
تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

516 موسسه آموزشی و 

تحقیقاتی صنایع دفاعی

مرتضی شعبانی

؛ فرهاد نظری زاده

دورنمای کشورهای کوچک: آماد و سیاست صنعت دفاعی 1

330 دانشگاه و پژوهشگاه عالی 

دفاع ملی و تحقیقات 

عظیم علیزاده

؛ عبدالرحیم پدرام

آینده نگری راهبردی دفاعی 2

642 بیهق کتاب بولتن. آر.جان

؛ مریم اصغرپور

اسرار اتاق بیضی: اتاقی که همه چیز در آن اتفاق افتاد 3

348 شهرآب،آینده سازان بابک حسینی  Principles of coaching for= اصول مربیگری برای مربیان هوانوردی 

aviation instructor's

4

196 هوانورد وابسته به شرکت 

هوافضای برآ

طوس طهماسبی فصلی از تاریخ تکامل نیروی هوایی :  ایگل؟15 تامکت یا اف 14اف 

ایران در دوران اوج جنگ سرد، دهه هفتاد میالدی

5

174 دانشگاه و پژوهشگاه عالی 

دفاع ملی و تحقیقات 

سیدعلی خلیلی پور

؛ ناصر جنانی

الگوهای راهبردی مدیریت دانش دفاعی 6

306 دانشگاه علوم انتظامی امین یعقوب رضازاده

؛ بهرام نوروزی

الگوی طرح های عملیاتی فرماندهان انتظامی مناطث درگیر 7

212 دانشگاه و پژوهشگاه عالی 

دفاع ملی و تحقیقات 

حمیدرضا مقدم فر

؛ رضا فضلی

امنیت ملی در عصر رسانه های جدید 8

220 آرون سبحان محمدی

ابومحمد :؛ مقدمه

در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران" امنیت"بایسته  9

180 دانشگاه علوم انتظامی امین محمود شوقی

اصغر آقایی:؛ زيرنظر

برنامه ریزی برآورد اقالم آمادی 10

368 فکر برتر برایان استیونسون

؛ شادی دانشمند

پرونده های طبقه ی پایین 11

600 طهوری محمدحسین باغ عنایت

؛ علیرضا آریان پور

تاریخ گمرک و گمرکخانه در ایران 12

368 وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح، اداره کل 

داود غرایاق زندی

اصغر زبرجدی:؛ زيرنظر

مجموعه مقاالت: تامالت مفهومی درباب دفاع و امنیت 13

228 علمی فرهنگی معصومی مریم حاتمی پور

؛ حسن سلیمانی

با تاکید بر قراردادهای حوزه تسلیحات : تحلیل حقوقی قرارداد آفست

سنگین

14

170 صالحیان مهدیه آقامالئی تحلیل محتوای مصوبات شورای اسالمی با رویکرد فرهنگی، 

(1392-1396)اجتماعی دوره چهارم 

15

480 میزان محمد شمعی

؛ سیدمحمدصادق 

تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار 16

488 رسانه ساز دانش  وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، دفتر 

 - 1400)تقویم آموزش های مدیریتی، مهارتی و حقوقی تعاونگران 

1399)

17

244 تیسا سیدابوالحسن ریاضی

؛ وهاب کریمی

تهران و تجربه حکمرانی محلی 18

346 دانشگاه و پژوهشگاه عالی 

دفاع ملی و تحقیقات 

حمید علوی

مرتضی :؛ زيرنظر

ارائه الگوی راهبردی با رویکرد اقتصاد مقاومتی: تولید ملی 19

138 دانشگاه افسری امام علی 

(ع)

اندرو مامفورد

؛ پیمان فرجی آستانه

جنگ نیابتی 20

178 دانش پژوهان شریف یار محمود آقاجری

؛ حمیدرضا 

(شهر بهبهان: مطالعه موردی)حکمران خوب  شهری  21

300 افکار جدید نورمحمد یعقوبی رویکرد مدیریتی: دولت الکترونیک 22

260 مرکز مطالعات و تحقیقات و 

تدوین آیین  نامه های رزمی 

بهروز دولتشاه

؛ افشار محبی

در ابعاد )راهبردهای تحقق قدرت برتر دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

(نظامی، سیاسی، ژئوپلوتیک و زیست محیطی

23

342 مرکز مطالعات و تحقیقات و 

تدوین آیین  نامه های رزمی 

بهروز دولتشاه

؛ افشار محبی

در ابعاد )راهبردهای قدرت برتر دفاعی جمهوری اسالمی ایران 

(اقتصادی، دفاعی- اجتماعی، فرهنگی - علمی، فناوری 

24

132 هوانورد وابسته به شرکت 

هوافضای برآ

نوید مقصودی

؛ علی اصالنی

معرفی موشک های هوا به هوای جهان: رو در رو در آسمان 25

446 دانشگاه علوم انتظامی امین مسعود سلطانی

؛ غالمرضا رضایی

سازمان ها و نهادهای مرتبط با مرز 26

276 خرسندی مهدی دهنوی واکاوی پیشینه و : سالح های هسته ای آمریکا در محیط امنیتی ایران

پیامدها

27

136 دانشگاه افسری امام علی 

(ع)

محمود عسگری

؛ حسین مهدیان

سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران 28

126 زنده اندیشان اکبر مرادیان

؛ فرزاد فریدونی

شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی اهداف متخاصم در صحنه جرم 29

978-622-224-159-9 700000

978-600-7922-76-7 290000

978-622-6818-15-5 350000

978-600-7906-17-0

978-622-97229-7-8 480000

978-600-363-456-5 780000

978-622-7478-79-2 600000

978-622-7542-50-9 750000

978-600-7906-16-3

978-622-223-193-4 599000

978-622-248-283-1 780000

978-622-7477-06-1 390000

978-622-214-686-3 300000

978-622-212-152-5 900000

978-964-2858-19-4 1300000

978-600-5911-59-6 1850000

978-622-99406-9-3 530000

978-622-99397-2-7 300000

978-964-231-978-7 750000

978-600-363-457-2 390000

978-964-6979-78-9 550000

978-622-248-272-5 400000

978-600-363-439-8 480000

978-622-248-273-2 480000

978-600-5041-10-1 1080000

978-964-314-454-8 1200000

978-622-7590-09-8 640000

شابك بهاء

978-600-8793-50-2 600000

978-622-248-289-3 750000

 ن



تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان شابكردیف بهاء

140 پل معصومه سلمانی

؛ مینو تهمتن زاده

شهری برای همه: شهر ایده آل 30

368 آقائی اکبر آقائی

؛ علی فروتنی

شهر؛ شهرداری و مشارکت شهروندان در مدیریت شهر 31

38 سازمان بسیج دانشجویی مجموعه ایده ها و فعالیت های پیشنهادی جهت : شکوه ماندگار

برگزاری مراسم شکوه هجرت

32

160 شهریاس علی صالح کریمی

؛ زهرا خانیانی

بررسی : صالحیت شورای امنیت در قبال محیط زیست جهانی

صالحیت شورای امنیت در حوزه محیط زیست بر اساس تفسیر 

33

150 آموزشی و پژوهشی بوعلی مریم میر عوامل موثر بر فساد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن 34

64 فیض کاشانی نرجس خواجه ای

؛ محمدصادق تبریزی

فرآیند تاسیس بخشداری مهاباد 35

130 نخبگان پیمان جهانفر قانون شوراهای شهر و روستا 36

214 دانشگاه جامع امام حسین 

موسسه چاپ و  (ع)

معصومه کریمی بخش : (انبارداری و ذخیره سازی مهمات) 2مجموعه تخصصی آماد مهمات 

: آماد مقطع:  دوره آموزشی طولی غیرمقطع ویژه درجه داران رسته

37

324 چهارخونه  گروه طراحان

؛ نجمه موسوی

مجموعه سواالت طبقه بندی شده دروس عمومی آزمون استخدامی 38

136 پژوهشگاه قوه قضاییه،مرکز 

مطبوعات و انتشارات قوه 

محمدقاسم تنگستانی

عباس :؛ زيرنظر

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به واحدهای حقوقی دستگاه های 

دولتی

39

168 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

اسناد حاکمیتی: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

40

278 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور بهبود : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

41

392 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور پولشویی و : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

42

202 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور تامین : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

43

210 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور تامین : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

44

356 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور روابط : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

45

316 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور مالیاتی: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

46

138 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

امور مولدسازی : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

47

598 جهاد دانشگاهی، واحد 

صنعتی امیرکبیر

 معاونت امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور 

مجموعه یازده جلدی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف و اختیارات 

وظایف و : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته

48

164 آوا کتاب علی رضائی:گردآورنده

میالد :؛ گردآورنده

ICDLمرجع کامل آزمون استخدامی  49

600 گیتاتک،آوا کتاب ثریا صادقی نیارکی

؛ اکبر عسگری غنچه

مرجع کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش 50

158 آوا کتاب،گیتاتک عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون استخدامی ادبیات 51

674 گیتاتک،آوا کتاب عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون استخدامی بانک ها 52

662 آوا کتاب،گیتاتک سعید نجفی مرجع کامل آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای 53

582 آوا کتاب،گیتاتک معصومه صفویه مرجع کامل آزمون استخدامی بهداشت عمومی 54

548 گیتاتک،آوا کتاب سهیال افشاراسبکی مرجع کامل آزمون استخدامی بهداشت محیط 55

544 گیتاتک،آوا کتاب لیال رفیعی وردنجانی

؛ زهرا شفیعی علویجه

مرجع کامل آزمون استخدامی پرستاری 56

196 آوا کتاب،گیتاتک عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون استخدامی ریاضی و آمار 57

152 آوا کتاب،گیتاتک عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون استخدامی زبان انگلیسی 58

978-600-9886-63-0 450000

978-600-9886-66-1 450000

978-600-9886-76-0 1290000

978-600-9886-77-7 1290000

978-622-7561-07-4 1290000

978-600-9886-64-7 450000

978-600-9886-58-6 1290000

978-600-9886-75-3 1290000

978-964-210-340-9

978-600-9886-60-9 450000

978-600-9886-70-8 1290000

978-964-210-343-0

978-964-210-337-9

978-964-210-339-3

978-964-210-342-3

978-964-210-344-7

978-964-210-338-6

978-622-97006-7-9 120000

978-964-210-335-5

978-964-210-345-4

978-622-6221-95-5 200000

978-964-452-980-1 600000

978-600-305-199-7 1200000

978-600-8337-24-9 500000

978-622-283-017-5 350000

978-964-403-290-5

978-964-233-302-8 400000

978-622-7624-18-2

978-622-7225-73-0 220000

 ن
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504 آوا کتاب،گیتاتک معصومه صالحی رزوه

؛ آیسان درویشی

مرجع کامل آزمون استخدامی فوریت  پزشکی 59

534 آوا کتاب،گیتاتک اکرم کرمی دهکردی مرجع کامل آزمون استخدامی مامایی 60

178 آوا کتاب،گیتاتک عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون استخدامی معارف 61

628 گیتاتک،آوا کتاب مجتبی باقری خالص مرجع کامل آزمون استخدامی مهندسی برق 62

588 آوا کتاب،گیتاتک علی جلوخانی نیارکی

؛ کاظم صادقی نیارکی

مرجع کامل آزمون استخدامی مهندسی شیمی و پتروشیمی 63

670 آوا کتاب،گیتاتک میالد :گردآورنده

اکبری ماهی آبادی

ITمرجع کامل آزمون استخدامی مهندسی فناوری اطالعات  64

640 گیتاتک،آوا کتاب محسن باقری خالص مرجع کامل آزمون استخدامی مهندسی مکانیک 65

612 آوا کتاب،گیتاتک میالد :گردآورنده

اکبری ماهی آبادی

مرجع کامل آزمون استخدامی مهندسی کامپیوتر 66

668 آوا کتاب،گیتاتک عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون استخدامی نفت و گاز 67

444 گیتاتک،آوا کتاب محسن باقری خالص مرجع کامل آزمون استخدامی نیروی انتظامی 68

572 آوا کتاب،گیتاتک معصومه صالحی رزوه

؛ لیال رفیعی وردنجانی

مرجع کامل آزمون استخدامی هوشبری 69

192 آوا کتاب،گیتاتک عاطفه فتحی مرجع کامل آزمون های استخدامی تست هوش و توانمندی 70

176 آوا کتاب،گیتاتک اکبر :گردآورنده

عسگری غنچه

مرجع کامل آزمون های استخدامی حقوق اساسی و مصاحبه حضوری 71

198 هوانورد وابسته به شرکت 

هوافضای برآ

نوید مقصودی

؛ علی اصالنی

میراثی قدیمی برای آینده: موشک کروز 72

76 نوآوران دانش مرتضی قربانی فر نظام رسانه در راهبردهای نظامی ایران در خاورمیانه 73

170 مشعر  پژوهشکده حج و 

زیارت

نظامنامه موضوعات پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت 74

978-622-97229-5-4 660000

978-622-7495-10-2 400000

978-964-540-917-1 150000

1290000

978-600-9886-62-3 450000

978-600-9886-61-6 450000

978-600-9886-74-6 1290000

978-600-9886-67-8 1290000

978-600-9886-69-2 1290000

978-622-7561-14-2 1290000

978-600-9886-57-9 1290000

978-622-6742-52-8 1290000

978-600-9886-56-2 1290000

978-600-9886-65-4 4500000

978-600-9886-71-5 1290000

978-600-9886-51-7 1290000

 ن


