
تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور

364 1000 دانشگاه امام صادق 

(ع)

مهدی جوادمقدم

368؛ امیرمحمد اسماعیلی 1000 زرنوشت مصطفی علی مهر

76؛ سعید امینی 1000 تفکر آینده  ساز مرضیه اکبری آج بیشه

140 500 سنجش و دانش هما نعمانی

98 100 میرماه پیرحسین کولیوند

116؛ هادی کاظمی 500 سنجش و دانش حسن غریبی

394؛ هیوا علی محمدی 200 فن آوران احسان آسیوندزاده

106؛ زینب جمالی زاده 500 فن آوران پژمان روحی

112؛ غالمحسین پرمون 500 تاالب سیمین قوامی ماسوله

500 1000 مرکز انتشارات 

راهبردی

محمدداود اردانی

102روح هللا :؛ ويراستار 200 فن آوران غالمحسین پرمون

70؛ پژمان روحی 1000 زالل سبز سینا نادری کیا

86؛ محمد شهپری اول 50 ماهواره عاطفه جهانشاهی

96 200 فن آوران جواد وطنی

248؛ حسین ساکی 100 زرنوشت محمدسعید محمدی

432 200 نشر میزان فاطمه فتح پور

178حسین :؛ مقدمه 1000 لیما سیاوش هارون بحری

118مجید :؛ ويراستار 1000 شاپرک سرخ علی جمشیدی راستایی

76 100 سلول سیده ریحانه 

68محمدی شیخ شبانی 100 سنجش و دانش علیرضا غنی زاده

36 1650 ، کتابهای  قدیانی

بنفشه

راد پاور

232؛ کیت پاور 200 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

پیتر کینگ

196ابوالفضل مشکینی:؛ مترجم 500 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

مجید حسین زاده

108 1000 صالحیان عاطفه روحانیون

142 1000 صالحیان محدثه اختیارزاده

88 1000 آموزشی تالیفی 

ارشدان

امین معطوفی

112 1000 پوشش گستر محمد نیک مرام

158 500 آرنا برزویه نجی

200 200 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

داریوش رحمتی

عبدالرضا ناظری:؛ ويراستار

978-622-6340-34-2 400000 پلیس، مشارکت مردمی، نظم و امنیت 29

978-600-6643-41-0 1200000 بیمه نامه سکوهای دریایی متحرک 27

978-600-356-894-5 380000 پروتکل پیشنهادی معنویت درمانی در وابستگی 

به مواد

28

978-622-214-622-1 300000 بهره کشی از کودکان در نظام کیفری ایران و 

اسناد بین الملل

25

978-622-251-949-0 280000 بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده 26

978-964-452-974-0 480000 تجربه نگاری فعالیتهای اجتماعی : به توان مردم

مجموعه های مردمی کشور

23

978-622-214-578-1 750000 بهبود عملکرد در صنعت بیمه 24

978-600-08-0914-0 120000 بعضی غریبه ها حقه بازند 21

978-964-03-0004-6 370000 بنیان ها در مطالعات مسکن 22

978-622-97393-2-7 280000 بررسی رابطه ی نوع پوشش بزه دیده و بزه 

مطالعه موردی دانشجویان : مزاحمت برای بانوان

19

978-622-216-561-1 400000 بزهکاری نوجوانان 20

978-622-7338-43-0 350000 بررسی تاثیر آموزش در ساختار مدیریت 

زیست محیطی شهری

17

978-600-463-340-6 220000 بررسی جرم شناختی بزه کودک آزاری توسط 

والدین

18

978-622-7371-76-5 400000 ایمنی و بهداشت در محیط کار 15

978-622-212-081-8 800000 بایسته های مقابله با تروریسم در پرتو دکترین 

امنیت انسانی

16

978-622-266-010-9 190000 کاهش افسردگی و : اهمیت درمان ماتریکس

وسوسه

13

200000 ایمنی پیش راه اندازی در صنعت 14

978-600-319-226-3 200000 امدادرسانی 11

978-622-7289-63-3 400000 بررسی خودکشی، علل و درمان آن )انتخاب کج 

(در ایران و جهان

12

978-600-7078-88-4 275000 الگوی کاهش آالینده ها در مدیریت شهری ویژه ی 

صنایع مستقر در داخل و حومه ی شهرها

9

978-622-7197-12-9 1200000 امداد، تجسس و نجات 10

978-600-319-227-0 500000  در پروژه های HSEاصول مدیریت و مهندسی 

صنعتی- عمرانی 

7

978-600-319-218-8 250000 -Pre= اصول و مفاهیم ایمنی و پیش راه اندازی 

startup safety review- PSSR

8

978-600-333-417-5 800000 ارتقاء کیفیت خدمات درمانی 5

978-622-05-1613-2 350000 استعداد اعتیاد 6

978-622-7081-61-9 480000 آنالیز حوادث در واحدهای صنعتی با روش و 

(E&CFA)تکنیک 

3

978-622-05-1487-9 350000 مل ایسک عوریابی دی از ارزبررکال یک مدارایه 

ژیک در مواد غذاییبیولو

4

978-600-214-850-6 500000 Understanding international politics after 

Covid-19

1

978-622-7474-08-4 600000 آشنایی با بیمارستان و چالش های پیش رو در 

ایران

2

شابك بهاء عنوان ردیف
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تعدادصفحه تیراژ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

148 1000 امتیاز الهه سادات م شریعتمداری

168 100 نشر میزان محسن رضایی

118 50 ماهواره آرش پوستین چیان

114 1000 اروانه جعفر خسروی

124 100 شاپرک سرخ علیرضا رضایی ساردو

140؛ بدرالدجا شریعت کرمانی 500 کوشش پاینده محمدرضا 

172(تفرشی)افضلی نیا 1000 آفتاب اندیشه حسن حبیب پور

314نغمه معماری:؛ ويراستار 500 اندیشه احسان معصومه کمال الدینی

140مصطفی ازکیا:؛ مقدمه 1000 درخت بلورین رضا فالح نژاد

256 200 شرکت سهامی 

انتشار

کریستوفر کارلسون

32؛ جرسی سارنکی 1000 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

جانت ویلسون

48مریم رضازاده:؛ مترجم 500 بعثت  لیزا

398ماندانا پورسعید:؛ مترجم 1000 مرکز مطالعات راد فرگوسن. چارلزدی

252پاتر. ؛ ویلیام سی 50 مهر کالم آذرخش اخگر

208 200 کتاب آوا علی جان نثارکهنه شهری

174 1000 اساتید دانشگاه امیرمحمد حاجی یوسفی

158؛ راضیه شمسی فر 100 آرمان دانش زهرا فرج زاده کلهری

48مینا :؛ ويراستار 1000 پندارقلم وجیهه کوشکی

128 500 شرکت تضامنی 

انتشاراتی حتمی و 

آرون اسمیت

192؛ باب استوارت 1000 بوستان حمید حمید اسکندری

188غالمرضا :؛ ويراستار 1000 دانشگاه امام صادق 

(ع)

رضا احمدی

20؛ علی صالح نیا 500 کالم ماندگار مهراله رخشانی مهر

92؛ کاوه فتاحی 1000 نسل نواندیش شهاب عسکرپور

120فائزه قوچی:؛ ويراستار 500 کاغذیان هومن کاغذیان

398؛ نرجس کالهچی 150 صمدیه

512 1000 صالحیان ابراهیم حسنی:زيرنظر

142میرحسین :؛ زيرنظر 1000 فن آوران سعید عظیمی زواره

212؛ زینب آشوری 1000 دانشیاران ایران مینا محمدیان

82 2000 آرویج ایرانیان محسن قضاوتی

؛ جعفر اوشال

978-600-434-672-6 350000 راهنمای مشاوره پیش از ازدواج 57

978-964-504-439-6 راهنمای مقابله با شرایط اضطراری 58

978-622-214-498-2 700000 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار 55

978-600-319-229-4 300000 راهنمای ایمنی در صنعت بهره برداری خطوط 

انتقال فاضالب

56

978-600-92131-1-5 390000 دیپلماسی واکسن 53

978-600-8442-39-4 800000 راهبردهای مدیریت خطرپذیری زلزله 54

978-600-8446-37-8 پسماند و :دستورالعمل مدیریت سبز مدارس

آلودگی

51

978-622-220-595-9 199000 ده فرمان فروش 52

978-600-6412-68-9 300000 دوره عمومی : دانستنی های پدافند غیر عامل

مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و 

49

978-600-214-828-5 300000 درآمدی بر امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران 50

978-600-8783-77-0 200000 خودکارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی 

پرستاران

47

978-600-355-320-0 499000 داروها و مواد تقویت کننده عملکرد جسمی و 

ذهنی با رویکرد اثرها و پیامدها

48

978-622-7427-28-8 480000 موردپژوهی برآمدن )خاورمیانه و افراط گرایی 

توطئه خارجی یا فقدان : داعش در خاورمیانه

45

978-622-7438-07-9 270000 خشونت خانگی بین زوجین و راهکارهای مقابله 

با آن

46

978-622-6896-46-7 200000 حال و آینده زمین در آینه 43

978-600-346-592-3 400000 ارکان بزه و بزهکاری در : حقوق جزای عمومی

حقوق کیفری ایران

44

978-600-437-073-8 210000 براساس )چگونه بر سکوت انتخابی غلبه کردن 

(زندگی واقعی

41

978-964-04-1669-3 80000 چهار جنبه از تروریسم هسته ای 42

978-964-325-575-6 450000 جرم شناسی جریان زندگی 39

978-600-477-359-1 250000 جنگجویان رنگین کمان 40

720000 مروری بر مفاهیم : جامعه شناسی فاجعه

اجتماعی فجایع طبیعی

37

978-964-9985-63-3 300000 جایگاه دست فروش در منظر شهری 38

978-622-6269-46-9 420000  سال تالش و 90: ترمه، شوبرت، مدرسه سازی

(زندگی نامه کاکو شیرازی ): کوشش سالم

35

978-622-7381-11-5 700000 تسبیح راهکار اجرایی خاکسپاری فساد 36

978-622-7368-57-4 450000 تامین و مدیریت مالی در سازمان های مردم نهاد 33

978-600-463-383-3 350000 تحلیل عملکرد مقنن بر زندان زدایی در قانون 

 و تاثیر آن بر جمعیت زندانیان1392مجازات 

34

978-622-212-117-4 300000 با )پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کاال 

(تاکید بر نقش پلیس

31

978-622-266-022-2 260000 تاثیر پایگاه اقتصادی و عوامل اجتماعی در گرایش 

به مصرف ماریجوانا

32

978-622-96833-9-2 350000 پیشگیری از بزه دیدگی جنسی در سیاست 

جنایی ایران

30

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه
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تعدادصفحه تیراژ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

168 500 صالحیان فاطمه ملک زاده

78؛ مجید  500 سنجش و دانش علیرضا اسماعیل زاده

46 1000 الماس علم علیرضا آقاجانی

398 30 سائسی کاترین گلدارد

316؛ دیوید گلدارد 1000 مگستان محدثه شریفی

412 1000 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

نعمت هللا فاضلی

186عبدهللا کریم زاده:؛ ويراستار 300 بوستان حمید عباس کاوند

118؛ وحید حکیم زاده اصل 500 لویه ماریکه لیم:ويراستار

148ویلیام الکس :؛ ويراستار 500 شیل وحید نوری

144 1000 پادینا رویا کارآزموده

100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان محیط زیست 

98مهرپویا مهراس 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان محیط زیست 

384مهرپویا مهراس 1100 میلکان چارلز برنت

32سمانه پرهیزکاری:؛ مترجم 30 ارغنون،ثمره فریده مرادی:شاعر

142 100 روان سنجی محمدبن زکریا رازی

152عبداللطیف راشدی:؛ مترجم 500 دانشگاه شهید 

بهشتی، مرکز چاپ و 

آوی فریدمن

112علی غفاری:؛ مترجم 1000 موسسه اندیشه 

کامیاب ایرانیان

طاهره امامی رودی

80 100 سنجش و دانش بهاره امیرمالیری

34 1000 چتر دانش جعفر مرتضی نیا:تدوين

292 500 دانشگاه عدالت محمدمهدی عسگری

276احسان :؛ مترجم 500 آرمان دانش ایان هاچبی

86فاطمه ساروخانی:؛ مترجم 500 آزمون یار پویا

560 100 نشر میزان نسرین مهرا

84 1000 سینا طب،رودگون مهدی ولی پور

248؛ سمیه حقگو 100 شریف زاده علیرضا عزیزی

58؛ حلیاسادات  1000 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

عاطفه صفرعلی نژاد

204؛ فائزه صفرعلی نژاد 500 شریف زاده سیدمهدی صالح زاده

278 1000 دانشگاه کارآفرین فرزام بابایی

196 1250 سوره مهر 2-3295-03-600-978سینا کلهر 370000 روش های )مسئله شناسی فرهنگی 

مسئله شناسی و تحوالت اولویت های مسئله ای 

87

978-622-7449-40-2 450000 مدیریت عملکرد محیط زیست 85

                    500000 مدیریت محیط زیست 86

978-622-7449-30-3 350000 مدیریت بیمارستان سبز 83

978-622-251-945-2 300000 مدیریت بیماری ایدز در زنان 84

978-622-212-130-3 950000 مجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی مدیریت 

 اردیبهشت ماه 10)نظریه و رویه : جمعیت کیفری

81

978-622-6767-42-2 215000 مدیریت آسیب های روانی در مراحل مختلف بحران 82

978-622-6776-77-6 320000 گفتمان مشاوره کودک 79

978-622-6833-58-5 150000 مجموعه آزمون های خودکشی 80

978-600-410-440-1 60000 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 77

978-600-8420-23-1 750000 گذار از بیمه متعارف به بیمه اسالمی 78

978-600-453-744-5 500000 طرحواره ناسازگار سبک های دفاعی زوج های 

معتاد به مواد مخدر

75

350000 فواید آموزش مهارت های زندگی بر نوجوانان 

کم توان ذهنی (دختر)

76

978-622-7337-07-5 350000 - فارسی : (بهداشت روانی)طب روحانی 

انگلیسی

73

978-964-457-456-6 250000 طرح ریزی مسکن تغییرپذیر 74

978-622-254-000-5 630000 مرد ایرلندی و : شنیده ام خانه ها را رنگ می کنی

مختومه شدن پرونده ی جیمی هافا

71

978-964-90390-4-6 350000 شهر ما، سهم همه ماست 72

978-600-05-3279-6 60000 سوال و پاسخ بخش پنجم رشته مهندسی محیط  

97زیست کارشناسی ارشد 

69

978-600-05-3343-4 60000 سوال و پاسخ بخش ششم رشته محیط  زیست 

97کارشناسی ارشد 

70

978-622-97184-7-6 220000 ساختار و صالحیت سازمان اینترپل از منظر حقوق 

بین الملل کیفری

67

978-622-7119-99-2 520000 سوءمصرف مواد، پیشگیری و درمان 68

978-600-6412-69-6 350000 شناسایی، ارزیابی و : زیرساخت های پر خطر

طبقه بندی

65

978-600-7674-29-1 300000 پژوهش ها و نظریه های : ساختار اجتماعی و قتل

کاربردی

66

978-622-6623-46-9 800000 رویکردی بر حیات کودکان خیابانی در پرتو 

آموزه های جرم شناختی

63

                    620000 مسئله و : زندگی سراسر فهم مسئله است

مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی 

64

978-622-97378-7-3 514000 روش آموزش و پرورش از تولد تا آخر عمر 61

978-964-7463-81-2 500000 رویکرد مبتکرانه در مشاوره ی نوجوانان 62

978-622-214-635-1 425000 روان شناسی اعتیاد 59

978-622-05-1615-6 350000 روانشناسی اعتیاد 60

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه
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تعدادصفحه تیراژ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

146 300 رویان پژوه آیرین قادری

80 1000 گاما سمر عبدالجواد

104 500 سنجش و دانش محمد بانوی

142 1000 دافوس جولیان سی ریچاردز

88سیروس :؛ مترجم 10 آریا دانش طاهره ربانی بیدرونی

184 1000 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

سونیا بهروبنمار

116 1000 کهکشان علم سعید غفاری مقدم

84 500 سنجش و دانش سمیرا میرحاج

164 500 شیل محمد سبحانی فر

130 1000 آموزشی تالیفی 

ارشدان

محبوبه 

168تقی زاده شاهرخ آبادی 200 کتاب آوا ملیکا محبوبی

72؛ فاطمه نوری 500 سنجش و دانش سیدمنصور فاطمی

192 200 میزان المیرا نوری زینال

1108 100 ناقوس محمد بابایی ترکامی

56 1000 سنجش و دانش طیبه جعفری چرمیهنی

220 100 نشر میزان ندا نیازمند

268 1000 شاپرک سرخ امین هللا  غالمی

188 500 فرا حرفه رابرت بری

320؛ امی مارکو 1000 آموزشی تالیفی 

ارشدان

علی جنگی للکلو

130 1000 آموزشی تالیفی 

ارشدان

شهره رضازاده

256 500 نگاره آفتاب علی میرزائی

مزدک نصیری:؛ گرافیست

978-622-275-072-5 350000 کودک آزاری و درمان شناختی مبتنی بر نظریه ذهن 107

                    700000 کانون پرورش ...: یک شاخه در سیاهی جنگل 

1357 - 1344فکری کودکان و نوجوانان 

108

978-622-95728-4-9 300000 کاربرد روش شش سیگما در بخش بهداشت و 

(بهبود عملکرد سازمان با کاهش خطاها)درمان 

105

978-622-251-849-3 590000 کلیات جامع آزمون های بیمه مرکزی 106

978-622-212-125-9 400000 واکاوی حق های بزه دیدگان در آینه دیوان جنایی 

بین المللی

103

978-600-463-392-5 550000 کاربرد روانشناسی جنایی در بزهکاری کودکان و 

نوجوانان

104

978-600-473-317-5 300000 هنر جرم یابی قانونی دیجیتال بخش سوم 101

978-622-05-1310-0 350000 واقعیت درمانی در معلوالن 102

978-622-05-1507-4 350000 نوآوری و ارتباط آن با رضایتمندی در شرکت های 

بیمه

99

978-622-212-124-2 400000 هزینه های جرم 100

978-622-275-096-1 350000 نقش فناوری اطالعات در افزایش و کاهش 

بزهکاری

97

978-600-346-596-1 340000 نگاهی نو به بایسته ها و چالش های تروریسم در 

فضای سایبر

98

978-622-05-1313-1 350000 نقش خانواده در گرایش به اعتیاد دانش آموزان 95

978-622-7476-04-0 300000 نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در حل و 

فصل اختالفات میان دولت ها

96

978-622-275-023-7 500000 کلیات: نقد سبزگرایی 93

978-622-7020-54-0 280000 نقش بیمه در حمایت از بزه دیدگان از منظر حقوق 

کیفری ایران

94

978-622-6780-49-0 300000 کالبدشکافی تهدید امنیت جهانی: نبرد سایبری 91

978-622-6866-89-7 280000 نفی بردگی جنسی کودکان در حقوق بین المللی 

و حقوق ایران

92

978-622-96698-2-2 180000 معرفی مدل ریاضی جهت پایش سیستم های 

(2در فاز )بهداشت و درمان 

89

978-622-05-1555-5 350000 ی دارای ها ادهخانودر نی ت روانگاهی به مشکال

دعضو معتا

90

978-600-408-481-9 220000 مطالعه ای بر تاثیر استفاده از آنتی بیوتیک بر 

درمان عفونت های مقاوم دام

88

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


