
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

28 99/07/05 2000 305.231 1 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

استن برنستین

92هایده کروبی:؛ مترجم 99/07/02 1000 303.4833 1 پادینا شهناز حبیبیان

164؛ ابراهیم  99/07/01 500 301 1 دیبای دانش عباس محمدی اصل

116 99/07/13 200 306.890955 1 اندیشه عصر عطیه سروش

40سیده طیبه :؛ ويراستار 99/07/05 2000 307.76 1 هوپا یوستین گوردر

120مهرداد بازیاری:؛ مترجم 99/07/12 2000 306.3613 1 زنده اندیشان سیدمحمدحسن 

116حسینی آزاد 99/07/01 1000 306.81 1 سها نیلوفر طرفی زاده

52 99/07/09 500 306.850955 1 سنجش و دانش منیژه شفیعی بافتی

572 99/07/09 200 307.1216 1 آرمان شهر جهانشاه پاکزاد

448؛ مرجان بابائی 99/07/12 1000 306.4613 1 چشم ساعی جواد پورمهجر

152؛ طلعت صالحی 99/07/08 1000 303.4833 1 اروانه حامد یعقوبی فر

184 99/07/08 100 307.1216 1 فرهیختگان دانشگاه مسعود عبادی

32؛ پیوند غرباپور 99/07/07 2000 305.231 1 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

جان بورشتاین

156جواد کریمی:؛ مترجم 99/07/01 1000 306.81 1 سها عزیزه بیگ زاده اسکویی

298 99/07/12 2000 307.76 1 فرهنگ و هنر صادق رناتاپائوال  دامری

128محمدرضا :؛ ويراستار 99/07/13 1000 302.24 1 ناقوس محسن رئیسی سرخونی

84 99/07/13 200 302.230955 1 دانشگاهیان نازنین قاسمی

212 99/07/02 1000 307.121609

553352

1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

سیامک حیدری

340 99/07/05 770 306.10955 1 ثالث مرتضی مردیها

144 99/07/07 1000 306.3 1 سراچه دل محمدعلی 

478جواهری کاشانی 99/07/08 500 306.3 1 سازمان  مطالعه  و 

تدوین  کتب  علوم 

ابراهیم رهبری

174؛ وحید حسنی سنگانی 99/07/02 1000 303.625095

6

1 اساتید دانشگاه راضیه شمسی فر

20 99/07/05 2000 305.231 1 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

تریسی مورونی

364هایده کروبی:؛ مترجم 99/07/05 100 306 1 جهاد دانشگاهی، 

سازمان انتشارات

کارایانیس. الیاس جی

278؛ علی پیرزاده 99/07/08 300 307.76 1 سازمان  مطالعه  و 

تدوین  کتب  علوم 

ریوکه جفی

618علی باصری:؛ مترجم 99/07/12 100 302 1 ساواالن جف گرینبرگ

164؛ تونی اشمادر 99/07/09 1000 306.81 1 صالحیان بهرام بختیاری سعید

236؛ فاطمه خورسندی 99/07/13 1000 302 1 کمال اندیشه تهران الکسا ایسپاس

102مهدی :؛ مترجم 99/07/07 1000 306.81 1 هیمه کاروان رستمی

174 99/07/09 1000 306.4613 1 صالحیان سارا علی عسکری

228 99/07/08 500 301.028 1 سازمان  مطالعه  و 

تدوین  کتب  علوم 

یورگ بالزیوس

246مسعود کبیری:؛ مترجم 99/07/01 500 305.42 1 پردیس دانش هما هودفر

68؛ مونا تجلی 99/07/05 100 303.4834 1 ندای کتاب مرتضی شمس

شابك بهاء عنوان ردیف

978-600-477-335-5 250000 آخ دندانم 1

978-622-7119-69-5 350000 آسیب های فضای مجازی 2

978-622-6444-21-7 320000 آغاز جامعه شناسی 3

978-600-421-296-0 750000 بررسی مشکالت رفتاری و : آغازی بر یک پایان

عزت نفس کودکان طالق ایرانی با رویکرد 

4

978-622-204-012-3 220000 آنتون و یوناتان 5

978-622-6818-11-7 350000 عامل افزایش بهره وری کارکنان:  اخالق حرفه ای 6

978-622-97291-3-7 ازدواج موفق و خانواده موفق 7

978-622-05-1219-6 350000 اشتغال زنان و انسجام خانواده 8

978-600-6248-64-6 1200000 الفبای کیفیت های فضائی برای طراحان 9

978-600-9869-69-5 85000 نگاهی به جامعه شناسی بدن و )امپراطوری بدن 

(مسائل مرتبط با آن

10

978-622-7368-35-2 500000 بازشناسی افراط گرایی و تروریسم در فضای 

مجازی

11

978-600-235-147-0 110000 برنامه ریزی شهری 12

978-600-477-285-3 250000 (مهارت های نه گفتن)! بگو نه 13

978-622-97291-2-0 بهبود رابطه زناشویی 14

978-600-7810-11-8 600000 رویکردی نوین به : پیاده سازی شهر هوشمند

توسعه و مدیریت شهری در قرن بیست و یکم

15

978-600-473-281-9 350000 تحلیل استراتژی های کنترل شایعه در شبکه های 

اجتماعی

16

978-964-2920-55-6 300000 تحلیل سواد رسانه ای ورزشی کارکنان 17

978-622-6769-70-9 390000 تدوین چارچوب طراحی شهری بافت تاریخی 

شهر مهاباد

18

978-600-405-562-8 585000 تمدن و فرهنگ 19

978-622-96829-3-7 400000 جامعه شناسی مصرف و سبک زندگی 20

978-600-02-1997-0 540000 سوء )حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری 

استفاده از موقعیت مسلط، تمرکزات و ضمانت 

21

978-622-7427-08-0 480000 خاورمیانه و افراط گرایی داعش در خاورمیانه و 

توطئه خارجی

22

978-600-477-341-6 180000 خرگوش کوچولو عاشق مدرسه 23

978-600-460-305-8 600000 پیامدها برای : دانش فرهنگ و فرهنگ دانش

نظریه، عمل و سیاست

24

978-600-02-2072-3 320000 درآمدی بر انسان شناسی شهری 25

978-622-6778-29-9 2000000 علم زندگی روزمره: روان شناسی اجتماعی 26

978-622-214-569-9 387000 آشنایی با : روان شناسی خانواده و ازدواج

مجموعه مهارت ها، فنون، انواع زوج درمانی، 

27

978-600-8365-98-3 روانشناسی و سیاست 28

978-600-6060-66-8 200000 تمایز یافتگی و تکنیک های : سازگاری زناشویی

حل تعارض

29

978-622-214-559-0 300000 سرانجام خودپنداره تصویر بدن 30

978-600-02-2004-4 260000 سنجش کیفیت داده های پیمایشی 31

978-600-300-140-4 450000 کارآمد کردن سهمیه ها : سیاست های انتخاباتی

برای زنان

32

978-600-97769-7-9 130000 شبکه های اجتماعی مجازی و مشارکت 

سیاسی در انتخابات

33

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



تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

184 99/07/13 1000 307.1216 1 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

احمد پوراحمد

24؛ باقر فتوحی مهربان 99/07/05 2000 305.231 1 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

معصومه یزدانی

214مریم عربی:؛ ويراستار 99/07/06 300 306.7 1 لیوسا استیو هاروی

212گیسو ناصری:؛ مترجم 99/07/02 1000 307.1216 1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

عاطفه فرج الهی

168 99/07/06 500 306.89 1 آزمون یار پویا زهرا واحدی

188 99/07/13 1000 303.4833 1 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

علی رنجبرکی:به اهتمام

24سپیده :؛ ويراستار 99/07/05 2000 305.231 1 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

مرسر مایر

92هایده کروبی:؛ مترجم 99/07/07 110 306.89 1 شهرآب،آینده سازان بابک حسن خانی

256 99/07/08 1000 305.42 1 کتاب کوله پشتی ملیندا گیتس

102محمد :؛ مترجم 99/07/05 1000 305.4 1 مدرسان شریف دپارتمان مطالعات زنان 

96مدرسان شریف 99/07/05 1000 305.4 1 مدرسان شریف  دپارتمان مطالعات زنان 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 305.4 1 مدرسان شریف  دپارتمان مطالعات زنان 

100مدرسان شریف 99/07/05 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا 

104مدرسان شریف 99/07/05 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا 

1102مدرسان شریف 99/07/05 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا 

104مدرسان شریف 99/07/05 1000 307.1216 1 مدرسان شریف دپارتمان جغرافیا 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 300.76 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم اجتماعی 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 300.76 1 مدرسان شریف  دپارتمان علوم اجتماعی 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 300.76 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم اجتماعی 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 302.2 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم ارتباطات 

102اجتماعی مدرسان  99/07/05 1000 302.2 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم ارتباطات 

102مدرسان شریف 99/07/05 1000 302.2 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم ارتباطات 

404مدرسان شریف 99/07/02 500 302.23 1 موجک کریم حمدی

120؛ شهرزاد هوشمندی نیا 99/07/02 15 306.0955 1 مشق شب غالمرضا سپاسیان

142 99/07/05 1000 303.440955 1 آموزشی و پژوهشی 

بوعلی

حمیدرضا محدث حکاک

176؛ حمید جوینی 99/07/09 1000 307.1216 1 شهرسازی

24 99/07/05 2000 305.231 1 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

مرسر مایر

76هایده کروبی:؛ مترجم 99/07/08 1000 306.81 1 شاین پیمان غنیمت

978-600-7172-41-4 180000 رهیافتی نوین در برنامه ریزی شهری: شهر خالق 34

978-600-477-292-1 250000 !شوتک گفت نه 35

978-600-340-099-3 370000 چگونه مرد : صاف و پوست کنده صحبت کن

مناسب خود را بیابیم و با او به تفاهم برسیم

36

978-622-6769-81-5 470000 طراحی شهری 37

978-622-6833-03-5 220000 علل طالق از دیدگاه اسالم، روان شناسی و 

جامعه شناسی

38

978-600-7172-37-7 150000 نسبت ها و مرزها: علوم انسانی و فناوری 39

978-600-477-337-9 250000 فقط من و بابام 40

978-964-314-424-1 290000 قانون در دام طالق 41

978-600-461-358-3 350000 توانمندسازی زنان چگونه دنیا را : لحظه صعود

متحول می کند

42

978-964-11-9469-9 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی رشته 

(سری دهم) 97مطالعات زنان کارشناسی ارشد 

43

978-964-11-9697-6 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی رشته 

سری ) 97مطالعات زنان کارشناسی ارشد 

44

978-964-11-9627-3 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی رشته 

سری ) 97مطالعات زنان کارشناسی ارشد 

45

978-964-11-9392-0 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 

46

978-964-11-9660-0 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 

47

978-964-11-9564-1 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 

48

978-964-11-9424-8 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97طراحی شهری کارشناسی ارشد 

49

978-964-11-9679-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97طراحی شهری کارشناسی ارشد 

50

978-964-11-9609-9 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97طراحی شهری کارشناسی ارشد 

51

978-964-11-9425-5 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 

52

978-964-11-9680-8 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 

53

978-964-11-9610-5 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 

54

978-964-11-9442-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

 97علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 

55

978-964-11-9681-5 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

 97علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 

56

978-964-11-9611-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

 97علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 

57

978-600-8634-76-8 820000 ارتباط )مفاهیم، اصول و مبانی ارتباطات بصری 

(تصویری، بازاریابی و برند

58

وقتی بزرگ شدم 62

978-600-8920-29-8 240000 مهندسی فرهنگ و توسعه 59

978-622-7097-47-4 310000 نما به نما علیه دخانیات 60

978-622-6764-44-5 230000 راهنمای : وقتی همسرم مرا ترک کرد

تصمیم گیری برای اینکه ترک نشویم و یا ترک 

63

978-622-96861-2-6 600000 هزار شهرسازی 61

978-600-477-338-6 250000

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


