(.
ﺟﻮﺍﺩ ﻃﻴﺒﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺟﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱ ﭘـﻮﺭ،
ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۳۶۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۱۰-۱:

 -۵ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﺣﺮﻓـﻪﺍﻱ ﻛﺸـﻮﺭ- .
 ۱۴۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۲۸۲-۸:
 -۶ﻛﻠﻴﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺮﻭﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۶-۶۰-۲:
 -۷ﻛﻠﻴﺪ ﺟﺪﻭﻝ ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺩﺭ .Excel
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺮﻭﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۶-۲۷-۵:
 -۸ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۲۱-۲:
 -۹ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﭙﻮﺗﺮ.
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴـﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۱۳-۷:
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 -۱۰ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ :ﺳـﻄﺢ ﻳـﻚ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ICDLﻧﺴـﺨﻪ :۵
.Windows 7
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﺳـﺒﺰﻋﻠﻲﮔـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﻔﺎﺭ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۸-۳۴۷-۸:
 -۱۱ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ICDL-XPﺳﻄﺢ ﻳﻚ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﺳـﺒﺰﻋﻠﻲﮔـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﻔﺎﺭ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۸-۰۶۰-۶:

 -۱۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ:
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۰-۴:

 -۱۳ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺭ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪﻭﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۶-۳۸-۹:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۱۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ،ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻣﻴﻨﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺑﻴﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﭼﻴﻮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۱۶۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۶-۳۲-۷:

 -۱۵ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺤﺎﻥ ﻣﻨﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧـﺪ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﺯﺍﺭﻉ ﭘﻮﺭ ،ﻋﻘﻴﻞ ﺗﻮﺳﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﻓـﺎﺭﺍﺑﻲ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۱۹-۴:
 -۱۶ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮﻣﺖ .Format conversion
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۶-۱۹-۰:
 -۱۷ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻱ .EXCEL
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺮﻭﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۱۲-۰:
 -۱۸ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻱ .Word
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺮﻭﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۶-۷۳-۲:
 -۱۹ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻛﺴﻞ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺮﻭﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۵۳-۷۶-۱:
 -۲۰ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۳۳-۵:
 -۲۱ﻛﻠﻴﺪ .Word 2007 & 2010
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺮﻭﺝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۵۳-۵۸-۷:
 -۲۲ﻛﻠﻴﺪ .Windows 8
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۴۵-۸:
 -۲۳ﻛﻠﻴﺪ .Windows 7
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۶-۳۵-۰:

 -۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧـﻚ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ :ﺷـﺎﻣﻞ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻡﺑﻨﺪﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۲۰۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۳۹-۸:

ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۱۱

 -۲۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻱ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ
ﭘﺮﺱﻭﺟﻮﻱ ﺩﺍﺩﻩﻱ ﺗﻤﭙﻮﺭﺍﻝ.
ﺗﺎﻡ ﺟﺎﻧﺴﺘﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﺒﺎﺱﭘﻨﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻟـﻚ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﺳـﻤﻴﺮ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۱۷-۵-۷:

 -۳۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﺩﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )ﻣﺠﺪﺩﻱ ﻭ ﻛﺎﻇﻤﻲ(:
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺟﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩﻱ )ﻛﻮﻳﺘﻪ  -ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ( ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻳﻢ  -ﺍﻱ -
ﻛﺎﻇﻤﻲ )ﻇﻔﺮﻭﺍﻝ ..
ﻣﺤﻤﺪﺍﻗﺒﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩﻱ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴﮓ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ)ﻋﺎﺭﻑ( ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻧﮋﺍﺩ -.
ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۳۱۹-۹:

روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
۰۰۶

 -۲۶ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﻣﺘﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳـﻤﻴﺮ ۳۱۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۱۷-۸-۸:

 -۳۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺗﺎﺵ ،ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺍﺭﺩﺷـﻴﺮﺭﻭﺣـﺎﻧﻲﻓـﺮﺩ ،ﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﻠﻲ
ﻣﺤﻘﻖﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻴﺎ ۵۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۷۷-۰۴-۷:
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ

 -۲۷ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ  Matlabﻭ .C#
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﺴﻤﻲ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩﺳﻮﺍﺭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﻧﺶ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۱-۷۹-۱:
 -۲۸ﻛﺎﺭﻭﺭ .CorelDraw
ﻧﻴﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯﻧﻴﺎ ،ﺑﻴﺘﺎ ﺧﺒﻴﺮﻱ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺻﻤﺼﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ
ﻛﺸﻮﺭ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۲۹۷-۲:

 -۲۹ﻛﻠﻴﺪ ) Multimedia Builderﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ(.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۴۳-۴:
 -۳۰ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻮﺭﻝ ﺩﺭﺍﻭ.
ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۶-۶۲-۶:

۱۰۱

 -۳۳ﻧﮕﺮﺵﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺩﻳﻮﺍﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲﻧﻴﺎ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ
ﻃﻪ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۱۹-۴۹-۱ :
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ(
۱۲۱

 -۳۴ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﻦ :ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺟﻲ ﺁﻟﻴﺴﻮﻥ ،ﺩﻥ ﮔﻴﺪﻣﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻠـﻲ ﻧـﻮﺭﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺎﻟﻴـﺎ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۷-۱۵-۰:

 -۳۵ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ.
ﻋﻠﻲ ﮔﻤﺎﺭﻭﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﭙﻴﺪﻩ ﭘﻮﺭﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻋﻠﻢ ۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۵۳-۱۱-۱:
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اﻧﺴﺎن )ﻧﻮع ﺑﺸﺮ(
۱۲۸

 -۳۶ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻓﻜﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﻔﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻔﺲ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۹۵-۵-۱:

 -۳۷ﻫﻠﻪ! )ﻫﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺩﻣﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﺧﻄﻴﺮ(.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﻔﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻔـﺲ ۲۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۹۵-۴-۴:
ﭘﻴﺮا رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻏﺮﻳﺒﻪ
۱۳۳

 -۳۸ﻓﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺷﺎﺭﺡ :ﺁﺭﺯﻭ ﺯﺭﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻫﻨﺮﻭﺭ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۵۸۶-۰۳-۵ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎدي
۱۴۲

 -۳۹ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﻫﺮﺑﺮﺕ ﺍﺳﭙﻴﮕﻠﺒﺮﮒ ،ﻛﺎﺭﻝ ﺷﻮﻣﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ ۶۳۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۱۳-۰:
 -۴۰ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﻫﺮﺑﺮﺕ ﺍﺳﭙﻴﮕﻠﺒﺮﮒ ،ﻛﺎﺭﻝ ﺷﻮﻣﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ ۴۶۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۱۴-۷:
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۱۵۰

 -۴۱ﺁﺯﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎ :ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ،ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ
ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻨـﺎﺩﻝ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۱-۰۲-۰:

 -۴۲ﺫﻫﻦ ﻫﻮﻟﻮﺗﺮﺍﭘﻴﻚ :ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ.
ﺍﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼﻭ ﮔﺮﻭﻑ ،ﻫﺎﻝﺯﻳﻨﺎ ﺑﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺬﺭﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ۲۹۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۶۶۶-۱:
 -۴۳ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧـﻮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۲۵-۵:

 -۴۴ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ .۲
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺎﻗﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۲۵-۴:
ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۴۵ﭘﻨﺞ ﺣﺴﺮﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﺩﺭﺱﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺸﻴﺎﺭﺍﻧﻪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﻭﻧﻲ ﻭﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻋﻈﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﺍﻥ۳۴۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۲-۷۷-۳:

 -۴۶ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻫﻮﻟﺪﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻫﺪﺍﻭﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻴﻠﮕﻮﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۷۳-۸-۰:

 -۴۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻣﻴﺪﻱ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺣﺎﺝﻧﻮﺭﻭﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ( ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۲۸-۷:

 -۴۸ﺭﻓﻴﻖ ...ﺍﺯ ﺯﻭﺭﮔﻮﻫﺎ ﻧﺘﺮﺱ! ﺷﺠﺎﻉ ﺑﺎﺵ.
ﻓﻴﻠﻴﺲﻛﺎﻓﻤﻦ ﮔﻮﺩﺳﺘﺎﻳﻦ ،ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻭﺭﺩﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮊﺍﻟﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻥ- .
 ۱۲۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۵۹-۶:

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۴-۵۶-۱:

 -۴۹ﺭﻓﻴﻖ ...ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ! ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ.
ﺗﺮﻭﺭ ﺭﻭﻣﻴﻦ ،ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻭﺭﺩﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮊﺍﻟﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻥ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۶۴-۰:

 -۵۵ﺗﻔﻜﺮ ﺯﺍﺋﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﻔﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻔـﺲ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۹۵-۲-۰:

 -۵۰ﺭﻓﻴﻖ ...ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺵ! ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﺑﺎﺵ.
ﻣﺎﺭﺟﻮﺭﻱ ﻟﻴﺰﻭﺳﻜﻴﺲ ،ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻭﺭﺩﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮊﺍﻟﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺎﻥ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۶۶-۴:

 -۵۶ﺭﺍﺑﻄﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﻔﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻔﺲ ۳۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۹۵-۳-۷:

ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ

 -۵۷ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ )ﺗﺤﻮﻟﻲ(.
ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭﺍﻧﺒﻮﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۰۷-۱:

۱۵۳

 -۵۱ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ.
ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺑﻮﻧﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺩﺭﻩ ﺷـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﺍﻙ ۳۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۹-۳۷-۲:

 -۵۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻜﺮ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭ ،ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﻪﻫـﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺧﺎﻛﭙﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺘﺮﺕﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺪﻙ ﺍﻳﺴـﺎﺗﻴﺲ ۶۱۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۱۳۵-۴:

 -۵۳ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟  ۸۳ﻭﺭﺯﺵ ﻧﻮﺭﻭﺑﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ.
ﻫﺎﺷﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓﺩﻭﺳﺖ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻓﺘﻮﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻗﻠﻢ ﻋﻠـﻢ ۱۰۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۶۲-۹-۳:

 -۵۸ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۲۴-۷:

 -۵۹ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﻣﺎﻛﺲ ﻟﻮﺷﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑﻠـﻮﭺ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺒﺎﻫﻨﮓ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۰۷۳-۸:
 -۶۰ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﺻﺎﺩﻕ ﺧﺪﺍﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻧـﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗـﻲ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۲۰-۰:

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۵۴ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﺼﺒﻲ )ﺍﺳﺘﺮﺱ( :ﺭﺍﻩﺣﻠﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎﻱ ﻫـﺮ
ﺭﻭﺯﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺭﮊﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻠﻐﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۶۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﺼﺒﻲ  -ﻛﻼﻣﻲ ) :(NLPﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﺭﻭﻣﻴﻼ ﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﻧﺪ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۱۴-۹۷-۴:

 -۶۲ﺭﺍﻩ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻳﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۷۵-۴۹-۲:

 -۶۳ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ!.
ﺩﻥ ﺯﺍﺩﺭﺍ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣــﺮﻳﻢ ﻫﺎﺷــﻤﻲﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒــﺮﺯ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۸۸۲-۱:

 -۶۴ﻃﺮﺣﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ.
ﺑﻬﻨﻮﺩ ﺑﻬﻤﻨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺭﺯﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۰۴-۱-۲:

 -۶۸ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺮ ﺩﻳﻨﻲ.
ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ،
ﺳﺮﻭﺵ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۶۹۹-۶:
 -۶۹ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻳﻦ ﻛﻮﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۰۰۱-۴:
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ
۱۹۳

 -۷۰ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺎ.
ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﻭﻳﻠﻬﻠﻢ ﻧﻴﭽﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﺘﻨﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﮔـﺎﻩ.
  ۴۸۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۶-۳۲۱-۰:
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
۱۹۴

 -۶۵ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺳﭙﺎﺱﮔﺰﺍﺭﻱ.
ﺭﺍﻧﺪﺍ ﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﻤﺎ ﻓﺮﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۴۶۰-۲:
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ

 -۷۱ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺁﻟﺒﺮ ﻛﺎﻣﻮ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻛﻤﺒﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺑﻬﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۳۷-۲۹-۸:
دﻳﻦ
۲۰۰

۱۸۹

 -۶۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗـﺎ ﺩﺭﮔﺬﺷـﺖ ﺍﺑـﻦ ﺭﺷـﻴﺪ ) ۵۹۵ﻫﺠـﺮﻱ۱۱۹۸ ،
ﻣﻴﻼﺩﻱ(.
ﻫﺎﻧﺮﻱ ﻛﻮﺭﺑﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻣﺒﺸﺮﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﺤﻴـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۳۳-۵:

 -۶۷ﻋﻘﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﻐﻪﻱ ﺗﺸـﻴﻊ ﺧﻮﺍﺟـﻪ ﻧﺼـﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻃﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻬﺮ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۲-۰۵-۵:

 -۷۲ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺣﺪﺕﻣﺪﺍﺭ.
ﻋﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۲۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۲۹۵-۱:
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا
۲۱۱

 -۷۳ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﻀﻴﻠﺖﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺳﻜﻮﻻﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺟﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﮔﺎﻩ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۶-۳۲۲-۷:
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادﻳﺎن
۲۹۱

 -۷۴ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺁﺩﻣﻲ.
ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺮﻓﻨﺪ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۳-۰۸-۳:
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﻼم
۲۹۷/۰۲

 -۷۵ﺍﺩﺏ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﺴﺒﻄﻴﻦ)ﻉ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۶-۷۵-۷:

 -۷۶ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ :ﺷﻨﻴﺪﻧﻲﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺁﺫﻳـﻦ ۱۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۰-۰۹-۲:

 -۷۷ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ :ﺷﻨﻴﺪﻧﻲﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺁﺫﻳﻦ ۱۸۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۰-۱۳-۹:

 -۸۰ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﺭﻗﻴﻪ ﻟﻄﻔﻌﻠﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۰۷-۱:
 -۸۱ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ).(۲
ﺭﻗﻴﻪ ﻟﻄﻔﻌﻠﻴﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۴۷۶-۶:

 -۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺩﻳـﻦ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ  ۳ﻛﻠﻴـﻪ
ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ :ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧـﺮﺩﺍﺩ -
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ ﺑﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۳۶-۷:
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱

 -۸۳ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ
 ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۸۴.ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۳-۵۶-۴:

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻲ  -اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي ﺧﺎص(

ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن

۲۹۷/۰۴
۲۹۷/۱۱۲

 -۷۸ﮔﺮﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﻩ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ،ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎﻱ
ﮔﺮﻩﮔﺸﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺍﺧﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳـﻪ  ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۱۹۰-۰:

 -۸۵ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ )ﺟﺰﺀ ﺍﻭﻝ(.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۲۸ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۰-۶:

راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﻼم
۲۹۷/۰۷

 -۷۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﻄﻬﺮ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲﺑﺮﺍﺯﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۱۹-۲:

 -۸۶ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ )ﺟﺰﺀ ﺩﻭﻡ(.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۲۸ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۱-۳:
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 -۸۷ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ )ﺟﺰﺀ ﺳﻮﻡ(.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۲۸ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۲-۰:

 -۹۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ "ﺳﻄﺢ ﻳﻚ".
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۰۸۶-۴:

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن

 -۹۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۱۴۳-۲:

۲۹۷/۱۴

 -۸۸ﻗﺮﺁﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻨﺘﺨﺐ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻣﺮﻋﺸـﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ
ﭼﻴﺬﺭﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ،ﻭﺟﻴﻬﻪ
ﺿﺎﺑﻄﻴﺎﻥ ،ﻧﺠﻤﻪ ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﻛـﺮﻡ ﻃـﺎﻫﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﻳـﺪﻩ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ،ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﭘﻮﺭﻗﺎﺳـﻢ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻼﻣﻲﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ،ﻛﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻋﻘﺎﺑﻲ ،ﻫﺮﻣﺰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۱۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۳۴۴-۳:
 -۸۹ﻗﺮﺁﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻨﺘﺨﺐ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﻘﻴﻬـﻲﺭﺿـﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻣﺮﻋﺸـﻲ،
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭼﻴﺬﺭﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ،
ﻭﺟﻴﻬﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﺎﻥ ،ﻧﺠﻤﻪ ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﻛﺮﻡ ﻃﺎﻫﺮﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ ﭘﻮﺭﻗﺎﺳﻢ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻼﻣﻲﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ،ﻛﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻋﻘﺎﺑﻲ ،ﻫﺮﻣﺰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ
 -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۱۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼــﺎﭖ ﻳــﺎﺯﺩﻫﻢ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۲۰۲-۶:
 -۹۰ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۶۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۳۵۵-۹:
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۵

 -۹۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺭﺳﻢﺍﻟﺨﻂ ﻋﺮﺑﻲ.
ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﻔﺤﻪﻧﮕﺎﺭ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۴۴-۶۵-۸:

 -۹۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ )ﺟﺰﺀ .(۱۰
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﻄﺎﻑ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۲۶-۴-۴:

 -۹۵ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻉ( ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻬﻲ.
ﮔﻮﻫﺮﺗﺎﺝ ﺭﻓﻴﻊ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۸۷-۹:
 -۹۶ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۸۰۶-۸:

 -۹۷ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺗﺮﺗﻴﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ) :ﺣﺼﺮﻱ ،ﻣﻨﺸﺎﻭﻱ ،ﺟﺒﺮﻳـﻞ ﻭ
ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ( ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻠﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱﭘﺮﭼﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ(۱۹۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۱۳-۶:

 -۹۸ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ.
ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺭﺿﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻲﺩﻭﺳﺖﺍﺑﺮﻗﻮﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﻔﺤﻪﻧﮕـﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۴۴-۶۸-۹:
 -۹۹ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻧﻲ :ﺳﻄﺢ .۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﺍﻥﺁﺭﺍﺳـﺘﻪ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ ۵۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۷۸۲-۵:
 -۱۰۰ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺭﺳﻢﺍﻟﺨﻂ ﻋﺮﺑﻲ.
ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﻔﺤﻪﻧﮕﺎﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۴۴-۶۷-۲:

 -۱۰۱ﻗﺮﺁﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷـﺘﻲﺑﺮﺍﺯﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۴۶-۸:

 -۱۰۷ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺣﻤﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﺪﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﻱ۱۶۸ - .
ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۰-۷۴-۹:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﻴﺮ
۲۹۷/۱۹

 -۱۰۲ﻗﺮﺁﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷـﺘﻲﺑﺮﺍﺯﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۱۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۴۶-۸:
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۷

 -۱۰۳ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ :ﺳﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﺣﺪﻳﺪ ،ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ،ﺣﺸﺮ ،ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ،ﺻﻒ ،ﺟﻤﻌﻪ،
ﻣﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ،ﺗﻐﺎﺑﻦ ،ﻃﻼﻕ ،ﺗﺤﺮﻳﻢ ،ﻣﻠﻚ ،ﻗﻠﻢ ،ﺣﺎﻗﻪ ،ﻣﻌﺎﺭﺝ ،ﻧﻮﺡ ،ﺟـﻦ ،ﻣﺰﻣـﻞ ،ﻣـﺪﺛﺮ،
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺮﺷﻲﺑﻨﺎﺑﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻋﻘﻴـﻖ ،ﻧﻮﻳـﺪ ﺍﺳـﻼﻡ ۵۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۵۴-۸:
 -۱۰۴ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۹۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۷۳-۳۸-۶:
 -۱۰۵ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ :ﭼﻴﺴﺘﻲ ،ﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﻫﺪﺍﻳﺖ ﺟﻠﻴﻠـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۵۸۴-۷:
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﺮآن )ﺳﻮر و آﻳﺎت(
۲۹۷/۱۸

 -۱۰۶ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺣﻤﺪ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮﻭﻍ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﺪﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ۸۸ - .
ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۰-۴۷-۳:

 -۱۰۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺘﺢﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۲۸۴-۲:
 -۱۰۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺘﺢﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۲۸۴-۲:
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ
۲۹۷/۲۱

 -۱۱۰ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳـﭙﻬﺮ ﺁﺫﻳـﻦ ۱۶۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۰-۱۱-۵:

 -۱۱۱ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺁﺫﻳـﻦ ۱۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۰-۱۲-۲:

 -۱۱۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺍﻟﻒ  -ﺝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۸۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۲-۳:

 -۱۱۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺡ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۴۸۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۳-۰:

 -۱۱۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺥ  -ﺭ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۴۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۴-۷:

 -۱۱۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺯ  -ﺵ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۶۰۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۰-۹:

 -۱۱۶ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺹ  -ﻉ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۸۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۵۹-۳:

 -۱۱۷ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻉ  -ﻑ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۴۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۷۴-۶:

 -۱۱۸ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻕ  -ﻡ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۴۹۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۸-۵:

 -۱۱۹ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻥ  -ﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۱۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۹-۲:
 -۱۲۰ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺍﻟﻒ  -ﺝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۸۴ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۲-۳:

 -۱۲۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺡ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۴۸۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۳-۰:
 -۱۲۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺥ  -ﺭ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۳۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۴-۷:
 -۱۲۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺯ  -ﺵ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۹۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۰-۹:
 -۱۲۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﺹ  -ﻉ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۸۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۵۹-۳:
 -۱۲۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻉ  -ﻑ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۴۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۷۴-۶:
 -۱۲۶ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻕ  -ﻡ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۴۹۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۸-۵:
 -۱۲۷ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻥ  -ﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۵۰۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۶۹-۲:

 -۱۲۸ﺗﻌﻘﺒﺎﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ )ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺼﻨﻢ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺎﺩﻝ ﻛﺎﻇﻢﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۱-۴:
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 -۱۲۹ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻌﺮﻭﻑ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۳۹-۸۶-۴:
 -۱۳۰ﺣﻜﻤﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ،ﻋﺒﺎﺩﻱ ،ﺍﺧﻼﻗﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻋﻠﻤﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺑﺮﻱ ﻳﺰﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻣﺤﻼﺗـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۹۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۲۲۹-۵:

 -۱۳۱ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ )ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ(.
ﺍﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺎﻗﻴﺎﺕ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۳-۱۶۱-۴:

 -۱۳۲ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ :ﺷﻨﻴﺪﻧﻲﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺁﺫﻳـﻦ ۹۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۰-۱۰-۸:
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ

ﻧﺰﺍﺭﺁﻝﺳﻨﺒﻞ ﻗﻄﻴﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۲-۱:
 -۱۳۶ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺍﻻﻟﻔـﺎﻅ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺍﻟﺤﺠـﻪ ﻭ
ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺯﺍﺭﻋﻲﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ- .
 ۶۹۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۳۱۵-۴:

 -۱۳۷ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭ ﻻﻇﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ.
ﻟﻄﻒﺍﷲ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻗﺪﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۴۹-۹۲-۴:
 -۱۳۸ﻣﺘﻮﻥ ﻓﻘﻪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﻴﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺮﮔﺴـﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۰۷-۴-۱:
 -۱۳۹ﻣﺘﻮﻥ ﻓﻘﻪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﻴﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺮﮔﺴـﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۵۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۰۷-۴-۱:

۲۹۷/۲۶

 -۱۳۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺭﺟﺎﻝ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭﮔﻴﻼﻧﻲ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺭﻭﺣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻗﺪﺱ- .
 ۴۲۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۸۰-۰:

 -۱۳۴ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻨﺪ.
ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳــﻮﻱﻧﺴــﺐ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺳــﻮﻩ )ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗــﺎﻑ ﻭ
ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ( ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۹-۹:

رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۳۴

 -۱۴۰ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ :ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺁﺕ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻗـﺪﺱ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۰۹-۱:
 -۱۴۱ﻓﻘﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻠﻤﻌﻪ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﻳﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺩﺍﺩﻣﺮﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻔﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻃﻪ ۷۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۱۳۵ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺯﻟﻲ.

 -۱۴۲ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺗﺎ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ.
ﺍﻛﺮﻡ ﺷﺎﻫﺮﺥﺷﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۷۸-۷۴-۱:

 -۱۴۳ﺑﺬﺭ ﻧﻤﺎﺯ.
ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﺣﻜﻤـﺖﻣـﻨﺶ  -.ﻗـﻢ :ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۲۰-۰۱-۰:
 -۱۴۴ﺣﺞ.
ﺛﺎﻧﻲ ﺍﺛﻨﻴﻦﺧﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺷﺠﺎﻋﻲﺻﺎﺋﻴﻦ ،ﺷـﻬﺮﺍﻡ
ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۰۹-۲:

 -۱۴۵ﺭﻭﺯﻩ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷـﺘﻲﺑﺮﺍﺯﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۱۵۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۳۲-۱:

 -۱۴۶ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺗﺒﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۰-۳۲-۶:

 -۱۴۷ﻧﻤﺎﺯ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷـﺘﻲﺑﺮﺍﺯﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۰۲-۴:
اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ )ﻣﻨﺎﻛﺤﺎت(
۲۹۷/۳۶

 -۱۴۸ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﮔﻠﭙﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ،ﺍﺭﺍﻛـﻲ ،ﺑﻬﺠـﺖ ،ﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ ،ﺧﺎﻣﻨـﻪﺍﻱ،
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ.،
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۷۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۳۲۹-۱:

 -۱۴۹ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻱ ﺳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﺍﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۳-۴۱-۴:
 -۱۵۰ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻱ ﺳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﺍﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۳-۴۱-۴:
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۱۵۱ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ )ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﻛﻼﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۵۱-۵:
 -۱۵۲ﺑﻴﻊ.
ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻗـﺪﺱ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۸۵-۵:
 -۱۵۳ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻣﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻗﺪﺱ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۷۹-۴:
 -۱۵۴ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻗـﺪﺱ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۸۷-۹:

 -۱۵۵ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  :۲ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺳﻴﻔﻲﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۲۹-۵:
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 -۱۵۶ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭﻗﻒ.
ﺳﻴﺪﺟﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ،ﺍﺳﻮﻩ ۴۲۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۵-۱:

 -۱۶۳ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲﻛﺮﺑﻼﺋﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﺣﻤـﺪ
ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺮﺯﺍﻡ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ۳۳۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۰۶-۵:

 -۱۵۷ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۳۹۴-۶:

 -۱۶۴ﺷﺒﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﺎﻭﺭ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻴﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺒﻄﻴﻦ )ﻉ( ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۶-۳۳-۷:

 -۱۵۸ﺻﻴﺪﻳﻪ )ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻲ ﺁﻥ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﻟﺴﺎﻥﻃﺒﺴﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺭﺿﺎ ﺯﻧﮕﻨﻪ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۳۱۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۵۰-۶:

 -۱۵۹ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻗﺎﺩﺭ ﺷﻨﻴﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۶۱-۴:

 -۱۶۵ﺷﺒﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﺎﻭﺭ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻴﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺒﻄﻴﻦ )ﻉ( ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۶-۳۴-۴:
 -۱۶۶ﺷﺒﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﺎﻭﺭ :ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺸﻴﻊ.
ﺳﻠﻄﺎﻥﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻴﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۸۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۵-۵۳-۱:
اﻟﻬﻴﺎت
۲۹۷/۴۲

ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۱۶۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻣﻌﺎﺩﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱﻣﻬﺮ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻃﻪ ۳۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۱۹-۰۶-۸ :
 -۱۶۱ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ.
ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻗﺪﺱ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۷۵-۶:

 -۱۶۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱﻣﻬﺮ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻃﻪ ۳۶۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۱۶۸۴-۲-۷ :

 -۱۶۸ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﻪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ ،ﺿﻴﺎﺀﺍﻟﺴـﻴﺪﻋﺪﻧﺎﻥ ﺧﺒـﺎﺯﺍﻟﻘﻄﻴﻔﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧـﺎﺏ ۴۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۶۸-۶-۱:
ﻧﺒﻮت

 -۱۶۲ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ )ﺷﺎﻣﻞ  ۵۰ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺷـﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ
ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۵۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۴-۷۱-۴:

۲۹۷/۴۳

 -۱۶۹ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﺹ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻛﻲﺯﺍﺩﻩﺭﻧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺍﺋﺮ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۱۸۳-۲:
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ﻣﻌﺎد
۲۹۷/۴۴

 -۱۷۰ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻣﺤﺸﺮ ﻛﺒﺮﻱ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋـﺎﺩﻝ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۰۰-۷:
 -۱۷۱ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻻﺧﺮﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﻩ :ﺩﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻋـﺎﻟﻢ ﭘـﺲ ﺍﺯ
ﻣﺮﮒ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۴-۷۰-۷:
اﻣﺎﻣﺖ
۲۹۷/۴۵

 -۱۷۲ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۵۴-۴:

 -۱۷۳ﻭﻻﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ :ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭﺍﺕ ﺷـﻴﻌﻪ ﺍﺯ
ﻛﺘﺐ ﻋﺎﻣﻪ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﭘﻴﺮﺍﻳﺶﻛﻨﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۸-۲:
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۶

 -۱۷۴ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ.
ﺣﺴﻦ ﻣﻼﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻮﻋﻮﺩ )ﻋﺞ( ۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۰-۲۷-۹:

 -۱۷۵ﺗﻮﺳﻞ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﻓﺨﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ  -.ﻳﺰﺩ :ﻛـﻮﺛﺮ ﻗـﺮﺁﻥ ۱۹۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۵۰-۹-۰:

 -۱۷۶ﺧﻂ ﺍﻣﺎﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺩﻳﺎﻥ )ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۶-۲۰۸-۶:

 -۱۷۷ﻋﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻴﺪ :ﺍﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ )ﻋﺞ(.
ﻋﻠﻲﺍﺻـﻐﺮ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮ  -.ﻗـﻢ :ﺳـﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﺳـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۰-۷۰-۱:
اﺳﻼم و ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۷

 -۱۷۸ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠـﻲ ﻃﺒﺮﺳـﻲ؛ ﻣﺤﻘـﻖ :ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻬـﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻫـﺎﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺟﻌﻔـﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۷۱۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۴۰-۳:
 -۱۷۹ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠـﻲ ﻃﺒﺮﺳـﻲ؛ ﻣﺤﻘـﻖ :ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻬـﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻫـﺎﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺟﻌﻔـﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۷۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۴۱-۰:
اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي
۲۹۷/۴۸

 -۱۸۰ﺩﻋﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ.
ﻋﻠــﻲ ﺻــﺎﺩﻗﻲﺗﺒــﺎﺭ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺻــﺎﺩﻗﻴﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۰-۳۳-۳:

 -۱۸۱ﻋﻠﻢﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻜﻴﻢ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۰-۷:
 -۱۸۲ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۴۸۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۰-۶۱۹-۸:
 -۱۸۳ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۵۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۰-۶۲۰-۴:

 -۱۸۹ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺯ ﺳﺮ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﺎﻧﻠﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۱۱-۲:
اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

 -۱۸۴ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﺁﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺮﺏﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۵۰-۵:

 -۱۹۰ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻟﺘﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۲۰۴-۱:
اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

 -۱۸۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻱ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺗﻔﺮﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣﻜﻤـﺖ ﻭ ﻋﺮﻓـﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۷۱-۶-۹:
ﻓﺮق ﺷﻴﻌﻪ

۲۹۷/۶۴

 -۱۹۱ﺍﺭﻣﻐﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ :ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ.
ﻓﺮﻳﺪ ﻧﺠﻒﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ( ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۱۰-۵:

۲۹۷/۵۳

 -۱۸۶ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﺕ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺸﻴﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻴﺮﺗﺒﺎﺭ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۶۷-۶:
آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۱۸۷ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻲ ﺍﷲ.
ﺣﺴﻴﻦﺑﻦﻋﻠﻲ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۳-۸:
 -۱۸۸ﻣﺮﺁﻩ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺣﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻻﻭﻻﺩ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﻲ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ:
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۹۰-۴۲-۴:

 -۱۹۲ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺭﺍﻣﺶ :ﮔﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۴۵-۱:
 -۱۹۳ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺭﺍﻣﺶ :ﮔﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۴۶-۸:
 -۱۹۴ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺭﺍﻣﺶ :ﮔﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۴۷-۵:
 -۱۹۵ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺭﺍﻣﺶ :ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۴۸-۲:
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 -۱۹۶ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺭﺍﻣﺶ :ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۴۹-۹:

 -۱۹۷ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣـﺎ ﺟﺪﺍﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۹۸ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۷۵-۴۰-۹:
ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﻜﻢ

 -۲۰۳ﻣﺸﻜﺎﻩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﻩ :ﻗﺒﺴﺎﺕ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻨﺮﺍﻗﻲ )ﺭﻩ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۵۲-۰:

 -۲۰۴ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻲ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۹-۰:

 -۲۰۵ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺍﻟﻲ ﻭﻟﺪﻩ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۵۳-۷:

۲۹۷/۶۷

آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ

 -۱۹۹ﺟﻮﻫﺮﺍﻟﻤﺤﺒﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۶-۹:

 -۲۰۰ﺩﺭﺭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﻗﺒﺴﺎﺕ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
ﻣﻮﺳﻲ ﺻﺪﺭ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۵۱-۳:

 -۲۰۱ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ.
ﺣﺴﻦ ﺯﺍﻛﻲ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۴۸-۳:

 -۲۰۲ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﺎﻟﺪﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﺭﻭﺱ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۵۰-۶:

۲۹۷/۷۲

 -۲۰۶ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ۳۰۴ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۰۲-۲:

 -۲۰۷ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ۲۴۰ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۰۴-۶:
 -۲۰۸ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﺩ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻧـﻮﺭﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۳۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۹۴-۶-۱:
ﻋﺰادارﻳﻬﺎ ،ﺳﻮﮔﻮارﻳﻬﺎ
۲۹۷/۷۴

 -۲۰۹ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻋﻠﻮﻱﺷـﺠﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﺒﻄﻴﻦ )ﻉ( ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۶-۶۹-۶:
 -۲۱۰ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻟﻄﻴﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷـﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﺍﺣﻤـﺪﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ- .
 ۷۱۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۵۱۵-۹:
 -۲۱۱ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻄﻬﺮ :ﺭﻭﺿﻪﻫﺎﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪﺍﷲ.
ﺗــﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻌﻔــﺮ ﺻــﺎﻟﺤﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗــﺮﺍﺙ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۱۰-۲-۲:
ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات

 -۲۱۷ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎﺭﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸـﺖ.
  ۳۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۰۹-۵:

 -۲۱۸ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌــﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮﻩ :ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﻣــﻦ ﺁﺛــﺎﺭ ﻧﺨﺒــﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺛﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻟﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﻪﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴـﻲ ،ﺍﻟﺴـﻴﺪﻧﻌﻤﻪﺍﷲ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲﺑﻦﻣﺤﻤﻮﺩﻋﻠﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴـﻲ ،ﻧﻌﻤـﺖﺍﷲ ﻣﻮﺳـﻮﻱﺟﺰﺍﺋـﺮﻱ؛
ﻣﺤﻘﻖ :ﺍﺣﻤـﺪﺑﻦ ﺣﺴـﻴﻦ ﻋﺒﻴـﺪﺍﻥ ﺣﺴـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻓـﺎﺭﻭﺱ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۳-۱۹-۳:

۲۹۷/۷۷

 -۲۱۲ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮﺭ ﻗﺮﺁﻥ ،ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ،ﺧﺘﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻳﺪﺍﷲ ﺑﻬﺘﺎﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻫﻴﺎﺑﺎﻥ ۷۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۴-۰-۵:

 -۲۱۳ﺩﻋﺎ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷـﺘﻲﺑﺮﺍﺯﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۲۲-۲:
 -۲۱۴ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻗﺒﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑـﺪﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺍﺋﺮ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۱۳۹-۹:
 -۲۱۵ﺩﻋﺎﻱ ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎﺭﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸـﺖ.
  ۹۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۲۳-۱:
 -۲۱۶ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪﺭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺟﻼﻝ ﭘﻮﺭﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑـﺮﻑ.
  ۴۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۴۱۸-۰۳-۱ :

 -۲۱۹ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ :ﻧﻴﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۴۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۲۹۱-۵:
 -۲۲۰ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺧﻴﺮﻱﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﺳﻼﻡ ﻧـﺎﺏ ۱۳۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۰۳-۰-۷:
 -۲۲۱ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺧﻴﺮﻱﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﺳﻼﻡ ﻧـﺎﺏ ۱۳۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۰۳-۰-۷:
 -۲۲۲ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۱۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۳۶-۶:
 -۲۲۳ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺍﺣﻤـﺪ ﺻـﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔﻠـﻲ۱۱۴۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۱۵-۰۹-۶:

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 443ﭘﻴﺎﭘﻲ1095

18

 -۲۲۴ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺎﻣﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﺭﻓﻊ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻋـﺪﺍﻟﺖ۳۶۸ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۲-۱۵۰-۱:
 -۲۲۵ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ :ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻂ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﺸﺮﻫﺎﺗﻒ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۸۴-۰۱۶-X :
 -۲۲۶ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ :ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎ ،ﺁﻳـﺎﺕ ،ﺳـﻮﺭ ،ﺍﻋﺠـﺎﺯ،
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻜﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩﻱ ﺟﺪﻳﺪ .....
ﻋﻠﻲ ﺣﻴـﺪﺭﻳﺎﻥ  -.ﻗـﻢ :ﺯﺍﺋـﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳـﻪ  ۵۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۶-۷۹۴-۶:
 -۲۲۷ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ :ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻂ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﺎﺭﺵ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۲۲-۰۰-۳ :

 -۲۲۸ﻣﻔﺘﺎﺡﺍﻟﺮﺣﻤﻪ :ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸـﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۶۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۶-۸:
 -۲۲۹ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺣﻖ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۳۹۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۶۲-۲۱-۸:

 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۰-۳۱-۹:
 -۲۳۲ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۹۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۰۰۹-۵:

 -۲۳۳ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻴﺮﻭﺯﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ
ﻋﺪﺍﻟﺖ ۸۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۲-۲۹۶-۶:
 -۲۳۴ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺣﻖ ۶۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۶۲-۰۹-۶:

 -۲۳۵ﻧﻤﻲ ﺍﺯ ﻳﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ :ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮ ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﭘﻮﺭﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۵۹-۲:

 -۲۳۶ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻋﺮﺷﻴﺎﻥ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـــﺪﻩ :ﺯﻫـــﺮﺍ ﻗـــﺮﻩﺍﻻﻋﻴـــﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤـــﻪ ﻻﺟـــﻮﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘـــﺮﺟﻢ :ﺳـــﻴﺪﻋﻠﻴﻨﻘﻲ
ﻓﻴﺾﺍﻻﺳﻼﻡﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻘﻴﻪ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۴۹-۷۰-۵:
اﺳﺘﺨﺎره

 -۲۳۰ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺗﺒﺎﺭﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۰-۳۳-۳:

 -۲۳۱ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎﻥ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺗﺒﺎﺭﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

۲۹۷/۷۹

 -۲۳۷ﺍﻻﺳﺘﺨﺎﺭﻩ.
ﺳــﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴــﻴﻨﻲﻣﻴﺒــﺪﻱ؛ ﻣﺤﻘــﻖ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺣﺴــﻴﻨﻲﺍﺷــﻜﻮﺭﻱ؛ ﻣﺼــﺤﺢ:
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺍﻟـﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۲۸۴-۰:
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ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﻘﺎﻻت ،و ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
۲۹۷/۸۲

 -۲۳۸ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻲﻧﺸﺎﻧﻬﺎ :ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻭ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺳـﻴﺮ ﻭ ﺳـﻠﻮﻙ
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﺘﺪﺍﻱ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺩﻱﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ۳۰۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۳۸-۵۹-۹:
 -۲۳۹ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻲﻧﺸﺎﻧﻬﺎ :ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻭ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺳـﻴﺮ ﻭ ﺳـﻠﻮﻙ
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﺘﺪﺍﻱ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺩﻱﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ۶۲۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۳۸-۵۰-۶:
ﺗﺼﻮف ،آداب ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﺳﻠﻮك
۲۹۷/۸۴

 -۲۴۰ﺑﺎﺩﻩ ﮔﻠﮕﻮﻥ :ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻲ ﺍﷲ.
ﺟﻮﺍﺩﺑﻦﺷﻔﻴﻊ ﻣﻠﻜﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗـﺮﺍﺙ ۴۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۱۰-۱-۵:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮف
۲۹۷/۸۹

 -۲۴۱ﺣﻼﺝ :ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻄﺎﺭ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻄﺎﺭ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺍﺳـﺘﻌﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۵۵۶-۹:
 -۲۴۲ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻳﻦ ﻛﻮﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۲۴۰-۷:
ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي
۲۹۷/۹۳

 -۲۴۳ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﺧﻼﻕ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻓﺮﺣﺰﺍﺩ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۵-۶۳-۰:
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۲۴۴ﺁﻳﻨﻪ ﻛﻤﺎﻝ :ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﻉ(.

ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ  ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰-۱۴۲-۶:
 -۲۴۵ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ )ﻉ( :ﺍﻻﻣﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﻩ ...ﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﻠﻮ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻟﺴـﺒﻄﻴﻦ )ﻉ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﻪ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۷۰-۰۶-۲:
 -۲۴۶ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﻭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻃﺒﺴﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻃﺒﺴﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۳۶-۰:
 -۲۴۷ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺻﺪﺍﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺟﻮﺭﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۷۲۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۲۵۴-۶:
 -۲۴۸ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ﻉ( ﻧﻮﺭﺍﷲ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﺽ :ﺍﻗﺘﺒـﺎﺱ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣـﻪﺍﻱ ﺩﺭ
ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﻪﺍ ..ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ  -ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ .-
ﻗﻢ :ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ۶۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۴-۵۱-۸:

 -۲۴۹ﺍﻣﻴﺮ ﮔﻞﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۲۵۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۵۴۹-۶:
 -۲۵۰ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻋﻠﻮﻱ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۰۷۶-۵:
 -۲۵۱ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻋﻠﻮﻱ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ :ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ .۱۴ - ۱
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۵۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(.
  ۲۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۸۰۲-۲:
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 -۲۵۲ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﻴﻨﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۳۱-۸:
 -۲۵۳ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﭙﻬﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ- .
 ۲۶۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۵۶۶-۳:
 -۲۵۴ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺷﻔﻖ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۵-۰۴۷-۹:

 -۲۵۵ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﺧﺪﺍ :ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎﻳﻲ ﻗﺼﻪﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۰۳۸-۷-۵:

 -۲۵۶ﺭﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣـﻮﺭ
ﺧﻴﺮﻳﻪ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۲-۸۳۷-۷:

 -۲۵۷ﺳﺠﺎﺩﻩﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ )ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺍﻣـﺎﻡ ﺳـﺠﺎﺩ
)ﻉ((.
ﻗﻢ :ﺻﻔﺤﻪﻧﮕﺎﺭ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۴۴-۶۹-۶:

 -۲۵۸ﺳﻴﺮﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۶۴-۵:

 -۲۵۹ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﺸﺮﻳﺖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۱۲۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۴۵-۱:

 -۲۶۰ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ.
ﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﺎﺽ  -.ﻗﻢ :ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۴۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۴۸-۵-۶:
زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۷

 -۲۶۱ﺗﻠﺦﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ.
ﺍﺑﻮﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻫﺎ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۵-۷۷-۷:
 -۲۶۲ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮ :ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ(.
ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻮﺷﻨﮕﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﺮﻭﻱ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﺍﻣـﺎﻣﻲ ،ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﻛـﺎﺭﮔﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۴-۷۴-۵:

 -۲۶۳ﺣﻜﻤﺖﻫﺎﻱ ﻓﺎﻃﻤﻲ :ﺷﺮﺡ ﭼﻬﻞ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﻉ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻦ ﺭﻩ ﭘﻴﻚ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳـﻨﺪﻱ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۳۸۵-۴:

 -۲۶۴ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎﺳـﻼﻡﺍﷲ :ﻭﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎﻱ ﺣﻀـﺮﺕ
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮﻱ )ﻉ( :ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶۰ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ "ﺍﻡﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ" ﺣﻀـﺮﺕ ﺧﺪﻳﺠـﻪ
ﻛﺒﺮﻱ )ﻉ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۰۴-۵:
 -۲۶۵ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎﺳـﻼﻡﺍﷲ :ﻭﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎﻱ ﺣﻀـﺮﺕ
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮﻱ )ﻉ( :ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶۰ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ "ﺍﻡﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ" ﺣﻀـﺮﺕ ﺧﺪﻳﺠـﻪ
ﻛﺒﺮﻱ )ﻉ(.
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ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۰۴-۵:
 -۲۶۶ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎﺳـﻼﻡﺍﷲ :ﻭﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎﻱ ﺣﻀـﺮﺕ
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮﻱ )ﻉ( :ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶۰ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ "ﺍﻡﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ" ﺣﻀـﺮﺕ ﺧﺪﻳﺠـﻪ
ﻛﺒﺮﻱ )ﻉ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۰۴-۵:
 -۲۶۷ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻱﺟﻬﺮﻣﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺼـﺎﺣﺖ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺟﺒﺎﺭﺍﻥ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۴-۸۱-۳:
 -۲۶۸ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻛﺮﺑﻼ :ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﻗﻴﻪ )ﻉ( ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻭ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۵-۰۲-۹:
 -۲۶۹ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ )ﺹ( ﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨﺎﻥ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﺗﻘﻲ ﻭﺍﺭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۶۶۲-۰:
ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان
۲۹۷/۹۹

 -۲۷۰ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮﺁﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ ﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۷-۳۳-۸:
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۰

 -۲۷۱ﻛﻨﺪﻭﻛﺎﻭﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪﻫﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺭﻓﻴﻊﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۰۴-۱:

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ
۳۰۱

 -۲۷۲ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺻﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﺍﻙ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۹-۱۷-۴:
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۲

 -۲۷۳ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺁﺳﻴﺐﻫـﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻮﭘﺪﻳـﺪ ،ﻧﻈﺮﻳـﺎﺕ ﻭ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ....
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻓﺮﻫﺎﻣﻪ ۴۹۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۵۷-۴-۹:
روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۲۷۴ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻛـﺮﻳﻢﭘـﻮﺭﺁﻛﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺯﻋـﻴﻢ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۴۰-۱۲۰-۵:

 -۲۷۵ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ،ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﻘﺪﻡﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۳۶-۳:

 -۲۷۶ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ :ﭘﻨﺠﺮﻩﺍﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ.
ﺗﻮﺭﺝ ﻋﺎﻃﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۲-۴۳-۹:
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 -۲۷۷ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﻲ :ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ.
ﺍﻣﻴﺮﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﺣﺠﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۴-۷۲-۶:

 -۲۸۳ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﻳﺶﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻳﻼﻡ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺳـﭙﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺳـﻴﺪﻣﺎﻟﻚ ﺻـﺎﺩﻗﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﻧـﺪ ۴۲۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۳۸-۵-۹:

 -۲۷۸ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺗﺮﺱ :ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﮔﻮﻳﻦ ﺩ ﺑﻜـﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻘﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳـﺮﻩ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۲۲-۱۱-۶:

 -۲۸۴ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ.
ﺳﻌﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷـﺎﺩ ﺭﺿـﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۹۹-۴:

ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺟﻮاﻣﻊ

۳۰۵

۳۰۷

 -۲۷۹ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۵ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۰۳۸-۸-۲:

 -۲۸۵ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ.
ﻛﺮﺍﻣﺖﺍﷲ ﺯﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۹۰۸-۲:

 -۲۸۰ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۷ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ  ،ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﭘﻴﻤـﺎﻳﺶ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻧـﺮﮔﺲ ﻣﻌـﺪﻧﻲﭘـﻮﺭ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﺯﻡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۰۳۸-۲-۰:

 -۲۸۶ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻟﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۱۲۰-۷:
 -۲۸۷ﻧﺴﻴﻢ ﺁﮔﺎﻫﻲﺑﺨﺶ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻓﺮﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻧﮓ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﻔﺘﻢ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۶۰-۳۱-۷:

 -۲۸۱ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۸۱ﺗﺎ .۹۲
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۶۶-۴-۱:

 -۲۸۸ﻧﺴﻴﻢ ﺁﮔﺎﻫﻲﺑﺨﺶ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻓﺮﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻧـﮓ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۶۰-۳۱-۷:

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ

۳۰۶

 -۲۸۲ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ.
ﻣﻠﻴﺴﺎ ﻫﺮﻳﺴﻮﻥ ،ﻫﺮﻱ.ﺍﭺ ﻫﺮﻳﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻴﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻴـﻮﺭﻱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۹-۳۹-۴:

۳۲۰

 -۲۸۹ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﺩﺭ ﮊﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴـﻚ ﭘﺴـﺖ ﻣﺪﺭﻧﻴﺴـﻢ  -ﭘﺴـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ -
ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻓﻀﻠﻲ ،ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺳﺒﺰ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۸-۸۸-۸:
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اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 -۲۹۰ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﮊﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮊﺋﻮﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ.
ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩﺩﺭﻭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ۱۷۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۱۴-۱:

296-Series of articles on Islamic capital markets: provided by lecturers at
5th international course on Islamic capital markets....

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑـﻮﺭﺱ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۹-۶۳-۵:

رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۲۹۱ﺩﺷﻤﻦﺑﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺷﻤﻦﭘﻨﺪﺍﺭﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ.
ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻠﻴﻜﺎﻥ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۱۵-۵۳-۲:

 -۲۹۲ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ.
ﺍﻋﻈﻢ ﺳﻼﻣﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۶۹۲-۸:
اﻗﺘﺼﺎد
۳۳۰

 -۲۹۳ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻴﺦﭘﻮﺭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۹۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۹۷-۷:

 -۲۹۴ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﻨﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ؟ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻏﻔﻠـﺖ ﺍﺯ
ﻣﻘﺎﻡ ﻛﺎﺭ.
ﺩﻱ ﺧﺎﺳﭙﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟـﺎﻥﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒـﻴﻦﭘـﮋﻭﻩ ۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۴۰۴-۲-۶:
 -۲۹۵ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۰۴۱-۴ :

 -۲۹۷ﺍﺳﺘﻴﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻛﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﭘﺎﻡ ﭘﺎﻟﻚ ،ﻣﮓ ﺑﻠﻮﻳﺰﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻨـﺪﻣﺎﻥ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۹۵-۳-۲:
 -۲۹۸ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ،
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺑﺮﻱ ﺳﺮﻧﺴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۴۳-۲:

 -۲۹۹ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﺴـﺎﻥ ﺑﺮﻫـﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ
ﺑﻮﻧﺪ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺣﺒﻠـﻪ ﺭﻭﺩ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۶۴-۸۸-۸:

 -۳۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲﺍﻣﻴﻦ ،ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺮﺗﻀـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸــﺘﻲ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۴۲-۳:

 -۳۰۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻱ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻮﺭﻳﺲ ،ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺭﺱ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻮﺭﺱ( ۳۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۹-۶۹-۷:

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 443ﭘﻴﺎﭘﻲ1095
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ﺻﺎﺩﻕ ﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲﺯﺍﺩﻩﺍﻫـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ ۴۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۳۱-۵:
 -۳۰۲ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﻨﺎﻑ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺭﺣﻴﻢ ﺳﺮﻭﺭ ،ﺑﺎﺑﻚ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻜﺪﻩ ۲۸۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۰۰-۸۵-۲:

 -۳۰۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ.
ﻛﻠﺮ ﮔـﺎﻥ ،ﺗﺮﮔـﺖ ﻭﺍﺭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴـﺪ ﺿـﺮﻏﺎﻡ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﺟـﻮﺍﺩﻱﺳـﺒﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺻﺤﺮﺍﺩﺭﻳﺎ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۹۵-۱-۹:
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۳۹

 -۳۰۴ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ.
ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ ،ﻫﺎﻳﺪﻱ ﺗﺎﻓﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﺭﺣﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ۷۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۸-۲۸-۹:
ﺣﻘﻮق
۳۴۰

 -۳۰۵ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۵-۲:
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۴۱

 -۳۰۶ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖﺷﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱﻗﻮﻫﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۲۹۹-۸:
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا

 -۳۰۸ﻗﺎﻧﻮﻥ 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 ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۲۹۸-۷:
 -۳۰۹ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ )ﻣﺼﻮﺏ .(۴/۱۲/۹۲
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۴۵۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۱-۹:
 -۳۱۰ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ 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 ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۳-۸:
 -۳۱۱ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱/۲/۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۶۳۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۷۵-۶:
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۳۱۲ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ.
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮﺍﺭﻱﭼﻨـﺎﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺟﻌﻔـﺮ ﺍﺧﺘﺮﻧﻴـﺎ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۶۳-۸:
 -۳۱۳ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻴﺦﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻋﺮﺑـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺨـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ
 ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۱۸۱-۲:

۳۴۵

 -۳۰۷ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ  ۱۳۹۲ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺳﺎﺑﻖ.

 -۳۱۴ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱﻫﺎ(.
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ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﻧﺠﺒﺮ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻟﻮﻧﺪﻛﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻋـﻴﻢ ۱۷۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۴۰-۱۴۹-۶:

ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺭﺿﺎ ﺑﻮﻻﻏﻲ ،ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺟﻤﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۴۲-۸:

 -۳۱۵ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺭﺿﺎ ﺑﻮﻻﻏﻲ ،ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺟﻤﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۷۲-۵:

 -۳۲۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱۳۸۵
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ.
  ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۲۴-۵:

 -۳۱۶ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۶۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۵۱-۰:
 -۳۱۷ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ.
ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎﺳــﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﺭﻳﻜــﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﻣﻬــﺪﻱ ﭘــﺎﺯﻭﻛﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ:
ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۰۴۴-۰:

 -۳۱۸ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۵۹-۹:
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ
۳۴۷

 -۳۱۹ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺎﻣﺮﻱﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻋﻴﻢ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۴۰-۱۳۷-۳:

 ۵۰۰ -۳۲۰ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﻳﻴﻦﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۱-۴:
 -۳۲۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘـﻼﺏ )ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭﻛﻴﻔﺮﻱ( ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ....

 -۳۲۳ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻠﻴﻞﻧﮋﺍﺩﻛﻴﺎﺳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۳-۳:
ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
۳۴۹

 -۳۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ  -ﻛﻴﻔﺮﻱ  -ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ.
ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺎﺯﻱ ،ﻳﺤﻴﻲ ﭘﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺒـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۱۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۰۵-۸:

 -۳۲۵ﻫﻨﺪﺑﻮﻙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻛﻴﻔـﺮﻱ ﺁﻭﺍ ﺑـﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣـﺪﺕ ﺭﻭﻳـﻪ ﻫﻴـﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۱۶۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۵۴-۶:
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۵

 -۳۲۶ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺷﻜﺎﺭ.
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۹-۲۸-۵:

 -۳۲۷ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺟﻨﮓﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ.
ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﻓـﺎﺭﺍﺑﻲ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۰-۷۳-۸:

 -۳۲۸ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﭼﺸﻤﻪﻧﻮﺭ ،ﺟﺎﺑﺮ ﭘﻮﺭﻳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺳـﭙﻬﺒﺪ
ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ۳۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۹-۳۵-۳:

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۶-۳۵-۸:

 -۳۳۳ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺭﺳﻮﻝﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۳۲-۲:
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۳۲۹ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉﻧﮕﺮ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻫﻤﺴﺎﻝ.
ﻧﺎﺩﺭ ﻣﻨﻴﺮﭘﻮﺭ ،ﻫﻠﻦ ﺧﻮﺳﻔﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸــﺘﻲ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۲۱-۸:
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۳۳۰ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ،ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ :ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ.
ﻧﺎﺭﻳﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ ،ﻣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪﺍﺩﻱ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﻓﻴﻌﻲﻓﺮ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻟﺮﻧﮋﺍﺩ،
ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۲۹-۴:

 -۳۳۱ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ :ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻛﻮﺩﻙ.
ﻧﺎﺭﻳﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ ،ﻧﻐﻤﻪ ﺗﺸﻜﺮﻱ ،ﻣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪﺍﺩﻱ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﻮﺵﻧﻮﺍﺯ،
ﺳﻮﺳــﻦ ﺳــﻌﺪﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ،ﺷــﻬﻨﺎﺯ ﻋﻼﻳــﻲ ،ﻣــﺮﻳﻢ ﻓﺮﻳــﻮﺭ ،ﺷــﻴﻼ ﻗــﺪﻣﻲ ،ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﺴــﺎﺩﺍﺕ
ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻧﻔﺮ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۱۹-۵:

 -۳۳۴ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ.
ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﺍﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۲-۷۸-۰:
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه
۳۷۱

 -۳۳۵ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ :ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۵۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷-۵۸۳-۷:
 -۳۳۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻗﻠﻢﭼﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻗﻠﻢ ﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۹۶۰-۰:
 -۳۳۷ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻗﻠﻢﭼﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻗﻠﻢ ﭼﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺭﺿﺎ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۱۸۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺷﺸـﻢ ۵۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۶-۳۴۵-۴:

ﺑﻴﻤﻪ
۳۶۸

 -۳۳۲ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﻜﺎﺋﻲ :ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁﻧﻬﺎ.
ﻧﺠﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﻏﺪﻳﺮ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺍﻧﺶ۲۰۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۳۸ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ :ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺷـﺨﺺﻣﺤـﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺸـﺨﻴﺺ،
ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ.
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﺮﻳﻔﻲﺩﺭﺁﻣﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺍﺳﺘﺮﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻧـﻮﺭ ۵۰۰ - .ﺹ.
 -ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۹-۰۸۹-۷:

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۵۰-۶:

 -۳۳۹ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻦﺁﻭﺭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺭﺳــﻮﻝ ﺟﻤــﺎﻋﺘﻲﮔﺸــﺘﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﮔــﻞ ﻧﻬــﺎﻝ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۴-۷-۷:
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۳۴۰ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﻭﺍﺣــﺪﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﭘﻴــﺎﻡ ﺩﺍﻧــﺶ ﺭﻭﺯ ۳۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۰۹-۰:

 ۳۰ -۳۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﻋﻤــﻮﻣﻲ :ﺍﺩﺑﻴــﺎﺕ  -ﻋﺮﺑــﻲ  -ﺩﻳــﻦ ﻭ ﺯﻧــﺪﮔﻲ  -ﺯﺑــﺎﻥ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﮔـﻨﺞﺑﺨـﺶﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿـﺎﻳﻲ،
ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﻮﻧﺲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﺍﺳــﺪﻳﺎﻥﭘــﻮﺭ  ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﺼــﺎﻣﻲ ،ﻋﺒــﺎﺱ ﺳﻴﺪﺷﺒﺴــﺘﺮﻱ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸــﻨﻲ ،ﺳــﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧﻠﻔـﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﻮﺭﻛﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻮﻣﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟـﻴﻼ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﺑﻬﻨـﺎﺯ ﺁﺭﻭﻥ،
ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ،ﻳﺎﺳـﻤﻴﻦ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻧـﻮﺵ ﻃﺎﻟﺒﻴـﺎﻥ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﻛﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۱-۲:

 -۳۴۱ﺍﻣﺘﺤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ :ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ  ۸۶ﺗﺎ .۹۱
ﻓﺮﻳﺒــﺎ ﺭﺋــﻮﻓﻲ ،ﺍﻟﻬــﺎﻡ ﻣﺤﻤــﺪﻱ ،ﺍﻟﻬــﺎﻡ ﻧﻜﻮﻧــﺎﻡ ،ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﻣﺤﻤــﺪﻱﺧﺎﻧﻘــﺎﻩ ،ﻓﺎﻃﻤــﻪ
ﻣﻨﺼﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻋﺰﺗﻲ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﺿـﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ،
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ ،ﻣﻬﺮﻱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۳۸۸ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۸۷۵-۵:

 -۳۴۵ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ
.۱۳۹۲
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﻭﺯ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۲-۵:

 -۳۴۲ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ  ۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  -ﻋﺮﺑﻲ  -ﺩﻳـﻦ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ -
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۲۱ :ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ )ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ( ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  ۸۷ﺗـﺎ
.۹۱
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﮔـﻨﺞﺑﺨـﺶﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿـﺎﻳﻲ،
ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﻮﻧﺲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﺍﺳــﺪﻳﺎﻥﭘــﻮﺭ  ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﺼــﺎﻣﻲ ،ﻋﺒــﺎﺱ ﺳﻴﺪﺷﺒﺴــﺘﺮﻱ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸــﻨﻲ ،ﺳــﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴـﺎﻥ ﻫﻨـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧﻠﻘـﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﻮﺭﻛﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺆﻣﻨﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﺑﻬﻨـﺎﺯ ﺁﺭﻭﻥ ،ﻣﻬﺮﻧـﻮﺵ
ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ،ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻧـﻮﺵ ﻃﺎﻟﺒﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ
ﻧﻬﻢ  ۵۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۲-۹:

 -۳۴۶ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
.۱۳۹۲
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﻭﺯ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۴-۹:

 -۳۴۳ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻳﺎﻳﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻣﻲ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﺑﻨـﻲﺍﺳـﺪﻱﻣﺎﻫـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۴۷ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
.۱۳۹۲
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۳-۲:

 -۳۴۸ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ .۱۳۹۲
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۵-۶:
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 -۳۴۹ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ
.۱۳۹۲
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۱-۸:

 -۳۵۰ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻧﻘﺸـﻪﻛﺸـﻲ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ .۱۳۹۲
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۰-۱:

 -۳۵۱ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ :ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ.
ﺻﻔﻴﻪ ﻏﺎﺋﻲ ،ﺭﺷﻴﺪﻩ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥﻓـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۱۱-۳:
 -۳۵۲ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﺎﻳـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ
ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ  -ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪﻱ ﺩﺭﺱ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺍﻋﻈﻢﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻳﻨﺎﺭﻭﻧﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻓﺎﺿـﻞﻧﻴـﺎ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﺣﻤﺰﻩ ﻧﺠﻴﺒﻲﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻧﻘﻲ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯﻳﺮﻙ،
ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﻧﺸـﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۲۷-۴:
 -۳۵۳ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻨﺠﺎﻥﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻏﻼﻣـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺯﻫﺮﺍ ﻗﻤﻲ؛ ﺣﻤﻴﺪ ﮔﻨﺠﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺎﺟﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ.
  ۱۶۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۳۳-۹:
 -۳۵۴ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺩﻭﻡ )ﻫﺸﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻨﺠﺎﻥﺯﺍﺩﻩﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻏﻼﻣـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫـﺮﺍ ﻗﻤـﻲ؛
ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺎﺟﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۳۵-۳:

 -۳۵۵ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ( :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺳـﻮﻡ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.
ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺟﻴﺮﻳـﺎﻳﻲ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ
ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻣﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻨﻲﺍﺳﺪﻱﻣﺎﻫﺎﻧﻲ ،ﺟﻼﻝ ﺟﻮﺩﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۴۹-۰:
 -۳۵۶ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ
ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.
ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻴﺮﻳﺎﻳﻲ،
ﺟﻼﻝ ﺟﻮﺩﻛﻲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺸﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ.
  ۱۴۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۴۷-۶:

 -۳۵۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺭﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥﺑﻨﺎﺩﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧـﺶ ﺭﻭﺯ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۱-۶۶-۳:
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
۳۷۸

 -۳۵۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺒﻮﺕ )ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(.
ﺣﺴﻦ ﺍﻣﻴﻦﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﺟﻠﻴﻞ ﻛﺎﻭﻩ ،ﺳﻴﺪﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ،
ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۳۶-۲:

 -۳۵۹ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛﺸـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۹-۲۲۷-۸:
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
۳۸۲

 -۳۶۰ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ :ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﭘﻮﺭﻣﻘﻴﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۰۳۷-۶ :
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۰۰-۵:
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﻲ ،ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
۳۸۷

واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۴

 -۳۶۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﻱ ﻃـﺮﺡ ﻣﻠـﻲ "ﺍﻳـﺮﺍﻥ ،ﻣـﺮﺯ
ﭘﺮﮔﻬﺮ".
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۱۸-۸:

 -۳۶۷ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ )ﺁ  -ﺙ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺑﻦﺧﻠﻒ ﺑﺮﻫﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﭘﻮﺭﺩﺍﻭﺩ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻜﻤﺖ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۵۵۲ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۲۹۳-۳:

آداب و رﺳﻮم ﻋﻤﻮﻣﻲ

 -۳۶۸ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ )ﺝ  -ﺱ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺑﻦﺧﻠﻒ ﺑﺮﻫﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﭘﻮﺭﺩﺍﻭﺩ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻜﻤﺖ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۵۵۶ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۷۹-۰:

۳۹۴

 -۳۶۲ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻠﻞ ﺩﻳﮕﺮ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺍﻭﺟـﺎﻗﻠﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻻﻫـﻮﺕ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۸-۶۰-۸:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۳۶۳ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎﻱ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ.
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ  -.ﻳﺎﺳﻮﺝ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻧﺎ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۸-۱۷-۷:
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۴۱۰

 -۳۶۴ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺮﻱ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۵۸-۰۳-۷:
زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۰ﻓﺎ ۴

 -۳۶۵ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ  ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۰۰-۵:
 -۳۶۶ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ  ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۶۹ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ )ﺵ  -ﻝ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺑﻦﺧﻠﻒ ﺑﺮﻫﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﭘﻮﺭﺩﺍﻭﺩ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻜﻤﺖ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۶۹۸ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۸۰-۶:
 -۳۷۰ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ )ﻡ  -ﻱ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺑﻦﺧﻠﻒ ﺑﺮﻫﺎﻥ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﭘﻮﺭﺩﺍﻭﺩ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻜﻤﺖ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۵۴۲ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۸۱-۳:
 -۳۷۱ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ :ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﺮﻫﺎﻥ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌـﻴﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۲۹۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۳۰۷-۷:
 -۳۷۲ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﻭﺯ ﺳﺨﻦ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۱۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۰۶۷-۴:
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 -۳۷۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﻭﺯ ﺳﺨﻦ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۱۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۰۶۷-۴:
ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۹ﻓﺎ ۴

 -۳۷۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺜﺎﻝ ،ﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﮔﻮﻳﺶ ﺍﺑﻮﺯﻳﺪﺁﺑﺎﺩﻱ.
ﺳﻴﺪﻃﻴﺐ ﺭﺯﺍﻗﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻲﺑﺎﻍﺑﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﻤﻴﺮ ۴۹۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۱۷-۶-۴:

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۷۳-۰۱-۱:
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۵

 -۳۸۰ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺣﺴﻦ ﺑﻠﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۲۸-۸:
 -۳۸۱ﮔﺮﺍﻣﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ،ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۳۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۷۳-۱:

واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۳

 -۳۷۵ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺮﻱ ﻟﺮﻧﺮﺯ ﺩﻳﻜﺸﻨﺮﻱ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺁﻧﺠﻼ ﻛﺮﺍﻭﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻬـﺮﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﻧـﻮﺭ ﺍﻣﻴـﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۷-۴:
 -۳۷۶ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺣﻖﺷﻨﺎﺱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻣﻌﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻـﺮ- .
 ۱۶۴۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۷-۵۱-۹:
 -۳۷۷ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺣﻖﺷﻨﺎﺱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳـﺎﻣﻌﻲ ،ﻧـﺮﮔﺲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ؛ ﺗـﺪﻭﻳﻦ :ﻭﺍﺣـﺪ ﭘـﮋﻭﻫﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﮊﺍﻛﻠﻴﻦ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻌﺎﺻـﺮ۱۸۴۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۵۰-۵۴-۱:

 -۳۷۸ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ = .English collocations in use
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﻠﻮﭺ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷-۵۸۹-۹:
379-Oxford elementary learner's dictionary.

ﻫﻴﺌﺖﻣﻮﻟﻔﻴﻦﺁﻛﺴﻔﻮﺭﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺟﻌﻔـﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ- .
 ۴۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ ۱۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻼﻳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﻫﻔﺘﻢ(.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﺣﺪﻱ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻘﻴﻞ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺍﻗﺪﺱ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲﺣﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۸۲-۵-۸:
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۳۸۳ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ.
ﺳــﺎﻟﻮﻣﻪ ﻣﻬﻮﺷــﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺑﻬﻨــﻮﺩ ،ﺍﻛﺒﺎﺗــﺎﻥ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۷-۹۲-۳:
 -۳۸۴ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺗﺤـﺖﺍﻟﻠﻔﻈـﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ) A level and as level lawﻣﺘـﻮﻥ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ،۲
ﺑﺨﺶ ﺟﺰﺍﻳﻲ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۰۷-۱-۰:
 -۳۸۵ﺟﻤﻼﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺸﻦ ،ﻟﻴﻠﻲ ﺣﺒﻴﺐﺯﺍﺩﻩﻣﻴﺒﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۸۵۳-۵:
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 -۳۸۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ
 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ( ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺘـﺎﺏﺍﺻﻠﻲ "ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺻﻠﻲ".
ﺻﻔﻴﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ  -.ﺭﺷﺖ :ﺩﺍﻧـﺶ ﭘـﺬﻳﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۲۵-۵۰-۲:
 -۳۸۷ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻣﻀــﺎﻥﻧﻴـﺎ ،ﻣﺤﺴــﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈــﺮ :ﺍﻣﻴـﺪ ﺭﻭﺷــﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴــﺪ
ﺍﺑﺮﻱﺳﺮﻧﺴﺮﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﺳـﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۵۳۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۳۰-۹:
 -۳۸۸ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺭﺿﺎ ﻭﺟﺪﺍﻧﻲﺛﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺼﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۵۸-۶:
 -۳۸۹ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ :ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﺷﻴﻤﻲ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺴﻜﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩﻣﺒﺎﺭﻛﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۱-۳:
 -۳۹۰ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ۵۰۴ﺑﻪ ﺭﻭﺵ .Tick eight
ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﻫﺪﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۳۵-۹:
 -۳۹۱ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ۵۰۴ﺑﻪ ﺭﻭﺵ .Tick eight
ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﻫﺪﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۳۵-۹:

393-General English.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺻﻔﻮﻱ ﺳـﻬﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺷـﺪ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۷-۱۵-۲:
394-Go, Gorillas, Go.

 -. Fiona Kensholeﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۱۱۴-۶ :
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ
۴۹۲

 -۳۹۵ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻴﻪ :ﺷﺮﺡ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺳﻴﻮﻃﻲ؛ ﺷﺎﺭﺡ :ﻧﻘﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ۲۸۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۱۸۳-۹:
 -۳۹۶ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺻﺮﻑ ﺳﺎﺩﻩ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴـﻪ
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ  -.ﻗﻢ :ﻗﺪﺱ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۴۹-۸۸-۷:
 -۳۹۷ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺳـﻮﺍﻝﻫـﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻧﻲ ﺍﺯ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ....
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮﺭﻟﻨﮕﺮﻭﺩﻱ ،ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺠﺘﻲ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۵۹-۲:

 -۳۹۸ﻋﺮﺑﻲ ) ۲ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ( ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺩﺭﻭﻳﺶ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻣﻴﺮﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ
ﺳﺒﺰ  ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۷۳-۹:
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ

392-Connect with English via news.

ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷-۵۸۸-۲:

۵۰۷

 -۳۹۹ﻋﻠــﻮﻡ ﭘﺎﻳــﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔــﺘﻢ( :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ )ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺑﻴــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۸۶-۲:
 -۴۰۰ﻋﻠــﻮﻡ ﭘﺎﻳــﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔــﺘﻢ( :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ )ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺑﻴــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۸۶-۲:
 -۴۰۱ﻋﻠــﻮﻡ ﭘﺎﻳــﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔــﺘﻢ( :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ )ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺑﻴــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۸۶-۲:

 -۴۰۲ﻋﻠــﻮﻡ ﭘﺎﻳــﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔــﺘﻢ( :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ )ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺑﻴــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۸۶-۲:

 -۴۰۳ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﻫﻔﺘﻢ(.
ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۶-۰۹-۱:
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۴۰۴ﺩﺭ ﭘﻲ ﻓﻴﺜﺎﻏﻮﺭﺙ.
ﺷﭙﭽﻴﺎﻥ ﻳﻠﻨﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۵۲۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۰۰۵-۱:
 -۴۰۵ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺷـﺎﻫﺮﺥ ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۸۳-۷:
 -۴۰۶ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺷـﺎﻫﺮﺥ ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:

ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۸۳-۷:
 -۴۰۷ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺷـﺎﻫﺮﺥ ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۸۳-۷:
 -۴۰۸ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺷـﺎﻫﺮﺥ ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻲ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۸۳-۷:
 -۴۰۹ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۱۴-۴:
 -۴۱۰ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۱۴-۴:
 -۴۱۱ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۱۴-۴:
 -۴۱۲ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۱۴-۴:
 -۴۱۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۱۴-۴:
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 -۴۱۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۱۴-۴:

 -۴۱۵ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﻫﻔﺘﻢ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﻳﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۶-۰۵-۳:

 -۴۱۶ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﻫﻔﺘﻢ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﻳﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻗـﺪﺱ ﻓﺮﻗـﺎﻧﻲﺣﻘﻴﻘـﻲ ،ﻣﻬﺘـﺎﺏ
ﺟﻮﺍﻫﺮﻱﺁﻕﻗﻠﻌﻪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻨﺎﺯ ﭘﻮﺭﺭﺿﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺍﻧـﺪﻧﻲ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۴۱۷.ﺭﻳﺎﺿﻲ .۳
ﺭﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺷﻘﺎﻳﻲﻓـﻼﺡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ  ۲۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۶-۸۲-۲:
 -۴۱۸ﺭﻳﺎﺿﻲ  :۳ﺁﻣﻮﺯﺵ.
ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ ﺷـﺎﻋﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ  ۲۳۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۳۲-۶:

 -۴۱۹ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  :۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۶۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۱۷-۹:

 -۴۲۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  :۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۵۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۱۶-۲:

 -۴۲۱ﺭﻳﺎﺿﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻱ ﺻﻴﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۵۲۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۳۹-۱:

 -۴۲۲ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷـﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴـﺪ ﺍﺑـﺮﻱﺳﺮﻧﺴـﺮﻱ ،ﻣﻮﻧـﺎ
ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ ،ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧﻮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﺳـﺒﺤﺎﻥ ۲۷۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۶۰-۹:
 -۴۲۳ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺭﻳﺎﺿـﻲ  ۲ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ ۲۷۵ :ﺳـﻮﺍﻝ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺯﻭﺝ( ۲۷۵ ،ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶﺗـﺮ
....
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﺣﺴﻨﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺎﻳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۱۳-۰:

 -۴۲۴ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻜﺮﻱ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺩﺭﻭﻳـﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺸـﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻـﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۶۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۳۰-۸:

 -۴۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺭﻳﺎﺿـﻲ  ۳ﻛﻠﻴـﻪﻱ
ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ :ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧـﺮﺩﺍﺩ -
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۳۷-۴:
 -۴۲۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ۲ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ۹۰۰ :ﭘﺮﺳـﺶ
ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ،ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭﺳـﻲ ﻭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺣـﺎﻣﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﺳـﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴـﺪ ﺳـﺘﺎﺭﻱ،
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﺷـﺎﻫﺮﺥ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﻭﻓـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۳۹-۴:

 -۴۲۷ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣـﻞ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ :ﻭﻳـﮋﻩ ﻛﻠﻴـﻪ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
)ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﻱ ،ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﺑﺮﻕ ﻭ .(...
ﻓﺮﺯﺍﻡ ﻓﺘﺢﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻋﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
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  ۲۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۵۸-۵:
آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۴۲۸ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺰﻳﺰﻱﻗﻬﺮﻭﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ- .
 ۲۲۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۴۱۶-۲:

 -۴۳۴ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭ )ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ(.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩﺷﻮﺭﻛﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱ ﭘـﻮﺭ ،ﻣﻮﻧـﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗـﻲ ،ﻭﺣﻴـﺪ
ﺍﺑﺮﻱ ﺳﺮﻧﺴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۵۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۵۳-۱:
 -۴۳۵ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﻌﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۴۷-۲:

ﻫﻨﺪﺳﻪ
۵۱۶

 -۴۲۹ﻫﻨﺪﺳﻪ ).(۲
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻒﺧﻄﻴﺒﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻒﺧﻄﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۵۷-۷:
اﺣﺘﻤﺎﻻت و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي
۵۱۹

 -۴۳۰ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻮﺍﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﺋﻤﻪ)ﻉ( ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۶-۵۴-۴:
 -۴۳۱ﺁﻣﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۲۸۳-۴:

ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۲۰

 -۴۳۶ﺻﻨﻌﻪ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻱ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺮﻳﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ،ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﻴﮓﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﻭ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﻠﻚ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۱۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۲۵۸-۱:

 -۴۳۷ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﺠﻮﻡ.
ﻫﺎﻧﻮ ﻛﺎﺭﺗﻮﻧﻦ ،ﻫﻴﻜﻲ ﺍﻭﺟﺎ ،ﻛﺮﻭﮔﺮ ،ﻣﺎﺭﻛﻮ ﭘﻮﺗﺎﻧﻦ ،ﻛﺎﺭﻝ ﺟﻲ .ﺩﻭﻧﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻛـﺎﻣﺒﻴﺰ
ﺧﺎﻟﻘﻲ ،ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻲﻧﺴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺫﻛﺎﻭﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ.
  ۳۴۲ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۲۷-۷:
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي رﻳﺎﺿﻲ
۵۲۶

 -۴۳۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ )ﺻﻨﺎﻳﻊ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺟﺎﻧﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻃﻴﺒﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴـﺪ ﺭﻭﺷـﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺠﺘﺒـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﮋﺍﺩ
ﺷﻮﺭﻛﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﺎﻥ۲۸۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۶۴۰-۶:

 -۴۳۸ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻥ.
ﺍﻣﻴﺮ ﻳﺰﺩﻳﺎﻥ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺭﺿﺎﻋﻠﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻭﺛـﻮﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۳۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۷۶-۹:

 -۴۳۳ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻـﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۵۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۴۰-۷:

 -۴۳۹ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺫﻭﻗﻴﺎﻥ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۱۷-۲:
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۷۶-۰:
 -۴۴۰ﻧﺠﻮﻡ ﮊﺋﻮﺩﺯﻱ.
ﺍﻣﻴﺮ ﻳﺰﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۹۱-۲:

 -۴۴۷ﻓﻴﺰﻳﻚ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﻴﻼﺩ ﺧﻮﺷﺨﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۵۲-۳:

ﮔﺎﻫﺸﻤﺎري
۵۲۹

 -۴۴۱ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻴﻌﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۴۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۴۶۱-۹:
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۴۴۲ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) ۱ﻭ  (۲ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺳـﺪﺍﻟﻬﻲ ،ﻧﺼـﺮﺍﷲ ﺍﻓﺎﺿـﻞ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﺣﺴـﻴﻦﭘـﻮﺭ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻓﺮﻗﺎﻧﻲﻓﺮ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧﻮﺭﻱ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻧﻴﻚﭘﻮﺭﭘﻴﻠﻪﻭﺭﺩ،
ﺭﻭﺑﻦ ﻫﻮﺍﻧﺴﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۸۵-۱:
 -۴۴۳ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) ۱ﻭ  (۲ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺍﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴـﻴﻦﭘـﻮﺭ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻓﺮﻗـﺎﻧﻲﻓـﺮ ،ﭘﻴﻤـﺎﻥ
ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﻲ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧﻮﺭﻱ ،ﺭﻭﺑﻦ
ﻫﻮﺍﻧﺴﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۸۶-۸:
 -۴۴۴ﻓﻴﺰﻳﻚ  ۱ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺳﺎﻝ .۹۳
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۹-۰:

 -۴۴۸ﻓﻴﺰﻳﻚ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﻴﻼﺩ ﺧﻮﺷﺨﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۵۲-۳:
 -۴۴۹ﻓﻴﺰﻳﻚ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﻴﻼﺩ ﺧﻮﺷﺨﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۵۲-۳:
 -۴۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳـﻚ ) (۲ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ :ﻛﻨﻜﻮﺭﻫـﺎﻱ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ )ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  ۵۳ﺗﺎ " (۸۴ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ".
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺍﻓﺎﺿﻞ ،ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﺯﻳـﺎﺭ ،ﺳـﺎﺭﺍ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﺳـﭙﻬﺮ ،ﭘﻴﻤـﺎﻥ
ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴـﺎﻧﻲ ،ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧـﻮﺭﻱ ،ﺭﻭﺑـﻦ ﻫﻮﺍﻧﺴـﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۴۲-۴:
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪات
۵۳۱

 -۴۵۱ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻛﺴﻨﺪﺭﻱﻗﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻭ ﭼﺎﭖ ۵۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۲۵۲-۷:
ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

 -۴۴۵ﻓﻴﺰﻳﻚ  ۱ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺳﺎﻝ .۹۳
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۹-۰:
 -۴۴۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﻫﺎﺩﻱ ﺣﻤﺰﻩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۵۳۷

 -۴۵۲ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ :ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺒﺎﻏﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺘﻘﻲ ﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﺶﭘﮋﻭﻫـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۱۲۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۱۸-۵:
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ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻮﻳﻦ
۵۳۹

 -۴۵۳ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺵﻋﻤﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ
ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺻﻴﺎﺩ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۹-۳۷-۷:

 -۴۶۰ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۳۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۸۵-۱:
 -۴۶۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸:

ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۴۵۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺒﻨﻢ ﺷﻜﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۱۱-۹:
 -۴۵۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۶۷-۶:
 -۴۵۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۶۷-۶:
 -۴۵۷ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸:
 -۴۵۸ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸:
 -۴۵۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸:

 -۴۶۲ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸:
 -۴۶۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰:
 -۴۶۴ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰:
 -۴۶۵ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰:
 -۴۶۶ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻭﻳﮕـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۴۸-۰:
 -۴۶۷ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻭﻳﮕـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۴۸-۰:
 -۴۶۸ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
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ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻭﻳﮕـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۴۸-۰:
 -۴۶۹ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻭﻳﮕـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۴۸-۰:

ﻣﻌﺪنﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۴۹

 -۴۷۴ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۴۶-۱:
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۴۷۰ﺷﻴﻤﻲ ) ۲ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ(.
ﻧﻴﻤﺎ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻧﺎ ﻧﺎﺻﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭ -.
ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠــﻲ ﺳــﺒﺰ  ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۶-۸۴-۶:
 -۴۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺷـﻴﻤﻲ ) (۱ﺳـﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ۶۰۰ :ﭘﺮﺳـﺶ
ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ....
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺷﻪ ،ﺍﻋﻈﻢ ﺣﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺳﺘﻢﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤـﺪ ﮔـﻞﺩﻭﺳـﺖ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎﻭﻧﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻏﻔﺎﺭﺧﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ- .
 ۱۴۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۷۸-۳:
ﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮي و ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۴۱

 -۴۷۲ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻌﺎﺩﻝﻫﺎﻱ ﻓﺎﺯﻱ ﺳﻴﺎﻝ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎﻱ .MATLAB
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲﺳﻌﺎﺩﺕﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۶۳-۹:
ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد
۵۴۲

 -۴۷۳ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻃﺒﻴـﺐ ،ﺗﻴﻤـﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۳۵-۲۵-۲:

۵۵۱

 -۴۷۵ﺭﻳﺰﮔﺮﺩ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺁﺍﺱ ﮔﻮﺩﻱ ،ﺍﻥﺟﻲ ﻣﻴﺪﻟﺘﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺫﺭﻧﻴﻮﻧﺪ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻏﻼﻣﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼـﺎﭖ- .
 ۳۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۳۱۲-۶:

 -۴۷۶ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺳﺖ.
ﭘﻴﺘﺮﺗﻲ .ﻣﻴﻼﻧﻮﻭﻳﭻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳـﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ )ﺹ( ،ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻭﺭ ﺳﭙﺎﺳـﺪ- .
 ۳۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۱-۱۷-۸:
 -۴۷۷ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ :ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺳﺒﺰ.
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﻫﻨﺮﻱ ﻫﺎﺭﻳﻨﮕﺘﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺷﻤﺴﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷـﺎﺩ ﺭﺿـﻮﺍﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۱۷-۸:
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۴

 -۴۷۸ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺩﻭﻟﻴﻦ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ).(۱
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺩﻭﻟﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻴﮋ ۷۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۰-۴۵۷-۹:

 -۴۷۹ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺩﻭﻟﻴﻦ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ).(۲
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺩﻭﻟﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻴﮋ ۷۸۷ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۰-۴۵۸-۶:
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 -۴۸۰ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺮﺍﻣﺖ  -ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۲ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬـﻢ ﻭ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭﺱ،
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ.
ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺍﻣﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۹۴-۰:
 -۴۸۱ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ).(۱
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻇﻬﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۸۹-۳:
 -۴۸۲ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ).(۱
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻇﻬﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۸۹-۳:
 -۴۸۳ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ).(۱
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻧﺼﺮﻱ ،ﻛﻤﻴﻞ ﻧﺼﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻳﺪﺍ ﺁﺭﻳﺎﻓﺨﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﻃﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﺰ  ۴۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۶-۷۱-۶:
 -۴۸۴ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  ۱ﻭ  ۲ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ.
ﭘﺪﺭﺍﻡ ﻓﺮﻫﺎﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۴۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۳۰-۸:
 -۴۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )) (۱ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ( ﺷـﺎﻣﻞ:
 ۱۶۰۰ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ....
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ- .
 ۲۶۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۷۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۵۰-۹:

ﺗﻜﺎﻣﻞ و ژﻧﺘﻴﻚ
۵۷۵

 -۴۸۷ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻣﻨﺪﻟﻲ.
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻧﺼﺮﻱ ،ﻛﻤﻴﻞ ﻧﺼﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻳﺪﺍ ﺁﺭﻳﺎﻓﺨﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ ۳۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۶-۵۵-۶:
ﻋﻠﻮم ﮔﻴﺎﻫﻲ
۵۸۰

 -۴۸۸ﺍﻃﻠﺲ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﻴﺎﻩﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺧﻮﺳﭗ ﻛﻮﺋﺮﺩﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﻣﺴﮕﺮﭘﻮﺭ؛ ﺳﻴﺪﻩﺣﻤﻴﺮﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫـﺮﺍﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺻﻔﻮﻱ ﺳﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺒﻴﺐ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۸۶۱-۴:
ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

 -۴۸۹ﺳﻴﺘﻮﮊﻧﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻣﻴﺪﻱ ،ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻴﺸﺎﻩ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﺎﻣﺎﻥﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۹۰۵-۱:
ﺗﺎﻟﻮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎ
۵۸۹

 -۴۹۰ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ.
ﻧﺪﺍ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﺭﻭﻳﺎ ﻏﻔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺷـﻜﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ
)ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ( ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۳۷-۹:
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن
۵۹۵

 -۴۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ ) :(۲ﺳـﺎﻝ ﺳـﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ
 ۲۰۰۰ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ....
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺷﺠﺎﻉﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﺟﻠﻴﻞ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۳۶۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۰۹-۷:

 -۴۹۱ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﻣﺼﺪﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻙﭘﻨﺪﺍﺭ ۵۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۹۶-۲-۰:
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ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۴۹۲ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺮ :ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﻭﺱ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ ،ﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪﺭﻱ ،ﺷﻨﺘﻴﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲﺍﺳﻔﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۸۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۱۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۴۳-۶:

 -۴۹۳ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ :ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﻔﻨﺪ .۱۳۸۸
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣﻴـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۶-۰۱-۰:
 -۴۹۴ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ :ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ .۱۳۹۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ
ﻣﻴﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۶۱-۰:
 -۴۹۵ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻭﺳـﺎﺯﻱ ﻣﻴـﺮ :ﺟﻬـﺖ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﮋﺩﻩ ﻣﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﻗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴـﺮ۴۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۶۹-۶:

 -۴۹۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۲ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺯﺍﻕ ﺍﻑ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﻳـﺮﺝ ﺭﺍﮔـﺮﺩﻱﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۵۷-۵:

 -۴۹۹ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ  -ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺐ ﻧﻴﺎ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺧﺸﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ۳۵۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۲۲-۱:

 -۵۰۰ﻧﺎﻣﻮﺍﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ )ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠـﻲ ﺭﺿـﺎ ﺷـﺎﻩ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺣﺒﻠـﻪ ﺭﻭﺩ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۶۴-۸۵-۷:

 ۱۹۵۱ -۵۰۱ﭘﺮﺳــﺶ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨــﻪﺍﻱ ﺩﺍﺧﻠــﻲ ﺁﺯﻣــﻮﻥﻫــﺎﻱ ﭘــﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺭ ﻭ
ﭘﻴﺶﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۷۶ﺗﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻳﺰﺩﻳﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻧﻴﻠﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ۳۳۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۷-۳۲۲-۴:

ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۶۱۱

 -۴۹۶ﺩﺭﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛـﺮﻡﺷﻨﺎﺳـﻲ ،ﺍﻧﮕـﻞﺷﻨﺎﺳـﻲ ،ﺣﺸـﺮﻩﺷﻨﺎﺳـﻲ ،ﻗـﺎﺭﭺﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ ،ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻣﻘﻴﻢﭘﻮﺭﺑﻴﮋﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۷۶-۴:

 -۵۰۲ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۴-۳:

 -۴۹۷ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﺭﻗﻴﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻓﺮﻳﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ
ﻛﻤــﺎﻝ ۶۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۴۲-۵۳-۶:

 -۵۰۳ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻥ ﻛﻮﺋﻴﺮﺍ  :۲۰۱۳ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺟﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۲۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۴۳-۸:
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ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۵۰۴ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﺩﻭﻱ ﻗﻠﻢ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۱۳-۱۰-۸:
 -۵۰۵ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﺎﻳﺘﻮﻥ ،ﮔﺎﻧﻮﻧﮓ ،ﻟﻮﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ....
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱﺭﻭﺣﺎﻧﻲ؛ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪﺭﻱ ،ﺑﻬﻨﻮﺩ ﺷـﺎﻫﻲ ،ﻧـﺮﮔﺲ
ﺑﻠﻮﭺ ،ﺭﺧﺴﺎﺭﻩﺳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻘﻴﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ  ،ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﭘـﻮﺭ؛ ﺗـﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼـﻮﺭ
ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۷۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۳۴-۴:
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي

 -۵۱۰ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻭﺳـﺎﺯﻱ ﻣﻴـﺮ :ﺟﻬـﺖ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ .۱۳۷۷ - ۱۳۸۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﺷﻴﺪﺍ ﻧﺠﻔﻲ ،ﺷﺎﺭﻭﻧﺎ ﺭﻳﺤﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣﻴـﺮ۸۱۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۶-۰۲-۷:
 -۵۱۱ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ ﺷﺎﻫﺮﺧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(۲۰۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۲۷-۰:
 -۵۱۲ﻣﻴﻮﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻴﺎﺏ ﻧﻮﻳﻦ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۸-۱۲-۶:

۶۱۳

 -۵۰۶ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۲۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۵۲۱-۳:

 -۵۰۷ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ :ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ.
ﭘﺘﺎ ﺑﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﻴﻚﺑﺨﺶ ،ﻋـﺎﺩﻝ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ ،ﺍﺭﺩﺷـﻴﺮ ﻇﻔـﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺘـﺮﺍ
ﻃﻮﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ( ۱۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۹۴-۵:

 -۵۰۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺳﺎﻟﻢ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺒﻴﺐﺍﻟﻬﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻟﺮﻧـﮋﺍﺩ
 -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۱۵-۷:
داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن
۶۱۵

 -۵۰۹ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻴـﺎﺏ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۸-۱۱-۹:

 -۵۱۳ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻴﺎﺏ ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻮﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۸-۱۰-۲:
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
۶۱۶

 -۵۱۴ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﺟﺎﻭﺗﺰ  -ﺯﻳﻨﺴـﺮ  -ﻣـﻮﺭﻱ  -ﺑـﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ....
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻌﻈﻤﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻓﻴﺎﺽﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻄﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﺭﻫﺒـﺮ ،ﺑﻬـﺰﺍﺩ ﺍﻟﻬـﻲ،
ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﺭﻫﺒﺮ ،ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺎﻟﻚﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣﻴـﺮ- .
 ۵۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۱۱-۳-۶:

 -۵۱۵ﺍﻃﻠﺲ ﺧﻮﻥﺷﻨﺎﺳﻲ = .Hematology atlas: Cell description
ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺼﺮﻱ ،ﻛﺎﻭﻩ ﻃﺎﺭﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺁﺑﺮﻭﻥ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﺁﺗﺸـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۱-۱:
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 -۵۱۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ.
ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﻟﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۱۶۷-۳:

 -۵۱۷ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺭﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱﮔﺮﺟﻲ ،ﻛﺎﻭﻩ ﺟﻌﻔـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۹۲-۶:

 -۵۲۳ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺿﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﺳﻠﻴﻤﻲﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۴۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۰۶-۳:
 -۵۲۴ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﻲﺧﻮﺍﺑﻲ.
ﺍﻳﺰﺍﺑﻞ ﺗﻮﻳﻮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺛﺎﺑﺖﻧﮋﺍﺩ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻣﺮﺳـﻞ.
  ۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۲۵۹-۷:

 -۵۱۸ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ.
ﻧﮕﺎﺭ ﺳﺠﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۹۰-۲:

 -۵۲۵ﻛﺸﻒ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻧﺠﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻧﺞ.
ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺁﻧﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺩﻫﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻳﺮﻩ ۶۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۳۹-۳۵-۹:

 -۵۱۹ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ.
ﻣﻮﻧﺎ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺸﺮ ﻃﺒﻴﺐ ۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۳۸-۱۳۱-۶:

 -۵۲۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۸۱-۴:

 -۵۲۰ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ! ﺧﻨﺪﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺧﻨﺪﻩ.
ﻣﺎﺩﻥ ﻛﺎﺗﺎﺭﻳﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫـﺮﺍ ﺟـﻮﺍﺩﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ
ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۳۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۱۲-۱۱۴-۷ :

 -۵۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۸۲-۱:

 -۵۲۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻓﻮﺑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺠﻮﻳﺎﻥ.
ﻣﺠﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﻠـﻮ ،ﺻـﻤﺪ ﺣﻤﻴـﺪﻱ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﺷـﻴﺮﻭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ
)ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ( ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۲۵-۶:
 -۵۲۲ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧـﻮﺍﺑﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۹۹-۹:

 -۵۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻗﻮﻳﺪﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۸۳-۸:

 -۵۲۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻗﻮﻳﺪﻝ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۸-۰:
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 -۵۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۹-۷:

 -۵۳۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۹۰-۳:

 -۵۳۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۹۱-۰:

 -۵۳۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۲۲۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۹۲-۷:

 -۵۳۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺩﻫــﻢ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۹۳-۴:

 -۵۳۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۸-۱:

 -۵۳۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۹-۸:

 -۵۳۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۰-۴:

 -۵۴۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۱-۱:

 -۵۴۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۲-۸:

 -۵۳۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۱۹۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۶-۷:

 -۵۴۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺠﺪﻫﻢ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۳-۵:

 -۵۳۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۷-۴:

 -۵۴۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۴-۲:
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 -۵۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻴﺴﺎﺩﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۵-۹:

 -۵۴۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺭﺿﺎ ﺟﺎﻣﻌﻲﻣﻮﻳﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۹۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۵۶-۶:

 -۵۴۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺭﺿﺎ ﺟﺎﻣﻌﻲﻣﻮﻳﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۶-۴:

 -۵۴۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ.
  ۱۴۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۷-۱:

 -۵۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۹۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۸-۸:

 -۵۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۴۶ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۹-۵:

 -۵۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۲۰-۱:

 -۵۵۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۲۱-۸:

 -۵۵۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ،ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺍﺑﻄﺤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۲۲-۵:

 -۵۵۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ،ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺍﺑﻄﺤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۲۳-۲:

 -۵۵۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ،ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺍﺑﻄﺤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻲ
ﺍﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۲۴-۹:

 -۵۵۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۲۹۵-۴:

 -۵۵۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۲۹۶-۱:
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 -۵۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۲۹۷-۸:

 -۵۶۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۷-۵:

 -۵۵۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۲۹۸-۵:

 -۵۶۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۸-۲:

 -۵۵۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺷﺸـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۲۹۹-۲:

 -۵۶۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۹-۹:

 -۵۶۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺘﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۳-۷:

 -۵۶۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۰-۵:

 -۵۶۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﺸـﺘﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۴-۴:

 -۵۶۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۲-۱:

 -۵۶۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۵-۱:

 -۵۶۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۳-۸:

 -۵۶۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۶-۸:

 -۵۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺪﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۴-۵:
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 -۵۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﺠـﺪﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۵-۲:

 -۵۷۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۱-۴:

 -۵۷۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۶-۹:

 -۵۷۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۲-۱:

 -۵۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺘﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۷-۶:

 -۵۸۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۳-۸:

 -۵۷۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۸-۳:

 -۵۸۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۴-۵:

 -۵۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۸-۴:

 -۵۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۵-۲:

 -۵۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۷۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۹-۱:

 -۵۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻲ ﺍﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۶-۹:

 -۵۷۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻲ ﺭﻫﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۰-۷:

 -۵۸۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ۶۰ﻣـﻴﻦ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑـﻮﺭﺩ ﺗﺨﺼﺼـﻲ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻋﺎﻟﻴﻪ ﭘﻮﺭﺩﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ ﺩﻫﻘـﺎﻥﻣﻨﺸـﺎﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺸﺮ ﻃﺒﻴـﺐ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۳۸-۱۳۰-۹:

 -۵۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻤـﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﭘـﺬﻳﺮﺵ
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺷﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃـﺐ- .
 ۱۰۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۹۷-۱:

 -۵۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻮﺭﺩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ .۹۲
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۳-۶:

 -۵۹۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ  D.B.Tﭘﺮﻭﻓﻴﺖ .۲۰۱۳
ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡﺳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﺎﺩﻳﺎﻥﺭﺿﻮﻱ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷﻴﺦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۵۵-۱:

 -۵۹۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻧﻮﻳﻞ .۲۰۰۹
ﻣﻬﺴﺎ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۵-۰:
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 -۵۸۷ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ.
ﺭﺟﺐ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ  -.ﻗﻢ :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺳﺒﺰ ۲۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۵-۸۹-۳:

 -۵۹۳ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻧﻔﻮﺭﺙ :ﺯﻧﺎﻥ.
ﭘﺮﻱ ﺧﺪﺍﻡ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۷-۴:

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ
۶۱۷

 -۵۸۸ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻲﺩﻧﺪﺍﻥ ﺯﺭﺏ .۲۰۱۳
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۴۹-۰:

 -۵۸۹ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ).(The first
ﺍﻣﻴﺮ ﻳﺎﻭﺭﻱ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۷۴-۰:

 -۵۹۰ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻴﺮ .۹۲
ﺳﺤﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۸۹-۴:
)first

 :(Theﺣﻞ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ

 -۵۹۴ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ.
ﻟﻮﺭﺍ ﺭﺍﻳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈﻢ ﺳﻴﺎﻩﭘﺸﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﻧـﻮﺭ
ﺍﻣﻴﺪ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۵-۰:

 -۵۹۵ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ....
ﺍﺳﺘﻴﻮ ﻛﺪﻝ ،ﻣﺮﻱ ﻣﻜﻮﺭﺩ ،ﻫﺎﻳﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺮﻛـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻛﺒـﺮ
ﺑﻬﺮﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﻧـﻮﺭ ﺍﻣﻴـﺪ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲-۰۸-۱:

 -۵۹۶ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻢ )ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻏﻴﺮﺍﺭﺍﺩﻱ ﻣﻬﺒﻞ(.
ﺳﺎﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻤﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ.
  ۱۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۶-۴۸-۱:
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

 -۵۹۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ  AUTOCADﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻤﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۵۲-۳:

 -۵۹۸ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺍﻡ .ﻭﺍﻳﺖ.
ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻘﺎﻳﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۴۹۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۰۷-۳:
 -۵۹۹ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺮﻳﺘﺮ.
ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭﻱ ،ﺍﺣﻤــﺪ ﺟﻤﻌــﻪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧــﻮﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۵-۱۲۱-۴:

 -۶۰۰ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .DEFORM
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻴﺎﻥ.
  ۶۷۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۷-۰۴۳-۱:
 -۶۰۱ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ]ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ[.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻫﻼﻧﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ
ﺩﺍﻧﺶ ۵۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۱-۴:

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۶۰۲ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺗﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۰۹۴-۸:

 -۶۰۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲﺍﻣﻴﻦ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻬﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘـﻮﺭﻓﺮﺩ ،ﻣﺤﻤـﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻـﺎﺩﻗﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ۴۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۶۰۴ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﻴﻞ ﺳـﻮﺧﺘﻲ =
.of fuel cell technology
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ۱۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۳۱-۷:
Investigation and evaluation

 -۶۰۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻲ :ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺁﺳﺎﻧﺴـﻮﺭ ،ﺑـﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ).(۴
ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺁﺭﺵ ﻧﺼﻴﺮﻱﻃﻮﺳﻲ ،ﺍﻳﺮﺝ ﻓﺼـﻴﺤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۲۰۵-۶:

 -۶۰۶ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻭﻓـﺎﺧﻮﺍﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻨﺎﺯﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﺻـﺒﻮﺭ ،ﻧﻮﺷـﻴﻦ
ﭼﻨﮕﻴﺰﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﻧـﻮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۳۶-۵-۴:

 -۶۰۷ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺴﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ.
ﻫﺎﺭﺍﻟﺪ ﻫﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻱ ﻣﻌﻴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻼﻟﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﻤﻴﺮ ۴۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۱۷-۴-۰:
 -۶۰۸ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ .Pc.Assemble
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۲۹-۸:
 -۶۰۹ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ :ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ،ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ،ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﭘﻠﻴﻤـﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺍﻧـﺮﮊﻱ:
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ....
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺧﺪﺍﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۸۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
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 ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۳-۸:

 -۶۱۰ﻣﺒــﺎﻧﻲ ﺁﺳﺎﻧﺴــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﺸــﻲ ﻭ ﻫﻴــﺪﺭﻭﻟﻴﻚ :ﻣﺒــﺎﻧﻲ ﻭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟــﺰﺍﻱ
ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﺸﻲ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ،ﭼـﻚﻟﻴﺴـﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳـﻲ ﺁﺳﺎﻧﺴـﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﺸـﻲ ﻭ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺮﻣـﻲ ،ﺁﻧﺘـﻮﻧﻲ ﺁﻧـﺪﻭﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۷۲-۱:

 -۶۱۱ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻴﺒﺮﻧﻮﺭﻱ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ( ۲۶۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۳۲-۴:

 -۶۱۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ )(۲
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧـﺮﺩﺍﺩ  -ﺷـﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺏ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۵۲-۷:

 -۶۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ :AC
ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ....
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۵۴-۱:

 -۶۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ :DC
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۱۴۳-۹:

 -۶۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﺍﺩﻳـﻮ
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧـﺮﺩﺍﺩ  -ﺷـﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ ﺑـﺎ

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺏ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۵۰-۳:

 -۶۱۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ :ﺭﺷﺘﻪﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﻜﻨﻴﻚ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۹۹-۲:

 -۶۱۷ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﻭ ﭘﻤﭗ :ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨـﮓ
ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﻭ ﻣﺜﺎﻝﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۷۱-۴:

 -۶۱۸ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﻞﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪﻭﺱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱﺍﺻﻞﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۰-۱۸۲-۵:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺑﺴﺘﻪ
۶۲۲

 -۶۱۹ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲﺳﻨﺠﻲ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺭﺷﻮﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ- .
 ۳۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۴۸-۵:

 -۶۲۰ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﺍﻓﺸﺎﺭﻱ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺰﻳﺮﺋﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻛﺒﺮﻳﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺟﻨـﻮﺏ( ،ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۷۰۸-۹:
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 -۶۲۱ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺍﻣﻴـﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺗــﺪﺑﻴﺮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۴-۱۰-۱:
 -۶۲۲ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥﻛﺎﺭﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺱﺯﺍﺩﻩﺷﻬﺮﻱ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗﺎﺩﺭﻱ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺁﻭﺍ- .
 ۲۷۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۵۸-۷۸-۳:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ و درﻳﺎﻳﻲ
۶۲۳

 -۶۲۳ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  GPSﺩﺭ .Geo office
ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮﻗﺎﺳﻢﭘﻮﺭ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺮﺍﺑﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۱۷۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۶۶-۰:

 -۶۲۷ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ .FRP
ﺟﻲ.ﺟﻲ ﺗﻨﮓ ،ﺟﻲ.ﺍﻑ ﭼﻦ ،ﺍﺱ.ﺗﻲ ﺍﺳـﻤﻴﺖ ،ﺍﻝ ﻻﻡ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺑﺎﺑـﺎ ،ﺍﺣﻤـﺪ
ﻣﻴﺮﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۷۴-۵:

 -۶۲۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻳﺰﺷﻤﻊﻫﺎ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻴﺎﺯﻱ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻘﻘﻲ ،ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩﺧﺎﻧﻲ  -.ﺯﻧﺠـﺎﻥ :ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻧﻴـﺎﺯﻱ- .
 ۲۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۸۶۷۷-۱:
 -۶۲۹ﺳﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﻣﺎﺭﻳﻮﺟﻮﺭﺝ ﺳﺎﻟﻮﺍﺩﻭﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮔﻼﺑﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۳۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۶۲۱-۲:

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
۶۲۴

 -۶۲۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﺑﺘﻨـﻲ ﺩﺭ
.structural detailing
ﺳﻬﻴﻞ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۶۱-۵:
AutoCAD

 -۶۲۵ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻞ ﺩﺭ  :CSI BRIDGEﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩﺍﻱ ﭘﻞ ،ﺑﺎﺭﮔـﺬﺍﺭﻱ
ﭘﻞﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﺮﺷﻪﻫﺎﻱ ﭘﻞ ،ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ....
ﺳــﻴﻨﺎ ﻗﺎﺳــﻤﻲﺍﺣﻤﺪﺳــﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧــﻮﺁﻭﺭ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۸۶-۸:

 -۶۲۶ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺮﺯﻩﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻭﺗﺮ ،ﻋﻠﻲ ﻗﻤﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۸۴-۴:

 -۶۳۰ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺭﻭﺩﺭﻳﮕﺲ ﺁﻧﺪﺭﻳﻮﻟﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺪﻳﺤﻴﻲ ﺭﻭﺣـﺎﻧﻲ ۱۳۵۸ ،ﻣﺤﻤﺪﺩﻭﺳـﺖ،
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ
)ﺹ( ۵۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۱-۱۴-۷:
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۹

 -۶۳۱ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻛﻨﺖ ﻣﺎﻧﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﻬﺮ ﻧـﻮ- .
 ۲۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۳۶-۲-۳:
 -۶۳۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ .PLC simatic step 7
ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺮﻳﺒﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻏﺮﻳﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﺮﺍﻓﻲ ،ﻧﺠﻤـﻪ ﻣﺸﻜﺒﺎﺭﺑﺨﺸﺎﻳﺸـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺁﻓﺮﻧـﮓ ۷۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۵۹۶۸-۷-۹ :
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 -۶۳۳ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ.
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺰﻣﻲ ،ﻧﮕﻴﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﻧـﻮ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۳۶-۱-۶:

 -۶۳۴ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ.
ﻫﺎﻧﺰ ﺭﻳﻜﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﻧﺰﺍﺩﻱﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺰﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﻧﻮ۲۹۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۳۶-۷-۸:
آﺳﻴﺒﻬﺎ ،آﻓﺘﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
۶۳۲

 -۶۳۵ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﭘﺎﻙﭘﻨﺪﺍﺭ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۹۶-۰-۶:

 -۶۳۹ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻮﻃﻴﺎﻥ ،ﺟﻮﺍﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۳۵-۲:
ﺷﻜﺎر ،ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
۶۳۹

 -۶۴۰ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱﭘﺮﻭﺭﻱ.
ﺭﻡ ﺳﻲ ﺑﻮﺟﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻥ -.
ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۴۴-۱:
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
۶۴۱

ﻓﺮآوردهﻫﺎي زراﻋﻲ
۶۳۳

 -۶۳۶ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ :ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﺍﺭﻓـﻊ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺟﺰﺍﻳـﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦ ﺁﻭﻳـﺰ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۱۶۷-۲:
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺑﺎغ(

 -۶۴۱ﺧﻮﺭﺍﻙﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻱ  -.ﻳﺎﺳﻮﺝ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻧﺎ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۸-۶۶-۵:
 -۶۴۲ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﭘﺰﻱ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻣﺮﺳﻞ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۱۴۸-۴:

۶۳۵

 -۶۳۷ﭘﺮﻭﺭﺵﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﺎﺭﭺ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺻﺪﻓﻲ.
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻓﻠﻜﻴﺎﻥ ،ﺣﺴﻦ ﺁﺫﺭﻭﻥ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﻛﺮﻣـﻲ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﻓـﺮﺝﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۱۸۴-۵:
داﻣﭙﺮوري
۶۳۶

 -۶۳۸ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻃﻮﻃﻴﻬﺎﻱ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ.
ﮔﺮﮒ ﮔﻠﻨﺪﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺩﺭﺑﻨﺪﻱ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۲۸-۵-۱:

ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۶۴۶

 -۶۴۳ﺍﻟﮕﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﻟﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ :ﻧﺎﺯﻙﺩﻭﺯﻱ :ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻝﻫـﺎﻱ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻠﻮﺍﺭ ،ﺭﺳﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﺎﻳﻪ )ﺍﻭﻟﻴﻪ( ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ.
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺗﻪ ﺍﺷﺘﻴﮕﻠﺮ ،ﻟﻮﺋﻴﺰ ﻛﺮﻭﻟﻮﭖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﺮﻩ ﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄـﺮﻩ۱۸۰ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۶۸۵-۰:
ﺑﭽﻪداري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺰل
۶۴۹

 -۶۴۴ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪﻥ.
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ﺁﺩﻝ ﻓﻴﺒﺮ ،ﺍﻟﻴﻦ ﻣﺰﻟﻴﺶ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳـﻌﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻛﺮﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﻴـﺪ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۱-۲:

 -۶۴۵ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﮔﺎﺭﺑﺮ ،ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺩﺍﻧﻴﻠﺰﮔﺎﺭﺑﺮ ،ﺭﻭﺑﻴﻦﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ ﺍﺳـﭙﻴﺰﻣﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﺻـﺎﺩﻗﻲ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﻴﺪ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۰-۵:
 -۶۴۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ.
ﺭﺍﺑﻴﻦ ﮔﻠﺪﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻳﺰﺩﺍﻧـﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺍﺭﻣﻐـﺎﻥ ﮔـﻴﻼﺭ ۲۴۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۹-۵۱-۹:

 -۶۴۷ﻧﻜﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺷﺎﺩ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﻭﺣﻴـﺪﻩ ﺣﺠـﻪﻓـﺮﻭﺵ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۲-۸۴-۱:

 -۶۴۸ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻓﻨﻮﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺮﻛﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻛﺮﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﻧـﻮﺭ
ﺍﻣﻴﺪ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۹-۸:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اداري
۶۵۰

 -۶۴۹ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺗﻲ ﻛﻴﻮﺳﺎﻛﻲ ،ﺟﺎﻥ ﻓﻠﻤﻴﻨـﮓ ،ﻛـﻴﻢ ﻛﻴﻮﺳـﺎﻛﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺟـﻮﺍﻫﺮﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻫﻦﺁﻭﻳﺰ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۰۴۸-۴:

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۸۳-۹۹-۵:
 -۶۵۱ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺎﻳﭗ ﺩﻩ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴـﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۵۳-۶۶-۲:
ﺣﺴﺎﺑﺪاري
۶۵۷

 -۶۵۲ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺭﻫﻨﻤﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۱-۹:
 -۶۵۳ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ.
ﺍﻋﻈﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻭﻟﻲﺍﻟﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨـﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸـﻮﺭ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۲۳-۸:
 -۶۵۴ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺳﻌﻴﺪ ﭘﺎﻛﺪﻝ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﮋﺍﺩ ﺷـﻮﺭﻛﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻـﺮ ﻓﺘـﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۰۰-۲:
 -۶۵۵ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺑﺮﻱﺳﺮﻧﺴﺮﻱ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۶۹-۲:
 -۶۵۶ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﺭﻉ ،ﺁﻣﻨﻪ ﺟـﻮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻓﻨـﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۲۰-۷:

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻜﺘﻮب
۶۵۲

 -۶۵۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺗﺎﻳﭗ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ( :ﺯﺭﻧﮕﺎﺭ .Word - InDesign -
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺗﺤﺎﺩ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۵۷ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ.
ﺁﻣﻨﻪ ﺟﻮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻈﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻓﻨـﻲ ﻭ ﺣﺮﻓـﻪﺍﻱ ﻛﺸـﻮﺭ- .
 ۲۷۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۲۴-۵:
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 -۶۵۸ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ :ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﷲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴـﺪ ﺍﺑـﺮﻱﺳﺮﻧﺴـﺮﻱ،
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﻲ ،ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧـﻮﺍﺑﻲ ،ﻣﻮﻧـﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗـﻲ ،ﻧﻌﻴﻤـﻪ ﺭﻣﻀـﺎﻥﻋﻼﻗـﻪﺑﻨـﺪ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۰۵-۷:

۶۵۸

 -۶۶۴ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﺭﻳﺴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ :ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺭﻧﺪﻱ ﮔﻴﺞ ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﻧﺎﻗﻠﻢ ۱۵۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۷-۰۰-۰:

 ۲۰۰۰ -۶۵۹ﺳﻮﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۶۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۱۷-۶:

 -۶۶۵ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ) (GMATﺷﺎﻣﻞ :ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺯﻣﻮﻥ ....
ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۸۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۱۳۸-۴:

 -۶۶۰ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ :ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﺗﺮﻫـﺎﻭﺱ ﻛـﻮﭘﺮﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻗﺎﺳـﻢ ﺑﻮﻟـﻮ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣـﺪﺍﺣﻲ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓــﻪﺍﻱ ﭘــﺎﺭﺱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺑــﻮﺭﺱ )ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ
ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻮﺭﺱ( ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۹-۶۴-۲:

 -۶۶۶ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺮﻱ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ ،ﻭﻳﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻱﺳﺒﻪﻛـﻼﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺳﻴﻢ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۸-۵۷۰-۰:

 -۶۶۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺍﺻـﻮﻝ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ )(۲
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ :ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺧـﺮﺩﺍﺩ  -ﺷـﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻡﺏ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۸-۰:

 -۶۶۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ:
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۹-۷:

 -۶۶۳ﻧﺎﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺭﺱ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻃـﻼﻉﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻮﺭﺱ( ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۹-۶۲-۸:

 -۶۶۷ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ :ﺭﺍﻩﺣﻠﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎﻱ ﻫـﺮ
ﺭﻭﺯﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻠﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻠﻐـﺎﻥ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۴-۵۱-۶:

 -۶۶۸ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻲ(.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﻤﺪﻟﻮ ،ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻭﺣﺪﺕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴـﺪ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ،
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻳﻼﻧﻠﻮ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳـﻴﻦ ﻣﺤﻤـﻮﺩ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۶-۲۴-۳:
669-GMAT.

ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺴﻴﺢﺧﻮﺍﻩ ،ﻣﻬﺴﺎ ﭘﻮﺭﺭﻣﻀﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۶۴-۷:

 -۶۷۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻚ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻟﻴﺰﺍﺩﺍﻭﻧﻲ ﻣﺮﻳﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺗﻨﺎ ﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪﻧﮋﺍﺩﺍﻭﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺘﻪ- .
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 ۹۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۳-۶۳-۴:

 -۶۷۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﻄﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۶۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۶-۱:
 -۶۷۲ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ :ﺭﺍﻩﺣﻠﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻱ.
ﻟﻮﻳﺪ ﺑﺮﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺭﮊﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻠﻐﺎﻥ ۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۴-۵۴-۷:
 -۶۷۳ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻭﺳﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻘﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻪ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۱-۹۴-۱:

 -۶۷۴ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼـﻪ ) (IMSﺍﺯ ﺗﺌـﻮﺭﻱ ﺗـﺎ ﭘﻴـﺎﺩﻩﺳـﺎﺯﻱ =
.management system (IMS) from theory to implementation
ﺳﺮﻭﺵ ﺻﻔﺪﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۳۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۰۹۵-۵:
Integrated

 -۶۷۵ﻃﺮﺡﺭﻳﺰﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﺗﻘﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۱۸-۷:

 -۶۷۶ﻛﻠﻴﺪ ﭘﺮﻳﻤﺎﻭﺭﺍ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺯﻳﻨﺐ ﺩﻫﻨﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۴۰-۳:
 -۶۷۷ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺭﻛﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳـﺒﺤﺎﻥ- .
 ۲۳۳ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۱۵-۶:

 -۶۷۸ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﮔﻴﺘﻲ ﻛﺮﻳﻢ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺳﻴﻒ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ- .
 ۲۲۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۱۸-۵:

 -۶۷۹ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﭘﻲ ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ ،ﻣﺮﻱ.ﻛﻲ ﻛﻮﻟﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻜﺮ۷۶۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۱-۴-۶:

 -۶۸۰ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎﺭﺑﺎﺷﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۶-۲۲-۹:
 -۶۸۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ.
ﻋﻤﺎﺩ ﺷﻴﺨﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﻭﺣﻴـﺪ ﺍﺑـﺮﻱﺳﺮﻧﺴـﺮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۸۷-۶:

 -۶۸۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ .ITIL: ITIL & V3
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘﻴﺎﻥ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ ﻛـﺮﻳﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۰-۱۷۰-۲:

 -۶۸۳ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﺍﻱ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ.
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﺯﻏﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺸـﺮ ﻧﻘـﺪ ﺍﻓﻜـﺎﺭ  ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۱۵۳-۴:
 -۶۸۴ﻧﺴﺨﻪﻱ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ :ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﺎﺗﻠﺮ ،ﻫﺮﻣﺎﻭﺍﻥ ﻛﺎﺭﺗﺎﺟﺎﻳﺎ ،ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺳﺘﻲﻭﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺣﻴﺪﺭﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪﻧﮋﺍﺩﺍﻭﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﺘﻪ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۳-۴۳-۶:
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 -۶۸۵ﻫﻔﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﺎﻥ ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ ﻣﻮﺛﺮ.
ﺍﺳﺘﻔﻦﺁﺭ ﻛﺎﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺭﻧـﺎﻗﻠﻢ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۸۷-۹-۴:

 -۶۹۱ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻫﻲ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺁﻥ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺣﻤﻦ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻧـﻮﺭﻱﺯﺍﺩﮔـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻳـﺪﻩﻧﮕـﺎﺭ ۷۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۲۲-۳-۳:
رﻧﮓ و رﻧﮓزداﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۰

 -۶۸۶ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ.
ﺳﺠﺎﺩ ﭘﺮﮔﺮ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺁﻳﻴﻦﺟﻤﺸﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺪﻙ ﺍﻳﺴﺎﺗﻴﺲ ۶۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۱۴۳-۹:

۶۶۷

 -۶۹۲ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﺯﻳﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺸﺮﻭ ۴۱۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۴۴۹-۸-۹:
ﻣﺘﺎﻟﻮرژي
۶۶۹

 -۶۸۷ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ.
ﺳﺠﺎﺩ ﭘﺮﮔﺮ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺁﻳﻴﻦﺟﻤﺸﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺪﻙ ﺍﻳﺴﺎﺗﻴﺲ ۳۷۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۱۴۲-۲:

 -۶۹۳ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ،ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢﭘـﻮﺭ ،ﺻـﻤﺪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﻧﻈـﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻫﻮﺭﺳـﺖ ﺍ.
ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ،ﺑﺎﺭﻱ ﺍﻝ .ﻣﻮﺭﺩﻳﻜﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۴۹۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۰-۱۷۶-۴:

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت

۶۶۴

 -۶۸۸ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ.
ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۸۹۳-۱:

 -۶۸۹ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ.
ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺘﻴﺪﻩ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻔﻴﻌﻲﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﻩﻛﻮﺩﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭ  -.ﺭﺷﺖ :ﺩﺍﻧـﺶﭘـﺬﻳﺮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۲۵-۴۹-۶:
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ

۶۷۰

 -۶۹۴ﻃﺮﺡﺭﻳﺰﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻧﻴﻜﻮﻓﻜﺮ ،ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۸۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۱۴۴-۵:
ﻓﻠﺰﻛﺎري و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺰي
۶۷۱

 -۶۹۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .SYSWELD
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺭﻳﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺨﻦ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۵۲-۰۳-۴:

۶۶۵

 -۶۹۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .PV Elite
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺪﻙ ﺍﻳﺴﺎﺗﻴﺲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۰۲۹-۶:

 -۶۹۶ﺳﺎﭼﻤﻪﺯﻧﻲ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ.
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭﻳﺎﻥﻣﻄﻠﻖ ،ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﺩﺯﻓﻮﻟﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭﺣﺴﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﻧـﻮ.
  ۱۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۳۶-۴-۷:
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ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي
۶۹۰

۶۹۱

 -۶۹۷ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻮﻟﻪ ﺩﺭ .SAP
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﺠﻮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻫـﻮﺩ ﻧﺠـﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۳۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۷۷-۶:

 -۷۰۳ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻳﺪﺍﻟﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻـﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۳۵-۳:
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎص و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص

 -۶۹۸ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﻭﻳـﺮﺍﻳﺶ ﻧﺸـﺮﻳﺎﺕ ﻭ
ﻣﺒﺎﺣﺚ  ۲۱ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(.
ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩﺑـﺮﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۰۱-۱:

 -۶۹۹ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻳﺪﺍﻟﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻـﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۷۰۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۲-۸:

 -۷۰۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ:
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۵۵-۸:

۶۹۳

 -۷۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫـﺎﻱ
ﻓﻠﺰﻱ :ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۵۶-۵:
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
۶۹۶

 -۷۰۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ )ﺁﺏ ﮔﺮﻡ( :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻃﺮﺍﺡ ﻭ
ﻧﺎﻇﺮ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ،ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ.
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻫﺎﺩﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۹۴-۳:

 -۷۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺭﺷﺘﻪﻱ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۵-۹:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ،ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
۶۹۷

 -۷۰۲ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼـﺎﭖ ۳۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۱۰۹-۴:

 -۷۰۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ،ﺳـﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ
ﺟﺎﻧﺒﻲ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳﻲ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۰۳-۳-۶:

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 443ﭘﻴﺎﭘﻲ1095

56

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻨﺮ

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۳-۵:

۷۰۱

 -۷۰۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮ.
ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﻫﻴﻨﻴﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﻚﮔﻬﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﮔـﻪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۲۹-۱۱۷-۰ :
 -۷۰۹ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺟﺎﻥ ﻫﺎﺳﭙﺮﺱ ،ﺭﺍﺟﺮ ﺍﺳﻜﺮﺍﺗﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻳﻌﻘـﻮﺏ ﺁﮊﻧـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۳۲۴-۱:
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﻫﻨﺮ

 -۷۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﺘـﺮﻩ ﻭ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ :ﺭﺷـﺘﻪﻱ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۴-۲:
 -۷۱۵ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻧﻪ ﺁﺭﺗﻮﺭ )ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﻜﻴﺲ ﻭ ﺭﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ(.
ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺍﻣﻴﺪﺁﺫﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺟﻮﺍﺩﻱ ،ﺳـﻤﻴﻪ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ،ﺳـﻤﻴﻪ ﻳﻜﺘـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ ۵۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۶۶-۸۵-۸:

۷۰۲

 -۷۱۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﻒ ﺟﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﻫﻨﺮ ﻧـﻮ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻱ ﻣﻴﺮﺩﺷﺘﻲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۹۱-۲-۸:

ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۱

 -۷۱۶ﻣﻮﺍﺩ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﺍﺷــﺮﻓﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﭘﻮﻻﺩﺧــﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧــﻮﺁﻭﺭ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۱۷۵-۲:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي )ﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮ(
۷۱۱

 -۷۱۱ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ.
ﻛﻮﻳﻦ ﻟﻴﻨﭻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺰﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭ
ﭼﺎﭖ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۷۰۴-۲:

ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ
۷۴۱

 -۷۱۷ﻃﺮﺍﺣﻲﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺫﻫﻦ ﻃﻨﺰﭘﺮﺩﺍﺯ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻫﺎﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺎﺷﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬﺮ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۰۳۳-۵:

ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

 -۷۱۲ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﺍﮔﻮﺳﺖ ﺷﻮﺍﺯﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻄﻴـﻒ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۷۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۵۱۳-۹:

 -۷۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫـﺎﻱ ﺗـﺎﺭﻳﺨﻲ:
ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮﺩﺍﺩ  -ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  -ﺩﻱ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
۷۴۵

 -۷۱۸ﺁﺳﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﻧﻮ.
ﺭﺿﺎ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ۸۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۱۸-۸:
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ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﻋﻜﺲ
۷۷۰

 -۷۱۹ﻋﻜﺲ.
ﮔﺮﺍﻫﺎﻡ ﻛﻼﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺑﺪﻝ ،ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻐﺮﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۲۶-۱:
اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۱

 -۷۲۰ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒـﺮﺍﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳـﻲ ﺑﻴـﺪﺝ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳـﺪ ﻣـﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ،ﺍﻓﻖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۴-۵-۷:
آوازﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
۷۸۳

 -۷۲۱ﺁﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ  -ﺁﻭﺍﺯﺧﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺣﺴــﻦ ﺯﻧــﺪﺑﺎﻑ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺳــﻮﺭﻩ ﻣﻬــﺮ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۶-۵۴۶-۹:
ﺳﺎزﻫﺎي زﻫﻲ
۷۸۷

 -۷۲۲ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻭﻳﻠﻦ :ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪﻱ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻭ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮ
ﺩﻧﻴﺎ :ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ .Le violion 1
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﺴـﺘﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۷۲۳ﺑﺎﻍ ﻧﻈﺮ.
ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﭘﺎﻳﻮﺭ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜـﺎﺭ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۰۰۶-۳ :
 -۷۲۴ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺘﻮﺭ.
ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﭘﺎﻳﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  -ﻫﻨـﺮﻱ ﻣـﺎﻫﻮﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﺍﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۲۵ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﻲ.
ﻛﻮﺛﺮﻋﻠﻲ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۵۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۹۳-۳:
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷۹۱

 -۷۲۶ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﻭﺳﺘﺮﻥ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﻧﻪ ﻛﺎﺭ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۲۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۲۸-۱۲-۷:

 -۷۲۷ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺌﻮ ﺁﻧﺠﻠﻮﭘﻠﻮﺱ.
ﺩﺍﻥ ﻓﻴﻨﺎﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺻﺎﻟﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﻳﺎﻣﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻴﻐﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۱۷-۹:

 -۷۲۸ﻭﺳﺘﺮﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﮊﺍﻧﺮﻫﺎ :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﻭ ﻓﻴﻢ ﺧﻮﺏ ،ﺑﺪ ،ﺯﺷﺖ ﻭ ﻗﺼـﻪ
ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻜﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۶۱-۹:
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺤﻨﻪاي
۷۹۲

 -۷۲۹ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻱ.
ﺑﻼ ﻣﺮﻟﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺣـﺎﺟﻲ ﻣﻼﻋـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۸-۰۸۷-۴:

 -۷۳۰ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ :ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ.
ﺻﺎﺩﻕ ﻋﺎﺷﻮﺭﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬﺮ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۰۷۷-۹:
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 -۷۳۱ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻛﻴﺴﺖ؟ )ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻑ ﻋﺮﻑ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﮕﺎﻥ(.
ﺩﻧﻲ ﺩﻳﺪﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۳۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۶۳۴-۴:

 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۱۶-۱۴۵-۹ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
۷۹۶

 -۷۳۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ.
ﻓﻴﻠﻴــﭗ ﻭﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺯﻫــﺮﺍ ﺍﻳﻨﭽــﻪﺩﺭﮔــﺎﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻــﺮ ﻓﺘــﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻧــﺮﮔﺲ
ﺍﻳﻨﭽﻪﺩﺭﮔﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﺭﺯﺵ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۶-۲۳-۰:

 -۷۳۳ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﭘﺎﺭﺱ )ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺮﻳﻨﺎﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻃﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻙ ﭘﻨﺪﺍﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۹۶-۱-۳:

 -۷۳۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲﺯﺍﺩ ،ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎﻧﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺟﻨـﻮﺏ( ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۳۹-۶:

 -۷۳۵ﻫﻤﭽﻮ ﺁﺏ :...ﺩﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶ "ﺟﻴﺖ ﻛﺎﻥ ﺩﻭ" ﻭ ﺧﺎﻟﻘﺶ ﺑﺮﻭﺱ ﻟﻲ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۱۶-۷:

 -۷۳۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ).(۱۳۵۷ - ۱۳۴۰
ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﻴﺴـﺘﺎ ۴۸۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۷۱۵-۷-۶:

 -۷۳۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ).(۱۳۵۷ - ۱۳۴۰
ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﻴﺴـﺘﺎ ۹۶۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۰-۲۰-۷:

 -۷۴۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﻮ ).(۱۳۵۷ - ۱۳۴۰
ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﻴﺴـﺘﺎ ۴۶۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۰-۲۱-۴:
 -۷۴۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺭﺟﺒﻲﻓﺮﺟﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۵۸-۹۵-۰:
 -۷۴۲ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ "ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ."۲
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻴﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻـﺮ ﻓﺘـﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻴـﻮﺭﻱ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۹-۴۶-۲:

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ
۸۰۱

 -۷۳۶ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻘﺪ ﻧﻮ.
ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻟﻨﺘﺮﻳﭽﻴﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺸﻴﺖ ﻋﻼﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺒـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨـﻮﻱ
ﺧﺮﺩ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۶۰-۱-۷:
 -۷۳۷ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺍﺳﻜﻮﻟﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﮔﺎﻩ ۳۰۸ - .ﺹ.

 -۷۴۳ﺭﻣﻮﺯ ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺯﻳﺴﺘﻦ :ﻋﺸﻖ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﺛﺮﻭﺕ.
ﺍﺷﺮﻑ ﻓﺮﺝﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻣﻬﺮ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۶۴-۶۵-۵:
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 -۷۴۴ﺻﺒﺮ ﻛﻦ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺵ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺒﻨﻢ ﺻﻴﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨـﺪﺍﺭ ﺗﺎﺑـﺎﻥ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۷۴۵ﻗﺪﺭﺕ ﻛﻼﻡ ﺩﺭﺱﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﺳﻴﻤﻮﻥ ﻣﻴﺮ ،ﺟﺮﻣﻲ ﻛﻮﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺩﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻳﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ۴۹۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۴۱-۴:
 -۷۴۶ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻳﺖ.
ﻭﺍﻻﺱ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﻬﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۱۷۸-۹:
 -۷۴۷ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺌﺎﺗﺮ.
ﺟﺎﻧﺖ ﻧﻴﭗﺭﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺎﻟﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻼﺣﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ.
  ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۸-۷۲-۵:
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ
۸۰۹

 -۷۴۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ )ﻫﻔﺖﺧﻮﺍﻥ .(۴
ﻋﺒــﺎﺱ ﺑــﺮﺍﺭﻱﺟﻴﺮﻧــﺪﻫﻲ ،ﻣــﺮﻳﻢ ﺍﻳــﺮﺍﻥﺩﻭﺳــﺖ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺁﺧﻮﻧــﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺳــﻴﻨﺎ
ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ  ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۲۴-۱:
ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن
 ۰/۴۲ﻓﺎ ۸

 -۷۴۹ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻋﻠﻲ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۸۱-۱۸-۷:
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۷۵۰ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) ۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۳۱-۸:

 -۷۵۱ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) ۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۳۱-۸:

 -۷۵۲ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ .MBA
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﺷﻘﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸـﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻـﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۴۲-۱:
 -۷۵۳ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ.
ﺍﻟﻬﻪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩﺍﻫﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۶۶-۱:
 -۷۵۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۱ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ) (۱ﺳـﺎﻝ ﺍﻭﻝ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻒ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ
....
ﺳﻌﺪﺍﷲ ﺯﺍﺭﻉ ﻛـﺎﺭﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۹۰۳-۷:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
 ۰/۸۳ﻓﺎ ۸

 -۷۵۵ﻧﺠﻮﻡ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺎﻫﻴﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﺎﺭﻭﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۷۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۴۳-۴:
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۹ﻓﺎ ۸

 -۷۵۶ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﻲ ﻭ  :...ﺍﺭﺟﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺍﺷﺪﻣﺤﺼﻞ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻳﺎﺣﻘﻲ ،ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺳﺎﻛﺖ ،ﺁﺭﺵ ﺍﻛﺒـﺮﻱﻣﻔـﺎﺧﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻦ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩﻭﺳــﻲ ۷۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۹-۸:
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 -۷۵۷ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻌﺮ ﻣﻠﻚﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺑﻬﺎﺭ.
ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺟﻴﺒـﻲ ۱۵۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۲۲۹-۶:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6
 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۷۵۸ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻪﺍﻱ.
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺣﺴﻦ ﻭﺣﻴﺪﺩﺳﺘﮕﺮﺩﻱ -.
ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧﺸــﺮ ﻗﻄــﺮﻩ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۵۸-۴۰-۲:

 -۷۵۹ﻣﺮﻏﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎ.
ﻧﺰﻫﺖ ﻧﻮﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺩ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۱۹-۲:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 7
 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۷۶۰ﺑﺎ ﭘﻴﺮ ﺑﻠﺦ :ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺼﻔﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻔﺲ ۴۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۹۵-۰-۶:
 -۷۶۱ﺑﺎﻍ ﺩﻟﮕﺸﺎ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺍﺣﻮﺍﻻﺕ ،ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﺷﻴﺦ ﺳﻌﺪﻱ.
ﭘﺮﻱ ﺻﺎﺑﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۴۱۸-۴:

 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۷-۱۴-۵:
 -۷۶۴ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺳﻌﺪﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ،ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ،ﻗﺼـﺎﻳﺪ ،ﺭﺑﺎﻋﻴـﺎﺕ ،ﻗﻄﻌـﺎﺕ،
ﻃﻴﺒﺎﺕ ،ﺑﺪﺍﻳﻊ ،ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ....
ﻣﺼﻠﺢﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻛـﺎﻇﻢ ﻣﻄﻠـﻖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۸۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۳-۹۲-۲:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8
 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۷۶۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ ﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻳﺎﻥ ﺭﻳﭙﻜـﺎ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻗﺎﺳـﻢ ﻏﻨـﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﺮﻭﺭ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۱۰۰۱-۰-۵ :

 -۷۶۶ﮔﻠﺸﻦ ﺭﺍﺯ.
ﻣﺤﻤﻮﺩﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﺒﺴﺘﺮﻱ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺩﻳﻠﻤﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۳۵-۹:

 -۷۶۷ﮔﻠﺸﻦ ﺭﺍﺯ.
ﻣﺤﻤﻮﺩﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﺒﺴﺘﺮﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۳۶-۶:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۱/۶ﻓﺎ ۸

 -۷۶۲ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﻴﺎﺕ ،ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺜﻨﻮﻱ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ- .
 ۳۷۶ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۶-۳۸۵-۳:
 -۷۶۳ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻔـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻬﻨﻮﺩ ،ﺩﺑﻴﺮ ۱۰۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /

 -۷۶۸ﺩﻳﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﻧﮕﺴﺎﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۵۴۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۰۱۱-۴:
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۶۴-۶۷-۰:

 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۶۹ﺁﻫﻨﮓ ﺩﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻣﺮﺳﻞ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۳۴۶-۴:

 -۷۷۰ﺁﻭﺍﻱ ﺩﻝ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﻣﻀـﺎﻧﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻮﺍﻧﺎﮔﺴـﺘﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۴-۰۱-۰:

 -۷۷۱ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ....
ﺳﻴﺪﻩﺷﻬﺮﻩ ﺣﻘﺪﻭﺳﺖﺍﺳـﻜﻮﺋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻈـﺮﻱ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۵۴-۹:

 -۷۷۲ﺍﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻮﭺﺍﺵ ﻣﻲﺍﺭﺯﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۵۶-۳:

 -۷۷۳ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻗﻴﺼﺮ ﺍﻣﻴﻦﭘﻮﺭ.
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻚ ﺭﻧﮓ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۱-۱۴-۴:

 -۷۷۴ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﻲ!.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺗﻔﻀﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۶۱-۳:
 -۷۷۵ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ :ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ ،ﺩﺳﺘﭽﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺳﻬﺮﺍﺏ،
ﻫﺸﺖ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ ﻧﻘﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺻﺎﺋﻢ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﭘﻮﺭﻣﺪﻧﻲ  -.ﻛﺎﺷـﺎﻥ :ﻣﺮﺳـﻞ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۷۶ﺩﺭﻳﺎﺭﺑﺎﻳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻭﺭﺯﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۵۷-۶:

 -۷۷۷ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﺠﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺭﺳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻈـﺮﻱ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۵۵-۶:

 -۷۷۸ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲﻫﺎﻱ ﺍﻭﻳﺲ.
ﺷـﺎﻋﺮ :ﺟــﻮﺍﺩ ﻣﺤﻤــﺪﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻤﻬــﻮﺭﻱ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۸۷-۶۰-۶:

 -۷۷۹ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﻓﺘﺤـﻲ ۳۶۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۸۶۳-۳:

 -۷۸۰ﺭﺯﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻣﻴﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۷۵۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۶-۹:
 -۷۸۱ﺯﺧﻢ ﺑﻲﺑﻬﺒﻮﺩ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ ۲۲۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۷۸۲ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ "ﺣﻘﻴﻘﺖ" ﻭ "ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ".
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۸۳۳-۴:
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 -۷۸۳ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻣﺮﺳﻞ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۳۴۵-۷:

 -۷۸۴ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎﺷﻖ :ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮﺍﺯﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۷۳-۵:

 -۷۹۰ﻣﺸﻚ ﺧﻮﺩﺑﻮﻱ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﺍﻃﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻭﻻﺷﺠﺮﺩﻱﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﻳﮕـﺮ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۲۳-۵۴-۴:
 -۷۹۱ﻫﻮﺍﻱ ﺗﺎﺯﻩ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﺍﺣﻤــﺪ ﺷــﺎﻣﻠﻮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕــﺎﻩ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۰۱۶-۹:
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۸۵ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ :ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﻥ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻲ :ﺩﻓﺘﺮ ﻳﻚ.
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺣﻜﻤﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۷۷-۷۰-۴:

 -۷۹۲ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﻱ ﺷﻜﻼﺗﻲ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۹۷۷-۶:

 -۷۸۶ﻛﻔﺶﻫﺎ ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﻃﻮﺍﻑ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۵۷-۰:

 -۷۹۳ﭘﺴﺘﻮﺧﺎﻧﻪ ]ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ[.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻣﺠﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﻡﺷﻴﺮ ،ﻧﺠﻤﻪ ﺍﺳﻌﺪﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭ ،ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻳﻮﺳـﻔﻲ؛ ﻃـﺮﺍﺡ:
ﮊﻳﻼ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻼ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۰-۰۳-۵:

 -۷۸۷ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺠﻴﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻨﺎ ﻣﻴﺮﺻﻨﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻪ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۲-۴۴-۶:

 -۷۹۴ﺳﻔﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺭﺍﻣﺶ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۶۴-۶-۹:

 -۷۸۸ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ.!!!...
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﺭﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻗﻠﻢ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۵۸-۱-۲:

 -۷۹۵ﻟﺤﻈﻪﻱ ﺩﺭﻧﮓ )ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﻧﺪﺍ ﺛﺎﺑﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۵۲۶-۵:
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -

 -۷۸۹ﻣﺸﻚ ﺧﻮﺩﺑﻮﻱ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺿﻲﺍﺳﺪﻱ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻭﻻﺷﺠﺮﺩﻱﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﻳﮕـﺮ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۹۶ﺁﺗﻮﺳﺎ :ﻣﻬﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺩ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۱۰-۹:
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 -۷۹۷ﺁﻭﺍﺯ ﻛﺸﺘﮕﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺍﻫﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ۵۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۴۹۶-۹:
 -۷۹۸ﺍﺳﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺼﻴﺢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺁﺳـﻴﻢ ۴۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۱۸-۰۱۲-۷ :

 -۷۹۹ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺮﻭﺳﻜﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۱۶-۸:
 -۸۰۰ﺑﺮﺯﺥ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺸﺖ.
ﻧﺎﺯﻱ ﺻﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۴۳۵-۰:

 -۸۰۱ﺗﻮﭖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻣﺤﺮﻣﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﻓﺮﺁﻳﻴﻦ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۰-۵-۶:

 -۸۰۲ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻠﻮﭺ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۲-۳۲۰-۳:

 -۸۰۳ﭼﺮﺍﻍﻫﺎﻱ ﺧﺎﻣﻮﺵ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۳۹-۲:

 -۸۰۴ﺧﺪﺍ ﻓﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﮔﻴﺲ ۷۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۵۵-۰-۹:

 -۸۰۵ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻳﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻭﻳﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ
ﺷﻜﺮﻭﻱ ،ﺣﺴﻦ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۲۰-۱:

 -۸۰۶ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﺍﻥ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ(.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻟﺒﻮﻳﻪ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻩﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ،ﻓـﺮﺥﺭﻭ ﻳـﺪﺍﻟﻬﻲ؛
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۷-۴۲-۵:

 -۸۰۷ﺩﻣﺖ ﺭﺍ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻨﻢ؟.
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱﺁﺯﺍﺩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻭﻳـﺪﺍ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۰۶۶-۵:
 -۸۰۸ﺭﻧﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﺱ :ﺁﺩﺍ ﻭ ﻭﻳﺴﺎ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۰۸۱-۴-۵:

 -۸۰۹ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ :ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻳﻮﺏ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ- .
 ۵۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۳۵-۰۴-۵:

 -۸۱۰ﺯﻧﺒﻖﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻖ.
ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۷۴-۸:
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 -۸۱۱ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻤﻮ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۹۷۹-۲:
 -۸۱۲ﺳﻮﺭﻧﺎ :ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺮﺍﺳﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ.
ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺑﻴﺮ ۱۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۵-۰۱-۹:
 -۸۱۳ﺷﻜﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﻛﻮﻳﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮﻝ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﭘﺎﺭﺳﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺩﻳﺪ- .
 ۱۳۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۵-۰۲-۰:

 -۸۱۴ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺳﺎﻝ .۲۴۱۱
ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۳۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۲-۱:
 -۸۱۵ﻛﮋﺍﻝ.
ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻣﻌﻴﻨﻲ )ﻣﻮﺩﺏ ﭘـﻮﺭ(  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮﻧﻴﺮﻳﺰ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۲۴-۴۰-۳:
 -۸۱۶ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۷۳۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۷-۶۰-۱:
 -۸۱۷ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۵۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۸۱۸.ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۱۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۸۱۹.ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ(.ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۴۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۸۲۰.ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ(.ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۹۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۸۲۱.ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ(.ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۱۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ- .

ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۴۵-۳۲-۳ :
 -۸۲۲ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۴۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۴۵-۳۳-۱ :
 -۸۲۳ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۴۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۴۵-۳۱-۵ :
 -۸۲۴ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۴۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۴۵-۳۵-۸ :
 -۸۲۵ﻛﻠﻴﺪﺭ )ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۵۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۴۵-۳۶-۶ :

 -۸۲۶ﻟﻮﺍﺷﻚ ﻭ ﻣﺎﻩ :ﺩﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻤﺘــﻲ  -.ﺳــﻤﻨﺎﻥ :ﻛﺘــﺎﺏ ﺳــﻤﻨﮕﺎﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۷-۱۲-۸:

 -۸۲۷ﻧﺒﺮﺩ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎ :ﺳﻴﺎﺭﻩﻱ ﺑﺤﺮﺍﻥﺯﺩﻩ ﻭ ﺍﮊﺩﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺎﺭﻧﭽﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺑـﺎﺩ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۲۰-۸:

 -۸۲۸ﻧﻬﺎﻧﻪ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻨﺪﻣﺎﻥ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۹۵-۷-۰:
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 -۸۲۹ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﭘﺮﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺳﻴﻤﺮﻍ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۳۷-۳:

 -۸۳۰ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺐ ﻧﻮ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۴۸-۲:

 -۸۳۱ﻫﺸﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺎﺩﺭ.
ﭘﺮﻧﻴﺎﻥ ﺳﺮﺗﻴﭗ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۴۳-۳:
 -۸۳۲ﻫﻔﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۴۵۷-۰ :
 -۸۳۳ﻭﻗﺘﻲ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ.
ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻳﻠﻮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳـﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ۷۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۶-۱۸۸-۱:
 -۸۳۴ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻱ ﭼﺎﻱ ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ :ﺭﺩ ﭘﺎﻱ ﻳﻚ ﺍﻧﻘﻼﺏ :ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۷۳-۸:
 -۸۳۵ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻱ ﭼﺎﻱ ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ :ﺭﺩ ﭘﺎﻱ ﻳﻚ ﺍﻧﻘﻼﺏ :ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۷۳-۸:
 -۸۳۶ﻳﻠﺪﺍ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺩﺏ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺮﻳﺰ ۴۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۸۳۷.ﻳﻮﺯﭘﻠﻨﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻳﺪﻩﺍﻧﺪ.ﺑﻴﮋﻥ ﻧﺠﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۱۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۰۱۰-۸:
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۴/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۸۳۸ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻛﻞﻧﮕﺮ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺰﺍﺩ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۶-۴-۲:

 -۸۳۹ﻛﺸﻜﻮﻝ ﺁﻫﻨﮕﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻜﻮﻝ ﺁﻫﻨﮕﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻘﻲ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۸۲۷-۹:

 ۷/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۸۴۰ﺻﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﺫﺍﻛﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣـﺎ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۰۰-۹-۸:
ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ و ﻫﺰل 1320 -
 ۷/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۸۴۱ﭖ ﻧﻪ ﭖ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻴﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻴـﻮﺭﻱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۹-۴۲-۴:
 -۸۴۲ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺍﺭﻋﻠﻲ :ﺗﻮﻳﻮﺗﺎﻱ ﺧﺮﮔﻮﺷﻲ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺸﻤﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬﺮ- .
 ۱۴۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۷۵۲-۵:
 -۸۴۳ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻣﺰﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎﺭﻱ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺎﺱ ﺑﻬﺸـﺖ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۵۵-۲:
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داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

 -۸۴۴ﻧﺴﺎﺀ ﻣﺘﻜﺜﺮ.
ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻟﻔﻮﺭﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۵-۱۲-۵:
ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۸/۸۶ﻓﺎ ۸

 -۸۴۵ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻜﻴﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺯﻳﺴﺘﻦ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۴-۰۵-۹:

 -۸۴۶ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﺮ ﺑﺎﻝ ﻋﺸﻖ.
ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۳۱-۰:
ﺷﻌﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۱

 -۸۴۷ﺁﻭﺍﺭﻩ ﻭ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ.
ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺪ ﻣـﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ،ﺍﻓﻖ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۴-۸-۸:
 -۸۴۸ﺑﺎﻍ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ.
ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺒﺮﻱ ﺭﻭﺷـﻨﻔﻜﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳـﺪ ﻣـﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ،ﺍﻓﻖ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۴-۷-۱:
 -۸۴۹ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ.
ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒـﺮﺍﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳـﻲ ﺑﻴـﺪﺝ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳـﺪ ﻣـﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ،ﺍﻓﻖ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۴-۹-۵:

۸۱۳

 -۸۵۰ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺧﻮﺕ ﻧﺎﻗﺺﺍﻟﻌﻀﻮﻫﺎ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻭﺍﻧﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﺣﻴﺪﺍﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺭﻳـﺎﻣﻦ ﺍﺣﻤـﺪﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﭘﻴﺘـﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻭﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۴۲-۱:
 -۸۵۱ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ :ﺑﺎﺭﺗﻠﺒﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﻭ ﺳﻪ ﺟﺴﺘﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻲ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﻮﺭﻳﺎ ﺭﻓﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺸﺮ ﻧﻴﻜﺎ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۲۵-۷:
 -۸۵۲ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ.
ﺍﺭﻧﺴﺖ ﻫﻤﻴﻨﮕﻮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۲۵۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۷۶۹-۳:
 -۸۵۳ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺘﻮﻥ.
ﺍﻱ .ﺟﻴﻤﺰ ﺭﺍﻥ ،ﻛﺮﻳﺲ ﻭﺍﻳﺪﻧﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻣﻜـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﻴﺮﺍﻳـﻪ ﻛﻠﻬـﺮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۲۵۵-۴:
 -۸۵۴ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﻱ :ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﻣﺮﮒ.
ﻣﻴﭻ ﺍﻟﺒﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻠﻲ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺎﻟﻴﺎ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۳۶۰-۷-۳:
 -۸۵۵ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒـﺮﺍﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳـﻲ ﺑﻴـﺪﺝ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳـﺪ ﻣـﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ،ﺍﻓﻖ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۴-۶-۴:
 -۸۵۶ﮔﻠﻒﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ :ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ.
ﻣﺎﺭﻙ ﻓﻴﺸﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻛﻨـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜـﺎﺭ- .
 ۱۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۹۱۰-۳۳-۲ :
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 -۸۵۷ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻳﺪﻥ.
ﺟﻚ ﻟﻨﺪﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﺎﺟﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺑﻴﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۵-۳۷-۸:
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۹۲۶-۳:
 -۸۶۴ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺩﻟﻘﻚ.
ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ ﺑﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۳۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۷۱-۷۶-۲:

۸۲۲

 -۸۵۸ﻣﻠﻜﻪﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻟﻲﻧﻴﻦ )ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻣﻚﺩﻭﻧﺎﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺣﻴﺎﺀ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻴﻼ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۰-۵۶-۱:
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۳

 -۸۵۹ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﺕ ﻓﺎﻳﺮ.
ﺁﻥ ﻓﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫـﺪﻱ ﻟﺰﮔـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۵۲۴-۸:
 -۸۶۰ﺩﻝ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ.
ﺟﻮﺯﻑ ﻛﻨﺮﺍﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۱۶۸-۰:

 -۸۶۱ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻬﺪﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻠﻨﻬـﺎﻝ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۴-۸-۴:
داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۸۶۲ﺍﺷﺒﺎﺡ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻳـﺪﻣﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺣﺠـﻮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۸۷۰-۲:

 -۸۶۳ﺍﻓﻲ ﺑﺮﻳﺴﺖ.
ﺗﺌﻮﺩﻭﺭ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺁﻫﻨﮕﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻼﺣﻲ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ- .
 ۴۰۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ادﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي ژرﻣﻨﻲ
۸۳۹

 -۸۶۵ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺳﺘﻴﮓ ﻻﺭﺳﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧـﺪﺍ ﻧـﺎﻣﻮﺭﻛﻬﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻄـﺮﻩ ۷۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۴۶۱-۰:
 -۸۶۶ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺳﻮﻓﻲ.
ﻳﻮﺳﺘﻴﻦ ﮔﺎﺭﺩﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﺯﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۶۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۴۷۲-۸:
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۲

 -۸۶۷ﻣﻨﻬﺎﻱ ﺩﻭ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﻨﺸـﺘﺮﻳﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﻬﻼ ﺣـﺎﺋﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻄـﺮﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۹۶۷-۷:
داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۸۶۸ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺧﻴﺎﻟﻲ.
ﺁﻟﻦ ﺭﻭﺏ-ﮔﺮﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺷﻬﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﺸـﺮ ﻧﻘـﺪ ﺍﻓﻜـﺎﺭ ۱۵۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۰۸۱-۰:
 -۸۶۹ﺷﺒﺢ ﺍﭘﺮﺍ.
ﮔﺎﺳﺘﻮﻥ ﻟﻮﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺩﻳﻨﺎ ﻧﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۸۶-۰:
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۴

 -۸۷۰ﻗﻬﻘﻬﻪﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ :ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ.
ﮊﺭﮊ ﺑﺎﺗﺎﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﻮﻳﺎ ﻏﻼﻣﻲ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮔﻨﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺸﻤﻪ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۰۴-۶:
ﺷﻌﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻳﻮﻧﺎن
۸۸۲

 -۸۷۱ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﺪﻱﻫﺎﻱ ﺁﺭﻳﺴﺘﻮﻓﺎﻧﻴﺲ.
ﺁﺭﻳﺴﺘﻮﻓﺎﻧﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻣﺮﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۹۴۰-۰:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
۸۹۱

 -۸۷۶ﻗﻤﺎﺭﺑﺎﺯ.
ﻓﺌﻮﺩﻭﺭﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﺍﺳﺘﺎﻳﻮﺳﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ۲۴۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۲۳۸-۰:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ـ آﺳﻴﺎﻳﻲ )ﺣﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻣﻲ(
۸۹۲

 -۸۷۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻲ ﻋﺮﺏ )ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ(.
ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻛﺎﻭﺗﻲﻗﺮﺍﮔﺰﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ.
  ۴۰۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۲۴۶-۹:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
۸۹۴

 -۸۷۸ﺣﺎﺻﺎﺭﺩﺍ ﻋﺎﺷﻴﻖ ﺁﻏﻼﺭ ﻗﻮﺷﻤﺎﻻﺭ  -ﮔﺮﺍﻳﻠﻲﻻﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺳﺪ ﻣﺴﻜﻴﻦ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﺎﻣﻴﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥﺍﻭﻏﻠـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۱۴۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۲۰-۹:

 -۸۷۲ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﺎﺯﻭﻑ.
ﻓﺌﻮﺩﻭﺭﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﺍﺳﺘﺎﻳﻮﺳﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻤﻴﺮ- .
 ۵۰۴ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۰-۱۸۶-۰:

۹۰۷

 -۸۷۳ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﺎﺯﻭﻑ.
ﻓﺌﻮﺩﻭﺭﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﺍﺳﺘﺎﻳﻮﺳﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻤﻴﺮ- .
 ۵۳۰ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۰-۱۸۷-۷:

 -۸۷۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬـﺎﻥ :۲
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۳۱-۱۹-۶:

راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن

 -۸۷۴ﺗﺎﺭﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ.
ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﺒﺪﺍﺧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۲۱-۲:

 -۸۷۵ﺯﻳﺒﺎ.
ﻟﻮﺩﻣﻴﻼ ﺍﻭﻟﻴﺘﺴﻜﺎﻳﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻨـﺎﺯ ﺻـﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟـﺚ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۱۴-۰:

۹۰۹

 -۸۸۰ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺟﻴﻤﺰ ﺩﻭﺭﺍﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻴـﺎﺏ ،ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻌﻴـﺖ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﻨﻪ ﻣﻠﻚﺯﺍﺩﻩ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺑﻬﻨﻮﺩ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۷-۵۳-۴:
 -۸۸۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻫﺪﺍﻳﺖﺍﷲ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺪﺍﻱ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۰-۰۵-۶:
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ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار

ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۰

۹۵۳

 -۸۸۲ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﻭﺳﻴﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﻀﻞﺍﻟﻪ ﺭﻓﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺷـﺒﻨﻢ ﺧـﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻈـﺎﻡ ۵۴۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۶۰-۴-۳:

 -۸۸۷ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻄﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻣﺎﺭﺕ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺖ.
ﺍﺣﻤﺪﺯﻛﺮﻳﺎ ﺷﻠﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻘﻴﻞ ،ﻳﻮﺳﻒﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪﺍﷲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺳـﻬﺮﺍﺑﻲ،
ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻴﺎﻳﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻈﺎﻡ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۶۰-۵-۰:

ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۹

ﻛﻮروش ﻛﺒﻴﺮ558 - 529 ،ق.م
۹۵۵/۰۱۵

 -۸۸۳ﻭﺍﮊﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۰۳-۲-۹:

 -۸۸۸ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺑﺰﺭﮒ.
ﻟﻴﻼ ﭘﻮﺭﻧﻌﻤﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺍﻥ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۶۶-۵۸-۰:

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
۹۴۱

ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن1193 - 1344 ،
۹۵۵/۰۷۴

 -۸۸۴ﺯﻧﺪﺍﻥﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺪﺯ.
ﺑﺎﺑﻲ ﺳﻨﺪﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۳۹-۰:
اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،آﻟﻤﺎن
۹۴۳

 -۸۸۵ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺟﺎﺩﻭ :ﺍﻧﻘﻼﺏﻫﺎﻱ  ۱۹۸۹ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ.
ﺗﻴﻤﻮﺗﻲ ﮔﺎﺭﺗﻦ.ﺍﺵ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﮔـﻪ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۴۷-۸:
ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻴﻦ
۹۵۱

 -۸۸۶ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ.
ﻧﺎﺩﺭ ﺭﻳﺎﺣﻲﺳﺎﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ
)ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ( ۱۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۰۷-۵:

 -۸۸۹ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻔﺘﻴــﺎﻥ ﺑﺨــﺎﺭﺍ ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪ ﺷﺨﺼــﻲ ﺳﻴﺪﺻــﺎﺩﻕ
ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ )ﻗﻢ  -ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴـﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۲۳۷-۶:
ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 -۸۹۰ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ  ۱۵ﺧﺮﺩﺍﺩ )ﺑﻬﺎﺭ  ۱/۰۱/۱۳۴۱ :(۱۳۴۱ﺗﺎ .۳۱/۰۳/۱۳۴۱
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۵۸۹-۷:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،
۹۵۵/۰۸۳

 -۸۹۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪﻱ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(.
ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۷۱۰-۹:
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 -۸۹۲ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻛﺒﺮ ﻓﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۶۹۱-۱:
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،
۹۵۵/۰۸۴

 -۸۹۳ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( )ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ(.
ﻗﺪﺭﺕﺍﷲ ﻋﻔﺘـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳـﺰ ﻛـﺎﻇﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺎﺭﻳﻨـﺎ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۱-۰۹-۸:

 -۸۹۴ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺗﻜﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻗﺎﺿﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻳﺤﻴـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻳـﺖ ﻓـﺘﺢ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۲-۸۰-۴:

 -۸۹۵ﺟﺮﻳﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ،ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭ ﺟﺮﻳـﺎﻥﻫـﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺘﺒﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۰۱-۱:
 -۸۹۶ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻜﺮﻳﺖ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﺮﮔﺮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬﺮ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۶-۳۹۳-۹:

 -۸۹۷ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺮﻳﺐ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻳﺤﻴﻲ ﺁﺷـﻜﺎﺭﺍﻥ  -.ﻗـﻢ :ﺩﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ ﻣﻌـﺎﺭﻑ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۶۷-۷:

 -۸۹۸ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺍﻱ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻥ ﺩﺭ

ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ.
ﺗــﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻤﻌــﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛــﺎﻥ ﺩﺯﻓــﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠــﻮﻓﺮﺍﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۳-۶۴-۳:
 -۸۹۹ﺯﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪﺍﻱ
)ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ( ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ ﻧﻈﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۱-۳۶-۹:
 -۹۰۰ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎ :ﭘﻨﺞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﻨﮕﻲ.
ﻫﺪﺍﻳﺖﺍﷲ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻳﺎﺳﺮ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬﺮ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۲۱۲-۴:

 -۹۰۱ﺷﺮﺡ ﺭﻣﺰ :ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺻﺎﻳﺎﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۶۴-۴:

 -۹۰۲ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﺑـﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﻙ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﻭﺝ ۵۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۳-۸۲-۰:
 -۹۰۳ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﺑـﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﻙ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﻭﺝ ۵۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۳-۸۲-۰:
 -۹۰۴ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﺑـﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﻙ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﻭﺝ ۵۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۳-۸۲-۰:
 -۹۰۵ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ.
ﻋﻠــﻲ ﺷــﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺳــﻮﺭﻩ ﻣﻬــﺮ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۶-۸۲۲-۴:
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 -۹۰۶ﻧﻘﺶ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺯﻥ  :۱ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺳـﺒﻚ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻲ  -ﺍﺳـﻼﻣﻲ:
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪﺍﻱ )ﻣﺪﻇﻠـﻪ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ( ﺭﻫﺒـﺮ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲﭘﻮﺭﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪﻱ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۱-۷۸-۹:
 -۹۰۷ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﻴﺪﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻓﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﻣﻮﺳﻲ ﻏﻴﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ- .
 ۷۰۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ ﻫﻔـﺘﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۲۲۰-۹:
 -۹۰۸ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﻴﺪﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻓﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﻣﻮﺳﻲ ﻏﻴﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ- .
 ۷۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ ﻫﺸـﺘﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۲۲۰-۹:
 -۹۰۹ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﻴﺪﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻓﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﻣﻮﺳﻲ ﻏﻴﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ- .
 ۷۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ ﻧﻬـﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۲۲۰-۹:

ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۲۱۶-۲:
ﺗﺎرﻳﺦ راﻣﺴﺮ
۹۵۵/۲۲۷

 -۹۱۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﻳﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺍﷲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣـﺎﻩ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۶۴-۱:
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ و اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و اردﺑﻴﻞ
۹۵۵/۳

 -۹۱۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻴﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ :ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﺣﻤــﺪ ﻛﺴــﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴــﺮ ۹۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۳۵۲-۷:
ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﺘﺮان ﻛﻮه
۹۵۵/۵۲۴

 -۹۱۵ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﻲﺟﺎﭘﻠﻘﻲ :ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ  -ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۵۵-۱:
آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
۹۵۹

 -۹۱۰ﻫﻮﺍﻧﻴﺮﻭﺯ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻮﺭﻩ ﺳﺒﺰ ۲۴۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۰-۶۱-۹:

 -۹۱۶ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺟﻨﮓ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ.
ﺍﻭﺭﻳﺎﻧﺎ ﻓﺎﻻﭼﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ۵۳۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۵۴۵-۳:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ

 -۹۱۱ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺍﻟﻬﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(" :ﻣﺘﻦ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪﻱ  ۹۹ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ  ۱۹۰ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎﺭﺟﻮﺍﺑﻲ".
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﺎﻡ ﻫﺮﻧﺪﻱ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺎﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻴـﺎﻥ ۱۷۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۱-۵۸-۴:
 -۹۱۲ﻳﺎﺩ ﻣﺎﻧﺎ :ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺟﺒﻬـﻪ /
ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻤﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻮﺭﻩ ﻣﻬـﺮ ۲۳۲ - .ﺹ- .

۹۸۰

 -۹۱۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘـﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺮﻳﺴـﺘﻒ
ﻛﻠﻤﺐ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻖﺭﻭﺳﺘﺎ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻧﻮﺭﻱﻏﻼﻣﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ.
  ۳۲۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۲۱-۹:
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۹۱۸ﭼﻄﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﻛﺮﻳﺴﻮﻝ ﭘﺘﻲ ﻛﻠﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻧﺠـﻼ ﻣـﺎﺭﺗﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨـﺐ ﻃـﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۷۲-۵:
 -۹۱۹ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﻟﻮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﻣﺎﺭﻙﺗﻮﻟﻦ ﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻛﺮﺍﻧﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﻟﺸـﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۴۳۶-۴:

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺡ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۵۲۸-۹:
 -۹۲۵ﺁﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ.
ﺭﺿﺎ ﻓﺮﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ،ﺑﺘﻮﻝ ﻓﺮﻫﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ ۹۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۳۹۰-۱:

 -۹۲۶ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻋﻼﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻦ ﺩﻟﻴـﺮ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘﺎﺑـﻚ ۳۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۲-۰۷-۵:

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۹۲۰ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺪﻩﺍﻱ :ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻲ.
ﺍﺷﻠﻲ ﺭﺍﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺪﺍ ﺷﺎﺩﻧﻈﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻥ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۰۲۴-۷:
 -۹۲۱ﺗﻮ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮﻱ :ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻲ.
ﺍﺷﻠﻲ ﺭﺍﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺪﺍ ﺷﺎﺩﻧﻈﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۰۲۵-۴:

 -۹۲۲ﺗﻮ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻱ :ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺸـﻬﻮﺭ
ﺷﻮﻱ.
ﺍﺷﻠﻲ ﺭﺍﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻴﻨﺎ ﻓﻼﺣﺘﻲﻧـﻮﻳﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻳـﺮﺍﻥﺑـﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۷۰-۱:
 -۹۲۳ﺗﻮ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻱ :ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺖ ﺑﺮﺳﻲ.
ﺍﺷﻠﻲ ﺭﺍﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺪﺍ ﺷﺎﺩﻧﻈﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻥ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۰۲۶-۱:

 -۹۲۷ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻏﺰﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۶۹۲-۸:

 -۹۲۸ﻫﺮ ﺁﻳﻪ ﻳﻚ ﻗﺼﻪ  :۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۲۸-۰:

 -۹۲۹ﻫﺮ ﺁﻳﻪ ﻳﻚ ﻗﺼﻪ  :۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۲۷-۳:

 -۹۳۰ﻫﺮ ﺁﻳﻪ ﻳﻚ ﻗﺼﻪ  :۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۲۵-۹:

اﺳﻼم
۲۹۷

 -۹۲۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺣﻜﺎﻡ )ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺑـﺰﺭﮒ
ﺗﻘﻠﻴﺪ.

 -۹۳۱ﻫﺮ ﺁﻳﻪ ﻳﻚ ﻗﺼﻪ  :۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۴۳۰-۲:

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۲۴-۲:

 -۹۳۲ﻫﺮ ﺁﻳﻪ ﻳﻚ ﻗﺼﻪ  :۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﺗﻮﺳﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۲۶-۶:
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۹۳۸ﻣﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻧﺎﺭﻳــﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻤﻲ ،ﺳــﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻛ ـﺎﺗﻲ ،ﻧﻐﻤــﻪ ﺗﺸــﻜﺮﻱ ،ﻣﺸــﻴﺎﻧﻪ ﺣــﺪﺍﺩﻱ ،ﺳﻮﺳــﻦ
ﺳﻌﺪﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻳﻮﺭ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۱۴-۰:

۳۰۱

 -۹۳۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﻛﻮﭼﻚ :ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۶۴۹-۲:
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 -۹۳۹ﺍﺻﻮﻝ ﺯﺑﺎﻥﺁﻣﻮﺯﻱ :ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۶۲۹-۰:

۳۰۵

 -۹۳۴ﭼﻄﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﺁﻣﻲ ﻟﻴﻨﺞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨﺐ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻻﺭﻥ ﺍﺳﻜﻮﺋﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﺎﻥ۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۵۸-۹:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 -۹۳۵ﭼﻄﻮﺭ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨﺐ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺩﺍﮔﻼﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﺎﻥ.
  ۳۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۵۰-۳:
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۹۳۶ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟.
ﻟﻮﺭﻱ ﻛﺮﺍﺳﻨﻲﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﻣﺎﺭﻙ ﺑﺮﺍﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﻟﺸﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۴۳۵-۷:
 -۹۳۷ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟.
ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻛﺮﺍﻧﺴﻜﻲ ،ﻣﺎﺭﻙ ﺑﺮﺍﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﻟﺸﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۱۰۰ /

 -۹۴۰ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻭ ﭘﺎﻙ ﻛﻦ :ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻟﻮﺣـﻪﻧﻮﻳﺴـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺍﺷـﻜﺎﻝ
ﻫﻨﺪﺳﻲ.
ﺁﺗﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭﻭﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻑ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۲-۶:
 -۹۴۱ﭘﻴﻚ ﺧﻼﻕ ﺁﺩﻳﻨﻪ :ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻏﻔﺎﺭﻳﺎﻥﺯﺭﮔﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﻴﺒﻪ ﻗﺎﺩﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۵۹-۲:

 -۹۴۲ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻨــﺎﺯ ﭘﻮﺭﺭﺿــﺎ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺍﻧــﺪﻧﻲ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۶-۱۰-۷:
 -۹۴۳ﭼﻄﻮﺭ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻢ؟.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۷۵-۵:
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 -۹۴۴ﺯﻧﮓ ﺷﺎﺩﻱ :ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۳۸-۴:

 -۹۵۲ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۴۵ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۳ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۴۶ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۴ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۴۷ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۵ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۴۸ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۶ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۴۹ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۷ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۰ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

 -۹۵۸ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻗﺮﻩ ﺷﻴﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻏﺰﺍﻟـﻪ ﺍﻛﺒـﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۴۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۰۰-۴:

 -۹۵۱ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت
۳۹۵

 -۹۵۹ﭼﻄﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﺁﭘﺮﻳﻞ ﻻﻧﺪﺳـﺘﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨـﺐ ﻃـﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻧﺠـﻼ ﻣـﺎﺭﺗﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑـﺎﻥ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/5/18ﺗﺎ 1393/5/22

75

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۶۳-۳:

ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۸۹-۵:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

۳۹۸

 -۹۶۰ﺍﻛﻮﺍﻥ ﺩﻳﻮ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺩﺍﺩﮔـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ
 ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۵۵-۷:
 -۹۶۱ﻋﻤﻮ ﺯﻧﺠﻴﺮﺑﺎﻑ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻛﺮﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺑـﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۱۸-۰۴-۲:
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۹۶۲ﺍﻣﻼﻱ ﺷﺐ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺁﺑﺮﻧـﮓ ۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۲-۰۷۲-۲:
 -۹۶۳ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻭ ﭘﺎﻙ ﻛﻦ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺁﺗﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭﻭﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻑ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۳۹-۶:
 -۹۶۴ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۸۹-۵:
 -۹۶۵ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۸۹-۵:
 -۹۶۶ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ

 -۹۶۷ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۸۹-۵:
 -۹۶۸ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۸۹-۵:
 -۹۶۹ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﺩﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۰۴-۸:
 -۹۷۰ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۳۹-۵:
 -۹۷۱ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۳۹-۵:
 -۹۷۲ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲﻣﻴﻘﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻴﺮﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻘﻴﻤـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۰۳-۳:
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 -۹۷۳ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲﻣﻴﻘﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻴﺮﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻘﻴﻤـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۰۳-۳:
 -۹۷۴ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺭﺳﺘﻢ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻢ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻣﺰﺭﻋﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺪﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۶-۹:
 -۹۷۵ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﻮﭼﻚ( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ :ﺩﺭﺳﺖ ﻭ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻮﺗﺎﻩ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ.
ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﻓﺮﻫـﻮﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻏﺰﺍﻟـﻪ ﺍﻛﺒـﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۹-۸:
 -۹۷۶ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻱ ﻛﻮﭼﻚ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﻼ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ )ﺟﻤﻠﻪﺳﺎﺯﻱ( ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ:
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺍﻣﻼ  -ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻱ  -ﺍﻧﺸﺎﺀ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻮﻻﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۷۵۹-۰:
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۵۱-۴:
 -۹۸۰ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻭ ﭘﺎﻙ ﻛﻦ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺁﺗﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭﻭﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻑ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۰-۲:
981-My first handwriting book: learn, write and enjoy the alphabet.

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺷﻴﺮﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۱۱۹-۲:
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

982-Baby animals.

 -. Richard Northcottﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
.Jack the hero-۹۸۳
 -. Christine Lindopﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ
.Lost-۹۸۴.
 -. Jacqueline Martinﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۰۹۳-X :

۴۲۱

 -۹۷۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ )ﺍﺷﻴﺎ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺳﻴﻪ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻓﺸـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۵۳-۸:
 -۹۷۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ )ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺳﻴﻪ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻓﺸـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۵۲-۱:
 -۹۷۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ )ﺧﻮﺭﺍﻛﻲﻫﺎ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺳﻴﻪ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻓﺸـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:

985-Matt's mistake.

 -. Di Taylorﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
.Meet Molly-۹۸۶
 -. Richard Northcottﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۰۸۷-۵ :
987-Monkeying around.

 -. Craig Wrightﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ
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.Numbers, numbers everywhere-۹۸۸.
 -. Richard Northcottﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
.On safari-۹۸۹
 -. Di Taylorﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ
.Students in space-۹۹۰.
 -. Craig Wrightﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ

 -۹۹۷ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۷۹-۴:
 -۹۹۸ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۷۹-۴:

.Things that fly-۹۹۱.
 -. Richard Northcottﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ

 -۹۹۹ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۸ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۵-۹:

.The tough task-۹۹۲.
 -. Craig Wrightﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۱۰۷-۳ :

 -۱۰۰۰ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ- .
 ۱۳۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸:

 -. Norma Shapiroﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﮔﻮﻳﺶ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۱۰۲-۲ :

 -۱۰۰۱ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ- .
 ۱۳۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸:

993-Uncle jerry's great idea.

994-We won the cup.

 -. Craig Wrightﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۹۹۵ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻩ ﮔﻞ ﺗﺎ ﻋﺴﻞ.
ﺍﻟﻜﺲ ﺭﻣﺰﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۳۹۰-۹:
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۹۹۶ﺑﺪﻥ ﻣﻦ.
ﺭﻭﻳﺎ ﺟﻮﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺳﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺁﺑﺮﻧـﮓ ۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۲-۲۵۳-۵:

 -۱۰۰۲ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺳﻮﺩﻩ ﺍﺭﺷﺎﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ- .
 ۷۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۲۱۲-۸:
 -۱۰۰۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻓﺼﻠﻲ.
ﺳﻮﺩﻩ ﺍﺭﺷﺎﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻐﻤـﻪ ﭘﻮﻳـﺎﻥﺟـﻢ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺣﺴـﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۲۴-۰:
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 -۱۰۰۴ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎﻭﺍﻻﻥﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻏﺰﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۶۶۲-۱:
 -۱۰۰۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻴـﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۶-۷:
 -۱۰۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ :ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ
 ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻗﺮﻩﺷﻴﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۵۳-۶:
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۱۰۰۷ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۰۸ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۰۹ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۲ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۴ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۵ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۶ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۷ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۸ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
 -۱۰۱۹ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:
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 -۱۰۲۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۸۸-۵:

 ۱۱۰۰ -۱۰۲۷ﺳﻮﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻗﺎﺩﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۰-۸:

 -۱۰۲۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﻳﺴﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۶-۰۸-۴:

 ۱۱۰۰ -۱۰۲۸ﺳﻮﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻗﺎﺩﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۰-۸:

 -۱۰۲۲ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﭘـﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ :ﻧﻜﺘـﻪﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ
ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺯﺍﺩﺍﻋﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻀﻠﻲﺧﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺷﺮﻑﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻓﺎﻃﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۲۵-۳:
 -۱۰۲۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ :ﺭﻳﺎﺿـﻲﺩﺍﻥ ﻛﻮﭼـﻚ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ :ﺷـﺎﻣﻞ :ﻫـﺪﻑﻫـﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ....
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﺠﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۵۳۴-۱:

 ۱۱۰۰ -۱۰۲۹ﺳﻮﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻗﺎﺩﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۰-۸:
 ۱۱۰۰ -۱۰۳۰ﺳﻮﺍﻝ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻗﺎﺩﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۰-۸:
ﺣﺴﺎب

 -۱۰۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸـﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﺷﺸـﻢ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﻃﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﺁﺭﻣﻴﻦ ﮔﺮﺍﻳﻠﻲﻧـﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻳﻤـﺎﻥ ﭼﻴﻨـﻲﻓﺮﻭﺷـﺎﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۷۵-۸:

۵۱۳

 -۱۰۳۱ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻭ ﭘﺎﻙ ﻛﻦ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺁﺗﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭﻭﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻑ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۱-۹:
ﻛﺮه زﻣﻴﻦ )ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻧﺠﻮﻣﻲ(

 -۱۰۲۵ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ )ﻣﺮﺷﺪ( ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۹۷-۴:
 -۱۰۲۶ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ )ﻣﺮﺷﺪ( ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۹۷-۴:

۵۲۵

 -۱۰۳۲ﺯﻣﻴﻦ.
ﺭﻭﻳﺎ ﺟﻮﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺳﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺁﺑﺮﻧـﮓ ۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۲-۲۵۷-۳:
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۴۳۱-۹:

۵۸۲

ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ

 -۱۰۳۳ﺩﺭﺧﺘﻬﺎ.
ﺑﺮﻭﻧﻮ ﻣﻮﻧﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۹۳۰-۲:

۷۹۳

 -۱۰۳۹ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ .۱
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۱-۳:

ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

 -۱۰۳۴ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ.
ﺭﻭﻳﺎ ﺟﻮﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺳﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺁﺑﺮﻧـﮓ ۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۲-۲۵۴-۲:
 -۱۰۳۵ﻻﻧﻪﺳﺎﺯﻫﺎ.
ﺑﺮﺕ ﻛﻴﭽﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﻪﺷﻨﺎﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۳۱۳-۳:
 -۱۰۳۶ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻃﻠﺲ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺮﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﻟﻮﻧـﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﺿـﺎ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۴۴-۳:
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۱۰۳۷ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻥ.
ﻟﻮﻳﻴﺲ ﺍﺳﭙﻴﻠﺴﺒﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻻﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺍﻱ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۷۴-۵۷-۶:
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

 -۱۰۳۸ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ؟.
ﻟﻮﺭﻱ ﻛﺮﺍﺳﻨﻲﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﻣﺎﺭﻙ ﺑﺮﺍﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﻟﺸﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۰۴۰ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ .۲
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۲-۰:

 -۱۰۴۱ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ .۳
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۳-۷:

 -۱۰۴۲ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ .۴
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۴-۴:

 -۱۰۴۳ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ .۵
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۵-۱:

 -۱۰۴۴ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ .۶
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۶-۸:
 -۱۰۴۵ﺛﺮﻭﺕ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﭘﻴﭻﻫﺎﻱ ﻫﻴﺠﺎﻥﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﺩﻳﻮ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﺛﺎﺑﺖﻧـﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻩﻣـﺮﻳﻢ ﻣﺼـﻄﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
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 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۰-۴:

ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۱۷-۵:

 -۱۰۴۶ﮔﻨﺞ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﻴﭻﻫﺎﻱ ﻫﻴﺠﺎﻥﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﺩﻳﻮ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﺛﺎﺑﺖﻧـﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻩﻣـﺮﻳﻢ ﻣﺼـﻄﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۶۹-۸:

 -۱۰۵۳ﭘﺎﮔﻨﺪﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﺐ ﺁﺭﺍﻡ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۱۵-۱:

 -۱۰۴۷ﻫﻴﻮﻻﻫﺎﻱ ﻋﺠﻴﺐﺍﻟﺨﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﭘﻴﭻﻫﺎﻱ ﻫﻴﺠﺎﻥﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﺩﻳﻮ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﺛﺎﺑﺖﻧـﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻩﻣـﺮﻳﻢ ﻣﺼـﻄﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۱-۱:
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
۸۹۹ - ۸۱۰

 -۱۰۵۴ﭘﺎﮔﻨﺪﻩﻫﺎ ﻳﻜﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۱۶-۸:
 -۱۰۵۵ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻄﻤﺎﻉ.
ﻃﻼﻝ ﺣﺴﻦ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ۳۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۹۶-۸:

 -۱۰۴۸ﺁﺩﻡ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭼﻮﺑﻲ :ﻣﺘﺮﺳﻚ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﺸﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺁﻟﻮﭼـﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۰-۷ :

 -۱۰۵۶ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﺍﻥ ﻭﻗﺖ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻳـﺪﻣﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺣﺠـﻮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۸۶۹-۶:

 -۱۰۴۹ﺁﺩﻡ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭼﻮﺑﻲ :ﻋﻘﺎﺏ ﺳﭙﺎﺱﮔﺰﺍﺭ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﺸﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻟﻮﭼـﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۱-۵ :

 -۱۰۵۷ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﭘﻜﺎﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻴﻦﺩﺧﺖ ﺑﻬﺰﺍﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻛﺎﺭﺗﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﺮﺍﻡ
ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۶۴-۵:

 -۱۰۵۰ﺁﺩﻡﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻩﺭﻭ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۶ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺍﻳﺮﻥ ﻫﺎﻭﺍﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺩﺑﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۱۵۱-۶:

 -۱۰۵۸ﺟﻨﺎﻳﺖ.
ﺗﺮﻱ ﺩﻳﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺼﺎﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻳﻜﺘﺎ ﺳﭙﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ۱۶۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۷۸۳-۵:

 -۱۰۵۱ﺍﺷﺒﺎﺡ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﻟﻮﻭﻟﻮﻧﺪﺍ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻳـﺪﻣﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺣﺠـﻮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۸۷۱-۹:

 -۱۰۵۹ﭼﻨﮕﺎﻝ ﻣﺮﮒ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﻩ ﻧﻮﺭﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۴۱-۹:

 -۱۰۵۲ﺑﺎﺑﺎﭘﺎﮔﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .

 ۴۴ -۱۰۶۰ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻫﺎﻧﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺁﻧﺪﺭﺳﻦ.
ﻫﺎﻧﺲﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﺭﺳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ
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ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ /
 ۲۲۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۳۲۲-۶:
 -۱۰۶۱ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ.
ﻟﻮﺭﺍﺍﻳﻨﮕﺎﻟﺰ ﻭﺍﻳﻠﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻬـﺪﻭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۲۴-۵:

 -۱۰۶۲ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ(.
ﺍﻛﺮﻡﺍﷲ ﺳﻴﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻬﺪﻭﻱﺧﺮﻡﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺷـﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔـﻞ
ﻧﻬﺎﻝ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۴-۹-۱:

 -۱۰۶۳ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻛﺎﭘﺮﻓﻴﻠﺪ.
ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺩﻳﻜﻨﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۸۶۰-۰:
 -۱۰۶۴ﺳﻼﻡ ،ﻛﺴﻲ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺖ؟.
ﻳﻮﺳﺘﻴﻦ ﮔﺎﺭﺩﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﺯﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻛﻴﻤﻴـﺎ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۴۱-۲۰-۴:
 -۱۰۶۵ﺷﺐ ﺑﻲﭘﺎﻳﺎﻥ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ.
  ۲۸۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۰۰-۴۸-۹:
 ۶۶ -۱۰۶۶ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻫﺎﻧﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺁﻧﺪﺭﺳﻦ.
ﻫﺎﻧﺲﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺁﻧﺪﺭﺳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦﭘﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۸۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۴۲۵-۸:
 -۱۰۶۷ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺷﺠﺮﻩ ﺍﻻﻣﺎﻧﻲ.
ﻃﻼﻝ ﺣﺴﻦ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ۳۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۹۵-۱:
 ۱۰۱ -۱۰۶۸ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﺭﺗﺎﻧﺎ ﻛﻮﺗﭽﺎﻧﺎﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻭﺭﺍﺳـﺎﻙ ﻳﻴﺮﺍﻛﻮﻧﭽـﺎﻱﻭﺍﻧـﮓ،
ﻧﺎﺭﻭﻧﮓ ﭘﻮﻟﻨﺠﺮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۱۴-۰:
 -۱۰۶۹ﻓﺮﺍﻧﻜﻦ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻳـﺪﻣﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺣﺠـﻮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۸۶۷-۲:
 -۱۰۷۰ﻓﻴﻞ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻓﻴﻞ ﺑﺮﻓﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۳۴-۲:
 -۱۰۷۱ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ :ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻭ ﺳﮓ ﺳﻴﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﻴﻪ ﻓﻮﻻﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﻣﺸـﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﺁﻟﻮﭼﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۴-X :
 -۱۰۷۲ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ :ﻻﻙﭘﺸﺖ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠـﻪ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﺸﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻟﻮﭼـﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۷-۴ :
 -۱۰۷۳ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ :ﻣﻮﺭﭼﻪﻱ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻭ ﻣﻠﺦ ﺑﻲﺧﻴﺎﻝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠـﻪ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﺸﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻟﻮﭼﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۵-۸ :
 -۱۰۷۴ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ :ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻣﻮﺵ ﺯﻳﺮﻙ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠـﻪ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﺸﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻟﻮﭼﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۶-۶ :
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 -۱۰۷۵ﻻﻓﻜﺎﺩﻳﻮ :ﺷﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺷﻞ ﺳﻴﻠﻮﺭﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۴۰۴-۸:

 -۱۰۸۳ﻫﺮﻱ ﭘﺎﺗﺮ ﻭ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﻘﻨﻮﺱ.
ﺟﻮﺁﻥﻛﺘﻠﻴﻦ ﺭﻭﻟﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۴۳۶ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۵۷-۷۱-۵:

 -۱۰۷۶ﻟﺴﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۳۵-۹:

 -۱۰۸۴ﻫﺮﻱ ﭘﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺟﺎﺩﻭ.
ﺟﻮﺁﻥﻛﺘﻠﻴﻦ ﺭﻭﻟﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻛﺒﺮﻳـﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻭﻳـﺪﺍ ﺍﺳـﻼﻣﻴﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۷۵۷-۰۲-۹ :

 -۱۰۷۷ﻟﻮﺭﺍ ﻛﻴﻚ ﻣﻲﭘﺰﺩ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۳۷-۳:
 -۱۰۷۸ﻟﻮﻙ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻜﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۳۶-۶:

 -۱۰۷۹ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺯﺩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻴﻮﻻﻫﺎ.
ﺟﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻳﻮﺭﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺧﺮﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺯ ﻓﻮﺭﺷﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕﺎﻥ- .
 ۳۴ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۵۹-۱:
 -۱۰۸۰ﻣﺎﻣﺎﭘﺎﮔﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۱۴-۴:
 -۱۰۸۱ﻣﺎﻣﺎﭘﺎﮔﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻛﻴﻚ.
ﺟﻴﻞ ﻣﻮﺭﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﭘﻨﺠـﺮﻩ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۱۳-۷:
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۸۰۸

 -۱۰۸۵ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﺮﺍﻥ.
ﺩﺭﻙ ﻫﺎﻝ ،ﻟﻮﺋﻴﺰﺍ ﺳﺎﻣﺮﻭﻳﻞ ،ﺁﻟﻴﺲ ﻣﺎﺭﻳﺲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﻴﻤﺎ ﻓﺘـﺎﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﺿـﺎ
ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﺮﻳﻤﻲ ﺑﻴﺰ ،ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺑﻮﻟﺪ ،ﻟﻴﻦ ﺑﺮﻳﺰ ،ﺁﻧـﺎ ﻛﺘﺮﻣـﻮﻝ ،ﻣـﻮﺭﻳﻦ ﮔﻠـﻮﺍﻧﻲ،
ﻣﺮﻱ ﻫﻮﻝ ،ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﺎﺭﺟﺮﻳﺴﻦ ،ﭘﻞ ﻣﺎﺭﺗﺮ ،ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺁﻟﻴﻮﺭ ،ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻭﺭﻡ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺳـﻴﻠﻜﺎﻙ،
ﮔﻴﻠﻴﺎﻥ ﺗﺎﻓﺖ ،ﭼﺎﺭﻟﻲ ﺁﻥ ﺗﺮﻧﺮ ،ﮔﺮﻱ ﻭﻭﻥ ،ﺟﻨﻲ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ،ﺝ.ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ .ﻭﻳﻠﺴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺷﺸﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۲۳۱-۵:

 -۱۰۸۶ﻣﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻛﻼﺭﺍ.
ﺩﻳﻤﻲﺗﺮ ﺍﻳﻦﻛﻴﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺧﺎﺩﻡﺻﺒﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗﺮﺍﻝﻭﺍﻟﺘﺮ ﺭﺍﻳﻨﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۸۸۱-۵:

 -۱۰۸۷ﻳﻚ ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ.
ﺯﻫﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﺟـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۴۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۲۳-۵:
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

 -۱۰۸۲ﺍﻟﻤﻬﺮﺝ ﻭ ﺍﻟﻠﺺ ﺍﻻﺣﻤﻖ.
ﻃﻼﻝ ﺣﺴﻦ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۳۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۹۴-۴:

 ۱ﻓﺎ ۸

 -۱۰۸۸ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻧﻴﺲ ﻓﻮﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۱۲۶-۸ :

 -۱۰۸۹ﺣﺴﻨﻲ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻳﻪ ﺑﺎﻍ ﺩﺍﺭﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۳۳-۳:

 -۱۰۹۰ﺣﺴﻨﻲ ﻭ ﮔﺮﮒ ﻧﺎﻗﻼ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۳۵-۷:

 -۱۰۹۱ﺧﺮﻭﺱ ﻧﮕﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۰۸-۱:
 -۱۰۹۲ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻃﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜـﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۲۳۷-۳-۶ :
 -۱۰۹۳ﺩﺍﻳﻨﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻧﻴﺲ ﻓﻮﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۱۷۰-۵ :
 -۱۰۹۴ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻃﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜـﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۲۳۷-۲-۸ :

ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ /
 ۱۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۵۹۷-۷:

 -۱۰۹۷ﺩﻩ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۰۳-۶:

 -۱۰۹۸ﺩﻭﻳﺪﻡ ﻭ ﺩﻭﻳﺪﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۳۲-۶:

 -۱۰۹۹ﺳﻠﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻠﻴﻤﻮﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۳۰-۲:
 -۱۱۰۰ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻭ ﻋﻤﻮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻮﺍﺩ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۰۴-۳۶-۷:

 -۱۱۰۱ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺧﺎﻟﻪﺳﻮﺳﻜﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻣﻮﺷﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۴۴-۹:

 -۱۰۹۵ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻃﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜـﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۲۳۷-۴-۴ :

 -۱۱۰۲ﻓﻴﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۱۹-۷:

 -۱۰۹۶ﺩﺳﺖ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺎ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ )ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ

 -۱۱۰۳ﻛﻼﻩ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻼﻓﻜﺎﺭﻩ )ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺷﻐﻞ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۳۸۸-۶:

 -۱۱۰۴ﮔﺮﺑﻪﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺯﻧﺎﺯﻳﻪ ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺯﻳﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۱۸-۰:
 -۱۱۰۵ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻭ ﻋﻤﻮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ).(۲
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻮﺍﺩ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﺍﻕ ،ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۰۹۱-۵:
 -۱۱۰۶ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻭ ﻋﻤﻮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ).(۳
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻮﺍﺩ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ،ﻛﻤـﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۱۱۸-۹:
 -۱۱۰۷ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻧﻴﺲ ﻓﻮﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۱۶۹-۱ :

 -۱۱۱۱ﻣﻬﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۳۴-۰:

 -۱۱۱۲ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۰۹-۸:
 -۱۱۱۳ﻧﻤﺎﻳﺶ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻃﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜـﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۲۳۷-۰-۱ :
 -۱۱۱۴ﻧﻲﻧﻲ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻧﻴﺲ ﻓﻮﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸـﺮ ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻓﻨﺪﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۱۲۵-X :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۲ﻓﺎ ۸

 -۱۱۰۸ﻣﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﻡ ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﻟﻴﻼ ﻭﺻـﺎﻟﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۰۶۷-۰:

 -۱۱۱۵ﻧﻘﻞ ﺭﺳﺘﻢ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ )ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺎﻥ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺍﺣﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ
ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۵۵۶-۸:
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

 -۱۱۰۹ﻣﻦ ﻻﻙﭘﺸﺘﻢ ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﻟﻴﻼ ﻭﺻﺎﻟﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۰۶۸-۷:

 -۱۱۱۰ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻲﺍﻡ ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﻟﻴﻼ ﻭﺻـﺎﻟﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۰۶۹-۴:

 ۳ﻓﺎ ۸

 -۱۱۱۶ﺁﺭﺵ ﻛﻤﺎﻧﮕﻴﺮ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻐﻼﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۶-۴:

 -۱۱۱۷ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻱ ﺯﺭﺍﻓﻪﻧﺸﻴﻦ.
ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕـﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۷۰-۶:
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 -۱۱۱۸ﭘﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۸۸-۷:

 -۱۱۱۹ﭘﻴﻨﮕﻮ ،ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭ.
ﻫﻴﺌﺖﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪﻧﺸﺮﺑﺮﺍﻕ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۹۴-۸:

 -۱۱۲۰ﺗﭙﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۸۶-۳:

 -۱۱۲۱ﺗﻨﺒﻠﻲ ﺗﭙﻠﻲ.
ﺍﻛﺮﻡﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﺗﻮﺍﻧﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۱۲۱-۸:
 -۱۱۲۲ﭼﺸﻤﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۰-۸:
 -۱۱۲۳ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ۱۹۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۶۲۹-۹:
 -۱۱۲۴ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻼﻏﻪ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺳﻴﺎﻩ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۴۸-۵:
 -۱۱۲۵ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻼﻏﻪ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺳﻴﺎﻩ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻱ -.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۲۲۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۹۶۰-۴:

 -۱۱۲۶ﺩﺍﻳﺮﻩ.
ﺳﻴﺪﻧﻮﻳﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒـﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﻤﻴﻪ ﻭﺭﺯﺩﺍﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۷۱-۳:
 -۱۱۲۷ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻲﺯﺩ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۴۹-۲:
 -۱۱۲۸ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﻭ ﺷﺘﺮ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۷-۷:

 -۱۱۲۹ﺩﻭﻛﻲ ﻗﺪﺭﻧﺸﻨﺎﺱ.
ﻫﻴﺌﺖﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪﻧﺸﺮﺑﺮﺍﻕ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۹۱-۷:

 -۱۱۳۰ﺭﺍﺑﻲ ﻭ ﮔﺮﮔﻬﺎﻱ ﻧﺎﻗﻼ.
ﻫﻴﺌﺖﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪﻧﺸﺮﺑﺮﺍﻕ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۹۲-۴:
 -۱۱۳۱ﺭﺳﺘﻢ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﮔـﺮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۵۶-۴:
 -۱۱۳۲ﺭﺳﺘﻢ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻐﻼﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۷-۱:
 -۱۱۳۳ﺯﺍﻝ ﻭ ﺳﻴﻤﺮﻍ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻐﻼﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۴-۰:
 -۱۱۳۴ﺯﺑﺮﺍ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۳-۹:

 -۱۱۳۵ﺯﻳﺒﻮ ،ﺯﻧﺒﻮﺭ ﭘﺮ ﺗﻼﺵ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﺗﻮﺳﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۹۰-۰:

 -۱۱۳۶ﺳﺎﻳﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ ،ﺗﻦ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
ﺳﻮﺳﻦ ﻃﺎﻗـﺪﻳﺲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺠﺘﺒـﻲ ﻋﺼـﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۹۹۷-۶:
 -۱۱۳۷ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺧﻮﺭﺷﺎﻫﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۶۰۵-۳:

 -۱۱۳۸ﺳﻨﺠﻮ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻫﻴﺌﺖﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪﻧﺸﺮﺑﺮﺍﻕ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۹۳-۱:
 -۱۱۳۹ﺳﻴﺎﻭﺵ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻐﻼﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۸-۸:
 -۱۱۴۰ﺷﻴﺮ ﻭ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺩﻡﺳﻴﺎﻩ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:

ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۴-۶:
 -۱۱۴۱ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ  :...ﻗﺼﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﭼﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﻑ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۶۶-۲:
 -۱۱۴۲ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻜﻮﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﻮ ﻛﺮﻳﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۶۶۶-۴:
 -۱۱۴۳ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺫﺭﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻛﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺷﻜﻮﻓﻪ ۱۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۰-۰۳۰-۱:
 -۱۱۴۴ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺣﻤﺘـﻲ ﺁﻭﻳﻨـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۳۸۶-۷:

 -۱۱۴۵ﻗﺼﻪﻱ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻣﻲﺁﻣﺪ.
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۰۶۱-۰:
 -۱۱۴۶ﻛﺎﻭﻩ ﺁﻫﻨﮕﺮ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻐﻼﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۳-۳:

 -۱۱۴۷ﻛﻔﺸﺪﻭﺯﻙ ﺳﻔﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻣﺮﻳﺨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﻠﺢ ۲۲ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۹۸-۳-۹:

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 443ﭘﻴﺎﭘﻲ1095

88

 -۱۱۴۸ﮔﺮﺩﺁﻓﺮﻳﺪ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴــﻲ :ﺣﺴــﻴﻦ ﻓﺘــﺎﺣﻲ؛ ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﺗﻀــﻲ ﺳــﻬﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻗــﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۲۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۵۵-۹:
 -۱۱۴۹ﻻﻙﭘﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۵-۳:

 -۱۱۵۰ﻻﻛﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺏ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۸۵-۶:

 -۱۱۵۵ﻣﻮﺵ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺯﻭﺭﮔﻮ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﺑﺎﻥﻧﺎﻣﻪ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻴﮋﻥ ﻧﺎﻣﺠﻮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺸﺮ ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۱۸-۱۴-۱:
 -۱۱۵۶ﻣﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۱-۵:

 -۱۱۵۷ﻧﻘﺸﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻛﻠﻲ.
ﺍﻛﺮﻡﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﺗﻮﺍﻧﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۱۲۰-۱:

 -۱۱۵۱ﻣﺎﻫﻲﺧﻮﺍﺭ ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ ،ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺵﺑﺎﻭﺭ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۶-۰:

 -۱۱۵۸ﻧﻮﻧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﺍﺷﺮﻑ ﺍﺣﺴﻦﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۸۹-۴:

 -۱۱۵۲ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ،ﻣﺎﺭ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۵۲-۲:

 -۱۱۵۹ﻧﻴﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۶۸۷-۰:

 -۱۱۵۳ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﻮﻗﻮﻟﻲ.
ﺍﻛﺮﻡﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﺗﻮﺍﻧﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۱۱۹-۵:
 -۱۱۵۴ﻣﻮﺵ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ.
ﺳﺮﻭﺭ ﭘﻮﺭﻳﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۴۰۸-۶:

 -۱۱۶۰ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺍﻥ ﺭﺳﺘﻢ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻐﻼﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﺮﻑ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۷-۴۵-۷:

 -۱۱۶۱ﻭﻗﺘﻲ ﻻﻙﭘﺸﺖﻫﺎ ،ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺷﻨﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻧﻴﻠﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۶۲-۰:
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 -۱۱۶۲ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺗﭙﻪﻱ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺭﻭﻥ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﺩﻝ ﺳﻌﺪﺍﻟﺪﻳﻦ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۷-۴۶-۳:

 -۱۱۶۳ﻳﻚ ﭘﺮﺵ ﻭ ﺩﻭ ﭘﺮﺵ ﻭ ﺳﻪ ﭘﺮﺵ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻬـﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣـﺮﻳﻢ ﺗﻮﺣـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۹۹۸-۳:

 -۱۱۶۴ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﺭ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﺩﻝ ﺳﻌﺪﺍﻟﺪﻳﻦ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۷-۴۷-۰:
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۰

 -۱۱۶۵ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻮﻟﻨﺎﻙ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ﺑﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺩﮊﺍﻛﺎﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻮﻳﻦ ﺍﻭﻣـﺎﻟﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۸-۱۲۸-۲:

