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 مؤسسۀ انتشارات نگاه

«2531 سیتأس»  



  

 5 وتاه ایرانىکرمان و داستان 
 01 وتاه خارجىکان رمان و داست

 01 جهان کالسیکمجموعه ادبیات 
 01 مجموعه چشم و چراغ )ادبیات مدرن جهان(

 10 فارسى کالسیکشعر 
 12 ادبیات فارسى کالسیکمتون 

 12 شعر معاصر فارسى
 21 مجموعه باران

وز ایرانترانه  20 ى امر
 21 نگاه تازه شعر

 22 اشعار خارجى
 25 نقد و بررسى

 23 تاریخ
 20 اقتصاد

 21 هنر
 22 فلسفه
 25 فرهنگ
 25 شناسى و سیاستجامعه

 21 نمایشنامه / فیلمنامه
 24 زندگینامه

وانشناسى  23 ر



 رانىیوتاه اکرمان و داستان 

  متیق عنوان         فیرد

 111/15 افغانى محمدعلى. رمان. آهوخانم شوهر  1

 111/11 افغانى محمدعلى. رمان. ندختیس 2

 511/05 افغانى محمدعلى. رمان. بهشته وهیم شلغم 3

111/15 افغانى محمدعلى. رمان. سوقره دره امانکشاد 4  

 511/21 افغانى محمدعلى. رمان. رنج هاىبافته 5

 111/04 افغانى محمدعلى. رمان. همسفرها 6

 111/24 افغانى محمدعلى. رمان. تاشکب ترکد 7

 111/1 افغانى محمدعلى. رمان. اعدام به ومکمح 8

وی 9  111/01 جدید افغانى محمدعلى. رمان. بافه سنگى بر ر

 111/2دانشور نیمیس / داستان مجموعه. آفتابى عسل ماه 10

 111/55 ونسىی میابراه. بهاربى زمستان 11

 511/01 ونسىی میابراه. بانیغر گورستان 12

وز 13  111/5 آبادىدولت محمود. وسفی شب و ر

 111/01 ىآباددولت محمود. الیسرخ انیماد آن 14

 111/45( دارقاب) آبادىدولت محمود. سپنج ارنامهک 15

 511/1 انیشیدرو اشرفعلى. 81  سلول 16
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 111/11 انیشیدرو اشرفعلى. بندی ها قصه 17

 511/21 بهبهانى نیمیس. هاادنوشتی و هاداستان مجموعه 18

 411 محمودى حسن / داستان مجموعه. ردیممى دارد هازن از ىکی 19

وا 20  111/15 علوى بزرگ. تیر

 111/04 علوى بزرگ / داستان مجموعه. مردلهیگ 21

 511/01 علوى بزرگ / داستان مجموعه. چمدان 22

 111/21 علوى بزرگ / رمان. انهیمور 23

 111/00 علوى بزرگ / رمان. ها یساالر 24

 111/02 علوى بزرگ / داستانمجموعه. رزایم 25

 511/4 علوى بزرگ / داستان مجموعه. زندان هاىپاره ورق 26

 111/15 علوى بزرگ. نفر سه و پنجاه 27

 111/15 علوى بزرگ. شیچشمها 28

 111/14 یی(پالتو) علوى گبزر. شیهاشمچ 29

 111/051   (قابداری )علو بزرگی. علو بزرگ آثارمجموعه 30

 111/01 ساعدى نیغالمحس. لیب عزاداران 31

 111/05 ساعدى نیغالمحس. وهکاشب نىینششب 32

 111/12 ساعدى نیغالمحس. داربختیب حاالنآشفته 33

 111/14 ساعدى نیغالمحس. شهر در بهیغر 34

 111/11 ساعدى نیغالمحس. لرز و ترس 35

 111/01 جدید  ساعدى نیغالمحس. آشغالدونى 36

 111/22 جدید  ساعدى نیغالمحس. تاتار خندان 37

 111/001  )قابدار(یساعد نیغالمحس ی. ساعدی هانداستا مجموعه 38
 111/55 نوشته های پراکنده .صادق هدایت  39
 111/1 تنچهل رحسنیام / داستانمجموعه. است نمانده فردا به زىیچ 40



 

  7 / آثار فهرست 

 511/4 تنچهل رحسنیام. آسمانبى شهر تهران 41

 111/3 تنچهل رحسنیام. است رید مردن براى پنج ساعت 42

 111/4 تنچهل نیرحسیام . هممنوعی  منطقه !تکا 43

 111/04 تنچهل رحسنیام. رانىیا دمدهیسپ 44

 111/11 تنچهل رحسنیام. نهیآئ تاالر 45

 111/01 تنچهل رحسنیام. نزد میصدا سىک گرید 46

 511/02 تنچهل رحسنیام. اهیگ مهر 47

 511/1 تنچهل رحسنیام. فوالد پنجره بر لیدخ 48

 111/5 تنچهل رحسنیام. ردنىکباورن تیواقع ندچ 49

 111/2 خدامى على. جنوبى هاىقصه 50

 111/25 مجابی جواد. گرددبازمى دیعب 51

 111/3 مجابی جواد. سرحد تا قلعه از 52

 111/21 جدید  مجابی جواد. مومیایى 53

 111/11 کچوب صادق. ریتنگس 54

 111/05 کبچو صادق. بود مرده شیلوط هک انترى 55

 111/3 براهنى رضا. چاه به چاه 56

 111/001 براهنى رضا. من نیسرزم رازهاى 57

 111/25 براهنى رضا. شتگانک آواز 58

 111/21 دوستغالم هادى. النیگ هاىافسانه 59

 111/25 ییرزایم لیخل. رانیرمینم شدگاننینفر 60

 511/11 هقانىد بهروز ـ بهرنگى صمد. جانیآذربا هاىافسانه 61

 111/21 بهرنگى صمد. بهرنگ هاىقصه 62

 511/11 جدید  بهرنگى صمد. های بهرنگى مقاله مجموعه 63

 111/01 جدید  بهرنگى صمد. های بهرنگى نامه مجموعه 64
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 151/5 غالمى احمد. بادآورده هاىداستان 65

 111/3 رهنما بهاره. من محبوب اىیخولیمال 66

 111/4 رهنما ارهبه. شب هفت ماه 67

 111/11 وحدتى ناصر. لکاهیس داستان 68

 111/1 وحدتى ناصر. بمانم خنده خواهممى 69

 111/5 پژمان عباس. ورک بوف و من 70

 111/3 پژمان عباس. جوانى 71

وى گلف 72 وت ر  111/12 آهنى مرادى دایآ. بار

 111/3 نوروزى على. هادلواپسى 73

وز چند هواى و آب 74  111/5 نوروزى نییآ. الس ر

 511/1 ردىکده انیکخا فرهاد. هامجسمه ستهکش شانىیپ 75

 511/1 فالح الهام. چهاردهم شورک 76

 111/01 قضات مولود. سترىکخا اىیدر 77

 111/04 قىیحق الیدان. (پرندگان گذرگاه: اول کتاب) ،ىینها انوسیاق 78

 511/00 قىیحق الیدان .(گانپرند آناتومى: دوم تابک. )ىینها انوسیاق 79

 511/4 قىیحق الیدان. (ثیخب پرندگان: سوم تابک. )ىینها انوسیاق 80

 511/00 وریفر شهناز. هاعلف انجمن 81

 111/5 شاوىیغب على. کمترسبى 82

رگ خالى 83  111/01 ییدارالشفا لهیجم. بز

 111/1 زمانى محمدرضا. اژدها دهان در 84

وى عقاب هیسا 85 وادهیپ ر  111/11 قدرتى فاطمه. ر

وش 86 و دستفر  111/01 مورىیت ناصر. متر

 111/02 اینپدرام رمکا. سوما هاىتپه زمستان 87

 111/3 اظمىک ضحى. درخت سال 88



 

  9 / آثار فهرست 

 111/02 تیاحد شهره. نیگورچ 89

 111/1 پارسا ستاره. خانگى اىیجغراف 90

 111/01 شباهنگ تایب. اشراقى هاىگربه 91

 111/1 انیقاسم ابوذر. خوانى لب 92

وار 93  511/02 انیانصار مهناز. شیک دیمر

 511/1 باهنر سلمان. تاوکا مین و چهار پل، سه و سى 94

 111/1 گىیبصادق آرش. خوبان بازار 95

 511/4 انیخورشاهی هاد. کشت را اوشیس سودابه 96

وا 97  111/02 طوفانى الدوز. هفتم تیر

 111/1 زىیمهر مصطفى. نشسته زییپا به درخت 98

 511/1 عزتى مهدى. بهشت نیپرچ نارک 99

 111/45( داستان کتاب هشت مجموعه. )توست براى داشتنىدوست تابک چند نیا 100

 411/01 فرنیمه ارهیس. هیسابى هاىدرخت 101

 511/4 مطهر هیمهد. هارنگ کوکنا سمفونى 102

 511/3 اضىیف رضا. زیاسرارآم صندوقچه 103

وز 104  111/1 موحد مىیرح رضایعل. فردوسى اغذىک ر

کرمى موس. ایآر 105  111/21 ىا

 511/02 زارعی مهد. ىپاکستان اتوبوس 106

 111/21 انىکگر تایگ. عوضى هاىپنجره 107

 111/05           ىگرکان تایگ. هاهیسا 108

 511/1 ادهىیک موسوى مجتبى. میخورمى م،یزنمى 109

 111/05 نجفى مهران. متنفرم هاشنبهپنج از 110

 511/01 عبداللهى محمدرضا. ناتمام تابلو 111

وز  112  111/01یاسد نینسر. چمدان ر
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 111/4 یصابر دیمج . سکنه ازى خالی چهره 113

 111/11 یاحمد افسانه . کند ىم طنتیش من درى کس 114

 111/5 احمدى افسانه. هاشنبهسه سمفونى 115

 111/01 ملکشاه نژادىقلی مهدى. هلای ها ىفرنگ توت 116

 511/04 یخداورد ریام. آلوت 117

 111/11 یلنگرود شمس. پوک خاک بر رژه 118

 111/01 ىاردالنى عل. شبۀ نام امان 119

 511/02 ینحو هومن . امپراتور و حامله 120

 511/04 جدید      مهدی اخوان لنگرودیاینبال . 121

زخ.  122  111/14    هادی خورشاهیانبرریل های بر

 111/3  . انوش صالحى خواب شکسته 123

کیان  نایب قهرمان 124  111/01 جدید  . فرهاد خا

 111/01 جدید  . امید حاجویدختر ایزدی 125

 چاپ ریز ستوده هیمرض . اکنون شناخت در 126

وتاه خارجىکرمان و داستان   

 متیق عنوان        فیرد

 111/01 صادق احمد ترجمه / ىکگور میسکما. نان جستجوى در 127

 111/1 انیهالل اصغرعلى / ىکگور میسکما. من هاىدهکدانش 128

 111/05 شاورزک میرک ترجمه / ىکگور میسکما. ىکودک دوران 129

 111/22 سروش اصغر على ترجمه / ىکگور میسکما. مادر 130

 511/01 گرانید و صادق احمد ترجمه / ىکگور میسکما. زندگى استادان 131



 

  22 / آثار فهرست 

 111/05 ییسماک على ترجمه / ىکگور میسکما. گردانول 132

 511/01 نىیدحسیس رضا ترجمه / ىکگور میسکما. توفانى شب کی 133

 111/11 رىیگلش احمد ترجمه و دهیگز. نگوىیهم وتاهک هاىداستان نیبهتر 134

 111/55 رىیگلش احمد ترجمه و دهیگز. چخوف وتاهک هاىداستان نیبهتر 135

 111/14 رىیگلش احمد ترجمه و دهیگز. سیجو مزیج وتاهک هاىتانداس نیبهتر 136

 111/25 رىیگلش احمد ترجمه. زکمار ایگارس لیگابر وتاهک هاىداستان نیبهتر 137

 111/013  یریگلش احمد ترجمه. (قابدارچهار جلدی ،) کوتاهی هاداستان نیبهتر مجموعه 138

 111/21 زادهمانیسل سایپر و گنجى بایز / پولنآ ادگار. پوآلن ادگار وتاهک هاىداستان 139

 111/00 رىیگلش احمد ترجمه / زکمار ایگارس لیگابر. شوم ساعت 140
 111/00 جدید  سیروس طاهباز ترجمه /جان استن بک.اسب سرخ 141
 511/01 جدید  سیروس طاهباز  ترجمه / جان استن بک .ی دراز دره 142
وارید 143  111/00 جدید  سیروس طاهباز  ترجمه / جان استن بک .مر
وسازان راسته  144  511/04 جدید  سیروس طاهباز  ترجمه / جان استن بک .ی کنسر
 111/01 جدید  سیروس طاهباز  ترجمه / جان استن بک .مرگ و زندگى 145
وزگاری جنگى درگرفت 146  111/12 جدید  محمدرضا پورجعفری / جان استن بک .ر
 111/01 جدید   سارنگ ملکوتى ترجمه /هاینریش بل.قطار سر وقت 147
 111/15 جدید   سارنگ ملکوتى ترجمه /هاینریش بل.عقاید یک دلقک 148
 زیر چاپ هانریش بل/ ترجمه سارنگ ملکوتى سیمای زنى در میان جمع. 149

 111/15 هانریش بل/ ترجمه سارنگ ملکوتىبیلیارد درساعت نه ونیم.  150

 111/11 جمه سارنگ ملکوتىهانریش بل/ ترآدم کجا بودی ؟.  151

 111/11 هانریش بل/ ترجمه پرویز همتیانکودکان هم غیر نظامى هستند.  152

 111/25 هانریش بل/ ترجمه پرویز همتیانسفرهای بسیار به هایدلبرگ.  153
 111/04 هانریش بل/ ترجمه پرویز همتیانبرخیزعشق من،برخیز .  154

 111/3 ظروفىهانریش بل/ ترجمه محمدنان آن سال ها.  155
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 111/04 جهانشاهى جاهد ترجمه / زکمار ایگارس لیگابر. گرید نیاطیش و عشق از 156

 111/21 جهانشاهى جاهد ترجمه / گراس گونتر. ازیپ پوست کندن حال در 157

 111/1 خسروشاهى جالل ترجمه / ارمتاکاس ویآنتون. (نرودا پابلو روزهاى نیآخر) پستچى 158

ود 159  511/2 انیقازار کآل ترجمه / نفیگتور وانیا. نیر

وح نس،یا 160  111/05 رهبانى زهرا ترجمه / آلنده زابلیا. من ر

 111/25 رمعزىیم دیمهش ترجمه / جلدى چهار. آلمانى هاىداستان مجموعه 161

 111/2 رمعزىیم دیمهش ترجمه / اشتراتمان وردوالک. شما از خواندن من، از نوشتن 162

 111/21 رمعزىیم دیمهش ترجمه / ورمش موریت .است بازگشته او 163

 111/11 زادهخبره اصغرعلى / ىکوسیداستا فئودور. رشدگانیتسخ 164

 511/2 زادهخبره اصغر على ترجمه / روالن رومن .تولستوى زندگى 165

وزگار 166  511/01 اعرابی نیحس ترجمه / نزکید چارلز. سخت ر

 111/25 ونسىی میابراه رجمهت / وتیال جورج. فلوس کنار ابیآس 167

 111/05 ونسىی میابراه ترجمه / نیترم رز. سکوت و قىیموس 168

 111/1 ونسىی میابراه ترجمه / فاست هوارد. اسپارتاکوس 169

 111/1 ونسىی میابراه ترجمه / هون نستانسک. عقاب انیآش 170

 111/25 صفهانىا بیحب رزایم ترجمه / هیمور مزیج. اصفهانى باباى حاجى سرگذشت 171

 511/1 المع احسان ترجمه / بارتلمى. زرباران 172

 111/05 روزىیف جواد محمد ترجمه / هیفورن ییلو جان. بابا؟ میرمى کجا 173

 111/5 روزىیف جواد محمد ترجمه / سندتاون سو. مول نیآدر سرى خاطرات 174

 111/01 سحابی مهدى ترجمه / وکماشیس سیمور. مزدک 175

 111/01 سحابی مهدى ترجمه / اشایش لئوناردو. مرداب در انتوف 176

 111/1 ىلیاسپی مراد رضا/  ولتر. دیکاند 177

وز ویآرتم مرگ 178  111/15 سحابی مهدى ترجمه / فوئنتس ارلوسک. کر

 511/5 سنجرخانى هژبر ترجمه / کبالزا. دوالشانترى مادام 179



 

  25 / آثار فهرست 

 511/1 رىیبش رجیا ترجمه / شولوخف لیخائیم .انسان کی سرنوشت 180

 111/3 شاملو احمد / رىاگزوپه دوسنت آنتوان(. رقعى قطع) کوچولو شازده 181

 111/05 شاملو احمد /رىاگزوپه دوسنت آنتوان(. سخت جلد رقعى،) کوچولو شازده 182
 511/3 شاملو احمد / رىاگزوپه دوسنت آنتوان(. بىیج قطع) کوچولو شازده 183

 511/1 شاملو احمد  / رىاگزوپه دوسنت آنتوان(. بىیج زیشوم عقط) کوچولو شازده 184

 511/01 شاملو احمد / رىاگزوپه دوسنت آنتوانیی(. پالتوىبیج). کوچولو شازده 185

 111/3 تهامى ابوالحسن صداى با(. صوتى) کوچولو شازده 186

 111/14 شاملو احمد ترجمه / هیلوپور هربر .خزه 187

 511/00 شاملو احمد ترجمه / الدولک نیکرسا .بابام هاىقصه 188

 111/01 سحاب مهدى ترجمه / تولستوى لئو. قزاقان 189

190 
 یینوا دیجمش ترجمه / اندرسون انیستیرکهانس. انیپرقصه مجموعه

 ( قابدارچهار جلدی ،)
111/011 

 511/11 یینوا دیجمش ترجمه / اندرسون انیستیرک هانس. فروش تیکبر دخترک 191

 511/11 یینوا دیجمش ترجمه/اندرسون انیستیرک هانس. گریدهاىوداستانىیایدرپرى 192

 511/11 یینوا دیجمشترجمه  / اندرسون انیستیرک هانس. جنگلى پرى 193

 511/11 یینوا دیجمشترجمه  / اندرسون انیستیرک هانس. برفى آدم 194

 111/15 اینسیرئ میرح هترجم / اردوبادى دیمحمدسع( جلدى 2.) آلودمه زیتبر 195

 11/11  هانیک خجسته  ترجمه/ِناوولفیرجیویى.ایدر فانوسی سو به 196

 111/11 زادهبدرى فرهاد ترجمه / وولف اینیرجیو. هاسال 197

 511/01 اثىیغ محمدتقى ترکد ترجمه / اموک آلبر. هستى دلهره 198

 111/25 کپژوا زیپرو ترجمه / برونته لىیام. ردیمنمى هرگز عشق 199

 111/03 سرورى نیمحمدحس ترجمه / لىیه آرتور. زن کی سرنوشت 200

 111/25 رىیگلش احمد ترجمه / وسای بارگاس ویمار. سگى هاىسال 201

 111/3 رىیگلش احمد ترجمه / وسای بارگاس ویمار. کشت را مولرو نویپالوم کسى چه 202
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 511/01 نیگوهر ایزو ترجمه / چىفاال انایاور. نشد زاده هرگز که کودکى به نامه 203

ود پنه لوپه به جنگ مى 204 کبرپور ترجمه / فاالچى انایاور. ر  111/11 جدید  فرشته ا

 111/3 انینیدارچ الهام ترجمه / اکافک. پدر به نامه 205

وه 206  511/1 تیهدا صادق ترجمه / کافکا فرانتس. نیمحکوم گر

 511/1 تیهدا صادقترجمه / کافکا فرانتس. مسخ 207

 111/11 ورشعله بهمن ترجمه / نرکفا امیلیو. اهویه و خشم 208

 111/04 ىاحیرریامى علترجمه  /ی کلود کارلو. وینوکیپ 209

 111/1 وروحکن حسن ترکد ترجمه / مانتوماس. زیون در مرگ 210

 111/5 زادگانمهدى اصغر ترجمه / لندن کج. جامعه بختانرهیت 211

 111/5 نوذر م. ترجمه / دنلن کج. زندگى به عشق 212

 111/1  المع احسانترجمه / هرابال لیبهوم. اهویه پریى تنها 213

 511/01دانا منتیم ترجمه / سنیمات. پر 214

 111/5 طهماسب هما ترجمه / منونیس ژرژ. تبهکار 215

 111/01 انىیصدق میابراه ترجمه / منونیس ژرژ. سیپار در مرگ 216

 111/2 شاورزک میرک ترجمه / نونمیس ژرژ. مرموز امضاى 217

 111/5 شاورزک میرک ترجمه / منونیس ژرژ.  طناب و کارد 218

 111/5 شاورزک میرک ترجمه / منونیس ژرژ. چهارراه در شبى 219

 111/1 یینوا محمود ترجمه / منونیس ژرژ. خانه در گانگانیب 220

وحش و ریگیماه 221  111/05 تهامى ابوالحسن ترجمه / لدیوا ارکاس. ر

گاتا. فرانکفورت مسافر 222  511/1 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ

گاتا. آبى قطار در رمز 223  111/3 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ

گاتا. لزیاستا در طلوع 224  111/1 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ

گاتا. شام زیم سر نفر زدهیس 225  111/03 ابییسافرا بهرام ترجمه / ستىیرک آ

گاتا. تیجنا براى بهانه افتیض 226  111/04 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ



 

  23 / آثار فهرست 

وب 227 گاتا. لزیاستا غر  111/04 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ

گاتا. نشدنىفراموش قتل 228  111/04 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ

گاتا. امیپ انیپا بامداد پنج 229  111/05 ابییافراس بهرام رجمهت / ستىیرک آ

گاتا. نحس قیدقا در نفس قتل 230  111/05 ابییافراس بهرام ترجمه / ستىیرک آ

و و من 231  111/00 پژمان عباس ترجمه / منسیخ رامون خوان. پالتر

وار 232  111/1 موسوى نجمه ترجمه / لودلک پیلیف. مانىیپش دهاىیمر

 111/21 اتىیح صداقت ترجمه / لم انیستیرک زى، وسفی مالله. مالله منم 233

 111/01 رنجبر مژگان ترجمه/  هوانگى م سون. داشت سر در پروازی ایرو کهى مرغ 234
تر و دیورز جسارت کهى سالمون 235  511/3 رنجبر مژگان ترجمه/ ونیه_دو آن. دیپر باال
 111/04 ىنیالد فیس رضایعل ترجمه/  شاهان ِامراه و گؤنول. عشق آزاد حاالت 236
ون قاتل 237  511/04 یعسکر معصومه ترجمه/  تامسون میج. من در
 111/12 جدید   عزیزنسین/ترجمه  ثمین باغچه بانحرف بزنم یانزنم. 238
 111/15 جدید   بان عزیزنسین/ترجمه  ثمین باغچهکم نگیر. حیوان را دست 239
 111/14 جدید   عزیزنسین/ترجمه  ثمین باغچه بانها. شده فالن فالن 240
 111/12 جدید رضا همراهعزیزنسین/ترجمه  چاخان. 241
 111/14 جدید رضا همراهعزیزنسین/ترجمه  پخمه. 242
 111/11 جدید رضا همراهعزیزنسین/ترجمه  خاطرات یک تبعیدی. 243
 111/22 جدید رضا همراهعزیزنسین/ترجمه  اینم شد زندگى. 244
ویا پردازی داشت.  245  زیرچاپ مه مژگان رنجبرسون مى هوانگ /ترجسگى که جرئت ر

 



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 26

 جهان کیالسکات یمجموعه ادب

  متیق عنوان              فیرد

 111/11شاملو احمد ترجمه / وکاستان ایزاهار .هاپابرهنه 246

 111/55 ونسىی میابراه ترجمه / نزکید چارلز. زده قانون خانه 247

 111/11 دانشور نیمیس ترجمه / چخوف آنتوان. دشمنان 248

 111/21 نامور میرح ترجمه / نگوىیهم ارنست. دیآدرمى صدابه هک براى هازنگ 249

 111/01 المع احسان ترجمه / نگوىیهم ارنست. دمدمى همچنان دیخورش 250

 111/45 زادهخبره اصغر على ترجمه / روالن رومن (.جلدى دو) ستفیرک ژان 251

 111/51 وروحکن حسن ترکد ترجمه / مان توماس. جادو وهک 252

 111/11 سنجرخانى هژبر ترجمه / کدوبالزا انوره. دهقانان 253

 111/15 رستگار اصغر ترجمه / ىکوسیداستا فئودور. افاتکم و تیجنا 254

 111/21 نیمهر مهرداد ترجمهى / وسکیداستا فئودور. امواتۀ خان خاطرات 255

 111/25 انیفیشر نیعبدالحس ترجمه / ىکوسیداستا فئودور. خام جوان 256

 111/21 ونسىی میابراه ترجمه / نزکید چارلز. شهر دو داستان 257

 111/021 وتىکمل دیناه ـ ییتوال نینسر ترجمه / هوگو تورکیو. (جلدى دو) انینوایب 258

 111/55 زادهخبره اصغرعلىترجمه  / کپاسترنا سیبور. واگویژ ترکد 259

 111/51 انیفیشر نیسعبدالح ترجمه / کب نیاشتا جان. خشم هاىخوشه 260

 111/25 گىیبمعصوم برکاعلى ترجمه  / زوال لیام. زندگى و پول 261

 111/11 گىیبمعصوم برکاعلى ترجمه / زوال لیام. ارکشاه 262

 111/22 گىیبمعصوم برکاعلى ترجمه / زوال لیام. شبی ها هیسا 263

 111/22 سروش اصغر على ترجمه / ىکگور میسکما. مادر 264

و و عشق نمارا،یل 265  111/25 ونسىی میابراه ترجمه / نیکگاس نیاترک. آرز

 111/21 ونسىی میابراه ترجمه / هوواچ سوزان. کیپنمار 266



 

  27 / آثار فهرست 

 111/11 ونسىی میابراه ترجمه / استرن الرنس. شندى سترامیتر آقاى دیعقا و زندگى 267

ورباى 268  511/21 مصاحب محمود ترجمه / سیکازانتزاک وسکین. ونانىی ز

وس دو خاطرات 269 ک انوره. جوان عر  511/11 ىسنجرخان ریهژترجمه  / بالزا

ک دو انوره. نوپ عمو پسر 270  111/25 ىابطحی شاد ترجمه / بالزا

کزن سى ساله . 271  111/14 على اصغرخبره زاده ترجمه / انوره دوبالزا

 ات مدرن جهان(یمجموعه چشم و چراغ )ادب

  متیق عنوان                       فیرد

 111/25 شاملو احمد ترجمه / مرل روبر .است من ارک و سبک مرگ 272

ون 273  511/14 سحابی مهدى ترجمه / نویالوکتالویا. نینشدرخت بار

 111/04 پروا فرزام ترجمه / نویالوک تالویا. هانىیک هاىشوخى 274

 511/02 پروا فرزام ترجمه / نویالوک تالویا. نشانبى شهرهاى 275

 511/03 سالمى نیغالمحس ترجمه / ندىک امیلیو. آفتابگردان گل 276

 111/24 سالمى نیغالمحس ترجمه / مایشمى ویکو. یبهارى برف 277

 111/25 سالمى نیغالمحس ترجمه / مایشمى ویکو. یدمدهیسپ معبد 278

 111/21 سالمى نیغالمحس ترجمه / مایشمى ویکو. یختهیگس لگام هاىاسب 279

وال 280  111/25 سالمى نیغالمحس ترجمه / مایشمى ویکو. یفرشته ز

 111/11 احمدآل جالل ترجمه / ىکوسیداستا فئودور. قمارباز 281

 111/12 هانیک خجسته ترجمه / وولف اینیرجیو. داالوى خانم 282

 511/01 المع احسان ترجمه / اموک آلبر. خوش مرگ 283

گو ندراناتیراب. ستهکش شتىک 284  111/02 تىیآ عبدالمحمد ترجمه / رتا

 111/21  جهانشاهى جاهد ترجمه / پسوآ فرناندو. واپسىدل تابک 285



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 28

 111/04 بیغر له نیع ترجمه / کپامو ُارهان. ىسینو داستانی گفتارها درس 286

 111/15 خسروى هیمرض ترجمه / کپامو ُارهان. خاموش خانه 287

 111/11 بیغر له نیع مهترج / آتاى اوغوز. ترس انتظار در 288

 111/23 بیغر له نیع ترجمه / آتاى ُاغوز. کخطرنا هاىبازى 289

 111/04 یفرامرزى محمدتق ترجمهی / نگویهم ارنست. ایدر و رمردیپ 290

 111/11 .خبرزاده اصغرىعلترجمه /ىوسکیداستا فئودور. شوهر شهیهم 291

و جنس ازى پسران 292  111/21 یداداهلل ابوالفضل ترجمه / چیویالکس سوتالنای. ر

وغ 293  511/22 جدید  میمنت داناترجمه  / مارگریت وست. عشق و یک در

 111/3 یداداهلل ابوالفضل ترجمه / داوود کمال کشت؟ راى کس چه مرسو 294

ال 295  111/02 یداداهلل ابوالفضل ترجمهى / مانیسل الیلیى. ال
 111/25 دادیابوالفضل اهلل ترجمه سدریک بانل/مردکابل. 296

 111/12          جدید    زادهىتق صفدر ترجمه /امارکزیگارس لیگابر /.گرید داستان چند و نایم شب   297

گارسیا مارکز.گزارش یک آدم ربایى   111/21 جدید  جاهد جهانشاهى /گابریل 

298 
 /جهان سندگانینو از کوتاهی هاداستان مجموعه: جنگل درى پناهگاه

 انیبوداق آرتوش ترجمه و دهیگز
111/05 

299 
 / رسیب ابروز مبرز،یچامیلیو رابرت. گریدی داستانها و: پوشزرد پادشاه
   افریبهن ایبرد ترجمه

111/02 

 111/15 جدید  یساعد سپند ترجمه /ییکراسناهورکا لسلو. طانیشی تانگو 300

 111/1 دیمونیام دیمجترجمه /دوبوارمونیس.آراممرگ 301

 111/01 نورى اصغر ترجمه / انی مو. استقامت دو دونده و گوساله 302

 111/3 اینموسوى اثمار ترجمه / نویآرپ جووانى. است قهرمان ولگرد 303

 111/02 برومند آرش ترجمه / اىکبو خورخه. میبگو اىقصه تیبرا ایب 304

 111/05 ییامرا اسداهلل ترجمه / ویبوالن روبرتو. دوردست ستاره 305

 511/1 انیبوداق آرتوش ترجمه / اکیامر معاصر سندگانینو از وتاهک داستان 22. فراموشى 306



 

  29 / آثار فهرست 

 111/00 انیبوداق آرتوش ترجمه / ایدن بزرگ سندهینو هشت. زیانگنفرت سن 307

 111/01 انیخچوم کیآندران ترجمه / انیکآوا کیآب. زدهغم مردم انیپابى اندوه 308

 111/02 برىکا کیواه ترجمه / موسو گومو. بود خواهى آنجا تو 309

وغبى هاىچراغ 310  511/4 زادهمحرم ناتاشا ـ ستوده رضا ترجمه / اندرسون شروود. فر

 111/04 محسنى صدف ترجمه / نینستانتک باربارا. پائولت حاال و 311

 111/01 محسنى صدف ترجمه / گانیو دو نیدلف. سکچیه مثل 312

 511/01 قانع على مهترج / ُاتس رلک سیجو. ریبگ زهیجا 313

 111/3 پوروقفى اریشهر ترجمه / کاسپار لیورئیم. فینح دختران 314

 111/01 جهاندار پگاه ترجمه / مونرو سیآل. گرید داستان شش و نیریش جان 315

و. پو یک فنجان قهوه با ادگار آلن 316  111/25 جدید  فروغ مهرزاد ترجمه /بارجر اندر

 111/15 فروغى میرح ترجمه / طاهر بها. دیتبع در عشق 317

 111/11 زىیعز هیآس و پروانه ترجمه / اوگاوا وکو. یارکخدمت و استاد 318

 111/4 نژادوانىیک رضایعل ترجمه / گرانید و پانکا اوم. ماالگو هتل 319

 111/15 سلطانى ونیتاک ترجمه / شیاتر ولف اشنوده. بود قرمز هنوز پدر شیر هک هاوقت آن 320

 111/25 خسروى هیمرض ترجمه / سکپرول آنى. رانىیشتک هاىاشتاددی 321

 511/1 روزىیف محمدجواد ترجمه / هیفورن ییلو ژان. شتکن را سىک وقت چیه بابام 322

 111/3 روزىیف محمدجواد ترجمه / ُبشو هانرى. مربندىک جاده 323

 111/14 تهامى ابوالحسن ترجمه / لدیوا ارکاس. گرى انیدور ریتصو 324

 511/1 قاسمحاجى على ترجمه / امىکمورا ىکهارو. زلزله از بعد 325

کامى هاروکى. کیتار از بعد 326  111/02 قاسمىحاجى عل ترجمه /ى مورا

 111/01 قاسمحاجى على ترجمه / امىکمورا ىکهارو. نمکمى صحبت دنیدو از وقتى 327

 111/55  انىکگر تایگ ترجمه / امىکمورا ىکهارو. ساحل در اکافک 328

و 329 کامى هاروک. متر  111/21 ىگرکان تایگ /ترجمهىمورا

 111/13 کیونکیرک نایاترک ترجمه / کوکشفچ والرى. پرتگاه نگاه 330



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 11

 111/12ایرکذ الدیم ترجمه / لیدو رادى. هاهاها کالرک پدى 331

 111/25 احىیر ریام على ترجمه / ىکوفسکبو چارلز. ژامبون چیساندو 332

 111/04 ىاحیرریامى عل ترجمهى / بوکوفسک چارلز .شهیهزارپ 333
 511/1ستوده هیمرض ترجمه /... و نگریس سیباشو کزایآ. هاهیدستما 334

ک مارکوس. دزد کتاب  335  111/55ی.خسرو هیمرض ترجمه / زوسا

 111/1 ی.سنگار شبنم ترجمه / اشنوز ژان.  81 336

 511/11 قوجلو فرزانه ترجمه / وولف اینیرجیو. نهیآ در بانو 337

 111/03 نینوش نیعبدالحس ترجمه / چخوف ناآنتو. ملوس سگ با بانو 338

 111/01 احمدآل جالل ترجمه / اموک آلبر. گانهیب 339

گرس  وید. تونیز 340  111/21                        یاریورمز دیحم ،یباقر فاطمه ترجمه / ا

گ سوزان.  آتشفشان عاشق 341  111/25  قوجلو نهفرزا ترجمه / سانتا

 111/05  یزیعز پروانه و هیآس ترجمه / تیاشم امانوئل کیاریى. نامر عشق 342

343 
 دیوح   پور، لیاسماع میمر ترجمه /   الیرپ بانیا .ربود را الیآت اسب کهی پسر

             یرزاززادهیعل
511/4 

 111/01   ىحالل نینسر ترجمه / گانیدوو نیدولف ى.عصبیى اشتهاىب 344

 111/01  یسنگار شبنم ترجمه / آلکوبا لورا .عسل زنبورى آب 345

346 
             ،ىئامغی نمهب همجرت /  یفرار ژروم .کردم رها را مانمیا که آنجا

           ینژادلیخلی محمدهاد 
111/01 

 111/10  رىیگلش احمد ترجمه / هامسون نوتک. گرسنه 347

 111/05 رىیگلش احمد ترجمه / چخوف آنتوان. دوئل 348

 111/11 قاضى محمد ترجمه / لندن کج. دندان دیسپ 349

 111/01 قاضى محمد ترجمه / هوگو تورکیو. ولگرد لودک 350

 111/21 اطیخى قل ترجمه / ماالپارته ویکورتز. پوست 351
 111/05 شاملو احمد ترجمه/  شمبون آلبر. 18118 352



 

  12 / آثار فهرست 

 511/4 محذوف نهال جمهتر/  دلوکای ار! نه نجایا! نه حاال 353
 111/05 ترجمه نجمه شبیری/ خاله توال . میگل داونامونر 354
 111/01 شبگرد .نجیب محفوظ/ترجمه صادق دارایى 355

356 
اشتفن تسوایک /ترجمه رضا سید بیست و چهار ساعت از زندگى یک زن. 

 حسینى،عبد اهلل توکل
511/01 

ک /ترجمهداستان های اوهایو.  357  511/03 معصومه عسکری دونالدری پوال

 111/25 جدید  جانان تان/ترجمه چکامه رضوانىپیرایه دختری از استانبول.  358

گوست 359  511/22 جدید  زهرا رهبانى ترجمه /فونسکا روبن . آ

 چاپ ریز اینیموسو نورا ترجمه / بارنز سیجول . انیپا کی حس 360

 فارسى کیالسکشعر 

  متیق عنوان            فیرد

 111/1  شاملو احمد تیروا به. گنبد هفت هاى افسانه 361

 511/1 ( نژادفرد میابراه خط) شبسترى محمود. راز گلشن 362

 111/5  شاملو احمد تیروا به. هاترانه 363

 111/5 حیمس وایه: نو نیتدو و انتخاب /( یک ییدانا دفتر. )زىیتبر شمس 364

 111/25 فروزانفر مقدمه با / عطار نیدالدیفر خیش. عطار وانید 365

 111/51 جامى عبدالرحمان. جامى وانید 366

 511/01 غنى و نىیقزو. حافظ وانید 367

 111/25 همدانى میابراه  نیفخرالد خیش. عراقى وانید 368

و وانید 369  511/21قبادیانى  خسرو ناصر میکح. ناصرخسر
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ودوانید 370  111/05 ىکنسیکبرا / سىینف دیسع نسخه براساس. سمرقندى ىکر

 111/20 (قابدار) بابائى زیپرو اهتمام به. بافقى وحشى وانید 371

 511/01 دستگردى دیوح حیتصح به. اصفهانى هاتف وانید 372

 111/51 فروزانفر با مقدمه بدیع الزمان .ىیسنا وانید 373

 111/25 سىینف دیسع مقدمه با. انورى وانید 374

 511/01 طاهرى درضامحم حیتصح هب. شابورىین رىینظ وانید 375

 111/55 بهداروند برکا مقدمه و حیتصح هب. اشانىک محتشم وانید 376

 111/00 بهداروند برکا وششک به. ابىیفار ریظه وانید 377

 111/01 بهداروند برکا وششک به. اصفهانى بیطب وانید 378

 111/55 خوانسارى لىیسه احمد حیتصح به. رمانىک خواجوى وانید 379

 111/12 یریش دیسع گزارش و حیتصح و مقدمهى . دامغانی منوچهر وانید 380

 111/35 رحلى / وکمس نسخه اساس بر. فردوسى شاهنامه 381

 111/1 نخعى ترکد وششک به. اصفهانى نشاط وانید 382

ویام وانید 383  111/11 روشن محمد حیتصح به. دهلوى رخسر

 111/5 عبداللهى رضا حیتصح به. همدانى حسرت وانید 384

 111/2( حسرت) طاهرى محمدرضا حیتصح. تهرانى شاپور وانید 385

 111/15 قهرمان محمد مقدمه و حیتصح هب .تهرانى میسل وانید 386

 111/001 جلدىدو. زىیتبر صائب وانید 387

 111/25. ولى اهلل نعمت شاه وانید 388

 111/11  فروزانفر مقدمه با. خاقانى وانید 389

 111/15 دستگردى دیوح نسخه مطابق. نجوىگ نظامى اتیلک 390

 111/21 ُدروش اهللفضل. فارسى شعر ادب نهیگنج 391

 111/21 بهداروند برکا مقدمه و حیتصح به ؛دهلوى دلیب اتیرباع 392

 111/25 بهداروند برکا وششک به دهلوى، دلیب هاىمثنوى. آواز شعله 393
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 111/21( سینف) زبانه پنج / رحلى قطع ؛امیخ اتیرباع 394

 111/51( سینف) زبانه پنج / رىیوز قطع ؛امیخ اتیرباع 395

 511/11 دستگردى دیوح حیتصح. اصفهانى عبدالرزاق نیالدجمال وانید 396

وز هاىتىیدوب) هاعاشقانه 397  111/01.  (امر

 111/015 بهداروند برکا وششک به دهلوى، دلیب. (دوجلدی) دهلوى دلیب وانید 398

 111/21 خرمشاهى نیبهاءالد دهیگز /محمد نیالدجالل موالنا. آرزوست انسانم 399

 511/04( اکآ) صفوى اهللروح دیس گردآورى / زیفا محمدعلى. دشتى زیفا اشعار 400

 ات فارسىیادب کیالسکمتون 

 متیق عنوان         فیرد

 111/11 ییغمای نیبدرالد وششک به. فراهانى مقام قائم منشآت 401

 111/25 بلخى محمد نیالدجالل موالنا. هیماف هیف بتاک 402

 111/1 رواسانى داود خط. انصارى عبداهلل خواجه نامهمناجات 403

 111/15 خرمشاهى نیبهاءالد مقدمه با / غزالى محمد امام. سعادت اىیمیک 404

 111/25 نوىیم مجتبى حیتصح به / منشى نصراهلل ابوالمعالى انشاى. دمنه و لهیلک 405

 111/015( جلدى شش) زىیتبر طسوجى فیعبداللط. (قابدار) شب کی و هزار 406

 111/55 نیگوهر اوهک وششک به. نثر به شاهنامه 407

وزگار و زندگى) گنجوى نظامى 408  111/55 ییطباطبا غالمرضا زاده،رسولنیمحمدام. (ر
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 شعر معاصر فارسى 

 متیق عنوان           فیرد
 111/011 قابدار رىیوز قطع جلدى، دو ار،یشهر نیحس محمد. اریشهر وانید 409

 111/21( سینف) قابدار رىیوز گالسه / اریشهر نیحس محمد. اریشهر املک اتیغزل 410
 111/01 اریشهر نیمحمدحس. اریشهر اتیغزل دهیگز 411

412 
 وی زیتبر بهجتی هاد کوشش به(. اریشهری شعرهاۀ دیگز) ها یىدایش

 یدمحمىعل ابوالفضل
111/11 

 111/10 زیشوم جلد / اریشهر نیمحمدحس. اریشهر ىکتر اشعار اتیلک 413
 511/11 سخت جلد / اریشهر نیمحمدحس. اریشهر ىکتر اشعار اتیلک 414
 111/41( 2727-2731) اشعار، مجموعه اول دفتر. شاملو احمد آثار مجموعه 415
 111/11 جهان شعرهاى نهیگز ترجمه / دوم دفتر. شاملو احمد آثار مجموعه 416
 111/11 جهان وتاهک داستانهاى ترجمه / سوم دفتر. شاملو احمد آثار مجموعه 417
 111/11 هاشنامهینما / چهارم دفتر. شاملو احمد آثار مجموعه 418
 111/101( قابدار جلدى سه. )شاملو احمد آثار املک مجموعه 419
 111/31 اول دفتر. صالحى دعلىیس اشعار مجموعه 420
 111/25  دوم دفتر. صالحى دعلىیس اشعار مجموعه 421
 111/25  سوم دفتر. صالحى دعلىیس اشعار مجموعه 422
ؤ داهللی اشعار مجموعه 423  111/21 ىیایر
 511/11 ىیسراک اوشیس اشعار مجموعه 424
 111/55 مصدق دیحم اشعار مجموعه 425
وى نیحس اشعار مجموعه 426  111/35 منز
 111/001 جلدىدو. آتشى منوچهر اراشع مجموعه 427
ودى شمس اشعار مجموعه 428  111/15 (اول جلد) لنگر
ودى شمس اشعار مجموعه 429  111/52 (دوم جلد) لنگر
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ود شمس آثار مجموعه 430  111/013 ( قابدار -یجلد دوی )لنگر
 111/51 مجابى جواد اشعار مجموعه 431
 111/14 (اول جلد) بهبهانى نیمیس اشعار مجموعه 432
 111/11 (دوم جلد) بهبهانى نیمیس اشعار مجموعه 433
 111/041( قابدار جلدى سه. )بهبهانى نیمیس آثار املک مجموعه 434
 111/15 رحمانى نصرت اشعار مجموعه 435
 111/24 نادرپور نادر اشعار مجموعه 436
 111/55 جیوشیماین اشعار مجموعه 437
 111/025 (قابداری جلد سه. )جیوشیماین آثار مجموعه 438
 111/03 آزاد. م اشعار مجموعه 439
ودى لیاسماع اشعار مجموعه 440  111/05 شاهر
 111/22 ستانىین منوچهر اشعار مجموعه 441
 111/011( قابدار. )اریشهر اشعار مجموعه 442
 111/31)بدون قاب(. اریشهر اشعار مجموعه 443
 111/45 بهمنى محمدعلى اشعار مجموعه 444
 111/12 باباچاهى على اشعار وعهمجم 445
و اشعار مجموعه 446  111/11  گلسرخى خسر
 111/11 سپانلو محمدعلى اشعار مجموعه 447
 111/55 یموسو حافظ اشعار مجموعه 448
 111/21 ی.جافر نینسر اشعار مجموعه 449
ومند بیاد اشعار مجموعه 450  111/25 جلدى دو .بر
 111/21  خراسانى عماد اشعار مجموعه 451
و اشعار مجموعه 452  111/15 بهار الشعراءکمل مقدمه با .اعتصامى نیپر
 111/32 بهار الشعراءکمل اشعار مجموعه 453
 111/11 سپانلو محمدعلى / اخوت مهدى نیتدو / یزدی فرخى اشعار مجموعه 454
 111/25تاخو مهدى / سپانلومحمدعلى وششکبه. نىیقزو عارف اشعار مجموعه 455
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 511/21  رىیمع رهى اشعار وعهمجم 456
 111/15 بهبهانى نیمیس مقدمه با. گلرخسار اشعار مجموعه 457
 111/23 رزادىیش رضا. غزل خلوت در 458
 111/21( نقد با همراه شعردهیگز) محمدحقوقى / احمدشاملو(. 8) ما زمان شعر 459
 111/15( نقد اب شعرهمراهدهیگز) محمدحقوقى / ثالثاخوان(. 2) ما زمان شعر 460
 111/11( بانقدهمراه شعردهیگز)محمدحقوقى / سپهرىسهراب(. 3) ما زمان شعر 461
وغ(. 1) ما زمان شعر 462  511/11( نقد با همراه شعردهیگز) محمدحقوقى / فرخزادفر
 111/04( نقد با همراه شعردهیگز) حقوقى محمد / جیوشیماین(. 5) ما زمان شعر 463
 111/11( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / بهبهانى نیمیس(. 6) ام زمان شعر 464
 511/01( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / ىیسراک اوشیس(. 7) ما زمان شعر 465
 111/25( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / آتشى منوچهر(. 1) ما زمان شعر 466
 111/15( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / صالحى دعلىیس(. 1) ما زمان شعر 467
 511/11( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / نادرپور نادر(. 88) ما زمان شعر 468
 511/01( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / رحمانى نصرت(. 88) ما زمان شعر 469
و داهلل(. ی82) ما زمان شعر 470  111/02( نقد با همراه رشعدهیگز) فىیشر ضیف / ىیایر
وى نیحس(. 81) ما زمان شعر 471  111/02( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / منز
ودى شمس(. 85) ما زمان شعر 472  111/02( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / لنگر
 111/04( نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / نىکدک عىیشف(. 86) ما زمان شعر 473
 111/25 (نقد با همراه شعردهیگز) فىیشر ضیف / ىتولل دونیفر(. 81) ما زمان شعر 474
 111/25( قابدار) شاملو احمد اشعار. (جلدى هشت) آفتاب و کاش هاىترانه 475
 111/01 شاملو احمد. تازه هواى 476
 511/04 معصومى سحر وششک به / سپهرى سهراب شعرهاى دهیگز. سرخ گل راز 477
 111/5 سپانلو محمدعلى. هارفته ادی از اشفک 478
 111/05 رىیمش دونیفر اشعار دهیگز 479
 111/01 نادرپور نادر اشعار دهیگز 480
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وى نیحس اشعار دهیگز 481  111/05 منز
 111/04 ییایرو داهلل. یقبر سنگ هفتاد 482
 511/1 ییایرو داهلل. یتنها لغت آن جستجوى در 483
 511/1 ییایرو داهللی /( زبانهدو. )امضا گذشته من 484

485 
قااااااا و) هیشااااااوالی آ وا بااااااه ایااااااار  ی:گـــــــردآور / ییایــــــرو داهللیـــــــ. (فیااااااحن تیااااااار

 یدیخورش فیحن 
111/03 

 111/1 باباچاهى على. نرگس از پر غارهاى در 486
 111/1 باباچاهى على. است طرف نیا از انار باغ 487
 111/01 باباچاهى على. اسرار پر شتىک نیا 488
وب در ها آدم 489  111/01 ىباباچاهى عل. ندارند اسم غر
 511/1 فىیشر ضیف( معاصر شاعران از ییهاغزل. )تو نارک نشستن براى 490
 111/1 رهنما بهاره. باران زن 491
وهاادهیپ شلوغى از 492  111/1 محمودى لیسه. ر
 111/05 صالحى دعلىیس. دمدهیسپ سمفونى 493
 111/22 صالحى دعلىیس. دیآمى هفته نیا آخر سیان 494
ؤ میریبم دینبا ما 495  111/22 صالحى دعلىیس. شوندمى مادربى اهایر
 511/1 صالحى دعلىیس. نندک زندگى هم گرانید بگذار نک زندگى 496
 511/1 صالحى دعلىیس. نفر سه دو براى عاشقانه شعر چند پنهانى 497
 511/01 صالحى دعلىیس. سرخ گل املک بلوغ تا برف پاى رد 498
 111/01 صالحى دعلىیس. آب مانیزا موسم به الوداع آهوى 499
وشفال وچولوک شازده 500  111/02 صالحى دعلىیس. آهنراه دانیم فر
 511/01 صالحى دعلىیس. شمالى ستاره به سفر در رز گل 501
 511/01 صالحى دعلىیس. تو کوچک نام نثار 502
 111/02 صالحى دعلىیس. زنان عهد دعاى به دعوت 503
وزیپ عشق تنها انیپا در بزن نارک را پرده 504  111/01 صالحى دعلىیس. است ر
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 511/4 صالحى دعلىیس. داد خواهد نشان را اشچهره هیسا در زن 505
وح دست به برسد شفا نیا 506 و نیترمجر  511/1 صالحى دعلىیس. اهایر
وح بزرگ  507 ود ر  111/25 . سید على صالحىسر
 111/10عبداللهى رضا. نهکمى پابه توفان من دل در تو ادی 508
 511/1 عبداللهى رضا. ریبخ ادشی هست جاک هر دلم 509
 111/1 عبداللهى رضا. تو هک عنىی پنجره پشت اسی 510
 151/0 حیمس وایه. چیه تابک 511
 111/2 حیمس وایه. پرى کناز 512
 111/2 حیمس وایه. نو شطح 513
 111/5 حیمس وایه. خشتى سه 514
 111/2 حیمس وایه. اشعار دهیگز. شما به دیتبع 515
 111/01 حیمس وایه /( پرى کناز نو، شطح خشتى، سه. )تابک سه 516
 111/2 موسوى حافظ. هدهدها تیاکح حاال 517
 111/02 رانىیا ابوالقاسم. دیآمى اىستادهیا هک آنجا تا جاده 518
 111/1 داللهىی نیافش. دىیشنمى دیبا تو و گفتممى دیبا من هک ىیهاحرف 519
ل نارک امشب 520  111/01 داللهىی نیافش. بخواب من هاىغز
 111/01 داللهىی نیافش. بسته اىدهکیم مشترى 521
وزشمار 522  111/11 داللهىی نیافش. عشق کی ر
 111/01 داللهىی نیافشکنم.  هایم را فراموش مى خاطره 523
 111/011 (دارقاب)ى داللهی نیافش اشعار مجموعه 524
 111/55 جدید  شکن ایرج صف. ترین شب ماه دخترانه 525
 511/5 لنگرودى شمس. خوانندمى امشمس هک بیعج و 526
 511/3 لنگرودى شمس. بالبى فرشته آوازهاى 527
وز تعادل 528  511/1 لنگرودى شمس. انگشتم بر ر
 111/2 لنگرودى شمس. است عمومى نقاب شب 529
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 111/3 لنگرودى شمس. عاشقانه انهتر سه و پنجاه 530
 511/1 لنگرودى شمس. ندیآ ىم من دنید به ها واژه 531
 111/01 جدید  لنگرودى شمس. کتاب موسیقى 532
 111/1 معتقدى محمود. تیهاخاطره رنگ به گاهى 533
 111/02 سالمى نیغالمحس. ىکیتار و شب آستانه در نور و نهیآ و عشق بار با 534
 511/2 زبردست رجیا. رباعى دوباره اتیح 535
ودخانه نیا 536  111/5 صانعى حسن. است من مال ر
 111/5 املک صابر. آزاد شهیهم ابرهاى 537
 511/01 ساوجى مظفرى مهدى. دارد مک زىیچ زندگى 538
وانىیش و برف 539  511/5 مىیرک محمدهادى. داغ ر
 111/22 یدیخورش فیحن. گرید شاعران جم،ح شاعران 540
 111/21( رىیمش تابک سه. )دیخورش دشت 541
 511/00احمدى مسعود. چپم دست هاىانگشت پوست ریز در 542
 511/4 وجدى شاداب. آرامش صداى 543
 511/5 مصدق محمد. میعق هاىلب 544
 111/1 نىیحس سهراب. شهرزاد منظومه 545
 511/2 اضىیف رضا. لوفرىین بانوى 546
 111/02 یاوختا رضاىعل. قیشیا 547
 111/1 زادهواعظ کاظمى. کش وقت 548
 111/01 سیدمحمدحسنىبى زبانى. 549
وانه های پراکنده.  550  111/04 منصورخورشیدیپر
 111/01 یشکارسر درضایحم. نامه  شب 551
 511/11 جدید  حسن صانعىجمع آوری آب در آبکش . 552
 111/3 جدید  دانا مریم رئیس. سایه آسوریک 553
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کبیری. نه و چتراشبعدازظهرهای عطر و  554  111/01 جدید  ناهید 
 چاپ ریز یموسو حافظ .منی ها واژه 555
 زیر چاپ احمد شاملو عاشقانه ها)از هواو آینه ها(. 556
وده: حجم نگاه ریز 557  چاپ ریز ییایرو داهللی .0232 تا 0241ی ها سر
وغ 558  چاپ ریز ییایرو داهللی حیتصح و نشیگز / جیوشی ماین ز؛یآو دلى در

 عه بارانمجمو

 متیق عنوان                 فیرد

 111/15 یی(پالتو) شاملو احمد /معاصر شعر - باران 559

 111/11 یی(پالتوى )بهبهان نیمیس /معاصر شعر - باران 560

 111/25 یی(پالتو) جیوشی ماین /معاصر شعر - باران 561

 111/51 یی(پالتویی )کسرا اوشیس /معاصر شعر - باران 562

 111/21 یی(پالتو) مصدق دیحم /معاصر شعر - باران 563

 111/55 یی(پالتوی )لنگرود شمس /معاصر شعر - باران 564

 111/11 یی(پالتوى )صالحى دعلیس /معاصر شعر - باران 565

 111/25 یی(پالتوى )رحمان نصرت /معاصر شعر - باران 566

 111/25 یی(پالتوی )ریمعى ره /معاصر شعر - باران 567

 111/51    یی(پالتوى )اصفهان ژاله /معاصر شعر - باران 568
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 رانیى امروز اترانه 

  متیق عنوان                  فیرد

ؤ من 569  111/25ییگلرو غمای .دارم ىیایر

 111/05ییگلرو غمای .نک تصور 570

 111/11ییگلرو غمای .باردمى تو براى باران 571

 111/1 نژادنىیحس هادى. من نام به دردى 572

 511/22داللهىی نیافش. منطقى جنون 573

 111/04ییبرزو مونا. ریتقد 574

 111/25انیارکزا ایزو. خیتار و تمبربى تکپا 575

وزاى نیا اىیدن 576  111/51بمانى روزبه. من ر

 111/11حالج کرستا. بعد سال زییپا 577

 111/1 یاریز میمر. ترانه و شب 578

 111/01 یجعفر نرگس. فیح 579

وم فقط تو کنار 580  111/21   یصمد درضایحم. شمیم آر

581 
وفونیم پشت اصفهان  نشیگز( اصفهانی ترانهی خانهی ترانه مجموعه) کر

 ىنیحس مفتخر حامد وی آزاد روزبهی   گردآور و
111/11 

582 
 خیتار طول در ترانه با گام به گامی( : جلد دو) ترانه مهربان جنابیعال

 ىمیهید رجیا /رانیاى قیموس
111/25 

 111/11   بهبهانى نیمیس. آشکار پنهانی پرده 583

وانه 584  111/21    مانیا اهورا. پوش پر

 111/01 ق  افآ کاوه . 57- تهران 585

 111/05             یاحمد دیفر. تیمحدود 586

ته زهرا. اتوریگالد 587  111/15          کال
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 511/01  یلداریتحصى سام. ندهیآی برا 588

 111/1 انیاریبختی سرک.  تنبهتن 589

 111/01 نیعابد آبای. ابر آدم 590

 111/11 یریشیعل حسن. ماى خصوص تهران 591

 111/4 یقنبر اریشه . شدن بایزی برا گفتن 592

 511/01 یقنبر اریشه. اریشه وناردیل 593

 111/25 یقنبر اریشه. سینو پاک ساعت سیبنو 594

 111/25 جدید  شهیار قنبریدریادر من . 595

 زیر چاپ  شهیار قنبریت بى زمین .درخ 596

وژان . 597 کوشش حسین عصارانوار  111/25 جدید  به 

کبر. ها یقنار بغض 598  111/21 آزاد ا

 زیر چاپ مقدم نیافشى. جوان جان 599

 111/3 ىمیقد صابرهمهمه های بى هم . 600

 چاپ ریز ىعامل زهرا. رابطه 601

 چاپ ریز ىرخانیام مهرزاد. عشقه اسمشیکى هست  602

 نگاه تازه شعر

 متیق عنوان           فیرد

 511/2 رانىیح رضا. یىرضا چند 603

وشى تن و 604  111/5 رىیش ادیفر. ستین فر

ونیب ونیامپرس 605  511/2( ُارا) نژادخسروى نیشه. غار ر

 111/2 اسداللهى على. شمیابر راه به چشم 606
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 511/2 اوندکاک على. سردخانه 607

 111/5 معمار شویدار. خواهرخونه 608

 511/2 مهرآذر میمر. گلدانبى زیم بر 609

 111/5 انیوردشاهی لیاسماع. باد در اسمنی 610

 111/5 زادهکمل داوود. شتىکبى بندر تنها آستارا 611

 511/2 نیآبت تاشکب. پدربزرگم خودم مونیم در 612

 111/3 داناسیرئ برزیفر. الىیخ از ادىی 613

 511/1 طائمه گودرزى برکاعلى. است من گرید نام ایدر 614

 111/2 زیآب رضاعلى. دیآمى درختى صداى من زیم از 615

 111/5 الفتى على. ملل آهوان 616

 511/2 سورى ایپور. تیاقل تهکید 617

 511/5 انیمیرک فرد هانا. بامداد افهک 618

 111/1 اىپنجه رضایعل. چهرزاد وچهک 619

 511/5 نصوحى دهیفر. رندیممى بلند صداى از هاکگنجش 620

 111/1 احىیر ثمیم. شدم بکمرت را صدا وقتى 621

 511/1 فتحى میمر. نمکمى رکف مته به 622

 411/4 عادل میابراه. پوشدمى دیسف دست کی مرگ 623

و با دوئل 624  111/5 مومنى منصور. نیدار

 111/1ی فوالد لوفرین. افتد ىم نیزم بر کال  625

 111/5 محمدزاده ونام. نیزم نوش 626

 111/1 ىباران رود مژگان. باران 627

 111/1 رمحمدیش فربد. خون بر کوبان انار 628
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 اشعار خارجى

 متیق عنوان          فیرد
ودا پابلو اشعار مجموعه 629  111/25 شاملو روسیس ترجمه. نر
 111/14 دیفر جواد ترجمه. الوار پل اشعار مجموعه 630
 511/03 دیفر جواد ترجمه. آراگون ىیلو اشعار مجموعه 631
 111/25 پورى احمد ترجمه  .(تو دستان کجاست) متکح ناظم اشعار مجموعه 632
 111/15 بهبهانى نیمیس مقدمه با. گلرخسار اشعار مجموعه 633
 111/21 رهبانى زهرا ترجمه. اکلور ایگارس وکیفدر اشعار مجموعه 634
 111/21انیزاغ ماین ترجمه. (دوزخى هاىگل) بودلر شارل اشعار مجموعه 635
 511/11 پورى احمد ترجمه. (بلند صداى با عشق) قبانى نزار اشعار نهیگز 636
 111/01 پورى احمد ترجمه. (شما انیم در اىهیسا) آخماتوا آنا اشعار دهیگز 637
 111/11  مجاورمیکر رضایی بازسرا وی گردآور نش،یگز / کسىب رکویش اشعار مجموعه 638
وزها آفتاب، سنگ 639  111/05             یمعتمد رضا /   پاز ویاکتاو شعری دفترها سمندر؛ اشتغال،ی ر
 111/5 معتمدى رضا ترجمه  / اکلور ایگارس وکیفدر. ولىک آوازهاى 640
وح ىدهیقص 641  111/5 معتمدى رضا ترجمه  / اکلور ایگارس وکیفدر. آب مجر
 111/10  یمعتمد رضا/  نرودا وپابل . عاشقانه غزلواره کصدی 642
 111/5 خسروشاهى نى،یدحسیس رضا ترجمه  / متکحناظم. زندان چهار از 643
 511/2 رهبانى زهرا ترجمه  / نرودا پابلو. عاشقانه غزل صد 644
 111/2 رصادقىیم نینازن ترجمه  / نرودا پابلو. هاامهکچ 645
 111/2 داناسیرئ میمر ترجمه  / ورپره کژا. گمشده زمان 646
 511/1 زادهحسن دهیفر ترجمه /شاعران گروه. آزادى و صلح عشق، براى ىیهاعاشقانه 647
 411/0 زادهحسن دهیفر ترجمه / فرتیسا اروسالو. یعشق ساده لماتک 648
 111/2 زادهحسن دهیفر ترجمه /( معاصر عراق شعر ىدهیگز. )وطنم ىمانده باقى 649
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 111/21 مرادىرئوفـ ىصالحدعلىیسترجمه / سکبی وکریش. جهان مددهیسپ وهیمانیسل 650
 111/5 المع احسان ترجمه /... آراگون، لوئى الوار، پل. زنممى صدا را هانکگور من 651
 111/1 ییگلرو غمای ترجمه  / فراغى قلىمختوم. منند قاتل تو چشمان 652
 111/1 ییگلرو غمای ترجمه  / ولى اورهان. مست ماهى 653
 111/00 آقاخانى نیدیآ ـییگلرو غمای ترجمه  /ایاک احمد. ندیگونمى سخن وارهاید 654
 111/5 طیمح احمد ترجمه  / تیرا چاردیر. (گرید جهان نیا) وکیها 655
 111/3 تىیآ عبدالمحمد ترجمه  / اهوازى ابونواس. اهوازى ابونواس هاىعاشقانه 656
 111/04 دجیب موسى ترجمه  / وطالماغ محمد. پوستسرخ بدوى 657
 111/1 سىیرئ محمدصادق ترجمه / ترانسترومر. مرزها سوى آن دوستان به 658
 511/02 مجاور میرک رضا ترجمه / هلمت فیلط. عاشقانه هاىهیآ 659
 111/1 پوررىکش مختار ترجمه / سکبی وکریش. اما ستى،ین نجایا تو 660
 111/01 ییرضا بهاره وی محمد نیاسی / لنید باب .اهیس کالغ غمناک آواز 661

662 
 ترجمه وی گردآور  / اتوود مارگارت(. اشعار دهیگز)  سوخته خانه در صبحانه

  ىآقاخان میمر
111/1 

 111/02 بهادروند فانوس هترجم / اوسلندر رزه. ممنوع درخت 663
 111/21 ترجمه على معصومىرز زرد .اشعار بورخس / 664
 111/4 مهرآذر میمر ترجمه وی گردآور /جهان معاصر شعر ازی ا دهیگز: ایرو کی کوچک  شهیر 665

 نقد و بررسى

 متیق عنوان            فیرد

 111/51 بهبهانى نیمیس. نفرات بعضى ادی 666

 111/22 دىیخورش فیحن. گرید شاعران حجم، شاعران 667
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 111/21 داوران ناصر. نقد و اتیادب هاىهینظر 668

 511/1 نىیاءالدیض على. ماین شعر شناسىجامعه 669

 111/15 عسگرى عسگر. فارسى رمان شناسىجامعه 670

 511/1 معمار وشیدار / امروز تا ماین از نوپرداز شاعر زدهیس آثار لیتحل. جمعى قیتفر 671

ورى) چهارم انیجر 672  511/04... و نسبفوالدى اوهک. (چهارم نسل سندگانینو آثار بر مر

 111/11 ونسىی میابراه ترجمه / فورستر مورگان. رمان هاىجنبه 673

 111/55 ونسىی میابراه. سىینوداستان هنر 674

ویپ سندگانینو 675  111/01 سپانلو محمدعلى. رانیا شر

 511/01 انیسیکسر دایآ وششک به / شاملو احمد ادنامه. یشهیهم بامداد 676

 111/11 ییپاشا عسگرى / شاملو احمد شعر دوازده  خوانش. ماه و انگشت 677

ودهسوگ بر تأملى) اوشانیس 678  511/01 قوشچى فرشاد. (شاملو احمد هاىسر

 111/25 سپانلو محمدعلى / داستان مجموعه. تیواقع نىیبازآفر 679

 111/25 سپانلو محمدعلى. تیواقع جستجوى در 680

 111/11 رحمانى آرش / رحمانى نصرت با وگوگفت. رابطه دارنهیآئ 681

 111/01 زبردست رجیا / صالحى على دیس زندگى و شعر. دوست ارمغان 682

 111/3 رىیحر ناصر وششک به / شاملو احمد با وگوگفت. اتیادب و هنر درباره 683

 111/55 ساوجىمظفرى / ثالث اخوان آثار وزندگىدربارهییوگوهاگفت. شب زیعز اسرار و آفاق 684

 111/01 ساوجى مظفرى مهدى / بهبهانى نیمیس با وگوتگف. نارنجى و بنفش و سبز 685

وى رفتن راه مثل 686  111/1 ییوچوک آلبرت با ییرضا باقر محمد وگوىگفت. غیت ر

 111/025 اوجىس مظفرى مهدى / جلدى سه. (اصالحات تا مشروطه از) معاصر اجتماعى غزل 687

 111/21 گىیبممعصو برکا ترجمه / اچکلو جرج. فرهنگ و نقد سنده،ینو 688

689 
 و دانشور نیمیس  آثار در قىیتطب بررسى .عراق و رانیا داستانى اتیادب در سمیرئال

وسفی عباس /رلىکت فؤاد
111/14 
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690 
 بدر شعر در ییرمزگرا قىیتطب بررسى .عرب و رانیا معاصر شعر در اسطوره و رمز
 جاسم محمد / ثالث اخوان مهدى و ابیس رکشا

111/21 

 111/02مندبهره مایش_  ییرفو ایپور_   غالمى احمد. نهیدآ نگاه 691

 111/05 علوى بزرگ / هکنولد آرنولد. ملى حماسه 692

 111/015.نىیدحسیس رضا .(جلدى دو) ادبى هاىتبکم 693

 111/5 نىیدحسیس رضا / سخن وهکش باب در. نوسیلونگ رساله 694

 111/45 انیتثرو بهروز ترکد. (جلدى چهار) حافظ اتیغزل شرح 695

 111/2 لولیاسماع قهیصد. میسیبنو داستان چگونه 696

 111/14 اهپوشیس دیحم( سپهرى سهراب. )ىیتنها باغ 697

 411/2 شالچى برىکا نیرحسیام ترجمه / علوى بزرگ. رانیا  اتیادب تحول و خیتار 698

 111/21 براهنى رضا. سىینوقصه 699

 111/03 براهنى رضا. رکمذ خیتار 700

 111/01 انیثروت بهروز( سپهرى شعر ریتفس. )آب پاى صداى 701

 511/04 ییزنگو دیعبدالمج. ایدر به تازه نگاه 702

 111/21 طاهباز روسیس وششک به / جیوشیماین. شاعرى و شعر هنر درباره 703

 111/02 محمودى حسن /( صادقى بهرام معرفى و نقد. )کنمنا نیزم بر آبى خون 704

 111/1 داناسیرئ برزیفر. اتیادب در ىیآمدهاگفت 705

 111/15 استعالمى محمد ترکد. حافظ گفته به حافظ 706

 111/01 استعالمى محمد ترکد. جان غربت ثیحد 707

 111/01 روزىیف جواد محمد ترجمه / ریفا دات دان. سىینورمان فن 708

 511/1 دهباشى على وششک به. وولف اینیرجیو شناختنامه 709

وس اتیادب نقد در ىریس 710  111/01 ونسىی میابراه ترجمه / لدیف اندرو. ر

 511/01 (مصطفوى) زادهحسن دهیفر ترجمه / گرانید و هرش ادوارد. پالت ایلویس با آخر شب 711
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 111/12 رصادقىیم جمال. داستان شناخت 712

 111/05 رىیمش دیمهش ترکد / رىیمش دونیفر شعر به نگاهى. شاعرى سال چهل 713

 511/3 انیاسحاق جواد / جمالزاده محمدعلى آثار بررسى و نقد. رانیا شناخت داستان 714

 111/02 انیاسحاق جواد / دانشور نیمیس آثار بررسى و نقد. رانیا شناخت داستان 715

 111/04 انیاسحاق جواد / محمود احمد آثار بررسى و نقد. رانیا شناخت داستان 716

 111/00 انیاسحاق جواد / احمدآل جالل آثار بررسى و نقد .رانیا شناخت داستان 717

 111/21 ییایرؤ داهلل. یسرخ وىکس از 718

 111/05 ییایرؤ داهلل. یحرف پنهان ىچهره 719

 111/15 ییایرؤ داهلل. یستیچ از عبارت 720

 111/01 ییایرؤ داهلل. یدنیشیاند وقت به عقل کهال 721

 111/05 ى.ارکفش حسن. منظر دو از شاهنامه 722

و عارف هاىنامه 723  111/3 نورمحمدى مهدى وششک به. نىیقز

 111/21 طاهباز روسیس نیتدو و بردارىنسخه گردآورى،. (هانامه) جیوشیماین آثار مجموعه 724

 111/11 دهباشى على وششک به. احمدآل جالل هاىنامه 725

 111/11 زادهجم الهام. شاملو شعر در مایآن 726

 111/01 رهنما تورج. اغذىک هاىسقف ریز 727

 111/21 باباچاهى على / وگوهاگفت مجموعه. مناقشه اتاق به درى 728

 111/02 ى.نیالد فیس رضایعل ترجمه اکو؛ امبرتو / تیروای هاجنگل در گذار و گشت شش 729

 111/11 قوجلو فرزانه ترجمه وی گردآور. ناباکف  ریمیوالد 730

 111/11 قوجلو فرزانه ترجمه وی ردآورگ.  فاکنر امیلیو 731

 511/11   ى.باباچاهى عل. مقاالت مجموعه!: صفر از تامالت؛ 732

 511/01   ىفیشر ضیف .انیامیپساخ و امیخ 733

 111/15   رستگار اصغر. نهفتی رازها گزارشگر 734
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 511/4   تنچهل رحسنیامی. آباددولت محمود -8 هنر و شهیاند آوراننام 735

 111/01  یموسو حافظ.مهدی اخوان ثالث. مغموم وشىلول -2 هنر و شهیاند آوراننام 736

737 
 .نیما یوشیج .رسدىم مقصود به گذشته جان از -3 هنر و شهیاند آوراننام

 111/01   یلنگرود شمس 

 111/14   قاسمىحاجى عل ترجمه / نگیک فنیاست . نوشتن راز 738

 111/14   کبر معصوم بیگىترجمه اج لوکاچ /جرجستارهایى درباره توماس مان . 739

 111/14   محمد فتحىگریختن درمه.بررسى زندگى وغزل حسین منزوی/  740

 111/21 جدید   مسعود خیام ها/  خیام و ترانه  

 خیتار 

  متیق عنوان             فیرد

 111/04 تهامى ابوالحسن ترجمه / سیبو مرى. زرتشت نیآئ 741

 111/5 دهباشى على و ندرىکاس رجیا. هاارههز ىکیتار در 742

 111/00 فرامرزى محمدتقى ترجمه / لدیچا گوردون ریو. هاىیایآر 743

 111/11 فرد غفارى عباسقلى ترجمه / ابوت وبکا. یبزرگ وشیدار 744

وشک 745  111/15 لىیخل اریمه لى،یخل عباس. بزرگ ور

وشک زندگى 746  111/15 ىتهام ابوالحسن ترجمه / گزنفون. ور

 111/51 راوندى مرتضى ،(یک جلد. )رانیا اجتماعى خیتار 747

 111/025( جلدىسه ) ایرنیپ حسن .باستان رانیا خیتار 748

 111/35 ییبابا زیپرو اقبال، عباس رالدوله،یمش. رانیا املک خیتار 749

 111/15 نىیجو محمد کمل عطا. نىیجو جهانگشاى خیتار 750
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 111/11 مانکتر گیب ندرکاس فیتأل(. دوجلدی) باسىع آراىعالم خیتار 751

 111/25 انىیآشت اقبال عباس فیتأل. مغول خیتار 752

 111/55 نوائى دیجمش ـ ییبابا زیپرو ترجمه / هارمن سیرک. جهان خیتار 753

 111/51 فرد غفارى عباسقلى ترجمه / شولتز جى هارولد. انگلستان خیتار 754

 111/15 سروىک احمد. گمنام ارانیشهر 755

 111/11 سروىک احمد. جانیآذربا ساله جدهیه خیتار 756

وطه خیتار 757  111/15 سروىک احمد. مشر

 111/02 فردغفارى قلىعباس فیتأل. شىکسخت خیتار 758

 111/25 اسمىی دیرش ترجمه / سنستنیرک آرتور. انیساسان زمان در رانیا 759

 511/21 نیمع محمد ترکد ترجمه / رشمنیگ. اسالم تا آغاز از رانیا 760

761 
وطه انقالب درى تامل  ساله ستیب روشن کیتارى خیتار حفره: رانیا مشر

کسار عباس /تیارو چند بری نقد با همراه ۵۰۳۱-۵۸۲۱  .خا
111/12 

 511/21 نورمحمدى مهدى. رانیا در هیباب و هیخیش 762

 111/15 علوى بزرگ خاطرات. زمانه گذشت 763

 111/04 ییگلرو غمای ترجمه / فاالچى انایاور .فیضع جنس 764

 111/11 ییبابا زیپرو / مدرن دارىهیسرما تا باستان ونانی از .انقالب و راسىکدمو 765

و نآ 766 وهش) سکهی ر  111/25  فردیغفارى عباسقل(. رانیای نگار خیتار درى پژ

 111/25 بسهرا ابوتراب ترجمه / برزون کژا. غرب فرهنگى اتیح سال پانصد 767

 111/10 فردغفارى عباسقلى ترجمه /پالمر ویدابل آلن. معاصر خیتار فرهنگ 768

ور با اکیامر جنگ 769  111/21 یینوا دیجمش ترجمه / ىکشوسودوفس شلیم. سمیتر

 111/21 مرادى دیفر وششک به / جامى پژوهش. ندهیآ راه چراغ گذشته 770

 111/25 خاتون المغ ترجمه / ییوکما پناهى عباس. ستارخان 771

 111/55 برپورکا فرشته ترجمه / تلریه. من نبرد 772



 

  12 / آثار فهرست 

 111/14 زرافشان ناصر ترجمه / انیآبراهام رواند. یودتاک 773

774 
علىترجمه / ایلدیجرابرت /(2121تا2311 فرانسه خیتار. )انقالب فرزندان

 گىیببرمعصومکا
111/51 

 111/11 انیفیشر نیالحسعبد ترجمه / نتل تریپ. زامبورگکلو رزا 775

 111/01 .تیهداصادقترجمه / سنی هومن و زند 776

777 
 . 0223 اسفند تا آغاز از خلقیى فدای ها کیچر جنبش: اهکلیس شب، اسم

  ىصالح انوش
111/21 

 111/21   ىمعطوف اسداهلل. گرگان و استرآباد لمستان،ید طبرستان، دری علو انیدیز 778

 111/05 یعلو بزرگ ترجمه/  نولدکه تئودور .رانیا درى مل حماسه 779

گوزلو. تاریخ تلخ   111/21 جدید    محمد قرا

کبر معصوم .ذهن ارتجاعى   111/21 جدید    بیگى کوری رابین / ترجمه ا

 اقتصاد

 متیق عنوان              فیرد

 111/11 داناسیرئ برزیفر. اقتصادى عامقتل سازى جهانى 780

 111/11زرافشان ناصر ترجمه / تىکیپ توماس .مکی و ستیب سده در هیسرما 781

 111/11  فیاحمدس . کردنى جهان عصر درى اسیس اقتصاد بری ا مقدمه 782

 



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 11

 هنر

 متیق عنوان             فیرد

 111/005 فرامرزى محمدتقى ترجمه / گاردنر هلن. زمان گذر در هنر 783

 111/44 بازکپا نییرو. نو زبان جستجوى در 784

 زیر چاپ  فرامرزى محمدتقى ترجمه / آرناسن. نینو هنر خیتار 785

 111/10 پورعوض بهروز ترجمه / نکگل آن. معاصر هنر هینظر 786

 111/51  ترجمه محمد تقى فرامرزی/  آرنولد هاوزرفلسفه تاریخ هنر . 787

 511/10 نینوش نیعبدالحس. تئاتر هنر 788

 111/01 فرامرزى محمدتقى ترجمه /نینگلشتایف دنىیس. قىیموس در شهیاند انیب 789

 زیر چاپ( دوم و اول جلد( )2731-2731) دیام جمال. رانیا نماىیس هاىلمیف فرهنگ 790

 111/4( سوم جلد( )2733-2733) دیام جمال. رانیا نماىیس هاىلمیف فرهنگ 791

 زیرچاپ( چهارم جلد( )2713-2733) دیام جمال. رانیا نماىیس هاىلمیف فرهنگ 792

 111/1 دیام جمال. رانیا نماىیس فرهنگ 793

 511/1 دیام جمال نظر ریز / دیام گلنوش وششک به. زن نماگرانیس 794

 زیرچاپ فروزى رضا. گوگون هاىنامه 795

 111/25 مرندى حسن ترکد / نیچاپل چارلز. نیچاپل چارلى پدرم زندگى 796

 111/14 گىیبمعصوم برکاعلى مهترج / ابانکریپی. گوگون هنر و زندگى 797

کبرىعل ترجمه / گرانید و والر آمبرواز.  سزان هنر و  ىزندگ 798  111/14 ىگیبمعصوم ا

 111/21 گىیبمعصوم برکاعلى ترجمه  / میهابوخ لوتار. اسوکیپ هنر و زندگى 799

 111/04 رامتىک محسن ترجمه  / دراشتن. دیگومى سخن اسوکیپ 800

 111/11 مهر نىیحس ناصر. اروپا تئاتر انینوگرا / سمیمدرنپست سم،یدادائ سم،یونیسپرسکا 801

 111/04 فررىینص اهللبیحب .(جلدىدو) سوخته گنج 802

 111/1 فررىینص اهللبیحب. رانیا غزل و شعر در آوازى قىیموس نقش 803



 

  15 / آثار فهرست 

 111/01 وحدتى ناصر. قىیموس و زندگى 804

گالس. سمیوبک خیتار 805  111/01 رامتىک حسن ترجمه / وپرک دا

گرى الجوس. سىینوشنامهینما فن 806  111/21 فروغ مهدى ترکد ترجمه / ا

 111/051 فررىینص اهللبیحب. جلدى 1 دوره. رانیا سنتى قىیموس مردان 807

808 
 ناصر ی،یوکاس نیمه / ىکسالوسیاستان نینستانتک. گرىیباز درس نیآخر

 مهرنىیحس
511/01 

 511/1 مهرنىیناصرحس ترجمه / نیاود تئاتر و باربا ویوجن. یآزادى کوچک رهیجز رتئات 809

 111/5 محمدمحمد،محمدرضاآلآل داورترجمه /رکبار ویالک. شىینماهاىبازى 810

 511/5 آبادىعلى احمدى اوهک. هنر و فرهنگى هاىدهیآفر و رفتارها 811

 111/05 تهامى ابوالحسن. مینک دوبله لمیف چگونه 812

 111/15 مجتهدى میمر و سهینف ترجمه / هربرت آلن. اوتلى 813

 زیرچاپ .رستگار اصغر ترجمهى / سالوسکیاستان نیکنستانت. تئاتر هنری ادیبنی تئور 814

 فلسفه

  متیق عنوان               فیرد

 111/14 ییبابا زیپرو ترجمه / گلدمن نیلوس. معاصر فلسفه و انتک 815
 111/2 بابائى زیپرو ترجمه / زرمانُاى تئودور. فلسفه خیتار مسائل 816
 511/2 تىیآ عبدالمحمد. اسالمى ىفلسفه ىدرباره 817
 111/21 بابائى زیپرو ترجمه / روبل و باتومور. سکمار ارلک هاىنوشته دهیگز 818

 111/11 سلطانى بیاد نیالدرشمسیم ترکد ترجمه / ارسطو. ارسطو منطق 819
 111/55 ییبابا زیپرو ترجمه / نیالو.ز.ت. سارتر تا سقراط از 820



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 11

 111/24 بابائى زیپرو. فلسفى هاىتبکم 821
 111/21 مرادى دیفر وششک به / ارسطو. اخالق 822

وحى شناسداریپد دانش 823  511/21   ىلیاسماعملک میابراه هگل؛ /ر
 111/55  لىیاسماعکمل میابراه / هگل. منطق دانش 824
 111/15 معصومى ستاره ترجمه. هگل شناسىىیبایز بر اىدمهمق 825
 111/21 ىلیاسماعملک میابراه هگل؛. خیتار فلسفهۀ درباریى هادرس 826
 111/15 اطیخ قلى ترجمه و قیتحق / چهین. زرتشت گفتمى نیچن 827

 111/1 .اینیعلو سهراب ترجمه ؛/ هاسپرس جانى. فلسف لیتحل بهی درآمد 828

 111/11 رستگار اصغر / الرو جرالد. (اول تابک) قوم کی باور و زندگى ق،یعت عهد 829
 111/25 رستگار اصغر / الرو جرالد. (اول بخش دوم، تابک) قوم کی باور و زندگى ق،یعت عهد 830
 111/25 رستگار اصغر / الرو جرالد. (دوم بخش دوم، تابک) قوم کی باور و زندگى ق،یعت عهد 831
 111/11 رستگار اصغر: سندهینو. (سوم تابک) عقلى نقد بوته در ، عهد 832

 111/041 رستگار اصغر/  الرو جرالد( قابدار –ی جلد چهار) قوم کی باور و زندگى ق،یعت عهد 833

834 
 / پورداوود میابراه گزارش / زرتشت نامه. اول جلد /( گاثاها) اوستا

 111/21 مرادى دیفر نو، راستیو 

835 
 / پورداوود میابراه گزارش / زرتشت نامه. دوم جلد /( اهشت)ی اوستا

 111/21 مرادى دیفر نو، راستیو 

836 
 /پورداوود میابراه گزارش / زرتشت نامه. سوم جلد /( سنا)ی اوستا

 111/21 مرادى دیفر نو، راستیو 

837 
  / زرتشت نامه. چهارم جلد /( دادیوند اوستا، خرده سپرد،یو) اوستا

 111/21 دارمستتر و ودپورداو گزارش

 111/011 (قابدار - یجلد  چهار)  اوستا 838

 



 

  13 / آثار فهرست 

 فرهنگ

  متیق عنوان             فیرد

839 
 نیبهاءالد نظر  ریز  (.جلدى 1) فارسى به سىیانگل. اراک دانشنامه_  فرهنگ

 خرمشاهى
111/151 

 111/1 عباسى جالل فیتأل. شاملو شعر فرهنگ 840

 111/11 دانائى دهیفر. ىرانیا هاىنام فرهنگ 841

 111/05 پورنیمحمدحس دهیسپ. نباتات اصالح فرهنگ 842

 111/011 یریمش دیمهشى(. اسیق –یى الفباى )فارس فرهنگ 843

 است یشناسی و سجامعه

 متیق عنوان               فیرد

گوزلو محمد. اسىیس راسىکدمو رکف 844  111/11 قرا

گوزلو محمد. (برالینئول دارىهیاسرم اسىیس اقتصادى نقد) بحران 845  111/04 قرا

 511/01 محمود محمود ترجمه / اولىیکما ولوکین. اریشهر 846

 111/31 بابائى زیپرو. اسىیس هاىتبکم 847

 511/04 قراگوزلو محمد. اردوگاهى سمیالیسوس ستکش لیدال و دارىهیسرما فروپاشى انکام 848

 111/15 گنجى آرش / انگل اشتفان. ارگرک طبقه هاىجنبش در رکتف وهیش سر بر مبارزه 849
 511/01 صالحى نیام فرزام ترجمه / جات تونى. تیمسئول بار 850

851 
 توسط گزارشگر کی لیتحل با همراه تیواترگ گلوگشاد داستان: مرموز مرد

             فردیغفارى عباسقل ترجمه   / وودوارد باب /نیبرنشتا کارل
111/11 

852 
 هیعل جرائم حوزه در انقالب از بعدی فریک نیقوان در دگانیدبزه از تیحماى بررس

 مقدمىطلوع احمد /کشور تیامن
111/02 



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 16

 111/01 دفامیتوح محمد/ىشناسجامعه سوم موج به گذار 853

854 
  باتامور؛ تامت،یواوث امیلیو نظر ریز .مدرنى اجتماعی شهیاندی نامهفرهنگ
کبر هترجم و یگردآور             ىگیبصوممع ا

111/001 

855 
وب  ى(.المللنیب دیتولى سازمانده باى )جهان نینو نظم فراز بر انیخدا غر

 ىگنج آرش هترجم / انگل اشتفان
511/24 

 511/21 داناسیرئ برزیفر ترجمه/  زیل نیکال ، چیپان لئو راستهیو. موجود واقعا   تیبربر 856

 111/55 جدید  ىلیاسماعملک میابراه مهترج /ى تکانه اسیال. قدرت و توده 857

 لمنامهیف /شنامه ینما

  متیق عنوان                 فیرد

ریشوا ترکد گرید است شب نصف 858   511/2 شاملو احمد ترجمه / سسبُرن لبریژ. تز

 111/05 شاملو احمد. راثیم 859

 111/11 شاملو احمد ترجمه /( آثار مجموعه چهارم دفتر. )هاشنامهینما مجموعه 860

 111/05 سلطانى بیاد نیالدشمس ریم ترکد ترجمه / ریسپکش. (شیسوگنما) هملت 861

 111/01 ى.تهام ابوالحسنی ترجمه / ریشکسپ امیلیو. صریق وسیجول 862

 111/25 ىتهام ابوالحسن هترجم/لت؛ برناردی مقدمه با / ریشکسپ امیلیو. هملت 863

 111/10 ىتهام ابوالحسن ترجمه /  ریشکسپامیلیو. پنجمی هنر 864

ومئو 865 ول و ر  111/04 ىتهام ابوالحسن ترجمه / ریشکسپ امیلیو. تیژ

 111/11 جدید   ىتهام ابوالحسن ترجمه / ریشکسپ امیلیو. تاجر ونیزی 866

 111/55 جدید    ىتهام ابوالحسناسکار وایلد / ترجمه . نمایشنامه اسکار وایلد پنج 867

 111/2 جهانشاهى جاهد ترجمه / برشت برتولد. مادر 868

 511/21 مهرنىیحس ناصر ترجمه / چخوف آنتوان. خواهر سه 869



 

  17 / آثار فهرست 

 511/01 رستگار اصغر ترجمه / تکب ساموئل. گودو انتظار در 870

 111/3 ونسىی میابراه ترجمه / ریسپکش امیلیو. طوفان 871

کامو. / ترجمه . هاعادل و شهربندان 872  111/11 لوسپان محمدعلىآلبر 

 111/3 ساعدى نیغالمحس. ضحاک 873

 111/3 ساعدى نیغالمحس. باکاله آى کاله،بى آى 874

وشنى خانه 875  111/01 ساعدى نیغالمحس. ر

 511/4 ساعدى نیغالمحس. مغلوب بر واى 876

 511/1 ساعدى نیغالمحس. هیزاو و کتهید 877

 111/3 ساعدى نیغالمحس. نیجانش 878

 111/00 ساعدى نیمحسغال. گل کالته 879

 111/4 ساعدى نیغالمحس. گاو 880

 111/4ساعدى نیغالمحس. تگاهیعاف 881

 111/3 ساعدى نیغالمحس. معبد در مار 882

 111/4 ساعدى نیغالمحس. لیورز هاىدست به چوب 883

 111/011 (قابدار)ی ساعد نیغالمحسی ها شنامهینما مجموعه 884

و 885  511/01  غالمحسین ساعدیطیه. پنج نمایشنامه از انقالب مشر

 111/01 هاصناعى بهتاش و مقدم میمر. دىیاس  باران احتمال 886

 511/1 رها میابراه. بد 887

 511/1 رها میابراه. زشت 888

 511/5 رها میابراه. جیگ 889

 111/1 رهنما بهاره. زدن جاده بهی پا 890

 111/21  رستگار اصغر ترجمه/  سنیا کیهنرى. لیجل و امپراتور 891



 

  نگاه انتشارات ۀمؤسس / 18

 نامهیزندگ

  متیق عنوان                فیرد

 111/11 زادهحسن دهیفر ترجمه / بسنیگ انیا. اکلور ایگارس وکیفدر نامهزندگى 892

 111/55 تهامى ابوالحسن ترجمه / اوباما کبارا خاطرات. دیام جسارت 893

ودا پابلو خاطرات 894  111/3 باخترى هوشنگ ترجمه. نر

وزانه خاطرات) وىیلبو خاطرات 895  111/1 یینوا دیجمش ترجمه / گواراچه. (ر

 111/1 رمعزىیم دیمهش ترجمه / والدمن ورنر. وولف اینیرجیو 896

 111/04 قوجلو فرزانه ترجمه / فیر دیوید. مرگ با جدال در سانتاگ سوزان 897

 111/01 آملىمحمدى محمدرضا / رىیمش نامهیزندگ. زندگى آبى ترانه 898

وزانه هاىادداشتی 899 وز سى) ر  111/1 ساوجى مظفرى مهدى. (ابندرىیدر نجف با ر

900 
وزانه هاىادداشتی وز صد و ده) ر  مظفرى مهدى. (بهبهانى نیمیس با ر

 ساوجى
111/04 

وزانه هاىادداشتی 901  111/01 مقدادى بهرام. اکافک ر

 511/02 یاحمد حامد(. مهراد فرهادی هنرى زندگ) دوستان و فرهاد 902

 111/11  نواىن شجاع دیس ورزنده، دیامى. ونسی میابراه شناختنامه 903

 111/25 اندروبارجر.فروغ مهرزادپو.  یک فنجان قهوه با ادگار آلن 904

 111/21 جدید  عباس اقبال آشتیانىامیرکبیر.  905

 111/21 جدید  دیوید پریچارد / هوشنگ فراهانىجیمز جویس.  906

 



 

  19 / آثار فهرست 

 روانشناسى

  متیق عنوان            فیرد

وزىیپ 907  111/02 نىیدحسیس رضا ترجمه / ماردن اسوت زنیاورا. رکف ر

وک چاره 908  111/2 سرورى نیمحمدحس ترکد ترجمه / لوران دوسن موندیر. ىیمر

 111/2 سرورى نیمحمدحس ترکد ترجمه / لستر پتر. دینک اعتماد خود به 909

 111/1 تیهدا صادق /یاهخواریگ دیفوا 910

911 
 وى،یکزارعىژهیمن ترجمه / ندیکال دیداو. «دهیشتابان» قراربى کودک

 سرورىنیمحمدحس
511/5 

 511/1 پورنیمحمدحس دهیسپ ترجمه / اتکاس ارترک شرى. طالئى قانون ده 912

 111/05 ییجوال محمد. رانىیا تیموفق ازهاىین و رازها 913

وانى ونیناسیسکوا 914  111/11 روزىیف محمدحسن / CD با همراه. کودک ر

915 
وانشناس گى سیانگل مترجم] د؛یفرو گموندیز. خوابى ر  دیوید ویمانتا

 المع احسان هترجم /[ دریا
511/01 

916 
 نیهم در گریدی ها نوشته و 0315-0312ى جنس هینظر درباره رساله سه

 ىلیاسماعملک میابراه ترجمه / دیفرو گموندیز .موضوع
111/12 

 111/21 جدید  نوری کارن هورنای / ابراهیم خواجهی عصر ما. ها عصبانى 917
 111/25 جدید  اسقف دزموند توتو / شهره میرعمادی -داالیی الماکتاب شادی.  918

 

 

 

 


