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  انتشارات علمی  فرهنگی عصر کنکاش
  و عمران معماري و مدیریت پروژه لیست کتب دکتري

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  35000  ومس  گروه مهندس روحی زاده   )معماري اسالمی -معماري(زمون هاي سراسري دکتري معماري سواالت آمجموعه   195

  25000  دوم  گروه مهندس روحی زاده  مجموعه سواالت آزمون هاي سراسري دکتري مدیریت پروژه و ساخت  196

 مبانی نظري و سیر اندیشه هاي( 1خالصه مباحث آزمون معماري مبانی نظري معماري   250
  20000  دوم  گروه مهندس روحی زاده  )موثر بر فرم و فضاي معماري غرب

تاریخ معماري جهان و معماري ( 2خالصه مباحث آزمون معماري مبانی نظري معماري   251
  30000  اول  گروه مهندس روحی زاده  )معاصر غرب

نی مبانی طراحی معماري، مبا( 3خالصه مباحث آزمون معماري مبانی نظري معماري  252
  25000  اول  گروه مهندس روحی زاده  )طراحی شهري

    در دست تألیف  گروه مهندس روحی زاده   4خالصه مباحث آزمون معماري مبانی نظري معماري  

تاریخ معماري اسالمی، معماري ( 5خالصه مباحث آزمون معماري مبانی نظري معماري  254
  30000  دوم  گروه مهندس روحی زاده  )معاصر ایران

مفاهیم پایه در ایستایی، ( 1معماري  تکنولوژيالصه مباحث آزمون معماري مبانی خ  255
  30000  اول  گروه مهندس روحی زاده  )سیستم هاي سازه اي نوین

مصالح و فناوري هاي نوین ( 2خالصه مباحث آزمون معماري مبانی تکنولوژي معماري   256
  30000  اول  گروه مهندس روحی زاده  )در ساختمان سازي

مبانی ساختمان؛ اقلیم و ( 3خالصه مباحث آزمون معماري مبانی تکنولوژي معماري   257
  25000  اول  گروه مهندس روحی زاده  )معماري و مباحث؛ نور، صوت و تاسیسات ساختمان

  45000  اول  گروه مهندس روحی زاده  سواالت آزمون هاي آزاد دکتري تخصصی معماريمجموعه   270

  40000  اول  گروه مهندس روحی زاده  )دانشگاه آزاد(معماري  زبان تخصصی دکتر  271

  20000  اول  گروه مولفین  سواالت آزمون هاي سراسري دکتري عمرانمجموعه   280
  

  
  معماري کارشناسی ارشدلیست کتب  

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  45000  چهارم  گروه مهندس روحی زاده  }یه گرایشهاکل{مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد معماري و معماري منظر   175
  27000  سوم گروه مهندس روحی زاده  }کلیه گرایشها{ )سراسري( مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد معماري و معماري منظر  237
  30000  اول گروه مهندس روحی زاده  }کلیه گرایشها{ )آزاد(مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد معماري   218
  20000  اول  مریم رمضان نیا  )کلیه رشته ها(زبان عمومی   145
  16000  دوم  ساناز فرشاد -شبنم خلیل پورفر  زبان تخصصی معماري  144

  20000  سوم  امیررضا روحی زاده  )ویژه کنکور کارشناسی ارشد(ایستایی به بیان ساده   176
  25000  پنجم  ی زادهروح امیر رضا  تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات مکانیکی ساختمان   148
  15000  سوم  سید جواد طباطبایی - امیررضا روحی زاده  طراحی فنی و اجزا ساختمان  163
  20000  پنجم  اشتهاردیان -روحی زاده  مصالح ساختمانی سنتی و مدرن  149

  20000 سوم  لیال خرسندي لنگرودي  درك عمومی معماري منظر  158
  17000  سوم  امیررضا روحی زاده  اریخ معماري جهانمجموعه طبقه بندي شده درس و کنکور ت  155
  17000  سوم  امیررضا روحی زاده  مجموعه طبقه بندي شده درس و کنکور معماري اسالمی  156

  18000  چهارم  امیررضا روحی زاده  مجموعه طبقه بندي شده درس و کنکور معماري معاصر  157
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  25000  دوم  د طباطباییسید جوا  )فن سازه(سیستم هاي ساختمانی در معماري  161

  35000  پنجم  علی عسگري  درك عمومی معماري  202

  8000  اول  فرشیده امیدواري -علی حسینی  }ویژه گرایش بازسازي پس از سانحه{مبانی بازسازي پس از سانحه  244

  15000 اول  حسین مبینی -نواب میرزایی  }ویژه گرایش مطالعات معماري و معماري اسالمی{تاریخ شهر و شهرسازي  231

  45000  اول  مهدي دریانی  اسکیس کارشناسی ارشد و دکتري معماري 15  210

  23000  اول  حسینی- امیري  )دروس فنی ساختمان(1 بانک سواالت معماري  265

در دست   گروه مولفان  )دروس فنی ساختمان(2 بانک سواالت معماري  
    تالیف

دست  در  گروه مولفان  )دروس نظري(3 بانک سواالت معماري  
 تالیف

  

 
 

مجموعه هنر هاي ساخت و معماري کارشناسی ارشدلیست کتب    
 

)انرژي معماري-فنآوري معماري دیجیتالی-فناوري معماري بیونیک- تکنولوژي معماري–مدیریت پروژه (  

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  ماريساخت و معمجموعه هنر هاي  مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد  243
  45000  چهارم  سروش نیا، روحی زاده، یزدانی، خلیل پورفر، شریفی نیا  }کلیه گرایشها{

  20000  اول  مریم رمضان نیا  )کلیه رشته ها(زبان عمومی   145
  16000  دوم  ساناز فرشاد -شبنم خلیل پورفر  }کلیه گرایشها{زبان تخصصی معماري  144

  20000  سوم  امیررضا روحی زاده  }کلیه گرایشها{ )شناسی ارشدویژه کنکور کار(ایستایی به بیان ساده   176

  25000  دوم  سید جواد طباطبایی  }کلیه گرایشها{) فن سازه(سیستم هاي ساختمانی در معماري  161
  35000 زیر چاپ  ولی زیوري  }ویژه گرایش مدیریت پروژه وساخت{خالصه مباحث مدیریت کارگاهی   263
  20000  پنجم  اشتهاردیان -روحی زاده  }ویژه گرایش مدیریت پروژه وساخت{مدرنمصالح ساختمانی سنتی و   149

163  
ویژه گرایشهاي تکنولوژي معماري،فناوري بیونیک و {طراحی فنی و اجزا ساختمان

  15000  سوم  سید جواد طباطبایی - امیررضا روحی زاده  }فناوري دیجیتالی و انرژري معماري

ویژه گرایشهاي ،فناوري {ت مکانیکی ساختمانتنظیم شرایط محیطی و تأسیسا  148
  25000  پنجم  روحی زاده امیر رضا   }بیونیک و فناوري دیجیتالی و انرژري معماري

  23000  اول  حسینی- امیري  )دروس فنی ساختمان(1 بانک سواالت معماري  

در دست   گروه مولفان  )دروس فنی ساختمان(2 بانک سواالت معماري  
    تالیف

 
 
 
 

طراحی شهري  کارشناسی ارشد  لیست کتب  

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  32000  مچهار  مهرناز عطاران - پانته آ علی پور  ) سراسري(مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد طراحی شهري   183
  27000  دوم  مهرناز عطاران - پانته آ علی پور  )آزاد(مجموعه آزمونهاي کارشناسی ارشد طراحی شهري   150
  20000  اول  مریم رمضان نیا  )کلیه رشته ها(زبان عمومی   145
  15000  اول  هانیه شاه محمدیان  زبان تخصصی شهرسازي  209

  30000 اول  فاطمه جدي ساروي -مرجان نامور  مبانی نظري معماري و شهرسازي  1801

  15000 اول  حسین مبینی -نواب میرزایی  تاریخ شهر و شهرسازي  231

  20000 دوم  زهرا عباسی -مهدیه نورانی  عمومی شهرسازي ایرانمباحث   197
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  15000  دوم  هانیه شاه محمدیان  تحلیل فضاهاي شهري و معماري  173
  15000  دوم  سیاوش مهدي زاده  بانک سواالت شهر سازي  209
  27000  دوم  محسن شکري  اسکیس در طراحی شهري  241
  15000  اول  محسن شکري –صور نیا سوران من  بیان تصویر در اسکیس طراحی شهري  272
  10000  اول  محسن شکري-حسین مبینی  کند و کاوي بر مطلوبیت کیفیت فضاي شهري   273

  
  

ریزي شهري  برنامه  کارشناسی ارشدلیست کتب    

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  32000 چهارم  معصومه نورانی -ورانیمهدیه ن  )سراسري(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري   184
  30000 دوم  معصومه نورانی -مهدیه نورانی  )آزاد(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري   151
  20000  اول  مریم رمضان نیا  )کلیه رشته ها(زبان عمومی   145
  15000  اول  هانیه شاه محمدیان  زبان تخصصی شهرسازي  217

  25000  اول  زهرا عباسی-محمد رضا رستمی =  فنون برنامه ریزي ا وآمار و روش ه  261

  12000  اول  زهرا عباسی–مهدیه نورانی   برنامه ریزي شهري و منطقه اي نظري مبانی  147
  15000 اول  حسین مبینی -نواب میرزایی  تاریخ شهر و شهرسازي  231

  20000 دوم  زهرا عباسی -مهدیه نورانی  مباحث عمومی شهرسازي ایران  197

راهنماي آزمون تحلیلی، تشریحی کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري و منطقه اي و   242
  15000  اول  زهرا عباسی، مهدیه نورانی  )آزمون مرحله دوم(مدیریت شهري

  15000  دوم  سیاوش مهدي زاده  بانک سواالت شهر سازي  209
  
  

مرمت اشیا-تاریخیمرمت و احیا بناها و بافت هاي   کارشناسی ارشدلیست کتب    
قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد

  ))تومانتومان((

 )سراسري(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها و بافت هاي تاریخی   164
  1390تا  1384از 

گلشنی کیا، مونا ابراهیمی، شرمین بشارت،  نامیرحسی
  45000  اول  ساناز فرشاد، اسما مهان

  )سراسري(اسی ارشد مرمت و احیاي بناها و بافت هاي تاریخی مجموعه سواالت کارشن  266
  )1393از  تا 1391(2جلد 

گلشنی کیا، مونا ابراهیمی، شرمین بشارت،  نامیرحسی
  15000  اول  ساناز فرشاد، اسما مهان

مونا ابراهیمی، شرمین بشارت، گلشنی کیا،  نامیرحسی  )آزاد(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مرمت و احیاي بناها و بافت هاي تاریخی   165
  12500  دوم  ساناز فرشاد

  20000  اول  مریم رمضان نیا  )کلیه رشته ها(زبان عمومی   145
  16000  دوم  ساناز فرشاد -شبنم خلیل پورفر  }کلیه گرایشها{زبان تخصصی معماري  144
  17000  چهارم  امیررضا روحی زاده  مجموعه طبقه بندي شده درس و کنکور تاریخ معماري جهان  155
  17000  چهارم  امیررضا روحی زاده  مجموعه طبقه بندي شده درس و کنکور معماري اسالمی  156
  18000  پنجم  امیررضا روحی زاده  مجموعه طبقه بندي شده درس و کنکور معماري معاصر  157
  18000  اول  کاوه بهرام زاده - نجمه خاتون میري  }ویژه گرایش مرمت اشیا{فن شناسی، آسیب شناسی،حفاظت و مرمت اشیا تاریخی فرهنگی  243

  
  
  
  

  مجموعه هنر  کارشناسی ارشدلیست کتب  
قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
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  ))تومانتومان((
  35000  دوم  نسیم پیک آزادي -مهرنوش غضنفري  مجموعه سواالت طبقه بندي شده کارشناسی ارشد هنر  142
  20000  اول  نیامریم رمضان   )کلیه رشته ها(زبان عمومی   145
  15000  اول  نسیم پیک آزادي  زبان تخصصی هنر  246

  15000  اول  مهرنوش غضنفري  هنر ایران و جهان به زبان تصویر تاریخ   159

  10000  اول  زهرا ایرانی صفت  )دین، اسطوره، تراژدي(یونان   160
  

  
  

  سایر رشته دها  کارشناسی ارشدلیست کتب  
مت مت قیقی  نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد

  ))تومانتومان((
  30000  سوم  گروه مولفان  )سراسري(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد عمران   200

  18000  دوم    )سراسري( مجموعه سواالت کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري  199

  18000  اول  متین قلمبر، احمد موفق پور  )سراسري(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی   216

  15000  اول  بهرنگ اسدي -متین قلمبر، احمد موفق پور  )آزاد(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی   219

  10000  اول  گروه مولفین  )آزاد( ياقتصاد علوم  مجموعه سواالت کارشناسی ارشد  198

  8000  اول  کاشی زاده - امیري  مجموعه سواالت طبقه بندي معادالت دیفرانسیل معمولی  170

  20000  اول  کاشی زاده -مترجم امیري  معادالت دیفرانسیل معمولی  174

  5500  اول  کاشی زاده -مترجم امیري  ...و  ++Cروتین هاي دیفرانسیل معمولی و جزیی در   175

مهرناز اسحاق نیا، مهرنوش اسحاق نیا، معصومه   )سراسري( 2مجموعه سواالت کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی   153
  7000  لاو  بهرامی

مهرناز اسحاق نیا، مهرنوش اسحاق نیا، معصومه   )آزاد( 2مجموعه سواالت کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی   154
  12000  اول  بهرامی

  15000  اول  مهرنوش اسحاق نیا - مهرناز اسحاق نیا  خالصه مباحث روانشناسی تربیتی  230
  18000  اول  مهدي محمدي  فیزیک اتمی و هسته اي  237

      گروه مولفان  )سراسري(موعه سواالت کارشناسی ارشد باستان شناسی مج  

      گروه مولفان  )آزاد(مجموعه سواالت کارشناسی ارشد باستان شناسی   
  
 

  کاردانی به کارشناسیلیست کتب  
  

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  30000  دوم  مهندس امیررضا روحی زاده  ماريکنکور کارشناسی معمجموعه پرسش هاي میکروطبقه بندي شده   188

    اول  امیررضا روحی زاده، فریبا بهادري  مجموعه نکات کاردانی به کارشناسی معماري  189

102  
   معماري کاردانی به کارشناسیکنکور  هاي میکروطبقه بندي شدهمجموعه پرسش

  1فن ساختمان 
  بانک سواالت معماري

  30000  هفتم  زادهامیررضاروحیمهندس

103  
   معماري کاردانی به کارشناسی کنکور هاي میکروطبقه بندي شدهمجموعه پرسش

  2فن ساختمان 
  بانک سواالت معماري

  30000  هفتم  زادهامیررضاروحیمهندس

  25000  ششم  زادهامیررضاروحیمهندس معماري کاردانی به کارشناسی کنکور اي میکروطبقه بندي شدههاي چهار گزینهمجموعه پرسش  104



 ۵ 
 

  اريمعمتئوریهاي و نظريمبانی
  بانک سواالت معماري

  30000  دوم  یلمهندس میرآخور  مجموعه آزمونهاي کاردانی به کارشناسی عمران   105

  12000  دوم  کامبیز حضرت پور و همکاران  مجموعه طبقه بندي شده کاردانی به کارشناسی گرافیک   130
  8000 دوم  مرتضوي -اسماعیلی - موحدي  علمی کاربردي -ویژه سراسريمی مجموعه طبقه بندي شده اندیشه اسال  121
  30000.  اول  مهندس فضائلی –دکتر نجفی   مجموعه طبقه بندي شده ریاضی عمومی  123
  5000  اول  محمد علی موحدي  ویژه پیام نور)کتاب کار(مجموعه طبقه بندي شده اندیشه اسالمی   128
  10000  دوم  رویا حاج رحیمی  سراسري و آزاد) گرامر و واژگان(عمومی مجموعه طبقه بندي شده زبان   131
  10000  دوم  مسعود کالنتري - فاطمه بزرگی  )علمی کاربردي-ویژه کنکور سراسري(مجموعه طبقه بندي شده ادبیات فارسی  132
  5200 اول  زادهامیررضاروحیمهندس  )از سري جزوات تست طالیی(ایستایی   111
  4500 اول  زادهامیررضاروحیمهندس  )از سري جزوات تست طالیی(محیطی و تاسیسات ساختمان  تنظیم شرایط  112
  3600 اول  زادهامیررضاروحیمهندس  )از سري جزوات تست طالیی(متره و برآورد   113
  4300 اول  زادهامیررضاروحیمهندس  )از سري جزوات تست طالیی(آشنایی با تاریخ معماري ایران   114
  3600 اول  زادهامیررضاروحیمهندس  )از سري جزوات تست طالیی(نایی با تاریخ معماري جهان آش  115
  4300 اول  زادهامیررضاروحیمهندس  )از سري جزوات تست طالیی(مبانی نظري و سواد بصري   116
  5000  اول  ، مهرداد جوادزاده، علی اکبر ابراهیمیاسماعیلی... خیرا  )سراسريویژه دانشگاه (مجموعه سواالت کاردانی به کارشناسی دروس عمومی   179
  5000  اول  اسماعیلی، فرزاد چرکخانه، مهرداد جوادزاده.. خیرا  )ویژه دانشگاه آزاد(مجموعه سواالت کاردانی به کارشناسی دروس عمومی   171
    اول  امیررضا روحی زاده، فریبا بهادري  مجموعه نکات کاردانی به کارشناسی معماري  172
  4500  اول  گروه مولفین  )ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردي(مجموعه سواالت کاردانی به کارشناسی دروس عمومی   179

  
  دانشگاهیلیست کتب  

قیمت   نوبت چاپ  مولف  نام کتاب  کد
  )تومان(

  9000  چاپ اول   نسیم جهاندار  بانی نظري و اندیشه هاي موثر بر شکل گیري فرم و فضاي معماريم  247
  27000  دوم  محسن شکري  اسکیس در طراحی شهري  241

راهنماي آزمون تحلیلی، تشریحی کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري و منطقه اي و مدیریت   242
  15000  اول  زهرا عباسی، مهدیه نورانی  شهري

  15000  اول  محمدعلی جاللی نسب  مقدمه اي بر طراحی نواحی مسکونی  258
  12500  اول  ابوالفضل نوایی، زهره یوسفی خو  ماناصول طراحی نماي ساخت  267

کریم مردمی، هاشم هاشم نژاد، کسري رحیم آباد،   طراحی مبتنی بر شواهد براي مراکز درمانی  248
  15000  اول  ملیحه باقري

 Revit Architecture 2012مرجع تکنیک هاي پیشرفته   177
  ادي کریکیل، فیلیپ راید، جیمز وندزند

  30000  اول  فی خو، ابوالفضل نواییترجمه زهره یوس

  10000  اول  رضا مقصودلو، محمد فرخ زاد  زمین شناسی و مصالح ساختمانی  205
  18000  اول  مهدي محمدي  فیزیک اتمی و هسته اي  237
  8000  اول  ناصر رضایی  کاربري زمین، عدالت فضایی، الگوها و روش ها  206
  23000  پنجم  زادها روحیامیررض  عناصر و جزئیات اجراي ساختمان  180
  6000  اول  امیررضا روحی زاده  تأسیسات مکانیکی ساختمان  109
  12000 ومس  زادهامیررضا روحی  ایستایی   110
  10000 اول  امیررضا روحی زاده  هندسه اقلیدسی  117
  6500 سوم  محمد فرخ زاد - امیررضا روحی زاده  تنظیم شرایط محیطی  118
  10000  اول  امیررضا روحی زاده  معاصر غربخالصه تاریخ معماري   260
  7500 سوم  زادهامیررضاروحی  خالصه تاریخ معماري جهان   119
  8000 سوم  زادهامیررضاروحی  خالصه تاریخ معماري ایران و سایر کشورهاي اسالمی   120
  15000  اول  صادق قوامی جمال  آزمایشگاه مکانیک خاك  269



 ۶ 
 

  12000  اول  رضا روحی زاده امیر  پرسپکتیو به بیان ساده  275
  12000  اول  محمد فرخ زاد  اتوکد براي معماران  126
277  3D Max 18000  اول  علی دهقانیان نصیري  براي معماران  
265  3D Max 7000  اول  علی دهقانیان نصیري )جلدي 8(به بیان ساده  
  15000  اول  گروه مولفین مصالح ساختمان   259
    زیر چاپ  کتر سیامک پناهید  معماري و سینماي معناگرا  

  30000  اول  هیات مولفان  عناصر و جزئیات  278
  10000   دوم  امیررضا روحی زاده  خالصه مباحث متره و برآورد  133
  10000  اول  امیررضا روحی زاده  خالصه مباحث مبانی نظري و سواد بصري، رنگ شناسی، مبانی طراحی معماري   134
  8000  اول  میر میرآخورلیا  استاتیک و مقاومت مصالح  141
  15000  اول  دکتر فرخ زاد   سیستم هاي سازه اي ساختمان    140
  8000  اول  مترجم حامد خاکی  مرجع ایده هاي بصري  170
  12000  دوم  مینو لفاف چی، نسیم جهاندار  انسان، طبیعت، معماري  220

  محسن کاملی، محمد مهماندوست  )صخره و تونل(حفاري و آتشباري   207
  8000  اول  حمیدرضا منیري، سیدعظیم حسینی: رنظرزی

  7000  اول  سید عظیم حسینی، حمیدرضا منیري ابیانه  بررسی پدافند غیرعامل در سدهاي خاکی و علل خرابی آنها  234
  

  
  عمومی کتب

قیمت قیمت   نوبت چاپنوبت چاپ  مولفمولف  نام کتابنام کتاب  کدکد
  ))تومانتومان((

  58000  چهارم  مسعود ریاعی  ترجمه روان قرآن کریم  1002
  7000  اول  مسعود ریاعی  زره بزرگ  1008
  9000  اول  مسعود ریاعی  روح ربانی  1004
  9000  اول  مسعود ریاعی  مدرسه نامتعارف  1006
  9000  اول  مسعود ریاعی  کلمات بارانی  1009
  9000  اول  مسعود ریاعی  هفت عمق آگاهی  1010
  7000  اول  مسعود ریاعی  سه نیایش و داستان ربوبیت  1005
  9000  اول  مسعود ریاعی  ر تفسیر خی  1011
  9000  اول  مسعود ریاعی  چند تکه ابر   1012
  9000  اول  امید دین پرست  پاسخ هاي قرآنی  1014
  7000  بیست وچهارم  امید دین پرست  )نشر نی نگار(کلیات اسرار و رموز موفقیت   1013
  3500  اول  امید دین پرست  آرامش و موفقیت در برنامه ریزي تحصیلی  1007
  5000  اول  محمد سعید حیدري  موفقیت در آزمون هاي چهارگزینه اي  208
  7000  اول  محمدسعید حیدري  آینده پژوهی در بازار خودرو سواري  1003
  3000  اول  مسعود ریاعی  شیخ عجب و تنبوري  1001

  

  
  .نصیر ورنجبران و نوآور و سازمان سنجش در این انتشارات موجود می باشد کتابهاي نشرهاي
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