
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

118 99/07/02 1000 362.290835 1 پادینا زینب برفی

114 99/07/02 100 362.293 1 پادینا مصطفی انصاری

112 99/07/01 1000 362.293 1 سها شیما عنایتی

74 99/07/09 500 368.22 1 سنجش و دانش بهزاد روشنی

128 99/07/09 1000 362.293095

5

1 مدیا عبدالرضا روحی

366 99/07/08 362.2 1 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

فردریک :به اهتمام

104لمیکس 99/07/09 1000 363.60955 1 صالحیان همت هادیان

104؛ محمد برزه کار 99/07/09 500 364.145095

5

1 سنجش و دانش سیدمحمدصادق 

142موسوی 99/07/13 500 362.88082 1 آیت عقل سیدحسن موسوی

114 99/07/13 1000 364.168095

5

1 دانش پژوهان شریف 

یار

علی فرزام

252 99/07/07 1000 363.3255 1 هیمه  انجمن مطالعات 

96هسته ای و تابش 99/07/07 1000 363.7 1 فرهوش باربارا تیلور

256معصومه دالوند:؛ مترجم 99/07/01 500 362.8286 1 انجمن اولیاء و مربیان عبدالرحیم صالحی زاده

96؛ سیده مریم پورموسوی 99/07/01 1000 361.3 1 نارگل عاطفه پورحکیمی

96 99/07/01 1000 362.730955 1 پیام کتاب حمید صراف اسماعیلی

176؛ محمد  99/07/07 200 363.50955 1 طحان وحید بوستان احمدی

128؛ مجید اکبری 99/07/06 1000 362.8292 1 کتابسرای نیک آلن دوباتن

12محمدهادی :؛ مترجم 99/07/05 500 363.7 1 آرون شاهد پیوند

236رویا :؛ تصويرگر 99/07/07 500 362.196 1 ابن سینا ادوین فولر تاری

172علی فخرائی:؛ مترجم 99/07/05 2000 364.3 1 فرهنگ مهریاد سوسن صائبی

158؛ میترا خاقانی فرد 99/07/08 500 364.3 1 امجد نادر نوروزی

132؛ حسین پورباقر 99/07/02 1000 362.5 1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

امین کرکه آبادی

196؛ محمد  99/07/13 1000 363.35 1 موجک فرجام وهابی

148؛ محمدصادق بیک پوری 99/07/07 1000 363.7287 1 زرنوشت علیرضا روزبهانی

124؛ مهدی رضوی فر 99/07/02 1000 362.92 1 پادینا حسین :گردآورنده

112ابوذری 99/07/09 1000 363.728 1 حانون بهرام سلیمان پور

588 99/07/09 1000 368.955 1 کوشاگران رضا کاظمی اسفه

106 99/07/05 500 362.41092 1 موجک گیر تامپسون

376ساعده :؛ مترجم 99/07/02 500 361.765 1 دانشگاه فنی و 

حرفه ای

کریستین وایدینگر

358؛ فرانتس فیشلر 99/07/01 300 364.106 1 سرخ پتر یوتسشاک

محمدرضا :؛ مترجم

شابك بهاء عنوان ردیف

978-622-7119-60-2 380000 آموزش پیشگیری از اعتیاد در کودکان 1

978-622-7119-66-4 350000 رابطه سبک های دلبستگی، عدم تحمل )اعتیاد 

بالتکلیفی و اجتناب شناختی با وسوسه در 

2

978-622-97291-6-8 اعتیاد، تحلیل روانی و اجتماعی 3

978-622-05-1248-6 350000 بررسی بهبود عملکرد کلوپ های حمایت و غرامت 

با ارائه پوشش های بیمه بدنه و ماشین آالت و 

4

978-600-8770-67-1 250000 تاثیر اعتیاد بر طالق 5

500000 : توسعه اقتصادی جرم و امور پلیسی

چشم اندازهای جهانی

6

978-622-214-538-5 200000 جایگاه مدیریت خدمات یکپارچه شهری و روستایی 7

978-622-05-1228-8 350000 جرائم زیست محیطی در فقه و حقوق 8

978-622-96930-1-8 450000 جرم انگاری جرایم علیه کودکان و زنان در محیط 

خانواده

9

978-622-7478-08-2 250000 چالشهای پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی 10

978-600-6060-68-2 350000 (کاربرد و جایگزینی)چشمه های رادیواکتیو  11

978-600-495-663-5 350000 چگونه می توان کره زمین را نجات داد؟ 12

978-964-451-273-5 500000 آموزش مهارت های : خودآموز زندگی مشترک

زندگی زناشویی پیش از ازدواج

13

978-600-8199-48-9 100000 الگوی حذف فقر بر مبنای : خیریه آدم حسابی ها

حفظ کرامت انسانی

14

                    100000 تهران- داستان تعلیم و تربیت در پرورشگاه  15

978-622-97061-4-5 450000 سیاست ها و برنامه های مسکن : دستنامه نظری

در جهان و ایران

16

978-622-6977-33-3 195000 دعواهای زن و شوهری 17

978-964-231-893-3 350000 دیسکیدا و آقای راهنما 18

978-622-6889-67-4 400000 نابودی سامانه درمانی : روان پریشی آمریکایی

اختالالت روانی به دست دولت آمریکا

19

978-622-95208-9-5 200000 روان شناسی جنایی 20

270000 روان شناسی رفتار مجرمانه 21

978-622-6239-61-5 300000 فرشتگان سوخته 22

978-600-8634-17-1 200000 مدل های بومی اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه 

منطقه ای کشورهای ترکیه، امارات، پاکستان و 

23

978-622-7371-98-7 700000 مدیریت صحیح گازهای مشعل در ایران 24

978-622-7119-79-4 380000 مقدمه ای بر اعتیاد به مواد مخدر 25

978-622-6171-81-6 350000 مکانیابی دفن پسماند با استفاده از روش های 

ANP ،DELPHI و TOPSIS

26

978-622-96865-0-8 800000 (آداب، بیمه عمر و کارگزاری)نمونه سواالت آزمون  27

978-600-8799-68-9 300000 هلن کلر که بود؟ 28

978-600-8820-56-7 880000 کارآفرینی پایدار موفقیت کسب و کار از طریق 

پایداری

29

978-600-6356-16-7 880000 کارآفرینان در کسب و کار های : کارآفرینی جنایی

غیرقانونی

30

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


