


 
  يگردشگرمدیریت و  

 750000 وزیري اول دکتر کرامت اله زیاري گردشگري خالق 1
 680000 وزیري اول دکتر احمدي فرد و بازآفرینی بافت تاریخیگردشگري فرهنگی  2
 1200000 وزیري اول علیزاده-مشکینی-فرداحمدي سیاست و برنامه ریزي گردشگري 3

 1050000 وزیري اول گودرزي دکتر فیروزي گردشگري پزشکی 4

 1050000 وزیري اول دکتر علیزاده خضرنژادعباسی گردشگري پزشکی در کشورهاي در حال توسعه 5
 1150000 وزیري اول دکتر میر نجف موسوي گردشگري ساحلی مدیریت و برنامه ریزي 6

 ماهیت و مفاهیم گردشگري ساحلی 7
 1145000 وزیري اول زادهعبداله-حکمت نیا-موسوي

 عبداله زاده -دکتر موسوي گردشگري مذهبی 8
 کشکولی-زاده

 1180000 وزیري اول

 1295000 وزیري دوم کشکولی-دکتر موسوي "ماهیت و مفاهیم" گردشگري فرهنگی 9
 815000 وزیري اول گوهریان،خالصی -اریک الوز توسعه خدمات گردشگري و مهمان نوازي 10

 1128000 وزیري اول احمدیان-زادهعبداله-موسوي گردشگري شاخصه در برنامه ریزيگیري چند هاي تصمیمروش 11

 1515000 وزیري اول زادهموسوي عبداله مفاهیم، اصول و مدلها – برنامه ریزي استراتژیک گردشگري 12
 1050000 وزیري اول احمدي فرد و شهرها در اقتصادجهانی،کاستاس اسپیروگردشگري شهري و تغییر شهر:  13

 450000 وزیري اول محمدحسین نوریانی نگرشی نو بر صنایع کهن روستایی 14

15 MBA  چیست و چراMBA20000 رقعی دوم دکتر آریاداد ؟ 
 500000 پالتویی دوم دکتر آریاداد فرهنگ لغات مدیریت 16
  پالتویی اول دکتر آریاداد فرهنگ لغات روانشناسی 17
  جیبی اول دکتر آریاداد گرديفرهنگ لغات مدیریت جهان 18
 1495000 وزیري دوم دکتر آریاداد فرهنگ جامع مدیریت هتل داري جهانگردي 19
 50000 وزیري اول کتابچیمنیره  سرپرستی و بهبود سازمانو مبانی اصول  20
  وزیري پانزدهم حمید اصغري پور کلیات راهنمایی و مشاوره 21
 1288000 وزیري اول دکتر آریاداد سیاست و قانون در بخش دولتی)(درك مدیریت، مدیریت دولتی  22
 300000 وزیري اول دکتر آریاداد راهنماي مدیریت دولتی(درك مدیریت، سیاست و قانون) 23

  وزیري اول دکتر ناصرخانی نظام پرداخت کارکنان دولت 24

 550000 رقعی دوم یاداددکتر آر توانیم یک سخنران خوب باشیم)لذت سخنرانی (چگونه می 25

 650000 رقعی هشتم پورین-رمضانی-سیف اي تازه از مدیریت)مدیریت هدفگرا و زمانمند(دریچه 26

 50000 وزیري اول مهرداد غالمی پرده آخر مدیریت (رویارویی با رازهاي شکست سازمان) 27

 350000 وزیري ولا مهندس محمدپور MISمفاهیم و تعاریف سیستم هاي اطالعاتی مدیریت  28

 1950000 وزیري دوم دکتر عباسیان (ویراست جدید) مدیریت آموزشی 29

 490000 وزیري اول عثمانی دودمان حسنلویی فراهانی-براساس کتاب کشاورزراهنماي مدیریت سازمان هاي ورزشی  30

  وزیري اول عثمانی رحیمی دودمان راهنماي زبان تخصصی مدیریت ورزشی 31

 850000 وزیري اول محسن شیدائی EndNoteماي جامع و کاربردي نرم افزار راهن 32

 550000 وزیري اول محمدپور، سلمانی -فارمر هاي دانشگاهیدر خدمات مرجع و اطالع رسانی کتابخانهرویکرد انسانی  33



 
 1150000 وزیري اول بهرامی-نقی پور مدیریت بحران با رویکرد طبیعی فرهنگی اجتماعی  امنیت اجتماعی 34

 365000 رقعی اول شریعت پرهیز غالمی جهانی شدن و گردشگري 35

  وزیري اول  فروغی مسئولیت بیمه در حقوق مدنی ایران 36

  رقعی اول دکتر ناصر خانی عوامل نارضایتی جانبازان –روایت زندگی جانبازان  37

 300000 وزیري اول دکتر آریاداد Management -زبان مدیریت  38

 250000 وزیري اول نسرین درویشی مشاغل کاذب 39

  رقعی اول آریاداد مدیریت بازاریابی 40

 850000 وزیري اول مهدي نوروزي BMSسیستم مدیریت ساختمان  41

 550000 وزیري اول مهدي محمدپور مدیریت و برنامه ریزي پروژهمقدمه اي بر  42

  وزیري لاو زارع سیستم هاي ارزیابی عملکرد 43

  وزیري اول فراهانی فر حرکت در مدار باالتر 44

  ،و عمران  ، معماريزمین شناسیشهرسازي 

 915000 وزیري اول دکتر کرامت اله زیاري "اقدامات کوتاه مدت براي تغییرات بلند مدت"  شهرسازي تاکتیکی 1

 585000 وزیري اول علی باقريدکتر  برنامه ریزي جامع و مشارکت شهروندان 2

 485000 وزیري اول دکتر کرامت اله زیاري ادغام مدیریت خطر فاجعه در مدیریت شهري 3

 750000 وزیري اول دکتر کرامت اله زیاري گردشگري خالق با تاکید بر فضاهاي شهري 4

-دکتر کرامت اله زیاري شهرهاي بیوفیلیک و طبیعی باتلی 5
 زیاري-سعید رفیعی پارسا

 990000 وزیري اول

-ضرغام فرد-دکتر زیاري ویراست جدیدبیوفیلیک برنامه ریزي شهري با رویکرد  6
 850000 وزیري اول خادمی

-سلطانی-دکتر حاتمی نژاد  ناگفته هاي شهري 7
 1150000 وزیري اول هوالیی

 895000 وزیري اول قائمی ح-دکتر حاتمی نژاد طبیعت شهرشهر سازي اکولوژیک  8

 1055000 وزیري اول دکتر مهدویان-امیلی تالی قواعد شهر 9
 1685000 وزیري اول رحی-رحمانی-دکترموسوي آمایش مناطق مرزي ایران 10

دکتر -دکتر مشکینی تصویرسازي مجدد شهر درکی نوین از منطق شهري 11
 قاسمی

 1250000 وزیري اول

 1150000 وزیري ولا زارعی-ولیخواجه-امانپور برنامه ریزي مسکن و اسکان غیررسمی 12

دکتر -دکتر مشکینی ساخت مسکن براي فقرا در شهرهاي آسیایی 13
 765000 وزیري اول دکترپوراحمد–احمدي فرد 

 735000 وزیري اول دهقانی-پرهیز-حسینی نیا رویکردهاي نوین در برنامه ریزي شهري 14

دس مهن-دکتر بزرگوار هاي تحلیل فضاییها و روشنظریهجرایم شهري  15
 تمجیدي

 1150000 وزیري اول

 695000 وزیري اول پروفسور ضرابی مدیریت یکپارچه فضاي شهري 16

 595000 وزیري اول ضرغام فرد-نژادحاتمی در مطالعات شهري و منطقه اي مدل سازي ریاضی 17

 1590000 وزیري اول دکترموسوي سرور علیزاده ي پایدار شهرياصول و مبانی اسالمی توسعه 18

 685000 وزیري اول حیدري-احمدیفر-مشکینی باز ساخت شهر 19



 
 1350000 وزیري اول مهربانیزادهنژادسلیمانحاتمی چارلز مونت گمري - شهرشاد 20

 1150000 وزیري اول دکتر مشکینی دکتر حاتمی (الگویی نوین براي توسعه دانش بنیان در حوزه مدیریت شهري) شهر خالق 21

 1250000 وزیري اول پورزارعی خواجهصفایی انین شهري در ایرانحقوق و قو 22

 655000 وزیري اول دکتر فهمیده مبانی مدیریت بحران در شهر 23

با استفاده از سیستم هاي اطالعات  مدل سازي توسعه شهري 24
 جغرافیایی و ماشین سلولی

 745000 وزیري اول دکتر احمدپوراحمد

دکتر -انجمن شهري د شهريحرکت به سوي رشد هوشمن 25
 زنگنه

 750000 وزیري اول

 120000 وزیري اول انجمن شهري دستیابی به رشد هوشمند شهري 26

 545000 وزیري اول نژادحاتمی-دوست ساخت محله سبز 27

  بیاضی اول مرضیه معطریان گیاهان در منظر شهري 28
 350000 وزیري اول دکتر صمصام درآمدي بر مسکن اجتماعی 29

 1395000 وزیري اول دکتر مشکینی ... رهیافت نهادي در مدیریت زمین شهري 30

  وزیري پانزدهم دکتر کرامت اله زیاري برنامه ریزي شهرهاي جدید 31

 395000 وزیري اول حسن زاده -دکتر زیاري بیوفیلیک در شهر ادغام طبیعت در طراحی شهري 32

 585000 وزیري اول گاسپارینی الیاي طبیعی شهريآوري و پایداري در مقابل بتاب 33

 440000 وزیري اول کاظم-نژادحاتمی اي بر نوشهرگراییمقدمه 34

 750000 وزیري اول برهانی نمینی خیرخواه سیاست هاي مسکن 35

ریزي شهري و هاي تحلیل جمعیت در برنامهروش 36
 ايمنطقه

 1280000 وزیري سوم کشکولی-موسوي

 995000 وزیري اول زیاري -تیفورد هاي شهريحومه مبانی 37

 1050000 وزیري اول پورآقایی -دکتر زیاري  ايشاخصهاي برنامه ریزي شهري و منطقه 38

 1650000 وزیري دوم کرامت اله زیاري و .. باز زنده سازي شهري 39

 1580000 وزیري اول زیاري و ..-وانگ ايریزي شهري و منطقهروشهاي تحقیق در برنامه 40

 1250000 وزیري اول صفائی پور،دامن با سیر تحول سیاست هاي توسعه شهري و منطقه اي 41

 895000 وزیري اول پورآقایی-شورت شهر و اقتصاد شهري 42

 425000 وزیري اول دکتر نصیري و ت پذیري شهريبرقا 43
 485000 وزیري اول نژادکردستاندکترحاتمی زیست پذیري شهري 44
 435000 وزیري اول دکتر جمشیدي روش هاي کلیدي در مطالعات جغرافیاي انسانی 45
 595000 وزیري اول نژاددکتر حاتمی توسعه شهري در آسیا 46
 320000 وزیري اول دکتر اکبري درآمدي بر کیفیت زندگی در برنامه ریزي شهري 47

 400000 وزیري اول بی نیهمحبو RockWorkراهنماي جامع و کاربردي نرم افزار  48
 850000 وزیري اول سیاوشانی-درزي سیستم فراکتالی زمین 49



 
 565000 وزیري اول سیاوشانی-درزي میگل اوخه -هیدرو ژئولوژي دشت ها  50
 1750000 وزیري اول دکتر محمد نخعی تحلیل و بررسی داده هاي آزمون پمپاژ 51
 350000 وزیري اول محمد نخعیدکتر   اي بر آبهاي زیرزمینیمقدمه 52
 785000 وزیري اول صادقی-رضایی بعدي در مطالعات زمین شناسی3و 2ژئوالکتریک  53
 950000 وزیري اول کیبرم-محمودي-رضایی مسائل ژئوفیزیک در آب و رسوب 54
 995000 وزیري اول حیدریان -نخعی  هوآن -مدل سازي تحلیلی انتقال آالینده در آب زیرزمینی  55
 895000 وزیري اول امیر سقالکساري "تنش هیدروپلتیکی در حوزه آرال"سنگاب  56
 725000 وزیري دوم دکتر محمد نخعی زمین آمار 57
 395000 وزیري اول جلیلیان -رضایی رسوب شناسی کاربردي 58
 585000 وزیري اول قرایلو-دکتر رضایی رسوب شناسی 59
 850000 وزیري دوم جان میلسوم رداشت هاي)ژئوفیزیکی صحرایی (مبانی ب 60
 60000 جیبی اول نوروزي-رضایی شناسیفرهنگ لغات و اصطالحات زمین 61
  وزیري اول یوسف پور (مجموعه سؤالهاي آزمونهاي حرفه اي کاردانهاي فنی ساختمان)رشته معماري  62
  وزیري اول یوسف پور ساختمان) (مجموعه سؤاالت آزمونهاي حرفه اي کاردانهاي فنیرشته عمران  63
 200000 جیبی دوم خسروي فرهنگ لغات و اصطالحات معماري 64
 395000 خشتی اول احمدي همراه dvdمعماري چین (دو جلدي) با  
 120000 وزیري اول کریمیان نژاد فرهنگ مصور فنی اجرایی ساحل و دریا 

 تاریخ، شعر و ادبیات  

 150000 وزیري دوم دکتر طاهري مبارکه فتر اول} (گزارش و ویرایش شاهنامه)ي خسروان {دنامه 1

ي خسروان {دفتر دوم} (گزارش و ویرایش شاهنامه بر نامه 2
 اساس دستنویس سن ژوزف)

دکترغالم محمد 
  وزیري اول طاهري مبارکه

 300000 وزیري اول دکتر طاهري مبارکه شرح بزرگ شاهنامهي خسروان {دفتر سوم} نامه 3

 تاریخ خط و خوشنویسی جلد اول 4
 (بخش اول و دوم)

 5000000 رحلی اول علی اصغر مقتدایی

 250000 وزیري اول علی محمد سرمدي ايواژگان تطبیقی در گویش کمره 5
 250000 خشتی اول دکتر طاهري مبارکه منشور کوروش (نخستین اعالمیه جهانی حقوق بشر) 6

 200000 وزیري اول دکتر طاهري مبارکه ح واژگان،ابیات دشوار و نکات اساطیري}{شرشاهنامه فردوسی  7
 40000 رقعی دوم دکتر طاهري مبارکه ریخت و درونمایه داستان 8
  وزیري اول خوانساري اورعیمحمد تقی  ي دفاع مقدسخوانسار در آیینه 9
 25000 رقعی اول فاطمه محبوبی چشمان همیشه خیس (مجموعه شعر) 10
  رقعی اول دکتر محتشم نوري هاي آنپندها و مثل ها (انگلیسی به فارسی و معادل 11

 45000 رقعی اول ملک محمدي سالم اول صبح (مجموعه شعر) 12
 450000 رقعی اول فاطمه محبوبی عشق سوم 13
 30000 رقعی اول جهانگیر ریاضی مجموعه شعر پنجره ها 14
 95000 رقعی اول ه محبوبیفاطم مرآت (شعر فارسی)  15
  وزیري اول جلد سلفون گلستان سعدي (با تصحیح و مقدمه محمدعلی فر وغی) 16
  وزیري اول جلد سلفون بوستان سعدي(با تصحیح و مقدمه محمدعلی فر وغی) 17



 
  وزیري اول جلد سلفون غزلیات سعدي( بر اساس نسخه محمدعلی فروغی) 18
  وزیري اول جلد سلفون نسخه محمدعلی فروغی) رباعیات خیام( بر اساس 19
  وزیري اول جلد سلفون ( بر اساس نسخه محمدعلی فروغی و قاسم غنی)دیوان کامل حافظ شیرازي 20
  وزیري اول جلد سلفون دیوان رودکی سمرقندي(براساس معتبرترین نسخه موجود) 21
  وزیري اول جلد سلفون ار)دیوان کامل پروین اعتصامی(با مقدمه ملک الشعراي به 22
  وزیري اول جلد سلفون دوبیتی هاي باباطاهر(بر اساس نسخه وحید دستگردي) 23
 24000 رقعی اول فاطمه محبوبی حسرت (مجموعه شعر) 24
  رقعی اول به کوشش آقاي رضوي زندگینامه دکتر سید محمد حسین مبین 25
  رقعی اول غالمی -علیان گذار علم تغذیه)زندگینامه پروفسور حبیب اله هدایت (بینان 26
 75000 رقعی اول رشیدي فیض آباد پدیدارهاي اخالقی و تربیتی در خسرو و شیرین 27
 40000 رقعی اول دانشور چکامه (مجموعه شعر) 28

 75000 رقعی اول برزگري لحظه هاي بیقراري 29
 40000 رقعی اول کاظمیان صدا (مجموعه شعر)فریاد بی 30

 50000 رقعی اول اختراعی طوسی واژه هاي سرگردان 31

 500000 وزیري دوم کتابچی. منصوره راهنماي فارسی عمومی (فتوحی) 32
 100000 خشتی اول صالحی cdهستی مجموعه شعر همراه با  33
 150000 وزیري پنجم مقتدایی آموزش خط تحریري نستعلیق 34
 150000 وزیري اول تداییمق رسم المشق (آموزش خط نستعلیق) 35

 و رمان هنر روانشناسی، ،عمومی  

 880000 رقعی اول علیرضا رضوي داستان هاي واقعی از زندگی یک نوجوان ایرانیچرخ و فلک  1

  رقعی اول رضوي،کرامتی-کنت اعتماد به نفس براي همه 2

  وزیري اول خلیل رضوي هر چه پیش آید خوش آید 3
  وزیري اول ا رضويعلیرض پایان 4
 150000 رقعی اول خلیل رضوي راز استخدام شدن 5

 115000 رقعی اول مهدي غیاثی ايتو همان اندیشه 6
 450000 رقعی اول علی محمد سرمدي گام هایی موثر در تربیت فرزندان خانواده موفق 7

  ريوزی اول محمد پورانی هژمونی و سیطره امریکا برمناطق نفتی خلیج فارس 8
 750000 وزیري اول محمد ربیعی نهایت (کائنات مرئی و نامرئی)بین دو بی 9
 49000 وزیري اول مهندس نیال نوبري هاي فضایی (دانش فضایی)سیري بر موزه 10
 18000 رقعی اول ابوالفضل گرجی ساعت صفر(خودشناسی) 11
ل از دستورالعمل هاي روانشناسی ، پزشکی... قب(کودك زیباي من  12

 بارداري تا شیردهی)
 100000 رقعی اول قاسمی

 50000 خشتی اول عباس معمارزاده )(شامل قطعات خط ثلث، نستعلیق، شکسته وانواع دیگر آتش عشق 13
 950000 رحلی اول دکتر مقتدایی طراحی و نقاشیخودآموز  14
 350000 رحلی اول نادر لنجانی آبرنگ آموزش گام به گام 15
 40000 جیبی اول رضایی ..؟! پ ن پطنزه . 16



 
 30000 جیبی اول سمانه زارع مرد ایده آل (تو کسی هستی که می توانی مرا خوشبخت کنی) 17
 60000 خشتی دوم داوري ) {فرهنگ آداب و معاشرت}1لطفا به روز باشید ( 18

 90000 خشتی اول داوري ) {آداب لباس براي مردان و زنان}2لطفا به روز باشید ( 19
 40000 جیبی اول کاظمی،صادقی-گاالگر (بهترین روش حفظ تناسب اندام در کوتاهترین زمان)روز  30آموزش ایروبیک در  20
 500000 رقعی چهارم حسن رضایی هاي زیبا(با ذکر ریشه هر نام)فرهنگ نام 21
 27000 عیرق اول حبیبیمحمدصادق هاي پراکنده منسجمیادداشت هامجموعه دست نوشته 22

 95000 رقعی اول شایسته راه کامیابی 23
 115000 رقعی اول احمدي رمان سحر 24
 700000 وزیري اول جلد سلفون سیرین)ابنکلیات جامع تعبیر خواب(امام جعفرصادق(ع)دانیال نبی 25
 45000 جیبی دوم گلستان لطیفه هاي شیرین فارسی 26
 50000 جیبی اول رضایی SMSپیامک هاي زیباي فارسی  27
 40000 خشتی اول الدن گلگون )2(پندها و سخنان بزرگان شماره آرزو و امید  28
 850000 وزیري اول عباسی-مقتدایی مواد و مصالح براي صنایع دستی و هنرهاي سنتی 29
 5000000 رحلی اول دکتر مقتدایی دایره المعارف بزرگ خط 30
 350000 رقعی اول دکتر صالحی تعیین جنسیت 31
 350000 رقعی اول جان گري ها در اتاق خوابها و ونوسیمریخی 32
 400000 وزیري هفتم رضایی -عمادي  اتومبیل پراید 33
 1200000 وزیري اول مهندس آالنق CNGراهنماي خودروهاي گازسوز  34
 45000 خشتی اول دکتر هوشمند پندها  و امیدها (مجموعه جمالت قصار و امیدبخش) 35
 75000 رقعی اول جدید -بحران آب در جهان  -جنگاب   36
 195000 رقعی اول یعقوب رضوي آلن کار -راه آسان ترك سیگار  37

 پزشکی  

 950000 وزیري دوم اعضاي هیات علمی ایمنی شناسی پزشکی ویراست اول 1

  وزیري اول دکتر علی محمدي ها و مکانیسم عملآنتی بیوتیک 2

  وزیري اول دکتر آمنه الیکائی اصول پایه و کاربردي کشت سلول 3

 650000 وزیري اول فخرنژاد-دکتر حناچی آدیپوکاین ها و مکانیسم بیوشیمیایی اثرآنها در بروز عارضه 4

  وزیري اول مهندس بابایی دکتررستگار اصول و معیارهاي داده کاوي پزشکی 5
 1250000 وزیري اول دکتر سیدي  -دکتر رضایی دستگاه دفاعی بدنمروري بر سازماندهی و عملکرد  6
  پالتویی اول رستگارپور راهنماي آموزشی دفیبریالتور قابل نصب در بدن 7
  پالتویی اول رستگارپور راهنماي آموزشی ضربان ساز قلبی 8
 750000 وزیري هفتم خیابانی امدادگر و فوریتهاي پزشکی (کمکهاي اولیه) 9
  رحلی اول ایمونولوژي ایران کندسیستم شگفت انگیز ایمنی شما چگونه از بدنتان محافظت می 10
  وزیري دوم زمانی -دکتر محمدي مرجع کامل میکروب شناسی عمومی 11

  وزیري اول محمدي -کریمی اصول میکروب شناسی محیطی و صنعتی 12

 250000 وزیري اول رضایی -کینپر هاي پارکینسون و اختالالت مربوطهاطلس بیماري 13

  وزیري اول حسینی محبی رومانی ویروس شناسی مواد غذایی 14



 
 450000 وزیري اول ملکشاهی ) بهداشت خانواده2پرستاري بهداشت جامعه ( 15
 195000 وزیري اول دکتر الیکائی شکارچیان میکروب هاي قرن بیست و یکم 16
 250000 وزیري اول هندامی -قیمیم کاربرد ذرات نانو در داروسازي 17
 350000 وزیري اول مرضیه مشهدي »اگزواسکلتون«توان بخشی با ربات  18
 175000 رقعی اول رحیمی،نظري-ریس حشرات دانه هاي انباري 19

 آموزشی  

 700000 وزیري اول دکتر رستگارپور PBLیادگیري مبتنی بر مسئله   1

 765000 وزیري اول دکتر رشیدي شناسی و کارشناسی ارشدکاربراي یادگیري آنالین 2

 450000 وزیري اول دکتر رستگارپور ویراست جدیداصول طراحی و ارایه  یادگیري الکترونیکی 3
 450000 وزیري اول دکتر رستگارپور مدیریت محتوي یادگیري الکترونیکی 4
راهنماي طراحی  -روش شناسی یادگیري الکترونیکی  5

 بیاتریس -ه دوره هاي آموزش الکترونیکیو توسع

دکتر  -دکتر زهی 
 دکتر -خدابنده لو 

 545000 وزیري اول

 525000 وزیري اول دکترعلی آبادي-مارینا طراحی آموزشی براي یادگیري الکترونیکی 6
  وزیري اول مهندس محرري مهارت هاي تفکر سطح باال در کالس درس 7
  وزیري اول دکتر رستگارپور و براي آموزشابزارهاي الکترونیکی سیار  8
  وزیري اول گل آقامیرياحمدي نگاهی به فلسفۀ تکنولوژي آموزشی 9

 سایت مولف وزیري اول رزبان-هوشمندجا استوري الینولید محتواي الکترونیکی با نرم افزار آموزش ت 10

 250000 وزیري اول فالحی-سامنی استوري الین پیشرفته آزمون سازي امتیازدهی و طراحی زمان سنج 11
 120000 وزیري دوم مهکامه حسینی آموزانگام به گام پژوهش و مقاله نویسی ویژه دانش 12
 150000 وزیري اول الیکائی-حسینی نامه علمیمبانی نگارش مقاله و زندگی 13
  وزیري اول بهمنی-علیان هاي علمی دانشجوییگنجینه کامل نگارش 14
 50000 وزیري هشتم بحرالعلومی در جستجو (روش پژوهش براي نوجوانان)همیشه  15
 685000 وزیري چهارم بهمئی الگوهاي نوین یاددهی و یادگیري 16
 665000 وزیري چهارم ملحانی-بهمئی طراحی آموزشی(مفاهیم، رویکردها و راهبردها) 17
  وزیري اول رائی اضطراب و نگرش به درس ریاضی 18
 350000 وزیري اول هنرمند-مقدم ب امتحان و شیوه هاي مقابله با آناضطرا 19
 350000 وزیري اول مهکامه حسینی cdضرب آسان با تمرین و سرگرمی همراه با  20
 250000 وزیري اول آذرسعیده کامیابی هاي نوین مطالعه و یادگیريروش 21
 350000 وزیري اول پوردکتر رستگار طراحی آموزشی یادگیري مبتنی بر فناوري 22
 300000 وزیري اول منصفی-آبادانی-رستگار اصول طراحی و تولید نرم افزارهاي آموزشی 23
 350000 وزیري اول جهانگیر ریاضی قلمروهاي آموزش نوین 24
 450000 وزیري اول موسوي -ابراهیمی علوم تجربی آسان (پایه هشتم) دوره متوسطه اول 25
 475000 وزیري اول پاشا -روهه، برونو وزش از راه دور و یادگیري الکترونیکیارزشیابی در آم 26

 485000 وزیري اول دکتر رستگارپور واژه نامه تکنولوژي آموزشی 27

 350000 رقعی اول خلیلی -نوروزي فرهنگ تخصصی آموزش و پرورش 28

 300000 وزیري اول طیبی -مروج و فیزیک عمومی 1آزمایشگاه فیزیک  29

 850000 رقعی اول قاسم تبار واژه نامه توصیفی یادگیري الکترونیکی 30



 
 کامپیوتر  

 865000 وزیري دوم دکتر داود رمضانی ICTو ارتباطات  اطالعات فن آوريکاربرد  1

 665000 وزیري اول دکتر داود رمضانی مفاهیم مهندسی نرم افزار  2

 850000 وزیري اول دکتر داود رمضانی اوبونتودنیاي سیستم عامل لینوکس  3
 850000 وزیري دهم مهندس رضوي همراه CDکامپیوتر براي همه جلد اول با  4

 30000 جیبی اول مهندس رضوي ویندوز سون براي همه 5
 25000 جیبی اول مهندس رضوي برنامه هاي کاربردي براي همه 6

 300000 وزیري اول کتابی خودآموز تصویري ویندوز سون 7

 62000 وزیري پنجم مهندس رضوي آموزش خودمانی ویندوز 8

 250000 وزیري ششم مهندس مجاهد آموزش گام به گام کامپیوتر (شهروند الکترونیکی) 9
  وزیري اول مهندس رمضانی "ویرایش جدید"آْموزش آسان کامپیوتر براي کودکان و نوجوانان 10
 350000 وزیري اول صالحی اییآموزش کاربردي حروفچینی و صفحه آر 11
 150000 وزیري اول مهندس صالحی لذت وبالگ نویسی 12

 220000 وزیري دوم مهندس صالحی (ویرایش  جدید)اینترنت در دستان شما  13

 150000 رقعی اول شعیب فرج آموزش ساخت و مدیریت وبالگ 14

 450000 وزیري اول ندس میرزایی و کریمیمه (SQL Server 2012)پایگاه داده را کاربردي بیاموزیم  15

 دانشگاهی  

 1490000 وزیري دوم منصوري آلودگی محیط زیست (هوا، آب، پسماند، صوت) 1

 650000 وزیري اول حیدري-دهقانی چوین-رینگنآشنایی با مکانیک سیاالت محاسباتی بی 2
 350000 وزیري اول وحید آجورلو یابی)بهینهسازي و (ابزار مدل لینگوراهنماي کاربردي نرم افزار  3

 490000 وزیري دوم دکتر ریاحی "تمام رنگی" ايکشت و پرورش قارچ خوراکی دکمه 4

 250000 وزیري اول دکتر ریاحی مقدمه اي بر قارچ شناسی 5

 400000 وزیري اول فاضلی-صالحی اصول کاربردي نگهداري و تعمیرات تجهیزات صنعتی 6

 150000 رقعی اول زکی زاده طبیقی در تئوري و عملحقوق ت 7
 150000 رقعی اول زکی زاده تعامالت احزاب و انتخابات 8
 50000 جیبی اول بختیاري فرهنگ لغات و اصطالحات فیزیک 9

 250000 وزیري اول لطفیان-آتشی گسترش شیمی در صنعت 10

 150000 وزیري اول غالمحسین رادمنش ستهکنکور جامع دروس عمومی کاردانی به کارشناسی ناپیو 11

 350000 وزیري اول محمدپور هاحفاظت صنعتی در سازمان 12
 350000 وزیري اول علیپور کیوان آدمی معادالت دیفرانسیل معمولی 13

 هاي خارجه زبان  

 795000 رحلی اول دکتر آریاداد dvd , cdراهنماي جامع آموزش زبان فرانسه همراه با  1
 550000 رقعی سوم شینه آموزش زبان ترکی استانبولی کتاب سوم 2
 550000 رقعی سوم شینه آموزش زبان ترکی استانبولی کتاب دوم 3



 
 550000 رقعی سوم شینه آموزش زبان ترکی استانبولی کتاب اول 4

 850000 وزیري اول دکتر مرادیان دستور زبان انگلیسی به همراه نمونه سؤال 5
 450000 جیبی هفتم کبریایی بازیرنویس فارسی ویراست جدید رهنگ آکسفورد المنتريف 6

7 Media Discourse (VOA)  باcd 350000 رقعی چهارم مرادیان همراه 
 350000 رقعی اول صالح نژاد -کریستال شناسی)تحول زبان (دنیاي جدید زبان 8
9 Café Crème (Methode de francais) 795000 رحلی اول ددکتر آریادا 

10 Learning English through Short Clips  همراه باcd 750000 وزیري اول دکتر مرادیان 
 590000 وزیري اول شجاعی-رشیدي زبان انگلیسی براي مقاصد آکادمیک 11
 125000 وزیري اول سپیده هماپور مهارت زبان انگلیسی 12
13 Management  Jamshid Arya 300000 وزیري اول دکتر آریاداد ریتزبان مدی 

 مخابرات، برق و الکترونیک  

  وزیري اول مهندس نورزي آبگرمکن خورشیدي 1

 375000 وزیري اول مهندس نورزي انرژي اقیانوس 2

 435000 وزیري اول مهندس نورزي انرژي هسته اي 3
 275000 وزیري اول مهندس نورزي تولید پراکنده 4

 250000 وزیري اول مهندس نورزي باديانرژي  5
 985000 وزیري اول مهندس نورزي مدیریت انرژي 6
 1180000 وزیري اول مهندس نوروزي PVTسیستم هاي  7
 750000 وزیري اول مهندس نوروزي CHPسیستم هاي ترکیبی برق و حرارت  8
 1750000 وزیري اول دکترنخعی-کروزمن هاي آزمون پمپاژتحلیل و بررسی داده 9

  وزیري اول نوروزي-دکترکاظمی هاي فتوولتائیکپنل 10

 350000 وزیري اول بهسرشت-مروج-نقره آبادي سیستم هاي تهویه و تبریدي خورشیدي 11

 350000 وزیري اول رازقی زاده-فیندل انرژي خورشیدي براي خانه شما 12

 1150000 وزیري اول مهندس نوروزي توربین گازي 13

 950000 وزیري اول مهندس نوروزي ل سوختیپی 14
 185000 وزیري اول مهندس نوروزي انرژي بیوماس 15
 985000 وزیري اول دریابار ودکتر تدین مهندس امنیت کاربران گوشی هاي هوشمند 16
 685000 وزیري اول دکتر صالحی امنیت رایانش ابري 17

 650000 وزیري اول دکتر محمودي یدواقعیت افزوده جهت توسعه برنامه هاي اندرو 18

 1150000 وزیري اول امیري-محمدي ابزاري براي شناسایی اتمسفرنهفتگی رادیویی  19

 1850000 وزیري اول گروهی از پژوهشگران شبکه هاي انتقال نوري پرظرفیت 20
 1250000 ريوزی اول درویشان-بامسیان-یگانه IPمدل ارائه سرویس در زیر سیستم هاي مبتنی بر  21
 (HAPS)اصول، مفاهیم و کاربرد سامانه سکوي ارتفاع باال  22

     
 950000 وزیري اول بد -منتظري

 650000 وزیري اول محمدي –حاجی پور  هاي الکترومغناطیسی در سیستم مخابراتیمقابله با اثرات تشعشعات فضایی و تداخل 23

 250000 وزیري دوم مرادي -چاپمن الکتریکی راهنماي ماشینهاي 24
 2100000 وزیري پنجم فتح الهی راد )1راهنماي کامل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ( 25



 
  وزیري دوم رمضی، شعیبی )2راهنماي کامل مسائل: نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ( 26
 300000 وزیري سوم الوندي ههمرا cdعملی با  %100با پروژه هاي  8051میکروکنترلر  27
 800000 وزیري اول فتح الهی راد. پیام الکترونیک در عمل 28
 1580000 وزیري اول کشاورزي -بحري ايانتشار امواج ماهواره 29

 410000 وزیري اول جعفري-فخري-وفایی هاها و سیستمتجزیه و تحلیل سیگنال 30
 850000 وزیري اول سراجی -کوئیکه مبانی فیبرهاي نوري پالستیکی 31
 1450000 وزیري اول دکتر صالحی حفاظت از زیر ساخت هاي ملی در برابر حمالت سایبري 32

 950000 وزیري اول يغفار - یسرخ  يبریسا تیبازار امن یو بررس لیتحل 33

 1150000 وزیري اول دولی -سرخی تبادل اطالعات يحاکم برفضا یتیامن يها و روندها شرانیپ یلیتحل یبررس 34

 685000 وزیري اول مهند -دکتر یگانه  و پیوند آن با مجازي سازي عملکرد شبکه شبکه هاي نرم افزار محور 35

 650000 وزیري اول نوري -ژنگ -زائو  سیستم هاي چندورودي چندخروجی انبوه در شبکه هاي نسل پنجم ارتباطی 36

 350000 وزیري اول درویشان-بامسیان-انهیگ سرویس گرایی در شبکه هاي نسل آینده 37
 990000 وزیري اول  شبکه هاي ارتباطی در اینترنت اشیا 38

 گیاهان دارویی  

 650000 وزیري سوم محمد حسن نعیمی بیماري) 158(عالئم، علل و درمان هاي گیاهی خانگیدرمان 1

 1995000 وزیري لاو منصور افتخاري نکته سالمتی 1001تغذیه و سالمتی با  2

 1150000 وزیري دوم دکتر محمد صالحی اسرار تغذیه و سالمتی(دانشنامه نوین سالمت جلد اول) 3

  وزیري اول دکتر محمد صالحی )دوم(دانشنامه نوین سالمت جلد سالمتی و تندرستیاسرار  4

و راهکارهاي کلیدي براي کاهش و حفظ تناسب اندام  5
 رمانی و تغذیه صحیحافزایش وزن با رویکرد د

 685000 وزیري اول دکتر محمد صالحی

 350000 وزیري اول دکتر محمد صالحی کاهش وزن و تناسب اندام 6
  وزیري اول محمد حسن نعیمی نوع سرطان 27درمان گیاهی  7
 1500000 يوزیر اول حسن نعیمی (هنر آرایش و زیبایی با نسخه هاي گیاهی)براي زیبا رویانهاي زیبایی نسخه 8

 200000 رقعی اول جواد ثابت نژاد درمان طبیعی 9
 350000 وزیري اول جواد ثابت نژاد هادرمان با اسانس گل 10
  رقعی اول نرگس ابدالی اي به نام زیتونمعجزه 11
 400000 وزیري اول محمد حسین نعیمی بیماري زنان و عوارض یائسگی 163درمان گیاهی  12
  وزیري اول نعیمی بیماري مفاصل 15 درمان گیاهی 13
 200000 رقعی اول کرمی-اسکندري (براساس رده بندي فیلوژنی و طبیعی)فرهنگ گیاهان دارویی ایران  14
 350000 وزیري اول اسکندري -کرمی فرهنگ لغات و اصطالحات زیست شناسی گیاهی 15
 65000 وزیري اول مهدي زاده گویندها و گیاهان چه میگل 16
 65000 رقعی اول شایسته-گلپایگانی معجزه و اسرار سالمت و تندرستی 17

 مذهبی  

 105000 رقعی اول بهراي لحظاتی با معبود یکتا 1

 250000 رقعی اول امنهسورج رحمتی خ نگرشی نو و مفهومی در حلقه هاي اسرار آمیز آیه الکرسی 2



 
 85000 پالتویی سوم خط ولی زاده دورنگ (شومیز) -وقفبا عالمت (منتخب ادعیه) ارتباط با خدا  3

 جلد اول  - علی تجلی حق علیه السالم 4
 980000 وزیري ششم دکتر محمد وجگانی در کالم خداوند سبحان و پیامبراکرم صلی اله امیرالمؤمنین

 جلد دوم - علی تجلی حق علیه السالم 5
 950000 وزیري سوم دکتر محمد وجگانی مخداشناسی در محضرامیرالمؤمنین علی علیه السال

 جلد سوم - علی تجلی حق علیه السالم 6
 1200000 وزیري دوم دکتر محمد وجگانی رمزگشایی جهان هستی

 جلد چهارم - علی تجلی حق علیه السالم 7
 1650000 وزیري دوم دکتر محمد وجگانی دنیا در نگاه امیرالمؤمنین علیه السالم

 جلد پنجم - یه السالمعلی تجلی حق عل 8
 1450000 وزیري دوم دکتر محمد وجگانی نامه ها و حکمت ها

 جلد ششم - علی تجلی حق علیه السالم 9
 1250000 وزیري اول دکتر محمد وجگانی معاویه و بنی امیه مظهر ظلم و بیداد

 20000 رقعی اول منور حالوت و مستی یاد او (ترجمه جوشن کبیر) 10
  وزیري دوم فاطمه محبوبی (منتخبی از مجالس تعزیه پس از عاشورا) دره الصدف 11

 250000 رقعی اول دکتر کریمی ویژگی هاي مدیر کارآمد از دیدگاه امام علی (ع) 12
 40000 رقعی اول رضایی امام شناسی 13

 60000 رقعی اول رضا اشراقی آرامش درون 14

 125000 رقعی اول رضا اشراقی نسخه جامع خوشبختی 15

 750000 وزیري اول رحیمی-لیونل کوربت روان درمان مذهبی(کارکردهاي معنوي روانی) 16

 55000 رقعی اول داود رمضانی البالغه کتاب اولمفاهیم دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج 17

 650000 رقعی اول رشیدي ي عاشورا از نگاهی دیگرحماسه 18

 

 




