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نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  103101 78000 عبید زاکانی/ فرزام حقیقی  موش و گربه1
      سوانح2

(چاپ سوم)     102011 10000 یقاسم کشکولمحمد غزالی/  

ازدهم)ی(چاپ   یاعتصام نیوان پروید3   101769 22000 بهار يالشعراملک ۀمقدم 
  101368 45000 الزمان فروزانفرعیبد ۀمقدم (چاپ هفتم) يمعنو يمثنو4
  101361 25000 وحشی بافقی الدینکمال (چاپ دوم) دیوان وحشی بافقی5
)سوم(چاپ  مناجات و گفتار پیر هرات6   101360 18500 خواجه عبداهللا انصاري 

 )(گزیده مقاالت شمس تماشاي خورشید7
اهللا حجتشمس تبریزي / 
 ایوبی

10000 101234  

  101108 18500 مجتبی مینوي  / نصراهللا منشی (چاپ دوم) کلیله و دمنه8

)سوم(چاپ  کلیات سعدي9  
عباس اقبال  ۀمقدمسعدي / 
 آشتیانی

100000 102295  

  101081 22000 ناصر خسرو قبادیانی  دیوان ناصرخسرو10
وم)س(چاپ  جاودانه عبید زاکانی11   103268 150000 محسن قشمی 
وري  100671 9500 عالمه محمد اقبال الهوري  کلیات اقبال الهوري12 ل ورب ل

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  103354 88000  پاسار13
  103343 48000 نسترن مکارمی نشینی بعد از مراسم تدفینشب14
  103003 25000 محمدهاشم اکبریانی میرندغریبانه می15
  103149 54000 اولدوز طوفانی برف نشانۀ خوبی نیست16
  103150 42500 محسن عباسی در دسترس نیست17
  103209 42000 محمد امین اطمینان اترك18
  103127 42000 مریم منوچهريوم)(چاپ دوم) آهسته آهسته برایم بخوان19
  103007 35000 نسب به کوشش کاوه فوالدي داستان)  (مجموعهعصر، ولیخیابان 20
  103008 32000 نسب به کوشش کاوه فوالدي روایت)  (مجموعهعصر ولیخیابان 21
  103323 58000 علی صالحیوم)(چاپ دوم) یاغی آخر22
  103282 48000 رسول یونان فروششایعات اطراف دکۀ روزنامه23
  103267 72000 حدیث آخان خار و ترنج24
  103298 48000 غالمحسین دهقان ایمما گم شده25
  102834 22000 مهدي ملکشاه (چاپ دوم)       نیرواناي ناممکن26
  102473 22000 مریم حیاط شاهی نماهاي زتکه27
  102598 22000 ناتاشا امیري گیرندها تصمیم نمیگربه28
  102592 22000 جمشید ملکپور باد نوبان29
  102897 52500 مهدي باتقواوم)(چاپ دوم) کشونکوچه عروس30
  102659 28000 محسن عباسی خبرم را از بادها بگیر31
  103221 45000 زاده هومن زنديوم)(چاپ دوم) مسافرخانه شکسپیر32
  102723 25000 هادي پورابراهیمی پافیلی33
  103069 45000 مهدي فروتنوم)(چاپ دوم) مرگ یک دیوانهنگاري وقایع34



  103299 48000 اللهی نسیبه فضلوم)(چاپ دوم) اتللوي تابستانی35
  103154 88000 مرجان صادقیوم)(چاپ دوم) بداهه در المینور36
  102861 28000 جمال هادیان آپانته37
  102989 48000 کیوان ارزاقیوم)(چاپ دوم) سین آخر ،سنگ38
  102892 25000 علی صالحی هاي گللکه39
  102512 22500 نسترن مکارمی توتال40
  102839 62000 امیر خداورديوم)(چاپ دوم) جنون خدایان41
  102835 22000 امین ملکیانوم)(چاپ دوم) همسایگی42
  102121 28000 خلیل بابایی گروگان43
  102140 42000 مسعود بربر)ول)اول(چاپ  مرزهایی که از آن گذشتی44
  102164 17500 پروین سالجقه هاهبرفاب45
  102166 18000 االهه علیخانی آن شهر شاید46
  102180 16500 سپیده ابرآویز انتهاي دیوار کازینو47
  102182 12500 میرزامنصور شاهشاه باغ شفتالو48
  102167 28000 فاطمه جعفریان منفی دو ۀطبق49
  103011 23500 محمدرضا زمانیوم)وم)س(چاپ  دیگران ۀساکن خان50
  102214 18500 رسول یونان جایی بهتر ةشایعاتی دربار51
  103034 28000 مریم منوچهريوم)وم)س(چاپ  هاآمیخته به بوي ادویه52
  102247 22500 محمدهادي پورابراهیم رودآید، با گرگ میبا مه می53
  102250 27500 سروش قاسمیانل   عبدل   هاي کالسیک چشمهخون و خونریزي54
  102464 18500 مرجان صادقیوم)(چاپ دوم) هاسمیک55
  102276 48000 علی شروقی آهنین ةپرد56
  102279 26500 هنگامه مظلومی هتل57
  102426 52500 مریم محمدي آرونی را بکش58
  102108 28500 امین حسینیون  شهر شرنگ59
  102106 15000 غالمیاحمد   نرخ تن60
  102105 16500 حسن اصغري  جشن تولد با گل محبوبه شب61
  102012 28000 جواد مجابی  دروازه62
  103396 48000 نرگس مساوات (چاپ سوم) خاك زوهر63
زدهم)سی اپچ( هاآدم64   102983 68000 احمد غالمی 
دوم) اپچ( هیوالهاي خانگی65   102095 17500 فرشته احمدي 
اپ سوم)چ( خدا مادر زیبایت را بیامرزد66   102037 10000 خیاوي ظحاف 
  102029 22000 امیرحسین خورشیدفر اپ دوم)چ( هاي دیگرقصه و بندي روي اسب مسابقهشرط67
اپ دوم)چ( یک مرد یک شب68   102015 7500 مسعود فروتن 
  102009 15000 یونانرسول  (چاپ دوم)            احتیاط کنید سرتان به لوستر نخورد69
)چهارم(چاپ  کاش رنجی کم کنیم70   102171 32000 سید مجید حسینی 
  102199 28000 سلطانیداوود سرلک چشمه  آخرین برگ71
)چهارم(چاپ  یک روز از تمام زندگی72   102163 48500 یا مرادي بیگرانیؤر 
  102163 15500 مریم صابري  عروسکی به اسم تو73
  101876 20000 عباس صفاري  سندیکاي مومیاگرانمالقات در 74



  101858 18500 محمدرضا کاتب (چاپ سوم) ترسیبی75
  101840 8500 میترا صادقی (چاپ دوم) آمده بودي براي خداحافظی76
  101830 8500 محبوبه میرقدیري  هارنگ77
)چهارم(چاپ  ها که ما نیستیمآن78   101800 13500 محمد حسینی 
  101797 20000 زینب میرطاووسی  چند روزاین 79
  102162 48500 زادهجواد ماه (چاپ دوم) باغ رویان80
  101698 8000 سید حسین طبسی  گریستگان81
  101697 13000 اللهینسیبه فضل  شکارچیان در برف82
  101695 18000 احسان عباسلو  الینار83
  101693 22000 علی فاطمی  کشتن84
  101671 18000 حسن لطفی  هاخیالو بی هاباخیال85
  101667 11000 آزاده حسینی تنکابنی  هاي دو نفرهداستان86
  101654 22000 مریم فریدي  سایهبی يهاستون87
  101646 40000 ائمیانقحسن  /  صادق هدایت (چاپ دوم)                 هاي پراکنده صادق هدایتنوشته88
  101635 8000 داوود غفارزادگان  راز قتل آقامیر89
  101607 16000 معانیمحسن حکیم  افشاربندان90
  101601 8500 حسن اصغري  قربانگاه سهراب91
  101587 10000 هادي خورشاهیان  سرهنگ زندان یحیی92
  101586 10000 محمد بکایی  گربه ساکن چنار93
  101585 10500 محمدرضا گودرزي   چه کسی بود صدا زد بنجی94
  101584 16500 علی شروقی  معجون مکانیک95
)سوم(چاپ  بر دیوار کافه96   102988 38500 احمدرضا احمدي 
)نهم(چاپ  آویشن قشنگ نیست97   102368 18500 حامد اسماعیلیون 
  101573 10000 محمد بکایی  هاي هزار چمسر پیچی از پیچ98
  101536 12000 محمدهاشم اکبریانی  عذاب ابدي99
  101517 10000 سپیده ابرآویز  نویسمداستان خوبی می فردا100
  101511 11000 مژده الفت  فرشته از تهران101
  101506 10000 مرسده کسروي  هاي دیگرزرد کادمیوم و داستان102
  101505 8500 زادهابراهیم مهدي  راز خانه شکیب103
  101504 8000 مرجان صادقی  مردن به روایت مرداد104
  101466 8500 سید وحید افتخارزاده  شرم105
  101464 12500 ناهید فرامرزي  سوزيبرف106
  101463 8000 قاسم کشکولی (چاپ دوم) رودرو راه میزن در پیاده107
  101462 8500 فرزام شیرزادي  9:32مرگ در 108
  101442 8000 داوود غفارزادگان (چاپ دوم) ما سه نفر هستیم109
  101440 8500 لی فرهادپورلی (چاپ دوم) چهار متروخط 110
  101432 12500 حسن محمودي (چاپ دوم) نوح ۀروض111
  101373 19500 کاوه میرعباسی پایان خوش ناتمام112
  101370 6000 الهه علیخانی پاهاي آویزان آن زن113
  101366 5500 محمد حسینی کنار نیا مینا114



  101351 6500 محمدرضا گودرزي بدهتوانی گاز تا جایی که می115
  101350 8500 علی صالحی یزله در غبار116
  101349 6500 علی صالحی (چاپ دوم) ها بودندمسئله زن117
  101348 6000 قباد آذرآیین  داستان من نوشته شد118
  101324 12000 احمدرضا احمدي (چاپ دوم) بارانداز بندر، مسافرخانه،119
  101322 7000 احمد دستاران ممقانی  نرسیدههاي به مقصد نامه120
  101318 6000 شیوا مقانلو (چاپ دوم) ها نداشتندها کم از ماهیآن121
  101313 7000 مهررضا تاجکرم  اي زیر درخت نارنجغریبه122
  101302 8500 عاصی ك. ساسان م.  کتاب شب / کتاب روز123
  101275 4000 آرش رحمانی  هاي روزپله124
  101253 11000 محمود فلکی  هاوقت سایه125
  101215 6500 میثم خیرخواه  هاي عزیز اناربنشاخه126
  101214 5000 پورسعید عباس  راویان روایت تو127
  101208 5000 فاطمه جعفریان  دفترچه تلفن من128
  101175 6000 علی صالحی  پاس عطش129
  103314 82000 مسعود کیمیایی )ششم(چاپ      ) ةالقضاحسد (بر زندگی عین130
  101127 12000 مهدي اخوان لنگرودي  توسکا131
  101043 5000 فردمحمد جوهري  پیش از طلوع خورشید132
  101005 7500 میرطاووسی زینب  بگذار احساست کنم133
  101000 4500 امین و مصطفی حسینیون  ماجراي خونزاد134
  100995 30000 پناهفهیمه سهیلی  سه جلدي) ة(دور کیل کمال135
  100933 2000 محمد حسینی  توانم به تو فکر نکنم سیمانمی136
  100879 2100 تاجیآریا نگین  نگارروزنامه137
  100877 2200 زادهابراهیم مهدي  سفر خاك138
ها دست یک نفر براي تاکسی139

  100851 2200 خواهاصغر حسینیعلی  دهدتکان می

  100834 6500 کارنامک خسروي  چاتورانگا میترا و140
  100781 2000 امین و مصطفی حسینیون  ماجراي کفترکش141
دکتر بهار و خواستگار مرده یا 142

 در دهان مور عاشقی
 

 
  100777 2700 الدینیعلیرضا سیف

  100760 3500 ناهید کبیري  کشتی ماه عسل143
  100730 2000 طیبه گوهري  و حاال عصر است144
  100708 3200 پورسعید عباس  روي در هواي آزادپیاده145
  100676 5000 قاسم کشکولی  (مهندسی یک رمان) بازي146
ب  100241 8000 سیامک گلشیري  با لبان بسته147 ن ب ب

 
ر ب ن

 

 نـام کتـاب ردیف
 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

کد 
کتاب

تعداد 
 سفارش

  103379 125000 میالن کوندرا / فروغ پوریاوري  شوخی148
توفکا و کرچیایستگاه  ۀواقع149

م)(چاپ دوم)  ماتریوناخانۀ    103170 45000 / رفیع رفیعیالکساندر سولژنیتسین(چا



م)(چاپ دوم)  شب افسون150   103339 58000 پور استیون میلهاوزر/ جواد همایون(چا
م)(چاپ دوم)  خوردزنی که به در و دیوار می151   103292 68000 رادي دویل/ ماجده مطلبی(چا
م)(چاپ دوم)  توقف نکن152   103219 48500 منتخب مجلۀ نیویورکر/ لیدا قهرمانلو(چا
  103181 38000 دانیل پناك/ نگار نباتی، حمیده معدنی قانون مرد رویابین153
  103237 110000 کوئنتین تارانتینو/ فرشاد صحرایی گاري هالیوودزروزي رو154
دل و انگیز و باورنکردنی ارندیراي سادهداستان غم155

وم) (چاپ دوم)مادربزرگ سنگدلش                           
  103385 58000 رکز/ بهمن فرزانهگابریل گارسیا ما

وم)س(چاپ  داستان کودك گمشده156   103305 150000 النا فرانته/ سودابه قیصري(چا
)اول(چاپ  مشتی خاك157   102465 48500 یم/ سهیل ساولین وو(چا
  103360 58000 ویکتور هوگو/ محمد قاضیوم)(چاپ دوم)آخرین روز یک محکوم و کلود ولگرد           158
وم)س(چاپ  کالرا و خورشید159   103202 82000 گورو/ سهیل سمی کازوئو ایشی(چا
وم)س(چاپ  دجله به حال تو ناله کند160   103023 28000 دادي ین ملفَتو/ ابوالفضل اهللا امیلی(چا
وم)د(چاپ  قاضی161   103235 210000 ایوان کلیما/ فروغ پوریاوري(چا
م)هن(چاپ  شبکتابخانۀ نیمه162   103381 110000 مت هیگ/ امین حسینیون(چا
  103014 45000 آلینا برونسکی/ مهشید میرمعزي(چا(چاپ دوم) موي مادربزرگ ۀبافت163
  102886 52000 ران دساي/ فروغ پوریاوري کی جار و جنجال در باغ گواوا164
(چاپ دوم)آخرین سفر جوجه اردك زشت                  165   103074 87000 استیگ داالگر/ شقایق قندهاريآخ
  102558 72000 کریستف روفن/ مهین کاظمیژان دور دنیا با شاه زیبلین166
م)چهار(چاپ  من تنها زن صحنه بودم167   103413 120000 مري بندیکت/ گلی نژادي(چا
وم)س(چاپ  شواهد168   102998 110000 مارگارت آتوود/ سهیل سمی(چا
وم)د(چاپ  بن هور169   102622 88000 لیو واالس/ اسماعیل شایگان(چا
  102623 42500 آن تایلر/ کیهان بهمنی ايدختر سرکه170
م)سو(چاپ  محشر صغرا171   102796 62500 تادئوش کونویتسکی/ فروغ پوریاوري(چا
  102649 28500 پرل باك/ رضا فاضل خوابدشیطان هرگز نمی172
وم)د(چاپ  آخرین گرگ173   102911 38000 السلو کراسناهورکاي/ نیکزاد نورپناه(چا
  102715 88000 مادلین تین/ سحر قدیمی نگویید چیزي نداریم174
وم)د(چاپ  )3و  2و  1یو. اس. آ. (ج 175   103217 480000 جان دوس پاسوس/ علی کهربایی(چا
  102189 42500 / مهشید میرمعزينزرناته آر دختر راه دور176
  102954 87000 سیري هوستوت/ خجسته کیهان وردنیاي شعله177
)سوم(چاپ  فقید کتابفروشی نویسندگان178   103130 88000 لیام کاالنان/ نیما فرخی(چا
م)چهار(چاپ  شدهوصیت خیانت179   103245 78000 میالن کوندرا/ فروغ پوریاوري(چا
  102217 48500 پور استیون میلهاوزر/جواد همایون سه قلمرو کوچک180
  102661 58500 آن تایلر/ امین حسینیون نفس عمیق181
  102755 62500 النا فرانته/ سودابه قیصري)وم)سوم(چاپ         مانندها که میروند و آنها که میآن182
م)دو(چاپ  پترزبورگ183   103367 150000 نژاد لی/ افتخار نبوي آندري بیه(چا
وم)د(چاپ  ازدواج آماتوري184   102343 68000 آن تایلر/ کیهان بهمنی(چا
وم)د(چاپ  تپه پوشکین185   102442 25000 سرگئی دوالتوف/ اسداهللا امرایی(چا
وم)د(چاپ  صداهایی در شب186   102467 55000 پور جواد همایون استیون میلهاوزر/(چا
  102264 25000 شیراخ/ محمود امجديفونفردیناند   تیغیجوجه187
م)چهار(چاپ  پاپ و مرتد188   103306 72000 / فروغ پوریاوري مایکل وایت 
م)هشت(چاپ  خالکوب آشوویتس189   103283 92000 / سودابه قیصري سیهدر مور 



  102129 20000 / آرزو فاتحی کریستیان بوبن  شکوه زندگی190
  102136 30000 / رفیع رفیعی پائولو کوئیلو (چاپ دوم) آیین کمانگیري191
  102088 58500 / سودابه قیصري النا فرانته  داستان یک اسم جدید192
  102047 48500 / کیهان بهمنی آن تایلر  شام در رستوران دلتنگی193
  102041 18500 / سودابه قیصري لئون الیسن  چوبی ۀپسر روي جعب194
  102040 26500 / کیهان بهمنی تایلرآن  )اول(چاپ  راهنماي وداع195
  آهن زیرزمینیراه196

امین  / کولسون وایتهد
 یاررکسانا صنم حسینیون،

38500 102017  

  102156 22000 / نسیم امیرعظیمی ریچارد باخ (چاپ چهارم) جاناتان مرغ دریایی197
  102155 22500 / فرزین گازرانی ن بوبناکریستی (چاپ دوم) )پالتویی(ژه 198
)دهمهج(چاپ   )(دو جلدي دن کیشوت199   102687 240000 / محمد قاضی میگل دوسروانتس 
  102154 22500 /  فرزانه مهري ن بوبناکریستی (چاپ چهارم) همه گرفتارند200
  102153 25000 / آزاده مسعودنیا جبران خلیل جبران (چاپ دوم) هاي عاشقانهنامه201
)مچهارو سی(چاپ   هزار خورشید تابان 202   103330 128000 / مهدي غبرایی خالد حسینی 
  102141 50000 / مهدي غبرایی خالد حسینی (چاپ دوم) (پالتویی) هزار خورشید تابان203
)وچهارم بیست(چاپ  گیرد بمیردورونیکا تصمیم می204   102142 32000 / حسین نعیمی پائولوکوئیلو 
م)سو(چاپ  همچون یک داستان205  

/ منصوره شجاعی،  دانیل پناك
 بیتا خلیلی

58000 103304  

م)وزده(چاپ ن زندگی در پیش رو206   102436 68000 / لیلی گلستان رومن گاري 
دهم)زنو(چاپ  کوهستاننداي 207   103411 128000 / مهدي غبرایی خالد حسینی 
)هفتادوپنجم(چاپ  کیمیاگر208   103403 85000 / حسین نعیمی پائولوکوئیلو 
  102149 32000 /  حسین نعیمی پائولو کوئیلو (چاپ دوم) (پالتویی)کیمیاگر 209
) مالوي210 مهشتچاپ    103392 88000 / سهیل سمی ساموئل بکت (
) ناپذیرنام211 مششچاپ    103223 65000 / سهیل سمی ساموئل بکت (
) میردمالون می212 میازده چاپ   103272 62000 / سهیل سمی ساموئل بکت (
 (چاپ سوم) در هزارتوي خودژنرال 213

/ هوشنگ  گابریل گارسیا مارکز
 اسدي

38000 102091  

) گربه ةگهوار214 مپنجچاپ  ) 
 /  ورت وونگات جونیورک

 مهتاب کالنتري، منصوره وفایی
72000 103054  

) کردم و گریه کنار رودخانه پیدرا نشستم215 دهمهجچاپ    103265 88000 / حسین نعیمی پائولو کوئیلو (
یفیم  پوستی براي رفیقکاله216

 سمیونوویچ راخین
  102081 20000 / بیژن اشتري والدیمیر واینوویچ (چاپ دوم)

  102075 48500 / بهمن فرزانه گابریل گارسیا مارکز (چاپ ششم) ايهاي کرانهنوشته217
) سلحشور نور218 مهفتچاپ    103346 58000 /حسین نعیمی پائولوکوئیلو (
) دوست باهوش من219 مششچاپ    103318 120000 / سودابه قیصري النا فرانته (
  102057 19500 / مهدي غبرایی عتیق رحیمی (چاپ دوم) هزارتوي خواب و هراس220
  102049 20000 / کیهان بهمنی  المر لئونارد (چاپ دوم) یوما ۀدقیق قطار سه و ده221
) لفوآد222 مسیزدهچاپ    103340 58000 / مینو مشیري بنژامن کنستان (
) سرباز بی،بی شاه،223 میازدهچاپ    103375 98000 / رضا رضایی والدیمیر نابوکوف (
) جاسوس224 مپنجچاپ    103287 58000 / رفیع رفیعی پائولو کوئیلو (
) مردي با کبوتر225 میازدهچاپ    103084 32500 / لیلی گلستان رومن گاري (
وم)د(چاپ  یاد نئون بخیر226   103019 35000 / پرستو گرانمایه دیوید فاستر واالس 



) حاصل عمر227 مششچاپ    103176 78000 / عبداهللا آزادیان سامرست موام (
  102007 28000 ی / مهدي غبراییخالد حسین  دعاي دریا228
وم)س(چاپ  هاعشق اول و دیگر نوشته229   102618 22500 یم/ سهیل س ساموئل بکت 
) خزان خودکامه230 مششچاپ    103010 58500 / اسداهللا امرایی گارسیا مارکزگابریل  (
) ر ابلهبا231َ مششچاپ    102876 38500 / شقایق قندهاري ارلند لو (
) کوه پنجم232 مچهاردهچاپ    103347 88000 / حسین نعیمی پائولوکوئیلو (
) کیمیا خاتون، دختر رومی233 میازدهچاپ    103373 98000 / مهران قاسمی موریل مائوفروي (
) هاي منانجیل234 منهچاپ    102996 32500 / قاسم صنعوي اریک امانوئل اشمیت (
) هامگس235 مدهچاپ    103081 42000 زاده/ مهدي روشن ژان پل سارتر (
  101957 11000 عباس صفاريگردآوري و ترجمۀ   هاعروس چوپان236
وم)س(چاپ  زیستن237   103289 68000 / مهدي غبرایی یوهوآ 
) در لب پرتگاه238 مچهارچاپ    103414 110000 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا (
  101944 26000 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا (چاپ سوم) گنج239
) آنالنا240 مسوچاپ    103410 82000 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا (
  101942 12500 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا  گراتزیا کوزیما یا تقریبا241ً
) غربت242 مسوچاپ    101938 22500 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا (
) دختر اهل نوئورو پاسکا،243 مپنجچاپ    103409 78000 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا (
) کبوترها و بازها244 مچهارچاپ    103415 110000 / بهمن فرزانه گراتزیا دلددا (
  101932 28000 / قاسم صنعوي فورته (چاپ دوم) یک  نوع مردن245
  101924 15000 / فرزانه مهري کریستیان بوبن (چاپ چهارم) بخش گمشده246
  101923 15000 / فرزانه مهري کریستیان بوبن (چاپ چهارم) قاتلی به پاکی برف247
) هاي آسمانریشه248 مهشتچاپ    103141 128000 / منوچهر عدنانی رومن گاري (
) فرزند پنجم249 مدهچاپ    102830 28500 / مهدي غبرایی دوریس لسینگ (
  101850 20000 / مریم الماسی پائولو کوئیلو (چاپ سوم) هاوالکري250
  101836 22500 / شقایق قندهاري ارلند لو  روزهاي رخوت251
  103184 55000 پور/ جواد همایون استیون میلهاوزر )چاپ دوم(          داستان دیگر دستکش سفید و هفت252
  102693 26500 / مجتبی ویسی ادواردو مندوسا )چاپ دوم( خبري نیستاز گورب 253
  101817 38500 / مهدي غبرایی خالد حسینی  )پالتویی(کوهستان  نداي254
  101810 15000 / آزاده مسعودنیا جبران خلیل جبران  پیامبر255
) هاي پنج سالهیادداشت256 مدهچاپ    102585 52500 / بهمن فرزانه گابریل گارسیا مارکز (
  101798 20000 / مهدي غبرایی عتیق رحیمی (چاپ دوم) لعنت به داستایوسکی257
  101793 12000 / فرزانه مهري ن بوبناکریستی (چاپ سوم) قدیس فرودستان258
) پوستلزائر کوم259 مهشتچاپ    102551 48000 / حسینی نعیمی پائولو کوئیلو (
  103178 58000 / غالمحسین نوشین آنتون چخوف )چاپ سوم(        دیگرهاي داستان بانو با سگ ملوس و260
  101773 35000 / رضا رضایی والدیمیر نابوکوف  )پالتویی( سرباز بی،بی شاه،261
  103308 58000 / هوشنگ اسدي جک لندن )چاپ دوم( آواي وحش262
) داستانی مرموز263 مدهچاپ    103115 28000 / بهمن فرزانه گابریل گارسیا مارکز (
  101751 12000 / فرزانه مهري کریستیان بوبن (چاپ چهارم) انسان شادکام264
  101743 32000 / مریم مشرف گراهام گرین (چاپ سوم) صخره برایتون265
) خاکستر گرم266 چهارمچاپ    102595 32500 / مینو مشیري شاندور مارائی (



) در جمع زنان267 ومسچاپ    103270 58000 / مجتبی ویسی چزاره پاوزه (
  101709 28500 / مینو مشیري ژوزه ساراماگو (چاپ سوم) بوكنوت268
) هاها و افسانهقصه269 مششچاپ    103112 35000 / لیلی گلستان لئوناردو داوینچی (
  101669 15000 / سحر توکلی ینیزوتسوله   کندآسمان تغییر می270
 (چاپ دوم) خواهر قلبی من271

/ مانی  بانرجی دیواکارونی چیترا
 صالحی عالمه

28000 101638  

  101634 32000 / حسین طباطبایی آشوت آقابابیان (چاپ سوم) رزیدنت272
  103117 88000 / هوشنگ اسدي ماریو بارگاس یوسا (چاپ دوم) عصر قهرمان273
  101605 12500 / ادوارد هاروطونیانس فتحیه چتین  مادربزرگ من274
  101591 18000 / ستاره عسگري لورن گوده (چاپ دوم) خاندان اسکورتاخورشید 275
  101590 25000 / ساسان تبسمی آندره مکین (چاپ سوم) نامه فرانسويوصیت276
) داستان کودکی من277 مپنجچاپ    102702 38500 / محمد قاضی چارلی چاپلین (
  101524 15000 / شقایق قندهاري لو ارلند  داپلر278
  101508 11000 / مهدي غبرایی پل استر (چاپ دوم) بردارياتاق نسخه سفر در279
) امبراي سخنرانی نیامده280 مپنجچاپ    103255 48000 / بهمن فرزانه گابریل گارسیا مارکز (
) هاي سگ آبی رنگچشم281 مهشتچاپ    103313 52000 / بهمن فرزانه گابریل گارسیا مارکز (
  101394 9000 / لیال سبحانی پاتریک مودیانو (چاپ دوم) نشويگم  که در محلهبراي این282
  102429 110000 / کیهان بهمنی ویلیام وایت (چاپ دوم) همینگوي خبرنگار283
  101363 40000 / جمشید اسکندانی جین آستین  شور و شوریدگی284
  101327 30000 / رفیع رفیعی یر المورپی  مونالیزا285
) غروب فرشتگان286 ومسچاپ    103155 110000 / محمد قاضی پاسکال چکماکیان (
  101311 25000 / نسرین حاللی یر دوما ماریووپی  زندگی ماریان287
)دوم(چاپ  انجیل سفید288   101295 11000 / اسداهللا امرایی توبیاس وولف 
  103131 32500 / مهناز صدري لودمیال اولیتسکایا (چاپ سوم) زیبا289
) ابداع مورل290 سومچاپ    103134 38000 / مجتبی ویسی آدولفو بیوئی کاسارس (
) راز جنگل پیر291 مچهارچاپ    102197 25000 / بهمن فرزانه دینو بوتزاتی (
) هاي کافکا به پدر و مادرنامه292 مچهارچاپ    102937 28500 / ناصر غیاثی فرانتس کافکا (
  101145 11000 / شهال سهیل دیوید خردیان  راه غربت293
)سوم(چاپ                                     احضار روح294   102319 18500 / مهناز صدري میخائیل بولگاکف 
  101114 8000 / کیهان بهمنی سرگئی دوالتوف  چمدان295
  101080 20000 / بیژن اشتري میخائیل بولگاکف (چاپ دوم) سوزندها نمینوشتهدست296
  101063 25000 / فؤاد نظیري پائولوکوئیلو  (چاپ دوم) پائولوکوئیلو) يگفتارها(گزینه زندگی297
) بن در جهان298 دومچاپ    102533 32000 /  مهدي غبرایی دوریس لسینگ (
  101012 4000 /  مجتبی ویسی کاترین ان پورتر  برج کج299
)سوم(چاپ  از نوشتن300   102342 32500 /  ناصر غیاثی فرانتس کافکا 
  100836 12500 / مهشید میرمعزي سیز نوته بام  شاعران مردهدر محفل 301
  100797 2800 / ناصر غیاثی روبرت والزرو... )چاپ دوم(                                                  هاداستانک302
  103058 110000 / مهشید میرمعزي شارلوته لینک       )مدوچاپ (                                     رزهاي بئاتریس303
  100049 1200 /  مازیار مهیمنی مارگریت دوراس هاي سن ائوازپل304
 ادبیات علیه استبداد: پاسترناك305

 و ژیواگو
 م)پنج(چاپ 

پیتر فین و پترا کووي / بیژن 
 اشتري

150000 103328  



نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  103012 38000 ش/ فروغ پوریاوريتیموتی گارتون اَ وم)د(چاپ  ما مردم306
  103159 72500 نیا حمیده جوانشیر/ فرهاد دشتکی وم)د(چاپ  حادثه همزاد من است307
  103246 92500 سوزان شیهان/ نیلوفر صادقی  جایی براي زندگی308
  102947 110000 اشتفان سوایگ/ مهشید میرمعزي وم)د(چاپ  دنیاي دیروز309
  102828 25000 زاد داوید روبینویچ/ محمود حسینی وم)د(چاپ  هاي روزانهیادداشت310
  102948 110000 فروغ پوریاوريایوان کلیما/  وم)د(چاپ  قرن دیوانه من311
  102562 48500 مگ گرین/ رفیع رفیعی  مادر ترزا312
  103310 150000 تینا روزنبرگ / فروغ پوریاوري (چاپ سوم) سرزمین هاي شبح زده313
  103147 88000 شمسی عصار/ هرمز عبدالهی م)سو(چاپ  دختر ایرانی در پاریس314
سوتالنا الکساندرونا الکسیویچ/  )چهارم(چاپ  روزگار رفته: آخرین سرخ ها315

  103068 220000 فروغ پوریاوري

  102176 28500 ایریس رادیش/ مهشید میرمعزي  هاي پایان عمرآخرین چیزها: مصاحبه316
  103288 180000 نادژدا ماندلشتام/ بیژن اشتري م)شش(چاپ  امید علیه امید317
بارتلت/ مجتبی آلیسون هوور  )چهارم(چاپ  جنون کتاب318

  103332 85000 ویسی

  102241 65000 واتسالو هاول/ فروغ پوریاوري  هایی به اولگانامه319
  102309 48500 پاول الکساندر/ ژیال فرهادي  زندگی سلینجر320
  103173 150000 هایدن هررا/ فروغ پوریاوري )چهارم(چاپ  فریدا321
  103125 82000 ایریش رادیش / مهشید میرمعزي م)چهار(چاپ  (یک زندگینامه) آرمان سادگی کامو؛322
  102096 25000 / منیژه اذکایی کریستی براون  پاي چپ من323
  102144 48500 /صالح واحدي ایزابل آلنده (چاپ دوم) روزهاي ما ۀهم324
) ماهی در آب325 مچهارچاپ  ) 

/ خجسته  ماریو بارگاس یوسا
  102853 55000 کیهان

 سلین)(زندگی لویی فردینان  نگارش در تعارض326
فیلیپ دتروئل / وحید 

 نژادمحمد
2900 100546  

ژ

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

شهد الراوي/ حمیدرضا  روي پل جمهوري327
  103320 110000 مهاجرانی

  102896 55000 شهد الراوي/ مهدي غبرایی(چا(چاپ دوم) ساعت بغداد328
وم)(چاپ سوم) خیال حالج329 (چا

مقبول العلوي/ حمیدرضا 
  102895 58000 مهاجرانی

م)(چاپ دوم)  بازمانده330 (چا
جی/ محمد  انعام کجه
  103047 72000 زاده حزبایی

م)(چاپ سوم)  سیندرالهاي مسقط331   103182 52000 هدي حمد/ معانی شعبانی(چا
م)(چاپ سوم)  پست شبانه332 (چا

هدي برکات/ حمیدرضا 
  102900 32000 مهاجرانی

  103192 92000 زاده سنان انطون/ محمد حزبایی(چا(چاپ دوم) فهرس333
م)(چاپ دوم)  هاي کتابفروشیادداشت334   103244 98000 جالل برجس/ معانی شعبانی(چا
م)(چاپ دوم)  امضا نویسنده335 (چا

امیر تاج السر/ محمد 
  103336 58000 زاده حزبایی



وم)د(چاپ  مردن کار سختی است336   103281 58000 خالد خلیفه/ سعید کالتی(چا
وم)د(چاپ  خواب در باغ گیالس337 (چا

ازهر جرجیس/ محمد 
   103039 55000 زاده حزبایی

 ساحر کاسه را دزدید338
 (مجموعه داستان)

 
نجیب محفوظ، عبدالسالم 

  102112 16500  لعجیی، و.../ شهره میرعمادي

  101317 20000 / حسین نعیمی امین معلوف  هاي اشراقمانی پیامبر باغ339
  صخره تانیوس340

/ شهرنوش  امین معلوف
  101262 18000 پورپارسی
ی ر پورپ

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

وم)د(چاپ  خداحافظ دلدادگی341   103123 38500 اي شیرزاد حسن/ مریوان حلبچه(چا
وم)د(چاپ  هاي سپیدشهر موسیقیدان342   103252 220000 اي بختیار علی/ مریوان حلبچه(چا
وم)س(چاپ  هاي اروپانشینحاشیه343   103250 40000 اي فرهاد پیربال/ مریوان حلبچه(چا
م)چهار(چاپ  دریاس و جسدها344   103297 88000 اي بختیار علی/ مریوان حلبچه(چا
وم)د(چاپ  هاخانه گربه345   103083 55000 اي هیوا قادر/ مریوان حلبچه(چا
) آخرین انار دنیا346 مبیستچاپ    103348 125000 اي/ مریوان حلبچهبختیار علی  (
ن  101774 32000 اي/ مریوان حلبچه بختیار علی  )پالتویی( آخرین انار دنیا347 یر و پ

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  103329 150000 احمد امید/ عارف جمشیديوم) (چاپ دوم) استانبول ةخاطر348
  103153 38000 کمال/ مصطفی ایلخانی زادهیاشار  (چاپ دوم) پرندگان نیز رفتند349
  کینیاس و کایرا350

هاکان گونداي/ عارف 
 جمشیدي، محمدرضا نصیري

220000 103319  

ی  103174 78000 احمد امید/ عارف جمشیديوم) (چاپ دوم)  روزي روزگاري آناتولی351 و ري روز رروزي

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

دیدن دختر صد درصد دلخواه در 352
                        ماه آوریل يصبح زیبا

 )موشش بیست چاپ(
/ محمود  هاروکی موراکامی

 مرادي
58000 103388  

نیستی  ةخواست پرترمردي که می353
  را بکشد (دوجلدي)

هاروکی موراکامی/ اسداهللا 
  102999 220000 حقانی

)یازدهم(چاپ  نفر هفتم354  
/ محمود  موراکامیهاروکی 
 مرادي

58000 103416  

م)چهار(چاپ  هاي ژاپنیداستان355  
یاسوشی اینوئه، هاروکی 

  103186 58000 موراکامی و.../ محمود امجدي

) شکار گوسفند وحشی356 مهفتچاپ  ) 
/ محمود  هاروکی موراکامی

 مرادي
110000 103334  

ي ر

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  103106 78000لوسی فولی/ سحر قدیمی                                                   فهرست مهمانان357
م)  وم)د(چاپ آدولف هیتلر را نجات دهید                  358

ژان فرانسوا بوشار/ ابوالفضل 
  103279 125000 دادي اهللا



ی ژان پاتریک مانشت/ محمدعل     ن                                                عمارت وحشیا359
  103240 58000 صادقی

آرتور کانن دویل/ جمشید  )پالتویی(ماجراهاي شرلوك هولمز 360
  102457 47500 اسکندانی

آگاتا کریستی/ جمشید  )پالتویی(قتل خانم مک گینتی 361
  102458 52500 اسکندانی

آگاتا کریستی/ جمشید  )پالتویی(راز پروندة مختومه 362
  102165 32500 اسکندانی

آگاتا کریستی/ جمشید  به قتل می رسد (پالتویی)شیطان 363
  102460 72000 اسکندانی

  102572 98000 دانیل شپک/ حسین تهرانی بالجرمانیا364
  102267 55000 آنی انگلند نوبلین/ نیما فرحی خواهران همینگوي365
  103073 88000 داونینگ/ سحر قدیمیسامانتا     )چاپ سوم(                           داشتنی منهمسر دوست366
  102282 45000 شري الپنا/ هوشمند دهقان مهمان ناخوانده367
  102336 77500 تیتوس مولر/ حسین تهرانی چشم شب368
  102387 78000 نله نویهاس/ مهشید میرمعزي سفیدبرفی باید بمیرد369
  102410 68000 کیت هیمر/ مریم مفتاحی )دوم(چاپ                                             دختر پالتوقرمز370
  103090 88000 لولو تیلور/ مریم مفتاحی  )چاپ دوم(            قلب یخی او                                     371
  102044 28000 / حمیدرضا زاهدي دشیل همت                      دین ةبنویس جنایت: نفرین خانواد372
  102165 32500 آگاتا کریستی/ نگین ازدچینی  معماي کارائیب (پالتویی)373
374چاپ دوم( ز برفیر(   103061 88000 / مریم مفتاحی لولو تیلور 
 (چاپ دوم) راز پرونده مختومه375

/ جمشید  آگاتا کریستی
 اسکندانی

35000 101898  

  101818 20000 / عباس خیرخواه آگاتا کریستی (چاپ دوم) ازیادرفتهجنایت 376
 (چاپ سوم) ماجراهاي شرلوك هولمز377

/ جمشید  سرآرتورکانن دویل
 اسکندانی

26500 101896  

 (چاپ دوم) رسدشیطان به قتل می378
/ جمشید  آگاتا کریستی

 اسکندانی
32000 101612  

  (پالتویی) جشن هالووین379
/ جمشید  آگاتا کریستی

 اسکندانی
28500 101604  

  گینتیقتل خانم مک380
/ جمشید  آگاتا کریستی

 اسکندانی
21000 101468  

ب  101217 12500 / نگین ازدچینی آگاتا کریستی  معماي کارائیب381 ر یي یر چ ز ن

 

 نـام کتـاب    ردیف
 

قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

کد 
 کتاب

تعداد 
 سفارش

  103342 150000 ناصر فکوهی ها و موقعیت مادر تاروپود فرهنگ382
  103157 48000 روي برند/ پرویز شریفی، آفتاب پیرزادهوم)  (چاپ دوم) عشق دانایی383
  103369 78000 زادهآلن تورن/ سلمان صادقی)وم  )سوم(چاپ  بازگشت کنشگر384
  103383 110000 داوید لو بروتون/ ناصر فکوهی)وم  )سوم(چاپ  شناسی درد و رنجدرآمدي بر انسان385
  103254 68000 اله رحیمی حجت حیات کالنشهر386
  103260 150000 کلیفورد گیرتس/ محسن ثالثی دانش محلی387
آرلین ساکسونهاوس/ نرگس  سیاسی ۀزنان در تاریخ اندیش388

  103280 110000 تاجیک نشاطیه



  103368 78000 اهللا ایوبی حجتوم)دوم)چاپ ( هابه طعم فرهنگ389
 زاده یوهانا سومیاال/ نسیم خواجه    ه            رسانه و آیین، مرگ، جماعت و زندگی روزمر390

 88000 103312  

 وم)   (چاپ دوم) ده پاپ که جهان را به لرزه انداختند391
ایمون دافی/ محمدجالل ماخانی، 

  103361 58000 سعید ماخانی

  102984 32000 پیتر سینگر/ لیال سلگیرم)چهارم)چاپ ( مارکس392
  103122 52000 زیگمونت باومن/ بهروز گرانپایهوم)دوم)چاپ ( رتروتوپیا393
  103175 88000 گردآوري: سمیه سادات شفیعیم)وم)سوچاپ ( عصر قاجارتاریخ اجتماعی زنان در 394
وم)دوم)چاپ ( و تربیت هاي جدید تعلیمروش395

شقایق سادات  ژان پل رسوبر/
  103088 38000 جاسمی

وم)دوم)چاپ ( هایدگر متأخر396
جرج پتیسون/ محمدمهدي 

  102958 58000 میثمی

  103060 180000 کلیفورد گیرتس/ محسن ثالثی)وم)سوم(چاپ  ها تفسیر فرهنگ397
  102800 42000 مارك ادواردز/ مهدي فرهمندنژاد)وم)دوم(چاپ  بنویسیمشناسی چگونه به زبان جامعه398
  102969 68000 اله رحیمی یر ماشري/ حجت پی)وم)دوم(چاپ  هگل یا اسپینوزا399
لوئیس هنري مورگان/ محسن  جامعه باستان400

  102583 125000 ثالثی

  10.3116 65000 مرتضی مردیهاوم)سوم)چاپ ( تمدن و فرهنگ401
  103076 98000 ناصر فکوهیم)وم)سوچاپ ( هاها، شیرها و روباهزن402
)وم)سوم(چاپ  لکان403

پل لوران اسون/ مرضیه خزائی، 
  103322 62500 زادهمهرگان نظامی

  103115 48000 زادهبراین پرافیت/ نادیا بدريوم)دوم)چاپ ( افالطون404
  103417 78000 پیتر برگر/ رضا فاضلشم)ششم)چاپ ( انسان گرایانهشناسی دعوت به جامعه405
وم)دوم)چاپ ( جامعۀ انتزاعی406

آنتون زایدرفلت/ محمود 
  102923 48000 زاده عبداهللا

رم)چهارم)چاپ ( عقده ادیپ407
بورلی/ -روژه پرون، میشل پرون

  103185 45000 مریم خاقانی

  103216 88000 کنت والتز/ محمدرضا رستمیوم)دوم)چاپ ( و جنگانسان، دولت 408
  102634 75000 جروم نوي/ سارا اسکندري)وم)دوم(چاپ  جستارهایی درباره فروید409
آدام پشوورسکی/ محمد زهدي  خودگردانیهاي دموکراسی و محدودیت410

  102147 38000 گهرپور

هاي سیاسی و آسیب شناسی احزاب در تبارشناسی جهان411
ایران

ی ر
  102204 65000 اسماعیل آزاديان

  103105 32000 زاده ایگور کرتولیکا/ مهرگان نظامیوم)دوم)چاپ ( ژیل دلوز412
  102273 68500 راب وایت/ مهدي فرهمندنژادستشناسی محیط زیستمباحثی پیرامون جامعه413
)وم)دوم(چاپ  تجربه توسعه آسیاي شرقی414

جون چانگ/ لیال سادات -ها
  102409 68000 نسب فاطمی

وم)سوم)چاپ ( جنبش اجتماعی چیست؟415
هنک جانستون/ سعید کشاورزي، 

  102864 48500 مریم کریمی

  102359 21500 زاده شلی اوهارا/ نادیا بدري یر کگورکی416
  102826 78000 زاده آلن تورن/ سلمان صادقیوم)وم)دچاپ ( برابري و تفاوت417
  102785 38500 دیوید هاروي/ مهدي داودي سازيفضاهاي نولیبرال418
  103120 78000 زاده آلن تورن/ سلمان صادقی)وم)سوم(چاپ  کراسی چیست؟ودم419
                                  فرشتگان ۀشایع420

، ابوالفضل مرشدي برگر / پیتر ال.
غالمآسیه حاجی  22500 102102  



         توان دموکراسی را نجات داد؟می421
 دوناتال دالپرتا / 

  102093 40000 علی روحانی، سعید کشاورزي

  امپراتوران و دزدان دریایی422
 نوام چامسکی / 

 محسن عسکري جهقی
45000 102089  

 چهارم)چاپ ( ؟کندچه کسی بر جهان حکومت می423
 نوام چامسکی/

 جهقی عسکري محسن 
110000 103233  

  102071 150000 زادهشلی اوهارا / نادیا بدري )اول(چاپ  نیچه، گام نخست در فهم نیچه424
  103161 58000 / پیروز ایزديژان بودریار  چهارم)چاپ ( شفافیت شیطانی425
  غزه در بحران426

 /  نوام چامسکی
 جهقی عسکري محسن 

35000 102043  

  103093 52000 ژان بودریار / پیروز ایزدي م)چهارچاپ ( ها و وانمودوانموده427
  102080 55000 رابرت ویکس / پیروز ایزدي (چاپ دوم) مدرن فرانسهۀ  فلسف428
  103261 135000 جان رالز / موسی اکرمی م)چهار(چاپ  لیبرالیسم سیاسی429
    ناصر فکوهی  قدرت و اساطیر شناسی هنر؛ زیبایی،انسان430
  103400 110000 ژان بودریار / پیروز ایزدي م)سیزده(چاپ  و ساختارها) هاجامعه مصرفی(اسطوره431
  102098 28000 مهرگانگئورگ لوکاچ / امید  (چاپ دوم) گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ432
  103102 38000 امبرتو اکو / پیروز ایزدي م)هفت(چاپ  شناسینشانه433
  102072 22500 گونتر شولته / سعید فیروزآبادي (چاپ سوم) تفسیري بر آثار نیچه  این است نیچه:434
  103278 25000 یر بوردیو / حسن چاوشیانپی م)هفت(چاپ  هاي ذوقینقد اجتماعی قضاوت تمایز:435
  102055 28500 ولفگانگ ویپرمان / مهدي تدینی (چاپ دوم) هاي فاشیسمنظریه436
 (چاپ سوم) هژمونی و استراتژي سوسیالیستی 437

شانتال موفه /  ارنستو الکالئو،
 محمد رضایی

32000 102054  

 (چاپ دوم) ما و میراث فلسفیمان438
محمد عابدالجابري / سید محمد 

 مهديآل
22500 102053  

 (چاپ توتالیتاریسم439
 م)ودو بیست

  103387 120000 هانا آرنت / محسن ثالثی

  102027 65000 چارلز لیندولم / محسن ثالثی (چاپ دوم) فرهنگ و هویت440
 (چاپ دوم) هاي سیاسیبینیپیش441

بروس بوئنو د مسکیتا / محسن 
 عسکري جهقی

38500 102001  

عظمت  آمریکاي زمینگیر: چگونه442
 را به آمریکا بازگردانیم

 
 (چاپ دوم)

 دونالد جی. ترامپ / 
 ،منصور براتی ،سمیرا محتشم

 بهروز نامداري ،علیرضا مکی
25000 102000 

 

 (چاپ دوم) خطر ۀجامع443
اولریش بک / رضا فاضل و مهدي 

 فرهمندنژاد
125000 103263  

جنسی و سرکوبی آن در  ةغریز444
 جوامع ابتدایی

 م)هفت(چاپ 
 برانیسالو مالینوفسکی /

 محسن ثالثی 
48000 102873  

 شناسی دینجامعه445
 

  101982 48500 ماکس وبر / محسن ثالثی 

  101967 35000 حسین عبدالهی طبقات اجتماعی در ایران جهانی شدن اقتصاد و ساختار446
  103160 58500 ژان بودریار / پیروز ایزدي م)هشت(چاپ  نظام اشیا447
  102883 48000 برگر / ابوالفضل مرشدي پیتر ال. (چاپ دوم) مقدسسایبان 448
  103207 110000 هربرت مارکوزه / محسن ثالثی م)پنج(چاپ  خرد و انقالب449
  103140 58000 گئورگ لوکاچ / امید مهرگان وم)س(چاپ  تزهاي بلوم450
  101905 26500 دیوید هاروي / مهدي داودي  امپریالیسم نوین451
  103201 110000 ملکم همیلتون / محسن ثالثی م)هن(چاپ  شناسی دینجامعه452



  101883 40000 هنري هلر / حسن مرتضوي ویکمبیست ةسد اندازداري: از چشمزایش سرمایه453
  103053 42000 کریس هارمن / مزدك دانشور )پنجم(چاپ  ویکمانقالب در قرن بیست454
  101871 65000 پري اندرسون / حسن مرتضوي (چاپ سوم) تبارهاي دولت استبدادي455
  101853 11500 میشل مفه زولی / مرتضی کتبی  آخر زمان456
  فلسطین ةدربار457

/ محسن عسکري   نوام چامسکی
 جهقی

25000 101848  

  استبداد شرقی: بررسی تطبیقی458
 قدرت تام 

 )ششم(چاپ 
کارل آگوست ویتفوگل / محسن 

 ثالثی
120000 102928  

459
  علوم سیاسی ةآیند

کاي لهمان  ،گري کینگ
نورمن ناي / محسن  ،اشلوزمن

 ري جهقیکعس
34000 101802 

 

460
  : درآمدي پیشرفتهزیست سیاست

 توماس لمکه / محمد زهدي
گهرپور، فاطمه سادات 

 میراحمدي
18500 101781 

 

  101768 32500 مري جین کیلی / علیرضا کرمانی  درآمدي بر مطالعات کودکی461
  101758 28000 مرتضی مردیها ناخت اجتماعشقطعیت در علم فضیلت عدم462
  101740 45000 زیگفرید گرلیش / مهدي تدینی اندیشارنست نولته سیماي یک تاریخ463
  101737 68000 واالس / مهدي داودي روث ا. سنت کالسیک شناسی: گسترشهاي معاصر جامعهنظریه464
  102198 42500 اسپوزیتو / مهدي امینی جان (چاپ دوم) اسالم ةآیند465
  101721 32000 اهللا فاضلینعمت (چاپ سوم)             فرهنگ و دانشگاه 466
  103295 58000 داوید لو بروتون / ناصر فکوهی م)شش(چاپ              شناسی بدن جامعه467
    شروین وکیلی وم)س(چاپ  : واسازي یک افسانۀ فلسفیافالطون468
  101701 38000 احسان نراقی (چاپ دوم)                 یاي شیفتگانؤر469
شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه غرب و فلسفه 470

 خر اسالمیتأم
  101700 32000 ابوالفضل مرشدي

(چاپ  ترانداز گستردهاز چشم داريخاستگاه سرمایه471
 م)چهار

الن میک سینزوود / حسن 
 مرتضوي

38000 102732  

  101678 85000 استاوریانوس / رضا فاضل اس. ال. (چاپ دوم) شکاف جهانی472
 (چاپ سوم)                آدمی با دیگران 473

فردریش ویلهلم نیچه / علی 
 عبداللهی

20000 101675  

  101674 20000 گاندي / مهشید میرمعزي (چاپ پنجم)       گفتارهاگزینه :گاندي474
  101608 26000 هندریک تس / مهدي تدینی  هادموکراسی بدون دموکرات475
  هایم را نخوانکتاب لطفا476ً

 لوتکه لودگر ،فردریش نیچه
 عبداللهی علی/  هاوس

10000 101555  

  بحث برنر477
 تی. اچ. سی. آستون، اچ. تی.

 فیلپین / حسن مرتضوي
32500 101541  

ی معاصر و ختشنامبانی نظري جامعه478
        هاي کالسیک آن ریشه

  101480 35000 پرستجرج ریتزر / شهناز مسمی (چاپ سوم)

انسان شناسی ودرآمدي بر مردم479
 شناسی 

  101453 14500 ژان کوپاس  / حسین میرزائی )دوم(چاپ 

  103005 68000 ادم شار / ایرج قانونی وم)س(چاپ                     هایدگر  ۀکلب480
  101444 15000 علی میرسپاسی (چاپ دوم)      اخالق در حوزه عمومی 481
  102908 68000 جالل توکلیان/ علی میرسپاسی )چهارم(چاپ  تأملی در مدرنیته ایرانی482
  شناسی استاركجامعه483

رادنی استارك / نسرین 
 محمدرضا پورجعفري طباطبایی،

85000 101396  



  101388 12000 یورگ دریوز / مهشید میرمعزي  هایی از گوتهروایت484
  103151 78000 احسان نراقی م)شش(چاپ  (در نقد مارکسیسم) یاؤپایان یک ر485
گرایی در دفاع از کثرت هاي عدالتحوزه486

 و برابري
  101381 32000 مایکل والز / صالح نجفی  (چاپ دوم)

 (چاپ دوم)       ناسیونالیسم و مدرنیسم 487
اسمیت / کاظم  آنتونی دي.

 فیروزمند
25000 101380  

هاي اجتماعی و : تئوريجهانی شدن488
 فرهنگ جهانی

  101371 20000 رونالد رابرتسون / کمال پوالدي )چهارم(چاپ 

  103197 52000 هاله الجوردي م)چهار(چاپ  زندگی روزمره در ایران مدرن489
  شناسی کودکیجامعه490

 کرمانی، کورسارو / علیرضا اي. ویلیام.
  101331 32000 اردشیري مسعود رجبی

 هاي اجتماعی فردیت و فرم ةدربار491
 

 
 (چاپ دوم)

  101319 30000 پرستگئورگ زیمل / شهناز مسمی

  102391 26500 گئورگ لوکاچ / امید مهرگان )سوم(چاپ  فاوست ةمطالعاتی دربار492
  101292 25000 گئورگ لوکاچ / امید مهرگان (چاپ دوم) رمان تاریخی493
  103135 52000 ژاك دریدا / ایرج قانونی )چهارم(چاپ  هایدگر و این مسئله روح: ةبار در494
  102984 32000 پیتر سینگر / لیال سلگی )چهارم(چاپ  (درآمدي بسیار کوتاه) مارکس495
 (چاپ سوم) شناسی دوران کودکیجامعه496

 الیسون جیمز / علیرضا کرمانی،
 آباديابراهیم علیرضا

25000 101204  

 عهد باستان به فئودالیسم گذار از497
 

  103235 110000 پري اندرسون / حسن مرتضوي )چهارم(چاپ 

 )پنجم(چاپ  هاي اقتصاد سیاسینظریه498
کاپوراسو / محمود . جیمز اي

 زادهعبداهللا
68000 101182  

  101172 7500 جرج الکوف / محسن عسکري خواهان نباشندجمهوري ا سخنگويهدموکرات499
  101138 18000 کنت تامپسون / نیره توکلی شناسیجامعه هاي کلیدي درقولنقل500
  103284 110000 پرستگئورگ زیمل / شهناز مسمی )سوم(چاپ  دین ةمقاالتی دربار501
 )سوم(چاپ  توزيکین502

جواد  ماکس شلر / صالح نجفی،
 گنجی

42500 102792  

  100999 11000 کادول / کاظم فیروزمند کریستوفر  وهم و واقعیت503
محمد عابدالجابري / سیدمحمد  خوانشی نوین از فلسفه مغرب  اندلس504

 مهديآل
8500 100993  

توسط  رژیم تغییر (روایت یک قرن عملیات براندازي505
 )سوم(چاپ                                                                         )آمریکا

 استفن کینزر / محمدحسین
 آهویی

68000 102316  

  100878 14000 سعید مدنی اعتیاد در ایران506
  100848 16000 کارل مانهایم / فریبرز مجیدي شناخت شناسیجامعه ةهایی دربارمقاله507
  ها مالقات تمدن508

امانوئل تد، یوسف کورباژ / 
 کتبی مجتبی

4500 100769  

  100623 6800 پل استار / فریدون مجلسی  قدرت آزادي509
 )چهارم(چاپ  ویکمبراي قرن بیست510

دایساکو ایکدا /  آرنلد توینبی،
 فریبرز مجیدي

110000 103183  

  100594 4000 هوارد سلزام / مجید مددي  اخالق و پیشرفت 511
  100583 12000 محمدحسین ساکت  شناسی حقوق512
513

 )سوم(چاپ            و بزهکاري شناسیپنجاه متفکر جرم
جین مونی /  ،شاد مارونا ،هیواردکیت 

احسان  ،صابره صادقی ،ایوب اسالمیان
 احراري

72000102740
 

یان آدافر، رابرت دابلیو. داسن/ پیروز وم)وم)دچاپ ( پنجاه متفکر بزرگ سیاسی514
  102899 78000 ایزدي



  102848 72500 نوئل شیهی/ سارا اسکندري (چاپ دوم) کلیدي روانشناسی پنجاه متفکر515
  103137 128000 فرهمندنژاد يمهد /مونیسا دیوید وم)س(چاپ  پنجاه متفکر کلیدي توسعه  516
 روزیپ/ ساجد نایآل ،. کولمنيد امیلیو )اولچاپ ( پنجاه متفکر کلیدي جهانی شدن517

  102652 82500 يزدیا

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

 میمر/ گراوز يجود ی،ناتیجنکاتیا     درآمدي تصویري بر فمینیسم                          518
 یالماس

55000 103251  

                درآمدي تصویري بر داروین519
  )سوم(چاپ 

جاناتان میلر، بورین ون لون/ 
 بخشی منیره اله

68000 103399  

  102768 32500 نایجل بنسون/ اهللا شهابی  درآمدي تصویري بر روانشناسی520
 (چاپ دوم) درآمدي تصویري بر نیچه521

گین، پی یرو/ فاطمه الرنس 
 باقري باران

38500 102987  

 (چاپ دوم) درآمدي تصویري بر فلسفه علم522
بوریس ون لون، ضیاءالدین 

 سردار/ زهرا دشتبان
28500 102469  

)سوم(چاپ  درآمدي تصویري بر نظریه بازي523  
ایوان پستین، تووانا پستین/ 

 مریم الماسی
42500 102721  

 (چاپ دوم) هاوکینگدرآمدي تصویري بر 524
جوزف پاتریک مک ووي، 

 اسکار زاراته/ عاطفه عباسیان
28500 102421  

  درآمدي تصویري بر اخالق525
دیو رابینسون، کریس گرت/ 

 مجتبی گلستانی
28500 102435  

ی بی ج

 

  کتـاب نـام ردیف
تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم

 سفارش
قحطی سرخ؛ جنگ استالین در 526

پور ان اپلبوم/ محمود قلی اوکراین  250000 103351  

جلد صدام، از ظهور تا سقوطش (527
اول) صدام، زندانی در کاخ خویش 

 (جلد دوم)
 250000 کان کاگلین/ بیژن اشتري

103168  

)وم)دوم(چاپ  کیم جونگ اون شدن528
جونگ اچ. باك/ زینب 

خواه کاظم  82500 103222  

529
)وم)سوم(چاپ  بازگشت روسیه به خاورمیانه

نیکو پوپسکو، استانیسالو 
سکریرو/ محمدحسین فاضل 

 زرندي
62000 

103358  

  102605 92500 جان بولتون/ سعید کالتی اتاق اتفاق530
  103247 110000 والدمیر واینوویچ/ بیژن اشتري)جم)پنجم(چاپ  شوروي ضد شوروي531
532

 خشونت دیپلماتیک
فرهاد اونلو، عبدالرحمان 

شیمشک، نظیف کارامان/ 
 میراندا میناس، آیدین روشن

58000 
102186  

  102239 32500 کارن خانلري تبیین جغرافیاي ارمنستان533
خواه هرالدو مونیز/ زینب کاظم)وم)دوم(چاپ  دیکتاتور ۀسای534  65000 102445  
)هم)نهم(چاپ  خودآموز دیکتاتورها535

رندال وود، کارمینه دولوکا/ 
  103401 125000 بیژن اشتري

  102484 98000 دیوید معتدل/ ایرج معتدل جنگ آلمان نازيدنیاي اسالم و 536
  50000102068 روري کارول / بیژن اشتري               چاوزونزوئالي هوگو  فرمانده:537
فوگل / میثم مهرمتین ازرا اف.                 دنگ شیائوپینگ و اصالحات در چین538  88000 102060  



  102545 35000 هاروت ساسونیان/ محمدباقر امیرانی )دوم(چاپ         گویدکشی ارامنه: جهان سخن مینسل539
بایگانی ادبی پلیس مخفی 540

 شوروي
 102699 82000 ویتالی شنتالینسکی/ بیژن اشتري )سوم(چاپ 

 

 )چهارم(چاپ  آتش و خشم541
مایکل وولف / محسن عسکري 

 قیهج
68000 102691  

  102765 110000 رابرت سرویس / بیژن اشتري )ششم(چاپ  لنین زندگی انقالب سرخ542
  102133 65000 استیون اف. کوهن / بیژن اشتري )دوم(چاپ  بالشویکیبوخارین و انقالب 543
  102976 178000 رزماري سالیوان / بیژن اشتري )مهشت(چاپ  )دو جلدي(دختر استالین 544
 (چاپ چهارم) مائو داستان ناشناخته545

جانگ چنگ و جان هالیدي / 
 بیژن اشتري

88000 102107  

  103389 110000 آنیک کوژآن / بیژن اشتري م)ودو سی(چاپ  حرمسراي قذافی546
 م)پانزده(چاپ  هاي پیونگ یانگآکواریوم547

کانگ چول هوان و پیر 
 ریگولت / بیژن اشتري

98000 103294  

 دهم)هف(چاپ  در قلمرو پادشاهان548
کارمن بن الدن / علیرضا 

 میراسداهللا
88000 103377  

  103037 45000 خواهکیم / زینب کاظمیون سون  م)ده(چاپ  هزاران فرسنگ تا آزادي549
 )ششم(چاپ  (دو جلدي) دربار تزار سرخ: استالین جوان550

سایمن سیبیگ مانتیفوري / 
 بیژن اشتري

280000 103018  

  102035 45000 ادوارد بئر / بیژن اشتري (چاپ دوم) ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ چائوشسکو:551
 هايگاندي (داستان تجربه552

 راستی)من با 
  102870 850000 مهاتما گاندي / مسعود برزین م)شش(چاپ 

 م)هن(چاپ  رناپذیبینیقهرمان پیش چرچیل:553
پاول ادیسون / محسن 

 عسکري جهقی
98000 103256  

  103274 210000 خورخه کاستانیدا / بیژن اشتري م)یازده(چاپ        گوارا رفیق: زندگی و مرگ ارنستو چه554
  103190 98000 خواهباربارا دمیک / زینب کاظم م)هفت(چاپ  خوریمحسرت نمی555
   350000 ادوارد راژینسکی / بیژن اشتري )پنجم(چاپ  ابلیس یا قدیس : راسپوتین556
  101921 50000 کریستوفر هیبورت / بیژن اشتري چاپ دوم)( ظهور و سقوط دوچه :موسولینی557
 انور خوجه: مشت سرخ آهنین558

 
 

 م)چهار(چاپ 
  103259 120000 بلندي فوزیو / بیژن اشتري

 وم)س(چاپ  وهابی و وهابیت559
جونز / مانی  هارفورد سر

 صالحی عالمه
32500 103020  

  102776 120000 رابرت سرویس / بیژن اشتري )چهارم(چاپ  کاهن معبد سرخ :تروتسکی560
  101742 50000 فیلیپ شورت / بیژن اشتري (چاپ دوم) پل پوت561
 اوایل تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا562

 ویکمقرن بیست
 م)پنج(چاپ 

یر میلزا / پی برستان، سرژ
 پیروز ایزدي

150000 103302  

ري کیان کرشاو / محسن عسا )ومد(چاپ  (دو جلدي) آدولف هیتلر563
 هقیج

320000 103040  

  101683 38000 ایساك یونانسیان  کشی ارمنیاننسل564
  101680 48000 محمد محمودي زهرا شیدوش،  (دو جلدي) نامهمصلحت565
  مادربزرگ من566

فتحیه چتین / ادوارد 
 هاروطونیانس

12500 101605  

 پوست؛سرزمین مرد سرخ567
 قانون مرد سفیدپوست

 (چاپ دوم)
 

ویلکومب واشبرن / هنگامه 
 قاضیانی

32000 102443  

  101439 32000 لینا ملکمیان  کشی ارامنهاي از نسلگزیده568
  101402 25000 روبن گالیچیان / پروین دانشور  برخورد تواریخ در جنوب قفقاز569



  101397 14000 حیفا زنگنه / لیلی فرهادپور عراقی از جنگ و مقاومت) (روایت زنی شهر زنان بیوه570
  101356 50000 باریو / بیژن اشتري ایلدا  گوارا)(چه راهنماي چه571
  101231 35000 استیو کل / کیهان بهمنی (چاپ دوم) هاالدنبن572
  101087 18000 فیلیکس مارکم / سهیل سمی  ناپلئون573
  101072 18000 جان من / رفیع رفیعی  چنگیزخان574
ض  100450 5500 جیمی کارتر / مهران قاسمی  فلسطین صلح نه تبعیض575 ح ین ن هر ر ر ی

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  102520 68000 علی دیزایی     ز                                              عبور از خط قرم576
577

     )                 گندي شاپور ۀدین مانویان (مجموع
فرانسیس کراوفورد بورکیت/ 

سیدسعیدرضا منتظري، پیمان 
 صمیمی

68000 103357 
 

  103132 65000 زاده کتایون المع     ه                              هاي دربستاي به اتاقروزنه578
  103264 180000 جان قزوینیان/ سعید کالتی   )م     )دوم(چاپ          ایران و آمریکا                           579
580

     )                          گندي شاپور ۀمانویت (مجموع

، آلبرت ویتارد شلیم
هنریکس، یوهانس وان اورت، 

احمدرضا قائم  شاپیرا/دن 
 هیسم، زهرا مؤدبی، مقام
 بستان الهه گلی، فرج

120000 103335 

 

سر هارفورد جونز/ مانی  )سوم(چاپ                           خاطرات سر هارفورد جونز581
  102804 45000 صالحی عالمه

 پیر کوهستان) (حسن صباح، الموت582
 
 

/  واسیلی والدیمیروویچ بارتولد
 محمدرضا مباشر

38000 101515 
 

  روابط ایران و آمریکا583
گوهر اسکندریان / گارون 

  101971 28000 سارکسیان

 هاي سیاسی دکتر محمد مصدقرنج584
 

  102086 28500 عبداهللا برهان (چاپ چهارم)

  102626 48500 خاطرات شیرین سمیعی م)نه(چاپ  در خلوت مصدق585
  101915 35000 هما سرشار شانزدهم)(چاپ  خاطرات شعبان جعفري586
 )(خاطرات کرومیت کودتا587

 مرداد) 28روزولت از کودتاي 
 م)شش(چاپ 

کرومیت روزولت / محسن 
 عسکري جهقی

78000 103307  

  101882 42000 صدرالدین الهی (چاپ چهارم) سید ضیا: عامل کودتا588
  101881 35000 سید محمد ابطحی ايهسته ۀهال589
  101779 50000 نیامحمدجواد مرادي استان مرکزيتاریخ 590
  103382 120000 زادهاهللاتابک فتح م)دوازده(چاپ  شوددر ماگادان کسی پیر نمی591
 (چاپ سوم) واپسین وارث تخت و تاج قاجار592

حبیب الجوردي / امیر سعید 
 الهی

18000 101712  

  101704 28000 صالحیماریا بروسیوس / مانی  (چاپ دوم) ایرانیان باستان593
  103049 78000 اهللا الجورديحبیب )هفتم(چاپ  خاطرات محمد یگانه594
  101386 18000 اهللا ایوبیحجت (چاپ دوم)            شش ژان بارت روز در شمارش 5951970
پیتر یولیوس یونگ / داود  (چاپ سوم) (داریوش یکم) پادشاه پارسی596

 زادهمنشی
12000 101260  

  103289 88000 اکبر سیاسیعلی م)پنج(چاپ  زندگی سیاسییک 597



 (چاپ دوم) نادر شاه598
فریزر و... / رضا زاده الکهارت،

 شفق
15000 101199  

  101154 35000 سرو معتضدخ نجفقلی پسیان، )ششم(چاپ  از سوادکوه تا ژوهانسبورگ599
  100990 11000 آلبر شاندور / هادي هدایتی (چاپ سوم) کورش کبیر600
  100930 15000 نجفقلی پسیان (چاپ سوم) هاي عصر دو پهلويناگفته601
  100899 10000 داریوش شهبازي  هایی از تاریخ تهرانبرگ602
  تاریخ مختصر ایران603

سر پرسی سایکس / حسین 
 سعادت نوري

3500 100748  

  100743 48000 خسرو معتضد (چهار جلدي) سال شاه 60461
  100612 6200 محمود پازوکی اي)(خاطرات یک توده پناهبی ةپناهند605
هاي تاریخی از دوران باستان تا انقالب نگاشته606

 مشروطه 
گومیلف و دیگران / سیروس 

 ایزدي
8000 100403  

  پژوهیگاهان آموزه و آیین زرتشت: سه گفتار در607
 اذکایی، منیژه/   ایلیا گرشویچ

 آرادانش جواد
21500 101831  

  101392 10000 مري ست تگاست / عسکر بهرامی (چاپ دوم)ت                      گاه که زرتشت سخن گفآن608
  101269 18000 احمد عباسیان (چاپ چهارم) فلسفه و آیین زرتشت609

 (چاپ دوم) دیانت زرتشتی610
مري بویس  آسموسن، کاي بار،

 / فریدون وهمن
8000 100815  

  100682 7000 زادهکریوازك / محسن ربیعپل  در جستجوي زرتشت611

 گسترش یک آیین ایرانی در اروپا612
المار شورتهایم / نادر قلی 

 درخشان
5000 100525  

هري  100436 3500 فرانتس کومن / احمد آجودانی دین مهري613 یين هري ن

 

 نـام کتـاب    ردیف
 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم
 سفارش

ایرج سیاسی / به کوشش  تحوالت خدمات روانپزشکی614
  103384 110000 مهدي نصراصفهانی

  103363 148000 مریم طاهري مجد  هوشنگ گلشیري615
وم)   (چاپ دوم) تاریخ شفاهی وکالت در ایران616

عباس ایمانی، سعید دهقان، 
  103311 150000 علی صابري

هر کس مورخ زندگی خودش است: گفتگو با منصور 617
  103331 68000 داوود کیانیان     ج                                                                  خل

درختی که هزار جور میوه می داد: گفتگو با بانو 618
  103324 48000 کیانیانداوود      ن                                                 باپروانه باغچه

  103356 78000 منصور خلج                 یک عمر کودکی: گفتگو با داوود کیانیان619
حکایت سال هاي کودکی: گفتگو با بهرام شاه 620

  103337 58000 کیانیانداوود                                                                    محمدلو

الدین ماندگاري در عرصۀ کتاب کودك: گفتگو با قطب621
                                                                صادقی

ین
  103315 82000 داوود کیانیان    

  103317 48000 داوود کیانیان ی  دلی که به درد آمده است: گفتگو با رضا فیاضی622
کودکی که کودك ماند: گفتگو با 623

 رضا بابک
  103350 72000 داوود کیانیان   

  102074 40000 حسن فیاد  عشق فروغ جهان است624
  102146 28000 محمدهاشم اکبریانی ـکیوان باژن  (چاپ دوم) صمد بهرنگی 625
  101782 40000 نژاداردوان امیري محسن فرجی، (چاپ دوم) محمدعلی سپانلو626



  102524 28000 امید فیروزبخش م)هفت(چاپ  لیلی گلستان627
  101559 21000 کیوان باژن (چاپ دوم) مهدي غبرایی628
  101554 17500 نژاداردوان امیري (چاپ دوم) ضیاء موحد629
  101346 8000 محمدهاشم اکبریانی  سیمین بهبهانی630
  101325 19000 علی شروقی  جواد مجابی631
 (چاپ دوم) عمران صالحی632

کیوان  ـمحمدهاشم اکبریانی 
 باژن

4000 100964  

  100932 5000 کیوان باژن (چاپ دوم) شمس لنگرودي633
  100828 4800 مدنیسید عبداهللا سادات   عبدالعلی دستغیب634
ی  100776 8500 مهدي اورند  نصرت رحمانی635 ر ورر ه

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

چگونگی بازنمایی شهر در ادبیات و سینما: تهران و 636
 پاریس

 آنیتا , ریاضی ابوالحسن سید
 بلوردي صالح

72000 103362  

  102663 70000 جواد مجابی م)سو(چاپ            )3و  2و  1خاطرات نسل آخر (ج 637
نویسان کرد سیري در آثار داستان638

  103100 45000 محمدرضا اصالنیم)   (چاپ دوم) (بختیار علی) 

  101866 8500 زاده و...مهرگان نظامی   شناسیترجمه ۀنامواژه639
  101814 16000 سیاوش فراهانی لف تالستوي؛ به مثابه آیینه انقالب روس640
  101805 40000 کاووس حسن لی (چاپ چهارم) شعر معاصر ایران هاي نوآوري درگونه641
  101787 55000 علی دهباشی  یاد محمدعلی جمالزاده642
  101786 60000 علی دهباشی  یاد بزرگ علوي643
  101645 88000 جواد مجابی  (دو جلد) طنز ادبی ایرانتاریخ 644
  101631 38000 فاطمه توسل پناهی (چاپ دوم) توتم و تابو در شاهنامه645
  101620 24000 مهدي اخوان لنگرودي  چراغ آفتاب از در سنگی646
  101562 20000 خرم علی شفیق / آلما فاضلی  ما ۀزندگی اقبال و زمان647
  101249 18000 شهرام پرستش (چاپ دوم) نابروایت نابودي 648
  101543 15000 محمود معتقدي  بر گستره شعر امروز649
  102728 75000 سید مهدي زرقانی )هفتم(چاپ  انداز شعر معاصر ایرانچشم650
 و نویسیرمان در عین حال:651

 استدالل اخالقی
  103242 82500 سوزان سونتاگ / رضا فرنام وم)س(چاپ 

  102633 180000 محمد حقوقی )چهارم(چاپ  نو از آغاز تا امروزشعر 652
  102949 30000 محمدجواد جزینی (چاپ دوم)     مالیستیهاي مینیشناسی داستانریخت653
  101330 12500 یمیدمهوش ق (چاپ دوم) نویسی فارسیگذري بر داستان654
 (چاپ دوم) در حیاط خلوت نویسندگان655

مهشید راینر اشمیتس / 
 میرمعزي

32000 101312  

  101037 19000 پریسا داوري بر مرکب باد656
  101014 8500 ناصر صفاریان مردي که شبیه شعر خود نیست657
  100884 3600 رضا قنبري شعري که زندگی است658
  100779 12000 عامريرضا بنی خوانی در تهرانآدونیس659
  100707 9000عابديکامیار  قراري ماهایی از تاریخ بیبرگ660



  100537 3200 محمود فلکی ثیر آن بر ادبیات مدرت فارسی)أ(ت بیگانگی در آثار کافکا661
  100373 4000 کریم فیضی از جبران تا سهراب662
  100273 9200 محمد اشعري فارسی ـ فرهنگ آلمانی663
  101838 16500 جالل ستاري (چاپ دوم) فالیپارز ةاسطور پیوندهاي ایرانی و اسالمی664
  100852 2300 جالل ستاري  اسطورگی و فرهیختگی665
  102033 48500 /  داریوش مؤدبیان فرانسیس واوا   فیلمنامه هاي الگو، الگوهايفیلمنامه666
ن  101996 35000 زهرا طاهري (چاپ دوم)       در متون صوفیه حضور و پیدا و پنهان زن667 ن ه پ پ وو رون ر ز

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  101835 12000 سم ولر / مرجان مردانی گفتگوهاي دیگر آخرین مصاحبه و ري بردبري:668
 و گفتگوهاي دیگر آخرین مصاحبه خورخه لوئیس بورخس:669

 (چاپ دوم)
/ مانی صالحی  ریچارد برگین

 عالمه
62000 103249  

 دیگر هايآخرین مصاحبه و گفتگو گابریل گارسیا مارکز:670
 (چاپ دوم)

دیوید استریتفلد / لیال 
 سبحانی

48000 103248  

و  101832 12500 مارسال والدز / بهار سرلک دیگر يروبرتو بوالنیو: آخرین مصاحبه و گفتگوها671 و ب ن ر و بو و رريروبر ر ه ز و ر

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  102797 32000 ترجمۀ ماجده مطلبی میکل آنژ از آغاز تا پایان672
لئوناردو داوینچی: یک زندگی 673

  102338 28000 ترجمۀ ماجده مطلبی از آغاز تا پایان

یز  102609 32000 / نیکو عسگري پینو کاکوچی م)چهار(چاپ  باد زندگیزنده674 ز وچیب و رپ و

 

 نـام کتـاب    ردیف
 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم
 سفارش

  103042 250000 اشتفان بولمان/ فاطمه ترابیوم) (چاپ دوم) زنان کتابخوان خطرناکند675
  103273 120000 محمد عبدي  و شبم پرستاره شد676
وم) و(چاپ سوم)                     سینما ةدربار677

گابریل گارسیا مارکز / بهمن 
 فرزانه

25000 102092  

  102781 185000 پل آندرو/ سینا عابدي)ل ول)اول(چاپ           دو نامه خطاب به معماران جوان678
  اي براي سینماترانه679

ژان ماري گوستاو لوکلزیو/ 
  102145 25000 مریم موسوي

دیدگاهی شفاف در مرمت آثار 680
 )اول(چاپ  نقاشی

دیوید بامفورد، جیل دانکرتون، 
  102362 95000 مارتین وایلد/ جاوید رمضانی

  103191 45000 نوشابه امیري م)یازده(چاپ  )جدال با جهل (بهرام بیضایی681
  102587 25000 مرجان صائبی تم)ش(چاپ ه اي با شیروانی قرمزخانه682
  101873 75000 کامبیز درمبخش  هادلقک683
  101865 13500 سعید پورصمیمی  سازانآشغال684
 کنیهر رازي که فاش می685

 میردیک ماهی می
 

 (چاپ چهارم)
  101748 50000 صابر ابر

  101705 20000مجید حسینی ، زانیار ابراهیمی (چاپ دوم) )(سینماي اصغر فرهادي تروما686
  101689 25000 نژادبابک روشنی هفتاوردها687



  101656 8500 ژان آنوي / داریوش سیاسی  آنتیگون688
 تیغ و تاروپود689

گفتگوي لیلی گلستان با ندا 
 رضوي پور 

28000 101553  

بازیگري پرویز  زندگی و: (شدهمثل تکه شعري بیان690
 )زادهفنی

  101521 35000 فرحناز سمیعی، امین طاهري

  103031 98000 فرنصیرياهللا حبیب وم)د(چاپ  ه (ج سوم) هاي جاودانترانه و آهنگ691
  103189 78000 محمد عبدي وم)س(چاپ  ) زندگی و آثار بهرام بیضایی( بزرگ: ۀغریب692
  101500 28000 بیتا ملکوتی )سینماي سوسن تسلیمی زندگی و( اسطوره مهر:693
زندگی فریدون  خفته در تنگنا694

 فروغی
  103231 58000 یوسف یزدانی م)هفت(چاپ 

  103099 150000 فراهللا نصیريحبیب (چاپ دوم)    (جلد دوم)ه هاي جاودانترانه و آهنگ695
  103030 180000 فراهللا نصیريحبیب م)هفت(چاپ  (جلد یک)ه   هاي جاودانو آهنگ هاترانه696
  101042 5000 سعید پورصمیمی گرددآزادي به سرزمین خود بازمی697
 گل گلدون من: سیمین غانم698

 امروزاز آغاز تا 
  100803 12000 اشرف باقري و نسرین صفوي (چاپ پنجم)

ن  100667 15000 ماجده مطلبی، کامبیر درمبخش وقتی براي اولین بار699 ي ر ی

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

وم)(چاپ سوم) زندگی یک نهنگ قبل از خودکشی700   103243 40000 فاضل ترکمن(چاپ
جمهور به سبزیجات یا از رئیس701

 پستچی
اسکات فیتزجرالد/ سمیرامیس 

  102813 36500 بابایی

  102181 155000 ژولت پوزگاي/ مینو مشیري هاي شبانگاهشمع702
  102910 40000 ایمان افشاریان نمایشنامۀ جنایت و مکافات703
)ومد(چاپ  طوفان704   102552 30000 /  فؤاد نظیري ویلیام شکسپیر 
  102944 45000 /  فؤاد نظیري ویلیام شکسپیر )دهمشانز(چاپ  رومئو و ژولیت705
 )تمفه(چاپ  اتللو706

عبدالحسین ویلیام شکسپیر / 
 نوشین

42000 103212  

  102034 22500 اد نظیريؤویلیام شکسپیر / ف )ومد(چاپ  حکایت زمستانی707
  101879 13500 باباییتام استوپارد / سمیرامیس   مسئله غامض708
  102535 32000 اد نظیريؤویلیام شکسپیر / ف )مسو(چاپ  تیمون آتنی709
  101602 16500 سعید پورصمیمی کاخ نیرنگ710
 هیاهو بسیار براي هیچ711

عبدالحسین ویلیام شکسپیر / 
 نوشین

12000 101598  
ین و

 

  نـام کتـاب ردیف

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  شاعر / مترجم
 سفارش

  103224 48000 مجتبی ویسی)وم)دوم(چاپ  اتاقش اقیانوس712
  103029 28000 فرزاد کریمی فروتن به وقت اسطوره شدن713
  102653 35000 زري طاهري کشد ماهدامن به خاك می714
  102814 36500 لیلی چگینی ها قبل فراموش کردمزنی که مدت715
  102799 18500 عقیدهرسول خوش مجموعه غزل ق716
  102868 26500 رضا ثروتی هاکتاب اسب717



  102374 11000 میرزامنصور شاهشاه خواستم پرنده شوممی718
  102358 20000 اهللا مجتبایی فتح هاي رفتهاي رفته719
  102172 35000 سهیل محمودي زنی با روسري گلدار720
  101956 25000 سارا جعفریه  هاعاشقانه721
  102097 32000 احمدرضا احمدي (چاپ دوم) و حرمان مدامیادگار عشق 722
  101970 35000 عباس صفاري  صبح دم مثل خواب 723
  101950 12500 رسول یونان (چاپ چهارم) آکوردي براي صرف شام724
  101927 15000 افشین داورپناه  گونه پرواز کندر من این725
  101875 11000 ابراهیم پشتکوهی خورده لب منا لیز  یا پاك کردن خون از کمبوسه726
  101819 18500 شیون فومنی (چاپ چهارم) خیاله گرده گیج (پرسه خیال)727
  102774 58500 احمد شاملو م)شش (چاپ ها و ببرهاي عاشقبستبن728
  101756 35000 علی غضنفري  چه کسی بال هزاران را شکست729
  101707 8000 آزاده طاهایی  هاي آخرالل حرف730
  101706 10000 روجا چمنکار  دهان به دهان باد731
  101692 12000 سعید پویش  هاهاي ماه و شمعدانیسال732
  101666 15000 محمد پروین  فرداي همان اتفاق733
  101659 18000 اندیشه فوالدوند (چاپ سوم) شلیک کن رفیق734
  101642 15000 تورج رهنما  کارناوال در شهر بزرگ735
  101603 23000 گلرخسار صفی  پنجره مهریک 736
  101574 8500 روجا چمنکار  هاي ریخته روي میزعاشقانه737
  101552 11000 رپوعبد نیک  ازها738
  101534 16500 جواد مجابی  سر بر خط عاشقی739
  101527 8500 اندیشه فوالدوند (چاپ پنجم) هاي نحسعطسه740
  101484 8800 شیريفریاد  آغوش من از سفر پر است741
  101482 7000 فریاد شیري فهمندرا نمی هاها زبان گنجشککالغ742
  101458 13500 شیون فومنی رودخانه در بهار743
  101457 12500 شیون فومنی از تو براي تو744
  101449 12000 علی زارعان ایستادن به روایت کلمه745
  101427 8000 کیوان مهرگان (چاپ دوم) عاشق لو نرفته746
  101399 8500 کیوان مهرگان  من سکوت انسانم747
  101376 8500 احمدرضا احمدي (چاپ چهارم) روزي براي تو خواهم گفت748
  101355 14000 احمدرضا احمدي (چاپ دوم)    ها طعم تکراري دارند میوه749
  101343 11500 سیدعلی صالحی (چاپ دوم) کتاب کوچک معصومیت و امید750
  101277 9000 مفتون امینی سپیدخوانی روز751
  101276 7000 مفتون امینی رگبار خاکستري/ طالیی/752
  101209 7000 حافظ موسوي مادیان سیاه753
  101195 6000 تیمور آقامحمدي هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن754
  101110 8500 احمدرضا احمدي (چاپ چهارم) شودچاي در غروب جمعه روي میز سرد می755
  101099 5000 هیلدا تهرانی هاي ندیدهخواب756
  101094 6000 علی باباچاهی بیا گوشماهی جمع کنیم757



  101075 5000 عمران صالحی (چاپ چهارم) هاچینآن سوي نقطه758
  101074 6000 احمدرضا احمدي  از بارانی که دیر بارید759
  101073 7000 جواد مجابی  سوار قطار فردا760
  101061 5500 سید صدرا روحانی رانکوهی  ماه شقایق گلو761
  101060 6000 منصور اوجی  غروب ةدر چهر762
  100998 6500 علی باباچاهی بو براي من کافی استهوش و حواس گل شب763
  100972 3800 علی باباچاهی (چاپ دوم) فارسهاي خلیجپیکاسو در آب764
  100656 1600 تینا پاکروان دیشب در حوالی یک انار گم شدم765
  100558 1200 فرشته ساري گفتیکی از ما باید به او می766
بی  100270 2200 فریدون فریاد رنامهذگآسمان بی767 ن

 

 نـام کتـاب    ردیف
 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  شاعر / مترجم
 سفارش

نژاد نزار قبانی/ زهرا یزدان )دوم(چاپ                                           هایتچشم768  38000 103079  
آتیال ایلهان/ عارف جمشیدي، علی  دارم توییهر که را دوست می769

آبادي امین  22500 102874  

  102791 75000 یانیس رتیموس / فریدون فریاد )سوم(چاپ                                         زمان سنگی770
زاده نزار قبانی/ ستار جلیل وم)د(چاپ با من چیزي از ابرها بنوش                    771  58000 102978  
772

              گزیده شعر کوتاه مدرن ترکیه آالتورکا؛

 جمال ولی،  اورهانت، مناظم حک
 رفعت کاراکوچ، سئزایی ثریا،
 آیدین میناس، میراندا... / و ایلگاز
 روشن

28500 

102050  

زادهالسمان / ستار جلیل ةغاد                            زنی عاشق زیر باران773  22500 101974  
(چاپ  مرغان آوارهو ماه نو 774

  102066 26500 تاگور / ع. پاشاییرابیندرانات  سوم)

(چاپ   یونانیت و آخرین قرن قبل از بشر775
  102064 15000 یانیس ریتسوس / لیلی گلستان دوم)

شعرهاي برگزیده و  ام:هاي ناشناختهاز برگه776
 دوم نزار قبانی خودزندگینامه

 مهدوي، جوادنزار قبانی / محمد
 نژادیزدان زهرا

15500 101826  

  101822 18500 کارل سندبرگ / بابک زمانی مردمم: گزینه اشعار کارل سندبرگمن 777
  103355 58000 نزار قبانی / موسی بیدج )12(چاپ  هاي دیگربلقیس و عاشقانه778
  101755 30000 امیرحسین افراسیابی  : شعر هلندبعد از هفتادوسه پروانه779
  101747 10000 آلن النس / حسن صفدري  راهی به سوي پاریس780
  101643 32500 زیر نظر محمدعلی سپانلو شعر معاصر فرانسه781
 ناپذیروصف782

 سوزان علیوان / حامد ابومعرف،
 ماجد شریف کنعانی

11000 101588  

  101580 12000 پورلطیف هملت / مختار شکري هاگورستان گل783
  101459 13500 افتخار عارف / علی بیات اي به سمت باغ گمشدهپنجره784
  101446 8000 اد نظیريؤدیلن تامس / ف تکلم میالد تابناك فنا785
(چاپ  آبی ةشاعري با یک پرند786

  103013 38500 چارلز بوکاوسکی / مجتبی ویسی م)چهار

(چاپ  و صد غزل عاشقانه بانوي اقیانوس787
 68000103188 اد نظیريؤپابلو نرودا / ف سوم)

  101353 18500 خاچیک خاچر  ارمنی)(شعر معاصر  پرواز با درنا788
(چاپ  در توفان گل سرخ789

  103193 58000 د نظیريؤااینگه بورگ باخمن / ف سوم)



  101274 10000 رادسرایی کاراکوچ / عطا ابراهیمی  چهل ساعت با خضر790
  101265 8000 اد نظیريؤئوس الی تیس / فادیسه  هایی به فصل پنجم سالپنجره791
  101264 10000 اد نظیريؤاوکتاویو پاز / ف  وراي عشقسمندر، 792
(شعر روس از  هاي اسکندریهنغمه793

 تا امروز) دیروز

 
(چاپ 
 دوم)

 101250 15000 گاوریال رامانویچ / بابک شهاب
 

  101152 12000 حسن فیاد   سیاهپوست بودن794
(چاپ  هاي شعر کردعاشقانه795

 سوم)
/ آرش و دیگران کس شیرکو بی
 سنجابی

25000 102769  

  101002 15000 اد نظیريؤفدریکو گارسیا لورکا / ف خیال ۀخاطرات، در چشم ۀغوط796
  هاي آسمانی سنگ797

 (چاپ دوم)
  100984 3000 اد نظیريؤپابلو نرودا / ف

  100950 6400 بهادر باقريآنابوچارنیکوا /  (شعر اوکراین) نگرمچون به چشمانت می798
  100529 4500 لنگستون هیوز / حسن فیاد آوازهاي غمناك799
  100510 4800 عزت جاللیناظم حکمت /  هاي شعر کرد)(عاشقانه ها پیر شدیمبا اطلسی800
 کندجایی که غروب درنگ می801

ریچارد ابرهارت  / سید مهدي 
 نژادمقیم

2200 100328  

(چاپ  فلوید کهاي پینترانه802
 دهم)هف

آزاد، فرخ  سید برت، راجر واترز / م.
 تمیمی

110000 103372  

(چاپ  هاي کریس د برگترانه803
 هفتم)

کریستوفر دیویدسن / پیام نیک
 دست، فرهاد فرهمندفر

30000 101513  

  102607 42000 واسکو پوپا/ علیرضا حسنی  گزینه شعرهاي واسکو پوپا804
زادهنزار قبانی / ستار جلیل کندبا چشمان تو کوك میهایش را جهان ساعت805     
ین  103225 32000 اي بختیار علی/ مریوان حلبچه )چهارم(چاپ  کند              ترت میخنده غمگین806 ر

 

 نـام کتـاب ردیف
 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم
 سفارش

     ی              کتاب کار اضطراب اجتماعی و کمروی807
مارتین آنتونی، ریچارد 
سوینسون/ جواد خلعتبري، 

 لیال سجاديتبسم بحرینی، 
78000 102902 

 

  با هم آموختن در کالس808
وندي جلیف/ الهام فخاري، 

 سماء معیري
42500 102945  

وم)  دوم)(چاپ  یادگیري هنر مشاوره809

مارك یانگ/ مجتبی تمدنی، 
جواد خلعتبري، شهره قربان 

 شیرودي
180000 103386 

 

 

  101918 42500 دوستفیل مک گراو / افخم راه خانواده نخستین اولویت810

 فنون کاربردي رفتار درمانی دیالکتیکی811
متیو مک کی، جفري وود، جفري 
برنتلی/ جواد خلعتبري، شهره قربان 

 شیرودي، مانا عطاري
150000 103262 

 

  101641 10000 یا جلیلیؤر زندگی کیفی812

 نیندازت را به زحمت اهخود و خانوادارزش براي مسائل بی813
 چهار جلدي) ة(دور

  101221 20000 ریچارد کارلسون / فاطمه بیات

 )دوم(چاپ  درمانی در عملطرحواره814

آرنود آرنتز، گیتا جاکوب/ 
جواد خلعتبري، شهره قربان 
شیرودي، مانا عطاري، خیام 

 نژاد کاشانی

78000 102913 

 

  100745 5000 شارف / خدیجه آرین ریچارد اس.  مشاورهدرمانی و هاي رواننظریه815



 

 نـام کتـاب   ردیف
 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم
 سفارش

  102717 45000 محمدرضا جهانگیري  بریکس و اهداف کاربردي816
  102939 65000 اسماعیل سماوي )سوم(چاپ  المللیتفسیر پویاي معاهدات بین817
ی  102762 25000 محمدحسین اسمعیلی  مدیریت راهبردي فرهنگی818 ر ي ر ر یر ن

نـام کتـاب    ردیف  

 

 قیمت  نویسنده / مترجم
 تومان

 

 کد کتاب
تعداد 
 سفارش

  103052 58000 بث کمپتون/ آزاده مسعودنیا وابی سابی819
شوکی ماتسوموتو/ نرگس  ذن و هنر پاکسازي منزل و ذهن820

  103211 52000 مساوات

  102486 40000 احسان عباسلو ذن و هنر آشپزي821
)دوم(چاپ  چاي822   102707 35000 اوکاکورا کاکوزو/ اسداهللا حقانی(چا
م)چهار(چاپ  چرا او823   103103 62000 هلن فیشر/ آناهیتا ناهید(چا
وم)س(چاپ  انقراض ششم824   102576 72000 الیزابت کلبرت/ نیک گرگین(چا
م)نه(چاپ  یه چی گو اي ایچی825 (چا

هکتور گارسیا، فرانچسک 
  103345 72000 میرالس/ آزاده مسعودنیا

وم)س(چاپ  ساده زیستنذن: هنر 826   103277 88000 یو/ گلی نژادي شون میوماسه(چا
م)چهار(چاپ  سفر ایکیگاي827 (چا

هکتور گارسیا، فرانچسک 
  103378 88000 میرالس/ آزاده مسعودنیا

م)چهار(چاپ  زنان و مردان المعارفةدایر828 (چا
سوزان فرولیش، ماریو بارت/ 

  102818 48500 مهشید میرمعزي

وم)س(چاپ  شکوه زندگی829   103213 68500 سوزان جفرز/ آزاده مسعودنیا(چا
جبران خلیل جبران/ آزاده  جانجوهر 830

  102211 25000 مسعودنیا

م)پنج(چاپ  بهترین خودمان باشیم831   103365 98000 سالمتپاد(چا
832

 مبارزه با سرطان پروستات
جان تراچتنبرگ، نیل اي 

فلشنر/ شیرین عادل، مرتضی 
 عقبایی

28500 102248 
 

)دوم(چاپ  خودمراقبتی833   102345 13500 الهه خوشنویس، شیما ستاري(چا
وم)س(چاپ  جینگ د دائو834   103162 68000 / احسان عباسلو الئو تزو 
  100567 5500 طرفجوان اندرسون / آزاده بی آرامش ۀبر کران835
  102090 30000 یونگ / سودابه فضایلی گ. ك. )دهمازود(چاپ  (کتاب تقدیرات) یی چینگ836

 م)هشت(چاپ  اندیشیقدرت مثبت837
نورمن وینسنت پیل / 

 اسماعیل حسینی
58000 103002  

  101815 16500 بیل آدامز / گلی نژادي پنج درس زندگی838

 (چاپ سوم) یوگادرمانی839
جواهر توشاه / رضا محتشمی 

 توتکابنی
7000 101213  

 (چاپ سوم) یوگاي پیشرفته840
پی دي شارما / رضا رام، 

 موحدي نائینی
12000 101167  

  101097 8000 دوستجان کهو / افخم راه شادمانی را در درون خود دریابیم841
  101041 8000 الرا شلسینگر / دنیس آژیري (چاپ دوم) قدرت زن842
  100778 3300 جک کانفیلد / حسن مکی  کلید زندگی با قانون جذب843



 یکصد روش زندگی با844
 خود را متحول کنید

  100646 5500 اسیتو چندلر / ناهید کبیري  (چاپ دوم)

  ترین روشآرامش با ساده845
رناته اش، استیون اش / ناهید 

 کبیري 
10000 100645  

 (چاپ سوم) تعلیم زندگی846
آیلین مولیگان / حامد فراهانی 

 پارسا
10000 100535  

  100467 3600  افخم راه دوست ریچارد کارلسون/ (چاپ دوم) گرفت  آسان را  زندگی  توان می847

 به حرف ما اعتماد نکنید848
گادفري هریس / مریم 

 فیروزبخت
4500 100109  

یروزب

 

 نـام کتـاب ردیف
 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم
 سفارش

 م)شش(چاپ  المعارف یوگاةدایر849
، سوامی شیواناندا / رضارامز

 موسوي سیدعبدالحمید
32000 102134  

  101845 12000 اکبر رادپویاعلی  طبیعی ۀراز طول عمر با تغذی850
  103371 125000 بینوشخسهراب  م)یازده(چاپ  گرگیاهان معجزه851

  جنسیت انسان852
نانسی و. دنی  ـدیوید کاداگنو 
 / حسن مرندي

45000 101753  

  101226 22000 محمدرضا توکلی صابري  امداد دارویی853

  امداد پرستاري854
توکلی  الن الگابه / محمدرضا

 صابري
14000 101224  

  101196 7000 کاترین مایالرد / گلی نژادي  پوست سالم ۀنکت 85560
  101163 7000 مري بورل / گلی نژادي  سردرد ۀنکت 85660
  101160 32000 محمدحسین حاجبی (چاپ چهارم) پزشک خودتان باشید857
  101151 7000 مري بورل / گلی نژادي  آلرژي ۀنکت 85860
  101038 5000 فرانسیس کنیک / سیاوش عابدین (چاپ دوم) تناسب اندام خود را حفظ کنید859
  101001 9000 آندره وایل / شاهین احمدزاده (چاپ دوم)                                    شفاي طبیعی860

 شفاي چینی861
الکساندر منگ، ولفگانگ 

 راز گردانی اکسل  / م.
8500 100985  

 (چاپ دوم)                        شناسی درمانی کف پابازتاب862
دنیس براون / شاهین 

 احمدزاده
5000 100968  

  100956 8500 رضا محتشمی توتکابنی (چاپ دوم) هاي رایجدرمانی در بیماريتغذیه863
  100921 4000 پیتر واکر / رضا رامز (چاپ سوم) ماساژ کودك864

 سوم)(چاپ  درمانیهاي آبشگفتی865
هري / رضا محتشمی  .آرا. 

 توتکابنی
3600 100853  

  100759 3000 مري بورل / گلی نژادي  الغري ۀنکت 86660

  ضد پیري ۀنکت 86760
ناتالی شاسرویو، بنس / گلی 

 نژادي
3000 100739  

  100625 8900 منوچهر ندیمی (چاپ دوم) بدانند) (آنچه همگان باید قلب سالم868

 سوم) (چاپ سالمتی زنان869
کارول ترکینگتون / گلی 

 نژادي، مهسا سیداحمدي
12000 100624  

  100561 2600 نانسی پارکر / هما سیداحمدي (چاپ دوم) ابروان زیبا870
  100532 5000 کارول میگو / هما سیداحمدي (چاپ دوم) هاي صورتورزش871
  100526 6800 اکبر رادپویاپاوو آیروال / علی راهنماي درمان طبیعی872
  100521 5000 رینهولد بنز / هما سیداحمدي (چاپ دوم) پرورش صورت873



  100459 5000 سین تیارولند / هما سیداحمدي )سوم(چاپ  هاي جادویی صورت)(ورزش جادوي جوانی874
  100181 5000 يورنون ماها بال / مریم احمد راز کف دست875
    آرشاویر درآوانسیان وسوم) (چاپ بیست                                خواري)خواري (زندهخام876
  103214 68000 اکبر رادپویاعلی (چاپ دوازدهم) خواريخام گیاه877
  101827 24000 (سیدنیا) پریدخت منصور چاپ سوم)( هاي فرنگیدسرها و شیرینی878
  101180 7000 (سیدنیا) پریدخت منصور (چاپ دوم) پلو با روش کته879
  101171 11000 (سیدنیا) پریدخت منصور چاپ سوم)( نوع غذا با قارچ 880116
  101169 10000 (سیدنیا) پریدخت منصور (چاپ دوم) انواع تارت881
  100706 7000 جان گري / الهام درویش رژیم غذایی مردان مریخی و زنان ونوسی882
  100516 4000 گیسو ناصريگرا / فیل مک حل نهایی کاهش وزنآشپزي راه883
ن  100514 6000 گلی نژادي هاي چاقیکنترل ژن884 یرل چ ژي ی

 
 نـام کتـاب ردیف

 

تعداد  کد کتاب تومانقیمت  نویسنده / مترجم
 سفارش

وندل! بیا برویم کف ماجراهاي بامزة دنی اژدهانفس: 885
 س                                                                       اقیانو

م
    

  102970 38500 اورسوال ورنون/ پریسا موسوي

  102972 45000 اورسوال ورنون/ پریسا موسويسه  سوسیسه نفرینماجراهاي بامزة دنی اژدها نفس: 886

هاي  قورباغهحملۀ ماجراهاي بامزة دنی اژدها نفس: 887
                                                                                نینجا

  102971 45000 اورسوال ورنون/ پریسا موسوي

فریدون عموزاده خلیلی/                                     چه کسی اژدها را کور کرد؟888
  102601 35000 تصویرگر: غزاله بیگدلو

نسترن فتحی/ تصویرگر:              پرست سایه رنگآفتابکرم تابان تاریک و 889
  102604 35000 عاطفه فتوحی

نی/ تصویرگر: معصومه یزدا                                             ملی خرسه و استاد زنبور890
35000    رو فاطمه زمانه  102602  

فاطمه محمودي/ تصویرگر:                                                              راز هتل مرغابی891
  102627 35000 پریا لرستانی

 فر/ تصویرگر: ویدا زهرا جالئی                                                برگشتهبازرگان بخت892
  102628 35000 کریمی

آنجلی کیو . رئوف/ تصویرگر:  وارد ردیف آخرتازه893
  102744 38500 پیپا کارنیک/ پریسا موسوي

ارلند لو، کیم هیورثوي/  کندکرت پول پارو می894
  102148 15000 شقایق قندهاري

  103390 58000 الیف شافاك/ حسن بخشی م)چهار(چاپ دختري که اسمش را دوست نداشت   895
  102650 32000 فاطمه سرمشقی کالهاي تاريادریس و مترسک896

حمیدرضا توکلی/ زهرا  گرگی که با فرشتگان رقصید897
  102603 35000 سرمشقی

 )چهارم(چاپ                                     درخت بخشنده898
شل سیلور استاین / ثمین 

 بزرگمند
8000 101789  

  101713 15000 پل جنینگز / فریده خرمی اسرارآمیزناشناخته و 899
  103391 68000 جانی رداري / مهناز صدري (چاپ دوم)          هاي جانی رداريها و داستانقصه900
  101518 95000 اصغر سیدآباديعلی پنج جلدي)ة (دور ماه بر ترك دوچرخه901
  102677 15000 شل سیلور استاین / شورا پیرزاد وم)س(چاپ          کامل ةشده با دایرگم ۀدیدار قطع902
  101272 19000دیمی تر این کیو / الهام خادم صبا  چهار جلدي) ة(دور من و خواهرم کالرا903



  101229 5000 شل سیلور استاین / شورا پیرزاد یک زرافه و نیم904
  102678 15000 استاین / شورا پیرزادشل سیلور  )چهارم(چاپ                        شدهگم ۀبه دنبال قطع905
  101223 6000 مري شلی / نرگس مساوات فرانکنشتاین906
  101222 6000 ژول ورن / شیوا مقانلو سفر به مرکز زمین907

 )دوم(چاپ                                          شازده کوچولو908
آنتوان دو سنت اگزوپري / 

 شورا پیرزاد
22500 102168  

  101101 6000 کارولین داال / لیال سبحانی هاسفارش909
  101092 4000 احمدرضا احمدي آمد در باران از سفر910
  101091 4000 احمدرضا احمدي سفر911
  101086 6000 آنا سویل / شیوا مقانلو زیباي سیاه912
  101085 6000 چارلز دیکنز / لیال سبحانی دیوید کاپرفیلد913
  101084 6000 الکساندر دوما / لیال سبحانی سه تفنگدار914

 باسکرویل ةدرند915
سرآرتور کانن دویل / نرگس 

 مساوات
5000 101029  

  101028 5000 چارلز دیکنز / لیال سبحانی آرزوهاي بزرگ916
  101027 5000 جاناتان سویفت / شیوا مقانلو سفرهاي گالیور917
  101026 5000 مارك تواین / لیال سبحانی تام سایر918
  100989 4000 کارولین داال / لیال سبحانی عجب سیرکی919
  100892 2000 تینا پاکروان دیشب خدا را عاشق کردم920
  102148 15000 /  شقایق قندهاري ارلند لو کندکرت پول پارو می921
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