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معــرفی دفتـــر
پژوهشهایفرهنگی

دفتر پژوهشهای فرهنگی سالهاســت به منظور انتشار آثار
مربوط بــه حوزههای گوناگــون فرهنگ به معنای وســیع
کلمه تالش کرده اســت که حاصل آن انتشار مجموعههایی
بــا عنوانهای زیر اســت«:فرهنگ و آمــوزش»؛ «فرهنگ و
پژوهش»؛ «فرهنگ و مدیریت»؛ «فرهنگ و تاریخ»؛ «فرهنگ
و مردم»؛ «فرهنگ و اندیشــه»؛ «فلســفه»؛ «جهان اندیشه»؛
«فرهنگشناسی»؛ «فرهنگ و معماری»؛ «فرهنگ و عکاسی»؛
«فرهنگ و سالمت» و . ...
این مؤسســه همچنین با توجه به تحوالت نوین فرهنگی
در جامعه امروز و نیاز جوانان به بررســیهای جدید علمی
دربــاره تاریخ ایرانزمیــن ،مجموعهای با عنــوان «از ایران
چه میدانم؟» ،در حوزههای گوناگون ایرانپژوهی ،منتشــر
کرده اســت که تاکنون  150عنوان از آن در دسترس جوانان
عالقهمند کشورمان قرار گرفته و بیش از  20عنوان دیگر نیز
در دست تألیف و انتشار است.
انتشــار «کتاب ق ّلک» شامل مجموعههای گوناگونی برای
کودکان و نوجوانان مانند «ایران من» و «فرهنگ و زندگي» از

دیگر فعالیتهای این مؤسسه است.
دفتر پژوهشهای فرهنگی در حوزه شهرشناسی و مسائل
شــهری نیز مجموعههایی را با عنوانهای «شهرشناســی»؛
«تهرانشهر»؛ «تهرانپژوهی»؛ و  ...منتشر میکند.
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جـوايـــز و تقديرنامهها

دفتر پژوهشهای فرهنگی در طول سالها فعالیت فرهنگی ،جوایز
ارزندهای به شرح زیر کسب کرده است :دریافت دو لوح کتاب
برگزیده و کتاب تقدیر شده در اولین دوره انتخاب آثار نویسندگان
و مترجمان زن ،دانشگاه الزهرا ()1370؛ انتخاب شده به عنوان
پژوهش برگزیده پنجمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی
سال ()1379؛ دریافت سه نشان استاد پیرنیا برای فعالیت در جهت
ارتقای معماری ایران()1379؛ کتاب برگزیده دفتر بینالمللی کتاب
()1380؛ دریافت چهار لوح تقدیر از
برای نسل جوان
سومین جشنواره کتابهای آموزشی رشد ()1381؛ دریافت لوح
معرفی ویژه شورای کتاب کودک ()1382؛ دریافت لوح تقدیر
از انجمن ترویج علم جهت سالها فعالیت فرهنگی ()1382؛
تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت
نشر مستمر کتاب در حوزه گردشگری ()1383؛ تقدیرنامه از
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تألیف کتاب در حوزه مرجع
زبانشناسی ()1383؛ دریافت لوح تقدیر از نهمین جشنواره
کتابهای آموزشی رشد ()1387؛ تقدیر شده در پنجمین دوره
کتاب فصل ()1387؛ دریافت جایزه کتاب سال دانشجویی
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()1387؛ دریافت لوح تقدیر کتاب برگزیده برای تصویرگری
از شورای کتاب کودک ()1388؛ دریافت لوح تقدیر به عنوان
ناشر برتر در حوزه مدیریت از بنیاد توانمندسازی منابع انسانی
ایران ()1389؛ دریافت جایزه محیط زیست ()1389؛ دریافت
لوح تقدیر از اولین دوره جایزه کتب معماری و شهرسازی دکتر
منوچهر مزینی به عنوان ناشر برگزیده از انجمن مفاخر معماری
ایران ()1390؛ كتاب تقديرشده در نهمين دورة كتاب فصل
()1390؛ دريافت دو لوحتقدير از دوازدهمين جشنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1390؛ دريافت شش لوح تقدير از دومين دوره
جايزه كتب معماري و شهرسازي دكتر منوچهر مزيني براي شش
اثر و لوح تقدير به عنوان ناشر برگزيده از انجمن مفاخر معماري
ايران ()1392؛ دريافت لوح تقدير از چهاردهمين جشنواره
كتابهاي آموزشي رشد ()1392؛ دريافت نشان عكس آنالين به
پاس تداوم انتشار حرفهاي و تخصصي نشريه عكسنامه ()1392؛
برندة دو لوح تقدير از دومين مراسم كتاب طراحي سال ()1392؛
نامزد دو کتاب برگزیده در یازدهمین جشنواره کتابهای آموزشی
رشد ()1393؛ دریافت سه لوح تقدیر از سومین دوره جایزه کتب
معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی برای سه اثر و لوح
تقدیر به عنوان ناشر برگزیده از انجمن مفاخر معماری ایران
()1394؛ دریافت لوح تقدیر از چهارمین دوره جایزه کتاب
معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی بهعنوان ناشر برگزیده
از انجمن مفاخر معماری ایران ()1396؛ معرفی شده در فهرست
الکپشت پرنده ()1397دریافت هفت لوح تقدیر از پنجمین دورة
جایزة کتب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی از انجمن
مفاخر معماری ایران ( )1398دریافت لوح تقدیر و جایزه از
سومین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج فارس (.)1400
دفتر پژوهشــهاي فرهنگي همچنين با كسب  250امتياز،
رتبة دهم در فهرست پيشنهادي ناشران برگزيدة جشنواره رشد
را به خود اختصاص داده است.

از ایران چه میدانم؟

 .1گسترة فرهنگي و مرزهاي تاريخي ايرانزمين

نوشــتة ناصــر تكميلهمايون؛ چاپ ســوم1380 :؛
 86صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-6269-88-5 :
ي ايرانزمين را به تصوير
اين كتاب گســترة فرهنگــ 
ميكشــد و از شــكلگيري قومهاي ساكن منطقه و
پيدايــش ابتداييترين مرزهــاي جغرافيايي تا عصر
حاضر سخن ميگويد.
* برندة لوح تقدير از ســومين جشــنوارة كتابهاي
آموزشي رشد (.)1381
ج فارس
 .2جزيرة قشم :صدف ناشكافتة خلي 

نوشــتة علي بلوكباشــي؛ چاپ چهارم1385 :؛ 102
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-6269-43-5 :
ايــن كتاب بــه معرفي جزيــرة قشــم از جنبههاي
جغرافيايي ،فرهنگي ،اقتصادي ،آموزشــي و بهداشتي
ميپردازد.

 .3تختجمشيد

نوشــتة حسين سلطانزاده؛ چاپ ششم1390 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-6269-48-6 :
اين كتــاب چگونگي پيدايش و ســاخت و پرداخت
معماري بناهاي تختجمشــيد ،الگوهاي طراحي و
نقوش آن را بررسي ميكند.
 .4آبسكون يا جزيرة آشوراده
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نوشــتة ناصر تكميلهمايون؛ چاپ سوم1380 :؛ 87
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-05-8 :
اين كتــاب آشــوراده (عاشــوراده) را از جنبههاي
جغرافيايي ،تاريخي ،اقتصادي و فرهنگي از قديمترين
ايام تاكنون بررسي كرده و اهميت سياسي جزيره را
بيان ميكند.
 .5قاليشويان :مناسك نمادين قاليشويي در
مشهد اردهال

نوشــتة علي بلوكباشــي؛ چاپ ســوم1380 :؛ 101
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-6269-42-7 :
اين كتاب تحقيقي ميداني دربارة مناســك ســاالنة
قاليشويان در مشهد اردهال است.
 .6سرگذشت درياي مازندران

نوشــتة ناصر تكميلهمايون؛ چــاپ چهارم1387 :؛
 119صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-6269-89-3 :
سرگذشــت بزرگتریــن دریاچــه جهــان را از آغاز
بررسیهای یونانیان و رومیان و ایرانیان تا عصر اسالمی
و پس از آن و موقعیت جدیدی را که در دهههای اخیر
در آن پدید آمده مورد بررسی قرار داده است.

 .7نوروز :جشن نوزايي آفرينش

نوشــتة علي بلوكباشي؛ چاپ هشــتم1390 :؛ 119
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-14-7 :
اين كتاب پژوهشــي اســت در شــناخت خاستگاه
و پيشــينة نوروز و آيينهاي نــوروزي و چگونگي
برگزاري جشنهاي آغاز سال نو در ميان مردم ايران.
 .8فرش ايران

نوشتة سیدفضلاهلل حشــمتي رضوي؛ چاپ چهارم:
1387؛  120صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-5799-17-1 :
کتاب حاضر به بررســی هنــر و صنعت فرش ایران
میپردازد.

 .9كتيبههاي ايران باستان

نوشتة محمدتقي راشد محصل؛ چاپ چهارم1390 :؛
 118صفحه؛  45000تومان.
شابک964-5799-22-8 :
کتاب حاضــر به کتیب ه نــگاری در ایران باســتان
میپردازد و دربردارندة تقریب ًا همه آثاری اســت که
به خطهای مختلف بر روی اشــیاء گوناگون نگاشته
شده است.
 .10خليج فارس

نوشتة ناصر تكميلهمايون؛ چاپ ششم1390 :؛ 120
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-15-5 :
اين كتــاب خليج فــارس را از ديــدگاه تاريخي و
جغرافيايي بررسي ميكند.
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 .11بازارهاي ايراني

نوشتة حســين سلطانزاده؛ چاپ پنجم1393 :؛ 116
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-25-2 :
اين كتاب پيشــينه تاريخــي و برخي از خصوصيات
اجتماعي بــازار و همچنين چگونگــي اداره و حفظ
امنيــت آن و برخي از مقررات بازار را به ســادهترين
و كوتاهترين شكل ممكن بيان ميكند.
 .12سينماي ايران

نوشــتة محمد تهامينژاد؛ چاپ سوم [ويرايش دوم]:
1396؛  118صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-26-0 :
اين كتاب تاريخ ســينماي ايران را از آغاز تا به امروز
بررسي ميكند.
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 .13مرزهاي ايران در دورة معاصر

نوشتة ناصر تكميلهمايون؛ چاپ دوم1380 :؛ 112
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-27-9 :
اين كتاب مرزهاي جديد سياسي ايران و ويژگيهاي
آن را بررسي ميكند.
* برندة لوح تقدير از ســومين جشــنوارة كتابهاي
آموزشي رشد ()1381
 .14بانك و بانكداري در ايران

نوشتة منيژه ربيعي رودسري؛ چاپ سوم1384 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-31-7 :
اين كتاب تاريخچة بانكداري در ايران و روند ناموزون
شكلگيري و رشد آن را بررسي ميكند.
* برندة لوح تقدير از ســومين جشــنوارة كتابهاي
آموزشي رشد ()1381

 .15سامانيان :دورة شكوفايي فرهنگ ايراني ـ اسالمي

نوشــتة محمدرضا ناجي؛ چــاپ دوم1384 :؛ 119
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-32-5 :
اين كتـاب دورة سامانيان ،دورة شكـوفايي فـرهنگ
اسـالمي و سنتهاي ايـراني ،را به تصوير ميكشد.
 .16مازندران

نوشــتة وحيد رياحي؛ چاپ دوم1381 :؛  95صفحه؛
 45000تومان.
شابك964-5799-33-3 :
اين كتاب به جنبههاي جغرافيايي ،تاريخي ،اقتصادي
و فرهنگي استان مازندران ميپردازد.
 .17كليساهاي ارامنة ايران

نوشــتة لينا ملكميــان؛ چاپ چهــارم1399 :؛ 119
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-36-8 :
اين كتاب كليساهاي ارامنه را از ديدگاههاي مختلف
تاريخي ،معماري ،اجتماعي و فرهنگي بررسي ميكند
و به ويژگيهاي خاص هر كليسا و مراسم مربوط به
آن ميپردازد.
 .18نخلگرداني :نمايش تمثيلي از جاودانگي
حيات شهيدان

نوشتة علي بلوكباشي؛ چاپ دوم1383 :؛  117صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-41-4 :
اين كتاب پژوهشــي اســت درباره نمايش تمثيلي
تابوت شــهيدان و تكرار ادواري واقعة مرگ و حيات
قهرمانان مذهبي در مراسم عزاداري هر سالة شيعيان
در ماه محرم.
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 .19گاهشماري ايراني

نوشتة موسي اكرمي؛ چاپ دوم1385 :؛  119صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-42-2 :
اين كتاب گاهشــماري ايرانــي و ويژگيهاي آن را
بررسي ميكند.
 .20الرستان
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نوشــتة محمدباقــر وثوقي؛ چــاپ اول1387 :؛ 93
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-5799-44-9 :
این کتاب وضعیت جغرافیایــی ،فرهنگی و تاریخی
الرستان و ارتباط سرنوشــت تاریخی این منطقه و
تحوالت سیاسی خلیج فارس را بررسی میکند.
 .21شيخ بهايي

نوشــتة محســن دامادي؛ چاپ چهارم1389 :؛ 100
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-49-x :
اين كتاب زندگينامة شــيخ بهايــي را ،با نگاهي به
ايران در عصر صفويه ،به تصوير ميكشد.
 .22ايرانيان ارمني

نوشــتة آندرانيك هويان؛ چــاپ دوم1387 :؛ 119
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-50-3 :
اين كتــاب خاســتگا ه تاريخي ارمنيــان ،آيينها و
اعتقادات آنها و وجوه اشــتراك آنــان را با ايرانيان
بررسي ميكند.

 .23تنگة هرمز

نوشــتة غالمرضا زعيمي؛ چــاپ دوم1383 :؛ 117
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-51-1 :
اين كتاب موقعيت جغرافيايــي ،تحوالت فرهنگي،
رژيم حقوقي و نقش استعمار را در تنگة هرمز بررسي
ميكند.
 .24را ه و راهسازي در ايران

نوشــتة منوچهر احتشــامي؛ چاپ دوم1387 :؛ 98
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-54-6 :
اين كتاب به بررسي راهســازي و راهداري در ايران
ميپردازد.

 .25تاريخ ايران در يك نگاه

نوشتة ناصر تكميلهمايون؛ چاپ ششم1399 :؛ 119
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابك964-5799-53-8 :
اين كتاب تاريــخ ايران را به طور خالصه از پيش از
تاريخ تاكنون بازگو ميكند.

 .26دادرسي و نظام قضايي در ايران

نوشــتة سيدحســن امين؛ چــاپ دوم1387 :؛ 119
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-63-5 :
در ايــن كتاب شــكلگيري آيين و نهاد دادرســي،
شيوههاي غيررسمي حل اختالفات حقوقي و حدود
صالحيت مراجع قضايي در حوزه تمدني ايران شرح
داده شده است.
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 .27نادرشاه افشار

نوشتة رضا شعباني؛ چاپ سوم1398 :؛  119صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-5799-67-8 :
این کتاب به زندگی نادرشــاه ،نبردهــای او قبل از
پادشــاهی ،تاجگذاری او ،و جنگها و لشکرکشیها
پس از پادشاهی میپردازد.
 .28نهضت جنگل :زمينههاي اجتماعي

نوشتة شــاپور رواســاني؛ چاپ چهارم1399 :؛ 121
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-64-3 :
اين كتاب به بررســي زمينههــاي اجتماعي نهضت
جنگل ميپردازد.
14

 .29اردبيل (ناياب)

نوشتة داريوش بهآذين

 .30كوروش كبير

نوشتة رضا شعباني؛ چاپ چهارم1391 :؛  105صفحه؛
 45000تومان.
شابك964-5799-79-1 :
ايــن كتاب از زندگــي كوروش و گســترش قلمرو
امپراتوري هخامنشــي در زمان او به اختصار سخن
گفته است.

 .31جامعة ايلي در ايران

نوشــتة علي بلوكباشــي؛ چاپ ســوم1389 :؛ 119
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-76-7 :
اين كتاب جامعة ايلي ايران را مورد بررسي قرار ميدهد و
به مواردي چون سلسله مراتب قدرت ،ساختار خويشاوندي،
ساختار اقتصادي ،مذهب ،زبان و ...در ايالت ميپردازد.

 .32دريانوردي در ايران

نوشــتة حســين نوربخش؛ چاپ اول1382 :؛ 111
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-5799-85-6 :
اين كتاب به تاريخچه دريانوردي در ايران ميپردازد و به
مواردي چون سفرهاي دريايي ايرانيان ،سفرهاي اكتشافي
دريانوردان ايران باســتان ،نوآوريهاي ايرانيان و نيروي
دريايي ايران در خليجفارس در طول تاريخ اشاره ميكند.

 .33زبان و ادبيات ايران باستان

نوشــتة زهره زرشــناس؛ چاپ چهارم1400 :؛ 112
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-98-8 :
در اين كتاب معرفي كوتاهي از زبانهاي ايراني شده
و سپس ادبيات شفاهي و مكتوب اين زبانها در ايران
باستان بررسي شده است.
 .34زرتشتيان

نوشــتة كتايون مزداپور؛ چاپ ســوم1390 :؛ 119
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-96-1 :
در ايـن كتاب به زرتشتيـان ايران پـرداخته شده است
و مبـاحثي چون خاستـگاه كيـش زرتشتـي ،تحـوالت
كيش زرتشتـــي تـا اسـالم ،از آغـاز اسـالم تـا دورة
معاصر ،دورة معـاصر ،دوران تجدد ،آداب و بـاورهاي
كهن مورد بـررسي قرار گرفتهاند.
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 .35ايران باستان

نوشــتة نادر ميرسعيدي؛ چاپ ســوم1390 :؛ 120
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-5799-97-x :
در اين كتاب به تاريخ ايــران از آغاز تا عصر مادها؛
دوران مادها؛ هخامنشــيان؛ مقدونيان و ســلوكيان؛
اشكانيان و ساسانيان پرداخته شده است.
 .36بنادر ایران در خلیج فارس

نوشــتة حســین نوربخش؛ چاپ دوم1387 :؛ 104
صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-5799-99-6 :
این کتــاب به تاریخ بنــادر ایــران در خلیج فارس
میپردازد.
16

 .37راهآهن در ایران

نوشتة منوچهر احتشــامی؛ چاپ سوم1387 :؛ 108
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-006-1 :
در ایــن کتاب به پیدایش راهآهــن ،خطوط راهآهن
در جهــان ،خطوط راهآهن در ایــران ،ایجاد راهآهن
و توســعه راهآهن پس از پیروزی انقالب اســامی
پرداختهشده است.
 .38ایرانیان آشوری و کلدانی

نوشتة ژاسنت صلیبی؛ چاپ اول1382 :؛  100صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-379-005-3 :
ایــن کتاب به زندگی ایرانیان آشــوری و کلدانی در
دورههای مختلف تاریخ تا امروز میپردازد.

 .39اوستا :ستایشنامة راستی و پاکی

نوشتة محمدتقی راشــدمحصل؛ چاپ دوم1387 :؛
 112صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-008-8 :
این کتاب به زبان اوســتا ،پیشــینة زبان اوســتایی،
تاریخچة مطالعات اوستایی ،سرگذشت کتاب اوستا،
دستور زبان اوستا و ادبیات اوستایی ،و درونمایة کتاب
اوستا پرداخته است.
 .40داریوش بزرگ

نوشــتة رضا شعبانی؛ چاپ اول1382 :؛  114صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-014-2 :
ایــن کتاب به زندگی داریوش و گســترش قلمرو و
کشورداری وی پرداخته است.
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 .41نظامی گنجهای

نوشتة بهروز ثروتیان؛ چاپ اول1382 :؛  116صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-379-015-0 :
این کتاب به زندگینامــة نظامی ،جایگاه نظامی در
ادبیات ،جهانبینی وی ،ویژگیهای شعری و آثار او
میپردازد.
 .42خسرو و شیرین

نوشتة بهروز ثروتیان؛ چاپ دوم1387 :؛  106صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-020-7 :
این کتاب پژوهشی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی
اســت ،که در آن مؤلف در هفت فصــل به زوایای
گوناگون آن پرداخته است.

 .43پوشاک ایرانیان

نوشتة پیمان متین؛ چاپ سوم1391 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-016-9 :
در این کتاب پوشاک ایرانیان و سیر تحوالت و روند
تاریخی تغییرات آن بررسی شده است.
 .44عینالقضاة همدانی
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نوشتة هاشم بناءپور؛ چاپ دوم1399 :؛  109صفحه؛
(در دست چاپ).
شابک964-5799-75-9 :
ایــن کتاب به زندگینامــة عینالقضاة همدانی
و زمانه او ،اســتادان عینالقضــاة ،عینالقضاة
و شــاعران و مشــایخ صوفیه ،و آثــار و افکار
عینالقضاة میپردازد.
 .45تهران

نوشتة ناصر تکمیلهمایون؛ چاپ سوم1390 :؛ 119
صفحه؛  4500تومان.
شابک964-379-022-3 :
این کتاب تاریخ تهران و چگونگی شــکلگیری این
شهر را بررسی میکند.
 .46جشنهای ایرانیان

نوشــتة عســکر بهرامی؛ چاپ چهارم1399 :؛ 117
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک964-379-030-4 :
این کتاب به جشــنهای ایرانیان میپردازد و در آن
گاهشماری و پیشینة جشــنهای ایرانی ،جشنهای
دینی و غیردینی ایرانیان و جشنهای پیروان مذاهب
مختلف در ایران بررسی میشود.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.fidibo.com

 .47تقسیمات کشوری

نوشــتة بهرام امیراحمدیان؛ چاپ دوم1399 :؛ 116
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک964-379-007-x :
در این کتاب سیر تحول تاریخی تقسیمات کشوری
ایران از دورة باســتان تا امروز مورد بررســی قرار
گرفته است.
 .48تیموریان

نوشــتة غالمرضا امیرخانی؛ چاپ اول1383 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-043-6 :
ایــن کتــاب دورة تیموریان را به تصویر میکشــد
و عالوه بــر چگونگی روی کار آمــدن تیموریان و
مناسبات سیاســی و حکومتی به مباحث هنر ،علوم
و ادبیات و نهادهای فرهنگی و آموزشــی این دوره
نیز میپردازد.
 .49بروجرد

نوشــتة غالمرضا عزیزی؛ چــاپ اول1383 :؛ 116
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-036-3 :
ایــن کتاب به موقعیت جغرافیایــی ،اوضاع و احوال
تاریخی ،آثار باســتانی ،و اوضاع فرهنگی و اجتماعی
بروجرد میپردازد.
 .50خوارزم

نوشتة ناصر تکمیلهمایون؛ چاپ اول1383 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-023-1 :
این کتاب به اوضـــاع جغـرافیایی ،تاریخ ،فـرهنگ،
تمدن و یادمانهای تاریخی خـوارزم میپردازد.
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 .51هنر قلمزنی در ایران

نوشــتة منوچهــر حمزهلو؛ چــاپ اول1384 :؛ 108
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-041-x :
این کتاب به هنر قلمزنی در ایران میپردازد و پیشینه
و خصوصیات آن را بررسی میکند.
 .52فوتبال در ایران

نوشــتة حســین محمدنبی؛ چاپ دوم1386 :؛ 106
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-037-1 :
این کتاب بــه تاریخچة فوتبال ایــران و حضور
فوتبال ایران در جهان میپردازد.
20

 .53تئاتر در ایران

نوشــتة بهــروز غریبپور؛ چــاپ دوم1390 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-038-x :
کتاب حاضر تاریخچة تئاتــر ایران را بیان میکند و
انواع نمایش در ایران را توضیح میدهد.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.fidibo.com

 .54آیین جوانمردی

نوشــتة مهران افشــاری؛ چــاپ دوم1391 :؛ 107
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-063-0 :
در کتاب حاضر جوانمردی یــا فت ّوت در تاریخ ایران
از دیرباز تا عصر حاضر مورد بررســی قرار میگیرد
عیاران ،ســربداران،
و به گروههای جوانمردان مانند ّ
پهلوانان ،اهل زورخانه و  ...پرداخته میشود.

 .55دانشنامههای ایرانی

نوشتة مهناز مقدسی؛ چاپ اول1384 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-044-4 :
این کتاب به دانشــنامهنگاری در ایــران و جهان و
معرفی دانشنامههای ایرانی از قدیم تا جدید میپردازد.
 .56خوشنویسی در ایران
نوشتة لیلی براتزاده؛ چاپ اول1384 :؛  119صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-379-040-1 :
این کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچة خط و خوشنویسی
از دوران باســتان تا دورة معاصــر دارد .تحول خط و
زبــان ایران ،خــط عربی در ایران ،انــواع خط ،رابطة
خوشنویسی و هنرهای تجســمی ،مراحل آموزش و
ابزارهای خوشنویسی از مطالب کتاب هستند.
 .57ماهان

ی گـــابزاده؛ چـاپ دوم:
نوشتـــة سیـدمحمدعلـ 
1394؛  113صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-045-2 :

این کتـــاب به تـاریخ و جغـرافیای ماهـان ،به زندگی و
کرامات شاه نعمتاهللولی و تاریخچـة بنـای آستـانة وی
و مـوقعیـت فـرهنگی و آداب و رسـوم مـاهان میپردازد.
 .58فرایند تکوین حماسه ایران

نوشتة جلیل دوستخواه؛ چاپ اول1384 :؛  116صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-039-8 :
در ایــن کتاب به چگونگی تکوین حماســة ایران،
سرچشــمههای حماسة ملی ایران در ادب اوستایی،
مادی ،فارسی باستان و میانه ،سغدی و دری پرداخته
شــده اســت .در بخش پایانی شاهنامهنویســی و
شاهنامهسرایی بررسی شده است.
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 .59قحطیهای ایران

نوشتـة احمـد کتـابـی؛ چـاپ دوم1399 :؛  117صفحه؛ (در
دست چاپ).
شابک964-379-048-7 :
در این کتاب پدیدة قحطی در ایران بررســی شــده و به
اســباب و علل طبیعــی ،تاریخی و اجتماعی آن اشــاره
شده است .قحطیهای سراسری در ایران و قحطیهای
منطقهای و محلی نیز بررسی شدهاند.

 .60دانشگاه گندیشاپور

22

نوشتة ناصر تکمیلهمایون؛ چاپ اول1384 :؛  108صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-075-4 :
در این کتاب پیشینة آموزش عالی در ایران ،شکوفایی علمی
و فرهنگی عصر ساسانی ،شــکلگیری شهر گندیشاپور،
ایجاد آموزشگاه عالی و بیمارستان در گندیشاپور ،گسترش
اسالم و پیوند گندیشاپور با بغداد و جایگاه و منزلت آموزش
در نظام ارزشی ایران بررسی شده است.
* کتاب برگزیدة نهمين جشــنواره کتابهای آموزشی رشد
()1387

 .61شناختنامه فردوسی و شاهنامه

نوشــتة جلیل دوســتخواه؛ چاپ اول1384 :؛ 117

صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-060-6 :
سرگذشتنـامة فـــردوسی ،شاهنامه و سـرودن آن ،جـایگاه
شاهنـامه در گستـرة نشـر جهـانی و ویـژگیهای سـاختاری
شاهنـامه از مباحث مطـرح شده در کتـاب هستند.

 .62تپة مارلیک

نوشــتة عادل ابراهیمی لویه؛ چاپ اول1384 :؛ 106
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-035-5 :
در این کتــاب به موقعیت جغرافیایــی تپة مارلیک
و پیشــینة تاریخــی و فرهنگــی آن ،پژوهشهای
باستانشناســی انجام شــده و یافتههای آن در تپة
مارلیک پرداخته شده است.

 .63میراث طبیعی ایران
نوشتة سام خسرویفرد؛ چاپ دوم1390 :؛  119صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-081-9 :
در این کتاب به طبیعت ایران به عنوان میراثی ارزشمند
پرداخته شده و جغرافیای طبیعی ایران ،گیاهان ،جانوران
و جغرافیــای زیســتی ،پارکهای ملــی ،پناهگاههای
حیاتوحــش ،مناطق حفاظت شــده و شــکار ممنوع،
پارکهــای جنگلی ،تاالبهای بینالمللــی و امثال آن
معرفی شده است.
 .64میراث ادبی روایی در ایران باستان

نوشــتة زهره زرشناس؛ چاپ اول1384 :؛  119صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-024-x :
در این کتاب به ادبیات شــفاهی ایران باستان پرداخته
میشود و انواع آن به همراه نمونههایی بررسی میشوند.

 .65کریمخان زند
نوشتة رضا شعبانی؛ چاپ اول1385 :؛  117صفحه؛ (در
برنامه تجدید چاپ).
شابک964-379-079-7 :
پيشــينة تاريخي ايالت لر ،موقعيت طايفة زند در دورة
افشــاريه ،برآمدن كريمخان زند و تثبيت حكومت وي،
روابط ايران با غرب ،آباديطلبي كريمخان زند و صفات
وي از مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
 .66نهاوند

نوشتة حســین زرینی؛ چاپ اول1385 :؛  115صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-046-0 :
در این کتاب به اوضاع طبیعــی و جغرافیایی ،جامعه و
اقتصاد ،تاریخ ،آثار باستانی و تاریخی و سیمای آموزشی
و فرهنگی نهاوند پرداخته شده است.
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 .67دیوان استیفا

نوشــتة سیدحســن امین؛ چــاپ اول1385 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-047-9 :
این کتاب به تاریخچة مالیات در ایران پرداخته است
و طــی فصلهای آن نظام مالیــه عمومی در ایران
باستان ،عصر اســامی ،صفویان تا قاجاریه و دوران
قاجاریه بررسی شده است.
 .68کشمیر

نوشتة ابوالقاسم رادفر؛ چاپ اول1385 :؛  115صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-078-9 :
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در این کتاب به جغرافیای تاریخی و فرهنگی ،یادمانهای
تاریخی و طبیعی ،ورود اسالم و اوضاع دینی و فرهنگی،
عرفان ،ادبیات و شعر در کشمیر پرداخته شده است.
 .69لیلی و مجنون

نوشتة بهروز ثروتیان؛ چاپ اول؛ 1385؛  118صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-379-021-5 :
در اين كتاب سير داستاني مثنوي ليلي و مجنون نظامي
گنجهاي بيان شده و ضمن بازگويي بخشهايي از اين
مثنوي ،داستان آن تفسير شده است.
 . 70آموزش و پرورش در ایران
نوشــتة ناصر تکمیلهمایون؛ چــاپ دوم1399 :؛ 118
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک964-379-092-4 :
در این کتــاب تاریخ آموزش و پــرورش در ایران بیان
شــده است و در فصلهایی ریشههای کهن آن ،آموزش
و پــرورش در دورانهــای ایران باســتان و اســامی،
مدرســههای دوره اســامی و تحوالت نوین نهادهای
آموزشی در ایران معاصر بررسی شده است.

 .71کبوترخانه در ایران

نوشتة ســعید هادیزاده کاخکی؛ چاپ اول1385 :؛
 101صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-089-4 :
در این کتاب به شــناخت مختصری از کبوتر از نظر
علمی ،جایگاه کبوتر در فرهنگ ایرانی ،کبوترخانهها
از دیــد گردشــگران خارجــی و کالبــد و معماری
کبوترخانهها پرداخته شده است.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .72موالنا جاللالدین محمد بلخی (مولوی)

نوشــتة منصور کیایــی؛ چــاپ اول1386 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-096-0 :
اوضــاع تاریخی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی
زمان تولد مولوی ،زندگی مولوی تا دیدار با شمس
تبریــزی ،تحول و شــوریدگی او پــس از دیدار با
شــمس ،یاران و معاصران موالنــا؛ آثار وی ،وفات
موالنا و عشــق و عرفان از دیــدگاه موالنا مباحث
مطرح شده در کتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.fidibo.com

 .73بازیهای کهن در ایران

نوشتة علی بلوکباشی؛ چاپ اول1386 :؛  114صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-097-5 :
در این کتاب به خاستگاه و طبقهبندی بازیهای کهن
و معرفی پنج بازی پرداخته شده است.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghcheh.ir
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 .74پلهای ایران

نوشــتة منوچهر احتشــامی؛ چاپ اول1386 :؛ 116
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-099-1 :
کتاب حاضر ،تاریخ پلســازی در ایران را در دو دورة
کلی پیش از اســام و پس از اسالم بیان میکند .در
این کتاب با در نظر داشــتن سیر پلسازی در تاریخ
ایران به معماری آن نیز پرداخته شده است.
 .75خشایارشا :پادشاه هخامنشی
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نوشــتة رضا شعبانی؛ چاپ اول1386 :؛  116صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-109-2 :
نام ،تبار و آغاز پادشاهی ،تثبیت پادشاهی ،لشکرکشی
به یونان ،بازگشت از یونان و ...از مباحث مطرح شده
در کتاب هستند.
 .76میرزای شیرازی

نوشتة محمدکاظم میرســجادی؛ چاپ دوم1399 :؛
 107صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک964-379-106-8 :
در این کتاب ضمن بررســی شرح احوال میرزا حسن
شــیرازی و آثار و مراتب علمی و شرعی او ،به امتیاز
رژی و قیام تنباکو و اثرات این قیام در شرایط سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دوران ناصرالدین شاه
قاجار و نقش روحانیان در این قیام پرداخته شده است.
 .77بم

نوشتة حســن باســتانیراد؛ چاپ اول1386 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-107-6 :
طبیعت و اقلیم ،تاریــخ و جغرافیا ،جامعه و فرهنگ،
اقتصاد و تاریخچة ارگ بم از مباحث مطرح شده در
کتاب هســتند .در این کتاب همچنین به زلزلة سال
 1382بم و پیامدهای آن نیز پرداخته شده است.

 .78قنات در ایران

نوشتة محمدرضا حائری؛ چاپ دوم [ویرایش دوم]:
1395؛  132صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-103-2 :
اقلیــم ایــران ،آب در ایــران ،تمــدن کاریزی در
ایران ،مهندســی و مهندســان قنات ،نمونههایی
از قناتهای ایران ،مقایســة قنات با چاه و ســد و
قنات از دیدگاههــای گوناگون مباحث کتاب حاضر
هســتند .در این ویرایش چگونگی ثبت قنات ایران
در سازمان خواربار و کشــاورزی جهانی نیز به آن
افزوده شده است.
 .79جلفا

نوشــتة آندرانیک هویان؛ چــاپ اول1386 :؛ 110
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-111-4 :
کوچ ارمنیان به جلفای اصفهان ،خلیفهگری ارمنیان
جلفا ،کلیساهای جلفا ،اوضاع اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی جلفا و مشــاهیر جلفــا در عصر صفویه و
قاجاریه مباحث مطرح شده در کتاب حاضر هستند.

 .80سلطانیه

نوشتة ناصر تکمیلهمایون؛ چاپ اول1387 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-127-0 :
در ایـــن کتاب به طبیعت و اقلیـــم ،نام و نشان،
حضور مغوالن در سلطانیه ،پایتختی سلطـــانیه در
زمان ایلخانان ،سلطـــانیه عصر تیمــوری تا دورة
قاجار ،یادمانهای باستـــانی و تاریخی سلطـانیه و
جامعه و اقتصاد سلطـــانیه در حـال حاضر پرداخته
شده است.
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 .81بندر انزلی

نوشتة معصومه رضازاده شفارودی؛ چاپ اول1386 :؛
 118صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-114-9 :
در کتــاب حاضر به طبیعت و اقلیــم ،تاریخ ،جامعه و
جغرافیای شهری ،کشاورزی و شیالت ،صنعت ،تجارت
و حمل و نقل ،فرهنگ و هنر ،یادمانهای تاریخی و
جاذبههای گردشگری بندر انزلی پرداخته شده است.
 .82اندرزنامههای ایرانی
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نوشــتة کتایون مزداپــور؛ چــاپ اول1386 :؛ 116
صفحه؛  45000تومان.
شابک964-379-122-x :
در این کتاب به واژه اندرز و سنت اندرزگویی ،اندرزهای
کهن ایرانی ،حکمت اســامی و عربی در اندرزهای
ایرانی ،اندرزهای فارسی و  ...پرداختهشده است.
 .83کردستان

نوشــتة زاهد قادری؛ چاپ اول1387 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابک964-379-120-3 :
در این کتاب به جغرافیای طبیعی ،ســیمای تاریخی،
جامعه و اقتصاد ،ساختار فرهنگی ،یادمانها و مشاهیر ،و
خدمات رفاهی و آموزشی کردستان پرداخته شده است.
 .84آلمظفر

نوشتة محمدحسن میرحســینی؛ چاپ اول1387 :؛
 117صفحه؛  45000تومان.
شابك964-379-117-9 :
تاريخ سياسي دوره امير مبارزالدين ،خاستگاه آلمظفر،
مظفريان در صحنــ ه رقابتهــاي دودماني ،روابط
سياسي و ساختار اداري آن دوران ،فرهنگ و هنر ،و
جامعه و اقتصاد مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

 .85خاقاني شرواني

نوشــتة ميرجاللالدين ك ّزازي؛ چاپ اول1387 :؛ 108
صفحه؛  45000تومان.
شابك964-379-125-4 :
نام و نشــان و بالندگــي خاقاني ،زندگي در شــروان،
تحفةالعراقين و سفرهاي خاقاني ،خاقاني و سخن پارسي
مباحث مطرح شده در كتاب حاضر هستند.

 .86گرگان

نوشتة رمضانعلي قائمي؛ چاپ اول1387 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابك964-379-131-5 :
در كتــاب حاضــر به نام و نشــان و طبيعــت؛ جامعه،
ســاختارهاي فرهنگي و اقتصادي؛ گرگان در گذر تاريخ؛
و يادمانها و مشاهير گرگان پرداخته شده است.

 .87ژئوپليتيك تاريخي ايران

نوشــتة يارمحمد باي؛ چاپ اول1388 :؛  116صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-143-8 :
ژئوپليتيك باســتاني ايران؛ ژئوپليتيك ايران از اسالم تا
صفويه؛ ژئوپلیتیک در عصر جدید؛ ژئوپليتيك ايران در
دورة قاجاريه و ژئوپليتيك ايران در دورة پهلوي مباحث
مطرح شده در كتاب هستند.

 .88امام رضا (ع)

نوشــتة محمدرضا ناجي؛ چاپ دوم1394 :؛  124صفحه؛
 45000تومان.
شابك964-379-133-9 :
امامت هشــتمين امام؛ قدمگاه امام در ايران؛ واليتعهدي
امام رضا (ع)؛ شهادت؛ آموزههاي ديني؛ شخصيت سياسي؛
شــيوه زندگي؛ سلوك ديني؛ آثار مكتوب و امام در شعر و
ادب؛ و مرقد مطهر امام در ايران مباحث مطرح شــده در
كتاب حاضر هستند.
* تقدير شده در پنجمين دورة كتاب فصل ()1387
* كتاب برگزيده دوازدهمين جشنواره كتابهاي آموزشي
رشد ()1390
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 .89درفش ايرانيان
نوشتة پيمان متين؛ چاپ دوم1399 :؛  101صفحه؛ (در
برنامه تجدید چاپ).
شابك978-964-379-163-6 :
در اين كتاب به نام و پيشــينة اساطيري درفش ،درفش
در حماســه ،درفش در تاريخ ايران از روزگار باستان تا
دورة معاصر ،نشان شير و خورشيد و گونهشناسي بيرقها
پرداخته شده است.
 .90جاده ابريشم
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نوشتة ناصر تكميلهمايون؛ چاپ چهارم1400 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-192-6 :
در اين كتاب به زمينههاي پژوهش درباره جاده ابريشــم؛
پديد آمدن راهها؛ خاستگاه ابريشم و نوغانكاري؛ جادههاي
زميني ابريشم؛ راههاي دريايي ابريشم؛ راهداري و كاروانسرا،
فرهنگ و تمدن در مســير جاده ابريشم؛ و جاده ابريشم در
دوران اسالمي پرداخته شده است.
 .91طاهريان
نوشتة محمدرضا ناجي؛ چاپ اول1388 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-149-0 :
خاســتگاه طاهريان؛ ايران طاهري در خراسان ،قلمرو
طاهريان؛ ديوان ســاالري ،جامعه ،اقتصاد و شهرسازي
در دوران طاهريان؛ فرقههاي اســامي در اين دوره؛ و
علوم و نهادهاي آموزشــي در دوران طاهريان مباحث
مطرح شده در كتاب هستند.
 .92خرمشهر
نوشــتة عباس بهارلو؛ چاپ اول1388 :؛  118صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-158-2 :
نام و نشان خرمشهر؛ طبيعت و اقليم؛ تاريخ و يادمانهاي
تاريخي؛ جامعه و فرهنگ؛ و اقتصاد خرمشــهر مباحث
مطرح شده در كتاب هستند.

 .93تاريخ نجوم در ايران

نوشــتة حميدرضا گياهي يزدي؛ چاپ دوم1395 :؛
 119صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-164-3 :
پيشينة نجوم در جهان؛ منجمان نامدار ايران؛ ابزارهاي
نجومي؛ دستاوردهاي منجمان ايراني؛ و نجوم جديد در
ايران مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.fidibo.com

 .94قهستان (خراسان جنوبي)

نوشــتة مهدي زنگويــي؛ چــاپ اول1388 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-166-7 :
در اين كتاب به طبيعــت و اقليم؛ جامعه و جغرافياي
انســاني؛ ســير تاريخي منطقه؛ فرهنگ ،مشاهير و
يادمانها؛ و اقتصاد منطقه قهستان پرداخته شده است.

 .95اديبالممالك فراهاني

نوشــتة مجدالدين كيواني؛ چــاپ اول1389 :؛ 91
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-167-4 :
نام و نشــان و زندگي اديبالممالك؛ شاعري در دوره
سنتگرايي؛ شعر و انديشه در دوره تجديد حيات ادبي؛
انديشهها و تالشهاي فرهنگي ،سياسي و اجتماعي
اديبالممالك مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .96ترانههاي عامة فارسي

نوشتة بهـــرام معصومي؛ چـــاپ اول1389 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-180-0 :
تعريــف ترانه؛ خاســتگاه و پيشــينه تاريخي ترانه؛
قالبهاي ســنتي ترانه؛ ويژگيهاي ترانههاي عامه
فارســي؛ جايگاه ترانههاي عامــه؛ و انواع ترانههاي
عامه فارسي مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
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 .97باغ ايراني

نوشــتة وحيد حيدرنتــاج؛ چــاپ دوم1393 :؛ 118
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-196-4 :

باغ و طبيعــت در فرهنگ ايراني؛ باغســازي در ايران؛
گونهشناســي باغ ايراني؛ عناصر باغ ايراني؛ هندســه و
زيباييشناسي باغ ایرانی؛ بازتاب باغ ايراني در هنر؛ هفت
باغ و هشت بهشت مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
 .98سنايي غزنوي
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نوشتـــه حسيـن اياضـــي؛ چاپ اول1389 :؛ 110
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-199-5 :
روزگار و خاستگاه سنايي؛ سنايي از تولد تا شوريدگي؛
ســنايي و ادبيات صوفيه؛ ويژگيهاي شعري ،بينش
و نگرش؛ و آثار ،انديشــهها و پايان كار وي مباحث
مطرح شده در كتاب هستند.
 .99كاروانسرا در ايران

نوشتة ســعيد هاديزاده كاخكي؛ چاپ دوم1393 :؛
 114صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-195-7 :
راه و كاروان؛ راههاي ايران؛ بناهاي وابســته به راه و
كاروان مثل قهوهخانه ،چاپار ،رباط و ...؛ كاروانسرا و
كاركردهاي آن؛ و كالبد معماري كاروانســرا مباحث
مطرحشده در كتاب هستند.
 .100شير ايراني

نوشتة سام خسرويفرد؛ چاپ اول1389 :؛  114صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-200-8 :
در ايــن كتــاب به شــير در فرهنگ و هنــر ايرانيان؛
پيشينهشناسي شير ايراني؛ ويژگيهاي زيستي و رفتاري؛
پراكندگي و زيستگاه شير ايراني؛ انقراض شير در ايران
و بازگرداندن آن پرداختهشده است.

ّ .101
عطار نيشابوري

نوشتة سهيال صارمي؛ چاپ اول1391 :؛  107صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-253-4 :
در اين كتاب به زندگينامــة ّ
عطار ،جهانبيني وي،
راه خرابات ،و بيان و زبان ّ
عطار پرداخته شده است.
* برنده لوح تقدير از چهاردهمين جشنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1392

 .102شهر سوخته

نوشتة سیدمنصور سیدســجادی؛ چاپ سوم1398 :؛
 116صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-220-6 :
خاستگاه ،طبیعت و اقلیم؛ شهر سوخته و میراث آن؛
جامعه و فرهنگ شهر سوخته مباحث مطرح شده در
کتاب هستند.
* تقدير شــده در دومين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1392

 .103باغهای تاریخی تبریز

نوشــتة امیر بانیمســعود؛ چــاپ دوم1395 :؛ 115
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-216-9 :
درآمدی بر پیشــینة تاریخی تبریز ،شکلگیری باغ
ایرانی ،باغهای تبریز در نقشــههای تاریخی شهر ،و
باغهای تبریز مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

 .104زورخانه در ایران

نوشتة مهدی ابوالحسنی ترقی؛ چاپ دوم1395 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-223-7 :
پیدایش و جایگاه زورخانه ،پهلوانی در ایران زمین ،هویت
ش زورخانه ،آیین و ساختار
ایرانی و اسالمی در ورز 
زورخانه ،و  ...مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
* برنده لوح تقدير از چهاردهمين جشنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1392
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 .105بيستون

نوشتة شهرام جليليان؛ چاپ اول1391 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-262-6 :
در كتاب حاضر به نام و نشان بيستون ،پيشينة تاريخي،
تاريخ از زبان داريوش بزرگ ،سنگنوشته و سنگنگاره،
رمزگشايي و مطالعة سنگنوشته ،و ترجمة متن فارسي
باستان سنگنوشتة بيستون پرداخته شده است.
* تقدير شــده در دومين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1392
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .106زلزلهشناسي ايران
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نوشــتة مهدي زارع؛ چاپ اول1391 :؛  114صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-271-8 :
در كتاب حاضر به لرزهخيزي و لرزه زمين ساخت
ايران؛ زمين لرزههاي ويرانگر ايران؛ پهنهبندي خطر
زلزله در ايران؛ و مديريت سانحه پرداخته شده است.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .107رستم

نوشــتة مريم دارا؛ چــاپ اول1391 :؛  119صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-258-9 :
رستم ايران زمين؛ داستان رستم؛ مركب ،زينافزارها
و ادوات رستم؛ رســتم در متنهاي كهن؛ رستم در
اسطوره و تاريخ؛ و همانندان رستم مباحث مطرح شده
در كتاب هستند.
* برنده لوح تقدير از چهاردهمين جشنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1392
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .108مشهد

نوشتة ســیدفضلاهلل حشــمتي رضوي؛ چاپ اول:
1391؛  117صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-264-0 :
مشــهد در جغرافياي طبيعي و تاريخي خراسان ،پيشينة
تاريخي ،جامعه و اقتصاد ،يادمانها و آثار تاريخي ،و اوضاع
فرهنگي و هنري مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:

www.taaghche.ir

 .109ترانههاي محلي ايران

نوشــتة صــادق همايوني؛ چــاپ اول1392 :؛ 122
صفحه؛  45000تومان.
شابك9 :ـ274ـ379ـ964ـ978
در كتاب حاضر به ترانه و منشأ آن؛ ويژگيهاي ترانه؛
گونهشناسي ترانههاي محلي؛ و ترانه در گسترة ايران
فرهنگي پرداخته شده است.
 .110اميرالمؤمنين علیابن ابیطالب(ع)

نوشته محمدحسن رجبی(دوانی)؛ چاپ دوم1399 :؛
 118صفحه؛ در برنامه تجدید چاپ.
شابك978-964-379-312-8 :
کتاب حاضر به زندگی امــام علیابن ابیطالب(ع) از
والدت تا شــهادت ،دوران خالفت و ســیره فردی،
اجتماعی و سیاسی و آثار آن حضرت میپردازد.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .111صابئين مندائي در ايران

نوشتة عادل شيرالي؛ چاپ اول1392 :؛  117صفحه؛
 45000تومان.
شابك 8 :ـ 284ـ 379ـ964ـ 978
خاســتگاه تاريخي؛ آموزههاي دينــي؛ زبان ،خط و
ادبيــات ديني؛ و آداب و رســوم مذهبي و اجتماعي
صابئين مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
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 .112ماسك در ايران

نوشتة كيقباد يزداني؛ چاپ اول1392 :؛  108صفحه؛
 45000تومان.
شابك2 :ـ273ـ379ـ964ـ978
واژهشناسي و انواع ماسك؛ ماسك در ايران باستان؛ و
ماسك در نمايشها و آيينهاي ايران دورة اسالمي
مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
 .113آبادان

نوشــتة علي بحرانيپــور؛ چــاپ اول1392 :؛ 120
صفحه؛  45000تومان.
شابك2 :ـ286ـ 379ـ964ـ 978
طبيعــت و اقليم ،جامعــه و اقتصــاد ،تاريخ محلي،
فرهنگ ،يادمان و مشاهير آبادان و نيز آبادان و نفت
مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
36

 .114شاهچراغ (ع)

نوشــتة جليل عرفانمنش؛ چــاپ اول1392 :؛ 100
صفحه؛  45000تومان.
شابك5 :ـ 285ـ 379ـ964ـ 978
كتاب حاضر به زندگينامة احمد بن موسي شاهچراغ
(ع) و شرايط تاريخي آن دوران پرداخته است.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .115خواجه رشيدالدّين فضلاهلل همداني

نوشــتة هاشــم رجبزاده؛ چــاپ اول1392 :؛ 116
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-299-2 :
در كتاب حاضر بــه وزارت در دورة ايلخانان؛ احوال
رشــيدالدين فضلاهلل همداني؛ رشيدالدين دولتمرد و
گرايش اسالمي و ايراني در حكومت؛ دستگاه و شيوه
ملك داري؛ دولتمردان دانشــمند؛ و آباداني ملك و
بنيادهاي خير مانند َربع رشيدي پرداخته شده است.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .116قهوهخانه و قهوهخانهنشيني در ايران

نوشــتة علي بلوكباشــي؛ چاپ اول1392 :؛ 117
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-283-1 :
قهوه و قهوهنوشــي؛ چاي و چاينوشي؛ قهوهخانه
در ايران؛ معماري و آرايهبندي قهوهخانهها؛ اسباب
قهوهخانههــا؛ كاركنان قهوهخانه؛ و نقش و كاركرد
اجتماعي ـ فرهنگي قهوهخانه مباحث مطرح شــده
در كتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .117آفرينش در اساطير و آيينهاي باستاني ايران

نوشــتة هايده صيرفــي؛ چــاپ اول1393 :؛ 120
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-308-1 :
آفرينش جهان و انسان در اساطير ايراني ،از دوران
پيــش از تاريخ اقوام هند و ايراني تا ســدة ششــم
ميالدي در هفت فصل اســطوره و اسطورهشناسي،
باورهاي اســاطيري دوران باستان ،زرتشت ،زروان،
مهر ،ماني ،و مزدك در اين كتاب مطرح شده است.
 .118خواجه نصيرالدّين طوسي

سيد موســي ديباج؛ چاپ اول1393 :؛ 109
نوشتة ّ
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-317-3 :
زندگي و زمانة خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشمند
بزرگ قرن هفتم؛ آثــار و تأمالت كالمي ،منطقي،
و فلســفي وي؛ و خواجة رياضيــدان ،عال ِم نجوم و
هندسه مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir
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 .119بزرگمهر حكيم

نوشــتة رضا شعباني؛ چاپ اول1393 :؛  118صفحه؛
 45000تومان.
شابك978-964-379-322-7 :
زندگاني بزرگمهر؛ انديشهها و آثار بزرگمهر؛ و سخنان
بزرگمهر مطالب مطرح شده در كتاب حاضر هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .120همدان
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نوشــتة حمداهلل صادقينيا؛ چــاپ دوم1397 :؛ 122
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-321-0 :
طبيعت و اقليم همدان؛ همدان در گذر تاريخ؛ جامعه
و فرهنگ؛ اقتصاد و معيشت؛ و يادمانهاي تاريخي
مطالب مطرح شده در كتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .121تاریخ عرفان اسالمی و تصوف در ایران:
شکلگیری و شکوفایی

نوشته پروانه عروجنیا؛ چاپ اول1395 :؛  87صفحه؛
 45000تومان.
شابک978-964-379-365-4 :
تصــوف و دیگر جریانــات و گروههای اهــل معنا در
ســدههای دوم و ســوم؛ عارفان مهم سدههای دوم و
سوم؛ و عصر مشایخ ـ مؤلفان صوفی از مباحث مطرح
شده در کتاب حاضر هستند.

 .122تاریخ عرفان اسالمی و تصوف در ایران:
سلسلههایصوفیه

نوشتۀ پروانه عروجنیا؛ چاپ اول1395 :؛  100صفحه؛
 45000تومان.
شابک978-964-379-364-7 :
تصوف در سدۀ ششم و هفتم در ایران؛ تصوف در ایران
از سدۀ هشــتم تا دهم؛ و تصوف و عرفان اسالمی از
ســدۀ دهم تا به امروز از مباحث مطرحشده در کتاب
حاضر هستند.

 .123ایرانیان ترکمن

نوشــتة موســی جرجانی؛ چاپ اول1394 :؛ 120
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-340-1 :
جغرافیــا ،تاریخ ،جامعه ،فرهنگ و اقتصاد ترکمنها
بهعنوان یکی از اقوام بزرگ ایرانی در کتاب مطرح
شده است.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .124شب یلدا

نوشــتة علی بلوکباشی؛ چاپ ســوم1397 :؛ 107
صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-326-5 :
میالد خورشــید و مهر و عیسی مسیح؛ اسطورهها و
نمادهای یلدا؛ جشن شب چلّه و آیینهای پیشواز؛ و
شبنشینی شب یلدا از مباحث کتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .125نقاشی در ایران

نوشتۀ سیدمحمد امید روشناس؛ چاپ سوم1400 :؛
 118صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-346-3 :
نگارگری در ایران باســتان؛ نقاشی ایرانی در دورۀ
اســامی؛ دوران تحــول :مکاتب هنــری در دورۀ
مغــوالن و تیموریان؛ دوران جدید :نقاشــی ایرانی
در موازنه با شــیوههای غربی؛ مشروطه و نوگرایی
در نقاشــی؛ رنگ و قلم در نقاشی ایرانی از مباحث
مطرحشده در کتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir
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 .126توغهای ایرانی

نوشــتۀ محمد مشــهدی نوشآبادی؛ چــاپ اول:
1395؛  108صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-359-3 :
توغ از تشــکیالت نظامی تا آیینهــای عزاداری؛
ویژگیهای ســاختاری و رمزی توغهــای ایرانی؛
آیین توغبرداری؛ و بررسی محتوایی قرآنی و شیعی
کتیبههای توغ مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

ُ .127ختَن و زبان ُختَنی
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نوشتۀ مجید طامه؛ چاپ اول1395 :؛  130صفحه؛
 45000تومان.
شابک6 :ـ387ـ379ـ964ـ978
زبان ختنی ،یکی از زبانهای ایرانی میانه شــرقی
است که در سرزمین ختن تا پیش از ورود اسالم ،در
اوایل ســده یازدهم میالدی ،بدان تکلم میشد .در
کتاب حاضر در چهار فصل به ختن در دوران باستان
و دوران اسالمی؛ زبان ختنی؛ دستور زبان ختنی؛ و
متون و ادبیات ختنی پرداخته شده است.
 .128کاسیان در ایران زمین

نوشتۀ امیر علینیا؛ چاپ دوم1396 :؛  139صفحه؛
 45000تومان.
شابک 8 :ـ396ـ 379ـ964ـ 978
کاســیها در زاگرس مرکزی؛ فرمانروایی کاسیها
بــر میان رودان باســتان؛ کاردونیاش و قدرتهای
خاور نزدیک؛ دستاوردهای هنری کاسیها مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.
نسخة الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .129نان و نانوایی در ایران

نوشــتۀ مصطفی پزشــکی با همکاری محمدرضا
پوراحمــد؛ چــاپ اول1396 :؛  135صفحه؛ 45000
تومان.
شابک5 :ـ397ـ 379ـ964ـ 978
کتاب حاضر در پنج فصل به تاریخچۀ نان ،از گندم تا
نان ،انواع نان در ایران ،نان در زبان و ادب فارسی ،و
نان در باورها و فرهنگ عامه میپردازد.
 .130تپۀ باستانی حسنلو

نوشــتۀ امیرصادق نقشــینه؛ چاپ اول1396 :؛ 104
صفحه؛  45000تومان.
شابک1 :ـ407ـ 379ـ964ـ 978

مطالعات باستانشناســی در تپه باســتانی حسنلو و تپه
باستانی حسنلو در عصر آهن؛ جام زرین و ساغر سیمین
حسنلو؛ عاجهای حسنلو؛ و مهرهای حسنلو؛ و فلزکاری در
تپۀ باستانی حسنلو مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

 .131ابوالحسن خرقانی

نوشتۀ محمودرضا اســفندیار؛ چاپ اول1396 :؛ 81
صفحه؛  45000تومان.
شابک8 :ـ411ـ 379ـ964ـ 978
زندگی و زمانه خرقانی؛ ســخنان ابوالحسن خرقانی؛ و
تأثیر وی برآیندگان مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
 .132اللههای ایران

نوشــتۀ گلاندام شــریفی؛ چاپ اول1396 :؛ 135
صفحه؛  45000تومان.
شابک5 :ـ412ـ 379ـ964ـ 978
معرفی ،ویژگیها و پراکندگی جغرافیایی انواع الله؛
الله در فرهنگ ،هنر ،ادبیات و اساطیر ایران؛ و اللۀ
واژگون مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
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 .133شهر ری

نوشتۀ فاطمه دیانت؛ چاپ اول1396 :؛  119صفحه؛
 45000تومان.
شابک2 :ـ413ـ 379ـ964ـ 978

اوضاع جغرافیایی شــهر ری؛ ری در دوران باستان؛ ری
در مســیر تاریخ؛ جامعه و فرهنگ؛ اقتصاد؛ و یادمانها و
آثار تاریخی شهر ری مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

 .134ايرانشــهر :روند تبيين انديشة سياسي
ايرانشهري ( ایرانباستان)
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نوشــتۀ محمودرضا کوهکــن؛ چــاپ اول 1396؛
132صفحه؛  45000تومان.
شابک4 :ـ419ـ379ـ964ـ978
چگونگي روند شــكلگيري انديشه سياسي ايرانشهري
و شناســايي علل و عوامل پيدايي و پويايي نظام فكري
سياسي ايرانيان در آن دوران در سه فصل كليات و مفاهيم،
روند شكلگيري و تطور انديشه سياسي ايرانشهري ،و عصر
تاريخي و سازمانيابي سياسي در ايران مطرح شده است.
 .135حضرت عبدالعظيم حسني(ع)

نوشتة اصغر قائدان؛ چاپ اول1396 :؛  119صفحه؛
 45000تومان.
شابك9 :ـ430ـ379ـ964ـ978
شــرح حال امــامزادگان آســتان؛ آســتان حضرت
عبدالعظيم حســني(ع) در پهنة تاريــخ؛ اداره توليت
آستان (از ابتدا تا دورة حاضر)؛ و آستان در دورة حاضر
مطالب مطرحشده در كتاب هستند.
 .136حافظ شيرازي

نوشــتة فرح نيازكار؛ چاپ دوم1396 :؛  120صفحه؛
 45000تومان.
شابك3 :ـ429ـ379ـ964ـ978
زندگي و شــعر حافــظ؛ روزگار و همعصران حافظ؛
جهان معنايي حافظ؛ حافظ :س ّنتها ،آيينها و باورها؛
يادمــان حافــظ؛ و بازتاب حضور حافــظ و ديوانش
مطالب مطرحشده در كتاب هستند.

 .137ح ّمام در ايران

نوشــتة پريوش اكبري؛ چاپ دوم1400 :؛  136صفحه؛
 45000تومان.
شابك8 :ـ440ـ379ـ964ـ978
تطهير و شستوشــوي تن در ايران؛ حمام در فرهنگ
ايرانيان؛ پيشينة ســاخت حمام در ايران؛ و گرمابههاي
تاريخي ايران مطالب مطرحشده در كتاب هستند.

 .138شاه نعمتاهلل ولي
نوشتة شهرام صحرايي؛ چاپ اول1397 :؛  111صفحه؛
 45000تومان.
شابك5 :ـ421ـ379ـ964ـ978
در كتاب حاضر به زندگينامه شاه نعمتاهلل ولي؛ صورت
و سيرت وي؛ ويژگيهاي مكتبشاه نعمتاهلل؛ و آثار او
پرداخته شده است.
 .139سعدي شيرازي
نوشتة كوروش كمالي سروســتاني؛ چاپ دوم1400 :؛
 130صفحه؛  45000تومان.
شابك2 :ـ442ـ379ـ964ـ978
زندگي و زمانة سعدي؛ آثار سعدي؛ مدحيات و ممدوحان
ســعدي؛ جهان معنايي ســعدي؛ صيت سخن سعدي؛
يادمان سعدي؛ و ســعدي به روايت پژوهش از مباحث
مطرحشده در كتاب هستند.
 .140مكتبخان ه در ايران
نوشــتة ناصر تكميلهمايون؛ چــاپ دوم1400 :؛ 128
صفحه؛  45000تومان.
شابک9 :ـ443ـ 379ـ964ـ 978
شــكلگيري آغازين آموزش كودكان در ايران و جهان
اســامي؛ مكتبخانههاي ايراني دورة اسالمي تا حملة
مغوالن؛ مكتبخانه در ســدههاي ميانــه در ايران و در
دورة صفويه ،آشــفتگي فرهنگي در دورة آشــوب ،نظام
مكتبخانه در رويارويي با تحوالت جديد؛ مكتبخانههاي
دورة ناصري و دورة مشروطيت و مكتبخانههاي تاريخي
مباحث مطرحشده در كتاب هستند.
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 .141مس و مسگري در ايران

نوشتة رجبعلي مختارپور؛ چاپ دوم1400 :؛		
 126صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-479-8 :
عصر مس؛ نخستين گامهاي ايرانيان در بهرهگيري
از مــس؛ مهمترين معادن مــس در ايران؛ مس در
فرهنگ مردم ايران؛ بازارها و كارگاههاي مســگري؛
ابزارها در مســگري سنتي؛ مراحل توليد در مسگري
سنتي؛ توليدات مسگري؛ سفيدگري؛ زوال مسگري
سنتي در ايران؛ و تالشها برای رونق دوباره مسگري
سنتي مطالب كتاب حاضر هستند.
 .142جغرافیای ايران
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نوشتة حسین اینانلو؛ چاپ دوم1400 :؛
 111صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-489-7 :
در کتاب حاصل در سه فصل به ویژگیهای محیطی
(طبیعی) ایران؛ جغرافیای انسانی ایران؛ نگرانیهای
جغرافیایی در ایران ،از جمله :خشکی هوا ،فرسایش
خاک و عدم توازن فضایی جمعیت درایران پرداخته
شده است.
 .143خطوط و نظامهاي نوشتاري در ايران باستان

نوشــتة مجيد طامه؛ چاپ دوم1400 :؛  132صفحه؛
 45000تومان.
شابک978-964-379-490-3 :

مباني زبانشناســي؛ خطوط زبانهاي ايرانــي در دوران
باســتان ،خطوط زبانهاي ايرانــي ميانة غربي؛ و خطوط
زبانهاي ايراني ميانه شرقي مطالب مطرحشده در كتاب
هستند.
 .144رودكي

نوشــتة اكبر نحوي؛ چــاپ دوم1398 :؛  83صفحه؛
 45000تومان.
شابک978-964-379-491-0 :

زندگينامة رودكي؛ مذهب رودكي؛ رودكي در دربار سامانيان؛
و آثار رودكي از مطالب مطرحشده در كتاب هستند.

 .145چهارشنبه سوری

نوشتة محمدحسین ناصربخت؛ چاپ دوم1400 :؛
 104صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-497-2 :
ســاختار لفظی و معنایی چهارشنبه سوری؛ خاستگاه
آئینی و اعتقادی چهارشــنبه ســوری؛ مراسم شب
چهارشنبه ســوری؛ آئینها و سنن همزمان یا همراه
با چهارشنبه سوری و چهارشنبه سوری در سفرنامهها
و  ...مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .146طبس

نوشتة گلفام شریفی ؛ چاپ دوم1400 :؛ 		
 130صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-498-9 :
تاریخ و جغرافیا؛ فرهنگ ،کشاورزی ،معماری؛ و نیز
باغ معروف گلشن و پلیکانهای آن و تأثیر زلزله در
زندگی مردم شهر در کتاب بررسی شده است.
 .147شمس تبریزی

نوشتة پروانه عروجنیا؛ چاپ دوم1400 :؛ 		
 100صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-504-7 :
نام و نشان شــمس تبریزی؛ طلوع شمس در قونیه؛
غیبت شــمس و زندگی پس از ترک قونیه ،فرار او؛
مقاالت شــمس و عقاید او؛ تصویــر موالنا در پرتو
مقاالت و پارههایی از فرقه شــمس ،مطالب مطرح
شده در کتاب هستند.
 .148دریای سرگشته :بایزید بسطامی

نوشــتة میثم علیئی؛ چاپ دوم1401 :؛  126صفحه؛
 50000تومان.
شابک978-964-379-519-1 :
در کتاب حاضر بــه زندگی و خاندان بایزید ،عقاید و
آثار وی پرداخته شده است.
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 .149محمد زکریای رازی

نوشته دکتر پرویز اذکایی (سپیتمان)؛ چاپ اول:
1400؛  95صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-520-7 :
در این کتاب به زیستنامۀ علمی زکریای رازی،
سی بند فلسفی و ده بند مدنی و جبر و اختیار در نزد
رازی پرداخته شده است.
 .150بلخ و زبان بلخی

نوشتۀ امیر عمادالدین صدری؛ چاپ اول 1400؛
 125صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-5313 :
این کتاب به تاریخ بلخ از آغاز تا دوره اسالمی ،زبان
بلخی از دید گذشتگان ،خطوط زبان بلخی و تأثیر
زبان بلخی بر زبان فارسی نو پرداخته است.
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 .151آبانبار و یخچال در ایران

نوشتۀ سعید هادیزاده کاخکی؛ چاپ اول 1400؛
 125صفحه؛  50000تومان.
شابک978-964-379-501-6 :
در کتاب حاضر به معماری و ساختار آبانبار؛
کارکرد و بهرهبرداری از آبانبار؛ یخچال و یخدان؛
و نمونههای آبانبار و یخچال پرداخته شده است.

 .152باستانشناسی بلوچستان

نوشتۀ حسین مرادی؛ چاپ اول 1400؛ 125
صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-542-9 :
درآمدی بر جغرافیا و تاریخ بلوچستان ،باستانشناسی
بلوچستان؛ و محوطههای پیش از تاریخی بلوچستان
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

 .153کوه خواجه

نوشتۀ سیدمنصور سیدسجادی؛ چاپ اول 1400؛
 125صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-544-3 :
در کتاب حاضر به پیشینۀ بررسیها و کاوشهای
کوه خواجه؛ آثار معماری کوه خواجه؛ و گچبری و
نقاشی در آثار کوه خواجه پرداخته شده است.
 .154نویافتههای شهر سوخته

نوشتۀ سیدمنصور سید سجادی؛ چاپ اول 1400؛
 125صفحه؛  70000تومان.
شابک978-964-379-546-7 :
جایگاه شهر سوخته در تمدن ایران؛ یافتهها؛ سفال:
بازتاب طبیعت روی نقوش سفال شهر سوخته؛
جامعه؛ و ارتباطات فرهنگی و بازرگانی مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.
 .155شهر زرک (دهانه غالمان)

نوشتۀ سیدمنصور سیدسجادی؛ چاپ اول 1400؛
 125صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-5313 :
در کتاب حاضر به نام و نشان جغرافیایی؛ بناهای دهانه
غالمان؛ و یافتههای دهانۀ غالمان پرداخته شده است.

 .156هخامنشیان

نوشتۀ محمدتقی ایمانپور؛ چاپ اول 1400؛ 125
صفحه؛  70000تومان.
مهاجرت آریاها به ایران و ورود پارسیان به پارس؛
بنیانگذاری امپراتوری پارسی به رهبری کورش بزرگ؛
دوران فرمانروایی کمبوجیه و تصاحب سلطنت بهدست
داریوش بزرگ؛ داریوش سوم و پایان امپراتوری
هخامنشیان مطالب مطرحشده در کتاب حاضر هستند.
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نوشتۀ پرویز اذکایی؛ چاپ اول 1400؛  125صفحه؛
در دست چاپ.
در کتاب حاضر به زیستنگاری ابوریحان بیرونی؛
معرفتشناسی؛ روششناسی؛ دانشهای ریاضی؛
هیئت و نجوم؛ جغرافیا و زمینسنجی؛ دانشهای
طبیعی؛ جهانبینی کلی؛ تاریخ و تقویم؛ دانشهای
اجتماعی؛ و زبان و ادبیات وی پرداخته شده است.

 .158ماد
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نوشتۀ احسان افکنده؛ چاپ اول 1400؛ 125
صفحه؛ در دست چاپ.
منابع تاریخ ماد؛ ماد پیش از تشکیل دولت؛ آشوریان
در ماد؛ و شکلگیری دولت در ماد مطالب مطرحشده
در کتاب هستند.

از اين مجموعه در دست انتشار است:
عبيد زاكاني /فرزام حقيقي
ميرزاده عشقي  /خدايار صائب
ماسوله  /سعید هادیزاده کاخکی
سهراب سپهری  /بهرام پروین گنابادی
َربْع رشیدی  /محمدرضا حائری

فرهنگ و مدیریت

 .1سازمان :ساختار ،فرایند و رهآوردها

نوشــتة ریچارد اچ .هال؛ ترجمة علی پارســائیان و
سیدمحمد اعرابی؛ چاپ پنجم1399 :؛  542صفحه؛
(در دست چاپ).
شابک964-5799-59-7 :
نظـریههای گونـاگون در مـورد سـازمان ،مـاهیت و
انـواع آن ،فـرایندهای سـازمان ،اثـربخشی سـازمان
و بسیـاری مطـالب دیگـر در این زمینـه ،دادههـای
کتاب حاضر است.
 .2طراحی ساختار سازمانی

نوشتة سیدمحمد اعرابی؛ چاپ هشتم [ويرايش دوم]:
1398؛  136صفحه؛  48000تومان.
شابک964-6269-01-x :
ساختار مدیریتی پیشنهادی کتاب حاضر روشی است
که میکوشد تا مجموعة تحت نظارت خود را به سوی
بهــرهوری پایدار ،تغییر و نــوآوری و کیفیت مطلوب
زندگی رهنمون سازد.

 .3مبانی رفتار سازمانی

نوشتة اســتیفن پی .رابینز؛ ترجمة علی پارسائیان و
سیدمحمد اعرابی؛ چاپ پنجاه و یکم1400 :؛ 458
صفحه؛  130000تومان.
شابک964-6269-02-8 :
تعریف رفتار ســازمانی ،مبانی ،اصول و هدفهای
آن در ســطح بینالمللــی تحلیل شــده و نگاهی
کارشناسانه به موارد مهمی چون تقسیم کار ،بهبود
کیفیت بازدهی و  ...شده است.
 .4رفتار سازمانی ( 3جلد)

50

نوشتة اســتیفن پی .رابینز؛ ترجمة علی پارسائیان و
سیدمحمد اعرابی؛ جلد اول ،چاپ بيستودوم1396 :؛
 464صفحه؛  139000تومان؛ جلد دوم ،چاپ بیستم:
1400؛  424صفحه؛  135000تومان؛ جلد سوم ،چاپ
هفدهم1394 :؛  426صفحه؛  127000تومان.
شابک دوره964-6269-03-6 :
این کتاب رفتار سازمانی را در سه سطح فرد ،گروه،
و سیستمهای سازمان بیان ميكند.
 .5اخالق در مدیریت

نوشتة ال .تیُ .هسمر؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و
داود ایزدی؛ چاپ سوم [ویرایش دوم]1389 :؛ 216
صفحه؛  12000تومان.
شابک964-6269-08-7 :
این کتاب شــیوههای تصمیمگیری مدیران را مورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهد و به این نکته میپردازد
که چه تصمیمی صحیح ،مناســب و عادالنه است.
همچنین در مورد نهادینه شدن اخالق در سازمانها
صحبت میکند و معیارهای اخالقی و سیستمهای
بازرسی ویژهای را ارائه میکند.

 .6جهانگردی در چشماندازی جامع

سازمان جهانی جهانگردی؛ ترجمة علی پارسائیان و
سیدمحمد اعرابی؛ چاپ هشتم1390 :؛  480صفحه؛
 90000تومان.
شابک964-6269-09-5 :
ایــن کتاب به تعریــف ،خدمات ،بازاریابــی ،اثرات،
برنامهریــزی و سیاســتگذاری جهانگردی به طور
جامع پرداخته است.
 .7تئوری و طراحی سازمان (2جلد)

نوشــتة ریچارد الَ .دفت؛ ترجمة علی پارسائیان و
ســیدمحمد اعرابی؛ جلد اول ،چاپ بیســتویکم:
1399؛  486صفحــه؛  146000تومان؛ جلد دوم،
چاپ یازدهم1395 :؛  576صفحه؛  174000تومان.
شابک دوره964-6269-13-3 :

این کتاب به تئــوری و طراحی ســازمان میپردازد که
شیوهای از اندیشیدن در مورد سازمان و نیز کاربرد آن است.

 .8عصر مشارکت

نوشــتة پاتریشیا مک لگان و کریســتو نل؛ ترجمة
مصطفی اســامیه؛ چاپ دوم1380 :؛  358صفحه؛
 60000تومان.
شابک964-6269-14-1 :
کتـاب حاضـــر به مدیریت مشارکتی میپردازد که
یکی از شــیوههای نوین انگیزشی در ادارة مـــؤثر
سـازمانهای تولیـــدی و خدمـاتی در بخـشهای
خصوصی و عمومی است.
 .9مبانی تئوری و طراحی سازمان

نوشــتة ریچارد الَ .دفت؛ ترجمة علی پارســائیان و
ســیدمحمد اعرابــی؛ چاپ ســیزدهم1399 :؛ 664
صفحه؛  192000تومان.
شابک964-6269-20-6 :
در کتاب حاضر تئوری سازمان ،مدیریت استراتژیک،
ساختار و طراحی سازمان و  ...بررسی شده است.
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 .10مـدیریت جهـانـگردی :مبـانـی ،راهبردها و آثار

نوشــتة راجر داس ویل؛ ترجمة ســیدمحمد اعرابی
و داود ایــزدی؛ چاپ پنجــم1393 :؛  384صفحه؛
 115000تومان.
شابک964-6269-23-0 :
در ایــن کتــاب بــه مقولــة جهانگــردی از دیدگاه
سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت پرداخته میشود.
 .11سیاستگذاری جهانگردی
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نوشــتة کالین مایکل هال و جان ام .جنکینز؛ ترجمة
سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ چاپ ششم1392 :؛
 124صفحه؛  20000تومان.
شابک964-6269-21-4 :
این کتــاب برای معرفی سیاســت عمومی (کالن)
جهانگردی تهیه و طراحی شده است و آغازی برای
انجام مطالعات بیشتر در این حوزه است.
 .12مبانی مدیریت منابع انسانی

نوشــتة گری دسلر؛ ترجمة علی پارســائیان و سید
محمد اعرابی؛ چــاپ پانزدهم1398 :؛  448صفحه؛
 128000تومان.
شابک964-6269-24-9 :

این کتاب به مســائلی چون برنامهریزی نیروی انسانی،
آزمون و انتخاب کارکنان ،آموزش و توسعة نیروی انسانی
و  ...میپردازد و دارای تمرینهای کاربردی است.
 .13مدیریت ارتباطات

نوشــتة ُری ام .برکو ،آندرو دیُ .ولوین و دارلین آر.
ُولوین؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ چاپ
هشتم1394 :؛  560صفحه؛  188000تومان.
شابک964-6269-37-0 :
در این کتاب دربارة مبانی ارتباطات ،ارتباطات فردی
و ارتباطات عمومی بحث شده است.

 .14مدیریت استراتژیک

نوشــتة فرد آر .دیویــد؛ ترجمة علی پارســائیان و
ســیدمحمد اعرابی؛ چاپ ســیونهم1400 :؛ 687
صفحه؛  220000تومان.
شابک964-6269-39-7 :
این کتاب میان گرایشهای نظری و عملی مدیریت
استراتژیک پیوندی منطقی برقرار کرده است ،به طوری
که میتواند مورد استفاده گستردة مدیران و کارشناسان
در سازمانهای کوچک و بزرگ قرار گیرد.

 .15مدیریت در پهنة فرهنگها

نوشتة سوزان سی .شــنایدر و ژان لوئی بارسو؛ ترجمة
سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ چاپ سوم1393 :؛ 496
صفحه؛  90000تومان.
شابک964-6269-59-1 :
این کتاب به مســائلی چون مفهوم فرهنگ ،فرهنگ و
مدیریت و مدیریت تفاوتهای فرهنگی و  ...میپردازد.

 .16مبانی مدیریت

نوشــتة اســتیفن پی .رابینز؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی،
محمدعلی حمیدرفیعی و بهروز اســراری ارشاد؛ چاپ
هفدهم1400 :؛  464صفحه؛  165000تومان.
شابک978-964-5799-03-6 :
این کتاب اثر جامعی است که بر مبنای نگرش فرایندی
به مدیریت و براساس مجموعهای از فعالیتهای مرتبط
با یکدیگر تدوین شده است.

 .17برنامهریزی ملی و منطقهای جهانگردی

سازمان جهانی جهانگردی؛ ترجمة محمود عبداهللزاده؛
چاپ پنجم1390 :؛  312صفحه؛  55000تومان.
شابک964-6269-38-9 :
کتــاب حاضر کــه به مقولــة جهانگــردی از دیدگاه
برنامهریزی ملی و منطقهای میپــردازد ،در دو بخش
تدوین شده است .بخش اول شامل ده فصل روشهای
برنامهریزی جهانگــردی و بخش دوم از فصل یازدهم
تا فصل ســی و ششــم مطالعات موردی برنامهریزی
جهانگردی را بررسی میکند.
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 .18مدیریت بازاریابی جهانی

نوشتة وارن جی .کیگان؛ ترجمة عبدالحمید ابراهیمی؛
چاپ ششــم1394 :؛  496صفحه؛ (در برنامه تجدید
چاپ).
شابک964-5799-16-3 :
در ایــن کتاب ابعــاد گوناگون بازارهــای جهانی و
خریــداران جهانی ،فعالیتهای تشــویقی و ترغیبی
جهانی شــامل :تبلیغات ،فروش حضــوری ،روابط
عمومی ،ارتقای فروش ،بازاریابی مستقیم ،اینترنت و
بازاریابی پایگاه دادهها و  ...بررسی شده است.
 .19سـازمانهای پویـا :آمـوزش و پژوهش عملی
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نوشــتة ریمون بروس و شــرمن ویمــن؛ ترجمه و
تلخیص سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ چاپ اول:
1379؛  104صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-5799-06-6 :
این کتاب نشان میدهد که چگونه سازمانهای پویا
با فراگیری و آموزش مســتمر ،بستر مورد نیاز برای
پویایی و تغییر را در خود فراهم میآورند و نسبت به
تحوالت محیط پیرامون خود واکنش نشان میدهند
و نیز فعاالنه موجب تغییر آن میشوند.
 .20مدیریت ( 2جلد)

نوشــتة جیمز ای .اف .اســتونر ،آر .ادوارد فریمن
و دانیــل آر .گیلبــرت؛ ترجمة علی پارســائیان و
سیدمحمد اعرابی؛ جلد اول ،چاپ نهم1398 :؛ 544
صفحــه؛  190000تومان؛ جلد دوم ،چاپ ششــم:
1396؛  584صفحه؛  198000تومان.
شابک دوره964-5799-07-4 :
این کتاب اثر جامعي اســت كه با نگرش فرايندي
به مفاهيم ،نظريهها و كاربردهاي مديريت عمومي
در مجموعهاي يكپارچه و مرتبط به هم تنظيم شده
است.

 .21مدیریت گردشگری فرهنگی

نوشتة پریسیال بونی فیس؛ ترجمة محمود عبداهللزاده؛
چاپ سوم1394 :؛  160صفحه؛  30000تومان.
شابک964-5799-18-x :
این کتاب مســائل و موضوعهای مربوط به مدیریت
گردشــگری فرهنگی را بیان میکند و راهکارهایی
درباره چگونگی حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از
فرسودگی آنها ارائه میدهد.
 .22بازاریابی گردشگری

نوشتة لس لومسدن؛ ترجمة محمدابراهیم گوهریان؛
چاپ چهارم1396 :؛  408صفحه؛  80000تومان.
شابک964-5799-20-1 :

در این کتاب اصول بنیادی بازاریابی در صنعت گردشگری
و چگونگی بهکارگیری آنها بررسی شده است.
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 .23هفت کلید استراتژی خدمات

نوشتة ژاک هورویتز؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود
ایزدی؛ چاپ هشــتم1400 :؛  184صفحه؛ 75000
تومان.
شابک964-5799-39-2 :
در ایــن کتاب کلیدهــای الزم برای موفق شــدن
اســتراتژیها و روشهای مورد استفاده برای ارتقای
خدمات و جلبنظر مشتریان معرفی میگردد.
 .25استراتژی منابع انسانی (تدوین ،اجرا ،آثار)
نوشتة پیتر بامبرگر و ایلن مشولم؛ ترجمة علی پارسائیان
و سیدمحمد اعرابی؛ چاپ ششــم1400 :؛  288صفحه؛
 120000تومان.
شابک964-5799-45-7 :
این کتـاب با استفـاده از روش پـژوهش تـرکیبـی ،کلیـه
الگـوهای مدیـریت استـراتژیک منابع انسـانی را بررسی
کرده و الگـویی تلفیقی و جامع پیشنـهاد داده است.

 .26چهرة انسانی سازمان

نوشــتة دوگالس مکگرگور؛ ترجمة حســین وزیری
سابقی؛ چاپ اول1381 :؛  216صفحه؛  36000تومان.
شابک964-5799-38-4 :
ایــن کتاب دربارة پیشفرضهای نظری مدیریت بر
مبنای یگانگی و خودنظارتی ،نظریة  Yدر عمل و نیز
آفرینش توانمندیهای مدیریت است.
 .27دیدگاههای کلیدی در مدیریت

نوشتة استوارت کرینر؛ ترجمة محمدعلی حسیننژاد؛
چاپ دوم1385 :؛  312صفحه؛  54000تومان.
شابک964-5799-40-6 :
در این کتاب آراء نظریهپردازان بزرگ مقولة مدیریت
پیرامــون موضوعات نو و حســاس در دنیای جدید
مدیریت بررسی میشود.
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 .30زمینه بودجهریزی

نوشتة حســین فرهنگمهر؛ چاپ اول1381 :؛ 248
صفحه؛  40000تومان.
شابک964-5799-72-4 :
در ایــن کتــاب تاریخچه و ســیرتحول فنــی بودجه،
سیاستهای اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد ،نظارتها،
قانونها و مقررات مالــی و بودجهای ،و نظریات عملی
اقتصاددانان با نگاهي تحلیلی بیان شده است.
 .31مدیریت خدمات ( 2جلد)

نوشتة جیمز ای .فیتز سیمونز و مونا جی .فیتز سیمونز؛
ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ جلد اول ،چاپ
پنجم1398 :؛  432صفحه؛  124000تومان .جلددوم:
چاپ دوم1389 :؛  632صفحه؛  169000تومان.
شابک دوره964-379-000-2 :
این کتاب به درک مفهوم خدمات ،طراحی کســب و
کار خدماتــی ،مدیریت عملیات خدمات و خدمات در
کالس جهانی میپردازد.

 .33استراتژی بازاریابی :با رویکردی تصمیممحور

نوشــتة اورویل ســی .واکر [ ...و دیگــران]؛ ترجمة

ســیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ چاپ هفتم1396 :؛
 664صفحه؛  199000تومان.
شابک964-379-018-5 :
این کتــاب در چهار فصل به انواع اســتراتژی ،فرایند
طراحــی و اجــرای اســتراتژی ،اســتراتژی بنــگاه،
اســتراتژیهای تجاری ،تجزیــه و تحلیل فرصتهای
بازاریابی و صنعتی ،موقعیتیابی ،تدوین ،اجرا و ارزیابی
استراتژی بازاریابی میپردازد.
 .34کارشناسی و ارزیابی صدور بیمه و خسارت
آتشسوزی

نوشــتة ســیدمحمد یمنی؛ چاپ دوم1398 :؛ 240
صفحه؛  72000تومان.
شابک964-379-019-3 :
این کتــاب به کارشناســی و ارزیابی صــدور بیمه
آتسســوزی و کارشناســی و ارزیابــی خســارت
آتسسوزی میپردازد.

 .35مدیریت تکنولوژی :رمز موفقیت در رقابت
و خلق ثروت

نوشتة طارق خلیل؛ ترجمة ســیدمحمد اعرابی و داود
ایزدی؛ چاپ دهم1395 :؛  760صفحه؛  220000تومان.
شابک964-379-059-2 :
این کتــاب به جنبههــا و وجوه مختلــف مدیریت
تکنولوژی میپردازد.

 .37مدیریت خوشــنامی :راهبرد مردمداری و
روابط عمومی در سازمان
نوشــتة کیومرث فالحی با همکاری عبداهلل اسکویی و
محمد مجدینســب؛ چــاپ اول1384 :؛  248صفحه؛
 40000تومان.
شابک964-379-074-6 :
در این کتاب به جایگاه روابط عمومی در سازمان پرداخته
شده و این مسئله بررسی شده است که چگونگی و فرایند
ارتباط انسانی و مردمداری در سازمان شاخص سنجش و
نمایانگر ارتباطات درون و برون سازمان است.
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 .38فرآیند مدیریت جهانگردی

نوشتة سیدمهدی الوانی و معصومه پیروزبخت؛ چاپ
اول1385 :؛  216صفحه؛  35000تومان.
شابک964-379-080-0 :
این کتاب به ســیر گردشــگری در ایران و جهان
میپــردازد و در آن تعاریف و مفاهیم گردشــگری،
رویکردهای نظامگرا در گردشــگری ،برنامهریزی
توسعه پایدار گردشگری ،سازماندهی ،جامعهشناسی،
بازاریابی و آینده بیان میشود.

 .39آمار کاربردی برای مدیران
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نوشــتة تیم هاناگان؛ ترجمة عبدالعلی جهانشــاهی؛
چاپ دوم1389 :؛  184صفحه؛  34000تومان.
شابک964-379-076-2 :
این کتـــاب در دو بخـــش به اطـالعات آمـاری و
تحلیـل آمـاری بـرای مـدیران میپـردازد.

 .40کنترل استراتژیک

نوشتـة پیتـر لـورنژ؛ مایـکل اف .اسـکات مورتـن
و سـومانتـرا گوشـل؛ تـرجمة سیـدمحمد اعرابی با
همـکاری محمـد حکاک؛ چـاپ دوم1390 :؛ 264
صفحـه؛  52000تومان.
شابک964-379-051-7 :
این کتاب به کنترل اســتراتژیک و تغییر سازمانی،
فرایند کنترل اســتراتژیک ،دیدگاههای کالسیک
کنترل اســتراتژیک ،کنترل بنیادی ،تنوعبخشــی،
عملیاتی کــردن کنترل اســتراتژیک و تکنولوژی
اطالعات میپردازد.

 .41مدیریت اســتراتژیک منابع انســانی:
راهنمای عمل (متون آموزشی مدیریت)

نوشــتة ســیدمحمد اعرابی؛ چاپ دوم1399 :؛ 112
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک964-379-105-x :
این کتاب ،فهرست و موارد کلیدی مباحث مدیریت
استراتژیک منابع انســانی را برای تدریس در اختیار
اساتید قرار می دهد.

 .42دســتنامه برنامهریزی استراتژیک (متون
آموزشیمدیریت)

نوشتة سیدمحمد اعرابی؛ چاپ سیزدهم1400 :؛ 196
صفحه؛  110000تومان.
شابک964-379-095-9 :
این کتاب راهنمای گام به گام طرحریزی استراتژیک
یا تدوین استراتژی است که میتواند هم مورد استفادة
مدیران و کارشناسان برنامهریزی استراتژیک قرار گیرد
و هم منبع مفیدی برای تدریس در این حوزه باشد.
 .43مدیریت (متون آموزشی مدیریت)

نوشــتة ســیدمحمد اعرابی؛ چاپ دوم1393 :؛ 192
صفحه؛  40000تومان.
شابک964-379-096-7 :
در این کتــاب ارکان مدیریت ،نگرشهای مدیریت،
چالشهای مدیریت و وظایف مدیریت مورد بررسی
قرار گرفتهاند.

 .44زن و توسعه

نوشتة شمسالسادات زاهدی؛ چاپ دوم1386 :؛ 244
صفحه؛  44000تومان.
شابک964-379-093-2 :
این کتاب به نقـــش زنـــان در توسعه هر کشـور و
میـزان و شیـوة حضور و مشارکت آنها میپردازد.
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ی استراتژیک منابعانسانی
 .46برنامهریز 

نوشــتة آلن بانت و اســتیفن جی .هینــز؛ ترجمة
سیدمحمد اعرابی و سعید موســوی؛ چاپ چهارم:
1397؛  144صفحه؛  28000تومان.
شابک964-379-108-4 :
در این کتاب بــه تبیین برنامهریزی اســتراتژیک
منابع انسانی؛ آموزش ،ســازماندهی و آمادهسازی،
چشــمانداز آینده ایدهآل مزیت کارکنان ،معیارهای
کلیــدی موفقیت کارکنان ،تدوین اســتراتژیهای
محوری کارکنان و  ...پرداخته شده است.

 .47مدیریت تحقیق و توسعه ()R&D
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نوشــتة امید فداییمنش و وینود کومار؛ چاپ سوم:
1390؛  144صفحه؛  28000تومان.
شابک964-379-104-1 :
تعریف ،نقش و جایگاه تحقیق و توســعه ،مدیریت
منابع انســانی ،ســازماندهی واحدهــای تحقیق و
توســعه ،بازاریابی و تحقیق و توســعه؛ و مدیریت
پروژههای تحقیق و توســعه مباحث مطرح شده در
کتاب هستند.
 .48برنامهریزی اســتراتژیک سازمان امور
مالیاتی کشور

نوشتة ســیدمحمد اعرابی و هوشــنگ نظامیوند
چگینی؛ چــاپ اول1386 :؛  116صفحه؛ 19000
تومان.
شابک964-379-115-7 :
در این کتاب به مبانی نظری و روششناسی مطالعه،
اصول و مبانی حاکم و شناخت وضع موجود ،اهداف
اســتراتژیک و راهبردها ،چشــمانداز متصور نظام
مالیاتی کشــور و انتخاب استراتژی مناسب پرداخته
شده است.

 .49روابط عمومی ( 2جلد)

نوشــتة دنیس ال .ویلکاکس [ ...و دیگران]؛ ترجمة
ســیدمحمد اعرابی و داود ایــزدی؛ جلد اول ،چاپ
ششــم1400 :؛  591صفحه؛  230000تومان؛ جلد
دوم ،چاپ دوم1390 :؛  407صفحه؛  79000تومان.
شابک دوره964-379-124-6 :
روابط عمومی چیســت؟ ،تکامــل روابط عمومی،
اخــاق و حرفهایگــری ،فرد و روابــط عمومی،
شــرکتها و واحدهــای روابط عمومــی ،فرایند و
اســتراتژی روابط عمومی ،کاربردها و تاکتیکهای
روابــط عمومــی از مباحث مطرح شــده در کتاب
هستند.

ت استـراتژیک نوآوری تکنولوژیک
 . 50مدیری 

نوشتة ملیسا .ا .شیلینگ؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی
و محمد تقــیزاده مطلق؛ چاپ پنجم1395 :؛ 512
صفحه؛  156000تومان.
شابک964-379-121-1 :
در این کتاب به پویایی صنعت نوآوری تکنولوژیک،
تدوین اســتراتژی نــوآوری تکنولوژیک ،و اجرای
استراتژیک نوآوری تکنولوژیک پرداخته شده است.

 . 51مجمـوعه مقاالت مدیریت ،جلد اول :مبانی
فلسفی روششنـاسی و تئوریهایمدیریت

نوشتة ســیدمحمد اعرابی؛ چاپ اول1387 :؛ 190
صفحه؛  38000تومان.
شابک978-964-379-134-6 :
کتاب حاضر جلد اول از مجموعه مقاالتی است که
مؤلف در طول سالها فعالیت دانشگاهی در نشریات
گوناگون و همایشها ارائه کرده است.
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 .52راهنمــای برنامهریــزی بــازار :برنامه
بازاریابی محصول

نوشــتة دیوید اچ .بنگز؛ ترجمة ســیدمحمد اعرابی
و رضا آرمانپور؛ چــاپ دوم1395 :؛  336صفحه؛
 66000تومان.
شابک978-964-379-144-5 :
در ایــن کتــاب به مباحــث سیاســتگذاری،
برنامهریزی ،قیمتگــذاری ،تبلیغات ،کانالهای
فــروش ،بازارهــای جدید ،فــروش در فضای
مجــازی ،و  ...پرداختــه شــده و مثالهایی از
شــرکتهای مشهور فعال در بازار بینالمللی نیز
آورده شده است.
 .53سرپرستی :رمز بهرهوری باالتر
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نوشتة لســلی دبلیو .رو و لوید ال .بایرز؛ ترجمة داود
ایــزدی؛ چاپ دوم1399 :؛  479صفحه؛ (در دســت
چاپ).
شابک978-964-379-145-2 :
مبانــی سرپرســتی ،مهارتهــای برنامهریــزی و
ســازماندهی ،مهارتهای جذب و پــرورش نیروی
انسانی ،مهارت رهبری ،و مهارتهای کنترلی مباحث
مطرح شده در کتاب هستند.
 .54تغییر استراتژیک :چرخه سریع توسعه سازمان

نوشتة مریل .سی .اندرسون [ ...و همکاران]؛ ترجمة
ســیدمحمد اعرابی و داود آقامحمــدی؛ چاپ دوم:
1395؛  168صفحه؛  32000تومان.
شابک978-964-379-150-6 :
دستیابی سریعتر ،بهتر و ارزانتر به توسعه سازمان؛
غفلتها و فرصتها برای کاهــش چرخة زمان در
تغییر راهبردی؛ تسریع طرحریزی راهبردی در مقیاس
بزرگ؛ چرخه سریع یادگیری؛ کمک به مدیران برای
هدایت فرایند تغییر و  ...از مباحث کتاب هستند.

 .55برنامهریزی استراتژیک سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا)

نوشتة سیدمحمد اعرابی و هوشنگ نظامیوند چگینی؛
چاپ اول1388 :؛  120صفحه؛  24000تومان.
شابک978-964-379-151-3 :
مأموریت ،چشــمانداز و ارزشهای ساتبا؛ فرصتها
و تهدیدهــای ســاتبا؛ قوتها و ضعفهای ســاتبا؛
اهداف اســتراتژیک ساتبا؛ استراتژیهای قابل قبول
ســاتبا؛ اســتراتژیهای برتر و اولویتبندی آنها؛ و
استراتژیهای وظیفهای ساتبا مباحث مطرح شده در
کتاب هستند.
 .56مبانی مدیریت غذا و نوشابه

نوشتة دنیس لیلیکراپ ،جان کازینز و رابرت اسمیت؛
ترجمه و تألیف ســحر ســلیمیان و تهمینه صمدی؛
چاپ دوم1395 :؛  382صفحه؛  116000تومان.
شابک978-964-379-157-5 :
این کتاب بــه ارائه خدمات غذا و نوشــابه از منو تا
سفارش و عرضه آنها در رستورانها و هتلها پرداخته
است.
* كتــاب برگزيده دوازدهمين جشــنوارة كتابهاي
آموزشي رشد ()1390
 .57استراتژی روابط عمومی

نوشتة ســاندرا اولیور؛ ترجمه ســیدمحمد اعرابی و
مرجان فیاضــی؛ چــاپ دوم1388 :؛  156صفحه؛
 30000تومان.
شابک978-964-379-159-9 :
اســتراتژی روابط عمومی؛ جایــگاه روابط عمومی
در هیئت مدیره؛ مدیریــت وجهه و اعتبار؛ ارتباطات
درونی و روابط عمومی؛ بازاریابی ،تبلیغات و فروش؛
ارتباطات جمعی و رســانهها؛ ســنجش و ارزیابی و
ارزشیابی اخالقی مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
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 .58روشهای ارزیابی متوازن منابع انسانی:
رابطه بین افراد ،راهبرد و عملکرد

نوشتة برایان بکر ،مارک ای .هوسلید و دیو اولریچ؛
ترجمة پرویز احمدی و لقمان رحمانپور؛ چاپ دوم:
1392؛  256صفحه؛  48000تومان.
شابک978-964-379-162-9 :
منـابـع انسـانی بـه عنـــوان شریـک راهبـردی،
شفافسازی و سنجش تأثیر راهبردی منابع انسانی،
ایجاد کارت امتیاز ،تجزیه و تحلیل هزینه به منظور
تاکید بر حضور منابع انسانی ،اندازهگیری همسویی
منابع انسانی ،و شایســتگیهای متخصصان منابع
انسانی از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .59مدیریت رسانه
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نوشــتة ژان لوبالن ویکــس [ ...و دیگران]؛ ترجمة
طاهر روشــندل اربطانی؛ چاپ ششــم1400 :؛ 574
صفحه؛  208000تومان.
شابک978-964-379-165-0 :
تصمیمگیری مدیریتی ،رهبری و نیروی کار ،انگیزش،
ســاختار جهانی سازمانهای رســانهای ،تکنولوژی
و آینــده ،مقــررات و خودتنظیمــی ،برنامهریزی،
تحلیل بــازار ،تحقیقات بازاریابــی ،و بودجهبندی و
تصمیمگیری مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .60مبـانی مدیریت استراتژیک (ویرایش )2007

نوشــتة جی .دیوید هانگر ،توماس ال .ویلن؛ ترجمة
سیدمحمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی؛ چاپ هفتم:
1396؛  350صفحه؛  108000تومان.
شابک978-964-379-172-8 :
این کتاب مفاهیم و روشهای مدیریت استراتژیک
را تشریح میکند.

 .61مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار
(2جلد)

نوشتة توماس ال .ویلن و جی .دیوید هانگر؛ ترجمة
ســیدمحمد اعرابی و هاشــم آقازاده؛ جلد اول ،چاپ
سوم1395 :؛  432صفحه؛  150000تومان؛ جلد دوم،
چاپ سوم1396 :؛  392صفحه؛  137000تومان.
شابک دوره978-964-379-204-6 :
مفاهیم پایهای مدیریت استراتژیک؛ بررسی محیطی
و تجزیه و تحلیل صنعت؛ تجزیه و تحلیل سازمانی؛
تدوین ،اجرا و کنترل استراتژی؛ مدیریت تکنولوژی
و نــوآوری؛ اقدامــات کارآفرینانه؛ و ســازمانهای
غیرانتفاعی از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .62مدیریت استراتژیک بازاریابی (برنامهریزی
و کنترل)

نوشتة هلن میک و ریچارد میک؛ ترجمة سید محمد
اعرابی و ســعیده امیدی؛ چــاپ دوم1392 :؛ 416
صفحه؛  82000تومان.
شابک978-964-379-189-1 :
در این کتاب مباحث برنامهریزی رهبری بازار و فرایند
بازاریابی استراتژیک؛ تجزیه و تحلیل بیرونی؛ تجزیه
و تحلیــل درونی؛ ابزارهای ممیزی؛ تجزیه و تحلیل
مالی؛ اجرا و کنترل و  ...مطرح شدهاند.

 .63رفتار سازماني (ويرايش 3( )2007جلد)

نوشتة استيفن پي .رابينز و تيموتي اي .جاج؛ ترجمة
سيدمحمد اعرابي و محمد تقيزاده مطلق؛ جلد اول،
چاپ اول1390 :؛  558صفحه؛  108000تومان؛ جلد
دوم ،چاپ اول1390 :؛  441صفحه؛  88000تومان؛
جلد سوم ،چاپ اول1391 :؛  74000تومان.
شابك دوره5-230-379-964-978 :
اين كتاب رفتار سازماني را در سه سطح فرد ،گروه و
سازمان بررسي ميكند.

65

 .64مبانی رفتار سازمانی (ویرایش )2008
نوشتة اســتیفن پی .رابینز و تیموتی ای .جاج؛ ترجمة
سیدمحمد اعرابی و ســیدمحمد تقیزاده مطلق؛ چاپ
هفتم1400 :؛  560صفحه؛  220000تومان.
شابک978-964-379-187-2 :
مقدمهای بر رفتار ســازمانی ،فرد در سازمان ،گروهها
در سازمان و سیستم ســازمان مباحث مطرح شده در
کتاب هستند.
 .65مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای
عمل) (ویرایش )2006
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نوشتة مایکل آرمسترانگ؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و امید
مهدیه؛ چاپ نهم1398 :؛  243صفحه؛  88000تومان.
شابک978-964-379-162-9 :
در ایـــن کتـــاب در سه بخش بـه مبـــانی مـدیریت
استـراتژیک منابع انسـانی؛ مـدیریت استراتژیک منـابع
انسانی در عمـل؛ و استراتژی منـابع انسانی پـرداخته شده
است.

 .66مدیریت خدمات (اســتراتژی و عملیات)
(متون آموزشی مدیریت)

نوشــتة ســیدمحمد اعرابی؛ چاپ اول1389 :؛ 139
صفحه؛  24000تومان.
شابک978-964-379-197-1 :
ایــن کتــاب خالصهای جامــع از مباحــث مدیریت
استراتژیک خدمات و مدیریت عملیاتی خدمات است.

 .67مجموعــه مقاالت مدیریــت ،جلد دوم:
برنامهریزی و ساختار ( استراتژیک و عملیاتی)
نوشتة سیدمحمد اعرابی؛ چاپ اول1390 :؛  384صفحه؛
 75000تومان.
شابک978-964-379-218-3 :
کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه مقاالتی است که مؤلف
در طول سالها فعالیت دانشگاهی در نشریات گوناگون و
همایشها ارائه کرده است.

 .68مجموعــه مقاالت مدیریت ،جلد ســوم:
مدیریت رفتار سازمانی (استراتژیک و عملیاتی)
نوشتة سیدمحمد اعرابی؛ چاپ اول1390 :؛  222صفحه؛
 40000تومان.
شابک978-964-379-208-4 :
کتاب حاضر جلد ســوم از مجموعه مقاالتی اســت که
مؤلف در طول ســالها فعالیت دانشگاهی در نشریات
گوناگون و همایشها ارائه کرده است.

 .69مدیریت توانمندسازی کارکنان (رویکردها،
الگوها ،راهبردها ،برنامهها و ارزیابی)
نوشــتة پرویز احمدی ،محمد صفری کهره و ســمیه
نعمتی؛ چاپ ســوم [ویرایش 1396 :]2؛  342صفحه؛
 80000تومان.
شابک978-964-379-209-1 :
در این کتاب توانمندســازی کارکنان و مدیریت آن از
جنبههای گوناگون بررسی شده است.
* تقدير شده در هشتمين دوره كتاب فصل ()1389

 .70استراتژی و عملیات در مدیریت تور
نوشتة کیومرث فالحی؛ چاپ دوم1392 :؛  240صفحه؛
 48000تومان.
شابک978-964-379-210-7 :
مفاهیم و پیشــینة جهانگــردی ،مفهوم اســتراتژی و
عملیات در جهانگردی ،تورگردانان ،نقشة راه در صنعت
گردشگری ،عملیات تور و روشهای تجزیه و تحلیل در
برگزاری تور از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .71مجموعه مقــاالت مدیریت ،جلد چهارم:
مدیریت منابع انسانی (استراتژیک و عملیاتی)
نوشتة سیدمحمد اعرابی؛ چاپ اول1390 :؛  442صفحه؛
 84000تومان.
شابک978-964-379-218-6 :
کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه مقاالتی اســت که
مؤلف در طول ســالها فعالیت دانشگاهی در نشریات
گوناگون و همایشها ارائه کرده است.
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 .72مجموعه مقاالت مدیریــت ،جلد پنجم:
مدیریت کسب و کار (استراتژیک و عملیاتی)

نوشتة ســیدمحمد اعرابی؛ چاپ اول1390 :؛ 316
صفحه؛  62000تومان.
شابک978-964-379-214-5 :
کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه مقاالتی اســت
که مؤلف در طول ســالها فعالیت دانشــگاهی در
نشریات گوناگون و همایشها ارائه کرده است.
 .73چگونه یک طرح تجاری عالی بنویسیم
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نوشتة ویلیام اي .سالمن؛ ترجمة امید مهدیه؛ چاپ
اول1390 :؛  59صفحه؛  5000تومان.
شابک978-964-379-213-8 :
چارچوبی برای یک طرح تجاری ،بســتن قرارداد،
موانع کار ،ویژگیهای کنشگران ،تجسم ریسک و
بازده و اصطالحات رایج در طرح تجاری از مباحث
مطرح شده در کتاب هستند.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com

 MBA .74سه كتاب در يك كتاب
(فارسي ـ انگليسي)

نوشــتة لزلي پاكل؛ ترجمه عبدالحميــد ابراهيمي
و هرمــز مهراني؛ چــاپ اول1390 :؛  372صفحه؛
 35000تومان.
شابك978-964-379-221-3 :
كتاب مجموعه ســخنان و كلمــات قصار بزرگان
درباره اصول اوليه كســب و كار ،نكات مهم فروش
و رهبري است.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com

 .75مدیریــت کانونهای تفکــر در عرصه
خطمشیها

نوشــتة ســمانه الجوردی؛ چاپ دوم1390 :؛ 165
صفحه؛  68000تومان.
شابک978-964-379-229-9 :
کانونهای تفکر و خطمشــیهای عمومی ،واکاوی
نقش کانونهای تفکر ،شــکلگیری مراکز تفکر در
ایران باستان ،راهبردهای مدیریت کانونهای تفکر،
و تحلیلی از گونهشناســی نقش کانونهای تفکر در
عرصه خطمشیهای عمومی مباحث مطرح شده در
کتاب هستند.
* برنده لوح تقدير از دوازدهمين جشنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1390
 .76ستایشگری در نظام اداری معاصر ایران
(قاجار و پهلوی)

نوشتة سیدمحمد عباسزادگان و مرتضی رضاییزاده؛
چاپ اول1390 :؛  108صفحه؛  20000تومان.
شابک978-964-379-206-0 :
علل و عوامل گرایش به ستایشگری ،آثار و پیامدهای
ستایشــگری در نظام اداری ،ستایشگری از دید قرآن و
روایات و راهحلهای سازمانی مقابله با ستایشگری در
نظام اداری مباحث مطرح شده در کتاب حاضر هستند.

 .77مدیریت استرس :راهحلهای کارشناسانه
برای چالشهای روزمره

نوشتة دانشگاه بازرگانی هاروارد؛ ترجمه امید مهدیه؛
چاپ سوم1398 :؛  138صفحه؛  15000تومان.
شابک978-964-379-222-0 :
ضرورت مدیریت اســترس ،استرس مثبت و نگرانی
سازنده ،ارزیابی میزان استرس خود ،مسئولیتپذیری
و کنترل اســترس ،تبدیل نگرانی به اقــدام ،و  ...از
مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com
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 .78موفقيت كار گروهي و تيمي (انواع ،ســير
تكامل ،اثربخشي ،كاربرد)

نوشتة پرويز احمدي و ســيد فرهاد حسيني؛ چاپ
اول1390 :؛  242صفحه؛  45000تومان.
شابك978-964-379-243-5 :
تعريــف و ويژگيهاي گروه و تيــم؛ انواع ،معيارها
و فرايندهاي تشــكيل آنها؛ مقايســة گروه و تيم؛
شكلگيري ،توســعه و يادگيري؛ شــكل ،اندازه و
ماهيــت؛ توانمندي ،توانمندســازي و مشــاركت؛
تصميمگيــري؛ ارتباطــات و تعامــات؛ هدايت و
رهبري ،مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

.79مديريتاستراتژيكسيستمهاياطالعاتي:
نگرش يكپارچه (ويرايش )2007
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نوشتة اســتيو كالرك؛ ترجمة سيدمحمد اعرابي و
حسين حقيقتثابت؛ چاپ دوم1396 :؛  295صفحه؛
 58000تومان.
شابك978-964-379-245-9 :
مديريت اســتراتژيك و سيســتمهاي اطالعاتي،
مسائل كليدي در مديريت استراتژيك سيستمهاي
اطالعاتي ،و آيندة مديريت استراتژيك سيستمهاي
اطالعاتي مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
 .80مباني مديريت تكنولوژي (متون آموزشي
مديريت)

نوشتة ســيدمحمد اعرابي؛ چاپ اول1394 :؛ 158
صفحه؛  30000تومان.
شابك1 :ـ241ـ379ـ964ـ978
در ايــن كتاب به نقش تكنولــوژي در خلق ثروت،
الگوهاي جديــد مديريت تكنولــوژي ،چرخههاي
حيات تكنولوژي ،فرايند نوآوري تكنولوژي ،تحقيق
و توســعه تكنولوژي و مباحث ديگر پرداخته شــده
است.

 .81شركتهای دانشآفرين

نوشتة ايكوجيرو نوناكا؛ ترجمة اميد مهديه؛ چاپ اول:
1394؛  64صفحه؛  4500تومان.
شابك 8 :ـ 239ـ 379ـ964ـ 978
در کتاب حاضر مفهوم شرکتهای دانشآفرین مطرح
شــده و به موضوع کسب و خلق دانش نوین و پیوند
دانش با تصمیمگیری و عمل پرداخته شده است.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com

 .82اقتصاد آبي

نوشتـة گونتـر پـائولي؛ ترجمة محمـود عبـداهللزاده؛
چاپ دوم1398 :؛  310صفـحه؛  93000تومان.
شابک978-964-379-246-6 :
در اين كتاب به حفظ محيطزيســت و شــيوههاي
اســتفاده از منابــع طبيعي پرداخته شــده اســت.
شــيوههايي كه در حين اســتفاده ضرر كمتري به
طبيعت ميزنند.

 .83مديريت بحران :راهحلهاي كارشناسانه
براي چالشهاي روزمره

نوشتة دانشگاه بازرگاني هاروارد؛ ترجمة اميد مهديه؛
چاپ سوم1398 :؛  140صفحه؛  15000تومان.
شابك978-964-379-255-8 :
بحران چيست؟ ،اجتناب از بحران ،تشخيص ،كنترل،
حل ،و يادگيري از بحران و ابزارهايي براي مديريت
بحران از مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com
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 .84بازاريابي الكترونيك در صنعت گردشگري:
از مفاهيم تا كاربردها

نوشتة رسول محمدعليپور و مصطفي حاجياميني؛
چاپ چهارم1398 :؛  96صفحه؛  58000تومان.
شابك978-964-379-256-5 :
از تولد سايبر تا دولت الكترونيك ،تجارت و بازاريابي
الكترونيــك در گردشــگري ،ارزيابــي وبگاههاي
گردشگري ،ابعاد بصري گردشــگري الكترونيك،
رويكــرد اطالعرســاني و تعاملي در گردشــگري
الكترونيك و مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري
در صنعت گردشــگري از مباحث مطرح شــده در
كتاب هستند.
 .85مدیریت جامع برند (مکاتب ،ارزشگذاری
و توسعه برند ملی)
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نوشتۀ سیدحمید خداداد حسینی و مهران رضوانی؛
چاپ پنجم1400 :؛  386صفحه؛  110000تومان.
شابک2 :ـ257ـ379ـ964ـ978
مفاهیــم و واژگان کلیدی در مدیریت برند؛ دورهها
و رویکردهــا؛ رویکرد اقتصــادی؛ رویکرد هویتی؛
رویکرد مبتنی بر مصرفکننده؛ رویکرد شخصیتی؛
رویکرد رابطــهای؛ رویکــرد اجتماعــی؛ رویکرد
فرهنگــی؛ ارزشگذاری برنــد؛ و برندگذاری ملی
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .86فكر بكر ( 5جلد) (ناياب)

نوشــتة حســين محمدپور زرندي و مراد كردي؛ با
همكاري حسين صفايي ،جواد نوروززاده و ميترا آذري.

 .87بازاريابي انبوه در سياست :دموكراسي در
عصر تصاوير ساختگي

نوشتة بروس آي .نيومن؛ ترجمة آرام طاعتي و اميد
مهديه؛ چــاپ اول1391 :؛  240صفحه؛ (در برنامه
تجديد چاپ).
شابك978-964-379-186-5 :
كتاب حاضر به مسئله تبليغات در سياست ميپردازد
و به نوعي آن را بازاريابي تلقي ميكند.

 .88بازاريابي استراتژيك :نگرش كاربردي

نوشــتة كارل جان آلسيم؛ ترجمة سيدمحمد اعرابي
و محمــد آزادي؛ چاپ چهارم1400 :؛  470صفحه؛
 165000تومان.
شابك978-964-379-265-7 :
فرايند برنامهريزي بازاريابي استراتژيك؛ مأموريت،
اســتراتژيهاي ارزش و تعريــف بــازار؛ تحليــل
داخلي؛ تحليل مشــتري ،صنعــت ،رقيب ،توزيع و
عرضهكنندگان؛ اهداف و اســتراتژيهاي شركت؛
اهــداف و اســتراتژيهاي بازاريابي و ســازمان از
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

 .89مديريت بازاريابي صنايعدستي و هنرهاي
سنتي

نوشــتة نبي اميدي؛ چاپ اول1392 :؛  200صفحه؛
 38000تومان.
شابك1 :ـ267ـ379ـ964ـ978
كليات و مباني؛ بررســي تفصيلي آميخته بازاريابي
صنايع دســتي كشــور؛ نگرش راهبردي به صنايع
دســتي و هنرهاي سنتي؛ بررســي مسائل منتخب
بازاريابي صنايع دســتي از مباحث مطرح شــده در
كتاب هستند.
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 .90مديريت استراتژيك (ويرايش جديد)
نوشــتة فرد آر .ديويد؛ ترجمة ســيد محمد اعرابي و
محمد تقيزادهمطلق؛ چاپ سوم1395 :؛  634صفحه؛
 180000تومان.
شابك978-964-379-268-8 :
نگاه اجمالي به مديريت اســتراتژيك؛ تدوين استراتژي؛
اجراي استراتژي؛ ارزيابي استراتژي؛ و تحليل نمونههاي
مديريت استراتژيك مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
 .91پرورش رهبران
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گــردآوري جيم نوئــل و ديويد داتليــچ؛ ترجمة هايده
هادوي؛ چاپ اول1391 :؛  412صفحه 75000 ،تومان.
شابك1 :ـ270ـ379ـ964ـ978
در كتاب حاضر به تاريخچة پــرورش رهبران؛ تعاريف
اين حوزه؛ پرورش رهبران جهاني؛ رويكردهاي پرورش
رهبــري؛ روشها؛ و رويكردهــاي خالقانه در پرورش
رهبران پرداخته شده است.
 .92مباني رفتاري مديريت استراتژيك

نوشتة فيليپ برومايلي؛ ترجمه سيدمحمد اعرابي و سعيده
اميدي؛ چاپ اول1392 :؛  168صفحه؛  28000تومان.
شابك0 :ـ277ـ379ـ964ـ978
اهداف تحقيق مديريت استراتژيك؛ مباني نگرش رفتاري؛
انتقاد رفتاري به عقالنيت و تعادل؛ ديدگاه رفتارگرا در مورد
نگرشهاي كنوني اســتراتژي؛ و روششناسي رفتاري
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
 .93مباني مديريت (ويرايش جديد)

ن پي .رابينز ،ديويد اي .ديسنزو؛ ترجمة
نوشتة استيف 
ســيدمحمد اعرابي و محمد رضوانيفــر؛ چاپ دوم:
1400؛  623صفحه؛  248000تومان.
شابك978-964-379-281-7 :
محيط مديريت و مديران؛ برنامهريزي؛ سازمان دادن؛
رهبري؛ و كنترل مباحث مطرحشده در كتاب هستند.

 .94فرهنگ واژگان رفتار سازماني

نوشتة سيدمحمداعرابي و محمد تقيزاده مطلق؛ چاپ
دوم1398 :؛  216صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك978-964-379-263-3 :
كتــاب واژهنامة اختصاصي مبحث رفتار ســازماني در
مديريت است.

 .95برنامهريزي سناريووار :ارتباط بين آينده
و استراتژي
نوشــتة متس ليندگرن و هانس بندهولد؛ ترجمه هايده
هادوي؛ چاپ دوم1395 :؛  197صفحه؛  84000تومان.
شابك978-964-379-279-4 :
چرا به برنامهريزي ســناريووار نيازمنديــم؛ برنامهريزي
ســناريووار در عمل؛ اصول تفكر سناريووار؛ اصول تفكر
استراتژيك از مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
 .96خطمشيگذاري در صنعت گردشگري:
ديروز ،امروز ،فردا
نوشــتة ديويد ال .ادگل [ ...و همكاران]؛ ترجمة حميد
ضرغام بروجني و مرتضي بذرافشان؛ چاپ پنجم1400 :؛
 319صفحه؛  115000تومان.
شابك7 :ـ  278ـ 379ـ964ـ 978
درآمدي بر خطمشي گردشــگري؛ گردشگري به عنوان
يــك فعاليت تجــاري و اقتصــادي؛ روابط سياســي و
خطمشي خارجي؛ مديريت گردشــگري پايدار؛ آموزش و
تعليم؛ برنامهريزي راهبردي گردشگري؛ و آينده خطمشي
گردشگري جهان مباحث مطرحشده در كتاب هستند.

 .97بازاريابي جهاني
نوشــتة وارن جي .كيگان و مايك ســي .گرين؛ ترجمة
عبدالحميد ابراهيمي و هرمز مهراني؛ چاپ پنجم1399 :؛
 526صفحه؛  205000تومان.
شابك978-964-379-280-0 :
مقدمهاي بر بازاريابي جهاني؛ محيط بازاريابي جهاني؛ ورود به
بازارهاي جهاني؛ آميخته بازاريابي جهاني؛ راهبرد و رهبري
در قرن بيستويكم مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
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 .98کنترل اجرای استراتژیک

نوشــته مایکل گولــد و جان جــی .کویین؛ ترجمۀ
سیدمحمد اعرابی ،سیدعلیرضا هاشمی و رحیم زارع؛
چاپ اول1395 :؛  287صفحه؛  86000تومان.
شابک978-964-379-336-4 :
چگونگی بهکارگیری و فرایندهای کنترل استراتژیک
رسمی و غیررسمی؛ چگونگی ارزشآفرینی؛ کنترل
ســازگار با شــرایط کسب و کار؛ توســعه و تکامل؛
جاریســازی کنتــرل اســتراتژیک و  ...از مباحث
مطرحشده در کتاب هستند.

 .99رهبري و علم جديد
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نوشــتة مارگارت ویتلي؛ ترجمة مهدي حسيننژاد؛
چاپ اول1393 :؛  186صفحه؛  35000تومان.
شابك978-964-379-244-2 :
در كتاب حاضر ســه مبحث علمي فيزيك كوانتوم،
سيســتمهاي خودسازنده و تئوري آشوب يا آشفتگي
و نقش و تأثير آنها در كاركرد ســازمانها و رهبري
بررسي شده است.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .100مديريت استراتژيك رسانه (از تئوري
تا عمل)

نوشتة لوسي كونگ؛ ترجمة سيد محمد اعرابي ،سيد
عليرضا هاشمي و رحيم زارع؛ چاپ اول1392 :؛ 344
صفحه؛  64000تومان.
شابك978-964-379-298-5 :
مديريت رســانه چيســت؟؛ محيط و رويكردهاي
مديريــت اســتراتژيك صنعت رســانه؛ و اجراي
استراتژيك صنعت رســانه مباحث مطرح شده در
كتاب هستند.

 .101تئوري بازاريابي :تكامل و ارزيابي

نوشتة جاگديش ان .شث ،ديويد ام .گاردنر و دنيساي.
گرت؛ ترجمة سيد محمد اعرابي و محمد آزادي؛ چاپ
اول1393 :؛  282صفحه؛  52000تومان.
شابك978-964-379-297-8 :
بازخيز تمايل به نظريه بازاريابي؛ مكاتب غيرتعاملي
ـ اقتصــادي بازاريابي؛ مكاتب تعاملي ـ اقتصادي
بازاريابــي؛ مكاتــب غيرتعاملــي ـ غيراقتصادي
بازاريابي؛ و مكاتب تعاملي ـ غيراقتصادي بازاريابي
از مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

 .102پيادهسازي استراتژي

نوشتة اندرومك لنان؛ ترجمة سيد محمد اعرابي ،سيد
عليرضا هاشمي و محسن قادري؛ چاپ سوم1398 :؛
 338صفحه؛  98000تومان.
شابك978-964-379-300-5 :
در كتاب حاضر به مفهوم پيادهســازي اســتراتژي؛
چالشها؛ مشكالت؛ چارچوب؛ و تبديل استراتژي به
فعاليتهاي حياتي؛ همسوسازي فعاليتهاي حياتي
با استراتژي؛ و همسوســازي طرحها و سيستمهاي
سازماني پرداخته شده است.

 .103خوشههاي گردشگري (از نظريه تا عمل)

نوشــتة حميــد ضرغــام بروجني و صمــد حاجي
محمداميني؛ چاپ اول1394 :؛  131صفحه؛ 24000
تومان.
شابك978-964-379-335-7 :
ابداع خوشــهاي؛ مباني و مفاهيم خوشه گردشگري؛
خوشــه در صنعــت گردشــگري؛ تحليل خوشــه
گردشگري در ايران ـ بندر انزلي مباحث مطرح شده
در كتاب هستند.
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 .104مديريت زمان در بستر فناوري

نوشــتة ســيدمصطفي رضوي و احمدرضا قاسمي؛
چاپ اول1394 :؛  200صفحه؛  40000تومان.
شابك978-964-379-331-9 :
چيســتي مديريت زمــان؛ چرايــي مديريت زمان؛
كارسنجي (روشسنجي و زمانســنجي)؛ رويكرد
رفتــاري و راهكارهاي مديريت زمان؛ اولويتبندي
وظايف؛ راهكارهاي زمانبندي و مديريت پروژه؛ و
مديريت زمان در بســتر فناوري مباحث مطرح شده
در كتاب هستند.

 .105مديريت سرمايههاي فكري در سازمان
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نوشــتة محمدرضا كريمي و مهدي حقيتالي؛ چاپ
اول1394 :؛  167صفحه؛  32000تومان.
شابك978-964-379-316-6 :
در كتــاب حاضر بــه اقتصاد دانشبنيان؛ ســرمايه
فكــري؛ چشــمانداز تاريخــي ســرمايه فكري؛
طبقهبنديهاي اجزاء ســرمايه فكــري؛ تعاريف و
اجزاي مدلهاي ســرمايههاي فكري؛ مدل كارت
امتيازي متــوازن؛ و گزارشدهي ســرمايه فكري
پرداخته شده است.

 .106مديريت كارآفريني :نگرشــي جامع بر
مفاهيم ،مباني ،تكنيكها و روشها

نوشــتة نبي اميدي و محمدرضا اميدي؛ چاپ اول:
1393؛  221صفحه؛  88000تومان.
شابك 5 :ـ  313ـ  379ـ  964ـ 978
مباني و كليــات كارآفريني؛ خالقيــت و نوآوري
و تكنيكهــاي پرورش آن؛ مديريت كســبوكار؛
فناوري اطالعات و نقش آن در كارآفريني؛ فرهنگ
كســبوكار؛ و طرح تجاري مباحث مطرح شده در
كتاب هستند.

 .107نقشه راه منابع انساني راهبردي :تبديل
يك ايده بزرگ به يك واقعيت كسبوكار

نوشــتة رالف كريستنســن؛ ترجمه پرويز احمدي؛
چاپ اول1393 :؛  276صفحه؛  54000تومان.
شابك978-964-379-316-6 :
آمادگي سازمان براي تغيير؛ نقش رهبر عالي منابع
انساني؛ شفافسازي نقش و مسئوليت مديران صف
در تدوين و اجراي راهبرد منابع انساني؛ طرحريزي
تأمين نيروي كار؛ مديريت عملكرد؛ توسعه سازماني
از نگاه راهبردي؛ و ...از مباحث مطرحشده در كتاب
هستند.

 .108اجراي استراتژيك

نوشــتة مارك مورگان ،ريمــون اي .لويت و ويليام
مالك؛ ترجمة ســيدمحمد اعرابــي و رحيم زارع؛ با
همكاري پژوهشــكده مديريت ســما؛ چاپ پنجم:
1398؛  288صفحه؛  115000تومان.
شابك978-600-91786-0-5 :
در كتاب حاضر به مباحث اصول تدوين استراتژيك؛
اصــول رهبري پروژه و نيز اجراي اســتراتژيك به
وسيله انجام درســت كارهاي درست پرداخته شده
است.
 .109درســنامۀ مدیریت استراتژیک (متون
آموزشی مدیریت)

تلخیص ســیدمحمد اعرابی و محمدتقیزاده مطلق؛
چاپ اول1395 :؛  131صفحه؛  40000تومان.
شابک978-964-379-360-9 :
نــگاه اجمالی بــه مدیریــت اســتراتژیک؛ تدوین
اســتراتژی؛ اجرای اســتراتژی؛ و ارزیابی استراتژی
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
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 .110مفاهیم مدیریت استراتژیک

نوشتة آر .دواین آیرلند ،رابرت ای .هاسکیسون و مایکل ای.
هیت؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و نسترن سیمار اصل؛ چاپ
اول [ويرايش هشتم]1394 :؛  432صفحه؛  86000تومان.
شابک978-964-379-292-3 :
ورودیهای مدیریت اســتراتژیک؛ تدوین استراتژی؛
و پیادهسازی اســتراتژی مطالب مطرح شده در کتاب
هستند.
 .111استراتژیهای رقابتی رسانه
نوشته ســیلویا ام .چان ـ آلمســتد؛ ترجمه سید محمد
اعرابی ،سید علیرضا هاشــمی و رحیم زارع؛ چاپ اول:
1394؛  277صفحه؛  82000تومان.
شابک978-964-379-329-6 :
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در کتــاب حاضر به عرصه مدیریت اســتراتژیک رســانه؛
اســتراتژی بینالمللی و شرکتی و اســتراتژی برند رسانه؛
استراتژی رقابتی پخش سراسری ،رسانه چندکاناله ،تلویزیون،
ارتباطات پهنباند ،و رسانه جهانی پرداخته شده است.
 .112تغییر و تحول سازمانی (بنمایهها و پیامدها)

نوشــتة جیم گریوز؛ ترجمه پرویز احمــدی؛ چاپ اول:
1395؛  543صفحه؛  168000تومان.
شابک978-964-379-367-8 :
شناخت تغییر و تحول سازمانی و اجرای آن مباحث
مطرحشده در کتاب هستند.
 .113مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی

نوشــتۀ مایکل ای .هیت ،سی .چت میلر و آدرین کولال؛
ســیدمحمد اعرابی و مانی آرمان؛ جلد اول؛ چاپ
ترجمۀ ّ
ســوم1400 :؛  424صفحه؛  126000تومان؛ جلد دوم؛
چاپ سوم1400 :؛  428صفحه؛  128000تومان.
شابک دوره7 :ـ418ـ379ـ964ـ978
نگاه استراتژیک؛ فرایندهای فردی؛ فرایندهای گروهی،
تیمی و اجتماعی؛ و فرایندهای سازمانی مباحث مطرحشده
در کتاب هستند.

 .114نگاهی نو به تجربۀ دیدار از موزه

نوشــتۀ جان اچ .فالک و لین دی .دیرکینگ؛ ترجمۀ
مهــدی افشــار؛ چــاپ دوم1400 :؛  424صفحه؛
 115000تومان.
شابک978-964-379-400-2 :
موزههــا ،مدل تجربی یادگیری؛ مــوزه در جامعه؛
عالئق و دانــش؛ محتوای فیزیکــی؛ زمینههای
اجتماعی ـ فرهنگی در موزه؛ موزه بهمثابۀ گشتالت؛
ماندگاری تجربۀ موزهای؛ و ارزیابی تأثیر یادگیری
موزهها مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .115خطاکار بیگنــاه :وقتی که چارهای جز
خطا نیست

نوشتة سیدمحمدباقر مالئک؛ چاپ اول1394 :؛ 136
صفحه؛  25000تومان.
شابك978-964-379-338-8 :
در کتاب حاضر سعی شده است با بیانی ساده مسألۀ
ایمنی حملونقــل باتوجه به ناامنــی در ترافیک با
نگرش سیســتمی مورد بررســی قرار گیرد و نقش
زنجیرۀ خطاهای انسانی را در تلفات رانندگی روشن
کند.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .116فساد اداري

نوشتة سيدمحمـــد عبـاسزادگـــان؛ چـاپ چهارم
[ويرايش دوم]1394 :؛  184صفحه؛  36000تومان.
شابک978-964-379-032-0 :
اين كتاب فســاد اداري در جهان را بررسي ميكند و
طي فصلهايي به تعريف فساد و انواع آن ،معيارهاي
اندازهگيري فســاد اداري ،تجربة مشترك كشورها و
تجربيــات جداگانه آنها در مبارزه با فســاد ،و تجربه
ايران براي مبارزه با فساد اداري ميپردازد.

81

 .117استراتژی محتوا برای وب

نوشتة کریستینا هال ُورسن و ملیسا رچ؛ ترجمه نسیم
قیاســی و آرش آذرنگ؛ چــاپ دوم1396 :؛ 215
صفحه؛  64000تومان.
شابك978-964-379-337-1 :
کتاب حاضر دربارة اســتراتژی محتوا ،راهنمای
برنامههایــی برای تولیــد ،ارائــه و نظارت بر
محتوایی است که محصول را معرفی میکنند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:

www.taaghche.ir

 .118مدیریت رسانههای الکترونیک
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نوشتة آلن بی البارن؛ ترجمة طاهر روشندل اربطانی؛
چاپ اول1395 :؛  398صفحه؛  160000تومان.
شابك978-964-379-378-4 :
بازار رســانهها؛ اخالق مدیریتــی؛ مدیریت مالی؛
مدیریت نیروی انسانی؛ مخاطب و مخاطبپژوهی؛
برنامهریزی؛ بازاریابی؛ الزامات قانونی؛ نقش روابط
عمومی؛ فناوری و مدیریت رســانههای الکترونیک
مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .119در جستوجوی تغییر استراتژیک

نوشــته جولیا بالوگن و ورونيكا هوپ هايلی؛ ترجمه
سيدمحمد اعرابی و محسن ادبی؛ چاپ اول1395 :؛
 388صفحه؛  74000تومان.
شابك978-964-379-344-9 :
تبییــن تغییر اســتراتژیک ،بررســی انــواع تغییر،
ســبکهای تغییر و اهداف تغییــر ،چگونگی تأثیر
محیــط بر گزینههــای تغییر ،تجزیــه و تحلیل و
مدیریت تغییر از مســائلی هستند که در این کتاب
به آنها پرداخته شده است.

 .120تاریخ تحلیلی صنعت در ایران

نوشتۀ محسن قان ع بصیری؛ چاپ اول1395 :؛ 522
صفحه؛  208000تومان.
شابک978-964-379-370-8 :
ایران در آســتانه تولد جهان صنعتــی؛ رویارویی
ایران با جهــان مدرن؛ نیروی انســانی؛ اصناف
صنعتی در ایران؛ صنعت و محیط زیست؛ صنعت
در سفرنامههای خارجی؛ تحلیل زمینهای فرهنگ
و صنعت؛ و مدل سیبرنتیکی یک سیستم صنعتی
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .121استراتژی منابع انسانی

سیدمحمد اعرابی و مرجان ّفیاضی؛ با همکاری
نوشتۀ ّ
پژوهشــکده مدیریت ســما؛ چاپ دوم1396 :؛ 171
صفحه؛  52000تومان.
شابک7 :ـ6ـ91786ـ600ـ978
مدیریت منابع انسانی؛ چالش هماهنگی استراتژیک؛
استراتژیهای تأمین و توسعه؛ استراتژیهای ارزیابی
عملکرد و جبران خدمت و پاداش؛ و اســتراتژیهای
روابط با کارکنان مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .122پیتر دراکر و بازاریابی

نوشــتۀ ویلیام ای .کوهن؛ با مقدمــۀ فیلیپ کاتلر؛
ترجمۀ داود ایزدیسرشــت؛ چاپ سوم1398 :؛ 290
صفحه؛  55000تومان.
شابک8 :ـ383ـ379ـ964ـ978
کتاب در پنج بخش با عنوانهای ســیطرۀ بازاریابی؛
نوآوری و کارآفرینــی؛ اســتراتژی بازاریابی دراکر؛
معرفی خدمــت و کاالی جدید؛ و بینــش بازاریابی
خاص دراکر بــه نظرات پیتر دراکــر متفکر عرصه
کسبوکار پرداخته است.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir
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 .123رفتار شهروندی سازمانی

نوشته پرویز احمدی و مهدیه منصوری؛ چاپ اول1395 :؛
 150صفحه؛  28000تومان.
شابک4 :ـ381ـ379ـ964ـ978
تعریف ،ویژگیها و جلوههای رفتار شهروندی؛ ابعاد ،الگوها
و نظریههای رفتار شــهروندی؛ عوامل و پیامدهای رفتار
شهروندی؛ رفتارهای ضدشــهروندی؛ و رفتار شهروندی
مدیریت مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
 .124رفتارهای انگلگون در سیســتمهای
اجتماعی ـ اقتصادی
نوشته ســیدمحمدباقر مالئک؛ چاپ دوم1400 :؛ 101
صفحه؛  45000تومان.
شابک2 :ـ343ـ379ـ964ـ978
کتاب حاضر به نقد رفتارهایی در سیستمهای اجتماعی ـ
اقتصادی میپردازد که مخل ایمنی جوامع انسانی هستند.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
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 .125التمهرگان ،گونهای که از نو باید شناخت

نوشتۀ سیدمحمد باقر مالئک؛ چاپ دوم1400 :؛ 82
صفحه؛  25000تومان.
شابک7 :ـ380ـ379ـ964ـ978
کتــاب حاضر به نقد رفتارهای ســودجویانه در بازار
مسکن میپردازد.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .126مدیریت کسب و کار ورزش (استراتژیک
و عملیاتی)

گردآورنــدگان لینــدا ترنبرت و دیوید حســن؛ ترجمۀ
ســیدمحمد اعرابی ،رحیم زارع و سیدعلیرضا هاشمی؛ با
ّ
همکاری پژوهشکده مدیریت ســما؛ چاپ سوم1400 :؛
 543صفحه 110000 ،تومان.
شابک5 :ـ368ـ379ـ964ـ978
کسبوکار؛ بازار جهانی؛ سیاستگذاری و ساختار؛ مقررات؛
تئوری سازمان و مدیریت؛ استراتژی و برنامهریزی؛ ارزیابی
عملکرد؛ بودجهبندی؛ و مدیریت ارتباطات و بازاریابی در
ورزش مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

 .127بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

سیدمحمد اعرابی و
نوشتۀ آندریاس راشــه؛ ترجمۀ ّ
سیدعلیرضا هاشمی؛ چاپ دوم1397 :؛  409صفحه؛
 80000تومان.
شابک3 :ـ388ـ379ـ964ـ978
مدیریت استراتژیک بهعنوان عرصهای برای مطالعه؛
منطقهای غالب در اســتراتژیپژوهی؛ واقعیتهای
استراتژیک :نقش ناسازنما؛ ساختارشکنی واقعیتهای
اســتراتژیک؛ اســتراتژی بهمنزلۀ عمل؛ و ...مباحث
مطرحشده در كتاب هستند.
 .128راهنمای برنامهریزی استراتژیک (گام
به گام)

سیدمحمد اعرابی با همکاری عباس خدادادی؛
نوشتۀ ّ
با همکاری پژوهشــکده مدیریت سما؛ چاپ چهارم:
1397؛  186صفحه؛  55000تومان.
شابک0 :ـ5ـ91786ـ600ـ978
در کتاب حاضر به مأموریت ،چشــمانداز و ارزشها؛
اهداف استراتژیک؛ ورودیها؛ مقایسهها؛ انتخاب؛ و
نمونههای برنامهریزی استراتژیک پرداخته شده است.
 .129برنامهریزی استراتژیک پروژه به کمک
مدل بلوغ مدیریت پروژه

سیدمحمد اعرابی ،پوراندخت
نوشتۀ هرولد کرزنر؛ ترجمۀ ّ
نیرومند و یوسف محمدی مقدم؛ با همکاری پژوهشکده
مدیریت سما؛ چاپ اول1395 :؛  241صفحه48000 ،
تومان.
شابک3 :ـ391ـ379ـ964ـ978
ضرورت برنامهریزی استراتژیک برای مدیریت پروژه؛
معرفی مدل بلوغ مدیریت پروژه؛ ســطوح مدل بلوغ
مدیریت پروژه؛ مســائل خاص همراه با برنامهریزی
اســتراتژیک برای مدیریت پروژه مباحث مطرحشده
در کتاب هستند.
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 .130نظریههای رفتار سازمانی و اجتماعی

ســیدمحمد اعرابی و مرجان
ترجمــه ،تلخیص و تألیف ّ
ّفیاضی؛ چاپ دوم1398 :؛  345صفحه؛  55000تومان.
شابک2 :ـ398ـ379ـ964ـ978
ماهیت نظریههای رفتار انســان؛ معرفــی و جانمایی
مکاتب و نظریههای جامعهشناســی و روانشناســی؛
نگرش عمومی سیســتمها؛ و انــواع نظريهها مباحث
مطرحشده در کتاب هستند.
 .131مدیریت برند به زبان ساده
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نوشــتۀ بیل کیاراواله و باربارا فیندلی اسکنک؛ ترجمه و
تلخیص فراز صادقوزیری و الهــه نادری؛ چاپ هفتم:
1401؛  223صفحه؛  88000تومان.
شابک7 :ـ393ـ379ـ964ـ978
کلیات برند و برندسازی؛ ساخت برند جدید یا اصالح برند؛
برند شخصی و برند شرکت انفرادی؛ معرفی برند؛ تبلیغات
و روابط عمومی؛ بهبود تجربه برند؛ ده خطای برندسازی؛
و ده اصل برندسازی مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .132هوش هیجانی

نوشتۀ پرویز احمدی و ناهید علمزاده؛ چاپ سوم1400 :؛
 239صفحه؛  84000تومان.
شابک4 :ـ394ـ379ـ964ـ978
هوش ،هیجان و ارتباط آنها؛ شــناخت هوش هیجانی؛
آموزش ،بهبود و تقویت هوش هیجانی؛ هوش هیجانی
در محیط کار؛ و هوش هیجانی و زندگی روزمره مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.
 .133مدیریت استراتژیک پروژه

ســیدمحمد اعرابی؛
نوشــتۀ تری اشــمیت؛ ترجمــه ّ
ســیدعلیرضا هاشــمی و رحیم زارع؛ چاپ اول1396 :؛
 286صفحه 56000 ،تومان.
شابک9 :ـ401ـ379ـ964ـ978
کتاب حاضر در سه بخش شامل یازده فصل به مفاهیم
و فرایند مدیریت اســتراتژیک پروژه که بر برنامهریزی
استراتژيک و عملیاتی تمرکز دارد میپردازد.

 .134تنش ،تنش شغلی و شیوههای مدیریت آن

تألیف و ترجمۀ پرویز احمدی و علیرضا مسیبی؛ چاپ
دوم1397 :؛  220صفحه؛  66000تومان.
شابک1 :ـ395ـ379ـ964ـ978
مقدمهای بر مفهوم تنــش ،تکانه و تنیدگی؛ دالیل
ایجاد تنش شــغلی؛ پیامدهای تنش؛ ارزیابی تنش؛
مهار تنش و ســازگاری با آن؛ تنش و رفتار سازمانی؛
و مدیریت تنش مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .135مدیریت بر مبنای سنجش

نوشــتۀ فیورنــزو فرانسســچینی ،مائوریتزیو گلتو
ســیدمحمد اعرابی...
و دومنیکــو میســانو؛ ترجمۀ ّ
[و ديگران]؛ چاپ اول1396 :؛  294صفحه؛ 118000
تومان.
شابک7 :ـ405ـ379ـ964ـ978
شاخصهای کیفیت و فرایند؛ شاخصهاي کمیاب و
حیاتی؛ شرط یگانگی در نمایش فرایند؛ ویژگیهای
شاخصهای عملکرد؛ طراحی یک سیستم سنجش
عملکــرد؛ و شــاخصها ،ســنجشها ،ترجیحات و
ارزیابیها از مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .136مدیریت مراسم و رویدادهای خاص

نوشتۀ جان آر .واکر؛ ترجمه داود ایزدیسرشت؛ چاپ
سوم1400 :؛  57صفحه؛  35000تومان.
شابک5 :ـ409ـ379ـ964ـ978
کتاب حاضــر بــه رهنمودهای کلــی درخصوص
رویدادهــای خــاص و فرایند مدیریــت برگزاری
رویدادهای خاص و فرصتهای شغلی موجود در این
حوزه که زیر بخش صنعت هتلداری و مهمانداری
است میپردازد.
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 .137درآمدی بر مدیریت هتلداری

نوشتۀ جان آر .واکر؛ ترجمه داود ایزدیسرشت؛ چاپ
دوم1400 :؛  138صفحه؛  52000تومان.
شابک1 :ـ410ـ379ـ964ـ978
مدیریــت هتــلداری؛ مالکیت و توســعه هتل؛ اثر
اقتصادی هتلها؛ طبقهبندی هتلها؛ هتلهای خاص
و هتلهای زنجیرهای؛ اسکان پایدار یا سبز؛ عملیات
تقســیم اتاقها؛ مدیریت درآمدها؛ رزروها؛ تشریفات
و خدمــات خانهداری؛ و امنیت و پیشــگیری از بروز
خسارت مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .138تئوری مدیریت :خوانش انتقادی و بازتابی
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ســیدمحمد اعرابی و
نوشــتۀ نانت مانیــن؛ ترجمۀ ّ
سیدعلیرضا هاشمی؛ با همکاری پژوهشکده مدیریت
سما؛ چاپ دوم1400 :؛  310صفحه؛ 105000تومان.
شابک1 :ـ382ـ379ـ964ـ978
پیشینۀ تئوری مدیریت؛ اصول و قواعد نظریۀ ادبی؛
خوانش نوشــتاری :روش تحلیل متن؛ خوانشهای
نوشتاری؛ نقشــگری ،ژرفانمایی و متقاعدکنندگی؛
فراروایت تئوری مدیریت و لحن ناهمسان؛ خوانش
پسانوشتاری مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .139مقدمهای بر مدیریت گردشگری

نوشتة استیون جی .پیج؛ ترجمة علی پارسائیان؛ چاپ
دوم1400 :؛  429صفحه؛  154000تومان.
شابک978-964-379-420-0 :
گردشــگری بهعنوان یک پدیدة جهانی؛ سیســتم
حملونقــل؛ اقامتگاهها و خدمات ارائهشــده در این
مکانها؛ عملیات و عرضــه محصوالت؛ جاذبههای
گردشــگری؛ مدیریت صنعت گردشــگری؛ بخش
عمومی؛ بازدیدکنندگان و آینده صنعت گردشــگری
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

 .1۴0اهرمهای کنترل استراتژی

سیدمحمد اعرابی،
تألیف رابرت ســایمونز؛ ترجمة ّ
ســیدعلیرضا هاشــمی؛ چاپ چهارم:
رحیم زارع و ّ
1400؛  244صفحه؛  74000تومان.
شابک7 :ـ421ـ379ـ964ـ978
کتاب حاضر براساس تئوریهای کنترل استراتژیک،
الگویی یکپارچه و پویا از چهار اهرم سیســتمهای
باورها ،سیســتمهای مرزها ،سیســتمهای کنترل
تشــخیصی و سیســتمهای کنترل تعاملی و نحوة
بهکارگیری آنها ارائه میدهد.
 .1۴1شناخت توسعۀ پایدار گردشگری

ویراستة یانه ی .لیبورد و دبورا ادواردز؛ ترجمۀ محمد
تقــیزاده مطلــق؛ چــاپ اول1396 :؛  356صفحه؛
 68000تومان.
شابک1 :ـ423ـ379ـ964ـ978
برنامهریــزی ،مدیریت و بازاریابی برای گردشــگری
پایدار؛ مدیریت منابع انسانی پایدار؛ مدیریت همایشها
و رویدادها؛ گردشگری داوطلبانه؛ مسئولیت اجتماعی
بنگاه در گردشگری؛ مدیریت بحران؛ بهبود و ریسک؛
سود سازمانهای گردشگری؛ و آینده پایداری مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.
 .1۴2اســتراتژی بازاریابی بــا رویکردی
تصمیممحور

نوشتۀ اورویل ســی .واکر و جان دبلیو .مالینز؛ ترجمة
سیدمحمد اعرابی و مهدی خادمی؛ چاپ اول [ویرایش
ّ
هفتم]1399 :؛  664صفحه؛  215000تومان.
شابک978-964-379-428-6 :
این کتاب در چهار فصل به انواع استراتژی ،فرایند طراحی و
اجرای استراتژی بازاریابی ،استراتژی بنگاه ،استراتژیهای
تجاری در بازاریابی ،تجزیه و تحلیل فرصتهای بازاریابی
و صنعتی ،موقعیت یابی ،تدوین استراتژی بازاریابی ،و اجرا
و ارزیابی استراتژی بازاریابی میپردازد.
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 .1۴3مدیریت استراتژیک جهانگردی

نوشــتة فوزی اوکوموس ،لونت آلتینــی و پراکاش
سیدمحمد اعرابی ،رحیم زارع و
کی .چاتوث؛ ترجمۀ ّ
سیدعلیرضا هاشمی؛ چاپ اول1396 :؛  246صفحه؛
ّ
 45000تومان.
شابک978-964-379-431-6 :
این کتاب در پنج بخش به مقدمهای بر اســتراتژی؛
بستر استراتژی؛ محتوای استراتژی؛ فرایند استراتژی؛
و ترکیب دیدگاهها میپردازد.
 .1۴۴رفتار سازمان در خدمات اوقات فراغت
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نوشــتۀ کنراد لشــلی و دارن لی راس؛ ترجمۀ وحید
مرزی ،امیرعبــاس نجفیپور و هادی اصغری؛ چاپ
اول1396 :؛  414صفحه؛  80000تومان.
شابک978-964-379-436-1 :
کتــاب به ویژگیهای ســازمانهای خدماتی اوقات
فراغــت و تأثیر آنهــا بر رفتار ،مدیریــت و طراحی
ســازمان؛ بررسی مســائل مرتبط با فرد و برخی از
تأثیــرات روانی و اجتماعی ســازمانها بــر رفتار و
عملکرد فردی؛ و مقوله مدیریت افراد در سازمانهای
خدماتی مرتبط با اوقات فراغت میپردازد.
 .145برنامهریزی و توسعۀ گردشگری
نوشــتۀ چارلز آر .گلدنر و جی .آر .برنت ریچی؛ ترجمۀ
مرتضی احمدی؛ چاپ اول1396 :؛  201صفحه؛ 40000
تومان.
شابک978-964-379-427-9 :
اجزای گردشــگری و عرضه؛ اندازهگیری و پیشبینی
تقاضا؛ اثرات اقتصادی گردشگری؛ سیاست گردشگری:
ساختار ،محتوا و فرایند؛ برنامهریزی ،توسعه و مالحظات
اجتماعی گردشــگری؛ و گردشــگری و محیط زیست
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

 .1۴6پژوهش و بازاریابی در چشــمانداز و
آینده گردشگری

نوشتۀ چارلز آر .گلدنر و جی .آر .برنت ریچی؛ ترجمۀ
کیومرث فالحی؛ چــاپ اول1396 :؛  126صفحه؛
 24000تومان.
شابک978-964-379-433-0 :
در کتاب حاضر به پژوهش ســفر و گردشــگری؛
بازاریابی گردشگری؛ و چشمانداز و آینده گردشگری
پرداخته شده است.
 .1۴7راهنمای عملی مدیریت هتل

نوشتة وینســنت مگنینی و کارول سایمون؛ ترجمۀ
حمید ضرغام بروجنــی و هومان تامپی؛ چاپ دوم:
1400؛  257صفحه؛  96000تومان.
شابک978-964-379-432-3 :
توانمندســازی تجربۀ خدماترســانی؛ ارائه تجربۀ
خدماترســانی؛ مدیریــت محرکهــای اصلــی
امتیازبنــدی خدمات؛ و برقراری و مدیریت فرهنگ
خدماترسانی مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .1۴8فنون رستورانداری

نوشــتة جان آر .واکر؛ ترجمۀ داود ایزدیسرشــت؛
چاپ اول1396 :؛  64صفحه؛  12000تومان.
شابک7 :ـ434ـ379ـ964ـ978
کار و کســب رســتوران؛ راهاندازی و توســعۀ یک
رستوران؛ رســتورانهای پایدار؛ طراحی منو (برنامۀ
غذایی)؛ طبقهبندی رســتورانها؛ و روندها در کار و
کسب رستوران مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
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 .1۴9مدیریت تکنولوژی و نوآوری (رویکردی
استراتژیک)

نوشتۀ مارگارت ای .وایت و گری دی .براتون؛ ترجمة
غالمرضا توکلی [ ...و دیگــران]؛ چاپ اول1397 :؛
 556صفحه؛  108000تومان.
شابک978-964-379-439-2 :
مباحث پایهای؛ نوآوری :اســتراتژی داخلی؛ کســب
تکنولــوژی :اســتراتژی خارجی؛ مســئولیتپذیری
اجتماعی؛ مدیریت پروژه و توســعه محصول جدید؛
مدیریت پلتفرمها و پرتفولیوهای تکنولوژی از مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.
 .150مدیریت اســتراتژیک ســازمانهای
بهداشت و درمان
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نوشــتۀ پیتر ام .گینتر ،دبلیو .جک دانکن و لیندا ای.
سوین؛ ترجمة داود ایزدیسرشت؛ چاپ اول1397 :؛
 591صفحه؛  118000تومان.
شابک3 :ـ445ـ379ـ964ـ978
ماهیت مدیریت اســتراتژیک؛ تجزیهوتحلیل محیط
بهداشــت و درمان؛ تجزیهوتحلیل رقیب در محدودة
خدمات؛ مزیت رقابتی؛ اســتراتژیهای ارشــادی؛
طراحی و خلــق؛ ارزیابی گزینهها؛ اســتراتژیهای
ارزشافزا مباحث کتاب حاضر هستند.
 .151مهارتهای ســاخت نظریه و مدل در
علوم اجتماعی

نوشتۀ جیمز جاکارد و جیکوب جاکوبی؛ ترجمة حسن
دانائیفرد و بهنام شــهائی؛ چــاپ دوم1397 :؛ 454
صفحه؛  160000تومان.
شابک978-964-379-438-5 :
مفاهیم پایه؛ فرایندهای محــوری؛ چهارچوبهای
نظریهسازی؛ و  ...مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

 .152تئوری مدیریت استراتژیک

نوشتۀ گارت آر .جونز و چارلز دبلیو .ال .هیل؛ ترجمة
سیدعلیرضا هاشمی؛ چاپ سوم:
سیدمحمد اعرابی و ّ
ّ
1400؛  727صفحه؛  195000تومان.
شابک978-964-379-444-6 :
مــروری بر اســتراتژی؛ مزیــت رقابتــی؛ تدوین
استراتژی و پیادهسازی استراتژی مباحث مطرحشده
در کتاب هستند.
 .153جهانیشدن و مدیریت منابع انسانی

نوشــتة ســوجاتا مانــگاراج؛ ترجمة ســیدکاظم
بنیهاشــمی؛ چــاپ ســوم1400 :؛  330صفحه؛
 115000تومان.
شابک978-964-379-319-7 :
مروری بر جهانیشــدن و مدیریت منابع انســانی؛
جهانیشــدن و مدیریت تغییــر؛ فناوری اطالعات؛
مزیتهــای اســتراتژیک؛ بهبــود کیفیــت؛ و
جهانیشدن :اســتراتژیها و فرهنگ جدید شرکت
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .1۵۴پيشبينــی و مديريــت تكنولــوژی
(ويرايش )2011

نوشــتة آلن تامس روپر [ ...و ديگران]؛ ترجمة رضا
رادفر ،پگاه كيارســي و پويا نماينده؛ چاپ ســوم:
1400؛  436صفحه؛  154000تومان.
شابك0 :ـ446ـ379ـ964ـ978
پيشبينــي تكنولــوژي؛ مديريت پــروژه پيشبيني؛
كاوش؛ گــردآوري؛ مرحله تجزيــه و تحليل؛ مرحله
تمركز :تحليل سناريو؛ تحليل اقتصادي و بازار؛ تحليل
هزينه ـمنفعت و ريسك؛ اجراي تكنولوژي؛ مديريت
حــال از طريق آينده و یک مطالعــه موردي مطالب
کتاب حاضر هستند.
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 .155برنامهريزی استراتژيک روابط عمومی

سيدمحمد اعرابي
نوشتة رونالد دي .اسميت؛ ترجمة ّ
و فرشــاد جاللي؛ چــاپ دوم1400 :؛  360صفحه؛
قیمت  98000تومان.
شابك1 :ـ452ـ379ـ964ـ978
تحقيــق تكويني؛ اســتراتژي؛ تاكتيكها؛ و تحقق
ارزشيابي مباحث مطرحشده در كتاب حاضر هستند.
 .156رفتار مصرفكننده در گردشگری

94

نوشتة ســوزان هورنر و جان ســواربروك؛ ترجمة
حميد ضرغام بروجنــي و مريم حيدري؛ چاپ اول:
1397؛  324صفحه؛  98000تومان.
شابك978-964-379-457-6 :
زمينــه و مفاهيم اصلــي؛ فرايند تصميــم خريد؛
گونهشناســيهاي رفتــار گردشــگر؛ تقاضــاي
گردشــگري و بازارهاي آن؛ رفتــار مصرفكننده و
بازاريابي؛ مسائل موضعي در رفتار مصرفكننده؛ و
آينده اين بحث مطالب مطرحشده در كتاب هستند.
 .157مبانی استراتژی

نوشــتة جــري جانســون ،كوين شــولز و ريچارد
سيدعليرضا
ســيدمحمد اعرابيّ ،
ويتينگتون؛ ترجمة ّ
هاشمي و شهرام خليلنژاد؛ چاپ دوم1398 :؛ 293
صفحه؛  88000تومان.
شابك978-964-379-449-1 :
محيــط ســازماني؛ قابليت و مقصد اســتراتژيك؛
فرهنگ و استراتژي؛ اســتراتژي سطح كسبوكار،
سطح شــركت و بينالمللي؛ روشهاي پيگيري و
ارزيابي استراتژي؛ و  ...مطالب مطرح شده در كتاب
هستند.

 .1۵8شکلگیری استراتژي

سيدمحمد اعرابي،
نوشتة ريچارد ويتينگتون؛ ترجمة ّ
سيدعليرضا هاشمي و رحيم زارع؛ چاپ دوم1400 :؛
ّ
 204صفحه؛  62000تومان.
شابك978-964-379-454-5 :
چيســتي اســتراتژي؛ تئوري اســتراتژي؛ رهبري
استراتژيك؛ انتخاب استراتژيك؛ استراتژيهاي رشد؛
مديريت استراتژي؛ و اســتراتژي چه اهميتي دارد؟
مباحث مطرحشده در كتاب هستند.
 .159عدل و عدالت سازمانی

نوشــتة پرويز احمدي و مينا ّفياض قاضياني؛ چاپ
دوم1399 :؛  326صفحه؛  98000تومان.
شابك978-964-379-453-8 :
چيستي عدل و عدالت؛ عدالت در اسالم؛ عدالت اجتماعي؛
عدالت ســازماني؛ عدالت اقتصادي؛ عدالت سياســي؛ و
عدالت كاربردي مطالب مطرحشده در كتاب هستند.

 .160راهنمای پايداری برای كسبوكار

نوشتة دارســي هيچكاك و مارشــا ويالرد؛ ترجمة
ســيدمحمد اعرابي و خديجه كريمــي؛ چاپ اول:
ّ
1397؛  414صفحه؛  120000تومان.
شابك978-964-379-448-4 :
مفاهيم بنياديــن؛ پايــداري در بخشهاي مختلف
صنعــت؛ و پايداري از طريق كاركردهاي ســازماني
مطالب مطرحشده در كتاب هستند.
 .161برندگذاری ديجيتال

نوشــتة دانيل رولز؛ ترجمة هايده هادوي؛ چاپ اول:
1398؛  236صفحه؛  46000تومان.
شابك978-964-379-455-2 :
در كتاب حاضر به چشمانداز برندينگ ديجيتال؛ ابزار
ديجيتال؛ و اســتراتژي برنــد و اندازهگيري پرداخته
شدهاست.
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 .162وابستگی (تعهد) و دلبستگی (تعلق) سازمانی

نوشــتة پرويز احمدي و پرديس شكري؛ چاپ دوم:
1400؛  167صفحه؛  55000تومان.
شابك978-964-379-447-7 :
در كتاب حاضر در ســه فصل به وابستگي سازماني؛
دلبستگي ســازماني؛ و مطالعة موردي در اين حوزه
پرداخته شده است.
 .163مديريت گردشگري
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نوشتة ديويد ويور و لورا التون ،ترجمة علي پارساييان؛
چاپ دوم1400 :؛  475صفحه؛  185000تومان.
شابك978-964-379-475-0 :
سيستم گردشــگري؛ رشد و تكامل گردشگري؛ مقصد
گردشــگران؛ محصــوالت و بازارهاي گردشــگري؛
بازاريابي ،اثرهاي اقتصادي ،اثرهاي اجتماعي و فرهنگي
و زيستمحيطي گردشگري؛ توسعه مقصد گردشگران؛
گردشــگري پايدار؛ و تحقيق در گردشگري از مباحث
مطرحشده در كتاب هستند.
 .164راهنمــاي برنامهريزي عملياتي :اجراي
استراتژي (گام به گام)
ســيدمحمد اعرابي[ ...و ديگران]؛ با همكاري
نوشــتة ّ
پژوهشكده مديريت سما؛ چاپ دوم1397 :؛  83صفحه؛
 35000تومان.
شابك7 :ـ463ـ379ـ964ـ978
در كتاب حاضر بــه چارچوب تحليل منطقي؛ چارچوب
هرم وارونه؛ چارچوب كارت امتيازي متوازن؛ و چارچوب
اجراي استراتژي پرداخته شده است.
 .165فلسفههاي تغيير سازماني
نوشتة آرون سي .تي اسميت و فيونا ام .گرتس؛ ترجمة
احمد عيســيخاني؛ چــاپ دوم1400 :؛  246صفحه؛
 75000تومان.
شابك978-964-379-465-1 :
بســتر متغيــر؛ نظريههــاي متغير؛ طرحهــاي متغير؛
ارگانيسمهاي متغیر؛ مطابقت متغير؛ فرصتهاي متغير؛
ذهنهاي متغير؛ و ...مباحث كتاب هستند.

 .166متون مديريت به زبان انگليسي

نوشتة اميد مهديه [ ...و ديگران]؛ جلد اول ،چاپ دوم:
1400؛  140صفحه؛  50000تومان؛ جلد دوم ،چاپ
دوم1400 :؛  156صفحه؛  55000تومان.
شابك دوره978-964-379-418-7 :
متون تخصصــي مديريت ،شــامل :مفاهيم پايه و
مفاهيم پيشرفته.
 .167مديريت ميزباني

نوشــتة لين پونت؛ ترجمة سحر نوروزي؛ چاپ دوم:
1400؛  222صفحه؛  83000تومان.
شابك978-964-379-481-1 :
خلق يك تصوير پنج ستاره از هتل؛ آداب كار گروهي؛
برگزاري جشنها و مناسبتها؛ آداب اداري؛ مسافران
ويــژه؛ آداب غذاخوردن و آداب معاشــرت جهاني از
مطالب كتاب هستند.
 .168مديريت پذيره

ســيد اميد آقاميــري؛ چاپ ســوم1400 :؛
نوشــتة ّ
 134صفحه؛  55000تومان.
شابك978-964-379-480-4 :
كليات هتلداري؛ فرانــت آفيس و اجزاي آن؛ انجام
امور قبل از ورود مهمــان؛ تخصيص اتاق بههنگام
ورود؛ صندوق مركزي هتل؛ راهبردهاي قيمتگذاري
در هتلها؛ و سيستم مديريت يكپارچه هتل مطالب
كتاب حاضر هستند.
 .169طرحريزي منابع بنگاه ()ERP

نوشــتة پرويز احمدي و فاطمه زاهدیان؛ چاپ اول:
1398؛  187صفحه؛  56000تومان.
شابک978-964-379-476-7 :
مفاهیــم و زیرســاختها ،آمادگــی ســازمان،
روششناسی ،ارزیابی عملکرد سامانه،امکانسنجی
ســامانه ،مدلهای ارزیابــی ERPاز مباحث مطرح
شده در کتاب هستند.
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.170رفتار گردشگر مسئولیتپذیر

نوشــتة کلــر ویدن ،ترجمــه حمیدرضــا پوربرات
ابوذیدآبادی و فاطمه ع ّمی؛ چاپ دوم1400 :؛ 225
صفحه؛  83000تومان.
شابک978-964-379-486-6 :
کتاب حاضر به گردشــگری پایدار و رفتار گردشگر
در حین ســفر و بازدیــد توجه کرده و در هشــت
فصل بــه گردشــگری مســئوالنه ،تصمیمگیری
مصرفکننده و انگیزه گردشــگر؛ مصرفکنندگان
اخالقمــدار؛ ارزشهــا و مصــرف اخالقمدارانه؛
گردشگران مســئولیتپذیر؛ ارزشهای گردشگران
مســئولیتپذیر؛ بازاریابی گردشــگری مسئوالنه و
پژوهشها و یافتهها در این موضوع پرداخته است.
 .171گردشگری فرهنگی
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نوشتة هیالری دوکراس و باب مک کرچر؛ ترجمه
محمود عبداهللزاده؛ چاپ دوم1400 :؛  370صفحه؛
 135000تومان.
شابک978-964-379-495-8 :
تعریف گردشگری فرهنگی؛ سرمایههای فرهنگی؛
گردشــگری؛ گردشــگر و ذینفعــان؛ محصوالت
گردشگری؛ و عملیاتی سازی از مباحث مطرح شده
در کتاب هستند.
 .172اندیشیدن به آینده

نوشتة اندی هاینز و پیتر بیشاب؛ ترجمه امیرحسین
جنگی؛ چــاپ دوم1400 :؛  428صفحه؛ 155000
تومان.
شابک978-964-379-496-5 :
چارچوببنــدی؛ رصد؛ پیشبینی؛ ترســیم دورنما؛
اقدام و پیاهســازی الگوی شــش مرحلهای؛ روش
الگــوی آیندهنگری مباحث مطرح شــده در کتاب
هستند.

 .173چیستی و چگونگی مدیریت استراتژیک

نوشــتة مایکل گیبرت؛ ترجمه ســیدمحمد اعرابی
و ســیدعلیرضا هاشــمی؛ چاپ دوم1400 :؛ 292
صفحه؛  85000تومان.
شابک978-964-379-503-0 :
کتاب در پنج فصل به مدیریت استراتژیک؛ الگوی
ترکیبــی (چیســتی و چگونگی)؛ تصــور توصیفی
(ادراکات حســی  /تجربی) در مدیریت استراتژیک؛
ســه تصور در عمل؛ و جمعبندی مسائل گفته شده
پرداخته است.
 .174استراتژی همبسته

نوشــتة کریســتین ترویش ،نیکوالی سیگل کو؛
ترجمه ســیدعلیرضا هاشمی و شــهرام خلیلنژاد؛
چاپ اول1399 :؛  234صفحه؛  78000تومان.
شابک978-964-379-517-7 :
ضرورت و چارچوب اســتراتژیک همبسته ،مزایای
استراتژی همبســته ،ایجاد روابط همبسته مشتری
و استفاده از پتانسیل اســتراتژی همبسته ،مباحث
مطرح شده در کتاب هستند.
 .175مدیریت جامع بازاریابی گردشگری

در
د
س

ت

چا
پ

نوشتة باقر عسگرنژاد نوری و میالد سلطانی؛ چاپ
اول1400 :؛  578صفحه؛ (در دست چاپ).
کتاب در بیســت و یک فصل ،بــه معرفی خدمات
گردشگری و ماهیت بازاریابی خدمات گردشگری،
برنامهریــزی بازاریابی گردشــگری ،قیمتگذاری
خدمــات گردشــگری ،معرفی کانالهــای توزیع
خدمات گردشــگری و معرفــی آینــده بازاریابی
گردشگری دیجیتال پرداخته است.
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 .176استراتژی دیجیتال مارکتینگ

نوشتة ســایمون کینگز نورث؛ ترجمه سیدعلیرضا
هاشمی و شهرام خلیلنژاد؛ چاپ دوم1400 :؛ 412
صفحه؛  148000تومان.
شابک978-964-379-502-3 :
این کتاب به مبانی دیجیتال مارکتینگ و شــناخت
اهداف کسب و کار و مشتریان ،طرحریزی استراتژی
دیجیتال مارکتینگ و  ...میپردازد.

 .177برنامهریزی استراتژیک هنر

در
د
س
100

ت

چا
پ

نوشتة میشل ام .کیســر؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی
و ســلمان خدامرادی؛ چاپ اول1400 :؛ (در دست
چاپ).
این کتاب در ســه بخش به مباحث و چارچوبهای
برنامهریزی هنر ،تحلیل محیط ،تدوین اســتراتژی
و برنامهریزی توســعه اســتراتژیک هنر و ساختار
سازمان و نیروی انسانی میپردازد.

 .178تئوری طراحی استراتژیک سازمان ( 2جلد)

نوشتة ریچارد ام .برتون ،بورگ اوبل و دورث دوباک
پاکونسون؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی و سیدعلیرضا
هاشــمی؛ جلد اول؛ چاپ دوم1399 :؛  442صفحه؛
 170000تومان .جلد دوم؛ چاپ سوم1400 :؛ 342
صفحه؛  130000تومان.
شابک دوره978-964-379-510-8 :
تشــخیص و طراحی ،طراحی ســازمانی ،رهبری و
ســبک مدیریت ،فناوری ،استراتژی ،پویایی فرآیند
تغییر و طرح کلی رویکرد گام به گام ،مباحث مطرح
شده در کتاب هستند.

 .179هوشمندی استراتژیک

نوشــتة جان .آر  .ولز؛ ترجمه سیدعلیرضا هاشمی؛
چاپ دوم1400 :؛  336صفحه؛  115000تومان.
شابک978-964-379-512-2 :
این کتاب در ســه بخش به اســتراتژی هوشمند،
ساختار هوشمند و ذهنهای هوشمند پرداخته است.

 .180اســتراتژی باز (مرور علم استراتژی از
کالسیک تا پست مدرن)

نوشتة ریچارد ویتینگتون؛ ترجمه سیدعلیرضا هاشمی؛
چاپ دوم1399 :؛  383صفحه؛  125000تومان.
شابک978-964-379-516-0 :
در این کتاب مباحث اســتراتژی بــاز؛ متخصصان
اســتراتژی و رویههــا ،تدویــن اســتراتژی،
استراتژیســتهای شرکتی ،مشــاوران استراتژی،
برنامهریزی استراتژیک ،مدیر استراتژیک ،استراتژی
باز ،شــفافیت و دربرداری ،تغییر استراتژی به سمت
بهتر شدن مطرح شده است.
 .181راهنمای اجرای عملیاتی (گام به گام)

نوشــتة ســیدمحمد اعرابــی با همــکاری فهیمه
مالاحمــدی و جواد عبدیزدان؛ چــاپ اول1399 :؛
 120صفحه؛  40000تومان.
شابک978-964-379-514-6 :
این کتاب در سه فصل به تفکر استراتژیکی؛ مفهوم
و ارزیابــی تــوان اجرایی عملیاتــی ،کاربرگهای
ارزیابــی توان عملیاتی و نمونههــای ارزیابی توان
اجرای عملیاتی میپردازد.
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 .182استراتژی و رهبری در عصر هوش مصنوعی

نوشــتة مارکو یان سیتی و کریم آر .الخانی؛ ترجمه
سیدعلیرضا هاشمی؛ چاپ اول1400 :؛  240صفحه؛
 74000تومان.
شابک978-964-379-513-9 :
ایــن کتاب به عصر هوشمصنوعی ،کارخانه هوش
مصنوعی ،تبدیل شــدن به شرکت هوشمصنوعی،
تصادم استراتژیک و  ...میپردازد.
.183مدیریتاستراتژیکهنر
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نوشــتة لیویا باربانوا؛ ترجمه محمد اعرابی و فهیمه
مالاحمــدی؛ چــاپ اول1400 :؛  387صفحــه؛
 140000تومان.
شابک978-964-379-513-9 :
نــوآوری و کارآفرینــی در هنــر :یــک رویکــرد
استراتژیک؛ مدیریت استراتژیک؛ فرایند برنامهریزی
اســتراتژیک؛ تفکــر اســتراتژیک؛ تجزیهوتحلیل
استراتژیک :ســازمان هنری و محیط آن؛ انتخاب
استراتژیها ،بازاریابی ،برنامهسازی خالق و برنامه
توسعه مخاطب؛ برنامه مدیریت منابع انسانی؛ برنامه
تکنولــوژی و تولید؛ برنامه مالی و تأمین ســرمایه؛
و اجــرا ،نظارت و بازخــورد اســتراتژیک مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.
 .184استراتژیست در مقام یک شطرنج باز

سید علیرضا
نویسنده :مارک میلر؛ ترجمه دکتر ّ
هاشمی ،چاپ دوم1401 :؛  99صفحه؛  50000تومان
شابک978-964-379-522-1 :
نقش استراتژیست در مقام یک شطرنجباز بهمعنای
ادارۀ امور یک ســازمان با توجه بــه قوانین بازی
شطرنج است .همانطور که بیان شد یک شطرنجباز
برای هر حرکت خود دلیلی دارد .او میخواهد بازی
را گســترش دهد ،مهرههای خــود را حفظ کند و
درنهایت حریف را مات کند .استراتژیســت ســعی
میکند از قوانین این بازی الهام بگیرد.
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 .185مجموعه مقاالت مدیریت جلد اول :مبانی
فلسفی روششناســی و تئوریهای مدیریت
(ویرایشجدید)

چا
پ

ســید محمد اعرابی؛ چاپ اول1400 :؛
نوشته دکتر ّ
 258صفحه( ،در دست چاپ).
شابک978-964-379-530-6 :
کتــاب حاضــر جلــد اول (ویرایــش مجــدد) از
مجموعهمقاالتی اســت که مؤلف در طول سالها
فعالیت دانشگاهی در نشریات گوناگون و همایشها
ارائه کرده است.

 .186بودجهریزی دولتی

نوشــته دکتر نبی امیدی؛ چــاپ اول1400 :؛ 228
صفحه؛  80000تومان.
شابک978-964-379-528-3 :
کتاب حاضر در هشت فصل به کلیات بودجهریزی،
اصول بودجهریــزی دولتی ،روشهای بودجهریزی
دولتی ،طبقهبندی بودجهای ،اصالحات ســاختاری
بودجه ،تهیــه و تنظیم و تصویــب بودجه ،اجرای
بودجه و نظارت و کنترل بودجه میپردازد.

 .187بهای تمام شده کاال و خدمات هتل

نوشتۀ ســیدامیر آقامیری و آزاده عابدینزاده؛ چاپ
اول1400 :؛  110صفحه؛  45000تومان.
شابک978-964-379-533-7 :
اهمیت مدیریت و کنتــرل هزینه در هتل بهعنوان
یک ســازمان انــواع هزینهها و کنتــرل آن هتل،
شــیوههای برآورد هزینه ،قیمتگذاری خدمات در
هتــل ،مدیریت درآمد هتل و فنــاوری اطالعات و
کاهش هزینهها میپردازد.
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 .188فروش مجازی

نوشتۀ جب بالنت؛ ترجمۀ محمدرضا نیکسرشت و
علی نیکسرشــت؛ چاپ اول1400 :؛  361صفحه؛
 158000تومان.
شابک978-964-379-516-0 :
کتاب حاضر به تعریف فروش مجازی و کانالهای
آن ،ســطح چهارگانۀ هــوش فروشــف پلتفرم و
تجهیزات فناوری ،پیامرسانی ویدئویی ،مشترییابی
تلفنــی ،رســانههای اجتماعی و فــروش مجازی
میپردازد.
 .189اجرای استراتژی (کارت امتیازی متوازن
پویا در عصر دیجیتال)
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نوشــته دیوید و یریوس و جیمــز گیریلمن؛ ترجمه
ســید علیرضا هاشــمی؛ چــاپ اول1400 :؛ 340
ّ
صفحه؛  119000تومان.
شابک978-964-379-535-1 :
این کتــاب به مدیریت اســتراتژی عصر دیجیتال،
اســتراتژیهای مبتــی بــر عصــر صنعــت تــا
اســتراتژیهای مبتنی بر عصر دیجیتــال ،تعیین
اســتراتژی چابک ،چگونگی ساخت کارت امتیازی
متوازن چابــک ،ایجــاد قابلیتهای همراســتا با
اســتراتژی در مدیریت پــروژه ،چگونگی تضمین
رهبری همراســتا با استراتژی ،نحوۀ درک کارکنان
از هدف در عصر دیجیتال پرداخته است.

 .190استراتژی در سطح بنگاه

نوشــتۀ آلبریچ پیدو؛ ترجمۀ ســیدعلیرضا هاشمی؛
چاپ اول1400 :؛  381صفحه؛  135800تومان.
شابک978-964-379-532-0 :
کتــاب حاضر به مبحث اســتراتژی ســطح بنگاه
میپردازد .تمرکز این کتاب بر ســؤاالت کلیدی در
زمینه توسعه و پیادهسازی استراتژی در سطح بنگاه
یک شرکت است.

 .191مدیریت استراتژیک ورزش

نویســنده :دنی او برایــن ،میلنا ام .پارنت ،لســلی
ســید محمد اعرابی
فریکنز و لیزا گوتروپ؛ ترجمۀ ّ
و دکتر ســلمان خدامرادی؛ چاپ اول1401 :؛ 258
صفحه؛  105000تومان.
شابک978-964-379-636-8 :
کتــاب حاضر بــه فراینــد مدیریت اســتراتژیک،
تجزیهوتحلیل محیطی داخلــی و خارجی ،رهبری
و حکمرانــی اســتراتژیک ،جهــت اســتراتژیک،
تدوین اســتراتژی ،ارزیابی و انتخاب اســتراتژی،
اجرای اســتراتژی و تغییر ســازمانی ،سیستمهای
کنترل اســتراتژیک و مدیریت تغییر و برنامهریزی
استراتژیک میپردازد.
 .192اســتراتژی برای مدیران عامل و عوامل
اجرایی

سید علیرضا هاشمی
نویسنده :سان وو؛ ترجمۀ ّ
چاپ اول1401 :؛  437صفحه؛  139000تومان.
شابک978-964-379-539-9 :
در کتــاب حاضر بــه درک اســتراتژی ،صیانت از
عایدیها ،رشد عایدیها و به واقعیت تبدیلکردن
استراتژی میپردازد.

 .193استراتژی چابک

سید علیرضا هاشمی
نویسنده :رالف فرناندو؛ ترجمۀ ّ
چاپ اول1400 :؛  437صفحه؛  110000تومان.
شابک978-964-379-541-2 :
عبور از ادبیات رایج برای چابککردن؛ شروع بهکار
شامالستراتژی چابک و درک چشمانداز؛ تحقیق و
تحلیل شامل چگونگی و کجایی کسبوکار و نحوه
ردیابی بازار؛ طراحی و اقدام شامل چگونگی تقویت
چابکی در سازمان و چگونگی اجرای استراتژیهای
چابک؛ نتایج شــامل ســنجش موفقیت و چیرگی
بــر موانع موفقیت؛ و نحــوۀ ادامۀ گفتوگو مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.

105

 .194برنامهریزی استراتژیک هنر

در
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چا
پ

نوشــتة مارکو یان سیتی و کریم آر .الخانی؛ ترجمه
سیدعلیرضا هاشمی؛ چاپ اول1400 :؛  240صفحه؛
در دست چاپ.
شابک978-964-379-513-9 :
این کتاب به مدیریت هنر و برنامهریزی راهبردی و
مدیریت استراتژیک هنر و ...میپردازد.

 .195قواعد اجرای استراتژی
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نویســنده :کریس مککنزی ،ســین کووی و جیم
هالینگ  /ترجمۀ ســیدمحمد اعرابی و سیدعلیرضا
هاشمی ،چاپ اول1400 :؛  437صفحه؛ (در دست
چاپ).
شابک978-964-379-539-9 :
این کتاب به رفع مشکل اجرای استراتژی و قواعد
آن در سازمانها میپردازد.

 .196مدیریت رخدادهای غیرمنتظره

نویســنده :کارل ای .وایک و کاتلین ام .ساتکلیف /
ترجمۀ سیدعلیرضا هاشمی و دکتر شهرام خلیلنژاد،
چاپ اول1400 :؛  167صفحه؛  68000تومان.
شابک978-964-379-547-4 :
سوءمدیریت رویدادهای غیرمنتظره؛ زیرساخت
سازماندهی متفکرانه؛ اهمیتدادن به شکست؛
اجتناب از سادهسازی حساسیت نسبت به عملیات؛
متعهد به تابآوری؛ احترام به تخصص؛ فرهنگ
سازمانی و پایایی؛ و پایدارسازی عملکرد پایدار
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

 .197استراتژی رهبری

نویسنده :شــارون ای .داونی  /ترجمۀ سیدعلیرضا
هاشمی ،چاپ اول1400 :؛  160صفحه؛ (در دست
چاپ).
شابک978-964-379-552-8 :
در کتاب حاضر به منصب رهبری در مقابل فرایند
رهبری؛ برخورداری از طرز فکر رهبری؛ پرورش
رهبری؛ اثربخشی رهبری؛ سنجش اثربخشی
و کارایی رهبری؛ چالشهای رهبری؛ تنوع در
رهبری؛ ایمان و رهبری؛ و مرواریدهای رهبری
پرداخته شده است.
* استراتژي بازاريابي

نوشــتة ســيد محمد اعرابي و حميدرضا رضواني؛ با
همكاري پژوهشكده مديريت سما؛ چاپ سوم1401 :؛
 196صفحه؛  84000تومان.
شابك978 -600-91786-3 -6 :
هماهنگی اســتراتژیک در مدیریت بازاریابی؛ تدوین
اســتراتژی بازاریابی؛ اســتراتژی بازاریابی در رشد
بازار ،بلوغ بازار ،و افول بازار؛ اســتراتژی محصول،
قیمتگذاری ،ترویج ،و توزیع مباحثهای مطرح شده
در کتاب هستند.
* استراتژي توليد

نوشــتة ســيد محمد اعرابي و اميــر مصطفوي؛ با
همکاری پژوهشكده مديريت سما؛ چاپ اول1392 :؛
 152صفحه؛  12000تومان.
شابك978-600-91786-2-9 :
مفاهیم و الگوهای تدوین استراتژی ،استراتژیهای
کسبوکار ،نگرش اســتراتژیک به تولید و الگوهای
استراتژی تولید مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
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* استراتژي مالي

نوشــتة ســيد محمد اعرابي و محرم رزمجوئي؛ با
همکاری پژوهشكده مديريت سما؛ چاپ اول1392 :؛
 239صفحه؛  60000تومان.
شابك978-600-91786-4-3 :
چالش هماهنگــی اســتراتژیک مالــی و مدیریت
استراتژیک مالی مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

از اين مجموعه در دست انتشار است:
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فضای انطباقی (رمز موفقیت ســازمانهای چابک)  /مایکل جی.
آرنا /سیدعلیرضا هاشمی
کارراهه تغییر مسیر شغلی /پرویز احمدی و مینا فیاض قاضیانی
مدیریت استراتژیک سالمت /استفان ال .والسون  /سیدمحمد اعرابی و
لیال قدرتآبادی
برنامهریزی استراتژیک برای دولتهای محلی /جرالد ال .گوردون /
سیدمحمد اعرابی و سلمان خدامرادی

فـرهنگ و پـژوهش

 .1تحقیق موردی

نوشــتة رابــرت ک .یــن؛ ترجمة علی پارســائیان و
سیدمحمد اعرابی؛ چاپ ســوم1393 :؛  264صفحه؛
 52000تومان.
شابک964-5799-69-4 :
این کتاب به صورتــی جامع به مقولة تحقیق موردی
پرداخته است .طراحی تحقیق ،تجزیه و تحلیل ،و تهیه
گزارش از مســائلی است که در کتاب به آن توجه شده
است.

 .2تحقیق تطبیقی

تألیف و تـــرجمة ســیدمحمد اعـــرابی؛ چاپ دوم
[ویـرایش دوم]1382 :؛  128صفـحه؛  10000تومان.
شابک964-5799-80-5 :
کتاب حاضر کوشیده اســت تا انگارهای مناسب برای
تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت ارائه دهد و کاربرد
آن را با ذکر دو نمونــه برای تجزیه و تحلیل تطبیقی
کشورها و سازمانها ،نشان دهد.

 .3روش تحقیق کیفی
نوشتة کاترین مارشال و گرچن ب .راسمن؛ ترجمة علی
پارســائیان و سیدمحمد اعرابی؛ چاپ پنجم1395 :؛ 224
صفحه؛  40000تومان.
شابک964-6269-07-9 :
در ایــن کتاب به برنامهریزی تحقیق کیفی ،مســیرها و
مراحل مشخصی که باید طی شود ،اصولی که بایدرعایت
شود ،و  ...پرداخته شده است و انسجام و یکپارچگی بین دو
بخش اصلی (محتوایی و شکلی) هر تحقیقی را مورد توجه
قرار میدهد و چارچوب نظری آن را مشخص میکند.
 .5تحقیق عملی :راهنمای مجریان تغییر و تحول
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نوشتة ارنست تی .استرینگر؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود
ایزدی؛ چاپ دوم1381 :؛  200صفحه؛  30000تومان.
شابک964-6269-19-2 :
این کتاب راهنمایی جامع در پژوهشهای عملی است برای
کلیة افرادی که میخواهند در حیات واقعی انسان نقشی
مؤثر داشته باشند.
 .6پژوهش عملی مشارکتی
گردآوردة ویلیام فوت وایت؛ ترجمة محمدعلی حمیدرفیعی؛
چاپ دوم1386 :؛  302صفحه؛  54000تومان.
شابک964-6269-17-6 :
این کتاب پژوهش عملی مشارکتی را به عنوان راهبردی
توانمند در جهت پیشبرد علم و عمل معرفی میکند.
 .7تحقیق کاربردی :راهنمای عمل

نوشــتة تریای .هدریک ،لئونــارد بیکمن و دبرا جی.
زگ؛ ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ چاپ دوم:
1381؛  200صفحه؛  30000تومان.
شابک964-6269-18-4 :
این کتاب طرح تحقیق کاربردی بهصورت جامع و مدون
است که میتوان به آسانی و به طور کامل اجرا کرد.

 .8هنر پژوهش موردي
نوشتـــة رابــرت اي .اســتيك؛ ترجمــة محمدعلي
حميدرفيعي؛ چاپ اول1379 :؛  182صفحه؛ (در برنامه
تجدید چاپ).
شابك964-6269-56-7 :
اين كتاب بررســي اجمالي روشهاي پژوهش موردي
همراه با ارائه موردهاي عيني اســت كــه مورد يگانه،
پرســشهاي پژوهش ،ماهيت پژوهش كيفي و نوشتن
گزارش را بررسي ميكند.
 .9پژوهش ترکیبی :راهنمای بررســی متون
برای پژوهش
نوشتـةهـریسام.کوپـر؛ترجمـةمحمدعلـیحمیدرفیعی؛
چاپ دوم1385 :؛  216صفحه؛  30000تومان.
شابک964-6269-55-9 :
این کتاب مبانی جمعآوری درست اطالعات و تلفیـق همـه
جانبة تحقیقـات قبلی در مورد یک موضوع را بیان میکند.
 .10تحقیق پیمایشی :راهنمای عمل
نوشتة جک ئی .ادواردز [ ...و دیگران]؛ ترجمة سیدمحمد
اعرابی و داود ایزدی؛ چــاپ دوم1384 :؛  200صفحه؛
 30000تومان.
شابک964-6269-68-0 :
این کتــاب راهنمایی گام به گام بــرای پیمایشهای
سازمانی و نظرسنجیهای عمومی است .در این کتاب
مسائل مربوط به هر مرحله از پیمایش و نیز درسهای
عملی آن شرح داده میشود.
 .11درآمدی بر روشهای آماری :کاربرد آمار در پژوهش

نوشــتة جان هاراوی؛ ترجمــة لینا ملکمیــان و تقی
بـرومنـدزاده؛ چـاپ دوم1384 :؛  492صفحـه؛ 80000
تومان.
شابک964-6269-36-2 :
این کتاب به روشهای گوناگــون آمارهای توصیفی،
استنباطی و پیشرفته میپردازد .به پیوست تمرینهایی
آماری در زمینههای علوم اجتماعی ،علوم انسانی ،فنی،
مهندسی و پزشکی ارائه میکند.
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 .13مصاحبه پژوهشی :راهنمای فن مصاحبه علمی

نوشتة هیل گیلهام؛ ترجمة محمود عبداهللزاده؛ چاپ
دوم1389 :؛  120صفحه؛  45000تومان.
شابک964-5799-61-9 :
این کتــاب به روشهای انجــام مصاحبه به قصد
دســتیابی بــه اطالعات بــرای انجــام یک طرح
پژوهشی میپردازد.
 .15درآمدی بر تحقیق مدیریت

نوشــتة مارک ایستربای اســمیت ،ریچارد ثورپ و
اندی لو؛ ترجمة ســیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛
چاپ اول1384 :؛  312صفحه؛  60000تومان.
شابک964-379-072-x :
در ایــن کتاب به روشهای پژوهــش در مدیریت
پرداخته شده است.
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 .16راهنمای تمرینهای درآمدی بر روشهای آماری

نوشــتة تقی برومندزاده و لینا ملکمیان؛ چاپ اول:
1384؛  600صفحه؛  98000تومان.
شابک964-379-061-4 :
کتـاب حاضـر راهنمایی است بـرای حل تمرینهای
کتاب درآمدی بـر روشهای آماری.
 .17تحقیــق ســازمانی :راهنمایــی برای
دانشجویان و پژوهشگران

نوشتة پل برورتون و لینه میلوارد؛ ترجمة سیدمحمد
اعرابی و هاشــم آقــازاده؛ چــاپ اول1385 :؛ 312
صفحه؛  60000تومان.
شابک964-379-082-7 :
در این کتاب به شیوههای تحقیق سازمانی پرداخته
شده است.

 .18قواعد پایهای بــرای پژوهش خوب :ده
رهنمود برای پژوهشهای اجتماعی

نوشتـــة مارتیـــن دنسکامب؛ تـــرجمة منوچهر
فرهومنـد؛ چاپ اول1385 :؛  312صفحه؛ (در برنامه
تجدید چاپ).
شابک964-379-102-5 :
در این کتاب ده قاعده بیان شده است که برای انجام
پژوهش خوب در حوزه علوم اجتماعی بنیادی هستند.
 .19روش پـژوهش بـرای کودکـان دبستانی

نوشتة نسریندخت عماد خراسانی؛ چاپ دوم1387 :؛
 100صفحه؛  18000تومان.
شابک964-379-099-3 :

در ایــن کتاب به چگونگی پژوهش توســط کودکان و
شیوههایی که معلمان و مربیان میتوانند کودکان دبستانی
را در راستای این مسیر هدایت کنند ،پرداخته میشود.
 .20کاربرد تحقیق موردی

نوشــتة رابرت ک .ین؛ ترجمة ســیدمحمد اعرابی،
محمد رحمانی و روحاهلل سهرابی؛ چاپ سوم1399 :؛
 218صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک978-964-379-138-4 :
نقش تئــوری در تحقیقات موردی ،مطالعات موردی
توصیفی ،مطالعات مــوردی تبیینی و تحلیل «میان
موردی» مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
 .21تحقیق در مدیریت منابع انسانی

نوشــتة والری اندرسون؛ ترجمة ســیدمحمد اعرابی
و ســعیده امیدی؛ چــاپ دوم1389 :؛  470صفحه؛
 88000تومان.
شابک978-964-379-147-6 :
ماهیت تحقیق در منابع انسانی؛ برنامهریزی تحقیق؛
ارزشیابی دانش موجود؛ رویکردهای جمعآوری دادهها؛
مدارک و شواهد ســازمانی؛ جمعآوری ،ثبت و تحلیل
دادههای کیفی؛ اســتفاده از دادههای ک ّمی؛ و مکتوب
کردن تحقیق از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
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 .22تحقيق عملي :راهنماي مربيان آموزشي

نوشــتة كالير تيلور ،مين ويلكي و جوديث بيســر؛
ســيدمحمد اعرابي و عباس خــدادادي؛ چاپ اول:
1392؛  100صفحه؛  20000تومان.
شابك978-964-379-266-4 :
در كتاب حاضر به معرفي تحقيق عملي؛ مرور ادبيات
تحقيق؛ جمــعآوري دادهها؛ تجزيه و تحليل دادهها؛
نوشــتن گزارش؛ و بهرهبــرداري از تحقيق عملي
پرداخته شده است.
 .23نوعشناســي و گونهشناسي :مقدمهاي بر
فنون دستهبندي
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نوشــتة كنت دي .بيلي؛ ترجمة سيدمحمد اعرابي و
كاوه خليلي دامغاني؛ چاپ اول1392 :؛  103صفحه؛
 20000تومان.
شابک978-964-379-272-5 :
در اين كتاب به نوعشناســي و گونهشناسي در علوم
اجتماعي؛ ســاختار نوعشناسي كالســيك؛ تحليل
خوشــهاي و گونهشناســي عددي؛ و انواع ارتباطات
ميان فنون مختلف پرداخته شده است.
 .24تحقيق مبنايي :راهنماي عملي

نوشتة مالني بيركس و جين ميلز؛ ترجمة سيدمحمد
اعرابــي و عباداهلل بانشــي؛ ويرايش هانيه شــمس
كالهي؛ چــاپ اول1393 :؛  252صفحه؛ 108000
تومان.
شابك978-964-379-276-3 :
مبانــي ،برنامهريــزي ،فرايندهــاي كيفــي ،نقش
پژوهشــگر ،خلق و گردآوري دادهها ،تحليل دادهها،
يكپارچهســازي نظري ،تهيه گــزارش و ارائه نتايج،
ارزيابــي و به كارگيري نتايــج در تحقيق مبنايي ،و
تحقيق مبنايي در عمل مباحث مطرح شده در كتاب
هستند.

 .25تحقيق داده بنيــاد (راهنماي عمل براي
مديريت ،كسبوكار و ارزيابي)

نوشتة كريستينا گولدينگ؛ ترجمة سيد محمد اعرابي،
شهرام خليلنژاد و ســيدعليرضا هاشمي؛ چاپ اول:
1394؛  223صفحه؛  88000تومان.
شابك978-964-379-324-1 :
فلسفه ،اصول ،و رويههاي تحقيق داده بنياد؛ نمونههاي
عملي از تحقيــق داده بنيــاد؛ و انتقاداتي بر تحقيق
داده بنياد مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

 .26روششناسي مديريت استراتژيك

نوشتة سي .دبليو .روني؛ ترجمة سيدمحمد اعرابي و
سيد عليرضا هاشمي؛ چاپ اول1394 :؛  399صفحه؛
 78000تومان.
شابك978-964-379-289-3 :
مباني روششناســي؛ مديريت وظايف برنامهريزي
اســتراتژيك؛ روششناســي تصميمگيــري در
برنامهريزي اســتراتژيك؛ پيادهســازي استراتژي؛ و
تكامل مدلهاي كالســيك برنامهريزي استراتژيك
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
 .27شناختشناسی تحقیق در مدیریت

نوشــتة فیــل جانســون و ژوان دوبرلــی؛ ترجمة
ســيدمحمد اعرابي و دکتر محمدرسول الماسیفرد؛
چاپ اول1394 :؛  295صفحه؛  58000تومان.
شابك978-964-379-334-0 :
شناختشناســی اثباتگرا ،سنتگرا و پست مدرن؛
تئــوری انتقادی ،عملگرایی و واقعگرایی انتقادی از
مباحث کتاب هستند.
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.28فنرسالهنویسی:چگونهپایاننامۀکارشناسی
ارشد ،رســالۀ دکتری یا هر پژوهش دانشگاهی
دیگری را در عصر اینترنت انجام دهیم.

نوشتۀ میشــل ب ُو با همکاری ماگالی گراویه و الن
دو تولدو؛ ترجمۀ اسماعیل درگاهی مللّو؛ چاپ اول:
1395؛  207صفحه؛  38000تومان.
شابک978-964-379-361-6 :
انتخاب موضوع و اســتاد راهنمای رساله؛ موضوع
خوب و اســتاد راهنمــای خوب؛ ارائــه پروپوزال؛
پژوهش کتابخانهای؛ پژوهش میدانی؛ استفاده بهینه
از اینترنت؛ نگارش رســاله؛ کتابشناسی و منابع از
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

 .29كاربرد پايايي و روايي در پژوهش
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نوشتة ســيدمحمد عباسزادگان و احمدرضا فتوت؛
چاپ اول1384 :؛  144صفحه؛  25000تومان.
شابك964-379-049-5 :
در ايــن كتاب به پايايي و روايي در پژوهش به طور
خاص پرداخته شده است.

 .30رو شهاي سياســتپژوهي :اقدام
مسئوالنة اجتماعي

نوشتة اَن مايشاك و ام .لين ماركوس؛ ترجمة محمود
عبداهللزاده؛ چاپ دوم1398 :؛  180صفحه؛ 42000
تومان.
شابك964-379-426-2 :ـ978
در كتــاب حاضر به ايجاد تغيير با سياســتپژوهي؛
شــروع فرايند سياستپژوهي؛ تلفيق مدارك موجود؛
يافتن مدارك جديد؛ طرح توصيههاي سياستگذاري؛
افزايش مشــاركت ذينفع؛ و انديشيدن درباره سفر
سياستپژوهي پرداخته شده است.

فـرهنگ و معـماري

 .1فضاهاي شهري در بافتهاي تاريخي ايران

نوشــتة حســين ســلطانزاده؛ چاپ هفتم1399 :؛
 227صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک964-6269-98-2 :
راهها ،میدانها ،دروازهها ،ورودیهای بناها و فضای
مجاور پلها و رودخانهها در بافتهای تاریخی ایران
بررسی شدهاند.

 .2فضاهاي ورودي خانههاي تهران قديم

نوشتة حسين ســلطانزاده؛ چاپ دوم1393 :؛ 154
صفحه؛  68000تومان.
شابك978-964-379-121 -1 :
فضاهاي ورودي خانهها در تهران قديم مبحث مطرح
شده در كتاب است.

 .3نقوش سردرهاي خانههاي تهران قديم

مؤلف وطراح افســانه حاجي عليمحمدي؛ چاپ اول:
1372؛  144صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964 -6269 -45 -1 :
در كتــاب حاضر پــس از ارائه توضيحاتــي درباره
اصطالحات رايج در معماري دربارة نقوش اســتفاده
شــده در سردرها نمونههايي از اين نقوش به صورت
عكس و نيز طرح بازسازي شدة آن ارائه شده است.
 .4فضاهاي ورودي در معماري سنتي ايران
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نوشــتة حسين سلطانزاده؛ چاپ سوم1390 :؛ 240
صفحه؛  98000تومان.
شابك964-6269-95-8 :
فضاهاي ورودي انواع بناها ،اجزاي تشــكيلدهندة
وروديها ،اصــول تركيب مســير و تركيب نما يا
تزيينــات نمــا و عناصــر ورودي ،موقعيت فضاي
ورودي نســبت به معبر ،تعــداد وروديها ،نماهاي
بيروني و دروني و ...از مباحث مطرح شده در كتاب
هستند.
 .5نماهایی از ساختمانهای تهران :از معماری
دوران انتقال

کار گروهی دانشــجویان دانشــکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اســامی؛ زیر نظر حسین سلطانزاده؛
چاپ دوم1400 :؛  147صفحه؛  55000تومان.
شابک978-964-379-315-9 :
دگرگونیهای بافت شــهر؛ دگرگونی در نحوه توزیع
فضایــی فعالیتها؛ انواع شــیوههای طراحی؛ برخی
از خصوصیات نمای ســاختمانهای دوران انتقال؛ و
وضع موجود بناهای تاریخی تهران و مسئله آلودگی
بصری مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

 .6معماري هند در دوره گوركانيان (ناياب)

نوشتة ابا كخ؛ ترجمة حسين سلطانزاده.

 .7نائين ،شهر هزارههاي تاريخي

نوشتة حسين ســلطانزاده؛ چاپ دوم1390 :؛ 330
صفحه؛  56000تومان.
شابك964-9296-97 -4 :

در اين كتاب به معماري شــهر نائين پرداخته شــده و
راهكارهايي در جهت احياي ديگربارة آن بيان شده است.

 .8ستونها و سرستونهاي بناهاي تهران

پژوهش عكاسی رضا شــيخ؛ نگارش متن سيروس
سميعي؛ ترســيم طرحها حميرا اتحاديه؛ چاپ اول:
1374؛  129صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك978-964-379-302-9 :

كتاب به تحول ســتون و سرســتون در معماري بناهاي
مختلف پرداخته اســت و ضمن بيان سبكهاي مختلف
تصاوير متعددي از نمونههاي هر سبك نيز ارائه داده است.

 .9معماري كالسيك

نوشتـــة رابرت آدام؛ ترجمـة هومـــن ارجمند[ ...و
ديگران]؛ به كوشــش حسين سلطانزاده؛ چاپ دوم:
1381؛  328صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك964-6269-46-x :
اين كتاب نحوة پيدايش ،روند شــكلگيري ،تحول
و خصوصيات معماري كالســيك را بيان ميكند تا
زمينهاي مناســب براي درك بهتر تحوالت دروني
معماري غرب فراهم آورد.
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 .10گونهشناسي معماري مساجد در جمهوري
آذربايجان (ناياب)

نوشــتة ش .س .فتحاهلليف؛ ترجمة ليال ربنشــه،
حسين سلطانزاده و بهرام قديري؛ به كوشش حسين
سلطان زاده.

 .11پنجرههاي قديمي تهران
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نوشــتة حســين ســلطانزاده؛ عكسهــا رعنا
جــوادي؛ ترســيمها مهنــاز آقاييپــور ...
[و ديگران]؛ چاپ دوم1400 :؛  297صفحه؛
 98000تومان.
شابك978-964-379-212 -1 :
پنجره در معماري سنتي ايران؛ بافت كالبدي تهران
در دوران انتقال؛ و پنجرههاي تهران مباحث مطرح
شده در كتاب هستند.
 .12تبريز :خشتي استوار در معماري ايران

نوشــتة حســين ســلطانزاده؛ چــاپ دوم1389 :؛
 526صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك978-964-379-201-5 :
روند تاريخي شكلگيري تبريز؛ بافت و آثار تاريخي
شهر؛ و آثار دانشجويان از فضاهاي شهري ،فضاهاي
معمــاري و عناصر معماري مباحث مطرح شــده در
كتاب هستند.
 .13فلسفه و معماري

به كوشش سيدموســي ديباج و حسين سلطانزاده؛
چاپ دوم1392 :؛  126صفحه؛  48000تومان.
شابك1 :ـ31ـ  6269ـ964
مجموعه مقاالتي دربارة فلسفه و معماري و رابطة اين
دو علم با يكديگر.

 .14معماری و شهرســازی ایــران به روایت
شاهنامۀ فردوسی

نوشتۀ حسین ســلطانزاده؛ چاپ سوم1399 :؛ 188
صفحه؛  48000تومان.
شابک978-964-6269-309 :
برخی از واژههای معماری و شهرسازی در شاهنامه؛
گروههــای اجتماعی ،دژها ،شــهرها و ایوان مدائن
در شــاهنامه؛ برخی از خصوصیات طراحی معماری؛
و برخــی از خصوصیــات طراحی شــهری مطالب
مطرحشده در کتاب حاضر هستند.
 .15تــداوم طراحي باغ ايرانــي در تاجمحل
(آرامگاه بانوي ايرانيتبار) (ناياب)

نوشتة حسين سلطانزاده.
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 .16زواره نمادي از اسطوره كوير (نایاب)

نوشتة علي غفاري.

 .17آموزش معماران (نایاب)

به كوشش حسين سلطانزاده.

 .18مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب

نوشــتة وحيد قباديان؛ چاپ سيوششــم [ويرايش
دوم]؛ 1400؛  275صفحه؛  98000تومان.
شابك978-964-379-311-1 :
ايــن كتاب به معماري معاصر غــرب در دو بخش
معماري مدرن و معماري بعــد از مدرن ميپردازد.
مكتبها ،نهضتها و نظريههاي معماري معاصر از
مباحثي است كه مورد توجه قرار ميگيرند.

 .19ساختارهاي جديد در محيطهاي تاريخي
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نوشــتة بهرام قديــري؛ چاپ ســوم1399 :؛ 132
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابك964-379-091-6 :
كتاب حاضــر به بررســي جريانهــاي فكري و
مصداقهاي عملي ارائه شده در جهان درباره ايجاد
ساختارهاي جديد در محيطهاي تاريخي ميپردازد.

 .20میراث معماری مدرن ایران

نوشتة اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ دوم1396 :؛
 368صفحه؛  128000تومان.
شابك978-964-379-205-3 :
بنیانهای معماری مــدرن در ایران ،مدرن اولیه و
پیشگامان ،زمینههای گســترش ،مدرن در اوج ،و
میراث معماری مدرن و دیدگاههای حفاظتی مباحث
مطرح شده در کتاب هستند.
* كتاب تقدير شــده در نهميــن دوره كتاب فصل
()1390
* تقدير شده در دومين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1392

 .21باغهاي ايراني ـ اسالمي

نوشتة لوئيجي زانگري همراه با برونال لورنزي و نازيكا
ماندانا رحمتي؛ ترجمة مجيد راسخي و فرهاد تهراني؛
چاپ اول1391 :؛  564صفحه؛  280000تومان.
شابك978-964-379-259-6 :
در اين كتاب به تأثير باغهاي ايراني در قلمرو اسالم پرداخته
شده اســت و عناصر گوناگون باغ ايراني مانند باغآرايي،
آبياري ،گلها ،ميوهها و  ...مانند آن بررسي شده است.
* تقدير شــده در دومين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1392
 .22ماهيت معماري (مجموعه مقاالت)

نوشتة موسي ديباج؛ چاپ اول1391 :؛  102صفحه؛
 18000تومان.
شابك978-964-379-260-2 :
تقدم ســاختن بر ســكنا يافتن ،صورت ســاختن و
واســاختن صورت ،صورت مكان و امكان صورت،
مكان و نور ،معماري اشــراقي و  ...از مباحث مطرح
شده در كتاب هستند.
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 .23مكتب اصفهان :زبان طراحي شهري در
شهرهاي كهن

نوشــتة سيد محسن حبيبي و زهرا اهري؛ چاپ اول:
1391؛  594صفحه؛  240000تومان.
شابك978-964-379-211-4 :
در كتاب حاضــر به مكتب معماري و شهرســازي
اصفهان پرداخته شــده و نمود اين مكتب در بناهاي
اصفهان شــامل مسجدها ،مدرســهها ،كاروانسراها،
حمامها و  ...بررسي شده است.
* برنده لوح تقدير از چهاردهمين جشنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1392
* تقدير شــده در دومين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1392
* برنده لوح تقدير از دومين مراسم كتاب طراحي سال
()1392
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 .24گذر و خانه در بافت سنتي دزفول

نوشــتة زينــب داعيپور؛ چــاپ اول1392 :؛ 128
صفحه؛  44000تومان.
شابك978-964-379-282-4 :
موقعيت جغرافيايي؛ تاريــخ؛ ويژگيهاي اقليمي و
زمينشناســي دزفول؛ ســيماي كلي بافت دزفول؛
گذرها و خانهها در دزفول؛ و ساماندهي پيشنهادي
براي وضعيت آن از مباحث مطرح شــده در كتاب
هستند.
*تقدیر شده در سومین دوره جایزه کتب معماری و
شهرسازی دکتر منوچهر مزینی (.)1394
 .25حضور كيفــي نور در معماري قديم ايران:
هستي؛ چگونگي؛ ويژگي
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نوشــتة مريم ماهــوش؛ چــاپ اول1393 :؛ 406
صفحه؛  198000تومان.
شابك978-964-379-294-7 :
انگاره حضور كيفي نور در معماري :هستي و چرايي؛
چگونگي؛ و ويژگي آن ،مباحث مطرح شده در كتاب
هستند.
* این اثر در ســومین دوره جایزه کتب معماری و
شهرســازی دکتر منوچهر مزینی ( )1394موفق به
دریافت رتبه «کتاب برتر» شد.
 .26هنرهای اسالمی :یادداشتهایی در باب دیدگاه
تیتوس بورکهارت دربارۀ هنرهای اسالمی

نوشتة حسین ســلطانزاده؛ چاپ اول1395 :؛ 116
صفحه؛  52000تومان.
شابك978-964-379-366-1 :
زندگی و آثار تیتوس بورکهارت و بررسی دیدگاههای
فارابی ،ابنخلــدون ،و بورکهارت دربــارۀ هنرهای
اسالمی مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

 .27راهبردهای معماري پايدار
نوشــتۀ پائوال ساســی؛ ترجمۀ آزیتا ایزدی و امیرحسین
هاشمی؛ چاپ اول1395 :؛  370صفحه؛  198000تومان.
شابك978-964-379-371-5 :
موقعیت و کاربــری زمین؛ اجتماع؛ ســامتی و رفاه؛
مصالــح؛ انرژی؛ و آب و کاربــرد آنها در معماری پایدار
مطالب مطرح شده در کتاب هستند.

 .28شعور تاریخی معماری ایرانی
نوشته سیدموسی دیباج؛ چاپ اول1395 :؛  290صفحه؛
 55000تومان.
شابك978-964-379-372-2 :
شــعور فضا و مکان در معماری ایرانی؛ شعور فضایی و
اندیشــه تاریخی؛ اجزای درونی و کل بیرونی در شعور
معماری ایرانــی؛ فضا ،نور و زینت در زیباییشناســی
معماری مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
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 .29حفاظت و مر ّمت سازهاي ميراث معماري
نوشته جورجي كروچي؛ ترجمه باقر آيتاهللزاده شيرازي،
مهرداد حجازي و فرهاد تهراني؛ چاپ دوم1395 :؛ 488
صفحه؛  96000تومان.
شابك978-964-379-370-8 :
کتاب حاضر به شــیوهها و اصول مرمت آثار تاریخی ،با
توجه به مرمتهایی که مؤلف در سراسر جهان در مورد
آثار تاریخی انجام داده ،پرداخته است.
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 .30خانه در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی
از کاربردها)

نوشــتۀ حســین ســلطانزاده؛ چاپ دوم1397 :؛ 144
صفحه؛  28000تومان.
شابک0 :ـ392ـ379ـ964ـ978
خاســتگاه ،مفاهیم و بعضی از کاربردهــای واژهخانه؛
واژۀ خانــه و بعضــی از ترکیبها و معانــی آن؛ برخی
ضربالمثلهای مربوط به خانه؛ و ســنتهای طراحی
و ســکونت در خانههــای درونگــرای ایرانی مباحث
مطرحشده در کتاب هستند.
 .31گفتوگو با معمار جوان
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نوشتـة نسريـن فقيه؛ چـاپ اول1389 :؛  88صفحه؛
 15000تومان.
شابك978-964-379-170-4 :
كتاب گفتوگوي دكتر نسرين فقيه با معماری جوان
است درباره معماري و معمار در ايران و جهان.
* تقديــر شــده در اولين دوره جايزه كتــب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1390
 .32معماري باهمستان

نوشــتة لئون كرير؛ ترجمة سهند لطفي و امير يدالهپور؛
چاپ اول1398 :؛  476صفحه؛  94000تومان.
شابک978-964-379-464-4 :
كتاب به نقد معماري مدرن از ديدگاه لئون كرير ميپردازد.

شـهــرشـنـاسـی

 .4شـــرح جریـــانهای فکری معمـاری و
شهـرسازی در ایـــران معاصر با تأکید بر دوره
زمانی 1383-1357

نوشتة سیدمحسن حبیبی؛ چاپ هفتم1401 :؛ 381
صفحه؛  152000تومان.
شابک964-379-085-1 :
در این کتاب نظریههای معماری و شهرسازی ایران
در دوره معاصر بررسی شده و به سبکهای معماری
معاصر ایران ،گرایشهای مختلــف معماران و آثار
معمــاران معاصر ایران به تفکیک نــام آنها پرداخته
شده است.
 .5نامکانها :درآمدی بر انسانشناسی سوپرمدرنیته

نوشــتة مارک اژه؛ ترجمة منوچهر فرهومند؛ چاپ اول:
1387؛  148صفحه؛  25000تومان.
شابک964-379-126-2 :
کتاب حاضر بررســی انسانشناســانهای اســت از
پدیدههایــی که نویســنده آنها را نامــکان نامیده؛
مکانهایی که در شهرهای ســوپر مدرنیته تبدیل
ن شــدهاند ،مانند فرودگاههــا ،بزرگراهها،
به نامکا 
خودپردازهای بانکها و . ...
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 .6نقش فضــا در معماری ایران :هفت گفتار
دربارة زبان و توان معماری

نوشــتة محمدرضا حائری؛ چاپ دوم1394 :؛ 152
صفحه؛  56000تومان.
شابك978-964-379-137-7 :
شناختشناســي معماري ايران ،معماري مبتني بر
تعريف مجدد و متجدد گذشته ،معماري و موسيقي،
امروز و آيندة معمــاري ايران ،خالقيت در معماري
ايران ،پيوندهــاي معماري ايران با آينــده و  ...از
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
* تقديرشــده در اولين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1390

 .7چهار بنیان معماری
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نوشــتة ژزف بلمن؛ ترجمة مهرداد کرباســی؛ چاپ
اول1389 :؛  96صفحه؛  15000تومان.
شابک978-964-379-193-3 :
بلمــن در این کتاب نظریه خــود را دربارة معماری
بیان میکند که بر چهار بنیان آســایش ،استحکام،
لذت و موقعیت مکانی استوار است.
* تقدير شــده در اولين دوره جايزه كتب معماري و
شهرسازي دكتر منوچهر مزيني ()1390

 .8شهر گذشته ،شهر آینده

نوشتة ژزف بلمن؛ ترجمة مهرداد کرباسی؛ چاپ اول:
1389؛  84صفحه؛  15000تومان.
شابک978-964-379-203-9 :
بلمن در این کتاب چهار دورة معماری و شهرسازی
را براساس چهار واژه اصلی این حوزه یعنی مقیاس،
زمان ،مکان و سرزمین بررسی کرده است.

 .9شهرهای آینده
نوشتة جوزف ان .پلتون و ايندو بي .سينگ؛ ترجمة محمود
عبداهللزاده؛ چاپ اول1392 :؛  148صفحه؛  24000تومان.
شابك9 :ـ287ـ 379ـ 964ـ 978
شــهرها ،تمدن فناوري؛ اســتفاده از فناوري جديد براي
ساختن؛ طراحي و اجراي شهر هوشمند؛ و ايمني و امنيت در
شهر آينده مباحث مطرحشده در كتاب هستند.
 .10مديريت عمران شهري
نوشــتة محمدتقي رضويان؛ با همكاري پيوندنو؛ چاپ
سوم1390 :؛  231صفحه؛  40000تومان.
شابك964-7456-00-x :
اين كتاب به مديريت شهري در جهان و مديريت عمران
شهري در ايران ميپردازد.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
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 .11اندیشیدن درباره فضا
نوشــتة مایکل کرنگ و نایجل ثریفــت؛ ترجمة محمود
عبداهللزاده؛ چاپ اول1394 :؛  463صفحه؛  138000تومان.
شابك978-964-379-322-7 :
کتاب حاضــر آثار تعدادی از نظریهپــردازان اجتماعی را
بررســی کرده و این پرسش را مطرح میکند که فضا چه
نقشی در آثارشان و چه اهمیتی برای آنان داشته ،و برداشت
آنها در طرز تفکر ما درباره فضا تا چه اندازه مؤثر بوده است.
کتاب ُپلی میان فلسفه ،جامعهشناسی و شهرشناسی است.
 .12شهر ّ
خلق
نوشــتة چارلز لندری؛ ترجمة محمود عبداهللزاده؛ چاپ
اول1394 :؛  363صفحه؛  72000تومان.
شابك978-964-379-342-5 :
خاستگاهها و آیندههای شــهر خالق؛ پویایی خالقیت
شــهری؛ جعبه ابزار مفاهیم خالقیت شــهری؛ و شهر
خالق و فراسوی آن از مطالب کتاب هستند.
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 .14شهرها برای مردم ،نه برای سوداگری

نوشتۀ نیل برنر ،پیتر مارکوزه و مارگیت مایر؛ ترجمۀ
محمود عبداهللزاده؛ چاپ سوم1396 :؛  388صفحه؛
 115000تومان.
شابک978-964-379-390-6 :
نظریه شــهری انتقادی چیست؟؛ «حق به شهر» در
جنبشهای اجتماعی شهری؛ ایدئولوژی رشد شهری
جدید «شهرهای خالق»؛ نظریه انتقادی و «فضای
خاکســتری»؛ مارکوزه گمشده؛ آیا وجود شهر عادل
واقعیت دارد؛ و شــهرهای سوسیالیستی ،برای مردم
یا برای قدرت از مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .15کاوش در مفهوم مکانســازی :نیازها،
فرصتها و داراییها
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نوشتۀ مهیار عارفی؛ ترجمۀ الهه پژوتن؛ با همکاری
شرکت عمران و بهســازی شهری ایران؛ چاپ اول:
1396؛  180صفحه؛  36000تومان.
شابک978-964-379-379-1 :
نیروهای محرکه مکانســازی :نیازهــا ،فرصتها
و داراییها؛ مکانســازی در اســتانبول و بوستون؛
مکانســازی نیاز بنیاد؛ مکانســازی فرصت بنیاد؛
مکانســازی داراییبنیــاد؛ مراحــل تکاملــی؛ و
معرفتشناسی از مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
.16بازگشتبهشهر:ازفرایندهای«اعیانسازی»
شهریتاسیاستهای«باززندهسازی»مراکز

نوشتۀ کاترین بیدو ـ زاکا ریاســن؛ با همکاری دانیل
هیرنــو ـ نیکــوال و الن ریویــردارک؛ ترجمۀ نعیمه
رضایــی؛ چــاپ اول1398 :؛  215صفحه؛ 43000
تومان.
شابک978-964-379-488-0 :
بازآفرینــی ،اعیــان ســازی و برون رانــی؛ اعیان
ســازی عمومیتیافته؛ اشکال؛ سیاســتها و اثرات
باززندهسازی؛ اعیانسازی یا نوسازی؟؛ بازیابی میراث
نمادین؛ سرمایهگذاری مجدد در فضاهای مرکزی ،و
 ...تر مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

 .17بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری

نوشتۀ زاهد شفیعی و راضیه ربّانی؛ چاپ اول1399 :؛
 244صفحه؛  82000تومان.
شابک978-964-379-508-5 :
در ایــن کتاب در ســه فصل به کلیــات و مفاهیم
بازآفرینی ،گردشگری و بازآفرینی شهری ،بازآفرینی
با رویکرد گردشگری کمشتاب پرداخته شده است.

 .18جنبش توسعه اقتصادی اجتماع محلی

نوشتۀ ویلیام اچ .ســایمون؛ ترجمه زهرا اسکندری
دورباطی؛ چــاپ اول1400 :؛  244صفحه؛ 94000
تومان.
شابک978-964-379-515-3 :
تغییر جهت به ســمت سازمانهایی با مبنای اجتماع
محلی ،اقدامــات اجتماع محــور ،اجتماع محلی به
عنوان بهرهبردار ،اجتماع محلی به مثابه عامل توسعه
اقتصادی و  ...از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

 .19خوانــش شــهرهای جدیــد (تهران و
شهرهای جدیدش)

دبیــر مجیــد منصوررضائــی؛ زیرنظــر :حبیباهلل
طاهرخانی ،حسین ایمانی جاجرمی؛ چاپ اول1399 :؛
 208صفحه؛  49000تومان.
شابک978-964-379-506-1 :
در ایــن کتــاب مجموعــه مقــاالت ،گفتگوها و
گزارشهــای کارشناســان دربــارة واکاوی جایگاه
شهرهای جدید استان تهران بیان شده است.
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 .20مقدمهای بر انسانشناسی شهری

ریوکه جفــی و انوک دی کونینــگ؛ ترجمه محمد
نظرپور؛ چــاپ اول1400 :؛  288صفحه؛ 120000
تومان.
شابک978-964-379-549-8 :
کتاب حاضر در ســه بخش به شــهر به مثابه خانه،
ســاخت ماهرانه زندگیهای شــهری و سبکهای
زندگی ،سیاســتهای درشــهر و سیاستهای شهر
میپردازد.

از اين مجموعه در دست انتشار است:
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نوین و پسانوین /نوشته ژوزف بلمن؛ ترجمه مهرداد کرباسی
شهر شعر ـ شعر شهر /سیدمحسن حبیبی
شهر ترانه ـ ترانه شهر  /سیدمحسن حبیبی

تـهـــرانشـهــر

 .1اسطورة تهران

نوشــتة جالل ســتاری؛ چاپ چهارم1399 :؛ 272
صفحه؛  108000تومان.
شابک964-379-088-6 :
در این کتاب مفهوم شهر اسطورهای ،چهرة غریب
تهران ،نشان و اثر تهران در چند رمان کهنه و نو و
چهرة قهرمان تهران بررسی شده است.

 .2آبنامة تهران

نوشــتة اسماعیل عباســی؛ چاپ اول1387 :؛ 184
صفحه؛  76000تومان.
شابک978-964-379-139-1 :
آب در باورها ،قناتها ،آب و کشــاورزی ،ســقایی
و ســقاخانهها ،میرابهــا ،یخچالهــای تهران،
حمامهای تهران ،آلودگی آب ،فاضالب ،و لولهکشی
آب مباحث مطرح شده در کتاب هستند.

 .3کاروان فرهنگ در فرنگ

نوشتة جالل ســتاری؛ چاپ اول1387 :؛  152صفحه؛
 25000تومان.
شابک978-964-379-136-0 :
کتاب حاضر مسئله اعزام محصل به خارج از کشور را در
دورة پهلوی اول بررسی کرده و به پیشینة این اقدام در
دورة قاجار نیز پرداخته است.

 .4تهران در قاب شعر (دنبالة اسطوره تهران)
نوشــتة جالل ســتاري؛ چاپ اول1391 :؛  92صفحه؛
 36000تومان.
شابك978-964-379-252-7 :
در اين كتاب كه دنباله كتاب اســطورة تهران از همين
مؤلف در مجموعه تهران شــهر اســت به حضور شهر
تهران در چند منظومة بلند معاصر پرداخته شده است.
* برنده لوح تقدير از چهاردهمين جشــنواره كتابهاي
آموزشي رشد ()1392
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 .5ســرگرمیهای مردم تهــران :در دوران قاجار و
پهلوی

نوشتة محمدحســین ناصربخت؛ چاپ دوم1399 :؛
 212صفحه؛  86000تومان.
شابك978-964-379-339-5 :
در ایــن کتاب انواع بازیها و ســرگرمیهای مردم
تهــران ،تفریحگاهها و تفرجگاهها و اســباب گذران
اوقات فراغت در این دو دور ه تاریخی بررسی شدهاند.

در
د
س

 .6روشنايينامة تهران

ت

چا
پ

نوشتة اسماعيل عباسي؛ چاپ اول1400 :؛  84صفحه؛
(در دست چاپ).
تاريخچه روشــنايي از مشعل تا برق مطالب مطرحشده
در كتاب هستند.

از اين مجموعه در دست انتشار است:
تئاتر تهران /الله تقيان

تـهــرانپـژوهی

 .1امامزاده قاسم(ع)

نوشــتة سهند لطفي؛ چاپ اول1386 :؛  131صفحه؛
 52000تومان.
شابك964-379-101-7 :
در اين كتاب به چگونگي شكلگيري محلة امامزاده
قاسم يا باالدژ پرداخته شده و سيماي امامزاده قاسم،
مردمــان اين محله ،فرهنگ ايــن محله ،مكانها و
شكل محله بررسي شده است.
 .2محلــة خانيآباد :زادگاه جهــان پهلوان
غالمرضا تختي

نوشتة سهند لطفي و مهسا شعله؛ چاپ اول1387 :؛
 159صفحه؛  62000تومان.
شابك964-379-130-8 :
تاريخچة محلة خانيآباد ،تركيب جمعيتي ،ســاكنان
و مشــاغل محله ،مكانهاي مهم و افراد سرشناس
محله خانيآباد ،سرگذشــت تختي و امروز و فرداي
محله مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
* كتاب سال دانشجويي ()1387

 .3ميدان بهارستان

نوشتة زهرا اهري و ســيد محسن حبيبي؛ چاپ اول:
1394؛  151صفحه؛  64000تومان.
شابك978-964-379-327-2 :
كتاب حاضر به تاريخچه ميدان بهارستان از دوراني
كه باغ نگارســتان در اين منطقه اهميت داشته است
و ســپس اين اهميت جاي خود را به باغ بهارستان
ميدهد و نقش سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ميدان
بهارستان در تهران پرداخته است.

 .4اودالجان (عودالجان)
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نوشــتة ناصر تكميلهمايون؛ چاپ دوم1400 :؛ 98
صفحه؛  45000تومان.
شابك 7 :ـ  306ـ  379ـ  964ـ 978
سابقة تاريخي محالت تهران؛ كالنمحله اودالجان و
تح ّوالت جغرافيايــي آن؛ عوامل اجتماعي و اقتصادي؛
پراكندگي ســاكنان و تعلّقات اجتماعــي آنان؛ اوضاع
كنوني و نوع بازســازي فرهنگي اين محله از مباحث
مطرح شده در كتاب هستند.
* تقدیر شده در سومین دوره جایزه کتب معماری و
شهرسازی دکتر منوچهر مزینی (.)1394

 .5محله کلیمیان تهران

نوشتۀ ناصر تکمیل همایون؛ چاپ دوم1397 :؛ 131
صفحه؛  54000تومان.
شابک978-964-379-341-8 :
ســیمای محله کلیمیان تهران؛ جمعیت و مشــاغل
کلیمیان تهــران؛ نظام حکومتی قاجــار و کلیمیان
تهران؛ همزیستی اجتماعی در محله کلیمیان تهران؛
دیانت و فرهنگ کلیمیــان تهران؛ و موقعیت محلۀ
کلیمیان پس از مشــروطیت مطالب مطرحشــده در
کتاب هستند.

 .6داستان تهران
نوشتۀ ســیدمح ّمد بهشــتی؛ چاپ چهارم1400 :؛ 83
صفحه؛  42000تومان.
شابک978-964-379-386-9 :
این کتاب به تهران در بســتر جهان و ایران ،طبیعت
تهران ،شــهر شــدن تهران ،معرفی تهرانی کیست و
اینکه تهران چه شده است و به کجا میرود ،میپردازد.
 .7محله ارگ
نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1400 :؛ 74
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک4 :ـ406ـ379ـ964ـ978
ارگ تهران از شکلگیری تا پایتختی؛ ساختار شهری و
ویژگیهای اجتماعی ارگ تهران ،از پایتختی تا دوران
معاصر؛ بناهای شاخص حکومتی و فرهنگی ارگ تهران
در دوران قاجار؛ و ارگ امروز تهران مباحث مطرحشده
در کتاب هستند.
 .8میدان جلوخان شمسالعماره
نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1400 :؛ 59
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک8 :ـ408ـ379ـ964ـ978
ســیمای شهری و نشــانههای تاریخی؛ گام به گام ،از
خندقــی در کنار بارو تا خیابان مظهر تجدد در شــهر؛
میدان جلوخان شــمسالعماره ،فرصتــی برای حضور
شهروند در شــهر؛ و تغییرات مداوم در میدان ،به نشانۀ
همگامی فضای شهری با شهر دستخوش تغییر و تحول
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.
 .9سنگلج
نوشــته ناصر تکمیلهمایون؛ چاپ سوم1400 :؛ 108
صفحه؛  42000تومان.
شابک9 :ـ414ـ379ـ964ـ978
ســابقۀ تاریخی و موقعیت جغرافیایــی؛ بافت محله و
ســکونتگاهها؛ جمعیت ســنگلج و حرفهها و مشاغل
اقتصــادی اهالی؛ و اماکن مذهبــی و بناهای فرهنگی
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
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 .10معماری تکیه دولت

نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1400 :؛
(در دست چاپ).
شابک6 :ـ415ـ379ـ964ـ978
تنوع معماری تکایــا؛ تکایای تهران؛ انتخاب مکان
تکیه دولت؛ ســال ســاخت تکیه دولت؛ سازندگان
تکیه دولت؛ ویژگیهای معماری؛ و بازســازی تکیه
دولت از مباحث مطرح شده در کتاب هستند.
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 .11عمارت صاحبقرانیه

ت

چا
پ

نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1400 :؛
(در دست چاپ).
شابک3 :ـ416ـ379ـ964ـ978
بــاغ تاریخی نیاوران؛ تحوالت تاریخی در آن؛ قصر
جهاننما؛ عمارت صاحبقرانیــه؛ وضعیت اولیه باغ
و عمارت؛ مرمت و بازســازی عمــارت؛ جابهجایی
خانواده ســلطنتی به نیاوران و تأثیر آن در عمارت
صاحبقرانیه؛ گزارش ویلبر از شــرایط باغ؛ توصیف
عمــارت و مشــخصات معمــاري آن از مطالــب
مطرحشده در کتاب هستند.

 .12امامزاده سیداسماعیل(ع)

نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1400 :؛
(در دست چاپ).
شابک0 :ـ417ـ379ـ964ـ978
نــام و نســب امامــزاده سیداســماعیل(ع)؛ تاریخ
شــکلگیری و تغییــر و تحوالت انجــام یافته در
مجموعــه؛ بازخوانی کتیبههای موجود در بنا؛ عناصر
و اجــزای معماری؛ متولیــان و موقوفات؛ و موقعیت
تاریخی و تحوالت بافت شــهری پیرامون از مطالب
مطرحشده در کتاب هستند.

 .13احياي طهران :تأملــي در ارتقاي كيفي
بافتهاي تاريخي

نوشتة سيدمحمد بهشــتي؛ چاپ اول1396 :؛ 135
صفحه؛  58000تومان.
شابك8 :ـ424ـ379ـ964ـ978
بافت تاريخي و مسائل آن؛ كيفيت و بحران چندالية
آن؛ مدنيت و بحران مدنيت؛ چيســتي بافت تاريخي
تهران ،كجايي تهران ،و كيستي اهل تهران؛ و مباني
ارتقاي كيفيت بافت تاريخي تهران مطالب مطرحشده
در كتاب هستند.

 .14دارالفنون

نوشتة ناصر تکمیل همایون؛ چاپ سوم1400 :؛ 64
صفحه؛  35000تومان.
شابک978-964-379-425-5 :
زندگینامــة امیرکبیر؛ تاریخچه ســاخت دارالفنون؛
مدیــران ،معلمان ،و محصــان دارالفنون؛ معماری
مدرسه و بازسازی آن؛ و نیز مرمت مدرسه در دوران
معاصر از مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

 .15ره آغاز دانشگاه :نگاهي تاريخي به سير تكوين
دانشگاه تهران (از تأسیس تا انقالب اسالمی)

نوشتة محسن حبيبي؛ چاپ دوم1400 :؛  136صفحه؛
 58000تومان.
شابك978-964-379-459-0 :
تاريخچة تأســيس؛ معماري بناهاي اوليه؛ رؤســا و
اساتيد اوليه دانشگاه تهران از مباحث مطرحشده در
كتاب هستند.
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 .16پايتختي تهران

نوشــتة ناصر تكميل همايون؛ چــاپ دوم1400 :؛
 38000تومان.
شابك9 :ـ485ـ379ـ964ـ978
در کتــاب حاضر تاریخچه پایتختی تهــران از آغاز
تا دورة انقالب اســامی و تحوالت ساختاری شهر
تهران از روستا تا کالن شهر مطرح شده است.

 .17دروازههای تهران
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نوشــتة کیانوش معتقدی؛ چــاپ دوم1400 :؛ 120
صفحه؛  58000تومان.
شابك9 :ـ500ـ379ـ964ـ978
حصارها و دروازههــای تهران از دیرباز تا پایان دوره
قاجار؛ اهمیت دروازههــای تهران در هویت کالبدی
شهر؛ دروازههای تهران در عصر ناصری؛ دروازههای
تهران در آثار و نوشــتههای خارجیــان؛ دروازههای
داخلی تهران در عهد ناصــری؛ و نقوش و تزیینات
دروازههای تهــران ،مباحث مطرح شــده در کتاب
هستند.

 .18آب و نظام آبرسانی و آبیاری در تهران

نوشتة ناصر تکمیل همایون؛ چاپ اول1400 :؛ 150
صفحه 45000 .تومان.
شابك4 :ـ518ـ379ـ964ـ978
کتاب حاضر در هشت فصل به پیشینه آب و آبیاری
در تهران ،چشــمهها و آبرســانیهای ســنتی ،آغاز
آبرســانیهای جدید ،قناتســازی و قناتداری در
تهران؛ قناتهای تهران و پیرامون آن؛ ســه رشــته
قنــات نامبردار تهران نظام جدید آبرســانی پرداخته
است.

 .19خیابان سیتیر

نوشتة مریم میرزایی؛ چاپ اول1400 :؛  127صفحه.
 45000تومان.
شابك4 :ـ521ـ379ـ964ـ978
کتاب خیابان سیتیر به موقعیت این خیابان در وقایع
تاریخی میپردازد و نقش فرهنگی و اجتماعی آن را
بررسی میکند.
 .20محله دوالب

نوشــتة ناصر تکمیل همایون؛ چاپ اول1400 :؛ 68
صفحه؛ (در دست چاپ).
شابك4 :ـ534ـ379ـ964ـ978
در کتاب حاضر به پیشــینه تاریخی دوالب ،جغرافیا
و تاریخ ،کالبدشناســی کنونی ،فضا و نمای دوالب
در حال حاضر ،حرفهها و مشــاغل محله ،نهادهای
مذهبی و فرهنگی و مشاهیر و گورستانهای محله
دوالب میپردازد.
* بازار تهران ()1

نوشــتۀ کتایون کرمپور؛ زیر نظر اسکندر مختاری
طالقانی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک3 :ـ177ـ379ـ964ـ978
تهران از قریه تا پایتخت؛ پیشینه محله بازار تهران؛
محالت تاریخی؛ دروازهها؛ میدانها؛ راسته بازارها؛
گذرها و کوچهها؛ بقاع متبرکه؛ مساجد و مدارس؛ و
کلیساها ،خانهها و عمارتها مطالب کتاب هستند.
* بازار تهران ()2

نوشــتۀ کتایون کرمپور ،زیر نظر اسکندر مختاری
طالقانی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک6 :ـ189ـ379ـ964ـ978
بازارها؛ تیمچهها؛ سراها مطالب مطرحشده در کتاب
هستند.
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* موزه ایران باستان (موزه ملی ایران)

نوشــتۀ اســکندر مختاری طالقانی و سمیرا بهروز؛
چــاپ ســوم [ویرایــش دوم]؛ 1395؛  36صفحه؛
 25000تومان.
شابک0 :ـ178ـ379ـ964ـ978
نخستین موزهها؛ تأسیس موزه ایران باستان؛ موقعیت
موزه در بافت شهری؛ مراحل شکلگیری موزه ایران
باستان؛ توصیف معماری؛ جایگاه موزه ایران باستان
در تحوالت معماری معاصر ایران؛ اشیای موزه ایران
باستان؛ و تغییر و تحوالت مستمر؛ و چشمانداز آینده
مطالب کتاب حاضر هستند.
* مدرسه دارالفنون
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نوشــتۀ ناصر پازوکــی؛ زیر نظر اســکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]؛ 1395؛ 36
صفحه؛  25000تومان.
شابک9 :ـ175ـ379ـ964ـ978
اعزام محصل به خارج از کشور در دوره قاجار؛ پیشینه
احداث مــدارس نوین در ایران؛ فکر ایجاد مدرســه
دارالفنــون ،چگونگی احداث و اجزا و قســمتهای
مختلف مدرسه؛ افتتاح مدرسه؛ نحوه عملکرد دارالفنون
در بدو تأسیس؛ و دارالفنون در بافت شهر و ویژگیهای
معماری آن مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
* عمارت باغ فردوس

نوشــتۀ مهتاب آقایــی؛ زیر نظر اســکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]؛ 1395؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک7 :ـ179ـ379ـ964ـ978
تجریش؛ نقش شــمیران در گسترش شمالی شهر تهران؛
ریشههای شکلگیری باغ فردوس در شمیرانات؛ معماری
عمارت باغ فردوس ،بانیان و هنرمندان عمارت باغ فردوس؛
حدود و وســعت کنونی باغ فردوس؛ باغ ایرانی فردوس و
درختــان چنار باغ فردوس؛ قناتهای بــاغ فردوس؛ و باغ
فردوس در سفرنامهها از مطالب کتاب هستند.

* دبیرستان انوشیروان دادگر

نوشتۀ فیروزه ساالری و هانیه ابراهیم بانکی؛ زیر نظر
اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ سوم [ویرایش دوم]:
1395؛  36صفحه؛  25000تومان.
شابک4 :ـ183ـ379ـ964ـ978
تاريخچه ســاخت بنا؛ موقعیت دبیرســتان در نقشه
ســال 1309؛ کاربــری و مالکیت بنــا؛ حریم بنا و
دخل و تصرف انجامشــده در آن؛ معماری دبیرستان
و نقشــههای آن؛ اصول طراحی و انتظام فضایی بنا
و عناصر ســاختاری موضوعات مطرحشده در کتاب
هستند.
* سردر باغ ملي

نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی و سمیرا بهروز؛ چاپ
ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛  36صفحه؛ 25000
تومان.
شابک9 :ـ191ـ379ـ964ـ978
میدان مشــق و سردر باغ ملی؛ ســردر قدیم میدان
مشــق؛ قدرت گرفتن نظامیان و احداث سردر جدید
برای میدان مشــق؛ ســردر میدان مشق؛ توصیف
معمــاری آن؛ تغییر حکومت و تغییر ســردر؛ احداث
باغ ملی و تغییر نام ســردر و تحوالت تاریخی آن از
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
* ميدان مشق

نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی و احد ولیزاده؛ چاپ
ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛  36صفحه؛ 25000
تومان.
شابک2 :ـ190ـ379ـ964ـ978
محدوده میدان مشــق؛ زمان و چگونگی تأســیس
میــدان؛ عمارت قزاقخانه؛ وقایــع و تحوالت میدان
مشق و ساخت سردر میدان مشق؛ احداث باغ ملی و
ساختمانهای دولتی در محدودۀ آن شامل :شهربانی،
موزه ملی ایران و کتابخانه ملی ایران ،اداره ثبت اسناد
و امالک ،وزارت امور خارجه ،و باشــگاه افســران از
مطالب کتاب هستند.
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* چشم ه علي و باروي ري

نوشــتۀ ناصر پازوکــی؛ زیر نظر اســکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 36
صفحه؛  25000تومان.
شابک2 :ـ174ـ379ـ964ـ978
پیشینۀ تاریخی ری؛ چشمهعلی ری و نقش برجسته
فتحعلیشاه قاجار؛ و باروی ری مطالب مطرحشده در
کتاب هستند.
* ميدان حسنآباد
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نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی؛ چاپ سوم [ویرایش
دوم]1395 :؛  36صفحه؛  25000تومان.
شابک8 :ـ198ـ379ـ964ـ978
وجه تسمیه میدان حســنآباد؛ موقعیت و تاریخچه
باغ و محله حســنآباد؛ بافت شــهری محدوده قبل
از احداث میدان؛ خیابان سپه الگوی اقدامات توسعه
شهری؛ ســال تأسیس ،معماری ،معمار ،و تغییرات و
تحوالت کالبدی میدان حسنآباد؛ و اقدامات حفاظتی
و مرمتی میدان مطالب کتاب هستند.

* مسجد و مدرسة شهيد مطهري (سپهساالر)

نوشتۀ حســن باستانی راد؛ زیر نظر اسکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک8 :ـ226ـ379ـ964ـ978
نشــانیابی تاریخی زمینهای سپهســاالر؛ مالکان
زمیــن؛ بانی مســجد و مدرســه؛ میــدان و محلۀ
بهارستان؛ ســازههای آبی؛ معماران ،کاشیکاران و
حجاران؛ هزینۀ ســاخت و سازها؛ تولیت و وقفنامه؛
ویژگیهای معماری و ساختاری بنا مطالب مطرحشده
در کتاب هستند.

* محلة جماران

نوشتۀ افشین اخالصپور؛ زیر نظر اسکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 30
صفحه؛  25000تومان.
شابک4 :ـ237ـ379ـ964ـ978
پایتختی تهران و توســعه شمیران؛ باغهای گمشده؛
جغرافیا؛ طبیعت و اقلیم؛ وجه تسمیه و پیشینه تاریخی؛
ســکونت امام خمینی(ره) در جماران؛ حسینیههای
محله؛ قناتها؛ نشانههای معماری بومی؛ جماران در
آیینه عکسهای هوایی؛ و راهنمای محله جماران و
بیت امام خمینی(ره) از مطالب کتاب هستند.
* خانة مقدم

نوشــتۀ مهتاب آقایی؛ زیر نظر اســکندر مختاری
طالقانی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک5 :ـ227ـ379ـ964ـ978
خاندان پدری مقدم؛ محســن مقدم؛ وقفنامۀ موزه
مقدم؛ تاریخ ســاخت خانه و موقعیت قرارگیری آن؛
ویژگیهــای معماری عمارت؛ و گنجینۀ آثار هنری
موزه مقدم مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
* امامزاده صالح(ع)

نوشــتۀ اســکندر مختــاری طالقانی؛ چاپ ســوم
[ویرایش دوم]1395 :؛  40صفحه؛  25000تومان.
شابک2 :ـ228ـ379ـ964ـ978
تجریش روســتایی کهــن از توابع ری؛ پیشــینه
تاریخی تجریش؛ منابع آب تجریش؛ موقعیت ،طرح
و معمــاری بقعه ،گنبدخانه ،نســب امامزاده صالح؛
تاریخگذاری بقعه؛ تحوالت معماری بنا؛ دفنشدگان
در جــوار امامــزاده؛ چنار کهنســال امامزاده صالح
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
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* مسجد امام خميني (ره)

نوشتۀ مریم کهنسال نودهی و کاوه فوالدینسب؛
زیر نظر اســکندر مختــاری طالقانی؛ چاپ ســوم
[ویرایش دوم]1395 :؛  36صفحه؛  25000تومان.
شابک6 :ـ233ـ379ـ964ـ978
معرفی اجمالی بنا؛ موقعیت اثر؛ ویژگیهای تاریخی؛
و تشــریح معماری بنای مسجد امام خمینی(ره) از
مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

* عمارت مسعوديه
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نوشتۀ باقر آیتاهللزاده شــیرازی؛ تنظیم برای چاپ
در مجموعه اســکندر مختاری طالقانی؛ چاپ سوم
[ویرایش دوم]1395 :؛  40صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک2 :ـ231ـ379ـ964ـ978
مســتندات تاریخی؛ موقعیت و حدود سردر عمارت
مســعودیه؛ عمارتهای واقع در مجموعه؛ موقعیت،
دسترســیها ،محوطه ،عمارتهای اصلی ،مساحت،
کتیبههای مجموعه؛ و تغییــرات عمده در مجموعۀ
تاریخی مسعودیه مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
* عمارت كوشك

نوشتۀ اسکندر مختاری طالقانی و سمیرا بهروز؛ چاپ
ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛  40صفحه؛ 25000
تومان.
شابک0 :ـ235ـ379ـ964ـ978
جایــگاه اثر در مرکز تاریخی شــهر تهران؛ موقعیت
تاریخی محل قرارگیری اثــر؛ ویژگیهای معماری
عمارت کوشک؛ ویژگیهای ساختاری بنا؛ آرایهها و
تزئینات؛ تاریخ شــکلگیری اثر؛ سیر تحوالت بنا؛ و
جایگاه سبکی اثر مطالب مطرحشده در کتاب هستند.

* دبيرستان البرز

نوشتۀ کامران صفامنش؛ چاپ سوم [ویرایش دوم]:
1395؛  40صفحه؛  25000تومان.
شابک7 :ـ236ـ379ـ964ـ978
سابقۀ نخستین مدرسۀ امریکایی در تهران؛ موقعیت
و تاریخچۀ زمین مدرسه؛ سفارشدهنده آمریکایی و
معمار روسی؛ توصیف ساختمان اصلی مدرسۀ البرز،
رولســتون هال؛ نظام فضایی؛ ترکیبات نما؛ سازه؛ و
تزئینات بنا مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
* محلة سنگلج

نوشتۀ سهراب سروشیانی؛ زیر نظر اسکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک9 :ـ222ـ379ـ964ـ978
تاریخچــۀ مختصر تهران و تحوالت شــهری آن؛
تاریخ تحوالت شــهری محلۀ سنگلج؛ حدود محله،
سنگلج در دوران معاصر؛ تحوالت ساختاری محله در
دورههای مختلف؛ آثار تاریخی و نشانههای شاخص
محله در وضعیت کنونــی؛ و وضعیت عمومی بافت
شــهری محله در حال حاضر مطالب مطرحشده در
کتاب هستند.
* باغ نگارستان

نوشتۀ حســنعلی پورمند؛ زیر نظر اسکندر مختاری
طالقانــی؛ چاپ ســوم [ویرایــش دوم]1395 :؛ 40
صفحه؛  25000تومان.
شابک3 :ـ234ـ379ـ964ـ978
محدوده باغ نگارســتان؛ نشانههای باقیمانده از باغ
نگارســتان؛ چگونگی شکلگیری باغ و توصیف آن؛
معماران و نقاشان باغ نگارســتان؛ بیمهری به باغ
نگارســتان؛ از کاخ قاجاری تا دانشسرای عالی؛ قتل
قائم مقــام فراهانی؛ و کاربریهای باغ نگارســتان
مطالب مطرحشده در کتاب هستند.
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* معماري تكية دولت

نوشتة اســكندر مختاري طالقاني؛ چاپ اول1397 :؛
 48صفحه 25000 .تومان.
شابک2 :ـ498ـ379ـ964ـ978
مكان تكية دولت؛ ســال ساخت و ســازندگان آن؛
ويژگيهاي معماري ،فضاهاي داخلي ،دسترســيها،
وروديهــا ،محوطــه مياني ،تزيينــات و آرايهها ،و
پوشش تكية دولت؛ دورههاي ساختماني؛ و سرانجام
تكيه دولت از مطالب مطرحشده در كتاب هستند.
* عمارت صاحبقرانيه
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نوشتة اســكندر مختاري طالقاني؛ چاپ اول1397 :؛
 44صفحه 25000 .تومان.
شابک9 :ـ472ـ379ـ964ـ978
باغ تاريخي نياوران؛ قصــر جهاننما در باغ نياوران؛
عمارت صاحبقرانيه جايگزين قصر جهاننما؛ توصيف
مجموعه صاحبقرانيه؛ وضعيــت اوليه باغ؛ مرمت و
بازســازي باغ در دورة پهلــوي؛ جابهجايي خانواده
سطلنتي از ســعدآباد به نياوران؛ معماري ،آرايهها و
تزيينات ،و تغييرات كاربري كاخ صاحبقرانيه؛ مطالب
مطرحشده در كتاب هستند.
* محله ارگ

نوشتة اســكندر مختاري طالقاني؛ چاپ اول1397 :؛
 38صفحه 25000 .تومان.
شابک5 :ـ470ـ379ـ964ـ978
در كتاب حاضر به ويژگيهاي كالبدي محلة ارگ ،از
پايتختي تا دوران معاصر؛ بناهاي شاخص حكومتي
ارگ تهران؛ و ارگ امروز تهران پرداخته شده است.

* ميدان جلوخان شمسالعماره

نوشتة اســكندر مختاري طالقاني؛ چاپ اول1397 :؛
 42صفحه 25000 .تومان.
شابک2 :ـ421ـ379ـ964ـ978
ســيماي امروز خيابان ناصرخســرو؛ ميدان جلوخان
شــمسالعماره و مانــدگاري نشــانههاي تاريخي؛
تاريخچه؛ معمــاري ،فضاهاي عمومي ميدان؛ حصار
شــرقي تهران و تخريب آن؛ شكل و سيماي ميدان
و خصوصيات عملكردي آن؛ حضور واگن اســبی و
اتومبيل و اجراي طرح هندســي ميدان؛ و ســيماي
كنوني آن مباحث مطرحشده در كتاب هستند.
* امامزاده سيّداسماعيل(ع)

نوشتة اســكندر مختاري طالقاني؛ چاپ اول1397 :؛
 44صفحه 25000 .تومان.
شابک3 :ـ474ـ379ـ964ـ978
مجموعهاي تاريخي در زيســتگاهي كهن؛ موقعيت
شــهري امروز؛ موقعيــت تاريخــي و تحوالت در
بافت شــهري پيرامون؛ عناصر و اجــزاي معماري؛
تاريخ شــكلگيري و تحوالت مجموعــه؛ بانيان و
هنرمنــدان آن؛ متوليــان و موقوفات؛ نام و نســب
امامزاده سيداسماعيل(ع)؛ و تغييرات امامزاده مباحث
مطرحشده در كتاب هستند.

* عمارت اتحادیه

نوشتة اســکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1398 :؛
 72صفحه؛  25000تومان.
شابك7 :ـ492ـ379ـ964ـ978
موقعیت شهری ،موقعیت تاریخی؛ تحوالت شهری؛
محیط اطراف بعد از استقرار خاندان اتحادیه ،توصیف
معماری بناهای موجود در مجموعه ،توالی تاریخی و
ویژگیهای سبکی ،رویدادهای تاریخی ،و ماندگاری
اثــر و حفاظت از آن مباحث مطرح شــده در کتاب
هستند.
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* بنیانهای خیابان ولیعصر(عج)

نوشتة اســکندر مختاری طالقانی؛ چاپ اول1399 :؛
 104صفحه.
شابك8 :ـ507ـ379ـ964ـ978
این کتاب به شــکلگیری و احداث خیابان جنوبی ـ
شمالی ولیعصر ،که طوالنیترین خیابان شهر تهران
است و وقایع تاریخیای که در بنیان این خیابان تأثیر
داشته و معرفی ساختمانهای مهم حکومتی ،عمومی
و دولتی که در حاشــیه این خیابان ساخته شده است
میپردازد.

* دروازههای تهران
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نوشــتة کیانوش معتقــدی؛ چــاپ اول1399 :؛ 80
صفحه.
شابك4 :ـ505ـ379ـ964ـ978
حصارها و دروازههــای تهران از دیرباز تا پایان دوره
قاجار؛ اهمیت دروازههــای تهران در هویت کالبدی
شهر؛ دروازههای تهران در عصر ناصری؛ دروازههای
تهران در آثار و نوشــتههای خارجیــان؛ دروازههای
داخلی تهران در عهد ناصــری؛ و نقوش و تزیینات
دروازههای تهــران ،مباحث مطرح شــده در کتاب
هستند.

از اين مجموعه در دست انتشار است:

كافههاي تهران /ميراحمد محيط طباطبايي
محله هفت چنار تهران  /ناصر تکمیل همایون

فـرهنگ و سيـاست

 .1صوفیان و کمیســرها :تصــوف در اتحاد
شوروی (نایاب)

نوشتة الکساندر بنیگسن و اندرس ویمبوش؛ ترجمة
افسانه منفرد.

 .2ایدئولــوژی و روابــط بینالملل در دنیای
مدرن (نایاب)

نوشتة الن کســلز؛ ترجمة محمود عبداهللزاده؛ چاپ
اول1380 :؛  350صفحه.
شابک964-5799-24-4 :
در این کتاب نقــش ایدئولوژی در روابط بینالملل در
طول دو قرن گذشته بررسی شده است.

 .3بهشــت و قدرت :امریکا و اروپا در نظام
نوین جهانی

نوشتة رابرت کگان؛ ترجمة محمود عبداهللزاده؛ چاپ
اول1382 :؛  136صفحه؛  25000تومان.
شابک964-379-017-7 :
این کتاب به شــکاف قــدرت بین امریــکا و اروپا
میپردازد و ســهم آنها را در نظام نوین جهانی مورد
بررسی قرار میدهد.
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تاريـخ اسالم و ايـران

 .1اميرالمؤمنين (ع)

نوشتة محمدحسن رجبي (دواني)؛ چاپ دوم1391 :؛
 230صفحه؛  40000تومان.
شابك6 :ـ275ـ379ـ964ـ978
نامُ ،كنيهها و القاب؛ از والدت تا هجرت و سكونت
در مدينــه؛ ازدواج بــا دختر پيامبــر(ص)؛ غزوات؛
سال سرنوشتســاز؛ در روزگار خلفا؛ دورة خالفت؛
جنگها؛ شــهادت و مرقد مطهر؛ ســيره؛ معارف و
اهــل معرفت؛ آثار؛ اميرالمؤمنيــن (ع) و ايرانيان؛ و
اميرالمؤمنيــن (ع) از منظر بزرگان و انديشــمندان
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

فـرهنگ و تـاریـخ

 .2آسیای میانه (مجموعه مقاالت تاریخی) (نایاب)

نوشتة برتولد اشپولر [ ...و دیگران]؛ ترجمة کاوه بیات.

 .3تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (3جلد)

نوشــتة ناصر تکمیلهمایون؛ جلــد اول :از آغاز تا
دارالخالفة ناصری؛ چاپ سوم1379 :؛  214صفحه؛
 88000تومان .جلد دوم :دارالخالفة ناصری؛ چاپ
دوم1380 :؛  272صفحه؛  108000تومان .جلد سوم:
از ویرانــی دارالخالفة ناصری تا پایان دورة پهلوی؛
چاپ سوم1400 :؛  240صفحه؛  96000تومان.
شابک دوره964-6269-77-x :
این کتاب به بررســی تاریــخ اجتماعی و فرهنگی
تهــران ،از نخســتین زمانهایی که نام و نشــانی
از تهــران در کتــب تاریخــی و پژوهشهــای
باستانشناسی آمده تا دوران معاصر میپردازد.

 .4رویدادها و یادمانهای تاریخی تهران

به کوشــش ناصر تکمیلهمایون؛ جلد اول :از آغاز
تا بنای دارالخالفــة ناصری؛ چاپ اول1387 :؛ 288
صفحــه؛  128000تومان .جلــد دوم :از دارالخالفه
ناصری تا پیروزی مشروطه؛ چاپ دوم1399 :؛ 256
صفحه؛  102000تومان.
شابک دوره978-964-379-333-3 :
کتاب حاضر بــا همکاری جمعی از نویســندگان و
پژوهشگران در دو جلد تهیه شده ،که هر کدام شامل
 50گفتار درباره تاریخ تهران ،بناهای تهران ،و وقایع
رخداده در تهران هستند.
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فـرهـنگ و مـردم

 .1قهوهخانههاي ايران

نوشتة علي بلوكباشي؛ چاپ اول1375 :؛ مصور؛ + 14
 194صفحه؛  90000تومان.
در اين كتاب كوشــش شــده اســت ،تا حد امكان،
چگونگــي پيدايي قهوهخانه و روند شــكلگيري و
گسترش آن در ايران ،از قديم تا به امروز بيان شود.

 .4راهنماي بازيهاي ايران

گردآوردة ثريا قزل اياغ؛ با همكاري شهال افتخاري؛
حري؛ چــاپ دوم1392 :؛ 898+41
زير نظر عباس ّ
صفحه؛  200000تومان.
شابك978-964-379-301-2 :
در كتاب حاضر به بازيهاي سنتي ايران پرداخته شده
و اين بازيها به تفكيك اســتان آورده شدهاند .نوع
بازي ،زمينبازي ،تعــداد بازيكنان ،ابزارهاي بازي و
شيوة اجراي آن مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

 .6پژوهشی در تعزیه و تعزیهخوانی از آغاز تا
پایان دوره قاجار در تهران

نوشتة عنایتاهلل شــهیدی ،با همکاری ،ویرایش و
نظارت علمی علی بلوکباشی؛ با همکاری کمیسیون
ملی یونسکو در ایران؛ چاپ اول1380 :؛  838صفحه؛
 180000تومان.
شابک964-6269-81-8 :
بررسی تاریخی تعزیه و تعزیهخوانی.
* برگزیــدة پنجمین دورة انتخاب و معرفی پژوهش
فرهنگی سال ()1379
 .8انسان و بازی

نوشــتة روژه کیوا؛ ترجمة مهــدی داودی؛ چاپ اول:
1389؛  198صفحه؛  40000تومان.
شابک978-964-379-171-1 :
در این کتاب بــه تعریف بــازی ،ردهبندی بازیها،
کارکرد اجتماعی بازیها ،فساد بازیها ،جامعهشناسی
بازی ،بازی کردن ،رقابــت و بخت و اقبال ،اهمیت
بازیهــای مبتنی بر بخت و اقبــال ،و رهیافتهای
روانشناختی و ریاضی پرداخته شده است.
 .9کاوشی نو در بازیهای سنتی

نوشتـــة طاهـره غبرایـی؛ چـــاپ اول1389 :؛ 82
صفحه؛  16000تومان.
شابک964-379-110-6 :
در این کتاب به پیشــینه بازیهای با سنگ در ایران
به ویژه بازی یه قل دوقل پرداخته شــده است و به
انــواع این بازی در جهان به ویژه ژاپن توجه شــده
و مقایســهای بین بازی ایرانی و بازی ژاپنی صورت
گرفته است.
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فـرهنگ و انـدیشه

 .2فلسفههای هنر  /جستاری دربارة تفاوتها

نوشــتة پیتر کیوی؛ ترجمة محمدعلی حمیدرفیعی؛
ویرایش مصطفی اســامیه؛ چاپ اول1380 :؛ 240
صفحه؛  48000تومان.
شابک964-5799-19-8 :
این کتــاب دیدگاه پیتر کیوی دربــارة تاریخ نظریة
زیباییشناسی را ،از هاچیسون تا دانتو ،بازگو میکند و
«تفاوتها» یا «فلسفههای هنر» در تضاد با «فلسفة
هنر» به بحث گذاشته میشود.
 .4دربارة دیالوگ

نوشــتة دیوید بوهم؛ گردآوری و تدوین لی نیکول؛
ترجمة محمدعلی حســیننژاد؛ چاپ سوم1398 :؛
 136صفحه؛  39000تومان.
شابک964-5799-47-3 :
ایـــن کتـاب تشریـح نظریـــه دیوید بوهـم دربارة
«دیالوگ» اســت که بر ضــرورت و امکان آموختن
فردی و جمعـی مهارتهـا و تقـویت قـابلیتهـای
انسـانی تکیه دارد.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .6بحران فرهنگ اسالمی
نوشتة هشام جعیط؛ ترجمة غالمرضا تهامی؛ چاپ اول:
1381؛  248صفحه؛  48000تومان.
شابک964-5799-55-4 :
ایـن کتاب کشاکـش میـان فرهنـگ سنتی و جذابیت
فرهنگ علمـــی و نیز تاثیـر آن بر ایـن جوامع را مورد
بحث قرار داده است.
 .7جهانی شدن و فرهنگ
نوشتة جان تاملينسون؛ ترجمة محسن حكيمي؛ چاپ سوم:
1400؛  311صفحه؛  99000تومان.
شابك 0 :ـ  57ـ  5799ـ 964
در كتاب حاضر به مباحث جهاني شدن و فرهنگ؛ مدرنيتة
جهاني؛ فرهنــگ جهاني :روياها ،كابوسهــا و ترديدها؛
منطقهزدايي :شــرط فرهنگي جهاني شدن؛ پيامرساني و
تجربة فرهنگي؛ و امكان جهان وطني پرداخته شده است.
 .8فکر میکنید من کی باشم؟

نوشــتة روژه گارودی؛ ترجمة نسرین کریمی؛ چاپ
اول1383 :؛  215صفحه؛  68000تومان.
شابک964-379-053-3 :
رمانی از روژه گارودی فیلسوف فرانسوی.

ّ
خـــاق (تأثیر جهانی شدن بر
 .9ویرانگری
فرهنگ ملل و اقوام)

نوشتـة تایلـر کاوین؛ ترجمـة محمـدعلی حسیـننژاد؛
چاپ اول1387 :؛  176صفـحه؛  34000تومان.
شابک964-379-113-0 :
داد و ستد بین فرهنگها ،غلبة فرهنگ جهانی و نقش
ثروت و تکنولوژی ،هویت قومی و فاجعة تلفات فرهنگی
سطحیگرایی ،و اهمیت فرهنگ ملی از مباحث مطرح
شده در کتاب هستند.
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 .10توهّمات پسامدرنيسم

نوشتة تري ايگلتن؛ ترجمة مســعود كلبهبان؛ چاپ
دوم1396 :؛  164صفحه؛ (در برنامه تجدید چاپ).
شابك978-964-379-240-4 :
كتابي است در نقد و بررسي آرا و نظرات پسامدرنيسم.

 .11هویّت (مسئله هویّت و سبک زندگی)
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نوشــتة مرتضی طالیــی ،بدری شــاهطالبی ،علی
رشــیدپور ،و سعید شــریفی؛ چاپ دوم1394 :؛ 210
صفحه؛  40000تومان.
شابک978-964-379-310-4 :
فرهنــگ ،هویت ،زندگی روزمره و ســبک زندگی؛
چالشهای هویت؛ مسئله هویت و عرصههای زندگی
روزمره؛ و هویت و امر سیاسی مباحث مطرح شده در
کتاب هستند.

فـــلـســفــــه

 .1دنیای سوفی (داستانی درباره تاریخ فلسفه)

نوشــتة یوستاین گاردر؛ ترجمة کورش صفوی؛ چاپ
هشتم1398 :؛  624صفحه؛  96000تومان.
شابک964-6269-92-3 :
این کتاب ،رمانی است دلنشــین و جذاب که تاریخ
فلســفه غرب را بــه گونهای درخــور درک و فهم
نوجوانان ،و در قالب داستان عرضه میکند.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com

 .2معرفتشناسی

نوشتـة گاستـــون باشـــار؛ گزینة نوشتههـا بـه
کوشش دومینیک لوکور؛ ترجمة جالل ستاری؛ چاپ
سوم1385 :؛  295صفحه؛  98000تومان.
شابک964-379-058-3 :
کتاب گزیدهای از نوشــتههای گاســتون باشالر در
زمینة معرفتشناسی است.

جـهـان انـدیشـه

 .1ادوارد سعید

نوشتة حمید عضدانلو؛ چاپ اول1383 :؛  136صفحه؛
 25000تومان.
شابک964-379-029-0 :
در این کتاب به زندگی و اندیشــههای ادوارد سعید
فیلسوف آمریکایی فلسطینی تبـــار ،پـرداخته شده
است .نظـریة شـرقشناسی وی ،نظـرات او دربـارة
پوشش خبری اسالم و مفهوم روشنفـکر از دیـدگاه
ادوارد سعید مـورد بررسی قرار گرفتـه است.
 .2نیچه

نوشتة ستاره هومن؛ چاپ اول1384 :؛  224صفحه؛
 40000تومان.
شابک964-379-062-2 :
در این کتــاب به زندگی و اندیشــههای فریدریش
ویلهلم نیچه فیلسوف آلمانی پرداخته شده است.
نسخه گويا در نشاني زير موجود است:
www.vavbook.com

 .3مارتین هایدگر

نوشــتة عباس منوچهری؛ چــاپ اول1387 :؛ 104
صفحه؛  20000تومان.
شابک964-379-116-5 :
در این کتاب به زندگی و اندیشــههای مارتین هایدگر
فیلسوف آلمانی پرداخته شده است.

 .4لوسین لوی ـ برول و مسئله ذهنیتها

نوشتـــة یداهلل موقـــن؛ چـــاپ اول1389 :؛ 152
صفحه؛  28000تومان.
شابک978-964-379-173-5 :
در این کتاب به زندگینامه علمی لوسین لوی ـ برول؛
آثار فلسفی وی ،پیشــگامان و پیروان لوی ـ برول؛
فهرست آثار او؛ و آثاری که درباره لوسین لوی ـ برول
نوشته شده ،پرداخته شده است.

 .5ارنست کاسیرر ،فیلسوف فرهنگ

نوشتـــة یداهلل موقـــن؛ چـــاپ اول1389 :؛ 176
صفحه؛  30000تومان.
شابک978-964-379-176-6 :
در این کتاب به زندگی و آثار ارنست کاسیرر ،فلسفه و
تاریخ در اندیشه کاسیرر ،و جایگاه فلسفه صورتهای
سمبلیک در فلسفه معاصر پرداخته شده است.
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فـرهنـگشنـاسـی

 .1دعا برای اشــیای گم شــده :رویکردی
غیروبری به تولد جامعه مدرن

نـوشتة مجتبـی صـدریا؛ ترجمة داود طبایی؛ چـاپ
اول1382 :؛  128صفحـه؛  20000تومان.
شابک964-379-004-5 :
در این کتاب جامعهشناسی با نگرشی نو مورد بررسـی
قـرار گرفتـه و در سـه فصـل دیدگاههای قدیسان و
واعظان به جامعه ،بحث شده است.

 .2کثرتگرایی فرهنگی

نـوشتة سی دبلیـو .واتسـون؛ تـرجمة حسن پـویان؛
چـــاپ اول1383 :؛  175صفحه؛ (در برنامه تجدید
چاپ).
شابک964-5799-83-x :
در این کتاب مســئله کثرتگرایی فرهنگی بررسی
شــده و نکاتی ماننــد ملیتگرایــی در قرن حاضر،
فرهنگهای دیگر در رســانههای ملی ،ســنتهای
فرهنگی ،نفوذ فرهنگی و مفاهیم مختلف کثرتگرایی
فرهنگی بحث شده است.

 .3دیدگاههای اروپایی سياست فرهنگی

نوشتة کریســتوفر گوردن و سایمون ماندی؛ ترجمة
هــادی غبرایــی؛ چــاپ اول1383 :؛  116صفحه؛
 20000تومان.
شابک964-5799-82-1 :
کتاب شامل دو بررسی جداگانه دربارة دیدگاههایی است
که اروپاییان دربارة سیاستهای فرهنگی ارائه میکنند.
 .4نظریة علمی فرهنگ

نوشتة برانیسالو مالینوفسکی؛ ترجمة منوچهر فرهومند؛
چاپ دوم1387 :؛  312صفحه؛  60000تومان.
شابک964-379-070-3 :
تعریف فرهنگ ،مفاهیم و روشهای انسانشناسی،
تحلیل کارکردی فرهنگ ،بنیادهای زیستشناختی
فرهنگ ،کارکردگرایی ،مؤلفههای تحلیل فرهنگی
و نگاهی ارزیابانه به زندگــی جیمز جورج فریزر از
مطالب کتاب حاضر هستند.
 .5درآمدی بر نظریة فرهنگی

نوشتة فیلیپ اســمیت؛ ترجمة حسن پویان؛ چاپ
هفتم1400 :؛  400صفحه؛ 118000تومان.
شابک 1 :ـ  069ـ  379ـ  964ـ 978
در این کتاب بــا زبانی که هم برای متخصصان مفید
اســت و هم برای مبتدیان آموزنده ،فرهنگ و نظریه
فرهنگی ،ساختارگرایی و تحلیل نشانهشناختی فرهنگی،
مطالعات فرهنگی ،فرهنگدرمقاممتن،تحلیل فرهنگی
پسامدرنیسم و  ...مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 .6تصویر دیگری

نوشتة کاترینا استنو؛ ترجمة گیتی دیهیم؛ چاپ اول:
1384؛  216صفحه؛  40000تومان.
شابک964-379-068-1 :
کتاب حاضر دربارة دیدگاههای قدیمی افراد به ویژه
اروپاییان نســبت به اقوام بیگانهای است که شکل و
قیافه یا آداب و رسوم متفاوت با آنها دارند.
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 .7درآمدي بر تاريخ برنامهريزي فرهنگي در
ايران معاصر (رسانة كتاب)

نوشــتة محمدعلي اكبري؛ چــاپ اول1393 :؛ 163
صفحه؛  28000تومان.
شابك 8 :ـ  325ـ  379ـ  964ـ 978
كتاب ،دولت قاجار و نخســتين رويههاي رســمي؛
رســانة كتاب در عصر دولتهاي مشروطه و پهلوي
اول؛ رويههاي رسمي تصميمگيري در عصر پهلوي
دوم؛ سياستهاي تأسيسي ،توسعهاي و مميزي دولت
پهلوي دوم؛ و رســانة كتاب در برنامههاي عمراني
مباحث مطرح شده در كتاب هستند.
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مردم و سرزميـنها

 .1سفرنامه ،خاطرات ايران و يادنامة آشيكاگا
آتسواُوجي

گـردآوري و تـرجمة هاشـــم رجبزاده؛ چـاپ اول:
1383؛  158صفحـه؛  30000تـومان.
شابك964-379-028-2 :
خاطرات و شرح سفر آشيكاگا ،ايرانشناس ژاپني ،كه
نخستين بار در سال  1313به ايران سفر كرد .برخي
از مقاالت آشيكاگا و مطالبي از ديگران به ياد او نيز
بخشهايي از كتاب را تشكيل ميدهند.
 .2سنگاپور از جهان سوم به جهان اول

نوشــتة لي كوآن يو؛ ترجمة مهدي افشار؛ چاپ اول:
1383؛  661صفحه؛  130000تومان.
شابك964-379-025-8 :
اين كتاب چگونگي شكلگيري كشور سنگاپور و سير
تحول اقتصادي و اجتماعي اين كشور را بيان ميكند.
كتاب به قلم نخستوزير پيشين سنگاپور است.

 .4ژاپن ،ديروز و امروز

گردآوري ،تأليف و ترجمة هاشم رجبزاده؛ چاپ اول:
1384؛  416صفحه؛  80000تومان.
شابك964-379-052-5 :
كتــاب حاضر به جامعه ،فرهنــگ ،ادب و هنر ژاپن
پرداخته و پيوندهــاي تمدني و فرهنگي آن با ايران
را مورد توجه قرار داده است.
 .5سفرنامه ایران و قفقاز و ترکستان
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نوشته یاسوماســا فوکوشیما ،ترجمة هاشم رجبزاده
وکینجیئــه اورا؛ چــاپ اول1392 :؛  259صفحه؛
 50000تومان.
شابك978-964-379-168-1 :
کتاب شرح سفر یاسوماسا فوکوشیما به ایران ،قفقاز
و ترکستان است.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .6نفت ایران و نفتکش ّ
نیشومارو :ژاپن و وارد
کردن نفت ایران پس از ملی شدن آن

ترجمه و بازنگاشــتة هاشــم رجبزاده؛ با همکاری
کینجــی ئــه اورا؛ چــاپ اول1391 :؛  442صفحه؛
 88000تومان.
شابك978-964-379-169-8 :
این کتاب به تاریخچة وارد کردن نفت ایران به ژاپن
پس از جنگ جهانی دوم و ملی شــدن صنعت نفت
ایران میپردازد.
* دریافت لوح تقدیر و جایزه از ســومین جشــنواره
انتخاب کتاب سال خلیج فارس (.)1400

اصـطـالحشنـاسی

 .1فرهنگ اصطالحات دورة قاجار :قشون و نظمیه

گردآوردة یحیی مدرســی ،حسین ســامعی و زهرا
صفــوی مبرهن؛ چــاپ اول1380 :؛  688صفحه؛
 130000تومان.
شابک964-5799-43-0 :
فرهنگ حاضر ،دربرگیرنــدة اصطالحات نظامی و
انتظامی دورة قاجار است و برای پژوهندگانی که به
مســائل تاریخی زبان فارسی ،اصطالحات نظامی و
انتظامی و مسائل مربوط به دورة قاجار توجه دارند،
حاوی اطالعات سودمندی است.
* تقدیر شده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
()1383
 .2واژگان تجاری

نوشتة دیوید ایوانز؛ ترجمة رعنا پورحسن؛ چاپ اول:
1382؛  168صفحه؛  25000تومان.
شابک964-5799-70-8 :
این کتاب حــاوی  300واژه در حــوزة فعالیتهای
تجاری و بازرگانی اســت؛ که کاربرد آنها در محاورة
انگلیسی و معنی و کاربرد آنها در محاورة فارسی بیان
شده است.

 .2اطلس گويششناختي قصران داخل

نوشتـة گيتـي ديهيـم؛ با همكـاري انتشارات سروش؛
چاپ اول1388 :؛  348صفحه؛  70000تومان.
شابك978-964-379-701-3 :
در اين كتاب كه حاصل پژوهشي ميداني است ،خرده
گويشهاي منطقه قصران داخل مورد بررســي قرار
گرفته و واژگان مورد مطالعه بر روي نقشه مشخص
شده است.
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فـــرهـنــگ و ادب

 .1دستافزار نویســندگان :راهنمای اصول
شیوانویسی

نوشــتة جان بی .کارلز و رونالد زیمانســکی؛ ترجمة
مهدی افشار؛ چاپ اول1381 :؛  288صفحه؛ 54000
تومان.
شابک964-5799-56-2 :
کتابی است آموزشی دربارة شیوههای نگارش در دو
قسمت ،قسمت اول واژهنامهای است که انواع واژگان
ادبی و نوشتاری را به زبانی ساده تعریف کرده است.
قسمت دوم شــیوههای نگارش را بازگفته و اصولی
بنیادین را در نگارش بیان کرده است.
 .3گفتگوی شهرزاد و شهریار

نوشتـــة جالل ستـاری؛ چـــاپ اول1382 :؛ 128
صفحـه؛  24000تومان.
شابک964-379-009-6 :
ایـــن کتـاب تحلیلـــی است از شخصیت و نقـش
شهرزاد در داستان هزار و یک شب.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

* حماسة اهورايي گاهان (نایاب)

نوشــتة رحيم چاوش اكبري؛ چاپ اول1383 :؛ 286
صفحه( .نایاب)

172

فــرهنـگ و آمـوزش

 .1برایم بخوان :کودکانی تربیت کنیم که به
مطالعه عشق بورزند

نوشــتة برنیس ای .کولینان؛ ترجمــة فاطمه امین
ناصــری؛ چــاپ پنجــم1400 :؛  176صفحــه؛
(در دست چاپ).
شابک964-5799-66-x :
در این کتاب راههای آموزش کتابخوانی و تشــویق
کودکان به کتابخوانی مورد بررسی قرار گرفته است.
 .2به کودکان کمک کنیم تا بر فشارهای روحی
ناشی از جنگ غلبه کنند( :راهنمای والدین و معلمان)
نوشــتة مونا مک سود؛ ترجمة رعنا جوادی؛ چاپ اول:
1382؛  136صفحه؛  25000تومان.
شابک964-5799-71-6 :
این کتاب تجربیاتی را بررسی میکند که در زمـــان
جنگ در بچهها فشار روحی ایجاد میکننـد و والـدین
و معلمـان را برای شناسایی و مقابلـه با آنها راهنمـایی
میکند.

 .3ایدز و برنامهریزی آموزشــی (برنامهریزی
آموزشی در محیطی که بیماری ایدز وجود دارد)

نوشــتة مایکل جی .کلی؛ ترجمة ارســطو صفیاری؛
چاپ اول1382 :؛  136صفحه؛  25000تومان.
شابک964-5799-81-3 :
این کتاب برنامهریزی نظام آموزشی در محیط آلوده
به ایدز و تأثیر این بیمــاری بر آموزش و پرورش را
بررسی میکند.
 .4پژوهش در کالس درس (راهنمای معلمان)
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نوشــتة دیوید هاپکینــز؛ ترجمة مســعود وفایی و
سیدعلیاکبر مرعشی؛ چاپ اول1384 :؛  296صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابک964-5799-81-3 :
در این کتاب به پژوهشــی پرداخته میشود که معلم
در کالس درس خودش یا همکارانش انجام میدهد
تا از نتیجه شیوه کار خود و همکارانش و ارتقاء سطح
کالس آگاه شود.
 .5مدارس فردا :معیارها و دیدگاهها

نوشــتة راجر کرامبی وایت؛ ترجمة حسین ّنیر؛ چاپ
اول1384 :؛  228صفحه؛  44000تومان.
شابک964-379-003-7 :
این کتاب به بررســی نظام آمــوزش و پرورش در
انگلستان میپردازد و آن را با نظام آموزش و پرورش
دانمارک مقایسه میکند.
 .6نوشتن برای کودکان

نوشــتة مارگرت کالرک؛ ترجمة ثریا قزلایاغ؛ چاپ
اول1386 :؛  176صفحه؛  30000تومان.
شابک964-379-087-8 :
چرایی نوشــتن برای کودکان ،نوشــتن برای سنین
مختلف ،قراردادها و تشــکیالت مربــوط ،ویرایش،
چاپ ،شناخت بازار و  ...از مباحث این کتاب هستند.

 .7نوشتن برای رادیو

نوشتة رزماری هرستمان؛ ترجمة زهره کسایی؛ چاپ
اول1385 :؛  244صفحه؛  40000تومان.
شابک964-379-090-8 :
در این کتاب چگونگی نگارش برای انواع برنامههای
رادیویی با ذکر نمونههایی بررسی شده است.
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فـرهنـگ و سالمـت

 .1سرطان :چیزهایی که ای کاش در ابتدای تشخیص
بیماریم میدانستم :توصیههای یک نجاتیافته

نوشتة میشــل رایان؛ ترجمة رعنا جوادی؛ چاپ اول:
1396؛  88صفحه؛  15000تومان.
شابک978-964-379-345-6 :
تصمیمگیریهای پزشــکی ،بیمة ســامت ،ساک
بیمارســتان ،شــیمیدرمانی ،پرتودرمانی ،افسردگی
ناشــی از بیماری ،ریزش مو ،گروههای پشــتیبان،
ورزش و سرطان ،خانواده و  ...از مباحث مطرح شده
در کتاب هستند.

در
د
س

 .2برنده

ت

چا
پ

نوشــته کیتگینور؛ ترجمۀ رعنا جــوادی؛ چاپ اول:
1400؛  24صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک978-964-379-363-0 :
داستان کودکان دربارۀ پسری که بیماری آسم دارد و
راههای مقابله با آن.

در
د
س

در
د
س

 .3مقام اول

ت

چا
پ

نوشــتۀ کیتگینور؛ ترجمۀ رعنا جــوادی؛ چاپ اول:
1400؛  24صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک978-964-379-362-3 :
داستان کودکان دربارۀ دختری که مشکالت گفتاری
دارد و راههای مقابله با آن.

 .4شجاعترین دختر مدرسه

ت

چا
پ

نوشــتۀ کیتگینور؛ ترجمۀ رعنا جــوادی؛ چاپ اول:
1400؛  24صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک978-964-379-374-6 :
داستان کودکان دربارۀ دختری که بیماری دیابت (بیماری
قند) دارد و راههای مقابله با آن.
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در
دس

در
دس

 .5تولدی برای بن

ت

چا
پ

نوشــتۀ کیتگینور؛ ترجمۀ رعنا جــوادی؛ چاپ اول:
1400؛  24صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک978-964-379-422-4 :
داســتان کودکان دربارۀ پســری که ناشنوا است و
راههای مقابله با آن.

 .6کاله معروف

ت

چا
پ

نوشــتۀ کیتگینور؛ ترجمۀ رعنا جــوادی؛ چاپ اول:
1400؛  24صفحه؛ (در دست چاپ).
شابک978-964-379-376-0 :
داســتان کودکان دربارۀ پســری که سرطان دارد و
راههای مقابله با آن.

فــرهنـگ و عكاسی

 .1طراحی عکس

نوشتة ژاكلين دينين؛ ترجمة رعنا جوادي؛ چاپ اول:
1375؛ مصور؛  62صفحه؛  20000تومان.
اين كتاب خودآموز عكاسي است كه با سادگي زبان
و ايجاز به همة پرسشهايي كه يك مبتدي در آغاز
كار بــا دوربين و گرفتن عكس نياز به دانســتن آنها
دارد ،پاسخ ميدهد.

 .2چگونه عكس ببينيم (هنر ديدن) (ناياب)

نوشتة ديويد فين؛ ترجمة رعنا جوادي.

 .3گنج پيدا

به كوشش بهمن جاللي؛ با همكاري سازمان ميراث
فرهنگي كشــور؛ چــاپ اول1377 :؛  176صفحه؛
 300000تومان.
شابك964-6269-61-3 :
ايــن كتاب مجموعه تصاويري اســت ارزشــمند از
گنجينة عكسهايي كه در كاخ گلســتان نگهداري
ميشود.
 .4چهرهنگاران اصفهان :گوشــهاي از تاريخ
عكاسي ايران (ناياب)

به كوشش پريسا دمندان (نفيسي).
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 .5چرا مردم عكس ميگيرند (ناياب)

نوشتة رابرت آدامز؛ ترجمة رعنا جوادي.

كــتـاب قـــ ّلــك

)مجموعه كتابهاي كودكان و نـوجوانان(

اوقات فراغت
 .1باغبانان کوچک دنیا
نوشتة موريل ويژيه؛ تصويرسازي ويرژيني فـرهشـــوره
و فرانسـوا مارتـــن؛ ترجمـة مهنـاز عسگري؛ چاپ دوم:
1382؛  56صفحه؛  20000تومان.
شابك964-5799-65-1 :
اين كتاب روايتي ساده از دوستي بچهها با طبيعت ،مشاركت
آنها در بهرهگيري دوستانه از طبيعت و توليد غذاست.
* برندة لوح تقدير براي ترجمه از شوراي كتاب كودك ()1382

ایران من
 .1نوروز
نوشــتة اعظم محبوبي و فرمهر منجــزي؛ تصويرگر
مانلــي منوچهــري؛ چــاپ دوم1396 :؛  40صفحه؛
 30000تومان.
شابك 5 :ـ160ـ 379ـ964ـ 978
در ايــن كتاب آداب و رســوم و آيينهاي نوروز براي
كودكان و نوجوانان توصيف شده است.
* برندة لوح تقدير براي تصویرگری از شــوراي كتاب
كودك ()1388

 .2ترکمنها
نوشتة علي گلشن؛ چاپ اول1396 :؛  48صفحه؛
(در برنامه تجدید چاپ).
شابك2 :ـ161ـ 379ـ964ـ 978
تاريخچه؛ شــيوة زندگي ،آداب و رسوم ،هنر و ادبيات،
و ...تركمنها براي كودكان و نوجوانان شرح داده شده
است.

 .3شهر ما ،تهران :معرفی تهران به نوجوانان

نوشــته پيمان فیوضــات؛ چــاپ دوم1397 :؛ 72
صفحه؛  28000تومان.
شابک9 :ـ399ـ 379ـ964ـ 978
تهران کجای ایران اســت؟ چه آب و هوایی دارد؟
چرا تهران پایتخت شــده است؟ تهران قدیم به چه
شکل بوده است؟ مردم تهران چه شکل و ظاهری
دارند؟ وســایل حملونقل در تهران چه بوده است؟
تاریخچه صدسال اخیر تهران؛ ویژگیهای تهران؛
جانوران تهران؛ تفریحات و گذران اوقات فراغت در
تهران؛ چگونگی اداره شهر تهران؛ و مشکالت این
شهر مباحث مطرحشده در کتاب هستند.

در
د
س

 .4بلوچها

ت

چا
پ

نوشتة علي گلشن؛ چاپ اول1400 :؛
(در دست چاپ).
تاريخچه ،شيوة زندگي ،آداب و رسوم ،هنر و ادبيات؛
و ...بلوچها براي كودكان و نوجوانان شرح داده شده
است.
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میخواهی چه کاره بشوی؟
 .1راننده اتوبوس شهری

نوشته محمود برآبادي؛ چاپ اول1388 :؛  16صفحه.
شابك978-964-379-152-0 :
در این كتاب نوجوانان به زبان ساده با شغل رانندگی
اتوبوس شهری آشنا میشوند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .2مهندس ترافیک
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نوشته محمود برآبادي؛ چاپ اول1388 :؛  16صفحه.
شابك978-964-379-155-1 :
در این كتاب نوجوانان به زبان ساده با شغل مهندس
ترافیک آشنا میشوند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .3راننده تاکسی

نوشته محمود برآبادي؛ چاپ اول1388 :؛  16صفحه.
شابك978-964-379-153-7 :
در این كتاب نوجوانان به زبان ساده با شغل رانندگی
تاکسی آشنا میشوند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .4راهبر راهآهن شهری (مترو)

نوشته محمود برآبادي؛ چاپ اول1388 :؛  16صفحه.
شابك978-964-379-156-8 :
در این كتاب نوجوانان به زبان ساده با شغل راهبری
مترو آشنا میشوند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

 .5پلیس راهنمایی

نوشته محمود برآبادي؛ چاپ اول1388 :؛  16صفحه.
شابك978-964-379-154-4 :
در این كتاب نوجوانان به زبان ســاده با شغل پلیس
راهنمایی آشنا میشوند.
نسخه الکترونیک در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir

فرهنگ و زندگی
 .1آلودگي هوا

نوشته محمود برآبادي؛ تصويرگر آيرين غريبپور؛ چاپ
اول1394 :؛  32صفحه؛ (در برنامه تجديد چاپ).
شابك978-964-379-305-0 :
در كتــاب حاضر آلودگي هــوا و عوامل ايجاد كنندة
آن؛ راههاي مقابله با آلودگي هوا توسط شهروندان؛ و
راههاي مقابله با آلودگي هوا توسط مسئوالن؛ همراه
با شعر و داستان براي كودكان سنين سالهاي پايان
دبستان بيان شده است.
* دوچرخهسواری ایمن

نوشــتة محمود برآبادی؛ تصويرگر مجيد خسروانجم؛
چاپ سوم1399 :؛  32صفحه؛  12000تومان.
شابک978-964-379-215-2 :
این کتــاب به تاریخچــه دوچرخه ،انــواع دوچرخه،
رفتارهای خطرآفرین در دوچرخه ســواری و آشنایی با
تابلوها و قوانین رانندگی دوچرخه میپردازد.
* فرهنگ ترافیک برای کودکان و نوجوانان (نایاب)

نوشتة محمود برآبادی.
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فرهنگ و نمايش
 .1اولين كتاب بازيگري من

نوشتة كريستن دابروفسكي؛ ترجمه و تأليف رحمت
اميني و سيد حسين فدايي حسين؛ چاپ اول1393 :؛
 92صفحه؛  15000تومان.
شابك978-964-379-304-3 :
در كتاب حاضــر به آموزش بازيگــري به كودكان
پرداخته شده است.
نسخه الكترونيك در نشاني زير موجود است:
www.taaghche.ir
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سـایر کـتابها

انسانشناسيمعاصر
 .1نظريه و روش در انسانشناسي براي دانشجويان

نـوشتـة استنـلي آر .بـارت؛ ترجمة شاهده سعيـدي؛
چاپ اول1387 :؛  334صفـحه؛  118000تومان.
شابك978-964-379-128-5 :
تاريخ انسانشناسي ،پايهريزي رشته ،ساختارهاي نو
در انسانشناسي ،و  ...از مباحث كتاب حاضر است.

اطالعرساني
 .4کتابخانه در ایران

نوشــتة محمدحســن رجبی؛ چاپ اول1381 :؛ 192
صفحه؛  36000تومان.
شابک964-5799-52-x :
ایــن کتاب به پیدایش و تطور کتابخانه در ایران ،انواع
کتابخانههای ایران ،و کتابداری در ایران پرداخته است.
در مقاالت پیوســت نیز کتابخانههای استـــانهای
اصفهـــان و آذربایجـان شـرقـــی و کتابخانههای
رصدخانة مراغه و َربع رشیدی مورد توجه قرار گرفتهاند.

زبان و زبانشناسي

ن
ایا
ب

 .1هزاره در نحو (الفیــة ابن مالک با ترجمة
منظوم فارسی) (ناياب)

نوشتة غالمرضا دبیران؛ به کوشش حکیمه دبیران.
چاپ اول 70000 .تومان.

گـردشــگـری
* مهمانداری و مهماننوازی ایرانی

نوشتۀ لیدا علینژاد ســلیم؛ چاپ دوم1400 :؛ 172
صفحه؛  52000تومان.
شابک0 :ـ404ـ379ـ964ـ978
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در کتــاب حاضر بــه مهماننوازی در ادبیــات پرداخته و
مهماننوازی و مهمــانداری را در جامعه ایران و در گذر
تاریخ بررسی کرده و در ادامه به مهماننوازی و مهمانداری
در مذهــب ،ادب عامه و فرهنگ مردم ایران توجه کرده و
جلوههای مهماننوازی در معماری ایرانی را نشــان داده و
در پایان خاطراتی از راهنمایان گردشــگری درباره ســفر
جهانگردان خارجی به ایران را نقل کرده است.
* نگاهی به سفر در ایران

نوشــتۀ مریم ناوی؛ چاپ اول1395 :؛  152صفحه؛
 30000تومان.
شابک3 :ـ403ـ379ـ964ـ978
سرآغاز تاریخ سفر در این سرزمین به هزارههای پیشین
باز میگردد .این کتاب در هشت فصل سفر را از اساطیر
آغاز میکند ،به دیدگاههای صوفیان و عرفا در این باره
میپردازد و ســفر را در ادبیات پارسی بررسی میکند.
سپس به تاریخچه راههای ارتباطی ،مراکز اقامتی ،وسایل
حملو نقل و ملزومات سفر میپردازد و در پایان تجارب
سفرنامهنویسان درباره سفرشان به ایران را باز میگوید.

* برای مجموعه کتابهایی که بــه موضوع مدیریت در حوزه
گردشگری میپردازند به بخش فرهنگ و مدیریت ،صفحه 47
در همین فهرست مراجعه فرمایید.

187

نـشـــریـات ادواری

* اطالعشناسي (فصلنامه)

صاحب امتياز :دفتــر پژوهشــهاي فرهنگي؛ مدير
حري؛ سردبير :نرگس نشاط؛ شمارة
مسئول :عباس ّ
 6000 : 30تومان (انتشار متوقف شده است).
اطالعشناسي (كه  30شمارة آن انتشار يافته است)،
فصلنامهاي تخصصي در حوزة اطالعرســاني است
كه با هدف ايجاد شــرايط تبادل انديشــه در زمينة
زيرساختهاي مرتبط با فعاليتهاي اطالعاتي منتشر
ميشده است.

* اقتصاد سياسي (فصلنامه)

صاحب امتياز :دفتــر پژوهشــهاي فرهنگي؛ مدير
مسئول و ســردبير :محمود عبداهللزاده؛ شمارة :16
 1950تومان (انتشار متوقف شده است).
اقتصـــاد سيـاسي (كه  16شمـارة آن منتشـر شـده
است) ،فصلنـــامهاي تخصصـــي در حوزة دانـش
سيـاسي است كه بـه منظور تـوسعه دانش اقتصـاد
سيـاسي در ايران و تقـويت زمينـههاي سياستيـابي
و راهبـرديـــابي جامعنگــر در حوزههاي تـــوسعه
اقتصادي ،تـــوسعه اجتماعي ،تـــوسعه سياسي و
تـوسعه فرهنگي منتشر ميشده است.

* انديشه ايرانشهر (فصلنامه)
صاحب امتياز :دفتر پژوهشهاي فرهنگي؛ مدير مسئول
و سردبير :محمدرضا حائري؛ شمارة  28و 29
(در دست چاپ).
انديشــة ايرانشهر كه تاكنون  29شمارة آن منتشر شده
اســت فصلنامهاي تخصصي در حوزة شهرشناسي در
ايران و جهان است.
* پل فيروزه (فصلنامه)
صاحب امتياز :دفتر پژوهشهاي فرهنگي؛ مدير مسئـول:
محمود عبداهللزاده؛ سردبير :محمـدحسـن خوشنويس؛
شمارة 19؛  7500تومان.
پل فيروزه ،فصلنامهاي اســت چندرشتهاي كه مقاالت
علمــي و پژوهشــي مرتبط بــا كلية ابعــاد فرهنگي
تمدنهاي انســاني را چاپ و منتشر میکند و تاكنون
 19شمارة آن منتشر شده است .دورة جدید این مجله با
رویکرد فرهنگی و گردشگری منتشر خواهد شد.
* عكسنامه (فصلنامه)
صاحب امتياز :دفتر پژوهشــهاي فرهنگي؛ سردبير :رعنا
جوادي؛ شمارة  38و 39؛  15000تومان.
عكسنامه اولين فصلنامة تخصصي عكاسي است كه ضمن
پرداختن به تاريخ عكاسي ايران به مباحث نظري روز اين
حوزه كه در جهان و ايران مطرح ميشود نيز ميپردازد.
* دريافت نشــان سايت عكس آنالين براي تداوم انتشار
حرفهاي و تخصصي
* معماري و فرهنگ (فصلنامه)

صاحب امتياز :دفتــر پژوهشــهاي فرهنگي؛ مدير
مسئول و سردبير :حسين شهرابی؛ سه شمارة اول در
قطع خشــتي؛ از شمارة چهارم به بعد در قطع رحلي؛
شمارة .56
معماري و فرهنگ ،كه تاكنون  55شمارة آن انتشار
يافته است ،فصلنامة تخصصي معماري است كه هر
شمارة آن اختصاص به يك موضوع دارد.
لوح فشردة شمارههاي  1تا  30در دسترس است.
این فصلنامه از شماره  57به بعد بصورت دیجیتال ،در نشانی
 www.memarifarhang.comمنتشر میشود.
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* نامة فلسفه (فصلنامه)

صاحب امتياز :دفتــر پژوهشــهاي فرهنگي؛ مدير
مسئول و سردبير :سيدموسي ديباج؛ شمارة  14و :15
 3200تومان (انتشار متوقف شده است).
نامة فلسفه نشريهاي تخصصي در حوزه فلسفه است.
 15شماره از اين نشريه منتشر شده است.

190

خرید از طریق اینترنت و تلفن

براي خريد انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي از طريق اينترنت
ميتوانيد به نشانیهای زير مراجعه كنيد:
سايت فروش کتاب دفتر پژوهشهاي فرهنگي
www. iranculturalstudies.com

سايت فروش کتاب و محصوالت فرهنگی «این ایرانیه»

www. itsiranian.com

سايت فروش گسترش فرهنگ رايانهاي كتاب

www. iketab.com

سايت کتاب رایا
بانك اطالعات نشريات كشور (نشريات)
سايت فروشگاه البسكو
کتاب عزیزی

www. rayabook.net
www. magiran.com
www. albasco.com

azizi-majid61@yahoo.com

هافكو
https://hafco.ir

کتاب فردا
ديجي كاال
فروشگاه اينترنتي جويابوك

www.fardabook.com
www.digikala.com
https://joyabook.com
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براي خريد کتابهای الکترونیک این انتشــارات از طريق سایت
ميتوانيد به نشانیهای زير مراجعه كنيد:
www.fidibo.com
فیدیبو
www.taaghche.ir
طاقچه
برای خرید کتابهای صوتی این انتشــارات ميتوانيد به سایت
زیر مراجعه کنید:
www.vavbook.com

براي خريد كتابها و نشريات دفتر پژوهشهاي فرهنگي از طريق
تلفن ميتوانيد با شمارههاي زير تماس بگيريد:
 .1در محدودة خيابان انقالب:

پخش مركزي :تلفن همراه( 0912-2177647 :مرحمت آزاد)
دورنگار66950146 :
فروش :تلفن66417532 :
 .2در محدودة خيابان كريمخان زند:

تلفن همراه( 0935-2479847 :اکرم كريمي)
دورنگار88302485 :
تلفن88849461 :

مراکز فروش ونمایندگیها

تهران

88849461
فروشگاه مركزي دفتر پژوهشهاي فرهنگي
44457637
انتشارات اول و آخر
6640827
انتشارات بازاريابي
66468235
انتشارات پرهام
22000400
انتشارات دارينوش
09121575485 , 66956812 , 66956813
پخش اديبان
66962944
پخش پاسارگاد
66968463
پخش پويش
66963301
پخش تندر
66490209
پخش توحيد دانش
66572100
پخش جهش
66400220
پخش دانشنگار
66482221
پخش كتاب فدك
66480287
پخش كتاب ارسطو
66964164
پخش كتاب پارسيان
09123540029 , 66961920
پخش كتاب ثمين
66978518
پخش كتاب حديث
66405196
پخش كتاب دانش برتر
66952627
پخش كتاب دانشپرور
66922082
پخش كتاب ديانت
66463645
پخش کتاب رشد تهران
66974735
پخش كتاب زبان روز
66966114 , 5
پخش كتاب سيماي دانش
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66401541
پخش كتاب شوال
66408640
پخش کتاب ققنوس
66490081
پخش كتاب ماهان
66978266
پخش كتاب مهربان
66497050
پخش كتاب مهكامه
09123072006
پخش كتاب يك
66404727
پخش و كتابفروشي پرستو
22224048 ، 22222757
شهر كتاب آرين
88089594 ، 88089595
شهر كتاب ابنسینا
88553959 ، 88723286
شهر كتاب بهشتی
88728016
شهر كتاب ساعي
22394639
شهر كتاب فرشته
88405089
شهر كتاب مركزي
22285969 , 70
شهركتاب نياوران (كارنامه)
22019994
فروشگاه كتاب سازمان مديريت صنعتي
88963768
كتاب مرجع
66965804
كتابفروشي آگاه
22015757
كتابفروشي افراكتاب
66405084
كتابفروشي الياسي
66400757
كتابفروشي اميركبير
22667714 , 16 , 18
کتابفروشي بوکلند
66463545
كتابفروشي بيدگل
66405627
كتابفروشي پارت
88025254
كتابفروشي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
09126364984
كتابفروشي دانشگاه تهران
66405385
كتابفروشي صانعي
66480018
كتابفروشي طهوري
66464779
كتابفروشي عصر دانش
66462704
كتابفروشي فروهر
66402728
كتابفروشي فرهنگ معاصر
66510354
كتابفروشي فالح
66413998
كتابفروشي گوتنبرگ
88604216
كتابفروشي مؤسسه مطالعات بهرهوري و منابع انساني
66409243
كتابفروشي مولي
66400706
كتابفروشي و انتشارات خوارزمي
66401255
كتابفروشي و پخش آيالر
66412385
كتابفروشي و پخش نص
88300415
كتابفروشي يساولي
88300973
مركز آموزش تحقيقات صنعتي
88907766 , 88300415
نشر چشمه

66407834
88969848

نشر كتاب دانشگاهي
نشر مركز

آبادان

کتابفروشی رشد

34464642ـ061

دانشگاه غيرانتفاعي شمال (واحد كتابفروشي)
كتابفروشي شباويز

43126092ـ011
2255832ـ011

نمايشگاه دائمي دكتر شريعتي

2243138ـ0451

آمل

اردبيل
اروميه

كتابفروشي پيران
انتشارات پژوهشهای دانشگاه ارومیه

اسالمشهر

کتابفروشی خانه کتاب اسالمشهر

اصفهان

2243545 , 09141411220ـ0443
09149461140
56359008

پخش كتاب كيميا
كتابفروشي جهاددانشگاهي
كتابفروشي نشر نوشته
كتاب مركزي
شهر کتاب پیام اصفهان
کتابفروشی رفاه
کتابفروشی حکمت

34484020ـ031
36680062ـ031
32226445ـ031
22220900ـ031
33654866ـ031
32204628ـ031
09132705306

قصر دانش

44439030ـ013

انزلي
اهواز

كتابفروشي و پخش رشد
كتاب شرق اهواز
کتابشهر آرمان اهواز

بابل

كتابفروشي اقوامي
کتابسرای پژوهش

3ـ2217000ـ061
 2210254, 09166174678ـ061
33219595ـ061
3232684ـ011
32330639ـ011
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بابلسر

کتابفروشی دانشگاه مازندران

بروجرد

كتابفروشي والیت
كتابفروشي فردوسی

42629550ـ066
09356527364

كتابفروشي شمس بناب

04127229703

بناب

بوشهر

پاپيروس
کتابشهر ایران

33340449ـ077
33562292ـ077

انتشارات شايسته
كتابفروشي فروزش
کتابسرای انور
کتاب سپیده
كتابفروشي یاران
كتابفروشي عالمه

35561961ـ041
33362929ـ041
33251841ـ041
33376998ـ041
35557296ـ041
33341669ـ041

كتابسراي شريعتي

33328784ـ09166693090 , 066

تبريز
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35302862 , 09113147051ـ011

خرمآباد

خمینیشهر

شهر کتاب پیام

رشت

انتشارات طاعتي
وارسته
دانشگاه آزاد واحد پل تالشان
كتابفروشي مژده

شيراز

كتابفروشي و انتشارات خوارزمي
ارمغان هنر شیراز
فرهنگ شیراز

33520300ـ031
33222627ـ013
3232644ـ0121
011 - 44147892
33223637ـ013
32335296ـ071
32332194ـ071
32335296ـ071

فيروزكوه

آقاي ارجمندي

09127756440

انجمن صنفي مهندسين معمار استان قزوين
کتابفروشی آریا

3360844ـ028
09127862902

قزوين

كرمان

 09132404054و 32228460ـ034

فرهنگيان كرمان

گرگان

32357018ـ017

آتليه آموزشگاه پندار

الرستان

52242335 , 09171812271ـ071

انتشارات پرستو

مشهد

پخش كتاب درخشش
كتابكده تخصصي معماري و شهرسازي
کتابفروشی پویا مشهد
کتابفروشی میالنافزار

32251923ـ051
38640951ـ0511
32257327ـ051
09155041311

انتشارات فراگير هگمتانه
كتابفروشي برگ
كتابفروشي حکمت آموختگان همدان

32516144 , 32514461ـ081
32531962ـ081
4494197ـ0813

همدان

افغانستان

***

پخش و انتشارات دمیرچی
انتشارات عرفان ـ کابل (آقای شریعتی)

66961656
09123131455
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