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ادبی ناصر حریري درباره هنر و ادبیات و گفت و شنودي با احمد شاملو 534 4_4
ادبی ماشااهللا اجودانی هدایت بوف کور و ناسیونالسیم 535 4_4
ادبی شهر نوش پارسی اویز هاي ازاد 536 4_4
ادبی محمود خلیلی گورها و ادمها 537 4_4
ادبی فریبا وفی وقتی می خندیم 538 4_4
ادبی احمد شاملو شاعربزرگ ازادي 539 4_4
ادبی ولی اهللا درودیان نقضیه و نقضیه سازان  اخوان ثالث 540 4_4
ادبی تقی پور نامداریان سفر در مه تاملی در شعر احمد شاملو 541 4_4
ادبی یحیی ارین پور از صبا تا نیما 542 4_4
ادبی محمد باقر نجف زاده باده فروش زنان داستان نویس در ایران 543 4_4
ادبی محمد مختاري انسان در شعر معاصر 544 4_4
ادبی بهمن حمیدي هفت خان رستم به روایت شاه نامه فردوسی 545 4_4

ژاله اموزگار ادبی فیلیپ ژینیو ارداویراف نامه 546 4_4
ادبی مجله اراش ارش 547 4_4

جواد عاطفه نمایشنامه اگوست استریندربرگ پدر 548 4_4
ادبی ایرج کریمی عباس کیارستمی 549 4_4
ادبی محسن مخلباف مدرسه رجایی 550 4_4

باربد گلشیري نمایشنامه سیموئل بکت نانوشتن 551 4_4
عاطفه پاکبازنیا نمایشنامه ارتور کوپیت بازجویی نیک 552 4_4

ادبی موسسه ادبیات کودك روشنگر تاریکی زندگی نامه باغچبان 553 4_5
حسینعلی هروي ادبی هانري ترواریا پوشگین زندگی نامه 554 4_5

ادبی ف.شیوا احسان طبري از دیدار خویشتن 555 4_5
ادبی یونس اورنگ خدیوي من مرگ را سروري کردم  556 4_5
ادبی معین الدین بحرانی قره العین 557 4_5
ادبی نیما یوشیج مرقد اقا 558 4_5
ادبی مهدي استعداد ي شادي شاعران و پاسخ زمانه 559 4_5
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ادبی عباس معروفی پیکر فر هاد 560 4_5
ادبی ثیمین باغچبان چهر ه هایی از پدرم 561 4_5
ادبی علی اشرف درویشیان یادمان صمد بهرنگی 562 4_5
ادبی مصطفی اسالمی پروانه اي در مشت 563 4_5

سعید ارباب شمیرانی رئه ولک تاریخ نقد جدید 564 5_1
احمد تدیون همایون کاتوزیان مصدق و نبرد قدرت 565 5_1

فریدون فاطمی کالین  مک ایودي اطلس تاریخی جهان از اغاز تا امروز 566 5_2
خسرو شاگردي میالد زخم 567 5_2

غالم رضا انصاف پور ایران و ایرانی 568 5_2
ناصر ربیعی احمد راهرو خواجه تاریخ زندان 569 5_2

پرویز رجبی هزاره هاي گمشده       ۴ جلد 570 5_2
سعید  رهبر نگاهی به نهضت ملی ایران  571 5_2

مهران توکلی سرگذشت ادم وعالم  572 5_2
موریس متر لینگ دو بار زندگی و مرگ  573 5_2

عبد الحسین زرین کوب روزگار ایران 574 5_2
احمد نو روزي تاریخ و فرهنگ ارمنستان 575 5_2
مسعود بهنود کشه شدگان بر سر قدرت 576 5_2

اسما عیل فصیح فرار فروهر 577 5_2
مسعود بهنود گلوله بد 578 5_2
مسعود بهنود این سه زن 579 5_2

محمود قاضی صالح الدین ایوبی البر شاندور 580 5_2
تورج امینی اسناد بها ئیان 581 5_2

سر گذشت کانون نویسندگان ایرانی محمد علی سپانلو 582 5_3
شکوفه تقویی 583 زن و ازادي در قصه ها و تاریخ 5_3

584 ارباب کیخسر و شاهرخ 5_3
خاطرات تاج السطنه دختر ناصر الدین شاه قاجر 585 5_3

گ .م.بین 586 هندو ئیسم 5_3
ف شیوا با گام هاي فاجعه  587 5_3
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588 تیغ بر جان ارش شادان 5_3
سهراب هادي شنا ت اسطورهاي ملل 589 5_3
590 جسارتهاي از تاریخ احسان طبري 5_4

لیلی فرها دپورس 591 زنان برلین 5_4
مهشید امیر شاهی 592 هزار شبه 5_4

محمد اعظم سیستانی 593                    مردم هرات و سیستان 5_4
ویلی شیرك لوند به سوي طبس 594 5_4

ابوالقاسم اسماعیلی  595 فرهنگ اساطیر  ژ. ویو  5_4
اندیشه پیکار  پیکرها بر خاك. ایده ها بر پا 596 5_4
نادر خلیلی در برابر متا فیزیک 597 5_4

روشنک داریوش ناصر زارعی 598 5_4
داریوش اشوري شهریار نیکو لو ما کیا و للی 599 5_4

استفان تسوایک محمد علی کریمی 600 سخن پزدازان سرگذشت خویش تن 5_4
601 یاد باد  محمد ساتمی 5_4

محمد علی کریمی استفان تسوایک  602 سه ا ستاد سخن 5_4
محمد سعید حنایی 603 علم منو تیک  ریچارد .ا. پالمه 5_4

جنبشهاي کرد  م کاردوج 604 5_4
علیقلی میرزاد 605 تاریخ وقایع وسوانح افغانستانی 5_4

محمد رضا بدیعی 606 ائین هندو   سبیل شاتوك 5_4
607 در جستجو شادي  مجید نفیسی 5_4
خاطرات علوي 608 ما هم در این خانه حقی داریم 5_4
مهر انگیز کار 609 مهر انگیزه کار و قانون گذاري در باره حقوق زن 5_4

دکتر روشن وزیري زندگی بدون تزویر الکساندر سو لژ نیتسن  610 5_4
منصور کوشا اداب زمینی 611 5_4
612 دکتر علی شریعتی جالل متینی 5_4
613 بر خورد عقاید و  آرا خلیل ملکی 5_4

بهروصفدري پیرابر سوفرن زرتشت نیچه  614 5_4
غالم حیسن یوسفی دیدار با اهل قلم       2 جلد 615 5_4



مرکز آموزشی ایران
UTBILDNINGSCENTRET IRAN

23

مصطفی اسالمیه زندگی نامه دکتر محمد مصدق  616 5_4
زنان ایران چراغی در دست چراغی عفت ماه باز 617 5_4
براین  مگی مردان اندیشه 618 5_4

تاریخ مشروطه ایران      3جلد احمد کسروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        619 5_4
معرفی اراي  620 5_4

محمود اکرامی مردم شناسی اطالت خودمانی 621 5_5
مهدي خلج  نظم نوین روحانیت در ایران 622 5_5

شهر یار وقفی پور ژوزه سا راما گو در ستایش مرگ 623 5_5
هوشنگ کشاورز صدر 624 تجدد  / ملیت / دین و ازادي 5_5

مهر انگیز کار حقوق سیاسی زنان ایران 625 5_5
ما هر صدیقی 626 قانون اساسی سوئد  5_5
خسرو شاکري 627 تقی ارانی در اینه  تاریخ  5_5

محسن حکیمی کیت انسل پیتر سون 628 هیچ انکار تمام عیار 5_5
تجدید نظر در معناي قصاص 629 5_5

630 افرینش و ازادي بابک احمدي 5_5
محمود عبادیان فردیس شیلر ازادي و دولت فرزانگی 631 5_5
خاستگاه اگاهی خسرو پاشاهس 632 5_5
ناهید  مرادي سورن فرو لیک درد هاي مزمن یا کرو نیک 633 5_5

پروین بختیار نژاد فاجعه خاموش 634 5_5
پرویز صیاد شیرین عبادي وجایزه صلح صلحش 635 5_5

محمد زاهدي فئو دوداستا یوسکی ماجراي ان شب 636 5_5
هوشنگ رهنما نور سراب فراي 637 صحیفه زمینی 5_5

638 نامه هاي از تهران بهروز امدادي اصل 5_5
میشل فو کو 639 مراقبت  وتنبه  5_5

فیروزه ریس دانا واکاوي اقتصاد ایران 640 5_5
باقر مر تضوي 641 از او در باره او 5_5

642 بر رسی عقالنی حق / قانون وعدالت م. کوهیار 5_5
643 حدیث تشنه واب منصور کوشان 5_6
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زن شورشی ماکس گا لو 644 5_6
645 برسی کتاب  مجید روشنگر 5_6
احمد کسروي ور جاوند بنیاد 646 5_6
از سامان عقلی تا سامان هستی فریدون شایان 647 5_6
648 اقتصاد سیاسی ف/م/ جوانشیر 5_6

649 سبک شناسی ساختاري محمد تقی غیاثی 5_6
650 برتولت برشت روت برداو مهشید میر معزي 5_6

651 لنین بنگاه نشریات پروکس 5_6
652 مارکسنیوم/  و پیرامون جنگ بنگاه نشر یات پروکس 5_6

تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد اول 653 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد دول 654 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد سول 655 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد چهارم 656 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد اپنجم 657 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلدششم 658 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد هفتم 659 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد هشتم 660 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد نهم 661 6_3
تاریخی تاریخ ادبیات کودکان جلد دهم 662 6_3
تاریخی بهرام فراسیایی قلعه پري 663 6_3
تاریخی محمدمهدي موسوي خاطرات احتشام السطنته 664 6_3
تاریخی ایرج گرگین امید و ازادي 665 6_3
تاریخی نجیب مایل هرویی خاصیت اینگی 666 6_3
تاریخی حمید احمدي خاطرات بزرگ علوي 667 6_3
تاریخی لعبت واال رقص یادها 668 6_3
تاریخی محمود زند مقدم حکایت بلوچ جلد اول 669 6_3
تاریخی محمود زند مقدم حکایت بلوچ جلد دوم 670 6_3
تاریخی محمود زند مقدم حکایت بلوچ جلد سوم 671 6_3
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تاریخی محمود زند مقدم حکایت بلوچ جلد چهارم 672 6_3
تاریخی محمود زند مقدم حکایت بلوچ جلد پنجم 673 6_3

اسماعیل فصیحع اریک برن بازیها-روانشناسی-روابط انسانی 674 6_4
عبداله توکل هنري میلر عصر ادمکشها 675 6_4

محمد علی حمید رفیعی چسالو میلوش قبضه قدرت 676 6_4
مازیار کاکوان چامسکی و اندره ولچک درباره تروریسم غرب 677 6_4
لیلی گلستان ایتالو کالو ینو شیش یادداشت براي هزاره بعدي 678 6_4

ژیالبنی یعقوب رازهاي در بند 209 اوین 679 6_4
حسن قاضی مراد در ستایش شرم 680 6_4
داریوش اشوري زبان باز 681 6_4
غالم رضا بقایی  پژوهشی درباره کودکان و زندان 682 6_4
محمد بهمن بیگی طالي شهامت  683 6_4
محمد بهمن بیگی عرف و عادت در عشایر فارس 684 6_4

یحیی خالد از گذشته تا اینده 685 6_4
بهروز شیدا تراژدي هاي ناتمام در قاب  قدرت  686 6_4

فریدون گیالنی اروند هاتی ردي بمب هاي ازایبخش امریکا 687 6_4
انتشارات حزب کمونست ایران و ما انکار خداي شان بودیم 688 6_4

کیان کاتازیان از کجا تا ناکجا 689 6_4
جهانگیر زرافشان سامرست موام بر پرده چینی 690 6_4

میترا معصومی باغ هاي روشنایی سرگذشت مانی 691 6_4
یحیی شمس دکتر جان کولمن کیمیته 300 کانون توطئه هاي جهان 692 6_4

حاتم قادري فلسفه سیاسی کالسیک اسالمی 693 6_4
مصطفی رحیمی ژان پل سارتر اگزسیتاسینالسم و اصالت بشر 694 6_4

شاهرخ مسکوب در کوي دوست  695 6_4
لغتنامه پیشرو اریان پور فرهنگ یک جلدي جلد اول 696 7_1
لغتنامه پیشرو اریان پور فرهنگ یک جلدي جلد دوم 697 7_1
لغتنامه حییم فارسی انگلیسی حییم جلد اول 698 7_1
لغتنامه حییم فارسی انگلیسی حییم جلد دوم 699 7_1
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لغتنامه فرهنگ زبان فارسی 700 7_1
لغتنامه علمی و فنی 701 7_1
لغتنامه حسن عمید فرهنگ فارسی عمید 702 7_1
لغتنامه حسن عمید فرهنگ فارسی عمید 703 7_1
لغتنامه حسن عمید فرهنگ فارسی عمید 704 7_1
لغتنامه فرهنگ فارسی -انگلیسی 705 7_1
لغتنامه حییم فرهنگ بزرگ فارسی 706 7_1
لغتنامه محمد معین فرهنگ فارسی محمد معین 707 7_2
لغتنامه حییم فرهنگ بزرگ انگلیسی فارسی 708 7_2
لغتنامه غالم حسین صدر افشاري فرهنگ زبان فارسی امروز 709 7_2
لغتنامه منوچهر فرهنگ فرهنگ علوم اقتصادي 710 7_2
لغتنامه جعفر صحراییان فرهنگ فارسی سوئدي 711 7_2

Ahmad yosef lexin 712 7_3
Pet terson Norstedis stora spanska profssionell 713 7_3

Peter  A.sjogern Bonniers sevenska ord bok 714 7_3
Peter  A.sjogern Bonniers sevenska ord bok 715 7_3

منوچهر فرهنگ فرهنگ علوم اقتصادي  716 7_4
Prismas engelska ordbook 717 7_4

Longman active study 718 7_4
Svensk skolordlista 719 7_4

Svenska akademens over sevenska spraket 720 7_4
فرهنگ انگلیسی –فارسی کوچک حییم 721 7_4

Svenska engelska 722 7_4
Sngelsk svenska svensk engelska 723 7_4

Ord boken 724 7_4
Vikram seth tva LIV 725 7_4

Longman webster college dictionary 726 7_4
Skol ORD LISTA 727 7_4



مرکز آموزشی ایران
UTBILDNINGSCENTRET IRAN

27

Svenska somaliskt  LEXIKON 728 7_4
لغتنامه Stora svensk persiska ord boken 729 7_5
لغتنامه Svensk turkiskt lexikon 730 7_5
لغتنامه Bonniers svenska ordbok 731 7_5
لغتنامه Dictionnare erangais –russe illustre 732 7_5
لغتنامه The concise oxford 733 7_5
لغتنامه Norstedis svenska ordbok 734 7_5
لغتنامه BONNIERS Svenska ordbok 735 7_5
لغتنامه Prismas spanska ord bok 736 7_5
لغتنامه Oxford word power 737 7_5
لغتنامه مهدي معینیان دستور زبان انگلیسی  738 7_6

اطلس 739 7_6
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