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 كتاب هاي موجود 

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

نوبت 
چاپ

دین و فلسفهدین و فلسفه
داود1فیرحی1	 1)» 1.200.0004آستانة تجدد )در »شرح تنبیه االمهًْ و تنزیه الملهًْ

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده1	 	400.000آیا قیام کردن بی فایده است؟1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده1	 6	560.000اراده به دانستن1

الرنس1کهون/1عبدالکریم1رشیدیان41 4	2.200.000از مدرنیسم تا پست مدرنیسم )ویراست 2(1

ژان1گروندن/1سید1محمدرضا1حسینی1بهشتی،1سید1مسعود1حسینی1	 	400.000از هایدگر تا گادامر1

نیکال1گریمالدی/1عباس1باقری61 240.0004انسان پاره پاره1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده1	 		680.000ایران: روح یک جهان بی روح1

رابین1هنل،1اُلین1رایت/1فرید1درفشی1	 	680.000بدیل های سرمایه داری1

توماس1هابز/1حسین1بشیریه1	 	860.000بهیموت )یا پارلمان طوالنی( )شومیز(1

 بهیموت لویاتان را آموزش می دهد )تربیت سیاسی در اندیشه ی هابز(1		
جفری1وگان/1حسین1بشیریه 1300.000	

 پدیدارشناسی روح1		
گئورگ1ویهلم1فریدریش1هگل/1سید1مسعود1حسینی،1محمد1مهدی1اردبیلی 11.600.000	

ژان1فرانسوا1لیوتار/1عبدالکریم1رشیدیان1		 240.0006پدیده شناسی1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده1		 	800.000تئاتر فلسفه1
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

نوبت 
چاپ

 تاریخ اندیشة سیاسی غرب )جلد 1، از یونان باستان تا عصر روشنگری(41	
جان1مکللند/1جهانگیر1معینی1علمداری 1780.000	

 تاریخ اندیشة سیاسی غرب )جلد 2، از روشنگری تا افول لیبرالیسم(1		
جان1مکللند/1جهانگیر1معینی1علمداری 1780.0004

جورج1کلوسکو/1خشایار1دیهیمی61	 	680.000تاریخ فلسفة سیاسی )جلد 1؛ دوران کالسیک(1

جورج1کلوسکو/1خشایار1دیهیمی1		 	620.000تاریخ فلسفة سیاسی )جلد2؛ قرون وسطا(1

جورج1کلوسکو/1خشایار1دیهیمی1		 	960.000تاریخ فلسفة سیاسی )جلد3؛ از ماکیاولی تا منتسکیو(1

سورن1کیرکگور/1عبدالکریم1رشیدیان1		 		400.000ترس و لرز1

جان1هایس/1اعظم1پویازاده1		 	680.000تفسیر بایبل1

آلن1بدیو.1صالح1نجفی1		 	760.000تفکر نامتناهی1

میشل1فوکو/1زضا1نجف1زاده1		 		1.240.000تولد زیست سیاست1

جان1دی.1کاپوتو/1صالح1نجفی1		 460.0006چگونه کیرکگور بخوانیم1

کیت1انسل1پیرسون/1لیال1کوچک1منش41	 460.0006چگونه نیچه بخوانیم1

ری1مانک/1همایون1کاکاسلطانی1		 	180.000چگونه ویتگنشتاین بخوانیم1

نصر1حامد1ابو1زید/1سید1محمد1راستگو61	 		860.000چنین گفت ابن عربی1

علی1اصغر1مصلح1		 	560.000حقیقت و قدرت1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده1		 	560.000خاستگاه هرمنوتیک خود1

مهاتما1گاندی/1شهرام1نقش1تبریزی1		 	300.000خدا )آن گونه که من می فهمم(1

اسالووی1ژیژک/1علیرضا1پاکنهاد1		 		600.000خشونت )پنج نگاه زیر چشمی(1

سایمون1کریچلی/1لیال1کوچک1منش1		 	980.000خیلی کم... تقریباً هیچ )مرگ، فلسفه، ادبیات(1

مایکل1استنفورد/1احمد1گل1محمدی1		 		1.240.000درآمدی بر فلسفه تاریخ1

داگالس1برنهام/1محمدرضا1ابوالقاسمی1		 	580.000درآمدی بر نقد قوة حکم کانت1

مایکل1جی.1ماری،1مایکل1سی.1ری/1سعید1عابدی41	 	680.000درآمدی به فلسفة دین1

نیل1کمبل/1محمد1یوسفی1		 	480.000درآمدی کوتاه به فلسفة ذهن1
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مارتین1ترنر/1محمد1یوسفی61	 480.0006درآمدی کوتاه به مغز1

 دربارة دین )سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته اش(1		
فریدریش1شالیرماخر/1محمدابراهیم1باسط 1600.000	

مارتا1نوسباوم/1آرش1نراقی1		 		960.000دربارة عشق1

هیوبرت1دریفوس/1زکیه1آزادانی1		 ـ  بودن1 ـ جهان  	780.000در 

جان1کاتینگن/1مصطفی1شهرآیینی1	4 880.0004دکارت 1

پیتر1سجویک/1محمدرضا1آخوندزاده1	4 		760.000دکارت تا دریدا )مروری بر فلسفة اروپایی(1

میشل1فوکو/1افشین1جهاندیده1	4 	950.000دیرینه شناسی دانش1

دیگر دوستی مؤثر ) رساندن بیشترین خیر چگونه فهم ما را از زندگی اخالقی تغییر 1	4
 می دهد(

پیتر1سینگر/1آرمین1نیاکان 1
480.000	

گئورگ1زیمل/1امیر1رضایی441 	240.000دین        1

جان1الک/1حمید1عضدانلو1	4 		680.000رساله ای دربارة حکومت1

 راهنمای انتقادی پدیدارشناسی روح هگل461
دین1مویار،1میشائیل1کوانته/1محمدمهدی1اردبیلی،1علی1سهرابی 1880.000	

رساله ای دربارة طبیعت انسان )کتاب دوم: دربارة احساس ها، تالشی نوین در ارائة شیوة 1	4
دیوید1هیوم/1انسیه1گویا تجربی استدالل در امور انسان(1

480.000	

محمد1عابد1الجابری/1محسن1آرمین1	4 1.200.0004رهیافتی به قرآن کریم )در تعریف قرآن(1

امانوئل1لویناس/1سمیرا1رشیدپور1	4 	380.000زمان و دیگری1

مهتاب1بلوکی/1مهتاب1بلوکی،1ابوالفضل1اهلل1دادی1		 	500.000ژان ژنه و معماری خأل1

کارل1ریموند1پوپر/1عباس1باقری1		 4	150.000سرچشمه های دانایی و نادانی1

گفت1وگو1با1آندره1برتون/1عبداهلل1کوثری1		 	620.000سرگذشت سوررئالیسم )1952-1913(1

براین1مگی/1حسن1کامشاد1		 		2.400.000سرگذشت فلسفه1

 سه آستانه نشین )بلز پاسکال، سورن کیرکگور، سیمون وی(41	
دایا1جینیس1الن/1رضا1رضایی 1320.000	

ژاک1رانسیر،1پیتر1انگلمان/1اشکان1صالحی1		 	240.000سیاست و زیبایی شناسی1
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نوبت 
چاپ

جان1پالمناتز/1حسین1بشیریه61	 	580.000شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل1

ابوعیسی1محمد1بن1عیسی1ترمذی/1محمود1مهدوی1دامغانی1		 350.0004شمائل النبی )ص(1

ارول1ای.1هریس/1سیدمصطفی1شهرآیینی1		 	800.000طرح اجمالی فلسفة اسپینوزا1

براساس1کتاب1مقدس1اورشلیم/1پیروز1سیار1		 	3.200.000عهد جدید1

براساس1کتاب1مقدس1اورشلیم/1پیروز1سیار1	6 2.800.0004عهد عتیق )جلد اول( کتاب های شریعت یا تورات1

براساس1کتاب1مقدس1اورشلیم/1پیروز1سیار1	6 	3.500.000عهد عتیق )جلد دوم( کتاب های تاریخ1

براساس1کتاب1مقدس1اورشلیم/1پیروز1سیار1	6 	3.000.000عهد عتیق )جلد سوم( کتاب های حکمت1

جان1استیوارت1میل/1مرتضی1مردیها1	6 		780.000فایده گرایی1

آلن1بدیو/1صالح1نجفی،1مهدی1امیرخانلو641 	760.000فراسیاست1

عیسی1والئی1	6 4	500.000فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول1

آن1جوردن،1مهدی1خسروانی661 	680.000فلسفه ورزی دربارة دین1

فلسفه برای کودکان و نوجوانان )گفت وگوهایی دربارة تاریخ، مبانی نظری و نحوة 1	6
 اجرای برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان(

سعید1ناجی،1رسنانی1هاشم.1حمیدرضا1محمدی 1
680.000	

ژیل1دلوز،1فلیکس1گتاری/1محمدرضا1آخوندزاده1	6 	680.000فلسفه چیست1

جان1موریل/1دانیال1جعفری،1محمود1فرجامی1	6 460.0004فلسفة طنز1

ریچارد1ُررتی/1عبدالحسین1آذرنگ،1نگار1نادری1		 1.300.0006فلسفه و امید اجتماعی 1

 فهم قرآن حکیم )بر اساس ترتیب نزول( )جلد اول و دوم(1		
محمد1عابد1الجابری/1محسن1آرمین 13.600.000	

 فهم قرآن حکیم )بر اساس ترتیب نزول( )جلد سوم(1		
محمد1عابدالجابری/1محسن1آرمین 11.800.000	

اسالووی1ژیژک/1مازیار1اسالمی،1صالح1نجفی1		 	940.000کژنگریستن )مقدمه ای بر ژاک الکان(1

جاناتان1دنسی11/1حسن1فتحی41	 	460.000گزارشی تحلیلی از فلسفة اصالت تصوری برکلی1

عادل1مشایخی1		 	300.000الیب نیتس و امر سیاسی1
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توماس1هابز/1حسین1بشیریه61	 6	2.000.000لویاتان   1

 مارکس و ویتگنشتاین )پراکسیس اجتماعی و تبیین اجتماعی(1		
دیوید1روبینشتاین/1شهناز1مسّمی1پرست 1700.000	

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش1،1افشین1جهاندیده1		 		960.000مراقبت و تنبیه1

 میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک1		
هیوبرت1دریفوس،1پل1رابینو/1حسین1بشیریه 1950.000	4

امانوئل1لویناس/1فرزاد1جابراالنصار1		 	560.000نظریة شهود در پدیدارشناسی هوسرل1

نورمن1بری/1خشایار1دیهیمی1		 	200.000نظریة نظم خودانگیخته1

جورج1فریدریش1هگل/1مهدی1محمدی1اصل1		 	980.000نظام اخالق عرفی1

سید1مسعود1حسینی1		 	780.000نظام اید ئالیسم استعالیی )مجموعه متون کالسیک فلسفه(1

میشل1فوکو/1نیکو1سرخوش،1افشین1جهاندیده41	 	700.000نقد چیست؟ و پرورش خود1

ایمانوئل1کانت/1عبدالکریم1رشیدیان1		 		1.800.000نقد قوة حکم1

ژاک1دریدا/1عبدالکریم1رشیدیان61	 2.200.0004نوشتار و تفاوت1

مهاتما1گاندی/1شهرام1نقش1تبریزی1		 4	960.000نیایش   1

فریدریش1هایلر/1شهاب1الدین1عباسی1		 	580.000نیایش )پژوهشی در تاریخ و روان شناسی دین(1

ژیل1دلوز/1عادل1مشایخی1		 	680.000نیچه و فلسفه1

یاسمن1هشیار1		 	480.000واقع گرایی در علم )تحقیقی در شأن معرفتی نظریه های علمی(1

دیوید1ادموندز،1جان1آیدینو/1حسن1کامشاد1		 ـ پوپر و ماجرای سیخ بخاری1 	680.000ویتگنشتاین 

مارتین1هایدگر/1عبدالکریم1رشیدیان1		 		2.000.000هستی و زمان1

عبدالکریم1رشیدیان1		 	1.800.000هوسرل در متن آثارش1

حقوق و علوم سیاسیحقوق و علوم سیاسی
حسین1بشیریه41	 	320.000احیای علوم سیاسی )گفتاری در پیشة سیاستگری(1

 از استعمار تا گفتمان استعمار )دریچه ای به ادبیات و نظریه های »پسااستعماری«(1		
حمید1عضدانلو 1980.000	
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حسین1بشیریه61	 	240.000از این جا تا ناکجا: دیباچه ای بر آسیب شناسی سیاسی1

احمد1زیدآبادی1		 ـ دولت1 	280.000الزامات سیاست در عصر ملت 

حسین1بشیریه1		 		1.300.000اندیشه های مارکسیستی )تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، جلد 1(1

عبدالرحمن1عالم1		 4	860.000بنیادهای علم سیاست1

وائل1بن1حاّلق/1محمد1راسخ1			 	700.000تاریخ تئوری های حقوقی اسالمی1

جان1کلی/11محمد1راسخ1			 	1.860.000تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب 1

 تضاد دولت و ملت )نظریة تاریخ و سیاست در ایران(1			
محمدعلی1همایون1کاتوزیان/1علیرضا1طیب 1880.000		

 جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران )1285-1397(1			
سعید1عدالت1نژاد 1560.000	

جان1اسپوزیتو،1جان1وال/1شجاع1احمدوند41		 	980.000جنبش های اسالمی معاصر1

کاترین1الیوت،1فرنسیس1کوئین/1علی1تحصیلی1			 	1.200.000حقوق جزایی انگستان1

محمد1راسخ61		 	380.000حق و مصلحت )1؛ مقاالتی در فلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفة ارزش(1

محمد1راسخ1			 	980.000حق و مصلحت )2؛ مقاالتی در فلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفة ارزش(1

مارتین1گریفیتس/1علیرضا1طیب1			 2.400.0004دانشنامة روابط بین الملل و سیاست جهان1

کالین1های،1احمد1گلمحمدی1			 	1.500.000درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی1

داود1فیرحی1			 	760.000دولت مدرن و بحران قانون1

ویلیام1بی1من/1رضا1مقدم1کیا1			 		1.200.000زبان، منزلت و قدرت در ایران1

اندرو1هیوود/1عبدالرحمن1عالم1			 		1.200.000سیاست1

ـ فارسی(1			  فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسی )انگلیسی 
مهدی1نوروزی 1

1.200.000		

داود1فیرحی41		 860.0004فقه و حکمرانی حزبی1

داود1فیرحی1			 	1.500.000فقه و سیاست در ایران معاصر )جلد 1؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه(1
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 فقه و سیاست در ایران معاصر )جلد 2؛ تحول حکومت داری و فقه حکومت اسالمی(61		
داود1فیرحی 1580.0004

 قدرت، گفتمان و زبان )سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران(1			
سید1علی1اصغر1سلطانی1 1880.000	

 لیبرالیسم و محافظه کاری )تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، جلد 2(1			
حسین1بشیریه 1980.000		

مارتین1الگلین/1محمد1راسخ1			 	760.000مبانی حقوق عمومی1

هربرت1هارت/1محمد1راسخ1			 	1.200.000مفهوم قانون1

داود1فیرحی1			 	880.000مفهوم قانون در ایران معاصر )تحوالت پیشامشروطه(1

ادوارد1سعید/1حمید1عضدانلو1			 		460.000نقش روشنفکر1

مارتین1گیریفیتس/1علیرضا1طیب1			 	480.000نظریة روابط بین الملل برای سدة بیست ویکم1

اندرو1وینسنت/1حسین1بشیریه41		 		560.000نظریه های دولت1

 نواندیشان ایرانی )نقد اندیشه های چالش برانگیز و تأثیرگذار در ایران معاصر(1			
سیدعلی1محمودی 1

1.300.0006

رابرت1هوالب/1حسین1بشیریه61		 		960.000یورگن هابرماس: نقد در حوزة عمومی1

 یونگ و سیاست )اندیشه های سیاسی و اجتماعی کارل گوستاو یونگ(1			
ولودیمیر1والتر1اوداینیک/1علیرضا1طیب 1500.0004

علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
 1000 نماد )در هنر و اسطوره شکل به چه معناست(1			

راونا1شفرد،1راپرت1شفرد/1آزاده1بیداربخت،1نسترن1لواسانی 1960.0006

ژودیت1الزار/1مرتضی1کتبی1			 		700.000افکار عمومی1

روالن1بارت/1ناصر1فکوهی1			 		680.000امپراتوری نشانه ها1

الساندرو1دورانتی/1رضا1مقدم1کیا1			 	400.000انسان شناسی زبان شناختی1

ناصر1فکوهی1			 		1.700.000انسان شناسی شهری1

مهرداد1بهمنی/1سارا1کریمی1			 	480.000انقالب در میراث فرهنگی1
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قیمت 
)ریال(

نوبت 
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پیتر1کیویستو/1منوچهر1صبوری41		 4	680.000اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی1

آن1ماژرزاک/1هوشنگ1نایبی1			 	280.000پژوهش و سیاست گذاری1

دی.1ای.1د1واس/1هوشنگ1نایبی61		 		640.000پیمایش در تحقیقات اجتماعی1

ناصر1فکوهی1			 		960.000تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی1

میثم1سفرچی1			 	860.000تجاری سازی و مصرف گرایی1

گی1روشه/1منصور1وثوقی1			 		640.000تغییرات اجتماعی1

محسن1گودرزی،1آرش1نصراصفهانی1	4	 	400.000تهرانـ  56 )سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده(1

آنتونی1گیدنز/1منوچهر1صبوری1	4	 		1.400.000جامعه شناسی1

آنتونی1گیدنز/1حسن1چاوشیان1	4	 		2.800.000جامعه شناسی1

آنتونی1گیدنز،1فیلیپ1ساتن/1هوشنگ1نایبی1	4	 2.800.0004جامعه شناسی )ویراست هفتم دوره دو جلدی(1

استفانی1گرت/1کتایون1بقایی/4411	 	300.000جامعه شناسی جنسیت1

علی1رضاقلی1	4	 6	360.000جامعه شناسی خودکامگی1

پامال1آبوت،1کلر1واالس/1منیژه1نجم1عراقی461	 6	580.000جامعه شناسی زنان1

حسین1بشیریه1	4	 		980.000جامعه شناسی سیاسی1

علی1رضاقلی1	4	 	360.0004جامعه شناسی نخبه کشی1

دیوید1انگلیس،1جان1هاگسون/1جمال1محمدی1	4	 820.0006جامعه شناسی هنر )شیوه های دیدن(1

اسلیتر،1تونیکس/1حسین1قاضیان1			 	980.000جامعة بازار1

جوزف1استیگلیتز/1حسن1گلریز1			 	640.000جهانی سازی و مسائل آن1

کلود1ریویر/1ناصر1فکوهی1			 		800.000درآمدی بر انسان شناسی1

اووه1فلیک/1هادی1جلیلی1			 		1.240.000درآمدی بر تحقیق کیفی1

نیکوالس1ابرکرامبی/1هادی1جلیلی41		 		680.000درآمدی بر جامعه شناسی1

جان1برناردز/1حسین1قاضیان1			 	980.000درآمدی به مطالعات خانواده1

کریم1ارغنده1پور61		 	150.000در جست وجوی جامعة بلندمدت )گفت وگو با دکتر همایون کاتوزیان(1
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جوئل1شارون/1منوچهر1صبوری1			 		680.000ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی1

پیتر1برگر،1بریجیت1برگر،1هانسفرید1کلنر/1محمد1ساوجی1			 320.0004ذهن بی خانمان )نوسازی و آگاهی(1

 رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعة روستایی1			
مصطفی1ازکیا،1عادل1زارع،1علی1ایمانی 1280.000	

مارلین1لگیت/1نیلوفر1مهدیان1	6	 	880.000زنان در روزگارشان1

ایالی1زارتسکی/1منیژه1نجم1عراقی1	6	 	280.000سرمایه داری، خانواده، و زندگی شخصی1

ویلیام1کورنهاوزر/1وحید1بزرگی1	6	 	640.000سیاست در جامعة توده ای1

 سیاست و حکومت در خاورمیانه )غرب آسیا( و شمال آفریقا1	6	
حمید1احمدی 11.400.000	

اکبر1قراخانی1بهار641	 	600.000سیستم و تفکر سیستمی )نظریه و عمل بنیادی(1

محبوبه1پاک1نیا.1مرتضی1مردیها1	6	 280.0006سیطرۀ جنس1

نورمن1بلیکی/1حسن1چاوشیان661	 4	1.460.000طراحی پژوهش های اجتماعی1

فلسفة علوم اجتماعی قاره ای )هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریة انتقادی از یونان باستان 1	6	
ایون1شرت/1هادی1جلیلی تا قرن بیست ویکم(1

580.000	

حمید1احمدی1	6	 		1.300.000قومیت و قوم  گرایی در ایران1

استیون1سیدمن/1هادی1جلیلی1	6	 		680.000کشاکش آرا در جامعه شناسی1

فاطمه1جواهری1و1دیگران1			 	800.000گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران )1380-1390(1

آنتونی1گیدنز/1حسن1چاوشیان1			 		480.000گزیدة جامعه شناسی 1

حمید1غضدانلو1			 400.0004گفتمان و جامعه1

مسعود1فراستخواه1			 4	680.000ما ایرانیان1

انسلم1استراوس،1جولیت1کربین/1ابراهیم1افشار41		 	980.000مبانی پژوهش کیفی1

برنارد1شفرز/1کرامت1راسخ1			 		680.000مبانی جامعه شناسی جوانان1

هوبرت1کنوبالخ/1کرامت1اله1راسخ61		 	1.580.000مبانی جامعه شناسی معرفت1

علی1رامین1			 	800.000مبانی جامعه شناسی هنر1



12

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

نوبت 
چاپ

داود1فیرحی1			 	580.000مفهوم قانون در ایران معاصر )تحوالت پیشامشروطه(1

مارتین1البرو/1منوچهر1صبوری1			 	380.000مقدمات جامعه شناسی1

آنتونی1گیدنز1/1هوشنگ1نایبی1			 	560.000مقدمات جامعه شناسی1

رابرت1کی.1یین/1هوشنگ1نایبی1			 	360.000موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی1

چارلز1مورزمن/1رامین1کریمیان1			 	980.000ناگهاْن انقالب1

یاسر1باقری1			 	380.000نظام نااجتماعی1

جورج1ریتزر/1هوشنگ1نایبی41		 	2.900.000نظریة جامعه شناسی1

 نظریة سنجش در علوم اجتماعی )ارزیابی پایایی و اعتبار(1			
ادوارد1کارمینز،1ریچارد1زلر/1هوشنگ1نایبی 1160.000	

ماریان1یورگنسن،1لوئیز1فیلیپس/1هادی1جلیلی61		 		580.000نظریه و روش در تحلیل گفتمان1

علی1رامین1			 640.0006نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر1

تیم1دیلنی/1بهرنگ1صدیقی،1وحید1طلوعی1			 4	1.600.000نظریه های کالسیک جامعه شناسی1

رابرت1موری1تامس/1حامد1برآبادی،1حمیدرضا1آقامحمدیان1			 	580.000نظریه های نوین تحول انسان1

رزمری1تانگ/1منیژه1نجم1عراقی1			 	920.000نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی1

جورجو1آگامبن/1پویا1ایمانی1			 280.0004وضعیت استثنایی1

 همبستگی اجتماعی و دشمنان آن )مکتب موس و دورکیم در برابر فایده گرایی(1			
علیرضا1)آرمان(1ذاکری،1با1مقدمة1سارا1شریعتی 11.200.000	

 هویت ایرانی )از دوران باستان تا پایان پهلوی(1			
احمد1اشرف،1گراردو1نیولی،1شاپور1شهبازی/1حمید1احمدی 1420.000		

 یادداشت های مطبوعاتی و سرمقاله نویسی )در گفت وگو با عباس عبدی(41		
ایرج1رستگار 1350.000	

مجید1غمامی1			 	860.000یک غفلت و دو سوء تفاهم1

اقتصاد و مدیریتاقتصاد و مدیریت
فیروز1توفیق61		 	400.000ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک1

حسین1عظیمی1			 1.600.0004اقتصاد ایران توسعة برنامه ریزی1
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عباس1شاکری1			 		1.240.000اقتصاد خرد 12

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب1			 	1.500.000اقتصاد کالن1

ایوان1داگالس/1سیدجواد1پورمقیم1			 		860.000اقتصاد مدیریت1

استیون1دابنر1استیون1لویت/1سعید1مشیری1			 	960.000اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی1

محمدعلی1همایون1کاتوزیان/1عبداهلل1کوثری1			 		380.000ایران جامعة کوتاه مدت )و سه مقالة دیگر(1

 بازآفرینی بازار )تاریخ طبیعی بازارها(1			
جان1مک1میالن/1زهرا1کریمی،1ساعده1عزیزی1ثالث،1جواد1اقدس1طینت 1680.000	

حسین1عبده1تبریزی41		 	980.000بازار دارایی ها در دهة 90 شمسی1

 بازاندیشی بازاریابی )بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا(1			
فیلیپ1کاتلر1و1دیگران/1پرویز1احمدی،1مریم1ولی1لو،1میالد1هادی1زاده 1620.000	

تاس.1اچ.1مک1لئود/1علی1اعظم1بیگی61		 	680.000برنامه ریزی در ایران1

مسعود1نیلی1			 	880.000برنامه ریزی در ایران )1356-1316(1

پی.1ار.1جی1لیارد،1ا.1ا.1والترز/1عباس1شاکری1			 	500.000تئوری اقتصاد خرد 1

ویلیام.1اچ.1برانسون/1عباس1شاکری1			 		1.200.000تئوری و سیاست های اقتصاد کالن 1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب1			 		1.200.000تئوری و مسائل اقتصاد خرد 1

دومینیک1سالواتوره/1سیدجواد1پورمقیم1			 4	400.000تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت 1

فریدون1تفضلی1			 		980.000تاریخ عقاید اقتصادی )از افالطون تا دورة معاصر( )ویراست سوم(1

 تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی1			
ـ1میکائیل1تراتوین،1ریچارد1وندراک/1حمیدرضا1ارباب بو1ساندلین،1هانس1 1380.0006

کارول1تراور،1کنت1الدون/1حمیدرضا1ارباب41		 	190.000تجارت الکترونیک B2B )مدیریت زنجیرة تأمین(1

سیدجواد1پورمقیم1			 		250.000تجارت بین الملل1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب61		 		1.800.000تجارت بین الملل1

آمارتیاسن/1محمد1سعید1نوری1نائینی1			 		1.360.000توسعه یعنی آزادی1
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 جستارهایی در رهبری1			
پژوهشگران1هاروارد1)پیتر1دراکر،1جیمز1مارچ1و...(/1محمد1ابراهیم1محجوب 1980.000	

 جستارهایی در مدیریت1			
پژوهشگران1هاروارد1)اریک1بونابیو،1پیتر1دراکر1و1...(/1محمد1ابراهیم1محجوب 1980.0004

پیتر1شف،1اندرو1شف/1حمیدرضا1ارباب1			 		680.000چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد1

کمال1اطهاری1			 	320.000درآمدی بر سرمشق نوین توسعة کشاورزی و روستایی ایران1

 درآمدی بر علم تصمیم گیری )تصمیم گیری چگونه رخ می دهد(1			
جیمز1مارچ/1ابراهیم1افشار 1980.000	

جیم1کرین/1هرمز1همایون1پور1			 800.0004دوبی )سریع ترین شهر دنیا(1

 راز سرمایه )چرا سرمایه داری در غرب موفق می شود و در جاهای دیگر شکست می خورد(41		
هرناندو1دو1سوتو/1فریدون1تفضلی 1480.000		

محمدحسین1پورکاظمی1			 1.600.0006ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت1

میلتون1فریدمن/1غالمرضا1رشیدی61		 	760.000سرمایه داری و آزادی1

عباس1ملکی1			 	960.000سیاست گذاری انرژي1

 فیزیک مالی )پیش بینِی پیش بینی ناپذیرها: چگونگی تسلط علم بر وال استریت(1			
جیمز1اوئن1ودرال/1حسین1عبده1تبریزی 1460.000	

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب1			 		2.400.000کلیات علم اقتصاد1

دومینیک1سالواتوره/1حمیدرضا1ارباب1			 	1.200.000مالیة بین الملل )ویراست جدید(1

مسعود1نیلی1			 		680.000مبانی اقتصاد1

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب1			 4	1.800.000مبانی علم اقتصاد1

 محاسبة رضایت )مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی(1			
جیمز1بیوکنن،1گورُدن1تالوک/1دکتر1غالمرضا1آزاد1)ارمکی(،1امیر1آزاد1)ارمکی( 1480.000	

سیدمهدی1الوانی41		 		1.600.000مدیریت عمومی1

تری1لین1کارل/1جعفر1خیرخواهان1			 		680.000معمای فراوانی )رونق های نفتی و دولت های نفتی(1

کنت1الدون،1کارول1تراور/1حمیدرضا1ارباب61		 	320.000مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک1
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کنت1الدون،1کارول1تراور/1حمیدرضا1ارباب1			 	250.000مقدمه ای بر تجارت الکترونیک1

محمدرضا1آهنچیان1			 	460.000مقدمه ای بر مدیریت آموزشی1

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب1			 	1.600.000نظریة اقتصاد خرد1

گریگوری1منکیو/1حمیدرضا1ارباب1	4	 	1.100.000نظریة اقتصاد کالن1

منوچهر1فرهنگ1	4	 680.0004نظریة عمومی اشتغال، بهره و پول1

مارک1شوئنفیلد،1ریک1شوئنفیلد/1علی1مستاجران،1مسعود1راجی1	4	 780.0006هنر و دانش مذاکره1

یادداشت های فؤاد روحانی  )ناگفته هایی درباره ی سیاست نفتی ایران در دهه ی پس از 1	4	
غالمرضا1تاجبخش،11فرخ1نجم1آبادی ملی شدن(1

1.600.000	

روان شناسیروان شناسی
 آشنایی با یادگیری از طریق همیاری441	

سوزان1الیس،1سوزان1والن/1طاهره1رستگار،1مجید1ملکان 1130.000		

النا1جانینی1بلوتی/1محمدجعفر1پوینده1	4	 		560.000اگر فرزند دختر دارید1

رابرت1فرانکن/1حسن1شمس1اسفندآباد،1غالمرضا1محمودی،1سوزان1امامی1پور461	 		1.860.000انگیزش و هیجان1

 بچه هایمان به ما چه می آموزند؟ )درس هایی دربارة لذت زندگی، عشق و هشیاری(1	4	
پیرو1فروچی/1مهسا1ملک1مرزبان 1460.000		

هوارد1گاردنر/1سیدکمال1خرازی1	4	 		680.000تغییر ذهن ها )هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران(1

تتسوکو1کورویاناگی/1سیمین1محسنی1	4	 		600.000توتوچان دخترکی آن سوی پنجره1

فایبر،1مازلیش/1الله1دهقانی1			 6	640.000چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم1

جاش1کوهن/1صالح1نجفی1			 	260.000چگونه فروید بخوانیم1

اسالوی1ژیژک/1علی1بهروزی1			 	260.000چگونه الکان بخوانیم1

دیوید1تیسی/1سپیده1حبیب1			 	380.000چگونه یونگ بخوانیم1

 درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود41		
مایکل1سنت1کلر/1علیرضا1طهماسب،1حامد1علی1آقایی 1860.000	

کرامت1ُمَولّلی1			 	960.000ذهن و زمان1
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جان1بالنکشیت/1مهناز1خزائلی61		 	280.000راهنمای استرس1

اروین1د.1یالوم/1سپیده1حبیب1			 		1.800.000روان درمانی اگزیستانسیال1

 روان شناسی توده ای و تحلیل اگو )تحلیل نئوفرمالیستی و مقاالت دیگر(1			
زیگموند1فروید/1سایرا1رفیعی 1260.0006

ژان1پیاژه،1باربل1اینهلدر/1زینت1توفیق1			 		350.000روان شناسی کودک1

 زوج درمانی هیجان محور )پویایی های هیجان، عشق و قدرت(1	6	
روندا1ان1کلدمن،1لسلی1ساموئل1گرینبرگ(/1محسن1دهقانی،1محمد1حسین1طهرانی1زمانی 1860.000	

ادل1فایبر،1الیان1مازلیش/1گیتی1ناصحی1	6	 		480.000کودک، خانواده، انسان1

 کودکی را می زنند )گزیده ای از مقاالت بالینی روان کاوی فروید(1	6	
زیگموند1فروید/1مهدی1حبیب1زاده 1480.0006

کرامت1موللی1	6	 ـ لکان1 6	860.000مبانی روان کاوی فروید

صالح1طباطبایی641	 	380.000مروری بر نظریه های زیبایی1

جولین1جینز/1سعید1همایونی1	6	 	960.000منشأ آگاهی )در فروپاشی ذهن دوساحتی(1

زیگموند1فروید/1صالح1نجفی661	 320.0004موسی و یکتاپرستی1

اروین1د.یالوم/1مهشید1میرمعزی1	6	 		680.000و نیچه گریه کرد1

تاریختاریخ
محمدعلی1موحد1	6	 1.600.0006ابن بطوطه1

دیوید1تامسن/1خشایار1دیهیمی،1احد1علیقلیان1	6	 	2.800.000اروپا از دوران ناپلئون )دورة 2 جلدی(1

احمد1زیدآبادی1			 6	780.000از سرد و گرم روزگار1

سایمون1مانتیفبیوری/1مرتضی1میرمطهری1			 	780.000استالین جوان1

اصالحات و تجربة دموکراسی در دانشگاه )رویدادهای سیاسی دانشگاه در عصر 1			
پدارم1الوندی اصالحات(1

500.000	

ـ پارتی و فتح ایران به دست 1			 افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی )اتحادیة ساسانی 
پروانه1پورشریعتی/1آوا1واحدی1نوایی عرب ها(1

1.600.000	

یرواند1آبراهامیان/1احمد1گل1محمدی،1محمدابراهیم1فتاحی41		 		1.300.000ایران بین دو انقالب1
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نوبت 
چاپ

 با ماندال در کشور رنگین کمان )خاطرات سفیر ایران در آفریقای جنوبی(1			
جاوید1قربان1اوغلی 1500.000	

احمد1زیدآبادی61		 	540.000بهار زندگی در زمستان تهران1

 پشت پردة کودتای 1332 در ایران )اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان، جاسوسان(1			
علی1رهنما/1فریدون1رشیدی 11.800.000	

مهدی1خیامی1			 		580.000پیکان سرنوشت ما )با بهره گیری از نوشته ها و خاطرات احمد خیامی(1

یرواند1آبراهامیان/1محمدابراهیم1فتاحی1			 		680.000تاریخ ایران مدرن1

ارنست1گامبریچ/1علی1رامین1			 		680.000تاریخ جهان )ویراست جدید(1

روح1اهلل1رمضانی/1روح1اهلل1اسالمی،1زینب1پزشکیان1			 	980.000تاریخ سیاست خارجی ایران1

اورالندو1فایجس/1احد1علیقلیان1			 	3.500.000تراژدی مردم )انقالب روسیه 1891-1924(1

 جستارهایی دربارة تئوری توطئه در ایران1			
یرواند1آبراهامیان،1احمد1اشرف،1محمدعلی1همایون1کاتوزیان/1محمد1ابراهیم1فتاحی 1480.000		

 جلوة تاریخ در شرح نهج البالغه )دورة 4جلدی ویراست دوم(41		
ابن1ابی1الحدید/محمود1مهدوی1دامغانی 16.000.000	

خسرو1ناقد1			 	280.000چرا جنگ؟)نامه نگاری آلبرت آینشتاین و زیگموند فروید(1

حسن1کامشاد61		 	960.000حدیث نفس )خاطرات رسته از فراموشی(1

محمد1اسفندیاری1			 980.0004حقیقت عاشورا )از عاشورای حسین )ع( تا تحریفات عاشورا(1

محمد1محمدی1)گرگانی(1			 	980.000خاطرات و تأمالت در زندان شاه1

خسرو1ناقد1			 	480.000خردکشی )روشنفکران و انقالب اکتبر(1

دام صیادان یا عبرت ایرانیان )نخستین رسالة فارسی در شناخت استعمار انگلیس در 1			
 شبه قارة هند(

ویلیام1هوویت/1آقا1صوفی1هندی1،1تصحیح1و1پژوهش:1محمد1حسن1رجبی1)دوانی(،1محسن1نیک1بین 1
580.000	

علیرضا1مالئی1توانی1			 		600.000درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ1

در جست وجوی شش هزار روز گمشده )روایتی از دوران رشد سریع ژاپن پس از 1			
محمد1نقی1زاده ـ اقتصادی پس از آن(1 جنگ ، پیشینة تاریخی و تحوالت اجتماعی 

1.600.000	

ایمن1فؤاد1سعید/1اسماعیل1باغستانی1			 	2.200.000دولت فاطمیان در مصر: تحلیلی جدید1
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نوبت 
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محمد1اسفندیاری41		 	960.000عاشوراشناسی )پژوهشی دربارة هدف امام حسین )ع((1

سید1عماد1الدین1محمودی1			 	580.000عبور از تحکیم )واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت(1

فراز و فرود فرقة دموکرات آذربایجان )به روایت اسناد محرمانة آرشیوهای اتحاد 61		
جمیل1حسنلی/1منصور1همامی جماهیر شوروی(1

500.000	

سهراب1یزدانی1			 	350.000کسروی و تاریخ مشروطة ایران1

 کودتا )28 مرداد، سازمان سیا و ریشه های روابط ایران و آمریکا(1			
یرواند1آبراهامیان/1محمد1ابراهیم1فتاحی 1680.000		

ابوالکالم11آزاد.1/1مسلم1زمانی1،1علی1اصغر1قهرمانی11			 800.0004کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات1

احمد1زیدآبادی1			 	700.000گرگ و میش هوای خردادماه1

سهراب1یزدانی1			 560.0004مجاهدان مشروطه1

سعید1ارکان1زاده1یزدی1			 1.600.0004محمد بلوری )خاطرات شش دهه روزنامه نگاری(1

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 5(1			
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000	

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 6(41		
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000	

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 7(1			
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 8(61		
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

 مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه )دورة قاجارـ  جلد 9(1			
محمدحسن1رجبی1)دوانی( 1500.000

موقعیت تجار و صاحبان صنایع ایران)زندگی و کارنامه محمود زینی بنیان گذار گروه 1			
محمد1وثوقی صنعتی الیکو(1

600.000	

  موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی )زندگی و کارنامه ی علی خسروشاهی(1			
علی1اصغر1سعیدی 1960.000	

 مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ )قدرت مبارزه عاری از خشونت(1			
مری1کینگ/1شهرام1نقش1تبریزی 1500.000	
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محمد1سمیعی1			 	1.800.000نبرد قدرت در ایران )چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟(1

 نگاهی از درون به سازمان چریک های فدایی خلق ایران 1			
سید1محمد1تقی1زاده1مطلق 12.100.000	

هنرهنر
ُوسیوس1ُونگ/1نسترن1لواسانی،1آزاده1بیدار1بخت1			 		1.200.000اصول فرم و طرح1

محمدرضا1آزاده1فر41		 	460.000اطالعات عمومی موسیقی1

ارنست1گامبریچ/1علی1رامین1			 		3.000.000تاریخ هنر1

 تحلیل ردیف )براساس نت نویسی ردیف میرزاعبداهلل با نمودارهای تشریحی(61		
داریوش1طالیی )ویراست سوم(1

	

نایجل1واربرتن/1مهتاب1کالنتری1			 	300.000چیستی هنر1

امین1شهمیری1			 480.0006درآمدی بر صوت شناسی در موسیقی1

داریوش1طالیی1			 	1.200.000ردیف دورة عالی علی اکبر شهنازی )نت نویسی آموزشی و تحلیلی(1

داریوش1طالیی1			 		ردیف میرزاعبداهلل )نت نویسی آموزشی و تحلیلی(1

آندره1برتون/1عبداهلل1کوثری1			 	500.000سرگذشت سوررئالیسم1

داریوش1طالیی1			 	860.000کتاب آواز )رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبداهلل دوامی(1

مجید1اسالمی1			 	900.000مفاهیم نقد فیلم1

نوبرت1لینتن/1علی1رامین41		 		2.500.000هنر مدرن1

ادبیاتادبیات
کارلوس1فوئنتس/1عبداهلل1کوثری1			 		280.000آئورا      1

انوره1دو1بالزاک/1محمدجعفر1پوینده61		 1.480.0006آرزوهای بربادرفته1

ویال1کاتر/1مزدک1بلوری1			 	360.000آری ای پیشگامان1

ترجمة1عبداهلل1کوثری1			 		1.700.000آیسخولوس )مجموعه آثار(1

 آیینه در برابر خورشید )دیدار و شناخت زندگی استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی(1			
سید1محسن1علوی1زاده/1سید1حسین1حسینی1نورزاد 1

1.200.000	
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ترجمة1عبداهلل1کوثری1			 1.860.0006ائوریپیدس )پنج نمایش نامه(1

محمد1دهقانی1			 	240.000ابن سینا )تاریخ و ادبیات ایران عصر غزنوی2(1

امین1علی1اکبری1			 	200.000احتمال عکس و انزوا1

جورج1الیوت/1رضا1رضایی1			 	980.000ادام بید )قصة باشکوه همدلی ها(1

محمدرضا1شفیعی1کدکنی/1حجت1اهلل1اصیل41		 	280.000ادبیات فارسی )از عصر جامی تا روزگار ما(1

شاهرخ1مسکوب1			 		400.000ارمغان مور )جستاری در شاهنامه(1

استیون1آدلی1گرگس/1جعفر1میرزایی،1فرزانه1غالمی61		 	200.000از ریورساید تا دیوانگی1

عبدالخالق1رکابی/1نرگس1قندیل1زاده1			 	350.000اسفار سخن1

نیک1ِکیسِتر/1لیال1مینایی1			 	380.000اکتاویو پاز1

ان1برونته/1رضا1رضایی1			 	860.000اگنس گری1

جین1آستین/1رضا1رضایی1	4	 		1.600.000اما          1

نال1الرسن/1مزدک1بلوری1	4	 	320.000باتالق شنی1

امیلی1برونته/1رضا1رضایی1	4	 		1.500.000بلندی های بادگیر )وادرینگ هایتس(1

پیمان1فیوضات1	4	 	150.000بن بستی در آفریقا1

جان1لوکاره441	 	600.000بندزن، جامه دوز، سرباز، جاسوس1

به زبان آدمیزاد )یادداشت هایی در ستایش پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری در متون 1	4	
رضا1بهاری اداری و رسانه ای(1

220.000	

فیودور1داستایفسکی/1خشایار1دیهیمی461	 6	480.000بیچارگان1

حسن1کامشاد1	4	 480.0006پایه گذاران نثر جدید فارسی1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی1	4	 	960.000پروفسور1

محمد1دهقانی1	4	 	200.000تاریخ بلعمی )تاریخ و ادبیات ایران(1

هکتور1هیو1مونرو/1مزدک1بلوری1			 	240.000تخم مرغ چهارگوش1

میخائیل1باختین/1رؤیا1پورآذر1			 1.700.0006تخیل مکالمه ای1



21

کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

نوبت 
چاپ

	240.000ترجمة تفسیر طبری11			

جین1آستین/1رضا1رضایی1			 		1.300.000ترغیب  1

نغمه1ثمینی41		 	760.000تماشاخانة اساطیر )اسطوره و کهن نمونه در ادبیات نمایشی ایران(1

هنریک1ایبسن/1ناصر1ایرانی1			 	200.000جان گابری یل بورکمن1

ریچارد1باخ/1کاوه1میرعباسی61		 		160.000جاناتان مرغ دریایی1

یوسف1قعید/1ادریس1امینی1			 	280.000جنگ در سرزمین مصر1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی1			 6	1.560.000جین ایر1

آذرتاش1آذرنوش1			 	640.000چالش میان فارسی و عربی1

 حدیث خداوندی و بندگی )تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان شناختی(1	6	
محمد1دهقانی 12.100.000	

خوسه1دونوسو/1عبداهلل1کوثری1	6	 	1.200.000حکومت نظامی1

 خورخه لوئیس بورخس )واپسین گفت وگو همراه با دو گفت وشنود دیگر(1	6	
ریچارد1برگین/1شایسته1پیران 1280.000	

 دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان1	6	
از1رسائل1اخوان1الصفا/1عبدالمحمد1آیتی 1420.0006

روبرتو1گونسالس1اچه11وریا/1عبداهلل1کوثری641	 		960.000داستان های کوتاه آمریکای التین1

محمد1راستگو1	6	 	400.000در پی آن آشنا: مهندسی سخن در سروده های حافظ1

محمد1راستگو661	 	400.000در پی آن آشنا: آشنایان بیگانه1

ایران1درودی1	6	 		800.000در فاصلة دو نقطه...1

الیاس1خوری/1نرگس1قندیل11زاده1	6	 	980.000دروازة خورشید1

ماشادو1ِد1آسیس/1عبداهلل1کوثری1	6	 	900.000دن کاسمورو1

النا1پونیاتوسکا/1طلوع1ریاضی1			 	140.000دیه گوی عزیز، کیال تو را در آغوش می کشد1

سعید1عدالت1نژاد1			 	360.000راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی1

ایوان1کلیما/1خشایار1دیهیمی1			 		680.000روح پراگ1
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ویلیام1شکسپیر/1عبداهلل1کوثری1			 	800.000ریچارد سوم1

کیم1مونسو/1پژمان1طهرانیان،1نوشین1جعفری41		 	200.000زخم و نوزده داستان دیگر1

محمد1آصف1سلطان1زاده1			 	280.000زمین زهری1

ِسِنکا/1عبداهلل1کوثری61		 	980.000زنان تروا و توئستس1

گابریل1گارسیامارکز/1کاوه1میرعباسی1			 6	1.200.000زنده ام که روایت کنم1

جورج1الیوت/1رضا1رضایی1			 	880.000سایالس مارنر )قصة مرد بافنده(1

 سخن پردازان سرگذشت خویش )کازانووا، استاندال، تولستوی(1			
اشتفان1تسوایک/1محمدعلی1کریمی 1480.000	

چارلز1اسپنسر1چاپلین/1جمشید1نوایی1			 	1.200.000سرگذشت من1

ایان1مک1یوئن/1امیرحسین1مهدی1زاده1			 	360.000سگ های سیاه1

شاهرخ1مسکوب1			 		400.000سوگ مادر1

اشتفان1تسوایک/1محمدعلی1کریمی1			 	350.000سه استاد سخن )بالزاک، دیکنز، داستایفسکی(1

جانّی1چالتی/1تارا1کابلی41		 	150.000سینمای طبیعی1

آنتوان1دو1سنت1اگزوپری/1کاوه1میرعباسی1			 	150.000شازده کوچولو1

محمد1دهقانی61		 	140.000شاهنامة ابومنصوری )تاریخ و ادبیات ایران(1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی1			 	2.000.000شرلی    1

شاهرخ1مسکوب1			 	580.000شکاریم یک سر همه پیش مرگ )جستارها، گفتارها و نوشتارها(1

سعید1سلطانی1طارمی1			 	680.000عروض به زبان امروز )از شمس قیس تا اخوان ثالث(1

حمیدرضا1آتش1برآب1			 1.200.0006عصر طالیی و نقره ای شعر روس1

جین1آستین/1رضا1رضایی1			 		1.200.000عقل و احساس )گالینگور(1

محمد1دهفانی11			 	280.000عنصری )تاریخ و ادبیات ایران(1

جین1آستین/1رضا1رضایی1			 		1.500.000غرور و تعصب )گالینگور(1

مهدی1سیدی1فّرخد41		 	2.000.000فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه1
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کد
نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

نوبت 
چاپ

آذرتاش1آذرنوش1			 ـ  فارسی1 		4.500.000فرهنگ معاصر عربی 

هانس1کریستین1آندرسون/1جمشید1نوایی61		 250.0004قصة زندگی من1

1غاده1ًْالسّمان/1احسان1موسوی1خلخالی1			 	880.000کابوس های بیروت1

ساناز1اقصادی1نیا1			 	350.000کاناپه   1

هوشنگ1مرادی1کرمانی1			 		150.000کبوتر توی کوزه1

 کتاب شمس تبریز )جلد 2: شعرها. شعرهای منثور، شعرواره ها و گزین گویه های مقاالت شمس(1		4
مهدی1ساالری1نسب 1760.000	

محمد1دهقانی1		4 	160.000کسایی، نخستین شاعر نامدار شیعه )تاریخ و ادبیات ایران(1

ماشادو1د1آسیس/1عبداهلل1کوثری1		4 1.500.0004کینکاس بوربا1

آرتور1کوستلر/1نصراهلل1دیهیمی1		4 		760.000گفت وگو با مرگ )شهادتنامة اسپانیا(1

کیم1مونسو/1پژمان1طهرانیان41	4 	120.000گواداالخارا1

ساموئل1بکت/1علیرضا1طاهری1عراقی1		4 		180.000متن هایی برای هیچ1

محمد1دهقانی61	4 	180.000محمدبن زکریای رازی )تاریخ و ادبیات ایران(1

ان1برونته/1رضا1رضایی1		4 	1.200.000مستأجر وایلد فل هال1

جین1آستین/1رضا1رضایی1		4 4	1.200.000منسفیلد پارک1

محمد1دهقانی1		4 	220.000منوچهری )تاریخ و ادبیات ایران(1

موریس1پنیچ/1پژمان1طهرانیان1		4 	160.000من و خاله جانم1

هوشنگ1مرادی1کرمانی1		4 		180.000مهمان مامان1

جورج1الیوت/1رضا1رضایی1		4 	2.900.000میدل مارچ )داستان یک شهر(1

موالنا1جالل1الدین1محمد1بلخی/1کریم1زمانی1		4 		2.500.000میناگر عشق )شرح موضوعی مثنوی معنوی(1

نال1الرسن/1مزدک1بلوری41	4 	240.000نقاب      1

جین1آستین/1رضا1رضایی1		4 		700.000نورثنگر ابی )گالینگور(1

حسن1کامشاد61	4 	460.000هنر داستان نویسی )گزیده ای از گفت وگو با نویسندگان در پاریس ریویو(1

دیوید1الج/1رضا1رضایی1		4 	580.000هنر داستان نویسی )با نمونه هایی از متن های کالسیک و مدرن(1
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نویسنده/ مترجم کتاب    نام کتاب 

قیمت 
)ریال(

نوبت 
چاپ

مارسلین1لوریدان1اوینس/1نگار1یونس1زاده1		4 	180.000و تو برنگشتی1

شارلوت1برونته/1رضا1رضایی1		4 	1.800.000ویلت     1

کارول1فیشر1َسلر/1فاطمه1ترابی1		4 	480.000ویراستار خرابکار1

نیکالی1گوگول/1خشایار1دیهیمی1		4 		580.000یادداشت های یک دیوانه1

ادبیات/ ادبیات نمایشی/ دور تا دور دنیاادبیات/ ادبیات نمایشی/ دور تا دور دنیا
ساموئل1بکت/1مراد1فرهادپور،1مهدی1نوید1		4 		140.000همة افتادگان )نمایشنامة 4(1

امیررضا1کوهستانی1		4 150.0006تجربه های اخیر )نمایشنامة 5(1

یاسمینا1رضا/1فرزانه1سکوتی41	4 	200.000سه روایت از زندگی )نمایشنامة 7(1

هارولد1پینتر/1نگار1جواهریان،1تینوش1نظم1جو1		4 	150.000خیانت )نمایشنامة 9(1

ماتئی1ویسنی1یک/1تینوش1نظم1جو61	4 	160.000تماشاچی محکوم به اعدام )نمایشنامة 10(1

اریک1امانوئل1اشمیت/1تینوش1نظم1جو1		4 		160.000مهمان ناخوانده )نمایشنامة 13(1

محمد1چرم1شیر1		4 120.0004پروانه و یوغ )نمایشنامة 28(1

نغمه1ثمینی1		4 	160.000خانه )نمایشنامه برای سه اتاق و یک پشت بام( )نمایشنامة 29(1

 قانون پیران )یا راهی نو برای خشنودکردن تان( )نمایشنامة 34(1		4
تامس1میدلتون،1ویلیام1رولی/1ناهید1قادری 1200.000	

 داستان خرس های پاندا )به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد( و 1		4
ماتئی1ویسنی1یک/1تینوش1نظم1جو 200.0006سه شب با مادوکس )نمایشنامة 35(1

کریل1چرچیل/1ناهید1احمدیان1		4 	120.000لطیفه ی پس از شام )نمایشنامة 36(1

 ریچارد سوم اجرا نمی شود یا1صحنه1هایی1از1زندگی1مایرهولد1)نمایشنامة 37(1		4
ماتئی1ویسنی1یک/1اصغر1نوری 1160.0004

لرد1بایرون/1حسین1قدسی41	4 	220.000مانفرد )نمایشنامة 39(1

فلوریان1ِزلِر/1تینوش1نظم1جو1		4 180.0004مادر )نمایشنامة 40(1

کلِم1مارتینی/1پژمان1طهرانیان61	4 	180.000داستان زندگی فیل آفریقایی )نمایشنامة 42(1

سرژی1بِلِبل/1نگار1یونس1زاده1		4 	220.000پس از باران )نمایشنامة 43(1

نغمه1ثمینی1		4 	150.000زبان تمشک های وحشی )نمایشنامة 45(1

پیتر1آسموسن/1مهسا1خیراللهی1		4 	160.000سوخته از یخ )نمایشنامة 47(1
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)ریال(

نوبت 
چاپ

تورنتون1وایلدر/1مرجان1موسوی1کوشا1	44 	200.000شهر ما )نمایشنامة 48(1

ـ  قاچاقچی.کام * من مرگ را دوست دارم همچون که شما زندگی را 1	44 ئی 
 )نمایشنامة 49(

صدف1اجر،1محمد1القاسمی/1پالیز1آرمانی،1سوزان1معصومیان 1
180.000	

 جهان نمایش )نمایش نامه و نقد و نظر( جهان نمایش )نمایش نامه و نقد و نظر(
والدیمیر1ناباکوف/1رضا1رضایی1	44 	120.000نمایش نامه نویسی و تراژدِی تراژدی )1(1

 گتسبی بزرگ )اقتباسی از رمان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد( )2(1	44
سایمون1لوی/1پرهام1آل1داود 1180.000	

تام1باسدن/1فرشاد1رضایی4441 	240.000جوزف ک )4(1

دئا1لوهر/11نگار1یونس1زاده1	44 	160.000مدئای منهتن )6(1

جنی1ورتون/1پرهام1آل1داود4461 	160.000همچون درون آینه )7(1

مارتین1میلر،1دون1ماکیچان/1نیما1حضرتی1	44 	240.000اما و جین آستین )8(1

آلن1بنت/1مزدک1بلوری1	44 	320.000جنون جورج سوم )9(1

اینگمار1برگمان/1پرهام1آل1داود1	44 	200.000صحنه ّهایی از یک ازدواج )10(1

پیتر1اس.1روسنلوند/1مهسا1خیراللهی1		4 	180.000پسربچة تخس )11(1

سایمون1لوی/1پرهام1آل1داود1		4 	260.000لطیف است شب )12(1

نیک1دیِر/1فرشاد1رضایی1		4 	320.000فرانکنشتاین )13(1

برنارد1اسلید/1مهسا1خیراللهی1		4 	300.000فرصت های بزرگ )14(1

ماریو1بارگاس1یوسا/1لیال1حسین1رشیدی41	4 	280.000بانویی از تاکنا )15(1

پالی1تیل/1مزدک1بلوری1		4 	360.000برونته )16(1

کیت1همیل/1نادیا1فغانی61	4 	480.000غرور و تعصب )17(1

پالی1تیل/1مزدک1بلوری1		4 	460.000جین ایر )18(1

ژان1ژیرودو/11عبداهلل1کوثری1		4 	380.000ببر پشت دروازه )19(1

ملکم1برادبری/1رضا1رضایی1		4 	560.000درام مدرنیستی )20(1

اوریزا1هیراتا/1نگار1خلیلی1	46 	480.000کنفرانس یالتا و قطار هیچ و پوچ )21(1
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نوبت 
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علومعلوم
ویلیام1باینم/1ماندانا1فرهادیان1	46 580.0004تاریخ مختصر علم1

تربیت برای پرسیدن )درآمدی بر نظریة تربیتی پرسش محور با تجدید نظر کامل و روزآمد 1	46
نامدار1ابراهیمی،1محمود1مهرمحمدی, شده(1

540.000	

 چرا چیزها می شکنند )ادراک جهان از دیدگاه فروپاشی آن(1	46
مارک1ابرهارت/1محمد1ابراهیم1محجوب 1300.000	

مارک1ریدلی/1محمود1رافع4641 	380.000چگونه داروین بخوانیم1

ارنست1مایر/1مهدی1صادقی1	46 640.0006چیستی تکامل1

تام1سیگفرید/1مهدی1صادقی4661 		620.000ریاضیات زیبا1

محمدحسین1پورکاظمی1	46 		2.400.000ریاضیات عمومی و کاربردهای آن )جلد 1(1

محمدحسین1پورکاظمی1	46 		2.300.000ریاضیات عمومی و کاربردهای آن )جلد 2(1

 سرشت فناوری )فناوری چیست و چگونه تکامل می یابد(1	46
ویلیام1برایان1آرتور/1محمدابراهیم1محجوب 1320.000	

محمد1حسین1رحمتی،1کوثر1یوسفی1		4 	860.000نظریة بازی ها1

ادوارد1ویلسون/1محمدابراهیم1محجوب1		4 	800.000یک پارچگی دانش1
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مراکــز پخــش )تهران(     نشــاني        تلفن مراکــز پخــش )تهران(     نشــاني        تلفن 
				6646خیابان1انقالب،1خیابان1شهدای1ژاندارمری،1جنب1اداره1پست،1نبش1بن1بست1گرانفرپخش1آثار

					664خیابان1انقالب،1خیابان1فخر1رازی،1بین1لبافی1نژاد1و1روانمهر،1شمارة1		پخش1دوستان

					664خیابان1انقالب،1خیابان1لبافی1نژاد،1بین1اردیبهشت1و1کارگر،1پالک661	،1زنگ1	پخش1کتاب1فرهنگ

خیابان1انقالب،1خیابان1لبافی1نژاد،1بین1اردیبهشت1و1کارگر1جنوبی،1کوچة1درخشان،1پخش1توحید1دانش
پالک1	،1واحد1	

664					
664					

						66خیابان1انقالب،1خیابان1وحید1نظری،1بین1		1فروردین1و1اردیبهشت،1پالک1			پخش1صدای1معاصر

					664خیابان1کارگر1جنوبی،1ابتدای1خیابان1روانمهر،1پالک1			،1طبقه1	،1واحد1	پخش1جاوید

			4	664خیابان1انقالب،1خیابان1فخر1رازی،1کوچة1فاتحی1داریان،1پالک1	پخش1کوزه

						66خیابان1فخر1رازی،1خیابان1شهدای1ژاندارمری،1نرسیده1به1دانشگاه،1پالک641پخش1مهربان

	-				6	66خیابان1انقالب،1خیابان1فخر1رازی،1کوچة1فاتحی1داریان،1پالک1،61طبقة1زیرزمین،1زنگ1	پخش1سرزمین

			4		66خیابان1انقالب،1خیابان1		1فروردین،1کوچة1بهشت1آئین،1پالک1		پخش1انتشارات1شبگون
66				4	

								خیابان1دماوند،1بلوار1اتحاد،1خیابان1اتحاد1		،1پالک1	پخش1چشمه

مؤسسة1گسترش1
فرهنگ1و1مطالعات

تهران،1خیابان1دماوند،1خیابان1شهید1بابائیان1)سازمان1آب(،1خیابان1چهارم1غربی،1
			6				پالک1		

ــاني        تلفن  ــش )شهرستان(    نش ــاني        تلفن مراکز پخ ــش )شهرستان(    نش مراکز پخ
شیراز

نمایشگاه1و1کتابفروشی1
خیابان1زند،1میدان1نمازی،1ابتدای1خیابان1مالصدرا،1مقابل1اردیبهشتمحمدی

			-	64		4		

اصفهان
							-				خیابان1میر،1کوی1شهید1ترکان،1کوچه11سروش،1شماره1	پخش1گل1احمر

اهواز
								-	6	خیابان1حافظ،1بین1سیروس1و1نادریکتابفروشی1رشد

سنندج
خیابان1پاسداران،1ابتدای1خیابان1تاج،1جنب1بانک1رفاهنشر1فرهنگ

			-			4	6		
			-					4		

رشت
		6					-			میدان1شهرداری،1خیابان1علم1الهدی،1شماره1		پخش1انتشارات1طاعتی

الیگودرز
ـ1شمارة41	کتابفروشی1مهرگان ـ1خیابان1شهید1بابایی1 			6			4-66	خیابان1ولیعصر1شمالی1

بروجرد
ـ1پاساژ1آینه1طبقة1پایینفروشگاه1کتاب1پارسی 			4	6	4-66	خیابان1شهدا1
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نشـانى
تهران، خیابان دکتر فاطمى، خیابان رهى معیرى،

 تقاطع خیابان فکورى، شماره 20
کدپستى: 1413717371

تلفن دفتر مرکزى: 88021214 (021) 
تلفن دفتر فروش: 88004658-9 (021) 

نمابر: 89782464 (021) 
info@nashreney. com :پست الکترونیک
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