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  چاپ اول –عمومي 

  
علوم 

كامپيوتر، 
و اطالعات 
  آثار كلي

  دانش
 
  يدر علوم انسان قيتحق يها. روش١

ـــ قاردهنو نيحس تاب هيزك ،يذوالف باس  ،يآف ع
ــ  يريص. وز ٢٠٨. ني، تهران: كلك زريفردوس

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٧٦-٤٩-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناسروش - قيتحق - ي. علوم انسان١
  يشناسروش - قي. تحق٢

  وتريعلوم كامپ يداده پرداز
  
مات٢ قد فاهوتريكامپ ي. آموزش م  مي: م
ــ يفناور ياديبن ــتمياطالعات، س  عامل س
  و ارتباطات نترنتي، ا٧ ندوزيو

ص.  ١٢٨، مشهد: سخن گستر. يديص يمرتض
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٨٠٠-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - وترهايكامپ

  

لث يمواز تمي. الگور٣ ندمث ها يب  يگراف
 Gpuبزرگ با 

صفار شم انداز قطب. هيدري، تربت حيپروانه  : چ
ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٧٦

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٣-١١١-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  يمواز يهاتمي. الگور١
  يسينوبرنامه - يكيپردازش گراف ي. واحدها٢
  ها. گراف٣
  
 ICDL وتريكامپ يكاربرد يها. مهارت٤

  سطح دو ٢٠١٩
ـــتان يمهد ـــايوح ،يكوهس مدقق، تهران:  درض

ــه فرهنگ ــس  ٢٨٠تهران.  باگرانيد يهنر يموس
ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ١٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٤٥-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - وترهايكامپ

ها و برنامه وتر،يكامپ يسينوبرنامه
  وتريكامپ يهاداده

  
صول و مبان٥ ن در فرتر يسينوبرنامه ي. ا

 Cو ++
ــ ــعود دفرهاديس ــولفاطمه ،يمس ــادات رس ، يس

 نيرالديخواجه نصـــ يتهران: دانشـــگاه صـــنعت
ــ ــوم يريص. وز ٤٤٨. يطوس  ٤٦٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٩-١٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )وتريكامپ يسينو. فورترن (زبان برنامه١
  )وتريكامپ يسينو++ (زبان برنامه ي. س٢
  وتريكامپ يسينوبرنامه يها. زبان٣
  
 Cuda C ياحرفه يسينو. برنامه٦

تا ماكس گروســـمن،  نگ،  مكرچر؛  يجان چ
ندا  ،يمقدمه: باربارا چپمن؛ مترجم: صـــبا جودك

ـــســــه فرهنگ، يمحمود  يهنر يتهران: موس
).  زي(شـــوم يريص. وز ٧٣٦تهران.  بــاگرانيد

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٣٧-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  يمواز يسينو. برنامه١
  يسينوبرنامه - يكيپردازش گراف ي. واحدها٢
  و توسعه يطراح - يافزار كاربرد. نرم٣
  )وتريكودا (ساختار كامپ. ٤
  يكيپردازش گراف ي. واحدها٥
  
در  Cبا زبان  يستميس يسينو. برنامه٧
به دن يبرا ياچهيدر كس،يوني  يايورود 

  آزاد يافزارهانرم
ـــ ، تهران: يآبـاديمهـدياســـالم دمهرداديـس

ــــانيبرترانــد ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٦٤. ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٦٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  )وتريكامپ يسينو(زبان برنامه ي. س١
  كسيونيعامل  ستمي. س٢
  )وتريعامل (كامپ يهاستمي. س٣
  
  وب يهاي. فناور٨

 نيافشــ ا،يدنيســع درضــايزاده، حممحمد حســن
ت ، تهران: شــركيليدل ديويراســتار: حم ؛يباباجان

تا.  ندهيآ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٣٢٠آموزان آ
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٢٥-٥-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  يطراح -ها . وبگاه١
  يفيتال يهابرنامه -ها . وبگاه٢
  
 يحسابدار - يدر مهندس انهي. كاربرد را٩
ستفاده  Crack Excel تيريمد - (قابل ا

  )دياسات يبرا سيبه عنوان مرجع تدر
شان س ؛يالهه كا ستار: مهرداد  شهد: يفيويرا ، م

ـــخن گســـتر.  ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٤س
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٩٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

ـــل ما١ ـــافتي. اكس فا كروس  -) وتريكامپ لي(
  يآموزش يراهنما

 يهابرنامه - يكي. صـــفحه گســـترده الكترون٢
  يوتريكامپ

  يپردازداده - ي. مهندس٣
  يپردازداده - ي. حسابدار٤
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مدل١٠ ها.  ندارد تا ــ  تيامن يها و اس
  اطالعات
مدان: روز پوريحســـن عل فرد،يريطاهره ن ، ه

ند  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١١٦. شيا
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٨-٠٧٤-٤  شابك:
  موضوع(ها):

كنولوژ١ طالعــات  ي. ت ب -ا  - يمنيا ريتــدا
  استانداردها

  اطالعات يمنيا - وترهايكامپ .٢
  يبايكنترل دست - يوتريكامپ يها. شبكه٣
  

صفحه گسترده و  يريكارگ . مهارت به١١
  امكانات آن

 ،يعزآباد يليرخلي: مزدي، يليرخليم دابوالفضليس
ضليس شت ٢٠٨. دابوالف شوم يص. خ ). چاپ زي(

  اول.
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠٩٧٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  كلك سيآفبرهيافزار ل. نرم١
حه٢ ـــترده الكترون. صـــف  -نشـــر  - يكيگس

  يوتريكامپ يهابرنامه
  

صفحه گسترده و  يريكارگ . مهارت به١٢
  امكانات آن

: زدي، زادهيحاج ديمج ،يليرخليم دابوالفضــليســ
ص.  ١٥٤. دابوالفضـــليســـ ،يعزآباد يليرخليم

  ). چاپ اول.زي(شوم يخشت
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٢٦٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ياطالعات يهاگاهي. پا١
  تيريمد - ياطالعات يهاگاهي. پا٢
  

صفحه گسترده و  يريكارگ . مهارت به١٣
  امكانات آن

ـــ ـــليس : زدي، نينوربل يعل ،يليرخليم دابوالفض
ص.  ٢٠٠. دابوالفضـــليســـ ،يعزآباد يليرخليم

  ). چاپ اول.زي(شوم يخشت
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٢٦٨-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  كلك سيآفبرهيافزار ل. نرم١
  يكيگسترده الكترون. صفحه٢
  

به١٤ هارت  م گ .  پرداز و واژه يريكار
 Word processingامــكــانــات آن = 
facilities (WPF(  

 ،يعزآباد يليرخلي: مزدي، يليرخليم دابوالفضليس
ضليس شت ١٣٦. دابوالف شوم يص. خ ). چاپ زي(

  اول.
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠٩٦٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  تريرا سيآفبرهيل افزار. نرم١
  افزارنرم - يپرداز. واژه٢
  يپرداز. واژه٣
  افزارنرم -ها داده يسازرهي. ذخ٤
  

  رواليفا شنيكي. وب اپل١٥
ست ضل ح نيدا ضا ر ،ياتياندرس؛ مترجم: ابوالف
 ١٤٨ارشــدان.  يفيتال ي، تهران: آموزشــياصــغر

ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٦٧-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Introduction to web application 
Firewalls   

  موضوع(ها):
  )وتريكامپ يسازمني(ا روالي. فا١
  يمنيا ريتداب - يوتريكامپ يها. شبكه٢

  يوتريخاص كامپ يروشها
  

  ٢٠١٨. پادشاهان فتوشاپ ١٦
، يجعفرپناه؛ ويراســتار: مرجان قند نيرحســيام

).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٤٨مشـــهد: مناجات. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٨٢-٦٨-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  )وتريكامپ لي(فا ي. فتوشاپ ادوب١
  يوتريكامپ كي. گراف٢
  

ــ١٧ ماي. س نهيو را ن قاالتا عه م  ي: مجمو
  نمايدر س انهيدرباره كاربرد را

ص يرعليام ص.  ٤٤٦. شهي، تهران: نماد انديرين
چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٠٤٥-٣٦-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يوتريكامپ يساز. متحرك١
  افزارنرم - يوتريكامپ يساز. متحرك٢
  ژهيو يهاجلوه - يبردارلمي. ف٣

  يعموم يهايكتابشناس
  

  ميكهن از قرآن كر ييها. نسخه١٨
سبه سنياهتمام:  صرآباديناج دمح شهد: ين ، م
شها اديبن سالم يپژوه ضو يا ستان قدس ر . يآ

شوم يريص. وز ١٤٤ ريال. چاپ  ١٧٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠٢٦١-١  شابك:
مقاالت از مجله  دهييادداشت: كتاب حاضر برگز

  ..باشديمشكوه م
  موضوع(ها):

  يخط يهانسخه -. قرآن ١
  هاها و خطابهمقاله - قيتحق -. قرآن ٢
    يشناسكتاب - يخط يهانسخه -. قرآن ٣
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و  فلسفه
  روانشناسي

  آموزش و پژوهش در فلسفه
 

  معاصر يانتقاد يهاشهي. آزمون اند١٩
ستار: عل ؛يزهره روح  ياي، تهران: دناحيس يويرا

شركت دن سته به  صاد (واب صاد تا ياياقت بان). اقت
ريال. چاپ  ٤٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٤٢٤

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٧-٠٠٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  هاهيو رد هاهيدفاع -. تجدد ١
  هانگرش -. روشنفكران ٢

  شناخت) هي(نظر يشناسمعرفت
  

سفه و حق٢٠ و  دگريها يياروي: روقتي. فل
  افالطون يآموزه ريگادامر در تفس

ص.  ٣٢٠. زي، تهران: شب خينيحس دمسعوديس
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٩٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٥٠٠٣-٠-٩  شابك:

  موضوع(ها):
 دگــاهيــد -؟ ق.م. ٣٤٧ -؟ ٤٢٧. افالطون، ١

  قتيدرباره حق
 دگاهيد -م.  ١٩٧٦ - ١٨٨٩ ن،يمارت دگر،ي. ها٢

  قتيدرباره حق
 -م ٢٠٠٢ - ١٩٠٠گئورگ،  -. گادامر، هانس ٣
  قتيدرباره حق دگاهيد
  فلسفه - قتي. حق٤

  بهيو علوم غر يروانشناس رايپ
  

  مرگ ي. آن سو٢١
مال صــــادق ـــبه ؛يج مدحس مام: مح  نياهت

سته به يآباددهيحاج شر معارف (واب ، قم: دفتر ن
 ٣٥١در دانشـــگاه).  يمقام رهبر يندگينهاد نما

ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٤١-٢٠٤-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  خاطرات -. تجربه دم مرگ ١
  پس از مرگ ي. زندگ٢
  

  . جادوگر ترسو٢٢
شپنگلر؛ مترجم: بنفشه طباطبا  ؛ييكونتستانتسه ا

، تهران: شــركت يشــاهيدريويراســتار: زهره ح
ــــارات علم  يص. رحل ٤٢. يو فرهنگ يانتش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٦-٥٧٠-٣  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  موضوع(ها):

  داستان -. جادوگران ١
  داستان - يكي. ترس از تار٢
  يليتخ يها. داستان٣

  يروانشناس
  

  يآموزش كرديمثبت با رو يشناس. روان٢٣
 ؛يرزائيم نيكومــار؛ مترجم: پرو پيــ. پراديت

ستار: رضا  شنگران. يادگاريويرا  ٣١٢، تهران: رو
ريال. چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٣٦١-٦-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Positive psychology approach to 
education   

  موضوع(ها):
  گرامثبت يشناسروان

  
س. روان٢٤ و  قيتحق ،يمثبت: تئور يشنا

  هابرنامه
 نيمترجم: پرو ول؛يبون لونــايهفرن، ا تيــك
ضا  ،يرزائيم شنگران. يادگارير  ٣٣٠، تهران: رو

ريال. چاپ اول /  ٢٣٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٣٦١-٧-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  گرامثبت يشناسروان

  هاو سائقه جانهايحركت، ه ،يادراك حس
  

ــ٢٥ مل آموزش ــتورالع مان - ي. دس  يدر
  نيتمر كصديحافظه فعال:  يبهساز

ماز قاســـم ا،يارجمندن اكبريعل ـــول ، تهران: يس
 ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٧٤. مورزادهيت

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٣٨-٧٠٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  . حافظه كوتاه مدت١
  تيتقو -. حافظه ٢
  

شق: فراگ ياي. رو٢٦ شق  يريع جذب ع
  ياله

شالميربابه نظر  ١٥٦ .شهياند ني، تهران: مبيف
ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٣٩-٢٨٦-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يشناسروان يهاجنبه -. عشق ١
  ينگر. مثبت٢
  

  باستيبا عشق ز ي. زندگ٢٧
، تهران: يمترجم: مرجان صـــادق ا؛يلئو بوســـكال

 ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٣٢. گريمتن د
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٩٩-٠٧-١  شابك:
  موضوع(ها):

  . عشق١
  ي. راه و رسم زندگ٢
  

  رنگ -نا  كي: درخشش اهي. س٢٨
. ي، تهران: مشكرمقدميدب ديمترجم: فر و؛يآلن بد

  نسخه. ٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يص. رقع ١٢٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٤٣٩-٣-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Black: the brilliance of a non-color   
  موضوع(ها):

  يشناسروان يهاجنبه -. رنگ ١
  ياجتماع يهاجنبه -. رنگ ٢
  هارنگ سمي. سمبول٣
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  يذهن يهوش، عقل و قوا
  

  مي. چگونه از مشكالت شكالت بساز٢٩
ص.  ٢٠٠آباد: قلم اعظم. ، خرمفريقادر رضايعل
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  . حل مساله١
  تي. موفق٢
  در كسب و كار تي. موفق٣
  

ستعداد  يبندطبقه ي. مجموعه٣٠ شده ا
  يركالمي: هوش غيليتحل

ـــتار:  ؛ياصـــفهانزادهلنجان ديزيرنظر: حم ويراس
، تهران: شــركت انتشــارات كانون يگنج ديحم

ـــوم يص. رحل ٢٥٦آموزش.  يفرهنگ ).  زي(ش
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٣٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٨٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  يركالميهوش غ يهاآزمون
  

سر ي. هزار راه برا٣١ سرعيحفظ   ترعي: 
فظ ح ترعيسر م،يبفهم ترعيسر م،يبخوان

  ميكن
 يپور؛ تهيه و تنظيم:  موسسه تندخوانجهان دينو

ــرت (نام ــتنص ــميآوران هس ــتار: س  هي)؛ ويراس
ـــدق ص.  ١٣٢. ديپور، نو، تهران: جهانانيمص

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-٦٩٣٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  تيتقو -. حافظه ١
  ي. تندخوان٢
  

  تيو خالق يلي. هوش، استعداد تحل٣٢
هران: ، تانيلياسماع نيزيرنظر: حس ؛يتوران نيام

ريال.  ٢٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل ٢٤٢كاگو. 
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ٣١٠٠چاپ اول / 

  موضوع(ها):
  تي. خالق١
  . هوش٢
  ي. نوآور٣

حالت  يناخودآگاه و دگرگون يروانشناس
  ريضم

  
  آن شيافزا يو راهها زشي. انگ٣٣
ص.  ١٦٨، تهران: روشـــنگران. يرزائيم نيپرو
چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٣٦١-٥-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  در آموزش و پرورش زشي. انگ١
  زشيانگ - تي. موفق٢

  درش يو روانشناس يافتراق يروانشناس
  

  يروان يهابيآس يروانكاوانه لي. تحل٣٤
س يهارو  رگ؛بيبال نيآفر زمن،يوا يدنيشوارتز، 

سع  ٣٦٨. يتهران: جام، يشفتشجاع ديمترجم: 
ريال. چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ٥٥٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٧٦-١٦٩-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  يروانكاو
  

ندي. چرا مردان گوش نم٣٥ نان  ده و ز
  كننديمرتبا صحبت م

ستار: شهرام مجد، قم: لقاء. اسالم ديوح پناه؛ ويرا
يال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٨٨ ر

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٧٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )يشناس(روان يجنس يها. تفاوت١
  . روابط زن و مرد٢
  

  مرا جابجا كرد ريپن ي. چه كس٣٦
سل سون؛ مترجم: فاطمه  سر جان سپن م: ، قيمانيا

ريال.  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١١٢لقاء. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٩١-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Who moved my cheese? an amazing way 
to deal with change in your work and in 
your life 
 

مختلف تحت  ييادداشت: كتاب حاضر در سالها
متفاوت توسط مترجمان و ناشران مختلف  نيعناو

  منتشر شده است..
  موضوع(ها):

  )يشناس(روان. تحول ١
  ي. راه و رسم زندگ٢
  داستان - تي. موفق٣
  

  و آموزش يريادگيدر  ي. خودكارآمد٣٧
ـــر بايد  يريص. وز ١٠٢. اي، تهران: وانعتيش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٦٦-٢١-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يي. خودكارا١
  يريادگي. ٢
  در آموزش و پرورش زشي. انگ٣
  ياثربخش -معلمان . ٤
  

  تي. رشد شخص٣٨
ضا  ؛يرزائيم نيپرو ستار: ر ان: ، تهريادگاريويرا

شنگران.  شوم يريص. وز ١٦٢رو  ٢٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٣٦١-٤-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  تي. رشد شخص١
  يشناسروان يهاجنبه - تي. شخص٢
  

  شما تي. قدرت خالق٣٩
ـــنــگيآزبرن؛ مترجم: ام يكنيفالگزانــدر  رهوش

ـــكندر  يص. رقع ٣٠٠. گري، تهران: متن دياس
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٩٩-٢٩-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يهنر تي. خالق١
  لي. تخ٢
  

ساختن رفتارها. محرك٤٠ ماندگار  ييها: 
ــدن به آن آدم ليتبد  ديخواهيكه م يش
  ديباش

ــم ــال گلداس فالح، مارال  دايمترجم: و ت؛يمارش
 يص. رقع ٢٤٢خالق.  راني، تهران: مدزادهخيش

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٢٥٩-٣-٢  شابك:
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  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Triggers: creating behavior that lasts-- 
becoming the person you want to be   

  موضوع(ها):
  . ترك عادت١
  ليو تعد رييتغ -. رفتار ٢
  )يشناس. تحول (روان٣
  )يشناس. كنترل (روان٤
  گرامثبت يشناس. روان٥
  

  يوراسترس و بهره تيري. مد٤١
ــباح وطن ،يكرم وشيدار ــيص  ي، تهران: آموزش
ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٨ارش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٦٩-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  كنترل - ي. فشار روان١
  ي. فشار روان٢
  يور. بهره٣

  يعمل يروانشناس
  

 يبرا هادهياز ا يانهي. اثر مركب: گنج٤٢
ــ كه هرگز فكرش را  يتيبه موفق دنيرس

  ديكردينم
ـــتار:  ؛ياريمترجم: زهرا بخت ؛يدارن هارد ويراس

شوم يص. رقع ٢١٦شهرام مجد، قم: لقاء.  ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٨٣-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The compound effect: multiplying your 
success, one simple step at a time   

  موضوع(ها):
  تي. موفق١
  ي. رهبر٢
  ياري. خود٣
  

 ينكته ٩٩توست:  يروزي. امروز روز پ٤٣
  يدر زندگ تيموفق يبرا يآموزش

نا قهرمانلو، تهران:  كيما ندا ـــا؛ مترجم: ما برش
ــر قطره.  ــركت نش ــوم يص. رقع ٤٦٤ش ).  زي(ش

  نسخه. ٤٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠١-٠٢٤-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  ي. خودساز١
  تي. موفق٢
  

  افتديتا اتفاق ب سي. بنو٤٤
ار: ويراست ؛ينيام ديزر؛ مترجم: مجكالو آنتيهنر

مه عل  يص. رقع ٢٥٦. يموري، تهران: تيقلينغ
چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٦٢٩-٣٩-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Write it down make it happen knowing 
what you want and getting it   

  موضوع(ها):
  )يشناسهدف (روان .١
  يزير. برنامه٢
  

  تيموفق ي. در جستجو٤٥
 كاوه، هيويراســـتار: رق ؛يرآبادياميحســـن الديم

ـــهياند عادي، تهران: مانيقيزهره حق ص.  ٧٢. ش
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٥٢-٥٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  تي. موفق١
  . عزت نفس٢
  يزبان يها. مهارت٣
  

  يابيكام ي. در راستا٤٦
شت: طاعت سوز باقرزاده، ر  يص. رقع ٨٠. يجهان

  نسخه. ٣٠٠). چاپ اول / زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٧٤٧-٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  تي. موفق١
  ينگر. مثبت٢
  يزيربرنامه - تي. موفق٣
  

  ديخود را فراموش نكن ياهاي. رو٤٧
ـــ ـــتار: حم ؛يمحمود ليداســـماعيس  ديويراس

 ١٤٠، تهران: خط سوم. يصبور ميخدادوست، مر

ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٦٦-٠٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يشناسروان يهاجنبه - تي. موفق١
  تي. موفق٢
  

  زاديمشاوره به زبان آدم يها. مهارت٤٨
؛ پورســركارات نيويراســتار: نازن ؛يشــاهد نبيز
 يريص. وز ٣٧٦. رمنــدي، تهران: هاونز ليــگ

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٠٨-٥١٥-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  مشاوره

  
خاب: مرور ازي. ن٤٩  اتيبر نظر يو انت
  زشيانگ

 ١٣٨. شهياند عادي، تهران: مموحديشميعباس ابر
ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  موضوع(ها):
  زشي. انگ١
  )يشناس(روانازي. ن٢
  در كار زشي. انگ٣
  

  خودم يبرا قهيدق كي. ٥٠
، آذرينيحس رعباسياسپنسر جانسون؛ مترجم: ام

).  زي(شـــوم يص. رقع ١٢٠. گريتهران: متن د
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٩٩-٣٠-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
One minute for myself: a small 
investment, a big reward 
 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  متفاوت منتشر شده است.. نيناشر
  موضوع(ها):

  ي. خوشبخت١
  ي. خودساز٢
  

٥١. Make your bed: Little things 
that can change your life  ... and maybe the world 

William H McRaven .گل  ١٤٢، تهران: جن
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ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يبيص. ج
  نسخه. ٥٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  يراه و رسم زندگ
  ياو حرفه يشغل ،ياخالق اقتصاد

  
ناتوم٥٢  ي: رهبرياخالق تيريمد ي. آ

ش مانيهاسازمان سفهيوظ يبا رو و  يشنا
  معتبر

ــ ــم. ، يباران ينعليمترجم: حس  ١٠٢گرگان: مقس
ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ١٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٧١٨-٩٦-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The anatomy of ethical leadership: to 
lead our organizations in a conscientious 
and authentic manner   

  موضوع(ها):
  . اخالق كار١
  ياخالق يهاجنبه - يرهبر. ٢
  ياخالق يهاجنبه - يريگمي. تصم٣
  . روابط كارگر و كارفرما٤
  

  كار طي. ارتباط موثر در مح٥٣
، تهران: يمحســـن نور چناشـــك،يطاهره نور

شوم يريص. وز ٢٤٢. وايگ ريال.  ٢٦٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٩٥-٩٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  اخالق - سي. پل١
  يارتباط تي. قابل٢
  

  نينالآ غاتياز تقلب در تبل يريشگي. پ٥٤
ـــ جان چواننگيش ثارجو؛ مترجم: نرگس  ، ين

).  زي(شــوم يريص. وز ٩٢. شــانيتهران: برتراند
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٨٩-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Fraud prevention in online digital 
advertisin   

  موضوع(ها):
  كنندهگمراه يغاتيتبل يهاي. آگه١
  ينترنتيا يابي. بازار٢
  يوتري. تقلب كامپ٣
  . هك كردن٤

  انيفلسفه افالطون و افالطون
  

  انيمانيتا حكمت ا انيوناني. از فلسفه ٥٥
مدجواد پ مام يرمراديمح گاه ا ، تهران: دانشـــ

 ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٥٠٤(ع).  نيحس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٤٣-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  يوناني. فلسفه ١
  يراني. فلسفه ا٢

فلسفه  ،يفلسفه غرب در قرون وسط
  ياسالم

  
  الحكمه هي. ترجمه و شرح نها٥٦

 يمترجم: حسن كرم ؛يطباطبائ نيدمحمدحسيس
ـ چاپ زي(شوم يريـ وز يـ قم: حقوق اسالم  (

  نسخه.  ١٠٠٠اول  / 
ـــ  ٤٤٤جلد اول:  شابك:  -ريال ٣٢٠٠٠٠ص ـ

لد دوم: ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٢٣-٦ ص ـ  ٣٩٦.ج
ـــابك:  -ريال ٣٠٠٠٠٠ -٩٦٤-١٦٨-١٢٥-٠ش

ــوم: ٩٧٨ ــــ  ٤٤٤.جلد س  -ريال ٣٢٠٠٠٠ص ـ
  .٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٢٦-٧شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٢٣-٦(دوره)  
  موضوع(ها):
  يفلسفه اسالم

  
شرح هدا٥٧ سخه برگردان الحكمههي.  : ن

  ...ينور يمالعل ميمصحح حك ينسخه خط
ـــ لدنيمعبننيحس نده: عل ؛يبديم نيا  يگردآور

ــ ان؛يقنبر : ، تهرانيرداماديم يدمجتبيمقدمه: س
ــوم يريص. وز ٢٧٢. ختگانيفره راثيم ).  زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٩٨-٥٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤تا قرن  يميمتون قد - ياسالمفلسفه 

  

بان٥٨ ــف ي. م تاله يفلس ـــدرالم و  نيص
لول برا يهامد ــ يآن  مه درس نا  يبر

  انيبنحكمت يدانشگاه
، تهران: دانشــگاه يحســن نجف ،يكرم يمرتضــ

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٦٤(ع).  نيامام حس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٣٠-٥  شابك:
  موضوع(ها):

 - ٩٧٩ م،يابراهبنمحمد ،يرازيشنيصدرالد .١
  فلسفه -ق.  ١٠٥٠

صدرالد٢  - ٩٧٩ م،يابراهبنمحمد ،يرازيشني. 
  رينقد و تفس -ق.  ١٠٥٠

گاه٣ عال. دانشـــ مدارس   - رانيا - يها و 
    ينگرندهيآ - يدرس يهابرنامه
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  نيد
  يحيمس رياساط

  
كارت را تغ٥٩ ندگ ريي. اف تا ز  اتيبده 
ساز يبرا وهيش ٥٧كند:  رييتغ خود  يآزاد

  خالقتان
ويراســتار:  ؛يمترجم: زهرا جداو ؛يســيكارن ك

شوم يص. رقع ١١٢شهرام مجد، قم: لقاء.  ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٧٩-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  يقدم ٥٧ يها. برنامه١
  ي. راه و رسم زندگ٢

  انياد يقيتطب مطالعه
  

  نيالدمع ي. تجربت٦٠
 ٢٣ .نيالعابد ني، قم: دار زيســتانيمحمدباقر ســ

  نسخه. ٥٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم ييص. پالتو
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٨١-٧٤-٠  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  يني. تجربه د١
  )ني. شناخت (فلسفه د٢

  يهند انياد
  

  يآگاه. عبور از ترس با ذهن٦١
، تهران: يخالصـــ نيهان؛ مترجم: مهنات كيت

ع ١٣٦خالق.  رانيمــد ق م يص. ر ـــو ). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٢٥٩-٦-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Fear: essential wisdom for getting 
through the storm   

  موضوع(ها):
  سميبود - يمعنو ي. زندگ١

  ديعقا - سميبود. ٢
  سميبود - يمذهب يهاجنبه -. ترس ٣

  گون اسالممطالب گونه
  

  . گوناگون٦٢
ــپهرآذيمحمد مردان  يص. رقع ٢٠٠. ني، قم: س

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٩٢٠-٢٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  گونمطالب گونه -اسالم 

 ي(موضوعها ياختصاص - يمسائل كل
  خاص)

  
  هاقتي. حق٦٣

مدام بات نيمح گان فردا. ين ـــت  ٨٢، تهران: فرش
ريال. چاپ اول /  ١٣٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٢٣-٧٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  اسالم - يمعنو ي. زندگ١
  اسالم - تي. معنو٢
  ني. د٣
  ينداري. د٤
  . انسان (اسالم)٥
  يي. خداجو٦
به - شي. آرامش و آســـا٧  - يمذهب يهاجن

  اسالم
و مطالعات مختلف  قاتيتحق ،يعلوم قرآن

  درباره قرآن
  

  ميقرآن كر يروخوان ي. آموزش كاربرد٦٤
آباد: نادر آزادبخت، خرم فر،يموســو دطاهريســ

ـــت.  ـــاپورخواس ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٨٦ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤٢٥-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - قرائت -قرآن 
  

  و ملل مختلف اني. زن در قرآن و اد٦٥
سم ههيوج شهدزادهقا ستار: حم ؛يم ضايويرا  در

ــوان ــس. اوليرض ــهد: آرس  يص. رقع ١٠٨، مش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٩٧-٧٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  . زنان در قرآن١
  . زنان در اسالم٢
نان ٣ ماعوضـــع  -. ز از  شيپ - خيتار - ياجت

  اسالم
  اسالم - يمذهب يهاجنبه -. حقوق زن ٤
  

  يدر علوم و معارف قرآن يري. س٦٦
سهراب. جاني، الهاينيمينادر عظ  ٥٤٦: رستم و 
ريال. چاپ اول /  ٥٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٩٢-٠٥٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  و شناخت يبررس -قرآن 
  

ــ. ٦٧ ند در قرآن (س خداو مت  و  ريعظ
  قرآن) اتيدر آ يسلوك

ـــ  ٤٥٤، دزفول: اهورا قلم. راديانيك نيعبدالحس
ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٦-١١٥-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  و شناخت يبررس -قرآن 
  

  . قرآن و خاورشناسان٦٨
ـــلمان رياهتمام: امبه  اديبن ، مشـــهد:يميرحيس

شها سالم يپژوه ضو يا ستان قدس ر  ١٠٢. يآ
ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٣٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠٢٥٩-٨  شابك:

مقاالت از مجله  دهييادداشت: كتاب حاضر برگز
  ..باشديمشكوه م

  موضوع(ها):
  هاها و خطابهمقاله - قيتحق -. قرآن ١
  درباره قرآن دگاهيد -. خاورشناسان ٢
  

  ميقرآن كر ي. كتابت جز س٦٩
باد: قلم اعظم. ، خرمانيســـكرميكوروش و  ٢٨آ

ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٣٢-٣٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):
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  الخط و كتابترسم -. قرآن ١
  ٣٠. قرآن. جزء ٢
  يسيخوشنو -. قرآن ٣
  

ــنت ي. منطق افعال گفتار٧٠  ياله يهاس
  در قرآن) نيد يدارشناسيپد ندي(فرآ

ــمس ــتار: اكبر  ؛يبروجرديگودرز نيالدش ويراس
 يريص. وز ٢٥٦كوثر.  مي، قم: نســـيجعفر
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٤٠-٣٦٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ي. سنت اله١
  يقرآن يهاجنبه - ي. سنت اله٢
  و قانون ني. د٣
  

  علوم القرآن ي. نصوص ف٧١
ـــ ـــو يدعليــس زيرنظر: محمــد  ؛يدارابيموس
سانزادهواعظ شهد: بن يخرا ـــ م شها اديـ  يپژوه

سالم ضو يا ستان قدس ر ص ـ  ٦٢٨ـــــ  يآ
ـ نگوري(گال يريوز ـ چاپ اول   ٣٠٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠/ 

  .٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠١٠٥-٨جلد دهم: شابك: 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٤٤-٣٨٠-٠(دوره)  

  موضوع(ها):
  يعلوم قرآن -. قرآن ١
  يوح -. قرآن ٢
  

  مي. وحدت وجود در قرآن كر٧٢
ص  ٥٥٦ـ  يخيـ سنندج: ش يمانيسلهياقبال فق

ريال  ـــ چاپ  ٥٠٥٠٠٠) ـــ نگوري(گال يريـــ وز
  نسخه.  ١٠٠٠اول  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٦٣٥٨-٤٨-٢جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  وحدت وجود در قرآن
  قرآن ريتفس

  
  در قرآن يحقوق اجتماع. ٧٣
 ي، تهران: آموزشانييرضا اليل زاده،ينبو قهيصد
ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٨٢ارش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-١٦٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  نياحكام و قوان -. قرآن ١
  يقرآن يهاجنبه - ي. حقوق اجتماع٢
  يقرآن يهاجنبه - يشناس. جرم٣
  يقرآن يهاجنبه -. مجازات ٤
  . حقوق جزا (فقه)٥
  

  در بهشت قرآن يري. س٧٤
بازنژاد، تهران: ام ـــه ص.  ٣١٢فردا.  دينجف ش

چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  موضوع(ها):
  ق.١٤قرن  - يعرفان ري. تفاس١
  ١٤قرن  - عهيش ري. تفاس٢
  

ــ٧٥ قرآن  يري. قرائت و درك متون تفس
  ميكر

 اهللاآرا؛ ويراستار: حجترزم هيراض ،يديحسن مج
 يريص. وز ١٥٢، مشهد: سخن گستر. يفسنقر

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٩٤-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - عهيش ري. تفاس١
ها و پرســـش - ١٤قرن  - عهيشـــ ري. تفاســـ٢

  هاپاسخ
  

ــد الخواص ٧٦ ــرح اآل يف. مرش و  اتيش
  المشكله ثياالحاد

مصـــحح:  ؛يمشـــهديحســـن طوســـمحمدبن
شهد: بن ديمحمدجواد مروار ـــ م شها اديـ  يپژوه

سالم ضو يا ستان قدس ر ص ـ  ٤٠٠ـــــ  يآ
ـ نگوري(گال يريوز ـ چاپ اول   ٢١٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ١٠٠٠/ 

  .٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠١٨١-٢جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  ق.١٣ قرن - عهيش ري. تفاس١
  اتيآ ري. تفس٢
  رينقد و تفس - ١٣قرن  - عهيش ثي. احاد٣

  )اتيمنتخبات قرآن (سور و آ ريتفس
  

عه از منظر هنر و ٧٧ كه واق بار ــوره م . س

  ادب
 يص. رقع ١١٢. سندهي، اراك: نويپورزند رايسم

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٩١-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  (سوره واقعه) ريتفاس

  ثيمتون احاد
  

  تيمهدو يهابا آموزه ياخالق تي. ترب٧٨
م نو ريا كرا. يغ هران: ذ ت ع ٣٣٦،  ق  يص. ر

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٣٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٢٣٢-٠٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
  بتيغ -
  ثياحاد - تي. مهدو٢
  يقرآن يهاجنبه - تي. مهدو٣
  عهيش ثي. احاد٤
  تي. مهدو٥
  

  حي. ترجمه و شرح مشكوه المصاب٧٩
ترجم: م ؛يزيتبربيخط عبداهللامحمدبننيالديول
بلوچ ــــــ تربت جام: خواجه عبداهللا  محمدضيف

صار ) ـ نگوري(گال يريص ـــــ وز ٨٠٠ـــــ  يان
  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٢٥٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٥٧٢-٤١-٢جلد هشتم: شابك: 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٦٢٨-٧٣-٥(دوره)  

يادداشت: كتاب حاضر ترجمه و شرح كتاب 
 عبداهللامحمدبننيالديول حيالمصابمشكاة

اب بر كت يشرح زياست كه آن ن يزيتبربيخط
 يفراء بغو مسعودبننيابومحمدحس حيمصاب

  است..
  

  موضوع(ها):
مدبن ،يعمربي. خط١ بداهللا، مح  -ق.  ٧٤١ع

  رينقد و تفس - حيلمصابمشكوه ا
ـــ ،ي. بغو٢ ـــعود،بننيحس ق.  ٥١٦-٤٣٣ مس

  رينقد و تفس -السنه  حيمصاب
  ٨قرن  -اهل سنت  ثي. احاد٣
  

شرح مهم٨٠ امر  ثياحاد نيتر. ترجمه و 
ته از  يبه معروف و نه از منكر؛ برگرف

  يتقو ياستاد عل اناتيب
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نهييتقو يعل نان.  امي، تهران: پگا ص.  ٣٨٨ح
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٤٧-٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - عهيش ري. تفاس١
  ثياحاد -از منكر  ي. امر به معروف و نه٢
به معروف و نه٣ به -از منكر  ي. امر   يهاجن

  يقرآن
  

مائ دي. قرآن مج٨١ نت = القرآن  يرهن ج
ــوان: قرآن مج يقائد ال  يبار يك ديالرض

  نيثيحد سيچال نيم
ـــ ـــكندر نيحس ـــ ؛ياس  دضـــرغاميمترجم: س

ـــه علميدرنقويح  هي، تهران: مركز نشـــر مدرس
سالم.  شت ٩٦دارال شوم يص. خ ). چاپ اول / زي(

  نسخه. ١٠٨٨
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩٣٦-٨-٩  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  يعنوان به:فارس

  قرآن راهبري تا بهشت
  

  يزبان كتاب : اردو/عرب
  موضوع(ها):

  ثياحاد -. قرآن ١
  ١٤قرن  - ناتي. اربع٢
  ١٤قرن  - عهيش ثي. احاد٣
  

  نيالصالح اضي. مختصر كتاب ر٨٢
يه و تنظيم:  ؛يدمشـــقينوو ييحيايابوزكر ته

سفي سماعبنو ستار: د ؛ينبهان ليا  حمدمنيويرا
 يريص. وز ٣٢٦، زاهدان: اولوااللباب. يزهدرك
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / نگوري(گال

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٩٨٥-١-٣  شابك:
مختلف  يهايادداشت: كتاب حاضر در سال

  توسط ناشران متفاوت منتشر شده است..
  موضوع(ها):

  ق.٧قرن  -اهل سنت  ثياحاد
  ثيعلم حد

  
  نامه رجال. درس٨٣

م نو ريا كرا. يغ هران: ذ ت  يريص. وز ٣٤٨، 
گال چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). نگوري( يال.   ٥٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٢٣٢-٠٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  علم الرجال - ثيحد
  

  يثيمتون حد مي. قرائت و درك مفاه٨٤
 اهللاآرا؛ ويراستار: حجترزم هيراض ،يديحسن مج

 يريص. وز ٢٤٢، مشهد: سخن گستر. يفسنقر
چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٩١-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  هاها و پاسخپرسش - ثي. حد١
  ١٤قرن  - عهيش ثي. احاد٢
  ١٤قرن  -اهل سنت  ثي. احاد٣

  ثيحد خيتار
  

ــ٨٥ ــ ي. بررس ــخص  يرجال ثيحد تيش
  يالسكون اديزياب بنلياسماع
 ٢٨٠معرفت.  فهي، قم: صــحيعبدالله يمرتضــ
ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٢٩٦-٢٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.٢قرن  اد،يزياببنلي. اسماع١
شم، . جعفربن٢ ش ق. ٨٠ - ١٤٨محمد(ع)، امام 
  اصحاب -
  سرگذشتنامه - عهي. محدثان ش٣

  اصول فقه
  

ــ٨٦ ــبي. آس ــناس ــتناد به قواعد  يش اس
  در استنباط احكام اتينيتكو

ـــيمظاهر نامدار ـــتار: رق ؛يآباديموس  هيويراس
مدار ـــينا باديموس جد. ، تهران: يآ ص.  ٢٤٠م

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٩٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناسروش -. اصول فقه ١
  عهي. اصول فقه ش٢
  ي. ادراكات اعتبار٣

  )يفقه (آثار كل
  

  . درسنامه فقه٨٧
ـــ قم: انصار يخوانساريراشد يمحمدنق ـ  انيـ

ـ وز ٤٦٤ ـ چاپ اول  / زي(شوم يريص   (٥٠٠ 
  نسخه. 

  .٩٧٨-٩٦٤-٢١٩-٦١١-١جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  . فقه١
  . قضاوت٢

  عهيفقه ش هيرساله عمل
  

مه و تب٨٨  يف هيديدروس تمه نيي. ترج
  يالفقه االستدالل

د احم پور،عيرف يدمهديمترجم: ســـ ؛يروانيباقر ا
 ) ـزي(شوم يريـ وز يـ قم: حقوق اسالم يسالم

  نسخه.  ١٠٠٠چاپ اول  / 
 ٤٦٤جلد اول:  طهارت، صــالت، روزه، زكات...، 

ـــ   ارات،يخ ع،يريال  .جلد دوم:  ب ٣٢٠٠٠٠ص ـ
ـــ  ٣٠٤ربا ...،  -٨شابك:  -ريال ٢١٠٠٠٠ص ـ

.جلد ســوم:  نكاح، طالق، ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٢٩
ـ  ٣٤٩لعان...،  الء،يظهار، ا  -ريال ٢٥٠٠٠٠ص 

ـــابك:  .جلد چهارم:  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٣٠-٤ش
هادت، اقرار، ـــ طه ...،  قضـــا، ش ص ـ  ٤١٢لق

ـــابك:  -ريال ٣٠٠٠٠٠ -٩٦٤-١٦٨-١٣٠-٤ش
٩٧٨.  

  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٢٧-٤(دوره)  
  موضوع(ها):

 يف هيدي. دروس تمه١٣٢٨باقر،  ،يرواني. ا١
  رينقد و تفس - يالفقه االستدالل

  ١٤قرن  - يه جعفر. فق٢
  عبادات

  
وح ر يسعادت: نمازك يشوائيپ -. نماز ٨٩

  نيثيحد سيچال نيم يبار  يك قتياور حق
ـــ ـــكندر نيحس ـــ ؛ياس  دضـــرغاميمترجم: س

ـــه علميدرنقويح  هي، تهران: مركز نشـــر مدرس
سالم.  شت ٩٦دارال شوم يص. خ ). چاپ اول / زي(

  نسخه. ١٠٨٨
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٤٠٦-٠-٤  شابك:

  يفارسزبان اصلي: 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢ 

  يعنوان به:فارس
ي نماز پيشــواي ســرنوشــت: چهل حديث درباره

  حقيقت روح نماز
  

  زبان كتاب : اردو
  موضوع(ها):

  ثياحاد -. نماز ١
  ١٤قرن  - ناتي. اربع٢
  ١٤قرن  - عهيش ثي. احاد٣

  (مناكحات) هياحوال شخص
  

موجب فسخ  وبيع ي. ضرورت بازنگر٩٠
  نكاح

 ،يمانيابوالحســن مجتهدســل نژاد،يمحمد جالل
مجــد.  هران:  م يريص. وز ١٩٢ت ـــو ). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٣٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٣٦-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  فسخ (فقه) - يي. زناشو١
  فسخ - يي. زناشو٢
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يي. زناشو٣
  

مل مهر٩١ نان از نظر  هي. نقش و عوا ز
  آن يعرف يهااهل سنت بر ساخت عه،يش
ص.  ١٣٦. شانيمقدم، تهران: برتراندكامل بهيط
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٩٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  . مهر (فقه)١
  )ي. مهر (حقوق مدن٢
  رانيا -) ي. مهر (حقوق مدن٣

  ياسيو س ،يادار ،يمباحث و احكام حقوق
  

 ؛يو اطالعات يتيتجســس در امور امن. ٩٢
  يفقه يكرديرو

سيبرزنون يمحمدعل شگاه امام ح  ني، تهران: دان
ــوم يريص. وز ٤٦٦(ع).  ريال.  ٤٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٨٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  (فقه) يشخص مياز حر انتي. حق ص١

  اسالم - يمذهب يهاجنبه - يمل تي. امن٢
  

به  راتيتقر .٩٣ قه امر  خارج ف درس 
ــرت آ يمعروف و نه  اهللاتياز منكر حض

  يهمدان ينور يالعظم
مام: علبه نهييتقو ياهت نان امي، تهران: پگا . ح
يال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٦٢ ر

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٤٧-٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  از منكر ي. امر به معروف و نه١
به ٢ به -از منكر  يمعروف و نه. امر   يهاجن

  يقرآن
  

 عدم يمفهوم يبند: صورتري. جهاد كب٩٤
ــمن در جمهور تيتبع ــالم ياز دش  ياس

  رانيا
ذوعلم، تهران:  يمقدمه: عل ؛ياوشـــيســـ يمهد

ـــ مام حس گاه ا  يريص. وز ٢٨٢(ع).  نيدانشـــ
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٢٦-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - ياسيس يهاجنبه -. جهاد ١
  ران،يا ياسالم يرهبر جمهور ،يعل ،يا. خامنه٢

  درباره جهاد دگاهيد - ١٣١٨
  . جهاد در قرآن٣
  ي. قرآن و علوم انسان٤
  رانيا - ي. علوم انسان٥
  

 نيوالد تيمعاف يو حقوق يفقه ي. مبان٩٥
  يو سن عهيش دگاهياز قصاص از د

ــاني، تهران: برتراندمقدميعبدالصــمد محمد  .ش
شوم يريص. وز ١٧٢ ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٦١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  (فقه) ي. فرزندكش١
  . قصاص (فقه)٢
  . قصاص (فقه اهل سنت)٣
  رانيا -. قانون مقابله به مثل ٤
  رانيا -. حقوق جزا ٥
  

 يبر مبنا سميمعكوس ترور ي. مهندس٩٦

  (ع) يعل نيرالمومنيام ياسيس يشهياند
 ٢٠٨، مشهد: سخن گستر. نسبيمحمد هيمرض

ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٨٩-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  اسالم - يمذهب يهاجنبه - سمي. ترور١
لبياب بني. عل٢ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق

و  اســـتيدرباره ســـ دگاهيد -ق.  ٤٠ -هجرت 
  حكومت

  تيهودي - يمذهب يهاجنبه - سمي. ترور٣
  )المللني(حقوق ب سمي. ترور٤
  سمي. ترور٥
  خيتار -. خوارج ٦
  (فقه) ري. تكف٧

  )ديكالم (عقا
  

  العقائد و المعارف ي. دروس ف٩٧
ــبحان يمحمدتق ــا برنجكار، قم: معارف  ،يس رض

(ســلفون).  يريص. وز ٥٢٠. نيالطاهر تياهل ب
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٧١٦-٢-٢  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - ديعقا -. اسالم ١
  نياصول د - عهي. ش٢

  يمذاهب كالم
  

مد. درس٩٨ فاق: درآ مه و بان ينا  يبر م
  (ع) تيمكتب اهل ب روانيپ ياعتقاد

محمد ويراســتار: برات نجات؛يديســع يمحمدنق
ان آست ياسالم يپژوهشها ادي، مشهد: بنيتيهدا

گال يريص. وز ٤٠٠. يقدس رضـــو ).  نگوري(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠١٩١-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ليفضا -. خاندان نبوت ١
  ديعقا -. اسالم ٢
  سرگذشتنامه -. چهارده معصوم ٣
  عهيش ي. فتواها٤
  ياخالق اسالم. ٥
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣ 

س هي. الف٩٩ ض ديال صه للتعر يالمرت  فيفر
  يبالفقه الكالم

 يص. رقع ١٢٨. اتي، قم: باقيشهرستان يدعليس
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٢١٣-٣٣٢-٨  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
  ق. ٥قرن  - هيامام عهي. كالم ش١
  ١٤تا قرن  يميمتون قد - هيامام عهي. كالم ش٢
قه جعفر٣ له عمل - ي. ف ـــا عات  - هيرس طال م

  يقيتطب
  

  يجهاد هيسلف ي. نقد مبان١٠٠
عبدالمحمد  مقدم،ياتياله حروح ان،يفرمان يمهد
ــر ــم م داد،ياحمد عل فات،يش ــن  ،ييرزايقاس حس
 ،يطيمح يمرتض ،يمحسن عبدالملك ،ينعليحس

ص.  ٥١٢. شــهياند اني، قم: رهپوينيرســول چگ
 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٧٧-٥-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  هي. سلف١
  ديعقا - هي. سلف٢
  هايري. تكف٣

  معاد
  

  . وداع آخر١٠١
 ييداي، تهران: شـــياردســـتانييدايشـــ هيســـم

).  زي(شــوم يص. رقع ١٢٠. هيســم ،ياردســتان
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٤١٧-١  شابك:
  موضوع(ها):

  اسالم - يمذهب يهاجنبه -. مرگ ١
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ٢
 يمذهب يهاجنبه -مراســم  ن،يو تدف عيي. تشــ٣
  اسالم -

  امامت
  

  عهيشناسنامه ش »ريغد. «١٠٢
مام: مرتضـــبه با ياهت بانپور دالور، قم: طو  يقر

بت.  ماز ٦٤مح جان   ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٦٦-١٥٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  خم ري. غد١
لبياب بني. عل٢ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق

  اثبات اخالق -ق.  ٤٠ -هجرت 
  گريد ليمسا

  
از دعاها و  يادهي: گزي. آفتاب مهدو١٠٣

  (عج) يسخنان حضرت مهد
كاظم  ن،يعباس اخو س،يخطاط: طاهر خوشـــنو

ــر ــ ؛يناص ــن بخش ، تهران: يعكاس: غالمحس
ـــ نيزر ).  زي(شـــوم يريص. وز ٤٨. نيميو س

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٦٧٩-٠٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
  دعاها -
ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن٢
  ثياحاد -
  امام زمان (عج) ي. دعا٣
  دعاها. ٤
  

 دگاهيآخرالزمان از د يهاييشگوي. پ١٠٤
  يميابراه انياد

ـ قم: مركز ندهيتهيه و تنظيم:  موسسه آ  روشن 
ــته به مركز مد  يحوزه ها تيرينشــر هاجر(وابس

) ـ زي(شوم يص ـــ رقع ٤٣٥خواهران) ـــ  هيعلم
  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٢٢٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٣٧٨-١٥٧-٣جلد چهارم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٧٨-١٥٣-٥(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاكنگره - تيمهدو

  
  از فرادست تي. ترب١٠٥

م نو ريا كرا. يغ هران: ذ ت ع ١٨٨،  ق  يص. ر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٣٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٢٣٢-٠٦-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ق. ٢٥٥حسن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
ق.  ٢٥٥دوازدهم، حســـن(عج)، امام . محمدبن٢
  بتيغ -
  تي. مهدو٣
  انتظار - تي. مهدو٤

  انيمدع - تي. مهدو٥
  

س١٠٦ سيس - ياخالق رهي.  ضرت  يا ح
  (عج) يمهد

ندمنشيطهران اليل ـــاني، تهران: برترا  ١٦٨. ش
ريال. چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٧١-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ق. ٢٥٥)، امام دوازدهم، حسن(عج. محمدبن١
  تي. مهدو٢
  ثياحاد - تي. مهدو٣
  يقرآن يهاجنبه - تي. مهدو٤
  

گاهي: از دي. ظهور منج١٠٧  ميقرآن كر د
عا مه  ضيپرف يبه همراه: د به و ترج ند

  دعا يسيانگل
 ،يشبان خيش ي، تهران: كاظميكاظم دمحموديس
 ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٦٤محمود.  ديس

  نسخه. ٥٠٠/ ريال. چاپ اول 
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٦٧٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
  تيرو -
ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن٢
  يقرآن يهاجنبه -
  انتظار - تي. مهدو٣
  ندبه ي. دعا٤

  گريو مذاهب د انياسالم و اد
  

سالمت يستي. همز١٠٨  انياد انيم زيآمم
  يآسمان

ـــايمترجم: حم ؛يكعب هيعطيعل ـــ درض  ؛يخيش
ـــا نجف ـــتار: محمدرض  ادي، مشـــهد: بنيويراس

شها سالم يپژوه ضو يا ستان قدس ر  ٢٤٦. يآ
ريال. چاپ اول /  ٩٧٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠١٣٧-٩  شابك:
  يزبان اصلي: عرب
  عنوان به عربي:

  التعايش السلمي بين االديان السماويه ...
  

  وع(ها):موض



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤ 

  گريد اني. اسالم و اد١
  تيحي. اسالم و مس٢
  تيهودي. اسالم و ٣

 اتيح ديتجد د،يجد دياسالم، علوم و عقا
  يفكر

  
سالم يداري. ب١٠٩  يالگوها ها،هي: نظريا

  يعمل اتيو تجرب يليتحل
ــــا  زاده؛ياكبر محمــدعل مترجم: محمــدرض

 زاده، عبداهللابزرگ يويراستار: مهد آهنگر؛يحسن
 ٣٠٨(ع).  نيتهران: دانشــگاه امام حســ، ينيمب

ريال. چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٧١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  يفكر اتيح ديتجد -. اسالم ١
  خيتار - يفكر اتيح ديتجد - رانيا -. اسالم ٢
  

  يقرآن اتي. ثروتمند شدن با آ١١٠
ارشـــدان.  يفيتال ي، تهران: آموزشـــروطينائل ق

ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١١٢
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٩٩-٢٣-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  اسالم - يمذهب يهاجنبه -. ثروت ١
  اسالم - يمذهب يهاجنبه - تي. موفق٢
  اسالم - يمذهب يهاجنبه - ني. تفكر نو٣
  

  يفصل زندگ نيبهتر ي. جوان١١١
 ي، تهران: آموزشزادهينبو قهيصد ان،ييرضا اليل

ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٨٤ارش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٧-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  اسالم - يمذهب يهاجنبه - يجوان
  

  . حقوق خانواده در قرآن١١٢
 ي، تهران: آموزشانييرضا اليل زاده،ينبو قهيصد
ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٥٦ارش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  اسالم - يمذهب يهاجنبه -. حقوق خانواده ١

  يقرآن يهاجنبه -ها . خانواده٢
  

  اسالم عتيدر شر ي. حكمران١١٣
تهران:  ،يكشاورز؛ ويراستار: مهسا قربان دستاريس

 ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٩٦. انشيبرتراند
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٧٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  . اسالم و دولت١
  استي. اسالم و س٢
  

النفس از : علمياسالم يشناس. روان١١٤
  منظر فالسفه مسلمان

 راثي، تهران: مانيــقنبر يعل ،يميكر يعل
شوم يريص. وز ٥٨. ختگانيفره  ١٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٩٨-٥٩-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ياسالم يشناس. روان١
  و فلسفه يشناس. روان٢
  ي. فلسفه اسالم٣
  خيتار - رانيا - ي. فلسفه اسالم٤
  فلسفه -. عقل ٥

  ياخالق فرد
  

  و نشاط در اسالم ي. شاد١١٥
مد نيفرد  يريص. وز ٨٠. ي، تهران: نظرياح

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٨٩-٨٨٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  اسالم - يمذهب يهاجنبه - ي. شاد١
  ثياحاد - ي. شاد٢
  اسالم - يمذهب يهاجنبه -. خنده ٣
  ثياحاد -. خنده ٤
  

  . گمراهان١١٦
آباد: قلم ، خرمالســـاداتفيســـ ميدعبدالكريســـ

شوم يص. رقع ١٣٦اعظم.  ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٢٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  اسالم - يمذهب يهاجنبه - ي. گمراه١
  يقرآن يهاجنبه - ي. گمراه٢

  گونمطالب گونه -. اسالم ٣
  

  در صدف ي. گوهر١١٧
ــغر تاج ــتار: اص ــنوند؛ ويراس ــعود حس ، پوريمس

باد: قلم اعظم. خرم ).  زي(شـــوم يص. رقع ٧٦آ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٣٢-٩٣-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  . حجاب١
  ثياحاد -. حجاب ٢
  (اسالم) يي. زناشو٣

  ياخالق اجتماع
  

  ي. حقوق و كرامت انسان١١٨
سول جر ز سب شهي، تهران: انديشعله رزاق ده،ير

صر.  شهياند ن،ينو شوم يريص. وز ١٨٦ع ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠ ريال. چاپ اول / ١٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٠٦-٠٣-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ي. كرامت انسان١
  اسالم - يمذهب يهاجنبه - ي. كرامت انسان٢
  رانيا -و مقررات  نيقوان -. احترام به افراد ٣

  يآداب و رسوم زندگ
  

  . بحران١١٩
، قم: يخانيقل نيشـــاعر: ام ؛يدآباديمحمد ســـ

ـــتگــان فردا.  ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٠٨فرش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٢٣-٧٧-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ي. راه و رسم زندگ١
  (اسالم) ي. راه و رسم زندگ٢

  هاهينيحس ا،يمساجد، تكا
  

مدح لي. تحل١٢٠ عار  ــ اكرم  امبريپ ياش
  (ص) در دو دوره اسالم و مغول

 يريص. وز ٢٣٤. ســاني، دلند: كيمهدو يمهد
چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٤٧-٩٥-٩  شابك:

  موضوع(ها):
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  ١٥ 

سالم،  امبري. محمد(ص)، پ١ قبل از هجرت  ٥٣ا
  هامجموعه -شعر  -ق.  ١١ -
  و نقد خيتار - يعرب ييسراحهيو مد حهي. مد٢
سالم،  امبري. محمد(ص)، پ٣ قبل از هجرت  ٥٣ا
  و مناقب حيمدا -ق.  ١١ -
  و نقد خيتار - يعرب ي. شعر مذهب٤
  . شاعران عرب٥
  

در مكتب ائمه  هيمدح و مرث گاهي. جا١٢١
  (ع)

لدكمال ص.  ٢٠٠، تهران: محراب. انيمهد نيا
گال يريوز چاپ اول /  ٣٨٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٦٨-١٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
 خيتار -(ع)  تياهل ب ييسراحهيو مد حهي. مد١

  و نقد
  شعر -اثناعشر . ائمه ٢
  شعر -(ع)  تياهل ب ييسراحهيو مد حهي. مد٣
  و نقد خيتار - ييسراهيو مرث هي. مرث٤
  اتيدر ادب ييسراهيو مرث هي. مرث٥
  و نقد خيتار - ١٤قرن  - يفارس ي. شعر مذهب٦
  

مد١٢٢ مه تيري. دفتر  نا مان: بر  يزيرز
  يمداح يليتحص

ــيص. ب ١٠٢، تهران: طاماه. يطاهر ديمج  ياض
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زيشـــوم( يال.   ١٠٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨٩١-٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
مد١ مد حهي.  ـــراحهيو  هل ب ييس  -(ع)  تيا

  هافرم - يزيربرنامه
مد٢ مد حهي.  ـــراحهيو  هل ب ييس  -(ع)  تيا

  يآموزش يراهنما
  

ــامانده١٢٣ انقالب  يجبهه فرهنگ ي. س
  : مسجدياسالم
هد كانيناظم يم ، يزارچيفيشـــر ديحم ،يارد

ثار فكر.  ).  زي(شـــوم يريص. وز ٦٤٢تهران: آ
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٣-٤٤-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يفرهنگ يهابرنامه - رانيا -. مسجدها ١
  ياجتماع يهاجنبه - رانيا -. مسجدها ٢

  ياسالم يكشورها -. مسجدها ٣
  تيريمد - رانيا -. مسجدها ٤
  رانيا -و مقررات  نيقوان -مسجدها . ٥
  

  يخوان هي. گام اول مرث١٢٤
ماه. يطاهر ديمج طا  يص. رقع ١٢٠، تهران: 

چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨٩١-٤-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  (ع) تياهل ب ييسراحهيو مد حهي. مد١
مد٢ مد حهي.  ـــراحهيو  هل ب ييس  -(ع)  تيا

  يآموزش يراهنما
مد٣ مد حهي.  ـــراحهيو  هل ب ييس  -(ع)  تيا

  اسالم - يمذهب يهاجنبه
  هامجموعه - رانيا - يفارس ي. شعر مذهب٤

  اوراد، اذكار، صلوات ه،يادع
  

سب١٢٥ شه حاتي. ت  يراه تعال ياربعه نق
 ياربعه، مدل تعال حاتيفرد و اجتماع: تسب

  فرد و اجتماع
هار ليكائيم ص.  ١٧٢ظهور.  عهي، تهران: طليب
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(شـوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٨٦-٠٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يقرآن يهاجنبه -فلسفه  -ذكر 

  
  هيسجاد فهيدر صح يافعال دي. توح١٢٦
صلييصفا يمهد   .ختگانيفره راثي، تهران: ما
شوم يريص. وز ٢٠٠ ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٩٨-٥٥-٩  شابك:

  موضوع(ها):
ــبني. عل١ ق.  ٣٨ - ٩٤(ع)، امام چهارم، نيحس

  رينقد و تفس - هيسجاد فهيصح
ــبني. عل٢ ق.  ٣٨ - ٩٤(ع)، امام چهارم، نيحس
  ديدرباره توح دگاهيد -
  

خدا: روا١٢٧ به قلم  تي. خون  ــورا  عاش
 يعل يكيو آثار گراف يشجاع يدمهديس
  انيريوز

ــ ــجاع يدمهديس ــتار: ارغوان غوث؛  ؛يش ويراس

، تهران: دفتر نشـــر انيريوز يگرافيســـت: عل
نگ اســـالم گال يص. رحل ٦٢. يفره ).  نگوري(

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٠-٩٩٤-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  رينقد و تفس -عاشورا  ارتنامهيز

  
به همراه ز ارتي. ز١٢٨ ــورا   ارتيعاش

ــل و دعا يدعا ن،ياربع امام زمان  يتوس
  (عج)

، انيانصار نيمترجم: حس ؛يگردآورنده: عباس قم
قم: كتاب جمكران وابســـته به مســـجد مقدس 

شوم يبيص. ج ٦٤جمكران.  ريال.  ١٥٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٣-٦١٠-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  عاشورا ارتنامهي. ز١
  توسل ي. دعا٢
  

  هاها و خواهش: خوانشري. مزام١٢٩
، تهران: مركز طبع و نشــر يكاشــف رمحموديام

كر ل ٤٢٢. ميقرآن  ح ل يص. ر گوري(گــا ).  ن
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٢٣٩-٢٤-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  هامجموعه - ي. شعر عرب١
  سرگذشتنامه -. شاعران عرب ٢
  (ع) تياهل ب ييسراحهيو مد حهي. مد٣

  ائمه اثناعشر
  

 :يلئ ي(ع) ك نيباب امام حســ كي. ا١٣٠
ــورا ك عاش عه   سيچال نيم يبار يواق

  نيثيحد
ـــ ـــكندر نيحس ـــ ؛ياس  دضـــرغاميمترجم: س

ـــه علميدرنقويح  هي، تهران: مركز نشـــر مدرس
سالم.  شت ٨٦دارال شوم يص. خ ). چاپ اول / زي(

  نسخه. ١٠٨٨
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩٣٦-٧-٢  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  يعنوان به:فارس

ــلي  ــين (ع) چهل حديث دربارهفص ي براي حس
  امام حسين (ع) و واقعه عاشورا
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  ١٦ 

  زبان كتاب : اردو
  موضوع(ها):

 -ق.  ٤ - ٦١(ع)، امام ســوم، يعلبنني. حســ١
  ثياحاد

  ثياحاد -ق. ٦١. واقعه كربال، ٢
  ١٤قرن  - ناتي. اربع٣
  

(ع):  عهيامامان ش يدرون يها. چالش١٣١
ــحاب و  يواكاو ــبات و منازعات اص مناس

  (ع) عهيبا امامان ش انيعلو
ــ  ييص. پالتو ١١٩نور.  عهيحمزه، قم: طل نيحس

چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨١٨-٧١-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  خيتار - انيعي. ش١
  خيتار - اني. علو٢
  . ائمه اثناعشر٣
  اصحاب -. ائمه اثناعشر ٤
  

ك. ١٣٢ ند ســـورج  م يچا ظر  : نين
 نيم يبار يفضائل ك ي(ع) ك نيرالمومنيام
 ياهل سنت ك يزبان ياكرم (ص) ك غمبريپ

  نيثيحد سيچال يمنابع س
ـــ ـــكندر نيحس ـــ ؛ياس  دضـــرغاميمترجم: س

ـــه علميدرنقويح  هي، تهران: مركز نشـــر مدرس
سالم.  شت ٩٢دارال شوم يص. خ ). چاپ اول / زي(

  نسخه. ١٠٨٨
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩٣٦-٩-٦  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  يعنوان به:فارس

ي فضـــايل ماه از زبان مهر: چهل حديث درباره
  اميرالمومنين (ع) از زبان ...

  
  زبان كتاب : اردو

  موضوع(ها):
لبياب بني. عل١ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق

  اهل سنت ثياحاد - ليفضا -ق.  ٤٠ -هجرت 
سالم،  امبري. محمد(ص)، پ٢ قبل از هجرت  ٥٣ا
  (ع) طالبياب بنيدرباره عل دگاهدي - ق. ١١ -
  ١٤قرن  - ناتي. اربع٣
  ١٤قرن  -اهل سنت  ثي. احاد٤
  

 هنر و نه،يشي: پيو حرم رضو مي. حر١٣٣

  يمعمار
شهد: بنياهتمام: بهزاد نعمتبه شها ادي، م  يپژوه

سالم ضو يا ستان قدس ر  يريص. وز ٢٢٨. يآ
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠٢٦٠-٤  شابك:
  موضوع(ها):

 ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشــتم، يموســبني. عل١
  آرامگاه -ق. 

  ي. آستان قدس رضو٢
سالم ي. معمار٣ شهد  - رانيا - يا ها مقاله -م

  هاو خطابه
  

  ٢سفر عشق  اني. راه١٣٤
سنيس شهد: يگرمارود دمح ص.  ٤٨شاملو. ، م

ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٦-٨١٦-١  شابك:
  موضوع(ها):

 -ق.  ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشتم، يموسبنيعل
  ارتيز

  
ــبك زندگ١٣٥ ــور زندگ ي. س در  ي(منش

  )يمنظر امام رضا (ع)) (به زبان ترك
باقر پورام مد ، زادهيحاج نيمترجم: ام ؛ينيمح

آســتان قدس  ياســالم يپژوهشــها اديتهران: بن
 يص. رقع ٩٦.  يآســتان قدس رضــو ،يرضــو
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠١٣٨-٦  شابك:
  يزبان اصلي: فارس
  يزبان كتاب : ترك

  موضوع(ها):
 ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشــتم، يموســبني. عل١

  پرسشها و پاسخها -ق. 
 ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشــتم، يموســبني. عل٢

  ليفضا -ق. 
  

س١٣٦  دي(ع) با تاك يامام عل يدفاع رهي. 
  البالغهنهج يهابر آموزه
ــطف ــادتهران يمص ــگاه امام يدلش ، تهران: دانش

 ٧٦٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٧٣٢(ع).  نيحس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٥٩-٩  شابك:
  موضوع(ها):

لبياب بني. عل١ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
درباره حمله و دفاع  دگاهيد -ق.  ٤٠ -هجرت 

  )ي(علوم نظام
لبياب بني. عل٢ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق

  درباره جنگ دگاهيد -ق.  ٤٠ -هجرت 
لبياب بني. عل٣ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق

  هاجنگ -ق.  ٤٠ -هجرت 
لبياب بني. عل٤ مطا بل از  ٢٣ام اول، (ع)، ا ق

ـــ يدگاههايد -ق.  ٤٠ -هجرت  ـــيس و  ياس
  ياجتماع

لبياب بني. عل٥ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
  ق. ٤٠ -هجرت 

لبياب بني. عل٦ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
  رينقد و تفس -ق. نهج البالغه  ٤٠ -هجرت 

  
ــفر ١٣٧ . عمود هفتاد و دوم: خاطرات س

  ينيحس يزائران كربال نياربع
كانانيديوح ديحم چا. ارد ص.  ١٦٨، قم: ســـو
 ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٢٤-٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
 -ق.  ٤ - ٦١(ع)، امام ســوم، يعلبنني. حســ١

  داستان - نياربع
 -ق.  ٤ - ٦١(ع)، امام ســوم، يعلبنني. حســ٢

  داستان - ارتيز -آرامگاه 
  

در محضر امام  يعباس فهيمامون خل. ١٣٨
  جواد (ع)

ـ  آبادسهلينجار يمصطف  ٢٥٢ـ مشهد: خاتم 
ـ رقع ـ زي(شوم يص  ـ چاپ  ٢٧٠٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ١٠٠٠اول  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٦٨٤٥-٥١-٠جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
مدبن مام نهم، يعلمح  -ق.  ١٩٥ - ٢٢٠(ع)، ا

  سرگذشتنامه
  

  البالغهحق و باطل در نهج قي. مصاد١٣٩
 يص. رقع ٣٠٦آباد: قلم اعظم. ، خرمهيزند ديناه

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠٠-٨  شابك:

  موضوع(ها):



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧ 

لبياب بني. عل١ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
  درباره حق و باطل دگاهيد -ق.  ٤٠ -هجرت 

لبياب بني. عل٢ مام اول، (ع)، طا بل از  ٢٣ا ق
  رينقد و تفس -ق. نهج البالغه  ٤٠ -هجرت 

لبياب بني. عل٣ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
  هادهيبرگز -ق. نهج البالغه  ٤٠ -هجرت 

لبياب بني. عل٤ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
غه  ٤٠ -هجرت   - هادهيبرگز -ق. نهج البال

  شرح
  

  البالغه. مفردات نهج١٤٠
ـــ قم: دفتر انتشار ييبنايقرش اكبريلدعيس ات ـ

سالم س يا سته به جامعه مدر  هيحوزه علم نيواب
ـ  ـ وز ٥٣٦قم  ـ نگوري(گال يريص   (٨٢٠٠٠٠ 

  نسخه.  ٣٠٠ريال (دوره) ـ چاپ چهارم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-١٤٣-٠٩٢-٣جلد اول: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٥٠٩-٠(دوره)  
  موضوع(ها):

لبياب بني. عل١ مام طا بل از  ٢٣اول، (ع)، ا ق
  هانامهواژه -ق. نهج البالغه  ٤٠ -هجرت 

لبياب بني. عل٢ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
غه  ٤٠ -هجرت  به -ق. نهج البال  -ها خط

  كشف اللغات
  

تل١٤١ ــ. مق ناس ــ ــ يش  يهاوهيو ش
  يخوانروضه

ــا ــم رض ــتگان فردا. ييقاس ص.  ١٣٠، قم: فرش
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يرقع

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٤٩-٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  يسينو. مقتل١
  يخوان. روضه٢
  

: حضرت امام تيبهار بشر تي. مهدو١٤٢
  نيثيحد سيچال نيم يبار ي(عج) ك يمهد

ـــ ـــكندر نيحس ـــ ؛ياس  دضـــرغاميمترجم: س
ـــه علميدرنقويح  هي، تهران: مركز نشـــر مدرس

سالم.  شت ٩٢دارال شوم يص. خ ). چاپ اول / زي(
  نسخه. ١٠٨٨

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٤٠٦-٦-٦  بك:شا
  يزبان اصلي: فارس

  يعنوان به:فارس
  مهدويت بهار بشريت

  

  زبان كتاب : اردو
  موضوع(ها):

ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
  ثياحاد -
  ثياحاد - تي. مهدو٢
  ١٤قرن  - ناتي. اربع٣
  

ــ١٤٣ ــبك زندگ ي. نگرش از منظر  يبر س
  امام رضا (ع)

س س نيح شمر: طاهر، زادهنيح ص.  ١٣٦. يكا
چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٤٦-٠٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
 ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشــتم، يموســبني. عل١

  يزندگ وهيدرباره ش دگاهيد -ق. 
 ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشــتم، يموســبني. عل٢

  ثياحاد -ق. 
  اسالم - يمذهب يهاجنبه - يزندگ وهي. ش٣
  

١٤٤. Imam Mahdi (PBUH) in the 
sermon of ghadir ــ ــيس ــ نيدحس ص.  ٢٧٢. ري، تهران: منينيحس

ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم ياضـــيب
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣٩-٦٥١-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  ق. ٢٥٥حسن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
  خم ري. غد٢
  ثياحاد -انتظار  - تيمهدو. ٣

  زنان مقدسه اسالم
  

  (ع) نيالحس(ع) بنت هي. حضرت رق١٤٥
ــ ــيدعليس ــرف دجماليس ــاش مترجم:  ؛ينيحس

س ش نيمحمدح شهد: اعتقاد ما. يديخور  ٤٠٨، م
گال يريص. وز چاپ  ٢٥٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر

  اول.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٦٢-٠٧-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  ق. ٦١ -(س)، يعلبننيحسبنت ه،يرق
  علماء و مجتهدان

  
ماء ابهر ف١٤٦ مات عل ها ــ الحركه  ي. اس
سالم هيالفكر  يمن القرن الرابع و حت هياال

  يالقرن السابع الهجر
ناء نديعيرب فهيخلكاظمه ـــاي، تهران: برترا . نش
شوم يريص. وز ١٤٦ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-١٨-٨  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

 - ٧قرن  -ابهر  - رانيا -. مجتهدان و علما ١
  ق.٤
  خيتار - يفكر اتيح ديتجد -. اسالم ٢
  

ندگ دي. مر١٤٧ مام (ز مهيا  اهللاتيآ ينا
  )يابوالقاسم خزعل

ـــناد انقالب ياحمدمحراب يعل ، تهران: مركز اس
ــالم ــوم ييص. پالتو ١٠٦. ياس  ٨٠٠٠٠ ).زي(ش

  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٩-٨٩٤-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٩٤ - ١٣٠٤ابوالقاسم،  ،ي. خزعل١
  ياسيس يهاتيفعال - رانيا - تي. روحان٢
  سرگذشتنامه - رانيا -. مجتهدان و علما ٣
  

  يبهائ خيش يثي. نهضت حد١٤٨
ويراستار: محمدطاهر  ؛يرجنديبيمحمدحسن ربان

ــهد: بن ،يچهارجو ــها اديمش ــالم يپژوهش  ياس
).  زي(شوم يريص. وز ٣٢٨. يآستان قدس رضو

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٦-٠٢٠٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
 ٩٥٣ - ١٠٣٠ ن،يحســمحمدبن ،ييبهاخي. شــ١

  رينقد و تفس -ق. 
  رانيا -. مجتهدان و علما ٢
  هيعلم الدرا - ثي. حد٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨ 

علوم 
  ياجتماع

  يعلوم اجتماع
  

  ي. دانشنامه اجتماع١٤٩
ـــنــدهيپژوه، اراك: نوزهرا دانش ص.  ٣٧٢. س

چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٨٦-٩  شابك:
  موضوع(ها):
  رهايها و تعباصطالح - يعلوم اجتماع

  
ماه١٥٠ ماع تي.  مدرن و  يعلوم اجت

ــت آن در نگاه  يامدهايپ آموزش و كاربس
  يرانينظران اصاحب

ـــيچمنــدراه يهــاد  يفيتــال ي، تهران: آموزش
ــدان.  ــوم يريص. وز ١٧٤ارش  ١٦٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٤٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  فلسفه - ي. علوم اجتماع١
  فلسفه - رانيا - ي. علوم اجتماع٢
  

ــيفرامتن هي. نظر١٥١ ــناس  ي: آغاز روانش
  مدرنپست

ـــخن. يانوش تراب مان س ص.  ٣٤٦، تهران: را
شوم يرقع  ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩١٤-٣٥-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناسروش - يشناس. روان١
  يشناسروان يهاجنبه -. فراتجدد ٢

  يشناسو مردم يشناسجامعه
  

سجامعه ي. مبان١٥٢  داوطلبان ژهيو يشنا
  ياستخدام يهاآزمون

ـــ يعل بادنيريش ـــا. يآ ص.  ١٢٤، تهران: آرس
چاپ اول /  ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-١٣-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ياستخدام يها. آزمون١
  هانيها و تمرآزمون - يشناس. جامعه٢

  يروابط اجتماع
  

ا معن لياز تحل يارسانه. حق بر سواد ١٥٣
  مبنا نييتا تب

ناز ب بدنيز ،يتكيكماتيمه عا ، ناهپزداني نيال
مجــد.  هران:  م يريص. وز ١١٨ت ـــو ). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٢٩-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يا. سواد رسانه١
  . حقوق٢
  . حقوق بشر٣
  

بان١٥٤ مان ي. م تار ســاز در ادرات و  يرف
  هاسازمان

، قم: يلياسماع يمهد ،يعيسحر رف ،يعيرف مايس
 ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٣٢٢. هنيهم م

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٨٧٦-٥٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - يرفتار سازمان

  ياجتماع يروندها
  

  يمجاز ي. اخالق در فضا١٥٥
د: ، مشــهقيصــد ههيويراســتار: وج ؛ينيآئ مانيپ
ــوم يص. رقع ١٠٤. انتيد ريال.  ٧٥٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-٤٢-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  ياخالق يهاجنبه - يمجاز يفضا

  
ساني. جر١٥٦ سيس يشنا گروهك  يا
  داعش يريتكف يستيترور

ش سجاد  ص.  ١٢٨، تهران: ناقوس. يروديمحمد
چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٣-١٣٠-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  . داعش١
  عراق - هاستي. ترور٢
  هيسور - هاستي. ترور٣
  

ــروع: ١٥٧ نامش قدرت  قدرت و  . جنون 
ــ فاش باب  ــميدر تال - س ــميتاريتو و  س

  سميتاليكاپ
، تهران: شركت نشر قطره. ييمحمدرضا سرگلزا

ريال. چاپ  ١٣٠٠٠٠ ).زي(شــوم يص. رقع ١١٢
  نسخه. ٥٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٩-٩٦٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  هاها و خطابهمقاله -) يقدرت (علوم اجتماع
  

جامعه  كرديو جامعه: رو ي. علم فناور١٥٨
  يشناخت

نداكي پا و ـــ ـــزيبوچس  يفيتال ي، تهران: آموزش
ــدان.  ــوم يريص. وز ٢٢٠ارش  ٢٧٠٠٠٠). زي(ش

  سخه.ن ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٥-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Science, technology, and society: a 
sociological approach   

  موضوع(ها):
  ياجتماع يهاجنبه -. علوم ١
  ياجتماع يهاجنبه - ي. تكنولوژ٢
  يشناختجامعه يهاجنبه - ي. تكنولوژ٣

  يرفتار اجتماععوامل موثر بر 
  

سان با  ستي: قاعده زبايز هي. زاو١٥٩ ان
  طيعناصر در مح

ــيبهروز كمائ ــدان. يفيتال ي، تهران: آموزش   ارش
شوم يريص. وز ١١٢ ريال. چاپ  ١٤٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٩٩-٢٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يانسان يشناس. بوم١
  ستيز طياثر مح -. انسان ٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩ 

  ياجتماع يگروهها
  

  و فلسفه تي. جنس١٦٠
 ،يريويراســتار: مژگان مد اصــل؛يعباس محمد

سمني ش ؛يبهرام ا ان: ، تهريبهرام وايگرافيست: 
 يص. رقع ١٢٠آرمان رشــد.  يموســســه فرهنگ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٧٠-٣٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  . زنان١
  . فلسفه٢
  تي. جنس٣

  و نهادهافرهنگ 
  

ــ كردي. رو١٦١ ــتميس نگ و  يس به فره
  آن يمهندس

هد كانيناظم يم لهمحســـن فتح ،يارد ، ياتيبا
ثار فكر.  ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٦٨تهران: آ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٣-٤٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  فرهنگ

  
هادگرا١٦٢ هاد و ن عه يي. ن طال : يمورد(م

  )يانقالب اسالمسپاه پاسداران 
س يدمهرعليس ستار:   دمحمدباقريمحمدنژاد؛ ويرا

سو سيمو شگاه امام ح  ٣٢٦(ع).  ني، تهران: دان
ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٢٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٤٢-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ياجتماع ي. نهادها١
  ي. سپاه پاسداران انقالب اسالم٢
  رانيا - ياجتماع ي. نهادها٣

  جوامع
  

ــهر ياي. جغراف١٦٣ بان يش ) رانيا ي(م
  ياستخدام يهاداوطلبان آزمون ژهيو

سا. يتركمانيحجت محمد ص.  ١٥٢، تهران: آر
چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٠٧-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - ياستخدام يها. آزمون١
  هاآزمون - رانيا - ي. استخدام دولت٢
ـــهر ياي. جغراف٣ ها و آزمون - رانيا - يش

  هانيتمر
  

 يهادانيم ييشهرها: نوزا ي. دگرگون١٦٤
  يشهر

ــمند عل كين ــاهو  زاده،يكوربت؛ مترجم: هوش ش
 ي، تهران: ســازمان عمران و بهســازيكشــاورز

 ١٧٠٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ١٧٦. يشــهر
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٢١-١٥-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Transforming cities: revival in the 
square   

  موضوع(ها):
  ي. شهرساز١
  باز ي. فضاها٢
  يعموم ي. فضاها٣
  

  شهر و منطقه يي. سازمان فضا١٦٥
 تيريتهيه كننده:  سازمان مد ؛يشهرام طهماسب

اســـتان زنجان، تهران: ســـازمان  يزيرو برنامه
جه.  مه و بود نا ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٦٢بر

  نسخه. ١٥٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٣-٠٣٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. شهرساز١
  يا. عمران منطقه٢
  توسعه -ها . شهرها و شهرستان٣
  يشهر ياي. جغراف٤
  

 رانيدر ا يشــهر كپارچهي تيري. مد١٦٦
ــامانده دي(با تاك ــكونتگاه يبر س  يهاس

  )يانيم يشهرها يررسميغ
ماع ـــرانيدو لياســـ  يفيتال ي، تهران: آموزش

ــدان.  ــوم يريص. وز ٢٥٢ارش  ٢٠٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٢٥-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - ينينشهيو حاش ينينش. حومه١

  توسعه - رانيا -ها . شهرها و شهرستان٢
  رانيا -ها . شهرها و شهرستان٣
  رانيا - يشهر داري. توسعه پا٤
  

ــازبر مدل يا. مقدمه١٦٧ ــعه  يس توس
  آن يو كاربردها يشهر

نده: حم ـــايگردآور ـــول  اب،يكام درض بدالرس ع
شاورزينيماهسلمان شگاه علوم ك  ي، گرگان: دان

ب ط بع  منــا  يريص. وز ٣٧٢گرگــان.  يعيو 
  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / ريال.  ٢٦٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢١٢-٠١-٤  شابك:
ز ا ييهاكتاب حاضر بخش نييادداشت: در تدو

 Modelling urban development"كتاب 
with geographical information systems 

and cellular automata"  كه "ويل اني"نوشته 
ه از با استفاد يتوسعه شهر يسازمدل" نيبا عناو

 نيو ماش ييايعات جغرافاطال يهاستميس
ه با استفاد يتوسعه شهر يسازمدل"و  "يسلول

) و GIS( يياياطالعات جغراف يهااز سامانه
ترجمه شده،  يبه فارس "خودكار يهاسلول

  است.. دهياستفاده گرد
  موضوع(ها):

  يسازهيشب - ي. شهرساز١
  يسازهيشب -. شهرها و شهرستانها ٢
  يسازهيشب -عه توس -ها . شهرها و شهرستان٣
  يياياطالعات جغراف يهاستمي. س٤

  ياسيعلوم س
  

  مبارزان ي. فلسفه برا١٦٨
باد خالق و؛يآلن  ناه، فواد حبمترجم: كمال   ؛يبيپ

. ي، تهران: نشر نيدامغانيخالق رضايويراستار: عل
چاپ اول / زي(شـــوم يص. رقع ١١٤  .(١٠٠٠ 

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٥٩٧-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Philosophy for militants   
  موضوع(ها):

  ياسيس يهاجنبه -. فلسفه ١
  فلسفه - ياسي. علوم س٢
  فلسفه - ي. دموكراس٣

  حكومتها و دولتها ينظامها
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢٠ 

ــ يهاهي. نظر١٦٩  يا: مقدمهيدموكراس
  يمتاخر دموكراس يهاهيبر نظر يانتقاد

كان نك  ـــع نگهام؛يفرا  نژاد؛يخاور ديمترجم: س
تصاد اق ياي، تهران: دنيآتانيويراستار: جواد قربان

 ٣٨٤اقتصــاد تابان).  ياي(وابســته به شــركت دن
ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٩١-٩٩-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Theories of democracy: a critical 
introduction   

  موضوع(ها):
  يدموكراس

  المللنيروابط ب
  

ــي. جنگ د١٧٠ و  كايآمر يعموم يپلماس
  )شي(رابطه گرگ و م رانيا

ع). ( ني، تهران: دانشگاه امام حسيبهستان ديمج
شوم يريص. وز ٢٨٤ ريال. چاپ  ٢٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٤١-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يپلماسي. د١
  متحده االتيا -. جنگ نرم ٢
  رانيا - يروابط خارج -متحده  االتي. ا٣
  متحده االتيا - يروابط خارج - راني. ا٤
  

سهاني. خبرچ١٧١  نسندگايچگونه نو اي: 
  داديم بيمشهور را فر

ئل و طالب ؛يتنيجو ناز  تار: ؛يمترجم: پر ـــ  ويراس
ـــ  ٤٩٦، تهران: كتاب كوچه. زادهنيمحبوبه حس

چاپ اول /  ريال. ٥٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٩٣٩-٥-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Finks: how the CIA tricked the world's 
best writers   

  موضوع(ها):
  م. ٢٠قرن  - خيتار - اي. سازمان س١
  ريتاث - اي. سازمان س٢

حده  االتيا - غاتي. تبل٣ قرن  - خيتار -مت
  م.٢٠
  متحده االتيا -و فرهنگ  استي. س٤
حده  االتيا -و هنر  ي. آزاد٥ به -مت  يهاجن
  ياسيس
  متحده االتيا - يفرهنگ استي. س٦
  

ــ١٧٢ ــتي. س در منطقه غرب  ايتانيبر اس
ــ ـــات راهبردايآس  - ٢٠١٦( ي: مختص

خاورم٢٠١٧ نه،ي):   ييگرادوران واقع ا
  ديجد

ــــادق يمترجم: محمــدمهــد م ،يص ليا  يرع
، يموســو دمحمدباقريزاده؛ ويراســتار: ســعبداهللا

ـــ مام حس گاه ا ص.  ١٩٤(ع).  نيتهران: دانشـــ
 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٨١-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

خاورم١ نهي.  لت  - ٢١قرن  - خيتار - ا خا د
  انگلستان

  انهيخاورم - يروابط خارج -. انگلستان ٢
  انگلستان - يروابط خارج - انهي. خاورم٣
  ٢١قرن  -و حكومت  استيس -. انگلستان ٤
  

 يدولت آقا يخارج استيس سهي. مقا١٧٣
قا يخاتم مد يو آ ــورا نژادياح  يبا ش

كار  - ١٣٧٦فارس از ســال  جيخل يهم
١٣٩٢  

: چشـــم انداز قطب. هيدري، تربت حيحامد محب
شوم يريص. وز ١٥٢ ريال. چاپ  ٢٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٣-٠٧٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٨٤ - ١٣٧٦ - يروابط خارج - راني. ا١
  جيخل يهمكار ي. شورا٢
  ١٣٨٤ - ١٣٧٦ -و حكومت  استيس - راني. ا٣
  ١٣٩٢ - ١٣٨٤ - يروابط خارج - راني. ا٤
  ١٣٩٢ - ١٣٨٤ -و حكومت  استيس - راني. ا٥
  فارس، منطقه جيخل - يروابط خارج - راني. ا٦
  رانيا - يروابط خارج -فارس، منطقه  جي. خل٧

  اقتصاد
  

صاد تي. امن١٧٤ شده ياقت : بعد فراموش 
  يمل تيامن
س س؛يآر. رون اليش سان  نيمترجم: ح سا روزبه، 

س شگاه امام ح ص.  ١٦٤(ع).  نيزارع، تهران: دان
  ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٨٣-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

حده  االتيا - يمل تي. امن١ به -مت  يهاجن
  ياقتصاد

  متحده االتيا - ياقتصاد تي. امن٢
  متحده االتيا - يانرژ تي. امن٣
  

كاربرد ١٧٥  .STATA  ئل حل مســا در 
  ياقتصادسنج

ــ ــنك يمرتض دهقان، تهران: چالش.  ديام ،يحس
شوم يريص. وز ٢٣٦ ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠١٧-١٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  افزار استاتا. نرم١
  يوتريكامپ يهابرنامه - ي. اقتصادسنج٢

  اقتصاد كار
  

 يو بوم يبا مشــاغل ســنت يي. آشــنا١٧٦
  لرستان

 اليل زاده،يســهراب مراد زاده،يمراد روسيســ
 يص. رقع ١١٤آبــاد: قلم اعظم. ، خرمريبــازگ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٣٢-٩٩-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  لرستان - رانيا -مشاغل 
  ياقتصاد مال

  
ل١٧٧ ح ت تا  فر  ن لي. از صـــ : ياديب

  ياديبن ليكتاب آموزش تحل نيتريكاربرد
..  

ص.  ٢٠٠آموزش.  دي، تهران: كليدرخشـــان ايرو
چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٤-١٥٢-٣  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢١ 

  موضوع(ها):
  تهران - رانيا -. بورس ١
  رانيا - يمال يها. صورت٢
  

مال١٧٨ مهي. اقتصــاد  قد مال يا: م  هيبر 
  يو رفتار كيكالس

ماك اول كاظم  گا؛يروايتاســـتن هنس،  مترجم: 
صاد ا ياي، تهران: دنيخزائ ديسع خامنه،يابانيب قت

 ٥٢٤اقتصــاد تابان).  ياي(وابســته به شــركت دن
ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٧-٠٠٦-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  ي. امور مال١
  ياضير يالگوها - ي. امور مال٢
  

ــ١٧٩ بررس كرد  گاهيجا ي.  ل م ع و 
مشـترك در  يگذارهيسـرما يهاصـندوق

  رانيبازار بورس اوراق بهادار ا
، تهران: مهر فروشلياصـــغرآجيعليحاج ايمح

سته به موسسه فرهنگ هر م يهنر يسبحان (واب
 ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١٠٢ســبحان). 

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٣٤-٦٤٤-٤  شابك:

  موضوع(ها):
ــندوق. ١ ــرما يهاص قابل معامله در  يگذارهيس

  رانيا -بورس 
  رانيا - يتعاون يها. صندوق٢
  يپژوهنمونه - رانيا -. بورس ٣
  يپژوهنمونه - رانيا - هي. بازار سرما٤
  رانيا -. اوراق بهادار ٥
  رانيا - يگذارهي. سرما٦
  

ــك١٨٠ مد لي. تش بد به تيريو  ــ  نهيس
سهام، طال، ارز) به  يسكير يهاييدارا )

  تزيماركو يروش هر
ـــ ص.  ١٩٢، تهران: چــالش. يومرثيك نيافش

چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠١٧-١٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  م١٩٢٧ ،يهر تز،ي. ماركو١
  يگذارهيسبد سرما تيري. مد٢

  
ما١٨١ ن ه ما ي. را در  يگذارهيســـر

  معامله ارياخت يقراردادها
 ي، تهران: موسسه انتشاراتيميمترجم: الهه ابراه

سازمان بورس اوراق بهادار.  ينوا سه،   ١٠٠مدر
ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٥-١٠٢-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  معامله اري. اخت١
  يمال يها. سازمان٢
  

  هي. سهام سرما١٨٢
سه تحل سندگانياز نو يجمع س بره خ لگرانيمو

 نيام ،يرانيمحمد س م،يسرزع يمترجم: عل ؛يمال
، تهران: زادهيجاجرم يويراســتار: شــاد ؛يمينع

گدن.   ٦٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٥٨٤كر
  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٦١-٨-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

جلد پنجم كتاب كتاب حاضر ترجمه يادداشت: 
»CFA level I ٢٠١٣: equity and fixed 

income (program curriculum outline( «
  .ت.اس

  موضوع(ها):
ما١ ـــاوران ســـر  -ها آزمون - يگذارهي. مش

  مطالعه يراهنما
ها آزمون - ليو تحل هيتجز - يگذارهي. ســرما٢
  مطالعه يراهنما -
  

با يمال يســاز. مدل١٨٣ فاده از :  ــت اس
  افزار متلبنرم

، زادهياحمد نب ،يعادل بهزاد ،يمحمدرضا رستم
شارات سه انت س شركت  ينوا يتهران: مو سه،  مدر

 يريص. وز ٤٣٦بورس اوراق بهــادار تهران. 
چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٥-١٠٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  افزارنرم - ياضير يالگوها - ي. امور مال١
  . متلب٢
  

ــتر تيري. مد١٨٤ ها بانك يارتباط با مش

  متفاوت يبا نگاه
صر ناظم سم ؛ييبكاعبدالنا ستار: ط. ابوالقا ، يويرا

 ٢٨٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٤٤تهران: كبوتر. 
  نسخه. ١٢٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٧٨٢-٤-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يخدمات مشتر - رانيا - يبانك و بانكدار
  نياقتصاد زم

  
  امالك ياحرفه يدالل المعارفرهي. دا١٨٥

شان ونيرهمايام ـــ ر يديجمش اليل ا،يكيكا : يـ
ـــ  يتيآفتاب گ ـــ وز ٤١٦ـ ) ـ زي(شوم يريص ـ

  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٥٢٠٠٠٠
  .٩٧٨-٦٢٢-٦١٥٥-٨٨-٥جلد چهارم: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٩١-٩٢-٤(دوره)  
  موضوع(ها):

  رانيا -امالك و مستغالت  تيري. مد١
نگــاه٢ ب  - رانيا -معــامالت امالك  يهــا. 

  مطالعه يراهنما -ها آزمون
  رانيا - رمنقولي. معامالت اموال غ٣
  

  بحران آب تيري. مد١٨٦
 ٩٨پول.  يت ي، تهران: تيقطب نيدمحمدحسيس

ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٦-٠٨-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  تيريمد - رانيا -. آب، منابع ١
  بحران تيري. مد٢
  

ــ تيري. مد١٨٧ ــوخت: دوره آموزش  يس
ته درجه ژهيمقطع و ريغ يطول ــ داران رس

  يمقطع سرپرست يترابر
ه ، تهران: دانشگابخشيميويراستار: معصومه كر

ـــ مام حس ).  زي(شـــوم يريص. وز ٦٨(ع).  نيا
  نسخه. ٢٠٠اول / ريال. چاپ  ٦٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١١-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - رانيا -مصرف  - ي. انرژ١
  سلحم يروهاين يباني. وزارت دفاع و پشتراني. ا٢

  هايتعاون
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢٢ 

ساز١٨٨ ستند سكن در  ي. م ستان  ٥م ا
  منتخب

اه، ر قاتي، تهران: مركز تحقيطرقانيالهام ضابط
).  زي(شوم يريص. وز ٢٢٨. يمسكن و شهرساز

  نسخه. ٣٥٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٦٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
    هايتعاون - رانيا -مسكن 

  يعموم هيمال
  

آن  راتييتغ ريبر درآمد و تاث اتي. مال١٨٩
  يبورس يهاشركت يگذارهيبر سرما

: ، تهرانپوريويراستار: اصغر جوز ؛يريبش يمهد
ــــانيبرترانــد ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٠. ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٧٠-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  . سازمان بورس اوراق بهادار١
  يپژوهنمونه - اتيمال - رانيا -ها . شركت٢
  يپژوهنمونه - اتيمال - رانيا -. بورس ٣
  يپژوهنمونه - رانيا -بر درآمد  اتي. مال٤
  يپژوهنمونه - يامور مال - رانيا -ها . شركت٥
  يپژوهنمونه - رانيا - يگذارهي. سرما٦

  ديتول
  

  ي. اقتصاد مقاومت١٩٠
ـــنوند،  ؛ييرزايم يعل ـــتار: محمدباقر حس ويراس

باد: قلم اعظم. خرم ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٢٨آ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٣٢-٩٢-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ينگرندهيآ - رانيا -. اقتصاد ١
  رانيا - ي. رشد اقتصاد٢
  

ــ١٩١ ــ آالتني. برق، ماش ــاتيو تاس  س
  كارخانه رب

شهيرزاديش مانيسل ،يليآجيريسر مانيا د: ، م
ـــوم يريص. وز ٢٠٤پرتونگــار توس.  ).  زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٠٤٩-٨-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  هافراورده - يفرنگ. گوجه١

 يهــاجنبــه -هــا فراورده - يرنگف. گوجــه٢
  يبهداشت

  صنعت و تجارت - يفرنگ. گوجه٣
  

  . تجارت در خدمت ورزش و اقتصاد١٩٢
ـــ ، همــدان: يريكــاوه خب قنبر،ياحمــد يموس

 ٧٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٢٠سروش الوند. 
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٤٥-٥٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ياقتصاد يهاجنبه -. ورزش ١
  يابيبازار -. ورزش ٢
  

ــازمان يرقابت تيمز لي. تحل١٩٣ ر ها بس
مدل  ـــاس  عه مورد VRIOاس طال  ي(م

  شركت كالوپ)
شدان. ار يفيتال ي، تهران: آموزشيابوالفضل زمان

شوم يريص. وز ١٣٢ ريال. چاپ  ٢٤٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٦١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  يپژوهنمونه - انريا -. رقابت ١
  . شركت كالوپ٢
  

ــ يهازون نيي. تع١٩٤ عال ش و  يليف
  نهيبه يگل حفار شنهاديپ
ـــ مانهيا ، اهواز: علوم و ييطباطبا نيبهوند، حس

شك شوم يريص. وز ١٠٤اهواز.  يفنون پز ).  زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٣-٣٩-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  كوپال ينفت داني. م١
  يپژوهنمونه - هادانيم - رانيا -. نفت ٢
  لي. ش٣
  يپژوهنمونه - يحفار - رانيا -نفت  يها. چاه٤
  

ما١٩٥ ــر ــلطنت يهايگذارهي. س و  يس
ــرفتيپ ــاورز يهاش ــتان  يكش در خوزس

شكان يدوره سان يا سا ق.م تا  ١٥٠( يو 
  ب.م) ٦٤٠
ــــاي. ونكــه؛ مترجم: عليجرابرت  ،يتيعنــا رض

مدتق هد ،يفاضـــل يمح ، اهواز: ييخايك يم
ـــســــه فرهنگ  يريص. وز ٣٩٦. اتيآ يموس

چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٤٧٤-٠٥-٥  شابك:

از  يايادداشت: كتاب حاضر ترجمه مقاله
"Mesopotamia:rivista di ..."  تحت عنوان
"Imperial investments and agricultural 

developments in parthian and sasanian 
khuzestan" باشديم..  

  موضوع(ها):
  خوزستان - رانيا - ي. كشاورز١
كان - خيتار - راني. ا٢  -ق.م. ٢٤٩ ان،ياشـــ

  م.٢٢٦
  م.٦٥١ - ٢٢٦ ان،يساسان - خيتار - راني. ا٣
  

ــ١٩٦ ناور يگذاراســتي. س : يعلم و ف
ــ مدل ينگرش كار يهاجامع بر   يهم
  فناورانه

، تهران: ســبزان. ياســد اميســ ،يمنوچهر منطق
شوم يريص. وز ٣١٢ ريال. چاپ  ٣٧٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٧-٣٩٤-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. انتقال تكنولوژ١
  اطالعات ي. تكنولوژ٢
  پخش - ي. نوآور٣
  

  نيو برندآفر ني. كارآفر١٩٧
ص.  ٢٠٠. نيمي، تهران: كلك ســيمحمد آهنچ

چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٦-٥١-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يني. كارآفر١
  )يابي(بازار ي. برندساز٢
  

كارآفر١٩٨ گاه« يني.  مال يبا ن به  ياج
  »ينقش آن در اقتصاد مقاومت

ــان عل محرم روزبه، تهران: ورزش.  ،يمرادياحس
شوم يريص. وز ١١٢ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٦٧-٠٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يني. كارآفر١
  ياقتصاد يهاجنبه - يني. كارآفر٢
  ١٤قرن  - ياقتصاد استيس - راني. ا٣



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢٣ 

  
  ينيكارآفر ي. مبان١٩٩

ــرافت اكبريعل ــ نژاد،يش ، تهران: زادهيمهد مايس
 ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٢٨٢. ســندهينو

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٦٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ينيكارآفر

  
مد٢٠٠ مان تيري.  و  ينيكارآفر ؛يســاز
  ينوآور
كشاورز؛ ويراستار:  نيمحمدام ،يلشكر لياسماع
شتگزگوهيقائم ينورعل ص.  ١١٢. باني، تهران: پ

 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٩٨-٧٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ينيكارآفر. ١
  ي. نوآور٢

  اقتصاد كالن و مباحث وابسته
  

  : اقتصاد كالن٢. اصول علم اقتصاد ٢٠١
 يريص. وز ٢٤٢. ســندهي، تهران: نويمراد ريمن

چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٩٤-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  اقتصاد كالن

  حقوق
  

  يحقوق عموم يهاشهي. اند٢٠٢
 ٢١٢ـــ تهران: مجد ـــ  يغمام يدمحمدمهديس

ـ وز ـ زي(شوم يريص  ـ چاپ  ٢٦٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠اول  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٦٠-٠جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  . حقوق١
  ي. حقوق عموم٢
  

نگ حقوقي. ٢٠٣ عهفره از  يا: مجمو

ــطالحات حقوق ــ يواژگان و اص  - يفارس
  فرانسه

 يريص. وز ٢٩٠تهران: مجد. ، يرينصـــ هيهد
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٣٤-١  شابك:
  موضوع(ها):

  فرانسه -ها نامهواژه -. حقوق ١
  يفارس -ها نامهواژه -. زبان فرانسه ٢
  هاريها و تعباصطالح -. حقوق ٣
  

  يدادگستر ليوك يمدن تي. مسئول٢٠٤
ساالر صغر جوز ان؛يجهانبخش  ستار: ا ، پوريويرا

شوم يريص. وز ٢١٨. شانيتهران: برتراند ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٥١-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يدادگستر ي. وكال١
  رانيا - يدادگستر ي. وكال٢
  . تعهدات (حقوق)٣
  رانيا -. تعهدات (حقوق) ٤
  و موكل لي. وك٥
  رانيا -و موكل  لي. وك٦
  يرفيمقررات ك - رانيا - يمدن يدادرس نيي. آ٧
  فيشرح وظا - يدادگستر ي. وكال٨
  (حقوق) تي. مسوول٩
  

  ينامه قانون مدن. واژه٢٠٥
ــاد غفور ــتار: آ ؛يفرس ، تهران: يجعفر دايويراس

 ١٨٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١٢٦دانش.  ايآر
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٥٤-٤١-٣  شابك:
  وضوع(ها):م
  هانامهواژه -. حقوق ١
  هاريها و تعباصطالح -. حقوق ٢
  رانيا - ي. قانون مدن٣

  المللنيحقوق ب
  

ــالح٢٠٦ ــ يجهان تي. ص به  يدگيدر رس
للنياز منظر حقوق ب يجنگ ميجرا ا ب الم

  رانيبر حقوق ا ينگرش
سريديس ها،يميحك ديسع ست ؛ييايض ا ار: ويرا

، تهران: دانشـــگاه امام بخشيميمعصـــومه كر
 ١٩٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٥٢(ع).  نيحس

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٢١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  )المللني(حقوق ب يقانون تي. صالح١
  رانيا - يقانون تي. صالح٢
  يجنگ مي. جرا٣
  )المللني. جنگ (حقوق ب٤
  رانيا -. حقوق جزا ٥
  يالمللنيب ييجزا يها. دادگاه٦
  

عاو٢٠٧ حاكم در د قانون  جار ي.   يت
  در صورت سكوت قرارداد يالمللنيب

ــن آر ــنيحس ــدان.  يفيتال ي، تهران: آموزش ارش
شوم يريص. وز ١٧٢ ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٦٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يتجار يالمللنيب ي. داور١
  حقوق تجارت - يخصوص المللني. حقوق ب٢
  )المللني(حقوق ب يخارج يگذارهي. سرما٣
  رانيا - يالمللنيب ي. بازرگان٤
  

كار: راز موفق يريادگي. ٢٠٨  تيدر محل 
  هايياروپا

رجم: مت ؛يمكيهير ايتار ر،ي. لتماافانيســـتيكر
صغر جوز ؛يانيعباس ك ستار: ا : ، تهرانپوريويرا
ــــانيبرترانــد ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٦٠. ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-١١-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Learning while working: Success stories 
on workplace learning in Europe   

  موضوع(ها):
عضو  يكشورها - يشغل يها. آموزش مهارت١

  اروپا هياتحاد
عضـــو  يكشـــورها -. آموزش بزرگســـاالن ٢

  اروپا هياتحاد
ــاالن  يريادگي. ٣ ــورها -بزرگس ــو  يكش عض

  اروپا هياتحاد
عضـــو  يكشـــورها -خدمت  ني. آموزش ح٤

  اروپا هياتحاد
  يو صنعت ياتيمال ،يتجار ،يحقوق نظام

  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢٤ 

ــ٢٠٩ بررس ق ي.  قو ح عاد  ب ها يا  يارز
  تاليجيد

ـــ ند؛ياضـــير دمهرانيس هام  م تار: ال ـــ ويراس
ــــاني، تهران: برترانــدنيمرادثمر ص.  ١٧٦. ش

چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٩٣-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -و مقررات  نيقوان -. ارز ١
قال الكترون٢ رات و مقر نيقوان -وجوه  يكي. انت
  رانيا -
گان٣ بازر  - و مقررات نيقوان - يكيالكترون ي. 
  رانيا

  رانيا - نيتكوي. ب٤
  

 يها تيمحكوم ينحوه اجرا. قانون ٢١٠
  يكنون يدر نظم حقوق يمال

ـــايحم ،يعلويگيبيعل يمهد ، زادهيحاج درض
ــان: قانون مدار.  ــوم يص. رقع ١٨٧كاش ).  زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٧٣-٧٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يامور مال

  
 از قانون يادهيزبر اصناف: گ اتي. مال٢١١

ــتق يهااتيمال ــالح ميمس مورخ  هياص
 نيبا آخر ديجد شيرايو ١٣٩٤/٤/٣١

ته رش انياصالحات قابل استفاده: دانشجو
  يريو مد يحسابدار

ـــتان. انيمهران قاســـم ص.  ٢٦٤، تهران: ادبس
 ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  .٢نسخه. نوبت ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٦-١٢٣-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان -بر درآمد  اتي. مال١
 يآموزشـــ يراهنما - يحســـابدار - اتي. مال٢

  )ي(عال
  

قانون٢١٢ به جرم مطبوعات. نگاه   يگذار 
  و انگلستان رانيدر حقوق ا

ــادق يمهد ــرابيص  ١٩٦، دزفول: اهورا قلم. يس
ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٦-١٢٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -. قانون مطبوعات ١
  انگلستان -. قانون مطبوعات ٢
  رانيا - يفريو عدالت ك يگروه يها. رسانه٣
نه٤ لت ك يگروه يها. رســــا عدا  - يفريو 

  انگلستان
  يقي. حقوق تطب٥

  حقوق جزا
  

 يجرم كالهبردار يركن ماد ي. بررس٢١٣
قا رانيا يفريدر حقوق ك با  ســهيو م آن 
  حقوق لبنان

س نيام صغر جوز ؛ينيح ستار: ا ن: ، تهراپوريويرا
ــــانيبرترانــد ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٦٠. ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-٠٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -. حقوق جزا ١
  لبنان -. حقوق جزا ٢
بردار. ٣ برداران  يكاله كاله ن -و  و  نيقوا

  رانيا -مقررات 
بردار٤ كاله برداران  ي.  كاله ن -و  و  نيقوا

  لبنان -مقررات 
  يقي. حقوق تطب٥
  

 يمجازات اعدام و راهكارها لي. تحل٢١٤
  آن ليتعد

گان كث جد. يريمژ  يص. رقع ٣٢٦، تهران: م
گال چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). نگوري( يال.   ٥٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  . حكم اعدام١
  رانيا -. حقوق جزا ٢
  . حكم اعدام (فقه)٣
  . حقوق جزا (فقه)٤
  

جا٢١٥ قه و  گاهي.  جرم اختالس در ف
  حقوق موضوعه

سم سجاد قا ضا چهارلنگ؛ مقدمه:   ،مبرايعبدالر
ـــوم يريص. وز ١٣٠. نياهواز: خــالــد ).  زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٩٧-٨٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  . اختالس١
  رانيا -. اختالس ٢
  . اختالس (فقه)٣
  رانيا -و مقررات  نيقوان -. اختالس ٤
  

  رانيا يفريك ي. جلب در دادرس٢١٦
، يندشتشاهاييبابا نيدبهاميس ،يابوالحسن شاكر

مجــد.  هران:  م يريص. وز ١٧٦ت ـــو ). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢١٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٧٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يري. دستگ١
  رانيا -. بازداشت ٢
  رانيا - ييجزا يدادرس نيي. آ٣
  

ـــا٢١٧  نييقانون آ يكاربرد ي. محش
ــ ــوب  ي: برمبنايفريك يدادرس قانون مص
  ١٣٩٤با اصالحات سال  ١٣٩٢

، يباريجوزيرنظر: رجب گلدوست ؛يشهرام آقابابائ
ــالم ــوم يص. رقع ٣٥٢. يقم: حقوق اس ).  زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-٠٦٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ييجزا يدادرس نيي. آ١
  رانيا -. حقوق جزا ٢

  يحقوق خصوص
  

كام فقه٢١٨ بت  يو حقوق ي. اح قانون ث
  احوال در ثبت تولد

ص.  ٢١٢. ييطال شـــهي، تهران: انديجعفر دايآ
چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧١٧-٢٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -ثبت احوال 

  
در  ليوك يعزل و اســتعفا ي. بررســ٢١٩

  اهل سنت و حقوق موضوعه ه،يفقه امام
، قم: يمحمدبهروز شــاه ا،ينيميكر يمحمدمهد

ـــالم ـــوم يص. رقع ٢٢٥. يحقوق اس ).  زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ ريال. چاپ اول / ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٨-١٢١-٢  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢٥ 

  موضوع(ها):
  . وكالت١
  رانيا -. وكالت ٢
  . وكالت (فقه)٣
  يقي. حقوق تطب٤
  

ــ٢٢٠ بررس ه ي.  ق مور يحقوق - يف : ا
  يمصلحت و احكام حكومت ه،يحسب
ــ ــيس ــم نيدحس ص.  ١٤٠، تهران: مجد. يهاش
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٠-١  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ي. امور حسب١
  رانيا - ي. مصالح عموم٢
  رانيا -(فقه)  ي. مصالح عموم٣
  . مسائل مستحدثه٤
  

ــئول ي. به رنگ خون: بازخوان٢٢١  تيمس
ن لوده  يمد خون آ نده  پرو لت در  دو
  هايليهموف

، قم: انيدرود يمقدمه: حســـنعل ؛يصـــابر يعل
مروز.  قوق ا م يريص. وز ٣٤٤ح ).  زي(شـــو

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٠٤٧-٠٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان -انتقال  -. خون ١
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يلي. هموف٢
  يمنيمقررات ا - رانيا -. بانك خون ٣
  يمنيا يهاينيبشيپ - بيترك -. خون ٤
  

مدا مي. تنظ٢٢٢ بدون  لت بازار  له دو خ
  )ينهاد راتيي(شناخت تغ

حامد  ان،يشكوه رضايدعليسن؛ مترجم: س اميريم
ـــيادر ـــ ؛يســـالم دريح ان،يس قدمه: حس  نيم

مد جد. يطاهرمح  يريص. وز ٣٢٠، تهران: م
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٢-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  يگذارمقررات - ي. بازرگان١
  و مقررات نيقوان - يصنف يهاهي. اتحاد٢
  و مقررات نيقوان - ي. خدمات مال٣
  و مقررات نيقوان - يرانتفاعيغ يها. سازمان٤

  
لت ٢٢٣ كا فن و جارت در  ت قوق  ح  .

  )ينظر - يعمل شرفتهي(پ
. يآزادپور، تهران: آزادپور علم دارلو، مهد يمهد
شوم يريص. وز ٦٦٤ ريال. چاپ  ٦٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٦٠٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -حقوق تجارت 

  
ن٢٢٤ مد قوق  ح بان  ژهيو ي.  ل ط داو

  ياستخدام يهاآزمون
ـــكوه مه ش ـــا. فريفاط ص.  ٤٨٦، تهران: آرس

چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٢٢٠-٥-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - ياستخدام يهاآزمون. ١
  هانيها و تمرآزمون - رانيا - ي. حقوق مدن٢
  

مد٢٢٥ كت ميبر جرا ي. درآ ــر  يهاش
  رانيدر حقوق ا يتجارت

، تهران: خط ياهللا ســـماواتگردآورنده: حشـــمت
ـــوم.  گال يريص. وز ٤٣٦س  ٥٥٠٠٠٠). نگوري(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٦٦-١٢-٦  شابك:

  ها):موضوع(
 -و مقررات  نيقوان - يتجار يها. شـــركت١
  رانيا

  رانيا -. حقوق تجارت ٢
  

تعهد به  ياز حقوق مدن ييها. درس٢٢٦
  رانيسود شخص ثالث در حقوق ا

برز مجــد. يودود  هران:  ت  يريص. وز ١٦٨، 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٩-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -ثالث (حقوق) . شخص ١
  رانيا - ي. حقوق مدن٢
  رانيا -. تعهدات (حقوق) ٣
  

  ٩٧وكالت  ي. سواالت احتمال٢٢٧

 ينشـــر كمك آزمون؛ زيرنظر: مهد يگروه علم
ـ رحل ياديص ) زي(شوم يـ تهران: كمك آزمون 

 ١٠٠ريال (دوره) ـــ چاپ اول  /  ٧٠٠٠٠٠٠ـــ 
  نسخه. 

لد اول:  بك:  -ص ٣٨٦ج ـــا -٤٩٨-١١٣-٢ش
-١١٤-٩شابك:  -ص ٤١٦.جلد دوم: ٩٧٨-٦٠٠
٩٧٨-٦٠٠-٤٩٨.  

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٨-١١٢-٥(دوره)  
 ٩٠٠٠٠٠٠: يدوره با چاپ رنگ متييادداشت: ق

  ..الير
  

  موضوع(ها):
  هانيها و تمرآزمون - رانيا -. وكالت ١
  مطالعه يراهنما - رانيا -. وكالت ٢
  

شرا٢٢٨ سات  طي.  س ادغام بانكها و مو
  رانيدر حقوق موضوعه ا يو اعتبار يمال

شهد  ١٢٨دانش.  اي، تهران: آريمحمديفرهاد م
ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٥٤-٤٤-٤  شابك:
  موضوع(ها):

 -و مقررات  نيقوان -ادغام  - يبانك و بانكدار
  رانيا

  
  . قانون تجارت همراه با عنوان مواد٢٢٩

 د،يمج ،ي، تهران: اوجيمحسن اوج ،ياوج ديمج
).  زي(شـــوم يريص. وز ٢١٨محســـن.  ،ياوج

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٥٨٣-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -حقوق تجارت 

  
ــئول٢٣٠ ــ تي. مس از عدم امكان  يناش
س ياجرا س يتعهد: برر  سازمان ونيكنوان

ها قرارداد به  حد راجع  لل مت  عيب يم
با مطالعه تطب١٩٨٠كاال ( يالمللنيب  يقي) 

  رانيدر حقوق ا
ـــان عبدالله ـــيدهكردياحس  ي، تهران: آموزش

ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ١١٨ارش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٤٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):
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س١  يسازمان ملل در مورد قراردادها وني. كنوان
  )ني: و١٩٨٠كاال: ( مللالنيو فروش ب ديخر
  . تعهدات (حقوق)٢
  رانيا -. تعهدات (حقوق) ٣
  يقي. حقوق تطب٤
  

 يجبران خسارات ناش ي. نظام حقوق٢٣١
  ياز حوادث رانندگ

ص.  ١٥٢، تهران: مجد. ريبشـــيمقصـــود عباد
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٨-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - لياتومب مهي. ب١
  رانيا - ياز حوادث رانندگ يناش تي. مسوول٢
  رانيا -. خسارت ٣
  رانيا -ها (حقوق) . غرامت٤
  رانيا -و مقررات  نيقوان - ي. رانندگ٥
  

در حقوق  هاهيرو يآور. نقش الزام٢٣٢
  المللنيتجارت ب

مدتق مه: مح قد فاح؛ م ، تهران: يعيرف يزهرا ت
شوم يريص. وز ١٤٨ مجد. ريال.  ١٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٧٧-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  المللني. عرف ب١
  رانيا -. حقوق تجارت ٢
  قراردادها - يالمللنيب ي. بازرگان٣
  يالمللني. تعهدات ب٤
  متحده االتيا -. حقوق تجارت ٥
  انگلستان -. حقوق تجارت ٦

  يمدن يو دادگاهها يدادرس
  

ــورا٢٣٣ ــرح ماده به ماده قانون ش  ي. ش
خه  ـــه مور ــوب جلس حل اختالف: مص

ــيكم ١٦/٩/٩٤ ــا يحقوق ونيس  ييو قض
  ياسالم يمجلس شورا

ــندهي، اراك: نويجودك ديحم  يريص. وز ٩٦. س
چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٨٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):

ــا. راني. ا١ ــوراهييقوه قض  -حل اختالف  ي. ش
  هاهيو رو نيقوان
 -حل اختالف  ي. شــوراهيي. قوه قضــاراني. ا٢

  هاها و پاسخپرسش - هاهيو رو نيقوان
  

مدن٢٣٤ قانون  با عنوان  ي.  معرب همراه 
  مواد
 د،يمج ،ي، تهران: اوجيمحسن اوج ،ياوج ديمج
).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٨٨محســـن.  ،ياوج

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / ريال.  ٢٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٥٨٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يقانون مدن

  
عه تنق٢٣٥ كام  ياجرا يحي. مجمو اح
قانون اجرا يمدن مل بر:  ــت كام  يمش اح
  ... ١٣٥٦مصوب  يمدن

و  نيو انتشــار  قوان حيتنق ن،يتهران: معاونت تدو
ــــتيــمقررات ر  يص. رقع ١٤٨. يجمهور اس

ي ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم چاپ اول / ر  ١٠٠٠ال. 
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٠٤-٣٧-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -حكم  ي. اجرا١
  رانيا - ي. قانون مدن٢

  يمركز ياداره حكومتها
  

ــول تنظ٢٣٦  هژيو كنترل بودجه و مي. اص
  ياستخدام يهاداوطلبان آزمون

ـــا. ياوغلاروج رين  يريص. وز ١٩٦، تهران: آرس
چاپ  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠اول / ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٢٢٧-٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ياستخدام يها. آزمون١
  رانيا - يزير. بودجه٢
  هانيها و تمرآزمون - رانيا - يزير. بودجه٣

  يمحل ياداره امور حكومتها
  

 يبحران: رهبر تيريمد اســتي. ســ٢٣٧
  فشار طيتحت شرا يدولت
 استرن، بنت كي. هارت، اريپاول ت ن،يبو نيآرج

ـــفيمترجم: رســـول  وس؛يســـندل  ،يرامنديوس
ــطف ــماع يمص ــتان، تهران:  ،يلياس ــلم گلس مس

مام حســـ گاه ا  يريص. وز ٢٨٨(ع).  نيدانشـــ
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٦٨-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  بحران در دولت تيريمد

  رانيا يدولت مركز
  

سازندگ يسازمان خچهي. تار٢٣٨  يجهاد
س رانيا ساز سياز تا -١٣٥٨( يتا نهاد

 يهاپژوهش يها) مجموعه گزارش١٣٩٠
  از نگاه غرب يانقالب اسالم ينهادها

ــ كيار ــندرالب، محمود مهام، حس  ؛ييبابا نيس
ــن جعفر ،يجعفر يمترجم: هاد ، تهران: يمحس

ـــ مام حس گاه ا  يريص. وز ٣٢٨(ع).  نيدانشـــ
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٩٣-٣  شابك:
  عنوان به التين:

An institutional history of the Iranian 
construction: From inception to 
institutionalization   

  موضوع(ها):
  ي. جهاد سازندگ١
  ي. وزارت جهاد سازندگراني. ا٢
  

مد٢٣٩ ظام  رت در وزا يوربهره تيري. ن
  يفرهنگ و ارشاد اسالم

ــعه مد ابع و من تيريتهيه و تنظيم:  معاونت توس
ساز صغريزيرنظر: عل ؛يو تحول ادار يدفتر نو  ا

: ، تهرانيســراب ديدســعيســ ،يمروســتشيكاراند
). چاپ زي(شــوم يريص. وز ١٩٨اردهال.  ريســف

  نسخه. ٨٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٣-٦٥٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يفرهنگ و ارشاد اسالم. وزارت راني. ا١
  رانيا - يور. بهره٢
  تيريمد - رانيا - يانسان يروي. ن٣

  يعلوم نظام
  

  زاتياقالم و تجه يسازرهي. ذخ٢٤٠
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، تهران: دانشــگاه ســارانيويراســتار: بهزاد مراد
ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٢(ع).  نيامام حس

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٣٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١٧-٦  شابك:

  موضوع(ها):
سالم١ سداران انقالب ا سپاه پا تداركات و  - ي. 

  ريذخا
  رانيا - ي. انباردار٢
  رانيا - تيريمد - يباني. آماد و پشت٣
  ي. تداركات نظام٤
  ريو تعم ينگهدار - ي. تداركات نظام٥
  

سه  يمل تيو امن ي. رهنامه دفاع٢٤١ فران
٢٠١٣  

 ،يكپورپليمياهللا عظهلند؛ مترجم: روح سيفرانچ
). (ع ني، تهران: دانشگاه امام حسانيرستم بهادر

شوم يريص. وز ١٤٠ ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٥٤-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
French white paper, defence and national 
security ٢٠١٣ 

  
  موضوع(ها):

  فرانسه - يمل تي. امن١
  يدفاع مل -فرانسه . ٢
  ينظام استيس -. فرانسه ٣
  يكياستراتژ يهاجنبه -. فرانسه ٤
  

بازان غ٢٤٢ ــر ظامي. س نگ يرن  يهاج
  ني: شورش و نبرد نويجهان

ـــكليما ـــ يس زارع؛  نيدفرديفاولر؛ مترجم: س
 ريظه ،يدريح ديعبدالمج ،ييويراستار: داود علما

ــگيچافيكنعان مهيرح ،يجانگيب اه ، تهران: دانش
ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٩٢(ع).  نيامام حس

  نسخه. ٥٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٥٧-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Amateur soldiers, global wars: 
insurgency and modern conflict   

  موضوع(ها):
  يكيضد جنگ چر اتي. عمل١
  . سربازان٢

  هاستي. ترور٣
  . جنگ٤
  هااميها و ق. جنبش٥
  يالمللنيب تي. امن٦
  

كارگ رمحوريتاث اتي. عمل٢٤٣  يريبه 
  محور؛ در صلح، بحران و جنگجنگ شبكه

ـــ ت؛يادوارد آلن اســـم ـــيمترجم: س  نيدحس
سري نجم،يمحمد شگاه امام يريم ا ، تهران: دان

 ٥٣٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٤٨٢(ع).  نيحس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٥٨-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ينظام استيس -متحده  االتي. ا١
  ي. علوم نظام٢
  م.٢١قرن  - يجهان استي. س٣
  يرساناطالع يها. شبكه٤
  )ي(علوم نظام رمحوريتاث اتي. عمل٥
  )يمحور (علوم نظامشبكه اتي. عمل٦
  مسلح يروهاين -متحده  االتي. ا٧
  

هدار٢٤٤ پاره راتيو تعم ي. نگ نداز خم ا
  يمتريليم ٨١

، تهران: دانشــگاه ســارانيويراســتار: بهزاد مراد
ـــ مام حس ).  زي(شـــوم يريص. وز ٦٤(ع).  نيا

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  اندازها. خمپاره١
و  ينگهــدار - يجنگ زاتي. مهمــات و تجه٢

  ريتعم
 يو مهندس يو تخصص ييهوا يروهاين

  ينظام
  

  يكشتار جمع يافزارها. جنگ٢٤٥
ستار: مرتض نوشاد؛يگردآورنده: آرش اكبر  يويرا

شاك سازمان عقيم سيس يدتي، تهران:   آجا. يا
شوم يريص. وز ٢١٤ ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٩٤٢-٤٧-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يكشتار جمع يها. سالح١
  ييايميش يها. سالح٢

  يكربيم يها. سالح٣
  ياهسته يها. سالح٤

  يو رفاه اجتماع يمشكالت اجتماع
  

  ايدر حوادث و بال ياجتماع ي. مددكار٢٤٦
ضا رجيا ضايعل ،يير سان كلبعل ،يفراهان ر  ،ياح

ـــاالروند، اراك: دانش ك ص.  ٢٠٠. انيمهناز س
چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٤-٥٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. خدمات اجتماع١
  بحران تيري. مد٢
  ييزدا. بحران٣

  ياجتماع يو خدمات رفاه ليمسا
  

كودكان:  يآزار جنس يشناسبي. آس٢٤٧
  و درمان يريشگيشناخت، پ

 زاده،يوندياحســان پ ،يمترجم: فرامرز آســنجران
ـــتــار: ام ؛يفرزانــه نوازن ،يزهره تربت  نيويراس

 يريص. وز ٣٣٨نقش.  ايكشـــاورز، تهران: آر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٥٨-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  يسوء استفاده جنس -انگلستان  -. كودكان ١
  يريشگيپ - ياستفاده جنس سوء -. كودكان ٢
  

. اطلس جامع نظام ســالمت اســتان ٢٤٨
  يمركز

يه و تنظيم: غالمرضــــا فتح بادته ـــ ،يآ  وايش
ينكو  يريص. وز ٢٧٢. اني، اراك: دانش كاني

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٤-٥٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ياستان مركز - رانيا -بهداشت 

  
مات برا تيفي. ك٢٤٩  تيريمد يخد
  هامارستانيدر ب التيتسه
نگييســـو باسيمترجم: ام ؛ييلو، جو رو ف  رع

سگر شيع شدان.  يفيتال ي، تهران: آموز  ٢٠٢ار
ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
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  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٠٦٦-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Service quality for facilities 
management in hospitals   

  موضوع(ها):
  ي. مهندس١
  تيريمد -بهداشت . ٢
  ي. حرفه پزشك٣
  التيتسه تيري. مد٤
  تيريمد - هامارستاني. ب٥
  

 دهيدبزه ياطالعات فرد ي. محرمانگ٢٥٠
فاع با حقوق د عارض آن  هد و ت  يو شــا

  متهم
ــاداتيل ــد الس دژخواه، تهران: مجد.  يعل ،ياس

شوم يريص. وز ٢٩٤ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٧١-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  تيحما - رانيا - تيجرم و جنا اني. قربان١
  تيحما - رانيا -و گواهان  ي. گواه٢
 -و مقررات  نيقوان - يكارو پنهان ي. رازدار٣
  رانيا

  رانيا -) ييجزا يدادرس نيي. دفاع (آ٤
  رانيا -. ادله و شواهد (حقوق) ٥
  )المللني(حقوق ب تيجرم و جنا اني. قربان٦
  

مد٢٥١ مات در  تيفيك تيري.  خد
  هامارستانيب

ت م ه غ ،يفرهــاد  طمــه دبــا هرمــان  ،يفــا ق
 يريص. وز ١٠٢. انتي، مشهد: ديعالميمحمود
چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-٤٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - يفي. كنترل ك١
  يفيكنترل ك - هامارستاني. ب٢
  

ــاد مي. مفاه٢٥٢  نظام يتيريمد - ياقتص
  سالمت

، مشـــهد: يفرهاد همت ،يعالميقهرمان محمود
نتيد  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٣٢. ا

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-٤٦-٨  شابك:

  موضوع(ها):
 ياقتصاد يهاجنبه - رانيا - يپرور. سالمت١
  ينگرندهيآ -
  ياقتصاد يهاجنبه - ي. بهداشت همگان٢
  ياقتصاد يهاجنبه - تيريمد -. بهداشت ٣

  يمشكالت و خدمات اجتماع ريسا
  

  )BBSبررفتار ( يمبتن يمني. ا٢٥٣
. شــهياند عادي، تهران: ميآبادخرمياصــغر محمد

ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٨٨
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  موضوع(ها):
  يصنعت يمني. ا١
  ي. بهداشت صنعت٢
  

ـــه٢٥٤ حوض خ يها.  ب هر زيآ  يشـــ
  داريو توسعه پا يآلودگ ،يشناسنيزم

اس. راجرز، كنت يموتيتلي. كافمن، دانامنيمارت
 دهاشـــميســـ ا،ينضيمترجم: ســـادات ف ؛يمور
ويراستار: فرشاد رضوان، تهران: موسسه  ؛ينيحس

ـــارات دانشـــگاه تهران.  ص.  ٦٢٠چاپ و انتش
 ٥٠٠اول / ريال. چاپ  ٤٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٣-٧٠٥٠-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Urban watersheds: geology, 
contamination, and sustainable 
development   

  موضوع(ها):
  تيريمد - ي. رواناب شهر١
  حفاظت - يشهر يزهاي. آبخ٢
  يآلودگ -. آب ٣
  داري. توسعه پا٤
  يشهر ي. آلودگ٥
  

ما (امر٢٥٥ ــتكاي. داعش، خود   م؛ي) هس
  دهنده پشت پرده ارتش ترورتكان قيحقا

ـــي ـــون، دختر  نيبالگ، و نگتنواش مــادس
مترجم: رضــا  ؛يتارپل يوبســترج ،يســوركيچر
ت ل ميــا ل ا،يــنيا قر يع  يعل ،يآبــاددولــتيبــا

ــ ؛يمحمود ــتار: س ــو دمحمدباقريويراس ، يموس
ـــ مام حس گاه ا ص.  ٤٢٤(ع).  نيتهران: دانشـــ

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يريزو
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١٦-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

ISIS is us: the shocking truth behind the 
army of terror   

  موضوع(ها):
  . داعش١
  خيتار -. داعش ٢
  انهيخاورم - يستيترور يها. سازمان٣
  عراق - يستيترور يهاسازمان. ٤
  

  رعامليپدافند غ ي. راهبردها٢٥٦
خار مارافت مد مع ـــ ،يمح باس باقر ع مد  ؛يمح

 ،مقدميحيذب فيشــر زاده،يمهد يويراســتار: عل
).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٦. بانيتهران: پشـــت

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٩٨-٢٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  يرنظامي. دفاع غ١
  رانيا - يرنظامي. دفاع غ٢

  يجرمشناس
  

شونت مي. تكرار جرا٢٥٧  : از كنترلزيآمخ
  )كايبه جامعه امر يتا درمان ( با نگاه

مال به ج جد. يمحبو  يريص. وز ١٥٨، تهران: م
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٧٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  متحده االتيا - زيآمخشونت مي. جرا١
  متحده االتيا -. خشونت ٢
  متحده االتيا - تي. جرم و جنا٣
  يريشگيپ - زيآمخشونت مي. جرا٤
  

ستان مركز يبريسا مي. جرا٢٥٨ ا ب يدر ا
  يانتظام كرديرو
 يديجمش اهللانيع ،ييرضا الهبيدستور، حب يعل

) ـ زي(شوم يريص ـ وز ١٤٢ـ  سندهيـ اراك: نو
  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ١٥٠٠٠٠



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٢٩ 

  .٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٤١-٨جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  يوتريكامپ مي. جرا١
  ياستان مركز - رانيا - يوتريكامپ مي. جرا٢
  يمنيا ريتداب - رانيا - يوتريكامپ يها. شبكه٣
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يوتريكامپ مي. جرا٤
  

  رهبران دشمن هيعل اتي. عمل٢٥٩
ستفان صطف يتا سمر؛ مترجم: م ، يمهرورز يها

ـــ مام حس گاه ا ص.  ١٩٦(ع).  نيتهران: دانشـــ
 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٣٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٥٥-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  . ترور١
  هااميها و ق. جنبش٢
  

ــ٢٦٠ در  يآزاد مهينظام ن ي. نقد و بررس
  ١٣٩٢مصوب  يقانون مجازات اسالم

ضا نظر  ١٢٠. شاني، تهران: برتراندحقيمحمدر
ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٨٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -زندان  نيگزيجا يها. مجازات١
  رانيا -. حقوق جزا ٢

  آموزش و پرورش
  

: يلالملنيدر سپهر ب يراني. دانشگاه ا٢٦١
عال يالمللنيب  ندهيو آ يشـــدن آموزش 

  رانيدانشگاه در ا
س سم مقدم؛ينيمحمد ح ستار:  ، اينصالح هيويرا

.  يو اجتماع يتهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگ
ريال. چاپ  ٢٣٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٤٥٨

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٥-٢٣-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يالمللنيپرورش ب . آموزش و١
ل٢  يهــايهمكــار - رانيا - ي. آموزش عــا
  يالمللنيب

  رانيا -شدن  ي. آموزش و پرورش و جهان٣
  يابيارزش - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٤

  رانيا -(آموزش)  ي. اعتباربخش٥
  

ــگر بزرگ: آموزش و ٢٦٢ كاوش . كوچك 
تفكر خالق در كودك:  يهاپرورش مهارت

  و پژوهشگران انيمرب ن،يوالد يراهنما
رشــد، تهران:  يويراســتار:  گروه علم ؛يآذر كتاب

 ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٦٨جوانه رشد. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧١٦-٧١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -در كودكان  تي. خالق١
 يراهنما -الق در كودكان و تفكر خ شـهي. اند٢

  يآموزش
  

تب٢٦٣ ــف يها. مك  يهاهيو نظر يفلس
  : اصول و فلسفه آموزش و پرورشيتيترب

 يريص. وز ١٧٢. ژيي، تهران: آيحســـن ملك
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٠-٦٢٧-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  فلسفه -. آموزش و پرورش ١
  هاها و نقشهدف -. آموزش و پرورش ٢

 يمدارس، آموزشها تيريسازمان و مد
  ژهيو

  
بر  يمبتن ني. آموزش و پرورش نو٢٦٤

  فناورانه يريادگي
 ١١٢. زي، مه والت: جالييســوهفتيريمحمد ام
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٧٩-١  شابك:
  موضوع(ها):

  اطالعات يتكنولوژ -. آموزش و پرورش ١
  يدرس يهابرنامه -اطالعات  ي. تكنولوژ٢
  يآموزش ي. تكنولوژ٣
  

تالل ٢٦٥ خ گي. ا بر يرياد كز  مر ت با   :
  اتياضير

 ؛يســحر ســام ،يذوالفقار اليپاكدامن، دان ليجل
ــتار: پروانه خادم ــيويراس . نيمي، تهران: كلك س

ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٨٨

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٦-٥٨-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  اختالالت - يريادگي. ١
  درمان -اختالالت  - يريادگي. ٢
توان در ٣ موزش  - يريادگيــ. كودكــان نــا آ
  اتياضير

  
  . باالبردن مهارت مطالعه٢٦٦

ـــه تندخوان ـــس نصـــرت  يتهيه و تنظيم:  موس
پور، تهران: جهان دي)؛ مترجم: نويآوران هست(نام

ـــوم يص. رقع ٢٣٦ .ديــپور، نوجهــان ).  زي(ش
  ريال. چاپ اول. ٤٣٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٧٤-٥-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

 يسييادداشت: كتاب حاضر ترجمه چند مقاله انگل
  است..

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يريمطالعه و فراگ

  
تار در كالس يســازنهي. به٢٦٧  يهارف

ب چو هار چ  تيريمد يبرا يدرس: 
  ريرفتارفراگ

 ؛يانيمترجم: عباس ك س؛يمگ پرا سـن،يمت يك
. شانيفر، تهران: برتراندسالمت نيريويراستار: ش

شوم يريص. وز ١٢٢ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-٠٩-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Better behaviour in classrooms: a 
framework for inclusive behaviour 
management   

  موضوع(ها):
  يدار. كالس١
  خدمت نيآموزش ح -. معلمان ٢
  

شگاه موفق ٢٦٨ سه و دان . چگونه در مدر
  م؟يشو

ص.  ١٤٤. زي، مه والت: جاليباقريعبائ يدعليس
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٨٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٣٠ 

  يليتحص تي. موفق١
  يري. مطالعه و فراگ٢
  يدرس يزير. برنامه٣
  

 و ياز كودكان در برابر قلدر تي. حما٢٦٩
  آن يامدهايپ
ـــ زاباليا . يجتگنيو نگتون،ي. فريپديويد چ،يس

 ،يچيمترجم: جعفر شو ناشر؛ي. نتوفامايلورنت، مار
ـــاالر ،يماوينع ديمج مه والت: پوريمولود س  ،
ريال.  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٣٦. زيجال

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٨٣-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Protecting children against bullying and 
its consequences   

  موضوع(ها):
  در مدرسه يي. زورگو١
  يريشگيپ -در مدرسه  يي. زورگو٢
  

  يليو مشاوره تحص يي. راهنما٢٧٠
ــ ــ يدمهديس ــد. ينيحس ص.  ٤٠٢، تهران: رش

چاپ اول /  ٣٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥١-٠٩٥-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ي. مشاوره آموزش١
  خيتار - رانيا -. مشاوره ٢
  

ــها٢٧١ ــ سيتدر ي. روش ــتميدر س  س
  كارآمد يآموزش

.  دايل ،يدافچاه ي، تهران: پورغفاريپورغفار دايل
ريال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٨٦

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٧٢٤-٠  شابك:

 "از كتاب ترجمه كتاب  ييادداشت: بخش
Fantasy and feeling in education "  اثر" 

Richard M. Jones " ..است  
  موضوع(ها):

  يشناسروش - سي. تدر١
  اثربخش سي. تدر٢
  يو حركت يادراك يريادگي. ٣
  رفتار متقابل ليتحل -. آموزش و پرورش ٤
  

  . سالمت روان در مدارس٢٧٢
 يريص. وز ١١٢. زي، مه والت: جاليديجواد سع
چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٤٥-٦  شابك:

  ):ها(موضوع
  يبهداشت روان -. شاگردان ١
  يخدمات بهداشت روان -. شاگردان ٢
  ي. بهداشت روان٣
  يروان بهداشت -. كودكان ٤
  يبهداشت روان -. معلمان ٥
  

ــنجش و ارز٢٧٣ در مشـــاوره  يابي. س
  مدرسه

سنجران  ،يسالم نيسرو ،يدريرضا ح ،يفرامرز آ
، يعســـگر يويراســـتار: مصـــطف ؛ينيمحمد ام

).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٦٢نقش.  ايتهران: آر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٦١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  يشناسروان -شاگردان . ١
  يخدمات بهداشت روان - رانيا -. شاگردان ٢
 - رانيا -و مدارس  يي. مشـــاوران دانشـــجو٣

  هاها و پرسشنامهفرم
 - يخدمات بهداشت روان - رانيا -. شاگردان ٤

  هاها و پرسشنامهفرم
  

 تيپرورش خالق يبرا يباز ١١٠. ٢٧٤
  كودكان و نوجوانان (كتاب كار)

ــتار: فرزانه ؛يزهرا تراب ،يزيربت يطفصــم  ويراس
 يريص. وز ١١٢هــانــا.  يخونگرم، تهران: آوا

چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٤٦١-٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يهاي. باز١
  خالقانه يهاتيفعال -. كودكان ٢
  در كودكان تي. خالق٣
  و تفكر خالق در كودكان شهي. اند٤
  

  صعود شهياند يزير. كتاب برنامه٢٧٥
س سروش اند نيح شهد:  . ايپو شهيوفابخش، م
ــت ١٦٤ ــوم يص. خش  ١٥٠٠). چاپ اول / زي(ش

  نسخه.

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٣٠-٢٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

ها آزمون - رانيا - ي. دانشــگاه و مدارس عال١
  مطالعه يراهنما -
  يزيربرنامه - يليتحص تي. موفق٢
  يري. مطالعه و فراگ٣
ــگاه و مدارس عال٤ ــرا - رانيا - ي. دانش  طيش

  ورود
  

  يريادگي يعني. مطالعه ٢٧٦
ـــه تندخوان ـــس نصـــرت  يتهيه و تنظيم:  موس

پور، تولم جهان دي)؛ مترجم: نويآوران هســـت(نام
ــهر: جهان ــوم يص. رقع ٨٠. ديپور، نوش ).  زي(ش

  ريال. چاپ اول. ١١٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٧٤-٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يري. مطالعه و فراگ١
  تيتقو -. حافظه ٢
  

  . معلم كارآمد٢٧٧
ص.  ١٢٠. يمنج ي، تهران: آوايزهرا شاهسوار

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٠-٠٦٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ياثربخش -. معلمان ١
  اثربخش سي. تدر٢
  ي. كالسدار٣
  يشناسروان يهاجنبه -كالس  طي. مح٤
  روابط با شاگردان -. معلمان ٥
  

  ميرا چگونه بخوان ي. هر درس٢٧٨
ـــه تندخوان ـــس نصـــرت  يتهيه و تنظيم:  موس

پور، تهران: جهان دي)؛ مترجم: نويآوران هست(نام
ـــوم يص. رقع ٣٠٤. ديــپور، نوجهــان ).  زي(ش

  ريال. چاپ اول. ٤٣٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٧٤-٦-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يري. مطالعه و فراگ١
  يزيربرنامه - يري. مطالعه و فراگ٢
  ي. تندخوان٣

  ييآموزش ابتدا
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٣١ 

موزش، ورزش، ســالمت٢٧٩  ژهي: وي. آ
  سال ١٨تا  ١١آموزان دانش

 ،يحســـن ديســـع ر،ينوشـــ يعل ،يمحمود بهرام
ــر ــتار: عل ان؛يچلونگر نينس  ،ياقعر اكبريويراس

ـــايعل ـــندهي، تهران: نويبهرام رض ص.  ١١٦. س
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٣١-٩  شابك:

يادداشت: كتاب حاضر از منابع مختلف اقتباس 
  شده است..

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - رانيا -. ورزش مدارس ١
  يآموزش يراهنما - يورزش يهاني. تمر٢
  هيتغذ ريتاث - ي. سالمت٣
  يبهداشت يهاجنبه -. ورزش ٤
  

ما٢٨٠ ــ ي. راهن مه درس نا بر  يمبتن يبر
  ييچندگانه در مقطع ابتدا يهاهوش

ان: ، تهريطالشـ داهللايويراسـتار:  ؛يميكر هيمهد
ـــتــادان.  ).  زي(شـــوم يريص. وز ١١٢علم اس

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠
  موضوع(ها):

  سيتدر - ييابتدا يها. مدرسه١
  چندگانه يها. هوش٢
  يدرس يهابرنامه - يي. آموزش ابتدا٣
  

  هاي. شناخت كالس اول٢٨١
، يويراســتار: ســارا احمد ؛ينيحســشــاه نيحســ

).  زي(شوم يص. رقع ١٤٤نوآوران.  شهيتهران: اند
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٦١-٦١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  اول (آموزش و پرورش). كالس ١
  يشناسروان - يي. شاگردان ابتدا٢
  ي. مشاوره آموزش٣
  نيمشاركت والد - يي. آموزش ابتدا٤

  يآموزش عال
  

  كي. انسان آكادم٢٨٢
تار: ويراسـ ؛يانيكاو رضـايمترجم: عل و؛يبورد ريپ

شتاهيس هيسم شكده مطالعات پ ، تهران: پژوه
  ).زي(شـــوم يص. رقع ٤٤٢. يو اجتماع يفرهنگ

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٥-٤٨-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  فرانسه -. مدرسان ١
  فرانسه - ياندوز. دانش و دانش٢
  

ــنعت ختاري. ٢٨٣ ــگاه ص خواجه  يدانش
  يطوس نيرالدينص

ويراســتار:  ؛ينيســح الحقدحجتيگردآورنده: ســ
خواجه  يصــنعت، تهران: دانشــگاه يطهورا نوروز

ص س نيرالدين ). نگوري(گال يريص. وز ٣٢٨. يطو
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ٢٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٦٧-٥٠-١  شابك:
اجه خو ي: دانشگاه صنعتچاپ قبلييادداشت: 

  .- ١٣٩٤، انتشارات ،يطوس نيالدرينص
  موضوع(ها):

 - يســطو نيرالديخواجه نصــ يدانشــگاه صــنعت
  خيتار
  

  يرانيجامعه ا يها. دانشگاه و چالش٢٨٤
عات يآزادارمك يتق طال كده م ، تهران: پژوهشـــ

).  زي(شـــوم يص. رقع ٢١٦. يو اجتماع يفرهنگ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١١٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٥-٢٨-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - ي. آموزش عال١
  رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢
گاه. ٣ عالدانشـــ مدارس   - رانيا - يها و 

  ياجتماع يهاجنبه
  ياجتماع يهاجنبه - رانيا - ي. آموزش عال٤
  

  يها در قرون وسط. دانشگاه٢٨٥
ــــا ريژاك ورژس؛ مترجم: ام ، تهران: ييرض

ــكده مطالعات فرهنگ  ٢٨٢. يو اجتماع يپژوهش
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٥-٤٩-٣  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Les universites au Moyen Age   
  موضوع(ها):

  خيتار - يها و مدارس عال. دانشگاه١
  . آموزش و پرورش قرون وسطا٢
  

 بايز ياندازهاچشــم ي. در جســتجو٢٨٦
  طراح: معمار) كي(خاطرات 

خسرونژاد، منا  لي. گادزشاك؛ مترجم: سهدآريويد
ــو ــپهر انديموس ــهي، قم: س  يريص. وز ٩٩. ش
چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١١-٠٨٥-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Searching for the sweet spot: a planner's 
memoir 
در "يادداشت: كتاب حاضر تحت عنوان  

 كيو جذاب: خاطرات  بايز يمكان يجستجو
و  يبا ترجمه مونا موسو "كش)طراح (نقشه

تر گس نيخسرونژاد توسط موسسه رنگ ليسه
  گرفته است.. پايف ١٣٩٦سبز، نشر انشاء در سال 

  موضوع(ها):
  آر، ديوي. گادزشاك، د١
شگاه كارول٢  اتيه- ليچپل ه ،يشمال يناي. دان

  سرگذشتنامه - يعلم
  

  رانيدر ا يدانشگاه ي. شهروند٢٨٧
، تهران: پژوهشــكده ينيحســينجات دمحموديســ

عات فرهنگ طال ماع يم  يص. رقع ٢٩٦. يو اجت
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٥-٤٧-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -. دانشگاه و اجتماع ١
  يحقوق مدن - رانيا - اني. دانشجو٢
  

  رانيا ي. مسائل آموزش عال٢٨٨
ـــتار: ســـم ؛يمرضـــا ذاكرصـــالحغال  هيويراس

 ي، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگپشتاهيس
 ٣٨٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٥٨٢. يو اجتماع

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٥-٧١-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ي. آموزش عال١
  رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢
  هدفها و نقشها - رانيا - ي. آموزش عال٣
  يابيارزش - رانيا - ي. آموزش عال٤

  آموزش و پرورش و دولت
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  ٣٢ 

  يآموزش يني. كارآفر٢٨٩
: مترجم تــل؛ي. بيجتريپ انــگ،يــ. يدكالسين

  هيمس ،يثانعيشا يمحمدمهد ون،يابوالقاسم عرب
سفي . انشي، تهران: برترانديريزهرا ام ن،يطويو

شوم يريص. وز ٣٢٠ اپ ريال. چ ٣٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٧٧-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Educational entrepreneurship: 
promoting public-private partnerships 
for the ٢١st century 

  
  موضوع(ها):

  آموزش و پرورش يسازي. خصوص١
  يو خصوص يبخش عموم ي. همكار٢
  . كسب و كار و آموزش٣
  . آموزش و پرورش و دولت٤

  ارتباطات، ارتباط از راه دور
  

سازمان يا. مقدمه٢٩٠  يالمللنيب يهابر 
  اطالعات يارتباطات و فناور

ص.  ٢٦٨، تهران: مجد. ارشـــاديبهروز اســـرار
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٦٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يالمللنيب يهايهمكار -. مخابرات ١
  مخابرات يالمللنيب هي. اتحاد٢
  و مقررات نيقوان -. مخابرات ٣
  و مقررات نيقوان - يمخابرات يها. ماهواره٤
طات  ي. تكنولوژ٥ با عات و ارت  و نيقوان -اطال

  مقررات
  هاهيو رو نيقوان - يالمللنيب يها. سازمان٦

  ييو فضا ييهوا ،يحمل و نقل آب
  

در بخش  يگذارهيبر سـرما ي. مرور٢٩١
  ييايحمل و نقل در

ــــايپر ،ييزهرايگنج يهــاد  ،يليبــازداراردب س
بدالرضــــا رضــــا ، تهران: مركز يارجرودييع

ص.  ١٤٤. يراه، مســكن و شــهرســاز قاتيتحق
 ٥٠ريال. چاپ اول /  ١٢٨٠٠٠). زي(شـوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٥-٠  شابك:

  موضوع(ها):
قل در١ مل و ن به - رانيا - يياي. ح  يهاجن

  ياقتصاد
  ياقتصاد يهاجنبه - رانيا -. بندرها ٢
  رانيا - يگذارهي. سرما٣
 يالگوهـا - تيـريمـد - رانيا -. بنـدرهـا ٤

  ياقتصادسنج
  يشخص شيپوشاك و آرا

  
 ،ي: ژورنال چادر (مجلســ١٩ ماي. شــ٢٩٢

  سر)اجتماع و پوشش
نده: ر نهيگردآور باس  يمل اديزارع،  بن حا مد و ل

 ٣٠حافظ.  يالملل ني، تهران: بيرانيا ياســـالم
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٧-٠٨١-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -. پوشاك زنانه ١
  رانيا -لباس  ي. طراح٢
  

  ورآالتي: ژورنال ز٢٤ ماي. ش٢٩٣
نده: ر نهيگردآور باس  يمل اديزارع،  بن حا مد و ل

 ٩٤حافظ.  يالملل ني، تهران: بيرانيا ياســـالم
ريال. چاپ اول /  ٤٨٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٧-١٢٦-١  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  يطراح - رانيا - ورهايز
  

  و كفش في: ك٢٥ ماي. ش٢٩٤
نده: ر نهيگردآور باس  يمل اديزارع،  بن حا مد و ل

 ٤٢حافظ.  يالملل ني، تهران: بيرانيا ياســـالم
ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٧-١٢٧-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  يطراح - رانيا -ها . كفش١
  يطراح - رانيا -زنانه  يهافي. ك٢
  

ــ٢٩٥ : ژورنال كودك و نوجوان ٢٦ ماي. ش
  )ياجتماع و كاربرد ،ي(مجلس

نده: ر نهيگردآور باس  يمل اديزارع،  بن حا مد و ل

 ٦٢حافظ.  يالملل ني، تهران: بيرانيا ياســـالم
ريال. چاپ اول /  ٢٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٧-١٢٨-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -. پوشاك كودكان ١
  رانيا -لباس  ي. طراح٢
  

  ي: ژورنال مانتو كاربرد٢٧ ماي. ش٢٩٦
نده: ر باس  يمل اديزارع،  بن نهحايگردآور مد و ل

 ٥٠حافظ.  يالملل ني، تهران: بيرانيا ياســـالم
ريال. چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٧-١٢٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -. پوشاك زنانه ١
  رانيا -لباس  ي. طراح٢

  يآداب و رسوم عموم
  

 يو مهرگان نوروز آر نمهر،مهرآيي. ٢٩٧
ن گان هم،  ــزيمهر پژوهش  رامونيپ ي: 

ــطوره ها مهرنيمهر، آئ ياس ــن  يو جش
  كنونمهرگان از دوران باستان تا

صور طالب ؛يتزر ميرح ستار: من ، يپوراردكانويرا
). زي(شـــوم يريص. وز ٤٤٨قلم.  ثيتهران: حد
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٤٣٧-٦٥-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -ها . جشن١
  . مهرگان٢

  فرهنگ عامه
  

  ها. حمله سلول٢٩٨
ــانياكين يهان ان. ارشــد يفيتال ي، تهران: آموزش
ريال. چاپ اول  ٨٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ٩٢
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-١٩٧-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  زبان  هاييگونهيو گز هاييگونكته
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  ٣٣ 

  كاربرد استاندارد ،يكاربرد يزبانشناس
و  هاهيمطالعات ترجمه: نظر ي. معرف٢٩٩

  كاربردها
 نــبيز ،يبهرام يمترجم: عل ؛يمــانــد يجرم
).  زي(شوم يريص. وز ٤٩٢، تهران: رهنما. كيتاج

ــخه. نوبت  ١٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠ نس
  .٤ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٧-٦٩٦-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Introducing translation studies: theories 
and applications, 
در  بارنياول اثر حاضر نخست راستييادداشت: و 

: همجرت اتعطالا مب ييانآش "با عنوان  ١٣٨٤سال 
 و انيكاشان ديتوسط حم "اردهاربو ك اههيظرن

  موسسه رخ منتشر شده است..
  موضوع(ها):

  ترجمه
  

٣٠٠ .Translation techniques 
س سس تهران: ترجمه پژوهان ـ  نيح س مالنظر

) ـ چاپ اول . زي(شوم يريوز  
ريال   /  ٤٠٠٠٠٠ص ـ  ٢٢٤، words  :جلد اول

ــك:  -ن ١١٠٠ -٦٠٠-٩٦٩٦٦-٤-٢شــــاب
ــ  ١٤٠، phrases  :جلد دوم.٩٧٨  ٢٥٠٠٠٠ص ـ

-٦٠٠-٩٦٩٦٦-٥-٩شــابك:  -ن ٥٠٠ريال   / 
 ١٥٢، clauses and sentences  :جلد سوم.٩٧٨

ــ  -٦شابك:  -ن ١١٠٠ريال   /  ٣٠٠٠٠٠ص ـ
 ١٥٢، texts  :جلد چهارم.٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩٦٦-٦

ــ  -٣شابك:  -ن ١١٠٠ريال   /  ٣٠٠٠٠٠ص ـ
٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩٦٦-٧. 

  موضوع(ها):
  ترجمه

  يرانيا يزبانها
  

ــ٣٠١ فارس موزش  تدا ي. آ ب  ييدوره ا
  ها)ها، راهبردها و راهكار(چالش
 يريص. وز ١١٤. زي، مه والت: جالانيزهرا همت
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٧٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ي. فارس١

وق ف يهاتيفعال - رانيا - يي. شـاگردان ابتدا٢
  برنامه

  آموزش - رانيا - ي. معلمان زبان فارس٣
  يآموزش يراهنما - ييابتدا . آموزش٤
  

ــ ي. نگاه٣٠٢ ــا  ينو به برنامه درس انش
  )يسندگيانشا و نو يمل شيهما ني(اول
وح ، تهران: لنژادينيحس نيحس ،يصادق رضايعل
ريال.  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٣٧٦. نيزر

  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٧٢-٠٦١-١  شابك:

  موضوع(ها):
  هاكنگره - نيانشاء و تمر - يفارس

  يرانيا يهاشيگو
  

  يزبان لك يي. مصادر و عبارات كنا٣٠٣
 ٢١٢. ريآباد: قلم اعظم، هاورضــا حســنوند، خرم

ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١٥-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يفارس -ها نامهواژه - يلك
  يسيدستور زبان انگل

  
٣٠٤. Oxford English grammar 
course: advanced 

Michael Swan, Catherine Walter :تهران ،
شوم يص. رحل ٣٥٢رهنما.  ريال.  ٦٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
و  هانيمسائل، تمر -دستور  - يسي. زبان انگل١
  رهيغ
  يآموزش يراهنما -دستور  - يسي. زبان انگل٢
ـــي. زبان انگل٣ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  

٣٠٥. Oxford English grammar 
course: intermediate 

Michael Swan, Catherine Walter :تهران ،
شوم يص. رحل ٣٨٨رهنما.  ريال.  ٥٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
و  هانيمسائل، تمر -دستور  - يسي. زبان انگل١
  رهيغ
  يآموزش يراهنما -دستور  - يسي. زبان انگل٢
ـــي. زبان انگل٣ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  اريمع يسيكاربرد زبان انگل

  
 يسيزبان انگل ي. آموزش حروف الفبا٣٠٦

  يسينو معلمان زبان انگل يبرا
 ٦٦. سي، تهران: آرمانديمترجم: فاطمه فضــلعل

  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم ياضيص. ب
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٦-٤٦-٢  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  آموزش - رانيا - ي. معلمان زبان فارس١
  )ييدا(ابت يآموزش يراهنما - يسيانگل ي. الفبا٢
ــي. زبان انگل٣ ــ يراهنما -تلفظ  - يس  يآموزش

  )يي(ابتدا
  

  مي. چگونه روزنامه بخوان٣٠٧
ـــه تندخوان تهيه و ـــس نصـــرت  يتنظيم:  موس

پور، تهران: جهان دي)؛ مترجم: نويآوران هست(نام
 ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٩٨. ديپور، نوجهان

  ريال. چاپ اول.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٧٤-٨-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
 يسييادداشت: كتاب حاضر ترجمه چند مقاله انگل

  است..
  موضوع(ها):

ـــي. زبــان انگل١  -قرائــت  يهــاكتــاب - يس
  يترجمه شده به فارس - يخوانروزنامه

ـــي. زبــان انگل٢  -قرائــت  يهــاكتــاب - يس
  يخوانروزنامه

  يخوان. روزنامه٣
  

  يتندخوان ني. كتاب تمر٣٠٨
سه فرهنگجهان دينو س  يپور؛ تهيه و تنظيم:  مو

ست يهنر صرت (نام آوران ه ستاد ين )، تهران: ا
سه  س سته به مو  ٨٤). اري يرو اديجهان پور(واب

  ريال. چاپ اول. ١٢٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨٣٦-٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٣٤ 

  ي. تندخوان١
  تيتقو -. حافظه ٢
  يري. مطالعه و فراگ٣
  

غات ضــرور٣٠٩ ل  يريادگي يبرا ي. 
ــيانگل ــوع: «يس به موض ــوع  » = موض

Essential vocabulary for learning 
english "subject by subject"  شميعاطف ميمر س ،يكال  ،يآمنه توتونكارگورابپ

صفر سا  ص.  ٣٦٠. ييطال ني، تهران: مولفيمه
شوم يرحل  ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٨-٨٧٥-٦  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  واژگان - يسيزبان انگل
  

٣١٠. AGE: accessible general 
English  ـــحر هد: امانيملكس ص.  ١٢٨مهر.  دي، مشـــ

چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٥٤-٣٢٥-٨  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  )يقرائت (دانشگاه يهاكتاب - يسيزبان انگل
  

٣١١. American headway ٤: 
workbook 

Liz Soars, John Soars .گل  ٨٨، تهران: جن
ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يرحلص. 

  نسخه. ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
و  هانيمسائل، تمر -دستور  - يسي. زبان انگل٢
  رهيغ

  
٣١٢. Big English starter: activity 
book 

Linnette Ansel, Lisa Broomhead :تهران ،
شوم يص. رحل ١٠٤رهنما.  ريال.  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  ..رسونيچاپ پ ييادداشت: افست از رو
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
 هريو غ هانيمســـائل، تمر - يســـي. زبان انگل٢

  )يي(ابتدا
  

٣١٣. A collection of MHLE 
ministry of health language exam 
tests in ١٣٩٥ 

سيس  ١٨٢ .نينو دهي، تهران: كتاب ايتراب يدمو
ريال. چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  هاآزمون - يسي. زبان انگل١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٣
  

٣١٤. Comberidge English Fun for 
flyers: Teacher's book 

Karen Saxby, Robinson anne :ــران ــه ، ت
شوم يص. رحل ١٧٠رهنما.  ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وچيچاپ كمبر ييادداشت: افست از رو
  چهارم..

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يسي. معلمان زبان انگل١
  انيخارج - يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

٣١٥. Comberidge English Fun for 
movers: Teacher's book 

Karen Saxby, Robinson anne :ــران ــه ، ت
ما.   ١٠٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٥٢رهن

  .٤نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وچيچاپ كمبر ييادداشت: افست از رو
  چهارم..

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يسي. معلمان زبان انگل١
  انيخارج - يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

٣١٦. Comberidge English Fun for 
starters: Teacher's book 

Karen Saxby, Robinson anne :ــران ــه ، ت
ما.   ١٠٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٤٠رهن

  .٤نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وچيچاپ كمبر ييادداشت: افست از رو
  چهارم..

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يسي. معلمان زبان انگل١
  انيخارج - يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

٣١٧. Combridge English mindset 
for IELTS: an official cambridge 
IELTS course techer's book ٢ 

هران: رهنمــا.  ـــوم يص. رحل ١٠٤ت ).  زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
: جيچاپ دانشگاه كمبر ييادداشت: افست از رو

  م..٢٠١٧
  موضوع(ها):

ـــيزبان انگل .١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس
  انيخارج

ـــيزبان انگل يالمللني. آزمون ب٢  ياراهنم - يس
  مطالعه

  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٣
  

٣١٨. Combridge English mindset 
for IELTS: an official cambridge IELTS course techer's book foundation  .شوم يرحل ص. ٨٠تهران: رهنما  ٣٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

: جيچاپ دانشگاه كمبر ييادداشت: افست از رو
  م..٢٠١٧

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
ـــيزبان انگل يالمللني. آزمون ب٢  ياراهنم - يس

  مطالعه
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٣
  

٣١٩. Combridge English mindset 
for IELTS: an official cambridge IELTS course techer's book foundation  .هران: رهنمــا ـــوم يص. رحل ١١٦ت ).  زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٣٥ 

: جيچاپ دانشگاه كمبر ييادداشت: افست از رو
  م..٢٠١٧

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
ـــيزبان انگل يالمللني. آزمون ب٢  ياراهنم - يس

  مطالعه
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٣
  

٣٢٠. Cutting edge: pre-
intermediate workbook 
Sarah Cunningham, Peter Moor, 

Anthony Cosgrove .گل ص.  ٩٦، تهران: جن
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  .٣نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٢١. Cutting edge: starter 
student's book 

Sarah Cunningham, Peter Moor،  :هران ت
ريال.  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل ١٢٨جنگل. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  انيخارج يبرا يدرس يهاكتاب - يسيزبان انگل

  
٣٢٢. Cutting edge: starter 
workbook 

Sarah Cunningham, Peter Moor :هران ت  ،
ريال.  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل ٧٢جنگل. 

  نسخه. ١٠٠٠اپ اول / چ
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  انيخارج يبرا يدرس يهاكتاب - يسيزبان انگل

  
٣٢٣. English ٩٠٠ a basic course ٢ 
(book two)  .هران: رهنمــا ع ١٥٢ت ق ـــوم يص. ر ). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس
  انيخارج

  نيانشاء و تمر - يسي. زبان انگل٢
  دستور - يسي. زبان انگل٣
  

٣٢٤. English collocations in use 
intermediate: how words work together for fluent and natural English 
Michael McCarthy, Felicity O'Dell ،

ـــوم يريص. وز ١٩٢تهران: رهنمــا.  ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
: جيچاپ دانشگاه كمبر ييادداشت: افست از رو

  دوم. راستيو
  موضوع(ها):

  )يشناس(زبان ييآ. با هم١
  خودآموز - يسي. زبان انگل٢
 يراهنما - نيانشــاء و تمر - يســي. زبان انگل٣

  يآموزش
  يسازمكالمه و جمله - يسي. زبان انگل٤
  

٣٢٥. English vocabulary in use: 
advanced: vocabulary reference and practice with answers 

Michael McCarthy, Felicity Odell :تهران ،
گل.   ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٣٠٦جن

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

: جيچاپ دانشگاه كمبر ييادداشت: افست از رو
  سوم. راستيو

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -واژگان  - يسي. زبان انگل١
  يسازمكالمه و جمله - يسي. زبان انگل٢
  دستور - يسي. زبان انگل٣
  هانيها و تمرآزمون - يسي. زبان انگل٤
  

٣٢٦. Face ٢ face: intermediate: 
student's book 
Chris Redstone, Gille Cunningham ،

جنگــل.  هران:  ـــوم يص. رحل ١٧٦ت ). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  انيخارج يبرا يدرس يهاكتاب - يسيزبان انگل
  

٣٢٧. Face ٢ face: intermediate: 
workbook 
Chris Redstone, Gille Cunningham ،

 ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل ٩٦تهران: جنگل. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٢٨. Fun fun English: students 
book ٢ 

، تهران: يتصــويرگر: مهســا عرفان ؛يســرو رهين
شت يفرهنگ يموسسه انتشارات ص.  ٥٢نور.  اقيا

ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم ياضـــيب
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٦٥-٠٣٨-١  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسيزبان انگل

  
٣٢٩. Home fun booklet ٢ 

M.J. (Melissa J) Owen .ما  ٣٢، تهران: رهن
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  چاپ دانشگاه كمبرج.. ييادداشت: افست از رو
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس
  انيخارج

 هريو غ هانيمســـائل، تمر - يســـي. زبان انگل٢
  )يي(ابتدا

  
٣٣٠. Home fun booklet ٦ 

Michael Capone.هنمــا هران: ر ت ص.  ٣٢ ، 
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
 هريو غ هانيمســـائل، تمر - يســـي. زبان انگل٣

  )يي(ابتدا
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٣٣١. IELTS write right: academic 
/ general writing tasks ٢ & ١ 

هد نه. يميكر يم جاودا گل،   ٢٨٠، تهران: جن
ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٦-٩١٢-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  يسيگلزبان ان يالمللني. آزمون ب٢
  هانيها و تمرآزمون - يسي. زبان انگل٣
  

٣٣٢. Interactions ٢: reading 
Elaine Kirn .ما  يريص. وز ٢٥٢، تهران: رهن

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٠-٠٧-٧٥٩٥١٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  )يقرائت (عال يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
ـــي. زبان انگل٢ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  

٣٣٣. Interchange ١: workbook 
Jack Croft Richards, Jonathan Hull, 

Susan Proctor .يص. رحل ١٠٠، تهران: جنگل 
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر

  .٥نسخه. نوبت ويرايش:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٣٤. Me before you 
Moyes Jojo .ما  يص. رقع ٤٠٠، تهران: رهن

چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.

  يسيزبان كتاب : انگل
 "واز ت شيمن پ"يادداشت: كتاب حاضر با عنوان 

شر متفاوت منت نيمختلف توسط ناشر يدر سالها
  شده است..

  موضوع(ها):
  قرائت (متوسطه) يهاكتاب - يسيزبان انگل

  
٣٣٥. Navigate advanced C١: 
teacher's guide with teacher's support and resource disc and photocopiable materials 
Rachel Appleby, Sue Walker, Rawdon 

Wyatt .زيشوم( يص. رحل ٢٦٢، تهران: رهنما  .(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
 چاپ دانشگاه آكسفورد: ييادداشت: افست از رو

  م..٢٠١٥
  موضوع(ها):

  انيخارج - يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
  يآموزش يراهنما - يسي. معلمان زبان انگل٢
  

٣٣٦. Navigate upper-intermediate 
B٢: teacher's guide with teacher's 
support and resourse disc and photocopiable materials 

Caroline Krantz, Rechael Roberts :تهران ،
ما.   ١٠٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٦٦رهن

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 :سفوردچاپ دانشگاه آك ييادداشت: افست از رو
  م..٢٠١٥

  موضوع(ها):
  يسي. معلمان زبان انگل١
  انيخارج - يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

٣٣٧. Northstar ٢ listening & 
speaking 

Frazier Laurie, Robin Mills .تهران: رهنما ،
ــوم يص. رحل ٢١٦ ريال. چاپ  ٥٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٠-١٣-٣٣٨٢١٣-٣  شابك:
  يسيكتاب : انگلزبان 

 راستي: ووركيويچاپ ن ييادداشت: افست از رو
  چهارم..

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
سائل، تمر - يگفتار يسي. زبان انگل٢ و  هانيم
  رهيغ
  رهيو غ هانيمسائل، تمر -. گوش دادن ٣
  

٣٣٨. Northstar ٣ listening & 
speaking 

helenSophia solorzano, JenniferP.L 
Schmidt .نمــا ه هران: ر ت ل ٢٣٤،  ح  يص. ر

چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٠-١٣-٢٩٤٠٤٠-X  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
 راستي: ووركيويچاپ ن ييادداشت: افست از رو

  چهارم..
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس
  انيخارج

سائل، تمر - يگفتار يسيانگل. زبان ٢ و  هانيم
  رهيغ
  رهيو غ هانيمسائل، تمر -. گوش دادن ٣
  

٣٣٩. Northstar ٥: reading & 
writing 

RobertF Cohen, JudyL Miller :ــتار ؛ ويراس
Frances Boyd, Carol Numrich :ــهــران ، ت

ريال.  ٥٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل ٢١٦جنگل. 
  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 

  ٠-١٣-٣٣٨٢٢٤-٩  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  رهيو غ هانيمسائل، تمر -استنباط  -. خواندن ٢
  رهيو غ هانيمسائل، تمر - يسينو. گزارش٣
  

٣٤٠. Oxford English grammar 
course: basic 

Michael Swan, Catherine Walter:تهران ، 
شوم يص. رحل ٣٧٢رهنما.  ريال.  ٥٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

چاپ دانشگاه آكسفورد:  ييادداشت: افست از رو
  م..٢٠١٣

  موضوع(ها):
و  هانيمسائل، تمر -دستور  - يسي. زبان انگل١
  رهيغ
  يآموزش يراهنما -دستور  - يسي. زبان انگل٢
ـــي. زبان انگل٣ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  

٣٤١. Pet sematary 
Stephen King .ص.  ٤٠٤، تهران: پنــدار قلم
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 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٠-٣٤٠-٣٤١٤٨-٣  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  )قرائت (متوسطه يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يها. داستان٢
  

٣٤٢. Project ٣: student's book 
Tom Hutchinson .ص.  ٨٨، تهران: جنگــل

چاپ اول /  ٢٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس
  انيخارج

  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٤٣. Project ٣: workbook 
Tom Hutchinson .ص.  ٨٠، تهران: جنگــل

شوم يرحل  ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠). زي(
  نسخه.

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس
  انيخارج

 هريو غ هانيمســـائل، تمر - يســـي. زبان انگل٢
  )يي(ابتدا

  
٣٤٤. Project ٤: workbook 

Tom Hutchinson .ص.  ٨٠، تهران: جنگــل
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
 هريو غ هانيمســـائل، تمر - يســـي. زبان انگل٢

  )يي(ابتدا
  

٣٤٥. Revival: a novel 
Stephen King :ص.  ٣١٢پنــدار قلم. ، تهران

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.

  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )قرائت (متوسطه يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يها. داستان٢
  

٣٤٦. Solutions advanced: 
student's book 

Tim Falla, Paul A. Davies .تهران: جنگل ،
ــوم يص. رحل ١٥٢ ريال. چاپ  ٤٥٠٠٠٠). زي(ش

  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٤٧. Teen ٢ teen four: student 
book & workbook ٤ 

JoanM. Saslow, Allen Ascher :ــهــران ، ت
شوم يص. رحل ١٤٤رهنما.  ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

چاپ دانشگاه آكسفورد:  ييادداشت: افست از رو
  م..٢٠١٥

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٤٨. The collection of iman and 
his mum's stories: five stories, one book ضا شت: دلكام. زادهيشراره زك ،ييندا غالمر ، ر

ريال. چاپ  ١٧٥٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ٤٨
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٢٩-١٢-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  قرائت يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  م.٢١قرن  - يسيانگل يهاداستان. ٢
  

٣٤٩. VCV ٦: class book 
 ٨٨. يپور، ســبزوار: تابش پور، مهدتابش يمهد

ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠٧٩٥-١  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
  واژگان - يسيانگل. زبان ٢
ـــي. زبان انگل٣ ـــازمكالمه و جمله - يس  - يس

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما
ستور  - يسي. زبان انگل٤ ش يراهنما -د  يآموز

  )يي(ابتدا
  

٣٥٠. VCV ٦: home book 
 ٨٨. يپور، ســبزوار: تابش پور، مهدتابش يمهد

ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠٧٩٦-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
ـــي. زبان انگل٢ ـــازمكالمه و جمله - يس  - يس

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما
  

٣٥١. World English ١: real people, 
real places, real language: workbook 

Martin Milner .يص. رحل ١٧٢، تهران: رهنما 
چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.

  يسيزبان كتاب : انگل
 راستي: وايچاپ استرال ييادداشت: افست از رو

  دوم.
  موضوع(ها):

  انيخارج يبرا يدرس يهاكتاب - يسيزبان انگل
  

٣٥٢. World English ٢: real people, 
real places, real language 
Kristin L. Johannsen, RebeccaTarver 

Chase :ستار ، تهران: رهنما. Rob Jenkins؛ ويرا
ــوم يص. رحل ١٧٢ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وايچاپ استرال ييادداشت: افست از رو
  دوم.

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
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٣٥٣. World English ٢: real people, 
real places, real language: workbook 
Kristin L. Johannsen, RebeccaTarver 

Chase :ستار ، تهران: رهنما. Rob Jenkins؛ ويرا
ريال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٨٠

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وايچاپ استرال ييادداشت: افست از رو
  دوم.

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٥٤. World English ٣: real people, 
real places, real language 
Kristin L. Johannsen, RebeccaTarver 

Chase :ستار ، تهران: رهنما. Rob Jenkins؛ ويرا
ــوم يص. رحل ١٦٨ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وايچاپ استرال ييادداشت: افست از رو
  دوم.

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٥٥. World English ٣: real people, 
real places, real language: workbook 
Kristin L. Johannsen, RebeccaTarver 

Chase :ستار ، تهران: رهنما. Rob Jenkins؛ ويرا
ريال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٨٠

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستي: وايچاپ استرال ييادداشت: افست از رو
  دوم.

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٢
  

٣٥٦. World English intro: 
teacher's Edition: real people, real places, real language 

Martin Milner :تار ـــ ، Rob Jenkins؛ ويراس

هران: رهنمــا.  حل ١٧٢ت ـــوم يص. ر ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
 راستي: وايچاپ استرال ييادداشت: افست از رو

  دوم.
  موضوع(ها):

  انيخارج يبرا يدرس يهاكتاب - يسيزبان انگل
  يزبان عرب

  
  ليعقابن ي. خالصه نمودار٣٥٧

پور، تهران: استاد جهان پور(وابسته به جهان دينو
سه  ضيص. ب ٩٠). اري يرو اديموس شوم يا ).  زي(
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٧٧٤-٧-٧  شابك:
  موضوع(ها):

 ٦٩١ - ٧٦٩عبدالرحمن، بنعبداهللا ل،يعق. ابن١
ـــرح ابن عق و  نقد - مالكابنهيالفيعل ليق. ش

  ريتفس
ق.  ٦٧٢ - ٦٠٠مالك، محمدبن عبداهللا، . ابن٢
  رينقد و تفس - هيالف
  صرف و نحو - ي. زبان عرب٣
  

  غهي. علم الص٣٥٨
 ٢٣٢، زاهدان: اولوااللباب. برنيحســ ميمحمدعظ

  نسخه. ١٠٠٠ ). چاپ اول /زي(شوم يريص. وز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩٩٠-٣-٢  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
علم "يادداشت: كتاب حاضر بر اساس كتاب 

شته نو يكاكور احمدتيمحمدعنا فيتال "غهيالص
  شده است..

  موضوع(ها):
  صرف - يزبان عرب

و  ييايبريس ،يياياورال آس يزبانها
  يديدراو

  
  . افسانه ماد٣٥٩

 ٦٥٤عصـــر (عج). ، قم: امام ينثارنوبر يرعليام
ريال. چاپ اول /  ٦٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٨٥-٠٦٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  خيتار - رانيا - يجانيآذربا ي. زبان ترك١

  ياسشنشهير - رانيا - يجانيآذربا ي. زبان ترك٢
  . مادها٣
  يقوم تيهو - رانيا -. تركان ٤
ترجمه شــده به  -باســتان  يترك يهابهي. كت٥

  يفارس
  ق.م ٧٠٥از ماد، تا  شيپ - خيتار - راني. ا٦
  

٣٦٠. Yeni hitit ٣: yabancilar icin 
turkce caslisma kitabi  :يراســـتــار ، N.Engin Uzun, cemil Kurtو

شوم يص. رحل ٨٠تهران: رهنما.   ٢٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  موضوع(ها):
  انيخارج يبرا يدرس يهاكتاب - ي. زبان ترك١
  خودآموز - ي. زبان ترك٢
    يسازمكالمه و جمله - ي. زبان ترك٣
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  ٣٩ 

و  يعيعلوم طب
  اتياضير

  اتياضير يمباحث عموم
  و فلوچارت تمي. الگور٣٦١
ويراستار: الهام  ؛يمسعود شمشاد ،ياشرف يمهد

ــمند، تهران: حر  يريص. وز ١٢٢دانش.  ميدانش
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٧-٩٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يسينوبرنامه -كار  انينمودار جر - تميالگور

  
  . جدول و رمز اعداد٣٦٢

ران: ، تهيديويراستار: رضا جد ا؛يمنصورن نيحس
ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٦٠. يره

  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٢٩٩-٦١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ييجادو يها. مربع١
  . سودوكو٢
  هايسرگرم - اتياضي. ر٣

  زيآنال
  

ما٣٦٣ ن ه مر ي. را ت عادالت  نيحل  م
  ليفرانسيد

 ١٧٢. سندهي، تهران: نويعبد ديشراره تهمتن، ام
ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٧٥-٣  شابك:
معادالت  ييادداشت: كتاب حاضر راهنما

 ،يودرزگ اريشراره تهمتن، خدا" فيتال ليفرانسيد
  باشد. يم "يارييمرجان عل

  موضوع(ها):
  ليفرانسيد يهامعادله

  هندسه
  

غاز راه نوآورد ٣٦٤ مدرن: آ ندســه   -. ه
  يضيب

حســـن  ،يفرنــاز فالحت ،يبيتهــذ ريمحقق: ام
 يريص. وز ٥٤٦حســن.  ،ينبلي، تهران: دينبليد

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٤٧١-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  دي. هندسه جد١
  يضي. ب٢
  

ــ٣٦٥ قد و بررس مدرن: ن ندســـه   ي. ه
ــبه  ديعلم جد - هيطيمح دانش نو (محاس

  )رهيثابت دا بيغلط ضر
.  حســـن ،ينبلي، تهران: دينبليمحقق: حســـن د

ريال.  ١٠٠٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٣٢
  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٤٧٢-٠  شابك:
مدرن  يهندسه دگاهييادداشت: كتاب حاضر د

  و انتگرال است.. ليفرانسينسبت به حساب د
  موضوع(ها):

  دي. هندسه مسطحه جد١
  رهي. دا٢
  دي. هندسه جد٣

  يكاربرد اتياضياحتماالت و ر
  

  ي. آمار و احتماالت كاربرد٣٦٦
ظم نوچهر كــا ل ،يم ب ج محمــدجواد  ،يزهرا 

 يريص. وز ١٧٦. ســـندهي، تهران: نوفرديميكر
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٤٠-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -آمار 

  
عدد٣٦٧ بات  ــ حاس بهي. م مام  : ( ــ انض
  مسائل حل شده) يتعداد

، تهران: دانشــگاه ينوروز نيالدنيبهروز خادم، ز
ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٣٤(ع).  نيامام حس

ــخه. نوبت  ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٣٠٠٠٠ نس
  .٢ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٢٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):

  رهيو غ هانيمسائل، تمر - يحساب عدد
  كيزيف يميو ش ينظر يميش

  
  ها و بافرهامحلول هي. ته٣٦٨

ــاهرخ باقر ــا ،يش ــا محمدرض  ،يآبادخرمييرض
 ١٥٢آباد: قلم اعظم. ، خرميسامانيخسرو مانيپ

  ريال. چاپ اول. ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠٤-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يشگاهيآزما يهادستنامه - يساز. محلول١
  هادستنامه -ها . محلول٢
  هادستنامه -بافر  ي. محلولها٣
  

ــنتز و  يبرا يتجرب يها. روش٣٦٩ س
  يمعدن باتيخواص ترك يبررس

ويراستار: رضا  سقاواز؛يتيپاسدار، بهاره هدا يهد
واحد تهران  ،ي، تهران: دانشگاه آزاد اسالمياثيغ

 ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٣٨شـــمال. 
  ريال. چاپ اول.

  ٩٧٨-٩٦٤-١٠-٤٨٣٤-٣  شابك:
ــب٣٧٠ ــازهي. ش ا ب يمولكول كيناميد يس

  وياستود الزيافزار مترنرم
ـــو ديــمج زاده، تهران: ترك زيمهرانگ ،يموس

ــه فرهنگ ــس  ٢٠٢تهران.  باگرانيد يهنر يموس
ريال. چاپ اول /  ٥٣٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ١٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٣٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يوتريكامپ يسازهيشب - يمولكول كينامي. د١
  وياستود الزيافزار متر. نرم٢

  يآل يميش
  

  كيآرومات يهاناجور حلقه يمي. ش٣٧١
ـــحر م ،يميچاالك عظ  اي، تهران: آريليكائيس

ريال.  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٤٠نقش. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٧٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ياحلقه ناجور يهابي. ترك١
  سنتز - ياناجور حلقه يهابي. ترك٢
  كيكليهتروس يمي. ش٣
  كيآرومات باتي. ترك٤



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤٠ 

  يو هواشناس يشناسآب ،يشناسنيزم
  

 زي(حوضه آبر رانيا يسطح يها. آب٣٧٢
  مازندران) يايدر

ماع ـــرانيدو لياســـ  يفيتال ي، تهران: آموزش
ــدان.  ــوم يريص. وز ١٧٢ارش  ١٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٧٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  خزر يايدر - رانيا - زهاي. آبخ١
  رانيا - زهاي. آبخ٢
  

  زگردهايبه نام ر ياو مساله رانيا .٣٧٣
شته ا مانيسل ستار: فر دلند:  ،يزديقربانزاده؛ ويرا

ــانيك ــوم يريص. وز ٢٠٨. س  ٢٧٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٤٧-٧٣-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -غبار  يها. توفان١
  اهواز - رانيا - يآلودگ -. هوا ٢
  يطيمح ستيز يهانبهج -غبار  ي. توفانها٣
  كنترل - رانيا -. غبار ٤
  

ما ي. ژئومورفولوژ٣٧٤ فاع شيو آ  يد
  رانيا نيسرزم
ن: ، تهرايديزسادات شاه هيسم ،يميكر يمرتض

مام حســـ گاه ا  يريص. وز ١٩٤(ع).  نيدانشـــ
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٦٩-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يشناسختير ني. زم١
  رانيا - يساختار يشناسني. زم٢
  رانيا - نيسرزم شي. آما٣
  

ص نهي. گنج٣٧٥ ص  يسواالت دروس تخ
  "يآب و هوا شناس" يآزمون دكتر

ـــا بهارونداحمد آباد: قلم ، خرميگردآورنده: رض
ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٩٦اعظم. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
شناس ها آزمون - ياضير يالگوها - يآب و هوا

  )ي(عال هانيو تمر

  
٣٧٦. Iran strong motion network 

ه، را قاتيفرزانگان، تهران: مركز تحق لياســـماع
ساز شهر سكن و  شوم يريص. وز ٥٨. يم ).  زي(

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٨٦-٨  شابك:

  يسيانگلزبان كتاب : 
  موضوع(ها):

ــاز قاتي. مركز تحق١ ــهرس ــكن و ش . يراه، مس
  رانيا ينگارشبكه شتاب

  رانيا -. شتابنگارها ٢
  جدولها و نمودارها - رانيا -. شتابنگارها ٣
  رانيا -ها نگاشت. لرزه٤

  كيوانفورماتيو ب يانسان ينژادها
  

ــي. ب٣٧٧ عدن يميوش  يزفل باتي: تركيم
  ضد سرطان

سالم، يعابد تايآن شگاه آزاد ا  واحد ،يتهران: دان
ـــمــال.  ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٤٨تهران ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١٠-٤٧٤٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  يستيز يمعدن يميش
  

ما٣٧٨ ــكالت  ي. راهن و  PCRحل مش
RFLPيو كاربرد ييطال يدهاي: كل  

ـــاق يافروز بوكان، محمدعل ، يمحب اليل ،يعش
طب.  نا ).  زي(شـــوم ياضـــيص. ب ١٢٢تهران: آ

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٩٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢١-٠٨-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  مرازيپل يارهي. واكنش زنج١
  هاروش - يشناس. ژنگان٢

  كيتكامل و ژنت
  

  ميبخوان ني. چگونه دارو٣٧٩
تار:  ؛يدليمارك ر ـــ مترجم: محمود رافع؛ ويراس

ص.  ١٦٨. ي، تهران: نشر نيدامغانيخالق رضايعل
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٦٠٧-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
How to read Darwin   

  موضوع(ها):
  م. ١٨٨٢ - ١٨٠٩چارلزرابرت،  ن،ي. دارو١
  )يشناسستي. تكامل (ز٢
  يعي. انتخاب طب٣

  يزندگ يكل تيماه
  

ــ٣٨٠ ـــتيز طيمح يمي. ش : نگرش س
  ياهيتجز
، تهران: انيترك وبيمترجم: ا ؛ياس. اووروكنت

 ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٤٤٠دانش.  ازين
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٦-٢٨-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Environment chemistry: an analytical 
approach   

  موضوع(ها):
   ستيز طيمح يميش

  داردانه اهانيگ
  

شده  يها. درختان و درختچه٣٨١ شته  كا
 يعيو منابع طب يدر دانشگاه علوم كشاورز

  گرگان ...
ـــ ميمحمــدرح ، گرگــان: يرجن نيفروزه، حس

شاورز شگاه علوم ك ان. گرگ يعيو منابع طب يدان
گال يريص. وز ٢٤٦ يال.  ٢٥٠٠٠٠٠). نگوري( ر

  نسخه. ٥٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٩٢٠-١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ييشناسا -گرگان  - رانيا -ها . درخت١
  ييشناسا -گرگان  - رانيا -ها . درختچه٢

  مهرگانيب
  

گان،ي. ب٣٨٢ در  يتجرب يهامدل مهر
  تيسم يهاشيآزما

سك ايسون ،يمارسلوال. الرامند رجم: مت ؛يسولون
ـــم خنــدان نرجس  ،يياحمــد قرا ،يبــارانهــاش

.  گرني، گرگان: واژگان سيريمحدثه م ،يسنچول



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤١ 

شوم يريص. وز ١٤٦ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٣٨-٥-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Invertebrates - experimental models in 
toxicity screening   

  موضوع(ها):
  آب يلودگاثر آ - يآبز مهرگاني. ب١
  حاد تيسم يهاشي. آزما٢
  يآلودگ -. خاك ٣
  يطيمح ستيز يهاجنبه - ي. آلودگ٤

  پرندگان
  

تا ٣٨٣ . پرندگان و خطوط برق: از تقابل 
  تعامل

ئليم نا  ،يفرر؛ مترجم: محمود كلنگر گو ندا ما
ندهي، اراك: نويحضـــرت  يريص. وز ٢٧٢. ســـ
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-٢٠٠-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Birds and power lines from conflict to 
solution   

  موضوع(ها):
  و برخورد پرندگان با خطوط برق يگرفتگ. برق١
  يطيمحستيز يهاجنبه -خطوط  -. برق ٢
  حفاظت -. پرندگان ٣
    ستيز طي. حفاظت مح٤

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤٢ 

علوم 
  يكاربرد

  )ي(علوم كاربرد يتكنولوژ
ها٣٨٤ ــر ظهور نشيآفر ي. موتور : عص

  ينانوتكنولوژ
ـــلر؛ مترجم: مر كيــ.اريك ، يمحمود ميدركس

شوم يريص. وز ٢٣٦. شانيتهران: برتراند ).  زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٧٩-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Engines of creation 
 ياورهوتم"كتاب حاضر تحت عنوان يادداشت:  

 نيسح ،يظافح ياددهمحبا ترجمه م "شنيرآف
منتشر  ١٣٨٤در سال  اناهپتوسط س يانتبادرس

  .شده است.
  موضوع(ها):

  شرفتهيپ ي. تكنولوژ١
  ي. نانوتكنولوژ٢

  يعلوم پزشك
  

جامع م نهي. گز٣٨٥ تا  ٩٥( دورهانياول 
پرســـش٩٧ عه  مو ج م مام  يها):  ت

به  دورهانيم يكارورزشيپ يهاآزمون
  و جامع يحيتشر يهاهمراه پاسخ

سوار شه سعود  ا،ينيسجاده موحد ،يصالح  م
موحــد محمــد  عود  ا،يــنيمحمــدپنــاه،  ـــ مس

بداهللا قدم، راضـــزادهع خان هيا مد  يهاد ،يمح
 ،يمهرناز حافظ مقدم،يعلو دايآ ،يمهرجردزارع

ماع ـــ ـــالح  ،يريكث نينگ ،يليآزاده اس محمدص
نا م ن،يينورآ دينو ،ياطيخ ، تهران: كيربيمو

شوم يريص. وز ٤٩٢طب.  نيآرت  ٨٩٨٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٨٥-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  هانيها و تمرآزمون -) ي(پزشك يكارآموز

 ،يشناساختهي ،يانسان يكالبدشناس
  يشناسبافت

  
  ٢٠١٨ رايجان كوئ يشناس. بافت٣٨٦
ــر؛ مترجم: مليآنتون  نوبخت، بنفشــه حهي.ال مش

ماع مه مغن زاده،لياســـ مه  ،يقرقيفاط فاط
ضا  ،ييصدرا ونيدهمايس ،يارانيزصباغ محمدر

كان،يبزادهميابراه رضـــايعرب، عل  ميمر دســـ
ـــايعل ،يمازوچ ـــايحم ،يطالب رض  ،يثامن درض

 اسدار،پيفاطمه اتابك ،يكرمان بهيمحسن سقا، ط
 ،يسـهراب ميمر ،ييبابا ديسـع ،يريمحسـن بصـ

ـــ ،يزيعز رهيمن لح نيحس ــــا  ديــمج ،يص
زاده، اباب مايش ،يضيف دهيفر ،يشفارودزادهملك

ــه  فر،يعبــدالله نيمحمــدام ،ياريــابــاذر  غزال
شكدان  فرزاد ،يفرزانه دهقان ،يفاطمه مراد ان،يم

ــايعل ،ييرجا  ونيهما دســكان،يبزادهميابراه رض
سد ديمج ،يرويپ نهيتهم ،ييصدرا  ،يشكاريا

زاده، آبآب مايشـــ ،يداود ســـهراب ،يكاتب ديمج
).  زي(شـــوم يريص. وز ٧١٢طب.  نيتهران: آرت
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٩٦-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Junqueira's basic histology: text and 
atlas 
  ..الير ٤٧٨٠٠٠با جلد سخت:  متييادداشت: ق 

  موضوع(ها):
  يشناس. بافت١
  اطلسها - يشناس. بافت٢

  يو فرد يبهداشت عموم
  

ــا ديمرد و زن با كي. آنچه ٣٨٧  لياز مس
  بدانند يجنس

نده: ا مدمظفر وبيگردآور ـــاره دانش،  ،يمح س
شوم يص. رقع ١٦٨. الفي: ارازيش  ٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-١٩٨-١٤٤-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. امور جنس١
  آموزش به مردان - ي. امور جنس٢
  آموزش به زنان - ي. امور جنس٣
  

بان٣٨٨ ــول و م گاي يگريمرب ي. اص  يو

  كودك
شانه. فرديانيك هينوب  يريص. وز ٢٧٤، تهران: ن

  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / ريال.  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٦٩٣-٥٥-١  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان ي(ورزش) برا وگاي. ١
  (ورزش) وگاي - يگري. مرب٢
  

  در فضانوردان هي. تغذ٣٨٩
ـــداقت نهيثم ،يمياعظم ابراه ،يرجب ديحم ، يص

ـــه، حم يتهران: رجب  يريص. وز ١٢٨. ديكوش
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-١٣٤٣-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  هيتغذ -فضانوردان 
  

 شيافزا يدو نفره برا نيتمر ١٠١. ٣٩٠
  قدرت

 ١١٦، تهران: ناقوس. يدرحمانيس دمحمدفواديس
ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٣-٠٠٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  هازوج يبرا يورزش يهاني. تمر١
  يساز. بدن٢
  

  ميگاريس زيبه ... عز هي. هد٣٩١
. ي، تهران: علودلشـــاديمحمدكاظم خوشـــخو

ريال. چاپ  ١٨٥٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٦٢
  نسخه. ٢٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٠-٥٨١-٥  شابك:
  .١٣٨٦ ،ي: عبدييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  درمان - ادياعت - گاريس

  و درمان يداروشناس
  

  ييدارو اهانيگ ي. اثرات ضد سرطان٣٩٢
ـــه  ـــاهرخ باقر ها،لمهيبنفش دالوند؛  ديحم ،يش

 قلم ر،يآباد: هاو، خرميويراســتار: رضــوان شــعبان
ريال.  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٨٢اعظم. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤٣ 

  يدرماناهي. گ١
  ياهيگ ي. داروها٢
  نيگزيدرمان جا -. سرطان ٣
  

سوم بر پوك راتي. تاث٣٩٣ سارگا  يجلبك 
  استخوان

سادات جالل ،يسادات جوادآزاده سا ، مهيچيمه
 يريص. وز ١٥٨ارشدان.  يفيتال يتهران: آموزش

چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يمصارف درمان - ييايدر يها. جلبك١
  درمان - ياستخوان ي. پوك٢
  

  يمطالعات داروساز يبرا يمي. ش٣٩٤
ـــهراب معروف ،يميچــاالك عظ  اليــخ ،يس

بداهللا  يريص. وز ١٥٨نقش.  ايزاده، تهران: آرع
چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٦٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ييدارو يمي. ش١
  يمي. ش٢
  

طب ســوزن٣٩٥ گران  يبرا ي.  ن ما در
  كارتازه

ــتار:  ؛يمترجم: راهله رمضــان ؛يجان همو ويراس
شهد: دقيصد ههيوج  يريص. وز ١٣٠. انتي، م

چاپ اول /  ٤٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩١٤٠٦-١-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Acupuncture for new practitioners   
  موضوع(ها):

  يسوزن يپزشك
  

 بخشيزندگ هيهد ياهيگ يها. عرق٣٩٦
  عتيطب

 يريص. وز ٧٢. ســندهي، اراك: نويملك رهيبصــ
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٣٦-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يمصارف درمان - اتي. عرق١
  ييدارو اهاني. گ٢
  

  روح يغذا ،يقي. موس٣٩٧
 يص. رقع ٢٠٤. نهيپور، تهران: آوكامران همت

چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠ ).زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٢٨٨-١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يدرمان يقي. موس١
  يشناسروان يهاجنبه - يقي. موس٢
  يقي. موس٣
  ريتاث - يقي. موس٤
  

م٣٩٨ بي.  لوژيكرو مات ييدارو يو لزا : ا
  تيفيو كنترل ك تيفيك نيتضم

ــ تهران:  يساندل؛ مترجم: محمدمهد ميت توانا ـ
) ـ زي(شوم يريص ــــ وز ١٩٦ــــ  شهياند عاديم

  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٢٥٠٠٠٠
  جلد دوم:.

  موضوع(ها):
  ييدارو يشناسكربي. م١
  ي. داروشناس٢

  هايماريب
  

تارزاي. اال٣٩٩ ـــول،  چهي: اص و  خ
  ندهيآ يهااندازچشم

ران: ، تهبخشزداني ديمترجم: نو ؛ينيحس رايسم
ـــ  يريص. وز ١٤٠ارشـــدان.  يفيتال يآموزش
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٥٣-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Enzyme-linked Immunosorbent assay 
(ELISA): from A to Z   

  موضوع(ها):
  نشاندار يهاميبا آنز يسنجيمنيا

  
 يهاو درمان يصــيتشــخ تمي. الگور٤٠٠

ب نس:   زيرغدد درون يهايمارياورژا

  كودكان
ستم ستو ر  نيطالع، تهران: آرت يعل ،يمترجم: پر

ضيص. ب ١٦٠طب.  شوم يا ريال.  ٤٩٨٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٦٣-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  صيتشخ - هايماريب - ي. غدد مترشحه داخل١
  يشناسهورمون -كودكان  ي. پزشك٢
  

  عيشا يهاانواع سرطان. ٤٠١
 ايــ، تهران: آرفريزهرا عــادل ،يميچــاالك عظ

ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٣٢نقش. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٦٨-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  . سرطان١
  يشناسسبب -. سرطان ٢
  هانامهواژه -. سرطان ٣
  صيتشخ -. سرطان ٤
  يدرمانيميش -. سرطان ٥
  

 يضدتومور تي: فعال١٢ نينترلوكيا .٤٠٢
  يدر تومورشناس يدرمانيمنيا ليو پتانس

سوز، الهه ناظر،  قهيصد مجد،ياحمد ديسع خود
ند ـــانيتهران: نوا  يص. رقع ١٤٢كهن.  ايآر ش

چاپ اول /  ٤٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٨-٢٥-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٢ نينترلوكي. ا١
  يشناسيمني. ا٢
  يشناس. سرطان٣
  

ــناخت يهاكي. با تكن٤٠٣ ر ب يرفتار يش
  ديخود غلبه كن يافسردگ

غر جم: آذر اصــــ تر كردانيــم ه م ،يد  ريا
ص.  ٢٠٨آباد: قلم اعظم. ، خرميدهكرديروانيش

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١١-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  ي. افسردگ١
  يدرمان. شناخت٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤٤ 

  
ــخ پ٤٠٤ پاس ــش و   يپوك راموني. پرس

  استخوان
ـــ  زنوز؛يغزال هــاشـــم اعظم،يطــاهر نيافش

ستار: مهد  ٢٤٢طب.  ني، تهران: آرتينيام يويرا
ريال. چاپ اول /  ٥٩٨٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٢٦-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  هاپاسخ ها وپرسش - ياستخوان يپوك
  

  ٢٠١٦كمپل  ي. ترجمه جامع ارولوژ٤٠٥
ــ تهران: گز يرضوان وانيمترجم: ك  انيپارس نهيـ
ــ  ــ رحل ١٢٨طب ـ ــ زي(شوم يص ـ  ٧٠٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ اول  / 
-٦٠٠-٤١١-٩١٩-١جلد بيست و يكم: شابك: 

٩٧٨.  
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٧٣٦-٤(دوره)  

  موضوع(ها):
  ي. ارولوژ١
  هايماريب -ها اندام -. ادرار ٢
  هايماريب -. مثانه ٣
  ادرار يارياختي. ب٤
  

  قلب يمادرزاد يهايماريب ي. جراح٤٠٦
 ٢١٦. ريآباد: هاو، خرمايافســـون پور ا،يپور يعل

ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٢٥-٠١-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يمادرزاد يهايماريب -. قلب ١
  صيتشخ - يمادرزاد يهايماريب -. قلب ٢
  يجراح -. دستگاه گردش خون ٣
  يجراح -. قلب ٤
  

خانواده٤٠٧ مان.  ـــل  يدر به عنوان اص
شكلييتغ ستراتژياجتماع افتهير  يهاي: ا

  يعمل
شكان نقد جورج؛ياس.ت يسال زهرا  ،يمترجم: ا
لك،ينادر تاج م نه  ـــ هيحان پور،يآم  ،يچكش
ـــ چه. يميكر اليلدهيس تاب ص.  ١٧٦، تهران: ك

چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٠٥٩-٥-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Family therapy as socially 
transformative practice practical 
strategies   

  موضوع(ها):
  خانواده يدرمان. روان١
  ياجتماع رشي. پذ٢
  

  يپزشك كيبر ژنت ي. درآمد٤٠٨
ـــ ميابراه ، تهران: يميابراه هيــراضـــ ،ينيحس

 ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٢٥٦. يشــهباز
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٥٥-٦٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يپزشك كيژنت
  

  بر شفقت ي. درمان مبتن٤٠٩
، يمحمدرضا فرنگ ،يالهام اقبال ،يناظم درضايس

).  زي(شوم يريص. وز ٣١٤پارسه.  ديمشهد: مروار
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٨٨٣-٦-١  شابك:
  موضوع(ها):

  درمان متمركز بر عواطف
  

ما٤١٠ ما يي. راهن عادل   عاتيعدم ت
  باز - ديو اس هاتيالكترول

  يطفدمصيمترجم: س ؛ينيحس دمهرانيزيرنظر: س
 ديســع ،يمشــكول ميمر ،يطبراثيمژده غ ر،يم

ـ گرگان: مقسم  يريبهنميغالم يمهد زاده،يعل
ـ وز ٣٩٦ـ  ـ زي(شوم يريص  ريال   ٢١٠٠٠٠) 

  نسخه.  ٥٠٠ـ چاپ اول  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٥٧١٨-٤٥-٤جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  هادستنامه -اختالالت  -بدن  عاتي. ما١
  هادستنامه -و باز  دي. عدم تعادل اس٢
  هادستنامه -عدم موازنه  ت،ي. آب و الكترول٣
  

  و سرطان هيتغذ ،ييغذا مي. رژ٤١١
 ايــ، تهران: آرفريزهرا عــادل ،يميچــاالك عظ

ريال.  ١٢٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٨٦نقش. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٦٥-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  هيتغذ ريتاث -. سرطان ١
  ييزاسرطان. ٢
  يدرمان ميرژ -. سرطان ٣
  

  ست؟ي. سرطان چ٤١٢
 ايــ، تهران: آرفريزهرا عــادل ،يميچــاالك عظ

ريال.  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٢٨نقش. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٦٧-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  سرطان
  

  يپزشك يشناسكروبيم اتي. ضرور٤١٣
ـــ  هيعط ،يعتيعارف شـــر ،يركالنتريم وايش

ند مه: غالمرضــــا  ؛يطاعت ديمج ،يدرب قد م
ص.  ٢٥٦كهن.  ايآر شاني، تهران: نواندانيراجيا

چاپ اول /  ٣٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٨-٣٩-٧  شابك:
  موضوع(ها):

 يآموزشــ يراهنما - يپزشــك يشــناســكربيم
  )ي(عال
  

تار٤١٤ ــ مداخالت پرس  مارانيدر ب ي. 
مل جراح حت ع نديپ يت عروق كرونر بر  و

  ريگيمدل مراقبت پ هيپا
ـــييرزمجو نينســـر  يفيتـال ي، تهران: آموزش

 ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٩٨ارشـــدان. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٦٠-١  شابك:
  موضوع(ها):

  و مراقبت يپرستار -كرونر  سرخرگ يماري. ب١
  يجراح -كرونر  سرخرگ يماري. ب٢
  يتوانبخش - مارانيب - يجراح -قلب . ٣
  عروق كرونر پسي. با٤
  بعد از عمل يها. مراقبت٥
  

  . مقابله با سرطان٤١٥
 ايــ، تهران: آرفريزهرا عــادل ،يميچــاالك عظ

ريال.  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١١٤نقش. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٤-٦٦-٣  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤٥ 

  موضوع(ها):
  . سرطان١
  يريشگيپ -. سرطان ٢
  يشناسسبب -. سرطان ٣
  هانامهواژه -. سرطان ٤
  

  يدرمانتيبر روا يا. مقدمه٤١٦
ـــتار:   ؛يمورگان؛ مترجم: طاهره برات سيآل ويراس

شد.  يگروه علم شد، تهران: ر  يريص. وز ١٧٦ر
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥١-٠٩٨-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

What is narrative therapy ?: an easy-to-
read introduction 
يادداشت: كتاب حاضر قبال تحت عنوان  

ترجمه و منتشر  "يدرمانتيبر روا يدرآمدشيپ"
  شده است..

  موضوع(ها):
  يدرمان. قصه١
  ي. نوشتاردرمان٢
  يشناسروش - يدرمان. روان٣
  يمصارف درمان - يشكن. شالوده٤
  

ـــا٤١٧ نارس : هيحاد و مزمن كل يي. 
ستار يهاو مراقبت ،عوارضيماريب  و يپر

  ينيگزيجا يهادرمان
بي ميمر مرثيك راد،يثر ف و  نژاد،يصــــ

 ،يشــهريمحمدخان اليداســار، ل ليمحمداســماع
ــپ ــارم دهيس ــندهي، تهران: نوانيص ص.  ١٢٨. س

چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٤٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  هايماريب - هاهي. كل١
  حاد يينارسا - هاهي. كل٢
  مزمن يينارسا - هاهي. كل٣
  و مراقبت يپرستار - هايماريب - هاهي. كل٤
  

  ي. نفرولوژ٤١٨
ــاه ؛يندا حاتم  ني، تهران: آرتيزيرنظر: فرهاد ش

ــوم يص. رحل ٤٥٨طب.  ريال.  ٩٩٨٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠پ اول / چا

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٩٣-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  صيتشخ - هايماريب - هاهي. كل١
  يشناسهي. كل٢
  صيتشخ - هايماريب -ها اندام -. ادرار ٣
  

  اسام خچهيبه تار ي. نگاه٤١٩
ــ ــرمقدس ــا ناص ، تهران: نيمت مانيپ ،يعبدالرض

مه.  ها  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١٠٨فر
  نسخه. ١٠٠٠/  ريال. چاپ اول

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٨٤-٢٣-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  )يماريام. اس. (ب
  

  يديمزمن ور يهايماريو ب سي. وار٤٢٠
، خرمادنژ؛ گردآورنده: زهرا عليپوربرومندمهرنوش 

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٦٢. نايتهران: ابن س
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٧٤-٦٢-١  شابك:
و ترجمه از منابع  ييادداشت: كتاب حاضر گردآور

  مختلف است..
  موضوع(ها):

  سي. وار١
  درمان - سي. وار٢
  هايماريب - هااهرگي. س٣

  يجراح ،يگون پزشكگونه يهاشاخه
  

ــخ٤٢١  مارانيو درمان ب صي. اطلس تش
  يارتودنس

زيرنظر: محمد بهناز؛ مترجم:  ؛يمرجان عســـگر
هد ،يختن ديام مد يم  اني، تهران: شـــايمح

 ١٦٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٦٤نمودار. 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٧-٣٧٢-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Atlas of orthodontic case reviews   

  موضوع(ها):
  ينيبال يهاگزارش - ي. ارتدنس١
  هاروش -اصالح كننده  ي. ارتدنس٢
  ونياكلوز. مال٣
  

گور٤٢٢ ل لوژ تمي. ا كنو ت مع   يهايجا
كات كل يجراح تاق عمل: شــامل ن  يديا

ــورت نمودار برگرفته از كتاب بربه و  يص
  كهن

بد ابراه ـــ ،يميعا رضــــا  ،ياســـالم ديجمش
ــــارتوكــل زاده، فــاطمــه فرزاد عبــاس ،يافش
 يريص. وز ١٨٢، تهران: جامعه نگر. يمنوچهر

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٩٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٧٢٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  اتاق عمل ي. پرستار١
  اتاق عمل يهاني. تكنس٢
  يجراح ي. تكنولوژ٣
  

  قلب ياكتساب يهايماريب ي. جراح٤٢٣
هاو، خرمايپور يعل باد:   يريص. وز ٢٠٠. ريآ

چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.    ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٢٥-٠٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يجراح -دستگاه گردش خون 

  
ــك٤٢٤  در ماريب يبرا ي. درمان دندانپزش

ــك فاالس  يمعرض خطر از نظر پزش )
٢٠١٨(  

ـــ مترجم: محمــد  ؛ينيزيرنظر: فرزانــه آقــاحس
ـ  نيـ تهران: آرت يحائريسمام ص ـ  ٣٦٢طب 

ـ نگوري(گال يرحل ـ چاپ اول   ١٢٩٨٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ١٠٠/ 

  .٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٩٤-٧جلد اول: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٩٥-٤(دوره)  

  موضوع(ها):
  درمان دندان - ماراني. ب١
  درمان دندان -مزمن  ماراني. ب٢
  يتظاهرات دهان - هايماري. ب٣
  هايماريب -. دندان ٤
  

ــك٤٢٥  تا يكودكان از نوزاد ي. دندانپزش
ن جوا پ ينو هامي( ك با ٢٠١٣ ن مراه  ه  (

  شده يبندسواالت طبقه
 يص. رحل ٣٩٢طب.  ني، تهران: آرتنژاديعل ايدن

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٩٨٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٩٢-٣  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٤٦ 

از كتاب  يايادداشت: كتاب حاضر خالصه
"Pediatric dentistry: infancy through 

adolescence" وميپل كاساماس يراستاريو به  ...
  ) است..گراني(و د

  موضوع(ها):
  كودكان يپزشكدندان

  
ما٤٢٦ ن ه برد ي. را  يبردارهيال يكار

  پوست ييدارو يسازو جوان ييبايز
گرافيست: هومن فوالدقلم،  ؛يمترجم: داوود رمز

).  زي(شـوم يريص. وز ٢٥٢طب.  سيتهران: آباد
  .نسخه ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٥٠٦-٢-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  ييايميش يبردارهي. ال١
  ييسا. پوست٢
  

 يميترم ي. علم و هنر در دندانپزشــك٤٢٧
٢٠١٩  

خامورد ان،يبدر ديزيرنظر: حم مترجم:  ؛يزهرا 
 ،يســاك يمه ان،يمحمدرضــا مقدســ ،يختن ديام

شاد رف ،يروزيعاطفه ف شازادهعيمه  اني، تهران: 
گال يص. رحل ٩٦٦نمودار.   ٢٤٠٠٠٠٠). نگوري(

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٧-٣٨٢-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Sturdevant's art and science of operative 
dentistry   

  موضوع(ها):
  يميترم يدندانپزشك

  
ــك٤٢٨ ندانپزش  يميترم ي. علم و هنر د

٢٠١٩  
هد ؛يزداني يعل زيرنظر: مد يمترجم: م  ،يمح

ســـجـاد  ،يواعظمحـدث ريام لونـد،يجل ايـميك
كانيابومحمد  انيپرن مجره،يفاطمه نوران ،يارد

شبزرگ  ميمر زاده،يعاطفه عل ،يديزاد، عارفه جم
 ؛يكارسـاالريكمال اصـغريدعليسـ طلب،قتيحق

سوده  ور،نيجعفر كاين نور،يجعفر كتايويراستار: ن
 ٨٨٨. عيرف شـــهيطب، اند نين: آرت، تهرايرجبا

گال يص. رحل چاپ  ٢٥٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٩٠-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Sturdevant's art and science of operative 
dentistry   

  موضوع(ها):
  يميترم يدندانپزشك

  
  ييبايز يدندانپزشك ي. مبان٤٢٩

 ،يديمشـــ يمترجم: مهد ؛يميكر ديزيرنظر: وح
ـ  انيـ تهران: شا اصليميالهام رح  ٣٣٠نمودار 

ريال  ـ  ٢٤٠٠٠٠٠) ــــ نگوري(گال يص ــــ رحل
  نسخه.  ١٠٠٠چاپ اول  / 

  .٩٧٨-٩٦٤-٢٣٧-٣٨٧-١جلد سوم: شابك: 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٧-٣١٨-٥(دوره)  

  موضوع(ها):
  ييبايز يدندانپزشك

  
  يهوشي. مرور آخر ب٤٣٠

بداله مد ع ص.  ٧٤طب.  ني، تهران: آرتيحا
چاپ اول /  ٢٩٨٠٠٠). زي(شـــوم ييپالتو يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٨١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(پزشك يهوشيب

 ريو سا مانيزنان و زا يهايماريب
  يپزشك يهاشاخه

  
سوگ و تروما در ٤٣١ . درمان گام به گام 

  كودكان
سمي سايسلوم؛ مترجم: پر سونيآل  ديما نژاد،يا

هران: آوايقــادر ت  يريص. وز ٢٥٨نور.  ي، 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٠٩-٤٣٣-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Grief and trauma in children: an 
evidence-based treatment manual   

  موضوع(ها):
  درمان -در كودكان  يروان بي. آس١
  . اندوه در كودكان٢
  يدرمان. اندوه٣

  يدرمانروان -. كودكان ٤
  

ســالم و  هيتغذ يكاربرد ي. راهنما٤٣٢
  يزندگ ييابتدا يهاكنترل وزن در سال

 شـاني، تهران: نوانديريمحمدرضـا وفا، بهناز عب
ــوم يريص. وز ١٧٢كهن.  ايآر  ٣٤٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٨-٣٢-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  هيتغذ -. كودكان ١
  هيتغذ ريتاث - ي. باردار٢
  هيتغذ -. نوزاد ٣
  درمان -در كودكان  ي. چاق٤
  هيتغذ ريتاث - ي. سالمت٥
  

  ينيزم يها. فرشته٤٣٣
شتاب س ؛يمعصومه  ستار:  ـ  يافضل دمحموديويرا

ــــ  اتيآ ياهواز: موســســه فرهنگ ص ـ  ١٥٠ـ
ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ اول  /  ٢٥٠٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ٢٠٠٠
  .٩٧٨-٩٦٤-٥٤١-١٢٢-٨جلد اول: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٤١-١٢١-١(دوره)  
  موضوع(ها):

  كودكان ي. درخودماندگ١
  ي. درخودماندگ٢
  

  كودكان يولوژيبر راد ي. مرور٤٣٤
محمــد  ،يگودرزيمژگــان فرج ،ينــادره طــائ

ـــفــدر  يريص. وز ٢٦٠. ري، تهران: هــاويص
چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٥٥٥-٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يپرتوشناس -كودكان 

  يمهندس
  

نت پ٤٣٥ تهي. آموزش فلوئ ــرف حل ش  :
  مسائل متحرك

مدعل ـــه ،يريجزووز يمح نامور، تهران:  ليس
ص. جلد اول.  ٣٠٠(ع).  نيدانشـــگاه امام حســـ

 ٢٠٠ ريال. چاپ اول / ٢٧٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
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  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٥٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  افزار فلوئنت. نرم١
  يپردازداده - كيمكان - االتي. س٢
  يپردازداده -انتقال  -. گرما ٣
  

ها و تكن٤٣٦ ند كد: ترف  يهاكي. اتو
  ياحرفه

هادمترجم: محمود خوش تار،  خت،  يگف آزادب
مد ـــول مح بازيرس ـــه ص.  ٣٢. ي، تهران: ش

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٣٠٠٠٠ ).زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٤-١٢٦-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -) وتري. اتوكد (برنامه كامپ١
  وتريبه كمك كامپ ي. طراح٢
  يوتريكامپ كي. گراف٣
  

  محدود ي. روش اجزا٤٣٧
ضل خلخال سرانجام، تهران:  ،يابوالف محمدجواد 

ــه فرهنگ ــس  ٢٩٤تهران.  باگرانيد يهنر يموس
ريال. چاپ اول /  ٦٦٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ١٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٢٩-٤  شابك:

  موضوع(ها):
مانها ـــائل، تمر -محدود  يروش ال و  هانيمس

  رهيغ
  

ــا يها. روش٤٣٨ در  كاليولوژيزيكوفيس
  يارگونوم يهايابيارز

ـــ محمدصـــادق  مقدم،يدريح ديگردآورنده: رش
، مشــهد: دانشــگاه علوم يندا مهدو ،يســهراب
).  زي(شـــوم يريص. وز ١١٢مشـــهد.  يپزشـــك

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٥٣٩-٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. ارگونوم١
  يانسان ي. مهندس٢
  

فاه ي. معرف٤٣٩ ـــازادهيو پ ميم  يس
ــ كيناميدر د يپردازش مواز  االتيس

 Open FOAMافزار با نرم يمحاسبات
ــته يعل ،يگيبنيع يمهد ــررش ، تهران: يدارس

ـــ مام حس گاه ا  يريص. وز ٢٢٤(ع).  نيدانشـــ
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٤٦-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  فومافزار اپن. نرم١
  افزارنرم - كيناميد - االتي. س٢
  يوتريكامپ يسازهيشب - كيناميد - االتي. س٣
  

  يقدماتشكست م كي. مكان٤٤٠
ـــ ـــد، س ـــا راش ، تهران: ياثيغ دحامديغالمرض

ــوم يريص. وز ١٧٢نوپردازان.   ٢٠٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٥-٢٩٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  شكست اجسام كيمكان
  يكاربرد كيزيف

  
ناس تحل٤٤١ كارشــ  گرلي. آموزش 
ــ ــتميس ه ب اتييو اجرا مي: الزامات مفاهس

  ستميس ليتحل يعمل يهانيهمراه تمر
، تهران: موســســه ايمهرنوش آذرن ،يماندانا محب

گ گرانيد يهنر يفرهن هران.  بــا ص.  ٢٤٤ت
 ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٢٨-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هاستميس ليو تحل هي. تجز١
  ستميس ي. طراح٢
  

ــ٤٤٢ ماش  ديبا ينري. آنچه مهندســان 
  وژيفيسانتر يهابدانند: پمپ

سكندرلو، تهران: موسسه فرهنگ صغر ا  يهنر يا
).  زي(شـــوم يريص. وز ٣٤٤تهران.  بــاگرانيد

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٤٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  از مركز زي. تلمبه گر١
  طرح و ساختمان -از مركز  زي. تلمبه گر٢
  

  باد ي. انرژ٤٤٣
ستفان س جرالد؛تسيف يا ضل آقا  ،يمترجم: ابوالف

 يص. رقع ٧٦. ســـندهي، اراك: نوراديبهنام آزاد
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٨٧-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  :التين به عنوان
Wind power :(ها)موضوع  

  باد  يانرژ
  

س يبردار. بهره٤٤٤ قدرت  يهاستمياز 
  افتهي دساختاريتجد طيدر مح

ـــارات جهاد ياجل ديمج ـــازمان انتش ، تهران: س
شگاه شوم يريص. وز ٣٣٦. يدان  ٣٣٥٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٠-١٤٥-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  برق يهاروگاهي. ن١
  يور. بهره٢
  

قدرت در  يهاستميس يسازنهي. به٤٤٥
 GAMSافزار نرم

 اصغريعل ،يعيمترجم: عباس رب ؛يسرود رضايعل
قا مد ابراه ؛ييآ تار: مح ـــ جان: پورميويراس ، زن

). زي(شـــوم يريص. وز ٣٠٠دانشـــگاه زنجان. 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٨٨٥-٩٨-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Power system optimization modeling in 
gams   

  موضوع(ها):
  ياضير يالگوها - هاستميس -. برق ١
  ي. انرژ٢
  يوتريكامپ يهابرنامه - ياضير ي. الگوها٣
  يروتيكامپ يهابرنامه - ياضير يسازنهي. به٤
  )اتياضي(ر يسينو. برنامه٥
  

 ي: شناخت، طراحياسالر يها. پمپ٤٤٦
  و انتخاب

بدرقه، تهران: طراح.  نيحســـ ه،يســـلمان نيفرد
شوم يريص. وز ٢١٢ ريال. چاپ  ٣١٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٦٦-١٨-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  طرح و ساختمان - يزنتلمبه آالتنيماش
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خ٤٤٧ ـــازرهي. ذ نيجر س ناد يا  وميوا
  هنيبه تيمكان و ظرف نيي: تعداكسير

ـــادلو،يصـــمد الديپاكدامن، م ليجل  اليدان ش
قار ـــيذوالف لك س ص.  ١٢٠. نيمي، تهران: ك

چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٦-٥٦-١  شابك:
  موضوع(ها):

  يانرژ يسازرهي. ذخ١
  يريپذنانياطم - هاستميس -. برق ٢
  يريپذنانياطم - رمتمركزيغ ديتول -. برق ٣
  

ــو٤٤٨ ــتفاده از  ينور نگيچيي. س با اس
  رسانامهين كنندهتيتقو

ــري ــدان.  يفيتال ي، تهران: آموزشــيخرم اس ارش
ريال. چاپ  ١٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٠٨

  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٤٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يدزنيكل يهاستميس -. مخابرات ١
  ينور يهاكنندهتي. تقو٢
  ينور بري. مخابرات ف٣
  ي. همتافتگر٤
  

ندهتيتقو ي. طراح٤٤٩ و  ياتيعمل كن
  يسازجبران يهاكيتكن

ـــفي ندهي، اراك: نويگودرز وس ـــ ص.  ١٠٨. س
چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٨٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ياتيعمل يهاكنندهتيتقو
  

غت٤٥٠ ــ. ل ــص مه تخص  يهايانرژ ينا
  )يبه فارس يسي(انگل ريدپذيتجد

ــن آزادبخت، آرم ــان نيگردآورنده: محس ، يرمض
شاورزگر شگاه علوم ك  يعيو منابع طب يگان: دان

گان.   ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٧٦گر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٩٢٠-٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

پذانيپا يهاي. انرژ١ مهواژه - رينا  -ها نا
  يسيانگل

  يفارس -ها نامهواژه - يسي. زبان انگل٢

  
هارت٤٥١ هدار يعموم يها. م و  ينگ

  راتيتعم
ه ، تهران: دانشگابخشيميويراستار: معصومه كر

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ١١٢(ع).  نيامام حس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٩٩-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ريو تعم ينگهدار - ي. تداركات نظام١
و  ينگهــدار - يجنگ زاتي. مهمــات و تجه٢

  ريتعم
  

  يبرق ساتياس. هندبوك نظارت ت٤٥٢
 ايپور ،يرزاديشــ مانيســل ،يليآجيريســر مانيا

 ، مشــهد: پرتونگارينانيمز ديدمجيســاســانفر، ســ
ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٦٣٦توس. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٦٦٨-٢-٩  شابك:

 يريرس مانيا سندگانينو ييادداشت: در چاپ قبل
  ت..ساسانفر اس ايو پور يرزاديش مانيسل ،يليآج

  موضوع(ها):
مان١ ـــاخت  - يبرق زاتيتجه - رانيا -ها . س

  هادستنامه
 -نصـــب  - يبرق زاتيتجه -ها . ســـاختمان٢

  هادستنامه
  ييايو در ينظام يمهندس

  
 يمتر ١٣٠توپ  يگاني راتي. تعم٤٥٣

  ١- ١٩٥٩كانن مدل 
ستار: ابراه شگاه امام حسن ميويرا پور، تهران: دان

 ١٣٥٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٦٨(ع).  نيحس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  ريو تعم ينگهدار - يجنگ زاتيمهمات و تجه
  

  ييايميوشيب يگرهامي. تنظ٤٥٤
بك برات ،يميابراه روزيف ، تهران: دانشـــگاه يبا

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٢٢(ع).  نيامام حس
  نسخه. ٢٠٠چاپ اول /  ريال. ٢١٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٢٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ركشندهيغ يها. سالح١

  يكربيم سمي. ترور٢
  

 راتيو تعم ينگهدار ي. كارگاه عموم٤٥٥
 يرسته: نگهدار ،يداردرجه ي(دوره آموزش

  )يليتكم يمقطع: تخصص رات،يو تعم
ه ، تهران: دانشگابخشيميويراستار: معصومه كر

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢١٤(ع).  نيامام حس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١٨-٣  شابك:
  موضوع(ها):

و  ينگهــدار - يجنگ زاتي. مهمــات و تجه١
  ريتعم
سالم٢ سداران انقالب ا سپاه پا تداركات و  - ي. 

  ريذخا
  ي. سپاه پاسداران انقالب اسالم٣
  

هدار٤٥٦ ند  راتيو تعم ي. نگ پداف توپ 
 يطول ي(دوره آموزش يمتريليم ٢٣ ييهوا

طع و ريغ جه ژهيمق ته: در داران، رســ
ــ رات،يو تعم ينگهدار ــص  يمقطع: تخص

  )يليتكم
ه ، تهران: دانشگابخشيميويراستار: معصومه كر

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٤١٠(ع).  نيامام حس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٢٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

و  ينگهــدار - يجنگ زاتيمهمــات و تجه. ١
  ريتعم
  . توپخانه٢
  يي. دفاع هوا٣

  عمران (راه و ساختمان) يمهندس
  

ــلح  يبتن يرهايدوام ت ي. بررســ٤٥٧ مس
گذار بار حت  و  فارسجيخل طيدر مح يت

سر يهابا روش يسازهيشب در  شدهعيت
  شگاهيآزما

. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق
شوم يريص. وز ٢٦٦ ريال. چاپ  ٢٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٧-٤  شابك:

  موضوع(ها):
ـــازه١ قه  جيخل - يبتن يها. س  -فارس، منط
  يداريپا
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  ٤٩ 

  يداريپا -. بتن مسلح ٢
  يداريپا - يبتن يها. سازه٣
  

ــت ري. تاث٤٥٨ ــل و ابعاد بس ها در فواص
جانب مانش  بار ك ــتون يكاهش   يهاس

  ينردبان
، يزمخوار نايس رخواه،يابوالفضل خ ،يتيجابر حما

گاه.  ديتهران: اســـات  يريص. وز ١٠٦دانشـــ
چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٢٩-٧٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  هااتصال - يفلز يها. ساختمان١
  ي. فوالد ساختمان٢
  طرح و ساختمان - يفلز يها. ستون٣
  ياضير يالگوها -) كي. خمش (مكان٤
  

 هيشالوده راد نهيبه يو طراح لي. تحل٤٥٩
  شمع

ضايعل ص.  ١١٦. شهياند عادي، تهران: مياحد ر
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  موضوع(ها):

  عمران) ي(مهندس يزن. شمع١
ـــمع٢ ـــ يزن. ش ندس ها -عمران)  ي(مه  يالگو
  ياضير

  
سازه و مواد و تحل٤٦٠ ساختار  تنش  لي. 

ازه) س لياز مقاومت مصالح و تحل ي(مباحث
  و مثالها يمفهوم يهاآموزش - هايتئور

م آذر، تهران: علمترجم: تورج مثال ؛يي ائويانكيج
ــتادان.  ــوم يريص. وز ٢٨٤اس  ٣٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ اول / 
  عنوان به التين:

Structural and stress analysis: theories, 
tutorials and examples   

  موضوع(ها):
  سازه ليتحل
  

 يهاتونل يدارو نگه ريتعم تيري. مد٤٦١
 UTMS ،يشهر يرونيماش

ضا ر ،يليمحمدحسن اسماع ك،ينيقارون يمرتض
 يزيـ تهران: مركز مطالعات و برنامه ر پوريموس

ـــ  ـــ وز ٢٦٢شهر تهران ـ ) ـ زي(شوم يريص ـ
  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٢٥٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٨٨٤٢-٧٣-٦جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  ريو تعم ينگهدار - رانيا -ها . تونل١
  يبازرس - رانيا -ها . تونل٢
  يمنيا يهاينيبشيپ - رانيا -ها . تونل٣

  آهن، راهها و بزرگراههاراه يمهندس
  

  يسازبا مقدمات راه و راه يي. آشنا٤٦٢
ــو ــا موس ــغر جوز راد؛يرض ــتار: اص ، پوريويراس
شوم يريص. وز ١٣٨. شانيتهران: برتراند ).  زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٤٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يساز. راه١
  ي. روساز٢

  كيدروليه يمهندس
  

ــكير يابي. ارز٤٦٣ ــاخص س  يهادر ش
  آب ساتيمخازن و تاس

 نيپرســت، نوشــرضــا نوع ر،يبخعاقبت يهاد
ـــهراب ص.  ١٣٨، تهران: الماس رهگشـــا. اينس

چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٧٩-٧-١  شابك:
  موضوع(ها):

  تيريمد -آب  يها. مخزن١
  سكير تيري. مد٢
  يصنعت يمني. ا٣

 ،يبهداشت و خدمات شهر يمهندس
  ستيز طيحفاظت مح يمهندس

  
  هوا و سرطان ي. آلودگ٤٦٤

ــتر ــمت؛ آرن كوئن، جاناتان ف،يكورت اس ام. س
ضا گودرز شكوهمند ،يمترجم: غالمر سن   ،يح

ـــا ك نژاد،يهمت ريام ، دزفول: اهورا زادهيانيمهس
ريال.  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١٩٠قلم. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٢٥-٠٩-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Air pollution and cancer   

  موضوع(ها):
  يكيولوژيزياثر ف - يآلودگ -. هوا ١
  يطيمحستيز يهاجنبه - يآلودگ -. هوا ٢
  يطيمحستيز يهاجنبه -. سرطان ٣
  يبهداشت يهاجنبه - يآلودگ -. هوا ٤
  

 ا،هيكاربرد تئور: ي. اقتصاد آب شهر٤٦٥
ر د ياقتصاد يهاياستگذاريو س هاهينظر

  صنعت آب و فاضالب
، تهران: يمحمد داودآباد فر،يسجاد نيدحسيس
 ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٣٩٦. ســندهينو

  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٨٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
 - ياستان مركز - رانيا - يشهر يرسان. آب١
  يپژوهنمونه - تيريمد
  ياقتصاد يهاجنبه -استفاده  -. آب ٢
 يهاجنبه -انتقال و مصـــرف  -. فاضـــالب ٣

  ياقتصاد
  ياقتصاد يهاجنبه -. آب، منابع ٤
  

ــاختمان ي. راهكارها٤٦٦ ها و حفاظت س
 يهاانهيدر مقابل حمالت مور يچوب ياجزا

  ينيرزميز
ـــون؛ي. پجسيكر ، يميمترجم: قنبر ابراه ترس

.  يراه، مسكن و شهرساز قاتي: مركز تحقتهران
ريال. چاپ  ١٢٥٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٤٨

  نسخه. ١٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٨٧-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Subterranean termites: their prevention 
and control in buildings   

  موضوع(ها):
  مبارزه -متحده  االتيا - هاانهيمور
  

س ،ي. طراح٤٦٧  يهاستمياجرا و نظارت 
  ساتيدر تاس قياعالم حر

ـــ  ؛يليآجيريســـر مانيا ،ينانيمز ديدمجيس
، مشــهد: پرتونگار باغانيويراســتار: آلما منشــ

چاپ اول / زي(شـــوم يريص. وز ٢٦٨توس.   .(
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  ٥٠ 

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٣-٠٤-٨  شابك:

كتاب حاضر  يقبل راستييادداشت: در و
 مانيو سل يليآج يريسر مانيا سندگانينو
  .باشنديم رزاديش

  موضوع(ها):
  اعالم خطر - يسوز. آتش١
  طرح و ساختمان - ساتي. تاس٢
  يمنيا يهاينيبشيپ - يسوز. آتش٣
  يمنيا يهاينيبشيپ - ينشان. آتش٤
  يريشگيپ - يسوز. آتش٥
  

  ستيز طيمح يساز. مدل٤٦٨
 ؛يكاله يفورد؛ مترجم: مهــد انــدروكيــفردر

ستار: آز ش تايويرا  ي، مشهد: دانشگاه فردوسيفرا
 ٤٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٥٤٤مشـــهد. 

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٦-٣٧٧-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Modeling the environment   
  موضوع(ها):

  يروتيكامپ يسازهيشب - يطيمحستيعلوم ز
  

 يسنجش آلودگ يهاو مدل هاهي. نما٤٦٩
  هوا

 يريص. وز ١٦٤، زنجان: آذر كلك. ياحد اليل
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٤٨٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٥٩-٤٩-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يآلودگ -. هوا ١
  يطيمحستيز يهاجنبه - يآلودگ -. هوا ٢
  ياضير يالگوها - يآلودگ -. هوا ٣

  يمهندس يهاشاخه گريد
  

ــنا٤٧٠ ــ يي. آش  ،فيبا كنترل مدرن: توص
  حالت يدر فضا يو طراح ليتحل

ضا عل ستيمحمدر شهد: محقق. دو ص.  ٢٦٤، م
چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٦٠٠-٢٥-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  كنترل ي. مهندس١

  هريو غ هانيمسائل، تمر -كنترل  ي. مهندس٢
  كنترل هي. نظر٣
  رهيو غ هانيمسائل، تمر -كنترل  هي. نظر٤
  

 ي: دوره آموزشييخودرو ي. سامانه فن٤٧١
ته درجه ژهيمقطع و ريغ يطول ــ داران رس

  يمقطع سرپرست يترابر
ركز سپاه،  م يبانيگردآورنده:  معاونت آماد و پشت

مهنيآئ نيتدو ـــ هانا مركز  ،يو متون آموزش
ـــان  ،يكيلجســـت يهامطالعات و پژوهش احس

معصــومه  فرد،زادهميكر ميمهربان؛ ويراســتار: رح
(ع).  ني، تهران: دانشــگاه امام حســبخشيميكر

ريال. چاپ  ٩٤٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١١٦
  نسخه. ٢٠٠اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٢٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ريو تعم ينگهدار - هالي. اتومب١
  كيمكان ل،ي. اتومب٢
  

 يكيو الكترون يكيالكتر يهاستمي. س٤٧٢
  مايهواپ
 ديــمترجم: حم ت؛يــوا ديــويد ،يتول كــليمــا

دانش.  ازيمنش، تهران: نرادمنش، فرشـــاد اعظم
شوم يريص. وز ٥٥٢ ريال. چاپ  ٥٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٦-٢٣-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Aircraft electrical and electronic systems   
  موضوع(ها):

  يبرق زاتيتجه - ماهاي. هواپ١
  يكيالكترون زاتيتجه - ماهاي. هواپ٢
  

  يدر هوانورد ي. عوامل انسان٤٧٣
سته  سن آزاد، تهران: كارگاه هفت هنر به واب مح

كارگاه هفت هنر.  يهنر يبه موســســه فرهنگ
شوم يريص. وز ٣٣٦ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٧٨٤-٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يعوامل انسان - ي. هوانورد١
  . خدمه پرواز٢
  

  يياجرا يترابر ي. كاركردها٤٧٤
ركز سپاه،  م يبانيگردآورنده:  معاونت آماد و پشت

 تهيكم - يكيلجســـت يمطالعات و پژوهشـــها
 ميويراســـتار: رح ؛ينياســـتاندارد، غالمرضـــا ع

، تهران: بخشيميمعصـــومــه كر فرد،زادهميكر
ـــ مام حس گاه ا  يريص. وز ٨٢(ع).  نيدانشـــ

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦١٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يموتور هينقل لي. وسا١
  زاتيو تجه ليوسا - يموتور هينقل لي. وسا٢
  زاتيو تجه ليوسا - هالي. اتومب٣
  يبازرس - هالي. اتومب٤
  

  يقي. كنترل تطب٤٧٥
، لرســتانيرضــا اعظم ،يخانيرضــاعل درضــايحم

).  زي(شـــوم يريص. وز ٤٨٠دانش.  ازيتهران: ن
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٦-١٩-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يقيكنترل تطب يهاستميس
  و فنون مربوطه يكشاورز

  
ما٤٧٦ ـــاورز ييايجغراف ي. دورن  يكش

  زرافشان) يبر واد دي(تاك كستانيتاج
س س نيمحمدح .  سندهي، اراك: نويروزبهانينيح

شوم يريص. وز ١٧٢ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٩٣-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  رود زرافشان، دره - يكشاورز ياي. جغراف١
  رود زرافشان، دره - ي. كشاورز٢
  رود زرافشان، دره - يعيطب ياي. جغراف٣
  و ازبكستان) كستانيافشان، دره (تاج. رود زر٤

  يو مواد كشاورز ليفنون، وسا
  

هانيگ يخالص آب ازي. ن٤٧٧ و  يزراع ا
  )١٣٩٥( ياستان خراسان شمال يباغ

و  يزيبرنامه ر يتهران: موســـســـه پژوهشـــها
) ـ زي(شوم يريص ـ وز ٧٧٨ـ  ياقتصاد كشاورز

  چاپ اول . 
  .٩٧٨-٦٠٠-٨٦١٩-٧٦-٥شابك: 
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  ٥١ 

  موضوع(ها):
 يخراسان شمال - رانيا - يزراع يهافراورده. ١
  يآب ازين -
شمال - رانيا - يباغ يها. فراورده٢ سان   يخرا
  يآب ازين -

  ياهيگ يهايماريآفتها و ب بها،يآس
  

كاربرد گ٤٧٨ هاني.  ــ يزراع ا  بيدگرآس
  هرز يهاكنترل علف يبرا

صالح ستار:  ؛يخاور جبران؛ مترجم: مهتاب  ويرا
ند.  هاو ند، تهران: دانشـــگاه ن  ١١٢گودرز احمدو

  ريال. چاپ اول. ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٦٣٧-١-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Manipulation of allelopathic crops for 
weed control   

  موضوع(ها):
  مبارزه -هرز  يهاعلف

  
  هرز يبر دانش علفها يا. مقدمه٤٧٩

 يريص. وز ١٥٦. دي، تهران: پرتو امزادهيعل ديام
چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٨١٧-٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  هرز يها. علف١
  مبارزه -هرز  يها. علف٢
  ييشناسا -هرز  يها. علف٣

  يزراع يهافرآورده
  

 يهيآفات كلزا بر پا يقيتلف تيري. مد٤٨٠
  كيولوژيكنترل ب

ـــان برزو امز؛يليو يدهلوينگريا  ،ييمترجم: احس
ويراستار: فرخ فرزانه، تهران: مركز  ؛يبهرام ناصر

كا.  يو نوآور قاتيتحق مان ات ص.  ٧٠٠ســـاز
 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٣٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩١٠-٥١-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Biocontrol-based integrated 
management of oilseed rape pests 

  
  موضوع(ها):

  يكيولوژيمبارزه ب -ها و آفت هايماريب -. كلزا ١
  يكيولوژيمبارزه ب -مضر  يها. حشره٢

  وهيم يدرختها
  

  هانيبه آفالتوكس ي. پسته و آلودگ٤٨١
صغر جوز ستار: ا  ،يديس يدمهديس پور؛يويرا

ضايام ص.  ١٥٨. شاني، تهران: برتراندنينورائ در
چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٨٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هاو آفت هايماريب -. پسته ١
  هاو آفت هايماريب - رانيا -. پسته ٢
  هاني. آفالتوكس٣
  يقارچ يها. سم٤

  باغ) يها(فراورده يباغبان
  

 ميكشــت نخود د يمياقل يابي. مكان٤٨٢
  در استان لرستان

 ٩٠آباد: قلم اعظم. ، خرميدريحيمراد يصـــغر
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  يپژوهنمونه -كاشت  - رانيا -نخود 

  يدامپرور
  

  يرنگ يهاي. استاندارد قنار٤٨٣
ارشـــدان.  يفيتال ياحمد دالوند، تهران: آموزشـــ

چاپ اول / زي(شـــوم يص. رحل ١٢٨  .(١٠٠٠ 
  .١نسخه. نوبت ويرايش:

  موضوع(ها):
  يرنگ يهاي. قنار١
  اصالح نژاد - يرنگ يهاي. قنار٢
  نژادها - هاي. قنار٣
  

  يفرم يهاي. استاندارد قنار٤٨٤
ش شدان.  يفيتال يتهران: آموز  يص. رحل ١٦٨ار

چاپ اول / زي(شـــوم بت  ١٠٠٠).  خه. نو نســـ

  .١ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٩٤-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  هاي. قنار١
  نژادها - هاي. قنار٢
  رانيا - ينتي. پرندگان ز٣
  

 ي. فرهنگ لغت و اصطالحات تخصص٤٨٥
  و اصالح نژاد دام كيژنت

ــت لوفرين ــتيراس ــدوس  يفيتال ي، تهران: آموزش
 ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١٢٠ارشـــدان. 

  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٥٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يسيانگل -ها نامهواژه - كيژنت -. دامها ١
  رهايها و تعباصطالح - كيژنت -. دامها ٢
  يسيانگل -ها نامهواژه -اصالح نژاد  -. دامها ٣
  رهايو تعبها اصطالح -اصالح نژاد  -. دامها ٤
  يفارس -ها نامهواژه - يسي. زبان انگل٥
  

مد٤٨٦ مان تيري.  تاردر ها و ســـگ يرف
  هاگربه

 ث؛يســـارا ه لز،يم ليدان تس،يدبرااف. هوروو
ــع ــوره دل ا،يمدبرن ديمترجم: س ــت: منص آور، رش

 ٤٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٢٥٢دلكــام. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٢٩-١٠-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Behavioral therapy for dogs and cats   

  موضوع(ها):
  يشناسروان -ها . سگ١
  يشناسروان -ها . گربه٢
  هاوانيح ي. رفتاردرمان٣

  يخانوادگ ياقتصاد خانواده و زندگ
  

 كيو  ستي. قورباغه را قورت بده!: ب٤٨٧
عال به بر تنبل يبرا يروش  جام يغل  و ان

  در زمان كمتر شتريب يكارها
اء. نژاد، قم: لقعرب نبيمترجم: ز ؛يسيتر انيبرا

ريال. چاپ  ١٤٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٢٠
  نسخه. ١٠٠٠اول / 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٥٢ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٨٠-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Eat that frog! ٢١ great ways to stop 
procrastinating and get more done in less 
time 
 الير ٢٠٠٠٠مبلغ  CDهمراه با  متييادداشت: ق 

  باشد.. يم
  موضوع(ها):

  ياهمالكار
  هايدنيو آشام هايخوردن

  
 يماندگار زانيبر م يآل يدهاي. اثر اس٤٨٨

  گوشت مرغ
ص.  ١٠٢. شاني، تهران: برتراندپوريعبداله حاج

چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٤٩٥-٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

 يزمان ماندگار نييتع - يوانيح يي. مواد غذا١
  يپژوهنمونه -
ـــت يها. مرغ٢ ـــكربيم - يگوش ـــناس  - يش

  يپژوهنمونه
  يپژوهنمونه - يشناسكربيم -. گوشت ٣
  يپژوهنمونه - يآل يدهاي. اس٤
  

ــكيجنتويك ييغذا مي. رژ٤٨٩  وهي: ش
غذ ـــرف  هيت كردن مص حدود  م با 
كردن وزن و كنترل كم ها،داراتيكربوه

ــرع، ابت،يد س،ياوب يهايماريعالئم ب  ص
  اسسرطان و ام مر،يآلزا

لور ف جم:  تر مر ايــم ـــتــار:  يراس نوس؛ و  ميور
ـــجود قدميس ندم ص.  ٢٠٤. شي، تهران: مهرا

شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه.

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٩٥-٥٩-٣  ك:شاب
  موضوع(ها):

  زاكتون مي. رژ١
  دراتيكم كربوه ييغذا مي. رژ٢
ــ. رژ٣ ــذا مي ــيغ ــ ي ــوه ــرب ــم ك ــك  - دراتي

  يآشپز يهادستورالعمل
  كردن وزن. كم٤
  يورزش يهاني. تمر٥

  
  چهار فصل عتيو طب ني. زم٤٩٠
ـــ نديخ نيحس تار: عل ش؛يرا ـــ  اصـــغريويراس

محمدپور،  مهيگرافيســـت: فه جوشـــقان؛زادهيقل
 يرقع ـ بي: شكوفه سنيـ اسفرا يعبداهللا قاسم

ــ زي(شوم ــ  ١٥٠٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠٠٠٠ريال (دوره) ـ
  نسخه.  ٥٠٠ريال (هرجلد) ـ چاپ اول  / 

لد اول:  بك:  -ص ١٨٨ج ـــا -٦٠٩٦-٠١-٠ش
ـــابك:  -ص ٧٦.جلد دوم: ٩٧٨-٦٢٢ -٠٣-٤ش

ــوم: ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٩٦ ــابك:  -ص ٨٠.جلد س ش
٩٧٨-٦٢٢-٦٠٩٦-٠٥-٨.  
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٩٦-٠٢-٧(دوره)  

  موضوع(ها):
  يي. مواد غذا١
  يخواص درمان - يي. مواد غذا٢
  ياهيگ ي. داروها٣
  يسنت ي. پزشك٤
  ي. سالمت٥

 يزندگ يپوشاك و سامانده ،ياطيخ
  يو خانوادگ يشخص

  
  گنيدليكروني. آموزش صفر تا صد م٤٩١

شيارييعل دايش ش يفيتال ي، تهران: آموز دان. ار
ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠ ).زي(شــوم يريص. وز ٩٦

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٩٩-٣٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  مراقبت و بهداشت -. پوست ١
  صيتشخ - هايماريب -. پوست ٢
  يزريل يجراح -. پوست ٣
  يشخص ييباي. ز٤
  

آن در هنر و  ي. پانتوگراف و كاربردها٤٩٢
  صنعت

، تهران: يبــدر بــايز ،ينيحســـمحمــد خواجــه
ــهباز ــوم يريوزص.  ٨٤. يش  ١٢٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٥٥-٩٩-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  پانتوگراف

  
ما٤٩٣ غذ نيتمر ي. راهن  يبرا هيو ت

  تناسب اندام

ـــاياكبرنژاد، عل يعل  ،يمكار يدهقان، مهد رض
ناقوس.  اليناز قارزاده، تهران:  ص.  ١٥٢ذوالف
 ٥٠٠/ ريال. چاپ اول  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٣-٠١٧-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يساز. بدن١
  يالغر مي. رژ٢
  يالغر يهاني. تمر٣
  يورزش يهاني. تمر٤
  

ست و  يها. فرهنگ جامع مراقبت٤٩٤ پو
  ييبايز يهاكيمو و تكن

 ـ اينيويراســـتار: افســـون صـــدر ؛يگنج نيمب
ـ  ـ رحل ٤٧٢تهران: نور دانش  ) نگوري(گال يص 

ريال  ـ  ٢٨٠٠٠٠٠ريال (دوره) ـــ  ٢٥٠٠٠٠٠ـــ 
  نسخه.  ١٠٠٠چاپ اول  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٩٨٥٠٦-٠-٠جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  بهداشت -. پوست ١
  بهداشت -. مو ٢
  يشخص ييباي. ز٣
  

  من و تو يها. لباس٤٩٥
ــرف آر ــامنشياش ــ دي: نورازي، ش ص.  ٩٢. رازيش

چاپ اول /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٨٠٦-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  الگو يطراح -(لباس زنانه)  ياطي. خ١
  يآموزش يراهنما -(لباس زنانه)  ياطي. خ٢

  ياماكن عموم تيريمد
  

: مهارت ٤ ستنيبهتر ز يها. مهارت٤٩٦
ــتن،يشــادز مد تيريمد س  تيريزمان، 

  يمجاز يفضا
فتخــار منــه ا هر  ؛يآ محمــدطــا ـــتــار:  يراس و

 ١٤٤، تهران: ســـروش ســـپهر. يمياوريميابراه
ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  موضوع(ها):

  يزندگ يها. مهارت١
  ي. راه و رسم زندگ٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٥٣ 

 و معلوالن مارانياز ب يو پرستار يداربچه
  در منزل

  
ــ هيتغذ ي. راهنما٤٩٧  يمادر برا ريبا ش

  پزشكان
ـــ ـــفيوضيف دايش  زهيعز ،يكرد جهيخد ،يوس
مه عرب ك،يقرنج لدســـراج ،يعامرفاط  نيا

ـــ ز،يجبار پره ا،ينعارف قت،  يدمهديس ـــدا ص
 ديناه ،يمحمدرضا هنرور؛ ويراستار: محمود راور

لد جاننيعزا كات ،يزن مد بر ســـوســـن  ،يحا
ــعدوند ــهي، تهران: اندانيس ص.  ٣٤٤ماندگار.  ش

شوم يريوز سخه. نوبت  ٥٠٠٠). چاپ اول / زي( ن
  .٢ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٣٤-٦٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  هادستنامه -مادر  ريبا ش هيتغذ
  

ندپرور يها. روش٤٩٨ و  تيخالق ،يفرز
  جانيه
ضايعل ض ،يزارع الديم فرد،يبابائ ر  ؛يرازق هيمر

ش ستار:   ١٣٠. شاني، تهران: برترانديقنات دايويرا
ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-٠٥-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  يپژوهنمونه - يسرپرست -كودكان 

  
ــبك٤٩٩ با  نيوالد يفرزندپرور يها. س

ماع ما: دانشيهراس اجت  ييآموزان راهن
  شهرستان الشتر

ــ ــماع نيحس  ١٦٦آباد: قلم اعظم. ، خرمليپوراس
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٣٢-٩٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ياجتماع يهاجنبه - يسرپرست -. كودكان ١
  ني. رفتار والد٢
  يشناسروان يهاجنبه - ني. رفتار والد٣
  

ته ١٠٠. ٥٠٠ تار  يكاربرد ينك در رف
  با نوجوانان نيوالد

فه كهواز نگ نور. يعاط ص.  ٦٤، تهران: فره
شوم يبيج  ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٥٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٩٢٩-٥٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناسروان -نوجوانان 

  
 ني. كودك مضطرب شما: چگونه والد٥٠١

ضطراب  تواننديو معلمان م كودكان را از ا
  نجات دهند

رضوان  ،يمرآت رضايمترجم: عل ؛يسياس. دجان
ـــتــار: عل ؛ييرزايم ، تهران: زادهيمهــد يويراس

  ٢٢٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٢١٢. بانيپشــت
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٩٨-٢٣-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Your anxious child: how parents and 
teachers can relieve anxiety in nerdlihc    

  موضوع(ها):
  اضطراب در كودكان

  يو خدمات ادار تيريمد
  

طب٥٠٢ ما. ق خدام و  ،يابيكار ين ــت اس
  در كار يماندگار

شياحمد مانيپ شدان.  يفيتال ي، تهران: آموز ار
شوم يريص. وز ٤٢٨ ريال. چاپ  ٤٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يابي. كار١
  استخدام -. كاركنان ٢
  ي. مصاحبه استخدام٣
  يااخالق حرفه -. كاركنان ٤
  . اخالق كار٥
  

  زمان تيريمد .٥٠٣
ست ليجل شيرازيشخداپر سترازي،   ١٣٦. ناي: را

ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٥٧١-٦-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  زمان تيريمد
  

 يهايژگيو و يجاني. نقش هوش ه٥٠٤
 يغلش يتمنديو استرس در رضا تيشخص

  كاركنان
شم : چهيدريح ، تربتاينآوا سعادت ،يمسعود بنار
شوم يريص. وز ٢٢٤انداز قطب.   ٣٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٣-٠٩٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناسروان يهاجنبه -از كار  تي. رضا١
  يبهداشت روان -. كاركنان ٢
  يجاني. هوش ه٣
  يشناسروان يهاجنبه - تي. شخص٤

  يحسابدار
  

خارج از  يمال نيتام ريتاث يابي. ارز٥٠٥
ــود و ارزش افزوده  يداريترازنامه بر پا س

شــده در  رفتهيپذ يهاشــركت ياقتصــاد
  بورس اوراق بهادار تهران

سم دالهيحم ش نوروزآباد؛يقا ستار:  ، ياتقن دايويرا
شوم يريص. وز ١٢٨. شانيتهران: برتراند ).  زي(

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-٠٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  . سازمان بورس اوراق بهادار١
 انريا -بدون انعكاس در ترازنامه  يمال ني. تام٢
  يپژوهنمونه -
  يپژوهنمونه -نرخ بازده  - رانيا -. سهام ٣
  يپژوهنمونه - يامور مال - رانيا -ها . شركت٤
  

  شرفتهيپ ي. حسابدار٥٠٦
شينادر ميابراه شدان. يفيتال ي، تهران: آموز   ار
شوم يريص. وز ٢٣٦ ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٥٦-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ي. حسابدار١
  )ي(عال رهيو غ هانيمسائل، تمر - ي. حسابدار٢

  تيريمد
  

در  يخانوادگ تيمالك يلي. ارتباط تعد٥٠٧
  هاو عملكرد شركت يبانك رانيمد نيب

  ارشــدان. يفيتال ي، تهران: آموزشــيليجل يمهد
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شوم يريص. وز ١١٢ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٨-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  يپژوهنمونه - رانيا - يشركت تي. حاكم١
  يپژوهنمونه - رانيا -بانك  راني. مد٢
مالك٣ كت تي.  ـــر هام ش ـــ  - رانيا -ها س

  يپژوهنمونه
  يپژوهنمونه - رانيا -. بورس ٤
  

مد٥٠٨ تا رهبر تيري. از  : رييتغ يتحول 
ش  يبرا يخدمات عموم رانيمد يبرا يرو
  نظمينابسامان و ب راتييتغ يرهبر

مديعل تار: م ؛يمصـــلح مح ـــ خادم،  ترايويراس
).  زي(شـــوم يريص. وز ١٧٢دزفول: اهورا قلم. 

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٦-١٢٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - ي. تحول سازمان١
  ي. رهبر٢
  

ــول ب٥٠٩ مد يالمللني. اص  و تيريعلوم 
  يرفتار سازمان

ص وش؛يفاطمه دار ستار: جواد   ،يدمحمدخانيويرا
 يريص. وز ٣١٢. تيريمشـــهد: توســـعه و مد

چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٣٤-١-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - ي. رفتار سازمان١
  تيري. مد٢
  تيريمد - يانسان يروي. ن٣
  

  ي. اقتصاد علم و فناور٥١٠
ناظم ،يعراقياميصـــ ميابراه كامحســـن   ؛ييب

صغر جوز ستار: ا . نشاي، تهران: برتراندپوريويرا
شوم يريص. وز ٢٥٦ ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٥٩-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  اني. اقتصاد دانش بن١
  ياقتصاد يهاجنبه -دانش  تيري. مد٢
  ياقتصاد يهاجنبه -اطالعات  ي. تكنولوژ٣
  

بازار٥١١ بي.  ن يا پ از  تيروا ٦٠( يژا
  موفق) يهايژاپن

ـــ رويچيســـو گاش ختيمترجم: ا ما؛ينا ند  را
 يص. رقع ١٩٢. شهياند ني، تهران: مببيآذرشك

چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٣٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٣٩-٣٠١-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Niche marketing :٦٠ success stories 
  

  موضوع(ها):
  تيريمد - يابي. بازار١
  ژاپن -در كسب و كار  تي. موفق٢
  ژاپن - تيري. مد٣
  

ــا  زيمتما يابي. بازار٥١٢ ــول: منش محص
  يابيو بازار نگيبرند يهاياستراتژ

سجا امز؛يلي. وياهلنا امز،يليال. ورابرت د مترجم: 
شپوريفرخ شدان.  يفيتال ي، تهران: آموز  ٢٠٤ار

ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٧٥-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Vintage marketing differentiation: the 
origins of marketing and branding 
strategies   

  موضوع(ها):
  خيتار - يابي. بازار١
  رانيا -) يابي(بازار ي. برندساز٢
  

مد٥١٣ بافر در  به روش  تيري.  پروژه 
  يبحران رهيزنج

ـــوق ،يچكرســـرمحمد مهربان ، يكمال چهارس
سخن.  شوم يريص. وز ٧٤٦تهران: رامان  ).  زي(

  نسخه. ٣٥٠ريال. چاپ اول /  ١١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩١٤-٦٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  هاطرح تيريمد
  

ــ٥١٤ ــتراتژ ي. بررس موفق  يهاياس
بازار ـــادرات و  مات فن يابيص و  يخد

  يمهندس

، تهران: مهر سبحان (وابسته زادهنيحسيعل ايرو
سه فرهنگ س سبحان).  يهنر يبه مو  ١٢٤مهر 

ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٣٤-٦٤١-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يابيبازار -. صادرات و واردات ١
  جيتوسعه و ترو -. صادرات و واردات ٢
  ي. خدمات مشتر٣
  

تاث٥١٥ فه ري.   يو نوآور تيخالق يهامول
  يبر توسعه عملكرد سازمان

صغريعل ض ،يشجاع ا ، تهران: پورالهيول يمرت
ند  يريص. وز ١١٢دانش.  ايآر شــــان،يبرترا

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٩٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  تي. خالق١
  ي. تحول سازمان٢
  در كسب و كار تي. خالق٣
  

ما تاليجي. تحول د٥١٦  يياكنون! راهن
مدل  تاليجيدر تحول د تيموفق يبرا

  كسب و كار شما
ــالمو، كر. آرليدان ــتوفرايش جم: متر امز؛يلي. ويس

جان ثارنرگس  ندين ـــاني، تهران: برترا  ١١٢. ش
ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٩١-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Digital transformation now!: guiding the 
successful digitalization of your business 
model   

  موضوع(ها):
  . كسب و كار١
  ي. رهبر٢
  تيري. مد٣
  

مان٥١٧ نگ ســـاز مل  ي. تحول فره عا
  هاو بهبود سازمان شرفتيپ

شادفاطمه دهقان ستار: عارفه عطار ؛يمن ، يويرا
 يريص. وز ١١٢ارشدان.  يفيتال يتهران: آموزش

چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
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  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٨٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. فرهنگ سازمان١
  ي. تحول سازمان٢
  

ك٥١٨ تر نرهيمد اتيه بي.  با م  ،ي: 
 تيحاكم در حوزه بيكاركردها و تنوع ترك

  يشركت
سلميس ستهبان: علويعلو دم  ديس ،يداراب ي، ا

 ٢٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٢٢٨مســـلم. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-٩١٢٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  هاشركت رهيمد اتي. ه١
  يشركت تي. حاكم٢
  

در كسب و كار:  تيخالق يهاكي. تكن٥١٩
  زيتما جاديا يبرا يكاربرد كيتكن ٣٠
س ديسع شهد: قلم آذيتقد ضا.  ني، م ص.  ١٤٨ر
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يرقع

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٤٢-٠٠-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  در كسب و كار تي. خالق١
  و تفكر خالق شهي. اند٢
  در كسب و كار تي. موفق٣
  

  ي. توسعه تفكر راهبرد٥٢٠
، تهران: دانشــگاه يمحمد شــوق ،يمحمد بازرگان

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٦٢(ع).  نيامام حس
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٣٦-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يراهبرد يزيربرنامه
  

نه م. ٥٢١ فروش  شيبه افزا توانيچگو
  ديدانش خر ييكمك كرد: رمزگشا

 يبادرن، ندا بن، تهران: موســـســـه فرهنگ ليف
نر گرانيد يه هران.  بــا  يريص. وز ٢٠٤ت
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٢٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٤٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  رفتار -كنندگان . مصرف١
  يشناسروان يهاجنبه - يابي. بازار٢

  
  بر انواع هوش در سازمان ي. درآمد٥٢٢

س فرد،يراحله چمن پور،كين نيام ، صداقت نيح
شگاه شارات جهاد دان سازمان انت  ٣٠٤. يتهران: 

ريال. چاپ اول /  ٣٠٥٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٠-١٤١-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يسازمان يريادگي. ١
  تيريمد -. كاركنان ٢
  ي. تحول سازمان٣
  

  عملكرد تيري. دستنامه مد٥٢٣
ويراســتار:  ؛يدانيســاســان زارع، مســعود جاو

ــ ــو دمحمدباقريس ــگاه امام يموس ، تهران: دانش
 ٣٧٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٣٩٢(ع).  نيحس

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٧٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يابيارزش -. كاركنان ١
  يعملكرد شغل ياستانداردها. ٢
  . عملكرد٣
  

نداز. راه٥٢٤ گاه ا يا ــ با  ينترنتيفروش
  پرستاشاپ

ــه فرهنگيعقوبي ايپرن ــس  يهنر ي، تهران: موس
).  زي(شـــوم يريص. وز ١٩٢تهران.  بــاگرانيد

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٩٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٣٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  افزار پرستاشاپ. نرم١
  يوتريكامپ يهابرنامه - يكيالكترون يان. بازرگ٢
  

ما٥٢٥ مه ي. راهن نا  ياتيعمل يزيربر
  : گام به گامياستراتژ ياجرا
ــ ــ ،ياعراب دمحمديس ــانيس  گانه،ييريوز داحس
مد مهيفه مه ،يمالاح  ،يالســــادت اعرابفاط

ويراســتار: نرگس مرآت،  ؛يالســادات اعرابفائزه
موســـســـه  ،يفرهنگ يتهران: دفتر پژوهشـــها

مد كده  ما.  تيريپژوهشـــ  يريص. وز ٨٦ســـ
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٧٩-٤٦٣-٧  شابك:

  موضوع(ها):

  يراهبرد يزير. برنامه١
  يسازمان يزير. برنامه٢
  

ما٥٢٦ مد كرهيپ ي. راهن  تيريدانش 
خه  PMBOOKپروژه  ــ  ني(آخر ٦نس

  چابك يعمل ينسخه) و راهنما
لهمهران فتحمترجم:  ـــه ا ـــس زاده، تهران: موس
گرانيد يهنر يفرهنگ هران.  بــا ص.  ٩٠٠ت

ريال. چاپ اول /  ١٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز
  نسخه. ١٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٢٤-٨٨١-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
A guide to the project management body 
of knowledge   

  موضوع(ها):
  هاطرح تيريمد
  

له رهبر  كردي. رو٥٢٧ باد بر  رويپ -م
  يدر چارچوب رفتار سازمان يعملكرد فرد

ص.  ٢٠٠. شانيشادور، تهران: برتراند ديوحيعل
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٨٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. رهبر١
  ي. رفتار سازمان٢
  

  اثربخش يمجاز يهاميت ي. رهبر٥٢٨
 ،يهاشم هيمترجم: سم ؛يمورف -ام ستل  ينانس

ــغر زمان ــنعتياص ــگاه ص خواجه  ي، تهران: دانش
ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٢٠٠. يطو ).  زي(

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٩-١١-٧  شابك:

  عنوان به التين:
Leading effective virtual teams: 
overcoming time and distance to achieve 
cxceptional results   

  موضوع(ها):
  تيريمد - يكار مجاز يهاگروه

  
  ستمهاي. س٥٢٩

ص.  ٢١٤. نيمي، تهران: كلك ســيمحمد آهنچ
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چاپ اول /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٦-٥٢-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  هاستميس هي. نظر١
  هاستميس ليو تحل هي. تجز٢
  تيريمد ياطالعات يهانظام. ٣
  

شاخص٥٣٠ و كاربرد آن در  يعدد يها. 
  كنندهمصرف يتئور
، ورپيويراستار: اصغر جوز ؛يعراقياميص ميابراه

شوم يريص. وز ١٤٤. شانيتهران: برتراند ).  زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٦٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ياضير يهاالگو -كنندگان . مصرف١
  هاشاخص - هامتي. ق٢
  . مصرف٣
  يسنجاقتصاد يهاالگو -كنندگان . مصرف٤
  يسنجاقتصاد يهاالگو -. عرضه و تقاضا ٥
  ي. اقتصادسنج٦
  ياضير يهاالگو - رانيا -كنندگان . مصرف٧
  

ــا٥٣١ ــناس عوامل  يبندتيو اولو يي. ش
سب مز ستراتژ يرقابت تيمؤثر در ك  كيا

پاركيآب يهاپارك عه  طال  يها: (مورد م
  شهر مشهد) يآب

مان يمصـــطف ـــز  يفيتال يزاده، تهران: آموزش
ــدان.  ــوم يريص. وز ١٠٤ارش  ٢٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٣٠١-١  شابك:

  موضوع(ها):
مه١ نا هد  - رانيا - يراهبرد يزير. بر  -مشـــ

  يپژوهنمونه
  يپژوهنمونه - انريا - يسازمان يزير. برنامه٢
  يپژوهنمونه - رانيا - يسازمان ي. كارآمد٣
  يپژوهنمونه - رانيا - يصنعت تيري. مد٤
  

  يابيكنترل بازار ستميس ي. طراح٥٣٢
سته ايمبرنيپ دحامديس سبحان (واب ، تهران: مهر 

 ٧٦مهر ســبحان).  يهنر يبه موســســه فرهنگ
ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٣٤-٦٤٣-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - يابي. بازار١
  يراهبرد يزير. برنامه٢
  

هاد٥٣٣ نگ ن هاد كرديبا رو ي. فره : يج
  )يو بوم نينو ي(نگرش

مد مد مح مدابراه ،يفره يعل ان،يمح  ميمح
ـــنجق ـــلطان ،يس ـــا س ـــتار:  ؛يمحمدرض ويراس

ــ ــو دمحمدباقريس ــگاه امام يموس ، تهران: دانش
 ٢٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٢٨). (ع نيحس

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٧٠-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. فرهنگ سازمان١
مان٢ ـــاز نگ س به - ي. فره  - يمذهب يهاجن

  اسالم
  (اسالم) تيري. مد٣
  

  تيريمد ١٠١. كتاب ٥٣٤
ص.  ٦١٢. انتي، مشــهد: درنژاديمســعود بصــ

يال.  ٤٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز چاپ اول / ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٣٤-٣٣-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  تيريمد
  

  نگي. كسب و كار كوچ٥٣٥
 نيآلن؛ مترجم: غالمحســـ يوند ،يگرودزك نيل

هام بهپور،  ر،يجهانگ يمصـــطف ،يريرادمردقد ال
ص.  ٣٠٠، مشـهد: سـخن گسـتر. داريفاطمه خر

چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٩٢-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The business and practice of coaching: 
finding your niche, making money, and 
attracting ideal clients   

  موضوع(ها):
  يابي. مشاوران بازار١
  يياجرا يگري. حرفه مرب٢
  يزندگ يگري. حرفه مرب٣
  

  . گاو بنفش٥٣٦

، تهران: يســالمت دهيســت؛ مترجم: ســپ نيگود
 ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٢١٢. شهياند نيمب

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٣٩-٣٠٠-٥  شابك:

  يسيانگل: اصلي زبان
  عنوان به التين:

Purple cow: transform your business by 
being remarkable   

  موضوع(ها):
    يابيبازار

  
  تيريسازمان و مد ي. مبان٥٣٧

مد ابراه مديميمح چه. يمح تاب  ٩٤، تهران: ك
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريص. وز
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٠٥٩-١-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  تيري. مد١
  . سازمان٢
  ي. رهبر٣
  

  ديباش يعال ري. مد٥٣٨
پور، اســكات؛ مترجم: روشــنك زمان مالونميك

ـــائ ثيحد  ٢٦٨ ، تهران: جنگل، جاودانه.انيرض
ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٦-٩٠٧-٤  شابك:

 رك و''يادداشت: كتاب حاضر قبال تحت عنوان 
سب ك يبرا ها،ميافراد و ت تيري: مدديراست باش

عه در توس نيتوسط انتشارات نو ''جينتا نيبهتر
  گرفته است.. پايف ١٣٩٦سال 

  موضوع(ها):
  يياجرا تي. قابل١
  ي. رهبر٢
  تيريمد -. كاركنان ٣
  ي. فرهنگ سازمان٤
  

  كياستراتژ تيري. مد٥٣٩
ــالنيتفرانك ــوره ارس  ،ي. راترمل؛ مترجم: منص

ــ ــ ريام كوكار،ين نيغالمحس ــ ،يرچيحص  نيحس
ــ ؛يبازرگان ــتار: س ــو دمحمدباقريويراس  ـ يموس

ــ ــگاه امام حس  يري(ع) ــــــ وز نيتهران: دانش
  نسخه.  ٢٠٠) ـ چاپ اول  / زي(شوم

ـــ  ٥٠٤جلد اول:  شابك:  -ريال ٥٠٠٠٠٠ص ـ



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٥٧ 

لد دوم: ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٥٨-٩ ص ـ  ٤٥٨.ج
ـــابك:  -ريال ٤٧٠٠٠٠ -٩٦٤-٤٥٢-٦٥٩-٦ش

٩٧٨.  
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٦٠-٢(دوره)  

  موضوع(ها):
  يراهبرد يزيربرنامه

  
  پروژه به زبان ساده تيري. مد٥٤٠

ص.  ٦٦. زي، مه والت: جالانيپرورمحمد زراعت
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٣٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٨٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هاطرح تيريمد
  

  پروژه به زبان ساده تيري. مد٥٤١
ف. عار اديدانشگاه،  دي، تهران: اساتيفاطمه جاذب

شوم يريص. وز ٢٦٤ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٢٩-٨١-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  هاطرح تيريمد
  

  وجوه نقد انيجر تيري. مد٥٤٢
سم هيسم س ا؛ينصائب هيسم دودران،يقا تار: ويرا

ــائب هيرق ــمال. اينص ــت: راهبرد ش ص.  ٨٢، رش
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٨٩٢-٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ينگينقد تيري. مد١
  ينقد اني. جر٢
  

  ديكن تيريخود را مد تيري. مد٥٤٣
 .انتيناصــر بهزاد، مشــهد: د رنژاد،يمســعود بصــ

شوم يريص. وز ١٢٠ ريال. چاپ  ٤٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-٤٨-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  تيريمد
  

مد٥٤٤ مان تيري.  ـــاز تار س  ژهيو يرف
  ياستخدام يهاداوطلبان آزمون

ـــا بهمن مدرض ـــا. يمح ص.  ١٨٦، تهران: آرس
چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٠٥-١  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ياستخدام يها. آزمون١
مان٢ ـــاز تار س ها و آزمون - تيريمد - ي. رف

  هانيتمر
  

مد٥٤٥ ـــان تيري.  نابع انس  ژهي: ويم
  ياستخدام يهاداوطلبان آزمون

ـــا.   يريص. وز ١٣٦فرهنگ فربد، تهران: آرس
چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٣٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد - يانسان يروين

  
  يموثر و كارآمد منابع انسان تيري. مد٥٤٦

ـــســـه يهمدانمحمدرضـــا اخوان ، تهران: موس
گ گرانيد يهنر يفرهن هران.  بــا ص.  ١٠٢ت

  ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٣١٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٤٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد -. كاركنان ١
  تيريمد - يانسان يروي. ن٢
  

  تيريمد يهاها و سبك. مهارت٥٤٧
 يريص. وز ٧٢. سندهي، تهران: نوينصرت نينسر

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-٠٨٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  تيري. مد١
  راني. مد٢
  يسازمان ي. كارآمد٣
  

ــ٥٤٨ ندس كارآفر ي. مه جدد و  در  ينيم
  يدولت يادارات و سازمانها

ص.  ١٤٦. الني: شــرواني، شــيبرات رضــوان
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  موضوع(ها):

ـــ١  - رانيا -) تيـريمجـدد (مـد ي. مهنـدس
  يپژوهنمونه

  يپژوهنمونه - رانيا - يني. كارآفر٢
  

ــ٥٤٩  يراهبرد تيرينظام مد ي. مهندس
  كشور
هد كانيناظم يم ثار فكر. يارد  ٤٤٠، تهران: آ

ريال. چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٣-٤٦-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  يراهبرد يزير. برنامه١
  تيريمد - يراهبرد يزير. برنامه٢
  رانيا - يراهبرد يزير. برنامه٣
  

  تيريكنترل مد يهانظام. ٥٥٠
ـــ ندراداس؛ مترجم: س چا هاش  ـــاب بداهللايس  دع

ض دينژاد، حمصالح سري ا،ينيمرت سم ا ، ژادنيقا
ـــ مام حس گاه ا ص.  ٣٩٨(ع).  نيتهران: دانشـــ

 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٣٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٠٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  يصنعت تيري. مد١
  كنترل - نهي. هز٢

  يو روابط عموم يتجار يهايآگه
  

س٥٥١ شانه ريو تاث ي. برر سعلم ن  يشنا
ــعارها ــازو نمانام يغاتيتبل يدر ش  يس

  كاالها
 ي، تهران: آموزشيرجيا ميمر ،ينييناييمهزاد آقا

ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٠ارش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٨٤٦-٤-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ياسشننشانه - رانيا - يغاتيتبل ي. تابلوها١
  يشناس. نشانه٢
عال٣ لوهــا مي.  ب نمــا  يو تــا ه  - رانيا -را

  يشناسنشانه
  يصنعت ييايميمواد ش يتكنولوژ

  
ترد٥٥٢ نيه ي.  گ يدروژ خورد  يو 
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  وميركونيز
ضائ قراتلو،يمراد رجيا سن ر  ي، تهران: جادويح

ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١٣٨قلم. 
  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣١٣-٩١-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يخوردگ - ايركوني. ز١
  يدروژنيه يترد-. فلزها ٢

مواد منفجره، سوختها و مواد  يتكنولوژ
  وابسته

  
  يمواد پرانرژ يمي. ش٥٥٣

هد كه؛ مترجم: م ماس ام كالپوت  ،ياشـــرف يتو
، تهران: دانشگاه امام ندوشنيموسو الهدامانيس

 ٣٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٤٠٠(ع).  نيحس
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٣٤-٣  شابك:
  عنوان به التين:

Chamistry of high energy materials   
  موضوع(ها):

  . مواد منفجره١
  ي. مواد منفجره نظام٢
  

نهي(پ ي. مواد پرانرژ٥٥٤ ــرا مواد  ها،ش
  )هاكيروتكنيمنفجره و پ

پ  ،يدهنو يآگراوال؛ مترجم: محمــدعل. يج.
 نيـ تهران: دانشگاه امام حس يمجذوب يمحمدتق
 ١٨٠٠٠٠) ـــ زي(شوم يريص ـــ وز ١٤٨(ع) ـــ 

  نسخه.  ٢٠٠ريال  ـ چاپ اول  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٤٧-٣جلد سوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  مواد منفجره
  نفت، گاز، موم و روغن عيصنا

  
سفالت٥٥٥ صنعت  نيرز ن،ي. آ و وكس در 

  جامد) دروكربنيه لينفت (تشك
، انيليجل دسامانيس ر،يبازگ ديمج ،يمحمود همت

 يريص. وز ٤٠٨ارشدان.  يفيتال يتهران: آموزش
چاپ اول /  ١١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٧٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ني. آسفالت١
  صنعت و تجارت -. نفت ٢
  ني. صمغ و رز٣
  هافراورده -نفت  .٤

  وابسته عيو صنا كيسرام
  

  داري. بتن و توسعه پا٥٥٦
 ديحم مترجم: ندس؛يما يدنيس ن،يتچيآ ركلوديپ

مان مد ابراه ؛يرح تار: مح ـــ جان: پورميويراس ، زن
). زي(شـــوم يريص. وز ٣٨٠دانشـــگاه زنجان. 

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٨٨٥-٩٩-٦  شابك:

  يسيانگلزبان اصلي: 
  عنوان به التين:

Sustainability of concrete   
  موضوع(ها):

  . بتن پرمقاومت١
  داريپا يساز. ساختمان٢
  يطيمح ستيز يهاجنبه -. بتن ٣
  

  طرح مخلوط بتن ي. روش مل٥٥٧
. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق

يال. چاپ  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٦٦ ر
  .٣نوبت ويرايش:نسخه.  ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٨-١  شابك:
  موضوع(ها):

  مخلوط كردن -بتن 
  ينساج

  
  در فرش دستبافت تيفي. كنترل ك٥٥٨

ضا اهللا سم وحر سيديداد، ابوالقا  مهرنام ،يفردو
مان ص.  ٢٣٩، تهران: اهللا داد، رضــــا. پوريرح

چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠٩١٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  صنعت و تجارت - رانيا - يبافيو قال ي. قال١
  يفيكنترل ك - يبافيو قال ي. قال٢

  يسازساختمان و ساختمان
  

 يفوالد يبرش واريعملكرد د ي. بررس٥٥٩
  يادوره يبازشو تحت اثر بارها يدارا

 ١٠٢ورزان.  كي، تهران: نيروشـــن يمحمدمهد
ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨١٤-٠-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  هاشيآزما -مواد  - يبرش يوارهاي. د١
  طرح و ساختمان - يفلز يها. ساختمان٢
  

٥٦٠ .BIM ــاخت تيريو مد ــاز: س وس
 يهاانيها و جرروش ،يشنهاديپ يابزارها

  يكار
هارد لرك،  رضــــايمقصـــود، عل يعل ن،يبرد 

ــول تلور ــاني، تهران: برترانديعبدالرس  ٤٠٤. ش
ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٧٨-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

BIM and construction management: 
proven tools, methods, and workflows, ٢nd ed 

  
  موضوع(ها):

  يسازاطالعات ساختمان يسازالگو
  

  ها)بلندمرتبه يابي. شهر قائم (مكان٥٦١
شدان. ار يفيتال ينورپرست، تهران: آموزش بيحب

شوم يريص. وز ٢٨٨ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٨٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  بلند يها. ساختمان١
ساختمان٢  نييتع -تهران  - رانيا -بلند  يها. 

  محل
  ي. شهرساز٣

  ساختمان يجنب يكارها
  

  يخوانو نقشه ي. پادشاهان طراح٥٦٢
، يجعفرپناه؛ ويراســتار: مرجان قند نيرحســيام

).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٦٤مشـــهد: مناجات. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٨٢-٦٩-١  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٥٩ 

  موضوع(ها):
ــاختمان١ ــاز. س ــه - يس ــ يهانقش  - يليتفص

  يطراح
  يكشها و نقشهنقشه - ي. معمار٢
  يليتفص يهانقشه - ي. معمار٣
  ي. رسم فن٤

  عمطبو هيو تهو هيتهو ش،يگرما يمهندس
  

س٥٦٣ صول  صنعت  HVAC ستمي. ا در 
  يداروساز

ـــلطانســـالك انوشيك  ،زوارهورلهيعاطفه پ ،يس
فروز.  هران: ا م يريص. وز ٣١٢ت ـــو ).  زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٢٥٣-٣٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  كنترل -مطبوع  هي. تهو١
سا -مطبوع  هي. تهو٢ طرح و  - زاتيو تجه ليو

  ساختمان
  مطبوع هيتهو -ها كارخانه - ي. داروساز٣
  هيو تهو شيگرما -ها كارخانه - ي. داروساز٤
  

ــ٥٦٤ ــ ي. بررس ــتميعملكرد س  يهاس
ــخت ــ ريگيس ــاتيدر تاس و  شيگرما س
 يمســكون يهاســاختمان يآب شياســرم

  كوچك
. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق

ريال. چاپ  ٨٨٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١٠٢
  نسخه. ١٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٦-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  كيدروني. ه١
  ليابزار و وسا - كيدروني. ه٢
  با آب شي. گرما٣
    مطبوع هي. تهو٤
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  هنر
  هنرها

 
 يهاانيو جر يفرهنگ يهاگفتمان. ٥٦٥

سدر جامعه ي: كندوكاورانيا يهنر  يشنا
  معاصر رانيا ينقاش

ضا مر ص.  ٣٨٢، تهران: كتاب آبان. يديمحمدر
 ١٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٥-٠١-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  . هنر و اجتماع١
 - ١٣قرن  - خيتار - رانيا -. هنر و اجتماع ٢

  ق.١٤
  خيتار - ياجتماع يهاجنبه - رانيا - ي. نقاش٣
  

ما٥٦٦ ــطوره يي. وان ــميمدرن يااس : س
  يتك يژانر، اجرا ت،يجنس

، بزرگمهر نيريمترجم: شــ ترســون؛يپ يج يكار
مدن علميمهرداد غرو ص.  ٤٠٨. ي، تهران: ت

گال يريوز چاپ اول /  ٦٥٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ١١٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٢٧-٦١-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  و نقد خيتار - ٢٠قرن  - ييكايشعر آمر

وابسته  يآموزش، پژوهش و موضوعها
  يهنر

  
  در هنر قي. روش تحق٥٦٧

ــحر مف ــتادان. يديس ص.  ١٢٠، تهران: علم اس
چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١١٠٠
  موضوع(ها):

  قيتحق -. هنر ١
  يشناسروش - قيتحق -هنر . ٢

و  ييايجغراف ،يخيتار يهايبررس
  اشخاص هنر

  
هنر كردســتان و  خيبر تار يا. مقدمه٥٦٨

  ايچ يشناسييبايز
ص.  ٤٢٠، تهران: رامان سخن. يرحمان لييكايم
 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩١٤-٨٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  خيتار -كردستان  - رانيا -. هنر ١
  يرانيا يشناسييباي. ز٢
  )يشناسييباي(ز عتي. طب٣

  شهر) ي(هنر طراح يامنطقه يزيربرنامه
  

  يو رفاه اجتماع يشهر ي. فضا٥٦٩
 اليويراســتار: ژ روزمند؛يمارال ف ان،يرضــا لحم

ص.  ١٥٨، گرمسار: دانشگاه گرمسار. مقدميكالل
چاپ اول  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  / ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٩١٨-٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ي. فضا در معمار١
  رانيا - ي. شهرساز٢
  رانيا - يعموم ي. فضاها٣

  يمعمار
  

كاخ٥٧٠ جار: ارز يها.   نييو تب يابيقا
  قاجار يروند تحول در معمار

 يفيتال ي، تهران: آموزشــخمســهيســعادت يمهد
 ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٣٢ارشـــدان. 

  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٣٣٠-١  شابك:

  موضوع(ها):
  تهران - رانيا - انيقاجار ي. معمار١
  ق.١٣قرن  - خيتار - رانيا - ي. معمار٢
  خيتار - رانيا -ها . كاخ٣
  تهران - رانيا -ها . كاخ٤
  

و  يمطالعات معمار يشــناســ. كتاب٥٧١
  ياسالم يرانيا يشهرساز

. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق
شوم يريص. وز ٢٦٨ ريال. چاپ  ٢١٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٤-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ريتاث - يرانيا ي. معمار١
  ريتاث - رانيا - ياسالم ي. معمار٢
  رانيا - ي. شهرساز٣

  يمسكون يساختمانها يمعمار
  

ــاختمان ٥٧٢ ــروطه: روا. س  يهاتيمش
ــاز ــورا يمرمت و بازس  يمل يمجلس ش

  سابق
ــــارا كر ،يمهرداد بهمن ـــتــار:  ؛يميس ويراس

ـــمــت بحش تخــا ن ــــت: رعنــا  ؛ياهللا ا فيس گرا
ضو سير سم ترايم ،يسلما صفهان: نقش يقا ، ا
شت ٢٣٠مانا.  شوم يص. خ ريال.  ٧٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٩٥٦-٥٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يمل ي. مجلس شوراراني. ا١
ـــاختمان٢  -تهران  - رانيا - يخيتار يها. س

  و مرمت ينگهدار
  ساختمان نييطرح و تز

  
در  يطيمح ي. شــناخت روانشــناســ٥٧٣
  يمعمار

نادر مد  ـــيرعليپيمح  يفيتال ي، تهران: آموزش
ــدان.  ــوم يريص. وز ١٩٨ارش  ٢٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٨٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناسروان يهاجنبه - يطراح - ي. معمار١
  طرح و ساختمان -. مراكز خدمات روزانه ٢
  يطيمحستيز يهاجنبه - ي. معمار٣
  خيتار - رانيا -مدارس  يها. ساختمان٤
  

ــاها٥٧٤ ــهر ي. كاربرد رنگ در فض  يش
  متناسب با عملكرد هر فضا

. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق
شوم يريص. وز ٢٥٦ ريال. چاپ  ٢٧٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  يپژوهنمونه - رانيا - ي. رنگ در معمار١
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  ي. رنگ در معمار٢
طرح و ساختمان  - رانيا - يعموم ي. فضاها٣
  يپژوهنمونه -
  طرح و ساختمان - يعموم ي. فضاها٤
  يپژوهنمونه - رانيا - يشهر يباسازيز .٥

  يهنر يفلزكار
  

ح٥٧٥ طرا نرم ورآالتيز ي.  فزار با  ا
Matrix شكر  ي، تهران: موسسه فرهنگيفومشيفاطمه 

نر گرانيد يه هران.  بــا  يريص. وز ١٧٢ت
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٥٢-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  افزارنرم - يطراح - ورهاي. ز١
  يورسازي. ز٢

  يطرح و طراح
  

ج٥٧٦ تون و غي.  كار ثار  عه آ مو ج م  :
انه ساالنه خ شگاهينما ني: هفتمكاتوريكار
  كاتوريكار

تار: نو ـــ عال ؛يوانيك نيويراس  هيگرافيســــت: 
 يص. خشــت ٤٨، اصــفهان: اســپانه. يمظاهر

چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.

  موضوع(ها):
 -اصـــفهان  - رانيا -و كارتونها  اكاتورهيكار
  هاشگاهينما
  

  هايلي. فس٥٧٧
 يص. خشت ٣٦. دساري، تهران: سفيريرسول ش

  نسخه. ٥٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٤٥٣-٩٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  هاو كارتون كاتورهايكار - يآلودگ -. هوا ١
ـــوخت  - رانيا - هالي. اتومب٢  -مصـــرف س

  هاو كارتون كاتورهايكار
فاده به - ي. انرژ٣ ـــت هايكار - نهياس و  كاتور

  هاكارتون
  ١٤قرن  - ي. طنز فارس٤
  

  ري. قطار به خ٥٧٨

ضل محترم سفيابوالف ساري، تهران:  ص.  ٣٦. د
  نسخه. ٥٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يخشت

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٤٥٣-٩٨-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  هاو كارتون كاتورهايكار -قطارها  -آهن راه
  

سابقه ملكتابي. كار٥٧٩  ي: آثار منتخب م
  ١٣٩٧ زييكتاب پا كاتوريكارتون و كار

تاب ا نه ك خا  يص. خشـــت ١٤٤. رانيتهران: 
گال چاپ اول /  ٨٥٠٠٠٠). نگوري( يال.   ٥٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٢-٤٧٤-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  هاو كارتون كاتورهايكار - رانيا -. كتاب ١
  هامسابقه - رانيا -و كارتونها  كاتورهاي. كار٢
  يرانيا يستهايكاتوري. كار٣
  

  يو نقاش ي. مدل طراح٥٨٠
صومه حاج سيطراح: مع شتنلويح . انبي، تهران: پ

ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤
  نسخه. ١٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٩٨-٦٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  با مداد ي. طراح١
  فن - يو طراح مي. ترس٢

  ويپرسپكت
  

  ويپرسپكت يطراح ي. مبان٥٨١
ضا مختار و؛يجان مونتگ سكيمترجم: غالمر ، يا

ــباهنگ.  ــيص. ب ٢٧٢تهران: ش ــوم ياض ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٣٠-١٨٦-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Basic perspective drawing: a visual 
approach   

  موضوع(ها):
  وي. پرسپكت١
  فن - يو طراح مي. ترس٢

  يموضوع يهايطرح و طراح
  

  "چهره يهنر طراح". روح قلم ٥٨٢
نه ح گان فردا. يدريفرزا ـــت ص.  ٧٩، قم: فرش

شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٢٣-٧٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  فن -صورت  ي. طراح١
  . صورت در هنر٢
  فن -با مداد  يطراح. ٣

  ينيتزئ يهنرها
  

  . كارگاه هندسه نقوش٥٨٣
.  ، تهران: كاگوياوري نيمقدمه: حس ؛يرعنا سالك

شوم يريص. وز ٣٣٦ ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  موضوع(ها):
  يهندس ي. طراح١
  ينيتزئ يها. نقش٢

  دستباف عيهنرها و صنا
  

  ني. تارآذ٥٨٤
بان. ، يمالجعفر ايرو تاب آ ص.  ٥٨تهران: ك
چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٥-٠٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يدوز. سوزن١
  رانيا - يدوز. سوزن٢
  يآموزش يراهنما - ي. گلدوز٣
  ياپارچه يدست عي. صنا٤

و  ييايجغراف ،يخيتار يهايبررس
  ياشخاص نقاش

  
  يناني. بابك اطم٥٨٥

سان الجورد ، يمهرداد عمران ،يمنا زهتابچ ،ياح
 يص. خشت ٣٠٠احسان.  ديس ،يتهران: الجورد

  نسخه. ٥٠٠). چاپ اول / نگوري(گال
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-٦٩٩٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  سرگذشتنامه -ق  ١٤قرن  - يرانينقاشان ا
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 تيدر دوران حاكم يعيش يها. نگاره٥٨٦
  )يموريو ت يلخاني(ا رانيمغوالن بر ا

، تهران: فرستهيويراستار: مهناز شا ؛يكيابن هيمهد
سالم سه مطالعات هنر ا س الجورد كبودان،  ،يمو

معمــار نــهيگنج  يريص. وز ١٦٦. يهنر و 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٩٦-٠٠-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ق.٩ - ٧قرن  - خيتار - رانيا - ي. نقاش١
  در هنر عهي. ش٢
  خيتار - رانيا - عهي. ش٣
 - ٦١٦ لخانان،يمغوالن و ا - خيتار - راني. ا٤

  ق.٧٥٦
  ق.٩١١ - ٧٧١ ان،يموريت - خيتار - راني. ا٥

  و چاپ كيگراف يهنرها
  

ثار اســات٥٨٧ و  دي. ژوژمان نخســت: آ
شجو س يمقطع كاردان انيدان شنا  يو كار

  ... يريو ارتباط تصو كيگراف
 ديحم ،ييرضا يدتقيس اض،يف ريام ار،يآزاده بهمن

ــ ــعود زمان م،ينس ص.  ٦٤، بجنورد: عقربه. يمس
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يخشت

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٨٢٢-٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه -بجنورد  - رانيا - كي. گراف١
  هامجموعه - رانيا - كي. گراف٢
  هامجموعه - ١٤قرن  - يرانيا يهاي. نقاش٣

  و عكس يعكاس
  

ــ١٠٠. عكس در ٥٨٨ كاس لذت  ي: از ع
  ديببر

ـــع  يص. رقع ١٢٠. نهيفر، تهران: آوفالح ديس
چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٢٨٨-٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. عكاس١
  فن - ي. عكاس٢
  

ــ٥٨٩ كاس ع فه ي.  فراد  يبرا ياحر ا
  ليموبا يهايبا گوش يارحرفهيغ

 يرهن ي، تهران: موسسه فرهنگيعبدالهفرنوش 
).  زي(شـــوم يريص. وز ١١٢تهران.  بــاگرانيد

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٤١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يرقم يهاروش - ي. عكاس١
  . تلفن همراه٢

  يها و انواع خاص عكاسرشته
  

  . شكوه شب: مجموعه عكس٥٩٠
شم اهللادروحيس س ؛يها ، ينجوم يدعليمترجم: 

ـــت ٧٢. نــهيتهران: آو ). نگوري(گــال يص. خش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٢٨٨-٤-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  شب يعكاس
  عكسها

  
  . تهران، روزگار نو٥٩١

ــو. انيعل لوفريگردآورنده: ن ص.  ٧٠، تهران: ماس
  نسخه. ٢٠٠). چاپ اول / نگوري(گال يريوز

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨٢٥-٠-١  شابك:
  موضوع(ها):

  تهران - رانيا -ها عكس
  

هاي. د٥٩٢ عه  ميرا بردار وار ...: مجمو
  يخانچيقل ايعكس پور

ـــ  نــبيز ،يريام ايــدن ،يموذن بــهيمترجم: نس
: عكاس زاده؛يشيويراستار: بهجت قر ؛يزعفرانچ

ص.  ٢٠٤، اصـــفهان: نقش مانا. يخانچيقل ايپور
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يخشت

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٩٥٦-٦١-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - عتياز طب ي. عكاس١
  هاعكس - رانيا - ستيز طي. حفاظت مح٢
  هاعكس - رانيا -و كودكان  ستيز طي. مح٣
  رانيا -و كودكان  ستيز طي. مح٤

  يقيموس
  

مان: آموزش فلوت ٥٩٣ ــ بان آس . نرد
  كودكان و نوجوانان يسپرانو برا كوردرير

ــ ؛يبيحب انوشيك ،يبيحب اريكام ت: آرش گرافيس
ــوندآوئ ؛ينيمع ــته رش ــويرگر: فرش ان: ، تهريتص

).  زي(شوم يص. بغل ٨٠شركت رسانه ساز دانش. 
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٨٥٨-٢٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  آموزش - يقيموس -. كودكان ١
  ونيسيپارت - كوردري. فلوت ر٢
  آموزش - كوردري. فلوت ر٣

و  يبرق ،يكيمكان دار،يشست يسازها
  ياكوبه

  
ــوزوك انوي. مكتب پ٥٩٤ : كتاب اول و يس
  دوم
پور، مترجم: اشــكان خمســه ؛يســوزوك ينچيشــ

سرود.  شوم يص. رحل ٩٦تهران:   ٢٥٠٠٠٠). زي(
  .٣نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Suzuki piano school 
  ..باشديم CDكتاب به همراه  متييادداشت: ق 

  موضوع(ها):
  نوجوانان يبرا ينوازندگ يهاروش - انوي. پ١
  ونيسيپارت - انويپ يبرا يقي. موس٢
  

سوم ويسوزوك انوي. مكتب پ٥٩٥  : كتاب 
  چهارم

ـــ ـــ يچينيش ـــا  ؛يوزوكس نده: عبدالرض گردآور
ـــه ان؛يزيعز پور، تهران: مترجم: اشـــكان خمس

ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل ٩٦ســرود. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  يسيزبان اصلي: انگل
  يسيزبان كتاب : انگل

يادداشت: كتاب حاضر ترجمه جلد سوم و چهارم 
 متياست.؛ق "Suzuki piano school"از كتاب 

  .؛.باشديم CDكتاب به همراه 
  موضوع(ها):

  نوجوانان يبرا ينوازندگ يهاروش - نواي. پ١
  ونيسيپارت - انويپ يبرا يقي. موس٢

  يعموم يشهاينما
  

س٥٩٦  يهاشهيها و اند: برنامهنمانامهي. 
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  ٦٣ 

  نمايس تيريدوره مد كي يراهبرد
هنرمندان.  ي، تهران: جامعه اسالميجواد شمقدر

ريال. چاپ  ٤٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٥٣٤
  نسخه. ٣٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧١٣٨-٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  صنعت و تجارت - رانيا - نماي. س١
 تاسيس -صنعت و تجارت  - رانيا - نماي. س٢

  دولت
  ياجتماع يهاجنبه - رانيا - نماي. س٣
  

  السي. طعم گ٥٩٧
: ، تهرانييدارا الديويراســـتار: م ؛يقيعق ديســـع

ساريسف شت ١٢. د  ٣٥٠٠٠٠). نگوري(گال يص. خ
  نسخه. ١٠٠٠ ريال. چاپ اول /

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٠٦-٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  و نقد خيتار -) ١٣٧٦: لمي(ف السي. طعم گ١
  رينقد و تفس - رانيا - نماي. س٢
  و نقد خيتار - يفارس يهانامهلمي. ف٣
  

  سيشب در پار مهي. ن٥٩٨
شت ديآلن؛ مترجم: حم يوود ش ؛يد ستار:   وايويرا

ـــف قانلو، تهران: س  يص. رقع ١٤٤. دســــاريم
چاپ اول /  ١٨٥٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٤٥٣-٧٨-٢  شابك:

  عنوان به التين:
El laberinto del fauno   

  موضوع(ها):
  ييكايآمر يهانامهلميف

  ياصحنه يشهاينما
  

  يكمد شي. نما٥٩٩
ص.  ٧٤ســـبالن.  ني: نگلي، اردبنيمحمد فرد

چاپ اول /  ١٣٠٠٠٠). زي(شـــوم ييپالتو يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣١-٢١٦-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  خيتار - رانيا - شي. نما١
  و نقد خيتار -) ي(كمد يفارس شنامهي. نما٢
  و نقد خيتار - ي. كمد٣

  يسالن حاتيو تفر هايباز
  

  خط، نقطه، كلمه ي. باز٦٠٠
ش سارا مظلوم، بابل:  ؛يرخانيطاهره  صويرگر:  ت

 ٦٠٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ١٢قلم.  رياكســ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٤٩-٠٤-١  شابك:
  موضوع(ها):

  يباز. كلمه١
  واژگان - ي. فارس٢
  هاي. سرگرم٣

  باز يو ورزش در فضا يباز
  

  ينبد تيترب ياهيپا مي. اصول و مفاه٦٠١
ـــتار: اصـــغر جوزخوش ميمر ، پوريرفتار؛ ويراس

شوم يريص. وز ٢٣٤. شانيتهران: برتراند ).  زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٦٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  يبدن تي. ترب١
  . ورزش٢
  

 يفوتبال: نگاه يدر جام جهان راني. ا٦٠٢
بال ا يمل ميبه عملكرد ت در  رانيفوت

  ١٩٣٠-٢٠١٨ يمسابقات جام جهان
ش شياحمد نياف شدان يفيتال ي، تهران: آموز . ار
شوم يريص. وز ١٤٦ ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
    خيتار - رانيا -. فوتبال ٣  خيتار -ها مسابقه - رانيا -. فوتبال ٢  خيتار -فوتبال  ي. جام جهان١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٧١-٧  شابك:
ام در ج رانيفوتبال ا يمل ميكرد تبه عمل ي: نگاهايآس يهادر جام ملت راني. ا٦٠٣ ش  ١٩٥٦ - ٢٠١٥ ايآس يهاملت شياحمد نياف شدان يفيتال ي، تهران: آموز . ار شوم يريص. وز ١٢٤ ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(   يمل ميت - رانيا -. فوتبال ٣  خيتار -ها مسابقه - رانيا -. فوتبال ٢  (فوتبال) ايآس يها. جام ملت١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٦٥-٦  شابك:  نسخه. ١٠٠٠اول / 

    خيتار - رانيا -. فوتبال ٤
تار٦٠٤ تار خي.  مار  ــ بال (روزش .  شاني، تهران: برتراندايپو اليل ،ياحمد اكبريعل  و جهان) رانيفوتبال ا خيفوت شوم يريص. وز ٥٢٢ ريال. چاپ  ٤٠٠٠٠٠). زي(     خيتار - رانيا -. فوتبال ٢  خيتار -. فوتبال ١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٥٠-٠  شابك:  نسخه. ١٠٠٠اول / 
تار: عل  يبدن تيترب التيسازمان و تشك. ٦٠٥ ـــ ـــل؛ ويراس نا  يباقر مرس ـــل، م مرس ــ ،انيقنبر ثميم ،يمحســن ترجم د،يخورشــدامن ــروانيش ــوم يريص. وز ١٥٠. الني: ش ).  زي(ش     كيالمپ يالمللنيب تهي. كم٣  كيالمپ يمل تهي. كمراني. ا٢  رانيا ياسالم يجمهور يبدن تي. سازمان ترب١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٣٥-٣٥-٠  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٤٠٠، تهران: خانواده. يرضـــا پورعال  يبردار. صد سال وزنه٦٠٦ يال.      رانيا - يبرداروزنه  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٦١١٦-١٣-٦  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ر
ــت يالمللنيب ني. قوان٦٠٧ ــيكش ــت ،يفرنگ يت: كش ــت يكش آزاد  يآزاد مردان، كش ـــ  زنان ـــ دمحمدفواديمترجم: س ، تهران: يدرحمانيس ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٣٢ناقوس.    يسيزبان اصلي: انگل  ٩٧٨-٩٦٤-٣٧٧-٧٨٥-٢  شابك:  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  عنوان به التين:
International wrestling rule   

  موضوع(ها):
    قواعد -(ورزش)  يكشت
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  ٦٤ 

  اتيادب
  يادب يهاو مجموعه ان،يفن نگارش و ب

 
ــول گزارش٦٠٨ ــينو. اص و مكاتبات  يس

  يو سازمان يادار
 يهنر ي، تهران: موسـسـه فرهنگييمال رايسـم

).  زي(شـــوم يريص. وز ١٩٠تهران.  بــاگرانيد
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٤١٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٥٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يادار ينگار. نامه١
  يو فن ي. نگارش علم٢
  يو فن يعلم يسينو. گزارش٣
  

گاه كن، ٦٠٩ به من ن با آن تن صـــدا   .
  تر كرده بودتو ما را عاشق يهابيع

ــت مانيمترجم: پ ــرمس ــع ،يس  ،يمحمدرجب ديس
 يص. خشــت ٩٢اهللا ارغوان، بجنورد: عقربه. امان

چاپ اول / ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٥٦٨-٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه -. شعر ١
ــ٢ ــعر فارس ــده از  - ١٤قرن  - ي. ش ترجمه ش

  هامجموعه - يسيانگل
  

باره ادب قتحقي. ٦١٠ كودك و  اتيدر
  يو راهبرد شناسانهبينوجوان: آس

ص.  ١٤٦. ماي، تهران: لمشــكوليبخشــ الهنيام
چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٣٦٠-٠٤-٣  شابك:

  موضوع(ها):
ب جوانــان  اتيــاد نو  - رانيا -كودكــان و 

  يپژوهنمونه
  

آموزش انشا  يبرا ي. خشت اول: گام٦١١
  رستانيدوره اول دب يسندگيو نو

، يگرافيســت: زهرا رجب نژاد؛ينيحســ نيحســ

  ).زي(شـــوم يريص. وز ١٠٠. نيتهران: لوح زر
ــخه. نوبت  ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠ نس
  .١ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-١٧٢-٠٦٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
شاء و تمر - ي. فارس١  يآموزش يراهنما - نيان

  (متوسطه)
  يآموزش يراهنما - يسندگي. نو٢
  

ما٦١٢ گان ي. راهن بازر بات   يادار ،يمكات
  يسيبه زبان انگل
ثارنرگس جان ندين ـــاني، تهران: برترا  ١٠٨. ش

ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٩٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  هاهدستنام - يسيانگل يبازرگان ينگار. نامه١
  هادستنامه - يسيانگل ينگار. نامه٢
  

تان دهي. گز٦١٣ ــ كوتاه جهان:  يهاداس
ستان ستر، كازوئو ا ييهادا  يشياز: پل آ
ل ئآن سيگورو، آ لو خه  خور نرو،   سيمو

 اسيكورتاسار، جو منو، توب ويبورخس، خول
  ولف، رابرت آل

ـــ هان س ما تار: عنبر  ارمنش؛يمترجم:  ـــ ويراس
ص.  ١٣٢صــحبت، رشــت: دوات معاصــر. خوش

شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٨٩١-٢-٦  شابك:

مختلف  يهاتييادداشت: كتاب حاضر از سا
  و ترجمه شده است.. يدآورگر

  موضوع(ها):
  هامجموعه -كوتاه  يهاداستان

  
٦١٤. Writing research papers: 
from essay to research paper 
Dorothy E. Zemach, Daniel Broudy, 

Chris Valvona .يص. رحل ١٢٠، تهران: رهنما 
چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.

  يسيانگلزبان كتاب : 
  موضوع(ها):

  يو فن يعلم يسينو. گزارش١
  يشناسروش - قي. تحق٢
  هانامهاني. پا٣

  انيو ب يمعان
  

برد٦١٥ كار غت  بال پ ي.  نديدر  با  و
  معاصر يادب يهاهينظر

ـــب ـــتار: مژگان مهدو ؛يفرهاد طهماس ، يويراس
).  زي(شوم يص. رقع ٢٣٢. شانيتهران: روشن اند

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٧١-٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  انيو ب يمعان - ي. فارس١
  يقيمطالعات تطب - انيو ب ي. معان٢
  يادب عيصنا - ي. فارس٣
  

س٦١٦ صور ياجمال ي: نگاهاليخ مي. ن  به 
  ي) در ادب فارسانيو ب ي(معان اليخ

 هي، تهران: مركز نشر مدرسه علميكوه ارياسفند
سالم.  شوم يريص. وز ١٨٤دارال  ٢٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٨٨ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٤٠٦-٥-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  انيو ب ي. معان١
  هامجموعه - ي. شعر فارس٢

خاص  يگروهها يمجموعه آثار برا
  (مختلف )

  
  . زنگ انشا٦١٧

مه ح نده: معصـــو ناز  ،يدزفوليدريگردآور فرح
ـــان لددرخش خا  يريص. وز ٩٦. نيفرد، اهواز: 

چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٩٧-٧٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  هاآثار و نوشته -اهواز  - رانيا -. شاگردان ١
تاني. شـــاگردان دب٢  -اهواز  - رانيا - رســـ

  برنامهفوق يهاتيفعال
  

با ي. معلم: ا٦١٨ ندگ يكه الف را از  يز
  نگاهت آموختم

پرد هران:   يريوزص.  ١٢٨. سيآبــار سيت
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨١٩٥-٣-٩  شابك:
  موضوع(ها):
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  هاآثار و نوشته -. شاگردان ١
  هاعكس - يي. شاگردان ابتدا٢
  هاآثار و نوشته -. كودكان ٣
  

ل٦١٩ ج ت ل ن اتي. ا فا عر ل االدب  يف هيا
  يالفارس

، يمزهرجبرالعتاب ميصورتگر؛ مترجم: رح يلطفعل
شوم يريص. وز ١٠٢. شانيتهران: برتراند ).  زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٨-١٩-٥  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  يعنوان به:فارس

  تجليات عرفان در ادبيات فارسي
  

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):
  اتيعرفان در ادب

  
ندگ٦٢٠ ثار شـــاعران ا ي. ز و  رانيدر آ

  نقاشان جهان
پدرام. زادهميپدرام حك ـــهر  ص.  ٤٢، تهران: ش

 ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨١١-٨٥-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  اتيدر ادب ي. زندگ١
  در هنر ي. زندگ٢
  هامجموعه - ي. شعر فارس٣
  هامجموعه - هاي. نقاش٤
  

ــاعران ا٦٢١ ــاغل در آثار ش و  راني. مش
  نقاشان جهان

پدرام. زادهميپدرام حك ـــهر  ص.  ٤٠، تهران: ش
 ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يخشت

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨١١-٩١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ي. شعر فارس١
  شعر -. مشاغل ٢
  . مشاغل در هنر٣
  اتي. مشاغل در ادب٤
  و موضوع نهيزم - ي. شعر فارس٥
  و موضوع نهيزم - ي. نقاش٦

  ٤قرن  يفارسشعر 
  

ــخن٦٢٢ زرد:  اقوتيبهتر ز  يها. س
عه چك ما دهيمجمو قاالت ه  يمل شيم
  تيو ترب ميشاهنامه و تعل

ـــبــه زيرنظر:  مقــدم؛يكرامت يدعليــاهتمــام: س
مدجعفر  تار: جواد م ؛ياحقيمح ـــ بان،يويراس  ز

صار شهد: ديمهربانو ح  يص. رقع ١٤٤. انتي، م
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.    ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-١١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
ق. شاهنامه ٤١٦ -؟ ٣٢٩ابوالقاسم،  ،ي. فردوس١
  هاكنگره -
  و نقد خيتار - ٤قرن  - ي. شعر فارس٢

  ٥قرن  يشعر فارس
  

  يباباطاهر همدان يهايتي. دوب٦٢٣
 ،يفرج يفروتن، محمــدعل ديــگردآورنــده: مج

 يشاعر:  باباطاهر؛ خطاط: مصطف درپور؛يح ژهيمن
). زي(شوم يريص. وز ٩٢. اي، همدان: آكساياسد

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٣٢-١٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.٥قرن  - يشعر فارس

  ٧قرن  يشعر فارس
  

  شمس وانيد ي. ترجمه اشعار عرب٦٢٤
مجدم، تهران:  نيزاده، محمدحســامام داحمديســ

ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٦٤. نــاينوآوران س
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٣٤-٤٠-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يترجمه شده به فارس -ق. ٧قرن  - يشعر عرب
  

شترك از مولو يهادگاهي. طرح د٦٢٥  يم
  در گلشن راز يو شبستر يدر مثنو

ــرجهان ديناه ص.  ٣٠٨دانش.  اي، تهران: آريس
چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٥٤-٢٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
لدجالل ،ي. مولو١ مدبننيا مد،مح  - ٦٧٢ مح

  رينقد و تفس - يق. مثنو ٦٠٤
ستر٢ شب ؟ ق. ٧٢٠ - م،يعبدالكرمحمودبن ،ي. 

  رينقد و تفس -گلشن راز 
  و نقد خيتار -ق. ٧قرن  - ي. شعر فارس٣
  رينقد و تفس - ٨قرن  - ي. شعر فارس٤
  

ــعد اتي. كل٦٢٦ ــخه  يس ــاس نس براس
  يفروغ يمحمدعل شدهحيتصح

ــلح ــعدبنمص ــحح: محمدعل ؛يعبداهللا س  يمص
بدالعظ ،يفروغ باط نوبيقر ميع .  ني، تهران: ارت

 ١٠٠٠). چاپ اول / نگوري(گال يريص. وز ١٠٧٢
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٤٤-٧٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.٧قرن  - ي. شعر فارس١
  ق.٧قرن  - ي. نثر فارس٢
  

حذ٦٢٧ قدرت و  ري. نكوهش و ت باب  ار
  يمكنت از ظلم و ستم در آثار سعد

ـــور دهيزب باد: قلم اعظم. ، خرميكش ص.  ١٤٦آ
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
نقد و  -؟ق. ٦٩١ -بن عبداهللا، مصلح ،ي. سعد١

  ريتفس
  و نقد خيتار -ق. ٧قرن  - ي. شعر فارس٢
  و نقد خيتار - ٧قرن  - ي. نثر فارس٣

  ٨قرن  يشعر فارس
  

شوق ٦٢٨ شور و  شرح  . پرواز با حافظ: 
  حافظ يهااز غزل يادرپاره يعرفان

 يص. رقع ٢٨٢. ي، تهران: جـاميجمـال زارع
  نسخه. ٢٠٠چاپ اول / ريال.  ٣٤٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٧٦-١٨٠-٥  شابك:
  موضوع(ها):

 وانيد -ق.  ٧٩٢ - محمد،نيالد. حافظ، شمس١
  رينقد و تفس -
  و نقد خيتار - ٨قرن  - ي. شعر فارس٢
  

لت قرآن: برگز٦٢٩  اتياز آ يادهي. دو
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  دياهللا مجكالم
ـــ لديمحنيحس مه:  ؛ياقمشــــهياله نيا قد م

 ؛يرخانيام نيغالمحســـ ،يخرمشـــاه نيالدبهاء
سفيمترجم: عبداهللا  صطف ؛يعلو ستار: م  يويرا

غديكاظم خد ؛ياز ، تهران: يفالح جهيخطاط: 
). چاپ اول / نگوري(گال ياضــيص. ب ١٤٤ســبزه. 
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٧٨٣-١-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  يسيخوشنو -. قرآن ٢
  يسي. خوشنو٣
  

  يانرمك يوواجخ وانيد. ٦٣٠
، تهران: افزون. يكرمــانيخواجو يعلمحمودبن

شوم يريص. وز ٩١٨ ريال. چاپ  ٦٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٧٢٩-٢-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ق.٨قرن  - يشعر فارس
  

ــب٦٣١ ــعار  يها. ش ــب در اش حافظ: ش
  حافظ و آثار نقاشان جهان

پدرام.  ، تهران:زادهميپدرام حك ـــهر  ص.  ٤٨ش
ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨١١-٨٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

 وانيد -ق.  ٧٩٢ - محمد،نيالد. حافظ، شمس١
  رينقد و تفس -
  ق.٨قرن  - ي. شعر فارس٢
  اتي. شب در ادب٣
  و موضوع نهيزم - ي. نقاش٤
  هامجموعه - هاي. نقاش٥
  ر. شب در هن٦

  ١١و ١٠قرن  يشعر فارس
  

  يمحتشم كاشان واني. د٦٣٢
 ٧٠٨محتشم، تهران: افزون.  احمدبنيشاعر: عل

ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٧٢٩-٠-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  ق.١٠قرن  - يشعر فارس
  ١٣و ١٢قرن  يشعر فارس

  
  . عرفان و عاشورا٦٣٣

ص.  ٥٠٦. يحقوق اســـالم، قم: يحســـن كرم
شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٩٢-٠١-٣  شابك:

امام  امياز ق يعرفان يلييادداشت: كتاب حاضر تحل
اسرار عثمان  نهيبه گنج ي(ع) با نگاه نيحس

  ..باشديم يسامان
  موضوع(ها):

 -ق. ٣١عبداهللا، قرن بننوراهللا ،يســامان. عمان١
  رينقد و تفس - االسرارهنيگنج

  شعر -ق. ٦١. واقعه كربال، ٢
ــ٣ ــعر فارس  -و نقد  خيتار -ق. ١٣قرن  - ي. ش

  هاكنگره
  

ــعار گوهر  يادهي: گزهي. گوهر٦٣٤ از اش
سه شم شعرا) در نعمت و منقبت قاجار ( ال

حضرت رسول اكرم (ص) و خاندان مطهر 
  (ع) شانيا

ـــبــه هتمــام: س  رهيمن ،ييرآقــايم يدهــاديــا
، مشــهد: به نشــر وابســته به ياصــفهانيموســو

ضو ستان قدس ر شوم يص. رقع ٢٢٤. يآ ). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٣٠١٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٣قرن  - يشعر فارس
  ١٣٢٠ - يشعر فارس

  
  : مجموعه شعريي. از رها تا رها٦٣٥

 يص. رقع ١٠٢، تهران: ترنگ. يوريشاعر: رها 
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٨٩٩-١-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  . از شاخه تا گنجشك٦٣٦

، مشهد: سخن گستر. مقدميعباس يشاعر: موس
ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٤٦

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٩٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
ندگ٦٣٧ ــق قصــه گفتن، از ز  ي. از عش

  سرودن
).  زي(شوم يص. رقع ٩٢، تهران: ترنگ. يوريرها 

  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧١٢٧-٩-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - ي. شعر فارس١
  ١٤قرن  - ي. نثر فارس٢
  

  . اعالن عزا٦٣٨
ــ ــاعر: حس مقدم؛ تهيه و تنظيم: ابوالفضــل  نيش

).  زي(شوم يبيص. ج ٣٨٨رئوف، مشهد: مناجات. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٩٣-٠٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  . بحر عشق٦٣٩
م بهرا ــــاعر: محمــد  ــــبيش آبــاد: ، خرمنس

 ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٨٢شاپورخواست. 
  نسخه. ٣٠٠اول / ريال. چاپ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤١٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - ي. شعر فارس١
  ١٤قرن  - يفارس ي. شعر مذهب٢
  ١٤قرن  - ي. شعر لك٣
  

  عطر تلخ ...! ي. بو٦٤٠
ــــاعر: م ـــتــار: مهر ؛ياصـــغر نــايش  يويراس

ــپهر. قهرمانلوييآقا ــروش س ص.  ٦٢، تهران: س
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  . به لحن گنجشكها٦٤١
صالح شهريزهرا  ستار: الهام احمد ؛يدم ، يويرا

ــوم يص. رقع ٦٦. ماجيتهران: ت  ٧٠٠٠٠). زي(ش
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  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨١١-١-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  ارباب يپا نيي. پا٦٤٢

ص.  ٩٦. تيحق، مشهد: كتاب والراحتمحسن 
شوم يرقع  ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٨٤٠-٠-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يشعر مذهب

  
  . پرسه در برف٦٤٣

 ٥٦پول.  يت يزاده، تهران: تحسن يشاعر: مهد
ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٦-٣٧-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  زن كي يهاي. پروانگ٦٤٤
ــيتيزهره عنا ــدان.  يفيتال ي، تهران: آموزش ارش

يال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٦٢ ر
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-١٧١-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  مجموعه اشعار. پند روزگار: ٦٤٥
ـــ ــــاعر: س آبــاد: ، خرميموســـو دمحمــديــش

ـــت.  ـــاپورخواس ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٠٤ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤٢٢-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  و پنهان داي. پ٦٤٦
 ١٥٢. ني، تهران: لوح زريغالم نيميشــاعر: ســ

چاپ اول / ريال.  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٢٠٠

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
نه٦٤٧ تاشيت يها. ترا ندگمور و  ي: ز
  مورتاشيت رجيا يزمانه

ص.  ١٨٤، تهران: خط و طرح. مهررانيا ديـام
شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٦٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٢٧٧-٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٦٤ - ١٣٠٦ رج،يا مورتاش،ي. ت١
  سرگذشتنامه - يرانيا انيسرا. ترانه٢
  ١٤قرن  - يرانيا يها. ترانه٣
  

به نام تو: مجموعه  مي. تمام شــعرها٦٤٨
  شعر
ترنــگ. يوريرهــا  هران:  ت ع ١٦٢،  ق  يص. ر

چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٨٩٩-٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
ــعار كربالپانامهيچل .٦٤٩  يي: مجموعه اش

  ياحسان سنگون
ــنگون ــم س ــيگردآورنده: هاش  ي، تهران: آموزش

گال يريص. وز ٥٨ارشــــدان.  يفيتال ).  نگوري(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٩٧-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  . خاپوره٦٥٠
ـــ ــــاعر: س آبــاد: ، خرميمحمــد دمحمــديــش

ـــت.  ـــاپورخواس ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٠٤ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤٠٠-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - ي. شعر فارس١
  ١٤قرن  - ي. شعر لك٢
  

  كينزد ني. دورتر٦٥١
ص.  ٨٨زاده، قوچان: خبوشان. شاعر: رضا صادق

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٦٩-١٥-٧  ك:شاب
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  ياحمد واني. د٦٥٢
مقدمه:  كرمانشـــاه؛يشـــاعر: محمدرضـــا احمد

ـ  نيـ مشهد: ام يقربان يمهد ص  ٢٥٢الكتاب 
ريال  ـ چاپ اول  /  ٢٠٠٠٠٠) ـ زي(شوم يـ رقع

  نسخه.  ١٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٩٣-١-٩جلد اول: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٩٣-٢-٦(دوره)  
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  برگ سبز واني. د٦٥٣
آباد: قلم اعظم. ، خرميديحم ايدپويشـــاعر: ســـ

ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٠٨
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  ي. ركوع نرگس روم٦٥٤
ست. پوريا علشاعر: زهر شاپورخوا  ١٤٦، تهران: 

ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٣٨٦-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

ش٦٥٥ شعار برگز٢ دي. زمزمه خور  دهي: ا
شنواره رباع ضو يتيو دوب يج ستان ير  ا

  همدان
مدعل نده: مح  درپور؛يح ژهيمن ،يفرج يگردآور

، ياسـد هيمذهب: عط ؛ياسـد يخطاط: مصـطف
). چاپ زي(شـوم يريص. وز ٨٢. ايهمدان: آكسـا

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٣٢-٠١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
 ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشــتم، يموســبني. عل١

  هامجموعه -شعر  -ق. 
  هامجموعه - ١٤قرن  - ي. شعر فارس٢
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  رقبهي. ز٦٥٦
 ٩٦. تيشهد: كتاب وال، ميديمجياحمد يهاد

ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٨٤٠-٨-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يشعر مذهب
  

  ي. ساز زخم٦٥٧
ص.  ٨٦. انتي، مشــهد: ديگوره كايشــاعر: مل

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-٤٤-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  نيرزميبتهوون در ز ي. سمفون٦٥٨

 يص. رقع ٨٠. ري، تهران: نفيغالم ميشاعر: مر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٥٣-٩-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  كه از اسفندآباد آمد ي. شاعر٦٥٩
سروشاعر:  ست. يباقر خ سنندج: زان ص.  ٢٧٢، 

چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٢٢-٤٢-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

ــعر زندگان٦٦٠ فاطمه الزهرا البتول  ي. ش
  الرسول حانهير ي(ع) در مثنو
س سن  سماعيمح سيليدا سماعي، تهران:   ،يليدا
ــن.  ــوم يريص. وز ١٤٤محس  ١٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-١١٩٨-٥  شابك:

  ..١٣٨٧ ،يآزاد امي: پييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  ق. ١١ -؟ قبل از هجرت ٨زهرا(س)، . فاطمه١
ق.  ١١ -؟ قبل از هجرت ٨زهرا(س)، . فاطمه٢
  شعر -
  ١٤قرن  - ي. شعر فارس٣
  

  . شكوه مبهم٦٦١
مد م نديردرياح باد: قلم اعظم. ، خرمكو ص.  ٩٢آ

شوم يرقع  ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-١٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  بيس ي. صد غزل برا٦٦٢

، يميقد يتصويرگر: مصطف ؛يميشاعر: محمد قد
).  زي(شـــوم يص. رقع ١١٨. ســـنـدهياراك: نو
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / ريال.  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٩٧-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  ياقبال فارس اتي. كل٦٦٣
بال مد اق ص.  ٥٨٤، تهران: افزون. يالهورمح

 ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٧٢٩-١-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
صد برگ٦٦٤ شعرايسف يغزلها . گل   :رال

نه اتيغزل دهيگز ــ يهاو ترا مديس  دمح
  )يشابورين ريتهرانپور (سف

رســانه.  نيتهرانپور، كرج: نار دمحمديشــاعر: ســ
يال. چاپ  ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٢٠٠ ر

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٦٣-٩٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  ديسپ يهاواژه. گل٦٦٥

ضل ظر شاعر: شهد: راز توكل. فياباالف  ١٠٨، م
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٤٢-١٧-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  الي. ل٦٦٦

سميلنگروديگيبيعبداهللا مرادعل رقند. ، لنگرود: 
چاپ اول / زي(شـــوم يص. رقع ١٩٦  .(١٠٠٠ 

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٧٧٥-٨٧-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  من لوفري. ماه من ن٦٦٧

س ستار: فخر ؛يميابراه دختنيميشاعر:   يويرا
 يص. رقع ١٠٦، تهران: اســـحاق. ياحســـاســـ

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٤٠-٠٠-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  ميتن بود كي. ما همه تنها ٦٦٨

سمرقند.  شنگ طالع، لنگرود:   يص. رقع ٨٨هو
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٧٧٥-٧٧-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  . مجموعه اشعار٦٦٩
ـــجاع بداهللا ش ـــاعر: ع نده:  ؛يكهنوئيش گردآور

 يص. رقع ٨٨. الفي: ارازي، شـيينصـراهللا سـخا
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٩٨-١٨٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  . مجموعه شعر ملكوت٦٧٠

، يريشاعر: خداكرم صبارخ؛ ويراستار: مهوش نص
).  زي(شـــوم يريص. وز ١٣٦فالح.  ريتهران: مد
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٤٧٥-٥٧-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  باد يهي. مرث٦٧١
 يفيتال ي، تهران: آموزشنژاديشاعر: عارف راشد

ريال.  ٨٠٠٠٠). زي(شـوم يص. رقع ٨٠ارشـدان. 
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠چاپ اول / 
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  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٧٠-٧٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  گفتم و عشق آغاز شد ي. من بل٦٧٢
س يي، تهران: نقطه طاليخادم بايشاعر: فر ته واب

 يص. رقع ٢٢٨تابان.  يها دهيا يايبه شركت دن
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٠٦٥-٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
شد ا ي. نام٦٧٣ ضلع  نياگر با سه  مربع 
  دارد

ـــاعر: عل به.انينقو يش ص.  ٦٢ ، بجنورد: عقر
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٥٦٨-٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

عار و  دهيها: گزناودان ي. نجوا٦٧٤ ــ اش
  يو لر يفارس يقطعات ادب

ــاپورخواســت. ، خرميرعزتيم دهيحم  ١٢٨آباد: ش
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  خه.نس ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤٢١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - ي. شعر فارس١
  ١٤قرن  - ي. شعر لر٢
  

ــرودهنواين ي. نوا٦٧٥  ييها: مجموعه س
  ائمه اطهار (ع) يدر مدح و رثا

شــاعر: حســن  ؛يگردآورنده: محمدجواد منوچهر
 دي: نورازي، شــيبزرگويراســتار: احد ده ؛يمنوچهر

 ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم ييص. پالتو ٢٦٦. رازيشـــ
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٨٨٢-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس ي. شعر مذهب١
  ١٤قرن  - ي. شعر فارس٢
  

شعر: ترجمه منظوم  شياي. ن٦٧٦ به زبان 
  از ... ييهاو مناجات هيادع

ــ ــاعر: س ــ دمحموديش ــتار:  نســب؛ينيحس ويراس
ساداتاكرم س ال سبينيح  ١٩٦. نودري: مني، قزون

ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٩٥-٥١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

ــبني. عل١ ق.  ٣٨ - ٩٤(ع)، امام چهارم، نيحس
  شعر -
  ١٤قرن  - ي. شعر فارس٢
  

  ... چيه گري. و د٦٧٧
سل. يشاعر: حورا پورمدن شان: مر ص.  ٣٤، كا

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٢-٤٧٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
 يها: كجكوعه رباع. هزار سال با كاج٦٧٨

  و غزل
ش صمدپور،  سن  .  رازيش دي: نورازيشاعر: محمدح

ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). نگوري(گال يبيص. ج ٢٠٨
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٧٧٥-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  . همدم من٦٧٩
شهد:  صور كارگر، م سمانه محمدزاده، من شاعر: 

 ٨٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٧٢جوان.  ارانيهم
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٢-٠٣٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  ريخعشق به يآرام تو ا ادي. ٦٨٠
 يص. رقع ١١٢تهران: طهورا. ، ياســــد نبرد

چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٣٣-٣٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  ١٠قرن  يداستان فارس
  

س ري. ام٦٨١ صاحبقران و مهترن  ميحمزه 
  اريع

له  يمحمدعل تار: غزا ـــ پانلو؛ ويراس ـــ  ؛يعقوبيس
صويرگر: م . كتاب خروس، تهران: يعبدالله ترايت

ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ٤٠
  نسخه. ٢٥٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٢١٩-٣-١  شابك:
حمزه صاحبقران خالصه  رييادداشت: داستان ام

است » نامهحمزه ايرموز حمزه «شده كتاب مسخ
  شده است.. فيتال هيكه ظاهرا در دوره صفو

  موضوع(ها):
 -هجرت  قبل از ٥٤عبدالمطلب(ع)، بن. حمزه١
  داستان -ق.  ٣
  ق.١٠قرن  - يفارس يها. داستان٢
  يحماس يها. داستان٣
  يخيتار يها. داستان٤

  ١٣٢٠ - يداستان فارس
  

  يسيو دختر پار اي. آر٦٨٢
ند؛يب يعل  مترجم: زاده؛عيزيرنظر: ســـارا رب رانو

ـــتار: فاطمه موســـو ؛يچســـحر نقره ، يويراس
باد: قلم اعظم. خرم ).  زي(شـــوم يص. رقع ٨٨آ

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٣٢-٩٦-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  ي. اپال٦٨٣

ص.  ٢٤٨، تهران: عهد مانا. فردانينرجس شكور
 ٣٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٧٦-٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  در شب ي. اشك٦٨٤

ش ص.  ٦٨آباد: قلم اعظم. ، خرمراديديصادق ر
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠١-٥  شابك:
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  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  ي. اعل٦٨٥

ـــنژاديكاوه كاكائ  ٤٨. رانيا اراني، تهران: دانش
  ريال. چاپ اول. ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٤-٢٥٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  . افسانه٦٨٦

ستار: حم ؛يمهناز وحدت ضايويرا ضوان در  ،اولير
).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٤٨مشـــهد: آرســـس. 

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٩٧-٧٧-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  نامه عطار ي. اله٦٨٧

ص.  ٩٦، قم: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق
  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٩-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
مدبن٢ طار، مح ؟ ق. ٦٢٧ -؟ ٥٣٧ م،يابراه. ع
  دهيبرگز - نامهياله
  

  رمان اسم ندارد ني. ا٦٨٨
 ١٨٨دامون، ترانه.  اليهما فاضــل، مشــهد: دان

ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٠٩١-٠٤-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  ي. بوستان سعد٦٨٩
ص.  ٩٦، قم: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق

  پ اول.ريال. چا ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
؟ق. بوستان ٦٩١ -بن عبداهللا، مصلح ،ي. سعد٢
  هااقتباس -

  
  سوورهقه يدول يرانوهخته. به٦٩٠

س ؛يافغان محمديعل سوليمترجم:  س در ، ينيح
  ). چاپ اول.زي(شوم يريص. وز ٨١٦. يسقز: خان
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٧٤-٠٢-٩  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  يزبان كتاب : كرد

كتاب  ييادداشت: كتاب حاضر از متن فارس
برگردان شده  يبه كرد "سوشادكامان دره قره"

  است..
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  ريتقدي. ب٦٩١
 يفيتال ي، تهران: آموزشــيكلشــتريميســل نيام

ــدان.  ــوم يريص. وز ١١٢ارش  ١٣٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-١٨٥-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  ديكن دارمي. ب٦٩٢
ـــتار: مهناز زارع، بابل: كاظم حســـن تبار؛ ويراس

س شوم يبيص. ج ١١٢قلم.  رياك  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٦٠٣-٧٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان
  

  صحرا يهاشن ريز سي. پار٦٩٣
ــيبهرام بهمن ــدان.  يفيتال ي، تهران: آموزش ارش

ريال. چاپ  ٦٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٤٧٦
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-١٦٣-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  اي. پر٦٩٤
عادت اديبن ـــ تار: فر ؛يس ـــ عاليول بايويراس ، مپور

باد: پخرم ).  زي(شـــوم يريص. وز ٨٨. ثاريا اميآ
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٧٥-٢٢-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  . پسر سناتور٦٩٥
ص دريح  يص. رقع ٢٥٦مهر.  كي، تهران: نيبين

چاپ اول / ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٨٦-١٤-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  . پنج برادر٦٩٦

 يص. رقع ٣٢، تهران: پندار قلم. يمحسن شقاق
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٠٣-٦٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  نيري. تلخ و ش٦٩٧

ش صادق ص.  ٧٤آباد: قلم اعظم. ، خرمراديدير
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  يحام ني. تنهاتر٦٩٨
 يص. رقع ٨١٦، تهران: ســخن. يقنبر هيمرضــ
  نسخه. ٧٧٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٧٢-٩١٨-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  راني. ت٦٩٩
ص.  ٤٥٦آباد: شاپورخواست. ، خرميمانيسل نيام

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤١٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
  يخيتار يها. داستان٢
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نت عل يها. جلوه٧٠٠ ــو نان در  هيخش ز
  و آل احمد تيهدا يهاقصه

سماع سپهر،ونيمحمد هما ، پورزنجانليفرزانه ا
). زي(شـــوم يريص. وز ١٩٦. ســـندهيتهران: نو
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٧٩-١  شابك:
  موضوع(ها):

هدا١ ـــادق،  ت،ي.  قد و  - ١٢٨١ - ١٣٣٠ص ن
  ريتفس

نقــد و  - ١٣٠٢ - ١٣٤٨احمــد، جالل، . آل٢
  ريتفس

  و نقد خيتار - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان٣
  اتي. خشونت در ادب٤
  

  . داستان ناتمام٧٠١
عادت اديبن ـــ تار: فر ؛يس ـــ عاليول بايويراس ، مپور

باد: پخرم ).  زي(شـــوم يص. رقع ٧٢. ثاريا اميآ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٧٥-٢١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  خاطرات -آزادگان 
جنــگ ا٣ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  داستان -آزادگان 
  

  زنان يها. داستان٧٠٢
ستان مهر. جالل آل  يص. رقع ١١٢احمد، قم: آ

چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧١٥-٧١-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يفارس يهاداستان

  
  از جنس آب ي. دامن٧٠٣

و  ي، تهران: شــركت انتشــارات علمانيزهرا زوار
شوم يص. رقع ٨٦. يفرهنگ ريال.  ٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٦-٣٥٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  يروز فراموش يهاسينو. دست٧٠٤

نه مومن طاعتيترا ـــت:   يص. رقع ١١٢. ي، رش

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٧٤٧-٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  بودنم لي. دل٧٠٥
 يص. رقع ٨٧٢، تهران: ســخن. يقنبر هيمرضــ
  نسخه. ٧٧٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٧٢-٩١٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  مه ي. ردپا٧٠٦
ص.  ٢٩٢قلم.  ي، تهران: جادوانپوريآر سيفرنگ

شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣١٣-٦٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  . روز سرد٧٠٧

 يص. رقع ١٣٧فرشتگان فردا. ، قم: يميزهرا كر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٢٣-٣٧-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  . رها چون باد٧٠٨
هار ملك ـــهبازب ص.  ١١٨. يمحمد، تهران: ش

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٥٥-٨٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  يادي. زن ز٧٠٩

ستان مهر. جالل آل  يص. رقع ١٥٢احمد، قم: آ
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧١٥-٦٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يفارس يهاداستان

  

  بختاهي. س٧١٠
 يص. رقع ١١٦. زشي، تهران: دبنسبنيهلنا پرو

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٦٧-٠٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  عشق مي. شم٧١١

شوم يص. رقع ٢٠٠، قم: لقاء. يمراد نبيز ). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٩٩-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  نامه يطوط .٧١٢
ــته جندق ــي: فرش ص.  ١١٢، قم: ارد. انيبازنويس

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
ــ٢ ــ ،يي. نخش  - نامهيق. طوط٧٥١ ن،يالداءيض

  هااقتباس
  

  كوتاه يها. عاطفه: مجموعه داستان٧١٣
ــتانيچوپان يمهد ــهد: طنگلس  ٦٤قلم.  ني، مش

  ريال. چاپ اول. ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٦٠-٦٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  اهي. عشق س٧١٤

ارشـــدان.  يفيتال يدالوند، تهران: آموزشـــ ميمر
ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٨٨

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٠٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  نرگس هي. علو٧١٥

بازون، مشهد: ستاره ها وابسته به كنگره  جهيخد
شه سان.  ديسرداران  ستان خرا  يص. رقع ٣٦٨ا

چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١١٠٠ر
  نسخه.
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  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٤-٠٤٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  ماندگار يدي. ع٧١٦
با ديناه مام ديمقدمه: حم ؛ييبا ـــتار:  ؛يا ويراس

ــ تهران: نسل نواند يسمانه عباس ــ  شيـ  ١٦٢ـ
ـ رقع ـ زي(شوم يص  ـ چاپ  ٢٤٩٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ١٠٠٠اول  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٩٩٢-٨جلد اول: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٩٩٣-٥(دوره)  
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان
  

  ي. غرب زدگ٧١٧
ستان مهر. جالل آل  يص. رقع ١٤٤احمد، قم: آ

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧١٥-٧٣-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  خودت شو زاني. فقط آو٧١٨

 ؛ينيقزو اكبريمقــدمــه: عل ؛ياتيــرحيمحمود پ
ستار: مر شاملو. يافيس ميويرا ص.  ١٤٦، مشهد: 

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٦-٧٢٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  يي. قطار جادو٧١٩

شعوف صدمحمد م ستار:  صل؛ ويرا ، يفتاح قهيا
).  زي(شـــوم يص. رقع ١٤٤مشـــهد: راز توكل. 

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٤٢-١٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  سيريساحره آ امي. ق٧٢٠

ـــي، قم: پناهزداني اريكام  يص. رقع ٣٣٥. تايوش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٩٨٦-٠-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  ييبها خي. كشكول ش٧٢١
ص.  ٩٦، قم: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٣-١  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
 ٩٥٣ - ١٠٣٠ ن،يحســمحمدبن ،ييبهاخي. شــ٢

  هااقتباس -ق. كشكول 
  

  و دمنه لهي. كل٧٢٢
ص.  ٩٦، قم: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  و دمنه لهي. كل٧٢٣

ص.  ٩٦، قم: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق
  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
  ق. ١٣٢٠ - ١٢٨٥ ن،يپرو ،ي. اعتصام٢
  

  ي. گلستان سعد٧٢٤
ص.  ٩٦، قم: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
 -؟ق. ٦٩١ -بن عبداهللا، مصـــلح ،ي. ســـعد٢

  هااقتباس
  

  من است ي. لبخند تو آرزو٧٢٥
: ، قمزادهيمتق عقوبيويراســـتار:  ؛يمحمد تهران

ريال.  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١٨٤لقاء. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٢٥-٩٨-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  !ميكه غصه بخور مياآمدهين اي. ما بدن٧٢٦
ــهد: قلم آذ ــا.  نيزهرا كارآمد، مش ص.  ١٤٤رض

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٣٠٤-٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  . من مهربانم ...٧٢٧

ـــ  رانيفاطمه ش ـــ گرگان: مقسم ـ ص ـ  ٧٤ـ
ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ اول  /  ٢٢٠٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ١٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٥٧١٨-٩٥-٩جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  لقا. مه٧٢٨

سطر و قلم.   يريص. وز ٤٢بهار راننده، زنجان: 
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٥٣-٦-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  . نان و قند٧٢٩
ــهراب ــتار: ام ؛يكامران س ــ ريويراس  امكيزند، س

 ١٨٢كامران.  ،يآباد: سهراب، خرماسدزادهيموسو
  ريال. چاپ اول. ٥٠٠٠٠). نگوري(گال يريص. وز
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-٩٢١١-٣  شابك:

  ):ها(موضوع
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
  ياجتماع يها. داستان٢
  يخيتار يها. داستان٣
  

  . نجات٧٣٠
، يويراستار: فاطمه توكل ؛يميالريالنيمعصومه گ

).  زي(شــوم يص. رقع ٥٨: عصــر ماندگار. يســار
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٩٢١-٦٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان
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كـالغ (مـجـمـوعــه  نيـهـزارمـ. ٧٣١

  كوتاه) يهاداستان
ضا فالح ست. ، خرمير شاپورخوا ص.  ١٣٦آباد: 

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٣٥٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٤١٠-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
ــت٧٣٢ و ارتباط موثر در  يابي. هنر دوس

  و كوتاه يواقع يهاقالب داستان
 ١٠٤. الفي: ارازي(بشــوش)، شــفرنيمحمدنور ام

ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-١٩٨-١٨٦-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يها. داستان١
  داستان - ي. دوست٢
  

  ياستكان چا كي. ٧٣٣
 يص. رقع ١٥٦، تهران: مصــدق. ندهيخســرو پو

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٣٢-٤-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  ١٣٢٠ - يفارس يهامقاله
  

س٧٣٤ شناخت ي. برر  يشناختو واج يآوا
  در استان فارس جيرا يهاگونه

، يزگودريويراستار: اسداهللا معظم ؛يخانجان اليژ
).  زي(شوم يريص. وز ١١٢. نيميتهران: كلك س

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٦-٤٢-٤  شابك:

 ٢٠است در مورد  ييادداشت: كتاب حاضر پژوهش
مختلف استان فارس كه  يزبان يهانمونه از گونه

 هيته يبوم شورانياز گو يتوسط جهاد كشاورز
  شده است..

  موضوع(ها):
 - هاشيگو -فارس  - رانيا - يرانيا يهازبان
  يپژوهنمونه

  ١٣٢٠ -طنز و هجو و هزل 

  
جاي. ا٧٣٥ هارراه  ن چ نمچه"...   "ك

  (مجموعه شعر طنز)
ــ ــاعر: عبدالرحمان حواش  ١٥٨. واي، تهران: گيش

ريال. چاپ اول /  ١٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٥١-٥١٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - زيشعر طنزآم
  

ــرزم فهيلط ٣٨٨. ٧٣٦ نده  نيدر س خ
  شامل: جوك، طنز، خنده، پ نه پ و ...

 ٣٩٢. ســهي، آمل: اوديروزيگردآورنده: شــهرام ف
ريال. چاپ اول /  ٦٥٠٠٠). زي(شـــوم يبيص. ج
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٨٦٥-٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  هامجموعه - ١٤قرن  - يطنز فارس
  ١٣٢٠ - يگوناگون فارس يهانوشته

  
  روزها: مجموعه خاطرات. گذر از ٧٣٧

ــاقل ــپ ار؛يناز يرض ــتار: س ج: ، كراريناز دهيويراس
ريال.  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٣٠٠. نييفرآ

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦١٣-٤٢-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  خاطرات -    - ١٣٢٨ ،يرضاقل ار،يناز

  ١٤قرن  يفارس ينثر ادب
  

  كه سبز شد... ي. قلب٧٣٨
ض مطلق؛يالهه نظر صويرگر: مر ر، پورحمت هيت

). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢٤تهران: ســـبزان. 
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٧-٣٩٩-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -) اتي(ادب ييگرانهيكم
  

  . معجزه بر باد رفته٧٣٩
ص.  ٤٤آباد: قلم اعظم. ، خرميمحمد عبدشـــاه

 ١٠٠٠پ اول / ريال. چا ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٢٩-٠٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يادب يهاقطعه
  

  ستمي. من الف ن٧٤٠
ــل، تهران: اطاق آب ــالس  يص. رقع ٤٢. يآوا س

  نسخه. ٤٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٩٠-٣٣-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - ينثر فارس

  ييكايداستان آمر
  

  تازه يزندگ كي: ينگوي. ارنست هم٧٤١
، هانيمترجم: خجســـته ك ســـون؛ي. هاچمزاميج

شوم يص. رقع ٤٨٨. ريتهران: نف  ٤٦٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٥٣-٤-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Ernest Hemingway: a new life   

  موضوع(ها):
  م. ١٩٦١ - ١٨٩٩ارنست،  ،ينگوي. هم١
نو٢ ـــنــدگــاني.  مر س  - ٢٠قرن  - ييكــايآ

  سرگذشتنامه
  

  "آالسكا"بزرگ  ي. تنها٧٤٢
نا؛ مترجم: آفاق زرگر نيســـتيكر ، تهران: انيها

).  زي(شـــوم يص. رقع ٥٥٨. سيتند يكتابســـرا
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٣٤٠-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
مه٧٤٣ ل ك برا يها.   يهاآدم يبزرگ 

  كوچك
ـــم س؛يكرت يليميج  ؛يكمــال رايمترجم: س

ــم ــتار: س ــاداتهيويراس ــمحمودزاده س  ؛ينيحس
صويرگر: لورا كورنل، تهران: كتاب ن  ٢٨. انستيت

ريال. چاپ اول /  ٣٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت
  نسخه. ١٢٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٨-٠١٨-١  شابك:
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  موضوع(ها):
  داستان - ي. راه و رسم زندگ١
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٢
  

عد٧٤٤ قات  ي. نفر ب كه در بهشــت مال
  ديكنيم
س چيم  ؛يلنگروديشاهر نايمبدهيآلبوم؛ مترجم: 

ستار: فر صدق، جام بايويرا شنفكر، تهران: م .  يرو
ريال. چاپ  ٢٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٠٠

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٥٠٦٩-٥-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The next person you meet in Heaven 
سال با مترجمان  نييادداشت: كتاب حاضر در هم 

  گرفته است.. پايو ناشران مختلف ف
  موضوع(ها):

  م.٢١قرن  - ييكايآمر يهاداستان
  

شته٧٤٥ ش يها. نو ستان : ريتحرنيما دا
  كوتاه

 ٤٥٤. وبانيتام هنكس، ســلمان ثابت، ســبزوار: 
ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٤٩-٢٤-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Uncommon type: some stories   
  موضوع(ها):

  م.٢١قرن  - ييكايكوتاه آمر يهاداستان
  يسيشعر انگل

  
٧٤٦ .How distant  چه دور: مجموعه =

  يسياشعار انگل
ـــيميعظ يعل ـــ دي: نورازي، ش ص.  ١٢٠. رازيش

چاپ اول /  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم ييپالتو يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٨٤٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

ترجمه شــده به  -٢١قرن  - يســي. شــعر انگل١
  يفارس

ــ٢ ــعر فارس ــده از  - ١٤قرن  - ي. ش ترجمه ش
  يسيانگل

  يسيانگل شنامهينما
  

در  يتراژد يخلق فضــا يهاوهي. شــ٧٤٧
  ريشكسپ اميليآثار و
 ١١٤پور، لطف اله.  كي، كرج: بپوركياهللا بلطف

ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠١١٤-٠  شابك:
  موضوع(ها):

ـــكســـپ١  -م.  ١٦١٦ - ١٥٦٤ ام،يليو ر،ي. ش
  هايتراژد

سپ. ٢ نقد و  -م.  ١٦١٦ - ١٥٦٤ ام،يليو ر،يشك
  ريتفس

  و نقد خيتار - ي. تراژد٣
  يسيداستان انگل

  
  . پر٧٤٨

ـــارلوت نتيماتســـن؛ مترجم: م يمرش نا؛  م دا
، تهران: آســمان يطهور يدمجتبيويراســتار: ســ

ريال.  ٢٦٠٠٠٠(ســـلفون).  يص. رقع ٢٨٨علم. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٤٩-٥٨-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The feather 
يادداشت: كتاب حاضر توسط مترجمان و ناشران  

  مختلف منتشر شده است.. يهامتفاوت در سال
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  

ــران دل٧٤٩ فاوت:  ر،ي. پس ــور و مت جس
شــگفت  ياز پســران يقيحق يهاداســتان

نگ و خو زيانگ بدون ج را  ايدن يزيركه 
  دادند رييتغ

ـــان نايبن بروك؛ مترجم: م تار:  ؛يرمض ـــ ويراس
ص.  ١٩٤. شي، تهران: نسل نواندييطال وشيپر
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٧٩٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٩٩٤-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Stories for boys who dare to be different: 
true tales of amazing boys... 
 يهاداستان"يادداشت: كتاب حاضر با عنوان  

ومه معص يبا ترجمه "پروازپسران بلند يخوب برا
در سال  كالگر توسط انتشارات فرهنگ نشر نو

  كرده است.. افتيدر پافي ١٣٩٧
  موضوع(ها):

  هامجموعه - يسيكوتاه انگل يها. داستان١
  داستان -. پسران ٢
  يشناسروان -. پسران ٣
  

  يكرد شيكه رها ي. دختر٧٥٠
ويراســتار: فاطمه  ؛يمســعود هاشــم ز،يجوجو مو

ست: زهره طاهر ميمر ،يشاد سپار؛ گرافي ، يراه
سو.  شوم يص. رقع ٤٤٠تهران: آ  ٦٠٠٠٠٠). زي(

  ريال. چاپ اول.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٥٥-٢٧-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The girl you left behind   
  موضوع(ها):

  م.٢١قرن  - يسيانگل يهاداستان
  

  )تي. دلباخته (حس و حساس٧٥١
ست نيج ست فر؛يمترجم: عباس كرم ن؛ياو ار: ويرا
سمان علم. يطهور يدمجتبيس ص.  ٤٣٢، قم: آ
ـــلفون).  يرقع چاپ اول /  ٣٨٠٠٠٠(س يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٤٩-٥٩-٠  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  عنوان به التين:

Sense and sensibility 
مختلف  نياونع تحر تاضح ابتيادداشت: ك 

توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده 
  است..

  موضوع(ها):
  م.١٨قرن  - يسيانگل يهاداستان

  
  ثروت اي. عشق ٧٥٢

 ؛يرمحمديمترجم: شــراره شــ ؛يمينياك نايروئ
ــتار: پرو ــفدليقو نيويراس اردهال.  ري، تهران: س

شوم يص. رقع ٤٢ ريال. چاپ اول  ٥٠٠٠٠). زي(
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  نسخه. ٢٢٠/ 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٣-٦٤١-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Love or money? 
 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  متفاوت منتشر شده است.. نيناشران و مترجم
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  

  داستان كي. فقط ٧٥٣
ـــه نيجول ، تهران: يســـم ليبارنز؛ مترجم: س

ـــر نو.  نگ نش ).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٨٨فره
  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٠-٠٧٠-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The only story   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان

  
  كه او رفت ي. وقت٧٥٤

، تهران: خزه. يشاهمراد يجوئل؛ مترجم: عل زايل
ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٥٢

  نسخه. ٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٨٤٥-٠-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  يآلمان شنامهينما

  
  بخش دوم ،ي. فاوست: تراژد٧٥٥

گوتــه؛ مترجم: محمود  فونولفگــانــگوهــاني
شوم يص. رقع ٣١٢. لوفري، تهران: نيحداد ). زي(

  نسخه. ٧٧٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٤٨-٧٥٨-٣  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  عنوان به التين:

Faust: der Tragodie erster Teil   
  موضوع(ها):

  م.١٨قرن  - يآلمان شنامهينما

  يداستان آلمان
  

  يعموم يني. درسنامه كارآفر٧٥٦
ندر ر،يم يعل ـــك مد اس هاد يعل ،يمح ، يفر

). زي(شـــوم يريص. وز ٣٨٢. ســـندهيتهران: نو
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٤٨-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  ينيكارآفر
  يژرمن يزبانها ريسا اتيادب

  
  رتاوني. ب٧٥٧
، ييپوررضــــا نيديبكمن؛ مترجم: آ كيفردر

ــبزوار:  ــوم يص. رقع ٤٣٢. وبانيس ). چاپ زي(ش
  نسخه. ١٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٤٩-٣٨-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Bjornstad 
نوان با ع يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل 

"Beartown: a novel" ترجمه شده  يبه فارس
  است..

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - يسوئد يهاداستان

  
  زنبورها خچهي. تار٧٥٨

ــتار: مهد ايما  يلونده؛ مترجم: پگاه منفرد؛ ويراس
ـــجود قدميس ندم ص.  ٤٣٨. شي، تهران: مهرا

شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٩٥-٥٠-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  به التين:عنوان 

Bienes historie 
نوان با ع يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل 

"The history of bees" برگردانده  يبه فارس
  شده است..

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - ينروژ يهاداستان

  
  يسوف ياي. دن٧٥٩

، سبزوار: لويمهد يگوردر؛ مترجم: مهد نيوستي

شوم يص. رقع ٤٩٨. وباني يال. ر ٣٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٤٩-٣٣-٤  شابك:
  يزبان اصلي: نروژ

  عنوان به التين:
Sophies veden: roman om filosoliens 
historie 
 متفاوت توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  ست..ا دهيمتفاوت به چاپ رس نيو مترجم نيناشر
  موضوع(ها):

  داستان - خيتار -. فلسفه ١
  م.٢٠قرن  - ينروژ يهاداستان. ٢
  

  به نام اوه ي. مرد٧٦٠
مدجواد نعمت كيفردر ، قم: يبكمن؛ مترجم: مح

ريال.  ٤٥٠٠٠٠(سلفون).  يص. رقع ٣٥٢. تايوشي
  نسخه. ٣٠٠٠چاپ اول / 

  يزبان اصلي: سوئد
  عنوان به التين:

A man called Ove: a novel 
يادداشت: كتاب حاضر قبال توسط مترجمان  

  و ناشران متفاوت منتشر شده است..مختلف 
  موضوع(ها):

  م.٢١قرن  - يسوئد يهاداستان
  يداستان فرانسو

  
سفر ني. از زم٧٦١ ستق يتا ماه:    در ميم

  قهيدق ٢٠ساعت و  ٩٧
ت ب نجــا مترجم: محمــد  هران: يژول ورن؛  ت  ،

گان،يآفر گال يص. رقع ٢٥٢ققنوس.  ن ).  نگوري(
  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٩١-٠٤٥-٤  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

De la terre a la lune 
بار با عنوان  نييادداشت: كتاب حاضر نخست 

ر د يتوسط فروغ "به كره ماه نيمسافرت از زم"
  منتشر شده است.. ١٣٦٩سال 

  موضوع(ها):
  م.١٩قرن  -فرانسه  يهاداستان

  
  گانهي. ب٧٦٢

ـــياحمد، قم: آلبر كامو؛ مترجم: جالل آل .  تايوش
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ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٤٤
  نسخه. ٣٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٩٨٤-٣-٤  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

I'etranger 
يادداشت: كتاب حاضر توسط مترجمان و ناشران  

مختلف ترجمه و منتشر شده  يهامتفاوت در سال
  است..

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  -فرانسه  يهاداستان

  
  و محاكمه گانهي. ب٧٦٣

، تهران: متن يآلبر كامو؛ مترجم: فرهاد اســكندر
ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٦٤. گريد

  نسخه. ١٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٩٩-٠٥-٧  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -فرانسه  يهاداستان
  ينامه فرانسو

  
) ١٩٤٦ - ١٩٥٧ها (نامه "تعهد؟". ٧٦٤

ستندات د شتيهمراه با  گريو م  يهااددا
  شماما مونيس

: شماما؛ مترجم مونيس ناوه،يو شليآلبر كامو، م
ــارا ســم ــيعيس  يص. رقع ٢٠٨. اني، تهران: آش

  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٢٩٣-٣٧-٩  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

S'engager?: correspondance   
  موضوع(ها):

  هانامه -م.  ١٩١٣ - ١٩٦٠. كامو، آلبر، ١
 يهادگاهيد -م.  ١٩١٣ - ١٩٦٠. كامو، آلبر، ٢
  يو اجتماع ياسيس
  هانامه -م.  - ١٩٢٧ شل،يم ناوه،ي. و٣
ـــل،يم ناوه،ي. و٤  يهادگاهيد -م.  - ١٩٢٧ ش
  يو اجتماع ياسيس
س٥ ستي.  سه  - اتيو ادب ا ن قر - خيتار -فران

  م.٢٠
  هانامه - ٢٠قرن  - يفرانسو سندگاني. نو٦

ــنامهي. نما٧ ــانينوش ــو س  - ٢٠قرن  - يفرانس
  هانامه

  ييايداستان اسپان
  

  پدرساالر زيي. پا٧٦٥
، روزبختيمترجم: محمد ف اماركز؛يگارســ ليگابر

مغــان.  هران: ار قع ٣٢٦ت ـــوم يص. ر ).  زي(ش
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٧٤-٧٦-٨  شابك:
  ييايزبان اصلي: اسپان
  عنوان به التين:

El otono del patriarca 
مختلف توسط  يكتاب در سالها نييادداشت: ا 

  ت..اس دهيمختلف به چاپ رس نيمترجمان و ناشر
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييايكلمب يهاداستان
  يشرق يهند و اروپا يزبانها اتيادب

  
  ي. پنجره روس٧٦٦

گان ول ن: ، تهرايميابراه تايمترجم: ب چ؛يكيدرا
شوم يص. رقع ٤٢٤كتاب كوچه.   ٤٧٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩١٧٢٦-٥-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Ruski prozor 
ت تح يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل 

-The Russian window: a novel"عنوان 
Omnibus" يبه فارس جريا. مبه ترجمه رندل 

  برگردانده شده است..
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يصرب يهاداستان
  

  . قمارباز٧٦٧
ستا چيلوويخائيفئودورم سكيدا الل مترجم: ج ؛يو

 يص. رقع ٢٢٣احمــد، قم: آســـمــان علم. آل
چاپ اول /  ٢٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٤٩-٦٥-١  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Le joueur 

يادداشت: كتاب حاضر از متن فرانسه با عنوان  
"Le joueur" برگردانده شده  يبه فارس

مختلف توسط  ياست.؛كتاب حاضر در سالها
  مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است.؛.

  موضوع(ها):
  م.١٩قرن  - يروس يهاداستان

  
پوســت٧٦٨ كاله  ف يبرا ي.   ميفي قير

  نيراخل چيمونوويس
 ژنيمترجم: ب چ؛ينوويوا چيويكــااليرنيميوالد

ـــتر لث. ياش ثا ـــر    يص. رقع ١٦٦، تهران: نش
چاپ اول /  ١٨٥٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١١٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٥-٢٦٢-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
ت تح يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل

برگردانده شده  يبه فارس "The fur hat"عنوان 
  است..

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يروس يهاداستان

  
له از  راثي. م٧٦٩ قا هارم داران گوگول: چ

  هيروس اتيتوماس مان درباره ادب
ــع ــوان ديمترجم: س ص.  ١١٢، تهران: آگاه. يرض

شوم يرقع  ٥٥٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٦-٤٠٥-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

ستو١  ١٨٢٨ - ١٩١٠ چ،يويكاالينفييل ،ي. تول
  رينقد و تفس -
 - ١٨٨١ چ،يلوويخائيفئودورم ،يوســكيداســتا .٢

  رينقد و تفس - ١٨٢١
پاولوو٣ م.  ١٩٠٤ - ١٨٦٠ چ،ي. چخوف، آنتوان 
  رينقد و تفس -
  و نقد خيتار - ١٩قرن  - يروس اتي. ادب٤
  و نقد خيتار - ٢٠قرن  - يروس اتي. ادب٥
  

  چري. و٧٧٠
ــك يآندژ ــاپكووس ــيام ،يس  ـ يخداكرم نيرحس

 يص ـــ رقع ٣٨٤ـــ  سيتند يتهران: كتابسرا
ــ زي(شوم ــ چاپ اول  /  ٣٨٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ

  نسخه. 
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  .٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٣٤٦-٦جلد چهارم: شابك: 
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يلهستان يهاداستان
 يام(ح ييايـ آس ييقايآفر يزبانها اتيادب

  )يو سام
  

آتش  نياز ا واريبر د اميشـــاني. پر٧٧١
  ستين

ت قع ١٠٢. ومــهي، كرج: گيحمزه كو  يص. ر
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٠١٧-٣-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - رانيا - ي. شعر عرب١
شعر عرب٢ شده  - ١٤قرن  - رانيا - ي.  ترجمه 

  يبه فارس
  

سات علم٧٧٢ شر  هي. درا  -العدد الرابع ع
  ه. ١٤٤٠ ريصفر الخ

قم: دار  ،نيالعابدنيدار ز ســـندگانياز نو يجمع
لعــابــد نيز ـــوم يريص. وز ٣٤٤. نيا ). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٨١-٧٣-٣  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  م٢٠قرن  - يعرب يها. مقاله١
  هاها و خطابهمقاله - عهي. اصول فقه ش٢
  هاها و خطابهمقاله - ي. فقه جعفر٣

 ييايبريس ،يياورال ـ آلتا يزبانها اتيادب
  و ... ميقد

  
  شودي. جهان چون خواب آب م٧٧٣

سن نواده وا؛ييعل اليل سو ضمترجم:  : ، تهرانير
ــــهيانــد نيمب ).  نگوري(گــال يص. رقع ٢٠٨. ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٣٩-٢٨٥-٥  شابك:

  يزبان اصلي: ترك
  موضوع(ها):

 - ٢١قرن  - يشورو جانيآذربا - ي. شعر ترك١
  يترجمه شده به فارس

ــ٢ ــعر فارس ــده از  - ١٤قرن  - ي. ش ترجمه ش
  يجانيآذربا يترك
  

  خيدر دل تار يي. رازها٧٧٤
ص.  ٢١٢، لنگرود: ســـمرقند. يمنصـــور روزيف

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٧٧٥-٨٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
سماع١  ٩٣٠ - ٨٩٢ ران،ياشاه اول،يصفولي. ا

  رينقد و تفس - وانيق. .د
و  خيتار -ق. ١٠قرن  - رانيا - ي. شـــعر ترك٢

  نقد
  

  . ملت عشق: چهل قاعده عشق٧٧٥
 ، مشهد: آرمانيممبن مهيشفق؛ مترجم: فه فيال

ريال.  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٥٠٠خرد. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٨٤-٥٤-٧  شابك:
  يسيانگل زبان اصلي:

  عنوان به التين:
The forty rules of love   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - هيترك - يترك يهاداستان

 يو زبانها يو تبت ينيچ يزبانها اتيادب
  ايآس يجنوبشرق

  
  . به آواز باد گوش بسپار٧٧٦

 ؛يمترجم: الهــام افســـر ؛يموراكــام يهــاروك
ست: زهره طاهر سو. يگرافي ص.  ١٤٢، تهران: آ

  ريال. چاپ اول. ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٥٥-٢٩-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

    م.٢٠قرن  - يژاپن يهاداستان
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و  خيتار
  ايجغراف

  جهان يعموم خيتار
 

سالم يهاجنبش ندهي. آ٧٧٧ در جهان  يا
ــالم بعد  انيگراعرب: علل افول قدرت اس

  يعرب يهااز انقالب
 وشيدار ،يمراد ديمترجم: وح ؛يعزباو يســـري

سيشيدرو شگاه امام ح  ٤١٨(ع).  ني، تهران: دان
ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٢٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٥٧-٢  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  م٢١قرن  - خيتار -(مصر)  ني. اخوان المسلم١
ــالم يها. جنبش٢ ــورها - ياس  - يعرب يكش
  م.٢١قرن  - خيتار
سالم يها. جنبش٣ شورها - يا سالم يك  - يا
  م. ٢١قرن  - خيتار
  هاها و خطابهمقاله -م.  ٢٠١٠ ،ي. بهار عرب٤
 - يعرب يكشـــورها - ياســـالم ييادگراي. بن٥
  ٢١قرن  - خيتار
  

  يفرهنگ و تمدن اسالم خ،ي. تار٧٧٨
صابر صغر   يريص. وز ٨٨. سندهي، اراك: نويا

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٤٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. تمدن اسالم١
  ي. فرهنگ اسالم٢
  اسالم ريتاث -. تمدن غرب ٣
  اسالم ريتاث - يراني. تمدن ا٤
  

  ديزي لي. ماذا فعلت خ٧٧٩
باقگردآورنده: عادل  ٣٥. اتيكاظم عبداهللا، قم: 

  نسخه. ٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يص. رقع
  ٩٧٨-٦٠٠-٢١٣-٣٢٩-٨  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  ق. ٦٤ - ٢٥ ،ياموفهيخل ه،يمعاودبنيزي. ١
  ق.٦١. واقعه كربال، ٢
  خيتار - اني. امو٣
  خيتار -. اسالم ٤
  

  خيبه تار ي. نگاه٧٨٠
س شهد: خاتم. يسبحان نيح  يص. رقع ١٩٢، م

چاپ اول /  ١٩٧٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
 نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٩١-٥٣-٩  شابك:

  هااحتنامهيس ،يعموم يايجغراف
  

شب٧٨١ ر د دهيچيپ يهاسامانه يسازهي. 
GIS ياركينيالنگلوا؛ مترجم: ابوالقاسم صادق سيپاتر، 

خواجه  يبرزگر، تهران: دانشـــگاه صـــنعت ميمر
ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٣٢٠. يطو ).  زي(

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٩-١٧-٩  شابك:

  عنوان به التين:
Simulation of complex systems in GIS 
theory and applications   

  موضوع(ها):
  يياياطالعات جغراف يهاستمي. س١
  يسازهيشب - اي. جغراف٢
  

كاربرد تحل٧٨٢ كه  لي.  ــب در  GISش
(همراه لوح  يشهر يزيرو برنامه ايجغراف

  فشرده)
 ت؛يبازرگان، هارون هدا يمهد ،يينايمســعود م

س ستار:  ضايويرا س در شگاه زادهنيح شهد: دان ، م
ــ ــهد.  يفردوس ــوم يريص. وز ٢٧٢مش ).  زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٦-٣٨٠-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يياياطالعات جغراف يهاستمي. س١
  يزيرطرح و برنامه - ي. شهرساز٢
  يپردازداده - اي. جغراف٣

 ،يعموم يهاسرگذشتنامه
  يرسم ميو عال هانشان،يشناسنسب

  
  آورد. ره٧٨٣

 يفيتال يـ تهران: آموزش نيچكورهيمحمد ناصر
ـ  ـ رقع ٦٤ارشدان  ـ زي(شوم يص   (١٥٠٠٠٠ 

  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ اول  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٣٣-٥جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  خاطرات - - ١٣٦٢محمد،  ن،يچكورهيناصر

  
  ادهايو  هاهي. سا٧٨٤

هران: ، تاينياقتصاد هيويراستار: سا ؛يكاوه كاظم
 ١٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يص. رقع ١٣٦نظر. 

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٥٢-٢٦٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  هاعكس - رانيا - ري. مشاه١
  عكسها - رانيا -. هنرمندان ٢

  ونانيباستان  خيتار
  

  و روم وناني: ميتمدن قد. ٧٨٥
ما دن تل ينو دوكوالنژ؛ مترجم: نصـــراهللا فوســـ
ـــف : دار، تهرانجربزه مياهتمام: عبدالكربه ؛يفلس
ــاط  ٩٠٠٠٠٠). نگوري(گال يريص. وز ٥١٨. رياس

  نسخه. ٤٤٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٣١-٤٢٥-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  يباستان ي. شهر و شهرستانها١
  و حكومت استيس - وناني. ٢
  و حكومت استيس -. روم ٣

  ايتانيبر
  

ــور ملكه ال المعارفرهي. دا٧٨٦  زابتيمص
  يدوم و خاندان سلطنت

ـــوزان كند ـــتوارت راس؛ مترجم: الهام  ،يس اس
 يص. رحل ٣٢٠. اني، تهران: ســازادهيشــوشــتر

گال چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠٠). نگوري( يال.   ١٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٦٩-٥٧-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Queen elizabeth II and the royal family 
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  موضوع(ها):

  م. - ١٩٢٦ ر،يكب يايتانيدوم، ملكه بر زابتي. ال١
  (خاندان) ندزوري. و٢
  خيتار -انگلستان  - ي. پادشاه٣
  خيتار - انيشاهان و فرمانروا -. انگلستان ٤
  خيتار -. انگلستان ٥

  فرانسه و موناكو
  

  . ژوزف فوشه٧٨٧
شتفان سوا ، تهران: يمترجم: مرجان صادق ك؛يا

 ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٢٨. گريمتن د
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٩٩-٠٨-٨  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  عنوان به التين:
Fouch'e: el genio tenebroso   

  موضوع(ها):
  م.١٨٣٠ - ١٧٥٩فوشه، ژوزف، 

  ايالتيو مناطق همجوار ا ايتاليا رهيشبه جز
  

  زاديباستان به زبان آدم اني. روم٧٨٨
ص.  ٤٨٨. رمنـدي، تهران: هزادهينـدا صـــفرعل

 ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٠٨-٣٩٧-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  خيتار -روم 

  يشورو هيروس ،يشرق ياروپا
  

٧٨٩. Annexation of crimea to 
Russian federation in the light of international law شايعل ص.  ١١٢. شاني، تهران: برترانديغفار پا

چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٣٧-١  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  مهيكر - نياوكرا - يطلبيي. جدا١
  )المللني. الحاق (حقوق ب٢

ـــ -) ني(اوكرا مــهي. كر٣  هيــالحــاق بــه روس
  )وني(فدراس

  )ني(اوكرا مهي. كر٤
 - - ٢٠١٤ - خيتــار -) ني(اوكرا مــهي. كر٥

  هيدخالت روس
  نيچ خيتار

  
  نيو فرهنگ چ خي. درباره تار٧٩٠

ــول لوفرين ــتار: هاله اژدرنژاد،  ؛ياص  وبعقيويراس
 يص. رقع ١٥٢ســـبالن.  ني: نگلي، اردبيواثق

چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣١-١٥٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ني. چ١
  خيتار - ني. چ٢
  تمدن - ني. چ٣

  ق.م٢٤٩ - ٢٢٦ ان،ياشكان
  

شكان٧٩١ ساز اني. برآمدن ا دولت  يو باز
  يمل ريفراگ

 يص. رقع ١٠٠هوشنگ طالع، لنگرود: سمرقند. 
چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٧٧٥-٨٨-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  م.٢٢٦ -ق.م. ٢٤٩ ان،ياشكان - خيتار - رانيا

  ق.م٦٥١ - ٢٢٦ ان،يساسان
  

  تا تنگ چوگان ني: از مدااني. ساسان٧٩٢
شباف شاد فر  ؛يمترجم: رعنا خزاع ؛يشميابرفر

ــتار: زهرا كنعان ــمي، تهران: آواژه ابريويراس . يش
شت ٧٢ ريال. چاپ  ٤٥٠٠٠٠). نگوري(گال يص. خ

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٧٦-٧٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  م.٦٥١ - ٢٢٦ ان،يساسان - خيتار - راني. ا١
  از اسالم شيپ - يخيآثار تار - راني. ا٢

  انيپس از اسالم تا غزنو رانيا خيتار
  

  الكتب. منتخب٧٩٣
صادقيس س ؛يمهدو دمحمد ستار:  ضايويرا  در

ص ـ  ١٢٤ـــ  شهياند عاديآرا ـــ تهران: مفرمان
ريال  ـــ چاپ اول  /  ١٢٠٠٠٠) ـــ زي(شوم يرقع

  نسخه.  ٢٠٠٠
  .٩٧٨-٦٢٢-٦٢٥٢-٤٧-٨جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
ـــالم،  - خيتــار - راني. ا١ ق. ١٢پس از اس

  نقد شده يهاكتاب
  ق.١٢پس از اسالم،  - خيتار - راني. ا٢

  ١١٤٨ - ١٢١٨ ان،يافشار
  

تار٧٩٤ كام و امرا خي.  ــ يح : يكاووس
  ...نابيگروگ، نوجان، م ك،يريجاسك، س

ــ ــفراغ نيحس ص.  ٥٢٠. ريدل، تهران: دار التفس
چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣٥-٦٠٠-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  انيشاهان و فرمانروا -. كرمان ١
  (خاندان) كاووسي. ٢

  ١١٩٣ - ١٣٤٤ ان،يقاجار
  

س ياجتماع خي. تار٧٩٥ سيو   در رانيا يا
 تا خيمعاصر: از آغاز سلطنت قاجار يدوره

  شاهيسرانجام فتحعل
 يص. خشــت ٧٩٤، تهران: ارس. يســينف ديســع

چاپ اول /  ٩٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١١٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٦٣٠-٥٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.١٣٤٤ - ١١٩٣ ان،يقاجار - خيتار - رانيا. ١
ق. ١٣٤٤ - ١١٩٣ ان،يقاجار - خيتار - راني. ا٢
  ياوضاع اجتماع -
  ق.١٣قرن  - ياوضاع اجتماع - راني. ا٣

  ١٣٠٤ - ١٣٥٧ ،يپهلو
  

لت شــر٧٩٦ نقش دو م في.  ما در  يا
  يبا انقالب اسالم ييارويرو

ند مدان: روز ا نه، ه كاظم زنگ مد  ٣٨٨. شيمح
ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
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  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٨-٠١٩-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٥٧ - ١٣٢٠ ،يپهلو - خيتار - راني. ا١
  ١٣٧٨ - ١٢٨٩جعفر،  ،يامامفي. شر٢
  ١٣٥٧ ،يانقالب اسالم - خيتار - راني. ا٣
  ١٣٥٧ - ١٣٢٠ -و حكومت  استيس - راني. ا٤

  ١٣٥٨ - ران،يا ياسالم يجمهور
  

 ي. آستان قدس در كالم امام و رهبر٧٩٧
 آستان قدس يبه انضمام نقشه راه فرهنگ

  )١٤٠١ - ١٣٩٧(افق پنج ساله  يرضو
، مشـهد: به نشـر وابسـته به يمحمدرضـا طاهر

ضو ستان قدس ر شوم يص. رقع ١٥٢. يآ ). زي(
  نسخه. ١٠٥٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١١٤٣-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ي. آستان قدس رضو١
 انگــذاريــاهللا، رهبر انقالب و بنروح ،ينيخم. ٢

ـــالم يجمهور  - ١٣٦٨ -١٢٧٩ ران،يا ياس
  يآستان قدس رضو درباره دگاهيد
  ران،يا ياسالم يرهبر جمهور ،يعل ،يا. خامنه٣

  يدرباره آستان قدس رضو دگاهيد - ١٣١٨
  

ــاز يداري. از ب٧٩٨  هي: نظريتا تمدن س
ــالم يداريب نه ياس خام مام   يااز منظر ا

  (مدظله)
 ؛يتيوال اكبريزيرنظر: عل زاده؛ياكبر محمــدعل

هد تار: م ـــ بداهللا مببزرگ يويراس ، ينيزاده، ع
ـــ مام حس گاه ا ص.  ٥٢٢(ع).  نيتهران: دانشـــ

گال يريوز چاپ اول /  ٤٧٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٧٢-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ران،يا ياسالم يرهبر جمهور ،يعل ،يا. خامنه١
  در اسالم يطلبدرباره اصالح دگاهيد - ١٣١٨

  يفكر اتيح ديتجد -. اسالم ٢
  

 ياز زندگ يتي. پله پله تا شهادت: روا٧٩٩
  صنعتكار نيحس ديسردار شه

 يص. خشت ٥٨اهللا صنعتكار، كاشان: مرسل. روح
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٢-٥٠٩-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٦٥ - ١٣٣٧ ن،ي. صنعتكار، حس١
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  سرگذشتنامه - دانيشه
  سرگذشتنامه -كاشان  - رانيا - داني. شه٣
  

 يبه زندگ يستاره: نگاه ي. تا روشنا٨٠٠
ــخصــ ــجو و طلبه تيو ش ــه يدانش  ديش

  انيهاد لياسماع
هاد باد يهاد ان،يكورش  ، ياحمد هيمهد ،يق

باد: پخرم ).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٤٢. ثاريا اميآ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٧٥-٢٤-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٣٦٦ - ١٣٤٥ ل،ياسماع ان،ي. هاد١
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  سرگذشتنامه - دانيشه
  خاطرات -بازماندگان  - داني. شه٣
  

س٨٠١ كوتاه از  ييهاتي: رواني. ح مثل ح
 نيحاج حس ديشه يسردار روحان يزندگان

  صنعتكار
ــدروح ــنعتكار، ص ــ قهياهللا ص ــان: اريهوش ، كاش

ــل.  ــت ١٥٨مرس ــوم يص. خش  ١٠٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٢-٥٠٧-٩  شابك:
  موضوع(ها):

جنــگ ا١ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 
  سرگذشتنامه - دانيشه
  سرگذشتنامه -كاشان  - رانيا - داني. شه٢
  

ش٨٠٢ سرخ: بر صدك  سخنان  ي. قا از 
 يالعظماهللاتي(ره) و آ ينيحضرت امام خم

نه خام مام  فاع  رامونيپ ياا هدا و د ــ ش
  مقدس

ابن  يعل ١٧گردآورنده: رضـــا دانا، قم: لشـــكر 
).  زي(شــوم يص. جانماز ١١١). ري(ســام طالبياب

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٥٢-٠٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
 انگــذاريــاهللا، رهبر انقالب و بنروح ،يني. خم١

ـــالم يجمهور  - ١٣٦٨ -١٢٧٩ ران،يا ياس
  كلمات قصار

  ران،يا ياسالم يرهبر جمهور ،يعل ،يا. خامنه٢
١٣١٨-  

  كلمات قصار - رانيا - داني. شه٣
  

  سوخته يهاتي. كبر٨٠٣
سو ثميدميس سع ان؛يمو ستار:  ، يمانيسل ديويرا

ســرخ وابســته به ســپاه انصــار  يتهران: الله ها
س شوم يريص. وز ١٥٦(ع) همدان. نيالح ).  زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٧٠٦-١-٤  شابك:

  موضوع(ها):
 دانيشه - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و عراق،  رانيجنگ ا

  خاطرات -
  

  فيمزار شر ي. گمشده٨٠٤
ـــع ص.  ٤٨٠عاكف، مشـــهد: ملك اعظم.  ديس

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦١٢٣-٢١-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٧٧ - ١٣٤٠محمدناصر،  ،ي. ناصر١
دوستان  - ١٣٧٧-١٣٤٠محمدناصر،  ،ي. ناصر٢

  خاطرات - انيو آشنا
سالم يجمهور - خيتار - راني. ا٣  - ١٣٥٨ ،يا

  ١٣٧٧در افغانستان، اشغال سفارت 
  

  ٢٣. مهتاب ٨٠٥
 اريويراســتار: خدا ؛ياراحمدي نيگردآورنده: حســ

 يص. رقع ٢٣٢. ثــاريا اميــآبــاد: پ، خرميآزاد
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٧٥-٢٣-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٦٣ - ١٣٤٣رضا،  ،ياراحمدي. ١
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  سرگذشتنامه - دانيشه
جنــگ ا٣ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  خاطرات - دانيشه
  تهران خيتار

  
شم٨٠٦ شكوه هنر و راني. از طهران تا   :

 :Tehranاول =  يقاجار و پهلو يمعمار
past & present ...  
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ـــايحم  مقدم؛يعبدالله يكبر طلب،ينوروز درض
كلود  ،يدانــا غرو ،يفرضـــ ويآريمترجم: عل

ران: ، تهيسادات اشكورويراستار: كاظم ؛يكرباس
). چاپ اول / نگوري(گال يص. خشت ٢٦٦. يساولي

  نسخه. ٢٥٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٦-٤٠١-٣  شابك:

  موضوع(ها):
مار١ قرن  - خيتار -تهران  - رانيا - ي. مع

  ١٤ -ق. ١٣
  انيقاجار ي. معمار٢
  مصور - يخيآثار تار -. تهران ٣

  كمره خيتار
  

ــاحب٨٠٧ ــبان وركان . نخبگان و ص منص
  (شهرستان محالت)

ص.  ٣٢٨: پرپروك. ني، خميعيســـم زالـهيعز
چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٦٢-٢٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  سرگذشتنامه -محالت  - رانيا - ريمشاه

  سركانيتو خيتار
  

  نهاوند: از پشتكوه تا انيگ خي. تار٨٠٨
سلگ ؛يانيك اكبريعل ستار: محمد  هاوند: ، نيويرا

ــهر ما.  ــوم يريص. وز ٢٧٢ش  ٣٠٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٢٩٠-٨٢-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  انيگ
  عمان يايو در فارسجيخل خيتار

  
سي. ٨٠٩ ستحوالت  س پ فارسجيخل يا

  رانيا ياز انقالب اسالم
ــ يمهد ــاني، تهران: برترانديديخورش  ١٩٦. ش

ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٤٢-٥  شابك:
  موضوع(ها):

ستيس -فارس، منطقه  جي. خل١  -و حكومت  ا
  م١٤قرن 

 ياسيس يهاجنبه -صنعت و تجارت  -. نفت ٢
  ١٤قرن  - خيتار -
  ١٣٥٧ ،يانقالب اسالم - خيتار - راني. ا٣
  ١٣٥٧ -و حكومت  استيس - راني. ا٤
  يكياستراتژ يهاجنبه -فارس، منطقه  جي. خل٥
  

س٨١٠ سي. تحوالت  صاد يا  جيخل يو اقت
  يفارس در دوران پهلو

صر قهرمان  ١٧٨. شاني، تهران: برتراندجنگلوينا
ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣٨-٤٣-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٣٢٠ - ١٣٠٤ ،يپهلو - خيتار - راني. ا١
  رانيا - يروابط خارج -فارس، منطقه  جي. خل٢
  ١٣قرن  -و حكومت  استيس - راني. ا٣
  ١٣٥٧ - ١٣٠٤ ،يپهلو - خيتار - راني. ا٤
  يكياستراتژ يهاجنبه -فارس، منطقه  جي. خل٥
  ياوضاع اقتصاد -فارس، منطقه  جي. خل٦

  قوم كرد خيتار
  

ست اردو٨١١ شك شنيآهن ي.  از  ي: گزار
نگ  هدام ه باد و ان ها به م ــمكو  له س حم

  )يشمس ١٣٠٠(مهر  يچهاردهم ژاندارمر
 ١٧٨كتاب ما.  رازهيخسروزاده، تهران: ش روانيس

ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ٥٥٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥١٤-٧٥-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ق.١٣قرن  - خيتار - رانيا -. كردان ١
  ١٣٠٩ آغا،لياسماع تقو،يمي. س٢
ق. ١٣٤٤ - ١١٩٣ ان،يقاجار - خيتار - راني. ا٣
  هااميها و قجنبش -
  خيتار -) يغرب جاني. مهاباد (آذربا٤

  )كي(خاور نزد انهيخاورم
  

ــه بزرگ٨١٢ ــق: قص  نيتر. تنها در دمش
  "كوهن يال" يليجاسوس اسرائ

ـــ ليشـــموئ  ؛يطاقت رضـــايمترجم: عل جف؛يس
ـــتــار: مهــد  جي، تهران: بســـيمحــدث يويراس

ص.  ٢٢٤دانشــگاه امام صــادق(ع).  ييدانشــجو
 ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٥٠-٩٧-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

 -.  م١٩٦٥ - ١٩٢٤ ،ولائشنبواهي، النوه. ك١
  اطراتخ
  هيسور -جاسوسان . ٢
  سرگذشتنامه - لياسرائ - ي. ماموران اطالعات٣
  لياسرائ - يروابط خارج - هي. سور٤
  

 ١١از  يبخش مل يآزاد يها. جنبش٨١٣
  سپتامبر

ــتار:  ؛يركيمحمدرضــا ز ،يميرح رضــايعل ويراس
سيريشهرام ام شگاه امام ح (ع).  ني، تهران: دان

شوم يريص. وز ٢٥٢ ريال. چاپ  ٢٣٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٥٨٨-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  اهللا (لبنان). حزب١
  يمل بخشيآزاد يها. جنبش٢
  ٢٠٠١سپتامبر  ١١. واقعه ٣
  م. ٢٠٠١ سم،ي. جنگ با ترور٤

  ديجدنهيگ ،يمالنز
  

  يداريب ياي. رو٨١٤
سر سته به كنگره  نين ستاره ها واب پرك، مشهد: 

شه سان.  ديسرداران  ستان خرا  يص. رقع ٣٢٨ا
چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١١٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٤-٠٥٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  خاطرات - - نب،يز ،ي. عارف١
  ١٣٩٥ - ١٣٥٩ ،يمصطف ،ي. عارف٢
  سرگذشتنامه - هيسور -مسلمان  داني. شه٣
 خاطرات –بازماندگان  - رانيا - داني. شه٤
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  چاپباز –عمومي 
 فلسفه

  آموزش و پژوهش در فلسفه
 

  هالفلسف ميتعل يف دي. المنهج الجد٨١٥
مترجم: محمدعبدالمنعم  ؛يزديمصباح يمحمدتق

ـــ قم: دفتر انتشارات اسالم يخاقان ه وابسته ب يـ
س ص ـ  ٥٠٤قم ـــــ  هيحوزه علم نيجامعه مدر

  نسخه.  ٥٠٠) ـ چاپ ششم  / نگوري(گال يريوز
  .٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٥٢٧-٤جلد دوم: شابك: 

  ٩٦٤-٤٧٠-٢٤٦-٨(دوره)  
  موضوع(ها):

  . فلسفه١
  يآموزش يراهنما -. فلسفه ٢

  زمان
  

  فضا دي. تول٨١٦
زاده، تهران: لوفور؛ مترجم: محمود عبداهللا يهانر

 ٥٢٤شــهر تهران.  يزيمركز مطالعات و برنامه ر
ريال. چاپ دوم /  ٢١٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٠٨٠-٤١-٣  شابك:
نوان با ع يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل

The production of space برگردانده  يبه فارس
  شده است..

  موضوع(ها):
  فضا و زمان

  انسان (نوع بشر)
  

  يزندگ ي. درباره معن٨١٧
 ؛يعباس نيالددورانت؛ مترجم: شهاب مزيجاميليو

ـــت: پرو مه و ترج، تهران: بنگاه ياتيب زيگرافيس
ش و فرو عيو توز هينشــر كتاب پارســه(رســته ته

ريال.  ١٩٥٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٤٨كتاب). 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ بيست و يكم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٣-٢٥٩-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
On the meaning of life   

  موضوع(ها):
  فلسفه - يزندگ

  
ــبخت٨١٨  يبرا: پنجاه قاعده ي. هنر خوش
  يتوام با خوشبخت يبه زندگ يابيدست

ـــوپنهــاور؛  ؛يگردآورنــده: فرانكو وولپ آرتور ش
 ٨٨، تهران: نشـــر مركز. يهلدالبع يمترجم: عل

شوم يص. رقع سوم /  ١٥٥٠٠٠). زي( ريال. چاپ 
  نسخه. ١٢٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢١٣-٣٣٩-٠  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  موضوع(ها):
  فلسفه - ي. خوشبخت١
  م.١٩قرن  - خيتار -فلسفه ذهن . ٢
  ١٩رن ق - خيتار - ي. خوشبخت٣

  يروانشناس
  

. هنر نامطمئن بودن: چگونه عاشقانه ٨١٩
  ميهمراه باش يبا رمز و راز زندگ

مترجم: فرنــاز فرود، تهران:  ز؛يجو نيمرسيدن
).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٤٦. سيتند يكتابســـرا
  نسخه. ٥٠٠چاپ چهارم / ريال.  ٢٤٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٠٦٣-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  به زبان ساده - نيقي. عدم ١
  اسالم - يمذهب يهاجنبه - ي. زندگ٢

  هاو سائقه جانهايحركت، ه ،يادراك حس
  

ســر  ي. زنان خردمند نغمه افســردگ٨٢٠
  دهندينم
گاه ، تهران: نايمترجم: م.ن. م ؛ي. هزاليلوئ بن

سته ته سه(ر شر كتاب پار و  عيو توز هيترجمه و ن
كتــاب).  ع ٢٦٤فروش  ق م يص. ر ـــو ).  زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هفتم /  ٣٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٠٢٦-٠٧-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Meditations to heal your life   
  موضوع(ها):

  يشناسروان يهاجنبه - ي. افسردگ١
  ينگرمثبت. ٢

  يروان ي. شفا٣
  

ست: نگرش خود  زي. نگرش همه چ٨٢١ ا
ندگديده رييرا تغ را دگرگون  تاني... و ز

  !ديكن
د؛ دانشمن ونيجف كلر؛ مترجم: احسان كاظم، كتا

ستار: حم ستم دهيويرا سل نواندير . شي، تهران: ن
ريال. چاپ  ١٩٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٩٢

  نسخه. ١٠٠٠هشتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٠٥٨-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Attitude is everything: chang your 
attitude ... and you change life   

  موضوع(ها):
  رييتغ -) يشناس. نگرش (روان١
  ينگر. مثبت٢

  يذهن يهوش، عقل و قوا
  

  رانگري. افكار و٨٢٢
ص.  ١٩٦دانش.  اري، تهران: يصـــندوقچ ميمر

 ٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٦٢-٣٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  و تفكر شهي. اند١
  )يشناس. تحول (روان٢
  كلمات قصار - ي. خودساز٣
  . ترك عادت٤
  

  و كند عي. تفكر، سر٨٢٣
تار: ويراس ؛يكانمن؛ مترجم: فروغ تالوصمد ليدان

ص.  ٥٥٦در دانش بهمن.  ، كرج:ياصــغر اندرود
ــوم يرقع ــتم /  ٣٥٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ هش

  نسخه. ١١٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١٧٤-١٧٧-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Thinking fast and slow   
  موضوع(ها):

  . تفكر١
  يشناسروان يهاجنبه - يريگمي. تصم٢
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  يشناسروان يهاجنبه -. اراده ٣
  

  تفكر. شش كاله ٨٢٤
ـــايادوارد دوبونو؛ مترجم: حم بلوچ، تهران:  درض

ريال.  ٢٤٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٢٠٠. ريشبگ
  نسخه. ٣٠٠چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٧٤-١٥-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Six thinking hats   

  موضوع(ها):
  و تفكر شهياند
  

  . شش كاله تفكر٨٢٥
ـــايادوارد دوبونو؛ مترجم: حم بلوچ، تهران:  درض

ريال.  ٢٤٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٢٠٠. ريشبگ
  نسخه. ٣٠٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٧٤-١٥-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Six thinking hats   

  موضوع(ها):
  و تفكر شهياند
  

قدرت اراده: روش عمل٨٢٦ بر  ريتاث ي. 
ــتن،يخو ــت  گرانيبر د ش ــرنوش و بر س
  شيخو
مان ژاگو؛ مترجم: اپل بان، تهران:  رجيكل مهر

ـــوم يص. رقع ١٨٤ققنوس.   ١٧٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ شانزدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١١-٠٩٩-٤  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Le pouvoir de la volonte 
قدرت "كتاب قبال تحت عنوان  نييادداشت: ا 

كاظم  لهيبه وس "پرورش آن ياراده و روش عمل
ترجمه و توسط انتشارات معرفت و مژده  يعباد

  چاپ شده است..
  موضوع(ها):

  اراده
  

  . كتاب جامع اسرار زبان بدن٨٢٧

ـــع ز؛يباربارا پ ز،يآلن پ  ،يمحمدگل ديمترجم: س
ـــهيتيالملوك(گعزت ـــتار: عل ؛يدي) ش  يويراس

سل نوانديابوطالب  يص. رقع ٤٨٢. شي، تهران: ن
چاپ پنجم /  ٤٤٩٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٧٣٩-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The definitive book of body language   
  موضوع(ها):

  و اشاره مايزبان ا
  

ـــاز٨٢٨ عدس قا  ٣٨درس و  ١٠: ي. مت
ــالح برا و  گرانيد بينفوذ و ترغ يس

  يواقع ياياز دن يمتعدد اتيتجرب
صــفرزاده، تهران:  يتيويراســتار: گ ؛يجمال قمر

سايل شوم يص. رقع ١٢٨. و ريال.  ١٤٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٥٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٤٠-٠٥٧-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  . مذاكره١
  )يشناس(روان ري. تاث٢
  )يشناس. اقناع (روان٣
  

  كردن ي. هنر خوب زندگ٨٢٩
ـــ ؛يرولف دوبل عادل فردوس  يعل پور،يمترجم: 

نشر  ، تهران:يشابورينيشهروزستوده، بهزاد توكل
). چــاپ نگوري(گــال يص. رقع ٢٥٢چشـــمــه. 
  نسخه. ٢٥٠٠شانزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٩٦٢-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Kunst desklaren denkens 
 The art of theيادداشت: كتاب حاضر با عنوان  

thinking clearly يبه فارس يسياز متن انگل 
حت بار ت نيترجمه شده است.؛كتاب حاضر نخست

 يبرا انبريم ٥٢: ستنيهنر خوب ز ''عنوان 
توسط انتشارات  ''تيآرامش، ثروت و موفق
كرده  افتيدر پايف ١٣٩٦مهرگان خرد در سال 

  است .؛.
  موضوع(ها):

  )يشناس. استدالل (روان١
  يشناسروان يهاجنبه -ها . اشتباه٢
  يريگمي. تصم٣

  )يشناس. شناخت (روان٤
  

  دنيشي. هنر شفاف اند٨٣٠
ـــ ؛يرولف دوبل عادل فردوس  يعل پور،يمترجم: 

نشر  ، تهران:يشابورينيشهروزستوده، بهزاد توكل
). چاپ شصت و زي(شوم يص. رقع ٣٢٦چشمه. 
  نسخه. ٢٥٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٥٢٢-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Kunst desklaren denkens 
 The art of theيادداشت: كتاب حاضر با عنوان  

thinking clearly يبه فارس يسياز متن انگل 
  ترجمه شده است..

  موضوع(ها):
  )يشناس. استدالل (روان١
  يشناسروان يهاجنبه -ها . اشتباه٢
  يريگمي. تصم٣
  )يشناس. شناخت (روان٤

  درش يو روانشناس يافتراق يروانشناس
  

باور كردن ٨٣١ باش دختر: از  . خودت 
باره ييهادروغ ته مكه در ــوديتان گف  ش

ــت بردار ــ ليتا تبد ديدس  يبه همان كس
  ديكه واقعا هست ديشو

ويراســـتار:  ؛يجامع هيمترجم: هد س؛يهال چلير
س شمو شتيسحر   ٢٣٦. ي، تهران: كتاب كوله  پ

ـــوم يص. رقع . چــاپ ريــال ٢٥٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٢٥٠شانزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦١-١٧٠-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Girl, wash your face: stop believing the 
lies about who you are so you can 
become who ...   

  موضوع(ها):
  ي. خودساز١
  يشناختروان يها. داستان٢
  يراه و رسم زندگ - يحي. زنان مس٣
  

مد٨٣٢ ع ي. درآ موضــو بط  و  يبر روا
  خود يشناسروان

ــنت كليما ــايكلر؛ مترجم: علس ــب،  رض طهماس
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ـــا ؛ييآقايحامد عل ـــتار: عادل مش ، يخيويراس
).  زي(شـــوم يص. رقع ٣٤٦. يتهران: نشـــر ن

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ ششم /  ٣٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٢-٩٦٥-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Object relarion and self psychology: an 
introduction   

  موضوع(ها):
  خود يشناس. روان١
  يتي. اختالالت شخص٢
  

ها٨٣٣ باره يي. راز ــرد  يدر مردان (س
  )يجنس يهاكننده

 ؛يميابراه يمترجم: هــاد س؛يانجليبــاربــارا د
ــتار: ام ــل نوانديطاهر ريويراس  .شي، تهران: نس

ريال. چاپ  ٣٧٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٨٢
  نسخه. ٣٠٠٠بيست و چهارم / 
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Secrets about men every woman should 
know   

  موضوع(ها):
  يشناسروان -. مردان ١
  )يشناس. جنس مذكر (روان٢
  )يشناس(روان يجنس يها. تفاوت٣
  يرفتار جنس -. مردان ٤
  اشخاص ني. روابط ب٥
  

ما .٨٣٤ هن ــ يرا تفس جرا و  آزمون  ريا
 T.A.Tموضوع  افتياندر

. ي، تهران: روان سنجيگردآورنده: ابوالفضل كرم
شوم يريص. وز ١١٢ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠دهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٨٥٥-١٥-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يروان يهاآزمون

  
جوانان در  يبرا يديكل ي. صــد نكته٨٣٥

  ازدواج يآستانه
 ١٥٤، تهران: شركت نشر قطره. يشهربانو قهار

شوم يص. رقع شم  ١٧٠٠٠٠). زي( ش ريال. چاپ 
  نسخه. ٢٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٩-٢٨٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  و مشاوره ييراهنما - يي. زناشو١
  يراه و رسم زندگ -. جوانان ٢
  يني. همسرگز٣
  

  . هنر رفتار با زنان٨٣٦
ـــوپنهــاور؛ گردآورنــده: فرانكو   ؛يوولپآرتور ش

بدالله يمترجم: عل  ٧٤، تهران: نشـــر مركز. يع
شوم يص. رقع سوم /  ١٤٥٠٠٠). زي( ريال. چاپ 

  نسخه. ١٢٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٢١٣-٢٦٩-٠  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  موضوع(ها):

  يشناسروان -. زنان ١
  يشناسروان يهاجنبه -ارتباط  - يي. زناشو٢

  يعمل يروانشناس
  

  . اثر مركب٨٣٧
 ؛اتيب نيشاه ،يمترجم: اكبر عباس ؛يدارن هارد

ـــتار: معصـــومه ام ، تهران: نســـل يرخانيويراس
ند  ٢٥٩٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٢٤٨. شينوا

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ شانزدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٦٨٤-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The compound effect: multiplying your 
success one simple step at a time   

  موضوع(ها):
  تي. موفق١
  ي. رهبر٢
  ياري. خود٣
  

  !دي. استثنا باش٨٣٨
 ؛ينينميجعفر بــايمترجم: فر ؛يدارن هــارد
ستار: پر . شي، تهران: نسل نواندييطال وشيويرا

ريال. چاپ  ٢١٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٠٠
  نسخه. ١٠٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٩٣٨-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Learn to unleash more of your best self 
in an all new   

  موضوع(ها):

  تي. موفق١
  يزندگ يها. مهارت٢
  ي. راه و رسم زندگ٣
  

  . انتقاد حق انسان٨٣٩
 يص. رقع ٢١٠. رفتــاحي، قم: ميفتــاح ديــحم

ـــوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم  ١٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٨٩-٦٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يانتقاد شخص

  
سر. باهوش٨٤٠  يبهتر: رمزها تر،عيتر، 

  و كار يسازنده بودن در زندگ
، كرج: در يمترجم: اصــغر اندرود گ؛يچارلز دوه

شوم يص. رقع ٣٥٦دانش بهمن.   ٥٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٤٥٠ريال. چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-١٧٤-٢٢٩-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Smarter, faster, better: the secrets of 
being productive in life and business   

  موضوع(ها):
  ذهن يي. كارا١
  زشي. انگ٢
  تي. موفق٣
  يريگمي. تصم٤
  

ــماره ي. برگ زندگ٨٤١ تا  ٩٩٩ ي(از ش
به همراه معرف٩٤٩ ــم ز ي):   يبايمراس

  "گل گردون"
ـــتار: باق ديحم  دهيمهر، حمپاك يعالمه؛ ويراس
سترگ. يمانيفرييحنا شهد: جهان  ص.  ١٦٢، م
 ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٩٩٩٩٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٠٢٤-٩٧-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. راه و رسم زندگ١
  يشناسروان يهاجنبه - ي. راه و رسم زندگ٢
  يعمل يشناس. روان٣
  

ــماره ي. برگ زندگ٨٤٢ تا  ٩٩٩ ي(از ش
به همراه ٩٤٩ ــم ز يمعرف):   يبايمراس
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  "گل گردون"
م ق ديــح مپــاك يعالمــه، بــا ح هر،   دهيــم
سترگ. يمانيفرييحنا شهد: جهان  ص.  ١٦٤، م
 ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٩٩٩٩٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٠٢٤-٩٧-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. راه و رسم زندگ١
  يشناسروان يهاجنبه - ي. راه و رسم زندگ٢
  يعمل يشناس. روان٣
  

  قلبت گوش كن! ي. به ندا٨٤٣
مات ندرو  ـــان خل وز؛يا مان؛ليمترجم: احس  الرح

ـــتار: نغمه عل  ٢٠٨. يموري، تهران: تيقليويراس
ريال. چاپ پنجم  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠/ 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٦٢٩-١٩-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Follow the sound of your heart 
و  مختلف نييادداشت: كتاب حاضر قبال با عناو 

توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده 
  است..

  موضوع(ها):
  تي. موفق١
  ي. راه و رسم زندگ٢
  

سم ٤٠. ٨٤٤ لحظه هم  كي ي: حتيفكر 
  افكار را باور نكن! نيا

الزاروس؛  فورديكل ،يآرنولــد الزاروس، آلن ف
لدمترجم: شـــمس ـــ نيا هام آرام ،ينيحس  ا؛ينال

ستار: حم ستم دهيويرا سل نواندير . شي، تهران: ن
ريال. چاپ  ١٨٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٨٦

  نسخه. ٢٠٠٠دوازدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٢-٩٦٧-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Don't believe it for a ideas that are 
driving minute: forty toxic you crazy 
 بار تحت عنوان نييادداشت: كتاب حاضر نخست 

توسط انتشارات رسا در سال  ،يفكر سم ٤٠"
  ."منتشر شده است ١٣٨٤

  موضوع(ها):
  ي. راه و رسم زندگ١

  يشناسروان يهاجنبه -ها . اندرزنامه٢
  رييتغ -) يشناس. نگرش (روان٣
  

  باد خودم. زنده ٨٤٥
، فطرتكيــن يمترجم: بــدر ر؛ي. داويدبلنيو

 ٥٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٥٦٢. رهيتهران: دا
  نسخه. ٧٥٠ريال. چاپ پانزدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٣٩-١٥-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The sky's the limit   

  موضوع(ها):
  يخودساز

  
  شادباش ر،ي. سخت نگ٨٤٦

ندرو مت ـــان خل وس؛يا  الرحمان؛ليمترجم: احس
ـــتار: نغمه عل  ٢٥٦. يموري، تهران: تيقليويراس

شوم يص. رقع سوم /  ٢٥٠٠٠٠). زي( ريال. چاپ 
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٦٢٩-٢٩-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Happiness in hard times 
بار با عنوان راز شاد  نييادداشت: كتاب حاضر اول 

توسط  ١٣٨٩سخت در سال  يدر روزها ستنيز
  است. دهيبه چاپ رس نيراش

  موضوع(ها):
  ي. خوشبخت١
  ي. راه و رسم زندگ٢
  تي. موفق٣
  

  يقيناب و حق يها. لحظه٨٤٧
 ؛يميابراه يمترجم: هــاد س؛يانجليبــاربــارا د

. شي، تهران: نسل نواندزادهيويراستار: زهرا جواد
ريال. چاپ  ٤٤٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٤٨٢

  نسخه. ٥٠٠هشتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٢-٠٥٧-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Real moments 
متفاوت توسط  نيكتاب با عناو نييادداشت: ا 

متفاوت  يناشران و مترجمان مختلف در سالها
  منتشر شده است.

  موضوع(ها):
  ي. راه و رسم زندگ١
  . دقت٢
  

 تواني. هنر شـناخت مردم: چگونه م٨٤٨
ــر گرانيد كرد و به زبان  يابيارز عيرا س

  خودشان با آنان سخن گفت
بارون ت گر،ي. تايدپل بارا  مترجم: محمد گر؛يبار

، تهران: شــركت نشــر كتاب هرمس. يگذرآباد
شوم يريص. وز ٣٠٤ ريال. چاپ  ٣٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠سيزدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٣-٥٥٧-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The Art of speed reading people: how to 
size people up and speak their language   

  موضوع(ها):
  اشخاص ني. ارتباط ب١
  ي. رفتارسنج٢
  گزيبر - رزيما يتيشخص يها. شاخص٣
  

٨٤٩. The ٧ habits of highly 
effective people: powerful lessons in personal change 

Stephen R. Covey .ص.  ٤٣٢، تهران: جنگل
 ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  يسيزبان كتاب : انگل

 راستيو ورك،يويچاپ ن ييادداشت: افست از رو
  و پنجم.. ستيب

  موضوع(ها):
  يشناسروان يهاجنبه - تي. موفق١
  ي. خودساز٢

  ياو حرفه يشغل ،ياخالق اقتصاد
  

ئل فراموش  اي يني. اخالق د٨٥٠ فضـــا
  يشده در مناسبات اقتصاد
صمد سه يگردآورنده: محمد عبدال س ، تهران: مو

شد.  يفرهنگ شوم يريص. وز ٧٢٦آرمان ر ).  زي(
نســخه. نوبت  ٢٠٠ريال. چاپ ســوم /  ١٠٠٠٠٠
  .٣ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٣١٠-٩٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
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ـــب و كار ١  - يمذهب يهاجنبه -. اخالق كس
  اسالم

  ياخالق يهاجنبه -. اقتصاد ٢
 يهاسقراط و فلسفه ان،يسوفسطائ

  وابسته
  

  راتلج يفلسفه خي. تار٨٥١
ـــ تهران:  يجان مارنبون؛ مترجم: حسن مرتضو

ـــ  ـــ رقع ٨٤٦نشر چشمه ـ ) ـ نگوري(گال يص ـ
  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ چهارم  /  ١٠٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-١٩١-٢جلد سوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  ميقد ي. فلسفه١
  از سقراط شيپ لسوفاني. ف٢
  ؟ ق.م٣٨٤ - ٣٢٢. ارسطو، ٣
  اني. مشائ٤
  )يوناني. شكاكان (فلسفه ٥
  ؟ق. م.٢٧٠ -؟ ٢٠٤ ن،ي. فلوط٦
  ٣٥٤ - ٤٣٠ س،يقد ن،ي. آگوست٧

  فلسفه معاصر غرب
  

 يشـناسـدر روان ي. تكرار: جسـتار٨٥٢
  يتجرب

صالح نجف ركگور؛يسورن ك س ؛يمترجم:  تار: ويرا
ـــر مركز. ، يمحســـن ملك ص.  ١٦٨تهران: نش

ريال. چاپ چهارم /  ٢٦٧٠٠٠). زي(شـــوم يرقع
  نسخه. ٨٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢١٣-٣٥٣-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
repetition, an essay in experimental 
psychology   

  موضوع(ها):
  م.١٨٥٥ - ١٨١٣سورن،  ركگور،يك

  شيفلسفه آلمان و اتر
  

  يآلمان يدئولوژيفوئرباخ و ا گي. لودو٨٥٣
ــر ــس، ف ــارك ــارل م ــك ــدري ــس،  شي ــل ــگ ان

 زيپلخــانوف؛ مترجم: پرو چينوويوالنتيگئورگ
 يص. رقع ٣٩٢، تهران: نشـــر چشـــمه. ييبابا

ــوم ــم /  ٤٢٠٠٠٠). زي(ش ــش  ٥٠٠ريال. چاپ ش
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٥٧١-٦٧-٠  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  موضوع(ها):

  ١٨٠٤ - ١٨٧٢ اس،يآندرگي. فوئرباخ، لودو١
  آلمان - سميالي. سوس٢
    م.١٩قرن  - ي. فلسفه آلمان٣

  نيد
  يحيمس يمناسك، اعمال و زندگ

 
  بهتر ي. تفكر بهتر، زندگ٨٥٤

ـــت ئل اوس مام ن؛يجو ـــام ا طناز  ،يمترجم: حس
، تهران: يرخانيام اليويراســتار: ل ؛يآبادشــمس

ند ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٦٨. شينســــل نوا
  نسخه. ١٠٠٠/ ريال. چاپ دوم  ٢١٩٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٩٤٥-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
ند١ به -و تفكر  شــــهي. ا  - يمذهب يهاجن

  تيحيمس
س. نگرش (روان٢  - يمذهب يهاجنبه -) يشنا

  تيحيمس
  

شور دختر جان: باور به ٨٥٥ . صورتت را ب
را  ديهست يچه كس ديگويكه م ييهادروغ

  ديباش ديكه با ديشو يتا همان ديرها كن
، تهران: يبيط نيمترجم: حســـ س؛يهال چلير
كانيم  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٢٠٨. ل

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ ششم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٤٥-٤٥-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Girl, wash your face   
  موضوع(ها):

  يراه و رسم زندگ - يحي. زنان مس١

  ي. خودساز٢
  يشناختروان يهاداستان. ٣

  يحيمس يسايكل خيتار
  

  تيحيمس شيداي. پ٨٥٦
هد ناردو؛ مترجم: م ، تهران: خواهقتيحق يدان 

گال يريص. وز ١٣٢ققنوس.   ١٥٠٠٠٠). نگوري(
  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ پنجم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١١-٧٠٩-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The rise of christianity   

  موضوع(ها):
  هياول يسايكل - خيتار - تيحيمس

  انياد يقيمطالعه تطب
  

  يشناساسطوره ي. مبان٨٥٧
شر مركز.   يص. رقع ٣١٢عباس مخبر، تهران: ن

ـــوم /  ٤٤٥٠٠٠). زي(شـــوم  ٥٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢١٣-٣٤٢-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناساسطوره

 ي(موضوعها ياختصاص - يمسائل كل
  خاص)

  
شد سازانيجر ديبا يكار فرهنگ .٨٥٨ : با

 يهاتيفعال يداريپا يهاراهبردها و روش
  يغيو تبل يفرهنگ

ـــه ص.  ٢٩٦. يكاظم ديمحمدباقر نادم، قم: ش
 ٢٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٢٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٥٧-١٨-١  شابك:

  موضوع(ها):
  . واعظان١
  ي. فرهنگ اسالم٢
  غاتيتبل -. اسالم ٣
  ياجتماع يهاجنبه - غاتيتبل -اسالم . ٤

  اسالم يآموزش يراهنما
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  قيطر ينما. ره٨٥٩
مدعل مه علو يمح فاط فا،يجاودان؛ محقق:   و

 ،ينيحسحاج نيحس ،يحداد يعل ،يفرمان نيحس
 يضمرت ،ييرضاخيش يعل ،يمحمدرضا عبدالملك

سب؛يمعمار صطف ن ستار: م محمدپور؛ شاه يويرا
، يمحقق: محمد درخشــان؛ خطاط: محمد اســد

 ٢٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٥٥٨. عيقم: مط
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ ششم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٧-٢٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  هاها و پاسخپرسش -. اسالم ١
  گونمسائل گونه -. اسالم ٢

  ياسالم يهامجموعه
  

  عاشورا ي. راز ماندگار٨٦٠
س يدمجتبيس شر فرهنگ ينيح ، تهران: دفتر ن

سالم شوم يبيص. ج ٤٨. يا ريال.  ٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠٠چاپ هفتم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٦-٣٥١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  وعظ - ١٣٣٨ ،يمجتب ،يني. حس١
  ق. ٤ - ٦١(ع)، امام سوم، يعلبنني. حس٢
  . عاشورا٣
  ريتاث -. عاشورا ٤
  ق.٦١. واقعه كربال، ٥

  قرآنمتن كامل 
  

  مي. القرآن الكر٨٦١
عه القرآن الكر جام طه، قم:  مان  طاط: عث . ميخ

گال يريص. وز ٦١٨ پانزدهم / نگوري( چاپ   .(
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١١-٣  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
  قرآن

  منتخب قرآن اتيسور و آ
  

  ميقرآن كر امي. جزء س٨٦٢
 ٢٤. ميالكرخطاط: عثمان طه، قم: جامعه القرآن 

ريال. چاپ سـي و  ٢٧٥٠٠). زي(شـوم يص. رحل
  نسخه. ١٠٠٠٠ششم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٠-٣  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
  هادهيبرگز -قرآن 

  
  ميقرآن كر امي. جزء س٨٦٣

 ٢٤. ميخطاط: عثمان طه، قم: جامعه القرآن الكر
ريال. چاپ سـي و  ٢٩٠٠٠). زي(شـوم يص. رحل
  نسخه. ٢٠٠٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٠-٣  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  هادهيبرگز -قرآن 
  

  ميقرآن كر امي. جزء س٨٦٤
 ٢٤. ميخطاط: عثمان طه، قم: جامعه القرآن الكر

ريال. چاپ سـي و  ٢٩٠٠٠). زي(شـوم يص. رحل
  نسخه. ٢٠٠٠٠هشتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٠-٣  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  هادهيبرگز -قرآن 
  

  ميقرآن كر امي. عم جزء: جزء س٨٦٥
هد ـــهياله يمترجم: م باس  ؛ياقمش خطاط: ع

ـــهيزواره، تهران: قلم و اندمعمارزاده ص.  ٨٠. ش
 ٣٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٥٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٢١-٣٨-٤  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  ترجمه - ٣٠جزء  -. قرآن ٢

و مطالعات مختلف  قاتيتحق ،يعلوم قرآن
  درباره قرآن

  
قرآن  يخوانو روان ي. آموزش روخوان٨٦٦

  ميكر
جامعه  ؛يقاســـم يعل طه، قم:  مان  خطاط: عث

كر ل قرآن ا ل ـــوم يريص. وز ١٤٤. ميا ).  زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ شصتم /  ٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٩٥٦-٠٠-٥  شابك:

  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -قرائت  -قرآن 
  

قرآن  يخوانو روان ي. آموزش روخوان٨٦٧
  ميكر
جامعه  ؛يقاســـم يعل طه، قم:  مان  خطاط: عث

كر ل قرآن ا ل ـــوم يريص. وز ١٤٤. ميا ).  زي(ش
ـــت و پنجم /  ٨٦٥٠٠ ـــص  ٥٠٠٠ريال. چاپ ش
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٩٥٦-٠٠-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -قرائت  -قرآن 

  
فاه٨٦٨ م مان  پرســ كر مي.   ميقرآن 

به روش پرســش و  اتيآ مي(آموزش مفاه
  )يريتفس اتيپاسخ و روا

ـــ ــــليــس لفض بوا ع ،يميحك دا ـــمــا  ليــاس
ـــ(حزبهيمحمد  يدمحمدمهديزاده)؛ مقدمه: س
س ؛ييطباطبا ستار:  صام ـــــ قم:  دمحمديويرا ب

ــــ  ميجامعه القرآن الكر ــــ وز ٣٤٤ـ  يريص ـ
ـ زي(شوم ـ چاپ دوم  /  ١٨٥٠٠٠)   ١٠٠٠ريال  

  نسخه. 
  .٩٧٨-٦٠٠-٣٥٨-٠٧٣-٢جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  هاها و پاسخپرسش -. قرآن ١
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ٢
  ثياحاد -. قرآن ٣
  

  نور ميقرآن كر يمقدمات دي. تجو٨٦٩
حاج مد  مد خواجو ف،يشـــرياح ، تهران: يمح

ــه  ــس ــته به موس دارالقرآن  يفرهنگتالوت(وابس
شوم يريص. وز ٧٢). ميالكر ريال.  ٤٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠٠چاپ دهم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٦٢-٠٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - ديتجو -. قرآن ١
  يآموزش يراهنما -قرائت  -. قرآن ٢
  يآموزش يراهنما -. قرآن ٣
  

ــ٨٧٠ تحس م ني.  مو ع تالوه: دوره  ل  يا
  ديآموزش تجو

عه القرآن الكريقاســـم يعل جام  ١٠٤. مي، قم: 
شوم يريص. وز ست  ٦٧٠٠٠). زي( ريال. چاپ بي

  نسخه. ٥٠٠٠و پنجم / 
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  ٩٧٨-٩٦٤-٢٩٥٦-٦٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - ديتجو -قرآن 
  

  ي. درسنامه علوم قرآن٨٧١
ـــتاد جامعه الزهراء (ع)، قم:  يگروه از بانوان اس

).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٣٩جامعه الزهرا (س). 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ پنجم /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٧٢٤-٩٥-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يعلوم قرآن -. قرآن ١
  و شناخت يبررس -. قرآن ٢
  

شا٨٧٢ صلح، بخ ضا شي.  صبر)  تيو ر )
  اتيقرآن و روا نهيدر آ
ص.  ١١٩. ثيدار الحد يموســســه فرهنگقم: 
چاپ دوم /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم ييپالتو يال.  ر

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٧-٠١٣-٧  شابك:

 زانيم"يادداشت: اثر حاضر برگرفته از كتاب 
  است.. يشهرير يمحمد فيتال "الحكمه

  موضوع(ها):
  يقرآن يهاجنبه -. صلح ١
  يقرآن يهاجنبه -. صبر ٢
  

  تالوت ي. معمار٨٧٣
 حمددميويراستار: س ؛ياصفهانوهيمغالمرضا شاه

ـــه ينحو ـــس ، تهران: تالوت(وابســـته به موس
لكر يفرهنگ لقرآن ا  يريص. وز ٢٠٨). ميدارا
چاپ پنجم /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٦٢-٠٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  قرائت -قرآن 

  
به روش آسان:  ديقرآن مج يريادگي. ٨٧٤

  ديهمراه با تجو
ـــميمحمود ميابراه  يمترجم: مهــد ؛يهــاش

شهياله ستان ياقم سته به آ شر واب شهد: به ن ، م
).  زي(شـــوم يريص. وز ١٢٨. يقدس رضـــو

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٩٦٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١٥٥٩-٣  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -قرائت  -. قرآن ١
  يآموزش يراهنما - ديتجو -. قرآن ٢

  قرآن ريتفس
  

ــائل  يالظاهره ف اتياآل لي. تاو٨٧٥ فض
  العتره الطاهره

سترآباد يدعليس س ؛يا ستادول نيمحقق: ح ، يا
ــالم ــارات اس ــته به جامعه  يقم: دفتر انتش وابس

ـــ  يريص. وز ٨٥٦قم.  هيحوزه علم نيمدرس
ــم /  ٦٥٠٠٠٠). نگوري(گال ــش  ٣٠٠ريال. چاپ ش

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٢٨٨-٤  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  ق.١٠قرن  - عهيش ريتفاس
  

  ميقرآن كر يموضوع ري. تفس٨٧٦
كر ل هجــت ميعبــدا علـب حمــد م  يپور، 

 ؛يرينص يعل ،يكالنتر ميابراه ،ياصفهانييرضا
ــاياهتمام: علبه ــتار: ام ؛يكمال رض  عباسريويراس

ـــر معارف (وابســـته به يرجب نهاد ، قم: دفتر نش
ص.  ٣١٢در دانشـــگاه).  يمقام رهبر يندگينما
ريال. چاپ هشـتاد و  ١٣٥٠٠٠). زي(شـوم يريوز

  نسخه. ٥٠٠٠يكم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٥٢٣-٩٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ريتفاس -قرآن 

  
  ميقرآن كر يموضوع ري. تفس٨٧٧

كر ل هجــت ميعبــدا علـب حمــد م  يپور، 
 ؛يرينص يعل ،يكالنتر ميابراه ،ياصفهانييرضا

ــاياهتمام: علبه ــتار: ام ؛يكمال رض  عباسريويراس
ـــته به نهاد يرجب ـــر معارف (وابس ، قم: دفتر نش
ص.  ٣١٢در دانشـــگاه).  يمقام رهبر يندگينما
ريال. چاپ هشـتاد و  ١٣٥٠٠٠). زي(شـوم يريوز

  نسخه. ٥٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٥٢٣-٩٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ريتفاس -قرآن 

  ثيمتون احاد
  

ــعه٨٧٨ ــاد . توس قرآن و  هيبر پا ياقتص

  جلد دوم) كم،ي(جلد  ثيحد
 دابوالقاسميمترجم: س ؛يشهريريمحمد محمد

 درضايدباغ؛ باهمكاري: س ثميويراستار: م ؛ينيحس
. ثيدار الحد ي، قم: موســســه فرهنگينيحســ
گال يريص. وز ١٢٠٧ يال.  ٩٧٠٠٠٠). نگوري( ر

  نسخه. ١٥٠چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٩٣-١١٤-٧  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  ثياحاد -. اقتصاد ١
  ١٤قرن  - عهيش ثي. احاد٢
  ١٤قرن  -اهل سنت  ثي. احاد٣
  

  يكساء با ترجمه فارس ثي. حد٨٧٩
ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب شهد: به ن . يم

شوم يبيص. ج ٣٢ شانزدهم / زي(  ٥٠٠٠). چاپ 
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٠٨٠٣-٨  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  خاص (كساء) ثياحاد
  

  (ع) تياهل ب اتي. قرآن در روا٨٨٠
ج ـــ ديــم هران:  نيمعــارف، حس ت فره،  ـــ ص

ــه فرهنگ ــس ــته به موس دارالقرآن  يتالوت(وابس
 ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٢١٦). ميالكر

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٦٢-٧٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ثياحاد -. قرآن ١
  ١٤قرن  - ناتي. اربع٢
  

ق٨٨١ ت ن م ف ي.  مان  ج ل حاد يا  ثياال
  الصحاح و الحسان

ـــهابن نيدالديزبنحســـن مصـــحح:  ؛يدثانيش
سالم يغفار اكبريعل شارات ا ـــ قم: دفتر انت  يـ

 ٤٨٨قم ـ  هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس
ـــ وز ـــ نگوري(گال يريص ـ ريال  ـ  ٢٩٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٣٠٠چاپ چهارم  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٨٠٨-٤شابك: جلد سوم: 

  موضوع(ها):
  ١٠قرن  - عهيش ثياحاد
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ق٨٨٢ ت ن م ف ي.  مان  ج ل حاد يا  ثياال
  الصحاح و الحسان

ـــهابن نيدالديزبنحســـن مصـــحح:  ؛يدثانيش
سالم يغفار اكبريعل شارات ا ـــ قم: دفتر انت  يـ

 ٥٧٦قم ـ  هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس
ـــ وز ـــ نگوري(گال يريص ـ ريال  ـ  ٣٥٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٣٠٠چاپ سوم  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٦٦٥-٣جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  ١٠قرن  - عهيش ثياحاد

  اصول فقه
  

  . اصول الفقه٨٨٣
ـ قم: دار التفس ص ـ  ٥٩٢ـ  ريمحمدرضا مظفر 

  نسخه.  ١٠٠٠) ـ چاپ سوم  / نگوري(گال يريوز
  .٩٧٨-٩٦٤-٦٣٩٨-٠٧-٨جلد اول: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٣٩٨-١٩-١(دوره)  
  موضوع(ها):

  اصول فقه
  )يفقه (آثار كل

  
  . قاعده الدرء٨٨٤

سن ربان سالميمحمدح شارات ا  ي، قم: دفتر انت
س سته به جامعه مدر  ٢٨٨قم.  هيحوزه علم نيواب

ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٧٩٩-٥  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
  . قاعده درء١
  يقيمطالعات تطب -قواعد  -. فقه ٢

  عهيفقه ش هيرساله عمل
  

 زدهيس ي. آموزش فقه: مطابق با فتاوا٨٨٥
با وديتن از مراجع معظم تقل  شيراي: 

  و اصالح و اضافه ديجد
ـــ ص.  ٤٥٦زاده، قم: معروف. فالح نيمحمدحس

سلفون).  يريوز ريال. چاپ چهاردهم  ٣٠٠٠٠٠(
  نسخه. ٣٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٢٧٥-٩٨-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  هيرساله عمل - ي. فقه جعفر١
  ١٤قرن  - عهيش ي. فتواها٢
  ١٤قرن  - ي. فقه جعفر٣
  

ــرائع  ي. جواهر الكالم ف٨٨٦ ــرح ش ش
  االسالم

 دريجواهر؛ محقق: حباقر صــاحببنمحمدحســن
سالم شارات ا سته به  يدباغ ــــ قم: دفتر انت واب

ـــ ـــــ وز هيحوزه علم نيجامعه مدرس  يريقم ـ
  نسخه.  ٣٠٠) ـ چاپ سوم  / نگوري(گال

ـــ  ٦٥٢جلد سي و پنجم:   -ريال ٤٦٠٠٠٠ص ـ
بك:  ـــا لد چهلم: ٩٧٨-٦٠٠-١٤٣-٠٧٤-٩ش .ج

ـــ  ٥٣٦ -٠٨٧-٩شابك:  -ريال ٣٨٠٠٠٠ص ـ
٩٧٨-٦٠٠-١٤٣.  

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٠٢٧-٩(دوره)  
  ):ها(وضوعم
ــن،  ،يحل. محقق١ ق. ٦٠٢ - ٦٧٦جعفربن حس

 -مســائل الحالل و الحرام  ياالســالم ف عيشــرا
  رينقد و تفس

  ق.٧قرن  - ي. فقه جعفر٢
  

شرا٨٨٧ سالم ف عي.  سا ياال الحالل  ليم
  )يو الحرام (القسم االول و الثان

 قدصـاديالحسـن؛ زيرنظر: سـابوالقاسـم جعفربن
 يريص. وز ٦٠٠، قم: فقاهت. يرازيشــينيحســ
  نسخه. ٥٠٠). چاپ هشتم / نگوري(گال

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٩١١-٣٢-٠  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

شرا٨٨٨ سالم ف عي.  سا ياال الحالل  ليم
  و الحرام (القسم الثالث و الرابع)

 قدصـاديالحسـن؛ زيرنظر: سـابوالقاسـم جعفربن
 يريص. وز ٥٤٤، قم: فقاهت. يرازيشــينيحســ
  نسخه. ٥٠٠). چاپ هشتم / نگوري(گال

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٩١١-٣٣-٧  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  . كشف اللثام عن قواعد االحكام٨٨٩
ـ قم: دفتر انتشارات  يهندحسن فاضلمحمدبن

سالم س يا سته به جامعه مدر  هيحوزه علم نيواب
ـ  ـ وز ٦٢٠قم  ـ نگوري(گال يريص   (٤٧٠٠٠٠ 

  نسخه.  ٣٠٠ريال  ـ چاپ چهارم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-١٤٣-٠٢٢-٠جلد هفتم: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-١٤٤-٣(دوره)  

  موضوع(ها):
  هيرساله عمل - يفقه جعفر

  عبادات
  

  از اسرار نماز ي. پرتو٨٩٠
 ٢٥٨، تهران: ســـتاد اقامه نماز. يمحســـن قرائت

شوم يص. رقع ريال. چاپ پنجاه و  ٨٥٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٠٠٠پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٢٦٨-٥٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  نماز

  
  يخانه بهشت. ٨٩١

، تهران: يعجم يويراســـتار: هاد ؛يمحمد داود
ماز.  مه ن قا تاد ا ـــ ).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٤٢س

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ بيستم /  ١١٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣٧-٠٩٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  . نماز١
  ثياحاد -. نماز ٢
  ريتاث -. نماز ٣
  يقرآن يهاجنبه - ياخالق تي. ترب٤
  

  ي. خانه بهشت٨٩٢
ستاد اقامه نماز. يداودمحمد  ص.  ٢٤٢، تهران: 

ــوم يرقع ــت و  ١١٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ بيس
  نسخه. ٥٠٠٠يكم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣٧-٠٩٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  . نماز١
  ثياحاد -. نماز ٢
  ريتاث -. نماز ٣
  يقرآن يهاجنبه - ياخالق تي. ترب٤
  

  دعوت به نماز يهاوهي. ش٨٩٣
 ٢٠٨اقامه نماز. ، تهران: ســـتاد يمحســـن قرائت

شوم يص. رقع ست  ١٦٠٠٠٠). زي( ريال. چاپ بي
  نسخه. ٥٠٠٠و ششم / 

  موضوع(ها):
  . نماز١
  يقرآن يهاجنبه -. نماز ٢

  فقه و اصول خيتار
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تب فقه٨٩٤ كا ــي. م  ليو تحل ي: بررس

صر غ عهيش يمكاتب فقه وره تا د بتياز ع
  معاصر

ـــتار: هاد ؛يرجنديبيمحمدحســـن ربان  يويراس
سم يمحمدعل ،يثانيبزد شگاه يقا شهد: دان ، م

).  زي(شوم يريص. وز ٢٤٤. يرضو يعلوم اسالم
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ سوم /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٠٤٤-١٨-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  خيتار - ي. فقه جعفر١
  . فقه اهل سنت٢
  خيتار -. فقه ٣
  هافرقه -. اسالم ٤
  يقي. فقه تطب٥

  )ديكالم (عقا
  

  العقائد و المعارف ي. دروس ف٨٩٥
ــبحان يمحمدتق ــا برنجكار، قم: معارف  ،يس رض

(ســلفون).  يريص. وز ٥٢٠. نيالطاهر تياهل ب
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٧١٦-٢-٢  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - ديعقا -. اسالم ١
  نياصول د - عهي. ش٢

  يمذاهب كالم
  

عارف االله هيبدا. ٨٩٦ ــرح  يف هيالم ش
  هيعقائد االمام

، يخراز دمحسنيمحمدرضا مظفر؛ گردآورنده: س
ــالم ــارات اس ــته به جامعه  يقم: دفتر انتش وابس

ـــ  يريص. وز ٥٩٢قم.  هيحوزه علم نيمدرس
 ٢٥٠٠ريال. چاپ يازدهم /  ٣٦٠٠٠٠). نگوري(گال

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٤٣-١٠٨-١  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

ـــا، ١  دي. عقا١٢٨١ - ١٣٤٢. مظفر، محمدرض
  رينقد و تفس - هياالمام

  هيامام عهي. كالم ش٢
  ديعقا - هيامام عهي. كالم ش٣

  
ــف المراد ف٨٩٧ ــرح تجر ي. كش  ديش

  االعتقاد
مصـــحح:  ؛يآملزادهگردآورنده: حســـن حســـن

، قم: دفتر انتشـارات يحلعالمه وسـفيبنحسـن
سالم سته به جامع يا سواب  هيحوزه علم نيه مدر

ريال.  ٣٦٠٠٠٠). نگوري(گال يريص. وز ٥٩٢قم. 
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠چاپ هجدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٠٠٦-٤  شابك:
  يزبان كتاب : عرب

  موضوع(ها):
ــ١ ــنيرالدي. نص  - ٦٧٢محمد، محمدبن ،يطوس

  داالسالميرالعقايتحريفدالكالميق. تجر ٥٩٧
  ١٤تا قرن  يميمتون قد - هيامام عهي. كالم ش٢
  

  . نهج الحق و كشف الصدق٨٩٨
ــن ــفيبنحس ــحح: ع ؛يحلعالمه وس  اهللانيمص
 يريص. وز ٤٦٤، قم: هجرت. يارمويحســـن

  نسخه. ٢٠٠). چاپ دوم / نگوري(گال
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٧١٦-٤٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  عهي. كالم ش١
  هاهيو رد هاهيدفاع - عهي. ش٢

  گريد ليمسا
  

ــ. ٨٩٩ ــ يكارگاه آموزش به  گريد ينگرش
  و بالء بتيمص

علوم و معارف اسالم،  يموسسه مطالعات راهبرد
علوم و معارف  يمشهد: موسسه مطالعات راهبرد

 ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٦٤اســالم نور. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٤٢٦-٤-١  شابك:
  موضوع(ها):

  اسالم - يمذهب يهاجنبه -. بالها ١
  يشناسروان يهاجنبه -. بالها ٢
  رييتغ -) يشناس. نگرش (روان٣

 اتيح ديتجد د،يجد دياسالم، علوم و عقا
  يفكر

  
  . دوست داشتن از عشق برتر است٩٠٠

س ؛يعتيشر يعل ستار:   عطار،ينيحس ليدخليويرا
شهد:  سهينف صويرگر: فرهاد آرام، م محمدزاده؛ ت

ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٩٢شمشاد. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٩٢-٢٣-١  شابك:
از كتاب  يادهييادداشت: كتاب حاضر برگز

  است.. "يعتيشر يعل"نوشته  "ريكو"
  موضوع(ها):

گاهيد - ١٣٥٦ - ١٣١٢ ،يعل ،يعتي. شـــر١  د
  درباره عشق

  . عشق٢
  ي. دوست٣

  عهيفرق ش
  

ــ٩٠١ ــ عي. تش  و لي: تحلخيتار ريدر مس
 ينيكوت ريو س عيتش شيدايعلل پ يبررس

  آن در اسالم
 يدمحمدتقيمترجم: ســـ ؛يجعفر محمدنيحســـ

ــالمياللهتيآ ــر فرهنگ اس . ي، تهران: دفتر نش
شوم يريص. وز ٣٩٢ ريال. چاپ  ٣٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠نوزدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٠-٩٧٢-٤  شابك:

  يزبان اصلي: فارس
  موضوع(ها):

  خيتار - عهي. ش١
  خيتار - . مسلمانان٢

  ياخالق اسالم يآثار كل
  

ــها٩٠٢ ــالم يي. درس  ا،ي ،ياز اخالق اس
  و سلوك ريآداب س

ـــ ـــارات يطاهر اهللابيدحبيس ، قم: دفتر انتش
سالم س يا سته به جامعه مدر  هيحوزه علم نيواب

ريال.  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٤٠٠قم. 
  نسخه. ٥٠٠چاپ بيست و دوم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-١٩٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ي. اخالق اسالم١
  قتي. آداب طر٢
  

ــها٩٠٣ ــالم يي. درس  ا،ي ،ياز اخالق اس
  و سلوك ريآداب س

ـــ ـــارات يطاهر اهللابيدحبيس ، قم: دفتر انتش
سالم س يا سته به جامعه مدر  هيحوزه علم نيواب

ريال.  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٢٢٤قم. 
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  نسخه. ٣٠٠٠چاپ سي و پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٥٢٣-٩٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. اخالق اسالم١
  قتي. آداب طر٢

  ياخالق فرد
  

  بتي. غ٩٠٤
 ،يثانيبزد يويراســتار: هاد ؛يرفائ درضــايســ

ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب شهد: به ن . يم
ريال. چاپ سوم  ٦٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ٦٤
  نسخه. ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١٩٨٨-١  شابك:
 و مشاركت معاونت تيكتاب با حما نييادداشت: ا
 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يامور فرهنگ

  چاپ و منتشر شده است.
  موضوع(ها):

  )ي(اخالق اسالم بتي. غ١
  ثياحاد -) ي(اخالق اسالم بتي. غ٢
  يقرآن يهاجنبه -)ي(اخالق اسالم بتي. غ٣
  

  . مقاالت٩٠٥
ص ـ  ٣٥٢ـــ تهران: سروش ـــ  يمحمد شجاع

شوم يريوز ريال  ـــــ چاپ  ٢٢٠٠٠٠) ـــــ زي(
  شانزدهم . 

  .٩٧٨-٩٦٤-١٢-١١٨١-٥جلد اول: شابك: 
  ٩٧٨-٩٦٤-١٢-٠٩٩٠-٤(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاها و خطابهمقاله -(اسالم)  ي. خودساز١
  ١٤قرن  - يفارس يها. مقاله٢

  ياخالق خانوادگ
  

 :ياانهيو نوازش تاز ياانهي. ارتش را٩٠٦
  ...فرزند تيدر ترب ياانهيرا يهاينقش باز

س سن عبا شعر ؛يولديمح ستار: محمد ا  ؛يويرا
ــع ــت: س ــويرگر: ا ديگرافيس ــفارنژاد؛ تص  انميص

ــولماز جهانگ ــار، س فطرت.  نيي، قم: آيريخاكس
ريال. چاپ  ١٦٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٤٩

  نسخه. ٢٥٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٣١-٠٧-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ماسال - يمذهب يهاجنبه - يخانوادگ تي. ترب١

  اسالم - يمذهب يهاجنبه -و كودك  ني. والد٢
  يسرپرست -. كودكان ٣
  و كودكان وترهاي. كامپ٤
  يوتريكامپ يهاي. باز٥

  ياخالق اجتماع
  

  . آداب سفر در اسالم٩٠٧
س سيرجب نبيز ،ياوري نيح  يماي، تهران: آذر، 

ـــوم يريص. وز ١٢٨دانش.   ١٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٩٠١-٦٦-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  آداب و رسوم -. مسافرت (اسالم) ١
  آداب و رسوم -. مسافرت ٢
  ثياحاد -. مسافرت (اسالم) ٣

  زيپندآم يداستانها ،ياخالق اتيحكا
  

  شگفت يها. داستان٩٠٨
سيس ستغ نيدعبدالح شهد: هاتف. بيد  ٣٢٠، م

شوم يص. رقع ريال. چاپ چهارم  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٨٤-٢٣٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ياخالق يهاداستان
  اوراد، اذكار، صلوات ه،يادع

  
 ريعرفه و مناجات حضـرت ام ي. دعا٩٠٩

  (ع)
ـــهي، تهران: قلم و انديگردآورنده: عباس قم .  ش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيص. ج ٨٠ يال.  ر
  نسخه. ٣٠٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٢١-١٦-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  روز عرفه ي. دعا١
 -ق.  ٤ - ٦١(ع)، امام ســوم، يعلبنني. حســ٢

  دعاها
لبياب بني. عل٣ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق

  دعاها -ق.  ٤٠ -هجرت 
  

ــ. ز٩١٠ ــامــهارتي حضـــرت امــام  ن
  الرضا (ع) يموسبنيعل

ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب شهد: به ن . يم
چاپ زي(شـــوم يبيص. ج ٣٢ جاه و نهم / ).  پن

  نسخه. ١٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٠٧٧٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
 -ق.  ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشتم، يموسبنيعل
  هاارتنامهيز

  
صح٩١١ ساله  هيسجاد فهي.  ضمام ر به ان

  حقوق امام سجاد (ع)
ـــ باس  ان؛يانصـــار نيمترجم: حس هب: ع مذ

ستان قدس  سته به آ شر واب شهد: به ن عطارپور، م
ضو سوم نگوري(گال يريص. وز ٤٢٠. ير ). چاپ 

  نسخه. ٢٠٠٠/ 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٢٦٣٣-٩  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  دعاها
  

فات اتي. كل٩١٢ مه  حيم با ترج نان  الج
  و عالمت وقف يفارس

م ق عبــاس  ن ؛يگردآورنــده:  ب جم:   تر  اديــم
، مشهد: يآستان قدس رضو ياسالم يپژوهشها

ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب  ١٣٠٨. يبه ن
گال يريص. وز يازدهم / نگوري( چاپ   .(٥٠٠٠ 
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٠٨٩٢-٢  شابك:

  يزبان اصلي: عرب
  موضوع(ها):

  . دعاها١
  هاارتنامهي. ز٢
  

  الجنان حي. مفات٩١٣
ضايمترجم: حم ؛يعباس قم مصحح:   ؛يخيش در

ــهايبن ــالميادپژوهش ــتانياس ــوقدسآس  ؛يرض
صطف شرف يخطاط: م شر يا شهد: به ن ست، م ه واب

ـــتان قدس رضـــو  يريص. وز ١٠١٠. يبه آس
  نسخه. ١٠٠٠٠). چاپ دوازدهم / نگوري(گال

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١٦٥٥-٢  شابك:
  يزبان اصلي: عرب

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  . دعاها٢
  هاارتنامهي. ز٣
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  و سلوك قتيتصوف، آداب طر
  

ــرب االرواح (مقامات عارفان): ٩١٤ . مش
  مقام از مقامات عارفان كيهزار و 

سم م ؛يرازيشيروزبهان بقل  ؛يرآخوريمترجم: قا
، تهران: آزاد مهر. يدهكردييويراستار: رضا كاكا

يال.  ١٠٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٨١٢ ر
  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٦٤-٣٩-٦  شابك:
  يزبان اصلي: عرب

  يعنوان به:عرب
 نيالعارفمشـــرب االرواح: الف مقام من مقامات 

  يباهللا تعال
  

  موضوع(ها):
  قتي. آداب طر١
  . عرفان٢

  تصوف خيتار
  

  يابن عرب ي. سلوك معنو٩١٥
ــاميليو ــاليججان ك،يتي. چيس م: مترج وان؛ي. س

 يص. رقع ١٨٨. ي، تهران: جاميديمر نيحســـ
  نسخه. ١٥٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٥٧٥-٩٧-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

از منابع مختلف  ييادداشت: كتاب حاضر گردآور
  است..

  موضوع(ها):
  ق. ٦٣٨ - ٥٦٠ ،يعلبنمحمد ،يعرب. ابن١
  . معراج (عرفان)٢

  اسالم خيتار
  

  صدر اسالم يليتحل خي. تار٩١٦
 ،يروحان ديدســعيويراســتار: ســ ؛يريمحمد نصــ

، قم: دفتر نشــر معارف (وابســته يرجب رعباسيام
 ٣١٢در دانشگاه).  يمقام رهبر يندگيبه نهاد نما

چاپ  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز يال.  ر
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠٠شصتم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣١-٤٢٢-٢  شابك:
  موضوع(ها):

سالم،  امبري. محمد(ص)، پ١ قبل از هجرت  ٥٣ا
  ق. ١١ -

  ق.٦١از آغاز تا  - خيتار -. اسالم ٢
  خيتار -. عربستان ٣

  ينبو رتيس
  

ز ساتمدن رهيتدبر در س يدرسنامه. ٩١٧
  (ع) تياهل ب

ـــ مدحس تار: ســـم زاده؛ياله نيمح ـــ  هيويراس
ــهد: تدبر در قرآن يكرم ميمر ،يبركاتطلوع ، مش
ــ ــوم يريص. وز ٢١٤. رهيو س  ٢٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ ششم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٩٧-٤٥-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  سرگذشتنامه -چهارده معصوم 

  اثناعشرائمه 
  

مام عل٩١٨ ــ بني. ا (ع):  الرضـــايموس
گان ند ــ يز نان و آموزه ره،يو س ــخ ها، س

  يرضو ميمشهد و حر
ــراب ــادس ــغر ارش ــتار: اص ــهد: بنيويراس  ادي، مش

شها سالم يپژوه ضو يا ستان قدس ر  ٤١٢. يآ
گال يريص. وز چاپ  ٢٥٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ٣٠٠٠ششم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧١-٤٤٠-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.  ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشتم، يموسبنيعل
  

ــت؟ي. خادم ارباب ك٩١٩ از  ييهادرس س
  كالس حضرت جون

صغريدعليس سيعلو ا شجو جي، تهران: ب  ييدان
مام صـــادق(ع).  گاه ا پالتو ٩٦دانشـــ  ييص. 

ــوم ــم /  ٦٠٠٠٠). زي(ش ــش  ٢٥٠٠ريال. چاپ ش
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٧٩٠-٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ق. ٦١ - يبن حوجون .١
 -ق.  ٤ - ٦١(ع)، امام ســوم، يعلبنني. حســ٢

  اصحاب
  

مام عل ارتيمهر: ز ارتي. ز٩٢٠  بنيا
  اهل سنت دگاهيالرضا (ع) از د يموس

سن رجب سيمح شهد: بنيقد شها ادي، م  يپژوه
سالم ضو يا ستان قدس ر  يص. رقع ١١٨. يآ

گال ـــوم /  ١٢٠٠٠٠). نگوري( چاپ س يال.   ٤٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧١-٤٨٣-٧  شابك:

  موضوع(ها):
 -ق.  ١٥٣ - ٢٠٢(ع)، امام هشتم، يموسبنيعل

  اهل سنت ثياحاد
  

  البالغه. مفردات نهج٩٢١
ـــ قم: دفتر انتشار ييبنايقرش اكبريدعليس ات ـ

سالم س يا سته به جامعه مدر  هيحوزه علم نيواب
ـ  ـ وز ٥٧٦قم  ـ نگوري(گال يريص   (٨٢٠٠٠٠ 

  نسخه.  ٣٠٠ريال (دوره) ـ چاپ چهارم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-١٤٣-٠٩٢-٣جلد دوم: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٠-٥٠٩-٠(دوره)  
  موضوع(ها):

لبياب بني. عل١ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
  هانامهواژه -ق. نهج البالغه  ٤٠ -هجرت 

لبياب بني. عل٢ مام اول، طا بل از  ٢٣(ع)، ا ق
غه  ٤٠ -هجرت  به -ق. نهج البال  -ها خط

  كشف اللغات
  زنان مقدسه اسالم

  
  . خطبه فدك٩٢٢

ـــت ١٠٤. ريتهران: من ـــوم يص. خش ). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ پنجم /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٦٤-٥٣٩-٠١٢-٥  شابك:
  موضوع(ها):

ق.  ١١ -؟ قبل از هجرت ٨زهرا(س)، . فاطمه١
  هاخطبه -
  . فدك٢
  

نهي. ر٩٢٣ باره  يقيكربال: تحق حا در
  (ع) و بارگاه او هيحضرت رق

س  ١٨٤محبت.  ي، قم: طوبايشابورين نيعبدالح
ـــلفون).  يص. رقع ريــال. چــاپ  ١٤٠٠٠٠(س

  نسخه. ١٠٠٠هفدهم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٠٨٥-٠٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
نت ه،ي. رق١ ـــب  -ق.  ٦١ -(س)، يعلبننيحس

  سرگذشتنامه
نت ه،ي. رق٢ ـــب  -ق.  ٦١ -(س)، يعلبننيحس

  و نقد خيتار -آرامگاه 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٩٣ 

ـــ ه،ي. رق٣  -ق. ٦١ -(س)، يعل بننيبنت حس
  كرامات

  
ضا ٣٦٠. ٩٢٤ ستان از ف صا ل،يدا و  بيم

  كرامات حضرت فاطمه زهرا (ع)
 يص. رقع ٣٩٢، قم: صـــاله. يزيعبــاس عز
 ١٠٠٠ريال. چاپ چهاردهم /  ١٧٠٠٠٠(سلفون). 

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٤٣٦-٧٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
ق.  ١١ -؟ قبل از هجرت ٨را(س)، زه. فاطمه١
  سرگذشتنامه -
ق.  ١١ -؟ قبل از هجرت ٨زهرا(س)، . فاطمه٢
  نامهبتيمص -

  علماء و مجتهدان
  

له در ٩٢٥ قا جاه م . در پرتو روضــات: پن
ستراجم، كتاب سخه ،يشنا سن  و يشنا

  خيتار
ــات يمحمدعل ــيروض ــناس ــ ي، قم: كتابش  عهيش

سه فرهنگ س سته به مو س ي(واب شنا بزرگ  يكتاب
 ٥٠٠٠٠٠(ســلفون).  يريص. وز ٦٢٧). عهيشــ

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩١٩٥١-٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  سرگذشتنامه -. مجتهدان و علما ١
سكتاب -. مجتهدان و علما ٢  ها ومقاله - يشنا

  هاخطابه
له - يخط يهانســـخه - عي. تشـــ٣ قا ها و م

  هاخطابه
  ١٤قرن  - يفارس يها. مقاله٤
    هاها و خطابهمقاله -. اسالم ٥

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٩٤ 

علوم 
  ياجتماع
  ياجتماع يروندها

 
 يهانشد: نگرش دهيكه شن يي. صدا٩٢٦

ــعه يفرهنگ - ياجتماع نامتوازن  يو توس
ــ رانيدر ا تهياز  يگزارش طرح  يهااف

  "ينگرندهيآ"
ـــد يعل اهتمام: عباس به ان؛يتهران ديمج ،ياس

 ٣٢٨. ينشــر ن ، تهران:يمحســن گودرز ،يعبد
ريال. چاپ هشتم  ٣٤٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٥٠٠/ 
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٤٩٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ينگرندهيآ - رانيا - ي. تحوالت اجتماع١
  رانيا -اشاعه  -. فرهنگ ٢
  رانيا - يفرهنگ استي. س٣
  ينگرندهيآ - رانيا - يفرهنگ استي. س٤
  ريتاث - رانيا - يگروه يها. رسانه٥
  رانيا - يپژوهندهي. آ٦

  ياجتماع يگروهها
  

  ميباش ستينيفم دي. ما همه با٩٢٧
 ميمترجم: مر ؛يچيآد ينگــازيا مــامــانــدايچ

ان: ، تهريابوذرجمهر نويويراستار: م ها؛ييطباطبا
).  زي(شـــوم يص. رقع ٥٦. يكتاب كوله  پشـــت

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ ششم /  ٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢١١-١٦-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

We should all be feminists   
  موضوع(ها):

  سميني. فم١
  هيجرين - سميني. فم٢

  فرهنگ و نهادها

  
  يمطالعات فرهنگ ي. درباره٩٢٨

گردآورنده: جمال  ؛يراباستوارت هال، آنجال مك
ــمه. يمحمد ــر چش  يص. رقع ٢٠٠، تهران: نش

ـــوم /  ٢٤٠٠٠٠ ).زي(شـــوم  ٥٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٢-٦٧٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هاها و خطابهمقاله -فرهنگ 

  ياسيس يروندها
  

 اتفاق كياز  ياسيرسيغ تيروا كي. ٩٢٩
  ٩٦: انتخابات ياسيس
تار: عل ؛يفرخ نيمع ـــ ـــايويراس ، نژاديوانيك رض

). چاپ زي(شوم يص. رقع ٨٦تهران: نشر چشمه. 
  نسخه. ٥٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٨٩٥-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  انتخابات - يجمهور استي. رراني. ا١
  تهران - رانيا -. انتخابات ٢
  ١٣٩٦ -انتخابات  - رانيا -جمهور  ي. روسا٣
  پردازعيوقا اتي. ادب٤

  اقتصاد
  

  ي. اقتصاد بخش عموم٩٣٠
 يريص. وز ٤٣٦. ديدادگر، قم: دانشگاه مف داهللاي

چاپ چهارم /  ٥٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٣٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٠٩٢-٥٨-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  . اقتصاد١
  . اقتصاد آزاد٢
  . اقتصاد رفاه٣
  

  قهي. اقتصاد در چند دق٩٣١
زمــان؛ مترجم: محمود حــاج ؛ينيقشـــط ليــن

، تهران: نشــر شــهر يويراســتار: عرفان خســرو
مان فرهنگ ـــاز به س ته  ـــ  يهنر يتهران (وابس

).  زي(شــوم يص. خشــت ٤١٦تهران).  يشــهردار
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٩-٢٠٦-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Economics in minutes 
 in" يمجموعه برگرفته از كتابها نييادداشت: ا 

minutes"  از انتشارات"Quercus" ..است  
  موضوع(ها):

  سادهبه زبان  -. اقتصاد ١
  . اقتصاد٢
  

  علم اقتصاد اتي. كل٩٣٢
باب،  درضــــايمترجم: حم و؛يمنك يگوريگر ار

).  زي(شـــوم يريص. وز ٩٥. يتهران: نشـــر ن
  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ هفتم /  ٦٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٢٦٠-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Principles of economics   

  موضوع(ها):
  اقتصاد

  يمالاقتصاد 
  

 P/E يسهام بر مبنا يگذار. ارزش٩٣٣
 ٢٣٦، تهران: چالش. ييشـــهدا يدمحمدعليســـ

چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٠٨٧٠-٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ليو تحل هيتجز - يگذارهي. سرما١
  هامتيق -. سهام ٢
  . سود سهام٣
  

ــهر يمال نيو تام ي. بانكدار٩٣٤ با  يش
  بر آموزش و توسعه ديتاك
ه ويراستار: عاطف ؛يمزدآبادييطباطبا دمحسنيس

ــب ــار. يگركانيطهماس ص.  ٢٦٢، تهران: كوهس
چاپ دوم /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤١٠-١٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. بانك و بانكدار١
  ي. اقتصاد شهر٢
  يامور مال - ي. شهردار٣
  رانيا ياقتصاد شهر يانجمن علم .٤



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ٩٥ 

  
  هياسرم يدر بازارها كاليتكن لي. تحل٩٣٥

ـــا  فرد،يفراهان اريمترجم: كام ؛يجان مورف رض
، يزمانييويراستار: ساناز قهقرا ؛يلنگرودانيقاسم

ـــوم يريص. وز ٤٤٠تهران: چــالش.  ).  زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ سيزدهم /  ٥٥٠٠٠٠

  ٩٦٤-٩٥٥٤٣-٨-٦  شابك:
  يسياصلي: انگلزبان 

  عنوان به التين:
Technical analysis of the financial 
markets   

  موضوع(ها):
  هي. بازار سرما١
  . بورس كاال٢
  

مال٩٣٦ : ديده شيخود را افزا ي. هوش 
  ديپولدارتر شو د،يتر شوباهوش

ــــاكي. كيترابرت ، يريام ترايمترجم: م ؛يوس
ـــوم يريص. وز ٣٢٨تهران: چــالش.  ).  زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٥٢٢-٩٦-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Financial IQ: get smarter rich dad's 
increase your with your money   

  موضوع(ها):
  هادستنامه - يشخص يامور مال

  ديتول
  

كامل طراح٩٣٧ ابزار  زاتيتجه ي. مرجع 
  يميپتروش -گاز  -و كنترل نفت  قيدق

آرا، محمد مهرداد رزم ،يهماگرانيمحسن يمرتض
ـــپهر حاد. اينيس  يريص. وز ٥٦٠، تهران: ات
ـــوم /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٢٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٧-٠٣٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
 - ليابزار و وســا -صــنعت و تجارت  -. نفت ١

  طرح و ساختمان
ــنعت  -. گاز ٢ ــا -و تجارت ص  - ليابزار و وس

  طرح و ساختمان
و  طرح - ليابزار و وسا - عيصنا ،يمي. پتروش٣

  ساختمان

  يو ادار يحقوق اساس
  

 ياسـالم يجمهور ي. قانون اسـاسـ٩٣٨
  رانيا

بخت؛ ويراســتار: جواد تدوين: عبدالصــمد جوان
ضائ شهد: آوايثانير  ١٠٤. ادنامهيحكمت،  ي، م

ريال. چاپ دوم /  ٧٠٠٠٠). زي(شــوم يبيص. ج
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٩٢٨-٨-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يقانون اساس
  

 ياسـالم يجمهور ي. قانون اسـاسـ٩٣٩
  + پرسش و پاسخ رانيا

ص.  ٩٦انقالب.  ديمحمود شـــمس، تهران: ام
شوم يرقع ريال. چاپ چهاردهم /  ١١٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٠٩-٦٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  )ياسالم ي(جمهور ي. قانون اساسراني. ا١
سراني. ا٢ سا سالم ي(جمهور ي. قانون ا  -) يا

  پرسشها و پاسخها
  يو صنعت ياتيمال ،يتجار ،يحقوق نظام

  
ــ٩٤٠ ندس ظام مه قانون ن و كنترل  ي. 

) و ١٣٧٤سـاختمان (مصـوب اسـفند ماه 
شامل: آئ يهانامهنيآئ  يياجرا نامهنيآن، 

ــوب  مصــوب  ٤ماده  نامهني، آئ١٣٧٥مص
١٣٧٤... ،  

تدو نده:  دفتر  يه كن  يمقررات مل جيو ترو نيته
سعه ا  يص. رقع ١٩٨. رانيساختمان، تهران: تو

شوم شانزدهم /  ٧٠٠٠٠). زي(  ٣٠٠٠ريال. چاپ 
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٥٨٨-٨٤-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان -ساختمان 

  
مان ا يمل. مقررات ٩٤١ ـــاخت : رانيس

  رعاملي: پدافند غكميو  ستيمبحث ب
مان، ساخت يمقررات مل نيتهيه كننده:  دفتر تدو

.  يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق
ريال. چاپ  ٨٥٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ١١٤

  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٥٥-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يساز. ساختمان١
فاع غ٢ ظامي. د  يهاينيبشيپ - رانيا - يرن
  يمنيا

  
مان ا ي. مقررات مل٩٤٢ ـــاخت : رانيس

ـــالح و فرآورده حث پنجم: مص  يهامب
  يساختمان

 يمل مقررات جيو ترو نيتهيه و تنظيم:  دفتر تدو
راه، مسـكن و  قاتيسـاختمان، تهران: مركز تحق

 ٢٠٠٠٠٠). زيوم(ش يريص. وز ٢٨٦. يشهرساز
  .٥نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٧١-٤  شابك:
  موضوع(ها):

ساختمان١  نيقوان -صنعت و تجارت  - يساز. 
  رانيا -و مقررات 

  استانداردها - ي. مصالح ساختمان٢
  

مان ا ي. مقررات مل٩٤٣ ـــاخت : رانيس
  يكيمكان اتيمبحث چهاردهم: تاسس

 يمل مقررات جيو ترو نيدفتر تدو تهيه و تنظيم: 
راه، مسـكن و  قاتيسـاختمان، تهران: مركز تحق

 ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٢٤. يشهرساز
هارم /  چاپ چ يال.  بت  ٥٠٠٠ر خه. نو نســـ

  .٣ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٧٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يساز. ساختمان١
  نطرح و ساختما - ساتي. تاس٢
  

مان ا ي. مقررات مل٩٤٤ ـــاخت : رانيس
  ساختمان يمبحث چهارم: الزامات عموم

 يمل مقررات جيو ترو نيتهيه و تنظيم:  دفتر تدو
راه، مسـكن و  قاتيسـاختمان، تهران: مركز تحق

ساز شوم يريص. وز ١١٤. يشهر  ٨٥٠٠٠). زي(
هارم /  چاپ چ يال.  بت  ٥٠٠٠ر خه. نو نســـ

  .٣ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٧٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يسازساختمان
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مان ا ي. مقررات مل٩٤٥ ـــاخت : رانيس
ــاختمان ــوم: حفاظت س ها در مبحث س

  قيمقابل حر
تدو نده:  دفتر  يه كن  يمقررات مل جيو ترو نيته

راه، مسـكن و  قاتيسـاختمان، تهران: مركز تحق
 ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢١٨. يشهرساز

چاپ هشـــتم /  يال.  بت  ٥٠٠٠ر خه. نو نســـ
  .٣ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٥٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يساز. ساختمان١
مان٢ ـــوزآتش - رانيا -ها . ســــاخت و  يس
  استانداردها - يريشگيپ

ــاختمان٣ ــوزآتش -ها . س ــگيو پ يس  - يريش
  استانداردها

  
ما ي. مقررات مل٩٤٦ ـــاخت : رانين اس

 ساتيتاس ي: طرح و اجرازدهميمبحث س
  هاساختمان يبرق

مان، ساخت يمقررات مل نيتهيه كننده:  دفتر تدو
.  يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق

شوم يريص. وز ٢٢٦ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(
  .٣نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٥٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
 نيقوان -صنعت و تجارت  - يسازساختمان. ١

  رانيا -و مقررات 
مان٢ طرح و  - يبرق زاتيتجه -ها . ســـاخت

  ساختمان
مان٣ طرح و  - يبرق زاتيتجه -ها . ســـاخت

  استانداردها -ساختمان 
  

مبحث  رانيساختمان ا ي. مقررات مل٩٤٧
  يبهداشت ساتيشانزدهم تاس

مان، ساخت يمقررات مل نيتهيه كننده:  دفتر تدو
.  يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق

شوم يريص. وز ٢٢٠ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(
  .٤نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٦٨-٤  شابك:
  موضوع(ها):

ساختمان١  نيقوان -صنعت و تجارت  - يساز. 
  رانيا -و مقررات 

ـــ٢ ـــت، مهندس ـــا - ي. بهداش  - ليابزار و وس
  استانداردها

ــاختمان٣ ــ -ها . س ــتيز طيمح يمهندس  - س
  استانداردها

  
مان ا ي. مقررات مل٩٤٨ ـــاخت : رانيس

  صدا ميو تنظ يبندقيمبحث هجدهم: عا
تدو نده:  دفتر  يه كن  يمقررات مل جيو ترو نيته

راه، مسـكن و  قاتيسـاختمان، تهران: مركز تحق
ساز شوم يريص. وز ١٠٢. يشهر  ٩٥٠٠٠). زي(
چ يال.  هارم / ر بت  ٥٠٠٠اپ چ خه. نو نســـ
  .٣ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٦٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
ساختمان١  نيقوان -صنعت و تجارت  - يساز. 

  رانيا -و مقررات 
  يساختمان يشناس. صوت٢
  يسازقيعا -. صدا ٣
  استانداردها - يسازقيعا -. صدا ٤
  استانداردها - يساختمان يشناس. صوت٥

  حقوق جزا
  

شت: محاكمه . ٩٤٩ سم وح ستن طل شك
س ريناپذانيو پا زيانگشگفت تو ژنرال آگو

  نوشهيپ
دورفمن؛ مترجم: زهرا شــمس؛ ويراســتار:  لييآر

ص.  ١٩٢، تهران: كرگدن. زادهيجاجرم يشـــاد
شوم يرقع  ٧٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٠٧-٤-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

 Exorcising terror: the incredible 
unending trial of general Augusto 
Pinochet    

  موضوع(ها):
ته، آگوســـتو،  نوشـــهي. پ١ گار  -م. - ١٩١٥او

  رهيو غ يها، دعاومحاكمه
  انگلستان - ياسيس يها. محاكمه٢
  اياسپان -) يكشها (نسل. محاكمه٣
  يليش - يدولت سميترور اني. قربان٤
  يليش - ياسيس مي. جرا٥
  اياسپان - ني. استرداد مجرم٦
  م.٢٠قرن  - خيتار - يليش -. شكنجه و آزار ٧
 ١٩٨٨ - ١٩٧٣ -و حكومت  استيس - يلي. ش٨
  م.

  
: مصوب يفريك يدادرس نيي. قانون آ٩٥٠

حات  ١٣٩٢/١٢/٤ ــال قات و اص حا و ال
١٣٩٤/٣/٢٤  

بخت؛ ويراســتار: جواد تدوين: عبدالصــمد جوان
ضائ شهد: آوا، يثانير  ٢٥٨. ادنامهيحكمت،  يم

ريال. چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـوم يبيص. ج
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٧٤٩-٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يفري. قانون ك١
  رانيا - ييجزا يدادرس نيي. آ٢

  يحقوق خصوص
  

مال٩٥١ مال ي. حقوق  به يعموم هيو   :
صوب م - ميمستق ياتهايقانون مال مهيضم

  ٨٠/١١/٢٧ -آن  يو اصالحات بعد ١٣٦٦
ــل رنجبر ، تهران: مجد. يبادامچ يعل ،يابوالفض

شوم يريص. وز ٣٣٦ ريال. چاپ  ٤٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠هفدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٨٢٠-٠٨-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -و مقررات  نيقوان - يعموم هي. مال١
  رانيا -و مقررات  نيقوان - اتي. مال٢
  ياسالم اتيمال .٣
  

  : تعهدات٣ ي. حقوق مدن٩٥٢
ص.  ٢٥٦، تهران: مجد. يديشـــه يدمهديســـ

ريال. چاپ بيســت و  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز
  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٦١٥٣-٧٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان -. قراردادها ١
  رانيا -و مقررات  نيقوان -. تعهدات (حقوق) ٢
  رانيا -و مقررات  نيقوان - قاعاتيو ا. عقود ٣
  رانيا - ي. حقوق مدن٤
  

مدن٩٥٣  عي(ب ١ ني: عقود مع٦ ي. حقوق 
عاوضــه  - جاره  -م له  -ا عا  -قرض  -ج

  صلح)
ــه يمهد  يريص. وز ١٩٢، تهران: مجد. يديش

ــوم ريال. چاپ بيســت و يكم /  ٢٣٠٠٠٠). زي(ش
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  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٨٢٠-٣٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يقانون مدن. ١
  رانيا - قاعاتي. عقود و ا٢
  رانيا - ي. حقوق مدن٣
  رانيا -و مقررات  نيقوان - قاعاتي. عقود و ا٤
  

  ييقضا هي. شهر در پرتو رو٩٥٤
ضا كام  يريص. وز ٢٨٤، تهران: مجد. اريغالمر

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٤٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٦٩٢-٠  شابك:

  موضوع(ها):
و مقررات  نيقوان - يشهر يهانيزم ي. كاربر١
  رانيا -
و مقررات  نيقوان - يشهر يهانيزم ي. كاربر٢
  يفريمقررات ك - رانيا -
  رانيا -و مقررات  نيقوان - ي. شهردار٣
  رانيا -(حقوق)  تي. مالك٤
  توسعه - رانيا -ها . شهرها و شهرستان٥
  رانيا - ييقضا هي. رو٦
  

 -جلد دوم  -جلد اول : ي. قانون مدن٩٥٥
  يمدن تيجلد سوم همراه با مسوول

بخت؛ ويراســتار: جواد تدوين: عبدالصــمد جوان
ضائ شهد: آوايثانير  ٢٢٤. ادنامهيحكمت،  ي، م

ريال. چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـوم يبيص. ج
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٩٢٨-٧-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يقانون مدن
  يمدن يو دادگاهها يدادرس

  
قانون آ٩٥٦ ــ نيي.  گاه يدادرس  يهاداد
ــوب يو انقالب (در امور مدن يعموم ) مص

١٣٧٩/١/٢١ ...  
بخت؛ ويراســتار: جواد تدوين: عبدالصــمد جوان

ضائ شهد: آوايثانير  ٢٠٤. ادنامهيحكمت،  ي، م
ريال. چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـوم يبيص. ج
  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٧٤٩-٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يمدن يدادرس نييآ

  
  يمدن يدادرس نيي. كتاب جامع آ٩٥٧

، تهران: مجد. مكانجنتييآقا ييحيگردآورنده: 
شوم يريص. وز ٣٥٢ ريال. چاپ  ٤٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٢١٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يمدن يدادرس نيي. آ١
  رانيا - ي. حقوق مدن٢
  

گارش انواع  ميتنظ ي. نحوه عمل٩٥٨ و ن
  دادخواست
 ٥٢٤، تهران: خط ســوم. يفومشــيمنصــور اباذر

گال يريص. وز چاپ  ٥٩٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٦٦-٧٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

ـــ نيي. آ١ ها و  - رانيا - يمدن يدادرس فرم
  هاپرسشنامه

  رانيا - يحقوق ينگار. نامه٢
  يو رفاه اجتماع يمشكالت اجتماع

  
جان در آئ٩٥٩ گاه نهي. زن با ن به  يزمان: 

  مهرانه در زنجان يهاتيفعال
 ٢٥٢كتاب.  كاني، زنجان: نيمحمدشاه اهللاحيذب

ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٢٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-١٩٦-٤٤٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  مهرانه (زنجان). انجمن ١
  زنجان - رانيا - هيري. خ٢
  خيتار -. زنجان ٣

  ياجتماع يو خدمات رفاه ليمسا
  

ــ٩٦٠ ــكالت جنس و راهكارها در  ي. مش
ضا ساده برا ينخاع عهيافراد   ي(به زبان 
  )ينخاع عهيافراد ضا

شم سنگون دان. ارش يفيتال ي، تهران: آموزشيها
شوم يريص. وز ١١٢ ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(

  .١نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٦٧-٧٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):

  آموزش به معلوالن - ي. امور جنس١
  ييزناشو -. معلوالن ٢
رفتار  - مارانيب - هابيها و آســزخم -. نخاع ٣

  يجنس
  مارانيآموزش به ب - ي. امور جنس٤

  يمشكالت و خدمات اجتماع ريسا
  

ــاختمان نامهنيي. آ٩٦١ ها در محافظت س
  برابر آتش

. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق
شوم يريص. وز ٢٤٢ ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٩٢-٨٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يمنيمقررات ا - يساز. ساختمان١
  يمنيا يهاينيبشيپ - يساز. ساختمان٢
  يريشگيو پ يسوزآتش -ها ساختمان. ٣
  ضدآتش يها. ساختمان٤
  

  ميو دانش كشف جرا يعلم سي. پل٩٦٢
ضا فدائ ستر. يشهريغالمر سخن گ شهد:  ، م

شوم يريص. وز ٣٠٤ ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٦٨٩-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  يابيجرم
  

ــتورالعمل مقاوم٩٦٣ ــاز. دس  ياجزا يس
  هاساختمان يارسازهيغ

. يراه، مسكن و شهرساز قاتيتهران: مركز تحق
شوم يريص. وز ٣٢٣ ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٩٢-٢٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يمنيا يهاينيبشيپ - رانيا -. زلزله ١
  يمنيا يهاينيبشيپ - رانيا -ها . ساختمان٢
  اثر زلزله - رانيا -ها . ساختمان٣

  يجرمشناس
  

ستان واقع اني. روح گر٩٦٤  كي يمن: دا
  ياجاسوس زن كره

 ، تهران:ييمترجم: فرشاد رضا م؛يك يهو-ونيه
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ـــوم يص. رقع ٢٤٢ققنوس.   ٢١٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٦٥٠ريال. چاپ هفتم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٧٨-٣٤٩-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The tears of my soul   

  موضوع(ها):
  م. ١٩٦٢ ،يهو-ونيه م،ي. ك١
  سرگذشتنامه - يكره شمال - هاستي. ترور٢
  يگذار، سانحه بمب٨٥٨كره، پرواز  ييماي. هواپ٣

  م.١٩٨٧
  

ــجرم اتي. كل٩٦٥ ــناس  يهايو تئور يش
  ديجد
 يريص. وز ٤٢٤، تهران: مجد. يصــالح ديجاو

ـــوم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم   ٥٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-١٩٥-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يشناس. جرم١
  تي. جرم و جنا٢

  مهيب
  

  مهيفروش ب يخالقانه يهادهي. ا٩٦٦
، تهران: ينيويراســتار: ســحر حســ ؛يامام ديحم

ند ).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٦٤. شينســــل نوا
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هجدهم /  ٣٣٩٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٧٤٤-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يابيبازار -عمر  مهيب .١
  مهيب - ي. فروشندگ٢
  

 يهامهيدر فروش ب "نه"به  "نه". ٩٦٧
  انيعمر: پاسخ به اعتراضات مشتر

ويراستار: سحر  ؛يدرگ زيمقدمه: پرو ؛يامام ديحم
س سل نواندينيح  يص. رقع ٢٤٢. شي، تهران: ن

شوم ست و پنجم /  ٣٣٩٠٠٠). زي( ريال. چاپ بي
  نسخه. ٣٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٧٤٦-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يابيبازار -عمر  مهي. ب١
  مهيب - ي. فروشندگ٢
  يشناسروان يهاجنبه - يشناسي. مشتر٣

  يشناسروان يهاجنبه - ي. فروشندگ٤
  آموزش و پرورش

  
  و مراحل آن تيو ترب مي. تعل٩٦٨

س سته به يشكوه نيغالمح شر واب شهد: به ن ، م
).  زي(شوم يريص. وز ٢١٦. يآستان قدس رضو

 ٥٠٠ريال. چاپ بيســت و شــشــم /  ٢٠٠٠٠٠
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٠٦١٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  آموزش و پرورش

  
  و اصول آموزش و پرورش ي. مبان٩٦٩

س سته به يشكوه نيغالمح شر واب شهد: به ن ، م
).  زي(شوم يريص. وز ٢٣٦. يآستان قدس رضو

  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ سي و هفتم /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٠٩٠٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -آموزش و پرورش 

  
  با هم يزندگ يريادگي. ٩٧٠

مه: ك قد خد ان؛يهاشـــم انوشيم  جهيمترجم: 
انه افســ ،يرســتم رمســعوديام ،ينيحســيابوالمعال

ستان، تهران: علم.  شوم يريص. وز ٣٣٢بو ).  زي(
  نسخه. ٧٧٠ريال. چاپ دوم /  ٤٢٥٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٢٤-٧٤١-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Learning to live together: an 
intercultural and interfaith programme 
for ethics education    

  موضوع(ها):
  ي. آموزش و پرورش چند فرهنگ١
  برابر يهافرصت -. آموزش و پرورش ٢
  آموزش -. فرزندان مهاجران ٣
  گروهها ني. روابط ب٤
  يفرهنگ انيارتباط م .٥
  ياخالق تي. ترب٦
  ي. راه و رسم زندگ٧

 يمدارس، آموزشها تيريسازمان و مد
  ژهيو

  

  در مدرسه ي. روابط انسان٩٧١
خالق هاجر. انيبالل   يص. رقع ١٢٠، تهران: م

چاپ چهارم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٢٥-١٣٦-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يو سازمانده تيريمد -ها . مدرسه١
  روابط با شاگردان -. معلمان ٢
  اشخاص ني. روابط ب٣
  

ها٩٧٢ ت هار م برد  كار و  سيتدر ي. 
  در آموزش قرآن يروانشناس
فالح، تهران: تالوت(وابسته به موسسه داوود تك

بان وحميدارالقرآن الكر يفرهنگ كات  ١٨٤. ي)، 
ريال. چاپ يازدهم  ٧٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  .نسخه ٣٠٠٠/ 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٦٢-٢٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -. قرآن ١
  يآموزش يراهنما - سي. تدر٢
  يآموزش يراهنما - يتيترب يشناس. روان٣

  ييآموزش ابتدا
  

ها: از تولد با بچه يفكر يباز ١٤٠. ٩٧٣
  يسالگ ٣تا 
ست ؛يآذر تايمترجم: آناه لبرگ؛يس يجك ار: ويرا

 يريص. وز ١٦٠. ياني، تهران: قديميرضـــا كر
 ١١٠٠ريال. چاپ يازدهم /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٧-٨٤٣-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Brain games for babies toddlers and twos   
  موضوع(ها):

  يآموزش يهاي. باز١
  . آموزش و پرورش كودكان٢
  رشد -. كودكان ٣

  يالمللنيب يبازرگان
  

  متقابل عيب ي. قراردادها٩٧٤
ما مدتق ،يماف ونيه ـــمميكر يمح هاش ، پورآل

مجــد.  هران:  م يريص. وز ٣٢٠ت ـــو ). زي(ش
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  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٩٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٣٠٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -متقابل  ي. بازرگان١
  رانيا -. قراردادها ٢
  رانيا -. حقوق تجارت ٣

  يشخص شيپوشاك و آرا
  

ش٩٧٥ تحوالت لباس در  خيبر تار ي. نگر
  تا زمان حاضر زانسيجهان از دوره ب

رضــاپور، تهران: آذر،  نيريشــ ،ياوري نيحســ
ـــ ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٤٠دانش.  يمايس

  نسخه. ٥٥٠ريال. چاپ سوم /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٩٠١-٨٠-٢  شابك:

 يكتاب به طور اخص برا نييادداشت: ا
 شيگرا -پارچه و لباس  يرشته طراح انيدانشجو

تحوالت لباس در  خيدر درس تار -لباس  يطراح
  شده است.. فيجهان و بر اساس شرح درس تال

  موضوع(ها):
  خيتار -پوشاك 

 يو زندگ يآداب و رسوم ادوار زندگ
  يشخص

  
ــ٩٧٦ مه ي. پژوهش نا قد دوره  يهادر ع

  قاجار زنجان
سم ستو قا ـــ زنجان:  يبيبهمن خط اندرود،يپر ـ

ـــ  كانين ـــ وز ٣٠٠كتاب ـ ) ـ زي(شوم يريص ـ
  نسخه.  ٢٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٤٥٠٠٠٠

  .٩٧٨-٩٦٤-١٩٦-٥١٥-٢جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

قرن  - خيتار -ها قباله - رانيا - يي. زناشـــو١
  ه.ق. ١٤ق و ١٣
  خيتار -ها قباله -زنجان  - رانيا - يي. زناشو٢

  فرهنگ عامه
  

  هخداامثال و حكم د يها. قصه٩٧٧
 ؛يرازيدهخدا؛ بازنويســـي: رضـــا شـــ اكبريعل

ــ تهران: پ نيام يتصويرگر: مرتض ـ  محراب اميـ
ـ زي(شوم يرقع ـ چاپ  ١٢٠٠٠٠)  ريال (هرجلد) 

  نسخه.  ١٠٠٠دوم  / 

لد اول:  بك:  -ص ١٣٦ج ـــا -١٨١-٠٧١-١ش
-٠٧٢-٨شابك:  -ص ١٤٤.جلد دوم: ٩٧٨-٩٦٤
٩٧٨-٩٦٤-١٨١.  

  ٩٧٨-٩٦٤-١٨١-٠٧١-١(دوره)  
  موضوع(ها):

  يرانيا يهاالمثل. ضرب١
    يفارس يهاالمثل. ضرب٢
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  زبان
  يسيدستور زبان انگل

 
٩٧٨. Oxford practice grammar 
intermediate with answers 

John Eastwood .ص.  ٤٤٨، تهران: جنگــل
چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  دستور - يسي. زبان انگل١
  يآموزش يراهنما -دستور  - يسي. زبان انگل٢

  اريمع يسيكاربرد زبان انگل
  

  يبه زبان مادر يسي. آموزش انگل٩٧٩
 ٥١٢، تهران: زبان مهر. خلريشـــيفاطمه محمد

  نسخه. ٣٠٠٠). چاپ دوم / زي(شوم يريص. وز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧١٦٦-٣-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
بان انگل٢ ـــي. ز ما - يس ـــ يراهن  - يآموزش

  زبانانيفارس
  

ـــر٩٨٠ موزش س فل  عي. آ تا مر  گرا
TOEFL  شامل: آموزش كامل گرامر تافل

سواالت تافل همراه  ساده، نمونه  به زبان 
  با ...

ص.  ٣٩٦، تهران: جنگل، جاودانه. يعبداهللا قنبر
چاپ هفتم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيج يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٨١-٤٩٤-٠  شابك:

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  يفارس - انيخارج
  مطالعه يراهنما -. آزمون تافل ٢
بان انگل٣ ـــي. ز  - هانيها و تمرآزمون - يس

  مطالعه يراهنما
  هانيها و تمرآزمون -دستور  - يسي. زبان انگل٤
  يآموزش يراهنما -دستور  - يسي. زبان انگل٥

  
 :رانياز ا يمســافر يبرا يســي. انگل٩٨١

  يسيخودآموز مكالمه انگل
نه.  قاســـم طلوع، تهران: جنگل، جاودا  ٣٣٢ابوال

ـــوم يبيص. ج ريــال. چــاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠دوازدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٨١-٥٧٣-٢  شابك:
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ـــازمكالمه و جمله - يس  - يس
  يفارس

  رهايها و تعباصطالح - يسي. زبان انگل٢
  خودآموز - يسي. زبان انگل٣
  

 :رانياز ا يمســافر يبرا يســي. انگل٩٨٢
  يسيخودآموز مكالمه انگل

نه.  قاســـم طلوع، تهران: جنگل، جاودا  ٣٣٢ابوال
ريال. چاپ پنجاه  ٤٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ٥٠٠٠و دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٨١-١٥٨-١  شابك:

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــازمكالمه و جمله - يس  - يس

  يفارس
ـــي. زبان انگل٢ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  يفارس - انيخارج
  خودآموز - يسي. زبان انگل٣
  

٩٨٣. Christmas in Prague: stage ١ 
(٤٠٠ headwords) 

Joyce Hannam .يص. رقع ٥٦، تهران: جنگل 
چاپ دوم / ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ ر
  نسخه.

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  )ييقرائت (ابتدا يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

٩٨٤. A feast for crows: book four 
of a song of ice and fire 

George R.R. Martin .گل  ١١٠٤، تهران: جن
. چاپ سوم / ريال ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج

  نسخه. ٥٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )قرائت (متوسطه يهاكتاب - يسي. زبان انگل١

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يها. داستان٢
  

٩٨٥. Harry potter and the order 
of the phoenix 

J.K Rowling .يص. رقع ٨٩٦، تهران: جنگل 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٠-٤٣٩-٣٥٨٠٧-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )ييقرائت (ابتدا يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يها. داستان٢
  

٩٨٦. IELTS advantage: writing 
skills 

Richard brown, Lewis Richards :هران ت  ،
ريال.  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل ١٢٨جنگل. 

  نسخه. ٥٠٠چاپ دوم / 
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  يو فن ينگارش علم - يسي. زبان انگل٢
  يسيزبان انگل يالمللني. آزمون ب٣
  هانيها و تمرآزمون - يسي. زبان انگل٤
  

٩٨٧. The key to IELTS speaking 
with answers to Cambridge test series مد اريماز نه. يمح جاودا گل،   ٢٢٦، تهران: جن

ريال. چاپ سوم /  ٦٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٦-٧٢٨-٥  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
ـــي. زبان انگل١ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  يسيزبان انگل يالمللني. آزمون ب٢
  يسازمكالمه و جمله - يسي. زبان انگل٣

 
٩٨٨. Six of rows 

Leigh Bardugo .ص.  ٤٥٨، تهران: جنگــل
شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
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  )قرائت (متوسطه يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يها. داستان٢
  

٩٨٩. The gadfather 
Mario Puzo .گل  يص. رقع ٦٠٨، تهران: جن

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )قرائت (متوسطه يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يها. داستان٣

  يزبان عرب
  

  . جامع المقدمات٩٩٠
ـ قم: هجرت ـ  يافغانمدرس يمحمدعل مصحح:

ــت و هفتم  / نگوري(گال يريوز ) ــــــ چاپ بيس
  نسخه.  ٣٠٠٠

لد اول:  بك:  -ص ٥٥٣ج ـــا -٥٨٧٥-٢٧-٧ش
-٥٨٧٥-٢٨-٥شابك:  -ص ٥٦٨.جلد دوم: ٩٦٤
٩٦٤.  

  ٩٦٤-٥٨٧٥-٠٤-٨(دوره)  
است بر جامع  يكتاب شرح نييادداشت: ا
  ..٢و  ١المقدمات ج 

  
  موضوع(ها):

  صرف و نحو - ي. زبان عرب١
  . منطق٢
  

  يو بل الصد ي. شرح قطر الند٩٩١
ـــفيبنعبداهللا .  يالقرب يهشـــام، قم: ذوابن وس

ــلفون). چاپ هفتم /  يريص. وز ٤٧٨  ٢٠٠٠(س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٣٠٧-١٤-٨  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

ق. ٧٠٨ - ٧٦١ وســف،يبنهشــام، عبداهللا. ابن١
  رينقد و تفس - يو بل الصد يقطرالند

  نحو - ي. زبان عرب٢
  

ــح ف٩٩٢ غه  ي. النحو الواض عد الل قوا
  هي: المرحله االبتدائهيالعرب

 ٣٣٣. يالقرب ي، قم: ذونيام يجارم، مصطف يعل

  نسخه. ١٠٠٠(سلفون). چاپ سوم /  يريص. وز
  ٩٧٨-٩٦٤-٥١٨-٥٠٨-٢  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  نحو - ي. زبان عرب١
  يآموزش يراهنما -نحو  - يعرب. زبان ٢
  

ــح ف٩٩٣ غه  ي. النحو الواض عد الل قوا
  هي: المرحله الثانوهيالعرب

 ٤٣٣. يالقرب يجارم، قم: ذو يعل ن،يام يمصطف
  نسخه. ١٠٠٠(سلفون). چاپ سوم /  يريص. وز
  ٩٧٨-٩٦٤-٥١٨-٥٠٩-٩  شابك:

  يزبان كتاب : عرب
  موضوع(ها):

  صرف و نحو - يزبان عرب
و  ييايبريس ،يياياورال آس يزبانها

  يديدراو
  

٩٩٤. Kanar Turkce - Farsca 
Sozluk 

Mehmet kanar .نگــل ج هران:  ت ص.  ٤٤٤، 
گال يبيج چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر

  نسخه. ٥٠٠
  موضوع(ها):

  يفارس -ها نامهواژه - ي. زبان ترك١
  يترك -ها نامهواژه - ي. فارس٢
  

٩٩٥. Kanar turkce - farsca sozluk 
Mehmet kanar .ص.  ١٢٦٤، تهران: جنگــل

گال يبيج چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٥-٠٢-٠٣٣٤-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  يفارس -ها نامهواژه - ي. زبان ترك١
    يترك -ها نامهواژه - ي. فارس٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٠٢ 

و  يعيعلوم طب
  اتياضير

  اتياضير
 

  قهيدر چند دق ياضي. ر٩٩٦
زمــان؛ مترجم: محمود حــاج نــگ؛ينيگلنــد پــل

، تهران: نشــر شــهر يويراســتار: عرفان خســرو
مان فرهنگ ـــاز به س ته  ـــ  يهنر يتهران (وابس

).  زي(شــوم يص. خشــت ٤١٨تهران).  يشــهردار
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٩-٢٠٧-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
 Math in minutes   

  موضوع(ها):
  به زبان ساده - اتياضير

  اتياضير يمباحث عموم
  

ــير ي. درك عموم٩٩٧ : كيزيو ف ياض
  نيكتاب تمر
ش ست: حم ؛يبرار لوفرين ،يديرحمت م  ديگرافي

س شت ٣٨٨، تهران: كارنامه كتاب. يقد  يص. خ
چاپ دوم /  ٣٤٥٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١١٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨١٧٢-٢٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
ــير .١ ــ يراهنما - اتياض آزمونها و  - يآموزش

  نهايتمر
ما - كيزي. ف٢ ـــ يراهن ها و آزمون - يآموزش

  هانيتمر
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣

  زيآنال
  

  و انتگرال ليفرانسي. حساب د٩٩٨

ـــتوارت؛ مترجم: عل مزيج زاده ـ عـالم اكبرياس
) ـ چاپ دوم  / زي(شوم يدانش ـ رحل ازيتهران: ن

  نسخه.  ٢٠٠
ساب د سيجلد اول: ح سمت  ليفران و انتگرال (ق

ـــ  ٤١٢اول)،  -٨شابك:  -ريال ٤٥٠٠٠٠ص ـ
ــد اول: حســــاب ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٢٤-٢٤ ــل .ج

سيد سمت دوم)،  ليفران ص ـ  ٤٥٦و انتگرال (ق
ـــابك:  -ريال ٤٨٠٠٠٠ -٦٠٠-٧٧٢٤-٢٦-٢ش

٩٧٨.  
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٢٤-٢٥-٥(دوره)  

  موضوع(ها):
  ليفرانسي. حساب د١
  . حساب انتگرال٢

  يكاربرد اتياضياحتماالت و ر
  

  يدر مال يتصادف يندهاي. فرآ٩٩٩
 ،يزيتبرعبده نيحســـنلو؛ مقدمه: حســـ جهيخد

).  زي(شـــوم يريص. وز ١٨٦دانش.  ازيتهران: ن
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٢٤-٨٣-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ياحتمال ي. فراگردها١
  يمال يمهندس. ٢

  يخاص سماو يهادهياجرام و پد
  

  . طرح بزرگ١٠٠٠
ـــت نارد ملود نگ،يهاوك ونياس مترجم:  نو؛يلئو

ـــ ـــروش  ؛يصـــبور نيعبدالحس ـــتار: س ويراس
ـــبگملت ـــت، تهران: ش  يص. رقع ٢١٢. ريپرس
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٨٨٨-٩-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  به التين:عنوان 
The grand design   

  موضوع(ها):
  يشناسهاني. ك١
  قيتحق - يشناسهاني. ك٢
  كيزي. ف٣
  قيتحق - كيزي. ف٤
  

  . طرح بزرگ١٠٠١
ـــت نارد ملود نگ،يهاوك ونياس مترجم:  نو؛يلئو

ـــ ـــروش  ؛يصـــبور نيعبدالحس ـــتار: س ويراس
ـــبگملت ـــت، تهران: ش  يص. رقع ٢١٢. ريپرس

ـــوم ٢٤٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٣٠٠/  ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٨٨٨-٩-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The grand design   
  موضوع(ها):

  يشناسهاني. ك١
  قيتحق - يشناسهاني. ك٢
  كيزي. ف٣
  قيتحق - كيزي. ف٤

  ياضير يايجغراف
  

ــه يفتوگرامتر ي. مبان١٠٠٢  يبردار(نقش
  )ييهوا
همراه، تهران: دانشگاه  ديآر. ولف؛ مترجم: مجپل

ــ نيرالديخواجه نصــ يصــنعت ص.  ٦٤٦. يطوس
 ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  .٢نسخه. نوبت ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٨٣-٣١-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Elements of photogrammetry   
  موضوع(ها):

  ي. فتوگرامتر١
  ييهوا ي. فتوگرامتر٢
  يخوانعكس. ٣
  . سنجش از دور٤

  كيزيف
  

  . جهان در پوست گردو١٠٠٣
 ؛يورصب نيمترجم: عبدالحس نگ؛يهاوك ونياست

ص.  ٢٤٢. ري، تهران: شــبگداريد ايويراســتار: پور
شوم يرقع  ٣٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٧٤-١١-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The universe in a nutshell 
 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٠٣ 

 مختلف توسط نييادداشت: كتاب حاضر با عناو
مختلف  يمترجمان و ناشران متفاوت در سالها

  منتشر شده است..
  موضوع(ها):

  كوانتوم
  

  . جهان در پوست گردو١٠٠٤
 ؛يورصب نيمترجم: عبدالحس نگ؛يهاوك ونياست

ص.  ٢٣٨. ري، تهران: شــبگداريد ايويراســتار: پور
 ٣٠٠ريال. چاپ سوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٧٤-١١-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The universe in a nutshell 
 مختلف توسط نييادداشت: كتاب حاضر با عناو 

مختلف  يمترجمان و ناشران متفاوت در سالها
  منتشر شده است..

  موضوع(ها):
  كوانتوم

  
  هيپا كيزيف ك،يزيف ي. مبان١٠٠٥

ـــن ،يديهال ديويد جرل واكر؛  ك،يرابرت رس
ــ تهران:  نظرخوشنيبمترجم: محمدرضا خوش ـ

ــــ  ازين ــــ رحل ٧٠٤دانش ـ ) ـ زي(شــوم يص ـ
  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ چهارم  /  ٤٥٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٦٤٨١-٨٩-٠جلد اول: شابك: 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٥-٠٦٢-٠(دوره)  

 ٣٠٠٠٠٠ يد يو يبه همراه د متييادداشت: ق
  .الير

  
  موضوع(ها):

  كيزيف
  

  يآمار كي. مكان١٠٠٦
مترجم: محمــد  ل؛يــب يدپــل ا،يــپتر يآر.ك

ش. دان ازي، تهران: نيميمحمد كر ،ينيلجببهتاج
شوم يريص. وز ٣٦٢ ريال. چاپ  ٢٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٨١-٦١-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Statistical mechanics 
 

 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها
مترجمان و ناشران متفاوت ترجمه و منتشر شده 

  است..
  موضوع(ها):

  يآمار كيمكان
  يشناسسنگ

  
خاطي. مح١٠٠٧ ــوب يه مدل  يرس (از 

  )يطيمح طيشرا يتا بازساز يرسوب
ـــ ـــتــار: مرضـــ ؛ينيام نيعبــدالحس  هيــويراس

سثمره شارات ، ينيح سه چاپ و انت س تهران: مو
گاه تهران.  ).  زي(شـــوم يريص. وز ٤٧٦دانشـــ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٩٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٣-٧١٣١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )يشناسنيها (زم. رسوب١
  رانيا -) يشناسنيها (زم. رسوب٢
  يشناس. رسوب٣
  رانيا - يشناس. رسوب٤

  ياقتصاد يشناسنيزم
  

با رانيآب در ا ليو مســا . منابع١٠٠٨  :
  بر بحران آب ديتاك

ـــعداهللا وال ـــمانه محمد ،يتيس ، مشـــهد: يس
).  زي(شــوم يريص. وز ٣٣٦انتشــارات خراســان. 

هارم /  ٤٠٠٠٠٠ چاپ چ يال.  خه.  ١٠٠٠ر نســـ
  .٤نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٣٤٢-٩٣-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -. آب، منابع ١
  استفاده -. آب ٢

  ياهشناسيگ
  

ـــتيز .١٠٠٩ كنكور (دهم،  ياهيگ س
  دوازدهم) ازدهم،ي
سري ضا آرامشآرامش ا صل، ر سروش ا صل،  ا

 ،ييفاطمه رضــا ،ييرضــا ميصــفا؛ ويراســتار: مر
مه جواد ماه نو. يفاط ص.  ٢٥٤، تهران: مهر و 

چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيج يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٧٦-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناساهي. گ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يشناساهي. گ٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٠٤ 

علوم 
  يكاربرد

  هيفلسفه و نظر
 

 و ستيچ ي: فناوري. سرشت فناور١٠١٠
  ابدييچگونه تكامل م

ه انيــبرااميــليو برا محمــدا مترجم:  تور؛   ميآر
ـــر ن  يص. رقع ٢٧٢. يمحجوب، تهران: نش

ـــوم ٣٢٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٣٠٠/  ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٤٤١-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The nature of technology: what it is and 
how it evolves   

  موضوع(ها):
  فلسفه - ي. تكنولوژ١
  ياقتصاد يهاجنبه - ي. تكنولوژ٢
  ياجتماع يهاجنبه - ي. تكنولوژ٣

  يعلوم پزشك
  

طب  ينيبال يها. آموزه١٠١١ تب  مك
  يرانيا

ــ تهران: ن يانيمحمد عباد ــ  اكانيـ ص ـ  ١٢٠ـ
ـ زي(شوم يرقع ـ چاپ سوم  /  ٢٢٠٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ١٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٩٢٣٩٢-١-٤جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  يسنت ي. پزشك١
  )ي(پزشك ي. كارآموز٢
  شرح حال - ماراني. ب٣
  يكيزيف صي. تشخ٤
  

ما م. آن١٠١٢ ــ يگويچه ش چه آن د،ي
شك م شك و  ييهاتي: رواشنوديپز از پز

  ماريب
مترجم: افروز معتمد؛ ويراستار: مهناز  ؛يافر ليدن

ص.  ٣٥٢، تهران: شــركت نشــر قطره. يمقدســ
 ٢٠٠ريال. چاپ سوم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٩-٩٧٩-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

What patients say, what doctors hear   
  موضوع(ها):

  ماري. پزشك و ب١
  ي. ارتباط در پزشك٢
  . ارتباط٣
  

حات را١٠١٣ ــطال كاربرد جي. اص در  يو 
  يپرستار

ــفلكنگيمحبوبه داود ــتاران يس ــهد: پرس ، مش
پالتو ٢١٦جوان.   ١٥٥٠٠٠). زي(شـــوم ييص. 

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٩٠-٦٤-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رهاياصطالحها و تعب - يپرستار

  
در مكتب  بيآبدســت طب ي. داروها١٠١٤
  يرانيطب ا

 يص. رقع ١٤٤. اكاني، تهران: نيانيمحمد عباد
 ١٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٢٣٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٣٩٢-٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يسنت ي. پزشك١
  رانيا - ييدارو اهاني. گ٢
  اهها و دستورالعملنسخه - يرانيا ي. پزشك٣
  

  انريا يطب سنت اتيبر كل ي. مرور١٠١٥
رســول  زاده،ييرضــا نيحســ ،يمحســن ناصــر

ــ ديمج ،يچوپان ــنتيروانيانوش  ي، تهران: طب س
ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٨٢. رانيا

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ پانزدهم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢١٩٨-٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  نرايا - يسنت يپزشك

  

  انريا يطب سنت اتيبر كل ي. مرور١٠١٦
رســول  زاده،ييرضــا نيحســ ،يمحســن ناصــر

ــ ديمج ،يچوپان ــنتيروانيانوش  ي، تهران: طب س
ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٨٢. رانيا

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ شانزدهم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢١٩٨-٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يسنت يپزشك

  
  انريا يطب سنت اتيبر كل ي. مرور١٠١٧

رســول  زاده،ييرضــا نيحســ ،يمحســن ناصــر
ــ ديمج ،يچوپان ــنتيروانيانوش  ي، تهران: طب س

ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٧٢. رانيا
  نسخه. ٢٠٠٠چاپ هفدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢١٩٨-٣-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا - يسنت يپزشك
  يو فرد يبهداشت عموم

  
  يبدن يهاتيفعال ي. اصول مقدمات١٠١٨

 هيمحمدرضـــا اســـد، مهد ،يابوالفضـــل فراهان
 يريص. وز ٢٢٠، تهران: علم و حركت. يسراج

 ١٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٤٣-٠٩-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يجسمان يآمادگ

  
ته١٠١٩ آور عادت مرگ كي: يخوار. پخ

  هايماريباعث همه ب
شاو س ريآر شت. ، تهرانيدرآوان ص.  ١١٦ان: گلگ

چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٢٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٤٨-٨٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يخوار. خام١
  هايماريب - هي. تغذ٢
  هيتغذ ريتاث - ي. سالمت٣
  

در  ياهيــتــغــذ ي. راهــبــردهــا١٠٢٠
  و كنترل وزن يورزش يهاتيفعال

ـــعل مداد با، تهران: انيبهرام دايآ ،ينيگائ يعباس
ـــوم يريص. وز ٣٨٤كتــاب، ورزش.  ).  زي(ش
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  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ دهم /  ٣٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٨١٣١-٥٨-١  شابك:

  موضوع(ها):
  هيتغذ -. ورزشكاران ١
  ييغذا مي. رژ٢
  

  نزياتك ييغذا مي. رژ١٠٢١
ــ كيار ــتيس ــتمن، اس  جف ،يني. فيد وني. وس

لك؛ مترجم: فر هاد دهيوا ـــاورز،  يعل ،يفر كش
ـــبگ ـــوم يص. رقع ٤٥٦. ريتهران: ش ).  زي(ش

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ دوم /  ٥٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٨٨٨-١-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

 The new Atkins for a new you : the 
ultimate diet for shedding weight and 
feeling great forever   

  موضوع(ها):
  يالغر مي. رژ١
ــ. رژ٢ ــذا مي ــيغ ــ ي ــوه ــرب ــم ك ــك  - دراتي

  يآشپز يهادستورالعمل
  

  نزياتك ييغذا مي. رژ١٠٢٢
ــ كيار ــتيس ــتمن، اس  جف ،يني. فيد وني. وس

لك؛ مترجم: فر هاد دهيوا ـــاورز،  يعل ،يفر كش
ـــبگ ـــوم يص. رقع ٤٥٦. ريتهران: ش ).  زي(ش

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ سوم /  ٥٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٨٨٨-١-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  به التين:عنوان 

 The new Atkins for a new you : the 
ultimate diet for shedding weight and 
feeling great forever   

  موضوع(ها):
  يالغر مي. رژ١
ــ. رژ٢ ــذا مي ــيغ ــ ي ــوه ــرب ــم ك ــك  - دراتي

  يآشپز يهادستورالعمل
  

ــفه يخوار(خام يخوار. زنده١٠٢٣ ): فلس
  يو تندرست هيتغذ

شاو س ريآر شت. ، انيدرآوان ص.  ٤١٢تهران: گلگ
چاپ دوم /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٢٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٤٨-٨٤-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يخوار. خام١
  هيتغذ ريتاث - ي. سالمت٢

  و درمان يداروشناس
  

ما١٠٢٤  لريف قيتزر يكاربرد ي. راهن
  يدرم

باديمترجم: داوود رمز  ٢٤٢طب.  سي، تهران: آ
ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٥٠٦-٦-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
A practical guide to dermal filler 
procedures   

  موضوع(ها):
  يپوست يهاپركننده

  
  ييدارو يمي. ش١٠٢٥

ستم ضا آر زاده،يشهناز ر شگاه نير ، تهران: دان
ــ نيرالديخواجه نصــ يصــنعت ص.  ٢٥٢. يطوس

 ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٦٧-٠٤-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ييدارو يميش
  

مان١٠٢٦ ـــاژدر ماس  ي: معجزه انرژي. 
  دردها يانگشتان در شفابخش

 اده،زيرهاديوبر؛ مترجم: طال م يكارتر، تام لدرديم
هام جال تارا. ييال نگ  ص.  ٣٧٤، تهران: فره

ريال. چاپ بيســت و  ٤٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز
  نسخه. ١١٠٠پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٤٦١٠-٠-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Body reflexology healing at your 
fingertips   

  موضوع(ها):
  ي. ماساژ انعكاس١
  يدرمان. انگشت٢

  هايماريب

  
  يداخل يهايماريبا ب يي. آشنا١٠٢٧
ــطف ، تهران: جامعه مقدميزدي دهيراد، حم يمص

ــــالم ـــوم يريص. وز ١٨٤. ينگر، س ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ چهارم /  ١٩٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-١٠٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يداخل يهايماري. ب١
  ي. پرستار٢
  

ندگ ي. اختالل دوقطب١٠٢٨ مه ز : يو ادا
  هاو خانواده مارانيب يبرا ييراهنما

ضا ف ضيمحمدر س بردبار،يا س ان،ينيزهرا ح انه اف
مشهد.  يمحمدزاده، مشهد: دانشگاه علوم پزشك

شوم يريص. وز ١٢٨ ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٢٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٦٩-٠٧٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  ييدايش يشيپر. روان١
  يدرمان. شناخت٢
  

  درباره سرطان ي. پاسخ به سئواالت١٠٢٩
ـــنو ايمترجم: رو بابل: انجمن امداد به ، سيخوش

 يص. رقع ٤٤. شــنيآو ران،يا يســرطان مارانيب
ــوم ــيزدهم /  ٥٠٠٠). زي(ش  ١٠٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٤٨٣-٣٠-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Answers to question about cancer   
  موضوع(ها):

  پرسشها و پاسخها -سرطان 
  

ها لي. تحل١٠٣٠ ــ بل: روش قا تار مت  يرف
  يشناسدر روان نينو
ستوارت، ون جونز؛ مترجم: بهمن دادگستر،  اني ا

 ٥٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٥٧٦. رهيتهران: دا
  نسخه. ٧٥٠ريال. چاپ بيست و هشتم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٣٩-٥٥-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
T.A. today: a new introduction to 
transactional analysis   
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  موضوع(ها):
  ليرفتار متقابل، تحل

  
  ما يدرون ي. تضادها١٠٣١

مترجم: محمدجعفر مصــفا؛ مقدمه:  ؛يكارن هورن
جه ميابراه جت. ينورخوا ص.  ١٧٢، تهران: به
ــوم يرقع ــت و  ٣٠٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ بيس

  نسخه. ١٠٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٠٠٨٥-٧-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Our inner conflicts   
  موضوع(ها):

  . نورزها١
  يكاو. روان٢
  

 يجوهاو: جستيكودك يها. دلهره١٠٣٢
  يخود واقع

ـــهراب ديمترجم: ام لر؛يم سيآل : ، تهرانكينيس
ـــر نو.  نگ نش ).  زي(شـــوم يص. رقع ١٧٦فره

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ سوم /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٤٧-٢٩-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The drama of being a child and the 
search for the true self   

  موضوع(ها):
  يفتگي. خودش١
  يشناسروان -. كودكان ٢
  يشناختبيآس يشناس. روان٣
  

  . سرطان پروستات١٠٣٣
 موحد، تهران: يدعليموحد، س وسفيديمترجم: س

.  رانيا يسرطان مارانيانجمن امداد به ب شن،يآو
ريـال. چـاپ  ٧٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٧٢

  نسخه. ١٠٠٠يازدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٤٨٣-١٠-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Prostate cancer treatment guidelines for 
patients   

  موضوع(ها):
  سرطان -. پروستات ١

  صيتشخ -سرطان  -. پروستات ٢
  درمان - هايماريب -. پروستات ٣
  

  . سرطان پستان١٠٣٤
انجمن  شــن،ي، تهران: آويمترجم: بنفشــه جواد

 يص. رقع ١٢٤. رانيا يسرطان مارانيامداد به ب
شوم  ١٠٠٠ريال. چاپ دوازدهم /  ١٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٤٨٣-٨٥-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Breast Cancer treatment guidelines for 
pations 
يادداشت: كتاب سرطان پستان تا كنون به  

 ديمترجم بر اساس اطالعات جد نيكوشش چند
  شده است.. شيرايبار و ١٢

  موضوع(ها):
  صيتشخ -سرطان  -. پستان ١
  درمان - هايماريب -. پستان ٢
  

  . سرطان تخمدان١٠٣٥
، يمترجم: بنفشــه جواد كا؛يآمرســرطانانجمن
 يسرطان مارانيانجمن امداد به ب شن،يآوتهران: 

يال.  ١٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٨٠. رانيا ر
  نسخه. ١٠٠٠چاپ هشتم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٤٨٣-٨٣-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Ovarian cancer: treatment guidelines for 
pations 
يادداشت: كتاب حاضر برگرفته از انتشارات  

 American society كايسرطان آمرانجمن 
cancer ..است  

  موضوع(ها):
  سرطان -ها تخمدان

  
  ي. سرطان مر١٠٣٦

انجمن  شــن،ي، تهران: آويمترجم: بنفشــه جواد
 يص. رقع ٥٢. رانيا يســـرطان مارانيامداد به ب

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هفتم /  ٦٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٤٨٣-٨٠-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل

 ييادداشت: كتاب حاضر برگرفته از انتشارات مل
 National cancet كايانجمن سرطان آمر

institute (U.S..است (  
  موضوع(ها):

  سرطان - يمر
  

پ١٠٣٧ نون  ف تهي.  ف ـــاوره و  شــر مش
  يدرمانروان

شاد زهراكار، فر انوشيكنت؛ مترجم: ك نيستيكر
و  هي، تهران: ارســباران (رســته تهيپورنورلواف

).  زي(شوم يريص. وز ٣١٦فروش كتاب).  و عيتوز
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٣٨٩-٩٣-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Advanced techniques for counseling and 
psychotherapy   

  موضوع(ها):
  مشاوره يشناس. روان١
  روشها -. مشاوره ٢
  ارتباط -روشها  - يپزشك. ارتباط در روان٣
  

  رفتار متقابل ليبا تحل تي. موفق١٠٣٨
، روزبخــتيمترجم: مهرداد ف نگر؛ينيجــات مــا

سا.  شوم يص. رقع ٢٤٨تهران: ر  ١٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٧-٥٨٨-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Success through transactional analysis   

  موضوع(ها):
  لي. رفتار متقابل، تحل١
  تي. موفق٢
  

جامع ترال١٠٣٩ ندبوك  اورژانس،  ي. ه
  يهوشيب يو داروها ونيانتوباس
ـــ هد:  دهيوح ،يذاكر نيحس مدپور، مشـــ مح

تاران جوان.  ـــ ).  زي(شـــوم يص. رقع ٢١٢پرس
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٩٠-٤٥-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(پزشك اژيتر .١
  . اورژانس٢
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و درمان (به  يريشــگيپ بوســت،ي. ١٠٤٠

ساده برا  نيافراد كم تحرك، معلول يزبان 
  )ينخاع عهيضا مارانيو ب يحركت - يجسم

شم سنگون دان. ارش يفيتال ي، تهران: آموزشيها
ريال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٨٦

  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٧٠-٨٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  درمان - بوستي. ١
  يريشگيپ - بوستي. ٢
  يتوانبخش - مارانيب - عاتيضا -. مغز ٣

  يجراح ،يگون پزشكگونه يهاشاخه
  

  يچاق يهايجراح ي. راهنما١٠٤١
ص.  ٨٠، مشهد: سخن گستر. يمحمدجواد قمر

 ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٧٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  به زبان ساده - يجراح - ي. چاق١
  به زبان ساده -آموزش  - ماراني. ب٢
  به زبان ساده -بعد از عمل  يها. مراقبت٣
  ييغذا مي. رژ٤

  يمهندس
  

نانوساختارها  يسازهيشب ي. ابزارها١٠٤٢
فاده از نظر ــت د و ك يچگال يتابع هيبا اس

  كوانتوم اسپرسو يمحاسبات
 ١٩٦. هيگســترش علوم پا، تهران: يحامد اســد

ريال. چاپ دوم /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٩٠-٧٤٨-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يپردازداده -. نانوساختارها ١
  يسيمغناط يالگوها -. نانوساختارها ٢
  ي. توابع چگال٣
  يسازهيشب -. كوانتوم ٤
  

  مواد ي. اصول علم و مهندس١٠٤٣
تهران:  فر،شكوه يمترجم: عل ستر؛ي. كليداميليو

 ٦٨٢. يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت

ريال. چاپ ششم  ٤٧٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  .٤نسخه. نوبت ويرايش: ٥٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٧٠٣-٦٠-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Fundamentals of Materials Science and 
Engineering   

  موضوع(ها):
  يمواد صنعت

  
جز١٠٤٤ ت ل هي.  ح ت در  يعدد ليو 
  به روش المان محدود يمهندس

خواجه  يظهور، تهران: دانشــگاه صــنعت يمهد
ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٤٤٤. يطو ).  زي(

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٦٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٦٧-٣٦-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  محدود يها. روش المان١
  يعدد زي. آنال٢
  ي. حساب عدد٣
  هاسي. ماتر٤

  يكاربرد كيزيف
  

  پيكرواستريم يها. آنتن١٠٤٥
زاده، صــادق يعلل؛ مترجم: رمضــان فونگيكا

 ي، تهران: دانشـگاه صـنعتفريليمحمدرضـا سـه
 يريص. وز ٤٧٤. يطوســـ نيرالديخواجه نصـــ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٨٣-٩٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  . متلب١
  ي. سطح مقطع رادار٢
  هاگنالي. پردازش س٣
  ي. اهداف رادار٤
  

  يهادمهي. ادوات ن١٠٤٦
صنعتيصالح رضايعل واجه خ ي، تهران: دانشگاه 

ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٣٧٢. يطو ).  زي(
نســـخه. نوبت  ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠
  .٢ويرايش:
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٨٣-٥٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  هايهاد مهين

  
ها١٠٤٧ تور مو حرارت در  قال  ت ن  ي. ا

  ياحتراق داخل
 ، تهران:مقدمانيقاســم يعل ان،يكشــاورزول يعل

 ٣٦٨. يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت
ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ٢٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٨٣-٥٠-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  درونسوز ي. موتورها١
  انتقال -. گرما ٢
  كيمكان - االتي. س٣
  

  ريتصاو يتاليجي. پردازش د١٠٤٨
ئل نيوجيچاردير فا گونزالس؛ مترجم:  وودز، را

ـــعوديام زاد،يلطف يمجتب ـــع ،ييعمو رمس  ديس
 يريص. وز ١٠٠٠دانش.  ازي، تهران: نيرقاسميم

 ١٠٠٠ريال. چاپ چهارم /  ١٠٠٠٠٠٠). زي(شــوم
  .٣نسخه. نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٨١-٣١-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Digital image processing 
متفاوت و توسط  نييادداشت: اثر حاضر با عناو 

مترجمان و ناشران مختلف ترجمه و منتشر شده 
  است..

  موضوع(ها):
  يرقم يهاروش - يپردازعكس

  
  ياحتراق داخل يموتورها ي. مبان١٠٤٩

 ،يشامخ نيرحسيمترجم: ام وود؛يه نيبنجامجان
سيام زاده،بيخط ماين ـــ تهران:  يشمدان نيرح ـ

 ٦٠٢ـ  يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت
ـ وز ـ زي(شوم يريص  ـ چاپ  ٤٧٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠سوم  / 

  .٩٧٨-٩٦٤-٨٧٠٣-٧٢-٦جلد اول: شابك: 
ل اصو"يادداشت: كتاب حاضر قبال تحت عنوان 

 توسط دانشگاه "يداخل ياحتراق موتورها ياساس
  منتشر شده است.. ١٣٨١سمنان در سال 

  
  موضوع(ها):

  درونسوز يموتورها



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٠٨ 

  عمران (راه و ساختمان) يمهندس
  

ـــازه١٠٥٠ نا يها. س بر  يو مرور ييب
  يصنعت يهاسازه

تار: پو ؛يميابراه ماين ـــ ، تهران: انيزك ايويراس
عمران قلم داور، موسسه  يموسسه انتشارات سر

ــوم يريص. وز ٢٥٢علم و دانش.  اريماه ).  زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ هفتم /  ٣٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٣٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  . سازه١
  طرح و ساختمان - يصنعت يها. ساختمان٢

 ،يبهداشت و خدمات شهر يمهندس
  ستيز طيحفاظت مح يمهندس

  
س١٠٥١ ساز ي. مهند  ميخاك (مفاه يپاك

  )يطراح
 اريساتن ساترسان؛ مترجم: محمدرضا صبور، اله

صنعت يقربانعل ،يريام شگاه   يدزواره، تهران: دان
 يريص. وز ٥١٢. يطوســـ نيرالديخواجه نصـــ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٦٧-٣٠-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Remediation engineering: design 
concepts   

  موضوع(ها):
  يبهساز -. خاك ١
  هيتصف - ينيرزميز يها. آب٢
  يبهساز -خطرزا  يهادفن زباله يها. محل٣

  يمهندس يهاشاخه گريد
  

ــ١٠٥٢ ــتمي. س ندهو كنترل هاس  يهاكن
  يمرتبه كسر

ــع ــالح تواض ــان توكل ،يمحمدص  ،يكاخكيمهس
 نيرالديخواجه نصـــ يتهران: دانشـــگاه صـــنعت

ــ ــوم يريص. وز ٢٦٨. يطوس  ٢٢٥٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٦٧-٠٦-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  اتياضير -كنترل  يمهندس

  
  يو كنترل فاز يفاز يهاستمي. س١٠٥٣

ور، صفارپ مايلب، نوانگ؛ مترجم: محمد تشنه يل
صنعتيونياف وشيدار شگاه  اجه خو ي، تهران: دان

ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٥٢٨. يطو ).  زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوازدهم /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٧٠٣-٠٦-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
A course in fuzzy systems and control   

  موضوع(ها):
  يفاز يهاستميس
  

ــ يا. مقدمه١٠٥٤ و كنترل  ونيبر اتوماس
ــنعت يندهايفرآ  PLCكامل  يبا معرف يص

 S٧ يسر منسيز
واجه خ ي، تهران: دانشگاه صنعتراديتق درضايحم
ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٥٠٨. يطو ).  زي(

نســخه. نوبت  ٥٠٠ريال. چاپ ســوم /  ٣٨٠٠٠٠
  .٢ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٧٠٣-٦٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  كنترل ي. مهندس١
  ريپذبرنامه يهاكننده. كنترل٢

  يو مواد كشاورز ليفنون، وسا
  

ــت  ي. راهنما١٠٥٥ ــور كش جامع و مص
نه خا جه ار،يخ ياگل فل و  ،يفرنگگو فل

  يفرنگتوت
 قيويراستار: شقا ؛يمحسن همائ ا،يساسان جعفرن
ــادات ــتر، مجتمع يهژبرالس ــخن گس ــهد: س ، مش

شاورز  يريص. وز ٤٨٠. رانيسبز ا يآموزش ك
 ١٠٠٠ريال. چاپ يازدهم /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٧-١٩٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يدارگلخانه

  يدامپرور
  

كوچك همراه  واناتيح ي. طب داخل١٠٥٦
  يتخصص يبا دارونامه

، مشــهد: ژهينگاه؛ ويراســتار: رضــا آوجواد خوش
 يريص. وز ٥٨٨مشـــهد.  يدانشـــگاه فردوســـ

 ١٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم
  .٢نسخه. نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٦-٢٨١-٧  شابك:
  .كتاب. يرنگ ريتصاو يد يس ييادداشت: حاو
  موضوع(ها):

  يداخل ي. دامپزشك١
  هايماريب -ها . سگ٢
  هايماريب -ها . گربه٣
  يدامپزشك ي. داروها٤

  هايدنيو آشام هايخوردن
  

ــپز١٠٥٧ ــتور ياهيخام گ ي. آش : دس
و بدون حرارت  ياهيگ %١٠٠ يهايخوراك

  هايدنيهمراه با انواع نوش
، تهران: يقليمهناز افشـــار؛ ويراســـتار: نغمه عل

 ٣٥٠٠٠٠). نگوري(گال يريص. وز ٢٤٢. يموريت
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٦٢٩-٢٦-١  شابك:
  موضوع(ها):

  اهخوارانيگ يآشپز
 يزندگ يپوشاك و سامانده ،ياطيخ

  يو خانوادگ يشخص
  

  يو زنان ونوس يخي. مردان مر١٠٥٨
.  ري، تهران: شبگيمحمد ايمترجم: مه ؛يجان گر

ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٣٦
  نسخه. ٣٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٧٤-١٣-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Men are from mans women: are from 
venus 
 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  مترجمان و ناشران متفاوت چاپ شده است..
  موضوع(ها):

  يي. زناشو١
  ارتباط - يي. زناشو٢
  اشخاص ني. روابط ب٣
  

  يو زنان ونوس يخي. مردان مر١٠٥٩



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٠٩ 

.  ري، تهران: شبگيمحمد ايمترجم: مه ؛يجان گر
ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٣٨

  نسخه. ٣٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٧٤-١٣-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Men are from mans women: are from 
venus 
 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  مترجمان و ناشران متفاوت چاپ شده است..
  موضوع(ها):

  يي. زناشو١
  ارتباط - يي. زناشو٢
  اشخاص ني. روابط ب٣
  

  تيمي. معجزه صم١٠٦٠
 انفر،يعرشــ دمحمديســ ،ييغالمرضــا درضــايحم
سم ؛يرالهيخ يمهد ستار:  ، تهران: يبحر هيويرا

ند ).  زي(شـــوم يص. رقع ٦٤٨. شينســــل نوا
چاپ بيســـت و دوم /  ٥٤٩٠٠٠ يال.   ١٠٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٦٤٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  روابط - ييزناشو

  يو خدمات ادار تيريمد
  

ن١٠٦١ ك ند  بر تان را  خود : از دي. 
ها عداد ــت  يبرا يخاص خود، فرمول ياس

  ديبساز تيموفق
مه مترجم: فاط ؛يلستونيرو ديويد س،يجان پرك

 يص. رقع ٣٢٠. شي، تهران: نسل نوانديباغستان
ـــوم /  ٢٩٩٠٠٠). زي(شـــوم  ٥٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٣٦-٧٩٢-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Brand you   
  موضوع(ها):

  يشغل تيموفق. ١
  كسب و كار يها. شبكه٢
  )يابي(بازار ي. برندساز٣
  در كسب و كار تي. موفق٤
  

  . شغل مورد عالقه١٠٦٢
هاد مد باتن؛ مترجم: مح ، گلويبيحاج يآلن دو

).  زي(شوم يص. رقع ١٩٢. كين يتهران: كتابسرا
  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ سوم /  ٢٢٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٥٧-١٣-٣  شابك:
  يسيگلزبان اصلي: ان

  موضوع(ها):
  يشغل تي. موفق١
  از كار تي. رضا٢

  ارتباطات مكتوب
  

ــنو١٠٦٣ ــي. آثار خوش كلك: خطوط  يس
  يرانيا

جهان  ناينرم افزار ســ يتهران: موســســه فرهنگ
ستر.  شت ٢٠٠گ شوم يص. خ ريال.  ٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٨٥٩-٠١-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  افزار كلك. نرم١
  يآموزش يراهنما - يسيخوشنو. ٢
  

ــنو١٠٦٤ ــي. آثار خوش كلك: خطوط  يس
  يعرب

جهان  ناينرم افزار ســ يتهران: موســســه فرهنگ
ستر.  شت ١٧٦گ شوم يص. خ ريال.  ٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٨٥٩-٠٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  افزار كلك. نرم١
  يآموزش يراهنما - يسي. خوشنو٢

  يحسابدار
  

ــررســـ١٠٦٥ ــاص در  ي. ب ــوارد خ م
سابدار سش مفهوم ١٤٥: يح  يزبان ،يپر
  ساده، ...

سم سم قا سفرايجواد معصوم ،يقا شكوفني، ا ه : 
ريال.  ٢٥٢٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٣٣٦. بيس

  نسخه. ٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٤٠٥-٤-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يحسابدار

  

بدار١٠٦٦ تهيپ ي. حســا ــرف  ٩٠؛  ٢ ش
ـــده و  نيتمر حل  نيتمر ١٠٠حل ش

  نشده...
صوم سيجواد مع شكوفه  سبزوار:  شگ ب،ي،  اه دان
ـــبزوار.  ،يآزاد اســـالم  يص. رحل ٢٧٨واحد س

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٩٦٤-١٠-٥٤٦٧-٢  شابك:

 ر،فيعتي: انتشارات شرچاپ قبلييادداشت: 
١٣٩٣..  

  موضوع(ها):
  )يعال( يآموزش يراهنما - يحسابدار. ١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. حسابدار٢

  تيريمد
  

در ذهن و عمل: استفاده  ي. استراتژ١٠٦٧
ــتراتژ ــت يبرا كياز تفكر اس ه ب يابيدس

  مطلوب جينتا
مد  نيمترجم: شــــاه ون؛يماكس مك راد، مح

ستار: ام ستانيعبداله ريمدرس؛ ويرا ران: ، تهيبج
ص.  ٣٠٨سازمان اتكا.  يو نوآور قاتيمركز تحق

چاپ دوم /  ٢٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٠٤-٨٠-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The strategy book   

  موضوع(ها):
  يراهبرد يزيربرنامه

  
رش با نگ يو فروش تلفن يابي. بازار١٠٦٨
  رانيبازار ا

ــتار: احمد آخوند ؛يدرگ زيپرو ــن  ،يويراس محس
بازارديدمويجاو  يص. رقع ١١٢. يابي، تهران: 

ــوم ــتم /  ١٢٠٠٠٠). زي(ش  ١١٠٠ريال. چاپ هش
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٣٠٣١-٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - يتلفن يابي. بازار١
  رانيا - ي. فروش تلفن٢
  رانيا -در كسب و كار  تي. موفق٣
  

: هفته كي در يابيبازار قاتي. تحق١٠٦٩



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٠ 

  رانيگام به گام مد يراهنما
مدحســـن  ،يدرگ زيبرد؛ مترجم: پرو يپال مح

مام ند ؛يا مد آخو تار: اح ـــ محســـن  ،يويراس
بازارديدمويجاو  يص. رقع ١٤٨. يابي، تهران: 

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٩٨٢-٨٥-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Market research in a week 
  .١٣٨٩: رسا ييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  ي. بازارشناس١
  تيريمد - يابي. بازار٢
  

مت كن١٠٧٠ هان حكو نه بر ج  م؟ي. چگو
  بلندپرواز) كتاتوريد ي(راهنما

ندره د.گ ـــ لوم؛يآ : ، تهرانيعقوبي نيمترجم: حس
 ١٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١٦٢. ديمروار

  نسخه. ٥٥٠ريال. چاپ پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-١٩١-٥٢٦-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

How to rule the world: a handbook for 
the aspiring dictator   

  موضوع(ها):
  هادستنامه - يرهبر

  
سب و كار  ني. خودآموز تدو١٠٧١ طرح ك

)Business Planي) طرح تجار  
ص.  ١١٢دانش.  ازي، تهران: نراديداود اليدان
ــوم يريوز ــوم /  ١٥٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ س

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٤٨١-٢٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  . كسب و كار١
  يني. كارآفر٢
  

  و فروش يابي. زبان بدن در بازار١٠٧٢
ـــ جتيس  ؛يجعفرصــــابونچ نايبزاززاده، م دح

 ١٣٢. يي، تهران: طاليصــابر ديتصــويرگر: مج
ريال. چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٢٢٩-٨١-٢  شابك:

  موضوع(ها):

  يابي. ارتباط در بازار١
  يركالمي. ارتباط غ٢
  و اشاره ماي. زبان ا٣
  

ق١٠٧٣ خال كت  طرات تي. شـــر خا  :
  كساريپ گذارانيبن

ـــورش بشـــ يا نيادو ، يريكتمول؛ مترجم: ش
ـــوم يريص. وز ٢٦٨. لكــانيتهران: م ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم /  ريال. ٢٧٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨١٢-٣٥-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Creativity, Inc.: overcoming the unseen 
forces that stand in the way of true 
inspiration   

  موضوع(ها):
  كساري. شركت پ١
  در كسب و كار تي. خالق٢
  ي. فرهنگ سازمان٣
  يسازمان ي. كارآمد٤
  

ش١٠٧٤ شتر فتهي.    ادجيا ي: هرگز برايم
  تسين ريد "محور - يمشتر"شركت  كي

نت چارد، فردرك ؛ باالرد ميج نچ،يف كياچ. بالن
: ، تهرانيقيتوف ريام ،يگودرز محمديمترجم: عل

ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٧٨رســا. 
  نسخه. ١٠٠٠چاپ چهارم / 

  ٩٦٤-٣١٧-٦٢٣-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Customer mania: it's never too late to 
build a customer - focused company   

  موضوع(ها):
  تيريمد - يخدمات مشتر

  
بان١٠٧٥ ــ ي. م ــتميس عات  يهاس اطال

  نينو يبا نگرش تيريمد
ـــن محس ـــن  حمــدحس هم برا ــــب، ا  مينس

 يريص. وز ٣٣٤، تهران: فرانما. يريپورگعيســم
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٠٠٤-٢٥-٨  شابك:
  موضوع(ها):

ظام عات يهان گان - تيريمد ياطال  يبازر
  يكيالكترون

  
  يارتباط با مشتر تيري. مد١٠٧٦

، تهران: فرديزداني يمحمدجعفر تارخ، مصـــطف
 ٢٤٤. يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت

چاپ دوم / ريال.  ٢١٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٣٨٣-١١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  تيريمد - يشناسيمشتر
  

  يستگيبر شا يمبتن تيري. مد١٠٧٧
(ع).  ني، تهران: دانشگاه امام حسييسايع نيحس
شوم يريص. وز ٣٠٦ ريال. چاپ  ٢٩٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٤٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٥٢-٦٣٧-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  تيريمد -. كاركنان ١
  يابيارزش - راني. مد٢
  ي. اصالح نظام ادار٣

مواد منفجره، سوختها و مواد  يتكنولوژ
  وابسته

  
  . سوخت و احتراق١٠٧٨

ـــرح. ينيكامران مب  يريص. وز ٢٥٢، تهران: ش
يال. چاپ پنجم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم  ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٢٩-٧٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -. سوخت ١
  يآموزش يراهنما -احتراق . ٢

  وابسته عيو صنا كيسرام
  

مل طراح١٠٧٩ ــتورالع  يو اجرا ي. دس
بتن  يهاســاخته شــده از بلوك يوارهايد

  )AACهوادار اتوكالو شده (
، تهران: مركز يطاردعماحهواجگردآورنده: نادر خ

ص.  ١٢٠. يراه، مســكن و شــهرســاز قاتيتحق
چاپ ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  دوم /  ر

  نسخه. ١٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٩٣-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  . بتن هوادار١



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١١ 

  يبتن يها. ساختمان٢
  سبك يساز. ساختمان٣
  يبتن يوارهاي. د٤

 يبا مصالح خاص و برا يسازساختمان
  مقاصد خاص

  
ــاختمان يطراح نامهنيي. آ١٠٨٠ ها در س

  ٢٨٠٠برابر زلزله استاندارد 
 تمانساخ يطراح نامهنييآ يبازنگر يدائم تهيكم

ن راه، مسك قاتيدر برابر زلزله، تهران: مركز تحق
ـــاز ـــهرس ).  زي(شـــوم يريص. وز ٢٤٠. يو ش

  نسخه. ١٠٠٠٠ريال. چاپ هفدهم /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٣-١٢٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  اهنامهنيآئ -اثر زلزله  - رانيا -ها . ساختمان١
  تيريدم -صنعت و تجارت  - يساز. ساختمان٢
  

  نيبذره ريز ٢٨٠٠. استاندارد ١٠٨١
سن ح ضا كامران ،يدريمح  راد،يمحمد آهنگر، ر

ستار: پو ؛يميابراه ماين گر؛ زهرا آهن ان،يزك ايويرا
، تهران: موســســه تباريدريح ايگرافيســت: هل

ـــر ـــارات س ص.  ٤٢٢عمران قلم داور.  يانتش
ريال. چاپ هشــتم /  ٤٤٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز

  نسخه. ٢٢٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٢٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  استانداردها - يساز. ساختمان١
    اهنامهنيآئ -اثر زلزله  - رانيا -ها . ساختمان٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٢ 

  هنر
  هنر هيفلسفه و نظر

 
ـــفــ يهــاهيــ. نــظــر١٠٨٢ و  يفــلس
  در هنر يشناختجامعه

ـــر ننيرام يعل  يص. رقع ٤٥٤. ي، تهران: نش
چاپ چهارم /  ٤٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٣٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٢٣٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  . هنر و اجتماع١
  فلسفه -. هنر ٢
  يشناسييباي. ز٣

  گون هنرمطالب گونه
  

  . دوازده درس مرمت١٠٨٣
 ،يمراداصـــغر محمد ،يعلمحمدحســـن محب

ـــا ام عاتانيريركبيآتوس طال  و ي، تهران: مركز م
ـــاز يقاتيتحق ـــهرس ص.  ٣١٢. يو معمار يش
شوم يريوز شم /  ٢٤٠٠٠٠). زي( ش ريال. چاپ 

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٠١٨٢-٦-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  و مرمت ينگهدار - يخيتار يها. ساختمان١
  و مرمت ينگهدار - يخي. آثار تار٢
  و مرمت ينگهدار - يخيآثار تار - راني. ا٣

و  ييايجغراف ،يخيتار يهايبررس
  اشخاص هنر

  
  هنر خي. فلسفه تار١٠٨٤
، يفرامرز يهــاوزر؛ مترجم: محمــدتقآرنولــد 

شوم يص. رقع ٥١٢تهران: نگاه.   ٤٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٥١-١٦٨-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The philosophy of art history   

  موضوع(ها):
  يسينوخيتار -. هنر ١
  فلسفه -. هنر ٢
  يشناسروان -. هنر ٣
  . هنر و اجتماع٤

  يمعمار
  

  قهيدر چند دق ي. معمار١٠٨٥
ــتار:  يســوز هاج؛ مترجم: فرزانه پورقناد؛ ويراس

، تهران: نشر شهر تهران (وابسته يعرفان خسرو
ــازمان فرهنگ ــهردار يهنر يبه س تهران).  يش

شت ٤١٢ شوم يص. خ ريال. چاپ  ١٦٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٩-٢٠٥-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Architecture in minutes   
  موضوع(ها):

  خيتار - ي. معمار١
  گونمطالب گونه - ي. معمار٢

  يو مهرنگار يشناسسكه
  

ــكه١٠٨٦  لخاناني: دوره ارانيا يها. س
  مغول

لدبهرام عالء تار: پو ؛ينيا ـــ لدعالء ايويراس ، ينيا
گار.  گال يريص. وز ٧٢٤تهران: برگ ن ).  نگوري(

ــخه. نوبت  ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٩٥٠٠٠٠ نس
  .٢ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٣٥٢-٦٢-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  خيتار - يرانيا يها. سكه١
  رانيا - يباستان يها. سكه٢
  رانيا - يشناس. سكه٣
 - ٦١٦ لخانان،يمغوالن و ا - خيتار - راني. ا٤

  ق.٧٥٦
  يطرح و طراح

  
صو١٠٨٧ سازي. ت  و يمبان خچه،ي: تارير

  هاكيتكن
س نيبهرادام ضو ميمر ،يسلما ، تهران: فريمرت

 يص. خشـت ٢١٨. ايفخراك يموسـسـه انتشـارات

  ريال. چاپ دوم. ٧٠٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٩٣-٩٦-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -كتاب  يرگري. تصو١
  خيتار - يرانيا ي. نقاش٢
  

ما١٠٨٨ ها ي. راهن فاه يرنگ  ميپنتون: م
  هادر رنگ ينيو همنش يارتباط

ــ ؛ينعمت ميمترجم: مر زمن؛يآ سيلئاتر تار: ويراس
.  ايخراكف ي، تهران: موسسه انتشاراتيمقبل تايآناه

گال يص. خشـــت ١٥٨ يال.  ٢٥٠٠٠٠). نگوري( ر
  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٩٣-٦٦-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Pantone guide to communicating with 
color   

  موضوع(ها):
  ي. هنر تجار١
  يغاتيتبل يهاي. رنگ در آگه٢
  يري. ارتباط تصو٣
  لباس ي. طراح٤
  وني. دكوراس٥
  يشناسروان يهاجنبه -. رنگ ٦
  

  پوستر ي. طراح١٠٨٩
ـــطف ه يمص ل ــــدا فر ؛ياس ـــتــار:  يراس  ديــو

صلح صلحيم ص.  ١٢٨. ي، تهران: فاطميآبادم
چاپ دوم /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٨-٩٣٤-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يطراح -. پوسترها ١
  يطراح - كي. گراف٢

  دستباف عيهنرها و صنا
  

  و لباس زنانه ويگوراتيف ي. طراح١٠٩٠
 مترجم: شـــهال ؛يپاچ انايتســـيت ،يدرود زابتايال

ـــكندر ان؛يقاســـم ـــتار: آرزو اس  يمان ،يويراس
تاب ، تهران: كيمعصوم نايگرافيست: م ؛ييفرسا
بان.  ريال.  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٣٤٤آ

  نسخه. ١٠٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٤٣-٧٥-٣  شابك:
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  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Figura nella moda 
حت ت يسكتاب حاضر از متن انگلييادداشت:  

 Figure drawing for fashion"عنوان 
design" برگردانده شده است.. يبه فارس  

  موضوع(ها):
  مد ي. طراح١
  فن -مد  ي. طراح٢
  انسان ي. طراح٣
  فن -انسان  ي. طراح٤
  

  و لباس مردانه ويگوراتيف ي. طراح١٠٩١
 مترجم: شـــهال ؛يپاچ انايتســـيت ،يدرود زابتايال

 ، تهران: كتابيويراستار: آرزو اسكندر ان؛يقاسم
ــوم يص. رحل ٤٠٠آبان.  ريال.  ٨٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٤٣-٧٤-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Figura maschile nel fashion design 
ت تح يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل 

 "Figure drawing for men's fashion"عنوان 
  برگردانده شده است.. يبه فارس

  موضوع(ها):
  فن -مد  ي. طراح١
  مد ي. طراح٢
  انسان ي. طراح٣
  فن -انسان  ي. طراح٤
  . پوشاك مردانه٥

  رنگ
  

  . هنر رنگ١٠٩٢
ستار:  يمترجم: عربعل تن؛يا وهانسي شروه؛ ويرا

ص.  ١٩٢. يســـاولي، تهران: يمعصـــوم ميمر
  نسخه. ٣٠٠٠). چاپ سيزدهم / نگوري(گال يخشت

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٦-١٧٣-٩  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  عنوان به التين:
Kunst der farbe = the art of color: the 
subjective experience and objective 
rational of color 
 

 "كتاب رنگ"كتاب تحت عنوان  نييادداشت: ا
توسط ناشران  يميحل نيبا ترجمه محمدحس

  ..منتشر شده است زيمتفاوت ن يمختلف در سالها
  موضوع(ها):

  يشناسروان يهاجنبه -. رنگ ١
  فن - ي. نقاش٢

  يو مواد عكاس ليفنون، وسا
  

  . عكاس خالق١٠٩٣
ست سونها م،يسونها ويا شاد م؛يكارال   يمترجم: 

ران: ، تهيرستم يويراستار: شاد ؛يانجوانيرستم
شوم يص. رقع ١٢٨نظام الملك.   ٢٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٥٥-١١-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The creative photographe   
  موضوع(ها):

  ي. عكاس١
  يعكاس ينهاي. دورب٢
  يرقم يهاروش - ي. عكاس٣
  . هنر مواد مختلط٤

  عكسها
  

  ديخوش آمد راني. به ا١٠٩٤
ـــون ناز زارع؛ مترجم: س ـــاپور؛  ايتدوين: گل رض

ص.  ١٦٨. يساولي، تهران: اريبخت نيعكاس: افش
  نسخه. ٢٥٠٠). چاپ سوم / نگوري(گال يخشت

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٦-٣١٨-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  رانيا -ها عكس
  يقيموس

  
  يقيموس ي. اطالعات عموم١٠٩٥

ضا آزاده سارا كلهر، تهران: محمدر ستار:  فر؛ ويرا
ــر ن ــوم يريص. وز ٢٨٨. ينش  ٣٢٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ ششم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٣٧٨-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  مسائل متفرقه - يقيموس

  رانيا يقيموس
  

  سنتور ييابتدا يدوره في. رد١٠٩٦
ماهور.  ي، تهران: موســســه فرهنگوريفرامرز پا

ــوم يص. رحل ١٢٤ ريال. چاپ  ٣٦٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠هفدهم / 

  موضوع(ها):
  ونيسيپارت -. سنتور ١
  ونيسيپارت - فيرد - يرانيا ي. سازها٢

  يعموم يشهاينما
  

ئال١٠٩٧ ــمي. نئور نان بزرگ  س كارگردا و 
  ايتاليا

ـــايحم ـــ درض ـــا  ا،ينيپورداللنيحس محمدرض
س سار ا؛ينيپورداللنيح شته  ستار: فر ، پوريويرا

شنواره هنر.  شت: ج شوم يص. رقع ١٨٤ر ). زي(
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٦٥٠٠٠

  ٩٦٤-٩١٩٣١-٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

 - ايالتيا -و كارگردانان  كنندگانهيته - نمايســـ
  سرگذشتنامه

  ياصحنه يشهاينما
  

باز١٠٩٨ ــ يگري.  تد: ش تورز  وهيم ك ا
 ييهابا بخش گريدر پرورش باز وياســتود
ــ يگريباز يهاتفاوت يدرباره  و نمايدر س
  تئاتر

ــر مركز.   يص. رقع ١٦٤احمد دامود، تهران: نش
 ٥٠٠چهاردهم / ريال. چاپ  ٢٣٥٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٥٥٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
  )شي(نما يگري. باز١
  فن - نمايس يگري. باز٢

  يسالن حاتيو تفر هايباز
  

  تيترب يبازو ي. باز١٠٩٩
س سن عبا صطف ؛يولديمح ، يليخل يعكاس: م

).  زي(شـــوم يص. خشـــت ١٤٣فطرت.  نييقم: آ
ـــت و هفتم /  ١٢٥٠٠٠ چاپ بيس يال.   ٢٥٠٠ر



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٤ 

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٤٥٦-٦-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -كودكان  يهاي. باز١
  يآموزش يراهنما - يرانيكودكان ا يهاي. باز٢
  

  تيترب يبازو ي. باز١١٠٠
س سن عبا صطف ؛يولديمح ، يليخل يعكاس: م

).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٤فطرت.  نييقم: آ
ــت و هشــتم /  ١٢٥٠٠٠  ٢٥٠٠ريال. چاپ بيس

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٤٥٦-٦-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -كودكان  يهاي. باز١
  يآموزش يراهنما - يرانيكودكان ا يهاي. باز٢
  

  تيترب يبازو ي. باز١١٠١
س سن عبا صطف ؛يولديمح ، يليخل يعكاس: م

).  زي(شـــوم يص. خشـــت ١٤٣فطرت.  نييقم: آ
چاپ بيســـت و نهم /  ١٢٥٠٠٠ يال.   ٣٠٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٤٥٦-٦-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -كودكان  يهاي. باز١
  يآموزش يراهنما - يرانيكودكان ا يهاي. باز٢

  يتخصص يسالن يهايباز
  

  كرس ي. آخر باز١١٠٢
، تهران: يمومن يپــائول كرس؛ مترجم: هــاد

ـــوم يريص. وز ٣٢٨. نيفرز  ٣٠٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٠٠٠٦-٥-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Practical chess endings   

  موضوع(ها):
  يآخر باز -شطرنج 

  
  در شطرنج ادهي. قدرت پ١١٠٣

 ان؛يــگنج اهللاتيــهــانس كموخ؛ مترجم: عنــا
ضا ضا ر ستار: ر ص.  ٢٤٨. ني، تهران: فرزييويرا

ــوم يريوز ــوم /  ٢٦٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ س

  نسخه. ١٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٠١٧-٦٨-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Pawn power in chess   
  موضوع(ها):

  (شطرنج) ادهيپ
  

  )٢و  ١در عمل (جلد  شهاي. گشا١١٠٤
ناتول هاد يآ ـــا  ،يمومن يكارپوف؛ مترجم:  رض

ــــا فرزييرض هران:  ت  يريص. وز ٣٣٢. ني، 
ـــوم /  ٣٤٠٠٠٠). زي(شـــوم   ٢٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٢٥٦-٤٧-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The open game in action   
  موضوع(ها):

  يشروع باز -. شطرنج ١
  هايباز -. شطرنج ٢
  

  نيآلخ يشطرنج راثي. م١١٠٥
ــاندروو ــاندرالكس  نيكوتوف؛ مترجم: آبت چيالكس

ــ تهران: فرز ــ  نيگلكار ـ ــ وز ٥٧٢ـ  يريص ـ
 ٥٠٠ريال  ــ چاپ سوم  /  ٢٤٠٠٠٠) ــ زي(شوم

  نسخه. 
  .٩٧٨-٦٠٠-٥٠١٧-٢٦-٧جلد دوم: شابك: 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٦٩٠-٩٦-٧(دوره)  
  موضوع(ها):

  م.١٩٤٦-١٨٩٢ چ،يالكساروو ن،ي. آلخ١
  هيروس -بازان . شطرنج٢
  هايباز -. شطرنج ٣
  

  دياستاد بزرگ فكر كن كي. همانند ١١٠٦
ندروو ندرالكســــا جم: كوتوف؛ متر چيالكســــا

بدالحســـ ص.  ٢٧٢. ني، تهران: فرزينواب نيع
ــوم يريوز ــوم /  ٢٨٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ س

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٢٥٦-٧١-٢  شابك:

  يزبان اصلي: روس
  عنوان به التين:

Tainy myshleniia shakhmatista = think 
like a grandmaster 

  
  موضوع(ها):

  شطرنج
  باز يو ورزش در فضا يباز

  
سر١١٠٧  ينگارعيسكوها: وقا يرو ي. پ

  يرانيفوتبال ا يادههچهار
ضايحم شمه.  در شر چ ص.  ٤٩٢صدر، تهران: ن
شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٣٠٧-٧  شابك:

  .١٣٩٢: زاوش، ييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  رانيا -. فوتبال ١
  خيتار - رانيا -. فوتبال ٢
  

 يآزمون بهبود عملكرد ورزش ١٠١. ١١٠٨
  و ورزشكاران انيمرب ژهيو
اطمه ف د،يفكوررش نيمترجم: حس ؛يمكنز انيبر

ــــادق ـــتــار:  ؛يمهرداد فتح ،ياقبــالص ويراس
 ٢٣٦، مشهد: مهرصفا. يرمرتضويالسادات ماكرم

ريال. چاپ دوم /  ٢٨٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٣٧-٤١-٧  شابك:
  يسيگلزبان اصلي: ان

  عنوان به التين:
١٠١ performance evaluation test 

  
  موضوع(ها):

  هاآزمون - يجسمان ي. آمادگ١
    يبدن تي. ترب٢

  اتيادب
  هيفلسفه و نظر

 
  شهي. شعر و اند١١٠٩

ــور وشيدار ــر مركز. يآش ص.  ٢٤٨، تهران: نش
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شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ نهم /  ٣٦٠٠٠٠). زي(
  .٣نسخه. نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٣٩١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  رينقد و تفس -. شعر ١
  هاها و خطابهمقاله -. شعر ٢
  رينقد و تفس - ي. شعر فارس٣

  يادب يهاو مجموعه ان،يفن نگارش و ب
  

  پاك شهي: اندماني. آرت١١١٠
: هيدري، تربت حيديرشـــ اصـــغريگردآورنده: عل

نداز قطب.  گال يص. رقع ١٥٢چشـــم ا ).  نگوري(
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ پنجم /  ٣٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٣٨١٢-٢-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  هاييگونهيو گز هاييگو. نكته١
  . كلمات قصار٢
  

ــ١١١١ ند رس به لبخ كه  حاال  ...:  ميدي. 
  كتاب دو قدم تا لبخند يادامه

ـــ زاده؛نهيحســـن آد تار: س ـــ  ليدخليويراس
، مشــهد: ترانه. عطارينيمونا حســ عطار،ينيحســ
ــوم يص. رقع ٤٠٢ ريال. چاپ  ٢٨٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٠٦١-٢٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه -كوتاه  يهاداستان

  
ــ١١١٢ مهوهي. ش بات  نا كات گارش و م ن

  يادار
، يانيگلرخ ك را،يآذرپ اصـــغريعل ،يينورا اسيال

).  زي(شـــوم يريص. وز ١٤٦دانش.  اريتهران: 
  نسخه. ٣٠٠دوم / ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٦٢-٣٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  يادار ينگار. نامه١
  يفارس ينگار. نامه٢
  يو فن ي. نگارش علم٣
  

 كردي): رويژانر (نوع ادب هي. نظر١١١٣
  يخيتار - يليتحل
ــ ــا قربان ،يزرقان يدمهديس ــباغ، محمودرض ص

ص.  ٤٣٨تهران: شـــركت نشـــر كتاب هرمس. 

 ٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ٨٥٠٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٣-٩٦٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ي. انواع ادب١
  خيتار - ي. انواع ادب٢

  انيو ب يمعان
  

  سخن كماننيدر رنگ انيب ي. جادو١١١٤
ل ص.  ١٦٨دانش.  اريــ، تهران: يينورا اسيــا
 ٢٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٦٢-٠٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  انيو ب يمعان

  يادب يها و جنگهامجموعه
  

(هزار  ا،ي ،يادب فارس يهاي. خواندن١١١٥
  و اشارت) تيحكا

 ٦٠٨. ري، تهران: اساطيحلب اصغريگردآورنده: عل
  نسخه. ٤٤٠). چاپ دوم / نگوري(گال يريص. وز
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٦٠-٥٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  هامجموعه - يفارس اتيادب

  ٤قرن  يشعر فارس
  

س. جامعه١١١٦  لي: تحليخودكامگ يشنا
  ضحاك ماردوش يشناختجامعه

 يص. رقع ٢٤٦. ي، تهران: نشـر نيرضـاقل يعل
شوم ست و چهارم /  ٢٠٠٠٠٠). زي( ريال. چاپ بي
  نسخه. ١٥٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٢-٠١٨-٤  شابك:
  موضوع(ها):

ق. شاهنامه ٤١٦ -؟ ٣٢٩ابوالقاسم،  ،ي. فردوس١
  رينقد و تفس -
ـــ. ٢ قاســـم،  ،يفردوس  -ق. ٤١٦ -؟ ٣٢٩ابوال

  هاتيشخص
  . ضحاك٣
  و نقد خيتار - ٤قرن  - ي. شعر فارس٤

  ٧قرن  يشعر فارس

  
سخه يسعد اتي. كل١١١٧ ساس ن : بر ا

  يفروغ يشده محمدعل حيتصح
مصـــحح:  ؛يعبداهللا ســـعدبنشـــاعر: مصـــلح

مدعل لت.  امي، تهران: پيفروغ يمح  ١٠٧٢عدا
 ١٠٠٠پنجم / ). چــاپ نگوري(گــال يريص. وز
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٥٢-٠٥٩-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.٧قرن  - ي. شعر فارس١
  ق.٧قرن  - ي. نثر فارس٢
  

ــخه  يمعنو ي. مثنو١١١٨ ــاس نس بر اس
  ... يهاو مقابله با نسخه هياصل قون

ــــاعر: جالل  ؛يمولو محمــدمحمــدبننيالــدش
س زياهتمام: پروبه .  دي، تهران: مهر آويداكانيعبا

گال يريص. وز ١٢٥٦  ٧٠٠). چاپ دوم / نگوري(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٤٥٠٨-٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.٧قرن  - يشعر فارس

  ١٣٢٠ - يشعر فارس
  

  شصت ي. اسكارلت دهه١١١٩
 ١٠٤، تهران: نشر چشمه. انيشاعر: سجاد افشار

ـــوم يص. رقع ريــال. چــاپ  ١٣٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠سيزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٨٢٥-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  ارزهيبه اشك تو نم اي. دن١١٢٠
 ي، آمل: موســســه فرهنگيشــاعر: محمد كاظم

 ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٤٢. داريشمال پا
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٨١٩-٩٧-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  ستين ياتفاق. دوست داشتن ١١٢١
صر. ياشاعر: مزدك پنجه شت: دوات معا  ٦٨، ر

ريال. چاپ دوم /  ٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٦ 

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٨٠٣-٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  يريمع يره واني. د١١٢٢

سن مع . اليدان ي، تهران: آوايريشاعر: محمدح
چاپ ريال.  ٢٥٠٠٠٠). نگوري(گال يبيص. ج ٣٨٤

  نسخه. ٢٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٤٣-١٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يشعر فارس

  
  اريشهر واني. د١١٢٣

 يريــــ تهران: نگاه ــــ وز اريشهر نيمحمدحس
ـــ نگوري(گال ـــ چاپ  ١٠٥٠٠٠٠) ـ ريال (دوره) ـ

  نسخه.  ٧٠٠پنجاه و سوم  / 
لد اول:  بك:  -ص ٦٤٨ج ـــا -٤٠٧-٠٧٩-٢ش

-٠٨٠-٨شابك:  -ص ٦٠٠.جلد دوم: ٩٧٨-٩٦٤
٩٧٨-٩٦٤-٤٠٧.  

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٠٧-٠٨١-٥(دوره)  
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  غزل) دهيهوس (گز بي. س١١٢٤
ص.  ١٨٠. ماژينو، تهران: نصـــباغ ديشـــاعر: ام

چاپ پنجم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يرقع يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٦٧-٤٠٧-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  

  . مجموعه شعر جاودان١١٢٥
ــبارخ، كرج: مد ــاعر: خداكرم ص  ١٠٤فالح.  ريش

ريال. چاپ دوم /  ٢٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٩٨١-٧٨-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يشعر فارس
  ١٣٢٠ - يفارس شنامهينما

  

 يشــنامهي. باغبان مرگ و ســه نما١١٢٦
  گريد

ـــمحمد چرم  يص. رقع ١٢٠. الي، تهران: نريش
چاپ دوم /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٢٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٢٢-١٦٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
   ١٤قرن  - يفارس شنامهينما
  

  نامهشيدر ماه: نما يروادهي. پ١١٢٧
صطف شمه.  يم شر چ ستور، تهران: ن ص.  ٣٨م

ريال. چاپ چهارم /  ٧٥٠٠٠). زي(شـــوم ييپالتو
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٩٩٨-٧  شابك:
  موضوع(ها):

   ١٤قرن  - يفارس شنامهينما
  ١٣٢٠ - يداستان فارس

  
  را آب برد حاني. آن روز كه ر١١٢٨

ص.  ٨٤قلم.  ني، مشـــهد: طنييمعصـــومه بابا
  ريال. چاپ دوم. ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٦٠-٤٣-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان
  

  گرياسب پرنده و چند داستان د. ١١٢٩
ـــ نده: س مكيگردآور ـــ ا تار:  ؛يريگلش ـــ ويراس

به ينيام نوشنينســـر ته  ـــ پا(وابس ، تهران: هو
ص.  ١٧٦). شـــهيو پرورش اند تيشـــركت هدا

گال يرقع چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٩-٧٩-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  لحظه نيدر آخر يدختر ريتصو. ١١٣٠
ش امكيس ستار: عل ؛يريگل سن يويرا ، يآبادح

). زي(شــوم يص. رقع ١٤٨تهران: نشــر چشــمه. 
  نسخه. ٥٠٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٩٣٦-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

اســب من شــده اســت:  اي. در١١٣١
ستان نامهيزندگ و  ريپ يزيشمس تبر يدا

  يمرشد مولو
ن: زاده، تهراويراستار: شهرام رجب ؛يمانيسل ينق
 ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٢٤. يانيقد

  نسخه. ٢٢٠٠ريال. چاپ پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣٦-٥٩٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
گاني. در١١٣٢ ند ب رهيجز ارو  تريآ

  كوتاه) يها(مجموعه داستان
 يص. رقع ٣٦٢تهران: ققنوس.  ،يعباس معروف

چاپ نهم /  ٢٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٦٥٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣١١-٣٩٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  يريتكف كي سوختهمي. دفترچه ن١١٣٣

ضا حدادپورجهرم سه  ؛يمحمدر س ستار:  مو ويرا
ــته به نهاد  ــر معارف (وابس متنوك، قم: دفتر نش

ص.  ١٠٤در دانشـــگاه).  يمقام رهبر يندگينما
چاپ پنجم /  ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم يرقع يال.  ر

  نسخه. ٢٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٤١-١٩٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  )محمدنيالد(جالل ي. روم١١٣٤

ـــكوه گاه. يبهمن ش  يص. رقع ٥٧٦، تهران: ن
چاپ دوم /  ٧٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٧٦-٣٣٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
لدجالل ،ي. مولو٢ مدبننيا مد،مح  - ٦٧٢ مح

  داستان -ق.  ٦٠٤
  

  ماه خداوند را ببوس ي. رو١١٣٥
ص.  ١١٤مســتور، تهران: نشــر مركز.  يمصــطف

ــوم يرقع ــتاد و  ١٥٩٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ هش
  نسخه. ١٠٠٠دوم / 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٧ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٥٧٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  دي. سرخ سف١١٣٦
 ٢٦٦، تهران: نشــر چشــمه. خرميزداني يمهد

ريال. چاپ هفتم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٥٣٦-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

شاهزاده١١٣٧ ستان  يسنگ ي.  و چند دا
  گريد

ـــ نده: س مكيگردآور ـــ ا تار:  ؛يريگلش ـــ ويراس
به ينيام نوشنينســـر ته  ـــ پا(وابس ، تهران: هو

ص.  ١٩٢). شـــهيو پرورش اند تيشـــركت هدا
گال يرقع چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٩-٧٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  ميكني. عادت م١١٣٨

ـــر مركز. رزاديپ ايزو  يص. رقع ٢٧٢، تهران: نش
شوم صت و دوم /  ٢٤٩٠٠٠). زي( ش ريال. چاپ 
  نسخه. ١٨٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٧٩٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  گريد يزهاي. عشق و چ١١٣٩
صطف شمه.  يم شر چ ستور، تهران: ن ص.  ١٢٠م

/  ريال. چاپ نهم ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم ييپالتو
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٩١٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

نارنج١١٤٠ لب  عه  ي. ق ته: مجمو ــ فرش
  داستان
، يآبادحســن يبرزگر؛ ويراســتار: عل يمرتضــ

). زي(شــوم يص. رقع ١١٢تهران: نشــر چشــمه. 

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هفتم /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٩١٦-١  شابك:

  ا):موضوع(ه
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
ان از شبست يخاتون: داستان ايمي. ك١١٤١
  موالنا

، تهران: يديقدس؛ ويراســتار: بهمن حم دهيســع
شمه.  شر چ شوم يص. رقع ٢٨٦ن  ٣٦٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ چهلم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٢-١٩٦-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  گريو چند داستان د يمادمازل كت. ١١٤٢

ش ؛ياتيال ترايم ستار:  شر  ، تهران:يريحر وايويرا ن
شمه.  شوم يص. رقع ٨٢چ ريال.  ١٠٥٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠چاپ هفتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٢-٠٤٣-١  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  منصور: مجموعه داستان ري. متغ١١٤٣

ص.  ١١٦ن: نشــر چشــمه. ، تهرايادعلي عقوبي
شوم يرقع  ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٤٥٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٨٩٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يكوتاه فارس يهاداستان

  
  گريمارها و چند داستان د ي. ملكه١١٤٤

ـــ نده: س مكيگردآور ـــ ا تار:  ؛يريگلش ـــ ويراس
به ينيام نوشنينســـر ته  ـــ پا(وابس ، تهران: هو

ص.  ١٧٦). شـــهيو پرورش اند تيشـــركت هدا
گال يرقع چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٩-٧٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  . همزاد١١٤٥

ان: ، تهريآبادحسن يويراستار: عل ؛يقاسم شكر
شمه.  شر چ شوم يص. رقع ١٩٢ن  ٢٤٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٠٢١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  دختر شهي. هم١١٤٦

 ١٤٦. ســتانيمحمد تركاشــوند، تهران: كتاب ن
ريال. چاپ دوم /  ١٦٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٢٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٣٧-٩١٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  شب كيمرد،  كي. ١١٤٧

شر ثالث.  سعود فروتن، تهران: ن  يبيص. ج ٤٨م
  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ دوم /  ٧٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٥-٠٢٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  ١٣٢٠ -طنز و هجو و هزل 

  
  يور ي. در١١٤٨

شمه.  ميابراه شر چ  يص. رقع ٩٦رها، تهران: ن
يال. چاپ چهارم / ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٥٠٠ ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٦٦٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - ي. طنز فارس١
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان٢

  ١٣٢٠ - يگوناگون فارس يهانوشته
  

  ها. آن سال١١٤٩
ــــ تهران: مع ياحقيمحمدجعفر  ــــ رقع نيـ  يـ

ـ زي(شوم ـ چاپ سوم  /  ٨٥٠٠٠٠)  ريال (دوره) 
  نسخه.  ١١٠

 -ص ٤٠٤ ،يو نوجوان يكودك يادهايجلد اول:  
بك:  لد دوم:  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٥-١٦٧-٣شــــا .ج

 ٤٣٦ ،ييدانشـــجو يهاو ســـال يجوان يادهاي
  .٩٧٨-٩٦٤-١٦٥-١٦٦-٦شابك:  -ص

  موضوع(ها):
  خاطرات - - ١٣٢٦محمدجعفر،  ،ياحقي



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٨ 

  ييكايآمر شنامهينما
  

  )شنامهي(دو نما ني. عشق و نفر١١٥٠
ــپارد، جوزف چا ــام ش ــكان  ن؛يكيس مترجم: اش

).  زي(شــوم يص. رقع ١٣٦. الي، تهران: نيبيخط
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٢٢-٢٠٧-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر شنامهينما

  ييكايداستان آمر
 

ــنگ يروز هي باالخره. ١١٥١   حرف قش
  زنميم
ار: خاكسار؛ ويراست مانيمترجم: پ س؛يسدار ديويد
شر چشمه. انيآرياحمد ريام ص.  ٢٣٦، تهران: ن

  نسخه. ٢٠٠٠). چاپ دوازدهم / زي(شوم يرقع
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-١١٣-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

me talk pretty one day   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يها. داستان١
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر زيطنزآم يها. داستان٢
  

  كيتار ي. جاها١١٥٢
، ايكياضـــيف يمترجم: محمدمهد ن؛يفل نيليگ

ـــوم يص. رقع ٥٥٦تهران: چترنــگ.  ).  زي(ش
  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ دوم /  ٥٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٦٦-١٥-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Dark places   

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
  والي. دختران سالخ و پسران ه١١٥٣

سعادت، آ ويجنوليآپر شبنم   دايتاكالك؛ مترجم: 
شور صالح نوران ،يك صاع، محمد  زاده،يمحمد ق
ـــك ـــت، ســـمانه  ،يعلمحب بايش كژوان آبهش

اژ ـ ـ تهران: ب يطالب نيافشارحاتم؛ تصويرگر: ام
ــ رقع ٢٧٢ ــ زي(شوم يص ـ ريال  ـ  ٢٤٤٠٠٠) ـ

   نسخه. ١٠٠٠چاپ پنجم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٨٩٣٩-٨٩-٤شابك: 

  موضوع(ها):
  ييكايآمر نيآفروحشت يهاداستان

  
  واريد ي. زنان تو١١٥٤

صبا ا كس؛يلوكاو يميا س ؛يمانيمترجم:  تار: ويرا
ــوم يص. رقع ٢٧٢منا تابش، تهران: باژ.  ).  زي(ش

  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ چهارم /  ٢٦٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٤١-٤٨-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان
  

  سازان. سرنوشت١١٥٥
ـــاع، تهران:  نك هربرت؛ مترجم: محمد قص فرا

).  زي(شـــوم يص. رقع ٢١٦. سيتند يكتابســـرا
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٠١١-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
  يفاني. صبحانه در ت١١٥٦

هران: ، تييمترجم: بهمن دارالشفا ؛يترومن كاپوت
شوم يبيص. ج ١٤٤. يماه ريال.  ١٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٥٠٠چاپ ششم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٠٩-٢٧٥-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Breakfast at tiffany   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان
  

  زهايانگ. ظهور وحشت١١٥٧
ست سمهاكن ويا هنام مترجم: ب ن؛ياوست نيج ت،يا
 يص ــــ رقع ٤٥٢ــــ تهران: باژ ــــ  زادهيحاج

 ٧٠٠ريال  ـ چاپ چهارم  /  ٣٨٥٠٠٠) ـ زي(شوم
  نسخه. 
  .٩٧٨-٦٠٠-٨٩٣٩-٦٨-٩شابك: 

  موضوع(ها):
  تانداس -) يداستان تي(شخص زابتي. بنت، ال١
  داستان - هاي. زامب٢
  

  نوزاياسپ ي. مسئله١١٥٨
ــتار:  الوم؛ي. يدنيارو مترجم: بهاره نوبهار؛ ويراس

ــر قطره. نيگلچيريدب نويم ــركت نش ، تهران: ش
ريال. چاپ  ٤٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٤٦٨

  نسخه. ٥٠٠ششم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٩-٩٠٠-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The spinoza problem: a novel   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان
  

  هاها و آدم. موش١١٥٩
ستنجان ست ا سروش حبارن ، يبيبك؛ مترجم: 

ــوم يبيص. ج ١٦٠. يتهران: ماه  ١٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ دوازدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٠٩-١٥٢-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Of mice and men 
 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  ناشران و مترجمان مختلف منتشر شده است..
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان
  يسيداستان انگل

  
  شي. دختر كش١١٦٠

هد افشــــار، تهران:  يجورج اورول؛ مترجم: م
شوم يص. رقع ٣٥٢. يجام ريال.  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٧٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٧٦-٠٤٣-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

A clergyman's daughter   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١١٩ 

  . ربكا١١٦١
ار: ويراست هان؛يمترجم: خجسته ك ه؛يدومور يدفن

فق.  هران: ا هر، ت كل  يبيص. ج ٦٩٢مژگــان 
گال چاپ دهم /  ٤٨٠٠٠٠). نگوري( يال.   ٥٠٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٩-٧٥٧-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Rebecca   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  

  . شاگرد قصاب١١٦٢
ـــار،  مانيمترجم: پ پ؛يكمك كيپاتر خاكس

). زي(شــوم يص. رقع ٢٢٤تهران: نشــر چشــمه. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هشتم /  ٢٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٣٣٦-٧  شابك:
  يرلنديزبان اصلي: ا

  عنوان به التين:
The butcher boy   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يرلنديا يهاداستان

  
  واناتي. قلعه ح١١٦٣

، تهران: يرشـــاهيام ريجورج اورول؛ مترجم: ام
ــوم يص. رقع ١٣٢. يجام ريال.  ٨٥٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠چاپ بيستم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٦٢٠-٥٤-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
مختلف توسط  يكتاب در سالها نييادداشت: ا

  است.. دهيمختلف منتشر گرد نيمترجم
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  

  واناتيح ي. قلعه١١٦٤
شهرزاد لوالچ ستار:  ؛يجورج اورول؛ مترجم:  ويرا

 يبيص. ج ١٦٨، تهران: افق. ينياحمــد پورام
 ٥٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٢٠٠٠٠٠). نگوري(گال

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥٣-٢٨٢-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Animal farm 
 

 مختلف، توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها
  ناشران متفاوت منتشر شده است.

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان

  
  وولف اينيرجياز و ييهاهيگوني. گز١١٦٥

شر ، تهران: نييطباطبا ديلوس بونرو؛ مترجم: ناه
شمه.  شوم يص. رقع ٩٦چ ريال.  ١٢٥٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٨٥٨-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The sayings of Wirginia Woolf   
  موضوع(ها):

  كلمات قصار - ١٩٤١ - ١٨٨٢ ا،ينيرجيوولف، و
  

  واناتيح ي. مزرعه١١٦٦
ـــا ، تهران: پورييجورج اورول؛ مترجم: احمد كس

شوم يبيص. ج ١٥٢. يماه ريال.  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٥٠٠چاپ چهاردهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٢٠٩-١٩٣-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Animal farm 
ن تحت عنوا بارنييادداشت: كتاب حاضر نخست 

  ترجمه و منتشر شده است.. "واناتيقلعه ح"
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  يداستان آلمان

  
  سورائو ي. پندها١١٦٧

ـــالح ميفرانتس كافكا؛ مترجم: مر  يمهد ،يص
  .وبانيويراســتار: روبرتو كاالســو، مشــهد:  ؛يآذر

ــوم يبيص. ج ١٤٤ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ سوم /

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٢٢٦-٠-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The Zu rau aphorisms of Franz Kalka   

  موضوع(ها):
كلمات  -م.  ١٩٢٤ - ١٨٨٣. كافكا، فرانتس، ١

  قصار

  فلسفه -م.  ١٩٢٤ - ١٨٨٣. كافكا، فرانتس، ٢
ـــنــدگــاني. نو٣ ـــياتر س  -م  ٢٠قرن  - يش
  رهيها و غطرح ها،ادداشتي

  
ــ١١٦٨ گدا و دوش غرور و  يزهي.  م

 ســندگانياز نو ي(آثار گريد يهاداســتان
  زبان) يآلمان

شر مركز. يمترجم: محمود حداد  ١٦٨، تهران: ن
ريال. چاپ دوم /  ٢٥٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ٧٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٢١٣-٣٢٩-١  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  عنوان به التين:

Der Bettler und das stolze fraulein   
  موضوع(ها):

تان ـــ مان يهاداس تاه آل  -م. ٢٠قرن  - يكو
  هامجموعه

  يمقاله آلمان
  

  طرفه كي اباني. خ١١٦٩
ش ديمترجم: حم ن؛ياميوالتر بن ر فرازنده، تهران: ن
ريال.  ١٩٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٣٠مركز. 

  نسخه. ٥٠٠چاپ دوازدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٦٤٣-٨  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  عنوان به التين:

One way street   
  موضوع(ها):

  رينقد و تفس - ٢٠قرن  - يآلمان يهامقاله
  يژرمن يزبانها ريسا اتيادب

  
  ي. دختر پرتقال١١٧٠

ـــتي  پور؛يگوردر؛ مترجم: مهوش خرم نيوس
ـــتار: و ـــراهياســـالم دايويراس  ي، تهران: كتابس

ند  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١٩٢. سيت
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ بيستم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٤٤-١٣-٦  شابك:
  يزبان اصلي: نروژ

  عنوان به التين:
The orange girl 
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  ١٢٠ 

 ١٣٨٤: شهر كتاب: هرمس، ييادداشت: چاپ قبل
  است. دهيبه چاپ رس ياريبا ترجمه مهردار باز

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ينروژ يهاداستان

  
  جامعه يها. ستون١١٧١

، تهران: ييايرو هيمترجم: طال بســـن؛يا كيهنر
ــر قطره.  ــركت نش ــوم يص. رقع ١٨٦ش ).  زي(ش

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ چهارم /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤١-٦٨٨-١  شابك:

  يزبان اصلي: نروژ
  عنوان به التين:

The complete major prose playes 
از كتاب  ييادداشت: كتاب حاضر ترجمه بخش 

The complete major prose playes  با عنوان
Pillars of society باشد.. يم  

  موضوع(ها):
  م.١٩قرن  - ينروژ شنامهينما
  

  ها. شهر خرس١١٧٢
ار: ويراست ؛يبكمن؛ مترجم: غزاله رمضان كيفردر

مه.  ي، تهران: آواييطال وشيپر كا ص.  ٤٨٠چ
شوم يرقع  ٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٧٣-٣٠-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Bjomstad 
نوان با ع يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل 

"Beartown: a novel" ترجمه شده  يبه فارس
  است..

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - يسوئد يهاداستان

  
  به نام اوه ي. مرد١١٧٣

تار: ويراس ؛يتهران نيبكمن؛ مترجم: حس كيفردر
ص.  ٣٥٦، تهران: نشر چشمه. خرميزداني يمهد
شوم يرقع سي و يكم  ٣٥٠٠٠٠). زي( ريال. چاپ 
  نسخه. ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٦٩٧-٩  شابك:
  يزبان اصلي: سوئد
  عنوان به التين:

Ein Mann namens Ove Roman   

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - يسوئد يهاداستان

  يداستان فرانسو
  

  گريد يهابرف و داستان ني. اول١١٧٤
سان؛ مترجم: مهد دويگ ، تهران: يسحاب يموپا

 ٢٤٩٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٥٦نشــر مركز. 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ پنجم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٩٨٩-٧  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Premiere neige et autres nouvelles   
  موضوع(ها):

  م.١٩قرن  -كوتاه فرانسه  يهاداستان
  

  گانهي. ب١١٧٥
كامو؛ مترجم: جالل آل مد، علآلبر   اصـــغرياح

شوم يص. رقع ١٥٢زاده، تهران: نگاه. خبره ).  زي(
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ هجدهم /  ١٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٥١-٠٠٤-٦  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

I'etranger 
توسط  ١٣٤٥كتاب در سال  نييادداشت: ا 

  انتشارات معرفت چاپ شده است.
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -فرانسه  يهاداستان
  

  گانهي. ب١١٧٦
كامو؛ مترجم: خشــــا ، تهران: يميهيد اريآلبر 

شوم يبيص. ج ١٢٨. يماه ريال.  ١١٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٥٠٠چاپ نوزدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٩٧١-٥٩-٩  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو

مختلف توسط  يكتاب در سالها نييادداشت: ا
مترجمان و ناشران متفاوت ترجمه و منتشر شده 

  است..
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -فرانسه  يهاداستان
  

  امتيبه ق داري. د١١٧٧
ان: ، تهرانيكالنتر يلومتر؛ مترجم: مرتضـــ ريپ

ريال.  ٥٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٤٩٤آگاه. 
  نسخه. ١١٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٦-٣٤٥-٦  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Au revoir la-haut   
  موضوع(ها):

  م.٢١قرن  -فرانسه  يهاداستان
  

 شـوديآغاز م يدومت زمان ي. زندگ١١٧٨
  !يندار شتريب يزندگ كي يفهميكه م

س زدپناه؛يا وريمترجم: ز ئوردانو؛يرافائل ژ تار: ويرا
مان هام ز ـــت: پرو ان؛يال : ، تهرانيانيب زيگرافيس

و  هيبنگاه ترجمه و نشــر كتاب پارســه(رســته ته
شوم يص. رقع ٢٤٨و فروش كتاب).  عيتوز ).  زي(

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٣-٣٨٤-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Ta deuxieme vie commence quand tu 
comprends que ٢٠١٥ tu nen as quune 
  ..١٣٩٦: البرز، ييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  -فرانسه  يهاداستان

  
  يخودكش ي. مغازه١١٧٩

سان كرم ستار:  ؛يسيوژان توله؛ مترجم: اح ويرا
 يص. رقع ١١٢سرلك، تهران: نشر چشمه.  ماين

  نسخه. ١٠٠٠). چاپ دهم / زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٨٨١-٢  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Le magasin des suicides: roman   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -فرانسه  يهاداستان
  يمقاله فرانسو

  
  سميفاش يشناخت. ساختار روان١١٨٠
ويراســتار:  ؛يانيمترجم: ســمانه مراد ؛يژرژ باتا

بك ب گلي، تهران: باتيبا  يبيص. ج ١٠٤. د
يال. ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم  ١٠٠٠چاپ دوم /  ر
  نسخه.



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢١ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٠٦-٧٨-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

ت تح يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل
 Visions of excess: selected"عنوان 

writings" برگردانده شده است.. يبه فارس  
  موضوع(ها):

  م. ١٨٩٧ - ١٩٦٢ژرژ،  ،ي. باتا١
  سمي. فاش٢

  ييايتاليداستان ا
  

  نينشبارون درخت. ١١٨١
ـــحاب يمترجم: مهد نو؛يكالو تالويا ، تهران: يس

ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣٢٠نگاه. 
  نسخه. ٢٠٠٠چاپ پانزدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٥١-٠١٧-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Baronc rampantc = the baron   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييايتاليا يهاداستان

  
  روديلوپه به جنگ م. پنه١١٨٢

ـــته اكبرپور، تهران:  ؛يفاالچ اناياور مترجم: فرش
ريال.  ٢٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٢٤نگاه. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٧٦-٢٥٣-٤  شابك:

  ييايتاليزبان اصلي: ا
  عنوان به التين:

Penelope alla guerra   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييايتاليا يهاداستان
  

  . وجدان زنو١١٨٣
ض تالويا سووو؛ مترجم: مرت هران: ، تانيكالنتر يا

سه فرهنگ س سته به مو گ فرهن يهنر يبان (واب
ــهيبان اند ــتر).  ش ــوم يص. رقع ٥٣٦گس ).  زي(ش

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٤٢٦-٠-٤  شابك:

  ييايتاليزبان اصلي: ا
  عنوان به التين:

La conscionce de zeno   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييايتاليا يهاداستان

  يياياسپان شينما
  

  . مدئا١١٨٤
س ، يكائيال يسنكا؛ مترجم: مهد وسييآنوسييلو

ـــركـت نشـــر قطره.   يص. رقع ٨٦تهران: ش
چاپ پنجم /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١١٩-٦٨٠-٥  شابك:

  يونانيزبان اصلي: 
تاب ك يسيانگل ييادداشت: كتاب حاضر از ترجمه

ترجمه شده  يبه فارس Medeaتحت عنوان  ياصل
  است.

  موضوع(ها):
  شنامهينما -) يوناني ريآ (اساط. مده١
  ؟ ق.م٤٠٦ -؟ ٤٩٦ - يوناني شنامهي. نما٢

  ييايداستان اسپان
  

  رگيو چند داستان د سماني. آگراند١١٨٥
فرجام، تهران: نشـــر چشـــمه.  كيدنيمترجم: ام

ريال. چاپ  ٢٨٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٣١٦
  نسخه. ٥٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٢-٦٩٣-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

End of the game, and other stories   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ينيآرژانت يهاداستان
  

  پسر. بازگشت شازده١١٨٦
ندروگ خا مد رح لرمويآل حا  ؛يميروئمرز؛ مترجم: 

ـــتار: زهرا جهانفر ، تهران: كتاب كوله  انيويراس
شت شوم يص. رقع ١١٢. يپ ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦١-٠٩١-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
حت ت يسييادداشت: كتاب حاضر از ترجمه انگل

 به "The return of the young prince"عنوان 
  برگردانده شده است.. يفارس

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - يياياسپان يهاداستان

  ديجد يوناني اتيادب
  

  يوناني ي. زوربا١١٨٧
، يصـــفر موريمترجم: ت س؛يكازانتزاك كوسين

 ٢٦٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٤٠٠. يتهران: جام
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٤٦٨-٥٥-٨  شابك:
  يونانيزبان اصلي: 

  عنوان به التين:
Zorba the Greek.   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يوناني يهاداستان
  يشرق يهند و اروپا يزبانها اتيادب

  
  ي. بار هست١١٨٨

 ، تهران:پورونيهما زيكوندرا؛ مترجم: پرو النيم
ــر قطره.  ــركت نش ــوم يص. رقع ٣٢٨ش ).  زي(ش

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سي و پنجم /  ٣٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤١-٢٢٥-٨  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

L'insoutenable legerete de l'etre 
  ..١٣٧١: گفتار، ييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  -چك  يهاداستان

  
  . دل سگ١١٨٩

ـــليخائيم  يبولگاكوف؛ مترجم: مهد چيويآفاناس
ـــرايغبرائ تابس ند ي، تهران: ك ص.  ١٧٦. سيت
ــوم يرقع ريال. چاپ دوازدهم /  ١٧٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٧٥٧-١٨-٠  شابك:

  يزبان اصلي: روس
  عنوان به التين:

Sobach serdise = heart of a dog   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يروس يهاداستان
  

ش گاريس رونيب مي. رفت١١٩٠ هفده  ،ميبك
ــ تان ديســـال طول كش ــ از  ييها(داس

  معاصر روس)  سندگانينو



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢٢ 

ــمه.  نيمترجم: آبت ــر چش  ١٩٢گلكار، تهران: نش
هاردهم / زي(شـــوم يص. رقع چاپ چ  .(١٠٠٠ 
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٢٩-٦٩٨-٦  شابك:

  يزبان اصلي: روس
  موضوع(ها):

  هامجموعه -م. ٢٠قرن  - يروس يها. داستان١
  هامجموعه -م. ٢١قرن  - يروس يها. داستان٢
  

ــب١١٩١ ــن:  يها. ش داســتان  كيروش
  اپردازيرو كيعاشقانه از خاطرات 

تا چيلوويخائيفئودورم ـــ ـــكيداس مترجم:  ؛يوس
 چيانويروالسالفيتصويرگر: مست ؛يبيسروش حب

ماهينســـكيدابوژ  يص. رقع ١٢٨. ي، تهران: 
يال. چاپ پنجم /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم  ١٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٠٩-١٩٢-٨  شابك:

  يزبان اصلي: روس
  عنوان به التين:

Belye nochi   
  موضوع(ها):

  م.١٩قرن  - يروس يهاداستان
 ييايبريس ،يياورال ـ آلتا يزبانها اتيادب

  و ... ميقد
  

  . اسكندر١١٩٢
:  ويراســتار ؛ينيشــفق؛ مترجم: صــابر حســ فيال
سمي شدر نيا  يص. رقع ٤٩٢. ماژي، تهران: نيح

 ٢٠٠٠ريال. چاپ چهارم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٦٧-٢٧٦-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Iskender   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - هيترك - يترك يهاداستان
  

  . ملت عشق١١٩٣
، تهران: يحيشــفق؛ مترجم: ارســالن فصــ فيال

ـــوم يص. رقع ٥١٢ققنوس.   ٣٩٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٤٤٠٠ريال. چاپ هشتاد و ششم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١١-٩١٩-٥  شابك:

  يزبان اصلي: ترك
  عنوان به التين:

Ask   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - هيترك - يترك يهاداستان
 يو زبانها يو تبت ينيچ يزبانها اتيادب

  ايآس يجنوبشرق
  

تان ب١١٩٤ ــ عه داس كور، زن  دي. مجمو
  خفته

كام يهاروك له رمضـــان ؛يمورا  ؛يمترجم: غزا
ـــ تهران: آوا قيويراستار: بابك حقا چكامه ـ  يـ

ــ زي(شوم يرقع ــ چاپ  ٥٢٠٠٠٠) ـ ريال (دوره) ـ
  نسخه.  ٥٠٠دوم  / 

لد اول:  بك:  -ص ٢٥٢ج ـــا -٨١٧٣-٢٥-٠ش
-٢٥-٠شــابك:  -ص ٥٢٠.جلد دوم: ٩٧٨-٦٠٠

٩٧٨-٦٠٠-٨١٧٣.  
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٧٣-٢٧-٤(دوره)  

 "نوانبا ع يسييادداشت: كتاب حاضر از متن انگل
Blind willow sleeping woman"  ترجمه

  .شده است.
  

  وع(ها):موض
  م.٢٠قرن  - يكوتاه ژاپن يهاداستان

  
  . نفر هفتم١١٩٥
، يمترجم: محمود مراد ؛يموراكــام يهــاروك

).  زي(شـــوم يص. رقع ١٤٦تهران: نشـــر ثالث. 
  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ هشتم /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٠-٧٨٢-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
    م.٢٠قرن  - يكوتاه ژاپن يهاداستان

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢٣ 

و  خيتار
  ايجغراف

  فرانسه و موناكو
 

  . اروپا از دوران ناپلئون١١٩٦
ـــا ديويد احد  ،يميهيد اريتامســـن؛ مترجم: خش
) ـ گورني(گال يـ رقع يـ تهران: نشر ن انيقليعل

 ٥٠٠ريال (دوره) ـــــ چاپ پنجم  /  ١٤٠٠٠٠٠
  نسخه. 

لد اول:  بك:  -ص ٦٦٤ج ـــا -٣١٢-٩٨٩-٧ش
-٩٩٠-٣شابك:  -ص ٦٠٠.جلد دوم: ٩٧٨-٩٦٤
٩٧٨-٩٦٤-٣١٢.  

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٢-٩٩١-٠(دوره)  
  موضوع(ها):

سه، ١  ١٧٦٩ - ١٨٢١. ناپلئون اول، امپراتور فران
  انييروابط اروپا -
سه، ٢  ١٧٦٩ - ١٨٢١. ناپلئون اول، امپراتور فران
  ريتأث -
  م ١٧٨٩ - ١٩٠٠ خ،يتار -. اروپا ٣
  م.٢٠قرن  - خيتار -. اروپا ٤

  نيچ خيتار
  

ــم: فرار از كره  ي. دختر١١٩٧ با هفت اس
  يشمال

ــئوئونيه ، يجان؛ مترجم: الهه علو ديويد ،يل س
له  پشـــت تاب كو  يص. رقع ٤٣٢. يتهران: ك

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦١-١٣١-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The girl with seven names: escape from 
North Korea   

  موضوع(ها):
  وينسيها ،ي. ل١
  امهسرگذشتن - يشمالكره - ي. پناهندگان فرار٢
  خيتار - يشمال كره - سمي. كمون٣

  رانيفرهنگ ا
  

  دني. تنها دو١١٩٨
لك، تهران: نشــر  دهيويراســتار: ها ؛يلينادر خل

ريال.  ٤٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ٣٠٤چشمه. 
  نسخه. ٥٠٠چاپ هفتم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٢-١٥٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يگل يها. خانه١
  كي. سرام٢
  رانيا - رهاي. كو٣
  خاطرات - ١٣١٥نادر،  ،يلي. خل٤
  ١٤قرن  - احتيو س ريس - راني. ا٥
  

ــه دهه  انيرانيا ي. خلق و خو١١٩٩ در س
  رياخ

بايداود عل ص.  ١٩٢فردا.  دي، تهران: امييبا
شوم يرقع  ٣٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٧٣١-٨٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  هاها و خطابهمقاله - يرانيا يمل يهايژگي. و١
ندگ - انيراني. ا٢ له - يراه و رســـم ز قا ها و م

  هاخطابه
  ق.م٥٥٨ - ٥٢٩ ر،يكوروش كب

  
شاه١٢٠٠ سيس ري. م ستان  رانيا يا با

نام  يهافاتح هزاره نيتركوروش (خوش 
  كهن)

ص.  ١٤٦محراب.  اميتهران: پ، يمعصـــوم يعل
 ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨١-٠٧٥-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ق.م.٥٢٩ - ران،يشاه ا ،ي. كوروش هخامنش١
 -ســـرگذشـــتنامه  - اني. شـــاهان و فرمانروا٢
  كودكان و نوجوانان اتيادب

  ١١٩٣ - ١٣٤٤ ان،يقاجار
  

  به فرنگ رالدولهي. سفرنامه ظه١٢٠١
گردآورنده: فرشاد  رالدوله؛يظه محمدناصربنيعل

 ريو تصــو خي، تهران: خانه تاريشــميابرفرشــباف
ــميابر ــوم يص. رقع ٣٢٨. يش  ٢٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥٤-٠٦٦-٨  شابك:

  موضوع(ها):
له،ي. ظه١ لدو ناصـــر،بنيعل را مد  - ١٢٨١ مح

  خاطرات -ق. ١٣٤٢
  ق.١٣قرن  - احتيو س ريس - راني. ا٢
  ق.١٣٤٤ - ١١٩٣ ان،يقاجار - خيتار - راني. ا٣
  

 زيپرو تيبه روا يرضا كرمان رزاي. م١٢٠٢
  يبيخط
 ١١٢. ني، تهران: معيبيخط روزهياهتمـام: فبـه

ريال. چاپ دوم /  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع
  نسخه. ١٥٠

  ٩٧٨-٩٦٤-١٦٥-١٩٤-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  سرگذشتنامه -ق.  ١٣١٤ - ،يرزارضاكرماني. م١
  ق.١٣٤٤ - ١١٩٣ ان،يقاجار - خيتار - راني. ا٢

  ١٣٠٤ - ١٣٥٧ ،يپهلو
  

شروطه  نيب راني. ا١٢٠٣ دو انقالب: از م
  يتا انقالب اسالم

ن حس روزمند،يمترجم: كاظم ف ان؛يآبراهام رواندي
سن مد ،يآورشمس شانهيمح شر ، تهران: يچر ن
شوم يريص. وز ٥٧٤مركز.  ست و زي( ). چاپ بي
  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٣٨٩-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Iran between two revolutions   
  موضوع(ها):

 - ١٣٢٤انقالب مشــروطه،  - خيتار - راني. ا١
  ق.١٣٢٧

  ١٣٥٧ - ١٣٠٤ ،يپهلو - خيتار - راني. ا٢
  ١٣٥٧ ،يانقالب اسالم - خيتار - راني. ا٣
  

مقاله  ٣مدت و جامعه كوتاه ران،ي. ا١٢٠٤
  گريد

مدعل بداهللا كوثر ان؛يكاتوز يمح  ،يمترجم: ع
).  زي(شـــوم يص. رقع ١٦٦. يتهران: نشـــر ن

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ دوازدهم /  ١٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٢٢٧-٨  شابك:
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  ١٢٤ 

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

 - ١٤قرن  -و حكومت  اســـتيســـ - راني. ا١
  هاها و خطابهمقاله

  ١٤قرن  - يفارس يها. مقاله٢
  ١٣٥٨ - ران،يا ياسالم يجمهور

  
  ساغر ي. آوا١٢٠٥

ــان نياهتمام: پروبه ، تهران: گلگشــت. زادهيكاش
ريال. چاپ  ١٣٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٣٢

  نسخه. ٣٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٤٨-٦٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  خاطرات - ١٣٤٧ ن،يپرو زاده،يكاشان. ١
زنان  - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و عراق،  راني. جنگ ا٢
  خاطرات -
جنــگ ا٣ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  مشاركت زنان
  

  . بابا محمد١٢٠٦
، مشهد: ستاره ها وابسته به كنگره يفتاح نيحس

شه سان.  ديسرداران  ستان خرا  يص. رقع ٢١٦ا
 ١١٠٠شــشــم / ريال. چاپ  ١١٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٥٤٦-٣٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
ـــتم١ مد،  ،ي. رس با مح  - ١٣٥٩ - ١٣٢٥با

  سرگذشتنامه
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  داستان - دانيشه
  

  . حاج آخوند١٢٠٧
ستار: جم ؛يمهاجران اهللادعطاءيس ، وريكد لهيويرا

).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٨٦. انيرانيا ديتهران: ام
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هشتم /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٥٧٤٣-٩-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  خاطرات - ١٣٣٣اهللا، عطاء ،ي. مهاجران١
  ١٣٥٢ - ١٢٨٩محمودرضا،  ،ي. امان٢
  

از  ي: خاطراتروديكه جانم م دمي. د١٢٠٨
  زادهكاظم يمصطف ديشه
ــف ؛يداودآباد ديحم ــتار: محمد ش ، قم: يعيويراس

ـــه ).  زي(شـــوم يص. رقع ٢٦٠. يكاظم ديش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ شانزدهم /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٠٠-٣١-٤  شابك:
  .١٣٩٢: مجد اسالم، ييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  ١٣٦١ - ١٣٤٤ ،يزاده، مصطف. كاظم١
  خاطرات -بازماندگان  - رانيا - داني. شه٢
  

ساز ب١٢٠٩ سنگر  هنامي: زندگسنگري. 
 يرضـو يقدمحمدتيسـ ديشـه يداسـتان

ــ ندس نده مه ما هاد  يرزم يفر نگ ج ج
 يو قائم مقام قرارگاه مهندســ يســازندگ

  اءياالنبخاتم
صرت شهن  ٢٥٦. يكاظم دياهللا محمودزاده، قم: 
ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٥٧-٣٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
جنــگ ا١ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  سرگذشتنامه - دانيشه
  ١٣٦٦ - ١٣٣٤ ،يدمحمدتقيس ،ي. رضو٢
  

 هناميكه من بودم: زندگ يي. شب جا١٢١٠
تان ــ ــه يداس ــردار ش  يمحمدمهد ديس

  عهيالشرخادم
، مشهد: ستاره ها وابسته به كنگره يعيشهرام شف

شه سان.  ديسرداران  ستان خرا  يص. رقع ٢٣٦ا
يال. چاپ پنجم /  ١٣٠٠٠٠). زي(شـــوم  ١١٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٥٤٦-٣٥-٠  :شابك

  موضوع(ها):
  ١٣٦١ - ١٣٣٧ ،يمحمدمهد عه،يالشر. خادم١
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  داستان - دانيشه
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان٣
  رانيا -. سرداران ٤
  

  زيعز دي. شه١٢١١
ــبه ــوم بياهتمام: مص ــه،يبانيمعص ــادق  ش ص
ـــهنژادانيك  يرقعص.  ١٩٥. يكاظم دي، قم: ش

 ١٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٥٧-١١-٢  شابك:

  موضوع(ها):

  .١٣٥٩ - ١٣٩٥. رادمهر، محمود، ١
  سرگذشتنامه - هيسور - داني. شه٢
  بازماندگان -مسلمان  داني. شه٣
  

ــه ي. طاهرخان طومان: زندگ١٢١٢  ديش
  طاهر درضايمدافع حرم، س

استار: وير ردل؛يحسن ش شه،يبانيمعصوم بيمص
سماع مهيفه شهيليا ص.  ١٦٤. يكاظم دي، قم: 
 ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٥٧-٤٣-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  سرگذشتنامه - هيسور -مسلمان  داني. شه١
  خاطرات -بازماندگان  - رانيا - داني. شه٢
  

  ٤٠٩. گردان ١٢١٣
ـــا مزار  يص. رحل ١٦٠. عي، قم: مطيعبدالرض

 ١٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٧٥٠٠٠٠(ســـلفون). 
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٧-٣٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
جنــگ ا١ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  عكسها - دانيشه
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  هاعكس
  هاعكس - رانيا - داني. شه٣
  خاطرات -بازماندگان  - رانيا - داني. شه٤
  

  ٤٠٩. گردان ١٢١٤
ـــا مزار  يص. رحل ١٦٠. عي، قم: مطيعبدالرض

ـــلفون).  چاپ چهارم /  ٩٠٠٠٠٠(س يال.   ٣٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٧-٣٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
جنــگ ا١ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  عكسها - دانيشه
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  هاعكس
  هاعكس - رانيا - داني. شه٣
  خاطرات -بازماندگان  - رانيا - داني. شه٤
  

  ٤٠٩. گردان ١٢١٥
ـــا مزار  يص. رحل ١٦٠. عي، قم: مطيعبدالرض

ـــلفون).  چاپ پنجم /  ٩٠٠٠٠٠(س يال.   ٣٠٠ر
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  ١٢٥ 

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٧-٣٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):
جنــگ ا١ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  عكسها - دانيشه
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  هاعكس
  هاعكس - رانيا - داني. شه٣
  خاطرات -بازماندگان  - رانيا - داني. شه٤
  

  . لبخند زخم١٢١٦
ــاحب رومز ــتار: عل پور؛يعبدالص ، ياري يويراس

ــــت.  ).  زي(شـــوم يص. رقع ٩٢تهران: گلگش
  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٤٨-٦٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  خاطرات - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و عراق،  رانيجنگ ا
  

ساس زندگ شهي. هور و هم١٢١٧  ي(بر ا
  )يهاشم يحاج عل ديسردار سرلشكر شه

، تهران: گلگشت. پوريتدوين: عبدالصاحب رومز
ريال. چاپ  ١١٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٠٦

  نسخه. ٣٠٠چهارم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٤٨-٥٩-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٣٦٧ - ١٣٤٠ ،يعل ،ي. هاشم١
جنــگ ا٢ عراق،  راني.   - ١٣٦٧ - ١٣٥٩و 

  سرگذشتنامه - دانيشه
زنجان، طارم و  يشهرستانها خيتار

  ماهنشان
  

س١٢١٨ ستان  شب سمرغي.   ٣٠ ي: برر
قاجار در  يحكومت يدوره يخيمســجد تار
  شهر زنجان

ـــل ص.  ٢٠٤كتاب.  كاني، زنجان: نيمانيزهرا س
  ٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٩٦-٥١٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  زنجان - رانيا -. مسجدها ١
  خيتار -زنجان  - رانيا -. مسجدها ٢
  خيتار -. زنجان ٣
  ق.١٣٤٤ - ١١٩٣ ان،يقاجار - خيتار - راني. ا٤

  استان خوزستان خيتار
  

 نيسفر به سرزم ي. همسفر: راهنما١٢١٩
  نور انيراه

سه فرهنگ س شق.  يهنر يقم: مو  ١٧٦مطاف ع
ريال. چاپ ششم  ٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. جانماز

  نسخه. ٦٠٠٠٠/ 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٠٦٨-٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  خوزستان - رانيا -جنگ  يهادانيم

  يمركز يايآس
  

ــرزم١٢٢٠ به س ــفر   هاييايآر ني. س
  (سفرنامه افغانستان)

 ٣٤٠باوران.  دهي، مشــهد: ســپمقدميهاشــم ريام
ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠ ).زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ٥٥٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٤٦-٢٩-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  سفرها - ١٣٦٠ ر،يام مقدم،ي. هاشم١
  ١٤قرن  - يرانيا يها. سفرنامه٢
  احتيو س ريس -. افغانستان ٣
  

ــرزم١٢٢١ به س ــفر   هاييايآر ني. س
  (سفرنامه افغانستان)

 ٣٤٢باوران.  دهي، مشــهد: ســپمقدميهاشــم ريام
ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع

  نسخه. ٥٥٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٤٦-٢٩-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  سفرها - ١٣٦٠ ر،يام مقدم،ي. هاشم١
  ١٤قرن  - يرانيا يها. سفرنامه٢
  احتيو س ريس -. افغانستان ٣

  كايمتحده آمر االتيا
  

  كايمستطاب آمر خي. تار١٢٢٢
ـــك مدصـــادق كوش مد  ؛يمح كاري: مح باهم

 اري: مازســـتيكاتوريكار ؛يروحان يمهد ،يقطران
ـــهيژنيب  يص. خشـــت ٢٢٨. يكاظم دي، قم: ش

شوم  ٢٠٠٠ريال. چاپ دوازدهم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(
  .٢نسخه. نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٥٧-٤٥-٧  شابك:
 متي.؛ق١٥٠٠٠٠: يچاپ اصل متييادداشت: ق

  .؛.الير ١٠٠٠٠٠: ييچاپ دانشجو
  موضوع(ها):

  خيتار -متحده  االتي. ا١
  و حكومت استيس -متحده  االتي. ا٢
ـــ -متحده  االتي. ا٣ ـــتيس  -و حكومت  اس

 و كارتونها كاتورهايكار
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  ١٢٦ 

چاپ  –كودك و نوجوان 
 اول

علوم كامپيوتر، اطالعات و آثار 
 كلي

  وتريعلوم كامپ يداده پرداز
 

  پنجم هيپا انهي. كتاب را١٢٢٣
ص.  ٧٨. نيتمر، مشــهد: شــرقيمونا كردســتان

  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٦٩٥-٥٤-١  شابك:

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - وترهايكامپ

  
  سوم هيپا انهي. كتاب را١٢٢٤

ص.  ٦٤. ني، مشــهد: تمرشــرقيمونا كردســتان
  نسخه. ١٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريوز

  ٩٧٨-٩٦٤-٧٦٩٥-٩١-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - وترهايكامپ
ها و برنامه وتر،يكامپ يسينوبرنامه

  وتريكامپ يهاداده
  

 يبرا PHP. فناوران جوان: آموزش ١٢٢٥
به نان  نان و جوا هانوجوا ثال  يهمراه م

  ... و يحيو پرسش و پاسخ تشر يكاربرد
ــــايــحم ، تهران: ايــمهرنوش آذرن ،يقنبر درض

ــه فرهنگ ــس  ٢٠٤تهران.  باگرانيد يهنر يموس
ريال. چاپ اول /  ٤٣٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز

  نسخه. ١٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٤٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )وتريكامپ يسينو(زبان برنامه ي.اچ.پيپ

  يوتريخاص كامپ يروشها
  

ــاپ ١٢٢٦ . فناوران جوان: آموزش فتوش
  كودكان و نوجوانان يبرا

 يموســســه فرهنگ، تهران: يفراهانمزرعه نبيز
نر گرانيد يه هران.  بــا  يريص. وز ٢٠٠ت

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٧٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٢٢-٢١٨-٠٣٩-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  )وتريكامپ لي(فا ي. فتوشاپ ادوب١
كان و  اتيادب - يوتريكامپ كي. گراف٢ كود

  نوجوانان
 يسيبه زبان انگل يعموم يالمعارفهارهيدا

  ييكايآمر
صور المعارفرهيدا. ١٢٢٧ ستن م   يهايدان
  زيانگشگفت

 ٣٦٢. اني، تهران: سازادهيمترجم: الهام شوشتر
گال يص. رحل چاپ  ١٦٠٠٠٠٠). نگوري( يال.  ر

  نسخه. ١٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٦٩-٥٢-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Picturepedia: an encyclopedia on every 
page   

  موضوع(ها):
    كودكان و نوجوانان يهانامهو واژه المعارفرهيدا

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢٧ 

و  فلسفه
  روانشناسي

  يعيطب ريغ يهادهيپد
  

  خرس نيتر. شجاع١٢٢٨
صويرگر: جان مك كللند؛ مترجم: فرزاد اكبرپور؛ ت

شت ٢٠. رازيش ديجوس گرت، تهران: نو  يص. خ
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٠٩٦-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The bravest of bears   

  موضوع(ها):
  يليتخ يها. داستان١
  داستان - يعروسك يها. خرس٢

  يذهن يهوش، عقل و قوا
  

  هاها و جهت. آموزش اشاره١٢٢٩
آزادخدا، مشـــهد:  اميتصـــويرگر: پ ؛ييزهره فنا

 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٦٦-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  ييآزماهوش -. كودكان ١
  يابيري. مس٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  . كودك باهوش١٢٣٠
ــر يعل ــحيفيش اعظم كارگرجوبوز، فاطمه  ،يص

رگر: تصوي زاده؛يسلمان يصدرمقدم؛ ويراستار: عل
 ١٠٤ـــ مشهد: مناجات ـــ  يفرخانياكبر اسمني

ـ وز ـ زي(شوم يريص  ـ چاپ  ١٢٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ١٠٠٠اول  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٨٦٨٢-٩٦-٧جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  ييآزماهوش -. كودكان ١
  . دقت در كودكان٢
  ميمفاه يريادگي. ٣

  درش يو روانشناس يافتراق يروانشناس
  

ست  گري. د١٢٣١ شد  يعنيبس ا چه؟ (ر
  كودكان) يجانيه

 ؛يشـــاهيدريمترجم: زهره ح ســـلر؛يداگمار گا
ص.  ٣٢. ساي، تهران: گيويراستار: معصومه اكبر

چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر
  نسخه. ٣٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-١٦-٣  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  موضوع(ها):
  يشناسروان -كودكان 

  
سفر به جز١٢٣٢ : يتسيب يستيچ يرهي. 

خالق در كودكان از  يمســالهپرورش حل 
  يخوانقصه قيطر
 ؛يديسع يعل با،يابوالقاسم شك ا،يكيسپهر هيسم

صوم صويرگر: زهره مع سالم كتاب. يت ، تهران: 
ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ٨٠

  نسخه. ٢٠٠٠اول / 
  موضوع(ها):

  داستان كودكان و نوجوانان -. حل مساله ١
  و نوجوانان كودكان يهاداستان -. چالش ٢
ـــاز٣ كودكان و  اتيادب -در كودكان  ي. خودس

  نوجوانان
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما -. حل مساله ٤
  

 يجاني(رشد ه شوديم يقو يمي. ك١٢٣٣
  كودكان) يو خودشناس

ـــاهيدريتســـولر؛ مترجم: زهره ح زابتيال  ؛يش
ــومه اكبر ــتار: معص ــويرگر: داگمار  ؛يويراس تص

شوم يص. رحل ٣٢. ساي، تهران: گسلريگا ).  زي(
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-١٨-٧  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  موضوع(ها):
  يشناسروان -. كودكان ١
  داستان - يي. زورگو٢
  داستان -. ترس در كودكان ٣
  

گاه١٢٣٤ نميم ي.  ه توا نه  يگا هم 
  كودكان) ي(خودشناس
لده كرو  ؛يشـــاهيدريمترجم: زهره ح ل؛يهو

ــومه اكبر ــتار: معص ــويرگر: داگمار  ؛يويراس تص
شوم يص. رحل ٣٢. ساي، تهران: گسلريگا ).  زي(

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-٢١-٧  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  موضوع(ها):

  يشناسروان -. كودكان ١
  . اعتماد به نفس در كودكان٢
  

  شوديهم دعوا م ي. گاه١٢٣٥
 ؛يشـــاهيدريمترجم: زهره ح ســـلر؛يداگمار گا

ص.  ٣٢. ساي، تهران: گيويراستار: معصومه اكبر
چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ٣٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-٢٠-٠  شابك:

  يزبان اصلي: آلمان
  موضوع(ها):

  يشناسروان -. كودكان ١
  گرانياختالف با د -. كودكان ٢
  داستان - ي. عذرخواه٣
  

ساس١٢٣٦ س ميها. من و اح شنا  ي(خود
  كودكان)
 ؛يشـــاهيدريمترجم: زهره ح ســـلر؛يداگمار گا

ص.  ٣٢. ساي، تهران: گيويراستار: معصومه اكبر
ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ٣٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-١٩-٤  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  موضوع(ها):
  يشناسروان -. كودكان ١
  كودكان . خشم در٢
  

ساس١٢٣٧ س ميها. من و اح شنا  ي(خود
  كودكان)

لده كرو  ؛يشـــاهيدريمترجم: زهره ح ل؛يهو
ــومه اكبر ــتار: معص ــويرگر: داگمار  ؛يويراس تص

شوم يص. رحل ٣٢. ساي، تهران: گسلريگا ).  زي(
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-٢٢-٤  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢٨ 

  موضوع(ها):
  يشناسروان -كودكان  .١
  در كودكان هاجاني. ه٢
    . احساس در كودكان٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٢٩ 

  نيد
  اسالم

  
به روش ١٢٣٨ ماز  ن كام  ح موزش ا . آ
  يسرگرم

 ،ييصـــحرا ســـهيتصـــويرگر: نف ؛يرجيا مهيفه
صحرا  يص. رقع ٤٨. انتي، مشهد: دييمنصوره 

چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٦٢-٣٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  مصور - يآموزش يراهنما -. نماز ١
  هاي. سرگرم٢
  داستان -كودكان  يبرا ينيد ماتي. تعل٣
  

ــ ادتي. به ١٢٣٩ ...: خاطرات  نميچله نش
ر د نياربع يروادهينوجوان از پ كي يبايز

كتاب نوجوان با موضوع  نيكنار خانواده اول
  نياربع يروادهيپ

ـــهيمطهر يمهد ص.  ١٣٦. يكاظم دي، قم: ش
 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٥٧-٦٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
 -ق.  ٤ - ٦١(ع)، امام ســوم، يعلبنني. حســ١

  داستان - نياربع
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان٢
  

ــول ١٢٤٠ تا معبود (آموزش اص . پله پله 
  نوجوان) ديعقا

ــــد ، تهران: يبيط زيانگروح زاده،ينبو قــهيص
ـــ  يريص. وز ٢٠٤ارشـــدان.  يفيتال يآموزش
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٩٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  به زبان ساده - ني. اصول د١
  (اسالم) ي. خداشناس٢
  

  نينگ في. جشن تكل١٢٤١
ــار ــاعر: الهه حص ــويرگر: حامد پاژتار،  ؛يش تص

سم شوم يص. خشت ١٢. عيتهران:   ٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٢٣٧-٠١-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر - في. جشن تكل١
  شعر -كودكان  يبرا ينيد ماتي. تعل٢
  

  دور از دهكده ي. چاه١٢٤٢
ص.  ٢٨. رانيا ارانيپرك، تهران: دانشـ نينسـر

ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٤-١٨٩-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  داستان - امبريپ وسف،ي
  

. دعوت كودكان و نوجوانان به نماز ١٢٤٣
  و مسجد

 ،يرنجبرفـارســــان لوفرين ،يدزكيينرگس موال
ـــ هرادهيــس نيــك ز نيا چگــا طمــه  ،يهر فــا

، مه يچالشــتريمطلب لوفرين ،يچالشــترانيكاظم
ل م يريص. وز ١٠٨. زيوالت: جــا ـــو ).  زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / ريال.  ١٧٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٩٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان اتيادب -. نماز ١
  كودكان و نوجوانان اتيادب -فلسفه  -. نماز ٢
  كودكان يبرا ينيد ماتي. تعل٣
  

 ٢١سوره و  ٢١: يبهشت يها. نغمه١٢٤٤
  ياز كالم وح ينوران هيآ

 اليويراســـتار: ل پور؛يصـــف وســـفيگردآورنده: 
 ٣٠. باني، تهران: پشتيمراد هيسم ،ينيغالمحس

  ). چاپ اول.زي(شوم ياضيص. ب
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨١٦-٨٠-١  شابك:

  موضوع(ها):
  آموزش -قرآن 

  
١٢٤٥. Muslim's kid 

ــ ــارت دحامديس ص.  ١٠٤فر، قم: توانمندان. بش
  ). چاپ اول.زي(شوم يرحل

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢١٦-١٢-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا ياسالم ينيد ماتي. تعل١
سالم ينيد ماتي. تعل٢ ش راهنماي - يا  يآموز

  )يي(ابتدا
  

١٠ .١٢٤٦ short surahs of the holy 
quran سفيمهاجران دمحمديس  دي، تهران: موسسه خط 

  ). چاپ اول.زي(شوم يص. خشت ١٢دانش. 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦١-٦٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
    شعر -ها ترجمه - هادهيبرگز -قرآن 

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣٠ 

علوم 
  ياجتماع
  ياجتماع يروندها

  
  يمجاز ياستفاده از فضا ي. راهنما١٢٤٧

وره منص ،ييصحرا سهيداوود بهزاد؛ تصويرگر: نف
ــحرا ــحراييص ــبز.  يي، قم: ص  يص. رقع ٢٤س

  نسخه. ٣٠٠٠). چاپ اول / زي(شوم
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٣٣-٠٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يمجاز ي. فضا١
  و نوجوانان نترنتي. ا٢
  ياخالق يهاجنبه - يمجاز ي. فضا٣

  ياجتماع يگروهها
  

  پول يپشم به جا سهي. سه ك١٢٤٨
س ستار:  ينان سودابه فرخنده؛ ويرا شو؛ مترجم: 

به كرم پل، تهران:  ؛يمحبو مارگو ا تصـــويرگر: 
ريال.  ١٢٥٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ٣٦. يانيقد

  نسخه. ٣٣٠٠/ چاپ اول 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٣٠-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  داستان - يراه و رسم زندگ -. كودكان ١
  داستان -. گوسفندها ٢
  از فروشگاه دي. خر٣
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس٤
  داستان -. كسب و كار ٥
  

 حيخوشـحال كن: توضـ طونوي. شـ١٢٤٩
  كودكان يقهر برا يزشت

ـــا ح ـــام  ؛يابهريدريغالمرض تصـــويرگر: س
س شت ١٢، قم: كتابك. يسلما شوم يص. خ ).  زي(
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١

كان ٢ ما -. كود هارت يراهن ندگ يهام  - يز
  داستان

  داستان - گرانيروابط با د -. كودكان ٣
  ياخالق يها. داستان٤
  

  !كردميرا جمع م ميها. كاش پول١٢٥٠
ــودابه فرخنده؛ ج ــر ما ر،يما نايمترجم: س ، ريمرس

 ٩٥٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ٢٨. يانيتهران: قد
  نسخه. ٣٣٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٩-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Just Saving My Money   

  موضوع(ها):
  داستان - يرسم زندگ راه و -. كودكان ١
  داستان -. خواهران و برادران ٢
  از فروشگاه دي. خر٣
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس٤
  

  سازميام را ساده م. كلبه١٢٥١
 ؛يمترجم: سودابه فرخنده؛ ويراستار: محبوبه كرم

لدب نا قد يدو ص.  ٣٦. يانيجانســـون، تهران: 
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ٣٣٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٠-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Henry builds a cabin   

  موضوع(ها):
  داستان - يراه و رسم زندگ -. كودكان ١
  داستان - يساز. خانه٢
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس٣
  

  با مامان دي. وقت خر١٢٥٢
 ؛يمحبوبه كرممترجم: سودابه فرخنده؛ ويراستار: 

ـــر ما  يص. خشـــت ٢٨. ياني، تهران: قدريمرس
  نسخه. ٣٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٨-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  موضوع(ها):
  داستان - يراه و رسم زندگ -. كودكان ١
  از فروشگاه دي. خر٢
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس٣

  داستان -برادران . خواهران و ٤
  نياقتصاد زم

  
 -: آ، آب ستيز طيمح ي. دانشنامه١٢٥٣

  يشوردره يكوه يآهو
كوه ش ،يابيكزادهبهرام حسن ان،يمجنون كيهنر
ست: گرافي ؛يريحر وايويراستار: ش نصراهللا؛يحاج
ـــ  ي، تهران: كــانون پرورش فكرنيزو دهيــش

نان.  كان و نوجوا لد اول. رحل ٢١٦كود  يص. ج
گال چاپ اول /  ٧٥٠٠٠٠). نگوري( يال.   ٢٠٠٠ر

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠١-٠٤٨٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
كان و  اتيادب - يطيمحســـتي. علوم ز١ كود

  نوجوانان
كودكــان و  اتيــادب - ي. اطالعــات عموم٢

  نوجوانان
عارفرهي. دا٣ مهو واژه الم كان و  يهانا كود

  نوجوانان
 يمدارس، آموزشها تيريسازمان و مد

  ژهيو
  

مهربان: كتاب كار طرح كرامت  اري. ١٢٥٤
  اول

ص.  ٥٦. يجياصـــغر جوكار، قم: واصـــف اله
شوم يرحل  ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  فوق برنامه يهاتيفعال - رانيا -. شاگردان ١
  يآموزش يراهنما - رانيا - يي. آموزش ابتدا٢
  

مهربان: كتاب كار طرح كرامت  اري. ١٢٥٥
  پنجم

ص.  ٥٦. يجياصـــغر جوكار، قم: واصـــف اله
شوم يرحل  ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٦-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  فوق برنامه يهاتيفعال - رانيا -. شاگردان ١
  يآموزش يراهنما - رانيا - يي. آموزش ابتدا٢
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣١ 

مهربان: كتاب كار طرح كرامت  اري. ١٢٥٦
  چهارم

ــغر جوكار، زهرا ن ــتكياص ــرش ــف س ، قم: واص
شوم يص. رحل ٦٤. يجياله ريال.  ٨٥٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
    يآموزش يراهنما - رانيا - يي. آموزش ابتدا٢  فوق برنامه يهاتيفعال - رانيا -. شاگردان ١

مهربان: كتاب كار طرح كرامت  اري. ١٢٥٧ ص.  ٥٦. يجياصـــغر جوكار، قم: واصـــف اله  دوم شوم يرحل   ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٣-٩  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(
    يآموزش يراهنما - رانيا - يي. آموزش ابتدا٢  فوق برنامه يهاتيفعال - رانيا -. شاگردان ١  موضوع(ها):

ربان: كتاب كار طرح كرامت مه اري. ١٢٥٨ ــغر جوكار، زهرا ن  سوم ــتكياص ــرش ــف س ، قم: واص شوم يص. رحل ٥٦. يجياله ريال.  ٨٠٠٠٠). زي(     يآموزش يراهنما - رانيا - يي. آموزش ابتدا٢  فوق برنامه يهاتيفعال - رانيا -. شاگردان ١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٤-٦  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠چاپ اول / 
مهربان: كتاب كار طرح كرامت  اري. ١٢٥٩ ص.  ٥٦. يجياصـــغر جوكار، قم: واصـــف اله  ششم شوم يرحل   ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٧-٧  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(

  يآموزش يراهنما - رانيا - يي. آموزش ابتدا٢  فوق برنامه يهاتيفعال - رانيا -. شاگردان ١  موضوع(ها):
  ييآموزش ابتدا

  
طاط كوچولو: تقو. ١٢٦٠ هارت  تيخ م تادزاده، ل بايز ،يصـــحيفيشـــر يعل  يخطو خوش يسينودست ـــ ـــكارگل الياس ـــارا  ،يهاشـــم ليراحدهيطرقبه، س س بدالرح تار: عل ؛يميع ـــ مان يويراس ـــل  زاده؛يس

ت. ، تهران: مناجايفرخانياكبر اسمنيتصويرگر:  شوم يريص. وز ١١٢ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(   هاي. سرگرم٣  يسينو. لوحه٢  يدبستانشي. آموزش پ١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٨٢-٦٣-٩  شابك:  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  فرهنگ عامه

  
فرد، تهران:  يشـــاعر:  بهروز؛ تصـــويرگر: مهد  . بز زنگوله پا١٢٦١ ــ ــلطان ١٢فرهنگ.  يمايس ــوم يص. س ).  زي(ش   ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٦٠-٦٧-٩  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠

    شعر - هاواني. ح٢  . شعر عامه١  موضوع(ها):
شت ١٢. ي، مشـهد: آذرآبادنژاديمدرسـ يمترجم: عل  ي. بندانگشت١٢٦٢ شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(   عنوان به التين:  يسيزبان اصلي: انگل  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٣-٨-٣  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠

Thumbelina  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل  
    انيپر يها. افسانه٢  يليتخ يها. داستان١  موضوع(ها):

هد: ، مشــيتصــويرگر: غزاله بوســتان ؛ييزهره فنا  كي. دو شر١٢٦٣   ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٣-٠-٧  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
    آموزنده يها. داستان٢  عامه يها. افسانه١  موضوع(ها):

شت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادزادهميكر نيويراســتار: ام ؛يردبروج مايتصويرگر: س ؛ييسادات لوامعصومه  به نام كندلوس ييبايز . ده١٢٦٤ شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(   ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٠٠-١  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠

    عامه يهاداستان  موضوع(ها):
ما خورد گراني. د١٢٦٥ ند  ــت ما  ميكاش ستار: زهره فنا  بخورند گرانيد ميبكار شنود؛ ويرا ضا خ غزاله  ،ييمحمدر   ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٩-٨  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآباديبوســتان

    يفارس يها. داستان٢  داستان - يرانيا يهاالمثل. ضرب١  موضوع(ها):
موش داره موش هم گوش  واري. د١٢٦٦ هد: ، مشــيتصــويرگر: غزاله بوســتان ؛ييزهره فنا  داره   ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٦٨-١  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد

    يفارس يها. داستان٢  داستان - يرانيا يهاالمثل. ضرب١  موضوع(ها):
ــه١٢٦٧ ــك ييها. قص ناز مهر س؛يليكالراكرن ب  نديگويخود م يهابچه يبرا موهايكه اس ، تهران: يمترجم: مه ــوم يص. رقع ١٢٨. يمنج يآوا   يسيزبان اصلي: انگل  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٠-٠٥٩-٢  شابك:  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٠٠٠٠). زي(ش

  عنوان به التين:
A treasury of Eskimo tales   :(ها)فرهنگ عامه - موهاياسك  موضوع    

: تصـــويرگر ؛ييويراســـتار: زهره فنا ؛ينيام يعل  مرد جهانگرد و زرگر. ١٢٦٨     عامه يهاافسانه  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٣-٤-٥  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٢. ي، مشهد: آذرآباديغزاله بوستان
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  ١٣٢ 

  زبان
  زبان هيفلسفه و نظر

  
  متضادها -ها . رابطه١٢٦٩

 ياضيص. ب ٣٠، تهران: عسل نشر. يسوسن ژال
چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٣-١٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  . متضادها١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢

زبان  يشناسو واج ينوشتار ينظامها
  يفارس

  
  ي. آموزش الفبا و اعداد فارس١٢٧٠

 يرحل ص. ١٦. ي، مشـــهد: آذرآبادييزهره فدا
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم

  موضوع(ها):
  يفارس ي. الفبا١
  . اعداد٢
  مصور - يآموز. واژه٣
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٤
  

  يفارس ي. آموزش الفبا١٢٧١
ش يمجتب شهد: آذرآباديكا  يص. رحل ١٦. ي، م
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٣-١-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يفارس ي. الفبا١
  مصور - يآموز. واژه٢
  

  يفارس ي. آموزش الفبا١٢٧٢
 آزادخدا، مشهد: اميتصويرگر: پ ؛يآذرآباد ديجمش

 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٧٤-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يفارس ي. الفبا١

  مصور - يآموزواژه. ٢
  

  . آه سالمندان١٢٧٣
سان مبرز، محرم نق سا سي:  از فرحن زاده،يبازنوي

، تهران: مرآت وابســته به يشــهرناز نجات ،ينجات
ص.  ٧٦مرات دانش پژوه.  يموســســه انتشــارات

  نسخه. ٥٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٤-١٤٤-٩  شابك:

تاب ك يسييادداشت: كتاب حاضر ترجمه و بازنو
»Bir Zamanlar Mɪgɪrdak’tɪk «فيتال 

Sara Gurbuz Ozeren ..است  
  موضوع(ها):

  )يي. خواندن (ابتدا١
  داستان -) يي. خواندن (ابتدا٢
ندن ٣ باط  -. خوا ما -اســـتن ـــ يراهن  يآموزش

  )يي(ابتدا
  )يكودكان (فارس يها. داستان٤
  

  . ادامه ماجرا١٢٧٤
سان مبرز، محرم نق سا سي:  از فرحن زاده،يبازنوي

، تهران: مرآت وابســته به يشــهرناز نجات ،ينجات
ص.  ٦٨مرات دانش پژوه.  يموســســه انتشــارات

  نسخه. ٥٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٤-١٥٢-٤  شابك:

تاب ك يسكتاب حاضر ترجمه و بازنوييادداشت: 
 »Maceraya Devam «سارا گوربوز  فيتال

  .اوزرن است.
  موضوع(ها):

  )يي. خواندن (ابتدا١
  داستان -) يي. خواندن (ابتدا٢
ندن ٣ باط  -. خوا ما -اســـتن ـــ يراهن  يآموزش

  )يي(ابتدا
  )يكودكان (فارس يها. داستان٤
  

  باشكمي. قا١٢٧٥
سم سي:  حناز فر زاده،يمحرم نق ،يميكر هيبازنوي

، تهران: مرآت وابســته به يشــهرناز نجات ،ينجات
ص.  ٣٢مرات دانش پژوه.  يموســســه انتشــارات

  نسخه. ٥٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٤-١٢٦-٥  شابك:

تاب ك يسييادداشت: كتاب حاضر ترجمه و بازنو
»Sagim solum sobe «بكتاش،  رايحم فيتال

  ترك، اسراوناالن شنلر است..اوغلو جانجانمرال
  موضوع(ها):

  )يي. خواندن (ابتدا١
  داستان -) ييخواندن (ابتدا .٢
ندن ٣ باط  -. خوا ما -اســـتن ـــ يراهن  يآموزش

  )يي(ابتدا
  )يكودكان (فارس يها. داستان٤
  

  . قطع ارتباط با جهان١٢٧٦
سان مبرز، محرم نق سا سي:  از فرحن زاده،يبازنوي

، تهران: مرآت وابســته به يشــهرناز نجات ،ينجات
ص.  ٨٠مرات دانش پژوه.  يموســســه انتشــارات

  نسخه. ٥٥٠٠). چاپ اول / زي(شوم يريوز
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٤-١٥٦-٢  شابك:

تاب ك يسييادداشت: كتاب حاضر ترجمه و بازنو
»Fikri ile Fahri فيتال» ٤ Nehir Aydɪn 

Gokduman ..است  
  موضوع(ها):

  )يي. خواندن (ابتدا١
  داستان -) يي. خواندن (ابتدا٢
ندن ٣ باط  -. خوا ما -اســـتن ـــ يراهن  يآموزش

  )يي(ابتدا
  )يكودكان (فارس يها. داستان٤
  

  هامهربان: دفتر مشق نگاره اري. ١٢٧٧
ص.  ٤٠. يجياصـــغر جوكار، قم: واصـــف اله

شوم يرحل  ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٦٠-٤٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
س سم - يفار ش يراهنما -الخط و امال ر  يآموز
  )يي(ابتدا

زبان  يشناسو واج ينوشتار ينظامها
  يسيانگل

  
 : همراه بايسيانگل ي. آموزش الفبا١٢٧٨

  بردتيوا
: آزادفدا، مشهد اميتصويرگر: پ ؛يآذرآباد ديجمش
 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٧٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يسيانگل ي. الفبا١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣٣ 

  يزبان عرب
  

  هيالعرب ي. لغت١٢٧٩
ــ وز ييبراهو ليخل ــ زاهدان: اولوااللباب ـ  يريـ

  نسخه.  ١٠٠٠) ـ چاپ اول  / زي(شوم
-٦٠٠-٩٦٩٩٠-٤-٩شابك:  -ص ٦٦جلد اول: 

-٩٦٩٩٠-٤-٩شــابك:  -ص ٦٤.جلد دوم: ٩٧٨
٩٧٨-٦٠٠.  

  موضوع(ها):
  يعرب ي. الفبا١
  مصور -واژگان  - ي. زبان عرب٢
    هامصوت - ي. زبان عرب٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣٤ 

و  يعيعلوم طب
  اتياضير

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته علوم 
  يعيطب

  
  يشگاهي. آموزش علوم آزما١٢٨٠

. زيفاروق ســواره، ارســالن افســر، مه والت: جال
شوم يريص. وز ٢٢٤ ريال. چاپ  ٢٣٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٢٧-٦٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
ما - . علوم١ ما - هاشيآز ـــ يراهن  يآموزش

  )يي(ابتدا
  ليابزار و وسا -. علوم ٢
  ليابزار و وسا - هاشگاهي. آزما٣

  اتياضير
  

  يهمراه با سرگرم ياتياضي. هوش ر١٢٨١
 ٢٤، مشهد: طلوع مجد. مجديموسو فاطمهدهيس

ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٧٩٣-٧-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  ييآزماهوش -. كودكان ٢
  شيآزما - ياضي. استعداد ر٣

  حساب
  

  يسي. آموزش اعداد انگل١٢٨٢
 آزادخدا، مشهد: اميتصويرگر: پ ؛يآذرآباد ديجمش

 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٧١-١  شابك:
  موضوع(ها):

  يسي. اعداد انگل١

  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  ي. آموزش اعداد فارس١٢٨٣
: آزادفدا، مشهد اميتصويرگر: پ ؛يآذرآباد ديجمش
 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٧٢-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  مفهوم -اعداد . ١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  برتر شهي. اند١٢٨٤
ص.  ٦٨آفتاب.  حي، مشـهد: ضـريريصـبرا نصـ

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٦-١٨٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يحساب ذهن

  يگاهشمار
  

  . آموزش ساعت١٢٨٥
آزادخدا، مشـــهد:  اميتصـــويرگر: پ ؛ييزهره فنا

 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٦٧-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يخوان. ساعت١
  . زمان٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣

  يجانورشناس
  

  واناتي. شناخت ح١٢٨٦
هد: آزادفدا، مش اميتصويرگر: پ ؛ييشاعر: زهره فنا

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-١٥-٥  شابك:
  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  شعر - هاواني. ح١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣

  
شناخت و آموزش ح١٢٨٧ همراه  واناتي. 

ــعر به همراه رنگ ــ يزيآمبا ش  - ي(فارس
  )يسيانگل
ـــتــار: مجتب راد؛ياســـكنــدر اكبريعل  يويراس

تصـــويرگر: زهره  تربقــان؛ياســـكنــدريعبــد
ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٦١-٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  هاواني. ح١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢

  مهرگانيب ريسا
  

  عسل . زنبور١٢٨٨
، تهران: يمدن يمترجم: عل نگ؛يمترل سيمور

 ١١٥٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٤٤. شهياند نيمب
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٣٩-٣٠٤-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The children's l.ife of the bee 
 مختلف توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها 

  مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است..
  موضوع(ها):

    زنبور عسل
   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣٥ 

علوم 
  يكاربرد

  هايماريب
  

ــ١٢٨٩ تمي. س ـــ نيا س ما:  يم بدن 
تان ــ چه يبرا ييهاداس به  يهاب مبتال 

  يمنينقص ا يهايماريب
ـــارا لب طه يازيا ميمترجم: مر ن؛يس ، تهران: نق

شركت دن ييطال سته به  ابان. ت يها دهيا يايواب
چاپ اول / زي(شـــوم يريص. وز ٢٨  .(١٠٠٠ 

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٠٦٥-٠-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Our Immune system: a story for children 
with primary immunodeficiency 
diseases   

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان اتيادب - يمنيا ستميس

  وهيم يادرخته
  

شناخت و آموزش م١٢٩٠ همراه با  هاوهي. 
نگ به همراه ر ــعر  ــ يزيآمش فارس  - ي(

  )يسيانگل
ـــكنــدر اكبريعل ـــويرگر: زهره  راد؛ياس تص
ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٦١-٨-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  هاوهي. م٢

  باغ) يها(فراورده يباغبان
  

  ردبتيهمراه با وا هاوهيبا م ي. آشنائ١٢٩١
هد: آزادفدا، مش اميتصويرگر: پ ؛ييشاعر: زهره فنا

  ). چاپ اول.زي(شوم يص. خشت ١٢. يآذرآباد
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٢٠-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر - هاوهي. م١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  شعر كودكان. ٣

 يزندگ يپوشاك و سامانده ،ياطيخ
  يو خانوادگ يشخص

  
  ؟يمو بباف ي. بلد١٢٩٢
ـــكوالدوتوليتئودورام مترجم: فاطمه  اك؛ي رياس

سكرآتش  ٧٢. ساي، تهران: گيسخن، فاطمه ع
ريال. چاپ اول /  ٥٣٠٠٠٠). زي(شوم ياضيص. ب
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٠٢٤-٢٤-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Disney frozen fever hairsyle   

  موضوع(ها):
  يموباف

  تيريمد
  

  دي. از من كاله بخر١٢٩٣
ـــودابــه فرخنــده؛  ؛ستيورووه ويد مترجم: س

ص.  ٣٦. ياني، تهران: قديويراستار: محبوبه كرم
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ٣٣٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤١٥-٢  شابك:
  يسياصلي: انگلزبان 

  عنوان به التين:
Buy my hats!   

  موضوع(ها):
  داستان -. كسب و كار ١
  داستان - ي. فروشندگ٢
  داستان - يفروش. خرده٣
  داستان -ها . كاله٤
  

  گرفتم... ري. علف دادم، ش١٢٩٤
نده؛  ان؛يهوگروگ ينان به فرخ ـــودا مترجم: س

ص.  ٣٦. ياني، تهران: قديويراستار: محبوبه كرم
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت

  نسخه. ٣٣٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٣١-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

One fine day   
  موضوع(ها):

    داستان - يراه و رسم زندگ -كودكان 
   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣٦ 

  هنر
  يطرح و طراح

  
  ستاره فوتبال ،ي. باب اسفنج١٢٩٥

ـــ ومن؛يل ديــويد  ؛يآذرآبــاد ديــمترجم: جمش
ص.  ١٢. ي، مشهد: آذرآباددير ونيتصويرگر: است

 ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٠٣-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Sponge bob, soccer star 
  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٣
  

  دزدها رهي. جك در جز١٢٩٦
سه ندايمل ضان اليالرز؛ مترجم:  ستار: ؛يرم  ويرا

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٤-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
After a while, crocodile 
  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  

  در فضا يكيم ي. ماجراها١٢٩٧
، مشــهد: يآذرآباد ديمترجم: جمشــ ؛يزنيوالت د
 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-١٠-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  .١٣٩٣روح،  ي: غذاييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص١
  يكارتون يها. داستان٢
  )يداستان تي(شخص ي. گوف٣
  )يداستان تي. دانلداك (شخص٤
  

  موس يني. م١٢٩٨
ــ ــويش ــون؛يگيه ينييالس ــ نس  ديمترجم: جمش

 يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد ، مشـــهد:يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-١١-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Mickey Mouse clubhouse: minnie's 
rainbow 
  .١٣٩٢روح،  ي: غذاييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص١
  يكارتون يها. داستان٢

  هايو نقاش ينقاش
  

  . جوندگان١٢٩٩
س شدهيتهيه كننده:  ؛ محمدجعفر خادم ام،يپ ديمه
 ١٢، دزفول: اهورا قلم. يغزال ميتصـــويرگر: مر

شت شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٦-٠٣٥-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  . جوندگان٢
  

  با نكات آموزنده يزيآمرنگ. ١٣٠٠
مه.  ـــاپور، تهران: ر نا رض  يص. خشـــت ٣٦ما

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٨٩٢-٤٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان  يبرا يزيآمرنگ

  
  پرندگان يزيآم. رنگ١٣٠١

سم  يص. رحل ١٦پورك، قم: آثار نور.  رايشاعر: 
  ول.ريال. چاپ ا ٨٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٣٧-٣-٤  شابك:
  .لداي: هييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  شعر -. پرندگان ٢
  . شعر كودكان و نوجوانان٣
  

  ياهل واناتيح يزيآم. رنگ١٣٠٢
سم  يص. رحل ١٦پورك، قم: آثار نور.  رايشاعر: 

  ريال. چاپ اول. ٨٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٣٧-٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢
  شعر - ياهل يهاواني. ح٣
  

  يوحش واناتيح يزيآم. رنگ١٣٠٣
سم  يص. رحل ١٦پورك، قم: آثار نور.  رايشاعر: 

  ريال. چاپ اول. ٨٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٣٧-٤-١  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  شعر - يوحش يهاواني. ح٢
  . شعر كودكان و نوجوانان٣
  

با ١٣٠٤ لذت ببر: همراه  نگ كن و  . ر
  هارنگ اتيخصوص

ــ ــو فاطمهدهيگردآورنده: س ــهد: مجديموس ، مش
ــوم يريص. وز ٣٨طلوع مجد.   ١٨٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٧٩٣-٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآمرنگ. ١
  ها. رنگ٢
  

  . گلها١٣٠٥
س شدهيتهيه كننده:  ؛ محمدجعفر خادم ام،يپ ديمه
 ١٢، دزفول: اهورا قلم. يغزال ميتصـــويرگر: مر

شت شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٦-٠٣٣-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  مصور -ها . گل٢
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  اتيادب
  ادبيات زبانهاي خارجي

  
  زده. اسرار كاخ مارمولك١٣٠٦

تال لثيكا ثا  ن؛يمت ديمترجم: ســـع الر؛يو ناگون
تار: آزاده رادك ـــ هار  پور؛انيويراس ـــت: ب گرافيس

، تهران: خويتصــويرگر: توماس ا ســپاس؛زداني
). شهيو پرورش اند تيهوپا(وابسته به شركت هدا

ــوم يص. رقع ١٩٦ ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٤-٠٠١-٧  شابك:
  ييايزبان اصلي: اسپان
  عنوان به التين:

El secreto del huevo azul   
  موضوع(ها):

  )يسيكودكان (انگل يهاداستان
  

  من يبيپول توج ني. اول١٣٠٧
مترجم: سودابه فرخنده؛ ويراستار:  س؛يشئران لوئ

سر، تهران:  ؛يمحبوبه كرم سپن صويرگر: مونا ا ت
شت ٢٤. يانيقد شوم يص. خ ريال.  ٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٣٣٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٦-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Daphney dollar's first allowance   
  موضوع(ها):

  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس١
  داستان -. پول ٢
  

  يپزشكدر دندان يباب اسفنج. ١٣٠٨
تار: ويراس ؛يرمضان اليمترجم: سه لسون؛يسارا و

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٣-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Behold, no cavities!: a cisit to the dentist 
 

  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  داستان -كودكان  يپزشك. دندان٢
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٣
  

  يدر مسابقه حلزون ي. باب اسفنج١٣٠٩
سه ميك سترو؛ مترجم:  ضان اليا ستا ؛يرم ر: ويرا

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠ ).زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-١-٢  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The great snail race (spongebob 
squarepants) 
  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٢
  

  شوديكارگاه م ي. باب اسفنج١٣١٠
سه ومن؛يل ديويد ضان اليمترجم:  س ؛يرم تار: ويرا

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٢-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Spongebob derective pants in the case of 
the vanished 
  روح. ي: غذايادداشت: چاپ قبلي 

  ):ها(موضوع
  يليتخ يها. داستان١
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٢
  

  دراز. بابا لنگ١٣١١
ـــتر؛ مترجم: م نيج تار:  منتيوبس ـــ نا؛ ويراس دا
سمان علم. يطهور يدمجتبيس ص.  ١٦٨، قم: آ
ـــلفون).  يرقع چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠(س يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٤٩-٥٦-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Daddy - long - legs 
 

 ٢٠٠٠٠٠: يصوت يديبا س متييادداشت: ق
 راناشو ن انمرجتط موسحاضر ت ابتك.؛الير
  .؛.تاس دهر ششتنم فلتخم ايالهدر س اوتفتم

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
  خرميهم م هي. با پولم هد١٣١٢
سودابه فرخنده؛  سيليوشرول سون؛ مترجم:  هاد

ـــتــار: محبوبــه كرم  يتصـــويرگر: كت ؛يويراس
قد  يص. خشـــت ٢٨. يانيجانســـون، تهران: 

  نسخه. ٣٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢١-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Money, money, honey bunny   
  موضوع(ها):

  داستان - يراه و رسم زندگ -. كودكان ١
  داستان - هي. هد٢
  داستان -. پول ٣
  از فروشگاه دي. خر٤
  

  شد چهيكه قال ي. بز١٣١٣
چارلزال. بالد؛ مترجم: سودابه فرخنده؛ تصويرگر: 

.  يانيپاركر، تهران: قد نزلويوينانس نك،يل نيمارت
ريال. چاپ  ١٢٥٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ٤٠

  نسخه. ٣٣٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤١٩-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The goat the rug   
  موضوع(ها):

  داستان -. سرخپوستان ١
  يبافيو قال ي. قال٢
  

  حوصله يب سي. بور١٣١٤
  .ديي: آهي، ارومكخويمترجم: هما ن لهلم؛يهانس و

يال. چاپ  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٣٢ ر
  اول.

  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٥٣-٠٧-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Totaily bored boris! 
  .١٣٩٤ كا،ي: جييادداشت: چاپ قبل 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٣٨ 

  موضوع(ها):
  داستان -ها . خرس١
  واناتيح يها. داستان٢
  

  كنميم ديپولم خر ي. به اندازه١٣١٥
سودابه فرخنده؛  سيليوشرول سون؛ مترجم:  هاد

ـــتــار: محبوبــه كرم  يتصـــويرگر: كت ؛يويراس
قد  يص. خشـــت ٣٢. يانيجانســـون، تهران: 

چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٣٣٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤١٨-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Glo gose shopping   
  موضوع(ها):

  داستان - يزندگراه و رسم  -. كودكان ١
  داستان - هي. هد٢
  داستان -. تولد ٣
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس٤
  

  رسميكه بخواهم م ي. به هر شغل١٣١٦
ـــودابــه فرخنــده؛  نيكــارول ادواردز؛ مترجم: س

ـــتار: محبوبه كرم  ليتصـــويرگر: گابر ؛يويراس
شت ١٦. ياني، تهران: قدتكهيل شوم يص. خ ).  زي(

  نسخه. ٣٣٠٠اول / ريال. چاپ  ٥٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٣٢-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  داستان - يراه و رسم زندگ -. كودكان ١
  داستان -. مشاغل ٢
  داستان -. اعتماد به نفس در كودكان ٣
  داستان - تي. موفق٤
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس٥
  

  . پسرك روزنامه فروش١٣١٧
 ديمترجم: فرزاد اكبرپور، تهران: نو ؛يلكيپ ويد

شت ٣٤. رازيش شوم يص. خ ريال.  ٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٠٩٧-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The Paper boy   

  موضوع(ها):

  ياجتماع يها. داستان١
  . كسب و كار٢
  

  . پولم چه زود تمام شد؟١٣١٨
ستار:  يروزمر سودابه فرخنده؛ ويرا ولز؛ مترجم: 

 يص. خشــت ٣٦. ياني، تهران: قديمحبوبه كرم
چاپ اول /  ١٥٥٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٣٣٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٤-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Bunny money   
  موضوع(ها):

  داستان - يراه و رسم زندگ -. كودكان ١
  داستان -ها . خرگوش٢
  داستان -. خواهران و برادران ٣
  داستان -ها . مادربزرگ٤
  از فروشگاه دي. خر٥
  داستان -. كسب و كار ٦
  

ــگــ. تــوت١٣١٩ و روز تــولــد  يفــرن
  زيانگشگفت

ـــه يميا ـــبرگ؛ مترجم: س ـــان الياكلس  ؛يرمض
ستار: زهره فنا شهد: آذرآبادييويرا ص.  ١٢. ي، م

 ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٥٥-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Easter surprise 
روح چاپ شده  ييادداشت: قبال با انتشارات غذا 

  است..
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٢
  

  ديو روز ع يفرنگ. توت١٣٢٠
ـــه يميا ـــبرگ؛ مترجم: س ـــان الياكلس  ؛يرمض

ستار: زهره فنا شهد: آذرآبادييويرا ص.  ١٢. ي، م
 ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم يخشت

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٥٤-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
The valentines day mix-up 
روح چاپ شده  ييادداشت: قبال با انتشارات غذا 

  است..
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٢
  

  و بابابزرگ يو موش ي. چارل١٣٢١
ــنا ــويرگر ؛يريام ترايمترجم: م در؛يلورل اس : تص

، تهران: پرتقال(وابســته به موســســه وزيه يليام
ص.  ٤٤خوشحال).  يبچه ها نيسرزم يانتشارات

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شوم يخشت
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٢-٣٠٧-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Charlie & Mouse & Grumpy   
  موضوع(ها):

  يسينوجوانان انگل يها. داستان١
  داستان -. برادران ٢
  داستان -ها . پدربزرگ٣
  

  را جور كنم؟ تيپول اسك ي. چطور١٣٢٢
ــر ما ر،يما نايج ــودابه فرخنده؛  ر؛يمرس مترجم: س

ص.  ٣٦. يانيتهران: قد، يويراستار: محبوبه كرم
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ٣٣٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٣-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Just a piggy bank   

  موضوع(ها):
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس١
  داستان -. پول ٢
  . پدران و پسران٣
  

  قلكم را بشكنم؟ ي. چه روز١٣٢٣
ستار:  سودابه فرخنده؛ ويرا مارك براون؛ مترجم: 

 يص. خشــت ٢٨. ياني، تهران: قديمحبوبه كرم
  نسخه. ٣٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٥-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل
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  عنوان به التين:
Arthur breaks the bank   

  موضوع(ها):
  داستان - يگذارهيانداز و سرما. پس١
  داستان -. خواهران و برادران ٢
  

  !خرميم يالزم دارم، چ ي. چ١٣٢٤
ولز؛ مترجم: ســودابه فرخنده؛ تصــويرگر:  يرزمر

 يص. خشــت ٢٨. ياني، تهران: قديمحبوبه كرم
  نسخه. ٣٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٩٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٢-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Max's dragon shirt   

  موضوع(ها):
  داستان -ها . خرگوش١
  از فروشگاه دي. خر٢
  داستان -. خواهران و برادران ٣
  

  خواري. خرچنگ و ماه١٣٢٥
 ؛ييمحمدرضـــا خوشـــنود؛ ويراســـتار: زهره فنا

ستان صويرگر: غزاله بو شهد: آذرآباديت  ١٢. ي، م
شت شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٠٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  واناتيح يها. داستان١
  آموزنده يها. داستان٢
  

  بافمي. خودم شنل م١٣٢٦
ـــودابــه فرخنــده؛  پــائوال؛يد يتــام مترجم: س

ص.  ٣٦. ياني، تهران: قديويراستار: محبوبه كرم
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ٣٣٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤٢٧-٥  شابك:
  يسياصلي: انگلزبان 

  عنوان به التين:
Charlie needs a cloak   

  موضوع(ها):
  )يسيكودكان (انگل يها. داستان١
  داستان - ي. بافندگ٢
  

  يشنويم يي. در پارك چه صدا١٣٢٧
تار: ويراس ناوند؛يبراون؛ مترجم: فاطمه حق يآنتون

ــپروانه خدابنده ــت: حس ، زادهميكر نيلو؛ گرافيس
ب هران:  ل نيت ل م ل ل ٤٠گــاج.  يا ح  يص. ر

گال چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). نگوري( يال.   ٢٠٢٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥٩-٨٣٣-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

voices in the park   
  موضوع(ها):

  داستان -ها . پارك١
  داستان - هالي. گور٢
  داستان -ها . سگ٣
  

  . رالف خرابكار١٣٢٨
ويراســتار:  ؛يرمضــان اليالن اوهارا؛ مترجم: ســه

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٧-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Wreck - it ralph: sugar rush 
  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل 

  موضوع(ها):
  يليتخ يها. داستان١
  داستان - يكارتون يتهاي. شخص٢
  يكارتون يها. داستان٣
  

  ييو كدو حلوا ي. سوف١٣٢٩
كام لر؛يپت م تصـــويرگر: آن  ار؛يمترجم: آزاده 

ــه لزدورفيو ــس ــته به موس ، تهران: پرتقال(وابس
ص.  ٣٢خوشحال).  يبچه ها نيسرزم يانتشارات

شوم يرحل  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٢-٣٨٩-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  )يسيكودكان (انگل يها. داستان١
  داستان -. كدو ٢
  داستان - ي. دوست٣
  داستان -. بذرها ٤
  

  در مدرسه ييو كدو حلوا ي. سوف١٣٣٠
كام لر؛يپت م تصـــويرگر: آن  ار؛يمترجم: آزاده 

ــه لزدورفيو ــس ــته به موس ، تهران: پرتقال(وابس
ص.  ٣٢خوشحال).  يبچه ها نيسرزم يانتشارات

شوم يرحل  ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٢-٣٨٩-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  )يسيكودكان (انگل يها. داستان١
  داستان -. بذرها ٢
  داستان -ها . مدرسه٣
  

  )ي. شازده كوچولو (به زبان آشور١٣٣١
 يمترجم: مصـــطف ؛ياگزوپردو ســـنــتآنتوان

شهرام رجب ستار:  زاده، تهران: رحماندوست؛ ويرا
شوم يص. رقع ١٦٠كبوتر.  ريال.  ٢٢٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦٧٨٢-٥-٩  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Le petit prince 
  يزبان كتاب : فرانسو 

  موضوع(ها):
ـــه  يهاداســـتان  اتيادب -م. ٢٠قرن  -فرانس

  كودكان و نوجوانان
  

  يو روز دوست ني. فرانكل١٣٣٢
شم شهره ها ستار:  ؛يپولت بورژوا؛ مترجم:  ويرا

تصـــويرگر: برندا كالرك، تهران:  ؛يريفاطمه ام
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ٢٨. رانيآباد

  نسخه. ١٥٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٠٣٩-٠٢-٤  شابك:

  يسيانگلزبان اصلي: 
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  

  كالنتر شجاع ي. كال١٣٣٣
سه نز؛يهاك يهال ضان اليمترجم:  ست ؛يرم ار: ويرا

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٦-٧  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٠ 

  وع(ها):موض
  يليتخ يها. داستان١
  كوتاه يها. داستان٢
  

  پزد؟يم تزايبا من پ ي. ك١٣٣٤
اســـترجس؛ مترجم: ســـودابه فرخنده؛  مونيليفا

ص.  ٤٠. ياني، تهران: قديويراستار: محبوبه كرم
ريال. چاپ اول /  ١٢٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ٣٣٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٨-٠٤١٦-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Little red hen (makes a pizza)   

  موضوع(ها):
  واناتيح يها. داستان١
  داستان - ي. آشپز٢
  از فروشگاه دي. خر٣
  

  دوشن اوكوز ايتابخاناكي. ١٣٣٥
ــ رياوزئ ــماع وايگوندوز؛ مترجم: ش ــار، اس  ليفرس
سار. يمدد شت ٥٤، تهران: فر شوم يص. خ ).  زي(

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ اول / ريال.  ٧٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١١٢-٤٨-٨  شابك:

  يزبان اصلي: ترك
  عنوان به التين:

Kutuphaneye Dusen Okuz   
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  داستان - ي. كتاب و مواد خواندن٢
  داستان -ها . كتابخانه٣
  عالقه -. خواندن ٤
  

ل١٣٣٦ تان  يدي.  كات و داســـ اســـ
  كه پرستار بچه شد يريش زيانگشگفت

ـــت دلزابــتيال مترجم: محمــدرضــــا  لو؛يكــاس
ستار: سع ش؛يپارساك ت: منا گرافيس ن؛يمت ديويرا
ــردار ــ پور؛يس ــتر گارس ، تهران: ايتصــويرگر: اس

). شهيو پرورش اند تيهوپا(وابسته به شركت هدا
ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٢٦

  نسخه. ٢٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٤-٠٢١-٥  شابك:

  ييايزبان اصلي: اسپان
  عنوان به التين:

Lady Scarlet y la fantastica historia de la 
ninera leon   

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - يياياسپان يهاداستان

  
  كوفته ي. ماسقال١٣٣٧

ــ رياوزئ ــماع وايگوندوز؛ مترجم: ش ــار، اس  ليفرس
سار. هي، اروميمدد شت ٣٢: فر شوم يص. خ ).  زي(

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١١٢-٤٧-١  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Maskeli Köfte   
  موضوع(ها):

  يليتخ يهاداستان
  

  هاني. مسابقه بزرگ ماش١٣٣٨
سه رباخ؛ياو يآن ضان اليمترجم:  ستا ؛يرم ر: ويرا

ــت ١٢. ي، مشــهد: آذرآبادييزهره فنا  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧٨٢-٥-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  هالي. اتومب٢
  ها. مسابقه٣

  يشعر فارس
  

  انيبا آبز يي. آشنا١٣٣٩
ـــاعر: آ آزادفدا،  اميتصـــويرگر: پ ؛يآذرآباد دايش

). زي(شــوم يص. خشــت ١٢. يمشــهد: آذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٤٥-٢  شابك:

  برد.. تييادداشت: همراه با وا
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  شعر - يياي. جانداران در٣
  

  با چهار فصل يي. آشنا١٣٤٠
ــم ــاعر: س ــويرگر: حامد پاژتار،  ؛يدريح هيش تص

). زي(شــوم يص. خشــت ١٢. يمشــهد: آذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٨٩-٦  شابك:

  .١٣٩١ ن،ي: رامييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  شعر -ها . فصل٢
  

  با لوازم بهداشت يي. آشنا١٣٤١
ـــاعر: آ آزادفدا،  اميتصـــويرگر: پ ؛يآذرآباد دايش

). زي(شــوم يص. خشــت ١٢. يمشــهد: آذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٤٧-٦  شابك:

  برد.. تييادداشت: همراه با وا
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  شعر -. آموزش بهداشت ٣
  

  با لوازم مدرسه يي. آشنا١٣٤٢
ـــاعر: آ آزادفدا،  اميتصـــويرگر: پ ؛يآذرآباد دايش

). زي(شــوم يص. خشــت ١٢. يمشــهد: آذرآباد
  ريال. چاپ اول. ٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٥١-٣  شابك:

روح چاپ شده  ييادداشت: قبال با انتشارات غذا
  است..

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  شعر -افزار نوشت. ٣
  

  يشخص ليبا وسا يي. آشنا١٣٤٣
س ستان ؛يعفت عبا صويرگر: غزاله بو شهد: ، ميت

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٣٨-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  شعر - لي. اسباب و وسا٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  هينقل لي. آموزش وسا١٣٤٤
آزادخدا، مشـــهد:  اميتصـــويرگر: پ ؛ييزهره فنا

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤١ 

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-١٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  شعر - هينقل لي. وسا٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  !م؟يكجاست؟ ما گم شد نجاي. ا١٣٤٥
تصويرگر: آتنا شمس، تهران:  ؛يريامعرب مينس

تاب ن تانيك ).  زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. ســـ
  نسخه. ١٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٨-٠٢٣-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان١
  ها. عروسك٢
  

  ينين ي. باز١٣٤٦
ــاعر: مهر ــب يش ــويرگر:  ؛يدهكرديطهماس تص
شاور سالهام ك ص.  ١٢فرهنگ.  يمايز، تهران: 

ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٦٠-٧٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):
  شعر كودكان

  
سته و حرف ي. تو١٣٤٧ ش باهام  يكمد ن

  !زنهينم
تصويرگر: آتنا شمس، تهران:  ؛يريامعرب مينس

 ١٤٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٢. ستانيكتاب ن
  نسخه. ١٢٠٠اول /  ريال. چاپ

  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٨-٠٢١-١  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان١
  ها. عروسك٢
  

  ينوك مداد يها. جوجه١٣٤٨
صويرگر: مر ، ابيبن ميشاعر: محمود پوروهاب؛ ت

 ١٠٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٨. ليرشت: آه
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٢١٢-٤-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ن و نوجوانانشعر كودكا
  

  دست گل هيشده  ي. حسن١٣٤٩
سكندريعبد يشاعر: مرتض تصويرگر: زهره  ؛يا

ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٦١-٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):
  شعر كودكان

  
  ياهل واناتي. ح١٣٥٠

شارات، تهران: يثاقيم برزيشاعر: فر سه انت س   يمو
). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٠علم و دانش.  اراني

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٤١-٥٧-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  شعر - ياهل يهاواني. ح٢
  عادات و رفتار - ياهل يهاواني. ح٣
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٤
  

  يوحش واناتي. ح١٣٥١
شاراتيثاقيم برزيشاعر: فر سه انت س   ي، تهران: مو

). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٠علم و دانش.  اراني
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٢٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٤١-٥٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  وحش اتي. ح٢
  شعر - يجنگل يهاواني. ح٣
  شعر -عادات و رفتار  - هاواني. ح٤
  مصور -واژگان  - يسيانگل. زبان ٥
  

  است ي. خدا نقاش خوب١٣٥٢
 ،يكاظم ديگرافيسـت: مج زاده؛يموسـو دهيسـع

ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب شهد: به ن . يم
ــت ٢٤ ريال. چاپ  ٩٠٠٠٠). نگوري(گال يص. خش

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٢٩١٣-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان١
  ي. شعر مذهب٢
  

  جاتيسبز . خواص١٣٥٣
شهد: آذرآباديآذرآباد دايآ شت ١٢. ي، م  يص. خ

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم

  موضوع(ها):
  شعر - هاي. سبز١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

  . شناخت حشرات١٣٥٤
ـــاعر: آ آزادفدا،  اميتصـــويرگر: پ ؛يآذرآباد دايش

). زي(شــوم يص. خشــت ١٢. يمشــهد: آذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠چاپ اول /  ريال. ٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٤٨-٣  شابك:

  برد.. تييادداشت: همراه با وا
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  شعر -ها . حشره٣
  

  . شناخت مشاغل١٣٥٥
هد: آزادفدا، مش اميتصويرگر: پ ؛ييشاعر: زهره فنا

  ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-١٣-١  شابك:
  روح. ي: غذاييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  شعر -. مشاغل ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  . شعر كودكان و نوجوانان٣
  

  اسي. عطر ١٣٥٦
، ندرشكيقدم اليتصويرگر: ل كندرش؛يقدم اليژ

شت ١٤. انيتهران: را شوم يص. خ   ٣٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦١٩٠-٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  يشعر مذهب
  

  ميراني. فرزندان ا١٣٥٧
هاد ـــ يشــــاعر:  تصـــويرگر: جعفر  ؛يفردوس

شهد: معاونت تبلبهروان ستان قدس  غاتيراد، م آ
). چاپ اول / زي(شــوم يص. خشــت ١٨. يرضــو

  نسخه. ٤٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٩٣٩-٩-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٢ 

  بخر يرانيا ي. كاال١٣٥٨
 اليتصــويرگر: ل ؛يمهاجران دمحمديشــاعر: ســ

).  زي(شوم يص. خشت ١٢، قم: بهار دلها. يباباخان
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٢-٠٧١-١  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  رانيا -. كاالها ٢
  

  . گل نرگس١٣٥٩
 اليتصـــويرگر: ل كندرش؛يقدم اليردآورنده: ژگ

 يص. خشـــت ١٢. اني، تهران: راكندرشيقدم
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٦١٩٠-٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يشعر مذهب
  

  . مواظب تو هستم، عقاب خالدارم١٣٦٠
، ييرزايم انايتصــويرگر: ك ؛ييبابا يشــاعر: كبر

ـــهر  ). زي(شـــوم ياضـــيص. ب ٨قلم. تهران: ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-٥٨٥-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  شعر -. عقابها ٢
  

  . مواظب تو هستم، گوزن زرد خوبم١٣٦١
، ييرزايم انايتصــويرگر: ك ؛ييبابا يشــاعر: كبر

ـــهر قلم.  ). زي(شـــوم ياضـــيص. ب ٨تهران: ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-٥٨٣-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر كودكان و نوجوانان
  

ــتم، الك١٣٦٢ ظب تو هس پشـــت . موا
  رنگارنگم

، ييرزايم انايتصــويرگر: ك ؛ييبابا يشــاعر: كبر
ـــهر قلم.  ). زي(شـــوم ياضـــيص. ب ٨تهران: ش

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-٥٨٤-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  

تو هســتم، ١٣٦٣ ظب  موا نگي.  ل  وزپ
  قشنگم

، ييرزايم انايتصــويرگر: ك ؛ييبابا يشــاعر: كبر
ـــهر قلم.  ). زي(شـــوم ياضـــيص. ب ٨تهران: ش

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-٥٨٦-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
  در پارك كودك يني. ن١٣٦٤

ــاعر: مهر ــب يش ــويرگر:  ؛يدهكرديطهماس تص
س شاورز، تهران:  ص.  ١٢فرهنگ.  يمايالهام ك

ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٦٠-٨٠-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان١
  شعر - يحيتفر يها. پارك٢
  

  شاد و سالمت يني. ن١٣٦٥
ــاعر:  ــب يمهرش ــويرگر:  ؛يدهكرديطهماس تص

س شاورز، تهران:  ص.  ١٢فرهنگ.  يمايالهام ك
ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٦٠-٨١-٥  شابك:
  موضوع(ها):
  شعر كودكان

  
  زهيكوچولو تم يني. ن١٣٦٦

ــاعر: مهر ــب يش ــويرگر:  ؛يدهكرديطهماس تص
س شاورز، تهران:  ص.  ١٢فرهنگ.  يمايالهام ك

ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٦٠-٧١-٦  شابك:
  موضوع(ها):
  شعر كودكان

  
  دهيكوچولو خواب يني. ن١٣٦٧

ــاعر: مهر ــب يش ــويرگر:  ؛يدهكرديطهماس تص
س شاورز، تهران:  ص.  ١٢فرهنگ.  يمايالهام ك

ريال. چاپ اول /  ١٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٦٠-٧٧-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر كودكان
  

  دهيمف يلي. ورزش خ١٣٦٨
ـــاعر: آ آزادفدا،  اميتصـــويرگر: پ ؛يآذرآباد دايش

). زي(شــوم يص. خشــت ١٢. يمشــهد: آذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٥٣-٧  شابك:

  برد.. تييادداشت: همراه با وا
  موضوع(ها):

  شعر كودكان و نوجوانان. ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  شعر -. ورزش ٣

  يداستان فارس
  

  ساني. پر١٣٦٩
سد ترايم ستار: حم ؛يا ضايويرا ضوان در  اول؛ير

ص.  ١٢، مشهد: آرسس. ييتصويرگر: مهناز عطا
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شوم يخشت

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٩٧-٧٩-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان. ١
 - ١٤قرن  - رانيا - يفارســـ يها. داســـتان٢
  كودكان و نوجوانان اتيادب
  

  در برف ي. پسر١٣٧٠
ـــتــار: زهره فنــا راد؛يزديا نينســـر  ؛ييويراس

ص.  ١٢. يتصويرگر: حامد پاژتار، مشهد: آذرآباد
 ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يخشت

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٩٤-٠  شابك:

  ..١٣٩١ ن،ي: انتشارات رامسييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  يفارس يها. داستان١
  داستان -. شجاعت ٢
  

  بيعجا ني. جك در سرزم١٣٧١
ضايام شق رر شق ،يع صويرگر: فاطمه  ؛يآتنا ع ت

ص.  ١٢: چشم انداز قطب. هيدريارمغان، تربت ح
چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٩٣-٠٩٨-٧  شابك:

  موضوع(ها):



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٣ 

  يليتخ يهاداستان
  

  . جنگجو١٣٧٢
تدب تا. يريپارســــا   يص. رقع ٣٢، تهران: ور

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٢٠١-٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يليتخ يها. داستان١
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٢
  

 ليوسا نيخبر خبر ا گهيم ي. حسن١٣٧٣
  داره خطر

ـــكندريعبد يمرتضـــ تصـــويرگر: زهره  ؛ياس
ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٦١-٣-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يليتخ يها. داستان١
  داستان - يريشگيپ - ي. حوادث خانگ٢
  . شعر كودكان٣
  

  يو خرگوش هيحور. ١٣٧٤
ــ ــيقر نرگسدهيس ــتار: زهره فنا ؛يش  ؛ييويراس

س صويرگر:  شهد: آذرآباديبروجرد مايت  ١٢. ي، م
شت شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٨٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يليتخ يهاداستان

  
ـــدا (كودك ١٣٧٥  ٨. خروس خوش ص
  ساله)

ضر نيآژ سنيخ شته ربان آباد؛ح صويرگر: فر ، يت
). زي(شــوم يص. خشــت ١٢ادب.  نشينقده: آفر
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٠١٤-٩-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  

  . دست باال دست١٣٧٦
شت ١٢. رازيش ديزارع، تهران: نو ثيحد  يص. خ

  نسخه. ٥٠٠٠پ اول / ريال. چا ٥٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٢-٨٢٣-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  يفارس يها. داستان١
  داستان -. غرور و تكبر ٢
  

  گرگ و بره ي. دوست١٣٧٧
هد: ، مشــيتصــويرگر: غزاله بوســتان ؛ييزهره فنا

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٦٥-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يها. داستان١
  آموزنده يها. داستان٢
  

  . زاغ و مار١٣٧٨
هد: ، مشــيتصــويرگر: غزاله بوســتان ؛ييزهره فنا

 ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٠٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يفارس يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  آموزنده يهاداستان .٣
  

طره١٣٧٩ ق فر  ـــ موزش "آب  ي. س آ
  "آب يچرخه

سراج شكي، اندرقائديمنيالدصادق  . نيتري: ارم
ريال. چاپ اول  ٤٥٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٢
  نسخه. ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤١٤-٢٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
تان٢ ـــ كان و  اتيادب - يعلم يها. داس كود

  نوجوانان
  داستان -. آب ٣
  داستان - يشناخت. چرخه آب٤
  داستان - ي. باران و بارندگ٥
  

  . سگ پرافاده١٣٨٠
هد: ، مشيبروجرد مايتصويرگر: س ؛يبهنام جبار

 ١٥٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يهاداستان. ١
  داستان -. غرور و تكبر ٢
  آموزنده يها. داستان٣
  

  . سه كره اسب١٣٨١
ـــتــار: زهره فنــا  راد؛يزديا نينســـر ؛ييويراس

ص.  ١٢. يتصويرگر: حامد پاژتار، مشهد: آذرآباد
 ٥٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يخشت

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٩٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  واناتيح يهان. داستا١
  واني. انسان و ح٢
  داستان - ي. دوست٣
  

  زورگو و خرگوش باهوش ري. ش١٣٨٢
هد: ، مشــيتصــويرگر: غزاله بوســتان ؛ييزهره فنا

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-٣-١  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يها. داستان١
  داستان - يي. زورگو٢
  داستان -. غرور و تكبر ٣
  

  . فرشته كوچولو١٣٨٣
ـــ گروديبــدر اشـــرفدهيــس ن  هيــمهــد ،يل

مدپورمالط مانيد اني، لنگرود: پرنيمح  ١٢. ل
شت شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨١٣٩-٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يليتخ يها. داستان١
  يآموزنده فارس يها. داستان٢
  

صه١٣٨٤ كالغك و خانم  نيريش يها. ق
  كالغ

جان يعل با ـــ ؛يبا نه اليتصـــويرگر: ش  ،يدارخزا
ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب شهد: به ن . يم

گال يص. خشـــت ١٣٢ يال.  ٣٢٠٠٠٠). نگوري( ر
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٢١٧٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٤ 

  يفارس زيطنزآم يها. داستان٢
  

صه١٣٨٥ آموزش " ينگار و آدم برف ي. ق
  "ياشكال هندس
سراج شكي، اندرقائديمنيالدصادق  . نيتري: ارم

ريال. چاپ اول  ٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٢
  نسخه. ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٤١٤-٢٣-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  داستان -ها . شكل٢
  

راه رفتن كبك را  خواستيكالغ م. ١٣٨٦
راه رفتن خودش را هم فراموش  ،رديبگ ادي

  كرد
 ؛ييمحمدرضـــا خوشـــنود؛ ويراســـتار: زهره فنا

س صويرگر:  شهد: آذرآباديبروجرد مايت  ١٢. ي، م
شت شوم يص. خ ريال. چاپ اول /  ٣٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٠٨-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  واناتيح يها. داستان١
  داستان - يرانيا يهاالمثل. ضرب٢
  

  . گندم دونه دونه١٣٨٧
، مشهد: ينرجس پارسافر؛ تصويرگر: غزاله بوستان

 ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٨٢-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يليتخ يهاداستان
  

  مونيپشت و م. الك١٣٨٨
س ؛ييزهره فنا صويرگر:  شهديبروجرد مايت : ، م

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-٤-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  

  ٣خرمالو  يآقا ي. ماجراها١٣٨٩
گرافيســت: مرجان خردمند؛  ؛يعيشــهرام شــف

س سلما سام  صويرگر:  . تانسيتهران: كتاب ن ،يت
ريال. چاپ  ١٤٠٠٠٠). زي(شــوم يص. خشــت ٢٨

  نسخه. ١٢٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٢٠٨-٠٢٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يكوتاه فارس يها. داستان١
  يفارس زيطنزآم يها. داستان٢
  

  سازها يو ماجرا ي. مانل١٣٩٠
 يص. رحل ٢٠، تهران: ورتا. روزبختيف سيمهد
  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / ريال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٢٠١-٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  

  عطار ريالط. منطق١٣٩١
 ١١٢، تهران: ارد. انيبازنويســـي: فرشـــته جندق

  ريال. چاپ اول. ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٧١٨-١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
طار، ١ مدبن. ع ؟ ق. ٦٢٧ -؟ ٥٣٧ م،يابراهمح

  هااقتباس - ريالطمنطق
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان٢
  

  ركي. موش ز١٣٩٢
س ؛ييزهره فنا صويرگر:  شهديبروجرد مايت : ، م

 ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٨٤-٤١-٤  شابك:
  .١٣٩٤روح،  ي: غذاييادداشت: چاپ قبل

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  

  دروغگو ي. موش كوچولو١٣٩٣
هد: ، مشيبروجرد مايتصويرگر: س ؛يبهنام جبار

 ١٥٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-٧-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  داستان -ها . موش١
  واناتيح يها. داستان٢
  داستان - ييو دروغگو يي. راستگو٣

  
١٣٩٤. The fisherman and spring 

ـــ  ؛يمظلوم امــكيــمژگــان كلهر؛ مترجم: س
صويرگر: نازن س نيت  ، تهران: كانون پرورشيعبا

 يص. رحل ١٦كودكــان و نوجوانــان.  يفكر
  ريال. چاپ اول. ١٥٠٠٠٠). نگوري(گال

  ٩٧٨-٦٠٠-٠١-٠٦٢٢-٥  شابك:
  يزبان اصلي: فارس
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  داستان - رانيگي. ماه٣
  داستان -. بهار (فصل) ٤

  رانيا يمحل اتيادب
  

  مناالن ينگو ئاهه عري. ش١٣٩٥
س شر هيشاعر: آ سعود  ست: م ، يفيداربا؛ گرافي

ــت.  ــت ٢٨ســنندج: زانس ــوم يص. خش ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٢٢-٤٥-٧  شابك:

  يزبان كتاب : كرد
  موضوع(ها):

  )يشعر كودكان و نوجوانان (كرد
  

ســال به  ي. وه رزه كان و مانگه كان١٣٩٦
  يكورد يعريش

ــاعر: عثمان احمد ــويرگر: بهار قادر ؛يش ، يتص
).  زي(شــوم يص. خشــت ١٢ادب.  نشيتهران: آفر

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٧٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩١٤٠-٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي. شعر كودكان (كرد١
    شعر -ها . فصل٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٥ 

و  خيتار
  ايجغراف

  هااحتنامهيس ،يعموم يايجغراف
  

  رهي. گنج در جز١٣٩٧
تصــويرگر: رضــا ناصــرپور، تهران:  ؛يباباد ميمر

شت ١٦. نيخالد شوم يص. خ ريال.  ٤٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٥٩٧-٨٦-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  انهيماجراجو يها. داستان١
  داستان -. گنج ٢
  ياخالق يها. داستان٣

  رانيا خيتار
  

ــهر . طاها و آرمان و بچه١٣٩٨ ها در ش
  هاستاره

س ش ييلهسا سروردهيشاعر:  ـــ   ،يي: لهسارازيـ
ـــ  دهيس شت ٢٤سرور ـ ـــ خ شوم يص ـ ) ـ زي(

ــــ چاپ اول  /  ١١٠٠٠٠  ١٠٠٠ريال (هرجلد) ـ
  نسخه. 

ــــابــك:  -جلــد اول: -٦٢٢-٠٠-٠٥٦٨-١ش
ـــابك:  -.جلد دوم:٩٧٨ -٦٢٢-٠٠-٠٨٩٦-٥ش
٩٧٨.  

  ٩٧٨-٦٢٢-٠٠-٠٥٦٧-٤(دوره)  
  موضوع(ها):

  مصور - يخيآثار تار - رازي. ش١
  شعر - احتيو س ريس - رازي. ش٢
  شعر – رازي. ش٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٦ 

 –كودك و نوجوان 
 بازچاپ  

علوم كامپيوتر، اطالعات و آثار 
 كلي

  يعموم يالمعارفهارهيدا
  

  بزرگ دبستان المعارفرهي. دا١٣٩٩
ـــ نييفاب ،يزيچ كليبنتون، ما كليما تك، فاس
 ويستمورگان، ا ناين نارد،يم ستوفريكر ،يال تيك

بارا و بار  ريپژان فت،ير نكيدوم ،يزايپاركر، 
ـــلز، پ ـــلز، بر وريرالييورده، فلورانس وس  نيوس

هد امز؛يليو غام يمترجم: م ناز  ان،يضـــر مه
 يص. رحل ٤٨٨، تهران: محراب قلم. يعســـگر

 ١٦٥٠ريال. چاپ هفتم /  ١٦٠٠٠٠٠). نگوري(گال
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠٣-٨٠٨-٢  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  هاالمعارفرهيدا -. كودكان ١
  اننوجوان اتيادب - يوتريشبكه كامپ. منابع ٢
    نوجوانان اتيادب - ي. اطالعات عموم٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٧ 

و  فلسفه
  روانشناسي

  يذهن يهوش، عقل و قوا
  

  فكر نو؟ كيبا  يكنيكار م. چه ١٤٠٠
 بسوم؛ مترجم: فرمهر يتصويرگر: م امادا؛ي يكوب

ــــارا مطلوب، تهران:  ؛يمنجز ـــتــار: س ويراس
بچه  نيسرزم يپرتقال(وابسته به موسسه انتشارات

حال).  يها ـــ گال يص. رحل ٣٦خوش ).  نگوري(
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ سوم /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٤٧-٣٢-٣  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
What do you do with an idea   

  موضوع(ها):
  فكرو ت شهي. اند١
  ي. خودساز٢
  . شناخت در كودكان٣
  داستان -. عزت نفس ٤
  يراه و رسم زندگ -. كودكان ٥
  

  العاده است. ساختن فوق١٤٠١
ـــل پا ياش ـــ ـــبنم ح رز؛ياس  پور؛يدريمترجم: ش

سته به  سارا مطلوب، تهران: پرتقال(واب ستار:  ويرا
. خوشحال) يبچه ها نيسرزم يموسسه انتشارات

شت ٣٢ ريال. چاپ  ٢٢٠٠٠٠). نگوري(گال يص. خ
  نسخه. ١٥٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٣٤٧-٩٣-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  داستان -در كودكان  تي. خالق١
  داستان -. اختراعات ٢
  داستان -. استقامت و پشتكار ٣
  داستان -. دختران ٤

  درش يو روانشناس يافتراق يروانشناس
  

خاطره ي. تپل١٤٠٢ مان يو   بزرگ: ما
  كودكان يمرگ برا حيتوض

سعادت، تهران: شركت انتشارات  يمترجم: هست
 ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم ييص. پالتو ١٦. رانيا يفن

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-٢٦٠-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Sad hug, mad hug, happy hug: a 
children's story about death   

  موضوع(ها):
  در كودكان ي. سوگمند١
  ياجتماع يها. داستان٢
  

ــرها بخوانند: هر چه با١٤٠٣  دي. فقط پس
  ديبلوغ بدان يدرباره

 ويدانهم؛ مترجم: ندا شادنظر؛ تصويرگر: است يكل
  يرقع. ص ١١٢. بان رانيا: تهران، جوركمنيب
  ١٠٠٠/  يازدهم چاپ. ريال ١٢٥٠٠٠). زيشــوم(

  .نسخه
  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٨-٠٠٢-٥  :شابك

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The boy's body book everything you 
need to know for growing up you   

  موضوع(ها):
  يشناسروان -. پسران ١
    )يشناس. بلوغ (روان٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٨ 

  نيد
  انياد يقيمطالعه تطب

  
  . ضحاك١٤٠٤

 ؛شناسفهيمحمدرضا شمس؛ ويراستار: شراره وظ
ـــ  مــانيمهــاجر؛ تصـــويرگر: پ ديــطراح: مهش

ح كرزادهيمير ف پرورش  نون  هران: كــا ت  ي، 
نان.  كان و نوجوا ).  زي(شـــوم يص. رحل ٧٦كود

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٩١-٧١٩-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  )يرانيا ريضحاك (اساط

  اسالم
  

به روش ١٤٠٥ جاب  كام ح . آموزش اح
  يسرگرم

 ،ييصـــحرا ســـهيتصـــويرگر: نف ؛يرجيا مهيفه
صحرا  يص. رقع ٤٤. انتي، مشهد: دييمنصوره 

  نسخه. ٦٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٣٤-٠٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  يقرآن يهاجنبه -. حجاب ١
  ثياحاد -. حجاب ٢
  هاي. سرگرم٣
  

به روش ١٤٠٦ ــو  كام وض . آموزش اح
  همراه با مسابقه يسرگرم

 ،ييصـــحرا ســـهيتصـــويرگر: نف ؛يرجيا مهيفه
صحرا  يص. رقع ٢٤. انتي، مشهد: دييمنصوره 

  نسخه. ٦٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٥٣٤-٠٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  مصور - يآموزش يراهنما -. وضو ١
  داستان -كودكان  يبرا ينيد ماتي. تعل٢
  هاي. سرگرم٣
  

ــ هاهي. آ١٤٠٧ قاش مك هايو ن تاب ك : ك

  اشاره يوهيش يآموزش
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ
ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفتاد و  ٢٨٥٠٠)  ريال  

  نسخه.  ٥٠٠٠چهارم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨جلد سوم: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  
  موضوع(ها):

  هاترجمه - هادهيزبرگ -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

ــ هاهي. آ١٤٠٨ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفتاد و  ٢٨٥٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠سوم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨جلد سوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

ــ هاهي. آ١٤٠٩ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفتاد و  ٢٨٥٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠ششم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٢-٢جلد سوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما -. قرآن ٢
  

ــ هاهي. آ١٤١٠ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛يياطباطب يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفتاد و  ٢٨٥٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠هفتم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٢-٢جلد سوم: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  
  موضوع(ها):

  مصور -ها ترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

ــ هاهي. آ١٤١١ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفتاد و  ٢٨٥٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠پنجم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٢-٢جلد سوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما -. قرآن ٢
  

ــ هاهي. آ١٤١٢ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

  نسخه.  ٥٠٠٠) ـ چاپ هشتادم  / زي(شوم يريوز
-٥٥٠٨-٢٠-٨شابك:  -ريال ٢٨٥٠٠جلد دوم: 

سوم: ٩٧٨-٦٠٠ -٢شابك:  -ريال ٣٠٥٠٠.جلد 
٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٢.  

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  
  موضوع(ها):

  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

ــ هاهي. آ١٤١٣ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفتاد و  ٢٨٥٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠نهم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨جلد دوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٤٩ 

ــ هاهي. آ١٤١٤ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ريال  ـ چاپ هشتاد و  ٢٨٥٠٠) ـ زي(شوم يريوز
  نسخه.  ٥٠٠٠يكم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨جلد دوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

ــ هاهي. آ١٤١٥ قاش مك هايو ن تاب ك : ك
  اشاره يوهيش يآموزش

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ريال  ـ چاپ هشتاد و  ٣٠٥٠٠) ـ زي(شوم يريوز
  نسخه.  ٥٠٠٠دوم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨جلد دوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٠-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

ــنگ:  يهاثيحد بايز يهاهي. آ١٤١٦ قش
موزش آ حاد اتيآ با  ثيو ا مراه  ه

  يزيآمرنگ
هد مدم با يمح باط عه القرآن ييط جام ، قم: 

ريال.  ٥٢٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٧٢. ميالكر
  نسخه. ٥٠٠٠چاپ چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٤٩-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  مصور -ها ترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  ي. اخالق اسالم٢
  عهيش ثي. احاد٣
  

ــنگ:  يهاثيحد بايز يهاهي. آ١٤١٧ قش
موزش آ حاد اتيآ با  ثيو ا مراه  ه

  يزيآمرنگ
هد مدم با يمح باط عه القرآن ييط جام ، قم: 

ريال.  ٥٤٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٧٢. ميالكر
  نسخه. ٥٠٠٠چاپ شانزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٤٩-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  مصور -ها ترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  ي. اخالق اسالم٢
  عهيش ثي. احاد٣
  

ــه. پرنده آرزو: ق١٤١٨  ياز زندگ ييهاص
  امام زمان (عج)

، انيصلوات نيتصويرگر: محمدحس ؛يمسلم ناصر
ضو ستان قدس ر سته به آ شر واب شهد: به ن . يم

ــت ٢٤ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٥٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ششم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١٢٦٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
ق.  ٢٥٥حســـن(عج)، امام دوازدهم، . محمدبن١
  داستان -
  يمذهب يهان. داستا٢
  

شن تكل كي. پ١٤١٩ ستنفيج  يهاي: دان
  فيدوران تكل

س زرنق؛يزاهد مهيفه ستار:  صام؛  دمحمديويرا ب
صويرگر:  سريت . مي، قم: جامعه القرآن الكرفهيخل ا

ــوم يص. جانماز ٣٠ ريال. چاپ  ٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥٨-٠٤٤-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  فيجشن تكل

  
  در مدرسه ديتجو. ١٤٢٠

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ هفدهم   ٦٣٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠/ 

  .٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٥٠-٢جلد دوم: شابك: 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٨-٩(دوره)  

  ..يد يهمراه با س متييادداشت: ق
  

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان اتيادب - ديتجو -قرآن 

  
  در مدرسه دي. تجو١٤٢١

تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمنعم ــ  ميـ ص ـ  ٤٠ـ

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ  ٦٣٠٠٠)  ريال (هرجلد) 
  نسخه.  ٥٠٠٠هجدهم  / 
ــــابــك:  -جلــد اول: -٩٦٤-٥٨٢٣-٤٩-٦ش

ـــابك:  -.جلد دوم:٩٧٨ -٩٦٤-٥٨٢٣-٥٠-٢ش
٩٧٨.  

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٨-٩(دوره)  
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - ديتجو -. قرآن ١
  يآموزش يراهنما -قرائت  -. قرآن ٢
  اعراب - ي. زبان عرب٣
  يعرب ي. الفبا٤
  

ستن١٤٢٢ دختران  ژهياحكام: و يهاي. دان
  و پسران

. مي، قم: جامعه القرآن الكرييطباطبا رضايدعليس
ــوم يجانمازص.  ٤٨ ريال. چاپ  ٣٢٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠ششم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٥٠٨-٢٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  ني. اصول د١
  ني. فروع د٢
  في. جشن تكل٣
  

ــقا١٤٢٣ ــرت  يحرم: زندگان ي. س حض
  ابوالفضل (ع)

ـــا د قاش: مر ؛يلميرض تاب فرج مين پور، قم: ك
سجد مقدس جمكران.  سته به م  ٢٤جمكران واب

ريال. چاپ پنجم /  ٧٥٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٩٧٣-٣١٢-٨  شابك:
  موضوع(ها):

ــاس١ ــب ــن. ع ــب ــل  -ق.  ٦١ -؟ ٢٦(ع)، يع
  سرگذشتنامه

  داستان -ق. ٦١. واقعه كربال، ٢
  

  بهار يها. سوره١٤٢٤
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمينع ــ  ميـ ص ـ  ٤٨ـ
ريال  ـــ چاپ سي و  ٣٦٠٠٠) ـــ زي(شوم يريوز

  نسخه.  ٥٠٠٠هفتم  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٥٥-٧جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  هادهيبرگز -. قرآن ١
  مصور -ها ترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ٢
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  ١٥٠ 

  يفارس -ها نامهواژه -. قرآن ٣
  قرائت -. قرآن ٤
  

  بهار يها. سوره١٤٢٥
ه : فرشــتتصــويرگر ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ
ــ قم: جامعه القرآن الكر يمينع ــ  ميـ ص ـ  ٤٨ـ
ريال  ـــ چاپ سي و  ٣٦٠٠٠) ـــ زي(شوم يريوز

  نسخه.  ٥٠٠٠ششم  / 
  .٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٥٥-٧جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  هادهيبرگز -. قرآن ١
  مصور -ها ترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ٢
  يفارس -ها نامهواژه -. قرآن ٣
  قرائت -. قرآن ٤
  

  بهار يها. سوره١٤٢٦
ـــ تصـــويرگر: ربابه  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديس
ص ـ  ٤٨ـــ  ميـــ قم: جامعه القرآن الكر يقاسم

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ چهل و  ٣٦٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠هشتم  / 

  .٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٣-٤جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  هادهيبرگز -. قرآن ١
  مصور -ها جمهتر - هادهيبرگز -. قرآن ٢
  يفارس -ها نامهواژه -. قرآن ٣
  قرائت -. قرآن ٤
  

  بهار يها. سوره١٤٢٧
ـــ تصـــويرگر: ربابه  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديس
ص ـ  ٤٨ـــ  ميـــ قم: جامعه القرآن الكر يقاسم

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ چهل و  ٣٦٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠٠هفتم  / 

  .٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-٤٣-٤جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  هادهيبرگز -. قرآن ١
  مصور -ها ترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ٢
  يفارس -ها نامهواژه -. قرآن ٣
  قرائت -. قرآن ٤
  

  نماز يها. سوره١٤٢٨
ــ ــت:  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديس ــريگرافيس  اس

ــ قم: جامعه القرآن الكر فهيخل ــ  ميـ ص ـ  ٤٤ـ
ــ زي(شوم يرحل ــ چاپ دوم  /  ٦٦٠٠٠) ـ ريال  ـ

  نسخه.  ٥٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٣٥٨-١٦٧-٨جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  هاترجمه - هادهيبرگز -. قرآن ١
  كودكان يبرا ينيد ماتي. تعل٢
  مصور - يآموزش يراهنما -. نماز ٣
  

  نور يها. سوره١٤٢٩
صويرگر: حك ؛يفاطمه احمد ،يحائر يهاد  مهيت
) زي(شوم يص ـ رحل ٤٠ـ قم: دارالعلم ـ  يفيشر
  نسخه.  ٣٠٠٠ريال  ـ چاپ دوم  /  ٦٠٠٠٠ـ 

  .٩٧٨-٩٦٤-٢٠٤-٤١٠-٨جلد اول: شابك: 
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -. قرآن ١
  يآموزش يراهنما -حفظ  -. قرآن ٢
    يآموزش يراهنما -قرائت  -. قرآن ٣
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علوم 
  ياجتماع

  يمشكالت و خدمات اجتماع ريسا
  

سبز: ١٤٣٠ ستان  كي. جادوگر دهكده  دا
  يطيمح ستيز

، تهران: شــركت يكروب دهيدان مدن؛ مترجم: ها
شارات فن شت ٢٤. رانيا يانت شوم يص. خ ).  زي(

  نسخه. ١٦٠٠٠ريال. چاپ يازدهم /  ٦٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٤١٤-٨٧-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The wartuille wizard   
  موضوع(ها):

  داستان - ستيز طي. حفاظت مح١
  داستان - ي. جادوگر٢
  داستان -. زباله ٣

  آموزش و پرورش
  

باز١٤٣١ كر  ف با  ن ي.  قوميك ت  تي: 
ــن يداريحافظه د يهامهارت : يداريو ش

  يتمام ساحت تيتفكر خالق، ترب
عباســپور، ســمانه  هيراضــ ،يصــحيفيشــر يعل

ــعبان ــكاف جهيخد ر،يتقد ايرو ،يش ــهد:ياس  ، مش
جات. نا  ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ١١٢ م

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٨٢-٦٠-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  . دقت در كودكان١
  در كودكان ي. ادراك بصر٢
  تيتقو -. حافظه ٣
  هاي. سرگرم٥  يدبستانشي. آموزش پ٤

 يمدارس، آموزشها تيريسازمان و مد
  ژهيو

  

كال ي... تنبل قي. رف١٤٣٢ را  فتينكن! ت ).  زي(شوم يص. رقع ٨٠بان.  رانيمارك، تهران: ا ويتصويرگر: است ؛ينيمترجم: ژاله نو ن؛يترور روم  انجام بده   عنوان به التين:  يسيزبان اصلي: انگل  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٨-٢٨٣-٨  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٠٠٠٠٠
How to do homework without throwing up   با ترجمه  "همه مشق! نياز ا ميمرد"تحت عنوان  ١٣٨١بار در سال  نينخستيادداشت: كتاب حاضر ن مختلف توسط ناشرا يبنفشه و سپس در سالها يتابهاك ،يانيتوسط انتشارات قد يديفرخنده مف   شب في. تكل٢  نوجوانان اتيادب -شب  في. تكل١  موضوع(ها):  و مترجمان متفاوت منتشر شده است..

  ييآموزش ابتدا
  

قا  به و به و به!. ١٤٣٣ ، ياكبر وانيتصـــويرگر: ك ؛ينييطراح: زهره  سه فرهنگ س ش يهنر يتهران: مو   ٩٧٨-٦٠٠-٧١١٢-٠١-٤  شابك:  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ١٢كودكان.  اتيادب خيتار يپژوه
    يدبستانشيآموزش پ  موضوع(ها):

قا  !كيو ج كيو ج كي. ج١٤٣٤ ، ياكبر وانيتصـــويرگر: ك ؛ينييطراح: زهره  سه فرهنگ س ش يهنر يتهران: مو ــوم يبيص. ج ٨كودكان.  اتيادب خيتار يپژوه   ٩٧٨-٦٠٠-٧١١٢-٠٣-٨  شابك:  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٦٠٠٠٠). زي(ش
    يدبستانشيآموزش پ  موضوع(ها):

قا  !يو چ يو چ ي. چ١٤٣٥ ، ياكبر وانيتصـــويرگر: ك ؛ينييطراح: زهره  سه  س ش يهنر يفرهنگتهران: مو ــوم يبيص. ج ٨كودكان.  اتيادب خيتار يپژوه     يدبستانشيآموزش پ  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٧١١٢-٠٤-٥  شابك:  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٦٠٠٠٠). زي(ش

قا  . رنگ و رنگ و رنگ!١٤٣٦ ، ياكبر وانيتصـــويرگر: ك ؛ينييطراح: زهره  سه فرهنگ س ش يهنر يتهران: مو   ٩٧٨-٦٠٠-٧١١٢-٠٥-٢  شابك:  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ١٠كودكان.  اتيادب خيتار يپژوه
    يدبستانشيآموزش پ  موضوع(ها):

ستار: جواد  ،يزيفاطمه عز  يدبستانشيپ ياضي. ر١٤٣٧ شان؛ ويرا سا درخ مه ـــالومه كاتوز ،يگداروغه شوم يص. رحل ٨٨، تهران: كاگو. انيس چاپ چهارم ريال.  ١٥٠٠٠٠). زي(     (قبل از مدرسه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر٢  يدبستانشي. آموزش پ١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤٠-٨٧٠-١  شابك:  .٣نسخه. نوبت ويرايش: ٣٥٠٠/ 
قا  . من و من و من!١٤٣٨ ، ياكبر وانيتصـــويرگر: ك ؛ينييطراح: زهره  سه فرهنگ س ش يهنر يتهران: مو     يدبستانشيآموزش پ  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٧١١٢-٠٠-٧  شابك:  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ١٠كودكان.  اتيادب خيتار يپژوه
قا  و دو و سه! كي. ١٤٣٩ ، ياكبر وانيتصـــويرگر: ك ؛ينييطراح: زهره  سه فرهنگ س ش يهنر يتهران: مو   يدبستانشيآموزش پ  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٧١١٢-٠٢-١  شابك:  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ سوم /   ٦٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ١٠كودكان.  اتيادب خيتار يپژوه

  فرهنگ عامه
  

س ؛ينيام يعل  خاله خرسه ي. دوست١٤٤٠ صويرگر:  شهيبروجرد مايت د: ، م   ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-٢-٤  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يآذرآباد
  داستان - يرانيا يهاالمثلضرب  موضوع(ها):



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٥٢ 

  زبان
زبان  يشناسو واج ينوشتار ينظامها

  يفارس
  

  . فضانورد١٤٤١
صفارپور؛ تصويرگر:  ا،ينشكوه قاسم عبدالرحمان 

ـــحر حقگو، تهران: افق.   يص. خشـــت ٣٦س
چاپ پنجم /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥٣-٠٦٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يفارس ي. الفبا١
  . ض (حرف الفبا)٢
  

  . هندوانه١٤٤٢
صفارپور؛ تصويرگر:  ا،ينشكوه قاسم عبدالرحمان 

ـــحر حقگو، تهران: افق.   يص. خشـــت ٣٦س
چاپ پنجم /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٥٣-٠٢٥-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يفارس ي. الفبا١
  الفبا). ه (حرف ٢

  اريمع يسيكاربرد زبان انگل
  

١٤٤٣. Harry Potter and the 
deathly hallows 

J.K Rowling .يص. رقع ٧٥٨، تهران: جنگل 
ـــوم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٥٠٠ريال. چاپ س
  نسخه.
  ٠-٥٤٥-١٣٩٧٠-٨  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  )ييقرائت (ابتدا يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان. ٢
  

١٤٤٤. Let's go ١: workbook 
Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara 

Hoskins, Joe McGasko .گل  ٨٠، تهران: جن

شوم يريص. وز سوم /  ٥٠٠٠٠). زي( ريال. چاپ 
  نسخه. ١٠٠٠

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
ـــي. زبان انگل٢ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  انيخارج
  رهيو غ هانيمسائل، تمر -. گوش دادن ٣
  

١٤٤٥. My first number book 
، تهران: جنگــل، يآرش قنبر ،يعبــداهللا قنبر

شوم يص. رحل ٤٨جاودانه.  ريال.  ٢٤٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٦-٨٩٣-٠  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
  . اعداد٢
  

١٤٤٦. Sherlock Holmes and the 
duke's son 
Jennifer Bassett, Arthur Conan Doyle ؛

ص.  ٥٦، تهران: جنگل. Ron Tinerتصــويرگر: 
ريال. چاپ ســـوم /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يرقع

  نسخه. ١٠٠٠
  يسيزبان كتاب : انگل

  ضوع(ها):مو
  )ييقرائت (ابتدا يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢

  يزبان عرب
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٤٧
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
ريال. چاپ نود و يكم /  ٣٤٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا١
  يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٤٨
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
شوم يريوز ريال. چاپ نود و دوم /  ٣٤٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يعرب ي. الفبا١
  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٤٩
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
ريال. چاپ نود و سوم /  ٣٤٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يعرب ي. الفبا١
  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٥٠
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
ريال. چاپ نود و چهارم  ٣٤٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه. ٥٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا١
  يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٥١
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
شوم يريوز ريال. چاپ نود و پنجم  ٣٦٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا١
  يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٥٢
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
ريال. چاپ نود و ششم  ٣٦٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه. ٥٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٥٣ 

  موضوع(ها):
  يعرب ي. الفبا١
  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٥٣
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
شوم يريوز ريال. چاپ نود و هفتم  ٣٦٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يعرب ي. الفبا١
  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٥٤
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
ريال. چاپ نود و هشتم  ٤١٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه. ٥٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا١
  يعرب ي. الفبا٢
  

  ي. آموزش حروف عرب١٤٥٥
تصــويرگر: فرشــته  ؛ييطباطبا يدمحمدمهديســ

ص.  ٤٨. مي، قم: جــامعــه القرآن الكريمنعم
شوم يريوز ريال. چاپ نود و نهم /  ٤١٠٠٠). زي(

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٨٢٣-١٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يعرب ي. الفبا١
    يعرب ي. الفبا٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٥٤ 

و  يعيعلوم طب
  اتياضير

  حساب
  

  . جدول ضرب١٤٥٦
ـــ يهاد ص.  ٢٤گســـتر.  نيآذ: زي، تبريكرباس

  نسخه. ١٠٠٠). چاپ دوم / زي(شوم ياضيب
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧١١-٩٩-٧  شابك:

  برد. تييادداشت: وا
  موضوع(ها):

  )اتياضي. ضرب (ر١
ـــ يراهنما -) اتياضـــي. ضـــرب (ر٢  يآموزش

  )يي(ابتدا
  

  من ي. عددها١٤٥٧
ستار: عل ؛ييخدا يعل صويرگر يويرا : خاكبازان؛ ت
 يكانون پرورش فكر، تهران: ينياويرحمت ميمر

ــت ٣٦كودكان و نوجوانان.  ــوم يص. خش ).  زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٧٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠١-٠٥٩٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  هايسرگرم -. اعداد ١
  ي. نقاش٢

  نجوم و علوم وابسته
  

نجوم و فضــا (همراه  ي. دانشــنامه١٤٥٨
  پرسش و پاسخ)

ـــت ؛يمترجم: فواد وال نگهام؛يب نيكارول ار: ويراس
ص.  ١٢٨محراب.  امي، تهران: پيرازيرضـــا شـــ

ريال. چاپ چهارم /  ٦٣٠٠٠٠). نگوري(گال يرحل
  نسخه. ١١٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-١٨١-٠٦٧-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
First space encyclopedia   

  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يالمعارفهارهيدا -. نجوم ١
  كودكان و نوجوانان اتيادب - هاارهي. س٢
  كودكان و نوجوانان اتيادب -ها . ستاره٣
  كودكان و نوجوانان اتيادب - ي. منظومه شمس٤

  كيبرق و الكترون
  

  خردساالن ي. برق برا١٤٥٩
صبا رف شركت عيگروه مولفان؛ مترجم:  ، تهران: 

شارات فن شت ٢٤. رانيا يانت شوم يص. خ ).  زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ نهم /  ٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-٣٢٠-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Staying safe around electricity   
  موضوع(ها):

  . برق١
  يدبستانشي. آموزش پ٢
  ييآزماهوش -. كودكان ٣
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٤

  داران خونسردمهره ليفس
  

هاي. اطلس دا١٤٦٠ ــور (در قلمرو  ناس
  )كريپغول يهامارمولك

 زاده؛يرجبمــانفرد بــاور؛ مترجم: زهرا قربــان
ش ضا  ستار: ر  ٤٨محراب.  امي، تهران: پيرازيويرا

سوم  ٣٥٠٠٠٠). نگوري(گال يص. رحل ريال. چاپ 
  نسخه. ١١٠٠/ 

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Dinosaurier im reich der reesenechsen   
  موضوع(ها):

  ناسورهاي. دا١
    كودكان و نوجوانان اتيادب - ناسورهاي. دا٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٥٥ 

  هنر
  يطرح و طراح

  
ماره  يفرنگ . توت١٤٦١ ــ : ٣كوچولو ش

  داستان مصور
ــاد؛ مترجم:  ايجورج ــهاب ش ــي: ش بال؛ بازنويس

هد: مبرسون، مش يميتصويرگر: ا ؛ينرگس آقاخان
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٨٠-٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤

  يموضوع يهايطرح و طراح
  

ــ١٤٦٢ قاش گام ن به  گام  و  ي. آموزش 
  )١( يطراح

ـــكندريعبد يمرتضـــ تصـــويرگر: زهره  ؛ياس
ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٩٥١-٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  يآموزش يراهنما - ي. طراح٢
  

ــ١٤٦٣ قاش گام ن به  گام  و  ي. آموزش 
  )٢( يطراح

ـــكندريعبد يمرتضـــ تصـــويرگر: زهره  ؛ياس
ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٩٥١-٣-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
  يآموزش يراهنما - هاوانيح ي. طراح٢
  

ــ١٤٦٤ قاش گام ن به  گام  و  ي. آموزش 

  )٣( يطراح
ـــكندريعبد يمرتضـــ تصـــويرگر: زهره  ؛ياس

ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠). زيم(شو

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٩٥١-٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - هاوانيح ي. طراح١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢

  هايو نقاش ينقاش
  

 Animals) = ٢( واناتي. ح١٤٦٥
س صويرگر: ن شوانيمايمانيا بهيت شهد: به ن ر ، م

ضو ستان قدس ر سته به آ شتص.  ١٢. يواب  يخ
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ نهم /  ٤٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١٢٣٦-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ياهل يهاواني. ح١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

 Animals) = ١( واناتي. ح١٤٦٦
ــويرگر: وج ــر يمزارگل ههيتص ــهد: به نش ، مش

ضو ستان قدس ر سته به آ شت ١٢. يواب  يص. خ
 ٥٠٠٠هشـــتم / ريال. چاپ  ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١١٩٥-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ياهل يهاواني. ح١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  

  مناسبت ٦٠ يكاربرگ برا ٦٠. ١٤٦٧
مد مه اح فاط يه و تنظيم:  تصـــويرگر:  ؛يته

ــادات بن ــيزهراس ص.  ٦٤، قم: دارالعلم. ينيحس
 ٣٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ٨٠٠٠٠). زي(شوم يرحل

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٠٤-٤١٦-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ١
ـــوم و زندگ - راني. ا٢  - ياجتماع يآداب و رس

  مصور
  

 Sports) = ١. ورزش (١٤٦٨
، مشهد: به نشر وابسته يتصويرگر: نجمه حصار

).  زي(شوم يص. خشت ١٢. يبه آستان قدس رضو

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ ششم /  ٣٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-١٢٤٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان  يبرا يزيآمرنگ

  رنگ
  

  ٢ مي. رنگ كن١٤٦٩
، يگروه مولفــان كومن؛ مترجم: مژگــان كرم

ص.  ٢٨. رانيا يتهران: شـــركت انتشـــارات فن
هارم /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل چاپ چ يال.  ر

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-٥٧٧-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

My book of coloring   
  موضوع(ها):

  مصور -ها . رنگ١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢
  نيمشاركت والد - يدبستانشي. آموزش پ٣
  هاي. سرگرم٤
  

  . من رنگها را دوست دارم١٤٧٠
سه فرهنگديزهرا نو س شد.  ي، تهران: مو آرمان ر

ــت ٢٢ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٣١٠-٣٥-١  شابك:
  موضوع(ها):

  مصور - هاواني. ح١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢

  يقيموس
  

چه١٤٧١ ــ. ب هار (آموزش موس  يقيها ب
  كودك)

، تهران: يمحراب ميتصويرگر: مر ؛ييفسا نياميبن
ــوم يص. رحل ٨٨كتاب نارون.   ٣٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٧٠٠ريال. چاپ دوم / 
  موضوع(ها):

  آموزش - يقيموس -. كودكان ١
  يقيموس - ونيسي. پارت٢

  يسالن حاتيو تفر هايباز
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٥٦ 

 نيدر سرزم سي: آليلعنت اتياضي. ر١٤٧٢
  اعداد

 ديار: فرويراست ؛يينايم اليمترجم: ل ؛يكارلو فرابت
صلح صلحيم صويرگر: خواك ؛يآبادم ، نيمار نيت

ـــوم يص. رقع ١٢٤. يتهران: فــاطم ).  زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٤٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٨-٩٧١-٦  شابك:
  ييايزبان اصلي: اسپان
  عنوان به التين:

Malditas matematicas: Alicia en el pais 
de los numeros   

  موضوع(ها):
  هايسرگرم - اتياضير

  
  ٢ ي. مازباز١٤٧٣

، پنــاهزدانيگروه مولفــان كومن؛ مترجم: غزل 
ص.  ٢٤. رانيا يتهران: شـــركت انتشـــارات فن

شوم يرحل  ٢٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠). زي(
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٧-٠٢٠-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Amazing mazes   
  موضوع(ها):

  هزار تو يمعماها
  

  ١ ي. مازباز١٤٧٤
، پنــاهزدانيگروه مولفــان كومن؛ مترجم: غزل 

ص.  ٢٤. رانيا يتهران: شـــركت انتشـــارات فن
شوم يرقع  ٢٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٧-٠١٩-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Amazing mazes   
  موضوع(ها):

  هزار تو يمعماها
  يتخصص يسالن يهايباز

  
ــنامه تاكت١٤٧٥  يهابيو ترك هاكي. درس

  شطرنج
شچنكو؛يا يسرگئ سم نجبه وا ، بياهتمام: ابوالقا

فرز هران:  ـــوم يريص. وز ٢٥٦. نيت ). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ پانزدهم /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٢٥٦-٨٨-٠  شابك:
  يزبان اصلي: روس

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان اتيادب -شطرنج 

  باز يو ورزش در فضا يباز
  

 يكه كهكشــان ي: پســرلي. گرت ب١٤٧٦
  شد

، تهران: يمترجم: ماشـــااهللا صـــفر لد؛يتام اولدف
ريال.  ٩٥٠٠٠). زي(شوم يص. رقع ١٠٢گلگشت. 

  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٩٤٨-٨٧-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Gareth Bale: the boy who became a 
galaactico   

  موضوع(ها):
ستان  - هاستي. فوتبال١ شتنا -انگل  -مه سرگذ
  كودكان و نوجوانان اتيادب
    م. ١٩٨٩گرت،  ل،ي. ب٢

  اتيادب
  ادبيات زبانهاي خارجي

  
  گور ي. آن سو١٤٧٧

ـــون؛ مترجم: دالرام كــارخ يجود  ران؛يواتس
ص.  ١٨٤. داي، تهران: ويزاهد مهيويراســتار: فه

ــوم ييپالتو ــوم /  ١٧٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ س
  نسخه. ١١٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٩١-٠٤٨-٦  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Beyond the grave   

  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -) يسيكودكان (انگل يهاداستان
  

  . اسطوره١٤٧٨
، تهران: زادهيلو؛ مترجم: محمدصــالح نوران يمر

).  زي(شـــوم يص. رقع ٣٦٨. سيتند يكتابســـرا
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٢٢٧-٨  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Legend   

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  -) ييكايكودكان (آمر يهاداستان

  
  باشه؟ تونهيم يوقت شب ك ني. ا١٤٧٩

ـــن يمونيل هديمترجم: ام كت؛ياس ، قتيحق يرم
ـــرا  يص. رقع ١٩٢. سيتنــد يتهران: كتــابس

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٢٨٦-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Who could that be at this hours   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان
  

  . بچه ابر١٤٨٠
. هيباي، تهران: ديبيمترجم: پژمان حب خو؛يرد مانت

شت ٣٢ ريال. چاپ  ١٤٠٠٠٠). نگوري(گال يص. خ
  نسخه. ٢٥٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٩٦١-١٩-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Cloud boy   
  موضوع(ها):

  يليتخ يهاداستان
  

  اعتماد نكن كسچي. به ه١٤٨١
تار: ويراســ ؛يميابراه تايپارك؛ مترجم: ب نداســويل

 ييص. پالتو ٢١٢. داي، تهران: وياريمسعود ملك
 ١١٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٩١-١٠٧-٠  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب
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  عنوان به التين:
Trust no one   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان

  
نده١٤٨٢ پرو ع يها.  فاق  ١٣ يفر ت ا

  مشكوك
ـــن يمونيل ـ  قتيحق يرمهديمترجم: ام كت؛ياس

 يص ـــ رقع ١٠٢ـــ  سيتند يتهران: كتابسرا
ــ زي(شوم ــ چاپ دوم  /  ١٢٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ

  نسخه. 
  .٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٣٠٠-٨جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  -) ييكايكودكان (آمر يهاداستان

  
  وينوكي. پ١٤٨٣

 يص. خشــت ٨، تهران: افق. يمترجم: غزل فتح
 ٢٠٠٠ريال. چاپ هشــتم /  ١٦٠٠٠٠). نگوري(گال

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٦٩-٠٢٧-٤  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  ديجد يهاافسانه. ٢
  

  روديم ييخودش به دستشو ي. تپل١٤٨٤
سعادت، تهران: شركت انتشارات  يمترجم: هست

ــيص. ب ١٢. رانيا يفن ــوم ياض  ٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-٤٥٨-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
I used my potty today   

  موضوع(ها):
كان . ١ ما -كود هارت يراهن ندگ يهام  - يز

  داستان
  داستان - يي. آموزش استفاده از دستشو٢
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٣
  

  ييو راستگو ي. تپل١٤٨٥
سعادت، تهران: شركت انتشارات  يمترجم: هست

ــيص. ب ٢٠. رانيا يفن ــوم ياض  ٤٠٠٠٠). زي(ش

هارم /  چاپ چ يال.  بت  ٢٠٠٠ر خه. نو نســـ
  .٢ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-٣٩٥-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
كان ٢ ما -. كود هارت يراهن ندگ يهام  - يز

  داستان
  داستان - ييگوو دروغ ييگو. راست٣
  

  فرجامي. تالش ب١٤٨٦
ـــا ملك ، تهران: يكنت اوپل؛ مترجم: محمدرض

 ٥٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع ٤٥٦. شيدايپ
  نسخه. ٥٠٠پ سوم / ريال. چا
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٩٦-٤٤٠-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

This dark endeavor 
  .يشل يمار نييادداشت: براساس فرانكنشتا 

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
  مارستاني. ت١٤٨٧

 ا؛يــنيعــاطف يرمهــديروو؛ مترجم: ام نيمــادل
 عبداهللا ،يكشــور دايآ ،يكهندان مايويراســتار: ن

ـ  يزارع ـ رقع ٣٨٢ـ تهران: باژ  ) زي(شوم يص 
  نسخه.  ٢٠٠٠ريال  ـ چاپ چهارم  /  ٣٦٥٠٠٠ـ 

  .٩٧٨-٦٠٠-٨٩٣٩-٤٠-٥جلد اول: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٤٠٩-٢-٢(دوره)  

  .١٣٩٥: بهداد، ييادداشت: چاپ قبل
  

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان

  
  يسازو كارخانه شكالت ي. چارل١٤٨٨

، تهران: نشر يروآل دال؛ مترجم: شهال طهماسب
ريال.  ٢١٥٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٧٦مركز. 

  نسخه. ٦٠٠چاپ دهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٠٥-٢٧٠-٦  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Charlie and the chocolate factory   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان
  

  و بابابزرگ يو موش ي. چارل١٤٨٩
ــنا ــويرگر ؛يريام ترايمترجم: م در؛يلورل اس : تص

، تهران: پرتقال(وابســته به موســســه وزيه يليام
ص.  ٤٢خوشحال).  يبچه ها نيسرزم يانتشارات
ريال. چاپ دوم /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يخشـــت
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٦٢-٣٠٧-٠  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Charlie & Mouse & Grumpy   

  موضوع(ها):
  يسينوجوانان انگل يها. داستان١
  داستان -. برادران ٢
  داستان -ها . پدربزرگ٣
  

  ست؟ي. چرا امشب مثل هر شب ن١٤٩٠
ـــن يمونيل هديمترجم: ام كت؛ياس ، قتيحق يرم

ـــرا  يص. رقع ٢٠٨. سيتنــد يتهران: كتــابس
  نسخه. ٥٠٠چاپ دوم /  ريال. ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٢٩٦-٤  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Why is this night different from all other 
nights?   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
  التيتعط ي. خانه١٤٩١

، يئيرضــ يدمصــطفيباركر؛ مترجم: ســ ويكال
ـــرا  يص. رقع ٢٣٢. سيتنــد يتهران: كتــابس

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٠٧١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - يسيانگل يهاداستان

  
  . در اعماق١٤٩٢

ــته خادم يجود ــون؛ مترجم: بهش ــرواتس  ف؛يش
ص.  ٢٠٨. داي، تهران: ويزاهد مهيويراســتار: فه

ــوم ييپالتو ــوم /  ١٩٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ س
  نسخه. ١١٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٩١-٠٥٣-٠  شابك:
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  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

In too deep   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -) يسيكودكان (انگل يهاداستان
  

  . درخت بخشنده١٤٩٣
ـــ ـــل س ـــتايش  ؛يكروب دهيمترجم: ها ن؛يلورس
ستار: پ شارات  هيرايويرا شركت انت كلهر، تهران: 

ــت ٣٦. رانيا يفن ــوم يص. خش  ٨٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ هشتم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-١٧٣-٢  شابك:
  عنوان به التين:

The giving tree   
  موضوع(ها):

  يليتخ يهاداستان
  

  . زنان كوچك١٤٩٤
ن: ، تهراديمروار نيآلكوت؛ مترجم: فرز يزاميلوئ
 ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٣٥٢. يانيقد

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ يازدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٧-١٥٢-٩  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  ):ها(موضوع
  م.١٩قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  
  . شازده كوچولو١٤٩٥
 يمترجم: مصـــطف ؛ياگزوپردو ســـنــتآنتوان

شهرام رجب ستار:  زاده، تهران: رحماندوست؛ ويرا
 ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٢٤. يانيقد

  نسخه. ٤٤٠٠ريال. چاپ شانزدهم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٧-٥٠٦-٠  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Little prince   
  موضوع(ها):

  م.٢٠قرن  -فرانسه  يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  

  . شازده كوچولو١٤٩٦
مترجم: احمد شــاملو،  ؛ياگزوپردو ســنتآنتوان

 ٩٥٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٠٦تهران: نگاه. 

  نسخه. ٢٠٠٠چهل و هشتم / ريال. چاپ 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٥١-٠١٣-٨  شابك:

  يزبان اصلي: فرانسو
  عنوان به التين:

Le Petil prince   
  موضوع(ها):

ـــه  يهاداســـتان  اتيادب -م. ٢٠قرن  -فرانس
  كودكان و نوجوانان

  
  مهربان ني. فرانكشتا١٤٩٧

ر: تصــويرگ ؛ييرضــا نبيبردمن؛ مترجم: ز يتون
 يص. رقع ٦٤. شيدايــكــاوانــا، تهران: پ تريپ

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٩٦-٠١١-٥  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

The frankestain teacher   
  موضوع(ها):

  يليتخ يهاداستان
  

  روديبه مدرسه م ني. فرانكل١٤٩٨
شم شهره ها ستار:  ؛يپولت بورژوا؛ مترجم:  ويرا

تصـــويرگر: برندا كالرك، تهران:  ؛يريفاطمه ام
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ٢٨. رانيآباد

  نسخه. ١٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٤٨-١٧-٣  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Franklin goes to school   
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  

  ديگويدروغ م ني. فرانكل١٤٩٩
شم شهره ها ستار:  ؛يپولت بورژوا؛ مترجم:  ويرا

تصـــويرگر: برندا كالرك، تهران:  ؛يريفاطمه ام
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ٢٤. رانيآباد

  نسخه. ١٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨١٤٨-١٩-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  موضوع(ها):

  داستان -ها پشت. الك١

  يليتخ يها. داستان٢
  

لو در . ١٥٠٠ چو كو گرگ  ـــك:  گوش گر
  هاخرگوش يخانواده

ـــبنم ح كمن؛يدا يميا  پور؛يدريــمترجم: ش
ويراســتار: ســارا مطلوب؛ تصــويرگر: زكرا اوهارا، 

ــارات ــه انتش ــس ــته به موس  يتهران: پرتقال(وابس
شحال).  يبچه ها نيسرزم شت ٤٠خو  يص. خ

 ١٥٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ٢٤٠٠٠٠). نگوري(گال
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٧٥-١٦-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Wolfie the bunny   
  موضوع(ها):

  واناتيح يها. داستان١
  داستان - ي. دوست٢
  

  نهيكارل ي. مرغاب١٥٠١
تار: ويراس ؛يشهشهان يمترجم: مهد شلز؛يم لدهيت

ض صويرگر: لطلوع هيمر صل؛ ت ان: فروم، تهر لويا
نان.  يكانون پرورش فكر كان و نوجوا  ٤٤كود

ريال. چاپ دوم /  ٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠١-٠٥٢٩-٧  شابك:
  يزبان اصلي: آلمان

  عنوان به التين:
Karlines ente   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  -) يكودكان (آلمان يها. داستان١
  داستان - واني. انسان و ح٢
  

  ؟يمدرسه باش دي. مگه االن نبا١٥٠٢
ـــن يمونيل هديمترجم: ام كت؛ياس ، قتيحق يرم

ـــرا  يص. رقع ٢٣٢. سيتنــد يتهران: كتــابس
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-١٨٢-٢٩١-٩  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

  عنوان به التين:
Shouldn't you in scholl?   

  موضوع(ها):
  م.٢٠قرن  - ييكايآمر يهاداستان
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  كتابخانه. موش ١٥٠٣

به نجف ليدن ، تهران: يخانكرك؛ مترجم: محبو
 ٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ٣٢. نگانيآفر

  نسخه. ١١٠٠٠ريال. چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٥٣-١٨-٨  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Library mouse   
  موضوع(ها):

  يليتخ يهاداستان
  

  والشناسي. ه١٥٠٤
سي كير ستار زاده؛يمترجم: بهنام حاج ؛يان : ويرا
صـــفارزادگان ـ  ايتصـــويرگر: آر ؛يكهندان ماين

ــــ  ــــ رقع ٦٤٨تهران: باژ ـ ) ـ زي(شــوم يص ـ
  نسخه.  ١٥٠٠ريال  ـ چاپ چهارم  /  ٤٠٠٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٨٩٣٩-١٤-٦شابك: 

  موضوع(ها):
  م.٢١قرن  - ييكايآمر يهاداستان

  يادب يهاو مجموعه ان،يفن نگارش و ب
  

  گريد يهاو قصه ي. پاداش فداكار١٥٠٥
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠١-٧  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  گريد يها. تمساح تنها و قصه١٥٠٦
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا

 يتصــويرگر: عل ؛يناصــر دريدحيگرافيســت: ســ
 يص. رحل ١٢. ي، مشـــهد: آفتاب مهربانيريم

چاپ پنجم /  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠٣-١  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣

  يشعر فارس
  

  واناتي. آلبوم شعر ح١٥٠٧
سكندريعبد يشاعر: مرتض تصويرگر: زهره  ؛يا

ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٦١-٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢
  مصور - هاواني. ح٣
  شعر - هاواني. ح٤
  شعر -عادات و رفتار  - هاواني. ح٥
  

  هاوهي. آلبوم شعر م١٥٠٨
سكندريعبد يشاعر: مرتض تصويرگر: زهره  ؛يا

ــ ــت ١٢گل.  ني، تهران: آفردمراغهيس  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٣٦١-١-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  شعر - هاوهي. م٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  . چه چه، شر شر تق تق، قور قور١٥٠٩
، جويعيتصويرگر: نرجس رف ؛يزديا يشاعر: قدس

آرمان رشـد، ابر و باد.  يتهران: موسـسـه فرهنگ
ــت ٢٤ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٣١٠-٨٩-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
. خواهرم پرنده شد (مجموعه شعر ١٥١٠
  كودك)

بابك نبه  هثيتصـــويرگر: حد طلب؛كياهتمام: 

بان فه ملك ،يقر كانون پرورش جويعاط ، تهران: 
نان.  يفكر كان و نوجوا  يص. خشـــت ٢٨كود

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٥٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٠١-٠١٩٣-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
  ٥ يزيآم. شعر و رنگ١٥١١

ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش
چاپ  ٣٠٠٠٠). زيم(شـــو يص. رحل ١٢ يال.  ر

  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٥-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ٤ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٢
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ١٤ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٣
ــاعر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يش  ١٢. ي، مش

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٣٢٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٤-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يزيآم. رنگ١
  ي. نقاش٢
  . شعر٣
  

  ٢ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٤
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٢-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
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  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ١٢ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٥
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٢-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ١٠ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٦
ــاعر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يش  ١٢. ي، مش

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٣٢٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٠-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ٣ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٧
ــاعر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يش  ١٢. ي، مش

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٣٢٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٣-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ١٣ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٨
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

يال.  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ چاپ ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٣-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  ٦ يزيآم. شعر و رنگ١٥١٩
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٦-١  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  

  ٩ يزيآم. شعر و رنگ١٥٢٠
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٢
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٣
  

  ٨ يزيآم. شعر و رنگ١٥٢١
ــاعر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يش  ١٢. ي، مش

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٣٢٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ٧ يزيآم. شعر و رنگ١٥٢٢
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١٧-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ١١ يزيآمرنگ. شعر و ١٥٢٣
ــاعر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يش  ١٢. ي، مش

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٣٢٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢١-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  مصور -واژگان  - يسي. زبان انگل٣
  

  ١ يزيآم. شعر و رنگ١٥٢٤
ــاعر: عل ــهد: يريم يش  ١٢. يآفتاب مهربان، مش

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٣٢٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-١١-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  . شعر كودكان و نوجوانان١
  ي. نقاش٢
  يزيآم. رنگ٣
  

  . عطر خنده امام١٥٢٥
ـــ ـــاعر: افش قاش: محمدحســـ نيش  نيعالء؛ ن

، مشهد: به نشر وابسته به آستان قدس انيصلوات
ريال.  ٥٥٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٤. يرضــو

  نسخه. ١٠٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٣٣-٩٧١-٥  شابك:

  موضوع(ها):
نروح ،ينيخم ب قالب و  ن نگــذاريــاهللا، رهبر ا  ا

  شعر - ١٣٦٨ -١٢٧٩ ران،يا ياسالم يجمهور
  

باز م١٥٢٦ تابمو  نامويح كنم،ي. ك از ن وو
  واناتي: بچه حكنميم

شهر  شاورز، تهران:  صر ك ص.  ٢٠قلم. شاعر: نا
ريال. چاپ ســوم /  ١٨٠٠٠٠). نگوري(گال يخشــت
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-١٦٢-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر - هاواني. ح١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢
  

باز م١٥٢٧ تابمو  نامويح كنم،ي. ك از ن وو
  : در باغكنميم

شهر قلم.  شاورز، تهران:  صر ك ص.  ٢٠شاعر: نا
ريال. چاپ ســوم /  ١٨٠٠٠٠). نگوري(گال يخشــت
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-١٦٥-١  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر - هاواني. ح١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦١ 

  
باز م١٥٢٨ تابمو  نامويح كنم،ي. ك از ن وو

  وحش: در باغكنميم
ص.  ٢٨٠شاعر: ناصر كشاورز، تهران: شهر قلم. 

ريال. چاپ ســوم /  ١٨٠٠٠٠). نگوري(گال يخشــت
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-١٦٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر - هاواني. ح١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢
  

باز م١٥٢٩ تابمو  نامويح كنم،ي. ك از ن وو
  : در جنگلكنميم

شهر قلم.  شاورز، تهران:  صر ك ص.  ٢٠شاعر: نا
ريال. چاپ ســوم /  ١٨٠٠٠٠). نگوري(گال يخشــت
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-١٦١-٣  شابك:
  وضوع(ها):م
  شعر - هاواني. ح١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢
  

باز م١٥٣٠ تابمو  نامويح كنم،ي. ك از ن وو
  : در خانهكنميم

شهر قلم.  شاورز، تهران:  صر ك ص.  ٢٠شاعر: نا
ريال. چاپ ســوم /  ١٨٠٠٠٠). نگوري(گال يخشــت
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-١٦٤-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر - هاواني. ح١
  شعر كودكان و نوجوانان. ٢
  

باز م١٥٣١ تابمو  نامويح كنم،ي. ك از ن وو
  : در مزرعهكنميم

شهر قلم.  شاورز، تهران:  صر ك ص.  ٢٠شاعر: نا
ريال. چاپ ســوم /  ١٨٠٠٠٠). نگوري(گال يخشــت
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٢٠-١٦٣-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر - هاواني. ح١
  . شعر كودكان و نوجوانان٢
  

  كنار هم تو خونه. ١٥٣٢
تار: ويراس ؛يانار فاطمهنيشاعر: نازن ؛يضارب هيرق

ــ يجالل ــتر مهر. يمقدس ص.  ١٢، قم: چاپ گس
ــت ــوم يخش ــوم /  ٢٥٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ س
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٠٣٨-٧-٦  شابك:
  موضوع(ها):
  شعر كودكان

  
لو١٥٣٣ چو كو ك ي.  خوب  ه؟يبا ادب 

  !گهيمعلومه منم د
 بايتصـــويرگر: فر زدان؛يبدع ههيشـــاعر: وج

ص.  ١٤، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق
 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
خوب معلومه  ه؟يبامزه ك ي. كوچولو١٥٣٤
  !گهيمنم د

بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع
ص.  ١٢، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق

 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٥-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
لو١٥٣٥ چو كو ك ي.  خوب  ه؟يك زهيپا

  !گهيمعلومه منم د
بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع

ص.  ١٠، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق
 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧١-١  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
كوچولو١٥٣٦ ك ي.  خوب  ه؟يپرتالش 

  !گهيمعلومه منم د
بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع

ص.  ١٢، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق
 ٥٠٠٠/ ريال. چاپ سوم  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج

  نسخه.

  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٤-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  شعر كودكان و نوجوانان
  

مان ك ي. كوچولو١٥٣٧ خوب  ه؟يقهر
  !گهيمعلومه منم د

بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع
ص.  ١٢، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق

 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٢-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
كوچولو١٥٣٨ ك ي.  خوب  ه؟يمهربون 

  !گهيمعلومه منم د
بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع

ص.  ١٢، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق
 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
خوب معلومه  ه؟ينابغه ك ي. كوچولو١٥٣٩
  !گهيمنم د

بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع
ص.  ١٢، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق

 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  
كار ك يولو. كوچ١٥٤٠ ــ خوب  ه؟يورزش

  !گهيمعلومه منم د
بد ههيشـــاعر: وج  بايتصـــويرگر: فر زدان؛يع

ص.  ١٢، اصـــفهان: فرهنگ مردم. پوريصـــدق
 ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم يبيج

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-١٧٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  شعر كودكان و نوجوانان

  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٢ 

  آمپول بزنم خوامي. نم١٥٤١
ــ ــ ا؛ينيفيالهام س ــتار: انس ــاعدنيزر هيويراس  ؛س

صويرگر: مر سمان انديقنبر ميت . هشي، تهران: آ
ــت ١٢ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٧٩٠-٢١-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  . شعر كودكان و نوجوانان١
  كودكان يبرا يزيآم. رنگ٢

  يداستان فارس
  

  گريد يهاو قصه ييجادو يآهن. آدم١٥٤٢
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠٢-٤  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  و خرگوش گرسنه ي. آدم برف١٥٤٣
مان فاطمه ا و، تركانل دايآ ش،يملكيبازنويســـي: 

شهد: آفتاب مهربان شوم يص. رحل ١٢. يم ).  زي(
  نسخه. ٣٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  آموزنده يها. داستان٣
  

  و خرگوش گرسنه ي. آدم برف١٥٤٤
س سي:  سنيبازنوي صر دح ، ژادنياحمد باقر ،ينا

شهد: آفتاب مهربان شوم يص. رحل ١٢. يم ).  زي(
  نسخه. ٣٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  آموزنده يها. داستان٣

  
  ؟يزنيچرا مسواك نم يحسن ي. آ١٥٤٥

اكراد، تهران:  مينقاش: مر ؛يمحمدرضــا صــبور
 ٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٢. شهيآسمان اند

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ هشتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٧٩٠-٠٣-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  يتيترب يها. داستان٢
  داستان -بهداشت  -. دندان ٣
  

  . االغ تنبل١٥٤٦
س ؛ينيام يعل صويرگر:  شهيبروجرد مايت د: ، م

ــت ١٢روح.  يغذا ــوم يص. خش  ٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-١-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  آموزنده يها. داستان٢
  يليتخ يها. داستان٣
  

  . پاپر١٥٤٧
ان: ، تهرنژاديخرم يتاينقاش: آ ؛يانيركيمحمد م

نان.  يكانون پرورش فكر كان و نوجوا  ٢٨كود
 ٥٠٠٠). چاپ يازدهم / زي(شـــوم يص. خشـــت

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٢-٤١٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يهاداستان

  
  . پاپر١٥٤٨
ان: ، تهرنژاديخرم يتاينقاش: آ ؛يانيركيمحمد م
نان.  يپرورش فكركانون  كان و نوجوا  ٢٨كود

چاپ  ٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠دوازدهم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٢-٤١٩-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يهاداستان
  

  جهان يگانه پادشاه. پنج١٥٤٩
 ـ تهران: يويراستار: محسن هجر ؛يكهندان ماين
ــ  دايو ــ رقع ٢٩٦ـ ــ زي(شوم يص ـ  ٢٨٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ١١٠٠ريال  ـ چاپ اول  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٢٩١-١٤٠-٧جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  جهان يگانه پادشاه. پنج١٥٥٠

ـــتار: محبوبه موســـو ؛يكهندان ماين ـ  يويراس
شوم يص ــــ رقع ٥٩٤ــــ  دايتهران: و ) ـ زي(
  نسخه.  ١١٠٠ريال  ـ چاپ دوم  /  ٥٨٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٢٩١-٢٠٥-٣جلد چهارم: شابك: 
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  جهان يگانه پادشاه. پنج١٥٥١
ـــتار: محبوبه موســـو ؛يكهندان ماين ـ  يويراس

شوم يص ــــ رقع ٥١٢ــــ  دايتهران: و ) ـ زي(
  نسخه.  ١١٠٠ريال  ـ چاپ سوم  /  ٥٠٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٢٩١-١٦٠-٥جلد سوم: شابك: 
  ها):موضوع(

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  ٢من  يكوچولو ي. پون١٥٥٢
ــاد؛ مترجم:  يتيك ــهاب ش ــي: ش كوك؛ بازنويس

صويرگر: اند ؛ينرگس آقاخان شسيپرا يت هد: ، م
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٨-٠٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتيشخص. ٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

ماره  يكوچولو ي. پون١٥٥٣ ــ : ٣من ش
  داستان مصور

ــاد؛ مترجم:  يتيك ــهاب ش ــي: ش كوك؛ بازنويس
صويرگر: اند ؛ينرگس آقاخان شسيپرا يت هد: ، م

ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر
  نسخه. ٢٥٠٠چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٨-٠٣-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يكارتون يها. داستان١



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٣ 

  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  ١من  يكوچولو ي. پون١٥٥٤
ــاد؛ مترجم:  يتيك ــهاب ش ــي: ش كوك؛ بازنويس

صويرگر: اند ؛ينرگس آقاخان شسيپرا يت هد: ، م
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٨-٠١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  ١من  يكوچولو ي. پون١٥٥٥
ــاد؛ مترجم:  يتيك ــهاب ش ــي: ش كوك؛ بازنويس

صويرگر: اند ؛ينرگس آقاخان شسيپرا يت هد: ، م
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٨-٠١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  اكرم (ص) امبري. پ١٥٥٦
 ا؛ينيبشــارت درضــايويراســتار: حم ؛يباباجان يعل

 ، مشهد: به نشر وابستهيتصويرگر: نرگس محمد
).  زي(شوم يريص. وز ٦٤. يبه آستان قدس رضو

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٢-٢٠٩١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يها. داستان١
  ١٤قرن  - ياخالق يها. داستان٢
سالم،  امبري. محمد(ص)، پ٣ قبل از هجرت  ٥٣ا
  ثياحاد -ق.  ١١ -
  

ــكنزميه رمردي. پ١٥٥٧ تان ش ــ : داس
  يشينما
سه فرهنگدينو ايپو س شد.  ي، تهران: مو آرمان ر
ــت ١٢ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٤٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٠٠چهارم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٣١٠-٣٠-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  ياجتماع يها. داستان١
  ياخالق يها. داستان٢
  آموزنده يها. داستان٣
  

  ترس ندارد يكي. تار١٥٥٨
ندار؛  سيليادواردز، ف چليم روت؛ مترجم: فراز پ

صويرگر: پل ما شارات سليت شركت انت ، تهران: 
ــت ٢٤. رانيا يفن ــوم يص. خش  ٦٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٨٩-٢٧٧-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

What's that noise?    
  موضوع(ها):

  داستان - يكي. ترس از تار١
  . شب٢
  

  تن و سندباد: رمان نوجوانان. تن١٥٥٩
مد م ـــ ؛يانيركيمح مدحس  نيتصـــويرگر: مح
قدانيصـــلوات  يريص. وز ١٥٦. ياني، تهران: 
ــوم ــي و  ١٢٠٠٠٠). زي(ش چهارم / ريال. چاپ س
  نسخه. ٣٣٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٤١٧-٠٠٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  يليتخ يها. داستان١
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٢
  

  ٢كوچولو  يفرنگ. توت١٥٦٠
ــاد؛ مترجم:  ايجورج ــهاب ش ــي: ش بال؛ بازنويس

هد: مبرسون، مش يميتصويرگر: ا ؛ينرگس آقاخان
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٥٠٠دوم /  چاپ
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٨٠-١-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  ١كوچولو  يفرنگ. توت١٥٦١

ــاد؛ مترجم:  ايجورج ــهاب ش ــي: ش بال؛ بازنويس
هد: مبرسون، مش يميتصويرگر: ا ؛ينرگس آقاخان

ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٢٤. انويآر
  نسخه. ٢٠٠٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٨٠-٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  ١كوچولو  يفرنگ. توت١٥٦٢
ــاد؛ مترجم:  ايجورج ــهاب ش ــي: ش بال؛ بازنويس

هد: مبرسون، مش يميتصويرگر: ا ؛ينرگس آقاخان
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٣٨٠-٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يهاداستان. ٤
  

  ياژله يوالي. جنگ با ه١٥٦٣
، يراكبباقرزاده لوفريروژه؛ مترجم: ن نيســابيمار

شارات علم شركت انت  ١١٢. يو فرهنگ يتهران: 
ريال. چاپ دوم /  ٧٥٠٠٠). زي(شـــوم يبيص. ج
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٦-١١٨-٧  شابك:
  يزبان اصلي: فرانسو

  موضوع(ها):
  يليتخ يها. داستان١
  داستان - والي. ه٢
  فرانسه يها. داستان٣
  

ــب١٥٦٤  كند،يها پرواز م. چرا خفاش ش
  گريد يقصه ستيو ب

س سي:  سنيبازنوي صر دح  ژاد؛نياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠٨-٦  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٤ 

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  يليتخ يها. داستان٣
  

  شوديورزشكار م ي. حسن١٥٦٥
اكراد، تهران:  مينقاش: مر ؛يمحمدرضــا صــبور

  ٢٥٠٠٠). زي(شوم يص. خشت ١٢. شهيآسمان اند
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ هشتم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٧٩٠-٠٥-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يهاداستان
  

  و شب و روز ي. حسن١٥٦٦
ضا بداق سمان يقنبر مينقاش: مر ؛ير ، تهران: آ

شت ١٢. شهياند شوم يص. خ ريال.  ٢٥٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠٠چاپ هفتم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٧٩٠-٠٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يعلم يهاداستان .١
  ياجتماع يها. داستان٢
  

تا ك١٥٦٧ هد  ي. داركوب  خت خوا به در
  د؟يكوب

، يمحمدگل روزهيتصويرگر: ف ؛ياريخسرو شهر
كودكان و نوجوانان.  يتهران: كانون پرورش فكر

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٠ يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٢-٣٦١-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يهاداستان
  

تا ك١٥٦٨ هد  ي. داركوب  خت خوا به در
  د؟يكوب

، يمحمدگل روزهيتصويرگر: ف ؛ياريخسرو شهر
كودكان و نوجوانان.  يتهران: كانون پرورش فكر

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٠ يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٢-٣٦١-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  واناتيح يهاداستان

  
صه قيكه قا يا. زرافه١٥٦٩  يهاشد و ق

  گريد
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٨-٤  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  مبود آنژكليم يهيكه همسا ي. زمان١٥٧٠
 ؛ينيام نوشنيويراستار: نسر ؛يمحمدرضا مرزوق
صويرگر: مجتب ستدرپناهيح يت ه ، تهران: هوپا(واب
شركت هدا ص.  ١٤٠). شهيو پرورش اند تيبه 

پ چهارم / ريال. چا ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يرقع
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٥٥-٣٦-٧  شابك:
  موضوع(ها):

كودكان  اتيادب - ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  و نوجوانان

  
سفر ابر كوچولو و ب١٥٧١ صه ستي.   يق

  گريد
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٣٢٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠٩-٣  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  يليتخ يها. داستان٣
  

  گريد يهاو قصه ريش ي. عروس١٥٧٢
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠٠-٠  شابك:

: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل
١٣٨٨.  

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  پنجم: سكوت. فصل ١٥٧٣
 زاده؛ميكر نويويراســـتار: م ؛يراميمحمدرضـــا با

مان رح كانون زادهيميگرافيســـت: پژ ، تهران: 
نان.  يپرورش فكر كان و نوجوا ص.  ١٧٢كود

چاپ پنجم /  ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم يرقع يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٩١-٦٦٦-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  پنجم: سكوت. فصل ١٥٧٤
 زاده؛ميكر نويويراســـتار: م ؛يراميمحمدرضـــا با

مان رح كانون زادهيميگرافيســـت: پژ ، تهران: 
نان.  يپرورش فكر كان و نوجوا ص.  ١٧٢كود

ــوم يرقع ــم /  ١١٠٠٠٠). زي(ش ــش ريال. چاپ ش
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٩١-٦٦٦-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان
  

  يقال ي. قصه گلها١٥٧٥
، ككلنيزر نيتصـــويرگر: نورالد ؛يمينادر ابراه

كودكان و نوجوانان.  يتهران: كانون پرورش فكر
ــت ٢٤ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٥٥٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠پنجم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٢-١٧٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ياجتماع يهاداستان

  
  يقال ي. قصه گلها١٥٧٦

، ككلنيزر نيتصـــويرگر: نورالد ؛يمينادر ابراه
كودكان و نوجوانان.  يتهران: كانون پرورش فكر

ــت ٢٤ ــوم يص. خش ريال. چاپ  ٥٥٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠ششم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٣٢-١٧٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  ياجتماع يهاداستان



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٥ 

  
  ٢ لدي. گارف١٥٧٧
ــاد؛ مترجم:  ر؛يوانيمارك ا بازنويســي: شــهاب ش

ــويرگر: گر ؛ينرگس آقاخان ــه يتص : دباركر، مش
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٣١-١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  ٣ لدي. گارف١٥٧٨
ــاد؛ مترجم:  ر؛يوانيمارك ا بازنويســي: شــهاب ش

ــويرگر: گر ؛ينرگس آقاخان ــهد:  يتص باركر، مش
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٥٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٣١-٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  و نوجوانان كودكان يها. داستان٤
  

  ١ لدي. گارف١٥٧٩
ــاد؛ مترجم:  ر؛يوانيمارك ا بازنويســي: شــهاب ش

ــويرگر: گر ؛ينرگس آقاخان ــهد:  يتص باركر، مش
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ سوم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٣١-٠-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

  ١ لدي. گارف١٥٨٠
ــاد؛ مترجم:  ر؛يوانيمارك ا بازنويســي: شــهاب ش

ــويرگر: گر ؛ينرگس آقاخان ــهد:  يتص باركر، مش
ريال.  ٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٤. انويآر

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٣١-٠-٥  شابك:

  :موضوع(ها)

  يكارتون يها. داستان١
  داستان - يكارتون يهاتي. شخص٢
  يليتخ يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

ستن ي. گار١٥٨١ صه ييجادو يب  يهاو ق
  گريد

س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
 يتصــويرگر: عل ؛يناصــر دريدحيگرافيســت: ســ

 يص. رحل ١٢. ي، مشـــهد: آفتاب مهربانيريم
 ٢٠٠٠ريال. چاپ پانزدهم /  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٥-٣  شابك:

: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل
١٣٨٨.  

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  كودكان و نوجوانان يها. داستان٤
  

صه ي. گرگ١٥٨٢ شد و ق سلطان   يهاكه 
  گريد

س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠پانزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٤-٦  شابك:
  .١٣٨٨: ترنم، ييادداشت: چاپ قب

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يهاداستان. ٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

ــتي. گل رز مغرور و ب١٥٨٣ ــه س  يقص
  گريد

مان مه ا فاط نده:  كانلو؛  دايآ ش،يملكيگردآور تر
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

شوم يص. رحل ١٢ ريال. چاپ دوم  ٤٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٢٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٢٩-١  شابك:
  موضوع(ها):

  كوتاه يهاداستان. ١
  واناتيح يها. داستان٢

  آموزنده يها. داستان٣
  

گل١٥٨٤  يهافروش كوچولو و قصـــه. 
  گريد

س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠پانزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٦-٠  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  رگيد يهااسكلت و قصه ري. گنج ز١٥٨٥
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٧-٧  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  گريد يها. گنج كشاورز و قصه١٥٨٦
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠پانزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٢-٢  شابك:
  .١٣٨٨: ترنم، ييادداشت: چاپ قب

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  دارشاخ. گوزن ١٥٨٧
 ١٢. شــهيبان، تهران: آســمان انددروازه هيمرضــ

ريال. چاپ ششم /  ٢٥٠٠٠). زي(شوم يص. خشت



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٦ 

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٧٩٠-٢٢-١  شابك:

  : انتشارات دوست مهربان.ييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
تان٢ ـــ كان و  اتيادب - يليتخ يها. داس كود

  نوجوانان
  

  نالوناي. ل١٥٨٨
ستار: سه ر ، تهران: دفتيامام اليكلر ژوبرت؛ ويرا

سالم شر فرهنگ ا شت ٢٤. ين شوم يص. خ ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ ششم /  ٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٧٦-٣٧٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  

  ي. ماتاماتا و آفتاب پرست خال خال١٥٨٩
ــول ، پوريصــدق بايتصــويرگر: فر ان؛يبنفشــه رس

نا.  هان: فرهنگ مردم، رع  يبيص. ج ١٠اصـــف
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-٠٤٣-١  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يها. داستان١
  يتيترب يها. داستان٢
  

  . ماتاماتا و جوجه فاخته١٥٩٠
ــول ، پوريصــدق بايتصــويرگر: فر ان؛يبنفشــه رس

ــفهان: فرهنگ مردم، رعنا.  ــت ١٢اص  يص. خش
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٤٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-٠٤٢-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  واناتيح يها. داستان١
  يتيترب يها. داستان٢
  

  . ماتاماتا و چكاوك١٥٩١
ــول ، پوريصــدق بايتصــويرگر: فر ان؛يبنفشــه رس

صفهان: فرهنگ مردم.  شوم يبيص. ج ١٢ا ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٤٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-٠٤١-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  واناتيح يها. داستان١
  يتيترب يها. داستان٢
  

  دي. ماتاماتا و كبوتر سف١٥٩٢
ــول ، پوريصــدق بايتصــويرگر: فر ان؛يبنفشــه رس

صفهان: فرهنگ مردم.  شوم يبيص. ج ١٢ا ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠٠/  ريال. چاپ دوم ١٤٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٨-٠٤٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  واناتيح يها. داستان١
  يتيترب يها. داستان٢
  

  گريد يهاو قصه كمانني. مار رنگ١٥٩٣
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠ چهاردهم /

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٩-١  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

 يها. مجازات زنبور عســل و قصــه١٥٩٤
  گريد

س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربان، يريم يتص . يمش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠پنجم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-٣-٩  شابك:

: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل
١٣٨٨.  

  موضوع(ها):
  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

  بيو غر بي. من و عج١٥٩٥
، تهران: يقنوات ميويراســـتار: مر فروزنده خداجو؛

نان.  يكانون پرورش فكر  ١٢٤كودكان و نوجوا
ريال. چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رقع

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٩١-٩٨٦-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

  
  . موش موشك و آقا خرگوشه١٥٩٦

 ، مشهد:يبروجرد مايتصويرگر: س ؛يمحمد ناعم
 ١٥٠٠٠). زي(شـــوم يص. خشـــت ١٢. يبادآذرآ

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٦٤٠-٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  كودكان و نوجوانان يها. داستان١
  واناتيح يها. داستان٢
  داستان - ي. دوست٣
  

  گريد يهاو قصه ي. نهنگ قلقلك١٥٩٧
س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
ــويرگر: عل ــهد: آفتاب مهربانيريم يتص . ي، مش

چاپ  ٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٢ يال.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٥٧-٠٤-٨  شابك:
: مشهد، انتشارات ترنم، ييادداشت: چاپ قبل

١٣٨٨.  
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣
  

صه شكنزمي. ه١٥٩٨ ستگو و ق  ياهرا
  گريد

س سنيگردآورنده:  صر دح  نژاد؛ياحمد باقر ،ينا
 يتصــويرگر: عل ؛يناصــر دريدحيگرافيســت: ســ

 يص. رحل ١٢. ي، مشـــهد: آفتاب مهربانيريم
 ٢٠٠٠ريال. چاپ چهاردهم /  ٧٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٥٠٩٥-١-٥  شابك:

  .١٣٨٨: ترنم، ييادداشت: چاپ قبل
  موضوع(ها):

  كوتاه يها. داستان١
  يليتخ يها. داستان٢
  واناتيح يها. داستان٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٧ 

  كمك درسي و آموزشي
علوم كامپيوتر، اطالعات و آثار 

 كلي
  دانش

  
ق١٥٩٩ ح ت ـــول و روش  و  قي. اص

 يمثال كاربرد ١٠٠از  شيبا ب يسينومقاله
 تر،ويكامپ يمهندس انيمخصوص دانشجو

  مرتبط يهاشياطالعات و گرا يآورفن
، مشهد: انتشارات ينوبهار دهيكامل، وح درضايس

ــان.  ــوم يريص. وز ٢٣٦خراس  ٤٥٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٣٤٢-٩٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  يشناسروش - قي. تحق١
  وتريكامپ ي. مهندس٢
  

تدو١٦٠٠ مهانيپا ني.  با  نا له  قا و م
ناور كامپ نينو يهايف نتيا - وتري( ) نتر

شجو ژهيو ساز مق انيدان شنا ا ت يطع كار
  دكترا

نش اريــ: تهرانمعروف،  ييحي . ص ٢١٦. دا
/  دوم چاپ. ريال ١٥٠٠٠٠). زيشـــوم( يريوز

  .نسخه ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٣٤٨٠-٠-٨  :شابك

  موضوع(ها):
  يشناسروش - قي. تحق١
  نامهوهيش - هانامهاني. پا٢
  يآموزش يراهنما - يسينو. مقاله٣
  يوتريمنابع شبكه كامپ - هانامهاني. پا٤
  

ما١٦٠١ ن ه هش  ي. را پژو گارش  ن
  (مقاله، رساله و كتاب) يدانشگاه

ص.  ١٣٤. ينژاد، تهران: نشـــر نعدالت ديســـع
 ٥٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٦٠٠٠٠). زي(شوم يرقع

  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١٨٥-٥٣٢-٣  شابك:

  موضوع(ها):
سروش - قي. تحق١ ش يراهنما - يشنا  يآموز

  )ي(عال

گارش٢ ما - يو فن يعلم . ن ـــ يراهن  يآموزش
  )ي(عال

  وتريعلوم كامپ يداده پرداز
  

ــرا ي. آمــادگــ١٦٠٢  يهــاآزمــون يب
  وتريكامپ ياستخدام
ــمس ن؛يكاظم زر ــتار: محمود ش ، تهران: ويراس

شوم يص. رقع ٢٠٨انقالب.  ديام  ٢٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٨٩٦-٧٤-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما - وترهايكامپ. ١
    رانيا - ياستخدام يها. آزمون٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٨ 

و  فلسفه
  روانشناسي

  آموزش و پژوهش در فلسفه
  

سفه  يبند. مجموعه طبقه١٦٠٣ شده فل
  دوازدهم هيپا - يكنكور انسان
س ستار:  ضايدعليويرا شركت ياحمد ر ، تهران: 

كانون فرهنگ ص.  ١٧٦آموزش.  يانتشـــارات 
چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٩٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. فلسفه ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. فلسفه ٢

  يروانشناس
  

ــ. روان١٦٠٤ ناس م يشــ مو  ژهيو يع
  ياستخدام يهاداوطلبان آزمون

ص.  ١٩٢، تهران: آرســا. ســرشــتكيفرشــته ن
چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٤٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يشناس. روان١
  هانيها و تمرآزمون - يشناس. روان٢
  رانيا - ياستخدام يها. آزمون٣

  يذهن يهوش، عقل و قوا
  

 يهـاآزمـون ي. مـرجـع آمـادگـ١٦٠٥
ــتخدام ــ ياس ــتعداد تحص  يليهوش و اس

  )وني(ر
ـــپهونديفتح ميگردآورنده: مر باد: نگاه ، خرمس آ

ــه.  ــوم يص. رقع ٥٦پارس ريال.  ٧٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٣١-٠٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
    )ي(عال هانيها و تمرآزمون -هوش  يهاآزمون

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٦٩ 

  نيد
  اسالم يآموزش يراهنما

  
  يو زندگ ني. د١٦٠٦

ـــيفرج يهد ،يفرد ليعق . اهي، تهران: تخته س
ــوم يص. رحل ٥٤٢ ريال. چاپ  ٢٩٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٦٧٥-٧٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ينيد ماتي. تعل١
  ه)(متوسط نهايآزمونها و تمر - ينيد ماتي. تعل٢
  

  دهم يو زندگ ني. د١٦٠٧
فر جع هرا  نييز حمــد ،يز م ظر:  ؛يداود  ن ير ز

شم يدهاديس سحاق ؛يها ستار: روزبه ا  ان،يويرا
 ٢٤٢دوســت، تهران: مهر و ماه نو. ســلطان نايمب

ريال. چاپ پنجم  ١٢٠٠٠٠). زي(شــوم يبيص. ج
  نسخه. ٥٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٣٢-٣  شابك:
 كتاب يكتاب از مجموعه كتابها نييادداشت: ا

  .باشديگاج م يمحور
  موضوع(ها):

 يراهنما - يدرس يهاكتاب - ينيد ماتي. تعل١
  (متوسطه) يآموزش

  ه)(متوسط نهايآزمونها و تمر - ينيد ماتي. تعل٢
  

ـــت و آموزش د١٦٠٨ تاب تس و  ني. ك
  م: رشته علوم انسانيهد يزندگ

 يزيرنظر: مرتضـــ ؛يمحمد نجف ،يگيدبيام ديام
ــن  ٢٦٨. شــرواني، تهران: مبتكران، پريكبيمحس

چاپ اول /  ريال. ٣٢٥٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٣٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٩٦٢-٥  شابك:
  موضوع(ها):

 يراهنما - يدرس يهاكتاب - ينيد ماتي. تعل١
  (متوسطه) يآموزش

  ه)(متوسط نهايآزمونها و تمر - ينيد ماتي. تعل٢
  

ــده د يبند. مجموعه طبقه١٦٠٩ و  نيش

شته يزندگ ضيو ر يتجرب يهاكنكور ر  يا
  و دوازدهم ازدهميدهم،  هيپا

ــبقره، ام ديســع ــ پور،انياســد نيش  داحســانيس
 يمرتض ،يگلشن نهيسك ،يعباس شبستر ،يهند

سن شان  ر،يكبيمح نگنه،  ز  ا،ينيفروغ  مقدم،يرخ
، تهران: شركت انتشارات كانون انيقدم  ،يشكر

ـــوم يص. رحل ٥٣٦آموزش.  يفرهنگ ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٧٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  ه)(متوسط نهايآزمونها و تمر - ينيد ماتي. تعل١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ينيد ماتي. تعل٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  

حان١٦١٠ ــواالت امت نه س و  نيد ي. نمو
  دهم هنرستان هي) پا١( يزندگ

ويراســـتار: گروه طراحان انتشـــارات چهارخونه؛ 
 يص. رحل ٥٢، تهران: چهارخونه. ينجمه موسو

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  موضوع(ها):

  ه)(متوسط نهايآزمونها و تمر - ينيد ماتي. تعل١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ينيد ماتي. تعل٢

  فقه و اصول
  

مجموعه ســواالت متون  ني. كاملتر١٦١١
  فقه

ــ تهران: مگردآورنده: رضا   هشياند عاديمظفرپور ـ
ـ وز ٢٥٠ـ  ـ زي(شوم يريص  ريال   ١٥٠٠٠٠) 

  نسخه.  ١٠٠٠ـ چاپ اول  / 
  جلد اول:.

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -. فقه ١
  )يها (عالها و پاسخپرسش -. فقه ٢
  

  اصول فقه ي. مباحث حقوق١٦١٢
  ٤٤٢، تهران: مجد. يآباديموســيمظاهر نامدار

ريال. چاپ اول /  ٥٢٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٩٤١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال يآموزش يراهنما -. اصول فقه ١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -. اصول فقه ٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣

  اسالم خيتار
  

  صدر اسالم (عصر نبوت) خي. تار١٦١٣
ص.  ٧٢٤، تهران: سمت. نژاديزرگر نيغالمحس

شوم يريوز ريال. چاپ دوازدهم /  ٤١٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٢-٠٣٢٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  ق.٢٥٠از آغاز تا  - خيتار -. اسالم ١
سالم،  امبري. محمد(ص)، پ٢ قبل از هجرت  ٥٣ا
    ق. ١١ -

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٠ 

علوم 
  ياجتماع
  ياجتماع يروندها

  
  يمطالعات اجتماع. ١٦١٤
نيريمحمــدنصـــ هيــراضـــ هران: يخــاجــا ت  ،

ص ض ،يخاجانيريمحمدن ضيص. ب ١٢٤. هيرا  يا
چاپ اول /  ٢٩٥٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-٩٧٢٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
 يراهنما -در كودكان  ياجتماع يها. مهارت١

  يآموزش
 يراهنمــا - گرانيروابط بــا د -. كودكــان ٢

  يآموزش
 يراهنمــا -در كودكــان  ي. روابط اجتمــاع٣

  يآموزش
  ياسيعلوم س

  
ئل آن: ١٦١٥ ـــا ــوم و مس هان س . ج

  ارشد يكارشناس
ــتر ــوش ــته پ ،يآزاده ش  ،يحضــور ريمن ام،يفرش

مدرســــان شـــر  يص. رحل ٢٦٤. فيتهران: 
چاپ پنجم /  ٤٣٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٣٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١١-٣٠٤٤-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ياسي. علوم س١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٣

  يو صنعت ياتيمال ،يتجار ،يحقوق نظام
  

قانون نحوه اجرا١٦١٦ هايمحكوم ي.   يت
  ١٣٩٣مصوب  يمال

ـــوم يبيص. ج ١٦تهران: چتر دانش.  ). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠/  ريال. چاپ ششم ٣٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١٠-٠٠٨-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يامور مال

  
پ١٦١٧ هوا قررات  م نماي.  ف و  ي: درس 
آموزش متوسطه،  يرشته هوانورد يمهارت

  دوره دوم
ح ت ف ـــن  حمــدحس م ؛يم ـــتــار: را يراس  نيو

ضريگرمروديشيك شهد:  ص.  ٥٢آفتاب.  حي، م
چاپ اول /  ١١٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٦-١٧٥-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا -و مقررات  نيقوان - يهوانورد

  حقوق جزا
  

  ياختصاص يفري. حقوق ك١٦١٨
ـ  ياتيهوشنگ شامب ص ـ  ١٦٨ـ تهران: مجد 

ـ زي(شوم يريوز ـ چاپ دوم  /  ٢٠٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٥٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-١٩٣-٨٠٦-١جلد چهارم: شابك: 
  موضوع(ها):

  رانيا -. حقوق جزا ١
  . حقوق جزا (فقه)٢

  يمركز ياداره حكومتها
  

ــرا ي. آمــادگــ١٦١٩  يهــاآزمــون يب
  و آمار ياضي: رياستخدام
 يص. رقع ١٩٢انقالب.  دي، تهران: امنيكاظم زر

 ١٠٠٠ريال. چاپ پانزدهم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٠٩-٧٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  رانيا - ياستخدام يها. آزمون١
هــا و آزمون - رانيا - ي. اســـتخــدام دولت٢

  هانيتمر
  هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٣
  هانيها و تمرآزمون -. آمار ٤
  

ــرا ي. آمــادگــ١٦٢٠  يهــاآزمــون يب

  يسي: زبان انگلياستخدام
ماز مرادزاد، ل ـــول هديم اليس نه  ،يتهرانيرم فرزا

شمس، تهران: شمس ستار: محمود  ست؛ ويرا دو
).  زي(شوم يص. رقع ١٤٤. ايانقالب، علوم پو ديام

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٨٩٦-٧٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
هــا و آزمون - رانيا - ي. اســـتخــدام دولت١

  هانيتمر
  هانيها و تمرآزمون - يسي. زبان انگل٢
  

ــادگــ. ١٦٢١ ــرا يآم  يهــاآزمــون يب
  يلي: هوش و استعداد تحصياستخدام

ـــمس، عباس شـــجاع ، يگردآورنده: محمود ش
).  زي(شـــوم يص. رقع ١٧٦انقالب.  ديتهران: ام
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ سي و دوم /  ٢٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٦٨٠٩-٦٩-٧  شابك:
 متفاوت توسط ييادداشت: كتاب حاضر در سالها

  متفاوت منتشر شده است.. نيناشر
  موضوع(ها):

  هوش يها. آزمون١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢
  هايسرگرم - اتياضي. ر٣
  

 يبرا ي: آمادگي. مصــاحبه حضــور١٦٢٢
  ياستخدام يهاآزمون

. ايانقالب، علوم پو ديمحمود شـــمس، تهران: ام
ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ١٤٤
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠/  دوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٦٨٩٦-٧٣-١  شابك:
  موضوع(ها):

  ياستخدام يها. آزمون١
  رانيا - ي. مصاحبه استخدام٢

  آموزش متوسطه
  

  هشتم هيپك پا. درس١٦٢٣
تا ـــت:  هام  ؛يانيكاو مازيگرافيس تصـــويرگر: ال

ص.  ٨٥٢، تهران: مهر و ماه نو. ياشــلقياســالم
چاپ دوم /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ٣٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٧-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما -. آموزش متوسطه ١



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧١ 

  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ٢
  

هفتم: آموزش كامل  هيپك پا. درس١٦٢٤
  و ... هاتيفعال ها،نيپاسخ تمر ،ينمودار

تا ـــت:  هام  ؛يانيكاو مازيگرافيس تصـــويرگر: ال
ص.  ٧٧٨، تهران: مهر و ماه نو. ياشــلقياســالم

چاپ دوم /  ٤٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ٨٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٦-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -. آموزش متوسطه ١
  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ٢
  

طال١٦٢٥ هم  هيپا يي. دروس  دوازد
  كيزيو ف ياضير

ـــوم يري. وزص ١٠٦٤تهران: كــاگو.  ). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤٠-٣٣٠-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -. آموزش متوسطه ١
  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ٢
  

دوازدهم علوم  هيپا يي. دروس طال١٦٢٦
  (دوره دوم متوسطه) يانسان

گو.  هران: كــا م يريص. وز ٨٤٢ت ـــو ). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤٠-٣٣٢-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -. آموزش متوسطه ١
  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ٢
  

دوازدهم علوم  هيپا يي. دروس طال١٦٢٧
  (دوره دوم متوسطه) يتجرب

گو.  هران: كــا م يريص. وز ٩١٢ت ـــو ). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠٠/  ريال. چاپ اول ٥٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤٠-٣٣١-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -. آموزش متوسطه ١
  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ٢
  

سوال عموم ١٠. ١٦٢٨ كنكور  يمجموعه  كانون فرهنگ اتيه  ازدهميدهم و  هيپا يانسان فان  آموزش، تهران:  يمول

ريال. چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل ٢٧٨آموزش.  يشــركت انتشــارات كانون فرهنگ ـــطــه   موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٤٧-٢  شابك:  نسخه. ٥٠٠٠     (متوسطه) هــانيهــا و تمرآزمون -آموزش متوس
ما١٦٢٩ ته  ي. راهن ــ گام رش به  گام  مه موســـوگروه طراحان انتشـــارات چهارخونه؛ ويراســـتار:   ياو حرفه يدهم فن هيساختمان پا نه. ينج هارخو ص.  ٣٤٠، تهران: چ شوم يرحل مان٢  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٣٠٥-١٥١-٥  شابك:  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٤٠٠٠٠٠). زي( ـــاخت ـــاز. س مان٣  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يس ـــاخت ـــاز. س ما - يس ـــ يراهن     (متوسطه) يآموزش
ــا يي. راهنما١٦٣٠ ــو مش و  يليوره تحص ــغل تاكيش با  فه دي:  توازن  يهابر مول ــ ــ تيهدا ،يليتحص ــومه م ســـرشـــت،يديمحمد مج ان،يزيپرو يمحمدعل  آموزاندانش يشغل ندهيو آ يليتحص زهيانگ ،يليتحص چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ١٦٨. ماي، تهران: ليثميمعص يال.    ٩٧٨-٦٢٢-٦٣٦٠-٠٧-٤  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ر

    رانيا - يشغل يي. راهنما٤  رانيا - ي. مشاوره آموزش٣  رانيا -. مشاوره در آموزش متوسطه ٢  مطالعه يراهنما - رانيا -. آموزش متوسطه ١  موضوع(ها):
ــواالت امتحان١٦٣١ صالح  ... ،يعلوم تجرب -٣ ،يعرب -٢ ،ياضير -١هشتم دوره اول متوسطه:  هيپا ي. مجموعه س ستار: مژده  سوپور، نويرا ، تهران: يجمه مو   يآموزش يراهنما -. آموزش متوسطه ٢  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوسطه ١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٦٠٠-٣٠٥-٠٦٤-٨  شابك:  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٧٦چهارخونه. 

  يآموزش عال

  
) زي(شوم يريص ـ وز ١٦٢ـ  رانيـ تهران: فارس يقيحقتونتاب ميويراستار: مر ؛يقيحقسارا تونتاب  ١ يتي. مجموعه سئواالت علوم ترب١٦٣٢ ـ چاپ اول  /  ١٠٠٠٠٠ـ  شــابك:  -.٩٧٨-٦٠٠-٥٨١٤-٨٨-٠شــابك:  -  نسخه.  ١٠٠٠ريال (هرجلد)  ــ. روان٢  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه١  موضوع(ها):  .٩٧٨-٦٠٠-٥٨١٤-٨٨-٠ ــناس     رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤  )ي(عال هــانيهــا و تمرآزمون -. آموزش و پرورش ٣  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يتيترب يش
شر  )يميش يمجموعه مهندس ژهي(و يليتحصــ يزير. مشــاوره و برنامه١٦٣٣ سان  شارات مدر شاوره انت ، تهران: فيگروه م ).  زي(شــوم يص. رحل ١٨٦. فيمدرســان شــر ها آزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢  مطالعه يراهنما - رانيا - يليتكم التيتحصــ يها. آزمون دوره١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٩٦٤-١١-٢٢٦٨-٥  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠     يليتحص يراهنمـا -هـا آزمون -. آموزش و پرورش ٤  يزيربرنامه - يليتحص تي. موفق٣  يليتحص يراهنما -
ــ ژهيو يليتحصــ يزير. مشــاوره و برنامه١٦٣٤ ــان   )١٢٧٢كد رشته ( -ارشد  يكارشناس يمواد و متالورژ يمجموعه مهندس ــارات مدرس ــاوره انتش چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ١٧٦. في، تهران: مدرسان شرفيشرگردآورنده:  گروه مش يال.  ـــ٢  مطالعه يراهنما - رانيا - يليتكم التيتحصــ يها. آزمون دوره١  موضوع(ها):  ٩٧٨-٩٦٤-١١-٢١٩٢-٣  شابك:  نسخه. ١٠٠٠ر ها آزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣  يليتحص يراهنمــا -هــا آزمون -مواد  ي. مهنــدس   يزيربرنامه - يليتحص تي. موفق٤  يليتحص يراهنما -



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٢ 

  زبان
  يرانيا يزبانها

  
  هفتم شتازيپ ي. فارس١٦٣٥

ـــ ـــتار: فاطمه قادر ان؛يعامل يدعليس  ؛يويراس
س صويرگر:  ست: ح ا؛يمهرپو رايسمدهيت امد گرافي

سا بخت ،يريندهقان بز. س يلي، تهران: خياريمه
ــوم يص. رحل ٢٨٠ ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٣٥٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٤٧٨-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. فارس١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. فارس٢
  

ــ١٦٣٦ ــبك  ي. فارس دهم: آموزش به س
  لقمه

 نيرحسيام ،يمالل تايويراستار: آن ونفر؛يهما ديسع
بدي ،يدريح كا ماه نو. يميكر و ، تهران: مهر و 

ــوم يبيص. ج ٢٨٨ ريال. چاپ  ١٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٧٧-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. فارس١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. فارس٢
  

  نهم ي. فارس١٦٣٧
شهباز ساعده نماز ؛يسمانه  ستار:   دايآ ،يويرا

ماه نو. پارس  يبيص. ج ٢١٦پور، تهران: مهر و 
 ٢٥٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٩٢-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. فارس١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. فارس٢
  

  هفتم ي. فارس١٦٣٨
ساعده نماز ؛يتيسحر كبر ستار:  : ، تهرانيويرا

 ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ٢٥٦مهر و ماه نو. 
  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٩٠-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. فارس١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. فارس٢
  

سواالت امتحان١٦٣٩ س ي. نمونه   و يفار
  دهم هنرستان هي) پا١نگارش (

گروه طراحان انتشـــارات چهارخونه؛ ويراســـتار: 
 يص. رحل ٦٠، تهران: چهارخونه. ينجمه موسو

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. فارس١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. فارس٢

  يدستور زبان فارس
  

س١٦٤٠ ستور زبان فار  -جامع دهم  ي. د
  دوازدهم (كنكور) - ازدهمي

فر، مونا آرام لوچ،يويراستار: الهام ا ؛ياحمد سبحان
).  زي(شــوم يص. رحل ١٥٨. اهيتهران: تخته ســ

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٦-٣٣٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
ـــ١ فارس ـــتور  - ي.  ما -دس ـــ يراهن  يآموزش

  (متوسطه)
ـــ٢ فارس ـــتور  - ي.   هانيها و تمرآزمون -دس

  (متوسطه)
ــ٣ ــتور  - ي. فارس ــش -دس ــخپرس ها ها و پاس

  (متوسطه)
  

 نگارش نييو آ ي. دستور زبان فارس١٦٤١
مون ژهيو شيرايو و بان آز ل ط  يهاداو

  ياستخدام
 يريص. وز ١٣٢، تهران: آرسا. نيالدمائده سهل

چاپ اول /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.

  موضوع(ها):
  رانيا - ياستخدام يها. آزمون١
  يآموزش يراهنما -دستور  - ي. فارس٢
  هانيها و تمرآزمون -دستور  - ي. فارس٣
  يآموزش يراهنما - يو فن ي. نگارش علم٤

  يسيزبان انگلدستور 
  

جامع زبان  يانهيگز٤ يها. پرسش١٦٤٢
  ازدهمي

نار هاب ا به شـــهال ،يشـــ قدمييروز ، تهران: م
ــروانيمبتكران، پ ــوم يص. رحل ٢٢٠. ش ).  زي(ش
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ سي و هفتم /  ٣٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٦٨٦-٠  شابك:
 كيهوشمند و  يبينامه جيادداشت: همراه با واژه

  عدد لوح فشرده..
  موضوع(ها):

 يراهنما - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  (متوسطه) يآموزش

ـــي. زبــان انگل٢  هــانيهــا و تمرآزمون - يس
  (متوسطه)

  
  يسيانگل يبند. جمع١٦٤٣

تار: ام ؛ييخزا ديحم ـــ  مينظر، نســـحق ريويراس
 يص. رقع ٢٦٨ســـبز.  يلي، تهران: خياكبريعل

چاپ دوم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٦٧٤-٨  شابك:

  موضوع(ها):
ـــي. زبــان انگل١  هــانيهــا و تمرآزمون - يس

  (متوسطه)
  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

  ازدهيدر  ازدهي ٢ يسي. زبان انگل١٦٤٤
ــعبان يعل ــش ص.  ١٤٦. اهيپور، تهران: تخته س

چ ٢٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  اپ اول / ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٦-٣٢٢-٧  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
ـــي. زبــان انگل٢  هــانيهــا و تمرآزمون - يس

  (متوسطه)
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  

جامع كنكور (نظام  يسي. زبان انگل١٦٤٥
  )ديجد

نار مترجم:  مقدم؛ييروزبه شـــهال ،يشـــهاب ا
 تايب ،يزاهد نيرحسيفرشادجو؛ ويراستار: م هيمهد
ـــيام ،يمهر ، تهران: مبتكران، گــانيرا نيرحس

ــروانيپ ــوم يص. رحل ٤١٦. ش  ٥٦٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ يكصد و نود و ششم / 
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  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٨٦٣-٥  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل
 كيهوشمند و  يبينامه جبا واژه يادداشت: همراه
  عدد لوح فشرده.

  موضوع(ها):
 يراهنما - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل١

  (متوسطه) يآموزش
بان انگل٢ ـــي. ز  - هانيها و تمرآزمون - يس

  (متوسطه) يآموزش يراهنما
  هريو غ هانيمسائل، تمر - يسي. زبان انگل٣
  

  . زبان هشتم: واژگان و گرامر١٦٤٦
، تهران: مهر و يمونا قاســـم ،يمحمود يمجتب

شوم يبيص. ج ٢٤٢ماه نو.  ريال.  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠٠چاپ دوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤١-٥  شابك:
  موضوع(ها):

 يراهنما - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  (متوسطه) يآموزش

ها آزمون - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل٢
  (متوسطه) هانيو تمر

  
  . زبان هفتم: واژگان و گرامر١٦٤٧

سم ستار: پروانه  ؛يمحمود يمجتب ،يمونا قا ويرا
ـــفي  يبيص. ج ١٨٨، تهران: مهر و ماه نو. يوس

چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٠-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
ـــيانگل. زبان ٢ ـــخپرســـش - يس ها ها و پاس

  (متوسطه)
ـــي. زبــان انگل٣  هــانيهــا و تمرآزمون - يس

  (متوسطه)
  

كاربرگ طال١٦٤٨ كار و  تاب  بان  يي. ك ز
  هفتم هيپا يسيانگل
ضايمج ضان در شتيرم شهد: كرامت اضيبد ، م

تاب رضــــا(ع).  ).  زي(شـــوم يريص. وز ٨٤آف
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٠٨٣-٢-٨  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١

ـــي. زبــان انگل٢  هــانيهــا و تمرآزمون - يس
  (متوسطه)

  
  . لقمه زبان نهم: واژگان و گرامر١٦٤٩

ستار: پروانه  ؛يآمنه جعفر ،يمحمود يمجتب ويرا
ـــفي  يبيص. ج ٢٧٢، تهران: مهر و ماه نو. يوس

چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٢-٢  شابك:

  موضوع(ها):
 يراهنما - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل١

  (متوسطه) يآموزش
ها آزمون - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل٢

  (متوسطه) هانيو تمر
  

قه . مجموعه١٦٥٠ ندطب بان  يب شــده ز
 ياضير ،يتجرب يهاكنكور رشته يسيانگل

و دوازدهم:  ازدهميدهم،  هيپا يو انســان
  دارشناسنامه يانهيپرسش چهارگز ١٩٠٠

ــارات يمترجم: جواد مومن ــركت انتش ، تهران: ش
گ ن ه فر نون  موزش.  يكــا ل ٣٣٢آ ح  يص. ر

چاپ اول /  ٤١٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٦٩-٤  شابك:

  موضوع(ها):
 يراهنما - يدرس يهاكتاب - يسي. زبان انگل١

  (متوسطه) يآموزش
ـــي. زبــان انگل٢  هــانيهــا و تمرآزمون - يس

  (متوسطه)
ـــي. زبان انگل٣ ـــخپرســـش - يس ها ها و پاس

  (متوسطه)
  

حان١٦٥١ ــواالت امت نه س بان  ي. نمو ز
  دهم هنرستان هيپا يسيانگل

گروه طراحان انتشـــارات چهارخونه؛ ويراســـتار: 
 يص. رحل ٥٠رخونه. ، تهران: چهاينجمه موسو

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  موضوع(ها):

ـــي. زبــان انگل١  هــانيهــا و تمرآزمون - يس
  (متوسطه)

  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  اريمع يسيكاربرد زبان انگل

  

١٦٥٢ .English prodigy  جامع بان  ز
  )يو عموم يكنكور (تخصص

ـــن كر ، تهران: يرجعفريم الديم ،يميمحس
ـــ  يص. رحل ٣٥٨ارشــــدان.  يفيتال يآموزش
چاپ اول /  ٤٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر

  .١نسخه. نوبت ويرايش:
  موضوع(ها):

  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل١
بان انگل٢ ـــي. ز  - هانيها و تمرآزمون - يس

  (متوسطه) يآموزش يراهنما
ستور  - يسي. زبان انگل٣ ش يراهنما -د  يآموز

  (متوسطه)
  

  عمران ي. زبان تخصص١٦٥٣
 سيزهرا آهنگر؛ ويراســتار: ادر ،يمحمد اصــفهان

 ،يرهسپارطلوع هيطال ،يدريمحسن ح ،يصالح
عمران قلم داور.  يتهران: موسسه انتشارات سر

شوم يريص. وز ٣١٦ ريال. چاپ  ٣٧٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٣٣٠٠يازدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٠٠-٣  شابك:
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ راه و  -قرائت  يهاكتاب - يس
  يترجمه شده به فارس -ساختمان 

  يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

ص١٦٥٤ ص و  ١ يمال تيريمد ي. زبان تخ
٢  

نك فرد،يحســـن ميابراه نام خ  يخان، مجتببه
ندهي، اراك: نوقيصـــد ـــ  يريص. وز ٢٢٤. س
چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٨٢-١  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

 تيريمد -قرائت  يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
  يمال
ـــي. زبان انگل٢ ـــ يهاكتاب - يس  يبرا يدرس

  يفارس - انيخارج
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يسي. زبان انگل٣
  

ــو١٦٥٥ گان تص بان دهم +  يري. واژ ز
  خالصه گرامر

ضايحم ستار: محدثه رجب در ، ردفينوربخش؛ ويرا
).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٤٨تهران: مهر و ماه نو. 



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٤ 

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ هفتم /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٢٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
ش يراهنما -واژگان  - يسي. زبان انگل١  يآموز

  (متوسطه)
  )(متوسطه يموزشآ يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

ــو١٦٥٦ گان تص بان دهم +  يري. واژ ز
  خالصه گرامر

ضايحم ستار: محدثه رجب در ، ردفينوربخش؛ ويرا
).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٤٨تهران: مهر و ماه نو. 

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ هشتم /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٢٣-٤  شابك:

  موضوع(ها):
ش يراهنما -واژگان  - يسي. زبان انگل١  يآموز

  (متوسطه)
  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

ــو١٦٥٧ گان تص بان كنكور  يري. واژ ز
  دوازدهم) ازدهم،ي(دهم، 

 ،يدريح هينوربخش؛ ويراســتار: ســم درضــايحم
ماه نو. يپازوك نينازن ص.  ٣٣٦، تهران: مهر و 

چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيج يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٢-١  شابك:
  موضوع(ها):

 يآموزشــ يراهنما -واژگان  - يســيزبان انگل
  (متوسطه)

  
ــو١٦٥٨ گان تص بان كنكور  يري. واژ ز
  دوازدهم) ازدهم،ي(دهم، 

 ،يدريح هينوربخش؛ ويراســتار: ســم درضــايحم
ماه نو. يپازوك نينازن ص.  ٣٣٦، تهران: مهر و 

ريال. چاپ ســـوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيج
  سخه.ن ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٢-١  شابك:
  موضوع(ها):

 يآموزشــ يراهنما -واژگان  - يســيزبان انگل
  (متوسطه)

  
ــو١٦٥٩ +  ازدهميزبان  يري. واژگان تص

  خالصه گرامر
ضايحم ستار: محدثه رجب در ، ردفينوربخش؛ ويرا

).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٧٢تهران: مهر و ماه نو. 
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ ششم /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٦٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

ش يراهنما -واژگان  - يسي. زبان انگل١  يآموز
  (متوسطه)

  )(متوسطه يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

١٦٦٠. Basic English readings and 
grammar ـــ مد صــــادق ،يدلبر نيحس ـــبزواريمح  ،يس

ــ  ،ييبرزو نيمحمدحســ ،يمشــكان الرضــايموس
صغريعل س ا سف ،فريتقد  ١٧٦. ديسبزوار: خط 

چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز يال.  ر
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ٣٠٠٠دوازدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٩١١٤٦-٩-٦  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
  )يقرائت (دانشگاه يهاكتاب - يسي. زبان انگل١
ستور  - يسي. زبان انگل٢ ش يراهنما -د  يآموز

  )ي(عال
  استنباط -. خواندن ٣
  

١٦٦١. English for surgical 
technologist ـــ ــــادق ينعليحس  يدهقــان، عل نيام ان،يــص

دوروباف، تهران: جامعه  يمهد ،يمنشــاديجعفر
ريال.  ١٢٩٠٠٠). زي(شـــوم يريص. وز ٩٦نگر. 

  نسخه. ٢٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٧٢٩-٢  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

ـــي. زبان انگل١ ئت  يهاتابك - يس تاق  -قرا ا
  عمل

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٢
  

١٦٦٢. English for the students of 
biomedical emgineering سو ديدفريس شم ز پور؛يمو ستار: ها  ،ركيويرا

).  زي(شـــوم يريص. وز ١٣٨تهران: فروغ فردا. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٢٣٩-٨-٧  شابك:
  يسيزبان كتاب : انگل

  موضوع(ها):
 يمهندس -قرائت  يهاكتاب - يسي. زبان انگل١

  يپزشك

 يمهندس -قرائت  يهاكتاب - يسي. زبان انگل٢
  )ي(عال رهيو غ نيمسائل، تمر - يپزشك

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يسي. زبان انگل٣
  يسيانگل -ها نامهواژه - يپزشك ي. مهندس٤

  يزبان عرب
  

  ازدهمي هيدهم، پا هيجامع پا ي. عرب١٦٦٣
ويراســتار:  ؛يطاهر يمهران تركمان، محمدمهد

ص  ٥٦٤ـ تهران: مهر و ماه نو ـ  يدريعباس ح
ريال  ـ چاپ اول  /  ٥٥٠٠٠٠) ـ زي(شوم يـ رحل
  نسخه.  ٢٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٢٦-٢شابك: 
  موضوع(ها):

ـــ يهاكتاب - ي. زبان عرب١  يماراهن - يدرس
  (متوسطه) يآموزش

  پرسشها و پاسخها (متوسطه) - ي. زبان عرب٢
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب٣
  

جامع  ي. عرب١٦٦٤ مار  ــير -ع و  ياض
  دوازدهم) ازدهم،ي(دهم،  يتجرب

مژگــان عمــار تــاج ــــت:  فيس گرا خش؛  ب
سن شارات كانون محمدح شركت انت زاده، تهران: 

ـــوم يرحلص.  ٢٩٢آموزش.  يفرهنگ ).  زي(ش
  نسخه. ٤٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٥٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٣١٢-٧  شابك:
  موضوع(ها):

ـــ يهاكتاب - ي. زبان عرب١  يراهنما - يدرس
  (متوسطه) يآموزش

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب٢
  يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب٣
  

  نهم ي. عرب١٦٦٥
ضايعل س ؛يبرات ر ستار:  سيس زهرادهيويرا  م،دقا
، ياشــلقيپور؛ تصــويرگر: الهام اســالمپارس دايآ

).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٧٢تهران: مهر و ماه نو. 
  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٨١-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب٢
  

ــته ژهي(و ي. عرب١٦٦٦  - اتيادب يهارش



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٥ 

ــخيتار - اتياله ــناس ــد  ي) كارش  -ارش
  يدكتر

طاهر، منصــور قزل، عباس  ميرح ،يرضــا نظر
شر سان   يص. رحل ٤٨٦. فيبازوند، تهران: مدر

چاپ پنجم /  ٦٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-١١-٧٧٣٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب١
  )ي(عال نهايآزمونها و تمر - ي. زبان عرب٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤
  

  هفتم ي. عرب١٦٦٧
ار: سحر ويراست ؛يفتح بايفر ،يابوالفضل مصطفو

ماز ،يتيكبر عده ن ـــا ماه نو. يس ، تهران: مهر و 
ــوم يبيص. ج ٢٤٠ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٥٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٧٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
ـــ يهاكتاب - ي. زبان عرب١  يراهنما - يدرس

  (متوسطه) يآموزش
ها و آزمون - يدرسـ يهاكتاب - ي. زبان عرب٢

  (متوسطه) هانيتمر
  

ند. مجموعه طبقه١٦٦٨ ــده عرب يب  يش
شته ضيو ر يتجرب يهاكنكور: ر  هياپ - يا

  و دوازدهم ازدهميدهم و 
خاكبازنژاد، تهران: شــركت انتشــارات  اليســه

گ ن ه فر نون  موزش.  يكــا ل ٤٤٨آ ح  يص. ر
چاپ اول /  ٤٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٦٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب٢
  

 هيپا يعرب ي. نمونه سواالت امتحان١٦٦٩
  نهم

ص.  ٥٦، تهران: چهارخونه. يبلوچ اليويراستار: ل
شوم يرحل  ٢٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠). زي(

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣٠٥-١٥٩-١  شابك:

  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب٢
  

  كنكور ي. واژگان سطر به سطر عرب١٦٧٠
س صور نيح سم ؛يمن ستار:   اليل ،يدريح هيويرا

 يبيص. ج ٣٢٠، تهران: مهر و ماه نو. اينيمحمد
چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب٢
  

  كنكور ي. واژگان سطر به سطر عرب١٦٧١
س صور نيح سم ؛يمن ستار:   اليل ،يدريح هيويرا

 يبيص. ج ٣٢٠، تهران: مهر و ماه نو. اينيمحمد
 ٥٠٠٠ريال. چاپ ســـوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. زبان عرب١
    (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. زبان عرب٢

و  يعيعلوم طب
  اتياضير

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته علوم 
  يعيطب

  
  علوم هفتم رهي. جز١٦٧٢

تار: ط ؛يصــــالح بيحب ـــ  ؛يزداني بهيويراس
سفر سلم ا ست: م احمد(ص).  نيي، قم: آيگرافي

ــوم يص. رحل ٢٠٨ ريال. چاپ  ٣٥٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٦٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٢٦-٢٥-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. علوم ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. علوم ٢
  

: زهوشــانينكته علوم نهم ت ١٠٠. ١٦٧٣
  يشناسستيو ز يشناسنيزم

، يويراســتار: فاطمه رضــائ ؛يعلآل داحمديســ
).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٨٠تهران: مهر و ماه نو. 

  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ چهارم /  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٤٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. علوم ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. علوم ٢
  

و آموزش آســان علوم  يريادگي. ١٦٧٤
شتم (مخصوص دب يتجرب و  رانيكالس ه

  آموزان)دانش
 ٢٠٨رخواســت. آباد: شــاپوســاالروند، خرم داديعل

شوم يريص. وز سوم  ١٤٠٠٠٠). زي( ريال. چاپ 
  نسخه. ٢٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٦٠-٢٩٨-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  پرسشها و پاسخها (متوسطه) -. علوم ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. علوم ٢

  اتياضير
  

  نهم حساب ياضينكته ر ١٠٠. ١٦٧٥
ــ تهران: مهر  يآورنام ماين ك،يبيحامد فرضعل ـ
 ١٢٠٠٠٠) ـ زي(شوم يبيص ـ ج ٣٦٠و ماه نو ـ 

  نسخه.  ٢٥٠٠ريال  ـ چاپ سوم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٤٤-٩جلد اول: شابك: 

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر٢
  

ضي. آموزش جامع ر١٦٧٦ ستان:  يا هنر
ــر ــواالت كامل و  حيتش روان دروس، س

 يندبشده، سواالت طبقه يبندكروطبقهيم
  شده كنكور

ـــتار: نجمه موســـو ، خرميگروه طراحان؛ ويراس
 يص. رحل ٢٤٤. يعصـــر فاراب شـــهيتهران: اند

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ١٨٠٠٠٠). زي(شوم
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٤٠-٦٥-٥  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٦ 

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

ضي. آموزش جامع ر١٦٧٧ ستان:  يا هنر
ــر ــواالت  حيتش كامل و روان دروس، س

 يندبشده، سواالت طبقه يبندكروطبقهيم
  شده كنكور

ـــتار: نجمه موســـو ، خرميگروه طراحان؛ ويراس
 يص. رحل ٢٤٤. يعصـــر فاراب شـــهيتهران: اند

ـــوم / ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٥٠٠س
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٤٠-٦٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

ــي. آموزش ر١٦٧٨ مار  ياض دهم  ١و آ
  آموزش يهامجموعه كتاب - يانسان

ـــان،ينيچ مانيا ، تهران: زادهبيمحمد طب فروش
 ١٦٠آموزش.  يفرهنگشــركت انتشــارات كانون 

ريال. چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٢٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٧٢-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

  دهم ١ ياضي. آموزش و تست ر١٦٧٩
 ؛يداريد يمصطف زاده،يوهاب تق ،يعباس اشرف

 ايدن ،يمســعود غزال ،يريويراســتار: ســنور حر
ـــل  يص. رحل ٣١٢، تهران: مهر و ماه نو. يميس

يال. چاپ پنجم /  ٣٦٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٦٣-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر٢
  

ــر يهاكي. تكن١٦٨٠ بات س ــ  عيمحاس
  ياضير

ــطف ــتار: م ؛يباقر يمص : ، تهرانينظر نايويراس
 ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ٣١٢مهر و ماه نو. 

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ شانزدهم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٠٦٩-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

ــ يبندجمع. ١٦٨١ ــاص دوازدهم  ياختص
ضير دوره  ٦شامل  سوال، ٦٠٠ يدارا يا

  ... يبندآزمون جمع ٣آزمون، 
 زاده،ينرگس غن ،ينظر درضـــايويراســـتار: حم

سترن زارع ،يمداحيميسروش كر سن ن كامل، ح
، تهران: شــركت انتشــارات كانون كوكندهيرحمت

ـــوم يص. رحل ٢٠٠آموزش.  يفرهنگ ).  زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠چاپ اول / ريال.  ٣٤٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٣١٩-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

  كيزيو ف ياضير ي. درك عموم١٦٨٢
ش ستار: ن ؛يديرحمت م : ، تهرانيبرار لوفريويرا

تاب.  مه ك نا ).  زي(شـــوم يص. خشـــت ٣٨٤كار
  نسخه. ١٥٠٠چاپ هشتم /  ريال. ٦٥٥٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨١٧٢-٠٧-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - كيزي. ف٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  ها (متوسطه)ها و پاسخپرسش - اتياضي. ر٤
  ها (متوسطه)ها و پاسخپرسش - كيزي. ف٥
  

  ٢ يعموم اتياضي. ر١٦٨٣
سعود مهد سه كيعباس تاج ان،يم س ، تهران: مو

 يعلم و دانش، موســســه انتشــارات ســر اريماه
). زي(شـــوم يريص. وز ٥٦٠عمران قلم داور. 

  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ ششم /  ٨٤٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٣٦-٣٥-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضي. ر١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤
  

  )١( يعموم اتياضي. ر١٦٨٤

ـــعود مهد زيرنظر: محمد  ؛يفرقان ديمج ان،يمس
ـــتار: الهام طاهرشـــمس، هنگامه  آهنگر؛ ويراس

ــيرئ ــومه عباسنجف لوفرين ،يس ، يخانپور، معص
علم و دانش، موســســه  اريتهران: موســســه ماه

ـــارات ســـر ص.  ٦٦٨عمران قلم داور.  يانتش
ريال. چاپ هفتم /  ٦٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز

  نسخه. ٣٣٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٣٦-٢٦-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )ي(عال رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضي. ر٢
  

  دوازدهم هيگسسته پا اتياضي. ر١٦٨٥
سول حاج شخوان. زادهير ص.  ٣٤٤، تهران: خو

چاپ اول /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر
  نسخه. ٢٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٩٢-١٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

  ١ يعموم ياضي. ر١٦٨٦
ستو كعب شرح. نژاديپر  يريص. وز ٢٤٢، تهران: 

چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٢٩-٩٩-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

  ١ يعموم ياضي. ر١٦٨٧
 يـ تهران: دانشگاه صنعت حايمسپروانه دهاشميس

ـــ وز يطوس نيرالديخواجه نص ) ـ زي(شوم يريـ
  نسخه.  ٥٠٠چاپ اول  / 

ساب د سيح ص ـ  ٧٢٠)، ريمتغ كيتوابع  ليفران
ــابك:  -ريال ١٠٠٠٠٠٠ -٦٢٢-٦٠٢٩-٢٤-٧ش

)، ريمتغ كي.جلد دوم:  حساب انتگرال توابع ٩٧٨
ـــ  ٨٤٦ -٢٥-٤شابك:  -ريال ١٢٠٠٠٠٠ص ـ

٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٩.  
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٩-٢٣-٠) (دوره 

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )ي(عال رهيو غ هانيتمر ل،مساي - اتياضي. ر٢
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٧ 

ــي. ر١٦٨٨ م ياض مو  ژهي): و١( يع
 -آزاد  - يسراسر يكارشناس انيدانشجو

  يرانتفاعيغ
ـــعود ن ـــ ،يمائده موتمن كوكار،يمس  طاهرهدهيس

ص.  ٥٩٨. هيگســـترش علوم پا، تهران: يجالل
ريال. چاپ هشــتم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز

  نسخه. ٥٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٤٩٠-٦٠١-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  

  يكاربرد ياضي. ر١٦٨٩
سيشاكرماحمد  ستار: نجف ديمج ،يعبا پور؛ ويرا

هاو، خرميرفنضـــبهمن غ باد:  ص.  ٤٣٦. ريآ
چاپ اول /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٢٢٥-٠٢-١  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )ي(عال رهيو غ هانيتمر ل،مساي - اتياضي. ر٢
  

ــي. ر١٦٩٠ و  ي: درس فنيكاربرد ياض
آموزش متوسطه،  يرشته هوانورد يمهارت

  دوره دوم
ـــ  نيـويـراســــتــار: رامـ ؛يديــمـحـمـود رش

ص.  ١٢٠آفتاب.  حي، مشهد: ضريگرمروديشيك
چاپ اول /  ١٣٤٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٦-١٦٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  وسطه)(مت يآموزش يراهنما - اتياضير

  
ضي. ر١٦٩١ : ايو آمار جامع دوازدهم پا يا

  )يو علوم انسان اتي(رشته ادب
سان خ ضا عابد ،يراللهياح ، تهران: مبتكران. ير

ــوم يص. رحل ١٦٨ ريال. چاپ  ٢٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٩٤٣-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

سوال١٦٩٢ ضيپرتكرار ر يها.   يهيپا يا
  اول متوسطه) ينهم (دوره

 ر؛شگيچال يسيع ،يحسن اسد ،يرمضان عباس
ــتار: نر ــمدان مانيويراس ــركت انيص ، تهران: ش

كانون فرهنگ ص.  ٢٢٨آموزش.  يانتشـــارات 
چاپ دهم /  ٣٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ٣٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-٠٨٦٨-٠  ك:شاب

 يمجموعه كتابهاكتاب از  نييادداشت: ا
  است. يچقلم شدهيبندطبقه

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
ئل، تمر - اتياضـــي. ر٣  رهيو غ هانيمســـا

  (متوسطه)
  

: زهوشانينهم ت ياضينكته ر ١٠٠. ١٦٩٣
  هندسه

ـــتار:  ؛يآورنام ماين ك،يبيحامد فرضـــعل ويراس
له فر ، تهران: مهر و يملك يكبر نژاد،دونيراح

شوم يبيص. ج ٢٨٨ماه نو.  ريال.  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٥٠٠چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٩٩-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. هندسه ٢
  

  هشتم: هندسه ياضينكته ر ١٠٠. ١٦٩٤
 يبرك نژاد،دونيويراستار: راحله فر ؛يآورنام ماين

 يبيص. ج ٢٨٨، تهران: مهر و مــاه نو. يملك
چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

 اكتي مهازدي ياضي. كتاب آموزش ر١٦٩٥
  )ي(رشته تجرب

ـــع كام ،يجالل ديس ، تهران: مبتكران، اريآرزو 
ــروانيپ ــوم يص. رحل ٣٨٦. ش  ٤٩٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٩٦٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):

 يراهنما - يدرســـ يهاكتاب - اتياضـــي. ر١
  (متوسطه) يآموزش

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

جامع ١٦٩٦ تاب  تان  ازدهمي. ك ــ هنرس
  نامهدرس ١٨شامل:  ٢ ياضير

ـــتــاق ميرح ،ييرايمحمــد بح  مينظم، كرمش
 ي، تهران: شركت انتشارات كانون فرهنگيرينص

ـــوم يص. رحل ١٤٤آموزش.   ٢٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٣٨-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

ضي. كتاب كار و آموزش ر١٦٩٧  يهيپا يا
  اول متوسطه) ينهم (دوره

س ضان عبا  ؛يجگن ديحم شگر،يچال يسيع ،يرم
رزانه ف ،ياصغر ايمح ان،يصمدائ مانيويراستار: نر

نا ـــ ،ييدا ـــا  زاده؛بيطب دمحمديس زيرنظر: رض
، تهران: شـــركت انتشـــارات كانون يســـعدآباد

ـــوم يص. رحل ٢٦٠آموزش.  يفرهنگ ).  زي(ش
  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ چهاردهم /  ٣٩٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-٠٥١٠-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيا و تمرهآزمون - اتياضي. ر٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  

ــي. كنكور + ر١٦٩٨ ــان ياض  يو آمار انس
  دوازدهم - ازدهمي –دهم 

، تهران: مبتكران، يشــهرام عامر ،يعامر وانيك
ــروانيپ ــوم يص. رحل ٣٧٦. ش  ٤٨٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٩٦٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  

ــواالت امتحان١٦٩٩ ــير ي. نمونه س   ياض
  دهم هنرستان هي) پا١(

سو ستار: نجمه مو  ٥٦، تهران: چهارخونه. يويرا
ريال. چاپ دوم /  ٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٨ 

  نسخه. ٥٠٠
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢

  حساب
  

ن١٧٠٠ ك ت  عيضــرب ســر يهاكي. 
  )عيو فوق سر عيسر يهاكي(تكن

يرگر: تصو ؛ينظر نايويراستار: م ؛يباقر يمصطف
ماه نو. گدلويزهره ب ص.  ١٧٦، تهران: مهر و 

ريال. چاپ شــشــم /  ١٠٠٠٠٠). زي(شــوم يبيج
  نسخه. ٢٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٠٧٠-٤  شابك:
  موضوع(ها):

ـــ يراهنما -) اتياضـــي. ضـــرب (ر١  يآموزش
  (متوسطه)

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتياضي. ر٢
  زيآنال

  
  دوازدهم ازدهم،ي. حسابان: دهم، ١٧٠١

 ،يعيويراســتار: حامد شــف ؛يموســو دعباسيســ
).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٨٨تهران: مهر و ماه نو. 

  نسخه. ٢٥٠٠چاپ دوم / ريال.  ١٢٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٦٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. حسابان ١
ـــابان ٢ ـــ يهاكتاب -. حس  يراهنما - يدرس

  (متوسطه) يآموزش
  

سابان  يبند. مجموعه طبقه١٧٠٢ شده ح
  دوازدهم هيپا ياضي: كنكور رشته ر٢

ـــتــار: ا ؛يزيرنظر: فرهــاد حــام  مــانيويراس
ـــان،ينيچ ـــركت ييفرزانه دانا فروش ، تهران: ش

كانون فرهنگ ص.  ٣٢٠آموزش.  يانتشـــارات 
چاپ اول /  ٣٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٥٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
مســـائل،  - يدرســـ يهاكتاب -. حســـابان ١

  (متوسطه) رهيو غ هانيتمر
  )(متوسطه رهيو غ هانيمسائل، تمر -. حسابان ٢
  

  ليفرانسي. معادالت د١٧٠٣
ــعود مهد ــتار: الهام  ؛يفرقان ديمج ان،يمس ويراس

باس مه ع ـــمس، معصـــو ، تهران: يخانطاهرش
 يريص. وز ٥٦٠علم و دانش.  اريموســســه ماه

چاپ هفتم /  ٨٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٦٧٣٦-٣٤-١  شابك:

 نيمختلف با ناشر يكتاب در سالها نييادداشت: ا
  مختلف منتشر شده است..

  موضوع(ها):
ــيد يها. معادله١ ــ يراهنما - ليفرانس  يآموزش

  )ي(عال
سيد يها. معادله٢ سائل، تمر - ليفران  و هانيم
  )ي(عال رهيغ

  هندسه
  

 - ١كار هندســه . آموزش و كتاب١٧٠٤
  هامهندس يژهيدهم: و هيپا

 فرد،ينيحســ دمحمدرضــايســ زاده،ينادر حاج
ــادق ــخوان. يمحمدجمال ص  ٣٥٢، تهران: خوش

ريال. چاپ اول /  ٣١٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٢٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٩٢-٠٤-٨  شابك:
  موضوع(ها):

ـــه ١ ـــ يهاكتاب -. هندس  يراهنما - يدرس
  (متوسطه) يآموزش

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. هندسه ٢
  

ــه١٧٠٥ ــطح . س ــه  يس  هيپا ٣هندس
ضيدوازدهم ر شوار، يا شوار، د سبتا د : ن

  دشوارتر
ــيزيرنظر: ام ــركت  نيرحس ابومحبوب، تهران: ش

 يص. رحل ٩٦آموزش.  يانتشارات كانون فرهنگ
چاپ دوم /  ١٧٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٧٣-١  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. هندسه ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. هندسه ٢
  

  نگاه كي. مثلثات در ١٧٠٦
ص.  ٥٤، مشهد: سخن گستر. يطاهره پورجاودان

 ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٢٤٧-٧٩٨-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. مثلثات ١
  )(متوسطه رهيو غ هانيمسائل، تمر -. مثلثات ٢
  

سه ١٧٠٧ ست پر از : ٢. هند آموزش و ت
  )ازدهمي( يداشتندوست يهاتست

ويراســـتار:  زاده؛ياهللا مصـــطفجواد تركمن، روح
پور، تهران: مهر و ماه نو. ندا صالح ،يريسنور حر

ــوم يص. رحل ٢٢٨ ريال. چاپ  ٣٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٠٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) اهنيها و تمرآزمون -. هندسه ١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. هندسه ٢
  

ــطحه: از مقدمات تا ١٧٠٨ ــه مس . هندس
  اديالمپ
صطف امكيس سگر ياحمدپور، م شهديم ، يم

ــخوان.  ــوم يريص. وز ٤٢٠تهران: خوش ).  زي(ش
  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ نهم /  ٣٨٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٠١-٥٩-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش يراهنما -. هندسه مسطحه ١
  رهيو غ نهايمسائل، تمر -. هندسه مسطحه ٢

  يكاربرد اتياضياحتماالت و ر
  

سته آمار و احتمال  يبند. جمع١٧٠٩ س گ
  ياضيرشته ر

مه قل  يلي، تهران: خپوريقل ميمر پور،يمعصـــو
ريال.  ١٩٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رقع ٢٤٢ســبز. 

  نسخه. ٢٠٠٠چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٦٣٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. آمار ١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. احتماالت ٢
  

لوم و  يعدد يها. روش١٧١٠ ع در 
  يمهندس

هران: ، تييعطانيام ميسربلند، عظ ميتدوين: مر
 ٤٨٠. يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت

ريال. چاپ اول /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٧٩ 

  نسخه. ٢٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٢٩-٢٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
  يعدد زي. آنال١
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يعدد زي. آنال٢
  )ي(عال رهيو غ هانيتمر ل،مساي - اتياضي. ر٣
نال٤ ئل، تمر - يعدد زي. آ ـــا  رهيو غ هانيمس

  )ي(عال
  

  يمحاسبات عدد يها. روش١٧١١
 يصــنعت، تهران: دانشــگاه فرديرروديرســول دل

 يريص. وز ٦٤٨. يطوســـ نيرالديخواجه نصـــ
  نسخه. ٢٠٠ريال. چاپ دوم /  ٥٠٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٦٧-٥٢-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. حساب عدد١
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ي. حساب عدد٢
 رهيو غ هانيمســائل، تمر - ي. حســاب عدد٣

  )ي(عال
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٥
  

  آمار ي. مبان١٧١٢
 ،ينيمحسن پنج ،يجيپورالهيمحمدرضا عسكر

ضو سر: جينادر مرت  يريص. وز ١١٢. ساي، رود
چاپ اول /  ١٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٣٥٨-٥٣-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما -. آمار ١
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ياضي. آمار ر٢
  )ي(عال رهيو غ نهايمسائل، تمر - ياضي. آمار ر٣
  )ي(عال يآموزش يراهنما -. احتماالت ٤
  )ي(عال رهيو غ هانيمسائل، تمر -. آمار ٥
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٦
  هاآزمون - نرايا - يها و مدارس عال. دانشگاه٧
  

ــده آمار و  يبند. مجموعه طبقه١٧١٣ ش
ضياحتمال و ر شته  اتيا سته كنكور ر س گ

  و دوازدهم) ازدهمي -(دهم  هيپا ياضير
 ديدوحيسـ ،ييابومحبوب، هومن نورا نيرحسـيام

ـــيام ،يذوالفقار ـــتار:  ان؛يعبدالله نيرحس ويراس
ـــترن زارع فرد،يمرجان جهانبان كامل، عادل نس

ــ ــ ،ينيحس ــروشيس ، تهران: يمداحيميكر دس

 ٣٩٢آموزش.  يشــركت انتشــارات كانون فرهنگ
ريال. چاپ اول /  ٥٤٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٣١١-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. آمار ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. آمار ٢
  (متوسطه) يآموزش يراهنما -. احتماالت ٣
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. احتماالت ٤

  كيزيف
  

 هيپا ١ كيزي. آموزش و كتاب كار ف١٧١٤
  ها)مهندس يژهيدهم (و

سن قرقچ ضا خوش ان،يمح جواد  ما،يسمحمدر
 يص. رحل ٢٣٦، تهران: خوشخوان. ارفعيديسع

چاپ اول /  ٢١٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٢٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٩٢-٠٣-١  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - كيزي. ف١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف٢
  

 هيپا ١ كيزي. آموزش و كتاب كار ف١٧١٥
  يدهم رشته تجرب

ـــل،  ،يدانشـــمندمهربان ميابراه نصـــراهللا افاض
صطف ضايحم ،ييايك يم ستار: عارف در پور؛ ويرا

ــ ــكدهيس ــو نهيس ــ ،يمعظم انايك ،يموس  هيراض
ـــاالر ماه نو. يس  يص. رحل ٤٨، تهران: مهر و 
چاپ هفتم /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٥٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٦١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - كيزي. ف١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف٢
  

 دهشيبندنامه مجموعه طبقه. پاسخ١٧١٦
ــيكنكور ر كيزيف دهم و  - هيپا ياض
  جلد اول يحي: پاسخ تشرازدهمي
ستار:  يمولفان كانون فرهنگ اتيه آموزش؛ ويرا

، تهران: كفشنيزر ديــمحمــدجعفر مفتــاح، حم
 ٣٨٤آموزش.  يشــركت انتشــارات كانون فرهنگ

ريال. چاپ اول /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٣٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٠٢-١  شابك:
  موضوع(ها):

طه ١ ما -. آموزش متوســـ ـــ يراهن  يآموزش
  (متوسطه)

طه ٢ ـــ  هانيها و تمرآزمون -. آموزش متوس
  (متوسطه)

  
شر ٥٠٠. ١٧١٧  ٣ كيزيف يحيسوال ت

  دوازدهم) هي(پا يتجرب
كانون فرهنگ اتيه فان  آموزش؛ زيرنظر:  يمول

ـــتار: حم  ،كفشنيزر ديمحمدجعفر مفتاح؛ ويراس
. آموزش يتهران: شركت انتشارات كانون فرهنگ

ــوم يلص. رح ١٦٨ ريال. چاپ  ٣٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٣٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٧٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
تاب - كيزي. ف١ ـــ يهاك ما - يدرس  يراهن

  (متوسطه) يآموزش
  ه)(متوسط رهيو غ هانيمسائل، تمر - كيزي. ف٢
  

سوال١٧١٨ دهم  ١ كيزيپرتكرار ف يها. 
  يتجرب

كانون فرهنگ اتيه فان  آموزش؛ زيرنظر:  يمول
ـــتار: حم  ،كفشنيزر ديمحمدجعفر مفتاح؛ ويراس

. آموزش يتهران: شركت انتشارات كانون فرهنگ
ــوم يص. رحل ٢٣٢ ريال. چاپ  ٣٣٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٣٠٠٠هفتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-٠٨١٩-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف١
  ه)(متوسط رهيو غ هانيمسائل، تمر - كيزي. ف٢
  ها (متوسطه)ها و پاسخپرسش - كيزي. ف٣
  

ــوال١٧١٩  ٢ كيزيپرتكرار ف يها. س
  يتجرب ازدهمي
كانون فرهنگ اتيه فان  آموزش؛ زيرنظر:  يمول

ـــارات  محمدجعفر مفتاح، تهران: شـــركت انتش
گ ن ه فر نون  موزش.  يكــا ل ٢١٦آ ح  يص. ر

 ٤٠٠٠ريال. چاپ شــشــم /  ٣٤٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٠٨٥-٠  :شابك

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - كيزي. ف٢



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨٠ 

  
ضير شرفتهيپ ٢ كيزي. ف١٧٢٠  هيپا - يا

  ازدهمي
صال  ؛يخاجاقبال، جمال خم نيشاه ،يياحمد م
ائده م ،ياللهضيفرهوش، حسن ف مايويراستار: ش

ـــاناز  ؛ييرضـــا ـــفيگرافيســـت: س بهاره  ،يوس
ـــار مهينع زاده،يمســـعود عل ،يترابنيام ، يافش

).  زي(شـــوم يص. رحل ٤٧٢ســـبز.  يليتهران: خ
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ چهارم /  ٥٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٤٧٤-٤  شابك:
  موضوع(ها):

  ها (متوسطه)ها و پاسخپرسش - كيزي. ف١
 هانيها و تمرآزمون - هاشيآزما - كيزي. ف٢

  (متوسطه)
ما - كيزي. ف٣ ما - هاشيآز ـــ يراهن  يآموزش

  (متوسطه)
  

  يرشته تجرب ازدهمي ٢ كيزي. ف١٧٢١
كانون فرهنگ اتيه فان  آموزش؛ زيرنظر:  يمول

 ، تهران:ينظر درضايويراستار: حم ؛يمحمد اكبر
 ٢٩٢آموزش.  يشــركت انتشــارات كانون فرهنگ

ريال. چاپ يازدهم  ٤٣٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل
  نسخه. ٤٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٠٦٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

تاب - كيزي. ف١ ـــ يهاك ما - يدرس  يراهن
  (متوسطه) يآموزش

  ه)(متوسط رهيو غ هانيمسائل، تمر - كيزي. ف٢
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف٣
ما - كيزي. ف٤ ما - هاشيآز ـــ يراهن  يآموزش

  (متوسطه)
  

ــده ف يبند. مجموعه طبقه١٧٢٢   كيزيش
  ياضير ازدهمي ٢

: ، تهرانينظر درضايويراستار: حم ؛يمحمد اكبر
 ٣٦٠آموزش.  يشــركت انتشــارات كانون فرهنگ

ريال. چاپ پنجم  ٥٤٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل
  نسخه. ٣٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٠٦٢-١  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - كيزي. ف٢
  

 كيزيشده ف يمجموعه طبقه بند. ١٧٢٣
  )ازدهمي(دهم و  هيپا ياضيكنكور ر

ستار:  يمولفان كانون فرهنگ اتيه آموزش؛ ويرا
ــــ تهران:  كفشنيزر ديمحمدجعفر مفتاح، حم ـ

ـ  يشركت انتشارات كانون فرهنگ  ٤٧٢آموزش 
ـ رحل ـ زي(شوم يص  ـ چاپ  ٤٥٠٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ٤٠٠٠اول  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٠١-٤جلد اول: شابك: 

ــر١٧٢٤ كنكور (دهم/  كيزيف عي. مرور س
  )ازدهمي

ويراســتار: الله  ؛يســاك دينصــراهللا افاضــل، مج
 ،يمعصــومه فراهان ،ياســكندر هيمهد ،يبهادر

، تهران: مهر يواحد يمحمدمهد ،يكالنتر ايپور
ماه نو.   ١٤٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيص. ج ٣٠٤و 

  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٩٥-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - كيزي. ف١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيزي. ف٢

  و علوم وابسته يميش
  

  ازدهمي هيپا ٢ يمي. ش١٧٢٥
ـــيآقامحمدمحمود كالته . اهي، تهران: تخته س

ــوم يص. رحل ٢٦٨ ريال. چاپ  ٣٨٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٦-٣٤٧-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يمي. ش١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يمي. ش٢
  

جامع دوازدهم  يمي. كتاب كنكور ش١٧٢٦
  يتجرب يهارشته

 ٢٩٢. شــرواني، تهران: مبتكران، پيمراد مدقالچ
شوم يص. رحل ريال. چاپ دوم /  ٣٨٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٩٤٢-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يمي. ش١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يمي. ش٢

  كيزيف يميو ش ينظر يميش
  

ــ١٧٢٧  كيناميو ترمود كيزيف يمي. ش

  ارشد يكارشناس
ــرراديحمزه فرات ــان ش  ٣٥٨. في، تهران: مدرس
شوم يص. رحل شم  ٥٤٠٠٠٠). زي( ش ريال. چاپ 

  نسخه. ٥٠٠/ 
  ٩٧٨-٩٦٤-١١-٠٠٠٠-٣  شابك:

  موضوع(ها):
 رهيو غ هانيمســائل، تمر - كيزيف يمي. شــ١

  )ي(عال
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - كيزيف يمي. ش٢
  )ي(عال نهايآزمونها و تمر - كينامي. ترمود٣
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٤
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٥

  يآل يميش
  

ــ١٧٢٨ ل يمي. ش هم،  يآ هم،ي(د  ازد
  دوازدهم)
ــ ــه، وح نيمحمدحس ــتار:  ديانوش ــار؛ ويراس افش

ـــ ـــقيكورش هوش مه جوز ،يارعش  ايدن ،يفاط
ماه نو. ياملشـــيمتق ص.  ٢٨٨، تهران: مهر و 
چاپ دوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيج يال.  ر

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٣٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يآل يميش
  

ــ١٧٢٩ ل يمي. ش هم،  يآ هم،ي(د  ازد
  دوازدهم)
ــ ــه، وح نيمحمدحس ــتار:  ديانوش ــار؛ ويراس افش

ـــ ـــقيكورش هوش مه جوز ،يارعش  ايدن ،يفاط
ماه نو. ياملشـــيمتق ص.  ٢٨٨، تهران: مهر و 
ريال. چاپ ســـوم /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يبيج

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٣٦-١  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يآل يميش

  يو هواشناس يشناسآب ،يشناسنيزم
  

  ازدهيدر  ازدهي يشناسني. زم١٧٣٠
ص.  ١٢٤. اهي، تهران: تخته ســيميكر بايشــك

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٦-٣٥٢-٤  شابك:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨١ 

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يشناسني. زم١
  )ها (متوسطهها و پاسخپرسش - يشناسني. زم٢

  كيوانفورماتيو ب يانسان ينژادها
  

 يپزشكو دندان يپزشك هي. علوم پا١٧٣١
 Med map يميوشيب

هانيحســـن اليل ،يرضــــا زارع مه  ،يفرا فاط
سكندر ميمر نعل،نيزر  ديتدوين: ام ؛يمهرآباديا

ــا ــيص. ب ١٧٨كتاب ونوس. ، اراك: ييرض  ياض
چاپ اول /  ٢٢٩٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.

  موضوع(ها):
 يآموزشـــ يراهنما - هيعلوم پا - ي. پزشـــك١

  )ي(عال
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يميشستي. ز٢

  يشناسستيز
  

سستي. آموزش ز١٧٣٢ دوازدهم  يشنا
  فصل اول) ٤(

 ،يآقاجان دايش ر،يفر؛ ويراستار: ندا آقامآرام يمهد
گان عل هانگ خانزاده،يمژ مه  ،يريارغوان ج فاط

 ١١٢. اهي، تهران: تخته سيمهرنوش ملك ،يعابد
ريال. چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٦-٣٥٠-٠  شابك:

 .vcdيادداشت: همراه با 
  موضوع(ها):

 يراهنما - يدرس يهاكتاب - يشناسستي. ز١
  (متوسطه) يآموزش

ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش
  (متوسطه)

  
سستي. آموزش ز١٧٣٣  هي: پا١ يشنا

سش : يانهيچهارگز يهادهم به همراه پر
  دكترها) ژهي(و
شار يعل سعود عز راد؛ياف ستار: م  جوان،يزيويرا

سن حاج سميمح شخوان. يقا  ٣٥٢، تهران: خو
/ ريال. چاپ اول  ٤٢٠٠٠٠). زي(شــوم يص. رحل

  نسخه. ٢٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٧٩٢-٠٦-٢  شابك:

  موضوع(ها):

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يشناسستيز
  

ــرســــش١٧٣٤ ــوزش و پ ــا. آم  يه
  دهم ١ يشناسستيز يانهيچهارگز

سالك سته،يشا ديوح ضا    ، تهران: كاگو.يمحمدر
ــوم يص. رحل ٦٢٠ ريال. چاپ  ٦٩٠٠٠٠). زي(ش

  .١نسخه. نوبت ويرايش: ٣٥٠٠اول / 
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  

ــرســــش١٧٣٥ ــوزش و پ ــا. آم  يه
سستيز يانهيچهارگز  ازدهمي ٢ يشنا

  )يدوره دوم متوسطه (تجرب
سالك سته،يشا ديوح ضا    ، تهران: كاگو.يمحمدر

چاپ اول / زي(شـــوم يص. رحل ٤٨٤  .(١٠٠٠ 
  .١خه. نوبت ويرايش:نس

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  

ــي. ب١٧٣٦ مام يبرا يعمل يميوش  يت
  هارشته

، اللهياتيح ايفاطمه پناه، ســان ان،ييرســتم رضــا
 يريص. وز ١٩٦ارشدان.  يفيتال يتهران: آموزش

چاپ اول /  ٢٦٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٩٣-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يميشستيز

  
  ارشد يكارشناس يميوشي. ب١٧٣٧

 ٧٨٢. في، تهران: مدرســان شــريشــهاب فالح
ريال. چاپ سوم /  ٩٥٠٠٠٠). زي(شوم يص. رحل

  نسخه. ٣٠٠
  ٩٧٨-٩٦٤-١١-٥٤٤٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يميشستي. ز١
 رانيا - يليتكم التيتحصــ يها. آزمون دوره٢
  مطالعه يراهنما -
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣

  
  دوازدهم ستي. ز١٧٣٨
ــايمحمد ع ــتار: مر ؛يبهزاد غالم ،ييس  ميويراس

ضا ضا ،يير س ان،يميفاطمه كر ،ييفاطمه ر  نيح
شــار، تهران: مهر و ماه نو. ابوالفضــل اف ،يرضــائ
ــوم يبيص. ج ٢٥٨ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستيز

  
  دوازدهم ستي. ز١٧٣٩
ــايمحمد ع ــتار: مر ؛يبهزاد غالم ،ييس  ميويراس

ضا ضا ،يير س ان،يميفاطمه كر ،ييفاطمه ر  نيح
ابوالفضــل افشــار، تهران: مهر و ماه نو.  ،يرضــائ
ــوم يبيص. ج ٢٥٦ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستيز

  
  دهم ستي. ز١٧٤٠

ست  يمهد ،يمهران پوركاظم ،يبروجنيعباس را
ــمپور، مهرزاد  ــ پناه؛زدانيقاس ــتار: حس  نيويراس

ــ ،يعلاحمد آل ،يذبح  ،يدوالبينيحســ يدعليس
سا واعظ ،ييسايمحمد ع ، يمنوچهر واعظ ،يمه

).  زي(شـــوم يبيص. ج ٣٢٠تهران: مهر و ماه نو. 
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ ششم /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٣١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

سستيز س يهاكتاب - يشنا  يراهنما - يدر
  (متوسطه) يآموزش

  
  نيمهندس يبرا يشناسستي. ز١٧٤١

 ريام مدرس،يحســن پزشــك خان،يشــهره مشــا
ستادان. انيمروانيرانيط ص.  ٣٨٨، تهران: علم ا
چاپ اول /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٤٧٣-٨-٨  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يشناسستي. ز٢
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨٢ 

ــتي. ز١٧٤٢ ــس ــناس جامع هفت  ١ يش
  خوان

هاد يهاد . شـــرواني، تهران: مبتكران، پانيفر
شوم يص. رحل ٧١٦ ريال. چاپ  ١٠١٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٣٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٨٢٨-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  

 هيپا ٣ يشناسستيز ي. سه سطح١٧٤٣
: نســبتا دشــوار، دشــوار، يدوازدهم تجرب

  دشوارتر
ـــايكرامت، عل يگردآورنده: عل  ،يدوالبنجف رض

. آموزش يتهران: شركت انتشارات كانون فرهنگ
ــوم يص. رحل ١٢٨ ريال. چاپ  ١٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٦٤-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  

سطح١٧٤٤ سه  سستيز ي.   ١ يشنا
ــوار، يدهم تجرب ــوار، دش تا دش ــب : نس

  دشوارتر
 ،ييرزايم يمجتب ،يبيرحبيگردآورنــده: بهرام م

شركت فرديبهروز نيرحسيام شارات، تهران:   انت
شوم يص. رحل ٨٨آموزش.  يكانون فرهنگ ).  زي(

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ پنجم /  ١٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-٠٩٦٧-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  

ــتيز يديكل يها. عبارت١٧٤٥ كنكور  س
 ازدهم،يها و نكات مهم (دهم، واژه دها،يق

  دوازدهم)
 ميويراســتار: مر ؛يبهزاد غالم ،يرضــائ نيحســ
ضا ضا ،يير شار، تهران:  ،ييفاطمه ر ضل اف ابوالف

 ١٢٠٠٠٠). زي(شوم يبيص. ج ٣٢٠مهر و ماه نو. 
  نسخه. ٥٠٠٠ريال. چاپ سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٥٤-٥  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  

ــت ز١٧٤٦ ــتي. كتاب تس ــس ــناس  يش
  )ي(رشته علوم تجرب ايمم كيهدوازد

، ، تهران: مبتكرانيحاتم مهيحك ،يمحب مانيسل
ــروانيپ ــوم يص. رحل ٤٦٤. ش  ٧٢٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٩٤٦-٥  شابك:

  (ها):موضوع
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يشناسستي. ز١
ـــتي. ز٢ ـــس ـــناس  هانيها و تمرآزمون - يش

  (متوسطه)
  كيتكامل و ژنت

  
  كنكور كي. ژنت١٧٤٧

هد ـــآرام يم ته س ص.  ٢٥٢. اهيفر، تهران: تخ
ــوم يرحل ــد و  ٢٦٠٠٠٠). زي(ش ريال. چاپ يكص

  نسخه. ١٠٠٠بيست و هشتم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٩٥٩٦٣-٦-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كي. ژنت١
تاب - كي. ژنت٢ ـــ يهاك ما - يدرس  يراهن

  (متوسطه) يآموزش
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣

  ياهشناسيگ
  

  ياهيگ يشناسستي. ز١٧٤٨
 ، تهران:ينيالدويراســتار: محمد كرام ؛يالهه علو

 ٢٠٠٠٠٠ ).زي(شـــوم يريص. وز ١٣٨. يفاطم
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ چهارم / 

  ٩٧٨-٩٦٤-٣١٨-٦٢٨-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  يشناساهي. گ١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يشناساهي. گ٢
    پرسشها و پاسخها (متوسطه) - يشناساهي. گ٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨٣ 

علوم 
  يكاربرد

  يعلوم پزشك
  

نك آزمون تحل١٧٤٩ با  يكيو تفك يلي. 
ــتار ــتمل بر : يجراح - يداخل يپرس مش

ــت در  ٣٠٠٠ ــل ( ٢٣تس آزمون  ١٠فص
  )١٣٩٣جامع و آزمون ارشد 

عه يميعظ دهيحم فالح،كهي يليل جام ، تهران: 
ريال.  ٨٩٩٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ١٠٥٢نگر. 

  نسخه. ٣٠٠چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٣٩٧-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. پرستار١
  رانيا - يليتكم التيتحص يهادوره. آزمون ٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  

تار١٧٥٠ ــ جامع پرس و  يداخل ي. مرور 
ساس آخر يجراح ستيو نيبر ا برونر،  را

  يارشد پرستار ي: كارشناسپسيبلك و ف
ستار: زهرا  ؛يمحمود يمهد ،يغفار هيسم ويرا

ص.  ١١٢٤كشـــوردوســـت، تهران: جامعه نگر. 
ريال. چاپ هشــتم /  ٩٩٠٠٠٠). زي(شــوم يريزو

  .٣نسخه. نوبت ويرايش: ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٣٩٤-٢  شابك:

كتاب حاضر با عنوان  يقبل راستييادداشت: و
 ١٣٨٧در سال  "يو جراح يداخل يپرستار"

به چاپ  يسالم يناشر با همكار نيتوسط هم
  است.. دهيرس

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ي. پرستار١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. پرستار٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣

 ،يشناساختهي ،يانسان يكالبدشناس
  يشناسبافت

  

بدن انسان (به روش  يها. دستگاه١٧٥١
  )يپزشك
مه فاط ،ييرضا ميويراستار: مر ؛يطاهر ارياسفند

ـــا مان ،ييرض ـــعود پورقهر ـــ ،يمس مديس  دمح
هان يعل ،يركتوليم ماه نو. غيتج ، تهران: مهر و 

ــوم يبيص. ج ٣١٢ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠دوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
 يآموزشـــ يراهنما -انســـان  يكالبدشـــناســـ

  (متوسطه)
  

بدن انسان (به روش  يها. دستگاه١٧٥٢
  )يپزشك
مه فاط ،ييرضا ميويراستار: مر ؛يطاهر ارياسفند

ـــا مان ،ييرض ـــعود پورقهر ـــ ،يمس مديس  دمح
هان يعل ،يركتوليم ماه نو. غيتج ، تهران: مهر و 

ــوم يبيص. ج ٣٢٠ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠سوم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٤٩-١  شابك:

  موضوع(ها):
 يآموزشـــ يراهنما -انســـان  يكالبدشـــناســـ

  (متوسطه)
  

ــبافت هي. علوم پا١٧٥٣ ــناس  Med يش
Map صوم نبيز ضائ ديتدوين: ام ا؛يپويمع ك: ، اراير

تاب ونوس.  ).  زي(شـــوم ياضـــيص. ب ١٣٢ك
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول /  ١٣٩٠٠٠

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - هيپا يشناس. بافت١
 يآموزشـــ يراهنما - هيعلوم پا - ي. پزشـــك٢

  )ي(عال
  

پا١٧٥٤ ندان هي. علوم  ــكد علوم  يپزش
 Med map يحيتشر

فاطمه  ا،يپويمعصـــوم نبيز ،يدريمحمدطه ح
شجر نويم راد،يبيحب ضايعل ،ييصهبا بابا ،يم  ر

 ديتدوين: ام ؛ينيحســ روانيدســيســ ،يعبداله
ــا ــيص. ب ٣٢٠، اراك: كتاب ونوس. ييرض  ياض

چاپ اول /  ٣٩٩٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٤-٢٣-٦  شابك:

  موضوع(ها):

 يآموزشـــ يراهنما - هيعلوم پا - ي. پزشـــك١
  )ي(عال

ــ٢ ــناس ــان  ي. كالبدش ــ يراهنما -انس  يآموزش
  )ي(عال

 يآموزشــ يراهنما - يانســان يشــناســاني. رو٣
  )ي(عال

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يشناس. بافت٤
  يانسان يولوژيزيف

  
 يپزشكو دندان يپزشك هي. علوم پا١٧٥٥
 Med map يپاتولوژ

ـــور ،يدريمحمدطه ح  ،يليفاطمه جل ،يآرزو س
ضا ديتدوين: ام فر؛نيآر سايپر اب ، اراك: كتيير

 ٢٦٥٠٠٠). زي(شـــوم ياضـــيص. ب ١١٦ونوس. 
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٤-١٩-٩  شابك:
  موضوع(ها):

 يآموزشـــ يراهنما - هيعلوم پا - ي. پزشـــك١
  )ي(عال

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يشناسبي. آس٢
  

 يپزشكو دندان يپزشك هي. علوم پا١٧٥٦
 Med map يولوژيزيف
ــايپر ،يگرعرب نتيز  ،يمعظم كايمل فر،نيآر س

ب ، اراك: كتاييرضــا ديتدوين: ام ؛ييصــهبا بابا
 ٢٤٩٠٠٠). زي(شـــوم ياضـــيص. ب ١٢٠ونوس. 

  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١٨٤-٢٠-٥  شابك:

  موضوع(ها):
ـــان ١ ـــ يراهنما - يولوژيزيف -. انس  يآموزش

  )ي(عال
 يآموزشـــ يراهنما - هيعلوم پا - ي. پزشـــك٢

  )ي(عال
  يو فرد يبهداشت عموم

  
 يكنكور ارشـد پزشـك يها. آزمون١٧٥٧
شك سخ تحل يپز  يليو نكات تكم يليبا پا

سالمند   يهاسال يها: آزمونيسالمت 
  ٩٨ يال ٩٢

عه نگر.  يمجتب جام خت، تهران:  ص.  ١٨٢آزادب
 ٢٠٠چاپ اول / ريال.  ١٨٩٠٠٠). زي(شوم يريوز

  .٢نسخه. نوبت ويرايش:



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨٤ 

  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٧٢٧-٨  شابك:
  موضوع(ها):

ها و آزمون -و بهداشت  يسالمت -. سالمندان ١
  )ي(عال هانيتمر
سالمندان ٢ شك يهامراقبت -.  ها آزمون - يپز

  )ي(عال هانيو تمر
  

  ٩٨-٩٧ يال ٩١-٩٠ يشناس. انگل١٧٥٨
ـــانيتهران: نواند، ياهللا پناهگردآورنده: قدرت  ش

ــوم يريص. وز ١٩٢كهن.  ايآر  ٢٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  موضوع(ها):
س. انگل١ شك يشنا  هانيها و تمرآزمون - يپز

  )ي(عال
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  

-٩٧ يال ٩١-٩٠ ي. آموزش پزشك١٧٥٩
٩٨  

 شـــانيانتشـــارات نواند يگردآورنده:  گروه علم
ص.  ٢٦٤كهن.  ايآر شاني، تهران: نوانداكهنيآر
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  موضوع(ها):

  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. پزشك١
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  

بارور١٧٦٠ هداشـــت   يال ٩١-٩٠ ي. ب
٩٨-٩٧  

 شـــانيانتشـــارات نواند يگردآورنده:  گروه علم
ص.  ٢٦٨كهن.  ايآر شاني، تهران: نوانداكهنيآر
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٧٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  موضوع(ها):

بارور١ ـــت  هداش  هانيها و تمرآزمون - ي. ب
  )ي(عال

  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  

-٩٧ يال ٩١-٩٠ طي. بهداشت مح١٧٦١
٩٨  

ـــاني، تهران: نواندياهللا پناهقدرتگردآورنده:   ش
ــوم يريص. وز ٢١٦كهن.  ايآر  ٢٤٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 
  موضوع(ها):

ــتي. ز١ ــس  اهنيها و تمرآزمون - ينيبال يميش
  )ي(عال

  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يميشستي. ز٢
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٣
  

-٩٧ يال ٩١-٩٠ طيمح. بهداشت ١٧٦٢
٩٨  

 شـــانيانتشـــارات نواند يگردآورنده:  گروه علم
ص.  ٢٣٦كهن.  ايآر شاني، تهران: نوانداكهنيآر
 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٤٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٩٧٨-٥٧-٥  شابك:

  موضوع(ها):
 هانيها و تمرآزمون - ســتيز طيبهداشــت مح

  )ي(عال
  

  ٩٧-٩٨ يال ٨٨-٨٩ هي. علوم تغذ١٧٦٣
ــاني، تهران: نوانديريگردآورنده: بهناز عب  ايرآ ش

ريال.  ٢٩٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز ٢٥٢كهن. 
  نسخه. ٥٠٠چاپ اول / 

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - هي. تغذ١
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  

  ٩٧-٩٨ يال ٩٠-٩١ يولوژيزي. ف١٧٦٤
 شــاني، تهران: نوانديحســن عســكر گردآورنده:

ــوم يريص. وز ٢١٢كهن.  ايآر  ٢٦٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - هي. تغذ١
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  

  ٩٨-٩٧ يال ٩١-٩٠ يشناس. قارچ١٧٦٥
 شــاني، تهران: نوانديگردآورنده: ســحر غضــنفر

ــوم يريص. وز ٢٠٨كهن.  ايآر  ٢٤٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٨-٢٧-٤  شابك:
  موضوع(ها):

 يآموزشــ يراهنما - يپزشــك يشــناســ. قارچ١
  )ي(عال

س. قارچ٢ شك يشنا  هانيها و تمرآزمون - يپز
  )ي(عال

  هايماريب

  
ا ب يكنكور ارشد پزشك يها. آزمون١٧٦٦

ــخ تحل كات تكم يليپاس علوم  يليو ن
 يال ٩٤سال  يها: آزمون٣ يشگاهيآزما
٩٨  

ن ل هيــهــا ق ،يليخ حرو م ــه روح ،يمونــا  ال
ـــ ـــختيس ص.  ١٢٨، تهران: جامعه نگر. پورس

 ٢٠٠ريال. چاپ اول /  ١٤٩٠٠٠). زي(شوم يريوز
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٧٢٥-٤  شابك:

  موضوع(ها):
 هانيها و تمرآزمون - يشـــگاهي. علوم آزما١

  )يل(عا
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يشگاهي. علوم آزما٢
  

لوژ١٧٦٧ مع ارو جا مه  ج تر پل  ي.  م ك
٢٠١٦  

ــ تهران: گز يرضوان وانيمترجم: ك  انيپارس نهيـ
ــ  ــ رحل ١٠٦طب ـ ــ زي(شوم يص ـ  ٧٠٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ اول  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩١٨-٤جلد بيستم: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٧٣٦-٤(دوره)  
  موضوع(ها):

  ي. اورولوژ١
  هايماريب -ها اندام -. ادرار ٢
  هايماريب -. مثانه ٣
  ادرار يارياختي. ب٤
  

  . درسنامه پالس قلب و عروق١٧٦٨
 ،يغزال ذوق ،يآمليزديا ياعتمــاد، عل موريت

ـــ تهران: گز انيبابائ زيكامب س نهيـ ب ـ ط انيپار
  نسخه.  ٣٠٠) ـ چاپ اول  / زي(شوم يرحل

: درســـنامه پالس قلب و عروق برانوالد جلد اول
 ٩٥٠٠٠٠ص ـ  ٢٢٠)، ٥٨ يال ٥٦فصول ( ٢٠١٩
يال بك:  -ر ـــا .جلد ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٣٨-٢ش

 ٢٠١٩دوم: درسنامه پالس قلب و عروق برانوالد 
ــــ  ٥١٢)، ٦١ يال ٥٩فصــول (  ١٤٣٠٠٠٠ص ـ

  .٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٣٩-٩شابك:  -ريال
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٢٨-٣(دوره)  

حاضر بر اساس كتاب يادداشت: كتاب 
"Braunwald's heart disease: a textbook 

of cardiovascular medicine,١٠th ed,٢٠١٥ 
 ني] است.؛اولگرانيال مان...[و داثر داگالس "
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  ١٨٥ 

د والراونب نيوجي راستاريكتاب حاضر و راستيو
  بوده است.؛.

  
  موضوع(ها):

لب ١  هانيها و تمرآزمون - هايماريب -. ق
  )ي(عال

ستگاه گردش خون ٢ ها آزمون - هايماريب -. د
  )ي(عال هانيو تمر

  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٣
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٤
  

لوژ١٧٦٩ نورو قاء  ت ـــواالت ار  ي. س
  ١٣٩٧گانه ده يهاقطب

ــطف ،يمترجم: منا احمد ــ يمص  ،ييدوغايالماس
ض نيمحمدام س ،يفر ــــ تهران:  يريمهرام هيآ

) ـ چاپ اول  زي(شوم يكهن ـ رحل ايآر شانينواند
  نسخه.  ٢٠٠/ 

شابك:  -ريال ١٤٠٠٠٠٠ص ـــ  ١٨٤جلد اول: 
لد دوم: ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٨-٣١-١ ص ـ  ٢٠٦.ج

ــابك:  -ريال ١٥٠٠٠٠٠ -٦٠٠-٨٢٩٨-٣١-١ش
٩٧٨.  

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٢٩٨-٣١-١(دوره)  
  موضوع(ها):

ـــاب   هانيو تمرها آزمون - هايماريب -اعص
  )ي(عال
  

  . قلب و عروق ١٧٧٠
نده: ت ماد، غزال ذوق موريگردآور مهســـا  ،ياعت

طب ـ  انيـ تهران: پارس يفوائد ميمر ،يشهرام
  نسخه.  ٣٠٠) ـ چاپ اول  / زي(شوم يرحل

ــول ( ، ٢٠١٩): برانوالد ٦٦و  ٦٥جلد چهارم:  فص
ــــ  ٩٦ -٩٥٧-٣شــابك:  -ريال ٤٣٠٠٠٠ص ـ

): ٦٨و  ٦٧صول (.جلد پنجم:  ف٩٧٨-٦٠٠-٤١١
لد  ـــــ  ١٣٢، ٢٠١٩برانوا  -ريال ٦٥٠٠٠٠ص ـ

.جلد شــشــم:  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٣٢-٠شــابك: 
لد ٧٠و  ٦٩فصـــول ( ص ـ  ١٤٨، ٢٠١٩): برانوا

ـــابك:  -ريال ٧٢٠٠٠٠ -٦٠٠-٤١١-٩٣٣-٧ش
٩٧٨.  

  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٢٨-٣(دوره)  
  موضوع(ها):

  هايماريب -قلب 
  

  هياول ي. كمكها١٧٧١

ـــتاج ، تهران: جامعه انيقيطاهره توف ،يزهرا اس
ريال.  ٢٩٩٠٠٠). زي(شــوم يريص. وز ٢٧٢نگر. 

  نسخه. ٣٠٠چاپ ششم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٢٥٢٤-٤٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  هياول يهاكمك

  
لب و عروق ١٧٧٢ ــواالت ق عه س . مجمو

  ٢٠١٩برانوالد 
ـــ تهران: گز يآمليزديا ياعتماد، عل موريت  هنيـ

) ـــ چاپ اول  / زي(شوم يطب ـــ رحل انيپارس
  نسخه.  ٣٠٠

جلد دوم: مجموعه سواالت قلب و عروق برانوالد 
 ٨٢٠٠٠٠ص ـ  ٢٥٢)، ٦١ يال ٥٩فصول ( ٢٠١٩
يال بك:  -ر ـــا .جلد ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٤٢-٩ش

 ٣٨، ٢٠١٩): برانوالد ٦٦و  ٦٥چهارم:  فصـــول (
ـــ  -٤١١-٩٥٨-٠شابك:  -ريال ٢٠٠٠٠٠ص ـ

ــواالت قلب و ٩٧٨-٦٠٠ .جلد پنجم: مجموعه س
 ٧٢)، ٦٨و  ٦٧فصـــول ( ٢٠١٩برانوالد  ٥وق عر

ـــ  -٤١١-٩٣٥-١شابك:  -ريال ٥٢٠٠٠٠ص ـ
سواالت قلب و ٩٧٨-٦٠٠ شم: مجموعه  ش .جلد 

 ٦٤)، ٧٠و  ٦٩فصـــول ( ٢٠١٩برانوالد  ٦عروق 
ـــ  -٤١١-٩٣٦-٨شابك:  -ريال ٦٠٠٠٠٠ص ـ

٩٧٨-٦٠٠.  
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٣٠-٦(دوره)  

  موضوع(ها):
لب ١  هانيو تمر هاآزمون - هايماريب -. ق

  )ي(عال
  )ي(عال يآموزش يراهنما - هايماريب -. قلب ٢

  يجراح ،يگون پزشكگونه يهاشاخه
  

ا ب يكنكور ارشد پزشك يها. آزمون١٧٧٣
ــخ تحل مل: اتاق ع يليو نكات تكم يليپاس

  ٩٨ يال ٩٤ يهاسال يهاآزمون
ـــا يمهد ص.  ١٦٤، تهران: جامعه نگر. ييرض

 ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ١٦٩٠٠٠). زي(شوم يريوز
  .٣نسخه. نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٧٢٤-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -. اتاق عمل ١
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  

ــر١٧٧٤ نك آزمون تش با  يداخل يحي. 

  اتاق عمل يجراح
ــ ــاررضــا توكل ،ياســالم ديجمش  نيآرم ،يافش

عال ،يدونيفر مه فخر  ،يقنوات ميمر زاده،يفاط
).  زي(شـــوم يريص. وز ٣٦٠تهران: جامعه نگر. 

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٤٤٩٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-٦٩٨-١  شابك:

  موضوع(ها):
  هانيها و تمرآزمون - ي. جراح١
  هانيها و تمرآزمون - يداخل ي. پزشك٢
  هانيها و تمرآزمون -. اتاق عمل ٣
  

  ٢٠١٦ ومنزي. ترجمه جامع ١٧٧٥
ــ تهران: گز يرضوان وانيمترجم: ك  انيپارس نهيـ
ــ  ــ رحل ٢٦٠طب ـ ــ زي(شوم يص ـ  ٩٠٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ اول  / 
-٤١١-٩٢٧-٦جلد بيســت و شــشــم: شــابك: 

٩٧٨-٦٠٠.  
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٦١٤-٥(دوره)  

  موضوع(ها):
  يجراح -اعصاب 

  
  ٢٠١٧ ومنزي. ترجمه جامع ١٧٧٦

ــ تهران: گز يرضوان وانيمترجم: ك  انيپارس نهيـ
  نسخه.  ٥٠٠) ـ چاپ اول  / زي(شوم يطب ـ رحل

ـــت و چهارم:  فصـــول ( ) ١٠Z يال ١جلد بيس
شن جنرال،   -ريال ٩٣٠٠٠٠ص ـــــ  ٣٧٨سك

.جلد بيسـت و ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٢٦-٩شـابك: 
 ٣٤٤) سكشن جنرال، ٢٧ يال ١١پنجم:  فصول (

ـــ  -٤١١-٩٥٩-٧شابك:  -ريال ٩٧٠٠٠٠ص ـ
٩٧٨-٦٠٠.  

  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٦١٤-٥(دوره)  
  موضوع(ها):

  يجراح -اعصاب 
  

لب  يجراح ي. تكنولوژ١٧٧٧ توراكس، ق
س صل واحد در سرف ساس   يو عروق: بر ا

  قلب و تنفس ... يجراح يتكنولوژ
زيرنظر: كاظم  ؛ينياحســـان گلچ ،يســـادات اليل

صر ،يزرگر سن نا ، تهران: جامعه نگر. يمحمدح
شوم يريص. وز ٣٢٨ ريال. چاپ  ٢٩٩٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠پنجم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-١٠١-١٩٧-٩  شابك:

  موضوع(ها):
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  يجراح - نهي. قفسه س١
  و مراقبت يپرستار - يجراح - نهي. قفسه س٢
  و مراقبت يپرستار - يجراح -. قلب ٣
  يجراح ي. تكنولوژ٤
  ليابزار و وسا - ي. جراح٥
  

ــطر م١٧٧٨ ــطر به س  يبندكروطبقهي. س
  دارسوال شناسنامه ٥٤٩شده پوست: 

، تهران: فرهنگ يجزيگردآورنده: كامران احمد
شوم يريص. وز ١٩٢فردا.  ريال.  ٥٥٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٥٤٩-١٩-٥  شابك:

  موضوع(ها):
ـــت ١  هانيها و تمرآزمون - هايماريب -. پوس

  )ي(عال
  هانيها و تمرآزمون - ي. پزشك٢
  

  ي. مجموعه سواالت ارتوپد١٧٧٩
ـــاالر ـــامان س  ،يمحمديعل يمحمدمهد ،يس

سم زمان نيحس ـــ تهران:  نوايرضا ب ،يباور، قا ـ
ـ  انيپارس نهيگز ـ رحل ١١٢طب  ) زي(شوم يص 
  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ اول  /  ٣٢٠٠٠٠ـ 

  .٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٤٧-٤جلد اول: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٤٦-٧(دوره)  

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يارتوپد

  
ــواالت جراح١٧٨٠ مغز و  ي. مجموعه س
  اعصاب

طب ـ  انيپارس نهينژاد ــ تهران: گزمحمد حالج
ــ رحل ١٠٨ ــ زي(شوم يص ـ ريال  ـ  ٣٨٥٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٥٠٠چاپ اول  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٥٦-٦جلد اول: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤١١-٩٥٥-٩(دوره)  
  موضوع(ها):

  هانيها و تمرآزمون - يجراح -اعصاب . ١
  هانيها و تمرآزمون - يجراح -. مغز ٢
  هانيها و تمرآزمون - ي. پزشك٣

 ريو سا مانيزنان و زا يهايماريب
  يپزشك يهاشاخه

  

ماتولوژ يهايماري. ب١٧٨١ كان  يرو كود
سون  صل ٢٠١٦نل شامل ف - ١٦٩ يها(

١٥٣(  
تهران: ، يريمحمد نصــ ،يصــالح مايمترجم: شــ

شوم يريص. وز ١٨٨طب.  نيآرت  ٤٩٨٠٠٠). زي(
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٢٤-٤٨٣-١  شابك:
  يسيزبان اصلي: انگل

از  ييهايادداشت: كتاب حاضر ترجمه بخش
 Nelson textbook of pediatricss"كتاب 
  است.. "٢٠١٦

  موضوع(ها):
  كودكان سمي. رومات١
  هايماريب -. كودكان ٢
  هانيها و تمرآزمون -كودكان  يپزشك. ٣

  يمهندس
  

  ي. آمار و احتماالت مهندس١٧٨٢
ــرح. يالهنادر نعمت  يريص. وز ٣٨٢، تهران: ش

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ٥٠٠٠ر
  .٢نسخه. نوبت ويرايش:

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٢٩-٩٠-٤  شابك:
كتاب حاضر توسط  يقبل راستييادداشت: و

 دهيبه چاپ رس ١٣٨٨انتشارات دالفك در سال 
  است..

  موضوع(ها):
  يآمار يهاروش - ي. مهندس١
  ياضي. آمار ر٢
  . احتماالت٣
  

  شرفتهيپ يمهندس اتياضي. ر١٧٨٣
اجه خو ي، تهران: دانشگاه صنعتيشاهان ررضايام

ص س نيرالدين شوم يريص. وز ٤١٢. يطو ).  زي(
  نسخه. ٥٠٠پنجم / ريال. چاپ  ٣٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٧٠٣-٤٣-٦  شابك:
  موضوع(ها):

  يمهندس اتياضير
  

ضي. ر١٧٨٤ س اتيا ستفاده  يمهند قابل ا
 يمهندس ،يفن يهارشته انيدانشجو يبرا

  هيو علوم  پا
 ازي، تهران: نيريصــادق ام ،يغالمرضــا كرمعل

ـــوم يريص. وز ١٥٦دانش.   ١٥٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٢٥٠ريال. چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٦-٢٧-٨  شابك:

  موضوع(ها):
 يآموزشـــ يراهنما - يمهندســـ اتياضـــي. ر١

  )ي(عال
 رهيو غ هانيمسائل، تمر - يمهندس اتياضي. ر٢

  )ي(عال
  

  يمهندس ياضي. ر١٧٨٥
 يريص. وز ٢٢٠، تهران: شرح. يهاشم رضايعل

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٢٩-٩٨-٠  شابك:

  موضوع(ها):
 يآموزشـــ يراهنما - يمهندســـ اتياضـــي. ر١

  )ي(عال
 رهيو غ هانيمسائل، تمر - يمهندس اتياضي. ر٢

  )ي(عال
  يكاربرد كيزيف

  
١٧٨٦. Design and fabrication of 
high pressure feed effluent ... زي(شـــوم يريص. وز ٣٥٨. انياراك: دانش ك .(

  نسخه. ١٠٠٠چاپ اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧١٠٤-٥٧-٦  شابك:

  يسيزبان كتاب : انگل
  موضوع(ها):

  ييگرما يها. مبدل١
  طرح و ساختمان - ييگرما يها. مبدل٢

  وابسته اتيمعدن و عمل يمهندس
  

  نفت يبا مهندس يي. آشنا١٧٨٧
ـــريبازگ ديمج ،يمحمود همت  ي، تهران: آموزش

ـــدان.  يفيتال ).  زي(شـــوم يريص. وز ٤٨٢ارش
  نسخه. ١٠٠٠/  ريال. چاپ اول ١١٠٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٩٩٥-٢٩٢-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يمهندس -نفت 
  عمران (راه و ساختمان) يمهندس

  
گذار١٧٨٨ بار آزمون  ژهيها (وســازه ي. 
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  )ينظام مهندس
ــا كامران ــه يندا بزرگ راد،يرض ــس ، تهران: موس

ـــر ـــارات س ص.  ٤٠٨عمران قلم داور.  يانتش
ريال. چاپ بيســت و  ٥٤٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز

  نسخه. ٢٠٠٠يكم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٣٨-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - كيناميد -. سازه ١
  )ي(عال نهايآزمونها و تمر - كيناميد -. سازه ٢
  )ي(عال يآموزش يراهنما - ي. بارگذار٣
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. بارگذار٤
  هاآزمون - رانيا - يمدارس عالها و . دانشگاه٥
  

  . بانك سواالت آزمون محاسبات١٧٨٩
محســـن  ،ياحمد جوزدان ،ينادر فنائ ،يندا بزرگ

رضـــا  ،يميابراه ماين ،يفراهان نيحســـ ،يدريح
ــرراديكامران ــارات س ــه انتش ــس  ي، تهران: موس

ـــوم يص. رحل ٤٤٢عمران قلم داور.  ).  زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ هفدهم /  ٥٥٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٣٦-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  هانيها و تمرآزمون -. راه و ساختمان ١
  يآموزش يراهنما -. راه و ساختمان ٢
  

  هاسازه لي. تحل١٧٩٠
ـــ باغ نيحس مد آهنگر؛  ان؛يصـــ زيرنظر: مح

تار: احمد جوزدان ـــ ند، كاظم  ،يويراس بهرام گراو
شارات سريشاكر عمران  ي، تهران: موسسه انت

 ٥٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٣٢٨قلم داور. 
  نسخه. ٢٢٠٠ريال. چاپ چهاردهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٢٤٦-٦٤-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  ليو تحل هي. سازه، تجز١
ــازه، تجز٢ ــ يراهنما - ليو تحل هي. س  يآموزش

  )ي(عال
ـــازه، تجز٣  نهايآزمونها و تمر - ليو تحل هي. س

  )ي(عال
  

  هاسازه لي. تحل١٧٩١
نائ نادر ـــه ياحمد جوزدان ،يف ـــس ، تهران: موس

ـــر ـــارات س ص.  ٢٤٠عمران قلم داور.  يانتش
ريال. چاپ چهاردهم  ٣٥٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز
  نسخه. ١٠٠٠/ 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-١٠-٢  شابك:

  موضوع(ها):
ــازه، تجز١ ــ يراهنما - ليو تحل هي. س  يآموزش

  )ي(عال
ـــازه، تجز٢  نهايآزمونها و تمر - ليو تحل هي. س

  )ي(عال
ــازه، تجز٣ ــائل، تمر - ليو تحل هي. س  و نهايمس
  )ي(عال رهيغ
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٤
 رانيا - يليتكم التيتحصــ يها. آزمون دوره٥
  مطالعه يراهنما -
  

  هاسازه لي. تحل١٧٩٢
ـــ باغ نيحس مد آهنگر؛  ان؛يصـــ زيرنظر: مح

ـــتار: احمد جوزدان  وانيبهرام گراوند، ك ،يويراس
ـــ تهران: موسسه انتشارات سر عمران  يافراز ـ

 ٤٦٠٠٠٠) ـ زي(شوم يص ـ رحل ٤٣٨قلم داور ـ 
  نسخه.  ٣٣٠٠ريال  ـ چاپ دوازدهم  / 

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٠٩-٦جلد دوم: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٢٤٦-٦٩-٨(دوره)  

  موضوع(ها):
  ليو تحل هي. سازه، تجز١
ــازه، تجز٢ ــ يراهنما - ليو تحل هي. س  يآموزش

  )ي(عال
ـــازه، تجز٣  نهايآزمونها و تمر - ليو تحل هي. س

  )ي(عال
  

  يبتن يها. سازه١٧٩٣
نائ نادر ف مد آهنگر،  ـ  يدريمحســـن ح ،يمح

عمران قلم داور،  يتهران: موسسه انتشارات سر
ــ  يمايس ــ وز ٢٢٤دانش ـ ) ـ زي(شوم يريص ـ

  نسخه.  ٢٢٠٠ريال  ـ چاپ هفتم  /  ٢٧٠٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٥٢٤٦-٧٤-٢جلد دوم: شابك: 

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٢٠-١(دوره)  
  موضوع(ها):

  )ي(عال نهايآزمونها و تمر - يبتن يها. سازه١
  يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يبتن يها. سازه٤
  

  يبتن يها. سازه١٧٩٤
نائ نادر ف مد آهنگر،  ـ  يدريمحســـن ح ،يمح

عمران قلم داور،  يتهران: موسسه انتشارات سر

ــ  يمايس ــ وز ٣١٢دانش ـ ) ـ زي(شوم يريص ـ
  نسخه.  ٢٠٠٠ريال  ـ چاپ دهم  /  ٤٦٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٥٢٤٦-٧٢-٨جلد اول: شابك: 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٢٠-١(دوره)  

  موضوع(ها):
  )ي(عال نهايآزمونها و تمر - يبتن يها. سازه١
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يبتن يها. سازه٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤
  

  يفوالد يها. سازه١٧٩٥
نائ نادر ف مد آهنگر،  ـــه يمح ـــس ، تهران: موس

سر شارات  س يانت دانش.  يمايعمران قلم داور، 
شوم يريص. وز ٤٤٢ ريال. چاپ  ٤٣٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ٢٢٠٠/  نوزدهم
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-١٥-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  يفوالد يها. سازه١
ـــازه٢  هانيها و تمرآزمون - يفوالد يها. س

  )ي(عال
  

  يفوالد يها. سازه١٧٩٦
ــن ح ،ينادر فنائ ــه يدريمحس ــس ، تهران: موس

ـــر ـــارات س ص.  ٤٥٨عمران قلم داور.  يانتش
ريال. چاپ بيســت و  ٤٩٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز

  نسخه. ٢٢٠٠ يكم /
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٤١-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  يفوالد يها. سازه١
ـــازه٢  هانيها و تمرآزمون - يفوالد يها. س

  )ي(عال
  

ــخ١٧٩٧ ــر يها. مجموعه پاس  يحيتش
ــر ــراس ــ يكنكور س ندس عمران  يمه

  ارشد) ي(كارشناس
سان ام ،ينادر فنائ سا شاريمحمد آهنگر،   ،يراف

ـــ هان نيحس  ؛يميابراه مايزهرا آهنگر، ن ،يفرا
ستو پر زاده،مانيسل ريام ،يويراستار: فرزان كاظم

حمد رضوان، اباغبان نايس ،يفرقان ديپاكروان، مج
سنيس ،يجوزدان سپ دح  يعل ،يصادق دهيامام، 

، تهران: موســـســـه رزادهيشـــ ماين پور،ياحمدعل
سر شارات  س يانت دانش.  يمايعمران قلم داور، 

ــوم يص. رحل ٥٨٨ ريال. چاپ  ٣٨٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٢٢٠٠نهم / 
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  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٠٢-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -. راه و ساختمان ١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٣
  

 ي. مجموعه سواالت كنكور سراسر١٧٩٨
  ارشد) يعمران (كارشناس يمهندس
سان ام ،يينادر فنا سا شاريمحمد آهنگر،   ،يراف

سعود مهد س ان،يم  ،يميابراه ماين ،يفراهان نيح
 ديمج ،يزهرا آهنگر؛ ويراســتار: محمد اصــفهان

س ،يفرقان  نيرام ،ياحمد جوزدان ان،يصباغ نيح
، تهران: موسسه انتشارات يمحمد شاكر ،ياكبر
س يسر ص.  ٣٨٨دانش.  يمايعمران قلم داور، 
چاپ دهم /  ٣٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ٢٢٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٠٤-١  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -. راه و ساختمان ١
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣

  كيدروليه يمهندس
  

  كيدرولي. ه١٧٩٩
ــان ام ــاس ــاريس ــ ،يرافش زهرا  ،يفراهان نيحس

سر شارات  سه انت س عمران  يآهنگر، تهران: مو
ـــ  يريص. وز ٣٦٦دانش.  يمــايقلم داور، س

 ٢٠٠٠ريال. چاپ چهاردهم /  ٣٢٠٠٠٠). زي(شوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٢٤٦-٦١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - كيدرولي. ه١
  )ي(عال رهيو غ نهايمسائل، تمر - كيدرولي. ه٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤
  

  كيدرولي. ه١٨٠٠
سان ام شاريسا س ،يراف ستار ؛يفراهان نيح : ويرا

 يزهرا آهنگر، تهران: موســســه انتشــارات ســر
 يريص. وز ٣٦٨دانش.  يمايعمران قلم داور، س

 ٢٠٠٠ريال. چاپ پانزدهم /  ٥٤٠٠٠٠). زي(شــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٢٤٦-٦١-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - كيدرولي. ه١
  )ي(عال رهيو غ نهايمسائل، تمر - كيدرولي. ه٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  رانيا - يليتكم التيتحص يها. آزمون دوره٤

  يمهندس يهاشاخه گريد
  

مان هواپ١٨٠١ و  ي: درس فنماي. ســاخت
آموزش متوسطه،  يرشته هوانورد يمهارت

  دوره دوم
م يراســـتــار: را پنــدار؛ و ــــا  حمــدرض  نيم

شهد، يگرمروديشيك . ص ٨٨ .آفتاب حيضر: م
/  اول چاپ. ريال ١٢٢٠٠٠). زيشـــوم( يريوز

  .نسخه ١٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٤٧٦-١٧٠-٣  :شابك

  موضوع(ها):
هايهواپ مان  - ما ما -طرح و ســــاخت  يراهن

  (متوسطه) يآموزش
  

  يكاربرد يخط ري. كنترل غ١٨٠٢
سلوتاژاك  مترجم: عبداهللا نگ؛يپيوا يل ن،يژاك ا
ص.  ٤٣٢دانش.  ازي، تهران: نيانيزهرا ك سا،يشم
 ١٠٠ريال. چاپ دوم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٢٤-١٨-٧  شابك:

  يسيزبان اصلي: انگل
  عنوان به التين:

Applied nonlinear control   
  موضوع(ها):

  يخط ريكنترل غ هينظر
  يحسابدار

  
سابدار١٨٠٣  نيتمر ٨٠): ١( ي. اصول ح

ــده و حل  ــده،  نيتمر ٦٠ش  ١٠٠حل نش
ــش نظر ــش  ١٧٠ ،يفيتال يپرس پرس

هارگز ــش يانهيچ ها / آزمون يها(پرس
  ) ...يفيتال يهاپرسش

بادضيف ميمر ،يجواد معصـــوم ـــفرايآ : ني، اس
).  زي(شـــوم يريص. وز ٣٦٤. بيشـــكوفه ســـ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ سوم /  ٢٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٩٦-٠٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. حسابدار١
  )ي(عال رهيو غ هانيمسائل، تمر - ي. حسابدار٢
  

سابدار١٨٠٤  نيتمر ٩٠): ٢( ي. اصول ح
ــده و حل  ــده،  نيتمر ٥٠ش  ٧٥حل نش

ــش نظر ــش  ١٤٠ ،يفيتال يپرس پرس
هارگز ــش يانهيچ ها / آزمون يها(پرس
  ) ...يفيتال يهاپرسش

بادضيف ميمر ،يجواد معصـــوم ـــفرايآ : ني، اس
).  زي(شـــوم يريص. وز ٣٦٤. بيشـــكوفه ســـ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٢٥٨٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٨٤٠٥-٧-١  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - ي. حسابدار١
  )ي(عال رهيو غ هانيمسائل، تمر - ي. حسابدار٢
  

 نيتمر ١٠٥: ١ انهيم ي. حســابدار١٨٠٥
 ٨٥حل نشــده  نيتمر ٥٠حل شــده و 

  ...يفيتال يپرسش نظر
بادضيف ميمر ،يجواد معصـــوم ـــفرايآ : ني، اس
).  زي(شـــوم يريص. وز ٤٧٦. بيشـــكوفه ســـ

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٩٩٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٦٠٩٦-٠٤-١  شابك:

  موضوع(ها):
ـــابدار١ ـــ يراهنما - هاييدارا ي. حس  يآموزش

  )ي(عال
ـــابدار٢  هانيها و تمرآزمون - هاييدارا ي. حس

  )ي(عال
و  هانيمســائل، تمر - هاييدارا ي. حســابدار٣
  )ي(عال رهيغ

  يفلز هيو مواد اول يفلزكار
  

شكار ي. تكنولوژ١٨٠٦ ضمام  يجو (به ان
شر س يهاانواع روش حيت و كنترل  يبازر

  )تيفيك
ص.  ١٨٠. ني، مشــهد: تمريمحمدرضــا صــابر

چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ٥٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٧٠٩-٢٣-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يجوشكار



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٨٩ 

  يسازساختمان و ساختمان
  

  . بانك سواالت آزمون نظارت١٨٠٧
سرياحمد جوزدان شارات  سه انت س  ي، تهران: مو

ـــوم يص. رحل ٣٠٤عمران قلم داور.  ).  زي(ش
  نسخه. ٢٢٠٠ريال. چاپ نوزدهم /  ٤٦٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٣٧-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يساز. ساختمان١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -. راه و ساختمان ٢
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٣
  

ــنعت دي. تول١٨٠٨ ــاختمان (قابل  يص س
فاده برا ــت ــ ياس ندس عمران و  نيمه

ــجو ــ انيدانش ته مهندس ــ عمران  يرش
  )يياجرا

ماع مهر،يبهراد اسيال ـــ مداس تدار ليمح ، ياق
 يريص. وز ١٤٤ارشدان.  يفيتال يتهران: آموزش

چاپ اول /  ١٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٨٨٠-٣٢-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  يصنعت يها. ساختمان١
  تيريمد -صنعت و تجارت  - يساز. ساختمان٢
  ينوآور -صنعت و تجارت  - يساز. ساختمان٣
  

  محاسبات يهادواژهي. كل١٨٠٩
ـــمس، ارســـالن  ،يميابراه ماين طاهرش هام  ال

ـــه  پور،يبهزاد ـــس ـــا، تهران: موس نه پارس فرزا
سر شارات  سه ماه يانت س  اريعمران قلم داور، مو
ــوم يريص. وز ٦٤علم و دانش.   ٨٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ١١٠٠ريال. چاپ هشتم / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٥٠٣-٣٢-٤  شابك:

  موضوع(ها):
ها آزمون -طرح و محاسبه  - يساز. ساختمان١

  )ي(عال هانيو تمر
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢

  يمصالح ساختمان
  

ساختمان١٨١٠ صالح   شگاهيو آزما ي. م
 نيو مهندسـ اني(قابل اسـتفاده دانشـجو

ته ــ معدن،  ،يعمران، آب، معمار يهارش

  و...) يبردارو نقشه يشناسنينفت، زم
مدقدرت ص.  ٣٩٢، تهران: شـــرح. ياهللا مح

ريال. چاپ چهارم /  ٣٠٠٠٠٠). زي(شــوم يريوز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٩٢٩-٤٠-٩  شابك:
  ):موضوع(ها

  ي. مصالح ساختمان١
  شيآزما - ي. مصالح ساختمان٢

  ساتيتاس
  

ــر١٨١١ قه يهاآزمون حي. تش ندطب  يب
  برق يشده طراح

ــر مانيا ــ ،يليآجيريس  ايورپ ،ينانيمز ديدمجيس
فرشــاد  باغان،يســاســانفر؛ ويراســتار: آلما منشــ

هار ند گار توس. يق هد: پرتون ص.  ٣٢٤، مشـــ
 ٥٠٠اول / ريال. چاپ  ٢٢٠٠٠٠). زي(شوم يريوز

  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٨٩٠٣-٠٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
مان١ طرح و  - يبرق زاتيتجه -ها . ســـاخت

  ساختمان
مان٢ طرح و  - يبرق زاتيتجه -ها . ســـاخت

  هانيها و تمرآزمون -ساختمان 
  

بان١٨١٢ آبگرمكن  يو عمل ينظر ي. م
ــ يواريد يگاز ــتاندارد آموزش  يبرابر اس

  ياو حرفه يسازمان فن
هاد فرامرز حاد.  الر،ي، تهران: آيفر ص.  ٢٨٨ات

شوم يريوز شم /  ٢٥٠٠٠٠). زي( ش ريال. چاپ 
  .٢نسخه. نوبت ويرايش: ٣٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨٤٥٨-٩٠-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  ها. آبگرمكن١
  ريو تعم ينگهدار -ها . آبگرمكن٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٠ 

  هنر
وابسته  يآموزش، پژوهش و موضوعها

  يهنر
  

عه تســت١٨١٣ هنر  خيتار يها. مجمو
  و جهان رانيا

ستمعل ص.  ٤٤٦، تهران: كارنامه كتاب. ياحمد ر
ــت ــوم يخش ريال. چاپ پنجم /  ٣٩٥٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨١٧٢-١٨-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون -. هنر ١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢

  يمعمار
  

نكته دروس كنكور . آموزش نكته به ١٨١٤
  كاردانش - ياو حرفه ي: فنيمعمار

ستار: مژده  گانه؛يذاكر، محمد  ديتدوين: مج ويرا
ص.  ٣٥٦. يعصر فاراب شهيپور، تهران: اندصالح

ريال. چاپ يازدهم /  ٤٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل
  نسخه. ٥٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٤٠-٤٠-٢  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. معمار١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢

  يكرتراشيپ ،يتجسم يهنرها
  

حان١٨١٥ ــواالت امت نه س بان ي. نمو  يم
ــم يهنرها تان  هيپا يتجس ــ دهم هنرس
شته ش - نمايس - كي(گراف يهار  - ينقا

  )يمعمار يكشنقشه - شينما
گروه طراحان انتشـــارات چهارخونه؛ ويراســـتار: 

 يص. رحل ٦٤پور، تهران: چهارخونه. صالحمژده 
  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم

  ٩٧٨-٦٠٠-٣٠٥-١١١-٩  شابك:
  موضوع(ها):

ها١  هانيها و تمرآزمون - يتجســـم ي. هنر
  (متوسطه)

ها٢ ما - يتجســـم ي. هنر ـــ يراهن  يآموزش
  (متوسطه)

  و چاپ كيگراف يهنرها
  

ور كنك. آموزش نكته به نكته دروس ١٨١٦
فه يفن كيگراف ) ١كاردانش:  - ياحر
) ٣هنر جهان،  خي) تار٢ ران،يهنر ا خيتار
ــم يهنرها يمبان ) ٥ ،ي) طراح٤ ،يتجس

  . ك،يخط در گراف
يه و تنظيم: عل تار: مژده  ؛يميند يته ـــ ويراس

ص.  ١٧٤. يعصر فاراب شهيپور، تهران: اندصالح
ريال. چاپ چهارم /  ٢٠٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل

  ه.نسخ ٥٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٤٠-٠٣-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كيگراف

  
سواالت طبقه١٨١٧ شده  يبند. مجموعه 

 كاردانش - ياو حرفه يفن كيكنكور گراف
...  

ــتار: مژده صــالح گانه؛يتدوين: محمد  ، پورويراس
 يص. رحل ٢٢٨. يعصـــر فاراب شـــهيتهران: اند

يال.  ٣٠٠٠٠٠). زي(شـــوم  ٣٠٠چاپ هفتم / ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٥٣٤٠-٤٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - كي. گراف١
  هاآزمون - رانيا - يها و مدارس عال. دانشگاه٢

  يو مواد عكاس ليفنون، وسا
  

  يعكاســ ي. نمونه ســواالت امتحان١٨١٨
 كيگراف يهادهم هنرستان رشته هي) پا١(
  ينقاش - نمايس -

گروه طراحان انتشـــارات چهارخونه؛ ويراســـتار: 
صالح  يص. رحل ٤٢پور، تهران: چهارخونه. مژده 

  نسخه. ٥٠٠ريال. چاپ دوم /  ٦٠٠٠٠). زي(شوم
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. عكاس١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - ي. عكاس٢

  يقيموس
  

  يقيموس تي. خالق١٨١٩
تاب.  ،نژاديجعفر وانيك مه ك نا كار  ٣١٢تهران: 

ريال. چاپ نهم /  ٥٤٥٠٠٠). زي(شوم ياضيص. ب
  .٣نسخه. نوبت ويرايش: ١٢٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٨١٧٢-١٩-٥  شابك:
  موضوع(ها):

ـــ١ ها - يقي. موس تاب ـــ يك ما - يدرس  يراهن
  (متوسطه) يآموزش

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - يقي. موس٢
  باز يو ورزش در فضا يباز

  
 تيدر ترب يرگيســنجش و اندازه. ١٨٢٠

ن مون ژهي: ويبد بان آز ل ط  يهاداو
  ارشد يو كنكور كارشناس ياستخدام
ــاريفتح نيمه ،يفرهاد فتح ــا. افش ، تهران: آرس

شوم يريص. وز ٢٧٦ ريال. چاپ  ٢٥٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠اول / 

  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٢٣-٥  شابك:
  موضوع(ها):

ــ - يبدن تي. ترب١  يآمار يهاروش - يابيارزش
  )ي(عال يآموزش يراهنما -
ــ - يبدن تي. ترب٢  يآمار يهاروش - يابيارزش
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون -
  

مد١٨٢١ قات و  يبرگزار تيري.  مســـاب
هايرو ــ يداد بان  ژهيو يورزش ل ط داو

 يو كنكور كارشناس ياستخدام يهاآزمون
  ارشد

ــاريفتح نيمه ،يفرهاد فتح ــا. افش ، تهران: آرس
شوم يريص. وز ٣٢٨ ريال. چاپ  ٢٠٠٠٠٠). زي(

  نسخه. ١٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٢٠-٤  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - تيريمد -. ورزش ١
 هانيها و تمرآزمون - تيريمد -. ورزش ٢

  )ي(عال
  تيريمد -خاص  يدادهاي. رو٣
  تيريمد - يورزش يا. مسابقات دوره٤



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩١ 

  اتيادب
  هيقافوزن، عروض، 

  
ه١٨٢٢ گا ن ف ي.  قا عروض و  : هيبه 

سنامه سان همراه با: نكات كل يادر  ،يديآ
ض س حيتو س يهامثال يو برر  ،يكتاب در

...  
 ٢٠٠. شي، همدان: روز اندكريپينادر يمرتضـــ
ريال. چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠). زي(شوم يريص. وز
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٣٨-٠٢١-٨  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - ي. عروض فارس١
  (متوسطه) نهايآزمونها و تمر - ي. عروض فارس٢
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - هي. قاف٣
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - هي. قاف٤

  انيو ب يمعان
  

 ازدهم،ي(دهم،  يادب يهاهي. آرا١٨٢٣
  دوازدهم)

 ؛يعبدالله دهيويراســـتار: حم ؛يحمزه نصـــرالله
، تهران: مهر و ماه نو. يتصـــويرگر: محمد هژبر

ــوم يبيص. ج ٢٨٨ ريال. چاپ  ١٢٠٠٠٠). زي(ش
  نسخه. ٥٠٠٠بيست و سوم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٠٤٨-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - انيو ب ي. معان١
 هــانيهــا و تمرآزمون - انيــو ب ي. معــان٢

  (متوسطه)
  پرسشها و پاسخها (متوسطه) - انيو ب ي. معان٣
  

ــور  يكاربرد يادب يهاهي. آرا١٨٢٤ مص
  جامع
، تهران: يبيمســ درضــايحم زاد،نيشــاه نيشــاه

س شوم يص. رحل ٢٠٤. اهيتخته   ٣٠٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٤٠٦-٣٥١-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - انيو ب يمعان
  

علوم و  يانهيچهارگز يهاپرسش. ١٨٢٥
  جامع يفنون ادب

صراله سل ،يحمزه ن ضا  ستاقيمانيمحمدر  ،يدالر
ويراســـتار: فرناز  ؛يدالرســـتاقيمانيســـل يمهد
 اصــغريدعليســ ،يمالواجرديزهرا صــادق ،ييوفا

ــــاين ،يموســـو قر وش ل ،يبــا ع حمــد  يم
سعود م ،يوسفيگرافيست: ساناز  ؛يمازندرانيداود

س زاده،يعل  سبز ـ يليكمان ــــ تهران: ختر هيان
ــ رحل ٢٠٦ ــ زي(شوم يص ـ ريال  ـ  ٢٩٠٠٠٠) ـ

  نسخه.  ٢٥٠٠چاپ دوم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٥٩٠-١جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
 يآموزشــ يراهنما - انيو ب يمعان - ي. فارســ١

  (متوسطه)
 اهنيها و تمرآزمون - انيو ب يمعان - ي. فارس٢

  (متوسطه)
  

 ازدهمي هي: پا٢ يادب. علوم و فنون ١٨٢٦
  يرشته انسان

ـــلطــان يعل ، تهران: مبتكران، يگردفرامرزيس
ــروانيپ ــوم يص. رحل ١٣٢. ش  ١٦٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٣٢٠٠ريال. چاپ چهارم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٠٧-٢٧١٢-٦  شابك:

  موضوع(ها):
 يآموزشــ يراهنما - انيو ب يمعان - ي. فارســ١

  (متوسطه)
 اهنيو تمر هاآزمون - انيو ب يمعان - ي. فارس٢

  (متوسطه)
  يفارس اتيادب نيو تمر يبررس

  
ــ١٨٢٧ فارس تاكيعموم ي.  با  بر  دي: 

  حقوق انيدانشجو
ص.  ٢٠٠. ســـندهي، تهران: نوينومراد نيحســـ

چاپ اول /  ٢٥٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٢٥٩-١٦٢-٣  شابك:
  موضوع(ها):

  )ي(عال يآموزش يراهنما - يفارس اتي. ادب١
  )ي(عال هانيها و تمرآزمون - يفارس اتي. ادب٢
  

ــ١٨٢٨ ــانينهم ت ي. فارس و نمونه  زهوش
 ياهشده آزمون يبندسواالت طبقه ،يدولت

ستعدادها يورود شان  يبه مدارس ا درخ
  يو نمونه دولت

مقدمه: محمدرضـــا  ؛ياهتمام: رضـــا قاســـمبه
ـــنگر كار دانش. يس  يريص. وز ٣٢٠، قم: ابت
چاپ اول /  ٢٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-١١١-٣٠٠-٠  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يفارس اتيادب
  

  هشتم ي. فارس١٨٢٩
ــاعده نماز ؛يقانيميكاظم ميمر ــتار: س  ،يويراس

).  زي(شـــوم يبيص. ج ٢٢٨تهران: مهر و ماه نو. 
  نسخه. ٢٥٠٠ريال. چاپ سوم /  ١٢٠٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٩١-٣  شابك:
  موضوع(ها):

ـــ اتي. ادب١  هانيها و تمرآزمون - يفارس
  (متوسطه)

  (متوسطه) يآموزش يراهنما - يفارس اتي. ادب٢
  

 -: (نظم و نثريفارس اتيادب اتي. كل١٨٣٠
ئل ادب اتيكل ـــا بان  ژهي): ويمس داوطل

  ياستخدام يهاآزمون
ـــا. يرحمان ديوح  يريص. وز ١٥٨، تهران: آرس

چاپ اول /  ١٤٠٠٠٠ ).زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٢٢-٦١١٠-٠٣-٧  شابك:

  موضوع(ها):
  )ي(عال يآموزش يراهنما - يفارس اتيادب
  

ــدهيبند. مجموعه طبقه١٨٣١ علوم و  ش
  دوازدهم هيپا يكنكور انسان ٣ يفنون ادب

. آموزش يتهران: شركت انتشارات كانون فرهنگ
ــوم يص. رحل ٢٤٢ چاپ ريال.  ٢٨٠٠٠٠). زي(ش

  نسخه. ٥٠٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٠-١٢٧٩-٣  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اتي. ادب١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اتي. ادب٢

  يادب يها و جنگهامجموعه
  



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٢ 

س١٨٣٢ شگاهها  ي: برايعموم ي. فار دان
سات آموزش عال س و  دنظريبا تجد يو مو

  اضافات و اصالحات
مام: به قان ،يصـــريق ميابراهاهت مد ده ، يمح

ـــوم يريص. وز ٣٤٤. يتهران: جــام ).  زي(ش
هارم /  ٢٢٠٠٠٠ هل و چ چاپ چ يال.   ١٠٠٠ر

  .٥نسخه. نوبت ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٥٦٢٠-٩٧-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  هادهيبرگز - يفارس اتيادب

  ١٣٢٠ - يداستان فارس
  

  سندباد ي. سفرها١٨٣٣
له  يمحمدعل تار: غزا ـــ پانلو؛ ويراس ـــ  ؛يعقوبيس

ــويرگر: عط ، تهران: كتاب خروس. يزركم هيتص
ريال. چاپ  ١٨٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٨

  نسخه. ٢٥٠٠اول / 
  ٩٧٨-٦٠٠-٩٧٢١٩-٥-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  ١٤قرن  - يفارس يهاداستان

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٣ 

و  خيتار
  ايجغراف

  خيتار يآموزش يراهنما
  

 خيتار يانهيچهارگز يها. پرســش١٨٣٤
  جامع

كار؛  نژاد،يغالم نيمب ،يوريعارف گل ناز گنج ال
از گرافيســت: ســان ا؛ينييدارا دريحيويراســتار: عل

ــفي ــعود عل ،يوس ــ زاده،يمس  تركمان، فرناز هيانس
ص ـ  ١١٢سبز ــــ  يليــــ تهران: خ يابوالحسن

ـ زي(شوم يرحل ـ چاپ دوم  /  ٢٤٠٠٠٠)  ريال  
  نسخه.  ٢٥٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٥٦٩-٧جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - خي. تار١
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - خي. تار٢
  

 يكنكور سراسر ژهيجامع و خي. تار١٨٣٥
  يرشته علوم انسان

ــفمهران زاده ،يمهرداد رونق  ،يعيزنگنه، بهرام ش
 ،ياكبر يصغر پور،يصمد ديسع ،يصادق يعل

ضوان نعمت ،يريمحمد ام سودابه  ؛ير ستار:  ويرا
ـــه ميمر ،ياحمد  نيمه ان،ياحمد اليبهروان، س

ص.  ٣٤٢بحر علم.  ديــ، تهران: مروارزادهيول
چاپ اول /  ٤٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يريوز يال.  ر

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٦٢٢-٩٩٥٧٧-٦-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - خي. تار١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - خي. تار٢

  هااحتنامهيس ،يعموم يايجغراف
  

  جامع  اي. جغراف١٨٣٦
ويراســتار: فاطمه  زاده؛ونيالهه هما ،يزهرا نعمت

سان صفا؛ينيمعصومه حس ،يانصار از گرافيست: 
ـ تهران:  يتركمان، فرناز ابوالحسن هيانس ،يوسفي

شوم يص ـــــ رحل ٢٢٨سبز ـــــ  يليخ ) ـ زي(
  نسخه.  ١٠٠٠ريال  ـ چاپ ششم  /  ٣٢٠٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٤١٢-٥٣٤-٥شابك: 

  موضوع(ها):
  (متوسطه) يآموزش يراهنما - اي. جغراف١
  (متوسطه) هانيها و تمرآزمون - اي. جغراف٢

  ٦٥١تا  رانيو حمله مغول به ا زيچنگ
  

مت ا١٨٣٧ خاني. مغوالن و حكو در  يل
  رانيا

سالمنيريش شني(ا ستار: پرو ؛ياني) بندو  نيويرا
مت. ، آذريتركمن  يريص. وز ٤٠٠تهران: ســـ

 ٢٠٠ريال. چاپ دوازدهم /  ٢٣٠٠٠٠). زي(شـــوم
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٠٢-٠٢٧٠-٥  شابك:

  موضوع(ها):
  خيتار -. مغوالن ١
 - ٦١٦ لخانان،يمغوالن و ا - خيتار - راني. ا٢

  ق.٧٥٦
  

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٤ 

شي  سي و آموز  –كمك در
 كودك و نوجوان

 
و  فلسفه  

  روانشناسي
  يذهن يهوش، عقل و قوا

  
ستعداد تحل١٨٣٨ الگو در ٩ يلي. آموزش ا

  پيت ٩
بهنام بناپور، تهران: مهر و ماه نو.  ،يآورنام ماين

شت ٣٢٢ شوم يص. خ ريال. چاپ  ٣٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ١٠٠٠چهارم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٢٤٠-١  شابك:
  موضوع(ها):

    )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يتفكر انتقاد
   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٥ 

  نيد
  اسالم

  
  ٥. نرگس ١٨٣٩

 - يمجتمع فرهنگ نيگردآورنــده:  گروه مولف
ــ ــش؛ زيرنظر: م يآموزش ــماع ترايكوش  ـ يلياس

شش پانيورام  يص ـــــ رحل ٤٤ـــــ  ندهي: كو
ــ زي(شوم ــ چاپ اول  /  ٤٠٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ

  نسخه. 
  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٩٢-١جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
 هــانيهــا و تمرآزمون - ينيد مــاتي. تعل١

  )يي(ابتدا
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ينيد ماتيل. تع٢
  

   ٦. نرگس ١٨٤٠
 - يمجتمع فرهنگ نيگردآورنــده:  گروه مولف

ــ ــش؛ زيرنظر: م يآموزش ــماع ترايكوش  ـ يلياس
شش پانيورام  يص ـــــ رحل ٤٨ـــــ  ندهي: كو

ــ زي(شوم ــ چاپ اول  /  ٤٦٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ
  نسخه. 

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٩٩-٠جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

 هــانيهــا و تمرآزمون - ينيد مــاتي. تعل١
  )يي(ابتدا

    )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ينيد ماتي. تعل٢
   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٦ 

علوم 
  ياجتماع

  يعلوم اجتماع
  

   ٥. ذرت ١٨٤١
؛ كوشش يآموزش - يگردآورنده:  مجتمع فرهنگ

 ندهي: كوشش پانيـ ورام يلياسماع ترايزيرنظر: م
ـ رحل ١٠٦ـ  ـ زي(شوم يص  ريال  ـ  ٨٢٥٠٠٠) 

  نسخه.  ٥٠٠چاپ دوم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٦٨-٦جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
 هــانيهــا و تمرآزمون - ي. علوم اجتمــاع١

  )يي(ابتدا
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ي. علوم اجتماع٢
  

   ٦. ذرت ١٨٤٢
؛ كوشش يآموزش - يگردآورنده:  مجتمع فرهنگ

 ندهي: كوشش پانيـ ورام يلياسماع ترايزيرنظر: م
ـ رحل ٨٠ـ  ـ زي(شوم يص  ريال  ـ  ٦٢٠٠٠٠) 

  نسخه.  ٥٠٠چاپ دوم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٦٩-٣جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
 هــانيهــا و تمرآزمون - ي. علوم اجتمــاع١

  )يي(ابتدا
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ي. علوم اجتماع٢

  ييآموزش ابتدا
  

  . آموزش علوم١٨٤٣
نه.  ،يي، كرج: برزويينه برزوپروا ص.  ١٤٠پروا

ريال. چاپ اول /  ٣١٠٠٠٠). زي(شـــوم ياضـــيب
  نسخه. ١٠٠٠

  ٩٧٨-٦٠٠-٠٤-٩٧٢١-٧  شابك:
  موضوع(ها):

  )يدبستانشي(پ يآموزش يراهنما -. علوم ١
ـــ يراهنمــا -. علوم ٢  -) يي(ابتــدا يآموزش

  فوق برنامه يهاتيفعال

  
شاني. ت١٨٤٤ شم:  زهو ست  ١٠٠٠ش ت

ــ ــتعداد تحص ــشيلياس  يها: مرجع پرس
  يركالميغ

 ،نژاددونيويراســتار: راحله فر ؛يباقر يمصــطف
ـــاعده نماز ، تهران: مهر و ماه يملك يكبر ،يس

يال.  ٣٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يص. رحل ٢٩٦نو.  ر
  نسخه. ٢٠٠٠چاپ نوزدهم / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-١٨٧-٩  شابك:
  موضوع(ها):

  يآموزش ينماراه - يي. آموزش ابتدا١
  هانيها و تمرآزمون - يي. آموزش ابتدا٢
  

ــاني. ت١٨٤٥ ــت  ١٥٠٠نهم:  زهوش تس
ــ ــتعداد تحص ــشيلياس  يها: مرجع پرس

  يركالميغ
 ،نژاددونيويراســتار: راحله فر ؛يباقر يمصــطف

ــاداتهيمهد ــر الس ــل ،يعتيش ــحر س ، زادهمانيس
). زي(شـــوم يص. رحل ٣٦٨تهران: مهر و ماه نو. 

  نسخه. ٢٥٠٠چاپ ششم / ريال.  ٤٥٠٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-١٦١-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  يآموزش يراهنما - يي. آموزش ابتدا١
  هانيها و تمرآزمون - يي. آموزش ابتدا٢
  

  چهارم دبستان يي. دروس طال١٨٤٦
س ساداتهيرق ضايحم ،يشهرو يمهد ،ينيح  در

فرنــان ب بــايآور،  ل ان،يــحيذ ــــار،  يع افش
 اس،يفرشــاد پورال ،يســادات بهشــتمعصــومه

ــومه نظر  يريص. وز ٤٨٨، تهران: كاگو. يمعص
 ١٠٠٠٠ريال. چاپ هفتم /  ٢٩٠٠٠٠). زي(شـــوم

  .٥نسخه. نوبت ويرايش:
  ٩٧٨-٩٦٤-٣٤٠-٢٩٥-٢  شابك:

  موضوع(ها):
  هانيها و تمرآزمون - يي. آموزش ابتدا١
  هاها و پاسخپرسش - يي. آموزش ابتدا٢
  

  ٥. فلفل ١٨٤٧
ـــ  ندهي: كوشش پانيورام ـــ رحل ١٠٤ـ  يص ـ

ــ زي(شوم ــ چاپ اول  /  ٧٢٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ
  نسخه. 

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٩٥-٢جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  هانيها و تمرآزمون - يي. آموزش ابتدا١
ـــ يهـاكتـاب - يي. آموزش ابتـدا٢  - يدرس

  يآموزش يراهنما
  

ــشــم: ١٨٤٨ . هوش كمپلكس پنجم و ش
عداد، ت ـــ قهوش، اس جع : تيخال مر

  يحيو تشر يانهيچندگز يهاپرسش
 ،نژاددونيويراســتار: راحله فر ؛يباقر يمصــطف

ص.  ٤٦٠، تهران: مهر و مــاه نو. يملك يكبر
چاپ اول /  ٤٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ٢٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٧٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ييآزماهوش - رانيا - يي. شاگردان ابتدا١
  هوش يها. آزمون٢
  هانيها و تمرآزمون -هوش  يها. آزمون٣
  

ــشــم: ١٨٤٩ . هوش كمپلكس پنجم و ش
عداد، ت ـــ قهوش، اس جع تيخال مر  :

  يحيو تشر يانهيچندگز يهاپرسش
 ،نژاددونيويراســتار: راحله فر ؛يباقر يمصــطف

ص.  ٤٦٠، تهران: مهر و مــاه نو. يملك يكبر
چاپ دوم /  ٤٩٠٠٠٠). زي(شـــوم يرحل يال.  ر

  نسخه. ٥٠٠٠
  ٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٣٧٢-٩  شابك:

  موضوع(ها):
  ييآزماهوش - رانيا - يي. شاگردان ابتدا١
  هوش يها. آزمون٢
  هانيها و تمرآزمون -هوش  يها. آزمون٣

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٧ 

  زبان
  يرانيا يزبانها

  
 اي: درس خوبه ١ سموني. آسمون ر١٨٥٠

ــتان  ــه!: دانس ــه؟، البته درس تو قص قص
  دوم دبستان يهيپا يژهيو يفارس
هران: ، تيقيحق مهيتصويرگر: فه ؛يآبادفتح جواد

شت ٨٤سالم كتاب.  شوم يص. خ  ١٢٠٠٠٠). زي(
  نسخه. ٢٠٠٠ريال. چاپ اول / 

  ٩٧٨-٦٠٠-٨٦٧٦-٩٨-٠  شابك:
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ي. فارس١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - ي. فارس٢
  هانيها و تمرآزمون - يي. آموزش ابتدا٣
  

  ٤ حوني. ر١٨٥١
 - يمجتمع فرهنگ نيگردآورنــده:  گروه مولف

: نيـ ورام ييكوشش؛ زيرنظر: الهام رضا يآموزش
ـــ  ندهيكوشش پا ـــ رحل ٥٦ـ ) ـ زي(شوم يص ـ
  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ دوم  /  ٤٥٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٥٢-٥جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  )ييپرسشها و پاسخها (ابتدا - ي. فارس١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - يفارس. ٢
  

  ٥ حوني. ر١٨٥٢
 - يمجتمع فرهنگ نيگردآورنــده:  گروه مولف

ـ  ينيكوشـــش؛ زيرنظر: نجمه حســـ يآموزشـــ
شش پانيورام  يص ـــــ رحل ٧٤ـــــ  ندهي: كو

ــ زي(شوم ــ چاپ دوم  /  ٥٢٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ
  نسخه. 

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٥٤-٩جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  )ييپرسشها و پاسخها (ابتدا - ي. فارس١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ي. فارس٢
  

  ٦ حوني. ر١٨٥٣

 - يمجتمع فرهنگ نيگردآورنــده:  گروه مولف
ـ  ينيكوشـــش؛ زيرنظر: نجمه حســـ يآموزشـــ

شش پانيورام  يص ـــــ رحل ٨٢ـــــ  ندهي: كو
ــ زي(شوم ــ چاپ دوم  /  ٦٨٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ

  نسخه. 
  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٥٦-٣جلد دوم: شابك: 

  موضوع(ها):
  )ييپرسشها و پاسخها (ابتدا - ي. فارس١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - ي. فارس٢

زبان  يشناسو واج ينوشتار ينظامها
  يفارس

  
  . دفتر امال اول دبستان١٨٥٤

 يص. رحل ٨٦، تهران: زمامدار. يفاطمه خوارزم
چاپ اول /  ١٢٠٠٠٠). زي(شـــوم يال.   ١٠٠٠ر
  نسخه.
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٨٨٥-٧٩-٦  شابك:

  موضوع(ها):
ـــ١ فارس ـــم - ي.  ما -الخط و امال رس  يراهن

  )يي(ابتدا يآموزش
ـــ٢ فارس تاب - ي.  ـــ يهاك ما - يدرس  يراهن

  )يي(ابتدا يآموزش
  

ــتان:  يكتهي. د١٨٥٥ ــوم دبس ــب س ش
 ميبخوان يها: بر اساس كتاباياول يراهنما

  ميسيو بنو
ــرف كر  يريوزص.  ٥٦. ياني، تهران: قديمياش

شوم شم /  ٩٠٠٠٠). زي( ش ست و  ريال. چاپ بي
  نسخه. ٦٦٠٠

  ٩٧٨-٩٦٤-٥٣٦-٧٣٨-٩  شابك:
  موضوع(ها):

ـــ١ فارس ـــم - ي.  ما -الخط و امال رس  يراهن
  )يي(ابتدا يآموزش

ـــ٢ ـــم - ي. فارس ها و آزمون -الخط و امال رس
  )يي(ابتدا هانيتمر
  

  : كتاب خواندن٣ يادب آموزي. فارس١٨٥٦
ـــتار: زهره قا ؛يمحمد يمحمدهاد  ؛ينييويراس

ــويرگر: عل ــر عامه يتص ــركت نش كن، تهران: ش
تايچ ـــ گال يريص. وز ٢١٢. س  ٩٨٠٠٠). نگوري(

  نسخه. ٣٠٠٠ريال. چاپ دوم / 
  ٩٧٨-٩٦٤-٧٩٤٠-٢٣-٨  شابك:

  موضوع(ها):

  )ييقرائت (ابتدا يها. كتاب١
  يكتاب و مواد خواندن -. كودكان ٢

   



 شماره اول/ خانه كتاب  ١٣٩٧دي هاي منتشر شده / فهرست كتاب

  ١٩٨ 

و  يعيعلوم طب
  اتياضير

پژوهش و مباحث وابسته علوم آموزش، 
  يعيطب

  
  زهوشانينكته علوم ششم ت ١٠٠. ١٨٥٧

 داحمديويراســتار: ســ ؛يرينامام ســاداتهيمرضــ
ساداتهيمهد ،يعلآل زه تصويرگر: فائ ؛يعتيشر ال

ــ  يزجيديشكور ــ تهران: مهر و ماه نو ـ  ٢٠٨ـ
ـ ج ـ زي(شوم يبيص  ـ چاپ  ١٢٠٠٠٠)  ريال  

  نسخه.  ٢٠٠٠چهارم  / 
  .٩٧٨-٦٠٠-٣١٧-٠٥٥-١اول: شابك: جلد 

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون -. علوم ١
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما -. علوم ٢
  

   ٦. فلفل ١٨٥٨
ـــ  ندهي: كوشش پانيورام ـــ رحل ١٣٨ـ  يص ـ

ــ زي(شوم ــ چاپ اول  /  ٩٢٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ
  نسخه. 

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٩٨-٣جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما -. علوم ١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون -. علوم ٢

  اتياضير
  

  ٢. تربچه ١٨٥٩
؛ كوشش يآموزش - يگردآورنده:  مجتمع فرهنگ

ــ ورام ،يديزيرنظر: افسانه رش  :نيزهرا اسدزاده ـ
) ـ زي(شوم يص ـــ رحل ١٢٠ـــ  ندهيكوشش پا
  نسخه.  ٥٠٠ ريال  ـ چاپ دوم  / ٨٦٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٧١-٦جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢

  )يي(ابتدا رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضي. ر٣
  

  ٣. تربچه ١٨٦٠
؛ كوشش يآموزش - يگردآورنده:  مجتمع فرهنگ

: نيـ ورام وريفاطمه د ،يكانيزيرنظر: مهرنوش گا
) ـ زي(شوم يص ـــ رحل ١٠٤ـــ  ندهيكوشش پا
  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ دوم  /  ٨٤٠٠٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٧٢-٣شابك: 

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  )يي(ابتدا رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضي. ر٣
  

  ٤. تربچه ١٨٦١
؛ كوشش يآموزش - يگردآورنده:  مجتمع فرهنگ

: نيـــ ورام مانهيفاطمه فر ،ييزيرنظر: الهام رضا
ـــ  ندهيكوشش پا ـــ رحل ٥٨ـ ) ـ زي(شوم يص ـ
  نسخه.  ٥٠٠ريال  ـ چاپ دوم  /  ٥٤٠٠٠٠

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٧٥-٤جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  )يي(ابتدا رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضي. ر٣
  

  ٥. تربچه ١٨٦٢
 - يمجتمع فرهنگ نيگردآورنــده:  گروه مولف

ــ ــانه  يآموزش ــش؛ زيرنظر: افس ــفيكوش ـ  يوس
شش پانيورام  يص ـــــ رحل ٧٢ـــــ  ندهي: كو

ــ زي(شوم ــ چاپ اول  /  ٦٢٠٠٠٠) ـ  ٥٠٠ريال  ـ
  نسخه. 

  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٨٤-٦جلد دوم: شابك: 
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  )يي(ابتدا رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضي. ر٣
  

  ٦. تربچه ١٨٦٣
 - يع فرهنگمجتم نيگردآورنــده:  گروه مولف

ــ ــانه  يآموزش ــش؛ زيرنظر: افس ــفيكوش ـ  يوس
شش پانيورام  يص ـــــ رحل ٨٠ـــــ  ندهي: كو

ريال (هرجلد) ـ چاپ اول  /  ٦٦٠٠٠٠) ـ زي(شوم

  نسخه.  ٥٠٠
  .٩٧٨-٦٠٠-٧٨٧٠-٨٥-٣شابك:  -

  موضوع(ها):
  )يي(ابتدا يآموزش يراهنما - اتياضي. ر١
  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - اتياضي. ر٢
  )يي(ابتدا رهيو غ هانيمسائل، تمر - اتياضير .٣
  

  ياضي. هوش برتر ر١٨٦٤
ـــماع ميمر ان،يريالهه قد  يعل ،يريابوالخيلياس

ــر ــحيفيش ــويرگر: عل ؛يص ــغريتص ، يحقان اص
).  زي(شـــوم يريص. وز ١١٨مشـــهد: مناجات. 

  نسخه. ٣٠٠ريال. چاپ اول /  ٢٠٠٠٠٠
  موضوع(ها):

  )يي(ابتدا هانيها و تمرآزمون - اتياضير
  
  


