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70 مات مونا اصفهانی:؛ ويراستار ؛ مهدیه شعبانی فقفوری رابرت گرین 1 قانون قدرت48

آموزشی و پژوهشی بوعلی156 آزادی رسانه ها در وضعیت اضطراری در نظام های منطقه ای حقوق بشررضا کرمی 2

288 ناقوس ؛ مینا طاهری ؛ محمدابراهیم تهرانی طریقت آندره دوکر:؛ ويراستار دنیس روبر:؛ ويراستار کای رننبرگ:ويراستار (هویت و فناوری های نوین،  تهدیدها و فرصت ها)آینده هویت در جامعه اطالعاتی  3

100 حیدری ؛ اسماعیل مهرآیین سولماز سعیدی ارتباط در حرفه پرستاری 4

ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد72 فاطمه سبزی:؛ گردآورنده مجید همتی متین:گردآورنده ارتباط موثر 5

152 عطران ؛ مصطفی حسین زاده شادان وهاب زاده منشی اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی 6

372 اندیشه رفیع محمدعلی چراغی:؛ ويراستار ؛ فاطمه بهرام نژاد ؛ خاطره سیالنی ؛ زهرا طیبی ؛ مریم اسماعیلی استراوس. ؛ آنسلم ال کوربین. جولیت ام شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری: اصول تحقیق کیفی 7

112 یاسما ریحانه اناری:؛ گرافیست فریبا ولی نژادنواشنق:؛ ويراستار آزاده جباری (کتاب کار عملی زوجین)بازسازی و ایجاد روابط غنی در همسران  8

268 سینانگار صدیقه سلیمانی:؛ ويراستار مهدی عامری بررسی جامعه شناختی نقش اماکن مذهبی بر اعتقادات مردم شهر تهران 9

شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران164 فاطمه رشوند:؛ ويراستار ؛ کسری کتاب اللهی ؛ سینا رزاقی اصل ایان مل برنامه ریزی زیرساخت سبز، بازتلفیق منظر در برنامه ریزی شهری 10

176 نمای علم ؛ مرتضی صالحی ؛ مجید ایزدخواه آرتورایسا برگر برندها و تحلیل فرهنگی 11

336 دوران غالمحسین دهقانی:؛ ويراستار ؛ آزاده غیبی زاد داگالس راشکوف چگونه رشد به دشمن رفاه تبدیل می شود: پرتاب سنگ به اتوبوس گوگل 12

90 بهداد محمد گرزن:؛ ويراستار امیرپارسا استاد:؛ گردآورنده پوریا افشار:؛ گردآورنده کیوان استاد:گردآورنده تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ 13

144 شرکت رسانه  ساز دانش افسانه پناهی تاثیر شبکه های اجتماعی بر صنعت مد در شهر تهران 14

180 تیمورپور (SMEشرکت های : مورد مطالعه)تاثیر عوامل محیطی و استراتژی جهت گیری تکنولوژی در عملکرد فناوری اطالعات علی کرم اللهی 15

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان252 سیده زهره شارع شهری:گردآورنده تزاحم عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی 16

دانشگاه علوم انتظامی امین 322 نسترن پارسی نژاد:؛ ويراستار محمدرفیع رفیعی نیا:؛ زيرنظر ؛ عابدین ملکی پویا ؛ مسعود جعفری نسب جعفر ملکی پویا (عوامل، پیامدها و راهکارهای پیشگیرانه)تیراندازی سهوی و ناموفق  17

144 گشتاسب مریم رفیعی:؛ ويراستار ؛ نعمت هللا تاجوک حسین اینانلو جغرافیای شهری ایران، نابرابری های فضایی در نظام شهری 18

200 آتیسا ؛ معصومه راشدی گلنن دویل ملتن جنگجوی عشق 19

280 روز هشتم ؛ اشرف سادات موسوی ؛ رویا فرامرزی ؛ الهه سعیدی ؛ محمدعلی منافی ؛ منوچهر صابر ؛ هادی عباسی ؛ مهدی فرجی برزگر ؛ آرش شایسته نیا ؛ بهنام احمدپورمبارکه ؛ علی عبدالصمدی ؛ امیررضا بشیرنژاد ؛ محمدمهدی منافی سیدوحید عقیلی:؛ زيرنظر فرانکلین فوئر جهان بی تفکر 20

دانشگاه علوم انتظامی امین 228 فخری رسولی:؛ ويراستار سروش امیری:؛ زيرنظر علی عباسی شوازی جهانی سازی فرهنگی 21

690 متخصصان ؛ مهرداد سخائی رابرت گرین چهل و هشت قانون قدرت 22

132 مانیان زهرا بصیری نکات کاربردی و موثر در حوزه های سالمتی، آرامش، خوشبختی و موفقیت: (فرزانگی)حال خوب و سالمندی  23

128 پادینا مژده عسکری:گردآورنده (روابط فرازناشویی و خیانت)حلقه ی باز  24

112 مانیان جواد شادی ترفندهای همسرداری: حنانه 25

200 پشتیبان مرتضی چشمه نور:؛ ويراستار معصومه اشتری:؛ ويراستار ؛ سیده سارا میرقاسمی ؛ جابر پوریانی حسن نمازی دینداری در فضای مجازی با تاسی از آموزه های اسالمی و مفاهیم سواد رسانه ای 26

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی410 ؛ جعفر توفیقی داریان ؛ فرهاد ابراهیم آبادی سیده مریم حسینی لرگانی با تمرکز بر دوره کارشناسی فناوری اطالعات: های آموزشی بروندادمحور در حوزه مهندسی راهنمای تدوین دوره 27

124 فرا هنر سیده زیبا تقوی:؛ ويراستار ؛ صدیقه محمدپور ؛ محمد ابراهیمی ؛ مارک گانگور کارولین اونز خلق یک ازدواج سخاوتمندانه: روش مهره 28

آموزشی و پژوهشی بوعلی158 فاطمه زهرا شکری افرا ساختن بعد از فروپاشی 29978-622-283-055-7 470000

978-622-98576-4-9 1200000

978-622-7267-59-4 480000

978-622-255-429-3 700000

978-622-294-076-8 540000

978-622-7527-34-6 560000

978-622-6841-13-9 1500000

978-622-7611-62-5 530000

978-600-94605-8-8 600000

978-600-363-521-0 400000

978-622-96172-0-5 450000

978-622-289-133-6 840000

978-622-08-0739-1 530000

978-600-363-493-0 530000

978-622-98166-6-0 540000

978-622-98117-3-3 600000

978-622-7666-06-9 850000

978-600-8203-71-1 1000000

978-622-7502-44-2 160000

978-622-98320-5-9 500000

978-964-7424-45-5 320000

978-622-98066-0-9 530000

978-622-273-029-1 1100000

978-600-6642-04-8 102000

978-622-7850-11-6 700000

978-600-473-214-7 1100000

978-600-489-506-4 450000

978-622-6594-73-8 150000

978-622-283-084-7 570000
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192 کراسه الهام فالح:؛ ويراستار ؛ شیرین کریمی فاطمه مرنیسی فرهنگ های گوناگون حرمسراهای گوناگون: سفر شهرزاد 30

آموزشی و پژوهشی بوعلی202 بهناز مقدس سواد رسانه ای 31

شرکت سنجش ساز و کار آرامیس138 آناهیتا صالح بلوردی:؛ ويراستار ؛ آرامه صالح بلوردی ؛ رالف الزار لیزا سوئرلینگ 32 جشن خواهری200: شادی یعنی

موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان112 عاطفه السادات عقیلی:؛ ويراستار زهره عرب زاده شروعی نو 33

148 طحان گستر ؛ سهراب موذن ابوالفضل مشکینی از چشم انداز تا واقعیت: شهرهای خودبازآفرین 34

368 پشتیبان مرتضی چشمه نور:؛ ويراستار رضا فضلی:؛ ويراستار ؛ ابوالفضل لطفی نوکنده ؛ پدرام ایمانی رودبارکی ؛ زیبا رفتنی امیری ؛ شکوه رفتنی امیری ؛ سمیرا لطفی نوکنده ؛ شیرین تبریزی ؛ هادی باغبانی ؛ مقداد پوریانی ؛ فو جی یونگ کریستوفر کروان  شهرهای هوشمند و هوش مصنوعی 35

80 آزمون یار پویا هانیه حسن زاده:گردآورنده صد نکته تربیتی درباره نوجوانان 36

170 صابرین،  کتابهای دانه فاطمه بهرامی مقدم:؛ ويراستار ؛ سیدحسین فدایی حسین برند بیدگرابر ( سال15 تا 9رده سنی )آموزش، رشد، همراه شدن : صد و یک بازی جدید مهارت های زندگی برای بچه ها 37

178 منشور صلح یورگن یوهانس:؛ ويراستار چارلز وبل:؛ ويراستار ؛ الهام دانشجو مژگان دستوری مطالعات صلح و صلح پژوهی: صلح 38

76 طحان گستر ؛ لیال نیک منش ؛ وحید تاجیک سینا صبری طرح های تفصیلی و آماده سازی: فرآیند جمعیت پذیری در طرح های توسعه شهری 39

194 پرناک حمید امامی:؛ محقق هرمیداس باوند ( میالدی2017 - 2014)فناوری نوین ارتباطی و توسعه قدرت داعش  40

شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان32 ترور دانتن:؛ تصويرگر ناهید تمیم داری:؛ ويراستار ؛ هایده کروبی سو گریوز فیل وسایلش را به دیگران هم می دهد 41

188 بذر خرد نغمه نقشین پور:؛ ويراستار ؛ مریم اصغرپور اونی هونگ قدرت نونچی 42

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات158 محمدرضا زاهدی قاضی:؛ ويراستار مهدی موالیی آرائی:؛ زيرنظر داریوش مطلبی:؛ زيرنظر محمدرضا بهمنی:زيرنظر (گفت وگوهای وفاق)گفت وگوهای اهالی فرهنگ و هنر با کارگزاران دستگاه های مدیریتی کشور  43

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات376 محمدرضا زاهدی قاضی:؛ ويراستار مهدی موالیی آرائی:؛ زيرنظر داریوش مطلبی:؛ زيرنظر محمدرضا بهمنی:؛ زيرنظر کتایون قهرمانی:تهیه و تنظیم گفت وگوهای فرهنگی در شبکه تصمیم گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 44

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات92 محمدرضا زاهدی قاضی:؛ ويراستار مهدی موالیی آرائی:؛ زيرنظر داریوش مطلبی:؛ زيرنظر محمدرضا بهمنی:؛ زيرنظر هادی جهانگشای اباجلو:تهیه و تنظیم گفتگوهای اهالی فرهنگ و هنر با حوزویان 45

148 دافوس حمید همت:؛ ويراستار مهدی نجاتی پور مبانی، اهداف و عملکردهای داعش از منظر سازه انگاری 46

256 نسل روشن علیرضا زمانی:؛ گرافیست ؛ محمد شاداب مهر ؛ مرتضی واعظی دهنوی ؛ سعید محمدی کاوند برنیز. ادواردال مدیریت افکار عمومی 47

108 شاپرک سرخ ؛ حسن ویسی پروزی یادگار محمدی ارمندی مدیریت سرمایه اجتماعی کارکنان در دوران کرونا 48

104 پندارقلم ؛ مجتبی رضاپورسردره کاظم رحیمی مشارکت سیاسی رفتار انتخاباتی مردم با نگاه کاربردی 49

94 پژوهش های راهبردی افرا بابک فربودنیا Verbal communication skills= مهارت ارتباط کالمی  50

204 فروردین ؛ جواد توکلی ؛ فاطمه بیگدلو مریم شهرآبادی مکانیسم های تغییر در طرحواره درمانی زنان سرپرست خانوار 51

12 آبستا مرتضی نیک آئین کوپائی:؛ ويراستار سارا قهرمانی میوه بخور دخترجون 52

540 دانشگاه تربیت مدرس مژگان اصغری طرقی:؛ ويراستار مجتبی رفیعیان ناحیه نوآوری شهری از نظریه تا عمل 53

320 دانشگاه تربیت مدرس علی ساعی:محقق تحلیل طبقاتی چرخش نخبگان در ایران: نخبگان سیاسی پساانقالب 54

324 جامعه پژوهان برنا فهیمه نظری:؛ ويراستار مهرداد نوابخش نظریات توسعه و کارآفرینی اجتماعی 55

318 اساتید دانشگاه ؛ عرفان ایمانی داگالس کلنر نظریه انتقادی، مارکسیسم و مدرنیته 56

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی288 ؛ هادی علیزاده ؛ سعید ملکی محمدعلی فیروزی نظریه های توسعه شهری و منطقه ای 57

24 گلشادی آرزو گلشادی:گردآورنده نقش مادر در تربیت فرزند 58

978-600-460-336-2 550000

978-600-8498-20-9 100000

978-622-96965-3-8 670000

978-622-7661-78-1 1280000

978-622-7034-28-8 1100000

978-622-7034-26-4 600000

978-622-98107-2-9 800000

978-622-6580-49-6 80000

978-622-7410-38-9 220000

978-622-95125-9-3 250000

978-622-247-731-8 750000

978-600-463-461-8 490000

                    

978-622-7504-34-7 3500000

                    

                    

978-600-477-532-8 150000

978-622-7283-40-2 695000

978-622-7834-03-1 360000

978-622-97398-1-5 490000

978-622-6665-42-1 480000

978-622-6801-23-2 550000

978-622-255-428-6 1200000

978-622-6833-91-2 260000

978-600-453-778-0 1000000

978-622-7834-01-7 550000

978-622-283-052-6 600000

978-622-95685-4-5 750000

978-622-97765-3-7 810000
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220 تربیت مدیر زهرا توحیدی:؛ ويراستار ؛ سیدمحمدجواد مومنی محمدتقی آذرشب نقش و جایگاه علم و فناوری در ایران آینده 59

132 شاپرک سرخ عباس چمنی نگره ای بر ارتباط متقابل اقتصاد و فرهنگ: نگاهی به فرهنگ، بازار و جامعه ایرانی 60

104 مدرسان شریف  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریف: گردآورنده (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2105کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  61

104 مدرسان شریف  دپارتمان جغرافیا مدرسان شریف: گردآورنده (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2104کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  62

104 مدرسان شریف  دپارتمان هنر مدرسان شریف: گردآورنده (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2503کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته شهرسازی  63

104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت انتشارات مدرسان شریف: گردآورنده (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2165کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه مدیریت رسانه و اطالعات  64

104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت انتشارات مدرسان شریف: گردآورنده (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2167کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه مدیریت فناوری و اطالعات  65

شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان32 آنیک ماسون:؛ تصويرگر ؛ هایده کروبی ایزابل کالیه-ماری !نه، نه، نه 66

148 شاپرک سرخ حمید نادری هوش فرهنگی و مهارت های اجتماعی 67

178 شاپرک سرخ اکرم علیجانی واژه گزینی طبقه اجتماعی جنسیت 68

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات432 محبوبه قاسمی ایمچه:؛ ويراستار ؛ عباس حاجی فتحعلی ؛ زهرا آقازاده ؛ الیزابت کتلین برایدی ؛ گری پی فرارو کمال سخدری رویکرد بین فرهنگی: کسب و کار جهانی 69

شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان28 ناهید تمیم داری:؛ ويراستار ؛ نیلوفر کشتیاری ؛ کاروال هولند ویکه-ادیت شرایبر کسی این کالغ آبی را نمی خواهد؟ 70

118 نمای علم ؛ سعدی ساعدی دویسه ؛ ناوینباالجی گوتامن فادی ترجمان کنترلرهای پیشرفته برای شهرهای هوشمند 71

200 اختران محمد مالجو 72 خورشیدی1329 تا 1327فاعلیت منفعالنه مستمندان آذربایجان از : کوچ در پی کار و نان

978-622-98330-3-2 450000

978-964-207-286-6 580000

978-964-03-0103-6 1100000

978-600-477-498-7 350000

978-600-463-509-7 490000

978-600-463-315-4 320000

978-622-07-1322-7 100000

978-600-477-558-8 350000

978-622-07-1419-4 100000

978-622-07-1321-0 100000

978-622-07-1283-1 100000

978-622-07-1282-4 100000

978-622-98191-4-2 500000

978-600-463-472-4 350000

 


