
شابك تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-90324-3-3   101 صالحی مصطفی مالکی تهرانی 1 ایده جالب برای محتوای رسانه های اجتماعی101

978-622-05-2486-1   112 سنجش و دانش زهرا خلیل زاده آموزش طرحواره های جنسی بر تصویر بدن زنان 2

978-622-05-2297-3   120 سنجش و دانش ؛ کنعان کیائی الهه شعبانی آموزش مهارتهای زندگی بر اساس داستان های شاهنامه 3

978-622-05-2098-6   140 سنجش و دانش سیدرحیم میرستاری احزاب سیاسی و خشونت در جامعه ایران 4

، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 296   978-600-02-2313-7 مهدی شقاقی مبادی و مسایل: اخالق اطالعات 5

978-622-7744-18-7   106 خط آخر عزت اله غالمی اخالق در سازمان 6

978-622-05-2088-7   48 سنجش و دانش فاطمه شیخ کالهدوز ازدواج ماندگار 7

978-622-05-2078-8   168 سنجش و دانش ریحانه مالیی استفاده مشکل زا از اینترنت و خلق و خو 8

978-622-7623-99-4   220 دانش پژوهان شریف یار امیر هادی نژاد:؛ ویراستار سعید محمد:؛ ویراستار ؛ سعید پورزادی ابوذر شهپری اصول طراحی فضاهای شهری 9

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان142   978-622-08-0902-9 ؛ راضیه صداقت فر افشین قربانی پارام اصول طراحی مجتمع مسکونی جهت ارتقاء نشاط و تعامالت اجتماعی 10

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور264   978-622-98500-1-5 پریسا علیزاده:؛ ویراستار ؛ نرگس دوزدوزانی ؛ حسنا مرادی ؛ انیسه شجاعی فرخنده ملکی فر 1393 شهریور ماه 29ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ : اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری 11

978-964-7196-93-2   496 آریابان ؛ علی اصغر امدادی جانجا اللیچ معتقدان واقعی و فرقه های جذاب: انتخاب محدود 12

978-622-6167-73-4   120 ورزش،بامداد کتاب  ناصر فتوگرافی:؛ ویراستار ؛ مهدی صادقی ؛ بتول رحمانی بهرام قدیمی انحرافات در ورزش 13

978-622-98304-3-7   136 خط آخر اسماعیل بیننده ایمنی هیجانی و تاب آوری در رضایت زناشویی 14

978-622-281-039-9   298 پندار تابان نغمه نقشین پور:؛ ویراستار ؛ فریده فتوحی ؛ رضا غیابی ؛ سباستین مایکل کریستوفر پیترکا ...مغایرت انسان و تکنولوژی یا امتزاج آن ها؟ : این انتخاب شماست 15

978-622-286-022-6   160 موسسه چاپ و انتشارات (ع)دانشگاه جامع امام حسین  ؛ رسول یوسفی لیزا ویچرت (تحلیلی بر نحوه استفاده داعش از شبکه های اجتماعی)بازاریابی تروریسم  16

978-622-05-2186-0   112 سنجش و دانش بررسی اثربخشی آموزش مجازی اخالق حرفه ای بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارمندانصفیه السادات طباطبائی 17

978-622-05-2701-5   124 سنجش و دانش فاطمه مهدیان طرقی بررسی پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و هویت 18

978-622-05-2616-2   76 سنجش و دانش بررسی رابطه تصویر بدنی، بدریخت انگاری و عدم تحمل بالتکلیفی با تنظیم هیجانی دختران نوجوانسارا الطافی فرکوش 19

978-622-05-2069-6   88 سنجش و دانش مریم رحمان نژاد بررسی هوش اجتماعی و رضایت زناشویی 20

978-622-6580-43-4   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی به دوستانمان کتاب امانت بدهیم 21

978-622-97551-4-3   360 صومعه  باقی ابوالفضل پاسبانی صومعه به سوی نظریه ای در باب توسعه ی عادالنه 22

978-622-05-2051-1   186 سنجش و دانش ؛ معصومه میرکمالی مصطفی فوادیان تاب آوری شهری 23

978-600-276-193-4   188 اساطیر پارسی ؛ مریم اشجع ؛ ناصر اسدی ؛ زهرا وکیلیان ؛ صدیقه عاشوری ؛ زهرا سلمانی زاده ؛ محمود علیپورخشاب ؛ حسین مدحت ؛ باربارا ج ویلسون ساندرا ال کالورت تاثیرات شناختی رسانه ها؛ کودکان چه چیزی و چگونه می آموزند 24550000
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شابك تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان بهاءردیف

شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران192   978-622-7502-19-0 ؛ گلسا همراهی  یونیسف Shaping urbanization for children: a handbook on child-responsive u= کتابچه راهنما در باب برنامه ریزی شهری کودک مدار : تحول شکل شهرنشینی به نفع کودکان 25

978-622-7744-05-7   122 خط آخر ؛ محمدآرش رمضانی لیال اصغرنیا تعارض هیجانی و زندگی زناشویی 26

978-600-165-901-0   200 یزدا ؛ علی مشهدی دبورا چمبرز تغییر رسانه ها و فضاهای خانگی 27

978-622-98176-6-7   108 خط آخر ؛ سمیه صمیمی ؛ اطهر غاله حسین عبدی نیا تقابل زندگی خانوادگی و سازمانی و تاثیر آن بر هر دو جایگاه 28

978-622-6580-50-2   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی تینگی درست می شینه 29

978-600-6799-40-7   516 چاپخش دلیله رحیمی آشتیانی:؛ زیرنظر ؛ سمیه میری ؛ محسن نیازی اسداهلل بابایی فرد جامعه شناسی ازدواج و خانواده 30

978-600-479-073-4   204 ساکو ؛ علی رستمی ولیلو ؛ غالمحسین وظیفه ساران سولماز کاظمی فر جامعه شناسی شهری و روستایی 31

978-964-489-117-5   312 طرح نو زهرا خانیانی:؛ ویراستار پرسر. ؛ رونالد ای اصالن قودجانی (ذهن آگاهی)جناب مستطاب حضور در لحظه  32

چاپار،نهاد کتابخانه های عمومی کشور632   978-600-276-189-7 زهرا سیدمحمدطهرانی:؛ ویراستار صدیقه صادقی مکی:؛ ویراستار ؛ محمود عبداهلل زاده اندرو باسدن چارچوب های فلسفی فهم نظام های اطالعاتی 33

978-622-06-0364-1   88 نی ؛ خسرو ناقد ؛ زیگموند فروید آلبرت اینشتین چرا جنگ؟ نامه نگاری آلبرت آینشتاین و زیگموند فروید 34

978-600-455-000-0   128 سخنوران پردیس حمیدی کتاب حاضر راهنمایی کاربردی، برای بهبود مهارت های صحبت کردن و ایجاد ارتباطات موثر است: چگونه خوب صحبت کنم؟  35

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران152   978-600-8380-66-5 ؛ فاطمه عظیمی فرد علیرضا پویا چکیده مقاالت همایش رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی 36

978-622-7662-16-0   128 آریا دانش ؛ فاطمه خرم فاطمه گرجین پور خانواده سالم و نکات فرزندپروری 37

978-622-6580-52-6   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی خوب گوش می کنم 38

978-622-7282-19-1   180 زهره علوی علی اکبر والیتی:؛ مقدمه سیدرضا صدرالحسینی بررسی عملکرد میدانی: داعش 39

978-622-05-2235-5   200 سنجش و دانش ؛ نجمه دستوری ؛ محمد مزیدی ؛ ریچارد مورهاوس میکات. پامالاس یک راهنمای فلسفی و کاربردی: درآمدی بر پژوهش کیفی 40

978-622-6580-45-8   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی درختان را زخمی نکنیم 41

978-622-97907-3-1   156 حالل عبدالحسین فخاری دین در سده نو 42

، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 400   978-600-02-2269-7 ؛ محمد صفار علیرضا محسنی تبریزی:؛ مقدمه جرج هربرت مید ذهن، خود و جامعه از منظر یک جامعه شناس رفتارگرا 43

978-622-97552-4-2   72 الگوی فردا گالره جباری:؛ ویراستار میترا امیری هفت مهارت طالیی برای مردان و زنان ایرانی: رابطه موفق 44

978-600-127-189-2   240 نشر نخستین ؛ مهدی قراچه داغی ؛ هوارد مارکمن ؛ جونی گانسو ؛ کلیف نوتاریس جان مردخای گاتمن راهنمای زوج ها در برقراری ارتباط 45

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات1136   978-600-452-315-8 محمدسعید ذکایی:؛ زیرنظر مهناز احدی:؛ ویراستار ؛ محمد غالمی ؛ راضیه شامخ نیا ؛ محمود ایرانی فرد ؛ ابراهیم اخالصی ؛ کریستوفر وای تیلی افشین خاکباز راهنمای فرهنگ مادی 46

978-622-7744-55-2   104 خط آخر مهری عرب چوبدار راهکارهای کاهش فاصله نسلی میان والدین و فرزندان 47

جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات264   978-600-460-353-9 سمیه فریدونی از توانمندسازی دختران تا سامان یابی: روایت فراز و فرودهای توده ای شدن آموزش عالی در ایران 48500000
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شابك تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان بهاءردیف

978-964-5873-59-0   424 انوشه ؛ محمدباقر امیرانی اروین استوب زمینه های نسل کشی و سایر خشونت های گروه: ریشه های شرارت 49

978-600-8922-21-6   416 سرایی بهمن فرقانی ریشه های عقب ماندگی از منظر لیبرالیسم 50

978-622-6580-47-2   1 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی زباله را کجا بریزم؟ 51

978-622-7489-62-0   338 شیرازه کتاب ما ؛ زهرا طاهری زهراپامال کریمی انقالب های داخلی در عصر مدرن: زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران 52

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی484   978-622-226-084-2 اسما کرجی:؛ ویراستار فرهاد بیانی آلتون ساختار واقعیت در علوم اجتماعی؛ بدیلی برای هستی شناسی اجتماعی 53

978-622-05-2447-2   122 سنجش و دانش لیال عظیمی سازگاری اجتماعی در ارتباط با مثبت اندیشی و خودکنترلی 54

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان108   978-622-08-1020-9 زری کهالنی !سرجای خودت باش 55

978-622-97765-3-7   192 کراسه الهام فالح:؛ ویراستار ؛ شیرین کریمی فاطمه مرنیسی فرهنگ های گوناگون حرمسراهای گوناگون:  سفر شهرزاد 56

978-622-07-0696-0   104 1398دکتری سال  (2105کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف  57

978-622-07-0695-3   104 1398دکتری سال  (2104کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف  58

978-622-07-0878-0   104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2503کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته شهرسازی  دپارتمان هنر مدرسان شریف 59

978-622-07-0751-6   104 1398دکتری سال  (2165کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت رسانه و اطالعات  دپارتمان مدیریت انتشارات مدرسان شریفمدرسان شریف  60

978-622-07-0752-3   104 1398دکتری سال  (2167کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت فناوری اطالعات  دپارتمان مدیریت انتشارات مدرسان شریفمدرسان شریف  61

978-622-261-168-2   92 مولفین طالیی آذین فرهاد بررسی علل خیانت  راه های پیشگیری و بهبود روابط: سونامی خیانت های اینترنتی 62

978-622-05-2534-9   74 سنجش و دانش فاطمه روستا سیری بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر ساختار جامعه و سازمان 63

978-622-05-2617-9   190 سنجش و دانش محمد جمشیدی شناخت بافت و ویژگیهای کالبدی روستاهای عشایرنشین شهرستان فیروزآباد 64

978-622-97462-5-7   214 پژواک نور منوچهر اشرف الکتابی شناخت جامعه 65

978-600-8273-52-3   170 نگارستان اندیشه ؛ افشار حاتمی ؛ فرزانه ساسان پور ؛ انتسو تیتسی پولسلی. ریکاردوم (خودسازمان یابی و پایداری شهری)شهر برآمده از منطق آشوب  66

978-622-98461-0-0   280 صدرالمتالهین پریوش وحیدی فر ( تهران10مطالعه موردی منطقه )شهر زیست پذیر  67

978-622-7239-43-0   304 مهکامه ؛ نیوشا همقدم ؛ علی سامانی مجد ؛ کرامت اله زیاری نیکالس لو حومه های پایدار/ خانه های پایدار : شهر سبز 68

، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 336   978-600-02-2290-1 ؛ محمد صفار علیرضا محسنی تبریزی:؛ مقدمه چارلزهورتون کولی طبیعت آدمی و نظم اجتماعی 69

978-622-7400-19-9   200 پژوهشگر برتر عباس صادقی:؛ ویراستار محسن سواری زنگنه طالق و عوامل موثر بر آن 70

978-622-6778-74-9   200 ساواالن ؛ مهدی سعیدی شکیب ؛ مختار عارفی محمد ترکمان مدیریت طالق و پس از طالق: طالق؛ آغازی دوباره 71

978-622-6580-41-0   1 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی عصبانی نشویم 7280000
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شابك تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان بهاءردیف

978-622-6700-15-3   150 پگاه روزگار نو زهرا نظری:؛ ویراستار ؛ مهدی معافی ایمنیوئل موریس والرستاین گزارشی در باب ساختاربندی مجدد علوم اجتماعی: علوم اجتماعی را بگشایید 73

978-600-6985-42-8   248 کتاب فکر نو ؛ فتانه ملک ؛ مریم استادی حمید شیروانی فرایند طراحی شهری 74

978-600-6645-62-9   164 نورا ؛ زینب زین الدینی فرزانه چاوش باشی فرهنگ توسعه اقتصاد 75

978-600-6645-72-8   198 نورا ؛ زینب زین الدینی ؛ وحید حاجی حتم لو فرزانه چاوش باشی فرهنگ و رشد اقتصادی 76

978-600-8982-43-2   112 یکشنبه ؛ آراز بارسقیان چول هان-بیونگ قدرت چیست؟ 77

978-622-97794-0-8   224 سنا پرویز سنجابی:؛ ویراستار ؛ کریم سنجابی اریک هوفر اندیشه هایی درباره ماهیت نهضت های جمعی : گرونده راستین 78

978-622-6580-39-7   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی گلدان گل یاسمن 79

978-622-6580-51-9   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی لباس های کثیف 80

978-622-6580-38-0   12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ویراستار سارا قهرمانی ما همه ماهی می گیریم 81

978-622-07-1264-0   104 (مرحله چهارم) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه برنامه ریزی شهری مدیریت شهری کارشناسی ارشد  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف  82

978-622-07-0975-6   104 (مرحله اول) 1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری کارشناسی ارشد  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف  83
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