ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۷ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۰۹۹

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۶/۱۵ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۶/۱۹ﺑﺎ 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

 -۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﭼﺎﭖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ).(ISI
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻣﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۴۹۶-۲ :

 -۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ :ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۶۰۸-۱ :

 -۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ :ﺍﺯ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﺪﻱ ،ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺩﺭﻱﺳﻬﻲ ،ﺍﻛﺮﻡ ﺍﺳﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺑــﺪﺍﺭ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۴۱-۰۸۸-۷ :
داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 :ICDL -۴ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﺳﻄﺢ ﻳﻚ( .Ver ۵ ,۰ -۲ ۰ ۱ ۳
ﺳﻼﻟﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺩﻳﺒـﺎﮔﺮﺍﻥ
ﺗﻬــﺮﺍﻥ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۲۸۵-۴ :

 -۵ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.
ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۷۳-۰ :
 -۶ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ) :(E - Citizenﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻳـﻼﺭ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۸-۰۳۴-۳ :

 -۷ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﻲﺳﻴﻢ )ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ .(CWTS
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺟﻲ.ﺑﺎﺭﺗﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻣﻘﺪﻡ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻓﺮﺧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ
ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۷۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۴۳-۱ :

 -۸ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ .+ CompTIA network
ﺗﺎﺩ ﻻﻣﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺻﺎﺑﺮﻱﻣﻘﺪﻡ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۵-۰۶۷-۰ :

 -۹ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۸۹-۱

 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۱۸-۵۵-۸ :

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۱۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ .Microsoft office word ۲ ۰ ۱ ۳
ﺛﺮﻳﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻋﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۳-۱۵-۷ :
 -۱۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ) ASP.NETﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ .(C#.NET
ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩﻗﻤـﻲ  -.ﺑﺎﺑـﻞ :ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۵۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۹۶-۷۲-۲ :
 -۱۲ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯﻱ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ .(C++
ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﺯﺍﺋـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۳۵۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۶۳-۸-۳ :
 -۱۳ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ  C++ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﻫﺎﺭﻭﻱ ﺩﻳﺘﻞ ،ﭘﺎﻭﻝ ﺩﻳﺘﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﭘﺎﺷـﺎﻳﻲ ،ﻳـﻮﻧﺲ ﻓﺎﻳﻨـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻳـﻼﺭ،
ﺍﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ۸۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۴۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۸-۰۰۳-۹ :
 -۱۴ﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻫـﺎ :ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﺴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۵۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۵۲۸-۵ :
 -۱۵ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ :ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﺎﻳﻠﻬـﺎ )ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻓﺎﻳﻠﻬـﺎ( )ﺑـﺎ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ(.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻠـﻮﻩ ۵۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۰۸۷۱-۰-۹ :

 -۱۶ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺩﺭ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴـﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﮕـﺎﻩ
ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻠﻮﻩ ۶۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

 -۱۷ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  Excelﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻌﺪﻧﭽﻲ ﺯﺍﺝ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻏﺮﻭﻱ ﻧﺨﺠﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ
ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۰۳۳-۱ :
 -۱۸ﻣﺮﺟﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ .jQuery
ﻛﺎﺭﻝ ﺳﻮﻳﺪﺑﺮﮒ ،ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺟﻔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤـﺪ ﺑـﺎﺩﭘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۴۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۱۷۵-۸ :
 -۱۹ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎ.
ﺗﻮﻣﺎﺱﺍﭺ ﻛﻮﺭﻣﻦ ،ﭼﺎﺭﻟﺰ ﻟﻴﺰﺭﺳﺎﻥ ،ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﺍﻝ ﺭﺍﻳﻮﺳﺖ ،ﻛﻠﻴﻔﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻴﻦﺍﷲ
ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩﻗﻤﻲ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۴۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۵-۰۶۶-۳ :
 -۲۰ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ :ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ )ﺑـﺎ ﺭﻭﻳﻜـﺮﺩﻱ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ( ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﻭﺭﻩ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻠﻮﻩ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۶۱۸-۳۵-۹ :

 -۲۱ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻓﺸﺮﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻴﻮﺩ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋـﻴﻦﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩﻗﻤـﻲ  -.ﺑﺎﺑـﻞ :ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۴۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۵-۰۶۵-۶ :
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
۰۰۶

 -۲۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ .Photoshop cc
ﺳﻴﺪﺑﻬﺰﺍﺩ ﻋﻄﻴﻔﻪﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۵۳۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۳۲-۵ :
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٣

 Flash MX ۲ ۰ ۰ ۴ -۲۳ﺷﺎﺧﻪ ﻛـﺎﺭﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻬـﺎﺭﺕ :ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﻛـﺎﺭ
.۲ ۰ ۰ ۴
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۳۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۴-۶۹۸-۴ :
Flash MX

 -۲۴ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.
ﺍﮊﺩﺭ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮﺭﺑﺎﻛﻔﺎﻳﺖ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴــﻪ :ﺍﮊﺩﺭ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮﺭﺑﺎﻛﻔﺎﻳﺖ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۸۹۳-۰ :

 -۲۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ .PowerPoint ۲ ۰ ۰ ۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻳﺰﺩﭘﻨﺎﻩ ،ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۱-۶۸-۵ :
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،آرﺷﻴﻮﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎم
۰۲۷

 -۲۶ﺑﺮﺭﺳﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﻧﻊ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۳-۱ :
ﻋﻠﻮم ﻣﻮزهداري

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ،ﻧﺸﺮ
۰۷۰

 -۲۹ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﺍﻥ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ۱۰
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﻭﺭﻱ  -ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﺮﺗﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺭﺳﻄﻮﭘﻮﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۵۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۴-۸ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۱۰۰

 -۳۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻟﻮﻙ ﻓﺮﻱ ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻭﻗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۴۲-۷ :
 -۳۱ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ :ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ.
ﻛﺎﺭﻝ ﻳﺎﺳﭙﺮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﺮﺳﺶ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۷-۹۰-۳ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ
۱۰۹

 -۳۲ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺳﻮﻓﻲ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﻳﻮﺳﺘﻴﻦ ﮔـﺎﺭﺩﺭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻦ ﻛﺎﻣﺸـﺎﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﻓﺮ ۶۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۰۴۱-۶ :

۰۶۹

ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۲۷ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻟﮕﺸﺎ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷﻠﻔﻴﻦ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۳۳۹-۴ :

 -۲۸ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﻦ ﻣﻮﺯﻩ ﻭ ﻣﻮﺯﻩﺩﺍﺭﻱ.
ﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱﺷﻜﻴﺐ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻴﺮﻛﻤـﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳﺴـﻄﺮﻭﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۹-۵۲-۷ :

۱۱۱

 -۳۳ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮﺱ :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺘﻴﻚ ﻭ ﺭﮊﻳـﻢﻫـﺎﻱ ﻫﻨـﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺳـﺘﻲﻫـﺎﻱ
ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ.
ﮊﺍﻙ ﺭﺍﻧﺴﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻦﮔﺎﻩ ۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۸-۲۰-۱ :
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ(
۱۲۱

 -۳۴ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۱۴۹-۵

 -۳۵ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻫﺮﻣﻨﻮﻳﺘﻴﻚ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻳﻮﺯﻑ ﺑﻼﻳﺸﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ  -.ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﺮﺳﺶ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۵-۰۴۹-۸ :

 -۴۱ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ )ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ(.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺪﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﻠﺖﭘﺮﺳـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۶۵-۸ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ
۱۴۹

 -۳۶ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻧﻴﺴﻢ.
ﮔﻠﻦ ﻭﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻗﺎﺩﺭ ﻓﺨﺮﺭﻧﺠﺒﺮﻱ ،ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﻲ ۲۹۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۹۴۸-۵۳-۰ :
 -۳۷ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﻭ ﻗﻬﻮﻩﺍﻱ :ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ "ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻓﻠﺴﻔﻲ".
ﻟﻮﺩﻭﻳﮓ ﻭﻳﻨﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۸۸۳-۰ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۱۵۰

 -۳۸ﻭﺍﮊﻩﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻋﻼﻳﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱ.
ﻟﻴﻼ ﻣﻘﺘﺪﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺜـﺖ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۴-۱۱-۳ :
ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۳۹ﺧﺸﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ  ۳۰ﺩﻗﻴﻘﻪ :ﺩﺍﻧﺴـﺘﻨﻲﻫـﺎﻱ ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺧﺸـﻢ ﺩﺭ
ﻛﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ.
ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﭘﺎﺗﺮﺍﻓﺮﻭﻥ ،ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﭘﺎﺗﺮﺍﻓﺮﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ ،ﻏﻔﺎﺭ ﻛﺮﻳﻤﻴـﺎﻥﭘـﻮﺭ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺷﺮﻑ ﻻﺯﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺎﺩ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۱۲-۳-۸ :
 -۴۰ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺷﺎﺩ ﺯﻳﺴﺘﻦ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۴۴-۳ :

 -۴۲ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ .I.Q
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ- .
 ۶۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۱۳-۷ :
 -۴۳ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻫﻮﺵ ﻛﻮﺩﻙ :ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥﺳﻨﺠﻲ :ﺷﻤﺎﺭﻩ .۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻋﻨﺎ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ ﺳﻨﺠﻲ ۸۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۷۷-۳۱-۸ :

 -۴۴ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺤﺎﻕ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۷-۹۷-۵ :
 -۴۵ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻳﻢ :ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﻏﺮﺍﻳﺰ
ﻭ ﭼﻴﺮﮔﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ.
ﭘﻞ ﻛﻠﻤﺎﻥ ﮊﺍﮔﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺍﻳـﺮﺝ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۱۱۴-۴ :

 -۴۶ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۸۶-۴۱-۹ :

 ۱۲ -۴۷ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗـﺮ  ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۲-۴ :
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 -۴۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻮﺵ ﻭ ﻛﺴﻠﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ )ﻓﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻋﻨﺎ ﻛﺮﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ ﺳـﻨﺠﻲ۱۵۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۵۵-۱۱-۲ :
 -۴۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻛﺴﻠﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ ﺳﻨﺠﻲ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۵۵-۱۷-۴ :

 -۵۰ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ.
ﭘﻞ ﺍﻛﻤﻦ ،ﻭﺍﻻﺱ.ﻭﻱ ﻓﺮﻳﺰﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻤﺎ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﻋﺮﺑﺸـﺎﻫﻲ
 -.ﻗﻢ :ﺑﻴﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۸۶-۶-۴ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 WISC-IV -۵۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍ ،ﻧﻤﺮﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻣﻘﻴـﺎﺱﻫـﺎﻱ ﻫـﻮﺵ ﻭ ﻛﺴـﻠﺮ
ﻛﻮﺩﻛﻦ  -ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ.
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭﻱ ،ﺷﻬﺮﻩ ﺷـﻜﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﺍﻓـﺮﻭﺯ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﺣﻠـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ
ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۲۳-۴ :

 ۱۲ -۵۴ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۷-۹ :
 -۵۵ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮﺩﻙ.
ﮊﺍﻥ ﭘﻴﺎﮊﻩ ،ﺑﺎﺭﺑﻞ ﺍﻳﻨﻬﻠﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨﺖ ﺗﻮﻓﻴـﻖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۱۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۷۲۶-۵ :
 -۵۶ﺷﻔﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻟﻮﺋﻴﺰ ﻫﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘـﻲ ﺧﻮﺷـﺪﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭘﻴﻜـﺎﻥ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۰۷۱-۰ :
 -۵۷ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﮔﻠﻦ ﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﻭﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺁﺯﺍﺩﻣـﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤـﺪ ﺑﺮﻭﺟـﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺩﺍﻧـﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۸۱-۲۴-۳ :

 -۵۸ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻦ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺁﺗﺶﭘﻮﺭ ،ﺍﻛﺮﻡ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۱۷۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۴۴-۷ :

 -۵۲ﺗﻘﻮﻳﺖ ،ﻫﻮﺵ ﻭ ﺣﻮﺍﺱ ﻛﻮﺩﻙ )ﺗﺎ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﺎﻫﮕﻲ(.
ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺷﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ ﻏﻮﺙ ،ﺯﻫﻴﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ۸۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۶۹-۸۹-۳ :

 -۵۹ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮﺩﻙ.
ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻓﺘﺤﻲﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻈﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻌﺜﺖ ۳۶۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۴-۰۶-۹ :

 ۱۲ -۵۳ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻣﻞ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۱-۷ :

 -۶۰ﻣﻦ ﮔﺮﺩﻭ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻴﺎﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۶۰-۴۲-۶ :
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 -۶۱ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻏﺮﺍﻳﻲ ،ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻛﺒﺮﻱﺩﻫﻘﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪﻩ ﺯﻧﻮﺯﻳـﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺯﺭﮔـﺮ  -.ﺩﺍﺭﺍﻥ :ﻧﻬـﺎﻝ
ﻓﺮﻳﺪﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۱۶-۱۶-۵ :
 ۱۱ -۶۲ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﻣﻴﺸﻞ ﮔﻮﻛﻠﻦ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺯ ﮔﻮﻛﻠﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﻋﺪ ﺯﻣﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۲۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۱۵۱-۹ :

 ۱۲ -۶۸ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖﺍﻧﺪﻳﺸﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗـﺮ  ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۶-۲ :

 ۱۲ -۶۹ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۹-۳ :

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
۱۵۸

 -۶۳ﺍﺯ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺑﮕﺬﺭ!.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮﻱﭘﺎﺭﺳﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺶ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۳-۸۳-۵ :

 ۱۲ -۶۴ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻛﺎﻣﻞ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۴۸-۷ :

 ۱۲ -۶۵ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۴۹-۴ :

 ۱۲ -۶۶ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۳-۱ :

 ۱۲ -۶۷ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺷﺎﺩﻱ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۵-۵ :

 -۷۰ﺭﻭﺍﻥﺳﺎﺯﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻱ ،ﻗﺮﺑﺎﻥﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭﻗﺎﺯ ،ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺮﻳﻔﻲﻣﻴﻼﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۶۰۴-۱ :
 -۷۱ﻓﻨﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۸۰ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۴۱-۲ :
 -۷۲ﻓﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻠﻤﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺷـﺎﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺮﺩﻳﺲ
ﺩﺍﻧﺶ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۱-۵۵-۴ :
 -۷۳ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺷﺨﺼﻲ ۲۱ :ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺠﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻮﻓﺎﻥ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺻﻼﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻌﻴﺪ
ﺭﺑﺎﻃﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﺷﻘﺎﻥ ،ﺯﺭﻳﻦﻛﻠﻚ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۲۶-۳۴-۳ :
 -۷۴ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺪﻑ ﺩﺍﺷﺘﻦ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۴۳-۶ :
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ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ

 -۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ.
ﮔــﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔــﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﺍﻩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻩ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۶-۰۰-۷ :
 -۷۶ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﻴﻢ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۴۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۴۵-۰ :

 -۷۷ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺩﺍﺩﺍﺷﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺩﺍﺭ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻣﻔﻴـﺪ۳۲۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۹۲-۵۵-۴ :
اﺧﻼق اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي
۱۷۴

 -۷۸ﺍﺧﻼﻕ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼــﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣــﺎﻥ ﺭﺷــﺪ ۷۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۹۲-۴ :

 -۷۹ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﻏﻴﺒﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۸۹-۰ :
دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ
۱۷۹

 -۸۰ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ.
ﺳﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻗﻮﺷﭽﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ۱۲۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۳۲-۷ :

۱۸۹

 -۸۱ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ = .The beginning and the conclusion
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺣﺴﻦ ﺣﺴـﻦﺯﺍﺩﻩﺁﻣﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۲-۷۹۷-۴ :

 -۸۲ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻧﺎﺩﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  -.ﻗﻢ :ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺶ ۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۳-۸۷-۳ :

 -۸۳ﺷﺮﺡ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻻﺳﻔﺎﺭ ﺍﻻﺭﺑﻌﻪ ﺻﺪﺭﺍﻟﻤﺘﺎﻟﻬﻴﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ.
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩﺁﻣﻠﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺋﻴﺠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ.
  ۷۵۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۳۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ / ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۱۴-۱ :

 -۸۴ﺷﺮﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۹-۵۸-۱ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ
۱۹۳

 -۸۵ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﺯﺭﺗﺸﺖ :ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ.
ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﻭﻳﻠﻬﻠﻢ ﻧﻴﭽﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺳﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺭﻧﺠﺒـﺮ  -.ﺁﺑـﺎﺩﺍﻥ:
ﭘﺮﺳﺶ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۷-۸۹-۷ :
 -۸۶ﻧﻴﭽﻪ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﮊﻳﻞ ﺩﻟﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺎﺩﻝ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۲۴۳-۸ :
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 -۸۷ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺴﺘﻲ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۷۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۶۸۴-۱ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ

راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﻼم
۲۹۷/۰۷

 -۹۳ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻓﺮﻳﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻻﻫﻮﺕ ۶۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۲-۹۷-۷ :

۲۰۱

 -۸۸ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ﺟﻬﺎﻥ :ﻣﺎﺧﺬﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺑﺎﺑﻚ ﭘﺮﺗﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭ ۴۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۴۱-۰۳۶-۸ :

 -۸۹ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ.
ﺑﺎﺑﻚ ﭘﺮﺗﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۴۱-۰۳۵-۱ :
ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ
۲۱۵

 -۹۰ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪﺱ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺪﺍﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻠﻴﻠـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘـﺎﺏ
ﻃﻪ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۱۹-۰۲-۵ :
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادﻳﺎن
۲۹۱

 -۹۱ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﭘﺎﺭﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﻭﻳﻢ(.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻬﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﻣﺰﺩﺍﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸـﺮ ﺁﮔـﻪ ۵۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۲۹-۰۰۹-۳ :
دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ )آﻳﻴﻦ ﻣﺰدا و آﻳﻴﻦ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ(
۲۹۵

 -۹۲ﺁﻳﻴﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ :ﻛﻬﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺵ.
ﻣﺮﻱ ﺑﻮﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺗﻬﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕﺎﻩ ۳۴۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۳۸۹-۴ :

 -۹۴ﺁﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﺳﺮﻛﺸﻴﻚﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۲۸-۵ :
 -۹۵ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻌﻴﺪﻱﺷﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﻛﻠﻚ ﺯﺭﻳـﻦ ۱۲۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۰۹-۷۳-۴ :

 -۹۶ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺮ ﺳﻦ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻟﻴﻼ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ -.
ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۶۱۳-۳ :
 -۹۷ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﺖ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﺳﺮﻛﺸﻴﻚﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۳۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۸۷-۶ :
 -۹۸ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ  +ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ :ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺍﺳﺤﺎﻗﻴﺎﻥ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۰۰-۱ :
 -۹۹ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﺭ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﻦﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥﭘﻮﺭ  ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨﺪﻱ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۶۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۱-۸ :
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 -۱۰۰ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳـﻮﻡ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﺭ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﻦﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥﭘﻮﺭ  ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨﺪﻱ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۶۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۱-۸ :
 -۱۰۱ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳـﻮﻡ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﺭ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﻦﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥﭘﻮﺭ  ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨﺪﻱ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۶۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۱-۸ :

 -۱۰۲ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳـﻮﻡ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮﺭ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﻦﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥﭘﻮﺭ  ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨﺪﻱ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۶۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۱-۸ :
 -۱۰۳ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﺳﺮﻛﺸﻴﻚﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۸۱-۴ :
 -۱۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ) (۲ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺒﻘﺮﻩ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥﭘﻮﺭ  ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨﺪﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺷﺒﺴﺘﺮﻱ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ،
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ ،ﺭﺧﺸﺎﻧﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﻓﺮﻭﻏﻲﻧﻴﺎ ،ﺯﻧﮕﻨﻪﺷﻜﺮﻱ ،ﻗﺪﻣﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻣﻬﺪﻱ ﻛﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۶۱-۵ :

 -۱۰۶ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ.
ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺷﺘﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺷﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﺗـﺎﻣﻴﻦ۳۸۰ - .
ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ -۱۰۷.ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻭﺿﻪ ﺍﺯ ﻋﺎﺷـﻮﺭﺍ :ﻧﻜﺘـﻪﻫـﺎﻱ ﺫﻛـﺮ ﻣﺼـﻴﺒﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﮔﻮﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻭ
ﻣﺪﺍﺣﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۰-۲۶-۸ :
ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱۲

 -۱۰۸ﺟﺰﺀ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۱۹-۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۴

 -۱۰۹ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺍﻫﺮﻱ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۸۲۸ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۷۹-۰۳-۱ :
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۵

 -۱۱۰ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﻭﺭﻱ  -.ﺍﻫـﻮﺍﺯ :ﺳـﻴﺐ ﻛـﺎﻝ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۱۱۱.ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ :ﻧﮕﺮﺷﻲ
ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﻩ ﻧﻔﺲ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺑﻬﺸﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۸۸۲-۲ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۰۸

 -۱۰۵ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺍﻣﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ.
ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺷﺘﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺷـﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗـﺎﻣﻴﻦ- .
 ۳۴۴ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۷-۷۲-۱ :

 -۱۱۲ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ) :(۲ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻭ ﻫـﺪﻑ ﺧﻠﻘـﺖ ﺩﺭ ﻗـﺮﺁﻥ
ﻛﺮﻳﻢ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺩﮊﺁﺑﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷـﺎﺩ ﺭﺿـﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۱۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۲۵-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

١٠

ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۱۳ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ.
ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﺭﻓﻊ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۶۳۱-۳ :

 -۱۱۴ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﻭﺳﺖ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺻـﺪﺍﺭﺕ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﭘـﺎﺭﺱ ﺍﻳﻠﻴـﺎ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۲۸-۵۶-۶ :

 -۱۱۵ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻓﺼﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۱-۰۲۳-۶ :
 -۱۱۶ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ :ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﺘﻴﻤﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻓﺠﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻬﺮ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۹-۱۷۱-۹ :

۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۰-۴۰-۴

 -۱۲۰ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻣﻴﻨﺎﺏ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺟﻮﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ( ۵۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۳۹۳-۱ :
 -۱۲۱ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺑﺮﻳﻦ ۲۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۲-۴۹-۷ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﺮآن )ﺳﻮر و آﻳﺎت(
۲۹۷/۱۸

 -۱۲۲ﻟﻘﺎﺀ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺁﻳﺎﺕ  ۲۷ﺗﺎ  ۳۰ﺳﻮﺭﻩ ﻓﺠﺮ "ﻳﺎ ﺍﻳﺘﻬـﺎ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻄﻤﺌﻨﻪ ﺍﺭﺟﻌﻲ ﺍﻟﻲ ﺭﺑﻚ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻓﺎﺩﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻭﺍﺩﺧﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲ".
ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻊ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭﺩﻫﺎﻗـﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ- .
 ۱۵۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۸۵-۸ :
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ

 -۱۱۷ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۱-۷۲۷-۸ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن

۲۹۷/۲۱

 -۱۲۳ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻇﻬﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۰۲-۲-۲ :

۲۹۷/۱۷

 -۱۱۸ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﺗﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ :ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۵۰-۷ :

 -۱۱۹ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺎﻫﻴﻦﻓﺮ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۲۴ﻣﺘﻦ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﺷﻬﺮﺿﺎ  -.ﻗﻢ :ﺗﻬﺬﻳﺐ ۲۴۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۰۶-۱۲-۲ :
 -۱۲۵ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻲ.
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻭﺯﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳﻮﻩ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ
ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ۴۸۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۴۳-۴ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

١١

 -۱۲۶ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻲ.
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻭﺯﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻲﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳﻮﻩ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ
ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ۵۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۴۴-۱ :

 -۱۳۲ﺷﻜﻮﻩ ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍ :ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺘﻜﻔﻴﻦ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎﻫﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴـﺎﻥ ﻣﻌﻨـﻮﻱ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۷۹-۱-۱ :
رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۳۴

 -۱۲۷ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻲ.
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻭﺯﻱ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠـﻲﺟﻤـﺎﻝ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳـﻮﻩ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ۴۷۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۴۵-۸ :
 -۱۲۸ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻲ :ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ.
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻭﺯﻱ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠـﻲﺟﻤـﺎﻝ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳـﻮﻩ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ۴۹۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۶-۴۶-۵ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺪﻳﺚ
۲۹۷/۲۹

 -۱۲۹ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﻳﺚ.
ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۹-۴۱-۳ :

 -۱۳۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻘﻪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﻴـﺪ :ﺑـﺎ ﻭﻳـﺮﺍﻳﺶ
ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۰-۱۵۷-۴ :

 -۱۳۴ﺍﺟﻮﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎﺕ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺪﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻘـﻪ ﺭﻭﺯ ۷۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۳۳-۵-۸ :
 -۱۳۵ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﻳﻦ :ﺳﻄﺢ .۲
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ۱۳۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۱۵۱-۹ :

اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۱۳۰ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ .۲
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۴-۷ :

 -۱۳۱ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻻﺻﻮﻝ :ﺑﺤﻮﺙ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
ﺍﻻﺻﻮﻟﻲ ﺳﻤﺎﺣﻪ ﺍﻟﺤﺠﻪ ﺁﻳﻪﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﺯﺍ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻵﻣﻠﻲ.
ﺿﻴﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺠﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ( ۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۳۷۲-۷-۵ :

 -۱۳۶ﺍﻣﺎﻟﻲ.
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 -۱۳۷ﺍﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻴﻀـﻲﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺗﻬﺬﻳﺐ ۵۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۶-۱۳-۹ :

 -۱۳۸ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﻮﺭ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎﺕ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭﺿـﻮ،
ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺗﻘﻠﻴﺪ.
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ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻃﺮﺡ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻨﺎﻳﻲﻛﺎﺷﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﭼﻨﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﺷﻢﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺍﻃﻠـﺲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺷـﻴﻌﻪ ۳۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۲۸-۳-۳ :
 -۱۳۹ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ :ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺁﺕ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﻗﺪﺱ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۵-۰۹-۱ :
ﻋﺒﺎدات

 -۱۴۵ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻻﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻓﺎﺿﻞﻟﻨﻜﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬـﺎﺭ )ﻉ( ۶۴ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۹۴-۸۴-۰ :

 -۱۴۶ﻗﻄﺮﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﺤﺮ.
ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺻﺤﻨﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻟﻲ  -.ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎﻭﻭﺱ :ﺍﻳﻞ ﺁﺭﻣﺎﻥ ۱۶۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۸۲-۵۴-۵ :

۲۹۷/۳۵

اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ )ﻣﻨﺎﻛﺤﺎت(

 -۱۴۰ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺭﻭﺯﻩ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘـﺎﻭﺍﻱ ﻣﺮﺟـﻊ ﻋـﺎﻟﻲﻗـﺪﺭ ﺣﻀـﺮﺕ ﺁﻳـﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ )ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ(.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻘﻪ ﺭﻭﺯ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ(۱۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۳۳-۷-۲ :

 -۱۴۱ﺗﺎ ﻋﺮﻓﺎﺕ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻳﺰﺩﭘﻨﺎﻫﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺍﺩﻳﺐ ﻗﺰﻭﻳﻦ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۲-۲۲-۱ :
 -۱۴۲ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻧﻤﺎﺯ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺯﻳﻨﺎﻝﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۱۶۸-۶ :
 -۱۴۳ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻭ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣـﻪ
ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻲ )ﻉ( ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۱۱۲۷-۷-۴ :

 -۱۴۴ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ.
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﺠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤـﺪﺧﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺣﺴـﻦ ﺧﻠﺠـﻲ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۹۰۰-۵ :

۲۹۷/۳۶

 -۱۴۷ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﮔﻠﭙﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ،ﺍﺭﺍﻛـﻲ ،ﺑﻬﺠـﺖ ،ﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ ،ﺧﺎﻣﻨـﻪﺍﻱ،
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ.،
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۷۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۳۲۹-۱ :
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۱۴۸ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺭﻭﺵ ﺻﺎﻟﺤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎ ،ﺷﻴﻮﻩﻫﺎ ،ﺍﺣﻜﺎﻡ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻓﺘﻴﺎﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۹-۰۶-۳ :
 -۱۴۹ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺭﺿﺎ ﻭﺣﻴﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺮﺩ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۰۸-۶ :
ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۱۵۰ﺧﺪﺍﻱ ﺳﻠﻔﻴﻪ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﺳﻠﻔﻴﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﻭ ﻧﻘـﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ ﻗـﺮﺁﻥ،
ﺳﻨﺖ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ.
ﻋﻠﻲ ﺍﷲﺑﺪﺍﺷﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻃﻪ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۳۴-۲۰-۳ :
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١٣

 -۱۵۱ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺑﺎﻧﻲﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۳۶۷ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۹-۶۸-۰ :

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲﭘﻮﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﻼﻡ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۷-۰۸۸-۳ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ

 -۱۵۲ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۰۲-۴ :
اﻟﻬﻴﺎت

۲۹۷/۴۶

 -۱۵۸ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎﻫﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻱ ۴۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۷۹-۳-۵ :

۲۹۷/۴۲

 -۱۵۳ﺭﺯﻕ ﺣﻼﻝ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺗﺸﻜﺮ  -.ﻗﻢ :ﺻﺎﻟﺤﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۹۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۷۲-۴۹-۱ :

 -۱۵۹ﺷﻴﻄﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ.
ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻌﺘﻜﺎﺭ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﺍﺭ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۷۳-۲۸-۴ :

ﻣﻌﺎد

 -۱۶۰ﻣﺼﺎﻑ ﺑﻲﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ.
ﻓﺘﺢﺍﷲ ﻧﺠﺎﺭﺯﺍﺩﮔﺎﻥ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۰۳۲-۰ :

۲۹۷/۴۴

 -۱۵۴ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺧﻮﺑﺎﻥ.
ﻛﻤﺎﻝ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۵۹-۶ :

 -۱۵۵ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻧﺪﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﻮﺍﺕ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﻴﻨﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۹۶-۶۶-۹ :
اﻣﺎﻣﺖ
۲۹۷/۴۵

 -۱۵۶ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻲﺍﻻﻣﺮ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻧﺠـﺎﻧﻲ ﺍﺭﻫـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻬـﺎﺭﺕ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۴۳-۳۰-۹ :

 -۱۵۷ﭘﺮﺗﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻬـﻢ ﺷـﺒﻜﻪ ﻭﻫـﺎﺑﻲ
ﻛﻠﻤﻪ ﺁﻳﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺴﺘﻢ؟!.

 -۱۶۱ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺯﻫﺮﺍ ﮔﻨﺠﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻧﺠﺎﺗﻲ ،ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺠﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﺪﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۹۵-۵۶-۰ :

 -۱۶۲ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲﺍﻟﺠﺒﺮ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺿﻮﺀﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻪ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻢﺍﻟﻬﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻋﻈـﻢ )ﺹ(۳۰۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۴-۱ :
اﺳﻼم و ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۷

 -۱۶۳ﭘﻠﻮﺭﺍﻟﻴﺰﻡ ﺩﻳﻨﻲ ،ﻳﺎ ،ﭘﻠﻮﺭﺍﻟﻴﺰﻡ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ )ﺳـﺮﻭﺵ(- .
 ۳۳۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۷۶-۰۶۷-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

١:

اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي
۲۹۷/۴۸

 -۱۶۴ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺭﺿﺎ ﻣﻴﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻠﻢ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۱۸-۷ :
 -۱۶۵ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ )) (۱ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ  -ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻲ(.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺯﺍﺭﻋـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﻜﺪﻩ
ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ۷۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۲-۹۰-۹ :

 -۱۶۶ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻴـﺎﻥ ،ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷـﻔﻴﻌﻲﻣﺎﺯﻧـﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
)ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ( ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻢ( ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۵۹-۴ :

ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۸۱۳-۳-۲ :

 -۱۷۲ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺍﻳﻤﺎﻥ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻃﻪ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۱۹-۸۳-۱ :

 -۱۷۳ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻧﺎﻃﻘﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۵۳-۲۷-۷ :
 -۱۷۴ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﻧﺼﺮﺗﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۹-۱۱-۶ :
ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻲ

 -۱۶۷ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻻﻣﻪ ﻭ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻟﻤﻠﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﻭﺭﻋﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۱۹۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۲۹۷-۴ :

۲۹۷/۵

 -۱۷۵ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻕ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺑﺮﻧﺠﻜﺎﺭ  -.ﻗﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﻃﻪ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۰۱۹-۰۷-۶ :

 -۱۶۸ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭼﺮﺍ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۲۰ﭘﺮﺳﺶ.
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اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

 -۱۶۹ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ.
ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻴﮕﻠﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۸-۷ :

 -۱۷۶ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﺍﺋﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣﺎ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۲۹-۱ :

 -۱۷۰ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪﺩﺍﺭ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﺭﻓﻴﻌﻲ ﻣﻮﺣﺪ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۶۶۶-۸ :

 -۱۷۷ﺣﺠﺎﺏ ﺑﻲ ﺣﺠﺎﺏ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﺍﺋﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣﺎ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۰۰-۰ :

 -۱۷۱ﺻﺪﻑﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ )ﺩﺭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ،ﺍﺩﺑﻲ ﻭ  ...ﻗﺮﺁﻥ(.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻓﺘﻴﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ

 -۱۷۸ﺣﺠﺎﺏ ﭼﺮﺍ؟.
ﺍﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۳۷۶-۵

 -۱۷۹ﺧﺸﻢ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﺻﺎﻟﺤﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۸-۲۶-۳ :

 -۱۸۰ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﺒﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎﻫﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨـﻮﻱ ۲۰۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۷۹-۲-۸ :

 -۱۸۱ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻔﺖ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﺳـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۰-۷۲-۵ :

 -۱۸۶ﺑﻴﺴﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۶-۰ :
 -۱۸۷ﺑﻴﺴﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۶-۰ :
 -۱۸۸ﺑﻴﺴﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۶-۰ :
 -۱۸۹ﺑﻴﺴﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۶-۰ :

 -۱۸۲ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻓﺘﻴﺎﻥ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۹-۴۳-۸ :

 -۱۹۰ﺑﻴﺴﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۶-۰ :

 -۱۸۳ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺰﻛﻴﻪ ).(۲
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ۴۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۳۹-۹ :

 -۱۹۱ﻫﻤﺴﺮﺩﺍﺭﻱ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۱۶۲-۴ :

 -۱۸۴ﻣﻘﺎﻻﺕ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺰﻛﻴﻪ :ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ،ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻪﺍﻳﻢ ،ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ۳۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۳۸-۲ :
اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۲۹۷/۶۵

 -۱۹۲ﺁﻳﻴﻦ ﺳﻔﺮ.
ﺳﻴﺪﺍﺻﻐﺮ ﻧﺎﻇﻢﺯﺍﺩﻩﻗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۶۱۶-۵ :

۲۹۷/۶۴

 -۱۸۵ﺑﻴﺴﺖ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ :ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۶-۰ :

 -۱۹۳ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﻖﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻓﺘﻴﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۸۱۳-۱-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099
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ﺣﻜﺎﻳﺎت اﺧﻼﻗﻲ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ
۲۹۷/۶۸

 -۱۹۴ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺁﻳﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺻﺎﺩﻕ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﮕﺴﺘﺎﻥ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۶-۹۵-۳ :
آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ
۲۹۷/۷۲

 -۱۹۵ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﺒﮕﻲ ﺩﺭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ(.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻳﺎﺭﺍﻓﺸﺎﺭﭘﻮﺭ؛ ﺗﻠﺨﻴﺺ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺑﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﭘﺪﺭﺍﻡ
ﻧﻘﻮﻱ ،ﺳﺤﺮ ﺗﺎﺟﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺟﻮﻧﻘﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﻜﻮﻧﺎﻡ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣـﺰﻡ
ﻫــﺪﺍﻳﺖ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۰۷-۷ :

 -۱۹۶ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﻴﻨﺶ ﺁﺯﺍﺩﮔـﺎﻥ ۷۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۱-۲۱-۹ :

 -۲۰۰ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺸﻖ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(۲۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۷-۷ :
 -۲۰۱ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺸﻖ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(۲۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۷-۷ :

 -۲۰۲ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺸﻖ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(۲۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۷-۷ :

 -۲۰۳ﻫﺸﺖ ﻛﺎﺩﻭ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻋﺸﻖﻭﺭﺯﻱ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮﺑﻜﻼﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨـﺶ ۶۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۳-۸۰-۴ :
ﻋﺰادارﻳﻬﺎ ،ﺳﻮﮔﻮارﻳﻬﺎ
۲۹۷/۷۴

 -۲۰۴ﻣﺤﺮﻕ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ :ﻏﻢﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱﺑﻦﺍﺑﻲﺫﺭ ﻧﺮﺍﻗﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮﻱﻣﻨﻔﺮﺩ  -.ﻗﻢ :ﺳﺮﻭﺭ ۶۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۱۴-۵۱-۱ :

 -۱۹۷ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺩﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ(.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻳﺎﺭﺍﻓﺸﺎﺭﭘﻮﺭ؛ ﺗﻠﺨﻴﺺ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺑﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﭘﺪﺭﺍﻡ
ﻧﻘﻮﻱ ،ﺳﺤﺮ ﺗﺎﺟﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺟﻮﻧﻘﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﻜﻮﻧﺎﻡ  -.ﻗﻢ :ﺯﻣـﺰﻡ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ۴۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۶-۳۰۶-۰ :

۲۹۷/۷۷

 -۱۹۸ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺸﻖ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(۲۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۷-۷ :

 -۲۰۵ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻄﻬﺮ ۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۲۶-۹-۲ :

 -۱۹۹ﻧﺴﻴﻢ ﻋﺸﻖ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(۲۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۷-۷ :

 -۲۰۶ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎﺩﻳﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۳۳۹-۵

 -۲۰۷ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ ،ﻧﺪﺑﻪ ،ﺳﻤﺎﺕ ،ﺗﻮﺳﻞ ،ﻓﺮﺝ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﻗـﻢ :ﺳــﺮﻭﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۱۴-۴۷-۴ :
 -۲۰۸ﺩﻋﺎﻱ ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ﺩﻋﺎﻱ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ۹۶ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۱-۰۹-۴ :

ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺭﺿﺎ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋﺎﺩﻝ ۷۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۲۱-۲ :

 -۲۱۵ﻧﻮﺭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ ،ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ،ﺗﻮﺳﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺍﺩﻋﻴﻪ
ﻣﺠﺮﺏ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻔـﺎﺗﻴﺢ ﻗـﺮﺁﻥ- .
 ۱۲۸ﺹ ۴/۱ - .ﺟیﺒﯽ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۱-۳۲-۴ :
ﻋﺮﻓﺎن
۲۹۷/۸۳

 -۲۰۹ﺩﻋﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻄﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻄﻬﺮ ۳۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۲۶-۷-۸ :

 -۲۱۶ﺳﺮﺡ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩﺁﻣﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۱۰۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۵۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۰۰۴-۰ :

 -۲۱۰ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ  -ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻄﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺱ ﻣﻄﻬﺮ ۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۲۶-۸-۵ :

 -۲۱۷ﺳﻴﺮﻩ ﻧﺒﻮﻱ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻠﻮﻱ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺎﻫﻴﻦﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺧﻮﻳﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۲۷-۸ :

 -۲۱۱ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ( ﺩﺭ ﺻﺤﻴﻔﻪ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻱ  -.ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ :ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶۳-۴-۶ :

ﺗﺼﻮف ،آداب ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﺳﻠﻮك

 -۲۱۲ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻓﻦﺁﻭﺭﺍﻥ ﺗﻮﺗﻴﺎ ۱۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۲۱۳.ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﻭﻗـﻒ ﻭ ﺗﺮﺟﻤـﻪﺭﻭﺍﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﺮﻭﺭ ۱۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۳۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۱۴-۶۴-۱ :

 -۲۱۴ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻧﻌﺎﻡ "ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻂ " ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺎﺕ
ﻭﻗﻒ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ.

۲۹۷/۸۴

 -۲۱۸ﺗﻬﻴﻢ :ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻔﺲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺳـﻴﺪﺟﻤﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﺳـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۰-۵۱-۰ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮف
۲۹۷/۸۹

 -۲۱۹ﺷﻌﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ.
ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻑ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻴﻚﭘﻨﺎﻩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﺠﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺟـﺎﻡ۲۸۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۷۹-۸۷-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

١٨

ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي
۲۹۷/۹۳

 -۲۲۰ﺣﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻪ ﺩﺭﺍﺳﻪ ﺍﺻﻮﻟﻴﻪ.
ﺣﻴﺪﺭ ﺣﺐﺍﷲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۶۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۳-۷ :

ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۲۶۹-۱ :
 -۲۲۷ﺟﺎﻡ ﻋﺒﺮﺕ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻮﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺤﺎﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۳۵۶-۸ :

 -۲۲۱ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻫﻞﺑﻴﺖ )ﻉ( ﻛﺎﺭﺍﺯ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺣﻴﺪﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۲۹-۱ :

 -۲۲۸ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﺣﺴﻦ ﻣﺒﻴﻨﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷـﻮﻕ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۶-۱۹-۱ :

 -۲۲۲ﺭﺍﻩ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ( :ﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪ ﺳﺨﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺁﺭﺑـﺮﻱ ،ﺣﺴـﻴﻦﻭﺣﻴـﺪ ﺩﺳـﺘﺠﺮﺩﻱ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺳﺮﻭﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﻣﻬﺮ ﻗﺎﻳﻢ)ﻋﺞ( ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۶۰۹-۵-۲ :

 -۲۲۹ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( :ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﺼـﺎﺭ )ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺑﻼﻏﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ )ﻉ((.
ﺳﻴﺪﻣﺼــﻄﻔﻲ ﻣﻮﺳــﻮﻱﺁﻝﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻦ ﻣﺸــﻜﻮﻩ؛ ﻣﺤﻘــﻖ:
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳـﻮﻱﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ  -.ﻗـﻢ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻋﻈـﻢ )ﺹ( ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۳-۴ :

 -۲۲۳ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ( ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ(.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻴﻨﮕﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻧﺴﺐ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻨـﺪﻕﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺣﻜﻤﺖ ۶۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۴-۰۳۱-۳ :

 -۲۳۰ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ :ﺩﻳﻦ ،ﻣﺮﺩﻡ ،ﺁﺯﺍﺩﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻏﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﻤﺪﻳﻪ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۹۰-۸۱-۱ :

اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۲۲۴ﺍﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺏ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﺍﺏ.
ﻋﻄﻮﺭ ﺍﺑﻮﻃﺎﻭﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﻮﺍﺭﺍﻟﻬـﺪﻱ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۲-۰۲۲-۵ :

 -۲۲۵ﺍﻣﺎﻡﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻣـﺎﻡ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ،ﺳـﭙﻬﺮ ﻋﺒـﺎﺩﺕ،
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲﺑﻦﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺷﺎﻛﺮ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۲۲۶.ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ.ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣـﺎ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ

 -۲۳۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﺪﺛﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۳۹-۲۰-۸ :
زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۷

 -۲۳۲ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ :ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ )ﺱ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻴﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﻣـﺪﺭﺱ ۶۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۲۳۳ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ )ﻉ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﻇﻬﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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١٩

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۰۲-۱-۵

ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ
۲۹۹

ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان
۲۹۷/۹۹

 -۲۳۴ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺩﺍﺯ )ﻗﺮﻩ ﺑﺎﺵ( :ﺗﺎﺭﻳﺨﭽـﻪ ﺣـﻮﺯﻩ
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺻﻮﻓﻲ ﺷﻴﺦ ﺩﺍﺯ )ﺩﺍﺯ ﻟﺮ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻼﻟﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺻﺒﻮﺭﻱﺭﺍﺩ  -.ﮔﺮﮔﺎﻥ :ﻣﺨﺘـﻮﻣﻘﻠﻲ ﻓﺮﺍﻏـﻲ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۸-۶۶۱-۷ :
 -۲۳۵ﺳﻴﺮﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﺻﺪﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺮﺣﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺮﺧﻴﺎﻥ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ
ﺍﻣﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﺻﺪﺭ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻣﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ.
  ۴۰۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۶-۲۱-۱ :
 -۲۳۶ﺳﻴﺮﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﺻﺪﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺮﺣﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺪﻱ ﻓﺮﺧﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﺻﺪﺭ ۵۵۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۶-۲۲-۸ :

 -۲۴۰ﺗﺎﺋﻮ ﺗﻪ ﭼﻴﻨﮓ :ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﮔﺎﻭ ﺳﻴﺎﻫﺶ ﮔﻢ ﺷﺪ.
ﻻﺋﻮ ﺗﺰﻩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺭﺩﻻﻥ ﻋﻄﺎﺭﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۵۵-۱۱-۳ :
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۰

 -۲۴۱ﺑﺎﺯﻛﺎﻭﻱ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﺍﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۴۲-۷ :

 -۲۴۲ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺱﺁﺑﺎﺩﻋﺮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻋﻠـﻢ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۲۰-۰ :
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ
۳۰۱

 -۲۳۷ﺷﻴﺦ ﻧﺎﺭﻳﻦ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻋﺮﺍﻓﻲ.
ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻫﻞ ﻗﻠﻢ ۹۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۷-۶۰-۰ :

 -۲۳۸ﻋﻄﺮ ﻣﻠﻜﻮﺕ :ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ.
ﺣﺴﻦ ﻗﺪﻭﺳﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۵۳-۰ :

 -۲۳۹ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۵۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۳۲-۵ :

 -۲۴۳ﭘﻮﺷﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺪﺭﻱﻃﻴﺒﻠﻮ ،ﺳﺎﺭﺍ)ﺻﻐﺮﻱ( ﻣﺮﺍﺩﻱﻛﺸﻜﻮﻟﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ.
  ۹۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۰-۸ :
 -۲۴۴ﭘﻮﺷﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺪﺭﻱﻃﻴﺒﻠﻮ ،ﺳﺎﺭﺍ)ﺻﻐﺮﻱ( ﻣﺮﺍﺩﻱﻛﺸﻜﻮﻟﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ.
  ۹۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۰-۸ :
 -۲۴۵ﭘﻮﺷﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺪﺭﻱﻃﻴﺒﻠﻮ ،ﺳﺎﺭﺍ)ﺻﻐﺮﻱ( ﻣﺮﺍﺩﻱﻛﺸﻜﻮﻟﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ.
  ۹۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۰-۸ :
 -۲۴۶ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺪﻧﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۳۴۶ - .ﺹ- .
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ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۴۴۲-۸ :
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۲

 -۲۴۷ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻛﺠﺮﻭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ.
ﺷﻤﺲ ﺍﷲ ﻣﺮﻳﺠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻘـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۴۵-۵ :
 -۲۴۸ﺭﺳﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۹-۴۳-۹ :
 -۲۴۹ﺭﺳﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۹-۴۳-۹ :

ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۵

 -۲۵۳ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻟﻴﻼ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﻏﺮﻳﺐ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ.
  ۱۴۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۸۸-۳ :
 -۲۵۴ﺟﺎﺩﻭﻱ ﻛﻠﻤﺎﺕ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.
ﭘﺘﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﺮﻳﺴﻮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﮊﻳﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻧﺠـﻼ
ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۷۶-۶ :
 -۲۵۵ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺪﺭﺳﻪﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ.
ﺟﻮﻟﻲ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﺭﻳﻦ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻭﻧﺪ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺁﻧﺠـﻼ
ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۳۶-۰ :

۲ ۵ ۶ -The role of Muslim: women in the development of societies.

 -۲۵۰ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ.
ﻧﺠﻒ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﻧﻤﺎ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۴-۲۱-۰ :

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۹۲-۲ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 ۱۰۰۰ -۲۵۱ﻧﻤﺎﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
ﺭﺍﻭﻧﺎ ﺷﻔﺮﺩ ،ﺭﺍﭘﺮﺕ ﺷﻔﺮﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﻴﺪﺍﺭﺑﺨﺖ ،ﻧﺴـﺘﺮﻥ ﻟﻮﺍﺳـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻟﻴـﺪﺍ
ﻛﺎﻭﻭﺳﻲ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻋﻴﻦﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۳۲۸-۲ :

 -۲۵۷ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ،ﻗﻮﺕﻫﺎ ،ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ
ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ،ﺁﺯﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻭﺍﻻ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ
ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺮﺍﺗﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﻨﻜﺎﺵ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۱۹۸-۲ :

روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۲۵۲ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۹-۰۷-۱ :

 ۱۲ -۲۵۸ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۰-۰ :
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 -۲۵۹ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻠﻲﻛﻮﭘﺘﺮﻱ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻴﺎﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۶۰-۴۴-۰ :
ﺟﻮاﻣﻊ

رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۲۶۵ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﻜﺎﺭ ﺟﺎﺳﻮﺱ.
ﭘﻴﺘﺮ ﺭﺍﻳـﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺍﺷـﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۶۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۰۸۶-۸ :

۳۰۷

 -۲۶۰ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ ﺷﻮﻳﻢ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﺎﻳﺮ ،ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻛﻲ ﻓﺮﺍﻧﻚ ،ﺟﻴﺴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﻳﻮﺱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳﻨـﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻓﻼﺡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۱۷-۵ :

 -۲۶۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ.
ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﻳﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴــﺮﺍﺙ ﺍﻫـﻞ ﻗﻠـﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۷-۵۹-۴ :

 -۲۶۲ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ :ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ
ﻏﻴﺮﻛﺎﻟﺒﺪﻱ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺁﻫﻨﻲ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺁﻳﻨﻪﭼﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺘـﻴﻦ ﻗﻠـﻢ ۱۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۱-۱۵-۳ :
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۲۶۳ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ.
ﻧﻴﻜﻮﻟﻮ ﻣﺎﻛﻴﺎﻭﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕﺎﻩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۶۳۵-۲ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎ
۳۲۱

 -۲۶۴ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ.
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺯﺭﺷﻨﺎﺱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۱-۵ :

روﻧﺪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري
۳۲۸

 -۲۶۶ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۹-۱ :
اﻗﺘﺼﺎد
۳۳۰

 -۲۶۷ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ )ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺖ(.
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺷﻬﻮﺍﺭﻱ  -.ﮔﺮﮔﺎﻥ :ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﻲ ﻓﺮﺍﻏﻲ ۴۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۸-۶۰۳-۷ :

 -۲۶۸ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ :ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻭ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ.
ﺣﺴﺎﻡ ﺧﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻤﺎﺩ ﻓﺮﺩﺍ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۰-۴۴-۷ :

 -۲۶۹ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻭﻍﻫﺎ :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺘﻼﻃﻢ.
ﮔﮋﮔﻮﺵ.ﻭﻭ .ﻛﻮﻟﻮﺩﻛﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﺗﺮﺷﻴﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺗﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۲-۸۵-۵ :
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 -۲۷۰ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺁﺧﺮﺵ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑـﺎﺥ ،ﻓـﺮﺥ ﺑﺎﻓﻨـﺪﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺻـﺒﺢ ﺻـﺎﺩﻕ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۲۱-۰۵-۱ :
ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۳۳۶

 -۲۷۱ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣـﺚ،
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۷-۹ :
ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۲۷۲ﺍﺭﺍﺋﻪﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺍﻫﻮﺍﺯ :ﺳﻴﺐ ﻛﺎﻝ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۱۹-۳-۹ :
 -۲۷۳ﺍﺭﺍﺋﻪﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻠﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺍﻫﻮﺍﺯ :ﺳﻴﺐ ﻛـﺎﻝ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۱۹-۴-۶ :
 -۲۷۴ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻗﺮﻩﺑﺎﻏﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۵۱۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۲-۰۲۹-۰ :

 -۲۷۵ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ :ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ،ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺸـﺮﻑﺟـﻮﺍﺩﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۵-۰۲-۷ :
 -۲۷۶ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ.
ﺑـﻪﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ :ﺳـﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻣــﻮﺛﻘﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۸۰۵-۴

 -۲۷۷ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋـﻪﻱ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﺷـﺪ ﺭﻗﺎﺑـﺖﭘـﺬﻳﺮ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ.
ﺭﺣﻴﻢ ﻳﻌﻘﻮﺏﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۹۶-۹ :

 -۲۷۸ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻓﻬﻴﻢﻳﺤﻴﺎﻳﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۹-۳ :
 -۲۷۹ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺸـﺮﻑﺟـﻮﺍﺩﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ۴۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۵-۰۵-۸ :

 -۲۸۰ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺣﺒﻠﻪ ﺭﻭﺩ )ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺟـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻧـﻪ۱۹۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۱-۰۷-۸ :

 -۲۸۱ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ.
ﻣﻨﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ،ﺑﻬﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦﺯﺍﺩﻩﺑﻠﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﺩﺍﺭﺍﻻﺧـﻼﺹ- .
 ۸۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۴۰-۱-۴ :

 -۲۸۲ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﺧﻮﺍﻧﻲ .P & ID
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﻜﻴﻤﻲﺳﻴﺒﻨﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺣﻲﺩﻫﻜـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۷۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۱۱۴-۲ :
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٢٣

ﺷﺎﺑﮏ:
 -۲۸۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ :ﺭﻭﺯﻧﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﻛﻼﻥ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﻓـﺮ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۲۱۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۳۸-۶ :
 -۲۸۴ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻤﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻛﻴﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۴۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۸۳-۳ :
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۴۱

 -۲۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻣﻘــﺎﻻﺕ "ﻫﻤــﺎﻳﺶ ﻣﻠــﻲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺑــﻴﻦﺍﻟﻤﻠــﻞ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨــﻪ ﻋﻠــﻮﻡ ﺭﻭﺯ"
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  - ۱۳۹۱ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺳﺘﻢ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ( ۴۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۶-۳۲-۲ :
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۵۴-۲
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا

۳۴۵

 -۲۸۹ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺟﺮﻡ ،ﻣﺠﺮﻡ ،ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺁﻥ( ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ .۱۳۹۲
ﺣﺠﺖ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۷۷-۴ :

 -۲۹۰ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ ﭘﻴﻤـﺎﻥ )ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎﺭ ﻭ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ( ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻛﺮﻳﻤـﻲﺗـﺎﺯﻩﻛﻨـﺪ ،ﻧـﺮﮔﺲ ﺑﺸـﻴﺮﻱ ،ﺍﺣﻤـﺪ
ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺎﺭﺍﻧﻲ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﻏـﻼﻡﺭﺿـﺎ ﻣﻌﺘﻤـﺪﻱ ،ﻓﺮﻳﺒـﺎ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ ﺳﻴﮕﺎﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ ۸۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۸-۳۳۸-۴ :
 -۲۹۱ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ  ۱۳۹۲ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼﺳﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۷۶-۴ :

۳۴۳

 -۲۸۶ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ :ﺗﻜﻤﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻫﺮﻳﺴﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘﺮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۲۶-۸۲-۳ :

 -۲۹۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩﻃﻮﻻﺭﻭﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺎﺑﺮﻳﻮﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۴۶-۱۴-۳ :

 -۲۸۷ﻫﺮﺯﻩﻧﮕﺎﺭﻱ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﺎﻣـﻪ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۵۷-۶-۳ :

 -۲۹۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮﺏ  ۱/۲/۱۳۹۲ﺑﺎ ﺯﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﺣﻤﺘﻲ ،ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻧﻈﺎﻓﺖ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۸۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۳۴-۱۶-۰ :

ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎر ،رﻓﺎه و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۴۴

 -۲۸۸ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﮔﺮﺟﻲ ،ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺘﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲﻗﻮﺍﻡﺁﺑـﺎﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۲۹۴ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ )ﻣﺼﻮﺏ .(۴/۱۲/۹۲
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶ ۵۱۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۳-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٢:

 -۲۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺳـﺮﺍﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈـﺎﻣﻲ ،ﻫﻴـﺎﺕﻫـﺎﻱ ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻳﺎﺣﻲﺩﺭﭼﻪ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺼﻮﺡ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۸-۴۳-۴ :

 -۳۰۲ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺷــﻤﺲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۵۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۵-۴ :
اداره ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي

ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۲۹۶ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺻﻐﺮﻱ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋﺎﺭﻑ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۳۸-۴ :
 -۲۹۷ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻨﻔﺸـﻪ ﺳـﭙﻬﺮﺩﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۲۰۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۱۲-۳ :
 -۲۹۸ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺀ ﺳﺒﺰ ۶۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۵-۴ :
 -۲۹۹ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺀ ﺳﺒﺰ ۶۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۵-۴ :

۳۵۱

 -۳۰۳ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﻜﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﻮﺵﺑﻴﻦﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﺳﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ.
  ۴۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۸-۶۲-۴ :
 -۳۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﻜﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﻮﺵﺑﻴﻦﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﺳﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۴۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۹۵-۲۹-۵ :
 -۳۰۵ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭﻱ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴـﺪ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۹۶-۰۶-۹ :
 -۳۰۶ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻱ ﺣﻀﻮﺭﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎﻟﺒﻲﻛﻨﺪﻟﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۰۱۲-۱ :
اداره اﻣﻮر ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ

 -۳۰۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻻﭼـﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۱۱-۵ :
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ
۳۴۷

 -۳۰۱ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺷــﻤﺲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۵۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۴-۷ :

۳۵۲

 -۳۰۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ(.
ﻣﻴﺜﻢ ﺩﻳﺪﺍﺭﻳﺎﻥ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۸۰-۶۴-۳ :

 -۳۰۸ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﺰﺍﺩﻩ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۵-۰۶۴-۹ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

٢A

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۱-۸

ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۵

 -۳۰۹ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ).(Tactical & off-road vehicles
ﺣﺴﻦ ﻧﺪﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋﺪ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۲-۹ :

 -۳۱۰ﻧﺒﺮﺩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻏﺮﺏ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۷-۶۲-۳ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۳۱۱ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ.
ﭘﺮﻭﻳـﺰ ﻛـﺮﺩ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﻛﺮﺩﺗﻤﻴﻨـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﻲ  ۱۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۹۹-۰-۶ :

 -۳۱۲ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ.
ﺁﻥ ﺍﻭﺭﺑﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫـﺮﻩ ﺯﺍﺭﻉﻃﻮﻓـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﺪﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۹۵-۵۸-۴ :

 -۳۱۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎﻍ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻌﻔـﺮﻱ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۲-۰۳۷-۹ :

 -۳۱۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻈﻤﻴﻪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ.
ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻒﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﻟﻬﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ :ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۷-۹-۱ :

 -۳۱۷ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ )ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺎﻧﻴﺬ ﻫﻼﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۳۳-۸ :

 -۳۱۸ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺍﺯ ﺍﻣـﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ
ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ .۱۳
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻘﻮﺍ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻴﺮﺍﺯ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۱-۲۶-۷ :
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي
۳۶۵

 -۳۱۳ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻭﻓﺎﻧﻮﺵ ،ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺭﺿـﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳـﺎﻥ ﭘـﮋﻭﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۶۹-۷ :

 -۳۱۹ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻌﻨﻲ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﺍﻣﻴﻞ ﻓﺮﺍﻧﻜﻞ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺒـﺮ ﻣﻌـﺎﺭﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۷۸۵-۱ :

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۳۱۴ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣـﺚ،
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۲۰ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۷-۶۹-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٢B

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۳۲۱ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ.
ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۲۳-۸ :
 -۳۲۲ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۸۰۴-۴ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۲-۵ :

 -۳۲۸ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ :ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺮﺍﻱ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ.
ﻭﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎﺍﺳﻤﻴﺖ ﻫﺎﺭﻭﻱ ،ﻭﻟﻒ ﻟﻮﺋﻴﺰ.ﺍ ﭼﻴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﻱ ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤﻲﻓـﺮ
 -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۴۲-۳ :

 -۳۲۳ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ.
ﺭﺍﺑﺮﺕﺍﻳﻲ ﺍﺳﻼﻭﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﺤﻴﻲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ ۶۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۳۴۵-۲۹-۵ :

 -۳۲۹ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻢ! :ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ.
ﻣﺮﺍﻫﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﺍﻫﻠـﻪ ﻃـﺎﻫﺮﻱﻓـﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۳۲۸-۷ :

 -۳۲۴ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺷﻜﺮﻱ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖﻧﮋﺍﺩ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺮﺍﺭ
ﻋﻠﻢ ۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۱-۰۷-۱ :

 -۳۳۰ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻗﻠﻢﭼﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻗﻠﻢﭼﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﻧﺎﺋﻴﺞﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۱۸۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻫﻔـﺘﻢ ۵۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۶-۳۴۵-۴ :

 -۳۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﮋﻭﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
.۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻟﻮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺒﺸﺮﺍﻗﺪﻡ ،ﻟﻴﻼ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﺷﺒﻨﻢ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ،ﺣﻤـﺰﻩ ﺑﻴﺎﺿـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ:
ﺁﻟﺘﻴﻦ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۲۷-۸ :
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه
۳۷۱

 -۳۲۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻗﻠﻢﭼﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻗﻠﻢ ﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۹۶۰-۰ :

 -۳۲۷ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺳـﻨﺠﺶ
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ

 -۳۳۱ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺴﻄﺮﻭﻥ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۹-۳۷-۴ :
 -۳۳۲ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺩﺭﺏﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺴـﻄﺮﻭﻥ ۴۳۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۹-۵۱-۰ :

 -۳۳۳ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ .۱۳۹۲-۹۳
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺼﻠﺢﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﺯﻳﺎﻥ ،ﻧﻴﺮﻩ ﭘﻠﻪﺭﻭﺩﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻘـﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻳﻮﺳـﻒ
ﻧﻮﺭﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻛﻤﺮﻱ ،ﻟﻴﻼ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲﻗﻠﻌﻪﺳـﺮﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﻋﻠﻴﻤﺮﺩﺍﻧـﻲ،
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺷﺮﻕ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۵-۰۲-۸ :
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 -۳۳۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻣﻴﺮﻛﺎﻇﻢ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺍﻓﻀـﻞ ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﺼـﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﻧﻤـﺎ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۴-۲۰-۳ :
 -۳۳۵ﻣﻦ ﻣﻼﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻼﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒﺯﻱ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻟﻤﺐ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﻟﻪﭘﺸـﺘﻲ.
  ۳۴۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۷-۸۹-۶ :

 -۳۳۶ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ۳ﺗﺒﺮﻳﺰ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻟﻮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺒﺸﺮﺍﻗﺪﻡ ،ﻟﻴﻠﻲ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﺣﻤﺰﻩ ﺑﻴﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﺘـﺎ ﺷـﻜﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺣﺴﻦ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ ،ﺷـﺒﻨﻢ ﺩﺍﻧﺸـﻴﺎﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻟﺘـﻴﻦ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۲۸-۵ :
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
۳۷۲

 -۳۳۷ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺛﺮﻳﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻋﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۴۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۳-۱۳-۳ :

 -۳۳۸ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺛﺮﻳﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻋﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۳۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۳-۱۲-۶ :

 -۳۳۹ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺛﺮﻳﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻋﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۲۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۳۱-۱-۹ :

 -۳۴۰ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺛﺮﻳﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻋﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺶ ۳۲۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۳-۱۴-۰ :

 -۳۴۱ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﻱ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺷﺎﻩﻣﻴﻮﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻮﻣﻨﻲ ،ﻳﺎﺳـﻤﻦ ﺷـﺎﻩﻣﻴـﻮﻩﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۴۹-۲ :
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۳۴۲ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ۱۳۹۲ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺮﺑﺸـﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۶۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۲۲۴-۵ :
 -۳۴۳ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺠﺮﺑـﻲ :ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﻡﺩﺍﺭ
ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺍﻫﻮﺍﺭﻩ ،ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺍﻣﺖ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻛﻤﺸﻲﻛﻬﻨﮕﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮﺋﻲ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﺗﻮﺍﻧـﺎ،
ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺭﺟﺒﻲ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻃﺎﻻﺭﻱ ،ﻗﺪﺭﺕﺍﷲ ﻭﺭﺯﮔﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺮﻱ ﺭﻣﻀـﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﻴـﺎﺭ
ﻋﺎﺑﺪﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻳﻤﻴﻨﻲﺑﻬﺮﻭﺯ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۰۶-۲ :
 -۳۴۴ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘـﺪﺍﻭﻝ ﺳـﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﻡﺩﺍﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ
ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺳﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻛﻤﺸﻲﻛﻬﻨﮕـﻲ ،ﻣﻴـﺜﻢ ﺣﻤـﺰﻩﻟـﻮﺋﻲ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﺗﻮﺍﻧـﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ
ﻓﺮﻭﻏﻲ ،ﻗﺪﺭﺕ ﺍﷲ ﻭﺭﺯﮔﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺮﻱ ﺭﻣﻀـﺎﻧﻲ ،ﻧﺮﻳﻤـﺎﻥ ﺻـﻤﺪﺍﻳﻴﺎﻥ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﺑﻬـﺮﻭﺯ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۰۵-۵ :
 -۳۴۵ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ  ۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  -ﻋﺮﺑﻲ  -ﺩﻳـﻦ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ -
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۲۱ :ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ )ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ( ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  ۸۷ﺗـﺎ
.۹۱
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﮔـﻨﺞﺑﺨـﺶﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿـﺎﻳﻲ،
ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﻮﻧﺲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﺍﺳــﺪﻳﺎﻥﭘــﻮﺭ  ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﺼــﺎﻣﻲ ،ﻋﺒــﺎﺱ ﺳﻴﺪﺷﺒﺴــﺘﺮﻱ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸــﻨﻲ ،ﺳــﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴـﺎﻥ ﻫﻨـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧﻠﻘـﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﻮﺭﻛﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺆﻣﻨﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﺑﻬﻨـﺎﺯ ﺁﺭﻭﻥ ،ﻣﻬﺮﻧـﻮﺵ
ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ،ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻧـﻮﺵ ﻃﺎﻟﺒﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٢٨

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻢ
 ۷۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۲-۹ :
 -۳۴۶ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ  ۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  -ﻋﺮﺑﻲ  -ﺩﻳـﻦ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ -
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۲۱ :ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ )ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ( ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  ۸۷ﺗـﺎ
.۹۱
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﮔـﻨﺞﺑﺨـﺶﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿـﺎﻳﻲ،
ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﻮﻧﺲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﺍﺳــﺪﻳﺎﻥﭘــﻮﺭ  ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﺼــﺎﻣﻲ ،ﻋﺒــﺎﺱ ﺳﻴﺪﺷﺒﺴــﺘﺮﻱ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸــﻨﻲ ،ﺳــﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴـﺎﻥ ﻫﻨـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧﻠﻘـﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﻮﺭﻛﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺆﻣﻨﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﺑﻬﻨـﺎﺯ ﺁﺭﻭﻥ ،ﻣﻬﺮﻧـﻮﺵ
ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ،ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻧـﻮﺵ ﻃﺎﻟﺒﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۲-۹ :
 -۳۴۷ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ  ۳۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  -ﻋﺮﺑﻲ  -ﺩﻳـﻦ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ -
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۲۱ :ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ )ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ( ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  ۸۷ﺗـﺎ
.۹۱
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﮔـﻨﺞﺑﺨـﺶﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿـﺎﻳﻲ،
ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﻮﻧﺲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﺍﺳــﺪﻳﺎﻥﭘــﻮﺭ  ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﺼــﺎﻣﻲ ،ﻋﺒــﺎﺱ ﺳﻴﺪﺷﺒﺴــﺘﺮﻱ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸــﻨﻲ ،ﺳــﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴـﺎﻥ ﻫﻨـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧﻠﻘـﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﻮﺭﻛﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺆﻣﻨﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﺑﻬﻨـﺎﺯ ﺁﺭﻭﻥ ،ﻣﻬﺮﻧـﻮﺵ
ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ،ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻧـﻮﺵ ﻃﺎﻟﺒﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﻭ
ﺩﻭﻡ  ۶۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۲-۹ :

 ۳۰ -۳۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﻋﻤــﻮﻣﻲ :ﺍﺩﺑﻴــﺎﺕ  -ﻋﺮﺑــﻲ  -ﺩﻳــﻦ ﻭ ﺯﻧــﺪﮔﻲ  -ﺯﺑــﺎﻥ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﻲ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﮔـﻨﺞﺑﺨـﺶﺯﻣـﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ
ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿـﺎﻳﻲ،
ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻣﻨﺼـﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻫﻤـﺎﻳﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﻮﻧﺲﭘـﻮﺭ ،ﺍﻣـﻴﻦ
ﺍﺳــﺪﻳﺎﻥﭘــﻮﺭ  ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﻋﺘﺼــﺎﻣﻲ ،ﻋﺒــﺎﺱ ﺳﻴﺪﺷﺒﺴــﺘﺮﻱ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸــﻨﻲ ،ﺳــﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﻫﻨـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧﻠﻔـﻲ،
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﻌﺎﺩﺕ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﻮﺭﻛﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻮﻣﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟـﻴﻼ ﺍﻳـﺰﺩﻱ ،ﺑﻬﻨـﺎﺯ ﺁﺭﻭﻥ،
ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ ،ﻳﺎﺳـﻤﻴﻦ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﻧـﻮﺵ ﻃﺎﻟﺒﻴـﺎﻥ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﻛﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۹۱-۲ :
 -۳۵۰ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ( :ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺳـﻮﻡ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.
ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺟﻴﺮﻳـﺎﻳﻲ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ
ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻣﻲ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻨﻲﺍﺳﺪﻱﻣﺎﻫﺎﻧﻲ ،ﺟﻼﻝ ﺟﻮﺩﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۴۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۴۹-۰ :
 -۳۵۱ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ(.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺁﺭﻳﺎﻥ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﻻﺯﺍﺩﻩ ،ﺣـﺪﻳﺚ ﺣﺴـﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻳـﺮﺝ
ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺭﺣﻤﻲﺯﺍﺩ ،ﺷﻬﺎﺏ ﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﻓﻮﮊﺍﻥ ﺻـﺎﺩﻕﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺮﻳﻤـﺎﻥ ﺻـﻤﺪﺍﻧﻴﺎﻥ،
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻋﺒـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﻗﻤﻮﺷـﻲ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﻣﺮﺁﺗـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣـﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ
ﺣﻖﭘﺮﺳﺖ ،ﺭﻭﻳﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ،
ﻧﺪﺍ ﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۵۴-۴ :
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
۳۷۸

 -۳۴۸ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ(.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺁﺭﻳﺎﻥ ،ﺩﺭﻭﻳﺸﻌﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﻻﺯﺍﺩﻩ ،ﺣـﺪﻳﺚ ﺣﺴـﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻳـﺮﺝ
ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺭﺣﻤﻲﺯﺍﺩ ،ﺷﻬﺎﺏ ﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﻓﻮﮊﺍﻥ ﺻـﺎﺩﻕﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺮﻳﻤـﺎﻥ ﺻـﻤﺪﺍﻧﻴﺎﻥ،
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻋﺒـﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﻗﻤﻮﺷـﻲ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﻣﺮﺁﺗـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣـﺮﻳﻢ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ
ﺣﻖﭘﺮﺳﺖ ،ﺭﻭﻳﺎ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ،
ﻧﺪﺍ ﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۵۵-۱ :

 -۳۵۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻜﻴﻤﻪ ﻧﻮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ۳۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۸-۲۱-۰ :
 -۳۵۳ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﻱ.
ﻣﻴﭻ ﺁﻟﺒﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﺒﺢ ﺻﺎﺩﻕ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۰۳-۹۹-۲ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

٢٩

ﺷﺎﺑﮏ:
 -۳۵۴ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ.
ﺑﻠﻴــﻚ ﮔﺎﻣﭙﺮﺷــﺖ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤــﺪ ﭘﻮﺭﺍﺣﻤــﺪ ،ﻳﻮﺳــﻒ ﺍﺷــﺮﻓﻲ ،ﺣﺴــﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻱ،
ﺳﻴﺪﻣﺠﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻧﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۴۶۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۳۵-۸ :

 -۳۵۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎﻥ ،ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺍﻗﺪﺱ ﺣﺴـﻨﻲ -.
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ :ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ۴۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶۳-۶-۰ :

۹۷۸-۹۶۴-۷۶۲۲-۰۱-۱

 -۳۶۰ﻓﺮﻫﻨﮓ  ۱۰۰۰ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﺍﻳﺞ ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻧﺠﻤﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻓﺮﻧـﺎﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۴۴-۶-۹ :

 -۳۶۱ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺎﺭﺱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻘﻴﺮﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﻮﻳﺪ ۲۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۲-۸۰-۷ :
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ،ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۴۱۸

آداب و رﺳﻮم ادوار زﻧﺪﮔﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ
۳۹۲

 -۳۵۶ﺗﻴﻎ ﻭ ﺳﻨﺖ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺯﻧﺎﻥ :ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺯﻧﺎﻥ  ۱۵ - ۴۹ﺳﺎﻝ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻗﺸﻢ.
ﺭﺍﻳﺤــﻪ ﻣﻈﻔﺮﻳــﺎﻥ  -.ﺷــﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨــﺖ ﺟﻤﺸــﻴﺪ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۷-۷۵-۹ :

 -۳۶۲ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘـﻪﻫـﺎ ﻭ
ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۳-۱ :
زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۰ﻓﺎ ۴

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۳۵۷ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ )ﺩﻫﺪﺷﺖ(.
ﺳــﻴﺪﺑﺮﺯﻭ ﺟﻤﺎﻟﻴــﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﻧــﺪﺍ ﺑﺮﻭﻣﻨــﺪﻱ  -.ﻳﺎﺳــﻮﺝ :ﭼﻮﻳــﻞ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۸-۹۲-۵ :

 -۳۵۸ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻧﻮﺫﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ،ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۸۸-۱ :
 -۳۵۹ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺳﻬﻴﻼ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﻭﻧﺪ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۶۳ﭘﻨﺞ ﺑﺤﺚ ﺯﺑـﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻـﺎﻟﺢ ﺗﺴـﺒﻴﺤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۸-۰ :
 -۳۶۴ﮔﻮﻳﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﺮﻓﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۱۳-۵ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۳۶۵ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲﺻﻔﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۹-۲

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

 -۳۶۶ﻟﻐﺖ ﻭ ﺍﻣﻼ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۲-۱ :

 -۳۷۱ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ ﺣﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺍﺣﺪ ﻣﺴﮕﺮﻱﺳﻮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻩ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۹۱-۹-۸ :

واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۴

 -۳۶۷ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻣﺼﻮﺭ.
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺯﺍﺩ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۲۶-۱ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

۳ ۷ ۲ -Punctuation in writing English texts.

ﺟﻮﺍﺩ ﺑﻬﺸﺖﺁﻳﻴﻦ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۶۷-۱ :
واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۳

 ۵ﻓﺎ ۴

 -۳۶۸ﺭﻳﺸﻪﻳﺎﺏ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ.
ﺷﺎﭘﻮﺭﺭﺿﺎ ﺑﺮﻧﺠﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻓﻼﺣﺘـﻲ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﻓـﻮﻣﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨـﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۵-۵ :
ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۹ﻓﺎ ۴

 -۳۶۹ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻮﻳﺶ ﻳﺰﺩﻱ :ﻓﻘﻪﺍﻟﻠﻐﻪ ﻭ ﺭﻳﺸﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺟﻲ،
ﺳﺎﺧﺖﻭﺍﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ.
ﻓﺨﺮﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﻣﺴﻲﻫﺎﻣﺎﻧﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺶ  -.ﻳﺰﺩ :ﻫﻮﻣﺎﻥ۳۷۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۸۰-۳-۱ :
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 -۳۷۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎﺕ ﺩﻭﺳﻮﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ :ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  -ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺧـﻮﺍﻥ ۶۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۸۶-۵۳-۴ :
 -۳۷۴ﻭﺍﮊﻩﻧﺎﻣﻪ )ﻧﻜﺘﻪﻧﺎﻣﻪ( ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﺑﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۲۰-۹ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۵

 -۳۷۵ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩﻧﻮ ۳۳۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۰۹-۵ :

۴۲۰

 -۳۷۰ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ :ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ؟.
ﺩﻳﻮﻳــﺪ ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻝ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺍﺳــﺪﺍﷲ ﺷــﻤﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬــﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲۵-۵۳-۲ :

 -۳۷۶ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﻱ ﺍﻭﻝ )ﭘﺎﻳﻪﻱ ﻫﻔﺘﻢ(.
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲﭘﻮﺭ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻛﺎﻭﻳـﺎﻧﻲﺩﺳـﺘﺠﺮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫـﺮﺍ ﺩﺍﺩﺍﺵﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۲۳-۳ :
۳ ۷ ۷ -Touch the English grammar: Part of speech.

ﻧﺎﺭﺳﻴﺲ ﻣﻌﻤﺎﺭﺿﻴﺎﺀ  -.ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻴﺮﺍﺯ( ۲۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۶۸۶-۱ :
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ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۳۷۸ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ =
.students of midwifery
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۵-۳ :
Special English for the

 -۳۷۹ﺩﺭﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۷۷-۱ :

.intermediate
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﻚﻛﺎﺭﺗﻲ ،ﻓﻠﻴﺴﻴﺘﻲ ﺍﻭﺩﻝ ،ﺟﺎﻥ.ﺩﻱ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠـﻮﭺ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﭘﺮﻭﻳــﺰ ﺟﻼﻟﻴــﺎﻥﺷــﻴﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺷــﺒﺎﻫﻨﮓ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۱۰۷-۰ :

 -۳۸۵ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ = .Vocabulary in use: intermediate
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﺭﺩﻣﻦ ،ﻻﺭﻧﺲ.ﺝ ﺯﻭﭘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻮﭺ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺟﻼﻟﻴﺎﻥﺷـﻴﺮﻳﻦ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۱۰۶-۳ :

۳ ۸ ۶ -The adventures of Tom Sawyer.

 -۳۸۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ  :Select Readingsﻣﺘﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﻟﻴﻨﺪﺍ ﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﺷﻜﺎﻧﻲ ،ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻮﻻﻧﺎ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﻮﺵ ۲۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۱۹-۳-۳ :

Mark Twain .-

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
Browse through English.ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۳۸۷.
ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻟﻄﻴﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۷۱-۲ :

 -۳۸۱ﻣﺘﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۵۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۳۷-۷ :

۳ ۸ ۸ -The elves The Shoemaker.

 -۳۸۲ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩ ﻧـﻮ ۲۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۵۶-۹ :

 -. Annie Hughesﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
۳ ۸ ۹ -English for health information management: in the field of health
information technology.

ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﺭﺍﺩﺍﻧﺪﻳﺶ۲۸۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۴-۴۹۵-۶ :

۳ ۹ ۰ -English for students of medical records.

 -۳۸۳ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ = .Basic vocabulary in use
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﻚﻛﺎﺭﺗﻲ ،ﻓﻠﻴﺴﻴﺘﻲ ﺍﻭﺩﻝ ،ﺭﻧﺪﻱ ﺭﭘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻮﭺ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳـﺰ
ﺟﻼﻟﻴﺎﻥﺷﻴﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۱۰۵-۶ :

 -۳۸۴ﻭﺍﮊﮔــﺎﻥ ﻛــﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﺑــﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ =

Vocabulary in use: high

ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۴-۴۶۶-۶ :

۳ ۹ ۱ -English for students of midwifery.

ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﺭﺍﺩﺍﻧﺪﻳﺶ۳۲۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۴-۴۹۸-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099
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۴ ۰ ۰ -The new adventures of tom thumb (level ۳ ).
۳ ۹ ۲ -English for the hotel and tourism industry.

ﻣﺤﻤـﺪﻫﺎﺩﻱ ﺛــﺎﻣﻨﻲ  -.ﺷــﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣـﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳــﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۸۰-۰ :

ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎMelanie Williams .- ۳۲ - .؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ:
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ
Lynne Doherty Herndon

-۴۰۱.Oxford word skills: intermediate.
 -. Ruth Gairns, Stuart Redmanﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۳ ۹ ۳ -First friends (۳ ) reader - at the circus.

ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒــﺮﻱ ،ﺁﺭﺵ ﻗﻨﺒــﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺫﺭﺍﻥ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۶-۹۹-۵ :

۴ ۰ ۲ -Schools of linguistics: a diachronic review of great linguists and their
contributions.

۳ ۹ ۴ -IELTS mind booster: writing task II & interview part III.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺭﻭﺟﻲ ،ﺳﻮﺳﻦ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺣﺒﻴﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻢﺁﻭﺍﺯ ۷۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۴-۰۳-۹ :

ﺳﺠﺎﺩ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﻮﺵ ۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
۴ ۰ ۳ -The swiss family Robinson.
۳ ۹ ۵ -Innovative IELTS reading and writing specimens general: a book for
IELTS reading and writing exams.

ﻋﺒﺎﺱ ﺻﻨﺎﻳﻊﭘﺮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۶۳-۴ :

۳ ۹ ۶ -Jack and the beanstalk level ۳ .

Annie Hughes, Melanie Williams .؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭCoralyn Bradshaw :ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴـﻲ:ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
Leaf through English.ﻧﺴﺨﻪ-۳۹۷.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻟﻴﺎﻗﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۷۴-۳ :

Melanie Williams .-؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭJohann David Wyss, Marie Crook :

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ.
  ۳۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.-۴۰۴Wade through English.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺴﻴﺨﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۰۷۰-۵ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۳۸

۴ ۰ ۵ -Menschen deutsch als fremdsprache arbeitsbuch A۱ ,۲ .

 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ۱۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
Sabine Glas - Peters, Angela Pude, Monika Reimann

۳ ۹ ۸ -Manage with English.

 -۴۰۶ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﻴﻪ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺳﻲ )ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﺎﻳﻪ(.
ﻭﻱ.ﺍﻱ ﺁﻧﺘﻮﻧﻮﺍ ،ﺁ.ﺁ ﺗﺎﻟﺴﺘﻴﺦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﻜﺎ ۲۵۶ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۰۱-۰-۷ :

۳ ۹ ۹ -Manage with English.

 -۴۰۷ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﻴﻪ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑـﺎﻥ ﺭﻭﺳـﻲ )ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ  :(۱ﻛﺘـﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﺭﺍﻩ
ﺭﻭﺳﻴﻪ.
ﻭﻱ.ﺍﻱ ﺁﻧﺘﻮﻧﻮﺍ ،ﺁ.ﺁ ﺗﺎﻟﺴﺘﻴﺦ ،ﺍﻡ.ﺍﻡ ﻧﺎﺧﺎﺑﻴﻨـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺍﻛﺒـﺮﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﺮﺳﻜﺎ ۲۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۰۰۰ /

 -. P.L. Sandler, C.L. Stottﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۲۵-۸۰-۴ :

 -. P.L. Sandler, C.L. Stottﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۲۵-۸۰-۴ :
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۵۳-۰-۲

 -۴۰۸ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﻴﻪ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑـﺎﻥ ﺭﻭﺳـﻲ )ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ  :(۲ﻛﺘـﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﺭﺍﻩ
ﺭﻭﺳﻴﻪ.
ﻭﻱ.ﺍﻱ ﺁﻧﺘﻮﻧﻮﺍ ،ﺁ.ﺁ ﺗﺎﻟﺴﺘﻴﺦ ،ﺍﻡ.ﺍﻡ ﻧﺎﺧﺎﺑﻴﻨـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺍﻛﺒـﺮﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﺮﺳﻜﺎ ۱۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۵۳-۱-۹ :

 -۴۱۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﻭﺯ )ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﻋﺮﺑﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺮﺍﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺁﻳﺖﺍﷲﺯﺍﺩﻩﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻗﺒـﺎﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۶۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۱۱۹-۶ :
 -۴۱۵ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻐﺎﺕ(.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩ
ﻧﻮ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۵۳-۸ :

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ
۴۹۲

 -۴۰۹ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺮﺑﻲ.
ﻣﻴﺜﻢ ﻓﻼﺡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺗﻨـﺎ ﻛﻬﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۲۳۹-۹ :

 -۴۱۰ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ )ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( )ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺱ ﻛﺎﻣﻞ(.
ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺳﻮﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺒﺸﺮﺍﻗﺪﻡ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻟﺘـﻴﻦ ۹۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۲۰-۹ :

 -۴۱۶ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻐﺎﺕ(.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩ
ﻧﻮ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۵۳-۸ :
 -۴۱۷ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻐﺎﺕ(.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩ
ﻧﻮ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۵۳-۸ :
زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال آﺳﻴﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ و دراوﻳﺪي
۴۹۴

 -۴۱۱ﺻﺮﻑ ﻭ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﻋﺮﺑـﻲ ،ﻓﺎﺭﺳـﻲ ،ﺍﻟﻬﻴـﺎﺕ ﻭ
ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺍﺑﺎﺫﺭ ﻋﺒﺎﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۳۱۷-۱ :
 -۴۱۲ﻋﺮﺑﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺍﻧﺠﻴﺮ.
ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻪﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺷﺎﺻﻨﻢ ،ﭼﻨﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻛﻮﻟﻪﭘﺸﺘﻲ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۱۶-۲۲-۸ :
 -۴۱۳ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ )ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ(.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﺪﻩﺩﻭﺯﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻗﺎﻳـﺎﺭﻱ ،ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺧﺴـﺮﻭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۱۴-۸ :

 -۴۱۸ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ.
ﻧﻮﺫﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۹۴-۲ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۴۱۹ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻓﻨﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻠﻮﻩ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۱۸-۵۳-۴ :

 -۴۲۰ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲﺻﻔﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۴۸-۵ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٣:

رﻳﺎﺿﻴﺎت

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۶۵-۰

۵۱۰

 -۴۲۱ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺁﻣﺎﺭ ،ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۴۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۰۶-۳ :
 -۴۲۲ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺳﺎﺩﺍﺕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ۶۲۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۵-۳ :
 -۴۲۳ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺳﺎﺩﺍﺕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ۶۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۵-۳ :

 -۴۲۴ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ  ۱۰ﺳﺎﻝ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ :ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ )،(۲
ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ،ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺣـﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺣـﺎﻣﻲ ،ﻣﻴـﺜﻢ ﺣﻤـﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ،
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺁﻣــﻮﺯﺵ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۸۰-۳ :

 -۴۲۵ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪﻱ  ۳۰ﺳﺎﻝ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  - ۲ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ
 ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ )ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ.ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ ،ﺁﺭﺵ
ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺳﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۷۷-۳ :

 -۴۲۶ﭘﺎﺳـﺦﻧﺎﻣــﻪﻱ  ۳۰ﺳـﺎﻝ ﻛﻨﻜــﻮﺭ ﺭﻳﺎﺿــﻴﺎﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺗﺠﺮﺑــﻲ :ﺭﻳﺎﺿــﻴﺎﺕ - ۲
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  - ۳ﻫﻨﺪﺳﻪ  - ۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ ،ﺁﺭﺵ
ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺳﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 ۱۰ -۴۲۷ﺳﺎﻝ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿـﻲ :ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ  ،۲ﺣﺴـﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺣﺴـﺎﺏ
ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ(.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺣـﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺣـﺎﻣﻲ ،ﻣﻴـﺜﻢ ﺣﻤـﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ،
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺁﻣــﻮﺯﺵ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۷۹-۷ :

 -۴۲۸ﺩﻭ ﻧﻴﻤﻪﻱ ﺳﻴﺐ :ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ.
ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟـﺎﻡ ۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۷۹-۸۴-۶ :
 -۴۲۹ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺍﻳﺴﺎﻙ ﺁﺑﺮﺍﻣﻮﻭﻳﭻ ﻣﺎﺭﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﻠﻴـﻞ ﭘﺎﺭﻳـﺎﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﻳـﺎﺏ ۳۵۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸـﺘﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۵۸-۱۲-۳ :
 -۴۳۰ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﻔﺖ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎﺏ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ :ﺭﻳﺎﺿـﻲ ،۱
ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۲ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ
.۱
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩﻧـﻮ ۸۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۳۲-۴۳-۸ :
 -۴۳۱ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﻔﺖ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎﺏ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ :ﺭﻳﺎﺿـﻲ ،۱
ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۲ﺭﻳﺎﺿﻲ  ،۳ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۱ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،۲ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ
.۱
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩﻧـﻮ ۸۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۳۲-۴۳-۸ :

 -۴۳۲ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣـﺚ،
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۴۸-۷

 -۴۳۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ :ﺍﻭﻝ ،ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪﻩ
ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺳﻲ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ،ﺁﺯﺍﺩ ،ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭ
ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ،ﭘﺮﺳﺶ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻧﮋﺍﺩ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣـﺎﻣﻲ ،ﻛـﻮﺭﻭﺵ ﺩﺍﻭﻭﺩﻱ ،ﺁﺭﺵ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﻃـﺎﻟﺒﻲ،
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺘﻮﺭﻩﭼﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﻣﻄﻬﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻧﺼﺮﺗﻲ ،ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻭﻗﻮﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۰۳-۹ :
 -۴۳۴ﺭﻳﺎﺿﻲ  :۲ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۶۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۴-۵ :
 -۴۳۵ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺭﻳﺎﺿـﻲ  ۱ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ :ﺷـﺎﻣﻞ  ۱۹۲ﺳـﺆﺍﻝ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺯﻭﺝ(....
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۲۲-۲ :

 ۳۰ -۴۳۶ﺳﺎﻝ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺗﺠﺮﺑـﻲ :ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ  - ۲ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ - ۳
ﻫﻨﺪﺳﻪ  - ۱ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ  -ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۱ﻭ .۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺁﺭﻳﻦﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﮕﻴﻨـﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺣـﺎﺟﻴﻠﻮ،
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺫﺭﻩ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻭﺍﺭﻩ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺳـﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺷﻮﻛﺘﻲ ﺑﻴﺮﻕ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺎﻳﻲ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ:
ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۶۴-۳ :
 ۳۰ -۴۳۷ﺳﺎﻝ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺗﺠﺮﺑـﻲ :ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ  - ۲ﺭﻳﺎﺿـﻴﺎﺕ - ۳
ﻫﻨﺪﺳﻪ  - ۱ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ  -ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۱ﻭ .۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺁﺭﻳﻦﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﮕﻴﻨـﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺣـﺎﺟﻴﻠﻮ،
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺫﺭﻩ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻭﺍﺭﻩ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺳـﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺷﻮﻛﺘﻲ ﺑﻴﺮﻕ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺎﻳﻲ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۶۴-۳ :

 -۴۳۸ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎﺕ :ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻜﺮﻱ ،ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻـﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۱۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۳۱-۵ :

 -۴۳۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ۱ﻭ  ۲ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ ،ﺁﺭﺵ
ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۷۲-۸ :
 -۴۴۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ۶۵۰ :ﭘﺮﺳـﺶ
ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ،ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭﺳـﻲ ﻭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﮕﻴﻨﻲ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﺣـﺎﻣﻲ ،ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﺳـﺎﻋﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻃﺎﻟﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤـﺰﻩﻟـﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۲۸۰-۷ :

 -۴۴۱ﻫﻨﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ .EQ
ﺩﺭﻳﺎ ﺧﺴﺮﻭﺗﺎﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﭼﻮﭘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻮﻟـﻪﭘﺸـﺘﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۷-۲۰-۷ :
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۱

 -۴۴۲ﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭﻳﮋﻩﻱ :ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫـﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﺍﺭﺷﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ ،ﻫـﻮﺵ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ،ﻋﻠـﻮﻡ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ .IT
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﺴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۳۹۴-۶ :
 -۴۴۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ).(۱
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﻟﻄﻴﻔﻪ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
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ﺭﺳﺎﻧﻪ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۵-۸-۷ :

ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۱۹۵-۹ :
 -۴۴۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۴-۲ :
 -۴۴۵ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۴-۲ :

 -۴۴۶ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﻑﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺖﻫﺎ.
ﻣﺎﺋﺪﻩ ﻣﻬﺮﺁﻭﺭﺍﻥ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﺑﺮﻱﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﻳﺰﺩ :ﻫﻮﻣﺎﻥ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۴-۰۶-۷ :

 -۴۵۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮﻳﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ
ﺫﺭﻩ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﺎﻋﺘﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺳﺘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻮﻛﺘﻲﺑﻴﺮﻕ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۰۲-۲ :

 -۴۵۲ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ،ﺣﺪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ.
ﺳﻴﺪﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﺩﻣﻲ  -.ﻳﺎﺳـﻮﺝ :ﭼﻮﻳـﻞ ۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۱-۱۳-۱ :
ﻫﻨﺪﺳﻪ
۵۱۶

آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۴۴۷ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝﮔﻴﺮﻱ.
ﺳﻴﺪﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮﻱﻣﺠﺪ ،ﺭﻭﺯﺑﻪ ﻣﺪﺑﺮﻧﻴﺎ  -.ﺍﻫﻮﺍﺯ :ﺳﻴﺐ ﻛـﺎﻝ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۱۹-۶-۰ :
 -۴۴۸ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺳﻌﻴﺪ ﭘﻮﺭﻳﺎ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۳-۶ :

 -۴۴۹ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻧﻮ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ.
ﺳﻴﺪﻧﻌﻤﺖﺍﻟﻪ ﺧﺎﺩﻣﻲ  -.ﻳﺎﺳﻮﺝ :ﭼﻮﻳـﻞ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۱-۱۴-۸ :

 -۴۵۰ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ .۱
ﻳﺎﺳﺮ ﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥﺭﻭﺷﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻴﺮﺟﻌﻔﺮﻱﻟﺸـﮕﺎﺟﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧـﺎ

 -۴۵۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ :ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ ،ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺎﻣﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺫﺭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۲۰۱-۵ :
 -۴۵۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) ۱ﻭ  ۸۰۰ :(۲ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨـﻪﺍﻱ
ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ،ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ....
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻛﺮﺍﻳﻪﭼﻴﺎﻥ ،ﻫﻮﻣﻦ ﻧﻮﺭﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﻧﻴﻚﻛـﺎﺭ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﻭﻓـﺎﻳﻲ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﻭﻗﻮﻋﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۴۹-۳ :
 -۴۵۵ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﭼﻬـﺎﺭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺨﺘـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۴۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۵-۹ :
 -۴۵۶ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﻣﻞ  +ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ.
ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۱-۲

 -۴۵۷ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﻣﻞ  +ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ.
ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۱-۲ :
 -۴۵۸ﻫﻨﺪﺳﻪ  :۲ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ ،ﺷﺮﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺡﻧﻴﺎ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ۲۶۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۷-۰ :
 -۴۵۹ﻫﻨﺪﺳﻪ  :۲ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ ،ﺷﺮﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺡﻧﻴﺎ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ۲۶۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۷-۰ :
اﺣﺘﻤﺎﻻت و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي
۵۱۹

 -۴۶۰ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  ۲ ،۱ﻭ  - ۳ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻘﺪﻡ ،ﺷﻴﻤﺎ ﭘﺮﻧﺪﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۶-۳۸-۴ :
 -۴۶۱ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ].[۲
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۸۲۹-۸-۸ :
 -۴۶۲ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻣﺎﺭ :ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﺷــﻜﻴﺒﺎ ﺧــﺎﺩﻡﺍﻟﻘﺮﺁﻧــﻲ  ،ﻣــﺮﻳﻢ ﻫﺎﺷــﻤﻲﻃﺎﻟﺨﻮﻧﭽــﻪ  -.ﺍﺻــﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻋﻠﻤــﻲ
ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺑﺮﻳﻦ ،ﺍﺭﻛـﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ۴۳۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۸۳-۶۲-۴ :

 -۴۶۳ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .PLS
ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ،ﺁﺭﺵ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ۲۴۰ - .

ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۴۷۸-۸ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي رﻳﺎﺿﻲ
۵۲۶

 -۴۶۴ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ  GPSﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎﺏ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۶-۳ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۴۶۵ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺫﻫﻦ :ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﺟﻴﻤﺰﺭﺍﺑﺮﺕ ﺑﺮﺍﻭﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۹۸-۹ :
 -۴۶۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۵۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۵-۲ :

 -۴۶۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺍﺻﻐﺮ ﺻﻔﺮﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۱۵-۷ :

 -۴۶۸ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ ﺩﺭﻫﻢﺗﻨﻴﺪﻩ :ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ.
ﻳﻮﺭﮔﻦ ﺁﺩﺭﭺ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻻﺩﻥ ﺭﺿﺎﺋﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ- .
 ۴۷۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۸۰۶-۳ :
 -۴۶۹ﻓﺮﻣﻮﻝﺧﻮﻧﻪﻱ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﺣﺴﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲﭘﻮﺭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺮﺑﺸـﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۲۸ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۲۱۵-۳ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٣٨

 -۴۷۰ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﺎﺩﺍﺕﺳﺮﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۴۴-۱ :
 -۴۷۱ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺳﺎﺩﺍﺕﺳﺮﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۴۴-۱ :

ﻧﻮر و ﺗﺸﻌﺸﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۵۳۵

 -۴۷۷ﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ
ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۸۶-۰ :
ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
۵۳۷

 -۴۷۲ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ .۱
ﺧﺴﺮﻭ ﺧﺴـﺮﻭﻱﻣـﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۸۰-۷ :
 -۴۷۳ﻓﻴﺰﻳﻚ  ۲ﺁﻣﻮﺯﺵ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  ،ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺴﺒﻴﺤﻲ،
ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۶-۸ :

 -۴۷۴ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ :ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺕ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺴﻲﭘﻮﺭ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﺩﻳـﻦﺩﺍﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻬـﺎﻥ ﺟـﺎﻡ ﺟـﻢ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۸۳-۹ :
 -۴۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩﻱ ﻓﻴﺰﻳﻚ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ۵۰۰ :ﭘﺮﺳـﺶ
ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ،ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ .....
ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺭﺳﻮﻟﻲ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻓﺮﻗـﺎﻧﻲﻓـﺮ ،ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧـﻮﺭﻱ ،ﺭﻭﺑـﻦ
ﻫﻮﺍﻧﺴﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۱۷۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۹۲۶-۴ :

 -۴۷۶ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .COMSOL
ﺑﻴﮋﻥ ﻫﻨﺮﻭﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻴﻼﺩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ.
  ۲۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۹۱-۶ :

 -۴۷۸ﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﻨﻜــﻮﺭ ﺳــﺮﻳﻊ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴــﻖ ﻭ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺻــﻨﻌﺘﻲ ﻭﻳــﮋﻩ :ﻛــﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑــﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺷﺎﺩﻛﺎﻡ ﺍﻧﻮﺭ ،ﺟﻮﺍﺩ ﺩﻫﻘﺎﻧﭙﻮﺭ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ- .
 ۳۵۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۴۸۷-۵ :
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۴۷۹ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻴﻤﻲ :ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲﺭﺍﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﻧﻴﻜـﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﻧـﺎﺯﻧﻴﻦ
ﺳﺪﺍﺩ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺣﺴﻨﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﻴﻼﺩ ﺭﺍﻓﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﻭ ﻣـﺎﻩﻧـﻮ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۹-۴۰-۸ :
 -۴۸۰ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻣﺠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۱-۸ :
 -۴۸۱ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻣﺠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۱-۸ :
 -۴۸۲ﺷﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ )ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺷﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺳﺘﻢﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧـﻮ۷۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۲۸-۵ :
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٣٩

 -۴۸۳ﺷﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ )ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺷﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺳﺘﻢﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧـﻮ۷۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۲۸-۵ :

 -۴۸۴ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ.
ﺭﻭﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﺎ؛ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣـﻴﻦ ﻣﻴﻨـﺎ۲۱۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۵۷-۵ :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۴

 -۴۸۹ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۶۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﺍﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۴-۶ :
 -۴۹۰ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۶۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۴-۶ :

ﻣﻌﺪنﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۴۹

 -۴۸۵ﻛﺎﻧﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎ.
ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺳﻨﻤﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻬﺮﻧﻴﺎ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻗـﺰﻭﻳﻦ.
 ۳۱۶ -ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۹۱ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻟﻨﻴﻨﺠﺮ .۲۰۱۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﻭﺡﺍﷲ ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻋﺮﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۸۳-۲ :

 -۴۸۶ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﮊﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻩ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺱﺯﺍﺩﻩﺷﻬﺮﻱ ،ﺭﻭﺷﻨﻚ ﺭﺟﺒﻠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﭼــﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ( ،ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣــﺪ ﺩﻣﺎﻭﻧــﺪ( ۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۴۴۰-۹ :

 -۴۹۲ﺯﻳﺴــﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺗﺼــﻮﻳﺮﻱ :ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ ﻧﻜﺘــﻪﻫــﺎ  ۴۰۰۰ﻧﻜﺘــﻪ ﺍﺯ  ۴۰۰ﺷــﻜﻞ
ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻋﻠــﻲ ﭘﻨــﺎﻫﻲﺷــﺎﻳﻖ ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺣــﺪﺍﺩﻱ ،ﺣﻤﻴــﺪ ﺭﺍﻫــﻮﺍﺭﻩ ،ﻋﻠــﻲ ﻛﺮﺍﻣــﺖ ،ﻫــﺎﺩﻱ
ﻛﻤﺸﻲ ﻛﻬﻨﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﻨﺎ ﺻﻴﻔﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ۲۸۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۶۷-۳ :

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۵۱

 -۴۸۷ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺱ .ﻡ ﻣﺎﺗﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞﺑﻴﮓ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ
ﺷــﻴﺮﺍﺯ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۳۴۱-۹ :
ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮهداران
۵۶۶

 -۴۸۸ﺩﻳﺮﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﺮﻩﺩﺍﺭﺍﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺯﻭﺍﺭﻩﺍﻱ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ۲۶۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۰۱۱-۰ :

 -۴۹۳ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹ :
 -۴۹۴ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹ :
 -۴۹۵ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹

 -۴۹۶ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹ :
 -۴۹۷ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹ :
 -۴۹۸ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹ :
 -۴۹۹ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۲-۹ :
 -۵۰۰ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۲۴-۷ :
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ژﻧﺘﻴﻚ
۵۷۵

 -۵۰۱ﺩﺭﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮊﻧﺘﻴﻚ :ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻴـﺮ ﺑـﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎﺋﺮ ،ﺍﻣﺮﻱ ....
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۹۵-۵ :

 -۵۰۲ﮔﻮﻳﺎ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۹۶۳-۶-۵ :
 -۵۰۳ﮔﻮﻳﺎ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۹۶۳-۶-۵ :
 -۵۰۴ﮔﻮﻳﺎ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۹۶۳-۶-۵ :
 -۵۰۵ﮔﻮﻳﺎ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۹۶۳-۶-۵ :
ﻣﻴﻜﺮبﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۶

 -۵۰۶ﻭﻳﺮﻭﺱﻫﺎ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ،ﺁﻏﺎﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﭺﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۷-۰۱۱-۷ :
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ
۵۷۷

 -۵۰۷ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼـﺎﭖ ۲۴۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۴۸۴۸-۲ :

 -۵۰۸ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪﮔﺮﺍﻳﻲ )ﺍﻭﺗﺮﻭﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮﻥ( ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺳﻄﺤﻲ )ﺩﻻﻳـﻞ ،ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻭ
ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻤﺎﻳﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻗﻠﻢ ۱۳۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۹۴-۰ :
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:١

 -۵۰۹ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ :ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻜﻲ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻛﺮﺩﻭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼـﺎﭖ ۳۵۰ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۵۱۳-۰ :
ﻛﺎرﺑﺮد ذرهﺑﻴﻨﻬﺎ در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۸

 -۵۱۰ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﻔﺰﻳﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ ﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۸-۶ :
ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ

ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۵۱۴ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮﮊﻱ :ﺍﻳﻤﻨﻲ ،ﺍﻳﺪﺯ ،ﺁﻟﺮﮊﻱ ،ﺭﻭﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ....
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ ،ﻛـﺮﻱﺍﭺ ﭼﻴـﻮﺭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓـﺮﻭﺯﺍﻥ ﺁﺗـﺶﺯﺍﺩﻩﺷـﻮﺭﻳﺪﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۱۷-۱ :

 -۵۱۵ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﮔﺎﺯﻱ.
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ ،ﻛﺮﻱﺍﭺ ﭼﻴﻮﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﺒﺎﻥ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۱۴-۰ :

۵۸۱

 -۵۱۱ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ(.
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﺎﻡﺟﻮﻳﺎﻥ ،ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻧﺎﻡﺟﻮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻬﺮ
ﻗــﺪﺱ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۵۸۷-۰ :
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

 -۵۱۲ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭﻳﺎ )ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻱ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺑﺨﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻐـﺎﻧﻠﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۳-۲ :
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
۵۹۹

 -۵۱۳ﺗﻜﻮﻳﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ.
ﻣﺎﻧﺠﻮ ﻳﺎﺩﺍﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺨﺒﻪﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﻳﻲ ،ﺳـﺠﺎﺩ ﺍﺣـﺮﺍﺭﻱ ،ﺍﻳﻤـﺎﻥ ﺍﺣـﺮﺍﺭﻱ ،ﻟـﻴﻼ
ﺧﻮﺍﺟﻮﻳﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺴﻜﺮﻱﻓﻴﺮﻭﺯﺟﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻫﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣـﻪﻱ
ﭘﺎﺭﺳــﻲ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۷۴-۹ :

 -۵۱۶ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺮ :ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﻭﺱ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ ،ﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪﺭﻱ ،ﺷﻨﺘﻴﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲﺍﺳﻔﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۸۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۴۳-۶ :
 -۵۱۷ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺮ :ﺁﺯﻣﻮﻧﻬـﺎﻱ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪﻱ
ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤﻲ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻴﺮﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ،ﻣﺼـﻄﻔﻲ
ﺭﺿﺎﺋﻲﻓﺮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺍﻓﻀﻠﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺠﻴﺠﻮ ،ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻣﻘﻴﻢﭘﻮﺭﺑﻴﮋﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴـﺮ.
  ۱۳۶۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔـﺘﻢ ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۹۳-۱ :

 -۵۱۸ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻴﺮ :ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ.
ﺍﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻬﻮﻩﭼﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺎﺝﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻣﻨﺎ ﻛﺪﺧﺪﺍﻳﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﺩﻳﮕﺎﻧـﻪ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۳۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۸۸-۷ :

 -۵۱۹ﺩﺭﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻗﻤـﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻴﺮﺑـﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۸۱-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099
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 -۵۲۰ﻃﺐﺍﻟﺼﺎﺩﻕ )ﻉ(.
ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋﺎﺩﻝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۱۵-۱ :

 -۵۲۶ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ )ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ،ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ،ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ،ﺗﻔﻜـﺮ ﺍﻧﺘﻘـﺎﺩﻱ،
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ(.
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ ،ﻛﺮﻱﺍﭺ ﭼﻴﻮﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻋﻠﻲﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪﻧﮕـﺮ- .
 ۱۰۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۱۰-۲ :

 -۵۲۱ﻃﺐﺍﻟﺮﺿﺎ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋﺎﺩﻝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۱۴-۴ :

 -۵۲۷ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ = .Nanotechnology medical
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺮﻛﺎﺭ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻣﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪﻱﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ( ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﻳـﻲ(.
  ۲۶۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۴۲-۶ :

 -۵۲۲ﻃﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺹ(.
ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﻋﺎﺩﻝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۸-۱۳-۷ :

ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۵۲۳ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﻔﻮﻱ ،ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻴﮕﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ،
ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۶۲-۳ :
 -۵۲۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ  -ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺐ ﻧﻴﺎ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺧﺸﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ۳۵۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۲۲-۱ :

 -۵۲۵ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺗﻮﺁﻥ ﻭﻭ-ﺩﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻮﺍﺩﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﺁﻗـﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ،
ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﭘﻮﺭ ،ﻧﺮﮔﺲ ﭘﺸﻢﻓﺮﻭﺵ ،ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﺟـﻮﺍﺩﻱ ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺣﺮﻓـﻪﺩﻭﺳـﺖ،
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﻗﻴﻖﺍﻓﻜﺎﺭ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺷﺎﻩﻋﻠﻲ ،ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻓﺮﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ،ﻻﺩﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱﺯﺍﺩ ،ﻓﺮﻳﺎ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ،
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﻩﺍﻱ ،ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻴـﺮﻱ ،ﺑﻬﺠـﺖ ﻧﻔـﺮﻱ ،ﺣﺴـﻴﻦ
ﻳﮕﺎﻧﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ( ،ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ( ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۳۲۳-۴ :

۶۱۱

 -۵۲۸ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ :ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ  -ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺤﻮﺭﻱ )ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ(.
ﻫﻤﺎ ﺭﺳﻮﻟﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﺴﺮﻱ ﭼﺮﺍﻏﭙﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۷۲-۷ :
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۵۲۹ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺑﻲ .ﺭﺍﮔﻬﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻘﺮﺍﺿﻲ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺑﻮﺗﺎ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۹-۶۸-۸ :
 -۵۳۰ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﺎﻳﺘﻮﻥ ،ﮔﺎﻧﻮﻧﮓ ،ﻟﻮﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺩﺍﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ....
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪﺭﻱ ،ﺑﻬﻨﻮﺩ ﺷﺎﻫﻲ ،ﻧـﺮﮔﺲ ﺑﻠـﻮﭺ ،ﺭﺧﺴـﺎﺭﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻋﻘﻴﻠـﻲ،
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ  ،ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ؛ ﺗـﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺳـﻴﺪﻋﻠﻲ
ﺣﺎﺋﺮﻱﺭﻭﺣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۷۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۶۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۳۴-۴ :
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

 -۵۳۱ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ :ﭘﺴﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﺩﺧﺘﺮ؟.
ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻋﺎﻣﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﺣﻴﺪ ﺻﻔﺮﻱ ﺧﺎﻟﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﻭﻧﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۲۲-۴۵-۵ :

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۲۱-۰۰-۷ :
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي

 -۵۳۲ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﺪﻱﻛﺎﻭﺍﻥ  -.ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ :ﻛﻼﻡ ﺣﻖ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۳۰-۰۹-۸ :
" -۵۳۳ﺩﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ" :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﻴﺪﻱ ﭘﻮﺭ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۲۶-۸۵-۳ :

 -۵۳۴ﺩﺭﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ....
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺍﻓﻀﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۹۶-۲ :

 -۵۳۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ،ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﻴﺎﻥﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻘﺎﺏ،
ﻫﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎﻳﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻴﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺭﺱ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۹۱-۲۹-۸ :
 -۵۳۶ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ :ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ؟.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﻧﻮﺑﺮﻱ ،ﺳﻮﺳﻦ ﺁﺫﺭﭘﻨﺪﺍﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴـﺘﺮﻥ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ،
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺮﺷﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۲۴-۵ :

 -۵۳۷ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ :ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ،ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ،ﺑﺨـﺶ
ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﺖﺯﺍﺋﻲ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺎﻣﺮﻱ ،ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻓـﺎﻃﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺧﻠﻴـﻞ
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ :ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .

۶۱۴

 -۵۳۸ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺯﻳﺞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻨﺠﻌﻠﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻮﺭﻱ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺻﺒﺢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ۱۵۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۰۳-۶-۰ :

 -۵۳۹ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۴۷-۷ :
داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن
۶۱۵

 -۵۴۰ﺍﺳﺮﺍﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ ﻃﺒـﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻧﺴﺨﻪﻱ ﺷﻔﺎ ).(۱
ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲﺷﺮﻳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺘﺎﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣـﺎﻓﻆ ﻧـﻮﻳﻦ۹۴۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۱۸۰-۸۶-۸ :
 -۵۴۱ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻫﺎﺩﻱ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(.
  ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۹-۰-۷ :
 -۵۴۲ﺩﺍﺋﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﮔﻴﺎﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣـﺎﻓﻆ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۰۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۶۴-۶۹-۲ :

 -۵۴۳ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻣﻴﺮﺍﺳﻔﻨﺪ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﮋﺩﻩ ﻣﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻴـﺮ۵۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۹۱-۷ :
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 -۵۴۴ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺩﺍﻣﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﺒﻼﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﮔـﺎﻥ ،ﻭﺩﻭﺩ ﻧـﺎﺩﺭﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﻧﮕـﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰-۸۶۷-۶ :
 -۵۴۵ﻣﺎﺳﺎﮊﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﻩﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻢ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۹-۰۳-۳ :

 -۵۴۶ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﺭﺍﺟﻨﺪﺭ ﻣﻨﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻼﻕ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۶۱-۳۵-۷ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ

 -۵۵۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮔﻴﻮﻩﺋﻲ ،ﻋﺒـﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺻـﺪﻳﻘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳـﺎﻥ ﭘـﮋﻭﻩ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۶۳-۵ :

 -۵۵۲ﭘﺮﻓﺸﺎﺭﻱ ﺧﻮﻥ :ﭘﻴﺶﮔﻴﺮﻱ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﮔﺮﺍﻭﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲﻋﺸﺎﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳـﺎﻥ
ﭘﮋﻭﻩ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۵۷-۴ :

 -۵۵۳ﺗﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻛﻮﻟﻮﻥ ﻭ ﺭﻛﺘﻮﻡ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ۹۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۵۶-۷ :

۶۱۶

 -۵۴۷ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ )ﺗﻔﺴﻴﺮ  ۱۲۰ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ(.
ﺳﻴﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻪ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۲-۴۸-۴ :

 -۵۴۸ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺎﻳﻊ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ :ﻣﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﺪﻩ.
ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﻪﭼﻤﻲ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﻳـﺎﺯ ۷۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۵۴-۱۸-۲ :

 -۵۴۹ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺎﻳﻊ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ :ﺭﻭﺩﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ.
ﻣﻴﺮﻫﺎﺩﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﻪﭼﻤﻲ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﻳـﺎﺯ ۸۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۵۴-۱۹-۹ :

 -۵۵۰ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ :ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻤﺪﻳﻪ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﺩﻗﻲﭘﻮﺭﺭﻭﺩﺳﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﭘﺎﻙﺧﺼﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ- .
 ۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۶۲-۸ :

 -۵۵۴ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﻚ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺎﺯﻟﻲ ﺛﺮﻭﺗﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱﻧﮋﺍﺩ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻓﺮﺳﺎﺭ ۶۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۱۹-۴۸-۳ :
 -۵۵۵ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮﻥ :ﻋﻼﺋﻢ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۹-۲ :

 -۵۵۶ﺩﺭﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺮ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ....
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ﻗﻤﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺠﻲ ﺟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻴـﺮ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۸-۳۹۴-۸ :
 -۵۵۷ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻤﺮ ﺩﺭﺩ.
ﻛﻮﺷﻴﺎﺭ ﻛﺮﻳﻤﻲﻃﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻋﻄﺎﻳﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﻴﺪﻱ ﭘـﻮﺭ ۹۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۲۶-۱۵-۰ :
 -۵۵۸ﺩﻳﺎﺑﺖ )ﻣﺮﺽ ﻗﻨﺪ( :ﻋﻼﺋﻢ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ.
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ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕـﺪﻟﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻢ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۸-۵ :

 -۵۶۵ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﻧﻮﺵ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۱۹-۴-۰ :

 -۵۵۹ﺩﻳﺴﺘﺮﻭﻓﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺩﻭﺷﻦ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺷﻜﺎﺭﭼﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﺧﺴـﺮﻭﺍﻧﻲ ﻣﺠـﺪ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۸-۱۰-۲ :

 -۵۶۶ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ :ﻋﻼﺋﻢ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۹-۰۲-۶ :

 -۵۶۰ﺫﻫﻦ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ  :۱ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﻧﺴﺮ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺎﺑﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﺼﻴﺮﺕ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۵۰-۸-۰ :

 -۵۶۱ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ،ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﺳﺎﻡ ﺻﻴﺪﻱﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﺜـﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۵۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۸۰-۹۶-۴ :

 -۵۶۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺎﻳﻊ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ(.
ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻜﻮﻳﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲﻗﻠﻌـﻪﺗﻜـﻲ ،ﻣﻬﺮﻧـﻮﺵ
ﺟﻼﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۰-۷ :

 -۵۶۷ﻛﺘـــﺎﺏ ﺟـــﺎﻣﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒـــﺖﻫـــﺎﻱ ﭘﺮﺳـــﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺧـــﺘﻼﻻﺕ ﺭﻳـــﺘﻢ ﻗﻠﺒـــﻲ
"ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﻗﻠﺐ" )ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺷﻬﺪﺍﺩ ﺧﺴﺮﻭﭘﻨﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۱۷۹-۵ :
 -۵۶۸ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ :ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮﻳـﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺍﺭﻛـﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۲-۵۱-۹ :

 -۵۶۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۸۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۳-۱ :

 -۵۶۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺎﻳﻊ ﺭﻭﺍﻥﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ )ﺑـﺎ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  -ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ(.
ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋـﺮﺏ ،ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺒﻠﻴـﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۱-۴ :

 -۵۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۴-۸ :

 -۵۶۴ﺳﺮﺩﺭﺩ )ﻋﻼﻳﻢ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ(.
ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۹-۰۰-۲ :

 -۵۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺩﺍﺧﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۸۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۵-۵ :
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 -۵۷۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺩﺍﺧﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۲۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۶-۲ :

 -۵۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۵۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۶-۷ :

 -۵۷۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۶۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۷-۴ :

 -۵۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۸-۱ :

 -۵۷۹ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﻮﺭﺩﻱ ﺍﻧﺪﻭﺳــﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﮔــﻮﺍﺭﺵ ،ﭘــﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﻭ
ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻴﺪﺭﻱﻣﻨﻔﺮﺩ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻫﺎﺷـﻤﻲ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﺍﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺷﺮﻕ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۶۵-۰۰-۴ :

 -۵۸۰ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺟﺎﻥ.ﺍﻡ ﺩﻳﻮﻳﺲ ،ﺟﺴﻴﻜﺎ ﺑـﺮﻭﻳﺘﻤﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﺎﻻﺭ ﻓﺮﺍﻣـﺮﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺯﻳـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۴۸-۵ :

 -۵۸۱ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ.
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻜﻮﻳﻲ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﻣﺮﺍﻟﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺼـﻴﺮﻱ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۳-۸ :
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ

 -۵۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۲۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۹-۸ :

 -۵۷۷ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ.
ﭘﺎﺗﺮﻳﻚﺍﻡ .ﺭﺍﻳﻠﻲ ،ﻣﺎﻳﻜﻞﺍﺱ .ﺷﺎﭖﺷﺎﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻜﻮﺳﻴﺮﺟﻬﺮﻣﻲ ،ﺳﻴﺪﻩﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳــﺠﺎﺩﻳﺎﻥ  -.ﺷــﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨــﺖ ﺟﻤﺸــﻴﺪ ،ﻗﺸــﻘﺎﻳﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۴-۶ :

 -۵۷۸ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ
ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۹-۳ :

۶۱۷

 -۵۸۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ  -ﻛﺸﻮﺭﻱ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ.
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ :ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶۳-۸-۴ :

 -۵۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۱۱-۱ :

 -۵۸۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۵۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۱۲-۸ :
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 -۵۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۱۳-۵ :

 -۵۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۶۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۱۴-۲ :

 ۱۶۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۳۵-۵ :
 -۵۹۱ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺿﻲ ﻛﻮﺩﻙ.
ﻓﺮﺡ ﻟﻄﻔﻲﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻭﺯﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﺭﺳـﺒﺎﺭﺍﻥ ۳۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۰۵۱۰-۳-۱ :

 -۵۹۲ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺍﻳﻤﻦ )ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ(.
ﺳﺎﺭﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﻛﺎﻭﻳـﺎﻧﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣـﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۵۵-۸ :

۵ ۸ ۷ -۷ ۲ ۰ questions test plastic surgery peter C.Neligan.
Sadrollah Motamed, Seyed Esmail Hassanpour, Seyed Mehdi Moosavizadeh,

 -. Naser Mozafariﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤــﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﻧــﻮﻳﻦ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۷۳-۸۳-۹ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ

 -۵۹۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﻃﻔﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۱-۲ :

۶۱۸

 -۵۸۸ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤـﻚ )ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﻳﻨﺠﻜﺸـﻦ( =
.Cytoplasmic sperm injection
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺗـﻮﻻﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﺮﻩ ﺭﻭﺣﺒـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭﻳﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۶۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۸۷-۰-۷ :

ICSI: Intra -

 -۵۸۹ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ.
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﺭﻳﺲ ،ﺳﺎﻟﻲ ﻫﻮﭖ ،ﻣﺎﺭﺗﻴﻦﻛﻲ ﺍﻭﻫﻠﺮ ،ﺟﻴﻦ ﻣـﻮﺭ ،ﭘـﻮﻟﻲ ﻛﺮﺍﻭﻓـﻮﺭﺩ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲﻣﻬﺮ ،ﺻـﺒﻴﺤﻪ ﺷـﻜﺮﺍﻧﻲ ،ﺍﻋﻈـﻢ ﻓﺮﻭﻏـﻲﭘـﻮﺭ ،ﻣﺮﺟـﺎﻥ ﮔﻠـﻲ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ
ﺷﺎﻳﺎﻥﻣﻨﺶ ،ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻓﺮﺡ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ،ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﻨﻜـﺎﺵ۲۶۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۱۹۹-۹ :

 -۵۹۰ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺳـﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺟﻬـﺖ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺍﺗـﺎﻕ
ﻋﻤﻞ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻟﻴﻼ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺷﺮﻑ ﺩﻫﻘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕـﺮ- .

 -۵۹۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﻃﻔﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۲۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۲-۹ :

 -۵۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺍﻃﻔﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۶۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۳-۶ :

 -۵۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺍﻃﻔﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۷۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۰۴-۳ :

 -۵۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۷۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۹-۳

 -۵۹۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۱۵-۹ :

 -۵۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﻼﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ .۹۳
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۸-۰۱۶-۶ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

 -۶۰۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ  Gambitﻭﻳﮋﻩ :ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ.
ﺑﻴﮋﻥ ﻫﻨﺮﻭﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻣﻴﻼﺩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣـﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ ۱۹۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۹۲-۳ :

 -۶۰۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ  Fluentﻭﻳﮋﻩ :ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ.
ﺑﻴﮋﻥ ﻫﻨﺮﻭﺭ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎﻥ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ.
  ۱۹۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۹۰-۹ :

 -۶۰۲ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ :ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ،ﻫﺪﻓﺪﺍﺭ ﻭ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﻣﺤـﻮﺭ )ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭﺱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ
ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۵۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۳۵-۶ :

 -۶۰۳ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎﻱ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺍﻳﻤــﻦﺳــﺎﺯﻱ ﺑــﺮﺍﻱ ﻛــﺎﺭ ﺑــﺎ ﻧــﺎﻧﻮﻣﻮﺍﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﺩﺭ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺪﻱ ﺷـﺮﻓﻲ  -.ﻓـﺮﺩﻭﺱ :ﻧـﻮﺭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤـﺪ )ﺹ( ۱۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۲۲-۵-۴ :

 -۶۰۴ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻤﻴﺰ )ﻛﻠﻴﻦ ﺭﻭﻡ(.
ﺑﻬﻨﺎﺯ ﻧﻮﺫﺭﻱ ﺣﺸﻤﺘﻲ ،ﺟﻤﺎﻝ ﺗﻮﻟﻲ ،ﺍﺣﺪ ﺧﻮﺵﺯﺑـﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ ﺗـﻮﻛﻠﻲ ،ﺣﺴـﻦ
ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﻧﺴﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﻦ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸-۹۹-۶ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۶۰۵ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ) (DGﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺋﻮﻑ ﺯﻫﺘﺎﺑﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ،ﻓﺮﻧﻮﺵ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺩﻳﺎﻥ ،ﺳﻬﺎﺩﺍﻧﺶ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۶۲-۲-۳ :

 -۶۰۶ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ :ﺍﺻﻮﻝ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺠﺘﺒﺎﻳﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺪﻳﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺠﻔﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ- .
 ۲۲۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۵-۰۷-۲ :
 -۶۰۷ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﭼﺎﭘﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .Altium designer
ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۲۹۹-۱ :

 -۶۰۸ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﻜﻴﻤﻲﺳﻴﺒﻨﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺣﻲﺩﻫﻜـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻬﺎﺩﺍﻧﺶ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۱-۱۱۳-۵ :

 -۶۰۹ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﻫﻪ .۹۰
ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺭﻱ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻣﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﺰﻩ ﺻﺎﻟﺤﻲﭘﻮﺭ ،ﺭﻭﺡﺍﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﻠـﻲ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺁﺳـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۴۴۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۹-۰ :
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ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(

 -۶۱۰ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻳﺰﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺼﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺎﺭﻓﻪ ﻋﺒﺎﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣـﻴﻦ ﺻـﻠﺢ ۲۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۹۸-۴-۶ :
 -۶۱۱ﻣﻘﺪﻣـﻪﺍﻱ ﺑـﺮ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻝﻫـﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘـﺎﻝ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻭ
ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ.
ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺤﺎﻣﺪﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﭖ ۵۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۴۷۳-۴ :
 -۶۱۲ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﭘﻮﺯﺍﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻬﻴﻠﻲﻓـﺮ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ  -.ﻧﻮﺷـﻬﺮ :ﺟﻬـﺎﻥ ﻧـﻮ،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ۸۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۵۸-۴۵-۹ :

 -۶۱۳ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ.
ﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥﻟﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸـﻮﺭ.
  ۴۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۹۰-۰ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ و درﻳﺎﻳﻲ
۶۲۳

 -۶۱۴ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺑﻤﺐﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.
ﻋﺒﺪﺍﻻﺣﺪ ﺭﺍﺩﻛﺮﻳﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋـﺪ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۵-۰ :

 -۶۱۵ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺿﻮﺍﻧﭙﻮﺭ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۵-۰۴-۱ :

۶۲۴

 -۶۱۶ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻜﺪﺍﻧﻪ :ﺩﺍﻧﺶ ،ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﺳﺎﺗﻴﺶ ﭼﺎﻧﺪﺭﺍ ،ﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺘﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﭼﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻱ ،ﻧـﻴﻜﻼﺱ
ﻋﻠﻲﻟﻴﺒﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۷۶۹-۹ :

 -۶۱۷ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﺷﺎﻛﺮﻱ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻳﺎﺯﻱ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۸-۱۱-۷ :

 -۶۱۸ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻲ ،ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻧﻮﺭﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ- .
 ۲۶۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۳۹۲-۸ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راهآﻫﻦ ،راﻫﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ
۶۲۵

 -۶۱۹ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺵ  FANPﻭ .DEMATEL
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻱ ﺑﺎﻓﺮﻭﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋـﺎﺭﻑ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۳۳-۹ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
۶۲۸

 -۶۲۰ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺧﺎﻙﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺧـﺘﻼﻁ ﻋﻤﻴـﻖ ،ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺕ ﮊﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻭ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﻳﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﻲﻣﻘﺪﻡ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﻮﺭﺗﻴﺰ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺎﺩﻱ ﺳـﺮﻭﺭﻱ
 -.ﺍﻫﻮﺍﺯ :ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻫﻮﺍﺯ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۵-۲۱-۵ :
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۹

 -۶۲۱ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﻭﺑﺎﺗﻬﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.
ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯﻧﺠـﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ
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A٠

ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺑﺮﻳﻦ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۷۲-۳۴-۳ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۹۲-۱ :
داﻣﭙﺮوري
۶۳۶

 -۶۲۲ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ :ﺁﻳﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ،ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ،ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ،ﻋﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺳﻌﻮﺩ ﻧﺎﺻـﺮﻱ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻛﺎﻭﻳـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺯﺍﺩﻩ ۵۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۷۳-۶ :

 -۶۲۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻍ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﻟﻄﻔﻲﭘﻮﺭ  -.ﻛـﺮﺝ :ﻛـﺎﺝ ﻃﻼﻳـﻲ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۵۱-۵-۹ :

 -۶۲۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺎﻫﻲ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋـﺪ- .
 ۵۳۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۳-۶ :

 -۶۲۹ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺪﻭﺳﺘﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺭﺯﺍﻗﻲﻣﻨﺶ ،ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺭﺟﺎﺋﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﭘﺎﺭﺱ ﺍﻳﻠﻴﺎ.
  ۱۲۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۲۸-۵۵-۹ :
ﭘﺮورش ﺣﺸﺮهﻫﺎ

 -۶۲۴ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ :ﺍﻧﻜﻮﺩﺭﻫﺎ  -ﺳﺮﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ.
ﻫﺎﻳﺪﻥ ﻫﺎﻳﻦ ،ﺯﻳﻤﻨﺲ ﺁﻟﻤﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻳـﻼﺭ ۵۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۸-۰۵۶-۵ :

 -۶۲۵ﻣﺮﺩﻭﺩﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﻪ ﺻﻔﺎﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺸﺮ ۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۶-۲۹-۱ :
ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻛﺸﺎورزي
۶۳۱

 -۶۲۶ﻛﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺭﺑﺎﺭ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ(؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﻛﺴـﺮﺍﺋﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۰۱۲-۷ :
آﺳﻴﺒﻬﺎ ،آﻓﺘﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ

۶۳۸

 -۶۳۰ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ.
ﺻــﻤﺪ ﻧﮋﺍﺩﺻــﻔﺮ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴــﻞ :ﻧﮕــﻴﻦ ﺳــﺒﻼﻥ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۶۰-۰۸-۶ :
ﺷﻜﺎر ،ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
۶۳۹

 -۶۳۱ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱﭘﺮﻭﺭﻱ.
ﺟﺎﻱ ﺷﺎﻧﻜﺎﺭ ﺍﻭﺝﻫﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻭﺍﻗﻌﻲ ،ﺭﺿـﺎ ﺩﺍﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﺷﻤﺲ ۹۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۹۶-۷۳-۰ :
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
۶۴۱

 -۶۳۲ﺷﺎﻡ ﭼﻲ ﻣﻴﻞ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟.
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺧﺮﻣﻲﻧﮋﺍﺩﺷﻴﺮﺍﺯﻱﻓـﺮﺩ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۶۸-۵ :

۶۳۲

 -۶۲۷ﻧﻤﺎﺗﺪﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ.
ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ

 -۶۳۳ﻫﻨﺮ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﻭ ﺳﻔﺮﻩﺁﺭﺍﻳﻲ.
ﺳﻴﺪﻩﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۳۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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A١

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۹۵-۰-۴

ﺑﭽﻪداري و ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﻨﺰل
۶۴۹

ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۶۴۶

 -۶۳۴ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ :ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣـﻮﺍﺩ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ.
ﭘﻴﺎﻡ ﺧﺰﺍﺋﻠﻲ ،ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﻳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻩ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۸-۶۴-۲ :
 -۶۳۵ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﻳﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻩﻓﺎﻃﻤﻪ ﻇﻬﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۹۵-۴-۲ :
 -۶۳۶ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺩﻭﺯ.
ﺑﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۱۷۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۲۶-۹ :
 -۶۳۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ )ﻋﻠﻢ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ(.
ﺁﻭﻱ ﺷﺎﻱ ،ﻫﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻳﺒﺎﺥ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻋﻄﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻋﺠﻢﺣﺴﻨﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۴۳۴-۳ :

 -۶۳۸ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﻱ ﻋﺎﻗﻞ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻭﺳﺖﭘﺮﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۱۴۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۵۹۱-۵ :

 -۶۳۹ﻣﺎﺳﻚﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺧﺮﻣﻲﻧﮋﺍﺩﺷﻴﺮﺍﺯﻱﻓﺮﺩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ۸۰ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۶۷-۸ :

 -۶۴۰ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲﻫﺎ ﻭ ﻛﻼﺱﺍﻭﻟﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻧﺠﺒﺮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۲۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۷-۹ :
 -۶۴۱ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲﻫﺎ ﻭ ﻛﻼﺱﺍﻭﻟﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻧﺠﺒﺮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۲۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۷-۹ :
 -۶۴۲ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲﻫﺎ ﻭ ﻛﻼﺱﺍﻭﻟﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻧﺠﺒﺮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۲۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۷-۹ :
 -۶۴۳ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲﻫﺎ ﻭ ﻛﻼﺱﺍﻭﻟﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻧﺠﺒﺮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۲۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۵۷-۹ :
 -۶۴۴ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﻣﻴﺮﻧﺎ.ﺑﻲ ﺷﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﺎﺯ ﻓﺮﻭﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ۲۲۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۸۵-۳۱-۵ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اداري
۶۵۰

 -۶۴۵ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ /ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎﻱ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۸۵-۲ :
 -۶۴۶ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺗﻲ ﻛﻴﻮﺳﺎﻛﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺷﺎﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷـﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﻲ  -.ﻛـﺮﺝ:
ﻧﺨﺒﮕــﺎﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۵-۳۱-۵ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099
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 ۱۲ -۶۴۷ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۴-۸ :

 -۶۴۸ﺭﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﻏﻴﺒﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۹۰-۶ :
 -۶۴۹ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩﻫﺎ :ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣـﺎ
ﺷﻤﺎ.!...
ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻﻐﺮ ﺍﻧﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳﺮﻩ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۳۹-۹۴-۶ :
 -۶۵۰ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩﻫﺎ :ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣـﺎ
ﺷﻤﺎ.!...
ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻﻐﺮ ﺍﻧﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻳﺮﻩ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۳۹-۹۴-۶ :

 -۶۵۱ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔـﺎﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺷـﻐﻞ( ﻭﻳـﮋﻩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.
ﺣﺴﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣـﺪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۰۱۰-۳ :
ﺣﺴﺎﺑﺪاري
۶۵۷

 -۶۵۲ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺭﺿﺎ ﺯﺍﺭﻉ ،ﻫﺪﻱ ﻛﻴﺎﻓﺮ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ۳۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۷۷-۷ :
 -۶۵۳ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ :ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ،ﻛﻤﻴﺘـﻪ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۴-۶۰-۷ :
 -۶۵۴ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻋﻠــﻲ ﻧﻴﻜﺨــﻮﺍﻩﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻲ ،ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺗــﺪﻭﻳﻦ
ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۸۵-۵۲-۱ :
 -۶۵۵ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ.
ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻣﺎﺗﺰ ،ﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﺁﺳﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻧﻈﺮﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻋﺰﻳـﺰ
ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۹۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۸۵-۱۴-۹ :
 -۶۵۶ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ )ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ .(۱
ﺭﺿﺎ ﻗﺮﻳﺸﻲ ،ﻋﺎﺭﻓﻪ ﻧﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺮﺩ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۷۲-۷ :
 -۶۵۷ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ :ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺁﺭﻳﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۸۵-۱۰-۱ :
 -۶۵۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  :۲۲ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻴـﺎﻥ
ﺩﻭﺭﻩﺍﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎﺩﺁﻭﺭﻧﻬﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۴-۲۹-۴ :

 -۶۵۹ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﻭﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺻﺪﻓﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺳـﭙﻴﻨﻮﺩ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۶۴-۷-۷ :
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 -۶۶۰ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ) :(۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺳﺮﻓﺼـﻞﻫـﺎﻱ ﻛﺘـﺎﺏ
ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ).(۱
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻮﻩﭼﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﻧﻤﺎ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۴-۰۵-۰ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۶۶۱ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ "ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ" ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﮔﻼﺳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺛﻘﻔﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۲۶-۹ :

 -۶۶۲ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ )ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ(.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋﺎﺭﻑ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۳۵-۳ :

 -۶۶۳ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﻭﺍﺭﻥ ﻛﻴﮕﺎﻥ ،ﻣـﺎﺭﻙ.ﺳـﻲ ﮔـﺮﻳﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴـﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ،ﻫﺮﻣـﺰ ﻣﻬﺮﺍﻧـﻲ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۵۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۹-۲۸۰-۰ :

 -۶۶۴ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮﺭﻳﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺩﻣﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺑﺎﺯﺭﮔــﺎﻧﻲ ۸۶ - .ﺹ - .ﭘــﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۳۶۵-۷ :

 -۶۶۵ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺑﺪﻩ :ﻛﺸﻒ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫـﺎ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ
ﻓﺮﺩﻱ.
ﮔﺮﮒ ﺑﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﻳﻦ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۴۸-۵۶-۵ :

 -۶۶۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ.

ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻧﭙﻮﺭﻱ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋـﺪ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۶-۷ :

 -۶۶۷ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ ﻋﺎﻃﻔﻲ "ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ".
ﻣﺎﺭﻙ ﮔﻮﺑﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﻠﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮﭘﻴﺸﻪ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﺭﮔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ،
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪﻣﻮﻳﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۲-۱۷-۵ :
 -۶۶۸ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ.
ﻣﺎﺭﻙ ﻳﺎﺭﻧﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷـﻮﻛﺘﻲﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ ،ﻓﺮﺷـﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ
ﻋﻮﺽﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺶ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۰۹-۳۸-۶ :

 -۶۶۹ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ.
ﻣﻨﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ،ﺑﻬﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦﺯﺍﺩﻩﺑﻠﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﺩﺍﺭﺍﻻﺧـﻼﺹ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۴۰-۲-۱ :

 -۶۷۰ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩﭘﮋﻭﻫﻲ.
ﺍﻳﺮﺝ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺣﻘﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۷-۰۴۲-۱ :

 -۶۷۱ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺳﻮﻻ ،ﺟﺮﻭﻡ ﻛﻮﺗﻮﺭﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ،ﻧﻴﻤﺎ ﺷـﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۳۷۵-۶ :

 -۶۷۲ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ۲۴ :ﺩﺭﺱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ،ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺑﺎﻛﺎﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﭘﻮﺭﺍﻣﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺟﻬﺮﻣـﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺁﻣﻮﺯﮔـﺎﺭ ،ﻛﻤـﺎﻝ ﺑـﺎﻗﺮﻱ -.
ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻓﺮﻧﺎﻡ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۴۴-۳-۸

 -۶۷۳ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ.
ﺳﻴﺪﻩﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﺳﻴﻼﻥ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺧﻮﺍﺟﻪﺋﻴﺎﻥ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺟﻪﺋﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۱-۰۱۶-۸ :

 ۱۲ -۶۷۴ﮔﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪﺍ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۵۸-۶ :

 -۶۷۵ﺭﺍﻩ ﻣﺮﻱ ﻛﻲ :ﺍﺻﻮﻝ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ.
ﻣﺮﻱﻛﻲ ﺍﺵ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻤﺎ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺍﺻـﻐﺮ ﻋﺮﺑﺸـﺎﻫﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻴـﺎﻥ
ﺭﻭﺷﻦ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۸۶-۵-۷ :

 -۶۷۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ.
ﻛﻲ ﺗﻮﺭﻥ ،ﺍﻧﺪﻱ ﭘﻼﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭﺣﻴﺪﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻫﻨﮕﺎﻡ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۱۶۶-۹-۰ :
 -۶۷۷ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺳــﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﻛﻤــﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻳﺴــﻄﺮﻭﻥ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۹-۵۰-۳ :

 -۶۷۸ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮﻱ ﭼﻨـﺪ ﺷﺎﺧﺼـﻪ )ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧـﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ(.
ﺳﻴﺪﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻣﻴﺮﻏﻔﻮﺭﻱ ،ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۵۸۴-۶ :
 -۶۷۹ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ.
ﺭﻧﺪﻱ ﮔﻴﺞ ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﺮﺩﻳﺲ

ﺩﺍﻧــﺶ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺳــﻮﻡ ۱۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۱-۵۱-۶ :

 -۶۸۰ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ :ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻋﻘﻼﻳﻲ.
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻓﺮﻧﺎﻡ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۴۴-۵-۲ :
 -۶۸۱ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ )ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻳﻚ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ(.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ ،ﻣﺎﺭﻙ ﺗﺎﻣﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﺭﺟﺎﻋﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻤﻴـﺪﻱﺯﺍﺩﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺍﺷﻘﺎﻥ ،ﺯﺭﻳﻦﻛﻠﻚ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۲۶-۳۵-۰ :

 -۶۸۲ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﻫﺒﺮﻱ :ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻛﻦ!.
ﻛﺮﻳﺲ ﻭﺍﻳﺪﻧﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺮﮔﻞ ﺍﻭﺯﺍﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻣﻜﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳـﺎﮔﻬﺮ- .
 ۱۶۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۰۴-۲-۲ :

 -۶۸۳ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺷـﮕﺮﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﺮﻭﻥ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ) :(ICEFRﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺜﺎﻝﻫﺎ ﻣﺘﻤﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ  -ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ  COSOﻣﻲ .۲۰۱۳
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﻱ ،ﺳﺘﺎﺭ ﺷﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﻧﻤﺎ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۴-۲۴-۱ :

 -۶۸۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻘﻲ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۸-۰۹-۳ :

 -۶۸۵ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﺎﻛﻴﺎﻭﻟﻲ.
ﺁﻧﺘﻮﻧﻲ ﺟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺻـﺎﺩﻗﻲ  -.ﺁﺑـﺎﺩﺍﻥ :ﭘﺮﺳـﺶ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۷-۹۲-۷ :
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 -۶۸۶ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻩﻧﮕﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻧﭙﻮﺭﻱ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋـﺪ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۱-۲ :

 -۶۸۷ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻣـﺪﻝﻫـﺎ ،ﺗﻜﻨﻴـﻚﻫـﺎ ﻭ
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑﻼﻧﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﺣﻤﺪﻱﺍﻭﻝ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺍﻛﺒـﺮ ﻗـﺪﺭﺩﺍﻥ -.
ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬـﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲-۴۵۸-۰ :
 -۶۸۸ﻣﺸﺘﺮﻱﻣﺪﺍﺭﻱ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺯﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺮﺩ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۳۲-۱ :

 -۶۸۹ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ.
ﺷﺮﻳﻞ ﺳﻨﺪﺑﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍﺩﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺣﺠﺘﻲﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﻭﺍﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۸۰-۰-۴ :

ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۰-۵ :

 -۶۹۳ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ.
ﭘﻞﺩﺑﻠﻴﻮ ﻛﻮﭘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎﻗﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋﺪ۶۶۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۹-۴-۳ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
۶۶۴

 -۶۹۴ﺍﺻﻮﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﻌﻴﻨﻲ ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺟﻬﺎﻥﺑﻴﻦ ،ﺳـﻬﺮﺍﺏ ﻣﻌﻴﻨـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺍﺳـﺘﻮﺍﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻌـﻴﻦ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۶۳۳-۲ :
 -۶۹۵ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﺎﻥ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼـﺎﭖ ۴۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۳۷۸۸-۲ :
ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۶

آﮔﻬﻴﻬﺎي ﺗﺠﺎري و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۶۵۹

 -۶۹۰ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﮋﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺮﺩ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۲۵-۳ :
 -۶۹۱ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻧﻜﺘﻪ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ(.
ﺯﻫﺮﺍ ﺭﻭﺯﻱﺑﻴﺪﮔﻠﻲ ،ﺁﻣﻨﻪ ﺻـﺪﻳﻘﻴﺎﻥﺑﻴـﺪﮔﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ۶۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۲۷-۷ :
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ،ﺳﻮﺧﺘﻬﺎ و ﻣﻮاد واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۲

 -۶۹۲ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ.
ﻃﺎﻫﺮ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻄﻴﻔﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻦﺧﺎﻧﻲﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻗﺎﺋـﺪ ۴۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

 -۶۹۶ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﻛﺎﺷﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺩﻳﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۸-۱۳-۰ :
رﻧﮓ و رﻧﮓزداﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۷

 -۶۹۷ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻧﮕﺮﺯﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ :ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﻨﺮ .۱
ﺭﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱﺷـﻜﻴﺐ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻣﻴﺮﻛﻤـﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳﺴـﻄﺮﻭﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۹-۵۴-۱ :
ﻣﺘﺎﻟﻮرژي
۶۶۹

 -۶۹۸ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﮊﻫﺎ :ﺍﻃﻠﺲ ﺷﻜﻞﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﺒﻮﺭﻱ.
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ﮔﺎﻧﻜﺎ ﺯﻻﺗﻮﻭﺍ ،ﺯﻻﺗﺎﻧﻜﺎ ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻮﻭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺑﻴﻌﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺣﺴﻴﻦﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۵۶۲-۸ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۲-۴ :
اﺑﺰار و آﻻت دﻗﻴﻖ
۶۸۱

ﻓﻠﺰﻛﺎري و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺰي
۶۷۱

 -۶۹۹ﺍﺭﺗﻌﺎﺷــﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫــﺎﻱ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺷــﻴﻨﻜﺎﺭﻱ )ﻭﻳــﮋﻩ ﻣﻘﻄــﻊ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ(.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻓﺴﺮﻱ ،ﺭﺿﺎ ﺟﺎﻫﺪﻱ ،ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﻳﺎﺯﻱ ،ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺟﺎﻧﻘﺮﺑـﺎﻥ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۳۴۴-۰ :

 -۷۰۰ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻄﻮﺡ )ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ(.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻓﺴﺮﻱ ،ﺍﻣﻴﻦ ﺭﻋﻨﺎﻳﻲ ،ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ،ﺍﻣﻴﻦﺭﺿﺎ ﺳﻴﺎﺭﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۹۱۴-۵ :

 -۷۰۴ﮊﻳﺮﻭﺳﻜﻮﭖﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ.
ﺁﺭﻣﻨﻴﺰ ،ﻛﻤﻴﻨﻠـﻲ ،ﺩﻝﺍﻭﻟﻴـﻮ ،ﭘﺎﺳـﺎﺭﻭ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﺠﺎﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ ،ﺭﺿـﻮﺍﻥ ﺭﺣﻴﻤـﻲ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﺘﺤﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۲-۵ :
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي
۶۹۰

 -۷۰۵ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻞﻫﺎ ﺑﺎ .CSiBridge
ﺍﻛﺒﺮ ﺭﺳﻮﻝﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ- .
 ۳۲۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۳۴۷-۹ :
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
۶۹۱

 -۷۰۱ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻱ ﻭ ﺫﻭﺏ ﻓﻠﺰﺍﺕ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻓﺴﺮﻱ ،ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ،ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻴﺮﺍﺯ(.
  ۳۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۹۵۶-۵ :

 -۷۰۶ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻄﺎﺭ ،ﺍﻣﻴﻦ ﻛﺮﻡﭘﻮﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ ۲۰۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۹۱۳-۸ :
ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۶۹۲

 -۷۰۲ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ )ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩﻫـﺎﻱ ﺑـﺎ
ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺰﺯﻱ  -ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ(.
ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺨﺸﻲ ،ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺣﻀﺮﺗﻘﻠﻲﺯﺍﺩ ،ﻧﺒﻲ ﺑﺨﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻜـﺪﺭﺧﺖ ۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۶-۵۲-۷ :

 -۷۰۷ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﻟﻲ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۷۸-۸۲-۲ :
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت

ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي و ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ

۶۹۶

۶۷۶

 -۷۰۳ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺷـﺎﻣﻞ :ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﻭ
ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ....
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ

 -۷۰۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺳﻲ +
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﻜﻤﻞ  +ﺗﺴﺖ.
ﻟﻴﻼ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺷـﺎﻫﻮﺭﺩﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
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A٧

ﺷﺎﺑﮏ:

 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۷۱-۱ :
ﻫﻨﺮﻫﺎ
۷۰۰

 -۷۰۹ﻣﺪﺭﻧﻴﺴﻢ.
ﭘﻴﺘﺮ ﭼﺎﻳﻠﺪﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺭﺿـﺎ ﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۴۸-۳۷-۱ :

۹۶۴-۵۷۹۹-۲۵-۲

 -۷۱۵ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺁﻳﻨﻪﭼﻲ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺁﻫﻨﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺘﻴﻦ ﻗﻠﻢ- .
 ۱۳۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۱-۱۶-۰ :
ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮي
۷۰۷

 ۳۰۰۰ -۷۱۰ﭘﺮﺳــﺶ ﺧــﻮﺍﺹ ﻣــﻮﺍﺩ ،ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻲ ﻭ ﻋﻜﺎﺳــﻲ )ﺑــﺎ ﭘﺎﺳــﺨﻨﺎﻣﻪﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ(.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻓﺴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۱۰۲-۶ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻫﻨﺮ
۷۰۹

 -۷۱۶ﺷﻌﻒ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﻟﻴﺰﺍ ﻫﺸﺎﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻔﺘﻲ ،ﺳﻴﺪﻩﺯﻳﻨـﺐ ﻋﻤﺎﺩﻳـﺎﻥﺭﺿـﻮﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ( ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۵۵۴-۲ :

 -۷۱۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ :ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻧﻜـﺎﺕ ﻣﻬـﻢ
ﺩﺭﺳﻲ  +ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﻜﻤﻞ  +ﺗﺴﺖ.
ﺣﻮﺭﺍ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥﻧﺸﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ۲۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۷۰-۴ :

 -۷۱۱ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﻳـﺬﻩ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ(،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻳﺬﻩ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۵۷۸-۸ :

۷۲۹

 -۷۱۲ﻫﻨﺮ ﻣﺪﺭﻥ.
ﻧﻮﺭﺑﺮﺕ ﻟﻴﻨﺘﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠـﻲ ﺭﺍﻣـﻴﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۶۶۷-۶ :

 -۷۱۸ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﻛﺮﻭﻛﻲ ﻭ ﺍﺳﻜﻴﺲ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻮﻗﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺳﺠﺎﺩﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻗﺎﺳـﻢ ﺩﺭﻭﺩﮔـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻬـﺮ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۷۳-۲۴-۴ :

ﻃﺮح و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ

 -۷۱۳ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ،ﺍﻣﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮ.
ﭼﺎﺭﻟﺰ ﻫﺮﻳﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﺎﺀ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻫﺎﻥ ﻣﻌﻠﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻦﮔـﺎﻩ- .
 ۶۴ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۶۷۸-۶-۲ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي )ﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮ(
۷۱۱

 -۷۱۴ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺳـﻠﻄﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘـﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۷۴۱

 -۷۱۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺨﺼﻴﺖﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺮﻛﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺧﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻠﻬـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۷۳-۲۸-۲ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

A٨

ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ
۷۴۲

ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻧﻘﺎﺷﻲ
۷۵۹

 -۷۲۰ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﭘﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺩﺡ ﺧﺎﻛﺴﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۹۸-۶ :
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

 -۷۲۶ﻧﻘﺎﺷﻲ ﭘﺴﺎﻣﻔﻬﻮﻣﻲ :ﻭﺩﺍﻉ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮔﺮﻫﺎﺭﺩ ﺭﻳﺸﺘﺮ.
ﺟﻴﺴﻦ ﮔﺎﻳﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﺎﺀ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻫﺎﻥ ﻣﻌﻠﻤـﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻦﮔﺎﻩ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۸-۰۲-۷ :

۷۴۵

ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻋﻜﺎﺳﻲ

 -۷۲۱ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﺯﻭﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎﺷﺮﻳﻔﻴﺎﻥﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﻨﻜﺎﺵ ۳۲۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۲۰۴-۰ :
 -۷۲۲ﺍﺻﻮﻝ ﻓﺮﻡ ﻭ ﻃﺮﺡ.
ﻭﺳﻴﻮﺱ ﻭﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﻴﺪﺍﺭﺑﺨﺖ ،ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧـﻲ۳۶۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۵۲۹-۷ :

۷۷۱

 -۷۲۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺗﺪﻳﻦﻣﻮﻏﺎﺭﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥﺭﺍﻭﻧﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺮﺩ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۸-۷۷-۲ :
ﻋﻜﺴﻬﺎ
۷۷۹

 -۷۲۳ﺩﻓﺘﺮ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﺳﺮﻣﺸﻖ.
ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻴـﺎﻥ ۷۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۴۶۲۹-۴ :

 -۷۲۸ﺩﻳﺪﻧﻲﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺩﻛﻮﻩ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺯﻳﺮﺁﺏ :ﻧﻤﺎﺷـﻮﻥ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۹-۱۵-۹ :

 -۷۲۴ﻣﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ،ﭘﻮﻟﻚ ﻭ ﻣﻨﺠﻮﻕﺩﻭﺯ.
ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻣﻤﺘﺎﺯ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺒﺎﺷﻲ ،ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻓﻨـﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۴۷-۴ :

 -۷۲۹ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺍﺷﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﻝ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺭﺣﻤﻦﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺭﺿﺎ ﺟﺎﻭﻳﺪﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ.
  ۶۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۸۹-۳ :
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮان
۷۸۹

ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ
۷۵۱

 -۷۲۵ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﺯﻱ.
ﻧﺮﮔﺲ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻢ ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ۹۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۰۷-۴ :

 -۷۳۰ﺩﺧﺘﺮﻙ ﮊﻭﻟﻴﺪﻩ :ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ ﻭﺯﻳﺮﻱ.
ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ ﻭﺯﻳﺮﻱ ،ﺁﺭﺵ ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۸-۱۳۹-۱ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷۹۱

 -۷۳۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﺭﻳﻚ ﺑﺎﺭﻧﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤـﺪ ﺿـﺎﺑﻄﻲﺟﻬﺮﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19
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ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۵۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۴۳۵-۴۴۴-۳ :
ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳

 -۷۳۲ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺻﻞ :ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺒﻬﻪ )ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍﻫﻴﺎﻥ ﻧﻮﺭ؛ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۷-۲۳-۴ :
ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۳-۵۴-۹

 -۷۳۷ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ :ﺟﻤﻼﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻃﻦﺧﻮﺍﻩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۸۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۶۳-۳ :

 -۷۳۸ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ = ) Happiness roadﺩﻭ ﺯﺑﺎﻧﻪ(.
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻣﺴﺪﺩ ،ﺳﺤﺮ ﻋﻠﻮﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۴۶-۳ :

۷۹۶

 -۷۳۳ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﺗﻠﻤﺎﺍﺱ ﻫﺮﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﺭﺿﺎ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺶ ،ﻋـﺎﺩﻝ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺟﻨـﻮﺏ ۹۰۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۸۱-۵ :
 -۷۳۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﺎﻛﻦ ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻼﻟﻲﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼـﺎﭖ۲۳۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۹۶۵-۵ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ
۸۰۱

 -۷۳۵ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ )ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺩﺭ ﺷـﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳـﻲ( ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺮﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻟﻴﺎﺳﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺻﺒﺢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۴۹۲۰۳-۴-۶ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ

 -۷۳۹ﺩﺭﺱ.
ﺭﻭﻻﻥ ﺑﺎﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﺎﻡ ﻧﻘﺮﻩﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۶۰۶-۷ :
 -۷۴۰ﺳﺨﻦ ﻭ ﺗﺤﻮﻝﺁﻓﺮﻳﻨﻲ :ﮔﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺫﻫﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺍﺧﺘﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۸۲۴-۴ :
 -۷۴۱ﻓﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﺨﻨﻮﺭﻱ.
ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻌﻤﺘﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺁﺭﺵ ﻗﻠﻌﻪﮔﻼﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ،ﻧﮕﺎﻩ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۰۳-۵ :

 -۷۴۲ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻠﻤﺎﺕ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺮ )ﻋﺞ( ۵۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۳۸-۴۲-۶ :

۸۰۸

 -۷۳۶ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻧﻴﺴﺖﻫﺎ :ﺷﻨﺎﺧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪﻩ ﺑـﺎﺭﺕ ،ﭘﻴـﻨﭽﻦ،
ﺑﺎﺭﺗﻠﻤﻪ ،ﺑﺮﺍﺗﻴﮕﺎﻥ....
ﺑﺎﺭﺕ ،ﭘﻴﻨﭽﻦ ،ﺑﺎﺭﺗﻠﻤﻪ ،ﺑﺮﺍﺗﻴﮕﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﻴﺒﻪ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ
 -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۴۳ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻠﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ.
ﻋﻴﺴﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲﺁﺑﺨﻮﺍﺭﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻟﺘﻴﻦ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۲۶-۱ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

B٠

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۲۱-۶

 -۷۴۴ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺳﻨﺠﺎﻗﻚ :ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺩﻭﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﻧﺎ ﺁﻗﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ،ﻧﮕﺎﻩ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۳-۳۰-۳ :

 -۷۵۱ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﻲ.
ﺭﺷﻴﺪ ﺍﺻﻼﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻮﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۱۶-۱۹-۸ :

ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن

 -۷۵۲ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﭼﻬﺎﺭﻡ( ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺍﺩﺑﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۲-۵ :

 ۰/۴۲ﻓﺎ ۸

 -۷۴۵ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۶۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۷-۳ :
 -۷۴۶ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۷-۳ :
 -۷۴۷ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۷۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۳۷-۳ :
 -۷۴۸ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ )ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ(.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۲۲-۳ :

 -۷۵۳ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﭼﻬﺎﺭﻡ( ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺍﺩﺑﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۵۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۲-۵ :

 -۷۵۴ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺧﻮﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻲﮔﻮ(.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻣﻴﺮﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﭘﺮﻧﻮﺵ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ،ﺍﻟﻬـﻪ ﺣﺎﺟﻴﻬـﺎ ،ﺳـﭙﻴﺪﻩ ﺳـﭙﻬﺮﻱ،
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻧﻮﻳـﺪ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻥ ،ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻃﺎﻭﻭﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۸۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۹۷-۵۴-۴ :
 -۷۵۵ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۹-۰ :

ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۷۴۹ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ :ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﺷﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﻛﻠـﻚ ﺯﺭﻳـﻦ۱۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۰۹-۷۱-۰ :
 -۷۵۰ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ )ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۷۵۶ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۹-۰ :
 -۷۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ) (۲ﻭ ﺯﺑـﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ) (۲ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻌﺪﺍﷲ ﺯﺍﺭﻉﻛﺎﺭﻳﺰﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ- .
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 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﻫﺸــﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۲۵-۷ :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎي ادﺑﻲ
 ۰/۸ﻓﺎ ۸

 -۷۵۸ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺻﺪﺭﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۴۶۸-۰ :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
 ۰/۸۳ﻓﺎ ۸

 -۷۵۹ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻃﺎﻫﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۳۱۰-۱۷-۳ :

 -۷۶۰ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﻱ ﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻴﺮﺯﺍﺁﻗﺎﺗﺒﺎﺭ  -.ﻗﻢ :ﺁﺗﺮﻳﺴﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۳-۳۰-۳ :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﺎص )ﻣﺨﺘﻠﻒ (
 ۰/۸۹ﻓﺎ ۸

 -۷۶۱ﺣﺒﻠﻪ ﺭﻭﺩ ،ﺭﻭﺩ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭ :ﺁﺛـﺎﺭ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺍﺑﺘـﺪﺍﻳﻲ )ﺩﻭﺭﻩ( ﺩﺭ ﻃـﺮﺡ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﺣﺒﻠﻪﺭﻭﺩ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻫﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺤﺎﻕﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻧـﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۷۶۲ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ :ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺘﺎﺣﻲ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺠﻢﺍﻓﺸﺎﺭ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪﻩ
ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺯﺭﻳﻦ ﺣﻜﻤـﺖ ۳۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۶۹-۰-۵ :
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۹ﻓﺎ ۸

 -۷۶۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  +ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۷-۵ :
 -۷۶۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  +ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۷-۵ :
 -۷۶۵ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  +ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۷-۵ :
 -۷۶۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  +ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۷-۵ :
 -۷۶۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ  +ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۱۷-۵ :
 -۷۶۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺼﻮﺭ.
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺯﺍﺩ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۴۹-۴ :
 -۷۶۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺼﻮﺭ.
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦﺯﺍﺩ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺴـﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۴۹-۴ :
 -۷۷۰ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺼﻮﺭ.
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺯﺍﺩ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺴﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۴۹-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

B٢

ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص

)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۶۳۹-۲ :

 ۰/۹۳ﻓﺎ ۸

 -۷۷۱ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻦ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﻒﺍﻟﺪﻳﻦ ﺁﺏﺑﺮﻳﻦ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ( ۴۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۱۹۹۹-۲ :

 ۱/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۷۷۲ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔـﺖ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺩﮊﻧﭙﺸـﺖ۴۸۸ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۶۷۵-۶-۰ :

 -۷۷۳ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ :ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺩﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﻗﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ( ۴۳۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۰۸۷-۵ :

 -۷۷۴ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ :ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺩﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﻗﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣـﺪ ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ( ۳۶۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۰۸۸-۲ :
اﺷﻌﺎرﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ
 ۱/۰۵ﻓﺎ ۸

 -۷۷۵ﺍﺣﺮﺍﻡ ﺍﺷﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺣﻪﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫﺎ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۳-۶ :

 -۷۷۶ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻴﺰﺩ :ﻏﺰﻝ ﻣﺮﺛﻴﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺼــﻄﻔﻲ ﻓﺎﻃﻤﻴــﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺑــﻴﻦﺍﻟﻤﻠــﻞ ۱۴۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ

 -۷۷۷ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺷﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺣﻪﻫﺎﻱ ﻭﻻﻳﻲ ﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫﺎ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۱۵-۴ :
 -۷۷۸ﺗﺎﺭﺍﺝ ﺧﺰﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤـﺮﻡ ﻭ ﺻـﻔﺮ )ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ  ۷۲ﺷـﺎﻋﺮ
ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۳۷-۶ :

 -۷۷۹ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﺮﺑﺖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۲-۹ :
 -۷۸۰ﭼﺸﻤﻪﺳﺎﺭ ﺍﺷﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ )ﻧـﺎﺏﺳـﺮﻭﺩﻩﻫـﺎﻱ ۵۰
ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۱۷-۸ :

 -۷۸۱ﺩﺍﻏﺪﺷﺖ ﻻﻟﻪﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ :ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ  ۶۰ﻓﺮﻫﻴﺨﺘـﻪ
ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺁﻳﻴﻨﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۱-۲۰-۹ :

 -۷۸۲ﺩﺍﻏﺴﺘﺎﻥ ﻋﻄـﺶ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﻌﺮ ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷـﻮﺭﺍﻳﻲ :ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ  ۷۲ﺷـﺎﻋﺮ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻌﺮ ﺁﻳﻴﻨﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۱-۱۹-۳ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19
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 -۷۸۳ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻛﺮﺑﻼ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ  ۷۲ﺷﺎﻋﺮ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۱-۱۸-۶ :

 -۷۸۴ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ )ﻉ( ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﺪﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۹۵-۵۳-۹ :

 -۷۸۵ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺧﻮﻧﻴﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﻱ ﺷـﻌﺮ ﺩﺭ ﻣـﺪﺍﻳﺢ ﻭ ﻣﺮﺍﺛـﻲ ﺁﺋﻴﻨـﻪﻱ ﺗﻤـﺎﻡ ﻧﻤـﺎﻱ
ﺭﺳﻮﻝﺍﷲ )ﺹ( ،ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ )ﻉ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۴۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۴-۳ :

 -۷۸۶ﺷﻜﻮﻓﻪﻱ ﺧﻮﻧﻴﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﻌﺮ ﺩﺭ ﻣـﺪﺍﻳﺢ ﻭ ﻣﺮﺍﺛـﻲ ﺑـﺎﺏﺍﻟﺤـﻮﺍﺋﺞ ﺣﻀـﺮﺕ
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ )ﻉ( )ﻧﺎﺏﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ  ۶۰ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۵-۰ :

 -۷۸۷ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻛﺮﺑﻼ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷـﻮﺭﺍﻳﻲ )ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﺼـﺖ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭ
ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺁﺋﻴﻨﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۷-۴ :
 -۷۸۸ﺻﺪ ﺻﺪﻑ ﺩﺭ ﺍﺷﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ )ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ ۸۰
ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۳۹-۰ :

 -۷۸۹ﺻﺪ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ﻧﺎﻟﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﻧﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ  ۴۵ﺷﺎﻋﺮ

ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺋﻴﻨﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۱-۲۱-۶ :

 -۷۹۰ﻋﺸﻴﺮﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ )ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ  ۶۰ﺷـﺎﻋﺮ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۲۱-۲۳-۰ :

 -۷۹۱ﻏﺮﺑﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﻮﺭ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ ﻧﺎﺏ ﺳـﺮﻭﺩﻩﻫـﺎﻱ
 ۸۴ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۰-۵ :
 -۷۹۲ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻣﺎﺗﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ )ﺳﻮﮒﺳـﺮﻭﺩﻩﻫـﺎﻱ
 ۷۲ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۳۵-۲ :

 -۷۹۳ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﻄﺶ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۶-۷ :

 -۷۹۴ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺩﺷﺖ ﻧﻴﻨﻮﺍ :ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺣﻪﻫـﺎﻱ
ﺯﻧﺠﻴﺮﺯﻧﻲ ﻭ ﻣﺮﺛﻴﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺭﻓﻴﻊﺯﺍﺩﻩﻓﻴﺮﻭﺯﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۸۴ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۴۳-۲ :

 -۷۹۵ﻣﺎﺗﻢ ﻻﻟﻪﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪﻱ ﺟﺎﻧﺴـﻮﺯ ﻣﺤـﺮﻡ ﻭ ﺻـﻔﺮ )ﺍﺛـﺮﻱ ﺍﺯ ۶۰
ﺷﺎﻋﺮ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۱-۲ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5
 ۱/۲۲ﻓﺎ ۸

 -۷۹۶ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻮﺯﺍﻥ :ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ )ﻧﺎﺏﺳـﺮﻭﺩﻩﻫـﺎﻱ  ۸۴ﺷـﺎﻋﺮ ﺣـﻮﺯﻩ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۴۹-۹ :
 -۷۹۷ﻧﻲﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻨﻮﺍ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ )ﻧـﺎﺏﺳـﺮﻭﺩﻩﻫـﺎﻱ  ۷۲ﺷـﺎﻋﺮ
ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۳۹-۰ :

 -۸۰۲ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺭﺣﻴﻤﻲﺁﺭﺩﻛﭙﺎﻥ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۹۲-۸ :
 -۸۰۳ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺻﺪﻭﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۵۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۹۰-۱ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6

 -۷۹۸ﻫﻢﻧﻮﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﻨﻮﺍ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ )ﻧﺎﺏﺳـﺮﻭﺩﻩﻫـﺎﻱ  ۸۴ﺷـﺎﻋﺮ
ﺣﻮﺯﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۲۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۳۸-۳ :

 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۸۰۴ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻧﺎﻣﻪ.
ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۱-۰۷-۶ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 4
 ۱/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۷۹۹ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۳۹-۶-۳ :

 -۸۰۰ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﭼﻴﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۳۹-۳-۲ :

 -۸۰۱ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺭﺥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۳۹-۴-۹ :

 -۸۰۵ﺍﻗﺒﺎﻟﻨﺎﻣﻪ.
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۱-۰۶-۹ :

 -۸۰۶ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻠﻮﻙ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﻴﺒﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻄﺎﺭ.
ﺳﻴﺪﻩﺭﻗﻴﻪ ﻗﺮﻳﺸﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺧﻮﻱ :ﺷﻌﺮ ﺳـﭙﻴﺪ ۷۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۴-۰۸-۴ :
 -۸۰۷ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﻴﺎﺱﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈـﺎﻣﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻢ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۹-۰۶-۴ :

 -۸۰۸ﺩﻭﺑﻴﺘﻴﻬﺎﻱ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﻭﺣﻴﺪ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩﻱ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19



ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۰-۴ :

 -۸۰۹ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻌﺰﻱ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻣﻴﺮﻣﻌﺰﻱ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﻋﺒـﺎﺱ ﻳـﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ
ﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۷۹-۴۶-۱ :

 -۸۱۰ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ.
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۱-۱۰-۶ :

 -۸۱۱ﻣﺨﺰﻥﺍﻻﺳﺮﺍﺭ.
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺑﻦﻳﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۱-۱۱-۳ :
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 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۸۱۲ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺼﻠﺢﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻢ۲۲۶ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۳۴-۷-۸ :
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 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۸۱۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺧﻄـﺎﻁ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﭘﻮﻳـﺎﻣﻨﺶ؛ ﻣـﺬﻫﺐ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﻫﻨﺮﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻠﻴﺎ ۵۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۴-۱۷-۷ :

 -۸۱۶ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻨﺮﻱﻭﻳﻠﺒﺮ ﻓﻮﺭﺱﻛﻼﺭﻙ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﭘﻮﻳــﺎﻣﻨﺶ؛ ﻣــﺬﻫﺐ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻫﻨــﺮﻭﺭ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻫﻠﻴــﺎ ۸۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۴-۱۸-۴ :
 -۸۱۷ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﺵ ﻛﻼﻡ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ ﻏﻨﻲ.
ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺗﻤﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺰﺍﺩﻱﺍﻧﺪﻭﻫﺠﺮﺩﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲﺗﺎﺵ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺤﺒﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮﺳﻤﻦ۵۴۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۹۸-۶۴-۴ :
 -۸۱۸ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ ﻣﻐﺮﺑﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦﺑﻦ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ؛ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﺯ ﻧﻮﺫﺭﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۷۹-۵۵-۳ :

 -۸۱۳ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻌﺪﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻄﻌﺎﺕ ،ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺟﻴﻌﺎﺕ ،ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ ﻭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ.
ﻣﺼﻠﺢﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻌﺪﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱﺍﺭﺳـﻨﺠﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺮﻭﺱ
ﺻﺪﻭﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ۴۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۲۳۴-۲ :

 -۸۱۹ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺪﻳﻪ ﺣﺎﻓﻆ :ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻝ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﻣﺸﻜﻞ
ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ
....
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻄﺎﺭﻱﻛﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﻴﻼ
ﻋﻄــﺎﺭﻱ ،ﻫﺪﻳــﻪ ﻋﻄــﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺳــﻴﻢ ۷۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۳۵۱-۳۸-۴ :

 -۸۱۴ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﺨﻦ :ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻛﺮﻳﻤﻲﻛﻮﭼﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۷-۶۵-۰ :

 -۸۲۰ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺣﺎﻓﻆ.
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﮔﺮﮔﻴﻦﭘﻮﺭ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۸۴-۵ :
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 -۸۲۱ﻟﻌﻞ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣـﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۶۵-۷ :
 -۸۲۲ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻻﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﮔﻠﺸﻦ ﺭﺍﺯ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻳﺤﻴﻲ ﻻﻫﻴﺠﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺮﺯﮔﺮ ،ﻋﻔﺖ ﻛﺮﺑﺎﺳـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻓﺮﻧـﺎﺯ
ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻭﺍﺭ ۹۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۴۵۹-۸ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 10و 11
 ۱/۴ﻓﺎ ۸

 -۸۲۳ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ.
ﻛﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﺸﻲﺑﺎﻓﻘﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕﺎﻩ- .
 ۵۲۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۰۲۱-۳ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 12و 13

 ۱/۶ﻓﺎ ۸

 -۸۲۷ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﺎﻳﺰ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﻭﺷﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺍﻭ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺎﻳﺰ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻬﺮﻭﺵ ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ- .
 ۲۶۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۰۰۵-۸ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۸۲۸ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ۱۰۱ :ﺷﻌﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻧﻮﭘﺮﺩﺍﺯ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺯﻧـﺪﮔﻲﻧﺎﻣـﻪﻱ
ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺻـﻤﺪ ﻣﻬﻤـﺎﻥﺩﻭﺳـﺖ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۴۵-۲۱-۷ :

 -۸۲۹ﺁﻭﺍﻱ ﺁﺑﺎﺩﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎﺕ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۸۳-۸ :

 ۱/۵ﻓﺎ ۸

 -۸۲۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺻﺒﺎﺣﻲ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ )ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺩﺑﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺻﺒﺎﺣﻲﺑﻴﺪﮔﻠﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱﺁﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣـﺎ۴۱۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۳۹۶-۲ :

 -۸۳۰ﺁﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻠﺢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻭﺟﻴﻪﺍﻟﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۵۶-۵ :

 -۸۲۵ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻗﺎﺁﻧﻲ ﺷﻴﺮﻭﺍﺯﻱ :ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺼﻴﺪﻩ ،ﻏﺰﻝ ،ﻗﻄﻌﻪ ،ﺭﺑـﺎﻋﻲ ،ﻣﺴـﻤﻂ،
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺁﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻗﺎﺁﻧﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﻋﺒـﺎﺱ ﻳـﺰﺩﻱ ،ﻓﺮﻫـﺎﺩ ﻳـﺰﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۷۹-۴۴-۷ :

 -۸۳۱ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﮔﻪ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۵۰-۸ :

 -۸۲۶ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺑﻴﺪﻝ ﺩﻫﻠﻮﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻴﺪﻝﺩﻫﻠﻮﻱ؛ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻳـﺰﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۷۹-۵۴-۶ :

 -۸۳۲ﺍﺳﺐ ﭼﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ؟.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺑﺎﺏ ﻣﺤﺐ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۱۸-۹ :
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 -۸۳۳ﺍﺷﻚ ﺍﻧﺎﺭ )ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻢ( :ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ).(۱۳۹۲
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺫﺑﻴﺢﺍﷲ ﺫﺑﻴﺤﻲ  -.ﺯﻳﺮﺁﺏ :ﻧﻤﺎﺷﻮﻥ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۹-۳۳-۳ :

 -۸۳۴ﺍﺻﺮﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۰۱-۱ :

 -۸۳۵ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺯﺍ ﺟﻤﺎﻟﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۳۴-۹ :

 -۸۳۶ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻃﻦﺧﻮﺍﻩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۴۵-۹ :

 -۸۳۷ﺑﻪ ﺧﻂ ﻛﻮﻓﻲ ﻧﻨﻮﻳﺲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﭘﺮﺳﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻗﻠﻴﻤﺎ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۱۶-۱-۷ :

 -۸۳۸ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺫﻫﻦ ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮ.
ﺳﺤﺮ ﺁﺫﺭﻭﺵ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺒﻼﻥ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۲۵-۶ :
 -۸۳۹ﭘﻴﺸﺂﻣﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻬﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻤﺎﮊ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۵-۸۲-۷ :

 -۸۴۰ﭘﻴﺸﺂﻣﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻬﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻤﺎﮊ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۸۵-۸۲-۷ :
 -۸۴۱ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻲﺑﺮﻡ ،ﺳﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻠﻤﺎﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻤﺎﮊ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۰۱-۱۲-۴ :

 -۸۴۲ﺗﺪﺍﻋﻲ ﻣﻌﻜﻮﺱ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۳۸-۷ :

 -۸۴۳ﺗﻮ ﺑﻲﺩﻟﻴﻞ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺧﺮﺗﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۸۵-۱ :

 -۸۴۴ﺟﺎﺩﻩﻱ ﺁﻭﻳﺸﻦ :ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ ).(۹۱ - ۹۰
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۳-۱۴-۳ :
 -۸۴۵ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ :ﺷﻌﺮﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻛﺘﺎﺏ )ﺳﺮﺍﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ(.
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻣﻌﻤﺎﺭ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۳۰-۱ :

 -۸۴۶ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻧﻘـﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﻌﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺣﻜـﻴﻢ
ﻧﺰﺍﺭﻱﻗﻬﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﻛﻠﺜﻮﻡ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲﺟﻮﻳﺒـﺎﺭﻱ  -.ﺑﻴﺮﺟﻨـﺪ:
ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺧﺖ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶۳-۷-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099
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 -۸۴۷ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ،ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﺮﻡ ،ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻳﺎﻭﺭ ﻣﻬﺪﻱﭘﻮﺭ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۵۳-۰ :

 -۸۵۴ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺟﻮﺍﻧﺒﺨﺶ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۴۵-۵ :

 -۸۴۸ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﺳﺘﻲ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﻴﻨﺶ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۱-۲۲-۶ :

 -۸۵۵ﺩﺭﻳﭽﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﻴﺎﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣـﺮﺩﻡ- .
 ۷۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۲۱۴-۵ :

 -۸۴۹ﺣﺮﻑﻫﺎﻱ ﻧﺸﺴﺘﻪ.
ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻳﺎﻥ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۵۰-۹ :

 -۸۵۰ﺣﻮﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪﻱ ﺁﺗﺶ ،ﺁﺏ ،ﺑﺎﺩ ،ﺧﺎﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻴﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۴۶-۲ :

 -۸۵۱ﺧﺎﻧﻪﺯﺍﺩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮﺭﻱ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۷۹-۰ :

 -۸۵۶ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺿﺎ ﺷﻨﻄﻴﺎ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۹۰-۵ :

 -۸۵۷ﺩﻭﺑﻴﺘﻲﻫﺎﻱ ﻓﺎﻳﺰ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺎﻳﺰ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻡ ۱۲۰ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۷-۰۹۹-۹ :

 -۸۵۸ﺩﻳﺪﻱ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻬﺴﺎ ﺧﺎﻧﻤﻴﺎﻥ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۹۴-۳ :

 -۸۵۲ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻼﻝﺑﻬﻨﻘﻲ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻣﺠﺪ ۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۸-۰۲-۷ :

 -۸۵۹ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻋﻈﻢﺍﷲ ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ﮔﻮﺭﻛﺎﻧﻲ )ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﺗﺮﻛﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻋﻈﻢﺍﷲ ﺍﻣﻴﺮﺗﻴﻤﻮﺭﻱﮔﻮﺭﻛﺎﻧﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻮﺽﺍﻟﻪ ﺻﻔﺮﻱﻛﺸﻜﻮﻟﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ:
ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۰۷۱-۷-۶ :

 -۸۵۳ﺩﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻟﻬﺮﺍﺳﺐ ﺯﻧﮕﻨﻪ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۷۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۳-۱۳-۶ :

 -۸۶۰ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻲ ﻣﺤﺼﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻬﻲﻣﺤﺼﻞ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺍﺩﻳﺐ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۲-۹۹-۹ :
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 -۸۶۱ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ :ﻛﺸﺘﺰﺍﺭ ﺍﺩﻳﺒﺎﻥ .۱
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،ﻫﺪﺍﻳﺖﺍﻟﻪ ﻣﻘﺼـﻮﺩﻱ -.
ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۷-۹۵-۷ :

 -۸۶۸ﺭﮔﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﺠﺎﺩ ﻓﺮﻫﻤﻨـﺪ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۳۵-۷ :

 -۸۶۲ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱﻗﺎﻟﻴﻨﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۶۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۹۵-۹ :

 -۸۶۹ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺁﮊﺩﻩ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۴۱-۷ :

 -۸۶۳ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺳﻮﺭﻳﻨﻲ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥﺍﻟﻌﺮﻓﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺳﻮﺭﻳﻨﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺋﻮﻑ ﺗﻮﻛﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗـﻮﻛﻠﻲ۱۸۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۱-۰۸-۹ :

 -۸۷۰ﺳﺮﺑﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻩ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻭﮊﻧﺪ  -.ﻧﻮﺷﻬﺮ :ﺁﻭﺍﻱ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۴۹-۴-۸ :

 -۸۶۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻢ ۴۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۸-۷-۹ :
 -۸۶۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻳﺎﺭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧـﻮﺭﻭﺯﻱ ﻗـﺎﻟﻴﻨﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۶۰-۷ :

 -۸۶۶ﺭﺩ ﭘﺎﻱ ﺧﻴﺎﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻛﻨﻜـﺎﺵ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۶-۱۸۵-۲ :

 -۸۶۷ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ ﺭﻭﻱ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻠﻴﻞ ﺍﻟﻴﺎﺳﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۳-۳۹-۶ :

 -۸۷۱ﺳﺮﻭﺩ ﺧﺎﻙ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﻋﺎﺩﻝ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺪﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﺤﺎﻕ ۱۴۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۷-۹۶-۸ :
 -۸۷۲ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕـﺎﻩ ۱۳۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۱۲۱-۰ :

 -۸۷۳ﻃﻠﻮﻉ ﺑﻲﭘﺎﻳﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﻨﻴﻪﺑﺮﺍﺯﺟﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﺳﻼﻡ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۷-۰۹۵-۱ :

 -۸۷۴ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺩﻳﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۵۱-۶ :
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 -۸۷۵ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺩﺭﻳﺎ ﺁﺭﻳﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺧﻮﺍﻥﺗﻮﻛﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﻇﻬﻮﺭ ۱۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۸۷۶ﻓﺮﺍﺳﻮﻱ ﻫﺮ ﺩﺭﺩ ﺭﺍﺯﻳﺴﺖ :ﭼﻜﻴﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ :ﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻼﻥ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۸-۲۱-۸ :

 -۸۷۷ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺳﻜﻮﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺳﻠﻄﺎﻥﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۸-۲۱۵-۲ :

 -۸۷۸ﻛﻠﻮﺭ :ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺣﺎﺟﻲﭘﻮﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺣﺎﺟﻲﭘﻮﺭ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺮﻳﺎﺩ ﭘﻮﺭﻓﺮﻳﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺎﺱ ﺑـﺎﻭﺭﻱ  -.ﺍﻫـﻮﺍﺯ:
ﺳﻴﺐ ﻛﺎﻝ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۱۹-۸-۴ :

 -۸۷۹ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺍ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺳﺒﺰﻱ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۶۶-۰ :

 -۸۸۰ﮔﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺩﻡ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎﺯ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۳۷-۰ :

 -۸۸۱ﮔﺮﮒﻫﺎ ﻭ ﻻﺟﻮﺭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻭﻍ ﺭﺧﺸﺎ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۶۷-۷ :

 -۸۸۲ﻣﺎﺩﺭﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎﻳﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۶۵-۳ :

 -۸۸۳ﻣﺎﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﻣﻨﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۸-۱۴۵-۲ :

 -۸۸۴ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴـﺪﻩ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۸-۱۴۶-۹ :
 -۸۸۵ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ).(۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۳-۶۴-۸ :

 -۸۸۶ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺭﺵ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻼﺏ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۱۷-۲ :

 -۸۸۷ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻡ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۷۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۱۷-۲ :

 -۸۸۸ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺼﺤﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۳-۳۴-۱ :
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 -۸۸۹ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻣـﺪﺭﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺳـﺘﺎﻥ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۷-۰۱۷-۶ :

 -۸۹۰ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻦ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻭﻧﻮﺷﻪ ﺍﻧﺪﺭﺧﻮﺭ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۴۳-۱ :

 -۸۹۱ﻫﺮﺯ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺯﻫﺮﻩ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۴۴-۸ :
 -۸۹۲ﻫﺸﺖ ﻛﺘﺎﺏ :ﻣﺮﮒ ﺭﻧﮓ ،ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﺏﻫﺎ ،ﺁﻭﺍﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ،ﺷـﺮﻕ ﺍﻧـﺪﻭﻩ ،ﺻـﺪﺍﻱ
ﭘﺎﻱ ﺁﺏ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ ،ﻣﺎﻫﻴﭻ ،ﻣﺎﻧﮕﺎﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﭘﺪﻳـﺪﻩ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۹-۷-۶ :

 -۸۹۳ﻭﺍﮊﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮﺍﻝ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎﺷﺎ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۴۰-۰ :

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۸۹۶ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ :ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ.
ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﻣﺮ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۴۴-۱۲-۳ :

 -۸۹۷ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ :ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ.
ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﻣﺮ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۴۴-۲۲-۲ :

 -۸۹۸ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﻱ ﺩﺭﻭﻥ.
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻛﺒﺎﺭﻓﺮﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺮﺍﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻟﺘﻴﻦ ۵۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۲۲-۳ :
اﻗﺴﺎم ﺧﺎص داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳/۰۸ﻓﺎ ۸

 -۸۹۹ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺒﺎﺳﻲ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۷۹-۸۸-۸ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۸۹۴ﻭ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﺷﻨﻪﻱ ﺁﺷﻴﻠﻢ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۸۱-۳ :

 -۹۰۰ﺁﺩﻣﻚ ﻗﺮﻣﺰ.
ﻧﻴﻜﻮ ﺧﺎﻛﭙﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۱۹۲-۸-۵ :

 -۸۹۵ﻳﻚ ﺷﻌﺮ ﻓﻮﺭﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﻧﺎﺭ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۵۲-۵-۴ :

 -۹۰۱ﺍﻳﺎﺯ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥﻛﺶ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ....
ﺍﻣﺮﺍﷲ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ،ﺗﺨـﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۷۳-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٧٢

ﺷﺎﺑﮏ:
 -۹۰۲ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻣﺰ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﻴﻨﺶ ﺁﺯﺍﺩﮔـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۱-۰۲-۸ :

۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۴۴۶-۶

 -۹۰۹ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﺎﺭﺳﻪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺩﻻﻭﺭﻱ  -.ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ :ﭘﺮﺳﺶ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۶۵-۰۴۷-۴ :

 -۹۰۳ﺑﻪ ﻛﺪﺍﻣﻴﻦ ﮔﻨﺎﻩ :ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺧـﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﻝﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ
ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ )ﻍ.ﺍ .ﻏﺒﺎﺭ(.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻓﺮﻧـﺎﻡ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۴۴-۲-۱ :

 -۹۱۰ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻗﻠﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺩﺍﺭﺍﻻﺧﻼﺹ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۸۵-۴-۰ :

 -۹۰۴ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ.
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﻤﺎﻥ ۶۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۷-۱۰۱-۶ :

 -۹۱۱ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﺒﻴﺚ.
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻗﻮﺭﭼﻲ  -.ﮔﺮﮔـﺎﻥ :ﻧﺎﺭﻧﺠﺴـﺘﺎﻥ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۲۲۵-۸-۲ :

 -۹۰۵ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ  -ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۷۵-۷ :

 -۹۰۶ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺥ.
ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻴﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﻭﺯﺑـﻪ ﺭﺍﺩﻣـﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺸـﻤﻪ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۳۷-۴ :

 -۹۰۷ﺟﺮﺍﺕ ﻋﺎﺷﻘﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﻘﺪﺳﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺧﺮﺩ ﭘﺎﻙ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۷۷-۲-۹ :
 -۹۰۸ﺟﻨﮓ ﻭ ﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻳﺶ :ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺟﺎﻭﻳﺪﻣﻮﺳـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ )ﺳـﺮﻭﺵ( ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۹۱۲ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﺎﻥ ﺩﺭﻩ ﻗﺮﻩﺳﻮ.
ﻋﻠــﻲﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻓﻐــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕــﺎﻩ ۸۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۵۸۴-۳ :

 -۹۱۳ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ.
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱۴-۵-۲ :

 -۹۱۴ﺷﻬﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ :ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۹۷-۹ :

 -۹۱۵ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﻦ.
ﻣﻬﻮﺵ ﺗﻮﻛﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻧﺎ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۴-۷۲-۵ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

٧٣

 -۹۱۶ﻗﺼﻪﻱ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ.
ﺗﻜﻴﻦ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻛﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۷۳-۰-۶ :

 -۹۱۷ﻛﻬﻦ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻥ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ)ﻓﺮﺍﺯ( ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣـﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۶۸-۸ :

 -۹۱۸ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻩ ﻛﺒﺮﻱ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻻﻫﻮﺕ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۲-۴۲-۷ :

 -۹۲۳ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻱ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﻦ.
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺭﻫﻨﻤﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺧﺮﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕـﺎﻩ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۸۰-۹ :

 -۹۲۴ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺭﻛﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۰۳-۹ :

 -۹۲۵ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺪﻩ.
ﻣﺎﻫﺮﺥ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦﭘﻮﺭ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۷۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۱۹-۶ :

 -۹۱۹ﻻﻝ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺮﻱ.
ﺁﺭﻣﻴﻦ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻃﻨﻲ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۷۰-۷ :

 -۹۲۶ﻣﺸﻖ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ.
ﺍﻟﻨﺎﺯ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪﺭﺳـﻜﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺷـﻬﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۸-۱۲۷-۸ :

 -۹۲۰ﻟﻴﺘﻴﻮﻡ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ.
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺭﻳﺎﺣﻲ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤـﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۶۲-۲ :

 -۹۲۷ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺷﻚﻫﺎ :ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻗﻠﻢﻫﺎ ،ﻗﻠﺐﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﻚﻫﺎ.
ﺟﻤﺸـﻴﺪ ﻗﺸـﻨﮓ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻬـﺮ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤـﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۹-۱۸۹-۴ :

 -۹۲۱ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻣﺠﺪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۸-۰۱-۰ :
 -۹۲۲ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎﻱ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﻦ.
ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺭﻫﻨﻤﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺧﺮﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﮕـﺎﻩ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۸۰-۹ :

 -۹۲۸ﻣﻦ ﮊﺍﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻮﻋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﻩ ﺍﺣﺪﻳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۷۱۱-۲ :
 -۹۲۹ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻛﻌﺒﻪ.
ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻛﺎﻇﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺴﻌﻲ ۷۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۹۳۰.ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺎﺷﻘﻲ.
ﺗﻜﻴﻦ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺷﺎ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۹۵-۰۶-۲ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٧:

ﺷﻌﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ

 -۹۳۱ﻭﺍﻗﻌﻪﻱ ﺳﺎﻝ .۲۱۹۰
ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻗﺮﻳﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻄﺎﺋﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۳۷-۳۳-۵ :

 -۹۳۲ﻭﻗﺘﻲ ﺧﺪﺍ ﻣﻲﻧﻮﺍﺯﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۸۶۸-۵ :
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۴/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۹۳۳ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻴﺦﺍﻻﺳﻼﻡ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺍﻋﻠﻲ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۸۲-۰۴-۷ :

 -۹۳۴ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻘﺎﻻﺕ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺮ )ﻋﺞ( ۷۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۳۸-۴۳-۳ :

 ۹/۴۱ﻓﺎ ۸

 -۹۳۷ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﺯﻛﻮ :ﺍﺷﻌﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺎﻟﺸﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺼﺮﺕﺍﷲ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏﺗﺎﻟﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۴-۴۶۵-۶ :
داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۳

 -۹۳۸ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺷﺐ.
ﺳﻤﻮﺋﻞﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ ﺁﺩﺍﻣﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻨﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻲ ﺣﺴـﻨﻲﻓـﺮﺩ۱۳۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۰۵-۶ :

 -۹۳۹ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻳﭙﻠﻲ.
ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ ﻫﺎﻱﺍﺳﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻭﻗﻔﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۳۹۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۰۵-۴ :
 -۹۴۰ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺰﻳﺰ.
ﺁﻟﻴﺲ ﻣﺎﻧﺮﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺒﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﻟﻪﭘﺸﺘﻲ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۷-۹۳-۳ :

ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۸/۳۶ﻓﺎ ۸

 -۹۳۵ﻏﺎﺯﻫﺎ ﮔﺎﺯ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻳﻚ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻚ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻜﺎﺭﻣﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۶۶-۱ :
ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۸/۸۶ﻓﺎ ۸

 -۹۳۶ﺩﻟﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ.
ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﺍﻣﻴﺪ ﻓﻴﺾﺍﻟﻬﻲ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ۴۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۱۸-۳۴-۴ :

 -۹۴۱ﻣﺤﺒﻮﺱ.
ﻛﻮﺭﺕ ﻭﻧﻪﮔﺎﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺷـﻴﻌﻪﻋﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺒﺰﺍﻥ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۷-۰۳۴-۸ :

 -۹۴۲ﻧﺨﻮﺩﻱ ﻭ ﻗﻨﺪﻋﺴﻞ.
ﺟﻮﺩﻱ ﺑﻠﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻧﺎﺯ ﻧﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘـﺎﺏﻫـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۱۶۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۵۹-۸ :
 -۹۴۳ﻭ ﻧﻴﭽﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺭﻭﻳﻦ ﻳﺎﻟﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻴﺮﻣﻌـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۴۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۶۱۶-۱ :
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ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

۸۹۴

۸۲۳

 -۹۴۴ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ.
ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺩﻳﻜﻨﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۲-۴۹-۹ :

 -۹۵۰ﺍﻧﻨﻪﻡﻧﻦ ﻣﻦ :ﺳﻴﺮﺍ ﻧﺎﻏﻴﻞﻻﺭ.
ﺳﻮﺳﻦ ﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺿﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۵-۳۷-۷ :

 -۹۴۵ﺭﻭﺑﺎﻩ.
ﺩﻱ.ﺍﭺ .ﻻﺭﻧﺲ ،ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﺭﺍﺩ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﻫﺎﻭﮊﻳﻦ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۵۴-۳-۴ :

 -۹۵۱ﺑﻴﺎﺿﻼﻧﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﺎﭼﻼﺭ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺯﻳﻨﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺪﺩﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﺍﻭﻟﻜـﺮ ۷۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۵۰-۱۱-۲ :

داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۹۴۶ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ.
ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻛﺎﻓﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻋﻠﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۱۳۴-۵ :
ادﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎي ژرﻣﻨﻲ
۸۳۹

 -۹۴۷ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ.
ﻟﻴﺴﻪ ﻧﻮﺭﮔﻮﺁ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎﺯﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۷۷-۱ :

 -۹۴۸ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﺍ )ﻛﻤﺪﻱ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺮﺩﻩ(.
ﺑﻴﻮﺭﻧﺴﺘﻲ ﻳﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮﺭﻧﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻜﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۸۱۰-۵ :
داﺳﺘﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
۸۵۳

 -۹۴۹ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﺼـﻪ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۷۷۶-۲۴-۴ :

 -۹۵۲ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﺎﻇﻢ ﺣﻜﻤﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎﺱﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ،ﻧﮕﺎﻩ ۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۵۷-۸ :

 -۹۵۳ﻋﺸﻘﻴﻨﮓ ﮔﻮﻟﺪﺍﻧﻲ.
ﺣﺎﺟﻲﻣﺮﺍﺩ ﺁﻕ  -.ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎﻭﻭﺱ :ﺍﻳﻞ ﺁﺭﻣﺎﻥ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۸۲-۴۸-۴ :

 -۹۵۴ﻛﻨﺪﻳﻤﻴﻦ ﻧﺎﻏﻴﻠﻲ.
ﺍﺻﻐﺮ ﻫﺎﺩﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۵۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۶۸۰-۳-۰ :

 -۹۵۵ﮔﻮﺯﻳﺎﺷﻲ )) (۲ﺍﺷﻚ ﺩﻳﺪﻩ( :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺣﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ )ﺁﺫﺭﻱ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲﺗﻜﺎﻟﻮ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻓﺮﺳﺎﺭ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۱۹-۴۵-۲ :

 -۹۵۶ﻫﺮ ﺯﻧﻲ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻌﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺮﻙ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ،ﻧﮕـﺎﻩ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۷۳-۸

ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار
۹۵۳

ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺒﺘﻲ و زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ
۸۹۵

 -۹۵۷ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﺮﻭﻳﺎﻥ ﺧﻔﺘﻪ.
ﻳﺎﺳﻮﻧﺎﺭﻱ ﻛﺎﻭﺍﺑﺎﺗﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﻭﻳـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬـﻪ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻣـﻪ،
ﺳــﺒﺰﺍﻥ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻫﻔــﺘﻢ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۱-۹۱-۰ :

 -۹۶۲ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺼﻮﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۲۵-۲۴-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۰۱

 -۹۵۸ﻏﺮﺏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮﺏ ﺷﺪ؟.
ﺟﻴﻤﺰ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺑﻼﻭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣـﺪﺍﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳـﺰﺩﺍﻥﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ )ﺳـﺮﻭﺵ( ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۴۴۱-۱ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
۹۱۰

 -۹۵۹ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ۲۹۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۵۸۹-۲ :
اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،روﺳﻴﻪ ﺷﻮروي
۹۴۷

 -۹۶۰ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺁﻧﺪﺭﻩ ﮔﺮﻭﻣﻴﻜﻮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﻮﺵ ﻏﻼﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۶۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۱۴۲-۱ :

 -۹۶۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺻﻔﻮﻱ )ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ(.
ﭘﻴﺘﺮ ﺟﻜﺴﻮﻥ ،ﻻﺭﻧﺲ ﻻﻛﻬﺎﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻴﻤـﻮﺭ ﻗـﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺘـﺎﺏ۵۶۲ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۷ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۸۶-۸۵-۷ :
ﻛﻮروش ﻛﺒﻴﺮ558 - 529 ،ق.م
۹۵۵/۰۱۵

 -۹۶۴ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻛﺒﻴﺮ )ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﺯﻣﻴﻦ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۴۵-۷۳-۶ :
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ1324 - 1327 ،
۹۵۵/۰۷۵

 -۹۶۵ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﻴﺪﺍﺭ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺷﻜﻮﺭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺁﺭﻣﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۷۷-۴۴-۴ :
 -۹۶۶ﻧﺒﺮﺩ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺼﻴﺮﻱﻃﻴﺒﻲ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۵۸-۴ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻴﻦ
۹۵۱

 -۹۶۱ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻮﻧﮓ ﭼﻴﻨﮓ.
ﺳﻮﻳﻦ ﻫﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳـﻲﺩﻭﺳـﺖ -.
ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ. .
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۳-۰۱۶-۶ :

ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 -۹۶۷ﺻﺨﺮﻩ ﺳﺨﺖ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫـﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘـﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )-۱۳۵۹
.(۱۳۵۷
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﻭﺯﻱ ﻃﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۱۱۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۶۷۰-۶ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

٧٧

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،
۹۵۵/۰۸۳

 -۹۶۸ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻗﺎﺋﻤﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۶۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۴۹-۰۵۵-۲ :

 -۹۶۹ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻢﭘﻮﺭﺍﺯﻏﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ
ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ( ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۱۵-۸ :
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،

 -۹۷۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۳۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۷۱۲-۳ :
 -۹۷۵ﺗﺎﺳﻮﻛﻲ )ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ(.
ﺭﺿﺎ ﻟﻚﺯﺍﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻢ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۲۱۴-۱ :

 -۹۷۶ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﻧﺪ )ﺳﻪ ﺷﺐ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﻧﺪﺭﻭﺩ(.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺷﻴﺪﻧﻴﺎ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻮﺳﻦ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﻨﺎ ﻓﺮﺷـﻴﺪﻧﻴﺎ  -.ﺟﻬـﺮﻡ:
ﺑﻮﻧﻴﺰ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۸۱-۴-۶ :

۹۵۵/۰۸۴

 -۹۷۰ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺑﻚ ﺳﺮﻣﺪﻱ.
ﻟﻴﻼ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺳـﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸـﺎﻥ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۹۸-۷۱-۵ :

 -۹۷۱ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﺐ ﺩﻧﻴﺎ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻭﻃﻦ.
ﻟﻴﻼ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺳـﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸـﺎﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۷-۲۴-۱ :

 -۹۷۲ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺑﻲ.
ﺯﻫﺮﻩ ﺻﺮﺍﻣﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺳـﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸـﺎﻥ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۷-۲۸-۹ :

 -۹۷۳ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺑﻬﺸﺖ  :...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺍﺳﺘﻜﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧـﻮﻳﻦ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۰-۳۰-۵ :

 -۹۷۷ﺷﻬﻮﺩ.
ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻧﻴﻚ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲﻧﻴﺎﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻋﺰﻳﺰﻱﻧﻴـﻚ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۲۱۶-۶ :

 -۹۷۸ﺻﺪﺍﻱ ﺳﺨﻦ ﺩﻭﺳﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺩﺳـﺖﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎ ﻭ ﺧـﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻧﺼﺮﺍﻟﻬﻲ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻧﺼﺮﺍﻟﻬﻲ ﺩﻫﺎﻗﺎﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧﻮﻳﻦ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۰-۳۸-۱ :

 -۹۷۹ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭﻣﻘﺪﻡ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺩﺍﺭﺧﻮﻳﻦ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۰۲-۷۰-۴ :
 -۹۸۰ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺻﺎﻳﺎ :ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۸۰ :ﺳﻮﺍﻝ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ  ۹۲ﺳﻮﺍﻝ ﺗﺴﺘﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺫﺑـﻴﺢﺍﷲ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺩﻭﺱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﺍﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۲۷-۰ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

 -۹۸۱ﮔﻞﻫﺎﻱ ﺳﺮﺥ ،ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﺗﺸﻴﻦ :ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻳﺪﻩﺑﺎﻧﻲ ﻟﺸﻜﺮ  ۸ﺯﺭﻫـﻲ
ﻧﺠﻒ ﺍﺷﺮﻑ ﻭ ﻧﺠﻒﺁﺑﺎﺩ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺭﻭﺡﺍﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺳـﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸـﺎﻥ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۹۸-۰۹-۸ :

 -۹۸۲ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ :ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﺁﺑﺎﺩ.
ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺯﻳﻨﺎﻟﻲ  -.ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ :ﺳـﺎﻭﺍﻻﻥ ﺍﻳﮕﻴـﺪﻟﺮﻱ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۰-۰۲-۲ :

 -۹۸۳ﻧﺒﺮﺩ ﺷﻮﺵ.
ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﭘﻮﺭﻛﺎﻇﻢ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۵۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۷-۲۸-۹ :

 -۹۸۴ﻫﻔﺖ ﺍﻗﻠﻴﻢ :ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺱ( ﺍﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﺗﺎ ﺭﺣﻠﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺟﺎﺋﻲ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺎﺿﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼـﺎﭖ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۸۲۸-۴ :

۹۵۵/۳۲۲

 -۹۸۷ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻗﺎﺟﺎﺭ.
ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺠﻔﻲ ،ﺍﺷـﺮﻑ ﮔﻠﭽـﻴﻦ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﻟﺘـﻴﻦ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۲۵-۴ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺰوﻳﻦ
۹۵۵/۳۴۵

 -۹۸۸ﻧﻴﺎﻕ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻛﺮﻣﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻓﺘﺎﺡﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺁﺯﺭﻡﻧﮋﺍﺩ ،ﺭﻳﺤﺎﻧـﻪ ﻗـﺪﺱ  -.ﻗـﺰﻭﻳﻦ :ﺟﻬـﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺰﻭﻳﻦ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۸۳-۳-۷ :
ﺗﺎرﻳﺦ دزﻓﻮل و دﺷﺖ آزادﮔﺎن
۹۵۵/۵۳۳

 -۹۸۹ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﻴﻞ.
ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺁﻳﻨﻪ ﭼﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺘﻴﻦ ﻗﻠـﻢ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۱-۱۴-۶ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮگ
۹۵۵/۶۳۴

 -۹۸۵ﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﻟﻤﻮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲﻓـﺮ
)ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ(.
ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻓﺎﺭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۲۵-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

 -۹۹۰ﻓﺪﺷــﻜﻮﻳﻪ :ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺴــﻴﺤﺎ ﻭ ﻛﻤــﺎﻻ )ﻣــﻼ ﻣﺴــﻴﺤﺎ )ﻣﺴــﻴﺢﺍﻟــﺪﻳﻦ(
ﻣﺤﻤــﺪﺑﻦﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺪﺷــﻜﻮﻳﻲ ﻓﺴــﺎﻳﻲ ،ﻣﻴﺮﺯﺍﻛﻤــﺎﻝﺍﻟــﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤــﺪﺑﻦﻣﻌــﻴﻦﺍﻟــﺪﻳﻦ
ﻓﺪﺷﻜﻮﻳﻲﻓﺴﺎﻳﻲ(.
ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻓﺮﻧﺎﻡ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۴۴-۱-۴ :

۹۵۵/۱۲

 -۹۸۶ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺸﻨﺪ )ﭘﺸﻨﺪ( ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  -ﻣﺤـﻞ  -ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  -ﻣﺮﺍﺳـﻢ ﺯﻳﺴـﺘﻲ
ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ  -ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﻣﺎﺭ ﺁﺏ  -ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﻱ ﺗﺎﺗﻲ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ۲۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۰۰-۲۴-۸ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
۹۵۵/۶۳۷

 -۹۹۱ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎﻡ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﺯﻣﻴﻦ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ،ﻗﺸـﻘﺎﻳﻲ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۴۵-۲۹-۳ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و ﺑﺤﺮﻋﻤﺎن

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۸۶-۷

۹۵۵/۷۳۵

 -۹۹۲ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ.
ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻛﻴﺎﻧﻲﻫﻔﺖﻟﻨﮓ ،ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺭﺿﺎ ﺭﺍﻩﭼﻤﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭ
ﻛﻮﻫﻲ ،ﺛﻤﺮﻩ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۶-۰۷۷-۰ :

 -۹۹۷ﻗﺸﻘﺎﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺁﻥﻫـﺎ ﺩﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺸﻮﺭ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻜﻴﻤﻲﺧﺮﻡ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۹۰-۴ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻔﻬﺎن
۹۵۵/۹۳۲

 -۹۹۳ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﻴﺦﺻﺮﺍﻑ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺯﻳﻨﻌﻠﻲ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺧﻠﻴﻠﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﮔﻠﺪﺳـﺘﻪ- .
 ۳۲۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۳-۲۸-۶ :

 -۹۹۸ﻗﻮﻡ ﺯﻧﺪ ﻟﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻞ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺻﻴﺎﺩﻟﻚ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۶-۹۶-۶ :
آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي
۹۵۸

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﺋﻴﻦ و اردﺳﺘﺎن
۹۵۵/۹۳۳

 -۹۹۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻳﻴﻦ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﺑﻴﮕﻲﻧﺎﻳﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺮﺯﻭﻕ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻣﻔﺘـﺎﺡ  -.ﻗـﻢ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻋﻈـﻢ
)ﺹ( ۷۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۸-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﻣﻴﺰدج
۹۵۵/۹۴۲

 -۹۹۵ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎﻟﺸـﺘﺮ ،ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﻗﺎﺟﺎﺭ )ﺣﺠـﺎﺭﻱ ﻫـﺎﻱ ﻧﻘﺸـﭙﺮﺍﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﺷـﻲﻫـﺎﻱ ﺩﻳـﻮﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎﻱ ﺍﺣﻤـﺪﺧﺎﻥ ﻭ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺧﺎﻥ(....
ﺣﺴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺁﮊﻧﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ
ﮔﻞﺍﺣﻤﺮ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻓﻼﺡ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﮔﻠﺪﺳـﺘﻪ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۷۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۳-۳۰-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮم ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ
۹۵۵/۹۸۲

 -۹۹۶ﺑﻨﻜﻮﻱ ﺟﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ.
ﺍﷲﺩﺍﺩ ﺑﻬﺮﺍﻣﻴﺎﻥ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۹۹۹ﺳﻠﻮﻙ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻨﮓ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ "ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺳﻔﺮ".
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺁﻝﻣﻮﻻ )ﺭﺍﺷﺪﻱ(  -.ﻗﻢ :ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺶ ۹۶ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۳-۸۲-۸ :
داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۱۰۰۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ.
  ۷۶ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ / ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۰-۱۴-۵ :

 -۱۰۰۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ.
  ۱۰۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۰-۱۶-۹ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٨٠

داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

 -۱۰۰۲ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﺍﺭﻭﻳﻨﮓ ﺭﺍﺑﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﺑﻨﻔﺸــﻪ  ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﻫﺸــﺘﻢ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۷۹۶-۵ :
 -۱۰۰۳ﺍﻗﻠﻴﻢﺷﻨﺎﺳﻲ ﺯﻣﻴﻦ )ﺁﺏ ،ﻫﻮﺍ ،ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺟﻮ(.
ﻭﺭﻧﺮ ﺑﻮﮔﻴﺶ ،ﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﺎﻥ ﺑـﻮﮔﻴﺶ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻛﻤـﺎﻝ ﺑﻬـﺮﻭﺯﻛﻴـﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺮﻭﺱ
ﺻﺪﻭﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺑﺮﻫﺎﺭﺩ ﺭﻳﻤﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۵۸-۷ :
 -۱۰۰۴ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻔﻴﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎ.
ﺩﺍﺭﻟﻴﻦ ﮔﻴﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۴۱-۳ :
 -۱۰۰۵ﺗﻤﺪﻥ ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ :ﮔﺬﺭﻱ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﻥ  ۵۰۰۰ﺳﺎﻟﻪ.
ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻓﻠﻤﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﺭﻥ ﻫﻨﻴﻨﮓ ،ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻛﻠﻴﻤﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ
 ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۷۹۰-۳ :
 -۱۰۰۶ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻨﺘﻮﻥ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ ﭼﻴﺰﻱ ،ﻓﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﺎﺳـﺘﻚ ،ﻛﻴـﺖ ﻻﻱ ،ﻛﺮﻳﺴـﺘﻮﻓﺮ ﻣﻴﻨـﺎﺭﺩ ،ﻧﻴﻨـﺎ
ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ،ﺍﺳﺘﻴﻮ ﭘﺎﺭﻛﺮ ،ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻭﻳﺰﺍﻱ ،ﺩﻭﻣﻴﻨﻚ ﺭﻳﻔﺖ ،ﮊﺍﻥﭘﻴـﺮ ﻭﺭﺩﻩ ،ﻓﻠـﻮﺭﺍﻧﺲ ﻭﺳـﻠﺰ،
ﭘﻴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﺭ ﻭﺳﻠﺰ ،ﺑﺮﻳﻦ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺿﺮﻏﺎﻣﻴﺎﻥ ،ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﺴـﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۰۸-۲ :
 -۱۰۰۷ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻀﺎ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﺑﻴﻨﮕﻬﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۲۱۴-۸ :
 -۱۰۰۸ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﮔﻨﺞ :ﮔﻨﺠﻬﺎﻱ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩ.
ﻧﻮﺭﺑﺮﺕ ﻓﻮﻥ ﻓﺮﺍﻧﻜﻨﺸﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻧـﺶ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺎﻧﻔﺮﺩ ﮔﻮﺗﺮ ،ﭘﻴﺘﺮ ﻛﻼﻭﻛﻪ ،ﺩﻳﺘﺮ ﻣﻮﻟﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،

ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۹۱-۸ :
 ۳۶۵ -۱۰۰۹ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۰۲-۳ :
 -۱۰۱۰ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ،ﺍﻧﺮﮊﻱ.
ﺟﺮﻭﻡ ﻧﺎﺗﻜﻴﻦ ،ﺳﻴﺪﻧﻲ ﮔﻮﻟﻜﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۴۲-۰ :
 -۱۰۱۱ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲﻫﺎ.
ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺗﺎﺭﻧﻮﻭﺳﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀـﺎﻳﻲﻣﺤﻤـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﺩﺍﻧـﺶ؛
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ - .
 ۵۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۰۱-۷ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۱۰۱۲ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﻞﻫﺎﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ! :ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  ۴ﺳﺎﻝ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۱۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۷۳-۶-۴ :
 -۱۰۱۳ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻦ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۱۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۱۷-۵ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۱۰۱۴ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ.
ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۵-۷ :
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٨١

اﺳﻼم
۲۹۷

 -۱۰۱۵ﺁﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۰۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۳-۹ :
 -۱۰۱۶ﺁﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ
ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۳-۹ :
 -۱۰۱۷ﺁﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼـﺖ
ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۲-۲ :
 -۱۰۱۸ﺁﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ
ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۱-۵ :
 -۱۰۱۹ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ "."۱
ﺯﻫﺮﻩ ﺭﻧﺠﺒﺮﻣﻨﺠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ ﻣﺒﻴﻦ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۰۹۶-۳-۰ :

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ
 ۸۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۱۰۲۳ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۱۰۲۴ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﭘﻨﺠﻢ  ۲۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻦ
۳۳۳

 -۱۰۲۵ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺎﻙ )ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ(.
ﻣﺮﺳﺮ ﻣﺎﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺍﻡ ﻭﺣﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۶۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۰۸-۱ :
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ

 -۱۰۲۰ﺗﺮﺑﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﻠﻤﺎ.
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۹۲۵-۸ :
 -۱۰۲۱ﺣﺴﻨﻲ ﻣﻲﺭﻩ ﭘﻬﻨﻪ ﻛﻼ ،ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺝﭘﻮﺭ  -.ﺳـﺎﺭﻱ :ﺷـﻮﻕ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۰۱-۰۸-۴ :
 -۱۰۲۲ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.

۳۷۲

 -۱۰۲۶ﺁﺩﻳﻨﻪ ) ...ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ( ﺷـﺎﻣﻞ :ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻛـﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘـﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ
)ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺁﺏ ،ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ،ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ(.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮﺭ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺪﻳـﺪﻱ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗـﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ-۱۰۲۷.
ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ﻫـﻮﺵ ،ﺳـﻨﺠﺶ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺭﺱ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ....
ﻛﺎﺭﻥ ﻛﻮﺋﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﻱ ،ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺣﺴﺎﻡ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ۳۵۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۵۹-۱ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٨٢

ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۰۲۸ﺍﺯ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭼﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻲ؟ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۸۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۷۴-۵ :
 -۱۰۲۹ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺍﻡﺩﺍﺭ ﺁﺯﻣـﻮﻥﻫـﺎﻱ ﺷﺸـﻢ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﺳﺎ.
ﻟﻮﻻﻭ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺷﻬﻴﺪﻩ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻏﺰﺍﻟﻪ ﺍﻛﺒـﺮﺯﺍﺩﻩ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺣﺠﺖ ﺩﺍﻧﻴﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۰۴-۲ :
 -۱۰۳۰ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﻛﻮﭼﻚ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  -ﻣﺪﻧﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ:
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ....
ﺯﻫﺮﻩ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻳﺨﻲ ،ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﻣﻠـﻚﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻫـﻢ /
 ۴۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۸۰۷-۸ :
 -۱۰۳۱ﺣﻮﺍﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻋﺪﺍﺩ  ۵ﺗﺎ .۹
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۳۵۶-۵ :
 -۱۰۳۲ﺯﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﻟﻮﺣﻪﻫﺎ :ﺗﻤﺮﻳﻨﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۸۵-۱ :

 -۱۰۳۳ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﻛﺮﻡﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻓـﺎﻃﻤﻲ ،ﺳـﻮﺩﺍﺑﻪ ﻣﺤﻤـﺪﺯﺍﺩﻩﺩﻭﮔﺎﻫـﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺑﻬـﺰﺍﺩ
ﺣﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۵۶-۸ :
 -۱۰۳۴ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ :ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۵-۹۶-۴

 -۱۰۳۵ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ :ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۵-۹۶-۴ :

 -۱۰۳۶ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ(.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻘﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗـﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۵-۹۷-۱ :
 -۱۰۳۷ﻛﻮﭼﻚ ،ﺑﺰﺭﮒ ،ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ.
ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻛﺮﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎﻭﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۳۴۵۶-۴-۷ :

 -۱۰۳۸ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻟﻴﻼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺪﻱ ﻧـﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ :ﻋـﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۳-۱۰-۲ :
 -۱۰۳۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎﻱ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﻡ :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﮊﺍﻟﻪ ﺻﺎﺭﻣﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩﺯﻫﺮﺍ ﻓﺎﻃﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ /
 ۴۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۹۳۴-۱ :
 -۱۰۴۰ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۷۹-۰ :
 -۱۰۴۱ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻱ ﻛﻮﭼﻚ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﻼ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ )ﺟﻤﻠﻪﺳﺎﺯﻱ( ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺍﻣﻼ ،ﺟﻤﻠﻪﺳﺎﺯﻱ ،ﺍﻧﺸﺎﺀ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۸۷۸-۸ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

٨٣

ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۳۴-۴ :

 -۱۰۴۲ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﻱ ﻛﻮﭼﻚ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﻼ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ )ﺟﻤﻠﻪﺳﺎﺯﻱ( ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺍﻣﻼ  -ﺟﻤﻠﻪﺳﺎﺯﻱ  -ﺍﻧﺸﺎﺀ  -ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻮﻻﻭ ﻣﺮﺍﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۴۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۲۲-۶ :

 -۱۰۴۹ﻻﻙﭘﺸﺖ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﺶ ﻭ  ۳۰ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﺍﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۲۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۳۳-۷ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

۳۹۸

 ۱ﻓﺎ ۴

 -۱۰۴۳ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﻓﻲ ،ﭘﺴﺮ ﺁﺗﺸﻲ ﻭ  ۴۶ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﺭﺍ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ  ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۳۰-۶ :

 -۱۰۵۰ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۴-۶ :

 -۱۰۴۴ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ  ۳۲ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺁﺫﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ۲۹۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۳۲-۰ :

 -۱۰۵۱ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۴-۶ :

 -۱۰۴۵ﺳﻔﻴﺪﺑﺮﻓﻲ ﻭ  ۳۵ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﭽﻬﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ  ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۲۸-۳ :

" -۱۰۵۲ﺍﻣﻼﻱ ﺳﺒﺰ" ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻔﺒـﺎ )ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕـﺮ( ۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۰۸۷-۶ :

 -۱۰۴۶ﺳﻴﻨﺪﺭﻻ ﻭ ﻛﻔﺶ ﺷﻴﺸﻪﺍﻱ ﻭ  ۴۰ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳـﻮﺩﻩ ﻛﺮﻳﻤـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺘـﻴﻦ ﭘـﺪﺭﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ  ۳۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۲۹-۰ :
 -۱۰۴۷ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۶ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﮔـﺮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۷۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۵۸-۸ :
 -۱۰۴۸ﻛﺘﺮﻱ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ ﻭ  ۳۵ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻏﺮﻳﺐ ﭘـﻮﺭ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ۳۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ

" -۱۰۵۳ﺍﻣﻼﻱ ﺳﺒﺰ" ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻔﺒـﺎ )ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕـﺮ( ۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۰۸۷-۶ :
" -۱۰۵۴ﺍﻣﻼﻱ ﺳﺒﺰ" ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻼﺱ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺘـﺎﺏ ﻛـﺎﺭ
ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﻭﻡ.
ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻔﺒـﺎ )ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕـﺮ( ۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۲۸-۶۵-۴ :
" -۱۰۵۵ﺍﻣﻼﻱ ﺳﺒﺰ" ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻼﺱ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﺘـﺎﺏ ﻛـﺎﺭ
ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﻭﻡ.
ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻔﺒـﺎ )ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕـﺮ( ۷۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۲۸-۶۵-۴ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٨:

 -۱۰۵۶ﺑﺎﻍ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﺭﺣــﻴﻢ ﻛﺮﺑﺎﺳــﻲ ،ﭘﺮﻳﻨــﺎﺯ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻋﺼــﺮ؛ ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣــﺮﻳﻢ ﺍﻛــﺮﺍﺩ  -.ﺗﺒﺮﻳــﺰ:
ﺁﺫﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۰۰-۳ :
 -۱۰۵۷ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻟﻲﻫﺎ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ
ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﺍﺷﺮﻑ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩ ﻃﻴﺒﻪ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﺤﺮ ﺣـﻖﮔـﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۵۹۴-۱ :
 -۱۰۵۸ﺩﻳﻜﺘﻪﻱ ﺷﺐ ﻛﻼﺱ ﺩﻭﻣﻲﻫﺎ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﻭﻡ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﺷﺮﻑ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩﻃﻴﺒﻪ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲﻛﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۴۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۷۳۷-۲ :

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۵-۳ :
 -۱۰۶۳ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۵-۳ :

۱ ۰ ۶ ۴ -First friends ۱ Reader - At the Beach.

ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒــﺮﻱ ،ﺁﺭﺵ ﻗﻨﺒــﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺫﺭﺍﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۶-۹۷-۱ :

۱ ۰ ۶ ۵ -First friends ۲ Reader - A Good picnic.

ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒــﺮﻱ ،ﺁﺭﺵ ﻗﻨﺒــﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺫﺭﺍﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۶-۹۸-۸ :
واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۳

 -۱۰۵۹ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺍﻟﻔﺒﺎ) :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ،ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ،ﺩﺳﺖﻭﺭﺯﻱ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺫﻳﻦﮔﺴﺘﺮ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۳۹-۳ :
 -۱۰۶۰ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺳﺒﺰ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۲۳۳-۷ :

 -۱۰۶۱ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﭘﺮﻭﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺷﻴﺪﻱﺭﺍﺯﻟﻴﻘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻘﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﻟﺘﻴﻦ ۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۱-۳۰-۸ :

 -۱۰۶۶ﻣﺘﻀﺎﺩﻫﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۷-۱ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 -۱۰۶۷ﺍﺷﻜﺎﻝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۶-۴ :
 -۱۰۶۸ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۰-۲ :

ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

 -۱۰۶۲ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.

 -۱۰۶۹ﺑﺪﻥ ﻣﻦ.
ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻢﻟﻮ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۲-۶

 -۱۰۷۰ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۸۲-۰ :

 -۱۰۷۱ﺣﺸﺮﺍﺕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۸۱-۳ :
 -۱۰۷۲ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺟﻨﮕﻞ.
ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۱-۹ :

 -۱۰۷۳ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺰﺭﻋﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۸-۴ :
 -۱۰۷۴ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺰﺭﻋﻪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۱۸-۹ :
 -۱۰۷۵ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ.
ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻢﻟﻮ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۳-۳ :

 -۱۰۷۶ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۹-۱ :
 -۱۰۷۷ﺷﻬﺮ ﻣﺎ.
ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻗﺎﺳﻢﻟﻮ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۲۴-۰ :

 -۱۰۷۸ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﻗﺮﻱ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺎﻓﻲ  -.ﻗـﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳـﺎ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۴ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۶۶-۰ :
۱ ۰ ۷ ۹ -Fun with English A.

ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻓﺮﻧﻮ ،ﻧﺴﻴﻢ ﺷﻨﮕﺮﻑﻓﺎﻡ ،ﺳﺤﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺭﺷـﺘﭽﻲ ،ﻣﻴﺘـﺮﺍ
ﺧﻮﺑﻴﺎﺭ ،ﺳﻬﻴﻼ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻏﻔﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺩﺍﺋﻢﻳﺎﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۴۵۴۸-۵-۶ :
۱ ۰ ۸ ۰ -Hi ۵ !: supplementary book.

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﻨﺒﺮﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۷-۰۴۱-۴ :

۱ ۰ ۸ ۱ -Hip hip hooray! ۱ : Readers book (level ۱ ).

 -. Melanie Williamsﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.۱ ۰ ۸ ۲ -Jolly phonics: activity book ۶ .

Sara Wernham, Sue Lioyd؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ -. Lib Stephen :ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۳۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.۱ ۰ ۸ ۳ -Jolly phonics: activity book ۷ .
Lib Stephen .-؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮSara Wernham, Sue Lioyd :

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۳۴ - .ﺹ- .
My Englishﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ-۱۰۸۴.
book.
ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻲﻗﻠﻢ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸـﻖ.
  ۴۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۳۱۵-۱۱-۶ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۱۰۸۵ﺁﺩﻣﻴﺎﻥ.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺑﻮﺯﺍﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻣﺮﻧﺪﻱ ﻗﺼﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺍﻓﻀـﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٨B

ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۱۱۴-۵ :
 -۱۰۸۶ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻦ ﻭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺑﻲ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ،ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ
ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﺟﻨﻴﺲ ﻭﻥ ﻛﻠﻴﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺧﺮﻣﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻮﺩﺍﺑﻪ ﻛـﻲ ﻣـﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗــﺪﻳﺎﻧﻲ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۱۳۵-۵ :
 -۱۰۸۷ﺳﻨﮕﻬﺎ.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺑﻮﺯﺍﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺮﺍﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺍﻓﻀـﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۱۱۶-۹ :
 -۱۰۸۸ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ
ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ.
ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﻧﺠﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۶-۷۷۰-۳ :
 -۱۰۸۹ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ
ﭘﺮﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺷﻬﻴﺪﻩ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۰۳۹-۴ :
 -۱۰۹۰ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻦ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۸۳-۷ :
 -۱۰۹۱ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻬـﻢ ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ ﺍﺯ ﻛﺘـﺎﺏ
ﺩﺭﺳﻲ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ....
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﺩﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۹-۷۷۹-۸ :
 -۱۰۹۲ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ.
ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺑﻮﺯﺍﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺍﻓﻀـﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:

ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۵۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۱۱۷-۶ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۱۰۹۳ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ )ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ(.
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻌﺜـﺖ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۴-۱۴-۴ :
 -۱۰۹۴ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﻼﺵ ﻣﻦ )ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ(.
ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺷﻬﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪﻱﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻤﺖﻓـﺮ ،ﻓﻬﻴﻤـﻪ ﺯﻣـﺎﻧﻲ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۵-۶۰-۵ :
 -۱۰۹۵ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﻼﻕ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺋﻴﺴﻲﺍﻣﺠﺪ ،ﺍﻋﻈﻢ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ- .
 ۱۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۹۲-۹ :
 -۱۰۹۶ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﻼﻕ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺨﺸﻴﺎﻥ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ ،ﺍﻋﻈﻢ ﺷﻤﺲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺋﻴﺴﻲﺍﻣﺠﺪ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻣﺸـﻖ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۹۶-۷ :

 -۱۰۹۷ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺭﻳﺎﺿﻲ )ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ( ﺩﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﻱ ﺍﻭﻝ )ﭘﺎﻳﻪﻱ ﻫﺸﺘﻢ(.
ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺎﺭﺍ ﻋﺪﻝﺧﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ- .
 ۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۰-۰۱۶۹-۸ :
ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۱۰۹۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺭﻭﺯﺑـﻪ ﺳـﭙﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺩﻳﻨـﻪ ﺳـﺒﺰ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۵-۶۹-۵ :
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 -۱۰۹۹ﺍﺯ  ۱ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺸﻤﺎﺭ.
ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻛﺮﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌـﺎﻭﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻧﺸـﺮ
ﺳﺮﻣﺸﻖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۳۰-۱ :
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن
۵۹۵

 -۱۱۰۰ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺴﻞ.
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻳﺤﻴـﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻋﻴـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺵ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۶۷۱-۲ :
 -۱۱۰۱ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ.
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻳﺤﻴـﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻋﻴـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺵ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۶۹۷-۲ :

ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۱۱۰۲ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺎﺗﻤﻲﺩﻭﺳﺖ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻧﻮﺭ ،ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﻧﺶ،
ﻛﻠﻤﻪ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۹-۴-۳ :

 -۱۱۰۳ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺎﺗﻤﻲﺩﻭﺳﺖ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻧﻮﺭ ،ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﻧﺶ،
ﻛﻠﻤﻪ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۹-۵-۰ :

 -۱۱۰۴ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺎﺗﻤﻲﺩﻭﺳﺖ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻧﻮﺭ ،ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﻧﺶ،
ﻛﻠﻤﻪ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۹-۳-۶ :

 -۱۱۰۵ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺎﺗﻤﻲﺩﻭﺳﺖ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﺍﻙ ﻧﻮﺭ ،ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﻧﺶ،
ﻛﻠﻤﻪ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۹-۲-۹ :
 -۱۱۰۶ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻃﻠﺲ ﺑﺪﻥ ﻣﻦ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۴۵-۰ :
ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ
۷۴۱

 -۱۱۰۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۳-۱ :
 -۱۱۰۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۴-۸ :
 -۱۱۰۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﻲ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۱-۷ :
 -۱۱۱۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۲-۴ :
 -۱۱۱۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺣﺸﺮﺍﺕ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۸-۶ :
 -۱۱۱۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﻲ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۰-۰ :
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 -۱۱۱۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۷-۹ :
 -۱۱۱۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ :ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺗﻮﻧﻲ )ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻲ(.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪﻗﻲﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺭﻋﻨﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۵-۶۹-۳ :

 -۱۱۲۰ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘـﺎﺏﻫـﺎﻱ ﺑﺨـﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۵۹۷-۸ :
 -۱۱۲۱ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏﻫـﺎﻱ ﺑﺨـﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺻﻠﻮﺍﺗﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ۱۳۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۵۹۸-۵ :

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
۷۴۵

 -۱۱۱۵ﺟﺎﮔﻮﺭﺗﺎ :ﻫﻨﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺩﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﺍﻱ ﻣﻮﺟﺪﺍﺭ ﺟﮕﻮﺍﺭ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﭘﻮﺭ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺗﻘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧـﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳـﺖ؛
ﻋﻜﺎﺱ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻛﺒﻴـﺮﻱﻣﻮﺣـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ ﻳﺰﺩﺍﻧﻴـﺎﻥﭘـﻮﺭ ۳۶ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۸۹۵۱-۲ :
 -۱۱۱۶ﺯﻳﺒــﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴــﻴﻢ :ﻓﺎﺭﺳــﻲ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ :ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺧــﻂ ﺗﺤﺮﻳــﺮﻱ :ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ
ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۷۱۱-۸ :
 -۱۱۱۷ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﻮﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ) :(۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ.
ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻴـﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۸۷۲۳-۵ :
 -۱۱۱۸ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﻮﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ) :(۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ.
ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻴﺎﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻴـﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴۸۷-۲۲-۸ :
 -۱۱۱۹ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺨـﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۶۰۰-۵ :

 -۱۱۲۲ﻛﺎﺭﺩﺳﺘﻲﻫﺎﻱ ﺧﻼﻕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺷﺮﻑ ﺧﺴﺮﻭﻱﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻣﺸـﻖ ۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۸۳-۷ :
 -۱۱۲۳ﻛﺎﺭﺩﺳﺘﻲﻫﺎﻱ ﺧﻼﻕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺷﺮﻑ ﺧﺴﺮﻭﻱﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻣﺸـﻖ ۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۵-۸۴-۴ :
ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ
۷۵۰

 -۱۱۲۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺍﺯﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻓﻆ ۲۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۰۲۱-۸۳-X :
 -۱۱۲۵ﺩﻧﻴــﺎﻱ ﻫﻨــﺮ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﻗــﺪﻡ ﺑــﻪ ﻗــﺪﻡ ﺑــﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛــﺎﻥ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻧﻲ ﻭ
ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺍﻛﺮﻡ ﺫﺍﻛﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻓﻆ ۳۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۱-۸۴-۴ :
رﻧﮓ
۷۵۲

 -۱۱۲۶ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ  -.ﻗﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺭﻳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۱-۱۹-۶ :
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٨٩

ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۶۴-۳۶۹-۰۲۲-۹

۷۹۳

 -۱۱۲۷ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﻬﺮ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۲۷-۵۸-۷ :

 -۱۱۳۴ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯ.
ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺑﻴﺮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۵۵-۰۷-۱ :

ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

 -۱۱۳۵ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﻟﻒ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑـﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۵۲۶-۲ :

۸۹۹ - ۸۱۰

 -۱۱۲۸ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺯﺍﺭﺍ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻣـﺮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۶۶-۵ :
 -۱۱۲۹ﺍﮊﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻭ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻛﺎﺭﻝ ﺑﺎﺭﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ- .
 ۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۰۲۴-۵ :
 -۱۱۳۰ﺍﺳﻼﮔﺴﻲ ﺑﻮﮔﻨﺪﻭ.
ﻛﻴﺖ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۶۰-۹ :
 -۱۱۳۱ﺍﻓﻌﻲ ﭼﻨﺒﺮﺯﺩﻩ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۱۸۴-۴ :
 -۱۱۳۲ﺍﻣﻴﺮ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺵ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺷﺎﺭﻭﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺠﻤﻪﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺷﺮﻓﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣـﺮﻳﻢﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﺁﺳـﻴﺎﻳﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۳۷-۵ :
 -۱۱۳۳ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻭ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻛﺎﺭﻝ ﺑﺎﺭﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۱۱۳۶ﭘﻠﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﻩ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۱۸۱-۳ :
 -۱۱۳۷ﭘﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﻔﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۶۸-۹ :
 -۱۱۳۸ﺗﺎﻻﺭ ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﮊﻳﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۲۷-۸ :
 -۱۱۳۹ﺟﺎﺩﻭﻱ ﻧﻘﺎﺏ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۱۷۷-۶ :
 -۱۱۴۰ﺟﺎﺩﻭﻱ ﻳﺨﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۷۲-۶

 -۱۱۴۱ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﻴﺴﺘﺰ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑـﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۵۲۸-۶ :
 -۱۱۴۲ﺟﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻪ ﻻﻟﻪ.
ﻛﻴﺖ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ ۸۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۶۱-۶ :

 -۱۱۴۳ﺣﺸﺮﻩﻟﺮ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۲۷-۰ :

 -۱۱۴۴ﺣﻴﻮﺍﻧﻼﺭ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۲۸-۷ :
 -۱۱۴۵ﺧﺮﺳﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﻛﻮﺭﻧﻠﻴﺎ ﺍﺳﭙﻠﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﺘﻲ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۲۰-۳ :
 -۱۱۴۶ﺧﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﺮﺱ.
ﻛﻮﺭﻧﻠﻴﺎ ﺍﺳﭙﻠﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﺘﻲ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۱۹-۷ :
 -۱۱۴۷ﺧﺮﺳﻲ ﻭ ﺣﺴﻮﺩﻱ.
ﻛﻮﺭﻧﻠﻴﺎ ﺍﺳﭙﻠﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﺘﻲ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۲۱-۰ :

 -۱۱۴۸ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺍﺑﻲ ﺍﺳﺘﻴﻨﮕﻮ.
ﻛﻴﺖ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۶۲-۳ :
 -۱۱۴۹ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﻴﺮﻱ.
ﺁﻧﺎ ﺭﻭﺳﻞﻣﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳـﭙﻴﺪﻩ ﺧﻠﻴﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﮋﻩ ﻧﺸـﺮ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۱۳۹۰-۳-۶ :
 -۱۱۵۰ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﭘﺎﻧﺠﻴﺒﺎﺭﻩ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻣـﺮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۳۵-۵ :
 -۱۱۵۱ﺩﺭ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻱ ﻣﻠﻜﻪ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۸۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۷۷-۱ :

 -۱۱۵۲ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻫﻴﻮﻻﻫﺎ.
ﺭﻳﻚ ﺭﻳﺮﺩﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻓﺮﺟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻮﺍﻧﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ
ﻭﻧﻮﺷﻪ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۲۴-۴ :

 -۱۱۵۳ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﻲ.
ﺳﻴﻴﺮﺍ ﻫﺮﻳﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺗﻬﻨﻴﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺎﺭﺳﻲ ﺑﻴﮕﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴـﻚ
ﭘﺎﺭﺳﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۲-۹-۵ :

 -۱۱۵۴ﺩﻭﻧﻴﺎﻣﻴﺰ ﺩﺍﻧﻴﺸﺎﻧﺪﺍ :ﺍﻭﺷﺎﻕ ﺷﻌﺮﻱ.
ﺧﺴﺮﻭ ﺻﻠﺢﻛﻨﻨﺪﻩﺳﺮﺩﺭﻭﺩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳﺎﺷﺎﺭﻗﻠﻢ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۵۲-۱-۲ :
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 -۱۱۵۵ﺩﻭﻭﺷﺎﻥ :ﺍﻭﺷﺎﻕ ﺷﻌﺮﻱ.
ﺧﺴﺮﻭ ﺻﻠﺢﻛﻨﻨﺪﻩﺳﺮﺩﺭﻭﺩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳﺎﺷﺎﺭﻗﻠﻢ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۵۲-۲-۹ :
 -۱۱۵۶ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻛﻮﻩﻫﺎﻱ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻛﺎﺭﻝ ﺑﺎﺭﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ- .
 ۴۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۰۲۵-۳ :
 -۱۱۵۷ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺳﺮﭘﻨﺖ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۱۷۶-۹ :

 -۱۱۶۲ﻏﺎﺭﻫﺎﻱ ﻳﺨﻲ ﻛﺮﻭﮒ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۵۲۵-۵ :
 -۱۱۶۳ﻏﻮﻝ ﺧﻔﺘﻪ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑـﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۷۳-۳ :

 -۱۱۶۴ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻪ.
ﺟﺎﻧﺎﻛﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎﺭﺍﭼﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺗﻬﻨﻴﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۵۰۹-۲-۶ :

 -۱۱۵۸ﺳﻨﮓﻫﺎﻱ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳـﺲ ﻓﻴـﺘﺲﺟﺮﺍﻟـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ
 ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۳۷-۹ :

 -۱۱۶۵ﻓﻲﻓﻲ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺳﺮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﻛﻴﺖ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۶۳-۰ :

 -۱۱۵۹ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺗﻬﻨﻴﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۲-۷-۱ :

 -۱۱۶۶ﻗﺎﻳﻢ ﻣﻮﺷﻚ ﺑﺎ ﮔﺎﻭ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ.
ﺍﻟﻲ ﺳﻨﺪﻝ ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺧﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺮﻳﻨﮕﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۵۸-۴ :

 -۱۱۶۰ﺷﻮﺍﻟﻴﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﻑ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺗـﻴﻢ ﺟﺴـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۱۸۰-۶ :

 -۱۱۶۷ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ۹ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺑﻜﺴﺘﺮ ،ﻣﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﺩﺭﻓﻴﻠﺪ ،ﻧﻴﻚ ﺍﻟﺰﺭﻭﺕ ،ﻣﺎﺭﺳﻞ ﻓﻴﮕﻞ ،ﺟﺎﻥ ﭘﻴﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻻﻟـﻪ
ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻳﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻴﺖ ﺷﭙﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ۱۴۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۷۹-۲ :

 -۱۱۶۱ﻃﻠﺴﻢ ﺟﺎﺩﻭﻱ ﺳﻴﺎﻩ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻣـﺮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۳۶-۲ :

 -۱۱۶۸ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ۸ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺑﻜﺴﺘﺮ ،ﻣﻮﺭﻳﺎ ﺑﺎﺩﺭﻓﻴﻠﺪ ،ﻣﺎﺭﺳﻞ ﻓﻴﮕﻞ ،ﺟﻴﻦ ﭘـﻴﻦ ،ﺗـﻮﻧﻲ ﭘـﻴﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻻﻟـﻪ
ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻦ ﻛﻮﭖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۷۸-۵ :
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 -۱۱۶۹ﻛﻴﻚ ﻛﺪﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﻠﻲ.
ﻛﻴﺖ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۶۴-۷ :

 -۱۱۷۶ﻣﺎﻩ ﺍﮊﺩﻫﺎ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻣـﺮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۶۵-۸ :

 -۱۱۷۰ﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮﺍ.
ﻟﻴﺰﺍ ﮔﺎﻟﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺗﻬﻨﻴﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻮﺭﺍ ﺗﻮﻣﺎﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﭘﺎﺭﺳـﻲ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۲-۵-۷ :

 -۱۱۷۷ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻛﺎﺭﻝ ﺑﺎﺭﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۰۲۳-۷ :

 -۱۱۷۱ﮔﻨﺞ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﻛﺎﺭﻝ ﺑﺎﺭﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻓﺮﺍﻣـﺮﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۶۹-۰۱۷-۲ :

 -۱۱۷۸ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﻣﺒﻲ.
ﻛﻴﺖ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻـﺪﻙ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۶۵-۴ :

 -۱۱۷۲ﮔﻮﺯﻝ ﻗﻮﺷﻮﻡ :ﺍﻭﺷﺎﻕ ﺷﻌﺮﻱ.
ﺧﺴﺮﻭ ﺻﻠﺢﻛﻨﻨﺪﻩﺳﺮﺩﺭﻭﺩ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻳﺎﺷﺎﺭﻗﻠﻢ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۵۲-۳-۶ :

 -۱۱۷۹ﻣﻮﺷﻲ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ.
ﻛﻮﺭﻧﻠﻴﺎ ﺍﺳﭙﻠﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﺑﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﺘﻲ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۲۲-۷ :

 -۱۱۷۳ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﺶ.
ﺭﺍﺑﺮﺕﺩﻱ .ﺍﻧﺮﺍﻳﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺍﺯ ﭘﻨﺪﺍﺭ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛـﻮﻧﺘﺲﻓﻴﻨـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۹۰-۶ :

 -۱۱۸۰ﻣﻴﻮﻩ ﻟﺮ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۲۶-۳ :

 -۱۱۷۴ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻳﺶ.
ﺩﻭﻳﻲ ﻳﻪﺧﻮﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ۷۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۴۷۵-۹ :

 -۱۱۷۵ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﭘﺮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﺎﺯﻱ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺘﺮ ﻭ ﻛﺘـﻲ ،ﺗﻠﺴـﻜﻮﭖ ﻭ
ﺩﺭﻳﺎ.
ﻛﺘﻲ ﭘﺮﺍﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺑﻜﺎ ﻓـﻴﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۸۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۶۳۲-۰ :

 -۱۱۸۱ﻗﻮﺷﻼﺭ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۴۲-۳ :

 -۱۱۸۲ﻫﻢ ﺷﺎﮔﺮﺩﻱﻫﺎ.
ﻻﻧﺎ ﺍﺩﻟﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺗﻬﻨﻴﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﭘﺎﺭﺳﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۲-۸-۸ :
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ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

  ۱۰۴ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۷-۶ :

 -۱۱۸۳ﺧﻞﺑﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﻗﻨﺪ ﻋﺴﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺩﻱ ﺑﻠﻮﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺪﻕ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۳-۰۱۴-۰ :

 -۱۱۹۰ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﺭﺣﻴﻤﻪ ﻓﺘﺤﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﻧﺴﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻢ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۹-۱۱-۸ :

 -۱۱۸۴ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﻴﺪ ﺑﻼﻳﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۸-۳ :

 -۱۱۹۱ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ۵ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ.
ﮔﺮﻭﻩﻣﻮﻟﻔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻻﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻳـﺎ ﻫﻤـﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۶۵۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۷۵-۴ :

 -۱۱۸۵ﺩﻭﭼﺮﺧﻪﻱ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﻴﺪ ﺑﻼﻳﺘﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺎﺋﻮﺭﻳﻦ ﺑﺮﺍﺩﻟـﻲ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻢ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۵-۲ :

 -۱۱۹۲ﻛﻼﻩ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﻴﺪ ﺑﻼﻳﺘﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻭﺭﻭﺗﻲ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻢ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۴-۵ :

 -۱۱۸۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﺷﺮﻑ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۴۹۹-۸ :

 -۱۱۹۳ﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﻴﺪ ﺑﻼﻳﺘﻮﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﺰﻟﻲ ﺍﺳﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸـﻤﻨﺪ  -.ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۶۶-۹ :

 -۱۱۸۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﻧﺸﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﺷﺮﻑ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۵۰۰-۱ :

 -۱۱۸۸ﺳﻮﭘﺮ ﻗﻨﺪﻋﺴﻞ.
ﺟﻮﺩﻱ ﺑﻠﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻧﺎﺯ ﻧﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘـﺎﺏﻫـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۲۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۳-۰۱۳-۳ :

 -۱۱۸۹ﻋﺼﺎﻱ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﻴﺪ ﺑﻼﻳﺘﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻢ.

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۸

 -۱۱۹۴ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗـﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓـﺪﺍ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۷۹-۱ :

 -۱۱۹۵ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۲۴-۹ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 447ﭘﻴﺎﭘﻲ1099

٩:

 -۱۱۹۶ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞﻫﺎ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۳۸-۶ :

 -۱۲۰۳ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻜﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷﻮﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۶-۱۳-۹ :

 -۱۱۹۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۸۴-۵ :

 -۱۲۰۴ﺣﺴﻨﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﺣﻴﻢ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺫﻳﻦﮔﺴﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۰۱-۰ :

 -۱۱۹۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺗﻮﺭﺍﻥ ﻗﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۷۸-۴ :

 -۱۲۰۵ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗـﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓـﺪﺍ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۸۱-۴ :

 -۱۱۹۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩﻫﺎ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۴۳-۰ :

 -۱۲۰۶ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﻲ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗـﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓـﺪﺍ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۸۰-۷ :

 -۱۲۰۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺗﻮﺭﺍﻥ ﻗﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۶۵-۴ :

 -۱۲۰۷ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣـﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۸۲-۱ :

 -۱۲۰۱ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻓﺘﻴـﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۹-۰۴-۹ :

 -۱۲۰۲ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮓ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺗﻮﺭﺍﻥ ﻗﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﭘﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓﺪﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۶۵-۴ :

 -۱۲۰۸ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﺣﺸﺮﺍﺕ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۳۳-۱ :

 -۱۲۰۹ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﻳـﻦﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۳۲-۴ :
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 -۱۲۱۰ﺯﻧﮕﻮﻟﻪ ﺧﻮﺵﺁﻭﺍﺯ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦﺧﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﻧﺠﺒﺮ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۷-۲۵-۸ :

 -۱۲۱۷ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻜﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷﻮﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۶-۱۸-۴ :

 -۱۲۱۱ﺷﻌﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺻﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﻪ ﺭﺣﻴﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺷـﻴﺮﺍﺯ :ﺻـﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨـﻲ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۷۷۰-۴ :

 -۱۲۱۸ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﺸﻨﮓ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻜﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷﻮﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۶-۱۷-۷ :

 -۱۲۱۲ﺷﻌﺮ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺻﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻤﻴﻪ ﺭﺣﻴﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻـﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨـﻲ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۷۴۳-۸ :

 -۱۲۱۹ﺧﻮﻧﻪﻱ ﮔﻞﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻜﻴﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﺳﺎﺭﻱ :ﺷﻮﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۶-۱۶-۰ :

 -۱۲۱۳ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ،ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ  ۵ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺷﻴﺨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺷـﻬﺮﻭﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺸﺮ ﺍﻓﻖ ۹۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۶۸۲-۵ :

داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

 -۱۲۱۴ﻛﺪﻭ ﻗﻠﻘﻠﻪﺯﻥ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﺭﺣــﻴﻢ ﻛﺮﺑﺎﺳــﻲ ،ﭘــﺮﻭﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻋﺼــﺮ؛ ﺗﺼــﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣــﺮﻳﻢ ﺍﻛــﺮﺍﺩ  -.ﺗﺒﺮﻳــﺰ:
ﺁﺫﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۲۰-۱-۶ :
 -۱۲۱۵ﻛﻲ ﺁﻣﺪ؟ ﻛﻲ ﺩﺭ ﺯﺩ؟ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۴ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎﻥﻧﮋﺍﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﻴﻢ ﻳﺎﻧـﮓﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۴۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۵۴۷-۳ :

 -۱۲۱۶ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺍﺭﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗـﺎﻧﻌﻲ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻓـﺪﺍ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺪﻳﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۵۱-۸۳-۸ :

 ۳ﻓﺎ ۸

 -۱۲۲۰ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺩﻭﻗﺼﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳـﺪﻩ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ ،ﻣـﺎﻫﻨﻲ ﺗـﺬﻫﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍ ﻭ
ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۰۶-۱ :

 -۱۲۲۱ﭘﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺗﻨﺒﻞ.
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﻴﻜﻲﻗﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷﺎﺩﻣﻬﺮﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۰-۸۹-۴ :

 -۱۲۲۲ﭘﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﻭ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺻﻮﺭﺗﻲ.
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﻴﻜﻲﻗﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷﺎﺩﻣﻬﺮﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۰-۸۷-۰ :

 -۱۲۲۳ﺧﻮﺍﺏ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺟﺎﻡﺷﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﺭﻳﻨﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۲۳۰-۰۳۹-۶

ﺷﻮﻕ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۰۱-۴۲-۸ :

 -۱۲۲۴ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻧﻴﻜﻲﻗﻠﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷﺎﺩﻣﻬﺮﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۰-۸۸-۷ :

 -۱۲۳۱ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻧﺪﻟﺴﻲ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮﺕﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﺪﺛﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻗـﻢ ۷۶ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۲۵۶-۱ :

 -۱۲۲۵ﺩﻭ ﻗﻨﺪ ﻋﺴﻞ.
ﺟﻮﺩﻱ ﺑﻠﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻧﺎﺯ ﻧﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ ،ﻛﺘـﺎﺏﻫـﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۳-۰۳۱-۷ :

 -۱۲۳۲ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﻮﻟﻢ ﺯﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﻜﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻢ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۵۵-۳ :

 -۱۲۲۶ﺳﺨﻨﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺣﻴﻢ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺫﻳـﻦ ﮔﺴـﺘﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۱۱-۱۲-۶ :

 -۱۲۳۳ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﻜﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻢ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۵۴-۶ :

 -۱۲۲۷ﺳﮓ ﻣﺰﺭﻋﻪ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺟﺎﻡﺷﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﺭﻳﻨﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۳-۲۹-۴ :

 -۱۲۳۴ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﻏﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺼﻪﻱ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﻜﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺧﺎﻧﻢ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۵۳-۹ :

 -۱۲۲۸ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﻲ ﭘﻠﻜﻲ.
ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺮﺩﻭﺭ ،ﻻﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﺳﻮﺳﻦ
ﻃﺎﻗﺪﻳﺲ ،ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺩﺭﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ،ﺳـﭙﻴﺪﻩ ﺧﻠﻴﻠـﻲ،
ﻣﻬﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﺗﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ ،ﻓﺮﻭﺯﻧـﺪﻩ ﺧـﺪﺍﺟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺷـﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔـﻪﺷـﻨﺎﺱ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺛﻨـﺎ ﺣﺒﻴﺒـﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۰۹-۹ :

 -۱۲۲۹ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻥ.
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﻜﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۵-۵۶-۰ :
 -۱۲۳۰ﻛﭙﻞ ﻭ ﻣﺴﻮﺍﻙ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﺳﺎﺭﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺸﺘﺎﻕ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻃﻴﺒـﻪ ﺗﻮﺳـﻠﻲ  -.ﺳـﺎﺭﻱ:

 -۱۲۳۵ﻣﺎﻧﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﻴﺐ.
ﻣﺤﻘﻖ ﺭﻭﻳﺎ ،ﺳﺤﺮ ﻓﺎﺿﻠﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﺁﻓﺮﻳﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻧﺎﻣﻪﻱ ﭘﺎﺭﺳـﻲ- .
 ۳۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۸۳-۶۰-۲ :
 -۱۲۳۶ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ )ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ(.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۱۲-۲۴۴-۱ :

۱ ۲ ۳ ۷ -The White Tree.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣﻴﻦ ﺻﻠﺢ ۲۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۹۸-۵-۳ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/15ﺗﺎ 1393/6/19

٩٧

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن
۹۰۹

 -۱۲۳۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺍﺭﻧﺴﺖﻫﺎﻧﺲ ﮔﺎﻣﺒﺮﻳﭻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺭﺍﻣﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۱۲۷-۱ :
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮات ﻓﺮازﻣﻴﻨﻲ
۹۱۲

 -۱۲۳۹ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻃﻠﺲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻦ.
ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۶۷۲-۲ :
ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﻬﻨــﺎﺯ ﺑﺮﺟــﻲ ،ﻛﺒــﺮﻱ ﻣﻨﺼــﻮﺭﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺟﻌﻔــﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﻬﻴﻤــﻪ ﺟﻬــﺎﻧﮕﻴﺮﻧﮋﺍﺩ ،ﻓﺮﻳﺒــﺎ
ﻳﺎﻭﺭﻱﻓﺮﺩ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺘﺤﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﻼﺣﻲﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺍﺭﺷﺎﺩ ،ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪﻱﺟﺎﻫـﺪ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۴-۶ :
 -۱۲۴۴ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻬﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻥﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻋﺰﺕ ﻛﺮﺩﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺮﺻﻮﺹ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻗﺸﻼﻗﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻣﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺁﻗﺎﻳﻲﻛﻤﺎﺯﺍﺗﻲ ،ﻋﺴﻞ ﺁﻗﺎﺑﺎﻻﻳﻲ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﻓﻼﻛﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻃﻔﺮﻱﻧﮕﺎﺭ ،ﺳﻮﻧﻴﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ،
ﻣﻬﻨــﺎﺯ ﺑﺮﺟــﻲ ،ﻛﺒــﺮﻱ ﻣﻨﺼــﻮﺭﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺟﻌﻔــﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﻬﻴﻤــﻪ ﺟﻬــﺎﻧﮕﻴﺮﻧﮋﺍﺩ ،ﻓﺮﻳﺒــﺎ
ﻳﺎﻭﺭﻱﻓﺮﺩ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺘﺤﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﻼﺣﻲﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺍﺭﺷﺎﺩ ،ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺍﺣﻤﺪﻱﺟﺎﻫـﺪ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۴-۶ :

۹۲۹

 -۱۲۴۰ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻃﻠﺲ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻦ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻋﻠﻲ ﺑﺸﺮﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۶۷۳-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
۹۳۰

 -۱۲۴۱ﻋﺠﺎﻳﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻫﺎﻧﺲ ﺭﺍﻳﺸﻬﺎﺭﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﮔﺮﺩ ﻭﺭﻧﺮ،
ﺁﻧﻪ ﻟﻴﺰﺍﻳﻬﻤﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۰۰-۰ :
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮ
۹۳۲

 -۱۲۴۲ﺍﻫﺮﺍﻡ ﻣﺼﺮ.
ﺗﻴﻢ ﻣﻚﻧﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺷﺎﺩ ﻣﺮﺩﻭﺧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۷۸۹-۷ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۱۲۴۳ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻬﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻥﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻋﺰﺕ ﻛﺮﺩﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺮﺻﻮﺹ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻗﺸﻼﻗﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻣﻲ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺁﻗﺎﻳﻲﻛﻤﺎﺯﺍﺗﻲ ،ﻋﺴﻞ ﺁﻗﺎﺑﺎﻻﻳﻲ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﻓﻼﻛﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻃﻔﺮﻱﻧﮕﺎﺭ ،ﺳﻮﻧﻴﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ،

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ
۹۷۰

 -۱۲۴۵ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻋﻘﺎﺏ ،ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻴﺎﺗﻠﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻮﺍﺩ ﻧﻈﻴﺮﻱ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﺳـﻮﺯﺍﻥ ﺟﻔـﺮﺯ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۹-۲۰۳-۶ :

