ادبيات ايران

 زن  /سهیال خالنلویی
من

صداری تار  /زهرا ریاضی

شعر و هنر
......................
00333
................................

رنگین کمان بیرنگ  /همایون جمشیدیان

....................
00333
................................
....................
16333

پس از مرگم  /سیامک آقاجانبگلو

................................
16333...

تنهاترین /سیامک آقاجانبگلو

................................
10333
...............

آش مار /سیامک آقاجانبگلو

................
................................
13333

آقای هفت  /حمیدرضا کالنتری
نیمه گمشده  /حمیدرضا کالنتری

................................
13333
........

خانهی رها شده  /ژاك تورنیه  /پرویز شهدی
باز کنید  /ناتالی سالوت /دکتر نازنین شهدی

2
شعر و هنر

روانشناسي ،فلسفه
رازگل زرین  /ریچارد ویلهلم  /سیمین موحد
زن بودن  /تونی گرنت  /فروزان گنجیزاده

63333
.............
00333
...........
.................
0333

00333
............
.................
03333

بازستانی زندگی زناشویی /ویلیام دوهرتی /حسن رحمانی
شمس و همکاران
ناگفتههای پیش ازتولد /توماس ورنی /مهدی بهنوش03333
فلسفه هنر نیچه  /جولیان یانگ  /سیدرضا حسینی ،محمدرضا
...................
00333
................................................................
باطنی
00033
زنان اسطورهایی  /جین شینودا بولن /نجمه زینلی ......

...............................
03333................................

راهنمای ارزیابی حرکتی برای کودکان /هندرسون ،ساقدن،
آنا بارنت /دکترلیال وطن دوست ،حسن صادقی

...................
03333

مداخالت بومشناختی کودکان دارای مشکالت حرکتی

/

ساگدون و ش .هندرسون /دکتر لیال وطندوست و همکاران
............................
00333
................................................................

والدگری کودکان بیش فعال  /وینسنت موناسترا  /سوسن و
................................
00333
...... ................................
اکرم احتسابی
یکصد فیلسوف و متفکر تاریخ اندیشه  /پیتر ج .کینگ /دکتر
................................
00333
..... ................................
علی میرعمادی
................................
10033
بیوریتم  /بیور آن آل  /م .رازگردانی
دایرههای شنی  /رز آیدینی  /م .رازگردانی

ادبيات جهان
درجستجوی تو /کیوم موسو /مهدی بهنوش

ادامهی گیسوی من /آسمان مهرگان
......................
10333
................................
گسنامه /سینا ساعی
................................
13333
..........
دو خط شعر /نادر هدایت
03333
............
از صبح سخن تا شب فریاد /نادر هدایت
................
................................
0033
لیالزپام  /کامبیز قلیخانی
................................
0033
......
شربت آبلیمو  /شاهین جانپاك
................................
26000
.........
سالها شعر /کرامت بهبهانی
........................
03333

................................
10333

00333
..........
چند روزی با ارغوان  /لیدا حاجی اسماعیلی
00333
.........
کنار خیابانهای تهران  /آذین قاضی میرسعید
...................
03333
شعلههای زندگی  /آذین قاضی میرسعید
................................
10333
عسل تلخ  /آذین قاضی میرسعید
................
................................
60333
ناتمام من  /آناهیتا راد
....................
06333
................................
روز نو  /آناهیتا راد
..................
10333
شاید باد ،شاید آتش  /سیدمیثم رمضانی
.................
10333
با یک فرشته قدم بزن  /حسین مختاری
................................
03333
.........
خاطره آرام  /گیتا بختیاری
................................
10333
..........
در خلوت  /فرزانه سبزعلی
................
10333
از آنجایی که من نشستهام  /تکتم توسلی
............................
10033
نه تو دانی ،نه من  /سهیال نوروزی
................................
0033
......
ماه دو پا دارد  /کامبیز قلیخانی
.......................
10333
هزار زمستان سرد  /مصطفی طباطبایی
................................
0333..
حدود حوالی  /مصطفی طباطبایی
................................
............
0333
سوت و کور  /مهدی مقدم
......................
03333
یک مشت خاک وطنم  /مریم رحیمی

علوم اجتماعي و اقتصاد

...................
03333

دوسال با بومیان کیش /رجبعلی مختارپور

سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت؟(0جلدی)  /رومن
روسدولسکی /سیمین موحد

................................
03333
.............

مجموعه قوانین و مقررات حجاب در جمهوری
................................
13333
..........
اسالمی ایران  /شادی صدر
10033
اقتصاد مقاومتی  /سیده فاطمه مقیمی و همکاران ....
راهنمای جدید کارآفرینی /گرین برگ  /سیده فاطمه مقیمی
.........................
06333
................................
و درسا سیدعسگری
روش تحقیق کیفی درعلوم اجتماعی /عباس محمدی06333
یخ شکن /تام شرایتر /پیام مقیم اسالم و نیما عربشاهی13333
راهبران بازایابی شبکهای (ج اول) /تام شرایتر /نیما
................................
..............
10333
عربشاهی و پیام مقیم اسالم
راهبران بازایابی شبکهای (ج دوم) /تام شرایتر /نیما
................................
..............
10333
عربشاهی و پیام مقیم اسالم
و اینک بازاریابی شبکهای /جان میلتون فاگ  /نیما عربشاهی و
پیام مقیم اسالم

................................
00333... ................................

پایان موفق سخنرانی /مارك دیویس /پیام مقیم اسالم و نیما
عربشاهی

................................
10333
.........
................................

جادوی سخنرانی /مارك دیویس /پیام مقیم اسالم و نیما
عربشاهی

................................
10333
.........
................................

زبان
فرهنگ جامع اصطالحات انگلیسی ـ فارسی /دکتر
.....................
03333
................................

میرحسنی ،آتوسا طوسی

واژهنامک گویش کرماشانی  /علی لیمویی

کودک و ونوجوان
امال تلفیقی برای تقویت هوش  /فرحناز حمصی
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03333
.............

03333
4

10333
.............

تاب آوری

تخصصي ،دانشگاهي
بالیدگی آموزش و پرورش و بهگشت جامعه /دکتر
................
................................
00333

داورشیخاوندی و همکاران

مشاوره و حمایت از کودکان در برابر نامالیمات/
سونیا شارپ ،هلن کاوی /دکترسوسن آقاجانبگلو

.................
0333

03333
برنامهریزی فنی حرفهای /دکترسوسن آقاجانبگلو .....
سازگاری کودک با آموزشگاه /دکترسوسن آقاجانبگلو و
................................
00033
............
................................
همکاران
آناتومی کشش /آرنولد نلسون و جوکو کوکونن  /ابراهیم
................................
...............
03333
................................
عبدی

تابآوری با باورها آغاز میشود /سارال تروبیچ /دکتر
................................
...............
03333

لیال وطندوست و همکاران

رهنمای تابآوری /نان هندرسون و همکاران  /محمدرضا
.........................
01333
................................

مقدسی و هما نیابتی

تابآوری در مدارس /نان هندرسون  /محمدرضا مقدسی و
................................
00333
.... ................................

عفت حیدری

تابآوری (منابع و گفتمان) /ادیت گروتبرگ و همکاران /
.............................
11333................................

محمدرضا مقدسی

تابآوری و آسیبپذیری کودکان /امی آرمون و همکاران
..............................
0333................................

 /محمدرضا مقدسی

بخشي از آثار دردست انتشار
دستنامه تابآوری خانواده  /ترجمه محمدرضا مقدسی و
همکاران

دستنامه تابآوری و آسیبپذیری کودکان  /آیدا آالیریان/
محمدرضا مقدسی و همکاران
مدیران مدارس تابآور /ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت
حیدری
مدارس تابآور ،مدیران تابآوری /ترجمه محمدرضا مقدسی
و عفت حیدری

کالسهای تابآور /بت دال ،کاترین برهم ،استیون زوکر/
ترجمه لیال افضلی

روشهای تقویت تاب آوری تحصیلی

 /تألیف زینب

مزایای تابآوری  /ریچارد اس .سیترین  /محمدرضا مقدسی
................................
03333. ................................

و عفت حیدری

.............................
03333................................

محمدرضا مقدسی

روشهای نوین تابآوری در بهزیستی جوانان /نیکول
نیکوترا و همکاران  /محمدرضا مقدسی و عفت حیدری

00333
......

................................
00333 ................................

و عفت حیدری

رازهای تابآوری/راسل تاکری ،کلرکاردیک  /محمدرضا
مقدسی

..................
................................
0033
................................

مدیریت خویشتن در تابآوری /مری لین پللی ،مایکل
................................
..............
16333

زخم عقل(مجموعه اشعار)  /مسعود کیمیایی

تابآوری کودکان  /وندی ال .موس  /محمدرضا مقدسی

مشهورتر از خورشید (نقد و بررسی زندگی و آثار شمس
تبریزی)  /حسین مختاری

5

اردیبهشت 9318

جادوی رایج /آن .اس .ماستن  /محمدرضا مقدسی ،هما نیابتی

دباغی

نجاتم بده /کیوم موسو/ترجمه مهدی بهنوش

نشر ورجاوند

تابآوری کودکان از راه توسعه ادبیات /ماری همفری /

ویکفیلد /محمدرضا مقدسی

چند داستان کوتاه درباره مرگ  /فرزین جواهر دشتی

فهرست کتابهای

و طیبه سرلک

................................
10333... ................................

رهنمای فعالیتهای اجتماعی /مارجوت اوال  /محمدرضا
مقدسی

...................
................................
0999
................................
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