
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

762 99/05/14 100 351.076 1 آوینا قلم نیره وهاب پور:نويسنده

720 99/05/14 100 351.076 1 آوینا قلم نیره وهاب پور:نويسنده

176کاوه حاتمی:؛ نويسنده 99/05/20 1000 352.6 1 فوژان حسن توکلی نژاد:نويسنده

208 99/05/13 500 355.3434 1 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

محسن مرادیان:نويسنده

240عبدهللا هندیانی:؛ نويسنده 99/05/15 1000 355.032255 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

گروه اطالعات راهبردی: نويسنده

178مهران غالمیان:؛ زيرنظر 99/05/15 1000 355.280955 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

جلیل چراخ:نويسنده

472مهران غالمیان:؛ زيرنظر 99/05/20 1500 358.4145 1 ایران سبز براتعلی غالمی:نويسنده

368الهه آموزگار:؛ ويراستار 99/05/20 1500 358.4145 1 ایران سبز براتعلی غالمی:نويسنده

136الهه آموزگار:؛ ويراستار 99/05/01 1000 355.411 1 ارتش جمهوری 

اسالمی ایران، 

رضا روشنی:نويسنده

186مهرداد اسکندری:؛ نويسنده 99/05/13 1000 355.224095

5

1 فانوس دنیا هادی سلطانی نژاد:نويسنده

228حمیدرضا اکبری:؛ نويسنده 99/05/01 1000 355.47 1 دافوس،ارتش 

جمهوری اسالمی 

محمد غیجی:نويسنده

200رحمان شیرالی:؛ نويسنده 99/05/04 1500 351.550655 1 راه یار علی مشایخی:گردآورنده

248سیدمحمدرضا :؛ گردآورنده 99/05/14 1000 358.4145 1 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

مسلم چمنی براگوری:نويسنده

84محسن مبشری نیک:؛ نويسنده 99/05/20 1000 352.55122 1 یاد مهر امیر محسنی:نويسنده

528 99/05/15 1000 355.3434 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

عبدهللا عراقی:نويسنده

298مصطفی عراقی:؛ نويسنده 99/05/11 5000 359.0092 1 آتیسا دیوید گوگینز:نويسنده

500مهرداد یوسفی:؛ مترجم 99/05/14 1000 351.076 1 راز نهان امین احمدزاده هرزندی:نويسنده

شابك بهاء عنوان

978-622-97176-0-8 1260000 آزمون های استخدامی، دبیر اقتصاد

978-622-96263-9-9 1150000 آزمون های استخدامی، مدیریت

978-622-7121-16-2 340000 ارزیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی

978-600-363-263-9 270000 اصول و مبانی جنگ نرم

978-622-248-152-0 470000 اندیشه نظامی

978-622-248-155-1 350000 بسیج راهبردی نوین در تقویت پدافند غیرعامل 

8-64-7416-600-978کشور 440000 روزشمار دفاع مقدس: پدافند هوایی

978-600-7416-65-5 320000 گسترش دفاع مقدس: پدافند هوایی

978-622-6780-72-8 350000 تعالی مدیریت نگهداری و تعمیر در سازمان نظامی

978-622-6097-73-4 450000 جرم فرار از خدمت در نیروهای مسلح

978-622-6780-71-1 500000 جغرافیا و پدافند جنگ نوین

978-622-95053-4-2 200000  تجربه های کار جمع در جهاد : رسم جهاد

سازندگی به روایت حسینعلی عظیمی

نمی توانی به من آسیب بزنی

978-600-8828-61-7 280000  Airbased= سامانه های تهاجمی هواپایه 

offensive systems978-600-7318-14-0 100000 شهر پویا

978-600-448-596-8 700000 هفت درس )کتاب نمونه سواالت استخدامی 

(عمومی

978-622-248-158-2 1020000 عملیات روانی در جنگ های آینده

978-622-7182-29-3 620000

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب


