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(تومان)قیمتپدیدآورندهنامکتابکدگروه

ی
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ین

ها
نر
ه
ت،

بیا
اد

 054444 خواه جلیل دوست/ مرشدعباس زریری اصفهانی (دی همراه با قاب و سی)جلدی  5... شاهنامه نقاالن 3551 

 0544 رضا شکراللهی مزخرفات فارسی 3015

 30444 علیرضا جعفری ـ مهدی شفیعیان (معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو) شعر تر و سیم زر 3141

 35444 محمداسماعیل فلزی/ کرک داگالس من اسپارتاکوس هستم 3311

 31444 محمدی بهروز حاجی/ بلوم هارولد ها در انتظار گودو تفسیرها و تأویل 3010

ن
ستا

دا
و
ن
ما
ر

(
مه
رج

ـت
ف
ألی
ت

)
 

 31444 بلقیس سلیمانی آن مادران، این دختران 3500

 31444 جواد مجابی گفتن در عین نگفتن 3513

 13444 فرد یاسمن خلیلی انگار خودم نیستم 3011

 03444 محمدحسن شهسواری مرداد دیوانه 3101

 31444 سامان نورایی اند ها وارونه کاج 3000

 0444 الله زارع جمجمة جوان 3111

 31444 ضحی کاظمی پوش خاک آدم 3133

 1444 مهدی عزتی کاتارسیس در هنرهای زیبا 3110

 33444 ونداد جلیلی ها و احمق تنهایی در انجمن نوابغ 3101

 35444 احمد درخشان مانی مه 3000

 35444 شهریار عباسی بازیگوش 3010

 0444 عباس سلیمی آنگیل هایت را در این خانه تعریف نکن محمود خواب 3400

 30444 زهرا شاهی درازکش در ساعت خواب 3033

 31444 رضاییفرشاد / کیم هیون هی روح گریان من 3113

 05444 مسعود یوسف حصیرچین/ جنگ جین سونگ رهبر عزیز 3111

 15444 سهیل سُمًی/ مارگارت اتوود (اوریکس و کریک)آخرین انسان  3533

 00444 نسترن ظهیری/ مارگارت اتوود بر امواج 3513

 10444 دادی ابوالفضل اهلل/ رومن پوئرتوالس رود ناپلئون به جنگ داعش می 3515

 30444 دادی  اهلل ابوالفضل / رومن پوئرتوالس انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود سفر شگفت 0000

 35444 محمدرضا شکاری/ ران راش آتش سوزان 3001

 15444 نژاد حسین سلیمانی/ ژول ورن پنج هفته در بالن 3114

 00444 تیبمحمد نجا/ ژول ورن ماه دورِ 3011

 10444 فرزانه مهری/ ژول ورن سفر به مرکز زمین 3015

 10444 فرزانه مهری/ ژول ورن دور دنیا در هشتاد روز 3153

 35444 داود وفایی/ عزیز نسین شود؟ کدام حزب برنده می 3511

 30444 افشین رضاپور/ فیلیپ راث رئیس جمهور ما 3331
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 1444 آبادی بهاره فریس/ اورهان پاموک پدرم... 3 پانوراما 3500

 1444 مریم خراسانی/ مارسل امه رستوران نقاشی... 0پانوراما  3511

 1444 آبادی بنفشه فریس/ اونوره دو بالزاک فلسفه زندگی زناشویی... 1پانوراما  3553

 1444 محمد نجاتی/ اونوره دو بالزاک مسافرخانه سرخ... 0پانوراما  3500

 1444 محمدرضا شکاری/ هنری میلر خواندن در توالت... 5پانوراما  3510

 1444 نژاد حسین سلیمانی/ ژول ورن آزمایش دکتر اُکس...  1پانوراما  3550

 1444 رامتین ابراهیمی/ ارنست همینگوی سرزمین غریب... 1پانوراما  3501

 0544 سهیال ایمانی/ نورا افرون آید هیچ چیز یادم نمی 0111

 33444 بهاره مرادی/ اوژن یونسکو نشین گوشه 3041

 30444 مژگان حسینی روزبهانی/ اریک شوویار سحابی خرچنگ 3005

خ
ری
 تا

 01444 محمدعلی احمدی (دورة قاجار و پهلوی اول)گفتمان چپ در ایران  3541

 11444 ارسالن پوریا کارنامه مصدق و حزب توده  3540

 55444 مظهر ادوای/ ای خان کندوله الماس (متن علمی ـ انتقادی هورامی)جنگنامة نادر  3013

 30444 بهزاد کریمی (پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان) باوری در عصر صفویه نگری و کیهان زمان 3541

 01444 سیما موالیی/ مارتین یوانز (مردم و سیاست)افغانستان  3040

ه
سف
فل

ن
وا
ر
ـ
ی
اع
تم
اج
م
لو
ع
ـ


ی
اس
شن

 

 15444 نژاد سیدمحمد حسینی (های کوتاه آموزش کاربردی منطق کالسیک بر پایة داستان)شاقول اندیشه  3343

 31444 اصل محمدمهدی اردبیلی ـ مهدی محمدی/ رابرت استیرن (ژهبهگل، کانت و ساختار ا)وحدت اشیا  3100

 33444 طالب جابری/ راینر روفینگ (نوآموزانفلسفه برای )مارتین هایدگر  3310

 00444 محمدحسین مالیری فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک 3051

 10444 احمد محمدپور (های روش مباحثی در سیاست) روش تحقیق معاصر در علوم انسانی 3010

 00444 آمدیزاده ـ مرتضی خوشعباس لطفی/ جفری نیلون ـ سوزان سرلزژیرو (هنری، علوم اجتماعی و نسانمفاهیم اساسی در علوم ا) ابزار نظریهجعبه 3141

 30444 محمد یوسفی/ استیون مامفورد متافیزیک 3501

 30444 حامد زارع (غالمحسین ابراهیمی دینانیبا گفتگوی حامد زارع ) آفاق معرفت در سپهر معنویت 3141

 15444 خداپناهبهنام / پیتر سینگر آزادی حیوانات 3011

 31444 محمد اصغری مکتب کیوتو 3503

 35444 مهدی تدینی/ ارنست نولته های خشونت قرن بیستم ایدئولوژی 3041

 31444 طالب جابری/ مارتین هایدگر اصل بنیاد 3300

 35444 صبائی محمد/ گین برنارد مک ...(مقاالتی در باب مراقبه، شهود، عمل و نظر و)درباره عرفان مسیحی  3005

 1444 محمد صبائی/ کارل بارت (بشر و بشریت در باب پنجم رساله به رومیان)مسیح و آدم  3001

 0544 طالب جابری (که هیچ چیزی وجود نداشته باشد؟چرا چیزی وجود دارد به جای این) هستی و زبان در اندیشه هایدگر 3510

 05444 شهریار خواجیان/ کری رابین (برک تا سارا پالینکاری از ادموند  محافظه)ذهن ارتجاعی  3051

 03444 محمد یوسفی/ جان سرل فلسفه در قرن جدید 3010

 15444 فؤاد حبیبی/ مارتین براو تجربة پلبینی 3005
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 1444 نسترن ظهیری/ جوزف اپستاین (از مجموعه هفت گناه کبیره)حسد  3543

 0444 مهین خالصی/ مایکل اریک دایسون (مجموعه هفت گناه کبیرهاز )غرور  3540

 1444 نسترن ظهیری/ تیکل. فیلیس ای (از مجموعه هفت گناه کبیره)طمع  3541

 1444 نسترن ظهیری/ وندی واسراشتاین (از مجموعه هفت گناه کبیره)پروری  تن 3540

 1444 نسترن ظهیری/ پروز فرانسین (از مجموعه هفت گناه کبیره)شکمبارگی  3545

 0444 مهین خالصی/ تورمن. اف. رابرت ای (از مجموعه هفت گناه کبیره)غضب  3541

 03444 فؤاد حبیبی ـ امین کرمی/ میگل ابنسور (مارکس و لحظة ماکیاولین)  دموکراسی علیه دولت 3000

 31444 رعنا سلیمی/ تیم مادلین (فضا و زمان)فلسفه فیزیک  0000

 05444 ابراهیم شایان/ آردن  جان بی (به زندگی بهتر بیندیشید)کشی کنید  مغزتان را دوباره سیم 3050

 30444 اسماعیل نوری/ استیو چندلر (خواستید باشید چگونه به کسی تبدیل شوید که همیشه می)خودتان را دوباره بسازید  3510

رد
فو
ستن

ةا
سف
فل
مة
شنا

دان
 

 1444 بیک ایمان شفیع/ کالدر تاد ـ مفهوم شر344 3501

 0444 سیدمسعود حسینی/ رودلف مکریل ـ اینگو فارین دیلتای و یورک ـ00 3550

 0444 مهدی اخوان/ ریچارد جویس گرایی اخالق ـ ضدواقع01 3511

 1444 مهدی محمدی/ مایکل گلزنزبرگ صدقـ 01 3501

 0444 ابوالفضل توکلی شاندیز/ دوریس ـ استیون استیج جان شناسی اخالق رویکردهای تجربی به روان ـ01 3551

 5444 یدمریم خدادا/ ایبراهام سشورات عاملیت مشترک ـ05 3530

 1444 عفت جهانی/ مارگارت گریور ـ راچانا کامتکار اورلیوس و اپیکتتوسـ 00 3530

 0444 داود میرزایی/ مایکل رولف ایمانوئل کانتـ 01 3531

 31444 داود میرزایی/ پل گایر ایدئالیسم ـ00 3000

 0444 یاسر میردامادی/ چارلز تالیافرو فلسفه دین ـ03 3001

 1444 امیرحسین خداپرست/ تامس کلی شواهد ـ04 3001

 1444 یاسر پوراسماعیل/ پیتر هیلتون کواین ـ  10 3000

 1444 اصل مهدی محمدی/ جان هر دین و اخالق ـ  11 3005

 1444 مریم خدادادی/ استیون لوپر مرگـ  11 0111

 1444 مریم هاشمیان/ جک کریتندن ـ پیتر لوین آموزش مدنی ـ 11 0333

 1444 مهدی غفوریان/ رونالد دِ سوسا عاطفه ـ 15 3111

 1444 گلنار نریمانی/ تامس وارتنبرگ ـ کاترین تامسون جونز فلسفة فیلم و هنر دیجیتال ـ 10 3111

 1444 سیدحسین حسینی/ برایان ترینور ـ گابریل مارسل 11 3140

 1444 بیک ایمان شفیع/ ریچارد کروت افالطونـ  10 3141

 1444 امیرحسین خداپرست/ استیون اِونز های اخالقی در اثبات وجود خدا استدالل ـ 13 3311

 1444 داود میرزایی/ گرت ویلیامز ـ عقل به روایت کانت 14 3310

 1444 پورفرد وحید غالمی/ جیمز بومن ـ ویلیام رِگ یورگن هابرماس ـ10 3310

 1444 کاوه بهبهانی/ یوریکو سایتو شناسی امر روزمره زیبایی ـ11 3311
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    زبانوادبیات

(تومان)قیمتپدیدآورندهچاپنوبتنامکتابکد

 054444 خواه جلیل دوست/ مرشدعباس زریری اصفهانی اول (دی سیا قاب و بهمراه )جلدی  5 …شاهنامه نقاالن 3551

 0544 رضا شکراللهی سوم مزخرفات فارسی 3015

 30444 علیرضا جعفری ـ مهدی شفیعیان  اول (معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو) شعر تر و سیم زر 3141

 00444 خلدانیآصف  اول تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامة فردوسی 5111

 35444 سهراب طاوسی/ دیک دیویس اول (بررسی شاهنامه فردوسی (حماسه و نافرمانی 0414

 31444 نژاد سیروس علی سوم (زاده نامه همایون صنعتی زندگی) زار ین تا اللهلاز فرانک 0000

 00444 عبدالحسین آذرنگ دوم تاریخ ترجمه در ایران 3111

 30444 سیوسهراب طا دوم آیین صورتگری 5014

 15444 علی معصومی/ هیل برایان مک دوم داستان پسامدرنیستی 3331

 1444 وحید رنجبر اول ساخت زبان فارسی امروز 0411

 30444 مهران صفوی ـ میالد میناکار/  رابرت برد اول نگاهی به زندگی و آثار فیودور داستایفسکی 3135

 31444  دستی اکبر پیش علی/ جیمز لولین اول نگاهی به زندگی و آثار چخوف 3013

 0444 مرادحسین عباسپور اول هنر و فالکت 3440

 33444 افشین رضاپور ـ آرتمیس رضاپور/ اچ میلز. دانلد اول قهرمان و دریا 3000

 1444  محمدی بهروز  حاجی اول های اصلی در آثار کافکا شخصیت 3011

 05444 عبدالحسین آذرنگ ـ علی دهباشی دوم تاریخ شفاهی نشر ایران 1014

 30444 سیدفرید قاسمی ـ علی دهباشی دوم تاریخ شفاهی مطبوعات ایران 1114

 5444 محسن ابوالقاسمی پنجم (اتیمولوژی)شناسی  ریشه 3004

 03444 سیدمحمد ترابی اول (از روزگار پیش از اسالم تا پایان قرن هشتم)نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران  5154

 00444 اهلل صفا دکتر ذبیح ام سی (خالصه جلد اول و دوم تاریخ ادبیات در ایران)تاریخ ادبیات ایران  3440

 35444 بیدی حسن رضایی باغ سوم راهنمای زبان پارتی 0514

 30444 عبدالحسین آذرنگ دوم های اصلی در نشر کتاب گام 3305

 00444 پور شهریار مندنی پنجم (های داستان نو شگردها و فرمها،  سازه)کتاب ارواح شهرزاد  0004

 03444 الدین محمد حافظ شیرازی خواجه شمس پنجم (زرکوب)دیوان حافظ  3431

 31444 الدین محمد حافظ شیرازی خواجه شمس ششم (شومیز)دیوان حافظ  3430

 15444 نظامی گنجوی سوم (زرکوب)جلدی  5 ...خمسه نظامی 0433

 334444 ابوالقاسم فردوسی چهارم (زرکوب)جلدی  1 ...شاهنامه 3544

 354444 ابوالقاسم فردوسی پنجم (ـ قابدار ـ رحلی  گالسه )شاهنامه  0044

 15444 الدین محمد بلخی موالنا جالل دهم (زرکوب ) جلدی  1... مثنوی معنوی 3001

 55444 الدین محمد بلخی جاللموالنا  دهم (شومیز)جلدی  1... مثنوی معنوی 1054

 15444 الدین محمد بلخی موالنا جالل دهم (زرکوب)جلدی  3  ...مثنوی معنوی 0454

 5444 عبید زاکانی چهارم موش و گربه 3401

 31444 هوشنگ گلشیری/  سعدی شیرازی هفتم (گلشیری)گلستان سعدی  3105

 1544 محمدعلی فروغی /سعدی شیرازی وهفتم بیست (فروغی)گلستان سعدی  5511

 30444 محمدعلی فروغی/ سعدی شیرازی هجدهم بوستان سعدی 5511

 35444 محمدعلی فروغی/ سعدی شیرازی دوازدهم غزلیات سعدی 5100

 33444 محمدعلی فروغی/ سعدی شیرازی چهارم قصاید سعدی 1103

 10444 بیدی رضایی باغحسن / رودیگر اشمیت چهارم (جلد اول)های ایرانی  راهنمای زبان 1144

 00444 بیدی حسن رضایی باغ/ رودیگر اشمیت سوم (جلد دوم)های ایرانی  راهنمای زبان 1044

 01444 ...احمد شاملو، فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث هفتم (تورج رهنما: انتخاب و مقدمه)شعر رهایی است  3400

 30444 ...آتشی، احمدرضا احمدی  بیژن جاللی، منوچهر  دوم (تورج رهنما: مقدمهانتخاب و )از شعر خاکستری تا شعر سپید  0404

 35444 عبدالمجید زنگویی نهم های فایز ترانه 0444

 31444 ارسالن فصیحی نهم خودآموز ترکی استانبولی 1004

0 



 

  هنرهاینمایشی

 35444 محمداسماعیل فلزی/ کرک داگالس اول من اسپارتاکوس هستم 3311

 31444 محمدی بهروز حاجی/ بلوم هارولد اول ها در انتظار گودو تفسیرها و تأویل 3010

 05444 محمدعلی جعفری/ گوان تاد مک دوم (های فروید، الکان و هگل تحلیلی بر پایة اندیشه)سینمای دیوید لینچ  1100

 01444 اسمخانی محمدرضا/ آبرامز. یجرالد جِ دوم جهان فلسفی استنلی کوبریک 1433

 01444 طاهر حسین کربالیی/ سیدنی گاتلیب اول اک به روایت هیچکاککهیچ 0011

 01444 پور محمدصادق صادقی اول (آگاهانه سفری با هایدگر، در راه سینمای ترس)هیوالی هستی  1000

 0444 پور محمدصادق صادقی دوم (ها چهار مقاله و شرح آن)بوطیقای ژیژک  5014

 31444 محمدجواد مظفریان/ میشل شیون اول تصویرـ صدا  3105

 30444 آرش محمداولی/ جان جانویتو اول گفتگو با آندری تارکوفسکی 3453

 35444 فرخنده آقائی اول (هایی از سینمای ایران در گفتگو با محمد متوسالنی ها و ناگفته گفته)سه نفر بودیم  3000

 00444 مرتضی احمدی دوم                                              (ویراست جدید)های ترون  فرهنگ بروبچه 1404

 31444 مرتضی احمدی اول خوانی پرده پرده و پیش پیش 3010

 30444 مرتضی احمدی دهم (های تخت حوضی ـ ویراست جدید ترانه)های همیشه نو  کهنه 3554

 30444 مرتضی احمدی ششم (احمدیخاطرات مرتضی )من و زندگی  3411

 0444 مرتضی احمدی پنجم    پرسه در احواالت ترون و ترونیا                                    1104

 1544 مازیار اسالمی/ کوین جکسن اول شریدر به روایت شریدر 1014

 00444 مازیار اسالمی/  اسالوی ژیژک پنجم الکان ـ هیچکاک 0104

 0544 حسن لطفی پنجم نویسی هایی دربارة فیلمنامه درس 5134

 5144 دستی اکبر پیش علی/ دونالد رونان مک اول (درآمدی به اندیشه و آثار ساموئل بکت)روایت ذلت  1004

 31444 محمدی بهروز  حاجی اول   (مجموعه مقاالت انتقادی در باب زندگی و آثار ساموئل بکت) هاپارتیزان و کبوتر 3011

 1444 مهر ناصر حسینی/ گئورگ بوشنر ششم ویتسک 0114

 30444 محمدی بهروز حاجی/ مایکل وارتون دهم (ساموئل بکت)آخر بازی، در انتظار گودو  1114

 30444 عباس معروفی پنجم های ما و دو نمایشنامه دیگر آونگ خاطره 0144

  ادبیاتعامه

 05444 ذوالفقاری ـ عباس سعیدیدکتر حسن  اول چهار درویش 1411

 0544 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس اول صاحبقران امیرحمزة  1400

 0444 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس اول حاتم طائی 1400

 0444 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس اول نامه رستم 0400

 0444 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس اول ملک بهمن 1411

 30444 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس دوم شیرویه نامدار 3450

 30444 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس دوم ملک جمشید 3450

 0444 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس سوم حسین کرد شبستری 3451

 1044 تصحیح در گروه انتشاراتی ققنوس سوم مختارنامه 3451

 0144 منصور یاقوتی اول برزونامه 1154

 33444 یوسف علیخانی چهارم عزیز و نگار 1104

  (هایکوتاهداستان)داستانایرانی

 33444 ونداد جلیلی اول ها تنهایی در انجمن نوابغ و احمق 3101

 1444 محمدرضا گودرزی اول بگذار برسانمت 0303

 1444 منیرالدین بیروتی دوم زنند دارند در می 0111

 1444 منیرالدین بیروتی سوم تک خشت و چند داستان دیگر 0114

 1544 رؤیا هدایتی ومس ترین دختر رو زمینم من خنگ 3531

 1444 پریناز موسوی اول الفبایم را جدی بگیر 0455
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 01444 عباس معروفی تمشه تر دریاروندگان جزیره آبی 0144

 1444 سلیمانیبلقیس  پنجم پسری که مرا دوست داشت 1104

 1444 مصطفی مستور سیزدهم من دانای کل هستم 0414

 0444 لو مرتضا کربالیی سوم بلند سبز زنی با چکمه ساق 3314

 0544 لو مرتضا کربالیی چهارم من مجردم، خانوم و چند داستان دیگر 0154

 1444 محمدجواد جزینی دوم کند کسی برای قاطر مرده گریه نمی 1134

 1444 فرشته احمدی دوم سارای همه 5514

 1544 مهناز کریمی اول یه کار تر و تمیز 3003

 1444 سهیال بسکی اول های فوری عکس 3100

 0444 علیان محمداسماعیل حاجی دوم رو بغل کنم؟ر تونم شم اگه زنش بشم، می 3051

 1444 امین فقیری اول ریمن و محمد فِ 3050

 5444 مریم فرهادی اول رقصند ها می کالغوقتی  3051

 1544 زاده ناتاشا محرم اول میرند برای پیرهنت می 3051

 1444 حمید اباذری اول های لهیده عاشقی با حال و هوای پشه 3051

 0444 زاده کرمانی مرتضی نظری اول مالقات با سوسک 3100

 1444 ستودهفاطمه  اول خواستم نویسنده شوم آشپز شدم می 3111

 0444 غالمرضا رضایی اول    مارها                         ةعاشقان 1104

 1444 اهلل کاملی روح اول ای از جهنم  الفبای قطعه 3401

 1444 دینا کاویانی دوم خرید؟  شما از کجا بادمجان می 5304

 1544 عالیه عطایی اول شود قابیل، هابیل را کشته باشد؟ مگر می 5114

 0444 ناتاشا امیری سوم عشق روی چاکرای دوم 1434

 1444 رضا قیصریه سوم هفت داستان 0404

 1444 حامد حبیبی چهارم شوند ها تمام می جا که پنچرگیری آن 0114

 1544 فائزه طباطبایی دوم  حالم خوب نیست 3451

 31444 جواد مجابی دوم روایت عور 1144

  (رمان)داستانایرانی

 31444 بلقیس سلیمانی اول آن مادران، این دختران 3500

 13444 فرد یاسمن خلیلی دوم انگار خودم نیستم 3011

 03444 محمدحسن شهسواری دوم مرداد دیوانه 3101

 31444 سامان نورایی اول اند ها وارونه کاج 3000

 0444 الله زارع اول جمجمه جوان 3111

 31444 ضحی کاظمی اول پوش خاک آدم 3133

 1444 مهدی عزتی اول کاتارسیس در هنرهای زیبا 3110

 35444 احمد درخشان اول مانی مه 3000

 35444 شهریار عباسی اول بازیگوش 3010

 0444 عباس سلیمی آنگیل اول هایت را در این خانه تعریف نکن محمود خواب 3400

 30444 زهرا شاهی اول درازکش در ساعت خواب 3033

 31444 جواد مجابی اول گفتن در عین نگفتن 3513

 30444 جواد مجابی دوم در این هوا 1044

 00444 جواد مجابی سوم باغ گمشده 0414

 31444 بلقیس سلیمانی یازدهم بازی آخر بانو 3410

 30444 بلقیس سلیمانی هشتم بازی خاله 0154

 33444 سلیمانیبلقیس  دوم شب طاهره 3130

 35444 بابک تبرّایی اول کالت 0000
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 30444 سلمان امین اول پدرکشتگی 1333

 30444 سلمان امین سوم         مرغی؛ روزگار هرمی  قلعه 1314

 5444 بنفشه رحمانی اول های من سردتری تو از دست 0011

 1544 میثم خیرخواه اول زندگی نامعتبرسندرومِ  1100

 33444 نژادحسن طال اول ...دانم چند شهریور هزارو سیصد و نمی 5505

 1444 میترا عرفانی خانقاهی اول نگاری یک داستان عاشقانه فیلم 1100

 33444 پارسا حسینی اول های خاموش ققنوس پرده 1111

 1544 نیا صالحه مرتضی اول مغز حرام 0000

 1444 نژاد هادی معیری دوم هیتلر را من کشتم 3030

 31444 پور سودابه فرضی اول آینة تال 1111

 0544 علیان محمداسماعیل حاجی اول استالینی اپرای مردان سبیل 0400

 35444 علیان محمداسماعیل حاجی اول نیستدرجهان 5000

 33444 دوست هادی معصوم اول خوردگی چین 5111

 1544 نژاد علیرضا رحیمی اول عکس خصوصی 5000

 33444 رؤیا هدایتی اول های پارک الله، سکوی دوم رو پیاده 1111

 33444 فوژان برقیان اول این تنهایی لعنتی 1000

 1444 گیتی صفرزاده اول یک روز بلند طوالنی 1111

 1444 علیرضا لبش اول بوطیقای شیطان 0333

 31444 ناتاشا امیری اول اند در راه ها مرده 5411

 0444 حسین یعقوبی اول اتفاق ممنوع نیست 1411

 30444 لو کربالیی امرتض اول ها سوگواری برای شوالیه 1100

 31444 لو مرتضا کربالیی اول چهره برافروخته 3131

 1444 علی حالجی اول ها رقص کاج 3101

 0444 خداوردیامیر  اول آورم آمین می 3030

 1444 نسترن مکارمی اول بست اردیبهشت بن 3411

 0444 فرید حسینیان تهرانی اول !جا خیلی عجیبه من آلیس نیستم ولی این 5433

 31444 مژده ساجدین اول شهرزاد چاه 0433

 33444 مالمیرآبادی. م اول آداسی های کوش شب 1111

 1444 سمیرا رشیدپور اول سگ خارجی 1400

 33444 تبسم غبیشی اول سالم 1115

 30444 پروین مختاری اول نباید گفته شود 1411

 05444 محدرضا صفدری سوم من ببر نیستم 1114

 1544 محمدرضا صفدری دوم سنگ و سایه  3330

 1444 محمد حسینی هفتم بار تر از گناه یا بر مدار هالل آن حکایت سنگین آبی 0144

 30444 عباس معروفی منه و بیست مردگانسمفونی  1304

 31444 عباس معروفی مهفت و بیست (جیبی)سمفونی مردگان  0033

 03444 عباس معروفی هجدهم سال بلوا 0144

 30444 عباس معروفی هفدهم (جیبی)سال بلوا  1111

 33444 خرم یزدانیمهدی  دوم ...فردا این خورشید لعنتی : به گزارش ادارة هواشناسی 3450

0544رضا قیصریهیازدهم کافه نادری 1544

 35444 محمدرضا کاتب اول ها بالزن 0000

 31444 محمدرضا کاتب سوم پرست نازنین آفتاب 1154

 30444 محمدرضا کاتب منه هیس 3413

 0444 شاهرخ گیوا چهارم مونالیزای منتشر 0514

 0444 شاهرخ گیوا سوم ها فیل 3051
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 1544 نوازان محمدعلی مهمان اولرسواخانه            3001

 1444 مرتضی احمدی دوممردی که هیچ بود          3010

 30444 زاده ماهجواد  دوم خنده را از من بگیر 0134

 30444 زاده فرهاد حسن چهارم حیاط خلوت 0104

 35444 فرهاد کشوری چهارم آخرین سفر زرتشت 3410

1444شهال شهابیاناولبوی برف 3010

 03444 الهام فالح اول دختران دریا ةهم 1115

 35444 الهام فالح دوم زمستان با طعم آلبالو 5034

 1544 الهام فالح اولسامار 3300

 1444 طاهره علوی اولهای زیر شیروانی          من واتاق 3410

 1444 پور ـ الدن نیکنام فرزانه کرم اول این خانه پالک ندارد 3015

 1544 عالیه عطایی اول کافورپوش 3411

 1444 کیا مهدی فیاضی اول مردگان 3410

 35444 نسترن هاشمی اولیخ در جهنم           3313

 0444 آنیتا یارمحمدی دوم ...نرسیده به پل جا  این 1134

 1444 آنیتا یارمحمدی اول بازدم 3011

 31444 نازی صفوی سیزدهم برزخ اما بهشت 1544

 05444 نازی صفوی مودو پنجاه داالن بهشت 3340

 31444 مهناز کریمی چهارم سنج و صنوبر 0134

 1544 منیر کهباسی ماه چهارم خط تیره آیلین 3514

 1544 زاده کامه رحیم مه دوم ...چه دیر  0014

 05444 فهیم عطار اول ریزند وقتی سروها برگ می 3101

 0444 فهیم عطار اولهای خالی            قاب 3303

 33444 فریبا کلهر ششم شروع یک زن 1014

 35444 منیر کهباسی ماه اول والس یک نفره 5411

 33444 نسترن رها پنجم شوهری ایام بی 1114

 1544 فرشته احمدی دوم جنگل پنیر 1014

 1444 فرشته احمدی سوم پری فراموشی 0114

 31444 فرخنده آقائی سوم از شیطان آموخت و سوزاند 1354

 33444 یئفرخنده آقا اول جان در عزیزیه با عزیز 0011

 01444 پور ـ الدن نیکنام ـ مهناز رونقی فرزانه کرم مچهار عالئم حیاتی یک زن 0414

 1444 جمشیدیزهره  اول  زهتاب 3411

 1544 تکتم توسلی اول   جا همه چیز موقتی است این 3430

1444ناز رئیسی پریاول    کنیم میها زندگی  ما در عکس 1004

 5544 زاده دخت حسنی مهین اول   انگار کمی مرده بودم 3301

 30444 کیوان ارزاقی دوم زندگی منفی یک 3330

 1544 قاسم شکری اولحافظگانگستری از دیار  3331

 1444 فریده خرّمی اولیار          روژی 3101

 1444 فریده خرّمی اولقطار دهلی ـ بمبئی           3011

 1544 فرشته مولوی دوم کاری؟ حاال کی بنفشه می 5044

 0444 نصرت ماسوری اول بختی شرقی انتهای خیابان شاه 0411

(ادبیاتجهان)رمانوداستان
 31444 فرشاد رضایی/ کیم هیون هی پنجم (ای داستان واقعی یک جاسوس زن کره) روح گریان من 3113

 05444 مسعود یوسف حصیرچین /جنگ جین سونگ چهارم رهبر عزیز 3111
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 15444 سهیل سُمًی/ مارگارت اتوود اول (اوریکس و کریک)آخرین انسان  3533

 00444 نسترن ظهیری/ مارگارت اتوود اول بر امواج 3513

 10444 دادی ابوالفضل اهلل/ رومن پوئرتوالس اول رود ناپلئون به جنگ داعش می 3515

 30444 دادی  اهلل ابوالفضل / رومن پوئرتوالس سوم انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود شگفتسفر  0000

 35444 محمدرضا شکاری/ ران راش اول آتش سوزان 3001

 1444 آبادی بهاره فریس/ اورهان پاموک اول پدرم... 3پانوراما  3500

 1444 مریم خراسانی/ مارسل امه اول رستوران نقاشی... 0پانوراما  3511

 1444 آبادی بنفشه فریس/ بالزاک اونوره دو اول فلسفه زندگی زناشویی... 1پانوراما  3553

 1444 تیبمحمد نجا/ بالزاک اونوره دو اول مسافرخانه سرخ... 0پانوراما  3500

 1444 محمدرضا شکاری/ هنری میلر اول خواندن در توالت... 5پانوراما  3510

 1444 نژاد حسین سلیمانی/ ژول ورن اول آزمایش دکتر اُکس... 1پانوراما  3550

 1444 رامتین ابراهیمی/ ارنست همینگوی اول سرزمین غریب... 1پانوراما  3501

 0544 سهیال ایمانی/ نورا افرون اول آید هیچ چیز یادم نمی 0111

 33444 مرادیبهاره / اوژن یونسکو اول نشین گوشه 3041

 30444 مژگان حسینی روزبهانی/ اریک شوویار اول سحابی خرچنگ 3005

 15444 نژاد حسین سلیمانی/ ژول ورن اول پنج هفته در بالن 3114

 00444 تیبمحمد نجا/ ژول ورن اول ماه دورِ 3011

 10444 فرزانه مهری/ ژول ورن اول سفر به مرکز زمین 3015

 10444 فرزانه مهری/ ژول ورن اول هشتاد روز دور دنیا در 3153

 30444 افشین رضاپور/ فیلیپ راث اول (دغل و دوستانش هنرپیشة)رئیس جمهور ما  3331

 35444 داود وفایی/ عزیز نسین اول شود؟ کدام حزب برنده می 3511

 31444 ارسالن فصیحی/ عزیز نسین چهارم ای باالی بام دیوانه 1455

 31444 ارسالن فصیحی/ عزیز نسین چهارم تو مملکت شما خر نیس؟مگه  1411

 31444 ارسالن فصیحی/ عزیز نسین چهارم محمود و نگار 1411

 11444 ارسالن فصیحی ـ داود وفایی/ عزیز نسینــ (جلدی 0)های عزیز نسین   مجموعه داستان 0400

 31444 سهیل سُمّی/ جان بارت پنجم اپرای شناور 1414

 03444 یسهیل سُمّ/ نورمن مِیلر اول رؤیای آمریکایی 1100

 0544 سمیرا رشیدپور/ کامل داود دوم ، بررسی مجددمورسو 1111

 1544 حسین تهرانی/ اووه تیم اول نه دیروز  نه فردا، 0505

 1444 فرشاد رضایی/ جورج ساندرز دوم آور یک حکومت کوتاه و رعب 1411

 11444 ارسالن فصیحی/ الیف شافاک یک و شصت (رقعیشومیز ـ ) ملت عشق 3130

 30444 ارسالن فصیحی/ الیف شافاک دو و شصت (شومیز ـ جیبی)ملت عشق  1111

 00444 ارسالن فصیحی/ الیف شافاک سه و شصت (زرکوب ـ رقعی)ملت عشق  1433

 30444 ارسالن فصیحی/ اورهان پاموک سوم سفید ةقلع 0034

 03444 ارسالن فصیحی/ اورهان پاموک هشتم زندگی نو 0414

 0444 ارسالن فصیحی /اورهان کمال دوم 10سلول  0354

 15444 جواد سیداشرف/ لیون فویشت وانگر اول           نرون دروغین 3115

 10444 جواد سیداشرف/  دوناکراس چهارم یوحنا، پاپ مؤنث 5114

 00444 جواد سیداشرف/ مرشکفسکیدمیتری  اول لئوناردو داوینچی 1333

 01444 جواد سیداشرف/  کالین فالکنر هشتم دختر مغول 0104

 11444 جواد سیداشرف/ کالین فالکنر پنجم مفتش و راهبه 3400

 51444 جواد سیداشرف/  تامس گیفورد سیزدهم حشاشین 3300

 15444 سهیل سُمّی/  الکساندر جووی مچهار (زمین سرگذشت شاهزاده حقیقی ایران)منم کوروش  1404

 15444 ناهید فروغان/ امریک سوم گرگ مغول 0114

 1544 امید نیک فرجام/  سلینجر. دی. جی هشتم پیشگفتار: سیمور/  تیرهای سقف را باال بگذارید، نجاران 0154
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 31444 احمد گلشیری/  سلینجر. دی. جی هفدهم های نقاش خیابان چهل و هشتم دلتنگی 3014

 05444 سهیل سُمّی /دوریس لسینگ دوم اسیر خشکی 1504

 30444 شقایق قندهاری/ یوستین گوردر ومس         دختر رهبر سیرک 3110

 35444 بهمن فرزانه/  فیلیس هیستینگز سوم عاشق مترسک 5004

 30544 فرزانهبهمن /  جرالد مارتین دوم زندگینامه گابریل گارسیا مارکز 5014

 11444 بهمن فرزانه/  گابریل گارسیا مارکز موازدهد عشق در زمان وبا 3350

 03444 بهمن فرزانه/  گابریل گارسیا مارکز سیزدهم (جیبی)عشق در زمان وبا  5050

 33444 بهمن فرزانه/  گابریل گارسیا مارکز چهارم دوازده داستان سرگردان 1004

 30444 بهمن فرزانه/  آلبا د سس پِدِس هشتم تازه عروس 0314

 01444 بهمن فرزانه/ آلبا د سس پدس یازدهم عذاب وجدان 0144

 05444 بهمن فرزانه/ آلبا د سس پدس هفتم گردند ها بازنمی یک از آن هیچ 3401

 30444 بهمن فرزانه/  آلبا د سس پِدِس هفتم عروسک فرنگی 0104

 1444 بهمن فرزانه/  سس پِدِسآلبا د  دوم با عشقی بزرگ 1144

 5044 بهمن فرزانه/ گراتزیا دلددا دوم راه خطا 3410

 55444 شهین آسایش/ مارگارت اتوود منه آدمکش کور 0014

 05444 شهین آسایش/ مارگارت اتوود ششم عروس فریبکار 3154

 03444 سُمّیسهیل / مارگارت اتوود هشتم سرگذشت ندیمه 1414

 03444 سُمّیسهیل /  مارگارت اتوود اول پیشگوبانوی  1144

 31444 سُمّیسهیل /  کیت کریستنسن اول مرد بزرگ 3400

 15444نسترن ظهیری/  خالد حسینی پنجمو کوهستان به طنین آمد 3333

 31444 سُمّیسهیل /  جان آپدایک سوم فرار کن خرگوش 0114

 05444 سُمّیسهیل / گورو کازوئو ایشی هشتم هرگز رهایم مکن 3431

 51444 سهیل سُمّی /گورو کازوئو ایشی پنجمناپذیر تسلی 3340

 05444 سُمّیسهیل / گورو کازوئو ایشی دوم غول مدفون 0400

 00444 سُمّیسهیل / هنری میلر دوم السرطان مدار رأس 3110

 05444 سُمّیسهیل / هنری میلر دوم نکسوس 0134

 15444 سُمّیسهیل / کارلوس روئیس سافون اول باد ةسای 3455

 00444 سُمّیسهیل / اسکات فیتزجرالد اولزیبا و ملعون 3010

 03444 سهیل سُمّی /اسکات فیتزجرالد دوم این سوی بهشت 1114

 1444 سهیل سُمّی /جوزف کنراد دوم طوفان دریا 1014

 33444 سهیل سُمّی /جوزف کنراد دوم کاکاسیاه کشتی نارسیسوس 5534

 1444 سهیل سُمّی /جوزف کنراد دوم مرز سایه 1004

 10444 سهیل سُمّی /جوزف کنراد دوم نوسترومو 1104

 31444 نادیا معاونی/ جوزپه تومازی ـ دیالمپه دوزا دوم یوزپلنگ 1134

 33444 فرشته مولوی/ خوان رولفو سوم دشت سوزان 3510

 30444 فریبا عادلی ـ صنم غیائی/ ناتالیا گینزبورگ سوم میکلة عزیز 0144

 30444 شیرین قرشی/ مارلن هاس هوفر سوم دیوار 0104

 30444 علی معصومی/ تیم اوبراین اول کردند آنچه با خود حمل می 3340

 31444 سُمّیسهیل / ساموئل بکت دوم مرفی 5400

 31444 سُمّیسهیل / ساموئل بکت دوم وات 3113

 35444 مهدی غبرائی/ س نایپل. و دوم مشت مالچی عارف 1104

 31444 شهال پیام/ دانیل گالتائور سوم مفید در برابر باد شمالی 5114

 1444 شیرین قرشی/ آرنو گایگر اول پادشاهی پیر در تبعید 1400

 31444 مهری شرفی/  آلیس مانرو چهارم خوشبختی در راه است 5004

 0444 امین مینا دارابی/  از بودلر تا سنت اگزوپری دوم مامان عزیزم 0304
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 30444 کرویششادمان /  ...ایشی گورو ـ مارکز ـ چخوف پنجم          ( همراه با تحلیل) 3چند داستان کوتاه ـ  1134

 30444 شادمان شکروی/  ...چخوف ـ کافکا ـ سلینجر سوم          ( همراه با تحلیل) 0چند داستان کوتاه ـ  1104

 0544  شکروی شادمان /  ... ـ استفن کینگ موراکامی ـ  جان آپدایک  دوم          ( همراه با تحلیل) 1چند داستان کوتاه ـ  1004

 0544 شادمان شکروی /  ...موالمود ـ رودریگرز ـ آلن پو   اول (همراه با تحلیل) 0 چند داستان کوتاه ـ  3111

 00444 سُمّیسهیل /  کاتی دیامانت سوم آخرین عشق کافکا 1004

 33444 اکبر فالحی علی/ کارلوس فوئنتس دومدرخت پرتقال 3411

 30444 اکبر فالحی علی/  فوئنتسکارلوس  چهارم سوخته آب  1104

 31444 سُمّیسهیل / سال بلو دوم دسامبر رئیس دانشکده 1304

 30444 ناهید فروغان/ ژان پل سارتر ششم کلمات 0034

 1444 محمدی بهروز حاجی/  آنتوان چخوف ششم آنتوان چخوف و شش داستان دیگر 0504

 30444حکمتاصغر  علی/  ویلیام شکسپیر پنجم پنج حکایت 1114

 30444 مهرآبادی محمد رفیعی/  ...تولستوی، داستایوسکی وششم (چند داستان از نویسندگان روس)! دزدی هنر است 0044

 31444 عبدالحمید فریدی عراقی/  جوآن کریسپی هفتم رکسانه و اسکندر 3004

 15444 پرویز شهدی / اونوره دوبالزاک سوم فراز و نشیب زندگی بدکاران 0154

 0544 ه نوروزیسمی/ طاهربن جلون دوم مرد خسته 3114

 05444 سُمّیسهیل / جویس کرول اوتس دوم اشتهای آمریکایی 5014

 1444 مینا عالء/ کریستوفر فاستر سوم کالغی که با خدا حرف زد 3301

 35444 محمدامین سیفی اعال/ زولفو لیوانلی سوم یک گربه یک مرد یک مرگ 0014

 30444 راضیه رحمانی/ گات کورت ونه اولصبحانه قهرمانان 3011

 31444 علی قانع/ کیت والبرت اولهای کیوتو باغ 3110

 1544 احمد گلشیری/ آنتوان چخوف سوم زندگی من 3434

 0544 احمد گلشیری/ گابریل گارسیا مارکز چهارم از عشق و دیگر اهریمنان 3334

 35444 احمد گلشیری/ رولفو خوان تمشه پدرو پارامو 3404

 30444 احمد گلشیری/  مانوئل پوییگ سومها     نفرین ابدی بر خوانندة این برگ 3414

 0544 احمد گلشیری/  آریل دورفمان چهارم ناپدیدشدگان       3304

 03444 الدینی علیرضا سیف/ یاشار کمال دوم بنگر فرات خون است 3104

 00444 نسترن ظهیری /کاترین استاک دوم خدمتکارها 5554

 1444 پریسا رضایی /آلن پو و دیگران دوم در قلمرو وحشت 3034

 01444 ناهید فروغان/ کریستین ژاک چهارم پسر نور... 3رامسس  0104

 01444 ناهید فروغان/ کریستین ژاک چهارم معبد چند هزار ساله... 0رامسس  0114

 00444 ناهید فروغان/ کریستین ژاک چهارم نبرد قادش... 1رامسس  0014

 00444 ناهید فروغان/ کریستین ژاک چهارم بانوی ابوسمبل... 0رامسس  1454

 01444 ناهید فروغان/ کریستین ژاک چهارم زیر اقاقیای مغربی... 5رامسس  1404

 304444 ناهید فروغان/ کریستین ژاک ــ (جلدی با قاب 5)مجموعه رامسس  0154

تاریخ
 01444 محمدعلی احمدی اول (دورة قاجار و پهلوی اول)گفتمان چپ در ایران  3541

 11444 ارسالن پوریا اول کارنامه مصدق و حزب توده 3540

 55444 مظهر ادوای/ ای خان کندوله الماس اول (متن علمی ـ انتقادی هورامی)جنگنامة نادر  3013

 30444 بهزاد کریمی اول (پنج جستار تاریخی در باب زمان و کیهان)باوری در عصر صفویه  نگری و کیهان زمان 3541

 01444 سیما موالیی/ مارتین یوانز اول (مردم و سیاست)افغانستان  3040

 11444 خواه مهدی حقیقت/ پیتر فورتادو دوم تاریخ ملل 5455

 0444 میرسعیدینادر  دوم سلوکیان و اشکانیان 1434

 30444 خواه مهدی حقیقت/ کدی. نیکی آر پنجم ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان 3511

 05444 خواه مهدی حقیقت/ مونیکا ام رینگر چهارم آموزش دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار 1104
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 31444 خواه مهدی حقیقت/ تورج اتابکی پنجم تجدّد آمرانه 3104

 00444 آرش عزیزی/ تورج اتابکی سوم دولت و فرودستان 1014

 31444 خواه مهدی حقیقت/ تورج اتابکی دوم ایران و جنگ جهانی اول 0014

 00444 خواه مهدی حقیقت/ فرزین وحدت پنجم رویارویی فکری ایران با مدرنیت 1104

 31444 زربخت در گفتگو با حمید احمدیمرتضی  سوم خاطراتی از سازمان افسران حزب توده ایران 1114

 30444 مهدی پرتوی/  مازیار بهروز چهاردهم (ناکامی چپ در  ایران)شورشیان آرمانخواه  0104

 11444 خواه مهدی حقیقت/ منوچهر و رخسان فرمانفرمائیان چهاردهم خون و نفت 3044

 5044 خواه مهدی حقیقت/ جیمز اف گود دوم (و تأثیر مصدق بر روابط دوجانبه)ایاالت متحده و ایران  0104

 10444 پژوهشی از جامی یازدهم گذشته چراغ راه آینده است 0034

 0444 فر مرتضی ثاقب/ آمِلی کورت هشتم هخامنشیان 0144

 01444 محمود فاضلی بیرجندی اول تاریخ سِبِئوس 1333

 35444 محمد آقاجری /دیوید نیکول اول ان ساسانیارتش ایر 0411

 35444 محمد آقاجری/ دانکن هد دوم ارتش ایران هخامنشی 5314

 11444 شهربانو صارمی/ استیون برک اول خاورمیانه باستان 3531

 30444 شهربانو صارمی/ مایکل آکسورتی اول امپراتوری اندیشه 1411

 15444 شهربانو صارمی/ فیلیپه فرناندس آرمستو دومتاریخ جهان           3101

 01444 مهدی تدینی/ ارنست نولته دوم فاشیستی های جنبش 3010

 00444 منوچهر پزشک/ چارلز مسنجر دوم هایی که دنیا را تغییر دادند جنگ 3411

 31444 کامبیز میربهاء/  نینا پیگولفسکایا دوم (های ششم و هفتم میالدی در سده) ایران و بیزانس 5114

 5444 وحیده حسینی اول (النهرین ایران و بین)ای بر هنر جهان باستان  دیباچه 5504

 0444 محسن خادم/  ویل و اریل دورانت هفتم های تاریخ درس 0054

 5444 نادر میرسعیدی/ کریستوفر واکر سوم تاریخ خط میخی 1114

 10444 فرد اللّه کامبخش سیف پنجم سفال و سفالگری در ایران 0154

 01444 شهربانو صارمی/  دیوید بلو سوم عباس شاه 1144

 15444 کامبیز میربهاء/ یف اقرار علی دوم پادشاهی ماد 1114

 10444 فر مرتضی ثاقب/  جان مانوئل کوک ششم شاهنشاهی هخامنشی 3014

 31444 فر مرتضی ثاقب/  یوزف ولسکی ششم شاهنشاهی اشکانی 1104

 31444 فر مرتضی ثاقب/  تورج دریایی هفتم شاهنشاهی ساسانی 1154

 31444 میرزامحمد حسنی اول ساسانی نویافتة های برجسته نقش 3055

 30444 مهرداد قدرت دیزجی/ تورج دریایی پنجم تاریخ و فرهنگ ساسانی 0104

 10444 محمد آقاجری/ پاتر.الرنس جی اول فارس خلیج تاریخ 3110

 33444 جعفر محسنی/  جان ای بویل اول ایران، تاریخ و میراث 1114

 30444 پرویز رجبی/  والتر هینتس چهارمهای تازه از ایران باستان  یافته 0304

 31444 شهربانو صارمی/ دکتر کاوه فرخ اول (ایران باستان در جنگ)های صحرا  سایه 1144

 03444 فر مرتضی ثاقب/  ژرار ایسرائل سیزدهم کوروش بزرگ 1014

 30444 نادر میرسعیدی/  جمشید کرشاسب چوکسی هفتم و سازش ستیز 1514

 01444 فر مرتضی ثاقب/ یوزف ویسهوفر سیزدهم ایران باستان 3411

 0544 سوزان گویری پنجم های ایران آناهیتا در اسطوره 0014

 01444 سیدناصر طباطبایی/ قتیبه دینوری ابن چهارم امامت و سیاست 1004

 30444 عسکر بهرامی دوم ایران تاریخ اساطیری 0314

 04444 حسین بحری/ مایکل پرستویچ اول (3جنگاوران )شوالیه  3111

 04444 فرید جواهرکالم/ استیون ترنبول اول (0جنگاوران )سامورایی  3111

 03444 فرید جواهرکالم/ فیلیپ ماتیشاک اول (1جنگاوران )لژیونر  3115

 30444 حسین بحری/ فیلیپ ماتیشاک اول (0جنگاوران )گالدیاتور  3111

 14444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اول (جلدی با قاب 0)مجموعه جنگاوران  3111
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مجموعةمللامروز
 33444 خواه مهدی حقیقت/ میلر.دبرا ای اول کره شمالی 1400

 1544 فاطمه شاداب/  کمبلجفری ای  اول تایلند 5014

 0544 شهربانو صارمی/  مارتاکپول فاکس اول شهر واتیکان 1414

 0544 فاطمه شاداب/  دوتمپل. لسلی ا اول سوئد 1134

 0544 سمانه آزادی/  میلر. دبرا ای اول امارات متحد عربی 1114

 0544 فاطمه شاداب/  لیس. ویلیام و سوم انگلستان 0104

 33444 مهسا خلیلی/  کیم براون فادر سوم روسیه 0044

 1544 مهسا خلیلی/  تری دوئرتی دوم سوریه 0514

 0444 مهسا خلیلی/  کریس ابوک سوم ترکیه 3104

 0544 فاطمه شاداب/  آیر. ـ  النور ه چهارم آلمان 3415

 0444 فاطمه شاداب/  مارکوس وب پنجم ایاالت متحده آمریکا 1344

 0444 فاطمه شاداب/  نتزلی. پاتریشیا د سوم ژاپن 1004

 0544 فاطمه شاداب/  ویلیام گودوین سوم هندوستان 1514

 0544 فاطمه شاداب/  دان ناردو سوم یونان 0544

 30444 فاطمه شاداب/ لورل کورنا چهارم افغانستان 1544

 0444 فاطمه شاداب/  ویلیام گودوین سوم عربستان سعودی 1504

مجموعهتاریخجهان
 30444 فرید جواهرکالم/ دان ناردو اول های پونیک ـ جنگ11 1000

 30444 خواه مهدی حقیقت/ دان. جان ام اول ـ پیدایش هند نوین10 1555

 30444 فاطمه شاداب/ لیزابت کرِیگ اول ـ تاریخ پرستاری13 1000

 30444 جواهرکالمفرید / رو ویکتوریا شی اول ـ ساخت بمب اتمی14 1111

 30444 خواه مهدی حقیقت/ دان ناردو اول ـ جنبش زنان در آمریکا10 1111

30444خواه مهدی حقیقت/ جان داناولگسترش اسالم -315511

ــآرش عزیزی/ آدام ووگاولتاریخ راک اندرول  -301111

 34444 خواه مهدی حقیقت/  جکلین فارل دوم بحران بزرگ -11 1014

 30444 فاطمه ایجی/  دان ناردو دوم عصر پریکلس -15 1014

 30444 نسیم خلیلی سوم انقالب مشروطیت ایران -10 1404

 30444 فاطمه حسینی روزبهانی/  کوریک. جیمز آ سوم جنگ داخلی آمریکا -11 1444

 30444 رضا علیزاده. آزکان . مایکل وی دوم چین از جنگ جهانی دوم به بعد -10 1144

 30444 خواه مهدی حقیقت/  گرین  رابرت پنجم جنگ جهانی اول -13 1044

 0544 لیال رضایی/  دان ناردو دوم زنان یونان باستان -14 0344

 0144 منوچهر پزشک/  دان ناردو دوم تئاتر یونان و روم -50 0334

 33444 خواه مهدی حقیقت/  دان ناردو سوم هند باستان -51 0354

 0444 آرش عزیزی/ دبورا بکرش دوم جنگ کریمه -51 0004

 33444 فاطمه ایجی/  دان ناردو سوم جنگ و تسلیحات -51 0114

 ــ سهیل سُمّی/  آزکان. مایکل وی سوم جنگ کره -55 0044

 30444 آرش عزیزی/  دیوید شفر چهارم عصر وایکینگ -50 0114

 0444 عزیزیآرش /  ناتان آسنگ سوم مسابقه فضایی -51 1504

 33444 خواه مهدی حقیقت/  جان داونپورت چهارم محاکمات نورنبرگ -50 1134

 ــ خواه مهدی حقیقت/  مارتین. مایکل ج دوم تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی -53 1144

 30444 خواه مهدی حقیقت/  دان ناردو چهارم عصر استعمارگری -54 3350

 33444 خواه مهدی حقیقت/  دان ناردو چهارم پیدایش مسیحیت -00 0114
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 30444 سهیل سُمّی/  فیلیپ گاوین چهارم جنگ ویتنام -01 0134

 30444 خواه مهدی حقیقت/  کارن اُسمَنسوم رنسانس ایتالیا -01 0104

 0444 سهیل سُمّی/  دان ناردو چهارم النهرین باستان بین -01 3304

 ــ خواه مهدی حقیقت/  دان ناردو دوم آمریکااعالمیه استقالل  -05 0114

 31444 خواه مهدی حقیقت/  فیلیپ گاوین هفتم جنگ جهانی دوم در اروپا -00 3104

 30444 خواه مهدی حقیقت/  فیلیس کورزین چهارم امپراتوری اسالمی -01 0114

 ــ فرید جواهرکالم/  نتزلی. پاتریشیا د سوم تمدن مایا -00 0104

 ــ خواه مهدی حقیقت/  دان ناردو سوم ژاپن امروز -03 3004

 0444 خواه مهدی حقیقت/  کالریس سویشر سوم انقالب باشکوه -04 3345

 33444 خواه مهدی حقیقت/  دیوید پیتروزا سوم انقالب فرهنگی چین -10 3300

 33444 فرید جواهرکالم/  دنیس نیشی چهارم امپراتوری اینکا -11 3315

 33444 خواه مهدی حقیقت/  دیوید پیتروزا چهارم تاریخ بلوک شرق -11 3315

 35444 رضا یاسائی/  لیزا یونت ششم تاریخ پزشکی -11 3305

 33444 خواه مهدی حقیقت/  بریتا بجورنلوند پنجم جنگ سرد -15 3015

 0544 خواه مهدی حقیقت/  النگ. کاترین ج سوم انقالب کشاورزی -10 0134

 30444 سهیل سُمّی/  بیل تیموتی لوی تمشه های صلیبی جنگ -11 3015

 30444 سهیل سُمّی/  ماخت ــ مری هال. نورمن ال چهارم داری تاریخ برده -10 3135

 30444 عسکر بهرامی/  دان ناردو پنجم های یونان و روم اسطوره -13 3000

 0544 خواه حقیقتمهدی /  بیل تیموتی لوی چهارم عصر فئودالیسم -14 3354

 33444 خواه مهدی حقیقت/  اِرل رایس چهارم انقالب کوبا -00 0154

 30444 خواه مهدی حقیقت/  فیلیس کورزین هفتم انقالب فرانسه -01 3405

 ــ منوچهر پزشک/  دان ناردو چهارم انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم -01 3014

 30444 سهیل سُمّی/ دان. جان ام ششم انقالب روسیه -01 3104

 35444 خواه مهدی حقیقت/  استوارت. گیل بی هشتم امپراتوری هیتلر -05 1454

 33444 خواه مهدی حقیقت/  دان ناردو هفتم یونان باستان -00 5044

 30444 خواه مهدی حقیقت/  کوریک. آ. جیمز ششم امپراتوری بیزانس -01 5144

 30444 عسکر بهرامی/  کالریس سویشر پنجم خاور نزدیک باستان -00 5404

 30444 سهیل سُمّی/  دان ناردو ششم جمهوری روم -03 5044

 33444 فرید جواهرکالم/  مری هال هفتم سفرهای مارکوپولو -04 0144

 30444 فرید جواهرکالم/  سارا فالورز ششم عصر اکتشافات -30 1144

 35444 خواه مهدی حقیقت/  لیدیا بجورنلوند ششم اساسی آنبنیانگذاری آمریکا و قانون  -31 1155

 33444 خواه مهدی حقیقت/  دبورا بکراش هفتم تفتیش عقاید -31 5144

 0144 فرید جواهرکالم/  النگ. کاترین ج ششم آمریکای باستان -31 0304

 31444 خواه مهدی حقیقت/  کوریک. جیمز آ هفتم قرون وسطای پسین -35 0414

 ــ فرید جواهرکالم/  ماتیوز. جان آر ششم ظهور و سقوط اتحاد شوروی -30 0134

 ــ خواه مهدی حقیقت/  دان. ام  جان هفتم عصر روشنگری -31 0554

 33444 عسکر بهرامی/  نتسلی. پاتریشیا د هشتم عصر حجر -30 0504

 30444 یاسائیرضا /  هری هندرسون ـ لیزا یونت ششم علم در قرن بیستم -33 0434

 30444 خواه مهدی حقیقت/  هال. اِلِنور ج هفتم چین باستان -34 0404

 30444 خواه مهدی حقیقت/  استریکلر. جیمز ای هفتم روسیه تزاری -0 1034

 0444 خواه مهدی حقیقت/  کوریک. جیمز آ هفتم انقالب صنعتی -1 1044

 33444 خواه حقیقتمهدی /  دان ناردو هشتم امپراتوری آشور -1 1104

 0144 رضا یاسایی/  سارا فالورز ششم اصالحات -1 1154

 30444 خواه مهدی حقیقت/  کوریک. جیمز آ نهم قرون وسطای اولیه -5 3404
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 0444 نادر میرسعیدی/  مری هال هشتم امپراتوری مغول -0 3341

 30444 آزیتا یاسایی/  کوریک. آ. جیمز دهم رنسانس -1 3014

 30444 آزیتا یاسایی/  برندا اسُمّیت دهم مصر باستان -0 3341

 30444 فر مرتضی ثاقب/  دان ناردو پانزدهم امپراتوری ایران -3 0114

 004444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (05ـ 3)مجموعه اول تاریخ جهان  5334

 014444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (54ـ  01)مجموعه دوم تاریخ جهان  5304

 014444 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (11ـ  53)مجموعه سوم تاریخ جهان  5314

...مجموعةبهدنبال
 0444 محمد حسینی چهارم به دنبال امیرکبیر 3341

 0444 محمد حسینی سوم (ص)به دنبال محمد  3310

 0444 محمد حسینی چهارم به دنبال فردوسی 3305

 0444 یوسف علیخانی سوم به دنبال حسن صباح 0014

 0444 لیلی فرهادپور دوم به دنبال کاغذ اخبار 1054

 0444 شورا منزوی/  استفانی موریون سوم به دنبال ژولیوس سزار 3114

 0444 بیتا شمسینی/  ژان میشل دُکِکِر فِرگون سوم به دنبال ژاندارک 3114

 0444 شورا منزوی/ ماری ترز دیویدسن سوم به دنبال اسکندر 0044

 0444 شورا منزوی/ تیری آپریل سوم به دنبال عالءالدین 0544

 0444 بیتا شمسینی/ ژان پل دوویول سوم به دنبال کریستف کلمب 3301

 0444 بیتا شمسینی/ ساندرین میرزا سوم به دنبال مارکوپولو 3154

 0444 بیتا شمسینی/ ژان باپتیست دو پانافیو سوم به دنبال داروین 3534

 0444 شورا منزوی/ فیلیپ کاستژون سوم به دنبال بنیانگذاران رم 3301

 0444 شورا منزوی/ اولیویه تیانو سوم به دنبال خدایان مصر 3314

 0444 بیتا شمسینی/ تیئری آپریل سوم به دنبال دزدان دریایی 3310

 0444 بیتا شمسینی/ پاتریک ژوسو سوم به دنبال لئوناردو داوینچی 0504

 30444 ماهرخ دبیری دوم به دنبال موالنا 3445

 مجموعةعلموماجراهایعلمی
 35444 زاده ساقی نخعی/  ریچارد پنچیک اولها جهان در نقشه 3411

 0544 شیوا مقانلو/ کری لوگن هولیهان اولاسحاق نیوتن و فیزیک برای کودکان 3411

 30444 سارا هاشمی/  کریستن لوسن دوم داروین و نظریة تکامل 1004

 33444 مینا عالء/  جانیس هربرت دوم مارکوپولو 1054

 5544 مینا عالء/  ماریان بروایدا اول مصریان باستان 1014

 30444 مینا عالء/  ریچارد پنچیک دوم گالیله 1014

 30444 شیوا مقانلو/  الری کارلسون دوم توماس ادیسون 1044

 30444 مینا عالء/  ریک بیر دوم انگیز علمی های شگفت ترین ناگفته بزرگ 1334

 مجموعةرهبرانجهانباستان
 0544 سمانه اصفهانیان/  جمی پولس اول داریوش بزرگ 5034

 1444 سارا هاشمی/ دنیس ایبرمز دوم خشایارشا  1114

 1544 رضا علیزاده/  دیل اوا گلفند اول شارلمانی 1114

 1544 رضا علیزاده/  بانی کارمن هاروی اول ها آتیال رهبر هون 1414

 1544 مریم تقدیسی/  میلز. کلیفورد دابلیو اول هانیبال 1404

 1444 مجتبا پورمحسن/  ساموئل ویالرد کرامپتون اول اسکندر مقدونی 1014

 1544 رضا علیزاده/  جودیت لوین اول حمورابی 1004

 1544 نرگس مساوات/  برندا لنج اول تی نفرتی 1404
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هایتأثیرگذارمجموعةشخصیت
 1544 رضا علیزاده/ برندا هاوگن دوم آدولف هیتلر 3111

1544مهسا ملک مرزبان/  برندا هاوگنچهارموینستون چرچیل 0414

 1544 طلب محمدرضا دوست/  برندا هاوگن دوم روزولت. فرانکلین د 1104

 5544 رضا علیزاده/  برندا هاوگن سوم ژوزف استالین 0404

 1544 رضا علیزاده/  برندا هاوگن سوم بنیتو موسولینی 0454

 1544 فرید جواهرکالم /مایکل برگن دوم  توماس ادیسون 1034

 1544 شهربانو صارمی /فران ریس سوم فیدل کاسترو 0434

 1544 فرید جواهرکالم/ برندا هاوگن دوم آبراهام لینکلن 5104

 1544 مهسا ملک مرزبان/ مری انگلر سوم نظیر بوتو بی 0404

 5044 پرستو رادمهر/  فران ریس اولدسیدریوس اراسموس 3411

 5044 شیوا مقانلو/  آن هاینریش اولگراردوس مرکاتور 1104

 0144 نرگس مساوات/  باربارا ای سامرویل دومنیکالوس کوپرنیک 1154

 1544 رضا علیزاده/  باربارا ای سامرویل سوممارتین لوتر 1114

 0144 هاشمی سارا/ فران ریس دومیوهانس گوتنبرگ 1114

1544شعله آذر/ پامال هیل نتلتونسومویلیام شکسپیر 1144

 1544 شیوا مقانلو/ سامرویل. باربارا ای سوم  میکل آنژ 1114

 5544 حسین بحری/  مایرا ودرلی دوم الیزابت اول 1134

 0144 نیر عالیی/  سامرویل. باربارا ای اول فرانسیسکو پیثارو 1504

 0144 شهربانو صارمی/  مایکل برگن اول رابرت هوک 1314

 5544 رضا علیزاده/  روزینسکی. ناتالی ام دوم اسحاق نیوتن 1534

 0144 شهربانو صارمی/  دان ناردو اول تیکو براهه 1344

 1044 شیوا مقانلو/  دان ناردو اول سروانتس  میگل د 1014

 5044 فاطمه شاداب/  سندی دونواناولهوپاتیا 3401

 5044 فاطمه شاداب/ پامال دل اولنخستین فرعون مؤنث حتشپسوت 3413

0144شهربانو صارمی/  دان ناردودومژولیوس سزار1154

 0144 شهربانو صارمی/  استفانی فیتز جرالد اول رامسس دوم 1014

 5544 معماریانافروز  جهان/  پامال دِل سوم سقراط 1114

 5544 منوچهر پزشک/  شارون کاتزکوپر سوم ارسطو 1334

 1544 فرید جواهرکالم/  مایکل برگن سوم کنفوسیوس 1114

 1544 شیوا مقانلو /مایکل برگن دوم اسکندر مقدونی 1004

هایگمشدهمجموعةتمدن
 33444 خواه مهدی حقیقت/ جیمز بارتر دوم پارسیان 0114

 33444 خواه مهدی حقیقت/ دان ناردو دوم رومیان باستان 0114

 33444 نادر میرسعیدی/ آلیسون السیور دوم مصریان باستان 0534

دین
 15444 جلیل دوستخواه/ هانس رایشلت سوم های نو اوستایی رهیافتی به گاهانِ زرتشت و متن 0004

 01444 جواد فیروزی/ جانستونسارا ایلز  اول های دنیای باستان درآمدی بر دین 3101

 15444 عبدالعلی براتی / کریستوفر پارتریچ: سرویراستار دوم (رنگی، گالسه، زرکوب)سیری در ادیان جهان  5104

 11444 منوچهر پزشک/ یامااوچی. ادوین ام دوم ایران و ادیان باستانی 1114

 03444 عسکر بهرامی/ مری بویس چهاردهم زردشتیان 1144

 03444 فر مرتضی ثاقب/ شائول شاکد پنجم از ایران زرتشتی تا اسالم 0504

 31444 سیدناصر طباطبایی/ ایگناس گلدزیهر چهارم های تفسیری در میان مسلمانان گرایش 0034

03444محمد حسینیچهارمهای قرآن شناسی قصه ریخت 1114
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1444مهین خالصی/ پما چدرناول(به زندگی نگاهی بودایی)کنید  زندگی زیبا تغییر و تردید با 3101

33444شهربانو صارمی/  مری ستگاستدومگاه که زرتشت سخن گفت آن 1014

 154444 مسعود انصاری/ محمودبن عمربن محمد زمخشری سوم (چهارجلدی ــ ویراست دوم)تفسیر کشاف  0404

علوماجتماعیفلسفهو
 15444 نژاد سیدمحمد حسینی اول (های کوتاه کاربردی منطق کالسیک بر پایة داستانآموزش )شاقول اندیشه  3343

 31444 اصل محمدمهدی اردبیلی ـ مهدی محمدی / رابرت استیرن اول (ژهبهگل، کانت و ساختار ا)وحدت اشیا  3100

 00444 محمدحسین مالیری اول فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک 3051

 10444 احمد محمدپور اول (های روش مباحثی در سیاست) تحقیق معاصر در علوم انسانیروش  3010

 00444 آمدیزاده ـ مرتضی خوشعباس لطفی/ جفری نیلون ـ سوزان سرلزژیرو اول (ی، علوم اجتماعی و هنرنسانمفاهیم اساسی در علوم ا) ابزار نظریهجعبه 3141

 30444 حامد زارع اول(غالمحسین ابراهیمی دینانیحامد زارع با گفتگوی ) آفاق معرفت در سپهر معنویت 3141

 31444 محمد اصغری اول مکتب کیوتو 3503

 31444 طالب جابری/ مارتین هایدگر اول اصل بنیاد 3300

 35444 صبائیمحمد / گین برنارد مک اول ...(مقاالتی در باب مراقبه، شهود، عمل و نظر و)درباره عرفان مسیحی  3005

 1444 محمد صبائی/ کارل بارت اول (بشر و بشریت در باب پنجم رساله به رومیان)مسیح و آدم  3001

 33444 طالب جابری/ راینر روفینگ اول (فلسفه برای نوآموزان)مارتین هایدگر  3310

 03444 محمد یوسفی/ جان سرل اول فلسفه در قرن جدید 3010

 0544 طالب جابری اول (که هیچ چیزی وجود نداشته باشد؟چرا چیزی وجود دارد به جای این) در اندیشه هایدگرهستی و زبان  3510

 30444 محمد یوسفی/ استیون مامفورد اول  متافیزیک 3501

 15444 فؤاد حبیبی/ مارتین براو اول (تاریخی ناپیوسته از نبرد برای آزادی) تجربة پلبینی 3005

 31444 رعنا سلیمی/ تیم مادلین اول (فضا و زمان)فلسفه فیزیک  0000

 1444 نسترن ظهیری/ جوزف اپستاین اول (از مجموعة هفت گناه کبیره)حسد  3543

 0444 مهین خالصی/ مایکل اریک دایسون اول (از مجموعة هفت گناه کبیره)غرور  3540

 1444 نسترن ظهیری/ تیکل. ای فیلیس اول (از مجموعة هفت گناه کبیره)طمع  3541

 1444 نسترن ظهیری/ وندی واسراشتاین اول (از مجموعة هفت گناه کبیره)پروری  تن 3540

 1444 نسترن ظهیری/ فرانسین پروز اول (از مجموعة هفت گناه کبیره)شکمبارگی  3545

 0444 خالصیمهین / تورمن. اف. رابرت ای اول (از مجموعة هفت گناه کبیره)غضب  3541

 03444 فؤاد حبیبی ـ امین کرمی/ ابنسور میگل اول (مارکس و لحظة ماکیاولین)دموکراسی علیه دولت  3000

 15444 بهنام خداپناه/ پیتر سینگر اول آزادی حیوانات 3011

 35444 مهدی تدینی/ ارنست نولته اول های خشونت قرن بیستم ایدئولوژی 3041

 05444 شهریار خواجیان/ کری رابین اول (ینلکاری از ادموند برک تا سارا پا محافظه)ذهن ارتجاعی  3051

 00444 سُمّیسهیل  /هلن فیشر دوم (ماهیت و فرآیند عشق رمانتیک)شویم؟  چرا عاشق می 5111

 00444 آرا حسن امیری/ جولیان یانگ اول (از افالطون تا ژیژک)فلسفة تراژدی  3131

 0544 زاده راضیه سلیم/ آنتونی وستن دوم عملی اخالقراهنمای  3013

 05444 جعفر محسنی/ تنسی ـ نایجل جکسون. استیون دی دوم مبانی سیاست 1414

 15444 بیژن عبدالکریمی دوم هایدگر و استعال 5054

 30444 مریم تقدیسی /جمی وایت سوم (راهنمای درست اندیشیدن) مغلطه 0000

 15444 ال سازگار لی/ آنتونی گاتلیب سوم رویای خِرد 3510

 35444 نسترن ظهیری/ مارتین. رابرت ام اول شناسی معرفت 3405

 15444 زاده راضیه سلیم /رابرت ام مارتین دوم گفتگوهای فلسفی 1515

 00444 زاده راضیه سلیم /رابرت ام مارتین دوم دو خطا در عنوان این این کتاب وجود دارد 1400
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 30444 ادیب فروتن /جان هیک اول (گفتگوهایی دربارة دین و عقل) میان شک و ایمان 5111

 05444 ادیب فروتن /دان مک نیون اول (درآمدی بر اخالق نظری و عملی) اخالق خلّاق 1155

 1444 محمد اصغری /هیالری پاتنم اول (پرسشی گشوده)پراگماتیسم  1111

 30444 بهنام خداپناه /اشمیت. الرنس کی اول درآمدی بر فهم هرمنوتیک 1111

 35444 شروین اولیایی /ژان بوفره اول دیالوگ با هایدگر 1111

 10444 جالل پیکانی /دیوید هیوم دوم  ای دربارة طبیعت آدمی رساله 1555

 1444 مهتاب بلوکی /ژان ژُنه اول  زیباشناسی هنر  مقاالتی دربارة 5505

 0444 پدرام حیدری /پل گایر اول بیستم شناسی در قرن زیبایی 1313

 31444 مهدی رفیع اول سیاستِ عشق میان هنر و فلسفه 1111

 01444 مریم تقدیسی /سارا بیکوِل اول (ویراست جدید)چطور زندگی کنیم  5535

 15444 بهروز نظری/ ایمانوئل کانت سوم نقد عقل محض 5400

 05444 احسان سنایی اردکانی/ کالگ. جیمز سی اول ویتگنشتاین در تبعید 3150

 35444 حسین یاسینی/ بروس الیس بنسن اول پدیدارشناسی موسیقی 0400

31444حامد زارعدوم(نصر گفتگو با سیدحسین)سنت  سپهر در حکمت آفاق 3111

 01444 حسین کیانی غالمرضا آذری ـ  /بودوریس ـ پوالکاس اول فلسفة ارتباطات 3113

 05444 ندا قطرویی/ تری پینکارد دوم آلمانیفلسفة  3110

 05444 هدی زمانی/ رابرت زارتسکی ـ جان تی اسکات دوم جدال فیلسوفان 1404

33444مهدی پارسا ـ مهرداد پارسا/ کارل یاسپرسدومایدة دانشگاه 3151

31444مریم تقدیسی/ سایمون بلک برندوم(درآمدی جذاب به فلسفه) تفکر 3011

31444مریم تقدیسی/ سایمون بلک برندومهای اساسی فلسفه پرسش 3110

ـ محمدجواد سیدی/ رابرت استرنسومهگل و پدیدارشناسی روح 3050 05444محمدمهدی اردبیلی 

1444زاده حسن فتحاولهوسرل، اخالق، دریدا 3001

 33444 تبریزی شهرام نقش /مهاتما گاندی چهارم چرا ترس از مرگ و مویه بر آن؟ 0114

 33444 تبریزی شهرام نقش/ اکنات ایسواران یازدهم (داستان تحول روحی مهاتما گاندی)راه عشق  3311

 0444شهرام نقش تبریزی/ اکنات ایسواراناولعشق خداست 3010

 1544 مریم عبدالرحیم کاشی/ آلن بدیو پنجمدر ستایش عشق 3443

 05444 محمد یوسفی/ اروین. ویلیام بی چهارمای برای زندگی  فلسفه 3151

 30444 یاشار جیرانی ـ رسول نمازی/ کارل اشمیت دوممفهوم امر سیاسی 3331

 1444 کسرا حاتم پوری/ پل گایر ـ آلن وود اولشرحی بر نقد خرد ناب و روند پیدایش آن  5504

 31444 مریم خدادادی/ جمعی از نویسندگان اولتمهیدی بر پدیدارشناسی اخالق  1114

 30444 نسترن ظهیری/  جولیان بگینی دوماندر حماقت حکمت 1314

 30444 هدی زمانی سرزنده/ رابرت روالند اسُمّیت اولگشتی با افالطون 1034

 35444 آرش محمداولی/  چارلز گیان دومدر جستجوی اصالت 1414

 00444 پور مجید پروانه/  گرانت پوک ـ داینا نیوئل دوممبانی تاریخ هنر 1454

 01444 بیدی منوچهر صانعی دره/ ویلهلم دیلتای سوم مقدمه بر علوم انسانی 0014

 01444 بیدی منوچهر صانعی دره/  ویلهلم دیلتای اولبه فهم درآوردن جهان انسانی 3410

 00444 بیدی منوچهر صانعی دره/ دیلتایویلهلم  دوم تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی 1504

 10444 بیدی منوچهر صانعی دره/ ویلهلم دیلتای دوم دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ 5104

 05444 بیدی منوچهر صانعی دره/ ویلهلم دیلتای اول شعر و تجربه 3100

 05444 سیاوش جمادی/ تئودور آدرنو سوم زبان اصالت 3310
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 31444 سیاوش جمادی/ میگل د بیستگی دوم امر سیاسیهایدگر و  1114

 15444 سیاوش جمادی/ مارتین هایدگر هفتمهستی و زمان 1314

 30444 سیاوش جمادی/ مارتین هایدگر نهم متافیزیک چیست؟ 0034

 15444 سیاوش جمادی/ مارتین هایدگر چهارم چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟ 0554

 01444 سیاوش جمادی/  کارل یاسپرس پنجم (ورزی او فهم فلسفهدرآمدی بر )نیچه  1004

 31444 سیاوش جمادی اول  انکار حضور دیگری 3031

 03444 سیاوش جمادی چهارم سیری در جهان کافکا 0114

 10444 سیاوش جمادی پنجم زمینه و زمانه پدیدارشناسی 3311

03444آرا  امیریحسن / جولیان یانگدوم شوپنهاور 3441

 0444 بیتا شمسینی/ دیدیه رمون دوم شوپنهاور 1114

 11444 هانیه یاسری/ تیلر کارمن ـ مارک بی ان هنسن دوم مرلوپونتی ستایشگر فلسفه 5314

31444سیدمسعود حسینی/ الن وایتاولدر هزارتوی نیچه 3031

 33444 سیدمسعود حسینی/ نویهاوزرفردریک  اول نظریه سوبژکتیویته در فلسفه فیخته 5114

 0444 عرفان ثابتی/ آرتور شوپهناور یازدهم (ویراست دوم) هنر همیشه بر حق بودن 3433

 30444 عرفان ثابتی/ آلن دوباتن پانزدهم های فلسفه بخشی تسلی 0144

 33444 عرفان ثابتی/ مارکوس اورلیوس هفتم تأمالت 3311

 30444 عرفان ثابتی/ لوک فری چهارم زندگیانسان و خدا یا معنای  3504

 30444 عرفان ثابتی/ گین کالین مک سوم چگونه فیلسوف شدم؟ 0104

 01444 عرفان ثابتی/ آلن سوکال ـ ژان بریکمون پنجم مدرن چرندیات پست 3134

31444سُمّیسهیل / جان آرمسترانگدومقدرت پنهان زیبایی 3053

33444مسعود علیا/ آرمسترانگجان دومشرایط عشق 3051

 00444 مسعود علیا/  گوردن گراهام ششم( ویراست جدید) هنرها ةفلسف 1304

31444مریم تقدیسی/ نایجل واربرتونچهارمتاریخچة کوتاهی از فلسفه 3441

 31444 مسعود علیا/ نایجل واربرتون یازدهم  (ویراست جدید)الفبای فلسفه  3111

 31444 سعود علیام/ نایجل واربرتون هفتم (ویراست جدید)آثار کالسیک فلسفه  1144

 0544 فرد مرتضی عابدینی /نایجل واربرتون سوم پرسش از هنر 0514

 00444 مسعود علیا/ تیلور کارمن دوم ـ پونتی  مرلو 1514

 0444 مسعود علیا/  امانوئل لویناس دوماز وجود به موجود 3415

 10444 مسعود علیا/ هولمز. رابرت ال پنجم فلسفه اخالق مبانی 0014

 35444 مسعود علیا/ جک اودل. چارلزجی بونتمپو ـ اس دوم (فلسفه به روایت فیلسوفان)جغد مینروا  3035

 1444 مسعود علیا/ مری وارنوک چهارم اگزیستانسیالیسم و اخالق 0014

 33444 مسعود علیا/ واینسهایمرجوئل  سوم هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی 1114

 10444 مسعود علیا/ جان دیویی دوم هنر به منزلة تجربه 5014

 10444 مسعود علیا/  هانا آرنت پنجم وضع بشر 1004

05444مسعود علیا/ هانا آرنتدوم(متن کامل ـ تفکر، اراده)حیات ذهن  3501

 30444 مسعود علیا/ کاپلستونفردریک  سوم ای بر فلسفه قرون وسطی دیباچه 1114

 1544 هوشنگ جیرانی اول(و دیگر گفتگوها  آخرین مصاحبه)هانا آرنت  3111

 5544 فرزاد جابراالنصار/ موریس مرلوـ پونتی دوم جهان ادراک 5154

 1444 پور مجید پروانه/ ویتولد گومبروویچ دوم فلسفه در شش ساعت و پانزده دقیقه 1014

 00444 ال سازگار لی/ آیزایا برلین پنجم بشرسرشت تلخ  3114
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 01444 سُمّیسهیل / ریچارد بوتبی پنجم فروید در مقام فیلسوف 0005

 0544 سیاوش فراهانی/  لف شیستوف اول خیر در آموزة تالستوی و نیچه 5104

 0544 پرویز دستمالچی/ کارل پوپر هفتم دانم دانم که هیچ نمی می 3311

 01444 احمد شهسا/ توماسدانالی ـ   هنری توماس سیزدهم ماجراهای جاودان در فلسفه 0133

 30444 عبدالحسین آذرنگ/ هالینگ دیل. ج. ر یازدهم (ویراست سوم)تاریخ فلسفة غرب  1004

 05444 عبدالرضا ساالر بهزادی/ استوارت براون چهارم صد فیلسوف قرن بیستم 1444

 1444 بیدی منوچهر صانعی دره دوم اندیشه کانتجایگاه انسان در  3310

 30444 بهرام بهین /سایمون مالپاس دوم پسامدرن 0114

 03444 محسن حکیمی /اریک ماتیوز سوم فلسفه فرانسه در قرن بیستم 3310

 03444 محمدرضا اسمخانی /آنتونی کنی دوم معماری زبان و ذهن در فلسفة ویتگنشتاین 1404

 00444 شهریار خواجیان/ تیموتی میچل اول (نفت و قدرت سیاسی در جهان امروز)دموکراسی کربنی  3311

 30444 آرا ـ مصطفی محمدی میالد سبزه/ تیم کاسر اول گرایی بهای سنگین مادی 0411

 03444 بنفشه عطرسائی/  پیتر متکاف دومشناسی مبانی انسان 3411

 35444 محمدعلی جعفری/  یانیس استاوراکاکیس دومالکان و امر سیاسی 1114

 00444 شاپور بهیان/ اسکات لش چهارم مدرنیسم شناسی پست جامعه 1014

 35444 عرفان ثابتی/  زیگمونت باومن پنجمعشق سیال 3004

 05444 حسن چاوشیان/ زیگمونت باومن چهارم های پست مدرنیته اشارت 3310

 01444 حسن چاوشیان/  فیلیپ کسل چهارمچکیده آثار آنتونی گیدنز 5414

1544مهین خالصی/ هان تیچ ناتدومهنر برقراری ارتباط 3005

 05444 قادر باستانی چهارم های برقراری ارتباط  اصول و تکنیک 0014

 1444 تبریزی شهرام نقش/ ـ کوین بویل دیوید بیتهام  هشتم دموکراسی چیست؟ 0014

 31444 پویا موحد/ آدام سویفت دوم فلسفة سیاسی 0114

 31444 عرفان ثابتی/  جان راولز پنجمعدالت به مثابه انصاف 1134

 03444 شیوا رویگران/  فرانسیس وین دومکارل مارکس 1314

 13444 پرست سمیشهناز م/ وود. آلن و چهارم کارل مارکس 0114

 33444 پرست سمیشهناز م/ کارل لوویت چهارم ماکس وبر و کارل مارکس 0014

 33444 پرست شهناز مسمی /فرانک پارکین سوم ماکس وبر 3300

 30444 پرست سمیشهناز م/ دیوید فریزبی دوم گئورگ زیمل 0104

 1444 خجسته کیهان/ اومبرتو اکو دوم اسطورة سوپرمن 3030

 0544 عرفان ثابتی /ژان بودریار پنجم آمریکا 3301

دانشنامةفلسفةاستنفورد
 1444 بیک ایمان شفیع/ تاد کالدر اول ـ مفهوم شر344 3501

 0444 سیدمسعود حسینی/ رودلف مکریل ـ اینگو فارین اول دیلتای و یورک ـ00 3550

 0444 مهدی اخوان/ ریچارد جویس اول گرایی اخالق ـ ضدواقع01 3511

 1444 مهدی محمدی/ رگبزنمایکل گل اول صدقـ 01 3501

 0444 ابوالفضل توکلی شاندیز/ ججان دوریس ـ استیون استی اول شناسی اخالق رویکردهای تجربی به روان ـ01 3551

 5444 یدمریم خدادا/ ایبراهام سشورات اول عاملیت مشترک ـ05 3530

 1444 عفت جهانی/ مارگارت گریور ـ راچانا کامتکار اول اورلیوس و اپیکتتوسـ 00 3530

 0444 داود میرزایی/ مایکل رولف اول ایمانوئل کانتـ 01 3531

 31444 داود میرزایی/ پل گایر اول ایدئالیسم ـ00 3000
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 0444 یاسر میردامادی/ چارلز تالیافرو اول فلسفة دین ـ03 3001

 1444 امیرحسین خداپرست/ تامس کلی اولشواهد ـ04 3001

 1444 یاسر پوراسماعیل/ پیتر هیلتون اول کواین ـ  10 3000

 1444 اصل مهدی محمدی/ جان هر اول  دین و اخالق ـ  11 3005

 1444 مریم خدادادی/ استیون لوپر اول مرگ ـ  11 0111

 1444 مریم هاشمیان/ جک کریتندن ـ پیتر لوین اول آموزش مدنی ـ 11 0333

 1444 مهدی غفوریان/ رونالد دِ سوسا اول عاطفه ـ 15 3111

 1444 گلنار نریمانی/ تامس وارتنبرگ ـ کاترین تامسون جونز اول فلسفة فیلم و هنر دیجیتال ـ 10 3111

 1444 سیدحسین حسینی/ برایان ترینور اول ـ گابریل مارسل 11 3140

 1444 بیک ایمان شفیع/ ریچارد کروت اول افالطونـ  10 3141

 1444 امیرحسین خداپرست/ استیون اِونز اول های اخالقی در اثبات وجود خدا استدالل ـ 13 3311

 1444 داود میرزایی/ گرت ویلیامز اول ـ عقل به روایت کانت 14 3310

 1444 پورفرد وحید غالمی/ جیمز بومن ـ ویلیام رِگ اول یورگن هابرماس ـ10 3310

 1444 کاوه بهبهانی/ یوریکو سایتو اول شناسی امر روزمره زیبایی ـ11 3311

 30444 سیدمسعود حسینی/ مایکل ویلر اول ـ مارتین هایدگر11 1333

 1444 ابوالفضل توکلی شاندیز /لوکاس اینترونا اول ـ رویکردهای پدیدارشناسانه به اخالق و تکنولوژی اطالعات11 1131

 1444 مریم خدادادی /شِماس میلر اول ـ شکنجه15 1111

 1444 حمزه موسوی /دِرک بالتسلی اول ـ مکتب رواقی10 1000

 1444 یاسر خوشنویس /تامس نیکلز اول های علمی ـ انقالب11 0011

 5444 سمیمحمدرضا ابوالقا /نیک زنگویل اول ـ داوری زیباشناختی10 0011

 5444 سمیمحمدرضا ابوالقا /جیمز شلی اول ـ مفهوم امر زیباشناختی13 1111

 1444 آرا حسن امیری /دیوید پاپینو اول گرایی ـ طبیعت14 1111

 1444 مریم خدادادی /کودی. ج. آ. س اول های آلوده ـ مسئلة دست10 1100

 1444 امیرحسین خداپرست /الود  کرولین مک اول ـ اعتماد11 1133

 1444 فائزه جعفریان /تامس آداجیان ـ کریسپین سارتول اول ـ تعریف هنر و زیبایی11 1111

 1444 محمدمهدی اردبیلی /جورج دی جووانی اول ـ یاکوبی11 1155

 1444 داود میرزایی /اندرو بروک اول ـ ذهن و آگاهی از خود در نظر کانت15 1100

 1444 مریم هاشمیان/ یان لوکهو رست  ـ گرت مارتن فرانسن اول ـ فلسفة تکنولوژی10 1111

 1444 مهدی اخوان /جانسون. رابرت ن اول اخالق کانتـ فلسفة 11 1100

 1444 داود میرزایی /هانا گینزبورگ اول شناسی کانت شناسی و غایت ـ زیبایی10 1515

 1444 سعید انواری /رکسان مارکوت اول ـ سهروردی13 0000

 1444 مریم خدادادی/ دیوید اشوایکارت ـ هانس اشمیت اول ـ قصدیت جمعی14 1515

 1444 سیدمسعود حسینی /مایکل فورستر اول ـ شالیرماخر50 1515

 5444 امیرحسین خداپرست /اندرو چیگنل اول ـ اخالق باور51 0011

 1444 نوشین شاهنده /کرولین کورسمایر اول شناسی فمینیستی ـ زیبایی51 0505

 1544 مریم هاشمیان/ اندرو فیاال اول گرایی صلح ـ51 1411

 1544 امیرحسین خداپرست / جوزف میلم الیزابت بریک ـ  اول مادری و تولید مثل ـ پدرـ 55 0555

 1444 مهدی رعنائی/ الوین گلدمن اول شناسی اجتماعی معرفت ـ50 5533

 30444 سیدمسعود حسینی/ ایئن تامسون اول شناسی هایدگر زیبایی ـ51 1455

 1444 اخوانمهدی / دیوید بیسینگر اول تنوع دینی ـ50 0433

 5444 داود میرزایی/ میشل گریر اول نقد کانت بر متافیزیک ـ53 1411
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 1444 گلنار نریمانی/ گری ایلزورث اول پسامدرنیسم ـ54 0455

 1444 مهدی اخوان/ کریس گوانز اول انگاری اخالقی نسبی ـ00 1411

 1444 یاسر پوراسماعیل/ جوئل پاست اول شهود ـ01 0400

 5444 داود میرزایی/ فردریک راوشر اول فلسفة سیاسی و اجتماعی کانت ـ01 1455

 1444 یاسر پوراسماعیل/ پیتر ون اینواگن ـ مگان سالیوان اول متافیزیک ـ01 0401

 5444 یاسر پوراسماعیل/  الساندرو جووانلی اول همانی شخصی ـ این05 0400

 5444 یاسر پوراسماعیل/ اولسوناریک ت  اول شناسی گودمن ـ زیبایی00 0411

ـ  ـ  رزماری تانگ  اول نگر اخالق زنانه ـ01 1555  1444مریم خدادادی/ آن دانچین نانسی ویلیامز

 1444 ندا مسلمی/ بنت هلم دوم عشق ـ00 0411

 1544 پورفرد وحید غالمی/ جف ملپاس ـ نیکوالس دیوی اول شناسی او گادامر و زیبایی ـ03 0411

 0444 یاسر پوراسماعیل/ مایکل تای ـ مارتینه نیدا روملین اول کیفیات ذهنی و برهان معرفت ـ04 3151

 1444 سیدمسعود حسینی/ دنیل بریزیل اول فیشته ـ10 3030

 1444 مریم خدادادی/ ریچارد کروت اول اخالق ارسطو ـ11 3031

 1444 شاندیزابوالفضل توکلی / تادئوس متس دوم معنای زندگی ـ11 3033

 1444 گلنار نریمانی/ اندرو کنیا دوم فلسفة موسیقی ـ11 3031

 1444 مهدی پارسا/ کالینگلد ـ براون ـ ویلیام شوئرمن اول جهان وطنی و جهانی شدن ـ15 3150

 1444 مریم خدادادی/ ماریون اسمابلی ـ اندرو اشلمن اول مسئولیت جمعی و اخالقی ـ10 3031

 1444 مریم هاشمیان/ الورنس پاسترناک اول فلسفة دین کانت ـ11 3131

 1444 هیمن برین/ ایدرین جانستون دوم ژاک لکان ـ10 3103

 1444 سیدمحمدجواد سیدی/ ویتدانیل اسُمّیت ـ جان پرو اول ژیل دولوز ـ13 3100

 35444 سیدمسعود حسینی/ پل گایر اول شناسی آلمانی در قرن هجدهم زیبایی ـ14 3101

 0544 یاسر پوراسماعیل/ جورج گراهام ـ جنت لوین اول رفتارگرایی و کارکردگرایی ـ00 3111

 5444 ابوالفضل توکلی شاندیز/ برنارد داونهاور ـ دیوید پالور اول پل ریکور ـ01 3501

 1544 مریم خدادادی/ جان بیشاب ـ ریچارد ایمزبری اول گرایی ایمان و ایمان ـ01 3500

 1444 یاسر پوراسماعیل/ دنیل استولجر اول فیزیکالیسم ـ01 3501

 1544 زاده راضیه سلیم/ دیلون. رابین س اول احترام ـ05 3503

 1444 رضا اصفهانی غالم/ جان ماریال دوم فلسفه شوخی ـ00 3510

 1444 سیدمحمدعلی شامخی/ میلر کالید لی اول نیکوالس کوزایی ـ01 3511

 5444 مژده ثامتی/ لنگی مارگارت میک اول پیشرفت ـ00 3511

 5444 سعید جعفری/ آ هاوئرد دان اول فلسفه علم آینشتاین ـ03 3510

 1444 احسان پورخیری/ بتینا برگو اول امانوئل لویناس ـ04 3505

 5444 مهدی پارسا/  کاترین لو اول حکومت جهانی ـ30 3501

 1444 بیتا شمسینی/ ریستو هیلپینن الیزابت شلکنز ـ دوم ساخته هنر مفهومی و دست ـ31 3501

 1444 محمدمهدی اردبیلی/ پل ردینگ دوم هگل  ـ31 3500

 1444 یاسر پوراسماعیل/ اریک شوئیتسگبل دوم نگری درون ـ31 3500

 1444 آرا حسن امیری/ استیون نادلر دوم باروخ اسپینوزا ـ35 3500

 1444 ابراهیم لطفی/ پیزلی لیوینگستون دوم شناسی هنر تاریخ هستی ـ30 3010

 1444 مریم خدادادی/ فردریک دو وینیمون دوم بدن آگاهی ـ31 3011

 ــ مریم خدادادی/ دانا نلکین اول بخت اخالقی ـ30 3011

 1444 حسین عظیمی/ دن هیبرون دوم سعادت ـ33 3011

 1444 فرد مرتضی عابدینی/ ویلیام بریستو دوم روشنگری  ـ34 3010

00 



 1444 مهدی محمدی/  بیورن رمبرگ ـ کریستین گسدال سوم هرمنوتیک ـ0 3013

 1444 مریم خدادادی/ دنتروس ماوریتسیو پاسرین دوم هانا آرنت ـ1 3000

 1444 یاسر پوراسماعیل/ ون گولیک رابرت دوم آگاهی ـ1 3010

 1444 فر  هدی ندایی/ درانتیفیلیپ  ـ  ژان سوم شناسی اگزیستانسیالیستی زیبایی ـ1 3001

 5544زاده   راضیه سلیم/ بنت هلم دوم دوستی ـ5 3001

 1444 سیدمسعود حسینی/ آلن اسپیت هی ـ .کاتیا د دوم برادران شلگل ـ0 3011

 1444 گلنار نریمانی/ استیون هولگیت سوم شناسی هگل  زیبایی ـ1 3050

 1444 فرزاد جابراالنصار/ استاینباک آنتونی زکری دیویس ـ دوم ماکس شلر  ـ0 3001

 1444 مسعود علیا/ اسمیت دیوید وودراف چهارم پدیدارشناسی  ـ3 3011

 305444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ( 3ـ04) (همراه با قاب)مجموعه اول دانشنامه استنفورد  3110

 303444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (03ـ04)( همراه با قاب)مجموعه دوم دانشنامه استنفورد  3311

 301444ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (03ـ14)( همراه با قاب)دانشنامه استنفورد  سوممجموعه  0055

 313444 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (13ـ 14)( همراه با قاب)دانشنامه استنفورد  چهارممجموعه  3041

 351444 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (13 ـ 344)( همراه با قاب)دانشنامه استنفورد  پنجممجموعه  3511

علومتربیتی
 30444 زاد فؤاد نیک/ شینیچی سوزوکی دوم پرورده با عشق 5114

31444مهسا فتوحی/ آندرئا کلیفورد پوستوناولگوید می چه رفتارش با کودکتان 3441

 00444 فرناز ثقفی/ یونل. جری وایکاف ـ باربارا سی پنجم !گوید نه وقتی کودکتان می 3114

 30444 مهشید یاسائی/ برنادت دافی ششم تشویق خالقیت و تخیل در کودکان 1014

مجموعةمدیریتوفرهنگ
 31444 آبادی عظیمی دولت امیری ـ امیر سیدرضا صالحی دوم ریزی فرهنگی گذاری و برنامه مبانی سیاست 0411

31444سیدرضا صالحی امیری ـ رزیتا سپهرنیااولالگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران 3150

 35444 سیدرضا صالحی امیری دوم شناسی فرهنگی در ایران آسیب 5114

 01444 امیری ـ زهرا خدائی سیدرضا صالحی دوم نشینی و اسکان غیررسمی حاشیه 1104

 31444 سیدرضا صالحی امیری تمشه های فرهنگی مفاهیم و نظریه 0004

 05444 سیدرضا صالحی امیری ـ سعید محمدی سوم دیپلماسی فرهنگی 1514

 30444 زادگان سهیل سُمّی ـ زهره حسین/ گیپ هاگورت اول (با رویکرد کارآفرینی) مدیریت فرهنگی ـ هنری 1134

 33444 زادگان سهیل سُمّی ـ زهره حسین/ یونگالکه د  اول فرهنگ و اقتصاد 1104

شناسیروان
 05444 ابراهیم شایان/ آردن جان بی اول (به زندگی بهتر بیندیشید)کشی کنید  مغزتان را دوباره سیم 3050

 30444 اسماعیل نوری/ استیو چندلر اول (ید باشیدستخوا چگونه به کسی تبدیل شوید که همیشه می) خودتان را دوباره بسازید 3510

 01444 مریم تقدیسی/ بیلر . آنتولی سیولی ـ هنری بی دوم نیروی امید 1044

 01444 احمدپور ـ میالد حیدری  لطیف/ جف اولسون ششم برتری خفیف 1111

 0444 محمدعلی جعفری/ ادوارد برگر ـ مایکل استاربرد دوم پنج رکن تفکر مؤثر 5555

 35444 مریم تقدیسی/ مایکل کروگروس ـ  رومن چپلر سوم کتاب تصمیم 3103

 30444 مریم تقدیسی/ مایکل کروگروس ـ  رومن چپلر دوم کتاب سؤال 3100

 30444 مریم تقدیسی/ مایکل کروگروس ـ  رومن چپلر دوم کتاب تغییر 3101

 31444 نازی اکبری/ اروین یالوم چهارم انسان موجودی یکروزه 0400

 31444 مهشید یاسایی/  یالوم اروین  پنجم درمانگری  روانموهبت  1054

 30444پیمان حسینی/ ژاک ریگاردسومبازیچة دست دیگران نشوید 3110

 0544 شقایق قندهاری/ وین دایر هشتم ده راز موفقیت و آرامش درونی 1004

 5544 مریم تقدیسی/ وین دایر دوم دگرگونی 1104

01 



33444سحر امین/ بری میشلز فیل اشتوتس ـاول(خود را به فرصت تبدیل کنیدمشکالت )راهکار  3440

00444عیانسمیشبنم /  جوئل اوستینسومهر روز پنجشنبه است 3011

30444عیانسمیشبنم /  جوئل اوستیندومآرامش در پرتو ایمان 3435

 35444 مهناز فاتحی/  زیگ زیگالر هفتم پله تا اوج پله 0044

 0544 مریم تقدیسی/  استیو شیپ ساید اول (طالیی از ساموئل اسمایلز ةاید 50تفسیر )خودیاری  1104

 30444 مریم تقدیسی /ناپلئون هیل سوم (کارن مکریدیطالیی از  ةاید 50تفسیر )بیندیشید و ثروتمند شوید  3151

 30444 مریم تقدیسی/ تیم فیلیپس سوم (طالیی از نیکولو ماکیاولی ةاید 50تفسیر )در باب شهریار  1154

35444نوری  لطیف احمدپور ـ اسماعیل/  رابرت ایمبرایلدومبازاریابی انگیزشی 3301

 35444 مریم تقدیسی/ لی بئر دوم شیطان ذهن 5004

01444علی شادروح/  هری آلدر ـ پریل هیترنهمروز 03ان ال پی در  0114

35444شهباز کامران روح/  دیوید لوئیس سیزدهممدیریت زمان 3154

ـ محمدابراهیم طاهائی/ شون هومر پنجم ژاک الکان 1314  31444 محمدعلی جعفری 

 30444 ملیندا اسکندری/  گئورگیا شوارتس پنجم شویی فنگ 3504

 31444 سُمّیسهیل /  کارن هورنای هفتم شناسی زنان روان 0114

 1544 ایرج مهربان/ پل ژاگو دوازدهم چگونه بر خود مسلط شویم 3043

 30444 ساعد زمان/ پل ژاگو چهاردهم تأثیر از فاصله 3040

 0144 ایرج مهربان/ پل ژاگوپانزدهم قدرت اراده 3041

1444نیلوفر خوانساری/  پل ژاگو شانزدهمآموزش گفتار 3040

 1444 احمد حسین بنی/ پل ژاگو چهاردهم غلبه بر کمرویی 3045

 1444 نیلوفر خوانساری/ پل ژاگو یازدهم قدرت خودتلقینی 3041

 30444 سهیال زمانی/ پل ژاگو نهم مانیتیسم شخصی 3041

 00444بیتا شمسینی / پل ژاگو سوم های عملی مانیتیسم، هیپنوتیسم و تلقین روش 3041

 1544 زمانساعد /  میشل و فرانسواز گوکلن نهم یازده آزمون برای شناخت دیگران 3514

 30444 ساعد زمان/ روبرت توکه نهم چگونه حافظة برتر داشته باشیم 5101

 33444 امید اقتداری/ جیمز هویت ششم یوگا 3313

 30444 منوچهر شادان/ جیمز هویت پنجم آرمش 3310

 30444 منوچهر شادان/ کریسمس همفریز پنجم ذن 3311

 31444 شادانمنوچهر / جیمز هویت هشتم مراقبه 3511

 31444 شفتی سعید شجاع/ زیگموند فروید ششم تاریخ روانکاوی 3301

 30444 شفتی سعید شجاع/ زیگموند فروید هشتم اصول روانکاوی بالینی 3404

 03444 شفتی سعید شجاع/ زیگموند فروید هشتم روانکاوی کالسیک 1414

 1544 شفتیسعید شجاع  اول  آشنایی با سوسیوبیولوژی بالینی 3131

 0444 ساعد زمان/ ار اسپرینگر پنجم یاد بگیریم چگونه بر خود مسلط شویم 1014

 30444 رؤیا وکیلی/ سیما هینگورانی اول غلبه بر افسردگی 1411

 31444 فاطمه شاداب /سید باموئل ششم درمان طبیعی افسردگی 3300

علومخالص
 33444 طالب جابری /گوتلوب فِرِگه اول (ریاضیاتی دربارة مفهوم عددپژوهشی منطقی ـ )مبانی علم حساب  1115

 01444 محمداسماعیل فلزی/ میچیو کاکو دوم آیندة ذهن 3110

 00444 سالمت رنجبر/ مانفرد بائور ـ گودرون سیگلر دوم ادیسه انسان 0104

 30444 نبی محسن شادمهری، فاضله خواجه/ پادمانابان. ت هفتم (حکایت خلقت عالم)پس از نخستین سه دقیقه  5544

 31444 خواجه نصیر طوسی چهارم صورالکواکب 0314

00 



حقوق
 10444 عباس زراعت چهارم(ـ جلد اول 3100مصوب )شرح مختصر قانون مجازات اسالمی  1014

 35444 عباس زراعت اول(ویراست دوم)حقوق کیفری مواد مخدر  1114

 1444 محمدحسن بردبار ششمدرآمدی بر حقوق ارتباط جمعی  1114

 33444 علی رستمی بوکانی دوم آموزش علم ثبت امالک 5514

 35444 علی رستمی بوکانی چهارم مسائل ثبتی اسناد و امالک 0404

 0544 علی رستمی بوکانی هشتم (امالک)حل مشکالت ثبتی  0014

 1544 علی نجفی دوم حقوق بانکی 1154

ـ م. ل ششم روش جدید الغری و تندرستی 1554 ـ ل. س   ـ بتی. استوارت   30444 حسن بشارت / باالرت. اندرو 

 10444 حسین حقیر/  آلیس فاینشتاین ششمها           درمان با ویتامین 3030

 0544 ملیندا اسکندری/ مارگوت هلمیس دوازدهم طبیعی با سرکه سیبدرمان  0154

 0444 جواد ابراهیمی/ ساندرا سالمانز ششم پروستات 0314

 11444 اسماعیل عبدالرحیم کاشی/ جان سی هاربرت هشتم مشاور پزشکی خانواده 0014

 31444 پناه بابک حق/ جان تانر هفتم دردهای پشت و کمر 3344

 31444 ساعد زمان/ لورانس پرنو شانزدهم انتظار کودکی هستمدر  1114

 31444 ملیندا اسکندری /مانفرد پاولوف پنجم داروخانة خانگی 3134

 01444 ساعد زمان/  ژان والگ ـ ژیری استودوال هشتم (ویرایش دوم)گیاهان دارویی  1410

 0544 فر فاطمه خواجوی/ دنیس ویچلو براون هفتم ماساژ 3035

 5544 سوسن ملکی/ تیتز. هرالد و یازدهم (گر قارچ معجزه)کومبوچا  0004

 03444 ماندانا عطارزاده/ رابرت باران سوم راهنمای آرایش و مراقبت از پوست 0044

 33444 مهناز فاتحی/ روان هیلسون هشتم دیابت 0104

05 

پزشکیوسالمت
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