
علوم اجتماعی
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 تجارت بين الملل 
نظريه و شواهد تجربی

تألیف ه . رابرت هلر
ترجمة ملک آفاق فتحیان پور 

کندلزی، معصومه )الدن( نونژاد
چاپ اول1370، 268 صفحه

25000 ريال

 درآمدی به اقتصاد شهری 
ويراست سوم

سعید عابدين درکوش
چاپ اول 1389، چاپ ششم1392 

چاپ نهم 1396، 560 صفحه
140000 ريال

 درآمدی به نظريه هاي 
جديد رشد اقتصادي

تألیف هايول جونز
ترجمة صالح لطفي

چاپ اول 1370، 296 صفحه
58000 ريال

  روشهای اقتصادسنجی
تألیف م. دانا

ترجمة ابوالقاسم هاشمی
چاپ اول 1369، 448 صفحه

26000 ريال

  روشهای بنيادی   اقتصاد  
رياضی
جلد اول

تألیف آلفا سی. شیانگ
ترجمة مجید کوپاهی

چاپ اول 1372، چاپ  دوم 1387
484 صفحه

80000 ريال

 مبانی اقتصادسنجی
تألیف يان کمنتا

ترجمة کامبیز هژبر کیانی
چاپ اول1372، 812 صفحه

137000 ريال

صاد
اقت
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  مبانی علم اقتصاد
ويراست سوم، بازنگري شده

تألیف محمود روزبهان
چاپ اول 1386، چاپ نهم 1396
ويراست اول 1379) 1 بار چاپ(
ويراست دوم 1380 )5 بار چاپ(

260 صفحه، 160000 ريال

 نظرية اقتصاد خرد  
جلد اول

با تجديد نظر )ويراست پنجم(
تألیف چارلزفرگوسن، جان گولد

ترجمة محمود روزبهان
چاپ اول 1376، چاپ ششم 1395

ويراست اول 1366)4 بار چاپ(
348 صفحه، 150000 ريال

  نظرية اقتصاد خرد 
جلد دوم

)ويراست پنجم(
تألیف چارلزفرگوسن، جان گولد

ترجمة محمود روزبهان
چاپ اول 1376، چاپ نهم 1396
ويراست اول1366 )4 بار چاپ(

272 صفحه، 125000 ريال

  جغرافيا، اقتصاد، فضا و
آمايش سرزمين

تألیف سّید حسن صدوق 
چاپ اول 1391،  136 صفحه

49000 ريال

 نظرية اقتصاد کالن
يک مقدمة رياضی

تألیف پل باروز، 
تئودور هیتیريس

ترجمة بهروز هادی زنوز
چاپ اول 1366، چاپ دوم 1370

260 صفحه، 51000 ريال

صاد
اقت

   سازمان صنعتي: نظريه و 
کاربردها

  تآلیف آز شاي
 ترجمة کیومرث شهبازي   

 چاپ اول 1393، 548 صفحه
300000 ريال
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 احوال شخصيه 
جلد اول: ازدواج و پايان آن در 

مذاهب چهارگانة اهل سنت
تألیف سّید اسعد شیخ االسالمی

چاپ  اول1370، 272 صفحه
54000 ريال

 ادلة اثبات دعوی در 
حقوق ايران

سّیدمحسن صدرزادة افشار
چاپ  چهارم  1385، 212 صفحه

30000 ريال

 ارث
تألیف محقق حلی، شهید ثانی

ترجمة ابوالحسن محّمدی
چاپ اول 1369، 256 صفحه

20000 ريال

 تعارض قوانين ويراست دوم
تألیف نجاد علی الماسی

چاپ اول 1368
چاپ سي و چهارم 1397
چاپ سي و ششم 1397

244 صفحه، 260000 ريال

 حقوق کيفری اسالم
ترجمة حدود و تعزيرات، قصاص، 

و ديات 
از کتاب شرايع االسالم محقق حلّی 

و مسالک االفهام شهید ثانی
ترجمة ابوالحسن محّمدی

چاپ  اول1374، 624 صفحه
105000 ريال

 قصاص
حقوق کیفری اسالم

ترجمة  کتابی  از مسالک االفهام و 
شرايع االحکام

ترجمة ابوالحسن محّمدی
چاپ اول 1361، چاپ  سوم 1373

248 صفحه، 42000 ريال

قه
و ف
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   نظامهای  بزرگ حقوقی معاصر
تألیف رنه داويد

ترجمة حسین صفائی، 
 محّمد آشوری، عزت اهلل عراقی

چاپ اول 1364، 
چاپ  پنجم 1395، 584 صفحه

225000 ريال

 وصايا و ُشُفعه
ترجمة دو کتاب از 

»مسالک االفهام« شهید ثانی و 
»شرايع االسالم« محقق حلّی

ترجمة ابوالحسن محّمدی
چاپ  اول1377، 316 صفحه

54000 ريال
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  تربيت  بدنی  و  ورزش
   در مدارس

تألیف بتول مشرف جوادی
چاپ اول 1367، چاپ  سوم 1378

132 صفحه ، 23000 ريال

 دو و ميدانی
تألیف تام اِکر

ترجمة بیژن شادروان
چاپ اول 1362، 152 صفحه

28000 ريال

 راهنمای شنا
 برای مربیان و شناگران

تألیف جیمز ای. کانسلمن
ترجمة فاطمه سالمی

چاپ اول 1369، چاپ  دوم 1377
184 صفحه ، 24000 ريال

 کيميای تندرستی
ورزشهای چینی

تألیف جو تا هونگ
ترجمة اختر شريعت زاده

چاپ  اول1375، 256 صفحه
44000 ريال

 نگاهی به تاريخ 
تربيت بدنی جهان
تألیف جواد کريمی

چاپ اول 1364، چاپ  ششم 1395
260 صفحه

150000 ريال

شي
ورز
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 بنياد فلسفة سياسی 
  در ايران   )عصر مشروطیت(

تالقی انديشه های سیاسی اسالم 
و ايران با غرب ) به انضمام دوازده 

رسالة مهم سیاسی(
موسی نجفی

چاپ  اول1376، 528 صفحه
89000 ريال

 جامعه شناسی ده در ايران
تألیف خسرو خسروی

چاپ  اول 1372، چاپ  دوم 1385
136 صفحه، 20000 ريال

 جهان صنعت:  پيدايش و 
تکامل جوامع صنعتی

جلد اول: اعتال و گسترش صنعت
تألیف ديتر اُتن

ترجمة شهال اعزازی
چاپ  اول1384، 340 صفحه

60000 ريال

 حکومت: 
آشنايی با علم سیاست

آستین رنی
ترجمة لی ال سازگار

چاپ  اول1374، 708 صفحه
42000 ريال

سي
سیا

 و 
عي

ما
جت

م ا
علو

 جامعه  ساسانی
 ارتشتاران، دبیران، دهقانان،

تألیف احمد تفضلي
ترجمة مهرداد قدرت ديزجي
چاپ  اول 1387، 104 صفحه

30000 ريال

 خانواده به منزلة 
 ساختاری در مقابل جامعه

نقد مبانی نظری جانعه 
شناسی خانواده در آلمان

تألیف هايدی روزن باوم
ترجمة  محّمدصادق مهدوی

چاپ  اول1367، 224 صفحه
20000 ريال
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 ديدگاههايی دربارة 
  دگرگونی اجتماعی

تألیف رابرت اچ. الور
ترجمة کاووس سّیدامامی

چاپ اول1373، 284 صفحه
19000 ريال

 در سراچة ترکيب
جاي انسان در بین ديگر موجودات

تألیف سّید مهدي ثريا
چاپ  اول1384، 352 صفحه

60000 ريال

سي
سیا

 و 
عي

ما
جت

م ا
علو

 فرهنگ ياريگری در ايران
درآمدی به مردم شناسی و 

جامعه شناسی تعاون
)جلد اول: ياريگری سنتی در آبیاری 

و کشتکاری(
تألیف مرتضی فرهادی

چاپ اول 1373، چاپ هفتم 1394
456 صفحه ، 145000 ريال

 ريشه های اجتماعی ديکتاتوری 
و دموکراسی

نقش ارباب و دهقان در پیدايش 
جهان نو

تألیف برينگتن مور
ترجمة حسین بشیريه

چاپ اول 1369، چاپ چهارم 1397
420 صفحه ، 350000 ريال

 روشهای تحقيق  در
 علوم سياسی
تحلیل تجربی

تألیف يارول مانهايم، ريچارد ريچ
ترجمة لی ال سازگار

چاپ اول 1377، چاپ چهارم  1389
چاپ هفتم 1391، 724 صفحه

175000 ريال

 Confronting   
   ACAdemiC
   Knowledge

سوسن قهرمانی قاجار، 
سید عبدالحمید میرحسینی
چاپ  اول1390، 272 صفحه

65000 ريال
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سي
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 و 
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ما
جت

م ا
علو

   روشهاي کمي و کيفي  
    تحقيق

تحلیل تجربی سیاست
تألیف کريگ  لئونارد  برايانز،

مانهايم،  بي.  يارول  ويلنات،  الرس 
ريچارد سي. ريچ

ترجمة لي ال سازگار
چاپ اول 1392، چاپ سوم 1395 

724 صفحه، 290000 ريال

   نظريه پردازان و مشاهير  
     ارتباطات         

    مؤلف علي اکبر فرهنگیريال
   مرجان اردشیرزاده

   چاپ اول 1393، 340 صفحه 
  170،000 ريال 
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 تاريخ روان شناسی
 جلد دوم

تألیف ف. ل. مولر
ترجمة علیمحّمد کاردان

چاپ  اول1367،  264  صفحه
32000 ريال

 آموزش در کشورهای فقير
تألیف پیر ارنی

ترجمة فرنگیس حبیبی
چاپ  اول1367، 208 صفحه

41000 ريال

 آموزش علوم  در  مدارس  
ابتدايی

تألیف کنت دی.جورج،
مورين ای. ديتس،

آبراهام، مايلز ای. نلسون
ترجمة بهمن سقط چیان

چاپ اول 1366، چاپ يازدهم 1397
328 صفحه، 160000 ريال

 ارزشيابی آموزشی
مبانی سنجش توانايی و بررسی 

برنامه
تألیف ريچارد ام. ولف

ترجمة علیرضا کیامنش
چاپ اول 1371، چاپ  دهم 1397

284 صفحه، 200000 ريال

 اصالح رفتار کودکان
تألیف ريچارد جی. موريس

ترجمة ناهید کسائیان
چاپ اول 1368، چاپ  سوم  1380

چاپ  چهارم 1392، 192 صفحه
50000 ريال

 تاريخ روان شناسی
 جلد اول

تألیف ف. ل. مولر
ترجمة علیمحّمد کاردان

چاپ  اول1367،    صفحه
32000 ريال
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 درمان روان شناختی وحشت
تألیف ديويد اچ. بارلو،

جروم اي. سرني
ترجمة سّید محّمدرضا تقوي،

عبدالرسول پاساالري بهجاني و 
آناهیتا تاشک

چاپ  اول1390، 248 صفحه 
 55000 ريال

 درآمدی به جامعه شناسی 
تعليم و تربيت

تألیف ايور موريش
ترجمة غالمعلی سرمد

چاپ اول 1373، چاپ  دوم 1387
328 صفحه ، 50000 ريال

 * درآمدی به روان شناسي 
 جلد اول

تألیف ريتا  آتکین سون،  ريچارد 
آتکین سون، ارنست هیلگارد

ترجمة حسن مرندی
چاپ  اول 1368، 432 صفحه

85000 ريال

 رفتار درمانی بالينی
جرالد سی. ديويسن،
 ماروين آر. گلدفريد

ترجمة  احمد احمدی 
علون آبادی

چاپ  اول1371، 316 صفحه
24000 ريال

 روان شناسی آزمايشی 
روشهای تحقیق

تألیف اف. جی. مک گوئیگان
ترجمة امیر خطیبی

چاپ  اول1377، 608 صفحه
103000 ريال

 روان شناسی تربيتی 
اصول و کاربرد آن

تألیف جان اِی. گالور،
 راجر اچ. برونینگ

ترجمة علینقی خرازی
چاپ  اول1375، چاپ هفتم 1386 

چاپ هشتم1387، 636 صفحه
130000 ريال
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 روان شناسی خواندن
تألیف کیث رينر، 
 الکساندر پوالچک

ترجمة مجدالدين کیوانی
چاپ اول 1378، 792 صفحه

134000 ريال

روان شناسی شناختی    
برای معلمان

تألیف جان گالور،
رويس رانینگ، راجر برونینگ

ترجمة علینقی خرازی
چاپ  اول 1377، 552 صفحه 

46000 ريال

  روشهای سوادآموزی 
بزرگساالن

  تعلیم و مهارتهای خواندن و 
نوشتن

تألیف زهرا صباغیان
چاپ  دوازدهم 1393

624 صفحه، 85000 ريال

 روان شناسی رشد
جلد1

کودکي و نوجواني 
تألیف ديويد شافر

ترجمة امیر خطیبي
چاپ  اول1390، 556 صفحه

110000 ريال

 روان شناسی رشد
جلد1

کودکي و نوجواني 
تألیف ديويد شافر

ترجمة امیر خطیبي
چاپ  اول1390، 624 صفحه

125000 ريال

  روشهاي سوادآموزي   
    بزرگساالن

 تعلیم و مهارتهای خواندن و نوشتن
تألیف زهرا صباغیان

چاپ دوم 1396، 
ويراست اول 1364) 10بار چاپ(

چاپ سوم 1397، 296 صفحه
280000 ريال
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 فن مطالعه
تألیف لیندا فريل انیس

ترجمة علی صلحجو
چاپ اول 1373، چاپ ششم  1378

164 صفحه ، 50000 ريال

  قصه گويي و نمايش خالق
تألیف ديويی چمبرز
ترجمة ثريا قزل اياغ

چاپ اول 1366
چاپ  دوازدهم 1393

120 صفحه ، 40000 ريال

 کاربرد روان شناسی در 
آموزش
 جلد اول

تألیف رابرت بیلر
ترجمة پروين کديور

چاپ اول 1367
چاپ  يازدهم  1394

416 صفحه ، 140000 ريال

 کاربرد روان شناسی در 
آموزش

 جلد دوم
تألیف رابرت بیلر

ترجمة پروين کديور
چاپ اول 1371

چاپ سوم 1389
427 صفحه ، 140000 ريال

  کودک عقب ماندة ذهنی
تألیف ا. ر. لوريا و همکاران

ترجمة علی خانزاده
چاپ  اول1373

200 صفحه ، 34000 ريال

 سرآمدها 
کودکان تیزهوش

تألیف رمی شوون
ترجمة محمود میناکاری

چاپ اول 1366، چاپ  سوم  1375
164 صفحه ، 28000 ريال
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  مشاوره دربارة کودکان 
خردسال

تألیف جو داگالس 
ترجمة  نیره توکلی

چاپ  اول1383، 248 صفحه
40000 ريال

  مقدمه ای بر روان شناسی 
سياسی

تألیف مارتا کاتم، بث ديتز- اولر،
النا مسترز، توماس پرستون
ترجمة سید کمال خرازی، 

جواد عالقبند راد
چاپ  اول1386، 480 صفحه

80000 ريال

 نظريه های مشاوره  
 و روان درمانی

تألیف عبداهلل شفیع آبادی،
 غالمرضا ناصری
چاپ اول 1365

چاپ  بیست و هشتم 1398
336 صفحه ، 290000 ريال

 نقش تعليم و تربيت 
 در جهان امروز

تألیف ولفگانگ برزينکا
ترجمة مهرآفاق بايبوردی

چاپ  اول1371، 360 صفحه
24000ريال

 ويژگيهای آدمی و
 يادگيری آموزشگاهی
تألیف بنجامین س. بلوم
ترجمة علی  اکبر سیف

چاپ  دوم 1374، 304 صفحه
51000 ريال

 مسائل جهانی
 آموزش و پرورش

تألیف ژان توما
ترجمة احمد آقازاده

چاپ اول 1363، چاپ  سوم  1378
166 صفحه ، 14000 ريال
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 روابط صنعتی 
نظام روابط کار
 ويراست سوم 

با تأکید بر حوادث ناشی از کار
تألیف شمس السادات زاهدی

چاپ اول 1383، چاپ  هشتم 1395
ويراست اول 1366 )4 بار چاپ(
ويراست دوم 1377 )5بار چاپ(
440 صفحه ، 190000 ريال

 زنان در عرصة مديريت
تألیف  شمس  السادات زاهدي
چاپ  اول 1388، 268 صفحه

80000 ريال

 مديريت فناوريهای
 اطالعات و ارتباطات
تألیف هوشنگ مؤمنی

چاپ  اول1380، 936 صفحه
95000 ريال

 مديريت کيفيت درآموزش 
عالي

چشم اندازی بین المللی
 به  سنجش و تغییر سازمان
تألیف جان برينان، تارال شاه

ترجمة کیوان صالحی، 
حسن رضا زين آبادی،کورش پرند
چاپ  اول1390، 248 صفحه

90000 ريال

ت
يري

مد

   رفتار جهانگردي
   تألیف مهدي کروبي

  چاپ اول 1393، 142 صفحه 
  90،000 ريال 

  روش شناسي علم مديريت
تألیف تري ويلیامز

ترجمة عادل آذر، سعید جهانیان
چاپ اول 1392

چاپ دوم 1396) با اصالحیه( 
388 صفحه ، 215000 ريال 
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   مديريت، کنترل و بهبود
   کيفيت

تألیف داگالس سي. مونت گومري
چرلي ا ل. جنینگز

میشل اي. فاند
ترجمة امیر افشین فتاحي  

چاپ اول 1392 ، 606 صفحه
240000 ريال 

   مقدمه اي برنظام نوآوري
    رويکردي گسترده

   تألیف پريسا رياحي
  سّید سپهر قاضي نوري     

  چاپ اول 1392، 204 صفحه 
  105000 ريال 

   رويکردهاي نوين  در مديريت
     منابع انساني پيشرفته

   تألیف میرعلي سّید نقوي،
   مهدي نريماني

   چاپ اول 1394، 304 صفحه
   180000 ريال 

     

   نظريه های علم شناخت
مقدمه اي بر علم ذهن

ويراست دوم
تألیف هوزي لوئیس برمودز

ترجمة سّیدکمال خرازي
)سّید علي نقي(

چاپ اول 1395، 788 صفحه
470000 ريال 

   

  قابليت ها براي مديريت راهبردي
 هدايت از طريق نوآوري فناورانه

تألیف ديويد بیرچال، جورج توستیگا
ترجمة  بهمن حاجي پور

 فرزاد سلطانیه 
 چاپ اول 1396، 306 صفحه

  230000 ريال

   

ت
يري

مد



ي
اع

تم
 اج

وم
عل

 

83

   شگردهاي آموزش در 
دانشگاهها و مؤسسه هاي

 آموزش عالي
راهبردها، پژوهش و نظريه ها

تألیف ويلبرت جي. مک کیچي
 و همکاران

ترجمة غالمحسین  شاهیني
عبدالمهدي رياضي

چاپ اول 1394، 480 صفحه 
180000 ريال

ت
يري

مد


