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 های نشرتازه
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888  بهنام چهزراد افالطون، چكیده کل آثار 

 08888 منیره فهمی صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو/ اسپرانتو 

 108888  کورش نیكنام گاتاها نغمه های ایران باستان 

حادثه رادیولوژیكی در سامانه  

 پرتودهی سان سالوادور

 یاشار ریاضی سازمان انرژی اتمی

 امیر موافقی
00888 

 00888 هوشمند ویژه کارن هورنای روانشناسی زنان 

 مثل گربه فكر کن، 

 مثل گربه رفتار کن

 00888 گلنار گلناریان استفان گارنیه

 08888  مسعود زهدی اقتصاد قراردادها 

 00888  مسعود زهدی حسابداری بین المللی نفت 

 00888  حامد فوالدوند نیچه، عرفان و جهان ایرانی 

 00888 گیله گل بهروزان اسمیت-تیم راشبی جور دیگر باید دید 

 00888  حسن فضیلت خواه حسن صباح فرمانروای قلعه الموت 

 

 

 دیوان وحدت کرمانشاهی

 علی کنشلو خوشنویسی

 08888  وحدت کرمانشاهی

 00888 هوشمند ویژه آلن واتس طریقت ذن 

 00888 هوشمند ویژه زیگموند فروید فراسوی اصل لذت 

 مهندسی درون 
 08888 پناهیلدا یزدان واسودو جاگی

 00888 سعید آجرلو هال گلد 137کالبدشكافی یگان  

 00888 پناهیلدا یزدان جودی جی شهود 

 08888  فضل اله حكمت یار ام دانشگاهخانه 
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 های سریتاریخ جمعیت 

 های تخریبیو جنبش

علی هاشمی  محمد عبداهلل عنان

 حائری
08888 

 08888 نامدار نادری بودیدارما تعلیم ذن بودیدارما 

 08888 منوچهر شادان د.ت.سوزوکی ای بر ذن بودیسممقدمه 

 08888  احمد مظفری دیوونه وار 

 نشر شما
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888  حامد فوالدوند نیچه، عرفان و جهان ایرانی 

 10888 اردشیر بهجت  هدیه بزرگان 

 00888  زوبینگ این کتاب خواندنی نیست 

 مثل گربه فكر کن 

 مثل گربه رفتار کن

 00888 گلنار گلناریان استفان گارنیه

 00888 مهسا یزدانی ریچارد باخ جاناتان مرغ دریایی 

دل آرا قهرمان  ریچارد باخ 2پندار  

 مهسا یزدانی
10088 

 دیوان وحدت کرمانشاهی 

 خوشنویسی علی کنشلو

 08888  وحدت کرمانشاهی

 00888 هوشمند ویژه زیگموند فروید فراسوی اصل لذت 

 08888 پناهیلدا یزدان واسودو جاگی مهندسی درون 

 00888 سعید آجرلو هال گلد 137یگان کالبدشكافی  

 00888 پناهیلدا یزدان جودی جی شهود 

 08888  سوگل عصاری کودکانه های من 

 00888  محمد مهدی سپهر از ملک تا ملكوت 

 00888 آرتور آربری حافظ "انگلیسی"حافظ  
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 ادبیات و رمان
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888 حمید رفیعی ویلیام گلدینگ هاساالر مگس 
 00888 آرا قهرماندل پائولو کوئیلو اعترافات یک سالک 
 08888 منیر مینویماه موریس وست وکیل شیطان 
 00888 اکبر تبریزی جرج اورول هاآس و پاس 
 00888  اکبر قره داغی ول فاجعهحهول حادثه نه  
آنتوان دوسنت  شازده کوچولو 

 اگزوپری

 چاپ تمام آرا قهرماندل

غالمحسین  جرج اورول دختر کشیش 

 سالمی
00888 

 10888 الدن جهانسوز ریچارد باخ 7پندار 
آرا قهرمان، دل ریچارد باخ 2پندار 

 مهسا یزدانی
10088 

 00888 مهسا یزدانی ریچارد باخ جاناتان مرغ دریایی 
 18888 آرا قهرماندل ریچارد باخ هیچ راهی دور نیست 
 08888  ناهوکو تاواراتانی هایكو 
 08888  ناهوکو تاواراتانی سبدی با صد شاخه گل 
 چاپ تمام  ناهوکو تاواراتانی دیو از افسانه تا واقعیت 
 یاد شعرهای 

 شیرین دبستان

 08888  اکبر قره داغی

 هاییاد داستان 

 دبستان انگیزدل

 00888  اکبر قره داغی

 چاپ تمام سومریم قره مارگریت دوراس آشپزخانه مارگریت 
 00888  بهرام مقدادی شناخت کافكا 
 چاپ تمام  اردشیر بهجت هدیه بزرگان 
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 10088 آرا قهرماندل آله ساندرو باریكو ابریشم 
 چاپ تمام  جهانگیر بیگلری ها در مدوساسال 
 چاپ تمام  چكامه کوپال شور عشق 
 چاپ تمام  سوزان گویری ادبیات فارسی و تحوالت آن 
 چاپ تمام  غالمرضا اسالمبولچی اشک لیلی 
 0888  شیوا منتظری هااپرای موش 
 00888  زوبینگ این کتاب خواندنی نیست 
 08888  اکبر قره داغی حكم حكیم توس 
 چاپ تمام  علیرضا خطیب زاده راز خیام 
 چاپ تمام فیتز جرالد خیام رباعیات خیام 

 چاپ تمام کلمن بارکز مولوی انگلیسیرومی  
 10888  الدن جهانسوز رویای بیداری 
 چاپ تمام  آزاده حسابی لبخند پنهان 
 08888 منیره فهمی صمد بهرنگی "اسپرانتو"ماهی سیاه کوچولو  
 چاپ تمام ماه منیر مینوی امین مالوف مانی پیامبر صلح و دوستی 
 چاپ تمام  رهنماتورج  یک عمر در خدمت دو فرهنگ 

 چاپ تمام آرتور آربری حافظ حافظ انگلیسی 

 چاپ تمام  آزاده حسابی بهشت پنهان 
 چاپ تمام احسان مقدسی  کوجیكی 
 چاپ تمام  ناهوکو تاواراتانی مار و کاج 
 00888 گیله گل بهروزان تیم راشبی اسمیت جور دیگر باید دید 
 چاپ تمام فریده حسن زاده تی اس الیوت صخره 
نصراله غفاری  هرمان هسه اگر جنگ ادامه یابد 

 داریوش دیانتی
 چاپ تمام

غالمرضا  چكیده حكمت جهان 

 اسالمبولچی

 جاپ تمام 
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 چاپ تمام نژادناهید ایران لئوبوسكالیا دل درخت 
 چاپ تمام فروزان رضی آیریس گاور زمرد 
 چاپ تمام علی الستی جرج ولز ماشین زمان 
 چاپ تمام  غالمرضا اسالمبولچی عشقدرس  

 تاریخ
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 188888  هاشم رضی تاریخ زرتشتیان ایران 
 08888  امینی سام نوروز 
های سری و تاریخ جمعیت 

 های تخریبیجنبش

علی هاشمی  محمد عبداهلل عنان

 حائری
08888 

 تاریخ پرچم ایران 
 باستان تا امروز()درفش ایران از 

نصرت اهلل 

 بختورتاش

 08888 

تاریخ جهان برای کودکان و  

 نوجوانان

 )از آغاز تا قرن بیستم(

آن میالرد، پاتریشیا 

 وناگس

 08888 منوچهر شادان

حكومتی که برای جهان دستور  

 نوشتمی

نصرت اهلل 

 بختورتاش

 چاپ تمام 

نصرت اهلل  دلیر مردی از سرزمین اسپاهان 

 بختورتاش

 08888 

 188888 منوچهر شادان جان موریس رابرتس تاریخ جهان)از آغاز تا قرن بیستم( 
جان موریس  تاریخ قرن بیستم 

 رابرتس

 08888 ابراهیم علی کنی

 1008  ناصر رسولی مسیر تمدن، مسیر انحطاط 
نصرت اهلل  دیوار بزرگ و باستانی گرگان 

 بختورتاش

 10088 

 زندگیکنكاشی بر  

 و اندیشه زرتشت 

 08888  ش نیكنامکور
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پروشات  جان فارمن تاریخ خونین بریتانیا 

 شوشتری
 چاپ تمام

 چاپ تمام سوزان گویری ویلهلم آیلرز کوروش بزرگ 
 00888  ش نیكنامکور یادگار دیرین 
 چاپ تمام اکبر تبریزی دانیل بورستین کاشفان 
 00888 آجرلو سعید هال گلد 137کالبدشكافی یگان  
 حسن صباح، 

 الموت فرمانروای قلعه

 00888  حسن فضیلت خواه

 ایرانشناسی

 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 08888  اردشیر بهمردی اهونودگاه 
 چاپ تمام  هاشم رضی های ایرانیتاریخ مطالعات دین 
 علیقلی محمودی بابل دل ایرانشهر و قطب جهان 

 بختیاری

 10888 

 08888  هاشم رضی شناسیمعاد و آخرت 
 08888  هاشم رضی زرتشت 
 00888  هاشم رضی اوستا 
 188888  هاشم رضی حكمت خسروانی 
 گاهشماری و 

 های ایران باستانجشن

 188888  هاشم رضی

 ایران و فرهنگ ایرانی  

 در عصر اوستا

 چاپ تمام  هاشم رضی

 تمامچاپ   هاشم رضی سوشیانت 
 چاپ تمام  هاشم رضی های آبجشن 
 چاپ تمام  هاشم رضی های آتشجشن 
 چاپ تمام  هاشم رضی آیین زروانی 
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 چاپ تمام  هاشم رضی متون شرقی و سنتی زرتشتی 
 108888  ش نیكنامکور گاتاها نغمه های ایران باستان 
 چاپ تمام هاشم رضی فرانس کومن آیین پر رمز و راز میترایی 
 چاپ تمام  هاشم رضی آیین مهر 
 08888  هاشم رضی آموزش خط میخی 
 چاپ تمام  هاشم رضی های گاهنبار و فرودگجشن 
 چاپ تمام  هاشم رضی زبان و خط اوستایی 
 188888  آبتین ساسانفر سرود جاودان 
 108888  آبتین ساسانفر گاتاها سرودهای اشو زرتشت 
 08888  یخوبچهر کشاورز نگاهی نو به تخت جمشید 
 چاپ تمام  هاشم رضی وندیداد 

 یوگاو  ذن

 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 08888  عبدالحمید موحدی راهنمای بیداری معنوی 
 00888  پورمسعود مهدوی هر روز برای همان روز 
 188888  مسعود مهدوی پور "انگلیسی"هر روز برای همان روز  
 00088  ساسان ضرابی امروز را افسرده نیستممن  
 08888  پورمسعود مهدوی های عملی یوگاتمرین 
 10888  حوری نیاکیان تنفس در یوگا 
 08888  پورمسعود مهدوی فضای خالی 
 10888 افشین سپهوندی یان مک کروری آب آرام ماه نمایان 
حسین  ویوکاناندا تسخیر طبیعت درون 

 آرزومندی
 چاپ تمام

 08888 نامدار نادری بودیدارما تعلیم ذن بودیدارما 
 چاپ تمام هوشمند ویژه آلن واتس طبیعت مرد زن 
 00888 هوشمند ویژه آلن واتس طریقت ذن 
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 08888 منوچهر شادان د.ت.سوزوکی ای بر ذن بودیسممقدمه 

 اجتماعی علوم

 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 چاپ تمام  کاظم متولی های اقناععمومی و شیوهافكار  
 08888  کاظم متولی روابط عمومی و تبلیغات 
 18888  ناهوکو تاواراتانی های نیرو بخشضربه 
 چاپ تمام  ناهوکو تاواراتانی های شگفت انگیزآیین 
 چاپ تمام مصطفی موسوی ژاک النتیه های جادودهكده 
 چاپ تمام  برزینمسعود  مطبوعات ایران 

 طب جایگزین
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888 گل بهروزانگیله داوسان چرچ های شماای در ژناعجوبه 
علم زندگی)راهنمای زندگی  

سالم با طب آیورودای 

 ماهاریشی(

 00888 هایده قلعه بیگی گروهی از پزشكان

شفای کوانتومی)کاوشی در  

 ذهن/بدن(مرزهای پزشكی 

 08888 هایده قلعه بیگی دیپک چوپرا

های تائو برای تبدیل تنش روش 

 و ناراحتی به شادابی

 08888 مهناز آو مانتاک چیا

 های تائو برای ماساژروش 

 با انرژی درونی 

 08888 مهناز آو مانتاک چیا

 00888 مازیار جفرودی مختیلد شفر های باخدرمان با غنچه 
 08888 پناهیلدا یزدان واسانت الد خانگی آیوروداهای درمان 
 چاپ تمام الهه رضوی کریستین تورن بسوی علم آگاهی 
 00888  فرید نیک بین فراتر از آرامش 
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 دانش و آموزش
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

رابرت اگروس،   داستان جدید علم 

 جرج ستانسیو

 00888 بدیع ا... روشندل

 08888  حمیده بهجت پژوهشروش  
 08888 علیرضا نمازی آن.ام کرنر راهنمای نگارش مقاله علمی 
 How to deliver 

 your speech 

 چاپ تمام  ملیحه سید نقوی

 لیندا الدر،  راهنمای تفكر تحلیلی 

 ریچارد پاول

 10088 شیوا دهقانی

 Essay writing 10888  ملیحه سید نقوی 
 چاپ تمام  ایراندخت خراسانی دام و انسان 
در سامانه  حادثه رادیولوژیكی 

 پرتودهی سان سالوادور

 یاشار ریاضی سازمان انرژی اتمی

 امیر موافقی
00888 

 چاپ تمام مصطفی موسوی ژاک النتیه جاودانگی حیات 
 چاپ تمام  جی.تی.دوترو اطالعات جامع زمین شناسی 
 خودآموز خط تحریری 

 

 محمود جاللی

 حسن سخاوت

 چاپ تمام 

 روانشناسی

 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888 منوچهر شادان ریچارد لویتون راه کارهای توانمندسازی مغز 
 10888 حسین آرومندی زیگموند فروید اشتباهات لپی 
آن ویلسون شایف،  های معتادسازمان 

 دایان فاسل

حسام الدین 

 معصومیان
 چاپ تمام

 08888 محمد جفر مصفا کارن هورنای تضادهای درونی ما 
 00888 محمد جفر مصفا کارن هورنای شخصیت عصبی زمانه ما 
 08888 محمد جفر مصفا کارن هورنای عصبیت و رشد آدمی 
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 00888 محمد جفر مصفا کارن هورنای خودکاوی 
 00888 اکبر تبریزی کارن هورنای های نو در روانكاویراه 
 00888 اکبر تبریزی اریک فروم انسان برای خویشتن 
 08888 اکبر تبریزی اریک فروم جامعه سالم 
 00888 هوشمند ویژه زیگموند فروید فراسوی اصل لذت 
اریک فروم،  روانكاوی و ذن بودیسم 

 سوزوکی

 08888 نصراهلل غفاری

حسام الدین  ملودی بیتی هم وابستگی دیگر بس است 

 معصومیان
 تمام چاپ

 10088 گل بهروزانگیله دافنه رزکینگ جدایی 
 08888 پرویز امیدوار کارل گوستاو یانگ ماهیت روان و انرژی 
حسام الدین  آرنولد واشتون اراده کافی نیست 

 معصومیان
 چاپ تمام

 00888 هوشمند ویژه کارن هورنای روانشناسی زنان 
 مثل گربه فكر کن 

 مثل گربه رفتار کن

 00888 گلنار گلناریان استفان گارنیه

 چاپ تمام آرا قهرماندل راندا برن راز هستی 
 چاپ تمام  علیرضا بروجردی راز بهتر زیستن 
 چاپ تمام رهی حبیبیان راندا برن قدرت 
 چاپ تمام حسین ظهوریان استفان کاوی های بزرگکارهای بزرگ/آدم 
 08888 پناهیلدا یزدان واسودو جاگی مهندسی درون 
 00888 پناهیلدا یزدان جودی جی شهود 

 دین و عرفان
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888  عبدالرفیع حقیقت بایزید بسطامی 
 088888  زادهعلیرضا خطیب هفت وادی عشق و سلوک 
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 08888  عبدالرفیع حقیقت )شیخ ابوالحسن خرقانی(نورالعلوم 
 08888  عبدالرفیع حقیقت فرهنگ ایرانسهروردی شهید  
 00888  عبدالرفیع حقیقت شیخ نجم الدین کبری 
 18888  ملک فردین حسینی فروغ التجوید 
 چاپ تمام  حمیده بهجت مرواریدهای حكمت 
 10888 ابوالقاسم حالت  کلمات قصار امام علی )ع( 
 10888 ابوالقاسم حالت  کلمات قصار امام حسین )ع( 
 چاپ تمام روان فرهادی  ذکر و دعا 
 108888 بزرگهر گلبیدی سوامی پرا بهوپادا بهاگاواد گیتا 
 چاپ تمام الهه رضوی جاناتان رابینسون های بهشتپل 
 چاپ تمام الدن جهانسوز  دائو دجینگ 
 چاپ تمام  الدن جانسوز سرود عشق و خداوند 

 تغذیه و سالمت
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888 بزرگمهر گلبیدی کورما داسا آشپزی با استاد 
 08888 بزرگمهر گلبیدی کورما داسا فلآشپزی گیاهی نزد ملل مخت 
 08888  بزرگمهر گلبیدی انگلیسی  آشپزی گیاهی 
 چاپ تمام هایده عظیمی دیپک چوپرا آفرینش سالمتی 
 08888  بزرگمهر گلبیدی هنر آشپزی گیاهی 
 00888 بزرگمهر گلبیدی پیتر بورواش سالمت کامل 
 08888  بزرگمهر گلبیدی مزه برتر 
 چاپ تمام بزرگمهر گلبیدی آدیراجا داسا آشپزی گیاهی هند باستان 
 08888  داریوش امرایی کاهش وزن 
 10888  شهربانو قدوسی جادوی زیبایی پوست و مو 
 08888 مهرداد فرخی دیوید فه نكته الغری 555 
 00888 شیوا دهقانی  بهترین غذاهای بدون گلوتن 



 

10 

 

 چاپ تمام  مهناز آو چگونه زیبا شویم 
 چاپ تمام  مانا پالیزی سرچشمه شادابی 
 چاپ تمام  شهربانو قدسی کلید شادابی پوست 

 محیط زیست
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 00888 بهشید دلیلی ژاک لسلی های ژرفآب 
 08888 بهشید دلیلی یرسفرد پی خشكندها میوقتی رودخانه 

 اقتصادی و مالی
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 08888  مسعود زهدی اقتصاد قراردادها 
 چاپ تمام  مسعود زهدی های مالی و حسابداریروش 
 00888  مسعود زهدی نفت حسابداری بین المللی 

 شناسیبوم
 /تومانقیمت مترجم نویسنده کتابنام  

 00888  حسین نمازی آباده شهر فرهنگ و ادب 
 چاپ تمام  منصور حمیداله زاده هاسرزمین مانایی 
 08888  غالمرضا آذرلی فرهنگ بلوچی 

 شعر
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 چاپ تمام  پروین جزایری باوری دیگر 
 0888  سیدینفریده  طبیعت جاندار 
 چاپ تمام  شمسی ناصح طلوع شمس 
 0888  بهزاد امیر حسینی محاکات 
 0088  محمود ادیب کیا ندای عشق 
 0888  پرستو آصف اینجا کسی نیست 



 

10 

 

 08888  احمد مظفری وقتیكه بارون میباره 
 10088  موسی مقدم تمبرهای باطله 
 08888  احمد مظفری دیوونه وار 
 08888  خانگلدی اونق جهانشاه حقیقیدیوان  
 00888  حمید سید نقوی زیبای من 
 00888  ایراندخت خراسانی سه نسل شعر خراسان 
 چاپ تمام  الدن جهانسوز گوید چراشفا گرم نمی 
 چاپ تمام  الدن جهانسوز های قرمزشب 
 08888  تورج رهنما ایمازندران سرزمین افسانه 
 چاپ تمام  تورج رهنما یک قاصدکاز دفتر خاطرات  
 چاپ تمام  سات سیت آناندا انتهای سكوت 
 چاپ تمام  تورج رهنما روزهای آبی روزهای خاکستری 
 دیوان وحدت کرمانشاهی 

 خوشنویسی علی کنشلو

 08888  وحدت کرمانشاهی

 فلسفه
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 هایبررسی اندیشه 
 مولویافالطون و 

 چاپ تمام  ناصر رسولی

 08888 منوچهر شادان رابرت  سولومون تاریخ فلسفه در جهان 
 00888 منوچهر شادان اس. تی فراست های اساسی فالسفهدرس 
 08888 علی احمد بیات کاماث و مرگ فلسفه زندگی 
 08888  ناصر رسولی قرآن فلسفه علم 
 00888  فوالدوندحامد  نیچه، عرفان و جهان ایرانی 
 00888  بهنام چهزراد افالطون، چكیده کل آثار 

 کتاب صوتی
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 چاپ تمام الدن جهانسوز ریچارد باخ سی دی جاناتان 



 

10 

 

 چاپ تمام آرا قهرماندل سنت اگزوپری سی دی شازده کوچولو 

 هنر
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 08888 هوشمند ویژه جان برگر های نگاهشیوه 
 چاپ تمام  زیبا رادنیا طراحی فرش 
 چاپ تمام هوشمند ویژه  موسیقی 
 نگاهی بر معماری اسالمی 

 در جهان 

 چاپ تمام عباس سلیمی 

 108888 هوشمند ویژه اوراد نیلر آپجان تاریخ تحلیلی هنر جهان 

 خاطرات و زندگی نامه
 /تومانقیمت مترجم نویسنده نام کتاب 

 چاپ تمام  ابوالحسن آیتی خاطراتی از بیرجند 
 088888  فضل اله حكمت یار ام دانشگاهخانه 
 چاپ تمام  منصوره خلیلی از دامنه تا قله 
 08888  پروین بامسیان یاد سرو ایستاده 
 چاپ تمام  ابوالحسن آیتی آیت ماندگار 
 چاپ تمام مسعود برزین مهانما گاندی سرگذشت من 
 چاپ تمام مسعود برزین روبرت ریید مادام کوری 

 


