
تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

352 خانیران محمدرضا خانی

؛ کامیار یغماییان

ویژه آزمون های کارشناسی : آلودگی هوا: آلودگی های محیط  زیست

...(Ph.D)ارشد و دکتری 

1

146 سازمان تحقیقات و 

مطالعات ناجا، معاونت 

سعید قربانی

علیرضا بوشهری:؛ زيرنظر

آینده پژوهی و پلیس 2

56 گروه آموزشی 

مدرس،سنجش و 

اطهر بنوبندی رضائی 3 در مجتمع بندری شهید رجاییHSEارزیابی فرهنگ 

258 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

ابوالفضل پورمنافی

؛ حسین طالبیان

اشراف اطالعات و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 4

640 جهاد دانشگاهی، 

واحد صنعتی امیرکبیر

محمدجواد کاظمینی

؛ مهدی بغدادی

HSEاصول مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  5

292 دانشگاه پیام نور مریم الریجانی

مهدیه رضائی:؛ ويراستار

(رشته آموزش محیط زیست)اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست  6

378 زرین مهر محسن فرجی اصول، مقررات و بیمه های اشخاص 7

100 رشد فرهنگ حسین گوهری (علل و عوارض)اعتیاد  8

90 سنجش و دانش علی رضا آذری بجستانی افسردگی در نوجوانان و نقش طرحواره های ناسازگار 9

472 جهش یادگیری افشین مداح

طیبه رضایی:؛ ويراستار

10 دزد حرفه ای101میم و - الف 

136 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

حسن کرمی

علی افشار:؛ زيرنظر

(با رویکرد بازدارنده)الگوهای مقابله با اغتشاشات  11

256 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

کارمیت پادان

شاپیر-؛ ورا میشیلین 

«سیال»امنیت ملی در یک جهان  12

204 مدیران اندیشه گرت اسمیت

؛ امیررضا نعمتی

بازاریابی اینترنتی برای کسب وکارهای پزشکی 13

132 کهکشان علم عبدالعزیز الهی منش

عاطفه شایسته:؛ ويراستار

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن 14

216 دادگستر هادی کرامتی معز بزه دیده شناسی کودکان در شبکه های مجازی 15

640 صالحیان سیگل. الری جی

؛ براندن ولش

نظریه، قانون و عمل: بزهکاری نوجوانان 16

208 مجد مایکل الینز

؛ حسین میرمحمدصادقی

زندگی من به عنوان شاهد اعدام در بد نام ترین زندان : بند مرگ

(تگزاس)آمریکا 

17

336 جهاد دانشگاهی، 

واحد صنعتی امیرکبیر

سیدحمیدرضا شهابی حقیقی

؛ محمدمهدی ارشادی

بهبود فرایند و کیفیت در سالمت 18

386 آموزشی تالیفی 

ارشدان

الهام تاجیک باغخواص بیمه های باربری و کشتی و هواپیما 19

322 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

علی عزیزی

بهروز نوریان:؛ زيرنظر

پدافند غیر عامل با رویکرد انتظامی 20

68 صالحیان مرجان غالمی:گردآورنده پدیده پولشویی 21

364 سازمان تحقیقات و 

مطالعات ناجا

ژان لوئی لوبه دل بایل

؛ وحید کوثری

رویکردی جامعه شناختی: پلیس و سیاست 22

312 کتاب ارجمند قدرت هللا عباسی

؛ محمد فغان پورگنجی

پیشگیری از خودکشی رویکرد راه حل محور 23

82 گروه آموزشی 

مدرس،سنجش و 

احمد باور 24 بر فرسودگی و رضایت شغلیCbtتاثیرات 

120 صفر تا صد عادل شیرازی

؛ عارف شیرازی

تحقیقات در حفاظت و امنیت 25

200 اسرار دانش علی مرادی 1398تحلیل سوانح دریایی ایران سال  26

418 علمی و فرهنگی علی حیدری تعلیمات تامین اجتماعی 27

86 رشد فرهنگ سمیرا میرورزنده توانبخشی در معتادین 28

156 بشری جو میبین

؛ سودابه یارمحمدی

دانش در کار سیاست دولت: تولید سیاست سالمت 29978-964-399-655-0 490000

978-622-277-032-7 595000

978-622-205-273-7 250000

978-622-6770-72-9 550000

978-964-986-147-0 1100000

978-622-257-088-0 720000

978-622-216-587-1 450000

978-622-214-679-5 300000

978-600-5734-15-7

978-622-275-710-6 680000

978-600-363-465-7 500000

978-622-225-481-0 420000

978-964-210-359-1 760000

978-600-282-178-2 350000

978-622-214-681-8 1200000

978-622-97688-0-8 480000

978-622-7020-72-4 480000

978-600-363-500-5 320000

978-622-248-274-9 600000

                    450000

978-622-97719-1-4 770000

978-964-9919-42-3 800000

978-622-205-285-0 300000

978-964-210-350-8 950000

                    350000

شابك بهاء

978-622-216-505-5 350000

978-600-363-440-4 420000

978-622-6932-90-5 900000

978-600-5734-09-6 60000



تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان شابكردیف بهاء

200 آذرفر عاطفه بهارلویی

؛ حامد صالحی

تکنولوژی های کنترل آالینده های بیولوژیکی محیط زیست 30

552 بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب پارسه

سعید مدنی قهفرخی

پرویز بیانی:؛ گرافیست

از افیون تا کریستال: جامعه شناسی اعتیاد 31

160 دادگستر نسترن سادات میرشفیعی جرایم سایبری و بزه دیدگی دختران 32

112 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مهدی تقی زاده ورزنی:گردآورنده جرم شناسی در قالب نمودار 33

288 ققنوس اندرو لدربرو

؛ شهریار خواجیان

داستانی باورنکردنی اما حقیقی: 01:23:40چرنوبیل ساعت  34

278 نقد فرهنگ سیدکمال الدین دعایی (شوروی چگونه آمریکا نشد؟)دروغ برای حقیقت : چرنوبیل 35

86 مدیران اندیشه راکسی مونی

؛ امیررضا نعمتی

چگونه ایده پردازان سالمت باعث موفقیت حداکثری در حوزه پزشکی 

استراتژی بنیان گذاری و تجاری سازی نوآوری های : می شوند؟

36

296 شرکت پیشرو فناوری 

قائد

ذبیح هللا رضایی

؛ سیدعلی صبحی

حسابداری قانونی و تقلب در صورت های مالی 37

264 سازمان تحقیقات و 

مطالعات ناجا

رونالدوان استیدین

؛ غالمرضا غفاری

توصیف و تبیین رشد امنیت )خصوصی شدن امنیت انتظامی 

(خصوصی

38

400 میزان امیر پاک نهاد دانشنامه جرم شناسی نظری 39

480 انجمن ژئوپلیتیک ایران سیدهادی زرقانی درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی با تاکید بر مرزهای شرقی 40

112 بعثت موریس فیلیپ فلدمن

؛ حسین آزاد

(تحلیل روان شناختی رفتار جنایی)روان شناسی جنایی  41

112 رسانش نوین علی رمضانی پاچی:به اهتمام

سیداحمدرضا نجات:؛ ويراستار

زندگی و کارنامه خیر مدرسه ساز ابوطالب باقری 42

120 رسانش نوین علی رمضانی پاچی:به اهتمام

سجاد زلیکانی:؛ ويراستار

زندگی و کارنامه خیر مدرسه ساز حاج مصطفی آشوری 43

176 ماهواره محمدامین نوری نژاد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مالیاتی 44

244 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

رضا کلهر

؛ غالمرضا زارعی

شاخص های آمایش و مکان یابی اماکن و زیرساخت های حیاتی و 

حساس با رویکرد پدافند غیر عامل

45

384 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

منوچهر قربانی دولت آبادی

ایوب صادقی:؛ ويراستار

جنایات واقعی: عشق و خون 46

244 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

حمیدرضا کرمی

؛ ابراهیم قربانی

عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر 47

358 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

محمدرضا مهماندار

؛ احمد کرمی اسد

فرماندهی و مدیریت در پاسگاه های راهور 48

400 جامعه شناسان فرهاد بزرافکن

؛ مجتبی معیری

فرهنگ توصیفی رفاه و سیاست گذاری اجتماعی 49

400 جامعه شناسان فرهاد بذرافکن

؛ مجتبی معیری

فرهنگ توصیفی رفاه و سیاست گذاری اجتماعی 50

162 مازیار روتبرگ. رابرت آی

؛ حسین وزیری سابقی

فسادستیزی 51

424 وانیا تام فیلبین

؛ محمدعلی محمودی نسب

حقاقیق، موضوعات و نکات باورنکردنی از دنیای : قاتالن زنجیره ای

قاتالن زنجیره ای

52

344 نگاه مارگ کوکیس

؛ ریچارد دی ماهونی

داستان شگفت انگیز  !: قلبم را در دشت لیلی به خاک بسپار

نخستین عضو آمریکایی القاعده

53

150 ستاد مرکزی مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز، 

عباس کاردان:تدوين مجموعه دیدگاه ها : گفتارهایی در باب قاچاق کاال و ارز و امنیت ملی

کرسی راهبردی قاچاق کاال و ارز و "و نظرات مطرح در نشست های 

54

216 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

علیرضا جزینی

؛ مهدی مقیمی

مبانی پیشگیری وضعی از جرم 55

240 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

یوسف ترابی:زيرنظر

ملیحه زارعی:؛ ويراستار

مجموعه مقاالت مدیریت منابع سازمانی 56

350 آموزشی تالیفی 

ارشدان

علی محمدپور

؛ حمید بورقی

راهنمای عملی برای متخصصین فناوری )مدیریت اطالعات سالمت 

منطبق بر سرفصل دروس مدیریت اطالعات  )(اطالعات سالمت

57

78 گروه آموزشی 

مدرس،سنجش و 

احمد قربانی (HSE)مدیریت تغییر در ایمنی، بهداشت و محیط زیست  58

978-622-275-743-4 850000

978-622-216-589-5 500000

978-622-6340-22-9 350000

978-622-6340-62-5 600000

978-600-376-832-1 700000

978-600-5841-32-9 200000

978-622-7061-09-3 260000

978-622-7242-80-5 1000000

978-600-223-430-8 380000

978-600-223-430-8 380000

978-600-363-461-9 450000

978-600-363-458-9 540000

978-964-452-882-8 670000

978-600-5734-76-8 250000

978-600-8988-69-4

978-622-266-121-2 500000

978-600-437-104-9 400000

978-600-8988-70-0

978-622-212-184-6 800000

978-600-99602-4-8 490000

978-600-7749-62-3 400000

978-600-5734-16-4 100000

978-622-6682-65-7 550000

978-622-97688-3-9 420000

978-622-275-195-1 420000

978-622-04-0357-9 480000

978-600-253-598-6 950000

978-600-282-175-1 320000

978-622-7533-20-0 850000



تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان شابكردیف بهاء

122 بازتاب میرپرهام میرفالح لیالستانی

؛ ماهان مهدی پور

مدیریت ریسک آثار تاریخی 59

238 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

اسماعیل احمدی مقدم

؛ یوسف محمدی مقدم

مدیریت و فرماندهی جهادی در پلیس 60

320 نسل نواندیش علی اکبر باطانی مذاکره زندگی 61

130 قطره اصغر آقایی

؛ سیدحمید آتش پور

مشاوره ی آسیب زا 62

376 آرویج ایرانیان مانفرد تاومزایل

؛ سیلک شوارتز

مطالعه موردی زلزله : مقابله با بحران از منظر روان شناسی فرهنگی

جاوا، اندونزی

63

456 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

نورهللا حسینی خواه

؛ حمیدرضا کرمی

مواد مخدر و شیوه های مبارزه با آن 64

480 دانشگاه علوم 

انتظامی امین

مانگای ناتاراجان:ويراستار

؛ مهدی مقیمی

فعالیت های روزمره، انتخاب منطقی و : نظریه های فرصت جرم

گونه های آنها

65

156 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

محسن امیری نقش پاالیش فضای مجازی بر پیشگیری از وقوع جرم 66

28 عصر نوین غالمرضا هادربادی

تحریریه عصر نوین: ؛ ويراستار

نقش مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی و تشکل ها در حفظ و 

احیای منابع طبیعی

67

104 خزه مارتین دوری

گریس پکهم:؛ مقدمه

چگونه می توان تغییر ایجاد کرد: نه به پالستیک بیشتر 68

100 طاهریان گیر تامپسون

؛ زهرا فکوری

هلن کلر چه کسی بود؟ 69

234 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

محمدعلی عامری

؛ نورمحمد رضایی

با رویکرد اصالح )کاربردهای آمار در مطالعات و پژوهش های انتظامی 

(روندهای جاری در فعالیت های مطالعاتی

70

298 خانیران،آوای قلم محمدرضا خانی

؛ سیدغالمرضا موسوی

صدا و صوت، بهداشت پرتوها، نور و : (1)کلیات بهداشت محیط 

ارزیابی اثرات توسعه ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری 

71

156 خانیران محمدرضا خانی

؛ سیدغالمرضا موسوی

مبارزه با ناقلین، بهداشت شناگاه ها، : (2)کلیات بهداشت محیط 

بهداشت مواد غذایی و گندزداها ویژه آزمون های کارشناسی ارشد 

72

978-622-6932-91-2 800000

978-622-6932-93-6 430000

978-622-284-043-3 250000

978-622-6340-21-2 350000

978-622-7294-15-6 400000

978-622-6913-35-5

978-600-363-445-9 710000

978-622-275-154-8 300000

978-964-504-311-5 900000

978-600-363-447-3 680000

978-622-220-469-3 629000

978-622-7562-26-2 340000

600000

978-600-363-436-7 400000


