ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۴ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۰۹۶

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۵/۲۵ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۵/۲۹ﺑﺎ 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.

ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ،ﺑﻴﻮﻧﻴﻚ ،ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ
۰۰۳

 -۱ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ  :۲ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﺭﻳــﺰﻱ ﻋــﺪﺩ ﺻــﺤﻴﺢ ،ﺟﺮﻳــﺎﻥﻫــﺎﻱ ﺷــﺒﻜﻪﺍﻱ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ،ﺑﻨﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﭘﻮﻳﺎ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎ....
ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺯﺍﻫﺪﻱﺳﺮﺷـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۱۶۸-۱ :
داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.
ﻣﻬﺴــﺎ ﺷــﻌﺒﺎﻧﻲﺍﻳﺸــﻜﺎ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴــﺨﻪ -۳.ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﺎﺕ :ﺷــﺎﺧﻪ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ ،ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.... ،
ﺣﺎﻣﺪ ﺯﻧﺪﻱ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻫﻤـﺎ ﺗﻴﻤـﻮﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۱۷۰-۳ :

 -۴ﺟﺴــﺘﺠﻮﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖﺁﻣﻴــﺰ ﺑــﺎ ﮔﻮﮔــﻞ :ﺷــﮕﺮﺩﻫﺎ ،ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﻬــﺎﺭﺕﻫــﺎ )ﺑــﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ،ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ(.
ﺭﺿﺎ ﺳﺎﻻﺭﻣﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺭﻋﻴﺘﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺭﻋﻴﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺎﺩ ﻋـﺎﺭﻑ۹۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۱۶-۲ :

 -۵ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﺎﺋﺰ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺳﻤﺎﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﺘﻮﻱ ﺳﭙﻴﺪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۳-۲۵-۷ :

 -۶ﻛﻠﻴﺪ ﺍﻳﻤﻴﻞ )ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺳﻮﻡ(.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۵۱-۹ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ.
ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﻔﺎﺧﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋﺎﺭﻑ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۱۴-۸ :

 -۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ = .Photoshop
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۴-۴ :
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 -۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺼ ـﻄﻔﻲ ﻋــﺪﺍﻟﺘﻲﺳــﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗــﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۱۴-۷ :

 -۱۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲ ﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۷-۵ :

 -۱۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻭﻭﺭﺩ .۲۰۱۳
ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺳﻮﻱﻓﺮﺩ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ- .
 ۱۱۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۱۵-۴ :

 -۱۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻭﻭﺭﺩ .Word 2013 = ۲۰۱۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ
ﺳﺒﺰ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۰-۶ :

 -۱۳ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ .SQL server
ﺳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻗﺮﻧﮋﺍﺩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۵۵-۵ :
 -۱۴ﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺭﺍﻓﻌﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﺴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۴۸۴-۴ :
 -۱۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ .Latex
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺑﻄﺤﻲ ﺍﻳﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺪﺧﺪﺍﻳﻲﺧﻠﻔﻲ  -.ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﻣﻐـﺎﻥ.
  ۴۲۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۲۶-۵-۹ :
 -۱۶ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ .C# ۲۰۱۰
ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎﭘﻮﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ،ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۱۶۸ - .ﺹ- .

ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۰۶-۸ :

 -۱۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺍﻟﮕـﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ ﻛـﺪ
) (۲۳۵۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۵-۴ :
 -۱۸ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ .Excel 2007
ﻧﺎﺩﺭ ﺧﺮﻣﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺩﻳﺒـﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۱۷۶-۵ :

 -۱۹ﻣﺠﺎﺯﻱﺳﺎﺯﻱ ﺳﺮﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎ .Hyper-V 2012
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺩﺷﺖﭘﻴﻤﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۸۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۳۷-۰ :

 -۲۰ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ .Windows 7 = ۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲ ﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۲-۰ :

 -۲۱ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ .Windows 7 = ۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺼــﻄﻔﻲ ﻋــﺪﺍﻟﺘﻲﺳــﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗــﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۱۶-۱ :

 -۲۲ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ .Windows 8 = ۸
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ
ﺳﺒﺰ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۱-۳ :

 -۲۳ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ .Windows 8 = ۸
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺻــﺎﺩﻕ ﻣﻮﺳــﻮﻱ؛ ﻣﺼــﺤﺢ :ﻣﺼــﻄﻔﻲ ﻋــﺪﺍﻟﺘﻲﺳــﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗــﻢ:
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ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۱۷-۸ :
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
۰۰۶

 -۲۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻃﻼﻳﻲ ﻓﺘﻮﺍﻳﻤﭙﻜﺖ.
ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋﺎﺭﻑ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۱۵-۵ :

 -۲۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ = .Photoshop CS6
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۱۲-۳ :

 -۲۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺑﻼﮒﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺑﻼﮔﻔﺎ ﻭ ﺭﺯﺑﻼﮒ.
ﺍﻣﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﻧﻮﺭﻣﻨـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۸۱-۹ :

ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۱۱

 -۳۰ﻓﻬﺮﺳﺘﻮﺍﺭﻩ ﻣﺼﻮﺭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻓﻘﻴﻪ )ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  -ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۷۰-۷ :
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ،ﻧﺸﺮ
۰۷۰

 -۳۱ﺑﺎﺯﺳﺎﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ :ﻫﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
ﺁﻟﻴﺴﺎ ﻣﻴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺒﺼﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﻜﻴﺐ- .
 ۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۵-۷۱-۳ :

 -۳۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ.
ﺁﺩﺭﻳﺎﻥ ﺑﻮﻻﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ ﻓﻜـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﮋﻩ ﻧﺸـﺮ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۰-۳۹-۴ :

33-Key terms in the media.

 -۲۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺪ ) (۲۳۵۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۶-۲ :

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺷﺮﻳﻒ ﻣﻮﺳﻮﻱﭘﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗـﻮﺭﺝ ﺷـﻴﺮﺍﻟﻴﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻋﺠـﺎﺯ ﺣﺴـﻴﻦ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﺭﺍﻡ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۳۶-۲-۷ :
روزﻧﺎﻣﻪ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
۰۷۹

 -۲۸ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ .CoreIDRAW X7
ﻣﻬﺴــﺎ ﺷــﻌﺒﺎﻧﻲﺍﻳﺸــﻜﺎ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۳۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۱۰۹-۸ :

 -۲۹ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ .CC
ﻣﻬﺴــﺎ ﺷــﻌﺒﺎﻧﻲﺍﻳﺸــﻜﺎﺀ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۱۱۱-۱ :

 -۳۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ :ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺍﺟﭙﻮﺭﺕ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻫﺎﻫﺮﺍ ﺩﺭ ۱۵۰۰
ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺷﻜﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺍﺭﺩﺷـﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۴۱-۴ :

 -۳۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺠﺎﺕ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ )ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ .(...
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰﻭﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺷﻜﻮﺭﻱ -.
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ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۳۲-۲ :

 -۳۶ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺠﺎﺕ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﻄﺮ ﻛﺒﻴﺮ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۴۰-۷ :

اﻧﺴﺎن )ﻧﻮع ﺑﺸﺮ(
۱۲۸

 -۴۱ﻣﺴﺌﻠﻪﻱ ﺧﻮﺏ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭ ﺍﺭﺳﻄﻮ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒـﻴﻦ ﭘـﮋﻭﻩ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۴۰۴-۰-۲ :
ﭘﻴﺮا رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻏﺮﻳﺒﻪ
۱۳۳

 -۳۷ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺠﺎﺕ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ )ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺭﻭﺱ ﻭ ﻣﺮﻭ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۳۹-۱ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ

 -۴۲ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﺍﻭ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺍﺳﺘﺮ ﻫﻴﻜﺲ ،ﺟﺮﻱ ﻫﻴﻜﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻮﺭﺍﻧـﺪﺧﺖ ﺗﻤـﺪﻥ )ﻣـﺎﻟﻜﻲ(؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺻـﻐﺮ
ﺍﻧﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۵۶۲-۲ :
روﻳﺎﻫﺎ و رازوارهﻫﺎ
۱۳۵

۱۰۹

 -۳۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻡ.
ﻓﺮﺩﺭﻳﻚ ﭼﺎﺭﻟﺰ ﻛﺎﭘﻠﺴﺘﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺪﺟﻼﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺠﺘﺒـﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺳﻌﺎﺩﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۶۰۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۹ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۷۹۸-۲ :
ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر
۱۲۳

 -۳۹ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺁﺯﺍﺩ.
ﺗﺎﻣﺲ ﭘﻴﻨﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ- .
 ۱۶۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۱۸-۹ :

 -۴۳ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮﺍﺏ.
ﺯﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮﻭﻳﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻮﺍ ﺭﻭﻳﮕﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۷۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۶۷۳-۵ :
 -۴۴ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ،ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ،ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،ﻫﺎﻣﻮﻧﻲ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷـﻌﺚ ،ﺧﺎﻟـﺪ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺣـﺎﻓﻆ ﺍﺑـﻦ
ﺍﺳﺤﺎﻕ.... ،
ﺣﺒﻴﺶﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻔﻠﻴﺴﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺣﻠﻢ ۴۹۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۴۹۳۲-۱-۲ :
آﻳﻴﻦ وﺣﺪت وﺟﻮد و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۱۴۷

ﻧﻔﺲ )ﺧﻮد(
۱۲۶

 -۴۰ﻣﻦ.
ﻣﻞ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻮﻧﺎ ﺍﻧﺰﺍﺑﻲﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺧﺸـﺎﻳﺎﺭ ﺩﻳﻬﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﮔﻤﺎﻥ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۷۲-۴-۸ :

 -۴۵ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺷﻴﺨﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻭﻳﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۵۸۹-۹-۳ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۱۵۰

 -۴۶ﺍﺭﻭﻳﻦ ﺩ .ﻳﺎﻟﻮﻡ :ﺭﻭﺍﻥﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ ﻗﺼﻪﮔﻮ ،ﺭﻭﺍﻥﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺭﻭﺗﻠﻦ ﺟﺎﺳﻠﺴـﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﭙﻴﺪﻩ ﺣﺒﻴـﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﮋﻩ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۵۵۱۰-۱۸-۸

 -۴۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ.
ﺩﻭﺍﻥ ﺷﻮﻟﺘﺲ ،ﺳﻴﺪﻧﻲﺁﻟﻦ ﺷﻮﻟﺘﺲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒـﺮ ﺳـﻴﻒ ،ﺣﺴـﻦ ﭘﺎﺷﺎﺷـﺮﻳﻔﻲ،
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺭﺍﻥ ۶۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۲۱-۳۹-۰ :
 -۴۸ﺭﻭﺍﻥﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ :ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ،
ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧﻮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۸۴-۵ :

 -۴۹ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ.
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺧﺪﻳﻮﻱ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻠﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ.
  ۲۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۹-۷ :
 -۵۰ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺻﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﮋﻩ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۷۰-۴۵-۳ :

 -۵۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۰-۰ :
ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۵۲ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﮋﺍﺩﮔﺮﺟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﻋﻠﻴﻢ ﻧـﻮﺭ۱۶۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۱-۰۸-۷ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۵۳ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ )ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ

ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ .۹۰ - ۹۳
ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۲۳-۷ :
 -۵۴ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﺘﺢﺍﻟﻬﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷـﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻣـﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﻮﻧـﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗـﻲ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۲۷-۹ :
 -۵۵ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ.
ﺑﺖ.ﺍ .ﻫﻨﺴﻲ ،ﺗﺮﺯﺍ ﺁﻣﺎﺑﻴﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮﺧﺎﺋﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۷-۶۹-۲ :
 -۵۶ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ.
ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻛﺪﻳﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻐﺮﻱ ﺍﻭﺭﻧﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۵۵۷-۲ :
 -۵۷ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻮﺵ ﻛﻼﻣﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻴﻦ ﺧﺎﻟﺼﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻠـﻮﭺ  -.ﻗـﻢ :ﻣـﻴﻢ۲۳۶ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۱۹-۴۳-۰ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۵۸ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺁﺯﺍﺩﻧﻴﺎ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻﻐﺮ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ،ﻃﻮﺑﻲ ﺯﺍﺭﻉ ،ﻧﺠﻤﻪ ﺁﺯﺍﺩﻧﻴﺎ -.
ﻳﺰﺩ :ﻧﻴﻜﻮﺭﻭﺵ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۲۴-۸۷-۱ :
 -۵۹ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :
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 -۶۰ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ :ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺻﺎﻧﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ،
ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۴۴-۹ :
 -۶۱ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻲﻭﻓﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻥﺷﻜﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮ :ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻋﻤـﺪﻩﺗـﺮﻳﻦ
ﻧﻜﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑـﻲﻭﻓـﺎﻳﻲ ﻭ ﻳـﺎ ﭘﻴﻤـﺎﻥﺷـﻜﻨﻲ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻕ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﻭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻬﻦﭘـﺮﺩﺍﺯ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۱۰-۳۹-۸ :
 -۶۲ﺯﻥ ﻣﺜﺒﺖ :ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ،ﺧﻮﺩﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ،
ﺷﺎﺩﻣﺎﻥﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ.
ﮔﻴﻞ ﻟﻴﻨﺪﻥﻓﻴﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻮﺭﺍﻧﺪﺧﺖ ﺗﻤﺪﻥ )ﻣﺎﻟﻜﻲ(  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻘـﺶ ﻭ ﻧﮕـﺎﺭ۲۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۲۳۵-۱۳-۱ :

 -۶۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۲۵
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۸-۳ :

 -۶۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻛـﺪ
) (۲۱۳۰ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۰-۲ :

 -۶۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۵-۸ :

 -۶۶ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻥ )ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ(.

ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺻﻐﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﻓـﺎﺭﺍﺑﻲ۲۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۰-۹۹-۸ :

 -۶۷ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ )ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺍﺳﺖ(.
ﻧﺎﻧﺖ ﮔﺎﺭﺗﺮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺳﻠﻴﻢﺁﺑـﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﮔـﻞﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﺳﮕﺎﻝ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۲-۱-۷ :

 -۶۸ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ )ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺍﺳﺖ(.
ﻧﺎﻧﺖ ﮔﺎﺭﺗﺮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺳﻠﻴﻢﺁﺑـﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﮔـﻞﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﺳﮕﺎﻝ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
 -۶۹ﻫﻴﺠﺎﻥﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﻬﺪﻟﻮ ،ﺻﻼﺡ ﺩﻝﺁﺭﺍﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺒﻴـﺮﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﭘﻴﺮﻱ ﺑﻨﻪ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻼﻥ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۱۶-۴ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۷۰ﺁﻳﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﻓﺎﻳﻖ ﺁﻳﻴﻢ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑـﺎ
ﻧﺸﺎﻁ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺩﻳﻞ ﻛـﺎﺭﻧﮕﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻗـﺪﻳﺮ ﮔﻠﻜﺎﺭﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻪ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۱-۷۵-۹ :

 -۷۱ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺳﻴﺪﻥ.
ﺍﻳﻴﺎﻧﻼ ﻭﻧﺰﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﻣﻼﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۷۷۷-۰ :
 -۷۲ﺩﻩ ﺭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ.
ﻭﻳﻦﺩﺑﻠﻴﻮ ﺩﺍﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻗﻨـﺪﻫﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۴۹۰-۹ :
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 -۷۳ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻴﺪ.
ﺟﻔﺮﻱ ﻳﺎﻧﮓ ،ﮊﺍﻧﺖ ﻛﻠﻮﺳﻜﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮﺭ ،ﺍﻟﻨﺎﺯ ﭘﻴﺮﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻠـﻲﺯﺍﺩﻩ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺍﺭﺟﻤﻨـﺪ ،ﻧﺴـﻞ ﻓـﺮﺩﺍ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۰۷۸-۱ :
 -۷۴ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﺨﺸﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻧﺎﻙ ﺩﺭﻳﻠﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘﻮﺭ ،ﺣﻜﻴﻤـﻪ
ﻧﻮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۹۶-۸ :
 -۷۵ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺭﻭﺍﻥﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻓﺸﺎﺭ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻧﺎﻙ ﺩﺭﻳﻠﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴﺎﺱﭘـﻮﺭ،
ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻧﻤﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۶۱-۶ :
اﺧﻼق
۱۷۰

 -۷۶ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺍﭺ.ﺟﻜﺴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺮﻡ ﺷﻜﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗـﺮﻧﻢ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۷-۷ :
اﺧﻼق اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي
۱۷۴

 -۷۷ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻋﺎﺭﻑ ﻫﺎﺷﻢﮔﻠﻮﮔﺮﺩﻱ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۱۵-۶ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ
۱۸۹

 -۷۸ﺁﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ :ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑـﺎﺏ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ،ﺁﺛـﺎﺭ ﻭ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﺩ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﺩﻳﻨﺎﻧﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳـﺮﻭﺵ(۲۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۳۵-۵۸۶-۵ :

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب
۱۹۰

 -۷۹ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﺸﺮ :ﺟﺴﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ.
ﺁﻳﺰﺍﻳﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻲﻻ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۶۵۰-۷ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ
۱۹۳

 -۸۰ﺯﻣﺎﻥ؛ ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ ﻓﻜﺮ ﻛﺎﻧﺖ :ﻣﺎﺑﻌﺪﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺯﻣﺎﻥ :ﺷﺮﺡ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻘﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳـﺖ
ﺯﻣﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﺍﺩﺭﻱ ۴۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۰-۰۸-۴ :
 -۸۱ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻳﻮﻧﮓ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻧﻴﭽﻪ.
ﻛﺎﺭﻝ ﮔﻮﺳﺘﺎﻭﻳﻮﻧﮓ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺟﻴﻤﺰ ﻝ .ﺟﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺣﺒﻴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﺵ
ﺣﺠﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۶۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۲۰۱-۲ :
دﻳﻦ
۲۰۰

 -۸۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺩﻫﺪ؟.
ﺁﻧﺪﺭﻭ ﻧﻴﻮﺑﺮﮒ ،ﻣﺎﺭﻙﺭﺍﺑﺮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﻓﻴﻌﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸـﺎﻳﺶ۳۴۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۱۰۸-۳ :
دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن
۲۹۰

 -۸۳ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﻘﺪﺱ.
ﻣﻴﺮﭼﺎ ﺍﻟﻴﺎﺩﻩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺯﻧﮕﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۳۶-۸ :
ادﻳﺎن ﻫﻨﺪي
۲۹۴

 -۸۴ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ﻫﻨﺪ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺁﺻﻒﺁﮔﺎﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۲۰-۹

 -۸۵ﻧﻠﻪ ﻭﺩﻣﻴﻨﺘﻲ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻬﺎﺑﻬﺎﺭﺍﺗﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴﺪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۳۰-۸ :

 -۹۱ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺍﺳﺤﺎﻗﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧـﻮ ۳۰۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۹۲-۷ :
ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱۲

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﻼم
۲۹۷/۰۲

 -۸۶ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻓﻘﻬﻲ )ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ(.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻔـﺖ ﺍﺧﺘـﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۹۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۹-۸۲-۴ :
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻲ  -اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي ﺧﺎص(

 -۹۲ﺧﺘﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ ﻭ
ﭘﺴﺮﺍﻥ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۸۱-۲۶-۰ :
 -۹۳ﺧﺘﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻳﺲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ ﻭ
ﭘﺴﺮﺍﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۸۱-۲۹-۱ :

۲۹۷/۰۴

 -۸۷ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩﭘﮋﻭﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﻳﻨﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻴﺎﺡ ،ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺘﻢ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۳-۰۶-۵ :

 -۸۸ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻭ ﺷﻔﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻭﻻﻳﺖﺍﻟﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲﻛﻠﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺰﻛﻴﻪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۷۱-۸۱-۹ :

 -۹۴ﺧﺘﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ ﻭ
ﭘﺴـﺮﺍﻥ ۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۸۱-۳۰-۷ :
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۵

 -۹۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ "ﺳﻄﺢ ﻳﻚ".
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۰۸۶-۴ :

راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﻼم
۲۹۷/۰۷

 -۸۹ﺁﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻓﺮﻳﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻻﻫﻮﺕ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۲-۹۸-۴ :
 -۹۰ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ  +ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺍﺳﺤﺎﻗﻴﺎﻥ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۰۰-۱ :

 -۹۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۰-۵ :
 -۹۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۰-۵ :
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 -۹۸ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ ﻗﺮﺁﻥ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺮﻓﺎﺕ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۹۸-۸۶-۳ :

 -۱۰۵ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲﺣﺒﻴﺐ ﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻲ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻳﺎﻥ- .
 ۳۶۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۳۳-۲۶-۲ :

 -۹۹ﺍﺯ ﺁﺩﻡ )ﻉ( ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ )ﺹ( ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻗﺮﺁﻧﻲ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲ ﺻﻔﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻳـﺎﺭ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۲-۱۳-۰ :

 -۱۰۶ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﻌﺮﻓﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۴۶۷-۰ :

 -۱۰۰ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺐ ﭼﻠﻪ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۶۹-۸-۵ :

 -۱۰۷ﻗﺼﺺ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ )ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ(.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺑﻦﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺒﻴﺐ ﻳﻐﻤـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۳۹۵-۳ :

 -۱۰۱ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭﺟـﻮﻫﻲ ﮔﺰﻳـﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻗـﺮﺁﻥ ﻛـﺮﻳﻢ ﻭ
ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۳۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۹۴-۹ :
 -۱۰۲ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭﺟـﻮﻫﻲ ﮔﺰﻳـﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻗـﺮﺁﻥ ﻛـﺮﻳﻢ ﻭ
ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۹۴-۹ :
 -۱۰۳ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻭﻩ :ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺣﻔﺺ ﺍﺯ ﻋﺎﺻﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۶۵-۴ :
 -۱۰۴ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻭﻩ :ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺠﻮﻳﺪ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۶۵-۴ :

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۷

 -۱۰۸ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﺧﻠﻔﺎ ،ﺯﻧﺪﻳﻘﺎﻥ ﻭ ﻏﺎﻟﻴﺎﻥ( ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺳﺘﻤﻲﻫﺮﺍﻧﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﻉ(؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۵۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۷۲-۷ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﺮآن )ﺳﻮر و آﻳﺎت(
۲۹۷/۱۸

 -۱۰۹ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻧﻮﺭ )ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻀﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﻲ( ،ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﺍﻧـﻮﺍﺭ )ﺳـﺨﻨﻲ
ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻮﺍﻟﻢ(.
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻛﺮﺑﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲﺯﻧﺠﺎﻧﻲﺍﺻﻞ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ- .
 ۶۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۴-۳ :

 -۱۱۰ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺑﺴﻢﺍﷲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎﻳﻲﮔﻮﻝ ،ﺭﻋﻨﺎ ﺩﻭﺳﺘﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻭﻳﺶ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۲-۰۴-۷ :
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 -۱۱۱ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﻩﻱ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪﻱ ﺣﺠﺮﺍﺕ :ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪ .(۲۲
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۳۳-۸ :
 -۱۱۲ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﻩﻱ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪﻱ ﺣﺠﺮﺍﺕ :ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪ .(۲۲
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۳۳-۸ :
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ
۲۹۷/۲۱

 -۱۱۳ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻖ ﻭ ﺑﺎﻃﻞ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۵-۵۴-۰ :

 -۱۱۴ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺩﺭﻭﻍ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬـﺮ ﺧﻮﺑـﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۵-۵۲-۶ :

 -۱۱۵ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰﻱ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺧﻮﺷﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۵-۵۱-۹ :

 -۱۱۶ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻓﻲ.
ﺧﻠﻴﻞﺑﻦﻏﺎﺯﻱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻔﺖ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۹-۸۵-۵ :

 -۱۱۷ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻓﻲ.
ﺧﻠﻴﻞﺑﻦﻏﺎﺯﻱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻔﺖ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۵۲۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۹-۸۶-۲ :

 -۱۱۸ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺴﻢﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﻼﻣﻪﻱ ﺷﻬﻴﺪ ،ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻓﻠﺴـﻔﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۷۶-۶۳-۵ :

 -۱۱۹ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.
ﺧﻠﻴﻞﺑﻦﻏﺎﺯﻱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻚﺗﺎﺝ ۵۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۴-۱۱-۳ :
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۱۲۰ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺐﺧﻴﺰ ،ﻋﺒـﺎﺩ ﻣﺤﻤـﺪﺗﺒﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۲۲-۵ :

 -۱۲۱ﻧﻬﺎﻳﻪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺻﻮﻝ.
ﺣﺴﻦﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻣﻪﺣﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ( ﻻﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ ۴۳۲ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۹-۳۲۳-۲ :
رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۳۴

 -۱۲۲ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۱۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۰۰-۰ :

 -۱۲۳ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ
ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۱۸-۶ :
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 -۱۲۴ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺣﺎﺝ ﺷـﻴﺦ ﺣﺴـﻴﻦ
ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ )ﺩﺍﻡ ﻇﻠﻪ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺣﻴﺪﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ )ﻉ( ۶۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۵۹۶-۲-۶ :

 -۱۲۵ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺟﻴﻬﻪ ﻣﻼﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻚﺗـﺎﺝ۶۶۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۴-۳۰-۴ :

 -۱۲۶ﺳﻪ ﺭﺳﺎﻟﻪ )ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ(.
ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺣﻮﺯﻩ ،ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﺷــﺎﺭﺍﺕ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۳۳-۵ :

 -۱۲۷ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺣﻮﺯﻩ ،ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۳۵-۹ :
ﻋﺒﺎدات
۲۹۷/۳۵

 -۱۲۸ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺻﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﻤﺎﻟﻲﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۴۴-۶ :

 -۱۲۹ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻜﻨﺎﻡﻋﺮﺑﺸـﺎﻫﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻧﺼـﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۰۸-۵ :

ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۱۳۰ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻦﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻼﻙ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۷۰-۵۰-۵ :

 -۱۳۱ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼـﻮﺏ  ۱۳۹۲ﻭ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ
ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ.
ﺭﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻃﻴﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۸۹-۴ :
ﻛﻼم )ﻋﻘﺎﻳﺪ(
۲۹۷/۴

 -۱۳۲ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻋﻠﻲ ﻻﻫﻴﺠﻲﺣﺎﺋﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺒﻨﻢ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﻨﺎ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۲۳-۰۸-۷ :
ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۱۳۳ﺍﻧﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱﺑﻦﺍﺑـﻲﺫﺭ ﻧﺮﺍﻗـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺮﮔـﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۵-۰۸۱-۲ :
 -۱۳۴ﺳﻠﻔﻲﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻢ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۰-۶-۶ :

 -۱۳۵ﻭﻫﺎﺑﻴﺖ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻢ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۰-۹-۷ :
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ﻣﻌﺎد

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۵۳-۶

۲۹۷/۴۴

 -۱۳۶ﺗﻮﺳﻞ ،ﻳﺎ ،ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺧﺪﺍ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻢ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۰-۸-۰ :

 -۱۴۲ﺗﺒﺮﻙ  -ﺗﻮﺳﻞ  -ﺑﺪﻋﺖ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۲۹-۰-۳ :

 -۱۳۷ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲ ﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻤﺲ
ﺍﻟﺸــﻤﻮﺱ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۱۱-۳ :

 -۱۴۳ﺩﻳﻦﮔﺮﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺁﻝ ﻋﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨﺎ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۴۴-۲۳-۶ :

اﻣﺎﻣﺖ

اﺳﻼم و ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ

۲۹۷/۴۵

۲۹۷/۴۷

 -۱۳۸ﺍﻻﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺸﻴﻊ.
ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺪﺭﺯﺍﺩﻩ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻛﻤـﺎﻝ ﺳـﻴﺪ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻧﺼـﺎﺭﻳﺎﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۱-۶ :

 -۱۴۴ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺭﺣﻤﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺒﺎ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۴-۰۲۱-۵ :

 -۱۳۹ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ :ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻻﻳﺖ.
ﻣﻴﺮﺣﺎﻣﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﻨﺘﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﺒﻮﺏﺍﻟﻘﻠـﻮﺏ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴـﻴﻦ
ﻃﺎﻟﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺒﺎ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۴-۰۱۹-۲ :

 -۱۴۵ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭘﻮﺷﺎﻟﻲ :ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱﻣﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻫﻨﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺶ ﻧﻮ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۰۲-۳-۸ :

 -۱۴۰ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪﻱ ﺁﺻــﻔﻲ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺁﻣﻨــﻪ ﺗــﺪﺭﻳﺲﺣﺴــﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺗﻮﺣﻴــﺪ ﭘﺎﺷــﺎﻳﻲ،
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻃﺎﻟﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺒﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۴-۰۲۸-۴ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۶

 -۱۴۱ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﻱ )ﻋﺞ( ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۴۶ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻃﺒﺮﺳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻈﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦﺍﺣﻤﺪ ﻏﻔـﺎﺭﻱﻣﺎﺯﻧـﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺸـﺖ
ﺟﺎﻭﻳﺪ ۲۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۴۹-۲۸-۷ :

 -۱۴۷ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻃﺒﺮﺳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻈﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦﺍﺣﻤﺪ ﻏﻔـﺎﺭﻱﻣﺎﺯﻧـﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺸـﺖ
ﺟﺎﻭﻳﺪ ۳۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۴۹-۲۹-۴ :
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 -۱۴۸ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻃﺒﺮﺳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻈﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦﺍﺣﻤﺪ ﻏﻔـﺎﺭﻱﻣﺎﺯﻧـﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺸـﺖ
ﺟﺎﻭﻳﺪ ۲۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۴۹-۳۰-۰ :

 -۱۴۹ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻃﺒﺮﺳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻈﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦﺍﺣﻤﺪ ﻏﻔـﺎﺭﻱﻣﺎﺯﻧـﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺸـﺖ
ﺟﺎﻭﻳﺪ ۲۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۴۹-۳۱-۷ :
اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي
۲۹۷/۴۸

 -۱۵۴ﺯﻥ ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ.
ﺳﻮﺳﻦ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﺫﺭﺗﺎﺵﺷﻨﺪﻱ ،ﺳـﺎﻧﺎﺯ ﺍﺭﻭﺍﻧـﻪ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﻧﻴﺎﻛـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﺭﺟﺎﻭﻧﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۶۷-۴۴-۵ :

 -۱۵۵ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦﺧﺎﻧﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻓﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﺿﻠﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺷـﻴﺪﺍﺋﻴﺎﻥ،
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﻬﺘﺪﻱ ،ﺻﺎﺩﻕ ﻓﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ(؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮﺑﻜﻼﺋﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻭﻳﺴﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺯﻣـﺰﻡ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۵-۲ :

 -۱۵۰ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷﺠﺎﻋﻲﻟﻨﮕﺮﻱ ،ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺧﻠﻴﻠﻲﺍﺑﻮﺧﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺧـﺪﺍﺩﺍﺩﻱ -.
ﺳﺎﺭﻱ :ﻋﻠﻴﻢ ﻧﻮﺭ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۶۹-۵-۱ :

 -۱۵۶ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧـﻮﺍﺑﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۶۷-۸ :

 -۱۵۱ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻭﺭﻋﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۱-۲۶-۸ :

 -۱۵۷ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ :ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺁﺭﺯﻭ ﺷﻴﺨﺎﻭﻧﺪﻱ ،ﻣﻬﺮﻱ ﺣﻴـﺪﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۴۹-۲ :

 -۱۵۲ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺩﻳﻨﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺏﺳﺮﺧﻲﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۵۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۱۳-۱ :

 -۱۵۸ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻬﺮﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺭﺟﺎﻭﻧﺪ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۶۷-۳۰-۸ :

 -۱۵۳ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺩﻳﻨﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺏﺳﺮﺧﻲﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۴۷۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۱۴-۸ :

 -۱۵۹ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺳﻮﺳﻦ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ،ﺍﺳﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺵ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺭﺟﺎﻭﻧـﺪ ۱۴۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۶۷-۴۳-۸ :
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 -۱۶۰ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎﻳﻲﮔﻮﻝ ،ﺭﻋﻨﺎ ﺩﻭﺳﺘﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻭﻳﺶ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۲-۰۶-۱ :

 -۱۶۶ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ۱۵ :ﺩﺭﺱ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳـﻠﻴﻤﻲ  -.ﺭﻭﺍﻧﺴـﺮ :ﺗﺮﻳﻔـﻪ ۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۴۵-۸-۲ :

ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۵

 -۱۶۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ) :(۱ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﻱ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻋﺘـﺰﺍﻝ ،ﻣﻜﺘـﺐ ﻛﻼﻣـﻲ
ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺧﻮﺍﺭﺝ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۸۴۴-۹ :

 -۱۶۷ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﻳﻘﻈﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﺷﺮﻑ ﻓﻀـﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻤـﺎﻝ ﻫﻨـﺮ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۵-۰۸-۴ :
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۲۹۷/۶۵

آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۱۶۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻴﺾﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﻏﻔﺮﺍﻧـﻲﺧﺮﺍﺳـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﻨﺎ ۴۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۲۳-۰۴-۹ :
اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

 -۱۶۳ﺣﺠﺎﺏ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻭﺭﻋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۱-۲۷-۵ :
اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۲۹۷/۶۴

 -۱۶۸ﺁﺩﺍﺏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺁﻣﻨﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ۷۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۱-۲۲-۰ :
ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﻜﻢ
۲۹۷/۶۷

 -۱۶۹ﻧﺼﺎﻳﺢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ :ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ )ﺭﻩ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺣﻮﺯﻩ ،ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺷـﺎﺭﺍﺕ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۳۲-۸ :
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻜﺎﻳﺎ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ
۲۹۷/۷۵

 -۱۷۰ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ :ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻋﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻓﺸﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺑـﺮﺍﺭ ۷۲ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۷۰-۷-۵ :

 -۱۶۴ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪﻱﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﻼﻡ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۷-۰۸۷-۶ :

۲۹۷/۷۶

 -۱۶۵ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.
ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻛﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ  -.ﻛﺮﻣﺎﻥ :ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻛﻠﻲ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۲۶۸-۶ :

 -۱۷۱ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻇﻨﻮﺭ )ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻇﻨـﻮﺭ ﻭ ﺳـﺎﺩﺍﺕ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻱ ﺳـﺮﻛﻮﻩ
ﺿﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﻫﺪﺷﺖ(.
ﻋﻠﻲ ﺍﻳﻮﺗﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

زﻳﺎرت اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۸۱۷۰-۶۱-۰
ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات

۲۹۷/۷۷

 -۱۷۸ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﺠﺎﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻬﺮ ﺛـﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤـﻪ )ﻉ( ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۵۷-۰۳-۴ :

 -۱۷۲ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺫﻛﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﻬـﺖ ﺭﻓـﻊ ﻣﺸـﻜﻼﺕ
"ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ".
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺳﺠﺎﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺎﺩ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻬـﺮ ﺛـﺎﻣﻦ
ﺍﻻﺋﻤﻪ )ﻉ( ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۵۷-۵۷-۷ :

 -۱۷۹ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗـﻚﺗـﺎﺝ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۶۶-۹۶-۳ :

 -۱۷۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ،ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻀـﻤﺎﻡ  ۱۳ﺳـﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﻗـﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴـﺪ ﺑـﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﻱ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۴۲-۴۵-۰ :

 -۱۸۰ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﺘﻄﺎﺏ ﺳﺮﻭﺭﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺭﻩﻫـﺎﻳﻲ ﺍﺯ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﺩﻋﻴﻪ ....
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ ۵۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۵۹۰-۰۱-۲ :

 -۱۷۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﻨﻘﻲ ﻓﻴﺾﺍﻻﺳﻼﻡﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻴﻪ۴۱۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۴۹-۶۵-۱ :
 -۱۷۵ﺗﻮﺑﻪ :ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻱ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﻉ( ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۹-۸۸-۶ :

 -۱۷۶ﺣﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ :ﻓﻲ ﻇﻼﻝ ﺩﻋﺎﺀ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻟﻼﻣﺎﻡ ﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻲﺑـﻦ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ )ﺱ(.
ﺳﻴﺪﺻـﺎﺩﻕ ﺣﺴــﻴﻨﻲﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗــﻢ :ﺳﻠﺴـﻠﻪ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۸۸-۱۵-۰ :

 -۱۷۷ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ :ﺍﺷﻜﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻉ( ﺑﺮ ﺍﻣـﺎﻡ ﺣﺴـﻴﻦ )ﻉ( ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ:
ﺳﻮﺭﻩ "ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ" ﻭ "ﺣﺸﺮ".
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ
ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ( ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۱۴-۳ :

 -۱۸۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ )ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻂ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷـﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺮﻭﻱ۳۲۰ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۱۸۲.ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎ
ﺧﺪﺍ ۱۱ :ﺳﻮﺭﻩ ﻭ  ۴ﺁﻳﻪ ،ﺗﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﺟﺐ ،ﺩﻋـﺎﻱ ﻛﻤﻴـﻞ،
ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ ﻭ ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ ،ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺴﺎﺀ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﺿﻴﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣـﺮﻭﻱ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۴۲-۷۷-۱ :
 -۱۸۳ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ.
  ۴۸۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۸۱-۳۳-۸ :

 -۱۸۴ﻣﻨﻬﺎﺝﺍﻟﻨﺠﺎﺡ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﻼﺡ(.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﺋﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺑﻦﻃﻴﻔﻮﺭ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻳﻨـﺎ۳۳۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۲۳-۰۳-۲ :

 -۱۸۵ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﺩﻋﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﻧـﺶ ﺣـﻮﺯﻩ ،ﺑﻨﻴـﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۵-۵۹-۵ :

۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۳۸-۰

 -۱۸۶ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﻱ ۴۸ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۴۲-۶۳-۴ :
ﻋﺮﻓﺎن
۲۹۷/۸۳

 -۱۸۷ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍﺩﻳﺎﻥ :ﺯﺭﺗﺸﺖ ،ﻳﻬﻮﺩ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺍﺳﻼﻡ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﻤﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻣﻮﺝ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۳۲-۶-۸ :
ﺗﺼﻮف ،آداب ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﺳﻠﻮك
۲۹۷/۸۴

 -۱۸۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺁﺩﺍﺏ ﺳﻠﻮﻙ :ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ.
ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﺎﺯﻗﻠﻌﻪ  -.ﺭﺷﺖ :ﺣﻖﺷﻨﺎﺱ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۸-۹۸-۴ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮف
۲۹۷/۸۹

 -۱۸۹ﺳﻮﺧﺘﻪ :ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﺎﺭﻑ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ
ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻤﺲ
ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۰۵-۲ :

ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي
۲۹۷/۹۳

 -۱۹۲ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ( :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ ،ﻣﺤﺪﺙ ﺍﺭﺑﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﻳﻦ ﺭﺥ- .
 ۳۴۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۸۲-۲۰-۹ :

 -۱۹۳ﻫﻤﻨﺎﻡ ﮔﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭﻱ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮﺍﻣﻲ )ﺹ(.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۲۴۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۴۴-۸ :
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۱۹۴ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ ،ﻣﺤﺪﺙ ﺍﺭﺑﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﻳﻦ ﺭﺥ- .
 ۵۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۸۲-۲۳-۰ :

 -۱۹۵ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ( :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ ،ﻣﺤﺪﺙ ﺍﺭﺑﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﻳﻦ ﺭﺥ- .
 ۴۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۸۲-۲۲-۳ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۱

 -۱۹۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ )ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮﺕ(.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﮔﺮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۶۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫـﻢ
 ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۳۳۲-۱ :

 -۱۹۱ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﻣﻨﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ۲/۱ - .

 -۱۹۶ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺫﺍﻛﺮﻱﺧﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻮﺫﺭ ﺩﻳﻠﻤﻲﻣﻌـﺰﻱ  -.ﻗـﻢ :ﭼﻠﭽـﺮﺍﻍ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۹۷ﺍﻧﻮﺍﺭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﻩ :ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻣﻼ ﺁﻗﺎ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑـﻦ
ﺯﺍﻫﺪ ﺩﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻣﻼ ﺁﻗﺎ ﺩﺭﺑﻨﺪﻱ )ﺭﺣﻤﻪﺍﷲ( ﻣﺘﻮﻓﺎﻱ ۱۲۸۵
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ
 -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۱۳۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/5/25ﺗﺎ 1393/5/29

17

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۵-۸۰-۷

 -۱۹۸ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦﺍﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ )ﻉ(.
ﻧﺒﻲﺍﷲ ﻓﻀﻠﻌﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻬـﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۶۰-۸ :

 -۱۹۹ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺁﻝ ﻋﺒﺎ )ﻉ( :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﻳﻦ ﺭﺥ ۵۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۸۲-۴۶-۹ :

 -۲۰۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﺟﻼﺀ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ ،ﻋﻠﻲﺑﻦﻋﻴﺴﻲ ﺍﺭﺑﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﮔـﺎ- .
 ۷۶۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۵-۰۸۰-۵ :

 -۲۰۱ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﻧﺪﻭﻛﻴﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۲۸-۸ :

 -۲۰۲ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮﻱ :ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺍﺯ ﻛﺘﺐ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻳﺤﻴﻲ ﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻴﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﺭﻡ ۳۲ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۲-۷۱-۱ :

 -۲۰۳ﺧﻄﺒﻪ ﻫﻤﺎﻡ :ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻘﻴﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺣﺴـﻴﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺍﺭﻡ ۳۲ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۲-۹۰-۲ :

 -۲۰۴ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﻉ(.

ﺳﺠﺎﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭﻟﻮ ،ﻋﻠﻲ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺍﻳﺎﻥ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۳۳-۲۴-۸ :

 -۲۰۵ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ،ﻳﺎ ،ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺜﺎﻗﺐ ﺩﺭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﻏﺎﺋﺐ )ﻋﺞ(.
ﺣﺴﻴﻦﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻧـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻔـﺖ ﺍﺧﺘـﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۶۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۹-۸۷-۹ :

 -۲۰۶ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥﺗﺎﺏ :ﺣﻜﻤﺖﻧﺎﻣﻪﻱ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ  -.ﻗـﻢ :ﺭﺳـﺎﻟﺖ ۷۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۳۸-۶۲-۸ :

 -۲۰۷ﺻﻔﺎﻱ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻧﻬـﺞﺍﻟﺒﻼﻏـﻪ :ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﻏﻼﻣﺤﺴـﻴﻦ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺩﻳﻨﺎﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴـﻚ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣـﺮﻳﻢ
ﻋﺎﺑﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺳـﺮﻭﺵ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۴۹-۸ :
 -۲۰۸ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﻭ ﺷﻬﺮ ﺑﻲﺁﺭﻣﺎﻥ :ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ :ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭ )ﺍﺯﻏﺪﻱ(.
ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻢ ﭘﻮﺭﺍﺯﻏﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۳۵-۷۱۱-۶ :

 -۲۰۹ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎﻱ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ.
ﻋﻠﻲﺑﻦﻋﻴﺴﻲ ﺍﺭﺑﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺑﻦﺣﺴﻦ ﺯﻭﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻚﺗـﺎﺝ ۵۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۴-۰۳-۸ :

 -۲۱۰ﻣﻮﺍﻟﻴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻮ :ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻏﻴﺮﻋﺮﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ(.
ﻣﺤﺴﻦﻋﻠﻲ ﺯﻳﻦﭘﻮﺭﻱﻫﻨﺪﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻧﺼـﺎﺭﻳﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۵-۴ :
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211-The history of prophet and household (the third year of secondary
school).

ﻋﻠﻲﺑﻤﺎﻥ ﻣﻠﻚﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴـﺪﻩ ﺍﻟﻬـﻲﻧﻴـﺎ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻧﺼـﺎﺭﻳﺎﻥ ۱۲۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۶-۱ :

 -۲۱۷ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪﻱ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﻒ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﻋـﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۶۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۲۰-۹ :

زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۷

 -۲۱۲ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﻉ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻔﺖ ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۹-۴۹-۷ :

 -۲۱۳ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ )ﻉ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﻣﺤـﺪﺙ ﺍﺭﺑﻠـﻲ ،ﻋﺒـﺎﺱ ﻗﻤـﻲ؛
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﻨﺎ ۴۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۲۳-۰۰-۱ :
ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان
۲۹۷/۹۹

 -۲۱۴ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﻘﺎﺕ :ﺍﺳـﻨﺎﺩﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣـﻮﻥ ﻣﻴﺮﺣﺎﻣـﺪ ﺣﺴـﻴﻦ )ﺻـﺎﺣﺐ ﻋﺒﻘـﺎﺕ
ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۱۴-۸ :
 -۲۱۵ﺍﻓﻼﻛﻴﺎﻥ ﺧﺎﻙﻧﺸﻴﻦ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۲۵۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۰۱-۴-۲ :

 -۲۱۶ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ :ﺷﺮﺡ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻓﻘﻴﻪ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺎﻣﻲ ﺁﻳﻪﺍﷲ ﻋﻼﻣﻪ ﺣـﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤـﺪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ )ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ( ،ﭘﺪﺭ ﻭ ....
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﺠﻔﻲﻛﻠﺒﺎﺳﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺣـﻮﺯﻩ،
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ۳۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۳۷-۳ :

 -۲۱۸ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪﻱ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﻒ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﻋـﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۳۹۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۲۱-۶ :
 -۲۱۹ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﺻـﺪﺭ ﺍﺳـﻼﻡ :ﺑﺤـﺚﻫـﺎﻱ ﺁﻳـﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺟﻌﻔـﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻢ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۰-۱-۱ :

 -۲۲۰ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺣﻮﺍﻻﺕ ﻋﻼﻣﻪ ﺁﻳـﺖ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺣـﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤـﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ )ﺭﻩ(.
ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺣﻮﺯﻩ ،ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ۱۵۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۴۰-۳ :

 -۲۲۱ﺻــﻔﺎﺋﻲﻧﺎﻣــﻪ :ﺍﺣــﻮﺍﻝ ﻭ ﺁﺛــﺎﺭ ﺁﻳــﻪﺍﷲ ﺳﻴﺪﻣﺼــﻄﻔﻲ ﺻــﻔﺎﺋﻲ ﺧﻮﺍﻧﺴــﺎﺭﻱ ﻭ
ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺵ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﺩﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻣﻐﺎﻧﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻛﺘﺎﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ۷۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۳-۰۶-۰ :
 -۲۲۲ﻋﻄﺶ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻀـﺮﺕ ﺁﻳـﺖﺍﷲ ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ
ﻗﺎﺿﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻤﺲ
ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۰۱-۵-۹ :
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 -۲۲۳ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﻧﺶ ﺣﻮﺯﻩ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۳-۳۶-۶ :

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻓﻮﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻘﺎﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷﻨﺎﺳـﻪ ،ﭼﺎﭘـﺎﺭ ۱۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۸۶-۰-۹ :
روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۲۲۴ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﺷﺪ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺭﺍﺷﺪ.
ﻣﺤﺴﻦﺣﺴﺎﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺧﻴﻤﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۲۵-۸ :
 -۲۲۵ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﺷﺪ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺭﺍﺷﺪ.
ﻣﺤﺴﻦﺣﺴﺎﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺧﻴﻤﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۲۵-۸ :

 -۲۲۶ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﻲ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺎﺯﺍﺭﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺧﻴﻤﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۱۱-۱ :
 -۲۲۷ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﻲ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺎﺯﺍﺭﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺧﻴﻤﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۱۱-۱ :
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۲۳۱ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺎﺭﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻋﻄﺎﺭﻱ ،ﻣﻬﻜﺎﻣﻪ ﻃﺎﻋﺘﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ:
ﻣﻬﺴﺎﻥ ﻋﻄﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺭﻭﻳﺶ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۱۶-۳۰-۶ :
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۴

 -۲۳۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۰۳
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۱-۰ :

 -۲۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﻛـﺪ )(۲۱۰۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۲-۷ :

۳۰۱

 -۲۲۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺪﻧﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۸۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۱۶۸-۲ :
 -۲۲۹ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﭘﻴﺮﺑﻮﺭﺩﻳﻮ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﮔﺮﻧﻔﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻟﺒﻴﺒـﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺸﺮ ﻧﻘﺪ ﺍﻓﻜﺎﺭ  ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۰۱۰-۰ :

 -۲۳۰ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.

 -۲۳۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۳-۲ :
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۵

 -۲۳۵ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻭﻧﻜﺮ ،ﻓﻴﻠﻴﺲ ﺷﻼﻓﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺠﻤﻴﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲﺍﻟﻠﻬﻴـﺎﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺩﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ
ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫـﺎ( ۳۰۴ - .ﺹ- .
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ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۱۷-۲ :

 -۲۳۶ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮊﺭﻓﺎﻱ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ.
ﻣﻮﺭﻳﻦ ﻣﺮﺩﺍﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣـﺮﻳﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴـﺎﺩ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﻧﺪﮔﻲ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻨﻴـﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻨـﺪﻩ( ۱۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۸-۰۱-۹ :

 -۲۴۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ )ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ( ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﺍﺗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺮﺩﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ ﺟـﺎﻡ ﺟـﻢ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۲۴۳ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎ.
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪﻩ ﺷﺮﻳﻌﺖﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺣﻴـﺪﻩ ﺷـﺮﻳﻌﺖﻣـﻨﺶ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۶۳-۱-۶ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۲۳۷ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗـﺎ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )- ۱۳۹۲
.(۱۲۸۵
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﺎﻭﻩﺩﺭﻭﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﭘﻮﺭﻳـﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۹۸-۹ :
 -۲۳۸ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻮﻳﺖ.
ﺍﺣﻤﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧـﻲ ۲۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۶۵۵-۲ :
 -۲۳۹ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﺍﻋﻈﻢ ﺷـﻔﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﺪﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۹۵-۰۵-۸ :

 -۲۴۰ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻓﻖ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻫﻨﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺶ ﻧﻮ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۰۲-۴-۵ :
 -۲۴۱ﻳﻚ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻭ ﺧﺎﻧﻪ.
ﺍﻡ.ﮔﺮﻱ ﻧﻴﻮﻣﻦ ،ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﺭﻣﺎﻧﻮﺳﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻓﺮﻭﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻛﺒـﺎﺯﺍﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ

 -۲۴۴ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ.
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪﻩ ﺷﺮﻳﻌﺖﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺣﻴـﺪﻩ ﺷـﺮﻳﻌﺖﻣـﻨﺶ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۶۳-۳-۰ :

 -۲۴۵ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ.
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺍﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺣﻴﺪﻩ ﺷﺮﻳﻌﺖﻣﻨﺶ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۶۳-۲-۳ :
 -۲۴۶ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺭﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ،ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻩﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ۲۳۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۷۹۳-۴ :
 -۲۴۷ﻧﺴﻴﻢ ﺁﮔﺎﻫﻲﺑﺨﺶ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻓﺮﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻧـﮓ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۶۰-۳۱-۷ :

 -۲۴۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۲-۵ :
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ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۲۴۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺘﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻴﺮﻳﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۴۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۲۷۰-۰ :

 -۲۵۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۴-۹ :
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ

 -۲۵۰ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳـﻪ
ﻣﺸﺮﻭﻃﻪﺧﻮﺍﻫﻲ(.
ﺟﻮﺍﺩ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ ۷۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۳۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۲۱-۵ :

 -۲۵۱ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻃﻮﺳﻲ :ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۴۰-۶ :

 -۲۵۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۰۱
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۴-۱ :

۳۲۳

 -۲۵۶ﺁﺯﺍﺩﻱ.
ﻧﻴﻚ ﺍﺳﺘﻴﻮﻧﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﮋﻩ ﻧﺸـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۰-۲۹-۵ :
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۲۵۷ﺟﻬﺎﻧﻲﺷـﺪﻥ ﻭ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎﻱ ﺁﻥ :ﻣﻬـﺎﺟﺮﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﻛـﻮﭼﻲ ،ﺭﻓـﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺍﻧﺪﺭﻳﻮﺳﻲ ﺳﻮﺑﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻫﺰﺍﻭﻩﺍﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﻌﻔﺮ ﺑﻨـﻲﺍﺭﺩﻻﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺯﻫﺮﻩ ﺷﺎﻫﺮﺧﻲ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۴۵-۷ :
اﻗﺘﺼﺎد
۳۳۰

 -۲۵۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۱۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۱-۹ :

 -۲۵۸ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺘﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﻧﺪﻭﻛﻴﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۲۰-۲ :
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎر
۳۳۱

 -۲۵۴ﻟﻮﻳﺎﺗﺎﻥ.
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﺎﺑﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻴﺮﻳﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺮﺍﺩﺑﺮﺍﻕ ﻣﻜﻔﺮﺳﻮﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻧــﻲ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻧﻬــﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۲-۵۵۷-۸ :

 -۲۵۹ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۴۴-۵ :
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اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۳۳۶

 -۲۶۰ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭ ﻓﻘﺮﺍ = .Banker to the poor
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳـﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻧﻌﻤﺘـﻲ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﻧـﺎﺩﻭﺭ،
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺗﺎﺯﻩ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۹۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۲۶۱ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝﻫﺎ.
ﺍﻡ.ﺭﻳﻮﺍﺗﻲ ﺳﺮﻳﺮﺍﻡ ،ﭘﻲ.ﻛﻲ .ﺭﺍﻣﺎﻧـﺎﻥ ،ﺁﺭ .ﭼﺎﻧﺪﺭﺍﺳـﻜﻬﺎﺭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﺎﺩﻱ ﺳـﻜﺎﻛﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﻧﻤـﺎ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۴-۱۹-۷ :
 -۲۶۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻃﻴﺒﻲﺛﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺑﺮﻱ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۳۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۹۰-۶ :

 -۲۶۳ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ :ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺩﺍﮔﻼﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺳﭙﻬﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻭﻳـﺞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴـﺎﻥ ۳۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۴-۲۵۷-۶ :
اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻦ
۳۳۳

 -۲۶۴ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) :(۱ﺭﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻗﺎﺳﻢﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺟﺪﺍﺋﻲ ،ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺻﺪﻳﻘﻲﭼﺎﻓﺠﻴﺮﻱ ،ﺯﻳﻨﺐ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲﻛﻠﺮﻭﺩ
 -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻋﻠﻤﻴﺮﺍﻥ ،ﻋﺒـﺎﺩﻱ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۸۴-۷-۵ :

 -۲۶۶ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ )ﮔﺰﺍﺭﺵﻫـﺎﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ(.
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ :ﺁﺯﮔﺎﺭ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۷-۱۱-۰ :
ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۲۶۷ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ  :۲ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺷﺎﻛﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۶۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۸۷۹-۲ :

 -۲۶۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ ﻛـﺪ ) (۲۱۴۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۵-۳ :

 -۲۶۹ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎ.
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪﻩ ﺷﺮﻳﻌﺖﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺣﻴـﺪﻩ ﺷـﺮﻳﻌﺖﻣـﻨﺶ- .
 ۱۱۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۶۳-۰-۹ :

 -۲۷۰ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻛﺎﺭﭘﻲ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۱۱-۷ :

ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۳۳۵

 -۲۶۵ﻣﺎﺭﻛﺲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪﺭﻥ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۸۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۵۳۶-۳ :

 -۲۷۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭ )ﺭﻭﺵﻫـﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎ( ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻭﺣﺪﺕ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳـﻴﻦ ﻣﺤﻤـﻮﺩ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۶-۲۵-۰ :
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 -۲۷۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۸-۱ :
ﺣﻘﻮق
۳۴۰

 -۲۷۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۰۳-۴ :

 -۲۷۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨـﺶ
ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۰-۳ :
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۴۱

 -۲۷۵ﺁﺋﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ )ﺷﺮﺡ ﻭ ﻣـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺧﺮﻳﺪ ،ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﭘﺎﻛـﺪﺍﻣﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳـﻨﺪﻱ ۹۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۱۱۳-۳ :
 -۲۷۶ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗـﺎﺵ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۲۷-۷-۷ :

 ۳۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۸۲۲-۱ :

 -۲۷۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۱۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۰-۷ :

 -۲۸۰ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ :ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﺸـﺮ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ
 ۱۹۶۹ﻭﻳﻦ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻭﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺑﻴﻨـﻪ ۱۲۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۷۸-۷ :

 -۲۸۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۴-۲ :
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۴۳

 -۲۸۲ﺗﻮﻗﻴــﻒ ﺣﻘــﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳــﺎﻱ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜــﺎﻡ ﻣــﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱﺻﺎﺑﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻌﺎﻟﻲ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۶-۷-۳ :

 -۲۷۷ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ.
ﻫــﺪﺍﻳﺖﺍﷲ ﻓﻠﺴــﻔﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻧﺸــﺮ ﻧــﻮ ،ﺁﺳــﻴﻢ ۲۴۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۲۵-۸ :

 -۲۸۳ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﻛﻼﻳﻮ.ﺍﻡ .ﺍﺷﻤﻴﺘﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺧﻼﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۷۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۳۶۵-۹ :

 -۲۷۸ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ )ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭﻱ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺷــﻴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻭ ﺗــﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘــﺐ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ /

 -۲۸۴ﺭﺍﻩﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ = .port reform toolkit
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺛﺮﻳﺎ ﻗﻴﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۵۴۸ - .ﺹ.
 -ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۱۹-۰

 -۲۸۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ ﻛـﺪ ) (۲۱۴۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۳-۸ :
 -۲۸۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎﻻﮔﺮ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼـﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۷۲-۳-۷ :
 -۲۸۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :ﻣﺼـﻮﺏ ﺳـﻮﻡ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻣﺎﻩ  ،۱۳۶۶ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻـﻼﺡ
ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ .... ۱۳۸۰
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺩﻳـﺪﺍﺭ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۰۶۶-۵ :

 -۲۸۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ
ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۱-۰ :
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎر ،رﻓﺎه و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۴۴

 -۲۸۹ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓﺪﺍﺋﻲﭘﻠﻪﺷﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓـﺪﺍﻳﻲﭘﻠـﻪﺷـﺎﻫﻲ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۸۶۵-۷ :

 -۲۹۰ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻋﻠﻤـﻲ -
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ(.
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﺩﺭﺁﺑـﺎﺩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۴۱-۶ :

 -۲۹۱ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺛﺮﻳﺎ ﺳﻴﺎﺭ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻗﺠﺎﻭﻧـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻼﻙ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۷-۰۴۶-۸ :
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا
۳۴۵

 -۲۹۲ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ "ﺑﺎﺏ ﻛﻠﻴﺎﺕ".
ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻴﺦﺍﻻﺳـﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ- .
 ۳۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۳۴-۶ :

 -۲۹۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟـﺮﻡﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛـﺪ ) (۲۱۱۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۱-۴ :

 -۲۹۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ :ﻣﺼﻮﺏ .۴/۱۲/۱۳۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻻ ﻗﻠـﻢ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۹-۳-۰ :
 -۲۹۵ﻗﺎﻧﻮﻥ 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 ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۲۹۸-۷ :
 -۲۹۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ :ﻣﺼﻮﺏ  ۴/۱۲/۱۳۹۲ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﻭ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺖ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ....
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺪﺍﺭ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۰۹۸-۶ :
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 -۲۹۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ :ﻣﺼﻮﺏ .۳/۱۰/۱۳۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻟﻴﻼ ﻭﺍﻋﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻻ ﻗﻠﻢ ۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۹-۴-۷ :

 -۲۹۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ  :۱/۲/۱۳۹۲ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻻ ﻗﻠـﻢ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۹-۰-۹ :

 -۲۹۹ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ  :۱/۲/۱۳۹۲ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻻ ﻗﻠـﻢ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۹-۶-۱ :
 -۳۰۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱/۲/۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺭﺿﺎ ﺑﻮﻻﻏﻲ ،ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺟﻤﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۰-۲ :
 -۳۰۱ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ :ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳـﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲ﻭ
ﻻﻳﺤﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﺑﻬﺪﺍﺩ ﻛﺎﻣﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۱-۹ :

 -۳۰۲ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ :ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳـﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲ﻭ
ﻻﻳﺤﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﺑﻬﺪﺍﺩ ﻛﺎﻣﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۱-۹ :

 -۳۰۳ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺸﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺼﻮﺏ (۱۳۹۲
)ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ  ۱ﺍﻟﻲ  (۱۵۰ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ .....
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻛـﺎﺭﺧﻴﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧـﻮﻳﻦ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .

ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۲-۷۸-۶ :

 -۳۰۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۳-۵ :
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۳۰۵ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺠﺎﻱ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۴-۱۱-۹ :
 -۳۰۶ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۲۶۸-۴ :
 -۳۰۷ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺒﺖ :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷـﺮﺣﻲ
ﺑﺮ ﻣـﺎﺩﻩ  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ ﻣﺼـﻮﺏ  ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ﻭ ﺁﻳـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﺁﻥ ﻣﺼـﻮﺏ
.۱۱/۶/۱۳۸۷
ﺍﻳﺮﺝ ﻧﺠﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨﻪ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۶۸-۸ :

 -۳۰۸ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ.
ﺍﻟﻬﻪ ﺍﻓﺨﻤﻲﻋﻘﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻌﺎﻟﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۶-۵-۹ :
 -۳۰۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ :ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻠﻚ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺟﻼﺋﻴـﺎﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۱-۲۹-۴ :
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 -۳۱۰ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۵۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۵۱-۰ :
 -۳۱۱ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۵۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۵۱-۰ :

 -۳۱۲ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۷-۵ :

 -۳۱۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ
ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۹-۷ :
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ
۳۴۷

 -۳۱۸ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨـﻪ ۲۲۴ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۵۸-۹ :
 -۳۱۹ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨـﻪ ۲۸۸ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۵۹-۶ :

 -۳۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻏﻔﺎﺭﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ
ﭼﺎﻭﻭﺷﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﺍﻧﺴﻴﻪ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻛﺸﺘﻜﺎﺭ ،ﻋﻴﺴﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ )ﺯﻳﺎﺭﺍﻧﻲ( -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۸۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۲۲-۴ :

 -۳۲۰ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨـﻪ ۱۶۰ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۴-۷۹-۴ :

 -۳۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻟﻴﻼ ﻭﺍﻋﻈﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻻ ﻗﻠـﻢ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۹-۵-۴ :

 -۳۲۱ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ :ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢﺯﺍﺩﻩ ،ﺣﺴﻦ ﺭﻩﭘﻴﻚ ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻛﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۷۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۳۶۳-۹ :

 -۳۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ۵۶ﻗﺎﻧﻮﻥ  ...ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎ ﻭ
ﻣﺮﺍﺗﻊ.
ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺧﺘﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۱۰۵-۵ :
 -۳۱۶ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺭﺙ ﻭ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ :ﺷﺮﺡ ﺍﺻـﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ
ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ،ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺭﺙ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺙ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺑـﺎﺫﺭﻱ ﻓﻮﻣﺸـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺮﺳـﻨﺪﻱ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۲۶۶۱-۱۶-۰ :

 -۳۲۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺣﻘـﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻛـﺪ ) (۲۱۱۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۲-۱ :
 -۳۲۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۷۳-۲ :
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 -۳۲۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۱۲-۲ :
 -۳۲۵ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻠﻴﻞﻧﮋﺍﺩﻛﻴﺎﺳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۳-۳ :
 -۳۲۶ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻠﻴﻞﻧﮋﺍﺩﻛﻴﺎﺳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۳-۳ :
 -۳۲۷ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ۸۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۳۱۲-۷ :

 -۳۲۸ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻳﻮﺳــﻒ ﻧﻮﺑﺨــﺖ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺩ ﻧﻮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۶۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۲-۲۸-۵ :
ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
۳۴۹

 -۳۲۹ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨــﺶ ﺩﻭﻡ ﺣﻘــﻮﻕ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻛــﺪ ) (۲۱۱۳ﺩﻛﺘــﺮﻱ  ۹۳ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۴-۵ :
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۳۳۱ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ :ﻫﻠﻦ ﻛﻠﺮ.
ﺁﻧﺎ ﺳﺎﻟﻴﻮﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻧﺘﺎﺝ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻛﺎﺭﭘﻲ ۳۴۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۰۳-۲ :

 -۳۳۲ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ :ﻫﻠﻦ ﻛﻠﺮ.
ﺁﻧﺎ ﺳﺎﻟﻴﻮﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻧﺘﺎﺝ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻛﺎﺭﭘﻲ ۲۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۱۲-۴ :

 -۳۳۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ  ۲۱ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻛﻤﭗ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﻳـﮋﻩ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ )ﻛﻤﭗﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﭘﺮﻭﺭﻱ( ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﺗﺎ
 ۹۰ﺭﻭﺯ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﻠﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞﭘـﻮﺭ۱۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۸۸۰۳-۴ :

 -۳۳۴ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ.
ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۰۷-۹ :
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۳۳۵ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ )ﻭﻳﮋﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﺎﻟﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﺒﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۰-۹۸-۱ :

۳۵۵

 -۳۳۰ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻗﻔﻘﺎﺯ.
ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۱۰-۹ :

 -۳۳۶ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ )ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻓﺮﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۶۸-۲ :
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 -۳۳۷ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۳۰-۹ :

 -۳۳۸ﺷﻤﺎ ﻭ ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺒﺰ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺎﻻﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺮﺍﻥ.
ﻧﺴﻴﻢ ﻃﻮﺍﻑﺯﺍﺩﻩﺣﻘﻲ ،ﻧﮕﺎﺭ ﻃﻮﺍﻑﺯﺍﺩﻩﺣﻘﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺭﻣﻪ ۱۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۹۲-۰۶-۱ :
ﺟﺮﻣﺸﻨﺎﺳﻲ
۳۶۴

 -۳۳۹ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟـﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ....
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺎﺑﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﺼـﻴﺮﺕ۹۴ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۵۰-۹-۷ :

 ۱۰۴ -۳۴۰ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺒﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻫﻤﻨﺪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۸-۶۱-۱ :
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي
۳۶۵

 -۳۴۱ﻛﻴﻔﺮﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﺒﺲ ﺑـﺮ ﺯﻧـﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳـﺪ ﺁﻳـﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﺳﺎﺭﺍ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۵۶-۰ :

ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۲۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۷-۶ :

 -۳۴۳ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺷﻤﺸﻴﺮﻱ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺷﺎﻩﺳﻨﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧـﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۵۹-۳ :

 -۳۴۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۳-۱ :

 -۳۴۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۶-۲ :
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه
۳۷۱

 ۵۰ -۳۴۶ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
ﻛﺘﻲ ﺯﺍﻫﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻃﻮﺳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﻪ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫـﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۸۱-۴۳-۴ :
 -۳۴۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ،ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻧﻴﻮﺑﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿـﺎ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﻌﻔﺮ ﺑﻨـﻲﺍﺭﺩﻻﻥ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭ
ﻏﻼﻣﻲ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۸۸۳-۸۲-۶ :

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۳۴۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ

 -۳۴۸ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ .E-learning
ﻧﺎﺯﻳﻼ ﺁﻓﻨﺪﻳﺪﻩ ،ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺣﻜﻴﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۲۷-۷ :

 -۳۴۹ﻧﮕﺮﺵ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۷-۳ :

 -۳۵۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۷-۹ :

 -۳۵۱ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻋﻠــﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﻭ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛــﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۸-۶ :

آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۳۵۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ ﻛﺘـﺎﺏﻫـﺎﻱ
ﺩﺭﺳﻲ.
ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺧﺴــﺮﻭﻱ ،ﻣﮋﮔــﺎﻥ ﻧﺼــﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﺴــﺮﻭﻱ ،ﺭﺯﺍ ﺑــﺮﻭﻥ ،ﺑﻬــﺮﻭﺯ
ﻣﻴﺮﺧﻮﺵ ﻗﻠﺐ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ- .
 ۴۴۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۱-۴۱-۱ :

 -۳۵۵ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺳﺒﺤﺎﻥﺍﷲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻗـﺎﻧﻊ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺑﻠـﻮﺭ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۲۰۴-۷ :
 -۳۵۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪﻱ ﺷـﺪﻩﻱ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﺎﻳـﻪ :ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝ
.۱۳۹۳
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ،ﻣﻴﺮﺑﻬـﺮﻭﺯ ﻣﻴﺮﺧـﻮﺵ ﻗﻠـﺐ ،ﺭﺯﺍ ﺑـﺮﻭﻥ ،ﭘﻴﻤـﺎﻥ ﻋﺎﺷـﻮﺭﻱ،
ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻗﻮﻳﺪﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۰-۲۱-۴ :

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 -۳۵۲ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻋﻠﻢ :ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻨﻴﻦ  ۵ﺗـﺎ ۱۱
ﺳﺎﻝ.
ﻓﻴﺰﻱ ﺭﺯﻣﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻦ ،ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺸـﺮ ۹۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۰-۲۲-۶ :

 -۳۵۳ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻧﻴﻤﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ  -.ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۹-۸۴-۱ :

 ۱۱ -۳۵۷ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ )ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۱۰۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۴۸-۲ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ
۳۷۵

 -۳۵۸ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﻓـﺮﻭﺯﺍﻥ ﺿـﺮﺍﺑﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻌﻴﺪ ﺯﺭﮔـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۲۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۴۸-۲ :

 -۳۵۹ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ.
ﻟﻴﻼ ﻋﻴﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻛﻼﻥ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻭﻳﺶ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۲-۱۸-۴ :
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ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۴۴-۳۷-۳ :

۳۸۱

 -۳۶۰ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۹۹-۰ :

 -۳۶۶ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﺠﻮﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗﺮﻧﻢ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۵-۳ :

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﻲ ،ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
۳۸۷

 -۳۶۱ﺭﺍﻩﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ = .Port reform toolkit
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺛﺮﻳﺎ ﻗﻴﺼﺮﻱ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۵۴۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۱۹-۰ :

 -۳۶۷ﻻﻭﻩ ﻻﻭﻩ ﻟﻪ ﺋﻪﺩﻩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺭﺩﻱ.
ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻳﻢ ﻛـﺮﻳﻢﭘـﻮﺭ ۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۰۷۹-۸ :
زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۰ﻓﺎ ۴

ﭘﻮﺷﺎك و آراﻳﺶ ﺷﺨﺼﻲ
۳۹۱

 -۳۶۲ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ )ﺍﺯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ(.
ﻭﺟﻴﻬﻪ ﻗﭙﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﻬـﺮ ﺑﻴﻜـﺮﺍﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۸۴-۱۹-۷ :
آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت

 -۳۶۸ﺳﺎﺧﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻧﺴﺎﺀ ﻧﺒﻲﻓـﺮ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻧﺼـﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۶-۶ :
واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۴

۳۹۵

 -۳۶۳ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ.
ﺷﻬﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﺑﻬﺰﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﻣﻨـﺪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۷۴-۹۹-۹ :

 -۳۶۹ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﻤــﺪ ﺧــﺪﺍﺭﺣﻤﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۸۶-۴۰-۲ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

۳۹۸
 ۵ﻓﺎ ۴

 -۳۶۴ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﺗﺎ ﻗﺼﻪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻬﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ.
ﻫﻮﻣﻦ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۱۸-۳ :

 -۳۶۵ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺧﺮﺩ :ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩﻱ.
ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺁﻝ ﻋﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﺎ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

 -۳۷۰ﻣﻘﻮﻟﻪﻱ ﻭﺟﻪ ،ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﻲ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺣﺠﺖﺍﻟﻪﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻴﻦﻧﺎﺯ ﻣﻴﺮﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﺁﺫﺭﺩﺧﺖ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻓـﺮﺥﻧـﮋﺍﺩ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﺴﻪ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۰-۰۴-۲ :
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واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۳

ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۳۷۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻪ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒـﺮﺯ ﻓﺮﺟـﺎﺩ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۲-۰ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۵

 -۳۷۲ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۵۱-۵ :
 -۳۷۳ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۲۸-۸ :
 -۳۷۴ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۲۸-۸ :
 -۳۷۵ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :ﮔﺮﺍﻣﺮ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ۲۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۸۰-۵ :
 -۳۷۶ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۵۳-۰ :
 -۳۷۷ﮔﺮﺍﻣﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﺑﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮﻩﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍﻣﻴﻨﻲ ،ﻧـﺪﺍ ﺍﺻـﻐﺮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﺰ  ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۶-۳۹-۶ :

 -۳۷۸ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻓﻼﺱ = .The mill on the floss
ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻟﻴﻮﺕ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﭘﮋﻣـﺎﻥ ﻫﻮﺳـﻤﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۰۵-۸ :
 -۳۷۹ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻃﻠــﻮﻉ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕــﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧــﻪ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۱۵۸-۱ :
 -۳۸۰ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺩﺍﻳﺎﻧﺎ = .Princess Diana
ﭼــﺮﻱ ﮔﻴﻠﻜﺮﻳﺴــﺖ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨــﻮ ﻏﻔــﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۶۰۷-۱۳-۲ :
 -۳۸۱ﺗﺎﺭﺍﺝ ﺗﭙﻪﻫﺎ = .Stealing the hills
ﺟﻮﺯﻓﻴﻦ ﻓﻴﻨـﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺻـﺎﺑﺮ ﺷـﻴﺒﺎﻧﻲﺍﺻـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۱۲-۶ :
 -۳۸۲ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ.
ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻟﻨــﺪﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۹۸-۰ :
 -۳۸۳ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :ﺗﻤﺮﻳﻨﻬﺎﻱ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ.
ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻟﻨــﺪﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۹۹-۷ :
 -۳۸۴ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺻﻠﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ۳۶۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۹۷-۳ :
 -۳۸۵ﺩﺭﺍﻛﻮﻻ = .Dracula
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻮﻛﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻧﭽﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۱۰-۲ :
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 -۳۸۶ﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭﻳﮋﻩ :ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ) ITﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ( ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ....
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﺴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۶۷۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۴۷۹-۰ :

 -۳۹۳ﻋﺸﻖ ،ﻳﺎ ،ﺛﺮﻭﺕ؟ = ?.Love or money
ﺭﻭﻧﺎ ﺍﻛﻴﻦ ﻳﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﻮ ﻏﻔﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۱۱-۹ :

 -۳۸۷ﺩﻻﻭﺭ = .Braveheart
ﺭﻧﺪﺍﻝ ﻭﺍﻻﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﻬﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۱۶-۴ :

 -۳۹۴ﻓﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻼﻳـﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺭﻫﻨﻤـﺎ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧـﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۵۳-۱ :

 -۳۸۸ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ = .Far from the madding crowd
ﺗﺎﻣﺲ ﻫﺎﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﻬﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۵۱-۵ :

 -۳۹۵ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ = .The rain man
ﻟﺌﻮﻧﻮﺭ ﻓﻠﭽﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺑﻬﻤﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺍﺷﺮﻑﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ- .
 ۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۵۰-۸ :

 -۳۸۹ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﻭﻳـﮋﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ:
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۸۴ﺗﺎ .۹۲
ﺳﻴﺪﻩﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺫﺑﻴﺢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻮﺭﻩ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۳۲-۳-۸ :

 -۳۹۶ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ )ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺗﺎﻓـﻞ ﻭ) (...ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬـﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻙ.
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻋﺎﺩﻟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﻮﻳـﺎ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۹-۹۰-۲ :

 -۳۹۰ﺳﭙﻴﺪﺩﻧﺪﺍﻥ = .White fang
ﺟﻚ ﻟﻨﺪﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻧﭽﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۰۹-۶ :

 -۳۹۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺪ ) (۲۸۰۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۸-۶ :

 -۳۹۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺪ ) (۲۸۰۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۳۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۱-۷ :

 -۳۹۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۰-۳ :

 -۳۹۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۶-۶ :
399-Discossions A-Z advanced: a resource book of speaking activities.

 -. Adrian Wallworkﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤــﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۵۲۱-۵۵۹۷۹-۰ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/5/25ﺗﺎ 1393/5/29

33

400-Easy English.

407-English for the students of mechanical engineering: design of solids.

ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺶ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۸۴-۱ :

ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻟﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳــﻤﺖ( ۲۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۱۴-۸ :

401-End reading + cloze.

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﺑﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﻧﺪﺍ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺍﻣﻴﻨـﻲ؛ ﻣﺼـﺤﺢ:
ﻣﺤﻤــﺪ ﺗــﻮﻛﻠﻲﻳﺮﻛــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠــﻲ ﺳــﺒﺰ  ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۱۰-۴ :

402-English for accounting: a reference book for Iranian undergraduate
students majoring in accounting.

ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﺮﻱﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺎﺿـﻞ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧـﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۱۱-۷۰-۶ :
403-English for students of mechanical engineering: fluid thermal
approach (with corrections).

ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻟﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۳۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۰۷-۰ :
404-English for the students of chemical engineering.

ﻧﺼﺮﺕﺍﷲ ﻏﻴﺎﺛﻲ ،ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ ،ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﺭﻭﺷـﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۲۴۹-۲ :
405-English for the students of educational planning & educational
administration.

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﻮﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۰۴۸-۵ :
406-English for the students of information science and epistemology (I).

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﻨﻲﺍﻗﺒﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۳۲۵-۳ :

408-English for the students of petroleum.

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺥﭘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۵۵-۱ :
409-absolutely essential words 504.

ﺟﻮﻟﻴﻮﺱ ﻟﻴﺐ ،ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺗﺮﻳﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﻮﺭﻱ ﻧﺼـﺮﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ،
ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۷۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۹۵۰-۱ :
410-A general English course for university students.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ- .
 ۲۶۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۵۳-۴۲-۹ :

411-Novel vistas of IELTS academic writing task 1: an all-in guide.

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﺟﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰Oral reproduction of storiesﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ-۴۱۲.
((2.
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۸۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۱۶۰-۴ :
413-A study of Islamic texts in English translation (II).

ﺳﺎﻻﺭ ﻣﻨﺎﻓﻲﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ۲۷۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۱۵-۷۹-۷ :

414-Vocabulary dungeon: a serious compilation of advanced English
vocabulary.

ﺟﻮﺍﺩ ﺻﻔﺮﻱ ،ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺭﺳﻮﻟﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳـﺎ ﺯﻣـﻴﻦ ۳۴۶ - .ﺹ- .
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ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۵-۱۴-۵ :
زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﺳﻠﺘﻲ
۴۹۱

 -۴۱۵ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺳﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺯﻫﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۵۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۰۷-۷ :
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ
۴۹۲

 -۴۱۶ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻧﻜـﺎﺕ ﻋﺮﺑـﻲ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﻳـﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﻘـﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧـﻲ،
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۰۵-۶ :
 -۴۱۷ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜـﻮﺭ :ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯﺍﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻣﺘـﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۹-۹ :

 -۴۱۸ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ )ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻏﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ  ۳۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۶۵-۴ :
 -۴۱۹ﻋﺮﺑﻲ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ "ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﺗﺴﺘﻲ".
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﭘـﻮﺭﺑﺮﻳﻤﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۸-۹۹۷-۴ :
 -۴۲۰ﻋﺮﺑﻲ ) (۳ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻣﻴـﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ،
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﺎﻃﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۰۹-۳ :

 -۴۲۱ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﺗﺎ ﭘﻴﺎﺯ.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ
ﻧﻮ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۲۹-۲ :
 -۴۲۲ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﺗﺎ ﭘﻴﺎﺯ.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ
ﻧﻮ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۲۹-۲ :
 -۴۲۳ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻋﺮﺑﻲ :ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺭ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﺮﻓﻲﻣﻬﺎﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ
ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۳۱-۶ :
 -۴۲۴ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻩ.
ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۸۰-۲ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۴۲۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ).(۲
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۱۱-۱۹-۵ :
 -۴۲۶ﺭﻳﺎﺿﻲ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻧﻮﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۴۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۴۰-۳ :
 -۴۲۷ﺭﻳﺎﺿﻲ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻧﻮﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۴۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۴۰-۳ :
 -۴۲۸ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺳﺮﻭﺵ ﻣﻮﺋﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺴﺎ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺳـﻤﻴﻌﻲﻋـﺎﺭﻑ ،ﻣﻴﻨـﺎ ﻧﻈـﺮﻱ ،ﻧـﺎﺯﻧﻴﻦ
ﻣﻌﺪﻧﻲ ،ﺟﺎﻭﻳـﺪ ﻣﻠﻜـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ  ۸۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/5/25ﺗﺎ 1393/5/29

35

 ۳۴۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۴۳-۲ :
 -۴۲۹ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﻔﺖ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎﺏ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ :ﺭﻳﺎﺿـﻲ ،۱
ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۲ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ
.۱
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻋـﺎﺭﻑﭘـﻮﺭ ،ﺍﻟﻬـﻪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻳﺎﺭ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ
ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۸۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬﻠـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۳۲-۴۳-۸ :
 -۴۳۰ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﻔﺖ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎﺏ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ :ﺭﻳﺎﺿـﻲ ،۱
ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۲ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ
.۱
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻋـﺎﺭﻑﭘـﻮﺭ ،ﺍﻟﻬـﻪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻳﺎﺭ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ
ﻭ ﻣﺎﻩﻧﻮ ۸۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﻳﻜـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۳۲-۴۳-۸ :
 -۴۳۱ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﻔﺖ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎﺏ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ :ﺭﻳﺎﺿـﻲ ،۱
ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۲ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ
.۱
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻋـﺎﺭﻑﭘـﻮﺭ ،ﺍﻟﻬـﻪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻳﺎﺭ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ
ﻭ ﻣﺎﻩﻧﻮ ۸۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۳۲-۴۳-۸ :
 -۴۳۲ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۲۰-۲ :

 -۴۳۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ :ﺁﺯﮔﺎﺭ ۵۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۷-۱۰-۳ :
 -۴۳۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.

ﻧﺪﺍ ﻓﺮﻫﺨﺘﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﺻﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﻼ ﺳﻤﻴﻌﻲﻋﺎﺭﻑ ،ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۳۴-۷ :
 -۴۳۵ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻧﺪﺍ ﻓﺮﻫﺨﺘﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﺻﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﻼ ﺳﻤﻴﻌﻲﻋﺎﺭﻑ ،ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔــﺎﺝ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻫﺸــﺘﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۳۴-۷ :

 -۴۳۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺑﺎ ﺟـﻮﺍﺏ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﻭﻡ ﻣﺒﺎﺣـﺚ:
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮔﺴﺴﺘﻪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻥ ،ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﺣﺪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۴۱-۰ :

 -۴۳۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﺟﺒﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۲-۹ :
ﺟﺒﺮ و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻋﺪاد
۵۱۲

 -۴۳۸ﺟﺒﺮ ﭘﺎﻳﻪ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺧﺪﺍﺭﺣﻢ ﻣﺮﺯﺑﺎﻥ ،ﻧﺼﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﻴﺦﻣﻤـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﺁﺭﺍﻡ۱۵۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۳۶-۳-۴ :
 -۴۳۹ﺟﺒﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۳-۷ :
 -۴۴۰ﺟﺒﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۳-۷

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۶۸۱۱-۲۶-۳
ﻫﻨﺪﺳﻪ

 -۴۴۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﺟﺒﺮ ) (۲۲۳۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۴-۷ :

۵۱۶

 -۴۴۷ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۴-۴ :

ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي
اﺣﺘﻤﺎﻻت و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي

۵۱۴
۵۱۹

 -۴۴۲ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﺑﻊ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻭﺯﻳﺮﻱ  -.ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۲۶-۶-۶ :

 -۴۴۸ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻜﻮﻓﺮ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳـﺎﻟﺖ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۳۸-۶۳-۵ :

آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۴۴۳ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ.
ﺟﻮﺭﺝ ﺗﻮﻣﺎﺱ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺩﻱ .ﻭﻳﺮ ،ﺟﻮﺋﻞ ﻫﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻭﺍﻥ ،ﺍﻣﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺍﺑﻨﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧـﺪ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۳۲-۶ :
 -۴۴۴ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﻧﻮﻳـﺪ ﺻـﻔﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۱-۳ :
 -۴۴۵ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﻧﻮﻳـﺪ ﺻـﻔﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۱-۳ :
 -۴۴۶ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺯﻭﺍﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ۲۴۶ - .ﺹ.
 -ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۴۹ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﺭﻭﺩﺑﺎﺭﻱ ،ﺳﻬﻴﻞ ﺯﺭﻛﻨﺪﻱ ،ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ  -.ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎ۲۲۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۹-۹۱-۹ :

 -۴۵۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ :ﺁﻣﺎﺭ
ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﺑﺴﻂ ﺩﻭ ﺟﻤﻠﻪﺍﻱ .ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ .ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻨﺪﺳﻲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ .ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ
ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺩﺭﺝ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۴۰-۳ :

 -۴۵۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺁﻣﺎﺭ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۲-۰ :
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ﮔﺎﻫﺸﻤﺎري
۵۲۹

 -۴۵۲ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻨﺠﻲ ﮔﺎﻩﺷﻤﺎﺭﻩ :ﺩﺳﺖﻧﺒﺸﺘﻪﻫـﺎ ،ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺳـﻨﮓﻧﺒﺸـﺘﻪﻫـﺎ )ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻭ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻨﺠﻲ ﮔﺎﻩﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﮔﺎﻩﺷﻤﺎﺭﻱ ﻫﺠﺮﻱ ﻣﻬـﻲ
ﻭ ﺳﻨﺠﻪﻱ ﻫﻒ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲ ﺻﻔﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺎﺭ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۲-۰۷-۹ :

 -۴۵۳ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ :ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﻩﺷـﻤﺎﺭﻱ ﻫﺠـﺮﻱ ﻣﻬـﻲ ﻭ
ﺳﻨﺠﻪ ﻫﻔﺘﻪ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲ ﺻﻔﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺎﺭ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۲-۱۰-۹ :

 -۴۵۴ﮔﺎﻫﺸﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺳﻤﻴﻪ ﻧﻴﻜﺠﻮ  -.ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ :ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۰-۷۰-۷ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۴۵۵ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﻮﻡ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۵-۶ :
 -۴۵۶ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﻴﺘﻠﺮ :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﺪﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍﻳﺶ ﺳﻮﻡ.
ﺁﻟـﻦﺩﻱ ﺑﻴــﺮﭼﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫــﺎﺩﻱ ﻫﻤـﺎﻣﻲ  -.ﺭﺷــﺖ :ﺳـﻤﺎﻡ ۴۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۳۳۸-۹-۸ :

 -۴۵۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻓﻴﺰﻳﻚ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫـﺎ ﻛـﺪ ) (۲۲۳۸ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۶-۰ :

 -۴۵۸ﻓﺮﻣﻮﻝﻫﺎ ،ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧـﻮ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۹۱-۰ :

 -۴۵۹ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﺧـﺎﻟﻮ ،ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺯﻗﻨـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۷-۱ :
 -۴۶۰ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺯﻗﻨﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۴۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۷-۱ :
 -۴۶۱ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺯﻗﻨﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۴۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۷-۱ :
 -۴۶۲ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۳ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ،ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺟﺎﺭﻱ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﺶ ﭘﮋﻭﻫـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۳۰-۹۹-۴ :

 -۴۶۳ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﻓﻨـﻲ -
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.

و :ادات  ي  -.ان :ن م  ١٠٤ - .ص- .
وزي )" ! ( ٨٩٥٠٠ - .رل) - .پ اول ١١٠٠ /
*.
 -۴۶۴ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۴۶۵ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻮﻟﺰ  -ﻛﻴﺴـﻴﺪﻱ :ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻚ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ(.
ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻨﺎﺑﻲﺍﺳﻜﻮﻳﻲ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻣﻄﻬﺮﻱﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸـﺮ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﮕﺮﺍﻥ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
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ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۱-۴۷-۳ :

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﺰ  ۳۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ
ﻳﻜﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۱۱-۱ :

ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

ﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮي و ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۴۱

 -۴۶۶ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۱ﻭ .۲
ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢﻧﮋﺍﺩﺑﺼﺮﺍ ،ﻣﻴﻨﺎ ﺣﻘﺪﺍﺩﻱ ،ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮﺋﻴﺎﻥ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻛﺎﺭﭘﻲ ۱۵۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۰۹-۴ :
 -۴۶۷ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺷﻴﻤﻲ :ﺍﺻﻮﻝ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۵-۵۴-۲ :
 -۴۶۸ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲﺭﺍﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﻧﻴﻜـﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﻧـﺎﺯﻧﻴﻦ
ﺳﺪﺍﺩ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺴﻨﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﻴﻼﺩ ﺭﺍﻓﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩﻧـﻮ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۴۰-۸ :
 -۴۶۹ﺣﻔﻈﻴﺎﺕ ﺷﻴﻤﻲ )ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲﺭﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﻫﮋﻳﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺷـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۱۷-۰ :

 -۴۷۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻧﺎﻧﻮ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۴۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۸-۴ :

 -۴۷۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺪ ) (۲۲۱۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۳-۳ :
ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
۵۴۳

 -۴۷۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺪ ) (۲۲۱۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۶-۴ :
ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ
۵۴۶

 -۴۷۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۱۴ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۷-۷ :

 -۴۷۶ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻼﺳﺘﺮﻫﺎﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ.
ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺳﻴﺪﺯﺍﺩﻩ ﺻﺎﺑﻮﻧﭽﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺷـﺎﻫﺮﺧﻲ  -.ﻫﻤـﺪﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۷۹-۲ :

 -۴۷۱ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﻧﻴﻤﺎ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﺰ  ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۴۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۴۱-۸ :

۵۴۷

 -۴۷۲ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﻧﻴﻤﺎ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﺸﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﺭﻳﺎﻥ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ -.

 -۴۷۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۱۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.

ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ
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ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۷-۱ :
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۵۱

 -۴۷۸ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﺯﻣﺎﮔﺴـﺘﺮﭘﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺑﻠـﻮﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۸۵-۹ :

 -۴۷۹ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻤـﺎﻝ ﻫﻨـﺮ ۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۵-۰۷-۷ :
 -۴۸۰ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ )ﺷﺎﻫﺮﮒﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ(.
ﺭﻗﻴﻪ ﺭﺳﺘﻢﺯﺍﺩﻩﮔﻮﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳـﺎﺭﺍﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۶۲-۸۴-۳ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۳-۴

 -۴۸۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﮊﻭﺭﺍﺳﻴﻚ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎﻧﺒﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻲ ۵۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۹-۰۹-۸ :

 -۴۸۵ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ :ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ.
ﺟﻴﻜﻮﺏ ﺑﻴﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺗﺎﺭﺍﻥ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ
ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۷۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۴۰-۰ :

 -۴۸۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۲-۷ :
ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۴۸۱ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ(.
ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻋﻘﺪﺍ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻـﻔﻮﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺘـﺎﺣﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺳـﻌﻴﺪ ﺳـﻼﻣﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺭﺍﻩ ،ﻣﺴـﻜﻦ ﻭ
ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۱۱۷-۲ :
 -۴۸۲ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ )ﻫﻔﺖ ﭼﻴﺰ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺎﺯﻭﺑﻨﺪﻱ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺷﻬﺒﺎﺯﺯﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺳﺎﺭﺍ ﺍﺷﺮﻓﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠـﻲ
ﺳﺒﺰ  ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻲ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۰۹-۸ :

 -۴۸۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۰۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۵۵۲

 -۴۸۷ﮊﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﺳﻮﺑﻲ.
ﺁﻏﺎﻣﻬﺪﻱ ﺁﻏﺎﻳﻒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺭﺳﻮﻝ ﻧـﻮﺑﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟـﻮﺍﻥ ﺍﻣـﺮﻭﺯ- .
 ۱۰۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۵۸-۳۶-۴ :
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۴

 -۴۸۸ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ :ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺠﻔﻴﺎﻥ  -.ﺟﻬﺮﻡ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻬﺮﻡ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۷۰۲-۷ :
 -۴۸۹ﺯﻳﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻛﺘﺎﺏﻫـﺎﻱ ﺩﺭﺳـﻲ ﺍﻏﻠـﺐ ،ﻫﻤـﻪ،
ﺑﺮﺧﻲ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻭ ....
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﺻﺎﻋﺪ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻤﺲﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺣﻴـﺪﺭﻱ،
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ﻭﺣﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻤﺲﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺧﻴـﺮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩ ﻧـﻮ ۳۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۴۱-۵ :

 -۴۹۰ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۴-۹ :
 -۴۹۱ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ .۲
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻧﺼﺮﻱ ،ﻛﻤﻴـﻞ ﻧﺼـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺒﺰ ۳۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۳۶-۴ :
 -۴۹۲ﺯﻳﺴــﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ) + (۲ﻛﺘــﺎﺏ ﮊﻧﺘﻴــﻚ :ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۶۷۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۹-۵ :
 -۴۹۳ﺯﻳﺴــﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ) + (۲ﻛﺘــﺎﺏ ﮊﻧﺘﻴــﻚ :ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۶۷۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۹-۵ :
 -۴۹۴ﺯﻳﺴــﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ) + (۲ﻛﺘــﺎﺏ ﮊﻧﺘﻴــﻚ :ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۶۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۹-۵ :
 -۴۹۵ﺯﻳﺴــﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ) + (۲ﻛﺘــﺎﺏ ﮊﻧﺘﻴــﻚ :ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۶۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۹-۵ :

 -۴۹۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۲۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۱-۷ :

 -۴۹۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۰-۰ :

 -۴۹۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻳﺴﺖﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۳۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۷-۹ :
 -۴۹۹ﻗﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﺘﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺍﺳﺤﺎﻗﻴﺎﻥ ،ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲﻧﻴـﺎ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺮﺑـﻲ ،ﻧﮕـﻴﻦ
ﺍﺭﺷﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧـﻮ ۲۵۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۰۳-۲ :

 -۵۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۳-۷ :
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ژﻧﺘﻴﻚ
۵۷۵

 -۵۰۱ﺁﺭ.ﺍﻥ.ﺍﻱ )ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ،ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻝﻫـﺎﻱ ﺭﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ
ﺍﺳﻴﺪ(.
ﺍﻣﻴﻦ ﻛﺎﻭﺭﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۲۸-۴ :
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ﻣﻴﻜﺮبﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۶

 -۵۰۲ﻭﻳﺮﻭﺱﻫﺎ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ،ﺁﻏﺎﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﭺﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۱۱-۷ :
ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

 -۵۰۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۲۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۷-۸ :

 -۵۰۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛـﺪ ) (۲۲۲۰ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۲-۳ :
ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري
۵۹۰

 -۵۰۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻋﻠﻮﻡ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻛﺪ ) (۲۲۲۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۱-۶ :

 -۵۰۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۰-۵ :
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

 -۵۰۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻛﺪ )(۲۲۲۳

ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۸-۶ :

 -۵۰۸ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮﺩﻱ ،ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﻩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎ ﻭ
ﺭﻛﻮﺭﺩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻣﻈﻬﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺳﻤﻴﻌﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻟﻴﻠﻲﻧﺎﺯ ﻣﻈﻬـﺮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﻧﻪ ﻛﺎﺭ ۶۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۲۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۲۸-۹۷-۴ :
رﺳﻢ ﻓﻨﻲ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰ
۶۰۴

 -۵۰۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻣﻼ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳـﻲ ﺍﻋـﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝ.
ﺳﺠﺎﺩ ﻛﺎﺷـﻒ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﭘﺮﻭﻳﻨـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۰-۶۴-۱ :

 -۵۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﺎﺯﻩ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ،ﺍﺗﻮﻛﺪ( ،ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ....
ﻣﻬﺪﻱ ﻛﻮﻫﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﻛﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜـﺎﻥ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۷۷-۹۴-۰ :
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۵۱۱ﺍﺩﺑﻴﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻲ ﻳـﺰﺩﻱﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣـﺎﻩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۳-۳ :
 -۵۱۲ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺭﻭﺩﭼﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۱۰-۴ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۵۱۳ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ.
ﻫﺎﻭﻱ ﻛﺎﺭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﻴﺎﻧﻲﺧﻮﺍﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﺩﻳﻬﻴﻤـﻲ ،ﺳـﻤﺎ ﻗﺮﺍﻳـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﮔﻤﺎﻥ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۷۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۹-۰۰-۶ :

 -۵۱۴ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ :ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ.
ﻳﺤﻴﻲﺑﻦﻋﻴﺴﻲ ﺍﺑﻦﺟﺰﻟﻪﺑﻐﺪﺍﺩﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴـﮓﺑﺎﺑـﺎﭘﻮﺭ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۸۳-۶ :

 -۵۱۵ﺭﻩ ﭘﻮﻳﺎﻥ :...ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺭﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﻮﻳﺪ ﺷـﺮﻳﻒﻣﺤﻼﺗـﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۵۲-۴ :

 -۵۱۶ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲﺍﺑﻮﺧﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﺍﻧﭙﻨﺎﻩﻧﻮﺫﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ:
ﻋﻠﻴﻢ ﻧﻮﺭ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۱-۱۲-۴ :

 -۵۱۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻛﺪ ) (۲۳۴۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۷-۲ :

 -۵۱۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺗﻴﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ .۱۳۹۲
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺯﺍﺑﻠـﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲﻓـﺮﺩ ،ﻧـﺪﺍ ﻧـﺎﺩﺭﻱ ،ﻧﺴـﻴﻢ
ﺧﻮﺍﺟﻮﻱ ﺭﺍﺩ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ،ﻧﺪﺍ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﭘﻮﺭ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ
ﺷﺎﻫﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﺳﻬﺮﺍﺏﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۶۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۹۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۲-۹

 -۵۱۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﻛـﺪ
).(۲۳۴۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۱۱۷-۳ :

 -۵۲۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻛﺪ
).(۲۳۴۸
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۱۱۸-۰ :
 -۵۲۱ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﺍﺻﻼﺡ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺑـﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﻃـﺐ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴـﺮﺍﺙ ﺍﻫـﻞ ﻗﻠـﻢ ۷۲ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۷-۲۰-۴ :

 -۵۲۲ﻋﻠﻢ ﺍﺑﺪﺍﻥ :ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺩﺭ ﻃـﺐ )ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(۱۲۹۳
ﻋﻠﻲﻧﻘﻲﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﮊﻳﻼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥﻓﺮﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴـﮓﺑﺎﺑـﺎﭘﻮﺭ -.
ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۲۸۶-۴ :

 -۵۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۴-۹ :

 -۵۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۸-۷ :
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 -۵۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۹-۴ :

 -۵۲۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۹۰-۰ :

 -۵۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺷﻬﺎﺏ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲﺣﺪﺍﺩﺯﻭﺍﺭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۸۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۹۲-۴ :

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۳۰۷-۶

 -۵۳۲ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻄﺎﺭ ،ﻳﺎ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺠﻬﻮﻻﺕ.
ﻣﺤﻤــﺪﺗﻘﻲ ﻋﻄــﺎﺭﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷــﻲ ﺍﻓﺘﺨــﺎﺭﻱ ۵۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۰۴۱۰-۱-X :
ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۶۱۱

 -۵۳۳ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎﻱ
ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﻓـﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟـﺎﻥ ﻛـﻮﺋﻴﺮﺍ
)ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺎﺗﺒﻲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻈﻔﺮﻳـﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺑﻴﮕـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳـﺎﻥ
ﭘﮋﻭﻩ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۴۲-۰ :
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ

 -۵۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺷﻬﺎﺏ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲﺣﺪﺍﺩﺯﻭﺍﺭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۹۴-۸ :

 -۵۲۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻘﺴﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱﺭﺍﺩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻮﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ- .
 ۲۹۴ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۹-۲ :

 -۵۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۰-۸ :

 -۵۳۱ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻃﺒﻲ.
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴﮓ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻏﻼﻣﻴﻪ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳــﻼﻣﻲ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۵۰ /

۶۱۲

 -۵۳۴ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ.
ﻣﻬﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍﻳﻲ ،ﺑﻴﮋﻥ ﻓﺮﺯﺍﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﻲ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲﺁﺧﻮﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﭘﺎﺳﺎﻻﺭ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺗﻘﻲ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺍﺳـﺪﻱ،
ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻛﺎﺯﺭﻭﻧﻲ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺩﺷﺘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪﮊﻳﻼ ﻣﺎﮊﻳﻦ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻭﺭﺩﺍﺳﺒﻲ،
ﺷﻬﺮﻧﺎﺯ ﺁﺭﻳﺎﺑﺮﺯﻳﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻴـﮋ ۶۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۰-۱۰۲-۸ :

 -۵۳۵ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥﺭﻳﺰ .Netter
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻛﺎﺭﭘﻲ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۰۸-۷ :

 -۵۳۶ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﻤﻜﺮﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺁﺳـﻴﺐﺩﻳـﺪﻩ ﻣﻐـﺰﻱ
)ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﻭ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰﻱ(.
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻗﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻌﺎﻟﻲ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۶-۸-۰ :
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 -۵۳۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۰-۴ :

 -۵۳۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۲-۸ :
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي

 -۵۴۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴـﺖﺑـﺪﻧﻲ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۵۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۸-۹ :

 -۵۴۴ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ.
ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻩﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﺤﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺎﻥ ،ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۳۵-۵۹-۷ :

۶۱۳

 -۵۳۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﺪ )(۲۱۵۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۸-۸ :

 -۵۴۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۹-۸ :

 -۵۴۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ -ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﻭﺭﺯﺷـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۵۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۶-۵ :

 -۵۴۶ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻥﻗﺎﺩﻳﻜﻼﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﮕﺮﺩ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۰-۰۷-۴ :
داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن
۶۱۵

 -۵۴۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۵۵ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۹-۶ :

 -۵۴۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭﺭﺯﺷـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۵۳
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۰۷-۲ :

 -۵۴۷ﺣﺠﺎﻣﺖﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﻭﻓﺎﻳﻲ ،ﻗﻠﻢ ﺟﻮﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۷-۰۵۳-۶ :

 -۵۴۸ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﭼﻤﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﻩ ﻗﻨﺪﭼﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺭﺳﺘﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﻖ ﺷﺐ- .
 ۱۳۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۵۲-۰۰-۰ :
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 -۵۴۹ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ )ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺼﺮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۸۴-۴۰-۹ :

 -۵۵۰ﺭﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﻲ :ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ.
ﻫﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺑﻬـﺰﺍﺩ )ﺷـﻴﺦﺟـﻮﺍﺩﻱ(؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﻴﺮﺍ ﻧﺠﺪﺳـﻤﻴﻌﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻜﺎﻥ ۳۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۷۹۲-۴ :

 -۵۵۱ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺒﺪ ﻋﻠﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﺯﻭ ﻟﻄﻔـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻋﺼـﺮ ۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۴۱-۹ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
۶۱۶

 -۵۵۲ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪﺩ ﺑﺰﺍﻗﻲ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ  CDﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﻧﮕﻲ.
ﺍﺭﻳﻚ ﺁﺭ .ﻛﺎﺭﻟﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻮﻥ ،ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ- .
 ۳۲۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۳۴-۵ :

 -۵۵۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻤﻚﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ(.
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻴﺪﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻗﻴﺎﻣﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳـﺎﻥ ﭘـﮋﻭﻩ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۸-۴۴-۹ :
 -۵۵۴ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ :ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻫﺎ.
ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ ﻭﺍﺷﺘﻦ ،ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎﻧﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎﻥﺷـﺮﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﺮﺳـﺘﻮ
ﺍﺳﻜﻴﺎﻥ ،ﻣﺎﻩﻣﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺠـﺖ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۳-۰۱-۶ :
 -۵۵۵ﺗﺘﺎ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺴﺖﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ ،ﻣﻬﺴﺎ ﻭﻟﻲﺑﻴﮕﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ۶۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۰۹-۵-۶ :

 -۵۵۶ﭼﻜﻴﺪﻩﻱ ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺟﻠﻴﻠﻲ ،ﻛﺎﻭﻩ ﻃﺎﺭﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺁﺑﺮﻭﻥ ،ﺭﺍﺷـﺪﻩ ﺩﻫﻘـﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺣﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۹۱-۹ :

 -۵۵۷ﺣﻔﺮﻩﻱ ﻻﻳﻪﻱ ﺍﺯﻭﻥ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ )ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻣﺎ(.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ ﻟﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﻌﻠﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۴۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۴۸۰-۱ :

 -۵۵۸ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺗﻲ .ﮔﻼﺩﻳﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺗﺎﺟﻴﻚﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﺰﻛﻴــﻪ ۶۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۷۱-۵۳-۶ :

 -۵۵۹ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍﺩﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۵-۱ :

 -۵۶۰ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺪﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﻧﺪﺍ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﺍﻥ ۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۸-۶۶-۴ :

 -۵۶۱ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۳۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻲ
ﺍﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۲-۶ :

 -۵۶۲ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﻗﻠﺐ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۷۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ- .
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ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۴۴-۳ :

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻬﺒﺪﻓﺮ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﻓﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۴۱-۳ :

 -۵۶۳ﺫﻫﻦ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ  :۱ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﻧﺴﺮ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺎﺑﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﺼﻴﺮﺕ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۵۰-۸-۰ :

 -۵۷۰ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﻤﺮﻭﻳﻲ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﮔﻴﻠﻴﺎﻥ ﺑﺎﺗﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﭼﻪ ﺩﺍﻏﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﺁﺳﻴﻢ.
  ۲۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۸-۵۲۷-۴ :

 -۵۶۴ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭﺭﻭﻟﻮﮊﻱ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۳۰-۷ :
 -۵۶۵ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﺯﺩﺍﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ ،ﺣﻜﻴﻤـﻪ
ﻧﻮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۲۱۷-۰ :

 -۵۶۶ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎﻓﺘﻲ.
ﺑﻬﺎﻛﻨﺎﻭﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺭﺍﺩ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺻـﺪﻗﻴﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ:
ﺷﻬﻼ ﺗﻠﻘﻴﻨﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻭﻳﺶ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۲-۱۴-۶ :

 -۵۶۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺲ ).(۱۳۸۰ - ۱۳۹۰
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻫﺪﻱ ﺻﻔﺎ ،ﺭﺍﻣﺒﺪ ﻣﻈﻔﺮﻱ ،ﺑﺮﻧﺎ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺷﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ
ﻃﺐ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۲۵-۴ :

 -۵۶۸ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻧﮕﻞﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻚﻳﺎﺧﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻬﺒﺪﻓﺮ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﺒﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۲۵۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۸-۸۹-۰ :

 -۵۶۹ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻧﮕﻞﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ.

 -۵۷۱ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ -
ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﺻـﺪﻭﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۸۶-۳ :

 -۵۷۲ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻟﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ.
ﭘﻴﺘﺮﺟﻴﻤﺰ ﺩ.ﺁﺩﺍﻣﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻳﺎﻥ ۱۷۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۶۷۳-۸ :

 -۵۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۲۱-۰ :

 -۵۷۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۲۲-۷ :

 -۵۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۲۳-۴ :
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 -۵۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﺍﻫﺪﻳﻦ ﺧﺒﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۲۴-۱ :

 -۵۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۸۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۷-۰ :

 -۵۷۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﻳﻦ ﺧﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۰-۱ :

 -۵۸۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۹-۴ :

 -۵۷۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﺍﻫﺪﻳﻦ ﺧﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۱-۸ :

 -۵۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺷﻬﺎﺏ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲﺣﺪﺍﺩﺯﻭﺍﺭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۹۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻫﺠﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۹۱-۷ :

 -۵۷۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﺍﻫﺪﻳﻦ ﺧﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۲-۵ :

 -۵۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺷﻬﺎﺏ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲﺣﺪﺍﺩﺯﻭﺍﺭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۹۳-۱ :

 -۵۸۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۶۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۳-۲ :

 -۵۸۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۱-۵ :

 -۵۸۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۸۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۵-۶ :

 -۵۸۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﻳﻨﺐ ﻧﺎﺩﺭﭘﻮﺭ ،ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۴-۶ :

 -۵۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۹۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۱۶-۳ :

 -۵۸۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﻳﻨﺐ ﻧﺎﺩﺭﭘﻮﺭ ،ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۵-۳ :
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 -۵۹۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺯﻳﻨﺐ ﻧﺎﺩﺭﭘﻮﺭ ،ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻮﺍﺟﻮﻱﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻲ
ﺍﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۷-۷ :

 -۵۹۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۲-۲ :

 -۵۹۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۳-۹ :

 -۵۹۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﻤــﺪ ﻳﻮﺳــﻔﻲ ،ﻧﺴــﻴﻢ ﺧﻮﺍﺟــﻮﻱﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳــﺎﻥ ﺷــﺮﻳﻒ ۲۴۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۸۶-۰ :

 -۵۹۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﻗﻠﺐ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۵۷-۳ :

 -۵۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﻗﻠﺐ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۷۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۵۹-۷ :

 -۵۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﻫﺪﻱ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺭﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۳۳-۳ :

 -۵۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺭﺱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﻫـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۵۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۳۴-۰ :

 -۵۹۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﻫﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۳۵-۷ :

 -۵۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﻫﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۳۶-۴ :

 -۶۰۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ ،ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻬﻨﻤﻮﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۳۷-۱ :

 -۶۰۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻬﻨﻤﻮﻥ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺭﺱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۵۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۲۸-۶ :

 -۶۰۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻬﻨﻤﻮﻥ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺩﺍﺩﺭﺱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۲۹-۳ :
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 -۶۰۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻬﻨﻤﻮﻥ ،ﺷﻴﺮﻳﻦﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ ۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۰-۹ :

 -۶۰۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻬﺎﺑﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۶-۱ :

 -۶۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻬﻨﻤﻮﻥ ،ﺷﻴﺮﻳﻦﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۱-۶ :

 -۶۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ- .
 ۲۲۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۱۵-۰ :

 -۶۰۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻬﺎﺑﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۲-۳ :

 -۶۱۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۱۶-۷ :

 -۶۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻬﺎﺑﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۳-۰ :

 -۶۰۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻬﺎﺑﻲ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۹۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۴-۷ :

 -۶۰۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺟﻮﺍﺩ ﺷﻬﺎﺑﻲ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۳۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۳۵-۴ :

 -۶۱۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ- .
 ۸۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺠـﺪﻫﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۱۷-۴ :

 -۶۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ- .
 ۱۴۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۱۸-۱ :

 -۶۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ- .
 ۶۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۱۹-۸ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۶۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۶۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۰-۴ :

۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۶-۶

 -۶۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۷-۳ :

 -۶۱۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺣﺒﺸﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۸۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۱-۱ :

 -۶۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۸-۰ :

 -۶۱۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۲-۸ :

 -۶۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻲ
ﺍﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۹-۷ :

 -۶۱۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۳-۵ :

 -۶۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺭﻓﺮﻧﺲﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻫﺠﺰ .۲۰۱۴
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺠﺎﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﺎﻡ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳـﺪﺍﻋﻼﻳﻲ ،ﻧـﺪﺍ ﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۳۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۵۳-۷ :

 -۶۱۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲﮔﻨﺠـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۴-۲ :

 -۶۲۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۲۵-۹ :

 -۶۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﮔﻨﺠﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۲۶ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ :ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ )(CRP
)ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ(.
ﺭﺍﺑﺮﺕﭘﻞ ﻟﻴﺒﺮﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﻼﻟﻲﻧﺪﻭﺷﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺟﻌﻔـﺮ
ﺑﻮﺍﻟﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۱۲-۹ :

 -۶۲۷ﻧﺎﺭﺍﺳﺘﺎﻳﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ :ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ.
ﮔﻴﻞ ﺳﺎﻟﺒﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺳﺎﻛﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻧﺸـﻤﻨﺪﻱ ،ﺷـﻬﺮﺯﺍﺩ ﺯﻧـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۶۶-۲ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۶۲۸ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ )ﺭﻳﻪ( :ﺧﻼﺻﻪ "ﺳﻴﺴـﻴﻞ ﺍﺳﻨﺸـﻴﺎﻝ  ۲۰۱۰ﻭ
ﻫﺎﺭﻳﺴﻮﻥ  (۲۰۱۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺭﻓﺮﺍﻧﺲ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ﭘـﺬﻳﺮﺵ
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺶﻛﺎﺭﻭﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻧﻴﻠﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﺶ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۷-۰۳۲-۲ :
 -۶۲۹ﻫﻢﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛـﺮﺩﻥ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻫـﺎ ﻛﻨـﻴﻢ ﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻠﻮﺩﻱ ﺑﻴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎﻥﺷـﺮﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﺮﺳـﺘﻮ ﺍﺳـﻜﻴﺎﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺠﺖ ۳۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۳-۵۳-۵ :

630-Diagnostic picture exams of oral pathology, oral medicine and oral
radiology.

ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻄﺎﺭﺑﺎﺷﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻬﻼ ،ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌﺐ ﻋﻠﻢ.
  ۱۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۸-۵۷-۴ :
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ
۶۱۷

 -۶۳۱ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ :ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﻜﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮﺍﺣـﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺮﻭﻕ ﻛﺮﻭﻧﺮ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﻳﭽﻪﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﮔﻴﺘﺎ ﻧﻮﺣﻲ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒﻪ ﮔﻴـﻞ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۹۵۵-۵ :

 ۱۰۰ -۶۳۲ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺍﻡﻫﺎﻭﺍﺭﺩ ،ﮔﺮﻱﺩﺑﻠﻴﻮﻛﻲ ﻫﻮ ،ﺟﺎﺵ ﻟﻮﺋﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺳﻤﻮﺍﺗﻲﺷﺮﻳﻒ،
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭘﺎﻛﺮﺍﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﺭﺍﺩ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۳-۰۸۱-۶ :

 -۶۳۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۳۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۱-۰

 -۶۳۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۲-۷ :

 -۶۳۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۳-۴ :

 -۶۳۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۴-۱ :

 -۶۳۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۵ﺗﺎ .(۶
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۵۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۵-۸ :

 -۶۳۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۷ﺗﺎ .(۸
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺘﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۶-۵ :

 -۶۳۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۹ﺗﺎ .(۱۰
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻧﻬـﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۷-۲ :

 -۶۴۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۱۱ﺗﺎ .(۱۲
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۸-۹

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۸-۸

 -۶۴۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۱۳ﺗﺎ .(۱۴
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۶۹-۶ :

 -۶۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺘﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۹-۵ :

 -۶۴۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۱۷ﺗﺎ .(۱۸
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۱-۹ :

 -۶۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﺟﺮﺍﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
.۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
ﺭﺍﻣﻴﺎﺭ ﻓﺮﺯﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۴۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۱-۲ :

 -۶۴۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۴-۰ :

 -۶۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۵-۷ :

 -۶۴۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺟﻠﺪ  ۳ﺗﺎ .(۴
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۶-۴ :

 -۶۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﭘﺮﻳﻮﺩﻧﺘﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻋﻄﺎﺭﺑﺎﺷﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺭﺷﻴﺪﻱﻣﻴﺒﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘـﮋﻭﻩ ۱۲۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۲۲-۲ :

 -۶۵۱ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻣﻬﺮﺷﺎﺩ ﭘﻮﺭﺳﻌﻴﺪﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻠﻜﻲ ﺭﺍﺳﺘﻪﻛﻨـﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﻮﺍﺩ
ﺷﻜﺎﺭﻱﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﺍﻧﺴﻴﻪ ﻏﻔﺎﺭﻱﺷﺎﺩ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻱﻳﻜﺘﺎ ،ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺣﻤﻲﺩﻭﻟـﺖﺁﺑـﺎﺩﻱ،
ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺴﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺍﻣﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۵۰-۸ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 -۶۴۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۷-۱ :

 -۶۵۲ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺳﻠﻮﻙ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻲ.
ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻣﺘﻴﺲ ،ﺟﺎﻥ ﻻﻛﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺮﻡ ﭘﺮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺣﺴـﻴﻦﺧـﺎﻧﺰﺍﺩﻩﻓﻴﺮﻭﺯﺟـﺎﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۷۴-۷ :

 -۶۴۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺷﺸـﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۵۳ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎﻳﻲﮔﻮﻝ ،ﺳـﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳـﺘﻲ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺤﺮﺍ ﻭﺍﺣـﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ:
ﺩﺭﻭﻳﺶ ۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۲-۰۷-۸

 -۶۵۴ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ.
ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺎﻥ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۳۵-۳۲-۰ :

 -۶۵۵ﺳﻨﺪﺭﻡﻫﺎﻱ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ.
ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻄﺎﺭﺑﺎﺷﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻋﻄﺎﺭﺑﺎﺷﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻣﺨﺘـﺎﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌﺐ ﻋﻠﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۸-۵۶-۷ :

 -۶۵۶ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻠﺴﻮﻥ .۲۰۱۵
ﻭﺭﻧﺮ ﻧﻠﺴـﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﺮﺷـﺎﺩﻣﻘﺪﻡ ،ﭘﻮﺭﺍﻧـﺪﺧﺖ ﻏﻼﻣـﻲ ﭘﻮﺭﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﭘﻴـﺎﻡ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﭼﺎﻓﺠﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺛﺒـﻮﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۱۰۴۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۰-۴ :

ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۳۶-۳ :

 -۶۶۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺪ ) (۲۳۳۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۸-۹ :

 -۶۶۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺪ ) (۲۳۶۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۵-۷ :

 -۶۶۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻣـﻮﺍﺩ ﻛـﺪ ) (۲۳۶۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۳-۱ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

 -۶۵۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ .AutoCAD 2015
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺑﺎﺣﻘﻴﻘﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۳۰۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۱۱۵-۹ :

 -۶۶۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻧـﺎﻧﻮ  -ﻧﺎﻧﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ )ﻛـﺪ (۲۳۶۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۲-۴ :

 -۶۵۸ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻉ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ،ﺧـﻮﺍﺹ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﺘﻦ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻃﻴﺒﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﻩ ،ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۱۱۸-۹ :

 -۶۶۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻛﺪ ) (۲۳۲۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۹-۳ :

 -۶۵۹ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ .Ansys
ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺩﻳﺒـﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۴۶۴ - .ﺹ- .

 -۶۶۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺪ ) (۲۳۲۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
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  ۱۱۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۳-۰ :

 -۶۶۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ
ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﻛﺪ ) (۲۳۲۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۰-۸ :

 -۶۶۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺪ ) (۲۲۳۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۸-۵ :

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۶۷۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۴۹-۴ :
 -۶۷۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۴۳-۲ :

 -۶۷۴ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ.
ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺠﻴﺪﻱﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣـﻮﺍﺝ ﺁﺭﺍﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۳۶-۰-۳ :

 -۶۶۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﻛـﺪ
).(۲۳۶۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۱۲۰-۳ :

 -۶۷۵ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭ ﻧـﻮﻳﺰ ﺩﺭ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.
ﺑﺮﻭﺱ ﻛﺎﺭﻟﺴﻮﻥ ،ﭘﻞ ﻛﺮﻳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﻒﺍﻟﻪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻋﻠﻤﻴﺮﺍﻥ ،ﻋﺒـﺎﺩﻱ.
  ۳۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۶-۳۲-۰ :

 -۶۶۹ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﻬﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻠﺰﻱ.
ﻛﻲ.ﻳﻮ ﻛﺎﻳﻨﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﻫﻨﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ.
  ۳۵۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۴۸-۱ :

 -۶۷۶ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﺳﻴﺪﻋﺴﮕﺮﻱ ﺷﻔﻴﻌﻲﺑﻬﻨﻤﻴﺮﻱ ،ﺣﺴﻦ ﺻـﻮﻟﺖ ،ﭘـﺮﻭﻳﻦ ﺟـﻢﻧـﮋﺍﺩ ،ﻓـﺮﺝﺍﷲ ﺍﺣﻤـﺪﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻦ ﺷـﺎﻫﻲ ،ﻋﻠـﻲ ﺍﻛﺒـﺮ ﻣﺤﺴـﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﻫﻤـﺎ ﺯﺭﻳـﻦﻃﺮﺍﺯﻳـﺎﻥ ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ
ﻧﻮﺩﻩﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۶۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۹۲-۷۵-۱ :

 -۶۷۰ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ.
ﺭﺣﻤﻦ ﺳﻴﻔﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ۳۳۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۵۵-۶ :

 -۶۷۷ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ )ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۷۱ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ) ۲ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ(.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲﻧﻴﺎﺳﺮﻱ ،ﻓﺮﻧﻮﺵ ﺗﻮﻛﻠﻲ  -.ﻛﺎﺷـﺎﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻛﺎﺷـﺎﻥ- .
 ۵۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۹۶-۲ :

 -۶۷۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪ ) (۲۳۰۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۴-۱ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/5/25ﺗﺎ 1393/5/29

55

 -۶۷۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺪ ) (۲۳۰۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۵-۸ :

 -۶۸۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺪ ) (۲۳۰۲ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۶-۵ :

 -۶۸۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺪ ) (۲۳۵۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۵-۵ :

 -۶۸۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ،ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷـﺎﺕ ﻛـﺪ
) (۲۳۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۱۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۰-۹ :

 -۶۸۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻗﺪﺭﺕ ﻛﺪ ).(۲۳۰۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۵-۲ :

 -۶۸۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﺮﻕ  -ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻛـﺪ
).(۲۳۰۵
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۸-۳ :

 -۶۸۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻛﺪ ).(۲۳۰۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۰۸ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۷-۶ :

 -۶۸۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴـﺪﺍﻥ
ﻛﺪ ).(۲۳۰۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۶-۹ :

 -۶۸۷ﺷﺮﺡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻳﺰﻝ.
ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻧﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۶-۸ :

 -۶۸۸ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ .Protel, Proteus, Eagel
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۱۰۴-۳ :

 -۶۸۹ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺭﺱ ،ﻧﻜﺘﻪ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺕ
ﺑﺮﻗﻲ.
ﻧﻮﻳﺪ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻧﻈﺮﻱ ،ﻛﺴﺮﻱ ﻟﻄﻴﻔﻲﻓـﺮﺩ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻓﻼﺣـﻲﺩﻫﻜـﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺑﺎﺣﻘﻴﻘﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱۱-۰۷-۴ :
 -۶۹۰ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺑﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ.
ﻣﻬــﺪﻱ ﻛــﺎﺭﺩﺍﻥ؛ ﺗــﺪﻭﻳﻦ :ﺭﺍﺑﻌــﻪ ﺭﺯﻣﺠــﻮﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨــﺎ ﻣﻴﻨــﺎﭘﻮﺭ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳــﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺑﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻧﮓ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۶۰-۲۶-۳ :
 -۶۹۱ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ :ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ.... ،
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ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺧـﺪﺍﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۲-۱ :

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۸-۷ :

 -۶۹۲ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﺎﻧﻮﺭﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.
ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﺳﻴﻔﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۵۰-۰ :

 -۶۹۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺍﻭﻝ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩ ﻛـﺪ
).(۲۳۰۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۵-۱ :

 -۶۹۳ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ.
ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺒﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻓﻮﻻﺩﭘﻨﺠﻪ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻋﻠﻤﻴﺮﺍﻥ ،ﻋﺒﺎﺩﻱ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۶-۶۰-۳ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راهآﻫﻦ ،راﻫﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
۶۲۴

 -۶۹۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻛـﺪ ) (۲۳۰۸ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۰-۱ :

 -۶۹۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺪ ) (۲۳۰۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۳-۲ :

 -۶۹۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩ ﻛﺪ ) (۲۳۰۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۶-۳ :

 -۶۹۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛـﺪ ) (۲۳۱۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.

۶۲۵

 -۶۹۹ﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ.
ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۳۱-۴ :

 -۷۰۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺪ ) (۲۳۱۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۱-۸ :

 -۷۰۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻛﺪ ) (۲۳۱۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۲-۵ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
۶۲۷

 -۷۰۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸـﻲ ﻛـﺪ
) (۲۴۲۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۶-۳ :
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

 -۷۰۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﺁﺑـﻲ ﻛـﺪ
) (۲۴۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۷-۰ :

 -۷۰۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ  -ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ )(۲۴۲۹
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۸-۷ :

 -۷۰۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﻛـﺪ )(۲۳۱۰
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۷-۰ :

 -۷۰۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺍﻭﻝ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﻛﺪ ).(۲۳۱۰
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۶-۸ :

 -۷۰۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﺁﺑﻲ ﻛﺪ ).(۲۴۲۸
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۴-۴ :

 -۷۰۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۱-۹ :

۶۲۸

 -۷۰۹ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻖ.
ﺷﻴﺪﻩ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۹-۹ :

 -۷۱۰ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺟﻮﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ(.
ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺷﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﺎﻝ ﻫﻨﺮ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۵-۰۵-۳ :

 -۷۱۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺪ ) (۲۳۱۶ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۴-۹ :

 -۷۱۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ  -ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﻛـﺪ )(۲۳۴۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۶۴-۸ :

 -۷۱۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛـﺪ
) (۲۳۱۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۹-۴ :

 -۷۱۴ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ.
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻮﻛﻠﻲ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﭘﺮﻣﻮﻥ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺼﻠﺢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓـﻦﺁﻭﺭﺍﻥ ۲۲۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۹-۰۱۶-۰ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ، 444ﭘﻴﺎﭘﻲ1096

58

دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۹

 PLC-step 7 -۷۱۵ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻧﻮﻳﺪ ﻧﻴﻚﺑﺨﺶﺫﺍﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ،ﺁﻳـﻼﺭ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۵۹-۴۹-۴ :

 -۷۱۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ ﻛﺪ ) (۲۳۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۹-۵ :

 -۷۱۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻛﺪ ) (۲۳۳۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۲-۶ :

 -۷۱۸ﻛﺎﺭﻭﺭ  PLCﺩﺭﺟﻪ ) Siemens step 7-300/400 :۲ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻦ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۰۹-۷-۰ :

 -۷۱۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﺁﺋﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۰-۷ :

 -۷۲۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶﺭﺍﻧـﺶ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۱-۴ :

ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
۶۳۰

 -۷۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ  -ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ  -ﺍﮔﺮﻭﺍﻛﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻛـﺪ
) (۲۴۳۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋـﺖ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۱-۸ :

 -۷۲۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ  -ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮﻱ ﻭ ﮊﻧﺘﻴـﻚ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﺪ ) (۲۴۳۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋـﺖ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۲-۵ :

 -۷۲۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ  -ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻛﺪ
) (۲۴۳۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋـﺖ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۹-۵ :

 -۷۲۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ  -ﺍﺻﻼﺡﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ
ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻛﺪ ) (۲۴۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺭﺍﻋﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۳-۲ :

 -۷۲۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ
ﻛﺪ ).(۲۴۳۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺭﺍﻋﺖ-ﺍﺻﻼﺡﻧﺒﺎﺗﺎﺕﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۱-۳ :

 -۷۲۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  -ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺬﺭ ﻛﺪ ).(۲۴۳۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺭﺍﻋﺖ-ﺍﺻﻼﺡﻧﺒﺎﺗﺎﺕﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ.
 ۱۰۲ -ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۰-۶

 -۷۲۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ ) - (۱ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮﻱ  -ﮊﻧﺘﻴـﻚ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۴-۲ :

 -۷۲۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ) - (۴ﺑﻮﻡﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۵-۹ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۴-۸ :

 -۷۳۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫـﺎﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛـﺪ
) (۲۴۰۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۶-۲ :

 -۷۳۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  -ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻛﺪ ).(۲۴۳۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺭﺍﻋﺖ-ﺍﺻﻼﺡﻧﺒﺎﺗﺎﺕﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ.
  ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۲-۰ :

ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻛﺸﺎورزي
۶۳۱

 -۷۲۹ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺭﺍﺩ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ ۵۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ-۷۳۰.
ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺭﺍﺩ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ ۸۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۳۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ  -ﺁﺑﻴـﺎﺭﻱ ﻭ
ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻛﺪ ).(۲۴۲۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۹-۰ :

 -۷۳۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧـﺎﻙ  -ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﺭﺩﻩﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ
ﺧﺎﻙ ﻛﺪ ) (۲۴۲۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۲-۴ :

 -۷۳۷ﻣﻮﺗــﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﺘــﻮﺭ )ﺧﻼﺻــﻪ ﺩﺭﺱ ،ﭘﺮﺳﺸــﻬﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨــﻪﺍﻱ ﻭ ﭘﺎﺳــﺨﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ( ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ ،ﻛﺮﻳﻢ ﮔﺮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ
ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۴۲-۴ :

 -۷۳۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻱ ﺧـﺎﻙ ﻛـﺪ
) (۲۴۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۳-۱ :

 -۷۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧـﺎﻙ  -ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻭ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺧـﺎﻙ ﻛـﺪ
) (۲۴۲۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ

 -۷۳۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۷-۳ :
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۶-۴

۶۳۶

 -۷۳۹ﺁﻓﺎﺕ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ :ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﺍﻛﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺣﺸـﺮﺍﺕ،
ﻛﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ )ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻃﻠﺲ ﺭﻧﮕﻲ(.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﻬﺮ ۸۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۰۰-۱۹-۴ :

 -۷۴۰ﺍﻃﻠﺲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﻭﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺨﻮﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺷﺘﺮﺳﺎﻧﺎﻥ.
ﻟﻮﻙ ﺩﺳﻜﻮﺗﻜﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻳﺎﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﺫﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﻪ ،ﻋﺒـﺪﺍﷲ
ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺗﻤﺪﻥ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻧﺠﺒﺮﺍﻥ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ ۲۵۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۰۰-۶ :

 -۷۴۱ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ :ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺱ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨـﻪﺍﻱ ﻭ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ(.
ﻣﻴﺜﻢ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۲۸۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۳۹-۴ :

 -۷۴۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ  -ﺍﺻـﻼﺡ ﻧـﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ ﻛـﺪ )(۲۴۲۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۴-۰ :

 -۷۴۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ  -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﻛﺪ ) (۲۴۲۵ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۵-۷ :

 -۷۴۵ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ.
ﻭﺣﻴﺪ ﻟﺴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۶۴-۲ :

 -۷۴۶ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻛﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻟﻄﻒﺍﻟﻬﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﺻﺒﻮﺭﻱ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺭﺍﻡ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۴۳-۳ :

 -۷۴۷ﻣﺎﻳﻊﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻛﻮﭼﻚ.
ﺷﺎﺭﻟﻮﺕ ﺩﺍﻧﻬﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﻭﻳﻦ ﻃﻴﺎﺭﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﭘﺎﺷﺎﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۶۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۵۸-۱ :

 -۷۴۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ  -ﺍﺻـﻼﺡ ﻧـﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  -ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۸-۸ :

 -۷۴۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ  -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
 ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۸-۹ :
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۶۴۰

 -۷۴۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺩﺍﻡ ﻛـﺪ )(۲۴۲۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ.
 -ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳـﻲ ﺍﻋـﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ .
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺁﺗﻮﺳﺎ ﻛﺎﺷﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
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  ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۰-۸۶-۳ :
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ

 -۷۵۷ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻻﺩ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۸-۵ :

۶۴۱

 ۱۰۰۰ -۷۵۱ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﭘﺰﻱ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ۶۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۳-۰۳-۴ :

 -۷۵۸ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۳-۰ :

 -۷۵۲ﺁﺷﭙﺰﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻲ.
ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺁﺷﭙﺰﺑﺎﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴـﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۳-۰۲-۷ :

 -۷۵۹ﭘﺨﺖ ﻭ ﭘﺰ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺮ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۱-۶ :

 -۷۵۳ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻠﻮ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۵-۴ :

 -۷۶۰ﭘﺨﺖ ﻭ ﭘﺰ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺮﺑﺎ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۴-۷ :

 -۷۵۴ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺷﻲ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۶-۱ :

 -۷۶۱ﺳﺎﻻﺩ ﻣﻠﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﭘﻮﺭﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻫﻤﻨـﺪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۸-۷۵-۸ :

 -۷۵۵ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺷﺖ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۷-۸ :

 -۷۶۲ﻃﺒﺦ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﮔﻴﻼﻥ :ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺷﻤﺎﻝ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ،ﺳـﻮﻏﺎﺕ ،ﻧﻜـﺎﺕ ﻣﻬـﻢ ﺁﺷـﭙﺰﻱ ﻭ ﺧﺎﻧـﻪﺩﺍﺭﻱ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺎﻟﺮﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍ.
ﭘﻮﺭﺍﻥ ﺣﺎﺟﺘﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺩﻫﺴﺮﺍ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۶۹-۰۸-۰ :

 -۷۵۶ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻟﻤﻪ ﻭ ﻛﻮﻛﻮ.
ﮊﻳﻼ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﺎ ۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۲-۳ :

 -۷۶۳ﻫﻨﺮ ﺁﺷﭙﺰﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗﺮﻧﻢ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۴-۶ :
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۴۶-۴-۹

ﻣﺴﻜﻦ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ
۶۴۳

 -۷۶۴ﺁﺩﺍﺏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ۲۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۱-۲۳-۷ :
ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۶۴۶

 -۷۶۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻴـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﮔـﺮﻝﻻﻭﻳـﻦ :ﻃـﺮﺡﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﻭ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺮﺍﻱ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ  -ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ  -ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ  -ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺰﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ....
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺑﻨﻴـﺎﺩﭘﻮﺭ  :-- -.ﺍﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ،ﺍﺗﺤـﺎﺩ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۵۹-۴۶-۳ :
 -۷۶۶ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺁﺫﺭﻧﻮﻳﻦ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۱۸-۰۷-۹ :
 -۷۶۷ﭼﺮﺍﻍ ﺩﻝ ﺯﻧﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻦ :ﺭﺍﺯ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻥ.
ﺍﻟﻦ ﻛﺮﻳﺪﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﭼﻴﻨﻲ ،ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻧـﻮﺭﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺻـﻐﺮ ﺍﻧـﺪﺭﻭﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۲-۲۶۹-۴ :

 -۷۶۸ﺭﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺼﺮ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۳۸-۹ :

 -۷۷۱ﻓﻮﺍﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ.
ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺼﺮ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۳۷-۲ :
 -۷۷۲ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ.
ﻣﻴﻨﻮ ﻣﻮﻻﺯﺍﺩﻩ ،ﻭﻧﻮﺱ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ ،ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺍﻛﺒﺮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻓﻨـﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۲۹۵-۸ :

 -۷۷۳ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻳﺮ ﺯﻧﺎﻧﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻛـﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻛـﺎﺭﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺳﺮﺷﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻘـﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨـﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜـﺎﻥ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۷۷-۹۲-۶ :
 -۷۷۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷـﻨﺎﻣﻮﻧﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۰-۵۱-۱ :
 -۷۷۵ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﻳﺨﻲ  +ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻧﻮﺳﻲ = ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺤﺴـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻟﻴﻮﺳـﺎ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۳۴-۰۹-۲ :
اداره اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ،ﺧﺎﻧﻪداري
۶۴۸

 -۷۶۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺧﻴﺎﻃﻲ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ  ۲۳۶۰ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻴﺎﻃﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺗﺤﺎﺩ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۷۷۰ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ :ﺭﺍﻩﻛﺎﺭﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻃﺒﻴﻌﺖ.
ﺁﻭﺍﺕ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻫﻦ ﺯﻳﺒﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۷۶ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗﺮﻧﻢ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۳-۹ :
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ﺑﭽﻪداري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺰل
۶۴۹

 -۷۷۷ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ؟.
ﺷﺎﻛﻮﻧﺘﺎﻻ ﺩﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﻩ ﺯﺍﻫـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﮊﺩﻫـﺎﻱ ﻃﻼﻳـﻲ ۱۶۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۰-۵۹-۶ :
 -۷۷۸ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺭﺍﻩﺣﻠﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ.
ﺣﻴﻴﻢ ﮔﻴﻨﺎﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺳﺮﺗﻴﭙﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۱۲۸-۵ :
 -۷۷۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﭘﻨﺘﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺮﻡ ﻗﻴﻄﺎﺳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﻪ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۸۱-۶۱-۸ :
 -۷۸۰ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ.
ﺟﻴﻦ ﭼﺎﻣﺒﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺻـﻬﺒﺎ ،ﻓﺮﻭﺯﻧـﺪﻩ ﺧـﺪﺍﺟﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۲۷۲-۴ :
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻜﺘﻮب
۶۵۲

 -۷۸۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺗﺎﻳﭗ ﺩﻩ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲ ﺳـﺮﺩﻫﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۳-۷ :
ﺣﺴﺎﺑﺪاري
۶۵۷

 -۷۸۲ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻋـﺎﻟﻲ ،ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﻭ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﺷﻬﺎﺏ ﻛﻜﻪ  -.ﻫﻤـﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻮﻋﻠﻲ
ﺳﻴﻨﺎ ۲۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۱۶-۷ :

 -۷۸۳ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻣﻬﺮﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻬﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۸-۲ :
 -۷۸۴ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﺖﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺑﺮﻱﺳﺮﻧﺴﺮﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ ،ﻣﻮﻧـﺎ
ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۴۵-۶ :
 -۷۸۵ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.
ﻛﺮﺍﻣﺖﺍﷲ ﺣﻴﺪﺭﻱﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻـﺮ ﻓﺘـﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻟﻴـﺎﺱﭘـﻮﺭ ،ﻭﺣﻴـﺪ
ﺍﺑﺮﻱﺳﺮﻧﺴﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﺳﺒﺤﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۴-۱۹۴-۴ :

 -۷۸۶ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ) :(۱ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻓﺼـﻞﻫـﺎﻱ
ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ.
ﻛﻴﻬـﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋــﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺑﻠــﻮﺭ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۶۷-۵ :

 -۷۸۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﺪ ) (۲۱۱۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۹-۱ :

 -۷۸۸ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷــﻬﺪﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﭼــﺎﻟﺶ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۲۲-۶۶-۸ :
 -۷۸۹ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻳﺮﺝ ﻧﻮﺭﻭﺵ ،ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﺭﻋﻨﺎ ﻏﻤﮕﺴـﺎﺭ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۸۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۰۷۹-۰

 -۷۹۰ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ )ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﺍﻳﺮﺝ ﻧﻮﺭﻭﺵ ،ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻛﺮﻣـﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ
ﺩﺍﻧﺶ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۰۴۶-۲ :

 -۷۹۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۵-۹ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۷۹۲ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ! ﺷﻴﻮﻩﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺍﺗـﺎﻕﻫـﺎﻱ ﻓﻜـﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﻴـﺎﺱ
ﻓﺮﺩﻱ ،ﺷﺮﻛﺘﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺑﺨﺎﺭﺍﺋﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺭﺟﺒﻲﺍﺑﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﻮﺱ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۳-۲۴-۴ :
 -۷۹۳ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻭﻧﻲ ،ﻫﺎﺑﻴﻞ ﭼﮕﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۴۰-۲ :

 -۷۹۴ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ .۹۰ - ۹۳
ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴـﺎﻥ ،ﺍﻳﻤـﺎﻥ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۳-۳ :

 -۷۹۵ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻳﺤﻴﻲ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۳۶-۰ :

 -۷۹۶ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲﺯﻛﻠﻴﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳــﻤﺖ( ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۳۶۷-۳ :

 -۷۹۷ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻠﻚﺍﺧﻼﻕ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥﻓـﺮ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺳـﭙﻴﺪﺭﻭﺩ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۵-۰۴-۸ :

 -۷۹۸ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ.
ﺟﻲ.ﻛﻲ .ﺷﻴﻢ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻧﻪ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۱-۱۵-۳ :

 -۷۹۹ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﻚ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺭﺳـﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻣـﻪ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۲-۳۸-۵ :

 -۸۰۰ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ :ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﺍﻟﻦ ﺍﺳﺘﺮ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﺎ ﻭﺍﻳﻠـﻲ ،ﻣﺎﻳﻜـﻞ ﻭﺍﻟﻨﺘـﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤـﺪ ﻋﻴﺴـﻲﺧـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻـﻔﺎﺭ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۸-۴۲۹-۱ :
 -۸۰۱ﺧﺎﻧﻪﺗﻜﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ :ﺭﻭﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ.
ﻫﻴﺮﻳﻮﻛﻲ ﻫﻴﺮﺍﻧﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻠﺒﮕﻲﻃﺎﻫﺮ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻓﺸﻴﻦﻣﻨﺶ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۸۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۹۲۰-۲۸-۴ :
 -۸۰۲ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺍﷲﺑﺨﺶ ﺭﻭﺷﻦﺭﻭﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺮﻓـﺎﺕ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۹۸-۸۷-۰ :
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 -۸۰۳ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ؟ ﻧﻮﺭﻭﻣﺎﺭﻛﺘﻴﻨﮓ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻱ.
ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺧﺮﻣﻲﺑﻨﺎﺭﻛﻲ ،ﻳﺎﺳﻤﻦ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩﺑﻴﻮﻛﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺪﻱ ﻧﻴـﺮﻭﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﻜﻴﺐ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۵-۷۴-۴ :

 -۸۰۴ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒـﺮﺯ ﻓﺮﺟـﺎﺩ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۰-۶ :
 -۸۰۵ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ.
ﺟﺎﻥ ﻣﻮﻭﻥ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺎﻳﻨﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﻟﺢﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻌﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﺗﺤﺎﺩ ،ﺁﻳﻼﺭ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۸۳-۴۷-۶ :
 -۸۰۶ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ :ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ).(S5
ﻫﻴﺮﻳﻮﻛﻲ ﻫﻴﺮﺍﻧﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻠﺒﮕﻲﻃﺎﻫﺮ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻓﺸﻴﻦﻣﻨﺶ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ۸۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۸۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۹۲۰-۲۹-۲ :

 -۸۰۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۴۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۳-۳ :

 -۸۰۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ  -ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻛﺪ ).(۲۵۰۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﭘﺮﻭﮊﻩﻭﺳﺎﺧﺖﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ.
  ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۶۳-۷ :

 -۸۰۹ﻓﺮﺁﺩﻳــﺪ )ﻣﻌﺮﻓــﻲ ﻣــﺪﻟﻬﺎﻱ  PMﻭ  HSEMSﺟﻬــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻜﻬﺎﻱ
ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ(.
ﺳﻴﺪﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻦﺁﻭﺭﺍﻥ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
HSE

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۹-۰۱۵-۳ :

 -۸۱۰ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ.
ﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩﺍﺳﺒﻮﺋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻱ ﺁﻗﺎﻛﺎﻇﻢﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻫﺎ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۳۲-۲-۲ :

 -۸۱۱ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ  GMATﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫـﺎﻱ:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ  MBAﺷﺮﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺳﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ....
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺪﻧﻲﻛﺰﺍﺯﻱ ،ﻧﻴﻮﺷﺎ ﭘﺎﺭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۶۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۴-۴ :

 -۸۱۲ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ.
ﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩﺍﺳﺒﻮﺋﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺎﺑﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻱ ﺁﻗﺎﻛﺎﻇﻢﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻫﺎ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۳۲-۷-۷ :

 -۸۱۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻭﺵ.
ﻣﺤﻤــﺪ ﺧــﺪﺍﺭﺣﻤﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۸۶-۴۲-۶ :

 -۸۱۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑـﺮﺩﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۴۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۰-۹۳-۲ :

 -۸۱۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﺎﻭﻩﺩﺭﻭﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻠﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺨﺸـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۹۷-۲ :
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 -۸۱۶ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮﺭ.
ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻣﻮﺣﺪﻱ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ  ،ﻛﺒـﺮﻱ ﺍﻳﻤـﺎﻧﻲ ،ﻗﺮﺑـﺎﻧﻌﻠﻲ
ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺁﻭﻳﺪﺍ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۲-۲۳-۰ :

 -۸۱۷ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ :ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ.
ﻛﻦ ﻟﻨﮕﺪﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺪﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﺎﻭﻩﺩﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۱۶-۳ :
 -۸۱۸ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ ،ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۳۲-۷ :

 -۸۱۹ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻳﺎﺷــﺎ ﺍﻓﺸــﺎﺭﺟﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻃﺮﺍﺣــﺎﻥ ﻫــﻮﻣﻦ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۷۸-۰۸-۲ :
آﮔﻬﻴﻬﺎي ﺗﺠﺎري و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۶۵۹

 -۸۲۰ﺩﺍﻧﺶ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻴﻠﺒﻮﺭﺩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺪﺍ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺮﻭ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۹۴-۰-۰ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۰

 -۸۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ،ﻣﺤـﻴﻂﺯﻳﺴـﺖ ﻛـﺪ
) (۲۳۶۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۱-۹ :

 -۸۲۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛـﺪ ) (۲۲۱۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۹-۶ :

 -۸۲۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﻛـﺪ ) (۲۳۶۰ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۴-۰ :
 -۸۲۴ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻛﻬﺮﻳﺰﻱ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﭙﻮﺭ ،ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻬﺪﻳـﻪ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺭﺍﺯﻱ- .
 ۲۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۲-۳۵-۸ :

 -۸۲۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ،ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۳-۶ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
۶۶۴

 -۸۲۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍﻳﻲ
ﻛﺪ ) (۲۴۱۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۷-۱ :

 -۸۲۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛـﺪ
) (۲۴۱۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ- .
 ۱۱۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۱۸-۸ :
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 -۸۲۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﺪ
) (۲۴۱۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۴-۹ :

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﻮﺍﺩﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۱-۵ :
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
۶۷۰

 -۸۲۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﺪ ) (۲۴۱۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۲۵-۶ :

 -۸۳۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛـﺪ ) (۲۳۵۰ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺻﻨﺎﻳﻊﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۵۵-۶ :
ﻓﻠﺰﻛﺎري و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺰي

 -۸۳۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻣـﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۵-۷ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ

۶۷۱

 -۸۳۵ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻟﺤﻴﻢﻛﺎﺭﻱ :ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻮﺵ ﺩﺭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ.
ﻋﺎﺩﻝ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﭘﻮﻻﺩﻭﻧﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﻥ ﺟـﺎﻡ ﺟـﻢ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۶۸-۶ :

۶۶۵

ﻧﺴﺎﺟﻲ

 -۸۳۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻛﺪ ) (۲۳۵۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۲-۲ :

۶۷۷

 -۸۳۶ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﺵ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ.
ﻫﺎﻟﻪ ﺧﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۳۵-۲ :

ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي

۶۶۶
۶۹۰

 -۸۳۲ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺷﻲ ،ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻴﻮﺏ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻛﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ۱۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۴-۲ :
ﻣﺘﺎﻟﻮرژي
۶۶۹

 -۸۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘـﺎﻟﻮﮊﻱ ﻛـﺪ ) (۲۳۵۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ

 -۸۳۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻣﻼ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳـﻲ ﺍﻋـﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝ .۱۳۹
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﻴﺎﻥ ،ﺧﺪﺍﻳﺎﺭ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۰-۳۵-۱ :
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ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۶۴-۲-۲

۶۹۲

 -۸۳۸ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎﺫﺑﻲ ،ﻳﺎﺳﺮ ﮔﻠﺪﻭﺳﺖﺟﻮﻳﺒﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋـﺎﺭﻑ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۶۷-۷۳-۹ :

 -۸۴۴ﺟﺴﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺩﺭﺳﮕﻔﺘﺎﺭﻫﺎ(.
ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺑﻴﻌﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺍﺩﻳﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛـﺎﺭ ﻫﻨـﺮﻱ
ﻣﺘﻦ  ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۲-۰۳۹-۴ :

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
۶۹۶

ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

 -۸۳۹ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ،ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ،ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
ﻭ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻥ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۲۹-۰۰-X :

 -۸۴۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺘـﺐ
ﺩﺭﺳﻲ -۱ :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  -۲ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ....
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮ ،ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻣﻠﻚﭘﻮﺭ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ.
  ۲۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۱۰-۲۴-۹ :

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻨﺮ
۷۰۱

 -۸۴۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎ :ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺮ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻳﺎﺩﻱ .ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺍﻭﺩﺭﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺣﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﺟـﺎﻥ
ﻣﻬﺪﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨـﺮﻱ ﻣـﺘﻦ  ۵۲۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۲-۱۰۱-۸ :
 -۸۴۱ﻋﻠﻢﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۳۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۱۰۶-۰ :
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي ﺧﺎص ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎ و ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ

 -۸۴۶ﺳﻴﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ :ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﻳـﺎﺕ ﻭ ﺁﺛـﺎﺭ ﻓﺮﺍﻧـﻚ ﻟﻮﻳـﺪ
ﺭﺍﻳﺖ.
ﺍﻛﺮﻡﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺧﻴﺮﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ،ﻧﺴﻴﻢ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻣﻴﺒﺪﻱ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۹۶ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۲۲-۴ :

 -۸۴۷ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺯﻧﺪﻩ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﺮﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺩ؟.
ﺭﻳﭽﻞ ﺁﺭﻣﺴﺘﺮﺍﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻌﻔﺮ ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺪﻱ ﻧﻴـﺮﻭﻣﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﻜﻴﺐ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۵-۲۷-۰ :

۷۰۴

ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ

 -۸۴۲ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺍﺳﻼﻡ(.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻌﺎﻟﻲ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۶-۶-۶ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻫﻨﺮ
۷۰۹

 -۸۴۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺸﺘﺎﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﺮ ﻣﺸـﺘﺎﻕ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۷۲۶

 -۸۴۸ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ  :۲ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﺎﺟﺪﻱ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﺎﺩﻗﻲ ﺍﺣﻤـﺪﻱ؛ ﻣﺤﻘـﻖ :ﺷـﻌﺮﻱ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﻳﺎﺩﮔـﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﻓﻬﻴﻤﻲﺑﺎﻓﻘﻲ ،ﻃﻮﺑﻲ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ،ﻣﻴﺮﺳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺏﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻟﻜﻮﻫﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﻻﺭﻱ،
ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
ﺟﺪﻳــﺪ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۶۳۸-۴-۵ :
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 -۸۴۹ﻣﻘﺒﺮﻩﺳﺎﺯﻱ ﻫﻨﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﺒﺮﻩﺳـﺎﺯﻱ ﻭ ﻫﻨﺮﻫـﺎﻱ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﺍﻣﻴﻦ ﻃﺎﻟﻊ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﺎﻟـﻚﺯﺍﺩﻩ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۴۷۲ - .ﺹ- .
ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۳۶-۴ :

 -۸۵۵ﺩﻟﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻗﺖ ﻫﻨﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺳـﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺠـﺖ ﻛﺸـﻔﻲ ﺑـﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺖ ،ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ )ﻧﻲ ،ﻛﺎﻏﺬ ،ﺍﺑﺮﻭﺑﺎﺩ ،ﻣﺮﻛﺐ( ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺥ.
ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺠﺖﻛﺸﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۶۷-۷ :

ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ
۷۴۲

ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﺒﺎف

 -۸۵۰ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ،ﺁﺭﺷﻴﺘﻜﺖﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ.
ﮔﻮﺋﻦ ﻭﺍﻳﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻌﺰﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۲۹-۰۵-۰ :
ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

۷۴۶

 -۸۵۶ﮔﻠﻴﻢﺑﺎﻑ ﺩﺭﺟﻪ .۲
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﺩﻫﻜﺮﺩﻱ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻛﻮﻫﻲﻓﺎﻳﻖﺩﻫﻜﺮﺩﻱ ،ﺷﺒﻨﻢ ﺭﻳـﺎﺣﻲﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۱۸-۴ :

۷۴۳

 -۸۵۱ﻃﺮﺍﺣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻴﻜﻞ ﺁﻧﮋ ۴۶ :ﺍﺛﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﻜﻞ ﺁﻧﮋ ﺑﻮﻧﺎﺭﻭﺗﻲ.
ﻣﻴﻜﻞ ﺁﻧﮋ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺟـﺎﻥ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﮒ ﻧﮕـﺎﺭ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۵۲-۵۹-۸ :

 -۸۵۷ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻨﺮ :ﺭﻭﺑﺎﻥﺩﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ.
ﺳﻴﺪﻩ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻣﺤﻘـﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۴۱-۸ :

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﭼﺎپ

۷۴۵

 -۸۵۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ :ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﻧﺴﺦ ،ﺛﻠﺚ ،ﻣﻌﻠﻲ ،ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻼﺣﺎﺟﻲﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺩﺷﺘﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۸-۷۷-۲ :

 -۸۵۳ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻮﻓﻲ ﻭ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ.
ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺮﺯﻭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤـﺎﻝ ﻫﻨـﺮ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۵-۰۶-۰ :

 -۸۵۴ﺑﻄﺮﻱﻫﺎ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ.
ﺳﺎﻟﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﻟﻲ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۲۸۰-۷ :

۷۶۰

 -۸۵۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴـﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﻛـﺎﻣﻼ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳـﻲ ﺍﻋـﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۳
ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﻴﺮﺍﻋﻠﻤﻲ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻗﻨﺒﺮﻱﻧﺎﺻﺮﻱ ،ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ.
  ۳۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۱۰-۵۹-۷ :
ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﻋﻜﺲ
۷۷۰

 -۸۵۹ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﻜﺎﺳﻲ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻨﮕﻔﻮﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﺒﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜﺎﺭ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۸۵۸-۴۰-X :
 -۸۶۰ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻋﻜﺎﺳﻲ.
ﺍﺷﻠﻲ ﻻﮔﺮﻳﻨﺞ ،ﺣﺴﻦ ﺧﻮﺷﺪﻝ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﺍﻧﻴﺎﺭ ﺑﻠﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ۴۹۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۵-۴۶-۲ :
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 -۸۶۱ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻋﻜﺎﺱﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺖ )ﺩﻫﻪ  ۱۰ﻭ .(۲۰
ﻛﺒﺮﻱ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺭﺷﺖ :ﺳﭙﻴﺪﺭﻭﺩ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۵-۰۱-۷ :

 -۸۶۸ﻣﺴﻴﺮ ﻧﮕﺎﻫﺖ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻄﺎﺋﻲ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

رﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺧﺎص ﻋﻜﺎﺳﻲ
۷۷۸

 -۸۶۲ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .Edius Pro
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﭘﺎﺯﻳﻨﻪ ۷۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۰-۰۸۴-۹ :

 -۸۶۳ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ .Premiere
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۴-۰۵۰-۲ :
 -۸۶۴ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺗﻜﭽﻬﺮﻩ :ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻫﺮﺥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۷۲۸-۲ :
اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۱

 -۸۶۵ﺭﻳﺘﻢﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺭﻳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻳﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺑﺰﺭﮒﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۶۶ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺒﻴﺐﺩﻭﺳﺖ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۷۰-۵ :

 -۸۶۹ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻨﺘﻮﺭ )ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﺤـﻮﻩ ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﺁﻥ(.
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺳﺎﻻﺭﻱ ،ﺷﻬﺎﺏ ﻣﻨﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺩ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۲۶-۳۵-۳ :
 -۸۷۰ﻭﻟﻔﺎﺭﺕ ۶۰ :ﺍﺗﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻳﻮﻟﻦ ﺍﭘﻮﺱ .۴۵
ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻭﻟﻔﺎﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﺮﮔﻴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﺳـﺘﻮﻥ ﺑﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺮﻭﺩ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۷۱ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ :ﺷﻴﻮﻩ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺫﺭﺳﻴﻨﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻮﺍﺩ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۶-۷۰۹-۹ :
 -۸۷۲ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ :ﺷﻴﻮﻩ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪﻧﻮﺍﺯﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺫﺭﺳﻴﻨﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ )ﺳـﺮﻭﺵ(۸۲ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۶-۷۱۰-۵ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷۹۱

 -۸۷۳ﺑﺮﮔﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺑﺮﮔﻤﺎﻥ.
ﺍﺳﺘﻴﮓ ﺑﻴﻮﺭﻛﻤﻦ ،ﺗﻮﺭﺳﺘﻦ ﻣﺎﻧﺲ ،ﻳﻮﻧﺎﺱ ﺳﻴﻤﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺍﻭﺣـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۶۱۹-۴ :

ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﺴﺘﻲدار ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﺮﻗﻲ و ﻛﻮﺑﻪاي
۷۸۶

 -۸۶۷ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﻧﻮ :ﺍﭘﻮﺱ .۱۰۱
ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪﭘﻴﺮ ﺑﻴﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳـﺰ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻨـﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۵۶-۰۲-۸ :

 -۸۷۴ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﺫﻫﻦ :ﻓﻴﻠﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﮔﺮﻳﮕﻮﺭﻱ ﻛﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨـﻮﻱ
ﺧﺮﺩ ۳۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۲۹-۱ :
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 -۸۷۵ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ.
ﭼﺎﺭﻟﺰﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۷۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۲-۶۴۶-۹ :

ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺭﺍﻡ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ ۴۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۰۲-۰ :

 -۸۷۶ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻱ :ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻘـﺶ ﻭ ﻧﮕـﺎﺭ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۰۲-۰۷-۶ :

 -۸۸۲ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺳﺎﻟﻢ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۱۱-۸ :

 -۸۷۷ﻣﻦ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﻳﻲ.
ﻟﻴﻠـﻲ ﻛﺮﻳﻤــﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻋﺰﻳــﺰﻱ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﺍﻣــﻴﻦ ﺷـﻔﻴﻌﻲ؛ ﻋﻜــﺎﺱ :ﻣــﺮﻳﻢ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺁﻓﺮﻳﻦ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۳۷-۷۴-۴ :

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ
۸۰۱

883-Literary theory: the basics.

 -. JohanunesWillem Bertensﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﺳﺎﻟﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
۷۹۴

 -۸۷۸ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺷﻄﺮﻧﺞ = .Mastering chess strategy
ﻳﻮﻫﺎﻥ ﻫﻠﺴﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺭﻧﺠﮕـﺮ ،ﺧﻠﻴـﻞ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺭﻣﻀـﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧﺴـﺐ -.
ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻛﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۵۲-۳۴-۹ :
ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
۷۹۶

 -۸۷۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﻨﺪﺑﺎﻝ.
ﺁﺗﻨﺎ ﻣﻬﺮﭘﺮﻭﺭ ،ﻧﺠﻤﻪﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻮﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۳۶-۹ :

 -۸۸۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻥﻣﺎﺩﺍﻧﮓ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺗﻜﻮﺍﻧﺪﻭ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﻧﮕﻲ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻴﻮﺿﻲﻛﺮﻧﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺑﺨﺸﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲﺯﺍﺩﻩ -.
ﺭﺷﺖ :ﺭﻣﻪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۹۲-۰۶-۱ :
 -۸۸۱ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﺑﻬﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺒﻴﺐ ﻫﻨﺮﻱ ،ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﻳﻮﺳـﻔﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﭘﻮﺭﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ،

 -۸۸۴ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﺸﺮ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺁﺫﺭﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۸۴-۶ :

 -۸۸۵ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﭘﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﻜﺘﻪﮔـﻮﻳﻲﻫـﺎﻱ ﻋﺎﻟﻤـﺎﻥ ،ﻣﺸـﺎﻫﻴﺮ ﻭ ﻧﻮﺍﺑـﻎ
ﺟﻬﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﭘﻮﺭ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻧﺴﺎﺀ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳـﺖ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺭﻣـﻪ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۸۴-۷-۴ :

 -۸۸۶ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﻛﺲ.
ﻣﻴﻼﺩ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻧﺼـﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ۸۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۳۲-۰ :
 -۸۸۷ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻳﺰﺍﻧﻠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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 -۸۸۸ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻥ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺗﻘﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻌـﺎﻟﻲ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۲۷-۲-۴ :

 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۷۳-۳-۴ :
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 ۴۳ -۸۸۹ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ :ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻳﻠﻜﻪ ،ﻛﺎﻓﻜﺎ ،ﻛﺎﻟﻮﻳﻨﻮ ،ﻛﻮﺭﺗﺎﺳﺎﺭ
ﻭ ....
ﻭﻟﻒ ﻭﻧﺪﺭﺍﭼﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻠﻬﻲ  :-- -.ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۵۰۵-۹ :

 -۸۹۰ﮔﺰﺍﺭﺵﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺭﺍﺣﻠﻪ ﺍﻧﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻱ ﺁﻗﺎﻛﺎﻇﻢﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻫﺎ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۰۲-۴-۹ :
 -۸۹۱ﮔﺰﺍﺭﺵﻧﻮﻳﺴـﻲ :ﻧﮕـﺎﺭﺵ ،ﻭﻳـﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ :ﺑـﺎ ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴـﺮ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ،ﺷﻴﻮﻩ ﺧﻂ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ،ﭘﺎﻳـﺎﻥﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﻳﺴـﻲ ،ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭﻱ ،ﺍﻧـﻮﺍﻉ
ﮔﺰﺍﺭﺵ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺎﺣﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ ۷۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۳۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۰۱-۲۰۱-۱ :

 -۸۹۲ﻫﻨﺮ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺑﻬﻤﻦ ﻭﻓﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﻃـﺎﻋﺘﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۴۶-۸۲-۶ :

 -۸۹۵ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ )ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﺭﻱ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻣﺤﻲﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﻭﺳـﺖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺁﺧﻮﻧـﺪﻱ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺑﻘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺒﺰ  ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۷۱-۵ :
 -۸۹۶ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﺭﻱ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻣﺤﻲﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠﻲ ﺳـﺒﺰ  ۵۹۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۶۸-۵ :
 -۸۹۷ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۰۰-۴ :
 -۸۹۸ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۰۰-۴ :
 -۸۹۹ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۰۰-۴ :

 -۸۹۳ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ،ﻳﻚ ﺻﺨﺮﻩ ،ﻳﻚ ﺍﺑﺮ :ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﮔﺎﺭ ﺁﻟﻦﭘﻮ.... ،
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻭﻳﻠﻔﺮﺩﻫﻴﻠﻲ ﺍﺳﺘﻮﻥ ،ﻧﺎﻧﺴﻲﻫﺎﺩﻟﺴﺘﻮﻥ ﭘﺎﻛﺮ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻫﻮﭘﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻦ
ﺍﻓﺸﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۸۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۶۷۲-۸ :

 -۹۰۰ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۰۰-۴ :

ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن

 -۹۰۱ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۰۰-۴ :

 ۰/۴۲ﻓﺎ ۸

 -۸۹۴ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ )) (۱ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ(.
ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﻇﻢﺧﺎﻧﻠﻮ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺪﺍﺡ  -.ﻫﻤـﺪﺍﻥ :ﺳـﻜﺮ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 -۹۰۲ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺞ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ،ﺍﻣﻼ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﻨﺎﻳﻲ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻗﺮﺍﺑﺖﻫـﺎﻱ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻱ ﺷﻌﺮﻱ....
ﺭﺿﺎ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۶۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۰۷-۱ :

 -۹۰۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﺪ ) (۲۸۰۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۰-۰ :

 -۹۰۸ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ )ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪﻩ ﻣﺘـﻮﻥ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳـﻲ( :ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺷﻬﭙﺮ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۳-۰۸۸-۵ :

 -۹۰۹ﺳﻮﺗﻪﺩﻻﻥ .۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﻋﺒـﺎﺱ ﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻨﻲ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۴۰۰-۴ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎي ادﺑﻲ
 ۰/۸ﻓﺎ ۸

 -۹۰۴ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺩﺭﻱ :ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻧﺪﺍ ﻣﺮﺍﺩ  -.ﺭﺷﺖ :ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﮔﻴﻼﻥ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۶-۳۸-۱ :

 -۹۱۰ﺳﻮﺗﻪﺩﻻﻥ .۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﻋﺒـﺎﺱ ﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻨﻲ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۴۰۱-۱ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 4
 ۱/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۹۰۵ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺳﺮﻭﺩﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﮊﻳـﻼ ﺻـﺮﺍﻃﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻧﺼـﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۲۴-۵ :

 -۹۱۱ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭼﺎﭖ ﻣﺴﻜﻮ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥﺭﺍﺩ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻫﻴﺎﺏ ﻧﻮﻳﻦ ﻫـﻮﺭ،
ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ۵۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۸-۰۳-۴ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5

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

 -۹۰۶ﺁﺩﺍﺏ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺳﻌﺪﻱ ﻭ ﻣﻮﻻﻧﺎ.
ﺟﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۸۸-۳ :

 ۱/۲۲ﻓﺎ ۸

 -۹۱۲ﻫﺴﺘﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻲ :ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎﻡ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺣﻜﻴﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﺩﻳﻨﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺩﻳﻨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۷۷۰-۶ :
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 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

دورهﻫﺎي ﺧﺎص ادﺑﻲ
 ۰/۹۰ﻓﺎ ۸

 -۹۰۷ﺷﻌﺎﺭﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺎﻏﺬﻱ :ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪﻱ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱﺁﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۳۸-۱ :

 -۹۱۳ﺁﺗﺶ ﭘﺎﺭﺳﻲ :ﺩﺭﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻌﺪﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﻤﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﺮﺳﺖﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۷۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۳۴-۲ :
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 -۹۱۴ﺁﺗﺶ ﭘﺎﺭﺳﻲ :ﺩﺭﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻌﺪﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﻤﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﺮﺳﺖﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۷۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۳۵-۹ :

ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳـﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۳-۱۰-۶ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۱۵ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨـﺎ- .
 ۲۱۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۰-۰۹-۲ :
 -۹۱۶ﻣﻴﻨﺎﮔﺮ ﻋﺸﻖ :ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۹۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۶۶۶-۸ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8

 -۹۲۱ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﺐ ،ﺷﻌﺮ ﻣﻬﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻴﺜﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺎﭘﻨـﺎ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۴-۰۲-۱ :

 -۹۲۲ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﺟﻨﻴﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻨﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺎﭘﻨﺎ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۶۸-۳-۷ :

 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۹۱۷ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ.
ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺳـﺘﺎﻥ۳۶۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۷-۲۴-۰ :
 -۹۱۸ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺎﻝ "ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ" ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻧﺴـﺨﻪ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨـﻲ ﻭ
ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨـﻲ ،ﻗﺎﺳـﻢ ﻏﻨـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ۵۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۰۱۸-۲-۸ :

 -۹۲۳ﺍﺩﻳﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻴﻨﺎ ﻓﻼﺡﭘﻮﺭ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۷۴-۳ :

 -۹۲۴ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﺫﺭﻱ( ﺑﺎ ﺯﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺟﺒﺎﺭ ﻛﺮﻳﻤﻲﺧﻮﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﺎﺱ ۲۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۱-۰۲۲-۲ :
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 -۹۱۹ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﺭﺱ :ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺎﻟﻴﻔﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺰﻳﻦ ﻻﻫﻴﺠﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﺑﻦﺍﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﺣﺰﻳﻦﻻﻫﻴﺠﻲ ،ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﺧﺎﻥ ﺧﺘﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮊﺍﻟﻪ ﺗﺎﺝﺍﻟـﺪﻳﻨﻲ -.
ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۲۱-۶ :

 -۹۲۰ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺎﻃﺮ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ

 -۹۲۵ﺑﻲﺑﻲ ﺳﺤﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺿﺎ ﺟﻮﺩﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﺎﻝ ﻫﻨﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۵-۰۴-۶ :
 -۹۲۶ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮﺩ ﻧﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻠﻴﻠﻴـﺎﻥ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۷۰-۵۷-۳ :
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 -۹۲۷ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺨﻞ ﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺜﻢ ﺭﻧﺠﺒﺮ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺁﻭﻳﺪﺍ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۲-۳۱-۵ :

)ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳـﻲ،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۷۲-۳ :

 -۹۲۸ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚ ﻣﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۵۲-۱ :

 -۹۳۵ﺷﻬﺪ ﺷﻌﺮ )ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﺣﻤﺖ )ﻣﻬﻴﻦ( ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۷۲-۱-۳ :

 -۹۲۹ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻓﺮﻧﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻣﻴﺪﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺍﻣﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ- .
 ۳۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۰۴-۲۵-۴ :

 -۹۳۰ﺭﻭﺷﻨﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﻭﺷﻨﻚ ﺗﻘﻲﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺰﻫﺖ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۷۳-۹۶-۳ :

 -۹۳۱ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺪ ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﭘـﺎﺭﻻﻕ ﻳـﺎﺯﻱ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۸-۰۰-۱ :
 -۹۳۲ﺳﺮﻣﻪﺍﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻤﺎﮊ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۵-۶۷-۴ :

 -۹۳۳ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮﻱ ﺭﻳﺤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺟﻼﻟﻴﺎﻥ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۵۵-۵ :

 -۹۳۴ﺷﻌﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺻﺎﺑﺮ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ

 -۹۳۶ﻋﺼﺎﻱ ﮔﻤﺸﺪﻩ.
ﻏﻔﺎﺭ ﻋﺎﺭﻑﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﺎﺗﻔﻲ  -.ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ :ﺁﺭﺗﺎﻛﺎﻭﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۹۳۷.ﻋﻄﺎﺭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻬﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻤﺎﮊ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۵-۷۳-۵ :

 -۹۳۸ﮔﻞﻫﺎﻱ ﻳﺎﺱ :ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺎﻥ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۴۰-۵ :
 -۹۳۹ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ )ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻌﺮ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﻱ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺤﻤـﻮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺳـﺎﻻﺭﻭﻧﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۳۲۸-۶ :

 -۹۴۰ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺎﭘﻨﺎ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۴-۰۱-۴ :

 -۹۴۱ﻧﺎﺭﻳﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻓﺮﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺎﭘﻨﺎ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۶۸-۱-۳ :
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 -۹۴۲ﻧﺎﺯ ﻣﺠﻬﻮﻝ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳـﺘﻮﻱ ﺳـﭙﻴﺪ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۳-۱۷-۲ :

 -۹۴۹ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺘﺨﻴﺰ ﻋﺎﻡ :ﺷﻬﺎﺩﺕ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻧﺎﺩﻋﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻧـﺎﺩﻋﻠﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺧﻴﻤـﻪ۶۲ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۱۵-۹ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۴۳ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﺎ ).(۲
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺎﭘﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۲۳-۴-۹ :

 -۹۴۴ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﺍﺑﻮﺣﻤﺰﻩ ﺛﻤﺎﻟﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۴۲۶-۲ :

 -۹۴۵ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﺖ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﮕﻮ ﻣﺮﻳﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۱-۲۳-۴ :

 -۹۴۶ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭ.
ﺷـﺎﻋﺮ :ﺳــﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﭘﺮﻫﻴﺰﮔــﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺎﭘﻨــﺎ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۴-۰۰-۷ :

 -۹۵۰ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ )ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﭺ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﻧﻘﻮﻱ(.
ﺍﻧﻮﺵ ﻣﻌﻈﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﻮﺵ ﻣﻌﻈﻤـﻲ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۰۱-۸ :

 -۹۵۱ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻛﺎﺭﭘﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۳-۰۶-۳ :

 -۹۵۲ﺳﻮﺯﻥ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺣﻤـﺪ ﺩﻭﻟـﺖﺁﺑـﺎﺩﻱ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۶۹۴-۳ :

 -۹۵۳ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻛﻬﻨﺴﺎﻝ  -.ﺭﺷﺖ :ﻃﺎﻋﺘﻲ ۱۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۴۶-۶۸-۰ :

اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -

 ۲/۰۵ﻓﺎ ۸

 -۹۴۷ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺘﺨﻴﺰ ﻋﺎﻡ :ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻧﺎﺩﻋﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺎﺩﻋﻠﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺧﻴﻤـﻪ۳۱۲ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۱۷-۳ :
 -۹۴۸ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺘﺨﻴﺰ ﻋﺎﻡ :ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ )ﻉ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻧﺎﺩﻋﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻧـﺎﺩﻋﻠﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺧﻴﻤـﻪ۶۰ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۱۴-۲ :

 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۵۴ﺍﺯ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ.
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۷۲۴-۵ :

 -۹۵۵ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﻲ ﻛﻪ ﺁﻣﺪﻱ ،ﺑﺮﮔﺮﺩ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۱۳۲ - .ﺹ- .
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ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۳۴-۳ :

ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۴۴۰-۲ :

 -۹۵۶ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺧﺮﻳﻦﺑﺎﺭ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺩﺍﻧﻲﭘﻮﺭ.
ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۳۵-۸ :

 -۹۶۳ﺣﺮﻣﺎﻥ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺭﻧـﺎﻗﻠﻢ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۱۶-۹-۵ :

 -۹۵۷ﺑﻠﻮﺭ ﺷﻜﺴﺘﻪ.
ﻣﺎﻫﺮﺧﺴﺎﺭ ﺟﺎﻫﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺩﻳـﺪ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۵-۳۰-۳ :

 -۹۶۴ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻭﻳﺪ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺼﻴﺢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۲-۰۸۳-۷ :

 -۹۵۸ﺑﻲ ﺗﻮ ﻫﻴﭽﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩ.
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺳﺎﺩﻩﺩﻝ  -.ﻧﻮﺷﻬﺮ :ﻧﺎﺳﻨﮓ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۴۸-۲-۷ :

 -۹۶۵ﺩﺭﻳﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ :...ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﺎﺧﺪﺍ ﺩﺍﺋﻤﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺗـﺶ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۶-۰۲-۱ :

 -۹۵۹ﺑﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺝ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻥ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺳﻨﺠﺎﺭﻭﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۳۲-۷ :

 -۹۶۶ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﻲ  -.ﻳـﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ- .
 ۲۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۰۶-۴ :

 -۹۶۰ﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ :ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﻳﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺴﻠﻴﺎﻥ.
ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻌﻴﻤﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺁﻭﻳـﺪﺍ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۲-۲۹-۲ :

 -۹۶۱ﭘﻞ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻣﻴﺜﻢ ﭘﻮﺭﺁﻗﺎﺋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﭘـﺎﺭﺱ ﻫﺨـﺎﻣﻨﺶ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۲۲-۰۹-۷ :

 -۹۶۲ﭼﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ.
ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺍﻫﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ

 -۹۶۷ﺭﻭﺯﻱ ،ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﺩﻱ  :...ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ )ﺳـﺮﻭﺵ(۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۳۸۲ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۷۶-۰۲۸-۶ :

 -۹۶۸ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻥ :ﺩﻭ ﻛﻮﻫﻪ.
ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۷۰-۹ :

 -۹۶۹ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ ﺯﻭﺩ ﻣﻲﻣﻴﺮﻧـﺪ ۱۱۴ :ﺭﻭﺯ ﻭ  ۱۶ﺳـﺎﻋﺖ ﻭ  ۴۷ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﭘﻴـﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻮﭼـﻪ
ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﺯﻣﻴﻦ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
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 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۵-۱۸-۳ :

 -۹۷۰ﺷﺎﻩﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻔﻮﻱ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻩﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻔﻮﻱ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻫﻨﺰﺍﻳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺟﻴﺒـﻲ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۶۹-۳ :
 -۹۷۱ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩ :ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻱ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻫﻞ ﻗﻠﻢ ۷۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۷-۱۱-۲ :

 -۹۷۲ﺷﺐ ﺣﺎﺩﺛﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﻲ  -.ﻳـﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۰۷-۱ :

 -۹۷۳ﻏﺮﻭﺏ ﻏﻔﻠﺖ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺭﺣﻤﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻳﺎ ﻧﻮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺒﺎ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۴-۰۲۹-۱ :
 -۹۷۴ﻏﺰﺍﻝ.
ﻃﻴﺒﻪ ﺍﻣﻴﺮﺟﻬﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺗﻜﻴﻦ ﺣﻤﺰﻩ ﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻲ ۶۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۵۴۳-۳۹-۵ :
 -۹۷۵ﻗﺎﻳﻖ ﺷﻜﺴﺘﻪ.
ﺑﻴﺘﺎ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۵۱-۶۴-۳ :

 -۹۷۷ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻱ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ(.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺳﻴﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳـﺪﺍﺭ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۱۰۰-۶ :
 -۹۷۸ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻱ ﭼﺎﻱ ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ :ﺭﺩ ﭘﺎﻱ ﻳﻚ ﺍﻧﻘﻼﺏ )ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ(.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۷۳-۸ :
ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ و ﻫﺰل  -ﻗﺮن 7
 ۷/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۹۷۹ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎﻱ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺮﻭﺷﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻠﻴﻠﻴـﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۱۷۰-۲۱-۵ :
 -۹۸۰ﻣﻼ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺮﻭﺷﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﻠﻴﻠﻴـﺎﻥ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۱۷۰-۲۲-۳ :
ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ و ﻫﺰل 1320 -
 ۷/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۸۱ﺑﺨﻮﻥ ﻭ ﺑﺨﻨﺪ :ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻭﻓﺎﺋﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۱۰۸-۳۴-X :
 -۹۸۲ﻫﺎﻱﻫﺎﻱ ﺧﻨﺪﻩ :ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻭﻓﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻭﻓﺎﺋﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۰۸-۳۵-۴ :
ﺧﺎﻃﺮات و ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
 ۸/۳ﻓﺎ ۸

 -۹۷۶ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﺁﺏ.
ﺳﻴﻤﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻱ ﺍﺳﻜﻮﻳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼـﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۴۹-۸ :

 -۹۸۳ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺳﻔﻴﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺯﻧـﺪﻩﻳـﺎﺩ ﺩﻛﺘـﺮ ﺳـﻮﻟﻤﺎﺯ
ﻓﻬﻤﻲ )ﻓﻬﻴﻤﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﻤﺎﻝ ﻓﻬﻴﻤﻲﻛﻮﻙﺗﭙﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻜﺘﺎﺏ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۱۲۵۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۷۳۰۲-۰۶-۷

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۱۱-۹۲-۸ :

ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5
 ۸/۸۲ﻓﺎ ۸

ﺷﻌﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۱

 -۹۸۴ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺛﻠﺜﻪ ﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻧﺴﺦ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ- .
 ۳۸۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۹۸۵ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ.
ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨـﺎ۱۸۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۹۷۹-۹-۶ :

 -۹۸۶ﻣﺮﺯﺑﺎﻥﻧﺎﻣﻪ.
ﺳﻌﺪﺍﻟﺪﻳﻦﻭﺭﺍﻭﻳﻨﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ- .
 ۳۴۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۹۸۷ﺑﻮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺵ ﻣﻴﺘﻲ ).(۱۲
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬـﺮﻱ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۶-۰۲-۷ :

 -۹۸۸ﺑﻮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺵ ﻣﻴﺘﻲ .۱۳
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬـﺮﻱ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۶-۲۵-۶ :

 -۹۹۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ )ﺳﺮﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ(.
ﻗﺎﺩﺭ ﺭﺯﻣﺠﻮ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۰-۴ :
داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۳

 -۹۹۲ﺁﻣﻮﻧﺪﺳﻦ.
ﺁﻟﻴﺲ ﻣﻮﻧﺮﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ۸۰ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۳-۰۳۲-۴ :

 -۹۹۳ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﻪ؟ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﺮﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ.
ﻭﻳﺪﺍ ﻣﻴﻤﻨﺪ )ﻧﺎﺻﺮ(؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ  -.ﺭﺷـﺖ:
ﺳﻤﺎﻡ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۷-۱۶-۹ :

 -۹۹۴ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺟﺎﻥ ﭼﻴﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻮﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺸﺮ ﻧﻴﻜﺎ۲۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۹۴-۳ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۲

 -۹۸۹ﺑﻮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺵ ﻣﻴﺘﻲ .۱۴
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬـﺮﻱ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۶-۱۰-۲ :
ادﺑﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس
 ۹/۷ﻓﺎ ۸

 -۹۹۰ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﭙﺎﺳﺪﺍﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .

 -۹۹۵ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻟﺸﻲ )ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻣﻚ ﺩﻭﻧﺎﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺟـﻮﺍﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۴۴۸-۰ :
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۳

 -۹۹۶ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺶ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻣﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۹۱۶-۳۳-۰

 -۹۹۷ﻧﻮﺯﺩﻩ  -ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ).(۱۹۸۴
ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻭﺭﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺮﻭﺱ ﻧﻮﺭﺁﺑـﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﻣﻮﺣـﺪﻱﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺭﻳـﺎﻣﻦ
ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۵-۴۰-۷ :
 ۷۳ -۹۹۸ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ = .English short stories۷۳
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺍﮊﻩ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۷-۸۱-۲ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۶۱۹-۴

 -۱۰۰۳ﻣﺮﺳﻴﻪ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﻪ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﻜﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻏﻔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣـﺮﻳﻢ ﮔـﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۲۲۱-۹ :

 -۱۰۰۴ﻣﺮﮒ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺭﻭﻣﻦ ﮔﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﻴﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺸﻤﻪ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۲۸۶-۵ :
داﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ

داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۹۹۹ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﭼﺸﻢ :ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﺳﺒﺎﺳﺘﻴﺎﻥ ﻓﻴﺘﺴﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﻩ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻮﺍﻧﻲ ﻧـﮋﺍﺩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻮﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۵-۶۶-۰ :
 -۱۰۰۰ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺧﻂ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ.
ﺟﻤﻌﻲﺍﺯﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥﺁﻟﻤﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۲۱۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۱۵۳-۴ :

۸۶۳

 -۱۰۰۵ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﻨﻢ.
ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ ﮔﺎﺭﺳﻴﺎﻣﺎﺭﻛﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻭﻩ ﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻲ ۶۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۷۲۵-۷ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
۸۹۱

 -۱۰۰۶ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ.
ﻟﻲﻳﻒﻧﻴﻜﺎﻻﻳﻮﻳﭻ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﻱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺁﺑﺘـﻴﻦ ﮔﻠﻜـﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺧﺸـﺎﻳﺎﺭ ﺩﻳﻬﻴﻤـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﮔﻤﺎﻥ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۷۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۷۲-۰-۰ :

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ـ آﺳﻴﺎﻳﻲ )ﺣﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻣﻲ(

۸۴۲
۸۹۲

 -۱۰۰۱ﻧﺎﻡﻧﺎﭘﺬﻳﺮ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﻜﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻬﻴﻞ ﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۰۸-۹ :

 -۱۰۰۷ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺤﺐ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ(.
ﺻﺎﺩﻕ ﺳﻴﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۲۹-۹ :

داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۱۰۰۲ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺖ.
ﺁﻟﺒﺮ ﻛﺎﻣﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺧﻮﻧـﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۰۰۸ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﺮﺍﻥ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻠﺮﻱ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣـﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺑﻴﮕـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۲۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۵۹-۸ :
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ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
۸۹۴

 -۱۰۰۹ﺁﻟﭗ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻓﺎﺗﺢ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﻲ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻭﺭﺳﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺍﺯ ﺟﻮﺍﺩﭘﻮﺭ ،ﻧﺎﺯﻳﻼ ﺟﻮﺍﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ.
  ۱۵۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۵-۹ :
 -۱۰۱۰ﺍﻭﻧﻼﺭﻳﻦ ﮔﻮﻟﻮﺵ ﺳﺲﻟﺮﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻃﻨﺰ ﺩﻓـﺎﻉ ﻣﻘـﺪﺱ ﺑـﻪ ﺯﺑـﺎﻥ
ﺗﺮﻛﻲ.
ﭘﺮﻱ ﺁﺧﺘﻪ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺳﺎﻭﺍﻻﻥ ﺍﻳﮕﻴﺪﻟﺮﻱ ۸۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰ / - .
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۰-۰۵-۳ :

 -۱۰۱۱ﺍﻳﻨﺠﻪ ﺑﺎﺧﻴﺶ :ﮔﻴﻼﻥ ﺗﻮﺭﻙ ﺷﺎﻋﻴﺮﻟﺮﻳﻨﺪﻥ ﺷﻌﺮﻟﺮ.
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۰۵-۷ :

 -۱۰۱۵ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﮔﻮﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۰۳-۱ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
۹۱۰

 -۱۰۱۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ .۲
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻓﺎﻃﻤﻲﺩﻫـﺞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺷـﺪ ۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۳۷-۳ :

 -۱۰۱۷ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 ﻓﺎﺭﺳﻲ.ﺯﻫﺮﻩ ﻇﻬﺮﺍﻧﻲﺍﺯﺑﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﻧﻴﺎ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۴-۴۴-۹ :
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۱۰۱۲ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺣﻴﺪﺭﺑﺎﺑﺎﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻠﭽﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭﺍﺷﻘﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﻧﻴﺎ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۴-۲۷-۲ :

 -۱۰۱۳ﺳﻼﺡﻻﺭﻱ ﺩﻭﻧﺪﻩﺭﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﻧﺠﻢﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﻧﻴﺎﻟﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺯﺍﺩﻩﺻـﺪﻳﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳـﺰ
ﺻﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۰-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن
۹۰۹

 -۱۰۱۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻮﺀﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﺪﺍﻭﺭﻱﻫﺎ(.
ﻓﺮﺍﻧﻜﻮ ﻛﺎﺭﺩﻳﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲﮔﻴﻼﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ۵۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۶۱۷-۵ :

۹۲۰

 -۱۰۱۸ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﻓﺎﺗﺤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻮﺭﺍﺳﻤﻌﻴﻞﻧﻴﺎﺯﻱ ،ﻫﺪﻱ ﺍﺳﻌﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۳۴-۴ :
ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۹

 -۱۰۱۹ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻡ ﻃﻼﻳﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻴﺘﺎ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻪ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۵-۸۶-۵ :

 -۱۰۲۰ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻡ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻴﻠﮕﻮﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۷۳-۲-۸ :
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ،اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ
۹۴۰

 -۱۰۲۱ﺳﻨﺖ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺗﺎ ﻫﮕﻞ.
ﺟﻴﻜﻮﺏ ﺑﺮﻭﻧﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﺑﺮﻭﺱ ﻣﺰﻟﻴﺶ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻲ ﻻ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﮔـﺎﻩ۷۲۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۱۶-۱۷۷-۷ :

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻛﺴﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻤﺘـﻲﺍﺯﻧـﺪﺭﻳﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳـﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛـﻞ ﻣﻴـﺮﺍﺙ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ،ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۳-۲۵-۰ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ دوره اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۵۵/۰۱

ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،ﻫﻨﺪ
۹۵۴

 -۱۰۲۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۳۱-۵ :

 -۱۰۲۷ﺑﺮﺝ ﺑﺎﺑﻞ :ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ.
ﭘﻮﻳﺎ ﺟﻔﺎﻛﺶ  -.ﺭﺷﺖ :ﻃﺎﻋﺘﻲ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۴۶-۷۴-۱ :
ﻛﻮروش ﻛﺒﻴﺮ558 - 529 ،ق.م
۹۵۵/۰۱۵

 -۱۰۲۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻫﻨﺪ :ﺣﺴﺐﺍﻟﻔﺮﻣﻮﺩﻩ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺁﻗﺎ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻫﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۰۱ﻩ ﻕ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮﮔـﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺴـﺨﻪ  ۸۸۹ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺍﺑـﻦﻣﺴـﻜﻮﻳﻪ.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺷﻜﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ
ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۲۴-۷ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۱۰۲۴ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ  -ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  -ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺟﺎﺩ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۴-۱-۳ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
۹۵۵/۰۰۴

 -۱۰۲۵ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺑﻴﺎﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۰۷۷-۹ :

 -۱۰۲۶ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻳـﻚﺭﻭﺯﻩ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻧﻬﺎﻭﻧـﺪ )ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻫﺒﺮ(.

 -۱۰۲۸ﻛﻮﺭﻭﺵ ،ﻛﻮﺩﻛﻲ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻓﺮﻭﺩﻱ ﻧﮋﺍﺩ ؛ ﺁﻣﻨﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻛـﺎﺩﻣﻲ- .
 ۸۸ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۰۹-۸-۷ :
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن651 - 226 ،ق.م
۹۵۵/۰۳

 -۱۰۲۹ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺯﺑﺪﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ) ۶۴۲ - ۲۲۴ﻡ.(.
ﻛﺎﻭﻩ ﻓﺮﺥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﺜﻢ ﻋﻠﻴﺌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۶۰-۵ :
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ1324 - 1327 ،
۹۵۵/۰۷۵

 -۱۰۳۰ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺩﺭ ﮔﻴﻼﻥ.
ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻧﻌﻴﻤﻲﺍﻛﺒﺮ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻧـﻮﺯﺍﺩ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺍﻓﺸـﻴﻦ ﭘﺮﺗـﻮ؛ ﺑـﻪﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ:
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۲۲-۴ :
ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 -۱۰۳۱ﺧﻮﻥ ﻭ ﻧﻔﺖ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺎﻥ ،ﺭﺧﺴﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﻘﻨﻮﺱ ۵۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۲۱۰-۳

 -۱۰۳۲ﺯﻳﺮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺯﻱ ﻋﻈﻴﻤﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓـﺮﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ.
  ۲۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۳۸-۱۳-۶ :

 -۱۰۳۷ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ )ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺡﺍﷲ( :ﺳﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺣﻀـﺮﺕ ﺍﻣـﺎﻡ
ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(.
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮﺧﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲﺭﻓﺴـﻨﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﻋـﺮﻭﺝ
)ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺁﺛـﺎﺭ ﺍﻣـﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨـﻲ )ﺱ(( ۳۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۵۱-۳ :

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،
۹۵۵/۰۸۳

 -۱۰۳۳ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ )ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ﺩﻫـﻪﻱ ﻧﺨﺴـﺖ ﺍﻧﻘـﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻲ(.
ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻫﺰﺍﻭﻩ ﺍﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺭﻧﺠﺒﺮﺍﻥ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۰۹-۹ :

 -۱۰۳۴ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻳﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۴۵-۰ :
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،
۹۵۵/۰۸۴

 -۱۰۳۵ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺧـﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﻀـﺖ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﻋﺮﻭﺝ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ )ﺱ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻇﻔﺮ ﺑﻨﮕﺎﺵ ،ﻋﻔﻴﻒ ﺧﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺯﺭﻧﻴﺨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۰۹-۴ :

 -۱۰۳۶ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﻧﻬﻀﺖ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺷﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺁﺛـﺎﺭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۶۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۱۱-۷ :

 -۱۰۳۸ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(.
ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺣﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺁﺛـﺎﺭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۰۷-۰ :
 -۱۰۳۹ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺮﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﺮﺍﻕ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﻣﺎﻧﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۳۵-۹۸۹-۵ :

 -۱۰۴۰ﭘﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻝ ﻣﻼﺋﻚ :ﻳﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻧﮋﺍﺩ.
ﻟﻌﻴﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻧﮋﺍﺩﺧـﻮﺍﺟﻜﻴﻨﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﻃـﺎﻋﺘﻲ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۴۶-۷۳-۴ :

 -۱۰۴۱ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(.
ﺣﻮﺭﻳﻪ ﻋﻈﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺁﺛـﺎﺭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۱۶-۲ :

 -۱۰۴۲ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﻳﻨﻲ )ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺁﻛﻮﻳﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ((.
ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲﭘﻄﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۴۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۰۸-۷ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۰۴۳ﺭﺍﻫﻴﺎﻥ ﻧﻮﺭ :ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺳﺒﺤﺎﻥﺍﷲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻗﺎﻧﻊ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺑﻠـﻮﺭ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۲۰۳-۰ :

 -۱۰۴۴ﺳﺮﭘﻞ ﺫﻫﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻋﺒﺎﺳﻲﺧﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻼﻙ ﻫﺸﺖ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۱-۴۹-۹ :

 -۱۰۴۵ﺷﻜﻮﻩ ﭘﺮﻭﺍﺯ :ﺟﺴﺘﺎﺭﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍﺩﻣﺮﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ )ﺟﻮﺍﻥﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻠـﻢ
ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺍﻗﺒﺎﻟﻲ ﺩﻭﮔﺎﻫﻪ(.
ﺳﻴﺪﺣﻜﻤﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻴﺮﺳـﻌﻴﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌـﺐ ۷۶ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۱۶-۵۵-۹ :

۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۳۰-۸

 -۱۰۵۰ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺷﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻋﻴﻮﺿﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ
ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨﻲ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۰۵۱ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺷﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻋﻴﻮﺿﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ
ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨﻲ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۴-۸۲-۴ :

 -۱۰۵۲ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺷﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻋﻴﻮﺿﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ
ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨﻲ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۰۴۶ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﻨﺎﻩﺁﻟﻮﺩ.
ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺸﺎﺭﺗﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﺳـﺎﻭﺍﻻﻥ ﺍﻳﮕﻴـﺪﻟﺮﻱ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۰-۱۹-۰ :

 -۱۰۵۳ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻏﺮﻳﺐ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳﺖ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺳـﺎﻭﺍﻻﻥ
ﺍﻳﮕﻴـﺪﻟﺮﻱ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۰-۲۲-۰ :

 -۱۰۴۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺮﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(.
ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﺮﻭﺝ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛـﺎﺭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(( ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۱۲-۴ :

 -۱۰۵۴ﻳﺎﺯﺩﻩ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ ﻣﻌـﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻬـﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ ﺭﻫﺒـﺮﻱ ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ( ۴۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۵۱۷-۵ :

 -۱۰۴۸ﻗﻄﺮﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲﺩﻫﺪ :ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺴـﻴﺎ ۲۸۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۹۳-۱-۰ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻬﺮان

 -۱۰۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ(-ﺩﻓﺘﺮ ﻗﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ۳۱۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۵۵/۱۲۲

 -۱۰۵۵ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻠـﻮﺭﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﻌﻤـﺎﻱ ﺑﺎﻏﻬـﺎﻱ ﻗﺎﺟـﺎﺭﻱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﻧﻴﻜﻮ ﺧﺎﻟﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻜﻮ ﺧﺎﻟﻘﻲ ۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۸۶۶-۴ :
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮم ﻣﻜﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻼم
۹۵۵/۴۵۲

۹۵۵/۹۸۸

 -۱۰۵۶ﺍﻃﻠﺲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ )ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ(.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۵۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۴۱-۵ :

 -۱۰۶۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻳﻞ ﻧﻔﺮ )ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺩﻭﻟﺨﺎﻧﻲ ،ﻟﺮ ﻭ ﻧﻔﺮ( ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮﻱ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﺣﻤﺪﻟﻮ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۱-۵ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ(

۹۵۵/۵۲

۹۵۶

 -۱۰۵۷ﻋﺼﺮ ﺁﻫﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺘﻜﻮﻩ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺑﻲ ﺍﻭﻭﺭﻟﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻜﻨﺎﻣﻲ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﺳﺎﻋﺪﻣﻮﭼﺸـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ ۹۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۷۱-۶ :

 -۱۰۶۲ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺷﻮﺭ ﻭ )ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫﻨـﺮ ﺁﻥ ﺑـﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ(.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺒﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧـﻪ ،ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۵۸-۰ :
داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

۰۳۰

۹۵۵/۵۳۷

 -۱۰۵۸ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﺑﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭﻱ
ﺍﻓﺮﻧﺪﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻣﻴﻦ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۳۸-۴-۲ :

 -۱۰۶۳ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ  ۵۶ﺗﺎ .(۶۰
ﺭﺍﻳﻨﺮ ﻛﻮﺗﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻬﺮﻭﺯﻛﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺻﺪﻭﻗﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺑﺮﻫـﺎﺭﺩ
ﺭﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﺁﺭﻧﻮ ﻛﻠﺐ ،ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻛﻠﻴﻤﺖ ،ﮔﺮﺩ ﺍﻧﻪﺯﺭﮔﻪ ،ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺍﺳﻤﻴﺮﻧﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۶۶-۲ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﺮاز و اﺳﺘﻬﺒﺎن
۹۵۵/۶۳۲

ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۱۰۵۹ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻌﺪﻱ ﺷﻴﺮﺍﺯ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻨﺪﮊﻱﺳـﻌﺪﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۶۹-۲ :

 -۱۰۶۴ﺗﺮﺱ ﭼﻴﺴﺖ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۲-۲ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻤﻨﺪ
۹۵۵/۶۳۵

 -۱۰۶۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻴﺮﻭﻛﺎﺭﺯﻳﻦ ).(۲
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺭﻗﻴﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۴۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۱۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۲۱-۰ :

 -۱۰۶۵ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ!.
ﻭﻧﻴﻨﮕﺮ ﺑﺮﻳﮕﻴﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓـﺮﺍﺯ ﭘﻨـﺪﺍﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳـﺘﻔﺎﻧﻲ ﺭﻭﺋـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۳۲-۶ :
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 -۱۰۶۶ﭼﺮﺍ ﺑﺘﺮﺳﻢ.
ﻧﻮﺭﻳﻪ ﺭﻭﻛﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺴﺘﻲ ﺳﻌﺎﺩﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨـﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ۳۶ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۹۴-۴ :

 -۱۰۷۳ﻣﺮﮒ ﭼﻴﺴﺖ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۹-۱ :

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۱۷۷

 -۱۰۶۷ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌﺐ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۱۶-۷۶-۴ :
 -۱۰۶۸ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻛﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۰-۸ :
 -۱۰۶۹ﺟﻬﺎﻥ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۳-۹ :
 -۱۰۷۰ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻭﻡ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۵-۳ :
 -۱۰۷۱ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۶-۰ :
 -۱۰۷۲ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻪﻱ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮﺩﻭ ﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺍﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺷـﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﺧـﺎﻧﻢ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۳۸-۵ :

 -۱۰۷۴ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ!.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۴-۶ :
 -۱۰۷۵ﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡﻫﺎﻱ ﺑﺪﺟﻨﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۷-۷ :
اﺳﻼم
۲۹۷

 -۱۰۷۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۳۲-۸ :
 -۱۰۷۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۵۶ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۳۳-۵ :
 -۱۰۷۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻠﻨﺞ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﻨﺞ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۲۱۴-۵ :
 -۱۰۷۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻛﺎﺕ )ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ(.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻠﻨﺞ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﻨﺞ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۲۱۸-۳

 -۱۰۸۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻛﺎﺕ )ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ(.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻠﻨﺞ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﻨﺞ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۲۱۶-۹ :
 -۱۰۸۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻼﻣﺎﺕ )ﺳﻜﻮﻥ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ،ﻣﺪ ،ﺗﻨﻮﻳﻦ ،ﺣﺮﻭﻑ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ(.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻠﻨﺞ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﻨﺞ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۲۱۹-۰ :
 -۱۰۸۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻠﻨﺞ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﻨﺞ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۲۲۰-۶ :
 -۱۰۸۳ﺁﻳﻪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒـﺎ ،ﺣـﺪﻳﺚﻫـﺎﻱ ﻗﺸـﻨﮓ :ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺁﻳـﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳـﺚ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۴۹-۹ :

 -۱۰۸۴ﺍﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﻨﻬﺎﻥﻫﺎﻳﺶ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۸۷۵-۰ :
 -۱۰۸۵ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻳﺎﻭﺭ.
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟـﻮﺡ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۹-۰۰۶-۶ :
 -۱۰۸۶ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ )ﻫﺎﺟﺮ )ﺱ((.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۲۳-۴ :
 -۱۰۸۷ﺑﺎﻧﻮﻱ ﻧﻴﻞ )ﺁﺳﻴﻪ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ(.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.

  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۲۹-۶ :
 -۱۰۸۸ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﭘﺎﻙ )ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ )ﻉ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۱۲-۸ :

 -۱۰۸۹ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻋﺒﺎﺩﺕ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺭﻭﺡﺍﻓﺰﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻳﺘﺎ ﻣﻠﻜـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۸۹۴-۱ :

 -۱۰۹۰ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﻏﻮﻝ ﺭﺍ ﻛﺸﺖ :ﻗﺼﻪﻱ ﺩﺍﻭﻭﺩ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۸-۷ :
 -۱۰۹۱ﭘﻴﺸﻮﺍﻱ ﻣﻈﻠﻮﻡ )ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺴﮕﺮﻱ )ﻉ((.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۱۰-۴ :
 -۱۰۹۲ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺍﻧﺶ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۹۷-۷ :

 -۱۰۹۳ﺣﺠﺎﺏ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌﺐ ۱۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۱۶-۰۷-۸ :
 -۱۰۹۴ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻛﺮﺑﻼ )ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۸۸-۵ :
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 -۱۰۹۵ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۸-۴ :
 -۱۰۹۶ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۸-۴ :

 -۱۰۹۷ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺑﺪﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻣﺮﮒ ،ﺑﺮﺯﺥ ،ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺩﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻃﻠﻮﻉﺍﺻﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۸۷۶-۷ :

ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۳-۲ :
 -۱۱۰۳ﻏﺮﻳﺐ ﻃﻮﺱ )ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۴-۳ :

 -۱۱۰۴ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺟﺒﺮ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻜﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۷۱۵-۹ :

 -۱۰۹۸ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ )ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ )ﻉ((.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۱۱-۱ :

 -۱۱۰۵ﻗﺼﻪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ﻉ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻘﺪﺍﺩ ﺻﻨﺪﻳﺪ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۷۴-۳ :

 -۱۰۹۹ﺩﻭﺳﺖ ﺧﺪﺍ :ﻗﺼﻪﻱ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۳۲-۴ :

 -۱۱۰۶ﻗﺼﻪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻘﺪﺍﺩ ﺻﻨﺪﻳﺪ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۷۶-۷ :

 -۱۱۰۰ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺻﺒﺢ )ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۸۷-۸ :

 -۱۱۰۱ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺑﺎﺩ :ﻗﺼﻪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۹-۴ :

 -۱۱۰۲ﺷﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻮﻩ.

 -۱۱۰۷ﻗﺼﻪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ )ﻋﺞ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻘﺪﺍﺩ ﺻﻨﺪﻳﺪ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۸۴-۲ :

 -۱۱۰۸ﻣﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﻧﻬﻨﮓ :ﻗﺼﻪﻱ ﻳﻮﻧﺲ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۳۰-۰ :
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 -۱۱۰۹ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ )ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ﻉ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴـﺪﻱ ﺻـﺪﺭ  -.ﻗـﻢ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۸۹-۲ :

 -۱۱۱۰ﻧﻮﺯﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ :ﻗﺼﻪﻱ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۳۱-۷ :

 -۱۱۱۱ﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻴﻜﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺣﺪﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۹۰۲-۳ :

 -۱۱۱۲ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻬﺮﻱ ﻇﻬﻴﺮﻱ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۵۱-۵ :

 -۱۱۱۳ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺸﺘﻲ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۲-۵ :
 -۱۱۱۴ﻳﺎﺱ ﻛﺒﻮﺩ )ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ )ﺱ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۵-۰ :
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۴

 -۱۱۱۵ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻣﺮﺩﻳﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ
 ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۳-۸ :

ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۵

 -۱۱۱۶ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﻟﻢ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ؟.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۱-۵ :
 -۱۱۱۷ﺯﻧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ.
ﺩﺍﻥ ﻧﺎﺭﺩﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۷۶۱-۰ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۱۱۱۸ﺑﺎﺑﺎﻱ ﻣﻦ!.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺩﻭﻟﻮﺑﻴﻪ ،ﻣﺎﺭﻱ ﺁﺑﻴﻨﻪ ،ﮔﻨﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗـﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺨﺮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺠـﺎﺗﻲ،
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۰-۴۸-۴ :
 -۱۱۱۹ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ؟.
ﻟﻮﺭﻱ ﻛﺮﺍﺳﻨﻲﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﻣﺎﺭﻙ ﺑﺮﺍﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﻟﺸﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘـﺎﺣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۴۳۳-۳ :
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۱۱۲۰ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮓ  ۲۹ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌﺐ ۱۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۱۶-۶۹-۶ :
 -۱۱۲۱ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻨﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ )ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ(.
ﮊﺍﻥ-ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﻧﻮﺑﻠﻪ ،ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮﺳـﻚ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ﻣﻬـﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۴۵۹-۷ :
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱

۳۷۲

 -۱۱۲۲ﺍﺳﺒﺎﺏﺑﺎﺯﻱﻫﺎ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۸۹-۸ :

 -۱۱۲۹ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :

 -۱۱۲۳ﭘﻴﻚ ﺑﻬﺎﺭ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺳﻴﺐ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۸-۰۰-۷ :

 -۱۱۳۰ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :

 -۱۱۲۴ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :

 -۱۱۳۱ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :

 -۱۱۲۵ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :

 -۱۱۳۲ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۴-۲ :

 -۱۱۲۶ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :
 -۱۱۲۷ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۰-۱ :
 -۱۱۲۸ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ .۳۰ + ۱۲
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﻭﺯﺑﻬـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ
ﻓﺮﺍﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۱۳۳ﭼﻄﻮﺭ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻢ؟.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺒﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۷۵-۵ :
 -۱۱۳۴ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۰-۴ :

 -۱۱۳۵ﺩﺭ ﺷﻬﺮ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۶-۶ :
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 -۱۱۳۶ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۸-۰ :

 -۱۱۳۷ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۵-۹ :

 -۱۱۳۸ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺭﻧﮕﻲ ﻣﻦ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻛـﻼﻡ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻓﺮﻓـﺮﻩ- .
 ۲۰ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۷-۳ :

 -۱۱۳۹ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۳-۵ :

 -۱۱۴۳ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻮﻡ .۲
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۳-۲۸-۰ :
 -۱۱۴۴ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻮﻡ .۱
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۳-۲۷-۳ :
 -۱۱۴۵ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻣﻦ :ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۷۸-۳ :
 -۱۱۴۶ﻛﻮﺩﻙ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻦ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮﺵﺁﺯﻣﺎﻳﻲ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۷۵-۲ :

 -۱۱۴۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﭘﺎﺭﺳﺎ.
ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺣـﺎﺝﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﭘﺎﺭﺳـﺎﭘـﮋﻭﻫﺶ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۴۱-۱-۴ :

 -۱۱۴۰ﺳﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ،ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ
ﺣﻴﻄﻪﺑﻨﺪﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮﻟﺰ )ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ(.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺗﻬﺎﻣﻲ ،ﺷﺒﻨﻢ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﺮﺍﺑﻲ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﺯﻭ ﻋﻘﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻳﻦ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۵-۱۱-۱ :

 -۱۱۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﭘﺎﺭﺳﺎ.
ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺣـﺎﺝﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﭘﺎﺭﺳـﺎﭘـﮋﻭﻫﺶ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۴۱-۰-۷ :

 -۱۱۴۱ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻮﺵ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۷۳-۸ :

 -۱۱۴۹ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺳﻴﺐ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۸۵۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۱۳-۷۶-۴ :

 -۱۱۴۲ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۳-۳۲-۷ :

 -۱۱۵۰ﻧﻮﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  -ﻧﻮﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﻙ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺐ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۴۶۸-۰۴-۴ :
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 ۷ -۱۱۵۱ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۳-۶ :
 ۷ -۱۱۵۲ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۳-۶ :
 ۷ -۱۱۵۳ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۳-۶ :
 ۷ -۱۱۵۴ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۳-۶ :
 ۷ -۱۱۵۵ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۳-۶ :
 ۷ -۱۱۵۶ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۳-۶ :
 ۷ -۱۱۵۷ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۵۸ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۵۹ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.

ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۰ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۱ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۲ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۳ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۴ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۵ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۶ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۷ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
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ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۶۸ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 -۱۱۶۹ﻫﻮﺵ ﺑﺮﺗﺮ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۳۴-۹ :

 -۱۱۷۰ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺷﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻠﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۹۱-۱ :

 -۱۱۷۱ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ۵۳ :ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ  /ﻓﺎﺭﺳﻲ  /ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺗﻬﺎﻣﻲ ،ﺁﺭﺯﻭ ﻋﻘﺎﺑﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺎﺷﻲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺩﻳﻦ۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۵-۰۴-۳ :
ﭘﻮﺷﺎك و آراﻳﺶ ﺷﺨﺼﻲ
۳۹۱

 -۱۱۷۲ﻣﻮﺯﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ ).(۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻧﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۳۱۴-۰ :
آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت
۳۹۵

 -۱۱۷۳ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ.
ﮊﺍﻥ-ﻟﻮﻳﻲ ﻓﻮﺭﻧﻴﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻴﻦﺩﺧﺖ ﺑﻬـﺰﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﻣﻨـﺪ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۷۴-۹۸-۲ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۱۱۷۴ﺳﻴﺎﻭﺵ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﺳـﻬﻲ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۲۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۶۰-۳ :

 -۱۱۷۵ﺷﻬﺮ ﻗﺼﻪﻫﺎ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱﻧﮋﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺳﻴﻒﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗﺮﻧﻢ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۶-۰ :
 -۱۱۷۶ﻻﻻﻳﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺯﺭﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺭﻭﻳـﺶ ۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۱۷۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ )ﻋـﺎﺩﻱ،
ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ( ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﺎ.
ﻟﻴﻼ ﻣﺤﻜﻢ ،ﻣﺴﻴﺢ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۴۵-۵ :

 -۱۱۷۸ﺍﻣﻼﺀ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﺸﺎﺭﺕ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ- .
 ۱۷۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۶-۱ :

 -۱۱۷۹ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻛﺎﺷﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎﺭ ۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۴۴-۷۸-۸ :
 -۱۱۸۰ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘـﻮﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۱۸۹-۵ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۱۸۱ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺮﻣﻲ ،ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻧﺠﺎﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻓﻬﻴﻤـﻪ
ﻋﻠﻲ ﻭﻳﺴﻲﺳﻌﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۱-۶ :

 -۱۱۸۲ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﻟﻬﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﻣﻬﺮﻱ ﻇﻬﻴﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۵۳-۹ :
 -۱۱۸۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺭﺳﺘﻢ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻢ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻣﺰﺭﻋﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۶-۹ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

 -۱۱۸۴ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺭﻧﮕﻴﻨﻪ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۴۳-۴ :

1185-Handwriting: book 2.

ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﻙ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪﺍﺧﻼﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ۵۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۰۵۴-۶۴-۱ :

۹۷۸-۹۶۴-۵۰۲-۳۷۶-۶

 -۱۱۸۸ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺎﻳﻢ ﺷﺪﻩ؟.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﺍﻱ  -.ﻗـﺰﻭﻳﻦ :ﺳـﺎﻳﻪﮔﺴـﺘﺮ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۲-۳۷۸-۰ :
 -۱۱۸۹ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻗﺎﻳﻢ ﺷﺪﻩ؟.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺳﺎﻳﻪﮔﺴﺘﺮ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۲-۳۸۰-۳ :
 -۱۱۹۰ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﻳﺎ ﻗﺎﻳﻢ ﺷﺪﻩ؟.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺳﺎﻳﻪﮔﺴﺘﺮ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۲-۳۷۹-۷ :

 -۱۱۹۱ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ .English short stories 3 = ۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﻭﺷـﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۲۴-۲-۴ :

 -۱۱۹۲ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ .English short stories 4 = ۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﻭﺷـﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۲۴-۴-۸ :

1193-English time 6: student book.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰Handwriting: book 1.ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۱۱۹۴.
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﻙ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪﺍﺧﻼﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ۵۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۵۴-۴۴-۸ :
Susan Rivers, Setsuko Toyama .-

1186-Magic alphabet.

ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﻼﻟﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺿﺎ ﺩﻫﻨـﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﻛﺎﻭﺷـﻴﺎﺭ ۴۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۶۴-۱ :

1195-Let's go: workbook: let's begin.
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۱۱۸۷ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻗﺎﻳﻢ ﺷﺪﻩ؟.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺳﺎﻳﻪﮔﺴﺘﺮ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -. Kathryn L. O'dell, Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskinsﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۳۹۴۵۲-۲ :
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زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ
۴۹۲

 -۱۱۹۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۱۸-۲ :
 -۱۱۹۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۱۸-۲ :

 -۱۱۹۸ﺍﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۰۷-۵ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۱۱۹۹ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺁﺏ.
ﻫﻠﻦ ﺍﺩﻭﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۸-۳ :

 -۱۲۰۰ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻧﺠﺎﺗﻲ ،ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﺷـﻴﺪﻩ
ﻧﻄﺎﻕ ،ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۲-۳ :
 -۱۲۰۱ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ :ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﭘﺎﻳـﻪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻨـﺪﻳﺲ ﻧﻘـﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۳-۹ :

 -۱۲۰۲ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷـﺎﻥ :ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﭘﺎﻳـﻪ
ﺷﺸﻢ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ....

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﺎﻡﻧﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻨـﺪﻳﺲ ﻧﻘـﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪ- .
 ۳۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۲-۲ :

 -۱۲۰۳ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﺸﺎﺭﺕ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۵-۴ :
 -۱۲۰۴ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ
ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸ :
 -۱۲۰۵ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ
ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸ :
 -۱۲۰۶ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ
ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸ :
 -۱۲۰۷ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ
ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸ :
 -۱۲۰۸ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ
ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸ :
 -۱۲۰۹ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﻨـﺪﻩ -.
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ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﻠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۶-۸ :

 -۱۲۱۰ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﻟﻬﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﻣﻬﺮﻱ ﻇﻬﻴﺮﻱ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﻨﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ ۲۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۵۴-۶ :
 -۱۲۱۱ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۴۶-۲ :

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﺎﺭﻩ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۸-۷ :
 -۱۲۱۷ﻛﺘﺎﺏﻳﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ :ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘـﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪ.
  ۱۷۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۰۲-۳ :
 -۱۲۱۸ﻛﺘﺎﺏﻳﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ :ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﻬﺴﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨـﺪﻳﺲ ﻧﻘـﺮﻩ ﺍﻱ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۷۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۶-۹۴-۹ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت

 -۱۲۱۲ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۴۶-۲ :
 -۱۲۱۳ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۴۶-۲ :
 -۱۲۱۴ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۴۶-۲ :

 -۱۲۱۵ﻋﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺷﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺮ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﺝﺍﻟﻪ ﺍﺷﻜﻮﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺍﻓﺸﻨﮓ  -.ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎ ۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۹-۸۲-۷ :

 -۱۲۱۶ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.

۵۱۰

 -۱۲۱۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺪﻭﻝ ﺿﺮﺏ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﻣﺘﻤﺪﻥ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۲۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۷۷-۷۷-۵ :
 -۱۲۲۰ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻡ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺳﻴﺐ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۱۳-۶۳-۴ :
 -۱۲۲۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۵ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻓﻌﻞﻋﺮﺍﻗﻲ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﺩﻱ ﻣﻌﺘﻤـﺪﻱ ،ﺍﻛـﺮﻡ ﻣﻬﺮﻋﻠـﻲ ،ﺍﺣﻤـﺪ
ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۳-۸ :
 -۱۲۲۲ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۵ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻓﻌﻞﻋﺮﺍﻗﻲ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﺩﻱ ﻣﻌﺘﻤـﺪﻱ ،ﺍﻛـﺮﻡ ﻣﻬﺮﻋﻠـﻲ ،ﺍﺣﻤـﺪ
ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۳-۸ :

 -۱۲۲۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ.
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ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۵-۳ :

 -۱۲۲۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ.
ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۶-۰ :

 -۱۲۲۵ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻧﺠﺎﺗﻲ ،ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻠﻜﻲﺧﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ
ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۰-۹ :

 -۱۲۲۶ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ- .
 ۲۶۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۷-۸ :

 -۱۲۲۷ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ- .
 ۲۸۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۴-۷ :
 -۱۲۲۸ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۶ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ ،ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻛﻤـﺎﻟﻲ ،ﺷـﺎﺩﻱ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۵-۲ :
 -۱۲۲۹ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۶ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ ،ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻛﻤـﺎﻟﻲ ،ﺷـﺎﺩﻱ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۵-۲ :

 -۱۲۳۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۶ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ ،ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻛﻤـﺎﻟﻲ ،ﺷـﺎﺩﻱ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۵-۲ :
 -۱۲۳۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۶ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ ،ﺭﺍﻣـﻴﻦ ﻛﻤـﺎﻟﻲ ،ﺷـﺎﺩﻱ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۵-۲ :

 -۱۲۳۲ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻬﺮﻱ ﻇﻬﻴﺮﻱ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۵۵-۳ :
ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۱۲۳۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﻤﻊ.
ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮﺭﻱﻣﺘﻤﺪﻥ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۳۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۷۷-۷۸-۲ :
ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۲۰

 -۱۲۳۴ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺭﻩﻫﺎ.
ﺭﺍﺑﻴﻦ ﻛﺮﺍﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﺎﺑﻚﺍﻣﻴﻦ ﺗﻔﺮﺷﻲ ،ﺷﺎﺩﻱ ﺣﺎﻣﺪﻱﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۱-۴۵۰-۰ :
ﻧﻮر و ﺗﺸﻌﺸﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۵۳۵

 -۱۲۳۵ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺁﻳﻨﻪﻫﺎ.
ﻛﻴﺖ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ
 ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۱۰-۶ :
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ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۶-۹

۵۳۸

 -۱۲۳۶ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎ.
ﻫﻠﻦ ﺍﺩﻭﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۱۱-۳ :
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
۵۹۸

 -۱۲۴۲ﭘﺮﻧﺪﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟.
ﻛﻴﺖ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺩﺯﻓﻮﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۵-۲ :

۵۵۱

 -۱۲۳۷ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﺍ.
ﻫﻠﻦ ﺍﺩﻭﻡ ،ﻣﻮﻳﺮﺍ ﺑﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۹-۰ :

 -۱۲۳۸ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ.
ﺁﻧﻴﺘﺎ ﮔﺎﻧﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺎﻳﻚ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ- .
 ۱۸۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۴۰-۲ :
ﻣﻴﻜﺮبﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۶

 -۱۲۳۹ﭼﺮﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ؟.
ﻣﺎﻳﻚ ﺁﻧﻮﻳﻦ ،ﻛﻴﺖ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۱-۴ :
ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

 -۱۲۴۰ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻣﺎﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ
 ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۴-۵ :
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن

ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۱۲۴۳ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ؟.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻣﺮﺩﻳﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ
 ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۰۰-۷ :
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ
۶۱۷

 -۱۲۴۴ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ :ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﻠﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۱۳۴-۳ :
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
۶۴۱

 -۱۲۴۵ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍ ﻣﻲﺧﻮﺭﻳﻢ؟.
ﻛﻴﺖ ﻧﻴﺪﻫﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺳـﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 ۱۰۱ -۱۲۴۶ﺑﺎﺯﻱ ﻓﻜـﺮﻱ ﻭ  ۶۵ﻣﻌﻤـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ  ۱۰ - ۶ﺳـﺎﻝ :ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻭ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ.
ﺁﻟﻴﺴﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎﻥﻧﺠـﻒﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺷـﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗـﺮ ،ﻳـﺎﻗﻮﺕ
ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۳۸-۳۸-۰ :

۵۹۵

 -۱۲۴۱ﺯﻧﺒﻮﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ؟.
ﺁﻧﺎ ﻛﻠﻴﺒﻮﺭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ۲۸ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۱۲۴۷ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ "ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ  -ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ  -ﻧﻈﺎﻓﺖ  -ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ
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ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﺭﻱ".
ﻣﺎﺳﺎﻫﻴﺮﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻮﺭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻠﺒﮕﻲﻃﺎﻫﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻓﺸﻴﻦﻣﻨﺶ؛ ﻧﻘـﺎﺵ:
ﻛﻴﻦﺗﺎﺭﻭ ﺍﻳﺸﻴﻜﺎﻭﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛـﺎﺭ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۲۰-۰۶-۴ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
۷۴۵

 -۱۲۵۴ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬﻱ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﻤﺘﻲﺁﻫﻮﻳﻲ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺝﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻨﺮﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۴۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۹۷۷-۷ :

۶۶۰

 -۱۲۴۸ﻓﻦﺁﻭﺭﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺣﺶ.
ﻓﻴﻞ ﮔﻴﺘﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴـﺪ ﻋﻤﻴـﻖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۰۴۷-۱ :
اﺑﺰار و آﻻت دﻗﻴﻖ

ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ
۷۵۰

 -۱۲۵۵ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭﻳﮋﻩ  ۱ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮﺭﻱﺗﻤﺪﻥ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ،ﮔﻮﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۸-۷۹-۰ :

۶۸۱

 -۱۲۴۹ﺗﻴﻚ ﺗﺎﻙ :ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻮﺵ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺭﻛﻮﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۳۹-۸ :

 -۱۲۵۶ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭﻳﮋﻩ  ۲ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮﺭﻱﺗﻤﺪﻥ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ،ﮔﻮﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۸-۸۰-۶ :

ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ

 -۱۲۵۷ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭﻳﮋﻩ  ۳ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮﺭﻱﺗﻤﺪﻥ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ،ﮔﻮﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۸-۸۱-۳ :

۷۴۱

 -۱۲۵۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۲-۴ :
 -۱۲۵۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺣﺸﺮﺍﺕ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۸-۶ :

 -۱۲۵۸ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭﻳﮋﻩ  ۴ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮﺭﻱﺗﻤﺪﻥ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ،ﮔﻮﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۸-۸۲-۰ :
رﻧﮓ
۷۵۲

 -۱۲۵۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﻲ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۰-۰ :
 -۱۲۵۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۷-۹ :

 -۱۲۵۹ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۱۲۶۰.ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﮔـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۳۲-۹۴۲-۵ :
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اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۱

 -۱۲۶۱ﻣﻠﻮﺩﻱﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺍﺗﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻠﻮﺕ ﺭﻳﻜﻮﺭﺩﺭ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻧﻜﻴﺴﺎ ﻗﻠـﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺳـﺎﺭﻱ :ﺁﻭﻳـﺪﺍ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۲-۲۲-۳ :
ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳

 -۱۲۶۲ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎﻏﭽﻪﻱ ﻣﺎ.
ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻣﻮﺭﺗﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺎﺭﺍ ﺳﺎﻟﻚ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﺑﺎﺗﻠﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻛـﻼﻡ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﺮﻓﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۸۸-۱ :

 -۱۲۶۳ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺭﺗﻮﻥ-ﺷﺎﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺎﺭﺍ ﺳﺎﻟﻚ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﺑﺎﺗﻠﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻛﻼﻡ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﺮﻓﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۸۷-۴ :

 -۱۲۶۴ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﻱ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺭﺗﻮﻥ-ﺷﺎﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺎﺭﺍ ﺳﺎﻟﻚ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﺑﺎﺗﻠﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻛﻼﻡ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﺮﻓﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۲-۸۶-۷ :

 -۱۲۶۵ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ :ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ :ﺗﺮﻧﺞ ﻭ ﺟﺪﻭﻝ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﭘﺴﻨﺪﻩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۱۸۸-۹ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
۸۹۹ - ۸۱۰

 -۱۲۶۶ﺁﻣﺒﺮ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﭘﺎﺋﻮﻻ ﺩﺍﻧﺘﺴﻴﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻣﻬﺮ ﻣﻨﺠﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻮﻧﻲ
ﺭﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۵۶۹-۹ :
 -۱۲۶۷ﺍﺭﻧﻮﺏ ﺫﻭﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻩ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۰-۷ :
 -۱۲۶۸ﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭ ﻣﺼﻴﺪﻩ ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۳-۸ :

 -۱۲۶۹ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﻮﻻ ﻧﻴﺴﺖ!.
ﺁﻧﺠﻼ ﻣﻚ ﺁﻟﻴﺴﺘﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﻴﻤﺎ ﺷـﺮﻳﻔﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻟﻴﺴـﻮﻥ ﺍﺟﺴـﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﻓﺮﻳﻨﮕــﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۶۵-۲ :

 -۱۲۷۰ﺑﭽﻪ ﺭﺍﻡﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﮊﺩﻫﺎ.
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻧﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺧﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۶۱-۴ :

 -۱۲۷۱ﺑﻮﺳﻪﻱ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ.
ﺍﻭﺩﺭﻱ ﺑﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ،ﺭﺯﻳﺘـﺎ ﺻـﺎﻟﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﻴﻤـﺎﻥ ﭘﻮﺭﺷـﻜﻴﺒﺎﻳﻲ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﮔﻴﺒﺴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۹-۱۱-۱ :

 -۱۲۷۲ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ  ...ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ!.
ﻛﻴﺖ ﻣﻚﻣﻮﻻﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻬﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻴﻞ ﺑﺎﺳﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕـﺎﻥ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۶۶-۹ :

 -۱۲۷۳ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ  ...ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ!.
ﻛﻴﺖ ﻣﻚﻣﻮﻻﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻬﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻴﻞ ﺑﺎﺳﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕـﺎﻥ- .
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 ۲۸ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹-۸۰۹-۷ :
 -۱۲۷۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻗﻮﻫﺎ.
ﺑﺘﺴﻲﻛﺮﻭﻣﺮ ﺑﺎﻳﺎﺭﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ.
  ۱۵۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۱۶۲-۴ :
 -۱۲۷۵ﺗﺎﺝ ﻗﺮﻣﺰﻱ.
ﺍﻳﺮﻳﻨﺎﻟﻮﻭﻧـﺎ ﮊﻟﺰﻧـﻮﺍ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣـﺮﻳﻢ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿــﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۴۱-۹ :
 -۱۲۷۶ﺗﻤﺴﻮﺡ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۴-۵ :

 -۱۲۷۷ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎﺕ.
ﺩﻧﻲ ﭘﺎﺭﻛﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺧﺮﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣـﺖ ﺍﺗﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕـﺎﻥ۳۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۵۷-۷ :

 -۱۲۷۸ﺧﺮﺱﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﻭ ﺷﺐ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ.
ﭘﻞ ﺑﺮﺍﻳﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻦ ﭼﻴﻤﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕـﺎﻥ۲۸ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۶۴-۵ :

 -۱۲۷۹ﺩﻛﺘﺮ ﺭﺍﺑﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ.
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﮕﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﮕﺮﺩ ۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۰-۰۵-۰ :
 -۱۲۸۰ﺍﻟﺪﻣﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻼﻡ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻼﻙ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۵-۲ :

 -۱۲۸۱ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺍﻻﻣﻨﻴﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮﻩ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۲-۱ :
 -۱۲۸۲ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ :ﻣﻌﺒﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻥ.
ﻛﺎﺭﻻ ﺟﺎﺑﻠﻮﻧﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻫـﺎﺩ
ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۷۴۳-۳ :
 -۱۲۸۳ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﻟﻮﻩ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﻪ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۷-۶ :
 -۱۲۸۴ﻗﺼﻪ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۶-۹ :
 -۱۲۸۵ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎ "ﺑﻬﺎﺭ" )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۹۰ﻗﺼﻪ(.
ﺟﺎﻧﮓ ﺷﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺮﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻮﻳﺮ- .
 ۲۷۶ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۴۴-۰۳-۹ :
 -۱۲۸۶ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎ "ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ" )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۹۰ﻗﺼﻪ(.
ﺟﺎﻧﮓ ﺷﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺮﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻮﻳﺮ- .
 ۲۰۴ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۴۴-۰۴-۷ :
 -۱۲۸۷ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎ "ﭘﺎﺋﻴﺰ" )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۹۰ﻗﺼﻪ(.
ﺟﺎﻧﮓ ﺷﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺮﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻮﻳﺮ- .
 ۲۵۶ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺳــﻮﻡ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۴۴-۰۷-۱ :

 -۱۲۸۸ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۵-۸ :

 -۱۲۸۹ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۶-۵ :

 -۱۲۹۰ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻻﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۷-۲ :

 -۱۲۹۱ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۱-۰ :

 -۱۲۹۲ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۳-۴ :

 -۱۲۹۶ﻣﻠﺦ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ﻭ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺩﺍﻧﺎ.
ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻓﺮﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﺴـﻮﻥ ﻭﻟـﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﺑـﺎﻥ
ﻣﻠﻞ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۱-۴۱-۰ :
 -۱۲۹۷ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﻴﻒ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺳﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻻﻃﻔـﺎﻝ ۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۸۱-۴ :
 -۱۲۹۸ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ )ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﺳﺒﺰ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﻴﺮﺍﻳﻪ ﻛﻠﻬﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳـﺘﻴﻮ ﺍﺳـﻼﻭﻳﭻ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۵۰۳-۷ :
 -۱۲۹۹ﻫﺮﻱ ﭘﺎﺗﺮ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺁﺗﺶ.
ﺟﻮﺁﻥﻛﺘﻠﻴﻦ ﺭﻭﻟﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۸۴۰ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳـﻮﻡ / ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۷۵۷-۰۶-۱ :
 -۱۳۰۰ﻫﺮﻱ ﭘﺎﺗﺮ ﻭ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﻘﻨﻮﺱ.
ﺟﻮﺁﻥﻛﺘﻠﻴﻦ ﺭﻭﻟﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۴۰۸ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۵۷-۷۳-۹ :

 -۱۲۹۳ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻬﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۴-۱ :

 ۱ﻓﺎ ۸

 -۱۲۹۴ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺤﻮﻃﺎﺕ ﺍﻻﻣﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۲-۷ :

 -۱۳۰۱ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ )ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ )ﻋﺞ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۴-۳ :

 -۱۲۹۵ﻟﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻣﻨﻌﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۷۳۰-۳ :

 -۱۳۰۲ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻏﺪﻳﺮ )ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ)ﻉ((.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۶-۷ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
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 -۱۳۰۳ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۳-۰ :

 -۱۳۰۴ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۷-۸ :

 -۱۳۰۵ﺑﻔﺮﻣﺎ ﻏﺬﺍ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۱-۶ :

 -۱۳۰۶ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺁﻱ ﺑﻬﺎﺭﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۰-۹ :
 -۱۳۰۷ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ )ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ((.
ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۹۰-۸ :

 -۱۳۰۸ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﺸـﻬﺮﻱ- .
 ۲۴ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۱-۲۶۱-۷ :
 -۱۳۰۹ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۲۵-۸ :

 -۱۳۱۰ﺗﻮﻟﺪﺵ ﻣﺒﺎﺭﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۸-۵ :

 -۱۳۱۱ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺩﺭ ﺟﻬـﺎﻥ ﺷـﻌﺮ )ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻛﺘـﺎﺏ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻱ ﭘﺎﻳـﻪﻱ ﭘـﻨﺠﻢ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﺝﺍﻟﻪ ﺍﺷﻜﻮﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺍﻓﺸﻨﮓ  -.ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ :ﻧﻮﻳﻦ ﭘﻮﻳﺎ ۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۹-۸۱-۰ :
 -۱۳۱۲ﺣﺴﻨﻲ ﺗﺮ ﻭ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺎﻫﻚ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﺗﻠﻴﻪﻫﻨﺮﻱﻧﻴﻚﭘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۷۳-۰ :

 -۱۳۱۳ﺣﺴﻨﻲ ﻭ ﺳﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۴۰-۱ :
 -۱۳۱۴ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﻜﻪ ﻭ ﺣﻜﻴﻢﺑﺎﺷﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﺩﻻﻭﻳﺰ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۱-۵ :

 -۱۳۱۵ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۵-۴ :
 -۱۳۱۶ﺷﻨﮕﻮﻝ ﻭ ﻣﻨﮕﻮﻝ ﺑﻼ ﮔﺮﮒ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺎﻗﻼ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﺩﻻﻭﻳﺰ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۰-۸ :
 -۱۳۱۷ﻋﻄﺮ ﺳﻜﻮﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﺻﺪﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺭﻛﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۹۶-۰

 -۱۳۱۸ﻋﻠﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻳﻪ ﭘﺴﺘﭽﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۸-۸۹-۴ :
 -۱۳۱۹ﻋﻠﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻳﻪ ﭘﻠﻴﺲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۸-۸۸-۷ :
 -۱۳۲۰ﻛﺪﻭﻱ ﻗﻠﻘﻠﻪﺯﻥ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺮﺯﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﺩﻻﻭﻳﺰ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۲-۲ :

 -۱۳۲۱ﻛﺮﻡ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۰۲-۹ :
 -۱۳۲۲ﮔﺮﻭﭖ ﮔﺮﻭﭖ ﺻﺪﺍ ﻣﻲﺁﺩ ﺣﺴﻦ ﻛﭽﻞ ﻗﺪﻡ ﺯﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﻣﻲﺁﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺎﻫﻚ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۸۳-۹ :
 -۱۳۲۳ﮔﻠﻲ ﺗﭙﻠﻲ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﻠﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۸-۸۷-۰ :
 -۱۳۲۴ﮔﻠﻲ ﺗﭙﻠﻲ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻳﻪ ﺩﻛﺘﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۸-۸۶-۳ :
 -۱۳۲۵ﻟﻲﻟﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﺩﻻﻭﻳﺰ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۳-۹ :

 -۱۳۲۶ﻣﻮﺝ ،ﺩﺭﻳﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۳۹-۳ :

 -۱۳۲۷ﻣﻮﺵ ﺩﻡ ﺑﺮﻳﺪﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۴۱-۸ :

 -۱۳۲۸ﻧﺎﻧﺎ ﻭ ﻧﻲﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻭﺍﻟﻴﻪ ﺷﻜﺮﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۶۹-۵ :

 -۱۳۲۹ﻧﺮﻡ ﻭ ﻟﻄﻴﻒ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۶-۱ :
 -۱۳۳۰ﻧﻲﻧﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ) :(۳ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺩﻳﺒﻲﺑﻴﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻧﻊ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺎﻟﺒﻲﺁﺧﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﺎﺭﺱ.
  ۲۰ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۱۳۳۱ﻫﺪﻳﻪﻱ ﺗﻮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۲-۳ :

 -۱۳۳۲ﻫﻴﺲ  -ﻻﻻ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻃﻼﻳﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۴۴-۷ :
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ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۲ﻓﺎ ۸

 -۱۳۳۳ﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ "ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ".
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۹-۱۲-۸ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۰۶۸-۹ :

 -۱۳۴۰ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻱ ﺷﻬﺮ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﻠﻢ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۰۵-۷ :

داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۸

 -۱۳۳۴ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺎﻫﻲ.
ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲ ﭘﻮﺭ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۸۴-۶ :
 -۱۳۳۵ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﭘﺮﭼﻴﻦ ﺧﻴﺎﻝ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﻙ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻨﻮﺍﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۸۶۵-۱ :

 -۱۳۳۶ﺍﺳﻢ ﻋﺮﻭﺳﻜﻲ.
ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺿﺮﺍﺑﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻴﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲﺧﻮﺵﺧﺮﺍﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﻼﻙ ﻫﺸـﺖ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۱۴-۴-۴ :
 -۱۳۳۷ﺑﺎﻍ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﻋﺰﺗﻲﭘﺎﻙ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﭘﮋﻣـﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤـﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻬﻴﻼ ﺍﺣﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۶۳۵-۰ :
 -۱۳۳۸ﺑﺎﻧﻮﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ )ﺑﻠﻘﻴﺲ(.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۳۴-۰ :

 -۱۳۳۹ﺑﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺰﻱ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ

 -۱۳۴۱ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۸-۷ :

 -۱۳۴۲ﭘﺮ ﺳﻔﻴﺪ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۵-۶ :

 -۱۳۴۳ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﺳﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۲-۵ :

 -۱۳۴۴ﭘﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺷﺪ :ﻗﺼﻪﻱ ﺍﻳﻮﺏ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۶-۳ :
 -۱۳۴۵ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺒﺮﻱ.
ﻋﺬﺭﺍ ﺟﻮﺯﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻃﺒﺮﻱ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻣﻬﺴﺎ ﻃﻮﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ.
  ۱۹۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۱۵۸-۱ :

 -۱۳۴۶ﺧﺎﻟﻪ ﭘﻴﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ ﭘﻴﺮﺗﺮﻩ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻳﺒﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﮔﻠﻨـﻮﺵ ﺷـﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۰۶۷-۲

 -۱۳۴۷ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ :ﻗﺼﻪﻱ ﺁﺩﻡ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۱-۸ :

 -۱۳۴۸ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﻗﺎﺻﺪﻙ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۳-۲ :

 -۱۳۴۹ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺑﺮﻱ.
ﻫﺎﻧﻴﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﻴﺪﻩ ﺯﻫـﺮﺍ ﻧﺒﺌـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻌـﺎﻟﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۷۶-۱-۱ :

 -۱۳۵۰ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻻﻙﭘﺸﺖ.
ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻮﺭﻱﻗﺎﺿﻲﻛﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۶۶-۴ :
 -۱۳۵۱ﺩﺍﻧﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﺷﻪ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﻣﺪﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۹۵-۲ :
 -۱۳۵۲ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﻮﺟﻪ ﻃﻼﻳﻲ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﻣﺪﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۹۶-۹ :
 -۱۳۵۳ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۴-۶ :

 -۱۳۵۴ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﺩﻻﻭﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۴-۶ :
 -۱۳۵۵ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﻣﺪﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۹۴-۵ :
 -۱۳۵۶ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻛﺒﺎﺏ ﺩﺍﻍ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۶-۰ :
 -۱۳۵۷ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﻣﺪﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۸۱-۹۷-۶ :
 -۱۳۵۸ﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺩﺍﻍ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۰۷-۷ :

 -۱۳۵۹ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ :ﻗﺼﻪﻱ ﻳﻮﺳﻒ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۵-۶ :

 -۱۳۶۰ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۶-۳ :
 -۱۳۶۱ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ.
ﺳﻴﻤﺎ ﺷﻴﺦﺧﻄﻴﺒـﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺎﻣـﺪ ﭘﺎﮊﺗـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۵-۱۵-۲ :
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 -۱۳۶۲ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﮔﺮﺩﺁﻓﺮﻳﺪ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۹-۲۷-۰ :

 -۱۳۶۹ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ .۱
ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻧﺒﻮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﺎﺷﺎﺭ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻘﺶ
ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۲-۵۹-۲ :

 -۱۳۶۳ﺳﻴﺎﻭﺵ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۹-۲۶-۳ :

 -۱۳۷۰ﻗﺼﻪ ﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺵ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻫﺪﺍ ﺣـﺪﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔـﻪﺷـﻨﺎﺱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۰۳۲-۷ :

 -۱۳۶۴ﺷﻜﻼﺗﻲ ،ﺧﺮﻣﺎﻟﻮﻳﻲ.
ﺳﺮﻭﺭ ﻛﺘﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﮔﻠﺮﺥ ﻣﺤﺘﺎﺝﺍﻟﻔﻀﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۳۹-۶ :

 -۱۳۷۱ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺯﺍﻍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۹-۲۴-۹ :

 -۱۳۶۵ﺷﻴﺮ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺯﻳﺮﻙ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۹-۱۹-۵ :

 -۱۳۷۲ﻛﻔﺶﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ.
ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲ ﭘﻮﺭ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۵-۵ :

 -۱۳۶۶ﺻﺎﻋﻘﻪ .۱
ﺭﻭﻳﺎ ﺷﺎﻩﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﻌﺐ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۲۶۳-۳-۰ :

 -۱۳۷۳ﻛﻤﻚ! ﺁﻱ ﺳﻮﺧﺘﻢ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۵-۷ :

 -۱۳۶۷ﻋﺼﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺭ ﺷﺪ :ﻗﺼﻪﻱ ﻣﻮﺳﻲ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۷-۰ :

 -۱۳۷۴ﻛﻤﻚ! ﭘﺎﻱ ﺁﻗﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﺦ ﺭﻓﺘﻪ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۰-۲ :

 -۱۳۶۸ﻏﻨﭽﻪﻱ ﻗﺮﻣﺰ.
ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲ ﭘﻮﺭ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۸۲-۲ :

 -۱۳۷۵ﻛﻤﻚ! ﭘﺎﻱ ﻣﻠﺨﻚ ﺷﻜﺴﺘﻪ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۰-۱ :
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 -۱۳۷۶ﻛﻤﻚ! ﭘﻴﺸﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۷-۱ :

 -۱۳۸۳ﻛﻤﻚ! ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﻪ ﻣﻲﺷﻪ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۲-۶ :

 -۱۳۷۷ﻛﻤﻚ! ﺟﻮﺟﻪ ﺧﺎﻝ ﺧﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻏﺮﻕ ﻣﻲﺷﻪ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۱-۹ :

 -۱۳۸۴ﻛﻤﻚ! ﻣﻦ ﮔﺮﻣﺎﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻡ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۹-۴ :

 -۱۳۷۸ﻛﻤﻚ! ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺑﻴﻬﻮﺵ ﺷﺪ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۴۷-۲ :

 -۱۳۸۵ﻛﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﺐ ﺷﺪﻩ ﻭﻗﺖ ﻻﻻﺳﺖ؟.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۱-۸ :

 -۱۳۷۹ﻛﻤﻚ! ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺪﻡ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۸-۸ :

 -۱۳۸۶ﮔﺮﺩﻭﻱ ﻗﻠﻘﻠﻪ ﺯﻥ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۴-۹ :

 -۱۳۸۰ﻛﻤﻚ! ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻓﺮﻓﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺶ ﺯﺩ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۶-۴ :

 -۱۳۸۷ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻭ ﻛﺒﻮﺗﺮ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۹-۱۸-۸ :

 -۱۳۸۱ﻛﻤﻚ! ﺳﺮ ﺁﻗﺎﻣﻮﺵ ﺧﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۴۶-۵ :

 -۱۳۸۲ﻛﻤﻚ! ﺷﺎﺥ ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺦﺯﺩﻩ!.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۵۹-۵ :

 -۱۳۸۸ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻘﺪﺱ )ﻣﺮﻳﻢ ،ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮﺍﻥ(.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۱۵-۹ :

 -۱۳۸۹ﻣﺎﺳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺤﺮ ﺣﻖﮔﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۰۶۹-۶ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/5/25ﺗﺎ 1393/5/29

109

 -۱۳۹۰ﻣﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ :ﻗﺼﻪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻉ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﻬﺮﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻲ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۹-۲۴-۹ :

 -۱۳۹۱ﻣﺮﻍ ﺣﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﻜﺎﺭ )ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۹-۲۳-۲ :
 -۱۳۹۲ﻣﻲﺭﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺮﻡﻫﺎ ﻻﻧﻪ ﺑﺴﺎﺯﻡ.
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻣﻠﻚﺷﺎﻣﺮﺍﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻜﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۵۰۷-۰ :

 -۱۳۹۳ﻫﺪﻳﻪﻱ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﮔﻴﮕﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻥﺟﻬﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۴-۶۷-۰ :

 -۱۳۹۴ﻫﻴﻮﻻ ﻭ ﭘﺪﺭ.
ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲ ﭘﻮﺭ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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