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 کتاب هاي موجود 

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

دین و فلسفهدین و فلسفه
داود فیرحى 1 880,0004آستانۀ تجدد (در «شرح تنبیه االمهًْ و تنزیه الملهًْ») 

آیا نقد سکوالر است؟ (کفرگویى، جراحت، و آزادى بیان) 2
طالل اسد، جودیت باتلر، وندى براون، صبا محمود/ آلما بهمن پور  320,0003

میشل فوکو/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده 3 300,00015اراده به دانستن 

الرنس کهون/ عبدالکریم رشیدیان 4 1,800,00014از مدرنیسم تا پست مدرنیسم (ویراست 2) 

ژان گروندن/ سید محمدرضا حسینى بهشتى، سید مسعود حسینى 5 400,0002از هایدگر تا گادامر 

آمارتیا سن/ احمد عزیزى 6 760,0004اندیشۀ عدالت 

هانا آرنت/ عباس باقرى 7 120,0005اندیشیدن و مالحظات اخالقى 

نیکال گریمالدى/ عباس باقرى 8 240,0004انسان پاره پاره 

میشل فوکو/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده 9 360,00016ایران: روح یک جهان بى روح 

على اصغر بهرامى 10 240,0007ایمان یا بى ایمانى (مکاتبات اومبرتو اکو و کاردینال مارتینى) 

توماس هابز/ حسین بشیریه 11 680,0005بهیموت (یا پارلمان طوالنى) (شومیز) 

بهیموت لویاتان را آموزش مى دهد (تربیت سیاسى در اندیشه ى هابز) 12
جفرى وگان/ حسین بشیریه  300,0002

پدیدارشناسى روح 13
گئورگ ویهلم فریدریش هگل/ سید مسعود حسینى، محمد مهدى اردبیلى  1.400,0001
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

ژان فرانسوا لیوتار/ عبدالکریم رشیدیان 14 240,0006پدیده شناسى 

على سیدین 15 580,0003پشمینه پوشان (فرهنگ سلسله هاى صوفیه) 

ادموند هوسرل/ عبدالکریم رشیدیان 16 360,0009تأمالت دکارتى (مقدمه اى بر پدیده شناسى) 

میشل فوکو/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده 17 800,0008تئاتر فلسفه 

تاریخ اندیشۀ سیاسى غرب (جلد 1، از یونان باستان تا عصر روشنگرى) 18
جان مکللند/ جهانگیر معینى علمدارى  780,0005

تاریخ اندیشۀ سیاسى غرب (جلد 2، از روشنگرى تا افول لیبرالیسم) 19
جان مکللند/ جهانگیر معینى علمدارى  780,0004

 تاریخ فقه اسالمى (در سده هاى نخستین: از آغاز اسالم تا شکل گیرى مکتب اصحاب  20
حامد خانى (فرهنگ مهروش) 420,0003حدیث متأخر) 

جورج کلوسکو/ خشایار دیهیمى 21 560,0009تاریخ فلسفۀ سیاسى (جلد 1؛ دوران کالسیک) 

جورج کلوسکو/ خشایار دیهیمى 22 450,0008تاریخ فلسفۀ سیاسى (جلد2؛ قرون وسطا) 

جورج کلوسکو/ خشایار دیهیمى 23 780,0008تاریخ فلسفۀ سیاسى (جلد3؛ از ماکیاولى تا منتسکیو) 

سورن کیرکگور/ عبدالکریم رشیدیان 24 260,00021ترس و لرز 

تفسیرهاى جدید بر فیلسوفان سیاسى مدرن (از ماکیاولى تا مارکس) 25
السترادواردز، جولز تاونزند/ خشایار دیهیمى  480,0004

توصیف فلسفى علم (خوانشى ویتگنشتاینى از ساختار انقالب هاى علمى) 26
غالمحسین مقدم حیدرى  360,0002

میشل فوکو/ رضا نجف زاده 27 640,0009تولد زیست سیاست 

غالمحسین مقدم حیدرى 28 150,0002جامعه شناسى اثبات ریاضى 

محسن آرمین 29 300,0002جریان هاى تفسیرى معاصر و مسئلۀ آزادى 

نعمت اهللا صالحى نجف آبادى 30 360,0006جهاد در اسالم 

جان دى. کاپوتو/ صالح نجفى 31 260,0005چگونه کیرکگور بخوانیم 

کیت انسل پیرسون/ لیال کوچک منش 32 240,0005چگونه نیچه بخوانیم 

رى مانک/ همایون کاکاسلطانى 33 180,0002چگونه ویتگنشتاین بخوانیم 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

نصرحامد ابوزید/ سیدمحمد راستگو 34 680,00011چنین گفت ابن عربى 

على اصغر مصلح 35 360,0001حقیقت و قدرت 

جان استوارت میل/ على رامین 36 560,0005حکومت انتخابى 

میشل فوکو/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده 37 320,0004خاستگاه هرمنوتیک خود 

مهاتما گاندى/ شهرام نقش تبریزى 38 180,0009خدا (آن گونه که من مى فهمم) 

جک مایلز/ صالح طباطبایى 39 580,0001خدا به روایت قرآن 

خاندان ابراهیم (ع) (بازخوانى داستان هایى از کتاب پیدایش) 40
هرشل شنکس/ روح اهللا شفیعى  460,0002

اسالووى ژیژك/ علیرضا پاکنهاد 41 280,00010خشونت (پنج نگاه زیر چشمى) 

ـ آگاهى هگلى و پساساختارگرایان فرانسوى 42 خود 
دیوید شرمن/ محمدمهدى اردبیلى، پیام ذوقى  150,0001

سایمون کریچلى/ لیال کوچک منش 43 480,0004خیلى کم... تقریباً هیچ (مرگ، فلسفه، ادبیات) 

درآمدى بر فلسفۀ سیاسى نوین (نگرش دموکراتیک به سیاست) 44
لزلى جیکوبز/ مرتضى جیریایى  260,0002

داگالس برنهام/ محمدرضا ابوالقاسمى 45 450,0002درآمدى بر نقد قوة حکم کانت 

مایکل جى. مارى، مایکل سى. رى/ سعید عابدى 46 680,0001درآمدى به فلسفۀ دین 

نیل کمبل/ محمد یوسفى 47 380,0001درآمدى کوتاه به فلسفۀ ذهن 

مارتین ترنر/ محمد یوسفى 48 480,0006درآمدى کوتاه به مغز 

دربارة دین (سخنانى با تحقیرکنندگان فرهیخته اش) 49
فریدریش شالیرماخر/ محمدابراهیم باسط  460,0002

مارتا نوسباوم و دیگران/ آرش نراقى 50 450,00011دربارة عشق 

هیوبرت دریفوس/ زکیه آزادانى 51 ـ  بودن  ـ جهان  780,0001در 

پیتر سجویک/ محمدرضا آخوندزاده 52 760,00010دکارت تا دریدا (مرورى بر فلسفۀ اروپایى) 

میشل فوکو/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده 53 480,0008دیرینه شناسى دانش 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

دیگر دوستى مؤثر ( رساندن بیشترین خیر چگونه فهم ما را از زندگى اخالقى تغییر  54
مى دهد)

پیتر سینگر/ آرمین نیاکان  
320,0005

گئورگ زیمل/ امیر رضایى 55 240,0005دین         

دین در جوامع مدرن (مقاالتى در جامعه شناسى دین) 56
ـ پل ویلم، پى یر برشون/ علیرضا خدامى ـ لژه، ژان  دانیل ارویو  360,0004

رابطه میان ایدة پسامدرن و عدم تعین (مطالعۀ تطبیقى فلسفه و هنر غرب) 57
احمد تابعى  220,0003

جان الك/ حمید عضدانلو 58 480,00010رساله اى دربارة حکومت 

رساله اى دربارة طبیعت انسان (کتاب دوم: دربارة احساس ها، تالشى نوین در ارائۀ شیوة  59
دیوید هیوم/ انسیه گویا 360,0001تجربى استدالل در امور انسان) 

محمد عابد الجابرى/ محسن آرمین 60 880,0004رهیافتى به قرآن کریم (در تعریف قرآن) 

پل ریکور/ مهشید نونهالى 61 560,0003زمان و حکایت (کتاب اول: پیرنگ و حکایت تاریخى) 

پل ریکور/ مهشید نونهالى 62 440,0003زمان و حکایت (کتاب دوم: پیکربندى زمان در حکایت داستانى) 

پل ریکور/ مهشید نونهالى 63 660,0003زمان و حکایت (کتاب سوم: زمان نقل شده) 

امانوئل لویناس/ سمیرا رشیدپور 64 240,0001زمان و دیگرى 

مهتاب بلوکى/ مهتاب بلوکى، ابوالفضل اهللا دادى 65 500,0001ژان ژنه و معمارى خأل 

ماکس هورکهایمر/ محمد جعفر پوینده 66 240,0007سپیده دمان فلسفۀ تاریخ بورژوایى 

عبدالقادر گیالنى/ کریم زمانى 67 320,0007سراالسرار 

کارل ریموند پوپر/ عباس باقرى 68 150,00014سرچشمه هاى دانایى و نادانى 

گفت وگو با آندره برتون/ عبداهللا کوثرى 69 300,0007سرگذشت سوررئالیسم (1952-1913) 

براین مگى/ حسن کامشاد 70 2,400,00011سرگذشت فلسفه 

سوژه، استیال و قدرت (در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو) 71
پیتر میلر/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده  500,0008

سه آستانه نشین (بلز پاسکال، سورن کیرکگور، سیمون وى) 72
دایا جینیس الن/ رضا رضایى  320,0005
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

ژاك رانسیر، پیتر انگلمان/ اشکان صالحى 73 240,0002سیاست و زیبایى شناسى 

ابوعیسى محمد بن عیسى ترمذى/ محمود مهدوى دامغانى 74 350,0004شمائل النبى (ص) 

ارول اى. هریس/ سیدمصطفى شهرآیینى 75 400,0004طرح اجمالى فلسفۀ اسپینوزا 

آمارتیا سن/ وحید محمودى، علیرضا بهشتى 76 1,180,0001عقالنیت و آزادى 

علم و فضیلت (جستارى دربارة تأثیر ذهنیت علمى بر منش اخالقى) 77
لوییس کاروئانا/ محمدابراهیم محجوب  200,0002

براساس کتاب مقدس اورشلیم/ پیروز سیار 78 2,900,0008عهد جدید 

براساس کتاب مقدس اورشلیم/ پیروز سیار 79 2,000,0003عهد عتیق (جلد اول) کتاب هاى شریعت یا تورات 

براساس کتاب مقدس اورشلیم/ پیروز سیار 80 2,500,0002عهد عتیق (جلد دوم) کتاب هاى تاریخ 

براساس کتاب مقدس اورشلیم/ پیروز سیار 81 2,200,0001عهد عتیق (جلد سوم) کتاب هاى حکمت 

جان استیوارت میل/ مرتضى مردیها 82 560,00010فایده گرایى 

عیسى والئى 83 400,00014فرهنگ تشریحى اصطالحات اصول 

آن جوردن، مهدس خسروانى 84 640,0001فلسفه ورزى دربارة دین 

فلسفه براى کودکان و نوجوانان (گفت وگوهایى دربارة تاریخ، مبانى نظرى و نحوة  85
اجراى برنامۀ فلسفه براى کودکان و نوجوانان)

سعید ناجى، رسنانى هاشم. حمیدرضا محمدى  
680,0001

آلن بدیو/ فؤاد حبیبى، کمال خالق پناه 86 200,0002فلسفه براى مبارزان 

ژیل دلوز، فلیکس گتارى/ محمدرضا آخوندزاده 87 460,0005فلسفه چیست 

جان موریل/ دانیال جعفرى، محمود فرجامى 88 460,0004فلسفۀ طنز 

فهم قرآن حکیم (بر اساس ترتیب نزول) (جلد اول و دوم) 89
محمد عابد الجابرى/ محسن آرمین  1,760,0002

داود فیرحى 90 580,00018قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم 

سلین اسپکتور/ عباس باقرى 91 400,0002قدرت و حاکمیت (در تاریخ اندیشۀ غرب) 

سول کریپکى/ حمیدرضا محمدى 92 220,0002قواعد و زبان خصوصى از نظر ویتگنشتاین 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

لودویگ ویتگنشتاین/ ایرج قانونى 93 480,0005کتاب هاى آبى و قهوه اى 

اسالووى ژیژك/ مازیار اسالمى، صالح نجفى 94 420,0004کژنگریستن (مقدمه اى بر ژاك الکان) 

مسعود علیا 95 420,0003کشف دیگرى همراه با لویناس 

جاناتان دنسى /  حسن فتحى 96 460,0001گزارشى تحلیلى از فلسفۀ اصالت تصورى برکلى 

عادل مشایخى 97 300,0001الیب نیتس و امر سیاسى 

توماس هابز/ حسین بشیریه 98 980,00015لویاتان    

مارکس و ویتگنشتاین (پراکسیس اجتماعى و تبیین اجتماعى) 99
دیوید روبینشتاین/ شهناز مسّمى پرست  480,0003

رحمان شریف زاده 100 ـ شبکه)  480,0001مذاکره با اشیا (برونو التور و نظریۀ کنشگر

میشل فوکو/ نیکو سرخوش ، افشین جهاندیده 101 480,00017مراقبت و تنبیه 

لیندا زاگزبسگى/ کاوه بهبهانى 102 460,0004معرفت شناسى 

میشل فوکو: فراسوى ساختگرایى و هرمنیوتیک 103
هیوبرت دریفوس، پل رابینو/ حسین بشیریه  560,00013

نورمن برى/ خشایار دیهیمى 104 200,0002نظریۀ نظم خودانگیخته 

سید مسعود حسینى 105 580,0001نظام اید ئالیسم استعالیى (مجموعه متون کالسیک فلسفه) 

میشل فوکو/ نیکو سرخوش، افشین جهاندیده 106 320,0002نقد چیست؟ و پرورش خود 

ایمانوئل کانت/ عبدالکریم رشیدیان 107 980,00013نقد قوة حکم 

نواندیشان ایرانى (نقد اندیشه هاى چالش برانگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر) 108
سیدعلى محمودى  580,0005

ژاك دریدا/ عبدالکریم رشیدیان 109 860,0004نوشتار و تفاوت 

مهاتما گاندى/ شهرام نقش تبریزى 110 480,00013نیایش    

فریدریش هایلر/ شهاب الدین عباسى 111 580,0003نیایش (پژوهشى در تاریخ و روان شناسى دین) 

ژیل دلوز/ عادل مشایخى 112 680,0008نیچه و فلسفه 

یاسمن هشیار 113 480,0001واقع گرایى در علم (تحقیقى در شأن معرفتى نظریه هاى علمى) 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

دیوید ادموندز، جان آیدینو/ حسن کامشاد 114 ـ پوپر و ماجراى سیخ بخارى  480,0009ویتگنشتاین 

محمد محمدى گرگانى 115 240,0003هستى متن مقدس 

مارتین هایدگر/ عبدالکریم رشیدیان 116 1,200,00010هستى و زمان 

عبدالکریم رشیدیان 117 1,200,0001هوسرل در متن آثارش 

پیتر سینگر/ محمد آزاده 118 350,0003یک جهان (اخالق جهانى شدن) 

حقوق و علوم سیاسىحقوق و علوم سیاسى
مهدى نوروزى خیابانى 119  Word Power in Poli cs460,0006

جوزف ناى/ احمد عزیزى 120 460,0005آیندة قدرت 

حسین بشیریه 121 320,0005احیاى علوم سیاسى (گفتارى در پیشۀ سیاستگرى) 

حسین بشیریه 122 240,0003از این جا تا ناکجا: دیباچه اى بر آسیب شناسى سیاسى 

احمد زیدآبادى 123 ـ دولت  280,0008الزامات سیاست در عصر ملت 

امریکا بر سر تقاطع (دموکراسى، قدرت و میراث جریان نومحافظه کارى در امریکا) 124
فرانسیس فوکویاما/ مجتبى امیرى وحید   460,0002

حسین بشیریه 125 580,00016اندیشه هاى مارکسیستى (تاریخ اندیشه هاى سیاسى در قرن بیستم، جلد 1) 

شانتال موف/ جواد گنجى 126 350,0001بازگشت امر سیاسى 

عبدالرحمن عالم 127 480,00033بنیادهاى علم سیاست 

جیکوب الندو/ دکتر حمید احمدى 128 680,0004پان ترکیسم (یک قرن در تکاپوى الحاق گرى) 

پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل 129
مارتین گریفیتس، استیون روچ، اسکات سولومون/ علیرضا طیب  680,0005

وائل بن حّالق/ محمد راسخ 130 480,0005تاریخ تئورى هاى حقوقى اسالمى 

جان ِکلى/ محمد راسخ 131 780,0002تاریخ مختصر تئورى حقوقى در غرب 

محمدرضا تاجیک 132 360,0003تجربۀ بازى سیاسى در میان ایرانیان 

تضاد دولت و ملت (نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران) 133
محمدعلى همایون کاتوزیان/ علیرضا طیب  460,00016
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

جایگاه حقوقى غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (1285-1397) 134
سعید عدالت نژاد  560,0001

جان اسپوزیتو، جان وال/ شجاع احمدوند 135 580,0008جنبش هاى اسالمى معاصر 

کاترین الیوت، فرنسیس کوئین/ على تحصیلى 136 1,200,0001حقوق جزایى انگستان 

محمد راسخ 137 380,0002حق و مصلحت (1؛ مقاالتى در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش) 

محمد راسخ 138 860,0007حق و مصلحت (2؛ مقاالتى در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش) 

مارتین گریفیتس/ علیرضا طیب 139 1,600,0004دانشنامۀ روابط بین الملل و سیاست جهان 

مرتضى مردیها 140 460,0004در دفاع از سیاست (لیبرال دموکراسى مقتدر) 

راهبردهاى پژوهش (از منظر سازه انگارى در علوم سیاسى و روابط بین الملل) 141
اودى کلوتز، سیسیلیا لینچ/ حسین سلیمى، بهادر صادقى  160,0001

اندرو هیوود/ عبدالرحمن عالم 142 800,00010سیاست 

چارجوبى تحلیلى براى بررسى سیاست خارجى جمهورى اسالمى ایران 143
پروفسور روح اهللا رمضانى/ علیرضا طیب  360,00010

ـ فارسى) 144 فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسى (انگلیسى 
مهدى نوروزى  880,00012

داود فیرحى 145 860,0004فقه و حکمرانى حزبى 

داود فیرحى 146 760,0008فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد 1؛ فقه سیاسى و فقه مشروطه) 

فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد 2؛ تحول حکومت دارى و فقه حکومت اسالمى) 147
داود فیرحى  580,0004

کنترل فرهنگ (نقش بنیادهاى کارنگى، راکفلر و فورد در سیاست خارجى امریکا) 148
ادوارد برمن/ حمید الیاسى  460,0004

لیبرالیسم و محافظه کارى (تاریخ اندیشه هاى سیاسى در قرن بیستم، جلد 2) 149
حسین بشیریه  560,00017

مارتین الگلین/ محمد راسخ 150 760,0008مبانى حقوق عمومى 

هربرت هارت/ محمد راسخ 151 640,0008مفهوم قانون 

داود فیرحى 152 580,0001مفهوم قانون در ایران معاصر (تحوالت پیشامشروطه) 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

استیون تانسى/ هرمز همایون پور 153 540,0009مقدمات سیاست 

ادوارد سعید/ حمید عضدانلو 154 260,0009نقش روشنفکر 

مارتین گیریفیتس/ علیرضا طیب 155 480,0005نظریۀ روابط بین الملل براى سدة بیست ویکم 

نظریه و زبرنظریه در روابط بین الملل (مفاهیم و تفسیرهاى متعارض) 156
فرد چرنوف/ علیرضا طیب  480,0005

اندرو وینسنت/ حسین بشیریه 157 560,00015نظریه هاى دولت 

یونگ و سیاست (اندیشه هاى سیاسى و اجتماعى کارل گوستاو یونگ) 158
ولودیمیر والتر اوداینیک/ علیرضا طیب  380,0004

علوم اجتماعىعلوم اجتماعى
1000 نماد (در هنر و اسطوره شکل به چه معناست) 159

راونا شفرد، راپرت شفرد/ آزاده بیداربخت، نسترن لواسانى  960,0006

روالن بارت/ ناصر فکوهى 160 380,00010امپراتورى نشانه ها 

پیتر کیویستو/ منوچهر صبورى 161 380,00013اندیشه هاى بنیادى در جامعه شناسى 

مارك اوژه/ ناصر فکوهى 162 280,0003انسان شناسى 

الساندرو دورانتى/ رضا مقدم کیا 163 400,0002انسان شناسى زبان شناختى 

کلود ریویر/ ناصر فکوهى 164 480,0007انسان شناسى سیاسى 

ناصر فکوهى 165 760,00012انسان شناسى شهرى 

ویوین بِر/ اشکان صالحى 166 420,0003برساخت گرایى اجتماعى 

آن ماژرزاك/ هوشنگ نایبى 167 280,0002پژوهش و سیاست گذارى 

دى. اى. د واس/ هوشنگ نایبى 168 640,00019پیمایش در تحقیقات اجتماعى 

ناصر فکوهى 169 800,00013تاریخ اندیشه و نظریه هاى انسان شناسى 

آنتونى گیدنز/ ناصر موفقیان 170 460,00011تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصى در عصر جدید) 

کلوس کریپندورف/ هوشنگ نایبى 171 380,00012تحلیل محتوا (مبانى روش شناسى) 

گى روشه/ منصور وثوقى 172 420,00028تغییرات اجتماعى 

محسن گودرزى، آرش نصراصفهانى 173 280,0002تهرانـ  56 (سیماى تهران در پژوهشى فراموش شده) 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

کلود ریویر/ علیرضا خدامى 174 ـ انسان شناسى ادیان  480,0002جامعه 

آنتونى گیدنز/ منوچهر صبورى 175 1,200,00035جامعه شناسى 

آنتونى گیدنز/ حسن چاوشیان 176 1,140,00016جامعه شناسى  

آنتونى گیدنز، فیلیپ ساتن/ هوشنگ نایبى 177 1,120,0004جامعه شناسى (جلد اول) 

آنتونى گیدنز، فیلیپ ساتن/ هوشنگ نایبى 178 880,0003جامعه شناسى (جلد دوم) 

استفانى گرت/ کتایون بقایى/  179 300,0003جامعه شناسى جنسیت 

على رضاقلى 180 360,00026جامعه شناسى خودکامگى 

پامال آبوت، کلر واالس/ منیژه نجم عراقى 181 580,00016جامعه شناسى زنان 

حسین بشیریه 182 560,00029جامعه شناسى سیاسى 

جامعه شناسى مردم مدار در کارزار عمل 183
مایکل بوراووى و دیگران/ بهرنگ صدیقى، روح اهللا گلمرادى  350,0001

ناتالى هنیش/ عبدالحسین نیک گهر 184 280,0003جامعه شناسى نوربرت الیاس 

على رضاقلى 185 360,00043جامعه شناسى نخبه کشى 

دیوید انگلیس، جان هاگسون/ جمال محمدى 186 620,0006جامعه شناسى هنر (شیوه هاى دیدن) 

جوزف استیگلیتز/ حسن گلریز 187 480,0009جهانى سازى و مسائل آن 

مقصود فراستخواه 188 420,0002دانشگاه و آموزش عالى (منظرهاى جهانى و مسئله هاى ایرانى) 

کلود ریویر/ ناصر فکوهى 189 480,00016درآمدى بر انسان شناسى 

اووه فلیک/ هادى جلیلى 190 580,00011درآمدى بر تحقیق کیفى 

نیکوالس ابرکرامبى/ هادى جلیلى 191 320,0009درآمدى بر جامعه شناسى 

درآمدى بر روان شناسى اجتماعى (مجموعه ضرورت هاى جامعه شناسى روانى) 192
کلود تاپیا/ مرتضى ُکتبى  240,0004

کریم ارغنده پور 193 150,0007در جست وجوى جامعۀ بلندمدت (گفت وگو با دکتر همایون کاتوزیان) 

امیل دورکم/ جمال الدین موسوى 194 420,0004درس هاى جامعه شناسى (فیزیک اخالقیات و حقوق) 

پیر بوردیو/ ناصر فکوهى 195 280,0004درسى دربارة درس 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

دو جستار دربارة فلسفۀ سیاسى فمینیسم 196
جین منسبریج، سوزان مولر اوکین، ویل کیملیکا/ نیلوفر مهدیان  260,0003

جوئل شارون/ منوچهر صبورى 197 480,00019ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسى 

پیتر برگر، بریجیت برگر، هانسفرید کلنر/ محمد ساوجى 198 320,0004ذهن بى خانمان (نوسازى و آگاهى) 

رابطۀ دین و سیاست (تفسیرهاى امام محمد غزالى و جواجه نصیر الدین طوسى از پیوند  199
ایرج میر 560,0002دین و سیاست) 

رهیافت ها و روش هاى تحقیق کیفى در توسعۀ روستایى 200
مصطفى ازکیا، عادل زارع، على ایمانى  280,0003

مارلین لگیت/ نیلوفر مهدیان 201 880,0009زنان در روزگارشان 

خوزه لوپز، جان اسکات/ حسین قاضیان 202 240,0002ساخت اجتماعى 

ایالى زارتسکى/ منیژه نجم عراقى 203 280,0003سرمایه دارى، خانواده، و زندگى شخصى 

اکبر قراخانى بهار 204 460,0001سیستم و تفکر سیستمى (نظریه و عمل بنیادى) 

محبوبه پاك نیا. مرتضى مردیها 205 280,0006سیطرۀ جنس 

ـ فرهنگى و توسعه ى نامتوازن در ایران. گزارشى  206 صدایى که شنیده نشد (نگرش هاى اجتماعى 
على اسدى، مجید تهرانیان، عباس عبدى، محسن گودرزى 400,0009از یافته هاى طرح «آینده نگرى») 

رزمارى کرامپتون/ هوشنگ نایبى 207 460,0002طبقه و قشربندى اجتماعى 

نورمن بلیکى/ حسن چاوشیان 208 680,00013طراحى پژوهش هاى اجتماعى 

عصر سى ان ان و هالیوود (منافع ملى، ارتباطات فراملى) 209
محمدمهدى ِسَمتى/ نرجس خاتون براهوئى  250,0002

فلسفۀ علوم اجتماعى قاره اى (هرمنوتیک، تبارشناسى و نظریۀ انتقادى از یونان باستان  210
ایون شرت/ هادى جلیلى 580,0008تا قرن بیست ویکم) 

کریم خان محمدى 211 680,0001قرآن و عقالنیت ارتباطى 

روالن برتون/ ناصر فکوهى 212 460,0007قوم شناسى سیاسى 

حمید احمدى 213 600,00016قومیت و قوم  گرایى در ایران 

هلن شوشا/ مرتضى ُکتبى 214 220,0002کاوش در جامعه شناسى روانى 

استیون سیدمن/ هادى جلیلى 215 680,00011کشاکش آرا در جامعه شناسى 
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

فاطمه جواهرى و دیگران 216 800,0003گزارش وضعیت اجتماعى زنان در ایران (1380-1390) 

آنتونى گیدنز/ حسن چاوشیان 217 350,00013گزیدة جامعه شناسى  

حمید غضدانلو 218 400,0004گفتمان و جامعه 

مقصود فراستخواه 219 360,00023ما ایرانیان (زمینه کاوى تاریخى و اجتماعى خلقیات ایرانى) 

ناصر فکوهى 220 360,0009مبانى انسان شناسى 

انسلم استراوس، جولیت کربین/ ابراهیم افشار 221 420,0008مبانى پژوهش کیفى 

برنارد شفرز/ کرامت راسخ 222 480,00013مبانى جامعه شناسى جوانان 

على رامین 223 800,0009مبانى جامعه شناسى هنر 

مشکلۀ هویت ایرانیان امروز (ایفاى نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ) 224
فرهنگ رجایى  460,00010

داود فیرحى 225 580,0001مفهوم قانون در ایران معاصر (تحوالت پیشامشروطه) 

مارتین البرو/ منوچهر صبورى 226 380,0003مقدمات جامعه شناسى 

آنتونى گیدنز / هوشنگ نایبى 227 560,0001مقدمات جامعه شناسى 

عباس عبدى 228 120,0002مقدمه اى بر پژوهش در جامعه شناسى خانواده در ایران 

تام باتامور/ حسینعلى نوذرى 229 280,0008مکتب فرانکفورت 

رابرت کى. یین/ هوشنگ نایبى 230 360,0002موردپژوهى در تحقیقات اجتماعى 

یاسر باقرى 231 380,0001نظام نااجتماعى 

جورج ریتزر/ هوشنگ نایبى 232 1,600,0007نظریۀ جامعه شناسى 

نظریۀ سنجش در علوم اجتماعى (ارزیابى پایایى و اعتبار) 233
ادوارد کارمینز، ریچارد زلر/ هوشنگ نایبى  160,0001

ماریان یورگنسن، لوئیز فیلیپس/ هادى جلیلى 234 580,00010نظریه و روش در تحلیل گفتمان 

على رامین 235 640,0006نظریه هاى فلسفى و جامعه شناختى در هنر 

تیم دیلنى/ بهرنگ صدیقى، وحید طلوعى 236 780,00013نظریه هاى کالسیک جامعه شناسى 
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

حمیدرضا جالئى پور، جمال محمدى 237 660,0008نظریه هاى متأخر جامعه شناسى 

رابرت مورى تامس/ حامد برآبادى، حمیدرضا آقامحمدیان 238 580,0002نظریه هاى نوین تحول انسان 

رزمرى تانگ/ منیژه نجم عراقى 239 560,0008نقد و نظر: درآمدى جامع بر نظریه هاى فمینیستى 

مارگارت لدویت/ منیژه نجم عراقى 240 400,0001نگرشى انتقادى به توسعۀ جماعت محور 

جورجو آگامبن/ پویا ایمانى 241 280,0004وضعیت استثنایى 

هویت ایرانى (از دوران باستان تا پایان پهلوى) 242
احمد اشرف، گراردو نیولى، شاپور شهبازى/ حمید احمدى  420,00011

یادداشت هاى مطبوعاتى و سرمقاله نویسى (در گفت وگو با عباس عبدى) 243
ایرج رستگار  350,0001

اقتصاد و مدیریتاقتصاد و مدیریت
آموزش و توسعه (مباحث نوین در اقتصاد آموزش) 244

عباس معدن دار آرانى، محمدرضا سرکار آرانى  320,0004

فیروز توفیق 245 400,0002ارزیابى طرح ها و تحلیل ریسک 

اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن) 246
حسین عظیمى/ خسرو نورمحمدى  320,0003

حسین عظیمى 247 1,200,000اقتصاد ایران توسعۀ برنامه ریزى 

یوجیرو هایامى/ غالمرضا آزاد (ارمکى) 248 480,0009اقتصاد توسعه (از فقر تا ثروت ملل) 

عباس شاکرى 249 780,00014اقتصاد خرد 2 

غالمرضا کشاورز حداد 250 480,0001اقتصاد خرد میانه 

مرتضى قره باغیان 251 450,0005اقتصاد رشد و توسعه (جلد2) 

غالمرضا کشاورزحداد 252 400,0002اقتصادسنجى داده هاى خرد و ارزیابى سیاست 

غالمرضا کشاورز حداد 253  Eviews و S. plus  ،R 980,0002اقتصادسنجى سرى زمانى مالى با

على رضا علوى تبار 254 160,0002اقتصاد سیاسى و خط مشى گذارى عمومى (با نگاه به ایران) 

گریگورى منکیو/ حمیدرضا ارباب 255 980,0007اقتصاد کالن 
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

ایوان داگالس/ سیدجواد پورمقیم 256 580,00018اقتصاد مدیریت 

استیون لویت، استیون دابنر/ سعید مشیرى 257 400,0008اقتصاد ناهنجارى هاى پنهان اجتماعى 

محمدعلى همایون کاتوزیان/ عبداهللا کوثرى 258 280,00015ایران جامعۀ کوتاه مدت (و سه مقالۀ دیگر) 

بازآفرینى بازار (تاریخ طبیعى بازارها) 259
جان مک میالن/ زهرا کریمى، ساعده عزیزى ثالث، جواد اقدس طینت  680,0003

بازاندیشى بازاریابى (بنگاه بازاریابى پایدار در آسیا) 260
فیلیپ کاتلر و دیگران/ پرویز احمدى، مریم ولى لو، میالد هادى زاده  620,0002

تاس. اچ. مک لئود/ على اعظم محمدبیگى 261 320,0006برنامه ریزى در ایران 

 برنامه ریزى در ایران 1356-1316 (تحلیلى تاریخى، با تمرکز بر تحوالت، نقش و  262
مسعود نیلى، محسن کریمى 380,0002جایگاه سازمان برنامه و بودجه) 

محمدرضا آهنچیان 263 380,0002پایان مدیریت (فروپاشى روایت هاى مدیریت در دوران مدرن) 

پى. ار. جى لیارد، ا. ا. والترز/ عباس شاکرى 264 500,0009تئورى اقتصاد خرد  

ویلیام. اچ. برانسون/ عباس شاکرى 265 1,200,00025تئورى و سیاست هاى اقتصاد کالن  

دومینیک سالواتوره/ حمیدرضا ارباب 266 580,0009تئورى و مسائل اقتصاد خرد  

دومینیک سالواتوره/ سیدجواد پورمقیم 267 400,00014تئورى و مسائل اقتصاد مدیریت  

فریدون تفضلى 268 980,00017تاریخ عقاید اقتصادى (از افالطون تا دورة معاصر) (ویراست سوم) 

تاریخ مختصر اندیشه هاى اقتصادى 269
ـ میکائیل تراتوین، ریچارد وندراك/ حمیدرضا ارباب بو ساندلین، هانس   380,0006

کارول تراور، کنت الدون/ حمیدرضا ارباب 270 190,0002تجارت الکترونیک B2B (مدیریت زنجیرة تأمین) 

سیدجواد پورمقیم 271 250,00019تجارت بین الملل 

دومینیک سالواتوره/ حمیدرضا ارباب 272 860,00010تجارت بین الملل 

هال واریان/ رضا حسینى 273 680,0009تحلیل اقتصاد خرد 

توسعۀ درون زاى منطقه اى: رهبرى و نهادها 274
رابرت استیمسون و دیگران/ محمدحسین شریف زادگان، بهزاد ملک پور اصل  400,00010

آمارتیا سن/ محمدسعید نورى نائینى 275 780,00010توسعه یعنى آزادى 
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

پیتر شف، اندرو شف/ حمیدرضا ارباب 276 400,00010چگونگى رشد و فروپاشى اقتصاد 

کمال اطهارى 277 320,0001درآمدى بر سرمشق نوین توسعۀ کشاورزى و روستایى ایران 

جیم کرین/ هرمز همایون پور 278 600,0004دوبى (سریع ترین شهر دنیا) 

وحید بزرگى 279 240,0001دیپلماسى تجارى (از اهداف تا ابزارها) 

راز سرمایه (چرا سرمایه دارى در غرب موفق مى شود و در جاهاى دیگر شکست مى خورد) 280
هرناندو دو سوتو/ فریدون تفضلى  480,00012

نیومى کالین/ احمد عزیزى 281 860,0001سرمایه دارى علیه آب و هوا (همه چیز را زیرورو مى کند) 

میلتون فریدمن/ غالمرضا رشیدى 282 400,0006سرمایه دارى و آزادى 

عباس ملکى 283 800,0002سیاست گذارى انرژي 

کیومرث آریا 284 400,0004سیاست هاى پولى و مالى (ضرورت اصالح بازارهاى مالى) 

فراسوى رشد اقتصادى (پیش درآمدى بر توسعۀ پایدار) 285
تاتیانا سوبوتینا/ محمدرضا سرکار آرانى، عباس معدن دار آرانى  170,0003

فیزیک مالى (پیش بینِى پیش بینى ناپذیرها: چگونگى تسلط علم بر وال استریت) 286
جیمز اوئن ودرال/ حسین عبده تبریزى  460,0005

گریگورى منکیو/ حمیدرضا ارباب 287 980,00010کلیات علم اقتصاد 

دومینیک سالواتوره/ حمیدرضا ارباب 288 600,0007مالیۀ بین الملل (ویراست جدید) 

مسعود نیلى 289 460,00013مبانى اقتصاد 

گریگورى منکیو/ حمیدرضا ارباب 290 780,00014مبانى علم اقتصاد 

محاسبۀ رضایت (مبانى منطقى دموکراسى مبتنى بر قانون اساسى) 291
جیمز بیوکنن، گورُدن تالوك/ دکتر غالمرضا آزاد (ارمکى)، امیر آزاد (ارمکى)  480,0001

یداهللا دادگر 292 560,0003محورهاى اساسى در نظام هاى اقتصادى 

حسین عظیمى آرانى 293 400,00015مدارهاى توسعه نیافتگى در اقتصاد ایران 

فرج اهللا رهنورد 294 260,0005مدیریت استراتژیک سیستم هاى اطالعاتى 

سیدمهدى الوانى 295 860,00058مدیریت عمومى 
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نسرین جزنى 296 780,00013مدیریت منابع انسانى 

ترى لین کارل/ جعفر خیرخواهان 297 680,00010معماى فراوانى (رونق هاى نفتى و دولت هاى نفتى) 

کنت الدون، کارول تراور/ حمیدرضا ارباب 298 320,0002مقدمه اى بر بازاریابى الکترونیک 

کنت الدون، کارول تراور/ حمیدرضا ارباب 299 250,0002مقدمه اى بر تجارت الکترونیک 

مقدمه اى بر مدل هاى تعادل  عمومى قابل محاسبه 300
مارى برفیشر/ فاطمه بزازان، مریم سلیمانى موحد  400,0001

محمدرضا آهنچیان 301 460,0001مقدمه اى بر مدیریت آموزشى 

گریگورى منکیو/ حمیدرضا ارباب 302 800,0008نظریۀ اقتصاد خرد 

گریگورى منکیو/ حمیدرضا ارباب 303 680,0007نظریۀ اقتصاد کالن 

نظریه هاى اقتصادى توسعه (تحلیلى از پارادایم هاى رقیب) 304
دایانا هانت/ غالمرضا آزاد (ارمکى)  680,0006

منوچهر فرهنگ 305 680,0004نظریۀ عمومى اشتغال، بهره و پول 

نفت و هژمونیسم امریکا (انتقال سیستم انرژى فسیلى به انرژى تجدیدپذیر) 306
محسن مسرت  460,0002

مارك شوئنفیلد، ریک شوئنفیلد/ على مستاجران، مسعود راجى 307 580,0006هنر و دانش مذاکره 

روان شناسىروان شناسى
آشنایى با یادگیرى از طریق همیارى 308

سوزان الیس، سوزان والن/ طاهره رستگار، مجید ملکان  130,00013

النا جانینى بلوتى/ محمدجعفر پوینده 309 300,00014اگر فرزند دختر دارید 

رابرت فرانکن/ حسن شمس اسفندآباد، غالمرضا محمودى، سوزان امامى پور 310 980,0009انگیزش و هیجان 

بچه هایمان به ما چه مى آموزند؟ (درس هایى دربارة لذت زندگى، عشق و هشیارى) 311
پیرو فروچى/ مهسا ملک مرزبان  320,00012

هوارد گاردنر/ سیدکمال خرازى 312 580,00011تغییر ذهن ها (هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران) 

تتسوکو کورویاناگى/ سیمین محسنى 313 360,00010توتوچان دخترکى آن سوى پنجره 

ادل فایبر، الیان مزلیش/ الله دهقانى 314 320,00015چگونه با فرزند خود گفت وگو کنیم؟ 
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جاش کوهن/ صالح نجفى 315 260,0007چگونه فروید بخوانیم 

اسالوى ژیژك/ على بهروزى 316 260,0001چگونه الکان بخوانیم 

دیوید تیسى/ سپیده حبیب 317 380,0001چگونه یونگ بخوانیم 

درآمدى بر روابط موضوعى و روان شناسى خود 318
مایکل سنت کلر/ علیرضا طهماسب، حامد على آقایى  580,0008

کرامت ُمَولّلى 319 680,0002ذهن و زمان 

جان بالنکشیت/ مهناز خزائلى 320 280,0002راهنماى استرس 

اروین د. یالوم/ سپیده حبیب 321 960,00016روان درمانى اگزیستانسیال 

ژان پیاژه، باربل اینهلدر/ زینت توفیق 322 350,00018روان شناسى کودك 

زوج درمانى هیجان محور (پویایى هاى هیجان، عشق و قدرت) 323
روندا ان کلدمن، لسلى ساموئل گرینبرگ)/ محسن دهقانى، محمد حسین طهرانى زمانى  860,0001

ادل فایبر، الیان مازلیش/ گیتى ناصحى 324 320,00022کودك، خانواده، انسان 

کودکى را مى زنند (گزیده اى از مقاالت بالینى روان کاوى فروید) 325
زیگموند فروید/ مهدى حبیب زاده  320,0005

کرامت موللى 326 ـ لکان  460,00016مبانى روان کاوى فروید

جولین جینز/ سعید همایونى 327 800,0009منشأ آگاهى (در فروپاشى ذهن دوساحتى) 

زیگموند فروید/ صالح نجفى 328 320,0004موسى و یکتاپرستى 

ـ لوران اسون/ کرامت موللى  329 پل  220,0007واژگان فروید 

ـ پیر کلرو/ کرامت موللى 330 ژان  220,0005واژگان لکان 

اروین د.یالوم/ مهشید میرمعزى 331 680,00020و نیچه گریه کرد 

رولو مى، ارنست انجل، هانرى ف. النبرگر/ سپیده حبیب 332 880,0002هستى   

تاریختاریخ
احمد بنى جمالى 333 560,0008آشوب: مطالعه اى در زندگى و شخصیت دکتر محمد مصدق 

محمدعلى موحد 334 800,0005ابن بطوطه 
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دیوید تامسن/ خشایار دیهیمى، احد علیقلیان 335 2,200,0007اروپا از دوران ناپلئون (دورة 2 جلدى) 

احمد زیدآبادى 336 380,00015از سرد و گرم روزگار 

سایمون مانتیفبیورى/ مرتضى میرمطهرى 337 780,0003استالین جوان 

مارتین ایمیس/ حسن کامشاد 338 640,0004استالین مخوف 

اصالحات و تجربۀ دموکراسى در دانشگاه (رویدادهاى سیاسى دانشگاه در عصر  339
پدارم الوندى 500,0001اصالحات) 

ـ پارتى و فتح ایران به دست  340 افول و سقوط شاهنشاهى ساسانى (اتحادیۀ ساسانى 
پروانه پورشریعتى/ آوا واحدى نوایى 1,600,0003عرب ها) 

یرواند آبراهامیان/ احمد گل محمدى، محمدابراهیم فتاحى 341 960,00030ایران بین دو انقالب 

ایران بین ناسیونالیسم اسالمى و سکوالریسم (انقالب مشروطۀ 1285) 342
ونسا مارتین/ محمدابراهیم فتاحى  580,0002

با ماندال در کشور رنگین کمان (خاطرات سفیر ایران در آفریقاى جنوبى) 343
جاوید قربان اوغلى  500,0001

احمد زیدآبادى 344 380,0007بهار زندگى در زمستان تهران 

بهمن بازرگانى (گفت وگوها، خاطرات و مقاالت تحلیلى دربارة سازمان مجاهدین، جنبش  345
امیرهوشنگ افتخارى راد 380,0002چپ و انقالب اسالمى) 

پرسیدن و جنگیدن (گفت وگو با دکتر منوچهر آشتیانى دربارة تاریخ معاصر و علوم  346
رضا نساجى 500,0002انسانى در ایران) 

پشت پردة کودتاى 1332 در ایران (اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان، جاسوسان) 347
على رهنما/ فریدون رشیدى  2

مهدى خیامى 348 460,0009پیکان سرنوشت ما (با بهره گیرى از نوشته ها و خاطرات احمد خیامى) 

یرواند آبراهامیان/ محمدابراهیم فتاحى 349 460,00021تاریخ ایران مدرن 

ارنست گامبریچ/ على رامین 350 680,00012تاریخ جهان (ویراست جدید) 

پل برین/ جمشید نوایى 351 580,0002تاریخ داخائو 

روح اهللا رمضانى/ روح اهللا اسالمى، زینب پزشکیان 352 560,0001تاریخ سیاست خارجى ایران 

آن لمبتن/ یعقوب آژند 353 680,0006تداوم و تحول در تاریخ میانۀ ایران 
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اورالندو فایجس/ احد علیقلیان 354 1,600,0006تراژدى مردم (انقالب روسیه 1891-1924) 

جستارهایى دربارة تئورى توطئه در ایران 355
یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، محمدعلى همایون کاتوزیان/ محمد ابراهیم فتاحى  280,00017

جلوة تاریخ در شرح نهج البالغه (دورة 4جلدى ویراست دوم) 356
ابن ابى الحدید/محمود مهدوى دامغانى  4,800,0005

امین معلوف/ عبدالحسین نیک گهر 357 580,0007جنگ هاى صلیبى (به روایت اعراب) 

عباس عبدى 358 400,0001جنبش دانشجویى پلى تکنیک تهران (دانشگاه امیرکبیر 1357-1338) 

حسن کامشاد 359 760,0005حدیث نفس (خاطرات رسته از فراموشى) 

محمد اسفندیارى 360 580,0004حقیقت عاشورا (از عاشوراى حسین (ع) تا تحریفات عاشورا) 

محمد محمدى (گرگانى) 361 680,0003خاطرات و تأمالت در زندان شاه 

خسرو ناقد 362 480,0005خردکشى (روشنفکران و انقالب اکتبر) 

دام صیادان یا عبرت ایرانیان (نخستین رسالۀ فارسى در شناخت استعمار انگلیس در  363
شبه قارة هند)

ویلیام هوویت/ آقا صوفى هندى ، تصحیح و پژوهش: محمد حسن رجبى (دوانى)، محسن نیک بین  
480,0001

علیرضا مالئى توانى 364 360,00014درآمدى بر روش پژوهش در تاریخ 

احمد عزیزى 365 480,0001شتاى عمر (برگه هاى خاطرات سیاسى) 

محمد اسفندیارى 366 460,0006عاشوراشناسى (پژوهشى دربارة هدف امام حسین (ع)) 

سید عماد الدین محمودى 367 580,0001عبور از تحکیم (واکاوى علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت) 

فراز و فرود فرقۀ دموکرات آذربایجان (به روایت اسناد محرمانۀ آرشیوهاى اتحاد  368
جمیل حسنلى/ منصور همامى 400,0005جماهیر شوروى) 

سهراب یزدانى 369 350,0007کسروى و تاریخ مشروطۀ ایران 

کودتا (28 مرداد، سازمان سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا) 370
یرواند آبراهامیان/ محمد ابراهیم فتاحى  480,00012

کورش یا ذوالقرنیِن قرآن و تورات 371
موالنا ابوالکالم آزاد/ مسلم زمانى، على اصغر قهرمانى مقبل  320,0003

احمد زیدآبادى 372 300,0002گرگ ومیش هواى خردادماه 
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گزارش کارملیت ها از ایران (در دروان افشاریه و زندیه (1729ـ1747)) 373
معصومه ارباب  300,000

آرتور کوستلر/ نصراهللا دیهیمى، خشایار دیهیمى 374 380,0009گفت وگو با مرگ (شهادتنامۀ اسپانیا) 

مأموریت در مسکو (آخرین سفیر ایران در شوروى و اولین سفیر ایران در فدراسیون  375
نعمت اهللا ایزدى 560,0001روسیه) 

سهراب یزدانى 376 560,0004مجاهدان مشروطه 

سعید ارکان زاده یزدى 377 860,0003محمد بلورى (خاطرات شش دهه روزنامه نگارى) 

مکتوبات و بیانات سیاسى و اجتماعى علماى شیعه (دورة قاجارـ  جلد 5) 378
محمدحسن رجبى (دوانى)  500,0001

مکتوبات و بیانات سیاسى و اجتماعى علماى شیعه (دورة قاجارـ  جلد 6) 379
محمدحسن رجبى (دوانى)  500,0001

مکتوبات و بیانات سیاسى و اجتماعى علماى شیعه (دورة قاجارـ  جلد 7) 380
محمدحسن رجبى (دوانى)  500,000

مکتوبات و بیانات سیاسى و اجتماعى علماى شیعه (دورة قاجارـ  جلد 8) 381
محمدحسن رجبى (دوانى)  500,000

مکتوبات و بیانات سیاسى و اجتماعى علماى شیعه (دورة قاجارـ  جلد 9) 382
محمدحسن رجبى (دوانى)  500,000

 موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوى (زندگى و کارنامه ى على خسروشاهى) 383
على اصغر سعیدى  680,0008

مهاتما گاندى و مارتین لوترکینگ (قدرت مبارزه عارى از خشونت) 384
مرى کینگ/ شهرام نقش تبریزى  500,0003

محمد سمیعى 385 880,0006نبرد قدرت در ایران (چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟) 

هنرهنر
ُوسیوس ُونگ/ نسترن لواسانى، آزاده بیدار بخت 386 640,00017اصول فرم و طرح 

محمدرضا آزاده فر 387 460,0009اطالعات عمومى موسیقى 

امین شهمیرى 388 300,0002امکانات صحنه 

ارنست گامبریچ/ على رامین 389 2,400,00014تاریخ هنر 
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تحلیل ردیف (براساس نت نویسى ردیف میرزاعبداهللا با نمودارهاى تشریحى) 390
داریوش طالیى 980,0008(ویراست سوم) 

نغمه ثمینى 391 260,0002جنگ ها و بدن ها (نشانۀ تن در فرهنگ و سینماى پساجنگ ژاپن، 1965-1945) 

نایجل واربرتن/ مهتاب کالنترى 392 300,0008چیستى هنر 

امین شهمیرى 393 480,0006درآمدى بر صوت شناسى در موسیقى 

داریوش طالیى 394 1,200,0001ردیف دورة عالى على اکبر شهنازى (نت نویسى آموزشى و تحلیلى) 

داریوش طالیى 395 860,00016ردیف میرزاعبداهللا (نت نویسى آموزشى و تحلیلى) 

آندره برتون/ عبداهللا کوثرى 396 500,0008سرگذشت سوررئالیسم 

دانلد ریچى/ مجید اسالمى، حمیدرضا منتظرى 397 400,0002فیلم هاى آکیرا کوروساوا 

برایان کو/ پیروز سیار 398 680,00012عکاسان بزرگ جهان 

داریوش طالیى 399 860,0002کتاب آواز (رمزگشایى آواز ایرانى براساس ردیف عبداهللا دوامى) 

مجید اسالمى 400 680,0008مفاهیم نقد فیلم 

کیت نسبیت/ محمد رضا شیرازى 401 270,0008نظریه هاى پسامدرن در معمارى 

اسالوى ژیژك/ مازیار اسالمى 402 180,0006هنر امر متعالى مبتذل 

نوبرت لینتن/ على رامین 403 2,500,0009هنر مدرن 

ادبیاتادبیات
کارلوس فوئنتس/ عبداهللا کوثرى 404 160,00016آئورا       

انوره دو بالزاك/ محمدجعفر پوینده 405 1,480,0006آرزوهاى بربادرفته 

ویال کاتر/ مزدك بلورى 406 360,0001آرى اى پیشگامان 

آیسخولوس/ عبداهللا کوثرى 407 880,0009آیسخولوس (مجموعه آثار) 

آینه در برابر خورشید (دیدار و شناخت زندگى استاد دکتر احمد مهدوى دامغانى) 408
سید محسن علوى زاده، سید حسین حسینى نورزاد  980,0001

ائوریپیدس/ عبداهللا کوثرى 409 880,0005ائوریپیدس (پنج نمایشنامه) 

محمد دهقانى 410 240,0002ابن سینا (تاریخ و ادبیات ایران عصر غزنوى2) 
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محمد دهقانى 411 240,0002ابوریحان بیرونى (تاریخ و ادبیات ایران) 

امین على اکبرى 412 200,0001احتمال عکس و انزوا 

جورج الیوت/ رضا رضایى 413 980,0003ادام بید (قصۀ باشکوه همدلى ها) 

محمدرضا شفیعى کدکنى/ حجت اهللا اصیل 414 280,0008ادبیات فارسى (از عصر جامى تا روزگار ما) 

شاهرخ مسکوب 415 400,00010ارمغان مور (جستارى در شاهنامه) 

استیون آدلى گرگس/ جعفر میرزایى، فرزانه غالمى 416 200,0001از ریورساید تا دیوانگى 

موریس بالنشو/ مهشید نونهالى 417 380,0005از کافکا تا کافکا 

عبدالخالق رکابى/ نرگس قندیل زاده 418 350,0001اسفار سخن 

نیک ِکیسِتر/ لیال مینایى 419 380,0001اکتاویو پاز 

ان برونته/ رضا رضایى 420 680,0008اگنس گرى 

جین آستین/ رضا رضایى 421 840,00018اما           

مارگریت دوراس/ نگار یونس زاده 422 100,0001اورلیا پاریس 

نال الرسن/ مزدك بلورى 423 320,0001باتالق شنى 

امیلى برونته/ رضا رضایى 424 880,00019بلندى هاى بادگیر (وادرینگ هایتس) 

پیمان فیوضات 425 150,0001بن بستى در آفریقا 

جان لوکاره 426 600,0001بندزن، جامه دوز، سرباز، جاسوس 

به زبان آدمیزاد (یادداشت هایى در ستایش پاکیزه نویسى و نکوهش شلخته نگارى در متون  427
رضا بهارى 220,0007ادارى و رسانه اى) 

ژوریس کارل اوئیسمانس/ کاوه میرعباسى 428 500,0002بیراه     

فیودور داستایفسکى/ خشایار دیهیمى 429 320,00015بیچارگان 

حسن کامشاد 430 480,0006پایه گذاران نثر جدید فارسى 

شارلوت برونته/ رضا رضایى 431 860,0007پروفسور 

مهدى سیدى 432 460,0002پنج گفتار (در زمان و زندگانى فردوسى) 

دونالد بارتلمى/ مزدك بلورى 433 250,0001پیش گفتارى بر هیچ 
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

ادیت وارتون/ مزدك بلورى 434 160,0001تابستان 

محمد دهقانى 435 200,0002تاریخ بلعمى (تاریخ و ادبیات ایران) 

هکتور هیو مونرو/ مزدك بلورى 436 240,0001تخم مرغ چهارگوش 

240,0002ترجمۀ تفسیر طبرى  437

جین آستین/ رضا رضایى 438 780,00014ترغیب   

نغمه ثمینى 439 760,0005تماشاخانۀ اساطیر (اسطوره و کهن نمونه در ادبیات نمایشى ایران) 

هنریک ایبسن/ ناصر ایرانى 440 200,0001جان گابرى یل بورکمن 

ریچارد باخ/ کاوه میرعباسى 441 160,00011جاناتان مرغ دریایى 

یوسف قعید/ ادریس امینى 442 280,0001جنگ در سرزمین مصر 

شارلوت برونته/ رضا رضایى 443 880,00015جین ایر 

آذرتاش آذرنوش 444 640,0005چالش میان فارسى و عربى 

نیکوس کازانتزاکیس/ محمد دهقانى 445 680,0003چین و ژاپن 

حدیث خداوندى و بندگى (تحلیل تاریخ بیهقى از دیدگاه ادبى، اجتماعى و روان شناختى) 446
محمد دهقانى  680,0004

خوسه دونوسو/ عبداهللا کوثرى 447 560,0004حکومت نظامى 

خورخه لوئیس بورخس (واپسین گفت وگو همراه با دو گفت وشنود دیگر) 448
ریچارد برگین/ شایسته پیران  280,0001

دادخواهى حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان 449
از رسائل اخوان الصفا/ عبدالمحمد آیتى  300,0006

روبرتو گونسالس اچه  وریا/ عبداهللا کوثرى 450 860,00011داستان هاى کوتاه آمریکاى التین 

حسین صافى پیرلوجه 451 170,0002درآمدى بر تحلیل انتقادى گفتمان روایى 

محمد راستگو 452 400,0001در پى آن آشنا: مهندسى سخن در سروده هاى حافظ 

محمد راستگو 453 400,0001در پى آن آشنا: آشنایان بیگانه 

ایران درودى 454 480,00029در فاصلۀ دو نقطه... 
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قیمت 
(ریال)

نوبت 
چاپ

آلن روب ـ گرى یه/ مجید اسالمى 455 200,0004در هزارتو 

محمد دهقانى 456 100,0001دقیقى (تاریخ و ادبیات ایران) 

ماشادو ِد آسیس/ عبداهللا کوثرى 457 580,0007دن کاسمورو 

النا پونیاتوسکا/ طلوع ریاضى 458 140,0001دیه گوى عزیز، کیال تو را در آغوش مى کشد 

سعید عدالت نژاد 459 260,0005راهنماى نگارش پژوهش دانشگاهى 

ایوان کلیما/ خشایار دیهیمى 460 360,00020روح پراگ 

ویلیام شکسپیر/ عبداهللا کوثرى 461 800,0005ریچارد سوم 

راجر فاولر/ محمد غفارى 462 240,0002زبان شناسى و رمان (ویراست دوم ترجمه) 

کیم مونسو/ پژمان طهرانیان، نوشین جعفرى 463 200,0002زخم و نوزده داستان دیگر 

محمد آصف سلطان زاده 464 280,0001زمین زهرى 

دونالد بارتلمى/ مزدك بلورى 465 130,0001زن اسیر 

سنکا/ عبداهللا کوثرى 466 680,0006زنان تروا و توئستس  

گابریل گارسیامارکز/ کاوه میرعباسى 467 900,00016زنده ام که روایت کنم 

جورج الیوت/ رضا رضایى 468 680,0003سایالس مارنر (قصۀ مرد بافنده) 

سخن پردازان سرگذشت خویش (کازانووا، استاندال، تولستوى) 469
اشتفان تسوایک/ محمدعلى کریمى  480,0002

چارلز اسپنسر چاپلین/ جمشید نوایى 470 800,0005سرگذشت من 

ایان مک یوئن/ امیرحسین مهدى زاده 471 360,0002سگ هاى سیاه 

شاهرخ مسکوب/ به کوشش حسن کامشاد 472 240,00011سوگ مادر 

اشتفان تسوایک/ محمدعلى کریمى 473 350,0003سه استاد سخن (بالزاك، دیکنز، داستایفسکى) 

جانّى چالتى/ تارا کابلى 474 150,0001سینماى طبیعى 

آنتوان دو سنت اگزوپرى/ کاوه میرعباسى 475 150,0008شازده کوچولو 

محمد دهقانى 476 140,0002شاهنامۀ ابومنصورى (تاریخ و ادبیات ایران) 
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نوبت 
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محمد دهقانى 477 580,0002شاهنامۀ فردوسى (تاریخ و ادبیات ایران) 

شب هاى وحشى (داستان روزهاى آخر زندگى امیلى دیکینسون، مارك تواین، ارنست  478
جویس کرول اوتس/ فرزانه دوستى 200,0001همینگوى، ادگار آلن پو) 

شارلوت برونته/ رضا رضایى 479 1,200,0006شرلى     

کریستیان بوبن/ مهتاب بلوکى/  480 260,0005شش اثر 

شاهرخ مسکوب 481 480,0008شکاریم یک سر همه پیش مرگ (جستارها، گفتارها و نوشتارها) 

انتخاب و ترجمۀ حمیدرضا آتش برآب 482 680,0005عصر طالیى و نقره اى شعر روس 

جین آستین/ رضا رضایى 483 880,00019عقل و احساس (گالینگور) 

پاتریک دنیس/ مزدك بلورى 484 480,0004عمه ِمیم (و ماجراجویى هاى جسورانه) 

محمد دهفانى  485 280,0001عنصرى (تاریخ و ادبیات ایران) 

جین آستین/ رضا رضایى 486 960,00029غرور و تعصب (گالینگور) 

محمد دهقانى 487 220,0001فرخى سیستانى (تاریخ و ادبیات ایران) 

فرسنامۀ قیم نهاوندى (کهن ترین فرسنامۀ شناخته شده به فارسى) 488
محمد بن مبارك زنگى معروف به قیم نهاوندى/ آذرتاش آذرنوش، نادر مطلبى کاشانى  120,0002

مهدى سیدى فّرخد 489 980,0001فرهنگ جغرافیاى تاریخى شاهنامه 

آذرتاش آذرنوش 490 ـ  فارسى  1,800,00020فرهنگ معاصر عربى 

هانس کریستین آندرسون/ جمشید نوایى 491 250,0004قصۀ زندگى من 

غادهًْ السّمان/ احسان موسوى خلخالى 492 580,0002کابوس هاى بیروت 

کارنامه ى تلخکان (بازشناخت اطوار تلخکى و دلقکى با نگاهى به متون نمایشى امروزى،  493
شیوا مسعودى 400,0002میانگاهى و کهن) 

هوشنگ مرادى کرمانى 494 150,00011کبوتر توى کوزه 

کتاب شمس تبریز (جلد 1: اندیشه ها. طرحى از منظومۀ حکمى و هنرى شمس تبریز) 495
مهدى ساالرى نسب  860,0003

کتاب شمس تبریز (جلد 2: شعرها. شعرهاى منثور، شعرواره ها و گزین گویه هاى مقاالت شمس) 496
مهدى ساالرى نسب  760,0003

محمد دهقانى 497 160,0002کسایى، نخستین شاعر نامدار شیعه (تاریخ و ادبیات ایران) 
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احمد ابودهمان/ حسین سلیمانى نژاد 498 120,0001کمربند   

ماشادو ِد آسیس/ عبداهللا کوثرى 499 560,0003کینکاس بوربا 

ریچارد بورجین/ کاوه میرعباسى 500 660,0002گفت وگو با بورخس 

کیم مونسو/ پژمان طهرانیان 501 120,0002گواداالخارا 

 لیلى و مجنون در ادبیات عربى و فارسى (پژوهشى نقدى و تطبیقى در عشق عذرى  502
محمد غنیمى هالل/ هادى نظرى منظم 280,0001و عشق صوفیانه) 

پیتر وردانک/ محمد غفارى 503 240,0003مبانى سبک شناسى (ویراست دوم) 

ساموئل بکت/ علیرضا طاهرى عراقى 504 180,00013متن هایى براى هیچ 

محمد دهقانى 505 180,0003محمدبن زکریاى رازى (تاریخ و ادبیات ایران) 

ان برونته/ رضا رضایى 506 1,200,0005مستأجر وایلد فل هال 

جین آستین/ رضا رضایى 507 1,200,00014منسفیلد پارك 

محمد دهقانى 508 220,0001منوچهرى (تاریخ و ادبیات ایران) 

موریس پنیچ/ پژمان طهرانیان 509 160,0001من و خاله جانم 

هوشنگ مرادى کرمانى 510 180,00019مهمان مامان 
جورج الیوت/ رضا رضایى 511 1,800,0002میدل مارچ (داستان یک شهر) 
موالنا جالل الدین محمد بلخى/ کریم زمانى 512 1,800,00019میناگر عشق (شرح موضوعى مثنوى معنوى) 
محمد دهقانى 513 560,0002ناصرخسرو (تاریخ و ادبیات ایران) 
نال الرسن/ مزدك بلورى 514 240,0001نقاب       
جین آستین/ رضا رضایى 515 700,00011نورثنگر ابى (گالینگور) 
حسن کامشاد 516 460,0005هنر داستان نویسى (گزیده اى از گفت وگو با نویسندگان در پاریس ریویو) 
دیوید الج/ رضا رضایى 517 580,0009هنر داستان نویسى (با نمونه هایى از متن هاى کالسیک و مدرن) 
مارسلین لوریدان اوینس/ نگار یونس زاده 518 180,0001و تو برنگشتى 
شارلوت برونته/ رضا رضایى 519 960,0009ویلت      
نیکالى گوگول/ خشایار دیهیمى 520 380,00021یادداشت هاى یک دیوانه 
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نوبت 
چاپ

ادبیات/ ادبیات نمایشى/ دور تا دور دنیاادبیات/ ادبیات نمایشى/ دور تا دور دنیا
مارگریت دوراس/ تینوش نظم جو 521 160,0007الموزیکا دومین (نمایشنامۀ 1) 
آنتونیو بوئرو بایخو/ پژمان رضایى 522 150,0005داستان یک پلکان (نمایشنامۀ 2) 
ـ لوك الگارس/ تینوش نظم جو 523 ژان  120,0006در خانه ام ایستاده بودم و منتظر بودم باران بیاید 
ساموئل بکت/ مراد فرهادپور، مهدى نوید 524 140,00010همۀ افتادگان (نمایشنامۀ 4) 
امیررضا کوهستانى 525 150,0006تجربه هاى اخیر (نمایشنامۀ 5) 
یاسمینا رضا/ فرزانه سکوتى 526 200,0009سه روایت از زندگى (نمایشنامۀ 7) 
ماتئى ویسنى یک/ تینوش نظم جو 527 160,0009اسب هاى پشت پنجره (نمایشنامۀ 8) 
هارولد پینتر/ نگار جواهریان، تینوش نظم جو 528 150,0008خیانت (نمایشنامۀ 9) 
ماتئى ویسنى یک/ تینوش نظم جو 529 160,0008تماشاچى محکوم به اعدام (نمایشنامۀ 10) 
یون فوسه/ تینوش نظم جو 530 180,0005کسى مى آید (نمایشنامۀ 12) 
اریک امانوئل اشمیت/ تینوش نظم جو 531 160,00013مهمان ناخوانده (نمایشنامۀ 13) 
پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنى (نمایشنامۀ 14) 532

ماتئى ویسنى یک/ تینوش نظم جو  160,00010

نیل سایمون/ آهو خردمند 533 140,0008پزشک نازنین (نمایشنامۀ 16) 

محمد چرم شیر 534 160,0008رقص مادیان ها (نمایشنامۀ 17) 

محمد چرم شیر 535 120,0006روایت عاشقانه اى از مرگ در ماه اردیبهشت (نمایشنامۀ 18) 

آزیا سرنچ تودوروویچ/ احمد پرهیزى 536 80,0005ازدواج هاى مرده (نمایشنامۀ 19) 

ـ مارى کلتس/ تینوش نظم جو 537 برنار  130,0004در خلوت مزارع پنبه (نمایشنامۀ 20) 

ژان آنوى/ احمد پرهیزى 538 200,0008آنتیگون (نمایشنامۀ 22) 

ورونیک اولمى/ سمیرا قرائى 539 120,0004نقطه سر خط (نمایشنامۀ 24) 

نغمه ثمینى 540 160,0006خواب در فنجان خالى (نمایشنامۀ 25) 

محمد چرم شیر 541 110,0004دیوبندان (نمایشنامۀ 26) 

محمد چرم شیر 542 160,0003آخرین پِر سیمرغ (نمایشنامۀ 27) 

محمد چرم شیر 543 120,0004پروانه و یوغ (نمایشنامۀ 28) 

نغمه ثمینى 544 160,0005خانه (نمایشنامه براى سه اتاق و یک پشت بام) (نمایشنامۀ 29) 

جان وبستر/ ناهید قادرى 545 180,0002دوشس ملفى (نمایشنامۀ 30) 
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لیلین هلمن/ افسانه قادرى 546 120,0002روباهان کوچک (نمایشنامۀ 32) 

قانون پیران (یا راهى نو براى خشنودکردن تان) (نمایشنامۀ 34) 547
تامس میدلتون، ویلیام رولى/ ناهید قادرى  200,0003

 داستان خرس هاى پاندا (به روایت یک ساکسیفونیست که دوستى در فرانکفورت دارد) و  548
ماتئى ویسنى یک/ تینوش نظم جو 200,0006سه شب با مادوکس (نمایشنامۀ 35) 

کریل چرچیل/ ناهید احمدیان 549 120,0002لطیفه ى پس از شام (نمایشنامۀ 36) 

ریچارد سوم اجرا نمى شود یا صحنه هایى از زندگى مایرهولد (نمایشنامۀ 37) 550
ماتئى ویسنى یک/ اصغر نورى  160,0004

فلوریان زلر/ گلناز برومندى، تینوش نظم جو 551 160,0003اگر بمیرى... (نمایشنامۀ 38) 

لرد بایرون/ حسین قدسى 552 220,0002مانفرد (نمایشنامۀ 39) 

فلوریان ِزلِر/ تینوش نظم جو 553 180,0004مادر (نمایشنامۀ 40) 

فلوریان ِزلِر/ تینوش نظم جو 554 160,0004آن سوى آینه (نمایشنامۀ 41) 
کلِم مارتینى/ پژمان طهرانیان 555 180,0002داستان زندگى فیل آفریقایى (نمایشنامۀ 42) 
سرژى بِلِبل/ نگار یونس زاده 556 220,0002پس از باران (نمایشنامۀ 43) 
فریده فرجام 557 180,0001سیندخت (نمایشنامۀ 44) 
نغمه ثمینى 558 150,0002زبان تمشک هاى وحشى (نمایشنامۀ 45) 
نغمه ثمینى 559 130,0002شکلک (نمایشنامۀ 46) 
پیتر آسموسن/ مهسا خیراللهى 560 160,0001سوخته از یخ (نمایشنامۀ 47) 
تورنتون وایلدر/ مرجان موسوى کوشا 561 200,0001شهر ما (نمایشنامۀ 48) 
ـ  قاچاقچى.کام * من مرگ را دوست دارم همچون که شما زندگى را  562 ئى 

(نمایشنامۀ 49)
صدف اجر، محمد القاسمى/ پالیز آرمانى، سوزان معصومیان  

180,0001

 جهان نمایش (نمایش نامه و نقد و نظر) جهان نمایش (نمایش نامه و نقد و نظر)
والدیمیر ناباکوف/ رضا رضایى 563 120,0001نمایش نامه نویسى و تراژدِى تراژدى (1) 

گتسبى بزرگ (اقتباسى از رمان گتسبى بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد) (2) 564
سایمون لوى/ پرهام آل داود  180,0001

نغمه ثمینى 565 160,0001چهاردقیقه و همان چهار دقیقه (3) 

تام باسدن/ فرشاد رضایى 566 240,0001جوزف ك (4) 
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سایمون لوى/ پرهام آل داود 567 240,0001آخرین غول (5) 

دئا لوهر/  نگار یونس زاده 568 160,0001مدئاى منهتن (6) 

جنى ورتون/ پرهام آل داود 569 160,0001همچون درون آینه (7) 

مارتین میلر، دون ماکیچان/ نیما حضرتى 570 240,0001اما و جین آستین (8) 

آلن بنت/ مزدك بلورى 571 320,0001جنون جورج سوم (9) 

اینگمار برگمان/ پرهام آل داود 572 200,0001صحنه ّهایى از یک ازدواج (10) 

پیتر اس. روسنلوند/ مهسا خیراللهى 573 180,0001پسربچۀ تخس (11) 

علومعلوم
ریچارد وستفال/ عبدالحسین آذرنگ، رضا رضایى 574 380,0003تاریخ پیدایش علم جدید 
ویلیام باینم/ ماندانا فرهادیان 575 580,0004تاریخ مختصر علم 
تربیت براى پرسیدن (درآمدى بر نظریۀ تربیتى پرسش محور با تجدید نظر کامل و روزآمد  576

نامدار ابراهیمى، محمود مهرمحمدى, 540,0002شده) 

چرا چیزها مى شکنند (ادراك جهان از دیدگاه فروپاشى آن) 577
مارك ابرهارت/ محمد ابراهیم محجوب  300,0003

مارك ریدلى/ محمود رافع 578 280,0003چگونه داروین بخوانیم 
ارنست مایر/ مهدى صادقى 579 640,0005چیستى تکامل 
ریچارد کورانت، هربرت رابینز/ سیامک کاظمى 580 780,0008ریاضیات چیست؟ 
تام سیگفرید/ مهدى صادقى 581 480,00012ریاضیات زیبا 
محمدحسین پورکاظمى 582 800,00031ریاضیات عمومى (جلد 1) 
محمدحسین پورکاظمى 583 880,00020ریاضیات عمومى (جلد 2) 
سرشت فناورى (فناورى چیست و چگونه تکامل مى یابد) 584

ویلیام برایان آرتور/ محمدابراهیم محجوب  320,0003

فرهنگ علمى دانش آموز (امریکن هریتیج) 585
جوزف پى. پیکت/ مجید ملکان، محمدرضا افضلى  480,0001

مهدى الوانى، علیرضا نوبتى 586 780,0001مبانى عصب شناختى فرهنگ سازمانى 
بهنام شیخ باقرى 587 400,0001مجموعه آثار ارشمیدس (مشتمل بر روش بررسى مسائل مکانیکى) 
محمدحسین رحمتى، کوثر یوسفى 588 480,0001نظریۀ بازى ها 
ادوارد ویلسون/ محمدابراهیم محجوب 589 560,0002یک پارچگى دانش 
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مراکــز پخــش (تهران)     نشــانی        تلفن مراکــز پخــش (تهران)     نشــانی        تلفن 
66461893خیابان انقالب، خیابان شهداى ژاندارمرى، جنب اداره پست، نبش بن بست گرانفرپخش آثار

66400987خیابان انقالب، خیابان فخر رازى، بین لبافى نژاد و روانمهر، شمارة 33پخش دوستان
66482150خیابان انقالب، خیابان لبافى نژاد، بین اردیبهشت و کارگر، پالك 266، زنگ 5پخش کتاب فرهنگ

خیابان انقالب، خیابان لبافى نژاد، بین اردیبهشت و کارگر جنوبى، کوچۀ درخشان، پخش توحید دانش
پالك 2، واحد 2

66490209
66408501

66978582خیابان انقالب، خیابان وحید نظرى، بین 12 فروردین و اردیبهشت، پالك 112پخش صداى معاصر
66478511خیابان کارگر جنوبى، ابتداى خیابان روانمهر، پالك 159، طبقه 1، واحد 2پخش جاوید
66414230خیابان انقالب، خیابان فخر رازى، کوچۀ فاتحى داریان، پالك 3پخش کوزه

66952090خیابان فخر رازى، خیابان شهداى ژاندارمرى، نرسیده به دانشگاه، پالك 64پخش مهربان
8-66967007خیابان انقالب، خیابان فخر رازى، کوچۀ فاتحى داریان، پالك 6، طبقۀ زیرزمین، زنگ 1پخش سرزمین

66974081خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچۀ بهشت آئین، پالك 13پخش انتشارات شبگون
66978340

مؤسسۀ گسترش 
فرهنگ و مطالعات

تهران، خیابان دماوند، خیابان شهید بابائیان (سازمان آب)، خیابان چهارم غربى، 
91006010پالك 28

مراکز پخــش (شهرستان)    نشــانی        تلفن مراکز پخــش (شهرستان)    نشــانی        تلفن 
شیراز

نمایشگاه و کتابفروشى 
خیابان زند، میدان نمازى، ابتداى خیابان مالصدرا، مقابل اردیبهشتمحمدى

071-36473412

اصفهان
1153207-0913خیابان میر، کوى شهید ترکان، کوچه  سروش، شماره 8پخش گل احمر

اهواز
12217003-061خیابان حافظ، بین سیروس و نادرىکتابفروشى رشد

سنندج
خیابان پاسداران، ابتداى خیابان تاج، جنب بانک رفاهنشر فرهنگ

087-33242619
087-33287455

رشت
12222627-013میدان شهردارى، خیابان علم الهدى، شماره 11پخش انتشارات طاعتى

الیگودرز
ـ شمارة 14کتابفروشى مهرگان ـ خیابان شهید بابایى  43336310-066خیابان ولیعصر شمالى 

بروجرد
ـ پاساژ آینه طبقۀ پایینفروشگاه کتاب پارسى 42614711-066خیابان شهدا 
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info@nashreney. com


