
بهاء تعدادصفح

ه

تیراژ ناشر پدیدآور ردیف

260000 130 500 معیار علم Rolf Dobelli 1

760000 356 100 جامعه پژوهان برنا مهرداد توانبخش

؛ رامین مسعودی
2

240000 154 500 آزمون یار پویا محمدسعید سبهانی 3

370000 98 1000 پادینا الهام جهانی 4

450000 172 100 امید آینده زهرا دانشمندی

فاطمه اسدپور:؛ ويراستار
5

600000 182 1000 شهریاس سیدعبدالمجید زواری

؛ احسان جعفری فر
6

500000 208 1000 نشانه آموز صفر فضلی

؛ مهدی قلیزاده
7

300000 130 100 شریف زاده زینب عشریه

؛ شقایق دهقان نیری
8

300000 92 1000 حانون مهسا اکبری 9

280000 92 10 آریا دانش مهناز جوادی قاسم قشالقی 10

420000 2216 50 بذرافشان فتانه حسنی جعفری 11

250000 152 1000 پندارقلم حامد فخرقاسمی 12

450000 208 500 نشاء ایان لینزی

؛ تونی چپمن
13

240000 112 1000 کتاب نیستان داریوش صادقی 14

480000 248 3000 آتیسا دارلین براک

فروزنده دولت یاری:؛ مترجم
15

120000 28 1000 آوش سیده مونا صالحی خرم 16

390000 196 1000 شاپرک سرخ نسرین فاطمی عقدا

؛ حمیدرضا افخمی عقدا
17

480000 192 2000 سبو ویلیام گلسر

؛ کارلین گلسر
18

480000 192 2000 سبو ویلیام گلسر

؛ کارلین گلسر
19

320000 236 100 آرمان دانش محبوبه مقسومی 20

200000 42 300 پشتیبان جان مشه

مرتضی چشمه نور:؛ زيرنظر
21

400000 224 1000 صالحیان امین توکلی 22

340000 96 1000 پادینا سمیه جغتایی 23

270000 136 500 دانشیار حسن حقیقت 24

340000 108 1000 پادینا عباس غالمی 25

420000 208 1000 دانشگاه و 

پژوهشگاه عالی 

علی  اوجاقی

مرتضی چشمه نور:؛ ويراستار
26

شابك عنوان

978-622-265-043-8 Stop reading the news

978-622-96965-0-7 Terminology of culture

978-622-6833-62-2 آداب و فرآیند ازدواج

978-622-7119-97-8 آسیب پذیری روانی در زنان مطلقه و عادی

978-622-96269-0-0 آنچه بانوان باید در رابطه ی با همسران بدانند

978-600-8337-15-7 آیا زنان رهبران صلح جوتری هستند؟ نگاهی به پیامدهای 

7-73-6111-622-978مشارکت زنان در سطوح عالی سیاست آینده نگری راهبردی در سازمان

978-622-7449-32-7 ابعاد جمعیت شناختی بهداشت باروری

978-622-7482-38-6 ACTاثربخشی 

978-622-7492-07-1 اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی اجتماعی با رویکرد 

7-9-98359-600-978آموزه های اسالمی و برنامه ایمن سازی روانی ارتباط بله وابستگی خیر

978-622-7410-31-0 - ارتقا مهارت های اجتماعی و شناخت سازگاری فردی 

6-63-7058-964-978اجتماعی ارتقاء نقش ورزش برای اهداف توسعه پایدار

978-622-208-759-3 ارزیابی ماه به ماه تولد تا : ارزیابی هوش و مهارت های نوزاد

7-18-7182-622-978 ماهگی12 از دخترت قهرمان بساز

978-600-8212-74-4 از دوران بچگیت لذت ببر

978-600-463-338-3 ازدواج آگاهانه، جامعه سالم

978-622-96980-0-6 حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب: ازدواج بدون شکست

978-622-96980-0-6 حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب: ازدواج بدون شکست

978-622-6776-98-1 چالش ها، راهکارها: ازدواج

978-622-255-336-4 استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه

978-622-214-607-8 اصول طراحی معماری ساختمان  های مسکونی با رویکرد 

5-98-7119-622-978معماری پایدار اعتیاد به اینترنت

978-622-7055-06-1 اقتدار

978-622-7119-80-0 الگوهای ازدواج های مجدد رضایتمند دارای سابقه ی طالق

978-622-248-236-7 الگوی پیاده سازی سیاست های کلی علم و فناوری در 

سازمان های نظامی

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



بهاء تعدادصفح

ه

تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف عنوان

500000 176 1000 نوآوران دانش رعنا ایمانی مرنی 27

400000 200 1000 انسان  شناسی زهره دودانگه:مترجم 28

250000 130 500 خرد سرخ میشل لووی

حسام حسین زاده:؛ مترجم
29

380000 32 1000 شهر قلم پل مک کارتنی

وحید مهمان نواز:؛ مترجم
30

330000 176 500 کویر زهرا خشک جان 31

2E+06 808 1100 فرهنگ نشر 

نو،آسیم

نیل فرگوسن

زهرا عالی:؛ مترجم
32

550000 200 1000 بعثت مرتضی منطقی 33

500000 172 1000 بعثت مرتضی منطقی 34

720000 296 1000 بعثت مرتضی منطقی 35

750000 312 1000 بعثت مرتضی منطقی 36

480000 162 1000 بعثت مرتضی منطقی 37

480000 158 1000 بعثت مرتضی منطقی 38

800000 328 1000 بعثت مرتضی منطقی 39

900000 376 1000 بعثت مرتضی منطقی 40

630000 238 1000 بعثت مرتضی منطقی 41

570000 208 1000 بعثت مرتضی منطقی 42

350000 182 1000 زرنوشت الهام رحیمیان 43

350000 186 1000 لیما اسالم قراشی

مجید اسماعیلی لیما:؛ ويراستار
44

722000 326 330 پیله مارگارت مید

معین طالبی:؛ مترجم
45

220000 24 1000 کتاب های مکعب لوری رایت

آنا سانتس:؛ تصويرگر
46

260000 272 1000 شهرداری تهران، 

مرکز مطالعات و 

تونی مانزی:ويراستار

کارن لوکاس:؛ ويراستار
47

300000 72 500 کارگاه کودک هنگامه بازرگانی

موسسه : ؛ تهیه كننده
48

400000 296 1000 صالحیان سمیرا توکلی کوپائی

؛ افسانه قربانی مجرد
49

300000 106 1000 حانون طاهره واشقانی فراهانی 50

600000 328 1500 صابرین، 

 کتابهای دانه

پل اسمیت

گیتا شیخ االسالمی:؛ مترجم
51

300000 144 1000 کتاب نیستان داریوش صادقی 52

978-622-6830-76-8 انسان در فلسفه مارکس

978-622-95526-7-4 (درآمدی بر انسان شناسی)انسان و فرهنگ 

978-600-97661-2-3 بدیلی رادیکال برای فاجعه سرمایه دارانه: اکوسوسیالیسم

978-600-320-788-2 بابابزرگ باحال و نوه های خوشحال

978-964-214-321-4 بر ساخت گرایی اجتماعی و مسئله معنا

978-600-490-208-3 جدال سلسله مراتب و شبکه بر سر قدرت : برج و میدان

9-076-437-600-978جهانی از : بررسی اثرات آموزشی کاربری کودکان پیش از دبستان

5-074-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه از : بررسی اثرات آموزشی کاربری کودکان پیش از دبستان

9-063-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه از : بررسی اثرات اجتماعی کاربری کودکان پیش از دبستان

6-064-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه از : بررسی اثرات اجتماعی کاربری کودکان پیش از دبستان

7-070-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه از : بررسی اثرات اقتصادی کاربری کودکان پیش از دبستان

7-067-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه از : بررسی اثرات اقتصادی کاربری کودکان پیش از دبستان

6-077-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه اخالقی کاربری کودکان پیش از - بررسی اثرات تربیتی 

0-082-437-600-978از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه: دبستان اخالقی کاربری کودکان پیش از - بررسی اثرات تربیتی 

6-080-437-600-978از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه: دبستان از : بررسی اثرات خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان

0-079-437-600-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه از : بررسی اثرات خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان

6-46-7474-622-978تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانه بررسی اعتیاد به اینترنت در جامعه

978-622-7338-51-5 بررسی تاثیر اوقات فراغت شهروندان در ارتقاء کیفیت 

3-7-97002-622-978سرزندگی فضاهای عمومی بلوغ در ساموآ

978-622-279-000-4 به خودم افتخار می کنم

978-600-8842-98-9 پیوند اجتماعات و کالبد : پایداری اجتماعی در نواحی شهری

8-7-99971-622-978شهری پدران و پدری

978-622-214-604-7 نظریه و عمل: پدیده ازدواج، زوج درمانی و مسائل مربوط به آن

978-622-6171-97-7 پذیرش و تعهد و تاثیر آن بر کاهش افسردگی زنان مطلقه

978-622-6665-31-5 درس هایی از زندگی : پرورش فرزند با داستان های سازنده

6-758-208-622-978واقعی که والدین می توانند با فرزندانشان در میان بگذارند  12 بازی از تولد تا 355: های نوزاد پرورش هوش و مهارت

ماهگی

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



بهاء تعدادصفح

ه

تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف عنوان

300000 144 2000 چشمه رولف دوبلی

عادل فردوسی پور:؛ مترجم
53

350000 158 1000 درخت بلورین کامبیز نگین تاجی 54

750000 392 یارمند علی اکبر فرهنگی

معصومه عدالت پور:؛ ويراستار
55

520000 436 1000 پژوهشگاه علوم 

انسانی و 

نعمت هللا فاضلی

معصومه نعمتی:؛ ويراستار
56

500000 136 1000 شهریاس فائزه قاسمی

زهرا خانیانی:؛ ويراستار
57

350000 128 1000 اعتدال گستران 

فردا

سیدداوود افضلی 58

340000 176 300 نظری احسان تاجیک 59

415000 144 200 صالحیان فاطمه عسکری

؛ طاهره 
60

260000 184 1000 فرهوش ناصر کمالپورخوب 61

20000 104 1000 کوروش چاپ یوسف رازقی پور

؛ علیمراد کرمی
62

550000 296 200 یوپا الیزابت گیلبرت

سمیه همت پور:؛ مترجم
63

600000 216 500 آلوس محمدرضا کالن فریبایی

میروحید ذنوبی:؛ ويراستار
64

2E+06 704 200 دانشگاه جامع 

 (ع)امام حسین 

حسین اکبری

سیدمحمدباقر :؛ ويراستار
65

400000 128 1000 پشتیبان حفیظه مهدیان

ریحانه شیخ سفلی:؛ ويراستار
66

600000 204 500 مهر راوش سیدعلی مرتضوی  امامی زواره 67

380000 172 100 جامعه پژوهان برنا احمد محمدزکی

؛ نعمت هللا فاضلی
68

450000 240 500 کویر رونالد اینگلهارت

عبدهللا فاضلی:؛ مترجم
69

280000 112 10 آریا دانش علی اسمعیلی 70

500000 214 1000 پیک اندیشه 

آموزگار

علی نوری

طاهره عساکره:؛ ويراستار
71

168 1000 اساطیر 

پارسی،چاپار

آرزو پلوئی 72

460000 238 500 اندیشه احسان اسماعیل شیرعلی

پرویز بیانی:؛ گرافیست
73

400000 124 500 مهر راوش  دانشگاه فنی راَی هندوستان

سیدعلی :؛ مترجم
74

200000 112 1100 دانژه علی کریمی

؛ علیرضا عالمگیرعالم
75

400000 164 200 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و 

تریسی رنلدز

علی بقایی سرابی:؛ زيرنظر
76

350000 164 1000 دافوس پل رکستون کان

محمدحسین :؛ مترجم
77

450000 176 500 جنگل احسان اسدی 78

978-622-01-0661-6 پی گیر اخبار نباشید

978-964-9985-65-7 تاثیرات معماری در طراحی و توسعه شهری

978-622-96957-6-0 تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان ساالری در ایران

978-964-426-701-7 گفتارهایی در زمینه تحوالت : تاریخ فرهنگی ایران مدرن

تاملی در گفتمان هویتی گروه تکفیری داعشگفتمانی ایران امروز

978-600-97489-9-0 تبین جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر انتخاب رشته 

3-356-209-622-978ورزشی افراد تجدداندیشی ایرانی

978-622-214-632-0 تحکیم پیوند زناشویی

978-600-495-883-7 تربیت شهروند مطلوب، معلم و نظام رسمی

978-622-96474-5-5 تعلیم و تربیت و فضای مجازی

978-622-7365-13-9 تعهد

978-622-7451-02-3 تغییرات فرهنگ در جامعه ایران

978-964-452-871-2 تقابل اندیشه : تقابل گفتمان مقاومت و گفتمان نظام سلطه

7-335-255-622-978مقاومت با افراط گرایی و تکفیر تلگرام و متقاعدسازی در موضوع هویت و نقش های 

0-44-9117-006-879جنسیتی زنان ایران تهدیدات طبقه متوسط جدید در نظام جمهوری اسالمی ایران

نگاهی به وضعیت محله و روابط )تهران ظهور یک ناشهر 

5-324-214-964-978(همسایگی تکامل فرهنگی تغییر ارزش ها و استحاله جهان

978-622-6524-13-1 تکرارپذیری جرم و مفهوم برچسب اجتماعی

(کلیات، مبانی و مفاهیم)جامعه شناسی                     

978-600-8890-96-6 جامعه شناسی ارتباطات علمی

978-622-6719-95-7 جامعه شناسی تکنولوژی

978-600-7119-48-8 جامعه شناسی و مذهب

978-600-250-266-7 (صد پرسش، صد پاسخ)جوانان و ازدواج 

جوانان، سرمایه اجتماعی و هویت قومی

978-622-7504-00-2 چالش جهانی خشونت و شبه نظامیان

978-622-238-196-7 نقض اصل تفکیک قوا با : چالش های قانون گذاری در ایران

ورود قوای مجریه و قضاییه

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



بهاء تعدادصفح

ه

تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف عنوان

250000 104 500 آینده پژوه سمیرا امینی 79

560000 242 1000 مانیان زهرا محبوبی نیه

هادی شکری:؛ ويراستار
80

450000 336 500 موسسه نشر 

سیمرغ آسمان 

آن کاترین

مازیار فرزین:؛ مترجم
81

400000 164 500 جنگل محمد رسولی 82

300000 286 500 پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و 

طیبه عزت اللهی نژاد

ناصر فکوهی:؛ مقدمه
83

530000 242 500 مهراندیش شونبرگر-ویکتور مایر

؛ کنت کوکیر
84

250000 36 2000 شرکت انتشارات 

فنی ایران، 

جولیا کوک

؛ لورا جانا
85

250000 104 1000 فرهوش قاسم شعبانی 86

340000 148 500 اندیشه احسان محمد زینالی اناری

حکمت مرادی:؛ ويراستار
87

450000 256 500 رهنما سیدمحمود متشرعی

فاطمه یوسفی راد:؛ ويراستار
88

500000 32 300 آرمان رشد استن ب رن س ت ی ن 

؛ جان ب رن س ت ی ن 
89

500000 256 1000 رویای سبز سیدعبدالهادی رضوی 90

382000 112 500 صالحیان مریم اسالمی فر

؛ طاهره بهرامی الوقره
91

450000 104 100 نگارش شرق فاطمه  سادات امیری زگلوجه

اعظم :؛ تهیه و تنظیم
92

850000 410 500 افکار یورگن هابرماس

جمال محمدی:؛ مترجم
93

300000 368 1000 شهرداری تهران، 

مرکز مطالعات و 

ریچاردز. مایکل ا

گلناز محبعلی:؛ مترجم
94

260000 78 10 آریا دانش مهناز جوادی قاسم قشالقی 95

300000 84 1000 لیما مهرداد خانعلی پور

مجید اسماعیلی لیما:؛ ويراستار
96

450000 168 1000 پادینا آزاده سیف حسینی 97

470000 224 400 دانشگاه جامع 

 (ع)امام حسین 

محمدرضا نجفی

طاهره زارع زواردهی:؛ ويراستار
98

210000 86 1000 روان  داد مریم کریوند:مترجم

یاسمین برزگربهروز:؛ مترجم
99

400000 76 1000 صالحیان سارا زارعی هالن

؛ زهرا شایگان منش
100

387000 264 1000 صالحیان مرضیه گرزین

؛ طیبه عبادی
101

700000 364 1000 دانشگاه و 

پژوهشگاه عالی 

متیو باروز

مرتضی چشمه نور:؛ زيرنظر
102

770000 408 550 کتاب ارجمند نجمه حمید 103

480000 310 50 موسسه 

آموزشی تالیفی 

محمدعلی امانی

محمدحسین امانی:؛ گرافیست
104

978-622-97003-1-0 سخنرانی های منتور تعالی درباره : چگونه زندگی کنیم؟

3-19-7527-622-978سبک زندگی چنگار روابط زناشویی، تنوع طلبی جنسی

978-622-7307-80-1 حد و مرزهای درونی هر فرد

978-622-238-198-1 حقوق و تکریم سالمندان

978-600-452-240-3 درآمدی بر انسان شناسی )خودتزیینی زنان ترکمن 

(زیبایی شناسی مجموعه ای )انقالبی در زندگی، کار و تفکر : داده های کالن

9-353-477-600-978(قابل فهم و ایدئال از نقاط ضعف و قوت داده ها دارم می رم پیش دبستان

978-600-495-622-2 دانش خانواده و جمعیت

978-622-6719-31-5 در خود گره خوردگی

978-964-367-777-0 به همراه )درآمدی بر زبان شناسی شناختی اجتماعی 

9-448-243-622-978بررسی موردی چندمعنایی واژگان در زبان فارسی در این  پس انداز کردن: دردسرهای پول

978-622-6891-20-2 به همراه خودآزمایی مربوط "درسنامه شناخت افکار عمومی 

6-627-214-622-978"به هر درس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و دلزدگی زوجین 

6-48-7465-600-978(برای درمانگران و مشاوران) دفاع از حقوق زن

978-622-7356-09-0 کاوشی در باب جامعه : دگرگونی ساختاری حوزه عمومی

3-05-7502-622-978بورژوایی طبیعت، فضای سبز و پایداری: دوباره سبزکردن محیط مصنوع

978-622-7492-06-4 رابطه اعتیاد به اینترنت با افغسردگی و اعتماد به نفس

978-622-7338-61-4 رابطه ناگوئی هیجان و انزوای فکری با وابستگی به اینترنت

978-622-7119-74-9 راهکارهای درمان روان شناختی برای مادران دارای کودکان 

7-975-452-964-978بر اساس اضطراب مرگ، معنای زندگی و )مبتال به سرطان  رستاخیز علمی در گام دوم انقالب

978-622-6842-53-2 رشد مهارت های زندگی از طریق بازی

978-622-214-561-3 رضایت زناشویی در بستر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی

978-622-214-613-9 رضایت زناشویی در بهبود روابط زوجین

978-622-248-219-0 کالن روندهایی که اگر اقدامی انجام : رمزگشایی از آینده

7-034-257-622-978ندهیم جهان را از بین خواهند برد روان شناسی اجتماعی کاربردی

978-622-275-117-3 بررسی )رویارویی روشنفکران مشروطه با مدرنیته 

(جامعه شناختی رویارویی روشنفکران مشروطه با مدرنیته

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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450000 104 500 پژوهشکده هنر،  

معماری و 

سیدامیر منصوری

؛ احمدعلی فرزین
105

148 100 انتخاب مجید عسگری

؛ حسین بخشی قادیکالیی
106

300000 168 500 دنیای اقتصاد برون-گابریل هوگان 107

425000 228 500 نگاه رابین تولمک الکوف

مریم خدادادی:؛ مترجم
108

150000 104 1000 فروغ فلق سارا پارساخو 109

450000 120 30 مانیان مریم باقریان 110

780000 498 440 ثالث ناصر فکوهی

رهام برکچی زاده:؛ ويراستار
111

500000 384 1000 برج پرث-کارولین کریادو

نرگس حسن لی:؛ مترجم
112

350000 56 500 سنجش و دانش زهرا سرائیان 113

240000 76 10 آریا دانش فریبا عظیمی 114

400000 344 1000 برآیند پویش حمید یعقوبی 115

350000 138 500 سنجش و دانش فرزانه دهقانی 116

300000 92 1000 گنجور سمیرا احمدی سلمی

؛ مریم احمدی سلمی
117

360000 116 1000 مانیان نعیمه مرعشی نیا 118

600000 226 1000 مناقب سیدچمران موسوی

؛ تینا ابوالقاسمی
119

350000 134 1000 دانش پژوهان 

شریف یار

غالمحسین حسینی

حمیدرضا :؛ ويراستار
120

300000 146 100 آرمان دانش آزاده امیدوار 121

350000 100 500 سنجش و دانش عباس صادقی سرچشمه 122

124 100 مدرسه سیدغالمرضا فلسفی

؛ مریم سلیمی
123

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان جغرافیا مهرپویا 

مهراس
124

60000 102 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان علوم اجتماعی 

مهرپویا مهراس
125

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان علوم ارتباطات 

مهرپویا مهراس
126

60000 100 1000 مهرپویا مهراس 127 دپارتمان اقتصاد مهرپویا مهراس

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان جغرافیا مهرپویا 

مهراس
128

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان مدیریت اجرایی 

مهرپویا مهراس
129

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان مطالعات زنان مهرپویا 

مهراس
130

978-600-95249-6-9 روش شناسی طراحی : رویکرد منظرین در طراحی شهر

3-07-7302-622-978شهری رویکردهای جدید در برنامه ریزی شهری

978-600-497-088-4 تولد بالقوه اقتصادی چند زبانگی چیست؟: زبان و اقتصاد

978-600-376-977-9 زبان و جایگاه زن

978-600-95722-5-0 زن در شورای شهر

978-622-7321-87-6 مشکالت فراروی زنان: زن شاهکار آفرینش

978-600-405-563-5 تامالتی درباره زنان، زنانگی و : زن ها، شیرها، و روباه ها

0-05-7280-622-978مسائل اجتماعی جنسیت افشای سوگیری  داده ها در دنیایی طراحی : زنان نامرئی

7-1548-05-622-978شده برای مردان زنان و شبکه های اجتماعی

978-622-6866-81-1 سازگاری زناشویی بر اساس رضایت مندی از زندگی 

2-20-7005-622-978(روانشناختی و رضایت شغلی) سازمان مدیریت

978-622-05-1233-2 سبب شناسی، پیشگیری و درمان اعتیاد زنان به شبکه های 

4-54-7233-622-978اجتماعی سبک زندگی سالم و نحوه ی برخورد با نوجوان

978-622-7321-75-3 ارائه راهکارهای عملی برای : سبک زندگی کمینه گرایی

8-21-6900-622-978داشتن زندگی به سبک کمینه گرایی سرمایه اجتماعی پیشران مدیریت و پایداری شهری

978-622-7478-35-8 سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

978-622-7438-31-4 سرمایه فرهنگی و مهارت شهروندی

978-622-05-1543-2 با تاکید بر عوامل )سالمت اجتماعی جوانان شهر یزد 

5-2156-08-964-978(اجتماعی سواد خبری

978-600-05-3272-7 سوال و پاسخ بخش پنجم رشته طراحی شهری 

4-3273-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش پنجم رشته علوم اجتماعی 

1-3274-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش پنجم رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

2-3248-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش پنجم رشته علوم اقتصادی کارشناسی 

6-3253-05-600-97978ارشد  سوال و پاسخ بخش پنجم رشته مدیریت و برنامه ریزی 

8-3246-05-600-97978شهری کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش پنجم رشته مدیریت کسب و کار و امور 

8-3291-05-600-97978شهری کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش پنجم رشته مطالعات زنان کارشناسی 

97ارشد 

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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60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان جغرافیا مهرپویا 

مهراس
131

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان جغرافیا مهرپویا 

مهراس
132

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان علوم اجتماعی 

مهرپویا مهراس
133

600000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان علوم ارتباطات 

اجتماعی مهرپویا مهراس
134

60000 100 1000 مهرپویا مهراس 135 دپارتمان اقتصاد مهرپویا مهراس

60000 100 1000 مهرپویا مهراس  دپارتمان مطالعات زنان مهرپویا 

مهراس
136

180000 88 500 خرد سرخ علیرضا اسکندری نژاد:مترجم 137

300000 168 100 زرنوشت محمد فروغی راد 138

200000 162 100 انتخاب ترانه صنیعی 139

450000 132 1000 علوم و فنون رازی محمدهادی افشار 140

300000 326 500 پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و 

استنلی کوهن

اسماعیل یزدان پور:؛ مترجم
141

250000 128 100 آرمان دانش عاطفه جنتی 142

300000 146 100 زرنوشت محمد فروغی راد 143

670000 328 200 دانشگاه تهران، 

موسسه 

عباس لدنی:مترجم

سعید رنگنه شهرکی:؛ مترجم
144

450000 296 1500 مهر ایران محمدرضا مثقالی

فاطمه طاهری پناه:؛ ويراستار
145

370000 248 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و 

محمد هاتفی 146

700000 344 550 دانژه جان مردخای گاتمن

؛ نان سیلور
147

470000 224 1000 شوند پاول ورهاخه

مهدی ملک:؛ مترجم
148

900000 608 1000 یاوند فرزانه اندیشمند

؛ الهام اندیشمند
149

450000 242 1000 مرکز تحقیقات 

سیاست علمی 

علی پایا

سمیه :؛ ويراستار
150

400000 184 500 آوای نور سمیه نادری 151

500000 224 50 ماهواره السیتر. لوک ای

محمدرضا راسک:؛ مترجم
152

475000 216 500 شیل مصطفی غالمی 153

590000 500 150 پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه 

محمد ملک زاده 154

350000 152 500 عطائی میشل لووی

ناصر کفائی:؛ مترجم
155

750000 372 300 افکار جدید آنتونی گیدنز

عباس محمدی اصل:؛ مترجم
156

978-600-05-3316-8 سوال و پاسخ بخش ششم رشته برنامه ریزی شهری 

6-3336-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش ششم رشته طراحی شهری 

3-3337-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش ششم رشته علوم اجتماعی 

0-3338-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش ششم رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

3-3311-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش ششم رشته علوم اقتصادی 

0-3354-05-600-97978کارشناسی ارشد  سوال و پاسخ بخش ششم رشته مطالعات زنان 

9-4-96664-622-97978کارشناسی ارشد  سوسیالیسم و بلشویسم مارسل موس

978-622-7371-87-1 شهر و شهرسازی

978-622-7302-33-2 شهرهای کارآمد و جاذب سرمایه

978-600-7043-25-7 شناسایی بسترهای سیاسی )شورش در فرانسه 

1-260-452-600-978(اجتماعی اخیر (خلق مادها و راکرها)شیاطین شهر و هراس اخالقی 

978-622-7438-48-2 طراحی محیطی مجتمع های مسکونی

978-622-7371-88-8 طراحی و باززنده سازی بافت تاریخی

978-964-03-7377-4 طرح های کوچک حیاتی

978-622-6519-29-8 عاشقانه زیستن

عبور از گفتمان

978-600-250-256-8 شیوه های بنا کردن اعتماد و پیشگیری از : عشق پایدار

9-26-6359-622-978خیانت رمز و رازهایی از آزمایشگاه عشق سه مقاله درباره  رانه و میل: عشق در زمانه تنهایی

978-600-97187-7-1 علم انسان شناسی

978-622-95495-6-8 مقاالتی در باب ترویج علم در حیطه : علم، جامعه، توسعه

9-733-309-600-978عمومی عوامل مرتبط با کژکاری  های جنسی زنان

978-622-266-015-4 فراخوانی به سوی انسان شناسی

978-622-7476-35-4 فضای مجازی از دریچه قانون

978-600-108-448-5 قدرت نرم در روابط بین الملل

978-964-313-749-6 ماکس وبر و ماکسیسم وبری: قفس پوالدین

978-622-6374-45-3 قواعد جدید روش جامعه شناسی

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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404 چرخ آدام کوچارسکی

حسن مرتضوی:؛ ويراستار
157

32 2000 شهر قلم میشل پیکمال

طاهره طالع ماسوله:؛ مترجم
158

480000 346 1000 دانشگاه امام 

(ع)صادق 

ناصر باهنر:به اهتمام 159

270000 152 500 مات سورنسن. مایکل اس

صغری فراهانی:؛ مترجم
160

480000 216 500 اندیشه احسان قمر تکاوران 161

620000 306 1100 فرهنگ نشر 

نو،آسیم

سابینه فون دیرکه

محمد قائد:؛ مترجم
162

300000 124 1000 فارسیران احمد ملکان

؛ سیدامیر فتاحیان
163

540000 162 500 حتمی جیمیسون. کاترین ام

؛ مورین اسمیت
164

420000 168 1000 نیک فرجام استیو هاروی

؛ دنن میلنر
165

450000 226 100 سنجش و دانش شیدا علی پور 166

600000 356 1000 اساطیر 

پارسی،چاپار

لیال رضایی

؛ علی باقرزاده
167

300000 192 100 آرمان دانش زهرا منصورزاده

مینا صادقی سهل آباد:؛ ويراستار
168

300000 104 1000 موسسه 

آموزشی تالیفی 

علی گودرزی 169

390000 100 1000 شاپرک سرخ رحیم سعیدی

سیدامیرحسین :؛ ويراستار
170

528 1100 دکتر محمود 

افشار،سخن

علی بلوکباشی 171

400000 146 200 یارا دیوید باکنگهام

علی احمدی:؛ مترجم
172

110000 76 1000 انسان  شناسی زهره انواری

صدرا عمویی:؛ ويراستار
173

240000 124 550 دانژه مژگان حیاتی 174

150000 70 50 آریاآرا آزاده اویسی

سعیده زائری:؛ ويراستار
175

160000 76 50 آریاآرا آزاده اویسی

سیده مرضیه ارفعی:؛ ويراستار
176

200000 92 50 آریاآرا آزاده اویسی

پیوند مرادآبادی:؛ ويراستار
177

320000 76 1000 مانیان نجمه فصیحی پورپاریزی 178

890000 458 1000 بینش نو متیو دی لیبرمن

جواد حاتمی:؛ مترجم
179

300000 200 200 یوسف تراین سیورتسن

ابوالفضل دانایی:؛ مترجم
180

600000 312 500 صدرا مرتضی مطهری 181

650000 260 100 روان سنجی ابوالفضل کرمی

؛ رعنا کرمی
182

978-600-7405-56-7 چرا چیزها منتشر می  شوند و چرا از انتشار : قواعد واگیری

0-782-320-600-978باز می ایستند گربه کوچولو با من حرف بزن

978-600-214-835-3 گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسالمی

978-622-6594-27-1 چگونه همدیگر را درک کنیم و روابطمان را بهبود ! گوش کن

در کشایش هویت قانونی برای فرزندانی از مادر : مادر ایرانیبخشیم

9-194-490-600-978ایرانی و پدر خارجی 1955 - 1985جنبش دانشجویی آلمان : مبارزه با وضع موجود

978-622-6349-05-5 مبانی تاب آوری با تاکید بر مناطق روستایی

978-600-355-395-8 مبانی جامعه شناسی ورزش و فعالیت بدنی

978-622-258-047-6 مثل یک زن رفتار کن مثل یک مرد فکر کن

978-622-216-593-2 مجتمع های مسکونی کردستان

978-600-8890-93-5 مجموعه اصطالحات تخصصی حوزه ی تعلیم و تربیت

978-622-7438-23-9 چگونه ازدواج خرسندی داشته )محبت نامی به بلندای تاریخ 

7-065-275-622-978(باشیم مختصری از تکنیک ها و مدل ها در برنامه ریزی شهری

978-600-463-351-2 مدیریت یکپارچه شهری در حریم شهر تهران

978-622-6441-66-7 مردم شناسی جامعه تهران قدیم و گفتارهایی درباره خانه و 

7-8-97416-600-978خانواده و سنت های خانوادگی کودکانی که با رسانه زودتر بزرگ می شوند: مرگ کودکی

978-622-95526-6-7 مری داگالس

978-600-250-265-0 مشاوره طالق

978-622-97318-0-2  دوره اول متوسطه مطالعات اجتماعی پایه 7مطالعات برتر 

9-1-97318-622-978هفتم  دوره اول متوسطه مطالعات اجتماعی پایه 8مطالعات برتر 

6-2-97318-622-978هشتم  دوره اول متوسطه مطالعات اجتماعی پایه 9مطالعات برتر 

9-57-7321-622-978نهم نقش دینداری در رضایتمندی و سازگاری : معجزه معنویت

چرا مغز ما برای ارتباط با دیگران ساخته شده : مغز اجتماعی                    زناشویی

8-2-97314-600-978است؟ مخالفت، بیزاری، امتناع: مقاومت در برابر رسانه ها

978-622-7396-15-7 بحثهایی در تاریخ عقاید )مقدمه ای بر اقتصاد تطبیقی 

1-05-7337-622-978(اقتصادی مقیاس های سنجش ازدواج و خانواده

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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بهاء تعدادصفح

ه

تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف عنوان

32 2000 شهر قلم میشل پیکمال

طاهره طالع ماسوله:؛ مترجم
183

280000 28 1000 بادآس مرسر مایر

حمید یوسفی نژاد:؛ مترجم
184

387000 236 1000 صالحیان صدیقه مرادی

؛ مهوش نوروزی
185

420000 224 2000 کورش چاپ دنیس اسمیت

مهرناز عبداللهی:؛ مترجم
186

390000 2242 1000 نوین توسعه کال نیوپورت

ناهید ملکی:؛ مترجم
187

300000 108 1000 صالحیان فاطمه صحرایی

؛ علی محمد مزیدی
188

180000 68 1000 به اندیش پروانه زارعی 189

500000 336 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و 

سیدحسین میرجلیلی

؛ روشنک بزرگی برزی
190

390000 212 500 اطراف ربکا سولنیت

اشرفی. نیمام:؛ مترجم
191

600000 176 1000 شهرسازی 192

30 2000 شهر قلم میشل پیکمال

طاهره طالع ماسوله:؛ مترجم
193

280000 158 100 آرمان دانش سمیرا رفیعی گلیجانی 

مریم اولیاییان:؛ ويراستار
194

280000 142 100 آرمان دانش سمیرا رفیعی گلیجانی

مریم اولیاییان:؛ ويراستار
195

30 2000 شهر قلم میشل پیکمال

طاهره طالع ماسوله:؛ مترجم
196

30 2000 شهر قلم میشل پیکمال

طاهره طالع ماسوله:؛ مترجم
197

300000 154 100 آرمان دانش طهمورث کریمی

مینا صادقی سهل آباد:؛ ويراستار
198

450000 264 770 شیرازه کتاب ما اریک کلیننبرگ

حسین :؛ مترجم
199

600000 494 500 سازمان مطالعه 

و تدوین کتب 

حسن اسماعیل زاده

؛ امین فرجی
200

580000 248 1100 بازاریابی موران. ریچاردا

پرویز درگی:؛ مقدمه
201

200000 108 100 آرمان دانش رویا داودی شاندیز

؛ امید ضرابی شاندیز
202

520000 290 100 نوآور محمد عطیمی آقداش 203

260000 114 500 خرد سرخ علیرضا اسکندری نژاد :گردآورنده

ائلیاد موسوی:؛ ويراستار
204

184 1000 گنجور ایوار فرونس

زهرا رحمتی بافقی:؛ مترجم
205

250000 36 2000 شرکت انتشارات 

فنی ایران، 

جولیا کوک

جواد کریمی:؛ مترجم
206

کتاب مستطاب کار و کسب

کلیدهای طالیی مدیریت فرهنگی تربیتی مجموعه ها

کلیدواژه آزمون شهرسازی ویژه آزمون های نظام مهندسی

نوشتارهایی از : کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم

نظریه پردازی اجتماعی شدن: کودک مستقلامیل دورکیم و کنت اسمیت

4-358-477-600-978یک کالغ، چهل کالغ

978-622-96664-2-5

978-622-7233-85-8

978-622-7438-37-6

978-600-168-431-9

978-622-6659-65-9

978-600-320-784-4 من بزرگ شدم

978-622-99990-3-5 !من هم می خواهم

978-622-214-615-3 مهارت های زناشویی

978-622-96474-2-4 یک نقد لیبرالیستی اط نظام سرمایه داری : مکتب شیکاگو

0-17-6840-622-978(مکاتب نظری در علوم اجتماعی)" دنیس اسمیت" انتخاب زندگی متمرکز در دنیایی : مینیمالیسم دیجیتال

4-535-214-622-978آشفته نشاط خانوده در بستر سبک زندگی

978-622-6784-01-6 نظام خانوادگی مطلوب

978-622-6304-66-5 بررسی انتقادی: نظریه انتخاب عمومی

نقشه هایی برای گم شدن

978-622-96861-3-3 2هزار شهرسازی 

978-600-320-785-1 واقعی یا خیال؟

978-622-6776-93-6 واقعیت درمانی و زوجین ناسازگار

978-622-7438-02-4 واقعیت درمانی و همسران پرخاشگر

978-600-320-786-8 درد می کند! وای

978-600-320-783-7 وقتی گربه تکان نمی خورد

978-622-7438-30-7 ویژگیهای شخصیتی مادر و سبک دفاعی فرزند

978-622-7489-19-4 زیرساخت های اجتماعی، مبارزه با : کاخ هایی برای مردم

8-1991-02-600-978نابرابری و قطبی شدن و افول حیات مدنی کارگاه برنامه ریزی فضایی؛ چارچوب نظری و عملی تهیه 

برنامه های آمایش سرزمین

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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