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كتابداري  ،فهرست

 تاريخ اصول کتابداری
تأليف جيمز تامپسون
ترجمة محمود حقيقی
چاپ اول 1366
چاپ سوم 1387
 248صفحه
 60000ريال

فهرست نسخههای خطی
دانشکدةالهياتومعارف
اسالمی مشهد
جلد دوم
تأليف محمود فاضل
چاپ اول 1361
 734صفحه
 28000ريال

فهرست آثار خطي در موسيقي فهرست راهنماي بيستسالة نشر
فارسي ،عربي و تركي
دانش
پژوه
ش
تأليف محمدتقي دان
تأليف و گردآوري :محمد علي رونق
اده
ز
پيشنماز
به كوشش قدرت اهلل
چاپ اول 1388
چاپ اول1390
 260صفحه
 524صفحه
 70000ريال
 170000ريال

فهرست نسخههایخطی
ت ومعارف
دانشکدةالهيا 
اسالمی مشهد
جلد سوم
تأليف محمود فاضل
چاپ اول 1361
 643صفحه
 28000ريال

فهرست نسخههای خطي
فارسی کتابخانههایترکيه
( 22کتابخانه)
تأليف توفيق ﻫ  .سبحانی
چاپ اول 1373
 648صفحه
 37000ريال
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تأليف رامين خانبگي
چاپ اول 1389
 568صفحه
 170000ريال

 کتابشناسیمانی
فارسی،انگليسی ،فرانسه ،آلمانی
تأليف فريده رازی
چاپ اول 1372
 152صفحه
 26000ريال

كتابشناسيموالنا
جاللالدین رومی
به كوشش رامین خانبگی
چاپ اول 1389
 240صفحه
 60000ریال

کتابشناسی مولوی
نوتنظيم :ماندانا صديق بهزادی
تدوي 
با همكاري طاهره آروند ،ويدا بزرگچمي
چاپ اول 1380
 658صفحه
 100000ريال

كتابداري  ،فهرست

کتابشناسی ابن سينا

کتابشناسی انقالب
مشروطيت ايران
تأليف علی پورصفر
چاپ اول 1373
 352صفحه
 60000ريال

کتابشناسی توصیفی
سنایی غزنوی
تدوین و تنظیم :غالمرضا سالمیان
چاپ اول 1386
 312صفحه
 60000ريال
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كتابداري  ،فهرست

مدخل تاریخ شرقاسالمی
تحلیليکتابشناختی
تأليف ژان سوژه
ترجمةنوشآفرینانصاری (محقق)
تحرير جديد بر مبناي ويرايش دوم
به اهتمام كلود كاهن
چاپ اول 1366
 484صفحه
 94000ریال
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مجموعهها

ادبيات و عرفان
مجموعه مقاالت
تأليف نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1377
 280صفحه
 34000ريال

دربارة شاهنامه
برگزیدة مقالههای نشردانش()11
تأليف ابوالفضل خطیبی
چاپ اول 1385
 256صفحه
 40000ريال

اشراق و عرفان
مقالهها و نقدها
تأليف نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1380
 510صفحه
 86000ريال

بحران دموکراسی در
ن و دوازده مقالة ديگر
ايرا 
برگزيدة مقالههای نشر دانش ()4
تأليف ناصر ايرانی
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1371
 324صفحه
 71000ريال

ايران مظلوم
ِ
برگزيدة سرمقالههای نشر دانش و سه
مصاحبه
تأليف نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1382
 376صفحه
 60000ريال

بوی جان
مقالههايیدربارهشعر عرفانی فارسی
برگزيدة مقالههای نشر دانش ()5
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1372
چاپ دوم 1393
 308صفحه
 85000ريال
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مجموعهها

بيتالمقدس
بيست و پنج مقالهدر نقد کتاب
مجموعه مقاالت بلند از
برگزيدة مقالههای نشر دانش ()6
دايرةالمعارف اسالمی()2
بانظر مصطف يميرسليم ،نص راهلل زير نظر نصراهلل پورجوادی
پورجوادي ،احمد طاهري ع راقي چاپ اول1375
ترجمه وتأليف :مرتضی اسعدی  536صفحه
بنياد دايرةالمعارف اسالمی
 91000ريال
با همکاری مرکز نشر دانشگاهی
چاپ اول1367
 280صفحه
 46000ريال

جهان اسالم
جلد اول :اردن ،افغانستان،
الجزاير ،امارات متحدة ع ربی،
اندونزی ،بح رين ،برونی
تأليف مرتضی اسعدی
چاپ اول1366

 564صفحه
 107000ريال

جهان اسالم
جلددوم :بنگالدش ،پاکستان،
ترکيه
تأليف مرتضی اسعدی
چاپ اول1369

 560صفحه
 117000ريال

تاريخ علم و صنعت و ابزار
علمی در ايران
از قرن چهارم تا سيزدهم ﻫ  .ق
گردآوري :نصراهلل پورجوادی،
ژیوا وسل
چاپ اول1382
 540صفحه
 100000ريال

چکيدههای ايرانشناسی
جلد  21ـ 1377 :20ـ 1376
انجمن اي رانشناسيف رانسه در اي ران
چاپ اول1380
 548صفحه
 93000ريال
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مجموعهها

چکيدههای ايرانشناسی

چکيدههای ايرانشناسی

دانشمند طوس

چاپ اول1381
 448صفحه
 70000ريال

چاپ اول1382
 284صفحه
 70000ريال

به كوشش نصراهلل پورجوادی،
ژيوا وسل

جلد 1379 :23ـ1378
جلد 1378 :22ـ1377
مجموعه مقاالت گردهمايی علم و فلسفه
انجمن اي رانشناسي ف رانسه در اي ران انجمن اي رانشناسي ف رانسه در اي ران در آثار خواجه نصي رالدين طوسی

 دربارة ترجمه

برگزيدة مقالههای نشر دانش ()3

زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1365
چاپ پنجم 1389
 340صفحه
 70000ريال

دربارة حافظ

برگزيدة مقالههای نشر دانش ()2

زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ دوم 1370
 352صفحه
 39000ريال

چاپ اول1379

 364صفحه
 68000ريال

دربارة زبان فارسی

برگزيدة مقالههای نشر دانش ()7

زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ دوم 1392

 452صفحه
 120000ريال
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مجموعهها
دربارة نشرکتابوحق
مؤلف

برگزيدة مقالههای نشر دانش ()9

زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1 381
 264صفحه
 40000ريال

مجموعه مقاالت سمينار
زبان فارسی و زبان علم
زير نظر علی کافی
چاپ اول1372
 536صفحه
 90000ريال

دربارة ويرايش

برگزيدة مقالههای نشر دانش ()1

زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ سوم 1375
 272صفحه
 22000ريال

مجموع ة مقاالت نخستين
همانديشی مسائلواژهگزينی
و اصطالحشناسی
ته ران ،اسفندماه 1378
گردآورنده :فرهنگستان زبان و
ادب فارسي با همكاري مركز
نشر دانشگاهي
چاپ اول1380
 560صفحه
 56000ريال

زبان فارسی ،زبان علم

مجموعة سخنرانيهای
دومين سمينار نگارش فارسی

 11تا  14شهريور 1363
چاپ اول 1365
 25000ريال

نگاهی به گويشنامههای ايرانی
مجموعهاي از نقدها و بررس يها
تأليف علی اشرف صادقی
چاپ اول1379
 164صفحه
 17000ريال
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اخالقيات
اسالم از نظر ولتر
مفاهيم اخالقی در ادبيات فارسي تأليف جواد حديدی
از سدة س ّوم تا سدة هفتمهجری با اضافات و تجديد نظر کلی
شارل _ هانری دوفوشهکور
چاپ پنجم 1374
ترجمةمحمدعلی اميرمعزی،
 296صفحه
 50000ريال
عبدالمحمد روحبخشان
چاپ اول1377
 642صفحه
 108000ريال

نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

آشنایان ره عشق
مجموعه مقاالتی در معرفی
شانزده عارف بزرگ
تأليف گروهي از مؤلفان
به كوشش محمودرضا اسفنديار
زيرنظر نصراهلل پورجوادي
چاپ اول1384
 568صفحه
 100000ريال

ابوسعيد ابوالخير
حقيقت و افسانه
تأليف فريتس ماير
ترجمة مهرآفاق بايبوردی
چاپ اول1378
 672صفحه
 113000ريال

احوال و سخنان
خواجه عبيداهلل احرار
 806تا  895ق.
تصحيح و با مقدمه و
تعليقات عارف نوشاهی
چاپ اول1380
 858صفحه
 120000ريال

 األعالم بمناقباالسالم
ترجمة فارسیهم راهبا متن ع ربی
تأليف ابوالحسن محمد بن يوسف عامری
تصحيح متن عربی:
احمد عبدالحميد غراب
ترجمة احمد شريعتی ،حسين منوچهري
چاپ اول1367
 256صفحه
 47000ريال
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نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

االقطاب القطبیه
«ال ُب لغه فی الحکمه»
تأليف قطبالدین عبدالقادر بن
حمزه بن یاقوت االهری
ترجمة حسین منوچهری
چاپ اول1389
 328صفحه
 110000ريال

ايساغوجی و مقوالت
تأليف فرفوريوس
تصنيف ارسطو
ترجمة محمد خوانساری
چاپ اول 1383
چاپ سوم 1394
 236صفحه
 100000ريال

 الملخص فی اصولالدين
الشريف المرتضي ابوالقاسم
علي بن الحسين بن محمد
الموسوي
تأليف سيد مرتضی
تحقيق محمدرضا انصاری قمی
چاپ اول1381
 500صفحه
 70000ريال

تجدد اول و
بنیادهای نظریة ّ
تجدد ثانی در انقالب اسالمی
ّ
سيری در آرا و انديشههای امام
خمينی (ره)
تألیف مجتبی زارعی
با مقدمة دكتر غالمرضا اعواني
چاپ اول1386
 306صفحه
 60000ريال

انديشة واقعگرای
ابنخلدون
تأليف ناصف انصار
ترجمة يوسف رحيملو
چاپ اول1366
 268صفحه
 53000ريال

بهاء ولد ،زندگي و عرفان او
تأليف فريتس ماير
مشرف
ترجمة مريم ّ
چاپ اول1382
 518صفحه
 80000ريال
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تاريخ فلسفه در اسالم
جلد سوم
به کوشش ميانمحمد شريف
تهيه و گردآوري ترجمة فارسي:
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1367
چاپ دوم 1389
 596صفحه
 140000ريال

تاريخ فلسفه در اسالم
جلد چهارم
به کوشش ميانمحمد شريف
تهيه و گردآوري ترجمة فارسي:
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1370
 296صفحه
 45000ريال

تفسير قرآنی و زبان عرفانی
تأليف پل نويا
ترجمة اسماعيل سعادت
چاپ اول 1373
 392صفحه
 46000ريال

نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

تاريخ فلسفه در اسالم
تصوف در هند
تاريخ ّ
جلد اول
جلد اول
تأليف سيد اطهر عباس رضوی به کوشش ميانمحمد شريف
تهيه و گردآوري ترجمة فارسي:
ترجمة منصور معتمدی
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1380
چاپ اول1362
 516صفحه
چاپ سوم 1395
 56000ريال
 844صفحه
 180000ريال

تاريخ فلسفه در اسالم
جلد دوم
به کوشش ميانمحمد شريف
تهيه و گردآوري ترجمة فارسي:
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول 1365
چاپ دوم 1389
 544صفحه
 120000ريال
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نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

ّ
تفکر يونانی ،فرهنگ عربی
تأليف ديميتری گوتاس

ترجمة محمدسعيد حناييکاشانی،

چاپ اول1381
 352صفحه
 40000ريال

در كون و فساد
تأليف ارسطو
ترجمة اسماعيل سعادت
چاپ اول1377
 228صفحه
 39000ريال

تلبيس ابليس
تأليف ابوالفرج ابنجوزی
ترجمة عليرضا ذکاوتی قراگزلو
چاپ اول 1368
چاپ پنجم 1395
 328صفحه
 140000ريال

مجدد
دو
ّ
پژوهشهايی دربارة محمد غ ّزالی
و فخر رازی
تأليف نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1381
 640صفحه
 90000ريال

ُجنگ مهدوی
تاريخ کتابت از  753قمری به بعد
چاپ عکسی از روی نسخة خطی
کتابخانة دكتر اصغر مهدوی
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1380
 624صفحه
 118000ريال

رسائل ابوالحسن عامری
بامقدمهو تصحيح سحبان
خليفات
ترجمة مقدمه :مهدی تديّن
چاپ اول1375
 470صفحه
 79000ريال
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سفينه تبريز
سير فلسفه در جهان اسالم
تأليف ماجد فخری
گردآوری :و به خط ابوالمجد
ترجمة فارسي :هيئت مترجمان
محمدبن مسعود تبريزی
زير نظر نصراهلل پورجوادی
تاريخ كتابت  721-3قمري.
چاپ عكسي از روي نسخة خطي چاپ اول 1372
كتابخانه مجلس شوراي اسالمي چاپ هفتم 1397
 444صفحه
چاپ اول 1381
 260000ريال
 778صفحه
 1140000ريال

شرح قصيدة اسرار الحكمه
سرودة ابوالعباس لوكري
به كوشش الهه روحيدل
چاپاول1382
 124صفحه
 30000ريال

نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

رؤيت ماه در آسمان
بررسی تاريخی مسئلة
لقاءاهلل در کالم و تصوف
تأليف نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1375
 284صفحه
 49000ريال

رهروان حقيقت
(هفده گفتار)
تأليف جواد حديدی
چاپ اول 1380
 314صفحه
 53000ريال

زبده الحقايق
عينالقضاه همدانی
متن عربی به تصحيح عفيف و عسيران
ترجمة مهدی تدين
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1379
 232صفحه
 36000ريال
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نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

ظفرنامه
فصلالخطاب
حمداهللمستوفی قزويني
تأليف خواجه محمد پارسا
به انضمامشاهنامة ابوالقاسمفردوسی با مقدمه و تصحيح و تعليق
به تصحيح حمداهلل مستوفی
جليل مسگرنژاد

چاپ اول 1377
جلد اول
 1626صفحه
 234000ريال
جلددوم
 234000ريال

کتاب االيضاح فی التفسير
تأليف ابوالقاسم تيمی اصفهانی
(متوفي )535
با مقدمة حسن انصاري قمي
چاپ اول1384
 524صفحه
 110000ريال

چاپ اول1381
 1120صفحه
 160000ريال

کتابالبحث عن أدله
التکفير و التفسيق
البستی
تأليف ابوالقاسم ُ
تحقيق و مقدمه:
ويلفرد مادلونگ ،زابينه
اشميتکه
چاپ اول1382
 192صفحه
 30000ريال

فلسفه در عصر رنسانس اسالمی
ابوسليمان سجستانی و مجلس او
تأليف جوئل ل .کرمر
ترجمة محمدسعيدحنايی کاشانی
چاپ اول 1379
 520صفحه
 88000ريال

کتاب الصيدنهفیالطب
تأليف ابوريحان بيرونی
به تصحيح و مقدمه و تحشية
عباس زرياب
چاپ اول1370
 872صفحه
 171000ريال

علوم انساني
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مرقع نینامة جامی
خوشنويس :ميرعلی هروی
(به سال )940
جلدآرايی :علیاشرف زرنگار
محمد هادی ( به سال )1153
با مقدمه و تصحيح مظفر بختيار
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1380
 100صفحه
 525000ريال

مضمار دانش
َف َرسنامه
رسالهای در باب اسب از سدة
يازدهم ﻫ.
الدين احمد گيالنی
م
نظا
تأليف
ّ
تصحيح نادر حائری
چاپ اول1375
 132صفحه
 23000ريال

معارف
مجموعة مواعظ و کلمات سيد
الدين محقق ترمدی؛ به
برهان ّ
هم راه تفسير سورة محمد و فتح
با تصحيحات و حواشی
بديعالزمان فروزانفر
چاپ دوم 1377
 272صفحه
 34000ريال

نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

مبانینظری و عملی
مهندسی مکانيک در
تمدن اسالمی
الجامع بي نالعلم والعمل النافع
فی صناعه الحي ل
تصنيف ابیالعزبن اسمعيل الجزری
ترجم ه و تحشيه محمدجواد ناطق،
حميدرضا نفيسی ،سعيد رفعتجاه
چاپ اول 1380
 794صفحه
 120000ريال

مجموعة فلسفی مراغه
مشتمل بر آثاری از ابوحامد غ ّزالی،
مبدأ و معاد
عينالقضاه همدانی ،عمر بن سهالن
مالصدرای شيرازی
ترجمةاحمد بن محمدالحسينی ساوی،مجدالدينعبدالرزاقجيلی،
ابن سينا ،فارابی و ديگران
اردکانی
چاپ عکسی از روی مجموعة خطی مورخ
به کوشش عبداهلل نورانی
7ـ 596متعلقبهکتابخانة اصغرمهدوی
چاپ اول 1362
زير نظر و با مقدمههای
چاپ دوم 1381
دكتر نصراهلل پورجوادی
 604صفحه
چاپ اول1380
جلد زرکوب  220000 :ريال
 492صفحه
 152000ريال

علوم انساني
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نسخ خطی ،متون کهن ،فلسفه ،تاريخ علم ،عرفان و علوم اسالمی

معارف
فهرست راهنمای بيست ساله
1383ـ1363
تأليف محمدعلی رونق
چاپ اول1384
 15000ريال

 هستيشناسي
بحث وجود
تأليف پل فولكيه
ترجمة يحيي مهدوي
چاپ اول 1378
 160صفحه
 24000ريال

مقامات حميدي
حميدالدين ابوبكر عمر بن
محمودي بلخي
تصحيح رضا انزابي نژاد
چاپ دوم 1372
چاپ پنجم 1395
 296صفحه
 140000ريال

يادگار طاهر
مجموعة مقاالت دكتر
احمد طاهری عراقی
چاپ اول1382
 364صفحه
 60000ريال

ورزنامه
تأليف فسطيوس بن اسكور اسيكه
تصحيح حسن عاطفي
چاپ اول 1388
 228صفحه
 50000ريال

علوم انساني
37

فلسفه غرب

اخالق (با تجديد نظر)
تألیف باروخ بنديكت اسپينوزا
ترجمة محسن جهانگيری
چاپ اول 1364
چاپ دهم 1398
 392صفحه
شوميز  350000ريال
گالينگور  400000ريال

انتقال علوم يونانی به
عالم اسالمی
تألیف ُدليسی اوليری
ترجمة احمد آرام
چاپ اول 1342
چاپ دوم 1374
 344صفحه
 34000ريال

تاريخ فلسفه
جلد اول :دورة يونانی
تألیف اميل بريه
ترجمة علیمراد داودی
چاپ اول 1352
چاپ سوم 1395
 402صفحه
 180000ريال

درآمدی به فلسفة افلوطين
تمهيدات
تاريخ فلسفه
جلد دوم :دورة انتشار فرهنگ مقدمهای ب رای هر مابعدالطبيعة (با تجديد نظر)
آينده که به عنوان يک علم عرضه تألیف نصراهلل پورجوادی
يونانی و دورة رومی
چاپ اول 1358
شد.
تألیف اميل بريه
چاپ سوم 1378
تألیف ايمانوئل کانت
ترجمة علیمراد داودی
 132صفحه
ترجمة غالمعلی حداد عادل
چاپ اول 1352
 18000ريال
چاپ اول 1367
چاپ سوم 1395
چاپ ششم 1394
 396صفحه
 268صفحه
 170000ريال
 110000ريال

علوم انساني
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فلسفه غرب
درآمدی تاريخی به فلسفة رساله در اصالح فاهمه
و بهترين راه ب رای رسيد ن به
علم
شناخت حقيقی چيزها
تألیف جان الزی
تألیف باروخ بنديكت اسپينوزا
ترجمة علی پايا
ترجمة اسماعيل سعادت
چاپ اول 1362
چاپ اول 1374
 320صفحه
چاپ دوم 1395
 63000ريال
 104صفحه
 70000ريال

سيطرة کم ّيت و عالئم آخر زمان شرحی بر «تمهيدات» کانت
جلد اول
تألیف رنه گنون
مسألة اصلي نظريه شناخت
ترجمة عليمحمد کاردان
تألیف ماکس آپل
چاپ اول1361
ترجمة محمدرضا حسينی بهشتی
چاپ پنجم 1392
چاپ اول 1375
 360صفحه
 226صفحه
 85000ريال
 31000ريال

رساله در اصول علم
انسانی و سه گفت و شنود
تألیف جرج بارکلی
ترجمة منوچهر بزرگمهر
با مقدمة یحیی مهدوی
چاپ اول 1375
 282صفحه
 37000ريال

علم و دين
تألیف ايان باربور
ترجمةبهاءالدين خرمشاهی
چاپ اول 1362
چاپدهم 1397
 552صفحه
 350000ريال

علوم انساني
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فلسفه غرب

فلسفة علوم طبيعی
تألیف کارل همپل
ترجمة حسين معصومی همدانی
چاپ اول 1369
چاپ دوم1380
 156صفحه
 17000ريال

نظريههای مربوط به علوم
انسانی ( با تجديد نظر كامل)
تألیف ژولين فروند
ترجمة عليمحمد کاردان
چاپ اول 1362
چاپ ششم 1393
 156صفحه
 60000ريال
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ادبيات
آسمانهاي دگر
آسمان و خاک
الهيات شعر فارسی از رودکی تا عطار راهنماي پژوهش در مثنوي
تألیف تاجماه آصفی (مهدوی دامغانی) تحقيق و تدوين  :احمد خاتمي
چاپ اول1390
چاپ اول1376
 1132صفحه
 312صفحه
 380000ريال
 53000ريال

اجتماعیات در ادبیات
تألیف سیدعلیمحمد سجادی
چاپ اول 1387
 148صفحه
 40000ریال

از سعدی تا آراگون
تأثير ادبيات فارسی در
ادبيات ف رانسه
تألیف جواد حديدی
چاپ اول 1373
چاپ چهارم 1394
 588صفحه
 250000ريال

آیین دبیری
تألیف محمدبنعبدالخالق میهنی
تصحیح و توضیح :اکبر نحوی
چاپ اول 1389
 196صفحه
 60000ریال

امثال کهن عربی
تألیف رودولف زلهايم
ترجمة احمد شفيعيها
چاپ اول 1381
 344صفحه
 50000ريال
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ادبيات

این راه بینهایت
جلد اول
واژهنما ،واژهنامه و ...
براساس تصحيح قزويني -غني
چاپ اول 1385
 730صفحه
 160000ريال

بزم ديرينه عروس
شرح پانزده قصيده از ديوان خاقانی
تألیف و شرح :معصومه معدنکن
چاپ اول 1372
چاپ دوم ،ويراست دوم 1378
چاپ نهم 1395
 580صفحه
 200000ريال

اين راه بینهايت
جلد دوم
واژهنما ،واژهنامه و ...
براساس تصحيح قزويني -غني
چاپ اول 1385
 705صفحه
 160000ريال

تازياننامة پارسی
خالصه خاوران نامه
سرودة ابن حسام خوسفی
تصحيح حمیداله مرادی
چاپ اول 1382
 354صفحه
 50000ريال

برگزيدة متون ادب فارسی
ويراست چهارم
به اهتمام جليل تجليل،اسماعيل حاکمی،
محمد رادمنش،
علی شيخاالسالمی ،علی مرزبان راد
چاپ اول 1362
چاپ اول ،ویراست چهارم 1398
 236صفحه
 240000ريال

جام عروس خاوری
شرح شش قصيده از ديوان خاقاني
تألیف و شرح :معصومه معدنکن
چاپ اول 1387
 332صفحه
 70000ريال
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ادبيات
حساب ُج َمل در شعر فارسی و
حديقهالحقيقه و
حديث عشق در شرق
فرهنگ تعبيرات رمزی
از سدة اول تا سدة پنجم هجری شريعهالطريقه (فخری نامه)
تصني فابوالمجد مجدود بن آدم تألیف مهدی صدری
تألیف ژان-کلود واده
چاپ اول 1378
سنايی غزنوی
ترجمة جواد حديدی
بهتصحيح و با مقدمة مريم حسينی  466صفحه
چاپ اول 1372
 76000ريال
چاپ اول 1382
 624صفحه
 536صفحه
 105000ريال
 80000ريال

خاقاني شرواني
حیات ،زمان و محیط او
تألیف غفار كندلي هريسچي
ترجمة مير هدايت حصاري
چاپ اول 1375
 724صفحه
 121000ريال

داستانهای عاميانة ايرانی
تألیف آنماری موثقی،
مليحة آشتيانی
چاپ اول1374
 120صفحه
 19000ريال

داستانهای محبوبالقلوب
تألیف ميرزا برخوردارفراهی
تلخيص و تحرير:
عليرضا ذکاوتی قراگزلو
چاپ اول1373
 444صفحه
جلد شوميز  75000:ريال
جلد گالينگور  83000:ريال
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ادبيات

ديوان محسن تأثير تبريزی رباعيات خيام در منابع کهن
تصحيح امينپاشا اجاللی
تألیف سيدعلی ميرافضلی
چاپ اول1373
چاپ اول1382
 870صفحه
 390صفحه
 146000ريال
 130000ريال

سراجالقلوب
رياضاالفکار در
منسوب به ابومنصورسعيد بن
توصيف خزان و بهار
محمد قطان غزنوی
تأليف يارعلی تبريزی
به تصحيح نصراهلل پورجوادی با مقدمه و تصحيح
ناميرکارا خليلوويچ
چاپ اول1382
چاپ اول1384
 156صفحه
 228صفحه
 30000ريال
 40000ريال

رحيقالتحقيق
تصنيف فخ رالدين مبارکشاه مرورودی؛
در سال  584هجري به انضمام اشعار ديگر او
به تصحيح و تحقيق نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1381
 208صفحه
 40000ريال

شرح گلشن راز

تألیف الهی اردبيلی
مقدمه و تصحيح و تعليقات:
محمدرضا برزگر خالقی،
عفّت کرباسی
چاپ اول 1376
 612صفحه
 103000ريال

علوم انساني
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ادبيات
غلط ننويسيم
فرهنگ دشواريهای زبان فارسی
تألیف ابوالحسن نجفی
چاپ اول 1366
چاپسوم  ( 1370با تجدید نظر)
چاپ بيستوچهارم 1398
 480صفحه
 320000ريال

گزيدة اشعار سبک هندی

تألیف عليرضا ذکاوتی قراگزلو
چاپ اول1372
 424صفحه
 72000ريال

 مثنوی معنوی
مثنوی جمال و جالل
موالنا جاللالدين محمدبلخی
تصنيف محمد نزلآباد
مقدمه و تصحيح و توضيحات :مشهور به رومیبه خط محمد بن
عبداهلل قونوی چاپ عکسی از روی
شکوفه قبادی
نسخة خطی قونيه (موزة موالنا)
چاپ اول1382
تاريخ کتابت  677هجري قمري
 234صفحه
زير نظر نصراهلل پورجوادی
 40000ريال
چاپ اول 1371
 620صفحه
 351000ريال

لشكركشي اسكندر
تألیف آريان
ترجمة فارسی :محسن خادم
ترجمة انگليسي :اوبري دوسلينكورت
بازنگري ،مقدمه و حواشي :جي.آر.
هميلتون
چاپ اول 1388
 368صفحه
 70000ريال

مثنوی معنوی
تألیف جاللالدين محمد بن
محمد مولوي
بر اساس نسخة رینولد ا .نیکلسون
با مقدمه ،توضيحات و فهرست ها
به اهتمام احمد خاتمي
چاپ اول1390
 2096صفحه
 485000ريال
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ادبيات
 مکتوبات موالنا
موالنا جاللالدين محمد رومي
ويراست دوم باتجدید نظر کلی
بر اساس نسخة كتابخانة آيت اهلل العظمي
مرعشي نجفي
تصحيح توفيق ﻫ  .سبحانی
چاپ اول 1389
چاپ دوم ،ویراست دوم 1395
 468صفحه
 210000ريال

معانی و بيان
وي راست سوم
تألیف جليل تجليل
چاپ اول 1397
 92صفحه
 150000ريال

 منطق ّ
الطير
فريدالدين ّ
عطار نيشابوری
ّ
به خط نصير بنحسنالم ّکی
زير نظر نصراهلل پورجوادی
چاپ اول1373
 426صفحه
 258000ريال

موسيقي شعر حافظ
تألیف محمدجواد عظيمي
چاپ اول1388
 172صفحه
 50000ريال

نگاهی به دنيای خاقانی
جلد اول
تألیف معصومه معدنکن
چاپ اول 1375
 320صفحه
 54000ريال
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ادبيات
نگاهی به دنيای خاقانی
جلد دوم
تألیف معصومه معدنکن
چاپ اول1377
 275صفحه
 46000ريال

نگاهی به دنيای خاقانی
جلد سوم
تألیف معصومه معدنکن
چاپ اول 1378
 253صفحه
 43000ريال

وامق و عذرا
سرودة ميرزا محمد صادق نامی
تصحيح رضا انزابینژاد،
غالمرضا طباطبايی مجد
چاپ اول 1381
 156صفحه
 30000ريال

وزن و قافية شعر فارسی
تألیف تقی وحيديان کاميار
چاپ اول 1367
پ دهم 1397
چا 
 120صفحه
 140000ريال

نل و دمن
سرودة فيضی دکنی
1004ـ 954ق.
به تصحيح و مقدمة سيدعلی آلداود
چاپ اول1382
 256صفحه
 40000ريال

 داستانهاي غنايي

تألیف محمد غالمرضايي
چاپ اول 1393
 404صفحه
 240000ريال
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ادبيات

 شكوه نگاه
بررسي نظريههاي ادبي
تألیف منصوره معيني
چاپ اول 1392
 212صفحه
 86000ريال

 متون تاريخي به زبان فارسي
تألیف امير مؤمني هزاوه،
عباس احمدوند
چاپ اول 1393
 334صفحه
 150000ريال

 خواص الحيوان
 معيار االشعار
تألیف خواجه نصيرالدين طوسي حيات الحيوان
تألیف كمال الدين دميري،
مقدمه ،تصحيح و تعليقات:
ترجمة خواجه محمد تقي تبريزي
علياصغر قهرماني مقبل
(متن عربي)
چاپ اول 1393
تصحيح فاطمه مهري
 464صفحه
چاپ اول 1395
 200000ريال
 464صفحه
 250000ريال

 متون جغرافيايي به زبان فارسي
تألیف عباس احمدوند،
امير مؤمني هزاوه
چاپ اول 1392
 212صفحه
 95000ريال

پيوند وحي و خيال

تألیف امير مؤمني هزاوه
چاپ اول 1395
 508صفحه
 250000ريال

علوم انساني
48

ادبيات
شعر قلندري

تألیف سيده مريم ابوالقاسمي
چاپ اول 1392
 298صفحه
 135000ريال

 موسيقي غزلهاي بيدل دهلوي
تألیف مهدي كمالي
چاپ اول 1395
 454صفحه
 270000ريال

 كليات شمس تبريزي
جلد اول

 كليات شمس تبريزي
جلد دوم

موالنا جاللالدين محمد مولوي بلخي موالنا جاللالدين محمد مولوي بلخي
براساس تصحيح بديع الزمان فروزانفر براساس تصحيح بديع الزمان فروزانفر
بهكوشش توفيق هـ  .سبحاني
بهكوشش توفيق هـ . .سبحاني
چاپ اول 1396
چاپ اول 1396
1398
چاپ دوم
چاپ دوم 1398
صفحه
1018
 861صفحه
ريال
1200000
 1100000ريال

 بديع در شعر فارسي
تألیف تورج عقدايي
چاپ اول 1396
 198صفحه
 130000ريال

 سياست نامه

تألیف خواجه نظام الملك ابوعلي
حسن بن علي بن اسحاق طوسی
به تصحيح عباس اقبال
چاپ اول 1394
 308صفحه
 150000ريال
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 باستانشناسی و هنر ايران
 32مقاله در بزرگداشت
عزتاهلل نگهبان
به کوشش عباس عليزاده،
يوسف مجيدزاده،
صادق ملک شهميرزادی
چاپ اول 1378
 528صفحه
 126000ريال

به ياسا رسيدگان در عصر
ايلخانی
تألیف معصومه معدنکن
چاپ اول1375
 232صفحه
 39000ريال

 تاريخ تحليلی اسالم
تألیف سيدجعفر شهيدی
چاپ اول 1362
چاپپنجاه و هفتم 1398
 244صفحه
 200000ريال

باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

اشعار فارسیکاشيهای
تخت سليمان
تألیف عبداهلل قوچانی
چاپ اول 1371
 158صفحه
 54000ريال

اهميت استراتژيکی
اصناف در عصر عباسی
تألیف صباحابراهيم سعيدالشيخلی ايران در جنگ جهانی دوم
تألیف همايون الهی
ترجمة هادی عالمزاده
ترجمه از متن آلماني
چاپ اول1362
چاپ اول 1361
 218صفحه
چاپ سوم 1369
 43000ريال
 354صفحه
 70000ريال
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باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

تاريخ چين
از جامعالتّواريخ خواجه
رشيدالدين فضلاهلل
ويرايش و پژوهش:
وانگ ای دان
چاپ اول1379
 296صفحه
 50000ريال

تاريخروزنامهنگاری ايرانيان
و ديگر پارسینويسان
جلد دوم :بح ران آزادی
ناصرالدين پروين
تألیف
ّ
چاپ اول 1379
 516صفحه
 118000ريال

تاريخ روابط ايران و فرانسه
از ترور ناص رالدين شاه تا جنگ
جهانی اول (1333ـ 1313ﻫ .ق)
تألیف ابوالحسن غفاری
چاپ اول 1368
 244صفحه
 48000ريال

تاريخروزنامهنگاری ايرانيان
و ديگر پارسینويسان
جلد اول :پيدايش
ناصرالدين پروين
تألیف
ّ
چاپ اول1377
 368صفحه
 68000ريال

تاريخ ساسانیان
ترجمة بخش ساسانیان از کتاب
تاریخ طبری و مقایسة آن با تاریخ
بلعمی
ترجمه ،تحقیق و تعلیقات:
علیرضا شاپور شهبازی
چاپ اول1389
چاپ دوم 1398
 852صفحه
 990000ریال

تاريخ شاه اسماعيل صفوی
تألیف غالم سرور
ترجمة محمدباقر آرام،
عباسقلی غفاری فرد
چاپ اول 1374
 180صفحه
 31000ريال

علوم انساني
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تاريخ و ت ّمدن بينالنهرين
جلد سوم :هنر و معماری
تألیف يوسف مجيدزاده
چاپ اول 1380
چاپ پنجم 1397
 650صفحه
 650000ريال

تجديد حيات هنر و تمدن
در ايران باستان
تألیف جورجينا هرمان
ترجمة مهرداد وحدتی
چاپ اول 1373
چاپ سوم ،1392
 176صفحه
 98000ريال

تشيع در هند
تألیف جان نورمن هاليستر
ترجمة آذرميدخت مشايخ فريدنی
چاپ اول1373
 548صفحه
 93000ريال

باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

تاريخ و تمدن ايالم
تألیف يوسف مجيدزاده
چاپ اول1370
چاپ دوم 1386
 232صفحه
 70000ريال

 تاريخوتمدن بينالنهرين
جلد اول :تاريخ سياسی
تألیف يوسف مجيدزاده
چاپ اول 1376
چاپ چهارم 1397
 508صفحه
 365000ريال

ن
تاريخ و تمدن بينالنهري 
جلد دوم :تاريخ فرهنگ ی اجتماعی
تألیف يوسف مجيدزاده
چاپ اول 1379
چاپسوم 1397
 516صفحه
 365000ريال

علوم انساني
52

باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

 جشنهاي ايراني
تألیف آندرانيك هويان
چاپ اول 1390
 120صفحه
 50000ريال

دين و دولت در ايران
دانشگاه االزهر
تاريخهزارسالة تعليمات عالی اسالمی عهد مغول
جلد اول :از تشکيل حکومت
تألیف بايارد داج
منطقهای مغوالن تا تشکيل
ترجمة آذرميدخت مشايخ فريدنی
حکومت ايلخانی
چاپ اول1367
تألیف شيرين بيانی
 268صفحه
(اسالمی ندوشن)
 53000ريال
چاپ سوم 1381
چاپچهارم1389
 372صفحه
 100000ريال

 جغرافيایتاريخی تهران
تألیف محسن معتمدی
چاپ اول1381
 762صفحه
 120000ريال

دين و دولت در ايران
عهد مغول
جلد دوم :حکومت ايلخانی:
نبرد میان دو فرهنگ
تألیف شيرين بيانی
(اسالمی ندوشن)
چاپ اول 1371
چاپ سوم1389
 452صفحه
 110000ريال

علوم انساني
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ريشههای جنگ جهانی اول
تألیف روت هنيگ
ترجمة فريبرز فرشيم
چاپ اول1376
 76صفحه
 11000ريال

 شريانهای باز آمريکای التين
تألیف ادواردو گالئانو
ترجمة محمد تميمی عرب
چاپ اول1371
400صفحه
 68000ريال

 شوشوجنوبغربی ايران تاريخ و
باستانشناسی
سير تکامل اجتماعی و فرهنگی از هزارة
هفتم قبل از ميالد تا يورش مغول

گزارشگردهمايی بينالمللی شوش و
سمينار ب ُلو زير نظر ژان پرو،
ژنوييو ُدلفوس
ترجمة هايده اقبال
چاپ اول1376
چاپدوم 1392
 340صفحه
 120000ريال

باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

دين و دولت در ايران
عهد مغول
جلد سوم :سياست خارجی
ايلخانان در جهان اسالم
تألیف شيرين بيانی
(اسالمی ندوشن)
چاپ اول 1375
چاپ دوم 1394
 385صفحه
 145000ريال

رسالة تدابير شاه و وزير
تألیف زينالعابدين کوهمره
ملقب به « امير»
تصحیحمهيندخت حاجيانپور
(همبلی)
چاپ اول 1384
 104صفحه
 20000ريال

روابط ايران و روس
تألیف موريل اَتکين
ترجمة محسن خادم
چاپ اول1382
 236صفحه
 40000ريال

علوم انساني
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باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

گورخمرههای اشکانی
مجلة باستانشناسی و تاریخ
(پیوست شمارة)1
تألیف سيفاهلل کامبخش فرد
چاپ اول 1377
چاپ دوم 1394
 124صفحه
 110000ريال

مبانینظری باستانشناسی
تألیف کن آر .دارک
ترجمة کاميار عبدی
چاپ اول 1379
چاپ پنجم 1397
 304صفحه
 260000ريال

 مدارسجديددردورة قاجاريه
بانيان و پيشروان
تألیف اقبال قاسمی پويا
چاپ اول1377
 688صفحه
 116000ريال

مغازی
تاريخ جنگهای پيامبر (ص)
تألیف محمد بن عمر واقدی
ترجمةمحمو د مهدوی دامغانی
چاپ اول 1369
چاپ ششم 1396
 1004صفحه
 420000ريال

وزيران علوم و معارف و
فرهنگ ايران
تألیف اقبال يغمائی
چاپ اول 1375
 504صفحه
جلد شوميز  85000 :ريال
جلد گالینگور  93000 :ريال

هرمز در منابع دورههای
يوآن و مينگ
تألیف رالفکاوتس ،رودريش پتاک
ترجمة مهرداد وحدتی
چاپ اول1383
 96صفحه
 20000ريال

علوم انساني
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باستانشناسی ،تاريخ و جغ رافيا

 ماجراي علم از زبان
صداهاي ناشنيده
گردآوري :سوسن قهرماني قاجار،
سيدعبدالحميد ميرحسيني
ترجمة رؤيا كيان فر
چاپ اول 1392
 90000ريال

علوم انساني
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زبانشـناسي

ادبيات روسی
تحلیل ،پرسش ،تکلیف
ب رای دانشجویان ای رانی زبان و
ادبیات روسی
تألیف مرضیه یحییپور،
جاناله کریمی مطهر،
ماریا ژیگالووا
چاپ اول1389
 392صفحه
 130000ریال

 راهنمای دستور زبان ژاپنی
تألیف نائومی هانااوکا مکگلوين
ترجمة صبرينه صوتیمنفرد
چاپ اول1381
 176صفحه
 30000ريال

ادبيات سياه
تألیف ايلميرا دادور
چاپ اول1379
 148صفحه
 26000ريال

 راهنمای تلفظ صحيح آلمانی
تألیف استنلی دبليو .کانل،
کاترين سی .باؤمان
ترجمة صبرينه صوتیمنفرد،
طهورا صوتی منفرد
چاپ اول 1384
چاپ دوم 1394
 72صفحه
 45000ريال

 دستور زبان ژاپنی
تألیف تاتسويا ناگاشيما
ترجمة صبرينه صوتیمنفرد
چاپ اول1382
 536صفحه
 80000ريال

زبانشناسی فرانسه
تألیف گيتی ديهيم
چاپ اول 1378
چاپسوم 1389
 168صفحه
 50000ريال

علوم انساني
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 مباحث چشمپزشکیدر
ذخيرة خوارزمشاهی
تألیف اسماعيل جرجانی
ترجمه و شرح به فرانسه از
تيِری دو کروسل دپس
چاپ اول 1377
 304صفحه
 64000ريال

فعل بسيط فارسی و واژهسازی مترجم شدن
تألیف داگالس رابينسون
تألیف عالءالدين طباطبائی
ترجمةرضی خدادادی (هيرمندی)
چاپ اول1376
چاپ اول1380
 152صفحه
 388صفحه
 15000ريال
 46000ريال

زبانشـناسي

 زبانشناسی مقابلهای و
تجزيه و تحليل خطاها
جلداول :ساختارهای دستوری
در انگليسی و فارسی
تألیف محمد فالحی
چاپ اول 1370
چاپ ششم 1393
 240صفحه
 80000ريال

زبانهای جهان
تألیف کنت کاتسنر
ترجمة رضیهيرمندی
(خدادادی)
چاپ اول1376
 448صفحه
جلدشوميز 79000:ريال
جلد گالينگور 87000:ريال

 ضربالمثلها و اصطالحات متداول
زبان فرانسه
امثال و تعبیرات زبان فرانسه
تألیف نسريندخت خطاط،گلناز رعدی
آذرخشی،آنماریموثقی ،منيره کيانوش
زیرنظر گروه تخصصی زبان و ادبیات فرانسه
چاپ اول 1366
چاپ دوازدهم 1398
 256صفحه
 270000ريال

علوم انساني
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زبانشـناسي

متون اسالمی به زبان فرانسه واژهشناسی فرانسه
تألیف آنماری موثقی،
تألیف سيد حامد رضيئی،
گيتی ديهيم
ژيلبرت فاطمی قمی
چاپ اول 1364
چاپ اول 1365
چاپ يازدهم 1397
چاپ سوم 1378
 320صفحه
( با تجدید نظر و اصالحات)
 190000ريال
چاپ يازدهم 1397
 148صفحه
 100000ريال

 فرهنگ توصيفي فرايندهاي
واجي
تألیف بشير جم
چاپ اول 1394
 172صفحه
 120000ريال

 بالغت تعبير در
ساختارشناسي قرآن

تألیف فاضل صالح السامرائي
ترجمة انسيه خزعلي،
یسرا شادمان
چاپ اول 1396
 406صفحه
 250000ريال

 آموزش ترجمه

جلد اول
تألیف حسن هاشمي ميناباد
چاپ دوم 1396
 240صفحه
 160000ريال

علوم انساني
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 آواشناسیزبان فارسی

آواشناسی فرانسه
تألیف گيتی ديهيم،
مهوش قويمی
زیرنظر گروه تخصصی زبان و
ادبیات فرانسه
چاپ اول 1366
چاپ هشتم1395
 164صفحه
90000ريال

آموزش فرانسه به روش
سمعی -بصری
تألیف نسريندختخطاط،
ژيلبرت فاطمی ،مهوش قويمی
زیرنظر گروه تخصصی زبان و ادبیات
فرانسه
چاپ اول1373
 158صفحه
 27000ريال

آواها و ساخت آوايی هجا

ويراست دوم
تألیف يداهلل ثمره
چاپ اول 1378
چاپ چهاردهم1397
 208صفحه
 160000ريال

زبانهای خارجی

آزمون در آموزش زبان
تألیف ربكا م .والت
ترجمة گيتی ديهيم
چاپ اول1372
 272صفحه
 19000ريال

آموزش زبان عربی 1
تألیف آذرتاش آذرنوش
چاپ اول 1367
چاپ نوزدهم 1398
 196صفحه
 200000ريال

آموزش زبان عربی 2
تألیفآذرتاش آذرنوش
چاپ اول 1367
چاپ دوم  (1369با تجدید نظر)
چاپ هجدهم 1398
 200صفحه
 200000ريال

علوم انساني
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زبانهای خارجی

آيين نگارش
تألیف احمد سميعي (گيالنی)
چاپ اول 1365
چاپ پنجم ،ویراست دوم 1370
چاپ پانزدهم 1398
 144صفحه
 60000ريال

اسم و صفت مرکب در زبان
فارسی
تألیف عالءالدين طباطبايی
چاپ اول1382
 140صفحه
 20000ريال

آيين نگارش فرانسه

تألیف مهوشقويمی،
ژيلبرت فاطمی

زیر نظر گروه تخصصی زبان و
ادبیات فارسی
چاپ اول 1367
چاپ چهارم  (1381با تجدید نظر)
چاپ پنجم 1389
 192صفحه
 60000ريال

 اشتباهات فارسیزبانان
در يادگيری نظام آوايی
زبان فرانسه و راههای
تصحيحآنها
تألیف سيميندخت جهانپناه
چاپ اول 1379
 96صفحه
 17000ريال

اتباع و مهمالت در زبان فارسی
تألیف مصطفی ذاکری
چاپ اول1381
 220صفحه
 40000ريال

اشتقاق پسوندی در زبان
فارسی امروز
تألیف خسرو کشانی
چاپ اول1371
 144صفحه
 25000ريال

علوم انساني
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زبانهای خارجی

پژوهشهای زبانشناختی
فارسی
مجموعه مقاالت
تألیف محمد دبيرمقدم
چاپ اول 1384
چاپ چهارم1392
 416صفحه
 120000ريال

تئاتر در فرانسه
تألیف مهوش قويمی،
شهناز شاهين
چاپ اول 1375
چاپپنجم1389
 208صفحه
 60000ريال

دروازههای آب
(هفده گفتار)
تألیف جواد حديدی
چاپ اول 1376
 324صفحه
 55000ريال

دستورنويسی فارسی در
شبه قارة هند و پاکستان
تألیف شفقت جهانختک
چاپ اول 1376
 216صفحه
 36000ريال

 درآمدیبهاصول و روش ترجمه
تألیف کاظم لطفیپور ساعدی
چاپ اول 1371
چاپ دوازدهم 1397
 256صفحه
 180000ريال

دوزبانگي در خانواده
(راهنمايي ب راي والدين)
تألیف اديت هاردينگ ،فيليپ رايلي
ترجمة ماندانا ارفعكبودوند
چاپ اول 1388
 208صفحه
 50000ريال

علوم انساني
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زبانهای خارجی

روانشناسی آموزش
زبان خارجی
تألیف ب .و .بليايف
ترجمة امير فرهمندپور
چاپ اول 1368
 188صفحه
 20000ريال

روانشناسی و يادگيری زبان
تألیف آلکسی آلکسيوويچ لئونتيف
ترجمة امير فرهمندپور
چاپ اول 1374
 144صفحه
 25000ريال

زبان
تألیف لئونارد بلومفيلد
ترجمةعلیمحمد حقشناس
چاپ اول1379
 756صفحه
 128000ريال

روانشناسی و ارتباط
هيئت مؤلفان
ترجمة محمدرضا طالبینژاد
چاپ اول 1368
 28000ريال

زبانشناسی عملی

راهنماي بررسي گويشها

تألیف ويليام سامارين
ترجمة لطيف عطاري
چاپ اول1363
چاپ دوم  ( 1387با تجديد نظر
كامل ترجمه)
 364صفحه
 90000ريال

علوم انساني
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چاپ دوم 1362

 252صفحه

 50000ريال

ضرورتهاي علمي
واژهسازي در زبان فارسي:
بررسي موردي اصطالحات
زبان فيزيك
تألیف ابوالفضل زرنيخي
چاپ اول 1387
 128صفحه
 40000ريال

فرانسة نيمهتخصصی
ب رای رشتههای ادبيات ،زبانشناسی،
هنر و معماری (بخش اول)
تألیف گيتیديهيم،آنماری موثقی،
گلناز رعدی آذرخشی
چاپ دوم 1365
چاپسوم 1376
 264صفحه
 45000ريال

زبانهای خارجی

شرح غررالفرائد
معروف به شرح منظومة حکمت شيوهنامة ضبط اعالم
قسمتالهيات بالمعنیاالعمو انگليسی در فارسی
تألیف ماندانا صديق بهزادی
جواهر و اع راض
تألیف حاج مالهادی سبزواری
چاپ اول 1375
ترجمه از عربی به انگليسی:
 344صفحه
مهدیمحقق و توشيهيکو ايزوتسو  58000ريال

شيوهنامة مرکز نشر دانشگاهی
ويرايش دوم
چاپ اول 1372
چاپ هفتم 1392
 84صفحه
 25000ريال
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زبانهای خارجی

فرانسة نيمهتخصصی
فرانسة نيمهتخصصی
ب رای رشتههای ادبيات ،زبانشناسی ،ب راي رشتههایجامعهشناسی،
روانشناسی و علوم ت ربيتی
هنر و معماری (بخش دوم)
تألیف آنماری موثقی ،گلناز رعدی جلد اول
تألیف نسريندخت خطاط،
آذرخشی،گيتی ديهيم
ا ِِو ماری قندچی ،مهوش قويمی،
چاپ اول 1363
منيره کيانوش
چاپدوم 1376
چاپ اول1364
 240صفحه
چاپدوم 1376
 41000ريال
 288صفحه
 48000ريال

کتاب التعريفات
قرائت متون فرانسوی
تألیف گلنازرعدی آذرخشی ،تألیف علیبن محمد جرجانی
(ميرسيد شريف)
آنماری موثقی
ترجمة موريس گلوتن
چاپ اول 1371
چاپ اول1373
چاپدوم 1389
 560صفحه
 152صفحه
 93000ریال
 50000ریال

فرانسة نيمهتخصصی
ب راي رشتههایجامعهشناسی،
روانشناسی و علوم ت ربيتی
جلد دوم
تألیف نسريندخت خطاط،
ا ِِو ماری قندچی ،مهوش قويمی،
منيره کيانوش
چاپ اول1364
چاپدوم 1376
 188صفحه
 320000ريال

تصويرگری و نمادپردازی در
سرزمينهای اسالمی
مجموعه مقاالتکنگرةبينالمللی
بخش زبان فارسی دانشگاه علوم
انسانی استراسبورگ (فرانسه)
بهکوششحسين بيکباغبان
چاپ اول1376
 268صفحه
 36000ريال

علوم انساني
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وجه التزامی در زبان فرانسه
چگونه آن را به کار بريم؟
تألیف منيره کيانوش
چاپ اول 1364
چاپدوم 1369
 168صفحه
 33000ريال

 متون اسالمي به زبان فرانسوي
تألیف الدن معتمدي،
عاطفه نوارچي
چاپ اول 1396
 212صفحه
 230000ريال

زبانهای خارجی

 مجموعة مقاالت
همايشبينالمللی دربارة
عبدالرحمانجامی ،فريدالدين
عطار و حکيم عمر خيام
بخش زبان فارسی دانشگاه علوم
انسانی استراسبورگ (فرانسه)
ش حسين بيکباغبان
بهکوش 
چاپ اول 1381
 296صفحه
 40000ريال

مکالمة ژاپنی
تألیف محمدرضا پرتو
چاپ اول1377
 244صفحه
 41000ريال

نخستیندرسهای ترجمه
تألیف فرزانه فرحزاد
چاپ اول 1369
چاپ بيست و پنجم 1398
 100صفحه
 80000ريال
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