
بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

538000 192 500 صالحیان ؛ ويراستارمهال عربیان ؛ مترجمامیرعلی رجنی ؛ مترجممحمدحسین علیئین ؛ مترجمفردوس محمدعلیان ؛ مترجمطیبه عبادی بری داون پورت احساسیصمیمیت د و عتمای ایزرپایهای جین بری زوهنما سوال ارتباطی را201 1

450000 76 100 سنجش و دانش عزت رجبی Advertising strategies used in discourse of Iranian TV media... 2

220000 112 1000 ندای کارآفرین افروز خالقی Black Feminism in langston hughes; short story 3

200000 86 جامعه شناسان،روش شناسان1000 کتایون حمیدی زاده آموزش چندفرهنگی 4

700000 238 1000 نیک فرجام ؛ مترجمالمیرا امیری ؛ دیل کارنگی دوروتی ریدر کارنگی آیین همسرداری چگونه به همسرتان کمک کنید در زندگی شخصی و شغلی اش پیشرفت کند 5

275000 136 1000 ندای کارآفرین مهناز اصغری ارتباطات انسانی بین همسران 6

400000 110 1000 مهر توکل ؛ ويراستارمهر توکل ندا چلنگر (یهود و اسالم)ازدواج در ادیان ابراهیمی  7

350000 84 500 سنجش و دانش رویا مقدمی راد (TAT)اعتیاد اینترنتی  8

490000 303 1000 اسماعیل تبار ؛ ويراستارمریم جدیدی ؛ ويراستارمحبوبه نقی زاده مهدی اسماعیل تبار اولین تجربه عاطفی 9

350000 212 1000 ندای کادح ؛ ويراستارفرهاد شایگان فر ؛ مریم باباخانی ؛ جواد صادقی محمد قهرمانی خرم با چه کسی ازدواج کنم که بدبخت و پشیمان نشوم؟ 10

200000 30 500 نیالب ؛ تصويرگرآنجال پدرون ؛ مترجمساراسادات ساداتی نژاد جیل استاریشوسکی بدن من برای خودمه 11

204 1000 هنگام محمدحسین خادمی بهابادی بر بام دنیا 12

720000 296 1000 بعثت بررسی اثرات روانی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 13

750000 312 1000 بعثت بررسی اثرات روانی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 14

69000 268 1000 بعثت بررسی اثرات زیباشناختی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 15

720000 298 1000 بعثت بررسی اثرات زیباشناختی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 16

540000 188 1000 بعثت بررسی اثرات زیستی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 17

480000 164 1000 بعثت بررسی اثرات عقیدتی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 18

480000 160 1000 بعثت بررسی اثرات عقیدتی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 19

660000 262 1000 بعثت بررسی اثرات فرهنگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 20

720000 294 1000 بعثت بررسی اثرات فرهنگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، کنسول بازی، تلفن همراه، ماهواره و رایانهمرتضی منطقی 21

190000 84 جامعه شناسان،روش شناسان1000 ؛ اعظم فرج پور ؛ سیمین حدادزرین آرزو نوری (استان اصفهان)برنامه ریزی راهبردی روستایی دهستان های گلسار، چشمه سار و کوهسار واقع در بخش مرکزی شهرستان خوانسار  22

400000 124 1000 شهرسازی ؛ مهسا نجارصادقی احسان درستکار (نظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی)برنامه ریزی منطقه ای دفاعی  23

490000 208 200 طحان ساناز سعیدی مفرد پایداری اراضی قهوه ای نقشه را توسعه با مروری بر تجارت جهانی 24

320000 88 1000 پادینا مرسل موالیی گلین قشالقی پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان 25

430000 192 جامعه شناسان،روش شناسان1000 فاطمه عراقیه فراهانی پیش درآمدی بر توسعه پایدار روستایی 26

660000 296 جامعه شناسان،روش شناسان1000 فاطمه عراقیه فراهانی پیش درآمدی بر جامعه شناسی زنان 27

350000 130 500 سنجش و دانش مریم مرادی (خرمشهر- آبادان )تاثیر توسعه گردشگری جنگ بر توسعه کارآفرینی منطقه آزاد اروند  28

300000 64 50 آریا دانش فاطمه باهوش تاثیر روابط زوجین بر تربیت فرزندان 29

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

180000 80 1000 ندای کارآفرین ناصر زادفالح بیجارسری تاملی بر مکتب فرانکفورت 30

60000 76 10000 بنی هاشمی خامنه تحلیل فرهنگی یازدهم علوم و معارف اسالمی دوازدهم ادبیات و علوم انسانی شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسیشهراد رزاق پور 31

300000 132 1000 (ع)دانشگاه امام صادق  ؛ ويراستاررضا عبداللهی بجندی سیدابوالحسن فیروزآبادی تحول در عصر فضای مجازی 32

350000 156 500 سنجش و دانش علی حاجی آقازاده وحیدی تحوالت نظام خانواده ایرانی 33

510000 264 1150 آکادمیک ؛ مترجمکیومرث فرحبخش ؛ مترجمفهیمه صدیقی ؛ نان سیلور جان مردخای گاتمن تدام عشق چگونه در رابطه اعتماد به وجود آوریم و از خیانت پرهیز کنیم رازهایی از آزمایشگاه عشق 34

400000 144 100 طاهریان امیر قنبری 35 روش فوق سری برای اینکه یک زن بتواند هر آن چیزی را که در زندگی زناشویی می خواهد به دست آورد7تربیت شوهر در هفت گام اجرایی 

290000 1144 1000 ندای کارآفرین فاطمه السادات فاطمی شهربابک 36 برای درمان خیانت زناشوییcbctتردید اعتماد کتاب کار زوج درمانی 

200000 84 200 تیماج ؛ گرافیستطاهره پورهاشمی عبدالسالم کتابت تسهیل گری کارگاه ها و جلسات مجازی 37

340000 242 1000 (ع)دانشگاه امام صادق  ؛ ويراستارمحمد روشنی ؛ مترجمفرهنگ رجایی چارلز تیلور تصورهای اجتماعی تجدد 38

300000 104 1000 دانش پژوهان شریف یار مسلم شبانی تمشیت و معیشت تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی 39

60000 52 10000 بنی هاشمی خامنه سیدمحمدامین سیادتی پایه دهم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی (1)جامعه شناسی  40

60000 5 10000 بنی هاشمی خامنه سیدمحمدامین سیادتی پایه یازدهم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی رشته ادبیات و علوم انسانی (2)جامعه شناسی  41

60000 52 10000 بنی هاشمی خامنه سیدمحمدامین سیادتی پایه دوازدهم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی ادبیات و علوم انسانی (3)جامعه شناسی  42

200000 78 1000 سیدحسین آقاسیدمرتضی حسینیدایره سفید جامعه شناسی با یک نگاه ساده 43

350000 212 500 سورنا،بهمن برنا مهرداد ناظری جامعه شناسی تفسیری توسعه در قاب گفت وگو با دکتر تنهایی 44

890000 372 1000 بیدگل ؛ ويراستارمریم فرنام ؛ مترجمشیرین کریمی افسانه نجم آبادی چرا شد محو از یاد تو نامم؟ 45

480000 224 100 ،قطره کتابسرای میردشتی ؛ مترجممهدی قراچه داغی پل دبلیو کولمن چگونه بگوییم 46

350000 112 100 سنجش و دانش نازی حسین عرب چه کسانی با جامعه سازگارند 47

400000 154 200 آوای سعادت ؛ ويراستارعصمت توکلی فرد فهیمه صادقی زمانی خانواده، ساحل آرامش 48

300000 60 1000 فرهوش سیدمهرداد موسوی در چند قدمی پیشرفت 49

450000 208 1000 برج ؛ ويراستارعلی حسن آبادی ؛ مترجمویدا سامعی ؛ پولین گنا سوفی کاسیکی در شب داعش بازگشته از دوزخ سوریه 50

350000 112 500 سنجش و دانش مهتاب ملکی نژاد دلبستگی و صمیمیت زیر چتر مراقبتگری 51

790000 174 500 حتمی ؛ ويراستارابراهیم متشرعی ؛ مترجممحبوبه خانقلی ؛ مترجمآرزو احمدپور ؛ مترجمامیر شمس استوارت کوتریل روان شناسی عملکرد ورزشی از نظریه تا کاربرد 52

350000 584 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور1000 ؛ ويراستارعباس عسکری ندوشن ؛ مترجممیالد بگی ؛ مترجمحاتم حسینی ؛ دیویدآرتور سوانسون ؛ جف تیمان اسمیت. استنلی کی روش های پیش بینی جمعیت 53

500000 224 1100 روان ؛ معصومه باقرپور ؛ حسین دایی زاده امین دایی زاده روش های تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری 54

500000 298 1000 (ع)دانشگاه امام صادق  ؛ ويراستارمحمد روشنی ؛ مقدمهمحمدهادی زاهدی وفا حسین قلی پور ساخت دانشگاه در افق مرجعیت علمی 55

2E+06 868 500 جهاد دانشگاهی ؛ مترجماحسان شاه قاسمی دبلیوجیمز پاتر سواد رسانه ای 56

370000 144 200 طحان ؛ جواد صادقی کاشان حسین صادقی کاشان سیاست جنایی شبکه های اجتماعی؛ بایسته های سیاست جنایی فرهنگ محور در رابطه با شبکه های اجتماعی 57

525000 256 1000 بذر خرد ؛ ويراستارنغمه نقشین پور ؛ عطیه پورصالح جان لیلند آموزه هایی از یک همنشینی با سالخوردگان! شادمانی انتخاب شماست 58

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

350000 102 500 سنجش و دانش سیما بیگی نژاد شناخت درمانی و زوجین ناسازگار 59

700000 266 120 وانیا علی هاشمی شهر هوشمند بر مبنای حکمرانی خوب 60

1E+06 400 10 آریا دانش ؛ مترجمفرزین زرزا ؛ مترجمنجم الدین رش شیالن آباد ؛ مترجمامین شهسوار ؛ ويراستارالیزابت برتون ويراستارمایکل جنکس شهرهای فشرده فرم های پایدار شهری برای کشورهای رو به توسعه 61

240000 80 200 طحان گستر ؛ مترجممنصور منصوری مترجماکبر عبداله زاده طرف طراحی شهری پایدار اصولی برای عمل 62

340000 100 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 زهرا لک طالق عاطفی و آموزش مهارت های ترکیبی موثر بر آن 63

350000 94 500 سنجش و دانش احمد بهاءالدینی عوامل فرهنگی موثر بر پدیده طالق 64

420000 128 500 سیمای قلم مریم دهقانی (نقش طرحواره های جنسیتی و مهارت های تنظیم هیجان)عوامل ناپایداری در ازدواج  65

400000 176 جامعه شناسان،روش شناسان1000 ؛ مترجمسعدهللا سرخوش اولی پیتینن فراتر از جامعه شناسی انسانی تخیل جامعه شناختی جدید 66

350000 104 500 سنجش و دانش محمدهادی رضائی فرزندآوری سالمت خانواده 67

350000 102 500 سنجش و دانش محمدهادی رضائی فرزندآوری سالمت خانواده 68

280000 36 شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان2000 ؛ مترجمجواد کریمی جولیا کوک !گاهی باد در می رود 69

330000 100 2000 گل واژه حسین آذرحزین گلبرگ مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه 70

255000 80 2000 گل واژه حسین آذرحزین گلبرگ مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه 71

180000 60 2000 گل واژه حسین آذرحزین گلبرگ مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه 72

300000 150 1000 اسماعیل تبار ؛ ويراستارمحبوبه نقی زاده مهدی اسماعیل تبار لذت ذهنی 73

550000 326 1000 مدرسان شریف  ؛ گردآورنده دپارتمان جغرافیا مدرسان شریف گردآورندهحسین نامی 91 - 97دکتری  (2105کد )مجموعه سواالت و پاسخ های تشریحی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  74

150000 62 10000 بنی هاشمی خامنه مجموعه کمک  آموزشی و درسی تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شامل درسنامه و کارآزمون و نمونه سواالت امتحانات با پاسخ تشریحی، رشته ادبیات و عل؛ نادیا مساحی اسکویی سیده مریم امامی زاده 75

150000 56 10000 بنی هاشمی خامنه ؛ نادیا مساحی اسکویی سیده مریم امامی زاده پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه، شامل درسنامه، کار آزمون و نمونه سواالت امتحانات با پاسخ تشریحی، رشته ادبیات  (3)مجموعه کمک  آموزشی و درسی جامعه شناسی  76

150000 48 10000 بنی هاشمی خامنه مجموعه کمک  آموزشی و درسی هویت اجتماعی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شامل درسنامه و کارآزمون و نمونه سواالت امتحانات با پاسخ تشریحی، رشته کلیه رشته ه؛ نادیا مساحی اسکویی سیده مریم امامی زاده 77

150000 72 10000 بات مجموعه کمک آموزشی و درسی مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه شامل نمونه سواالت امتحانات با پاسخ تشریحی؛ معصومه میربابایی علیرضا اسماعیلی 78

150000 68 10000 بنی هاشمی خامنه مجموعه کمک آموزشی و درسی مطالعات اجتماعی نهم متوسطه، شامل درسنامه، کارآزمون ونمونه سواالت طبقه بندی شده امتحانات با پاسخ تشریحی؛ معصومه میربابایی علیرضا اسماعیلی 79

150000 72 10000 بنی هاشمی خامنه مجموعه کمک آموزشی و درسی مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه، شامل درسنامه و نمونه سواالت طبقه بندی شده امتحانات با پاسخ تشریحی؛ علیرضا اسماعیلی معصومه میربابایی 80

150000 62 10000 بات مجموعه کمک  آموزشی و درسی مطالعات اجتماعی ششم دبستان شامل نمونه سواالت امتحانی با پاسخ تشریحی؛ زهرا باطنی فاطمه خوب کردار 81

150000 66 10000 بنی هاشمی خامنه ؛ نادیا مساحی اسکویی سیده مریم امامی زاده ...پایه دهم دوره دوم متوسطه شامل درسنامه، کارآزمون و نمونه سواالت امتحانات با پاسخ تشریحی  (1)مجموعه کمک آموزشی و درسی جامعه شناسی  82

150000 58 10000 بنی هاشمی خامنه ؛ نادیا مساحی اسکویی سیده مریم امامی زاده یازدهم متوسطه، شامل درسنامه و نمونه سواالت امتحانات با پاسخ تشریحی، رشته ادبیات و علوم انسانی (2)مجموعه کمک آموزشی و درسی جامعه شناسی  83

400000 104 1000 آموزشی تالیفی ارشدان نسترن قهرمان زاده مدیریت تعهد 84

370000 282 1000 آموزشی تالیفی ارشدان وحید رشیدوش مردم شناسی روستایی 85

2E+06 986 1250 سوره مهر سیدابراهیم رئوف موسوی مسئله سبک زندگی 86

700000 356 ؛ ويراستارعلیرضا زندی تدوين دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهرانسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران300 (597 تا 557از مصوبه شماره )مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری  87

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

60000 92 10000 بنی هاشمی خامنه علیرضا اسماعیلی مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی 88

60000 84 10000 بنی هاشمی خامنه علیرضا اسماعیلی مطالعات اجتماعی پایه هشتم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی 89

60000 68 10000 بنی هاشمی خامنه علیرضا اسماعیلی مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی 90

200000 124 100 انتخاب ؛ اصغر محیط سکه روانی ؛ محمدکریم رئیسی سجاد بازوند معیشت پایدار روستایی 91

600000 340 500 کانی مهر ؛ علی فلک پور گارینه کشیشیان مقدمه ای بر جامعه شناسی و سیاستگذاری عمومی 92

450000 200 جامعه شناسان،روش شناسان1000 ؛ مترجمعلی طایفی ؛ پیرو ناگل جان ناگل مقدمه ای گرافیکی بر جامعه شناسی 93

590000 304 700 کتاب تداعی ؛ ويراستارنیکش شوکال ؛ مترجمسیدسعید کالتی  جمعی از نویسندگان مهاجر خوب 94

150000 80 5000 نخبگان ؛ گرافیستمحمود محرابی فرشته گودرزی مهارت های زندگی زناشویی 95

210000 98 1000 ندای کارآفرین کوثر نازی نژاد (بررسی علمی انعطاف پذیری روانشناختی، هویت من و نیرومندی من)مولفه های گرایش به خیانت در مردان و زنان  96

460000 320 1000 طراحان ایماژ روح هللا کریمی خویگانی !ناز و نیاز، زیر یک سقف سپید 97

940000 424 جامعه شناسان،روش شناسان1000 ؛ مترجمکیومرث خزلی ؛ مترجمسیدیاسین حسینی سجویک. ؛ پیترآر اندرو ادگار نظریه های فرهنگی؛ متفکران اصلی 98

220000 64 50 آریا دانش ؛ علی خیرخواه ثابت قدم سبحان خداویسی نقش اینستاگرام در مدیریت ورزشی 99

65000 38 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی500 ؛ تهیه كنندهمصطفی شهبازی ؛ تهیه كنندهویدا راضی ؛ تهیه كنندهمدینه باالخانپور ؛ تهیه كنندهنفیسه اردالنی تهیه كنندهمریم زارعیان نگاهی به اثرات پاندمی کرونا بر برخی ماموریت های مجموعه وزارت راه و شهرسازی 100

350000 232 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور1000 ؛ آرزو باقری آرزو سعادتی RDSATنمونه گیری پاسخگومحور تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  101

230000 104 1000 ندای کارآفرین ناهید محمدعلی زاده نوازش درمانی راهکارهای نوازش در روابط زناشویی 102

60000 52 10000 بنی هاشمی خامنه شهراد رزاق پور هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه شامل نکات کلیدی و مهم کتاب درسی 103

200000 230 500 تمدن ایرانی هویت جمعی ایرانیان یافته های پیمایش در اسالم آباد غرب 104

200000 230 500 تمدن ایرانی گردآورنده موسسه مطالعات ملی هویت جمعی ایرانیان یافته های پیمایش در مریوان 105

320000 78 500 موجک رضا فلک الدین کارآفرینی روستایی 106

160000 56 1000 ندای کارآفرین کتاب کار کیفیت زندگی راهنمای عملی، شما می توانید با استفاده از این راهنما، یک کیفیت زندگی مثبت بسازید یا آن را دوباره احیا کنید؛ مترجمعلی رضایی تاش احمدی تیم گاست 107

500000 112 موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان1000 ؛ ويراستارعاطفه السادات عقیلی مریم حسین پورحمزه کالئی کیفیت زندگی در رابطه عاطفی زوجین 108

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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