ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۵ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۰۹۷

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۶/۱ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۶/۶ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻳﻮﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻩﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﺩﻩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭ ﺧﻂ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻏﺬ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻞ  Pdfﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻲﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

داﻧﺶ
۰۰۱

 -۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺗﺌﻮﺩﻭﺭ ﺷﻴﻚ ،ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﻣﺒﺪ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻣـﺎﺭﺗﻴﻦ ﮔـﺎﺭﺩﻧﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۶-۸۲-۵ :

 -۵ﺭﻭﺵﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺎﺭﻱ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻌﻴﺪ ﺧﺰﺍﺋـﻲ ،ﺍﻣﻴـﺮ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻋﻠﻢ ﺁﻓﺮﻳﻦ ،ﭘﺎﺭﺱ ﺿﻴﺎﺀ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۰-۴۱-۵ :
داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۲ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۱-۱ :

 -۳ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪﺍﻣﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۳۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۰-۳۵-۶ :

 -۶ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ).(۱۳۴۱ - ۱۳۶۵
ﻟﻄﻔﻌﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻓـﺮﺩﺍ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۲۷-۱-۲ :

 -۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻫﻮﺵ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ
ﻛﺪ ).(۲۳۵۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۳-۸ :

ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ،ﺑﻴﻮﻧﻴﻚ ،ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ
۰۰۳

 -۴ﺁﻳﻨﺪﻩﭘﮋﻭﻫﻲ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﺤﺮ ﭼﻜﺎﻭﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻨﺪﻩﭘـﮋﻭﻩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۵-۰۵-۵ :

 -۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺳﺨﺖﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻛـﺪ
).(۲۳۵۵
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۱-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۸-۶۷-۱ :
 -۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
  - ITﻛﺪ ).(۲۳۵۸ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۴-۸ :

 -۱۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻛـﺪ
).(۲۳۵۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۹-۱ :

 -۱۵ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۶۰۹-۷ :

 -۱۶ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷-۱۶۱-۳ :
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي

 -۱۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻫـﺎﻱ  ۸۱ - ۹۳ﺭﺷـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﺎﺑـﺪﻱ ،ﺍﻣـﻴﻦ ﺷـﻜﺮﻱ ،ﺟـﻮﺍﺩ ﻇﻬﻴـﺮﻱ ،ﺍﻣﻴـﺪ ﻣﺠﺘﺒـﻲﻣﻘـﺪﻡ،
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﺭﺍﻩﭘﻴﻤﺎ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﺮﺯﮔﺮ ،ﺣﺎﻣﺪ ﻫﺮﻧﺪﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۳۴۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۰۳۰-۸ :

 -۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺳـﺨﺖﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۷-۶ :

 -۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۸-۳ :

۰۰۶

 -۱۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺑﻼﮒ.
ﺷﻌﻴﺐ ﻓﺮﺝ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ  ،ﻛﻬﻜﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۱۵۴-۳ :

 -۱۸ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻱ ﺑﺎ .Weka
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻬﺮﺍﻡﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۴۰-۶ :

 -۱۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۹-۰ :
ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۱۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۱۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  VBAﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺗﻮﻛﺪ ،ﺍﻛﺴﻞ ﻭ ﻭﺭﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﺎﻧﺸﺘﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱﻛﻴـﺎ ،ﺳـﻬﻴﻼ ﺍﻣﻴﺮﻳـﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻧﺴــﺮﻳﻦ ﺧــﺎﻧﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ :ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺭﺍﺯﻱ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .

 -۲۰ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ ﻏﺰﻧﻴﻦ  -ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ )ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺷﺨﺼـﻲ ﺷـﻴﺦ ﻇـﺎﻫﺮ
ﺗﻮﺳﻠﻲ ،ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻮﻡ ﺑﻠﻘﺴﺎﻥ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻨﻴﻪ ﺩﻩ .(...
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ۲۸۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۷۴-۲

روزﻧﺎﻣﻪ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
۰۷۹

 -۲۱ﻓﻬﺮﺳﺘﻮﺍﺭﻩ ﻣﺼﻮﺭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻴـﺮﺯﺍ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻣﻮﺳـﻮﻱ ﻓﻘﻴـﻪ
ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۶۹-۱ :

 -۲۶ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﻣﺸـﺮﻭﻃﻪ ﺗـﺎ ﻛﻮﺩﺗـﺎ )- ۱۲۹۹
 (۱۲۸۵ﻩ.ﺵ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻬﻔﺖ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۴-۲۵-۹ :

ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ
۰۸۹

۰۱۵

 -۲۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﻋﻜﺴﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻮﻳﺖ )ﻗﺴـﻢ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴﮓﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۸۲-۹ :

 -۲۷ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﺸﻜﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤــﺪﺑﻦﺣﺴــﻴﻦ ﺷــﻴﺦﺑﻬــﺎﻳﻲ؛ ﻣﺼــﺤﺢ :ﺳــﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴــﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻛــﺎﻇﻢ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺩﺍﻭﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻢ ۶۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۷-۴۰-۵ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۱۰۰

اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
۰۲۵

 -۲۳ﺍﻃﻠﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﺪﻱ ،ﻃﻴﺒﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲﻛﻴﺎ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﺍﻳـﻮﺏ ﺑﻬﻨـﺎﻡ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻗﺎﺳـﻤﻲ ،ﭘﺮﻭﻳـﺰ
ﻗﺮﺍﮔﺰﻟﻮ ،ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻣﻠﺮﺩﻱ  -.ﺳﻮﺍﺩﻛﻮﻩ :ﻣﻠﺮﺩ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۱-۲۲-۸ :

 -۲۴ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ ﺑﻬﺘﺮﻩ!! ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷـﻠﻔﻴﻦ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۲۲۲-۹ :

 -۲۸ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻭﺍﺭﻩﻫﺎ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫـﺎ ،ﺍﺳـﺘﺪﻻﻝﻫـﺎ ﻭ ﻓﺮﺿـﻴﻪﻫـﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩﻱ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﺑﺪﻱ.
ﺍﺳــﺘﻴﻮﻥ ﻻ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﻨﺼــﻮﺭﻩ ﺣﺴــﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔــﺎﻥ ﻛﻠﻬــﺮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧﺸــﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۷۹۴-۲-۱ :
 -۲۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻭﺍﺭﻩﻫﺎ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎ ،ﺍﺳﺘﺪﻻﻝﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩﻱ ﺭﻭﺡ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻫﺴﺘﻲ.
ﺍﺳــﺘﻴﻮﻥ ﻻ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﻨﺼــﻮﺭﻩ ﺣﺴــﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔــﺎﻥ ﻛﻠﻬــﺮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧﺸــﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۷۹۴-۳-X :
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﻠﺴﻔﻪ

 -۲۵ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻧﻴﻜـﺎ ﺑﻴﻨﺸـﻲ ﻋﻤﻴـﻖ،
ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺩﻗﻴﻖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۱۱۷-۸ :

۱۰۷

 -۳۰ﻟﻐﺰﺵﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻧﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻮﻟـﻮﺩ ﻣﺼـﻄﻔﺎﻳﻲ  -.ﺭﻭﺍﻧﺴـﺮ :ﺗﺮﻳﻔـﻪ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۴۵-۰-۶ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎدي

ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ
۱۱۱

۱۴۲

 -۳۱ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺑﻦﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﺑﻦﺳﻴﻨﺎ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۰-۵ :

 -۳۷ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭﺟﻮﺩ.
ﻛﺎﺭﻝ ﻳﺎﺳﭙﺮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﻧﺨﻌﻲ  -.ﺩﻟﻨﺪ :ﻛﻴﺴﺎﻥ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۱۲-۶-۸ :
آﻳﻴﻦ وﺣﺪت وﺟﻮد و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ

 -۳۲ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺩﺑﺴﻲ ﺗﺎﻭﻧﺰﻧﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺁﺛـﺎﺭ
ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺘﻦ  ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۲-۲۰۰-۸ :

۱۴۷

 -۳۸ﺍﻓﺴﻮﻥﺯﺩﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ :ﻫﻮﻳﺖ ﭼﻬﻞ ﺗﻜﻪ ﻭ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺎﺭ.
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭﻟﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ۵۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۲۱-۱۰۹-۶ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

 -۳۳ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﮊﺍﻙ ﺭﺍﻧﺴﻴﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺸﻤﻪ ۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۳۳-۶ :

 -۳۴ﻫﻮﻳﺖ )ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ(.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻼﻳﻲ ،ﺑﺪﺭﻱ ﺷﺎﻩﻃـﺎﻟﺒﻲ ،ﻋﻠـﻲ ﺭﺷـﻴﺪﭘﻮﺭ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﺷـﺮﻳﻔﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻧﺎﺻـﺮ
ﻓﻜﻮﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۲۱۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۹-۳۱۰-۴ :
روﻳﺎﻫﺎ و رازوارهﻫﺎ
۱۳۵

 -۳۵ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ )ﻉ( :ﺑﺎ ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺣﻀـﺮﺕ ﻳﻮﺳـﻒ
)ﻉ(.
ﺣﺒﻴﺶ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻔﻠﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﺳـﻤﻦ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۲۹۸-۴۳-۵ :

 -۳۶ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺍﺏ :ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﻴـﺮﺍﺕ ﺍﻣـﺎﻡ ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎﺩﻕ ،ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺠﻠﺴـﻲ ﻭ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ.
ﺣﺒﻴﺶ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻔﻠﻴﺴﻲ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ- .
 ۴۴۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۴۵-۳۱-۹ :

۱۵۰

 -۳۹ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺩﻻﻭﺭ ،ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﺯﻫﺮﺍﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۸۴-۱ :

 -۴۰ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۵۸-۱ :

 -۴۱ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻠﻌـﻪﺑـﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۸۰-۲ :
 -۴۲ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ.
ﻓﺮﺩﺭﻳﻚﻧﻴﻜﻠﺰ ﻛﺮﻟﻴﻨﺠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺠﻔﻲﺯﻧـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ
ﻧﻮﺭ ۵۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۳-۴۵-۷ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/1ﺗﺎ 1393/6/6
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ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۴۳ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲﺑﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺯﻳﻨﻠﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳـﺎﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۶-۵۴-۹ :
 -۴۴ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﻤﻴـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۵۸۵-۱ :

 -۵۰ﺩﺭﻭﻍ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻱﻫﺎ :ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭﻭﻍ.
ﭘﻞ ﺍﻛﻤﻦ ،ﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۷-۷۳-۵ :

 -۵۱ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ  ۱۲۰ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺣﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺗﺎﺑـﺎﻥ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۶۹-۴۹-۹ :

 -۴۵ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ!.
ﺭﺍﻧﺪﺍ ﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﺕﺍﻟﻤﻠﻮﻙ )ﮔﻴﺘﻲ( ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﻮﺭﻣﺰﺩ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۶۱-۶۶-۷ :

 -۵۲ﻓﺮﺿﻴﻪﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺭﻭﺡ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﻛﺮﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻏﻔﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۳-۱۹-۷ :

 -۴۶ﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻥ.
ﺍﺭﻳﻚ ﻓﺮﻭﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻛﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ.
  ۱۶۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۱۱-۱ :

 -۵۳ﻣﻌﺠﺰﻩﻱ ﺷﻬﻮﺩ.
ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲﺍﺳﻜﺎﻭﻝ ﺷﻴﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻟﻮﺋﻴﺰ ﺍﻝ.ﻫﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻋﻈـﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣـﺪ
ﻫﺎﺗﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺳﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۸۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۶-۰۱۴-۳ :

 -۴۷ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ(.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﺭﺿﺎ ﻓﺨﺮﻱﺧﻴﺎﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﺪﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۹۵-۵۵-۳ :

 -۵۴ﻣﮕﺎﺧﻼﻗﻴﺖ.
ﺁﻧﺪﺭﻱ ﺁﻟﻴﻨﻴﻜﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﺭﺍﻝ ﺷﻴﺦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﺎ- .
 ۲۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۷-۶۲۹-۰ :

ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۴۸ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭ.
ﺭﻳﻤﻮﻧﺪﺟﻲ ﻣﻴﻠﺘﻦﺑﺮﮔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ.
  ۴۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۸۹-۹۴-۶ :

 -۴۹ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎﺩﺍﻧﻪ.
ﺗﻴﻤﻮﺗﻲ ﺍ .ﻛﺮﻭﺯ-ﺍﻧﺪﺭﺳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۱۲۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۳۶-۶ :

 -۵۵ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﻱﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﭘﺬﻳﺮ :ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﺩﻥ ﺁﺭﻳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﻣﺒﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۳-۱۱-۱ :

 -۵۶ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﺻﻐﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻـﺪﻳﻘﻪ ﻣﻼﺋﻴـﺎﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻜـﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۹۲-۰۳-۱ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻤﻴﺮ
۱۵۴

 -۵۷ﻣﺎﻧﻴﺘﻴﺴﻢ ﺷﺨﺼﻲ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫـﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ﭘﻞﻛﻠﻤﺎﻥ ﮊﺍﮔﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻬﻴﻼ ﺯﻣـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۲۲۳-۳ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۵۸ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ!.
ﻛﺎﺱﭘﻲ ﺩﻭﺗﺮﻭﻳﺶ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘـﺪﻡ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑـﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۲-۲ :

 -۵۹ﺍﺳﺘﺮﺱﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺗﺎﻡ ﻣﻚﮔﺮﺍﺙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۷۲-۱ :

 -۶۳ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۴۴-۱ :
 -۶۴ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ.
ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲﺍﺳﻔﻨﺪﺁﺑﺎﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬـﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۹۶۳-۷ :

 -۶۵ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﻣﺜﺒﺖ.
ﻋﺒـﺎﺱ ﺳـﺎﻻﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣـﺪ ﻫـﺎﺗﻒ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺳـﺎ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۶-۰۰۸-۲ :
 -۶۶ﺳﻔﺮ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺑﻮﺋﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻮﻳﺪﻱ ﻣﻘـﺪﻡ ،ﭘﺮﻭﻳـﺰ ﺷـﺮﻳﻒﺩﺭﺁﻣـﺪﻱ ،ﺳﻤﻴﺮﺍﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ
ﺣﺴﻴﻨﻲﺑﻨﻮﻳﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۰۷۶-۵ :

 -۶۰ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻭﺝ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺭﮔﻞ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۹۰-۹۶-۲ :

 -۶۷ﻛﻤﻚ ﭘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﻃﻼﻕ.
ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﻟﻨﻜﺴﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴﻮ ﺁﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۷-۷ :

 -۶۱ﭘﻨﻴﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮﺩﻡ.
ﺩﺍﺭﻝ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮﺑﺎﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﻣـﺎﺩﺡﺧﺎﻛﺴـﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻏﻼﻣﺤﺴـﻴﻦ ﺍﻋﺮﺍﺑـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﻜﺎﻥ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۷۷۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۴۵۷-۲ :

 -۶۸ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮﻍ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ! :ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ.
ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﺩﻱﺁﻧﺠﻠﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺁﻓﺮﻳﻨﻪ.
  ۱۶۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۹۱-۹۶-۹ :

 -۶۲ﺧﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ :ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ.
ﺍﺭﻭﻳﻦ ﻳﺎﻟﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻭﺭﺍﻧﻮﺱ ﻗﻄﺒﻲﻧﮋﺍﺩﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﺍﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ۲۴۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۶۹۹-۷ :

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۶۹ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﺍﺯ ﺷﺎﺩ ﺯﻳﺴﺘﻦ :ﭘﻴﺮﻭ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻣﺎﺗﻴﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻓﻀﻠﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺮﻳﺰ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۱۵۳۸-۵-۳ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/1ﺗﺎ 1393/6/6

7

 -۷۰ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺘﻦ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤﺪﻱﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﻮ ﻣﻴﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣـﺮﻭﺯ- .
 ۱۳۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۷-۱۳-۸ :
 -۷۱ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۴-۸ :
 -۷۲ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ :ﻧﻘﻄـﻪﻱ ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴـﺪ ﺩﺭﺁﻣـﺪﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ
ﺗﻼﺵﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺴﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۱-۷ :

 -۷۳ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ.
ﻧﻘﻲ ﺩﺷﺘﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۵۹-۳ :

 -۷۴ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭ )ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ(.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﺮﺍﺩﻱﭘﻮﻻﺩﻱ ،ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺍﺷﻜﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۶۲-۰۴-۳ :

 -۷۵ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺩﺍﻧﻴﻞ ﮔﺮﻳﭙﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑـﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۶-۰ :

 -۷۶ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻄﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟.
ﻫﻮﺍﺭﺩﻣﺎﺭﻭﻳﻦ ﻫﺎﻝﭘﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﭼﻪﺩﺍﻏﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻄـﺮﻩ ۲۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۵۰۵-۱ :

 ۴۰ -۷۷ﻓﻜﺮ ﺳﻤﻲ :ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻦ!.
ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ،ﺁﻟﻦ ﻓﻲ ،ﻛﻠﻴﻔﻮﺭﺩ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷـﻤﺲﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۲-۹۶۷-۴ :

 -۷۸ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺩﺍﻧﻴﻞ ﮔﺮﻳﭙﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑـﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۸-۴ :

 -۷۹ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ.
ﺩﻳﻮﻳﺪﺩﺍﺑﻠﻴﻮ ﺷﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴﻮ ﺁﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۵-۳ :
 -۸۰ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎﻝ :ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ.
ﺩﻭﺁﻥ ﺷﻮﻟﺘﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘﻲ ﺧﻮﺷﺪﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻜﺎﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۱۰۸-۳ :

 -۸۱ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻻﺩﻥ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺧﻀﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻲﺑﺎﻙ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳـﻲ
 -.ﺩﺭﭼﻪ :ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۱-۵۷-۶ :
 -۸۲ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺩﻩ ،ﺑﻬـﺮﻩﻭﺭﻱ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ
ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻢ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۳-۱ :

 -۸۳ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺛﺮﻭﺕ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺗﻤﭙﻼﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻈﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓـﻼﺡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ
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ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۱۶-۶ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۴-۴
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺧﻼﻗﻲ

۱۷۱

 -۸۴ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺱ!.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ ،ﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﻨﺎ ﺗﺮﻳﺴـﻲ ﺍﺳـﺘﻴﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﻤﺎ ﻓﺮﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ
ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۴۶۹-۵ :

 -۹۰ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻄﻠﻖﮔﺮﺍ ﻭ ﻧﺴﺒﻴﺖﮔﺮﺍ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺁﻥ.
ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺍﻧﻲﻓﺮ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۰-۰۴۹-۰ :
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -۸۵ﻧﻪ ﮔﺎﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻫﺎﻳﺪﻱ ﮔﺮﺍﻧﺖ ﻫﺎﻟﻮﺭﺳﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓـﺮﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻫﻮﺭﻣﺰﺩ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۲۲-۴ :

 -۸۶ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭﻭﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺭﻧﺠﻬﺎﻱ ﺭﻭﺣﻲ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۴-۱۰-۲ :
ﻣﻨﻄﻖ
۱۶۰

 -۸۷ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺨﺼﺼﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۷-۹۴-۳ :
 -۸۸ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ  ۱ﻭ .۲
ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻋﻠﻲﺻﻔﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱﻛﻴـﺎ  -.ﻗـﻢ :ﺭﺍﺋـﺪ- .
 ۵۲۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۶۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۷۵-۱-۶ :

۱۷۷

 -۹۱ﺩﻭﺳﺘﻲﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻛﺎﺱﭘﻲ ﺩﻭﺗﺮﻭﻳﺶ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘـﺪﻡ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑـﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۳-۹ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻓﻼﻃﻮن و اﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺎن
۱۸۴

 -۹۲ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ،ﮊﺍﻥ ﮊﺍﻙ ﺭﻭﺳﻮ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺩﻳﻮﺋﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﻣﻴﺮ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۹-۱۳۴-۰ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ
۱۸۹

 -۹۳ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎﻱ ﺷﻌﺮﻱ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻓـﺎﺭﺍﺑﻲ ،ﺍﺑـﻦﺳـﻴﻨﺎ ،ﺑﻐـﺪﺍﺩﻱ ،ﺍﺑـﻦﺭﺷـﺪ ﻭ
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺯﺭﻗﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﻴـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻦ۳۱۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۴-۳ :

اﺧﻼق
۱۷۰

 -۸۹ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﻻﺧﻼﻕ.
ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﻀﺮ ﺁﺗﺶ ﻓﺮﺍﺯ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﻪ
ﻭ ﺍﻟﻨﺸــﺮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

 -۹۴ﺭﻫﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻱ )ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ،ﺑﺎﺑﺎﺍﻓﻀﻞ ﻭ ﻋﻄﺎﺭ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲﺍﺻـﻞ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۳-۶ :
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 -۹۵ﺷﺮﺡ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ )ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﺍﻭﺩ ﺻﻤﺪﻱﺁﻣﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۵۳-۷-۶ :

 -۹۶ﺷﺮﺡ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ )ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻮﻡ ،ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ(.
ﺩﺍﻭﺩ ﺻﻤﺪﻱﺁﻣﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻥ ۳۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۵۳-۸-۳ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮب
۱۹۰

 -۹۷ﺟﻐﺪ ﻣﻴﻨﺮﻭﺍ :ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻥ.
ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺑﻮﻧﺘﻤﭙﻮ ،ﺟﻚ ﺍﻭﺩﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۳۸۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۶۱۲-۳ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ
۱۹۳

 -۹۸ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﮕﻞ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۹۶-۴ :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادﻳﺎن
۲۹۱

 -۱۰۱ﻧﻤﺎﺩﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ،ﺍﻣﺮ ﻗﺪﺳﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎ.
ﻣﻴﺮﭼﺎ ﺍﻟﻴﺎﺩﻩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲﻋﻼﻣﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﭘﻮﺭﻧﺎﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ.
  ۳۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۶۰۰-۵ :

 -۱۰۲ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﺷﻔﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩ "ﺩﻋﺎ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪﻱ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ".
ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺍﻭﺭﻧﮓ ،ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻋﻈﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﻮﺳـﺎ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۳۸-۴۶-۷ :
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﻼم
۲۹۷/۰۲

 -۱۰۳ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ؟ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ :ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺟﻮﺍﺩﻱ ﺁﻣﻠـﻲ ،ﺁﻳـﺖﺍﷲ ﻣﻜـﺎﺭﻡ
ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﻣﻮﻟﻒ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﻱ ﮔﻮﻏﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻬﺴـﻮﺍﺭﻱ ﮔـﻮﻏﺮﻱ۳۶۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۴۶۲-۲ :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۰۸

ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ
۲۲۲

 -۹۹ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ )ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺛﺎﻧﻲ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺳﻴﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۷۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۴۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۵۲۶-۲ :

 -۱۰۴ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ ،ﺍﻟﻔﻘـﻪ،
ﺍﻻﺻﻮﻝ ،ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﻼﻡ ،ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭ ....
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ )ﻉ( ۵۰۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۷-۵۴۳-۴ :

اﺧﻼق ﻣﺴﻴﺤﻲ
۲۴۱

 -۱۰۰ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻝﺁﻥ ﻣﻮﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۳۲-۵ :

 -۱۰۵ﻃﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ﻧﺎﺟﻲﺟﺰﺍﻳﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﺎﺟﻲ ﺟﺰﺍﻳـﺮﻱ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۸۲-۵۸-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن

ﻗﺮآن
۲۹۷/۱

۲۹۷/۱۵

 -۱۰۶ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋﺎﺩﻝ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۰۷-۶ :

 -۱۱۳ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺎﻧﻮﺱ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﭘﻮﺭﺭﺍﺩﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻥ ،ﻳـﺎﺭﺍﻥ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۱۲-۳۳-۲ :

واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و داﺋﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۳

 -۱۰۷ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻗﺮﺁﻥﭘﮋﻭﻫﻲ :ﺁ  -ﮊ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ۱۱۶۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۷-۳۴-۹ :
 -۱۰۸ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻗﺮﺁﻥﭘﮋﻭﻫﻲ :ﺱ  -ﻱ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ۱۲۰۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۷-۳۵-۶ :
 -۱۰۹ﻭﺍﮊﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ.
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۶۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۶۸۰-۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۴

 -۱۱۰ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۱۱ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳـﻲ =
.Qur'an: with phrase-by-phrase english & persian translations
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲﻗﺮﺍﺋﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺮﺍﺋﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ﺑﻲﭘﺎﻳﺎﻥ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۲۳-۰-۱ :
The

 -۱۱۲ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳـﺘﺎﺩﻭﻟﻲ؛ ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻗﺮﺍﺋـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ
ﺑﻲﭘﺎﻳﺎﻥ ۸۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۲۳-۱-۸ :

 -۱۱۴ﺁﻳﻪ ﺁﻳﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻲ ﺧﺸﻨﻮﺩﻣﻘﺪﻡ ،ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﮔـﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۶-۳۹-۱ :

 -۱۱۵ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣــﺎﺩﻧﺠﻒﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﻗــﻢ :ﻫـﺎﺟﺮ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۱-۲ :

 -۱۱۶ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ﻭ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ،ﺍﺧﻼﻗﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ...ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﻫﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺭﻭﺿـﻪ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ ۴۴۸ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۱-۱۰-۹ :
 -۱۱۷ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﺺ :ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۶۴۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۰۲۸-۹ :

 -۱۱۸ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﻪ  ۲۴ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎﺀ )ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻗﺖ( ﺩﺭ ﻛﺘـﺐ ﻓـﺮﻳﻘﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺗـﺎ ﻗـﺮﻥ
ﺣﺎﺿﺮ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻗﻠﻢ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۶-۴۷-۱ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۱۹ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗـﺎﺭﺍ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۵۹-۰ :
 -۱۲۰ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ "ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ".
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ۲۴۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۳۸۸-۹ :

 -۱۲۱ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺳﻲ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ) :(۱ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻗﺼﻲ.
ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻨﺎﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺣﻴﺪﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۰-۷ :

 -۱۲۲ﻛﻠﻴﺪ ﺩﺭﻫﺎﻱ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺑﺮﻛﺖ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺕ :ﺑﺴـﻢﺍﷲ،
ﺻﻠﻮﺍﺕ ،ﺁﻳﺖﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﺭﻩﻱ ﻳﺲ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﺑﺎﻗﻲﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻫﻮﺭﺍﺳﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۵۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۳-۳۹-۹ :
 -۱۲۳ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺒﻴﻦ :ﺭﻣﺰ .۳۸۲
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﻌﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻛﺘﻮﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۲-۳۴-۹ :

 -۱۲۴ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ ﭘﻨﺪ ﺍﺯ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺭﻭﺍﻧﺴﺮ :ﺗﺮﻳﻔﻪ ۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۶-۱-۲ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۷

 -۱۲۵ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻮﻳﺰﻱ ﺍﻟﺒﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ۴۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.

۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۶-۷

 -۱۲۶ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ.
ﻳﻌﻘﻮﺏﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻮﻳﺰﻱﺍﻟﺒﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻟﻌﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻫﻞﺍﻟﺒﻴﺖﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺗﺮﺍﺳﺖ ۴۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۷-۴ :

 -۱۲۷ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ.
ﻳﻌﻘﻮﺏﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻮﻳﺰﻱﺍﻟﺒﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻟﻌﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻫﻞﺍﻟﺒﻴﺖﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺗﺮﺍﺳﺖ ۴۵۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۸-۱ :

 -۱۲۸ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ.
ﻳﻌﻘﻮﺏﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻮﻳﺰﻱﺍﻟﺒﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻟﻌﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻫﻞﺍﻟﺒﻴﺖﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺗﺮﺍﺳﺖ ۴۸۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۹-۸ :
 -۱۲۹ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴـﺪ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﻜﺘﺐﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣـﺎﻣﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻬـﺎﻣﻲ،
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺣﺴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺪﻧﻮﺭﺍﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ۶۱۴ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ
ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۰۰۷-۰ :
 -۱۳۰ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴـﺪ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﻜﺘﺐﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣـﺎﻣﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻬـﺎﻣﻲ،
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺣﺴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺪﻧﻮﺭﺍﷲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ۵۹۸ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ
ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۶۴-۴۴۰-۰۰۶-۲

 -۱۳۱ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﺣﻤﺪ ،ﻗﺪﺭ ،ﻋﺼﺮ ،ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺧﻼﺹ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻔﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۵۶۵-۶ :

 -۱۳۲ﻓﻘﻪﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ.
ﺧﺎﻟﺪ ﻏﻔﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺮ ۳۴۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۱۸-۵ :
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ
۲۹۷/۲۱

 -۱۳۳ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ.
ﺗﻘﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺤﻼﺗـﻲ )ﻣﻔﻴـﺪ( ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۵۵-۵۲-۷ :
 -۱۳۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦﺑﺎﺑﻮﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ،ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒـﺮ ﻏﻔـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ۶۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۲۱۳-۸ :
 -۱۳۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦﺑﺎﺑﻮﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ،ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒـﺮ ﻏﻔـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ۷۸۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۲۱۴-۶ :

 -۱۳۶ﭼﻠﭽﺮﺍﻍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ.
ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﻨﻴـﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳـﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴـﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳـﻪ
ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ۷۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۰-۰۴۹-۱ :

 -۱۳۷ﭼﻞ ﺣﻪﺩﻳﺲ ﺩﮔﻪﻝ ﺷﻪﺭﺡ ﻭ ﺷﻴﺮﻭﻭﻗﻪ ﻳﺎ ﺋﻤﺎﻡ ﺧﻮﻣﻪﻳﻨﻲ.
ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﻣﻮﺫﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۱۹-۲ :

 -۱۳۸ﺧﻄﺒﻪ ﻛﺎﻓﻲ.
ﺧﻠﻴﻞﺑﻦﻏﺎﺯﻱ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ۸۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۳۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۴۴-۵۷-۹ :
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۱۳۹ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ .۱
ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺪﺳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۱-۹ :

 -۱۴۰ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ،ﻳﺎ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻛﺎﻭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭﺗﺎﺯﻩ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﺨﺸـﺎﻳﺶ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۲-۵ :
 -۱۴۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ )ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ(.
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺴﺠﺪﺳﺮﺍﻳﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺁﻭﺭ ۳۸۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۶۸-۰۸۷-۱ :
 -۱۴۲ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺠﺖ )ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ،
ﺳﻨﺖ ،ﺍﺟﻤﺎﻉ ،ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ،ﺣﺠﻴﺖ ﻇﻮﺍﻫﺮ  - (....ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺴﺠﺪﺳﺮﺍﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻧـﻮﺁﻭﺭ ۶۷۲ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۹۲-۷۱-۶ :

 -۱۴۳ﻛﻔﺎﻳﻪ ﺍﻻﺻﻮﻝ.
ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢﺑﻦﺣﺴﻴﻦ ﺁﺧﻮﻧﺪﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ۵۴۴ - .
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ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۱-۳۸-۶ :

 -۱۴۴ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ).(۱
ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۹۲-۵ :

 -۱۴۵ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ(.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۷-۶ :

 -۱۴۶ﻧﺒﺮﺍﺱ ﺍﻻﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ.
ﺗﻘﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻮﺍﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۵۷۲ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۹-۸ :

 -۱۴۹ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﻳﻦ :ﺳﻄﺢ .۱
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺡ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ۷۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۱۳۹-۷ :

 -۱۵۰ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺣﻀـﺮﺕ ﺁﻳـﻪﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺣـﺎﺝ ﺷـﻴﺦ ﺣﺴـﻴﻦ
ﻭﺣﻴﺪﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ "ﺩﺍﻡ ﻇﻠﻪ".
ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺣﻴﺪﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۴-۴۹-۵ :

 -۱۵۱ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻩ :ﺍﻟﺼﻼﻩ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ )ﺱ( ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۶-۳۹-۲ :

 -۱۵۲ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻩ :ﺍﻻﺟﺎﺭﻩ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ )ﺱ( ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۶-۳۰-۹ :

ﻓﻘﻪ )آﺛﺎر ﻛﻠﻲ(
۲۹۷/۳۲

 -۱۴۷ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺿـﻮﺀ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺍﻫـﻞ ﺍﻟﺒﻴـﺖ )ﻉ(:
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ  -ﺍﻟﺤﻜﻢ  -ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻕ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺮ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۷-۴ :
رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۳۴

 -۱۴۸ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﻳﻦ :ﺳﻄﺢ .۳
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ۱۸۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۱۵۳-۳ :

 -۱۵۳ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺍﻻﺳﻼﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺑﻦﺑﺎﻗﺮ ﺻﺎﺣﺐﺟـﻮﺍﻫﺮ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻗﻮﭼـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ۴۶۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۳۷۷-۰ :
 -۱۵۴ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﻟﻜﻼﻡ "ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺍﻳﻊ ﺍﻻﺳﻼﻡ".
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺑﻦﺑﺎﻗﺮ ﺻـﺎﺣﺐﺟـﻮﺍﻫﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ ۴۱۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۴۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳـﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۳۴۴-۴ :

 -۱۵۵ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﺞ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ.
ﺍﻋﻈﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻛﻴﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻼﻡ ﺑﺎﺑﺎﺧـﺎﻧﻲﻭﻳﮋﻧـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۲۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۳۰-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۵۶ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﻮﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺞ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ )ﺱ( ۶۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۶-۱۵-۶ :

 -۱۵۷ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﻮﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ )ﺱ( ۴۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۶-۱۶-۳ :

 -۱۵۸ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﻮﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ :ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ  -ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ )ﺱ( ۴۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۶-۳۸-۵ :

 -۱۵۹ﺻﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﺟﻮﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ :ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ )ﺱ( ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۶-۳۷-۸ :
 -۱۶۰ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۰-۷۴-۵ :
ﻋﺒﺎدات
۲۹۷/۳۵

 -۱۶۱ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻛﻲ ﺍﻳﻚ ﺟﻬﻠﻚ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﻴﺪﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﺤﻴﻲ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۰-۲۷-۹ :
 -۱۶۲ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﻮﻩ.
ﺟﻮﺍﺩﺑﻦ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻠﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺑﻴـﺪﺍﺭﻓﺮ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻴـﺪﺍﺭ ۵۲۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۹۶۴-۷۱۵۵-۶۱-۸

 -۱۶۳ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻴﺎﺿﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ۱۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۷۳-۰ :
 -۱۶۴ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺲ.
ﺭﺿﺎ ﺍﺧﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۸۶-۰ :
 -۱۶۵ﺩﺭﺱﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۶۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۰۹-۹۰-۵ :
 -۱۶۶ﺷﺐ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻥﺍﻓﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۱۰۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۶۷ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻧﻔﻘﻪ.
ﺍﻛﺮﻡ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﺩﻟﻨﺪ :ﻛﻴﺴﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۱۲-۳-۷ :
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۱۶۸ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻗﻀﺎ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﻮﻳﺎﻥ.
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۴۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۲-۹ :

 -۱۶۹ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻓﻘﻬﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﻱ ﻗﺎﭼﺎﻕ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻟﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﮔﻞ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻭﻓﺎﻳﻲ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۶-۱۹-۳ :
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 -۱۷۰ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۶-۵۰-۱ :

 -۱۷۱ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻭﺟﻲﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺭﺍ ۵۲۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۳-۲۳-۷ :

 -۱۷۲ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺭﺍ ۵۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۳-۲۴-۴ :

 -۱۷۳ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻬﻤـﻦ ﺁﺭﺍ ۵۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۳-۲۵-۱ :

 -۱۷۴ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻭﺟﻲﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺭﺍ ۴۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۳-۲۶-۸ :

 -۱۷۵ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻭﺟﻲﻗﺰﻭﻳﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺭﺍ ۴۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۳-۲۷-۵ :
 -۱۷۶ﻓﻘﻪ ﻣﺪﻧﻲ) :ﺑﻴﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﻃﺎﺕ( :ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺛﻤﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﻭ ﻧﻘﻞ،
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ۲۴۰ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۶۷-۱ :

 -۱۷۷ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻘﻪ
ﺗﺸﻴﻊ ﻭ ﺗﺴﻨﻦ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ  ۱۳۹۲ﻭ .۱۳۷۰
ﺳﻴﺪﻓﺎﺿﻞ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۷۰-۳ :

 -۱۷۸ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۹۵-۷-۹ :
ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۱۷۹ﺑﻬﺠﻪ ﺍﻻﻧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻐﺎﻟﻄـﺎﺕ ﺍﻵﻣـﺪﻱ ﻓـﻲ ﺍﻻﺣﻜـﺎﻡ ﺭﺩ ﻋﻠـﻲ ﻣﻮﻗـﻒ
ﺍﻵﻣﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ( ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ.
ﺳﻴﺪﻓﺎﻟﺢﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۲۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۸-۱ :

 -۱۸۰ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﻩﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻪ :ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ۲۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۴-۳ :

 -۱۸۱ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﺭ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻻﺣﻴﺎﺀ ﺗﺮﺍﺙ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭ  -.ﻗـﻢ :ﻣـﺪﻳﻦ- .
 ۴۵۲ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۷-۰۷۹-۸ :

 -۱۸۲ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﺭ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻻﺣﻴﺎﺀ ﺗﺮﺍﺙ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭ  -.ﻗـﻢ :ﻣـﺪﻳﻦ- .
 ۴۹۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۷-۰۸۰-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﻧﺒﻮت

 -۱۸۳ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﺭ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻻﺣﻴﺎﺀ ﺗﺮﺍﺙ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭ  -.ﻗـﻢ :ﻣـﺪﻳﻦ- .
 ۳۳۸ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۷-۰۸۱-۱ :

 -۱۸۴ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺷﺎﻩﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻴﺾﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻜﻤـﺖ ۶۹۸ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۴-۱۰۹-۹ :
 -۱۸۵ﻓﺮﻕ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۴۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۴۱-۱۷-۰ :

186-Mesime nga ajetet e Kur'anit II.

ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺁﮔﻴﻢ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۷-۶ :
اﻟﻬﻴﺎت
۲۹۷/۴۲

 -۱۸۷ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻻﻧﻈﺎﺭ :ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻻﻧﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ.
ﻋﺒﺪﺍﷲﺑﻦﻋﻤﺮ ﺑﻴﻀﺎﻭﻱ ،ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻻﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺍﺋـﺪ- .
 ۵۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۷۵-۶-۱ :

 188-Hyrje ne parimet e fese derguesi - i derguari - dergesa (zoti - profetimesazhi).

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۶-۹ :

۲۹۷/۴۳

 -۱۸۹ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ )ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣـﺪﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﻗـﻢ:
ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۸-۵ :
ﻣﻌﺎد
۲۹۷/۴۴

 -۱۹۰ﺑﻬﺸﺘﻴﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﻨﻤﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۳۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۰-۶۲-۵ :

 -۱۹۱ﺗﺠﺴﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ،ﺑﺮﺯﺥ ﻭ ﻗﻴﺎﻣﺖ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮ ،ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻗـﺪﻳﺮﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۵۶-۸ :
اﻣﺎﻣﺖ
۲۹۷/۴۵

 -۱۹۲ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ )ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﻴﻨﻲ ،ﺟﺒﺎﺭ ﺁﺑﺪﻳﺪﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۹-۲ :

 -۱۹۳ﺍﻣﺎﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻋﻔﺖ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻴﻨﻪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۰۸-۴۰-۳ :

 -۱۹۴ﻃﻮﻓﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻡ :ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭﻻﻳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺒـﺎﺱ ﺍﺣﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۸۰۶-۰ :
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ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۶

 -۱۹۵ﺗﺸﺮﻑ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺮﺯﮔﺮ  -.ﻗﻢ :ﺻـﻠﻮﺍﺕ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۳-۳۸-۹ :

 -۱۹۶ﺗﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺮﺯﮔﺮ  -.ﻗﻢ :ﺻـﻠﻮﺍﺕ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۳-۴۴-۰ :

 -۱۹۷ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺮﺯﮔﺮ  -.ﻗﻢ :ﺻـﻠﻮﺍﺕ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۳-۴۵-۷ :

 -۱۹۸ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺟﺎﻝ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۶-۵۶-۰ :

199-Feja dhe bota.

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺩﻟﻴﺮﺍ ﻋﺜﻤـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۰-۶ :

200-Qellimi i jetes.

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺩﻟﻴﺮﺍ ﻋﺜﻤـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۰-۴ :
اﺳﻼم و ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۷

 -۲۰۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ.

ﺍﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﺍﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ۷۳۲ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۲۹۱-X :

 -۲۰۲ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻏﻼﻣـﻲ  -.ﻛﺮﻣـﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﺎﻣـﻪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۸-۳-۴ :

 -۲۰۳ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ :ﺳﻔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ.
ﺟﻲ.ﻭﻳﻠﻮ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺑـﺪﺭﻩ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣـﺎ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۴۵-۱ :

 -۲۰۴ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﻔﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻳﻮﺳـﻒ ﺭﺷــﺎﺩ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﺒــﺎﺱ ﻛﺴـﻜﻨﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻫـﻼﻝ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۳۸-۸۰-۹ :
اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي
۲۹۷/۴۸

 -۲۰۵ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۱۲-۵-۹ :

 -۲۰۶ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۶۳-۴ :

 -۲۰۷ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭﺑﻨﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﺴـﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻲﻣﺮﺍﺩﺁﺑـﺎﺩﻱ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺻـﺒﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻬﻴﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۲۳۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۳-۶

 -۲۰۸ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺷﻜﻴﺒﺎﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ﭘﻴﻤﺒﺮﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺷﺎﻫﻴﻦﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻠﻢ.
  ۱۹۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۱۹-۴ :

 -۲۰۹ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻫﻠﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۵-۹ :

 -۲۱۰ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۶۴-۱ :

 -۲۱۱ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۶۱-۰ :

 -۲۱۲ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۲۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۵-۱ :
 -۲۱۳ﺳﻴﺮﻩ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﺹ( ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( :ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻋﺮﺍﻓﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ۳۰۰ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۸۸-۲۸-۱ :

 -۲۱۴ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻗﺒﻠﻪ )ﺩﻭ ﺭﻛﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺣﻜﻴﻤــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤــﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﺍﻟﺤﻴــﺎﻩ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۱-۶۷-۵

 -۲۱۵ﻣﺜﺒﺖﻧﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﺘﺮﺕ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺷـﻴﻮﻩﻫـﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺜﺒﺖﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﻳﻨﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭﺩﻫﺎﻗـﺎﻧﻲ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺑﺎﻏﺒـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۰-۳۱-۲ :

 -۲۱۶ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻪ :ﺯﻥ ﻣﻘﺪﺱﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴﺘﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴـﺮﻭﺟﺮﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻋﻠﻮﻳـﻮﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۲۱۰-۴ :

 -۲۱۷ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺩﻟﻨـﺪ :ﻛﻴﺴـﺎﻥ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۸۳-۲-۳ :
ﻓﺮق ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۵۳

 -۲۱۸ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻴﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺑﺎﻧﻲﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺩﻓﺘﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳـﺰﻱﻭﺗـﺪﻭﻳﻦﻣﺘـﻮﻥﺩﺭﺳـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ
ﺑــﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻲ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻭ ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻤﺼــﻄﻔﻲ )ﺹ( ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳ ـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۶۷۷-۸ :
آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۲۱۹ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﺧﻼﻕ ).(۲
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲﺧﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۲۹۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۲-۱ :
 -۲۲۰ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺴﻨﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺷﺎﻩﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻴﺾﻛﺎﺷﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳـﺎﻋﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﻴﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۷۷-۶۷-۳ :
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 -۲۲۱ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺗﺪﺑﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺷﺠﺎﻉ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﺮﺳﺖ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۲۱-۷ :

 -۲۲۲ﺩﺭﺱﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻕ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۶-۸ :

 -۲۲۳ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺻﻞ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺍﺣﻤـﺪ
ﻣﺠﺘﻬﺪﻱﺗﻬﺮﺍﻧﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪﻱﺗﻬﺮﺍﻧﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻋـﺎﻣﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻘـﺪﻳﺮ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵-۴۳-۱ :
اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۶۰-۳ :
اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۲۹۷/۶۴

 -۲۲۸ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﻧﻤﺎﺯﺧﻮﺍﻥ ﺷﻮﺩ؟.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۴۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۵۳-۲ :
 -۲۲۹ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۳۹-۰ :
 -۲۳۰ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۳۹-۰ :

 -۲۲۴ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻬﻴﻢﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻓﻬـﻴﻢ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۴۱-۱-۵ :

 -۲۳۱ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۵۹-۸ :

 -۲۲۵ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ.
ﺑﻬﺮﺍﺩ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۳۳-۳ :

 -۲۳۲ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۵-۴ :

 -۲۲۶ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻪ )ﺻﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭﺟﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻮﻳﻮﻥ ،ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ ،ﺁﻭﺍﻱ ﺍﻣﻴﺪ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۲۱۸-۰ :

 -۲۳۳ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۵۹-۸ :

 -۲۲۷ﻧﻘﺶ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.

 -۲۳۴ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ :ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺍﻭ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩﺍﻱ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ.
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ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
ﻛﻮﭼﻚ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۵-۴ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۵-۰۷۶-۸ :
ﺣﻜﺎﻳﺎت اﺧﻼﻗﻲ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ

اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۲۹۷/۶۵

 -۲۳۵ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﻓﺨﺮﻱ ﻗﺪﻣﻲﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻨﺎ ۸۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۲-۲۲-۷ :

 -۲۳۶ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ :ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ.
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻨﺎ ﺑﺮﻕ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۰۱-۱-۹ :

 -۲۳۷ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﻜﺎﻥ )ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ(.
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ :ﺳـﻨﺎ ﺑـﺮﻕ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۰۱-۲-۶ :

 -۲۳۸ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻈﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻟﻴﻼ ﺻﻤﺪﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۷-۹۲-۹ :

 -۲۳۹ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﻉ( "ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﻭﻳـﮋﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻫﻲ".
ﻓﺮﻳﺪ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۳۹-۱۶۵-۰ :
ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﻜﻢ
۲۹۷/۶۷

 -۲۴۰ﻧﺰﻫﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﻇﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﻛﺮﺍﺟﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺮﮔـﺎ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ

۲۹۷/۶۸

 -۲۴۱ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ.
ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﺭﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻮﺫﺭ ﺩﻳﻠﻤﻲﻣﻌـﺰﻱ  -.ﻗـﻢ :ﭼﻠﭽـﺮﺍﻍ ۱۱۲ - .ﺹ- .
 ۲/۱ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۸۹-۴-۱ :

 -۲۴۲ﺑﺮ ﭘﺎﻱ ﻣﻨﺒﺮ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﺑﻨﺎﻳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳﺎﺱ ﻧﺒﻲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۰۱-۷۶-۷ :

 -۲۴۳ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺖ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۹۲-۷ :

 -۲۴۴ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺷـﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺗـﺎﺭﺍ ۲۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۸۹-۷ :

 -۲۴۵ﺭﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺐ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕـﺮ :ﺑـﺎ ﻣﻀـﻤﻮﻥ ﺍﺧﻼﻗـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺭﻭﺍﻧﺴﺮ :ﺗﺮﻳﻔﻪ ۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۴۵-۷-۵ :

 -۲۴۶ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺷـﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺗـﺎﺭﺍ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۹۰-۳ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/1ﺗﺎ 1393/6/6

21

 -۲۴۷ﮔﻞﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺷـﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺗـﺎﺭﺍ ۱۸۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۹۱-۰ :

 -۲۵۳ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ )ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ( ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺭﻩ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﺁﻥﻫـﺎ ﻭ
ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﺛﻮﺭ ﻭ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻉ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻟـﻮﺡ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۹-۰۵۳-۰ :

آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ
۲۹۷/۷۲

 -۲۴۸ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻴﻮﺍﻥﭘﮋﻭﻩ ،ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺧﻮﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺒﺰ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۸۵-۵-۰ :

 -۲۴۹ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬـﻲﻗﻤﺸـﻪﺍﻱ  -.ﻗـﻢ :ﮔـﻮﻫﺮ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭ ۴۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۰-۶۵-۶ :
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻜﺎﻳﺎ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ
۲۹۷/۷۵

 -۲۵۰ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻣﺪﺍﺣﻲ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﭘﻴﺮﻏﻼﻣﺎﻥ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﮔـﺎﻥ:
ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﺍﺣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۳ﺷﻤﺴﻲ....
ﻣﺠﻴــﺪ ﻃــﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻴــﺪ ﻃــﺎﻫﺮﻱ ۴۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۳۲۹-۳ :

 -۲۵۱ﻣﺪﺡ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﻳﺤﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺤﻪﺳﺮﺍﻳﻲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ(.
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳـﺎﺭﺍﻥ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۴-۱۴۶-۷ :
ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات
۲۹۷/۷۷

 -۲۵۲ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺠﺪﻓﻘﻴﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۶۱-۱۸-۸ :

 -۲۵۴ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۹۵-۱-۱ :

 -۲۵۵ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ :ﺯﺑﻮﺭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ( :ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺪﻱ ﺍﻟﻬـﻲﻗﻤﺸـﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺸـﺖ ﺟﺎﻭﻳـﺪ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۴۹-۲۷-۰ :
 -۲۵۶ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﺳـﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺤـﺮﺍﺏ ﻗﻠـﻢ ۱۰۴۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۲۴-۲ :
 -۲۵۷ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺻﻼﻩ ۶۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۳۶-۲۳-۶ :
 -۲۵۸ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺻﻼﻩ ۶۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۳۶-۲۳-۶ :
 -۲۵۹ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺻﻼﻩ ۶۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۳۶-۲۳-۶ :
 -۲۶۰ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮﻱﺧﻄﺎﻁ  -.ﻗـﻢ:
ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ۵۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۰-۱۳۴-۵ :
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 -۲۶۱ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﮔﻨﺞﺍﻟﻌﺮﺵ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﻏـﺪﻳﺮ ۶۷۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۵۹-۲۵-۷ :
 -۲۶۲ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﻱ ۴۸ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۴۴۲-۷۱-۴ :
ﻋﺮﻓﺎن
۲۹۷/۸۳

 -۲۶۳ﻓﺮﻗﻪﮔﺮﺍﻳﻲ :ﻋﺮﻓﺎﻥﻫﺎﻱ ﺁﻓﺖﺯﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۹۷-۱ :

 -۲۶۴ﻗﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦﻋﺮﺑﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻟﭽﻴﺎﻥﻧﺎﻇﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻬـﺎﻡ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۸-۰۲-۶ :
 -۲۶۵ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻧﻈﺮﻱ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۹۰۰-۲ :
ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي
۲۹۷/۹۳

 -۲۶۶ﺑﻌﺜﺖ :ﻣﺸﻜﺎﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﺰﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻨﻴـﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳـﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﻉ( ۱۵۸ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۰-۰۳۰-۹ :

 -۲۶۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ( :ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﺳﻼﻡ ).(۱ - ۴
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻳﻮﺳﻔﻲﻏﺮﻭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ
ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ

ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۲۲-۶ :

 -۲۶۸ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(.
ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳـﻴﺪﻋﻠﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۵۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۲۰۳-۱ :
 -۲۶۹ﻋﺒﺪ ﺷﻜﻮﺭ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺮﻩ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(.
ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛـﺰﻱ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ- .
 ۱۴۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۰۳-۷ :
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ
۲۹۷/۹۴

 -۲۷۰ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﺒﺸﺮﻩ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺎﺱ ﻋﻄﺎﺋﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺣﻀـﺮﺕ ﻋﺒـﺎﺱ )ﻉ( ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۸-۹۷-۷ :
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۲۷۱ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺷــﺎﻛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻓﺮﻳــﺪ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻻﻫــﻮﺕ ۱۰۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺳــﻮﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۸-۴۱-۷ :
 -۲۷۲ﺍﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺷﺪﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۳-۵۱-۰ :

 -۲۷۳ﺍﻟﻨﻬﻀﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
ﻗﻢ :ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۴۸-۶-۳ :

 -۲۷۴ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ﻛﻲ ﺳﻴﺮﺕ ﻣﻴﻦ ﺟﺬﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦﻣﻬﺪﻱ ﺯﻳﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
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 ۲۱۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۴-۵ :

 -۲۷۵ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﺷﺠﺎﻉ ﺟﻮﺍﻧﭙﺮﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺰﺍﺩﻩ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒﻪ ﮔﻴـﻞ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۶۶-۶۱-۴ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۴۷-۲

 -۲۸۲ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋﺎﺩﻝ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۰۲-۱ :

 -۲۷۶ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ :ﻛﻮﺗﺎﻫﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ﻉ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺰﻟﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎﺭﺏ ﭘﺮﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۲۱۷-۳ :

 -۲۸۳ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺮﺯﻣﻴﻨﻲ  -.ﺩﻟﻨﺪ :ﻛﻴﺴﺎﻥ ۲۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۱۲-۷-۵ :

 -۲۷۷ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻟﻴﻼ ﺻﻤﺪﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۷-۹۳-۶ :

284-Taking inspiration from the words of Ali (a).

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺣﻜﻴﻢ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۴-۷ :
زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم

 -۲۷۸ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ(.
ﺭﺿﺎ ﻓﻬﻴﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻫﻮﺭﺍﺳﺎ ۶۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۶۳-۴۴-۳ :

 -۲۷۹ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻛﺮﺑﻼ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻛﺮﺑﻼﺀ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ۶۰۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۱۲-۱۹-۵ :
 -۲۸۰ﻋﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ )ﮔﻠﻮﺍﮊﮔﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺗﻮﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺩﻋـﺎﻱ  ۳۱ﺻـﺤﻴﻔﻪ
ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻨﻴـﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳـﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﻉ( ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۰-۰۲۴-۸ :

 -۲۸۱ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۲۹۷/۹۷

 -۲۸۵ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﻉ( :ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﻉ(.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺍﺋﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۶-۷۶۷-۰ :
 -۲۸۶ﻋﻨﺎﻳــﺎﺕ ﻣﻌﺼــﻮﻣﻴﻪ )ﺍﺯ ﺯﺑــﺎﻥ ﺧــﺎﺩﻣﻴﻦ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳــﻪ ﺣﻀــﺮﺕ ﻣﻌﺼــﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎﺍﻟﺴﻼﻡ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯﻳﻨﻲ ﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳـﻪ  ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰-۱۳۳-۴ :
 -۲۸۷ﻓﺎﻃﻤــﻪ )ﻉ( ﺍﻟﮕــﻮﻱ ﻫﻤــﻪ :ﻣﻨﺰﻟــﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕــﺎﻩ ﺣﻀــﺮﺕ ﺯﻫــﺮﺍ )ﻉ( ،ﺩﺭﺳــﻬﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ )ﻉ(.
ﺍﺳـﺪﺍﷲ ﻣﺤﻤــﺪﻱﻧﻴــﺎ  -.ﻗــﻢ :ﺳــﺒﻂ ﺍﻛﺒــﺮ )ﻉ( ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۹۳۶-۴۶-X :

 -۲۸۸ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺩﺭ ﺳﻴﺮﻩ ﻧﺒﻮﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤـﻪﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097

24

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۶۹۲-۹ :

ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻬﻮﺭﺍ ۷۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۲۴-۱-۷ :

اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن
۲۹۷/۹۸

ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ
۲۹۹

 -۲۸۹ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺣﺴﻨﻲ :ﺍﻣﺎﻡﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﺎﻑ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻄﻠﺐ )ﻉ(.
ﺩﺍﻭﺩ ﺻﻤﺪﻱﺁﻣﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻳﺤـﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۵۳-۹-۰ :

 -۲۹۵ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺮﺩ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻟﺘﻚ.
ﻣﻴﮕﻞ ﺭﻭﺋﻴﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﻝﺁﺭﺍ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺟﺰﺍﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻫﻦﺁﻭﻳﺰ- .
 ۱۳۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۰-۹۵-۸ :

ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

۲۹۷/۹۹

 -۲۹۰ﺑﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻄﻠﻖ  -.ﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۷-۴۲-۱ :

۳۰۱

 -۲۹۶ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﺎﻣﺪ ﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۵۵-۴ :
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۲

 -۲۹۱ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻃﻮﻓﺎﻥ :ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻋﺰﻳﺰ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺴﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺎﻟﻊﺯﺍﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻬـﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ ﺭﻫﺒـﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩﻫـﺎ( ۲۱۶ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۵۰۷-۶ :

 -۲۹۲ﺣﻴﻮﻩ ﻃﻴﺒﻪ :ﺷﺮﺣﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻃﻴﺐ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
)ﻗﺪﺱﺳﺮﻩ(.
ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﻴﺮ ﺧﻄﺎﻁ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻘﺶ ﻧﮕﻴﻦ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۹-۰۱۴-۳ :
 -۲۹۳ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ :ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺝ ﺁﺧﻮﻧـﺪ ﻣﻼﻋﺒـﺎﺱ ﺗﺮﺑﺘـﻲ ﻋـﺎﺭﻑ
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻢﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺭﺍﺷﺪ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺟـﻼﻝ ﺭﻓﻴـﻊ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۷۲۵-۶ :

 -۲۹۷ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎﻱ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺍﻱ.
ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺷﻌﺎﻉﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻣﻬﺮﺁﻭﺭ ﻣـﻮﻣﻨﻲﺟﺎﻭﻳـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻧـﻮﺭ ۳۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۱۳-۶۸-۷ :
 -۲۹۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺁﺭﻳﻦ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۴۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۵۷۵-۲ :

 -۲۹۹ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ :ﻛﺪ  - H2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺁﺳﺘﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۹-۵ :
روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۲۹۴ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ :ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻣﺎﺷﺎﺀﺍﷲ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﻛﻮﻫﺪﺷﺖ.

 -۳۰۰ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻘﺎﺑﻞ(.
ﻋﻴﺴﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪﻧﮋﺍﺩﺍﻭﻝ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻓﺸﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺘﻪ۲۳۲ - .
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ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۳-۳۶-۸ :

 -۳۰۱ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ،ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ(.
ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ
ﺷﺪﻥ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۹۴-۵-۴ :

 -۳۰۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻋﻈﻢﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۵۶۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۷۹-۷ :
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۵

 -۳۰۲ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻓـﺮﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ ۴۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۱-۳۴۵-۹ :

 -۳۰۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻋﻈﻢﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۴۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۷۷-۳ :

 -۳۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻋﻈﻢﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۴۷۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۷۸-۰ :

 -۳۰۸ﭘﻴﺮ ﺍﮔﺮ ﮔﺸﺘﻲ ،ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺭﻭﺍﺳﺖ.
ﻛﺎﺭﻝﺁﻥ ﻣﺎﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۷۱-۴ :

 -۳۰۹ﻋﺸﻖ ﺯﻳﺮ ﺭﻭﺳﺮﻱ.
ﺷﻠﻴﻨﺎﺯﻫﺮﺍ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣﺎ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۴۷-۵ :

 -۳۱۰ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ.
ﺯﺍﻫﺪ ﻏﻔﺎﺭﻱﻫﺸﺠﻴﻦ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺒﺎﺭﻱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۴-۶۳-۵ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ

 -۳۰۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻋﻈﻢﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۶۱۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۸۱-۰ :

 -۳۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻋﻈﻢﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۴۳۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۸۴-۱ :

۳۰۶

 -۳۱۱ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻨﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۶۲-۷ :

 -۳۱۲ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ :ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ.
ﺻﺒﺎ ﺑﻴﻮﻙ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺩ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۲۱-۵ :
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 -۳۱۳ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻓﻖ ۱۲۰ :ﺍﺻﻞ ﻫﻤﺴﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻗﺪﺭ ﻭﻻﻳﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻗـﺪﺭ
ﻭﻻﻳﺖ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ۴۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۵-۰۸۶-۵ :
 -۳۱۴ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤﺪﻱﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۳۰-۵-۴ :

ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۵۴-۱-۸ :

 -۳۲۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨـﺶ
ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۰-۶ :
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۳۱۵ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﻫﻴﻢ؟.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤﺪﻱﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۷-۱۲-۱ :
 -۳۱۶ﻃﻼﻕ ﻣﻌﻨﻮﻱ :ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ.
ﺩﺑﻲ ﻓﻮﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺟﺰﺍﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﻜﺎﻥ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۴۴۸-۰ :

 -۳۱۷ﻋﺸﻖ ،ﺁﺭﺍﻣﺶ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺥﻣﻬﺮ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۹-۰۳۶-۷ :

 -۳۲۱ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺸﻴﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۲۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۹۹۹-۶ :

 -۳۲۲ﺩﻳﻦ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻫﺸﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠـﻲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺷـﺪﻥ ۲۲۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۶-۱۴-۲ :

 -۳۲۳ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﺣﻴﺪﺭ ﭘﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۴۱-۳ :

ﺟﻮاﻣﻊ
۳۰۷

 -۳۱۸ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻱ.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺳﻬﺮﺍﺏﺯﺍﺩﻩ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺳﻤﻴﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۴۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۸۲-۵ :

 -۳۲۴ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎﻭﺳﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ۱۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۶-۱۲-۸ :
اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۳۱۹ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ.
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺍﺷﻜﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﮔﺴﺘﺮ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .

۳۳۰

 -۳۲۵ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ :ﺗﻚ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺽ ﻛﻼﺳﻴﻚ )ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ(.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۴۲۷-۸

 -۳۲۶ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ.
ﭘﻞ ﻛﻨﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺩﻭﻟﺘﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۳۰۲-۹ :

 -۳۳۲ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﭼﻚ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺣﺒﻴﺐﺍﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ ۸۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۴۰-۷ :

 -۳۲۷ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻨﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺗﻮﺭﺝ ﺻﻔﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻤـﺎﻱ ﻋﻠـﻢ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۰-۰ :

 -۳۳۳ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ.
ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺮﻳﻒﭘﻮﺭ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ  -.ﻳﺎﺳﻮﺝ :ﭼﻮﻳﻞ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ.
  ۱۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۱-۰۵-۶ :

 -۳۲۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨـﺶ
ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۵-۶ :

 -۳۳۴ﻫﺸﻴﺎﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ۹۰ :ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ،ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺎﻣﺮﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘﻲ ﺧﻮﺷﺪﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﻜـﺎﻥ۲۸۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۷۲۳-۸ :
اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻦ
۳۳۳

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 ۷۷ -۳۲۹ﺧﻄﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ :ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻮﺵﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻭ
ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ.
ﻻﺭﻱ ﺳﻮﺋﺪﺭﻭ ،ﺁﺭﺳﻲ ﺑﺎﻻﺑﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﺪﻣﺸﮕﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ- .
 ۳۴۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۹۵-۰-۸ :

 -۳۳۰ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣـﻪﻫـﺎﻱ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮﺟﻲﺁﺭﺍ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺻـﺪﺭﺍﻳﻲ ،ﻭﺣﻴـﺪ ﻭﺍﺷـﻘﺎﻧﻲﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧﮕــﺎﻩ ﺩﺍﻧــﺶ ۳۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۶-۴ :

 -۳۳۱ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺳﻴﻤﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۴-۰ :

 -۳۳۵ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﺎﻻﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۲-۰۰۳-۷ :

 -۳۳۶ﺟﻨﮓ ﺁﺏ :ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺷـﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨـﻲ ۲۴۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۴-۸۴-۸ :

 -۳۳۷ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ :ﺭﺳـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ ﺳـﺎﻝ
.۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۲۴-۷ :

" -۳۳۸ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  -ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺎﺳـﻜﺎﺕ" ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻣﻴـﺪﺍﻧﻲ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﺗﻜﻠﺪﺍﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺻﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺮﺯﺍﺩ ﺍﺣﺴـﺎﻧﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ
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ﺟﺒــﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﻣﻠــﻲ ﺁﺑﻴــﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸــﻲ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۶۸-۹۲-۸ :
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۳۳۵

 -۳۳۹ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻭ ﻛﺮﻭﮊﻙﻫﺎﻱ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﺘﻲ ﺍﻭ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺶ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۶۸-۱ :
ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۳۳۶

 -۳۴۰ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺧﻂﻣﺸﻲﮔﺬﺍﺭﻱ :ﻛﺪ  - H5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺳﺎﻏﺮ ﺩﻫﻘﺎﻥﻧﻴﺮﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۳-۳ :
ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۳۴۱ﺧﺮﺩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ :ﻫﺸﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ.
ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺍﺱ .ﺷﺎﺭﻣﺎ ،ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺗﻴﻤﻮﺭﺍﺯﻑ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺜﻢ ﭘﻮﺭﺍﻓﻀﻞ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ- .
 ۲۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۷-۶۰-۵ :
 -۳۴۲ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ :ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺣﻖﻭﺭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻧـﻪ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۱-۱۰-۸ :
 -۳۴۳ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ )ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎﭘﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻘﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺭﻭﺍﻧﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۰۸۶-۷ :
 -۳۴۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ.
ﺭﺍﺟﺮ ﺩﺍﺱ ﻭﻳﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺍﻋﺮﺍﺑﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘـﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻬﺎﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۱۰۰۰ /

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۶۴-۶۲۶۹-۲۳-۰

 -۳۴۵ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺁﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩﺁﺳﻤﻴﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۹-۲۶-۳ :
ﺣﻘﻮق
۳۴۰

 -۳۴۶ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﻮﺭﺗﮕﺮﺍ ﻭ ﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻏﻔﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۳۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۳۹-۰ :
 -۳۴۷ﺑﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺗﻄﻴﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۶-۹۶-۰ :
 -۳۴۸ﻣﺘﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ = .A level and as level law
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻫﺎﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﺭﻓﻴﻌـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۹۵-۰ :
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۴۱

 -۳۴۹ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺎﻋﺪﻭﻛﻴﻞ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ۵۱۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۵۶-۷ :

 -۳۵۰ﺑﻮﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ )ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻣﻴـﺎﻥ
ﺭﺷﺘﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻭﺣﺸﻲ.(... ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۴۰-۶ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۳۵۱ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ.
ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﻧﺲ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۵۷-۰۵-۰ :

 -۳۵۲ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﻜﻠﻮ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۴-۱ :

 -۳۵۳ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ.
ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۶-۵ :

۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۲۱-۹

 -۳۵۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﻋـﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ،ﺁﻳـﻴﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ
ﺁﻥ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ...
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪﺑﺎﺯﻗﻠﻌﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۱۸۸ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۳۴-۳ :
 -۳۵۹ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ،ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﻴﻚ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪﺑﺎﺯﻗﻠﻌﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۳۶-۳ :
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۴۳

ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و اداري
۳۴۲

 -۳۵۴ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻕ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺣﺴﻦﻧﮋﺍﺩﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠـﺪ ۴۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۰۹۵-۹ :

 -۳۵۵ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻫﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺩﻛﺘـﺮ ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ
ﻣﻮﺗﻤﻨﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻳﮋﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺴﺎ ﺣﻤﺪﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۱۹-۲ :

 -۳۶۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪﺑﺎﺯﻗﻠﻌﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﻣﺠﺪ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۵۸-۵ :
 -۳۶۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺁﻳـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﻨﻔﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ،ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻄﻠﺐ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۲۲۶ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۲۹-۵ :
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎر ،رﻓﺎه و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۴۴

 -۳۵۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۰۵-۹ :

 -۳۶۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ
ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﻱ ،ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺟﻮﺍﺩ ﺻﻔﺎﺋﻲﻣﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۲۶-۴ :

 -۳۵۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ :ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻔﻴﻌﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪﺑﺎﺯﻗﻠﻌـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۳۵۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۶۳ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ ﻛﺸـﻮﺭ
....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻣﻘﺮﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۰۲-۸ :
 -۳۶۴ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧﻀـﻤﺎﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﻴﻜـﺎﺭﻱ،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۵۹-۲ :

 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۸-۹ :

 -۳۷۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻕ  -ﺣﻘﻮﻕ ﺟـﺰﺍ ﻛـﺪ
).(۲۱۱۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۰۴-۰ :

ﺣﻘﻮق ﺟﺰا
۳۴۵

 -۳۶۵ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ :ﻛﺪ  - B2ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺻﻐﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۰-۱ :

 -۳۶۶ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.
ﻋﻠﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷـﻠﻔﻴﻦ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۳۳۲-۵ :
 -۳۶۷ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎﻣﺒﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۲۵-۳ :
 -۳۶۸ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎﻣﺒﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۲۶-۰ :

 -۳۶۹ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﺭﻭﻳﺎ ﻋﺴﮕﺮﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۵-۸ :

 -۳۷۰ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ).(۱
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﻜﻠﻮ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /

 -۳۷۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷـﺎﻣﺒﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۷۲-۷ :

 -۳۷۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﻦ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸۷-۴-۳ :
 -۳۷۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ .۱۳۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎﻣﺒﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۱۳-۰ :
 -۳۷۵ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱/۲/۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۲۹۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۵-۷ :
 -۳۷۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱/۲/۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۳۰۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۵-۷ :
 -۳۷۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ....
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻧﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۶۲-۲ :
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 -۳۷۸ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ 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 ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۱-۹ :
 -۳۷۹ﻣﺒﺴﻮﻁ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ ) ۱۳۹۲ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺨﺴﺖ( ﺣﻘـﻮﻕ ﺟـﺰﺍﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ "ﻛﻠﻴﺎﺕ".
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺪﺍﻟﺘﺨﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۶۹-۷ :

 -۳۸۰ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﺩﻳﻦ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ(.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻄﺎﺷﻨﻪ ،ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﺮﺷﻴﺪﻱﺭﺍﺩ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻧﺠـﺎﺩﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺳـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۳۰-۷ :
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۳۸۱ﺁﻳﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺧﺠﺴﺘﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۸۵-۲ :

 -۳۸۲ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻖ )ﺧﻮﺩﺩﺍﺩﮔﺮﻱ(.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺟﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۳۷۲-۱ :
 -۳۸۳ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۶۱-۵ :

 -۳۸۴ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻧﮋﺍﺩ ،ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑـﺎﻗﺮﻱﺗـﻮﻓﻴﻘﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺣـﺎﺝﺣﺴـﻴﻨﻲ،

ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۳۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۰۳۷-۷ :

 -۳۸۵ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﻼﺳﺮﻟﻮ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۰-۴ :

 -۳۸۶ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ  :۷ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻴﻦ )) (۲ﻭﺩﻳﻌﻪ ،ﻋﺎﺭﻳﻪ ،ﻭﻛﺎﻟﺖ ،ﺿﻤﺎﻥ ،ﺣﻮﺍﻟﻪ ،ﻛﻔﺎﻟﺖ ﻭ
ﺭﻫﻦ(.
ﺷﻜﺮﺍﻟﻪ ﻧﻴﻜﻮﻧﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۵۰-۵ :

 -۳۸۷ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻜﺮﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۷۹-۶ :

 -۳۸۸ﺩﻋﻮﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻭ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻱ ﻭ
ﺗﻔﺮﻳﻂ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺯﻳﻨﺎﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻖﭘﺮﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﭘﻴﻤـﺎﻥ ﺭﺳـﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼـﺮﺍﻍ
ﺩﺍﻧﺶ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۵۵-۶۶-۶ :
 -۳۸۹ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۱۷-۲ :
 -۳۹۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴـﺒﻲ :ﺑـﺎ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗـﺎﺕ ﺑـﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ....
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺁﺫﺭﺑـﺎﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۲۵-۷ :
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 -۳۹۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۲۳-۳ :
 -۳۹۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺘﭽﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۲۳-۳ :
 -۳۹۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺑﻬﺮﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺎﻕﺩﺭﻩ ،ﻋﻠـﻲﻣﺤﻤـﺪ ﺭﻣﻀـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺠﺪ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۶۰-۸ :

 -۳۹۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﻦ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸-۷۲-۹ :
 -۳۹۵ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻧﻀـﻤﺎﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺣـﻮﺍﻝ ،ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣـﻮﺭ ﺣﺴـﺒﻲ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺎﺭﻓﻪ ﻣﺪﻧﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ،ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﺎﺟﻴـﻚ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۲۶-۴ :
 -۳۹۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ،ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ  ،۲/۶/۱۳۸۲ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ :ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﺕ ،ﺳﻔﺘﻪ ﻭ
ﭼﻚ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۱۲-۷ :
 -۳۹۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻭ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ،ﻣﺠـﺪ- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۳۵-۶

 -۳۹۸ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۶۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۹-۵ :
 -۳۹۹ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۶۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۹-۵ :
 -۴۰۰ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺀ ﺳﺒﺰ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۵۰-۳ :
 -۴۰۱ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺀ ﺳﺒﺰ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۵۰-۳ :

 -۴۰۲ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻖﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭﻱ "ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻖﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ".
ﺩﻝﺍﻓﺮﻭﺯ ﺑﻬﻨﺎﻡﻓﺮﻳﺪ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺭﺑﻴﻌﺎ ﺍﺳﻜﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ- .
 ۲۱۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۳۶-۹ :

 -۴۰۳ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ.
ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎﻥ ،ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳـﻠﻴﻤﻴﺎﻥ  -.ﻳـﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۱۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۱۹-۴ :

 -۴۰۴ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ) ،(۷ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻴﻦ )) (۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(.
ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻌﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺼـﺮ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۴۰-۲ :
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 -۴۰۵ﻣﺘﻮﻥ ﻓﻘﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻳﺒﺎﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۸۰-۲ :

 -۴۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ  :۶ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ،ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ،
ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﺧﺒﺮﻱ.... ،
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲﻓﻴﺾﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۱۳۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۶۵-۱ :

 -۴۰۷ﻣﺤﺸﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﻣﺼـﻮﺏ  :۱/۱۲/۱۳۹۱ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ.....
ﺭﺍﻣﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻊ ،ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻼﺷـﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣﻴـﺪﻭﺍﺭ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۹۳-۶-۰ :
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻓﻀﻠﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺗﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠـﺪ ۳۲۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۵۸-۱ :
 -۴۱۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘـﻼﺏ )ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭﻛﻴﻔﺮﻱ( ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ....
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺭﺿﺎ ﺑﻮﻻﻏﻲ ،ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺟﻤﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۴۲-۸ :
 -۴۱۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ )ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ( ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣـﺪﻧﻲ
ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ....
ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺘﭽﻲ ﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۵۳-۰ :
 -۴۱۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ :ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﺼﻮﺏ  ۲۵/۱/۱۳۸۸ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪﺑﺎﺯﻗﻠﻌﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۱۶۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۵۲-۷ :

۳۴۷

 -۴۰۸ﺁﻧﭽﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻬﺪﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۹۱-۲ :

 -۴۰۹ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ :ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍ.
ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۵۴-۳ :

 -۴۱۰ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﻛـﺎﻭﻩ ﺍﺑــﺮﺍﻫﻴﻢﭘﻮﺭﺗـﺎﺯﻩﻛﻨــﺪ  -.ﻗــﻢ :ﺑﺨﺸـﺎﻳﺶ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۳-۲ :

 -۴۱۱ﻓﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ....

 -۴۱۵ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ )ﻗﻀﺎﺋﻲ( ﺑﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ :ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ....
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠـﺪ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۶۸-۴ :

 -۴۱۶ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ :ﻣﺤﺸﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ۱ﺍﻟﻲ  ۳۰۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺫﻛﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ  ۲ﻭ .۳
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﺳﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻳﻨﺐ ﺁﺫﺭﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ ۳۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۶۷-۵-۸ :

 -۴۱۷ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭ ﻋﺎﻣﻪ.
ﻛﺎﻭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﭘﻮﺭﺗﺎﺯﻩﻛﻨﺪ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۴-۹ :
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 -۴۱۸ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻮﺣﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۰۸۷-۴ :
ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
۳۴۹

 -۴۱۹ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﺎﺧﺮ ﻗﻀـﺎﻳﻲ :ﺍﻟـﺰﺍﻡ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳـﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱﻫﻤﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ۳۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۴۱-۴ :
اداره ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۸۴۹۶-۶۱-۱
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۳۶۲

 -۴۲۴ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺗﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﻴﻤﺎ ﺷـﻬﺮﻛﻲﻗـﺪﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳـﺎﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۶-۵۸-۷ :

 -۴۲۵ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻥ.
ﻟﻴﻼ ﺩﺷﻤﻨﮕﻴﺮ ،ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺁﺭﺵ ﺭﺷـﻴﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻨـﺪﻩﭘـﮋﻭﻩ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۵-۰۷-۹ :

۳۵۱

 -۴۲۰ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ )ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﺭﺿﺎ ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻋﺼـﺮ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۳۹-۶ :

 -۴۲۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺮﺯﻩﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷـﻴﺪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻛـﺎﺩﻣﻲ- .
 ۱۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۰۹-۹-۴ :

 -۴۲۶ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻦ ،ﻧﺎﺩﺭ ﺻﺎﺣﺐ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲﻣﻴﻤﻨـﺪ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﻠﻤﺎﻧﺰﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ:
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۵۵-۵ :

 -۴۲۷ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻦ ،ﻧﺎﺩﺭ ﺻﺎﺣﺐ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲﻣﻴﻤﻨـﺪ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﻠﻤﺎﻧﺰﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ:
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۷۰ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۵۳-۱ :
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

اداره اﻣﻮر ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ
۳۵۲

 -۴۲۲ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  ۱۳۹۱ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ- .
 ۲۶۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۵۵-۱ :
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۵

 -۴۲۳ﻫﻨﺮ ﺭﺯﻡ.
ﺳﻮﻥﺯﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﺳـﻤﻴﺮﺍ ﺍﻧـﻮﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺜﻠـﺚ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۲۸ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫـﺎﻱ ﺻـﻨﻌﺘﻲ
)ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ(.
ﺯﻳﻨﺐ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩﻩﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۴۲-۴۰-۵ :

 -۴۲۹ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ )ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ(.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻛﻤﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻣﻮﺳـﻮﻱ ۲۲۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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 -۴۳۰ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳﻔﻴﺮ :ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲﻫـﺎﻱ
ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻤﻴﻌﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼـﺎﻟﺶ۴۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۲۲-۶۷-۵ :

 -۴۳۱ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺭﺍﺳﺘﻲﻛﻮﺷﻜﻘﺎﺿﻲ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳﺰﺩ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۲۰-۰ :

 -۴۳۲ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻣﺪﺍﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۳۷۰-۰ :

 -۴۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ  -ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ
ﻫﻮﺍ )ﻛﺪ .(۲۳۴۶
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۳-۹ :

 -۴۳۴ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ۱۶ :ﺗـﺎ  ۱۸ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎﻩ
ﺳﺎﻝ  ،۱۳۹۲ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍﺯﻱ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۶-۰۹-۲ :
 -۴۳۵ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺮﺍﻳﻢ.
ﻭﻟﻲﺍﷲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺻﺎﻟﺢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۴۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۵۶۱-۵ :
ﺟﺮﻣﺸﻨﺎﺳﻲ

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۵۸-۹ :

 -۴۳۷ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﻥﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۹-۶ :
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۴۳۸ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﺰﺭﮔﭙﻮﺭﮔﻨﺠﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻣﻘﺪﻣﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﻋﺰﺕﭘـﻮﺭ -.
ﻛﺮﺝ :ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۷-۱۴-۰ :

 -۴۳۹ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼﻕ.
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺍﺷﻜﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﮔﺴﺘﺮ ۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۵۴-۰-۱ :
 -۴۴۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﺩﻳﻦ ،ﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ.
ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﺭﻳﻨﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﺖﺧﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۳۳۸-۸ :
 -۴۴۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ۹۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۴۱۶-۸ :

 -۴۴۲ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻭﻻﻳﺖﺍﻟﻪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲﻛﻠﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋـﻮﺽ ﻟﻄﻴﻔـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺰﻛﻴـﻪ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۷۱-۳۲-۱ :

۳۶۴

 -۴۳۶ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎﻣﺒﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .

 -۴۴۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
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)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۹-۳ :
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه
۳۷۱

 -۴۴۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺩﺭﺧﺸﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪﻩ ﺿﺎﻣﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺻﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ :ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﻨﺎ.
  ۱۰۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۲-۱۹-۷ :

 -۴۴۵ﺍﻣﻜﺎﻥﺳﻨﺠﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۴۰-۴ :

 -۴۴۶ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻳﻚ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ.
ﭘﺎﻭﻝ ﭘﻴﺘﺰﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺍﻫﺮ :ﺍﺻـﻐﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑـﺎﺩﻱ ۳۷۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۳۱۴-۰ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۲۰۵۰-۳-۵

 -۴۵۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻋﻠـﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  -ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺪ ).(۲۱۲۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۰۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۰-۹ :

 -۴۵۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ
ﻛﺪ ).(۲۱۲۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۱-۶ :

 -۴۵۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
)ﻛﺪ .(۲۱۲۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤـﺎﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ
ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۶-۱ :

 -۴۴۷ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ.
ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺳــﺎﻛﻲ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۹-۰۸۶-۲ :

 -۴۵۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺪ ).(۲۱۲۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۰۸-۸ :

 -۴۴۸ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺳﻴﻨﺘﻴﺎ ﻟﺸﻴﻦ ،ﺟﻮﻟﻴﻦ ﭘﻮﻻﻙ ،ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺭﺍﻳﮕﻠـﻮﺙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺷـﻢ ﻓـﺮﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۱۵۰-۱ :

 -۴۵۴ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﺴﻦﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ۷۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۸۵۷-۹ :

 -۴۴۹ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﻢﺷﻨﻮﺍ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻭ
ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ(.
ﮔﻴﺘﺎ ﻣﻮﻟﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺟﺎﻡ ﺟـﻢ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۵۵ﻣﻌﻠﻢﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻛﺮﻥ ﻛﺎﺗﺎﻓﻴﺎﮊ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۹-۱

ﭘﻮﺷﺎك و آراﻳﺶ ﺷﺨﺼﻲ
۳۹۱

 -۴۵۶ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻠﻢ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۱۲-۵ :

 -۴۶۱ﻟﺒﺎﺱ ﻟﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﻠﻲ :ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﺍﻳﻼﻡ ﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ.
ﻋﻴﺴﻲ ﻗﺎﺋﺪﺭﺣﻤﺖ  -.ﻗﻢ :ﻣﻄﻴﻊ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۷-۱۰-۲ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

 -۴۵۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۴-۸ :
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۴۵۸ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ(.
ﺳﻴﺪﺍﻛﺒﺮ ﺯﻫﺮﺍﻳﻲ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺳﺎﻃﻌﻲ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺍﺗﻲ ،ﭘﻮﻳﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﻬـﻴﻼ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﺗﺢ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۷۶-۲۸-۸ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ
۳۷۵

۳۹۸

 -۴۶۲ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﺰﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲﮔـﺰﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻛﻨﻜـﺎﺵ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۱۶۸-۵ :
 -۴۶۳ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪﻱ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ(.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﭘﮕﺎﻩ ﺧﺪﻳﺶ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺟﻌﻔـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺎﺯﻳـﺎﺭ ۷۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۷۶-۹۷-۹ :

 -۴۶۴ﺩﻝﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺁﺩﺍﺏ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯ.
ﺟﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۴۵-۶ :

 -۴۵۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ۴ﻛﺮﺝ ﺳـﺎﻝ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  :۹۳ - ۹۴ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺑﺘﻮﻝ ﺷﻴﺮﻗﺎﺿﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻣﻬﺮﻋﻠﻲ ،ﺭﺣﻴﻢ ﺣﺬﺭﺧﺎﻧﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۷۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۷-۱۸-۸ :

 -۴۶۵ﻗﺼﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺸﻮﻧﻮ ) ۳۵ﻗﺼﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ  ۶۳ﺭﻭﺍﻳﺖ(.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺟﻬﺎﺯﻱ  -.ﻛﺮﻣﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۸-۲-۷ :

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارﺗﺒﺎط از راه دور

زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ

۳۸۴

 -۴۶۰ﺭﺳﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﭙﻬﺮﻱ ،ﺍﺳﺤﻖ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۴۷-۰ :

 ۰ﻓﺎ ۴

 -۴۶۶ﭘﻨﺞ ﺑﺤﺚ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺳﺎﺟﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠـﻚ ﻣﻌﻠـﻢ ﺳـﺎﺟﺪﻱ  ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۰۸-۶۳-۰ :
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 -۴۶۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۸۸۵-۶ :

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۰

472-The study of language.

 -. George Yuleﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۴۶۸ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺁﻣﻮﺯ )ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ(.
ﻋﻠﻲﻓﺮﻳﺪ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ ،ﻧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۸-۵ :

473-A practical course of English phonetics and phonology.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳــﻤﺖ( ۱۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۴۹۵-۳ :
واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۳

واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۴

 -۴۶۹ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ :ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭼﻬﻞﻭﭘﻨﺞ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣـﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﺻـﻄﻼﺡ
ﺩﻳﻨﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﻛﻼﻣﻲ ،ﺭﻳﺎﺿﻲ  :...ﺳﻒ  -ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺧﺪﻳﻮ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺪﺭﺱﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﻳـﺎﻥ،
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺯﻳﻨﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ)ﻉ( ۵۷۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۷-۵۳۸-۰ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

 -۴۷۴ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺸﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻠﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﺯﺍﺩﻩﻣﻴﺒﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ۳۶۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۸۵۱-۱ :

 -۴۷۵ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۳۵-۹ :

 ۵ﻓﺎ ۴

 -۴۷۰ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺻﺮﻑ.
ﻭﻳﺪﺍ ﺷﻘﺎﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻟﺸﻜﺮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۱۷۳-۴ :
ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۹ﻓﺎ ۴

 -۴۷۱ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻳﺶ ﻟﻮﺭﺍﻳﻲ :ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﮔﻮﻧﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺣﺴﻨﻜﺪﺭﻱ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻼ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۶۷-۹-۶ :

 -۴۷۶ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﻻﻧﮕﻤـﻦ =
.American English
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻃﻠﻮﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ- .
 ۵۲۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۴۴۱-۴ :
Longman handy learner's dictionary of

 -۴۷۷ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ )ﺭﺷﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(.
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻓﺸﻴﻦﻓﺮ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﭘﻴـﺎﻡ ﻧـﻮﺭ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۷۲-۷ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۵

 -۴۷۸ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) ۱ﻭ .(۲
ﺣﺴﻦ ﺑﻠﻨﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﺭﺍﺣﻠﻪ ﺩﺳﺘﻤﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ- .
 ۳۶۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۴۰-۱

 -۴۷۹ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۳۴-۹ :
 -۴۸۰ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۳۴-۹ :

 -۴۸۶ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۸۷ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

 -۴۸۱ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۳۴-۹ :

 -۴۸۸ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

 -۴۸۲ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ .۱
ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﻲﻫﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺗﻲ ﺯﻫـﺪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۰-۶۳-۵ :

 -۴۸۹ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺸﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

 -۴۸۳ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۸۴ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻳﻜـﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۸۵ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

 -۴۹۰ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۱ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۲ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﻧﻬـﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۴۹۳ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺩﻫـﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۴ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۵ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۶ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۷ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸــﺮﻭﺍﻥ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻳﻜﺼــﺪ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۸ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۴۹۹ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸــﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻳﻜﺼــﺪ ﻭ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳

 -۵۰۰ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺪﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۱ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺠﺪﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

 -۵۰۲ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۳ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺘﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۴ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۵ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۶ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
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ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۷ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۸ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۰۹ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :
 -۵۱۰ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :
 -۵۱۴ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :
 -۵۱۵ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :
516-Grammar friends 2.

 -. Tim Wardﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

.Academic readingsِ -۵۱۷
ﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎﻟﻲﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻧﺒﻴﻪ ﻓﻴﻠـﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺟـﻮﻫﺮ ﺣﻴـﺎﺕ ۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۵۵-۸۷-۰ :

 -۵۱۸ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ).(۱
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺿﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۶۸-۰ :

 -۵۱۱ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

 -۵۱۹ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻃﻠــﻮﻉ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕــﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧــﻪ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۱۵۸-۱ :

 -۵۱۲ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :

 -۵۲۰ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻳﺪﺍﷲ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۷۴-۶ :

 -۵۱۳ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .

 -۵۲۱ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ )) (۱ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ(.
ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۰-۲ :

 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۹۹-۴ :

 -۵۲۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ = .An introduction to Law
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﻠﺢﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۴۶-۸ :

 -۵۲۳ﺭﺍﻳــﺞﺗــﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤــﺎﺕ ﺯﺑــﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ =
.language
ﺷﺮﺍﺭﻩ ﺩﻟﺸﺎﺩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۱-۵۴-۸ :

 -۵۲۹ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ،
ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۶-۴ :

The most current of English

 -۵۲۴ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ) (۴ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ) (۶ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻥﺍﺳﻔﻬﻼﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۵۲۵ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ :ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣـﺚ،
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۳-۳ :

 -۵۲۶ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۱-۹ :

 -۵۳۰ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  ۱ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۸-۸ :

 -۵۳۱ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣـﺚ،
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۴-۰ :

 -۵۳۲ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۷-۱ :

 -۵۲۷ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ( :ﻛﺪ  - S4ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺸﻬﺪﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۲-۵ :

 -۵۳۳ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ  MBAﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ
ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۹-۵ :

 -۵۲۸ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....

 -۵۳۴ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ
ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
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ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۰-۱ :

 -۵۳۵ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :ﻛﺪ .MBA - E3
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۵-۷ :

 -۵۳۶ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۵-۷ :

 -۵۳۷ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ،
ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۳۲-۶ :

 -۵۳۸ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﻭﻳﮋﻩ ﻓﻘﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ( :ﻛﺪ  - R3ﻓﻘﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺸﻬﺪﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۶۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۹۶-۰ :
 -۵۳۹ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺯﻳﺮ ﺫﺭﻩﺑﻴﻦ :ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺯﺑـﺎﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﺍﺭﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ) ۷ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ(....
ﺍﻟﻨﺎﺯ ﻳﻮﺳﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﻱ ،ﻫﺎﺩﻱ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۱۷۱-۱ :

 -۵۴۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺪ ).(۲۸۰۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ
ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۱۷۸-۴

 -۵۴۱ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺮﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ  (Grammar in useﻭﻳﮋﻩ ﻛﻠﻴﻪ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ....
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﮋﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۷۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۹۷-۱ :
 -۵۴۲ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۰-۰ :
 -۵۴۳ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۰-۰ :
 -۵۴۴ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۰-۰ :
 -۵۴۵ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۰-۰ :
 -۵۴۶ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۰-۰ :
 -۵۴۷ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۰-۰ :

 -۵۴۸ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ) :(۲ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒـﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۷۴-۱ :

 -۵۴۹ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺘﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ).A level and as level law = (۲
ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥﺍﺳﻘﻬﻼﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۷۹-۶ :

 -۵۵۰ﻣﺘﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻪ )ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ(.
ﺳﺎﻳﺒﺎ ﭘﻮﺭﻧﻮﺭﻭﺯ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۸-۷ :

 -۵۵۱ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻤﺮﺯﺭﻳﻦ ﻭﻳﮋﻩ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡﻧﻮﺭ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻧﺎﺩﺭ ﺗﺎﺭﻱﺑﺮﺍﺯﻳﻦ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻗﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۱-۱۸-۵ :

 -۵۵۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۳-۴ :

 -۵۵۳ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻧﻴﻠــﻮﻓﺮ ﻧﻴﻜــﺮﺍﻡ  -.ﺍﺻــﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴــﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۶۹-۷ :

 -۵۵۴ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ  ۵۰۴ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳـﺎﺯﻱ ﺫﻫﻨـﻲ )ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ -
ﺩﻛﺘﺮﻱ(.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۲۰۰-۶ :

555-English for the students of mechanization and mechanics of
agricultural machinery.

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺳﻢﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۸۳۸-۸ :
556-English for the students of physical education & sport science.

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﺑﺎﺑﻚ ﺩﺑﻴﺮ ،ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۱۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۲۵۶-۰ :
557-English for the students of preschool and primary education.

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﻮﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۵۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۲۲۲-۹ :
558-Idioms and metaphorical expressions in translation.

ﻏﻔﺎﺭ ﺗﺠﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۹۱۲-۵ :

559-Let's find it.

 -. Marjan Ahmadi, Mojtaba Chaichiﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺷـﺘﻴﺎﻕ ﻧـﻮﺭ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۵-۰۰۰-۸ :

560-LETS tactics for listening.

ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺮﻗﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻄﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۳-۰۴-۵ :

561-Menschen Deutsch als fremdsp rache kursbuch A 1.1.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)Simple prose texts.ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۵۶۲.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻫﻠﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﻳﻲﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht .-
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۲۶۹-۰

563-Top notch 1: teacher's edition and lesson planner.

 -. Joan Saslow, Allen Ascherﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۳-۲۴۷۰۲۸-۴ :
564-Top notch 2: teacher's edition and lesson planner.

 -. Joan Saslow, Allen Ascherﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۳-۲۴۷۰۵۴-۳ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۳۸

 -۵۶۵ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻔﺮ :ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻭﺣﻴﺪﻣﻬﺮ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻧﺎﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲﺩﺍﺭﻳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ.
  ۳۶۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۸۷-۳ :
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ
۴۹۲

 -۵۶۶ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺭﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۳۶-۰ :

 -۵۶۷ﻋﺮﺑﻲ  ۱ﺻﺮﻑ ﻭ ﻧﺤﻮ :ﻛﺪ  - S2ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻫﺮﻩﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۰-۱ :
 -۵۶۸ﻋﺮﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻏﺰﺍﻝ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖﺳﭙﻬﺮﻱ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﺑﻬـﺎﺭﻩ
ﺍﻣﻴﻦﺗﺮﺍﺑﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺿﻴﺎﺋﻲ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻴﻠﻲ ﺳـﺒﺰ  ۴۴۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۶-۶۷-۸ :

 -۵۶۹ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﻲ ،ﻋﺮﺑﻲ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻧـﻮﺭ ﺍﻣﻴـﺪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۳-۶

 -۵۷۰ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻧـﻮﺭ ﺍﻣﻴـﺪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۰-۴-۳ :
 -۵۷۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﻲ  -ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎﻧﺲﻭﺭ
).(A dictionary of modern written Arabic
ﺁﺫﺭﺗﺎﺵ ﺁﺫﺭﻧﻮﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۱۲۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۴۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۲۳۶-۰ :

 -۵۷۲ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻴﻢﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ) ۱۳۹۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ،ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻤﻴﻪ ﺣﺴﻨﻌﻠﻴﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﻦﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶ،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۴۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۵-۰۶-۵ :
زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال آﺳﻴﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ و دراوﻳﺪي
۴۹۴

 -۵۷۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﻛﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻲ  -ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻗﺪﻳﺮ ﮔﻠﻜﺎﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۸۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۵۱-۳۱-۰ :

574-Yeni hitit 2 B1: yabancilar icin turkce calisma kitabi.

 -. N.Engin Uzunﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۵۷۵ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﺗﻤﻲ.
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﺩﻕﺣﺴﻨﻲ ،ﺟﻤﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻓﻀـﻠﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺧﺴـﺮﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﭘﻮﺭﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻴﺴﻮﻡ ۵۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۲۷-۵-۹ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۵۷۶ﻋﻠﻮﻡ ﻫﻔﺘﻢ )ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ  -ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ( ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۷-۷ :
 -۵۷۷ﻋﻠﻮﻡ ﻫﻔﺘﻢ )ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ  -ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ( ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۷-۷ :
 -۵۷۸ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ :ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺭﺣﻴﻢ ﻓﺮﺯﻳﻦ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸـﺎﻳﺶ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۰۴-۲ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۹

 -۵۷۹ﻫﺰﺍﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﻋﻠﻢ :ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ،ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻟﺴﻠﻲ ﺍﺳﺘﻴﻮﻧﺴﻦ ،ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺎﻳﺮﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺮ ﻧﻮ،
ﺁﺳــﻴﻢ ۵۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۸۸-۳ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۵۸۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ۲ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑـﺎ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﺎﺩﻩﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻮﺭﻱ ....
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺼـﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۰۷۳۲-۶ :

 -۵۸۱ﺟﺰﻭﻩ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۱ﻭ  :۲ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﻗﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۲-۶ :

 -۵۸۲ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۰۰-۷ :
 -۵۸۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟـﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۴-۶ :
 -۵۸۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟـﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۴-۶ :
 -۵۸۵ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟـﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۳-۹ :
 -۵۸۶ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟـﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۳-۹ :
 -۵۸۷ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟـﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۳-۹ :
 -۵۸۸ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟـﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۳-۹ :
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 -۵۸۹ﺭﻳﺎﺿﻲ )ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  -ﻋﺪﺩﻱ( ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐﭘﻮﺭ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺮﺯﮔﺮﻱ ،ﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۷۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۰۲۸-۵ :

 -۵۹۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﻛﺘﺎﺏ ﺳـﻮﻡ( ﻣﺒﺎﺣـﺚ:
ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺸﺘﻖ ،ﻧﺎﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ،ﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺧﻂ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ....
ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۴۳-۴ :

 -۵۹۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﻛﺘﺎﺏ ﺳـﻮﻡ( ﻣﺒﺎﺣـﺚ:
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺸﺘﻖ .ﻟﮕﺎﺭﻳﺘﻢ .ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻭ ﺩﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻥ .ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۴۲-۷ :

 -۵۹۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺭﻳﺎﺿـﻲ  -ﺭﻳﺎﺿـﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ )ﻛﺪ .(۲۲۳۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۱۸۰-۷ :

 -۵۹۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ
)ﻛﺪ .(۲۲۳۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۱۸۱-۴ :

 -۵۹۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﺭﺱ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ )ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﻭ ﻓﻨﻲ( ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  ۱۳۸۰ﺗﺎ .۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۹-۱۹۳-۶ :

 -۵۹۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۳-۶ :
ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۵۹۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻔﺮﻳﻖ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۱۳-۲ :

 -۵۹۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻘﺴﻴﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۱۵-۶ :

 -۵۹۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﻤﻊ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۱۲-۵ :

 -۵۹۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺿﺮﺏ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۱۴-۹ :
آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۶۰۰ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ :ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ.
ﺟﻴﻤﺰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺭﺷﻚ ﺣﻤﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﺎﻃﻤﻲ.
  ۱۰۰۰ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۶۰۱.ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ :ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ.
ﺟﻴﻤﺰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺭﺷﻚ ﺣﻤﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓـﺎﻃﻤﻲ۶۰۰ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۵۵۷-۲
اﺟﺮام و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻤﺎوي
۵۲۳

 -۶۰۲ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎﻳﻲ ،ﺍﻳﺮﺝ ﭘﻮﻳﺎ  -.ﻛﺮﺝ :ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۷-۱۵-۷ :
 -۶۰۳ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ :ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ.
ﺟﻴﻤﺰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺭﺷﻚ ﺣﻤﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺎﻃﻤﻲ ۱۰۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۱۴-۲ :

 -۶۰۴ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝﮔﻴﺮﻱ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﻔﻴﻌﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ،
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۵۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۵۱-۶۲-۶ :
اﺣﺘﻤﺎﻻت و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي

 -۶۰۸ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦﻋﻤﺮ ﺻﻮﻓﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺼـﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦﻃﻮﺳـﻲ؛ ﺑـﻪﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ:
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺸﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۳۴۹-۰ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۶۰۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺪ ).(۲۲۳۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۰۹-۵ :

 -۶۱۰ﻓﻴﺰﻳﻚ .۱
ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺮﻣﺪﻱ ،ﻛﺒﺮﻱ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺳـﺮﻣﺪﻱ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۴۷۹-۶ :

۵۱۹

 -۶۰۵ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊﻫﺎ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺑﺮﻫــﺎﻧﻲﺣﻘﻴﻘــﻲ ،ﺍﺣﻤــﺪ ﭘﺎﺭﺳــﻴﺎﻥ ،ﺳــﻠﻄﺎﻥﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﺪﻭﻗﻲﺍﻟﻮﻧــﺪﻱ،
ﺳﻴﺪﻧﻈﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﺰﺕ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳـﻴﺎﻥ- .
 ۳۶۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۸۵-۰-۰ :
 -۶۰۶ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ(.
ﻋﺎﺩﻝ ﺁﺫﺭ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻮﻣﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳــﻤﺖ( ۴۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۳۹۹-۸ :
 -۶۰۷ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﺮﺗﺎﺵ ،ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺣﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۸۵-۸ :

 -۶۱۱ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻣﺠﺪﻱ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻬﺮﻭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۰۲۷-۸ :

 -۶۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۱-۸ :

 -۶۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۹-۵ :
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ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪات
۵۳۱

 -۶۱۴ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺍﺩﻳﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۷-۱۲-۶ :
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۶۱۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۱۱-۹ :
 -۶۱۶ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۱۷ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۱۸ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۱۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۲۰ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۲۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲

ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۲۲ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۲۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۶۲۴ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۶۲۵ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۶۲۶ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۶۲۷ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۶۲۸ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۶۲۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
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 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۶۳۰ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۸۱-۳ :
 -۶۳۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :
 -۶۳۲ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۰۹-۱

 -۶۳۸ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۰۹-۱ :
 -۶۳۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۰۹-۱ :
 -۶۴۰ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۰۹-۱ :

 -۶۳۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :

 -۶۴۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﻤﻴﺎ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻮﺷﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۷۱-۱ :

 -۶۳۴ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :

 -۶۴۲ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﺳـﻴﻨﺘﻴﻚ ﻭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫـﺎﻱ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﻳـﮋﻩ:
ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺧﺪﺍﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۰-۷ :

 -۶۳۵ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۰۹-۱ :
 -۶۳۶ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۰۹-۱ :
 -۶۳۷ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۴۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ(.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻮﺷـﺨﻮﺍﻥ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۹۵-۲۲-۹ :

 -۶۴۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۰-۱ :
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ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ

ﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮي و ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۴۱

۵۴۶

 -۶۴۵ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮﺭ ﺩﻭ ﺟﻠﺪﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﭘﻮﺭﻣﻘﺪﻡ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺳﻔﻨﺪﻓﺮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺯ ﺭﺿﻮﺍﻥ ۴۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۳۴-۰۶-۹ :

 -۶۵۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۳-۵ :
ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ

 -۶۴۶ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮﺭ ﺩﻭ ﺟﻠﺪﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﭘﻮﺭﻣﻘﺪﻡ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺳﻔﻨﺪﻓﺮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺯ ﺭﺿﻮﺍﻥ ۵۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۳۴-۰۶-۹ :

 -۶۴۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۱-۱ :
ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد

۵۴۷

 -۶۵۱ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺯﻫﺮﻩ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺒﺎﺭﻱ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۵۴-۰۱-۲ :

 -۶۵۲ﻣﺎﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ( )ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ( ﻭﻳــﮋﻩﻱ ﺭﺷــﺘﻪﻫــﺎﻱ؛ ﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻲ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﺳــﻢﺷﻨﺎﺳــﻲ ،ﺷــﻴﻤﻲﺩﺍﺭﻭﻳــﻲ،
ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ....
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻛﺒﺮﻱﻣﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺑﺮﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ۳۳۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۸۰-۳ :

۵۴۲

 -۶۴۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۲-۸ :

 -۶۵۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﺷـﻴﻤﻲ ﺁﻟـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۸-۰ :

ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

۵۴۳

۵۵۱

 -۶۴۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۹-۷ :

 -۶۵۴ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻓﺎﻃﻤﻲﺩﻫـﺞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺷـﺪ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۳۸-۰ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﻣﻴﻜﺮبﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۶۵۵ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻛﺮﺑﺎﺳﻴﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۳۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۷-۰۷-۲ :

 -۶۵۶ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﭘﺎﺭﻓﻴﺖ ،ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺷﺮﻑ ﺗﺮﻛﻴﺎﻥ  -.ﻫﻤـﺪﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻮﻋﻠﻲ
ﺳﻴﻨﺎ ۴۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۸-۱۶۲-۴ :

 -۶۵۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۸۶-۳ :
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۴

 -۶۵۸ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ  ۱۳۶۲ﺗـﺎ ،۱۳۸۹
 ،PhDﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻧﻮﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ۲۲۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۰۴-۹ :

 -۶۵۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻛﺪ ).(۲۲۲۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۲-۳ :

 -۶۶۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۸-۲ :

۵۷۶

 -۶۶۱ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺎﻟﺐﺯﺍﺩﻩ ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۱۰-۷ :

 -۶۶۲ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻭﻳـﺮﻭﺱﺷﻨﺎﺳـﻲ ،ﻗـﺎﺭﭺﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨـﻲﺷﻨﺎﺳـﻲ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺗﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ( ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻫﻤﺮ.
ﻛﺴــﺮﻱ ﺣﻤــﺪﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﮔــﺮﻭﻩ ﺗــﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘــﺮ ﺧﻠﻴﻠــﻲ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۸۹-۶ :

 -۶۶۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۴-۴ :
ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

 -۶۶۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۹-۹ :

 -۶۶۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۶-۸ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/1ﺗﺎ 1393/6/6
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ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺗﻚ ﻟﭙﻪاﻳﻬﺎ
۵۸۴

۶۱۰

 -۶۶۶ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺭﻛﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۲۰-۸ :

 -۶۷۲ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻓﻴﺎﺿــﻲ ،ﺍﺭﺷــﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗــﻮﺍﻧﮕﺮﺍﻥ ۴۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۸-۶۳-۳ :

ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

 -۶۶۷ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺳﻤﻴﻪ ﻋـﺮﺏ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۴۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۰۸۱۴-۶ :

 -۶۶۸ﻣﺮﻳﺨﻲﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺟﻮﻭﺍﻧﻲﻓﺎﺑﺮﻳﺘﺴﻴﻮ ﺑﻴﻨﻴﺎﻣﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺪﻱ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﺯﻳـﺎﺭ ۱۸۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۳-۲۹-۶ :

 -۶۶۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۱-۲ :

 -۶۷۳ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻻﺩﻭﻳﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ :ﮊﻳـﻼ ﺩﺭﺧﺸـﺎﻧﻔﺮﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ
ﻣﺸﺘﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۸۴-۲ :

 -۶۷۴ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ :ﻭﻳﮋﻩ ﻱ :ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻫـﺎﻱ ﻭﻳـﮋﻩ،
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩﻱ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ.....
ﺻﺒﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﻣﺎﺋﺪﻩ ﭘﻮﺭﺣﺴﻴﻦ ،ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺩﻩﻧﺒﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۹۶-۴ :

 -۶۷۵ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.
ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﺍﺑﻦﺟﺰﻟﻪﺑﻐﺪﺍﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺷﺮﻑﺑﻦﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﺼﺤﺢ:
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﻧﮋﺍﺩ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴﮓﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ۲۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۸۳-۵ :

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
۵۹۸

 -۶۷۰ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺎﺷﻮﺭﻱ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒـﻪ ﮔﻴـﻞ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۶۶-۱۵-۷ :
اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت
۶۰۸

 -۶۷۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ ،ﺍﺻﻮﻝ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﭘﺘﻨﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻢﺧﻮﺍﻩ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣـﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﺎﻳﺶ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۵۶-۰۳-۵ :

 -۶۷۶ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﺧﺖ ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ :ﭘﺰﺷﻚ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺁﺫﺭ ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۴۸۴-۹ :

 -۶۷۷ﺩﺭﻉ ﺍﻟﺼﺤﻪ.
ﻣﺤﻤــﺪﻛﺎﻇﻢﺑــﻦﻣﺤﻤــﺪ ﻃﺒﻴــﺐﻃﻬﺮﺍﻧــﻲ؛ ﻣﺼــﺤﺢ :ﺣﻤﻴﺪﺍﻟــﻪ ﺍﻓﺮﺍﺳــﻴﺎﺑﻴﺎﻥ ،ﺯﻳﻨــﺐ
ﺭﺣﻴﻢﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﺻـﻔﻮﻱﺟﻮﺷـﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﻌـﻲ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۵۳-۸۴-۱ :
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 -۶۷۸ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﺎﻣﻠﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮﺻﺎﻟﺤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﻌـﻲ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۵۳-۸۸-۹ :

 -۶۷۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕﻫـﺎ ﻛـﻮﺯﻳﺮ
ﻭﺭﺍﺏ.
ﺍﻭﺩﺭﻱ ﺑﺮﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﻛﻪ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻴﺎﻥ ،ﺁﻟﻴﺲ ﺧﺎﭼﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ۲۵۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۳۸-۶ :

ﻣﺼﺤﺢ :ﺗﻮﻟﻲ ﺻﻔﺮﻱ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﺍﺧـﻮﺍﻥﻣﺨﺘـﺎﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﻌـﻲ ۲۶۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۵۳-۹۴-۰ :

 -۶۸۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۱-۰ :
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۶۸۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﻛـﺪ
).(۲۳۴۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۳-۲ :

 -۶۸۶ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ) :(IQBﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﺌﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ
 ۱۳۶۴ﺗﺎ  - PhD :۱۳۸۸ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ  -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺍﺻﻐﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺮﻭﻩ ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ- .
 ۴۱۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۴۹-۰ :

 -۶۸۱ﻃﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﺯ ﻛﻼﻡ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ )ﺹ( ،ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( ،ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿـﺎ )ﻉ( ﻭ
ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ )ﻉ(.
ﻣﺤﺴـﻦ ﺷـﻜﺮﻱﭘﻴﻨﻮﻧــﺪﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻧــﻮﺭ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۴۷-۰۰-۶ :

 -۶۸۷ﺟﻨﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ( ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻛـﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑـﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ،ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ....
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﺮﺩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲﻧﺴﺐ ،ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻛﺴـﺎﺋﻲﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔـﺮﻭﻩ ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ
ﺧﻠﻴﻠﻲ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۹۵-۷ :

 -۶۸۲ﻗﺮﺍﺑﺎﺩﻳﻦ.
ﺣﺴﻦﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﺷـﻔﺎﻳﻲﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻳﻮﺳـﻒ ﺑﻴـﮓﺑﺎﺑـﺎﭘﻮﺭ ،ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻮﺳﻮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۴۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۸۵-۹ :

 -۶۸۸ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ.
ﻣﺤﻤﺪﻛﺮﻳﻢ ﺧﺪﺍﭘﻨﺎﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺘﻮﻝ ﺍﺧﻮﻱﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۵۹۸-۵ :

 -۶۸۳ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ
)ﻧﻴﻜﺎﻥ(  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻗﻠﻢ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۶-۵۷-۰ :

 -۶۸۴ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻃﺐ.

 -۶۸۹ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥﺭﻳﺰ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱﺭﻭﺣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳــﻤﺖ( ۱۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۳۳۶-۹ :

 -۶۹۰ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥﺭﻳﺰ.
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺁﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۱۱-۲۷-۰ :

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

 -۶۹۱ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﻱ.
ﻓﺮﺍﻧﻚﺍﭺ .ﺍﺗﻴﻜﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴـﻴﻨﻲﭘﻮﻳـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۴۳۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۵۰-۳ :

 -۶۹۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۱-۱ :

۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۶۴-۶

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
۶۱۴

 -۶۹۲ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺪﻏﺬﺍ ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟ :ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﺯﻫﺮﻩ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ،ﻧﺪﺍ ﺭﺷﻴﺪﻱ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻧﺒـﻲﺍﻛـﺮﻡ ۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۷۶-۰-۶ :

 -۶۹۳ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ.
ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻮﺽﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﺪﻩﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﺿﻲﻣﻴﺮﺳﻌﻴﺪ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۷۰-۰-۷ :

 -۶۹۴ﻛﻬﻨﺴﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﺎﺩﺍﺏ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺁﻟﺰﺍﻳﻤﺮ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻛﻬﻨﺴﺎﻻﻥ.
ﻓﺮﻭﻍ ﺻﺒﺎ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻬﻔﺖ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۴-۴۵-۷ :

 -۶۹۵ﻻﻏﺮﻱ ﺑﺎ .NLP
ﻟﻴﻨﺰﻱ ﺍﮔﻨﺲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﻴﻦ ﺧﺎﻟﺼـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻨـﺎﺯ ﺧﺠﺴـﺘﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ
ﻧﻮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۹۱-۳ :

 -۶۹۶ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻟﻮﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑـﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /

 -۶۹۸ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ  :IQBﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺳﻲﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،ﺭﺿﺎ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﻴﺮﻱ ،ﻋﺒـﺎﺩﺍﷲ ﺷـﻴﺮﻱﻣﻠـﻚﺁﺑـﺎﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۸۷-۲ :

 -۶۹۹ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﻟﻢ :ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻴﺎﺣﺚ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﺑﻮﻳﻲﻣﻬﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ۲۴۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۳۴-۱ :
داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن
۶۱۵

 -۷۰۰ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۹-۱-۴ :

 -۷۰۱ﺭﺍﻳﺤﻪﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ.
ﺁﺭﺯﻭ ﺷﻴﺨﺎﻭﻧﺪﻱ ،ﻣﻬـﺮﻱ ﺣﻴـﺪﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۴۸-۵ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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 -۷۰۲ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ :ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺣﺸﺮﻩﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ.....
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺟﺐﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻠﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۷۴-۲ :

 -۷۰۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳـﻲ ) (SQPﻓﺎﺭﻣـﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻱ )ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺟﺐﻧﻴﺎ ،ﮔﻠﺮﺥ ﻓﺮﻧﺎﻡ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍﺷﺪﻱ ،ﺳﻬﻴﻼ ﻣﻴﺮﺟﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻓﻴﻀﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۵۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۹۳-۳ :

ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺁﻟـﻴﺲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺳـﺎ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۷-۶۹۸-۳ :
 -۷۰۹ﭘﻮﻛﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ.
ﺩﺍﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﻴﻠﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻤﺪﺍﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺻﻤﺪﺍﻧﻲﻓﺮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧـﺮﺟﺲ
ﻣﻮﺣﺪﻱﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺟﻤﻨـﺪ ،ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨـﺪ ،ﻧﺴـﻞ ﻓـﺮﺩﺍ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۶-۲۰۰-۴ :

 -۷۱۰ﭘﻴﺶ ﺑﺴﻮﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ :ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺯﻫﺮﻩ ﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻛﺘﻮﺱ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۲-۳۲-۵ :

 -۷۰۴ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻱ :ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ )ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﺳـﺎﺯﻱ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ.....
ﻣﻬــﺪﻱ ﺭﺟــﺐﻧﻴــﺎ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﮔــﺮﻭﻩ ﺗــﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘــﺮ ﺧﻠﻴﻠــﻲ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۹۲-۶ :

 -۷۱۱ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ.
ﻣﺘﻴﻮ ﻣﻚ ﻛﻲ ،ﺟﻔﺮﻱ ﻭﻭﺩ ،ﺟﻔﺮﻱ ﺑﺮﻧﺘﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮﺭ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻤﻌـﻪﭘـﻮﺭ،
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻧﺪﻭﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨـﺪ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۱۵-۰ :

 -۷۰۵ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺳﻨﮓ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺳﻨﮓ.
ﺁﻟﻴﺴﻮﻥ ﺗﺮﻭﻻﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﻠﺪﺍ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۰۳۰-۲ :

 -۷۱۲ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﺒﺪﻱ ﻭ ﻛﺒﺪ ﭼﺮﺏ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺳﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۶۷-۵ :

 -۷۰۶ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ.
ﺭﻳﻤﻮﻧﺪ ﺩﻛﺴﺘﺮﻩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺁﮔﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲﺗﺎﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻤﻦ.
  ۱۷۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸-۷۰-۵ :

 -۷۱۳ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻤﺼﺎﻡ ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻬﻔـﺖ.
  ۷۲ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۴-۴۷-۱ :

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
۶۱۶

 -۷۰۷ﺍﻃﻠﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺮﻳﻮﻃﻪ.
ﺟﻮﺭﺝﺩﻳﻮﻳﺪ ﭘﺮﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣـﺮﻳﻢ ﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘـﺎﺏ  ۱۲۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۱۴۷-۵ :
 -۷۰۸ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ.

 ۳۷ -۷۱۴ﻓﻜﺮ ﻏﻠﻂ ﻭ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ.
ﺭﺍﻳﺎﻥﻣﻚ ﻣﻮﻟﻴﻦ ،ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﮔـﻼﺭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﺎ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۷-۷۲۵-۶ :
 -۷۱۵ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ.
ﻣﺎﺷﺎﺀﺍﷲ ﻋﻘﻴﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﻧﺴﻞ ﻓـﺮﺩﺍ.
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  ۲۶۲ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۸۵۵-۰۰-۴ :

 -۷۱۶ﻓﻴﺘﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﺒﺪ :ﻫﻨﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ.
ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧـﺎ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۸۰-۲ :

 -۷۱۷ﻗﺎﺭﭺﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺭﭺﺷﻨﺎﺳﻲ( ﻭﻳﮋﻩﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻴﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻗﺎﺭﭺﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺍﻧﮕﻞﺷﻨﺎﺳﻲ....،
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۱۷۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۷۶-۶ :

 -۷۱۸ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺎﻣﻊ )ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮﮊﻱ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﺷﺎﺩﻱﺳﺎﺩﺍﺕ ﻧﻮﺍﺑﻲ ،ﻭﺣﻴﺪ ﻳﻮﻧﺴﻲ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺑﺎﺑﺎﻟﻮ ،ﻟﻴﻠـﻲ ﻋـﺎﻗﺒﺘﻲﻣﻠﻜـﻲ،
ﺻﻨﻢ ﺻﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻛﭽﻠﻜﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺟﻌﻔـﺮ ﻣﺠﻴـﺪﻱﺫﻭﺍﻟﺒﻨـﻴﻦ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۳۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۹۱-۹ :

 -۷۱۹ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺩﻣﻴﺰﺍﺩ.
ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍﻟﻴﻮﺕ ،ﻟﻮﺭﺍ ﺍﻝ .ﺍﺳﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻧﻮﺷﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺒﺰ.
  ۴۴۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۴-۳۲-۱ :

ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۶-۱ :

 -۷۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۷-۸ :

 -۷۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۸-۵ :

 -۷۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۷۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۹-۲ :

 -۷۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۰-۸ :

 -۷۲۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﻴﻤﺎ ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۱-۵ :

 -۷۲۰ﻛﻤﻚ ﭘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ.
ﺟﻮﺋﻞ ﺷﻮﺭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺠﻮﺩﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﺑـﺮﺕﺩﺑﻠﻴـﻮ ﺁﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺍﻧــﺪﻳﺶ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۹۹-۷۷-۶ :

 -۷۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻠﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺸـﺘﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۵-۲ :

 -۷۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۶۰ - .

 -۷۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۸ - .ﺹ- .
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ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۶-۹ :

 -۷۲۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۸۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۷-۶ :

 -۷۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۸-۳ :

 -۷۳۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۶۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۹-۰ :

 -۷۳۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۶۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۰-۶ :

 -۷۳۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۹۰ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۱-۳ :

 -۷۳۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﻫﺮﻣـﺰ ﺳـﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۶۲-۰ :

 -۷۳۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۷۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۵-۷ :

 -۷۳۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻈﻠﻮﻡﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۶-۴ :

 -۷۳۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺠﺪﻫﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۷-۱ :

 -۷۳۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۸-۸ :

 -۷۳۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺘﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۹-۵ :

 -۷۴۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۰-۱ :

 -۷۴۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۶۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۱-۸ :
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 -۷۴۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۲-۵ :

 -۷۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻲ ﺍﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۹-۴ :

 -۷۴۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۳-۲ :

 -۷۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۲
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻈﻔـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۹-۸۹۰-۸ :
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ

 -۷۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۴-۹ :

 -۷۴۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴـﺖ
ﻭ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۵-۶ :

 -۷۴۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔـﺘﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۶-۳ :

 -۷۴۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻼﺡ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺷﻪﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۷-۰ :

 -۷۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬـﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۵۸-۷ :

۶۱۷

 -۷۵۱ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﻫﻠﻦ ﺳﭙﺎﻫﻲ ،ﻫﻤﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۵۸-۹ :
 -۷۵۲ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻣﻴﻨﮕﺎﺕ .۲۰۱۳
ﺍﺳﺘﻨﻠﻲﺩﺑﻠﻴﻮ ﺍﺷﻠﻲ ،ﺭﺍﻧﻲ ﻣﮕﻨﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﻴﻢ ﺳـﻮﺩﺍﮔﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ- .
 ۲۷۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ ۱۰۰۰ / - .ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۵۰-۶ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 OSCE -۷۵۳ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ ،ﺛﻤﻴﻦ ﺷﺮﻓﻴﺎﻥﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ۱۶۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ ۱۰۰۰ / - .ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۲۳-۰ :
 -۷۵۴ﺑﺎﺯﻱﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺴﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﮔﺎﺭﻱﻟﻲ ﻟﻨﺪﺭﺙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻩﺧﺪﻳﺠﻪ ﺁﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ۱۸۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۱۴۱-۴ :
 -۷۵۵ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ.
ﻟﻮﺭﺍ ﺭﻳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻬﻨﺎﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ- .
 ۳۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۲-۶۶۸-۰ :
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 -۷۵۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۱۶-۶ :

 -۷۶۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۹۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۳-۳ :

 -۷۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۱۷-۳ :

 -۷۶۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۹۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۴-۰ :

 -۷۵۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﺮﮔﺲ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۱۸-۰ :

 -۷۶۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۵-۷ :

 -۷۵۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﺮﮔﺲ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۱۹-۷ :

 -۷۶۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۶-۴ :

 -۷۶۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﺮﮔﺲ ﺯﺍﺭﻉ ،ﺑﻮﻟﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۰-۲ :

 -۷۶۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۷-۱ :

 -۷۶۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۱-۹ :

 -۷۶۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷـﻬﺮﺁﺯﺍﺩ ،ﺑﻮﻟـﻮﺩ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۸-۸ :

 -۷۶۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﺮﮔﺲ ﺯﺍﺭﻉ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۴۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۲-۶ :

 -۷۶۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷـﻬﺮﺁﺯﺍﺩ ،ﺑﻮﻟـﻮﺩ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۰۹-۵ :
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 -۷۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۴۴ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۳-۲ :

 -۷۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺫﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۴-۹ :

 -۷۷۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷـﻬﺮﺁﺯﺍﺩ ،ﺑﻮﻟـﻮﺩ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﺠﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۵-۶ :

 -۷۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۴۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۶-۳ :

 -۷۷۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۷-۰ :

 -۷۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺟﺐﻧﮋﺍﺩ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﻳﻜﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۸۸-۷ :

 -۷۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .

 ۱۹۶ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۰-۹ :

 -۷۷۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ- .
 ۱۹۶ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۱-۶ :

 -۷۷۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲﻧﺴﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۲-۳ :

 -۷۷۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺭﺍﺯﻗﻴﺎﻥ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۹۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۳-۰ :

 -۷۸۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺭﺍﺯﻗﻴﺎﻥ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۴-۷ :

 -۷۸۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺭﺍﺯﻗﻴﺎﻥ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۵-۴ :

 -۷۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸـﺘﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۶-۱ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097

62

 -۷۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ ،ﭘﺎﻧﺘﻪﺁ ﺗﺎﺟﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ
ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۷-۸ :

 -۷۸۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻳﻠﻨﺎﺯ ﺷﻬﺮﺁﺯﺍﺩ ،ﻣﮋﺩﻩ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺯﻫﺎﻡ ،ﺑﻮﻟﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۳۵۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻲ ﺍﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۷۸-۵ :

 -۷۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫــﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ  -ﺩﺭﻣــﺎﻧﻲ ﺑﺨــﺶﻫــﺎﻱ ﻧــﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﺨﺮﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۲۷-۱۵-۲ :

 -۷۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎ )ﺗﻴـﺮ  (۹۲ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱﻫـﺎﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺷﺎﺩﻣﻘﺪﻡ ،ﭘﻮﺭﺍﻥ ﻏﻼﻣﻲﭘﻮﺭ ،ﺛﻤﻴﻦ ﺷﺮﻓﻴﺎﻥﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ- .
 ۶۹۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۶۰-۵ :

 -۷۸۷ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﺘﻮﻝ ﻧﺎﻣﺠﻮ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﻨﻄﻮﺵﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻟﺒﺎﻑ ،ﺷﻜﻴﺒﺎ ﻣﺤﺒﻲﺗﺒـﺎﺭ ،ﻻﺩﻥ
ﺳﻴﻔﻲ ،ﺍﻧﺴﻴﻪ ﻛﻴﻮﺍﻧﻲﺻﺪﺭ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﺯﻳﻨـﺐ ﻃﻮﻗﻴـﺎﻥ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﺟﻮﻧـﻮﺵ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﻩ ﺍﺣﺪﻱﻳﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۳۵-۵۸-۰ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

 -۷۸۸ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ :ﻛﺪ  - M1ﺻﻨﺎﻳﻊ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺪﺍﻑ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۹-۴ :

 -۷۸۹ﺗﺮﺍﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻦ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۵۱-۷ :
 -۷۹۰ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۶۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۱۳-۹ :

 -۷۹۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺪ ).(۲۳۶۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۳-۰ :

 -۷۹۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺪ
).(۲۳۴۰
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﭘﻠﻴﻤﺮﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۴-۷ :

 -۷۹۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛـﺪ
).(۲۳۳۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۸-۵ :

 -۷۹۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ  -ﻧـﺎﻧﻮ ﻣـﻮﺍﺩ
ﻛﺪ ).(۲۳۶۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۸-۴ :

 -۷۹۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ
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ﻛﺪ ).(۲۳۲۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۵-۴ :

 -۷۹۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ  -ﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ
ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﻛﺪ ).(۲۳۲۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۲-۴ :

 -۷۹۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ  -ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺪ ).(۲۳۲۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۷-۰ :

 -۷۹۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳـﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ  -ﻃﺮﺍﺣـﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺪ ).(۲۳۲۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۳-۱ :
 -۷۹۹ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ  ۲ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۵۰-۸ :

 -۸۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﭘﻠﻴﻤﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۷-۴ :

 -۸۰۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .

ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۵-۰ :

 -۸۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻧـﺎﻧﻮ  -ﻧﺎﻧﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۶-۹ :

 -۸۰۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ  -ﻧـﺎﻧﻮﻣﻮﺍﺩ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۵-۲ :

 -۸۰۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۱-۳ :

 -۸۰۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷـﺎﺕ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۲-۰ :

 -۸۰۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۱۶-۰ :

 -۸۰۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ
ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
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ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۱۷-۷ :

).(۲۳۰۱
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۴-۵ :

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۸۰۸ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺮﻗﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻱﻓﺸﺘﺎﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺠﻴﺪﻱﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۴۷-۶۳-۳ :

 -۸۰۹ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻫﺎﻧﺘﻮﻻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻱﺭﺍﺩ؛ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺁﻗﺎﺳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟـﻴﻼ ﭼﺰﺍﻧـﻲ -.
ﺍﺭﺍﻙ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﻣﻴﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۹-۱۴۳-۲ :

 -۸۱۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ  -ﻧﺎﻧﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﻛـﺪ
).(۲۳۶۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۷-۷ :

 -۸۱۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑـﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﻛـﺪ
).(۲۳۰۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۰-۱ :

 -۸۱۰ﺟﺒﺮﺍﻥﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺍﻛﺘﻴﻮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺩﺭﺟﺎﻧﻲ  -.ﺑﻬﺸـﻬﺮ :ﺍﺷـﺮﻑ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۵۵-۲۸-۴ :

 -۸۱۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﺮﻕ  -ﻗـﺪﺭﺕ ﻛـﺪ
).(۲۳۰۴
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۵-۵ :

 -۸۱۱ﺳﻼﻡ ﺑﺮ  :!...LEDﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺩﻩ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺑـﺎ
LEDﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺘﺪﻳﺎﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺮﻭﻳﻦ ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻨﻲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۷۰-۵ :

 -۸۱۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﺮﻕ  -ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻛـﺪ
).(۲۳۰۵
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۳۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۶-۲ :

 -۸۱۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺍﻟﮕـﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛﺪ ).(۲۳۵۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۱-۸ :

 -۸۱۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻛﺪ ).(۲۳۰۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۹-۳ :

 -۸۱۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑـﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﻛـﺪ

 -۸۱۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴـﺪﺍﻥ
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ﻛﺪ ).(۲۳۰۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۸-۶ :

 -۸۲۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻫـﻮﺵ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻭ
ﺭﺑﺎﺗﻴﻚ ﻛﺪ ).(۲۳۰۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۲-۱ :

 ۳۱۰ -۸۲۱ﻣﺪﺍﺭ :ﺭﺍﻩﺣﻠﻬﺎﻳﻲ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩﻏﻴﺎﺙ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺮﺗﻜـﻪ ،ﻧﮕـﻴﻦ ﺩﺍﻧـﺶ ۵۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۶۶-۸ :

 -۸۲۲ﻃﺮﺍﺣــﻲ ﻭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺿــﺮﺑﻪﮔﻴــﺮ ﺁﺑــﻲ ﻓﺸــﺮﺩﻩ ﺍﻳﻤﻨــﻲ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓــﺖ
ﺑﻄﺮﻱﻫﺎﻱ .PET
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎﻩﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻓﺨﺮﺍﻻﺳﻼﻡ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۸۴-۳۲-۸ :

 -۸۲۳ﻓﻦﺁﻭﺭﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﻟﻲﺍﻟﻪ ﻃﺤﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﻨﻜﺎﺵ ۴۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۱۹۷-۵ :
 -۸۲۴ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺭﺿﺎ ﭘﮋﻣﺎﻥﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۶۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۶۰۳-۵ :
 -۸۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ  ۸۳-۹۳ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺎﺷﻲ ،ﺍﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺳﺠﺎﺩﻳﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﻧﺪﺍﺭﮔﻠﻲ،
ﺭﺿﺎ ﭘﮋﻣﺎﻧﻔﺮ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﺎﺑﺪﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱﺩﻫﻜﺮﺩﻱ ،ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻪﻳـﺎﺭﻱ،
ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻜﺮﻭﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۷۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۰۳۲-۲

 -۸۲۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۷-۲ :

 -۸۲۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۶-۵ :

 -۸۲۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۳-۴ :

 -۸۲۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۵-۸ :

 -۸۳۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۴-۱ :

 -۸۳۱ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﻮﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺳــﻴﻒ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﻨــﻲ ﺣﺴــﻴﻨﻴﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۷۱-۲ :
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 -۸۳۲ﻫﻨﺪﺑﻮﻙ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺑـﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ ﺭﻭﺵﻫـﺎﻱ
ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﮔﻴﻼﻥ.
ﺣﺴــﻴﻦ ﺣﻴــﺪﺭﻱﻧﮋﺍﺩﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺗﺤــﺎﺩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۷-۰۵۶-۶ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺑﺴﺘﻪ
۶۲۲

 -۸۳۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮ ﻗﻨﺒﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ۴۳۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۱-۷۵-۱ :

 -۸۳۴ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﮊﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ.
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺣﺠﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦﻧﮋﺍﺩ ،ﻋﻠﻲ ﺍﺛﻨـﻲﻋﺸـﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸـﻔﺮ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ( ۶۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۵۱-۶۱-۹ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ و درﻳﺎﻳﻲ
۶۲۳

 -۸۳۵ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺑﺪﻧﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺮﺏﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻜﺎﻛﻲ ،ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ.
  ۲۹۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۷-۹۵-۰ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
۶۲۴

 -۸۳۶ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎ )ﺭﻭﺵ ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﻭ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ(
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻃﺎﺣﻮﻧﻲ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻃﻬﻤﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻌﻤﺘﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻄﺎﺭﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴـﺪ ﺍﻧﻘـﻼﺏ۲۴۸ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۰۹-۵۴-۳ :

 -۸۳۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺍﺟﺮﺍ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺘﻦ ﻛﻔﻲ )ﺑـﺘﻦﻫـﺎﻱ ﻫـﻮﺍﺩﺍﺭ ﺍﺗـﻮﻛﻼﻭ
ﻧﺸﺪﻩ(.

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻃﻴﺒﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻮﺭﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﻩ ،ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳـﺎﺯﻱ ۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۱۲۰-۲ :

 -۸۳۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﻛﺪ ).(۲۳۱۵
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۶-۳ :

 -۸۳۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳـﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩ ﻛـﺪ
).(۲۳۰۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۲۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۸-۷ :

 -۸۴۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻛﺪ ).(۲۳۱۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۰۸ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۹-۴ :

 -۸۴۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ
ﻛﺪ ).(۲۳۱۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۹-۲ :

 -۸۴۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﻙ
ﻭ ﭘﻲ ﻛﺪ ).(۲۳۰۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۶-۰ :
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راهآﻫﻦ ،راﻫﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ

 -۸۴۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﻛﺪ ).(۲۳۰۸
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۰-۸ :

 -۸۴۴ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻲﺣﻴﻠﻪ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۶۴-۴ :

 -۸۴۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۶-۸ :

 -۸۴۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۷-۵ :

 -۸۴۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۲-۹ :

 -۸۴۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۹-۹ :

۶۲۵

 -۸۴۹ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ "ﻭﻳﮋﻩﻱ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ".
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺠﻴﺪﻱﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ
ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۴۷-۶۰-۲ :

 -۸۵۰ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﺘﻦ ﺧﻮﺩﺗﺮﺍﻛﻢ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﻩ ،ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳـﺎﺯﻱ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۱۱۹-۶ :

 -۸۵۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺯﻳﻤﻨﺲ ﻣﺪﻝ .ER24PC
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺯﻳﻤﻨﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻠـﻲﻳـﺎﻥ ،ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ ﻧﻴﻜـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۴۷-۶۱-۹ :

 -۸۵۲ﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺘﻨﻲ.
ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺮﺟﻲ ،ﺣﺴﻦ ﻭﻟﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۶۸-۲ :

 -۸۵۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺪ ).(۲۳۱۴
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۲-۵ :

 -۸۵۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑـﺮﻱ
ﻛﺪ ).(۲۳۱۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۵-۶ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۸۵۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۵-۱ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
۶۲۷

 -۸۵۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ
ﻛﺪ ).(۲۴۲۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۱۴-۹ :

 -۸۵۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﻛﺪ ).(۲۳۱۰
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۰-۰ :

 -۸۵۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﺁﺑـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺏ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۲-۶ :

 -۸۵۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
 ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۴-۰ :

 -۸۶۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۱-۲
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

۶۲۸

 -۸۶۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ
ﻛﺪ ).(۲۳۱۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻤﺮﺍﻥﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۲۷-۹ :

 -۸۶۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ  -ﺁﺏ ﻭ
ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﺪ ).(۲۳۴۴
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۲-۲ :

 -۸۶۳ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻔﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ.
ﺳﻴﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﺟﻮﺍﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻨﻲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۷-۶۹-۹ :

 -۸۶۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۰-۵ :

 -۸۶۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۸-۲ :

 -۸۶۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ  -ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
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ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۰-۶ :
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻭﻓﺎﺧﻮﺍﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﻮﺷـﻴﻦ ﭼﻨﮕﻴـﺰﻱﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ،
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺰﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤـﺎﻱ ﻋﻠـﻢ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۴-۸ :

۶۲۹

 -۸۶۷ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ.
ﻟﻴﻼﻧﺪ ﻡ .ﻧﻴﻜﻼﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺰﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮﺭﺣﺴﻴﻦ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻭﻓـﺎﺧﻮﺍﻩ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﺎﻱ ﻋﻠﻢ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۸-۶ :

 -۸۶۸ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺧـﻮﺩﺭﻭ )ﭘـﮋﻭﻩ  - ۴۰۵ﺳـﻤﻦ  -ﭘـﺎﺭﺱ -
ﭘﺮﺍﻳﺪ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﮕﻮ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺩﻩ  -.ﺭﺷﺖ :ﻛﺘﻴﺒﻪ ﮔﻴﻞ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۶۶-۳۲-۴ :

 -۸۶۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀـﺎ  -ﺟﻠﻮﺑﺮﻧـﺪﮔﻲ
ﻛﺪ ).(۲۳۳۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۳۷-۸ :

 -۸۷۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫـﻮﺍ ﻓﻀـﺎ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻛﺪ ).(۲۳۳۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ۱۲۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۰-۷ :

 -۸۷۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻛﺪ ).(۲۳۳۴
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۵۱-۴ :

 -۸۷۲ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﻭﻱ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ.

 -۸۷۳ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ(.
ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۷۰-۴-۰ :

 -۸۷۴ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ.
ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻱ ﻗﻨﺎﺩﭘﻮﺭ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺰﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﻬﺮ ﻧـﻮ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۳۶-۶-۱ :

 -۸۷۵ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻱ ﺯﻳﻤﻨﺲ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﺯﺍﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻮﻫﺴﺎﺭ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۵۲-۲۶-۱ :

 -۸۷۶ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﻝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺪﺍﻳﺎﺭ ﺟﻮﺍﺩﻱ؛ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺁﺫﺭﭼﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﺎﻱ ﻋﻠﻢ.
  ۲۰۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۱-۷ :

 -۸۷۷ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﻝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺪﺍﻳﺎﺭ ﺟﻮﺍﺩﻱ؛ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺁﺫﺭﭼﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﺎﻱ ﻋﻠﻢ.
  ۲۷۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۲-۴ :

 -۸۷۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۳۴-۴

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۸-۶۷-۳

 -۸۷۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫـﻮﺍ ﻓﻀـﺎ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۲-۱ :

 -۸۸۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰﻱ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۸-۱ :

 -۸۸۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘـﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﺯﻣﻴﻨـﻪ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۲۴-۵ :

 -۸۸۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۹-۸ :

ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
۶۳۰

 -۸۸۱ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻫﻤﻨﺪ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۷۸۱-۹-۹ :

 -۸۸۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۰-۴ :
ﻓﺮآوردهﻫﺎي زراﻋﻲ

 -۸۸۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ ) - (۲ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ
ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۳-۳ :

 -۸۸۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ) - (۳ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۲۶-۶ :
ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻛﺸﺎورزي
۶۳۱

 -۸۸۴ﺩﻳﻤﻜﺎﺭﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻫﻤﻨﺪ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۶۳۳

 -۸۸۸ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ ﺟﻮ.
ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﻥ ﻗﻠﻢ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۶-۳۲-۷ :

 -۸۸۹ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ :ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ،ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠـﻒﻫـﺎﻱ ﻫـﺮﺯ،
ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻋﺮﺏﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻭﻥ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۱-۲۱۴-۶ :
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درﺧﺘﻬﺎي ﻣﻴﻮه
۶۳۴

 -۸۹۰ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺴﺘﻪ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻓﺎﻃﻤﻲﺩﻫـﺞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺷـﺪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۳۶-۶ :

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۶۸-۴

 -۸۹۶ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺟﻴﺮﻩﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﻮ.
ﻣﻴﺜﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻛـﺮﻳﻢ ﮔﻠﺸـﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴـﺜﻢ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۸۶۳-۷ :

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺑﺎغ(
۶۳۵

 -۸۹۱ﺟﻨﮕﻞﺩﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ.
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻃـﺎﻫﺮﻱﺁﺑﻜﻨـﺎﺭ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺣـﻖﺷـﻨﺎﺱ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۱۰-۵ :
داﻣﭙﺮوري

 -۸۹۷ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞﺁﻭﺭﻱ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺸـﺎﺭ
ﺑﺎﻻ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱﺑﺎﺑﺎﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲﺑﺎﺑﺎﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻋﻘﻴﻞ ﻏﻼﻣـﻲ  -.ﺭﺷـﺖ:
ﺣﻖﺷﻨﺎﺱ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۱۱-۲ :

۶۳۶

ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ

 -۸۹۲ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟـﺪﻳﻨﻲﺑـﺎﻓﺘﻲ  -.ﻛﺮﻣـﺎﻥ :ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻛﺮﻣـﺎﻥ ۱۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۵-۰۶۲-۱ :

 -۸۹۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻭﺳﻮﻳﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ.
ﺣﺎﻓﻈﻌﻠﻲ ﺩﻟﺠﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒـﺎﺭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۴۲-۳ :

 -۸۹۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۹-۶ :
ﺷﻜﺎر ،ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
۶۳۹

 -۸۹۵ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺰﻝﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ.
ﺁﻟﻔﺮﺩ ﻳﻮﻛﻮﻣﺴﻦ ،ﻻﺭﺱﺍﻡ .ﺍﺳﻮﻧﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻮﺭﺍﻧﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮﺍﺩﻟـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /

۶۴۱

 -۸۹۸ﺁﺷﭙﺰﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ.
ﻥ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﺳﺮﻭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺻﻠﻮﺍﺕ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۳-۳۵-۸ :

 -۸۹۹ﺁﺷﭙﺰﻱ ﺑﻴﺴﺖ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺟﺪﺍﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺧﺮﺩﺁﺫﻳﻦ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۱-۷۵-۴ :
 -۹۰۰ﺍﺩﻭﻳﻪﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺍﺛﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﺋﻲ.
ﺟﻴﻦ ﻛﺎﻟﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺁﮔﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲﺗـﺎﺵ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻤﻦ- .
 ۲۴۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۲۹۸-۵۷-۵ :

 -۹۰۱ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ.
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺣﺎﺟﻲ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۱۶۴-۳ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﺑﭽﻪداري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺰل
۶۴۹

 -۹۰۲ﻫﻨﺮ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﮔﻞﺑﺎﻧﻮ.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﻤﻴﻦ ﮔﺮﺍﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔﻠـﻲ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۱-۶۵-۹ :
ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

 -۹۰۷ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻙ.
ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﮔﺎﺭﺑﺮ ،ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺩﺍﻧﻴﻠﺰﮔﺎﺭﺑﺮ ،ﺭﻭﺑﻴﻦﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺍﺳﭙﻴﺰﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛـﺎﻣﺒﻴﺰ ﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ،
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻇﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﺎ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۵۱-۵۶-۶ :

۶۴۶

 -۹۰۳ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﺻـﻮﺭﺕ )ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﻴﮕﻤﻨﺘﻴﺸـﻦ( )ﺗﺎﺗﻮﻛـﺎﺭ( ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ
ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ.
ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﭘﺮﻱ ﻃﺎﻟﻊﺯﺍﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﺭﻳﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﻧﻴﺎﻛﻲ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ ﻣﺼـﺒﺎﺡ -.
ﮔﺮﮔﺎﻥ :ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۱-۹۹۲-۸ :

 -۹۰۴ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۴-۰۸-۹ :
 -۹۰۵ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺟﺬﺑﻪ )ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﻛﺮﺩﻥ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ
ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ ،ﺭﺍﻥ ﺁﺭﺩﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺎﺑﺮﻧﺴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕـﺪﻟﻲ  -.ﻗـﻢ:
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۹-۳-۸ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۶۴۷

 -۹۰۶ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ۳۶۵ :ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﺴـﺐ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﺳـﺘﻮﺭﺍﻥ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ.
ﺍﻳﻤﻲﺍﺱ ﺟﻮﺭﮔﻨﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻮﺭﺵ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺭﺿﺎﻳﻲﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻬـﻖ
ﻛﺘﺎﺏ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۱-۶۶-۸ :

 -۹۰۸ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ.
ﭘﺮﻭﻣﻮﺩ ﺑﺎﺗﺮﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ،ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﻴﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻄﻠـﻖ -.
ﻗﻢ :ﻓﺮﺍﮔﻔﺖ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۹۳-۷۸-۵ :
 -۹۰۹ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ.
ﭘﺮﻭﻣﻮﺩ ﺑﺎﺗﺮﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ،ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﻴﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻄﻠـﻖ -.
ﻗﻢ :ﻓﺮﺍﮔﻔﺖ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۹۳-۷۹-۲ :

 -۹۱۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻧﺠﺒﺮ  -.ﻗﻢ :ﺧﺮﺩﺁﺫﻳﻦ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۱-۷۶-۱ :

 -۹۱۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ :ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻭ ﻛـﺎﻟﺞ
ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﺕ ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ )ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﺘـﺮ ﻭ ﺩﻗـﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻳﺎ.
ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪﺳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻗﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧـﺎ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ۲۰۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۹۰-۸-۹ :

 -۹۱۲ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻮﺩﻙﺁﺯﺍﺭﻱ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑـﺪﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺑـﺎ ﻛـﻮﺩﻙ ﺩﺭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ.
ﻟﻴﻼ ﺑﻬﻨﺎﻡ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺟﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻬﻦﭘﺮﺩﺍﺯ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۱۰-۹۲-۳ :
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 -۹۱۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ :ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷـﻴﺮ ﻣـﺎﺩﺭ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭ ﻛﻮﺩﻙ.
ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺧﻠﻴﻞ ﻓﺮﻳﻮﺭ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪﺳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻗﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧﺎ ﺭﺳـﺎﻧﻪ- .
 ۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۲۷-۰۹-۱ :

 -۹۱۴ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ :ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟـﻮﺍﻥ
 ۳ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻝ.
ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺍﺣﻤـﺪﻱﺟﺎﻭﻳـﺪ  -.ﻗـﻢ :ﺧـﺮﺩﺁﺫﻳﻦ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۱-۸۶-۰ :

 -۹۱۵ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ ﺣﺮﻑ ﺷﻨﻮ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏـﺮﺯﺩﻥ ،ﻓﺮﻳﺎﺩﻛﺸـﻴﺪﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻤـﺎﺱ
ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﭘﻨﺘﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﻟﻄﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ.
  ۲۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۵-۶۱-۲ :

 -۹۱۶ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺪ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۰-۳۹-۷ :

 -۹۱۹ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ )ﻃﺮﺡ ﭘﺮﻭﺍﺯ( :ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺯﻣـﺎﻥ
ﻣﻤﻜﻦ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪﺳـﺎﺩﺍﺕ ﺻـﺎﺩﻗﻲ ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺑﻴﮕـﺪﻟﻲ  -.ﻗـﻢ:
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۰-۰ :
 -۹۲۰ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻣﺎﻥ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺴﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ- .
 ۴۲۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۲-۰۲-۱ :

 -۹۲۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻴﺮﻭﺯ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺎﻟﻜﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺮﻭﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﺷﻚ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۳۹-۵-۰ :
ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺘﺮي
۶۵۱

 -۹۲۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴﺮﻱﻻﻛﻪ  -.ﺭﺷﺖ :ﺑﻠﻮﺭ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۹۶-۵ :
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻜﺘﻮب
۶۵۲

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اداري
۶۵۰

 -۹۱۷ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻐﻠﻲ :ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ
ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ ،ﻛﻤﭙﻞ ﻓﺮﻳﺰﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺶ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ۲۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۲-۰۰-۷ :

 -۹۲۳ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺘﻚﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻅﻫﺎ ﻭ ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺭﺍﻩ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎﻩﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻓﺨﺮﺍﻻﺳﻼﻡ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۸۴-۳۱-۱ :
ﺣﺴﺎﺑﺪاري

 ۲۱ -۹۱۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﻼﻳﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻓﻖ :ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻴﺸـﺘﺮ،
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻭ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺎﺑﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧـﺶ.
  ۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۹-۶-۹ :

۶۵۷

 -۹۲۴ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻛﺪ  - D2ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۱-۸ :
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 -۹۲۵ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ .۲
ﺳﻴﺪﻳﺤﻴﻲ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱ ،ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺎﺯﻳﺎﻥ  -.ﻣﻼﻳـﺮ :ﻛﺒﺮﻳـﺎ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۸۱-۵۹-۸ :

 -۹۲۶ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﻭﮊﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۰۲۶-۱ :

 -۹۲۷ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﺘﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩﭼﺮﻳﻜﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۲-۵ :

 -۹۲۸ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻛﺪ  -D3ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﺘﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩﭼﺮﻳﻜﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۲-۵ :

 -۹۲۹ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻛﺎﺷـﺎﻥ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻱ ) ۱۳۵۰ - ۱۳۴۰ﻩ .ﻕ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۹۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۵۷-۸ :

 -۹۳۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ .۱
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺭﺍﺟﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺭﺍﺟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺭﺍﺟﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺭﺍﺟﻲﺯﺍﺩﻩ- .
 ۱۵۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴۰-۹۱۷-۳ :

 -۹۳۱ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺷﻜﻴﺒﺎﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻳﮕﺎﻧﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۱۴-۹ :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۹۳۲ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩﻓﻬﻴﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۶-۵۴-۰ :

 -۹۳۳ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺧﻮﺵﺩﺍﻣﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۴-۹۶-۴ :

 -۹۳۴ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ(.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ،ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻫـﺮﻩﻭﻧـﺪﻳﺎﻥ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۱۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۷-۱ :

 -۹۳۵ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ :ﭼﺮﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﺣﻞ ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟.
ﻣﺎﻳﻜــﻞﺍﻱ .ﮔﺮﺑــﺮ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻛــﺎﻭﺵ ﺣﺴــﻴﻦﺗﺒــﺎﺭ ،ﻣﺠﻴــﺪ ﻓﻴــﺎﺽﻓــﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ:
ﺳﻴﺪﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻼﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺨﺒﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۳۸-۱۰-۷ :

 -۹۳۶ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ )ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ(.
ﻟﻴﻼ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۶۴-۲ :

 -۹۳۷ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮﻩﻫـﺎﻱ ﺭﻭﻧـﺪ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺷﻴﻔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺧﻴﺮﻱ ،ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﻬﻴﻤﻨﻲ ،ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﻳﻮﺳـﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۳۵-۸ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۹۳۸ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﺣﻮﺭﺍ ﺧﺎﻛﺪﺍﻣﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۴۷-۵ :

 -۹۳۹ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ :ﻛﺪ  - L2ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺪﺍﻑ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۸۴-۷ :

۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۵۵۶-۵

 -۹۴۵ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۹۵-۲ :
 -۹۴۶ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭﻱ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ،ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻡ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۲-۵۵-۱ :

 -۹۴۰ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺍﺳـﻼﻣﻴﻪ ،ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﺑﻴﮕـﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺍﺻـﻐﺮ ﺷـﺮﻳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻫﻮﺷـﻨﮓ
ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻧﻤﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻜﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۹۲-۰۴-۸ :

 -۹۴۷ﻟﺬﺕ ﻓﺮﻭﺵ.
ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺩﻭﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﺪﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۹۵-۵۹-۱ :

 -۹۴۱ﺗﻴﻢﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖﻭﻳﻜﻢ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ(.
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۱۵۷-۴ :

 -۹۴۸ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭﻋﺰﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۵۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۷۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۶۹۶-۸ :

 -۹۴۲ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :ﻛﺪ  - D1ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﺘﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩﭼﺮﻳﻜـﻲ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۱۷۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۲-۸ :

 -۹۴۹ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۲-۷ :

 -۹۴۳ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻛﺪ  - H4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺛﻤﻴﻨﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۸-۸ :

 -۹۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣــﻮﻥﻫــﺎﻱ  ۸۰-۹۳ﺭﺷــﺘﻪ  MBAﺑــﺎ ﭘﺎﺳــﺦ ﺗﺸــﺮﻳﺤﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۵۷-۲ :

 -۹۴۴ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﺼﻪ ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ﻣﻬﺪﻱ ﭘﻮﺭﻃﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

 -۹۵۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻼﻳﻦ :ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ،ﺭﺍﻩﺍﻧـﺪﺍﺯﻱ
ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ )ﺳﺌﻮ( .....
ﻓﺮﻫﺎﻡ ﻗﻤﺼﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻗﻤﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۷۴۰ - .ﺹ- .
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)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۱۶-۶-۷ :

 -۹۵۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻼﻳﻦ :ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ،ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ
ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ،ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻤﻴﻞ ....
ﻓﺮﻫﺎﻡ ﻗﻤﺼﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻗﻤﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۹۵۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۱۶-۷-۴ :

 -۹۵۳ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻛﺪ  - G3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﻧﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۳-۴ :

 -۹۵۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ) ۱ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ(.
ﺍﻛﺒﺮ ﺷﻜﻴﺒﺎﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ﭘﻴﻤﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲-۱۳-۲ :
 -۹۵۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ۲۱ :ﺭﺍﺯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﺝ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﺻﺎﺩﻗﻲ  :-- -.ﭘﺪﻳـﺪﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۲-۰۳-۸ :

 -۹۵۶ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ :ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮﺩﻱ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻟﻮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺳـﻴﻨﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺗﺤـﺎﺩ- .
 ۲۳۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۷-۰۵۸-۰ :
 -۹۵۷ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻳﻦ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﻴﻤﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۱۱۹-۸۳-۶ :

 -۹۵۸ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﺭﻗﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲﮔﻴﮕﻠﻮ ،ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪﻭﻧﻲ ،ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻭﻟـﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻣﺤﻘـﻖ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۴۸-۷ :

 -۹۵۹ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ :ﻫﻔﺖ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﻜﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﭼﺎﺭﻟﻴﻦ ﺍﻡ .ﺳﺎﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺍﺱ .ﺷﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻧﺠﻤﻪ ﺟﻼﻟﻴﺎﻥ،
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  -.ﻣﻼﻳﺮ :ﻛﺒﺮﻳﺎ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۸۱-۵۳-۶ :

 -۹۶۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۱-۳ :

 -۹۶۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۷-۵ :

 -۹۶۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﭘﺮﻭﮊﻩﻭﺳﺎﺧﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ .
  ۱۹۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۱-۷ :

 -۹۶۳ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺝ ﭘﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺖ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﺻﻐﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻜـﺮ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۹۲-۰۲-۴ :
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آﮔﻬﻴﻬﺎي ﺗﺠﺎري و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۶۵۹

 -۹۶۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻫﺮﻩﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۴-۹ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۰

 -۹۶۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺪ ).(۲۳۶۲
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۱-۵ :

 -۹۶۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۰۵-۱ :

 -۹۶۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۴-۳ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
۶۶۴

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۷-۱ :

 -۹۷۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ 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.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۶-۴ :

 -۹۷۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ 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.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۷۰-۲ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ
۶۶۵

 -۹۷۲ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺖ )ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ(.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪﭼﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﻬﻮﻧﺪﻱ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺁﻭﻳﺪﺍ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۲-۲۶-۱ :

 -۹۷۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ﻛﺪ ).(۲۳۵۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻧﻔﺖﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻣﻬﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬﺮﺍﺱ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۵-۳ :

 -۹۶۸ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻜﺎﺕ ﻃﻼﻳـﻲ ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ( ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ )ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ( ،ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊﻏﺬﺍﻳﻲ....
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻮﺫﻥ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﺎﻫﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺩﻛﺘـﺮ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ۲۵۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۳-۸۱-۰ :

 -۹۷۴ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺗﺎ ﻣﺼﺮﻑ.
ﻣﻴﻼﺩ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻴﺴﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺒﺢ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۰۳-۲-۲ :

 -۹۶۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ

 -۹۷۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
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ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻧﻔﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۱۹-۱ :
ﻣﺘﺎﻟﻮرژي
۶۶۹

 -۹۷۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ( ﺩﻛﺘـﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘـﺎﻟﻮﮊﻱ ﻛـﺪ
).(۲۳۵۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩﻭﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﭘﻮﻳـﺎ ﻣﻬـﺮﺍﺱ- .
 ۱۱۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۱-۲۴۴-۶ :

 -۹۷۷ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮﺍﻳﻲ :ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻬﻴﻼ ﻧﺼﻴﺮﻱ؛ ﻧﺪﺍ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﭼﻨﮕﻴﺰﻱﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻫﻤﺎﻱ ﻋﻠﻢ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۵-۵ :

 -۹۷۸ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮﺍﻳﻲ :ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻬﻴﻼ ﻧﺼﻴﺮﻱ؛ ﻧﺪﺍ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﭼﻨﮕﻴﺰﻱﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻫﻤﺎﻱ ﻋﻠﻢ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۵-۶-۲ :

 -۹۷۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۱۸-۴ :
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
۶۷۰

 -۹۸۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ
ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۴۶-۷ :

ﻓﻠﺰﻛﺎري و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺰي
۶۷۱

 -۹۸۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺟﻮﺵ.
ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺗﺤﺎﺩ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۸۳-۷۱-۱ :
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي
۶۹۰

 -۹۸۲ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ.
ﺣﺎﻧﻴﻪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘﺮ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۶-۸۹-۲ :
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
۶۹۱

 -۹۸۳ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ :ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺎ ﻣﺪﺭﻥ )ﻧﺎﻧﻮ(.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﺣﺴﻦ ﺍﻗﺒﺎﻟﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻈـﺎﻡﺍﻟﻤﻠـﻚ- .
 ۴۰۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۰-۲-۳ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ،ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
۶۹۷

 -۹۸۴ﺍﺳﺘﺎﺩﻛﺎﺭ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺷﻮﻳﺪ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﺑﻴﺎﺭ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۲۳-۱ :

 -۹۸۵ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﻟﻔﺎﻧﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ ،ﻧﻮﻳﺪ ﻧﻮﺭﻱ ،ﺳﺠﺎﺩ ﻏﺮﺿـﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻛﺮﻣـﻲ ،ﻫـﺎﺩﻱ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺷﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺭﺍﻩ ،ﻣﺴـﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳـﺎﺯﻱ ۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۳-۱۱۵-۸ :
ﻫﻨﺮﻫﺎ
۷۰۰

 -۹۸۶ﺍﻭﺝ ﻭ ﺍﻓﻮﻝ ﻣﺪﺭﻧﻴﺴﻢ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻤﻴﻊﺁﺫﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﻧﻈـﺮ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۵۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۱-۰۱-۱ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮي
۷۰۷

 -۹۸۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ  ۸۰-۹۳ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳـﺘﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﺒﻲ ،ﺯﻳﻨﺐ ﺻﺎﺑﺮ ،ﻟﻴﻼ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ،ﺍﻟﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ،ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﺳـﻮﺩﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۴۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۴۹-۷ :
ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

 -۹۸۸ﺍﺯ ﺁﺷﻮﺏ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ :ﻧﻈﺮﻳﻪﺍﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ
ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﺷﻮﺏ.
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ﻣﻌﻤـﺎﺭ  ،ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۴-۱۶-۵ :
 -۹۸۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﺍﺩﻗﻨﺎﺩ ،ﻣﻬﻴﻦ ﻣﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۵۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۴۳-۲ :

 -۹۹۰ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻱ ﺭﺍﻧﺪﻭ ،ﭘﺮﺯﺍﻧﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻮﻗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻬﻖ ﻛﺘﺎﺏ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۱-۶۱-۳ :
 -۹۹۱ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻭﺣﻴﺪ ﻗﺒﺎﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﻴﻦ ﺍﺳﺪﺍﷲ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻣﺤﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ﻣﻌﻤـﺎﺭ ۴۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۴-۱۷-۲ :

 -۹۹۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻌﻤﺎﺭﻱﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۹۲-۴ :
ﻣﻌﻤﺎري از 1400 -
۷۲۴

 -۹۹۴ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺗﺎ ﻏﺮﺏ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱ
ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ.
ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﻬﺪﻭﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺭﻭﻳـﺎﻝ۲۴۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۴-۳۹-۴ :
 -۹۹۵ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ .۱۹۰۰
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻛﺮﺗﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۶۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۲۸-۲ :
ﻃﺮح و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۷۲۹

 -۹۹۶ﺧﻂ ﺑﻨﺎﻳﻲ :ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺭﻣﺰ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺷﻬﻴﺪﻱ ﻣﺎﺭﻧﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻠﻨﺎﺭ ﻋﺪﻳﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﻴـﺎﺭ ﺁﻗـﺎﻳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺭﺿـﺎ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﻈـﺮ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۹۹۷ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ :ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪﺍﻱ.
ﻣﺎﺕﺭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺯﺍﻳﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻮﺭﺵ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺭﻓﻴﻊﻧﮋﺍﺩ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺛﻘﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻬﻖ ﻛﺘﺎﺏ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۱-۶۷-۵ :
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

 -۹۹۲ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﻮﻃﻪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﭘﺮﻧﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻡ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۲-۰۰-۱ :

۷۴۵

 -۹۹۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ :ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﻧﺴﺦ ،ﺛﻠﺚ ،ﻣﻌﻠﻲ ،ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻼﺣﺎﺟﻲﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺩﺷﺘﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۸-۷۷-۲

 -۹۹۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺭﻗﻌﻪ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺳﻌﻴﺪﻱ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻮﺍﻥﻧﮕﺎﺭ ۳۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۳-۱۵-۲ :
ﺷﻴﺸﻪ
۷۴۸

 -۱۰۰۰ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﻭﻱ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﺮﻕ ﺷﻴﺸﻪ ).(Stained glass
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﻴﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﺟﺪﻩ ﭘﻮﺭﺭﻭﺣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨـﺮ ﺳـﻴﻤﺎﺏ- .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۱۲-۱-۱ :
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۰

 -۱۰۰۱ﻣﻮﻭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻧﺎﺕﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻧﻮ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﺭﺱ ﻫﻴﻨﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺍﺋﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ- .
 ۱۷۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۰۰۲ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ )ﺍﺭﮒ(.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻧﻮﺍﺑﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺯﻫﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻓﺮﺩﺍﻧﺶ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۰۸-۲۸-۳ :
ﺳﺎزﻫﺎي زﻫﻲ
۷۸۷

 -۱۰۰۳ﻭﻳﻮﻟﻦ )ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻳﻮﻟﻦ ﺩﺭ  ۵ﺟﻠﺪ(.
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﻛﺮﻳﻚﺑـﻮﻡ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﮔـﺮﮔﻴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺩ ۴۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۴۲-۶۴-۰ :
 -۱۰۰۴ﻭﻳــﻮﻟﻦ )ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ( ﺑــﺮﺍﻱ ﻧﻮﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳــﺎﻥ ﻫﻨﺮﺳــﺘﺎﻥﻫــﺎ ﻭ
ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻠﻲ.
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺧﺎﻟﻘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺣﻤﺖﺍﷲ ﺑﺪﻳﻌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺩ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۰۰۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻪﺗﺎﺭ.
ﺟﻼﻝ ﺫﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ؛ ﺑـﻪﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﺗﺮﺍﺑـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﻫﺴـﺘﺎﻥ ۱۰۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻢ ۵۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۲۱۷۲-۷-۴ :

 -۱۰۰۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻨﺘﻮﺭﻧﻮﺍﺯﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﺭﺍﻣﺘﻴﻦ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﺎﺭﻑ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۰۰۷ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﺳﻪﺗﺎﺭ ﺑﻨﻮﺍﺯﻳﻢ :ﺭﺩﻳﻒ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﺷﻮﺷﺘﺮﻱ :ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﻭ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎ =
.Tar & Setar
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺳﺎﻛﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼﻨﻴﻒ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴــﺨﻪ -۱۰۰۸.ﭘﻴــﻚ ﺳــﺤﺮﻱ :ﮔﻠﭽﻴﻨــﻲ ﺍﺯ
ﺗﻮﺻﻴﻒﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﻱﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺭ ﻭ ﺳﻪﺗﺎﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻧﻮﺵ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۰۱۶۶-۹-۴ :

 -۱۰۰۹ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻡ :ﺁﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ.
ﮊﺍﻥ ﺩﻭﺭﻳﻨﮓ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺎﺏ ﻣﻨﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺎﺭﻑ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۱۰۱۰.ﺩﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺭ .۳
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﻣـﺎﻫﻮﺭ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۱۰۱۱.ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻨﺘﻮﺭﻧﻮﺍﺯﻱ.
ﭘﺸﻨﮓ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﻫﺴـﺘﺎﻥ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۹۶۵-۲۵-۳ :
 -۱۰۱۲ﻣﻮﺝ ﻧﻮ :ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺸﻨﮓ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺘﻮﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳـﻴﺎﻭﺵ ﻛﺎﻣﻜـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﺴـﺘﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۰۱۳ﻫﺠﺪﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻴﺶﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻴﭽﻚ ﺁﻟﺘﻮ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻟﻄﻒﺍﷲ ﻣﻔﺨﻢﭘﺎﻳﺎﻥ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ ،ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ،ﺭﺿﺎ
ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ ،ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎﺣﻘﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﮊﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺗﺼﻨﻴﻒ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۰۱۴ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ.
ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻟﺸـﻜﺮﻱﺯﺭﻳﻨـﻲ  -.ﺑﻬﺸـﻬﺮ :ﺍﺷـﺮﻑ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۵۵-۰۷-۹ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۲۳-۰۵-۸ :

ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷۹۱

 -۱۰۱۵ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ )ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ(.
ﺭﻭﻳﺎ ﻓﺮﻫﺎﺩﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۵۷-۲۴-۱ :

 -۱۰۱۶ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﺁﻧﺪﺭﻱ ﺗﺎﺭﻛﻮﻓﺴﻜﻲ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺑﺮﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺻﻔﻮﻱ ،ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻴﻨﺎﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۳۴۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۲۲۳-۲ :
 -۱۰۱۷ﻧﻘﺶ ﺁﺑﻲ ﺳﻴﻤﻴﻦ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺁﺭﻳﺎ ﺁﻛﺘﺮﻳﺲ ﺳﻴﻨﻤﺎ.
ﺯﺍﻭﻥ ﻗﻮﻛﺎﺳﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻴﻮﺍ ﺣﺮﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۲-۱۷۲-۸ :
ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﺳﺎﻟﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
۷۹۴

 -۱۰۱۸ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ.
ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺁﻭﻳﺪﺍ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۲-۲۰-۹ :
ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
۷۹۶

 -۱۰۱۹ﺁﺩﺍﺏ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲ :ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺭﺯﺵ ﺯﻭﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻱ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺯﻭﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻃﻠﻮﻉﻛﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۹۸-۹ :

 -۱۰۲۰ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺼﻮﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ .۱۹۳۰ - ۲۰۱۴
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮﺗﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﻠـﻲ ﻧﺼـﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯ ﻧـﻮ ،ﺳـﺮﺧﺪﺍﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ

 -۱۰۲۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺳﺎﻟﻢ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳﺰﺩ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۱۸-۷ :

 -۱۰۲۲ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺑﺮﻭﺟﻨﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۶-۴ :

 -۱۰۲۳ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎ.
ﻗﺎﺿﻲﺑﻦﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺭﺍﺋﻲﺑﻴﺪﺧﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻘﻴﻘﺖ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۳۱-۳۴-۲ :

 -۱۰۲۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧﻮﻳﻦ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۸۹-۶ :

 -۱۰۲۵ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ )ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗـﺎﻛﻨﻮﻥ،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ(.
ﺍﻣﻴﻦ ﻛﻼﻧﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﺒﻮﺩﻱ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺣﻖﻭﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ.
  ۱۶۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷-۵۹۵-۰ :

 -۱۰۲۶ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺗﻴﻢﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ "ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ".
ﻟﺲ ﺭﻳﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺸﺎﻳﺦ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺭﺯﺵ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۶-۶۴-۳ :

 -۱۰۲۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
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ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۵۸-۰ :

 -۱۰۲۸ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻳـﺎﺭﺍﻥ ،ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻥ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۴-۱۵۹-۷ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ

 -۱۰۳۴ﭼﻬﻞ ﺗﻴﻜﻪ.
ﺍﻣﻴﺪ ﻧﺒﻲﭘﻮﺭ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﻫﺎﻭﮊﻳﻦ ۵۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۵۴-۴-۱ :

 -۱۰۳۵ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺎﺗﻬﺎﻡ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻧﻴﺴﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻜـﺎﺭ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۸-۱۱۷-۶ :

۸۰۸

 -۱۰۲۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻦ ﺑﻴﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺳﻮﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺭﻣﺰﺩ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۰۱-۹ :

 -۱۰۳۰ﺁﻳﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ؟ :ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ
ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ  ۱۱۱۱ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺮﺿﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫﺎﻝ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۷۷-۴ :

 -۱۰۳۱ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ!.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻘﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻘـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠـﺪ ﺍﺳـﻼﻡ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۲۶-۲-۳ :
 -۱۰۳۲ﺗﻮ ،ﺗﻮﻳﻲ؟! :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺁﺭﻣﻴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺷـﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦﺁﻭﻳﺰ ۲۳۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۰۷۸-۱ :
 -۱۰۳۳ﺗﻮ ،ﺗﻮﻳﻲ؟! :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺁﺭﻣﻴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺷـﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦﺁﻭﻳﺰ ۲۵۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۰۷۸-۱ :

 -۱۰۳۶ﺩﻝ ﺗﻮ ﺩﻝ )ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺗﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘـﻴﻦ ﺧـﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻤﻦ ۱۲۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸-۶۳-۷ :
 -۱۰۳۷ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺟﺒﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۹-۰۰-۹ :

 -۱۰۳۸ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻳﺪ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺑﻘﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻘﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠـﺪ ﺍﺳـﻼﻡ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۳۱-۵۲-۳ :

 -۱۰۳۹ﺯﻭﺟﻬﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ۵۵۵ :ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻓــﺮﻭﻍ ﺭﻣﻀــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻗــﺪﻳﺎﻧﻲ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۴۵۹-۲ :

 -۱۰۴۰ﻋﻴﺪﻫﺎ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺑﻘﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻘﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠـﺪ ﺍﺳـﻼﻡ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۲۶-۱-۶ :
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 -۱۰۴۱ﻣﺎﻫﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﻨﻲﻣﺎﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻴﻨﻲﻣﺎﻝ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﺍﺯ ﺁﻏـﺎﺯ
ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﺩﻣﻲﻛﻮﻻﻳﻲ ،ﺭﺣﻤﺖ ﺭﺣﻴﻤﻲﺍﺑﻮﺧﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺍﺻـﻐﺮﻱﻧـﺎﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺘﺮﺍ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۱۷-۹۰-۶ :
 -۱۰۴۲ﻣﻦ ،ﻣﻨﻢ؟! ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺁﺭﻣﻴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧﮓ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻮﻱﺣﺴـﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦ ﺁﻭﻳﺰ ۲۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۰۹۹-۶ :
 -۱۰۴۳ﻫﻨﺮ ﺑﻴﺎﻥ )ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮﻱ( :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻇـﺎﻫﺮ
ﺷﻮﻳﻢ؟.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺴﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ- .
 ۲۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۹-۲-۱ :

 -۱۰۴۴ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﻋﺸﻖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﻧﻌﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺧﺠﺴﺘﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ۲۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۹۲-۰ :
1045-Advanced writing.

 -. Floresita Bustamanteﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬـﻢ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۶۵۵-۵ :

 ۰/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۱۰۴۶ﮔﻨﮓ ﮔﻮﻳﺎ )ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻣﺘـﻮﻥ ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ ﺗـﺎ ﻗـﺮﻥ
ﻧﻬﻢ(.
ﺍﻳﺮﺝ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺍﺭﺟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ۲۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۵۷۹-۶ :

ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن
 ۰/۴۲ﻓﺎ ۸

 -۱۰۴۷ﺁﺭﺍﻳﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ )ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺑﻴﺴـﺖ ﺁﺭﺍﻳـﻪﻱ ﻣﻄـﺮﺡ ﺩﺭ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ( ،ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤـﺎﻥ ﻭ ﻛﻨﻜـﻮﺭ )ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺵ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﭙﻮﺭ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻳﺎﺯﻱ ۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۸-۱۳-۱ :
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۱۰۴۸ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺟﻤﺎﻝ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻫﺪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۰-۶۶-۶ :

 -۱۰۴۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲﭘﺎﺷﺎﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻡ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۲-۳۴-۶ :

 -۱۰۵۰ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۲۹-۲ :

 -۱۰۵۱ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻨﺒﺮﻱ ،ﺛﺮﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۴۸۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۰۸۷۶-۴ :

 -۱۰۵۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﻭﺍﺩﺑﻴﺎﺕﻓﺎﺭﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۱۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۴۶۲-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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  ۹۳۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۸۹-۹ :

 ۰/۸ﻓﺎ ۸

 -۱۰۵۳ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺳﻴﺪﻓﺮﺝﺍﷲ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻄﻴﺒﻲ ،ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺷﻬﻮﻟﻲﻛﻮﻩﺷﻮﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻣﺠـﺪﻡ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۵۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۰۱-۲۱۳-۵ :

 -۱۰۵۹ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺳﻠﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﭼﺸﻤﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺩﺍﻧـﺶ۷۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۹-۴۱-۲ :

 -۱۰۵۴ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺒﻜﻬﺎﻱ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻧﺜﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ.
ﺭﺿﺎ ﺍﺷﺮﻑﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۱-۱۲۷-۸ :

 -۱۰۶۰ﺷﻌﺮ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻱ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺏ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤـﺪﻱﻭﺍﻳﻘـﺎﻧﻲ  -.ﻛـﺮﺝ :ﻧﺠـﻢ ﻛﺒـﺮﻱ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۰۵-۳۳-۱ :

 -۱۰۵۵ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ :ﻭﻳﮋﻩﻧﺎﻣﻪﻱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ )ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻴﺮﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻴﺎﺭ ،ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻋﻤـﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﺟﻮﺍﺩﻳـﺎﻥ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺯﺍﺩﻩ،
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤـﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﻗﺮﻳﺸـﻲ  -.ﺳـﺎﺭﻱ :ﺷـﻠﻔﻴﻦ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۳۲۲-۶ :

1061-The theory and practice of poetry translation.

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﺮﻳﻔﻲﻓﺮ ،ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ
ﻛﺮﻣﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۹-۱۸-۷ :
اﺷﻌﺎرﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ

 ۱/۰۵ﻓﺎ ۸

 ۰/۹ﻓﺎ ۸

 -۱۰۵۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۱
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﻣﻦ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺭﺯﺍﻕﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﮔﺮﺍﻳـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ
ﺑــﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻲ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻭ ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻤﺼــﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۶-۷ :

 ۱/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۱۰۶۲ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﻭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫـﺮﺍ )ﻉ( ﺑـﺎ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ،ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﻤﻴﺪ ﺳـﻌﺎﺩﺗﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺭﻭﺿـﻪ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ  ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۱-۲۳-۹ :

 -۱۰۶۳ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ :ﺷﻌﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ )ﻉ( ﺍﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﺗﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۶-۴۹۹۱-۶ :

 -۱۰۵۷ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺷﻜﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎﻉﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺮﻭﺗﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
  ۴۹۰ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۸۹-۹ :

 ۱/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۱۰۵۸ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺷﻜﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎﻉﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺮﻭﺗﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ.

 -۱۰۶۴ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﻱ "ﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺳﺨﻦ ﺳـﺮﺍﻱ ﻧﺎﻣـﺪﺍﺭ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺗﻮﺳﻲ".
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩﻓﺮ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩﻓﺮ ۲۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۴۲۷-۱ :

 -۱۰۶۵ﭘﻨﻬﺎﻥﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻱ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺒﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﺎﺯﻛﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲﭘﻮﺭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺻـﺘﻲﺟﻮﻳﺒـﺎﺭﻱ،
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ  -.ﻗـﺎﺋﻢﺷـﻬﺮ :ﻋﻠﻤـﻲ ﻳﺴـﻨﺎ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۲-۱۵-۹ :

 -۱۰۶۶ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺩﺍﺩ )ﺑﺤﺜﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ(.
ﻑ .ﻡ ﺟﻮﺍﻧﺸﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۳۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۲۸-۷ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6
 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۱۰۶۷ﺣﻘﻴﻘﻪﺍﻟﺤﺪﻳﻘﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺠﺪﻭﺩﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺳﻨﺎﻳﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺯﻣﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺘـﺮﺍ ۲۷۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۱۷-۸۹-۰ :

 -۱۰۶۸ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻄﺎﺭ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻄﺎﺭ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺁﻭﻳـﺪ- .
 ۶۴۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۰۸-۶-۲ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 7
 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۱۰۶۹ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻋﺸﻖ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤـﺪﻱﻭﺍﻳﻘـﺎﻧﻲ  -.ﻛـﺮﺝ :ﻧﺠـﻢ ﻛﺒـﺮﻱ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۰۵-۴۱-۶ :

 -۱۰۷۰ﺑﺎﻧﮓ ﺁﺏ :ﺩﺭﻳﭽﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥﻧﮕﺮﻱ ﻣﻮﻻﻧﺎ.
ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺷﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۹-۳۸-۲

 -۱۰۷۱ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ :ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺁﻭﻳﺪ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۰۸-۰-۰ :
 -۱۰۷۲ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۱۰۹۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۷ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۳۵۱-۷ :

 -۱۰۷۳ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻋﺒﺎﺳﻲﺩﺍﻛـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮﺁﻭﻳﺪ ۱۲۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۰۸-۴-۸ :

 -۱۰۷۴ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺁﻭﻳﺪ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۰۸-۵-۵ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8
 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۱۰۷۵ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻴﻢﺷﺐ :ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻏﺰﻝﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺣﺎﻓﻆ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺫﻛﺮﻱﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۴۷-۳-۵ :

 -۱۰۷۶ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ :ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ ﺑـﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۲-۲۸۴-۳ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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 -۱۰۷۷ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻏﺰﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ.
ﻋﺴـﮕﺮ ﺻـﻼﺣﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﭘــﺎﺭﻻﻕ ﻳـﺎﺯﻱ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۸-۰۱-۸ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 10و 11

 -۱۰۸۳ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﺧﻮﻱ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺳﺎﻳﻪﮔﺴﺘﺮ ،ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۶۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۸-۳۴-۱ :

 ۱/۴ﻓﺎ ۸

 -۱۰۷۸ﺯﺭﻳﻦ ﻗﺒﺎﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺍﻱ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﻴﺮﻭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ(.
ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﺳــﺠﺎﺩ ﺁﻳــﺪﻧﻠﻮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺨﻦ ۱۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۷۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۳-۶ :

 -۱۰۸۴ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻳﻚ ﻋﻜﺎﺱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺭﺯﻣﺠﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻬﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۱-۳۷-۲ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 12و 13
 ۱/۵ﻓﺎ ۸

 -۱۰۷۹ﮔﻠﺸﻦ ﺍﺳﺮﺍﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻇﻢ ﮔﻠﺒﻦ ﻛﺎﺯﺭﻭﻧﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ ﻓـﺮﻭﺗﻦ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﺣﻴـﺪﺭﻱ  -.ﻗـﻢ:
ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۲۳-۰ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۱/۶ﻓﺎ ۸

 -۱۰۸۰ﺩﻳﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻠﻚﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻱ ﺑﻬﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍ ﺑﻬﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺁﻭﻳـﺪ ۳۳۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۰۸-۱-۷ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۱۰۸۵ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪ :ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻡ .ﺁﺯﺍﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۳۲-۴ :

" -۱۰۸۶ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺯﺍﺭ".
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻴﻤﺎ ﻣﺘﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻـﻔﻮﻱﺭﺍﺩ ۹۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۷-۰۷-۵ :

 -۱۰۸۷ﭘﺮﭼﻴﻦ ﺧﻴﺎﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺫﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺫﺭ ﺯﻣـﺎﻧﻲ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۷۹۶-۴ :

 -۱۰۸۱ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﻲ ﺷﺎﺩ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻛﺘﺎﺏ
ﺳﺎﻝ ﺷﻌﺮ "ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ".
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺎﺩﻝ ،ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻫﺰﺍﺭﻩ ،ﻓﺮﻳﺒـﺎ ﺷـﺎﺩﻟﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩﻣﺎﻥ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۱۲-۴-۸ :

 -۱۰۸۸ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺨﺎﺭﺍ ) :(۱ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﺫﻛﺮ ﺁﻝ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺍﻳﺸﺎﻥ )ﺑﻪ ﻧﻈﻢ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺰﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۴۶-۸ :

 -۱۰۸۲ﺍﺯ ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ ﺳﭙﻴﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺗـﻮﺭﺝ ﺭﻫﻨﻤـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۶۹۴-۸ :

 -۱۰۸۹ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺯﻳﺒﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺷــﻔﻴﻌﻲ ﻛــﺪﻛﻨﻲ )ﻡ .ﺳﺮﺷــﻚ( ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺁﻳﻴﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﺍﻫﺎ".
ﺁﺭﺯﻭ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۲۵۹-۱۴۵-۶

 -۱۰۹۰ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎ ﺩﺭﻱ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺮﻭﺳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۱-۲۲۵-۵ :

 -۱۰۹۱ﺩﺭﻳﺎ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺁﺑﻲ ﺗﻮﺳﺖ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨـﺶ ﻭﻳـﮋﻩ ﭘﻨﺠﻤـﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺎﻝ ﺷﻌﺮ "ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ".
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ،ﺳﺘﺎﺭ ﺟﺎﻧﻌﻠﻲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﺎﻥ ﭘﻮﻳﺎﻣـﻚ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺍﺩﻣﺎﻥ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۱۲-۳-۱ :

 -۱۰۹۲ﺩﻝﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﺖ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﺮﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۴۱-۱ :

 -۱۰۹۳ﺩﻳﺎﺭ ﻳﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻄﺎﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۱۰-۶۲-۲ :

 -۱۰۹۴ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﻗﺎﺹ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟـﺎﻳﺰﻩ ﻛﺘـﺎﺏ
ﺳﺎﻝ ﺷﻌﺮ "ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ".
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺧﻤﺴﻪﻧﮋﺍﺩ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺧﺎﻥﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺴﺎ ﺯﻫﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺍﺩﻣﺎﻥ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۱۲-۵-۵ :

 -۱۰۹۵ﺯﻻﻝ ﻣﻌﺮﻓﺖ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۸-۳ :

 -۱۰۹۶ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻫﻤﻔﺮﻱ ﺑﻮﮔﺎﺭﺕ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻭﻳـﮋﻩ ﭼﻬـﺎﺭﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺎﻝ ﺷﻌﺮ "ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ".

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﺳﺎﺭﻩ ﺩﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻀﻨﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺭﺍﺩﻣﺎﻥ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۱۲-۲-۴ :

 -۱۰۹۷ﺷﺐ ،ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺯﺩﻳﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﺭﺳـﺘﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶-۱۰-۰ :
 -۱۰۹۸ﺷﺐ ،ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺯﺩﻳﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﺭﺳـﺘﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶-۱۰-۰ :
 -۱۰۹۹ﺷﺐ ،ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺯﺩﻳﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﺭﺳـﺘﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶-۱۰-۰ :
 -۱۱۰۰ﺷﺐ ،ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺯﺩﻳﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﺭﺳـﺘﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶-۱۰-۰ :
 -۱۱۰۱ﺷﺐ ،ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺯﺩﻳﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻤﻴﻞ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﺭﺳـﺘﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶-۱۰-۰ :

 -۱۱۰۲ﺷﺮﺍﺏ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﺎﺑﻚ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۷-۰۲-۲ :

 -۱۱۰۳ﺷﻌﺮ ﻛﻤﻴﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳﺰﺩ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۱۲-۵ :
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 -۱۱۰۴ﻋﻜﺴﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﺩﻓﺘﺮ ﻏﺰﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻇﻢ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻘﺎ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۱۲-۸ :
 -۱۱۰۵ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﺩﻳﺸﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ "ﺗﻮ" ﺍﻡ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛـﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﺍﺭﻳـﺪ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۱-۱۸۲-۱ :

 -۱۱۱۱ﻣﻨﺎﺟﺎﺕﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎﺯ.
ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﻋﺴﮕﺮﭘﻮﺭﻣﻴﺮﺍﺳﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﻋﺴﮕﺮﭘﻮﺭﻣﻴﺮﺍﺳـﺪﻱ ۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۸۶۱-۹ :

 -۱۱۱۲ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺍﻩﭘﻴﻤﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻳﻜﺎ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۱-۱۴-۲ :

 -۱۱۰۶ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻴﺎ! ﻋﻤﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ :...ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺑﺎﺫﺭ ﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﺍﺭﻳـﺪ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۱-۲۲۹-۳ :

 -۱۱۱۳ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﻨﻲ ﺗﻮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ۵۰ - .ﺹ.
 ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۸-۱۰۱-۸ :

 -۱۱۰۷ﻛﻮﭺ :ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﮔﻴﻠﻜﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﻮﺵ ﺑﺪﺭﻛﻮﻫﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﭘﺎﺭﺱ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ ۳۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۵۸۴۹-۴-۳ :

 -۱۱۱۴ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻭﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆﻗﺮﺁﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺼﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۴-۳۶-۸ :

 -۱۱۰۸ﻟﻴﻠﻲ ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻧﻈﺮﺁﻫﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻣﻮﺭ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺣﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﻪ ۶۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۸۱-۶۴-۹ :

 -۱۱۱۵ﻭﺧﺘﻲ ﮔﻪ ﺩﻟﻢ ﺧﺶ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻧﻲﺍﺭﺩﻛـﺎﻧﻲ  -.ﻳـﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳـﺰﺩ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۰-۸۶-۴ :

 -۱۱۰۹ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺧﻨﺪﻳﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻫﺎﺩﻱ ﻓﺘﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻗﻠﻴﻤﺎ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۲۶-۰۴-۳ :

 -۱۱۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺷﻴﺪﺍ.
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۷-۱۹-۰ :

 -۱۱۱۶ﻭ ﺩﺳﺖﻫﺎﻳﺖ ﺑﻮﻱ ﻧﻮﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۵۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۱۲۰-۴ :

 -۱۱۱۷ﻭﻧﺪﺍﺩ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎﺭﻛﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎﺭﻛﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻘـﺶ ﻣﺎﻧـﺎ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۶-۲۶-۹ :
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 -۱۱۱۸ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺳﻜﻮﺕ.
ﺭﻛﺴﺎﻧﺎ ﺧﺎﺿﻊ  -.ﻧﻮﺷﻬﺮ :ﻋﺪﻥ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۶۹-۰-۳ :

 -۱۱۱۹ﻳﻚ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻑ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻣﻴﺮﻱﭘﺎﺭﺳﺎ  -.ﻗﻢ :ﺁﻓﺮﻳﻨﻪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۱۲۰ﺣﻴﺎﺕﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻥﺭﻭﺩﺍﻥ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ.
ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۵۲-۹ :

 -۱۱۲۱ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۳ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﺮﻓﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻬﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۱-۳۸-۹ :

 -۱۱۲۲ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺭﺍﺯ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ،ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻱ ﺗﻠﺦ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺳﻴﺮﻭﺱﺍﺳﻜﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻗﻴﻪ ﺳﻴﺮﻭﺱﺍﺳﻜﻮﺋﻲ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۲۱۷-۳ :

 -۱۱۲۳ﻣﻠﻮﺩﻱ ﮔﺮﮒ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ = ﺩﻳﺪﺭﮔﻴﻦ ﻗﻮﺭﺩﻭﻥ ﻣﻠﻮﺩﻳﺴﻲ )ﺩﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻣﻬـﺪﻭﻱ ،ﻛﻤـﺎﻝ ﻋﺒـﺪﺍﷲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۲۱-۶ :

 -۱۱۲۴ﻣﻦ ﺍﺳﻴﺮ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﺷﻤﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۴-۷ :

 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۱۱۲۵ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ.
ﺯﻳﻨﺐ ﺍﺳﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ۱۲۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۰۱-۲۵-۱ :

 -۱۱۲۶ﺁﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ ....
ﻧﺎﺯﻳﻼ ﺷﺎﻳﺎﻥﻣﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۹۱-۶۳-۳ :

 -۱۱۲۷ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﻗﻢ :ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺮﺿـﺎ )ﻉ( ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۶-۰۶۸-۶ :

 -۱۱۲۸ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺧﻴﺎﻁ.
ﺑﺘﻮﻝ ﺯﺭﻛﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻣﺎﻥ ﺳﺨﻦ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۰۲-۴-۵ :

 -۱۱۲۹ﺍﻣﻠﺖ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻃﻨﺰ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻮﺭﺍﺳﻤﻌﻴﻞﻧﻴﺎﺯﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻭﻳﺶ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۲-۰۰-۹ :
 -۱۱۳۰ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻲﺩﺍﺷﺘﻢ.
ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻥ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۲۹-۳۴-۳ :

 -۱۱۳۱ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻔﺮ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﻫﺎﻭﮊﻳﻦ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۳۰-۵-۵ :
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 -۱۱۳۲ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺷﺎﺗﻮﺕ.
ﻋﻄﻴﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۲-۸۹۳-۸ :

 -۱۱۳۳ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺍﺩﻣﺮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۵۶-۷-۷ :

 -۱۱۳۴ﺑﻮﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻱ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۰۸۳-۵ :

 -۱۱۳۵ﭘﺴﺮﻙ ﻧﻘﺮﻩﻓﺎﻡ.
ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻗﻤﺮﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻭﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۱-۲۱۱-۵ :

 -۱۱۳۶ﺗﻠﺦﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﻲ.
ﺑﻬﺎﺭ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺎﺩﺍﻥ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۹-۹۵-۶ :

 -۱۱۳۷ﺗﻮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﺑﻮﺩﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻﻐﺮ ﺍﻧﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠـﻲ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۳-۱۱۶-۴ :

 -۱۱۳۸ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺍﺩﻣﺮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻧﻴﺎ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۵۶-۸-۴ :

 -۱۱۳۹ﭼﺮﺍﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﺯﻭﻳﺎ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۱۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۶۵۶-۸ :
 -۱۱۴۰ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ.
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۴۲۷-۵ :

 -۱۱۴۱ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻨﺪﻡ.
ﺷﻴﻮﺍ ﺟﺎﺑﺮﻱ  -.ﻣﻼﻳﺮ :ﻛﺒﺮﻳﺎ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۸۱-۴۲-۰ :

 -۱۱۴۲ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻲﺗﺎ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻛﻼﺭ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۶-۰۵۲-۹ :

 -۱۱۴۳ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺩﺑﺎﺩﻙ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺿﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻬﻔﺖ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۴-۳۱-۰ :

 -۱۱۴۴ﺩﺭﻩﻱ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻲ.
ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﻚ ﺍﻓﺮﺍﺯ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺁﺛﺎﺭﺟﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ۵۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۸۷۹-۱ :

 -۱۱۴۵ﺩﺷﺖ ﺳﺮﺩ.
ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺗﻬﺮﺍﻥﺷـﻬﺮ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۰-۰۵-۹ :
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 -۱۱۴۶ﺭﺍﻭﻱ .۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻲ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻳﺎﻥ  -.ﺍﻳﻼﻡ :ﺯﺍﮔﺮﻭ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۲۶-۲ :

 -۱۱۴۷ﺭﻭﺑﺎﺕ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺑﻬﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۹۱-۵ :

 -۱۱۴۸ﺳﺎﻧﺎﺯ.
ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴۰۶-۱۶-۵ :

 -۱۱۴۹ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۷۶-۴ :

 ۶۲ -۱۱۵۳ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ  -ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎﻣﻪ  -ﻣﺮﺯﺑﺎﻥﻧﺎﻣﻪ  -ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨـﻮﻱ -
ﺳﻨﺪﺑﺎﺩﻧﺎﻣﻪ  -ﺗﺤﻔﻪﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ  -ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ  -ﻣﻨﻄﻖﺍﻟﻄﻴﺮ.
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﮔﺮ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﺁﻫـﻮ ،ﻓﺮﺍﻣـﺮﺯ ﻧـﺪﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻤﺎ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۵۱-۴۴-۳ :

 -۱۱۵۴ﺷﻜﻮﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ.
ﻭﺣﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺩ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۳۴-۵ :

 -۱۱۵۵ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﺮﻗﻲ.
ﺷـﺎﻳﺎ ﻋﻤــﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺗﻲ ﺯﻫــﺪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۰-۶۱-۱ :

 -۱۱۵۶ﻃﻠﺴﻢ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ.
ﻡ .ﺁﺭﺍﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻮﺕ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۱-۹۶-۸ :

 + ۳ -۱۱۵۰ﻫﺸﺘﺼﺪ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﮋﻭﻫـﻲ ﺣﺠـﺖﺍﻻﺳـﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺳـﻴﺪﺟﻼﻝ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗـﺖ ﺳـﻤﻨﺎﻥ )ﺭﻭﺍﻳﺘـﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﻭ ﺩﻓـﺎﻉ
ﻣﻘﺪﺱ(.
ﺳﻴﺪﻩﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺮﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ۴۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۷-۶ :

 -۱۱۵۷ﻋﺸﻖ ﭘﻨﻬﺎﻥ.
ﻋﻴﺴﻲ ﻻﻳﻘﻲ  -.ﻗﻢ :ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۰-۶۳-۲ :

 -۱۱۵۱ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺤﺒﺖ.
ﺍﻛﺮﻡ ﻭﺍﺣﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۵-۹۴-۰ :

 -۱۱۵۸ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻦ.
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﺩﻟﻨﺪ :ﻛﻴﺴﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۸۳-۴-۷ :

 -۱۱۵۲ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ.
ﺻﺪﻑ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۹-۱۰۲-۹ :

 -۱۱۵۹ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮔﻨﺪﻡ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﭘﺮﻳﻚ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۴-۰۰-۰ :
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 -۱۱۶۰ﻋﻘﻞ ﻭ ﻋﺸﻖ.
ﮔﻠﺒﺪﻥ ﻋﺒﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻧﻴﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻠﺒﺪﻥ ﻋﺒﺪﻱ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۳۲۳-۲ :

 -۱۱۶۱ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ.
ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺻﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺎﺩﺍﻥ ۶۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۹-۹۹-۴ :

 -۱۱۶۷ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻱ ﻏﺮﻳﺐ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻓﺮﺣﻨـﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۵۱۱-۳ :

 -۱۱۶۸ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻱ ﻏﺮﻳﺐ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻓﺮﺣﻨـﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۵۱۱-۳ :

 -۱۱۶۲ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﮔﻠﻲ ﺗﺮﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۵۹۹-۲ :

 -۱۱۶۹ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ!.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﻭﻭﺩ ﻧﺼﻴﺮﻱﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ -.
ﻳﺰﺩ :ﻧﻴﻜﻮﺭﻭﺵ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۲-۳۰-۷ :

 -۱۱۶۳ﻗﺼﻪ ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ.
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻧﻮﺭﺍﻓﺰﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺘﺎﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻧﺘـﺎﺏ ۲۵۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۴۷-۵۲-۷ :

 -۱۱۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻘـﺶ ﻧﮕـﻴﻦ ،ﻛﻬـﻦﺩﮊ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۹-۰۱۰-۵ :

 -۱۱۶۴ﻛﺎﻓﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ.
ﻧﻐﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻪﻧﮕﺎﺭ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۳۵-۴۷-۱ :

 -۱۱۷۱ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ ،ﺁﺗﻨﺎ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۸-۵ :

 -۱۱۶۵ﻛﺠﺎﻳﻲ ﺍﻱ ﺷﻬﻴﺪ :ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺻﻨﻴﻌﻲﭘﻮﺭ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۸۱-۴-۳ :

 -۱۱۷۲ﻣﻨﻢ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ :ﺭﻣﺎﻥ.
ﻓﺮﺡ ﻓﺮﺳﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣـﻮﺕ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۵-۶۰-۹ :

 -۱۱۶۶ﻛﻔﺶﻫﺎﻱ ﺳﻴﻨﺪﺭﻻ.

 -۱۱۷۳ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۳۵-۰ :
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 -۱۱۷۴ﻧﮕﻴﻦ ﺯﻳﺒﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۹۰-۸ :

 -۱۱۸۱ﭼﺮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻧﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﺯ ﺁﻓـﺮﻳﻦ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۹-۶-۰ :

 -۱۱۷۵ﻫﻔﺖﺧﺎﻥ ﺭﺳﺘﻢ.
ﺷﻬﻼ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺮﻓﻨﺪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۲۷-۷ :

 -۱۱۸۲ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺩﺭﺩ ﺑﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻭﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ  -.ﻳﺰﺩ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳﺰﺩ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۷-۱۶-۳ :

 -۱۱۷۶ﻫﻨﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻳﻪ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﻗﺎﺳــﻤﻌﻠﻲ ﻓﺮﺍﺳــﺖ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻛﺘــﺎﺏ ﻧﻴﺴــﺘﺎﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۲-۳ :

 -۱۱۸۳ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺍﺭﻋﻠﻲ :ﺗﻮﻳﻮﺗﺎﻱ ﺧﺮﮔﻮﺷﻲ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺸﻤﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﻬﺮ- .
 ۱۴۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۷۵۲-۵ :

 -۱۱۷۷ﻫﻴﻮﻻﻱ ﻛﻼﺱ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﺠﻤﻪ ﻓﺎﻣﻴﻞﺩﺷﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۹-۲ :

 -۱۱۸۴ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ.
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺟﺒﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻴﺴﺘﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۹-۰۲-۳ :
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -

 -۱۱۷۸ﻭﺍﻱ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﺪﺭﺳﻪ!.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻳﻠﮕـﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۷-۸ :
 -۱۱۷۹ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻴﺮﻗﺪﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺷـﻨﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺯﻧـﺎﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۵۶۴-۳۶-۱ :
ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ و ﻫﺰل 1320 -
 ۷/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۱۱۸۰ﺟﻜﺴﺘﺎﻥ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻜﻬﺎ ﻭ ﻟﻄﻴﻔﻪﻫﺎﻱ ﺧﻨﺪﻩﺩﺍﺭ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺗﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻼﺩ ﺧﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸-۶۲-۰ :

 ۸/۳۶ﻓﺎ ۸

 -۱۱۸۵ﺍﺯ ﺳﭙﻴﺪﻳﻬﺎﻱ ﻳﻠﺪﺍ.
ﺑﺎﻗﺮ ﺭﺷﺎﺩﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎﻗﺮ ﺭﺷﺎﺩﺗﻲ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۸۱۸۹-۹ :
ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۸/۸ﻓﺎ ۸

 -۱۱۸۶ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺳﻤﻴﻪ ﺑﻬﺮﻱ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻲ ،ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﮔـﻞﻣﺤﻤـﺪﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻗﻨﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۵۴۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۲۷-۵ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5
 ۸/۸۲ﻓﺎ ۸

۸۱۲

 -۱۱۸۷ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺼﺮﺍﷲﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲﻣﻨﺸﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻧﺪﺍﻳﻲ ،ﺭﺣﻴﻢ ﻇﺮﻳﻒﺁﺑﻜﻨﺎﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﻭﻧﺪ ۴۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۲۲-۲۰-۲ :

 -۱۱۹۳ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۹۳-۸ :

ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14

داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۳

 ۸/۸۶ﻓﺎ ۸

" -۱۱۸۸ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻬﺎﺭ".
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﻔﻮﻱﺭﺍﺩ ۴۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۷-۰۸-۲ :
 -۱۱۸۹ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪﺍﺕ ﻧﻬﻨﮕﻲ ﻣﻲﺗﭙﺪ.
ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻧﻈﺮﺁﻫﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻣﻪﻛﻦ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺣﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ
ﺩﺍﻧﻪ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ۶۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۸۱-۸۴-۷ :
داﺳﺘﺎن ﻛﺮدي
 ۹/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۱۱۹۰ﺭﻱ.
ﺻﻼﺡﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻀﺮﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﻼﺡﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺰﺭﻧﮋﺍﺩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۶۸۹-۹ :

 -۱۱۹۱ﺷﻪﻭﮔﺎﺭ ﺯﻣﺴﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﻭ ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺮﺩﻱ ﺍﻳﻼﻣﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺁﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻲ  -.ﺍﻳﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۳۹-۲ :

 -۱۱۹۴ﺁﻟﻴﺲ.
ﻳﻮﺩﻳﺖ ﻫﺮﻣﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۶۱۷-۷ :
 -۱۱۹۵ﺍﻭﻫﺎﻡ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺎﺥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺮﻣﺰ ﺭﻳﺎﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ- .
 ۱۵۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۸-۰۴۶-۵ :

 -۱۱۹۶ﺍﻳﻨﺸﺘﻴﻦ :ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻐﻪ.
ﺁﻟﻦ ﻻﻳﺘﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﺩﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺣﺠـﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﻮﺭﻣﺰﺩ- .
 ۱۴۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۰۵-۷ :
 -۱۱۹۷ﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻼﻳﺪ.
ﺑﺮﺕ ﻫﺮﺷـﻔﻠﺪ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﺎﻟﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۹۷-۷ :
 -۱۱۹۸ﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻼﻳﺪ.
ﺑﺮﺕ ﻫﺮﺷـﻔﻠﺪ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﺎﻟﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۹۷-۷ :

ﺷﻌﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ
 ۹/۴۱ﻓﺎ ۸

 -۱۱۹۲ﻭﺍﮔﻮﻳﻪﻫﺎ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻮﺍﺩﻳﺎﻥﻛﻮﺗﻨﺎﻳﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷﻠﻔﻴﻦ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۱۳۹-۰ :

 -۱۱۹۹ﺭﺍﻫﺒﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﺭﻱﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺗﺤﻘـﻖ ﺭﻭﻳﺎﻫـﺎ ﻭ
ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺗﺎﻥ.
ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺍﺱ .ﺷﺎﺭﻣﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﻮﺵ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۲۷-۷۴-۲ :
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 -۱۲۰۰ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﻱ.
ﻣﻴﭻ ﺁﻟﺒﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﭼﻪﺩﺍﻏﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺮﺯ- .
 ۱۷۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۲-۲۵۵-۴ :
 -۱۲۰۱ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﭗﻭﺭﺙ.۱۹۲۴ ،
ﺟﺮﻭﻡ ﺩﻳﻮﻳﺪﺳﻠﻴﻨﺠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪﻋﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺒﺰﺍﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۹۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۳۳-۳۶-۶ :

 -۱۲۰۲ﺷﻜﺎﺭﭼﻲ ﺭﻭﻳﺎ.
ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻛﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻛﺮﻳﻤﻲﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧـﺎﻥ.
  ۶۴۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۶۴-۸۱-۵ :
 -۱۲۰۳ﻛﻔﺶﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻣﺎﻻﻣﻮﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﻣﻬﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻧﻠﻲ ﺷﻴﺮﮔﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ.
  ۲۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۴۸-۲ :
 -۱۲۰۴ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰﻡ ﻣﺎﺭﻳﺎ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺎﺥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﺎﻻﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۷۱۲-۱ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۲

 -۱۲۰۵ﺑﺎﺯﺭﺱ ]ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ[.
ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﺷﻔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺯﺭﮔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﻡﺷـﻴﺮ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑـﺮﮒﺑﻴـﺪﻱ ،ﭘﺮﻳـﺰﺍﺩ
ﺳﻴﻒ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺻﻔﺮﻱ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺣﺪﺍﺩﻳﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻣﺠـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻴﻼ۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۰۰-۵۷-۸ :
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 -۱۲۰۷ﺟﻴﻦ ﺍﻳﺮ.
ﺷﺎﺭﻟﻮﺕ ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﺮﻳﻨﺪﺍ ﻣﻘﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺎﺑﻚ ﺣﻘﺎﻳﻖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﺎﺻـﺪﻙ
ﺻﺒﺎ ،ﻫﮕﻤﺘﺎﻥ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۷۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۵۵-۸-۷ :

 -۱۲۰۸ﺧﺮﻣﮕﺲ.
ﺍﺗﻞﻟﻴﻠﻴﺎﻥ)ﺑﻮﻝ( ﻭﻳﻨﻴﭻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻓﺸﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﻣﻴﺲ ۴۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۷-۷۶-۰ :

 -۱۲۰۹ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺭﻭﺯ.
ﺍﻳﺎﻥ ﻓﻠﻤﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺴﺮﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭ ﻧـﻮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۹-۲۹-۹ :

 -۱۲۱۰ﻣﺮﺩ ﻣﺮﺩﻣﻲ.
ﭼﻴﻨﻮﺍ ﺁﭼﻴﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺭﺷﻨﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻗﺎﺳﻢ ﺭﻭﺑـﻴﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ۱۸۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۶۵-۱۶-۵ :

 -۱۲۱۱ﻭﻋﺪﻩﮔﺎﻩ.
ﺟﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻗﻠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍﻱ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۸-۳۰-۶ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۲

 -۱۲۱۲ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ.
ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۳۱۸-۹ :

۸۲۳

 -۱۲۰۶ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ.
ﺍﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ- .
 ۶۰۰ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۸۵۰-۸ :

داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۱۲۱۳ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺎﻓﻜﺎ.
ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻛﺎﻓﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﺪﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ۶۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۶۴-۷۹۴۸-۷۳-۵

 -۱۲۱۴ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﮔﻮﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ )ﺭﻣﺎﻥ(.
ﻫﺮﺗﺎ ﻣﻮﻟﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﺻﺎﻟﺢ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺎﺯﻳـﺎﺭ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۶۷۶-۱۶-۹ :
 -۱۲۱۵ﻗﺼﺮ.
ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻛﺎﻓﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺣﺪﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ۴۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۰۲۳-۵ :

۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۴۱۹-۷

 -۱۲۲۱ﺑﻴﻨﻮﺍﻳﺎﻥ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻣﺎﺭﻱ ﻫﻮﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ ﻣﺴﺘﻌﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
  ۸۷۶ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۴۲۰-۳ :
 -۱۲۲۲ﺗﻠﻤﺎﻙ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺩﻭﺳﺎﻟﻴﻨﻴﺎﻙﺩﻭﻻﻣﻮﺕ ﻓﻨﻠﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ.
  ۴۹۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۴۴۵-۸ :

 -۱۲۱۶ﻣﺎﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭﻱ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﻴﺐ.
ﻣﻴﺮﺍ ﻟﻮﺑﻪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻮﺯﻱ ﻭﺍﻳﮕﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﻣﻴﻦ ﻓﺎﺿـﻞﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۴۶-۴ :

 -۱۲۲۳ﺿﺮﺑﻪ ﻃﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺯ ﺳﺎﮔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺵ ﻧﻘﻴﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﺭﺵ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۹۸-۳-۶ :

 -۱۲۱۷ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺩﻳﮕﺮ :ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻓﻜﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺴﻪ.
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻛﺎﻧﻪﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ﻏﻴﺎﺛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺮ ﻧﻮ ،ﺁﺳﻴﻢ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۹۰-۶ :

 -۱۲۲۴ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺑﻮﺑﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻮﺵ ﻗﻮﻳﻤﻲ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻫﺎﺷـﻤﻲﻣﻘـﺪﻡ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺷﻴﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۳-۰۱-۰ :

ادﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي ژرﻣﻨﻲ
۸۳۹

 -۱۲۱۸ﺭﻭﺳﻤﺮ ﺳﻬﻠﻢ )ﺍﺳﺐﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ(.
ﻫﻨﺮﻳﻚ ﺍﻳﺒﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﻼﻳﻪ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۶۸۷-۴ :
 -۱۲۱۹ﻣﺮﺩ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ.
ﻳﻮﻧﺎﺱ ﻳﻮﻧﺎﺳﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﻃـﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۵۹۷-۸ :

 -۱۲۲۵ﻣﮕﺮﻩ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﻨﮕﻲ.
ﮊﺭﮊ ﺳﻴﻤﻨﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻗﻠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔـﺎﻩ- .
 ۱۶۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۳۰-۹ :

 -۱۲۲۶ﻣﮕﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﻤﻜﺖﻧﺸﻴﻦ.
ﮊﺭﮊ ﺳﻴﻤﻨﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻗﻠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔـﺎﻩ- .
 ۱۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۱۵-۶ :

داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۱۲۲۰ﺑﻴﻨﻮﺍﻳﺎﻥ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻣﺎﺭﻱ ﻫﻮﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ ﻣﺴﺘﻌﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
  ۷۶۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۲۲۷ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪﺱ.
ﻟﻮﺋﻲ ﺁﺭﺍﮔـﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻏﻴـﺎﺛﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ۸۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۵-۴۰-۶ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/1ﺗﺎ 1393/6/6
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داﺳﺘﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
۸۵۳

 -۱۲۲۸ﻣﻮﻧﺘﻪﺩﻳﺪﻳﻮ ،ﻛﻮﻩ ﺧﺪﺍ.
ﺍﺭﻱ ﺩﻟﻮﻛﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺪﻱ ﺳـﺤﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۷۰۴-۶ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ـ آﺳﻴﺎﻳﻲ )ﺣﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻣﻲ(
۸۹۲

 -۱۲۲۹ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻮﺭﺍﺀ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻡﻋﻠﻲ ﻃﺮﻓﻲ  -.ﻗﻢ :ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ )ﻉ( ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۱-۰۶۵-۲ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
۸۹۴

 -۱۲۳۰ﺁﻱ ﺳﺮﻋﻴﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺣﻴﻢ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ﺩﺭﻭﻳﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺒﻨﻢ ﺁﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ- .
 ۱۶۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۲۵-۸ :

 -۱۲۳۱ﺍﻭﺭﻛﻠﺮﻩ ﺩﻳﻨﺠﻠﻴﻚ ﻭﺋﺮﻧﻴﻦ ﺁﺩﻱ ﺍﻳﻠﻪ.
ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻓﺮﻳﺪﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﺪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻦ ۳۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۷۶-۳۹-۶ :

 -۱۲۳۲ﺑﻴﺮﺩﺍﻣﺠﻲ ﻣﺤﺒﺖ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺻﻢﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﻻﻭﺭﻗﻮﺍﻡ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۳۰-۲ :

 -۱۲۳۳ﺩﻭﻣﺎﻥﻟﻲ ﺷﻬﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺠﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻥ ،ﻳـﺎﺭﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۱۲-۳۲-۵ :
 -۱۲۳۴ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺣﻴﺪﺭﺑﺎﺑﺎ :ﺗﺮﺟﻤﻪﻱ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﺍﺯ ﺣﻴﺪﺭﺑﺎﺑﺎﻳﻪ ﺳﻼﻡ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻦ ﺷـﺎﺩﺑﻪ )ﭼﻴﻨـﻲﻓﺮﻭﺷـﺎﻥ(  :-- -.ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۶-۲۹۸-۷ :

 -۱۲۳۵ﺷﺎﻋﻴﺮ ﺍﻭﺭﻳﻴﻢ.
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ،ﺩﻓﺘﺮ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻛﺘـﺎﺏ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ۱۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۶-۳ :

 -۱۲۳۶ﻃﻨﺰ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﻠﻲ ﻃﻨﺰ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫـﺎ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﺎﻣـﻪ ﻭ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ
ﻛﻼﺳﻴﻚ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﭙﻬﺮﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۰۳-۴ :

 -۱۲۳۷ﻋﻮﻣﺮﻭﻣﻮﻥ ﺁﻏﺎﺟﻴﻨﺪﺍﻥ ﺑﻴﺮﻳﺎﺭﭘﺎﻕ.
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ،ﺩﻓﺘﺮ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻬﺒﻮﺩ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۷-۰ :

 -۱۲۳۸ﻳﺎﻧﻠﻴﺶ ﺭﻭﻣﺎﻥ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻴﻮﺿﺎﺕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻬﺪﻭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۵۴-۹۵-۲ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۰۱

 -۱۲۳۹ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﺟﻮﺍﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۹۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۶۷۵-۴ :
 -۱۲۴۰ﮔﺬﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﺍﻳﮕﻮﺭﻣﻴﺨﺎﻳﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﻳﺎﻛﻮﻧﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ۵۰۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۳۰۸-۶ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097
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ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ

راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۰۷

۹۲۹

 -۱۲۴۱ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦﭘﮋﻭﻫﻲ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺍﺳﺘﻨﻔﻮﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺍﻣـﺎﻡ
ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( ۴۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۰۲۳-۲ :

 -۱۲۴۶ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ.
ﻥ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﺳﺮﻭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺻﻠﻮﺍﺕ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۳-۵۴-۹ :

 -۱۲۴۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ  ۹۳ - ۸۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﺍﺭﺷﺪ.
ﻋﻠﻲﺣﻴﺪﺭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻧﻴﺎ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤـﻮﺩﻱ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﻗـﺰﻝ،
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺯﻭﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۴۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۴۱-۱ :

 -۱۲۴۷ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺷﻴﻚ ﻭ ﺑﺎﻛﻼﺱ :ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧـﺎﻡﻫـﺎﻱ ﭘﺴـﺮ ﻭ ﺩﺧﺘـﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻲ -
ﻋﺮﺑﻲ  -ﻋﺒﺮﻱ  -ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ  -ﻟﺮﻱ  -ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ  -ﮔﻴﻼﻧﻲ  -ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ  -ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ -
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻧﻲ  -ﺯﺭﺕ.
ﺁﺭﺯﻭ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻝ ﺁﮔﺎﻩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۴-۲۱-۲ :

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
۹۱۰

 -۱۲۴۳ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ  ArcGISﺩﺭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻴﻒ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺮﻓﺎﻥ ،ﺳﻴﻨﺎ ﺻﻠﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻗﺪﻳﺮﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ:
ﻛﻨﻜــﺎﺵ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۱۸۴-۵ :
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮات ﻓﺮازﻣﻴﻨﻲ
۹۱۲

 -۱۲۴۴ﺍﻃﻠﺲ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ  :۹۳ - ۹۴ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻭﺍﺣﺪﭘﮋﻭﻫﺶﻭﺗﺎﻟﻴﻒﻣﻮﺳﺴـﻪﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﺑﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۴۴۶-۶ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺳﻴﺎ
۹۱۵

 -۱۲۴۵ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻮﺍﻥ :ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺍﺯ ﭼﻴﻦ ﺗـﺎ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﺴـﺨﻪ
ﻓﻨﮓ ﭼﺌﻨﮓ  -ﭼﻮﻥ.
ﺟﺎﻥﻭﻳﻮﻳﺎﻥﮔﺎﺗﻠﻴﺐ ﻣﻴﻠﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۸-۰۷۰-۶ :

 -۱۲۴۸ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﺑﻲ ﻫﻼﻟﻪ ) ۱۸۴۴ﻡ  ۱۹۵۳ -ﻡ(.
ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠـﻢ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨــﮓ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۲۴۳-۷ :

 -۱۲۴۹ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺭﺿﻮﻱ )ﻭﺍﻗـﻒ  ۱۱۰۸ﻩ.ﻕ(:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺑﻲﺑﻲ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺷﺠﺎﻉﺭﺿﻮﻱ )ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻓﺮﻫﻨﮓ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ۳۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۰۶-۳ :
 -۱۲۵۰ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻧﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻓﻼﺡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪ ﺻﻔﺮﻱﺧﺎﻟﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺭﻫﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺳﻤﺎ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۵۱-۴۹-۸ :
 -۱۲۵۱ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻡﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺎﺻـﺪﻙ ﺻـﺒﺎ- .
 ۳۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۵-۱۶-۰ :
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺎن
۹۳۸

۹۵۴

 -۱۲۵۲ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻣﻘﺪﻭﻧﻲ :ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ  ۳۲۳ﺗﺎ  ۳۳۴ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ.
ﺟــﺎﻥ ﻭﺍﺭﻱ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤــﺪ ﺁﻗــﺎﺟﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺒﺰﺍﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۸۹-۸ :

 -۱۲۵۷ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ :ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﺪ )ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ(.
ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۱۲-۴ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ،اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ
۹۴۰

 -۱۲۵۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﻭﭘﺎ .۲
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﻮﺩﻩﺁﺭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۱۹۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۵۵-۰ :
اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،آﻟﻤﺎن
۹۴۳

 -۱۲۵۴ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺁﻟﻤﺎﻥ.
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮﻳـﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ ﻗـﺎﺭﻭﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۷۸۸-۱ :

 -۱۲۵۸ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮﺫ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗـﺮﻥ ﺍﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﺑـﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺩﺭ ﺁﮔﺮﻩ....
ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴـﻴﻨﻲﺍﺷـﻜﻮﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۱۱-۷ :

 -۱۲۵۹ﻣﻠﻮﻙ ﺑﻬﻤﻨﻲ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻛﻦ ) ۹۳۴ - ۷۴۸ﻕ/.
۱۵۲۸ - ۱۳۴۷ﻡ.(.
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﺎﻟﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۲۸-۵ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،روﺳﻴﻪ ﺷﻮروي
۹۴۷

 -۱۲۵۵ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﮔﺮﺟﻲ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ )ﺍﺯ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺗﺎ ﺳﻨﺪ(.
ﻣﻬﺮﺍﻓﺮﻭﺯ ﻣﻴﺮﺯﺍﺣﺒﻴﺐ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۶۵-۰ :
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار
۹۵۳

 -۱۲۵۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻝ ﺑﻮﻳﻪ.
ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻀـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۸۲۸-۹ :

 -۱۲۶۰ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺤﻮﻝ  -ﻏﺮﺏ ﺟﺪﻳﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺭﻳﺴﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ:
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺷﺎﻧﻪ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣـﺎ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۵۲-۹ :
 -۱۲۶۱ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷـﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۴۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۱۳۸-۹ :
 -۱۲۶۲ﺳﭙﻴﺪﻩﺩﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ :ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺷﻜﻮﻩ ﺣﺎﺟﻲﻧﺼﺮﺍﷲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓـﺎﺋﺰ
ﻋﻠﻴﺪﻭﺳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۰۴۰-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 445ﭘﻴﺎﭘﻲ1097

100

ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻛﻮرش ﻛﺒﻴﺮ730 - 550 ،ق.م

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
۹۵۵/۰۰۴

۹۵۵/۰۱۴

 -۱۲۶۳ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ :ﻋﺼﺮ ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ.
ﺣﺴﻦ ﻃﻼﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳــﻤﺖ( ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺳــﻮﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۷۴۰-۸ :

 -۱۲۶۹ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺜﻠﺚ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺷﻜﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ.
ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻬﻀﺖ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۲۰-۵-۶ :
ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن351 - 582 ،ق.م

 -۱۲۶۴ﻧﻬﻀﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳـﻠﻄﻪ ﻣﻐـﻮﻝ ،ﺩﻭﻟـﺖ
ﺳﺮﺑﺪﺍﺭﺍﻥ )ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ( :ﻧﻬﻀﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺭﻭﺍﺳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭘﺨﺶ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۹-۱۷-۹ :

۹۵۵/۰۵۱

 -۱۲۷۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻏﻮﺭﻳﺎﻥ.
ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻭﻏﻲﺍﺑﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۸۲-۷ :

اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن1193 - 1344 ،

۹۵۵/۰۰۷
۹۵۵/۰۷۴

 -۱۲۶۵ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﺳﺪﻱﻛـﺮﻡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﻫـﺪ ۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۰-۶۵-۹ :

 -۱۲۷۱ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۶۱۱-۳ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ دوره اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ1324 - 1327 ،

۹۵۵/۰۱

 -۱۲۶۶ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺪﻳﻢ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ.
ﺣﺴﻦ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۱-۰۲۱-۹ :
 -۱۲۶۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ :ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ :ﻛﻮﺭﻭﺵ ،ﻛﻤﺒﻮﺟﻴـﻪ ،ﺩﺍﺭﻳـﻮﺵ،
ﺧﺸﺎﻳﺎﺭﺷﺎ ﻭ ....
ﺣﺴﻦ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﻭﻧـﺪ ۷۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۲۲-۴۴-۸ :

 -۱۲۶۸ﺩﻭﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ :ﭼﻨﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺸﺘﻜﺎﺭﺍﻥ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓـﺎﺭﺱ ۱۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۴-۱۶-۸ :

۹۵۵/۰۷۵

 -۱۲۷۲ﺳﻴﺎﺣﺖ ﺷﺮﻕ ،ﻳﺎ ،ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﺁﻗﺎ ﻧﺠﻔﻲ ﻗﻮﭼﺎﻧﻲ.
ﻧﺠﻔﻲ ﻗﻮﭼﺎﻧﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻲ ﺷﺎﻛﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۶۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۱۹۲-۹ :
ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 -۱۲۷۳ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ  ۱۲۹۹ﺗﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ.
ﺍﻳﺮﺝ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺶ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۴۹-۰ :

 -۱۲۷۴ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ( .۱۳۳۸ - ۱۳۵۷
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/1ﺗﺎ 1393/6/6
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۲۱۳-۱

 ۱۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۴۶-۹ :

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،
۹۵۵/۰۸۳

 -۱۲۷۵ﺍﻓﻖ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻣﻈـﺎﻫﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﻬﻴﻤـﻪ ﺷـﺎﻧﻪ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣـﺎ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۵۳-۶ :

 -۱۲۸۱ﺑﺮ ﺑﺎﻝ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻭﺻﺎﻳﺎﻱ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ ﺩﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺪﺭ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﻳﺮﺝ ﺣﺎﻣﺪﻱ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻧﺎﻃﻖ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ.
  ۲۰۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۵۴-۶۶-۲ :

 -۱۲۷۶ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻧﻬﻀﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻓﺨﺮﺍﻻﺳــﻼﻡ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﻓﺨﺮﺍﻻﺳــﻼﻡ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۸۴-۳۰-۴ :

 -۱۲۸۲ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺢﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺟﺒـﺎﺭﻱ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۵۴-۰۰-۵ :

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،
۹۵۵/۰۸۴

 -۱۲۷۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﻫﺎﺩﻱ ﭘﻴﺮﻱ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﺑﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﻳﺤﻴﻲ ﺻﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۲۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۰۸-۲ :

 -۱۲۷۸ﺍﺑﻮﺫﺭﺍﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷـﻬﻴﺪﺍﻥ ﺍﺳـﺘﻮﺍﺭ ﻣﺼـﻄﻔﻲ
ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻫﺎﺷﻤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﻧﻬﺎﻭﻧـﺪ :ﺷـﻬﺮ ﻣـﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۰۰-۹۷-۴ :

 -۱۲۷۹ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ )ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ( )ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫـﺎﻱ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.
ﺍﺣﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺯﺍﺭﻉﭘﻮﺭ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏﺍﺭﺩﻧﻲ -.
ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺗﻲ ﺻـﺎﺩﻕ ﺁﻝ ﻣﺤﻤـﺪ )ﺹ( ۵۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۷۰۵-۹-۰ :

 -۱۲۸۰ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻳﺪﺍﷲ ﺗﻘﻲﻳﺎﺭ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻫـﺎﺟﺮ ﻛﺮﻣـﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

 -۱۲۸۳ﭘﮋﻭﺍﻙ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(.
ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻤﻴﺪﺯﺍﺩﻩﮔﻴﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨـﻲ )ﺭﻩ(.
  ۲۴۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۳۴۷-۶ :

 -۱۲۸۴ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۱۳۵۷ﺗﺎ .(۱۳۶۸
ﺍﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳـﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۲۹-۶ :

 -۱۲۸۵ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﭙﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠـﺪ ﺍﺳـﻼﻡ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۲۶-۳-۰ :

 -۱۲۸۶ﺩﻳﺎﻟﻤﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﻟﻘﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻥﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۳۴-۹ :
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 -۱۲۸۷ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺩﺍﻭﺩﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۲۶-۴-۷ :

 -۱۲۸۸ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﻘﻮﺍ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻓﻬﻨﺪﮊﺳﻌﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۳-۸ :

 -۱۲۸۹ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ.
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 -۱۲۹۰ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺁﺯﺍﺩﻱ.
ﺑﻴﺎﻥﻣﺤﻤﺪ ﻻﻟﻪﺯﺍﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۵۹-۴۱-۳ :

 -۱۲۹۱ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﻳﻼﻡ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﺭﺣﻤﺖ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼ ﺩﻫﺒـﺎﻻﻳﻲ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۵۲-۱ :

 -۱۲۹۲ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﻳﺜﺎﺭ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺧﻮﺕ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۶۵-۷۵-۵ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۷-۱۴-۸

 -۱۲۹۵ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻙ :ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ.
ﺻﻐﺮﻱ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺭﻓﻲ  -.ﺍﻳﻼﻡ :ﺳﻮﺭﻩﻫـﺎﻱ ﻋﺸـﻖ ۳۴۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۶۳-۴-۷ :

 -۱۲۹۶ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻴﻜﺰﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۷۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۵۸-۵ :
 -۱۲۹۷ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﺑـﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﻙ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﻭﺝ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۳-۸۲-۰ :
 -۱۲۹۸ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﺑـﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﻙ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﻭﺝ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۳-۸۲-۰ :

 -۱۲۹۹ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ؛ "ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﺷﻜﺎﺭ".
ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻋﺴﮕﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺒﺰ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۶-۰۰-۶ :

 -۱۲۹۳ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ.۳۱/۲/۶۰ ،
ﺳﻴﺪﻳﻌﻘﻮﺏ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺒﺰ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۷-۱۰-۰ :

 -۱۳۰۰ﻣﻮﺣﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻣﺮﻳﻢ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻘﺪﻳﺮ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۵۵-۳۴-۲ :

 -۱۲۹۴ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺁﺑﺎﻥﻣﺎﻩ  ۱۳۶۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﺡ
ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳـﺒﺰ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۳۰۱ﻧﺒﺮﺩ ﺧﻴﺒﺮ :ﻧﻈﺮﻱ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﻭﺍﻻﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ ﺩﺭ
ﻧﺒﺮﺩ ﺧﻴﺒﺮ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺳﻤﻴﻌﻲ ،ﻓﺎﺿـﻞ ﺍﺣـﺪﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻣﺤﻘـﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۵۵۴-۳۳-۴

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ
۹۵۵/۳۲۶

 -۱۳۰۲ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺩﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ.
ﺯﺍﻫﺪ ﻏﻔﺎﺭﻱﻫﺸﺠﻴﻦ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺒﺎﺭﻱ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۴-۶۲-۸ :

 -۱۳۰۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻨﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﺳﻨﺪ :ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻴﮓ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮﺭ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺣﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﺫﺧـﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ- .
 ۱۸۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۲۲-۵ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻼم

 -۱۳۰۳ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ "ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧـﻮﺍﻫﺮ ﺯﻳﺒـﺎ
ﺳﻠﮕﻲ".
ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺧـﻮﺕ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۶۵-۷۴-۸ :

 -۱۳۰۴ﻳﺎﺭﺍﻟﻲ ﻏﻮﺍﺹ :ﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﻭﺍﻻﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﻏـﺮﻭﺭﺁﻓـﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ .۸
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺳﻤﻴﻌﻲ ،ﻓﺎﺿﻞ ﺍﺣﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﺳـﺎﻥ ﻧـﺎﻃﻖ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻣﺤﻘـﻖ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۵۴-۰۹-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﺮش و آﺷﺘﻴﺎن
۹۵۵/۱۳۵

 -۱۳۰۵ﻛﻬﻦ ﺩﻳﺎﺭ ﻓﺮﺍﻫﺎﻥ :ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺭﺿﻲ ﻓﺮﺵ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﺯﺩﻝ ،ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺯ ﺟﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﭘﻬﻠﻮﻱ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲﻧﻴﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﺜﻢ ﻭﺍﺷﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺳـﻴﺎﻣﻚ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۴۱-۶۶-۷ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻴﻼن
۹۵۵/۲۳

 -۱۳۰۶ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺁﺑﺎﺩﻱﻫﺎﻱ ﮔﻴﻼﻥ.
ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺍﻣـﺮﺯ ﻛـﻮﭼﻜﻲﺯﺍﺩ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺑﻠـﻮﺭ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۶-۱۷۷-۴ :

۹۵۵/۴۵۲

 -۱۳۰۸ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺮﺩﺍﻭﻝ.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۲۷-۹ :

 -۱۳۰۹ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺮﻭﺍﻥ.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۱۳۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۱۸-۷ :

 -۱۳۱۰ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻲ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۸۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۳۱-۶ :

 -۱۳۱۱ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮﺍﻥ.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۳۰-۹ :

۹۵۵/۴۵۳

 -۱۳۱۲ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺪﺍﻧﺎﻥ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۹۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۲۵-۵ :
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 -۱۳۱۳ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪﺭﻩ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۹۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۲۹-۳ :

 -۱۳۱۴ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻩﺷﻬﺮ.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۲۸-۶ :

ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴـﻨﻲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۲۵۶-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻓﻖ
۹۵۵/۹۲۳

 -۱۳۱۹ﺑﻪ ﺯﻻﻟﻲ ﭼﺸﻤﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ) :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.
ﻧﺎﺩﺭ ﭘﻴﺮﻱﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۴۵-۴ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻔﻬﺎن
۹۵۵/۹۳۲

 -۱۳۱۵ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻴﺎﻛﺎﻥ  -.ﺍﻳـﻼﻡ :ﺯﺍﮔـﺮﻭ ۹۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۰-۲۱-۷ :

 -۱۳۲۰ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺳﻔﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭﺳﺎﻝ .۱۳۰۳
ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺍﻫﺮﻛﻼﻡ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺟﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ۱۵۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۲۸۷-۱ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﺘﺮان ﻛﻮه
۹۵۵/۵۲۴
۹۵۵/۹۸۵

 -۱۳۱۶ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺮﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺟﺎﭘﻠﻖ )ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ  -ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۵۴-۴ :

 -۱۳۲۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﻞ ﻛﻠﻬﺮ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻬﺮ(.
ﻭﻟﻲ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۶۷۶ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۷-۹۷-۶ :

ﻛﺎﺧﻚ
۹۵۵/۸۲۷

 -۱۳۱۷ﺭﻳﺎﺏ :ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺮﺍﺛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴـﺎﺩ
ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۷۲-۶۳-۵ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
۹۵۵/۸۳

 -۱۳۱۸ﺍﻃﻠﺲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ،ﺁﺭﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻳـﻮﺍﻥ ﻛـﻲ )ﺩﺭ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ۹۰ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮﻱ
ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ(.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻨﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺣﺴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﺳـﺘﻮ ﺍﺣﻤـﺪﻱ -.

 -۱۳۲۲ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﻞ ﻛﻠﻬﺮ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻬﺮ(.
ﻭﻟﻲ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۶۲۲ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۷-۹۸-۳ :

 -۱۳۲۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﻞ ﻛﻠﻬﺮ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻬﺮ(.
ﻭﻟﻲ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۶۸۰ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۷-۹۹-۰ :

 -۱۳۲۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﻞ ﻛﻠﻬﺮ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻬﺮ(.
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ﻭﻟﻲ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ۷۲۶ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۷-۱۰-۷ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۵۵۶۴-۵۷-۰
ﺟﻬﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮازﻣﻴﻨﻲ

۹۹۹

آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي
۹۵۸

 -۱۳۲۵ﻏﺰﻧﻲ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺕ )ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﻏﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ( :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﺰﻧﻲ )ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺟﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ ،ﺟـﻮﺩﻱﺩﺍﻳﻜﻨـﺪﻱ ،ﺣﺴـﻨﻌﻠﻲ ﺍﻧـﻮﺭﻱ ،ﻋﻠـﻲﻣـﺪﺩ
ﻓﻬﻴﻤﻲ ،ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻣﻴﻨﻲﻗﺮﻩﺑﺎﻍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺮﻓـﺎﻥ۴۷۲ - .
ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۸۰-۸۱-۴ :

 -۱۳۲۶ﻏﺰﻧﻲ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺕ )ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﻏﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ( :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﺰﻧﻲ )ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺟﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ ،ﺟـﻮﺩﻱﺩﺍﻳﻜﻨـﺪﻱ ،ﺣﺴـﻨﻌﻠﻲ ﺍﻧـﻮﺭﻱ ،ﻋﻠـﻲﻣـﺪﺩ
ﻓﻬﻴﻤﻲ ،ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻣﻴﻨﻲﻗﺮﻩﺑﺎﻍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺮﻓـﺎﻥ۴۸۲ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۸۰-۸۲-۱ :

 -۱۳۲۹ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻭﺣﻴﺪ ﻭﺍﺷﻘﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۹-۵ :

 -۱۳۳۰ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ.
ﺍﺳﺘﻴﻮ ﻛﺴﻠﺒﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ،ﻋﺴﻞ ﻛﺶﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﺍﺷﺮﻑ ﺍﺷﺮﻑﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۵-۷ :

 -۱۳۳۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠـﻲ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ "ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ" ﻛـﺪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﻬﺎﺭﺕ....
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻲ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺣﺴﻨﻲﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺻﺎﺩﻗﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۲۴۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۷-۲۶۸-۸ :
داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

 -۱۳۲۷ﻏﺰﻧﻲ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺕ )ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﻏﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ( :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﺰﻧﻲ )ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺟﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ ،ﺟـﻮﺩﻱﺩﺍﻳﻜﻨـﺪﻱ ،ﺣﺴـﻨﻌﻠﻲ ﺍﻧـﻮﺭﻱ ،ﻋﻠـﻲﻣـﺪﺩ
ﻓﻬﻴﻤﻲ ،ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻣﻴﻨﻲﻗﺮﻩﺑﺎﻍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺮﻓـﺎﻥ۵۴۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۸۰-۸۳-۸ :
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ
۹۷۳

 -۱۳۲۸ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ :ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﭘﺪﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻤﻴﺮﺍﺩ ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻣﻬﺮ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۳۰۰۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۳۳۲ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻣﻬﺮﻭﺵ ﻃﻬﻮﺭﻱ ،ﺭﻭﻳﺎ ﺧﻮﺋﻲ ،ﺟﻜﻲ ﻛﻒ ،ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻫﺮﻳﺲ ،ﺭﺯﻱ ﮔﺮﻳﻦﻭﻭﺩ ،ﻓﻴﻮﻧﺎﻣﻚ
ﺩﺍﻧﻠــﺪ ،ﻓﻴﻠﻴــﭗ ﺍﺳــﺘﻴﻞ ،ﺑﻠﻴﻨــﺪﺍ ﻭﺑــﺮ ،ﺩﻳــﻮﺭﺍ ﭼﻨﺴــﻠﺮ ،ﺷــﺎﻥ ﻛــﺎﻟﺮﻱ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴــﺮ
ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻧـﺪﻱ ،ﺷـﺎﻫﺪﻩ
ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻟﻴﻼ ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﺎﻇﻢ ﻃﻼﻳﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۵۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۰۷-۵ :
 -۱۳۳۳ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻣﻬﺮﻭﺵ ﻃﻬﻮﺭﻱ ،ﺭﻭﻳﺎ ﺧﻮﺋﻲ ،ﺟﻜﻲ ﻛﻒ ،ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻫﺮﻳﺲ ،ﺭﺯﻱ ﮔﺮﻳﻦﻭﻭﺩ ،ﻓﻴﻮﻧﺎﻣﻚ
ﺩﺍﻧﻠــﺪ ،ﻓﻴﻠﻴــﭗ ﺍﺳــﺘﻴﻞ ،ﺑﻠﻴﻨــﺪﺍ ﻭﺑــﺮ ،ﺩﻳــﻮﺭﺍ ﭼﻨﺴــﻠﺮ ،ﺷــﺎﻥ ﻛــﺎﻟﺮﻱ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴــﺮ
ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻧـﺪﻱ ،ﺷـﺎﻫﺪﻩ
ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻟﻴﻼ ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﺎﻇﻢ ﻃﻼﻳﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
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  ۵۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۰۷-۵ :
اﺳﻼم
۲۹۷

 -۱۳۳۴ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺑﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳـﻪ  ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰-۱۰۵-۱ :

 -۱۳۳۵ﻗﺮﺁﻥ :ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﻦ.
ﺍﻟﻬﻪ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻭﺍﻻ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮﻩﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻕ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻟﻮﭼﻪ- .
 ۳۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۹۷-۱۹-۶ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۱۳۳۶ﭘﺪﺭﻫﺎ ﻗﻮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﻇﻔﺮﭘــﻮﺭ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﻄﺮ ﺍﻭﻝ ۲۲ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۸-۶-۴ :
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 -۱۳۳۷ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﻮﺭﻭﻟﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺷـﺎﺩﻱﮔﻨـﺪﻡﺁﺑـﺎﺩ  -.ﻛـﺮﺝ:
ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۶-۴۰-۷ :
 -۱۳۳۸ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﻮﺭﻭﻟﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺷـﺎﺩﻱﮔﻨـﺪﻡﺁﺑـﺎﺩ  -.ﻛـﺮﺝ:
ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۶-۵۱-۳ :
 -۱۳۳۹ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯ ﺧﻼﻕ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ )ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺍﻭﻝ( :ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ،ﻧﻜﺘﻪ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺮﺩﻭﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﻴﺒﻪ ﻗﺎﺩﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۷۷-۶

 -۱۳۴۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷﺸـﻢ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺎﻃﻨﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮﺏﻛﺮﺩﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۰۴-۸ :
 -۱۳۴۱ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﻮﺭﻭﻟﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺷـﺎﺩﻱﮔﻨـﺪﻡﺁﺑـﺎﺩ  -.ﻛـﺮﺝ:
ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۶-۵۰-۶ :
 -۱۳۴۲ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻮﻡ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﻮﺭﻭﻟﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۶-۵۵-۱ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۱۳۴۳ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻢ.
ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻲﺑﺨـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺯ ۲۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۵۹-۴۱-۰ :

 -۱۳۴۴ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﻜﻪ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺭﺳﻮﻟﻴﺎﻥﺑﺮﻭﺟﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﺗﻨﺎ ﺭﻓﺎﺋﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣـﺮﺩﻡ ۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۲۳۰-۵ :
زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۰ﻓﺎ ۴

 -۱۳۴۵ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ :ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱﻓﺮ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬـﺪﻱ ﻛﺮﺟﺎﻟﻴـﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺣﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۹-۴۸-۵ :
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ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۱۳۴۶ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺎﺭﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺱ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۱۱-۳-۸ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۱۳۴۷ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻛﺮﺍﺳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻇﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻄﺮ ﺍﻭﻝ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۸-۹-۵ :

 -۱۳۴۸ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻛﺮﺍﺳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻇﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻄﺮ ﺍﻭﻝ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۸-۷-۱ :

 -۱۳۴۹ﺣﻴﻮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۰۵-۷ :

 -۱۳۵۰ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ .English short stories 1 = ۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﻭﺷـﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۲۴-۱-۷ :

 -۱۳۵۱ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ .English short stories 2 = ۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﻭﺷﻦ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۲۴-۲-۴ :

 -۱۳۵۲ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۰۱-۹ :

 -۱۳۵۳ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻛﺮﺍﺳﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻇﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻄﺮ ﺍﻭﻝ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۸-۵-۷ :

 -۱۳۵۴ﻋﺪﺩﻫﺎ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۰۲-۶ :

 -۱۳۵۵ﻏﺬﺍﻫﺎ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۰۰-۲ :

 -۱۳۵۶ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۰۳-۳ :

 -۱۳۵۷ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻢ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۰-۱۰۴-۰ :

1358-Bravo! starter: activity book.

 -. Judy Westﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۴۳۵-۲۹۳۶۵-۶ :
1359-Double trouble.
Wright

 -. Craigﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۰۹۱-۳ :
1360-Family and friends 2: class book.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -Get ready! 1 reader.ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۱۳۶۱.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۳۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۰۱۰-۲ :
Naomi Simmons .-

1362-Get ready! 1 reader.

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۳۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۰۱۰-۲ :

1363-Jolly phonics: activity book 1.

Sara Wernham, Sue Lioyd؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Lib Stephen :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۳۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.1364-Jolly phonics: activity book 2.

Sara Wernham, Sue Lioyd؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Lib Stephen :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۳۶ - .ﺹ.
 -ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۳۷۰ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ )ﺟﻠﺪ  ۶ﺗﺎ .(۱۰
ﺟﻮﺍﻧﺎ ﻛﻮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺩﺯﻓﻮﻟﻲ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻬﺪﻭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕ؛ ﻧﻘﺎﺵ:
ﺑﺮﻭﺱ ﺩﮔﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۷۴۲-۸۴-X :

 -۱۳۷۱ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ :ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺳﺤﺮ ﺣﺒﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۹-۴۷-۸ :

 -۱۳۷۲ﻋﻠﻮﻡ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻧﺴﻴﻢ ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺭﺯﻣﻨـﺪﮔﺎﻥ ۱۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۲-۰۱۵-۰ :
 -۱۳۷۳ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۸-۴ :

1365-Jolly phonics: activity book 3.

Sara Wernham, Sue Lioyd؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Lib Stephen :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۳۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.1366-Magic English stories 4.

ﻋﻠﻲ ﻋﻄﺎﺋﻴﺎﻥ ،ﺯﺭﻳﻦﺩﺧﺖ ﺍﻳﺰﺩﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻄﺎ ۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۳-۰۵-۲ :
1367-New girl in school.

 -. Christine Lindopﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۴۰۱۰۱-۴ :
1368-Tiny talk 1A: student book.

 -. Susan Rivers, Carolyn Grahamﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۳۵۱۵۰-۵ :

 -۱۳۷۴ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۸-۴ :
 -۱۳۷۵ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۸-۴ :
 -۱۳۷۶ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﻱ ﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۸-۴ :

1369-Yesterday, today, and tomorrow.

 -. Craig Wrightﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﮔـﻮﻳﺶ ۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۳۷۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺎﻃﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
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ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۱-۰۹-۸ :

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۹-۳۵-۸ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۹

 ۱۰۰ -۱۳۷۸ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ.
ﮔﺮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻳﻤﺰﺑﻮﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻣﻴـﺎﺭ ﺟـﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻳـﺎ ۵۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۹۵-۰۶-۹ :

 -۱۳۸۴ﻣﺎﻩ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺎﻳﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻳﻜﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۱-۱۱-۱ :
ﻛﺮه زﻣﻴﻦ )ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻧﺠﻮﻣﻲ(

رﻳﺎﺿﻴﺎت

۵۲۵

۵۱۰

 -۱۳۷۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻤﺮﻳﻦ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮﺍﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻧﺴﻴﻪ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓـﺎﺋﺰﻩ ﺷـﻜﻮﺭﻱ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ:
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﻣﻬﺴـﺎ ﺑﻴﺪﻣﺸـﻜﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۳۸۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۵-۵۱۱-۳ :

 -۱۳۸۵ﺯﻣﻴﻦ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺎﻳﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻳﻜﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۱-۱۰-۴ :
ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري

 -۱۳۸۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ :ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻧﻜﻴﺴﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﺤﺮ ﺣﺒﻴﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻛﺮﺟﺎﻟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۹-۴۹-۲ :

 -۱۳۸۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳـﻲ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﺷﺸـﻢ ﺍﺑﺘـﺪﺍﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ :ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺎﻃﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۰۳-۱ :
ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۱۳۸۲ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ) :(۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺗﺮﺍﻧﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻓـﺮﻭﺯ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۲۵۴-۳-۵ :
اﺟﺮام و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻤﺎوي
۵۲۳

 -۱۳۸۳ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺎﻳﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻳﻜﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ

۵۹۰

 ۷ -۱۳۸۶ﻋﺎﺩﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺷﺎﺩ.
ﺷﻮﻥ ﻛﺎﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮﺳﺮﺷﺖ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳﺘﻴﺴـﻲ ﻛـﻮﺭﺗﻴﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺷﻜﻮﻓﻪ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۰-۷۴۴-۷ :
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن
۵۹۵

 -۱۳۸۷ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺳﺎﻃﻊ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻـﻔﻴﻪ ﺻـﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۱۳۳-۹ :
ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ
۷۵۰

 -۱۳۸۸ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱﻫﺎﻱ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ :ﺷﻌﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ۵ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۱۱۱-۶ :
 -۱۳۸۹ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱﻫﺎﻱ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ :ﺷﻌﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ۶ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۱۵۶-۷ :
رﻧﮓ
۷۵۲

 -۱۳۹۰ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ) :(۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺗﺮﺍﻧﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮﺍﻓـﺮﻭﺯ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۱۸۱-۸-۳ :

 -۱۳۹۷ﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ۴ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻝ.
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ- .
 ۶۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۵-۴ :
 -۱۳۹۸ﺩﻟﻘﻚﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ )ﻛﺘﺎﺏ  +ﺑﺮﭼﺴﺐ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻬﺮ ﻗﻠـﻢ ۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۸-۰۷-۷ :

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۰

 -۱۳۹۱ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﺎﺯﻱ.
ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺁﻗﺎﻛﻮﭼﻜﻴﺎﻥ ،ﭘﮕﺎﻩ ﺻﻨﺎﻋﻲﻫﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋـﺎﺭﻑﻣﻬـﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧـﺎﺯﻧﻴﻦ ﺁﻗـﺎﺭﺥ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺠﺖ ﻗﺮﻳﺸﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۶-۱۲-۲ :
ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﺴﺘﻲدار ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﺮﻗﻲ و ﻛﻮﺑﻪاي
۷۸۶

 -۱۳۹۲ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻭ ﺍﺭﮒ.
ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼـﻨﻴﻒ ۴۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼـﻨﻴﻒ ۴۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۳۹۴ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺷﺎﺩﻱ :ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺟﺎ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﻫﺴـﺘﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۹۶۵-۲۶-۱ :
 -۱۳۹۵ﺳﻨﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﭘﻴﺮﮔﻠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼﻨﻴﻒ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺕ ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳
 -۱۳۹۶ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﻮﺭﻭﻟﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎﺩﻱﮔﻨـﺪﻡﺁﺑـﺎﺩ  -.ﻛـﺮﺝ:
ﮔﺮﺩﻭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۶-۵۶-۸ :

 -۱۳۹۹ﺩﻭﺳﺖﻫﺎﻱ ﺧﻨﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﻜﻠﻚ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ!.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻬﺮ ﻗﻠـﻢ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۸-۰۸-۴ :
 -۱۴۰۰ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ )ﻛﺘﺎﺏ  +ﺑﺮﭼﺴﺐ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻬﺮ ﻗﻠـﻢ ۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۸-۰۹-۱ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
۸۹۹ - ۸۱۰

 -۱۴۰۱ﺁﺗﺶ ﺩﺯﺩ.
ﺗﺮﻱ ﺩﻳﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ۲۹۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۳۹۱-۶ :

 -۱۴۰۲ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ.
ﺟﻮﺯﻑ ﺩﻟﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍﻟﺪﻭﻟﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ- .
 ۳۰۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۸۰۴-۱ :

 -۱۴۰۳ﺑﺎﺑﺎﻱ ﭘﺮﻧﺪﻩﻱ ﻣﻦ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺁﻟﻤﻮﻧﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۴۵-۷ :
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 -۱۴۰۴ﺟﺎﺋﺰﻩ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۵-۸ :

 -۱۴۰۵ﭼﺎﺭﻟﻲ ﺑﻦ ﻭ ﻗﺼﺮ ﺁﻳﻨﻪﻫﺎ.
ﺟﻨﻲ ﻧﻴﻤﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺧﻮﺵﻧﺸﻴﻦ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﮊﺍﻥﻓﻴﻠﻴﭗ ﺷـﺎﺑﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻬﺮ
ﻗﻠﻢ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۰-۹۹-۵ :
 -۱۴۰۶ﺣﺎﻣﺪ ﻳﺮﻋﻲ ﺍﻻﻏﻨﺎﻡ.
ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﻩ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۷-۲ :
 -۱۴۰۷ﺣﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۲-۷ :
 -۱۴۰۸ﺭﺍﻣﻮﻧﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ.
ﺑﻮﺭﻟﻲ ﻛﻠﻲﻳﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻋﻠﻲﭘـﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻟـﻦ
ﺗﺎﻳﮕﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۶۰۲-۳ :
 -۱۴۰۹ﺭﺍﻣﻮﻧﺎﻱ ﺁﺗﺶﭘﺎﺭﻩ.
ﺑﻮﺭﻟﻲ ﻛﻠﻴﻴﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﭘـﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺘـﻴﻦ ﭘـﺪﺭﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻟـﻦ
ﺗﺎﺑﮕﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۰۰۱-۴ :

 -۱۴۱۰ﺷﺎﺯﺩﻩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﺁﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﮔﺰﻭﭘﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﻻﺭ ﺍﻟﻤﻮﺗﻲ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۷۱-۰۲-۱ :

 -۱۴۱۱ﺷﺎﻫﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﺳﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔـﺎﻩ- .

 ۲۴۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۸۹-۷ :
 -۱۴۱۲ﺍﻟﻀﻔﺎﺩﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﻪ.
ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۶-۵ :

 -۱۴۱۳ﻋﺮﻭﺳﻚ.
ﺟﻮﻱ ﻓﻴﻠﺪﻳﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﺩﺍﻥ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺎﺩﺍﻥ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۹-۹۸-۷ :
 -۱۴۱۴ﻛﻠﺒﻪﻱ ﻋﻤﻮ ﺗﺎﻡ.
ﻫﺮﻳﺖ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ)ﺑﻴﭽﺮ( ﺍﺳﺘﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ۶۸۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۵۴۱-۵ :
 -۱۴۱۵ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﻟﻌﻨﺐ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۰-۳ :

 -۱۴۱۶ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ.
  ۲۵۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۹۵-۵ :
 -۱۴۱۷ﺍﻟﻨﻤﺮ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ.
ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۴-۱ :
 -۱۴۱۸ﻫﺠﻮﻡ ﻓﻴﻨﺪ.
ﺭﻭﻟﺪ ﺩﺍﻝ ،ﺟﻮﺯﻑ ﺩﻳﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﺠﻒﺧﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺘﺼـﺮﺍﻟﺪﻭﻟﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭﺍﻣﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻮﺋﻨﺘﻴﻦ ﺑﻠﻴـﻚ ،ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ ﺁﺭﺍﺳـﻤﻴﺖ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۸۵۱-۵ :
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 -۱۴۱۹ﻭ ﻋﺎﺩ ﺣﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻲ ﺑﻴﺘﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﻤﺎﻝ ﺳـﻴﺪ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﻃﻴﺒـﻪ ﻋﺒـﺪﺍﷲ  -.ﻗـﻢ :ﺑـﺮﺍﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۲-۴۲۱-۰ :
 -۱۴۲۰ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﺭﺳﻲ.
ﺭﺑﻜﺎ ﺍﺳﺘﺪﭖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ- .
 ۲۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۶۸۳-۲ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۱۴۲۱ﻣﺤﻠﻪﻱ ﺷﻜﺮ ﺧﺎﻧﻮﻡ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺪﺛﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ- .
 ۲۳۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۷۲-۷ :
 -۱۴۲۲ﻣﻮﺵ ﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ  ۱۵ﻗﺼـﻪﻱ ﺩﻳﮕـﺮ :ﻗﺼـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘـﺮ
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ.
ﺑﺮﺍﻭﻥ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﺷـﻴﺨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ،
ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۶۲۵-۲ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۸

 -۱۴۲۳ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ  ۵ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﻧﺎﺻــﺮ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ،ﻣﺤﻤــﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨــﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠــﻲ ﺧــﺪﺍﻳﻲ ،ﻧﺎﻫﻴــﺪ
ﻟﺸﻜﺮﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۴۷۸-۴ :

 -۱۴۲۴ﺍﻳﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻡ! ﺍﻭﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻡ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﺭﺣﻴﻢﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﻏﻨﻮﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۰۰-۸۲-۳ :

 -۱۴۲۵ﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺻﺎﺩﻕﭘﻮﺭﻣﻌﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﻔﻮﻱﺭﺍﺩ ۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۷-۰۹-۹ :

 -۱۴۲۶ﺧﺮﺱ ﻭ ﻛﻮﺯﻩ ﻋﺴﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۲۱-۰ :

 -۱۴۲۷ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ :ﺩﻩ ﺷﻠﻤﺮﻭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﺁﺯﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻟﻄﻴﻔـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۹۶-۸ :

 -۱۴۲۸ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ :ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮﺍﺭﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﺁﺯﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻟﻄﻴﻔـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۹۷-۵ :

 -۱۴۲۹ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ :ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﺁﺯﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻟﻄﻴﻔـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۹۸-۲ :

 -۱۴۳۰ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ :ﺩﺭ ﺑﺎﻍﻭﺣﺶ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﺁﺯﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻟﻄﻴﻔـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۲-۹۹-۹ :

 -۱۴۳۱ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻭﺛﻮﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺻﻨﻴﻌﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺸﻤﺖ ﺍﷲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ:
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﺨﻌﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۶-۲۵-۲

 -۱۴۳۲ﺳﻮﺳﻤﺎﺭﻩ ﻓﻜﺮ ﺷﻜﺎﺭﻩ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﻱ ﺗﻴﺰﻱ ﺩﺍﺭﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۳۸۶-۲ :

 -۱۴۳۳ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻋﺎﻟﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﻪ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺮﺍﻣـﻪ ۲۰ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۲۱-۰-۵ :

 -۱۴۳۴ﻣﻴﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﺼﻴﺮﻓﺮ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﺒـﺎﺩﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴـﺮﻩ ﻣﺤﻤـﺪﻫﺎﺩﻱ -.
ﺩﺭﭼﻪ :ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺩﺍﻧﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۷۱-۵۵-۲ :

 -۱۴۳۵ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ) :(۱ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ )ﻉ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻦ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﻪ ﻓﻼﺡ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﺍﻛﺴﻴﺮ ﻗﻠﻢ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۹۰-۲-۱ :

 -۱۴۳۶ﻱ ﻣﺜﻞ ﻳﺨﭽﺎﻝ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺮﻋﺸﻲ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻻﻭﻳﺰ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻬﻼ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻟﻮﺡ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۲۲-۴۶-۸ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۸

 -۱۴۳۷ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻭ ﭘﺮﻱ ﻛﻮﭼﻚ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱﺟﻬﺮﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻓـﺪﻙ ﺳـﺒﺰ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۵-۳۸-۱ :

 -۱۴۳۸ﺁﻳﺪﺍ ﻭ ﻛﺮﻡﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻥ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۱۰-۸ :

 -۱۴۳۹ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۱۴-۱ :

 -۱۴۴۰ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﺎﺟﻲﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺣﺎﺟﻲﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺯ.
  ۱۸ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۵۹-۴۰-۳ :

 -۱۴۴۱ﭘﻴﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺶ ﺑﻮﺩ ،ﺯﻳﺎﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮﺍﺗﻲﺑﺮﻭﺟﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻﻔﻴﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۱۹۸-۸ :

 -۱۴۴۲ﭘﻴﺸﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺮﻱ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۱۴-۶ :
 -۱۴۴۳ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺁﻗﺎﻱ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ.
ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻻﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۶۹۶-۸ :

 -۱۴۴۴ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۰۶-۶ :
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 -۱۴۴۵ﺗﻤﻴﺰﺑﺎﺵ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۰۳-۵ :

 -۱۴۵۲ﺩﻭﺭﺵ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻛﻼﻍ ﺑﻮﺩ ،ﺁﻗﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮﺍﺗﻲ ﺑﺮﻭﺟﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻﻔﻴﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۱۹۹-۵ :

 -۱۴۴۶ﺗﻦ ﺳﺎﻟﻢ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۰۴-۲ :

 -۱۴۵۳ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻭ ﻛﺒﻮﺗﺮ.
ﺍﺯﻭﭖ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ
ﻧﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۴-۷ :

 -۱۴۴۷ﺗﻮﻟﺪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  -.ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ :ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۵۸۷-۸ :

 -۱۴۵۴ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﺪﺟﻨﺲ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۱۳-۹ :

 -۱۴۴۸ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﺴﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺟﻌﻔـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۶۹-۹ :

 -۱۴۵۵ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺩﻡ ﺣﻨﺎﻳﻲ.
ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻭﻓﺎﻳﻲﺳﻌﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺳـﻌﺪﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻓـﺪﻙ ﺳـﺒﺰ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۵-۲۰-۶ :

 -۱۴۴۹ﺟﻴﻚ ﺟﻴﻚ ﻣﺴﺘﻮﻧﺖ ﺑﻮﺩ ،ﻓﻜﺮ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﺖ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮﺍﺗﻲ ﺑﺮﻭﺟﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻﻔﻴﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۱۹۷-۱ :

 -۱۴۵۶ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺷﻜﻤﻮ.
ﺍﺯﻭﭖ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ
ﻧﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۵-۴ :

 -۱۴۵۰ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﻛﺠﺎﻳﻲ؟.
ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨـﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۸۱-۵ :

 -۱۴۵۷ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻧﻪ!.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۱۲-۷ :

 -۱۴۵۱ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۱۱-۵ :

 -۱۴۵۸ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻄﺎﻕﺳﺪﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻣﻬـﺪﻱﺯﺍﺩﻩ،
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻏﺮﻳﺐ  -.ﻧﻮﺷﻬﺮ :ﺁﻭﺍﻱ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۵۳-۰۰-۳ :
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 -۱۴۵۹ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺩﺭﻭﻍﮔﻮ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۹-۲ :

 -۱۴۶۶ﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺍﺳﺮﺍﺭﺁﻣﻴﺰ.
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﮔﺮﺟﻲ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻓﺪﻙ ﺳﺒﺰ ۱۲ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۵-۲۲-۰ :

 -۱۴۶۰ﻏﺎﺯ ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻑ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨـﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۱۲-۲ :

 -۱۴۶۷ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﻲﻛﺎﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮﺍﺗﻲ ﺑﺮﻭﺟﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻﻔﻴﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮﺩﻡ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۲۰۱-۵ :

 -۱۴۶۱ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ.
ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۲۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۱۹۴-۷ :
 -۱۴۶۲ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﻲ.
ﺻــﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻗﻄــﺮﻩ ۲۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۱۹۵-۴ :

 -۱۴۶۳ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺯﻭﭖ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ
ﻧﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۶-۱ :

 -۱۴۶۴ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻟﻲﻫﺎ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۱۳-۴ :

 -۱۴۶۵ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺑﺎﺣﺎﻓﻆ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺮﻭﺗﻲ ﺳﻴﺒﻨﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺁﻭﺍﻱ ﻭﻳﺎﻧـﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۵۴-۳-۹ :

 -۱۴۶۸ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺵ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۰۷-۳ :

 -۱۴۶۹ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻨﺪﺍﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۱-۰۰-۴ :

 -۱۴۷۰ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻛﻮﺷﺎ ﻭ ﻣﻠﺦ ﺗﻨﺒﻞ.
ﺍﺯﻭﭖ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ
ﻧﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۳-۰ :

 -۱۴۷۱ﻣﻮﺵ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻮﺵ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ.
ﺍﺯﻭﭖ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ
ﻧﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۰۷-۸ :

 -۱۴۷۲ﻫﻠﻲ ﻓﺴﻘﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻏﻮﻝﻫﺎ.
ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺷﻔﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۲۸-۰ :
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 -۱۴۷۳ﻳﻠﺪﺍ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻄﺎﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﻓـﺎﺋﺰﻩ ﻣﻬـﺪﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﻳﺒـﺎ ﻏﺮﻳـﺐ -.
ﻧﻮﺷﻬﺮ :ﺁﻭﺍﻱ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۴۹-۹-۳ :

 -۱۴۷۴ﻳﻮﺯﻱ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭ.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱﺁﺯﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﺳﺤﻘﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻧـﻮﻳﻦ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۸-۱۵-۳ :
ادﺑﻴﺎت ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺮان
 ۹ﻓﺎ ۸

 -۱۴۷۵ﻫﻴﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﻭﺷﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺭﻭﻣﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﺷﻤﻴﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺮﻭﺵ ۱۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۵۱-۰-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
۹۳۰

 -۱۴۷۶ﻋﺠﺎﻳﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻗﺎﺳـﻤﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻳـﺎ ۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۹۵-۱۰-۶ :

