ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۶ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۰۹۸

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۶/۸ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۶/۱۲ﺑﺎ 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

 -۱ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ :ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﻭ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ .
ﺻﻐﺮﻱ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﻳﺪﺍﻟـﻪ ﻛﺜﻴﺮﻟـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳـﺮﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۱-۱۴-۷ :

 -۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻛﻤﻴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۸-۸ :
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ،ﺑﻴﻮﻧﻴﻚ ،ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ
۰۰۳

 -۳ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۲-۶ :
داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۴ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﻛﺮﻭﺯ ،ﻛﻴﺖ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺭﺍﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺝﺭﺳﻮﻟﻴﻬﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻴـﺎﺯ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۸۰۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۱-۲۲-۷ :

 -۵ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ،ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ ،ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ.
ﺳﻮﻡ ﻧﺎﻳﺪﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲﻣﻮﺣﺪ ،ﻫﺪﻳـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۰۱۸-۴ :
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
۰۰۶

 -۶ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺟــﺎﻣﻊ ﻭ ﻛــﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻧــﺮﻡﺍﻓــﺰﺍﺭ ﺭﺍﻳﻨــﻮ  Rhinocerosﺑــﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺁﻣــﻮﺯﺵ
ﭘﻼﮔﻴﻦﻫﺎﻱ  V-rayﻭ .T-splines ۳
ﻣﻴﻨﺎ ﻧﻈﻢ ﺟﻮ  -.ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ :ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﺭﺵ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۵۴-۰۰-۳ :

 -۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛـﺪ ) (۲۳۵۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۶-۹ :

 -۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۲-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٢

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،آرﺷﻴﻮﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎم

ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۱۱

۰۲۷

 -۹ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺍﻟﺸـﺮﻑ -
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺠﻒ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ  -ﺍﻟﻨﺠﻒﺍﻻﺷـﺮﻑ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻜﺘﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣـﻪ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۹-۱ :

 -۱۴ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻭﻻﻳﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﻋﺒﺎﺳـﭙﻮﺭ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻭﻓﺎﻣﻨـﺪ،
ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﺷﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۹۵-۲ :
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ،ﻧﺸﺮ

 -۱۰ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﻒ ﺍﻟﺸـﺮﻑ -
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺠﻒ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ  -ﺍﻟﻨﺠﻒﺍﻻﺷـﺮﻑ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻜﺘﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣـﻪ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۵۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۱۰-۷ :

 -۱۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﻳﻪﻫـﺎﻱ :ﺣﺴـﻦ ﺑﻠـﻮﭺ ،ﺭﺑـﺎﻁ ،ﻣﻴﺮﺍﺣﻤـﺪ
ﻏﻴﻐﺎﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ،ﺳﻨﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۳۲۶-۷ :

۰۷۰

 -۱۵ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۵۵-۱ :
 -۱۶ﺧﺒﺮ ﻭ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻴﺴﺘﺎﻥ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۳۱۸-۴-۹ :
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ(
۱۲۱

 -۱۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﻴﺦ ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻲ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ )ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  -ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﻧﮋﺍﺩ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲﺍﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ
ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۱۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۱۹۸-۰ :

 -۱۷ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.
ﻛﻴﺮﻥ ﺍﻫﺎﺭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻘﺪﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﻧﺸﺮ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﺧﻴـﺎﻝ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۲-۰۴-۷ :

ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص
۰۱۵

 -۱۳ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺁ  -ﺍﻟﻒ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺧﻄﻴﺒﻲ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺁﺑﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۹۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۵۷-۹-۹ :

 -۱۸ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺳﺎﺭﺍ ﺷﺎﻫﺴـﻮﻥ؛ ﺗـﺪﻭﻳﻦ :ﻋﺒـﺪﺍﷲ
ﻧﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ۷۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۰۸-۲۵-۲ :
اﻧﺴﺎن )ﻧﻮع ﺑﺸﺮ(
۱۲۸

 -۱۹ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶﻭﻳﻠﻬﻠﻢ ﻧﻴﭽﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺏ ﺳﻬﺮﺍﺏ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖﻧﻴﺸـﺎﺑﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۸۴۷-۰ :
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٣

 -۲۰ﺻﺪﺍﻱ ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺸﻖ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱﻭﺍﻳﻘﺎﻧﻲ  -.ﻛـﺮﺝ :ﻧﺠـﻢ ﻛﺒـﺮﻱ ۶۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۰۵-۲۹-۴ :
روﻳﺎﻫﺎ و رازوارهﻫﺎ
۱۳۵

 -۲۱ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺳﻴﺮﻳﻦ ﺍﺑﻦﺳﻴﺮﻳﻦ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺒﻴﺶﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻔﻠﻴﺴﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ
ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۳۲-۹۸-۱ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۴۳۷-۶ :

 -۲۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۷-۷ :
ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۲۸ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻛﻴﺴﺖ؟.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺠـﻮﺍﻱ ﺩﻝ- .
 ۳۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۱۲-۱-۹ :

۱۵۰

 -۲۲ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻮﻳﺎ )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۶۲-۳۱-۶ :
 -۲۳ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ.
ﺟﺎﺵ ﻛـﻮﻫﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺻـﺎﻟﺢ ﻧﺠﻔـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻧـﻮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۵-۵۴-۷ :

 -۲۴ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﺭﻛﺴﺎﻧﺎ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺭﻭﻧﺎﻙ ﺭﻳﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۷-۹ :

 -۲۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۳۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۳-۵ :
 -۲۶ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﻭﻱ ﻛﻼﺳﻴﻚ.
ﺯﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮﻭﻳﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺠﺎﻉﺷﻔﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ

 -۲۹ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺍﺷﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻤﺎﺯﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻭﺍﻋﻆﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۴۳۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۲۳۶-۲ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 IQ -۳۰ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﺪ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﻫﻮﺵ.
ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭﻋﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻗﻨﺪﻳﺎﻥ ﻛﻮﭼـﻪ ﺑـﺎﻍ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۲۲۲-۸ :
 -۳۱ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ.
ﺭﻳﻤﻮﻧﺪﺟﻲ ﻣﻴﻠﺘﻦ ﺑﺮﮔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻈﻴﻤﻲﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۵۰-۶ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻤﻴﺮ
۱۵۴

 -۳۲ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻭﻳﺎ :ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﻭﻳﺎ ).(۱۹۲۸ - ۱۹۲۹
ﻛﺎﺭﻝﮔﻮﺳﺘﺎﻭ ﻳﻮﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۸۵۸-۲۷-۲ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098



رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۳۳ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ )ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ(.
ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﺩﻱ ﺁﻧﺠﻠﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿـﺎ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﻗـﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۵-۱-۵ :
 -۳۴ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺳﺎﻟﻢ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺁﻟﭙـﻮﺭﺕ ،ﻓﺮﺍﻧﻜـﻞ ،ﻓـﺮﻭﻡ ،ﺭﺍﺟـﺮﺯ ﻭ
ﻣﺎﺯﻟﻮ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۶۵۲-۲ :
 -۳۵ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :
 -۳۶ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴـﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸــﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :
 -۳۷ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :
 -۳۸ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :
 -۳۹ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :

 -۴۰ﺑﻲﺷﻌﻮﺭﻱ.
ﺧﺎﻭﻳﺮﻩ ﻛﺮﻣﻨﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﺭﭼﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۰۶-۶ :
 -۴۱ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ.
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﭼﺎﻣﻮﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﺤﻴﻲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۵۹-۹ :
 -۴۲ﺭﺷﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ.
ﭘﺎﻭﻝﻫﻨﺮﻱ ﻣﺎﺳﻦ ،ﺟﺮﻭﻡ ﻛﻴﮕﺎﻥ ،ﺁﻟﺘﺎﻛﺎﺭﻭﻝ ﻫﻮﺳﺘﻮﻥ ،ﺟﺎﻥﺟﻴﻦﻭﻱ ﻛـﺎﻧﺠﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻳﺎﺳﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ۸۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۶۵۰-۶ :
 -۴۳ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﻨﺠﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱﻫﺎ.
ﺷﻜﻮﻩ ﻧﻮﺍﺑﻲﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺳﻴﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ۲۵۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۸۲-۰ :
 -۴۴ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ :ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻧﺌـﻮ ،ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺳﺮﺷـﺖ ﻭ ﻣـﻨﺶ ،ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ
ﺷﺨﺼﻴﺖ.
ﺣﺴﻦ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻌﻤﺘﻲ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﺮﻫـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻓـﺎﺭﺱ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۷۴-۸۴-۸ :

 -۴۵ﻛﻮﺩﻙ ﻓﻌﺎﻝ ،ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻟﻢ :ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ.
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﺳﺎﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻧﮋﺍﺩﻱ ،ﺳـﻬﻴﻞ ﻭﻃـﻦﺩﻭﺳـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻛﺴﻴﻦ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۲-۵۴-۷ :

 -۴۶ﻣﻘﻴﺎﺱﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻭ ﻛﺴﻠﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  -ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ  WISC - IVﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ
ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ.
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭﻱ ،ﺷﻬﺮﻩ ﺷـﻜﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﺍﻓـﺮﻭﺯ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﺣﻠـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ
ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۲۴-۱

 -۴۷ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ.
ﺩﺭﻳﺎ ﺯﻧﺪﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺁﺯﻣﻨـﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟـﺎﺟﺮﻣﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۸-۰۱-۹ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۴۸ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ  ۳۱ﺭﻭﺯ.
ﺟﺎﻥ ﺍﻑ ﺩﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨـﻲﻋﺸـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۸۰-۷ :
 -۴۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺯﻫـﺮﺍ ﻧﺴـﻴﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﭘﺪﻳـﺪﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۲-۰۵-۲ :
 -۵۰ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ.
ﺑﺮﻭﻧﻮ ﻛﻮﻟﺘﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﮔﻠﺪﺍﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺠﻮﺍﻱ ﺩﻝ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۲۰-۳۸-۶ :
 -۵۱ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﻲ.
ﻣﺎﺭﻙ ﻓﻴﺸﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘﻲ ﺧﻮﺷـﺪﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۲۳۸-۸ :

 -۵۲ﺧﻮﺏ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﻞ.
ﺩﻭﺭﻳﺲ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺁﻫﻨﮕﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﮔﻮﺩﺭﺯ ﭘﺎﻳﻜﻮﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴـﺮﺍﻱ
ﺗﻨــﺪﻳﺲ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۲۷-۱ :

 -۵۳ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎﻥ :ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﻭ ﻛﺸـﻒ ﺷـﻬﻮﺩ ﻭ ﺑﻴـﻨﺶ
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ :ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻔﺲ.
ﻭﻳﻦ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺩﺍﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻤﺎﻝ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۳۶۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۷۷-۵ :

 -۵۴ﺭﺍﺯ.
ﺭﺍﻧﺪﺍ ﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۵-۳-۹ :
 -۵۵ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ :ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓـﺮﺩﻱ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺷـﻜﻮﻓﺎ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺴﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ- .
 ۶۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۲-۴ :

 -۵۶ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ  ۱ + ۲۰ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻠﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻠﺖ ۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۳۵۹-۰ :

 -۵۷ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ  ۱ + ۲۰ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻠﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻠﺖ ۹۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۴۰۵-۴ :

 -۵۸ﻗﺼﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ :ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻣﻠﻜﻮﻟﻢ ﮔﻼﺩﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺑﻴﺎﺕﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻـﻐﺮ ﺍﻧـﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻬﻤﻦ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۴-۰۶۹-۸ :
 -۵۹ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻮﺱ ﻛﻦ! ۱۲ :ﺭﻭﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺍﻓﻜـﺎﺭ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻪ ﺍﻓﻜـﺎﺭ
ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺗﺮﻳﺴﻲﺍﺷﺘﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺴﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻗﻴﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ
 -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۹-۱۰-۱ :
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 -۶۰ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺩﺭﻭﻥ )ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺯﻧـﺪﮔﻲ( ﺭﺍﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﻗﺪﺭﺗﻬﺎﻱ ﻧﻬﻔﺘﻪ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﮔﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﺎﻥﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺻﺎﻟﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴـﺪ ﻋﻄـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻋﻄﺎﺋﻲ ،ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۳-۵۸۴-۳ :

 -۶۱ﻳﻚ ﭘﺮﺱ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﻧﻌﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺧﺠﺴﺘﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۶۸ - .ﺹ- .
ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۹۳-۷ :
اﺧﻼق
۱۷۰

 -۶۲ﺑﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﮕﺸﺎﻱ.
ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻗﺪﺳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺁﺫﻳﻦ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۰-۱۴-۶ :
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۱۷۷

 -۶۳ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ.
ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻤﺎﻝ ،ﻫﺎﺭﻭﻱ ﻣﻜﻴﻨﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻴﻦ ﺧﺎﻟﺼﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸـﺮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۸۳-۸ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۶-۱۶-۷ :

 -۶۶ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻤﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﻪ.
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻋﻄﺎﻳﻲ ﻛﻮﺯﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۶-۱۹-۸ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ
۱۹۳

 -۶۷ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻧﻴﭽﻪ.
ﮊﺭﮊ ﺑﺎﺗﺎﻱ ،ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺑﻼﻧﺸﻮ ،ﭘﻴﺮ ﻛﻠﻮﺳﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﮊﻳﻞ ﺩﻟﻮﺯ ،ﻣﻴﺸـﻞ ﻓﻮﻛـﻮ ،ﮊﺍﻥﻓﺮﺍﻧﺴـﻮﺍ
ﻟﻴﻮﺗﺎﺭ ،ﮊﺍﻙ ﺩﺭﻳﺪﺍ ،ﮊﺍﻥﻟﻮﻙ ﻧﺎﻧﺴﻲ ،ﺳﻴﻠﻮﺭ ﻟﻮﺗﺮﻳﻨﮋﻩ ،ﺟﺎﻥ ﻛﻴﺞ ،ﺩﻧﻴﻞ ﭼـﺎﺭﻟﺰ ،ﻓﺮﺍﻧﺴـﻮﺍ
ﻓﻮﺭﻛﻪ ،ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺧﻤﻦ ،ﺩﻧﻴﺲ ﻫﻮﻟﻴﻪ ،ﺩﻧﻴﻞ ﻣﻮﺷﻨﺒﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫـﺮﻩ ﺍﻛﺴـﻴﺮﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺑﺮﻗﻌﻲ ،ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺯﺍﺭﻉ ،ﭘﻮﻳﺎ ﻏﻼﻣﻲ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻏﻼﻣﻲ ،ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻛﻮﻫﺴﺎﺭﻱ ،ﺍﻳﻤـﺎﻥ ﮔﻨﺠـﻲ،
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱﻓﺮ ،ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻣﻬﺘﺪﻱ ،ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻭﺍﻋﻈﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺥﺩﺍﺩ
ﻧﻮ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۷-۱۳-۰ :
 -۶۸ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﮕﻞ.
ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﺮﻧﺲ ﺳﺘﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ- .
 ۴۰۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۰۳۸-۴ :
 -۶۹ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﮕﻞ.
ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﺮﻧﺲ ﺳﺘﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ- .
 ۷۸۴ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۰۳۹-۱ :

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ
۱۸۹

 -۶۴ﺧﺮﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮ :ﺩﺭﺱﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﻠﺴﻔﻲ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺩﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﺠﺎﺩ ﻧﻮﺭﻋﻠﻴـﺎﻥ ،ﭘﻮﻳـﺎﻥ ﭘـﺮﻭﻳﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻫﺮﻣﺲ ۳۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۹۳-۱ :

اﺳﺎﻃﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ
۲۰۴

 -۷۰ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺣﺎﻝ.
ﺍﻛﻬﺎﺭﺕ ﺗﻮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴـﻴﺤﺎ ﺑﺮﺯﮔـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻫـﻦ ﺁﻭﻳـﺰ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۹-۴۶-۳ :
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادﻳﺎن
۲۹۱

 -۶۵ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻤﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﻪ.
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻋﻄﺎﻳﻲﻛﻮﺯﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻـﺤﻴﻔﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ

 -۷۱ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ )ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻮﻳﺮﺯ(.
ﺟﻮﺯﻑ ﻛﻤﺒﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺨﺒﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۳۴۶-۸ :
ادﻳﺎن روم و ﻳﻮﻧﺎن
۲۹۲

 -۷۲ﺁﻳﻜﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺻﻮﺭ ﻓﻠﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺒﺮﻭﺝ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻧـﮓ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۳-۸ :

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۴

 -۷۷ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩﺣﺴﻦ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻬﻨﺪ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﻮﺷﺎ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻫﻴﻮﺍ ﺣﻔﻴـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ۶۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۶-۹۸۵-۳ :
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۵

دﻳﻦ ﻳﻬﻮد
۲۹۶

 -۷۳ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻛﻴﺴﺖ؟.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺧﻮﺍﺟﻪﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ۱۹۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۷۰-۷ :
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﻼم
۲۹۷/۰۲

 -۷۴ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻔﻴﺪ.
ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻬﻴﺪﻱ ﻣﻔﺮﺩ  -.ﻛﺎﺷـﺎﻥ :ﻣﺮﺳـﻞ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۳۶۰-۰ :

 -۷۸ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻼﻝ ﻫﻤـﺎﺋﻲ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۰۶-۰۸-۱ :

 -۷۹ﺩﺭﺱﻫﺎﻳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺍﺳـﻌﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺣﺴـﺎﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۶-۹۱۸-۱ :
 -۸۰ﺯﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ :ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ.
ﺳﻴﺪﻩﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺳﺪﻳﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳـﻴﻦ ﺍﺣﻤـﺪ )ﺹ( ۷۲ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۳۵-۹۵-۸ :

راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﻼم
۲۹۷/۰۷

 -۷۵ﺍﻟﺤﻮﺯﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﻜﻴﻢ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻜﻴﻢ  -.ﻗﻢ :ﺑﺎﻗﻴﺎﺕ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۳-۱۵۱-۵ :

 -۸۱ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﻧﻤﺎﺯ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۰۹-۲۷-۱ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۷

ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱۲

 -۷۶ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ ،ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷـﻮﺭﺍ ﻭ ﺣـﺪﻳﺚ ﺷـﺮﻳﻒ
ﻛﺴﺎﺀ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﭘﺮﻭﺭ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۴۳-۹۴-۶ :

 -۸۲ﺗﺪﺑﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻲ )ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ( :ﺳﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﻜﻲ
)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ(.
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻓﺮﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ۵۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۶-۲۲۷-۶ :
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 -۸۳ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗـﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴـﺪ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﻜﺘﺐﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣـﺎﻣﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ
ﺣﺴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘـﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ ۴۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲۸ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۰-۰۲۵-۹ :
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ
۲۹۷/۲۱

 -۸۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۷۰۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۹ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۹۱-۳ :
 -۸۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ )ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻠﻮﺍﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻘﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۷۰۴ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵-۹۱-۳ :
 -۸۶ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺴﺎﺀ :ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺁﻝﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﻭﺍﺭﺙ ،ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ،ﺁﻳﻪﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻭ ﺁﻳﻪﻱ
"ﻭﺍﻥ ﻳﻜﺎﺩ".
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻴﻊ  -.ﻗﻢ :ﻣﻄﻴﻊ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۵۹-۰-۸ :

 -۸۷ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤﺖ- .
 ۲۴۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۸۴-۷-۲ :
۸ ۸ -Al-Kafi: intellect & foolishness.

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﺭﺳﻄﻮ  -.ﻗﻢ :ﺳـﻠﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻩ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۵۷-۲۸-۸ :
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ
۲۹۷/۲۶

 -۸۹ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺭﺟﺎﻝ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ "ﻣﻌﺠﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ".
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﻳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.

  ۱۴۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۳۴-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺪﻳﺚ
۲۹۷/۲۹

 -۹۰ﺍﻻﺟﺎﺯﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻩ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺻﺪﺭ ،ﺁﻗﺎﺑﺰﺭﮒ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲﺻﺎﺣﺐﺫﺭﻳﻌﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺑﺤﺮﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ،ﺳﻴﺪﻣﻮﺳـﻲ
ﺷﺒﻴﺮﻱ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺟﻼﻟﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺩﺷﺘﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻜﺘﺒـﻪ
ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۳۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۵-۳ :
 -۹۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺪﻳﺚ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺪﻳﺮﺷﺎﻧﻪﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۰۹۶-۶ :
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۹۲ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺐ ﺧﻴﺰ ،ﻋﺒـﺎﺩ ﻣﺤﻤـﺪﺗﺒﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۲۲-۵ :

 -۹۳ﺩﺭﺭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ.
ﺳﻴﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺪﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ۴۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۴-۷۶-۴ :

 -۹۴ﺩﺭﺭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ.
ﺳﻴﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺪﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ۵۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۴-۷۷-۱ :

 -۹۵ﺩﺭﺭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ.
ﺳﻴﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ۵۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۴-۷۸-۸ :
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 -۹۶ﺩﺭﺭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ.
ﺳﻴﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺪﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ۵۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۴-۷۵-۷ :

 -۱۰۲ﺗﺬﻛﺮﻩﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
ﺣﺴﻦﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻣﻪﺣﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ( ﻻﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ ۴۷۲ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۹-۵۲۴-۳ :

 -۹۷ﺩﺭﺭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ.
ﺳﻴﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ۵۹۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۴-۸۰-۱ :

 -۱۰۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ.
ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺑﻴﺖﺟـﺎﺩﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤـﻮﺩﻱﻣﻘـﺪﻡ  -.ﻗـﻢ:
ﻧﺼﺎﻳﺢ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۲-۰۶۰-۵ :

 -۹۸ﺩﺭﺭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ.
ﺳﻴﺪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ۴۹۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۴-۸۱-۸ :

 -۱۰۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ.
ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺑﻴﺖﺟﺎﺩﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﮔﻼﺑﻲ ﺧﻮﺷﺒﻮ  -.ﻗﻢ :ﻧﺼﺎﻳﺢ.
  ۳۲۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۲-۰۷۰-۴ :

ﻓﻘﻪ )آﺛﺎر ﻛﻠﻲ(
۲۹۷/۳۲

 -۹۹ﺍﻻﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﻪ :ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﻪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻗﺎﻋـﺪﻩ
ﻓﻘﻬﻴﻪ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( ۴۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۷-۵۴۱-۰ :
 -۱۰۰ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۴۴۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۸۴-۴ :

 -۱۰۵ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﻩ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺳﺘﺎﺩ ﺍﻻﻋﻈﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﺴـﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴـﺪ
ﺍﻟﺨﺮﺍﺳﺎﻧﻲ )ﺩﺍﻡ ﻇﻠﻪ(.
ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺮﻓﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۴-۵۲-۵ :
 -۱۰۶ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻟﻤﻌﻪ ﺩﻣﺸﻘﻴﻪ :ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﻲ )ﺍﻋﺮﺍﺏ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷـﺪﻩ( ﺑـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻱ
ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻓﻘﻬﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺍﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﻴﻚ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۳۲۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۹۲-۹ :

رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ

ﻋﺒﺎدات

۲۹۷/۳۴
۲۹۷/۳۵

 -۱۰۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻘﻪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﻴـﺪ :ﺑـﺎ ﻭﻳـﺮﺍﻳﺶ
ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓـﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺮ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۷۵-۹۸-۸ :

 -۱۰۷ﭼﺮﺍ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ؟.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺟﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۱۴۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۶۸-۹۱-۳ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

١٠

اﻟﻬﻴﺎت

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

۲۹۷/۴۲

 -۱۰۸ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ :ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻪ )ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺳﺘﻐﻴﺐ  -.ﻗﻢ :ﻓﻼﺡ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻲ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۰۸-۹۲-۵ :

 -۱۱۴ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺍﺩﻋﻴﻪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﮊﻳﻼ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ۲۳۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۰۶-۳ :
ﻣﻌﺎد

 -۱۰۹ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻓﺘﻮﺍ.
ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺭﺑﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻌﺮﻭﻑ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۱۲-۱۸-۸ :

 -۱۱۰ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺂﺭﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ :ﻣﺤﺎﻭﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻟﺸﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻴﺪﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ۶۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۲۶-۰۱-۸ :

 -۱۱۱ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺂﺭﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ :ﻣﺤﺎﻭﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻟﺸﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻴﺪﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۲۶-۰۲-۵ :

 -۱۱۲ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ :ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻘﺎﺕ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۶۱-۱-۵ :
ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۱۱۳ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﻃﻼﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺭﺿﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۲۸-۱۹-۱ :

۲۹۷/۴۴

 -۱۱۵ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺯﺥ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ )ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻧـﺪﻩ ﺍﺯ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺯﺥ(.
ﺣﻤﺰﻩ ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﻄﺮ ﻳﺎﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۲۶-۷۵-۸ :

 -۱۱۶ﻣﺼﺒﺎﺡﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ :ﺑﻴﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﺍﺀ ﻭ ﻣﻌﺎﺩ.
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻨﺎﻫﻲﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۲۶-۵ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۶

 -۱۱۷ﺗﻮﺑﻪ ،ﺁﻏﻮﺵ ﺭﺣﻤﺖ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼـﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﺳـﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﺮﻓـﺎﻥ ۴۴۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۴۷۳۸-۲-۳ :
 -۱۱۸ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ )ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ(.
ﺣﻤﺰﻩ ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﻄﺮ ﻳﺎﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۲۶-۶۸-۰ :

 -۱۱۹ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺍﺑﻠﻴﺲ :ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﺣﺠﺎﺏ.
ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻩ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۵۷-۲۶-۴ :
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اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي
۲۹۷/۴۸

 -۱۲۰ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺷﺎﺭﻝ ﭘﻼ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﻏﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺼﻴﺮﺕ ۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۲-۶۶-۸ :

 -۱۲۱ﺑﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻱ.
ﺳﻴﺪﺭﻛﻦﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺷﻴﺪﻱﺁﻝﻫﺎﺷﻢ ،ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳـﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺍﺳـﻤﻌﻴﻞ ﺭﺳـﺘﻤﻲﻧﻴـﺎ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ:
ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﺰﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺯﻣـﺰﻡ ﻫـﺪﺍﻳﺖ- .
 ۲۴۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۲۱-۳ :

 -۱۲۶ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺭﺑﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ.
ﺍﺑﻮﺣﺎﻣﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۷۵۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۲۳-۲ :

 -۱۲۷ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺭﺑﻊ ﻣﻬﻠﻜﺎﺕ.
ﺍﺑﻮﺣﺎﻣﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۸۷۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۲۴-۹ :

 -۱۲۸ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺭﺑﻊ ﻣﻨﺠﻴﺎﺕ.
ﺍﺑﻮﺣﺎﻣﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۱۱۱۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۲۵-۶ :

 -۱۲۲ﺑﻮﺳﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺮ ﭘﻮﻝ.
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 -۱۲۳ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﻱ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻴـﺮﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۲۴-۶ :
ﻓﺮق ﻣﻨﺸﻌﺐ از اﺳﻼم
۲۹۷/۵۶

 -۱۲۴ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ :ﻓﺸﺮﺩﻩﺍﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧﻴﻜـﺎﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۷-۰۲-۵ :
آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۱۲۵ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺭﺑﻊ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ.
ﺍﺑﻮﺣﺎﻣﺪﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۶۸۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۲۲-۵ :

 -۱۲۹ﺣﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺣﺴﻨﻴﻪ ﺩﺭ
ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﻴﺦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﺭﺍﺯﻱ ﻣﻜﻲ )ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ(.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥﻣﻮﺣﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ.
  ۵۲۰ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۲۹-۶ :

 -۱۳۰ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺁﻣﻴﻦ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۲-۲۹-۲ :
اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

 -۱۳۱ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺎ ﺧﻠﻮﺹ :ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺧﻼﺹ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻓﺮﺟﻲ  -.ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ :ﺭﻫﺎﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۵۱-۱۳-۶ :

 -۱۳۲ﻏﻴﺒﺖ :ﮔﻨﺎﻩ ﻛﺒﻴﺮﻩ ،ﻳﺎ ،ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻛﺘـﺎﺏ "ﻛﺸـﻒﺍﻟﺮﻳﺒـﻪ ﻋـﻦ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺒﻪ".
ﺯﻳﻦﺍﻟﺪﻳﻦﺑﻦﻋﻠﻲ ﺷﻬﻴﺪﺛﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺼـﺎﺭﻳﺎﻥ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۲۳-۰
اﻋﻴﺎد و ﺟﺸﻨﻬﺎ ،اﻳﺎم و ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺧﺎص

 -۱۳۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺻﺎﺑﺮﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﺮﻓـﺎﻥ.
  ۵۳۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۱۳۴ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.
ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻛﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ  -.ﻛﺮﻣﺎﻥ :ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻛﻠﻲ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۲۶۸-۶ :

۲۹۷/۷۳

 -۱۴۰ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺁﺛـﺎﺭ ﺍﺩﺑـﻲ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸـﻨﻮﺍﺭﻩ ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ﻫـﺎﻱ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ .۹۰
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﺍﺭﻧــﮓ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۱-۴ :
ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات

 -۱۳۵ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﺰﺵﻫﺎﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺭﺑﺎﺏ ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻩ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۵۷-۲۷-۱ :
 -۱۳۶ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۲۱-۹ :
ﺣﻜﺎﻳﺎت اﺧﻼﻗﻲ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ
۲۹۷/۶۸

 -۱۳۷ﺳﻘﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺍﺩﺏ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷـﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۵۹۷-۳ :

۲۹۷/۷۷

 -۱۴۱ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧﻴﻜﺎﻥ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۸-۹۹-۹ :
 -۱۴۲ﺩﻋﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﺍﻣـﻴﻦﺍﷲ :ﺗﺮﺟﻤـﻪﻱ ﺧﻮﺍﻧـﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ،
ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻣﻞ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻴﻊ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﻛﺘﺎﺏ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۵-۰۰-۲ :
 -۱۴۳ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻴﻊ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﻛﺘﺎﺏ ۳۲ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۵-۱۱-۸ :

آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ
۲۹۷/۷۲

 -۱۳۸ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ )ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﺪﻱ(.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺧﻮﺍﺹ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﻇﻬﻮﺭ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۲۸۷-۶-۸ :

 -۱۳۹ﺩﻋﺎﻱ ﺷﺮﻳﻒ ﺻﺪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻭ ﻧﻮﺭ.
ﻗﻢ :ﻣﺸﻬﻮﺭ ۴۸ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۸-۳۵۲-۵ :

 -۱۴۴ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻴﻊ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﻛﺘـﺎﺏ ،ﻛﺎﻣﻜـﺎﺭ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۵-۱۲-۵ :
 -۱۴۵ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻄﻴﻊ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﻛﺘﺎﺏ ۳۲ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۵-۱۱-۸ :
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 -۱۴۶ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ :ﺁﻳﻪﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ،ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ ،ﺩﻋﺎﻱ ﺍﻣـﺎﻡ ﺯﻣـﺎﻥ )ﻋـﺞ( ،ﺣـﺪﻳﺚ
ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺴﺎﺀ ،ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺑﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺰﺷﻜﻴﺎﻥﻧـﮋﺍﺩ ﻭ
ﭘﺴﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۸۱-۰۳-۱ :

 -۱۴۷ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺸﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺸﺎﻳﻲ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۸۵-۸-۹ :

 -۱۴۸ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺻﻔﺮﻧﻮﺭﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﺍﺭﻏـﻮﺍﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۸-۲۸-۸ :

 -۱۴۹ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺭﺣﻤﺖ ﺍﷲ ﻋﺮﺏ ﻧﻮﻛﻨﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﺼﺎﻳﺢ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(۱۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۲-۱۰۵-۳ :
 -۱۵۰ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺳﻮﻱﺁﻝﻃﻌﻤﻪ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ۱۱۷۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۶۳۳-۹۱-۲ :

 -۱۵۱ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴـﺪﺭﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۴۳-۰ :

 -۱۵۲ﺍﻟﻤﺰﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﺍﺑﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻜﺒﺮﻱﺑﻐﺪﺍﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴـﻲ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۶-۰ :

 -۱۵۳ﻣﻨﺎﺟﺎﺕﺍﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ :ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻋﻴﻪ ،ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﺤﺒﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬـﻲﻗﻤﺸـﻪﺍﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺸـﺎﻳﻲ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۸۵-۹-۶ :
 -۱۵۴ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ :ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚ ﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ،
ﻛﻮﻣﻪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۳۴-۰ :

 -۱۵۵ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪ ﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯ
ﻭ ﻛــﺎﺭ ۸۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۵-۰۶-۳ :
 -۱۵۶ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢﭘﻮﺭﻣﻘﺪﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻫﻤﺎﻱ ﻏﺪﻳﺮ ۳۸۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۹۳-۵۰-۴ :
 -۱۵۷ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ،ﻳﺎ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻗﻤﺸـﻪ ﺍﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ۵۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۹۱-۲-۰ :
 -۱۵۸ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﻋﺮﻓﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛـﺎﺭ ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔـﺮﻱ- .
 ۱۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۶۴۲-۲-۲ :
ﻋﺮﻓﺎن
۲۹۷/۸۳

 -۱۵۹ﺑﺼﻴﺮﺕ :ﭼﻴﺴﺘﻲ ،ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻗﺪﺭﺕ ﺍﷲ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣﺰﻡ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ۳۰۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۴-۵ :
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١,

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮف
۲۹۷/۸۹

 -۱۶۰ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻭﺍﺭﺙ ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﭼﻴﺘﻴﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮﺭﻱ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲﺧﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎﻛـﺎﻳﻲ -.
ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤــﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۷۹-۳ :
 -۱۶۱ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺤﻲﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻠﻔﺎ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۳۶۷-۴ :
ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي

 -۱۶۶ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻭ ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻦ.
ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻠﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻩ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۵۷-۲۵-۷ :

 -۱۶۷ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ )ﺭﺣﻤﻪ(.
ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻴﻀﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺟﺒﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ ﻣﻌـﺎﺭﻑ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۳۶-۳ :
 -۱۶۸ﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻮﻱ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ  ۱۱۰ﺣﻜﻤﺖ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﺪﺛﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۷۳۹-۸۱-۴ :

۲۹۷/۹۳

 -۱۶۲ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝﺍﷲ ﻓﺨﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ :ﺭﻣﺎﻥﻭﺍﺭﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺨﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻤـﺪ
ﺭﺳﻮﻝﺍﷲ )ﺹ(.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۰-۰ :
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۱۶۳ﺍﻟﻌﺒﺎﺱﺑﻦﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ :ﺩﺭﺍﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻩ.
ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﻴﺮ ﻗﺮﻳﺸﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۴-۶ :
 -۱۶۴ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۶۴۵-۳ :
 -۱۶۵ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻛﺮﺑﻼ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﭘﻨﺎﻩ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﺣـﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۸۸-۶۹-۴ :

 -۱۶۹ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩﺍﻭﺭﻩﻧﻄﻨﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻴـﺎﻥ ﺭﻭﺷـﻦ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۸۶-۱-۹ :

 -۱۷۰ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ )ﻉ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩﺍﻭﺭﻩﻧﻄﻨﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻴـﺎﻥ ﺭﻭﺷـﻦ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۸۶-۰-۲ :

 -۱۷۱ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻢ )ﻉ( :ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۲-۴ :

 -۱۷۲ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ )ﻉ( :ﻋﺸﻖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۱-۷ :
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١-

 -۱۷۳ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ )ﻉ( :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۴-۸ :
 -۱۷۴ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( :ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۵-۵ :

 -۱۷۵ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۶-۲ :

 -۱۷۶ﺳﻴﺮﻩ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( )ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ((.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﺩﺏ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۷۸-۷-۰ :

 -۱۷۷ﺷﺮﺡ ﺻﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲ ﻳـﺰﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺷـﺎﻛﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۳-۴۸-۶ :
 ۱۳۳ -۱۷۸ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۵-۳۴-۰ :

 -۱۷۹ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻭ ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲﺑﻦ ﺍﺑﻲﻃﺎﻟﺐ )ﻉ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۱۲-۰ :

 -۱۸۰ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ :ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( )ﻭ ﻫﻮ

ﺍﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺷﻴﺨﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤـﻮﻣﻨﻴﻦ
)ﻉ((.
ﻋﻠﻲﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺍﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۴۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۱-۵ :

 -۱۸۱ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ :ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( )ﻭ ﻫﻮ
ﺍﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺷﻴﺨﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤـﻮﻣﻨﻴﻦ
)ﻉ((.
ﻋﻠﻲﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺍﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۸۵۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۲-۲ :
 -۱۸۲ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۵۴۷-۰ :

 -۱۸۳ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺮﺑﻼ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳـﺚ ﺍﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﻉ( ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۳۳-۶ :
 -۱۸۴ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺧﻠﻘﺖ :ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﺪﺛﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۷۳۹-۸۲-۲ :

 ۷۲ -۱۸۵ﭘﺮﺳﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ(.
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺒﺎﻏﻲ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ ﺭﻧﺠﺒـﺮﺍﻥ  -.ﻗـﻢ :ﺍﺭﻣﻐـﺎﻥ
ﻗﺮﺁﻥ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۷-۴-۶ :
زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۷

 -۱۸۶ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ )ﺱ( :ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

١.

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۳-۱ :
ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان
۲۹۷/۹۹

 -۱۸۷ﺍﻟﻬﻴﻪ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۱۳-۷ :
ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ
۲۹۹

 -۱۸۸ﻳﺰﺩﻳﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥﭘﺮﺳﺘﺎﻥ :ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ،ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ
ﻭ ﺭﺳﻮﻡ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﺰﻳـﺪﻳﺎﻥ" :ﺟﻠـﻮﻩ" ﻭ "ﻣﺼـﺤﻒ
ﺭﺵ".
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻧﺠﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺻﻔﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻄـﺎﺋﻲ۲۷۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۳-۵۷۱-۳ :
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -۱۹۲ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :ﻣﺎﺭﻛﺲ ،ﺩﻭﺭﻛﻴﻢ ،ﻭﺑﺮ ،ﺯﻳﻤﻞ.
ﺟﻮﺭﺝ ﺭﻳﺘﺰﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۰۹-۶ :
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۲

 -۱۹۳ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ :ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺁﻟﻦ ﮔﺎﺭﻧﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻏﻼﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻧﻲ ﻋﻈﻴﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻜﺎﻥ۲۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۶۱۱-۸ :
روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۱۹۴ﻧﻴﻜﻲ :ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﺳﻮﻓﻲ ﻟﻮﺍﺳﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﺗﺠﻮﻳﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﮊﺩﻫـﺎﻱ ﻃﻼﻳـﻲ ۸۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۰-۷۵-۶ :

۳۰۰

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -۱۸۹ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ.
ﻣﻮﻧﻴــﻚ ﻫﻴﻨــﻚ ،ﺍﻳﻨــﮓ ﻫــﺎﺗﺮ ،ﺁﺟــﻲ ﺑﻴﻠــﻲ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻫــﺪﻱ ﺯﺍﺭﻋــﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ
ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻲﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻨﻮﺭﺍﻥ ۳۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۵-۹۹-۳ :
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

۳۰۴

 -۱۹۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ )ﻛﺪ (۲۱۰۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۰-۴ :

۳۰۱

 -۱۹۰ﺑﻴﻨﺶﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﻛﻤﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺭﺣﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۳۸۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۵-۴ :

 -۱۹۱ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﻛﻤﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺭﺣﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۴۰۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۰-۹ :

 -۱۹۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۰۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۱-۱ :

 -۱۹۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
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ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۴-۶ :

ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۶۲-۸ :

ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۵

 -۱۹۸ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺷـﻜﺎﻑ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ،ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۷-۹۷-۵ :

 -۱۹۹ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺩﺭ ﭘﺴﺮﻫﺎ.
ﺩﺍﻧﻴﻞﺟﻴﻤﺰ ﻛﻴﻨﺪﻟﻦ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ ،ﺗﺮﺯﺍ ﺑﺎﺭﻛﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱﺁﺯﺍﺩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴـﺮ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺩﺍﻧﻪ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۵-۶۶-۷ :
 -۲۰۰ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﺑﺮﻧﻬﺎﺭﺩ ﺷﻔﺮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﷲ ﺭﺍﺳﺦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧـﻲ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۷۲۹-X :

 -۲۰۱ﻫﻤﻴﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۰۳۸-۵-۱ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۲۰۲ﭘﺪﺭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ.
ﻫﺮﻱ ﻫﺮﻳﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺁﺭﺍﻡﻧﻴﺎ ،ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺳـﺘﻤﻲ
 -.ﻛﺮﺝ :ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻬﻤﻦ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠـﺪﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۰-۶۷-۵ :

 -۲۰۳ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ.
ﺣﺠﺖﺍﷲ ﺳﺎﻋﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .

 -۲۰۴ﺣﺴﺮﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۹۳۳-۳ :
 -۲۰۵ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻱ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ )ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﻓﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻮﻱﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۱۸۲-۰ :

 -۲۰۶ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻛﺒــﺮﻱ  -.ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ :ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۹-۰۹-۷ :

 -۲۰۷ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻃﺮﺡ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﺸﻖ )ﻭﻳﮋﻩ ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ(.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﺎﻧﻪ ﺯﻡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۰۳۸-۹-۹ :
 -۲۰۸ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ!.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺎﻣﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻴﻤﺎ ﺟﺮﺍﺣﻲ ،ﺳﺤﺮ ﻧﺎﻣﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺎﻣﻦ۸۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۱۸-۰۸-۵ :
 ۷۱ -۲۰۹ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ "ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺮﺩﺍﺭﻱ".
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۴-۵۰-۵ :
 -۲۱۰ﻫﻤﺴﺮ ﺁﺭﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۳۶-۸ :
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 -۲۱۱ﻫﻤﻪﻱ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ.
ﻫﺘﺮ ﺟﻴﻤﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﻧﻴﻠﮕـﻮﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۷۳-۹-۷ :

 -۲۱۷ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﺭﻱ.
ﺑﻨﺪﻳﻜﺖﺭﻳﭽﺎﺭﺩﺍﻭﮔﻮﺭﻣﻦ ﺁﻧﺪﺭﺳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺥﺩﺍﺩ ﻧـﻮ- .
 ۳۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۷-۳۴-۵ :

ﺟﻮاﻣﻊ
۳۰۷

 -۲۱۲ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ.
ﻣﻈﻔﺮ ﺻﺮﺍﻓﻲ ،ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎ ،ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥﻣﺼﻤﻢ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺴـﺠﺪﺟﺎﻣﻌﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۳۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۵۴۰-۷ :
 -۲۱۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۱۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۰۵-۳ :

 -۲۱۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۳-۹ :
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۲۱۵ﺍﻻﻫﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ :ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ.
ﻛـﺎﺭﻝ ﺍﺷـﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺧـﺪﻳﻮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﺥﺩﺍﺩ ﻧـﻮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۵-۹۶-۷ :

 -۲۱۶ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﺷﺎﻧﺘﺎﻝ ﻣﻮﻓﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻗﻮﺍﻣﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺥﺩﺍﺩ ﻧـﻮ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۷-۴۲-۰ :

 -۲۱۸ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ.
ﻳﺎﻥ ﭘﻲ ﻳﺮ ،ﮔﺎﻱ ﭘﻴﺘﺮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻠﺠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻴﺎﻓـﺖ ﺧـﻂ ﺍﻭﻝ۲۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۹۲-۰-۰ :

 -۲۱۹ﺭﻭﺵﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﻌﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۷-۸ :

 -۲۲۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۱۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۰-۰ :
 -۲۲۱ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻴﺎﺳﻲ :ﺍﺯ ﻣﺎﻛﻴﺎﻭﻝ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻛﻨﻮﻧﻲ.
ﮊﺍﻥﮊﺍﻙ ﺷﻮﺍﻟﻴﻪ ،ﺍﻳﻮ ﮔﻮﺷﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۰۸-۳ :

 -۲۲۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨـﺶ
ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۶-۹ :
روﻧﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۴

 -۲۲۳ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺣﺬﻑ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﻤﻮﻥ ﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﻣﺤﺮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻫﮕﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۱۴-۷-۱ :

ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۴-۲ :

رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۲۲۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﻭﺯﻱ ﻃﻠﺐ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘـﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۷۰۸-۶ :

 -۲۳۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨـﺶ
ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۸-۴ :
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 -۲۲۵ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﻭﺣـﻲﺩﻫﺒﻨـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۳-۴ :
 -۲۲۶ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ.
ﻫﻨﺮﻱ ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻳﻜﺘـﺎ ،ﺭﺿـﺎ ﺍﻣﻴﻨـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ
ﻛﺎﻭﻭﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۶۳۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۴۶۰-۶ :
 -۲۲۷ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ.
ﻫﻨﺮﻱ ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻳﻜﺘـﺎ ،ﺭﺿـﺎ ﺍﻣﻴﻨـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ
ﻛﺎﻭﻭﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۶۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۴۵۹-۰ :
اﻗﺘﺼﺎد

 -۲۳۱ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۴-۹ :

 -۲۳۲ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﻩﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﺑﻮﻳﻲﻣﻬﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻤﻴﻠـﻪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۲-۷ :

 -۲۳۳ﺑﻮﺭﺱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ.
ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩﻓﺮﺧﺮﺍﻥ ،ﺭﻗﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲﮔﻴﮕﻠﻮ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺭﺿﺎﻳﻲﮔﻴﮕﻠﻮ ،ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮﻣﻮﺫﻥ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ
ﭘﻮﺭﺳـﻠﻴﻤﺎﻥﻧﺎﺋــﺐ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻣﺤﻘــﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۳۹-۵ :

۳۳۰

 -۲۲۸ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﻨﺠﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻣﻴﺮﻫﺪﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۳۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۹-۶ :

 -۲۲۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻛـﺪ ) (۲۱۰۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۸ - .

 -۲۳۴ﺭﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮﻫﺎ.
ﺗﻲ ﻫﺎﺭﻭ ﺍﻛﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻛﻨﺪﻱ ،ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻓﻼﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮﺍﺑـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻨﮕﺎﻡ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۸۴-۱-۵ :

 -۲۳۵ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﻬﺎﻡ :ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻡﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ- .
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ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۷۸-۲-۰ :

 -۲۳۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ.
ﻧﺎﺻــﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻲ ،ﺗــﻮﺭﺝ ﺟﻤﺸــﻴﺪﻱ ،ﻣﺠﺘﺒــﻲ ﺧﺴــﺮﻭﻱ ،ﺣﺴــﻦ ﻋﻠﻴــﺰﺍﺩﻩ ،ﺣﺴــﻴﻦ
ﺷﺮﻳﻌﺖﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺱﺯﺍﺩﻩ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﻳﺪﻱﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ۱۳۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۵۵-۹ :
ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 -۲۴۱ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺍﺯﻱ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۹۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۷۴-۰ :

 -۲۴۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۹-۳ :

۳۳۶

ﺣﻘﻮق

 -۲۳۷ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺟﺴﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﺎﻟﻴـﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ....
ﻋﻠﻲ ﺑﺸـﺎﺭﺕ ،ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ ﭘـﺎﻳﺘﺨﺘﻲﺍﺳـﻜﻮﺋﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۸۲-۶ :

۳۴۰

 -۲۴۳ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ.
ﻻﺩﻥ ﺗﻤﺠﻴــﺪﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨــﮓﺷﻨﺎﺳــﻲ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۲۸-۱-۱ :

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۳۷

 -۲۳۸ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﻭﺣـﻲﺩﻫﺒﻨـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۷-۱ :

 -۲۴۴ﻛﻤﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘـﻮﻕ ﻭ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ) (۱ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﭘﺬﻳﺮﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﻫﻤﺖﻳﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۱۰-۷ :

ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۲۳۹ﺍﺻﻮﻝ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸـﺎﺩﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۱۶۱-۵ :
 -۲۴۰ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.
ﺷﻤﺲﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺯﺍﻫﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۱۶۵-۹ :

 -۲۴۵ﻧﻜﺎﺡ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۹-۴ :

 -۲۴۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨـﺶ
ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۹-۲ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12
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ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۴۱

 -۲۴۷ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻓﻦﺗﻴﮕﺮﺷﺘﺮﻭﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺍﻣﻴﺮﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻨﺒﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ
ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۸۱-۷ :

 -۲۴۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻲ )ﻛـﺪ  (۲۱۱۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۱۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۱-۲ :

 -۲۴۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۱۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۳-۶ :

 -۲۵۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۷-۸ :
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و اداري
۳۴۲

 -۲۵۱ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۷۶-۹ :
 -۲۵۲ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۳۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۱۲-۱ :

 -۲۵۳ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ  -ﺳﺎﻝ .۱۳۵۹
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘﺮ ۳۰۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۶-۱۱-۳ :
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۴۳

 -۲۵۴ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻖ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۱-۲۱-۸ :

 -۲۵۵ﺧﻼﺻﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﻛﻲ  -ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ
)  (HS ۲ ۰ ۱ ۲ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ ).(WCO
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺁﺭﺍﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻭﺳﻄﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﺑﻼﻳﻲﺣﺎﺟﻲﺍﻭﻏﻠﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ۴۳۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۴۱-۹۷-۶ :

 -۲۵۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛـﺪ ) (۲۱۴۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۰-۶ :

 -۲۵۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ )ﻛﺪ  (۲۱۴۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۵-۰ :
 -۲۵۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ) ۱۳۹۳ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﻭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۵-۲ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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 -۲۵۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ
ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۰-۸ :
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎر ،رﻓﺎه و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۴۴

 -۲۶۰ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ :ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﻧﺠﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠـﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۳۸-۷ :
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا
۳۴۵

 -۲۶۱ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼﺳﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۴۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۸۲-۵ :

 -۲۶۲ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮﺑﻬﺎﺭﻱ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۳۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۵۳-۶ :

 -۲۶۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛـﺪ ) (۲۱۱۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۲-۹ :
 -۲۶۴ﺷﺮﺡ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢﻭﻟﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۸۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۷۶-۷ :

 -۲۶۵ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ .۴/۱۲/۱۳۹۲

ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺍﻻﺋـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻳـﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۲-۰۰-۸ :

 -۲۶۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﻣﺼﻮﺏ .۱۳۹۲
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺎﺑﺎﻟﻮﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۸۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۶۷-۳ :
 -۲۶۷ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ :ﻛﻠﻴــﺎﺕ  -ﺣــﺪﻭﺩ  -ﻗﺼــﺎﺹ  -ﺩﻳــﺎﺕ ﻣﺼــﻮﺏ
 ۱/۲/۱۳۹۲ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ  ۱۳۷۵ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺼـﻮﺏ
..... ۱/۲/۱۳۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺩﻳـﺪﺍﺭ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۰۷۳-۳ :

 -۲۶۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼـﻮﺏ  ۱/۲/۱۳۹۲ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳـﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ﻛﻴﻔـﺮﻱ
ﻣﺼﻮﺏ .۴/۱۲/۱۳۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺍﻻﺋـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻳـﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ۷۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۲-۱۴-۵ :
 -۲۶۹ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻣﺼﻮﺏ .(۱/۲/۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۲۹۶ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۵-۷ :

 -۲۷۰ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺟـﺰﺍﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ )ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﻣﺼﻮﺏ  :(۱۳۹۲ﻣﺤﺸﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ۱ﺍﻟﻲ  ۹۵ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺫﻛـﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﻫﺮ ﻣﺎﺩﻩ.
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲﺣﻴﺪﺭﻟﻮ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻳﻨـﺐ ﺁﺫﺭﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ
ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۱۹-۷ :
 -۲۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ )ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ( ﺣﻘﻮﻕ ﺟـﺰﺍﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ )۲۵۰۰
ﺳﻮﺍﻝ( ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﺳﺮﺍﺳـﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ....
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٢٣

ﺭﺿﺎ ﺷﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۹۵-۰ :

 -۲۷۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۳-۰ :

 -۲۷۸ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ،ﻣﺰﺍﺭﻋﻪ ،ﻣﺴـﺎﻗﺎﺕ ،ﻣﻀـﺎﺭﺑﻪ ،ﺟﻌﺎﻟـﻪ ،ﺷـﺮﻛﺖ ،ﻭﺩﻳﻌـﻪ،
ﻋﺎﺭﻳﻪ ،ﻗﺮﺽ ،ﻗﻤﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﻭﺑﻨﺪﻱ ،ﻭﻛﺎﻟﺖ ،ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻘﺪﻱ ،ﺣﻮﺍﻟﻪ ،ﻛﻔﺎﻟﺖ ،ﺻﻠﺢ ،ﺭﻫـﻦ ﻭ
ﻫﺒﻪ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﻲ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ ۵۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۱-۰۲۳-۷ :
 -۲۷۹ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ :ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۸۳-۷ :

ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۲۷۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼﻙ :ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻤﻲﺑﻮﻛﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۸-۰۲۳-۲ :

 -۲۸۰ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ.
ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻳﻠﺨﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۰۹۷-۳ :

 -۲۷۴ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ :ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ.
ﺭﺑﻴﻌﺎ ﺍﺳﻜﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ۳۰۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۳۷۱-۴ :

 -۲۸۱ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ :ﺍﺛﺒﺎﺕ ،ﺛﺒﺖ ،ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﺷـﺎﻣﻞ:
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺭﺍﺿﻲ ،ﺍﺩﻟﻪ ....
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۵۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۸۳۲-۰ :

 -۲۷۵ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎﻣﺒﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۲۴-۶ :

 -۲۸۲ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ  :۳ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۷۳-۸ :

 -۲۷۶ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ،ﺣﻖ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻕ ،ﺗﻌﻬـﺪﺍﺕ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ
ﻛﻠﻲ ،ﺑﻴﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺍﻣﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﻲ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ ۷۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۱-۳۸۵-۶ :

 -۲۸۳ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ  :۶ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ) ۱ﺑﻴﻊ  -ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ  -ﺍﺟـﺎﺭﻩ  -ﺟﻌﺎﻟـﻪ  -ﻗـﺮﺽ -
ﺻﻠﺢ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۳۷-۰ :

 -۲۷۷ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﺭ ﺷﻔﻌﻪ ،ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﺭﺙ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺍﻣـﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺯﺍﺭﻋـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻼﻣﻴﻪ ۴۷۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠـﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۱-۰۲۴-۴ :

 -۲۸۴ﺩﺭﺱﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۶۳-۵ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٢,

 -۲۸۵ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۶۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۱-۶۹-۵ :

 -۲۹۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۱-۶۳-۸ :

 -۲۸۶ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ :ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺴﻮﺭ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ.... ،
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﻭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۳-۸ :

 -۲۹۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ،ﺍﺻﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺩﻳـﻮﺍﻥ
ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻪ  -ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻮﺍﺩ،
ﻣﻮﺍﺩ ....
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۸۳-۷ :

 -۲۸۷ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪﻱ ﺷــﺪﻩ )ﻣﻮﺿــﻮﻋﻲ( ﺁﻳــﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻲ ﻣــﺪﻧﻲ
)۱۷۵۱ﺳﻮﺍﻝ( ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ....
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺑﻬـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۴۹-۳ :

 -۲۸۸ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺤـﺎﻛﻢ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﺭﺿـﺎ ﺫﺍﻛـﺮﻱ ،ﺑﻬــﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻳــﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳـﻲ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۰۶-۵-۱ :

 -۲۸۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ
ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۸-۵ :

 -۲۹۳ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ :ﻣﻮﺍﺩ  ۳۹۶ﺍﻟﻲ  :۴۵۷ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۶-۲۲-۰ :

 -۲۹۴ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ :ﻣﻮﺍﺩ  ۴۵۸ﺍﻟﻲ  :۵۴۵ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻁ  -ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ  -ﺍﺟﺎﺭﻩ
 ﻣﺰﺍﺭﻋﻪ  -ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ.ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۶-۲۳-۷ :

 -۲۹۵ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ :ﻣﻮﺍﺩ  ۵۴۶ﺍﻟﻲ  :۶۵۵ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ  -ﺟﻌﺎﻟﻪ  -ﺷـﺮﻛﺖ -
ﻭﺩﻳﻌﻪ  -ﻋﺎﺭﻳﻪ  -ﻗﺮﺽ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ۲۵۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۶-۲۴-۴ :

دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ
۳۴۷

ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
۳۴۹

 -۲۹۰ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ :ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺁﺳـﺎﻥ ،ﺳـﺮﻳﻊ ﻭ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ.
ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۷۵-۸ :

 -۲۹۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﻡ ﺣﻘـﻮﻕ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛـﺪ ) (۲۱۱۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۴-۳ :
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٢-

 -۲۹۷ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﻭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﻨﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۴-۴-۵ :

ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻦ ،ﻧﺎﺩﺭ ﺻﺎﺣﺐ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲﻣﻴﻤﻨـﺪ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﻠﻤﺎﻧﺰﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ:
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۵۳-۱ :

ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۵

 -۲۹۸ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺻﻔﺮﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﺍﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﺎﺩﻡﺩﻗﻴﻖ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒـﺮ
ﻗﻴﺎﺳﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﻓـﺎﺭﺍﺑﻲ- .
 ۱۳۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۲۴-۸ :

 -۲۹۹ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎﺳﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ
ﻓــﺎﺭﺍﺑﻲ ۳۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۰۵-۷ :
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۸

 -۳۰۰ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ،ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻮﺭﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻋـﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۲-۷ :
ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -۳۰۳ﺣﺬﻑ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﭘﻴﺮﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪﻭ ﻛﺎﺳﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨﺖ ﺗﺪﻳﻦﺳﺮﻧﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻـﺪﻳﻘﻪ ﺷـﻴﺮﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ:
ﮔﻠﺰﺍﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۱-۰۳-۴ :

 -۳۰۴ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﻲ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺭﺿﺎ ﻧﻌﻨﺎﻛﺎﺭ ،ﻣﻘﺪﺍﺩ ﺭﺍﺣﺘﻲ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲﻋﻠـﻮﻱ  -.ﻛﺎﺷـﺎﻥ :ﻣﺮﺳـﻞ۱۵۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۳۶۴-۸ :
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۳۰۵ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ :ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ).(Ph.D
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻛﺎﻣﻴـﺎﺭ ﻳﻐﻤﺎﻳﻴـﺎﻥ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺧـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻴﺮﺍﻥ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ
 ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۰۳۳-۲۰-X :

 -۳۰۶ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣـﺎﻩ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۷-۱ :

۳۶۱

 -۳۰۱ﻳﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ :ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ
ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺮﺍﺩ ﻳﺎﺭﻱﺩﻫﻨﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﭼﺎﻭﺵﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻧﮓ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۷-۶ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۳۰۲ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳـﻴﺐﻫـﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻮﺀﻣﺼـﺮﻑ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﺨـﺪﺭ )ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ

 -۳۰۷ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣـﺎﻩ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۴-۰ :

 -۳۰۸ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻴﺪﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﻓﻌﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
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٢.

ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۲۷-۹ :

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۳۰۹ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣﺎﻩ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۶-۴ :

 -۳۱۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ  -ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿـﻼﺏ )ﻛـﺪ (۲۳۴۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ.
  ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۷-۶ :

 -۳۱۱ﻧﻘﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﺏﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣـﺎﻩ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۵-۷ :
ﺟﺮﻣﺸﻨﺎﺳﻲ

 -۳۱۵ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺮﺑﻴﺖ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻬﻴﻼ ﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ۲۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۰۲۹-۸ :

 -۳۱۶ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ.
ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻮﺩﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۷۳-۹ :
 -۳۱۷ﭼﻜﻴﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ :ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺍﻓﺮﻭﺯ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻬﻴﻼ ﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ۳۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۱-۰۱۰-۶ :
 -۳۱۸ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ :ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻭﻳـﺮﺍﻳﺶ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۸۴-۳۷-۵ :

۳۶۴

 -۳۱۲ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻳﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪﺍﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺎﺭﻱ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﻟﻲ ﺍﺱ .ﺳﻴﻤﭙﺴـﻮﻥ ،ﺩﻳﻮﻳـﺪ
ﻭﻳﺰﺑﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۳۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۳۷-۶ :

 -۳۱۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۲۳
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۶-۷ :

ﺑﻴﻤﻪ
۳۶۸

 -۳۱۳ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﻪ :ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ.
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻮﺷﺶﮔﺴـﺘﺮ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۳-۱۲-۰ :

 -۳۲۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۲۵
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۶-۶ :

 -۳۱۴ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ :ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ.
ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﻴﻌﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﭘﮋﻭﻡ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴـﺘﺮ۲۳۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۵۰-۶-۱ :

 -۳۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ )ﻛﺪ  (۲۱۳۰ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
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ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۸-۰ :

 -۳۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺭﺧﺪﺍ ،ﻛﺎﻭﻩ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ،ﺍﻗﺒـﺎﻝ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﻓﺮﻳﺒـﺎ
ﺭﺣﻴﻤﻲﺳﻲﺳﺨﺖ ،ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻮﺳـﻮﻱﺍﻣﻴـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۲۵-۳ :
 -۳۲۳ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ :ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ.
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﮔﻠﻴﻦ ﻣﻬﺪﻱﻧﮋﺍﺩﮔﺮﺟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ ۵۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۷۱-۱ :

 -۳۲۴ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ :ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﺩﻳﻞﺍﭺ ﺷﺎﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻳـﺪﻳﻦ ،ﻳﺎﻧـﺎﺭ ۵۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۱-۳۶-۴ :

 -۳۲۵ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣـﺚ،
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۶-۳ :

 -۳۲۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۱-۴ :

 -۳۲۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۴-۵ :

ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه
۳۷۱

 -۳۲۸ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱﻫﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۰-۳ :

 -۳۲۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱﻫﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۱-۰ :

 -۳۳۰ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﻳﺪﻱ ﺍﺳﻔﻨﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۶۶-۶ :

 -۳۳۱ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ :ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻴﻮﺍﺷﻲ ﺳﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﺑﺼﺮﺍﻱ ﺑﺎﺑﻞ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺪﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻄـﻮﻑ ﺧﻴﺮﺍﻟﻬـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۵۱-۲ :
 -۳۳۲ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﺮ(.
ﺣﺴﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۴۵-۹ :

 -۳۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ )ﻛﺪ (۲۱۲۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۵-۹ :

 -۳۳۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
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ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ.
  ۱۱۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۷-۳ :

 -۳۳۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۲۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۷-۴ :
 -۳۳۶ﻇﺮﺍﻓﺖﻫﺎﻱ ﻣﻌﻠﻤﻲ ۶۷۸ :ﻧﻜﺘﻪﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻴﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۸۱-۶۲-۰ :

 -۳۳۷ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺷﻐﻠﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ.
ﺻﺎﺩﻕ ﺧﺪﺍﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۲۳-۹ :

 -۳۳۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۱۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۹-۱ :

 -۳۳۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۲-۱ :

 -۳۴۰ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻋﻠــﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﻭ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛــﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۳-۸ :

 -۳۴۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۰-۷ :
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 -۳۴۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﻬﺘـﺮ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭﺳـﻲ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ
)ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﺍﺭﻱ(.
ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻓﺮﻭﻏﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۹۰-۸۷-۸ :
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۳۴۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔـﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۹۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۲۷-۳ :

 -۳۴۴ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔـﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۷۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۰-۳ :
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
۳۷۸

 -۳۴۵ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ.
ﻃﻠﻌﺖ ﺩﻳﺒﺎﻭﺍﺟـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۲۶-۵ :
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
۳۸۲

 -۳۴۶ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ.
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٢٩

ﻗﺎﺳﻢ ﺯﺍﺭﻋﻲﻗﺮﻛـﺎﻧﻠﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۵-۷ :
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارﺗﺒﺎط از راه دور

 -۳۵۲ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ.
ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻬﺮﻭﻧﺪ ،ﺧﻠﻴﻞ ﺁﻓﻨﺪﺍﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۲-۱۱-۴ :

۳۸۴

 -۳۴۷ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﻡ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ :ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ.
ﺗﺎﻣﻲﺗﻲ .ﺁﻫﻮﻣﻦ ،ﺗﻴﻤﻮ ﻛﺎﺳﭙﺮ ،ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻠﻜﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺭﺿـﺎ ﻧﺒـﻮﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۴۹-۵ :
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﻲ ،ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ
۳۸۷

 -۳۴۸ﺑﻨﺪﺭ ﻭ ﻛﺸﺘﻲﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۱-۸ :
آداب و رﺳﻮم ادوار زﻧﺪﮔﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ

 -۳۵۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ۳۸۳۴ :ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۸۳-۱ :

 -۳۵۴ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﻨﻔﻲ ﺯﻳﻨﺎﻝ ﻟﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺮﺣﻢ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﻠﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۲-۰۴-۶ :
 -۳۵۵ﻭ ﺍﻱ ﻛﺎﺵ.!...
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺠـﻮﺍﻱ ﺩﻝ- .
 ۲۵۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۱۲-۲-۶ :

۳۹۲

 -۳۴۹ﻫﻤﺴﺮ ﺁﺭﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺧﻠﻴﻖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ- .
 ۲۳۶ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۶۸-۹ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ زﺑﺎن
۴۰۱

 -۳۵۶ﺯﺑﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺩﻳﻮﻳــﺪ ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻝ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻋﻠــﻲ ﺭﺑﻴﻌــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤــﻲ ۶۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۲۷۰-۶ :

۳۹۸

زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ

 -۳۵۰ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺎﺭ ﺣﻴﺪﺭﺑﺎﺑﺎ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺟﻌﻔﺮ ﻛﻮﻫﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۶۱-۱ :

 -۳۵۱ﺍﻭﺷﺎﻕ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭﻭ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻧـﻮ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۹-۰۵۳-۹ :

 ۰ﻓﺎ ۴

 -۳۵۷ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۳ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻣﺰﺭﻋﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۳۵۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۳۰-۱ :
 -۳۵۸ﻣﺎﺩﻳﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ )ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ(.
ﻓﺮﺥ ﻣﺮﺩﺑﻬﺮﺍﻣﺎﻥ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ۷۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۵۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۲۰۴-۱ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٣٠

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۳۵۹ﺍﻣﻼﻫﺎﻱ ﻣﻦ "ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ" ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷـﻴﺎﺑﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ.
ﺁﺳﻴﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ۷۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۲-۱۷-۰ :
ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻮﺳـﻲﻧﺘـﺎﺝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۶-۵ :

 -۳۶۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺪ ) (۲۸۰۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۳۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۱-۶ :

 ۹ﻓﺎ ۴

 -۳۶۰ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻟﻚ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻳﻮﺗﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۷۰-۴۰-۵ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 -۳۶۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۴۱-۶ :

۴۲۱

۳ ۶ ۱ -English Alphabet.

ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺑﻚ ۳۲ - .ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۲-۱۱-۲ :

 -۳۶۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۴۳-۰ :

ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 = Tasks & Worksheets for prospect ۱ -۳۶۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑﺮﮒﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﻨﺒﺮﻱ ،ﺳﺮﺍﻟﻪ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪﻱﻛﻤﺎﻟﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺤﺮ ﻧﻴﻚﻓﺮﺟﺎﻡ ،ﻣﻬﻨﺎﺯ
ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺟﻌﻔـﺮ ﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ ﻗﻨﺒـﺮﻱ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۱۷۵-۶ :

 -۳۶۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۴۲-۳ :

۳ ۶ ۹ -Cambridge English proficiency masterclass: student'sbook with online
skills & language practice.

 -۳۶۳ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ.
ﺳــﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﻨــﺎﻓﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘــﺐ ﻣﺎﻫــﺎﻥ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۵-۲ :

 -۳۶۴ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۲۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
Kathy Gude, Louis Rogers, Michael Duckworth .-

-۳۷۰English for the students of accounting I.
ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻗﻮﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۱۶۷-۹
۳ ۷ ۸ -Menschen: Deutsch als fremdsprache arbeitsbuch A ۱ ,۱ .

۳ ۷ ۱ -English for the students of disaster management & related subjects.

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻮﺭﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺍﺷﺮﻑﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ -
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۰۳-۷ :

 -. Sabine Glas - Peters, Angela Pude, Monika Reimannﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
۳ ۷ ۹ -Menschen: Deutsch als fremdsprache arbeitsbuch A ۲ ,۲ .

 -. Anna Breitsameter, Sabine Glas - Peters, Angela Pudeﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ۱۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۳ ۷ ۲ -English for the students of Quranic sciences and tradition.

 -. Mohsen Jannezhad, Jalal-e-din Jalaliﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۹۰-۹ :

 ۱۰۱ -۳۸۰ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﮕﻮﺁﻧﺎ.
ﺳﺎﺭﺍ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺳـﻴﻪ ﻓﺘﺤـﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺁﻭﺭ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۲-۶۵-۶ :

۳ ۷ ۳ -Focus on vocabulary: mastering the academic word list.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۹۰۰۰۰ -Reading and understandingﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ-۳۷۴.
psychology.
ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻣﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۸۴-۱۹-۷ :
Diane Schmitt, Norbert Schmitt .-

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ
۴۹۲

 -۳۸۱ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺯ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻔﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻌﻮﻝ.
ﻋﻠﻲﺧﺎﻥﺑﻦﺍﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ( ﻻﺣﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ ۴۰۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۱۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۹-۵۵۲-۶ :

۳ ۷ ۵ -Top notch ۳ : teacher's edition and lesson planner with active teach.

 -. Joan Saslow, Allen Ascherﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺁﺭﺍ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۳-۲۴۷۰۷۳-X :
۳ ۷ ۶ -Top notch glossary plus ۵ ۰ ۴ activator.

ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺷﺘﺒﺎﻥ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺧﻮﺷﺨﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﭘﺮﻭﺭ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۳-۰۸۶-۸ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۴۳۵

 -۳۸۲ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺘﺎﺋﻘﻲﺍﻟﺤﻠﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻗﺎﺳﻢﺭﺣـﻴﻢﺣﺴـﻦ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﺻـﺎﻟﺢﻛـﺎﻇﻢﻋﺠﻴـﻞ
ﺟﺒﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۰۸-۴ :

 -۳۸۳ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺭﺣﻴﻤﻪ ﻗﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۷۹-۷ :

۳ ۷ ۷ -Menschen Deutsch als fremdsp rache kursbuch A ۲ ,۱ .

 -. Anna Breitsameter, Sabine Glas - Peters, Angela Pudeﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ۱۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 ۶۰ -۳۸۴ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ ،ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﺮﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۴۴-۹ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ

 -۳۸۵ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ "ﻣﺸﻌﻞﺍﻟﻬﺪﺍﻳﻪ" )ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ( :ﺍﺻـﻄﻼﺣﺎﺕ
ﺭﺳﺎﻧﻪ )ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ (...ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺑﺎﻧﻜـﺪﺍﺭﻱ
ﻭ ﺍﺗﻘﺼﺎﺩﻱ ﻭ .
ﻫﺪﺍﻳﺖﺍﷲ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺗﺸﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﻮﻙ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ۱۰۰۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۰-۳۴-۹ :

۵۰۹

 -۳۹۱ﺭﻩﻧﮕﺎﺷﺖ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ .۲۰۵۰
ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﺑﺤــﺮﺍﻥﻫــﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺷــﺎﺧﺺ ﭘــﮋﻭﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ:
ﻳﻮﻧﮓ ﺷﻴﺎﻧﮓ ﻟـﻮ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻋﻠـﻢ ﺁﻓـﺮﻳﻦ ،ﭘـﺎﺭﺱ ﺿـﻴﺎﺀ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۰-۵۷-۶ :

زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال آﺳﻴﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ و دراوﻳﺪي
۴۹۴

 -۳۸۶ﺑﺌﻠﻪ ﺍﻭﺧﻮ ،ﺑﺌﻠﻪ ﻳﺎﺯ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺍﻣﺮ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕـﺎﺭﺵ ﺯﺑـﺎﻥ ﺗﺮﻛـﻲ :ﻗﺎﺑـﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ،ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ....
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۸۸-۱ :

 -۳۹۲ﺭﻩﻧﮕﺎﺷﺖ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ .۲۰۵۰
ﻣﺘ ـﺮﺟﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﺑﺤــﺮﺍﻥﻫــﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺷــﺎﺧﺺ ﭘــﮋﻭﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ:
ﻳﻮﻧﮓ ﺷﻴﺎﻧﮓ ﻟـﻮ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻋﻠـﻢ ﺁﻓـﺮﻳﻦ ،ﭘـﺎﺭﺱ ﺿـﻴﺎﺀ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۰-۵۷-۶ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت

 -۳۸۷ﺑﺌﻠﻪ ﺍﻭﺧﻮ ،ﺑﺌﻠﻪ ﻳﺎﺯ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺍﻣﺮ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕـﺎﺭﺵ ﺯﺑـﺎﻥ ﺗﺮﻛـﻲ :ﻗﺎﺑـﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ،ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ،ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ....
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۸۸-۱ :
 -۳۸۸ﺗﻮﻣﺮ )ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻲ( ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺘﻮﻥ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ :ﺍﻭﻟـﻴﻦ ﻭ
ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻲ ....
ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺍﻳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۵۰-۵ :
 -۳۸۹ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩﺩﺍﺷﻘﻴﻦ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۲۷۱-۶ :
 -۳۹۰ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ :ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺯﺑـﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻋﻤـﻮﻡ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ.
ﺻﻤﺪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲﺧﻴﺎﻭﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۰۸-۶ :

۵۱۰

 -۳۹۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﻔﺖ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎﺏ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ :ﺭﻳﺎﺿـﻲ ،۱
ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۲ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ
.۱
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻋـﺎﺭﻑﭘـﻮﺭ ،ﺍﻟﻬـﻪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻃﻮﺳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻳﺎﺭ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ
ﻭ ﻣﺎﻩﻧﻮ ۸۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۳۲-۴۳-۸ :
 -۳۹۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﺍﺭﻳـﻮﺵ ﺻـﺎﺩﻗﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﻴﺮﻧﻮﻳـﺪ ﺿـﻴﺎﺑﺮﻱ ،ﻧـﺪﺍ ﻓﺮﻫﺨﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۵۸-۳ :
 -۳۹۵ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ :ﻣـﺮﻭﺭ ﻛﺎﻣـﻞ ﻫﻤـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ....
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۰۸-۸ :
 -۳۹۶ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺻﺎﺩﻕ ﺩﻭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۴۳۹-۱ :
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٣٣

ﺷﺎﺑﮏ:
 -۳۹۷ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) :(۲ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺠﻔﻲﭘﻮﺭ ،ﻫﺎﺟﺮ ﻧﺒﺎﺗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۶-۱۸۷-۱ :

 -۳۹۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۲-۶ :

۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۵-۱-۸

 -۴۰۳ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ.
ﺣﺠﺖﺍﷲ ﺍﺩﻳﺒﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻴﻦﺑﺎﺷﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۴۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۵۵۳-۳ :
 -۴۰۴ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ.
ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻧﺴﺐ ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻘـﻮﻱ  -.ﻛﺮﻣـﺎﻥ :ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۲۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۶۳۲۶-۰ :

ﺟﺒﺮ و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻋﺪاد
۵۱۲

 -۳۹۹ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﺑﻴﮋﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ،ﺯﻳﺒـﺎ ﺩﻭﺳـﺖﻃﻠـﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳـﺮﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۱-۱۵-۴ :

 -۴۰۵ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۸۹-۴ :
ﻫﻨﺪﺳﻪ
۵۱۶

 -۴۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﺟﺒﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۱-۹ :
آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۴۰۱ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ )ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ(.
ﻟﻮﻳﻲ ﻻﻳﺘﻬﻮﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﺒﻌﻠﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﻧﺶ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۱-۸۱-۴ :

 -۴۰۲ﺯﻧﮓ ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻴﺜﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۰۶ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ :ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺭ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻃﻬﺮﺍﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۹۹-۶ :

 -۴۰۷ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ.
ﺑﻴﮋﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ،ﺯﻳﺒﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻃﻠـﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳـﺮﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۱-۱۶-۱ :
اﺣﺘﻤﺎﻻت و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي
۵۱۹

 -۴۰۸ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻭﺣﻴﺪ ﻧﺎﺻﺤﻲﻓﺮ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۲۶-۰ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٣,

 -۴۰۹ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ﺳﻴﺪﻩ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻜﺎﻣـﻪ ۳۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۹۹-۲ :

ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۳-۱۷-۳ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۴۱۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ :ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔﺴـﺘﺮﺵ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۱۱-۵۷-۷ :

 -۴۱۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻚ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫـﺎ )ﻛـﺪ  (۲۲۳۸ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۶-۲ :

 -۴۱۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺁﻣﺎﺭ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﻛﺪ ) (۲۲۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۵-۵ :

 -۴۱۷ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺁﻣﺎﺭﻱ.
ﺁﺭ.ﻛﻲ ﭘﺘﺮﻳﺎ ،ﭘﻞﺩﻱ ﺑﻴﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺘﺎﺝﻟﺠﺒﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴـﺎﺯ
ﺩﺍﻧﺶ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۱-۶۱-۶ :

 -۴۱۲ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻧﺖ  -ﻛﺎﺭﻟﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ .MCNP
ﻣﻴﻼﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥﻗﻬﻔﺮﺧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻣﺎﻧﻲ ۵۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۴-۵۱۲-۰ :

 -۴۱۸ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ
.)(FEMLAB
ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥﻣﻬﺮ ،ﺍﺣﺪ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻈﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪﺳـﺮﺍ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۸۹-۴ :

 -۴۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺁﻣﺎﺭ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤـﺎﻥﺁﻣﺎﺭﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۸-۳ :

 -۴۱۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۸-۷ :

Comsol multiphysics

اﺟﺮام و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻤﺎوي
۵۲۳

 -۴۱۴ﺳﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻭﻝ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﺎﻟﻢ.
ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻭﺍﻳﻨﺒﺮﮔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻌﺎﺻـﺮ۲۹۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۵-۰۷۹-۴ :

 -۴۲۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۴۰-۹ :
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪات
۵۳۱

 -۴۱۵ﮔﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ :ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻫﻴﭻ ،ﭼﻴﺰﻱ ﻫﺴﺖ.
ﻻﺭﻧﺲ ﻣﺎﻛﺴﻮﻝ ﻛﺮﺍﻭﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺭﺍﻣﻴﻦ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺭﻳﭽـﺎﺭﺩ ﺩﺍﻭﻛﻴﻨـﺰ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:

 -۴۲۱ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.
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٣-

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻗﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۳۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۳۲-۵ :

ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۱-۸ :
ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
۵۴۳

ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
۵۳۷

 -۴۲۲ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ :ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺒﺎﻏﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺘﻘﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﺶ ﭘﮋﻭﻫـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۸۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۴۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۱۷-۸ :
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۴۲۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۲-۵ :

 -۴۲۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۹-۳ :

 -۴۲۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺪ ) (۲۲۱۳ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۴-۸ :

 -۴۲۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۰-۱ :
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻴﻔﻲ
۵۴۴

 -۴۳۰ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ :ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ ،ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﺎﻳﺶ ۳۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۶۶-۲ :

ﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮي و ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۴۱

 -۴۲۵ﻧــﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫــﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣــﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﻲ ﺷــﻴﻤﻲ =

 -۴۲۷ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝﻫﺎﻱ ﺁﺑﻜﺎﺭﻱ ﻓﻠﺰﺍﺕ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻛﻲ ﻣﻚ ﻓﺎﺩﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺸـﺎﻳﺮﻱ ،ﺑﻬـﺰﺍﺩ ﭘـﺎﻛﺮﻭﺡ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺻـﻠﻮﺍﺗﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۹۳-۱ :

Chemoffice, Gaussian,

.GaussView, Hyperchem,AIM, NBO, VEDA, Spartan, EndeNote ۷
ﺻﺎﺩﻗﻌﻠﻲ ﺑﺎﻭﻓﺎ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۲-۰۰۷-۹ :

 -۴۲۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .

ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ
۵۴۶

 -۴۳۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻛـﺪ ) (۲۲۱۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۳-۱ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٣.

 -۴۳۲ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ.
ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒــﺮ ﻃﺮﻻﻧــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫــﺎﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۴-۷ :

ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۹-۵ :
ﻣﻌﺪنﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۴۹

 -۴۳۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۳-۲ :

 -۴۳۹ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎﻱ ﺭﺳﻲ :ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺍﺵ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻳﻜﺲ ).(XRD
ﺩﺍﻳﻦ.ﺍﻡ ﻣﻮﺭ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ.ﺳﻲ ﺭﻳﻨﻮﻟﺪﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻠﻨﺎﺯ ﺟﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻬـﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﺎﻳﺶ- .
 ۱۵۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۷۵-۴ :
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۵۱

ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ
۵۴۷

 -۴۳۴ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻬﻴﻠﻲﺯﺍﺩ ،ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻲﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۷۴-۲ :

 -۴۳۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۱۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۹-۷ :

 -۴۳۶ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻫﺘﺮﻭﺳﻴﻜﻞ.
ﻣﺎﻟﻜﻮﻡ ﺳﻴﻨﺰﺑﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺩﺭ ﺳﺨﺎﻳﻲ ،ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳـﺮﺍ۱۶۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۲-۰۰۴-۸ :
 -۴۳۷ﺷﻴﻤﻲ ﻫﺘﺮﻭﺳﻴﻜﻞ :ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ....Heterocyclic chemistry :
ﺭﺍﻫﺒﻪ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺿﻴﺎﺋﻲ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻓﺘﺢﺍﻟﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۹۰-۰ :

 -۴۳۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﺷـﻴﻤﻲ ﺁﻟـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.

 -۴۴۰ﺍﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ.
ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۶۰۹-۴ :

 -۴۴۱ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻻﺳﺘﻴﻚ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺭﻳﺎﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴـﺎﺩﻱ ۴۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۴-۰-۲ :

 -۴۴۲ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ )ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ(.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻓﻼﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ )ﭘﻠﻲﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻬـﺮﺍﻥ(۵۷۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۵۵۶-۴ :

 -۴۴۳ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺍﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺛﻘﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۸-۹ :

 -۴۴۴ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۸۵-۸

 -۴۴۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ  -ﺍﻗﻠـﻴﻢﺷﻨﺎﺳـﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۰۵
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۸-۱ :

 -۴۴۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ  -ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟـﻮﮊﻱ )ﻛـﺪ (۲۱۰۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۹۲-۸ :

 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۲۱-۵ :

 -۴۵۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺑﻴﻮﺷﻤﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۲۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۷-۹ :

 -۴۵۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑـﻲ )ﻛـﺪ  (۲۲۳۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۸-۶ :

 -۴۴۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۲-۲ :

 -۴۵۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۹-۰ :

 -۴۴۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  -ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۶-۰ :

 -۴۵۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۱۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۵-۸ :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﻴﻜﺮبﺷﻨﺎﺳﻲ

۵۷۴

۵۷۶

 -۴۴۹ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﻳﺰﺍﺯﺩﻳﺎﺩﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۷-۰ :

 -۴۵۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۰-۳ :

 -۴۵۰ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ )ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕﺁﮔﺎﻩ ،ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩﻧﻈـﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬـﺪﻱ ﺩﺳـﺘﻐﻴﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۳۰۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ
۵۷۷

۵۹۱

 -۴۵۶ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻲ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻛﺮﻩﻱ ﺯﻣﻴﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲﺣﻴﺪﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﻌﻠﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ۲۴۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۳-۰۵-۰ :

 -۴۶۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۲۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۷-۲ :

ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن
۵۹۵

 -۴۵۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۲۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۹-۳ :

 -۴۵۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۴-۱ :

 -۴۵۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۲-۷ :
ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري
۵۹۰

 -۴۶۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۳-۴ :

 -۴۶۲ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻏﻨﻲﺳﺎﺯﻱ ﻏﺬﺍﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻻﺭﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺁﻕ ،ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺳﺎﺭﺟﻠﻮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺿﻴﺎﺋﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻓﺮﻳﺪ ﺟﻬـﺎﻧﮕﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۷۷-۸ :
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۴۶۳ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ :ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﺻﺪﻑ ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤـﺪﭘﻨﺎﻩ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻃﻼﻳﻲ ،ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ۱۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۹۸-۷-۳ :

 -۴۶۴ﺳﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﻪ.
ﻭﻟﻲ ﮔﻴﻼﻧﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻧﺮﺟﺲ ﮔﺮﺟﻲ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺭﺿﺎﻳﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۰۱-۷-۶ :

 -۴۶۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳـﻚ ﻛـﺪ )(۲۳۴۷
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۴-۷ :
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٣٩

 -۴۶۶ﻃﺐ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ :ﻫﻮﻣﻴﻮﭘﺎﺗﻲ  -ﻃﺐ ﺳﻮﺯﻧﻲ ﭼﻴﻦ.
ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﺻﺪﻑ ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤـﺪﭘﻨﺎﻩ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻃﻼﻳﻲ ۱۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۹۸-۸-۰ :

 -۴۷۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭﺭﺯﺷﻲ )ﻛﺪ (۲۱۵۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۶-۸ :

 -۴۶۷ﻃﺐ ﻧﺠﺎﺕﺑﺨﺶ )ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺐ ﺍﺳﻼﻣﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻳﻜﺘﺎ  -.ﻗﻢ :ﺭﺍﻩ ﺳﺒﺰ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۸-۲۷-۹ :

 -۴۷۳ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻛﺴﺎﻳﺸﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻓﻀﻞ ﭘﻮﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﭼﺎﺩﺭﻧﺸﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻـﺮ ﻓﺘـﻮﮔﺮﺍﻓﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۶-۰۵۹-۷ :

 -۴۶۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮﻱ ،ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۷۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۰-۰۷-۲ :

 -۴۶۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ  ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮﻱ ،ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ۴۶۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۰-۰۸-۹ :

 -۴۷۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۷-۲ :

 -۴۷۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۲-۳ :

 -۴۷۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۴-۷ :
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

 -۴۷۶ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ :ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.
ﻣﻬﺘﺎ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺮ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۰۵-۸۸-۹ :

ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۴۷۱ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺭﺍﺯﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﻋﻠﻮﻱ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﻏﻔـﺎﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۱۹۸-۶-۵ :

 -۴۷۷ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ.
ﺷﻬﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۵۰-۶۷-۵ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن

 -۴۷۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴـﺖﺑـﺪﻧﻲ  -ﺁﺳـﻴﺐﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻭﺭﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۵۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۵-۱ :

۶۱۵

 -۴۸۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺻﻮﻝ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ.
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻧﺠﻔﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۷۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۶۵-۹ :

 -۴۷۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﺪ ) (۲۱۵۵ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۷-۵ :

 -۴۸۵ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﺪﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮﻱ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻮﺭﺁﺫﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۵۹-۸ :

 -۴۸۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭﺭﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۵۳
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۸-۲ :

 -۴۸۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻃﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ.
ﻛﺎﺭﻥﻟﻲ .ﻓﺎﻧﺘﻴﻦ ،ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﻛﺎﺷﻮﻳﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﺑﻴﻜـﻲﺑﻨـﺪﺭﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ
ﺑﻴﻜﻲ ﺑﻨﺪﺭﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۴۵-۷ :

 -۴۸۱ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺳﻼﻣﺘﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳــﺮﻭ ﻳﺎﺳـﻴﻦ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۸۲-۰۰-۴ :

 -۴۸۷ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ )ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﻜﻠﻮﺍﻛﺴﻴﮋﻧﺎﺯﻫﺎ(.
ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﻫـﺎﻱ ﺑﻨﻴـﺎﺩﻱ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۴-۱-۹ :

 -۴۸۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۰-۹ :

 -۴۸۸ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻟﺮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ.
ﺁﻟﻔﻴﻮ ﺁﻟﺒﺎﺯﻳﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺮﺯﮔـﺮﻱ ،ﺻـﻐﺮﻱ ﺣﻴـﺪﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ:
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۴۳-۲ :

 -۴۸۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۱۵-۰ :

 -۴۸۹ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺴﻞﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺧﻮﺍﺹ ﻏﺬﺍﻳﻲ ،ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺒـﻮﺭ
ﻋﺴﻞ )ﻋﺴﻞ ،ﮔﺮﺩﻩ ،ﻣﻮﻡ ،ﺑﺮﻩ ﻣﻮﻡ ،ﺷﺎﻩ ﺍﻧﮕﺒﻴﻦ ﻭ ﺯﻫﺮ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ(.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۵۷-۲ :
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 -۴۹۰ﮔﻴﺎﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﻧﺠﺎﺗﻌﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۹۱-۵۹-۷ :

 -۴۹۱ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻋﺴﻞ :ﻧﻜﺎﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ.
ﭘﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﺮﻣﺠﻴﺪ ﺧﻠﺨﺎﻟﻲﺯﺍﻭﻳﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۹۰-۶ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
۶۱۶

 -۴۹۲ﺍﺯ ﻏﺼﻪﻫﺎﻳﺖ ﺭﻫﺎ ﺷﻮ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۴-۰۱-۰ :
 -۴۹۳ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﺴﺖ ،ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫـﻢ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ "ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ "ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ" ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ".
ﺍﺗﻴﻦ ﮊﻻﻧﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﮔﻠﺪﺍﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻣـﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺠﻮﺍﻱ ﺩﻝ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۱۲-۳-۳ :

 -۴۹۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﺭﻳﻮﻱ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺍﻓﻀﻞ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮﻱﻧﻴﺎ  -.ﻛﺮﻣـﺎﻥ :ﺍﻳﺴـﺘﺎ۲۱۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۰-۰۱-۶ :
 -۴۹۵ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺮﺏ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﺎﺑﻚ ﺑﺪﺍﻳﺖ ،ﺁﺭﺵ ﺑﺪﺍﻳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺸﺮ ﻃﺒﻴﺐ ۴۸ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۰۷۶-۲ :

 -۴۹۶ﺣﺬﻑ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻠﺦ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻧﺠﻬﺎﻱ ﺭﻭﺣﻲ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۴-۰۳-۴ :

 -۴۹۷ﺧﺸﻤﺖ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻦ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺧﻮﺩﻳﺎﺭ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۴-۰۲-۷ :

 -۴۹۸ﺳﻠﻴﺎﻙ :ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻨﺪﻡ ،ﺟـﻮ ﻭ ﭼـﺎﻭﺩﺍﺭ :ﺷـﻨﺎﺧﺖ ،ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺭﮊﻳـﻢ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ.
ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻧﺒﻮﻱ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎﻗﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﺎﺭﻩ ﻋـﺪﺍﻟﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴـﺰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ﻣﻤﻘـﺎﻧﻲ،
ﺳﺮﻭﻳﻦ ﺳﻨﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﻌﻲﻓـﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪﺳـﺮﺍ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۰۷-۷۴-۷ :

 -۴۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۷-۷ :

 -۵۰۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۸-۴ :

 -۵۰۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨـﺎ ﺻــﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳــﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۹-۱ :

 -۵۰۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۲-۸ :
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 -۵۰۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۳-۵ :

 -۵۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬــﺪﻱ ﺳــﻴﻔﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿــﺎ ﺩﻟﻴﻠــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳــﺎﻥ ﺷــﺮﻳﻒ ۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻠــﺪ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۸-۲ :

 -۵۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣـﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۴-۲ :

 -۵۱۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺪﻱ ﺳـﻴﻔﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿـﺎ ﺩﻟﻴﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۹-۹ :

 -۵۰۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺸـﺘﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۵-۹ :

 -۵۱۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻬﻲ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۰-۵ :

 -۵۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬـﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۶-۶ :

 -۵۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۱-۲ :

 -۵۰۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻫـﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۷-۳ :

 -۵۱۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺠـﺪﻫﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۲-۹ :

 -۵۰۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۶-۸ :

 -۵۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۳-۶ :

 -۵۰۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۷-۵ :

 -۵۱۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ ،ﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖﺍﻟﻬـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۴-۳ :
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 -۵۱۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ ،ﻧﻌﻤﺖ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖﺍﻟﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۴۵-۰ :

 -۵۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺁﺭﻳﺎ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۳-۳ :

 -۵۱۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۷-۲ :

 -۵۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۴-۰ :

 -۵۱۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻌﻴﺪ ﺩﻟﻴﺮﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۸-۹ :

 -۵۲۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﮔﻠﻨﺎﺯ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻲ ﺍﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۵-۷ :

 -۵۲۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻌﻴﺪ ﺩﻟﻴﺮﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۶۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۹-۶ :

 -۵۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
ﻫﺎﺩﻱ ﻏﻀﻨﻔﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻟﻴﻼ ﻏﻴﺎﻳﻲ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ۲۲۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۵۰-۶۹-۹ :

 -۵۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻌﻴﺪ ﺩﻟﻴﺮﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۰-۲ :

 -۵۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺁﺭﻳﺎ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۱-۹ :

 -۵۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺁﺭﻳﺎ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۱۲-۶ :

 -۵۲۸ﻣﻬﺎﺭ ﺧﻮﺩ :ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﻢﺗﻮﺟﻬﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﺋﻴﻦ ،ﺟﻮﺩﻳﺖ.ﺍﻡ ﺍﺷﺘﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺮﺍ ﭘﺮﻭﺭﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۹۰-۲ :

 -۵۲۹ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻥ.
ﺍﻭﺷﺎ ﺑﺮﻫﻤﻨﺪ ،ﺭﻗﻴـﻪ ﺣﻀـﻮﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻣﺤﻘـﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۵۷-۹ :

 -۵۳۰ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻓﺸﺎﺭ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ- .
 ۲۶۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۳-۹۸-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098



 -۵۳۱ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ )ﺭﻭﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ( :ﺧﻼﺻـﻪ "ﺳﺴـﻴﻞ ﺍﺳﻨﺸـﻴﺎﻝ
 ۲۰۱۰ﻭ ﻫﺎﺭﻳﺴﻮﻥ  "۲۰۱۲ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺴﺖ....
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻳﺰﺩﻱ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻏﺮﻳﺐﺩﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﺶ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۷-۳۲۳-۱ :

 -۵۳۶ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺍﻃﻔﺎﻝ.
ﺟﻴﻤﺰﺍﭺ ﺑﺘﻲ ،ﺟﻴﻤﺰﺁﺭ ﻛﺎﺳﺮ ،ﺟﻮﻥﺍﻡ ﻓﻼﻳﻦ ،ﺩﺍﻭﻳﺪﺍﻝ ﺍﺳﻜﻴﺠﺰ ،ﭘﻴﺘـﺮﺍﻡ ﻭﺍﺗـﺮﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﻓﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺼﺎﺭﻱﻛﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﺴـﻦ
ﺁﻗﺎﻳﻲﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺑﻴﺮﻱ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺁﻓـﺎﻕﺳـﺮﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﺘﻦ- .
 ۶۰۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۲-۰۲-۰ :

۵ ۳ ۲ -Prostate cancer.

ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ ،ﻧﻴﻞﺍﻱ ﻓﻠﺸﻨﺮ ،ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺒﻴﺐ ۲۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۳۸-۱۳۵-۴ :

 -۵۳۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻴﺮﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۰-۹ :

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ
۶۱۷

 -۵۳۳ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ.
ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮﭼﻠﺰ ،ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍﻡ ﻛﻮﺭﺕ  -ﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﺟﻴﻤﺰﺩﻱ ﻫﻜﻤـﻦ ،ﭘـﻞ ﺗﻮﺭﻧﺘـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺼﺎﺭﻱﻛﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﺴـﻦ
ﺁﻗﺎﻳﻲﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺑﻴﺮﻱ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺁﻓـﺎﻕﺳـﺮﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﺘﻦ- .
 ۳۲۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۸۹-۷-۶ :

 -۵۳۴ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ.
ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮﭼﻠﺰ ،ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍﻡ ﻛﻮﺭﺕ  -ﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﺟﻴﻤﺰﺩﻱ ﻫﻜﻤـﻦ ،ﭘـﻞ ﺗﻮﺭﻧﺘـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺼﺎﺭﻱﻛﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﺴـﻦ
ﺁﻗﺎﻳﻲﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺑﻴﺮﻱ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺁﻓـﺎﻕﺳـﺮﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﺘﻦ- .
 ۴۵۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۱۳۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۲-۰۰-۶ :

 -۵۳۵ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ.
ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮﭼﻠﺰ ،ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺍﻡ ﻛﻮﺭﺕ  -ﺑﺮﺍﻭﻥ ،ﺟﻴﻤﺰﺩﻱ ﻫﻜﻤـﻦ ،ﭘـﻞ ﺗﻮﺭﻧﺘـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷﺮﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺼﺎﺭﻱﻛﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﺴـﻦ
ﺁﻗﺎﻳﻲﻣﻴﺒﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺑﻴﺮﻱ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺩﻫﻘﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺁﻓـﺎﻕﺳـﺮﺍﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﺘﻦ- .
 ۴۳۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۲-۰۱-۳ :

 -۵۳۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻴﺮﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۱-۶ :

 -۵۳۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻴﺮﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۲-۳ :

 -۵۴۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻴﺮﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۳-۰ :

 -۵۴۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻴﺮﺳﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۶۴-۷ :

 -۵۴۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﺷﻲ ﺯﻧﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺘﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۴۶-۰ :

ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۳-۸ :

 -۵۴۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺭﺑﺎﻃﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﺸـﺘﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۴۷-۷ :

 -۵۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﺷﻲﺯﻧﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۴-۵ :

 -۵۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺭﺑﺎﻃﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۴۸-۴ :

 -۵۵۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻲ ،ﺍﻣﻴـﺪ ﻳـﺎﺯﺭﻟﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۰-۳ :

 -۵۴۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﮕﻬﻲ ،ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۴۹-۱ :

 -۵۵۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻫﻔﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۱-۰ :

 -۵۴۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۰-۷ :

 -۵۵۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻫﺠﺪﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۲-۷ :

 -۵۴۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﺷﻲﺯﻧﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۱-۴ :

 -۵۵۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻛﺮﻳﻤﻲﺩﺭﺩﺷﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۳-۴ :

 -۵۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۵۲-۱ :

 -۵۵۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺩﺭﺩﺷﺘﻲ ،ﺍﻟﻨﺎ ﺻﺎﺭﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۴-۱ :

 -۵۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱﺍﺭﺑﺎﻃﻲ ،ﺣﺴﺎﻡ ﺷﺒﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ

 -۵۵۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻛﺮﻳﻤﻲﺩﺭﺩﺷﺘﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
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ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۵-۸ :

 -۵۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻛﺮﻳﻤﻲﺩﺭﺩﺷﺘﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۶-۵ :

 -۵۵۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۶۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺳـﻮﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۷-۲ :

 -۵۵۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۸-۹ :

 -۵۶۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۳۹-۶ :

 -۵۶۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﺷﻲﺯﻧﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۰-۲ :

 -۵۶۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺭﺑﺎﻃﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۱-۹ :

 -۵۶۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳

ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﺷﻲ ﺯﻧﻮﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۴۲-۶ :

 -۵۶۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ )ﺟﻠﺪ  ۱۵ﺗﺎ .(۱۶
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۷۰-۲ :

 -۵۶۵ﻣﺮﻭﺭ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ۵۸ﻣـﻴﻦ ﻭ ۵۹ﻣـﻴﻦ ﺁﺯﻣـﻮﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ )ﻣﺮﻭﺭ ﻧﻜﺘﻪﻭﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﻮﺭﺩ  ۹۰ﻭ .(۹۱
ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺭﺿــﺎ ﺍﻣــﻴﻦﻧــﮋﺍﺩ ،ﺣﺎﻣــﺪ ﺷــﻔﻴﻌﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈــﺮ :ﻋﻠــﻲﺍﺻــﻐﺮ ﻣﻬــﺪﻭﻱ ،ﺑﻬــﺮﻭﺯ
ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤـﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺒﻴـﺐ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۱۳۷-۸ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 -۵۶۶ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ :ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ  NHSﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻬﻴﻞ ﻭﻃﻦﺩﻭﺳﺖ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻧﮋﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻛﺴﻴﻦ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۲-۴۰-۰ :

 -۵۶۷ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﻮ ﻓﺎﺋﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻝﺯﺍﺩﻩ -.
ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺳﺨﻦ  ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۹-۱۹-۷ :
 -۵۶۸ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻛــﻮﺩﻙ :ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺷــﺎﻣﻞ :ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬــﺎﻱ ﻣﻬــﻢ،
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮﺩﻙ ،ﻛﻤﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺛﺒﺖ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥﻫـﺎ
....
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﺯﺍﺩﻩﺍﻣﻴﺮﺧﻴﺰ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺮ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۲۶۶-۲ :
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 -۵۶۹ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ.
ﺁﺭﺯﻭ ﻣﺠﺪﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻧﻲﭘﻮﺭ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺭﺩﺑﻴــﻞ( ۲۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۵۳۷-۵ :

 -۵۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺍﺯ  ۲ﺗﺎ  ۶۰ﻣﺎﻫﮕﻲ.
ﺩﺍﻳﺎﻥ.ﺩﻱ ﺑﺮﻳﻜﺮ ،ﺟﻴﻦ ﺍﺳﻜﻮﺍﻳﺮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ
ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻛﺴﻴﻦ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۲-۴۲-۴ :
 -۵۷۱ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺎﺑﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﺎﺑﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺳـﺎﺩﺍﺕ  -.ﻛﺎﺷـﺎﻥ :ﻣﺮﺳـﻞ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۸۸-۴۷-۶ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

۵ ۷ ۲ -PDMS.

ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﺳـﺘﺎﻳﺶﻓـﺮﺩ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ ﺧﻠﻴﻠـﻲ ،ﻫـﺎﺟﺮ ﻣﺤـﻮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۵۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ
 ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۶۲-۷ :
 -۵۷۳ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ ،ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ .ABAQUS
ﻛﺎﺭﻭ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﺪﺭﺿﺎ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﺸـﺎﻩ ،ﻣﺤﺴـﻦ
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻼ ﻧﻮﺭﻱ ،ﺷﻴﻮﺍ ﺍﺣﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺳـﺮﺍ ۶۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۸۲-۵ :

 -۵۷۴ﺭﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻓﻴﻨﻲ.
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴﺎ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۷۷-۷ :

 -۵۷۵ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻧﻮﺭﺯﺍﺩ ،ﺳﺎﺭﻧﮓ ﺻﻴﺮﻓﻴﺎﻥ ،ﻟﻴﻼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﻌﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ- .
 ۲۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۱۰۹-۷

 -۵۷۶ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ،ﻣﻮﺍﺩ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻲ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺸﺘﻲﺳـﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭﻭﺳـﺎﺯﻱ ،ﻧـﺎﻧﻮﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺩﻛﺘـﺮﻱ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺍﺩﻣﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﻧﺎﺩﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۵۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۹-۲ :

 -۵۷۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺪ ) (۲۳۳۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۵-۴ :

 -۵۷۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛـﺪ ) (۲۳۵۰ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۰-۸ :

 -۵۷۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﻛـﺪ ) (۲۳۶۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۳-۸ :

 -۵۸۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻛﺪ ) (۲۳۲۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۸-۳ :

 -۵۸۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ،ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷـﺎﺕ ﻛـﺪ
) (۲۳۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
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  ۱۱۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۹-۰ :

ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۳-۳ :

 -۵۸۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺪ ) (۲۳۲۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۱۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۲-۲ :

 -۵۸۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻧـﺎﻧﻮ  -ﻧﺎﻧﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۵-۶ :

 -۵۸۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ
ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ)ﻛﺪ  (۲۳۲۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۲-۰ :

 -۵۸۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ  -ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۴-۹ :

 -۵۸۴ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻋﺪﺩﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎ .OpenFoam
ﻧﻴﻤﺎ ﺳﺎﻡﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ،ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﻲﻛﻮﭘﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻲﺭﺿـﺎ ﻋﻠـﻲﭘـﻮﺭ ،ﺳﺎﺳـﺎﻥ ﻗﻤـﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻓﺮﺷﺘﻪﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﺳﺮﺍ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۲-۰۱۴-۷ :

 -۵۹۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۰-۰ :

 -۵۸۵ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ  :Flow-۳ Dﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ....
ﺍﻛﺮﻡ ﺳﻴﻔﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﻳﺎﺣﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻗﻤـﺮﻱﻟﻨﮕـﺮﻭﺩﻱ ،ﺷـﻴﺮﻳﻦ
ﻃﺎﻟﻌﻲ ﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۸۱-۸ :

 -۵۹۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷـﺎﺕ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۹-۴ :

 -۵۸۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۶-۵ :

 -۵۹۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۸-۷ :

 -۵۸۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .

 -۵۹۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ
ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
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 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۳-۱ :
 -۶۰۰ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻱ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﭘﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ۲۱۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۵۱-۸ :

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۵۹۴ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺮﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﻬﻼ ﻭﺯﻳﺮﻱﻣﻬﺮ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺮﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﮔﺴﺘﺮ۱۳۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۸۳-۶۷-۱ :

 -۵۹۵ﺍﺟﺰﺍ ﻭ ﭼﺮﺧﻪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﺪﻭﺳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺰﺩﺍ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۵-۳۶۶-۷ :
 -۵۹۶ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﻭ ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ =
.piping design
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰﺍﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﺭﺣﻴﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺳـﺮﺍ ۴۸۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۴۰-۵ :
Process plant layout and

 -۶۰۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﺪ ) (۲۳۰۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۹-۳ :

 -۶۰۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ )ﻛﺪ  (۲۳۰۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۲-۳ :

 -۵۹۷ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺮﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﺨﺮﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﻬﻼ ﻭﺯﻳﺮﻱﻣﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﮔﺴﺘﺮ۱۳۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۸۳-۶۶-۴ :

 -۶۰۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻗﺪﺭﺕ )ﻛﺪ  (۲۳۰۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۰-۹ :

 -۵۹۸ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎﻱ ﺳﻘﻔﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺰﺍﻣـﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ) ASMEﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻣﺴﺠﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﺭﺍ ﻣـﻮﻣﻨﻲ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﮕﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۹۶-۹۴-۵ :

 -۶۰۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻛﻨﺘﺮﻝ )ﻛﺪ  (۲۳۰۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۱-۶ :

 -۵۹۹ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۶-۴ :

 -۶۰۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺪ ) (۲۳۵۵ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۴-۵ :
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 -۶۰۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛـﺪ
) (۲۳۵۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۵-۲ :
 -۶۰۷ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ .II
ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻭﺭﻋﻲ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ )ﭘﻠـﻲﺗﻜﻨﻴـﻚ
ﺗﻬﺮﺍﻥ( ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۰۴۷-۷ :

 -۶۰۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ.
ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻲﻧﺎﻣـﻪ- .
 ۴۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۲۱۵-۷-۲ :

)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۱-۹ :

 -۶۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۰-۲ :

 -۶۱۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۹-۶ :

 -۶۰۹ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ .۱
ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺟﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻲﻧﺎﻣـﻪ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۲۱۵-۴-۱ :

 -۶۱۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۸-۹ :

 -۶۱۰ﻣﻜﺎﺗﺮﻭﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ.
ﺩﻭﺩﺍﺱ ﺷﺘﻲ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻛﻮﻟﻚ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﻣﻮﺳـﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻋﻠـﻲ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ،ﺳـﻤﺎﻧﻪ
ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺨﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۵۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۶۳-۲ :

 -۶۱۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺳﺨﺖﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۶-۳ :

 -۶۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۴-۱ :

 -۶۱۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۷-۰ :

 -۶۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
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-١

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺑﺴﺘﻪ
۶۲۲

 -۶۱۸ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ :ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﺯﻥ
ﺷﻜﺎﻑﺩﺍﺭ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۵۱-۸ :

 -۶۱۹ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺸﺎﺭ ،ﺣﺠﻢ ،ﺩﻣﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺎﺯﻱ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻣﺨـﺎﺯﻥ PVT :ﻣﺨـﺎﺯﻥ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ.
ﺑﺎﺑﻚ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﺳـﻴﺪﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺘﺎﻳﺶ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۵۶-۳ :

 -۶۲۰ﺧﻮﺍﺹ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ :ﺑـﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﺗﺸـﺮﻳﺢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ.
ﻃﺎﺭﻕ ﺍﺣﻤﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻼﻟﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺁﺑﺎﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۶۷-۹ :

 -۶۲۱ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ :ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ،ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻱ.
ﺣﺠــﺖ ﻧــﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻛــﺎﻣﺒﻴﺰ ﻣﻬــﺪﻱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺘﺎﻳﺶ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۷۳-۰ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
۶۲۴

 -۶۲۲ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻱ ﻳﻚ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﺱ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺣﻞ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﻛﺸـﻮﺭﻱ ﭘﻴـﺎﻡ ﻧـﻮﺭ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺍﺭﺷﺪ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۴۲-۵ :

 -۶۲۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺯﻟﺰﻟـﻪ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۸ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۴-۶ :

 -۶۲۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ )ﻛﺪ  (۲۳۰۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۶-۰ :

 -۶۲۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۷-۷ :

 -۶۲۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ )ﻛﺪ  (۲۳۱۶ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۰-۷ :

 -۶۲۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺪ ) (۲۳۱۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۱-۴ :

 -۶۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ.
ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻲﻧﺎﻣـﻪ- .
 ۴۸۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۲۵۱۵۸-۹ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

-٢

 -۶۲۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫـﺎﻱ  ۷۲ - ۹۳ﺭﺷـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱﻳﺰﺩﻱ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮﻳﺎﻥ ،ﺑﺎﺑﻚ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﺣﺎﻣـﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺨﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ ،ﺭﺿـﻮﺍﻥ ﻣـﺪﺑﺮ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﮔـﻮﺩﺭﺯﻱ ،ﻣﺮﺗﻀـﻲ
ﺍﺭﻩﭘﻨﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺑﻲ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ،ﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۷۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۳۰-۵ :

 -۶۳۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۷-۱ :

 -۶۳۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۱-۸ :

 -۶۳۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۸-۸ :

 -۶۳۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۲-۵ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راهآﻫﻦ ،راﻫﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ
۶۲۵

 -۶۳۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ )ﻛﺪ  (۲۳۱۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۳-۹ :

 -۶۳۵ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۱-۰۲۴-۳ :

 -۶۳۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۶-۴ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
۶۲۷

 -۶۳۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﻛـﺪ )(۲۳۱۰
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۸-۴ :

 -۶۳۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ )ﻛـﺪ
 (۲۳۱۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۶۲-۱ :

 -۶۳۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
 ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۶-۵ :

 -۶۴۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﺁﺑـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12

-٣

ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺏ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۱۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۹-۶ :

 -۶۴۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۰-۲ :

 -۶۴۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۹-۵ :

 ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۰-۱ :

 -۶۴۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۵۳-۲ :

 -۶۴۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ  -ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۱-۷ :
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 -۶۴۳ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻱ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ )ﭘﻠﻲﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬـﺮﺍﻥ(۵۶۲ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۰۱۰-۱ :
 -۶۴۴ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ :ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺩﻻﻳﻠﻲ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺪﻳﻨـﻪ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۹۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۰۱۷-۰۹-۶ :
 -۶۴۵ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ.
ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺩﻻﻳﻠـﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۹۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۷-۶۹-۱ :

۶۲۹

 -۶۴۹ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱ :
 -۶۵۰ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱ :
 -۶۵۱ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
۶۲۸

 -۶۴۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .

 -۶۵۲ﺑﻲﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻠﻮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫـﻼﻝ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۰-۳۴-۱ :
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 -۶۵۳ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱﻓﺮ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۳۹-۰ :

 -۶۵۴ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻦ.
ﻫﻨﺮﻱ ﻓﻮﺭﺩ ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻛﺮﺍﻭﺫﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻬﻀﺖ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺟﻬﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۸۲-۲ :

 -۶۵۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺪ ) (۲۳۱۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۱-۵ :

 -۶۵۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﺁﻳﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ )ﻛﺪ  (۲۳۳۱ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۵-۳ :

 -۶۵۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ )ﻛﺪ  (۲۳۳۲ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۵۹-۱ :

 -۶۵۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ )ﻛﺪ  (۲۳۳۳ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۱-۳ :

 -۶۵۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘﺮﻭﺍﺯ )ﻛـﺪ  (۲۳۳۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۴-۴ :

 -۶۶۰ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻕ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺗﻮﺩﺷﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۸-۶ :

 -۶۶۱ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﻱ  AVRﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﻤﺒﻠﻲ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲﺩﻫﻜﺮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴـﺪﻩ ﺣﺒﻴﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻫﻨﮕﺎﻡ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۸۴-۶-۰ :

 -۶۶۲ﻧﻘﺶ ﻛﻼﻩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﺳﻮﺍﺭﺍﻥ.
ﻋﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣـﺎﻩ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۸-۸ :

 -۶۶۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۵-۷ :

 -۶۶۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﺁﺋﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۸-۶ :

 -۶۶۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶﺭﺍﻧـﺶ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
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ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۷-۹ :

 -۶۶۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫـﻮﺍ ﻓﻀـﺎ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۶-۲ :

 -۶۶۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘـﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﺯﻣﻴﻨـﻪ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۱-۶ :
ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 -۶۷۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ ) - (۲ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ
ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۵-۷ :

 -۶۷۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ) - (۳ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۴-۰ :

 -۶۷۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ) - (۴ﺑﻮﻡﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۳-۳ :

۶۳۰

ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻛﺸﺎورزي

 -۶۶۸ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻭﻳﺮﻭﺱﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۹-۴ :

 -۶۶۹ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ :ﻛﻨـﺪ ﻭ ﻛﺎﻭﻫـﺎ ﻭ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪﻫـﺎ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﻭﺍﮊﻩﻫـﺎ ﻭ
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻨﻴﺪﻱ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ :ﺭﺳﻮﻝ ﺁﻓﺘـﺎﺏ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﻫﻨﺮﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺁﻓﺘﺎﺏ( ۴۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۱۳-۸-۲ :

 -۶۷۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ ) - (۱ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮﻱ  -ﮊﻧﺘﻴـﻚ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۱۶-۴ :

۶۳۱

 -۶۷۴ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻃﻠﺲ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻲ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻮﺳﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۱۳۷-۳ :

 -۶۷۵ﺩﻳﻤﻜﺎﺭﻱ.
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻗﻮﺷﭽﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺻـﻔﺎﻫﺎﻧﻲﻟﻨﮕـﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬـﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۹۴-۵ :

 -۶۷۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﺭﺩﻩﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ
ﺧﺎﻙ )ﻛﺪ  (۲۴۲۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡﺧﺎﻙﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۸-۵ :
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 -۶۷۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻱ ﺧـﺎﻙ ﻛـﺪ
) (۲۴۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۹-۲ :

 -۶۸۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۱۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۸-۶ :
ﻓﺮآوردهﻫﺎي زراﻋﻲ

 -۶۷۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻭ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺧـﺎﻙ )ﻛـﺪ
 (۲۴۲۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡﺧﺎﻙﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۷-۸ :

 -۶۷۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛـﺪ
) (۲۴۰۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۲۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۳-۰ :

 -۶۸۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۰-۰ :

 -۶۸۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰﻱ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۹-۴ :

 -۶۸۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠـﻮﻡ ﺧـﺎﻙ  -ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻭ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺧـﺎﻙ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۱-۷ :

۶۳۳

 -۶۸۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻋﻠﻮﻓﻪﺍﻱ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻑ.
ﺣﺴــﻴﻦ ﻛــﺎﻇﻤﻲﭘﺸــﺖﻣﺴــﺎﺭﻱ ،ﺳــﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲﻓــﺮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﻴﺪﻋﺒﺎﺱ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻓﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۱۷۱-۸ :

 -۶۸۵ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺫﺭﺕ ﺑﺬﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ.
ﺩﺍﻭﺩ ﺣﺴﻦﭘﻨﺎﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻱ ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺎﺩﺍﷲﻋﻤﻮﻗﻴﻦ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻭﻃﻦﺩﻭﺳﺖ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﭘﻴﺮﻣﻮﺫﻥ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺋﻮﻑ ﺳﻴﺪﺷـﺮﻳﻔﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪﻱ ،ﻭﺩﻭﺩ
ﺻﺮﻳﺤﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺻـﻨﺎﻳﻊ،
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۴-۰۷۲-۲ :
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ )ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺑﺎغ(
۶۳۵

 -۶۸۶ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻞﻫﺎ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﻳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﭘﺮﻱﻧﺎﺯ ﻣﺮﻋﺸﻲ ،ﺣﺴﻦ ﻧﻮﻳﺎﻥﺍﺷﺮﻑ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۳۶-۷ :
 -۶۸۷ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺎﻛﺘﻮﺳﻬﺎ.
ﺭﻭﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟـﺎﻣﻊ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ -۶۸۸.ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻞﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ :ﺑﻪﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﻍﻫﺎﻱ ﺷﻴﺸﻪﺍﻱ.
ﺁﻥ ﻭﺭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺍﺩ ﻭﻛﻴﻠﻲﺁﺫﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟـﺎﻣﻊ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۵۳۲-۲۰-۵ :
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داﻣﭙﺮوري
۶۳۶

 -۶۸۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ.
ﺣﺴﻦ ﺗﺎﺝ ﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۴۷۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۱۷۹-۷ :
 -۶۹۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺗﺎﺝ ﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۸۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۸۳۱-۵ :
 -۶۹۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﻭﺭﺵ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ ،ﮔﺮﻭﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮ.
ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷــﻤﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺟــﺎﻣﻊ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۵۸-۹ :
 -۶۹۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﺳﻜﻮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ.
ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷــﻤﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺟــﺎﻣﻊ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۴-۰۱-۷ :

 -۶۹۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ  -ﺍﺻـﻼﺡ ﻧـﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ ﻛـﺪ )(۲۴۲۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۴-۷ :

 -۶۹۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ  -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﻛﺪ ) (۲۴۲۵ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۶-۱ :

 -۶۹۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺩﺍﻡ ﻛـﺪ )(۲۴۲۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۵-۴ :

 -۶۹۶ﻛﺎﺳﻜﻮ  :۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ.
ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷــﻤﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺟــﺎﻣﻊ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۴-۰۴-۸ :

 -۶۹۷ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺎﻭ ﺷﻴﺮﻱ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺼـﺮﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﻮﺭﻭﺵ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﺘﻦ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۲-۰۳-۷ :

 -۶۹۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ  -ﺍﺻـﻼﺡ ﻧـﮋﺍﺩ ﺩﺍﻡ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  -ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۵-۵ :

 -۶۹۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ  -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
 ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۳-۱ :

 -۷۰۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۲-۴ :
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
۶۴۱

 -۷۰۱ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻓﻠﻮﺭﺍ.
ﻓﻠــﻮﺭﺍ ﺟﻬﺎﻧــﺪﺍﺭ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺟــﺎﻣﻊ ۷۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۴-۷۷-۲ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۷۰۲ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﭘﺰﻱ ﻧﻮﻳﻦ.
ﺳـﻴﻤﻴﻦ ﮔﺮﺍﻣـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫــﺮﺍ ﻣﺠـﺎﻭﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔﻠـﻲ ۴۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۱۵-۶۴-۵ :
اداره اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ،ﺧﺎﻧﻪداري

۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۲-۲۹-۴

 -۷۰۸ﻫﻨﺮ ﻓﺨﺮﻓﺮﻭﺷﻲ :ﻳﺎ ﻣﺸﻚ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻄﺎﺭ ﺑﮕﻮﻳﺪ!.
ﭘﮕﻲ ﻛﻼﻭﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨـﺪﻳﺲ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۱۸-۹ :

۶۴۸

 -۷۰۳ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۹۵-۲-۸ :
ﺑﭽﻪداري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺰل
۶۴۹

 -۷۰۴ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩ :ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺍﻧﻘﻼﺑـﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻓﺮﺯﻧـﺪﺍﻥ
ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
ﻫﺎﻝ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺭﺍﻧﻜﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺮﻡ ﻛﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻـﺎﺑﺮﻳﻦ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺩﺍﻧﻪ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۵-۲۷-۸ :

ﺣﺴﺎﺑﺪاري
۶۵۷

 -۷۰۹ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ).Cost Accounting ۱ = (۱
ﻣﺮﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎﻳﻲ ،ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﻣﻴﺮﺩﺭﻳﻜﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﭘﺮﻳـﻚ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۴-۰۳-۱ :

 -۷۱۰ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ) :(۱ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺎﺩﻝ ﺷﺎﻩ ﻭﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻗﺒﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻗﻴﻦ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ( ۲۵۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۵۸۲-۵ :

 -۷۰۵ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ.
ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺁﺭﺍﻡﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺳـﺘﻤﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۰۸-۱ :

 -۷۱۱ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۱-۹ :

 -۷۰۶ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ :ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ.
ﺩﺭﻭﺗﻲ ﺭﻳﭻ ،ﺑﻮﺭﻟﻲ.ﺍ ﻣﺎﺗﻮﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻬﻴﻞ ﻭﻃﻦﺩﻭﺳﺖ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻧﮋﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻛﺴﻴﻦ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۲-۴۱-۷ :

 -۷۱۲ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻼﻳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺯﻣﻮﻥ .۴
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﻜﻴﺪﻩ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳـﻨﺠﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛﺸـﻮﺭ( ۲۳۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۶-۰۱-۰ :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اداري
۶۵۰

 -۷۰۷ﭼﺮﺍ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺧﻮﺭﻧﺪ؟.
ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻢﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۱۹۹۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۱۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ )ﻛـﺪ  (۲۱۱۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۰-۵ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12
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 -۷۱۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ :ﺭﻫﺎﻡ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۵۱-۲۷-۳ :

 -۷۲۰ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ :ﻳـﻚ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﻋﻤﻠـﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺟﺎﺩﺝ ﺳﻠﻴﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺍﺭﻏﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۲۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۱۴-۴۹-۸ :

 -۷۱۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۶-۱ :

 -۷۲۱ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﻳﻮﺑﻲ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۵۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۷۶-۶ :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۷۱۶ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۵-۶ :

 -۷۱۷ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻳﺰﻭ  :۲۹۹۹۰ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨـﺎﻥ ﻭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ  -ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺍﺑﺎﺻﻠﺖ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺭﺿـﺎ ﻗﻨﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۲۸-۹ :

 -۷۱۸ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻓﺮﺍﺯ ﺻﺎﺩﻕﻭﺯﻳﺮﻱ ،ﻳﺤﻴﻲ ﺗﻮﻣﺎﺝ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺩﺭﻳـﺲ ﭘﻴﺮﺻـﺎﺣﺐ ،ﺭﻭﻳـﺎ ﺧﺮﻣـﻲ ،ﺳـﻮﻣﺎ
ﻓﺎﺗﺤﻲﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۶-۲ :

 -۷۱۹ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۸۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۵۴-۴ :

 -۷۲۲ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱﺭﺿﺎﻳﻴﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻣﻴﺮﻫﺪﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ- .
 ۲۲۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۰-۰ :

 -۷۲۳ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻫﺪﻱ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻣﻴﺮﻫﺪﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۳-۱ :

 -۷۲۴ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۹-۳ :

 -۷۲۵ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ.
ﺧﺒﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۰-۲ :

 -۷۲۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﻛﺪ  (۲۱۱۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۱-۷

 -۷۲۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۴۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۰۲-۴ :

 -۷۲۸ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻫﺮﻣﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪﺍﻣﻴـﺮﻱ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﺑﻴﮕـﺪﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻭﺛـﻮﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۸-۲۹-۳ :
 -۷۲۹ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﻣﺰ :ﺭﻣﻮﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻓﻖ.
ﺟﻔﺮﻱ ﺍﭺ .ﮔﻴﺘﻮﻣﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺥ ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨـﺪﺍﺭ ﺗﺎﺑـﺎﻥ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۹۷-۵-۶ :
 -۷۳۰ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ(.
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻓﺎﻕ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۷۱۲-۵ :

 -۷۳۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧـﻲﻧﺎﻣـﻪ- .
 ۸۹۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۲۱۵-۱-۰ :

 -۷۳۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ .(Qlikview
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮﺧـﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻧـﻪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ -۷۳۳.ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺎﭘﺎﺭ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۶۶-۵ :

 -۷۳۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۳-۳ :

 -۷۳۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ .ITIL Ver ۳ ,۰
ﺳﻴﺪﺳﺠﺎﺩ ﻣﺮﻭﺟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۷-۸۱-۴ :
 -۷۳۶ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ.
ﻫﺎﺭﺗﻤﻮﺕ ﺍﺳﺘﺪﻟﺮ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﻛﻴﻠﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻋﺴﮕﺮﻱ ،ﺭﺿﺎ ﺯﻧﺠﻴﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ )ﭘﻠـﻲﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻬـﺮﺍﻥ( ۶۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۳۰۲-۷ :
 -۷۳۷ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻝﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﻧﻮ ﻓﺎﺋﻖ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺳﺨﻦ  ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۴۳۵-۱-۱ :

 -۷۳۸ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﻳﻮﺑﻲ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۸۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۷۸-۰ :
 -۷۳۹ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ﻓﺎﻡ ،ﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﻭﺍﺣﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۳۸۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۰۶۴-۴ :

 -۷۴۰ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻫـﺎﺩﻱ ﻳﻮﺳـﻔﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۲۴-۶ :
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.١

 -۷۴۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻓﺮﺍﻧﭽﺎﻳﺰﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻏﻨﻲﭘﻮﺭ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ۱۴۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۲-۲۸-۷ :

.ESD
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺍﺯﻱ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۳۲-۰ :

 -۷۴۲ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﻩﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﺑﻮﻳﻲﻣﻬﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻤﻴﻠـﻪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۷۷-۳ :

 -۷۴۸ﺣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ
) MATLABﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ،ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻋﺪﺩﻱ(.
ﺭﻳﺎﺽ ﺧﺮﺍﻁ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﻴﻚﺁﺫﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ )ﭘﻠـﻲﺗﻜﻨﻴـﻚ
ﺗﻬﺮﺍﻥ( ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۳۵۴-۶ :

 -۷۴۳ﻧﻘﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۹۲-۵ :

 -۷۴۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۹۷-۶ :

 -۷۴۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۷-۹ :

 -۷۴۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﭘﺮﻭﮊﻩﻭﺳﺎﺧﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ .
  ۱۱۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۳۶-۲ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۰

 -۷۴۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ،UFD ،P & ID ،PFD ،BFD

 -۷۴۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ،ﻣﺤـﻴﻂﺯﻳﺴـﺖ ﻛـﺪ
) (۲۳۶۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۶-۱ :

 -۷۵۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺪ ) (۲۳۶۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۹-۲ :

 -۷۵۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﻛﺪ ) (۲۳۶۰ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۷-۸ :

 -۷۵۲ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻲﻫﻤﺘﺎ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﭘﻮﺭﻳﺎﻣﭽﻲ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻓﻀﻠﻲﻓﺮ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻓﺼﺢﻭﻛﻴﻠﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۹۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۱۴-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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 -۷۵۳ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺟـﺮﻡ ﻭﻳـﮋﻩ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ :ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ.
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺧﺪﺍﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۱-۴ :

 -۷۵۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۰۱-۰ :

 -۷۵۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ،ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۳۵-۸ :

 -۷۵۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۲-۶ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ

 -۷۵۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣـﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۷-۰ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ
۶۶۵

 -۷۶۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔـﺖ  -ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﻛـﺪ ) (۲۳۵۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۸-۵ :

 -۷۶۱ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ .Promax
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺍﺯﻱ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۴۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۲-۰۰۰-۰ :

 -۷۶۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ.
ﺭﺿﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﺐﻣﻨﻔﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳـﺮﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۳۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۱-۱۳-۰ :

۶۶۴

 -۷۵۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻣـﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۴-۹ :

 -۷۶۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻧﻔﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۵-۵ :
رﻧﮓ و رﻧﮓزداﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ

 -۷۵۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۲۶-۳ :

۶۶۷

 -۷۶۴ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﺮﻛﺐﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻟﻮ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲﺍﻓﺸﺎﺭ  -.ﻛـﺮﺝ :ﭼﺸـﻤﻪ ﺁﺩﻳﻨـﻪ۱۶۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۰۱۰۳-۴-۹
ﭼﺎپ و ﻓﻨﻮن واﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻲ

۶۸۶

۶۶۸

 -۷۶۵ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ.
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۵-۹۴-۰ :

 -۷۷۰ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺎﭖ "ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ" :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺍﺻﻮﻝ ﻧﺖ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﺑﺮﻕ ،ﺍﺑﺰﺍﺭﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻟﻄﻔـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﺭ ﭘﻮﻳـﺎ ۲۷۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۳۱-۴-۹ :

ﻣﺘﺎﻟﻮرژي
۶۶۹

 -۷۶۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﻛـﺪ ) (۲۳۵۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۳-۷ :

 -۷۷۱ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺎﭖ "ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ" :ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺎﺕ ،ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪ
ﭼﺎﭖ ،ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ،ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻄﻔﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻟﻄﻔـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﺭ ﭘﻮﻳـﺎ ۳۴۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۳۱-۳-۲ :
ﻓﺮآوردهﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
۶۸۸

 -۷۶۷ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ
) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭﮊﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۶۴-۸ :

 -۷۷۲ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ.
ﺟﺎﻧﻴﺲ ﻛﺮﻙﭘﺎﺗﺮﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﺍﺣﻤـﺪﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲﻣﻜﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﻫﻨﺮ ﻧﻮ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻱ ﻣﻴﺮﺩﺷﺘﻲ ۱۶۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۹۱-۳-۵ :

ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي

۶۷۰

۶۹۰

 -۷۶۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ
ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۴۴-۰ :

 -۷۷۳ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ .۲۰۱۳
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﺎﺩﻧﻴﺎ ،ﻣﻴﻼﺩ ﻓـﻮﻻﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۱۴۶-۲ :

ﻓﻠﺰﻛﺎري و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺰي

 -۷۷۴ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻼﺑﭽﻲ ،ﻧﺠﻤﻪ ﻣﺎﺳـﺘﺮﻱﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۳۵۱-۵ :

۶۷۱

 -۷۶۹ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻏﻴﺮﺁﻫﻨﻲ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴـﺮ ﻣﺨـﺮﺏ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۸۸-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098



 -۷۷۵ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻴﺴﺖ  :۱ +ﻭﺍﮊﻩﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺳﺪﺍﷲﭘﻮﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺎﺭﺩﺧﺖ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۱-۱۰-۹ :

 -۷۷۶ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺳﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﺟﻬـﺎﻥ ﺟـﺎﻡ ﺟـﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۸۱-۵ :
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
۶۹۶

 -۷۷۷ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﺷﻨﮓﻭﻱ ﻭﺍﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳـﺰﺩﺍ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۵-۲۹۸-۱ :

 -۷۷۸ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ،ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .Carrier
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻋﻈﻤﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺳـﺎﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺰﺩﺍ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۵-۳۵۰-۶ :
ﻫﻨﺮﻫﺎ
۷۰۰

 -۷۷۹ﺟﺴﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗـﺎ ﻫﻨـﺮ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۵۲-۹ :

 -۷۸۰ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻘﺪ :ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻘﺪ.
ﻧﻮﺋﻞ ﻛﺎﺭﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۳۴۶-۶ :

آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮي
۷۰۷

 -۷۸۱ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻨﺮ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺷﺎﻳﺎﻥ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺍﻋﻈـﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺒﺎﻫﻨﮓ ۴۸۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۱۰۸-۷ :

 -۷۸۲ﮔﺰﻳﻨﻪﻱ ﺁﺧﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻫﻨـﺮ ،ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻫﻨﺮ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻧـﮓ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۴-۵ :
ﻣﻨﻈﺮهﺳﺎزي
۷۱۲

 -۷۸۳ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭﻭﻧﺪﻱ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ،ﺁﺫﺭ- .
 ۱۷۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۰۷۳-۱ :
ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

 -۷۸۴ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺮﻣﺖ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۳-۲ :

 -۷۸۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﻛﺪ  (۲۵۰۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۲-۳ :

 -۷۸۶ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮﻫﺎﻱ ﺳﻪﺑﻌﺪﻱ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺎﻛﺖﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ .....
ﻛﺮﻳﺲ ﻣﻴﻠﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻼﺭﺍ ﻣﻬﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﻧﮕﻴﻦ ﺳﻠﻮﻛﻲ ،ﭘﻮﺭﻳﺎ ﺑﻨـﻲﺁﺩﻡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻬـﻖ
ﻛﺘــﺎﺏ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

ﻃﺮح و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۱-۶۸-۲

 -۷۸۷ﻓﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮔﻼﺑﭽﻲ ،ﺁﻳﺪﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲﺩﻳﺰﺟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲﻧﻮﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬــﺮﺍﻥ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۷۶-۵ :

۷۲۹

 -۷۹۲ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﻚ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮔﻼﺑﭽﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﻴﻜﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲﻧﻮﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۸۶-۱ :
ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ
۷۴۱

 -۷۸۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﻛﺪ .(۱۳۵۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﻜﻴﺪﻩ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳـﻨﺠﺶ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ( ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۹-۲۲۶-۱ :

 -۷۸۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻌﻤﺎﺭﻱﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۴۶-۱ :

 -۷۹۳ﻧﻘﺶ ﻧﻘﻮﺵ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﺯﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﺩﻙ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺷﻬﺎﺏ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻧﮓ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۲-۱ :
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
۷۴۵

 -۷۹۴ﻛﻼﮊ )ﺗﻜﻪﭼﺴﺒﺎﻧﻲ(.
ﻧﺮﮔﺲ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۳۰-۲ :
ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﺒﺎف
۷۴۶

ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
۷۲۶

 -۷۹۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﺎﺟﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻓﺮﻳﺸﻤﻦ ،ﺣﺴﻦﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺧـﺎﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺰﺩﺍ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۵-۲۵۰-۹ :
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
۷۲۸

 -۷۹۱ﺷﻬﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻴﺮﭼﻮﻟﻲ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺩﺍﻭﺩﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭘﺎﻛﺮﻭﺡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺳـﺮﺍ۹۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۶-۸۶-۳ :

 -۷۹۵ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺵ ﻣﺸﻬﺪ.
ﻣﺤﻤــﺪﺍﻣﻴﻦ ﺣــﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻧــﮓ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۶-۹ :

 -۷۹۶ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﻩﺧﻮﺍﻧﻲ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺑﻬﺮﻧـﮓ ﺑﻘـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۵۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۹۷۶-۸ :

 ۱۰۱ -۷۹۷ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ.
ﺁﻟﻔﺮﺩﻭ ﻛﺎﺑﺮﺭﺍ ،ﻣﺎﺗﺌﻮ ﻓﺮﺩﺭﻳـﻚ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻧـﺪ ﻃـﺎﻫﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﻣـﻮﻻﻳﻲ -.
ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ :ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﺭﺵ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۶۵۴-۱۳-۳
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻧﻘﺎﺷﻲ

۷۵۹

 -۷۹۸ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ :ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻫﺎﺭﭘﺮ ،ﻟﻮﺳﻴﻦ ﻓﺮﻭﻳﺪ ،ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻫـﺎﻛﻨﻲ ،ﺭﻧـﻪ
ﻣﺎﮔﺮﻳﺖ ،ﺟﻜﺴﻮﻥ ﭘﺎﻻﻙ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺷﻬﺎﺏ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻧﮓ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۱-۸-۳ :
ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﻋﻜﺲ
۷۷۰

 -۷۹۹ﻋﻜﺎﺳﻲ :ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﺰ ﻭﻟﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻠﻤﺎﺯ ﺧﺘﺎﻳﻲﻟﺮ ،ﻭﻳﺪﺍ ﻗﺪﺳﻲﺭﺍﺛـﻲ ،ﻣﻬـﺮﺍﻥ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻧﺒﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۶۰-۲-۴ :
رﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺧﺎص ﻋﻜﺎﺳﻲ
۷۷۸

 -۸۰۰ﺩﻛﻮﭘﺎﮊﻫﺎﻱ ﻣﺮﺟﻊ :ﺭﻭﺵﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﺍﻥﺑﻬـﺎ ﺩﺭ ﻓـﻴﻠﻢﻫـﺎﻱ
ﺍﺭﺯﺍﻥ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻛﻨﻮﺭﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﮊﻧﮓ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷـﻜﺮﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺸﺮ ﻧﻴﻜﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۵۴-۷ :

۹۶۴-۶۹۶۵-۳۱-۸

 -۸۰۳ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻪﺗﺎﺭ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻣـﺎﻫﻮﺭ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۸۰۴ﻣﺘﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ :ﻣﺘﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﭘﺮﺍﮔﺮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۱۷۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۰۵ﻣﺘﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ :ﻣﺘﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﭘﺮﺍﮔﺮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۰۶ﻣﺘﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ :ﻣﺘﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﭘﺮﺍﮔﺮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۰۷ﻣﺘﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﭘﺮﺍﮔﺮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻴـﺪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۰۸ﺻﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۱۲۸-۲ :

ﻋﻜﺴﻬﺎ
۷۷۹

 -۸۰۱ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎ.
ﺟﺎﻥ ﺳﺎﺭﻛﻮﻓﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺁﺫﺭﻧﮓ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺟﺎﺑﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۷۷۸-۷ :

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮان
۷۸۹

 -۸۰۲ﺟﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ :ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﻳﻬﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺭ
ﻭ ﺳﻪﺗﺎﺭ.
ﺍﻧﻮﺵ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺴﺘﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۸۰۹ﻋﻄﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺳﻴﻤﺮﻍ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۰۵-۳ :

 -۸۱۰ﻣﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻡ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻱ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﻳﻲ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻫـﻦﺁﻭﻳـﺰ ،ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﺁﻓـﺮﻳﻦ۱۸۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۱۶۱-۰ :

 -۸۱۱ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻴﻠﻢ.
ﻭﺍﺭﻥ ﺑﺎﻟﻜﻨﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺧﺰﺍﻋﻲﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ- .
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 ۲۲۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۴۱-۳ :
 -۸۱۲ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻴﻠﻢ.
ﻭﺍﺭﻥ ﺑﺎﻟﻜﻨﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺧﺰﺍﻋﻲﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺧﺮﺩ- .
 ۲۲۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۰-۴۱-۳ :

ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﺳﺎﻟﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
۷۹۴

 -۸۱۸ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ) :(۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎﻱ ﺷﻄﺮﻧﺞ.
ﺳﺮﮔﺌﻲ ﺍﻳﻮﺍﺷﭽﻨﻜﻮ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۱۲-۱۹-۲ :
ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

 -۸۱۳ﻫﺎﻟﻴﻮﻭﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟.
ﺟﺎﻧﺖ ﻭﺍﺳﻜﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﭘﻮﺭ ﭘﻴﺸﺎﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﻴﻪ ﺭﺟﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺴـﺎ- .
 ۳۷۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۳۵-۶ :

 -۸۱۴ﻫﻮﺭﺍﻣﻪ.
ﻳﺎﺳﺮ ﻳﺴﻨﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺳـﻴﻤﺮﻍ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۱۲-۱ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺻﺤﻨﻪاي
۷۹۲

 -۸۱۵ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻲﭼﻴﺰ.
ﻳﺮﮊﻱ ﮔﺮﻭﺗﻔﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﺎﺳﺎ ﻧﺎﻇﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۲۱۳-۵ :

 -۸۱۶ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺌﺎﺗﺮ.
ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺠﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۹۵۸-۴ :
ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳

 -۸۱۷ﻫﻨﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﻫﺎ!! = .The art of Aha!! puzzles
ﺟﻠﻴﻞ ﺻﻤﺪﺁﻗﺎﺋﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺯﻳﻮﺩﺍﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺧﺎﻟﻘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ
 ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۱۵-۴ :

۷۹۶

 -۸۱۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﺩﻳﻨﺎ ﺟﻨﺘﺎﻳﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻼﺋﻲﻛﻮﻫﻲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻳﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﭘﻴﻤـﺎﻥ ﺍﻳﻤـﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻛﺒـﺮ
ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ( ۲۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۱۴۶-۹ :

 -۸۲۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑـﺪﻧﻲ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۵۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۳۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۷۹-۹ :

 -۸۲۱ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﻤﺸﻴﺮﺑﺎﺯﻱ .۲۰۱۴
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻓﺎﺭﻳﺎﺑﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۴۷-۵ :

 -۸۲۲ﻣﻲ ﻣﺎﻱ ﻣﻮﻱ ﺗﺎﻱ ،ﻓﻨﻮﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺨﺼﻲ.
ﺧﻮﻛﺪﻳﺖ ﻛﺎﻧﺘﺎﻣﺎﺭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻘـﺪﺍﺩ ﻛـﺎﻣﺮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺭﺟـﺎﻥ ﻣﺤﻤـﺪ ﺁﻗﺎﺗﻮﺣﻴـﺪﻱ،
ﻛﺮﻭﺟﻼﻝ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ،ﻛﺮﻭﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۱-۰۲۲-۹ :

 -۸۲۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ
ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۷۵-۴
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ

۸۰۸

 -۸۲۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ
ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺻﺒﺎﻏﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣـﺪﻳﺚ ﻗﻠـﻢ ۱۰۴ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۷-۰۰-۱ :
 -۸۲۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻔﺘﺎﺭ :ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺗﻮﺍﻧـﺎ ﺑـﻮﺩﻥ ،ﺟـﺬﺏ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ
ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ.
ﭘﻞﻛﻠﻤﺎﻥ ﮊﺍﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۱۳۲-۸ :
 -۸۲۶ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺘﻮﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۳۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۱-۲ :
 -۸۲۷ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺘﻮﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۱-۲ :
 -۸۲۸ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺘﻮﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۳۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۱-۲ :

 -۸۲۹ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ "ﻳﻚ ﺑﺎﺭ" ﻧﺨﻮﺍﻧﻴﺪ!.
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺳﻨﺪﻳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺯﻳﻨـﻪ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۰-۰۸۳-۲ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۱-۰۶-۷

 -۸۳۱ﺗﻮ ،ﺗﻮﻳﻲ؟! :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺁﺭﻣﻴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺷـﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦﺁﻭﻳﺰ ۲۴۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۰۷۸-۱ :
 -۸۳۲ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ :ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻨﺪﻩ ،ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻃﻨﺰ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۹۵-۳-۵ :
 -۸۳۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ.
ﺳﻴﺪ ﻓﻴﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۳۳۲-۵ :

 -۸۳۴ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ.
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻧﻮﺭﺍﻳﻲ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺁﺫﺭﭘﻴﺮﺍ ،ﮔﻠﺮﺥ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺎﺭ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۴۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۶۲-۳۰-۹ :

 -۸۳۵ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎ!.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺁﺭﻣﻴـﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ ،ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦ ﺁﻭﻳﺰ ۲۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۱۲۲-۱ :
 -۸۳۶ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎ!.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺁﺭﻣﻴـﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧـﮓ ،ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺫﻫﻦ ﺁﻭﻳﺰ ۲۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۱۲۲-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ
۸۰۹

 -۸۳۰ﺑﺎﻳﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻳﺪﻳﻦ ،ﻳﺎﻧﺎﺭ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۸ ۳ ۷ -Literary schools and compiled and prepared.

ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻭﻳﺪﺍ ﺻﺪﺭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻜﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ(.
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  ۲۹۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۵۴۴-۳ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎي ادﺑﻲ
 ۰/۸ﻓﺎ ۸

ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن
 ۰/۴۲ﻓﺎ ۸

 -۸۳۸ﻛﮋﺗﺎﺑﻴﻬﺎﻱ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ.
ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۲۰۵-۶۶-۶ :
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۸۳۹ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۳ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﻴﺮﻱﻓﺮﺩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۲۹۸-۴ :

 -۸۴۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﺪ ) (۲۸۰۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۱۰-۹ :

 -۸۴۱ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﺑﻼﻏﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﻋﻄﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﻮﭘﺎﻝ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۲-۳ :

 -۸۴۲ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﺑﻼﻏﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﻋﻄﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﻮﭘﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۱-۶ :

 -۸۴۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۲
)ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﻭﺍﺩﺑﻴﺎﺕﻓﺎﺭﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۱۰۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۶۴۵-۴ :

 -۸۴۴ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻴﺮﻭﺯ ﻓﺎﺿﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﭘـﻮﺭﺍﻣﻦ ،ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻳﮕﺎﻧـﻪ ،ﻗﺎﺳـﻢ ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲﻧـﮋﺍﺩ ،ﻫـﺪﺍﻳﺖ
ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻔﺮ ،ﺳﺎﻻﺭ ﺯﻣﺎﻧﺨﻮﺍﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۴۴-۷ :

 -۸۴۵ﺩﺍﻭ ﺳﺨﻦ :ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺁﻳﺖ ﺷﻮﻛﺘﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۸۱-۹ :
 -۸۴۶ﺳﺒﻮﻱ ﺳﺒﺰ ﺳﺨﻦ :ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮﻱ ،ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻃﻠﻮﻋﻲﺁﺫﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻳـﺪﻳﻦ،
ﻳﺎﻧﺎﺭ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۹۲-۶۵-۱ :
 -۸۴۷ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﻣﺘﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎﺭﺵ.
ﺣﺴﻦ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺸـﻤﻪ ۴۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۲۱۳-۱ :

 ۱/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۸۴۸ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺷﻜﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎﻉ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺮﻭﺗﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
  ۹۳۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۴۸۷-۵ :

 -۸۴۹ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻭ ﻣﻔﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ۱۱۰ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﺍﺩﺑﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭﻋﻠﻲﺩﺍﻧﺸﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻧﺎﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۷۵-۹ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٧٠

اﺷﻌﺎر ﻏﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻐﺰﻟﻲ
 ۱/۰۴ﻓﺎ ۸

 -۸۵۰ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ :ﺣﺒﻴـﺐ ﺍﷲ ﻧﺼـﻴﺮﻱ ﻓـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺛﺎﻟـﺚ ۱۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۳۰-۰۴-۹ :

 -۸۵۶ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻴﺎﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻤﺮﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻴﺎﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ۹۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۲-۳ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6
 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

اﺷﻌﺎرﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ
 ۱/۰۵ﻓﺎ ۸

 -۸۵۱ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﻱ ﻣﺤﺮﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮐﺎﺭﺗﯽ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۴۶-۰۰۳-۶ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 4
 ۱/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۸۵۲ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﻭﺩﻛﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﺩﻛﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ،ﻛﻮﻣـﻪ- .
 ۱۶۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۷۹-۱ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5

 -۸۵۷ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻭ ﺗﺮﺳﺎ :ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖﺍﻟﻄﻴﺮ ﻋﻄﺎﺭ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ.
ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰﺍﺯﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻳﺪﻳﻦ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۹۲-۶۰-۶ :
 -۸۵۸ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﺭﻳﻦﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ۵۰۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۹۳-۷ :
 -۸۵۹ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻄﺎﺭ.
ﻓﺮﻳﺪﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎﺭﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻧﻘﻲ ﺗﻔﻀﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۹۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۰۲۵-۹ :

 ۱/۲۲ﻓﺎ ۸

 -۸۵۳ﺩﻭﺑﻴﺘﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﻗـﻢ:
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۸-۶ :

 -۸۶۰ﺭﺧﺴﺎﺭ ﺻﺒﺢ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﻀﻞﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﺷـﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑـﺮ ﺑﻨﻴـﺎﺩ
ﻭﺍﮊﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﮊﺭﻓﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ...
ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎﺩ ۶۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۱۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۱۱۷-۴ :

 -۸۵۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ :ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺩﺑﻴﺮﺳﻴﺎﻗﻲ؛ ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲﺑﻦﺟﻮﻟﻮﻍ ﻓﺮﺧﻲﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ.
  ۵۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۰۱-۰۷۲-۸ :

 -۸۶۱ﺳﻮﺯﻥ ﻋﻴﺴﻲ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﺎﻣﻪ ﺗﺮﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﺍﻧﻲ.
ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰﺍﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻳﺪﻳﻦ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۹۲-۶۱-۳ :

 -۸۵۵ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻴﺎﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻤﺮﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻴﺎﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠﻖ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ۹۶ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۳-۰ :

 -۸۶۲ﻗﻨﺪﻳﻞ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﻧﻘﺪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﭘﺎﺭﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺳﻨﺎﻳﻲ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﺳـﺮﺍ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻴـﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۸۲-۱۹-۳ :
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 -۸۶۳ﻫﻔﺖ ﭘﻴﻜﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺍﻟﻴﺎﺱ ﻧﻈﺎﻣﻲﮔﻨﺠﻮﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻩﺯﺭﻳﻦﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ -.
ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۳۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۸۴-۵ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 7
 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۸۶۴ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺜﻨﻮﻱ.
ﻟﻴﻼ ﺗﺤﻤﻠﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﻠﻤﻜﺪﻩ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۳۳-۰۵-۵ :
 -۸۶۵ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻢ- .
 ۲۲۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۶-۱ :
 -۸۶۶ﺭﻗﺺ ﻛﻮﻩ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲ ﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻤﺲ
ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۶۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۰۰-۷ :
 -۸۶۷ﺳﺎﺣﻞ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻤﺲ
ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۰۲-۱ :

 -۸۷۰ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺳﻌﺪﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۳-۵ :
 -۸۷۱ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺍﻗﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۵-۹ :
 -۸۷۲ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﻻﻧﺎ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۱۸-۹ :
 -۸۷۳ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﺭﻳﻨﻮﻟﺪ ﻧﻴﻜﻠﺴﻮﻥ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺭﻳﻨﻮﻟﺪﺍﻟﻴﻦ ﻧﻴﻜﻠﺴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ
ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟـﺎﻣﻊ ۹۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۴۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۴-۰۰-۰ :

 -۸۷۴ﻣﻮﻟﻮﻱﻧﺎﻣﻪ :ﻣﻮﻟﻮﻱ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ؟ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ.
ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ ۱۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۶۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۵۰۳-۸ :

 -۸۷۵ﻭﻻﻳﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﻮﻱ :ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﻟﻮﻱ ﺍﺯ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ )ﻉ( ﻭ ﺗﺒـﺮﻱ ﺍﺯ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎﻥ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧﻴﻜﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۷-۰۸-۷ :

 -۸۶۸ﺷﺐﺷﻜﻦ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲ ﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻤﺲ
ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۰۹-۰ :

 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۸۶۹ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۱۲۶۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۷ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۴۱۱-۸ :

 -۸۷۶ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ :ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨـﻲ ﺑـﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۲-۲۸۴-۳ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8
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٧٢

 -۸۷۷ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۱۷-۲ :
 -۸۷۸ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻋﺒﻴﺪ ﺯﺍﻛﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۸-۰ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 9
 ۱/۳۳ﻓﺎ ۸

 -۸۷۹ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۷-۳ :

 -۸۸۴ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺑﻴﺪﻝ ﺩﻫﻠﻮﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۱۶-۵ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۱/۶ﻓﺎ ۸

 -۸۸۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺣﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ۴۸۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۴۶-۳ :
 -۸۸۶ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۲-۸ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 10و 11
 ۱/۴ﻓﺎ ۸

 -۸۸۰ﺭﻭﺡ ﻣﺠﻨﻮﻥ :ﺷﺮﺡ ﺩﻩ ﻏﺰﻝ ﺍﺯ ﺻﺎﺋﺐ.
ﻧﻴﻤﺎ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۰۶-۸-۲ :

 -۸۸۷ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫﻮﺭﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۹-۷ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۸۸۱ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۶-۶ :
 -۸۸۲ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻭﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۴-۲ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 12و 13

 -۸۸۸ﺍﺷﻚ ﻗﻠﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺎﺭﻑ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻧﺎﺱ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۳۶-۰ :

 -۸۸۹ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮﻙ ﻣﻲﻛﺸﺪ.
ﺳﻬﻴﻼ ﻋﺎﻟﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۶۹-۷ :

 ۱/۵ﻓﺎ ۸

 -۸۸۳ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻗﺮﺍﺟﻪ ﺩﺍﻏﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩﺻﺪﻳﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺧﺘـﺮ.
  ۳۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۲۰-۸ :

 -۸۹۰ﺩﺭﻳﺎﺭﺑﺎﻳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻭﺭﺯﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۵۷-۶ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12

٧٣

 -۸۹۱ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻋﺎﺷﻖ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻭﺍﺭﻳـﺪ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۱-۲۹۰-۳ :
 -۸۹۲ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻫﻲ ﻣﻌﻴﺮﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻌﻴﺮﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۵۶۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۹۶-۸ :

 -۸۹۳ﺳﺎﻝﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺑﻲ ﺑﺎﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۶۸-۲۵-۷ :

 -۸۹۴ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺯﻭﺍﺭﻩ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺩﺯﻭﺍﺭﻩ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﺍﻟﻬﻪ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﺎﺩﻳـﺎﻥ- .
 ۳۲۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۳-۱۳-۰ :

 -۸۹۵ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻣﻬﺸﻴﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺗﺠﻠﻴﺎﻥ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻣﺮﺳﻞ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۳۶۲-۴ :
 -۸۹۶ﺷﻌﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ :ﺷﻌﺮ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ.
ﻓﻴﺾ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕـﺎﻩ ۳۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۴۶-۵ :

 -۸۹۷ﻋﺸﻖ ﺳﻮﻡ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘـﺎﺏ  ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۱۲۰-۸ :

 -۸۹۸ﻗﺪﺭﺕ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﻤﺰﻩ ﺍﻱ  -.ﻛﺮﻣﺎﻥ :ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻛﺮﻣـﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۵-۰۸۰-۵ :
 -۸۹۹ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﻫﻲ ﻣﻌﻴﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۰۱-۱ :
 -۹۰۰ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻱ ﺑﻬﺎﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۵-۶-۰ :
 -۹۰۱ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺷﻴﺞ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۵-۷-۷ :

 -۹۰۲ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﺶ :ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺳﭙﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﻒ ﺁﺭﺍﺀ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۳۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۶۵-۱ :

 -۹۰۳ﻣﻨﻢ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﺎﺭﻭﻧﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺴﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻬﻖ ﻛﺘﺎﺏ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۱-۶۹-۹ :

 -۹۰۴ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﻱ ﺳﺮﺥ :ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﮊﺍﻟﻪ ﭼﻬﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧﻮﻳﻦ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۲-۶۱-۸ :
 -۹۰۵ﻫﺸﺖ ﻛﺘﺎﺏ :ﻣﺮﮒ ﺭﻧﮓ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﺑﻬﺎ ،ﺁﻭﺍﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ،ﺷﺮﻕ ﺍﻧﺪﻭﻩ ،ﺻﺪﺍﻱ ﭘـﺎﻱ
ﺁﺏ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ ،ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ،ﻣﺎ ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﻱ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺷﻬﻼ ﺍﺭﮊﻧﮓ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻫﻦ ﺁﻭﻳﺰ ۴۳۲ - .ﺹ- .
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٧,

ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۰۸۷-۳ :
 -۹۰۶ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺳﻮﻝ ﻳﻮﻧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻤﺎﮊ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۱-۰۷-۰ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۰۷ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺟﻨﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺳﺤﺮ ﻧﺎﺳﻮﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﭘﺮﻳﻚ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۴-۱۲-۳ :
 -۹۰۸ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ )ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻼ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۴۰-۷۲-۹ :

 -۹۰۹ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ.
ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭﻱﺍﺻﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺳﻴﻤﺮﻍ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۱۴-۵ :
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 -۹۱۲ﺍﺑﺘﻼﺀ.
ﺯﻫﺮﺍ ﭘﻮﺭﻗﺮﺑﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۵۸-۷ :
 -۹۱۳ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺐ.
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۶۱۷-۹ :

 -۹۱۴ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ.
ﺯﻫﺮﺍ ﭘﻮﺭﻗﺮﺑﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۵۹-۴ :

 -۹۱۵ﺑﻲﻗﺮﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻜﺖ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻨﺠﻮﺭﻱ ،ﺭﻭﺡﺍﻟﻪ ﺳﻴﻒ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪ
)ﺹ( ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۳۵-۹۸-۹ :

 -۹۱۶ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻌﺎﺭﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﻤﺎ )ﻧﮕﻴﻤﺎ( ۵۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۷۳-۱۴-۸ :

 ۳/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۹۱۰ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﺭﻳﻦﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ۳۲۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۷۴-۶ :

 -۹۱۷ﺩﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ،ﺑﺨﺘﻨﺼﺮ ﻭ ﻛﻮﺭﺵ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻴﻨﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫـﺮﻩ ﺳـﻴﻨﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺎﺑﺮﻳﻦ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۵-۶۲-۹ :
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 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۱۱ﺁﻗﺎ ﺑﺰﺭﮒ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﻛﺮﻣﺎﻥ :ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ۲۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۵-۰۴۳-۰ :

 -۹۱۸ﺭﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ  -.ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ :ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻘﺎﺕ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۶۱-۳-۹ :
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٧-

 -۹۱۹ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭﺩ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﮔﺬﺭﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭ ۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴-۶۹۰-۲ :

 -۹۲۰ﺳﻮﺩﻩ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺨﺸﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﻥ ﺟـﺎﻡ ﺟـﻢ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۶۲-۴ :

 -۹۲۱ﺷﺎﻡ ﻣﻬﺘﺎﺏ.
ﻫﻤﺎ ﺻـﻔﺎﺭﻱﭘﻮﺭﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻘﺎﻳﻖ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۶-۰۸۳-۹ :
 -۹۲۲ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ.
ﻏﻼﻣﺤﺴــﻴﻦ ﺳــﺎﻋﺪﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕــﺎﻩ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۴۴۱-۹ :
 -۹۲۳ﻋﺸﻖ ﺭﻭﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۱۱۶-۵ :

 -۹۲۴ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺍﻡ.
ﺳﻬﻴﻼ ﻓﻜﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻓﺨﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻮﺽ ﻧﻘـﺮﻩ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۴-۲۱۱-۲ :

 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۸۶-۹ :
 -۹۲۷ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ.
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﮔﺮ :ﻟﻴﻼﺳﺎﺩﺍﺕ ﻋﺒﺪﺍﻝﻭﻧﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﻳـﺪ ﻇﻬـﻮﺭ- .
 ۲۱۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۲۰-۸-۶ :

 -۹۲۸ﻣﺎﻩﭼﻬﺮﻩ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﺣﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻢ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۰-۷۸-۷ :

 -۹۲۹ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻴﺎﺿﻲﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۹۳۰-۰ :

 -۹۳۰ﻣﻔﺘﻮﻥ ﻭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ :ﺳﺎﻝ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻭ ﻧﻬﻨﮓ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۶۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۶۹۵-۶ :

 -۹۳۱ﻣﻔﺘﻮﻥ ﻭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ :ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺐ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۶۹۶-۳ :
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۴/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۲۵ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺳﻴﻤﺮﻍ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۵۶-۸ :

 -۹۲۶ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺯﺭﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .

 -۹۳۲ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺮﺩﻳﻬﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۱۷۸-۳ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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 ۷/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۹۳۳ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟـﺎﻣﻊ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۱۷-۶ :

 -۹۴۰ﻃﻨﺰﻩ...؟! ﭖ ﻥ ﭖ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ  ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۰۸۸-۱ :
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۸/۳۶ﻓﺎ ۸

ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ و ﻫﺰل 1320 -
 ۷/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۳۴ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺧﻨﺪﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ۱۹۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۵۳-۴ :

 -۹۴۱ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ ﻳﻚ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺿﺪﺷﻴﻌﻪ.
ﺳﻴﺪﺗﻘﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺩﺭﭼﻪ ﺍﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﻗﻬﺮﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻒ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۴۷-۰۲-۵ :
ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5

 -۹۳۵ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟـﺎﻣﻊ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۴۵-۹ :
 -۹۳۶ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ۱۹۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۴۴-۲ :

 -۹۳۷ﭼﺮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻧﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻫﺨﺪﺍ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۵-۲-۲ :
 -۹۳۸ﺧﻨﺪﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ۱۹۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۵۰-۳ :

 ۸/۸۲ﻓﺎ ۸

 -۹۴۲ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ.
ﻧﺼﺮﺍﷲﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲﻣﻨﺸﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻠﻴﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲﻗﺰﺍﺁﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺘـﺎﺏ- .
 ۲۴۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۳-۲۴-۳ :
 -۹۴۳ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻴﻨﻮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ.
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﻣﻨﺸﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻴﻨـﻮﻱ -.
ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۹۵-۱ :
ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 7
 ۸/۸۳ﻓﺎ ۸

 -۹۴۴ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ.
ﻣﺼﻠﺢﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۱۸۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۴-۷ :
ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 12
 ۸/۸۵ﻓﺎ ۸

 -۹۳۹ﻃﻨﺰﻩ...؟! ﭖ ﻥ ﭖ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ  ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۰۸۸-۱ :

 -۹۴۵ﺷﻜﺮﺳﺘﺎﻥ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻔﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﻲ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺸﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻬﻨﺎﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۲۲۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۵۵۲-۰ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12
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داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۳

 -۹۴۶ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﺳﻴﺪﻧﻲ ﺷﻠﺪﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺼﺎﻉ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭘﻴﻜـﺎﻥ ۴۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۲۸۵-۱ :
 -۹۴۷ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﭽﻪﻱ ﻋﺎﻟﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺟﻴﻤﺰ ﺗﻮﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻣﺮﺍﻳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﻗﺒﺎﻝﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻄـﺮﻩ- .
 ۱۹۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۱۹-۲ :

 -۹۴۸ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﭻ ﺁﻟﺒﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻧـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻣﻜﺘـﻮﺏ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۴-۰۰-۰ :
 -۹۴۹ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﻗﻔﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﺟﻮﻳﺲ ﻛﺮﻭﻝ ﺍﻭﻧﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲﻣﻴﻨﺎﺑـﺎﺩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۴۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۳۴۲-۲ :
 -۹۵۰ﺳﻔﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ.
ﺳﻴﺪﻧﻲ ﺷﻠﺪﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣـﻪﮔﻮﻧـﻪ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺳـﺎ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۰۴-۵۲-۵ :

 -۹۵۱ﻛﺎﻓﻜﺎ ﺷﺎﻡ ﻣﻲﭘﺰﺩ.
ﻟﻴﺪﻳﺎ ﺩﻳﻮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺭﺋﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻮﻻﺭ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۶۳-۵-۷ :
 -۹۵۲ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ.
ﻣﻴﭻ ﺁﻟﺒﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻭﺛﻮﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۱۱۸-۱ :

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۴

 -۹۵۳ﻫﻨﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ.
ﻣﻠﻜﻮﻟﻢ ﮔﻼﺩﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺑﻴﺎﺕﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻـﻐﺮ ﺍﻧـﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻬﻤﻦ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۴-۱۰۲-۲ :
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۳

 -۹۵۴ﺍﺗﺎﻕ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻧـﺎﻫﻴﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﻜﻴﻤـﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۲۳-۷ :

 -۹۵۵ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﮔﺎﺩﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﻮﺭﻛﻬﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۴۹-۹ :
 -۹۵۶ﺭﺑﻜﺎ.
ﺩﻓﻨﻲ ﺩﻭﻣﻮﺭﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻛﻴﻬﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ- .
 ۶۹۸ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۷۵۷-۰ :

 -۹۵۷ﺳﭙﺮ ﺁﺫﺭﺧﺶ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﮔﻤﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴـﺮﺍﻱ ﺗﻨـﺪﻳﺲ ۵۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۱۳-۴ :

 -۹۵۸ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﻫﻴﺰﻡﺷﻜﻦ )ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ(.
ﺑﺮﺍﺩ ﻛﺴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻤﻴﻢ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﺩﻭﻧﺎﺁﻥ ﻣﻚﺁﺩﺍﻣﺰ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻴﻼ۷۰ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۲-۱۳۵-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۲

داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۹۵۹ﻭﻳﺘﺴﻚ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﮔﺌﻮﺭﮒ ﺑﻮﺷﻨﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ "ﺯﺧﻢ ﻭﻳﺘﺴﻚ".
ﻫﺎﻳﻨﺮ ﻣﻮﻟﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺻـﺮ ﺣﺴـﻴﻨﻲﻣﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۹۹۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۱-۵۹۶-۸ :

 -۹۶۵ﻻﻟﻪ ﺳﻴﺎﻩ.
ﺁﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﺩﻭﻣـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺭﺍﺣﻠـﻪ ﺯﻣـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺎﺭﻣﻴﺲ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۲۷-۷۷-۷ :

داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۹۶۰ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻛﺎﻓﻜﺎ.
ﻛﺘﻲ ﺩﺍﻳﺎﻣﺎﻧـﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻬﻴﻞ ﺳـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۷۱۴-۶ :

 -۹۶۶ﻣﺮﮒ ﻗﺴﻄﻲ.
ﻟﻮﻳﻲﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻥ ﺳﻠﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳـﺤﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۷۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۸۲۶-۵ :
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۸

 -۹۶۱ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺐ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺁﺭﻧﻴﻜﺎ ﺍﺳﺘﺮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﺭﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛﺎﻭﻧـﺪﻱ؛ ﻧﻘـﺎﺵ:
ﺍﻭﻟﮕﺎ ﺩﻭﮔﻴﻨﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻧﻈﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۱۴۶-۱ :

 -۹۶۷ﻫﺬﻳﺎﻥﻫﺎ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﻜﻮﻟﺘﺎ ﭘﻴﺮﺩﻭ.
ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﻜﺖ؛ ﺷﺎﺭﺡ :ﻧﻴﻜﻮﻟﺘـﺎ ﭘﻴـﺮﺩﻭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧﺸـﻤﻴﻞ ﻣﺸـﺘﺎﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻳﺎﺳـﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۸-۰۹-۱ :

ادﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي ژرﻣﻨﻲ

ادﺑﻴﺎت روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و رﺗﻮروﻣﺎﻧﻴﻚ

۸۳۹

۸۵۹

 -۹۶۲ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻮﺳﺘﻴﻦ ﮔﻮﺭﺩﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﺯﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۴۱-۱۶-۷ :

 -۹۶۸ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﺎﻧﺲ.
ﺩﺍﻧﻴﻞ ﺍﺳـﺘﻴﻞ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻠـﻲ ﻛﺮﻳﻤـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۴۹-۷ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي

داﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
۸۶۳

۸۴۱

۹ ۶ ۳ -Versification Francaise et genres poetiques.

 -. Shahnaz Chahine, Mahvash Chavimiﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۴۶۵-۶ :

 -۹۶۹ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ.
ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺳـﭙﻮﻟﻮﺩﺍ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﻬﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۲۱۱-۳ :

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۲

 -۹۶۴ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺍﻳﻨﺸﺘﻴﻦ.
ﺍﺭﻳﻚﺍﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺍﺷﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۱۳۶-۵ :

 -۹۷۰ﺷﺮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﺭﻭﺑﺮﺗﻮ ﺑﻮﻻﻧﻴﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﻮﻳﺎ ﺭﻓﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺸﺮ ﻧﻴﻜﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۰۴-۲ :
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ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
ادﺑﻴﺎت ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ

۸۹۴

۸۶۹

 -۹۷۱ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﻭ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻣﺎﺷﺎﺩﻭﺩﺁﺳﻴﺲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﻛـﻮﺛﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺎﻫﻲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۰۱۴-۳ :

 -۹۷۲ﻛﻴﻤﻴﺎﮔﺮ.
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻛﻮﺋﻴﻠﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳـﻌﻴﺪﻱ ﺗﺒـﺎﺭ  -.ﻗـﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۱۶۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۲۱-۹ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
۸۹۱

 -۹۷۳ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺁﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﭘﻮﺷﻜﻴﻦ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻛﺎﺷﻲ ﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺗﻮﺱ ۶۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۵۲-۰۴-۸ :
 -۹۷۴ﻫﻮﻳﺖ.
ﻣﻴﻼﻥ ﻛﻮﻧﺪﺭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥ ﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻄـﺮﻩ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۲۲۱-۰ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ـ آﺳﻴﺎﻳﻲ )ﺣﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻣﻲ(
۸۹۲

 -۹۷۵ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ )ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﻪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻐﺪﺍﺩ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻲ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺷﺎﻣﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣـﺪ ﺻـﺪﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۹۸۴-۲ :

 -۹۷۶ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺣﺰﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺎﺕ.
ﺍﻡ ﺻﻔﺎﺀ ﺳﻠﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺪﻳﻦ ۱۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۷-۰۸۳-۵ :

 -۹۷۷ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺮﻛﻲ ﺟﺒﺎﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎﻥ.
ﺟﺒﺎﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎﻥ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺻـﺪﻳﻖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻜـﺪﺭﺧﺖ۲۸۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۶-۴۶-۶ :
 -۹۷۸ﺁﺯﺍﻓﻠﻲ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﺾﺍﻟﻬـﻲﻭﺣﻴـﺪ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۳۳-۱ :

 -۹۷۹ﺁﻧﺎﻳﻮﺭﺩﻭﻡ ﻫﺮﮔﻼﻥ.
ﺭﺳﻮﻝ ﻓﺼﻴﺤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻧﺎﺱ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۷۴-۲ :

 -۹۸۰ﺍﻳﻨﺠﻪﺳﻮﺯ ﺳﺎﻳﻪﺳﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﺒﺎﺭﻓﺮﺷﺒﺎﻓﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۹۳-۲ :

 -۹۸۱ﺑﺌﺸﻴﻚ ﻧﻐﻤﻪﻟﺮﻱ :ﻻﻳﻼﻱ ﻻﺭ  -ﻧﺎﺯﻻﻣﺎﻻﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۹۰-۴ :
 -۹۸۲ﺑﺎﻏﻼﻣﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩﻧﻲ ) :(۲ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻣﺎﻫﻨﻴﻼﺭﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻗـﺪﺭﺕ ﺣﺴـﻴﻦﭘﻮﺭﺻـﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﻧﺸـﺮ ﺍﺧﺘـﺮ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۰۰-۳ :
 -۹۸۳ﺑﺎﻳﺎﺗﻲﻻﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﻠﻮ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۲۳۹-۶ :
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 -۹۸۴ﺑﺎﻳﺎﺗﻴﻼﺭ :ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻫـﺮﻳﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻧـﻮ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۷۴۱-۴۹-۵ :

 -۹۹۱ﺧﺴﺘﻪ ﻗﺎﺳﻴﻢ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ،ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺳـﻮﺩﻣﻨﺪ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۰۵-۹۰-۲ :

 -۹۸۵ﺑﺮﮒﺭﻳﺰﺍﻥ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎﭘﻴﺮﺍﻙ ﺩﻭﻛﻮﻣﻮ.
ﺭﺷﺎﺕ ﻧﻮﺭﻱ ﮔﻮﻧﺘﻜﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺯﻳﻼ ﻧﻴﻚﺭﻓﺘﺎﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۶۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۲۲-۲ :

 -۹۹۲ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻧﺎﺱ ۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۶۶-۷ :

 -۹۸۶ﺑﻴﺰﻳﻢ ﻳﻮﺭﺩﻭﻣﻮﺯ :ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﺮﻛﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﺝﻋﻠﻲ ﺷﻔﻲﺯﺍﺩﻩ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۸۸۹-۷ :

 -۹۹۳ﺩﻭﺯ ﻧﻮﺣﻪﻟﺮ ).(۳
ﻫﺎﺩﻱ ﺳﻠﻄﺎﻧﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۶۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۴۶-۸ :

 -۹۸۷ﺗﻤﻞ ﺩﺍﺷﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻫﺮﺯﻧﻘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﻠﻔﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻧـﺎﺱ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۶۸-۱ :

 -۹۹۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﺮﻛﻲ ﺳﻴﺪﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ.
ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﺳﻴﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺤﻤــﺪﺯﺍﺩﻩﺻــﺪﻳﻖ  -.ﺗﺒﺮﻳــﺰ :ﺍﺧﺘــﺮ ۷۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۱۴۰-۵ :

 -۹۸۸ﺗﻮﻓﺎﺭﻗﺎﻧﻠﻲ ﻋﺎﺷﻴﻖ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺎﻏﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻭﻧﻮﻥ ﺳﺎﺣﻪﺳﻴﻨﺪﻩ ﻳﺌﻨﻲ ﺳﻮﺯﻟﺮ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻧﺸﺮ ﺍﺧﺘﺮ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۵۷-۴ :

 -۹۹۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﺮﻛﻲ ﻓﻀﻮﻟﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀﻮﻟﻲﺑﻴﺎﺗﻠﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩﺻﺪﻳﻖ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ:
ﺍﺧﺘــﺮ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻫﺸــﺘﻢ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۱۳۳-۷ :

 -۹۸۹ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ :ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ،ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﺍﻭﺭﻫﺎﻥ ﭘﺎﻣﻮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻇﻢ ﺁﺫﺭﻱ ﺳﻴﺴـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۷۰-۳ :

 -۹۹۶ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﮔﻮﺯﻟﻠﺮﻱ ﺟﺎﻥ ﻧﻮﺍﻟﺮﻱ.
ﺑﻴﻮﻙ ﺁﻗﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۷۵-۸ :

 -۹۹۰ﺣﻴﺪﺭﺑﺎﺑﺎﻳﻪ ﺳﻼﻡ :ﻣﺘﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮﻡ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻫﺮﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺑﻬﺎﺭﺩﺧـﺖ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۱-۰۱-۷ :

 -۹۹۷ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﺮﻛﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺣﻴﺪﺭﺑﺎﺑﺎﻳﻪ ﺳﻼﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺳﺒﻜﺪﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺳﺒﻜﺪﻝ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۸۴۸-۴ :
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 -۹۹۸ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪ )ﻏﺰﻟﻠﺮ ،ﻗﻮﺷﻤﺎﻻﺭ ،ﻣﺜﻨﻮﻱﻟﺮ ﻭ ﻃﻨـﺰ ﺷـﻌﺮﻟﺮﻱ( ﻫﻤـﺮﺍ ﺑـﺎ
ﻛﺸﻒ ﺍﻻﺑﻴﺎﺕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۳۱-۴ :

 -۹۹۹ﻛﻮﻟﻠﻨﻤﺰ ﻛﻮﺯ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮﻱ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺷـﻘﻴﻦ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻧـﺎﺱ۱۶۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۶۹-۸ :

 -۱۰۰۰ﻣﺸﻖ ﺟﻨﻮﻥ )ﺷﺮﺡ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻓﻀﻮﻟﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺴﮕﺮ ﺷﺎﻫﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻓـﺎﺋﺰﻭﻥ ۵۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۳-۴۰-۳ :

 -۱۰۰۱ﻣﺸﻖ ﺟﻨﻮﻥ )ﺷﺮﺡ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻓﻀﻮﻟﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺴﮕﺮ ﺷﺎﻫﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻓﺎﺋﺰﻭﻥ ۵۱۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۳-۴۱-۰ :

ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺒﺘﻲ و زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ
۸۹۵

 -۱۰۰۵ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﻭﻧﺪﻩﻱ ﺩﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ.
ﻳﺎﻥ ﻣﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺻـﻐﺮ ﻧـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﮕـﺎﻩ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۸۹۹-۸ :
راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۰۷

 -۱۰۰۶ﻣﻨﺒﻊﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۲۲-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن
۹۰۹

 -۱۰۰۷ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻮﻥﻫﺎ.
ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﺁﻟﺘﻬﺎﻳﻢ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫﻮﺷـﻨﮓ ﺻـﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ ۶۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۱-۳۶۸-۸ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
۹۱۰

 -۱۰۰۲ﻣﺸﻖ ﺟﻨﻮﻥ )ﺷﺮﺡ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻓﻀﻮﻟﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺴﮕﺮ ﺷﺎﻫﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻓﺎﺋﺰﻭﻥ ۴۶۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۳-۴۲-۷ :

 -۱۰۰۸ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪﻫــﺎﻱ ﻧــﻮ ﺩﺭ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ :ﻓﻠﺴــﻔﻪﻫــﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﻭ ﻣﻜﺘﺒﻬــﺎﻱ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻜﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ۳۰۸ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۵۰-۹ :

 -۱۰۰۳ﻫﺮﻳﺴﻴﻦ ﭘﻠﻨﮓ ﺍﻭﻏﻠﻮ.
ﺍﺻﻐﺮ ﻭﻛﻴﻠﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻧﺎﺱ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۰۳-۶۵-۰ :

 -۱۰۰۹ﭘﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ .۱
ﻟﻴﻼ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻃﺮﺯﺟﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤـﺪ ﺗﻜـﺰﺍﺭﻉ  -.ﻛـﺮﺝ :ﭘﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ۱۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۷۷-۰-۲ :

 -۱۰۰۴ﻳﺌﺮ ﺍﻭﺯﻭﻧﺪﻩ ﺑﻴﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭﺍﺭ "ﺳﺌﭽﻴﻠﻤﻴﺶ ﺷﻌﺮﻟﺮ".
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎﺧﻴﺮﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺍﻭﻣﻮﺩﺍﻭﻏﻠﻮ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۱۹۲-۴ :

 -۱۰۱۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۰۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۸۹-۸

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۱-۲۲-۲
ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۱۰۱۱ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ.
ﭘﻞ ﺑﻮﻟﺴﺘﺎﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻏﻼﻣﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۷۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۴۳-۷ :
 -۱۰۱۲ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ- .
 ۵۹۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۱۴۳-۴ :

 -۱۰۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﻋﻠـﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ) ۹۲ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۵۸۵-۳ :

 -۱۰۱۴ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۵-۶ :
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮات ﻓﺮازﻣﻴﻨﻲ
۹۱۲

 -۱۰۱۵ﺍﻃﻠﺲ ﺭﺍﻫﻴﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ .۱۳۹۳
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۱۴-۴۸-۱ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺳﻴﺎ
۹۱۵

 = The dream of India -۱۰۱۶ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻫﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮﻭﻧﭽﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺑﻬﺎﺭﺩﺧﺖ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۲۹

 -۱۰۱۷ﺳﺮﺍﻱ ﻛﺎﻇﻤﻲ :ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻮﺍﺩ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ﺩﺭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﻣـﺖ ﻣﻴـﺮﺍﺙ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺤﺎﺏ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺤﺐﻋﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺟﻔﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﺤﺎﺏ۵۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۷۳-۶-۱ :
 -۱۰۱۸ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻓﻠﻮﺭﺍ ﺟﻬﺎﻧﺪﺍﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟـﺎﻣﻊ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۸۹-۳ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۱۰۱۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺻﻔﻮﻱ )ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ(.
ﭘﻴﺘﺮ ﺟﻜﺴﻮﻥ ،ﻻﺭﻧﺲ ﻻﻛﻬﺎﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻴﻤـﻮﺭ ﻗـﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺘـﺎﺏ۴۸۲ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۷ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۸۶-۸۰-۲ :
 -۱۰۲۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ :ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩ ﻭ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ )ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻳﻠﻴـﺎ ﮔﺮﺷـﻮﻳﭻ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۶۳۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۸۶-۶۴-۲ :
 -۱۰۲۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ :ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩ ﻭ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ )ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻳﻠﻴـﺎ ﮔﺮﺷـﻮﻳﭻ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۵۵۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۸۶-۷۳-۴ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
۹۵۵/۰۰۴

 -۱۰۲۲ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺣﺴــﻴﻦ ﻛــﺎﻇﻢﺯﺍﺩﻩﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻛــﺎﻇﻢ ﺁﺫﺭﻱﺳﻴﺴــﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﺻــﺎﺩﻕ
ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﺷﻔﻖ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۶۸-۰ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12

٨٣

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﭘﻬﻠﻮﻱ،ﺷﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﺎﻛﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺒـﺮﺯ۴۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۴۲-۳۱۲-۷ :

۹۵۵/۰۰۹

 -۱۰۲۳ﺍﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ﺩﻳﻨﻮﺭﻱ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻭﻻﻳﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻜﻮﺭﻱ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۸۹-۱ :

 -۱۰۲۹ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺯﺭﺷﻨﺎﺱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۵۶-۱ :

اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن249 - 226 ،ق.م
۹۵۵/۰۲

 -۱۰۲۴ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﺍﺷﻜﺎﻧﻲ.
ﻳﻮﺯﻑ ﻭﻟﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺛﺎﻗﺐﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۴۵۲-۷ :
ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن ،ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻴﺎن ،ﺳﻴﻤﺠﻮرﻳﺎن ،ﻛﻨﮕﺮﻳﺎن و ﺳﺎﻻرﻳﺎن

 -۱۰۳۰ﻛﻮﺩﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮﺩﺍﺩ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺎ ﻭ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺩﺭ ﻋﺼـﺮ
ﻣﺪﺭﻥ.
ﻳﺮﻭﺍﻧﺪ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻣﻴﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎﺣﻲﻭﻟﻴﻼﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۳۴۲-۸ :

۹۵۵/۰۴۷

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،

 -۱۰۲۵ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ.
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻠﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒـﺪﻝﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺩﺭﻳـﺎﻱ ﺳـﺨﻦ  ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۹۱-۰-۴ :

۹۵۵/۰۸۴

 -۱۰۳۱ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺭﮊﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ(- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۴۸۲-۴ :

ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن351 - 582 ،ق.م
۹۵۵/۰۵۱

 -۱۰۲۶ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ :ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ.
ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۰۱۶-۴ :
ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن1193 - 1344 ،
۹۵۵/۰۷۴

 -۱۰۲۷ﺑﺎﻗﺮﺧﺎﻥ ﺳﻌﺪﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۸۶-۷ :
ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 -۱۰۲۸ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ :ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ.

 -۱۰۳۲ﭘﺮﺳﺘﻮﻱ ﺩﻫﻼﻭﻳﻪ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭼﻤﺮﺍﻥ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺠﻒ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۲۹۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۷۱۸-۵ :

 -۱۰۳۳ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ.
ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺭﻓﻴﻊ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۹۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۶۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۳۶۹-۱ :

 -۱۰۳۴ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻤﻮ :ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺑﻬﺎﺭﺩﺧﺖ ۹۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۰۸-۵-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٨,

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

 -۱۰۳۵ﻋﻨﺪﻟﻴﺒﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ.
ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﮊﻭﻟﻴﺪﻩ ﻭﺭﻣﺰﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻼﻙ ﻫﺸـﺖ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۴۸-۰-۷ :

 -۱۰۳۶ﻏﻼﻡﺣﺴﻴﻦ :ﺑﺮﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻠﺒﻪﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻡﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺮﻱ.
ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺪﻭﻱﺧﺎﻧﻮﻛﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻤﻲﺍﻻﺻﻞ  -.ﻗﻢ :ﻫﻤـﺎﻱ ﻏـﺪﻳﺮ۱۶۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۹-۳۶۳-۴ :

 -۱۰۳۷ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﺩﺍﻥ.
ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺏﻋﺎﻣﺮﻱ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﺳـﻴﺪﻩﻓﻬﻴﻤـﻪ
ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺫﺍﻧﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﻟﺒﻮﻳﻪ ،ﺳﻮﺩﻩ ﻋﺮﺏﻋﺎﻣﺮﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻭﺣﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺗﺮﺣﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ ﻛـﺮﺩﻱ ،ﻫـﺎﺟﺮ ﺭﻫـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺯﻣـﺰﻡ
ﻫــﺪﺍﻳﺖ ۸۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۱۹-۰ :

 -۱۰۳۸ﻗﺒﻀﻪ ﺩﺍﻍ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﻨﮕﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﻼﻙ ﻫﺸـﺖ۲۸۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۱۴-۲-۰ :

 -۱۰۳۹ﮔﻞﻭﻳﻨﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮ( ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺻﻐﺮﻱ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺭﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۴-۴۸۹-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻬﺮان
۹۵۵/۱۲۲

 -۱۰۴۰ﻧﻘﺸﻪ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲ ﺳﺮﻛﺎﺭﮔﺮﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﻲ ﭘﻮﺭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﺎﻇﻤﻲ ﺍﺭﺩﻛـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻜﺮ ۴۷۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۱-۹-۱ :

۹۵۵/۳۲۲

 -۱۰۴۱ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺁﻓﺘﺎﺏ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻛﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻲﺁﻗﺪﺍﺵ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﺶﺯﺍﺩﻩ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻴﻤﻨﺖﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻛﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۷۷۳-۹ :

 -۱۰۴۲ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪﻥ.
ﺍﻛﺘﺎﻱ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻓﺴﻘﻨﺪﻳﺲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺍﺧﺘـﺮ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۳۹۴-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ
۹۵۵/۳۲۶

 -۱۰۴۳ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎﺭ )ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎﺭ
ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻭﻝ(.
ﻋﻄــﻮﻑ ﺧﻴﺮﺍﻟﻬــﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺟــﻮﺍﺩ ﺩﺭﺩﺍﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳــﺰ :ﺍﺧﺘــﺮ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۲۳۳-۴ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و ﺑﺤﺮﻋﻤﺎن
۹۵۵/۷۳۵

 -۱۰۴۴ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ.
ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺎﻩﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۱۹۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۰-۱ :

 -۱۰۴۵ﺩﺭﻳﺎﻱ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﺳﻴﺎﺣﺎﻥ.
ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻛﻴﺎﻧﻲﻫﻔﺖﻟﻨﮓ ،ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭ
ﻛﻮﻫﻲ ،ﺛﻤﺮﻩ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۴-۹ :
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٨-

 -۱۰۴۶ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ،ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮﺯﮔﺮ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻧﻴﺮﻭﻱ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ،ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۹۹-۴۱-۵ :
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ(
۹۵۶

 -۱۰۴۷ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻤﺮﻱ؛ ﺑـﻪﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ  -ﺍﻟﻨﺠـﻒﺍﻻﺷـﺮﻑ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻜﺘﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣـﻪ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۵-۱۲-۱ :
آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي
۹۵۸

 -۱۰۴۸ﻏﺰﻧﻲ ،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 :ﻋﺮﻓـﺎﻥ۷۴۲ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۸۰-۸۰-۷ :

 -۱۰۵۱ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻦ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﻴﺒﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۳۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۰۲-۰ :
 -۱۰۵۲ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻮﻡ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻻﻧﮓ ﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮﺣﺴﻴﻦﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ- .
 ۱۴۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۲۱۳-۱ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۱۰۵۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺁﺫﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺎﻣـﺪ ﭘﺎﮊﺗـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻫـﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۱۴-۹۶-۲ :

 -۱۰۵۴ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭ :ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﻣﻜﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧـﺪﺍﻥ.
  ۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۳-۰۱-۵ :
اﺳﻼم
۲۹۷

داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۱۰۴۹ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ).(e-kids) (۱
ﻫﻤﺎ ﻣﻠﻚ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﺮﺟﺲ ﻋﺒﺪﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۱۴-۰ :
داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

 -۱۰۵۰ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻦ.
ﻟﻮﺭ ﻛﺎﻣﺒﻮﺭﻧﺎﻙ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺩﻭﮔﻲﺑﺮ ،ﺍﺭﻳﻚ ﻣﺎﺗﻴﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻨـﺎﺯ ﻋﺴـﮕﺮﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﭘﻴﺘﺮ ﺁﻟﻦ ،ﻣﺎﻧﻮﻳﻮ ﺁﺳﺘﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۰۱-۳ :

 -۱۰۵۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﺯ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟـﺎﻣﻊ ۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۲-۹۹-۲ :
 -۱۰۵۶ﭘﻴﻚ ﺁﺳﻤﺎﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ )ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ ،ﻭﺿﻮ ،ﺗﻴﻤﻢ ،ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۳۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۷۲-۲ :

 -۱۰۵۷ﺩﻩ ﭘﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۸۳-۸

 -۱۰۵۸ﺩﻩ ﭘﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﺹ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۸۲-۱ :

 -۱۰۶۴ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۲۲-۹ :

 -۱۰۵۹ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﻧﺶ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۱۷-۵ :

 -۱۰۶۵ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۲۳-۶ :

 -۱۰۶۰ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۱۸-۲ :

 -۱۰۶۶ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۲۴-۳ :

 -۱۰۶۱ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۱۹-۹ :

 -۱۰۶۷ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺨﻦ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۵-۸-۶ :

 -۱۰۶۲ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۲۰-۵ :

 -۱۰۶۳ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ ﺁﻳﻪﻫﺎ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻤﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ.
  ۱۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۲۱-۲ :

 -۱۰۶۸ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﻉ( :ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ  -ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ- .
 ۱۴۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۴-۴۵-۱ :

 -۱۰۶۹ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺣﻴﺪ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺛﺮ ﻭ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩ.ﺍ .ﻣﻮﺳﻮﻱﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧـﻮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ۲۶ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۳۰-۰-۹ :

 -۱۰۷۰ﺳﻮﺭﻩ ﻓﻠﻖ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺛﺮ ﻭ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩ.ﺍ .ﻣﻮﺳﻮﻱﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧـﻮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ۱۲ - .
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ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۳۰-۲-۳ :

ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺷﺨﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۴-۴ :

 -۱۰۷۱ﺳﻮﺭﻩ ﻛﺎﻓﺮﻭﻥ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺛﺮ ﻭ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩ.ﺍ .ﻣﻮﺳﻮﻱﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧـﻮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ۱۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۳۰-۱-۶ :

 -۱۰۷۸ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻬﻴﻼ ﺧـﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺷﺨﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۴-۴ :

 -۱۰۷۲ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺱ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺛﺮ ﻭ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩ.ﺍ .ﻣﻮﺳﻮﻱﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧـﻮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۳۰-۳-۰ :

 -۱۰۷۹ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻬﻴﻼ ﺧـﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺷﺨﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۹۴-۴ :

 -۱۰۷۳ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﻣﺒﻴﺾ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨﺐ ﺷﺒﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ،ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۳۶۸ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۴۳-۲ :
 -۱۰۷۴ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ :ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ( ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘﺎﺑـﻚ ۳۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۲۴-۰-۲ :

 -۱۰۷۵ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺩﺍﻧﺶ :ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻙ ،ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻗﺎﺳـﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘﺎﺑـﻚ ۳۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۲-۱۰-۵ :

 -۱۰۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺷﺎﺭﺡ :ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺎﻃﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۰۵-۵ :
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ
۳۰۱

 -۱۰۷۷ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻬﻴﻼ ﺧـﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 -۱۰۸۰ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ :ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ )ﺑـﺮﺍﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ(.
ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺯﺭﺁﺩﺍﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﻡ ﺳﻠﻤﺎﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎﻭﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸـﺮ
ﺳﺮﻣﺸﻖ ۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۸۰-۶ :
 -۱۰۸۱ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ :ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺧﻮﺍﻧـﺪﻥ )ﺑـﺮﺍﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ(.
ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺯﺭﺁﺩﺍﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﻡ ﺳﻠﻤﺎﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎﻭﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸـﺮ
ﺳﺮﻣﺸﻖ ۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۸۱-۳ :

 -۱۰۸۲ﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ!.
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 -۱۰۸۳ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻮﺩﻛﻲ.
ﻟﻴﻨﺪﺍ ﭘﺎﻭﻧﺪ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻧـﺎﻳﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﮋﻩ ﻧﺸـﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۰-۳۰-۱ :
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 -۱۰۸۴ﺟﻴﻚ ﻭ ﺟﻴﻚ ﻭ ﺟﻴﻚ!.
ﻃﺮﺍﺡ :ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۲-۰۳-۸ :

 -۱۰۸۵ﭼﻲ ﻭ ﭼﻲ ﻭ ﭼﻲ!.
ﻃﺮﺍﺡ :ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ -۱۰۸۶.ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺎﻋﺖ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۸۳-۴ :
 -۱۰۸۷ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺷﻜﻞﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۶-۶ :
 -۱۰۸۸ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺻﺪﺍﺳﺎﺯﻱ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۹-۷ :
 -۱۰۸۹ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ).(۱
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۷-۳ :
 -۱۰۹۰ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ).(۲
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۸-۰ :

 -۱۰۹۱ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ )ﺗﻄﺎﺑﻖ( .۱
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۴-۲ :
 -۱۰۹۲ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ )ﺗﻄﺎﺑﻖ( .۲
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۷۵-۹ :

 -۱۰۹۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻛﻴﺎﻥ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺩﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸﺮﺍﻥ.
  ۳۲۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۵-۸ :

 -۱۰۹۴ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻧﮓ!.
ﻃﺮﺍﺡ :ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ۱۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۲-۰۵-۲ :
 -۱۰۹۵ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۰۹۶ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۰۹۷ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
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 -۱۰۹۸ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۰۹۹ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۱۰۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۱۰۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :

 -۱۱۰۲ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۱۰۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۱۰۴ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :
 -۱۱۰۵ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۰۹-۷ :

 -۱۱۰۶ﻣﻦ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﻣﻦ!.
ﻃﺮﺍﺡ :ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ۱۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۲-۰۰-۷ :
 -۱۱۰۷ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﺮﺑﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۴ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۳۲۴-۰ :
 -۱۱۰۸ﻫﺮ ﺁﺩﻳﻨﻪ " ...ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ" ﺷﺎﻣﻞ :ﺭﻳﺎﺿﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﻋﻠﻮﻡ  -ﻫﻨﺮ )ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺘﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .(۱۳۹۱
ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺎﺭﮔﺮ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۵-۹۳-۳ :
 ۷ -۱۱۰۹ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۱۰ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۱۱ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۱۲ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۱۳ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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 ۷ -۱۱۱۴ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :
 ۷ -۱۱۱۵ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻛﻼﻍ ﺳﭙﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۷-۶ :

 -۱۱۱۶ﻳﻚ ﻭ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ!.
ﻃﺮﺍﺡ :ﺯﻫﺮﻩ ﻗﺎﻳﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ۱۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۲-۰۲-۱ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۱۱۲۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺩﻳﻨﻪ ﺳﺒﺰ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۵-۷۴-۹ :
 -۱۱۲۲ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﻧﻘﺎﺵ :ﺷﻴﺪﺍ ﺳﻤﻴﻌﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﮔﻠﺰﺍﺭ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۸۲-۸۹-۱ :
 -۱۱۲۳ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺼـﺖ ﻭ ﻫﺸـﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۰-۷ :

۳۹۸

 -۱۱۱۷ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺍﻛﺒﺮ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤـﺮﺍﺏ ﻗﻠـﻢ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۱۲-۹ :

 -۱۱۲۴ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ- .
 ۱۹۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۰-۷ :

 -۱۱۱۸ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩﺍﺩ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﻳﺒـﺎ ﻛﻠﻬـﺮ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺩﺍﺑـﻪ
ﺧﺎﺋﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۲۸-۰ :

 -۱۱۲۵ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۰-۷ :

 -۱۱۱۹ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻬـﺮ ،ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺩﺍﺑـﻪ
ﺧﺎﺋﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۲۷-۳ :
 -۱۱۲۰ﻣﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ،ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻔﻨﺪ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺩﺍﺑﻪ ﺧﺎﺋﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۷۷۸-۸ :

 -۱۱۲۶ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۰-۷ :
 -۱۱۲۷ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۹-۷۰-۷ :
 -۱۱۲۸ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ :ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ "ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ" ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ
ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ "ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ" ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
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ﻃﻴﺒﻪ ﻗﺎﺩﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ- .
 ۴۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۳۱۵-۲۶-۴ :

۱ ۱ ۳ ۵ -Jolly phonics: activity book ۵ .

Sara Wernham, Sue Lioyd؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Lib Stephen :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۳۴ - .ﺹ.
 -ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

 -۱۱۲۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺩﻳﻨﻪ ﺳﺒﺰ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۵-۷۳-۲ :

 -۱۱۳۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺩﻳﻨﻪ ﺳﺒﺰ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۵-۷۸-۷ :

 -۱۱۳۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﻮﺷﺎ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺩﻳﻨﻪ ﺳﺒﺰ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۵-۸۷-۹ :

 -۱۱۳۶ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻮﻡ.
ﭘﺎﺳﻜﺎﻝ ﺷﻮﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﺴـﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺪﻱ ﺿـﺮﻏﺎﻣﻴﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺭﻭﻧﺎﻥ ﺑﺎﺩﻝ ،ﺭﻭﺑﺮ ﺑﺎﺭﺑﻮﺭﻳﻨﻲ ،ﻣﺎﮔﺎﻟﻲ ﺑﺎﺩﻭ ،ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺷﻮ ،ﻛﻠﻤﺎﻥ ﺩﻭﻭ ،ﮊﺍﻥ،ﺍﻳﻮ ﺩﻭﻫﻮ ،ﺷﺎﺭﻝ
ﺩﻭﺗﺮﺗﺮ ،ﻭﻳﺮﮊﻳﻨﻲ ﮔﺮﻥ ،ﺍﻭﺭﻟﻲ ﮔﻴﻴﺮﻩ ،ﻧﻴﻜﻼ ﺍﻭﺑﺶ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﻻﺷﺰ ،ﺍﺳـﺘﻔﺎﻥ ﻻﭘﻼﻧـﺶ،
ﺍﺭﻳﻚ ﻣﻮﺭﻳﺲ ،ﻣﻮﺯﻭ ،ﻛﻠﻤﺎﻥ ﺍﻭﺑﺮﻱ ،ﻓﺎﺑﺮﻳﺲ ﺗﻮﺭﻳﻪ ،ﮊﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯﺍ ،ﭘﺮﻭﻧﺘـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ /
 ۳۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۱۵-۰ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۱۱۳۷ﻋﻠﻮﻡ )ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ(.
ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻗﻠﻌﻪﻗﻮﻧﺪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘﻲﻧﮋﺍﺩﻳﺎﻥ ،ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷـﻤﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۴۳-۷ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۸

ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۱۱۳۲ﺩﻟﻔﻴﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻕ ۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۹۷-۰۷-۳ :

 -۱۱۳۸ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻓﺼﻞﻫﺎ.
ﺁﻧﺪﺭﻳﻮ ﻳﺎﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟـﻮﺋﻴﺲ
ﺭﺷﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۰۲-۱ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۱۱۳۳ﻗﺎﻳﻖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻕ ۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۹۷-۰۵-۹ :
۱ ۱ ۳ ۴ -Jolly phonics: activity book ۴ .

Sara Wernham, Sue Lioyd؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Lib Stephen :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۳۶ - .ﺹ.
 -ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۱۳۹ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺎﻳﻄﻮﻧﭽﻲﻣﻨﻄﺶ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻮﺩﺍ ﻣﻌﺮﻓﺖﮔﻠﺰﺍﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﮔﻠـﺰﺍﺭ ۵۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۱-۰۵-۸ :
 -۱۱۴۰ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ ).(۱
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۸۰-۳ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۱۴۱ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ ).(۲
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻــﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۸۴-۱ :
 -۱۱۴۲ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ ).(۲
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۸۱-۰ :
 -۱۱۴۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۳ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۴-۳ :
 -۱۱۴۴ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۳ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۴-۳ :
 -۱۱۴۵ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۳ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۴-۳ :
 -۱۱۴۶ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۳ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۵۴-۳ :
 -۱۱۴۷ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۲ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﺍﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۲-۱ :
 -۱۱۴۸ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۲ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۲-۱

 -۱۱۴۹ﺭﻳﺎﺿﻲ ) ۲ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ(.
ﻋﺸﺮﺕ ﺑـﺎﻟﻎ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘـﻲﻧﮋﺍﺩﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۳۲-۱ :
 -۱۱۵۰ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ )ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ(.
ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻗﻠﻌﻪﻗﻮﻧﺪ ،ﻋﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘﻲﻧﮋﺍﺩﻳﺎﻥ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺴﮕﺮﭘﻮﺭﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۴۴-۴ :
 -۱۱۵۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ )ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ(.
ﺍﻣﻴﺮ ﺯﻧﺪﻱ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻗﻠﻌﻪﻗﻮﻧﺪ ،ﻋﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘﻲﻧﮋﺍﺩﻳﺎﻥ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺴﮕﺮﭘﻮﺭﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۴۴-۴ :
ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۱۱۵۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﻫﻴﺘﺮ ﻛﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻇﻔﺮﭘﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻧﺠﻼ ﻫﻴﻜﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻄﺮ ﺍﻭﻝ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۸-۸-۸ :

 -۱۱۵۳ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺍﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪﺩﻱ )ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺯ ﺿﺮﺏ(.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ- .
 ۱۰ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۶۳۴-۴ :
 -۱۱۵۴ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﻮﻳﺲ :ﺍﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪﺩﻱ )ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺯ ﺿﺮﺏ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۲۸۲-۷ :
اﺟﺮام و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻤﺎوي
۵۲۳

 -۱۱۵۵ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﻬﻜﺸﺎﻥﻫﺎ.
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٩٣

ﺁﻧﺪﺭﻳﻮ ﻳﺎﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻌﻤـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺭﺷﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۰۴-۵ :

 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۸-۲۰-۲ :
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۱۱۵۶ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻫﺴﺘﻲ.
ﺁﻧﺪﺭﻳﻮ ﻳﺎﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟـﻮﺋﻴﺲ
ﺭﺷﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۰۰-۷ :

 -۱۱۶۲ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ :ﺧﻮﻥ ،ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎ ،ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ.
ﻧﻴﻚ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﺮﺍﺝ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭﺛﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺗﻮﻧﻲ ﺩﺳﺎﻟﺰ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۴۶۰-۵ :

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ
۷۵۰

۵۵۱

 -۱۱۵۷ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ.
ﺁﻧﺪﺭﻳﻮ ﻳﺎﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟـﻮﺋﻴﺲ
ﺭﺷﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۰۱-۴ :
 -۱۱۵۸ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ.
ﺁﻧﺪﺭﻳﻮ ﻳﺎﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥﺑﻴﮓ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺭﺷﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۰۵-۲ :
 -۱۱۵۹ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺯﻟﺰﻟﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥﻫﺎ.
ﺁﻧﺪﺭﻳﻮ ﻳﺎﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟـﻮﺋﻴﺲ
ﺭﺷﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۰۳-۸ :
ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري
۵۹۰

 -۱۱۶۰ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﻲ.
ﺁﻧﻴﺘـﺎ ﮔـﺎﻧﺮﻱ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ ۲۰۰۰ / - .ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۹۲۶-۶ :
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

 -۱۱۶۱ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺣﺶ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

 -۱۱۶۳ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱﻫﺎﻱ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ :ﺷﻌﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ۴ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۱۱۰-۹ :
 -۱۱۶۴ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﻪ ).(۱
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻘﺶ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۸-۲۲-۳ :
 -۱۱۶۵ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﻪ ).(۳
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻘﺶ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۸-۲۴-۷ :
ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳

 -۱۱۶۶ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ :ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﻣﻜﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧـﺪﺍﻥ.
  ۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۶۹-۹۰-۹ :

 -۱۱۶۷ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ ﻭ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﻣﻜﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧـﺪﺍﻥ.
  ۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۶۹-۹۱-۶ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٩,

 -۱۱۶۸ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻦ :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺷﺒﺎﻫﺖﻳﺎﺑﻲ.
ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﻣﻜﺎﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧـﺪﺍﻥ.
  ۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۳-۰۰-۸ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۸۶-۵

 -۱۱۷۵ﺧﺮﺳﻲ ،ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ! :ﻗﺼﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۴۲-۷ :

۸۹۹ - ۸۱۰

 -۱۱۶۹ﺁﺩﻡ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭼﻮﺑﻲ :ﺷﺎﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﺸﺮﻕ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۲-۳ :
 -۱۱۷۰ﺁﺩﻡ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭼﻮﺑﻲ :ﺳﮓﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺁﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺸﺮﻕ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۳۵۳-۳-۱ :

 -۱۱۷۱ﺗﺐ ﻃﻼ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺎﻡ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۹۱-۹ :

 -۱۱۷۲ﺟﻨﮕﺎﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ :ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻝ.
ﺟﺎﻥ ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﻓﻠﻨﮕﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﭘـﻮﺭﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻓﻖ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۳-۰۳۵-۵ :

 -۱۱۷۳ﭼﺎﺩﺭﺍﻟﻲ ﻟﻴﻼ.
ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﮔﻠﻜــﺎﺭ؛ ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﺎﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺧﺘــﺮ ۳۴ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۷-۴۴۵-۱ :

 -۱۱۷۴ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺣﺎﻝ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺎﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۵۰۰ /

 -۱۱۷۶ﺧﺮﺳﻲ ،ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ! :ﻗﺼﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۴۵-۸ :
 -۱۱۷۷ﺧﺮﺳﻲ ،ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ!.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۴۳-۴ :
 -۱۱۷۸ﺧﺮﺳﻲ ،ﺭﻭﻱ ﻟﮕﻦ ﺑﻨﺸﻴﻦ! :ﻗﺼﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﺳﺖﺷﻮﻳﻲ ﺭﻓﺘﻦ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۴۴-۱ :
 -۱۱۷۹ﺧﺮﺳﻲ ،ﺷﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭ! :ﻗﺼﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺁﺩﺍﺏ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻴﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۴۱-۰ :
 -۱۱۸۰ﺧﺮﺳﻲ ﻗﺎﻳﻖﺳﻮﺍﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ! :ﻗﺼﻪﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﺍﺩﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﺁﺳﺘﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ- .
 ۲۴ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۰۴۶-۵ :
 -۱۱۸۱ﺭﻭﻣﺌﻮ ﻭ ﮊﻭﻟﻴﺖ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻈﺮﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻧﻮﻳـﺪ ﻇﻬـﻮﺭ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۳-۰۰-۷ :
 -۱۱۸۲ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻻﻓﻜﺎﺩﻳﻮ :ﺷﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺷﻞ ﺳﻴﻠﻮﺭﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﻲ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ)ﻫﻴﺮﻣﻨﺪﻱ(  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﻫﺴﺘﺎﻥ ،ﺷﻮﻻ- .
 ۱۶۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/8ﺗﺎ 1393/6/12

٩-

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۶۴-۶۹۶۵-۲۷-X

 -۱۱۸۳ﺳﻔﺮ ﺗﻚﻧﻔﺮﻩ.
ﺭﻭﻟﺪ ﺩﺍﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷـﻬﻼ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۴۷۸-۶ :
 -۱۱۸۴ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎﺯﻩﻛﺎﺭ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۲۶-۱ :
 -۱۱۸۵ﻧﺒﺮﺩ ﺍﺳﻜﺎﻧﺪﻳﺎ.
ﺟﺎﻥ ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﻓﻠﻨﮕﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻣﻨﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ.
  ۴۳۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۰۱-۷ :
 -۱۱۸۶ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻪ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۷۱-۱ :
 -۱۱۸۷ﻫﺮﻱ ﭘﺎﺗﺮ ﻭ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩﻱ ﺩﻭﺭﮔﻪ.
ﺟﻮﺁﻥ ﻛﺘﻠﻴﻦ ﺭﻭﻟﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻳﺪﺍ ﺍﺳﻼﻣﻴﻪ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣـﺮﻱ ﮔﺮﻧـﺪﭘﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۹۴۴-۰۰-۸ :

 -۱۱۸۸ﻭﺣﺸﻲﺑﺎﺯﻱ ﮔﺎﺑﻠﻴﻦﻫﺎ.
ﺗﺎﻣﻲ ﺩﻭﻧﺒﻮﻧﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺮﻭﺭ ﻛﺘﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ۱۴۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۶۱-۷ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۱۱۸۹ﻛﺮﻩ ﺍﺳﺐ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺗﻬﺎﻣﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۳-۰۹-۳
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

 ۱ﻓﺎ ۸

 -۱۱۹۰ﺁﺑﺠﻲ ﻧﻲﻧﻲ ﻋﺴﻠﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﻮﺑﻬﺎﻥ ﺩﻭﺩﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۰-۷۲-۳ :
 -۱۱۹۱ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۴۱-۰ :
 -۱۱۹۲ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﻬﺎ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۹-۷ :
 -۱۱۹۳ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۶-۶ :
 -۱۱۹۴ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻜﻦ ﺑﺎ ﺩﻣﺐ ﻣﻦ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۰-۶۷-۹ :
 -۱۱۹۵ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۲-۸ :
 -۱۱۹۶ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۷-۳ :
 -۱۱۹۷ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 446ﭘﻴﺎﭘﻲ1098

٩.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۳-۵

 -۱۱۹۸ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۴۰-۳ :
 -۱۱۹۹ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﻲ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۰-۴ :
 -۱۲۰۰ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۱-۱ :

 -۱۲۰۱ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺮﻛﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﺳـﮕﺎﻝ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۲-۸-۶ :

 -۱۲۰۲ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﺑﻴﺸﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۲۹-۸ :

 -۱۲۰۳ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺰﺭﻋﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎﺳـﮕﺎﻝ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۲-۹-۳ :
 -۱۲۰۴ﺷﺐ ﺑﻪﺧﻴﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﺎ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۰-۷۱-۶ :
 -۱۲۰۵ﻏﻮﻝ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪﻣﻮﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۰-۶۸-۶ :
 -۱۲۰۶ﻓﻨﺠﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺳﻼﻡ ﺳﻼﻡ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۰-۷۰-۹ :
 -۱۲۰۷ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ.
ﺷـﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺣﻀـﺮﺗﻲ  -.ﻗــﻢ :ﻧﮕــﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸــﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۰۴-۵ :
 -۱۲۰۸ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ.
ﺷـﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺣﻀـﺮﺗﻲ  -.ﻗــﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸــﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۰۵-۲ :
 -۱۲۰۹ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻀـﺮﺗﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۰۶-۹ :
 -۱۲۱۰ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۰۷-۶ :
 -۱۲۱۱ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭘـﻨﺠﻢ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۰۸-۳ :
 -۱۲۱۲ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺷﺸـﻢ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۰۹-۰ :
 -۱۲۱۳ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﻔـﺘﻢ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۱۰-۶

 -۱۲۱۴ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ :ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕـﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﺸـﺘﻢ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۱۱-۳ :
 -۱۲۱۵ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۵-۹ :
 -۱۲۱۶ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﺩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ .۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۲-۰۴-۵ :
 -۱۲۱۷ﻧﻲﻧﻲ ﻋﺴﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺰﻳﻨـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۰-۶۹-۳ :
 -۱۲۱۸ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ :ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﺍﻫﺮﻱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۷۴-۳۴-۲ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۸

 -۱۲۱۹ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻛﺮﺩ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺍﺳﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻠﻜﻲﺟﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۰۷۰-۲ :
 -۱۲۲۰ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﺟﺎ ﻛﻔﺸﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻼﻳﻲ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭ ﻳﺎﺳـﻴﻦ- .
 ۲۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۱-۱۶-۸ :
 -۱۲۲۱ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﺟﺎ ﻛﻔﺸﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻼﻳﻲ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭ ﻳﺎﺳـﻴﻦ- .

 ۲۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۱-۱۶-۸ :
 -۱۲۲۲ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﺟﺎ ﻛﻔﺸﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻼﻳﻲ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭ ﻳﺎﺳـﻴﻦ- .
 ۲۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۱-۱۶-۸ :
 -۱۲۲۳ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﺎﭼﺎﻗﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﺒﻴﻨـﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻳﻨـﺐ ﺁﻗـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺴـﺘﺎﻥ ۵۶ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۹-۰۱-۶ :
 -۱۲۲۴ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻱ ﺧﻴﺲ.
ﺟﻌﻔــﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴــﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۰-۷۷۶-۸ :

 -۱۲۲۵ﺭﺩﭘﺎﻱ ﻋﺠﻴﺐ.
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  -.ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ :ﻣﻠﺖ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۳۱-۷-۲ :
 -۱۲۲۶ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺐ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻧﺮﮔﺲ ﺁﺑﻴﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺋﻮﻑ ﺷﺎﻫﺴﻮﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ۱۴۴ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۸۲۹-۰ :
 -۱۲۲۷ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﮔﻴﺘﺎ ﮔﺮﻛﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻨﮕﺎﻣـﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﭘﮋﻣـﺎﻥ
ﺭﺣﻴﻤﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۳۶۷-۷ :

 -۱۲۲۸ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺷﻜﻤﻮ.
ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻣﺮﺍﺩﻱﺑﻴﺴﺘﻮﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻴﻼ ﺑﺎﺑﺎﺧـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺪ ﻋﻠـﻢ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۱۴-۱۰-۲ :
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 -۱۲۲۹ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺍﻳﻜﻮﺩﻳﻜﻮﺍﻟﻤﺎﺱ "ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮﺭﻱ".
ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺎﺝﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺎﺝﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۳۷-۷ :

 -۱۲۳۰ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺤﺮ ﺑﺮﺩﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ- .
 ۶۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۴۴-۰ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۱۲۳۱ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻮﺧﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤـﺖ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۱۲۳۲.ﭘﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤـﺖ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۱۲۳۳.ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
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 -۱۲۳۴ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺑـﻚ ۳۰ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۲-۰۹-۹ :
 -۱۲۳۵ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤـﺖ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۱۲۳۶.ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤـﺖ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۸۴-۰-۳ :

 -۱۲۳۷ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻮﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺎﺩﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎ  -.ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ :ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺣﻜﻤـﺖ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۸۴-۰-۳ :

