
تعدادصفحه تاريخ نشر تيراژ ديويی چاپ ناشر پديدآور
١۶٨ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ آموزشی تاليفی  نويسنده:کارن کيانفر
١۴٠ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٠٢٫٢٣٠٩۴٠ ١ پشتيبان زيرنظر:مرتضی چشمه نور
٣۶۶ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٠۵٫٨٩٢۴ ١ اميد سخن نويسنده:بابک مصطفوی
١۶۴ 99/06/05 ١٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ دیار نويسنده:روح اله آب نيکی
٢٢۴ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ دانش پژوھان شریف  نويسنده:حميدرضا 
٢٣٢ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٠٢٫٢٣٠٨٣٠٩ ١ آینده سازان نويسنده:مھدی سالم
١٢٠ 99/06/18 ۵٠٠ ٣٠١٫٠١ ١ جھان کتاب نويسنده:طليعه خادميان
٢۶٠ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٠١٫٠٩٧٣ ١ دریای تنھایی،بھمن  نويسنده:حسين ابوالحسن 
٩٨ 99/06/05 ١٢۵٠ ٣٠۶٫۴٢ ١ سوره مھر نويسنده:حامد حاجی حيدری
١٨٨ 99/06/11 ٢۵٠٠ ٣٠١٫٠٧۶ ١ خيلی سبز نويسنده:حبيبه صالح نژاد
٨۴ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٠٧٫٧۶٠٩۵۵ ١ شھرسازی نويسنده:مھسا نجارصادقی
١۵٢ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٠٠٫١ ١ شفيعی نويسنده:توبی ای. ھاف
١۵٢ 99/06/12 ١٠٠ ٣٠۵٫٢٣٠٩٧٣ ١ موسسه فرھنگی  نويسنده:آمنه شاکری
۴٠٢ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ پژوھشگاه فرھنگ،  نويسنده:سيدمحمدمھدی خوئی
٣٣۶ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ آذرفر نويسنده:جواد توکلی ھشجين
٧۴۶ 99/06/04 ٧٧٠ ٣٠١ ١ ثالث نويسنده:لوئيس ھنری مورگان
٨٠ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣٠١ ١ موسسه آموزشی  نويسنده:علی پيله وری
١۶٢ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ دھکده ھوسم نويسنده:تئودورجان کازینسکی
١۶ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٧ ١ عطران نويسنده:بھناز صيامی
١۵۴ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٠٢٫۴ ١ اساتيد دانشگاه تدوين:سمانه نيک طبع
٢٣٢ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٠۶٫٧ ١ فراروان نويسنده:جان مردخای گاتمن
٧٨ 99/06/05 ٣٠۶٫۴٣٢٠٩۵۵ ١ مرکز تحقيقات  تدوين:اکرم قدیمی
۴٠ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ پيشگامان پژوھش مدار نويسنده:ليال سليقه دار
٢١٢ 99/06/10 ۵۵٠ ٣٠٢٫٣۵ ١ شيرازه کتاب ما نويسنده:آلبرت ھيرشمن
۴۶٨ 99/06/19 ١۵٠٠ ٣٠٣٫۴٨٢١٨٢١ ١ ماھی نويسنده:رابرت اروین
١٠۶ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١ ١ اندیشه کامياب ایرانيان نويسنده:زھره عرب زاده
١٨ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٠۶٫۴ ١ سنجش و دانش نويسنده:طاھره السادات بدری
١٢٠ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣٠٢٫٢ ١ شھر پدرام نويسنده:پدرام حکيم زاده
٨۴ 99/06/02 ١٠٠ ٣٠٣٫٣٧۵ ١ ایده ماندگار نويسنده:محمدمھدی 
٨۴ 99/06/02 ١٠٠ ٣٠٣٫٣٧۵ ١ ایده ماندگار نويسنده:محمدمھدی 
١٧٢ 99/06/04 ٧٧٠ ٣٠١٫۴٣١۵٠٩۴ ١ شيرازه کتاب ما نويسنده:ژرار موژه
٧٢ 99/06/17 ۵٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مرکز منطقه ای  مترجم:محمدھادی مھدی نيا
٣٣۶ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٠٢٫٢٣ ١ پژوھشگاه فرھنگ،  نويسنده:استيگ ھاروارد

شابك بھاء عنوان
٩٧٨-۶٢-٢٢۵١-۶٧٣-۴ ٧۵٠٠٠٠ آرا و نظریات شھری: مروری بر تفکرات معاصر 

 ۴٠٠٠٠٠ آموزش سواد رسانه ای در اتحادیه اروپا شواھدی 
٩٧٨-۶٧٢٢-٢٢۴-١۵-٣ ۵۵٠٠٠٠ اسرائيل: فرزندی ناخوانده
٩٧٨-۶٠٠-۶٧-٠١-٧١٢ ٣۵٠٠٠٠ امنيت و فضای سایبری
٩٧٨-۶٧١٢-٢٢۵-۶٩-۶ ۴٠٠٠٠٠ بازخوانی نظریه ھای برنامه ریزی شھری معاصر
٩-٩٧٨۶۴-٢٠٨-٣٣٩-۶ ۴٠٠٠٠٠ باشگاه رسانه ای نوجوان
٩٧٨-۶٨٩-٠٠۶٢-٧۴-٨ ٢۵٠٠٠٠ بررسی آثار صاحب نظران جامعه شناسی: مکتب 
٩٧٨-۶٩-٠٠۶٩-٨٣٧-۶ ۴٨٠٠٠٠ بلومر: جامعه شناسی نامتعارف
٩٧٨-۶٢٧-٠٣-٠٠۶٢-٨ ٣٠٠٠٠٠ بيست و چھار تز در بازخوانی ابرکتاب "برساخت 
٩٧٨-۶٢٣٠-٢٢-۴٠٣-۴ ۶۶٠٠٠٠ پرسش ھای چھارگزینه ای جامعه شناسی ٢
٩٧٨-۶٩-٢٢۶٨۶٩-١-١ ٣۵٠٠٠٠ پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران
٩-٩٧٨۶۴-٧٨۴٨٠-٣-۵ ٣۴٠٠٠٠ پيشگام پساتجربه گرایی: گزارشی متفاوت از 
٩٧٨-۶٩-٢٢۶٧۵۵-٢-۶ ١۴۵٠٠٠ تجربه والدین ایرانی مقيم آمریکا در ارتباط با تربيت 
٩٧٨-۶٠٠-۴۵٢-٢۵۴-٠ ٣۵٠٠٠٠ تحليل مصرف رسانه ای
٩٧٨-۶٢٢-۶٩-٩٧-٣٣٣ ۵۵٠٠٠٠ توسعه پایدار شھر و معماری ھوشمند
٩٧٨-۶٠٠-۴٠۵-۵٨-٢٠ ١٢۵٠٠٠٠ جامعه باستان
٩٧٨-۶٢-٢٢۵١-۶۶٣-۵ ۴۵٠٠٠٠ جامعه شناسی
٩٧٨-۶٩-٢٢۶۵۵۴-٩-٢ ۴٠٠٠٠٠ جامعه ی صنعتی و آینده ی آن
٩٧٨-۶٢-٧٠٣٧-٢٢۵-٨ ٣٠٠٠٠٠ جذب ھمسر با ایده ھای عاشقانه
٩٧٨-۶٧-٢٢۴٠-٢٧۴-٢ ۴٢٠٠٠٠ جوانان و شبکه ھای اجتماعی
٩٧٨-۶٨٢٨٣-٠٠-۴٨-٧ ٣٩٠٠٠٠ چگونه عشق پایدار می ماند؟
٩٧٨-۶٩-٢٢۵۴٩۵-٠-۶ ١٨٠٠٠٠ چکيده مقاالت ھمایش "تعامل نظام دانشگاھی و 
٩٧٨-۶٨-٠٠۵٧-٢١-٢٩ ١۵٠٠٠٠ خانواده در دنيای مجازی
٩٧٨-۶٢٢-۶٨۴٢-٧٨-٣ ٣٠٠٠٠٠ خروج، اعتراض و وفاداری
٩-٩٧٨۶۴-٢-٢٩٣-٢٠٩ دانش خطرناک: شرق شناسی و مصائب آن
٩٧٨-۶٠٠-۴۵٧١-٣۵-۵ ۴٨٠٠٠٠ درخت زندگی: فقط ٣٠ دقيقه برای زندگی 
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-١٢٧١-۴ ٣۵٠٠٠٠ درخت نباشيم
٩٧٨-۶٢٢-۶٢۵٧٩-٠-۵ ۶٠٠٠٠٠ ده نماد، صد نشان: خزندگان
٩٧٨-۶٢٢-۶٢-٩٣٠۵-٣ ۴٠٠٠٠٠ دور دنيای ترفندھای تبليغات در ٨٠ صفحه (١)
٩٧٨-۶٢٢-۶۴۴٣-۶٢-٩ ۴٠٠٠٠٠ دور دنيای ترفندھای تبليغات در ٨٠ صفحه (٢)
٩٧٨-۶٢٢-۶٨۴٠-٧٢-٣ ٢٨٠٠٠٠ دوره ھای سنی و نسل ھا
٩٧٨-۶٩-٠٠۴٣-٠٩٢-۵ ٨٠٠٠٠٠ راھنمای تشکيل سازمان برنامه ریزی شھری
٩٧٨-۶٠٠-۴۵٢-٢۵٢-٠ ٣٠٠٠٠٠ رسانه ای شدن فرھنگ و جامعه

 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است



١١٢ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١٠٩۵۵ ١ آموزشی تاليفی  نويسنده:فاطمه سنگينی
١۶۴ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٠۵٫۵۶٣٣٠٩۵ ١ دانش پژوھان شریف  نويسنده:علی نيک منش
١٧۴ 99/06/11 ٢٠٠ ٣٠٧٫٧۶ ١ پيام مولف نويسنده:حبيب هللا فصيحی
٨۴ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١ ١ فرھوش نويسنده:فاطمه 
٢۵۶ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٠٢٫٣۵ ١ بھمن برنا نويسنده:فریدون کامران
٢٧۴ 99/06/03 ١٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ ایرانا رسانه نويسنده:احسان موحدیان
٢٩۶ 99/06/01 ۴۴٠ ٣٠٣٫۴٨٣ ١ تمدن علمی نويسنده:ھانا فرای
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان جغرافيا 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٠٫٧۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان علوم 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٢٫٢ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان علوم 
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٠٫٧۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان اقتصاد 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان جغرافيا 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان مدیریت 
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠۵٫۴ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان مطالعات 
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان جغرافيا 
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان جغرافيا 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٠٫٧۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان علوم 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٢٫٢ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان علوم 
١٠۴ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٠٫٧۶ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان اقتصاد 
١٠٢ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مھرپویا مھراس
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠۵٫۴ ١ مھرپویا مھراس گردآورنده: دپارتمان مطالعات 
١٠٨ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ دانش پژوھان شریف  نويسنده:علی روشن
١٠٨ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٠٧٫٧۶٠٩۵۵ ١ لوح سفيد نويسنده:مسعود محمدی
١٢٠ 99/06/02 ١٠٠ ٣٠١٫٠١ ١ سلول نويسنده:ليال حيدری
١۶٨ 99/06/17 ١٠٠ ٣٠٣٫۴٨٢٣ ١ زرنوشت نويسنده:نسترن ترکمان
٢٧٨ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٠۶٫٢ ١ منشور صلح نويسنده:اليسه بولدینگ
٩۴٨ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٠٠٫٩٢٢ ١ شرکت انتشارات  مترجم:مرتضی مردیھا
٣۴۶ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٠٧٫٧۶ ١ بھمن برنا نويسنده:مھرداد توانبخش
١٢۴ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣ ١ بھمن برنا نويسنده:مرتضی یادگاری

٢٣۶هللا 99/06/04 ١٠٠٠ ٣٠۶٫۴ ١ شرکت انتشارات  نويسنده:محمد فاضلی
٧۶ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠۵٫۴٢ ١ عطران نويسنده:مينا خداکریميان
٢٠۵ 99/06/17 ١٠٠ ٣٠٧٫١٢٠٩۵۵١ ١ دیباگران  تھران نويسنده:سعيدصالح 
١۵۴ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١ ١ آپریس نويسنده:سيمون گرانت
٨٢ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١ ١ فرھوش نويسنده:معصومه ميرزاحسينی

٩٧٨-۶٢-٢٢۵١-۶٢٨-۴ ٢٠٠٠٠٠ رفع دلزدگی در روابط ھمسران
٩٧٨-۶٧١٢-٢٢۵-٩-٧١ ٣٠٠٠٠٠ روستایيان و مشارکت سياسی (با تاکيد بر 
٩-٩٧٨۶۴-٧٩١٩-۴٨-١ ٣٠٠٠٠٠ روش ھا و فنون ارزیابی محيط زیست شھری

 ٣٠٠٠٠٠ زندگی زیر یک سقف اما دور از ھم!
٩٧٨-۶٢٢-۶۶۵١٧-٣-۶ ۵٢٠٠٠٠ سازمان گرایی (ارگانيزاسيونيسم)
٩٧٨-۶٣-٩٢-٧٢٢٧-٠٠ سایبر دیپلماسی آمریکا در قبال ایران در دوره 

۶۵٠٠٠٠ سالم دنيا:   انسان بودن در عصر ماشين، درایت و 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣٢۴۴-۴ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته طراحی شھری 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣٢١١-۶ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته علوم اجتماعی 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣-٣٢١٢ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته علوم ارتباطات 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١٨۶-٧ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته علوم اقتصادی 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-١-٣١٩١ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته مدیریت و 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١٨۴-٣ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته مدیریت کسب 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣٢٢٨-۴ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش چھارم رشته مطالعات زنان 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٧-٣١٢٨ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته برنامه ریزی و 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١۴٢-٩ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته طراحی شھری 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١۵٨-٠ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته علوم اجتماعی 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١۵١-۵ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته علوم ارتباطات 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١٢۴-٩ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته علوم اقتصادی 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١٢٢-۵ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته مدیریت کسب و 
٩٧٨-۶٠-٠٠۵-٣١۶٧-۶ ۶٠٠٠٠ سوال و پاسخ بخش سوم رشته مطالعات زنان 
٩٧٨-۶٧١٢-٢٢۵-٨۶-٣ ٢۵٠٠٠٠ شاخص ھای شھر ھوشمند

 ۴۵٠٠٠٠ شاخص ھای کيفيت زندگی شھری در 
٩٧٨-۶٩-٢٢۶۶۴٧-۶-۶ ٢۶٠٠٠٠ شناخت نظام تربيتی فمينيسم و نقد آن از منظر 
٩٧٨-۶٧-٢٧-٧٣٧١-٢٢ ۴٠٠٠٠٠ فرصت ھا و آسيب ھای فضای مجازی (تلگرام)
٩٧٨-۶٩-٠٠۶۴٨۶-٩-٨ ۵٣٠٠٠٠ فرھنگ صلح نيمه پنھان تاریخ: تقدیم به کودکان 
٩٧٨-۶٠٠-۴٣۶-۵٨۵-٧ ٨۵٠٠٠٠ ليبراليسم محافظه کار: گزیده نوشته ھای مھم 

٣-١٨-۶۶۵٣-۶٢٢-٩٧٨آ ۶۵٠٠٠٠ مبانی و نظریه ھای جامعه شناسی شھری
٩٧٨-۶٢٢-۶۶۵٠-١٩-٣ ٢۵٠٠٠٠ مبانی واقعيت مجازی و واقعيت افزوده
٩٧٨-۶٠٠-۴٣۶-٣-٨٩٣ ٢۵٠٠٠٠ مصرف و سبک زندگی
٩٧٨-۶٧٣-٢٢۴٢٠-٣-۵ ۴۵٠٠٠٠ معجزه یک زن
٩٧٨-۶٣-٢١٨-٢٢۴۴-٨ ۵۵٠٠٠٠ منطقه ١٩ شھرداری تھران از منظر آمایش 
٩٧٨-۶٢٢-۶۶٩-٠١۵-۵ ۴٠٠٠٠٠ مھارت برقراری روابط عاطفی (٢٠ قانون طالیی 
٩٧٨-۶٠٠-۴٩۵-۶۶١-١ ٣٧٠٠٠٠ مھارت رضایتمندی زناشویی

 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است



۵٨ 99/06/02 ١٠٠ ٣٠٣٫٣٢٠٧ ١ مدید نويسنده:اعظم جوانمرد
٢٣۶ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٠۵٫۵١٢ ١ بھمن برنا نويسنده:علی اصغر مقدس
١٢۴ 99/06/23 ۵٠٠ ٣٠۶٫٨١٠٩۵۵ ١ نيل آی نويسنده:دین محمد اميری مقدم
٧۶ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١ ١ عطران گردآورنده:فاطمه نيک سيرت
٣٠٠ 99/06/12 ١٠٠٠ ٣٠۴٫٢٣ ١ آموزشی و پژوھشی  نويسنده:حسين شمسی دارغلو
١۴۴ 99/06/10 ٢٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٠٩۵۵ ١ پژوھشگاه علوم و  نويسنده:بھروز رسولی
۴٢۶ 99/06/04 ۵٠٠ ٣٠٢٫٢٣٠٩٧٣ ١ شرکت انتشارات  نويسنده:داگالس کلنر
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫٧٢٠٩۵۵ ١ مدرسان برتر گردآورنده: دپارتمان جغرافيا 
١٠٠ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٠٧٫١٢١۶ ١ مدرسان برتر گردآورنده: دپارتمان جغرافيا 
١٠٠ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠٣٫۴٨٣٣٠٣ ١ مدرسان برتر گردآورنده: دپارتمان مدیریت 
۶٨ 99/06/15 ۴٠٠ ٣٠٢٫٣٠٢٨۵ ١ کجا نويسنده:نيما شفيع زاده
٨٢ 99/06/15 ۴٠٠ ٣٠٢٫٣٠٢٨۵ ١ کجا نويسنده:نيما شفيع زاده
١۶٨ 99/06/11 ١٠٠ ٣٠٣٫۴٩ ١ انتخاب نويسنده:سيدرضا حسينی کھنوج
٢٠٨ 99/06/17 ١١٠٠ ٣٠۶٫٨٩ ١ کتاب ارجمند مترجم:عاطفه محمدصادق
٧٠ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٨١ ١ آپریس نويسنده:ماریا ھال
١١٢ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٠۶٫٠٩۵۵ ١ اساتيد دانشگاه نويسنده:مھرداد محمدیان
٢٧٢ 99/06/19 ٣٠٧٫٧۶۴٠٩۵۵ ١ فرھامه نويسنده:نعمت هللا فاضلی

٩٧٨-۶٢٢-۶٣٧۶-٩۶-٩ ٣٠٠٠٠٠ مھارت ھای ارتباطی در کودکان
٩٧٨-۶٩-٢٢۵٨-٢-٠٣٩ ٨٠٠٠٠٠ نابرابری ھای اجتماعی
٩٧٨-۶٩-٠٠۶٧۴١-٨-٣ ۴٠٠٠٠٠ ناسازگاری زناشویی
٩٧٨-۶٧٣-٢٢۴٣-۴٧-٢ ۶٠٠٠٠٠ ناگفته ھای استيو ھاروی در مورد راه ھای جذب 
٩٧٨-۶٩-٨٩٧٩-٠٠۵-١ ۵٠٠٠٠٠ نقش رفتار در طراحی محيط و تاثير آن بر محيط 
٩٧٨-۶٩-٢٢۵٧-٩-٢٨٢ نمای ٢٠١٩
٩٧٨-۶٠٠-۴٣۶-٧-٩٠٧ ۵٨٠٠٠٠ نمایش رسانه ای
٩٧٨-۶٢-٠٧-٠٠۴٠۴-٧ ۶٠٠٠٠ نمونه سوال و پاسخ رشته جغرافيا و برنامه ریزی 
٩٧٨-۶٢-٠٧-٠٠۴٠-٠٣ ۶٠٠٠٠ نمونه سوال و پاسخ رشته جغرافيا و برنامه ریزی 
٩٧٨-۶٢-٠٧-٠٠۴٣-٢٨ ۶٠٠٠٠ نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت فناوری 
٩٧٨-۶٩-٢٢۶۴٩-١-٠٣ ٢٩٠٠٠٠ نکات زیرپوستی درباره اینستاگرام: چگونه در ایران 
٩٧٨-۶٩-٢٢۵۵٨-٩-١٩ ٢٩٠٠٠٠ نکات زیرپوستی درباره تویيتر: چگونه در ایران از 
٩٧٨-۶٠-٧٣٠٢-٢٢۵-٩ ٢٩٠٠٠٠ کاربرد روش ھا و مدل ھای آینده پژوھی در جغرافيا
٩٧٨-۶٣-٩٨٨-٢٠٠-٠٠ ۴٣٠٠٠٠ کتاب کار بھبودی پس از طالق
٩٧٨-۶٢٢-۶۶٨٩-٠١-۴ ٢۵٠٠٠٠ کتاب کار مھارت ارتباط موثر (١٣روش بھبود 
٩٧٨-۶٢٢-۶۴٠-٩٨-٩٢ ٣۵٠٠٠٠ کالن شھر و کيفيت زندگی (مباحثی در 
٩٧٨-۶٨٢٨-٠٠۴-۴۴-۴ ۵۵٠٠٠٠ کالنشھر و فرھنگ: جستارھای انسان شناختی 

 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است
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 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است
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 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است
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 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است


