
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور ردیف

978-600-439-341-6 300000 190 موسسه نشر شهر 

سازمان فرهنگی )

Anne Schwan

Stephen Shapiro؛ 

1

978-600-98419-7-4 350000 28 - علوم رفتاری 

شناختی سینا

زهرا هوشیاری

؛ سیدجالل ص درال س ادات 

2

978-622-7121-87-2 790000 187 فوژان سعید صحت 3

978-600-282-215-4 1800000 514 دادگستر نادیتا سینگ

غالمرضا مدنیان:؛ مترجم

4

978-622-7121-59-9 400000 135 فوژان سمیه صائب نیا

؛ سیدپدرام موسوی

5

978-600-8269-81-6 96 سایان دن هوک

فاطمه :؛ مترجم

6

978-622-7756-08-1 700000 166 نوآوران دانش سیدسینا صمیمی اردستانی 7

978-622-212-230-0 1000000 336 میزان علیرضا مهدی پورمقدم

باقر شاملو:؛ مقدمه

8

978-622-216-575-8 450000 90 گروه آموزشی 

مدرس،سنجش و دانش

علی رضا آذری بجستانی 9

978-622-6216-79-1 1000000 552 توانمندان علی نوری 10

978-600-7597-45-3 750000 198 پویانما احمد عمادی

؛ فرزانه عمادی

11

978-622-6814-49-2 890000 269 پژوهشکده بیمه 

وابسته به بیمه )

لیلی نیاکان:تدوين

آمنه خدیور:؛ تدوين

12

978-622-6508-85-8 1380000 342 اول و آخر حمیدرضا صارمی 13

550000 136 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

عبدالوحید زاهدی

؛ مهسا رئیس پورشیرازی

14

978-622-6814-37-9 550000 175 پژوهشکده بیمه 

وابسته به بیمه )

مجتبی کاتب

؛ راضیه آقازاده

15

978-622-224-191-9 850000 244 خرسندی ایرج خلیل زاده

؛ لیال خلیل زاده

16

978-622-7819-53-3 590000 98 دانش پژوهان شریف یار سارا خدادادی فر

؛ داود نظرزاده دناک

17

978-964-8776-34-8 3850000 600 بنیاد ایران شناسی افستراتیوس :گردآورنده

استیلیانیدیس

18

978-964-14-0957-1 310000 184 دانشگاه پیام نور مهدی مومنی

؛ محمدرضا ظفری

19

978-622-6114-81-3 290000 95 (س)دانشگاه الزهراء  جان استنبک

؛ لورن میکس

20

978-622-234-406-1 845000 316 روزنه ریچارد رز

؛ کرین پیفر

21

978-622-6517-44-7 1950000 488 شما،بهجت نیکی فرخوی:مترجم

؛ سینا فوالدوند

22

978-622-255-454-5 400000 116 پشتیبان بهنام مالمیر 23

978-622-212-245-4 1800000 640 میزان ساندرا واک لیت

حمیدرضا ملک محمدی:؛ مترجم

24

978-622-6653-41-1 1400000 396 بهمن برنا لنگر. کارول ال

لیتز. ؛ سینتیاا

25

978-600-257-312-4 900000 260 شالک سیدحسن موسوی چلک 26

978-600-95642-6-2 580000 152 ایده سبز شاهین زراعتی رضایی 27

978-622-6187-99-2 2800000 752 گنج دانش بارتل. کورت آر

بارتل. ؛ آن ام

28

978-622-7913-44-6 850000 230 اساتید دانشگاه علیرضا طاهری زاده

؛ مریم عباسی

 در پروژه های عمرانیHSEروش ها و تکنیک های نوین 29

آسیب شناسی تحلیلی )راهنمای سمن های زیست محیطی نوپا 

روان شناسی رفتار جناییزیست بوم ایران و سی توصیه کلیدی به راهبران سمن های زیست 

درآمدی بر نظریه های مددکاری اجتماعی

دل نوشته ها، یادداشت ها و )دغدغه های یک مددکار اجتماعی 

تنها راه برون رفت کشور از وضعیت " شایسته گزینی: "(گفت وگوها

خانواده و جرایم سایبری

دانشنامه بزه دیدگان و بزه دیده شناسی

حکمرانی بد و فساد

خانه ی گوچی

جرم شناسی

چابکی سازمانی در سالمت پژوهش های موردی از تحوالت 

سازمانی موفق

تعامالت اجتماعی در اماکن عمومی شهری

ثبت سه بعدی، مستندسازی و مدیریت میراث فرهنگی

تحلیل تصمیم گیری های بازار در صنعت بیمه

ترتیب اجرای کیفر در مقام تزاحم و تعارض

برنامه ریزی مسکن در ایران

پیشگیری از خشونت خانگی

اقدامات حقوقی پیشگیرانه دولت در روابط نامشروع در فضای 

سند برنامه و : 1404برنامه راهبردی صنعت بیمه ایران در افق مجازی

مجموعه مطالعات پشتیبان

افسردگی در نوجوانان و نقش طرحواره های ناسازگار

وضعیت معلولیت ها و معلوالن: افغانستان

(رویکردی علمی به پدیده اعتیاد)اعتیاد در کمین گاه خانواده 

اعالم جرم در فرآیند کیفری

اصول بازاریابی با رویکرد بیمه عمر

اطلس نجات زمین

آشنایی با بازار بیمه

از مفهوم تا واقعیت: اصول اساسی حق بشر بر آّب

How to read foucault's discipline and punish

آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل

عنوان



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوانردیف

978-622-7500-37-0 700000 175 سها علیرضا جعفری زاد

؛ مرتضی زارعی

30

978-622-7623-94-9 1030000 296 دانش پژوهان شریف یار الیاس غریب 31

978-622-08-2044-4 650000 170 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

بهنام مظاهریان 32

978-622-98435-0-5 680000 130 نیکان مهناز شاه محمدیان

؛ شیدا موالیاری

33

978-622-5660-04-5 350000 72 آال قلم فاطمه سادات طباطبایی 34

978-622-7913-50-7 1600000 352 اساتید دانشگاه الهام امان زادگان

؛ شهرام چرخان

35

978-622-08-2013-0 450000 100 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

پریا کریمی ترشیزی

؛ عاطفه عموزادخلیلی

36

978-622-6216-69-2 2000000 380 توانمندان علیرضا خانزاده:تهیه كننده

زهرا ایاسه:؛ تهیه كننده

37

978-622-7735-68-0 450000 100 آرون بهناز فرضی 38

978-622-6814-33-1 1400000 513 پژوهشکده بیمه 

وابسته به بیمه )

انگس اسمیت مک دونالد

؛ استیون ج ریچاردز

39

978-622-7913-43-9 950000 230 اساتید دانشگاه علیرضا طاهری زاده

؛ سمیه گوهری آرانی

40

978-964-161-170-7 1290000 399 نشر الکترونیکی و 

اطالع رسانی جهان 

اباسط میرزایی

؛ فاطمه میرپارسا

41

978-964-161-169-1 1100000 322 نشر الکترونیکی و 

اطالع رسانی جهان 

اباسط میرزایی

؛ فاطمه میرپارسا

42

978-600-235-191-3 1350000 380 فرهیختگان دانشگاه فاطمه عابدی پشتیری

؛ زهره افشاری

43

978-600-6580-47-0 2500000 968 موسسه انتشارات 

عرفان

صالح الدین سلجوقی

محسن جوادی:؛ مقدمه

44

978-622-6223-11-9 300000 85 فر قلم آرش قزبانی کوتنایی

؛ محمدحسن فصیح رامندی

45

978-622-7756-07-4 750000 143 نوآوران دانش سیدسینا صمیمی اردستانی 46

978-600-6643-43-4 350000 67 پوشش گستر زینب حمیدی فر 47

978-600-475-139-1 750000 238 موسسه مطالعات و 

پژوهشهای حقوقی 

توقان نظامی نرج آباد

؛ نرگس صادقی

48

978-622-6340-73-1 500000 320 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

شرلی بین

؛ میشل کارلین

49

978-622-7500-47-9 450000 120 سها مجید جانفرسا 50

کاربردهای جنایی کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

کتاب راهنمای استقرار نظام مدیریت سبز

چکیده سخنرانی ها و : هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

همکاری های بین المللی در زمینه تعقیب جرایم سایبریمقاالت

مقدمه ای بر مفاهیم ترافیکی در نگهداشت شهر با تاکید بر 

نگاهی تاریخی به جرایم کودکان و نوجوانان در نظام های ایران و شهرداری ناحیه

ایاالت متحده

مدیریت نوین در مراکز درمانی

مقدمه علم اخالق

1مدیریت در بیمارستان 

مدیریت منابع انسانی در بیمارستان

مدل بندی مرگ و میر با کاربردهای بیم سنجی

ایمنی تجهیزات، ) و ایمنی در کارگاه های ساختمانی HSEمدیریت 

(ماشین آالت و حفاظت فردی

گزیده عملکرد موسسه خیریه ناشنوایان وفاداران کربال استان قم

مبارزه با پول شویی با داده کاوی

قرائتی بر سیاست ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار و 

گازهای گلخانه ای و تاثیر فرآیندهای تصفیه فاضالب بر افزایش آنکاربست آن در بافت های تاریخی شهری

شناختی بر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ایران

فرزندخواندگی در حقوق ایران و اسالم

سایبر تروریسم در حقوق ایران و بین الملل

سیاست جنائی در گستره حمایت از بزه دیده و مجازات بزه کار در 

نظام های اجتماعی رفاه گرایانه و امنیت مدارانه

و مدیریت بحران صنایع (ICS)سامانه فرماندهی حادثه 


