
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

68 99/05/07 1000 305.23 1 سازمان بهزیستی فرزانه خاکی صدیق:گردآورنده

198گالره مرتاضی:؛ گردآورنده 99/05/14 1000 303.625 1 همت هللا شمولی 

 سلح  چینی

همت هللا :نويسنده

96شمولی سلح چینی 99/05/13 300 303.483309

73

1 پشتیبان دن آر برویلت:نويسنده

32مکس اورت:؛ نويسنده 99/05/04 1500 305.231 1 سیمای شرق، 

کتاب های زرافه

تریسی کوردروی:نويسنده

388تیم وارنز:؛ تصويرگر 99/05/15 1000 303.4833 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

رضا علیدادی:نويسنده

280مرتضی چشمه نور:؛ زيرنظر 99/05/15 1000 303.625 1 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

محمد داوند:نويسنده

24مهران غالمیان:؛ زيرنظر 99/05/11 1000 305.231 1 ساز و کار شیگئو واتانابه:نويسنده

320مهدی معینی:؛ مترجم 99/05/12 1100 303.4833 1 فرهنگ نشر نو،آسیم ویلیام پاورز:نويسنده

144علیرضا طاق دره:؛ مترجم 99/05/12 1500 306.0955 1 راه یار روح هللا رشیدکرشان:نويسنده

146 99/05/13 1000 302.2242 1 پندار تابان سورنسن. مایکل اس:نويسنده

62آرزو خوشابی:؛ مترجم 99/05/06 100 306.81 1 بنیتا خورشید دانش زهرا حسین زاده:نويسنده

162 99/05/13 330 303.483 1 پیله برتراند راسل:نويسنده

116شادی فروتنیان:؛ مترجم 99/05/01 1000 303.342 1 پندار تابان فریده فتوحی:نويسنده

108مریم غازی:؛ ويراستار 99/05/04 300 303.625 1 مضمون ابراهیم شیری:نويسنده

464 99/05/13 100 307.1216 1 خانه شهرسازان ایران مهدی گلشنی کلور:گردآورنده

132محمد صالحی:؛ گردآورنده 99/05/04 1000 306.4613 1 نقطه طالیی جولیاوی تیلور:نويسنده

272مژگان عطار:؛ مترجم 99/05/01 1000 303.4 1 دانشگاه امام صادق 

(ع)

دیویدپیتر استرو:نويسنده

236علی اصغر سعدآبادی:؛ مترجم 99/05/20 300 301 1 آرمان رشد عباس محمدی اصل:نويسنده

32مژگان مدیری:؛ ويراستار 99/05/04 1500 305.231 1 سیمای شرق، 

کتاب های زرافه

تریسی کوردروی:نويسنده

94تیم وارنز:؛ تصويرگر 99/05/14 1000 303.309567 1 فرهوش یاسر قهرمانی سودمند:نويسنده

116 99/05/04 1000 303.343083

5

1 نقطه طالیی ریچل گسادا لومن:نويسنده

236جولیاوی تیلور:؛ نويسنده 99/05/04 1000 303.4833 1 دانشگاه امام صادق 

(ع)

سیدابوالحسن :نويسنده

144فیروزآبادی 99/05/13 1000 305.420955

021

1 سازمان بهزیستی 

کشور

حبیب هللا مسعودی فرید:نويسنده

152افسانه چپریان:؛ نويسنده 99/05/12 1100 302.23 1 فرهنگ نشر نو،آسیم رولف دوبلی:نويسنده

208فائزه طباطبائی:؛ مترجم 99/05/11 700 306.6 1 طرح نو مریم هاشم پورصادقیان:مترجم

408مجید موحد:؛ مترجم 99/05/12 300 306.89 1 وانیا علیرضا عرب بیگی:نويسنده

24علی بیجاد:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24مهناز صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 1000 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

علی صادقی:؛ نويسنده

شابك بهاء عنوان

978-600-6569-91-8 آموزش مهارت های زندگی ویژه کودکان

978-622-00-1212-2 300000 آینده پژوهی رفتار گروه های تکفیری بر امنیت 

9-034-255-622-978جمهوری اسالمی ایران 300000 استراتژی امنیت سایبری وزارت انرژی ایاالت 

0-04-6093-622-978(2018 - 2022)متحده آمریکا  210000 !االن

978-622-248-150-6 750000 الگوی راهبردی رسانه های فضای مجازی در پرتو 

3-151-248-622-978گفتمان والیت فقیه 550000 متناسب با الگوهای )الگوی رفتاری داعش 

6-63-7325-600-978(امنیتی موجود 110000 ...بپوش تا برویم 

978-600-490-091-1 580000 بلک بری هملت

978-622-6689-40-3 160000 ده اصل اساسی برای کار : به اضافه مردم

7-12-7232-622-978فرهنگی 295000 به تو گوش می دهم و آنچه می گویی را درک 

5-7-96102-622-978می کنم 250000 پشت سد

978-622-96450-5-5 385000 تاثیر علم بر جامعه

978-622-6410-87-8 285000 مجموعه مهارت های زندگی دانشگاه : تاثیرگذاری

3-1-90573-600-978هاروارد بیزنس "هاروارد، هشت مقاله از نشریه ی  230000 تاملی بر تبیین تروریسم، : تروریسم و امپریالیسم

3-92-6828-600-978مجموعه )تروریسم دولتی، و برخی مصادیق آن  950000 تشریح سواالت کنکور ارشد برنامه ریزی شهری، 

5-2-96022-622-978 به 98 الی 90سال : منطقه ای و مدیریت شهری 350000 : تصویر بدنی، راهنمای عملی برای نوجوانان

1-798-214-600-978فعالیت هایی برای کسانی که خودشان را دوست  420000 راهنمای : تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی

7-020-243-622-978کاربردی برای حل مسائل پیچیده، جلوگیری از  430000 جامعه شناسی نظری

978-622-6093-03-3 210000 چرا؟

978-600-495-734-2 300000 بررسی نظام حقوقی: حاکمیت در عراق

978-600-98065-9-1 350000 راهنمای عملی برای ! خشونت کافیست

2-816-214-600-978فعالیت هایی برای مقابله با : نوجوانان 320000 درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی

دومین گزارش اجرای طرح تعیین سطوح توانمندی                     

1-215-490-600-1396978سرپرستان خانوار در سطح کشور سال  240000 مانیفستی برای زندگی !: دیگر اخبار نخوانید

2-121-489-964-978شادتر و آرام تر و عقالنی تر 560000 دین دیجیتال

978-622-6266-66-6 980000 روان شناسی طالق

978-622-97158-1-9 250000 : سنجش هوش و مهارت های بیست ماهگی

6-2-97158-622-978 ماهگی20 تا 18ارزیابی ماه به ماه  250000 : سنجش هوش و مهارت های بیست و دو ماهگی

9-5-99684-600-978 ماهگی22 تا 20ارزیابی ماه به ماه  250000 : سنجش هوش و مهارت های چهار ماهگی

0-8-99684-600-978 ماهگی4 تا 2ارزیابی ماه به ماه  250000 : سنجش هوش و مهارت های چهارده ماهگی

2-4-99684-600-978 ماهگی14 تا 12ارزیابی ماه به ماه  250000 ارزیابی : سنجش هوش و مهارت های ده ماهگی

8-2-99684-600-978 ماهگی10 تا 8ماه به ماه  250000 ارزیابی : سنجش هوش و مهارت های دو ماهگی

6-6-99684-600-978 ماهگی2ماه به ماه تولد تا  250000 : سنجش هوش و مهارت های دوازده ماهگی

 ماهگی12 تا 10ارزیابی ماه به ماه 

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



24 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24مهناز صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

24مهناز صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

14علی صادقی:؛ نويسنده 99/05/04 100 305.231 1 کیمیاگر داریوش صادقی:نويسنده

320مهناز صادقی:؛ نويسنده 99/05/11 330 307.760955 1 نگارستان اندیشه پرویز حسین طالیی:نويسنده

402علی اکبر مسگر:؛ نويسنده 99/05/13 500 302.231 1 ناظری نیپتون ناظری:مترجم

60فاطمه :؛ ويراستار 99/05/14 1000 303.482 1 فرهوش زهره سهرابی:نويسنده

152عاطفه ذبیحی ززولی:؛ نويسنده 99/05/20 100 306.81 1 آرمان دانش ملیحه :نويسنده

112ابراهیم زاده پارسایی 99/05/08 1100 303.625 1 ققنوس کارولین کنون:نويسنده

296پریسا صیادی:؛ مترجم 99/05/06 1000 307.121609

55

1 شاین معصومه محبی:نويسنده

12 99/05/04 1000 306.87 1 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

روهینی نیلکانی:نويسنده

272وحیده محمودی فرخی:؛ مترجم 99/05/20 1100 302.22 1 یک فکر مریم کهوند:نويسنده

224 99/05/15 1000 306.0955 1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

مریم نیک خواه:نويسنده

230 99/05/05 500 304.6 1 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

علی حیدری:نويسنده

100 99/05/06 1000 302.2 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم : گردآورنده

100ارتباطات مدرسان شریف 99/05/07 1000 305.4 1 مدرسان شریف دپارتمان مطالعات زنان : نويسنده

100مدرسان شریف 99/05/06 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا : گردآورنده

98مدرسان شریف 99/05/06 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا : گردآورنده

100مدرسان شریف 99/05/06 1000 300.76 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم : نويسنده

100اجتماعی مدرسان شریف 99/05/06 1000 302.2 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم : گردآورنده

100ارتباطات مدرسان شریف 99/05/06 1000 305.4 1 مدرسان شریف دپارتمان مطالعات زنان : نويسنده

174مدرسان شریف 99/05/01 1000 302 1 کتیبه پارسی اولریش امیل دوپره:نويسنده

350مژگان جمالی:؛ مترجم 99/05/20 500 302.35 1 فوژان سعید صحت:نويسنده

20محسن توکلی خباز:؛ نويسنده 99/05/01 1000 306.8 1 عطران عباس عالف صالحی:نويسنده

258 99/05/11 1100 305.50955 1 نی یاسر باقری:نويسنده

112الهه عین بخش:؛ ويراستار 99/05/12 500 305.3 1 دیبای دانش عباس محمدی اصل:نويسنده

336 99/05/12 1100 302.12 1 بازاریابی نسیم نیکوالس طالب:نويسنده

32پرویز درگی:؛ مقدمه 99/05/04 1500 305.231 1 سیمای شرق، 

کتاب های زرافه

تریسی کوردروی:نويسنده

172تیم وارنز:؛ تصويرگر 99/05/11 100 306.942539 1 انتخاب کیس ترلو:نويسنده

فرزاد جوکار:؛ مترجم

978-600-99684-9-7 250000 : سنجش هوش و مهارت های شانزده ماهگی

3-7-99684-600-978 ماهگی16 تا 14ارزیابی ماه به ماه  250000 : سنجش هوش و مهارت های شش ماهگی

2-0-97158-622-978 ماهگی6 تا 4ارزیابی ماه به ماه  250000 : سنجش هوش و مهارت های هجده ماهگی

5-3-99684-600-978 ماهگی18 تا 16ارزیابی ماه به ماه  250000 : سنجش هوش و مهارت های هشت ماهگی

3-3-97158-622-978 ماهگی8 تا 6ارزیابی ماه به ماه  250000 سنجش و هوش و مهارت های بیست و چهار 

6-34-6607-622-978 ماهگی24 تا 22ماهگی ارزیابی ماه به ماه  500000 شهرهای مرزی ایران و بیزانس در دوره ساسانی

978-622-7181-03-6 1200000 تحول : شکلک ها، کائوجی ها و ایموجی ها

2-776-495-600-978ارتباطات در عصر دیجیتال 740000 صالحیت فرهنگی و آموزشی علوم پزشکی

978-622-6776-88-2 300000 صمیمیت زناشویی

978-622-04-0323-4 250000 تروریسم در عصر جدید: ظهور داعش

978-622-6764-42-1 350000 عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری فضای شهری 

6-260-251-622-978در برابر زلزله با بهره گیری پدافند غیرعامل 150000 عینک مادربزرگ

978-600-96434-5-5 480000 فرهنگ دیداری و روش شناسی تحلیل تصویر

978-622-7097-57-3 550000 قدم به سمت یک زندگی شاد، سالم و صلح آمیز

978-600-02-0765-6 250000 مبانی جغرافیای جمعیت

978-964-11-9139-1 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

3-9333-11-964-978 97علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی رشته 

3-9221-11-964-978(سری نهم) 97مطالعات زنان کارشناسی ارشد  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

2-9299-11-964-978برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

5-9300-11-964-978سری ) 97طراحی شهری کارشناسی ارشد  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

2-9301-11-964-978(سری نهم) 97علوم اجتماعی کارشناسی ارشد  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

5-9157-11-964-978 97علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

0-29-6672-622-978سری ) 97مطالعات زنان کارشناسی ارشد  350000 روش : (هواوپونوپونو)محدودیت صفر برای خانواده 

2-29-7121-622-978باستانی و شفابخش بومیان هاوایی برای بهبود  450000 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

978-622-7037-15-9 300000 حتما )معیارهای جذابیت زنان از دید مردان 

(بخوانید

!نه

978-622-06-0277-4 380000 مناسبات قدرت و : نظام نااجتماعی

7-18-6444-622-978سیاست گذاری اجتماعی در ایران پساانقالب 190000 نظریه جامعه و جنسیت

978-622-7302-03-5 300000 هویت های محلی و سیاست ها

978-622-6659-52-9 370000 : نقش اساتید و متفکران عوضی در کار و کسب

Skin in the game978-622-6093-08-8خالصه ی کتاب  210000

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
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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


