ردیف

عنوان

پدیدآور

ناشر

تعدادصفحه

بهاء

شابك

1

 101ایده جالب برای محتوای رسانههای اجتماعی

مصطفی مالکیتهرانی

صالحی

101

978-600-90324-3-3 1500000

2

آموزش طرحوارههای جنسی بر تصویر بدن زنان

زهرا خلیلزاده

سنجش و دانش

112

978-622-05-2486-1 250000

3

آموزش مهارتهای زندگی بر اساس داستانهای شاهنامه

الهه شعبانی؛ کنعان کیائی

سنجش و دانش

120

978-622-05-2297-3 250000

4

احزاب سیاسی و خشونت در جامعه ایران

سیدرحیم میرستاری

سنجش و دانش

140

978-622-05-2098-6 250000

5

اخالق اطالعات :مبادی و مسایل

مهدی شقاقی

 978-600-02-2313-7و توسعه علوم انسان
دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق
علوم انسانی
سازمان مطالعه و تدوین کتب
460000
296

6

اخالق در سازمان

عزتاله غالمی

خط آخر

106

978-622-7744-18-7 450000

7

ازدواج ماندگار

فاطمه شیخکالهدوز

سنجش و دانش

48

978-622-05-2088-7 250000

8

استفاده مشکلزا از اینترنت و خلق و خو

ریحانه مالیی

سنجش و دانش

168

978-622-05-2078-8 250000

9

اصول طراحی فضاهای شهری

امیر هادینژاد
شریف یار
پژوهانمحمد؛
ویراستار:سعید
ابوذر شهپری؛ سعید پورزادی؛ دانش
978-622-7623-99-4 770000
ویراستار220:

10

اصول طراحی مجتمع مسکونی جهت ارتقاء نشاط و تعامالت اجتماعی

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
افشین قربانیپارام؛ راضیه صداقتفر
142

11

علیزاده
ویراستار:پریسا
کشور
دوزدوزانی؛
1393علمی
سیاست
نرگس
تحقیقات ماه
شهریور
29مرادی؛
حسنا
مرکز
تاریخ
شجاعی؛
رهبری در
معظمانیسه
ملکیفر؛
فرخندهمقام
اقدامات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری :ابالغی
978-622-98500-1-5
2800000
264

978-622-08-0902-9 500000

12

انتخاب محدود :معتقدان واقعی و فرقههای جذاب

جانجا اللیچ؛ علیاصغر امدادی آریابان

13

انحرافات در ورزش

فتوگرافی
ورزش،بامداد کتاب
بهرام قدیمی؛ بتول رحمانی؛ مهدی صادقی؛
ویراستار:ناصر 120

14

ایمنی هیجانی و تابآوری در رضایت زناشویی

اسماعیل بیننده

15

این انتخاب شماست :مغایرت انسان و تکنولوژی یا امتزاج آنها؟ ...

نقشینپور
ویراستار:نغمه
رضاتابان
پندار
کریستوفر پیترکا؛ سباستین مایکل؛
978-622-281-039-9
895000
غیابی؛ فریده فتوحی؛298

16

بازاریابی تروریسم (تحلیلی بر نحوه استفاده داعش از شبکههای اجتماعی)

17

السادات طباطبائی
کارمندان
بررسی اثربخشی آموزش مجازی اخالق حرفهای بر رضایت شغلی و هوش هیجانی صفیه

لیزا ویچرت؛ رسول یوسفی
فاطمه مهدیانطرقی

18

بررسی پیشبینی تعارضات زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و هویت

19

فرکوش
الطافینوجوان
دختران
بررسی رابطه تصویر بدنی ،بدریخت انگاری و عدم تحمل بالتکلیفی با تنظیم هیجانیسارا

خط آخر

496
136

978-964-7196-93-2 1000000
978-622-6167-73-4 99000
978-622-98304-3-7 450000

انتشارات
160موسسه چاپ و
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
978-622-286-022-6
490000
سنجش و دانش

112

978-622-05-2186-0 250000

سنجش و دانش

124

978-622-05-2701-5 250000

سنجش و دانش

76

978-622-05-2616-2 250000

سنجش و دانش

88

978-622-05-2069-6 250000

12

978-622-6580-43-4 80000

360

978-622-97551-4-3 1500000

186

978-622-05-2051-1 250000

20

بررسی هوش اجتماعی و رضایت زناشویی

مریم رحماننژاد

21

به دوستانمان کتاب امانت بدهیم

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

22

به سوی نظریهای در باب توسعهی عادالنه

ابوالفضل پاسبانیصومعه

23

تابآوری شهری

سنجش و دانش
مصطفی فوادیان؛ معصومه میرکمالی

24

تاثیرات شناختی رسانهها؛ کودکان چه چیزی و چگونه میآموزند

978-600-276-193-4؛ زهرا وکیلیان؛ ناص
سلمانیزاده؛ صدیقه عاشوری
علیپورخشاب؛ زهرا
پارسی
حسین
اساطیر
ساندرا ال کالورت؛ باربارا ج ویلسون؛
550000
مدحت؛ محمود 188

صومعه باقی

ردیف

25

عنوان

پدیدآور

ناشر

تعدادصفحه

بهاء

شابك

Shaping
urbanization
شهر تهران
for
children:ریزی
192و برنامه
مطالعات
a handbook
onتهران ،مرکز
شهرداری
child-responsive
گلسا همراهی
مدار = u
یونیسف؛
تحول شکل شهرنشینی به نفع کودکان :کتابچه راهنما در باب برنامهریزی شهری کودک
978-622-7502-19-0
300000
لیال اصغرنیا؛ محمدآرش رمضانی خط آخر

26

تعارض هیجانی و زندگی زناشویی

27

تغییر رسانهها و فضاهای خانگی

دبورا چمبرز؛ علی مشهدی

28

تقابل زندگی خانوادگی و سازمانی و تاثیر آن بر هر دو جایگاه

صمیمی
حسین عبدینیا؛ اطهر غاله؛ سمیهخط آخر

108

29

تینگی درست میشینه

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

30

جامعهشناسی ازدواج و خانواده

رحیمیآشتیانی
چاپخش
اسداهلل باباییفرد؛ محسن نیازی؛ سمیه
978-600-6799-40-7 1380000
میری؛ زیرنظر:دلیله 516

31

جامعهشناسی شهری و روستایی

سولماز کاظمیفر؛ غالمحسین وظیفه
ساکوساران؛ علی رستمیولیلو204

978-600-479-073-4 250000

32

جناب مستطاب حضور در لحظه (ذهنآگاهی)

ویراستار:زهرا خانیانی
اصالن قودجانی؛ رونالد ای .پرسر؛طرح نو

312

978-964-489-117-5 950000

33

چارچوبهای فلسفی فهم نظامهای اطالعاتی

سیدمحمدطهرانی
ویراستار:زهرا
632کشور
عمومی
صادقیمکی؛
کتابخانههای
چاپار،نهادصدیقه
اندرو باسدن؛ محمود عبداهللزاده؛ ویراستار:
978-600-276-189-7
1300000

یزدا

122

978-622-7744-05-7 350000

200

978-600-165-901-0 400000
978-622-98176-6-7 350000
978-622-6580-50-2 80000

34

چرا جنگ؟ نامهنگاری آلبرت آینشتاین و زیگموند فروید

خسرو ناقد
آلبرت اینشتین؛ زیگموند فروید؛ نی

88

978-622-06-0364-1 280000

35

سخنوران
است
حمیدیو ایجاد ارتباطات موثر
صحبت کردن
چگونه خوب صحبت کنم؟ :کتاب حاضر راهنمایی کاربردی ،برای بهبود مهارتهای پردیس

128

978-600-455-000-0 440000

36

چکیده مقاالت همایش رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی

 152اسالمی ایران
علیرضا پویا؛ فاطمه عظیمیفرد دانشگاه صدا و سیمای جمهوری

978-600-8380-66-5

37

خانواده سالم و نکات فرزندپروری

فاطمه گرجینپور؛ فاطمه خرم آریا دانش

128

978-622-7662-16-0 350000

38

خوب گوش میکنم

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

978-622-6580-52-6 80000

39

داعش :بررسی عملکرد میدانی

والیتی
اکبرعلوی
سیدرضا صدرالحسینی؛ مقدمه:علیزهره

180

978-622-7282-19-1 600000

40

درآمدی بر پژوهش کیفی :یک راهنمای فلسفی و کاربردی

دستوری
محمدو دانش
سنجش
پامالاس .میکات؛ ریچارد مورهاوس؛
مزیدی؛ نجمه 200

978-622-05-2235-5 250000

41

درختان را زخمی نکنیم

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

42

دین در سده نو

عبدالحسین فخاری

43

ذهن ،خود و جامعه از منظر یک جامعهشناس رفتارگرا

 978-600-02-2269-7و توسعه علوم انسان
دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق
علوم انسانی
کتب
تدوینصفار
مطالعه ومحمد
سازمانتبریزی؛
جرجهربرت مید؛ مقدمه:علیرضا محسنی
620000
400

44

رابطه موفق :هفت مهارت طالیی برای مردان و زنان ایرانی

الگوی فردا
میترا امیری؛ ویراستار:گالره جباری

45

راهنمای زوجها در برقراری ارتباط

240؛ مهدی قراچه
گانسو؛ هوارد مارکمن
نخستین
نشر جونی
جانمردخای گاتمن؛ کلیف نوتاریس؛
داغی978-600-127-189-2
550000

46

راهنمای فرهنگ مادی

ویراستار:مهناز احدی؛ زیر
شامخنیا؛ محمد غالمی؛
ارتباطاتفرد؛ راضیه
ایرانی
اخالصی؛هنر و
ابراهیم فرهنگ،
پژوهشگاه
افشین خاکباز؛ کریستوفر وای تیلی؛
978-600-452-315-8
2000000
محمود1136

47

راهکارهای کاهش فاصله نسلی میان والدین و فرزندان

48

فریدونی
سامانیابی
سمیه
روایت فراز و فرودهای تودهای شدن آموزش عالی در ایران :از توانمندسازی دختران تا

مهری عربچوبدار

حالل

خط آخر

12

978-622-6580-45-8 80000

156

978-622-97907-3-1 350000

72

104

انتشارات
جهاد دانشگاهی ،سازمان 264

978-622-97552-4-2 300000

978-622-7744-55-2 450000
978-600-460-353-9 500000

ردیف

عنوان

پدیدآور

49

ریشههای شرارت :زمینههای نسلکشی و سایر خشونتهای گروه

50

ریشههای عقبماندگی از منظر لیبرالیسم

بهمن فرقانی

ناشر

تعدادصفحه

بهاء

شابك

اروین استوب؛ محمدباقر امیرانی انوشه

424

978-964-5873-59-0 650000

سرایی

416

978-600-8922-21-6 1200000

51

زباله را کجا بریزم؟

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

1

978-622-6580-47-2 80000

52

زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران :انقالبهای داخلی در عصر مدرن

زهراپامال کریمی؛ زهرا طاهری شیرازه کتاب ما

338

978-622-7489-62-0 800000

53

ساختار واقعیت در علوم اجتماعی؛ بدیلی برای هستیشناسی اجتماعی

فرهاد بیانیآلتون؛ ویراستار:اسما کرجی
اجتماعی 978-622-226-084-2 780000
موسسه مطالعات فرهنگی و 484

54

سازگاری اجتماعی در ارتباط با مثبتاندیشی و خودکنترلی

لیال عظیمی

سنجش و دانش

122

978-622-05-2447-2 250000

55

سرجای خودت باش!

زری کهالنی

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
108

978-622-08-1020-9 400000

56

سفر شهرزاد :فرهنگهای گوناگون حرمسراهای گوناگون

ویراستار:الهام فالح
فاطمه مرنیسی؛ شیرین کریمی؛ کراسه

192

978-622-97765-3-7 810000

57

شریفمدرسان شریف
1398
مدرسان
جغرافیا سال
دپارتمان دکتری
سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی (کد )2105

104

978-622-07-0696-0 100000

58

1398شریفمدرسان شریف
مدرسان
جغرافیاسال
دپارتماندکتری
سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری (کد )2104

104

978-622-07-0695-3 100000

59

دپارتمان هنر مدرسان شریف مدرسان شریف
سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته شهرسازی (کد  )2503دکتری سال 1398

104

978-622-07-0878-0 100000

60

شریفشریف
مدرسان
انتشارات مدرسان
مدیریت1398
دکتری سال
دپارتمان
سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت رسانه و اطالعات (کد )2165

104

978-622-07-0751-6 100000

61

شریفشریف
مدرسان
انتشارات مدرسان
مدیریت1398
دکتری سال
دپارتمان
سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت فناوری اطالعات (کد )2167

104

978-622-07-0752-3 100000

62

مولفین طالیی

92

978-622-261-168-2 450000

63

سیری بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر ساختار جامعه و سازمان

فاطمه روستا

سنجش و دانش

74

978-622-05-2534-9 250000

64

شناخت بافت و ویژگیهای کالبدی روستاهای عشایرنشین شهرستان فیروزآباد

محمد جمشیدی

سنجش و دانش

190

978-622-05-2617-9 250000

65

شناخت جامعه

منوچهر اشرفالکتابی

پژواک نور

214

978-622-97462-5-7 630000

66

شهر برآمده از منطق آشوب (خودسازمانیابی و پایداری شهری)

اندیشه؛ افشار حاتمی
ساسانپور
نگارستان
ریکاردوم .پولسلی؛ انتسو تیتسی؛ فرزانه
170

978-600-8273-52-3 400000

67

شهر زیستپذیر (مطالعه موردی منطقه  10تهران)

پریوش وحیدیفر

280

978-622-98461-0-0 800000

68

شهر سبز :خانههای پایدار  /حومههای پایدار

نیکالس لو؛ کرامتاله زیاری؛ علیمهکامه
سامانیمجد؛ نیوشا همقدم 304

978-622-7239-43-0 755000

69

طبیعت آدمی و نظم اجتماعی

 978-600-02-2290-1و توسعه علوم انسان
دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق
علوم انسانی
صفار
محمد کتب
تبریزی؛تدوین
محسنیمطالعه و
چارلزهورتون کولی؛ مقدمه:علیرضاسازمان
520000
336

سونامی خیانتهای اینترنتی :بررسی علل خیانت راههای پیشگیری و بهبود روابط آذین فرهاد

صدرالمتالهین

70

طالق و عوامل موثر بر آن

صادقیبرتر
پژوهشگر
محسن سواریزنگنه؛ ویراستار:عباس

200

978-622-7400-19-9 900000

71

طالق؛ آغازی دوباره :مدیریت طالق و پس از طالق

سعیدیشکیب
ساواالن
محمد ترکمان؛ مختار عارفی؛ مهدی

200

978-622-6778-74-9 550000

72

عصبانی نشویم

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

1

978-622-6580-41-0 80000

ردیف

ناشر

تعدادصفحه

عنوان

پدیدآور

73

علوم اجتماعی را بگشایید :گزارشی در باب ساختاربندی مجدد علوم اجتماعی

روزگار نو
معافی؛
ایمنیوئلموریس والرستاین؛ مهدیپگاه
ویراستار:زهرا نظری150

978-622-6700-15-3 400000

74

فرایند طراحی شهری

فکر نو
ملک
کتاب
حمید شیروانی؛ مریم استادی؛ فتانه

248

978-600-6985-42-8 150000

75

فرهنگ توسعه اقتصاد

نورا
فرزانه چاوشباشی؛ زینب زینالدینی

164

978-600-6645-62-9 150000

76

فرهنگ و رشد اقتصادی

حتملو؛ زینب زینالدینی
فرزانه چاوشباشی؛ وحید حاجی نورا

198

978-600-6645-72-8 700000

77

قدرت چیست؟

بیونگ-چول هان؛ آراز بارسقیان یکشنبه

112

978-600-8982-43-2 345000

78

گرونده راستین:اندیشههایی درباره ماهیت نهضتهای جمعی

سناپرویز سنجابی
اریک هوفر؛ کریم سنجابی؛ ویراستار:

224

978-622-97794-0-8 600000

79

گلدان گل یاسمن

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

978-622-6580-39-7 80000

80

لباسهای کثیف

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

978-622-6580-51-9 80000

81

ما همه ماهی میگیریم

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

978-622-6580-38-0 80000

82

شریفمدرسان شریف
مرحله چهارم)
مدرسان
( 1399
جغرافیا
دپارتمانارشد
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه برنامهریزی شهری مدیریت شهری کارشناسی

104

978-622-07-1264-0 100000

83

شریف
مرحله اول)
شریفمدرسان
مدرسان ( 1399
کارشناسی ارشد
دپارتمان جغرافیا
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه برنامهریزی شهری منطقهای و مدیریت شهری

104

978-622-07-0975-6 100000

84

شریف
مرحله دوم)
شریفمدرسان
مدرسان ( 1399
کارشناسی ارشد
دپارتمان جغرافیا
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه برنامهریزی شهری منطقهای و مدیریت شهری

104

978-622-07-1038-7 100000

85

شریف
مرحله سوم)
شریفمدرسان
ارشد ( 1399
مدرسان
کارشناسی
شهری جغرافیا
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه برنامهریزی شهری ،منطقهای و مدیریت

104

978-622-07-1126-1 100000

86

جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف
مرحله اول)
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه طراحی شهری کارشناسی ارشد ( 1399

104

978-622-07-0994-7 100000

87

جغرافیا) مدرسان شریفمدرسان شریف
مرحله چهارم
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه طراحی شهری کارشناسی ارشد ( 1399

104

978-622-07-1309-8 100000

88

جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف
مرحله دوم)
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه طراحی شهری کارشناسی ارشد ( 1399

104

978-622-07-1056-1 100000

89

جغرافیا مدرسان شریفمدرسان شریف
مرحله سوم)
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه طراحی شهری کارشناسی ارشد ( 1399

104

978-622-07-1144-5 100000

90

مدرسان شریف
علوم اجتماعی مدرسان شریف
دپارتماناول)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد (1399مرحله

104

978-622-07-0996-1 100000

91

مدرسان شریف
چهارم)اجتماعی مدرسان شریف
دپارتمان علوم
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد (1399مرحله

104

978-622-07-1310-4 100000

92

مدرسان شریف
علوم اجتماعی مدرسان شریف
دپارتماندوم)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد (1399مرحله

104

978-622-07-1057-8 100000

93

مدرسان شریف
علوم اجتماعی مدرسان شریف
دپارتمانسوم)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد (1399مرحله

104

978-622-07-1145-2 100000

94

مدرسان شریف
ارتباطات مدرسان شریف
مرحله اول)
علوم
( 1399
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد

106

978-622-07-0997-8 100000

95

مدرسان شریف
مدرسان شریف
چهارم)
ارتباطات
مرحله
علوم
( 1399
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد

104

978-622-07-1311-1 100000

96

مدرسان شریف
ارتباطات) مدرسان شریف
مرحله سوم
علوم
( 1399
دپارتمان
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد

104

978-622-07-1146-9 100000

بهاء

شابك

ردیف

عنوان

پدیدآور

ناشر

تعدادصفحه

بهاء

شابك

97

شریف
مدرسانشریف
ارتباطات اجتماعیمدرسان
مرحله دوم)
دپارتمان( علوم
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 99

104

978-622-07-1058-5 100000

98

شریفشریف
مدرسان
اطالعات مدرسان
فناوریدوم)
دپارتمانمرحله
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه فناوری اطالعات  ITکارشناسی ارشد ( 1399

104

978-622-07-1065-3 100000

99

مدرسان شریف
مطالعات زنان مدرسان شریف
دپارتماناول)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه مطالعات زنان کارشناسی ارشد ( 1399مرحله

104

978-622-07-1013-4 100000

100

مدرسان شریف
مطالعات زنان مدرسان شریف
دپارتمانچهارم)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه مطالعات زنان کارشناسی ارشد ( 1399مرحله

104

978-622-07-1359-3 100000

101

مدرسان شریف
مطالعات زنان مدرسان شریف
دپارتماندوم)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه مطالعات زنان کارشناسی ارشد ( 1399مرحله

104

978-622-07-1075-2 100000

102

مدرسان شریف
مطالعات زنان مدرسان شریف
دپارتمانسوم)
مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه مطالعات زنان کارشناسی ارشد ( 1399مرحله

104

978-622-07-1188-9 100000

636

978-964-8776-46-1
978-600-6985-72-5 700000
978-964-6188-86-0 350000

103

مجموعه مقاالت بینالمللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم

شیدا مهنام

104

محله

فکر نو
جلیلی
امیلی تلن؛ علیرضا عینیفر؛ محمدکتاب

268

105

محیط مجازی :فرهنگ و راهبردها

پیک فرهنگ

64

106

Anylogicفرهمند؛ علی عسگری
شکوفه
مدلسازی و شبیهسازی عاملمحور در برنامهریزی و اقتصاد شهری با نرمافزار

علی هوشمندراد؛ ناظم رام

بنیاد ایرانشناسی

390انتشارات علمی
دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه
978-964-208-238-4 800000
آموزشی تالیفی ارشدان

107

مدیریت اوقات فراغت و ورزهای تفریحی

طاهر هوشنگ

108

مدیریت رسانههای نوین :تولید ،بازاریابی و پخش محتوای دیجیتال

اسالمی ایران
392شاهی
جمهوری
ویراستار:آذر
سیمای
رضاقلیوزاده؛
دانشگاه صدا
جونام ونتسل؛ علیاکبر رزمجو؛ بهنام
978-600-8380-60-3 500000

109

مدیریت مهندسی

بیرقییار
محمدرحیمشریف
دانش پژوهان
ابوذر شهپری؛ سعید محمد؛ ویراستار:

170

978-622-08-1249-4 580000

220

978-622-7819-00-7 770000

110

مفهوم شهر قدیم و شهر جدید

مسعود مظاهری

سنجش و دانش

144

978-622-05-2316-1 250000

111

مقایسه ابعاد روانی دانشآموزان ایران و افغانستان

پریناز منتظری

سنجش و دانش

54

978-622-05-2390-1 250000

112

زهراسادات تهامیپور
مقایسه اثر بازی فعال مجازی و واقعی بر رشد مهارتهای حرکتی و شناختی کودکان

سنجش و دانش

92

978-622-05-2296-6 250000

113

سیرجان
آبادی
شهرستان
مقایسه راهبردهای مقابلهای ،کیفیت زندگی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه آزادطیبه رکن

سنجش و دانش

76

978-622-05-2480-9 250000

114

مقدمهای بر نظریههای خانواده

فضائلی؛ آزاده محمدی
حامد سعیدی؛ طاهره
414انوشه بیچرانلو؛
آدامسونز؛ حسن حیدری؛
ساواالن
جیمزام .وایت؛ تاداف .مارتین؛ کریال.
978-622-6778-69-5
1200000

115

منطق علوم اجتماعی

پاسبانیصومعه
صومعه باقی
محمدحسین تمدنجهرمی؛ ابوالفضل

216

978-622-97551-5-0 1100000

116

مهارتهای زناشویی در بهبودی

مصطفی کریمی

زرنوشت

210

978-622-288-141-2 1200000

117

مهارتهای زندگی شاه کلید بهبود رابطه والد و فرزند

رضا محمدزاده

سنجش و دانش

72

978-622-05-2456-4 250000

118

ارجمند
علیزاده
علیاکبرکتاب
کودکان
خودتنظیمیاردانه؛
بونیبهتوماس؛ مریم
مهارتهای مقابلهای خالقانه برای کودکان :فعالیت ،بازی ،قصه و برگههایی برای کمک

288

978-622-257-178-8 720000

119

مکانهای تهی :دموکراسی و فضای عمومی

849000کیاندخت مسعودی
مشکینی؛ ویراستار:
مرضیه خیرخواه؛ رضا شعبانزاده تیسا
978-600-7683-97-2
نمینی؛ ترزا هاسکیز؛ ابوالفضل340

120

میمون ناقال

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

978-622-6580-37-3 80000

ردیف

عنوان

پدیدآور

121

نظریه انتقادی از برخاست جنوب جهانی :دیالکتیک کاالیدوسکوپیک

ویراستار:لیال شوندی
بویکه رباین؛ محمدمهدی فالح؛ تیسا

122

نقش شبکههای اجتماعی در رشد و توسعه استارتآپها

میثم صحرائی

123

نگاهی بر مفاهیم مدیریت شهری

:180سعید پورزادی
بیرقی؛یارویراستار
محمدرحیمشریف
دانش پژوهان
ابوذر شهپری؛ سعید محمد؛ ویراستار:
978-622-7623-98-7 700000

124

نگاهی به بیرون از ژرفا :بازنگری جایگاه اجتماعی زن

قناعی
292محمدمنصور
خوبمنیژه نجمعراقی؛ گرافیست:
جولیت میچل؛ زیرنظر:مهدی صابری؛
590000

ناشر
آموزشی تالیفی ارشدان

تعدادصفحه

بهاء

شابك

280

978-622-223-241-2 699000

104

978-622-08-1014-8 410000

125

شریفمدرسان شریف
اول)
مدرسان
جغرافیا(مرحله
دپارتمان 1399
نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته جغرافیای برنامهریزی روستایی (کد  )2105دکتری سال

104

978-622-07-1097-4 100000

126

مدرسان) شریفمدرسان شریف
مرحله اول
جغرافیا
( 1399
دپارتمان
نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته جغرافیای برنامهریزی شهری (کد  )2104دکتری سال

104

978-622-07-1096-7 100000

127

دپارتمان هنر مدرسان شریف مدرسان شریف
نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته شهرسازی (کد  )2503دکتری سال ( 1399مرحله اول)

104

978-622-07-1269-5 100000

128

شریفشریف
مدرسان
انتشارات مدرسان
مرحله اول)
مدیریت
( 1399
دپارتمان
نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت رسانه و اطالعات (کد  )2165دکتری سال

104

978-622-07-1159-9 100000

129

شریفشریف
مدرسان
انتشارات مدرسان
مرحله اول)
مدیریت
( 1399
دپارتمان
نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت فناوری اطالعات (کد  )2167دکتری سال

104

978-622-07-1160-5 100000

130

نمونه سوال و پاسخ رشته برنامهریزی شهری بخش هشتم کارشناسی ارشد 98

دپارتمان جغرافیا مهرپویا مهراسمهرپویا مهراس

104

978-600-05-3950-4 100000

131

 99جغرافیا مدرسان برتر مدرسان برتر
دپارتمان
نمونه سوال و پاسخ رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی (کد  )2105بخش سوم دکتری

104

978-600-07-2794-9 100000

132

دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر مدرسان برتر
نمونه سوال و پاسخ رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری کد  2104بخش سوم دکتری 99

104

978-600-07-2793-2 100000

133

نمونه سوال و پاسخ رشته طراحی شهری بخش هشتم ارشد 98

دپارتمان جغرافیا مهرپویا مهراسمهرپویا مهراس

104

978-600-05-3970-2 100000

134

نمونه سوال و پاسخ رشته علوم اجتماعی بخش هشتم کارشناسی ارشد 98

مهراس مهراس
دپارتمان علوم اجتماعی مهرپویا مهرپویا

104

978-600-05-3971-9 100000

135

مهراس
مهرپویامهراس
نمونه سوال و پاسخ رشته علوم ارتباطات اجتماعی بخش هشتم کارشناسی ارشد 98دپارتمان علوم ارتباطات اجتماعیمهرپویا

104

978-600-05-3972-6 100000

136

نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت فناوری اطالعات کد  2167بخش سوم دکتری 99دپارتمان مدیریت مدرسان برتر مدرسان برتر

104

978-600-07-2820-5 100000

104

978-600-05-3987-0 100000

137

نمونه سوال و پاسخ رشته مطالعات زنان بخش هشتم کارشناسی ارشد 98

مهرپویا مهراس
دپارتمان مطالعات زنان مهرپویا مهراس

138

کارآفرینی در ورزش :یک دیدگاه اقتصادی ،اجتماعی و پایدار

ویراستار:عبداله کریمزاده
208زهره چمندار؛
جلیلی؛
سمیه تربیت
مشایخی؛منادی
موسسه فرهنگی
ونسا رتن؛ بهاره رحمانیانکوشکی؛ ایمانه
978-600-390-358-6
450000

139

کارکرد (مقاالتی در فلسفه تکنولوژی)

رحمانیانمیردشتی
وارش،کتابسرای
وربیک؛ احمد
بت پرستن؛ پتر کروش؛ پیتر-پل کتاب
128

978-600-6654-63-8 500000

140

کالبدشکافی قدرت در علوم سیاسی

ارشدان
امامی
تالیفی
آموزشیدوازده
حسن ظفریدوازدهامامی؛ حسین ظفری

104

978-622-08-1080-3 250000

141

کاله صورتی

آئینکوپائی
آبستا
سارا قهرمانی؛ ویراستار:مرتضی نیک

12

978-622-6580-28-1 80000

142

کلید رضایت زناشویی با نگاهی بر تنظیم هیجان در زنان

122

978-622-7744-07-1 450000

فاطمه خلیلی

خط آخر

