زﻣﺴﺘﺎن

كتابهاي موجود
کد
کتاب نام کتاب

دین و فلسفه

1

1آستانهی تجدد (در «شرح تنبیهاالم ًْه و تنزیهالملهًْ»)

2

2آیا نقد سکوالر است؟ (کفرگویی ،جراحت ،و آزادی بیان)

3

3اراده به دانستن

4

4از اینجا تا بینهایت (دورنمایی از آیندة علم)

5

5از مدرنیسم تا پستمدرنیسم (ویراست )2

6

6اندیشة عدالت

7

7اندیشیدن و مالحظات اخالقی

نویسنده /مترجم

داود فیرحی

طالل اسد ،جودیت باتلر ،وندی براون ،صبا محمود /آلما بهمنپور

قیمت
(ریال)
500.000
320.000

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

200,000

مارتین ریس /محمدابراهیم محجوب

180.000

الرنس کهون /عبدالکریم رشیدیان 1.400.000
آمارتیا سن /احمد عزیزی

760.000

هانا آرنت /عباس باقری

160.000

8

8ایران :روح یک جهان بیروح

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

320,000

9

9بازی در نقش خدا؟ (جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بشر) تد پیترز /عبدالرضا ساالربهزادی

480.000

10

1بهیموت (یا پارلمان طوالنی)

توماس هابز /حسین بشیریه

480.000

11

1بهیموت لویاتان را آموزش میدهد (تربیت سیاسی در اندیشهی هابز)

12

1پدیدهشناسی

13

1تأمالت دکارتی (مقدمهای بر پدیدهشناسی)

14

1تئاتر فلسفه

جفری وگان /حسین بشیریه

300.000

ژانفرانسوا لیوتار /عبدالکریم رشیدیان

200.000

ادموند هوسرل /عبدالکریم رشیدیان

320.000

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

800,000

3

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

35

3حکومت انتخابی

36

3خاستگاه هرمنوتیک خود

37

3خدا (آنگونه که من میفهمم)

38

3خاندان ابراهیم (ع) (بازخوانی داستانهایی از کتاب پیدایش)
3خشونت (پنج نگاه زیر چشمی)

15

1تاریخ اندیشة سیاسی غرب (جلد  ،1از یونان باستان تا عصر روشنگری)

16

1تاریخ اندیشة سیاسی غرب (جلد  ،2از روشنگری تا افول لیبرالیسم)

17

1تاریخ فقه اسالمی (در سدههای نخستین :از آغاز اسالم تا شکلگیری مکتب اصحاب
حامد خانی (فرهنگ مهروش)
حدیث متأخر)

420.000

18

1تاریخ فلسفة سیاسی (جلد 1؛ دوران کالسیک)

جورج کلوسکو /خشایار دیهیمی

400,000

39

19

1تاریخ فلسفة سیاسی (جلد2؛ قرون وسطا)

جورج کلوسکو /خشایار دیهیمی

380,000

40

4خود ـ آگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

20

2تاریخ فلسفة سیاسی (جلد3؛ از ماکیاولی تا منتسکیو)

جورج کلوسکو /خشایار دیهیمی

480,000

21

2تجربهگرایی و سوبژکتیویته

ژیل دلوز /عادل مشایخی

360,000

41

4خیلی کم ...تقریب ًا هیچ (مرگ ،فلسفه ،ادبیات)

22

2ترس و لرز

سورن کیرکگور /عبدالکریم رشیدیان

200,000

42

توجوی امر قدسی
4در جس 

23

2تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن (از ماکیاولی تا مارکس)

43

4درآمدی بر فلسفة تاریخ

480.000

44

4درآمدی بر فلسفة سیاسی نوین (نگرش دموکراتیک به سیاست)

24

2توصیف فلسفی علم (خوانشی ویتگنشتاینی از ساختار انقالبهای علمی)

360.000

45

4درآمدی بر نقد قوة حکم کانت

46

4درآمدی به فلسفة دین

47

4درآمدی کوتاه به ذهن

48

4دربارة عشق

49

4دکارت

50

5دکارت تا دریدا (مروری بر فلسفة اروپایی)

51

5دیرینهشناسی دانش

52

5دیگر دوستی مؤثر ( رساندن بهترین خیر چگونه فهم ما را از زندگی اخالقی تغییر
میدهد)

جان مکللند /جهانگیر معینی علمداری
جان مکللند /جهانگیر معینی علمداری

السترادواردز ،جولز تاونزند /خشایار دیهیمی
غالمحسین مقدمحیدری

560.000
580.000

25

2تولد زیست سیاست

میشل فوکو /رضا نجفزاده

600,000

26

2جامعهشناسی اثبات ریاضی

غالمحسین مقدم حیدری

150.000

27

2جریانهای تفسیری معاصر و مسئلة آزادی

محسن آرمین

300.000

28

2جهاد در اسالم

نعمتاهلل صالحی نجفآبادی

360.000

29

2چگونه داروین بخوانیم

مارک ریدلی /محمود رافع

240.000

30

3چگونه فروید بخوانیم

جاش کوهن /صالح نجفی

240.000

31

3چگونه کیرکگور بخوانیم

جان دی .کاپوتو /صالح نجفی

240.000

32

3چگونه نیچه بخوانیم

کیت انسل پیرسون /لیال کوچکمنش

220.000

33

3چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

ری مانک /همایون کاکاسلطانی

180.000

34

3چنین گفت ابن عربی

نصرحامد ابوزید /سیدمحمد راستگو

440.000

4

قیمت
(ریال)

جان استوارت میل /علی رامین

560.000

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

280.000

مهاتما گاندی /شهرام نقش تبریزی

160.000

هرشل شنکس /روحاهلل شفیعی

اسالووی ژیژک /علیرضا پاکنهاد
دیوید شرمن /محمدمهدی اردبیلی ،پیام ذوقی

460.000
280,000
150.000

سایمون کریچلی /لیال کوچکمنش

480.000

سید حسین نصر /سیدمصطفی شهرآیینی

480,000

مایکل استنفورد /احمد گلمحمدی

300,000

لزلی جیکوبز /مرتضی جیریایی

260.000

داگالس برنهام /محمدرضا ابوالقاسمی

450.000

مایکل جی .ماری ،مایکل سی .ری /سعید عابدی

680.000

جان آر .سرل /محمد یوسفی

480,000

مارتا نوسباوم و دیگران /آرش نراقی

340,000

جان کاتینگم /سیدمصطفی شهرآیینی

480.000

پیتر سجویک /محمدرضا آخوندزاده

680.000

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

460,000

پیتر سینگر /آرمین نیاکان

53

5دین

54

5دین در جوامع مدرن (مقاالتی در جامعهشناسی دین)

گئورگ زیمل /امیر رضایی
دانیل ارویوـ لژه ،ژان ـ پل ویلم ،پییر برشون /علیرضا خدامی

5

300.000
200.000
360.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

55

5رابطه میان ایدة پسامدرن و عدم تعین

56

5رویکردهای معاصر در معرفتشناسی دینی (مجموعه مقاالت)

57

5رهیافتی به قرآن کریم (در تعریف قرآن)

احمد تابعی

آر .داگالس گایوت ،برندن اسویتمن /هاشم مروارید

قیمت
(ریال)
220.000
650.000

محمد عابد الجابری /محسن آرمین

380.000

58

5زمان و حکایت (کتاب اول :پیرنگ و حکایت تاریخی)

پل ریکور /مهشید نونهالی

560.000

59

5زمان و حکایت (کتاب دوم :پیکربندی زمان در حکایت داستانی) پل ریکور /مهشید نونهالی

440.000

60

6زمان و حکایت (کتاب سوم :زمان نقلشده)

پل ریکور /مهشید نونهالی

660.000

61

6ژان ژنه و معماری خأل

مهتاب بلوکی /مهتاب بلوکی ،ابوالفضل الهدادی

250,000

62

6سپیدهدمان فلسفة تاریخ بورژوایی

ماکس هورکهایمر /محمد جعفر پوینده

240.000

63

6سراالسرار

عبدالقادر گیالنی /مسلم زمانی ،کریم زمانی

200.000

64

6سرچشمههای دانایی و نادانی

کارل ریموند پوپر /عباس باقری

130.000

65

6سرگذشت سوررئالیسم ()1952-1913

گفتوگو با آندره برتون /عبداهلل کوثری

300.000

66

6سرگذشت فلسفه

67

6سوژه ،استیال و قدرت در نگاه هورکهایمر...

68

6شمائل النبی (ص)

69

6طرح اجمالی فلسفة اسپینوزا

70

7عقالنیت و آزادی

71

7عقل مذکر (مردانگی و زنانگی در فلسفة غرب)

72

7علم و فضیلت (جستاری دربارة تأثیر ذهنیت علمی بر منش اخالقی)

73

7عهد جدید

براساس کتاب مقدس اورشلیم /پیروز سیار 1.400,000

74

7فایدهگرایی

جان استیوارت میل /مرتضی مردیها

400.000

75

7فرهنگ پسامدرن

عبدالکریم رشیدیان

800.000

براین مگی /حسن کامشاد 1.200,000
پیتر میلر /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

500.000

ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی /محمود مهدوی دامغانی

350.000

ارول ای .هریس /سیدمصطفی شهرآیینی

400.000

آمارتیا سن /وحید محمودی ،علیرضا بهشتی

960.000

ژنویو لوید /محبوبه مهاجر

280.000

لوییس کاروئانا /محمدابراهیم محجوب

6

200.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

76

7فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول

77

7فلسفه برای مبارزان

78

7فلسفه چیست؟

79

7فلسفة نقادی کانت (رابطة قوا)

80

8قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

سول کریپکی /حمیدرضا محمدی

81

8کتابهای آبی و قهوهای

لودویگ ویتگنشتاین /ایرج قانونی

480.000

82

8کژنگریستن (مقدمهای بر ژاک الکان)

اسالووی ژیژک /مازیار اسالمی ،صالح نجفی

420.000

83

8کشف دیگری همراه با لویناس

مسعود علیا

420.000

84

8لویاتان

توماس هابز /حسین بشیریه

800,000

85

8مذاکره با اشیا (برونو التور و نظریة کنشگرـ شبکه)

رحمان شریفزاده

350.000

86

8مراقبت و تنبیه

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

460,000

87

8معرفت شناسی

لیندا زاگزبسگی /کاوه بهبهانی

460.000

88

8میشل فوکو :فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک

عیسی والئی

400,000

آلن بدیو /فؤاد حبیبی ،کمال خالقپناه

140.000

ژیل دلوز ،فلیکس گتاری /محمدرضا آخوندزاده

460,000

ژیل دلوز /اصغر واعظی

260.000
220.000

هیوبرت دریفوس ،پل رابینو /حسین بشیریه

89

8نامهای درباب تساهل

90

9نقد چیست؟ و پرورش خود

91

9نقد قوة حکم

92

9نواندیشان ایرانی (نقد اندیشههای چالشبرانگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر)

93

9نوشتار و تفاوت

94

9نیایش

95

9نیایش :پژوهشی در تاریخ و روانشناسی دین

96

9نیچه و فلسفه

460,000

جان الک /شیرزاد گلشاهی کریم

240.000

میشل فوکو /نیکو سرخوش ،افشین جهاندیده

280.000

ایمانوئل کانت /عبدالکریم رشیدیان

860.000

سیدعلی محمودی

7

580.000

ژاک دریدا /عبدالکریم رشیدیان

860.000

مهاتما گاندی /شهرام نقش تبریزی

320,000

فریدریش هایلر /شهابالدین عباسی

580,000

ژیل دلوز /عادل مشایخی

480,000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

97

9واقعگرایی در علم (تحقیقی در شأن معرفتی نظریههای علمی)

یاسمن هشیار

480.000

117

1حق و مصلحت (1؛ مقاالتی در فلسفة حقوق ،فلسفة حق و فلسفة ارزش)

محمد راسخ

380.000

98

9ویتگنشتاینـ پوپر و ماجرای سیخ بخاری دیوید ادموندز ،جان آیدینو /حسن کامشاد

250,000

118

1حق و مصلحت (2؛ مقاالتی در فلسفة حقوق ،فلسفة حق و فلسفة ارزش)

محمد راسخ

760,000

99

9هستی متن مقدس

محمد محمدی گرگانی

240.000

119

1در دفاع از سیاست (لیبرال دموکراسی مقتدر)

مرتضی مردیها

460.000

مارتین هایدگر /عبدالکریم رشیدیان

960,000

120

1راهبردهای پژوهش (از منظر سازهانگاری در علوم سیاسی و روابط بینالملل)

پیتر سینگر /محمد آزاده

200.000

رابرت هوالب /حسین بشیریه

360.000

1 100هستی و زمان
101

1یک جهان (اخالق جهانیشدن)

1 102یورگن هابرماس :نقد در حوزة عمومی

حقوق و علوم سیاسی
Word Power in Politics1 103

1 104آیندة قدرت
105

1احیای علوم سیاسی (گفتاری در پیشة سیاستگری)

اودی کلوتز ،سیسیلیا لینچ /حسین سلیمی ،بهادر صادقی

1 121سکوالریسم و دموکراسی اسالمی در ترکیه

م .هاکان یاووز /احمد عزیزی

220.000

1 122سیاست

اندرو هیوود /عبدالرحمن عالم

560,000

پروفسور روحاهلل رمضانی /علیرضا طیب

360.000

حمید عضدانلو

240.000

آزاده چلبی

260.000

داود فیرحی

680.000

داود فیرحی

640,000

1 123سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
1 124سیاست و بنیانهای فلسفی اندیشة سیاسی

مهدی نوروزی خیابانی

460.000

جوزف نای /احمد عزیزی

460.000

125

حسین بشیریه

200.000

1 126فقه و حکمرانی حزبی

1فساد و مقبولیت قانون (از منظر جامعهشناسی حقوق)

احمد زیدآبادی

220.000

127

1فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد 1؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه)

1 107اندیشههای مارکسیستی (تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم ،جلد  )1حسین بشیریه

580,000

128

1فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد 2؛ تحول حکومتداری و فقه حکومت اسالمی)

عبدالرحمن عالم

380.000

جیکوب الندو /حمید احمدی

360.000

1 106الزامات سیاست در عصر ملتـ دولت
1 108بنیادهای علم سیاست
109

1پانترکیسم (یک قرن در تکاپوی الحاقگری)

1 110پنجاه متفکر بزرگ روابط بینالملل

مارتین گریفیتس ،استیون روچ ،اسکات سولومون /علیرضا طیب

1 111تاریخ تئوریهای حقوقی اسالمی

1 115جنبشهای اسالمی معاصر
1 116حقوق جزایی انگستان

1 129قانون ،آزادی و اخالق (درآمدی به فلسفة حقوق کیفری و عمومی) هربرت هارت /محمد راسخ
داود فیرحی

490,000

1 130قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم
131

1قدرت ،گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران)

132

1لیبرالیسم و محافظهکاری (تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم ،جلد )2

سیدعلیاصغر سلطانی

جان ِکلی /محمد راسخ

760.000

شجاع احمدوند

220.000

1 133مبانی حقوق عمومی

محمدعلی همایون کاتوزیان /علیرضا طیب

480,000

1 134مفهوم قانون

جان اسپوزیتو ،جان وال /شجاع احمدوند

580,000

1 135مقدمات سیاست

کاترین الیوت ،فرنسیس کوئین /علی تحصیلی 1.200.000

8

580,000
180.000

وائل بن ّ
حلق /محمد راسخ

1تاریخ تحول دولت در اسالم (تا پایان امویان)

1 114تضاد دولت و ملت

داود فیرحی

480.000

1 112تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب
113

680,000

160.000

حسین بشیریه

1 136نقش روشنفکر

9

360.000
480.000

مارتین الگلین /محمد راسخ

380,000

هربرت هارت /محمد راسخ

640,000

استیون تانسی /هرمز همایونپور

540.000

ادوارد سعید /حمید عضدانلو

260.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب
137

نویسنده /مترجم

1نظریه و زبرنظریه در روابط بینالملل (مفاهیم و تفسیرهای متعارض)

فرد چرنوف /علیرضا طیب

1 138نظریههای دولت
139

اندرو وینسنت /حسین بشیریه

1یونگ و سیاست (اندیشههای سیاسی و اجتماعی کارل گوستاو یونگ)

ولودیمیر والتر اوداینیک /علیرضا طیب

قیمت
(ریال)
480.000
480,000
300.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب
156

نویسنده /مترجم

1تحلیل محتوا (مبانی روششناسی)

کلوس کریپندورف /هوشنگ نایبی

380.000

مسعود چلبی

280,000

محسن گودرزی ،آرش نصراصفهانی

280.000

کلود ریویر /علیرضا خدامی

480.000

1 157تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی
158

1تهران ـ ( 56سیمای تهران در پژوهشی فراموششده)

قیمت
(ریال)

1 159جامعه ـ انسانشناسی ادیان
1 160جامعهشناسی

آنتونی گیدنز /منوچهر صبوری 1.160,000

1 161جامعهشناسی

آنتونی گیدنز /حسن چاوشیان

880,000

860.000

162

آنتونی گیدنز ،فیلیپ ساتن /هوشنگ نایبی

880.000

1 141آرمانِ شهر (فضا ،هویت و قدرت در اندیشة اجتماعی معاصر) کیان تاجبخش /افشین خاکباز

280.000

1 163جامعهشناسی بیماری و پژشکی فیلیپ آدام ،کلودین هرتسلیک /دکتر لورانس ،دنیا کُتبی

360.000

ژودیت الزار /مرتضی کتبی

320.000

1 164جامعهشناسی تالکوت پارسونز

گی روشه /عبدالحسین نیکگهر

200,000

روالن بارت /ناصر فکوهی

260,000

1 165جامعهشناسی خودکامگی

علی رضاقلی

240,000

پیتر کیویستو /منوچهر صبوری

300,000

1 166جامعهشناسی زنان

پامال آبوت ،کلر واالس /منیژه نجم عراقی

460,000

مارک اوژه /ناصر فکوهی

280.000

1 167جامعهشناسی سیاسی

حسین بشیریه

300,000

الساندرو دورانتی /رضا مقدمکیا

400.000

1 168جامعهشناسی مردممدار در کارزار عمل

کلود ریویر /ناصر فکوهی

480.000

ناصر فکوهی

760,000

هوشنگ نایبی

400,000

1 150برساختگرایی اجتماعی

ویوین ب ِر /اشکان صالحی

420.000

1 151پژوهش و سیاستگذاری

آن ماژرزاک /هوشنگ نایبی

280.000

دی .ای .د واس /هوشنگ نایبی

280,000

ناصر فکوهی

580,000

آنتونی گیدنز /ناصر موفقیان

460.000

مسعود چلبی

220.000

علوم اجتماعی
140

 10001نماد (در هنر و اسطوره شکل به چه معناست)

راونا شفرد ،راپرت شفرد /آزاده بیداربخت ،نسترن لواسانی

1 142افکار عمومی
1 143امپراتوری نشانهها
1 144اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی
1 145انسان شناسی
1 146انسانشناسی زبانشناختی
1 147انسانشناسی سیاسی
1 148انسانشناسی شهری
1 149برنامة کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

1 152پیمایش در تحقیقات اجتماعی
1 153تاریخ اندیشه و نظریههای انسانشناسی
154

1تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)

1 155تحلیل اجتماعی در فضای کنش

10

1جامعهشناسی (جلد اول)

مایکل بوراووی و دیگران /بهرنگ صدیقی ،روحاهلل گلمرادی

1 169جامعه شناسی نوربرت الیاس

350.000

ناتالی هنیش /عبدالحسین نیکگهر

280.000

علی رضاقلی

240,000

دیوید انگلیس ،جان هاگسون /جمال محمدی

480.000

احمد گلمحمدی

280,000

مقصود فراستخواه

420.000

1 174درآمدی بر انسانشناسی

کلود ریویر /ناصر فکوهی

460,000

1 175درآمدی بر تحقیق کیفی

اووه فلیک /هادی جلیلی

380,000

1 176درآمدی بر جامعهشناسی

نیکوالس ابرکرامبی /هادی جلیلی

320.000

1 170جامعهشناسی نخبهکشی
171

1جامعهشناسی هنر (شیوههای دیدن)

1 172جهانی شدن ،فرهنگ ،هویت
173

1دانشگاه و آموزش عالی (منظرهای جهانی و مسئلههای ایرانی)

11

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

197

1عصر سیانان و هالیوود (منافع ملی ،ارتباطات فراملی)

198

1فلسفة علوم اجتماعی قارهای (هرمنوتیک ،تبارشناسی و نظریة انتقادی از یونان باستان
ایون شرت /هادی جلیلی
تا قرن بیستویکم)

360.000

1 199فوکوس گروه بهمثابه پژوهش کیفی

دیوید مورگان /نصرت فتی

100.000

1 180در جستوجوی جامعة بلندمدت (گفتوگو با دکتر همایون کاتوزیان) کریم ارغندهپور

150.000

2 200قومشناسی سیاسی

روالن برتون /ناصر فکوهی

460.000

امیل دورکم /جمالالدین موسوی

420.000

2 201قومیت و قومگرایی در ایران

حمید احمدی

540,000

پیر بوردیو /ناصر فکوهی

280.000

2 202کاوش در جامعهشناسی روانی

هلن شوشا /مرتضی کُتبی

220.000

کارل مانهایم /پرویز اجاللی

160.000

2 203کشاکش آرا در جامعهشناسی

استیون سیدمن /هادی جلیلی

480,000

امین معلوف /عبدالحسین نیکگهر

400.000

فاطمه جواهری و دیگران

800.000

آنتونی گیدنز /حسن چاوشیان

280.000

حمید غضدانلو

400.000

مقصود فراستخواه

320.000

2 208مبانی انسانشناسی

ناصر فکوهی

320.000

2 209مبانی پژوهش کیفی

انسلم استراوس ،جولیت کربین /ابراهیم افشار

420,000

علی رامین

800,000

177

1درآمدی بر روانشناسی اجتماعی (مجموعه ضرورتهای جامعهشناسی روانی)

قیمت
(ریال)

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

کلود تاپیا /مرتضی کُتبی

1 178درآمدی به مطالعات خانواده
179

181

جان برناردز /حسین قاضیان

1در تنگنای بیم و امید (پژوهشی دربارة زندگی مهاجران مسلمان در کانادا)

عبدالمحمد کاظمیپور /بهرنگ صدیقی

1درسهای جامعهشناسی (فیزیک اخالقیات و حقوق)

1 182درسی دربارة درس
1 183دموکراتیکشدن فرهنگ
1 184دنیای بیسامان
1 185دو جستار دربارة فلسفة سیاسی فمینیسم

جین منسبریج ،سوزان مولر اوکین ،ویل کیملیکا /نیلوفر مهدیان

1 186ده پرسش از دیدگاه جامعهشناسی
187

1ذهن بیخانمان (نوسازی و آگاهی)

240.000
460.000
280.000

260.000

جوئل شارون /منوچهر صبوری

380,000

پیتر برگر ،بریجیت برگر ،هانسفرید کلنر /محمد ساوجی

320.000

لئو لوونتال /محمدرضا شادرو

180.000

1 188رویکرد انتقادی در جامعهشناسی ادبیات

1 189رهیافتها و روشهای تحقیق کیفی در توسعة روستایی

مصطفی ازکیا ،عادل زارع ،علی ایمانی

1 190زنان در روزگارشان
1 191ساخت اجتماعی

280.000

مارلین لگیت /نیلوفر مهدیان

640,000

خوزه لوپز ،جان اسکات /حسین قاضیان

240.000

ایالی زارتسکی /منیژه نجمعراقی

280.000

اکبر قراخانی بهار

460.000

1 192سرمایهداری ،خانواده ،و زندگی شخصی
193

1سیستم و تفکر سیستمی (نظریه و عمل بنیادی)

194

 1صدایی که شنیده نشد (نگرشهای اجتماعیـ فرهنگی و توسعهی نامتوازن در ایران .گزارشی
از یافتههای طرح «آیندهنگری»)

1 196طراحی پژوهشهای اجتماعی

12

2گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران ()1380-1390

2 205گزیدة جامعه شناسی
2 206گفتمان و جامعه
207

2ما ایرانیان (زمینهکاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی)

2 210مبانی جامعهشناسی هنر
211

2مشکلة هویت ایرانیان امروز (ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ)

فرهنگ رجایی

460.000

2 212مصرف و زندگی روزمره

مارک پاترسون /جمال محمدی ،نرگس ایمانی مرنی

420.000

2 213مقدمات جامعه شناسی

مارتین البرو /منوچهر صبوری

300.000

نورمن آر .کورتز /حبیباهلل تیموری

480,000

عباس عبدی

120.000

تام باتامور /حسینعلی نوذری

280.000

رابرت کی .یین /هوشنگ نایبی

360.000

2 214مقدمهای بر آمار در علوم اجتماعی

400.000

2 215مقدمهای بر پژوهش در جامعهشناسی خانواده در ایران

رزماری کرامپتون /هوشنگ نایبی

460.000

2 216مکتب فرانکفورت

نورمن بلیکی /حسن چاوشیان

380,000

2 217موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

علی اسدی ،مجید تهرانیان ،عباس عبدی ،محسن گودرزی

1 195طبقه و قشربندی اجتماعی

204

محمدمهدی ِس َمتی /نرجس خاتون براهوئی

250.000

13

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

2 218نحوة انجام تحقیقات اجتماعی

ترز ال .بیکر /هوشنگ نایبی

680.000

2 237اقتصاد خرد 2

2 219نظریة جامعهشناسی

جورج ریتزر /هوشنگ نایبی

960.000

2 238اقتصاد خرد میانه

220

2نظریة سنجش در علوم اجتماعی (ارزیابی پایایی و اعتبار)

ادوارد کارمینز ،ریچارد زلر /هوشنگ نایبی

2 221نظریة طبقة تنآسا

160.000

تورستین وبلن /فرهنگ ارشاد

580.000

ماریان یورگنسن ،لوئیز فیلیپس /هادی جلیلی

460,000

جان فورن /فرهنگ ارشاد

360,000

علی رامین

640.000

تیم دیلنی /بهرنگ صدیقی ،وحید طلوعی

580,000

حمیدرضا جالئی پور ،جمال محمدی

660,000

رابرت موری تامس /حامد برآبادی ،حمیدرضا آقامحمدیان

580.000

2 228نقد و نظر :درآمدی جامع بر نظریههای فمینیستی رزمری تانگ /منیژه نجم عراقی

540.000

مارگارت لدویت /منیژه نجمعراقی

400.000

2 222نظریه و روش در تحلیل گفتمان
2 223نظریهپردازی انقالبها

2 224نظریههای فلسفی و جامعهشناختی در هنر
2 225نظریههای کالسیک جامعهشناسی
2 226نظریههای متأخر جامعهشناسی
2 227نظریههای نوین تحول انسان

2 229نگرشی انتقادی به توسعة جماعتمحور
230

2هویت ایرانی (از دوران باستان تا پایان پهلوی)

231

2یادداشتهای مطبوعاتی و سرمقاله نویسی (در گفتوگو با عباس عبدی)

احمد اشرف ،گراردو نیولی ،شاپور شهبازی /حمید احمدی
ایرج رستگار

300.000
350.000

اقتصاد و مدیریت
232

2آموزش و توسعه (مباحث نوین در اقتصاد آموزش)

عباس معدندار آرانی ،محمدرضا سرکار آرانی

236

2 240اقتصادسنجی دادههای خرد و ارزیابی سیاست

غالمرضا کشاورزحداد

400.000

2 241اقتصادسنجی سری زمانی مالی با R S. plus ،و Eviews

غالمرضا کشاورز حداد

600.000

علیرضا علویتبار

160.000

گریگوری منکیو /حمیدرضا ارباب

880.000

2 244اقتصاد مدیریت

دومینیک سالواتوره /حمیدرضا ارباب

490.000

2 245اقتصاد مدیریت

ایوان داگالس /سیدجواد پورمقیم

580.000

استیون لویت ،استیون دابنر /سعید مشیری

400.000

دیوید تراسبی /کاظم فرهادی

280,000

محمدعلی همایون کاتوزیان /عبداهلل کوثری

180,000

239

242

2اقتصاد رشد و توسعه (جلد)2

2اقتصاد سیاسی و خطمشیگذاری عمومی (با نگاه به ایران)

2 243اقتصاد کالن

2 246اقتصاد ناهنجاریهای پنهان اجتماعی
2 247اقتصاد و فرهنگ
248

2ایران جامعة کوتاهمدت (و سه مقالة دیگر)

249

2بازآفرینی بازار (تاریخ طبیعی بازارها)

250

جان مکمیالن /زهرا کریمی ،ساعده عزیزیثالث ،جواد اقدسطینت

2بازاندیشی بازاریابی (بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا)

فیلیپ کاتلر و دیگران /پرویز احمدی ،مریم ولیلو ،میالد هادیزاده

2 251برنامهریزی در ایران

480.000
620.000

تاس .اچ .مک لئود /علی اعظم محمدبیگی

320.000

252

2برنامهریزی در ایران ( 1316-1356تحلیلی تاریخی ،با تمرکز بر تحوالت ،نقش و
مسعود نیلی ،محسن کریمی
جایگاه سازمان برنامه و بودجه)

220.000

253

2پایان مدیریت (فروپاشی روایتهای مدیریت در دوران مدرن)

2 254پیچیدگی و اقتصاد

ویلیام برایان آرتور /محمدابراهیم محجوب

320.000

2 255تئوری اقتصاد خرد

پی .ار .جی لیارد ،ا .ا .والترز /عباس شاکری

500,000

حمید بهمنپور ،سعید مشیری

560.000

2 256تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن

ویلیام .اچ .برانسون /عباس شاکری

860,000

یوجیرو هایامی /غالمرضا آزاد (ارمکی)

480,000

2 257تئوری و مسائل اقتصاد بینالملل

دومینیک سالواتوره /هدایت ایرانپرور ،حسن گلریز

340.000

2اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش ،فرهنگ و تمدن)

14

مرتضی قرهباغیان

450,000

350.000

حسین عظیمی /خسرو نورمحمدی

2اقتصاد توسعه (از فقر تا ثروت ملل)

غالمرضا کشاورز حداد

480.000

محمدرضا آهنچیان

فیروز توفیق

2 235اقتصاد پول و بانکداری

عباس شاکری

780,000

380.000

2 233ارزیابی طرحها و تحلیل ریسک
234

320.000

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

400,000

15

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

2 258تئوری و مسائل اقتصاد خرد

دومینیک سالواتوره /حمیدرضا ارباب

580,000

2 259تئوری و مسائل اقتصاد کالن
2 260تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت
261

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

2 278سرمایهداری و آزادی

کیومرث آریا

400.000

یوجین دیولیو /حمیدرضا ارباب

260,000

279

دومینیک سالواتوره /سیدجواد پورمقیم

400,000

280

2فراسوی رشد اقتصادی (پیشدرآمدی بر توسعة پایدار)

فریدون تفضلی

800,000

2تاریخ عقاید اقتصادی (ویراست سوم)

2 262تاریخ مختصر اندیشههای اقتصادی

بو ساندلین ،هانسـ میکائیل تراتوین ،ریچارد وندراک /حمیدرضا ارباب

260,000

تاتیانا سوبوتینا /محمدرضا سرکار آرانی ،عباس معدندار آرانی

2 263تجارت الکترونیک ( B2Bمدیریت زنجیرة تأمین) کارول تراور ،کنت الدون /حمیدرضا ارباب

190.000

283

2 264تجارت بینالملل

سیدجواد پورمقیم

250,000

284

2مالیة بینالملل (ویراست جدید)

2 265تجارت بینالملل

دومینیک سالواتوره /حمیدرضا ارباب

680,000

هال واریان /رضا حسینی

680.000

2 266تحلیل اقتصاد خرد

2تفرجی از سر ناشکیبایی (سیری اجمالی در نوشتههای پدر علم مدیریت ایران استاد
سیدمهدی الوانی)

سیدمهدی الوانی ،علیرضا قزل

2 268توسعة درونزای منطقهای :رهبری و نهادها

رابرت استیمسون و دیگران /محمدحسین شریفزادگان ،بهزاد ملکپور اصل

2 269توسعه یعنی آزادی

220.000
400.000

سالواتوره کارلو /روحاهلل کهنهوشنژاد
گریگوری منکیو /حمیدرضا ارباب

890,000

دومینیک سالواتوره /حمیدرضا ارباب

600,000

دنیس اپلیارد ،آلفرد فیلد ،استیون کاب /محمدعلی مانی ،زهرا مستعانی

2 285مبانی اقتصاد

مسعود نیلی
گریگوری منکیو /حمیدرضا ارباب

660.000

2محاسبة رضایت (مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی)
جیمز بیوکنن ،گور ُدن تالوک /دکتر غالمرضا آزاد (ارمکی) ،امیر آزاد (ارمکی)

480.000

یداهلل دادگر

560.000

حسین عظیمی آرانی

400,000

2 288محورهای اساسی در نظامهای اقتصادی

آمارتیا سن /محمدسعید نوری نائینی

760.000

2 289مدارهای توسعهنیافتگی در اقتصاد ایران

2 270جستارهایی در مدیریت (پژوهشگران هاروارد) پیتر دراکر و دیگران /محمدابراهیم محجوب

380.000

2 290مدلی برای تحول در کسبوکار ،دولت و جامعهADKAR :

پیتر شف ،اندرو شف /حمیدرضا ارباب

360.000

عباس مصلینژاد

300.000

وحید بزرگی

240.000

2 271چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد
2 272دولت و توسعهی اقتصادی در ایران
273

2دیپلماسی تجاری (از اهداف تا ابزارها)

274

2راز سرمایه (چرا سرمایهداری در غرب موفق میشود و در جاهای دیگر شکست میخورد)

2 275راهبردهای توسعة اقتصادی

هرناندو دو سوتو /فریدون تفضلی

420.000

جفری هایات /هادی چپردار

2 291مدیریت استراتژیک سیستمهای اطالعاتی

فرجاهلل رهنورد
سیدمهدی الوانی

560,000

نسرین جزنی

780.000

تریلین کارل /جعفر خیرخواهان

480.000

کنت الدون ،کارول تراور /حمیدرضا ارباب

320.000

2 293مدیریت منابع انسانی
2معمای فراوانی (رونقهای نفتی و دولتهای نفتی)

کیت گریفین /حسین راغفر ،محمدحسین هاشمی

400.000

2 295مقدمهای بر بازاریابی الکترونیک

2 276رویکرد تفکر سیستمی (به برنامهریزی و مدیریت استراتژیک) استیون هینز /رشید اصالنی

460.000

ل عمومی قابل محاسبه
2 296مقدمهای بر مدلهای تعاد 

محمدحسین پورکاظمی

380,000

2 277ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت

16

100.000
260,000

2 292مدیریت عمومی
294

360.000
380,000

2 286مبانی علم اقتصاد
287

170.000
250.000

2 282کلیات علم اقتصاد
2مالیة بینالملل (ویراست جدید)

267

میلتون فریدمن /غالمرضا رشیدی

400.000

2سیاستهای پولی و مالی (ضرورت اصالح بازارهای مالی)

2 281کالبدشکافی قیمت نفت در بازارهای جهانی

قیمت
(ریال)

ماری برفیشر /فاطمه بزازان ،مریم سلیمانی موحد

2 297نظریة اقتصاد خرد

گریگوری منکیو /حمیدرضا ارباب

17

400,000
680,000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

2 298نظریة اقتصاد کالن

قیمت
(ریال)

گریگوری منکیو /حمیدرضا ارباب

560.000

299

2نظریههای اقتصادی توسعه (تحلیلی از پارادایمهای رقیب)
دایانا هانت /غالمرضا آزاد (ارمکی)

680.000

300

3نفت و هژمونیسم امریکا (انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر)

محسن مسرت

3 301هنر و دانش مذاکره

مارک شوئنفیلد ،ریک شوئنفیلد /علی مستاجران ،مسعود راجی

302

جولین جینز /سعید همایونی

490.000

زیگموند فروید /صالح نجفی

240.000

پل ـ لوران اسون /کرامت موللی

220.000

ژان ـ پیر کلرو /کرامت موللی

220.000

اروین د.یالوم /مهشید میرمعزی

480,000

رولو می ،ارنست انجل ،هانری ف .النبرگر /سپیده حبیب

880.000

323

3یک دقیقه با فرزندم (پدر)

اسپنسر جانسون /احسان پور یوسف

120.000

324

3یک دقیقه با فرزندم (مادر)

اسپنسر جانسون /سیمین محسنی

120.000

317

3منشأ آگاهی (در فروپاشی ذهن دوساحتی)

3 318موسی و یکتاپرستی

460.000
580.000

3 320واژگان لکان
3 321و نیچه گریه کرد

راونا و راپرت شفرد /نسترن لواسانی

3 303آشنایی با یادگیری از طریق همیاری

سوزان الیس ،سوزان والن /طاهره رستگار ،مجید ملکان

3 304اگر فرزند دختر دارید

3 316مبانی روان کاوی فرویدـ لکان

کرامت موللی

420,000

3 319واژگان فروید

روانشناسی
 10003نماد (در هنر و اسطوره شکل به چه معناست)

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

580,000
130.000

النا جانینی بلوتی /محمدجعفر پوینده

140,000

3 305انگیزش و هیجان رابرت فرانکن /حسن شمس اسفندآباد ،غالمرضا محمودی ،سوزان امامیپور

860.000

306

3بچههایمان به ما چه میآموزند؟ (درسهایی دربارة لذت زندگی ،عشق و هشیاری)

307

3تغییر ذهنها (هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران)

3 322هستی

تاریخ
3 325آشوب :مطالعهای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق

280.000

326

هوارد گاردنر /سیدکمال خرازی

520,000

3 327ابن بطوطه

3 308توتوچان دخترکی آن سوی پنجره

تتسوکو کورویاناگی /سیمین محسنی

240,000

328

3 309چگونه با فرزند خود گفتوگو کنیم؟

ادل فایبر ،الیان مزلیش /الله دهقانی

280,000

3 329از سرد و گرم روزگار

پیرو فروچی /مهسا ملکمرزبان

3 310درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود

مایکل سنتکلر /علیرضا طهماسب ،حامد علیآقایی

3 311ذهن و زمان

کرامت ُم َولّلی
اروین د .یالوم /سپیده حبیب

800,000

ژان پیاژه ،باربل اینهلدر /زینت توفیق

240,000

ادل فایبر ،الیان مازلیش /گیتی ناصحی

280,000

3 313روانشناسی کودک
3 314کودک ،خانواده ،انسان
315

480.000
500.000

3 312رواندرمانی اگزیستانسیال

3کودکی را میزنند (گزیدهای از مقاالت بالینی روانکاوی فروید)

زیگموند فروید /مهدی حبیبزاده

18

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

3آقای سفیر (گفتوگو با محمدجواد ظریف)

3اروپا از دوران ناپلئون (دورة  2جلدی)

محمدمهدی راجی

480.000

محمدعلی موحد

560.000

دیوید تامسن /خشایار دیهیمی ،احد علیقلیان 1,400,000

3 330استالین مخوف
331

احمد بنی جمالی

560.000

احمد زیدآبادی

350.000

مارتین ایمیس /حسن کامشاد

560.000

3افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیة ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به دست
عربها)

پروانه پورشریعتی /آوا واحدی نوایی

3 332ایران بین دو انقالب

یرواند آبراهامیان /احمد گل محمدی ،محمدابراهیم فتاحی

333

3ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و سکوالریسم (انقالب مشروطة )1285

334

3با ماندال در کشور رنگینکمان (خاطرات سفیر ایران در آفریقای جنوبی)

ونسا مارتین /محمدابراهیم فتاحی
جاوید قربان اوغلی

260.000

19

1.600.000
700,000
580.000
500.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

3 335بهار زندگی در زمستان تهران

احمد زیدآبادی

336

3بهمن بازرگانی (گفتوگوها ،خاطرات و مقاالت تحلیلی دربارة سازمان مجاهدین ،جنبش
چپ و انقالب اسالمی)

337

3پرسیدن و جنگیدن (گفتوگو با دکتر منوچهر آشتیانی دربارة تاریخ معاصر و علوم
انسانی در ایران)

338

3پیکان سرنوشت ما (با بهرهگیری از نوشتهها و خاطرات احمد خیامی)

امیرهوشنگ افتخاریراد
رضا نساجی

3 339تاریخ ایران مدرن
340

3تاریخ جهان (ویراست جدید)

341

3تراژدی مردم (انقالب روسیه )1891-1924

342

3تروتسکی (زوال یک انقالبی)

قیمت
(ریال)
320.000
280.000
500.000

مهدی خیامی

300.000

یرواند آبراهامیان /محمدابراهیم فتاحی

400,000

ارنست گامبریچ /علی رامین

480.000

اورالندو فایجس /احد علیقلیان 1.400,000
برتراند پَتنود /حسن گلریز

3 343جستارهایی دربارة تئوری توطئه در ایران

یرواند آبراهامیان ،احمد اشرف ،محمدعلی همایون کاتوزیان /محمد ابراهیم فتاحی

3جنگهای صلیبی (به روایت اعراب)

360.000
160,000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

355

3شتای عمر (برگههای خاطرات سیاسی)

356

3عاشوراشناسی (پژوهشی دربارة هدف امام حسین (ع))

357

3عبور از تحکیم (واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت)

احمد عزیزی

280.000

محمد اسفندیاری

460.000

سید عمادالدین محمودی

580.000

سهراب یزدانی

320.000

3 358کسروی و تاریخ مشروطة ایران
359

3کودتا ( 28مرداد ،سازمان سیا و ریشههای روابط ایران و آمریکا)

یرواند آبراهامیان /محمد ابراهیم فتاحی

ذوالقرنین قرآن و تورات
3 360کورش یا
ِ

موالنا ابوالکالم آزاد /مسلم زمانی ،علیاصغر قهرمانی مقبل

3 361گرگومیش هوای خردادماه

احمد زیدآبادی

362

3گزارش کارملیتها از ایران (در دروان افشاریه و زندیه (1729ـ))1747

363

3گفتوگو با مرگ (شهادتنامة اسپانیا)

معصومه ارباب

3محمد بلوری (خاطرات شش دهه روزنامهنگاری)

سعید اردکانزاده یزدی

780.000
500.000

3 364مجاهدان مشروطه

3 345جنبش دانشجویی پلیتکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر  )1357-1338عباس عبدی
حسن کامشاد

640.000

366

محمد اسفندیاری

560.000

3مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (دورة قاجار ـ جلد )5
محمدحسن رجبی (دوانی)

برنارد لوئیس /حسن کامشاد

360.000

367

3مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (دورة قاجار ـ جلد )6

خسرو ناقد

350.000

368

3مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (دورة قاجار ـ جلد )7

369

3مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (دورة قاجار ـ جلد )8

347
348

3خاورمیانه (دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز)

349

3خرد کشی (روشنفکران و انقالب اکتبر)

350

3دانشنامة تبرستان و مازندران (دورة  ۵جلدی)

گروه نویسندگان و ویراستاران به سرپرستی :جهانگیر نصری اشرفی

3 351درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ
3 352درآمدی بر فلسفة تاریخ
3 353رسالههای میرزا ملکم خان ناظمالدوله
3 354شاگردی یک ریاضیدان

20

علیرضا مالئی توانی

250,000

مایکل استنفورد /احمد گلمحمدی

480.000

حجتاهلل اصیل

400.000

آندره ویل /مهران اخباریفر

300,000

300.000

سهراب یزدانی

400,000

3حقیقت عاشورا (از عاشورای حسین (ع) تا تحریفات عاشورا)

300.000

340.000

365

346

320.000

آرتور کوستلر /نصراهلل دیهیمی ،خشایار دیهیمی

امین معلوف /عبدالحسین نیکگهر

3حدیث نفس (خاطرات رسته از فراموشی)

360,000

350.000

460.000

344

قیمت
(ریال)

محمدحسن رجبی (دوانی)
محمدحسن رجبی (دوانی)
محمدحسن رجبی (دوانی)

370

3مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه (دورة قاجار ـ جلد )9

371

3موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی (زندگی و کارنامهی علی خسروشاهی)

372

3نبرد قدرت در ایران (چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟)

محمدحسن رجبی (دوانی)

علیاصغر سعیدی

21

محمد سمیعی

500.000
500.000
500.000
500.000
560.000
860.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

هنر
373

3از سینماتک پاریس تا کانون فیلم تهران (رودررو با فرخ غفاری)

3 374اصول فرم و طرح

ادبیات

وسیوس ونگ /نسترن لواسانی ،آزاده بیدار بخت

560,000

3 394آئورا

محمدرضا آزاده فر

400.000

3 395آرزوهای بربادرفته

3 377پژوهشهایی در شناخت هنر ایران
3 378تاریخ هنر

کارلوس فوئنتس /عبداهلل کوثری

160,000

انوره دو بالزاک /محمدجعفر پوینده

900.000

امین شهمیری

300.000

396

3آیسخولوس (مجموعه آثار)

آیسخولوس /عبداهلل کوثری

800,000

احمد ضابطی جهرمی

250.000

397

3ائوریپیدس (پنج نمایشنامه)

ائوریپیدس /عبداهلل کوثری

880.000

ارنست گامبریچ /علی رامین 1.800,000

398

3ابن سینا (تاریخ و ادبیات ایران)

محمد دهقانی

240.000

399

3ابوریحان بیرونی (تاریخ و ادبیات ایران)

محمد دهقانی

240.000

امین علیاکبری

100.000

جورج الیوت /رضا رضایی

700.000

محمدرضا شفیعی کدکنی /حجتاهلل اصیل

240,000

شاهرخ مسکوب

380.000

استیون آدلی گرگس /جعفر میرزایی ،فرزانه غالمی

140.000

موریس بالنشو /مهشید نونهالی

380.000

4 406اسفار سخن

عبدالخالق رکابی /نرگس قندیلزاده

200.000

4 407اگنس گری

ان برونته /رضا رضایی

460,000

جین آستین /رضا رضایی

760.000

مارگریت دوراس /نگار یونسزاده

100.000

امیلی برونته /رضا رضایی

580.000

پیمان فیوضات

150.000

آرتور آداموف /مهسا خیراللهی

180.000

3تحلیل ردیف (براساس نتنویسی ردیف میرزاعبداهلل با نمودارهای تشریحی)
(ویراست سوم)

داریوش طالیی

580.000

3 380جنگها و بدنها (نشانة تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن )1965-1945 ،نغمه ثمینی

260.000

نایجل واربرتن /مهتاب کالنتری

300.000

امین شهمیری

360.000

جان فورد /ونداد الوندیپور

170.000
580.000

3 381چیستی هنر
3 382درآمدی بر صوتشناسی در موسیقی
383

3دلیجان (فیلمنامة )54

384

3ردیف دورة عالی علیاکبر شهنازی (نتنویسی آموزشی و تحلیلی)

داریوش طالیی

385

3ردیف میرزاعبداهلل (نتنویسی آموزشی و تحلیلی)

داریوش طالیی

680.000

آندره برتون /عبداهلل کوثری

380,000

دانلد ریچی /مجید اسالمی ،حمیدرضا منتظری

400.000

برایان کو /پیروز سیار

400,000

داریوش طالیی

860.000

مجید اسالمی

680.000

کیت نسبیت /محمد رضا شیرازی

270,000

اسالوی ژیژک /مازیار اسالمی

180.000

3 386سرگذشت سوررئالیسم
3 388عکاسان بزرگ جهان
389

3 393هنر مدرن

نوربرت لینتن /علی رامین 1.200,000

پرویز جاهد

3 376امکانات صحنه

3 387فیلمهای آکیرا کوروساوا

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

200.000

3 375اطالعات عمومی موسیقی

379

تعداد
سفارش

3کتاب آواز (رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبداهلل دوامی)

3 390مفاهیم نقد فیلم
3 391نظریههای پسامدرن در معماری
3 392هنر امر متعالی مبتذل

22

قیمت
(ریال)

4 400احتمال عکس و انزوا
401

4ادام بید (قصة باشکوه همدلیها)

402

4ادبیات فارسی (از عصر جامی تا روزگار ما)

403

4ارمغان مور (جستاری در شاهنامه)

4 404از ریورساید تا دیوانگی
4 405از کافکا تا کافکا

4 408اما
4 409اورلیا پاریس
410

4بلندیهای بادگیر (وادرینگ هایتس)

4 411بنبستی در آفریقا
4 412بهار 71

23

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب
413

نویسنده /مترجم

4به زبان آدمیزاد (یادداشتهایی در ستایش پاکیزهنویسی و نکوهش شلختهنگاری در متون
اداری و رسانهای)

رضا بهاری

4 414بیراه

قیمت
(ریال)
200.000

ژوریس کارل اوئیسمانس /کاوه میرعباسی

500.000

فیودور داستایفسکی /خشایار دیهیمی

240.000

حسن کامشاد

480.000

شارلوت برونته /رضا رضایی

580,000

مهدی سیدی

460.000

دونالد بارتلمی /مزدک بلوری

250,000

ادیت وارتون /مزدک بلوری

160.000

محمد دهقانی

100.000

آرتور دموسالوسکی /روشن وزیری

320.000

هکتور هیو مونرو /مزدک بلوری

120.000

میخائیل باختین /رویا پورآذر

420,000

جین آستین /رضا رضایی

520,000

4 426جان گابرییل بورکمن

هنریک ایبسن /ناصر ایرانی

120.000

4 427جاناتان مرغ دریایی

ریچارد باخ /کاوه میرعباسی

120.000

4 428جین ایر

شارلوت برونته /رضا رضایی

840.000

نیکوس کازانتزاکیس /محمد دهقانی

460.000

4 415بیچارگان
4 416پایهگذاران نثر جدید فارسی
4 417پروفسور
418

4پنجگفتار (در زمان و زندگانی فردوسی)

4 419پیشگفتاری بر هیچ
4 420تابستان
421

4تاریخ بلعمی (تاریخ و ادبیات ایران)

4 422تب تند امریکای التین
4 423تخممرغ چهارگوش
4 424تخیل مکالمهای
4 425ترغیب

4 429چین و ژاپن
430

4حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی ،اجتماعی و روانشناختی)

محمد دهقانی

4 431حکومت نظامی
4 432خاطرات سیلویا پالت
433

4 434داستانهای کوتاه آمریکای التین

روبرتو گونسالس اچه وریا /عبداهلل کوثری

580,000

حسین صافی پیرلوجه

170.000

نوئل کارول /صالح طباطبایی

360,000

4 437در پی آن آشنا :مهندسی سخن در سرودههای حافظ

محمد راستگو

400.000

4 438در پی آن آشنا :آشنایان بیگانه

محمد راستگو

400.000

ایران درودی

380,000

بـگرییه /مجید اسالمی
آلن رو 

200.000

محمد دهقانی

100.000

ماشادو ِد آسیس /عبداهلل کوثری

420.000

النا پونیاتوسکا /طلوع ریاضی

140.000

سعید عدالتنژاد

220.000

ایوان کلیما /خشایار دیهیمی

260,000

ویلیام شکسپیر /عبداهلل کوثری

400.000

راجر فاولر /محمد غفاری

240.000

راجر فالر ،رومن یاکوبسن و /...مریم خوزان ،حسین پاینده

160.000

دونالد بارتلمی /مزدک بلوری

130.000

4 450زنان تروا و توئستس

سنکا /عبداهلل کوثری

560,000

4 451زندهام که روایت کنم

گابریل گارسیامارکز /کاوه میرعباسی

860,000

محسن عباسی

100.000

جورج الیوت /رضا رضایی

540.000

سیدحسن حسینی

280.000

ایان مک یوئن /امیرحسین مهدیزاده

360.000

شاهرخ مسکوب /به کوشش حسن کامشاد

180.000

4 435درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی
436

4دربارة نقد (گذری بر فلسفة نقد)

4 439در فاصلة دو نقطه...
4 440در هزارتو
441

4دقیقی (تاریخ و ادبیات ایران)

4 442دنکاسمورو
4 443دیهگوی عزیز ،کیال تو را در آغوش میکشد
4 444راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی
4 445روح پراگ
4 446ریچارد سوم
447

4زبانشناسی و رمان (ویراست دوم ترجمه)

4 448زبانشناسی و نقد ادبی
4 449زن اسیر

4 452زن غمگین

خوسه دونوسو /عبداهلل کوثری

380.000

453

4سایالس مارنر (قصة مرد بافنده)

تد هیوز /مهسا ملکمرزبان

700.000

454

4سکانس کلمات (مقاالت ،روایات ،خاطرات)

4خورخه لوئیس بورخس (واپسین گفتوگو همراه با دو گفتوشنود دیگر)

ریچارد برگین /شایسته پیران

24

680.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

160.000

قیمت
(ریال)

4 455سگهای سیاه
4 456سوگ مادر

25

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

4 457سینمای طبیعی

قیمت
(ریال)

جان ّی چالتی /تارا کابلی

150.000

آنتوان دو سنت اگزوپری /کاوه میرعباسی

120.000

459

4شاهنامة ابومنصوری (تاریخ و ادبیات ایران)

محمد دهقانی

60.000

460

4شاهنامة فردوسی (تاریخ و ادبیات ایران)

محمد دهقانی

560.000

461

4شبهای وحشی (داستان روزهای آخر زندگی امیلی دیکینسون ،مارک تواین ،ارنست
همینگوی ،ادگار آلنپو)

4 458شازده کوچولو

جویسکرول اوتس /فرزانه دوستی

4 462شرلی

شارلوت برونته /رضا رضایی

980.000

آنی ارنو /بهاره مرادی

100.000

شاهرخ مسکوب

380.000

ریچارد براتیگان /هوشیار انصاریفر

160,000

جین آستین /رضا رضایی

580.000

پاتریک دنیس /مزدک بلوری

380.000

جین آستین /رضا رضایی

640,000

محمد دهقانی

130.000

4 463شرم
464

4شکاریم یکسر همه پیش مرگ (جستارها ،گفتارها و نوشتارها)

4 465صید قزلآال در آمریکا
466

4عقل و احساس (گالینگور)

467

4عمه ِمیم (و ماجراجوییهای جسورانه)

468

4غرور و تعصب (گالینگور)

469

4فرخی سیستانی (تاریخ و ادبیات ایران)

470

4فرسنامة قیم نهاوندی (کهنترین فرسنامة شناختهشده به فارسی)

محمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی /آذرتاش آذرنوش ،نادر مطلبی کاشانی

یـ فارسی
4 471فرهنگ معاصر عرب 
4 472قصه از این قرار بود...

477

 4کتاب شمس تبریز (جلد  :2شعرها .شعرهای منثور ،شعروارهها و گزینگویههای مقاالت شمس)

478

4کسایی ،نخستین شاعر نامدار شیعه (تاریخ و ادبیات ایران)

مهدی ساالرینسب

4 479کمربند
4 480گفتوگو با بورخس
4 481گواداالخارا

4 485محاکمة اندرسونویل
486

4 487مستأجر وایلد فل هال
4 488منسفیلد پارک
489

4 491مهمان مامان

السمان /احسان موسوی خلخالی
غادهًْ ّ

460.000

493
494

4ناصرخسرو (تاریخ و ادبیات ایران)

هوشنگ مرادی کرمانی

4کتاب شمس تبریز (جلد  :1اندیشهها .طرحی از منظومة حکمی و هنری شمس تبریز)

مهدی ساالرینسب

26

860.000

پیتر وردانک /محمد غفاری
ساموئل بکت /علیرضا طاهری عراقی

140,000

سال لویت /امین مدی

140.000

محمد دهقانی

180.000

ان برونته /رضا رضایی

760,000

جین آستین /رضا رضایی

760,000

محمد دهقانی

110.000

موریس پنیچ /پژمان طهرانیان

160.000

هوشنگ مرادی کرمانی

120,000

4منوچهری (تاریخ و ادبیات ایران)

4 490من و خالهجانم

280,000
240.000

4محمد بن زکریای رازی (تاریخ و ادبیات ایران)

4میناگر عشق (شرح موضوعی مثنوی معنوی)

100,000

کیم مونسو /پژمان طهرانیان

120.000

483

الئورا والیاسیندی /اعظم رسولی ،مژگان مهرگان

4کارنامهی تلخکان (بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی با نگاهی به متون نمایشی امروزی،
میانگاهی و کهن)

ریچارد بورجین /کاوه میرعباسی

660.000

4مبانی سبکشناسی (ویراست دوم)

200.000

شیوا مسعودی

احمد ابودهمان /حسین سلیمانینژاد

120.000

482

492

400.000

محمد دهقانی

4لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی (پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری
و عشق صوفیانه)

4 484متنهایی برای هیچ

760.000
130.000

محمد غنیمی هالل /هادی نظری منظم

4میدل مارچ (داستان یک شهر)

4 475کبوتر توی کوزه
476

120.000

آذرتاش آذرنوش 1.400,000

4 473کابوسهای بیروت
474

200.000

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

جورج الیوت /رضا رضایی 1.800.000
موالنا جاللالدین محمد بلخی /کریم زمانی

980,000

محمد دهقانی

560.000

نال الرسن /مزدک بلوری

240.000

جین آستین /رضا رضایی

380,000

حسن کامشاد

400.000

4 495نقاب
496

4نورثنگر ابی (گالینگور)

497

4هنر داستاننویسی (گزیدهای از گفتوگو با نویسندگان در پاریس ریویو)

27

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

4 498هنر داستاننویسی
4 499ویلت
5 500یادداشتهای یک دیوانه

قیمت
(ریال)

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

دیوید الج /رضا رضایی

460,000

518

5اسبهای آسمان خاکستر میبارند (نمایشنامة )21

شارلوت برونته /رضا رضایی

960,000

519

5آنتیگون (نمایشنامة )22

نیکالی گوگول /خشایار دیهیمی

300,000

520

5ساعت  ،25اشخاص (نمایشنامة )23

521

5نقطه سر خط (نمایشنامة )24

522

5خواب در فنجان خالی (نمایشنامة )25

523

5دیوبندان (نمایشنامة )26

محمد چرمشیر

524

5آخرین پ ِر سیمرغ (نمایشنامة )27

محمد چرمشیر

160.000

525

5پروانه و یوغ (نمایشنامة )28

محمد چرمشیر

120,000

526

5خانه (نمایشنامه برای سه اتاق و یک پشتبام) (نمایشنامة )29

نغمه ثمینی

120,000

527

5دوشس ملفی (نمایشنامة )30

جان وبستر /ناهید قادری

180.000

528

5روباهان کوچک (نمایشنامة )32

لیلین هلمن /افسانه قادری

120.000

529

5پنجرهی زیرزمین (نمایشنامة )33

آنتونیو بوئرو بایخو /طلوع ریاضی

140.000

530

5قانون پیران (یا راهی نو برای خشنودکردنتان) (نمایشنامة )34

531

5داستان خرسهای پاندا (به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد) و
سه شب با مادوکس (نمایشنامة )35

532

5لطیفهی پس از شام (نمایشنامة )36

533

5اگر بمیری( ...نمایشنامة )38

نیل سایمون /آهو خردمند

140,000

534

5مانفرد (نمایشنامة )39

ادبیات /ادبیات نمایشی /دور تا دور دنیا
501

5الموزیکا دومین (نمایشنامة )1

مارگریت دوراس /تینوش نظمجو

160,000

502

5داستان یک پلکان (نمایشنامة )2

آنتونیو بوئرو بایخو /پژمان رضایی

150.000

5 503در خانهام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید ژانـ لوک الگارس /تینوش نظمجو

120.000

ساموئل بکت /مراد فرهادپور ،مهدی نوید

120,000

امیررضا کوهستانی

80,000

یاسمینا رضا /فرزانه سکوتی

160,000

ماتئی ویسنییک /تینوش نظمجو

100,000

هارولد پینتر /نگار جواهریان ،تینوش نظمجو

150.000

ماتئی ویسنییک /تینوش نظمجو

120,000

یون فوسه /تینوش نظمجو

180.000

اریک امانوئل اشمیت /تینوش نظمجو

160,000

504

5همة افتادگان (نمایشنامة )4

505

5تجربههای اخیر (نمایشنامة )5

506

5سه روایت از زندگی (نمایشنامة )7

507

5اسبهای پشت پنجره (نمایشنامة )8

508

5خیانت (نمایشنامة )9

509

5تماشاچی محکوم به اعدام (نمایشنامة )10

510

5کسی میآید (نمایشنامة )12

511

5مهمان ناخوانده (نمایشنامة )13

512

5پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی (نمایشنامة )14

513

5پزشک نازنین (نمایشنامة )16

نغمه ثمینی

140,000

ژان آنوی /احمد پرهیزی

160,000

محسن محبی

150,000

ورونیک اولمی /سمیرا قرائی

120,000

نغمه ثمینی

160,000
110.000

تامس میدلتون ،ویلیام رولی /ناهید قادری
ماتئی ویسنییک /تینوش نظمجو

200.000
160.000

کریل چرچیل /ناهید احمدیان

120.000

فلوریان زلر /گلناز برومندی ،تینوش نظمجو

160.000

لرد بایرون /حسین قدسی

220.000

514

5رقص مادیانها (نمایشنامة )17

محمد چرمشیر

160,000

535

5مادر (نمایشنامة )40

فلوریان ِزلِر /تینوش نظمجو

160.000

515

5روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت (نمایشنامة )18

محمد چرمشیر

120,000

536

5آن سوی آینه (نمایشنامة )41

فلوریان ِزلِر /تینوش نظمجو

140.000

516

5ازدواجهای مرده (نمایشنامة )19

آزیا سرنچ تودوروویچ /احمد پرهیزی

80,000

537

5داستان زندگی فیل آفریقایی (نمایشنامة )42

کلِم مارتینی /پژمان طهرانیان

180.000

517

5در خلوت مزارع پنبه (نمایشنامة )۲۰

برنار ـ ماری کلتس /تینوش نظمجو

130.000

538

5پس از باران (نمایشنامة )43

سرژی ب ِلبِل /نگار یونسزاده

220.000

ماتئی ویسنییک /تینوش نظمجو

28

160.000

29

تعداد
سفارش

کد
کتاب نام کتاب

نویسنده /مترجم

قیمت
(ریال)

تعداد
سفارش

مراکــز پخــش (تهران)      نشــاني         تلفن
پخش آثار

خیابان انقالب ،خیابان شهدای ژاندارمری ،جنب اداره پست ،نبش بنبست گرانفر

۶۶۴۶۱۸۹۳

539

5سیندخت (نمایشنامة )44

فریده فرجام

180.000

پخش دوستان

خیابان انقالب ،خیابان فخر رازی ،بين لبافینژاد و روانمهر ،شمارة ۳۳

۶۶۴۰۰۹۸۷

540

5زبان تمشکهای وحشی (نمایشنامة )45

نغمه ثمینی

130.000

پخش کتاب فرهنگ

خیابان انقالب ،خیابان لبافینژاد ،بین اردیبهشت و کارگر ،پالک  ،۲۶۶زنگ ۵

۶۶۴۸۲۱۵۰

541

5شکلک (نمایشنامة )46

نغمه ثمینی

130.000

پخش توحید دانش

خیابان انقالب ،خیابان لبافینژاد ،بین اردیبهشت و کارگر جنوبی ،کوچة درخشان،
پالک  ،2واحد 2

۶۶۴۹۰۲۰۹
66408501

542

5سوخته از یخ (نمایشنامة )۴۷

پیتر آسموسن /مهسا خیراللهی

160.000

پخش صدای معاصر

خیابان انقالب ،خیابان وحید نظری ،بین  12فروردین و اردیبهشت ،پالک 112

۶۶978582

پخش جاوید

خیابان کارگر جنوبی ،ابتدای خیابان روانمهر ،پالک  ،159طبقه  ،1واحد 2

۶۶۴78511

پخش کوزه

خیابان انقالب ،خیابان فخر رازی ،کوچة فاتحی داریان ،پالک 3

66414230

پخش مهربان

خیابان فخر رازی ،خیابان شهدای ژاندارمری ،نرسیده به دانشگاه ،پالک 64

۶۶۹۵۲۰۹۰

پخش سرزمین

خیابان انقالب ،خیابان فخر رازی ،کوچة فاتحی داریان ،پالک  ،6طبقة زیرزمین ،زنگ 1

علوم
5 543اصول ریاضی فلسفة طبیعی
5 544تاریخ پیدایش علم جدید

آیزاک نیوتن /بهنام شیخباقری

980.000

ریچارد وستفال /عبدالحسین آذرنگ ،رضا رضایی

380.000

ویلیام باینم /ماندانا فرهادیان

400.000

ارنست مایر /مهدی صادقی

480.000

5 545تاریخ مختصر علم
5 546چیستی تکامل
547

5دانشنامة کودکان و نوجوانان آکسفورد (دورة  2جلدی)

گروه نویسندگان /گروهی از مترجمان

1.600,000

پخش انتشارات شبگون خیابان انقالب ،خیابان  12فروردین ،کوچة بهشت آئین ،پالک 13
پخش دمیرچی

خیابان طالقانی ،بعد از میدان فلسطین ،خیابان برادران مظفر شمالی ،بنبست کیا،
پالک 7

ریچارد کورانت ،هربرت رابینز /سیامک کاظمی

780.000

تام سیگفرید /مهدی صادقی

360,000

550

5ریاضیات عمومی (جلد )1

محمدحسین پورکاظمی

460,000

551

5ریاضیات عمومی (جلد )2

محمدحسین پورکاظمی

440,000

اصفهان
پخش گل احمر

خیابان میر ،کوی شهید ترکان ،کوچه  سروش ،شماره ۸

552

5سرشت فناوری (فناوری چیست و چگونه تکامل مییابد)

تبریز
انتشارات شایسته

خیابان امام خمینی ،روبهروی مصلی ،روبهروی سهراه طالقانی

553

5شش عدد (نیروهای بنیادی که جهان را شکل میدهند)

اهواز
کتابفروشی رشد

خیابان حافظ ،بین سیروس و نادری

554

5فرهنگ علمی دانشآموز (امریکن هریتیج)

سنندج
نشر فرهنگ

خیابان پاسداران ،ابتدای خیابان تاج ،جنب بانک رفاه

قزوین
آریا کتاب

خیابان خیام شمالی ،روبهروی بانک تجارت

5 549ریاضیات زیبا

ویلیام برایان آرتور /محمدابراهیم محجوب
مارتین ریس /سعید تهرانی نسب

جوزف پی .پیکت /مجید ملکان ،محمدرضا افضلی

5 555مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم
556

5 558یکپارچگی دانش
30

400.000
480.000

علیرضا منصوری

240.000

بهنام شیخباقری

400.000

ادوارد داولینگ /حمیدرضا ارباب

600,000

ادوارد ویلسون /محمدابراهیم محجوب

560.000

5مجموعه آثار ارشمیدس (مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی)

5 557مقدمهای بر اقتصاد ریاضی

320.000

66974081
66978340
88910027

مراکز پخــش (شهرستان)     نشــاني         تلفن
شیراز
نمایشگاه و کتابفروشی
خیابان زند ،میدان نمازی ،ابتدای خیابان مالصدرا ،مقابل اردیبهشت
محمدی

5 548ریاضیات چیست؟

66967007-8

رشت
پخش انتشارات طاعتی میدان شهرداری ،خیابان علمالهدی ،شماره ۱۱

071-36473412
0913-1153207
041-۱۵۵۶۱۹۶۱
061-12۲۱۷۰۰۳
۰۸۷-3324261۹
۰۸۷-33287455
۰۲۸-۱۳۳۳۳۲۸۷
013-33241169
۲۲۲۶۲۷
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