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 كتاب هاي چاپ اول 97 

کد
نویسنده/ مترجم کتاب   نام کتاب 

قیمت 
موضوع)ریال(

تعداد 
سفارش

محمد1دهقانی11 ادبیات120.000ابوریحان بیرونی )تاریخ و ادبیات ایران، 1(1

استیون1آدلی1گرگس/1جعفر1میرزایی،1فرزانه1غالمی21 ادبیات140.000از ریورساید تا دیوانگی1

احمد1زیدآبادی31 ـ دولت1 حقوق1و1علوم140.0001الزامات سیاست در عصر ملت 
سیاسی

  ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و سکوالریسم )انقالب مشروطة 1285(41
ونسا1مارتین/1محمدابراهیم1فتاحی تاریخ1580.000

 بازآفرینی بازار )تاریخ طبیعی بازارها(51
جان1مک1میالن/1زهرا1کریمی،1ساعده1عزیزی1ثالث،1جواد1اقدس1طینت اقتصاد1و1460.0001

مدیریت

احمد1زیدآبادی61 تاریخ240.000بهار زندگی در زمستان تهران1

سرژی1بِلِبل/1نگار1یونس1زاده71 ادبیات120.000پس از باران )نمایشنامة 43(1

آرمان1زارعی81 حقوق1و1علوم340.0001پست سکوالریسم )دین، دولت و حوزة عمومی در غرب(1
سیاسی

مهدی1سیدی91 ادبیات460.000پنج گفتار )در زمان و زندگانی فردوسی(1

 تاریخ اندیشة سیاسی غرب )جلد 2، از روشنگری تا افول لیبرالیسم(101
جان1مکللند/1جهانگیر1معینی1علمداری دین1و1فلسفه1560.000

ویلیام1باینم/1ماندانا1فرهادیان111 تاریخ400.000تاریخ مختصر علم1

 »ترور« علیه تروریسم )آزادی یا مرگ در انقالب فرانسه(121
سوفی1وانیچ/1فؤاد1حبیبی حقوق1و1علوم1280.0001

سیاسی

 تهرانـ  56 )سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده(131
محسن1گودرزی،1آرش1نصراصفهانی علوم1اجتماعی1280.000

 توسعة درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها141
رابرت1استیمسون1و1دیگران/1محمدحسین1شریف1زادگان،1بهزاد1ملک1پور1اصل اقتصاد1و1400.0001

مدیریت
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب   نام کتاب 

قیمت 
موضوع)ریال(

تعداد 
سفارش

 توصیف فلسفی علم )خوانشی ویتگنشتاینی از ساختار انقالب های علمی(151
غالمحسین1مقدم1حیدری دین1و1فلسفه1280.000

کلود1ریویر/1علیرضا1خدامی161 ـ انسان شناسی ادیان1 علوم1اجتماعی460.000جامعه 

 جامعه شناسی مردم مدار در کارزار عمل171
مایکل1بوراووی1و1دیگران/1بهرنگ1صدیقی،1روح1اهلل1گلمرادی علوم1اجتماعی1350.000

 جنگ ها و بدن ها )نشانة تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن، 1965-1945(181
نغمه1ثمینی هنر1240.000

مارک1ریدلی/1محمود1رافع191 دین1و1فلسفه170.000چگونه داروین بخوانیم1

ری1مانک/1همایون1کاکاسلطانی201 دین1و1فلسفه150.000چگونه ویتگنشتاین بخوانیم1

محمد1محمدی1)گرگانی(211 تاریخ380.000خاطرات و تأمالت در زندان شاه1

ـ آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی221  خود
دیوید1شرمن/1محمدمهدی1اردبیلی،1پیام1ذوقی دین1و1فلسفه1150.000

 خیلی کم... تقریباً هیچ )مرگ، فلسفه، ادبیات(231
سایمون1کریچلی/1لیال1کوچک1منش دین1و1فلسفه1380.000

النا1پونیاتوسکا/1طلوع1ریاضی241 ادبیات140.000دیه گوی عزیز، کیال تو را در آغوش می کشد1

کرامت1ُمَولّلی251 روان1شناسی500.000ذهن و زمان1

 ردیف دورة عالی علی اکبر شهنازی )نت نویسی آموزشی و تحلیلی(261
داریوش1طالیی هنر1580.000

کیم1مونسو/1پژمان1طهرانیان،1نوشین1جعفری271 ادبیات180.000زخم )و نوزده داستان دیگر(1

پل1ریکور/1مهشید1نونهالی281 دین1و1فلسفه480.000زمان و حکایت )کتاب اول: پیرنگ و حکایت تاریخی(1

 زمان و حکایت )کتاب دوم: پیکربندی زمان در حکایت داستانی(291
پل1ریکور/1مهشید1نونهالی دین1و1فلسفه1400.000

پل1ریکور/1مهشید1نونهالی301 دین1و1فلسفه560.000زمان و حکایت )کتاب سوم: زمان نقل شده(1

اکبر1قراخانی1بهار311 علوم1اجتماعی460.000سیستم و تفکر سیستمی )نظریه و عمل بنیادی(1

فریده1فرجام321 نمایشنامه180.000سیندخت )نمایشنامة 44(1

رزماری1کرامپتون/1هوشنگ1نایبی331 علوم1اجتماعی260.000طبقه و قشربندی اجتماعی1

پیروز1سیار341 دین1و1فلسفه1.800.000عهد عتیق )جلد دوم، کتاب های تاریخ براساس کتاب مقدس اورشلیم(1
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب   نام کتاب 

قیمت 
موضوع)ریال(

تعداد 
سفارش

آلن1بدیو/1فؤاد1حبیبی،1کمال1خالق1پناه351 دین1و1فلسفه140.000فلسفه برای مبارزان1

 قانون، آزادی و اخالق )درآمدی به فلسفة حقوق کیفری و عمومی(361
هربرت1هارت/1محمد1راسخ دین1و1فلسفه1180.000

غاده1ًْالسّمان/1احسان1موسوی1خلخالی371 ادبیات460.000کابوس های بیروت1

داریوش1طالیی381 هنر860.000کتاب آواز )رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبداهلل دوامی(1

کتاب شمس تبریز )جلد 1: اندیشه ها. طرحی از منظومة حکمی و هنری 391
مهدی1ساالری1نسب شمس تبریز(1

ادبیات680.000

کتاب شمس تبریز )جلد 2: شعرها. شعرهای منثور، شعرواره ها و گزین گویه های 401
مهدی1ساالری1نسب مقاالت شمس(1

ادبیات580.000

 کودکی را می زنند )گزیده ای از مقاالت بالینی روان کاوی فروید(411
زیگموند1فروید/1مهدی1حبیب1زاده روان1شناسی1180.000

 مجموعه آثار ارشمیدس )مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی(421
بهنام1شیخ1باقری علوم1400.000

سال1لویت/1امین1مدی431 ادبیات140.000محاکمة اندرسون ویل1

رحمان1شریف1زاده441 ـ شبکه(1 دین1و1فلسفه350.000مذاکره با اشیا )برونو التور و نظریة کنشگر

زیگموند1فروید/1صالح1نجفی451 روان1شناسی170.000موسی و یکتاپرستی1

جورج1الیوت/1رضا1رضایی461 ادبیات1.700.000میدل مارچ )داستان یک شهر(1

محمد1دهقانی471 ادبیات380.000ناصرخسرو )تاریخ و ادبیات ایران، 7(1

محمد1سمیعی481 تاریخ860.000نبرد قدرت در ایران )چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟(1

کنت1والتس/1عباس1زمانیان491 حقوق1و1علوم500.0001نظریة سیاست بین الملل1
سیاسی

 نفت و هژمونیسم امریکا )انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر(501
محسن1مسرت اقتصاد1و1460.0001

مدیریت

نال1الرسن/1مزدک1بلوری511 ادبیات240.000نقاب      1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده521 دین1و1فلسفه280.000نقد چیست؟ و پرورش خود1

مارگارت1لدویت/1منیژه1نجم1عراقی531 علوم1اجتماعی400.000نگرشی انتقادی به توسعة جماعت محور1
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هفس ف و نید

 كتاب هاي موجود 

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

دین و فلسفه
داود1فیرحی11 500.000آستانه ی تجدد )در »شرح تنبیه االمهًْ و تنزیه الملهًْ«(1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده21 180.000اراده به دانستن1

مارتین1ریس/1محمدابراهیم1محجوب31 180.000از اینجا تا بی نهایت )دورنمایی از آیندة علم(1

الرنس1کهون/1عبدالکریم1رشیدیان41 980.000از مدرنیسم تا پست مدرنیسم )ویراست 2(1

آمارتیا1ِسن/1احمد1عزیزی51 400.000اندیشة عدالت1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده61 320.000ایران: روح یک جهان بی روح1

480.000بازی در نقش خدا؟ )جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بشر(1تد1پیترز/1عبدالرضا1ساالربهزادی71

توماس1هابز/1حسین1بشیریه81 480.000بهیموت )یا پارلمان طوالنی(1

 بهیموت لویاتان را آموزش می دهد )تربیت سیاسی در اندیشه ی هابز(91
جفری1وگان/1حسین1بشیریه 1160.000

 پیوندهای پنهان )تلفیق گستره های زیستی، شناختی و اجتماعی حیات در علم پایداری(101
فریتیوف1کاپرا/1محمد1حریری1اکبری 1180.000

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده111 380.000تئاتر فلسفه1

 تاریخ اندیشة سیاسی غرب )جلد 1، از یونان باستان تا عصر روشنگری(121
جان1مکللند/1جهانگیر1معینی1علمداری 1560.000

 تاریخ اندیشة سیاسی غرب )جلد 2، از روشنگری تا افول لیبرالیسم(131
جان1مکللند/1جهانگیر1معینی1علمداری 1500.000

 تاریخ فقه اسالمی )در سده های نخستین: از آغاز اسالم تا شکل گیری مکتب اصحاب 141
حامد1خانی1)فرهنگ1مهروش( حدیث متأخر(1

420.000

جورج1کلوسکو/1خشایار1دیهیمی151 400.000تاریخ فلسفة سیاسی )جلد 1؛ دوران کالسیک(1
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هفس ف و نید

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

جورج1کلوسکو/1خشایار1دیهیمی161 280.000تاریخ فلسفة سیاسی )جلد2؛ قرون وسطا(1

جورج1کلوسکو/1خشایار1دیهیمی171 480.000تاریخ فلسفة سیاسی )جلد3؛ از ماکیاولی تا منتسکیو(1

ژیل1دلوز/1عادل1مشایخی181 220.000تجربه گرایی و سوبژکتیویته1

سورن1کیرکگور/1عبدالکریم1رشیدیان191 160.000ترس و لرز1

 توصیف فلسفی علم )خوانشی ویتگنشتاینی از ساختار انقالب های علمی(201
غالمحسین1مقدم1حیدری 1280.000

میشل1فوکو/1رضا1نجف1زاده211 560.000تولد زیست سیاست1

غالمحسین1مقدم1حیدری221 150.000جامعه شناسی اثبات ریاضی1

محسن1آرمین231 300.000جریان های تفسیری معاصر و مسئلة آزادی1

نعمت1اهلل1صالحی1نجف1آبادی241 360.000جهاد در اسالم1

مارک1ریدلی/1محمود1رافع251 170.000چگونه داروین بخوانیم1

جاش1کوهن/1صالح1نجفی261 180.000چگونه فروید بخوانیم1

جان1دی.1کاپوتو/1صالح1نجفی271 140.000چگونه کیرکگور بخوانیم1

کیت1انسل1پیرسون/1لیال1کوچک1منش281 160.000چگونه نیچه بخوانیم1

ری1مانک/1همایون1کاکاسلطانی291 150.000چگونه ویتگنشتاین بخوانیم1

نصرحامد1ابوزید/1سیدمحمد1راستگو301 440.000چنین گفت ابن عربی1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده311 160.000خاستگاه هرمنوتیک خود1

 خاصیت آینگی )نقد حال، گزارة آرا، و گزیدة آثار فارسی عین القضات همدانی(321
نجیب1مایل1هروی 1460.000

مهاتما1گاندی/1شهرام1نقش1تبریزی331 120.000خدا )آن گونه که من می فهمم(1

اسالووی1ژیژک/1علیرضا1پاکنهاد341 220.000خشونت )پنج نگاه زیر چشمی(1

ـ آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی351  خود
دیوید1شرمن/1محمدمهدی1اردبیلی،1پیام1ذوقی 1150.000

سایمون1کریچلی/1لیال1کوچک1منش361 380.000خیلی کم... تقریباً هیچ )مرگ، فلسفه، ادبیات(1

سید1حسین1نصر/1سیدمصطفی1شهرآیینی371 480.000در جست و جوی امر قدسی1
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هفس ف و نید

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

مایکل1استنفورد/1احمد1گل1محمدی381 300.000درآمدی بر فلسفة تاریخ1

 درآمدی بر فلسفة سیاسی نوین )نگرش دموکراتیک به سیاست(391
لزلی1جیکوبز/1مرتضی1جیریایی 1260.000

جان1آر.1سرل/1محمد1یوسفی401 280.000درآمدی کوتاه به ذهن1

مارتا1نوسباوم1و1دیگران/1آرش1نراقی411 240.000دربارة عشق1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده421 320.000دیرینه شناسی دانش1

گئورگ1زیمل/1امیر1رضایی431 200.000دین        1

سیدحسین1نصر/1انشاءاهلل1رحمتی441 380.000دین و نظم طبیعت1

احمد1تابعی451 220.000رابطه میان ایدة پسامدرن و عدم تعین1

ریشارت1ویلهلم،1کارل1گوستاو1یونگ،1کری1ف.1بینز،1تامس1کلیری/1هرمز1ریاحی461 150.000راز گل زرین 1

جان1الک/1حمید1عضدانلو471 280.000رساله ای دربارة حکومت )با مقدمه هایی از کارپنتر و مکفرسون(1

 رویکردهای معاصر در معرفت شناسی دینی )مجموعه مقاالت(481
آر.1داگالس1گایوت،1برندن1اسویتمن/1هاشم1مروارید 1650.000

محمد1عابد1الجابری/1محسن1آرمین491 380.000رهیافتی به قرآن کریم )در تعریف قرآن(1

 زایش و مرگ تراژدی )تفسیری بر زایش تراژدی از درون روح موسیقی نیچه(501
حمیدرضا1محبوبی1آرانی 1200.000

پل1ریکور/1مهشید1نونهالی511 480.000زمان و حکایت )کتاب اول: پیرنگ و حکایت تاریخی(1

پل1ریکور/1مهشید1نونهالی521 400.000زمان و حکایت )کتاب دوم: پیکربندی زمان در حکایت داستانی(1

پل1ریکور/1مهشید1نونهالی531 560.000زمان و حکایت )کتاب سوم: زمان نقل شده(1

مهتاب1بلوکی/1مهتاب1بلوکی،1ابوالفضل1اله1دادی541 250.000ژان ژنه و معماری خأل1

عبدالقادر1گیالنی/1مسلم1زمانی،1کریم1زمانی551 200.000سراالسرار1

کارل1ریموند1پوپر/1عباس1باقری561 80.000سرچشمه های دانایی و نادانی1

گفت1وگو1با1آندره1برتون/1عبداهلل1کوثری571 300.000سرگذشت سوررئالیسم )1952-1913(1

براین1مگی/1حسن1کامشاد581 600.000سرگذشت فلسفه1

مارتین1ریس/1سعید1تهرانی1نسب591 240.000شش عدد )نیروهای بنیادی که جهان را شکل می دهند(1
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هفس ف و نید

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

ابوعیسی1محمد1بن1عیسی1ترمذی/1محمود1مهدوی1دامغانی601 350.000شمائل النبی )ص(1

ژنویو1لوید/1محبوبه1مهاجر611 200.000عقل مذکر )مردانگی و زنانگی در فلسفة غرب(1

 علم و فضیلت )جستاری دربارة تأثیر ذهنیت علمی بر منش اخالقی(621
لوییس1کاروئانا/1محمدابراهیم1محجوب 1200.000

براساس1کتاب1مقدس1اورشلیم/1پیروز1سیار631 1.400.000عهد جدید1

پیروز1سیار641 1.800.000عهد عتیق )جلد دوم، کتاب های تاریخ براساس کتاب مقدس اورشلیم(1

جان1استیوارت1میل/1مرتضی1مردیها651 300.000فایده گرایی1

عبدالکریم1رشیدیان661 800.000فرهنگ پسامدرن1

عیسی1والئی671 360.000فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول1

آلن1بدیو/1فؤاد1حبیبی،1کمال1خالق1پناه681 140.000فلسفه برای مبارزان1

ژیل1دلوز،1فلیکس1گتاری/1محمدرضا1آخوندزاده691 320.000فلسفه چیست؟1

 فلسفة طنز )بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخالق(701
جان1موریل/1محمود1فرجامی،1دانیال1جعفری 1280.000

ژیل1دلوز/1اصغر1واعظی711 150.000فلسفة نقادی کانت )رابطة قوا(1

ژیل1دلوز/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده721 200.000فوکو      1

سید1حسین1نصر/1سید1محمدصادق1خرازی731 150.000قلب اسالم1

سول1کریپکی/1حمیدرضا1محمدی741 220.000قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین1

اسالوی1ژیژک/1مازیار1اسالمی،1صالح1نجفی751 350.000کژنگریستن )مقدمه ای بر ژاک الکان(1

توماس1هابز/1حسین1بشیریه761 800.000لویاتان   1

 مارکسیسم جامعه شناسانه )همگرایی آنتونیو گرامشی و کارل پوالنی(771
مایکل1بوراوی/1محمد1مالجو 195.000

رحمان1شریف1زاده781 ـ شبکه(1 350.000مذاکره با اشیا )برونو التور و نظریة کنشگر

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش1،1افشین1جهاندیده791 320.000مراقبت و تنبیه1

لیندا1زاگزبسکی/1کاوه1بهبهانی801 280.000معرفت شناسی1

 میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک811
هیوبرت1دریفوس،1پل1رابینو/1حسین1بشیریه 1360.000
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یسعی ف و ع  ققوقح
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

جان1الک/1شیرزاد1گلشاهی1کریم821 160.000نامه ای درباب تساهل1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده831 280.000نقد چیست؟ و پرورش خود1

ایمانوئل1کانت/1عبدالکریم1رشیدیان841 640.000نقد قوة حکم1

نصرحامد1ابوزید/1محسن1آرمین851 280.000نوسازی، تحریم و تأویل )از شناخت علمی تا هراس از تکفیر(1

ژاک1دریدا/1عبدالکریم1رشیدیان861 860.000نوشتار و تفاوت1

مهاتما1گاندی/1شهرام1نقش1تبریزی871 320.000نیایش   1

فریدریش1هایلر/1شهاب1الدین1عباسی881 180.000نیایش: پژوهشی در تاریخ و روان شناسی دین1

ژیل1دلوز/1عادل1مشایخی891 420.000نیچه و فلسفه1

ـ1لوران1اَسون/1کرامت1موللی901 پل1 150.000واژگان فروید1

ـ1پیر1کلرو/1کرامت1موللی911 ژان1 170.000واژگان لکان1

دیوید1ادموندز،1جان1آیدینو/1حسن1کامشاد921 ـ پوپر و ماجرای سیخ بخاری1 250.000ویتگنشتاین 

محمد1محمدی1گرگانی931 240.000هستی متن مقدس1

مارتین1هایدگر/1عبدالکریم1رشیدیان941 760.000هستی و زمان1

عبدالکریم1رشیدیان951 680.000هوسرل در متن آثارش1

پیتر1سینگر/1محمد1آزاده961 200.000یک جهان )اخالق جهانی شدن(1

رابرت1هوالب/1حسین1بشیریه971 360.000یورگن هابرماس: نقد در حوزة عمومی1

حقوق و علوم سیاسی
مهدی1نوروزی1خیابانی981 1Word Power in Politics300.000

حسین1بشیریه991 200.000احیای علوم سیاسی )گفتاری در پیشة سیاستگری(1

احمد1زیدآبادی1001 ـ دولت1 140.000الزامات سیاست در عصر ملت 

زبیگنیو1برژینسکی/1امیرحسین1نوروزی1011 260.000انتخاب: سلطه یا رهبری1

حسین1بشیریه1021 260.000اندیشه های مارکسیستی )تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، جلد 1(1

جیکوب1الندو/1حمید1احمدی1031 360.000پان ترکیسم )یک قرن در تکاپوی الحاق گری(1
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آرمان1زارعی1041 340.000پست سکوالریسم )دین، دولت و حوزة عمومی در غرب(1

 پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل1051
مارتین1گریفیتس،1استیون1روچ،1اسکات1سولومون/1علیرضا1طیب 1450.000

شجاع1احمدوند1061 220.000تاریخ تحول دولت در اسالم )تا پایان امویان(1

سوفی1وانیچ/1فؤاد1حبیبی1071 280.000»ترور« علیه تروریسم )آزادی یا مرگ در انقالب فرانسه(1

محمدعلی1همایون1کاتوزیان/1علیرضا1طیب1081 320.000تضاد دولت و ملت1

جان1اسپوزیتو،1جان1وال/1شجاع1احمدوند1091 380.000جنبش های اسالمی معاصر1

محمد1راسخ1101 420.000حق و مصلحت )2(1

کالین1های/1احمد1گل1محمدی1111 480.000درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی1

 دولت و اجرای شریعت )سلسله مقاالت دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت(1121
محمد1سروش1محالتی 1100.000

 راهبردهای پژوهش )از منظر سازه انگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل(1131
اودی1کلوتز،1سیسیلیا1لینچ/1حسین1سلیمی،1بهادر1صادقی 1160.000

ویلیام1بی1من/1رضا1مقدم1کیا1141 360.000زبان، منزلت و قدرت در ایران1

م.1هاکان1یاووز/1احمد1عزیزی1151 220.000سکوالریسم و دموکراسی اسالمی در ترکیه1

اندرو1هیوود/1عبدالرحمن1عالم1161 560.000سیاست1

پل1پیرسون/1محمد1فاضلی1171 200.000سیاست در بستر زمان )تاریخ، نهادها، و تحلیل اجتماعی(1

حمید1عضدانلو1181 240.000سیاست و بنیان های فلسفی اندیشة سیاسی1

خشایار1دیهیمی1191 650.000فرهنگ اندیشه های سیاسی1

مهدی1نوروزی1خیابانی1201 450.000فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسی )انگلیسی به فارسی(1

مهدی1نوروزی1خیابانی1211 420.000فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسی )فارسی به انگلیسی(1

برایان1بیکس/1محمد1راسخ1و1دیگران1221 280.000فرهنگ نظریة حقوقی1

آزاده1چلبی1231 260.000فساد و مقبولیت قانون )از منظر جامعه شناسی حقوق(1

داود1فیرحی1241 680.000فقه و حکمرانی حزبی1

داود1فیرحی1251 380.000فقه و سیاست در ایران معاصر )جلد 1؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه(1
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قیمت 
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 فقه و سیاست در ایران معاصر )جلد 2؛ تحول حکومت داری و فقه حکومت اسالمی(1261
داود1فیرحی 1300.000

هربرت1هارت/1محمد1راسخ1271 180.000قانون، آزادی و اخالق )درآمدی به فلسفة حقوق کیفری و عمومی(1

داود1فیرحی1281 490.000قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم1

 قدرت، گفتمان و زبان )سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران(1291
سیدعلی1اصغر1سلطانی 1360.000

حسین1بشیریه1301 180.000لیبرالیسم و محافظه کاری )تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم(1

مارتین1الگلین/1محمد1راسخ1311 380.000مبانی حقوق عمومی1

هربرت1هارت/1محمد1راسخ1321 260.000مفهوم قانون1

مارتین1گریفیتس/1علیرضا1طیب1331 360.000نظریة روابط بین الملل برای سدة بیست ویکم1

کنت1والتس/1عباس1زمانیان1341 500.000نظریة سیاست بین الملل1

 نظریه و زبرنظریه در روابط بین الملل )مفاهیم و تفسیرهای متعارض(1351
فرد1چرنوف/1علیرضا1طیب 1480.000

اندرو1وینسنت/1حسین1بشیریه1361 320.000نظریه های دولت1

ادوارد1سعید/1حمید1عضدانلو1371 180.000نقش روشنفکر1

 یونگ و سیاست )اندیشه های سیاسی و اجتماعی کارل گوستاو یونگ(1381
ولودیمیر1والتر1اوداینیک/1علیرضا1طیب 1300.000

علوم اجتماعی
کیان1تاجبخش/1افشین1خاکباز1391 280.000آرماِن شهر )فضا، هویت و قدرت در اندیشة اجتماعی معاصر(1

روالن1بارت/1ناصر1فکوهی1401 260.000امپراتوری نشانه ها1

پیتر1کیویستو/1منوچهر1صبوری1411 260.000اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی1

میشل1مالرب/1مهران1توکلی1421 480.000انسان و ادیان )نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی(1

الساندرو1دورانتی/1رضا1مقدم1کیا1431 400.000انسان شناسی زبان شناختی1

ناصر1فکوهی1441 360.000انسان شناسی شهری1

هوشنگ1نایبی1451 1SPSS 170.000برنامة کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی
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دی.1ای.1د1واس/1هوشنگ1نایبی1461 280.000پیمایش در تحقیقات اجتماعی1

ناصر1فکوهی1471 470.000تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی1

مسعود1چلبی1481 220.000تحلیل اجتماعی در فضای کنش1

کلوس1کریپندورف/1هوشنگ1نایبی1491 280.000تحلیل محتوا )مبانی روش شناسی(1

مسعود1چلبی1501 280.000تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی1

گی1روشه/1منصور1وثوقی1511 240.000تغییرات اجتماعی 1

مصطفی1ازکیا/1غالمرضا1غفاری1521 300.000توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران1

محسن1گودرزی،1آرش1نصراصفهانی1531 280.000تهرانـ  56 )سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده(1

کلود1ریویر/1علیرضا1خدامی1541 ـ انسان شناسی ادیان1 460.000جامعه 

دن1اسلیتر،1فرن1تونکیس/1حسین1قاضیان1551 300.000جامعة بازار1

آنتونی1گیدنز/1منوچهر1صبوری1561 480.000جامعه شناسی1

آنتونی1گیدنز/1حسن1چاوشیان1571 800.000جامعه شناسی 1

آنتونی1گیدنز،1فیلیپ1ساتن/1هوشنگ1نایبی1581 380.000جامعه شناسی )جلد اول(1

آنتونی1گیدنز،1فیلیپ1ساتن/1هوشنگ1نایبی1591 380.000جامعه شناسی )جلد دوم(1

فیلیپ1آدام،1کلودین1هرتسلیک/1دکتر1لورانس،1دنیا1ُکتبی1601 360.000جامعه شناسی بیماری و پژشکی1

گی1روشه/1عبدالحسین1نیک1گهر1611 200.000جامعه شناسی تالکوت پارسونز1

استفانی1َگِرت/1کتایون1بقایی1621 280.000جامعه شناسی جنسیت1

علی1رضاقلی1631 200.000جامعه شناسی خودکامگی1

پامال1آبوت،1کلر1واالس/1منیژه1نجم1عراقی1641 320.000جامعه شناسی زنان1

حسین1بشیریه1651 300.000جامعه شناسی سیاسی1

گروه1نویسندگان/1بهرنگ1صدیقی1661 270.000جامعه شناسی مردم مدار1

 جامعه شناسی مردم مدار در کارزار عمل1671
مایکل1بوراووی1و1دیگران/1بهرنگ1صدیقی،1روح1اهلل1گلمرادی 1350.000

علی1رضاقلی1681 220.000جامعه شناسی نخبه کشی1
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دیوید1انگلیس،1جان1هاگسون/1جمال1محمدی1691 440.000جامعه شناسی هنر )شیوه های دیدن(1

احمد1گل1محمدی1701 280.000جهانی شدن، فرهنگ، هویت1

گراهام1کالتون/1بهروز1گرانپایه1711 80.000چگونه نمونه گیری کنیم؟1

مقصود1فراستخواه1721 420.000دانشگاه و آموزش عالی )منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی(1

کلود1ریویر/1ناصر1فکوهی1731 320.000درآمدی بر انسان شناسی1

اووه1فلیک/1هادی1جلیلی1741 380.000درآمدی بر تحقیق کیفی1

نیکوالس1ابرکرامبی/1هادی1جلیلی1751 240.000درآمدی بر جامعه شناسی1

 درآمدی بر روان شناسی اجتماعی )مجموعه ضرورت های جامعه شناسی روانی(1761
کلود1تاپیا/1مرتضی1ُکتبی 1240.000

جان1برناردز/1حسین1قاضیان1771 460.000درآمدی به مطالعات خانواده1

 در تنگنای بیم و امید )پژوهشی دربارة زندگی مهاجران مسلمان در کانادا(1781
عبدالمحمد1کاظمی1پور/1بهرنگ1صدیقی 1280.000

کریم1ارغنده1پور1791 140.000در جست وجوی جامعة بلندمدت )گفت وگو با دکتر همایون کاتوزیان(1

پی1یر1بوردیو/1ناصر1فکوهی1801 140.000درسی دربارة درس1

پامال1شومیکر/1حسین1افخمی1811 70.000دروازه بانی1

کارل1مانهایم/1پرویز1اجاللی1821 80.000دموکراتیک شدن فرهنگ1

جوئل1شارون/1منوچهر1صبوری1831 260.000ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی1

لئو1لوونتال/1محمدرضا1شادرو1841 180.000رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبیات1

 رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعة روستایی1851
مصطفی1ازکیا،1عادل1زارع،1علی1ایمانی 1280.000

مارلین1لگیت/1نیلوفر1مهدیان1861 640.000زنان در روزگارشان1

خوزه1لوپز،1جان1اسکات/1حسین1قاضیان1871 240.000ساخت اجتماعی1

اکبر1قراخانی1بهار1881 460.000سیستم و تفکر سیستمی )نظریه و عمل بنیادی(1

محبوبه1پاک1نیا،1مرتضی1مردیها1891 200.000سیطرة جنس1

ـ فرهنگی و توسعه ی نامتوازن در ایران. گزارشی 1901 صدایی که شنیده نشد )نگرش های اجتماعی 
علی1اسدی،1مجید1تهرانیان،1عباس1عبدی،1محسن1گودرزی از یافته های طرح »آینده نگری«(1

340.000
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رزماری1کرامپتون/1هوشنگ1نایبی1911 260.000طبقه و قشربندی اجتماعی1

نورمن1بلیکی/1حسن1چاوشیان1921 380.000طراحی پژوهش های اجتماعی1

 عصر سی ان ان و هالیوود )منافع ملی، ارتباطات فراملی(1931
محمدمهدی1ِسَمتی/1نرجس1خاتون1براهوئی 1250.000

دیوید1مورگان/1نصرت1فتی1941 100.000فوکوس گروه به مثابه پژوهش کیفی1

حمید1احمدی1951 540.000قومیت و قوم  گرایی در ایران1

هلن1شوشا/1مرتضی1ُکتبی1961 220.000کاوش در جامعه شناسی روانی1

استیون1سیدمن/1هادی1جلیلی1971 240.000کشاکش آرا در جامعه شناسی1

هربرت1وایزبرگ/1بهروز1گرانپایه1981 80.000گرایش مرکزی و تغییرپذیری1

فاطمه1جواهری1و1دیگران1991 800.000گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران )1380-1390(1

مقصود1فراستخواه2001 260.000ما ایرانیان )زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی(1

ناصر1فکوهی2011 220.000مبانی انسان شناسی1

انسلم1استراوس،1جولیت1کربین/1ابراهیم1افشار2021 280.000مبانی پژوهش کیفی1

برنهارد1شفرز/1کرامت1اهلل1راسخ2031 360.000مبانی جامعه شناسی جوانان1

هوبرت1کنوبالخ/1کرامت1اهلل1راسخ2041 380.000مبانی جامعه شناسی معرفت1

علی1رامین2051 560.000مبانی جامعه شناسی هنر1

فرهنگ1رجایی2061 280.000مشکلة هویت ایرانیان امروز )ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ(1

نورمن1آر.1کورتز/1حبیب1اهلل1تیموری2071 240.000مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی1

عباس1عبدی2081 120.000مقدمه ای بر پژوهش در جامعه شناسی خانواده در ایران1

تام1باتامور/1حسین1علی1نوذری2091 160.000مکتب فرانکفورت1

ترز1ال.1بیکر/1هوشنگ1نایبی2101 680.000نحوة انجام تحقیقات اجتماعی1

جورج1ریتزر/1هوشنگ1نایبی2111 800.000نظریة جامعه شناسی1

ماریان1یورگنسن،1لوئیز1فیلیپس/1هادی1جلیلی2121 320.000نظریه و روش در تحلیل گفتمان1

جان1فورن/1فرهنگ1ارشاد2131 360.000نظریه پردازی انقالب ها1
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جی یوه ف دافتفا

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

علی1رامین2141 460.000نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر1

تیم1دیلنی/1بهرنگ1صدیقی،1وحید1طلوعی2151 420.000نظریه های کالسیک جامعه شناسی1

حمیدرضا1جالئی1پور،1جمال1محمدی2161 280.000نظریه های متأخر جامعه شناسی1

رزمری1تانگ/1منیژه1نجم1عراقی2171 320.000نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی1

مارگارت1لدویت/1منیژه1نجم1عراقی2181 400.000نگرشی انتقادی به توسعة جماعت محور1

جورجو1آگامبن/1پویا1ایمانی2191 220.000وضعیت استثنایی )با پیش گفتار نویسنده بر ترجمه ی فارسی(1

 هویت ایرانی )از دوران باستان تا پایان پهلوی(2201
احمد1اشرف،1گراردو1نیولی،1شاپور1شهبازی/1حمید1احمدی 1240.000

امین1معلوف/1عبدالحسین1نیک1گهر2211 240.000هویت های مرگبار1

اقتصاد و مدیریت
 آموزش و توسعه )مباحث نوین در اقتصاد آموزش(2221

عباس1معدن1دار1آرانی،1محمدرضا1سرکار1آرانی 1320.000

فیروز1توفیق2231 400.000ارزیابی طرح  ها و تحلیل ریسک1

محمدقلی1یوسفی2241 260.000استراتژی های رشد و توسعة اقصادی1

 اقتصاد ایران امروز )توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن(2251
حسین1عظیمی/1خسرو1نورمحمدی 1320.000

یوجیرو1هایامی/1غالمرضا1آزاد1)ارمکی(2261 480.000اقتصاد توسعه )از فقر تا ثروت ملل(1

عباس1شاکری2271 560.000اقتصاد خرد 12

غالمرضا1کشاورز1حداد2281 500.000اقتصاد خرد میانه1

مرتضی1قره1باغیان2291 260.000اقتصاد رشد و توسعه )جلد2(1

غالمرضا1کشاورزحداد2301 400.000اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست1

غالمرضا1کشاورز1حداد2311 1Eviews و S. plus  ،R 600.000اقتصادسنجی سری زمانی مالی با

علی1رضا1علوی1تبار2321 160.000اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی )با نگاه به ایران(1

فریدون1تفضلی2331 400.000اقتصاد کالن1

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب2341 650.000اقتصاد کالن1
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جی یوه ف دافتفا

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

راجر1پرمن،1یو1ما،1جیمز1مک1گیل1ری/1حمیدرضا1ارباب2351 680.000اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب2361 490.000اقتصاد مدیریت1

دیوید1تراسبی/1کاظم1فرهادی2371 280.000اقتصاد و فرهنگ1

محمدعلی1همایون1کاتوزیان/1عبداهلل1کوثری2381 180.000ایران جامعة کوتاه مدت )و سه مقالة دیگر(1

 بازآفرینی بازار )تاریخ طبیعی بازارها(2391
جان1مک1میالن/1زهرا1کریمی،1ساعده1عزیزی1ثالث،1جواد1اقدس1طینت 1460.000

 برنامه ریزی در ایران )براساس تجارب گروه مشاورة دانشگاه هاروارد در ایران در تهیة 2401
تاس.1اچ.1مک1لئود/1علی1اعظم1محمدبیگی برنامة عمرانی سوم(1

250.000

 برنامه ریزی در ایران 1356-1316 )تحلیلی تاریخی، با تمرکز بر تحوالت، نقش و 2411
مسعود1نیلی،1محسن1کریمی جایگاه سازمان برنامه و بودجه(1

220.000

محمدرضا1آهنچیان2421 380.000پایان مدیریت )فروپاشی روایت های مدیریت در دوران مدرن(1

ویلیام1برایان1آرتور/1محمدابراهیم1محجوب2431 350.000پیچیدگی و اقتصاد1

پی.1ار.1جی1لیارد،1ا.1ا.1والترز/1عباس1شاکری2441 180.000تئوری اقتصاد خرد 1

ویلیام.1اچ.1برانسون/1عباس1شاکری2451 700.000تئوری و سیاست های اقتصاد کالن 1

دومینیک1سالواتوره/1هدایت1ایران1پرور،1حسن1گلریز2461 340.000تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب2471 380.000تئوری و مسائل اقتصاد خرد 1

یوجین1دیولیو/1حمیدرضا1ارباب2481 260.000تئوری و مسائل اقتصاد کالن 1

دومینیک1سالواتوره/1سیدجواد1پورمقیم2491 180.000تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت 1

فریدون1تفضلی2501 500.000تاریخ عقاید اقتصادی )ویراست سوم(1

 تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی2511
ـ1میکائیل1تراتوین،1ریچارد1وندراک/1حمیدرضا1ارباب بو1ساندلین،1هانس1 1260.000

کارول1تراور،1کنت1الدون/1حمیدرضا1ارباب2521 130.000تجارت الکترونیک B2B )مدیریت زنجیرة تأمین(1

سیدجواد1پورمقیم2531 76.000تجارت بین الملل 1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب2541 380.000تجارت بین الملل1

 تفرجی از سر ناشکیبایی )سیری اجمالی در نوشته های پدر علم مدیریت ایران استاد 2551
سیدمهدی1الوانی،1علیرضا1قزل سیدمهدی الوانی(1

220.000
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جی یوه ف دافتفا

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

 توسعة درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها2561
رابرت1استیمسون1و1دیگران/1محمدحسین1شریف1زادگان،1بهزاد1ملک1پور1اصل 1400.000

پیتر1دراکر،1جیمز1مارچ/1محمدابراهیم1محجوب2571 340.000جستارهایی در رهبری )پژوهشگران هاروارد(1

پیتر1دراکر1و1دیگران/1محمدابراهیم1محجوب2581 380.000جستارهایی در مدیریت )پژوهشگران هاروارد(1

جوزف1استیگلیتز/1حسن1گلریز2591 260.000جهانی سازی و مسائل آن1

پیتر1شف،1اندرو1شف/1حمیدرضا1ارباب2601 360.000چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد1

جیمز1مارچ/1ابراهیم1افشار2611 280.000درآمدی بر علم تصمیم گیری )تصمیم گیری چگونه رخ می دهد(1

عباس1مصلی1نژاد2621 300.000دولت و توسعه ی اقتصادی در ایران1

مسعود1نیلی،1حسن1درگاهی،1محمد1کردبچه،1فرهاد1نیلی2631 160.000دولت و رشد اقتصادی در ایران1

وحید1بزرگی2641 240.000دیپلماسی تجاری )از اهداف تا ابزارها(1

 راز سرمایه )چرا سرمایه داری در غرب موفق می شود و در جاهای دیگر شکست می خورد(2651
هرناندو1دو1سوتو/1فریدون1تفضلی 1380.000

کیت1گریفین/1حسین1راغفر،1محمدحسین1هاشمی2661 400.000راهبردهای توسعة اقتصادی1

استیون1هینز/1رشید1اصالنی2671 460.000رویکرد تفکر سیستمی )به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک(1

محمدحسین1پورکاظمی2681 380.000ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت1

میلتون1فریدمن/1غالمرضا1رشیدی2691 360.000سرمایه داری و آزادی1

 فراسوی رشد اقتصادی )پیش درآمدی بر توسعة پایدار(2701
تاتیانا1سوبوتینا/1محمدرضا1سرکار1آرانی،1عباس1معدن1دار1آرانی 1170.000

 فیزیک مالی )پیش بینِی پیش بینی ناپذیرها: چگونگی تسلط علم بر وال استریت(2711
جیمز1اوئن1ودرال/1حسین1عبده1تبریزی 1270.000

سالواتوره1کارلو/1روح1اهلل1کهن1هوش1نژاد2721 120.000کالبدشکافی قیمت نفت در بازارهای جهانی1

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب2731 680.000کلیات علم اقتصاد1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب2741 260.000مالیة بین الملل )ویراست جدید(1

 مالیة بین الملل )ویراست جدید(2751
دنیس1اپل1یارد،1آلفرد1فیلد،1استیون1کاب/1محمدعلی1مانی،1زهرا1مستعانی 1360.000

مسعود1نیلی2761 300.000مبانی اقتصاد1
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یفجنشنوقح

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

 محاسبة رضایت )مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی(2771
جیمز1بیوکنن،1گورُدن1تالوک/1دکتر1غالمرضا1آزاد1)ارمکی(،1امیر1آزاد1)ارمکی( 1240.000

یداله1دادگر2781 280.000محورهای اساسی در نظام های اقتصادی1

حسین1عظیمی1آرانی2791 150.000مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران1

2801ADKAR :مدلی برای تحول در کسب وکار، دولت و جامعه 
جفری1هایات/1هادی1چپردار 1100.000

فرج1اهلل1رهنورد2811 260.000مدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی1

سیدمهدی1الوانی2821 400.000مدیریت عمومی1

نسرین1جزنی2831 450.000مدیریت منابع انسانی1

کارول1تراور،1کنت1الدون/1حمیدرضا1ارباب2841 200.000مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک1

 مقدمه ای بر مدل های تعادل  عمومی قابل محاسبه2851
ماری1برفیشر/1فاطمه1بزازان،1مریم1سلیمانی1موحد 1140.000

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب2861 680.000نظریة اقتصاد خرد1

 نظریه های اقتصادی توسعه )تحلیلی از پارادایم های رقیب(2871
دایانا1هانت/1غالمرضا1آزاد1)ارمکی( 1380.000

 نفت و هژمونیسم امریکا )انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر(2881
محسن1مسرت 1460.000

مارک1شوئنفیلد،1ریک1شوئنفیلد/1علی1مستاجران،1مسعود1راجی2891 360.000هنر و دانش مذاکره1

روان شناسی
راونا1و1راپرت1شفرد/1نسترن1لواسانی2901 1000580.000 نماد )در هنر و اسطوره شکل به چه معناست(1

 آشنایی با یادگیری از طریق همیاری2911
سوزان1الیس،1سوزان1والن/1طاهره1رستگار،1مجید1ملکان 1130.000

النا1جانینی1بلوتی/1محمدجعفر1پوینده2921 140.000اگر فرزند دختر دارید1

 بچه هایمان به ما چه می آموزند؟ )درس هایی دربارة لذت زندگی، عشق و هشیاری(2931
پیرو1فروچی/1مهسا1ملک1مرزبان 1180.000

هوارد1گاردنر/1سیدکمال1خرازی2941 260.000تغییر ذهن ها )هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران(1
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خویفت

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

تتسوکو1کورویاناگی/1سیمین1محسنی2951 180.000توتوچان دخترکی آن سوی پنجره1

ادل1فایبر،1الیان1مزلیش/1الله1دهقانی2961 240.000چگونه با فرزند خود گفت وگو کنیم؟1

 درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود2971
مایکل1سنت1کلر/1علیرضا1طهماسب،1حامد1علی1آقایی 1380.000

کرامت1ُمَولّلی2981 500.000ذهن و زمان1

اروین1د.1یالوم/1سپیده1حبیب2991 480.000روان درمانی اگزیستانسیال1

زیگموند1فروید/1سایرا1رفیعی3001 120.000روان شناسی توده ای و تحلیل اگو1

ژان1پیاژه،1باربل1اینهلدر/1زینت1توفیق3011 140.000روان شناسی کودک1

ادل1فایبر،1الیان1مازلیش/1گیتی1ناصحی3021 280.000کودک، خانواده، انسان1

 کودکی را می زنند )گزیده ای از مقاالت بالینی روان کاوی فروید(3031
زیگموند1فروید/1مهدی1حبیب1زاده 1180.000

کرامت1موللی3041 ـ لکان1 320.000مبانی روان کاوی فروید

جولین1جینز/1سعید1همایونی3051 490.000منشأ آگاهی )در فروپاشی ذهن دوساحتی(1

زیگموند1فروید/1صالح1نجفی3061 170.000موسی و یکتاپرستی1

اروین1د.یالوم/1مهشید1میرمعزی3071 480.000و نیچه گریه کرد1

اسپنسر1جانسون/1احسان1پور1یوسف3081 120.000یک دقیقه با فرزندم )پدر(1

اسپنسر1جانسون/1سیمین1محسنی3091 120.000یک دقیقه با فرزندم )مادر(1

تاریخ
احمد1بنی1جمالی3101 400.000آشوب: مطالعه ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق1

 آقای استاندار )خاطرات علی عبدالعلی زاده از دوران استانداری آذربایجان شرقی(3111
نادر1داودی 1120.000

محمدعلی1موحد3121 560.000ابن بطوطه1

دیوید1تامسن/1خشایار1دیهیمی،1احد1علیقلیان3131 1.400.000اروپا از دوران ناپلئون )دورة 2 جلدی(1

احمد1زیدآبادی3141 240.000از سرد و گرم روزگار1

یرواند1آبراهامیان/1احمد1گل1محمدی،1محمدابراهیم1فتاحی3151 460.000ایران بین دو انقالب1
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خویفت

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

 ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و سکوالریسم )انقالب مشروطة 1285(3161
ونسا1مارتین/1محمدابراهیم1فتاحی 1580.000

احمد1زیدآبادی3171 240.000بهار زندگی در زمستان تهران1

 پرسیدن و جنگیدن )گفت وگو با دکتر منوچهر آشتیانی دربارة تاریخ معاصر و علوم 3181
رضا1نساجی انسانی در ایران(1

500.000

یرواند1آبراهامیان/1محمدابراهیم1فتاحی3191 320.000تاریخ ایران مدرن1

ارنست1گامبریچ/1علی1رامین3201 320.000تاریخ جهان )ویراست جدید(1

اورالندو1فایجس/1احد1علیقلیان3211 800.000تراژدی مردم )انقالب روسیه 1891-1924(1

برتراند1پَتنود/1حسن1گلریز3221 360.000تروتسکی )زوال یک انقالبی(1

 جستارهایی دربارة تئوری توطئه در ایران3231
یرواند1آبراهامیان،1احمد1اشرف،1محمدعلی1همایون1کاتوزیان/1محمد1ابراهیم1فتاحی 1160.000

امین1معلوف/1عبدالحسین1نیک1گهر3241 460.000جنگ های صلیبی )به روایت اعراب(1

عباس1عبدی3251 200.000جنبش دانشجویی پلی تکنیک تهران )دانشگاه امیرکبیر 1357-1338(1

جوی1گوردن/1زهرا1کسمتی3261 220.000جنگ پنهان1

حسن1کامشاد3271 500.000حدیث نفس )خاطرات رسته از فراموشی(1

محمد1محمدی1)گرگانی(3281 380.000خاطرات و تأمالت در زندان شاه1

برنارد1لوئیس/1حسن1کامشاد3291 360.000خاورمیانه )دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز(1

خسرو1ناقد3301 340.000ِخردُکشی )روشنفکران و انقالب اکتبر(1

علیرضا1مالئی1توانی3311 250.000درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ1

مایکل1استنفورد/1احمد1گل1محمدی3321 480.000درآمدی بر فلسفة تاریخ1

حجت1اهلل1اصیل3331 400.000رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله1

علیرضا1مالئی1توانی3341 380.000زندگینامة سیاسی آیت اهلل طالقانی1

آندره1ویل/1مهران1اخباریفر3351 140.000شاگردی یک ریاضیدان1

احمد1عزیزی3361 280.000شتای عمر )برگه های خاطرات سیاسی(1

محمد1اسفندیاری3371 350.000عاشوراشناسی )پژوهشی دربارة هدف امام حسین )ع((1
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رنت

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

سهراب1یزدانی3381 220.000کسروی و تاریخ مشروطة ایران1

 کودتا )28 مرداد، سازمان سیا و ریشه های روابط ایران و آمریکا(3391
یرواند1آبراهامیان/1محمد1ابراهیم1فتاحی 1240.000

آرتور1کوستلر/1نصراهلل1دیهیمی،1خشایار1دیهیمی3401 340.000گفت وگو با مرگ )شهادتنامة اسپانیا(1

سهراب1یزدانی3411 340.000مجاهدان مشروطه1

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 5(3421
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 6(3431
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 7(3441
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 8(3451
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 9(3461
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

  موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی )زندگی و کارنامه ی علی خسروشاهی(3471
علی1اصغر1سعیدی 1400.000

محمد1سمیعی3481 860.000نبرد قدرت در ایران )چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟(1

حسنعلی1مهران3491 180.000هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران )از 1339 تا 1357(1

هنر
پرویز1جاهد3501 90.000از سینماتک پاریس تا کانون فیلم تهران )رودررو با فرخ غفاری(1

وسیوس1ونگ/1نسترن1لواسانی،1آزاده1بیدار1بخت3511 400.000اصول فرم و طرح1

محمدرضا1آزاده1فر3521 320.000اطالعات عمومی موسیقی1

امین1شهمیری3531 180.000امکانات صحنه1

احمد1ضابطی1جهرمی3541 250.000پژوهش هایی در شناخت هنر ایران1

ارنست1گامبریچ/1علی1رامین3551 1.800.000تاریخ هنر1
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جهیقوا

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

 تحلیل ردیف )براساس نت نویسی ردیف میرزاعبداهلل با نمودارهای تشریحی(3561
داریوش1طالیی )ویراست سوم(1

580.000

نغمه1ثمینی3571 240.000جنگ ها و بدن ها )نشانة تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن، 1965-1945(1

نایجل1واربرتن/1مهتاب1کالنتری3581 220.000چیستی هنر1

داریوش1طالیی3591 580.000ردیف دورة عالی علی اکبر شهنازی )نت نویسی آموزشی و تحلیلی(1

داریوش1طالیی3601 600.000ردیف میرزاعبداهلل )نت نویسی آموزشی و تحلیلی(1

آندره1برتون/1عبداهلل1کوثری3611 180.000سرگذشت سوررئالیسم1

احمد1ضابطی1جهرمی3621 350.000سی سال سینما )گزیدة مقاالت سینمایی 1355-1385(1

دانلد1ریچی/1مجید1اسالمی،1حمیدرضا1منتظری3631 400.000فیلم های آکیرا کوروساوا1

برایان1کو/1پیروز1سیار3641 400.000عکاسان بزرگ جهان1

داریوش1طالیی3651 860.000کتاب آواز )رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبداهلل دوامی(1

مهدی1رفیع3661 180.000مساحت احساس )سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر(1

مجید1اسالمی3671 350.000مفاهیم نقد فیلم1

کیت1نسبیت/1محمد1رضا1شیرازی3681 270.000نظریه های پسامدرن در معماری1

اسالووی1ژیژک/1مازیار1اسالمی3691 120.000هنر امر متعالی مبتذل1

نوربرت1لینتن/1علی1رامین3701 1.200.000هنر مدرن1

100 سال سینما، 100 فیلمنامه
جان1فورد/1ونداد1الوندی1پور3711 170.000دلیجان )فیلمنامة 54(1

اتوم1اگویان/1شمیم1هدایتی3721 86.000زندگی شیرین پس از مرگ )فیلمنامة 58(1

ادبیات
کارلوس1فوئنتس/1عبداهلل1کوثری3731 120.000آئورا      1

هرمز1ریاحی3741 70.000آداب پاروزنان1

انوره1دو1بالزاک/1محمدجعفر1پوینده3751 860.000آرزوهای بربادرفته1
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جهیقوا

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

آیسخولوس/1عبداهلل1کوثری3761 560.000آیسخولوس )مجموعه آثار(1

ائوریپیدس/1عبداهلل1کوثری3771 560.000ائوریپیدس )پنج نمایشنامه(1

محمد1دهقانی3781 120.000ابوریحان بیرونی )تاریخ و ادبیات ایران، 1(1

امین1علی1اکبری3791 100.000احتمال عکس و انزوا1

جورج1الیوت/1رضا1رضایی3801 700.000ادام بید )قصة باشکوه همدلی ها(1

طه1ندا/1هادی1نظری1منظم3811 140.000ادبیات تطبیقی1

محمدرضا1شفیعی1کدکنی/1حجت1اهلل1اصیل3821 120.000ادبیات فارسی )از عصر جامی تا روزگار ما(1

شاهرخ1مسکوب3831 350.000ارمغان مور )جستاری در شاهنامه(1

استیون1آدلی1گرگس/1جعفر1میرزایی،1فرزانه1غالمی3841 140.000از ریورساید تا دیوانگی1

عبدالخالق1رکابی/1نرگس1قندیل1زاده3851 200.000اسفار سخن1

ان1برونته/1رضا1رضایی3861 300.000اگنس گری1

جین1آستین/1رضا1رضایی3871 480.000اما          1

 اندیشه های نو در رمان نویسی )فرایند آفرینشگری در گفت وگو با نویسندگان امروز(3881
باربارا1شوپ،1مارگارت1الو1دنمن/1شایسته1پیران 1320.000

مارگریت1دوراس/1نگار1یونس1زاده3891 100.000اورلیا پاریس1

جان1وینترسن/1طهورا1آیتی3901 100.000باِر گران )اسطورة اطلس و هراکلس(1

امیلی1برونته/1رضا1رضایی3911 480.000بلندی های بادگیر )وادرینگ هایتس(1

پیمان1فیوضات3921 75.000بن بستی در آفریقا1

آرتور1آداموف/1مهسا1خیراللهی3931 180.000بهار 71    1

 به زبان آدمیزاد )یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون 3941
رضا1بهاری اداری و رسانه ای(1

150.000

فیودور1داستایفسکی/1خشایار1دیهیمی3951 180.000بیچارگان1

دونالد1بارتلمی/1مزدک1بلوری3961 120.000پادشاه   1

حسن1کامشاد3971 260.000پایه گذاران نثر جدید فارسی1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی3981 480.000پروفسور1
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

مهدی1سیدی3991 460.000پنج گفتار )در زمان و زندگانی فردوسی(1

دونالد1بارتلمی/1مزدک1بلوری4001 95.000پیش گفتاری بر هیچ1

ادیت1وارتون/1مزدک1بلوری4011 160.000تابستان1

محمد1دهقانی4021 100.000تاریخ بلعمی )تاریخ و ادبیات ایران، 4(1

آرتور1دموسالوسکی/1روشن1وزیری4031 320.000تب تند امریکای التین1

هکتور1هیو1مونرو/1مزدک1بلوری4041 120.000تخم مرغ چهارگوش1

میخائیل1باختین/1رویا1پورآذر4051 420.000تخیل مکالمه ای1

جین1آستین/1رضا1رضایی4061 350.000ترغیب  1

وحید1شریفیان4071 80.000تی شرت با عکس گوزن )و چند داستان دیگر(1

هنریک1ایبسن/1ناصر1ایرانی4081 120.000جان گابری یل بورکمن1

ریچارد1باخ/1کاوه1میرعباسی4091 100.000جاناتان مرغ دریایی1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی4101 760.000جین ایر1

آذرتاش1آذرنوش4111 360.000چالش میان فارسی و عربی1

 حدیث خداوندی و بندگی )تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان شناختی(4121
محمد1دهقانی 1680.000

خوسه1دونوسو/1عبداهلل1کوثری4131 380.000حکومت نظامی1

 خورخه لوئیس بورخس )واپسین گفت وگو همراه با دو گفت وشنود دیگر(4141
ریچارد1برگین/1شایسته1پیران 1160.000

خولیو1کورتاسار/1طلوع1ریاضی،1شهروز1عمیدی4151 130.000داستان های کرونوپیوها و فاماها1

روبرتو1گونسالس1اچه11وریا/1عبداهلل1کوثری4161 580.000داستان های کوتاه آمریکای التین1

کاظم1فرهادی4171 ـ آمریکایی1 100.000درآمدی بر تاریخ ادبیات اسپانیایی 

حسین1صافی1پیرلوجه4181 170.000درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی1

نوئل1کارول/1صالح1طباطبایی4191 220.000دربارة نقد )گذری بر فلسفة نقد(1

محمد1راستگو4201 220.000در پی آن آشنا: مهندسی سخن در سروده های حافظ1

محمد1راستگو4211 220.000در پی آن آشنا: آشنایان بیگانه1
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قیمت 
)ریال(
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سفارش

ایران1درودی4221 300.000در فاصلة دو نقطه...1

آلن1روب1ـ1گری1یه/1مجید1اسالمی4231 200.000در هزارتو1

محمد1دهقانی4241 100.000دقیقی )تاریخ و ادبیات ایران، 5(1

ماشادو1ِد1آسیس/1عبداهلل1کوثری4251 420.000دن کاسمورو1

النا1پونیاتوسکا/1طلوع1ریاضی4261 140.000دیه گوی عزیز، کیال تو را در آغوش می کشد1

سعید1عدالت1نژاد4271 160.000راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی1

ایوان1کلیما/1خشایار1دیهیمی4281 240.000روح پراگ1

ویلیام1شکسپیر/1عبداهلل1کوثری4291 400.000ریچارد سوم1

راجر1فاولر/1محمد1غفاری4301 240.000زبان شناسی و رمان )ویراست دوم ترجمه(1

راجر1فالر،1رومن1یاکوبسن1و.../1مریم1خوزان،1حسین1پاینده4311 160.000زبان شناسی و نقد ادبی1

کیم1مونسو/1پژمان1طهرانیان،1نوشین1جعفری4321 180.000زخم )و نوزده داستان دیگر(1

دونالد1بارتلمی/1مزدک1بلوری4331 130.000زن اسیر1

سنکا/1عبداهلل1کوثری4341 320.000زنان تروا و توئستس 1

گابریل1گارسیامارکز/1کاوه1میرعباسی4351 580.000زنده ام که روایت کنم1

محسن1عباسی4361 100.000زن غمگین1

سیدحسن1حسینی4371 280.000سکانس کلمات )مقاالت، روایات، خاطرات(1

شاهرخ1مسکوب/1به1کوشش1حسن1کامشاد4381 150.000سوگ مادر1

جانّی1چالتی/1تارا1کابلی4391 75.000سینمای طبیعی1

آنتوان1دو1سنت1اگزوپری/1کاوه1میرعباسی4401 100.000شازده کوچولو1

محمد1دهقانی4411 60.000شاهنامة ابومنصوری )تاریخ و ادبیات ایران، 3(1

محمد1دهقانی4421 280.000شاهنامة فردوسی )تاریخ و ادبیات ایران، 8(1

 شب های وحشی )داستان روزهای آخر زندگی امیلی دیکینسون، مارک تواین، ارنست 4431
جویس1کرول1اوتس/1فرزانه1دوستی همینگوی، ادگار آلن پو(1

110.000

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی4441 600.000شرلی    1
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آنی1ارنو/1بهاره1مرادی4451 100.000شرم      1

کریستیان1بوبن/1مهتاب1بلوکی4461 150.000شش اثر1

شاهرخ1مسکوب4471 280.000شکاریم یک سر همه پیش مرگ )جستارها، گفتارها و نوشتارها(1

ریچارد1براتیگان/1هوشیار1انصاری1فر4481 160.000صید قزل آال در آمریکا1

جین1آستین/1رضا1رضایی4491 450.000عقل و احساس )گالینگور(1

پاتریک1دنیس/1مزدک1بلوری4501 260.000عمه ِمیم )و ماجراجویی های جسورانه(1

جین1آستین/1رضا1رضایی4511 480.000غرور و تعصب )گالینگور(1

محمد1دهقانی4521 130.000فرخی سیستانی )تاریخ و ادبیات ایران، عصر غزنوی، 4(1

 فرسنامة قیم نهاوندی )کهن ترین فرسنامة شناخته شده به فارسی(4531
محمد1بن1مبارک1زنگی1معروف1به1قیم1نهاوندی/1آذرتاش1آذرنوش،1نادر1مطلبی1کاشانی 1120.000

آذرتاش1آذرنوش4541 ـ  فارسی1 1.000.000فرهنگ معاصر عربی 

الئورا1والیاسیندی/1اعظم1رسولی،1مژگان1مهرگان4551 200.000قصه از این قرار بود...1

غاده1ًْالسّمان/1احسان1موسوی1خلخالی4561 460.000کابوس های بیروت1

 کارنامه ی تلخکان )بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی با نگاهی به متون نمایشی امروزی، 4571
شیوا1مسعودی میانگاهی و کهن(1

300.000

هوشنگ1مرادی1کرمانی4581 100.000کبوتر توی کوزه1

 کتاب شمس تبریز )جلد 1: اندیشه ها. طرحی از منظومة حکمی و هنری شمس تبریز(4591
مهدی1ساالری1نسب 1680.000

 کتاب شمس تبریز )جلد 2: شعرها. شعرهای منثور، شعرواره ها و گزین گویه های مقاالت شمس(4601
مهدی1ساالری1نسب 1580.000

 کسایی، نخستین شاعر نامدار شیعه )تاریخ و ادبیات ایران، عصر سامانی، 7(4611
محمد1دهقانی 1130.000

ابوالفضل1حری4621 160.000کلک خیال انگیز )بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات(1

احمد1ابودهمان/1حسین1سلیمانی1نژاد4631 120.000کمربند  1

ماشادو1ِد1آسیس/1عبداهلل1کوثری4641 480.000کینکاس بوربا1

کیم1مونسو/1پژمان1طهرانیان4651 120.000گواداالخارا1
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 لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی )پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری 4661
محمد1غنیمی1هالل/1هادی1نظری1منظم و عشق صوفیانه(1

180.000

پیتر1وردانک/1محمد1غفاری4671 240.000مبانی سبک شناسی )ویراست دوم(1

ساموئل1بکت/1علیرضا1طاهری1عراقی4681 100.000متن هایی برای هیچ1

سال1لویت/1امین1مدی4691 140.000محاکمة اندرسون ویل1

محمد1دهقانی4701 180.000محمد بن زکریای رازی )تاریخ و ادبیات ایران، 1(1

ان1برونته/1رضا1رضایی4711 560.000مستأجر وایلد فل هال1

جین1آستین/1رضا1رضایی4721 480.000منسفیلد پارک1

محمد1دهقانی4731 110.000منوچهری )تاریخ و ادبیات ایران، عصر غزنوی، 5(1

هوشنگ1مرادی1کرمانی4741 120.000مهمان مامان1

جورج1الیوت/1رضا1رضایی4751 1.700.000میدل مارچ )داستان یک شهر(1

موالنا1جالل1الدین1محمد1بلخی/1کریم1زمانی4761 780.000میناگر عشق )شرح موضوعی مثنوی معنوی(1

محمد1دهقانی4771 380.000ناصرخسرو )تاریخ و ادبیات ایران، 7(1

نال1الرسن/1مزدک1بلوری4781 240.000نقاب      1

جین1آستین/1رضا1رضایی4791 380.000نورثنگر ابی )گالینگور(1

حسن1کامشاد4801 400.000هنر داستان نویسی )گزیده ای از گفت وگو با نویسندگان در پاریس ریویو(1

دیوید1الج/1رضا1رضایی4811 460.000هنر داستان نویسی 1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی4821 560.000ویلت     1

نیکالی1گوگول/1خشایار1دیهیمی4831 260.000یادداشت های یک دیوانه1

ادبیات/ ادبیات نمایشی/ دور تا دور دنیا
مارگریت1دوراس/1تینوش1نظم1جو4841 160.000الموزیکا دومین )نمایشنامة 1(1

آنتونیو1بوئرو1بایخو/1پژمان1رضایی4851 150.000داستان یک پلکان )نمایشنامة 2(1

ـ1لوک1الگارس/1تینوش1نظم1جو4861 ژان1 120.000در خانه ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید1

ساموئل1بکت/1مراد1فرهادپور،1مهدی1نوید4871 120.000همة افتادگان )نمایشنامة 4(1
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جهیقوام جهیقوا نموفشحم هفی خو هفی هنقو

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

امیررضا1کوهستانی4881 80.000تجربه های اخیر )نمایشنامة 5(1

یاسمینا1رضا/1فرزانه1سکوتی4891 120.000سه روایت از زندگی )نمایشنامة 7(1

ماتئی1ویسنی1یک/1تینوش1نظم1جو4901 100.000اسب های پشت پنجره )نمایشنامة 8(1

هارولد1پینتر/1نگار1جواهریان،1تینوش1نظم1جو4911 120.000خیانت )نمایشنامة 9(1

ماتئی1ویسنی1یک/1تینوش1نظم1جو4921 120.000تماشاچی محکوم به اعدام )نمایشنامة 10(1

یون1فوسه/1تینوش1نظم1جو4931 180.000کسی می آید )نمایشنامة 12(1

اریک1امانوئل1اشمیت/1تینوش1نظم1جو4941 140.000مهمان ناخوانده )نمایشنامة 13(1

 پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی )نمایشنامة 14(4951
ماتئی1ویسنی1یک/1تینوش1نظم1جو 1120.000

هانری1مسکونیک/1تینوش1نظم1جو4961 48.000چون آوایی از داود )نمایشنامة 15(1

نیل1سایمون/1آهو1خردمند4971 120.000پزشک نازنین )نمایشنامة 16(1

محمد1چرم1شیر4981 100.000رقص مادیان ها )نمایشنامة 17(1

محمد1چرم1شیر4991 120.000روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت )نمایشنامة 18(1

آزیا1سرنچ1تودوروویچ/1احمد1پرهیزی5001 80.000ازدواج های مرده )نمایشنامة 19(1

برنار1ماری1کلتس/1تینوش1نظم1جو5011 70.000در خلوت مزارع پنبه )نمایشنامة 20(1

نغمه1ثمینی5021 140.000اسب های آسمان خاکستر می بارند )نمایشنامة 21(1

ژان1آنوی/1احمد1پرهیزی5031 120.000آنتیگون )نمایشنامة 22(1

محسن1محبی5041 56.000ساعت 25، اشخاص )نمایشنامة 23(1

ورونیک1اولمی/1سمیرا1قرائی5051 120.000نقطه سر خط )نمایشنامة 24(1

نغمه1ثمینی5061 120.000خواب در فنجان خالی )نمایشنامة 25(1

محمد1چرم1شیر5071 110.000دیوبندان )نمایشنامة 26(1

محمد1چرم1شیر5081 160.000آخرین پِر سیمرغ )نمایشنامة 27(1

محمد1چرم1شیر5091 80.000پروانه و یوغ )نمایشنامة 28(1

نغمه1ثمینی5101 120.000خانه )نمایشنامه برای سه اتاق و یک پشت بام( )نمایشنامة 29(1
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و ع 

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

جان1وبستر/1ناهید1قادری5111 180.000دوشس ملفی )نمایشنامة 30(1

 نام من ریچل کوری است )نمایشنامه ای برگرفته از خاطرات ریچل کوری( )نمایشنامة 31(5121
الن1ریکمن،1کترین1واینر/1حسین1درخشان 190.000

لیلین1هلمن/1افسانه1قادری5131 120.000روباهان کوچک )نمایشنامة 32(1

آنتونیو1بوئرو1بایخو/1طلوع1ریاضی5141 140.000پنجره ی زیرزمین )نمایشنامة 33(1

 قانون پیران )یا راهی نو برای خشنودکردن تان( )نمایشنامة 34(5151
تامس1میدلتون،1ویلیام1رولی/1ناهید1قادری 1200.000

 داستان خرس های پاندا )به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد( 5161
ماتئی1ویسنی1یک/1تینوش1نظم1جو 150.000و سه شب با مادوکس )نمایشنامة 35(1

کریل1چرچیل/1ناهید1احمدیان5171 120.000لطیفه ی پس از شام )نمایشنامة 36(1

 ریچارد سوم اجرا نمی شود )یا صحنه هایی از زندگی مایرهولد( )نمایشنامة 37(5181
ماتئی1ویسنی1یک/1اصغر1نوری 1140.000

فلوریان1زلر/1گلناز1برومندی،1تینوش1نظم1جو5191 120.000اگر بمیری... )نمایشنامة 38(1

لرد1بایرون/1حسین1قدسی5201 120.000مانفرد )نمایشنامة 39(1

فلوریان1ِزلِر/1تینوش1نظم1جو5211 160.000مادر )نمایشنامة 40(1

فلوریان1ِزلِر/1تینوش1نظم1جو5221 140.000آن سوی آینه )نمایشنامة 41(1

کلِم1مارتینی/1پژمان1طهرانیان5231 90.000داستان زندگی فیل آفریقایی )نمایشنامة 42(1

سرژی1بِلِبل/1نگار1یونس1زاده5241 120.000پس از باران )نمایشنامة 43(1

فریده1فرجام5251 180.000سیندخت )نمایشنامة 44(1

علوم
ایان1ریدپات/1پوریا1ناظمی5261 500.000اخترشناسی )راهنمای عملی(1

آیزاک1نیوتن/1بهنام1شیخ1باقری5271 760.000اصول ریاضی فلسفة طبیعی1

ویلیام1باینم/1ماندانا1فرهادیان5281 400.000تاریخ مختصر علم1

آلیس1فاینستاین/1رشاد1مردوخی5291 280.000چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟1

ارنست1مایر/1مهدی1صادقی5301 480.000چیستی تکامل1
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

تعداد 
سفارش

 دانشنامة کودکان و نوجوانان آکسفورد )دورة 2 جلدی(5311
گروه1نویسندگان/1گروهی1از1مترجمان 11.600.000

عمار1الچلبی،1مارتین1ترنر،1شین1دلمونت/1محمد1یوسفی5321 340.000درآمدی کوتاه به مغز1

ریچارد1کورانت،1هربرت1رابینز/1سیامک1کاظمی5331 580.000ریاضیات چیست؟1

تام1سیگفرید/1مهدی1صادقی5341 280.000ریاضیات زیبا1

محمدحسین1پورکاظمی5351 460.000ریاضیات عمومی )جلد 1(1

محمدحسین1پورکاظمی5361 440.000ریاضیات عمومی )جلد 2(1

 سرشت فناوری )فناوری چیست و چگونه تکامل می یابد(5371
ویلیام1برایان1آرتور/1محمدابراهیم1محجوب 1320.000

 فرهنگ علمی دانش آموز )امریکن هریتیج(5381
جوزف1پی.1پیکت/1مجید1ملکان،1محمدرضا1افضلی 1480.000

علیرضا1منصوری5391 240.000مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم1

بهنام1شیخ1باقری5401 400.000مجموعه آثار ارشمیدس )مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی(1

ادوارد1داولینگ/1حمیدرضا1ارباب5411 420.000مقدمه ای بر اقتصاد ریاضی1
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دتجلت        تق ون ممممنشونرممممممممخ یسم

مراکــز پخــش )تهران(     نشــاني        تلفن 
66461893خیابان1انقالب،1خیابان1شهدای1ژاندارمری،1جنب1اداره1پست،1نبش1بن1بست1گرانفرپخش1آثار

66400987خیابان1انقالب،1خیابان1فخر1رازی،1بین1لبافی1نژاد1و1روانمهر،1شمارة331پخش1دوستان

66482150خیابان1انقالب،1خیابان1لبافی1نژاد،1بین1اردیبهشت1و1کارگر،1پالک1،2661زنگ51پخش1کتاب1فرهنگ

خیابان1انقالب،1خیابان1لبافی1نژاد،1بین1اردیبهشت1و1کارگر1جنوبی،1کوچة1درخشان،1پخش1توحید1دانش
پالک1،21واحد21

66490209
66408501

66978582خیابان1انقالب،1خیابان1وحید1نظری،1بین1121فروردین1و1اردیبهشت،1پالک1121پخش1صدای1معاصر

66478511خیابان1کارگر1جنوبی،1ابتدای1خیابان1روانمهر،1پالک1،1591طبقه1،11واحد21پخش1جاوید

66414230خیابان1انقالب،1خیابان1فخر1رازی،1کوچة1فاتحی1داریان،1پالک31پخش1کوزه

66952090خیابان1انقالب،1خیابان1لبافی1نژاد،1بین1121فروردین1و1اردیبهشت،1شمارة1891پخش1مهربان

8-66967007خیابان1انقالب،1خیابان1فخر1رازی،1کوچة1فاتحی1داریان،1پالک1،61طبقة1زیرزمین،1زنگ11پخش1سرزمین

66974081خیابان1انقالب،1خیابان1121فروردین،1کوچة1بهشت1آئین،1پالک131پخش1انتشارات1شبگون
66978340

66961656خیابان1طالقانی،1بعد1از1خیابان1وصال،1خیابان1نریمان،1خیابان1شمس،1کوچة1اول،1پالک41پخش1دمیرچی

کتابفروشی1اندیشة1
66466001خیابان1انقالب،1مقابل1در1ِاصلی1دانشگاه1تهران،1پاساژ1فروزنده،1طبقة1همکف،1واحد3171احسان

ــاني        تلفن  ــش )شهرستان(    نش مراکز پخ
شیراز

نمایشگاه1و1کتابفروشی1
خیابان1زند،1میدان1نمازی،1ابتدای1خیابان1مالصدرا،1مقابل1اردیبهشتمحمدی

071-36473412

اصفهان
1153207-0913خیابان1میر،1کوی1شهید1ترکان،1کوچه11سروش،1شماره81پخش1گل1احمر

تبریز
15561961-041خیابان1امام1خمینی،1روبه1روی1مصلی،1روبه1روی1سه1راه1طالقانیانتشارات1شایسته

اهواز
12217003-061خیابان1حافظ،1بین1سیروس1و1نادریکتابفروشی1رشد

سنندج
خیابان1پاسداران،1ابتدای1خیابان1تاج،1جنب1بانک1رفاهنشر1فرهنگ

087-33242619
087-33287455

قزوین
13333287-028خیابان1خیام1شمالی،1روبه1روی1بانک1تجارتآریا1کتاب

رشت
12222627-013میدان1شهرداری،1خیابان1علم1الهدی،1شماره111پخش1انتشارات1طاعتی
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