
بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

680000 336 منشور صلح،اندیشه احسان500 مژگان دستوری از روان تا جهان" فرهنگ صلح" 1

520000 392 100 انتخاب ؛ حسن نورعلی سیدعباس احمدی کرچ 2 واژه ضروری در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک504

400000 178 500 جنگل میررسول زینالیان:؛ مترجم آرین بوکفنس آموزش مهارت های سیاسی 3

350000 124 1000 آموزشی تالیفی ارشدان پونه پردلی مطالعه موردی منطقه یک شهر زاهدان: ارزیابی سازگاری کاربری های اراضی شهری 4

475000 184 500 شیل محسن مفتح اصول و مبانی شهروندی 5

350000 144 500 سنجش و دانش علی محبی امیرحسین برای مجموعه گردشگری عمارت حاکم: انتخاب آمیخته ی مناسب بازاریابی 6

420000 224 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور1000 شعیب بهمن خصومت، رقابت و شراکت: ایران و ترکیه 7

200000 120 500 هنگام سجاد همتی:؛ ويراستار انوشیروان ملک زاده (در بین کارکنان بانک ها)بررسی عوامل موثر بر مصرف گرایی  8

500000 454 بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی1000 علیرضا سلطانشاهی:؛ مترجم یوسی آلفر جست وجوی اسرائیل برای یافتن متحدان خاورمیانه ای: پیرامونی 9

400000 128 1100 قانون یار حمزه ملکی:؛ ويراستار علی احمدپوربخوانی تاملی بر حقوق سیاسی ملت ایران 10

780000 190 500 امجد الهه علی کرمی:؛ گردآورنده لیال علی کرمی:گردآورنده توصیه های عمومی کمیته حقوق بشر 11

320000 112 1000 راز نهان منصور مراخه ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمدهای مالیاتی 12

480000 224 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات500 عاطفه قدرتی:؛ ويراستار حمید زنگنه:؛ مترجم یوسف امامی اهری:؛ مترجم مهدی سبحانی:؛ مترجم ریچارد هاس سیاست خارجی آمریکا و بحران نظم پیشین: جهان در بی نظمی 13

190000 86 جامعه شناسان،روش شناسان1000 مختار جعفری:؛ مترجم کونتوس تولیوس سیسرو راهنمای باستانی سیاستمداران امروزی: چگونه در انتخابات پیروز شوید؟ 14

650000 312 1100 میلکان المیرا حسینی:؛ ويراستار سیدحسن رضوی:؛ مترجم پگاه فرهنگ مهر:؛ مترجم کاماال هریس حقایق ناگفته 15

400000 192 1000 فارسیران ؛ آرین عابدی آرش عابدی حقوق شهروندی 16

350000 172 500 سنجش و دانش زهره خوشناموند (بر اساس رهیافت سیستمی دیوید ایستون)حوزه، روحانیت و مشروعیت مردمی جمهوری اسالمی ایران  17

380000 192 500 پرنو منوچهر علی پور 2حکایت های کهن ایرانی  18

700000 340 500 گسترش علوم پایه مجتبی معظمی:؛ مترجم گلنار آدابی:؛ مترجم مرسده آدابی:؛ مترجم برایان کالیو اسمیت حکمرانی خوب و توسعه 19

120000 54 500 شهر هنر کامران شاهرخ همدانی:؛ زيرنظر ابراهیم محجوبی:؛ مترجم جورج اورول با پسگفتاری از آرمین ناصحی: درباره ی ناسیونالیسم 20

500000 242 1000 اطراف الهام شوشتری زاده:؛ مترجم فردریک دبلیو میر چرا فراخوا ن های اجتماعی به افسون داستان نیاز دارند: روایت و کنش جمعی 21

400000 148 1100 قانون یار محمد قطبیان:؛ ويراستار منیره مطلبی نژاد روش های حل و فصل اختالفات بین المللی با تاکید بر داوری 22

750000 382 1000 صالحیان سیاوش مرادی پور ژئوپولیتیک لرستان 23

950000 136 100 فرهیختگان دانشگاه ولی شریعت پناهی:؛ ويراستار ؛ هاشم امیری حیدر لطفی ژئوپولیتیک و ضدژئوپولیتیک 24

680000 352 500 سمندر علی رضا ثقفی خراسانی:؛ مترجم نوآم چامسکی سلطه، یا، بقاء 25

480000 242 1100 ققنوس شهال طهماسبی:؛ مترجم رشیدآرمین خطیب شهیدی (روابط سیاسی، نفوذ اقتصادی و بانک ملی ایران)سیاست خارجی آلمان و ایران دوره رضاشاه  26

400000 228 500 فوژان کتاب مهدی واشقانی فراهانی:؛ مترجم داریوش طهماسبی آقبالغی:؛ مترجم یان اریک یوهانسون شکل گیری استراتژی و سیاست گذاری در دولت 27

385000 184 550 ثالث رهام برکچی زاده:؛ ويراستار مهدی داودی:؛ مترجم دیوید هاروی مقدمه ای بر نظریه توسعه نابرابر در فضاهای جغرافیایی: فضاهای نولیبرال سازی 28

250000 154 500 کانی مهر ؛ زینب تبریزی ؛ رضا قاسمی هاشم امیری (ژئوپولیتیک ایران)فنون تجزیه و تحلیل ژئوپولیتیکی  29

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

220000 74 2000 گل واژه مهدی کاردان گلبرگ اقتصاد پایه دهم ادبیات و علوم انسانی 30

300000 116 100 طاهریان الیزابت ولف:؛ تصويرگر سمانه فالح:؛ مترجم بانی بادر مارتین لوترکینگ چه کسی بود؟ 31

420000 208 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور1000 ؛ محمدرضا بابایی ابرقویی مهدی هدایتی شهیدانی شرحی بر ویژگی ها و وجوه مختلف: محور مقاومت 32

300000 162 1000 زرنوشت آمنه مالمیر مدیریت ارتباط با شهروند 33

300000 264 (شهرداری تهران)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1000 فاطمه رشوند:؛ ويراستار محمد صفار:؛ مترجم سیسک. تیموتی دی دانشنامه مشارکت، نمایندگی، مدیریت منازعه و حکمروایی: مردم ساالری محلی 34

490000 272 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور1000 ؛ اردشیر کاظمی محمدجواد سلطانی معمای رقابت ایران و عربستان؛ راه های پیش رو 35

350000 102 500 سنجش و دانش حسین بیکی (در حوزه غرب و آمریکای التین)مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت های خاتمی و احمدی نژاد  36

510000 292 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور1000 میرزا کرامتی:؛ ويراستار شعیب بهمن نگاه روسیه به ایران 37

400000 212 500 پردازش مسعود مطلبی:گردآورنده (گنج آزمون)همه سوال های اندیشه سیاسی  38

500000 136 1000 دانش پژوهان شریف یار حمیدرضا خاشعی ورنامخواستی:؛ ويراستار صغری علی پور مدیریت مشارکتی: واگذاری مدیریت به مردم 39

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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