نــمـــایــــــه آثـــــــار
ردیف

2

ناشــر متــــون درس ــی ح ـ ــوزه و دانـ ـش ـ ــگاه

مولف
نام کتاب
 |::::::::....حوزوی و دانشگاهی |....::::::::

مرتجم

قیمت(تومان)

 ::::فـقـه ::::

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ترجمه ورشح فارسی دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی (جلد اول)
«ویراســت جدیــد»
«طهــارت – صــاة »
ترجمه ورشح فارسی دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی (جلد دوم)
«ویراســت جدید»
«صوم – زکات – خمـــس»
ترجمه ورشح فارسی دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی(جلد دوم)

شیخ باقر ایروانی

حسن بیت جادر

17000

ترجمه ورشح فارسی دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی (جلد سوم)

شیخ باقر ایروانی

حسن بیت جادر

16500

شیخ باقر ایروانی

حسن بیت جادر

16000

شیخ باقر ایروانی

حسن بیت جادر

25000

شیخ باقر ایروانی

حسن بیت جادر

13500

شیخ باقر ایروانی

حسن بیت جادر
حسن بیت جادر
حسن بیت جادر

شیخ باقر ایروانی

دکرت حسن رضا زاده

14000
13000
5000
16000
16000
12500
10000
48000
20000
17000

« امر به معروف و نهی از منکر  -حج – جهاد – بیـع »

« نکاح – طالق – یمین – نـــذر – عهـــد – وصیت »
ترجمه ورشح فارســی دروس متهیدیة فی الفقه االســتداللی (جلد چهارم)
« اجاره – مزارعه – مساقات – رشکت – ضامن  -حواله – کفالت – صلح – وکالت
– مضاربه  -قرض – رهن – هبه – ودیعه – سبق  -رمایه »

ترجمه ورشح فارسی دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی (جلد پنجم)

« اظهار -االيالء -لعان – شفعه – جعاله – وقف – قضاء – شهادت – اقرار
– غصب –اطعمه – ارشبه – صدي – ذبح – انفال – مشرتكات  -ارث »

ترجمه ورشح فارسی دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی (جلد ششم)

« حدود – قصاص  -ديات »

ترجمه و رشح فارسی دروس متهیدیه فی القواعد الفقهیة (جلد اول)
ترجمه و رشح فارسی دروس متهیدیـه فی القواعد الفقهیـة (جلد دوم)
تلخیص فارســی دروس متهیدیــة فی القواعد الفقهیة
ترجمه و رشح فارسی القواعـــد الرجالیـة
ترجمه فارســی القواعد األساسیة للّغة العربیة
دروس متهیدیــة فــی الفقه االســتداللی(جلد اول)
دروس متهیدیــة فــی الفقه االســتداللی (جلد دوم)
دروس متهیدیة فی الفقه االستداللی (دوره  3جلدی )
دروس متهیدیه فی القـواعـــد الفقهیـــة
دروس متهیدیه فی القواعـــد الرجالیـــة

شیخ باقر ایروانی

9500

شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی
السید احمد الهاشمی
شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی

 ::::اصـول ::::

رشح فارســی کفایة االصول (جلد اول )
رشح فارســی کفایة االصول (جلد دوم )
رشح فارســی کفایة االصول (جلد سوم )
رشح فارسی کفایة االصول (جلد چهارم )
رشح فارسی کفایة االصول (جلد پنجم )
ترجمه ورشح فارسی دروس فی علم االصول الحلقة االولی و الحلقة
الثانیه فی اسلوبها الثانی
ترجمه ورشح فارسی دروس فی علم االصول الحلقة الثالثة در نگارشی
جدید (جلد اول)
ترجمه ورشح فارسی دروس فی علم االصول الحلقة الثالثة در نگارشی
جدید ( جلد دوم)
ترجمه ورشح فارسی دروس فی علم االصول الحلقة الثالثة در نگارشی
جدید (جلد سوم)

حسن بیت جادر

17000

شیخ باقر ایروانی

حامد دالوری
حامد دالوری
حامد دالوری
حامد دالوری
حامد دالوری

22500
20000
20000
23000
34000

شیخ باقر ایروانی

حامد دالوری

22500

شیخ باقر ایروانی

حامد دالوری

22000

شیخ باقر ایروانی

حامد دالوری

28000

شیخ باقر ایروانی

حامد دالوری

26500

شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی
شیخ باقر ایروانی

3

ناشــر متــــون درســـی حـــــوزه و دانـــشـــــگاه
ردیف

نام کتاب

ن ـم ــایـ ـ ــه آ ث ـ ـ ــار
مولف

مرتجم

قیمت(تومان)

ترجمه ورشح فارسی دروس فی علم االصول الحلقة الثالثة در نگارشی
جدید(جلدچهارم)

شیخ باقر ایروانی

28

ترجمه و رشح فارسی الوسیط فی اصول الفقه (جلد اول) به همراه منت عربی

آیت ا ...جعفر سبحانی دکرت حسن رضا زاده

13500

29

ترجمه و رشح الوسیط فی اصول الفقه (جلد دوم) به همراه منت عربی

آیت ا ...جعفر سبحانی دکرت حسن رضا زاده

13500

27

حامد دالوری

20000

30

ترجمــه و رشح فارســی املوجز فی اصــول الفقه (جلد اول)

آیت ا ...جعفر سبحانی

علی عدالت

17000

31

ترجمــه و رشح فارســی املوجز فی اصــول الفقه (جلد دوم)

آیت ا ...جعفر سبحانی

علی عدالت

17000

32

تلخیــص جامــع اصــول فقه ( جلد اول )

عالمه مظفر

محمد علی فرزی خراسانی

12500

33

تلخیــص جامــع اصــول فقه ( جلد دوم )

عالمه مظفر

محمد علی فرزی خراسانی

9500

34

کفایة األصول يف اسلوبها الثاين (الجزءاالول الی الجزء الخامس)

شیخ باقر ایروانی

150000

35

دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی

شیخ باقر ایروانی

70000

36

دروس فی علم االصول الحلقة االولی و الحقلة الثانیه فی اسلوبها الثانی شیخ باقر ایروانی

13500

(الجزء االول الی الجزء الرابع )

 ::::نحو ::::
37

الهدایه فی النحو

حسین شیر افکن

18000

38

الهدایه فی النحو يف ثوبها الجدید

حسین شیر افکن

26000

39

الهدایه فی النـحو يف ثوبها الجدید (املجلد االول)

حسین شیر افکن

11500

40

الهدایه فی النحو يف ثوبها الجدید (املجلد الثانی)

حسین شیر افکن

15500

41

ترجمه و رشح فارسی الهدایة فی النحو

حسین شیر افکن

42

آمــوزش منــوداری الهدایة فــی النحو

لیال بابازاده  /مجید یاریان

حامد دالوری

28000
9500

 ::::ص ــرف ::::
43

آموزش پيرشفته دانش رصف کاربردی جلد اول (بخش فعل)

عبدالرسول کشمیری

35000

44

آموزش پيرشفته دانش رصف كاربردی جلد دوم (بخش اسم)

عبدالرسول کشمیری

40000

45

دانش رصف

سید حمید جزایری

25500

46

نوآوری های رصفی در رصف کاربردی

عبدالرسول کشمیری

9800

47

الرصف الوافی

عبداملطلب فریدی فر

9300

48

درسنامه ترجمه وتفسیر قرآن کریم(جلد اول )سطح عالی

 ::::آمــوزشـی ::::
حمید محمدی

11500

نــمـــایــــــه آثـــــــار
ردیف

4

نام کتاب

ناشــر متــــون درس ــی ح ـ ــوزه و دانـ ـش ـ ــگاه
مرتجم

مولف

قیمت(تومان)

49

درسنامه ترجمه وتفسیر قرآن کریم( جلددوم )سطح عالی

حمید محمدی

11500

50

درسنامه ترجمه وتفسیر قرآن کریم( جلد سوم )سطح عالی

حمید محمدی

12000

حمید محمدی

9800

51
52

درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها
(جلد اول)سطح متوسط
ترجمه و رشح فارسی روان مبادی العربیة جلد چهارم قسمت نحو
«ویراست جدید»

رشید رشتونی

53

ترکیب یا مخترص اعراب قرآن کریم جلد اول

محمد انور صادقی

54

شواهدی بر رشح ابن عقیل

محمد انور صادقی

55
56
57

لعامت نوری در اضافات منطقی شیخ ارشاق
مبانی استنباط مناسک حج و عمره
رشح مبسوط بر اسفار اربعه صدر املتالهین شیرازی (جلد اول)

عبدالرضا جاملزاده

58

در آمدی بر مطالعات قرآنی در سیره نبوی

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

درس نامه مطالعات تطبیقی زن در قرآن و عهدین
آشنایی با مبانی فقهی تحقیق و تفحص در احوال اشخاص حقیقی و حقوقی
تبین املعامل (ترجمه و رشح کتاب معامل االصول)
سوره شناسی (روش تحقیق ساختاری در قرآن)
عقاید استداللی (جلد اول و دوم)
کلیات فلسفه
فـن خـطابه
روش تحصیل
مبادی اصول الفقه
تاریخ تشیع
بر بال قلم
آشنایی با تاریخ ومنابع حدیث
در محرض خورشید
درآمدی بر شناخت حوزه و روحانیت
درآمدی بر ورزش در اسالم
درآمدی بر مباحثه در حوزه علمیه
روش تحصیل

76

پیشوایان (ع)

77
78

لعامت نوری در اضافات منطقی شیخ ارشاق
مسائل فقهی جدید

79
80
81

قرآن کریم ترجمه زیر
قرآن کریم ترجمه زیر اندیکس دار
قرآن بدون ترجمه

حامد دالوری

20000

سید محمد تقی قادری
سید محمد تقی قادری
محمد علی لسانی فشارکی-
حسن مرادی زنجانی
فاطمه عبدالکریم العقیلی
مهدی وفاجو
بهاء الدین قهرمانی نژاد
دکرت محمد علی لسانی فشارکی
علی ربانی گلپایگانی
علی شیروانی
علی نظری منفرد
گروه علمی روش شناسی
عبدالهادی فضلی
غالمحسین محرمی
سید ابولقاسم حسینی
سید کاظم طباطبایی
سید جامل الدین دین پرور
منصور اعلم الهدی
محمد حسین توحیدی اقدم
محمد مهدی بهداروند
رضا علی کرمی
جمعی از خواهران طلبه
حوزه های علمیه
عبدالرضا جاملزاده
آیت ا ...محمد یزدی

 |::::::::....ادع ـ ـیـ ـ ــه |....::::::::
خط  :عثامن طه
خط  :عثامن طه
خط  :عثامن طه

27500

مهدیالهیقمشهای
مهدیالهیقمشهای
مهدیالهیقمشهای

25000
18000
12500
10000
6000
14000

ناشــر متــــون درســـی حـــــوزه و دانـــشـــــگاه
ردیف
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

نام کتاب

مفاتیح الجنان اندیکس دار و بدون اندیکس
نهج البالغه
ارتباط با خدا
ارتباط با خدا (احمدی)
حسن القرائه ( اختالف قرائت سبعه)
راهنامی زائرین کربال
زیارت نامه عتبات عالیات عراق
هدیه الهی به ضمیمه زیارت عاشورا
جامعه در حرم اهلبیت (ع)
گذری بر زیارت جامعه کبیره به ضمیمه آثار وفواید زیارت عاشورا و
نافله شب
دعا در مکتب اهلبیت (ع)(جیبی)
دعا در مکتب اهلبیت (ع)(نیم جیبی)
آداب الحرمین ( راهنامی حجاج در مکه و مدینه)

5

ن ـم ــایـ ـ ــه آ ث ـ ـ ــار
مرتجم

مولف

خط  :افشاری زنجانی مهدیالهیقمشهای
خط  :کامپیوتری

قیمت(تومان)

محمد دشتی

مهدیالهیقمشهای

22000
10000
5000
3000
5000

رضا حیدری
مهدی احمدی
مهدی احمدی
سید محمد نجفی یزدی
نارص شهیدی
نارص شهیدی

8000
1000
6000

سید محمد نجفی یزدی
سید محمد نجفی یزدی
مهدی احمدی

 |::::::::....احـ ـک ـ ـ ــام |....::::::::

6500
16500
11000

94
95
96

در آمدی بر آموزش احکام
احکام عمومی آموزشی(جلد اول)
احکام برای همه

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

بر کدامین مصیبت باید گریست
مقتل امام حسین (ع)
مقتل الحسین (ع)
هزار و یک نکته و درس آموزنده از عاشورا ( جلد اول)
اشک بر مصائب امام حسین (ع) (جیبی)
من فاطمه (ع) هستم
حدیث مسامر غمنامه حیدر کـرار
مقتل الزهرا (س)
صدیقه شهیده فاطمه الزهرا (س)
عجایب عاشورا
از فاطمیه تا محرم
نینوای ناله ها
مقتل حرضت رقیه (س)

110
111
112
113
114
115

 |::::::::....سیره اهل بیت ؟مهع؟ |....::::::::
سید محمد رضا حسینی مطلق
راه وصال ( وظایف مومنین در زمان غیبت)
سید جلیل نجفی یزدی
مناقب اهلبیت (ع) (جلد اول)
سید جلیل نجفی یزدی
مناقب اهلبیت (ع) (جلد دوم)
سید جلیل نجفی یزدی
مناقب اهلبیت (ع) (جلد سوم)
سید جلیل نجفی یزدی
مناقب اهلبیت (ع) (جلد چهارم)
گنجینه مبلغین (جلد دوم)

محمد وحیدی
محمد وحیدی
هوشنگ نظری

 |::::::::....مق ــات ــل |....::::::::
سید محمد تقی قادری
عبدالزراق مقرم

قربانعلی مخدومی

سید جلیل نجفی یزدی
محمد رضا ابراهیمیان
سید داوود موسوی زنجانی
سید محمد تقی قادری
مرتضی اسامعیلی
نارص شهیدی
سید محمد نجفی یزدی
نارص شهیدی
محمد علی قاسمی

18000
15000
9000
25000
3000
17000
7000
5000
24000
10000
4000
15000
7000
25000
25000
25000
25000

نــمـــایــــــه آثـــــــار
ردیف
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

نام کتاب

6

گنجینه مبلغین (جلد سوم)
اسامی شهدای کربال
شگفتیهای امیر املومنین (ع)
خداشناسی از منظر امام صادق (ع)
صبح نزدیک است
مفتاح السعاده (کلید خوشبختی دنیا و آخرت)
عجایب غدیر
ارسار حامسه غدیر
ریحانه خانه وحی ( از والدت تا ازدواج حرضت زهرا (س) )
روضه الباکین ( بهشت گریه کنندکان)
دفاع از اهلبیت (ع)
با کاروان عشق الی ا...
امام علی (ع) در سیامی تاریخ
کرامات الحسینیه (جلد اول)
کرامات الحسینیه (جلددوم)
کرامات الفاطمیه (س)
کرامات الرضویه (معجزات حرضت علی بن موسی الرضا(ع) بعد از شهادت)
اخالق اهل بیت (ع)
سیف الواعظین و الذاکرین (تاریخ جنگهای حرضت علی (ع))
آئین دوست یابی از دیدگاه اهلبیت (ع)
فاطمه (س) شمع شبستان علی (ع)
کرامات العباسیه
مجالس حرضت مهدی (عج)
مجالس نبوت و قرآن
مجالس حرضت امیراملومنین (ع)
مجالس توحید فطری
نگین کعبه
داستانهای اسالمی به همراه مخترصی از زندگی چهارده معصوم (ع)
فاطمه (س) خورشیدی در آسامن کساء
عنایات حرضت مهدی (عج) به علام و طالب
جان پیامرب امیر املومنین (ع)
مردی نه مثل هیچکس
سیامی فاطمه الزهرا(ع)
محمد (ص) فرزانه آفرینش
نگاهی به آسامن سامراء خورشید دهم امام هادی (ع)
ام فروه (س) مادر امام صادق (ع)
از کعبه تا محراب
سوز عشق
این رشح بی نهایت
شیوه های بیان آموزه های دینی
آثار و برکات امام حسین (ع)

ناشــر متــــون درس ــی ح ـ ــوزه و دانـ ـش ـ ــگاه
مولف

مرتجم

قیمت(تومان)

ابراهیم آخوندی ساوجی
علی بیرانوند
غالمرضا اسامعیل پور
سید محمد نجفی یزدی
سید محمد نجفی یزدی
وحید رضائیان

9000
10000
7000

قربان مخدومی
عبدالعلی حسین پور
ظهراب علیپور
سید یعقوب موسوی
شیخ علی میرخلف زاده

10000
5000
8000

شیخ علی میر خلف زاده
شیخ علی میرخلف زاده
شیخ علی میرخلف زاده
سید محمد مهدی صدر
مهدی احمدی
علی قابلی
حبیب ا ...بن احمد
سید محمد حسین محمودی
محمد رضا باقی اصفهانی
محمد رضا باقی اصفهانی
محمد رضا باقی اصفهانی
محمد رضا باقی اصفهانی
بهاءالدین قهرمانی نژاد (شائق)
ضیاء الدین انصاری زنجانی
مصطفی غریب شاه
محمد رضا باقی اصفهانی
حسین تاج آبادی
عبدالحسین اشعری

1000

سید محمد نجفی یزدی

5500

بهاءالدین قهرمانی نژاد (شائق)

2000

بهاءالدین قهرمانی نژاد (شائق)

1000
9000

علی اکرب صاحبی فر
مهدی احمدی
فرزانه رحیمی
فرزانه رحیمی
محمد رضا باقی اصفهانی

ناشــر متــــون درســـی حـــــوزه و دانـــشـــــگاه
نام کتاب

ردیف
 158اینگونه « ابوالفضل العباس(ع)» را بشناسیم
 159این گونه زیارت عاشورا بخوانیم

مولف
سیدمحمد نجفی یزدی
سیدمحمد نجفی یزدی

 |::::::::....مــتف ــرقه |....::::::::

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

محبوب دلها (رشح زیارت مطلقه عاشورا)
آثار و برکات سوره ها و آیات قرآن کریم
حقوق و آداب معارشت از دیدگاه قرآن و عرتت
نقد جاودان به ضمیمه گنج رایگان (علوم غریبه)
جوان و غریزه جنسی
صحة االبدان (جلد اول)
صحة االبدان (جلد دوم)
بانک یاب
مجموعه فالنامهای کهن
اقتصاد مقاوم تر محیط سامل تر با کاشت درختان بامثر
ریشه در صهیون
(سیر شکل گیری آمریکا و راهربدهای تعامل با ایران و اندیشه های آخر الزمانی)
پندهای تکان دهنده امیراملومنین (ع) در نهج البالغه
پاسخ های کوبنده در قرآن کریم
صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص)
از دیدگاه قرآن
عطر عفاف
دارلشفاء قرآن
فریاد مدارا ( تساهل یا عدم تساهل از دیدگاه اسالم)
اوج ایامن و شکوه خردمندی
عبادت گلهای بهشتی
فلسفه عزاداری در اسالم
حکمت روزه
رمز موفقیت حافظان خردسال قرآن کریم
مناز گوهر شب چراغ
کیمیای سبز (  50فایده و ارسار ذکر صلوات)
شیخ صدوق
سید بن طاووس پاسدار حریم والیت
حقوق و عقوق والدین و فرزندان
منی از دریا

189

روایت عشق ( برگرفته از خاطرات روحانی شهید علی زبونی)

190

شمع راه (شهدای روحانی استان همدان)

191
192
193
194
195

رسخ پوشان بزم وصال ( خاطرات و زندگینامه شهرمیان)
سوزمه قلعه در مسیرشهادت (ویژ 5شهدای افغانستان)
قرمطیان گناوه
گذری بر تاریخ تل تل
كنرتل وسواس در دوازده گام و  ٢كليد طاليی

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188

7

ن ـم ــایـ ـ ــه آ ث ـ ـ ــار

رضا قلی داوودی
شیخ عباس علی پیرامون
شیخ عباس علی پیرامون
سعید جازاری
سید حسن خرسوی
سید حسن خرسوی

مرتجم

قیمت(تومان)
14000
10000
23000
20000
15000
12000
5000

س .ن مجتهد نجفی
عیسی داننده
سید محمد نجفی یزدی
سید محمد نجفی یزدی

5000

سید حسن سجادی

6200

غالمرضا اسامعیل پور

7500
5000

مهدی احمدی
وحید رضائیان ریزی
سید محمد صادق رفیعی
اسدا ...محمدی نیا
اسدا ...محمدی نیا
اسدا ...محمدی نیا
محمد حسن اجرایی
مهدی احمدی

5000

مهدی احمدی
عبداللعلی محمدی شاهرودی
عبداللعلی محمدی شاهرودی
مهدی احمدی
مهدی امیری
ستاد یادواره شهدای
روحانی استان همدان
روابط عمومی سپاه
انصار الحسین (ع)
سعید اسکندری
غالم سخی علیزاده
ماندنی عرب زاده
ماندنی عرب زاده
رضا ناظری

1000
3500
3000
12000
20000
12000

8

نــمـــایــــــه آثـــــــار
نام کتاب

ردیف
 196الفبای جامع قرآن و جهان و بیان نسبی اصول و آداب مشرتک آنان
 197تحلیل جامع زندگانی  250ساله امئه اطهار(ع)
 198معامری فناوری اطالعات (با رویکردی مدیریتی)
199
200
201
202
203
204
205
206
207

ناشــر متــــون درس ــی ح ـ ــوزه و دانـ ـش ـ ــگاه
مولف
سیام رضایی
سید محمد تقی قادری
فاطمه اعتامدی،علی مائی فرد

 |::::::::....مدایح و مراثی |....::::::::
یوسفعلی یوسفی
سوگنامه عاشورا ( اشعار عاشورایی حاج منصور ارضی)
یوسفعلی یوسفی
سوگنامه فاطمیه( اشعار فاطمی حاج منصور ارضی)
بوی عشق در فرهنگ شب زنده داری ( اشعار مناجاتی حاج منصور ارضی) یوسفعلی یوسفی
شبهای رمضان(حاج منصور ارضی)
محمد علی مجاهدی (پروانه)
آسامنیها (مجموعه شعر آئینی)
محمد علی صدری
نجوای عشق ( در مدایح امام عرص (عج))
نارص انصاری اصفهانی
دیوان نارص (در مدایح ومراثی اهلبیت (ع))
اعظم السادات نارصی نژاد
گلچین مولودی(3جلدی)
اعظم السادات نارصی نژاد
اصول مداحی (2جلدی)

مرتجم

قیمت(تومان)
36500
12500
12000
12000
10000
1000
21500

 |::::::::....کمک درسی دانشگاهی |....::::::::

208

ریاضی عمومی ()1

209

ریاضی مقدماتی

210

مجموعه دروس کاردانی به کارشناسی (جلد اول)

211
212
213
214

مجموعه دروس کاردانی به کارشناسی (جلد دوم)
زبان عمومی ویژ 5کارشناسی ارشد رشته پزشکی
فیزیک در تربیت بدنی
گادامر و نخستین فیلسوفان یونان

نرگس رزاق زاده –
سعیده رجحانی
نرگس رزاق زاده –
سعیده رجحانی
اعضای هیت علمی
سنجش 3

4700
4500

اعضای هیت علمی سنجش 3
علیرضا رضازاده
مهدی اصفهانی
حسن مهرنیا

4200

 |::::::::....کمک درسی |....::::::::

215
216
217

بیشرت بخوانیم و بنویسیم
آموزش ریاضی اول ابتدایی از طریق مشارکت گروهی
آموزش ریاضی دوره راهنامیی از طریق مشارکت گروهی

218
219

 |::::::::....روانشناسی و مدیریت |....::::::::
دکرت حسین خنیفر
مهارتهای مدیریت زمان ( از دانش تا روش )
محمد اسامعیل جوشقانی
مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن

220
221

 |::::::::....پـ ــزشـ ــکی |....::::::::
دکرت داوود شفیعی
تلخیص مفهومی بیامریهای قلب و عروق برانوالد 2015
دکرت فرید قره داغی
احیای قلبی ریوی (پایه و پیرشفته)

222

آناتومی و فیزیولوژی انسان

223

ترجمه کامل اصول ارتوپدی آدامز

224
225

قصه کربال

زیارات االمامین الکاظمین (ع)

اعظم بقولی زاده
نرگس رزاق زاده
نرگس رزاق زاده

غالمحسین السجوری-
مهدی اصفهانی
دکرت محمد پارچه باف بیگدلی

 |::::::::....کتب عربی |....::::::::
علی نظری منفرد
مهدی الهی قمشه ای

2500
2500
15000
5500
2500000

