ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۴۴۹ﭘﻴﺎﭘﻲ ۱۱۰۱

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۳۹۳/۶/۲۹ﺗﺎ  (۱۳۹۳/۷/۲ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻳﻮﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﻩﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺁﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﺩﻩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭ ﺧﻂ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻔﺘﻪ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻏﺬ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻞ  Pdfﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻲﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

داﻧﺶ
۰۰۱

 -۱ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮﻭﭘﻮﺯﺍﻝ.
ﺟﻼﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻩ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻬـﺪﻭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻮﻻﺭ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۶۳-۷-۱ :

 -۲ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﻃﻮﺑﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۶۲۱-۳ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۵۱-۵ :
2013

 :Excelﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨـﻲ

 -۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ  :Word 2013ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻨـﻲ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۵۲-۲ :

 -۵ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲﻧﻴﺎ  -.ﺳﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۱۶-۷ :

 -۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺁﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺘﺪﻳﺎﻥ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﻈﻔﺮ ﺑﮓﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺟﺮﺩ ۶۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۰-۰۳-۹ :

 -۷ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ.
ﻧﺼﺮﺕﺍﷲ ﻋﺎﺑﺪﺳﻠﻴﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۴۲۴ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۴۳۴-۶ :

 -۸ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ .C
ﺯﻫﺮﺍ ﻫﺎﺷﻤﻲﭘﺮﭘﻨﺠﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺧﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۱۱-۰ :

 -۹ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻞ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻼﺋﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۰۹۶-۰
اﻧﺴﺎن )ﻧﻮع ﺑﺸﺮ(
روﺷﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي

۰۰۶

 -۱۰ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ  Photoshopﻧﮕﺎﺭﺵ  :CS6ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠـﻲ ﻣﻬـﺎﺭﺕ
 ۱- /۴/۱/۵۶/۲۶ﻭ .۷۱/۲۵۱۳
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﻠﻴﻖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻫﻲ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۱۴-۹۰-۰ :

۱۲۸

 -۱۶ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺫﻫﻦ.
ﺟﺎﻥ ﺳﺮﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۲۹۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۳۰۷-۷ :
روﻳﺎﻫﺎ و رازوارهﻫﺎ
۱۳۵

داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

 -۱۱ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ) :(۲ﻋﺠﻴﺐ ﻭﻟﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ!.
ﻛﺎﻇﻢ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﻼﻳﻪ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۵-۹۲-۶ :

 -۱۷ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺨﻲ :ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻱ :ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻧﺘﻘـﺎﺩﻱ ﺭﺳـﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺎﻣﻴﻪ.
ﻣﺼﺤﺢ :ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺎﺗﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﻼﻡ۱۶۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۸-۰۱-۲ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

 -۱۲ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺸﻤﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮان 400 - .ص - .رﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( 120000 - .رﻳﺎل - .ﭼﺎپ
ﭘﻨﺠﻢ  1000 /ﻧﺴﺨﻪ.ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۱۰۰

 -۱۳ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۵۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۶۲-۰ :

۱۵۰

 -۱۸ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺎﻻﺭﻱﻓﺮ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۴۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۴۸-۲ :
 -۱۹ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻲ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ.
ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﺧﻮﺷﺎﺑﻲ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺑﻮﺣﻤﺰﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻲﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﺎﺯﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﮋﻩ- .
 ۱۶۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۹۳۲-۷۹-۰ :

آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﻠﺴﻔﻪ
۱۰۷

 -۱۴ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺕ ﺩﺍﻧﺶ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۲-۴-۰ :

 -۲۰ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻛﺪ  - I 3ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ(.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺫﺍﻛﺮﻱﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۶-۶ :
ادراك ﺣﺴﻲ ،ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ
۱۵۲

 -۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳـﻲ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻭ ﻣﻨﻄـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ :ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﻴﺪﻩﻣﺮﻳﻢ ﺍﻣـﺎﻣﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻨـﻲﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۴۰-۹-۴ :

 -۲۱ﺭﺍﺯﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺬﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻟﻴﺒﺮﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺭﻱ ﺯﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۸-۷۳-۰ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۲۲ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ،ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻦ.
ﻧﺼﻴﺮ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺪﺛـﻪﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۸۵۶-۲ :
 -۲۳ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺣﺮﻛﺘﻲ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺪﺍﺭ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺍﺷﻤﻴﺖ ،ﻛﺮﻳﮓ ﺍﻱ .ﺭﻳﺴﺒﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬـﺪﻱ ﻧﻤـﺎﺯﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ
ﻭﺍﻋﻆﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۵۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۴۵۳-۷ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۲۴ﺍﻟﻤﻨﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺭﻧـﮓ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺨﻮﺩ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﻛﻦ ﺭﺍﺑﻴﻨﺴﻮﻥ ،ﻟﻮ ﺁﺭﻭﻧﻴﻜﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺭﺣﻤﺎﻥﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺎﻡ ﺍﻣـﺮﻭﺯ۲۵۶ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۰۶-۷۲-۰ :
 -۲۵ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻛﺮﻳﻢ ﺧﺪﺍﭘﻨﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۵۲۱-۳ :
 -۲۶ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ "ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ".
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۸۵۳-۷ :
 -۲۷ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ "ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ".
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۸۵۳-۷ :
 -۲۸ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ "ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ".
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۸۵۳-۷

 -۲۹ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺪﻥ :...ﺭﺍﺯﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤـﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻛﺒـﺮ ﻧﻌﻤﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺎﺭﺳـﺒﺰ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۴-۳۱-۴ :

 -۳۰ﺻﺪﺍﻱ ﭘﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ :ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺭﺿﺎ ﻧﻴﻚﺫﺍﺕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺎﻫﻚ ﻣﻠﻚﻣﺮﺯﺑـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻬـﺎﺭ ﺳـﺒﺰ ۲۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۴-۸۲-۶ :

 -۳۱ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥﺳﻨﺠﻲ.
ﺍﻛﺮﻡ ﻳﻐﻤﺎﺋﻴﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۰۰-۴ :
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﺷﺪ
۱۵۵

 -۳۲ﺗﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۷۶۰-۴ :
 -۳۳ﺩﺭ ﺑﻲﺍﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺁﺩﻣﻲ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺁﺗﺶ ﭘﻮﺭ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﺎﻇﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻮﻋﻄﺎ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۰-۱۱۴-۹ :

 -۳۴ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻛﺪ  - I1ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ(.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺫﺍﻛﺮﻱﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۰-۳ :

 -۳۵ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻴﺮﺍﻣﻲ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻣﻬﺮ ﺻﺪﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻧـﻮﺭ۲۴۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۹-۰۷۰-۵ :
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 -۳۶ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻧﮓﻫﺎ.
ﺍﻝﻣﻼ ﺩﻭﺭﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺳـﻠﻤﺎﻧﻲﮔﻴـﻮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۷-۴۸-۲ :
 -۳۷ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖﺷﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺏ ﮔﺮﺍﻧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺭﻱﺯﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۸-۷۰-۹ :

 -۳۸ﻣﻐﺰ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ  -ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ.
ﺍﻟﻴﻦ ﻓﺎﻛﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻟﻴﻼ ﺑﻬﻨﻴﺎ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺑﻬﻨﻴﺎ)ﻭﻳﻠﻴﺴﻮﻥ(؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﻨﺎﺯ ﭘﻮﺭﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺒﺰ ۲۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ -۳۹.ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ.
ﻧﻴﻚ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺤﺴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎﺭﻛﺎﺧﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﺟﺮﻣﻲ ۶۰۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۸-۴۳-۹ :

 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۷-۱۰-۹ :
 -۴۴ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺟﻲ .ﻟﻴﺒﺮﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻴﺪﺍ ﺩﻻﻭﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓـﺮﺍﺭﻭﻱ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۷-۳۶-۶ :

 -۴۵ﺷﻜﺴـﺖ ﭼﻴﺴـﺖ؟ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺨﺼـﻲ ﻭ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ.
ﮔﺮﮒﺍﻝ ﺗﻮﻣﺎﺱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﻘـﺶﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ۱۷۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۸-۰-۹ :
 -۴۶ﻫﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ.
ﺩﻳﭙﻚ ﭼﻮﭘﺮﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘﻲ ﺧﻮﺷـﺪﻝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۱-۲۳۷-۱ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ

۱۸۹

۱۵۸

 -۴۰ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖﮔﺮﺍﻳﻲ :ﻣﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ.
ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺁﺗﺶ ﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺑﻮﻋﻄﺎ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۰-۱۳۸-۵ :

 -۴۷ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻜﻴﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۵۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۴۸-۸ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﻳﺶ

 ۲۵ -۴۱ﺍﺻﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ.
ﺟﻚ ﻛﻨﻔﻴﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﺱﺷﺮﻳﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻧﻌﻤﺘـﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ
ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺗﺎﺯﻩ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۰۴۵-۱-۹ :
 -۴۲ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﻌﻨﺎ.
ﻭﻳﻦ ﺩﺍﻳﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨﻮﺱ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۶۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۹۱۰-۲ :
 -۴۳ﺭﺍﺯ.
ﺭﺍﻧﺪﺍ ﺑﺮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪﻱﻓﺮ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .

۱۹۳

 -۴۸ﺯﺭﺗﺸﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ )ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ(.
ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶﻭﻳﻠﻬﻠﻢ ﻧﻴﭽﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻮﺭﺵ ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ۴۴۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۰۶-۸-۰ :
دﻳﻦ
۲۰۰

 -۴۹ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﻳﻦﺩﺍﺭﻱ.
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﭘﺎﺭﺗﺎﺯﻳﺎﻥ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -.ﻗـﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ
ﺳﺒﺰ ۳۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۵۶۸-۰۵-۷

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﻼم
۲۹۷/۰۱

ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ
۲۳۲

 -۵۰ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺒﺸﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۲-۴ :

 -۵۵ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺛﺮﻭﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۵۷-۸ :
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن اﺳﻼم

ﻛﻠﻴﺴﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ در آﺳﻴﺎ
۲۷۵

 -۵۱ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺒﺸﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ
ﺳﺒﺰ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۸-۲ :
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادﻳﺎن
۲۹۱

 -۵۲ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ :ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻋﺮﻓﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺫﺏ" ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺑﺎﻗﺮ ﻃﺎﻟﺒﻲﺩﺍﺭﺍﺑﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -.ﻗﻢ :ﻳـﻴﻼﻕ
ﺳﺒﺰ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۶۸-۰۲-۶ :

۲۹۷/۰۲

 -۵۶ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ.
ﻧﺠﻢﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻭﺟﻲﻃﺒﺴﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣـﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۲۸-۱۴-۶ :
 -۵۷ﻣﺒﻠﻐﺎﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻣﻘﺪﻡ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۳۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۵-۵ :

 -۵۸ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺣﻴﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﺩﺭﺱ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻴﺪﺍﻥ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۹۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۸۲-۲ :

ادﻳﺎن ﻫﻨﺪي
۲۹۴

 -۵۳ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺖﺁﻣﻮﺯ ﺟﺎﻣﻊ "ﺫﻥ ﺟﺎﻣﻊ".
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻳﺤﻴﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺒﺮﻱ ﺣﻜﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۴۷۲ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۵-۰۰-۸ :
دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ )آﻳﻴﻦ ﻣﺰدا و آﻳﻴﻦ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ(
۲۹۵

 -۵۴ﺁﻳﻴﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ )ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ،ﻧﻘﺪﻫﺎ(.
ﺳﻌﻴﺪ ﺯﺍﺭﻉ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۷۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۳-۷ :

 -۵۹ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺣﻴﺎﻧﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﺩﺭﺱ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻴﺪﺍﻥ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۴۱۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۸۱-۵ :
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻲ  -اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎي ﺧﺎص(
۲۹۷/۰۴

 -۶۰ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﻠﻴﻎ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺫﻭﺍﻟﻨﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۶-۵-۳ :
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 -۶۱ﻣﺒﻠﻐﺎﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﻣﻘﺪﻡ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ
ﺳﺒﺰ ۳۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۶۸-۰۳-۳ :
راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﻼم

" -۶۸ﺟﺰﺀ ﺳﻲﺍﻡ" ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ ۲۸ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۶۹.ﺟﺰﺀ ﺳﻲﺍﻡ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۴۰-۳ :

۲۹۷/۰۷

 -۶۲ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ :ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﻋﻠﻲﺑﻤﺎﻥ ﻣﻠﻚﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۱۷۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۴۵۵-۲ :
 -۶۳ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ )ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ(.
ﻋﻠﻲﺑﻤﺎﻥ ﻣﻠﻚﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۱۲۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۴۵۲-۱ :
 -۶۴ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻢﺍﻟﻬـﺪﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۹-۵۶-۷ :

 -۶۵ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ.
ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜـﺮﺕ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۵۴-۹-۰ :
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱

 -۶۶ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۶۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ
 ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۳-۵۶-۴ :
ﺳﻮر و آﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۱۲

 -۶۷ﺁﻳﺖﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻧﺠﺎﺕﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺍﻥ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨـﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۴

 -۷۰ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﭘﺮﻭﺭ ۱۲۱۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۹۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۳-۰۸۱-۳ :
 -۷۱ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﭘـﺮﻭﺭ ۶۱۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۳-۰۴۸-۶ :
 -۷۲ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ )ﺱ( ۶۱۶ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۶۸-۹۶-۸ :
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻗﺮآن
۲۹۷/۱۵

 -۷۳ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۲۴۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۷-۰ :

 -۷۴ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﻠﻴﻎ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺫﻭﺍﻟﻨﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۲۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۲-۰ :
 -۷۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۰-۵ :
 -۷۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻃﻪ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۶-۰۰-۵ :

 -۷۷ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ) ۱ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻛﺤﻴﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻠﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۱۳۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۱-۹ :

 -۷۸ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻲ ﺑﻄﻼﻥ ﻛﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰﻩ.
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﻌﺮﻓﺖ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۳۰۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۰۹۲-۹ :

 -۷۹ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﺳﻴﺪﺻﻤﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﻮﺍﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺭﺟﺒﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺟﺒـﻲ  -.ﻗـﻢ:
ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۵۰-۹ :
 -۸۰ﺗﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻜﻤﺖ )ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﻓﺮﺍﺳﻮﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺣﻜﻴﻢ(.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﺮﺑﻴﺪﻫﻨﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺎﺑـﺪﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺧـﺎﻛﺮﻳﺰ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۶-۱۶-۰ :

 -۸۳ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛـﺮﻳﻢ ۳۰۰ :ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﺯ ﺁﻳـﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻱ ،ﻓـﺮﻭﻍ ﺩﻳـﻦ ﻭ
ﺍﺧﻼﻗﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺼـﻄﻔﻲ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﻋﻠـﻲ
ﻗﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺨﻦ ۳۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۴۸-۲-۴ :

 -۸۴ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ.
ﻋﻠﻲﻧﻘﻲ ﺍﻳﺎﺯﻱ ،ﻧﻴﻜﻮﺳﺎﺩﺍﺕ ﻫﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ -.
ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۹-۶ :
 -۸۵ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ.
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۹۸ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۶۱-۸۳-۶ :

 -۸۶ﺩﺭﺱﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ )) (۳ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺁﮔﻴﻢ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۸-۹ :
 -۸۷ﺭﺍﺯ ﻭ ﺭﻣﺰﻫﺎﻱ ﺁﻳﺖﺍﻟﻜﺮﺳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻈﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۰۳-۰۸-۸ :

 -۸۱ﭼﻬﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﻬـﻞ ﺍﻋﺘـﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸـﻤﻨﺪﺍﻥ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻗﺮﺁﻧﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱﺍﻫﻮﺍﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﺍﺋﺮ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰-۱۰۴-۴ :

 -۸۸ﺭﻭﺍﻥﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ "ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ".
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻫـﺎﺟﺮ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۲-۳۵-۲ :

 -۸۲ﺣﺎﻣﻼﻥ ﻗﺮﺁﻥ :ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﺘﺮﺕ )ﻉ(.
ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﭘﺮﭼﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۱۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۱۸-۱ :

 -۸۹ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮﺯﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ( ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۵۲-۱

 -۹۰ﺳﻘﻮﻁ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻭﺍﻗﻌـﻪ ﻋﺎﺷـﻮﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺍﺭﺍﻙ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻣﻄﻬـﺮ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۵۷-۷۷-۵ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۳۸-۵

 -۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ
ﻛﺮﻳﻢ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﺭﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻗـﺮﺁﻥ ﻛـﺮﻱ -.
ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ ﺧـﻮﺍﻫﺮﺍﻥ(۲۳۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۱۷-۳۸-۵ :
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن

 -۹۱ﺳﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺖ.
ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻳﺜﺮﺑﻲ؛ ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺧﻠﻴﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۲۶۴ - .ﺹ.
 ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۸۰-۵۴-۰ :
 -۹۲ﺻﺮﺍﻁ.
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻟﻴﻠـﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۰۳-۳۶-۶ :

 -۹۳ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻥ :ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ.
ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻴﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۲۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۱-۰ :

 -۹۴ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱﺁﻣﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬـﺮ ﺳـﺠﺎﺩ ۴۰۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۸۳-۱-۱ :
 -۹۵ﻛﻠﻤﻪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼﻡﺍﷲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺩﻳﻨﻪ ﻭﻧﺪﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۱۲۸۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۶ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸـﻢ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۱۹۲-۰ :
 -۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮﺁﻥ
ﻛﺮﻳﻢ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﺭﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻗـﺮﺁﻥ ﻛـﺮﻱ -.
ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴـﻪ ﺧـﻮﺍﻫﺮﺍﻥ(۲۳۶ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۶۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۲۹۷/۱۷

 -۹۸ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ )ﻛﺪ  - R4ﻓﻘﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ(.
ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺪﺳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۹۷-۷ :

 -۹۹ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۲۱۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۴-۱ :

 -۱۰۰ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ :ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﻩ ) (۱۲۰ - ۱ﻭ ﺍﻻﻧﻌﺎﻡ ).(۱۶۵ - ۱
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺮﺗﻀﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻟﺴـﺒﻄﻴﻦ )ﻉ( ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﻪ ۵۶۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۷۰-۰۳-۱ :
 -۱۰۱ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ )ﺳﻄﺢ ﻳﻚ(.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﻳﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۲۱۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۲۳۳-۶ :

 -۱۰۲ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ )ﺭﻩ( ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻛﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻭﺳﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺟﺐﻋﻠـﻲ ﺣﻴـﺪﺭﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۵-۹ :
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ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﺮآن )ﺳﻮر و آﻳﺎت(
۲۹۷/۱۸

 -۱۰۳ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺸﺮﻱ :ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺳﺮﺍﺀ ﻭ ﻛﻬﻒ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﺎﻟﺒﻲ  -.ﻗﻢ :ﺁﻳﻴﻦ ﺍﺣﻤـﺪ )ﺹ(- .
 ۶۱۶ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۳۵-۹۹-۶ :
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﻳﺚ
۲۹۷/۲۱

 -۱۰۴ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ(.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﻬﺪﻭﻱﺩﺍﻣﻐﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۴۳۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۴-۲ :

 -۱۰۵ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ(.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﻬﺪﻭﻱﺩﺍﻣﻐﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۴۸۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۰-۳ :

 -۱۰۶ﺍﻣﻴﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻌﺠﺰﻩﻱ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ﻉ( ﻭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺁﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﻳﺰﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻛﻮﺛﺮ ﻛﻮﻳﺮ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۶۵-۴۹-۹ :
 -۱۰۷ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﻉ( ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻜﻴﻤﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻜﻴﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۷۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۶۰۴-۰ :

 -۱۰۸ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺍﺳـﻼﻣﻲ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰ /

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۶۲-۶ :
 -۱۰۹ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺼﺮﻱ :ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺳﻴﺮ ﻭ
ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻲﺍﷲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ- .
 ۳۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۰۸۲-۰-۹ :

 -۱۱۰ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ ،ﭼﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦﻫﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺍﻥ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۷۳-۵-۷ :

 -۱۱۱ﭼﻬﻞ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺍﻳﺖ.
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﭘﻮﺭﺯﻟﻔﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺍﻥ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۱۱۲ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺴﺎﺀ ،ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﻢ ۴۰ - .ﺹ.
 ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۱-۱ :

 -۱۱۳ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺴﺎﺀ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ ) ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۴۰ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۵-۹ :

 -۱۱۴ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ  -.ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۴۸-۱ :
 -۱۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۴۹-۸ :
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 -۱۱۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۰-۴ :

 -۱۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻧﻬـﻢ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۷-۳ :

 -۱۱۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۱-۱ :

 -۱۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻫـﻢ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۸-۰ :

 -۱۱۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۲-۸ :

 -۱۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۹-۷ :

 -۱۱۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۳-۵ :

 -۱۲۶ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۴۷-۴ :

 -۱۲۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۴-۲ :

 -۱۲۷ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺍﻣــﺎﻡ ﻋﻠــﻲ )ﻉ( ۳۶۵ :ﺣــﺪﻳﺚ ﻛﻮﺗــﺎﻩ ،ﺧــﻮﺵﺁﻫﻨــﮓ ﻭ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻧﻲ ﺍﺯ
ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺍﺑﻬﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﺟﻤﺎﻝ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۴-۲۸-۸ :

 -۱۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۵-۹ :

 -۱۲۸ﻣﻬﺪﻭﻳﺖ ،ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺪﻳﺜﻮﻥ ﻛﻲ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻣﻴﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﺸﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۱۸۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۰-۱ :

 -۱۲۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻠﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺳـﻤﺎﻙ -.
ﻗﻢ :ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻬﺸﺖ ۴۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۷۶۲-۵۶-۶ :

۲۹۷/۲۴

 -۱۲۹ﭘﻴﻚ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱ ﺯﺭﻧﻖ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۴۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/29ﺗﺎ 1393/7/2

11

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۳۵۸-۰۱۰-۷
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ

۲۹۷/۲۶

 -۱۳۰ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪﺍﻟﺤﺪﻳﺚ )ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻀﻞﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﻪ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻩ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۵۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۲-۷ :
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
۲۹۷/۳۱

 -۱۳۱ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺐﺧﻴﺰ ،ﻋﺒـﺎﺩ ﻣﺤﻤـﺪﺗﺒﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۳۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۲۲-۵ :
 -۱۳۲ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ )ﻉ( ۶۵۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۷-۵۴۴-۱ :

 -۱۳۶ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻘﻖﺩﺍﻣﺎﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺻـﻔﺮ ﺑﻴـﮓﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺸـﺮ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳـﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۶۷-۲۶-۹ :
ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
۲۹۷/۳۳

 -۱۳۷ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﻲ.
ﻣﻌﺮﻭﻑﺟﺎﻥ ﺭﺣﻴﻢﺟﺎﻥﺍﻑ؛ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺧﻴﺮﺍﷲ ﻓﻴﺾﺍﷲﺍﻑ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۰-۲ :

 -۱۳۸ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ.
ﻧﺼﻴﺐﺍﷲ ﻋﻤﺮﺍﻑ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۲۸۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۷-۲ :
رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ

 -۱۳۳ﻧﺒﺮﺍﺱ ﺍﻻﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ.
ﺗﻘﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻮﺍﻩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۴۴۰ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۵-۶ :

 -۱۳۴ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ .۲
ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۰۷-۳ :
ﻓﻘﻪ )آﺛﺎر ﻛﻠﻲ(

۲۹۷/۳۴

 -۱۳۹ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺩﻳﺎﺕ.
ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱﺩﺭﺧﺸﺶ ،ﻣﻬـﺪﻱ ﺣﺮﻳـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺴﺘﺎ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۴-۴۰-۶ :

 -۱۴۰ﻓﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺏ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ "ﺭﻩ" ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ :ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ....
ﻣﺘــﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪﻱ ﻗﺎﺳــﻤﻲﺳــﻮﺗﻪ  -.ﻗــﻢ :ﺁﻭﺍﻱ ﺯﻳﺴــﺘﻦ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۴-۰۸-۰ :

۲۹۷/۳۲

 -۱۳۵ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻪ ) ۱ﻛﺪ  - R1ﻓﻘﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ(.
ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۹۱-۵ :

 -۱۴۱ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ )ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻼﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺭﻩ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻘﻴﻬﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۳۴۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۲۸۶-۲ :
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ﻋﺒﺎدات
۲۹۷/۳۵

 -۱۴۲ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﻩ ﻣﻴﺒﺪﻱ.
ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻓﻀﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۳۸۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۴-۰ :
 -۱۴۳ﺗﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻧﻤﺎﺯ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺟﻮﺍﺩﺑﻦﺷﻔﻴﻊ ﻣﻠﻜـﻲﺗﺒﺮﻳـﺰﻱ؛ ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ :ﻣﺤﻤـﺪﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤـﺪﻱ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﻣﻬﺮ ﺧﻮﺑﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۵-۱۷-۵ :

 -۱۴۹ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﻟﺤﺞ :ﻓﺘﺎﻭﻱ ﺳﻤﺎﺣﻪ ﺁﻳﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳـﻮﻱ
ﺍﻻﺭﺩﺑﻴﻠﻲ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮﻱﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﺍﻻﺭﺩﺑﻴﻠـﻲ- .
 ۴۳۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۷۵۶-۰-۵ :

 -۱۵۰ﻧﺒﺬﻩ ﺣﻮﻝ ﺻﻼﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻪ :ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺪﺗﻪ ﻣـﻦ ﺑﺤـﻮﺙ ﺍﻻﺳـﺘﺎﺫ ﺍﻻﻛﺒـﺮ ﺍﻟﺤﺠـﻪ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻭ ﺁﻳﻪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﺟﺮﺩﻱ "ﺭﺣﻤﻪﺍﷲ".
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺷﺎﻫﺮﺧﻲ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﺼـﺎﻳﺢ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۲-۰۸۹-۶ :
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اداري ،و ﺳﻴﺎﺳﻲ
۲۹۷/۳۷

 -۱۴۴ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻤﺲ ﻭ ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺻﺮﻓﻲ ﭘﻮﺭ  -.ﻗﻢ :ﺻـﺮﻓﻲ ﭘـﻮﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۳۶-۴۰-۲ :

 -۱۴۵ﭼﺮﺍ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ؟.
ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﺼﻴﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺸﻬﻮﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۸-۳۵۳-۲ :
 -۱۴۶ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺠﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۲۴۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۰۹۸-۳ :

 -۱۴۷ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺮﺗﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻲ.
ﺑﻴﮋﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﮋﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۱۹۵-۴ :
 -۱۴۸ﻃﻬﺎﺭﺕ ﺭﻭﺡ :ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﻋﻈﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۶۸-۱۳-۵ :

 -۱۵۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻗﻒ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳـﻼﻣﻲ۳۲۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۶-۳۳۹-۷ :

 -۱۵۲ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻪ.
ﻳﻌﻘﻮﺏﻋﻠﻲ ﺑﺮﺟﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۵۴۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۶-۳ :
 -۱۵۳ﻭﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﻳﺎ ،ﺑﺎﻗﻲﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ.
ﺯﻳﻨﺐ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ﻭﻻ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۶۵۶-۷-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل
۲۹۷/۳۹

 -۱۵۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻓﻘﻪ ﺩﺭ ﺷﻴﻌﻪ.
ﻳﻌﻘﻮﺏﻋﻠﻲ ﺑﺮﺟﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۴۷۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۸-۰ :
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ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ
۲۹۷/۴۱

ﻣﻌﺎد
۲۹۷/۴۴

 -۱۵۵ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﻲ
ﻭ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻮﻭﻱ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻤﺎﻟﻲﺯﺍﺩﻩﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۵-۱ :

 -۱۶۱ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻛﻼﻣﻲ :ﻣﻌﺎﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻥﻗﺮﺍﻣﻠﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ۴۲۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۱۲۴-۸ :
اﻣﺎﻣﺖ
۲۹۷/۴۵

 -۱۵۶ﺷﺒﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﺎﻭﺭ :ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺸﻴﻊ.
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻋﻈﻴﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻘـﺪﺱ ۷۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۵-۶۲-۲ :
 -۱۵۷ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ :ﺷﺮﺣﻲ ﮔﻮﻳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷـﻴﻌﻪ ﺍﺛﻨـﻲ ﻋﺸـﺮﻱ ﺩﺭ
ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺍﺻﻞ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗـﻢ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۷۵۰-۳-۵ :

 -۱۵۸ﻭﻫﺎﺑﻴﺖ ﻛﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺍﻓﻜﺎﺭ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻄﻴﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۱-۱ :

 -۱۶۲ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻏﺪﻳﺮ :ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺣﺬﻳﻔﻪ ﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻳـﻚ ﺟـﻮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻲ ﺩﺭ
ﻣﺪﺍﺋﻦ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۰۸۳-۳ :

 -۱۶۳ﺑﻨﻔﺸﻪﺯﺍﺭ ﻛﻤﻨﺪ :ﺑﺎﺯﻛﺎﻭﻱ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻱ ﻧﻮ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﻝﺍﺣﻤﺪ ،ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﻗـﺮﺁﻥ- .
 ۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۶-۴۸-۰ :

 -۱۶۴ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ .۲ /
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻉ(  -.ﻗﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۱۷۶ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۸۰-۳۶-۶ :

اﻟﻬﻴﺎت
۲۹۷/۴۲

 -۱۵۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ :ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱﻣﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻃـﻪ ۳۶۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔـﺪﻫﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۱۶۸۴-۲-۷ :

 -۱۶۰ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺳﻨﺖ.
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۹۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۶-۶ :

 -۱۶۵ﺗﺎ ﺑﻲﻛﺮﺍﻥ ﻛﺮﺑﻼ ﺍﺯ ﺑﺮﻛﻪ ﻏﺪﻳﺮ "ﻏﺪﻳﺮ ،ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﻏﻠﻮ".
ﺣﻴﺪﺭ ﺗﺮﺑﺘﻲﻛﺮﺑﻼﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺣﺒﻴـﺐ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۷-۰۳-۳ :
 -۱۶۶ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻏﺪﻳﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻄﺒـﻪ ﻏـﺪﻳﺮ ﻭ ﻣـﺪﺍﺭﻙ
ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻏﺪﻳﺮ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻏﺪﻳﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۵۲۰-۳ :

 -۱۶۷ﺧﻄﺒﻪ ﻏﺪﻳﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﺎﻡ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺗﺎ ﻇﻬـﻮﺭ ۶۴ - .ﺹ- .
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ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۷۴-۴۹-۸ :

 -۱۶۸ﺧﻄﺒﻪ ﻏﺪﻳﺮ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪﺍﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻄﺒﻪ ﻏﺪﻳﺮ ﺑﻪ
ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﻄﺎﻑ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۲۶-۵-۱ :

 -۱۷۵ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ -.
ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۱۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۶۸-۰۱-۹ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ
۲۹۷/۴۶

 -۱۶۹ﺧﻼﻓﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻧﺠـﺎﻧﻲ ﺍﺭﻫـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻬـﺎﺭﺕ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۴۳-۳۰-۹ :

 -۱۷۶ﺟﺮﻳﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﺪﻭﻳﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻌﻲ.
ﺣﻴﺪﺭ ﻣﻈﻔﺮﻱﻭﺭﺳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﻟﻴـﻞ ﻣـﺎ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۷۴-۷ :

 -۱۷۰ﺧﻼﻓﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻧﺠـﺎﻧﻲ ﺍﺭﻫـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻃﻬـﺎﺭﺕ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۴۳-۳۰-۹ :

 -۱۷۷ﺭﺷﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۰۹۸-۵-۹ :

 -۱۷۱ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻏﺪﻳﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۲۸-۶۰-۳ :

 -۱۷۸ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﺁﻝ ﻣﺤﻤـﺪ )ﺹ( :ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣـﻪ ،ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻏﻴﺒـﺖ ،ﻧﺎﻳﺒـﺎﻥ ﺧـﺎﺹ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ ﻭ ....
ﻳﺤﻴﻲ ﻓﺎﺿﻞﻫﻤﺪﺍﻧﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺻﻔﺮ ﻓﻼﺣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﺍﺋـﺮ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰-۱۶۲-۴ :

 -۱۷۲ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﺖﺩﺍﻧﺶ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ- .
 ۱۰۸ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۷-۹ :
 -۱۷۳ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۸-۶ :

 -۱۷۴ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ -.
ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۱۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۶۸-۰۰-۲ :

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

 -۱۷۹ﺍﺳﻼﻡ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲﺳﺎﺯﻱ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺪﻱﻧﻘﻠﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۳۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۲-۶ :

 -۱۸۰ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﺤﻘﻖﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۴۳۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۸-۸ :
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ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻼﻣﻲ

 -۱۸۱ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۶-۸ :
 -۱۸۲ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺳﺘﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۶-۹-۱ :

 -۱۸۳ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﺣﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﺻﻮﻝ.
ﻃﻮﺑﻲ ﺷﺎﻛﺮﻱﮔﻠﭙﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺳـﺎﺯﺍﻥ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۴-۹۳-۷ :

 -۱۸۴ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻡ.
ﺣﺴﻦ ﺧﻴﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺣﺎﻣـﺪ  -.ﻗـﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۴۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۱-۰ :

۲۹۷/۵۲

 -۱۸۸ﺩﺭﺱﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﻭﻫﺎﺑﻴﺖ.
ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﺴﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۶۵۸-۳ :
ﻓﺮق ﺷﻴﻌﻪ
۲۹۷/۵۳

 -۱۸۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻛﺸﻤﻴﺮ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ(.
ﻏﻼﻡﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺰﺍﺭ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۷۲۲ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۱۲۸-۵ :

 -۱۹۰ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻮﻧﺪ  -.ﻗﻢ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۵-۱۵۸-۹ :
ﻓﺮق ﻣﻨﺸﻌﺐ از اﺳﻼم
۲۹۷/۵۶

 -۱۸۵ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ) ۲ﺟﻠﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺪ(.
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۰۳-۰۷-۶ :

 -۱۹۱ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺩﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺭﺩ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ.
ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺏ ﻫﺪﺍﺋﻲ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﻧﻊ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۶۳۵-۰ :

 -۱۸۶ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻢ ۳۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۶۴۹-۶ :

 -۱۹۲ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۳۶ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۵-۱ :

 -۱۸۷ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻢﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻭﻳﺪﺍ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۳۶-۳ :

 -۱۹۳ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۳۶ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۱-۷ :
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آﺛﺎر ﻛﻠﻲ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
۲۹۷/۶۱

 -۱۹۴ﺣﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ :ﺩﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﻨﻦ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
  ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۹-۰۰-۸ :

 -۲۰۱ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻـﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺮ ﺟﻤـﺎﻝ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۴-۳۳-۲ :
اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۲۹۷/۶۴

 -۱۹۵ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﻩ.
ﺍﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺮﺍﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ۷۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۵-۶۴-۶ :

 -۲۰۲ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ(.
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﮔﺎﺋﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﺋﻲﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۰۶-۵۳-۳ :

 -۱۹۶ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺍﺳﻼﻡ :ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻻﺧﻼﻕ.
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﻟﻴﻠـﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۷۸۰۳-۲۱-۴ :

 -۲۰۳ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ.
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۰۳-۰۲-۱ :
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -۱۹۷ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻫﻠﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۱۹-۶ :
اﺧﻼق ﻓﺮدي

۲۹۷/۶۵

 -۲۰۴ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﻣﻬﺮﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۱۳-۱ :

۲۹۷/۶۳

 -۱۹۸ﭘﻴﻚ ﺣﺠﺎﺏ :ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔﺎﻑ.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺯﺍﻫﺪﻱ ﺯﺭﻧﻖ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ۴۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۷۷-۲ :

 -۱۹۹ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ ﻛﻔﺶ!.
ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲﺳﺮﺷﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺪﺛﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۸۵۵-۵ :
 -۲۰۰ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺒﺎﻏﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸـﺮ ﺟﻤـﺎﻝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۳۲-۹۷-۵ :

 -۲۰۵ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲﻓﺮ ،ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱﻓﺎﻡ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺭﻭﺣـﺎﻧﻲ ،ﻃﻴﺒـﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۵-۰۶-۰ :

 -۲۰۶ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻱ.
ﻧﻌﻤﺖﺍﻟﻪ ﭘﻨﺎﻫﻲﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۲۰۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۷-۵ :

 -۲۰۷ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻻﻛﺮﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ.
ﺳﻴﺪﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
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 ۱۹۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۷-۳ :
ﺣﻜﺎﻳﺎت اﺧﻼﻗﻲ ،داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻨﺪآﻣﻴﺰ
۲۹۷/۶۸

 -۲۰۸ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻣﻮﺯ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺘﺐ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ۳۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ. -۲۰۹ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺎﺷﻘﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۷-۱۲۴-۹ :

ﻋﺰادارﻳﻬﺎ ،ﺳﻮﮔﻮارﻳﻬﺎ
۲۹۷/۷۴

 -۲۱۴ﺍﺷﻚ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻴﻌﻪ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﻣـﺎ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۵۴۱-۸ :

 -۲۱۵ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﻭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲﺳﻴﺘﻲ  -.ﻗﻢ :ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۶-۳۶-۷ :
زﻳﺎرت اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ

آداب و رﺳﻮم زﻧﺪﮔﻲ

۲۹۷/۷۶

۲۹۷/۷۲

 -۲۱۰ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺣﻴﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﺟﻤﺎﻝ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۴-۳۴-۹ :

 -۲۱۶ﺁﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﺩﺕ.
ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﻟﻴـﻞ ﻣـﺎ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۸۷-۷ :

 -۲۱۱ﺟﺎﻣﻪﺩﺭﺍﻥ :ﺁﻳﻴﻦ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ.
ﻫﺎﺩﻱ ﻟﺰﻳﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺧﻴﻤـﻪ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۴-۲۶-۵ :

 -۲۱۷ﺗﺮﺑﺖ ﺧﻮﻧﻴﻦ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺩﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴـﻞ ﻣـﺎ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۸۶-۰ :

اﻋﻴﺎد و ﺟﺸﻨﻬﺎ ،اﻳﺎم و ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺧﺎص

 -۲۱۸ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﺮﺍﻕ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۲۶-۸۶-۱ :

۲۹۷/۷۳

 -۲۱۲ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۳۱-۰ :

 -۲۱۳ﻏﺪﻳﺮ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺍﻣﺖ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺪﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۳۴-۱ :

ادﻋﻴﻪ ،اوراد ،اذﻛﺎر ،ﺻﻠﻮات
۲۹۷/۷۷

 -۲۱۹ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺳـﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣـﺎﻡﺟﺰﺍﻳـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺵ ﻭﻻ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۹۶-۸ :

 -۲۲۰ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :ﺩﻋﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ ،ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ ،ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ ،ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻭ ....
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸـﻪﺍﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺗﺴـﻠﻴﻤﻲ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۷۴-۰-۲ :
 -۲۲۱ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ :ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻭ
ﻣﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺸـﻬﻮﺭ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۸-۱۹۴-۱ :

 -۲۲۲ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ
ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﻳﻪ( ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۴۲۲-۸ :

 -۲۲۳ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۴-۲ :

 -۲۲۴ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۱۶ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۹-۷ :
 -۲۲۵ﺩﻋﺎﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﺷﺮﻑ ﻣﻮﻳﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺳﻴﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۱۱۳-۷ :
 -۲۲۶ﺩﻋﺎﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﺷﺮﻑ ﻣﻮﻳﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺳﻴﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻳﻜـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۴-۱۱۳-۷ :

 -۲۲۷ﺩﻋﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ ﺩﻋﺎﻱ ﺳﻤﺎﺕ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۶۴ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۲-۸ :

 -۲۲۸ﺩﻋﺎﻱ ﻛﻤﻴﻞ ﺩﻋﺎﻱ ﺳﻤﺎﺕ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۶۴ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۶-۶ :

 -۲۲۹ﺩﻋﺎﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۱۶ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۲۶-۵ :

 -۲۳۰ﺩﻋﺎﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۱۶ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۲۱-۰ :

 -۲۳۱ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۴۰ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۳-۵ :

 -۲۳۲ﺩﻋﺎﻱ ﻧﺪﺑﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۴۰ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۹۷-۳۸-۰ :
 -۲۳۳ﺩﻋﺎﻱ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﻫﺎ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷـﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺵ ﻭﻻ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۹۷-۵ :
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 -۲۳۴ﺭﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺍﻥ.
ﻡ.ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪ  -.ﻗﻢ :ﺯﻫﻴﺮ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۰۷۶-۱۴-۶ :
 -۲۳۵ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺴﺎﺀ.
ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ﻭﻻ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۰۹-۸ :
 -۲۳۶ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ،ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ ،ﺩﻋﺎﻱ ﻋﻠﻘﻤﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ﻭﻻ.
  ۳۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۲۳-۴ :
 -۲۳۷ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ،ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ ،ﺩﻋﺎﻱ ﻋﻠﻘﻤﻪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺮﻭﺵ ﻭﻻ.
  ۳۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۱۱-۱ :

 -۲۴۲ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻴﺮﻭﺯﺧـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﭘﻴـﺎﻡ
ﻣﻘــﺪﺱ ۴۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ )ﺳــﻠﻔﻮﻥ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۵-۹۷-۴ :

 -۲۴۳ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢﺍﻟﺠﻨﺎﻥ "ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻂ" ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺒـﺎﺱ ﻭﻟـﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺑﺴـﺮﺍﻱ ﻋـﺎﺩﻝ ۹۱۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۹۵-۰-۱ :
 -۲۴۴ﻫﺪﻳﻪ ﺍﺣﻤﺪﻳﻪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺷﺮﻓﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺵ ﻭﻻ ۳۲ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۰۳-۶ :
ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﻘﺎﻻت ،و ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
۲۹۷/۸۲

 -۲۳۸ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ،ﺩﻋﺎﻱ ﻋﻠﻘﻤﻪ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۴۰ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۱۸-۰ :

 -۲۳۹ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ،ﺩﻋﺎﻱ ﻋﻠﻘﻤﻪ :ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺱ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻚﮔﻔﺘﺎﺭﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠـﻢ- .
 ۴۰ﺹ ۲/۱ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۷۴-۱۹-۷ :
 -۲۴۰ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮﺳﻞ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲﻗﻤﺸﻪﺍﻱ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺷﺮﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺮﻭﺵ ﻭﻻ۳۲ - .
ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۶۸۳-۹۴-۴ :

 -۲۴۱ﺻﻪﺣﻴﻔﺎ ﺳﻪﺟﺎﺩﻳﻪ ۵۴ :ﺩﻭﻋﺎﻳﻴﻦ ﺋﻤﺎﻡ ﻋﻪﻟﻲ ﺑﻦﺣﻮﺳﻪﻳﻦ ﺯﻩﻳﻨﻮﻝ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ )ﻉ(.
ﻣﺤﻘﻖ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲﻣﻮﺫﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۳۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۵۷۳-۳ :

 -۲۴۵ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﺑﻮﻣﺪﻳﻦ :ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ ) ۵۹۴ - ۵۰۹ﻫﺠﺮﻱ(.
ﻭﻳﻨﺴﻨﺖ ﺝ .ﻛﺮﻧﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻼﻡﻧﮋﺍﺩ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﺳـﺨﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣﻘﻴﻘـﺖ- .
 ۲۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۳۱-۳۱-۱ :
ﻋﺮﻓﺎن
۲۹۷/۸۳

 -۲۴۶ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎﻧﻮﺭﻱ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ.
  ۴۸ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۹-۹ :
 -۲۴۷ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ :ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻋﺮﻓﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺫﺏ" ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺑﺎﻗﺮ ﻃﺎﻟﺒﻲﺩﺍﺭﺍﺑﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۰-۰ :
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ﺗﺼﻮف ،آداب ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﺳﻠﻮك
۲۹۷/۸۴

 -۲۴۸ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎﻧﻮﺭﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۴۸ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۴-۸ :
ﻓﺘﻮت )ﺟﻮاﻧﻤﺮدي(
۲۹۷/۸۵

 -۲۴۹ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱ )ﻓﺘﻮﺕ( :ﻟﻮﻃﻲﮔﺮﻱ.
ﻋﻠــﻲﺍﻛﺒــﺮ ﻭﻻﻳﺘــﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺟــﻮﺍﺩﻱﻳﮕﺎﻧــﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺟﻌﻔﺮﺁﻗــﺎﺋﻲ ،ﺭﺿــﺎ
ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻜﻮﺭﻱ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲﻣﻜﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۲۱۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۷۴-۵ :
 -۲۵۰ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱ )ﻓﺘﻮﺕ( :ﻓﺘﻮﺕ ﻭ ﻋﻴﺎﺭﻱ.
ﻋﻠــﻲﺍﻛﺒــﺮ ﻭﻻﻳﺘــﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺟــﻮﺍﺩﻱﻳﮕﺎﻧــﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺟﻌﻔﺮﺁﻗــﺎﺋﻲ ،ﺭﺿــﺎ
ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻜﻮﺭﻱ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻـﺎﺩﻗﻲﻣﻜـﻲ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۷۳-۸ :
 -۲۵۱ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱ )ﻓﺘﻮﺕ( :ﺭﻳﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ.
ﻋﻠــﻲﺍﻛﺒــﺮ ﻭﻻﻳﺘــﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺟــﻮﺍﺩﻱﻳﮕﺎﻧــﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺟﻌﻔﺮﺁﻗــﺎﺋﻲ ،ﺭﺿــﺎ
ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻮﻣﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ،ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﻓﻜـﻮﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤـﺪﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۴۷۲-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮف

ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺣﺴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۵۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۶-۰۸۱-۵ :

 -۲۵۴ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۵۱۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۳-۲ :
ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮي
۲۹۷/۹۳

 -۲۵۵ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺑﺪﻱ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ :ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ( ﻭ ﺁﻳﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺭﺯ ﻭ
ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺸﺮﻳﺖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺳـﻤﻴﻌﻲ ﺷـﻬﺮﻛﻲ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺍﺭﻣﻐـﺎﻥ ﮔـﻴﻼﺭ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۹-۷۲-۴ :
 -۲۵۶ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻛﻼﻣﻲ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ )ﺹ(.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻥﻗﺮﺍﻣﻠﻜﻲ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۴۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۱۲۵-۵ :
اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮ
۲۹۷/۹۵

 -۲۵۷ﭘﺎﺭﺳﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﻋﻠﻲ ﺛﻘﻔﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺛﻘﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺎﺩ ۳۸۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۵۳۶-۹۳-۸ :

۲۹۷/۸۹

 -۲۵۲ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۴۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۷۳-۰ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۱

 -۲۵۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﻼﻡ :ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۶۱ﻫﺠﺮﻱ ﺗﺎ ﺳـﻘﻮﻁ ﺑﻐـﺪﺍﺩ ﻭ ﺳـﻴﺮﻩ
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ )ﻉ(.

 -۲۵۸ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۴۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۹-۷ :
 -۲۵۹ﺗﺘﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۵-۵۹-۲ :
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 -۲۶۰ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ )ﻉ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱﻓﺎﻡ ،ﻟﻴﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ- .
 ۱۷۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۵-۰۷-۷ :

 -۲۶۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺩﺭﺭﺍﻟﻜﻠﻢ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻨﺪﻱ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻗﻤﺮ ﻗﺎﺿﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(- .
 ۱۲۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۳-۵ :

 -۲۶۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺭﺟﺰﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ :ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﻴـﺎﻡﻫـﺎﻱ ﺣﻤﺎﺳـﻲ ﻭ
ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺩﺷﺖ ﻧﻴﻨﻮﺍ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﺗﺒﺎﺭ  -.ﻗﻢ :ﺳﺒﻂ ﺍﻛﺒﺮ )ﻉ( ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۸-۰۷-۲ :

ﻳﻮﺳﻒ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ )ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫـﺎ( ۱۲۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۶۳۲-۵ :
 -۲۶۷ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﻉ( ) :(۱ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺭﺿﺎ )ﻉ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﷲﺍﻛﺒﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۴۶-۱۸-۴ :

 -۲۶۸ﻟﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﻮﺭ :ﻣﻘﺘﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺣﻖﺑﻴﻦ ۵۳۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۸۱-۳۱-۱ :

 -۲۶۹ﻟﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﻮﺭ :ﻣﻘﺘﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﺣـﻖﺑـﻴﻦ ۶۰۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۲۶۳ﺗﻤﻨﺎﻱ ﻗﺒﺴﻲ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻃﻮﺭ.
ﺣﺴـﻴﻦ ﺩﺭﮔــﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﻀـﺤﻲ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۶۷-۸۶-۵ :

 -۲۷۰ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﻪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﺸﺎﻫﻲﺑﻴﺪﮔﻠﻲ  -.ﻗﻢ :ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ۳۸۴ - .
ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۹-۰۱-۵ :

 -۲۶۴ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻋﻄﺶ :ﭘﺎﺳﺦ ﺷـﻴﻌﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻬﺎﺕ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳـﺖ ﻋﻄـﺶ ﺧﺎﻧـﺪﺍﻥ
ﻋﺼﻤﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺗﺮﺑﺘﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﻴﺪﺭ ﺗﺮﺑﺘـﻲﻛﺮﺑﻼﻳـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺣﺒﻴـﺐ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۷-۰۸-۸ :

 -۲۷۱ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﺩﺭﺭﺍﻟﻜﻠﻢ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻴﻤﻲﺁﻣﺪﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻓﺎﺋﺰ ﺑﺎﻗﺮﻱﺟﻮﺭﺍﺳﻲ -.
ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۰۳۰-۱ :

 -۲۶۵ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ(.
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻢﺍﻟﺤﺴﻦ ﻧﻘﻮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۳۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۶۲-۸ :

 -۲۶۶ﻓﺮﺩﺍ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ ﺍﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨﺎﻥ )ﻉ(.

 -۲۷۲ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻵﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﺮﻱﺑﻴﺪﻫﻨﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۰۸۶ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۳۵۴-۴ :
 -۲۷۳ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻵﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻣﺤﻘﻖ :ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﺮﻱﺑﻴﺪﻫﻨﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ۱۰۸۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۳۵۵-۱ :
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 -۲۷۴ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻵﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ  -.ﻗـﻢ :ﭘﻴـﺎﻡ ﻣﻘـﺪﺱ ۵۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۵-۷۶-۹ :
 -۲۷۵ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻵﻣﺎﻝ.
ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲﻣﻄﻠـﻖ  -.ﻗـﻢ :ﭘﻴـﺎﻡ ﻣﻘـﺪﺱ ۶۰۸ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۵-۹۹-۸ :
 -۲۷۶ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ.
ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻳﻲﺣﺎﺋﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘـﺪﺭ ۲۹۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۰۹۸-۰-۴ :
زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم
۲۹۷/۹۷

 -۲۷۷ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ )ﻉ( ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ.
ﺗﻘﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﺳﺒﻂ ﺍﻛﺒﺮ )ﻉ( ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۸-۰۹-۶ :

 -۲۷۸ﺩﺭ ﻋﺼﻤﺖ "ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﻉ(".
ﻋﻠﻲﺍﺷﺮﻑ ﻋﺒﺪﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺯﺍﺋـﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۰۶۴-۴ :

 -۲۷۹ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ.
ﻛﻮﺭﺕ ﻓﺮﻳﺸﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺫﺑﻴﺢﺍﷲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ۴۶۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۰-۰۷۶-۱ :
 -۲۸۰ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺹ( ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻮﺍﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺼﻄﻔﻲﺍﺣﻤﺪ ﻧﻮﺭﻛﻬﺘﻮﺋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺍﺣﺴـﺎﻥ- .
 ۱۰۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۸۷۳-۳۸-۴ :

۲۹۷/۹۹

 -۲۸۱ﺍﺧﺘﺮﺍﻥ ﻓﻀﻴﻠﺖ.
ﻧﺎﺻــﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻧﺼــﺎﺭﻱﻗﻤــﻲ  -.ﻗــﻢ :ﺩﻟﻴــﻞ ﻣــﺎ ۹۲۲ - .ﺹ - .ﺟﻠــﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۸۳۶-۵ :

 -۲۸۲ﺑﺮﮔﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ :ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺷﻴﺦﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﻬﺠﺖ
)ﺭﻩ(.
ﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۷۵-۱ :

 -۲۸۳ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮﺑﺎﻥ :ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﺷﻨﻴﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻳﺖﺍﷲﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻃﺒﺴﻲ ﻧﺠﻔﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﺠﻢﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﺴﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱﺛﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻡ ﺳـﻔﻴﺪ.
  ۱۳۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۳۴-۰۱-۹ :

 -۲۸۴ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲﺳﻴﻨﻲ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲﺳﻴﻨﻲ  -.ﻗﻢ :ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۶-۳۸-۱ :

 -۲۸۵ﺯﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪﻱ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺁﻗﺎﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻳﺜﺮﺑﻲﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ) ۱۳۷۹ - ۱۳۱۱ﻕ.(.
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﺁﺭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﻼﻣـﻪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۸۰-۴۳-۴ :
 -۲۸۶ﺷﻴﺦ ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ ﺧﻴﺎﻁ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﺎﺩﻱﻣﻨﺶ  -.ﻗﻢ :ﺟﻤﺎﻝ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۲-۱۸۸-۸ :

 -۲۸۷ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻩ )ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﻱ .(۴
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۰۰ - .ﺹ.
 -ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۳-۴

 -۲۸۸ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺏ ﺍﺯ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﻬﺠﺖ )ﺭﻩ(.
ﺭﺿﺎ ﺑﺎﻗﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۷۰-۶ :
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۰

 -۲۸۹ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﺎﻳﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۳۴۳-۱ :
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ
۳۰۱

 -۲۹۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺕ ﺩﺍﻧﺶ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۲-۱-۹ :

 -۲۹۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﻭﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﻇﻢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۳-۷ :
 -۲۹۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﻭﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛـﺎﻇﻢ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺎﻣـﺪ ﺣـﺎﺟﻲﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۳-۷ :
 -۲۹۳ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﻭﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛـﺎﻇﻢ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺎﻣـﺪ ﺣـﺎﺟﻲﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۳-۷ :

 -۲۹۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﻭﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛـﺎﻇﻢ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺎﻣـﺪ ﺣـﺎﺟﻲﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۳-۷ :
 -۲۹۵ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﻭﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛـﺎﻇﻢ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺎﻣـﺪ ﺣـﺎﺟﻲﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۳-۷ :
 -۲۹۶ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺮﻭﺗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛـﺎﻇﻢ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﺣﺎﻣـﺪ ﺣـﺎﺟﻲﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺷﺸـﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۳-۷ :

 -۲۹۷ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻫﻠﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۱۸-۹ :
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۰۲

 -۲۹۸ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ :ﻣﺪﺭﻥ ،ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ  -ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ.
ﻣﺮﻱ ﺟﻮ ﻫﭻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ۵۰۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۲۳-۲۱-۹ :
 -۲۹۹ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ :ﻣﺪﺭﻥ ،ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ  -ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ.
ﻣﺮﻱ ﺟﻮ ﻫﭻ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﺸﺮ۵۰۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۲۳-۲۱-۹ :

 -۳۰۰ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻛﺪ  - I2ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ(.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺫﺍﻛﺮﻱﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۴۱-۰ :
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 -۳۰۱ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ :ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻋﻘﻼﻳﻲ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺑﺎﺯ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺍﺳﻜﺎﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﺍﻫﺮﻧﺠﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۶۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۲۷۷-۹ :
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۴۰-۲-۹ :
 -۳۰۸ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﻡ ﺑﮕﻮﻳﻢ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ".
ﻧﻮﺭﻣﻦ ﺭﺍﻳﺖ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺻﻤﺪﻱﻧﺼﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻱ
 -.ﻗﻢ :ﺷﺠﺮﻩ ﻃﻴﺒﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۴-۰۲-۳ :

۳۰۵

 -۳۰۲ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺍﻣﺎﻥﺍﷲ ﺷﻔﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۳۱۲ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۹-۴ :

 -۳۰۹ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﻡ ﺑﮕﻮﻳﻢ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ".
ﻧﻮﺭﻣﻦ ﺭﺍﻳﺖ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻠﻲ ﺻﻤﺪﻱﻧﺼﺮﺕ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺰﻳﺰﻱ
 -.ﻗﻢ :ﺷﺠﺮﻩ ﻃﻴﺒﻪ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۴-۰۳-۰ :

 -۳۰۳ﺩﺧﺘﺮ ﻏﻴﺮﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ.
ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺑﻨﻴﺎﺩﺍﻭﻑ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺠـﻮﺍﻱ
ﺩﻝ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۲۰-۴۳-۰ :

 -۳۱۰ﺭﺍﺯﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ :ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﻋﺸـﻖ ﻭ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﺩﻱﺁﻧﺠﻠﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲﻣـﻨﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﺭﺿـﺎﻳﻲ  -.ﺭﺷـﺖ:
ﺍﺭﻣﻐﺎﻥﮔﻴﻼﺭ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۹۱-۲-۴ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
۳۰۶

 -۳۰۴ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ.
ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﺩﻱﺁﻧﺠﻠﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻨﺎ  -.ﻗﻢ :ﺍﻟﻴﻨﺎ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۲۸-۱۱-۹ :

 -۳۰۵ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺎ.
ﻧﻮﻳﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺪﺛﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۸۵۴-۸ :
 -۳۰۶ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ....
ﺻﺪﻑ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﻭﮒ ﻧﻮ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۴۰-۱-۲ :
 -۳۰۷ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻲ ....
ﺻﺪﻑ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﺭﻭﮒ ﻧﻮ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.

 -۳۱۱ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ؛ ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۶۸-۰۴-۰ :
 -۳۱۲ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ :ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﻚ ﺯﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﺩﻧﻴـﺎﻱ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺷﺎﻧﺘﻲ ﻓﻠﺪﻫﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲﻣﻨﺶ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺍﺭﻣﻐـﺎﻥﮔـﻴﻼﺭ ۲۲۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۹۱-۳-۱ :
 -۳۱۳ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ :ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﺩﻧﻴـﺎﻱ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺷﺎﻧﺘﻲ ﻓﻠﺪﻫﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﺨﺎﻳﻲﻣﻨﺶ  -.ﺭﺷـﺖ :ﺍﺭﻣﻐـﺎﻥﮔـﻴﻼﺭ ۲۴۰ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۷۹۱-۷-۹ :
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 -۳۱۴ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﻛﺎﺱ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۰۰-۹-۵ :

 -۳۲۰ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﺖﺩﺍﻧﺶ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ- .
 ۲۴ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۶-۶-۰ :

ﺟﻮاﻣﻊ
۳۰۷

 -۳۱۵ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﺎﺭﻉﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻐﺮﻱ ﺍﻭﺭﻧﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۳۱۶-۵ :
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
۳۲۰

 -۳۱۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﺸﺘﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﻤﺎ ﺁﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۶۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۰۰-۹ :
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
۳۲۷

 -۳۱۷ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﻛﺘـﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ) :(Ph.Dﺭﻭﺍﺑـﻂ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ(.
ﺳﺠﺎﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺻﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۳-۲۳۵-۸ :
 -۳۱۸ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﻛﺘـﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ) (Ph.Dﺭﻭﺍﺑـﻂ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ(.
ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﭼﻪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ۲۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۳-۲۳۶-۵ :

 -۳۱۹ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۷-۵ :

 -۳۲۱ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﻮﺩﻩﺁﺭﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۳۷۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۸-۷ :

 -۳۲۲ﻗﻮﺍﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺯﻫــﺮﺍ ﻋﺎﺑــﺪﻳﻨﻲ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻣــﺎﻧﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﺳــﻤﻌﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﺑﺎﺑــﻚ
ﺧﺎﺩﻣﻲ ﭘﺎﺷـﺎﻛﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸـﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۹۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۸۵-۰۰-۲ :

 -۳۲۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﻬــﺪﻱ ﻣــﻮﻣﻨﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺠــﺪ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۲۰-۸ :
اﻗﺘﺼﺎد
۳۳۰

 -۳۲۴ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺕ ﺩﺍﻧـﺶ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۲-۵-۷ :

 -۳۲۵ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨـﻮﺑﻲ -. ،ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﻜﺮ ﺑﻜﺮ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۶-۰۶-۳ :

 -۳۲۶ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ(.
ﺍﺣﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻨﻲ ،ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺳﻮﺭﻱ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۷۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۱۶۹-۱۱۹-۵

ﺗﻮﻟﻴﺪ
۳۳۸

 -۳۲۷ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻲ ،ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻧﻮﺭ ﻋﻠـﻢ ۲۰۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۹-۱۱۵-۷ :

 -۳۳۲ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﻣﻬﺮﺍﺩ ﻛﺠﻮﺋﻴﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺮﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻋﺮﻳـﺎﻧﻲ ،ﺯﻫـﺮﺍ
ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻜﺎﻣﻪ ۵۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۷-۰۶-۳ :

اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎر
۳۳۱

 -۳۲۸ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻳﻨﺪﻩ )ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﭼﻬﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻳﻚ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻮﻫﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﺭﺯﻡ ،ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﻴﻘﺒﺎﺩﻱ ،ﺳﺎﺭﺍ
ﻋﻠﻮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺮﻳـﺎﻥ ،ﻣﺮﺿـﻴﻪ ﻓﺨﺮﺍﻳـﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿـﺎ ﻋـﺎﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﻳﻨﺪﻩﭘﮋﻭﻩ ۴۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۵-۱۰-۹ :
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲ

 -۳۳۳ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ )ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ،ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ(.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎﺭﻛﻦﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ،ﺣﻤﺪﺍﻟﻪ ﺳﺠﺎﺳﻲﻗﻴﺪﺍﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻓﻴﻀـﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۱۹۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۴۶۱-۲ :
 -۳۳۴ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺿﺮﻏﺎﻡﺑﺮﻭﺟﻨﻲ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﺷـﺎﻟﺒﺎﻓﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺍﻛﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻬﻜﺎﻣﻪ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۶۳-۳ :

۳۳۲

 -۳۲۹ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ.
ﻣﺼــﻄﻔﻲ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞﻧﻴــﺎ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺍﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ ۳۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۶-۰۵۸-۱ :
اﻗﺘﺼﺎد زﻣﻴﻦ
۳۳۳

 -۳۳۰ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﻴﻮﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۹-۱۲۷-۰ :

 -۳۳۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ،ﺭﺳـﺘﻪ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻝ .۱۳۹۲
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۷۹-۵۲۳-۰ :

 -۳۳۵ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺣﻴﺎﺕ ﻣﻠﻞ.
ﺍﺻﻐﺮ ﺣﻴﺪﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻗﻨﺒـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻜﺎﻣـﻪ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۴۵-۹ :
 -۳۳۶ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ.
ﭼﺎﺭﻟﺰﺁﺭ ﮔﻮﻟﺪﻧﺮ ،ﺝ.ﺁﺭ.ﺑﺮﻧﺖ ﺭﻳﭽﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪ ﺿﺮﻏﺎﻡﺑﺮﻭﺟﻨﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﺬﺭﺍﻓﺸـﺎﻥ،
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻳﻮﺑﻲﻳﺰﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲﻣﻜﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻜﺎﻣـﻪ ۴۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۳۳۷ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ :ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭ.
ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻘﻲﻓﺎﻡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻧﻘﺪﻱ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ۳۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۹-۱۱۲-۶ :
 -۳۳۸ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ.
ﺭﺣﻴﻢ ﺣﻴﺪﺭﻱﭼﻴﺎﻧﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۲۷۲-۴ :
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اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۳۹

 -۳۳۹ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻩ ،ﺳـﻤﻴﻪ ﻋﻄـﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺸـﻪ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۱۲-۶۸-۳ :

 -۳۴۵ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ .۲
ﺳﺤﺮ ﻏﻼﻣﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۳۴-۹ :
ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﺠﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
۳۴۳

ﺣﻘﻮق
۳۴۰

 -۳۴۰ﻣﻨﻄﻖ ﻭﻛﺎﻟﺖ :ﺍﺳﺘﺪﻻﻝﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻭﻛﺎﻟﺖ.
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻛﺒـﺮﻱ ،ﺩﻳﺒـﺎ ﺍﻣﻴﺮﺣﺸـﻤﺘﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﺍﻳـﺮﺝ ﮔﻠـﺪﻭﺯﻳﺎﻥ ،ﺑﻬﻤـﻦ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۰۶۴-۵ :
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ

 -۳۴۶ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺮﻣﺪﻧﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۰۹۰-۸ :
 -۳۴۷ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺠﺮﻱ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺮﻣﺪﻧﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۰۳۲-۸ :

۳۴۱

 -۳۴۱ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮﻱ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺻـﺪﺍﻗﺖ ۳۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۴-۹۰-۲ :
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و اداري
۳۴۲

 -۳۴۲ﺁﻳﺎﺕﺍﻻﺣﻜﺎﻡ :ﺣﻘﻮﻗﻲ  -ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠـﺪ ۴۸۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۵۵-۴۴-۲ :

 -۳۴۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺍﺩﻟﻴﺮﺍ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۸۸ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۷-۱ :
 -۳۴۴ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻱ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻳــﺮﺍﻥ :ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻣﺼــﻮﺏ ،۱۳۵۸
ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮﺏ .۱۳۶۸
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻭﺭﺍﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۹۱-۰۷-۲ :

 -۳۴۸ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ ﻭ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﺰﺩﻱﻣﻬﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺤﻠﻮﺟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻜﺎﻣـﻪ ۲۹۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۷۳-۲ :

 -۳۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭼﺎﭖ ،ﻧﺸﺮ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧـﺎﻇﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﺮﺯ ﺁﻓـﺮﻳﻦ ۱۷۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۵۹-۰۳-۷ :

 -۳۵۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ.
ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻓﻀﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۷۶-۵ :
 -۳۵۱ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮ ﺳـﺮﻣﺪﻧﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۱۰۲-۸ :
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ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎر ،رﻓﺎه و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ
۳۴۴

 -۳۵۲ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ )ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ(.
ﺳﻴﺪﻋﺰﺕﺍﷲ ﻋﺮﺍﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۴۲۲ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۸۴۳-۶ :
 -۳۵۳ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮ ﺳـﺮﻣﺪﻧﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۰-۰۸۹-۲ :
ﺣﻘﻮق ﺟﺰا
۳۴۵

 -۳۵۴ﻣﻌﺎﺫﻳﺮ ﻣﻌﺎﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ  -.ﻫﻤﺪﺍﻥ :ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻢ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۹-۱۱۰-۲ :

 -۳۵۵ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ  :۱ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻨﺒـﻊ ﺟﺪﻳـﺪ
ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ).(۹۲
ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺪﺳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۴۶-۲ :
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
۳۴۶

 -۳۵۶ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ.
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۳۵۷ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﻟﻬﻪ ﻣﻬﺪﻱﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺳـﺎﺯﺍﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۴-۹۲-۰ :

 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۴-۲ :

 -۳۵۹ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﭘﺲﮔﻴﺮﻱ ﺑـﺎﻍ ﻗﻠﻬـﻚ ﺍﺯ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺼﻴﺮﻱﺭﺿﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻠـﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺁﻳـﻴﻦ ﻣﺤﻤـﻮﺩ ۷۰ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۶۶-۲۰-۵ :
 -۳۶۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ  :۳ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ،ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ،ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ.... ،
ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺑﺮﺍﺗﻲﺩﺍﺭﺍﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪ ،ﻋﻠﻲﺍﺻﻐﺮ ﻋﻴـﻮﺽﭘـﻮﺭ ،ﺳـﻌﻴﺪ
ﺧﻤﺴـﻪ ،ﺍﻣﻴــﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﻴــﺪ ﻭﺍﺣــﺪﻱ ،ﻋﻠـﻲ ﻣــﺎﺭﺍﻧﻲ ،ﺍﻧﺴــﻴﻪ ﺑﺸــﻴﺮﻱ ،ﺁﺭﻣــﺎﻥ
ﻓﺮﺷﭽﻲ ﺟﻤﺸﻴﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺭﺷـﺪﻱ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺻـﺎﺭﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﻨﮕـﻞ،
ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ۱۲۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۵۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۸۹۶-۲ :

 -۳۶۱ﻧﻔﻘﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﺎ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺻﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺴﻌﻲ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۵۵-۱۳-۵ :

 -۳۶۲ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ .۱
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﻼﺳﺮﻟﻮ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۸۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۰۹۴-۶ :

 -۳۶۳ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ .۲
ﺳﺎﻧﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱﻛﻼﺳﺮﻟﻮ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۱۶-۵ :
دادرﺳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ
۳۴۷

 -۳۵۸ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ) ۱ﻛﺪ  - C5ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ(.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻓﻴﻀﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /

 -۳۶۴ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺍﺯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ(.
ﻋﻠﻲ ﺭﻓﻴﻌﻲ ،ﻛﻮﺭﺵ ﺷﻔﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺳﺎﺯﺍﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۸۴-۹۶-۸ :
 -۳۶۵ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﻭ
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻱ ﺁﻥ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۱-۶ :
 -۳۶۶ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﻭ
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻱ ﺁﻥ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۲۵۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۸-۷-۷ :

 -۳۷۱ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧـﻮﺯﺩﻫﻢ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۷۵۶-۹ :
اداره اﻣﻮر ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ
۳۵۲

 -۳۷۲ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻭﻟﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻮﺑﺨﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺴﺎ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۴۹-۳ :
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ
۳۵۵

 -۳۶۷ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺭﺍﻙ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۷۹۸-۰-۸ :
 -۳۶۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ )ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ( ﺣﻘـﻮﻕ ﻣـﺪﻧﻲ ۲۷۰۵ :ﺳـﻮﺍﻝ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
....
ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺿﺮﺍﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﺪ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۲۰-۰۱-۱ :

 -۳۷۳ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺮﻡ :ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻌﻔﺮﻱﭘﻨﺎﻩ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼـﺮ ﺟـﻮﺍﻥ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۷۲۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۳۷۴ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ.
ﻻﺭﻧﺲ ﺑﺮﺍﻣﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭﻛﻴﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۳۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۲۸۸-۱ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۲

 -۳۶۹ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ ﺩﻻﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔــﺎﻥ ﻣــﺪﻳﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻭﻛﺎﻟــﺖ ۳۵۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۹۱۷-۷-۵ :

 -۳۷۵ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﺮﻳﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺰﺍﺩ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۹۶-۰-۴ :

اداره ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۳۵۱

 -۳۷۰ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﻭﻟﺖ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻐﺮﻱ ﺍﻭﺭﻧﮕﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۵۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۴۲۸-۵ :

۳۶۳

 -۳۷۶ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫـﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﺻﻤﺪ ﺑﺎﺭﻭﺝ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ۲۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۰۹۹-۳ :
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۴۸۵-۰۱-۹

ﺟﺮﻣﺸﻨﺎﺳﻲ
۳۶۴

 -۳۷۷ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺻﻐﺮﺯﺍﺩﻩ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۳۵-۶ :

 -۳۷۸ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ.
ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺮﺧﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۰۱-۱ :
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۳۷۰

 -۳۷۹ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩﻱ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ "ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ".
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۲۸-۸ :
 -۳۸۰ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩﻱ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ "ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ".
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۲۸-۸ :
 -۳۸۱ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﻭﻳـﮋﻩﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩﻱ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ "ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻱ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ".
ﺁﺯﻳﺘﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۲۸-۸ :
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ،آﻣﻮزﺷﻬﺎي وﻳﮋه

 -۳۸۳ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ )ﻛﺪ  - J1ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ(.
ﺭﻭﻳﺎ ﻋﺴﮕﺮﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۳-۲ :
 -۳۸۴ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺱ :ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ.
ﭼﺎﺭﻟﺰ.ﺍﭺ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺍﺳﺪﭘﻮﺭ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﺭﻣﻀـﺎﻧﻲ ﻭﺍﺳـﻮﻛﻼﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۵۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۵۲۲-۰ :

 -۳۸۵ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ؟.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻘﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻘﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺒﺎ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۴۸-۳۲-۲ :
 -۳۸۶ﺭﻭﺵ ﺗﺤﺼﻴﻞ.
ﮔﺮﻭﻩﻋﻠﻤﻲﺭﻭﺵﺷﻨﺎﺳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻫﺎﺟﺮ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۶۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۲۸۹-۲-۲ :

 -۳۸۷ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ.
ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻫﻤﺘﻲﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻟﻮ ،ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷـﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﻧـﻮﺭ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۰۹-۰۵۹-۰ :
 -۳۸۸ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ.
ﻟﻴﻼ ﺑﻬﻤﺌﻲ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﻣﻠﺤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ  ،ﻛﻬﻜﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ۲۳۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۷-۷۷-۵ :

۳۷۱

 -۳۸۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝﻫﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻱ ،ﻧﺎﺩﺭﻗﻠﻲ ﻗﻮﺭﭼﻴﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭﻇﻬﻴﺮ ،ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ:
ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺎﺩﻣﻲﭘﺎﺷﺎﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻨﺘﺸﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۳۸۹ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۷-۰ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۳۹۰ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ.
ﻟﻴﻼ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۸-۷ :

 -۳۹۱ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۶-۳ :

۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۹-۰۱-۷

 -۳۹۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ) (۱ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۲۵-۳ :
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
۳۷۸

 -۳۹۲ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ.
ﺣﺴﻦ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﺳﻢﺗﺒﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﺮﻧﻴﺲ ۲۳۰ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۴۸۷-۳-۶ :

 -۳۹۸ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ؛ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ.
ﺗﺎﻡ ﺑﺮﻧﺰ ،ﺳﺎﻧﺪﺭﺍ ﺳﻴﻨﻔﻴﻠﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻛﻮﺭﺵ ﺷﺎﻩﺣﺴـﻴﻨﻲ ،ﺳـﻮﻓﻴﺎ ﻛـﻮﺗﻼﻛﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۴۲۰-۲ :

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارﺗﺒﺎط از راه دور

۳۷۲

۳۸۴

 -۳۹۳ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻱ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺗﻜﺘﻢ ﺁﺧﺘﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۳۰-۲-۵ :

 -۳۹۹ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﻤﻲ :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎﻱ ﻣـﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ ،ﺁﺳـﻴﺐﻫـﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎﻱ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ.
ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﻣــﺎﻧﻠﻮ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺁﻫﻨــﮓ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۰۹-۰۹-۷ :

آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
۳۷۳

 -۳۹۴ﺩﺭﺱﺁﺯﻣﻮﻥ ) (۱ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﮔــﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔــﺎﻥ ﻣﺒﺘﻜــﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜــﺮﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۴۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۶۴-۳ :

" -۴۰۰ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ" :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮔﻔﺘﮕﻮﻣﺤﻮﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﺯﻳﻦﺍﻟﺪﻳﻦ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۷۰-۵۸-۴ :

 -۳۹۵ﺩﺭﺱﺁﺯﻣﻮﻥ ) (۲ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ )ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ(.
ﮔــﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔــﺎﻥ ﻣﺒﺘﻜــﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜــﺮﺍﻥ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۶۵-۰ :

زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ،ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 -۳۹۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﭘﻨﺞ )ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻲ(.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﺋﻖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤـﺪ ﻣﻴﺮﺷـﻜﺎﺭﻱ ،ﻭﻳـﺎﻥ ﻋﺰﻳـﺰﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﻳﻖ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.

۴۱۸

401-Translation and translating.

 -. Roger T Bellﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۵۸۲-۰۱۶۴۸-۷ :

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره  ،449ﭘﻴﺎﭘﻲ1101
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زﺑﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
 ۰ﻓﺎ ۴

 -۴۰۲ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﻱ ﺍﻭﻝ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐﺗﺒﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۳۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۴۰-۴ :
 -۴۰۳ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﻱ ﺍﻭﻝ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐﺗﺒﺎﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۳۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۹۴۰-۴ :

 -۴۰۴ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻳﻚ ﺷﻌﺮ :ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ )ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻜﺘﻪﻫـﺎﻱ ﺩﺭﺱ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺷﻌﺮﺧﻮﺍﻧﻲ .(...
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲﻣﻬﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺒﻮﺑـﻪ ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ ۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۵-۴۱۳-۶ :
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻃﺮز اﺳﺘﻌﻤﺎل
 ۸ﻓﺎ ۴

 -۴۰۵ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ.
ﺍﻳﺮﺝ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ۳۳۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۷۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۵۸۶-۴ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۵۵-۹ :

 -۴۰۹ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۴۱-۹ :

 -۴۱۰ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ.
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۹-۰۱۳-۷ :
 -۴۱۱ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ۱ﻭ  ۲ﻭ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ  (۳ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪﻱ
ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ )ﻛﻠﻴﻪﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ(.
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﻀﻞﺍﻟﻪ ﭘﻮﻳﺎﻧﻔﺮ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺰﺍﺋﻲ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﺳﻜﻮﻳﻲ ،ﻫﻮﻣﻦ ﻋـﺪﻟﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻗﺎﻻﺭﻱ ،ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﻬـﺎﻣﻲ ،ﺍﻛـﺮﻡ ﻧﺼـﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻧﻌﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺑﻼﻳﻲﺣﺴﻴﻦ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﺠﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻥ ۳۰۰ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۳۰-۵۲-۵ :
 -۴۱۲ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ ،ﺑﻬﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﻤـﺰﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ،
ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺘﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۵-۳ :

406-English phonetics and phonology an introduction.

 -. Philip Carrﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۰۷ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﻨﺒﺮﻱ ،ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ- .
 ۱۵۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۵-۱ :

 -۴۰۸ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ.
ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻮﺳﻠﻴﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﺭﺍﻣﻨـﺪﻱ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:

 -۴۱۳ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :
 -۴۱۴ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :
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 -۴۱۵ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :
 -۴۱۶ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۷۹-۰ :

 -۴۱۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) :(۱ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﺆﺍﻻﺕ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻜﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۹-۹۵-۲ :

 -۴۱۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) :(۲ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﺆﺍﻻﺕ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻜﻮﺭ ،ﻣﺎﺷﺎﺍﷲ ﺧﻀﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ۴۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۸۹-۹۶-۹ :

ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﻳﻲ ،ﻟﻴﻼ ﺷﺠﺎﻉ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﻔﺸﮕﺮﺳﻮﺗﻪ ،ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻱ.
ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﺩﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻱﻧﮕﺎﺭ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۷۸-۰۱-۱ :

 -۴۲۲ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ :ﺻﻨﺎﻳﻊ )ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ  ۸۵ﺗﺎ ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻱ(.
ﻛﻮﺭﺵ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ۲۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۰-۵۹۷-۱ :

 -۴۲۳ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺪﻭﻝ )ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻨﻜﻮﺭ(.
ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻋﺴﮕﺮﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۸۸-۷ :

 -۴۲۴ﻣﺘﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ :ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘـﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘـﺎ ،ﺍﺻـﻮﻝ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻬﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ.
ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻧــﺪﺭﺯ؛ ﻣﻘﺪﻣــﻪ :ﺳﻴﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺻــﻔﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﺠــﺪ ۳۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۱۵۷-۴ :
425-English for the students of electrical engineering: electrotechnics.

 -۴۱۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﭘـﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ :ﺷـﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻜﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۱۹-۲ :

ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻟﻲﭘﻮﺭ ،ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺩﻫﺪﺷﺖﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۳۱۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۶۵۳-۱ :

ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر

& 426-English for the students of natural resources engineering "science
industry of wood and paper".

۴۲۸

 ۵۰۵ -۴۲۰ﻭﺍﮊﻩ.
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦﻗﺎﺟﺎﺭ ،ﺍﻟﻨﺎﺯ ﻋﻈﻴﻤﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ :ﻫﻠﻴﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱﺗﺒﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۳۰۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۹۰-۰ :

ﺟﻤﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻟﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۲۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۵۱۱-۴ :

427-Grammar friends 5.

 -. Tim Wardﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۴۲۱ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ :ﻛﺘـﺎﺏ
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428-Specialized vocabulary autodidactic preparation course: advanced
vocabulary.

ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪﻳﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
  ۷۰ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۴۸۷-۲-۲ :

429-YLE test flyers: four tests for cambridge Egnlish: Flyers.

 -. Petrina Cliffﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤـﺎ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
430-Tangram aktuell 2 lektion 5 - 8.
Rosa-Maria Dallapiazza, EduardVon Jan, Beate Bluggel, Anja Schumann,

 -. Silke Hilpertﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۴۳۱ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
ﮔﺎﺝ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۸۶-۳ :
 -۴۳۲ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺮﺑﻲ.
ﻣﻴﺜﻢ ﻓﻼﺡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺁﺗﻨـﺎ ﻛﻬﻨـﺪﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۲۳۹-۹ :
 -۴۳۳ﺯﻳﭗ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺍﻳﺎﺩ ﻓﻴﻠﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﻭﻳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ ،ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺗﻘﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ
ﻓﺎﻳﻖ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۱-۹۵-۴ :

 -۴۳۴ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺧﺴـﺮﻭﻱ ،ﺟﻤـﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻫﻨـﺮﻭﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۷۳-۳ :

 -۴۳۵ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ ﭘﻴـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۴۷-۷

 -۴۳۶ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ ﭘﻴـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۴۷-۷ :
 -۴۳۷ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺧﺴـﺮﻭﻱ ،ﺟﻤـﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻫﻨـﺮﻭﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۷۳-۳ :
 -۴۳۸ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺧﺴـﺮﻭﻱ ،ﺟﻤـﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻫﻨـﺮﻭﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۷۳-۳ :
 -۴۳۹ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ ﭘﻴـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۴۷-۷ :
 -۴۴۰ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺧﺴـﺮﻭﻱ ،ﺟﻤـﺎﻝﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻫﻨـﺮﻭﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۷۳-۳ :
 -۴۴۱ﻋﺮﺑﻲ ) (۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ ﭘﻴـﺎﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۲۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۴۷-۷ :
 -۴۴۲ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺍﻳﺎﺩ ﻓﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ(  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
 ۲۸۰۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۷-۶

 -۴۴۳ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺍﻳﺎﺩ ﻓﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ(  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۷-۶ :
 -۴۴۴ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺍﻳﺎﺩ ﻓﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ(  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۷-۶ :
 -۴۴۵ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺍﻳﺎﺩ ﻓﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ(  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۷-۶ :
 -۴۴۶ﻋﺮﺑﻲ  :۲ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻬﺪﻱﻋﺒﺎﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۰-۷ :
 -۴۴۷ﻋﺮﺑﻲ  :۲ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯﺍﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻬﺪﻱﻋﺒﺎﺳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۲۸۸ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۰۰-۷ :
 -۴۴۸ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﺮﺑﻲ  ۱ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺁﻝﻣﺤﻤﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۷۴۰-۸ :
رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۴۴۹ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺑﺎﺑﻚ ﺳﺎﺩﺍﺕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘـﻪ ﺳـﻴﺎﻩ۶۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۵-۳ :

 -۴۵۰ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺭﺿﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻭﻳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﻳﻖ ۵۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﻢ
 ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۱۹-۱۴-۷ :

 -۴۵۱ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ).(۱
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨﺪﺭﻭ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﻱﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۶۵۴-۸ :

 -۴۵۲ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ).(۲
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨﺪﺭﻭ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ ﺧﺎﻗـﺎﻧﻲﺁﺫﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۴۰-۵ :

 -۴۵۳ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۳ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﻱ ،ﻟﻴﻼ ﺳﻤﻴﻌﻲﻋﺎﺭﻑ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۵۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۷۹-۹ :

 -۴۵۴ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ) (۳ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺳﻔﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۸۱-۲ :
 -۴۵۵ﺭﻳﺎﺿﻲ  :۲ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۸۷۳-۴-۹ :

 -۴۵۶ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ.
ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﺁﺗﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲﺁﺗﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺲ ﻛﻬﻦ ۲۵۶ - .ﺹ.
 -ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۲-۰۲-۵

 -۴۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷـﺎﻣﻞ :ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺻﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ۴۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۰۱-۷ :

 -۴۵۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ
ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺻﻔﺮﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺍﻭﻟﻴﺎﺀ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۲۰-۸ :
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۱

 -۴۵۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﻛﻨﻜـﻮﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۴-۳ :
 -۴۶۰ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﺟﺒﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ.
ﻋﺰﺕﺍﷲ ﻣﺸﻔﻖ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻄﻴﺒﻲ ،ﺳـﻌﻴﺪ ﻗﻨـﺪﭼﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻭﻳـﺎﻥ ﻋﺰﻳـﺰﻱ ،ﺍﺣﻤـﺪ
ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﻳﻖ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۰۱-۹۰-۹ :
ﺟﺒﺮ و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻋﺪاد
۵۱۲

 -۴۶۱ﺟﺒﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ.
ﻟﻴﻼ ﺳﻤﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۸۰-۵ :
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي
۵۱۴

 -۴۶۲ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ،ﺗﻮﭘﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﺮﺍﻛﺘﺎﻝﻫﺎ.

ﺟﺮﺍﻟﺪ.ﺍ ﺍﺩﮔﺎﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻬﺮ ﺭﻱ( ۳۸۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۸۳۸-۳ :
آﻧﺎﻟﻴﺰ
۵۱۵

 -۴۶۳ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻛﻴﻮﺍﻥ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺍﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ- .
 ۴۰۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۸-۷ :
 -۴۶۴ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻛﻴﻮﺍﻥ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺍﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﻬﻴﻤـﻪ
ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۰۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۸-۷ :
 -۴۶۵ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻛﻴﻮﺍﻥ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺍﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﻬﻴﻤـﻪ
ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۸-۷ :
 -۴۶۶ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻛﻴﻮﺍﻥ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺍﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﻬﻴﻤـﻪ
ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۸-۷ :
 -۴۶۷ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ.
ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ،ﺍﺭﺷﻚ ﺣﻤﻴـﺪﻱ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺴـﭽﻴﺎﻥ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ۳۸۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۵۵۶-۵ :
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 -۴۶۸ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ
ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻛﻴﻮﺍﻥ ،ﻛﺎﻇﻢ ﺍﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﻬﻴﻤـﻪ
ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۵۸۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۷-۰ :

 -۴۷۴ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻱ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﻮﻱ ،ﻧﺮﮔﺲ ﭘﻮﺭﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺻﻔﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ
ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۱-۷۸-۷ :

 -۴۶۹ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ.
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۰۸۳-۶ :

 -۴۷۵ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﭘﺮﻳﺴﺎﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۱۰۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۱۲-۴ :

 -۴۷۰ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺮﺯﻱ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺑﻮﻳﺲ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺩﻳﭙﺮﻳﻤﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻴﮋﻥ ﻇﻬﻮﺭﻱﺯﻧﮕﻨﻪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺣﺴـﺎﻡ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ۵۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۲۲-۷ :

 -۴۷۶ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺯﻳﺒﺎ :ﺟﺎﻥ ﻧﺶ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻱﻫﺎ ،ﻭ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻱ ﺭﻣﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ.
ﺗﺎﻡ ﺯﻳﮕﻔﺮﻳﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻓﻀﻞﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﺍﻟﻬﻪ ﻋﻴﻦﺑﺨﺶ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۲۵۳-۷ :

ﻫﻨﺪﺳﻪ

ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ

۵۱۶

۵۲۰

 -۴۷۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ :ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺻﻔﺮﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۲۱-۵ :

۵۰۰ -۴۷۷

 -۴۷۲ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ.
ﻋﺰﺕﺍﷲ ﻣﺸﻔﻖ ،ﻫﻮﻣﻦ ﻋﻘﻴﻠﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻭﻳـﺎﻥ ﻋﺰﻳـﺰﻱ ،ﺍﺣﻤـﺪ
ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﻳﻖ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۴۷۳ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ.
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻨﺪﻭﻟﻜﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻓﺮ  -.ﺷـﻬﺮﺭﻱ:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻬﺮ ﺭﻱ( ۲۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۸۷۰-۳ :

th anniversary of Abd-ol-Ali Birjandi’s active life and scientific

.achievements

ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺠﻴـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ۲۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۱-۳۷۴-۸ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي رﻳﺎﺿﻲ
۵۲۶

 -۴۷۸ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻓﺘﻮﮔﺮﺍﻣﺘﺮﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۴-۸ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ
۵۳۰

 -۴۷۹ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ :ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤـﺎﻥ ﺗـﺎ ﻟﺒـﻪ ﺯﻣـﺎﻥ :ﺷـﮕﻔﺘﻲﻫـﺎﻱ
ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﻭﺍﻟﻨﺮﺍﭺ.ﺟﻲ .ﻟﻮﻭﻳﻦ ،ﻭﺍﺭﻥ ﮔﻠﺪﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻤﻴﻞ ﺁﺭﻳﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۳۰۵-۹ :

 -۴۸۰ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۶-۳ :
 -۴۸۱ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۶-۳ :
 -۴۸۲ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۶-۳ :
 -۴۸۳ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۶-۳ :
 -۴۸۴ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ :ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۳۵-۱-۸ :
 -۴۸۵ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ :ﻣﺪﻟﺴـﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ -
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪﻱﭘﻮﺭ ،ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﻭﻧـﺪﺑﺮﻭﺟﻨـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ
)ﭘﻠﻲﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ۴۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۳-۵۴۰-۳ :
 -۴۸۶ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﻮﻡ ﻭ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.

ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۵-۶ :

 -۴۸۷ﻓﻴﺰﻳﻚ.
ﻋﻠﻲ ﺷﻤﻴﺪﻱ ،ﺑﺼﻴﺮﺍ ﺻﺎﻟﺤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺕ ﺩﺍﻧﺶ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۲-۰-۲ :
 -۴۸۸ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﺧـﺎﻟﻮ ،ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺯﻗﻨـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۷-۱ :
 -۴۸۹ﻓﻴﺰﻳﻚ  :۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺭﺿﺎ ﺧـﺎﻟﻮ ،ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺯﻗﻨـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۵۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۵۷-۱ :
 -۴۹۰ﻓﻴﺰﻳﻚ  ۱ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺳﺎﻝ .۹۳
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۹-۰ :
 -۴۹۱ﻓﻴﺰﻳﻚ  ۱ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺳﺎﻝ .۹۳
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۳۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۹-۰ :
 -۴۹۲ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﮕﺎﻝ.
ﻧﻴﻞ ﺍﺷﻜﺮﺍﻓﺖ ،ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻣﺮﻣﻴﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻠﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈﻢ ﭘﻮﺭﻗﺎﺿـﻲ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﻧﮕﺎﺭ ۴۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۷-۲۰-۳ :
 -۴۹۳ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳـﻚ  ۱ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ ﺳـﺎﻝ ﺍﻭﻝ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺳﻴﺪﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻼﺡ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓــﺎﻃﻤﻲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۷۲۱-۷ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۴۹۴ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۳۵-۷-۰ :

 -۴۹۵ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ) :(۳ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ
ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ.
ﺁﺳﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻧﺴـﺐ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺳـﻴﻪ ﺍﺻﻐﺮﻧﺴـﺐ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۱۵۰۷-۵ :
 -۴۹۶ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ :ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪﻱ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺭﺯﻧﻴﻚ ،ﺟﺮﻝ ﻭﺍﻛﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻬـﺎﺭ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۶۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۸۶-۵۱۸-۳ :
 -۴۹۷ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۳۵-۹-۴ :
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪات

۹۷۸-۹۶۴-۴۸۶-۵۱۸-۳
ﻧﻮر و ﺗﺸﻌﺸﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ

۵۳۵

 -۵۰۱ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮﺭ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۳۵-۶-۳ :
 -۵۰۲ﻧﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻧﻮﺭ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۳۵-۵-۶ :
ﺣﺮارت
۵۳۶

 -۵۰۳ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﻻﺕ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺘﻘﻲﭘﻮﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ۳۳۶ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۳۰-۸۴-۰ :
 -۵۰۴ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺎﺯﻫﺎ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۰-۱ :

۵۳۱

ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

 -۴۹۸ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺭﺋﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۱-۷ :
 -۴۹۹ﺣﺮﻛﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۷-۰ :
 -۵۰۰ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ :ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻫﺎﻟﻴﺪﻱ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺭﺯﻧﻴﻚ ،ﺟﺮﻝ ﻭﺍﻛﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻬـﺎﺭ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸﺮﻭﺍﻥ ۶۶۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۴ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
 ۳۵۰۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۵۳۷

 -۵۰۵ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۲-۵ :
 -۵۰۶ﺧﺎﺯﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۸۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۳-۲ :
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
۵۳۸

 -۵۰۷ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
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ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۵-۶ :
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۵۰۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۱۱-۹ :
 -۵۰۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۱۱-۹ :
 -۵۱۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۶۷-۶ :
 -۵۱۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۴۶۷-۶ :
 -۵۱۲ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۱۴-۸ :
 -۵۱۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۱۴-۸ :
 -۵۱۴ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۱۴-۸ :
 -۵۱۵ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.

 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۵۱۶ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۵۱۷ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۵۱۸ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ .۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۳-۸ :
 -۵۱۹ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ).(۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۶۶-۰ :
 -۵۲۰ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :
 -۵۲۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :
 -۵۲۲ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :
 -۵۲۳ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵

ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ
۵۴۷

 -۵۲۴ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ).(۱
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۴-۵ :
 -۵۲۵ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۱۷-۹ :
 -۵۲۶ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ).(۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۱۷-۹ :

 -۵۲۷ﺷﻴﻤﻲ  :۲ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻲﺩﻝ  -.ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻲﺩﻝ ۴۶۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۷۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۵۵۰-۲ :

 -۵۳۱ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭﻝ :ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎ.
ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﻛﺮﻱ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩﺝ .ﺳﺎﻧﺪﺑﺮﮒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﻴﺪ ﻫﺮﻭﻱ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣـﻞﻣﺤﺮﺍﺑـﻲ،
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻭﺍﺣﺪﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧـﺶ ﻧﮕـﺎﺭ ۴۵۶ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۷-۹۶-۸ :

 -۵۳۲ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ.ﺍﻱ ﻭﺭﻭﻟﺴﺘﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺟﺒﻠﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺭﻧﺠﺒﺮﻧﺪﺍﻣﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﺭﻧﺠﺒﺮﻧـﺪﺍﻣﺎﻧﻲ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺟﺒﻠﻲﺟـﻮﺍﻥ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺳـﻤﻨﺎﻥ ۲۷۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۱۹-۸ :

 -۵۳۳ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ :ﺑﺎ  ۱۱۰ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺣـﻞ
ﺁﻥﻫﺎ.
ﺍﺷﺮﻑﺳﺎﺩﺍﺕ ﺷﺎﻩﻭﻻﻳﺘﻲ ،ﺍﻛﺮﻡ ﺁﺷﻮﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺣﻜﻤﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻬﺮ ﺭﻱ( ۲۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۸۳۷-۶ :
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،آبﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۵۲۸ﺷﻴﻤﻲ .۳
ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﭘﻮﻳﺎ ﺍﻟﻔﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۷۹-۲ :
 -۵۲۹ﺷﻴﻤﻲ )) :(۲ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ(.
ﻋﻠﻲ ﻧـﻮﺭﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﻓﺮﺷـﻴﺪ ﻋﻄـﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻥ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۰-۲۷-۴ :
 -۵۳۰ﻓﻴﻞ ﺷﻴﻤﻲ .۳
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۷۹۹-۸ :

۵۵۱

 -۵۳۴ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۰-۰ :

 -۵۳۵ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻫﻤﺪﻳﺪﻱ  -ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ(.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺐﺍﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺯﺍﺩﻱ  ،ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺧﻮﺵﺍﺧﻼﻕ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ۶۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۲۹-۰۰-۲ :
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زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
۵۷۴

 -۵۳۶ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۷۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۴-۶ :
 -۵۳۷ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۷۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۴-۶ :
 -۵۳۸ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡﻓﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﻴﺎﻩ ۷۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۷۴-۶ :
 -۵۳۹ﺩﻓﺘﺮ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﭘـﺎﺯﻭﻛﻲ ،ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﭘﻮﻳـﺎﻥ ﭘﻬﻨـﻪﻛﻼﺋـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺎﺯﻭﻛﻲ ،ﺧﺎﻧـﻪ
ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ۲۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۵-۰۶-۳ :

 -۵۴۰ﺯﻳﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻴﻜﺮﻭ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺷـﻴﺦﺣﺴـﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۷۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۴۲-۶ :

 -۵۴۱ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ).(۲
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﻻﻳﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۵۲۷-۵ :
 -۵۴۲ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  :۲ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ .۲
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻋﺒﺪﻟﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۵۸-۴-۶ :
 -۵۴۳ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  :۳ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻋﺒﺪﻟﻲﻓﺮﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺯﻭﻛﻲ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.

  ۱۶۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۵۸-۱-۵ :
 -۵۴۴ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕـﻮ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۴-۹ :
 -۵۴۵ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۴-۹ :
 -۵۴۶ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) :(۱ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺳـﺎﻝ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ.
ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﮕﻮ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۶۴-۹ :
 -۵۴۷ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺳـﺎﻝ ﺍﻭﻝ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺁﻝﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۷۲۹-۳ :

 -۵۴۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) (۱ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺻﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۲۳-۹ :

 -۵۴۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳـﻲ ﻋﻠـﻮﻡ ﺯﻳﺴـﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ.
ﺻﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۸-۲۲-۲ :
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ﺗﻜﺎﻣﻞ و ژﻧﺘﻴﻚ
۵۷۵

رﺳﻢ ﻓﻨﻲ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰ
۶۰۴

 -۵۵۰ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۵-۵ :

 -۵۵۶ﺭﺳﻢ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮﺍﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺯﻣﺮﺷﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺯﻣﺮﺩ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۱۰۰۲-۶-۵ :
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۰

 -۵۵۱ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻨﻜﻮﺭ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻛﺒﺮﻱﭘﺎﺯﻭﻛﻲ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻋﺒﺪﻟﻲﻓـﺮﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘـﺎﺯﻭﻛﻲ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۴۵۸-۸-۴ :

 -۵۵۷ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ :ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻬﻮﺭﺯﺍﻥ.
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻦﺧﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﻛﻮﺭﺵ ﻫﻼﻛﻮﺋﻲﻧﺎﺋﻴﻨﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﮔﭗ ۸۰ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۴-۲ :

ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ
۵۸۱

 -۵۵۲ﺗﺎﻛﺴــﻮﻧﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻴﻠــﻮﮊﻧﻲ ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎﻥ ﺧﺸــﻜﻲﺯﻱ :ﺍﺯ ﺧــﺰﻩﮔﻴﺎﻫــﺎﻥ ﺗــﺎ
ﺑﺎﺯﺩﺍﻧﮕﺎﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﮔﻼﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺷﺮﻳﻒﻧﻴﺎ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ،ﻭﻳﺪﺍ ﺳـﻌﺎﺩﺕ -.
ﺷــﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ )ﺷــﻬﺮ ﺭﻱ( ۳۴۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۷۹۳-۵ :
 -۵۵۳ﮔﻮﻳﺎ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۴۰-۱ :
 -۵۵۴ﮔﻮﻳﺎ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۵-۴۰-۱ :
دوﻟﭙﻪاﻳﻬﺎ

 -۵۵۸ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ،ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ )ﺑﺨﺶ .(۱۷
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻣﻬﺒﻮﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﻛﺮﻭﺩﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺩﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻴﺪﺭﻱ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۱-۵۲-۰ :

 -۵۵۹ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ) :(۱ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﻳﺪﺍﷲ ﺟﻨﺘﻲ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ ۱۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۳۴۵-۴ :

 -۵۶۰ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﮔﺎﺯﻱ )ﺑﺨﺶ .(۵
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻳﻢﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻬﻴﻼ ﻣﺸـﻌﻮﻑ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ:
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻴﺪﺭﻱ ۳۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۱-۳۶-۰ :

۵۸۳

 -۵۵۵ﮔﻴﺎﻩﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﻭﻟﭙﻪﺍﻱﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺍﻧﮕﻠﺮ ،ﻛﺮﻭﻧﻜﻮﻳﺴﺖ.APG3 ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﮋﺍﺩ ،ﮔﻼﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻬﺮ ﺭﻱ( ۲۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۷۰۳-۴ :

 -۵۶۱ﺩﺭﺳــﻨﺎﻣﻪﻱ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ) ۳ﻭ  ۲ﻭ  :(۱ﻗﺎﺑــﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻱ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﻳﻠﺪﺭﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺩﺑـﺎﻏﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪﻧﮕـﺮ ۵۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۱۱۵-۳ :
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 -۵۶۲ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻭﻝ  :۹۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﺶﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﻔﻨﺪ  ۹۲ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻓﺮﻧﺲﻫﺎﻱ .(۹۳
ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻔﺎﺋﻲ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ،ﺳـﭙﻴﺪﻩ ﺍﺷـﺘﺮﻧﺨﻌﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻣﻴﺮﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ
ﺣﺠﻴﺠﻮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۳-۵ :

 -۵۶۸ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻴﻮﻩﺩﺭﻣﺎﻧﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺿﻴﺎﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺍﻥ ۱۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۰۶-۹۲-۲ :

 -۵۶۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ .۹۳
ﻛﺎﻭﻩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻧﺠﻔﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻛﺮﺑﻼﻳﻲﺻﺎﻟﺢ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ- .
 ۶۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۵-۹ :

 -۵۶۹ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺍﻋﺠﺎﺏﺍﻧﮕﻴﺰ )ﻛﺎﻫﺶ  ۵ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ۲ﻫﻔﺘﻪ(.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺁﻗﺎﮔﻞﺯﺍﺩﻩﺳﻴﻼﺧﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﻧـﻮﻳﻦ ۳۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۷۳-۷۷-۸ :

564-A collection of essays on the history of medicine in Iran: published in
the journal of archives of Iranian medicine.

 -۵۷۰ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺷﺘﺮ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺳﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻘﺪﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۷۲ - .ﺹ- .
ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۶۸-۲ :

ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۵۷۱ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻫﺮﻩﻭﻧﺪﻳﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۴۲-۴ :

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻋﺰﻳــﺰﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺷــﺎﺩﺭﻧﮓ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﮔــﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۳۴-۴۳-۰ :

۶۱۱

 -۵۶۵ﺍﻃﻠﺲ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﻣﺸﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺻﻔﻮﻱ ﺳﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤـﻮﺭﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﺒﻴﺐ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۸۵۹-۱ :

 -۵۶۶ﺍﻃﻠﺲ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﺻﻔﻮﻱﺳﻬﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤﻮﺭﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﺒﻴﺐ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۸۷۲-۰ :

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
۶۱۴

 -۵۷۲ﻣﺮﺟﻊ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻭﺍﮔﻴﺮ.
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻳﺎﻭﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺣﻤﻴـﺪ ﺷـﺮﻳﻔﻲ ،ﺣﺴـﺎﻡﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺍﻛﺒﺮﻳﻦ  -.ﺭﺷﺖ :ﮔﭗ ۵۴۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۹۷-۰۲-۸ :

ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ

داروﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن

۶۱۲
۶۱۵

 -۵۶۷ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ )ﺍﻧﺮﮊﻱ ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺭﺯﺷﻲ(.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺭﺍﺑﺮﮔﺰ ،ﺍﺳﺘﻴﻮﻥﺟﻲ ﻛﺘﺎﺋﻴﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻭﻟﻲﺍﷲ ﺩﺑﻴﺪﻱﺭﻭﺷﻦ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﮔﺎﺋﻴﻨﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳـﻤﺖ( ۷۲۶ - .ﺹ.
 )ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۷۸۷-۳ :

 -۵۷۳ﺁﻣﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ  ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻭ ﻣﺼـﺮﻑ ﻣﻨﻄﻘـﻲ
ﺩﺍﺭﻭ .NCRUD
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﺧـﻮﺵﻧـﻮﻳﺲ ،ﻣﻠﻴﻜـﻪ
ﺣﺎﺋﺮﻱﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
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 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۴۰-۹ :

 -۵۷۴ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺟﺎﻣﻊ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻳﺤﻴﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﺒﺮﻱ ﺣﻜﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۴۵-۰۱-۵ :

 -۵۷۵ﺩﺍﺭﻭﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ :ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ؟ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ )ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ( ﻛﺪﺍﻡ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪﻥ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻔﻴﺮ ﺍﺭﺩﻫـﺎﻝ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۳-۱۹۹-۶ :
 -۵۷۶ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﻱﻫﺎ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺗﻚﺯﺍﺭﻉ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﻚﺯﺍﺭﻉ ،ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺷﻘﺎﻳﻖ ۴۸۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۶۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۶-۰۵۰-۱ :

 -۵۷۷ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ.
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﻣﻠﻴﻨﺎ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۷-۴۹-۹ :
 -۵۷۸ﻋﺴﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ :ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﻮﺫﻥ ﺟﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻤﻮﺷـﺎﻫﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺮ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۱-۶۲-۸ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
۶۱۶

 -۵۷۹ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ :ﻣﺮﺟﻊ .۹۳
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳـﺎﻥ ﺷـﺮﻳﻒ ۱۰۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۹۲-۸ :

 -۵۸۰ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ :ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺮﺍﻧﺘﺮﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ .۹۱
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ۱۵۸ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۹۱-۴۸-۱ :

 -۵۸۱ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ.
ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤـﺪﻱﺯﺍﻭﻳـﻪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ،ﻣﻬﺮﻧـﺎﺯ
ﻓﺮﺍﺳﺖ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺭﻱ ،ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺴﺘﺎ ۲۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺍﻭﻝ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۴-۴۱-۳ :

 -۵۸۲ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ.
ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻲﭘﻮﺭ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤـﺪﻱﺯﺍﻭﻳـﻪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ ﺻـﺎﻟﺤﻲ ،ﻣﻬﺮﻧـﺎﺯ
ﻓﺮﺍﺳﺖ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺭﻱ ،ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺴﺘﺎ ۱۳۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ
ﺩﻭﻡ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۴-۴۲-۰ :

 -۵۸۳ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﻃﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ :ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﻥ.
ﻛﺎﻭﻩ ﻃﺎﺭﻱ ،ﺭﺍﺷﺪﻩ ﺩﻫﻘﺎﻥﺯﺍﺩﻩ ،ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺣﻴﻤـﻲ ،ﺷـﻴﻼﻥ ﺣﺴـﺎﻣﻲ؛ ﻣﻘﺪﻣـﻪ :ﻋﻠـﻲﺍﻛﺒـﺮ
ﭘﻮﺭﻓﺘﺢﺍﷲ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۸-۰ :

 -۵۸۴ﺑﻮﺭﺩ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺭﺩ .۹۳
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۴۵۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۷۱-۳ :

 -۵۸۵ﺑﻮﺭﺩ ﺍﺭﻭﻟﻮﮊﻱ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺭﺩ .۹۳
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۳۸ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۷۳-۷ :

 -۵۸۶ﺑﻮﺭﺩ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺭﺩ .۹۳
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۶۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ (
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ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۷۷-۵ :

 -۵۸۷ﺑﻮﺭﺩ ﻗﻠﺐ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺭﺩ .۹۳
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳـﻮﻡ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۸۰-۵ :

 -۵۸۸ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﻳﻪ ،ﻛﻠﻴﻪ ،ﺭﻭﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ :ﺭﻭﺯﻥ .۲۰۱۴
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺳﺠﺎﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﺎﻡ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺍﺣﺴـﺎﻥ ﺑﻠـﻮﺭﺩﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۳۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۹۴-۰ :

 -۵۸۹ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ.
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﺍﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﻴﻨﻲ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ،ﺳﻮﺳﻦ
ﺍﻳﺮﺍﻧﺨﻮﺍﻩ ،ﺍﻛﺮﻡﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻬﻴﻼ ﻣﺸـﻌﻮﻑ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣﻴـﺪﺭﻱ- .
 ۴۸۸ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۱-۴۹-۰ :

 -۵۹۰ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲﺍﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺯﺭﮔﺮ ،ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﻴﻨﻲ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﺎﺭﭼـﻪﺑﺎﻓﻴـﻪ؛
ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺳﻔﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻴﺪﺭﻱ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۹۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۱-۳۸-۴ :

 -۵۹۱ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ.
ﺗﺎﻣﺲ ﺑﻲ ﻧﻴﻮﻣﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﻮﺳﻲﭘﻮﺭ ،ﺍﻛﺒﺮ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻭﻳﺴﺘﺎ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۴-۴۳-۷ :

 -۵۹۲ﺩﺭﺱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻏﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﺑﻬــﺮﻭﺯ ﺍﻣﻴــﺪﻱﺁﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤــﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺒﻴــﺐ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۳۸-۱۲۶-۲ :

 -۵۹۳ﻓﻴﺒﺮﻭ ﻣﻴﺎﻟﮋﻳﺎ )ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻋﻀﻼﻧﻲ(.
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺗﺮﻛﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣﺎﻩ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۷۹-۵ :

 -۵۹۴ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ.
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﺍﻣﻴـﺮ ﺍﺣﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤـﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﻧـﻮﻳﻦ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۷۳-۷۰-۹ :

 -۵۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎﻱ ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ) ۹۲ﻭ  (۹۳ﻃـﺐ
ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ.
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻫﺒﺰﺭﮔﻲ ،ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺩﻱ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱﻗﺮﺍﺋـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ- .
 ۸۱۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۶-۶ :

 -۵۹۶ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ.
ﻛﺘﻲ ﺑﻼﻧﻲ ،ﭘﺎﺋﻮﻻ ﻫﻮﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺍﻣﻴﺮﺯﺭﮔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ ﻧﻴﻜﻨـﺎﻡ ،ﺑﻬـﺮﻭﺯ
ﻧﻴﻚ ﺑﻴﻦ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ،ﺩﺍﻭﺩ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ،ﻣﻬـﺮﻱ ﺑﺮﺁﺑـﺎﺩﻱ ،ﻓﺮﺷـﺎﺩ
ﻓﺮﻭﻏﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻣﻬـﺪﻱﺁﺑـﺎﺩﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺭﺿـﺎﻳﻲﻣـﻨﺶ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻃﺐ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۹۳-۳ :

 -۵۹۷ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﮔــﺎﻡ ﺑــﻪ ﮔــﺎﻡ ﺟﺮﺍﺣــﻲ ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ ﻭ ﺯﻳﺒــﺎﻳﻲ :ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳــﺘﻲ،
ﺁﺑﺪﻭﻣﻴﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ،ﺑﻠﻔﺎﺭﻭﭘﻼﺳﺘﻲ ﻭ ﺭﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻣﻴﺎﺭ ﻓـﺮﺯﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺗـﻴﻦ ﻃـﺐ ۱۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۴۸۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۸-۷۴-۲ :

 -۵۹۸ﺑﻮﺭﺩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺭﺩ .۹۳
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۴۱۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۶۶-۹ :
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 -۵۹۹ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ )ﺑﺨﺶ .(۱۵
ﺟﺎﻧﻴﺲﺍﻝ ﻫﻴﻨﻜﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺯﻳﺘﺎ ﺩﻟﻔﺎﻥﺁﺫﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻬﻴﻼ ﻣﺸﻌﻮﻑ؛ ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﺒﺎﺱ
ﻋﺒﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺣﻴﺪﺭﻱ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۷۱-۳۹-۱ :

 -۶۰۰ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ  OSCEﺩﺭ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ.
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺳﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪﺳﺠﺎﺩ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ.
  ۱۵۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۹۴-۲ :
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
۶۱۸

 -۶۰۱ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻡ ﭘﺴﺘﺎﻥ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ۷۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۰۰-۵۶-۲ :
 -۶۰۲ﺍﻃﻔﺎﻝ ) ۱ﻧﻠﺴﻮﻥ  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ  ۲ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ( ﺑـﻪ ﺍﻧﻀـﻤﺎﻡ ﺳـﻮﺍﻻﺕ
ﭘﺮﺍﻧﺘﺮﻧﻲ ،ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺑﻮﺭﺩ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺗﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ .۹۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮﺩﺍ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۳-۲۳۲-۸ :

ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۲۸۴۲-۶۴-۳
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

۶۲۰

 -۶۰۶ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ .LS-DYNA
ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻬﺮﻭﻱ ،ﺍﺣﻤـﺪ ﺭﺣﻤﺘـﻲﻋﻼﻳـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓـﺪﻙ ﺍﻳﺴـﺎﺗﻴﺲ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۱۶۹-۹ :
 -۶۰۷ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ :ﻛﺎﻭﺵﻫـﺎﻱ ﺯﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻴـﺎﻥﺭﺷـﺘﻪﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻣﺪﻥ ،ﻣﺎﻳﻜﻞﺍﻑ ﺍﻭﭼﻼ ،ﺟﻮﺭﺝﺍﻱ ﮔﻼﺳـﻦ ،ﺟـﻮﻟﻲﺁﺭ ﮔـﺮﺩﻱ ،ﺗﺮﺳـﻲﺍﻝ ﺑﺎﻧـﻚ،
ﺍﻧﺪﺭ.ﺍﻡ ﮔﺮﻳﻦ ،ﻣﺮﻱﺍ .ﺗﻮﺭﻳﺲ ،ﺍﻧـﺪﺭﻭ.ﺍﻥ ﻫﻮﺭﺳـﺖ ،ﺳـﻮﺯﺍﻥﺳـﻲ ﺍﺭﻳﻜﺴـﻮﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ:
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺧﻠﻴﻠﻲﺑﺮﻭﺟﻨﻲ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻨﻴـﮋﻩ ﺭﻫﺒـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۱۷۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۴۹۳-۳ :

 -۶۰۸ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ .۱
ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ،ﻋﺒﺪﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ﺛـﺎﻧﻲ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۱۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۰۹۲-۲ :
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي
۶۲۱

 -۶۰۳ﺑﻮﺭﺩ ﺯﻧﺎﻥ :ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻮﺭﺩ .۹۳
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﭙﻮﻳﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ۲۷۸ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۱-۷۵۴-۶ :

 -۶۰۴ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻬﺪﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺑﻬﺒـﻮﺩﻱﻣﻘـﺪﻡ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳﺴـﺘﺎ ۸۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۴۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۴-۳۸-۳ :
 -۶۰۵ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ) ADHDﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ(.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﺳﺘﻜﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﺍﺭﻭﺍﻥ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ۱۰۰۰ /

 -۶۰۹ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ.
ﺭﻧﺪﻱﺍﻝ ﻫﺎﭘﺖ ،ﻭﺍﮔﻼﺱ.ﺍﭺ ﻭﺭﻧﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﺥ ﺣﺠﺖﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ ،ﺗـﺎﺭﺍ ﻳﻮﺳـﻔﻲ ،ﺩﺍﻧﻴـﺎﻝ
ﻋﻠﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭﻧﺮﺍﻗﻲ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷـﻬﺮ ﺭﻱ(۴۱۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۴۲۲-۴ :

 -۶۱۰ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗـﺎﺑﻊ ﺍﻧـﺮﮊﻱ
ﮔﺬﺭﺍ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻬﺮﺟـﺮﺩ ۳۰۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۳۰-۰۴-۶ :
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 -۶۱۱ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۱-۸ :
 -۶۱۲ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ .Piping
ﻟﻮﺋﻴﺲﮔﺮﻱ ﻻﻣﻴﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻫﺮﺍﺗﻴﺎﻥ ،ﺍﻣـﻴﻦ ﺯﺍﺭﻋـﺎﻥ ،ﺧﺴـﺮﻭ
ﻧﻮﺭﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺸﻪ ،ﺍﻟﻴﺎﺱ ۵۲۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۱۲-۳۰-۰ :
 -۶۱۳ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻮﻛﺎﺭ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۵۴-۴-۹ :

 -۶۱۴ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺁﺳﺘﺎﻥ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۰۶-۶ :

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان )راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
۶۲۴

 -۶۱۸ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ )ﻋﻤﺮﺍﻥ( :ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ  -ﭘﺎﻳﻪ .۳
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﻣﻴـﺮ ﺳـﺮﻣﺪﻧﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺭﻭﺯ ،ﺁﺯﺍﺩﭘﻴﻤـﺎ ۴۰۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۳۰-۱۸-۱ :

 -۶۱۹ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎﻙ.
ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺍﻓﺸﺎﺭﻱ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺍﻫـﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈـﺮ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺁﻫﻨﮕـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﻭﺭ ۴۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۹۳-۱۹-۸ :

 -۶۲۰ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﻣﺤﺴﻦ ﮔﺮﺍﻣﻲ ،ﻧﻮﻳﺪ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻠﻮ  -.ﺳـﻤﻨﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺳـﻤﻨﺎﻥ ۷۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۶۵-۲۳-۵ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
۶۲۸

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن و ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺑﺴﺘﻪ
۶۲۲

 -۶۱۵ﭼﺎﻩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ :ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﺎﻩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ.
ﮊ ﺑﻮﺭﺩﺍﺭﻭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺍﺣﻤﺪﻱ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺯﺭﮔﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﺘﺎﻳﺶ- .
 ۲۸۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۴-۶۳-۱ :

 -۶۱۶ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺩﺭ ﮊﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪﺯﺍﺩﻩ ،ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ  -.ﻳـﺰﺩ :ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻳـﺰﺩ- .
 ۵۲۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۷۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۰۹-۲۹-۳ :

 -۶۱۷ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ.
ﺁﺩﺍﻡ ﺗــﻲ .ﺑﻮﺭﮔــﻮﻳﻦ ﺟــﻲ ﺁﺭ ،.ﻛﻴــﺖ ﻛــﻲ .ﻣــﻴﻠﻬﻢ ،ﻣــﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻱ .ﭼﻨــﻮﺭﺕ ،ﺍﻑ.ﺍﺱ
ﻳﺎﻧﮓﺟﻲ.ﺁﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺩﻝﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ ۷۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۶-۰۷۱-۳ :

 -۶۲۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭼﻬﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﺟﺮﻣـﻲ
ﻛﻮﻟﺰ :ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺎﻳﺦﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻀﺮﺗﻲﻧﻴﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻛﻮﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻱﻧﮕـﺎﺭ۲۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۴۳-۹-۶ :

 -۶۲۲ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﻫـﻮﺍ:
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻨﻜﻮﺭﻱ ﺍﻋـﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺟـﻮﺭﺝ ﺟﻮﭘـﺎﻧﮕﻠﻮﺱ،
ﺳﺎﻟﻮﺍﺗﻮ ﻭ ﺟﺮﻣﻲ ﻛﻮﻟﺰ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺎﻳﺦﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻣﺠﺎﺏ ،ﻟﻴﻠﻲ ﻣﻴﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻱﻧﮕـﺎﺭ ۲۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۷۸-۰۰-۴ :
ﻓﻨﻮن ،وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﻛﺸﺎورزي
۶۳۱

 -۶۲۳ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘـﺪﺍﺭ،

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ  1393/6/29ﺗﺎ 1393/7/2
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ﻧﻮﻉ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺶ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﻠﻐـﺎﻥ ۳۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۱۴-۹۵-۰ :
داﻣﭙﺮوري
۶۳۶

 -۶۲۴ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻈﻤﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺪﻩﻱ ﺍﺧﻴﺮ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜـﺮ ﺑﻜـﺮ ۲۱۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۶۰-۹۸-۲ :

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۷۰-۰۹۲-۰
ﺣﺴﺎﺑﺪاري

۶۵۷

 -۶۲۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﻭﻳﺰ.
ﺭﺿﺎ ﭘﺮﻭﻳﺰ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۰۸۳-۸-۲ :
 -۶۳۰ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ).(۲
ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻼﻟﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺶ ﻧﮕﺎﺭ۳۸۲ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۲۷-۵۵-۵ :

ﻣﺴﻜﻦ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ
۶۴۳

 -۶۲۵ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ.
ﺩﻳﻮﻳﺪ.ﺍﺱ ﻓﻴﻨﺪﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺍﺯﻗـﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺠﺘﺒـﻲ ﻣـﺮﻭﺝ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻧﺎﻣـﺪﺍﺭﻧﻴﺎ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ  ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۱۵۶-۷ :
ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
۶۴۶

 -۶۲۶ﺗﻦﻫﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﺪﺛـﻪﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ  -.ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۸۵۷-۹ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اداري

 -۶۳۱ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ .۲
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﭼﺮﻳﻜﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۰۹-۷ :

 -۶۳۲ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ .۲
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﭼﺮﻳﻜﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۹۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۳۹-۴ :

 -۶۳۳ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۱۴-۱ :

۶۵۰

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
۶۵۸

 -۶۲۷ﺭﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ) :(۲ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﻲﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻲﭘﻮﻟﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﻪ ﻣﺤﺒﻲ ،ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬـﺎﺭ ﺳـﺒﺰ ۲۱۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۴-۷۴-۱ :
 -۶۲۸ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﻴﺪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ.
ﺳﻨﺪﺭﺍ ﻓﻠﺘﻮﻥ ،ﻣﺎﺭﺷﺎ ﺳﻴﻤﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺎﻕ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﻮﺽ ﻟﻄﻴﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﺑﻮﻋﻄﺎ ۱۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۳۴ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ .ISO 14001:2004
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭﺑﺎﻗﺮﻃﺮﻗﺒﻪ ،ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ ،ﻋﻄﺎ ﭘﻮﺭﺑـﺎﻗﺮ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۶۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۰۹۷-۹ :
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 -۶۳۵ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ .ISO 9001: 2015
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﻱﻣﻤﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۳-۱۰۰-۶ :

 -۶۳۶ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ.
ﺭﺍﺏ ﻣﻚﻛﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺮﮔﺲ ﻗﻠـﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻴـﺪﺍﻧﭽﻲ ۱۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۳-۲-۲ :
 -۶۳۷ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺧﻼﺻﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ۲۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۱۸۹-۱ :
 -۶۳۸ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺧﻼﺻﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ۲۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۱۸۹-۱ :
 -۶۳۹ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺧﻼﺻﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۱۸۸-۴ :
 -۶۴۰ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺧﻼﺻﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﻠﻤﻲ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۴-۱۸۸-۴ :

 -۶۴۱ﺑﺎﺯﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﭘﺮﻳﺴﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳـﻮﻱ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۹۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۱۵-۵ :

 -۶۴۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ )ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ(.
ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺍﻣﻴﻦ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ۶۰۸ - .ﺹ- .

ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۹-۰۴۰-۹ :

 -۶۴۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ )ﻛﺪ  - M3ﺻﻨﺎﻳﻊ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ(.
ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺪﺍﻑ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۷۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۸۶-۱ :

 -۶۴۴ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻋﻈﻢﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳـﻮﻱ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۱۷-۹ :
 -۶۴۵ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﮔﺬﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺭﺣﻤﺖﺍﷲ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ
)ﺳﻤﺖ( ۲۹۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭘـﻨﺠﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۳۰۲-۸ :
 -۶۴۶ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ.
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺸﺖ ﺯﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﺎﺭ ﻧـﺎﺩﻭﺭ ،ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨـﺪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺗﺎﺯﻩ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۸۹-۷-۶ :

 -۶۴۷ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ )ﭼﻜﻴﺪﻩ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣـﮋﺩﻩ ﻛﺎﺷـﻒﻭﺍﻳﻘـﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣﻠـﻮﻝ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ۲۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۴۴-۱۶-۲ :

 -۶۴۸ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ :ﻧﮕﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺭ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺍﺩﺳﺮ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺟﻮﺯﺩﺍﻧﻲ ،ﺁﻳﺪﻳﻦ ﺑﻨـﺎﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﺭﺳـﻴﻨﻪ ۱۹۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۶۹-۱۵-۹ :
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 -۶۴۹ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ )ﻛﺪ  - F3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ(.
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳﺮﻭﺵ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ
 ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۳۷-۳ :

 -۶۵۰ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ.
ﮊﺍﻥ  -ﻧﻮﺋﻞ ﻛﺎﭘﻔﺮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻣﻌﺒﻮﺩ ﻋﺒﺎﺳـﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧـﻮﺭﺍ۲۵۴ - .
ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۴۵-۲۳-۰ :
 -۶۵۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻣﻴﺮ ﺳـﺮﻣﺪﻧﻬﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺶ ،ﺁﺫﺭ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۷۲-۷۰-۲ :

 -۶۵۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎﺩﻩ.
ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ ﺻﺎﺩﻗﻲﺷﺮﻳﻒ ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮﻋﺮﺏ ،ﺩﺍﻭﺩ ﻫﻤﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ.
  ۱۹۴ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۷۴-۱۲-۵ :

 -۶۵۳ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ )ﻛﺪ  - G4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ(.
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺿﺎﻳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۵۴-۰ :

 -۶۵۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ.
ﺍﻣﻴﺮ ﻧﺠﻒﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺧﺎﻧـﻪ ﺭﻭﺷـﻨﺎ ۲۰۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۹۵۹-۰-۳ :

 -۶۵۵ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .۲
ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻨﺮﻭﺭﺑﻴﺪﺧﺘﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۸۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۸-۱۱۷-۲ :

۶۶۰

 -۶۵۶ﺍﺻﻮﻝ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ  :ASPEN PLusﺍﺯ ﻣﺒﺘﺪﻱ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﻬــﺪﻱ ﻋﻤــﻮﻳﻲﺗــﺮﻙﻣﺤﻠــﻪ ،ﺍﻟﻬــﻪ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻫــﺎﺩﻱ ﻫــﺰﺍﻭﻩﺍﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ :ﻋﻠــﻲ
ﺍﺳﻼﻣﻲﻣﻨﺶ ،ﺭﺿﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻋﻤﻮﻳﻲﺗﺮﻙﻣﺤﻠﻪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﺍ ۶۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۵۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۲-۰۰۲-۴ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
۶۶۴

 -۶۵۷ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ.
ﻫﺎﻭﺍﺭﺩ ﻣﺎﺳﻜﻮﻭﻳﺘﺰ ،ﻣﻴﺸﻞ ﺭﻳﺴﺘﺮ ،ﺟﺎﻥﺑﻦ ﻻﻭﻟﺮ ،ﺭﻭﺯﻳﺮﻩ ﺩﻟﻴﺰﺍ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺩﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ؛
ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﻼﻫﭽﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺗﻜﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ- .
 ۵۵۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۷۴۲-۰-۲ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﻮم و روﻏﻦ
۶۶۵

 -۶۵۸ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﻱ :ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺼـﻮﺏ
ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﮔﺎﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ....
ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﺍﻣﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﮔﺮﺍﻣﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۶-۰۵۶-۷ :
ﻫﻨﺮﻫﺎ
۷۰۰

 -۶۵۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺑﻘﺎﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺑﻘﺎﺋﻲ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴۰۹-۵۴-۸ :

 -۶۶۰ﻓﺮﺍﻫﻨﮓ =  :Farahangﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎ ،ﺳﺮﻭﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺁﻓـﺮﻳﻦ- .
 ۱۷۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۷۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۳۰-۷-۰ :
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ﻣﻌﻤﺎري
۷۲۰

 -۶۶۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﺷـﺎﻣﻞ:
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ  ۱۳۸۱ﺗـﺎ ﺳـﺎﻝ ﺟـﺎﺭﻱ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣﻪ ﻛـﺎﻣﻼ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ.
ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺭﻭﺣﻲ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﻴﺮﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺥﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻜـﺎﺵ۲۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۴۹-۰۶-۲ :
ﻣﻌﻤﺎري از 1400 -
۷۲۴

 -۶۶۲ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮﺏ :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺒﻚﻫﺎ.
ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺭﻭﺣﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋﺼـﺮ ﻛﻨﻜـﺎﺵ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۴۹-۴۴-۴ :
ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻲ
۷۴۱

 -۶۶۳ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﺎ )ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ(.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻋﻴﺴـﻲ ﺻـﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻳﺎﻧﻤـﺎ ۹۰ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۶۳۰-۹-۴ :
ﻃﺮح و ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
۷۴۳

 -۶۶۴ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻲﺟﺎﻥ ۱ﻭ.۲
ﺟﻴﻦ ﻓﺮﺍﻧﻜﺲ ،ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﭘﺎﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻓﺮﻳﺪﺍﻓﺸﻴﻦ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺑﺎﻥ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻧﻬـﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۰۰-۲ :

 -۶۶۶ﻋﺮﻭﺳﻚﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ :ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﻲ ،ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ.
ﻫﺪﻱ ﻋﻈﻴﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ
ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۹۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۱۲-۰۶-۹ :
ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﺒﺎف
۷۴۶

 -۶۶۷ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻫﻨﺮ ﻗﻼﺏﺑﺎﻓﻲ .۴۰۸
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻛﺮﻡ ﺫﺍﻛﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺎﻓﻆ ۶۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۷-۰۳۸-۷ :
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺷﺨﺎص ﻧﻘﺎﺷﻲ
۷۵۹

 -۶۶۸ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺳﻜﻮ ،ﭘﻼﻙ  :۳۲ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﺷـﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﻫـﻪ ﺷﺼـﺖ ﺁﻳـﺪﻳﻦ
ﺁﻏﺪﺍﺷﻠﻮ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻫﻮﻣﻦ ﻣﺮﺗﻀـﻮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻮﻳﺎﻧﻤـﺎ ۶۰ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۴۷۷-۸-۳ :
ﺳﺎزﻫﺎي زﻫﻲ
۷۸۷

 -۶۶۹ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺘﺎﺭ ﻛﻼﺳﻴﻚ.
ﻣـﺎﺗﺌﻮ ﻛﺎﺭﻛﺎﺳـﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧـﺪﻩ :ﻛﻴـﻮﺍﻥ ﻛـﺎﻭﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺭﻫـﺎﻡ ۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴـﺨﻪ -۶۷۰.ﻳﻜﺼـﺪ ﺭﻳـﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﭘـﮋ
ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺘﺎﺭ ﭘﺎﭖ.
ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﻭﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﺎﻡ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۹۶-۶۳-۲ :
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮان
۷۸۹

ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
۷۴۵

 -۶۶۵ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ .۲
ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺗﺮ ۷۲ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۵۲۷-۵-۶ :

 -۶۷۱ﺩﻟﻨﻮﺍﺯﺍﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻭﺍﺻﻔﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﺩﻩ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺁﺫﺭﭘﻲ؛ ﺧﻄـﺎﻁ :ﻣﻬـﺪﻱ
ﻓــﻼﺡ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳــﻴﻘﻲ ﻋــﺎﺭﻑ ۱۲۸ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠــﺪ ( ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۲۹-۲-۲ :
 -۶۷۲ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﻮﺭﻋﻠﻲ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﺣﺪ ﺑﻬﺠﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ ۳۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۳۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۶۷۳ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻝ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺠـﻼﺕ ﻛﻠﺒـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺭﻭﺯ ۴۰۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۳۰-۲۰-۴ :
ﺑﺎزي و ورزش در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
۷۹۶

 -۶۷۴ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ.
ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻫﺮﻩﻭﻧﺪﻳﺎﻥ ،ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺳـﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺮﺯ ۱۵۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۶۶-۳ :
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ،ﺷﻜﺎر و ﺗﻴﺮاﻧﺪازي
۷۹۹

 -۶۷۵ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﺪﻱ.
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑـﺎ ﻛﻤـﺎﻥ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴـﺮ ﺩﻭﻟﺘﻴـﺎﺭﻱ ،ﺭﺿـﺎ ﻣﻮﭼـﺎﻧﻲ -.
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺻﺪﺍﻗﺖ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۴-۵۸-۲ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ
۸۰۱

 -۶۷۶ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﺴﻢ ﺭﻭﺳﻲ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﻱ ﻓﻠﺴﻔﻲ :ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿـﺎ
ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫﻜﻮﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺳﺎﻧﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۲۶-۷۸-۳ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۶۷۷ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻫﻠﻦ ﺍﻛﺴﻠﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻜﻴﻨﻪﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻱ  -.ﻗﻢ:
ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ۶۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۷۴۶-۳۵-۰ :

 -۶۷۸ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﺭﻱﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﺷﻮﻱ.
ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻛﺒﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ ،ﺳﺤﺮ ﺩﺍﻭﺭﭘﻨﺎﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺒﺰ ۱۸۴ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۸۴-۳۶-۹ :

 -۶۷۹ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ) :(۱ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧـﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﺩﺭﺱ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺳــﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒــﺮ ﺍﺻــﻐﺮﻱﻗﻠﻌــﻪﺳــﺮﻱ ،ﺳــﻴﺪﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﺍﺻــﻐﺮﻱﻗﻠﻌــﻪﺳــﺮﻱ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ:
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺍﺻﻐﺮﻱﻗﻠﻌﻪﺳﺮﻱ ۱۱۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۳۶۶-۹ :
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ
۸۰۹

 -۶۸۰ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ :ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺁﺷﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ.
ﺩﻭﻧﺎﻟﺪﺍﭺ ﻣﻴﻠﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺗﻤﻴﺲ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ،ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻗﻘﻨـﻮﺱ۲۳۲ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۷۸-۰۸۹-۸ :
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۰/۷۶ﻓﺎ ۸

 -۶۸۱ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻗﺎﻓﻴﻪ ،ﻋﺮﻭﺽ ،ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻲ(.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻴﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۵۰۴ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۳۰-۶ :

 -۶۸۲ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﺯﻳﻨﺐ ﻋﻄﺎﺭﻳﻬﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺕ ﺩﺍﻧـﺶ ۱۲۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۶۸۳ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۱
ﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۴۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۲۸-۰ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۶۸۴ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۱
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﺰﺭﻋﺘﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ- .
 ۵۲ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۴۹-۸ :
 -۶۸۵ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۱
ﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۲۸-۰ :

 -۶۸۶ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۲
ﻧﻌﻤﺖﺍﷲ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۲۹-۷ :

 -۶۸۷ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ).(۳
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺎﺑﺮﻳﺎﻥ ﭘﻮﺭﻣﻘﺪﻡ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ۲۲۴ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۳۰-۳ :

 -۶۸۸ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(.
ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻈﺮﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﻧﺠﺎﺕ ﺷﺠﺎﻋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔـﺎﺝ ۳۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۸۷۶-۴ :

 -۶۸۹ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ )ﻫﻔﺘﻢ( ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲﻣﻴﻘﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﺲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۹۲ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۰۲-۰ :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎي ادﺑﻲ
 ۰/۸ﻓﺎ ۸

 -۶۹۰ﻗﻨﺪ ﭘﺎﺭﺳﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺩﺍﻭﺩﻱ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻭﺩﻱ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 -ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۰۸-۰-۵

 -۶۹۱ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲﮔﻞﺍﻓﺸﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺳﺎﻧﺶ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۱۱-۷۹-۱ :

 -۶۹۲ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲﮔﻞﺍﻓﺸﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺳـﺎﻧﺶ ۱۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۱۱-۷۸-۴ :

 ۱/۰۰ﻓﺎ ۸

 -۶۹۳ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﺎﻣﺘﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺑﺮﻭﻱ ﺗﻮﺳﺖ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲﮔﻞﺍﻓﺸﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺳﺎﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۲۶-۸۱-۳ :
اﺷﻌﺎرﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ
 ۱/۰۵ﻓﺎ ۸

 -۶۹۴ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻣﻬﺘﺎﺏ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻱ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﻧﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﻱ  ۷۲ﺷـﺎﻋﺮ
ﺣﻮﺯﻩﻱ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺁﻳﻴﻨﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧــﺪﻩ :ﻣﺤﺴــﻦ ﺣــﺎﻓﻈﻲﻛﺎﺷــﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫــﺎ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۵۸-۱ :
 -۶۹۵ﺷﻴﻮﻥ ﻋﺮﺷﻴﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ :ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ  ۶۰ﺷـﺎﻋﺮ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫـﺎ ۳۲۸ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۳۴-۵ :
 -۶۹۶ﻓﺮﺍﺕ ﺗﺸﻨﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺪﻳﻖﻋﺮﺑﺎﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻡ ﺟـﻮﺍﻥ ۳۱۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۱۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۸۱۱-۸۷-۳ :
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 -۶۹۷ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺍﺷﻚ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺣﻪﻫﺎﻱ ﻭﻻﻳﻲ ﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻭﺍﻱ ﺭﻫﺎ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۰۰-۱۶-۱ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 4
 ۱/۲۱ﻓﺎ ۸

 -۶۹۸ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ.
ﺗﻮﺭﺝ ﺍﻳﺰﺩﭘﻨـﺎﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﺸـﺮﻭﺍﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۸۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۷۸-۳ :

 -۶۹۹ﻧﻈﻢ ﻓﺎﺭﺳﻲ  :۱ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﻛﺪ  - S1ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ(.
ﻫﻠﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۹-۹۸-۴ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 5
 ۱/۲۲ﻓﺎ ۸

 -۷۰۰ﺩﻭﺑﻴﺘﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﻭﺣﻴﺪ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ؛ ﺧﻄـﺎﻁ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬـﺪﻱ ﻣﻨﺼـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﺳـﻮﻩ ۱۹۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۱۵۶-۲ :

 -۷۰۱ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺎﻡ "ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ".
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻤﺮﺑﻦﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻴﺎﻡ؛ ﻣﺼﺤﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺮﻭﻏﻲ ،ﻗﺎﺳـﻢ ﻏﻨـﻲ؛ ﺧﻄـﺎﻁ :ﻋﻠـﻲ
ﺑﺎﺭﻭﻗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺷـﺐ ۹۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۳۶۶-۲-۶ :

 -۷۰۲ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﺸﻴﻊ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ.
ﺳﻴﺪﺻﺎﻟﺢ ﺭﺳـﻮﻟﻲ ،ﻣﻠﻴﺤـﻪ ﻃـﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳﻴﺪﺻـﺎﻟﺢ ﺭﺳـﻮﻟﻲ ۱۹۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۳۳۶-۲ :

ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 6
 ۱/۲۳ﻓﺎ ۸

 -۷۰۳ﺍﻋﻼﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ.
ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺧــﺪﻳﻮﭘﻮﺭ ،ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﭘﺎﺭﺳــﺎﻳﻲ  -.ﺍﺻــﻔﻬﺎﻥ :ﺻــﺪﺍﻗﺖ ۲۱۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۴-۸۰-۳ :

 -۷۰۴ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻫﻔﺖ ﭘﻴﻜﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮﻱ.
ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﭘﺎﺭﺳــﺎﻳﻲ ،ﺭﻭﺡﺍﷲ ﺧــﺪﻳﻮﭘﻮﺭ  -.ﺍﺻــﻔﻬﺎﻥ :ﺻــﺪﺍﻗﺖ ۱۹۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۴-۷۵-۹ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 7
 ۱/۳۱ﻓﺎ ۸

 -۷۰۵ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟـﻼﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻮﻟـﻮﻱ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺁﺭﺗﻮﺭﺟـﺎﻥ ﺁﺭﺑـﺮﻱ ،ﻣﻬـﺪﻱ
ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻨﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺭﺍﺿﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﺁﺑـﺎﻥ ۱۰۷۲ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۹۹-۰ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 8
 ۱/۳۲ﻓﺎ ۸

 -۷۰۶ﺑﻴﺖﺍﻟﻐﺰﻝ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻧﻬﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮﻻﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۲۹۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۶-۴ :
 -۷۰۷ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ :ﺍﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﻤﺪﻗﺰﻭﻳﻨﻲ ﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨـﻲ؛ ﺧﻄـﺎﻁ:
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﻧﮕﺴﺎﺯ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﻮﻩ ۴۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۲-۰۰۵-۳ :
 -۷۰۸ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﺰﻭﻳﻨـﻲ ﻭ ﺩﻛﺘـﺮ ﻗﺎﺳـﻢ
ﻏﻨﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺧﻄﺎﻁ :ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺧﻮﻳﻦ؛ ﻧﻘـﺎﺵ :ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﻓﺮﺷـﭽﻴﺎﻥ؛
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻳﻦﻛﻮﺏ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﺮﺗﺮﻭﺩ ﺑـﻞ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺯﺭﻳـﻦ ﻭ ﺳـﻴﻤﻴﻦ- .
 ۵۱۲ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۷۶۷۹-۲۰-۶

 -۷۰۹ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻔﺴﻴﺮ.
ﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺑﺎﻥ ۴۹۶ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۷۳-۶ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 10و 11
 ۱/۴ﻓﺎ ۸

 -۷۱۰ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺍ :ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﻣﻠﻲ.
ﻃﺎﻟﺐﺁﻣﻠﻲ؛ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻴﺮﺗﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺳﺎﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ۱۲۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۲۶-۷۷-۶ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن 12و 13
 ۱/۵ﻓﺎ ۸

 -۷۱۱ﮔﻠﭽﻴﻦ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﺠﻠﺲﺍﻓﺮﻭﺯ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﻀﻞﻋﻠﻲ ﻧﺼـﺮﺍﺑﺎﺩﻱﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ؛ ﺗﻬﻴـﻪ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﺎﺩﺍﺗﻲﻧـﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻏﻼﻣﻲ ﻧﺼﺮﺍﺑﺎﺩﻱ  -.ﺁﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻴﺪﮔﻞ :ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻓﺮﻭﺯ ۷۲ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۴۲۴-۱-۹ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -

 -۷۱۴ﺑﺎﻧﻮ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﻮﻟﻲ ﺳﺎﻳﻪﻓﺮﻭﺵ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻴﻜﺎﻭﻭﺱ ﻳﺎﻛﻴـﺪﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۲۴۹-۴ :

 -۷۱۵ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺳﻼﻡ :ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎ )ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻠﻚﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻱ ﺑﻬـﺎﺭ ،ﻭﺩﺍﺩ
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﻱ ،ﺷﻮﻗﺎﻧﻲ ،ﺷﺎﺩﻟﻮ ،ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺣﻜﻴﻢ ﺷﻔﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺮﻧﻴﺎ ،ﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ
ﻣﻮﺩ.،
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻓﺸﻴﺪ ۷۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۸۱-۲۹-۴ :

 -۷۱۶ﺑﺮﻑ ﻭ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﻍ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻩ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۸۷۸-۳ :

 -۷۱۷ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ!.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻳﺒﺎ ﻧﺠﻒﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺪﻳﺎﮔﺴﺘﺮ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۱-۳۸-۶ :

 ۱/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۱۲ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺘﺢﺍﷲ ﺧﺎﻥﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ) ۱۳۰۸ - ۱۲۴۱ﻩ .ﻕ( :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ،ﻓﺘﺢ ﻭ ﻇﻔﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺘﺢﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺎﻧﻈﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻜﺘﻮﺏ ۶۲۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۸۷-۰ :

 -۷۱۳ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺘﺢﺍﷲ ﺧﺎﻥﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ) ۱۳۰۸ - ۱۲۴۱ﻩ .ﻕ( :ﺯﺑﺪﻩﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﺷـﻴﺒﺎﻧﻲ،
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺘﺢﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﺎﻧﻈﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻜﺘﻮﺏ ۷۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۸۸-۷ :

 -۷۱۸ﭼﺘﺮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ.
ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﺮ  -.ﻛﺮﺝ :ﻓﺮﺁﻳﻴﻦ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۹۰-۹-۴ :

 -۷۱۹ﭼﻜﺎﻣﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻬﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸـﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﺩ ﻛﺘـﺎﺏ  ۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۶-۱۴۹-۹ :

 -۷۲۰ﺩﺭ ﺣﺼﺎﺭ ﺯﻣﺎﻥ ) !...ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ(.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺎﻇﻤﻲﭘﻮﺭ  -.ﻛﺮﺝ :ﻣﻠﻮﻣﻪ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۸۵-۸-۵ :
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 -۷۲۱ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﺷﻴﺪﺍﻳﻲ ۵۹ :ﻏﺰﻝ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺭﻭﻳﺶ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺴـﻞ ﻧﻮﺍﻧـﺪﻳﺶ۶۴ - .
ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۶۰۴-۰ :

 -۷۲۲ﺩﺭﻳﭽﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻋﺸﻖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻧﺪﻳﺎﮔﺴﺘﺮ ۱۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۱-۳۹-۳ :

 -۷۲۸ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻫﺮﺍﺗﻲ.
ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱﺟﺎﻣﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺿﺎ ﻋﺒـﺎﺩﻱﺟﺎﻣﺨﺎﻧـﻪ ۸۶ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۰۶۶-۸ :

 -۷۲۹ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ....
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺯﻳﻨﻲﻭﻧﺪ  -.ﻛﺮﺝ :ﻣﻠﻮﻣﻪ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۸۵-۵-۴ :
ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۲/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۲۳ﺩﻻﻭﻳﺰﺗﺮﻳﻦ :ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﺸﻴﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﭼﺸـﻤﻪ ۳۸۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۲-۲۲۴-۴ :

 -۷۲۴ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﻈﻔﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺎﻳﻲ ۲۵۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۴۶-۶۵-۵ :

 -۷۲۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪﺍﻱ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚﭘـﻮﺭ  -.ﻗـﻢ :ﺑﺨﺸـﺎﻳﺶ ۴۱۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺳـﻠﻔﻮﻥ(- .
 ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۲-۲۳۱-۸ :

 -۷۲۶ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻭﺣﻴﺪ ﭼﻬﻞﺍﻣﻴﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺲ ﻛﻬـﻦ ۹۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۲-۰۰-۱ :
 -۷۲۷ﻛﻮﻟﻲ :ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺗﻨﮓ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻛﻴﻜﺎﻭﻭﺱ ﻳﺎﻛﻴﺪﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻗﻄـﺮﻩ ۱۲۲ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۹-۲۷۶-۰ :

 -۷۳۰ﻣﻨﺠﻲ ﺑﺨﺎﺭﺍ )ﺭﺿﻲﺍﷲ ﻋﻨﻪ(.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻃﺎﻫﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻴﺮﻣﺎﻩ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۳-۰۵۱-۱ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۳/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۳۱ﺍﺯ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ.
ﺣﻤﺰﻩ ﺳﺮﺩﺍﺩﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﺩﺏ ۴۶۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۳-۷۷-۲ :

 -۷۳۲ﺍﺷﻚ ﺳﻮﺯﺍﻥ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻨﮕﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ۲۲۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۴۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۶۰-۴۹-۴ :
 -۷۳۳ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ۶۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۳۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۸-۱۷۰-۵ :
 -۷۳۴ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﻗﺼﻪﮔﻮ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻜﻮﻳﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺍﺭﻣﻐﺎﻥﮔﻴﻼﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۹-۷۵-۵ :
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 -۷۳۵ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﺣﻴﺎﺕ.
ﺣﻤﺰﻩ ﺳﺮﺩﺍﺩﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﺩﺏ ۴۳۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۲۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۳-۷۵-۸ :

 ۱۴ -۷۳۶ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ.
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺻـﺒﺎﻏﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺣـﺪﻳﺚ ﻗﻠـﻢ ۹۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۲۷۵-۹-۱ :
 -۷۳۷ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ :ﻟﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ،ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﻭﻳـﺲ ﻭ
ﺭﺍﻣﻴﻦ.

   : -.ان ٨٠ - .ص - .ر
ا اي
) ( ٣٤٠٠٠ - .ر "ل" - .پ  $م .'()* ١٠٠٠ /
 -۷۳۸ﺩﺧﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻔﻮﻱ.
ﺣﻤﺰﻩ ﺳﺮﺩﺍﺩﻭﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻡ.ﺭ .ﻣﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﭙﻬﺮ ﺍﺩﺏ ۴۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۳-۷۱-۰ :

 -۷۳۹ﺩﺭ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﻩ.
ﺣﻤﺰﻩ ﺳﺮﺩﺍﺩﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﺩﺏ ۵۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۳-۷۳-۴ :

 -۷۴۰ﺩﺭﺧﺖﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻳﭽﻤﻮﻧﺪ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻧﺼﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۵۹۸-۵ :

 -۷۴۱ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻏﺮﻭﺏ.
ﻭﺟﻴﻬﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﻐﻤﻪ ﻋﻠﻲﻗﻠـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺗﻴﻤـﻮﺭﻱ ۲۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۲۹-۲۱-۶ :

 -۷۴۲ﺯﻳﺮ ﺗﻴﻐﺖ ﻣﻴﺎﻡ!.
ﺯﻭﻳﺎ ﻃﺎﻭﺳﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﻤﺎﻥ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۷-۱۱۴-۶ :

 -۷۴۳ﺳﺒﺤﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﺭ.
ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴـﻴﻨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣـﺪﺣﺖ ۱۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۲-۳۶-۲ :

 -۷۴۴ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ( :ﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻣـﻊﺍﻟﺤﻜﺎﻳـﺎﺕ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻋﻮﻓﻲﺑﺨﺎﺭﻱ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺭﻣﻀـﺎﻧﺰﺍﺩﻩ  -.ﻛـﺮﺝ :ﺁﺑـﺎﺭﻭﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۳۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۰۳-۱۹-۸ :

 -۷۴۵ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺳﻜﻮﺕ.
ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺷﻴﺮﺍﻧﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﺮﺳﻤﺎﻥ ۴۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۷-۱۰۶-۱ :

 -۷۴۶ﻋﺼﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ.
ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ﺍﺳﻜﺎﺵ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻟﺒﺮﺯ ۲۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۲-۸۱۷-۳ :

 -۷۴۷ﻛﻴﻤﻴﺎﮔﺮﺍﻥ.
ﺣﻤﺰﻩ ﺳﺮﺩﺍﺩﻭﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﭙﻬﺮ ﺍﺩﺏ ۵۴۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۳۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۲۳-۷۸-۹ :

 -۷۴۸ﮔﺰﻳﺪﻩ ﻛﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻴﻜﺰﺍﺩ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ(۳۶۸ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۵-۷ :
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ﺷﺎﺑﮏ:
 -۷۴۹ﻣﻮﺷﻚﻫﺎ ﻭ ﻳﻚ ﻛﺎﺷﻲ :ﺩﺯﻓﻮﻝ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺒﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۴۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۸۱-۵ :

 -۷۵۰ﻣﻴﺮﺍﺙ :ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﻮﻱ ﺍﺭﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺟﻴﺒـﻲ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۳-۵۸۷-۷ :
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ 1320 -
 ۴/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۵۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻱ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧـﺎﺭﻭﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ۳۸۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۳-۹۴۰-۳ :
ﻃﻨﺰ و ﻫﺠﻮ و ﻫﺰل 1320 -

۹۷۸-۹۶۴-۸۲۹۱-۳۷-۷
ﺷﻌﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

۸۱۱

 -۷۵۵ﺻﺒﺢ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ :ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﻻﺱ ﺍﺳﺘﻴﻮﻧﺲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻭﺍﻻﺱ ﺍﺳﺘﻴﻮﻧﺰ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺴﺮﻭ ﺭﻳﮕﻲ ،ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺤﻴﻂ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﻜـﺮﻩ۲۲۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۸-۳۱-۵ :
داﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
۸۱۳

 -۷۵۶ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ.
ﺗﻮﺑﻴﺎﺱ ﻭﻭﻟﻒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺍﻣﺮﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﺛﺎﻟـﺚ ۲۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۷۳۶-۸ :

 -۷۵۷ﺩﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﻭﺣﺸﻲ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﻫﻠﻲ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡﺳﻴﺪﻧﻲ ﭘﻮﺭﺗﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻟﻴﺎﻥ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۰۸-۴۰-۳ :

 ۷/۶۲ﻓﺎ ۸

 -۷۵۲ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻗﻬﻘﻬﻪ .۲
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﺋﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺲ ﻃﻴـﺎﺭ ،ﺁﻭﺍﻱ ﻭﻧـﺪﺍﺩ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۵۶-۰۶-۱ :

 -۷۵۸ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ.
ﺷﺮﻟﻲ ﺟﻜﺴﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷـﻜﺎﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﮔـﻮﺩﺭﺯ ﭘـﺎﻳﻜﻮﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻛﺘﺎﺑﺴﺮﺍﻱ ﺗﻨﺪﻳﺲ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۲-۱۲۲-۶ :

 ۸/۸۰ﻓﺎ ۸

 -۷۵۹ﻧﺪﺍﻱ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻏﺒﺮﺍﺋﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺛﺎﻟﺚ ۴۴۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۰-۹۱۱-۹ :

 -۷۵۳ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ :ﻧﺜﺮﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ ،ﻧﻬﻢ ،ﺩﻫـﻢ ،ﻭ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺑﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻋﻴﻮﻗﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﻋﻴﻮﻗﻲ ۳۰۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۲۹۱-۴۴-۵ :
 -۷۵۴ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ :ﻧﺜﺮﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﻗـﺮﻥ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻭ ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮﻱ.
ﻗﻤﺮﻱ.
ﺑﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻋﻴﻮﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﮕﺎﺭ ﺍﻧﻮﺭﻱ  -.ﻛﺮﺝ :ﻋﻴﻮﻗﻲ ۲۷۶ - .ﺹ - .ﺟﻠـﺪ ﺍﻭﻝ.
 -ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۲

 -۷۶۰ﻫﻤﻠﺖ.
ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ.
  ۲۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۰۸۳-۹ :
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داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۸۲۳

 -۷۶۱ﭼﻬﺎﺭ ﻏﻮﻝ ﺑﺰﺭﮒ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻧﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ.
  ۲۲۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۷۶۹-۹ :

 -۷۶۲ﺧﺪﺍﻳﮕﺎﻥ ﻛﻠﻮﺩﻳﻮﺱ.
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻓﺮﻳـﺪﻭﻥ ﻣﺠﻠﺴـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ۶۳۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۵۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۶۵-۱۲-۷ :
 -۷۶۳ﺭﻭﻳﺎ.
ﺁﮔﺎﺗﺎ)ﻣﻴﻠﺮ( ﻛﺮﻳﺴـﺘﻲ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﺑﻠﻨﺪﺳـﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫـﺮﻣﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺁﮔــﺎﻩ ۲۴۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌــﻲ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼــﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۳-۸۲۹-۰ :

 -۷۶۴ﺳﻔﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻫﺎﺭﻭﻟﺪ ﻓﺮﺍﻱ.
ﺭﻳﭽﻞ ﺟﻮﻳﺲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻓـﺮﺍﺯ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۲۲۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۱۰۰-۶ :

  ۱۵۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۳۲-۳۱-۲ :
ﺷﻌﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
۸۵۱

 -۷۶۸ﻛﻤﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ :ﺩﻭﺯﺥ.
ﺁﻟﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﻧﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺠﺎﻉﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻔﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۵۴۴ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۳۹۷-۸ :
 -۷۶۹ﻛﻤﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ :ﺑﺮﺯﺥ.
ﺁﻟﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﻧﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺠﺎﻉﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻔﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۳۴۴ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۳۹۹-۲ :
 -۷۷۰ﻛﻤﺪﻱ ﺍﻟﻬﻲ :ﺑﻬﺸﺖ.
ﺁﻟﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﻧﺘﻪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺠﺎﻉﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻔﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ- .
 ۶۰۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼـﺎﭖ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻳﻜـﻢ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۴۳۵-۷ :
داﺳﺘﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
۸۵۳

 -۷۶۵ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.
ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻭﺭﻭﻝ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺭﻋﻲ؛ ﻋﺎﺭﻓﻪ ﻧﮋﺍﺩﺑﻬﺮﺍﻡ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﻣـﻮﺕ ۱۲۸ - .ﺹ.
 ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۵-۶۶-۱ :

 -۷۷۱ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﺎﺗﺎﺭﻫﺎ.
ﺩﻳﻨﻮ ﺑﻮﺗﺰﺍﺗﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺮﻭﺵ ﺣﺒﻴﺒﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ۲۵۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۰۸۱-۴۹-۸ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
۸۹۱

داﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي
۸۴۳

 -۷۶۶ﺑﺮﻑ ﺑﻪ ﺳﻮﮒ ﻧﺸﺴﺘﻪ.
ﻫـﺎﻧﺮﻱ ﺗﺮﻭﺍﻳـﺎ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺛﻤـﻴﻦ ﭘـﺎﻛﻨﮋﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻃﺮﻳـﻖ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۲۶۲-۴-۸ :

 -۷۶۷ﻛﺎﺑﻮﺱ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﻲ.
ﻓﺮﺩﺭﻳﻚ ﺩﺍﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺎﺱ ﺁﮔﺎﻫﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘـﺎﺏ.

 -۷۷۲ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻠﻜﻲ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻠﻜﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ )ﺹ( ۱۴۸ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۴۸-۲ :
 -۷۷۳ﺗﺎﺭﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ.
ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﺒﺮﺍﺧﺖ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﺎﺿـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴـﺮ ۲۲۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۹۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۱۳۲۱-۲ :
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ،اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ـ آﺳﻴﺎﻳﻲ )ﺣﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻣﻲ(
۸۹۲

 -۷۷۴ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺏ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻭﻟﻲﺯﺍﺩﻩ  -.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ :ﺻﺪﺍﻗﺖ ۵۲۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۴-۹۱-۹ :

۹۴۰

 -۷۷۹ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻱ ﺩﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﺍﺣﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۲۳۶-۷-۷ :
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺠﻮار
۹۵۳

 -۷۷۵ﺷﺬﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ.
ﻧﺎﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻋﻆ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ۱۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۴۸۷-۲ :

 -۷۸۰ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﻲ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﺮﻓﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ  -.ﺷﻬﺮﺭﻱ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻬﺮ ﺭﻱ(.
  ۱۴۲ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۲۷۹۱-۱ :

ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي اورال ـ آﻟﺘﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ...

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
۹۵۵/۰۰۴

۸۹۴

 -۷۷۶ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﻮﻝﻫﺎ.
ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻟﻲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴـﻴﻦ ﺷـﺮﻗﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺯﻫـﺮﺍ ﺍﺳـﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻧﺠﻮﺍﻱ ﺩﻝ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۰۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۲۰-۴۱-۶ :
راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۰۷

 -۷۷۷ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﻜﺮﺕ ﺩﺍﻧﺶ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۲۹۲-۲-۶ :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺳﻴﺎ
۹۱۵

 -۷۷۸ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺁﻟﻔﻮﻧﺲ ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺧﻮﺍﺟـﻪﻧـﻮﺭﻱ؛ ﻣﺼـﺤﺢ :ﻫﻮﻣـﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟـﻪﻧـﻮﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۷۷۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۳۱-۴۲۶-۲ :

 -۷۸۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻱﺷﺎﺩﻣﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻮﺭﻱﺷـﺎﺩﻣﻬﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻬﻜﺎﻣـﻪ۳۲۰ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۷-۶۲-۶ :

 -۷۸۲ﻣﻦ ﻃﻬﺮﺍﻥ ...ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺁﺫﺭﺷﺐ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ۲۰۰ - .ﺹ.
 ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۸-۱۰۳-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ دوره اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
۹۵۵/۰۱

 -۷۸۳ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ.
ﺣﺴﻦ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ،ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻗﺒـﺎﻝﺁﺷـﺘﻴﺎﻧﻲ  -.ﻗـﺰﻭﻳﻦ :ﺁﺯﺭﻣﻴـﺪﺧﺖ ۹۶۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۱-۲۲-۶ :
ﺻﻔﺎرﻳﺎن ،ﻋﻠﻮﻳﺎن ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﺟﻴﺎن
۹۵۵/۰۴۶

 -۷۸۴ﺯﻳﺪﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺭﺣﻤﺘـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸـﻜﺪﻩ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳـﻼﻡ ۲۹۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۸-۰۰-۵ :
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ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن351 - 582 ،ق.م

ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۰۷۲۵-۴ :

۹۵۵/۰۵۱

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1357 ،

 -۷۸۵ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ  :۱ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ )ﻛﺪ  - S3ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ(.
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻓﻴﻀﻲ  -.ﻛﺮﺝ :ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ۱۱۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۲-۰۰۱-۸ :
ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن 429 - 590ق.م

۹۵۵/۰۸۳

 -۷۹۰ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺎﻃﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳـﺒﺰ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘـﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۴-۴ :

۹۵۵/۰۵۲

 -۷۸۶ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ :ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎﻡ.
ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ۵۲۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۸۷-۷ :
ﺻﻔﻮﻳﺎن907 - 1148 ،
۹۵۵/۰۷۱

 -۷۸۷ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻨﮓﻫﺎ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﻔﻮﻳﻪ )۱۷۲۱
 .(۱۷۳۸ﺍﺭﻭﺍﻧﺘﺴﻲ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺟﻮﺭﺝ .ﺁ ﺑﻮﺭﻧﻮﺗﻴﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻭﺭﺟـﻲﻧﻴـﻚﺁﺑـﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﻼﻡ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۸-۰۲-۹ :
ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن1193 - 1344 ،

 -۷۹۱ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ.
ﻣﻬﺪﻱ ﻓﺎﻃﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۵۶-۰۳-۱ :

 -۷۹۲ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻱ ﺩﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﺍﺣﺪﻱ  -.ﻗﻢ :ﻳﻴﻼﻕ ﺳﺒﺰ ۲۴ - .ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۵۴۰-۱-۳ :
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان1358 - ،
۹۵۵/۰۸۴

 -۷۹۳ﺍﺯ ﺣﻠﺒﭽﻪ ﺗﺎ ﺷﻠﻤﭽﻪ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﺧﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳـﻨﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۳۹-۴۹-۷ :

۹۵۵/۰۷۴

 -۷۸۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ :ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ ﺗـﺎ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ؛ ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺟﺮﺑﺰﻩﺩﺍﺭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻴﻠﮕـﻮﻥ ۷۹۲ - .ﺹ.
 ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۷۳-۱-۱ :

 -۷۹۴ﺍﺯ ﻫﺎﺷــﻤﻲ ﺗــﺎ ﺭﻭﺣــﺎﻧﻲ :ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧــﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺗــﻮ ﻧﻈﺮﻳــﻪ
ﺳﺎﺯﻩﺍﻧﮕﺎﺭﻱ.
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮﻱﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻲﺳﻴﻒﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺮﻳﻢ ﺑـﺎﻫﻮﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺗﻴﺴﺎ ۳۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۱۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۲-۴۲-۴ :

ﭘﻬﻠﻮي1304 - 1357 ،
۹۵۵/۰۸۲

 ۱۰۰ -۷۸۹ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎﺯ :ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪﻫـﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗـﺎﻱ  ۲۸ﻣـﺮﺩﺍﺩ ۱۳۳۲
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻪ ﻭﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻪﻭﺭﻱ ۳۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۲۱۰۰۰۰ - .

 -۷۹۵ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻗﺮﺁﻧﻴﻪ ﻟﻼﻣﺎﻡﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺗﻤﺮ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﻪ ﻟﻼﻣﺎﻡﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ.
ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۵۶۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺳﻠﻔﻮﻥ(.
 ۲۴۵۰۰۰ -ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۹۲-۵

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻬﺮان
۹۵۵/۱۲۲

 -۷۹۶ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪ ۱۳۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۷۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۲-۳۳-۷ :

 -۸۰۲ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۶۴ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۶-۹۷-۸ :

 -۷۹۷ﺑﻴﺎﺋﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ.
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺒﺎ ۳۲ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۴۸-۳۳-۹ :

 -۸۰۳ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۳-۰۰-۰ :

 -۷۹۸ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻣﺴــﻜﻮﺕ :ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻧﻔﺠــﺎﺭ  ۸ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ  ۱۳۶۰ﺩﺭ
ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮﻱ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺭﻭﺯﻱ ﻃﻠـﺐ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬـﺪﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘـﻼﺏ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ۷۴۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۶۵۴-۶ :

 -۸۰۴ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺑﺎﻍ ﻓﻴﺾ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۶-۹۸-۵ :

 -۷۹۹ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺩﺍﻭﺩﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﻗﻢ :ﻣﺠﺪ ﺍﺳﻼﻡ ۳۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۲۶-۴-۷ :

 -۸۰۰ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺮﻩ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺭﺿﺎ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ،ﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺠـﺪ ﺍﺳـﻼﻡ ۲۷۲ - .ﺹ- .
ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۴۶-۰-۹ :

 -۸۰۱ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻳﻲ(.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﻳـﺎ ﻭﻟﻨـﺖ  -.ﻗـﻢ :ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ )ﺹ( ۸۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ ۳۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۹-۶ :

 -۸۰۵ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺑﻴﻤﻪ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۷۶-۹۹-۲ :

 -۸۰۶ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﭘﻮﻧﻚ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۸۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۳-۰۴-۸ :

 -۸۰۷ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺟﻨﺖﺁﺑﺎﺩ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۸۰ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۳-۰۱-۷ :

 -۸۰۸ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺷﻬﺮﺍﻥ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
 ۸۰ -ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۳-۰۵-۵

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
۹۵۵/۶۳

 -۸۰۹ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﺷﻬﺮ ﺯﻳﺒﺎ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۷۲ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۳-۰۶-۲ :

 ۸ -۸۱۴ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ.
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﻌﺘﻀﺪﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﺸـﺮ ﻧﻴﻜـﺎ ۷۶ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۹۱-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻴﺮﻓﺖ

 -۸۱۰ﻣﺤﻠﻪﻱ ﻣﺎ :ﻛﻦ :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺗﺪﻭﻳﻦ :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺷـﺐ.
  ۸۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۸۳-۰۲-۴ :

 ۸ -۸۱۱ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﻌﺘﻀﺪﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﺸـﺮ ﻧﻴﻜـﺎ ۶۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۵۹-۲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻢ
۹۵۵/۱۲۸

 -۸۱۲ﻗﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﻳﻪ "ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ".
ﻧﺮﮔﺲ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۲۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۷۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰۱-۹۲-۱ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن
۹۵۵/۴۲

 -۸۱۳ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺪﻩ ﺍﺧﻴﺮ.
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﻴﺮﺕ ﺳﺠﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﻮﺫﻥﺯﺍﺩﻩﻛﻠﻮﺭ ،ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻏﻼﻣﻲ ،ﺍﻳﺮﺝ
ﻣﺸﻌﻮﻑ ،ﭘﻪﮔﺎﺩ ﻣﻬﺮﺑﺨﺶ ،ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺁﺭﻳﺎﻓﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ۷۸۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۳-۰۶-۹ :

۹۵۵/۷۲۴

 -۸۱۵ﺟﻴﺮﻓــﺖ؛ ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸــﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ :ﻧﮕــﺎﻫﻲ ﺑــﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺣﻤﻴﺪﻩ ﭼﻮﺑﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ- .
 ۲۲۸ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۵۳-۰۱-۴ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻔﻬﺎن
۹۵۵/۹۳۲

 ۸ -۸۱۶ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﻌﺘﻀﺪﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺘـﺎﺏ ﻧﺸـﺮ ﻧﻴﻜـﺎ ۶۸ - .ﺹ- .
ﺟﻴﺒﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۶-۸۷-۵ :
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ(
۹۵۶

 -۸۱۷ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻭﻝ.
ﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺍﺳـﻼﻣﻲ- .
 ۵۷۶ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۷۸-۸ :
آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي
۹۵۸

 -۸۱۸ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﻔﻘﺎﺯ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩﺷﺎﻧﻪﭼﻲ  -.ﻗﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻭ ﻧﺸـﺮ ﺍﻟﻤﺼـﻄﻔﻲ
)ﺹ( ۴۵۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۷۶-۵ :
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 -۸۱۹ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ )ﺟﻠﺪ  ۱ﻭ .(۲
ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﻓﺎﻥ- .
 ۹۵۲ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۷۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۸۴۸-۷-۰ :

 -۸۲۵ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ  ۱ﺗﺎ .(۷
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀـﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﻬـﺪﻱ ﺣﺠـﻮﺍﻧﻲ ،ﺷـﻬﺮﺍﻡ
ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬﺮﻭﺵ ﻃﻬـﻮﺭﻱ ،ﻋﻠـﻲ ﺩﺍﻧـﺶ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۹۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(۴۰۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۱۷-۸ :

آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
۹۶۸

 -۸۲۰ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ :ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ.
ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﮕﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺪﻱ ،ﻧﮕﺎﺭ ﻧﺎﺩﻭﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻣﻴـﺮ ﻗﺎﺻـﺮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺗﺎﺯﻩ ۱۸۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۱۹۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۸۹-۵-۲ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
۰۰۵

 -۸۲۱ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ .Excel
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺟﻼﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻟﺐﺑﻴﺪﺧﺘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۷۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۷۸۱-۳ :
داﻳﺮهاﻟﻤﻌﺎرﻓﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ
۰۳۰

 -۸۲۲ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ .(۲۵-۲۱
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۹۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۷۹۷-۲ :
 -۸۲۳ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ .(۲۶-۳۰
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻓﺮﺯﺍﻧـﻪ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸﻪ  ۹۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(.
  ۴۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۷۹۸-۹ :
 -۸۲۴ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ  ۱۵ﺗﺎ .(۲۰
ﺟﻤﻌﻲﺍﺯﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀـﺎﻳﻲﻣﺤﻤـﺪﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻋﻠـﻲ ﺩﺍﻧـﺶ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ  ۹۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ
ﺳﻮﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۲۷۱-۷ :

 -۸۲۶ﭼﺮﺍ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺟﻠﺪﻫﺎﻱ  ۸ﺗﺎ .(۱۴
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﻬـﺮﻭﺵ
ﻃﻬﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۹۲۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠـﺪ ( ﺟﻠـﺪ ﺩﻭﻡ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۴۰۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۱۴۵-۱ :
 -۸۲۷ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ :ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
ﺟﻜﻲ ﮔﻒ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟﺐﺯﺍﺩﻩ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۲۰-۴ :
 -۸۲۸ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ.
ﺍﻣﻴﻠﻲ ﺑﻮﻣﻮﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﺿﺮﻏﺎﻣﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ- .
 ۱۲۴ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۳۸-۹ :
 -۸۲۹ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ.
ﺑﻨﻮﺍ ﺩﻻﻻﻧﺪﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﻭﻳﺎ ﺧـﻮﺋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺗﺮﺍﻧـﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤـﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺍﻟﻮﻧـﺪﻱ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛﻠﻤﺎﻥ ﺩﻭﻭ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘﺎﺏ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۸۳۷-۲ :
ﻫﻮش ،ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
۱۵۳

 -۸۳۰ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻫﻮﺵ :ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۰۰۹-۸ :
 -۸۳۱ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻫﻮﺵ :ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻠﻢ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۰۰۹-۸ :
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 -۸۳۲ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ :ﻫﻮﺵ ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ :ﻫﻮﺵ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻦ ﺍﺳﻼﻣﻲﺭﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺗﻴﺰﻫﻮﺷـﺎﻥ ﺑﺮﺗـﺮ ۴۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۱۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۱-۲۳-۶ :

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۱-۵ :

اﺳﻼم
۲۹۷

 -۸۳۳ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۵۶ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۳۲-۸ :

 -۸۴۰ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺼﻮﺭ ).(۲
ﺯﻫﺮﻩ ﺭﻧﺠﺒﺮﻣﻨﺠﻴﻠﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺫﻛـﺮ ﻣﺒـﻴﻦ ۱۶ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۳-۰۲-۶ :

 -۸۳۴ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۵۶ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﺎﺩﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۳۳-۵ :

 -۸۴۱ﺍﻣﺎﻡ ﻛﺎﻇﻢ )ﻉ( :ﭘﺪﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﺱ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۲۵۳-۲ :

 -۸۳۵ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۸ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼـﺖ ﻭ ﻧﻬـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۳۲-۸ :

 -۸۴۲ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﺱ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۲۵۷-۰ :

 -۸۳۶ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۵۶ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼـﺖ ﻭ ﻧﻬـﻢ ۵۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۸۲۳-۳۳-۵ :

 -۸۴۳ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ۴۰ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ
ﺧﺪﺍ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱﺍﺑﻬﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺴﺘﺎﻥ  -.ﻗﻢ :ﺟﻤﺎﻝ ۱۴۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۶۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۵۴-۸۳-۷ :

 -۸۳۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻓﺮﻭﻉ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻭﺟـﺎﻗﻲﺳـﺎﺭﺟﻠﻮ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻳﻮﺳـﻒ ﺍﻭﺟـﺎﻗﻲﺳـﺎﺭﺟﻠﻮ ۱۸۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۷۷۷-۷ :
 -۸۳۸ﺁﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻤﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ- .
 ۴۰ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۹۵۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺼـﺖ
ﻭ ﻳﻜﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۰۸-۲۲-۲ :
 -۸۳۹ﺁﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﻚﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ.

 -۸۴۴ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۸۴۵ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
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ﻫﻔﺘﻢ  ۲۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۸۴۶ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ
ﻫﺸﺘﻢ  ۴۹۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۸۴۷ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ
 ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۸۴۸ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﻳﻜﺼـﺪ ﻭ ﺳـﻲ ﺍﻡ /
 ۱۹۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :
 -۸۴۹ﺭﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎﻥ :ﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲﻓﺮﺟﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻪ ﺳﺘﻮﺩﻩ ،ﻏﻼﻡﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﺷﻮﺭﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﺳﻴﺪﺻﻼﺣﻲ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﻴﻞ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺑﺮﻱ ،ﻟﻴﺪﺍ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ،ﻣﻬﺪﻳـﻪ
ﺻﻔﺎﻳﻲﻧﻴﺎ ،ﺍﻳﻠﮕﺎﺭ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺫﺍﻛﺮﻱﻳﻮﻧﺴﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ /
 ۴۴۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۷۰-۷ :

 -۸۵۰ﺷﺎﻩ ﭼﺮﺍﻍ :ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﺱ(.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۲۶۸-۶ :
 -۸۵۱ﻏﻨﭽﻪﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭ :ﻃﺮﺡ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ  ۵ﺗﺎ  ۷ﺳـﺎﻝ ﺑـﺎ ﻗـﺮﺁﻥ ﻛـﺮﻳﻢ ،ﺁﺩﺍﺏ

ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺷﻌﺮ ،ﺣﺪﻳﺚ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻬﺪﻱ ﻧﺎﺩﻱ ،ﺳﻴﺪﺣﻴﺪﺭ ﺷﺎﻫﺰﻳﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱ  -.ﻗـﻢ:
ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ۲۴ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۸۵۰۸-۶۸-۲ :
 -۸۵۲ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮﺍﻩ ،ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻛﺴﻮﺗﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ ﻛﻼﺗـﻪﺳـﻴﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻓﺎﺿﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۴-۹ :
 -۸۵۳ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮﺍﻩ ،ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻛﺴﻮﺗﻲ ،ﻣﻨﺼـﻮﺭﻩ ﻛﻼﺗـﻪﺳـﻴﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻓﺎﺿﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۶۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۴-۹ :
 -۸۵۴ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﻴﻼﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲﻛﺴﻮﺗﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻛﻼﺗﻪﺳﻴﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺑﻨﻔﺸـﻪ
ﻓﺎﺿﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۰۳-۲ :
 -۸۵۵ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﻴﻼﻧﻲ ،ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲﻛﺴﻮﺗﻲ ،ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻛﻼﺗﻪﺳﻴﻔﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﺑﻨﻔﺸـﻪ
ﻓﺎﺿﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۰۳-۲ :

 -۸۵۶ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ.
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﻩ :ﺍﻛﺮﻡ ﻋﺰﺗﻲﻧﺎﺩﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﻳﻢﺳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺪﺁﻗﺎﻣﺪﻧﻲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ:
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۸۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۳۴-۷-۶ :
 -۸۵۷ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻨﺒﺮﺳﻮﺯ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒـﺪﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪﻫﺰﺍﻭﻩ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳـﺎﻭﻩ ،ﺷـﻬﺮﻩ ﺻـﺪﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺍﺣﺪﻱﻧﺴﺐ ،ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴـﺎﻥ ،ﻛﻠﺜـﻮﻡ ﭼﻴـﺪﮔﺮﻱ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ،
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
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)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۶-۰ :

ﺷﺎﺑﮏ:

 -۸۵۸ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻨﺒﺮﺳﻮﺯ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒـﺪﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪ ﻫﺰﺍﻭﻩ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳـﺎﻭﻩ ،ﺷـﻬﺮﻩ ﺻـﺪﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺍﺣﺪﻱﻧﺴﺐ ،ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴـﺎﻥ ،ﻛﻠﺜـﻮﻡ ﭼﻴـﺪﮔﺮﻱ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ،
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﺍﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۶-۰ :

۳۰۱

۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۶-۰
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۸۵۹ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻨﺒﺮﺳﻮﺯ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒـﺪﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪﻫﺰﺍﻭﻩ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳـﺎﻭﻩ ،ﺷـﻬﺮﻩ ﺻـﺪﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺍﺣﺪﻱﻧﺴﺐ ،ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴـﺎﻥ ،ﻛﻠﺜـﻮﻡ ﭼﻴـﺪﮔﺮﻱ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ،
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۶-۰ :
 -۸۶۰ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻨﺒﺮﺳﻮﺯ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒـﺪﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪ ﻫﺰﺍﻭﻩ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳـﺎﻭﻩ ،ﺷـﻬﺮﻩ ﺻـﺪﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺍﺣﺪﻱﻧﺴﺐ ،ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴـﺎﻥ ،ﻛﻠﺜـﻮﻡ ﭼﻴـﺪﮔﺮﻱ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ،
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۱۹۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۶-۰ :
 -۸۶۱ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻨﺒﺮﺳﻮﺯ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒـﺪﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪﻫﺰﺍﻭﻩ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳـﺎﻭﻩ ،ﺷـﻬﺮﻩ ﺻـﺪﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺍﺣﺪﻱﻧﺴﺐ ،ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴـﺎﻥ ،ﻛﻠﺜـﻮﻡ ﭼﻴـﺪﮔﺮﻱ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ،
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۶-۰ :
 -۸۶۲ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻱ ﺧﺪﺍ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻨﺒﺮﺳﻮﺯ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺪﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻋﺒـﺪﺍﷲﺯﺍﺩﻩ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪ ﻫﺰﺍﻭﻩ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺳـﺎﻭﻩ ،ﺷـﻬﺮﻩ ﺻـﺪﺭﻱ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﺍﺣﺪﻱﻧﺴﺐ ،ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻱ ،ﺍﻡﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴـﺎﻥ ،ﻛﻠﺜـﻮﻡ ﭼﻴـﺪﮔﺮﻱ ،ﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻭﻓـﺎﺩﺍﺭ،
ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

 -۸۶۳ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۸-۷ :
 -۸۶۴ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤـﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۸۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۸-۷ :
 -۸۶۵ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ۵۰ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۸۵-۱ :
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
۳۶۳

 -۸۶۶ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻄﺮ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺸـﺮﻑ ﺁﺯﺍﺩﺗﻬﺮﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۵۶-۶ :
 -۸۶۷ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ،ﻳـﺪﺍﷲ
ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﺭﻧـﺞﺁﻭﺭ ،ﮊﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﺩﻫﻘـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰﻗـﺎﻩ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺷﻔﻴﻌﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻩﺧﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﻧﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺒﻠﻪﺳﺮﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲ،
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ- .
 ۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۳-۹ :
 -۸۶۸ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ،ﻳـﺪﺍﷲ
ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﺭﻧـﺞﺁﻭﺭ ،ﮊﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﺩﻫﻘـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰﻗـﺎﻩ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺷﻔﻴﻌﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻩﺧﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﻧﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺒﻠﻪﺳﺮﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲ،
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ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ- .
 ۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۳-۹ :

 ۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۱۸۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۳-۹ :
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ

 -۸۶۹ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ،ﻳـﺪﺍﷲ
ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﺭﻧـﺞﺁﻭﺭ ،ﮊﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﺩﻫﻘـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰﻗـﺎﻩ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺷﻔﻴﻌﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻩﺧﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﻧﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺒﻠﻪﺳﺮﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲ،
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ- .
 ۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۶۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۳-۹ :
 -۸۷۰ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ،ﻳـﺪﺍﷲ
ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﺭﻧـﺞﺁﻭﺭ ،ﮊﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﺩﻫﻘـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰﻗـﺎﻩ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺷﻔﻴﻌﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻩﺧﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﻧﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺒﻠﻪﺳﺮﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲ،
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ- .
 ۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۳-۹ :
 -۸۷۱ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ،ﻳـﺪﺍﷲ
ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﺭﻧـﺞﺁﻭﺭ ،ﮊﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﺩﻫﻘـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰﻗـﺎﻩ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺷﻔﻴﻌﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻩﺧﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﻧﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺒﻠﻪﺳﺮﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲ،
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ- .
 ۲۸ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۳-۹ :
 -۸۷۲ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪﺧﺴﺮﻭﻱ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷـﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﭘـﺮﻭﻳﻦ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻴـﺪﺭﻱ ،ﻳـﺪﺍﷲ
ﻛﺮﻣﻲ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﮕـﺎﺭ ﺭﻧـﺞﺁﻭﺭ ،ﮊﺍﻟـﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ ،ﻛـﺎﻇﻢ ﺩﻫﻘـﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
ﺩﺳﺖﺁﻭﻳﺰ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰﻗـﺎﻩ ،ﺯﻫـﺮﺍ ﺷـﻴﺨﻲ ،ﺑﻬﻤـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮﺭ ،ﺳﻴﺪﺣﺴـﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ،
ﺳﻴﺪﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦﭘﻮﺭ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺎﺋﻤﻲ ،ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺷﻔﻴﻌﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﻩﺧﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﻧﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺭﺳﺘﻤﻲ ،ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺒﻠﻪﺳﺮﻫﺎ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺷـﻔﻴﻌﻲ،
ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ- .

۳۷۲

 ۱۵ -۸۷۳ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﺩﻙ :ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩ.
ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻗﻠﻌﻪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻧﻴﻨﺎ ﻭﺣﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ۶۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۲۰-۵ :
 ۱۵ -۸۷۴ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﺩﻙ :ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱﻗﻠﻌﻪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻒﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ۶۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۱۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻴﺰﺩﻫﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۲۱-۳ :
 ۱۵ -۸۷۵ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﺩﻙ :ﺍﻋﺪﺍﺩ ،ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺨﻔﻲ.
ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱﻗﻠﻌﻪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻒﺁﺑﺎﺩﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ۶۰ - .ﺹ- .
)ﺩﺭ۱۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﺩﻫﻢ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۱۶-۷ :
 ۱۵ -۸۷۶ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﺩﻙ :ﻣﺨﺎﻟﻒﻫﺎ :ﺭﻧﮓ ﺑﺰﻥ ،ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻛﻦ ،ﻭ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴـﺮ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ
ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻱ.
ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻗﻠﻌﻪ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﻃﺮﺍﺡ :ﻧﻴﻨﺎ ﻭﺣﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ۶۰ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۵ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۱۱-۶ :

 -۸۷۷ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴـﺘﺎﻧﻲﻫـﺎ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻃـﺮﺡ ﻣﻠـﻲ
ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۳۶ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۵۴۵-۲ :

 -۸۷۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴـﺘﺎﻧﻲﻫـﺎ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻃـﺮﺡ ﻣﻠـﻲ
ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۳۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۵۴۲-۱

 -۸۷۹ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴـﺘﺎﻧﻲﻫـﺎ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻃـﺮﺡ ﻣﻠـﻲ
ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۳۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۵۴۳-۸ :

 -۸۸۰ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴـﺘﺎﻧﻲﻫـﺎ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻃـﺮﺡ ﻣﻠـﻲ
ﺯﻳﺒﺎﻧﻮﻳﺴﻲ.
ﺭﺿﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ؛ ﻋﻜﺎﺱ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱﺑﻨﻔﺸﻪ ۳۶ - .ﺹ- .
ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۵۱-۵۴۴-۵ :
 -۸۸۱ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺑﺎﻫﻤﻜﺎﺭﻱ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺸﺮﻑﺁﺯﺍﺩﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ۲۴ - .
ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۵۹-۰ :
 -۸۸۲ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﻛﻮﺩﻙ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۲۹-۵ :

 -۸۸۳ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﺪﺭﺳﻪ.
ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻳـﺰﺯﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۱۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۳۵-۶ :
 -۸۸۴ﺣﻮﺍﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻀﺎﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۰۱۰-۶ :
 -۸۸۵ﺣﻮﺍﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.

ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۰۰۹-۰

 -۸۸۶ﺣﻮﺍﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ.
ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻـﺮﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﺸـﺮ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱ
ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۱۲ﺟﻠﺪ ( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۰۰۷-۶ :
 -۸۸۷ﺩﺭﺱﺁﺯﻣﻮﻥ ) (۱ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۶۰-۵ :
 -۸۸۸ﺩﺭﺱﺁﺯﻣﻮﻥ ) (۱ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۶۰-۵ :
 -۸۸۹ﺩﺭﺱﺁﺯﻣﻮﻥ ) (۱ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۱۶۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۶۰-۵ :
 -۸۹۰ﺩﺭﺱﺁﺯﻣﻮﻥ ) (۱ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۱۲۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(۹۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۵۸-۲ :

 -۸۹۱ﺯﺑﺎﻥﺁﻣﻮﺯﻱ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻗﻠﻌﻪﻗﻮﻧﺪ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻧﻘﻲﻧﮋﺍﺩﻳﺎﻥ ،ﻋﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﻎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛـﻼﻍ ﺳـﭙﻴﺪ- .
 ۵۶ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۰۰-۶۲-۸ :
 -۸۹۲ﻃﺒﻴﻌﺖ :ﻭﻳﮋﻩﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺧﺮﺩﻭﺭ ،ﻛﺒﺮﺍ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻧﻴـﻚﭘـﺮﻭﺭ ،ﻛﺒـﺮﻱ
ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺯﻳﻦ ،ﺑﻬﻨﺎﺯ ﻣﻌﺰﺯ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺭﺍﻣﻨﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻣﻲ ،ﺁﺳﻴﻨﻪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ ،ﺳـﻤﻴﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭽﻲ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻱ ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﺎﺭﻳﺎﻥ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﭘـﺎﻛﺰﺍﺩ ،ﻃـﺎﻫﺮﻩ ﺩﺭﺧـﻮﺍﻩ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ
ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﻮﻧﺎ ﻗﺸﻼﻗﻲ ،ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﺍﻓﺰﻭﻥ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧـﻲﻓﺮﺟـﺎﺩ؛
ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻓﺮﻳﻨﺎﻝ ﻓﺎﺿﻞ ﺯﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻫﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۹۴-۳ :
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 -۸۹۳ﻓﻜﺮﻛﻦ ،ﭘﻴﺪﺍﻛﻦ :ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻛﻮﺩﻙ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۳۴-۰ :
 -۸۹۴ﻓﻜﺮ ﻛﻦ ،ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻦ :ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺩﻗﺖ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۴۳۵-۷ :
 -۸۹۵ﻓﻜﺮﻛﻦ ،ﭘﻴﺪﺍﻛﻦ :ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ.
ﺑﻪﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺫﻛﺮ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻗﺎﺻﺪﻙ ۲۴ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۳ﺟﻠﺪ
( ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۳۷۵-۶ :

 -۸۹۶ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ) - .ﺩﺭ۲ﺟﻠـﺪ ( ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :

 -۸۹۷ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺩﻳﻨﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﺎﺝﻓﺘﺤﻌﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎﺭ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻥ ۱۳۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۱۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۳۶-۱۳-۱ :
 -۸۹۸ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :
 -۸۹۹ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻣﺰﺭﻋﺘﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺳﻮﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :

 -۹۰۰ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :
 -۹۰۱ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :
 -۹۰۲ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :
 -۹۰۳ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :
 -۹۰۴ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﻛﺎﺭ ،ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻴﻨﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ ﻓﺮﻫـﺎﺩﻱﭘـﻮﺭ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎﺝ ۱۹۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۹۱۷-۴ :
 -۹۰۵ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻬﺪﻛﻮﺩﻙ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ؛ ﻧﻘﺎﺵ :ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺻﻔﺎﺋﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۴۸ - .ﺹ.
 ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۸۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۳۱-۸ :

 -۹۰۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔـﺎﺝ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
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 -۹۰۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
 -۹۰۸ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۲۴۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
 -۹۰۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔـﺎﺝ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠــﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳــﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬــﺎﺭﻡ ۱۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
 -۹۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
 -۹۱۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
 -۹۱۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺟﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﻧﺎ ﺍﺷﺮﻑﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓـﺪﺍﻳﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺗﻨـﺪﺭﻭ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻲ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﮔﺎﺝ ۲۴۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۵۸-۷۹۳-۴ :
 -۹۱۳ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭﻧﺪ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۷۷-۶ :

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
۳۹۸

 -۹۱۴ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ  ۲۸ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻟﻨﮓ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺁﺫﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﺘﻴﻦ ﭘﺪﺭﺍﻣﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﻨﻔﺸـﻪ  ۲۷۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۷-۸۳۱-۳ :
 -۹۱۵ﻣﺜﻞﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ :ﻗﺼﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﺍﺩ.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﺪﻭﺳﺖ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻬـﺮ ،ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺭﺟـﺐﺯﺍﺩﻩ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺩﺍﺑـﻪ
ﺧﺎﺋﻒ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻬﺘـﺎﺏ ۱۴۴ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۳۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۳-۷۷۹-۵ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۴

 -۹۱۶ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ )ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ(.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋـﺎﺭﻑ ﻛﺎﻣـﻞ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۵۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۲۳-۶۰-۱ :
" -۹۱۷ﺍﻣﻼﻱ ﺳﺒﺰ" ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻟﻔﺒـﺎ )ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺩﻳﮕـﺮ( ۸۸ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۱-۰۸۷-۶ :
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و واجﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
۴۲۱

 -۹۱۸ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻟﻔﺎﺑﺖ.
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﺑـﺎﻥ؛ ﻃـﺮﺍﺡ :ﺑﺎﺑـﻚ ﺳـﻤﻴﻌﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﺑﺎﻥ ۴۰ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۹۴-۴۷-۲ :
ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎر
۴۲۸

919-American get ready 1! Activity book.

 -. Felecity Hopkingsﺗﻬــﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤــﺎ ۶۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳــﺮﻱ )ﺷــﻮﻣﻴﺰ(۲۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۰-۱۹-۴۳۴۴۳۱-۲ :
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920-Family and friends 3: workbook.

 -. Naomi Simmonsﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۱۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.921-Grammar friends 4.

 -. Eileen Flanniganﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﻫﻨﻤﺎ ۸۰ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.922-Let's go: student book 1.

 -. Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, Carolyn Grahamﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺭﻫﻨﻤﺎ ۷۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
 -۹۲۳ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻲﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۲ﺟﻠﺪﻱ.
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺩﺯﻓﻮﻟﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺎﻫﺪﻩ
ﺳﻌﻴﺪﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗـﺪﻳﺎﻧﻲ  ،ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎﻱﺑﻨﻔﺸـﻪ ۲۸۸ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ(- .
 ۲۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۶-۰۵۱-۹ :
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ

 -۹۲۸ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﻠﻮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺍﺩﻭﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻡﺟﻮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻏﻼﻡﭘـﻮﺭ ،ﺍﻧﺴـﻴﻪ ﺍﺳـﺪﻳﺎﻥ،
ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲﻧﻴﻚ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺛﻘﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۰۹-۴ :
 -۹۲۹ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺍﺩﻭﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻡﺟﻮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻏﻼﻣﭙـﻮﺭ ،ﺍﻧﺴـﻴﻪ ﺍﺳـﺪﻳﺎﻥ،
ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۶۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۷۸-۰ :

 -۹۳۰ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ :ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺍﺷـﻌﺎﺭ ﺷـﺎﻋﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺯﻣـﻴﻦ ﻭ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ ﻭ ....
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺮﻣﻲ  -.ﻗﻢ :ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ۱۰۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۵۳-۴۸-۲ :

۵۰۷

 -۹۲۴ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻴﻚﻓﺎﻝﺁﺫﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻡﺟﻮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻏـﻼﻡﭘـﻮﺭ ،ﺍﻧﺴـﻴﻪ
ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۳-۲ :
 -۹۲۵ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻴﻚﻓﺎﻝﺁﺫﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻡﺟﻮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻏـﻼﻡﭘـﻮﺭ ،ﺍﻧﺴـﻴﻪ
ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۳-۲ :
 -۹۲۶ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻴﻚﻓﺎﻝﺁﺫﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻡﺟﻮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻏـﻼﻡﭘـﻮﺭ ،ﺍﻧﺴـﻴﻪ
ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲﻧﻴﻚ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜـﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۱۰۳-۲ :
 -۹۲۷ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﻋﻠﻮﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺍﺩﻭﺭ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺯﻫﺮﺍ ﺭﺯﻡﺟﻮ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ،ﻣﻴﻨﺎ ﻏﻼﻡﭘـﻮﺭ ،ﺍﻧﺴـﻴﻪ ﺍﺳـﺪﻳﺎﻥ،
ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲﻧﻴﻚ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺛﻘﻔﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۴۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۶۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۰۹-۴ :

رﻳﺎﺿﻴﺎت
۵۱۰

 -۹۳۱ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘـﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻣﻨﺸـﻮﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۲۵۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۸۷-۵ :
 -۹۳۲ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘـﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻣﻨﺸـﻮﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ۲۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۸۷-۵ :
 -۹۳۳ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘـﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻣﻨﺸـﻮﺭﻱ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﭼﻬـﺎﺭﻡ /
 ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۸۷-۵ :
 -۹۳۴ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺍﻧﺴﻴﻪ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺠﻴـﺪ ﻣﻨﺸـﻮﺭﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
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ﺷﺎﺑﮏ:

۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۱۸۰۷-۰
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ

 -۹۳۵ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺳﻤﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺸﻮﺭﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ /
 ۳۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۹۳-۶ :
 -۹۳۶ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ.
ﺳﻤﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺭﺿﻮﻱ ﻃﺎﻫﺮﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻧﺪﺍ ﺩﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺸﻮﺭﻱ
 -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻥ ۵۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺳـﻮﻡ /
 ۲۵۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۷-۲۰۹۳-۶ :
ﺣﺴﺎب

۵۹۱

 -۹۴۱ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﻳﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﻲ ۲۴ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۸۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۲۸-۸ :
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن
۵۹۵

 -۹۴۲ﺯﺷﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎ.
ﻧﻴﻚ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﻴﺘﺎ ﺣﺠﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺘـﻴﻦ ﭘـﺪﺭﺍﻣﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ
ﭘﻮﺭﺛﺎﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۳۷۶ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۱۸۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۴۳۹-۱ :

۵۱۳

.۳ ،۲ ،۱ -۹۳۷
ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﺻﻔﺎﺋﻲﺩﻳﺒﺎ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۴-۸۰-۶ :
ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮدي
۶۱۳

 -۹۴۳ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ.
ﻃﺮﺍﺡ :ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ؛ ﺑﺎﻫﻤﻜﺎﺭﻱ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺸﺮﻑ ﺁﺯﺍﺩﺗﻬﺮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ.
  ۲۴ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۵۹۴۳-۵۵-۸ :

۵۲۰

 -۹۳۸ﺟﻬﺎﻥ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ.
ﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺳﭙﺮﺟﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺮﺟﺎﻡ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۵-۹۹-۱ :
 -۹۳۹ﻛﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺳﻴﺒﻼ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﺑﻮﺩﻧﺎﺩﻧـﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ۳۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( ۶۵۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۲۵-۳۲-۸ :
ﺷﻴﻤﻲ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ
۵۴۰

 -۹۴۰ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.
ﻧﻴﻚ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻣﺘـﻴﻦ ﭘـﺪﺭﺍﻣﻲ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﭘﻮﺭﺛـﺎﻧﻲ -.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۴۲۸ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔـﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۴۰۷-۰ :

 -۹۴۴ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﭼﻤﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣـﻞﻓـﺮﺩ ،ﺷـﻜﺮﺍﷲ
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺒـﺎﺭﻛﻲ ،ﻟﻴـﺪﺍ ﺯﻧﮕﻴـﺎﻥ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻـﺒﺎﺡ ﺯﻧـﺪﻱ،
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﺳﻴﻤﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﻱﺻﻔﻮﻱ ،ﺳـﻨﺪﺱ ﺑﺰﻳـﺎﻥ ،ﻫﻤـﺎ ﺑﺎﺑﺎﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺣﺪﺍﺩﻓﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۷-۷ :
 -۹۴۵ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﭼﻤﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣـﻞﻓـﺮﺩ ،ﺷـﻜﺮﺍﷲ
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺒـﺎﺭﻛﻲ ،ﻟﻴـﺪﺍ ﺯﻧﮕﻴـﺎﻥ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻـﺒﺎﺡ ﺯﻧـﺪﻱ،
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﺳﻴﻤﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﻱﺻﻔﻮﻱ ،ﺳـﻨﺪﺱ ﺑﺰﻳـﺎﻥ ،ﻫﻤـﺎ ﺑﺎﺑﺎﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺣﺪﺍﺩﻓﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
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 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۷-۷ :
 -۹۴۶ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﭼﻤﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣـﻞﻓـﺮﺩ ،ﺷـﻜﺮﺍﷲ
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺒـﺎﺭﻛﻲ ،ﻟﻴـﺪﺍ ﺯﻧﮕﻴـﺎﻥ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻـﺒﺎﺡ ﺯﻧـﺪﻱ،
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﺳﻴﻤﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﻱﺻﻔﻮﻱ ،ﺳـﻨﺪﺱ ﺑﺰﻳـﺎﻥ ،ﻫﻤـﺎ ﺑﺎﺑﺎﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺣﺪﺍﺩﻓﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻮﻡ  ۱۳۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۷-۷ :
 -۹۴۷ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﭼﻤﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣـﻞﻓـﺮﺩ ،ﺷـﻜﺮﺍﷲ
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺒـﺎﺭﻛﻲ ،ﻟﻴـﺪﺍ ﺯﻧﮕﻴـﺎﻥ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻـﺒﺎﺡ ﺯﻧـﺪﻱ،
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﺳﻴﻤﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﻱﺻﻔﻮﻱ ،ﺳـﻨﺪﺱ ﺑﺰﻳـﺎﻥ ،ﻫﻤـﺎ ﺑﺎﺑﺎﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺣﺪﺍﺩﻓﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۱۹۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۷-۷ :
 -۹۴۸ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﭼﻤﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣـﻞﻓـﺮﺩ ،ﺷـﻜﺮﺍﷲ
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺒـﺎﺭﻛﻲ ،ﻟﻴـﺪﺍ ﺯﻧﮕﻴـﺎﻥ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻـﺒﺎﺡ ﺯﻧـﺪﻱ،
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﺳﻴﻤﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ،
ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﻱﺻﻔﻮﻱ ،ﺳـﻨﺪﺱ ﺑﺰﻳـﺎﻥ ،ﻫﻤـﺎ ﺑﺎﺑﺎﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺣﺪﺍﺩﻓﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ  ۲۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۷-۷ :
 -۹۴۹ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﻳﻮﺵ ﭼﻤﻜﻮﺭﻱ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻣـﻞﻓـﺮﺩ ،ﺷـﻜﺮﺍﷲ
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ،ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻛﺮﻣﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺮﺍ ﻣﺒـﺎﺭﻛﻲ ،ﻟﻴـﺪﺍ ﺯﻧﮕﻴـﺎﻥ ،ﻣﻨﻴـﺮﻩﺳـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺣﻤﺪﭘﻨﺎﻩ ،ﻋﻠﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﺎﻥ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻛﺒﺮﻱ ،ﺻـﺒﺎﺡ ﺯﻧـﺪﻱ،
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺴﺐ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻣﻮﺳـﻮﻱ ،ﺳﻴﻤﺎﺳـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌـﻴﻦﺯﺍﺩﻩ،

ﻃﻴﺒﻪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﻱﺻﻔﻮﻱ ،ﺳـﻨﺪﺱ ﺑﺰﻳـﺎﻥ ،ﻫﻤـﺎ ﺑﺎﺑﺎﺍﺣﻤـﺪﻱ ،ﺻـﺪﻳﻘﻪ
ﺣﺪﺍﺩﻓﺮ؛ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺒﻲﺍﷲ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﻋﻠـﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻨﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳـﻮﻧﺲ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۵۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺷﺸﻢ  ۱۲۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۷-۷ :
ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ
۷۵۰

 -۹۵۰ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ.
ﻋﻠﻲ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺸـﺮﻑ ﺁﺯﺍﺩﺗﻬﺮﺍﻧـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻧﺸـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ۲۴ - .ﺹ- .
ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۲۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ -۹۵۱.ﺷـﺎﺩﻱ ﺭﻧـﮓ:
ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺎﺭﻑ ﻛﺎﻣﻞ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۲۳-۵۸-۸ :
 -۹۵۲ﺷﺎﺩﻱ ﺭﻧﮓ  :۲ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺎﺭﻑ ﻛﺎﻣﻞ ۱۶ - .ﺹ - .ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺷﺸﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۲۳-۵۹-۵ :
 -۹۵۳ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺑﺘﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳﺎ ﺣﺪﺍﺩ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﺑﺪ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۶۶-۶۶-۰ :
 -۹۵۴ﻣﺪﻝ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﻧﮓ ﺭﻧﮓ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻋﺎﺭﻑ ﻛﺎﻣـﻞ ۳۲ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳـﺮﻱ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۲۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺪﻫﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۶۴-۹۴۸۵۸-۸-۰ :
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
۷۸۰

 -۹۵۵ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﻣﻮﺗﺴﺎﺭﺕ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟.
ﻳﻮﻧﺎﺯﻟﺪﻳﺲ ﻣﻜﺪﻭﻧﺎ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﻴﻜﻮ ﺯﺭﻓﺸﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻛـﺮﻱ
ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻭﺍﮊﻩ ۸۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۸۰-۷ :
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ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻨﻲ
۷۹۳

 -۹۵۶ﺁﺧﺮ ﺧﻂ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟.
ﺑﺖﺍﻝ ﺑﻠﺮ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺭﺍﻳﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺒﺎﻳـﻪ ۱۳۸ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۹۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۱۳-۵۷-۵ :
 -۹۵۷ﺷﻜﻞﻫﺎﻱ ﮔﻤﺸﺪﻩ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۴۵۰ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ.
ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺴـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺗـﺎﺏ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺒﺎﻳـﻪ ۴۴ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۶۱-۴۵-۳ :
 -۹۵۸ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﭘﻴﭻﺩﺭﭘﻴﭻ.
ﺁﻟﺒﺮﺷﺖ ﺗﺴﻴﭙﻔﻞ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﺮﺟﺲ ﺑﻬﺮﺍﻣـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺩﻳﺒﺎﻳـﻪ ۶۰ - .ﺹ - .ﺑﻴﺎﺿـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۲-۰۵۷-۱ :
ادﺑﻴﺎت زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
۸۹۹ - ۸۱۰

 -۹۵۹ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺷﻜﻤﻮ ﺧﺎﻧﻮﻡ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫـﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻮﺍﺩﻳـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۸-۲-۳ :

 -۹۶۰ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﺎﻧﻮﻡ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫـﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻮﺍﺩﻳـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۸-۱-۶ :

 -۹۶۱ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﻮﻝ ﺧﺎﻧﻮﻡ.
ﺭﺍﺟﺮ ﻫـﺎﺭﮔﺮﻳﻮﺯ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻧﺎﻫﻴـﺪ ﺟﻮﺍﺩﻳـﻪ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﺎﻧﻮﺷـﺖ ۳۴ - .ﺹ - .ﺟﻴﺒـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۰۸-۳-۰ :

 -۹۶۲ﻣﻦ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻗﻬﺮﻡ.
ﺍﻣﻠﻲ ﻛﻮﺗﻮﺭ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻓﺴﺮ ﺍﻓﺸﺎﺭﻱﻧﺎﺩﺭﻱ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ.
  ۷۲ﺹ - .ﭘﺎﻟﺘﻮﻳﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۴۹-۵ :

 -۹۶۳ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﻟﻮﻭﻳﻦ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒـﺮ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﻔﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۲-۲۲-۳ :
 -۹۶۴ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﻟﻮﻭﻳﻦ.
ﺁﺭ.ﺍﻝ .ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﻲﺍﻛﺒـﺮ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳـﺖ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻭﻳـﺪﺍ ۱۶۰ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۲-۲۲-۳ :

 -۹۶۵ﻫﻜﻠﺒﺮﻱ ﻓﻴﻦ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺗﻮﻳﻦ؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﻼﻍ ۳۶۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۲۰۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۱۸۸-۷-۹ :
 -۹۶۶ﻳﻮﻫﻮﻫﻮ!.
ﻣﺎﺭﺟﻮﺭﻱ ﻧﻴﻮﻣﻦ؛ ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺸـﻴﺪ ﻣﺠﺘﻬـﺪﺯﺍﺩﻩ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳـﺘﺎﺭ :ﻓﺮﻳﺒـﺎ ﻧﺒـﺎﺗﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ:
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۶۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ  ۱۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۷۷۴-۳ :
ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش و ﺑﻴﺎن ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ادﺑﻲ
۸۰۸

 -۹۶۷ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍﮔﻮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻼﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻨﭽـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۳-۸۴-۹ :

 -۹۶۸ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻻﻙﭘﺸﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻼﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻨﭽـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۳-۸۲-۵ :

 -۹۶۹ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻴﺮﺩﻭﺵ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻼﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻨﭽـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۳-۸۷-۰ :
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 -۹۷۰ﻏﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻃﻼ ﻣﻲﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻼﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻨﭽـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۳-۸۵-۶ :

 -۹۷۱ﻛﻼﻍ ﺗﺸﻨﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻼﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻏﻨﭽـﻪ ۱۶ - .ﺹ- .
ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۳-۸۱-۸ :
 -۹۷۲ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻗﺼﻪﮔﻮ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻜﻮﻳﻲ  -.ﺭﺷﺖ :ﺍﺭﻣﻐﺎﻥﮔﻴﻼﺭ ۸۰ - .ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۲۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ.
 ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۸۹-۶۵-۶ :
 -۹۷۳ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥﺯﺍﺩﻩ  -.ﻛﺮﺝ :ﺁﺑﺎﺭﻭﻥ ۴۴ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ- .
ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ  ۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۸۰۳-۵۲-۵ :
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱ﻓﺎ ۸

 -۹۷۴ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۳۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۸-۰۱۱-۴ :

 -۹۷۵ﺑﺪﻥ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﻮﺍ ﺿﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﮊ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۸-۰۹-۹ :

 -۹۷۶ﭼﺎﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ  ۹ﺳﺎﻟﻪ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺧﺪﺍﻳﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۷۶-۸ :

 -۹۷۷ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻣﻨﻴﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻲﻭﻧﺪ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۳۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۴۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۸۵۱-۴ :

 -۹۷۸ﺧﺎﻧﻪ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﻮﺍ ﺿﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﮊ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۸-۱۰-۵ :

 -۹۷۹ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻞ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۲۷۵-۴ :

 -۹۸۰ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ(.
  ۳۰۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۵۹-۱ :
 -۹۸۱ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﺘﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳﺎ ﺣـﺪﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﺑـﺪ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۶۶-۶۷-۷ :
 -۹۸۲ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺑﺘﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﻳﺎ ﺣـﺪﺍﺩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻫﻴﺮﺑـﺪ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭘﻨﺠﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۶۶-۶۸-۴ :
 ۱۲۵ -۹۸۳ﻳﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺟﻤﺎﻝ ۱۲ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۴۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻧﻬﻢ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۲-۱۳۳-۸ :

 -۹۸۴ﻗﺼﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺒﺎﺩ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﻱﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﺎﺭﻩ ﭘﻬﻠـﻮﺍﻧﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫﻨـﺮﻱ
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ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺮ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۱۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۸-۸۱۷-۲ :
 -۹۸۵ﻗﻞ ﻭ ﻗﻞ ﻭ ﻗﻞ ،ﻗﻠﻘﻠﻲ.
ﺷﻜﻮﻩ ﻗﺎﺳﻢﻧﻴﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻛﺮﺍﺳـﻠﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۶۰۵-۰ :

 -۹۸۶ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺩﻋﺎ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸـﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۱۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۲۵۶-۳ :

 -۹۸۷ﻟﺒﺎﺱ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ.
ﺷﺎﻋﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳﻮﻱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﻮﺍ ﺿﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﮊ.
  ۱۲ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۵۸-۱۱-۲ :
 -۹۸۸ﻣﺶ ﺣﺴﻦ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﺕ ﻣﻴﮕﻪ )ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺯﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺯﻧـﺪﮔﻲ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ(.
ﺷﺎﻋﺮ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻋـﺎﺭﻑ ﻛﺎﻣـﻞ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(- .
 ۳۵۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﭼﻬﺎﺭﻡ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۲۳-۶۱-۸ :
داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳ﻓﺎ ۸

 -۹۸۹ﺁﺷﻴﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﻩ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﭘﺎﺭﺳﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻭﺟﺎ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۲۴ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۶۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۷۲-۶ :

 -۹۹۰ﺑﺎﻍ ﺍﻳﻤﺎﻥ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻟـﻴﻼ ﺑﺎﺑﺎﺧـﺎﻧﻲ  -.ﻗـﻢ :ﺑﻬـﺎﺭ ﺩﻝﻫـﺎ ۲۸ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ
)ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۷-۵۱-۴ :

 -۹۹۱ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ.
ﺳﻮﺳﻦ ﻃﺎﻗﺪﻳﺲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺻﻔﺎﺋﻲﻧﻴﺎ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۲۳۸-۷ :

 -۹۹۲ﺩﺍﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﻣﻲﺗﺮﺳﻴﺪ.
ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺩﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ۱۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۱۵۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۲۸۵-۳ :
 -۹۹۳ﺩﺧﺘﺮﻙ ﻣﻮ ﻓﺮﻓﺮﻱ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺭﺍﺳﺘﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻮﺩﺑﻴﺎﻥ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۶۴۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۷۰-۲ :

 -۹۹۴ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺷﺖ ،ﺩﺭﺧﺖ ﺯﻳﺒﺎ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﺍﻧﻪ ﺟﻨﺪﻗﻲ  -.ﻗﻢ :ﺯﺍﺋﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ۱۲ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۱۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۳۲۱-۸ :

 -۹۹۵ﺭﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺮﻣﺸﻘﻲ ،ﻋﺬﺭﺍ ﺣﻮﺯﺩﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺭﻓﻌﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲﺳﻲﺳﺨﺖ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﻜﻪ.
  ۱۸۸ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۱۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۱۶-۳۳-۰ :

 -۹۹۶ﺳﺎﺭﺍﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ.
ﺁﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺗﻴﻤﻮﺭﻳﺎﻥ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﻪﺷـﻨﺎﺱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜـﺮﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۳۲ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳـﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ ﺍﻭﻝ /
 ۵۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۰۱-۰۰۶۳-۶ :
 -۹۹۷ﺷﺐ ﻭ ﺟﻐﺪ ﻧﻘﺎﺵ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲﭘﺎﺭﺳﺎ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺷـﻔﻘﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺻـﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۱۶ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۴۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ
 ۶۴۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۷۷۱-۹ :
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 -۹۹۸ﻗﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ :ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ.
ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ :ﻧﺎﺻﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﮔﻴﺘﺎ ﮔﺮﻛﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻫﻨﮕﺎﻣـﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ؛ ﺗﺼـﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﻌﻴﺪ
ﺭﺿﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻣﻮﺭ ،ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻲﺯﺍﺩﻩ ،ﮔﻞﻣﺤﻤﺪ ﺧـﺪﺍﻭﺭﺩﻱ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴـﺪﺍﻳﺶ- .
 ۴۲۰ﺹ - .ﻭﺯﻳﺮﻱ )ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ( ۲۲۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۹-۴۶۱-۲ :

 -۹۹۹ﮔﻮﺍﻧﺠﻲ ﻭ  ۳۶۰ﺩﺭﺟﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ.
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ؛ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ :ﻋﺬﺭﺍ ﺟﻮﺯﺩﺍﻧﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺳـﺤﺮ ﺑﺮﺩﺍﻳـﻲ؛ ﮔﺮﺍﻓﻴﺴـﺖ :ﺳـﻌﻴﺪ
ﺍﻧﺼﺎﻓﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ۱۰۸ - .ﺹ - .ﺭﻗﻌﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۷۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼـﺎﭖ
ﺍﻭﻝ  ۲۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۲۹۶-۱۳۳-۴ :
 -۱۰۰۰ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻩ :ﺷﻮﺧﻲﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﺹ(.
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﺷﻴﻮﺍ ﺿﻴﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﺮﻭﺵ( ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۳۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ۱۰۰۰ /
ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۵۰۶-۷ :

 -۱۰۰۱ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺕ ﻛﺎﻡ.
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻜﺎﻳﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ۱۰۴ - .ﺹ- .
ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۲۵۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۴۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۹۴۷-۴ :

 -۱۰۰۲ﻣﻠﺦ ﻭ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.
ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ :ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻼﻧﻲ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻏﻨﭽـﻪ ۱۶ - .ﺹ - .ﺭﺣﻠـﻲ )ﺷـﻮﻣﻴﺰ(۳۰۰۰۰ - .
ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۵۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۳۳-۸۳-۲ :

1003-The white crow.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲﭘﻮﺭ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻣﻬﺮﻧﻮﺵ ﻣﺮﻳﺨﻲ  -.ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺁﺭﺍﻣـﻴﻦ
ﺻﻠﺢ ۲۰ - .ﺹ - .ﺧﺸﺘﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ  ۱۰۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۳۹۸-۶-۰ :

۹۵۵

 -۱۰۰۴ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮﻱ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ،ﺑﺘﻮﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﻌﻲ ،ﻛﺒـﺮﻱ
ﻛﻼﺗﻲ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺭﺣﻴﻢﺟﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ،ﺑﻲﺑـﻲﻫـﺎﺟﺮ ﺁﺧﻮﻧـﺪﻱ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺷـﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﻭﺟﻴﻬـﻪ
ﻓﺎﺿﻞ ،ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺑﻠﻮﺭﭼﻴﺎﻥ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺪﺧﺸﻴﺎﻥ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻘـﺎﻳﻲ ،ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﺯﻫﺮﺍﻛـﺎﺭ ،ﺳـﻬﻴﻼ
ﺳﻴﻔﻲ ،ﭘﺮﻳﻨﺎﺯ ﺷـﺮﻓﻲ ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﻛﺸـﻜﻮﻟﻲ ،ﺷـﻬﺮﻳﺎﺭ ﺟﻌﻔـﺮﻱ ،ﺭﻭﻳـﺎ ﺑﺮﺯﻳﺴـﻲ ،ﺍﺻـﻠﻲ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺯﻫﺮﻩ ﺣﻤﺰﻩﻟﻮ ،ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺑﻬـﺰﺍﺩ ﺩﺍﻭﻭﺩﻳـﺎﻥ ،ﻣـﺮﻳﻢ ﺷﻤﺸـﻴﺮﻱ ،ﺭﻗﻴـﻪ
ﻓﻴﻀﻲ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ :ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ  -.ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺪﺭﺳـﻪ ﺑﺮﻫـﺎﻥ۲۸ - .
ﺹ - .ﺭﺣﻠﻲ )ﺷﻮﻣﻴﺰ( ۵۰۰۰۰ - .ﺭﻳﺎﻝ - .ﭼﺎﭖ ﺳﻲ ﻭ ﺩﻭﻡ  ۳۵۰۰ /ﻧﺴﺨﻪ.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۳۶۵-۳ :
 -۱۰۰۵ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮﻱ ،ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ،ﺑﺘﻮﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺠﺎﺯﻱ ،ﺍﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﻌﻲ ،ﻛﺒـﺮﻱ
ﻛﻼﺗﻲ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺭﺣﻴﻢﺟﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ،ﺑﻲﺑـﻲﻫـﺎﺟﺮ ﺁﺧﻮﻧـﺪﻱ ،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺷـﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﻭﺟﻴﻬـﻪ
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