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140 موسسه فرهنگی 

هنری تربیت نوین

کارنامه موسسه فرهنگی تربیت نوین:  سال تالش25 گروه مولفین موسسه 1

722 نیماژ رابرت گرین

کیانوش امیری:؛ مترجم

2 قانون قدرت48

516 آوینا قلم حسین علیپور

؛ سهیل سعیدی

آزمون دکتری مجموعه ی علوم اجتماعی 3

266 شیرازه کتاب ما ریچارد سنت

؛ جاناتان کان

آسیب های پنهان طبقه 4

42 صارمین شهپر قیدی

محمد طاهری:؛ ويراستار

آشنایی با خانواده با شعر و نقاشی 5

374 موسسه آموزشی و 

تحقیقاتی صنایع 

پلتن. جوزف ان

محمدرضا :؛ مترجم

چگونه جهان ما دوباره از اساس : آمادگی برای انقالب سایبری آینده

دگرگون خواهد شد؟

6

176 کتاب ارجمند ابراهیم رفاقت

حسین زیرک:؛ ويراستار

آموزش مهارت های زندگی با استفاده از قصه های کهن ایرانی ویژه 

کودکان و نوجوانان

7

98 زرنوشت محمد عابدی ویژه همه شاغالن: ارتباط صحیح با مدیران، روسا و سرپرستان 8

104 زرنوشت محمد عابدی ارتباط صحیح با همکاران در محیط کار 9

168 آتیسا ویلیام گلسر

؛ کارولین گالسر

اسرار ازدواج، هر آنچه که باید برای داشتن یک : ازدواج بدون شکست

ازدواج موفق باید بدانید

10

182 آوای موفقیت مهتاب علیمرادی

درسا گرامی منش:؛ ويراستار

چگونه اختالالت زناشویی تان را حل کنید: ازدواج موفق 11

130 مانیان صبا کالهی حامد

وحید حسن زاده:؛ ويراستار

مروری بر راهبردهای تشخیصی و درمانی انواع : اعتیاد خاموش

مختلف اعتیاد به اینترنت

12

114 دانش پژوهان شریف 

یار

سمیه پوراحمدی افزایش سن ازدواج 13

32 مهرسا،مهر و ماه نو الن جاورنیک

لیال کاشانی وحید:؛ مترجم

!اگر همه این طور فکر کنند 14

310 جامعه شناسان یارمحمد قاسمی

؛ فاطمه هواس بیگی

بازخوانی مشکله نسبت قدرت و فرهنگ 15

472 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

برمز. استیون ج

مرتضی چشمه نور:؛ زيرنظر

بازی های مذاکره کاربست 16

110 سایالو سمیرا اسماعیلی

محمدرضا دژکام:؛ مقدمه

بایدها و نبایدهای دوران نامزدی 17

372 روزنه تئودورجان کازینسکی

دیوید اسکربینا:؛ مقدمه

بردگی تکنولوژیکی 18

112 امین نگار نسرین سلیمی بررسی رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی بر ارتقای عملکرد مدیران 

مدارس ابتدایی شهرستان سلماس

19

340 استاد شهریار جعفر نوایی

افشین جعفری:؛ ويراستار

بررسی شاخص های شهروندی در پیمایش ملی ارزش ها و 

(موج دوم)نگرش های ایرانیان 

20

92 رشد فرهنگ کیت ریپلی

لیال اکرمی:؛ مترجم

یک برنامه آموزشی برای کمک به نوجوانان : بلوغ، دوستی و ارتباطات

با اختالالت طیف اوتیسم برای سازگاری با تغییرات دوره نوجوانی

21

120 اژدهای طالیی راندا کولمن

امید هدایت پور:؛ مترجم

هر ارتباطی با یک سوال شروع می شود: به راحتی ارتباط برقرار کن 22

24 ذکر، کتابهای  قاصدک طاهره شاه محمدی

ساناز کریمی طاری:؛ تصويرگر

بهداشت روانی و آموزش های اولیه در پیشگیری از : به من دست نزن

آزار جنسی کودکان

23

112 ندای کارآفرین نجمه اقبال یخدانی

؛ عصمت خلیلی

(چگونه زندگی ای پایدار داشته باشیم؟)بهسازی زندگی  24

488 روزنه لیتل جان. استفان دبلیو

علی رستمی:؛ مترجم

تئوری های ارتباطات انسانی 25

102 سنجش و دانش ندا شیری ترکمانی سطح اول و دوم دبیرستان های استان )تاثیر طالق بر اعتیاد فرزندان 

(البرز

26

48 ندای کارآفرین سیمین مصطفائیان تاثیرات سبک زندگی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان 27

168 نوشناخت ناصر رحمدل

اکرم بهاری:؛ ويراستار

MAXQDA 2020تحلیل داده های کیفی با نرم افزار  28

238 آگاه سیدمحمدامین قانعی راد تحلیل فرهنگی صنعت 29978-964-416-008-0 500000

978-600-482-568-9 150000

978-964-8366-23-5 400000

978-964-334-753-6 835000

978-622-216-469-0 250000

978-622-237-132-6 135000

978-600-482-555-9 210000

978-622-205-299-7 600000

978-600-8029-84-7 150000

978-622-6835-00-8 350000

978-622-6487-48-1 1400000

978-622-7124-11-8 160000

978-622-234-191-6 625000

978-600-223-433-9 300000

978-622-248-290-9 1050000

978-622-7478-93-8 500000

978-622-7437-23-2 200000

978-622-97100-3-6 450000

978-622-7321-99-9 350000

978-622-7371-00-0 350000

978-622-7182-72-9 580000

978-622-257-094-1 390000

978-622-7279-99-3 350000

978-600-98098-0-6

978-964-5769-61-9 400000

978-622-97176-4-6 1200000

978-622-7489-55-2 450000

978-622-96755-3-3 210000

978-600-367-610-7 1400000

شابك بهاء
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218 پرهام نقش پر استال اشمیت

؛ سایمون سوافیلد

بررسی قابلیت های فضا و مکان: تحلیل منظر 30

340 اندیشه احسان شاپور سلمانوندی

؛ مهدی طالب

از ویسپاتی تا دهیاری به همراه : تحوالت مدیریت روستایی در ایران

نتایج یک مطالعه میدانی

31

98 زرنوشت محمد عابدی تربیت پسر نوجوان 32

32 سازمان بسیج 

دانشجویی

ساز و کار جلب مشارکت روستائیان: تسهیلگری 33

8 آینور  رادهااچ اس

فائزه نجفی:؛ مترجم

توانستن و نتوانستن 34

54 موسسه مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی

محسن رنانی آسیب شناسی نخبگی در : توسعه به معنای پرورش نخبگان معمولی

ایران

35

154 اندیشه احسان رضا دهقان زاده نگاه جامعه شناختی به امکان توسعه در دوره صفویه : توسعه درون زا

و قاجار

36

228 رسا  سازمان همکاری های 

(OECD)اقتصادی و توسعه 

الگویی جدید برای کشورهای در حال توسعه: توسعه روستایی 37

326 شهرداری تهران، مرکز 

مطالعات و برنامه ریزی 

مارک گات دینر

آیدین ترکمه:؛ مترجم

تولید اجتماعی فضای شهری 38

158 شرکت سهامی 

انتشار

عبداله راسخی سازه انگاری و رابطه ایده های سیاسی با : جامعه شناسی شناخت

شناخت های اجتماعی

39

98 استاد شهریار آناهیتا سیفی

افشین جعفری:؛ ويراستار

40 شورای امنیت1325جایگاه زنان در فرایند صلح با تاکید بر قطعنامه 

256 دمان آلنکا زوپانچیچ

علی حسن زاده:؛ مترجم

جنسیت و هستی شناسی 41

254  کتابسرای میردشتی برنال جان

عطاء هللا نوریان:؛ مترجم

جهان بدون جنگ 42

500 فصل اندیشه جوآنا فیبر

؛ جولی کینگ

راهنمای اصولی : چگونه با خردساالن صحبت کنیم تا گوش دهند

... ساله 7 تا 2زندگی با کودکان 

43

146 بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب پارسه

مارکوس تولیوس سیسرون

شهاب الدین عباسی:؛ مترجم

چگونه پا به سن بگذاریم 44

16 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

محمدپارسا پریشان خاطرات مدرسه کاپیتان تنبلیف 45

24 فرهامه لیزا بوالرد

معصومه ابراهیمی:؛ مترجم

خانواده ی من، خانواده ی تو 46

250 عصر کنکاش ثمر وثوق

؛ امیررضا روحی زاده

خالصه تاریخ شهر و شهرسازی 47

10 آینور  رادهااچ اس

فائزه نجفی:؛ مترجم

خواستن و نخواستن 48

128 صاد سیدمجتبی :ويراستار

جعفری زوج

دانش اتوپیا 49

192 رزا علی منصف زاده اصل

؛ محمدصادق ذوقی

درآمدی بر گفتمان الهیات اجتماعی 50

90 سروش حمید موالنا

فرزانه فخریان:؛ ويراستار

درباره ارتباطات 51

164 هنوز  موسسه مدرسه زندگی

اعظم بهادرپور:؛ مترجم

درست ازدواج کردن 52

192 بازاریابی گوئی کاستین

پرویز درگی:؛ مقدمه

اما کسانی هستند که نحوه ی : دهه هفتادی ها آدم فضایی نیستند

خرید، فروش، تعطیالت، سرمایه گذاری و هر چیز دیگری را تغییر داده اند

53

182 علوی علیرضا علی محمدی دیاسپورای ایرانی در آمریکا و نقش آن در مناسبات دو کشور 54

318 آثار معاصر،انجمن 

جغرافیایی ایران

حسین طال

؛ افشین متقی دستنایی

مفاهیم، الگوها و مناسبات در )دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر 

(فضای شهر

55

204 پژواک آرمان شهاب الدین شایگان کیان

مرجان چوپان:؛ گرافیست

حقایق ناخوشایند درباره تاثیرات نامرئی : رسانه و دلهره های کودکی

(ویژه والدین و مربیان کودک)رسانه ها بر زندگی کودکان و نوجوانان 

56

528 پژوهشگاه فرهنگ، 

هنر و ارتباطات

کریستین فوکس

حسین :؛ مترجم

خوانش انتقادی: رسانه های اجتماعی 57

424 نگاه روشن حسین رجایی (بررسی روان شناختی گفتمان داعش)روان شناسی تروریسم  58

978-600-452-264-9 550000

978-622-97301-0-2 1000000

978-600-5120-12-7 200000

978-600-8217-01-5 1270000

978-622-6659-71-0 400000

978-964-310-679-9 300000

978-964-12-1766-4 400000

                    420000

978-622-7459-22-7 200000

978-622-7083-92-7 390000

300000

978-622-7286-37-3 200000

978-622-275-683-3 140000

978-600-8284-50-5 300000

978-622-95878-9-8 1000000

978-600-253-557-3 450000

510000

978-622-7600-16-2 550000

978-964-325-589-3 400000

978-622-6487-49-8 650000

978-964-317-992-2 700000

978-622-7502-04-6 300000

978-622-226-073-6 80000

978-622-6719-86-5 310000

978-622-7225-34-1 170000

978-622-7286-36-6 200000

978-622-6719-71-1 780000

978-622-7474-70-1 350000

978-600-6126-82-1 900000
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14 آینور جین دی سوزا

زهرا هاشمی:؛ مترجم

ریزنمرات بسیار تکان دهنده 59

24 فرهامه لیزا بوالرد

معصومه ابراهیمی:؛ مترجم

زبان من، زبان تو 60

240 امواج آرام ملیندا گیتس

سهیال تباشیر:؛ مترجم

چگونه توانمندسازی زنان جهان را تغییر می دهد؟: زمانی برای پرواز 61

120 زالل سبز حسن منصورزاده

؛ فرزاد پیرهادی

زن در اجتماع 62

274 کلک زرین فاطمه ندیمی نوجه ده

زهرا اسماعیل لو:؛ ويراستار

63 سال40درآمدی بر مشکالت زنان باالی : زنان و بحران میان سالی

98 آریا دانش زری فخارطوسی

؛ علی خیرخواه ثابت قدم

زنان و رضایت شغلی و زناشویی 64

102 بید محترم ملکی زندگی سبز 65

528 آگاه محمدسعید ذکائی

؛ سیمین ویسی

عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه های : زیست مجازی در ایران

اجتماعی

66

328 آناپنا لئونارد وبستر

؛ پاتریسی مرتوا

درآمدی بر کاربرد روایت در آموزش و پژوهش: زیستن در افق روایت  67

36 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

دبی پرل

جواد کریمی:؛ مترجم

سارا کوچولو داد بزن و بگو 68

208 پژوهشکده هنر،  

معماری و شهرسازی 

سیدامیر منصوری

؛ فرنوش مخلص

سازمان فضایی شهر ایرانی دوره اسالمی 69

376 پژوهشگاه علوم 

انتظامی و مطالعات 

محمدرضا ترابی

فینلی. ؛ کتی ال

سبک زندگی سالم 70

54 فیض کاشانی حسن فایضی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه پایدار 71

116 فردوس برین سیداحمد موسوی

؛ عزیز کسانی

سرمایه اجتماعی و سالمت 72

32 اساتید دانشگاه محمد نورزهی سرنوشت مادران افغان 73

408 جامعه شناسان،روش 

شناسان

مهدی زمانی مزده

؛ محمد سهیل سرو

شاخص و نشانگر 74

120 پادینا عاطفه حقیقت

؛ راحله حقیقت

شناخت دوره سالمندی 75

402 دانشگاه خوارزمی رناتاپائوال  دامری:ويراستار

سابرو - کامی روزنتال:؛ ويراستار

چگونگی ایجاد ارزش عمومی و اقتصادی با فناوری : شهر هوشمند

پیشرفته در فضای شهری

76

120 البرز فرجاد محمد سخاوت شورای شهر مدرن 77

146 سایالو سمیرا اسماعیلی

محمدرضا دژکام:؛ مقدمه

صفر تا صد یک خواستگاری موفق 78

156 سایالو سمیرا اسماعیلی صفر تا صد یک خواستگاری موفق 79

156 دانشگاه صنعتی مالک 

اشتر

مجتبی عراقی زاده:تدوين

محمدمهدی عابدی:؛ تدوين

(با رویکرد پدافند غیرعامل)طراحی شهری محالت خودپشتیبان  80

346 نگارستان اندیشه تیموتی بیتلی

اسحاق جاللیان:؛ مترجم

طراحی و برنامه ریزی شهر بیوفیلیک 81

192 کتابسرای 

،قطره میردشتی

متیو مکی

ندا شادنظر:؛ مترجم

راهنمایی آسان و کاربردی از دام های روانی اجتناب کنید، با : طالق

پیامدهای قانونی کنار بیایید، به بهترین شکل، زندگی جدیدی برای 

82

256  کتابسرای میردشتی ویالرد هارلی

مهدی قراچه داغی:؛ مترجم

عاشق شوید و در عشق باقی بمانید 83

486 ثالث هانا آرنت

مهدی تدینی:؛ مترجم

توتالیتاریسم: عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر 84

258 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

علی اصغر 

ستوده حاجی عباس علیخانی

عوامل مؤثر در رشد رادیکالیسم سیاسی در ایران؛ مطالعه موردی 

(1357-1340)

85

234 مرکز تحقیقات صدا و 

سیمای جمهوری 

حسن خجسته

نازیال ابویی مهریزی:؛ ويراستار

فرازهایی در مدیریت رسانه 86

76 سنجش و دانش حسین امینی باغبادرانی کودک و سبک های - بررسی کیفیت تعامل مادر : فرزندپروری

فرزندپروری با اضطراب دانش آموزان

87978-622-216-519-2 250000

978-622-275-508-9 420000

978-964-7378-75-8 350000

978-622-7546-48-4 550000

978-600-405-623-6 725000

978-622-6607-75-9 700000

978-622-7546-46-0 400000

978-622-7124-32-3 230000

978-600-7736-93-7 340000

978-622-7447-13-2 550000

978-622-7124-30-9 230000

978-622-7488-58-6 450000

978-600-8587-41-5 700000

978-622-7427-68-4 320000

978-622-6439-39-8 900000

978-964-403-288-2 200000

978-964-95345-8-9 350000

978-600-97833-7-3 670000

978-622-6340-27-4 500000

978-622-6388-24-5 650000

978-600-477-410-9 150000

978-622-7545-88-3 548000

978-964-416-442-2 1000000

978-600-8576-81-5 680000

978-622-7492-23-1 300000

978-622-96620-2-1 650000

978-622-7289-97-8 400000

978-622-7286-13-7 280000

978-600-8284-48-2 300000



تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان شابكردیف بهاء

1242 تمدن علمی استیون پینکر

مرتضی مردیها:؛ مترجم

چرا خشونت کاهش یافته است: فرشتگان بهتر ذات ما 88

42 سازمان بسیج 

دانشجویی
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