ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۸ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۱۰۰

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۶/۲۲ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۶/۲۶ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻳﻮﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻩﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﺩﻩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭ ﺧﻂ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻏﺬ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻞ  Pdfﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻲﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ،ﺑﻴﻮﻧﻴﻚ ،ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ
۰۰۳

 -۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩﭘﮋﻭﻫﻲ )ﻛﺪ  - (۲۱۳۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ
.۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۷۶۵-۰ :
داده ﭘﺮدازي ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۴

 -۲ﺟﺴﺘﺎﺭﻱ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.
ﮔﻮﺭﺩﻭﻥ ﮔﺮﺍﻫﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣـﻴﻦﻧﺎﺻـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﻮﻳﺮ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۴-۰۸۹-۳ :
 -۳ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ  ICDLﺩﺭﺟﻪ .۱
ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺷﻴﺪﺑﻴﮕﻲ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻭﺍﻟﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻠﻜﻲ ،ﺳﺎﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻴﻮﺿﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۳۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۲۹۴-۱ :
 -۴ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ  ICDL Office 2007 ۱ﻧﮕﺎﺭﺵ  :۵ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣـﻮﺯﺵ
ﻓﻨﻲ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ  ۳ - ۴/۱/۱۵/۴۲ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﮊﻩﭘﺮﺩﺍﺯ  ,Word 2007ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ....
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﻠﻴﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻫﻲ ۶۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۱۴-۸۷-۰ :

 -۵ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺑﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۵-۵ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ .Office 2013
ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۹۸-۷ :

 -۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ .۷
ﺩﻟﻴﺮ ﺟﻮﺍﻧﺮﻭﺩﻱ  -.ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ :ﺋﻪ ﻭﻳﻦ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۱۴-۸ :

 -۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  :C#ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺸﺎﻳﺦ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳـﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺩﺍﻧـﺶ- .
 ۳۷۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۹۹-۴ :
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2

 -۹ﺍﻣﻨﻴﺖ ،ﻫﻚ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ :ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۶۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۸۱-۹ :
 -۱۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ .C
ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩﻗﻤـﻲ  -.ﺑﺎﺑـﻞ :ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۶۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۶۴-۹۸-۶ :

ﺧﻮاﻧﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
۰۲۸

 -۱۶ﻟﺬﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻥ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۴۳-۳ :
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ،ﻧﺸﺮ
۰۷۰

 -۱۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺷﺒﻜﻪ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ  ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۱۰-۱۷-۹ :
 -۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ.
ﺳﻲ.ﺟﻲ .ﺩﻳﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩﻗﻤﻲ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۴۱۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﻔـﺘﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۹۶-۷۴-۶ :
 -۱۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎ.
ﻋﻴﻦﺍﷲ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩﻗﻤﻲ ،ﺍﻧﻴﺲ ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﺭ  -.ﺑﺎﺑﻞ :ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۹۶-۱۴-۲ :
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
۰۰۶

 -۱۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ .Photoshop CC
ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۸۶-۴ :

 -۱۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻫـﻮﺵ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ )ﻛـﺪ (۲۳۵۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۷-۵ :

 -۱۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ.
ﺳﻴﺪﺟﻠﻴﻞ ﺷﺎﻫﺮﻱﻟﻨﮕﺮﻭﺩﻱ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺟﻲﺯﺍﺩﻩﻣﺎﻫﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺒـﺎ ﺭﻭﺷـﻨﻔﻜﺮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ( ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۹۶-۹ :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ
۰۸۹

 -۱۸ﻛﺸﻜﻮﻝ ﻣﺎﺋﺪﻩ :ﺣﺎﻭﻱ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺎﺏ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻃﺮﺣﺎﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۰-۴-۴ :
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ(
۱۲۱

 -۱۹ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﻬﻮﺩﻱ :ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺑﻦﺳﻴﻨﺎ ،ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﻭ ﺻﺪﺭﺍﻟﻤﺘﺎﻟﻬﻴﻦ.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻳﺎﺱ ۳۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۸۸-۶۳-۱ :
اﻧﺴﺎن )ﻧﻮع ﺑﺸﺮ(
۱۲۸

 -۲۰ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺫﻫﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۰۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۲-۷ :
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 -۲۱ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺫﻫﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۵۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۴۵-۹ :

ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﮔﺮﺍﻣـﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗﻤـﺪﻥ ﻋﻠﻤـﻲ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۴۵-۲-۷ :
ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۱۵۰

 -۲۲ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻏﺎﻳﻲ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﺍﻣﻴﻞ ﻓﺮﺍﻧﻜﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺒﻮﺭﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻤﻴﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺷـﻴﺎﻥ۲۰۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۱۸-۷۷-۲ :
 -۲۳ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻓﺮﻭﻳﺪ.
ﺭﻭﺩ ﺍﺳﻨﻮﺩﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺷﻴﺎﻥ- .
 ۲۱۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۱۸-۵۷-۴ :
 -۲۴ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺑﻲ.ﺁﺭ .ﻫﺮﮔﻨﻬﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﺤﻴﻲ ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺳـﺒﺎﺭﺍﻥ ۸۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۸۹-۶۹-۴ :
 -۲۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻟﻴﻨﺪﺍ ﻟﻴﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﮔﻨﺠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﺰﻩ ﮔﻨﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﻭﺍﻻﻥ۲۹۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۹-۷۰-۸ :
 -۲۶ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ.
ﺩﻧﻴﺲ ﻫﻮﻳﺖ ،ﺩﺍﻧﻜﻦ ﻛﺮﺍﻣﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻦ ﭘﺎﺷﺎﺷـﺮﻳﻔﻲ ،ﺟﻌﻔـﺮ ﻧﺠﻔـﻲﺯﻧـﺪ ،ﻣﺎﻟـﻚ
ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﭘﻮﺭ ،ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۶۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۳۶۷-۵ :

 -۲۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۳۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۶-۴ :

 -۲۸ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ.

۱۵۲

 -۲۹ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺟﺎﻥﻣﺮﺩﺧﺎﻱ ﮔﺎﺗﻤﻦ ،ﺟﻮﻥ ﺩﻛﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﺎ ﺧـﺎﻃﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﺎ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۷-۷۳۱-۷ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۳۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻛﺴﻠﺮ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ ﺳﻨﺠﻲ ۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۵۵-۱۶-۷ :
 -۳۱ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺪﻥ.
ﺁﻟﻦ ﭘﻴﺰ ،ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﭘﻴﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻔﻘﻲ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺧـﻼﻕ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۲۰-۶۰-۴ :
 -۳۲ﻛﺸﻒ ﺁﺏ :ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺭﺍﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ.
ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺎﻣﺮﻭﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﭘﻴﺮﺍﻳـﻪ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻜـﺎﻥ- .
 ۴۴۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۷۳۴-۴ :

 -۳۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۰ﺍﻟـﻲ  ۹۲ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎﻝ ) ۱۳۹۳ﺟﺰﻭﻩ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺪﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻴﻮﺷﺎ ﭘﺎﺭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۴۰-۶ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۳۴ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻬﺎﻱ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ.
ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﺁﻗﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻤﻨﺎ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۹۴۱۹۹-۲-۳

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۱۳۹-۷

 -۳۵ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ) ۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻝ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻥ ﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۶۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۲۰-۵ :

 -۴۲ﺑﻪ ﻧﺪﺍﻱ ﻗﻠﺒﺖ ﮔﻮﺵ ﻛﻦ!.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻣﺘﻴﻮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﻐﻤـﻪ ﻋﻠـﻲﻗﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۹-۱۹-۳ :

 -۳۶ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺫﻫﻦﻫﺎ :ﻫﻨﺮ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﻫـﻮﺍﺭﺩ ﮔــﺎﺭﺩﻧﺮ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺳــﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺧــﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻧــﻲ ۳۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۲-۹۵۳-۸ :

 -۴۳ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﻛﺎﻭﻱ.
ﻛﺎﺭﻥ ﻫﻮﺭﻧﺎﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺒﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻮﺽ ﻟﻄﻴﻔـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺠـﺖ- .
 ۳۰۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۳-۴۹-۸ :

 -۳۷ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ.
ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻐﺮﺑﻲﺳﻴﻨﻜﻲ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻃﻴﺒﻲﺳﻮﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۰-۷ :

 -۴۴ﺭﻫﺎ ﺑﺎﺵ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ".
ﺁﻟﻦ ﺩﻱ .ﺭﺍﻳﺖ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﮔﺮﻱ ﭼﺎﭘﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫـﻮ ﻣـﺪﻳﺤﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۰۵-۹ :

 -۳۸ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭﻭﻥ.
ﻓﺮﻳــﺪﻭﻥ ﺟﻌﻔــﺮﻱﺗﺒﺮﻳﺰﻟــﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓــﺮﺩﻭﺱ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۱۱-۹ :

 -۴۵ﺭﻫﺎ ﺑﺎﺵ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ".
ﺁﻟﻦ ﺩﻱ .ﺭﺍﻳﺖ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﮔﺮﻱ ﭼﺎﭘﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫـﻮ ﻣـﺪﻳﺤﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۰۵-۹ :

 -۳۹ﺳﻮﮒ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ :ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﻮﮒ.
ﻣﺮﻱﻛﻠﻲ ﭘﺮﺷﺎﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱﻗﺮﺍﺋﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻋﺰﻳـﺰﻱ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻄﺮﻩ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۴۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۷۴۳-۷ :
 -۴۰ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺍﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ.
ﺟﻴﻦﺷﻴﻨﻮﺩﺍ ﺑﻮﻟﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﻮ ﭘﺮﻧﻴﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺎﺭﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺷﻴﺎﻥ ۴۴۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۱۸-۶۹-۷ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ

 -۴۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ )ﻛﺪ  (۲۱۳۰ﺩﻛﺘﺮ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۹-۴ :

 -۴۷ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﻟﺪﺍﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻼﻟﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۱۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۲۵-۷ :

۱۵۸

 -۴۱ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﻦ ﺩﺍﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻓﺘﻮﺣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ۳۳۴ - .
ﺹ ۴/۱ - .ﺟیﺒﯽ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۸ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ۱۰۱ :ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ.
ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ،ﻛﻠﻴﻔﻮﺭﺩ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﻤﺲﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﺁﺭﺍﻡﻧﻴـﺎ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۱۱۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۲-۹۰۸-۷ :
 -۴۹ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺷﮕﻔﺘﻲﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ.
ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺗﺮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۵۰۶-۷ :

اﺧﻼق اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي
۱۷۴

 -۵۶ﺍﺧﻼﻕ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼــﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣــﺎﻥ ﺭﺷــﺪ ۷۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۹۲-۴ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ

 -۵۰ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩﻥ.
ﺍﺭﻳﻚ ﻓﺮﻭﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺷﻴﺎﻥ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۱۸-۵۵-۰ :
 -۵۱ﻫﻨﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺩﻡ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﺯﺑـﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﭘﻞﺩﻱ ﺗﻴﮕﺮ ،ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍﺑﺎﺭﻭﻥ ﺗﻴﮕﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺬﺭﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ۳۱۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۵۵۷-۲ :
ﻣﻨﻄﻖ

۱۸۹

 -۵۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺳﻴﺪﺯﻫﻴﺮ ﻣﺴﻴﻠﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۱۷۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۵-۸ :
 -۵۸ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻛﻠﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﺩﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻨﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۴۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۰۹۴-۰ :

۱۶۰

 -۵۲ﺣﻤﻞ ﺍﻭﻟﻲ ﻭ ﺷﺎﻳﻊ ﺭﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﺭﺍﻋﺖﭘﻴﺸﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۶۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۹-۲۸-۴ :
 -۵۳ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻈﻔﺮ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ۵۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۶۸۶-۰۰-۵ :
 -۵۴ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻈﻔﺮ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ۵۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۶۸۶-۰۱-۳ :
 -۵۵ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺕ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺧﻨﺪﺍﻥ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۳۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۳۷۹-۶ :

 -۵۹ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻛﻠﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﺩﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻨﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۴۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۰۹۵-۷ :
 -۶۰ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻤﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪﺭﺳﻜﻲ ﺗﺎ ﺯﻣـﺎﻥ
ﺣﺎﺿﺮ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۷۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۲۳-۳ :
 -۶۱ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻤﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪﺭﺳﻜﻲ ﺗﺎ ﺯﻣـﺎﻥ
ﺣﺎﺿﺮ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۶۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۲۴-۰ :
 -۶۲ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻤﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪﺭﺳﻜﻲ ﺗﺎ ﺯﻣـﺎﻥ
ﺣﺎﺿﺮ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۹۸۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
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ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۲۵-۷ :
 -۶۳ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻜﻤﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﻭ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪﺭﺳﻜﻲ ﺗﺎ ﺯﻣـﺎﻥ
ﺣﺎﺿﺮ.
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۸۸۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۲۶-۴ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ
۱۹۳

 -۶۴ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎﻧﺖ :ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺎﺑﻌﺪﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺍﺧﻼﻕ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡﺩﻳﻮﻳﺪ ﺭﺍﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﻤﺎﻟﻲﻧـﮋﺍﺩ  -.ﻗـﻢ :ﺣﻜﻤـﺖ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۱۳-۴۶-۶ :
 -۶۵ﻧﻴﭽﻪ.
ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﮔﻪ ۴۸۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۶۵-۲ :

ادﻳﺎن ﻫﻨﺪي
۲۹۴

 -۶۹ﺁﻳﻴﻦ ﺳﻴﻚ :ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ.
ﮔﻮﺭﺑﺨﺶ ﺳﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﻴﻮﻡ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻭﺣـﺪﺕ ﺑﺨـﺶ ۲۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۳-۶۸-۲ :
 -۷۰ﺁﻳﻴﻦ ﺳﻴﻚ :ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ.
ﮔﻮﺭﺑﺨﺶ ﺳﻴﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﻴﻮﻡ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻭﺣـﺪﺕ ﺑﺨـﺶ ۲۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۲۳-۶۸-۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۴

 -۷۱ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃـﻪ؛ ﻣـﺬﻫﺐ :ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﻠﻬــﺮ ۶۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۶۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۷۳-۱۸-۳ :

ﻣﻨﺎﺳﻚ ،اﻋﻤﺎل و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ
۲۴۸

 -۶۶ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﺧﻮﺷﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ :ﺷﺶ ﺭﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ.
ﮔﺮﻱﺩﻱ .ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۴۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۰-۷ :

 -۷۲ﻫﺰﺍﺭ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﺯ ﺣﻜﻴﻢ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۱۹۴-۱-۱ :
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن

 -۶۷ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﺧﻮﺷﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ :ﺷﺶ ﺭﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ.
ﮔﺮﻱﺩﻱ .ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۴۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۰-۷ :
 -۶۸ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻛﻮﻳﻦ ﻟﻤﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﺕﺍﻟﻤﻠﻮﻙ )ﮔﻴﺘﻲ( ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۲۴۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۳۰-۴ :

۲۹۷/۱۵

 -۷۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۰-۵ :
 -۷۴ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ) ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪﻱ ﻗـﺮﺁﻥ،
ﭼﻮﻥ :ﺍﻋﺠﺎﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ،ﺑﻼﻏﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﻭ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺍﻋـﺪﺍﺩ ﻭ ﻛﻠﻤـﺎﺕ،
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻛﻤﺎﻝ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۶۲۰-۰۰-۸ :
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 -۷۵ﭘﺮﺗﻮﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ﻗـﻢ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۹۸۲-۱ :

 -۸۲ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺧﺮﻡ ﻣﺮﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﺣﺴﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۶-۸۶۷-۲ :

 -۷۶ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﻛﺮﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۳۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۲۰-۹۴-۸ :

 -۸۳ﻃﺐ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﺁﻳـﺎﺕ ﻗـﺮﺁﻥ ،ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎﻱ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻏﺬﺍﻳﻲ.(... ،
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﻳﺎﺏ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻗﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻤـﺎﻝ ﺭﻭﺣـﺎﻧﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ۲۷۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۶-۰۴-۰ :

 -۷۷ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ :ﺩﺳﺘﻪﺑﻨـﺪﻱ ﺁﻳـﺎﺕ ﺗﻮﺣﻴـﺪﻱ ﻗـﺮﺁﻥ )ﺍﻟﻮﻫﻴـﺖ ،ﺭﺑﻮﺑﻴـﺖ،
ﻋﺒﻮﺩﻳﺖ(.
ﺻﺪﻳﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۴۷-۵ :

 -۸۴ﻗﺮﺁﻥ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺟﺎﻭﻳﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺯﻛﻴﻪ ﻧﺠﻔﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ ﺣﻜـﻴﻢ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۶۰۸۸-۵-۰ :

 -۷۸ﺧﻮﺍﺹ ﺳﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ.
ﺳﺎﺭﺍ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻜﻮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۰۱-۳۲-۶ :

 -۸۵ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎﻥ :ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ؟.
ﺫﺍﻛﺮ ﻧﺎﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻧﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۶۱-۱ :

 -۷۹ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ :ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ؟ :ﺍﻣـﺮ ﻭ ﻧﻬـﻲﻫـﺎﻱ ﺧـﺪﺍ ﺩﺭ ﻗـﺮﺁﻥ:
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ  ۱۵۰۰ﺁﻳﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۰۸۴-۴ :

 -۸۶ﮔﺬﺭﻱ ﺑﻼﻏﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ﺍﺻﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻴﺎﺳﻲ ،ﺳﻬﻴﻼ ﻓﻀﻠﻲ،
ﺟﻮﺍﺩ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﺁﻣﻨﻪ ﻣﻼﺯﺍﺩﻩ  -.ﻣﺮﻳـﻮﺍﻥ :ﺋـﻪﻭﻳـﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۲۰۴-۲-۷ :

 -۸۰ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺍﻣﺠﺪ ﻏﻔﻮﺭﻱ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﺯﺍﻧﺴﺖ ۱۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۷۴-۶-۰ :

 -۸۷ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺳﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻥ :ﻧﮕﺮﺵﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۴۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۵-۸ :

 -۸۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺧﻼﺻﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۵۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۳۴-۵ :

88-Qur'an recitation skills (level 1): tajwid.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺘﻮﺩﻩﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۱۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۲۳-۹ :
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 ﺭﻗﻌﻲ )ﮐﺎﻏﺬﯼ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۷

 -۸۹ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ :ﺭﻭﺷﻲ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ :ﺳﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﺯﺧﺮﻑ -
ﻕ.
ﺍﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۵۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۳۶-۳ :

 -۹۰ﻣﺠﺎﺯ :ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺑﻮﻋﺒﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﻋﺬﺭﺍ ﮔﻞﺑﻴﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺬﺭﺍ ﮔﻞﺑﻴﺎﺗﻲ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۷۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۹۳۶-۴ :

 -۹۱ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺮﺩ :ﺣﻴﺎﺕ ،ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯﻣﻔﺴﺮﺍﻥ
ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺣﺎﺿﺮ(.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻭﻟﺪﺑﻴﮕﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۲۵-۳ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﺮآن )ﺳﻮر و آﻳﺎت(
۲۹۷/۱۸

 -۹۲ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﺩﺭ ﺁﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺳـﻮﺭﻩ ﺣﺪﻳـﺪ ،ﻧﺸـﺎﻧﮕﻲ )ﺁﺷـﻜﺎﺭﮔﻲ( ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻛﻮﭼﻜﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺩﻳﻨـﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۱۸-۰-۸ :

 -۹۳ﺻﻔﻴﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ :ﺍﺳﻤﺎﻱ ﺣﺴﻨﻲ ،ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ،ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۱۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﮐﺎﻏﺬﯼ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۹۴ﺻﻔﻴﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ :ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ،ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۱۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﮐﺎﻏﺬﯼ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۹۵ﺻﻔﻴﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ :ﺑﺸﺮ ،ﻣﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ،ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۱۸ - .ﺹ.

 -۹۶ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۳۸۰ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۳۷-۴ :
 -۹۷ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۵۰۸ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۳۸-۱ :
 -۹۸ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۴۸۲ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۳۹-۸ :
 -۹۹ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۶۱۲ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۴۰-۴ :
 -۱۰۰ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﻭﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۶۵۰ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۴۱-۱ :
 -۱۰۱ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺴﺎﺀ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺁﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺿﻴﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻣﺎﻣﻲﻓﺮﺩﺯﻓﻮﻟﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻋﻈـﻢ )ﺹ( ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۶-۵ :

 -۱۰۲ﻋﻄﺮ ﺣﺴﻨﻲ )ﻉ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺷـﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻠﻴﻌـﻪ ﺳـﺒﺰ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۵-۸۵-۵ :
 -۱۰۳ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ.
ﻗﻢ :ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۶-۱۹-۱ :
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺪﻳﺚ

ﺍﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﻮﺷﺠﺎﻉ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻱ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ- .
 ۱۷۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۰-۱۷۱-۱ :

 -۱۰۴ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۷۲۰ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۲۸۵-۰ :

رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ

۲۹۷/۲۹

اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۱۰۵ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ  ۱ﻭ .۲
ﻋﻴﺴﻲ ﻭﻻﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺮ ۲۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۱-۲۳-۲ :

 -۱۰۶ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻳﻌﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻣﻄﺎﻋﻲﭘـﻮﺭ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۵۶-۷ :

۲۹۷/۳۴

 -۱۱۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻘﻪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓـﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺮ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۷۵-۹۸-۸ :
 -۱۱۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻘﻪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻭﺍﻱ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓـﻼﺡﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺮ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۷۵-۹۸-۸ :

 -۱۱۳ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ :ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ.
ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻳﺮﻭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۶۰-۶ :

ﻓﻘﻪ )آﺛﺎر ﻛﻠﻲ(
۲۹۷/۳۲

ﻋﺒﺎدات
۲۹۷/۳۵

 -۱۰۷ﺍﺻﻞ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﻱ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻼﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۲-۰۳۸-۹ :
ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

 -۱۱۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻮﻭﻱ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻭ ﻋﻤﺮﻩ( :ﻭﻳﮋﻩ
ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ.
ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﻧﻮﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻟﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﻴﺨﻲ ۲۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۵۸-۱۸-۵ :

۲۹۷/۳۳

 -۱۰۸ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﻮﺷﺠﺎﻉ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺎﺭ  -.ﺳـﻨﻨﺪﺝ :ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ۱۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۰-۰۴۵-۵ :
 -۱۰۹ﺷﻪﺭﻳﻌﻪﺗﻲ ﺋﻴﺴﻼﻡ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣـﺪﺭﺱ  -.ﺳـﻨﻨﺪﺝ :ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ ،ﭘﺮﺗـﻮ ﺑﻴـﺎﻥ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۶-۱۰-۰ :

 -۱۱۰ﻣﺘﻦ ﺍﺑﻲ ﺷﺠﺎﻉ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.

 -۱۱۵ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻧﻤـﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﺯﻛـﺎﺕ :ﻧﻤﺎﺯﻫـﺎﻱ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ ﻭ ﻧﻤـﺎﺯ
ﺟﻤﺎﻋﺖ.... ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۳۸-۵۰-۰ :

 -۱۱۶ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻭ ﻋﻤﺮﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻗﺎﺩﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻧﺠﺒﺮ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪﺩﺍﺭ  -.ﻗﻢ :ﻧﺼﺎﻳﺢ- .
 ۶۶۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۲-۰۷۱-۱ :
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اﻟﻬﻴﺎت

 -۱۱۷ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺯ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ ،ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺑﻬﺸﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺯﻛـﺎﺕ۲۸۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۶۸-۲۰-۳ :
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۱۱۸ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﻴﺎ  -.ﻫﻤـﺪﺍﻥ :ﻃﺮﺣـﺎﻥ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۰-۹-۹ :

 -۱۱۹ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ،ﺿـﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣـﻪ ﻭ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣـﺪﻧﻲ ﺩﺭ
ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ.
ﺳﺎﺭﺍ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻃﺮﺣﺎﻥ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۰-۳-۷ :

 -۱۲۰ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۴۹-۷ :
ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

 -۱۲۱ﺳﻠﻔﻲﮔﺮﻱ )ﻭﻫﺎﺑﻴﺖ( ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ.
ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ۶۹۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۸۴-۴۹-۶ :

122-An introduction to the principles of Islam from the shiite point of view.

ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻢﺍﻟﻬﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﻲﺻﺮﻓﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ( ۲۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۹۴-۵-۳ :

۲۹۷/۴۲

 -۱۲۳ﻧﻔﺲ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎﺀ ﻭ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ) :(۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤـﺎﻳﺶ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺑﺪﻥ.
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۴۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۴۸-۰ :
ﻧﺒﻮت
۲۹۷/۴۳

 -۱۲۴ﺣﺠﻴﺖ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺭﺑﻌﻪ.
ﻣﻬـﺪﻱ ﻣﺼـﻄﻔﺎﻳﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۶۳-۵ :

 -۱۲۵ﻣﻌﺠﺰﻩﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺮﺍﺀ ﻭ ﻣﻌﺮﺍﺝ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﻌﺮﺍﻭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﺪﺍﷲ ﭘﺸـﺎﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻـﺮ ﭘﻴـﺮﻱ  -.ﺳـﻨﻨﺪﺝ:
ﺷﻤﻴﻢ ﺳﻨﻨﺪﺝ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۱۴۸-۹-۴ :
ﻣﻌﺎد
۲۹۷/۴۴

 -۱۲۶ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﺁﻳﻲ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻣﻲﺭﻭﻱ.
ﻓﺮﺡ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۹۴-۸ :
اﻣﺎﻣﺖ
۲۹۷/۴۵

 -۱۲۷ﺑﺎ ﻏﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱﺍﺑﻬﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬـﺎﺭ ﺩﻝﻫـﺎ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۳۶-۲۶-۴ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/22ﺗﺎ 1393/6/26
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ﺷﺎﺑﮏ:

ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ

۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۱-۸

۲۹۷/۴۶

اﺳﻼم ،ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻜﺮي

 -۱۲۸ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻬﺮ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ
ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﻉ(.
ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔﻲ ،ﻳﺪﺍﷲ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۰-۳ :
 -۱۲۹ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﻘـﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۷۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۱۸۷-۲ :

 -۱۳۰ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺿـﻤﻴﺮﻱ  -.ﺧــﺮﻡﺁﺑـﺎﺩ :ﻗﻠـﻢ ﺍﻋﻈــﻢ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۳۸-۱-۰ :
 -۱۳۱ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻣﻮﺳــﻮﻱ  -.ﻗــﻢ :ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻋﻈــﻢ )ﺹ( ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۲-۷ :
 -۱۳۲ﺿﻌﻒ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺍﺑﻲﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦﻗﻴﻢﺟﻮﺯﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ۳۶۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۲۰-۷۸-۸ :

 -۱۳۳ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺮﺍﻡﻫﺎ" :ﺗﺮﺟﻤﻪﻱ ﻓﺎﺭﺳـﻲ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺋﺮ ﻭ ﺗﺒﻴـﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ".
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺍﺣﻤﺪ ﺫﻫﺒﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺒﺪﻱ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۶-۱۶-۳ :

134-Essence of creation.

ﻣﺤﻤــﺪﺍﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺩﺳــﺘﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪﻱ ﺣــﺎﺋﺮﻱﭘــﻮﺭ ،ﻣﻬــﺪﻱ ﻳﻮﺳــﻔﻴﺎﻥ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ:
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺋﻮﻑ ﺍﻓﻀﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ(۲۷۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۲۹۷/۴۸

 -۱۳۵ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﻠﻴﺖ :ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۱۱-۶ :

 -۱۳۶ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻌﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۶-۱ :

 -۱۳۷ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺩﻟﻴﺮﺍ ﻋﺜﻤـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۳-۳ :

 -۱۳۸ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺋﻤﻪ ﺷﻴﻌﻪ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺟﺎﻭﻳﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺨﺎﻃﺐ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۰-۰۵-۸ :
 -۱۳۹ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻬــﺪﻱ ﺻـﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺟﻤـﺎﻝ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۲-۱۴۵-۱ :

 -۱۴۰ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺮﻭﺍﻥ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﺍﻫﺪ ﻭﻳﺴﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ- .
 ۳۴۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۶-۸۷-۳ :
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 -۱۴۱ﻏﻢ ﻣﺨﻮﺭ ﺧﺎﻧﻢ! ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ.
ﻧﺒﻴﻞﺑﻦﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﻮﺩ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺯﺍﻫـﺪ ﻭﻳﺴـﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۴۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۵۹-۸ :
ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۵

 -۱۴۲ﻣﻠﻞ ﻭ ﻧﺤﻞ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻬﻨﺎﻡﻓﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۲۰-۸ :
آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۱۴۳ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺧﻼﻕ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺣﺠﺖﺍﷲ ﺁﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺟﺒﺎﺭﻱﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۶-۵ :

 -۱۴۴ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻲ ﺟﻨﺖ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻤﺮﺑﻦﻋﺒﺪﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺳـﻌﺪﻱﺳـﺎﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﻬﺒﺎﻱ
ﺩﺍﻧــﺶ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۹۲-۳۹-۶ :

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۸-۳

 -۱۴۷ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺁﺭﺍﻣﺶ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺑﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺋـﻪ ﻭﻳـﻦ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۴۶-۹ :
اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۲۹۷/۶۴

 -۱۴۸ﺁﺋﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﻳﺎ ،ﺍﺧﻼﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ )ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ(.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۹-۴۳۲-۲ :
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۲۹۷/۶۵

 -۱۴۹ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺗﺮﺍﻗﻮﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺳﺒﺰ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۵-۸۷-۹ :

 -۱۵۰ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭ ﻛﺠﺮﻭﻱﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻧﺼﺮﺕ ﺍﷲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻠﻬﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﺠﺎﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻋﻈـﻢ )ﺹ(- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۱-۰ :

اﺧﻼق ﻓﺮدي
۲۹۷/۶۳

ﺣﻜﺎﻳﺎت اﺧﻼﻗﻲ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ
۲۹۷/۶۸

 -۱۴۵ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﻱ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻦﭘﻨـﺎﻫﻲ  -.ﺳـﻨﻨﺪﺝ :ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۰-۱۵۳-۷ :

 -۱۵۱ﺍﺯ ﻛﻮﺗﻬﻲ ﺗﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ!.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻐﻔﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ- .
 ۲۴۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۴۵۷-۲ :

 -۱۴۶ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻛﺒﺮ ،ﻳﺎ ،ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺩﻳـﺲ ﺷـﻜﻮ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /

 -۱۵۲ﺳﻘﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺍﺩﺏ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷـﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۵۹۷-۳ :
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آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ
۲۹۷/۷۲

 -۱۵۳ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ.
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻴﻌﻲﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(۲۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۲۵-۹-۶ :
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻜﺎﻳﺎ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ
۲۹۷/۷۵

 -۱۵۴ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ.
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۱۷-۱۹-۱ :
زﻳﺎرت اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ
۲۹۷/۷۶

 -۱۵۵ﺩﻭ ﻗﺮﺹ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ :ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺳﻴﺪﻳﺎﺳـﺮ ﺩﺭ ﺟـﻮﺍﺭ ﺍﻣـﺎﻡ
ﺭﺿﺎ )ﻉ(.
ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴـﺮﻭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۸۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۰۶-۹ :
ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات
۲۹۷/۷۷

 -۱۵۶ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻣﻮﻣﻦ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺫﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻭ ﻧﺒﻮﻱ )ﺹ( ﺍﺳﻤﺎﺀﺍﷲ ﺟـﻞ
ﺟﻼﻟﻪ(.
ﻳﻮﻧﺲ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﺮﺳﺖ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۴۱۶ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۵۷-۴ :

 -۱۵۷ﭼﺮﺍ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ؟! :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺩﻋﺎ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۰۳-۸ :

 -۱۵۸ﺩﻋﺎﻱ ﻋﺮﻓﻪ.

ﻗﻢ :ﺩﻟﻔـﺎﻡ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۷۸۶-۵-۷ :
 -۱۵۹ﺩﻋﺎﻱ ﻋﺮﻓﻪ "ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﻗﻒ".
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﻗﻢ :ﻗﻠﻢ ﺯﻧـﺎﻥ۶۴ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۷۶-۶-۱ :
 -۱۶۰ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻨﺎﺕﺍﻟﻤﻬﺪﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎ ،ﺍﺩﻋﻴﻪ ،ﺯﻳـﺎﺭﺍﺕ ،ﺻـﻠﻮﺍﺕ ﻭ  ...ﺍﺯ
ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺋﻤﻪ )ﻉ( ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﺫﻛـﺮ ﻭ
ﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﺰﺭ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺸﺮ  -.ﻗﻢ :ﻃﻮﺑﺎﻱ ﻣﺤﺒﺖ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۴-۷۳-۸ :
 -۱۶۱ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﻤـﺎﻝ.
  ۸۷۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۲-۰۷۹-۹ :
اﺳﺘﺨﺎره
۲۹۷/۷۹

 -۱۶۲ﺧﺪﺍﻳﺎ! ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺯﺧﻢ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ؟.
ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺧﺪﺍﺋﻲ  -.ﻗﻢ :ﻗﻠﻢ ﺯﻧـﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۵۲-۰۰-۱ :
ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﻘﺎﻻت ،و ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
۲۹۷/۸۲

 -۱۶۳ﻣﻨﻄﻖﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ.
ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻥﺑﻦﺍﺑﻲﻧﺼﺮ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻥﺑﻘﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻗﺎﺳـﻢ ﻣﻴﺮﺁﺧـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻬﺮﺳـﺖ- .
 ۱۰۹۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۶۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۱-۸۴-۴ :
ﻋﺮﻓﺎن
۲۹۷/۸۳

 -۱۶۴ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ.
ﻋﺎﻣﻲ ﺷﺮﻭﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﺍﻏﺒﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺍﺩﻳﺎﻥ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
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  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۰۸-۸۸-۲ :
ﺗﺼﻮف ،آداب ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﺳﻠﻮك
۲۹۷/۸۴

 -۱۶۵ﺗﺮﺟﻤﻪﻱ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦﻗﻴﻢﺟﻮﺯﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱﺗﺒﺎﺭ؛ ﻣﺬﻫﺐ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺣﻤﺪ
ﺭﺍﺷﺪ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۵۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۶-۹۷-۲ :

 -۱۶۶ﺗﺮﺟﻤﻪﻱ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﺑﻦﻗﻴﻢﺟﻮﺯﻳﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱﺗﺒﺎﺭ؛ ﻣﺬﻫﺐ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺣﻤﺪ
ﺭﺍﺷﺪ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۵۶۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۵۶-۹۸-۹ :
ﻃﺮاﺋﻖ ﺻﻮﻓﻴﻪ
۲۹۷/۸۸

 -۱۶۷ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺗﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﺸﻖ :ﻓﺮﺍﺯﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﻋـﻮﺗﮕﺮ
ﻣﺼﻠﺢ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ ﻭ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻻﺩ ﻭ ﺍﺣﻔﺎﺩﺵ.
ﻓﺎﺗﺢ ﺧﺎﻟﺪﻱ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﺁﺭﺍﺱ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۸۱-۹ :
ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي
۲۹۷/۹۳

 -۱۶۸ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ )ﺹ( ﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﺳﻠﺴﻠﻪ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻗﺒﺎﻝﺣﻴﺪﺭ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۳۱-۴ :
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۱۶۹ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺴﻴﻨﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻲ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۱۳-۱

 -۱۷۰ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺋﻮﻑ :ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺮﻩﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺁﻳﻨﻪ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ(.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﺎﺩﻱﻣﻨﺶ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺩﻝﻫﺎ ۶۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۷-۴۳-۹ :
 -۱۷۱ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ﺍﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﺗﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻴﻮﻥﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮﺵ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺩﻝﻫﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۳۶-۷۱-۴ :

 -۱۷۲ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺷﻴﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﻗﺪﻳﺲ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺭﻛﺲ ﻋﺰﻳﺰﻱ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻴﺮﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮﻣﻌﺼﻮﻡﻧﮋﺍﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﺳﻤﺎﺋﻲ ،ﻣﻴﺮﻋﻤﺎﺩ
ﺷﺮﻳﻒ ،ﻫﺎﺷﻢ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥﭘـﻮﺭ  -.ﻗـﻢ :ﺩﻟﻴـﻞ ﻣـﺎ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۹۷-۶ :

 -۱۷۳ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮﻩ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻱ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۷۳-۶ :

 -۱۷۴ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮔﻨﺠﺸﻚﻫﺎ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺎﻗﺮ
)ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۶۵-۱ :
 -۱۷۵ﺗﺘﻤﻪﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻠﻔﺎ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻴﻮﻣﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۵۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۶۰-۲ :
 -۱۷۶ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻻﺛﺮ.
ﻟﻄﻒﺍﷲ ﺻﺎﻓﻲﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻄﻴﻒ ﺭﺍﺷﺪﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺭﺿﺎ ﺩﻳﻠﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
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 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۲۵۴-۱ :

 -۱۷۷ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ﻉ( ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻱ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺩﻟﻴـﻞ ﻣـﺎ ۵۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۹۳-۸ :

 -۱۷۸ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺭﻭﺡ ﺗﻘﺪﺱ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺒﺎ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۴۸-۲۶-۱ :

 -۱۷۹ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫـﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺣﻀـﺮﺕ ﺍﻣـﺎﻡ ﺟﻌﻔـﺮ
ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۷۰-۵ :

 -۱۸۰ﺧﺒــﺮ ﻏﻴﺒــﻲ ﺍﻣــﺎﻡ ﻋﻠــﻲ )ﻉ( ﺍﺯ ﻗﻴــﺎﻡ ﺯﻳــﺪﺑﻦﻋﻠــﻲ )ﻉ( ﻭ ﻓﺘﻨــﻪ ﺑﻨــﻲ ﺍﻣﻴــﻪ ﺩﺭ
ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻭﺍﺻﻒ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻭﺍﺻـﻒ ﻻﻫﻴﺠـﻲ ۱۴۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۰-۰۷-۱ :

 -۱۸۱ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۶۹-۹ :

 -۱۸۲ﺩﺳﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳـﺖﻫـﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺣﻀـﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۶۸-۲ :

 -۱۸۳ﺯﻳﺮ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۷۲-۹ :

 -۱۸۴ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺹ( ﻓﻲ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ.
ﻋﺒﺎﺱﻋﻠﻲﺣﺴﻴﻦ ﻓﺤﺎﻡ  -.ﻗـﻢ :ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴـﺖ )ﻉ( ﻻﺣﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۰۰-۰۹-۷ :

 -۱۸۵ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻧﻬﺞﺍﻟﺒﻼﻏﻪ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ )ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.
ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۵۳۵-۳ :

 -۱۸۶ﻣﺰﺭﻋﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲﻛﺎﻇﻢ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۶۶-۸ :
 -۱۸۷ﻣﻈﻬﺮ ﻭﻻﻳﺖ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨﺎﻥ )ﻉ( ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻦ ﻣـﺎﺩﺭ ﺗـﺎ ﺭﺣﻠـﺖ
ﺧﺎﺗﻢ )ﺹ(.
ﺳﻴﺪﺍﺻﻐﺮ ﻧﺎﻇﻢﺯﺍﺩﻩﻗﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪﺩﺍﺭ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ
ﻛﺘﺎﺏ ۶۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۸۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۶۲۵-۷ :
 -۱۸۸ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻴﻮﻣﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۸۱۲ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۵۷-۲ :
 -۱۸۹ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻴﻮﻣﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﻠـﻴﻦ ۸۰۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۵۱-۵۷-۲ :
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 -۱۹۰ﻣﻬﺮ ﻭﻻﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺣﻀـﺮﺕ
ﺭﺿﺎ )ﻉ((.
ﻋﻠــﻲ ﻛﺮﻳﻤــﻲﺟﻬﺮﻣــﻲ  -.ﻗــﻢ :ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺘــﺎﺏ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۳۴-۹ :

 -۱۹۱ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﻲﻧﺸﺎﻥ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۷۱-۲ :

ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﭙﺮﻱ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۳۸-۴۷-۰ :
 -۱۹۷ﺍﻟﻌﺒﺪ :ﺷﺮﺡ ﺍﺣﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻘﻪ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳـﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻲ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺑﻬﺠﺖ ﻓﻮﻣﻨﻲ )ﺭﻩ(.
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺲﺍﻟﺸـﻤﻮﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ۳۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۰-۰۶-۹ :
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۰

 -۱۹۲ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ﻉ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﺍ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۶۷-۶۷-۵ :

 -۱۹۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  SPSS 17ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤـﺪﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨـﺪ ۲۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۰۵۵-۲ :

زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

۲۹۷/۹۷

۳۰۱

 -۱۹۳ﺑﺎﻧﻮﻱ ﻛﺮﺍﻣﺖ.
ﺻﺎﺩﻕ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﻬﺎﺭ ﺩﻝﻫﺎ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۳۶-۷۰-۷ :

 -۱۹۹ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ )ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻭﻝ( ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎﺑﺎﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻣـﻮﻣﻦﭘـﻮﺭ ،ﻓﺮﺣﻨـﺎﺯ ﺁﺗﺸـﻜﺪﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ ﭘـﺮﺩﻝ،
ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻋﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۱۶۵-۶ :

 -۱۹۴ﺑﺎﻧﻮﻱ ﻣﻠﻜﻮﺕ )ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﻌﻨـﻮﻱ ﻛﺮﻳﻤـﻪ ﺁﻝﻣﺤﻤـﺪ ،ﺣﻀـﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤـﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﻉ((.
ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲﺟﻬﺮﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۳۸-۷ :

 -۲۰۰ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ.
ﺍﺳﺘﻴﻮﻥﺍﺭﻳﻚ ﺑﺮﻭﻧﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻋﻠﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺎﺑـﻚ ﺑﻴـﺎﺕ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ- .
 ۱۸۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۲۴-۶ :

 -۱۹۵ﻗﻄﺮﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ )ﻉ(.
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺭﺷـﻴﺪﻱﺑﻔﺮﻭﺋـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻮﺑـﺎﻱ ﻣﺤﺒـﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۶-۰۱۶-۸ :

 -۲۰۱ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺫﻫﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳـﻼﻣﻲ۳۵۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۳۲-۹ :

ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪان
۲۹۷/۹۹

 -۱۹۶ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ )ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ،ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺍﻣﺎﻡ ﺷـﺎﻓﻌﻲ،
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ(.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/22ﺗﺎ 1393/6/26
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روﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۳

 -۲۰۲ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ :ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍ.
ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺩﻫﻘــﺎﻥﻃﺮﺯﺟــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻠﻐــﺎﻥ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۴-۹۴-۳ :
 -۲۰۳ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻣﻜﺎﺗﺐ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ(.
ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺷﺮﻑ ﺫﺭﻳـﺖﺧـﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﮔـﻪ ۲۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۶۱-۴ :

 -۲۰۴ﻭﺍﮊﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ.
ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﺷـﻚ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۳۹-۹-۸ :
205-How to overcome terrorism.

ﺟﺎﻧﻌﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﮔﻨﺞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۳۷-۵۶-۵ :
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۴

 -۲۰۶ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻋﺰﺕﺍﷲ ﺳﺎﻡﺁﺭﺍﻡ ،ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻧﺠﻒﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠـﻢ ۱۹۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۶۳۶-۶ :

 -۲۰۷ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻟﺮﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫـﻮﺭﻣﺰﺩ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۶۱-۷۱-۱ :

 -۲۰۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ )ﻛـﺪ
 (۲۱۰۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .

ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۴-۰ :
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۵

 -۲۰۹ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ.
ﻟﻴﻼ ﺳﻬﻴﻠﻲﺭﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺑﺰﻡ ﻗﻠﻢ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۴-۰۲-۴ :
 -۲۱۰ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻥ )ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻲ(.
ﺯﻳﺘﺎﺁﻧﺖ ﻭﺑﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺪﻱ ﻗﺮﺍﭼـﻪﺩﺍﻏـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻄـﺮﻩ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۴۴۶-۷ :

 -۲۱۱ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ؛ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ )ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﻛﺸﻮﺭﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺮﺟﺲﺧﺎﺗﻮﻥ ﺍﺳﻌﺪﻱﺧﻠﻴﻠﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖﭘﺮﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺒﻴـﺐ ﺟﺒـﺎﺭﻱ،
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺯﺍﺭﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۹-۴۶-۸ :

 -۲۱۲ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ )ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻴﻚﺧﻮ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۴۰-۰ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۲۱۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﻨﺴﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﮋﻩ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۰-۰۶۱-۸ :

 -۲۱۴ﺁﺋﻴﻦ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﭘﻮﺭﺍﺣﻤــﺪﻱﻻﻟــﻪ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﺭﺑﻴــﺎﻥ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۷۸-۳-۴ :
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 -۲۱۵ﺁﺋﻴﻦ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﭘﻮﺭﺍﺣﻤـﺪﻱﻻﻟـﻪ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺁﺫﺭﺑﻴـﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶۲-۶-۱ :

ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۳-۳ :

 -۲۱۶ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﻛـﻪ ﮔـﻮﺵ ﻛﻨـﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮔـﻮﺵ ﻛـﻨﻢ ﻛـﻪ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺁﺩﻝ ﻓﻴﺒﺮ ،ﺍﻟﻴﻦ ﻣﺎﺯﻟﻴﺶ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺁﺭﺍﻡﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴـﺪﻩ
ﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺯﻫﺮﺍ ﺻﻔﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۲-۸۶۷-۷ :

 -۲۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ )ﻛـﺪ
 - (۲۱۰۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۶۲-۱ :
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۲۱۷ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۳۷۵-۲ :

 -۲۱۸ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻨﺪﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺨﻦ ۴۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۹۰-۴ :

 -۲۱۹ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻥ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﺪﺭﻟﻮ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻗﻠﻢ ﻣﻬﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۹-۹۴-۶ :

 -۲۲۰ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻓﺸﺎﺭ ،ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۳-۸ :
ﺟﻮاﻣﻊ
۳۰۷

 -۲۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۰۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.

 -۲۲۳ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏـﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺳـﻼﻡ )ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻼﺳـﻴﻚ  -ﻣﻴﺎﻧـﻪ  -ﻣـﺪﺭﻥ -
ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﻌﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲﺗﻴﻤﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۸-۵ :

 -۲۲۴ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ(.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﻓـﺎﺭﺍﺑﻲ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۶-۰۱-۰ :
 -۲۲۵ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺡ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ.
ﮊﺍﻙ ﺩﺭﻳﺪﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻳﺮﺝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻤﺲ ،ﺭﺿﺎ ﺷـﻤﺲ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺣﻤـﺎﻧﻲ،
ﺍﻧﺴﻴﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﺳﺤﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟـﺚ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۵۱۲-۸ :

 -۲۲۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  -ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻛﺪ (۲۱۰۱
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۳-۲ :
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ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎ
۳۲۱

 -۲۲۷ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ.
ﻓﺎﺿﻞ ﻗﺮﺩﺍﻏﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸـﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۵۳-۶ :
 -۲۲۸ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺍﺯ :ﻣـﻴﻼﻥ ﻛﻮﻧـﺪﺭﺍ ،ﮔﺎﺑﺮﻳـﻞ
ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺰ ،ﻧﺎﺩﻳﻦ ﮔﻮﺭﺩﻳﻤﺮ ،ﺭﻳﺸﺎﺭﺩ ﻛﺎﭘﻮﺷﻴﻨﺴﻜﻲ ،ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻛﻠﻴﻤﺎ ﻭ ....
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓـﺮﻭﻍ ﭘﻮﺭﻳـﺎﻭﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﻭﻳﺴـﺘﺎ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۹۷-۰-۰ :
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۳

 -۲۲۹ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ :ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺸﺮ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻭﺍﺡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﻮﺭﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۸۸-۸ :
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۲۳۰ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳـﺘﻮﺩﻩ ،ﺟﻤﻌـﻲ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۴-۱ :
اﻗﺘﺼﺎد
۳۳۰

 -۲۳۱ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮﺍ :ﺍﺯ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ.
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺁﻗﺎﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﻮﺭﻭﺵ ﺁﻗﺎﺧـﺎﻧﻲ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۷۱۳۰-۲ :

 -۲۳۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ.

ﺭﺍﺟﺮ ﺍ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺳﺘﻢﭘﻨﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﺻـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۵۱-۲-۸ :

 -۲۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛـﺪ ) (۲۱۰۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۱-۹ :

 -۲۳۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺪ ) (۲۱۰۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۵-۲ :
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ
۳۳۲

 -۲۳۵ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ )ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ(.
ﺍﺣﻤﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۵۱-۸ :
اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻦ
۳۳۳

 -۲۳۶ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ :ﺭﺳﺘﻪ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ- .
 ۱۴۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۱۰-۰ :
ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۲۳۷ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﺟﻔﺮﻱ ﻫﻴﻨﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻱ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻗﺒﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺷـﺮﻑ ﺫﺭﻳـﺖﺧـﻮﺍﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﮔﻪ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۲۹-۲۵۱-۵

ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و اداري
۳۴۲

ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۴۱

 -۲۳۸ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ ﭘﻴﺮﺩﺷﺘﻲ  -.ﺁﻣﻞ :ﻭﺍﺭﺵ ﻭﺍ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۹۴-۹۴-۳ :

 -۲۳۹ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﺪﻫﻨـﺪﻱ  -.ﻫﻤـﺪﺍﻥ :ﻃﺮﺣـﺎﻥ ۲۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۰-۸-۲ :
 -۲۴۰ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ.
ﻟﻮﻳﻲ ﺑﻲ .ﺳﻮﻥ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﮔﻮﺳﺘﺎﻓﺴﻮﻥ ﻳﻮﺭﺍﺱ ،ﺟﺎﻥ ﺍﻱ .ﻧﻮﻳﺰ ،ﺍﺭﻳﻚ ﻓﺮﺍﻧﻜﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻣﺠﻨﺪﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۸۳۴-۴ :

 -۲۴۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻛـﺪ  (۲۱۱۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۵-۸ :

 -۲۴۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻛـﺪ  (۲۱۱۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۷-۲ :

 -۲۴۳ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺼﻴﺮﻱﺭﺿﻲ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺣﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳـﻴﻦ ﻣﺤﻤـﻮﺩ- .
 ۹۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۶-۲۱-۲ :

 -۲۴۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۴۶-۷ :
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۴۳

 -۲۴۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ )ﻛﺪ  (۲۱۴۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۲-۷ :

 -۲۴۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ )ﻛﺪ  (۲۱۴۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۰-۲ :

 -۲۴۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎﻱ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻜﺮﻱﭘﺎﺷﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺰﻛﻼﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡﺭﺳـﺎﻥ ۲۲۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۶-۴۶-۷ :
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا
۳۴۵

 -۲۴۸ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺳﻮﺩﺍﻥ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺒﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺎﺩ ﻋـﺎﺭﻑ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۳۱-۵ :

 -۲۴۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛـﺪ ) (۲۱۱۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺣﻘﻮﻕﻣﺪﺭﺳـﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ- .
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ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۶-۵ :

 -۲۵۰ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ )ﻣﺎﺩﻩ  ۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺟﻮﺍﺩ ﺭﻭﺷﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻄﻬﺮ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۴۴-۰۱-۶ :

 -۲۵۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ :ﻣﺼﻮﺏ .۴/۱۲/۱۳۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧـﻂ ﺳـﻮﻡ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۶۶-۰۱-۰ :
 -۲۵۲ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﺋﻲ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻴﺰﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ،ﺟﻨﮕـﻞ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۱-۹۹-۷ :
 -۲۵۳ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ :ﻛﻠﻴــﺎﺕ  -ﺣــﺪﻭﺩ  -ﻗﺼــﺎﺹ  -ﺩﻳــﺎﺕ ﻣﺼــﻮﺏ
 ۱/۲/۱۳۹۲ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ  ۱۳۷۵ﻭ ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺼـﻮﺏ
 ۱/۲/۱۳۹۲ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻣﺼﻮ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺩﻳـﺪﺍﺭ ۳۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۰۷۳-۳ :

 -۲۵۴ﻭﻛﻼﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ) : ...ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ(.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻫﺮﻳﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۲-۰۴۰-۲ :
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۲۵۵ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ) ۱ﻛﻠﻴﺎﺕ ،ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﺗﺠﺎﺭ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲ ﺧﺎﻧﻲ ،ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۲۹-۰ :

 -۲۵۶ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ :ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻘﻮﻕ ،ﺁﺭﺍﻱ ﺷﻌﺐ
ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﻴﺨﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎﻡ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ....
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻴـﺎﺕ ،ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎﺕ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺷـﺪ ۵۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۵-۸۴۶-۹ :
 -۲۵۷ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺑﻴﻤﻪ :ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤـﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺖ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ....
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺯﻳﻨﺎﻟﻲ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭ ،ﺳﻬﺎ ﺻـﻔﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼـﺮﺍﻍ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۵۵-۵۹-۸ :

 -۲۵۸ﻃﻼﻕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻃﺮﺣﺎﻥ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۰-۶-۸ :

 -۲۵۹ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻌﺎﻭﺿﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯ ،ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻳﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻃﻴﺮﺍﻧﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۳۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۷-۰۹-۵ :
 -۲۶۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ  ۲۱ﺍﻟﻲ  ۹۳ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻣﺼــﻮﺏ  ،۱۳/۱۲/۱۳۱۱ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﺋــﻴﻦﻧﺎﻣــﻪ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ،ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠــﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.... ،
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺩﻳـﺪﺍﺭ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۰۳۵-۱ :
 -۲۶۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ  -ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ  -ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ( :ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ
ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺩﻳـﺪﺍﺭ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۴-۰۷۸-۸ :
 -۲۶۲ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿـﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۵-۴ :
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 -۲۶۳ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿـﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۵-۴ :
 -۲۶۴ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿـﺎﺯﺍﺩﻩﭘﺎﺷـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺘـﺮ ﺩﺍﻧـﺶ ۶۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۶-۰۵-۴ :

 -۲۶۵ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻴﻤﻪ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺯﻳﻨﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺍﻧﺶ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۵۵-۴۰-۶ :

 -۲۶۶ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ.
ﻛﺮﻙ ﺗﺴﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺷﺘﭽﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ،ﺍﻟﻨﺎﺯ ﭘﺎﺷـﺎﻳﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻛﺒﺮﻳـﺎﺋﻲ،
ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻘﺪﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴﺮ ﻗﻨﺒﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ۲۷۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۶۱-۷۷-۵ :
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ

 -۲۷۰ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۶۲۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۶-۱ :
 -۲۷۱ﺍﺩﻟﻪﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍ :ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺷﻜﻠﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۱۵-۳ :

 -۲۷۲ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻃﺮﺣـﺎﻥ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۳۱۰-۷-۵ :
 -۲۷۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺑﺨﺶ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﻙ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ- .
 ۴۸ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۵۱-۱ :
 -۲۷۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ.
ﺑﺨﺶ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﻙ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۵۶ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۵۰-۴ :

۳۴۷

 -۲۶۷ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۲۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۱۱-۵ :
 -۲۶۸ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ.
ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺷــﻤﺲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۲۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۱۰-۸ :
 -۲۶۹ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ :ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ.
ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺷــﻤﺲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۲۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۹-۲ :

 -۲۷۵ﻭﻛﻼﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ  :...ﺟﺪﻭﻟﻬﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺣـﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﻪ،
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ،ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﻫﺮﻳﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۲-۰۳۷-۲ :
ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص
۳۴۹

 -۲۷۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﻘـﻮﻕ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛـﺪ ) (۲۱۱۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۰۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۸-۹ :
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 -۲۷۷ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻮﻻﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧـﻪ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۱۷۴-۰ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۲۷۸ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ.
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺁﻗﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺪﺭﻣﻤﺘﺎﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ
ﻫﻤﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ۱۵۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۴۵-۱۲-۹ :

 -۲۷۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.
ﻧﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ ،ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
ﻛﺸﻮﺭ ۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۹-۲۲-۲ :

ﺭﻭﻧﺎﻙ ﺩﺭﻳﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﺠﺪ ﺟﺒﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۱-۷ :

 -۲۸۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﻛـﺪ
) (۲۱۲۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۶-۳ :

 -۲۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ )ﻛـﺪ - (۲۱۲۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۴۵۶-۷ :
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه
۳۷۱

 -۲۸۰ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖﺩﻳﺪﻩ.
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻗﻬﺎﺭﻱ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺍﻟﻬﺮﻱ ،ﻋﺼـﻤﺖ ﺑـﺎﺭﻭﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﮋﻩ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۷۰-۱۴-۹ :
 -۲۸۱ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻭﻳـﮋﻩ ﺯﻧـﺎﻥ ﺧﺸـﻮﻧﺖﺩﻳـﺪﻩ :ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ.
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻗﻬﺎﺭﻱ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺍﻟﻬﺮﻱ ،ﻋﺼـﻤﺖ ﺑـﺎﺭﻭﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﮋﻩ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۷۰-۱۳-۲ :

 -۲۸۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺭﻭﻣﻴـﻪ  -.ﺯﻧﺠـﺎﻥ :ﻧﻴﻜـﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۲۳۶-۶ :

 -۲۸۷ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩﭘﺴﻨﺪ ،ﻓﺘﺢﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﻧﺸﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ۶۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۰-۱۰۶-۵ :

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۲۸۲ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛـﺎﻣﻠﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀـﻞ ﻛﺮﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥﺳـﻨﺠﻲ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۵۵-۴۷-۱ :

 -۲۸۳ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ )ﺩﻛﺘﺮﻱ(.

 -۲۸۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  -ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ﺩﺭﺳـﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۵-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 448ﭘﻴﺎﭘﻲ1100
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آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ

 -۲۸۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۲۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۵-۶ :

۳۷۲

 -۲۹۵ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻔﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺴﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺁﻟﻴﺲ ﭘﻴﺞ  -ﺍﺳﻤﻴﺖ ،ﺁﻧﺎ ﻛﺮﺍﻓﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻫﺪﻳـﻪ ﺍﻓﺸـﺎﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۲۵-۰-۰ :

 -۲۹۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ )ﻛﺪ  (۲۱۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ.
  ۱۰۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۷-۰ :

 -۲۹۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺎﻫﺮﺥ ﻣﺤﺒﺘﻲ ،ﺭﺍﺣﻠﻪ ﭘﻨﺎﻩﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺘﺢﺍﷲ ﻓﺮﻭﻏﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻮﺭﺍ ،ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ- .
 ۱۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۹۰-۹۸-۴ :

 -۲۹۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ )ﻛﺪ (۲۱۲۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۸-۷ :

 -۲۹۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺎﺟﻴـﻚ ،ﻓـﺘﺢﺍﷲ ﻓﺮﻭﻏـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺭﺿـﻮﺍﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺍ،
ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۹۰-۹۶-۰ :

 -۲۹۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۲۶
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۹۹-۰ :

 -۲۹۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺎﺟﻴـﻚ ،ﻓـﺘﺢﺍﷲ ﻓﺮﻭﻏـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺭﺿـﻮﺍﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺍ،
ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۹۰-۹۹-۱ :

 -۲۹۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۶۴-۳ :

 -۲۹۴ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ :ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻓـﻖ )ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﺍﻛﺒﺮ ﻓﻴﻀﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻣﺎﻥ ﺳﺨﻦ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۰۲-۶-۹ :

 -۲۹۹ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﻬﺘـﺮ ﻛﺘـﺎﺏ ﺩﺭﺳـﻲ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ
)ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﺍﺭﻱ(.
ﻣﻬﺪﺧﺖ ﺻﻔﺎﺭﻱ ﻧﻈﺮﻱ ،ﭘﺮﻳﭽﻬـﺮ ﻳﺰﺩﺍﻧـﻲﻛﭽـﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﻮﺭﺍ ۱۶۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۹۰-۹۷-۷ :
آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۳۰۰ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔـﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۷۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۴-۱ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/22ﺗﺎ 1393/6/26
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آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دوﻟﺖ
۳۷۹

 -۳۰۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ :ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔـﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۸۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۲-۷ :

 -۳۰۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻃﻠﻌﺖ ﺩﻳﺒﺎﻭﺍﺟﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۹۶-۲۷-۲ :
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ

 -۳۰۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔـﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۸۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۱-۰ :

 -۳۰۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ :ﺭﺷﺘﻪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔـﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۷۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۳-۴ :
 -۳۰۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﺋﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤـﺪ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﺭﻱ ،ﻭﻳـﺎﻥ ﻋﺰﻳـﺰﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓـﺎﻳﻖ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۴۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۹-۰۳-۱ :
 -۳۰۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ :ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﺋﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤـﺪ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﺭﻱ ،ﻭﻳـﺎﻥ ﻋﺰﻳـﺰﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓـﺎﻳﻖ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۹-۰۲-۴ :
 -۳۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ  -ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳـﻲ  -ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻭ
ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ( ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺟﻮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ،ﺧﻴﺮﺍﷲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﺍﺣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۷۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۰۳۶۱-۵ :

۳۸۱

 -۳۰۸ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺦﺑﻬﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺗﻲﻧﮕﺮ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۰۴-۹۴-۵ :
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
۳۸۲

 -۳۰۹ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻜﻢ ﺍﻟﻲ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﺼﻞ ﻳﻜـﻢ
ﺍﻟﻲ ﺑﻴﺴﺘﻢ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۶۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۱-۵ :

 -۳۱۰ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴـﻤﺖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺍﻟـﻲ ﺷﺸـﻢ ﻓﺼـﻞ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺍﻟﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۶۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۲-۲ :

 -۳۱۱ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ ﻓﺼـﻞ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻧﻬـﻢ
ﺍﻟﻲ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ.
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ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۳۹۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۳-۹ :

 -۳۱۲ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ ﺍﻟﻲ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺳـﻲ
ﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﻲ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۳۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۴-۶ :

 -۳۱۳ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻬﻢ ﺍﻟﻲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻟﻲ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻦ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۶۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۵-۳ :

 -۳۱۴ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﻟﻲ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻓﺼـﻞ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺍﻟﻲ ﻫﻔﺘﺎﺩ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۷۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۶-۰ :

ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۶۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۷-۷ :

 -۳۱۶ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍﻟﻲ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻓﺼﻞ
ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﻲ ﻫﺸﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۴۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۸-۴ :

 -۳۱۷ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍﻟﻲ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻓﺼـﻞ
ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻟﻲ ﻫﺸﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۶۰۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۰-۹-۱ :

 -۳۱۸ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺍﻟﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳـﻚ
ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺩ ﺍﻟﻲ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ( ۳۵۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺩﻫﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۷۲-۰-۶ :
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارﺗﺒﺎط از راه دور
۳۸۴

 -۳۱۵ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  ۲۰۱۲ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺷﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺟﻼﺱ ) ۵۳ﻣﺎﺭﺱ  :(۲۰۱۴ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺍﻟﻲ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻓﺼﻞ
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺍﻟﻲ ﻫﺸﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﮔﻤـﺮﻙ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﻣﻴﺎﻧﺮﻭﺩﻱ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ

 -۳۱۹ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡﻣﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۶-۱ :
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 -۳۲۰ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡﻣﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۶-۱ :

ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻧﺠﻮﻱﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻭﻛﻴﻠﻴـﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻴﻠـﻲ ﺗﻘـﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۶۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۳۸-۷ :

 -۳۲۱ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡﻣﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۶-۱ :

 -۳۲۸ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﻭ ﺗﺮﻧﺞ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻧﺠﻮﻱﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻭﻛﻴﻠﻴـﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻴﻠـﻲ ﺗﻘـﻲﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۴۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۲۱-۳ :

 -۳۲۲ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡﻣﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۶-۱ :
 -۳۲۳ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡﻣﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۶-۱ :
 -۳۲۴ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡﻣﺎﻥ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﻭﻟﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻫـﺮﺍ )ﺱ( ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۴-۱۶-۱ :
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۳۲۵ﺁﮔــﺎﻫﻲ ﻣﻠــﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴــﺎﺕ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎﻥ :ﺍﺯ ﺁﻏــﺎﺯ ﺗــﺎ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳــﻪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ.
ﺣﺴﺎﻡﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻘﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻔﺖ ﺭﻧﮓ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۱۱-۱۱-۲ :

 -۳۲۶ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻪ ﺍﻻﺣﺴﺎﺀ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﻜـﻮﺛﺮ ﻟﻠﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ- .
 ۸۹۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۳۷-۲-۶ :
 -۳۲۷ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻭ ﻣﺜﻞ :ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻧﻮﺩ ﺭﻭﺍﻳﺖ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺮ ﻣﺜﻞ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺜﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ....

 -۳۲۹ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞﻫﺎﻱ ﻧﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺑـﺎﻗﺮﻱ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۶۰-۲-۰ :

 -۳۳۰ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻴـﺮ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۵-۳۸۳-۲ :
 -۳۳۱ﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﺮﺩ؟ ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻧﺠﻮﻱﺷﻴﺮﺍﺯﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﻭﻛﻴﻠﻴـﺎﻥ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻴﻠـﻲ ﺗﻘـﻲﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۴۷-۶ :
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ،ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۴۱۸

332-Translation.

 -. Juliane Houseﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۳۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻭﻳﺎ ﻛﻴـﺎﻧﻲﻣـﻨﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺎﺋﻖ ۳۲۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۹۲-۵۶-۷ :
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 -۳۳۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺪﻱ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺭﻳﺎﻧﭙﻮﺭﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺁﺭﻳﺎﻧﭙﻮﺭﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
  ۱۳۱۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﻧﻬـﻢ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۱۲۸-۸ :

 = Practical English training PET 4 -۳۴۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
  ۷۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۱-۵ :

دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۵

 -۳۳۵ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺟﺎﻣﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻛـﺎﺭ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ = .The easy way English for grade 7
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺎﻧﺴـﻮ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۹-۲-۲ :
CLT

 -۳۳۶ﻣﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ :ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ .(۳
ﺭﺿﺎ ﻛﻴﺎﺳﺎﻻﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻴﺪﺍ ﻣﻈﻠﻮﻡﻧﮋﺍﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﻳﻖ ،ﺷـﺒﻘﺮﻩ۱۵۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۹-۰۴-۸ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

 = Practical English training PET 1 -۳۳۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳـﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳـﻴﺪﻳﺎﻥﺷـﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۲-۲ :

 = Practical English training PET 2 -۳۳۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳـﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳـﻴﺪﻳﺎﻥﺷـﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۶-۰ :

 = Practical English training PET 3 -۳۳۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
  ۶۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۴-۶ :

 = Practical English training PET 5 -۳۴۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
  ۶۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۲-۲ :

 = Practical English training PET intensive 1 -۳۴۲ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤـﻪ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳـﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳـﻴﺪﻳﺎﻥﺷـﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۲-۲ :

 = Practical English training PET intensive 2 -۳۴۳ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣﻜﺎﻟﻤـﻪ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳـﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳـﻴﺪﻳﺎﻥﺷـﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۲-۲ :
 -۳۴۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺣﻞ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺗﻔﺎﺳـﻴﺮ :comcepts and comments
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﺩﺭﺱ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ....
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺴﺎ ﭼﺎﻭﻭﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺑـﺎﻗﺮﻱ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۸۳۸-۱-۷ :

 -۳۴۵ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ  :۳ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧـﻮﺍﺭ ﻗـﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﺘـﺮﺕ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۴-۰۸-۷ :

 -۳۴۶ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  :۲ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﻈﺮﻱ ،ﻓﻨـﻲ ﻭ ﺣﺮﻓـﻪﺍﻱ ،ﻭ ﻛـﺎﺭ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ = .Let's pass English II
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺎﻧﺴـﻮ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۹-۰-۸ :

ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۰-۶۰-۴ :

 -۳۴۷ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  :۳ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ = .Let's pass English III
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﺎﻧﺴـﻮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۹-۱-۵ :

353-English for the students of linguistics.

ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮﺭﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎﻱ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻬﺘﺎﺯ ﺩﺭﺑﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ
ﺳﺒﺰ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۰۹-۱۱-۵ :

354-IELTS autodidactic preparation course: writing skill.

 -۳۴۸ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ :ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺼﻠﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻣﻬﺪﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘـﺐ ﻣﺎﻫـﺎﻥ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۹-۰ :

 -۳۴۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) (۲۸۰۹ﺩﻛﺘﺮ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۲۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۳-۸ :

 -۳۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻛﺪ - (۲۸۰۷
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۳۹-۳ :

ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
  ۱۱۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۵-۳ :
355-IELTS maximiser educational book.

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻌﻤـﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۲۲۷۵-۵ :

356-Pre IELTS autodidactic preoaration course: pre IELTS.

ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
  ۸۵ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۱-۳۰-۸ :
357-Steps to understanding.

ﻟﺴﻠﻲﺍﻟﮕﺰﺍﻧﺪﺭ ﻫﻴﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕﻞ ،ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۲۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۵۸-۳ :

358-Study skills, for students of English as a second language.

 -۳۵۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻛـﺪ (۲۸۰۸
 ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﺑﺎﻥﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۷۴-۴ :

 -. Richard C Yorkeiﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
359-Top notch fundamentals: teacher's edition and lesson planner.

 -. Joan Saslow, Allen Ascherﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺁﺭﺍ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۳-۲۴۶۹۹۴-۴ :
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۴۳۵

352-Bridge to the vocabulary one.

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻌﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻫﺪ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ

360-Menschen Deutsch als fremdsp rache kursbuch.

 -. Angela Pude, Franz Specht, Sandra Evansﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۳۶۱ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻨﻘﻴﻪ :ﺷﺮﺡ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦﺍﺑﻲﺑﻜﺮ ﺳﻴﻮﻃﻲ؛ ﺷﺎﺭﺡ :ﻧﻘﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ- .
 ۲۶۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۱۸۵-۳ :
 -۳۶۲ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۴۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۰۹۳۴-۸ :
 -۳۶۳ﺍﻟﺒﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻴﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦﺍﺑﻲﺑﻜﺮ ﺳﻴﻮﻃﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻧﻘﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۵۳۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۵۴۸-۶ :
 -۳۶۴ﻋﺮﺑﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ :ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺳﻲ(.
ﺍﻳﺎﺩ ﻓﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻓـﺎﻳﻖ ۳۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۹-۰۰-۰ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۹

 -۳۶۵ﺩﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ :ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ  ۲۲ﺗﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺵﺑﻴﻦﺧﻮﺵﻧﻈﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﻧﺶ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۱-۷۴-۶ :

)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۵۰۷-۷ :

 -۳۶۸ﺭﻳﺎﺿﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺩﻛﺘﺮﻱ(.
ﻛﻮﺭﺵ ﺭﺍﺯﻗﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۴-۸ :

 -۳۶۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺁﻣﺎﺭ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﻛﺪ ) (۲۲۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۶-۱ :
 -۳۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ )) - (۱ﺟﺒﺮ  -ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﻫﻨﺪﺳﻪ )ﺗﻮﭘﻮﻟﻮﮊﻱ((  -ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۷۰-۱ :
 -۳۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ) :(۲ﺭﻳﺎﺿـﻲ
ﻛﺎﺑﺮﺩﻱ )ﻛﺪ  - (۲۲۳۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۷۱-۸ :
آﻧﺎﻟﻴﺰ

رﻳﺎﺿﻴﺎت

۵۱۵

۵۱۰

 -۳۶۶ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  :۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺮﻱ ،ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ،ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻛﭙﺎﺵ ،ﺍﺭﺷﻚ ﺣﻤﻴﺪﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻲ ۲۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۵۰۳-۹ :
 -۳۶۷ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  :۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺮﻱ ،ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ،ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ.
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭﻳﻔﺮ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻛﭙﺎﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺑﻠﻴـﺎﻥ ،ﺳﻮﺳـﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻓـﺎﻃﻤﻲ ۲۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ

 -۳۷۲ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ :ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ  -ﺁﻣـﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫـﺎ -
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻓـﻮﺍﺩ ﻧـﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ  ۷۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۹۰-۶ :
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۲۰۷-۲

۵۱۹

 -۳۷۳ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊﻫﺎ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺑﺮﻫــﺎﻧﻲﺣﻘﻴﻘــﻲ ،ﺍﺣﻤــﺪ ﭘﺎﺭﺳــﻴﺎﻥ ،ﺳــﻠﻄﺎﻥﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﺪﻭﻗﻲﺍﻟﻮﻧــﺪﻱ،
ﺳﻴﺪﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﻤـﺪﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻋـﺰﺕ ﻛﺮﻣـﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ ﺷـﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤـﻲ
ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ۷۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۸۵-۱-۷ :

 -۳۷۴ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﻛﻮﺭﺵ ﺭﺍﺯﻗﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۱۳-۰ :

 -۳۷۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻣﺎﺭ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ )ﻛﺪ  (۲۲۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۶۶-۲-۷ :

 -۳۷۹ﺩﺭﻭﺱ ﻫﻴﺌﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩﺁﻣﻠـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۹-۱۲۰۶-۵ :

 -۳۸۰ﺳﺘﺎﺭﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺩﻣﻴﺰﺍﺩ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ.ﭖ ﻣﺎﺭﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۸-۳۳۲-۷ :
اﺟﺮام و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻤﺎوي
۵۲۳

 -۳۸۱ﻛﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﻴﻬﺎﻥ :ﻛﺎﻭﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻓﻖ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻭ ﻭﺭﺍﻱ ﺁﻥ.
ﭘــﻞ ﻫــﺎﻟﭙﺮﻥ؛ ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﺣﻮﺭﻳــﻪ ﺁﻗﺎﻧﻮﺭﺁﺷــﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺑﻨﻔﺸــﻪ ﺭﻧﺠﺒــﺮ ،ﻣــﺮﻳﻢ
ﺁﻗﺎﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕﻗﻤﺼﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺭﻣﺰﺩ ۳۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۳۳-۰ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ

 -۳۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺁﻣﺎﺭ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫـﺎ )ﻛـﺪ (۲۲۳۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺁﻣﺎﺭﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۸۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۰۳-۶ :

۵۳۰

 -۳۸۲ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺍﻳﺮﻭﺩﻑ( :ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ =
.general
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺘﻘﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ۱۹۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸-۰۲۲-۲ :

Physics problems in

ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۲۰

 -۳۷۷ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺭﺷﻴﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻞﺍﷲ ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠـﻲ ﺧﻮﺍﺟـﻪ
ﺭﺷﻴﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻞﺍﷲ ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ....
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻳـﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﻣﻴـﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ،ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳـﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ۳۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۳-۲۶-۷ :
 -۳۷۸ﺩﺭﻭﺱ ﻫﻴﺌﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺁﻣﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۸۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۸۳ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۳۵-۲-۵ :
 -۳۸۴ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ :ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺵﺑﻴﻦﺧﻮﺵﻧﻈﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻛـﺲ ۴۴۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۳-۱۲-۷ :

 -۳۸۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﻴﺰﻳﻚ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ )ﻛﺪ  (۲۲۳۸ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
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ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۶۶-۴-۱ :
 -۳۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ :ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻠﻴـﻪ ﮔـﺮﺍﻳﺶﻫـﺎ -
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ )ﻛﺪ  - (۲۲۳۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻓﻴﺰﻳﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۳۸-۸ :

 -۳۸۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ) -ﻧﺎﻧﻮﻓﺘﻮﻧﻴﻚ ﻭ
ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ()ﻛﺪ - (۲۲۳۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ .
  ۱۷۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۴۱-۸ :

 -۳۸۸ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺁﻣﺎﺭﻱ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﻓﺮﻳﺪ ﺗﻘﻲ ﻧﻮﺍﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۰۲-۴ :
 -۳۸۹ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ.
ﻣﺴﻬﺮ ﺑﺎﻗﺮﻳﮕﺮﺟﻲ ،ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﻧﺸــﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﻓﻴﺰﻳــﻚ )ﺁﺭﺍﻛــﺲ( ۵۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۳-۲۷-۱ :
 -۳۹۰ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺪﺭﻥ :ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ )ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(.
ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮﺟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﺶ ﭘﮋﻭﻫـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۸۰-۰۱-۷ :
ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
۵۳۷

 -۳۹۱ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﻼﺳـﻴﻚ )ﺟـﺎﻥ ﺩﻳﻮﻳـﺪ
ﺟﻜﺴﻮﻥ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺳﻮﻡ .(۱۹۹۸
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻛﺲ ۵۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۸۷۵۳-۰۶-۶
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ

۵۴۰

 -۳۹۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ )ﻛﺪ  (۲۲۴۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۷-۶ :
 -۳۹۳ﺷﻴﻤﻲ  ۲ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ )ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ،ﻭﺍﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﻣﻴـﺎﻥ ﺁﻥﻫـﺎ( ﺳـﺎﻝ
ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻈﺮﻱ )ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻚ(.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺻﻴﺮﻓﻲﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻱﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓـﺎﻃﻤﻲ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۷۳۶-۱ :

 -۳۹۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﺎﻧﻮﺷـﻴﻤﻲ ) -ﻧﺎﻧﻮﺷـﻴﻤﻲ
ﻧﻈﺮﻱ  -ﻧﺎﻧﻮﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ  -ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻮﭘﺮﺍ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ( )ﻛـﺪ  - (۲۲۴۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻧﺎﻧﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻒ  ۱۵۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ ﻛﻮﭼـﻚ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۴۹-۴ :
ﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮي و ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۴۱

 -۳۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺷـﻴﻤﻲ )ﻛـﺪ (۲۲۱۷
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ .
  ۱۲۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۵۵۸-۸ :

 -۳۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ )ﻛـﺪ (۲۲۱۱
 ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ .
  ۱۱۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۵۵۷-۱ :
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ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
۵۴۳

 -۳۹۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺪ ) (۲۲۱۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۲۸-۴ :
 -۳۹۸ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ :ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺩﺭﺳـﻲ ،ﻧﻜـﺎﺕ ﻭﻳـﮋﻩ
ﻛﻨﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﺑـﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲﺭﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳـﻮﻱﻓـﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۶۶۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۵-۱ :

 -۳۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺷـﻴﻤﻲ  -ﺷـﻴﻤﻲ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ )ﻛـﺪ
 (۲۲۱۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ .
  ۱۲۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۷۵-۱ :
ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ
۵۴۶

 -۴۰۰ﺍﻭﺭﺑﻴﺘﺎﻝ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲﻫﺎﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺳﻄﻪ.
ﺍﻳﻮ ﮊﺍﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻣﺠﺘﺒﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻴﺮﺗﻤﻴﺰﺩﻭﺳﺖ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻧﻴﻜـﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ- .
 ۴۶۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۲۴۳-۴ :

 -۴۰۱ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ.
ﺗﺎﺭﻭ ﺳﺎﺗﻴﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﻣﺠﺘﺒﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻧﻴﻜﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۲۴۲-۷ :
ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ
۵۴۷

 -۴۰۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ﻛﺪ ) (۲۲۱۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۱۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۲۷-۷ :
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۵۱

 -۴۰۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ  -ﺍﻗﻠـﻴﻢﺷﻨﺎﺳـﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۰۵
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۲-۶ :

 -۴۰۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  -ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟـﻮﮊﻱ )ﻛـﺪ (۲۱۰۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۲-۵ :
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۴

 -۴۰۵ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺟﺎﻥ.ﺗﻲ ﻣﻮﺭ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﻻﻧﮕﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۳۳۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۸۳-۳ :
 -۴۰۶ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍ ﭘـﺮﻝ ﺳـﻮﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﺩﻳﺎﻧـﺎ ﻣـﺎﺭﺗﻴﻦ ،ﻟﻴﻨـﺪﺍ ﺑـﺮﮒ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣـﺮﻳﻢ ﻣﻌﻈـﻢ ،ﻋﺴـﮕﺮ
ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺩﻻﻭﺭ ،ﺷﻜﻴﺒﺎ ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ ،ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺷﺒﺮﻧﮕﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺩﻱ،
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮﻳﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴـﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ۱۶۲ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۶-۱۵-۵ :
 -۴۰۷ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍ ﭘﺮﻝ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﺩﻳﺎﻧﺎ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ،ﻟﻴﻨﺪﺍ ﺑﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﻛـﻮﺭﻭﺵ ﺩﻻﻭﺭ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎﺩﻡ ﻋﺮﻓﺎﻥ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﺠﻔـﻲ ،ﺳـﻴﺪﻳﻮﻧﺲ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﺷـﺮﻳﻒﻧﻴـﺎ،
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﺭﻭﻳﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻨﺎﮔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮﻳﺎﻥ ،ﺳﻌﻴﺪ
ﺍﻣﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺩﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ- .
 ۵۲۲ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ
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 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۴۰۸.ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍ ﭘـﺮﻝ ﺳـﻮﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﺩﻳﺎﻧـﺎ ﻣـﺎﺭﺗﻴﻦ ،ﻟﻴﻨـﺪﺍ ﺑـﺮﮒ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺷـﺮﻳﻒ ﻣـﺮﺍﺩﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺧﻮﺵﺭﺿﺎ ،ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺟﻌﻔﺮﻱﺭﺋﻴﺴﻲ ،ﺭﺿﺎ ﻧﻮﻳﺪﻱ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺮﺩﻱ ،ﭘﺮﻳﺎ ﭘﻮﻳـﺎﻥ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿـﺎ
ﺳﻼﻣﺖﺯﺍﺩﻩ ،ﻟﻴﻼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺻﻴﺎﺩ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ ،ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ ،ﺁﺭﺯﻭ ﻛﻔﺸﺪﺍﺭ ،ﻧﮕﺎﺭ ﺗﻘﻮﻱ؛
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۷۴۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۵-۵۷-۶ :
 -۴۰۹ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍ ﭘﺮﻝ ﺳـﻮﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﺩﻳﺎﻧـﺎ ﻣـﺎﺭﺗﻴﻦ ،ﻟﻴﻨـﺪﺍ ﺑـﺮﮒ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﮔـﺮﻭﻩ ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎﻥ ﺧﺎﻧـﻪ
ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮﻳﺎﻥﭘﻬﻨﻪﻛﻼﺋﻲ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﺷﺮﻳﻒ ﻣـﺮﺍﺩﻱ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ۹۹۸ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۵-۶۱-۳ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۶۶-۳-۴

 -۴۱۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻛﺪ  (۲۲۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۸-۳ :

 -۴۱۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ )ﻛﺪ  (۲۲۲۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۹-۰ :

 -۴۱۰ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ.
ﺍﻟﺪﺭﺍ ﭘﺮﻝ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﺩﻳﺎﻧﺎ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ،ﻟﻴﻨﺪﺍ ﺑﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ،
ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺳﻌﻴﺪﻳﺎﻥ ،ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺒـﻲ ،ﺣﻤﻴـﺪﻩ ﺗـﻮﻛﻠﻲﭘـﻮﺭ ،ﻧﻈـﺎﻡ ﺟﻠﻴﻠﻴـﺎﻥ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ
ﺻﺎﻟﺤﻲﻧﻮﺩﻩ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﮔﻴﻠﻚ ،ﻧﻮﺭﺍﷲ ﺍﻛﺒـﺮﻱ ،ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻋﻼﺳـﻮﻧﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈـﻢ
ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﺨﺎﻧﻲ  ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮﻳـﺎﻥ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۲۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۵-۲۹-۳ :

 -۴۱۶ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺍﺭﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻓـﺮﺩﻱ ،ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺒـﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﭘـﺎﺯﻭﻛﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ،
ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﻟﻮ ،ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﻧﻌﺎﻡﺯﺍﺩﻩ ،ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺣﺴـﻴﻨﻲﻧـﮋﺍﺩ ،ﻛﻴـﺎﻧﻮﺵ ﻧـﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﺼـﻄﻔﻲ
ﭘﻮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴـﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ ۹۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۵-۹۷-۲ :

 -۴۱۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮﻳﺎﻥ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﻓـﺮﺩﻱ ،ﺭﺿـﺎ ﺍﺭﺑﺎﺑﻴـﺎﻥ ،ﺑﻬـﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺒـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧـﻪ
ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۵-۷۹-۸ :

 -۴۱۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ )ﻛﺪ(۲۲۲۷
 ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۴۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۲۶۶-۲ :

 -۴۱۲ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ.
ﺳﻤﻴﻪ ﻛﺎﻇﻢﻧﮋﺍﺩﻟﻴﻠﻲ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺎﻥﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱﻭﺍﻻ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬـﺪﻱ ﺁﺧﻮﻧـﺪﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻤﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﺍﺑـﻦ ﺳـﻴﻨﺎ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۶-۴۹-۸ :

 -۴۱۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ  -ﮊﻧﺘﻴـﻚ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ
)ﻛﺪ - (۲۲۲۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۳۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۲۸۱-۵ :
ﺗﻜﺎﻣﻞ و ژﻧﺘﻴﻚ

 -۴۱۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ )ﻛـﺪ  (۲۲۲۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۵۷۵

 -۴۱۹ﻓﺮﮔﺸﺖ )ﺗﻜﺎﻣﻞ( ﻭ ﮊﻧﺘﻴﻚ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﭘﻨﺎﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴـﻴﻢ ﺍﻓﺸـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻣـﻪ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۶۱-۷۰-۵ :

ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۴۲۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۸۱
ﺗﺎ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺪﺍ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ ۴۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۹۱-۸ :

 -۴۲۵ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ) :(۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﺷﻮﻳﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻤـﺎﻧﻴﻢ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﺳﻴﻦ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﺪﻳﺚ ﻗﻠـﻢ۵۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۷-۰۵-۶ :

ﻣﻴﻜﺮبﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۶

 -۴۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻛـﺪ ) (۲۲۲۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۷۹-۲ :

 -۴۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  -ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ )ﻛـﺪ
 - (۲۲۲۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۴۵-۴ :

 -۴۲۳ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻙ.
ﻣﺎﻳﻜﻞﺗﻲ ﻣﺎﺩﻳﮕﺎﻥ ،ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻜﻮ ،ﺍﺳﺘﺎﻝ ،ﻛﻼﺭﻙ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺯﺭﻳﻨـﻲ ،ﺳـﻤﻴﻪ
ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ ،ﺍﻳﺮﺝ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ،ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿـﺎ ﺑﺎﺭﺧـﺪﺍ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۴۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۶-۲۵-۴ :
ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

 -۴۲۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺍﺭﻋﺖ  -ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ
ﺯﺭﺍﻋﻲ )ﻛﺪ  (۲۴۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۱-۴ :

 -۴۲۶ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ.
ﺷﺎﺭﻟﻮﺕ ﺍﻟﻴﻮﭘﻮﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻭﻳﺪﺍ ﻗﺪﺭﺗﻲ ،ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓـﻼﺡﻣﻬﺮﺁﺑـﺎﺩﻱ،
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﻱﻧﻮﻗﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕـﺮ ۶۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۴۶-۱ :

 -۴۲۷ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺷــﻴﻔﺖ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻱ :ﺑــﺮﺍﻱ ﻣــﺪﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻱ ،ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ،ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ.
ﺭﺍﺣﻠـﻪ ﺛﺎﺑـﺖﺳﺮﻭﺳــﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﻣﻌﻄــﺮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨــﺖﻧﺼـﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﺮﺿــﻴﻪ
ﻣﻮﻣﻦﻧﺴﺐ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻳﻜﺘﺎﻃﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۴۱-۶ :

 -۴۲۸ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﻪ :ﺍﻟﻔﺼﺪ ،ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ،ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﺍﻟﻘﺎﺭﻭﺭﻩ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻃﺒﺮﻱ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﺑﺮﮒ ۱۳۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۲-۲۲-۶ :

 -۴۲۹ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ  -ﺟﺮﺍﺣـﻲ ﺑﺮﻭﻧـﺮ ﻭ ﺳـﻮﺩﺍﺭﺙ  ۲۰۱۴ﻛﺒـﺪ ،ﻏـﺪﺩ ﻭ
ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ  /ﺩﻳﺎﺑﺖ.
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺑﻴﺮﻳﺎﻥ ،ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻮﺫﺭﻱﭘﻮﺭ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﻓﻴﻊ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۷-۵۰۶-۴ :

 -۴۳۰ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻪ.
ﻣﻮﺳﻲﺑﻦﻋﺒﺪﷲ ﻗﺮﻃﺒﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠـﻮﺑﺮﮒ ۲۸۸ - .ﺹ- .
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ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۲۲-۲۱-۹ :

ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۹-۶ :

 -۴۳۱ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺳﻬﻴﻼ ﻛﻮﺷﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎﺭﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۸۰-۲ :

 -۴۳۷ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥﻗﺮﻩﺗﭙﻪ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺣﺴـﻦﺧـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۲۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۵۴-۹-۹ :
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي

 -۴۳۲ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻃﺐ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺳﺮﻣﺪﻱ ،ﺳﻴﺪﻩﺍﻛﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻣﺪﻱ- .
 ۲۴۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۰۶-۵۴-۵ :

 -۴۳۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ )ﻛـﺪ  (۲۳۴۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۶-۶ :

 -۴۳۴ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ  -ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ :ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸـﻲ ،ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ،ﻫﻤﻮﺳـﺘﺎﺯ ﻭ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ،ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ ،ﻛﺮﻱﺍﭺ ﭼﻴﻮﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮊﻳـﻼ ﻋﺎﺑﺪﺳـﻌﻴﺪﻱ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﺳـﻤﻌﻴﻠﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۱۱-۹ :
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ
۶۱۲

 -۴۳۵ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ.
ﻫﺎﺩﻱ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥﻗﺮﻩﺗﭙﻪ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺣﺴـﻦﺧـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﻬﺮﺍﻧﺪﻳﺶ ۲۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۳۱-۳۲-۴ :

 -۴۳۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺮﺑﻴـﺖﺑـﺪﻧﻲ  -ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﻭﺭﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۵۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۲ - .

۶۱۳

 -۴۳۸ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﺳﺐ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﺍﻛﺮﻡ ﻧﻘﺪﻱﭘﻮﺭﺑﻴﺮﮔﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺳﺒﺰ ۱۶۴ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۵-۹۱-۶ :

 -۴۳۹ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﺳﺐ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺯﺍﺭﻉ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ  -.ﻗﻢ :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺳﺒﺰ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۵۵-۹۰-۹ :

 -۴۴۰ﺗﻐﺬﻳﻪﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺐ ﭼﻴﻨﻲ.
ﺑﻮﺭﮒ ﻛﺎﺳﺘﻨﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺳﻮﺍﻧﺎ ﺩﺍﻧﻔﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺜﻠﺚ ۳۲۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۹۶-۸۵-۷ :

 -۴۴۱ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ.
ﺳﺎﺭﺍ ﻛﺮﻛﻬﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻛﺮﻣـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﺎﺟﺮ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۵-۱۴۱-۴ :

 -۴۴۲ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ.
ﺟﻒ ﺁﺭﭼﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻛﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺎﺟﺮ- .
 ۲۸۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۵-۱۴۰-۷ :
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 -۴۴۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺎﻛﻲ ﺭﻭﻱ ﭼﻤﻦ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺟﻲ .ﭘﺮﺍﻳﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺷﺠﺮﻩ ﻃﻴﺒﻪ ۱۱ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۴-۳۹-۹ :

ﺟﻮ.ﺗﻲ.ﺁﺭ ﻛﻼﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺻـﺎﺩﻕ ﺣﺴـﻦﻧﻴـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۳۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۲۴-۶ :

 -۴۴۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑـﺪﻧﻲ  -ﺁﺳـﻴﺐﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻭﺭﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ
 (۲۱۵۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۴-۱ :

 -۴۵۰ﻋﺴﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﻮﺫﻥﺟﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸـﺮ ﺷـﻬﺮ- .
 ۵۲۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۱-۶۲-۸ :

 -۴۴۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴـﺖﺑـﺪﻧﻲ  -ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻛـﺪ )(۲۱۵۵
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۷-۱ :

 -۴۵۱ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ.
ﮔﺮﻱ ﻭﺍﻟﺶ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧـﺎﺯﻧﻴﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻧﻴـﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﻗﻠﻤﺒـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۴۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۹۰-۱ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ

 -۴۴۶ﻻﻏﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻴﺪ ﻃﻼﻳﻲ.
ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ،ﻛﻠﻚ ﺯﺭﻳﻦ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۴-۰۹-۶ :

 -۴۴۷ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻏﻠﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪﺍﻱ.
ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۳۸-۳ :
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي

۶۱۶

 -۴۵۲ﺁﺳﻢ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ.
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﻧﻞ ﻛﻼﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﺣﻴـﺪﺭﺯﺍﺩﻩﺁﺭﺍﻧـﻲ ،ﺷـﻜﻴﺒﺎ ﺍﻣﻴﻨﻴـﺎﻥﺁﺭﺍﻧـﻲ -.
ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻣﺮﺳﻞ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۲-۳۶۶-۲ :
 -۴۵۳ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ .DSM - 5
ﻣﻬﺪﻱ ﮔﻨﺠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﺰﻩ ﮔﻨﺠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﻭﺍﻻﻥ ۵۴۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۰۹-۷۹-۱ :

۶۱۴

 -۴۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻳﺴﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺸﺎﺭﻛﻲ ،ﺳﻬﻴﻼ ﻛﻮﺷﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۶۳-۵ :

 -۴۵۴ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ(.
ﺳﻤﻴﻪ ﺑﺴﺎﻙ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪﻧﮕـﺮ۲۰۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۳۹-۳ :

داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن

 -۴۵۵ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻭﺭﻭﻟﻮﮊﻱ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ
ﺍﻭﺭﻭﻟﻮﮊﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻟﻴﻼ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺍﻳﻨﺎﻧﻠﻮ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺭﺍﺷـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ،ﺳﺎﻟﻤﻲ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ

۶۱۵

 -۴۴۹ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ.
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ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۱۱۷-۷ :

ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۴۵-۸۹-۶ :

 -۴۵۶ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ .۲۰۰۷
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۹-۸۴-۴ :

 -۴۶۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺟﻨﺴﻲ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻞ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﻭ
ﺟﺴﻤﻲ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪﻧﮕـﺮ ۴۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۴-۸۱۴-۹ :

 -۴۵۷ﺧﻮﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ ،ﻛﺮﻱﺍﭺ ﭼﻴﻮﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺎﺻﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪﻧﮕـﺮ- .
 ۱۴۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۱۶-۴ :

 -۴۶۴ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺸﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻫﺪ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۰-۶۴-۲ :

 -۴۵۸ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺟﻨﺴﻲ.
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻮﻻﻳﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ،ﺑﻴﮋﻩ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۲۹۷-۶ :

 ۱۰۱ -۴۶۵ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻓﺎﻉ ﺭﻭﺍﻧﻲ.
ﺟﺮﻭﻡﺍﺱ .ﺑﻠﻜﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩﺯﻫﺮﺍ ﺭﻓﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۱۹۹-۳ :

 -۴۵۹ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻴﻦﻧﺴﻠﻲ.
ﺟﻴﻤﺰﺍﻝ ﻓﺮﻳﻤﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻬـﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﺭﺟﻤﻨـﺪ- .
 ۲۳۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۳۰۷-۲ :

 -۴۶۰ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻩ )ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ( ﺑﺎ ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﺭﻗﻴﻪ ﺩﺭﻭﻳﺶﺯﺍﺩﻩ ،ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺭﻭﻳﺶﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﺭﻗﻠـﻢ ۲۶۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۳-۰۲۹-۹ :

 -۴۶۱ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻩ )ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ( ﺑﺎ ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﺭﻗﻴﻪ ﺩﺭﻭﻳﺶﺯﺍﺩﻩ ،ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺭﻭﻳـﺶﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﺒﺮﻳـﺰ :ﺯﺭﻗﻠـﻢ ۴۰۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۳-۰۳۰-۵ :

 -۴۶۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ.
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻳﺤﻴﻲ ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺍﻥ۱۳۶۰ - .

 -۴۶۶ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ،ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ )ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥﻫـﺎﻱ ﭘﺰﺷـﻜﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ(.
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺩﻭﺍﺗﮕﺮﺍﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻪﻭﺭﺩﻱﺯﻭﺍﺭﻩ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺑﺪﻳﻌﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻮﺭﻳﻮﺳـﻒ ،ﻋﻠـﻲ
ﻣﺸﻴﺮﻱﺭﻭﺩﺳﺮﻱ ،ﺳﺘﺎﺭ ﺑﺮﻗﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﺑﻠﻲ ،ﺷﺒﻨﻢ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﺩ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺭﻣﻀـﺎﻧﻲ ،ﺣﻤﻴـﺪﻩ
ﺻﻔﺮﻱ ،ﺑﻬﻨﺎﺯ ﻗﻠﻤﺒﺮﺩﺯﻓـﻮﻟﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪﻩ ﻣﻬﺮﻛﻴـﺎﻥ ،ﻣﻴﺘـﺮﺍ ﻋﺒـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۹-۴۵-۱ :
 -۴۶۷ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺻﻐﺮ ﺍﻧﺪﺭﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۷۶۵-۷ :

 -۴۶۸ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ :ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺭﻭﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۸۸-۷ :
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 -۴۶۹ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻗﻠﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۲۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۱-۷ :

 -۴۷۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۴-۳ :

 -۴۷۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻲﻋﻠﻮﻳﺠﻪ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۲۴ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۳-۹ :

 -۴۷۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍﻋﻼﻳﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻈﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۵-۰ :

 -۴۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻈﻔﺮﻱ ،ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۴-۶ :

 -۴۷۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻗﻴﺼﺮ ﻣﻮﻟـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻫـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۶-۷ :

 -۴۷۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۷۵-۳ :

 -۴۷۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۲۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۷-۴ :

 -۴۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍﻋﻼﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ۲۰۰ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۱-۲ :

 -۴۸۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻗﻴﺼﺮ ﻣﻮﻟﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۸-۱ :

 -۴۷۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺷﺸـﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۲-۹ :

 -۴۸۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۹۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۹-۸ :

 -۴۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۷۳-۶ :

 -۴۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۶۸ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۰-۴ :
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 -۴۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻗﺪﻡ ،ﻋﻠـﻲ ﺩﻟﻴـﺮﺭﻭﻱ ﻓـﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۴۸۱-۱ :

 -۴۹۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺑﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۷-۶ :

 -۴۸۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻗﺪﻡ ،ﺭﺿﺎ ﻣﺼﺪﻕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷـﺎﻧﺰﺩﻫﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۲۹-۰ :

 -۴۹۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻈﻔـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۲۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۶۹۸-۳ :

 -۴۸۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺟﺎﻗﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔـﺪﻫﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۰-۶ :

 -۴۹۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۰-۳ :

 -۴۸۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﻫﺠـﺪﻫﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۱-۳ :

 -۴۹۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۱-۰ :

 -۴۸۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۲-۰ :

 -۴۹۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۶۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﺷﺸـﻢ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۲-۷ :

 -۴۸۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺑﻴﺴـﺘﻢ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۳-۷ :

 -۴۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۳-۴ :

 -۴۸۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۴۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۵۳۴-۴ :

 -۴۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠـﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ
ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۴-۱ :
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 -۴۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۰۵-۸ :

 -۴۹۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻲ
ﺍﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۳۱۲-۸ :

 -۴۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ
ﺳﺎﻝ  ۸۱ﺗﺎ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺒﻴﺐ ﺿﻴﻐﻤﻲ ،ﻓﺨﺮﻱ ﺣﻘﻲ ،ﻏﺰﺍﻝ ﻧـﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ۴۲۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۲۶-۰ :

 -۵۰۰ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺭﺍﻱ .۲۰۱۳
ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﻣﻮﺭﺍﻱ ،ﻛﻦ.ﺍﺱ ﺭﻭﺯﻧﺘﺎﻝ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﺎﻟﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺒﻴﺐ ﺿﻴﻐﻤﻲ ،ﻓﺨﺮﻱ ﺣﻘـﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﻝ ﺑﻮﻳﻪ ،ﻛﺴﺮﻱ ﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۵۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۶۲-۸ :

 -۵۰۱ﻣﻴﻜﺮﻭﺏﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺭﺍﻱ :ﻭﻳﺮﻭﺱﺷﻨﺎﺳﻲ .۲۰۱۳
ﭘﺎﺗﺮﻳﻚﺁﺭ ﻣﻮﺭﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﺯﻫـﺮﻩ ﻳﻮﺳـﻔﻲ ،ﻛﺘـﺎﻳﻮﻥ ﺻـﻤﻴﻤﻲﺭﺍﺩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۶۴-۲ :

 -۵۰۲ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺁﺫﺭﻱﭘﻮﺭﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻭﺯ ﻧﻮ ،ﺳـﺮﺧﺪﺍﺭ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۲۳-۱۰-۲ :

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ
۶۱۷

 -۵۰۳ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ) (۱ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ .۲۰۱۰
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۹-۸۵-۱ :

 -۵۰۴ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ) (۲ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ .۲۰۱۰
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۹-۸۶-۸ :

 -۵۰۵ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ) (۳ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ .۲۰۱۰
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۹-۸۷-۵ :

 -۵۰۶ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ) (۴ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ .۲۰۱۰
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۹-۸۸-۲ :

 -۵۰۷ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۸۷-۰ :

 -۵۰۸ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻣﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﺪﻩ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۸۹-۴ :
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ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 -۵۰۹ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻢ!.
ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺧﺪﺍﺋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲﺑﻴﮕـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻗﻠـﻢﺯﻧـﺎﻥ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۵۲-۰۱-۸ :

 -۵۱۰ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﺎﻧﻪ.
ﺟﻮﺩﻱﺍﻱ ﻣﻴﻨﺪﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻋﻠﻢﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻈـﺮﻱ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۹۴-۵ :

 -۵۱۱ﺭﻭﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ )ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ(.
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻤﻨﺪﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺩﻭﺱ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻳﺎ ۵۸۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۷۹-۴-۲ :

 -۵۱۲ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻃﻔﺎﻝ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺍﻃﻔﺎﻝ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ۱۷۷ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۸۶-۳ :

 -۵۱۳ﻓﻠﺶ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ۱۶۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۰ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۴-۹۰-۰ :
 -۵۱۴ﻛﻮﺩﻙ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻣﻦ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫـﺎﻱ ﻣﻌﻨـﻮﻱ ﻭ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻴﺮﺩﻫﻲ.
ﺍﻋﻈﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻗـﺮﺁﻥ- .
 ۲۸۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۵-۲۸-۸ :

 -۵۱۵ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﺎﻥ ،ﺭﺿﺎ ﻣﻬﻴﻤﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۸-۳ :

 -۵۱۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻠﻴﻤﺮ )ﻛﺪ  (۲۳۳۹ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﭘﻠﻴﻤﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۷-۳ :

 -۵۱۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ )ﻛﺪ  (۲۳۶۱ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۱-۰ :

 -۵۱۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺪ ) (۲۳۶۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۶-۸ :

 -۵۱۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ  -ﻧـﺎﻧﻮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ )ﻛـﺪ (۲۳۶۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻧﺎﻧﻮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۵-۱ :

 -۵۲۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ )ﻛﺪ  (۲۳۲۴ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۴-۳ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
۶۲۰

 -۵۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ )ﻛﺪ
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 (۲۳۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۲-۹ :

 -۵۲۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ  -ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴـﺪ )ﻛـﺪ (۲۳۲۱
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۳-۶ :

 -۵۲۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ
ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ )ﻛﺪ  (۲۳۲۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۵-۰ :

 -۵۲۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺪ ) (۲۲۳۷ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫـﺎﻱ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۶-۹ :
 -۵۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ) - (۱ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻛﺪ ( ۲۳۲۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻜﺎﻧﻴﻚﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۳۰-۲ :
 -۵۲۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ) - (۲ﻃﺮﺍﺣـﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ،ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ )ﻛﺪ  - (۲۳۲۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ
 ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۷۷-۰ :
 -۵۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ) - (۳ﻃﺮﺍﺣـﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  -ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ )ﻛﺪ  - (۲۳۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ

 ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۷۶-۳ :
 -۵۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘـﺎﻟﻮﺭﮊﻱ )ﻛـﺪ
 (۲۳۵۹ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۳۲-۶ :
 -۵۲۹ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﭘﻮﻳـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۷۶-۰۷-۴ :

 -۵۳۰ﻧﻘﺸﻪﻛﺶ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ.
ﺭﻭﺡﺍﻟﻪ ﺯﺍﺭﻉﻛﺎﻇﻤﻴﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ۳۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۳-۳۵۸-۰ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۵۳۱ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ
ﻃﺮﺍﺣﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۴۹-۵ :

 -۵۳۲ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻛﻨﺪﺍﻧﺲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷـﻌﺒﺎﻧﭙﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧـﻮﻳﻦ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۷۲-۸۰-۹ :
 -۵۳۳ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻄﻴﻌﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺟﻼﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ
ﺩﺍﻧﺶ ،ﺁﺫﺭ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۷۲-۶۴-۱ :
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 -۵۳۴ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )ﻛﺪ  (۲۳۰۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۰-۶ :

 -۵۴۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﻧﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ ،ﺍﻟﮕـﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ
)ﻛﺪ  (۲۳۵۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۸-۲ :

 -۵۳۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻗـﺪﺭﺕ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۴ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۱-۳ :

 -۵۴۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﺪ ) (۲۳۰۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۳۲-۷ :

 -۵۳۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻛﻨﺘـﺮﻝ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۲-۰ :

 -۵۴۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ )ﻛﺪ  (۲۳۰۲ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۴۳-۰ :

 -۵۳۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪ ) (۲۳۰۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۴-۴ :

 -۵۴۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ.
ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﺮ ﺩﻻﻭﺭ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠـﺎﻥ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۵-۵۵-۲ :

 -۵۳۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۲ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۳-۷ :

 -۵۳۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  -ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ )ﻛـﺪ  (۲۳۵۵ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۴۹-۹ :

 -۵۴۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ) :(۳ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ
)ﻛﺪ  (۲۳۰۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺑﺮﻕﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۶۹-۵ :
 -۵۴۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ) (۱ﻧـﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ-
ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ )ﻛﺪ  - (۲۳۵۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۴۵-۶ :
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 -۵۴۶ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ "ﺭﺷـﺘﻪ ﺑـﺮﻕ":
ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺭﺷـﺘﻪﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺕ ﺑﺮﻗـﻲ "ﺍﺯ ﺧـﺮﺩﺍﺩ  ۸۹ﺗـﺎ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ" ....
ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﻳﻦ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺁﻣـﻞ :ﻭﺍﺭﺵﻭﺍ۲۰۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۹-۱۷-۸ :

 -۵۴۷ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ "ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻕ".
ﺭﺿﺎ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﻳﻦ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺁﻣـﻞ :ﻭﺍﺭﺵﻭﺍ۲۲۸ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۹-۱۲-۳ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(

 -۵۵۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۷ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۳-۵ :

 -۵۵۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ )ﻛﺪ  (۲۳۱۵ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۹-۸ :

۶۲۴

 -۵۴۸ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﺘﻲ )ﺗﺸـﺨﻴﺺ  -ﺍﺳـﺘﺤﻜﺎﻡ
ﺑﺨﺸﻲ  -ﻣﺮﻣﺖ(.
ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻗﻠﻢ ﻣﻬﺮ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۹-۷۱-۷ :

 -۵۴۹ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ )ﻛـﺪ  (۲۳۱۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۲-۸ :

 -۵۵۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺯﻟﺰﻟﻪ )ﻛـﺪ  (۲۳۰۸ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۵-۹ :

 -۵۵۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ )ﻛﺪ  (۲۳۰۹ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۸-۱ :

 -۵۵۴ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ :ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ  ASDﻭ .LRFD
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ ۵۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۰۰۹-۰ :
 -۵۵۵ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ
 (simulationﺩﺭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ.
ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻛﻨﺎﺭﻧﮕﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧـﺎﺩﺭ ﻓﻨـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ۲۲۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۳۶-۹ :

Opensees (the open system for earthquake enginnering

 -۵۵۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺧﺎﻙ :ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻣﻴﺨﻜﻮﺑﻲ ﺧﺎﻙ.
ﻛﺎﺭﻟﻮﺱ ﻻﺯﺍﺭﺕ ،ﻭﻳﻜﺘﻮﺭ ﺍﻟﻴﺲﭘﻲﺍﻳﻲ ،ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺍﺳـﭙﻴﻨﻮﺯﺍ ،ﭘـﻞﺟـﻲ ﺳـﺎﺑﺎﺗﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻄﺮﭼﻴـﺎﻥ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻣﺤﻘﻘـﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻧﻴـﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ( ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۶۸۷-۷ :
 -۵۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ) - (۹ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺎﺧﺖ )ﻛﺪ  - (۲۳۱۵ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۶۸-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 448ﭘﻴﺎﭘﻲ1100
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 -۵۵۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ )ﻛﺪ  - (۲۳۱۰ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۰۴-۱ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ

 -۵۶۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺁﺑﻴـﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸـﻲ )ﻛـﺪ - (۲۴۲۷
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۸۵۳-۴ :

۶۲۷

 -۵۵۹ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻛــﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣــﺪﻝ ﻫﻴـــﺪﺭﻭﻟﻮﮊﻳﻜﻲ
.ArcGIS10.0
ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۱۶۳-۹ :

 -۵۶۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ )ﻛﺪ  - (۲۴۲۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ ۹۱
ﻭ .۹۲
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۱۴۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۷۶۸-۱ :

 -۵۶۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ )ﻛـﺪ (۲۳۱۰
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۴-۲ :

 -۵۶۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤـﺮﺍﻥ ) - (۷ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ )ﻛﺪ  - (۲۳۱۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۲۹-۶ :

- Geohms

 HECﺩﺭ ﻣﺤـــﻴﻂ

 -۵۶۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ )ﻛـﺪ
 (۲۳۱۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮﺍﻥﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۰-۴ :

 -۵۶۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ :ﺭﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ- .
 ۸۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۲۱-۶ :
 -۵۶۳ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﺨﺶ ﺳﻴﻼﺏ ﺑﺮ ﺁﺑﺨﻮﺍﻥ.
ﻛــﻮﺭﺵ ﻛﻤــﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ،ﻧــﺎﺩﺭ ﺟﻼﻟــﻲ ،ﺍﺑــﺎﺫﺭ ﻣﺼــﻄﻔﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎﺩﻕ
ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻧﺠﻔﻘﻠﻲ ﻏﻴﺎﺛﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧـﺎﻙ ﻭ
ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۰۶۴-۹-۶ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
۶۲۸

 -۵۶۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺪ ) (۲۳۱۶ﺩﻛﺘـﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۱-۱ :

 -۵۶۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ  -ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛـﺪ )(۲۳۴۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۶-۷ :

 -۵۶۹ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ :ﺭﺳـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ
ﺁﺏ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
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ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻳﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ۹۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۱۷-۹ :

 -۵۷۵ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ .L90
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱﺑﻮﺳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈﻢ ﺑﻮﺳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﻧﻮﻳﻦ ۸۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۰۵-۹۸-۹ :

 -۵۷۰ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﭼﺎﻩ :ﺭﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۱۵-۵ :

 -۵۷۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﺪﺍﻓﻌﻲ.
ﺣﺴﻴﻦﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﺎﺭﺳﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﻗﻴﻪ ﻣﻴﺮﻋﻈﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠـﻲ ۳۴۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۳۱-۶۶-۹ :

 -۵۷۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ :ﺭﺳـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ ﺳـﺎﻝ
.۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۱۶-۲ :

 -۵۷۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ )ﻛﺪ  (۲۳۱۴ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۷-۴ :

 -۵۷۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻗﻨﺎﺕ :ﺭﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﺳﺎﻝ
.۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ- .
 ۵۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۱۹-۳ :

 -۵۷۸ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ )ﻛﺪ  (۲۳۳۲ﺩﻛﺘﺮﻱ ۹۳
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۸-۸ :

 -۵۷۳ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﺁﺏ :ﺭﺳـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺁﺏ ﺳـﺎﻝ
.۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۲۲-۳ :

 -۵۷۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀـﺎ  -ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻫـﻮﺍﻳﻲ )ﻛـﺪ (۲۳۳۳
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۰-۱ :

 -۵۷۴ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺟﻤـﻊﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻓﺎﺿـﻼﺏ :ﺭﺳـﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻳﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۱۸-۶ :

 -۵۸۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﭘﺮﻭﺍﺯ )ﻛﺪ  (۲۳۳۴ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۸۹-۵ :

دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

 -۵۸۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ  -ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ )ﻛﺪ  (۲۳۳۳ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.

۶۲۹
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ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۸۳-۹ :

ﻛﺪ ) (۲۴۳۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۲-۱ :

 -۵۸۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺣﻤﻞ
ﻭ ﻧﻘﻞ )ﻛﺪ  - (۲۳۱۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۱۷-۱ :

ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻛﺸﺎورزي

 -۵۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ ) - (۳ﺳـﺎﺯﻩﻫـﺎﻱ
ﻫﻮﺍﻳﻲ )ﻛﺪ  (۲۳۳۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۲ ،۹۱ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۱۲۹-۹ :
 -۵۸۴ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﻱ  :AVRﺑﺎ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ  %۱۰۰ﻋﻤﻠﻲ.
ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻧـﺺ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۰-۱۹۴-۶ :
ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

۶۳۱

 -۵۸۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺷـﻴﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰﻱ ﺧـﺎﻙ )ﻛـﺪ
 (۲۴۲۳ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۲۷۰-۹ :
داﻣﭙﺮوري
۶۳۶

 -۵۸۹ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮﺭ.
ﻛﺎﻭﻩ ﺟﻌﻔﺮﻱﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻮﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ ﻗﻴﺼـﺮﻱ،
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺟﻌﻔﺮﻱﺧﻮﺭﺷـﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﻠـﻚ ﺑـﺎﺭﺍﻥ ۶۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۵۳-۲-۸ :
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
۶۴۱

۶۳۰

 -۵۸۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺍﺭﻋﺖ  -ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ  -ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮﻱ ﻭ ﮊﻧﺘﻴـﻚ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻛﺪ  (۲۴۳۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۲۹-۱ :

 -۵۸۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ  -ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ  -ﺍﮔﺮﻭﺍﻛﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻛـﺪ
) (۲۴۳۶ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۲۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۰-۷ :

 -۵۸۷ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ  -ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻠﻒﻫـﺎﻱ ﻫـﺮﺯ

 -۵۹۰ﺁﺷﭙﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ! ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﭖ ﻭ ﺁﺵ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺒﺴﻢ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۷-۰۶-۹ :
 -۵۹۱ﺁﺷﭙﺰﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺭﻗﻴﻪ ﺻﻔﺮﻱ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺫﺭﺑﻴﺎﻥ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۶۲-۲-۳ :
 -۵۹۲ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ.
ﺍﻛﺮﻡ ﺫﺍﻛﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻓﻆ ۶۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۳۲-۷۰-۱ :
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 -۵۹۳ﻃﺮﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻠﻮﺍ.
ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -.ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﺁﺫﺭﺑﻴﺎﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۷۸-۶-۵ :
 -۵۹۴ﻓﺴﺖﻓﻮﺩﻫﺎﻱ ﺁﺭﻳﻨﺎ :ﭘﻴﺘﺰﺍ ،ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ،ﺍﺳﻨﻚ ،ﭼﻴﭙﺲ ،ﺳﺲ ،ﺳﺎﻻﺩ.
ﻟﻴﻼ ﺳﻬﻴﻠﻲﺭﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺑﺰﻡ ﻗﻠﻢ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۴-۰۳-۱ :

ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۷۶-۰-۵ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اداري
۶۵۰

 -۶۰۰ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩﻫﺎ :ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷـﻤﺎ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱﻧﻤﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴـﺪﻩ ﺭﺳـﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺴﻞ ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺶ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۰۶۲-۸ :

ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري

۶۴۶

 -۵۹۵ﭘﻨﺞ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺸﻖ.
ﮔﺮﻱ ﭼﭙﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ )ﮔﻴﺘﻲ( ﺷﻬﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ ﺯﺍﻝﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۳۲-۸ :
 -۵۹۶ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﻲ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ؟.
ﻟﻴﻼ ﺳﻬﻴﻠﻲﺭﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺑﺰﻡ ﻗﻠﻢ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۹۴-۰۰-۰ :

۶۵۷

 -۶۰۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ )ﻛﺪ  (۲۱۱۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۱۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۳-۴ :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۵۹۷ﻣﺮﺍﻗﺐ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺑﺎﺵ :ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎﺩﺍﺏ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺒﺴﻢ ۹۰ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۷-۰۵-۲ :

 -۶۰۲ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ  :BSCﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻠـﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﺎﻣﻊ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ،ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﻛﺮﺍﻣـﻲﻧﻘـﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺎﺩ ﻋـﺎﺭﻑ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۲۷-۸ :

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۶۴۷

 -۵۹۸ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻧﺸﻴﻨﻲ.
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻫـﻮﺍﺯ  -.ﻗـﻢ :ﺍﺛـﺮ ﻗﻠـﻢ ۹۴ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۱۲-۰-۳ :
اداره اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ،ﺧﺎﻧﻪداري
۶۴۸

 -۵۹۹ﺍﺻﻮﻝ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﻱ "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟".
ﻟﻴﻼ ﺳﻬﻴﻠﻲﺭﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﺑﺰﻡ ﻗﻠﻢ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

 -۶۰۳ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ۳۴۰۰۰ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺁﺭﻳﻦ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ ،ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻥ ﻧﺸـﺮ ۲۰۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۲۹-۷ :
 -۶۰۴ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۷۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۷۶-۸ :
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 -۶۰۵ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ).(GMAT
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  ۷۵۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۷۶-۸ :

 -۶۰۶ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ.
ﻫﻤﺎ ﺩﺭﻭﺩﻱ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺳﻬﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳﺎﺩ ﻋﺎﺭﻑ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۸۴-۳۲-۲ :

 -۶۰۷ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺳﺎﻻﺭﺯﻫﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﺸﻜﺮﻳﺎﻥﺟﻬﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۳۹-۶ :

 -۶۰۸ﭘﻴﺶﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ.
ﺝ.ﭘﻞ ﭘﻴﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﺸـﻴﺪ ﺍﻣـﺎﻧﻲ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۴۳۰-۶ :

 -۶۰۹ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺮﻕ )ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺮﻕ  -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ(.
ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺍﺩﻣﻨﺶ ،ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﻧﺎﺩﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ۳۱۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۴۱-۳ :

 -۶۱۰ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻛﺘﺮﻱ.
ﻧﻴﺮ ﻭﻫﺎﺏﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻩ ۵۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۶-۰۲-۱ :

 -۶۱۱ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺩﺳﺮﺳﺎﺯ.
ﺁﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﺩﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻗـﻮﺕﺩﻳـﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻈـﺮﻱ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۵۹-۴ :

 -۶۱۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺪ ) (۲۵۰۱ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ.
  ۱۸۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۸۳۵-۵ :

 -۶۱۳ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳـﺎﺧﺖ ﻛـﺪ ) (۲۵۰۱ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ.
  ۱۲۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۵-۲ :
 -۶۱۴ﻛﻠﻮﺏ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﮔﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۰۲۴-۵ :

 -۶۱۵ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻲﻋﻨﻮﺍﻥ :ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭ.
ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺷﻴﭗ ﺷﺎﺭﻣﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﻴﺎﺽ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺣﻨﻴﻔﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۸۵-۱-۸ :

 -۶۱۶ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﺪﻱ.
ﺭﺍﺟﺮ ﺟﻮﻧﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻌﻴﺪ ﻗﻮﺕﺩﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۶۰-۰ :

 -۶۱۷ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻱ :ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺗـﺎ ﺍﺟــﺮﺍ ) CRMﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻲ
ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ(.
ﺁﺳﻴﻪ ﻧﺎﻇﻤﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﺮﺟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺯﺍﺭﻉﻣﻬﺮﺟﺮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﻧﺶ- .
 ۱۸۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۸۱-۸۴-۵ :

 -۶۱۸ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻭﻻﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﻮﺭﻣﺰﺩ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۳۴-۷

 -۶۱۹ﻧﺎﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﭘﻨﺪﺍﺭ :ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﺗﺤـﻮﻝ ﻓﻀـﺎﻱ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﻬـﺎﺭﺕﻫـﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﻧﻘـﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺎﺟﻲ ﺷـﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺭﺳـﺎﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۶-۴۵-۰ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ
۶۶۰

 -۶۲۰ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ.
ﮔﺮﻳﺮﺍﺝ ﻛﻮﻝﻛﺎﺭﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ ،ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺎﺳـﻤﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺯﺭﻳﻨـﻲ،
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﻘﻖﺯﺍﺩﻩ ،ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻧﻔﻴﺴـﻲﻭﺭﭼـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺒﺰ ﺁﺭﻧـﮓ ۳۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۷۴-۰۵-۱ :

 -۶۲۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ ﻛـﺪ
) (۲۳۶۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۹-۷ :

 -۶۲۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎ )ﻛﺪ  (۲۳۶۰ﺩﻛﺘﺮﻱ
 ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۷۰-۳ :

 -۶۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ .۹۲ - ۸۶
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻴﻮﺿﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ۱۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۷-۲۷-۷ :

ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﻴﻤﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۵۵۶-۴ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
۶۶۴

 -۶۲۵ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ
)ﻛﺪ  (۲۴۱۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۱۲۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۲۶-۰ :

 -۶۲۶ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ  -ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﺪ
) (۲۴۱۴ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ- .
 ۱۱۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۲۵-۳ :

 -۶۲۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻣـﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍﻳﻲ )ﻛـﺪ - (۲۴۱۴
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۴۲-۳ :

 -۶۲۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ )ﻛـﺪ (۲۴۱۵
 ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ؛ ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۱۴-۰ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ
۶۶۵

 -۶۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ )ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ،
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ( )ﻛﺪ  - (۲۳۶۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲

 -۶۲۹ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ  -ﻣﺨﺎﺯﻥ )ﻛـﺪ  (۲۳۵۳ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
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ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۱-۸ :
ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﺘﺎﻟﻮرژي

۷۲۰

۶۶۹

 -۶۳۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻟﻮﮊﻱ )ﻛﺪ  (۲۳۵۹ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۵۱-۲ :
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
۶۷۰

 -۶۳۱ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ )ﻛـﺪ  (۲۳۵۰ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ۱۰۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۶۸-۰ :

 -۶۳۲ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ.ﻭﺍﻱ ﺍﺳﻮﺭﭼﻚ ،ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ.ﭘﻲ ﻣـﺎﻫﻮﻧﻲ ،ﺑﺮﻧـﺖﺁﺭ ﻳﺎﻧـﮓ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧـﺮﺟﺲﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﻛﺮﺑﻼﻳﻲﻗﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳـﺎﺩ ﻋـﺎﺭﻑ ۲۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۶۷-۶۶-۱ :
 -۶۳۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺻـﻨﺎﻳﻊ )ﻛـﺪ - (۲۳۵۰
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ  ۹۲ﻭ .۹۳
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺻﻨﺎﻳﻊﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﻒ  ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۲۲۲۲-۷ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻨﺮ
۷۰۱

 -۶۳۴ﻧﻘﺪ ﻫﻨﺮ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻏﺒﺮﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﺜﻢ ﭘﻮﺭﺍﻓﻀﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﺸـﺮ
ﻧﻴﻜﺎ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۷۲-۱ :

 -۶۳۵ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﻛـﺪ ) (۲۵۰۲ﺩﻛﺘـﺮﻱ  ۹۳ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۱۳۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۷۴۰-۲ :
 -۶۳۶ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ،
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ،ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ....
ﻣﻬﺪﻱ ﭘﺮﻧﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۶-۸ :

 -۶۳۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ )ﻛﺪ  - (۲۵۰۲ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ
.۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ،ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻫﻨﺮﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ - .
 ۲۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۲۳۱-۰ :
ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۱

 -۶۳۸ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.
ﺍﺭﻧﺴﺖ ﻧﻮﻳﻔﺮﺕ ،ﭘﻴﺘﺮ ﻧﻮﻳﻔﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻈﻔﺮﻱﺗﺮﺷـﻴﺰﻱ ،ﻃﻴﺒـﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛـﺎﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ۶۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۱-۶ :
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
۷۲۸

 -۶۳۹ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻫﺎﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ.
ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ ﻟﺒﺎﻑﺧﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ۸۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۳-۱۴-۴ :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/22ﺗﺎ 1393/6/26
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ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ
۷۴۱

۷۴۶

 -۶۴۰ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻴﻢ؟.
ﻟﻦ ﺭﺩﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪﺍﻥ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۶۴۱.ﺧﻮﺩﺁﻣﻮﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ.
ﺍﻟﻜﺲ ﻫﻴﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺷـﺠﺎﻋﻲ ،ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭ ﺳـﭙﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺎﺯﺗـﺎﺏ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۰-۲۰-۱ :

 -۶۴۷ﺁﻟﻴﺰ ﻛﻮﺩﻙ ،ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎ  ۱۱۸ﺳﺖ ﻭ ﻣﺪﻝ.
ﻧﺼﺮﺕ ﻟﻮﻙﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﻙ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۷۱-۲۵-۱ :

 -۶۴۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ.
ﺟﻮﻭﺍﻧﻲ ﺳﻴﻮﺍﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﻠﺞﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۰-۶۷-۶ :

 -۶۴۸ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﻗﻼﺏﺑﺎﻓﻲ .۴۰۶
ﻛﺎﺯﻩ ﻛﻮﺑﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺍﺯﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻓﻆ ۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۷-۰۱۹-۶ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻧﻘﺎﺷﻲ
۷۵۹

 -۶۴۳ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ(.
ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﺎﻣﺲ ﻓﺎﺳﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪﺍﻥ ۲۳۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۰-۸۹-۸ :

 -۶۴۹ﺭﻭﻳﺶ ﺗﺎﺯﻩ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺑﺎﺭﻛﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻫـﺎﻥ ﺭﻭﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۸۴-۰-۳ :

ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ )ﻋﻜﺲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي(

۷۴۳

 -۶۴۴ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﭼﻬﺮﻩ.
ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﺎﻣﺲ ﻓﺎﺳﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺭﻙ ﺷﺮﻳﻔﻲﺣﺒﻴـﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪﺍﻥ- .
 ۱۳۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۰-۹۳-۵ :
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ

۷۷۴

 -۶۵۰ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ :ﻧﻈﺮﻳﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲﻫـﺎﻱ ﻓﺮﺍﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺫﻫـﻦ ﻭ
ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺟﺴﻢ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺗﺎﻟﺒﻮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻣﻬﺮﺟﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۲۶۵-۶ :

۷۴۵

 -۶۴۵ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴـﻴﻢ ﺑـﻪ ﺿـﻤﻴﻤﻪﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼـﻮﻳﺮﻱ ﺁﺩﺍﺏ ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﻭ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﻣﻌﻠﻤـﺎﻥ ﺍﺑﺘـﺪﺍﻳﻲ ،ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻭ
ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ....
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۸۰۶-۵ :

 -۶۴۶ﺭﺳﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻧـﻮ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۲۰-۹۱-۱ :

اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۱

 -۶۵۱ﺟﻌﺒﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ .Studio one 2.6
ﺩﺍﺭﻳــﻮﺵ ﻓﺮﺳــﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻋﻠــﻮﻡ ﻭ ﻓﻨــﻮﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۱-۷۳-۷ :

 -۶۵۲ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ :ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﻲ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻭ ﺗﻌـﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺩﻧﻴـﺎﻱ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭ ﻭﻭﺗﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺤﺮ ﻧﺨﻌﻲ ،ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺷﻬﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫـﺎﻡ ۳۲۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۶۹-۱۶-۸ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 448ﭘﻴﺎﭘﻲ1100
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ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۶۹-۲۱-۲ :

۷۸۶

 -۶۵۳ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﻧﻮ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﺎﻡ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۶۵۴.ﻣﺘﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﻳﻠﻦ ﺳﻮﺯﻭﻛﻲ.
ﺷﻲﻧﻲﭼﻲ ﺳﻮﺯﻭﻛﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻣﻔﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺕ ۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۶۵۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻴﺘﺎﺭ ﭘﺎﭖ ﺗﺎ ﻓﻼﻣﻨﻜﻮ .۱
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺟﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺟﻢ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۶۵۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻴﺘـﺎﺭ ﭘـﺎﭖ ﺗـﺎ ﻓﻼﻣﻨﻜـﻮ  :۲ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﮔـﺎﻡﺷﻨﺎﺳـﻲ،
ﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻛﻮﺭﺩﻫﺎ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ) (Transposeﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺪﻫﺎﻱ ﻓﻼﻣﻨﻜـﻮ ﺑـﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ .
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺟﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺟﻢ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۶۵۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻮﻳﻦ ﮔﻴﺘﺎﺭ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﺎﻡ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۶۹-۰۹-۰ :
 -۶۵۸ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻭﻳﻠﻦ :ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪﻱ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻭ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮ
ﺩﻧﻴﺎ :ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ .Le violion 1
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﺴـﺘﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ
 -۶۵۹.ﻳﻜﺼﺪ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻳﻮﻟﻦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﺟﻬــﺎﻧﮕﻴﺮ ﻛﺎﻣﻴــﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﻫــﺎﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۶۰ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺻﺒﺎ :ﻳﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ :ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠـﻲ ﺩﻫﺒﺎﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺨﻦ ۶۹۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۴۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۲-۶۵۰-۸ :

 -۶۶۱ﺯﻣﺰﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﺯ )ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺎﺯﺩﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻠﻮﺯ(.
ﻣﻴﻼﺩ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﺎﻡ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .

 -۶۶۲ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﺎﺩ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺭﮊﻧﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻫﻤﺎ ﺍﺭﮊﻧﮕﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮﻋﻠﻲﻧﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﺎﻡ ۱۵۲ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۶۹-۱۰-۶ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۷۹۱

 -۶۶۳ﺳﺎﻳﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ )ﻓﻴﻠﻢﻧﺎﻣﻪ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ ﺣﻜﻴﻢ ۱۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۷-۲۸-۰ :
 -۶۶۴ﺳﻜﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻨﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ ﺣﻜﻴﻢ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۰۸۸-۹-۱ :
 -۶۶۵ﺳﻴﻨﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟.
ﺁﻧﺪﺭﻩ ﺑﺎﺯﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۱۰۷-۹ :
 -۶۶۶ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﺷﺎﺭﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎ ،ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺧﺎﻣﻨﻪﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ۱۵۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۱۰۳-۱ :

 -۶۶۷ﻓﻴﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻳﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ ﻭ  ۲ﻓﻴﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺫﺭﺟﻤﻬﺮ ﺣﻜﻴﻢ ۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۷-۲۷-۳ :

 -۶۶۸ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪﻱ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻧﻘﺪﻫﺎﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﺎﺭﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺑﺸـﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۰۱۶-۰ :
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۳۵۸-۵

ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳

 -۶۶۹ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ :ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ،ﻫﻮﺵ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ،ﻫﻮﺵ ﻣﻨﻄﻘﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺴـﻦ ﺍﺳـﻼﻣﻲﺭﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨـﺎﻡ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۳۲-۸ :

 -۶۷۵ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻧﻮﻳﺲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻴﺮﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۵۵۳-۴ :

ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

 -۶۷۶ﺷﻴﻮﻩ ﺷﻴﻮﺍﻳﻲ :ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۵۱-۴ :

۷۹۶

 -۶۷۰ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ.
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﺭﮔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ ،ﻣﺤﺴـﻦ ﺟﺎﻭﻳﺪﻣﺆﻳـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﺎﺯﺍﺭﻳـﺎﺑﻲ- .
 ۲۴۸ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۲-۱۶-۸ :

 -۶۷۱ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ :ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ.
ﺁﻳﺪﺍ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻗﻄﻨﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺩﺍﻧـﺶ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۹۳-۲ :

 -۶۷۲ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷـﻲ )ﻛـﺪ (۲۱۵۲
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ۱۳۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۹۴-۹ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ
۸۰۱

 -۶۷۳ﺑﻴﺴﺖ ﺧﻄﺎﺑﻪﻱ ﺍﺩﺑﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﺳﻴﺪﺍﺣﺴــﺎﻥ ﺷــﻜﺮﺧﺪﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗﻜــﺪﺭﺧﺖ ۳۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۶-۳۹-۸ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۶۷۴ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ :...ﺭﺳﺎﻟﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺿﻴﺎﺀ ﻣﻮﺣﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۷۷ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺧﻂ.
ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺭﺋﻴﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ۷۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۶۹-۴۷-۵ :

 -۶۷۸ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺎﺑﻚ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ۱۳۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۸۰۷-۱ :

 ۰/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۶۷۹ﺁﻟﺘﻲ "ﭼﻴﭽﻚ"" ،ﺑﺎﻫﺎﺭ" ﮔﺘﻴﺮﻩﺭ :ﺍﻭﺧﻮﻧﺎﻗﻠﻲ ﺳﺆﺯﻟﺮ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺟﻨﺴﻴﻨﺪﻥ!.
ﺑﺎﻗﺮ ﺭﺷﺎﺩﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻮ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۹-۰۳۰-۰ :
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۶۸۰ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﺪ ) (۲۸۰۸ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ- .
 ۱۳۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۳۵-۹۳۴-۵

 -۶۸۱ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺩﺏ :ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﻱ.
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲﻣﻄﻠﻖ ،ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﺎﻩﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺳـﺎﺯﻭﺍﺭﻱ ،ﻛﺒـﺮﻱ ﺭﻫﺒـﺮ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۷-۳۷-۲ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۷۴۹-۸

 -۶۸۷ﺭﻳﺸﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ :ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺳﻲ )ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟـﺚ
 ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ ﻭ.(...ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺩ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۳۷-۶ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎي ادﺑﻲ
 ۰/۸ﻓﺎ ۸

 -۶۸۲ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺭﻩﺁﻭﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﻴﺖﻫﺎ ،ﻧﺜﺮﻫﺎ ،ﻟﻐـﺖﻫـﺎ،
ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ،ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ....
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺰﺭﻋﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺱ ﭘﻴﺪﻭﺭﺍ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۹۰-۱۴-۰ :

 -۶۸۸ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺟﻼﻟﻴــﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻳــﺰﺩﺍﻥ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۴۵-۳۳-۵ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6
 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۶۸۳ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻓﺎﺭﺳﻲ :ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺰﺭﻋﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺗﻲ ﭘـﺎﺭﺱ ﭘﻴـﺪﻭﺭﺍ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۹۰-۱۵-۷ :

 -۶۸۹ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻄﺎﺭ.
ﻳﺪﺍﷲ ﺳﺮﻣﺴﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺮﮔﺎﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۴-۰۳۳-۹ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﺎص )ﻣﺨﺘﻠﻒ (
 ۰/۸۹ﻓﺎ ۸

 -۶۸۴ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻙ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﺷﻔﻲﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻮﺍ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۷۷-۰۴-۷ :

 ۱/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۶۸۵ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺧﺪﺍ :ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭ )ﻉ( ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻮﺳـﻮﻱﮔﺮﻣـﺎﺭﻭﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۴۸۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۴۸-۴ :

 -۶۸۶ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻓـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺛﺎﻟـﺚ ۷۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۹۰ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮﻱ.
ﺣﻴﺪﺭ ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺮﮔﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۴-۰۴۳-۸ :

 -۶۹۱ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﺷﺎﻕ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۱-۰۹-۰ :

 -۶۹۲ﺳﺎﻏﺮ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺶ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲﺷﺮﻭﺍﻧﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻏﻨﻲﭘﻮﺭﻣﻠﻜﺸﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺮﮔﺎﻥ ۳۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۴-۰۲۰-۹ :
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 -۶۹۳ﻫﻔﺖ ﻧﮕﺎﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ )ﺧﻼﺻﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻫﻔﺖﭘﻴﻜﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ(.
ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺮﻣﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۱۴۰-۲ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 7
 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۶۹۴ﮔﻞ ﺑﺎﻍ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻟﻤﻌﺎﺕ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﺍﻗﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﻙ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﺟﻴﺒـﻲ ۱۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۸۸-۴ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 10و 11
 ۱/۴ﻓﺎ ۸

 -۶۹۹ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ۱۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۷۹-۷۵-۱ :

 -۷۰۰ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺭﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۱۰۳-۸ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8
 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۱/۶ﻓﺎ ۸

 -۶۹۵ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﺳﺠﺰﻱ ﺩﻫﻠﻮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﺮﻣﺸﻬﺪﻱ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﻴﻚﭘﻨﺎﻩ ،ﺧﺴﺮﻭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱﺟﻬﺎﻧﺘﻴﻎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎﻡ- .
 ۲۰۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۷۹-۸۹-۱ :

 -۶۹۶ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮﭘﺮﺩﺍﺯ :ﻫﻔﺖ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺎﻓﻆ.
ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﻤﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﺎﻥ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۸-۴۱-۰ :

 -۶۹۷ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ  -.ﻗﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺗﺮﻧﻢ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۶۲-۸-۴ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 9
 ۱/۳۳ﻓﺎ ۸

 -۶۹۸ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ :ﻗﺼﺎﻳﺪ ،ﻣﺜﻨﻮﻱﻫـﺎ ،ﻗﻄﻌـﺎﺕ ،ﺗﺮﺟﻴـﻊﺑﻨـﺪﻫﺎ ،ﻣﺴـﺘﺰﺍﺩﻫﺎ ،ﺳـﻮﺍﻝ ﻭ
ﺟﻮﺍﺏ ،ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ،ﺩﻭﺑﻴﺘﻲﻫﺎ ،ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻧﻌﻤﻪﺍﷲﺑﻦﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﻌﻤﻪﺍﷲﻭﻟﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺩﻭﺱ- .
 ۵۷۴ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۰-۵۳۱-۷ :

 -۷۰۱ﭘﺮﻭﻳﻦﭘﮋﻭﻫﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻧﻜﻮﺩﺍﺷﺖ ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺮﻭﻳﻦ
ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ(.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۳-۵۵-۲ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۰۲ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤــﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒﻬــﺮﻱ )ﭘﺮﻧﻴــﺎﻥ(  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۰-۷۴-۲ :

 -۷۰۳ﺑﻐﺾﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻨﻮﺍﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺳـﺘﺎﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۷۲-۲۷-۱ :

 -۷۰۴ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻠﻲ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺪﺍﻳﺖﻣﺎﻧﻪ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۴۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۹-۵ :
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 -۷۰۵ﺑﻲﻫﻴﭻ ﺁﻻﻳﺸﻲ :ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺗﺎﺝﺍﻟﺪﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻈﺮﻱ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۱۷-۴ :

 -۷۱۲ﺧﻮﺍﺏﻫﺎﻱ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺩﺭﻳﻜﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻠـﻢ ﺍﻋﻈـﻢ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۳۸-۲-۷ :

 -۷۰۶ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺑﻲﺍﻧﺘﻬﺎ ﺷﺪﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻮﮊﻩ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻧﻴﻜﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۲۲۵-۰ :

 -۷۱۳ﺩﻝﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ )ﺭﻫﺎ(.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺯﺭﮔﻮﺷــﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺯﺭﮔﻮﺷــﻴﺎﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۰۳۳-۹ :

 -۷۰۷ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﺷﻜﻮﻩ :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﻌﺮ ﻭﻻﻳﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱﮔﺮﻣﺎﺭﻭﺩﻱ  -ﻃﺎﻫﺮﻩ
ﺻﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﺯﻣﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑﺮﻗﻌـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﺟﻴﺒﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۶۷-۹ :

 -۷۱۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻓﻼﻧﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺩﻳﺎﻧﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲﻣﻨﺎﻣﻦ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻈـﺮﻱ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۱۲۷-۳ :

 -۷۰۸ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥﺑﻴﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻴـﺎﻝ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۷۵-۸-۷ :

 -۷۱۵ﺭﺩﭘﺎﻱ ﺣﻮﺍ :ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ.
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺭﻧﺠﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۹۰-۶ :

 -۷۰۹ﺣﻔﺮﻩﻫﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﮔــﺮﻭﺱ ﻋﺒــﺪﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﭼﺸــﻤﻪ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۰۰۰-۷ :

 -۷۱۶ﺯﻳﺒﺎﺻﻨﻢ :ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺻﻨﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ  -.ﻛﺎﺷﺎﻥ :ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻲ ۸۸ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۳۱-۵۱-۰ :

 -۷۱۰ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺷﻴﺪﻱ  -.ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۳۸-۳۹-۴ :

 -۷۱۷ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۵-۳۸۸-۷ :

 -۷۱۱ﺧﺮﻭﺱ ﻟﻌﻨﺘﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮﻧﮋﺍﺩ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﺍﻓﻖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۷۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۷۶۵-۱-۰ :

 -۷۱۸ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣـﺪﻳﺚ ﻗﻠـﻢ ۱۴۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۷۵-۸-۴ :
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 -۷۱۹ﻏﺮﻭﺭ ﺳﻜﻮﺗﻲ ﺷﻜﺴﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﻛﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ  -.ﻗﻢ :ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۱۷-۰۸-۵ :

 -۷۲۶ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ.
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺷﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻴﺎﻝ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۷۵-۲-۵ :

 -۷۲۰ﻓﺮﺻﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺩﺑـﻲ ﻓﺮﻳـﺎﺩ  -.ﺯﻧﺠـﺎﻥ :ﻧﻴﻜـﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۲۱۷-۵ :

 -۷۲۷ﻧﺨﻞ ﻣﻴﺜﻢ .۵
ﺷﺎﻋﺮ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﭼـﺎﭖ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ۸۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۶۰۱-۹ :

 -۷۲۱ﻛﻮﻟﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۹۴-۶۸-۷ :

 -۷۲۲ﮔﺰﻳﺪﻩﻱ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﻭ ﺭﻫﻲ ﻣﻌﻴﺮﻱ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻳﺰﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ۵۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۷۹-۳۴-۸ :

 -۷۲۳ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﺌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﻴﺴـﺘﺎﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۸۳-۰ :

 -۷۲۴ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲﭘـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻛﻮﻟـﻪﭘﺸـﺘﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۸۷-۵۵-۱ :

 -۷۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏـﺰﻝ ،ﻗﺼـﻴﺪﻩ ،ﻣﺜﻨـﻮﻱ
ﺩﻭﺑﻴﺘﻲ ،ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﻲﺣﻘﻴﻘـﻲ ۱۲۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۵۹۴-۶ :

 -۷۲۸ﻧﻴﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺭﻛﺴﺎﻧﺎ ﻓﻜﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﺳﻴﻨﺎ ۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۹۹-۴۲-۴ :

 -۷۲۹ﻫﻤﺰﺍﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﻤﺎﻥ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۷-۰۶۰-۶ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۳۰ﺑﻮﺭﺍﻥ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻋﻠﻲ ﺩﻟﮕﺸﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۱-۰۱-۹ :

 -۷۳۱ﺑﻮﻱ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺎﺭﻭﺕ :ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ.
ﻣﻨﻴﺮ ﭘﺮﻭﻳﺰﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۷۹-۲ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۳۲ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺮﺍﺩﻱﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﻴﻦ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۶۵-۰۲۴-۹ :

 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۰۶۰-۷ :

 -۷۳۳ﺍﺷﻮﺯﺩﻧﮕﻬﻪ .۲
ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺁﺭﻳﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺍﺳﺤﻖﺑﻴﮕـﻲﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﻮﺝ ۲۷۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۳۴-۴۵-۴ :

 -۷۴۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺗﻮﻣﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻧﺪﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺯﻣـﺎﻥ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۵۸-۴-۴ :

 -۷۳۴ﺍﻣﺸﺐ....
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺷﻴﺮﺩﻝ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺟﻮﻻﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۵۹۵-۰ :

 -۷۴۱ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺩﺭﻭﻥ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻛﺪﺧﺪﺍﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻞ ﻧﻬﺎﻝ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۲۴-۰-۸ :

 -۷۳۵ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺸﻤﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ
ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۰۹-۷ :

 -۷۴۲ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۴۲۱-۱ :

 -۷۳۶ﺑﺎﻍ ﻛﻮﺩﻛﻲ.
ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻗﻠﻢ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۰۰-۱-۶ :

 -۷۴۳ﺗﺮﻭﺭ ﻣﺎﺗﻴﺎﺱ :ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭ ﻣﺎﺗﻴﺎﺱ ﺍﺷﺘﻴﻒ ﺑﺮﮔﺮ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺸﻘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻩﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺫﺑﻴﺢﺍﷲﺯﺍﺩﻩﻃﻮﺳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺭﺷـﺪ- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۱۰-۹۰-۰ :

 -۷۳۷ﺑﺰﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﺭ.
ﻋﻠﻲ ﭼﻨﮕﻴﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۱۰۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۳۲-۹ :

 -۷۴۴ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ.
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻗﻘﻨﻮﺱ ۴۵۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۲۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۶-۰۷۰-۵ :

 -۷۳۸ﺑﻐﺾ ﺍﺑﺮ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۵۰-۱ :

 -۷۴۵ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻭ ﭼﺎﻟﻪ ﺟﺎﺩﻭ.
ﺷﺎﻫﺮﺥ ﮔﻴﻮﺍ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺁﻓﺮﻳﻨﮕـﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۴۲-۳ :

 -۷۳۹ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ.
ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻧﻴﻜﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.

 -۷۴۶ﺟﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ.
ﺗﻮﺭﺝ ﺍﺩﻫﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﻤﺎﻥ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
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ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۷-۱۰۹-۲ :

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۲۲۸-۷ :

 -۷۴۷ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻨﺪﺳﺘﺎﻥ.
ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻴﺠﺎﻧﻮﻳﺎﻥ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﺯﺍﻧﺴﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۲-۰۲-۰ :

 -۷۵۴ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ .!...
ﺯﻳﻨﺐ ﺩﻫﻘﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩﺍﻗﺪﻡ ،ﺻﻐﺮﻱ ﻳﻜﻪﻓﻼﺡ ،ﺷـﻬﻼ ﺷـﺠﺎﻉ  -.ﻛـﺮﺝ:
ﭘﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۷۷-۱-۹ :

 -۷۴۸ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺳﻴﻤﺮﻍ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۴۰-۷ :

 -۷۵۵ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ "ﻣﺎﺯﺍﺭ" ﻭ ﻓﺘﻨﻪ" ﺩﻣﺸﻘﻲ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺑﻴﺠﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ۳۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۴۹۳-۲ :

 -۷۴۹ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺭﺩﻱﺑﻬﺸﺖ :ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺪﺭﺱﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۱۳۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۰۴۳-۶ :

 -۷۵۶ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ.
ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺸـﻤﻪ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۲۸۴-۱ :

 -۷۵۰ﺩﺳﺖﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻗﻪ.
ﻣﻬﻮﺵ ﻗﺎﺋﺪﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﺶﭘﻮﻳـﺎﻥ ﺟـﻮﺍﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۷۶-۴۸-۷ :

 -۷۵۷ﺯﻳﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺪﺭ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﺑﺮﻭﻣﻨﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﻓﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ۱۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۲-۵۰-۶ :

 -۷۵۱ﺩﺳﻴﺴﻪ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۵۲-۵ :

 -۷۵۲ﺭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ.
ﺯﻫﺮﻩ ﻃﺒﺮﺳﻲ  -.ﺁﻣـﻞ :ﻭﺍﺭﺵﻭﺍ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۹۴-۹۵-۰ :

 -۷۵۳ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺪﺭﺱﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۹۹۰۰۰ - .

 -۷۵۸ﺳﮓﺳﺎﻟﻲ.
ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﻧﺎﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺸﻤﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۱۵-۲ :

 -۷۵۹ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰ.
ﻟﻴﻼ ﻭﺭﻗﺎﻳﻲ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻧﻴﻜﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۲۳۱-۱ :

 -۷۶۰ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ  ۱۳۸۵ﺗﺎ .۱۳۹۱
ﮊﻳﻼ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺘﺎﻥ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۳۷-۷۷۷-۹

 -۷۶۱ﺷﻬﺮ ﺧﻔﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺤﺲ.
ﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۵-۸۹-۶ :
 -۷۶۲ﻃﺎﻫﺮﻩ.
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮﺟﻼﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۶۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۹۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۳۹۹-۵ :

 -۷۶۳ﻋﺮﻭﺳﻚ ﺍﻟﻬﻴﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻭﻓﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺯ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۴۹۵-۴ :
 -۷۶۴ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻣﻦ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۷۳-۱۱-۵ :

 -۷۶۵ﻗﺼﻪﻭﺍﺭﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ.
ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺠﺮﺩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻋﻠﻲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻧـﻮﺭﻭﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۳۲-۹-۵ :

 -۷۶۶ﻛﺎﺑﻮﺱ ﺷﺐﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﻲ.
ﻧﻴﺸﺘﻤﺎﻥ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ :ﺁﺭﺍﺱ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۰-۴۱-۳ :

 -۷۶۸ﻣﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻜﻪ.
ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻧﺨﻌﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻴﻬﺎﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۸-۳۰۳-۲ :

 -۷۶۹ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻨﺎﻭﻳﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻠﻚﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻮﮊﺍﻥ ۱۵۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۸۰۸-۷-۵ :
 -۷۷۰ﻧﺎﺯﺑﺎﻟﺶ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺮﺍﺩﻱﻛﺮﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﻴﻦ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۶۵-۰۳۰-۰ :

 -۷۷۱ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻲ ﺷﻠﻮﻍ.
ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺒﺮﻱ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﺯﻧﺠﺎﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۳۴-۸۸-۵ :
 -۷۷۲ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼـﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۷۳-۲۹-۰ :

 -۷۷۳ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻼﻍﻫﺎ ﻣﻲﺭﻗﺼﻨﺪ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﻼ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۶۶۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۳۹-۰۷-۰ :
ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 14
 ۸/۸۶ﻓﺎ ۸

 -۷۶۷ﻛﺎﺵ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺍﺷﺖ! :ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻓﻪ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺭﺍ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﻴﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ
ﻣﻲﻛﺮﺩﻳﺪ.
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۵۵۰-۵ :

 -۷۷۴ﺑﻬﺎﺭ .۴
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﺰﻳﺰﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺷﻴﺮﺍﺯ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﻋﺰﻳﺰﺁﺑـﺎﺩﻱ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۳۵۴۵-۸ :
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داﺳﺘﺎن ﻛﺮدي
 ۹/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۷۷۵ﺳﺒﺰﺳﺘﺎﻥ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻳـﺰﺩﺍﻥ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۴۵-۳۴-۲ :

 -۷۷۶ﺳﻼﻡﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻨﻮﺍﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۱۴-۳۷-۴ :
ﺷﻌﺮ ﻛﺮدي
 ۹/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۷۷۷ﺧﻪﺯﺍﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ :ﺋﻪﻭﻳﻦ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۲۹-۲ :

 -۷۷۸ﮔﻮﻟﺰﺍﺭﻱ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ )ﺑـﻪﺭﮔـﻲ ﺩﻭﻭﻫـﻪﻡ( :ﺋـﻪﻭ ﺷـﻴﻌﺮ ﻭ ﺳـﺮﻭﻭﺩﺍﻧﻪﻱ ﻛـﻪ ﻟـﻪ
ﻣﻪﻭﻟﻮﻭﺩﻱ ﻭ ﻛﻮﺭﻩ ﺋﺎﻳﻴﻨﻴﻴﻪ ﻛﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺧﻮﻳﻨﺮﻳﻨﻪﻭﻩ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺳﻨﻨﺪﺝ :ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۰-۱۷۸-۰ :

 -۷۷۹ﻟﻴﻜﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﻭﻳﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺷﺎﺭﻩ ﻛﻪﻡ ﺳﻨﻪ :ﻟﻪﺳﻪ ﺭ ﺩﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻪﺣﻴﻪﺩﻳﻦ ﺣﻪﻕﺷﻨﺎﺱ.
ﺷــﺎﻋﺮ :ﺳــﻴﺎﻣﻚ ﻓﻀــﻞﺍﻟﻠﻬــﻲ  -.ﺳــﻨﻨﺪﺝ :ﺷــﻤﻴﻢ ﺳــﻨﻨﺪﺝ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿــﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۵۵-۰۸-۲ :

 -۷۸۱ﻗﻪﻻﻭ ﻛﻨﺎﭼﻲ )ﭼﻪﭘﻜﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﻴﺮﻭﻛﻲ ﻫﻪﻭﺭﺍﻣﻴﻦ(.
ﺭﺋﻮﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ :ﺋﻪﻭﻳﻦ ۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۲۶-۱ :
ﺷﻌﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۱

 -۷۸۲ﭼﺴﺐ ﺯﺧﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺮﻭﺳﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻫﺎﻳﻜﻮﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻮﺭ ﻭﻥﺩﻳـﻦﻫﻴـﻮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺸـﻤﻪ ۹۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۳۴۴-۲ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۲

 -۷۸۳ﺑﺎﻍﻭﺣﺶ ﺷﻴﺸﻪﺍﻱ.
ﺗﻨﺴﻲ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻤﻨﺪﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻗﻄﺮﻩ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۴۳۵-۱ :
 -۷۸۴ﺩﺧﺘﺮ ﻳﺎﻧﻜﻲ :ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻧﻴﻞ ﺳﺎﻳﻤﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺯﺭﮔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻼ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۴۰-۶۵-۱ :
 -۷۸۵ﺷﻮﻛﺮﺍﻥﻧﻮﺷﻲ ﻣﻦ.
ﻭﻭﺩﻱ ﺁﻟﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺯﺭﮔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﻡﺷﻴﺮ ،ﺭﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲﻓﺮﺩ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻢﭘـﻮﺭ،
ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﻋﻄﺎ ﺟﻮﻻﻳﻲ ،ﻣﺎﺭﺍﻝ ﺁﺗﺸﻲ ،ﻧﺠﻤﻪ ﺍﺳـﻌﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻴﻼ۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۲-۰۶۳-۰ :
داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۳

 -۷۸۰ﻧﻴﺸﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻪﭘﻮﻭﻟﻪﻛﺎﻥ ).(۲۰۰۵-۲۰۱۴
ﻛﺎﻣﻴﻞ ﺩﺍﻭﺭﻱ  -.ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ :ﺋﻪﻭﻳﻦ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۲۴-۷ :

 -۷۸۶ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ.
ﻣﻴﭻ ﺁﻟﺒﻮﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﺁﻳﻴﻦ ﺍﺧﻮﺕ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۸-۳۲۰-۴ :
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 -۷۸۷ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯ.
ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﻓـﻖ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۵۷۹-۸ :

 -۷۸۸ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺨﻔﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺧﺎﺩﻡﺷﺮﻳﻒ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۰-۰ :
 -۷۸۹ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺨﻔﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺧﺎﺩﻡﺷﺮﻳﻒ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۰-۰ :

 -۷۹۰ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ.
ﻣﺮﻱﻫﻴﮕﻴﻨﺰ ﻛﻼﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﮕﻮﻧﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﻜﺎﻥ ۴۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۸۲۷-۳ :

 -۷۹۱ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺯ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺟﻨﮓ ﺯﺍﻣﺒﻲﻫﺎ.
ﻣﻜﺲ ﺑﺮﻭﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۴۳۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۲۱-۹ :

 -۷۹۲ﺭﺍﺯ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻛﺮﻭﻛﻮﺩﻳﻞ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۴-۸ :
 -۷۹۳ﺭﺍﺯ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻛﺮﻭﻛﻮﺩﻳﻞ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۴-۸ :

 -۷۹۴ﺭﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﻳﻼﻳﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .

 ۱۶۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۱-۷ :
 -۷۹۵ﺭﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﻳﻼﻳﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۶۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۱-۷ :

 -۷۹۶ﺭﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۵۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۹-۴ :
 -۷۹۷ﺭﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۵۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۹-۴ :
 -۷۹۸ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻮﭼﻚ.
ﻟﻮﺋﻴﺰﺍﻣﻲ ﺁﻟﻜﻮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻓﻖ ۴۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۶۶۲-۷ :

 -۷۹۹ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ.
ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻮﺋﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺤﺮ ﺳﺮﺧﻮﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۴۲۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۸-۲ :
 -۸۰۰ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ "ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻮﺋﻴﻦ".
ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻮﺋﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺤﺮ ﺳﺮﺧﻮﺵ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۴۲۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۸-۲ :

 -۸۰۱ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ.
ﺍﺭﻳﻚ ﺳﮕﺎﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻋﻠـﻢ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۵-۸۱۵-۸ :
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ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:
 -۸۰۲ﻛﻠﺒﻪ ﻋﻤﻮ ﺗﺎﻡ.
ﻫﺮﻳﺖﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ)ﺑﻴﭽﺮ( ﺍﺳﺘﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﻱ ۵۲۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۶۳-۲ :

 -۸۰۳ﮔﻤﺸﺪﮔﺎﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭﻡ )ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﮔﺎﻥ(.
ﻣﺎﺭﮔﺮﺕ ﭘﻴﺘﺮﺳﻮﻥﻫﺪﻳﻜﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺟﻠﻮﻩﻧـﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﮔـﻮﺩﺭﺯ ﭘـﺎﻳﻜﻮﺏ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۲۹-۵ :

 -۸۰۴ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻴﺮﻙ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۳-۱ :
 -۸۰۵ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻴﺮﻙ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۳-۱ :

 -۸۰۶ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺗﺶ ﻭ ﻳﺦ :ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ )ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭﻡ(.
ﺟﻮﺭﺝ ﺁﺭ.ﺁﺭ .ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺮﺿﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۸۰۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۵-۲ :

 -۸۰۷ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺗﺶ ﻭ ﻳﺦ :ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ )ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ(.
ﺟﻮﺭﺝ ﺁﺭ.ﺁﺭ .ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺮﺿﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۷۳۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۴-۵ :
 -۸۰۸ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺗﺶ ﻭ ﻳﺦ :ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ )ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭﻡ(.
ﺟﻮﺭﺝ ﺁﺭ.ﺁﺭ .ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺮﺿﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۸۰۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /

۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۵-۲

 -۸۰۹ﻧﻐﻤﻪ ﺁﺗﺶ ﻭ ﻳﺦ :ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ )ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ(.
ﺟﻮﺭﺝ ﺁﺭ.ﺁﺭ .ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧﺎﺩﻡﺍﻟﺮﺿﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۷۴۲ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۴-۵ :
داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۳

 -۸۱۰ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺭﻭﺍﺡ "ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺁﮔﺎﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ".
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۶۴-۶ :
 -۸۱۱ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺭﻭﺍﺡ" :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺁﮔﺎﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ".
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۶۴-۶ :

 -۸۱۲ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ.
ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻮﺋﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۴۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۴-۰ :

 -۸۱۳ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ.
ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﭼﻪﺩﺍﻏﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۱۰۲-۵ :

 -۸۱۴ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻤﻲ ﻭ ﺭﺍﺟﺮ.
ﻣﺮﮔﺎﻥ ﻣﺎﺗﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﺋﺪﻩ ﮔﻠﭽﻴﻦﻋـﺎﺭﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۴۲-۴ :
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 -۸۱۵ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻤﻲ ﻭ ﺭﺍﺟﺮ.
ﻣﺮﮔﺎﻥ ﻣﺎﺗﺴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﺋﺪﻩ ﮔﻠﭽﻴﻦﻋـﺎﺭﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۴۲-۴ :

 -۸۱۶ﭘﺎﻛﻮﻥ.
ﺍﺳﭙﺎﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻭﻳﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﺧﻴﺎﻝ۱۶۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۲-۱۵-۳ :

 -۸۱۷ﭘﺮﺳﺘﻮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ ﻧﻮ.
ﺑﺮﻭﻙ ﻧﻴﻮﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺎﺳـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺭﺩﺷـﻴﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﻟﻴﺰﺍﻣﻦ ﺩﺭﻛﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻜﺎﻥ ۹۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۸-۸۱۰-۵ :
 -۸۱۸ﭘﺴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﻮﺍﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ.
ﺁﻧﺎ ﭘﺮﺭﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻋﺒﻴـﺪﻱﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ۵۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۸۸۸-۱-۲ :
 -۸۱۹ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ.
ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﺳﺠﻮﻳﻚ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻣﺪﻳﺤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﺒﺎﺯﻳﺎﻥﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۵-۷ :

 -۸۲۰ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺎﻥ ﮔﺮﻱ.
ﺍﺳﻜﺎﺭ ﻭﺍﻳﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻣﻨﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ۴۲۸ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۷۷-۲ :
 -۸۲۱ﺟﻴﻦ ﺍﻳﺮ.
ﺷﺎﺭﻟﻮﺕ ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴـﻪ ﭼﻮﭘـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﻱ ۴۶۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۳۷-۳ :

 -۸۲۲ﺩﺷﻤﻦ.
ﺟﻲ .ﺍﻡ ﻛﻮﺗﺴﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻧﺪﺍﺩ ﺟﻠﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻮﺍﻧﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﻥ
ﻧﻮ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۲-۹۷۶-۲ :

 -۸۲۳ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻮﺋﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺫﻳـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۳۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۵۲-۳ :
 -۸۲۴ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻮﺋﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺫﻳـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۳۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۵۲-۳ :
 -۸۲۵ﺭﺑﻪﻛﺎ.
ﺩﻓﻨﻲ ﺩﻭﻣﻮﺭﻳﻪ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴـﻪ ﭼﻮﭘـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﻱ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۳۹-۷ :

 -۸۲۶ﺭﻭﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﺍﭼﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻠﻚﻣﺮﺯﺑﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠـﻚﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۸-۷ :
 -۸۲۷ﺭﻭﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﺍﭼﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻠﻚﻣﺮﺯﺑﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠـﻚﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۸-۷ :

 -۸۲۸ﺳﻪ ﻓﻪﺭﻩﻛﻲ ﮔﺎﻟﻴﻮﻳﺮﻱ ).(۱
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺳﻮﻳﻔﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ  -.ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ :ﺋﻪﻭﻳـﻦ ۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۴۲-۱ :

 -۸۲۹ﺳﻪ ﻣﻮﺵ ﻛﻮﺭ "ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺁﮔﺎﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ".
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ -.
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ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۶۸-۴ :
 -۸۳۰ﺳﻪ ﻣﻮﺵ ﻛﻮﺭ "ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺁﮔﺎﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ".
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۶۸-۴ :
 -۸۳۱ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ.
  ۳۲۴ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۵۷-۶ :
 -۸۳۲ﺷﺒﺢ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻧﻴﻞ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻤﺎ ﺣﻀﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔـﺎﻩ- .
 ۳۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۰۸-۸ :

 -۸۳۷ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﺘﺎ "ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻫﺮﻛﻮﻝ ﭘﻮﺁﺭﻭ".
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۷-۶ :
 -۸۳۸ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﺘﺎ" :ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﻫﺮﻛﻮﻝ ﭘﻮﺁﺭﻭ".
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۷۷-۶ :

 -۸۳۹ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺷﺎﺧﺴﺎﺭ ﻃﺮﺏ.
ﻛﺎﻟﻴﻦ ﻣﻚﻛﺎﻟﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭﻱ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺘـﺎﺏ ،ﺍﺑـﺮ ﺳـﻔﻴﺪ- .
 ۷۳۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۵۱-۰۳۳-۵ :
داﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
۸۳۳

 -۸۳۳ﺿﺪ ﺿﺮﺑﻪ.
ﺭﻭﻻﻧﺪ ﺍﺳﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺷﺮﻳﻒ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۶-۳ :
 -۸۳۴ﺿﺪ ﺿﺮﺑﻪ.
ﺭﻭﻻﻧﺪ ﺍﺳﻤﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺸﺘﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺷﺮﻳﻒ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۶-۳ :
 -۸۳۵ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﻌﺼﺐ.
ﺟﻴﻦ ﺍﻭﺳـﺘﻴﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴـﻪ ﭼﻮﭘـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﻱ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۴۵-۸ :

 -۸۳۶ﻓﺼﻞ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺷﺎﻧﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۶۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۲۰-۲ :

 -۸۴۰ﺩﺯﻳﺮﻩ.
ﺁﻥﻣﺎﺭﻱ ﺳﻠﻴﻨﻜﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻓﻖ ۵۶۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۷۶۱-۷ :
 -۸۴۱ﺩﺯﻳﺮﻩ.
ﺁﻥﻣﺎﺭﻱ ﺳﻠﻴﻨﻜﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻋﺒﻴﺪﻱﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔـﺎﻥ ﻛﻠﻬـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻓﻖ ۵۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۷۶۲-۴ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۸۴۲ﺑﻲﺧﺎﻧﻤﺎﻥ.
ﻫﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻧﺮﻱ ﻣﺎﻟﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺒﻴﺐ ﻳﻮﺳﻒﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﻖ.
  ۵۴۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۸۶۴-۵ :
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 -۸۴۳ﺑﻴﻨﻮﺍﻳﺎﻥ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻣﺎﺭﻱ ﻫﻮﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۸۷۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۴۱-۰ :

 -۸۴۴ﺑﻴﻨﻮﺍﻳﺎﻥ.
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻣﺎﺭﻱ ﻫﻮﮔﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻴﻨﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۷۶۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۴۲-۷ :

 -۸۴۵ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺳﺎﻝ .۱۸۱۳
ﺍﻣﻴﻞ ﺍﺭﻛﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﺷﺎﺗﺮﻳﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺿﺎ ﻛـﺮﻳﻢﻛﺎﺷـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۲۲۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۴۷-۳ :
 -۸۴۶ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺑﻮﺍﺭﻱ.
ﮔﻮﺳﺘﺎﻭ ﻓﻠـﻮﺑﺮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴـﻪ ﭼﻮﭘـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﻱ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۴۸-۹ :
داﺳﺘﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
۸۵۳

 -۸۴۷ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺎﻟﻮﻣﺎﺭ.
ﺍﻳﺘﺎﻟﻮ ﻛﺎﻟﻮﻳﻨﻮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺯﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻣﻮﺳﻮﻱﺩﻳﺰﻛـﻮﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۸۱-۸۰-۱ :
 -۸۴۸ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﺷﻤﻌﺪﺍﻧﻲ :ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺁﻟﺒﺮﺗﻮ ﻣﻮﺭﺍﻭﻳﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺳﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۸۱-۷۰-۲ :
 -۸۴۹ﺭﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ :ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﺩﻳﻨﻮ ﺑﻮﺗﺰﺍﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۸۱-۸۶-۳ :

ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
۸۶۲

 -۸۵۰ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﺭﻛﺎ :ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺧﻮﻥ ،ﻳﺮﻣﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻱ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﺍ ﺁﻟﺒﺎ.
ﻓﺪﺭﻳﻜﻮ ﮔﺎﺭﺳﻴﺎﻟﻮﺭﻛﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺁﻳﺪﺍ ﺷﺎﻣﻠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭼﺸـﻤﻪ.
  ۳۲۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۲-۰۰۹-۷ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
۸۹۱

 -۸۵۱ﺁﻧﺎﻛﺎﺭﻧﻴﻨﺎ.
ﻟﻲ ﻳﻒ ﻧﻴﻜﺎﻻﻳﻮﻳﭻ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۷۰۴ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۴۰-۳ :

 -۸۵۲ﺁﻧﺎﻛﺎﺭﻧﻴﻨﺎ.
ﻟﻲ ﻳﻒ ﻧﻴﻜﺎﻻﻳﻮﻳﭻ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﻴﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۶۱۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۴۹-۶ :
 -۸۵۳ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺎﺕ.
ﻓﺌﻮﺩﻭﺭﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﺍﺳﺘﺎﻳﻮﺳﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺍﺭﻭﻱ ۸۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۳۴-۲ :

 -۸۵۴ﺣﻤﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡﻫﺎ.
ﻣﻴﺨﺎﻳﻴﻞ ﺯﻭﺷﻨﻜﻮ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺁﺑﺘـﻴﻦ ﮔﻠﻜـﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺎﻫﻲ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۱۶۲-۱ :
 -۸۵۵ﻗﻤﺎﺭﺑﺎﺯ :ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﻥ.
ﻓﺌﻮﺩﻭﺭﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮﻭﻳﭻ ﺩﺍﺳﺘﺎﻳﻮﺳﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺮﻭﺵ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺸـﻤﻪ۲۱۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۹-۱۸۲-۰ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...
۸۹۴

 -۸۵۶ﺁﻧﺎ ﻻﻳﻼﺳﻲ )ﺷﻌﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻴﻮﺽ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻜﺪﺭﺧﺖ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
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ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۶-۴۷-۳ :

 -۸۵۷ﺍﺋﻞ ﺳﺆﺯﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﺑﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۰۳-۷-۳ :

 -۸۵۸ﺍﺯﻫﺎﺭ ﺍﻫﻠﺒﻴﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﺑﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۰۳-۵-۹ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن
۹۰۹

 -۸۶۳ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ :ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ.
ﺳﻴﺪﻳﺤﻴﻲ ﺻﻔﻮﻱ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﺷﭽﻲ ،ﺣﻤﺰﻩ ﺻـﻔﻮﻱ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﺻـﺪﻗﻲ ،ﺻـﺎﺩﻕ
ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۴۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۵۳۸-۴ :

 -۸۶۴ﻛﺎﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ.
ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۶۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۴۳-۵ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ

 -۸۵۹ﺍﻭﻥﻳﺪﻳﻤﻴﻨﺠﻲ ﻛﺘﺎﺏ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱﻫﺸـﺘﺮﻭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺎﺑـﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۴۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۵-۱۲۶-۴ :

 -۸۶۰ﺑﻜﺎﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﮔﻞﺁﻗﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎﺑﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۰۳-۶-۶ :

 -۸۶۱ﺗﻮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﺩ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺍﻭﺯﺩﻣﻴﺮ ﺁﺻﻒ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺎﺑﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۳۲-۷-۱ :

۹۱۰

 -۸۶۵ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻗﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﮕﻢ ،ﺩﺑﻮﺭﺍ ﺁﻧﺪﺭﻭﻭﺩ ،ﺁﻧﻴﺘﺎ ﮔﻨﺮﻱ ،ﺗﺮﻳﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺑﻴﻨﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۲۵۷-۵ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺳﻴﺎ
۹۱۵

 -۸۶۶ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴــﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺳــﻲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۵-۹۸-۴ :
ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۹

 -۸۶۲ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ ﻧﻮﻳـﺪﻱ ﺯﺭﻧﻘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭼﺎﺑـﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۰۳-۸-۰ :

 -۸۶۷ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻱ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻳﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﺳﻤﻲﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﻮ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۶۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۵۶-۱۸-۲ :
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اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻳﻠﺰ
۹۴۲

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
۹۵۵/۰۰۴

 -۸۶۸ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﻟﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎﺩﺍﺏ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۷۳۵-۱ :

874-The role of the silk road in the rapprochement of cultures.

 -. Mohammad Reza Majidiﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ۸۰ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۹۱-۵ :

اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،روﺳﻴﻪ ﺷﻮروي
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺗﺎ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن

۹۴۷
۹۵۵/۰۴

 -۸۶۹ﺍﺳﺘﺎﻟﻴﻦ.
ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺭﺍﺩﺯﻳﻨﺴﻜﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺑﺘﻴﻦ ﮔﻠﻜﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﻲ ۷۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۱۵۵-۳ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺳﻴﺎ ،ﺧﺎوردور

 -۸۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳـﻼﻣﻲ )ﻛـﺪ - (۲۱۰۸
ﺩﻛﺘﺮﻱ  ۹۱ﻭ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺗﺎﺭﻳﺦﻣﺪﺭﺳﺎﻥﺷﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ - .
 ۱۱۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۱-۱۳۴۳-۰ :

۹۵۰

ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن1193 - 1344 ،

 -۸۷۰ﺧﺎﻭﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻭﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺛﺎﺭ
ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ.
ﻧﺼﺮﺕ ﻧﻴﻞﺳﺎﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۱۷-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۸۷۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻢ ﻧﮋﺍﺩﻧﺸﻠﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺯﻳﻦ ﺍﻓﻀﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ۲۰۲ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۲-۱ :

۹۵۵/۰۷۴

 -۸۷۶ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ) ۱ﻭ .(۲
ﮊﺍﻥ ﮔﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺫﺑﻴﺢﺍﷲ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۱۰۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۰۳۰-۴ :
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ1324 - 1327 ،
۹۵۵/۰۷۵

 -۸۷۷ﻋﺼﺮ ﺑﻲﺷﻜﻮﻩ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ.
ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻴﺮﺷﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺩ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۷-۳۱-۴ :
ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،

 -۸۷۲ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻢ ﻧﮋﺍﺩﻧﺸﻠﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺯﻳﻦ ﺍﻓﻀﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ۲۵۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۴-۵ :

 -۸۷۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻢﻧﮋﺍﺩﻧﺸﻠﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻭﺯﻳﻦ ﺍﻓﻀﻞ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻫﺎﻥ۲۱۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۰-۳۱-۴ :

۹۵۵/۰۸۲

 -۸۷۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ "ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ".
ﭘﺮﻭﻳــﺰ ﺭﻭﻣﻴــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻭﻳــﺰ ﺭﻭﻣﻴــﺎﻧﻲ ۶۴۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۹۱۸-۴ :
 -۸۷۹ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﻓﻜﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻧﻴﺖ.
ﻓﺮﺯﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮﺍﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۶۴-۳۱۱-۴۵۹-۷

 -۸۸۰ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭘﻬﻠﻮﻳﻬﺎ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﻠﻮﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻢ ۴۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۲۶۹-۶ :

 -۸۸۱ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺯﺭﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ﻗﺮﻳﺸـﻲ ﻭ
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺗﺨﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﻲﻣﺮﺍﺩﻱ.
ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻣﻪ ۳۸۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۳-۲۳-۴ :
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،
۹۵۵/۰۸۳

 -۸۸۲ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻲ ﺩﺭ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭ )ﺍﺗﺤﺎﺩﻳـﻪ
ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ( ).(۱۳۴۴-۱۳۶۰
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺎﻗﺮﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۴۳۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۴۱-۰ :

ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۰-۲۴-۹ :
 -۸۸۷ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺣﻤﺪﻱﺭﻭﺷﻦ.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻗﺎﺿﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﻤﻴـﺪ ﻋﻠـﻲﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻓﺘﺢ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸـﺘﻢ ۲۲۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۲-۸۱-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺠﺎن
۹۵۵/۳۴۲

 -۸۸۸ﻧﺎﻡﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻧﮕﻮﺭﺍﻥ.
ﻋﻴﺴﻲ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮﺭ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻧﻴﻜﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۲۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۶-۱۶۵-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
۹۵۵/۵۳

 -۸۸۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺴﺮﻭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻛﺘﺎﺏ ۴۲۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۷۰-۸۸-۹ :

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺷﻮﺷﺘﺮ

۹۵۵/۰۸۴
۹۵۵/۵۳۴

 -۸۸۳ﺁﺭﻳﺎﻥ ،ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﻳﻚ ﺩﺭﻓﺶ :ﭘﻴﺶﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﮋﺍﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ:
ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﺭﻳﺎﭘﺎﺭﺕ ،ﺷﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﻭﻧﺪ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻛﺎﻭﻩ ﺑﻴﺎﺕ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺶ ۵۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۷۲-۸ :

 -۸۹۰ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﻴﻤﺎﻥ :ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﻧﻔﺖ.
ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮ ﺁﺫﺭﺷﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺭﻣﺰﺩ ۱۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۸-۳۰-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

 -۸۸۴ﺭﻣﺰ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﻲ.

 يراد  : -.ن آب ١٦٨ - .ص - .ر 
)( ٧٥٠٠٠ - .ر$ل' - .پ '&رم .)*+ ٨٠٠ /
 -۸۸۵ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻓﺸﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ۵۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۹-۰۹۰-۱ :

۹۵۵/۶۳۷

 -۸۹۱ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﻘﺘﺪﺭ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻧﻴـﺎﻱ ﻛﺘـﺎﺏ۳۴۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۶-۲۹۳-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮم ﻛﺮد
۹۵۵/۹۸۴

 -۸۸۶ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺎﻃﻤﻲ :ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻲﻋﺼﺮ )ﻋﺞ(.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺴـﻴﺎ ۲۲۴ - .ﺹ- .

 -۸۹۲ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺩﻻﻥ.
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ﻣﺎﻩﺷـﺮﻑﺑﻨـﺖﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻦ ﻣﺴـﺘﻮﺭﻩﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺳـﻴﺎﻣﻨﺪ ﺧﻠﻴﻠـﻲ  -.ﺳـﻨﻨﺪﺝ:
ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۰-۱۷۴-۲ :

ﻣﻬﺪﻱ ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ،ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑﻴـﺪﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺣﺠﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺤـﺮﺍﺏ ﻗﻠـﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۳۰-۳ :

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ(

 -۸۹۹ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ :ﻗﻄﺐﻫﺎ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.
ﭘﺖ ﺟﺎﻛﻮﺑﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧﻮﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺎﺟﻌﻠﻲﻓﺮﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﺍﻡﺍﻟﺪﻳﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۲۵-۹ :

۹۵۶

 -۸۹۳ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺁﺯﺍﺩﻳﺒﺨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﺑـﺎﺭﺯﺍﻧﻲ "ﺍﻧﻘـﻼﺏ
ﺑﺎﺭﺯﺍﻥ" ).(۱۹۶۱ - ۱۹۵۸
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺳـﻨﻨﺪﺝ :ﺍﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ۴۴۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۸۹۴ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ.
ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﻭﺏ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺷـﺎﺩﺍﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۵۱۸-۰ :
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
۰۰۶

 -۸۹۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ.Photo shop :
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﮔﺮﺯﻳﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ۹۶ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۱۲۰-۸ :
داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

 -۸۹۶ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ؟.
ﺑﻴﺘﻮ ﺳـﺎﮔﺎﻝ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧـﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤـﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳـﻪ ۳۵۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۲۳-۲۲-۵ :
 -۸۹۷ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ  ۳۱ﺗﺎ .(۳۵
ﻛﺮﻳﺴﺘﻒ ﻫﺎﻓﻜﻪ ﻣﺎﻳﺮ ،ﻓﻮﻥﺭﻭﺩﻟﻒ ﻣﺘﺰﻟﺮ ،ﺍﺭﻳﺶ ﺍﻭﺑﻼﮔﺮ ،ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ ﮔﻮﺗﻪ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻋﺒـﺎﺱ
ﻟﻘﻤﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻬﺮﻭﺯﻛﻴﺎ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ
ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۱۳۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ
ﺷﺸﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۳۴۴-۲ :
 -۸۹۸ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ )ﺍﻳﺮﺍﻥﺷﻨﺎﺳـﻲ:
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ(.

 -۹۰۰ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ.
ﺍﻣﻴﻠﻲ ﺑﻮﻣﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺿﺮﻏﺎﻣﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ- .
 ۱۲۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۳۸-۹ :
 -۹۰۱ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ.
ﺑﻨﻮﺍ ﺩﻻﻻﻧﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧـﻮﺋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺗﺮﺍﻧـﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﻟﻮﻧـﺪﻱ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻠﻤﺎﻥ ﺩﻭﻭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۳۷-۲ :

اﺳﻼم
۲۹۷

 -۹۰۲ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۲۵-۸ :
 -۹۰۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﺯ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ( ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺣﻜﺎﻡ ،ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﻭﻉ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﻉ(.
ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲﺻﻔﻲﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺎﻁ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۶۳۹۳-۳۴-۹ :

 -۹۰۴ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۴۵-۶ :
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 -۹۰۵ﺍﺩﺭﻳﺲ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۲۷-۲ :

 -۹۱۲ﺣﻀﺮﺕ ﻟﻮﻁ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۶۴-۷ :

 -۹۰۶ﺍﺳﺤﺎﻕ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۴۷-۰ :

 -۹۱۳ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ(.
ﻭﺍﺣﺪﭘﮋﻭﻫﺶﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕﻣﺴﺠﺪﻣﻘﺪﺱﺟﻤﻜﺮﺍﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺴـﺠﺪ
ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۸۴-۷۸-۶ :

 -۹۰۷ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۴۶-۳ :

 -۹۱۴ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻲ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۶۹-۲ :

 -۹۰۸ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﻤﻴـﺪﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺿـﺎ
ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜـﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۱۱۴-۸ :

 -۹۱۵ﺣﻀﺮﺕ ﻳﻌﻘﻮﺏ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۶۵-۴ :

 -۹۰۹ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻭﺍﺣﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺿﺎ ﻛـﺎﻇﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ
ﺣﻤﻴﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻜﺮﺍﻥ ۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۰۳۵-۶ :

 -۹۱۰ﺍﻳﻮﺏ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۶۷-۸ :

 -۹۱۱ﺣﻀﺮﺕ ﺷﻌﻴﺐ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۶۸-۵ :

 -۹۱۶ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ :ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ(.
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۸-۹۵۲-۴ :

 -۹۱۷ﺻﺎﻟﺢ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۴۰-۱ :

 -۹۱۸ﻧﻮﺡ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۳۸-۸ :
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 -۹۱۹ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻭ ﻗﺎﺑﻴﻞ.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۲۶-۵ :

 -۹۲۵ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ.
  ۲۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۸-۹۰-۷ :

 -۹۲۰ﻫﻮﺩ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۳۹-۵ :

 -۹۲۶ﭘﻮ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۴۶-۶ :

 -۹۲۱ﻳﻮﺳﻒ )ﻉ(.
ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻄﻠﺒﻲﻛﺮﺑﻜﻨﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۶-۶۶-۱ :

 -۹۲۷ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺳﻬﻴﻼ ﻧﻴﻚ ﭘﻮﺭﭘﻴﻠﻪ ﺭﻭﺩ ،ﺯﻳﻨﺐ ﺭﻓﻴﻌـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۸-۳۳۶-۵ :

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ

۳۷۲

۳۹۸

 -۹۲۲ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﻲ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۸-۶۳-۱ :

 -۹۲۸ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ.
ﻓﻠﻮﺭﺍﺁﻧﻲﻭﺑﺴﺘﺮ ﺍﺳﺘﻴﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱﻣﺠﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠﺮﻩ.
  ۲۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۱۰۳-۵ :

 -۹۲۳ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﻲ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۶۳-۸ :

 -۹۲۹ﺩﻳﻮ ﻭ ﺩﻟﺒﺮ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺑﻜﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۲۹-۹ :

 -۹۲۴ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻢ :ﻭﻳﮋﻩﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﭘـﻨﺠﻢ ﻭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳـﺎﻝ ﺷﺸـﻢ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ )ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﺳـﺘﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺴـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎﻱ
ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻴﻤﺰ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻧﻮﺭﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﻓﺮﻳﻤﺎﻩ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺷﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ،
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻓﺮﻳﻦ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۹۲-۳۲-۳ :

 -۹۳۰ﺳﻴﻨﺪﺭﻻ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﺍﻗﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۰۷-۷ :

 -۹۳۱ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﺍﻗﺖ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:
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ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

 -۹۳۲ﻋﻠﻲﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺩﺯﺩ.
ﻧﺠﻤﻪ ﻓﻮﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۲-۷ :

 -۹۳۸ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻛﺎﺭﺗﻮﻧﻲ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۳۱-۲ :

 -۹۳۳ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﻭ ﻏﻮﻝ ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ.
ﻧﺠﻤﻪ ﻓﻮﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۴-۱ :

 -۹۳۹ﭘﺎﺯﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۳۸-۱ :

 -۹۳۴ﻣﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﻤﻦ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼ ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺩﺍﺑـﻪ
ﺧﺎﺋﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۷۷۳-۳ :

ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر

 -۹۳۵ﻣﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺩﻱ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻟﻴﻼ ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺩﺍﺑـﻪ
ﺧﺎﺋﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۱۳-۶ :

 -۹۳۶ﻣﻠﻜﻪ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﻫﺎ.
ﻧﺠﻤﻪ ﻓﻮﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۱-۰ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۹۳۷ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۸-۶۲-۴ :

۴۲۸

 -۹۴۰ﺧﺮﺱﻫﺎﻱ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺑﻜﺎﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۶۴-۵ :
 -۹۴۱ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺷﻴﺎﺀ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺒﻮﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۰-۷۷-۱ :
 -۹۴۲ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﻧﮕﻬﺎ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺒﻮﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﮊﺗﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۱۰ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۰-۷۲-۶ :
 -۹۴۳ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﺒﻮﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺎﻣﺪ ﭘﺎﺗﺎ  -.ﮊﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ- .
 ۱۰ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۹۰-۷۱-۹ :

944-English time 3: studentkbook.

ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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-۹۴۵Phonics homework 1.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﺪﻳﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ۳۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
Phonics homework 4B.ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ-۹۴۶.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻛﺪﻳﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ۳۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۹۶-۹-۱ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ
۵۰۷

 -۹۴۷ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻣﻮﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ.
ﻧﻴﻚ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ- .
 ۳۳۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۶۷۲-۲ :
 -۹۴۸ﻛﺘﺎﺏﻳﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ :ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻠﻴﻞﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻨـﺪﻳﺲ ﻧﻘـﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪ- .
 ۱۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۴-۶ :

ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۰۱-۶ :

 -۹۵۳ﻛﺘﺎﺏﻳﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ.
ﺍﺷﺮﻑ ﺑﺼﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۰۹-۲ :
ﺣﺴﺎب
۵۱۳

 -۹۵۴ﭘﺎﺯﻝ ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۳۳-۱ :
دﻳﺮﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،دﻳﺮﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮري

رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۹۴۹ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷﺸـﻢ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ.
ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۸-۴ :

۵۶۰

 -۹۵۵ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ ﺟﻠﺪﻱ(.
ﺩﻭﮔﺎﻝ ﺩﻳﻜﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻳﻜﺘﺎ ﺳﭙﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ.
  ۱۲۰ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۷۳۷-۸ :
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۹۱

 -۹۵۰ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻱ ﻛﺸﻮﺭ.
ﻋﻄﺎﺧــﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤــﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗﻨــﺪﻳﺲ ﻧﻘــﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻤﻨﺪ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۲۱-۴ :
 -۹۵۱ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷﺸـﻢ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ.
ﺍﻣﻴﺪ ﻓﺘﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۱-۱۹-۱ :
 -۹۵۲ﻛﺘﺎﺏﻳﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ :ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﺋﺰﻩ ﺁﻳﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨـﺪﻳﺲ ﻧﻘـﺮﻩﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪ۱۸۰ - .

 -۹۵۶ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺟﻨﮕﻞ.
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۸۶-۶ :
 -۹۵۷ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﭼﻤﻦﺯﺍﺭ.
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۸۳-۵ :
 -۹۵۸ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎ.
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۸۵-۹ :
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 -۹۵۹ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺰﺭﻋﻪ.
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۸۴-۲ :
ﻛﻨﺪهﻛﺎري و ﻣﻨﻘﻮرات

۷۵۰

 -۹۶۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻘﺎﺷﻲ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۳۶-۷ :

۷۳۶

 -۹۶۰ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻨﻘﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻧﺠﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۹-۲۸-۷ :
 -۹۶۱ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻨﻘﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻧﺠﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۴۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠـﺪ (
ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۹-۳۳-۱ :

 -۹۶۲ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ ).(۶
ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻨﻘﺮﻱ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ﺯﻧﺠـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ ۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۵۹-۳۸-۶ :
ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ

 -۹۶۶ﺑﺎﻻ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۶۰-۷ :

 -۹۶۷ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻨﺠﺪ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۸-۹ :

 -۹۶۸ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ :ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﺳﺮﻭﺭ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻣﺸـﻬﺪ :ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۲۰۴-۲-۷ :

۷۴۱

ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ

 -۹۶۳ﺁﺳﺘﺮﻳﻜﺲ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻭﺑﻠﻴﻜﺲ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﮓ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺭﻧﻪ ﮔﻮﺳﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﻭﺩﺭﺯﻭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﻣﺮ ۳۰ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۴۴-۱۱-۶ :
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
۷۴۵

 -۹۶۴ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘـﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﺷﺸـﻢ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﺭﺍﺷﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۲۷۴-۱ :

۷۹۳

 -۹۶۹ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﻜﻞ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ :ﻫﻮﺵ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ،ﻫـﻮﺵ ﺑﺼـﺮﻱ  ۴ﺗـﺎ ۸
ﺳﺎﻝ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۳۰-۴ :
 -۹۷۰ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺟﺒﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸـﻦ ۱۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۰-۱۰-۵ :
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 -۹۷۱ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﻱ.
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﺟﺒـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸـﻦ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۰-۱۱-۲ :

 -۹۷۲ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ .۱
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۳۴-۳ :

 -۹۷۳ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ .۲
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۳۵-۰ :

 -۹۷۴ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻭﺻﻞﻛﺮﺩﻧﻲ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻼﻕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﺯﺍﻥ ﻛﻤﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺗﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۷-۶-۳ :

 -۹۷۵ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۳۳-۶ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

 -۹۷۸ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺭﺍﺯ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۲۶-۰۲-۵ :
 -۹۷۹ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺠﺎﻉ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻧﺎﻡ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۲۶-۱۶-۲ :
 -۹۸۰ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻮﺿﻲ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۲۶-۰۳-۲ :
 -۹۸۱ﺍﺳﺘﻴﻨﻚ ﻭ ﺑﻮﮔﻨﺪﻭﺗﺮﻳﻦ ﻛﻔﺶﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﻧﻲ ﺩﻧﻴﺎ!.
ﻣﮕﺎﻥ ﻣﻚﺩﻭﻧﺎﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺒﻨﻢ ﺳﻤﻴﻌﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻨﺠـﺮﻩ.
  ۸۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۶۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۲-۱۷۱-۴ :

 -۹۸۲ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﻦﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۱-۳ :
 -۹۸۳ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﻦﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۱-۳ :

۸۹۹ - ۸۱۰

 -۹۷۶ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۷۲۶-۰۴-۲ :

 -۹۸۴ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﮒﻧﻤﺎ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۳-۷ :

 -۹۷۷ﺁﻗﺎﻱ ﺧﻨﺪﺍﻥ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛـﺎﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻼﺣﭽﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۲۶-۰۱-۸ :

 -۹۸۵ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﮒﻧﻤﺎ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۳-۷ :
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 -۹۸۶ﺑﺘﻤﻦ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﭘﺮﺗﻮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۲۸-۲ :

 -۹۹۳ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﺍﻥ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﺮﻱ ﭘﻮﭖﺁﺯﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﻣﺮ ۹۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۴۴-۲۶-۰ :

 -۹۸۷ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺩﻧﻴﺎ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﮊﻳﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔـﺎﻡ ۸۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۲۱-۶ :

 -۹۹۴ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺩﺭﻭﻣﺎﺭ ،ﻳﺎ ،ﺳﺎﺣﺮﻩ ﺍﻫﺮﻳﻤﻨﻲ؟.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻣـﺮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۵۲۷-۹ :

 -۹۸۸ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻜﻦ.
ﻟﻴﻨﺪﺍﺳﻮ ﭘﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۲۱۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۷-۰ :

 -۹۹۵ﺟﻮﺩﻱ ﺩﻣﺪﻣﻲ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ.
ﻣﮕﺎﻥ ﻣﻚ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺧﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﭘﻴﺘﺮﺍﭺ .ﺭﻱﻧﻮﻟﺪﺯ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓﻖ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻓﻨـﺪﻕ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۹-۹۸۶-۴ :

 -۹۸۹ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻜﻦ.
ﻟﻴﻨﺪﺍﺳﻮ ﭘﺎﺭﻙ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۷-۰ :
 -۹۹۰ﺗﺎﺝ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﺍﻥ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳـﺲ ﻓﻴـﺘﺲﺟﺮﺍﻟـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۴۱-۹ :

 -۹۹۱ﺗﺎﻡ ﻭ ﺷﻮﺍﻟﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤـﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻠـﻚ ﻳـﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎﻭﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۴۴-۸ :
 -۹۹۲ﺗﺎﻡ ﻭ ﺷﻮﺍﻟﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤـﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻠـﻚ ﻳـﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎﻭﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۴۴-۸ :

 -۹۹۶ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﮊﺩﻫﺎﻫـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﻨـﻴﻢ :ﺑـﺪﺑﻴﺎﺭﻱﻫـﺎﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧـﻪ ﻫﻴﻜـﺎﭖ
ﻫﻮﺭﻧﺪﻭﺱ ﻫﺪﻭﻙ ﺳﻮﻡ.
ﻛﺮﺳﻴﺪﺍ ﻛﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ۲۳۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۴۵-۵ :
 -۹۹۷ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﮊﺩﻫﺎﻫـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﻨـﻴﻢ :ﺑـﺪﺑﻴﺎﺭﻱﻫـﺎﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧـﻪ ﻫﻴﻜـﺎﭖ
ﻫﻮﺭﻧﺪﻭﺱ ﻫﺪﻭﻙ ﺳﻮﻡ.
ﻛﺮﺳﻴﺪﺍ ﻛﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ۲۳۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۴۵-۵ :

 -۹۹۸ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺯﺩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻳﻢ :ﺑﺪﺑﻴﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻫﻴﻜﺎﭖ ﻫﻮﺭﻧـﺪﻭﺱ ﻫـﺪﻭﻙ
ﺳﻮﻡ.
ﻛﺮﺳﻴﺪﺍ ﻛﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ۲۳۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۶-۴ :
 -۹۹۹ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺯﺩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻳﻢ :ﺑﺪﺑﻴﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻫﻴﻜﺎﭖ ﻫﻮﺭﻧـﺪﻭﺱ ﻫـﺪﻭﻙ
ﺳﻮﻡ.
ﻛﺮﺳﻴﺪﺍ ﻛﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﻫﻮ ﻣﺪﻳﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ۲۳۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ، 448ﭘﻴﺎﭘﻲ1100

80

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۶-۴

 -۱۰۰۰ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﻪ ﻫﺸﺖﭘﺎ ﻧﻴﺴﺘﻲ!.
ﺟﻮﻟﻲ ﻣﺎﺭﻛﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﮕـﻲ ﺍﺳـﻤﻴﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۰۹۸-۳ :

 -۱۰۰۱ﺧﺮﺱ ﭘﺸﻤﺎﻟﻮ.
ﺍﻳﺮﻳﻨﺎ ﻛﺎﺭﺷﻮﻧﻮﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﺍﭘﻨﻬـﺎﺭﺩ ﻣﻴﺸـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۵۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۰۴-۲ :

 -۱۰۰۲ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﻱ ﮔﺰﺍﻑ.
ﺟﻮﺩ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﮕﺎﺭ ﺷﺎﻃﺮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۴-۹ :
 -۱۰۰۳ﺧﻮﻧﺒﻬﺎﻱ ﮔﺰﺍﻑ.
ﺟﻮﺩ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﮕﺎﺭ ﺷﺎﻃﺮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۴-۹ :

 -۱۰۰۴ﺧﻮﻥ ﻫﻴﻮﻻ .۲
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۲-۵ :
 -۱۰۰۵ﺧﻮﻥ ﻫﻴﻮﻻ .۲
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۲-۵ :

 -۱۰۰۶ﺧﻮﻥ ﻫﻴﻮﻻ .۴
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﻳـﺪﺍ.
 ۱۲۱۸ -ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۳-۲

 -۱۰۰۷ﺧﻮﻥ ﻫﻴﻮﻻ .۴
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۳-۲ :
 -۱۰۰۸ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ!.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۳۰-۸ :

 -۱۰۰۹ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺷﺐ.
ﭘﻴﺘﺮ ﻟﺮﻧﮕﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﮕﺎﺭ ﺷﺎﻃﺮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۵-۶ :
 -۱۰۱۰ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺷﺐ.
ﭘﻴﺘﺮ ﻟﺮﻧﮕﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﮕﺎﺭ ﺷﺎﻃﺮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۵-۶ :

 -۱۰۱۱ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺍﮊﺩﻫﺎﻳﺶ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤـﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻠـﻚ ﻳـﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎﻭﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۹-۵ :
 -۱۰۱۲ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺍﮊﺩﻫﺎﻳﺶ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻧﻴﺘﺎ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤـﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻠـﻚ ﻳـﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ:
ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎﻭﺱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۹-۵ :
 -۱۰۱۳ﺩﺭ ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲﻫﺎ.
ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺎﺣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺍﺳﺘﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﺍﻳﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۵۲۹-۹ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۱۰۱۴ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻭﺣﺸﺖ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻮﺍ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۲-۷۴-۲ :
 -۱۰۱۵ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻭﺣﺸﺖ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﻮﺍ ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۲-۷۴-۲ :

 -۱۰۱۶ﺭﻭﺯ ﻧﺤﺲ ﺧﺮﮔﻮﺷﻲ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۰-۱ :
 -۱۰۱۷ﺭﻭﺯ ﻧﺤﺲ ﺧﺮﮔﻮﺷﻲ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ- .
 ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۰-۱ :

 -۱۰۱۸ﺳﺮﻧﺦ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭﻳﺮﺍﻥ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۷۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۲-۴ :
 -۱۰۱۹ﺳﺮﻧﺦ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭﻳﺮﺍﻥ.
ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﻛﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﺘﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۱۷۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۱۲-۴ :
 -۱۰۲۰ﺷﺎﺯﺩﻩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ.
ﺁﻧﺘﻮﺍﻥﺩﻭ ﺳﻨﺖﺍﮔﺰﻭﭘﺮﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ- .
 ۱۱۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۰۲۵-۴ :
 -۱۰۲۱ﺷﺐ ﺷﻴﻄﻨﺖ.
ﺩﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﮊﻳﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﻗﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺟﻴﻢ ﭘـﺎﻳﻠﻮﺕ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺎﻡ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۹۶۴-۲۸۵۵-۲۸-۵

 -۱۰۲۲ﺷﺒﻲ ﺑﺎ ﺍﺷﺒﺎﺡ.
ﻣﺮﻱ ﭘﻮﭖ ﺁﺯﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﻝ ﻣﺎﺭﺩﻭﻛﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﻣﺮ- .
 ۹۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۴۴-۲۵-۳ :

 -۱۰۲۳ﺷﺠﺎﻉ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﺍﻗﺖ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۳۹-۳ :
 -۱۰۲۴ﺷﻬﺮ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳـﺲ ﻓﻴـﺘﺲﺟﺮﺍﻟـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۰۴۰-۲ :
 -۱۰۲۵ﺷﻮﺍﻟﻴﻪﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏﺩﺳﺘﻲ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳﺲ ﻓﻴـﺘﺲﺟﺮﺍﻟـﺪ ،ﺗـﻴﻢ ﺟـﻞ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۱۷۳-۷ :

 -۱۰۲۶ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻭﺳﺎ.
ﮔﻮﺭﺩﻭﻥﻡ .ﻛﻮﺭﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۲۳۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۹-۹ :
 -۱۰۲۷ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻭﺳﺎ.
ﮔﻮﺭﺩﻭﻥﻡ .ﻛﻮﺭﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻠﻚﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺪﺍ- .
 ۲۳۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۹-۹ :

 -۱۰۲۸ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺑﻜﺎﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۶۲-۱ :
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 -۱۰۲۹ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺁﻟﻴﺲ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻋﺠﺎﻳﺐ.
ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻛﺎﺭﻭﻝ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺯﻭﻳـﺎ ﭘﻴـﺮﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۲۲۹-۴ :

 -۱۰۳۰ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﺍﻗﺖ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۶۶-۹ :

 -۱۰۳۱ﻣﺮﺩ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ .۱
ﻧﺠﻤﻪ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۴۱-۱ :

 -۱۰۳۲ﻣﺮﮒﺳﺘﻴﺰ.
ﺟﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻚ ﻛﺎﮔﺮﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﻓـﻼﺡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۸-۸ :
 -۱۰۳۳ﻣﺮﮒﺳﺘﻴﺰ.
ﺟﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻚ ﻛﺎﮔﺮﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﻼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺮﺩﺍﺩ ﻓـﻼﺡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺪﺍ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۲۸-۸ :

 -۱۰۳۶ﻣﻦ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦﺗﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۱-۸ :
 -۱۰۳۷ﻧﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﻄﺮﻱ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳـﺲ ﻓﻴـﺘﺲﺟﺮﺍﻟـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۱۷۴-۴ :

 -۱۰۳۸ﻧﻤﻮ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﭘﺮﺗﻮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۰۳۹ﻭ ﺳﭙﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰﻧﺪ.
ﺭﻳﻚ ﺭﻳﻮﺭﺩﺍﻥ ،ﭘﻴﺘﺮ ﻟﺮﻧﮕﻴﺲ ،ﮔﻮﺭﺩﻭﻥﻡ .ﻛـﻮﺭﻣﻦ ،ﺟـﻮﺩ ﻭﺍﺗﺴـﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺪﺍﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺮﻙ ﻣﻠـﻚ ﻣﺮﺯﺑـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۴-۴ :
 -۱۰۴۰ﻭ ﺳﭙﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰﻧﺪ.
ﺭﻳﻚ ﺭﻳﻮﺭﺩﺍﻥ ،ﭘﻴﺘﺮ ﻟﺮﻧﮕﻴﺲ ،ﮔﻮﺭﺩﻭﻥﻡ .ﻛـﻮﺭﻣﻦ ،ﺟـﻮﺩ ﻭﺍﺗﺴـﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺳـﻴﺪﺍﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻮﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺮﻙ ﻣﻠـﻚ ﻣﺮﺯﺑـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۰۸۴-۴ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۸

 -۱۰۳۴ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺷﻦﺯﺍﺭ ﻧﻘﺮﻩﺍﻱ.
ﺗﻮﻧﻲ ﺍﺑﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﺭﻭﺯ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻣـﺮﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۶۶۴-۱ :

 -۱۰۴۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻣﻴﺜﺎﻗﻲ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻧﻘـﺶ ۱۰ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۸-۴۶-۹ :

 -۱۰۳۵ﻣﻦ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦﺗﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺗﺎﺟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻭﻳـﺪﺍ.
  ۱۲۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۱-۱۰۱-۸ :

 -۱۰۴۲ﺑﺎﺑﺎﻱ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺯﻧﺠﺎﻥ :ﻗﻠـﻢ ﻣﻬـﺮ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۹-۹۵-۳ :
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 -۱۰۴۳ﺟﺎﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﺮﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۳۵۳-۹۷۱-۷ :

 -۱۰۴۴ﺟﻴﻚ ﻭ ﺟﻴﻚ ﻭ ﺟﻴﻚ ،ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻛﻮﭼﻴﻚ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺑﻲﺭﻳﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﭘﻮﺭﺩﺳـﺘﺎﻥ  -.ﺁﻣـﻞ :ﻭﺍﺭﺵﻭﺍ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۱۰۴۵ﺭﻭﺑﺎﻫﻪ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮕﻪ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻗﺸﻨﮕﻪ :ﺷﻌﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻠﻢ ﺳﺒﺰ ۱۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۸۷۸-۲۴-۹ :
 -۱۰۴۶ﻋﻤﻮﻧﻮﺭﻭﺯ ،ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻴﺮﻭﺯ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮﺍﻳﻲﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﻭﻧﺪﺍﺩ ﻓﺘﻮﺗﻴﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﺮﻋﺸﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻝﺁﻗﺎ،
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﻖﺷﻨﺎﺱ ،ﺑﻠﻜﺎ ﺍﻗﺒﺎﻟﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺯﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟـﻮﺡ ﺩﺍﻧـﺶ۱۴۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۹-۰۲۱-۹ :
 -۱۰۴۷ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺴﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻣﺮﻋﺸﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻮﺡ ﺩﺍﻧﺶ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۹-۰۰۸-۰ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۸

 -۱۰۴۸ﺍﺳﺐ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ.
ﻧﺠﻤﻪ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ- .
 ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۶-۵ :

 -۱۰۴۹ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻟﻄـﺎﻓﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ۲۸ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۶-۰۵-۲ :

 -۱۰۵۰ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﺠﻴﺐ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻩﺑﺎﻏﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۰-۷۸-۴ :

 -۱۰۵۱ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ.
ﺷﻬﻼ ﻣﻄﻠـﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۴۹-۷ :

 -۱۰۵۲ﺑﻠﻮﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮒﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ.
ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺰﺭﮔﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﺭﺍ ﻧﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
  ۳۰ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۳۹-۷ :

 -۱۰۵۳ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺨﻔﻲ ﺳﻴﺎﻩ.
ﻳﺎﺳﻤﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻼﻙ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۷-۰۳۹-۰ :

 -۱۰۵۴ﭼﻴﻠﻲ ﭼﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻬﺪﺍ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻴﺪﺑﻬﺰﺍﺩ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤـﺪﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﺳـﻴﺮﻭﺍﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘـﺪﺱ ﺍﺭﺗـﺶ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۰-۷۷-۷ :

 -۱۰۵۵ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﻣﻦ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻧـﺎﺯ ﺯﺍﻫـﺪﻱﻟﺒـﺎﻑ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸــﺘﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۸۰-۹ :

 -۱۰۵۶ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻚﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺿﺮﺏ :ﺩﻩ ﺩﺍﺳـﺘﺎﻧﻚ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺭﻧـﮓﺁﻣﻴـﺰﻱ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﻩ ﺟﻠﺪﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻮﻣﻲﻫﺎ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪﻩ  -.ﺁﻣﻞ :ﻭﺍﺭﺵﻭﺍ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
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ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۹۴-۹۹-۸ :

 -۱۰۵۷ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻬﺎﺭ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺳﻴﻔﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ۲۴ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۳۰-۷۹-۱ :

 -۱۰۵۸ﺯﻧﮓ ﺍﻧﺸﺎﺀ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﻓﺮﺧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۶-۰۴-۵ :

 -۱۰۵۹ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﻤﻜﻲ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻴﺎﻧﻔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۲-۵۲-۰ :

 -۱۰۶۰ﺳﻨﺪﺑﺎﺩ ﻣﻠﻮﺍﻥ.
ﻧﺠﻤﻪ ﻓﻮﻕ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ۱۲ - .
ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۷-۰۵۵-۸ :

 -۱۰۶۱ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﻮﻻ.
ﻟﻴﻼ ﺯﺍﺭﻉ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۳۴-۸ :

 -۱۰۶۲ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺣﺮﻳﺺ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺪﺍﻗﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـﺰﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺍﻟﻴﻨـﺎ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۴۹-۳۰-۰ :

 -۱۰۶۳ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺫﺭﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳـﺖ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻧﮕـﻴﻦ ﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺷﻜﻮﻓﻪ ۱۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۸ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﻫﺸﺘﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۰-۱۷۲-۸ :
 -۱۰۶۴ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﻋﻄﺎﺭ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺫﺭﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺷﻜﻮﻓﻪ ۱۷۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۸ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۰-۱۷۰-۴ :
 -۱۰۶۵ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺐ "ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻗﺼﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ".
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻤـﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸـﻦ ۱۴۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۷۳-۶ :
 -۱۰۶۶ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻛﺴﻤﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸـﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۷۱-۲ :
 -۱۰۶۷ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻛﺴﻤﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﺤﺴـﻦ ﺟﻤـﺎﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸـﻦ ۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۳۲۲-۷۲-۹ :
 -۱۰۶۸ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﺑﺎﻥﻧﺎﻣﻪ.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﻠﻴﻠﻲﻛﺴﻤﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟﻴﻼ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺑﺸﻦ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۰-۱۶-۷ :

 -۱۰۶۹ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺸﻮﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺖ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺑﻴﺎﺕﻣﻮﺣﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻭﻟـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺯﻧﺠـﺎﻥ :ﻗﻠـﻢ
ﻣﻬﺮ ۳۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۹-۹۶-۰ :
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ادﺑﻴﺎت ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺮان
 ۹ﻓﺎ ۸

 -۱۰۷۰ﺑﺰﻟﻪ ﻛﻪ ﻟﻲ ﻛﻮﻳﺴﺎﻧﺎ.
ﺭﺋﻮﻑ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ :ﺋﻪﻭﻳﻦ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۴-۲۶-۱ :
ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ
۹۲۰

 -۱۰۷۱ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ
ﺑﺮﺗﺮ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۳۱-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
۹۵۵

 -۱۰۷۲ﺍﻳﺮﺍﻥ.
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 ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۴-۶ :
 -۱۰۷۳ﺍﻳﺮﺍﻥ.
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- .
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