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شَد؛ پس باید دفاع از صلح را ًیس در ذّي  جٌگ از اذّاى آغاز هی"

اٍلیي پیاهی بَد کِ ّوگاى را بر آى داشت تا بِ  "ّا جای داد اًساى

ًیس باید بر ایي  هَضَع صلح بیاًدیشٌد ٍ خشًَت را هردٍد اًگارًد. ها

ّا ًسبت بِ  اًساىشَد کِ  باٍر باشین کِ صلح جْاًی زهاًی هحقق هی

 هیراث یکدیگر با احترام رفتار ًوَدُ ٍ در آشتی بِ سر برًد.

 0031تا  0011ّای  قصد از تدٍیي ایي هجوَعِ ّن هعرفی کتاب 

تَاًد ها را در بِ ثور رسیدى ایي ّدف هتعالی راٌّوا  است کِ هی

 باشد.

 

 



یهننذ  ل/ نىیعننهذي  آتششص ٗ دریششا .  1

فروؼنا؛؛   ظىپارک؛ مترخم محعن چیهی

تصىیرگر خىلی د ونیهگ.ن تٍر ؛: کانى؛ 

. 1386 نىخى نا؛، و کىدکا؛ فکری پرورغ

 ج. )رنگی(. گروي ظهی: ؾ. مصىر 39

ٛشای سشفیذ     ٛای سیاٙ، آدُ آدُ.  2

حمینذي  نىیعهذي فریاد ؼیری؛ تصنىیرگر  

میرز یی.ن تٍر ؛: نگیمنا )نگنار و نیمنا(،    

 [ ؾ. مصىر. گروي ظهی: ج.16. ]1381

کلنىد تننىشو؛؛  آضشتی ٗ دٗسششتی   .  3

آتاد.ن مؽٍذ:  ندف وردی آرری ترخمً  هلل

 40. 1371ی کىدکننا؛،  خٍننا؛  نذیؽننً

 ، ب.فؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی:  ل

آّثز تشزاٗٓ تشٚ مشچه رٜشارُ     .  4

متنرخم فرمٍنر   پائىال د نسیگنر؛  رٗد   ّی

مهدسی؛ ویر ظتار مصگا؛ کلٍر؛ تصنىیرگر  

ٌنای   کتناب  تىنی ر ض.نن تٍنر ؛:  فن ،   

ؾ. مصننىر. گننروي   108. 1388فهننذ ، 

 ظهی: ج.

آّ٘سش صَح ٗ آراّص درٕٗشی   .  5

ننص د،   حعنیهی  نىیعهذي غالمرضنا حناخی  

ز دي.ننن تٍننر ؛: خٍنناد    ظىظننن تننال ی 

. 1386د نؽگاٌی، و حنذ ترتینم مؼلنم،    

 . گروي ظهی: ٌن ؾ. مصىر. خذول.120

آّ٘سش ّص٘ر حق٘ق تطز تشزای  .  6

قنذ،،   خعرو ثاتمم٘دمآ ٗ ٕ٘ج٘إآ  

محمننذػلی ملکننی؛ تصننىیرگر ؛ مدیننذ 

ملکی، محمذرضا تصیری.ن تٍر ؛: ػاتذ، 

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ج. 36. 1379

ترخمننً و ٛششا    ی غششً٘ افسششإٚ.  7

گردآوری محمذ ؼمط.ن تٍر ؛ محر ب 

. ؾ. مصننىر )رنگننی( 208. 1388قلننم، 

 . گروي ظهی: د، ٌن

 حمننذ   اىششز ّششٔ نَثششآ تشش٘دُ.  8

 کثرپىر؛ تصىیرگر ٌذ  حذ دی.ن تٍنر ؛:  

[ 28. ]1385 نتؽار ت ػلمی و فرٌهگی، 

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: د.

ِ  اىز ّٔ یل دٛنذٙ ّی.  9   سشانت

نىیعننهذي و نشاؼننی کننازو میسومننىر ؛    

فرز نننً  تر ٌیمی.ننن تٍننر ؛:   ی ترخمننً

[ ؾ. مصننننىر 34. ]1356 میرکثیننننر، 

 )تخؽی رنگی(. گروي ظهی: ب.
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  اّا فزدیٖإذ ایٔ مشار را ٕنشزد  .  11

ً نىیعهذي مىنرو لینف؛   طناٌري   ی ترخمن
پىر؛ تصنىیرگر ر تنرت الظنن؛ تنً      آدیهً

 نتخنناب پیتننر ٌانم.ننن تٍننر ؛: ؼننرکم 
[ 68. ]1383 نتؽار ت ػلمی و فرٌهگی، 
 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ب، ج.

نىیعنهذي  حمنذ     اّپزاط٘ر مَْات.  11
 96. 1381تٍننر ؛: پیننذ یػ،  کثرپىر.ننن 

 . ؾ. گروي ظهی: د، ٌن

گنردیم و گن     ترمی: ایستياٙ ّیز.  12
م لننویى ی نىؼننتً   چیهننیم ظننتاري مننی

. گروي 1378پهاي.ن تٍر ؛: آیهً آثار،  ر ز 
 ظهی: د.

تازنىیعننی و   قزّششش تادمٖششل.  13
تصنىیرگری پریعنا د رویی.نن  انن ٍا؛:    

ؾ. مصنىر   12رػها، فرٌهنگ و منرد،.   
 ی: ب.)رنگی(. گروي ظه

نىیعنهذي تنی. خنی.      تا ٗج٘د ت٘.  14
ٌهعی؛ مترخم منریم رز قنی؛ تصنىیرگر    

. گنروي  1388ٌیروی ناکاتا. تٍر ؛: حى ، 
 ظهی: ب، ج.

تننری خننىنس؛    تششزادرآ ٍاثششاس.  15
ی نعنرین مٍناخر نی؛ تصنىیرگر     ترخمً

ٌننای  ننن تٍنر ؛: کتناب   میؽن  فنىرمن.  

ؾ. مصنىر. گنروي    72. 1387 رغنى نی،  
 ظهی: ج.

تنا آثناری  ز     ٛشای صشَح   تز تاً.  16
 رضی ی دیگر ؛[؛ ترخمً ]و مارتین و دل

 . 1387ٌیرمهذی.ن تٍر ؛: مؼین، 

ی مثر تى کنى؛   نىؼتً  تْة ٗ صٕزاً.  17
ی مصط ی رحمانذوظنم؛ نشاؼنی    ترخمً

ٌنای   )کتناب   خیهى کامی.ن تٍنر ؛: رکنر  
ؾ. مصننننىر  [32. ]1371قااننننذک(، 

 )رنگی(. گروي ظهی: ج.

مؤلنف محعنن      تٜتزیٔ پیط٘ا.  18
آمینسی   پنىر؛ تصنىیرگری و رننگ    قذظی

ای ننىر کىثر.نن قنم: تنر       مؼرکم ظی
ٌهنری   ی فرٌهگی )د ر لمؼارف، مؤظعً

ؾ. مصننىر  35. 1389، 9میعننا کننیػ
 )رنگی(. 

مٍننذی  ی ترخمننً  ٕٛ٘تششاهاپام.  19
یسدیا؛؛ تازنىیعی و ویر یػ ض، مشذ،.ن 

ؾ.  34. 1376ی  تریؽنم،   تٍر ؛: خادي
 مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.

ٛششای ض٘رضششی:  پایيششاٙ رٗتششات.  21

فننرد ظنناترٌاگن ]و    تخیَششی ٓرّششا
دیگر ؛[؛ مترخم محمذ قصاع.نن تٍنر ؛:   

 ؾ. گروي ظهی: د، ٌن. 322. 1376 ف ، 
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نىیعننهذي مازیننار    پششذر صششَح  .  21
ؼننشای  قهننذٌاری؛  ی ترخمننًتٍر نننی؛ 

تصىیرگر مرتضی ز ٌذی.ن تٍنر ؛:  دب  
[ؾ. مصىر )رنگی(. 16. ]1383و د نػ، 

 گروي ظهی: ب، ج.

)مٍننارت دٗسششتی  ٗ صششَح پششزی.  22
نىیعنهذگا؛     ترقر ری الح و دوظنتی( 

مصگا؛ مؽنتا ؛ رتاتنً  مینری، ظنیمین     
تهذرومی؛ ترگرد ؛ متن تً التنین منریم   
نن    نصاری؛ تصنىیرگر  فعنى؛ الؼنائی.   

ؾ. مصننىر  24. 1389تٍننر ؛: ظنن،یذي، 
 )رنگی(. 

فیلیط   پسزٛا تز ضذ دنتزٛا .  23
نن   ی تر ننً ؼنیمی.   ریهىلذز نیلر؛ ترخمً
. 1384ٌای کیمیا،  تٍر ؛: ٌرمط، کتاب

 . ؾ. گروي ظهی: د، ٌن 131

منناکط تننىلیهگر؛ ٛششا    پُششٌ ت ششٚ.  24
پرو نً ظرخی؛ تصىیرگر  ظت،ا؛  ی ترخمً

پنرورغ   ز ورل.ن تٍر ؛: وز رت آمىزغ و
ی فرٌهگننی  )مؼاونننم پرورؼننی مؤظعننً

ؾ. مصنىر   [27. ]1386مهادی ترتینم(،  
 )رنگی(. 

ی ناار یىظن ی؛   نىؼتً  تا تٜار .  25
نن تٍنر ؛:    نشاؼی ظیاوغ رو ل شارینا؛. 

 16. 1370ٌنای ته ؽنً(،    قذیانی )کتاب
 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.

نىیعهذي آنم   تؼطیچت تارتاپاپا .  26
تازنىیعی تنار  ظنال ؛   تیسو؛؛ ترخمً و 

تصىیرگر تنالىض تیلىر.نن تٍنر ؛: نؽنر     
[ 32. ]1389ٌنای فرفنري(،    کال، )کتاب

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی:  لف، ب.

مىریط   تیست٘ی سثشإيطتی .  27
دروئى؛؛ مترخم لیلی گلعتا؛؛ تصنىیرگر  
ظننیام  فرخدعتً.ننن تٍننر ؛: منناٌی،  

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: د. 134. 1382

ً   جغذٛای ن٘ضثخت .  28 ی  نىؼنت
  ً ی مٍننرد د   ظلعننتیهى پینناتی؛ ترخمنن

ٌنای   ػمر نی.ن تٍر ؛:  میرکثینر )کتناب  
ؾ. مصىر )رنگی(.  31. 1382ؼکىفً(، 

 گروي ظهی: ج.

کهننی مننىلر؛    رطششْٚ  جٖششو.  29
ن تٍر ؛: نؽر نی،  ی ٌمایى؛ فالح. ترخمً
 ؾ. گروي ظهی: د، ٌن.104. 1378

نىیعهذي  لیس  تیتا؛   ض٘!  رجٖو دٗ.  31
. 1385 فخمی.ن تٍر ؛: ظرخ، مترخم لیال 

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ب، ج.34

تصىیرگر  و نىیعهذي   سیة جٖو.  31
ن  ی مٍرناز مصثاح. ترنیط مایرز؛ ترخمً

. 1383منریم(،    تٍر ؛: نؽر مرکس )کتاب
 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج. 40
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32  .  ٙ ای ٗ  جٖو ٗ صَح ضشیز قٜش٘

نىیعننهذي حمیذرضننا   ای  ضششیز ٕقششزٙ
نن    خنر  منریم  کنر د.   اثىری؛ طنر ح و  

[ ؾ. 12. ]1388تٍر ؛: آظما؛  نذیؽً، 
 مصىر )رنگی(. گروي ظهی:  لف، ب.

نىیعنهذي     دار! ٛای نٖذٙ جٖو.  33
ز دي؛ تصننىیرگر مٍننرد د   ماٌننا؛ ولننی 

. 1389ؼاٌىردی.ننن تٍننر ؛: تافرزنننذ ؛، 
 ؾ. گروي ظهی: ج. 14

ٚ   ج٘جٚ.  34 ای  ّزؽ دریایی ٗ ىزتش

ط لىیی  مٚ تٚ اٗ پزٗاس مزدٓ آّ٘نت 
 ً ی ػلیرضننا ز رػننی؛   ظنن،ىلىد ؛ ترخمنن

نن تٍنر ؛:    تصىیرگر ظیمىنا منىالتس نی. 
 102. 1387ٌای کیمینا(،   ٌرمط )کتاب
 ؾ. مصىر. 

تارتار    جٕ٘ی تی ٗ رٗس دٗستی .  35

ً پننارک؛   ریحانننً خؼ ننری؛    ی ترخمنن

تصىیرگر دنیط تر نکط.ن تٍنر ؛: پینا،   

ؾ. مصننىر. گننروي  56. 1391مؽننر ، 

 ظهی: ب، ج.

روت   راٍٚ تزای مَٖذٓ اسشت  .  36
کننر وض؛ تصننىیرگر مننىریط ظننهذ ک؛  

ی تیها حمیذی.نن تٍنر ؛: قطنري،     ترخمً
 ؾ. گروي ظهی: ب. 48. 1385

  مٖٖذ  ٛا تا ِٛ دػ٘ا ّی رزا آدُ.  37
نىیعننهذگا؛ منناتیى دولىتیننً ]و دیگننر ؛[؛ 

ی فخر لننذین ندنناتی، حمیننذي    ترخمننً
نىؼننتً  ننن  انن ٍا؛: نؽننر   مىظننىی.

 23. 1387انى،( ٌنای خىرؼنیذ خن    )کتاب
 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب.

نىیعنهذي    مٖشی    رزا دػ٘ا ّی.  38
تریدینننم ونیهگنننر؛ متنننرخم تٍمنننن  

آتادی؛ تصىیرگر  و تارلم.ن تٍر ؛:  رظتم
نىخى نا؛،  و کىدکا؛ فکری پرورغ کانى؛
[ ؾ. مصىر )رنگنی(. گنروي   26. ]1385

 ظهی:  لف.

ت٘إِ ٛز مشاری دٍشِ    رزا ْٕی.  39
نىیعنهذگا؛    ن٘اٛذ إااُ تذِٛ   ّی

 ً ی  منناتیى دولىتیننً ]و دیگننر ؛[؛ ترخمنن
فخر لننذین ندنناتی، حمیننذي مىظىی.ننن  

ٌای خىرؼیذ   ا ٍا؛: نؽر نىؼتً )کتاب
ؾ. مصنىر )رنگنی(.    23. 1387خانم(، 

 گروي ظهی: ب.

 خال  ريٕ٘ٚ دٕیا را ّتحذ مٖیِ: .  41
ترشینم التنً،      تر ی کىدکا؛ و نىخى نا؛

نینا؛   میؽ  پىغ؛ ترگرد ؛ پرو ننً ػنروج  
ی مصط ی ملکیا؛؛ تصىیرگر و؛  تامشذمً

. 1386ش کىب آز،.ن تٍر ؛: آظما؛ خیال، 
 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج، د.112
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نىیعهذي و   نٖذد   رٚ مسی ّی.  41
نن تٍنر ؛:  و،    تصىیرگر فرز ننً تاتنایی.  

[ ؾ. مصىر )رنگنی(. گنروي   18. ]1389
 ظهی:  لف.

ترگرفتننً  ز پیمننا؛ حقشش٘ق ّششٔ: .  42
تصىیرظنناز و   خٍننانی حشننى  کننىدک 

آر یی تٍارک  ورمسدی.ن ]تٍر ؛[:  ا حً
آمننننىزغ و پننننرورغ، دفتننننر  وز رت

 لمللی، یىنیعف  ٌای ػلمی تین ٌمکاری
)اهذو  کىدکا؛ ظازما؛ ملن  متحنذ(،   

ؾ. مصننىر )رنگننی(. گننروي   22. 1379
 ظهی:  لف، ب.

  ذ حی٘إششات ػصششثإی ت٘دٕشش .  43

ی لیذ   ی ویلیا، و نذریعکا؛ ترخمً نىؼتً
 33. 1358ی آتی،  خا[: ظتاري  فؽار.ن ]تی

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ب، ج.

ی لطینف   ترخمً  ی ر٘تی  نإٚ.  44
ر ؼذی )،(؛ نشاؼی ع. مظاٌری.ن تٍر ؛: 

ؾ. گروي ظهی:  14. 1361 ندا، کتاب، 
 ب، ج.

ی کامثیس  ظرودي  ی قطٖو  نإٚ.  45
ننن  ػلننی م نناخری.کاکاونننذ؛ تصننىیرگر 

[ ؾ. مصنىر  16. ]1380تٍر ؛: ؼثاویس، 
 )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.

نىیعهذگا؛ دومهی    نطٕ٘ت ٕٚ .  46
   ً ی  دوظا؛ مارض، ظنیرج تلنىک؛ ترخمن
. 1390یىظف آمىزگار.ن تٍر ؛: مٍرآمنىز،  

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج. 32

گنسیهػ و    داستإی اس تٜطت .  47
تٍنر ؛:  ترگرد ؛ محمذرضنا پارظایار.نن   

 136. 1384نگاي مؼاار )کتاب روؼنها(،  
 ؾ. گروي ظهی: ج، د.

طننرح  ز مٍننذی مؼیهننی؛   داٍششی .  48
نشاؼی پرویس کالنتری.ن تٍنر ؛: کنانى؛   
پننرورغ فکننری کىدکننا؛ و نىخى نننا؛،  

 [ ؾ. مصىر )رنگی(. 36. ]1363

ً دنتششزآ قٜزّششآ:  .  49 ی   فعننان
  دختنر ؛ زینرک و ؼنداع  ز ملن  دنیننا     

ظؼیذ   ی ترخمًنىیعهذي تروض النعکی؛ 
. 1385زنذیا؛.ننن تٍننر ؛: محننر ب قلننم،  

 گروي ظهی: د.

خری  ظن،یهلی؛    ای  نتز ستارٙد.  51
تنا؛،   مترخم فریذي  ؼرفی.ن تٍر ؛:  یر ؛

 د.  ؾ. گروي ظهی: 233. 1387

نىیعنهذي    در رٗسىارآ ىذضتٚ .  51
پننروین  ی ترخمننًگننریط ٌننال ور ؛ 

ن تٍنر ؛:   ال. پىر؛ تصىیرگر می. ییم ػلی
 56. 1387ٌای ؼکىفً(،   میرکثیر )کتاب

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ج، د.
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  پ٘سششت  در سششزسّیٔ سششز  .  52
ً   نىؼتً ی  ی  لیس تم خىرج  ظن،یر؛ ترخمن

پىر.ن تٍر ؛: ظنازما؛   پروین )فاطمً( ػلی
. 1373ی ٌهنری(،   تثلی ات  ظالمی )حىزي

 ؾ. گروي ظهی: د. 175

نىیعهذي   ىطا  ی ّطنٌ دفتزرٚ.  53
ػثنناض خٍانگیریننا؛؛ تصننىیرگر میتننر   

. 1381چرخیا؛.ن تٍر ؛: تضمین د نػ، 
 گروي ظهی: ب، ج.

نىیعنهذي کناترین     دٗرآ صَح .  54
خاوینذ؛    ظکىلس؛ متنرخم ػرفنا؛ ظنتاری   

تصىیرگر ر ترت  یهگ،ن.ن تٍنر ؛: نعن    
ؾ. مصىر )رنگی(.  39. 1389نى نذیػ، 

 گروي ظهی: د.

نىیعنهذي کناترین     صَح  دٗرآ.  55
 ظکىلس؛ مترخم حمیذ  حمذی؛ تصىیرگر 

. 1378نگار،  صي ر ترت  یهگ،ن.ن تٍر ؛: وی
 [ ؾ. مصىر. گروي ظهی: ج.39]

مایکنن    ٗسششت یششا دضششْٔ د.  56
خانی.نن   ی محثىتً ندف مىرپرگى؛ ترخمً

[ ؾ. 141. ]1382تٍننر ؛: آفریهگننا؛،  
 . مصىر. گروي ظهی: د، ٌن

د ظتا؛  سیثاست: قذر رٚ ٗستید.  57
ی تر ینا؛ و یلنذ    نىؼتً  خ ذ و د رکىب 
ننن   ... لسگننی. ی حثیننة  ظننمیم؛ ترخمننً

. 1375ٌای پرو نً(،  تٍر ؛: فرخا، )کتاب
 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب. 24

نىیعهذي مازیار تٍر نی؛   راٙ صَح .  58
ؼننشای  قهننذٌاری؛ تصننىیرگر  ی ترخمننً

مرتضی ز ٌذی.نن تٍنر ؛:  دب و د ننػ،    
[ ؾ. مصننىر )رنگننی(. گننروي 16. ]1383

 ظهی: ب، ج.

راْٖٛششای آسادإذیطششی تششزای .  59
ی د؛  نىؼننتً  إذیطششْٖذآ جشش٘آ 

ی ؼٍرز د فتىحی.ن تٍر ؛:  تارکر؛ ترخمً
 59. 1383ؼرکم  نتؽار ت فهی  ینر ؛،  

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج، د.

آظتریذ   رٕٗیا، دنتز یل راٛشٓ .  61
 ً ی نعننرین وکیلننی؛   لیهننذگر؛؛ ترخمنن

تصىیرگر آلیى؛ ویکلهذ.ن تٍر ؛: چؽنمً،  
 . گروي ظهی: د.1381

تنللیف     دوظنم خذینذ  ریشٙ ّیشٙ: .  61
تام،عننى؛؛ ٌانیننً آقنناػلی طنناری؛   الر؛

ننن تٍننر ؛:   درک  نذرظننى؛. تصننىیرگر
ؾ. مصىر )رنگی(.  36. 1388تیمىرز دي، 
  لف، ب.گروي ظهی: 

ی کناترین   نىؼتً  ی صَح  سّإٚ.  62
ی زٌري قناییهی؛ تصنىیرگر    ؼىلس؛ ترخمً

ر ترت  یهگ،ن.ن تٍر ؛: ؼرکم  نتؽار ت 
[ ؾ. مصننىر 36. ]1385فهننی  یننر ؛،  

 ج.  )رنگی(. گروي ظهی: ب،
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ی  ظننرودي  سّششیٔ ّششا، دً ّششا .  63

 ظننذ ... ؼننؼثانی؛ تصننىیرگر محمذرضننا 

لى ظانی.ن تٍر ؛: کانى؛ پرورغ فکنری  

[ ؾ. 32. ]1387کىدکننا؛ و نىخى نننا؛، 

 مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج، د.

   ن٘ار سادام٘ ٗ ٛشار ّزؽ ّاٛی.  64

ی مننریم پیؽننگاي؛   لیهننىر کننىئر؛ ترخمننً

نن تٍنر ؛: کنانى؛     نشاؼی رونالنذ ٌیملنر.  

پننرورغ فکننری کىدکننا؛ و نىخى نننا؛،   

 . تا[. گروي ظهی: د، ٌن ]تی

 ورزوال ول ن ؛    ی پزٕذٙ  ستارٙ.  65

ننن تٍننر ؛:  حدننى نی. معننؼىدی  ترخمننً

[ 79. ]1385ٌای ته ؽنً،   قذیانی، کتاب

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ج، د.

فر نعط   ٛای آتی  سزسّیٔ ىٌ.  66

نن   ی حثیثنً فیىضنات.    لیس ترنم؛ ترخمً

 ؾ.  57. 1352تٍر ؛: نی ، 

ی  ترخمً  سقفی تزای دٗستآ .  67

ننن تٍننر ؛:  میرکثیننر  مصننثاح. کیننانىغ

ؾ.  [46. ]1385ٌنای ؼنکىفً(،    )کتاب

 مصىر )رنگی(. گروي ظهی:  لف، ب.

ن٘اٛذ جشایی دیيشز    س٘ما ّی.  68

ً   سٕذىی مٖشذ   ی گ. ینىرمین؛   نىؼنت

مترخم تاقر محمنىدی؛ نشاؼنی ویکتنىر    

 24. 1373نن تٍنر ؛: تنرگ،     دوویذوف.

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج، د.

زاس تذ ىزه م٘رٍ٘٘ ٗ ىُ سٚ ت ٚ.  69

نىیعهذي  ئى گهیىض ترینىیس ض؛    ىٖذٙ 

پیما؛ مدیذی؛ تصنىیرگر منریم    مترخم

طثاطثایی.ننن تٍننر ؛: ؼننرکم  نتؽننار ت 

ؾ. مصىر  32. 1387و فرٌهگی،  ػلمی

 )رنگی(. 

ی  نىؼننتً  ی دٗسششتی  سششیارٙ.  71

ننن  ؼایعنتً؛ تصىیرظنازی فریننذ آمنالی.   

ؾ. مصنىر   24. 1386تٍر ؛: نگاریهنً،  

 )رنگی(. گروي ظهی: ب.

آنتنى ؛ دوظنهم   ضاسدٙ م٘رٍ٘٘   .  71

نن   تى لحعن ند ی.ی    گسوپری؛ ترخمً

 تا[. گروي ظهی: د. نا[، ]تی تٍر ؛: ]تی

72  . ٙ تخششت  ٗ تشا   ی تششی ضشاٛشاد

نن   ظنیذآتادی.   ان ر  ػلنی    سیزسّیٔ!

ونىؼننً(،   چؽننمً )کتنناب تٍننر ؛: نؽننر

 ؾ. گروي ظهی: د. 128. 1389

دینری؛   تنری  نىیعنهذي    ضَیل.  73

محمذ قصاع.ن تٍنر ؛: پینذ یػ،     ترخمً

 ؾ. گروي ظهی: ج،  د. 164. 1388
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  ن٘ضشثختی مااسشت     ضٜز.  74

تا[.  ی ،. پىیا.ن ]تٍر ؛[: اذ . ]تی نىؼتً
 ؾ. گروي ظهی: ج. 28

ی  ل فر نن    نىؼتً  ضٜز سّزد .  75
نن تٍنر ؛:    ظار  قنذیانی.  ی ترخمًتا و،؛ 

 215. 1381ٌای ته ؽنً(،   قذیانی )کتاب
 . ؾ. گروي ظهی: د، ٌن

گیلینا؛ ر تنین     ضیاطیٔ فضشا  .  76
نن   انی.خ ی محثىتً ندف  ؼتاین؛ ترخمً

. 1389ونىؼنً(،   تٍر ؛: چؽنمً )کتناب  
 . ؾ. گروي ظهی: د، ٌن 272

ً  تنللیف   صَح .  77 ی ناانر   و ترخمن
ی  )مؤظعننً یىظنن ی، ؼننٍري یىظنن ی  

ٌننا و  کىدکننا؛ دنیننا(، تننا قصننً پصوٌؽننی
ؼؼرٌایی  ز محمىد کیانىغ ]و دیگر ؛[؛ 

فرٌادی.ن تٍنر ؛:   تصىیرگر ناٌیذ لؽکری
 [ ؾ. مصىر.  56. ]1384 ف ، 

ٔ   صَح.  78 ً   )ع( اّشاُ حسش   نىؼنت
  ننن تٍننر ؛: مؤظعننً مظلننىمی. رخثؼلننی

ؾ.  44. 1361 لثیم )تهیاد تؼثنم(،    ٌ 
 . گروي ظهی: ٌن

نىیعنهذي    صَح تشذٗٓ آضشتی   .  79
مصننط ی خر مننا؛؛ تصننىیرگر حعننن   

 پرورغ فکنری  کن.ن تٍر ؛: کانى؛ ػامً

[ ؾ. 48. ]1389کىدکننا؛ و نىخى نننا؛، 
 مصىر. 

ی  ترخمًلىظیا ر تما؛   ج٘یی  صَح.  81
. 1387ز دي.ن تٍر ؛: پهدنري،   ؼٍر ، رخة

 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ج. 16

تللیف   صَح حذیثیٚ )فتح نیثز( .  81
پىر؛ گر فیعم میهنا تاتاپىر.نن    ػلی رظتمی

تٍننر ؛: نننىر لثشلین )ریحانننً و خى نننً(،   
رنگننی(.  ؾ. مصننىر )تخؽننی 15. 1385

 ج. گروي ظهی:

مالنی  وظنتىپىوی؛؛    صَح سثش .  82
ز فاتحی.ن تٍر ؛: ؼنرکم  ی مٍها ترخمً

ؾ.  25. 1386 نتؽننار ت فهننی  یننر ؛، 
 مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج، د.

آثار صَح ٗ دٗستی اس ٕياٙ ّٔ: .  83
ی تمثر روز خٍنانی کنىدک    ترتر معاتشً

تنً کىؼنػ ػلنی       1378مٍر ماي  16
[ 120. ]1380لٍاک.ن تٍنر ؛: پنردیط،   

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج، د.

  ای تششزای ْٛششٚ  صششَح ٛذیششٚ.  84

گردآورنننننذي و متننننرخم محمننننذخى د 
نن   روؼه کر؛ تصىیرگر مٍعنتی آررتثنار.  

[ ؾ. مصنىر  15. ]1390تٍر ؛: مىزو؛، 
 )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.
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ً   ٛای ماغذی  ص٘رت.  85 ی  نىؼنت
ر ؼ   نذرظى؛؛ ترخمً و ویر یػ مٍعا 

مرزتا؛.ن تٍنر ؛: وز رت آمنىزغ و    مل 
ً پرورؼنی   پنرورغ، مؼاوننم     ی )مؤظعن

 .1386فرٌهگی مهادی ترتیم(، 

نىیعننهذي اللننً   غششً٘ تیششاتٕ٘ی .  86
خؼ ری؛ تصىیرگر ر ؼین خیریً.ن مؽٍذ: 

 24. 1388نؽر(،  )تً رضىی آظتا؛ قذض

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب.

نىیعنهذي مرخنا؛     غً٘ رْٖشار .  87
ننن تٍننر ؛:  میرکثیننر     آز د. کؽنناورزی 

ؾ.  16. 1388ٌننای ؼننکىفً(،  )کتنناب
 )رنگی(. گروي ظهی: ب.مصىر 

نىیعنهذي حعنین     فیٌ ٗ اصدٛا .  88
نن   ز دي. فتاحی؛ تصىیرگر پصما؛ رحیمنی 

و پنننرورغ،  تٍنننر ؛: وز رت آمنننىزغ
ً  نمؼاو ی فرٌهگنی   م پرورؼنی )مؤظعن

ؾ. مصنىر   39. 1385مهادی ترتینم(،  
 )رنگی(. گروي ظهی: د.

ٌای ػامیانً  قصًٛای صَح:  قصٚ.  89
د نلنذ؛   من  رینذ   مارگارت   ز ظر ظر دنیا 

ی ؼاٌذي ظؼیذی.ن تٍر ؛: چؽنمً   ترخمً
ؾ. گننروي  154. 1384ونىؼننً(،  )کتنناب

 . ظهی: د، ٌن

مؤلف ػثذ لتى ب   ی درنت  قصٚ.  91

آرر رضایی؛ تصنىیرگر   ی ترخمًیىظف؛ 

ننن تٍننر ؛:  میرکثیننر    اننالح تیصننار. 

ؾ.  15. 1390ؼننکىفً(،  ٌننای )کتنناب

 مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج.

ّص٘ر قٜشزّآ م٘رل  ی قصٚ.  91

نىیعهذي  حمذ فریذػارفی؛ نشاؼی    صَح

خنا[:  نعنتیتى    ظلطا؛ حمیذفانىض. ]تنی 

 ؾ. 41. 1381 ظهایی، تؼلیمی و آمىزؼی

ً   ی پَٖو سشفیذ  قصٚ.  92 ی  نىؼنت

ؼنننداػی؛ نشاؼنننی ػلیرضنننا  مٍنننذی

. 1387گلذوزیا؛.ن تٍر ؛: کتاب نیعتا؛، 

 ؾ. مصىر)رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.24

ٚ  تٚ را م٘رنِ قَة.  93  مسشی  رش

  تر ٌیمننی؛ نننادر نىیعننهذي   تششذِٛ 

 ن تٍنر ؛: .یمحمذحعین تٍر ن تصىیرگر

. 1371کىدکنا؛ و نىخى ننا؛،    تنا  ٌمگا،

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج. 24

تنٔ جٖو ٕثاضشٚ، ایشٔ    ماری.  94

ؼاػر مصط ی    ٕثاضٚتٖو  ْٛٚ تٖو

نیلننننىفر  رحمانذوظننننم؛ تصننننىیرگر 

 19. 1390میرمحمذی.نن تٍننر ؛:  فنن ،  

 مصىر )رنگی(. گروي ظهی:  لف، ب. ؾ.
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ً   ماش تادتادك ت٘دُ .  95 ی  نىؼنت
نن   شیال پىرکیانی؛ تصىیرگر آاللً ملکی.

ٌننای  ظننالمی،  مؽننٍذ: تهینناد پننصوٌػ
ؾ. مصننىر )رنگننی(. گننروي   15. 1389

 ظهی: ب، ج.

ی لیهگعتن  نىؼتً  ٛا  متاب ریتِ.  96
ی مٍذی غثر یی؛ تصىیرگر  ٌیىز، ترخمً

 . 1387مم و ویىرکا.ن  نتؽار ت تصهیف، 

ً    متاب سّیٔ .  97 ی  تاد پنار؛ ترخمن
نؽین.ن تٍر ؛: ؼنٍر قلنم    ؼشای  خىغ

ؾ. مصنىر )رنگنی(.    36. 1391)چکً(، 
 گروي ظهی:  لف، ب.

ً     متاب صَح .  98 ی  تناد پنار؛ ترخمن
لنم  نؽین.ن تٍر ؛: ؼنٍر ق  ؼشای  خىغ

ؾ. مصنىر )رنگنی(.    36. 1391)چکً(، 
 گروي ظهی:  لف، ب.

نىیعنهذي    متاب م٘رل صشَح  .  99
ً  خرونیمنى  ظنتی    ینن  حی ر  تننن؛ ترخمن

. گنروي  1381ننا[،   آقارتیغ.ن تٍر ؛: ]تنی 
 ظهی: ب، ج.

میخائی  ؼنىلىخىف؛  مُزٙ اسة   .  111
ن تٍنر ؛: پنصو ک    مترخم خعرو تاقری.

 ٌن. ؾ. گروي ظهی: د،36. 1385کیى ؛، 

نىیعنهذي    ی٘إات ىزدْٛایی ح.  111
 ریػ کعنتهر؛ ترخمنً ظن،یذي خلیلی.نن     

ؾ. مصنىر.   96. 1378تٍر ؛: پنروین،  
 گروي ظهی: ج، د.

نىیعهذي   ٛا  ٛا ٗ ّي٘ری ي٘ریىُ.  112
محمذرضننا یىظنن ی؛ تصننىیرگر آمهننً    

[ ؾ. 12. ]1380پرویسی.ن تٍر ؛: ػصر، 
 مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.

ً   ىَیٖذای ّٜزتآ .  113 ی  ل  نىؼنت
نن   فر ن  تنا و،؛ متنرخم ظنار  قنذیانی.    

ٌننای ته ؽننً(،  تٍننر ؛: قننذیانی )کتنناب
 . ؾ. گروي ظهی: د، ٌن 152. 1381

محمذظنننؼیذ   سشششثش  ىششش٘سٓ.  114
نن   میرز یی؛ تصىیرگر ػلیرضا گلذوزیا؛.

ؾ. مصنىر   35. 1386تٍر ؛: پیذ یػ، 
 . )رنگی(. گروي ظهی: د، ٌن

پیشششز ٗ حقیقشششت  پطشششت الك.  115

نىیعهذي د گالض وود؛ مترخم    ضنستٚ
حعین  تر ٌیمی ) لىنذ(؛ تصنىیرگر خنى؛   

ما .ن تٍر ؛: طرح و  خنر ی کتناب،    خی
رنگننی(. گننروي  )ؾ. مصننىر  36. 1384

 ظهی: ج.

 دِٙ داستآ ٗ جٖو ّاجزای ٍٖا:.  116

ً کتنً رؼنایط؛      ّا روؼنه    ی ترخمن
 331. 1378نن تٍنر ؛: دیگنر،     د ریىغ.

 . ؾ. گروي ظهی: ٌن



 

 صلح کتابشناسی 

14 

ٍ٘دی ٗ دٗسشتإص در پشارك   .  117

نىیعنهذي و تصنىیرگر   مٖٖشذ      رٚ ّی
 لسمنا؛   گنر؛؛ ترگنرد ؛ فنروؽ     ولف لنف 

 24. 1389خمالی.ن تٍر ؛: پی   دتیات، 
 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی:  لف.

ِ  ّا تزای ِٛ سانتٚ ضذٙ.  118    ایش

نن   نؽین. ی ؼشای  خىغ تاد پار؛ ترخمً
ؾ.  36. 1391تٍر ؛: ؼٍر قلم )چکً(، 

 )رنگی(. گروي ظهی:  لف، ب.مصىر 

   ّشاٛی  ی ضاٙ ّاجزای جشیزٙ.  119

ی ر ضننیً  گرونننذ؛ ترخمننً یننىزف کننارل
ننن تٍننر ؛: ٌننرمط   ظننارویی. ظنناتشی
ؾ.  182. 1387ٌننای کیمیننا(،  )کتنناب

 مصىر. گروي ظهی: د.

  مٖٚ   ٗاسٚ ری ىزیٚ ّی ّاّآ.  111

نىیعهذي حعین تختیاری )ػمى کىچىلنى(؛  
ؼیذ  ان ىی؛ تصنىیرگر زٌنر      ی ترخمً

ٌنای   ػظیمی.ن تٍر ؛:  رمیا، خسی  )کتاب
ؾ. مصننىر. گننروي  32. 1383ز غچننً(، 

 ظهی: ب، ج.

111  . ٙ ی سّشیٔ:   ّأّ٘ریت ٕاات مُشز

  تننا ویننر یػ کىدکننا؛  21کننار  دظننتىر

ظازما؛  نىیعهذي کىدکا؛ دنیا؛ تا ٌمکاری
 متحنننذ، متنننرخمین محعنننن   ملننن 

مینری،    ز دي روزتٍانی، لیال ؼمط ظلیمانی
لیال رظتگاری؛ ویر ظتار پگاي  میردیى نی.ن 

ؾ.  96. 1382تٍننر ؛: نشننػ ظننیمرؽ،  
 . د، ٌنمصىر )رنگی(. گروي ظهی: 

نىیعنهذي    ّزؽ سفیذ م٘رٍ٘ش٘  .  112
ی ،، ج،   و؛ ترخمننً و نننگ لننی  وچننی 

ؾ.  58تا[.  خکتاخی.ن تٍر ؛: پیىنذ، ]تی
 مصىر. گروي ظهی: ج، د.

تیشِٖ:   ّشٔ نش٘اب صشَح ّشی    .  113
ٌنایی  ز خهنگ تنً قلنم      نشاؼی و نىؼتً

مشذمً خیمس   کىدکا؛ یىگعالوی ظات  
ج. گر نم؛ پیؽگ تار منىریط ظنهذ ک؛   

ی غالمرضنا  منامی؛ وینر یػ و     ترخمً
ز دي.ن تٍر ؛:  ف ،  تازنىیعی ؼٍر ، رخة

ؾ. مصننىر )رنگننی(. گننروي   48. 1385
 ظهی: ج.

نىیعهذي فریذي   ّٔ ٗ دٗستإِ .  114
نن   ی م ناخری. تری؛ تصىیرگر ػلن  خلؼم

[ ؾ. مصنىر  28. ]1384تٍر ؛: ؼثاویس، 
 )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.

نىیعهذي    ٛای ٕان٘إذٙ ّْٜآ.  115
نن   ؼٍري یىظ ی؛ تصىیرگر ظار  ننامدى. 

ؾ.  8. 1386ی  دتیننات،  تٍننر ؛: خانننً
   ً ٌنای   مصىر )رنگنی(. ]مدمىػنً  فعنان

  یر نی[. گروي ظهی: ب.
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تر   ی ضاسدٙ م٘رٍ٘٘  ْٕایطٖاّٚ.  116
ی آنتى ؛ دوظهم  گسوپنری؛   نىؼتً ظاض 
ی محمذ قاضی؛ تنازخى ؛ مهصنىر    ترخمً

نص د.نن تٍنر ؛:    خلح؛  ؼؼار  فعانً ؼنؼثا؛ 
کىدکا؛ و نىخى نا؛،  پرورغ فکری کانى؛
 ٌن. ؾ. ػکط. گروي ظهی: د، 64. 1388

 دومیهین  ظنن    ٕٚ تٚ نطٕ٘ت .  117
ی کیننا؛  تلننىک؛ ترخمننً شمننارض؛ ظننر 

مریم(، فروزغ.ن تٍر ؛: نؽر مرکس )کتاب 
 ؾ. مصىر. گروي ظهی: ب، ج. 31. 1380

ً   ٗ ایٔ یل راس است .  118 ی  نىؼنت
ً  خانننن  محعنننن  ی کنننانن؛ ترخمننن
فروؼا؛.ن تٍنر ؛: کتناب نیعنتا؛،     چیهی
ؾ. مصننىر )رنگننی(. گننروي   48. 1381

 ظهی: ب، ج.

   ٕیست سزسّیٔ یل فقط ٗطٔ.  119

نىیعهذگا؛ کارین کىظترر،  دیتا دوگنالی؛؛  
تٍنر ؛: ؼنرکم   مترخم اذیشً وخذ نی.ن 

ؾ.  132. 1381ی مٍنر،    نتؽار ت ظىري
 . گروي ظهی: د، ٌن

 

 

نىیعنهذي فرینذي     ٛز رشٚ تش٘د   .  121
تری؛ تصىیرگر  فر  نىتٍار.ن تٍر ؛:  خلؼم

ؾ. مصىر )رنگنی(.   28. 1386ؼثاویس، 
 گروي ظهی: ب، ج.

121  .  ٙ ایشِ     ْٛٚ آساد آفزیشذٙ ضشذ

 ً ٌننای  ترگننرد ؛ گننروي پننصوٌػ تعننت
 63. 1390دیثایً، آمىزؼی تاب.ن تٍر ؛: 

 ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ب، ج.

ىششذار  تٖیششآ ،ٖٛششزی دٕٗإششت.  122

دٗسشتی اٗ جشآ    صَیة سز  مٚ ٕ٘ع

  ٛا إسآ را ٕاشات تخطشیذ    ّیَی٘ٓ

ترو؛؛ مترخم پریعا آظایػ.ن  نىیعهذي پم
 ً ً  تٍر ؛: ؼرکم تىظنؼ ٌنای   ی کتاتخانن

ؾ. مصىر. گروي ظهی:  83. 1384 یر ؛، 
 ج، د.

ٙ  یل.  123  نشط  تشا  رٜشار  تشا  دایشز

نىیعننننهذي فریننننذو؛     ٗسششششطص
خلیلی؛ تصىیرگر ننذ  ػظیمی.نن    ػمىز دي

. 1387ٌنای فهنذ (،    تٍر ؛:  ف  )کتاب
[ ؾ. مصىر )رنگی(. گروي ظهی: ج.18]



 9 |پىر، طاٌري  آدیهً 

 3 |آتاد،  لٍىردی  ندف آرری 

 40|آز،، و؛ ش کىب  

 120 |آظایػ، پریعا  

 98 |آقارتیغ، ر حی   

 61 |طاری، ٌانیً  آقاػلی 

 70 |آمالی، فریذ  

 46 |آمىزگار، یىظف  

 106 | تر ٌیمی، حعین  

 8 | تر ٌیمی، فرز نً  

 93 | تر ٌیمی، نادر  

 55 | حمذی، حمیذ  

 52 | ظ،یر،  لیس تم خىرج  

 50 | ظ،یهلی، خری  

 99 |تن، خرونیمى   ظتی  

 62، 55، 54 | ظکىلس، کاترین  

 30 | فخمی، لیال  

 43 | فؽار، لیذ   

 10، 7 | کثرپىر،  حمذ  

 32 | کر د، مریم  

 113 | مامی، غالمرضا  

 22 | میری، رتاتً  

 85 | نذرظن، درک  

 83 | نذرظن، ر ؼ   

 22 | نصاری، مریم  

 82 | وظتىپىوی؛، مالنی  

 62، 55، 54 | یهگ،ن، ر ترت  

 41 |تاتایی، فرز نً  

 59 |تارکر، د؛  

 103 |تاقری، خعرو  

 4 |ز دي، ظىظن  تال ی 

 101، 75 |تاو،، الیمن فر ن   

 110 |تختیاری، حعین  

 35 |تر نکط، دنیط  

 121 |تر و؛، پا،  

 66 |ترنم، فر نعط ٌاخعن  

 5 |تصیری، محمذرضا  

 117 |تلىک، ظرش  

 46 |تلىک، ظیرج  

 22 |تهذرومی، ظیمین  

 3 |تىشو؛، کلىد  

 24 |تىلیهگر، ماکط  

 89 |تیصار، االح  

 108، 98، 97 |پار، تاد  

 47 |پارظایار، محمذرضا  

 35 |رتار  پارک، تا 

 1 |پارک، لیهذ ظى  

 100 |پرویسی، آمهً  

 یکساننمایه
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 95 |پىرکیانی، شیال  

 40 |پىغ، میؽ   

 74 |پىیا، ،  

 38 |تارلم،  و  

 61 |تامعى؛، لىر؛  

 69 |تریىیس ض،  ئىگهیىض  

 58 |تٍر نی، مازیار  

 93 |تٍر نی، محمذحعین  

 26 |تیسو؛، آنم  

 26 |تیلىر، تالىض  

 5 |قذ،، خعرو  ثاتم 

 35 |ریحانً خؼ ری،  

 84 |خؼ ری، اللً  

 112 |خکتاخی، ،. ج  

 102 | لسما؛  خمالی، فروؽ 

 15 |خىنس، تری  

 53 |خٍانگیریا؛، ػثاض  

 53 |چرخیا؛، میتر   

 112 |چی  و، و نگ لی  و  

 118، 1 |فروؼا؛، محعن  چیهی 

 4 |نص د، غالمرضا  حعیهی حاخی 

 65 |حدى نی، معؼىد  

 7 |حذ دی، ٌذ   

 36 |حمیذی، تیها  

 79 |خر ما؛، مصط ی  

 116 |خلح، مهصىر  

 120، 114 |تری، فریذي  خلؼم 

 104 |خلیلی، ظ،یذي  

 108، 98، 97 |نؽین، ؼشای   خىغ 

 86 |خیریً، ر ؼین  

 13 |د رویی، پریعا  

 11 |د نتعیگر،پائىال  

 1 |د ونیهگ، خىلی  

 27 |دروئى؛، مىریط  

 117، 71 |دوظهم  گسوپری، آنتى ؛  

 119 |دوگالی؛،  دیتا  

 39 |دولىتیً، ماتیى  

 68 |دویذوف، ویکتىر  

 73 |دیری، تری  

 25 |رو ل شاریا؛، ظیاوغ  

 80 |ر تما، لىظیا  

 12 |پهاي، ویىلم  ر ز  

 11 |ر ض، تىنی  

 44 |ر ؼذی، لطیف  

 80 |ز دي، ؼٍر ،  رخة 

 94، 17 |رحمانذوظم، مصط ی  

 88 |ز دي، پصما؛  رحیمی 

 14 |رز قی، مریم  

 111 |رظتگار، لیال  

 38 |آتادی، تٍمن  رظتم 
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 81 |پىر، ػلی  رظتمی 

 107 |رؼایط، کاتً  

 89 |رضایی، آرر  

 76 |روتیهعتاین، گیلیا؛  

 84 |روؼه کر، محمذخى د  

 34 |ز رػی، ػلیرضا  

 24 |ز ورل،  ظت،ا؛  

 58، 21 |ز ٌذی، مرتضی  

 30 | لستیتا ) لیس تیتا(  

 49 |زنذیا؛، ظؼیذ   

 20 |ظاترٌاگن، فرد  

 109 |ظارویی، ر ضیً  ظاتشی 

 26 |ظال ، تار   

 34 |ظ،ىلىد ، لىییط  

 54 |خاویذ، ػرفا؛  ظتاری 

 24 |ظرخی، پرو نً  

 91 |ظؼیذی، ؼاٌذي  

 28 |ظلعتیهى، پیاتی  

  111 |روزتٍانی، محعن  ظلیمانی 

  117، 46 |ظن مارض، دومیهی   

 113، 36 |ظهذ ک، مىریط  

 72 | ا ر  ظیذآتادی، ػلی 

 33 |ؼاٌىردی، مٍرد د  

 70 |ؼایعتً، ناٌیذ  

 92 |ؼداػی، مٍذی  

 116 |نص د،  فعانً  ؼؼثا؛ 

 63 |ؼؼثانی،  ظذ ...  

 6 |ؼمط، محمذ  

 111 | میری، لیال  ز دي ؼمط 

 |  لکعنانذرووی؛  ؼىلىخىف، میخایی  

103 

 2 |ؼیری، فریاد  

 23 |ؼیمی، تر نً  

 32 |اثىری، حمیذرضا  

 110 |ا ىی، ؼیذ   

 69 |طثاطثایی، مریم  

 88 |ػارفی،  حمذفریذ  

 79 |کن، حعن  ػامً 

 40 |نیا، پرو نً  ػروج 

 110 |ػظیمی، زٌر   

 121 |ػظیمی، نذ   

 52، 51 |پىر، پروین  ػلی 

 28 |ػمر نی، مٍرد د  

 123 |خلیلی، فریذو؛  ػمىز دي 

 96 |غثر یی، مٍذی  

 88 |فاتحی، حعین  

 80 |فاتحی، مٍهاز  

 90 |حمیذ  ؛فانىض، ظلطا 

 59 |فتىحی، ؼٍرز د  

 27 |فرخدعتً، ظیام   
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 117 |فروزغ، کیا؛  

 29 |فالح، ٌمایى؛  

 15 |فىرمن، میؽ   

 66 |فیىضات، حثیثً  

 116 |قاضی، محمذ  

 62 |قاییهی، زٌري  

 18 |پىر، محعن  قذظی 

 101، 75 |قذیانی، ظار   

 73، 20 |قصاع، محمذ  

 58، 21 |قهذٌاری، ؼشای   

 45 |کامثیس کاکاونذ،  

 17 |کامی،  خیهى  

 118 |کانن، خان   

 36 |کر وض، روت  

 104 |کعتهر،  ریػ  

 87 |آز د، مرخا؛  کؽاورزی 

 48 |کالنتری، پرویس  

 119 |کىظترر، کارین  

 64 |کىئر،  لیهىر  

 113 |گر نم، خیمس. ج  

 109 |گرونذ، یىزف کارل  

 105، 92 |گلذوزیا؛، ػلیرضا  

 27 |گلعتا؛، لیلی  

 40 |التً، تریصیم  

 9 |الظن، ر ترت  

 22 |الؼایی،  فعى؛  

 49 |النعکی، تروض  

 57 | ...  لسگی، حثیة 

 77 |فرٌادی، ناٌیذ  لؽگری 

 103 |گر؛،  ولف  لف 

 63 |لى ظانی، محمذرضا  

 83 |لٍاک، ػلی  

 60 |لیهذگر؛، آظتریذ  

 31 |مایرز، ترنیط  

 69 |مدیذی، پیما؛  

 68 |محمىدی، تاقر  

 22 |مصگا؛ مؽتا ،  

 67 |مصثاح، کیانىغ  

 31 |مصثاح، مٍرناز  

 44 |مظاٌری، ع  

 78 |مظلىمی، رخثؼلی  

 48 |مؼیهی، مٍذی  

 114، 45 |م اخری، ػلی  

 19 |مشذ،، ض  

 90 |ریذ  دونالذ، مارگارت م  

 85 |مرزتا؛، مٍعا  مل  

 95 |ملکی، آاللً  

 5 |ملکی، مدیذ  

 5 |ملکی، محمذػلی  

 40 |ملکیا؛، مصط ی  
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 11 |مهدسی، فرمٍر  

 56 |مىرپرگى، مایک   

 39، 37 |مىظىی، حمیذي  

 34 |مىالتس نی، ظیمىنا  

 29 |مىلر، کانی  

 9 |مىنرو، لیف  

 15 |مٍاخر نی، نعرین  

 2 |میرز یی، حمیذي  

 105 |میرز یی، محمذظؼیذ  

 94 |میرمحمذی، نیلىفر  

 8 |میسومىر ، کازو  

 84 |نادرتثار، مٍعتی  

 14 |ناکاتا، ٌیروی  

 115 |نامدى، ظار   

 39، 37 | لذین  نداتی، فخر 

 76، 56 |خانی، محثىتً  ندف 

 71 |ند ی،  تى لحعن  

 120 |نىتٍار،  فر   

 23 |ریهىلذز  نیلىر، فیلیط  

 43 |و نذریعکا، ویلیا،  

 96 |و ویىرکا، مم  

 

 

 

 

 57 |و یلذ ظمیم، تر یا؛  

 119 |وخذ نی، اذیشً  

 60 |وکیلی، نعرین  

 65 |ول  ،  ورظىال  

 33 |ز دي، ماٌا؛  ولی 

 38 |ونیهگر، ترخیم  

 106 |وود، د گالض  

 60 |ویکلهذ، آلیى؛  

 51 |ور ، گریط  ٌال 

 9 |ٌانم، پیتر  

 14 |ٌهیعی، تارتار خی  

 16 |ٌیرمهذی، رضی  

 96 |ٌیىز، لیهگعتن  

 19 |یسدیا؛، مٍذی  

 68 |یىرمین، گ  

 88 |یىظف، ػثذ لتى ب  

 115، 77 |یىظ ی، ؼٍري  

 98 |یىظ ی، محمذرضا  

 75، 25 |یىظ ی، ناار  

 51 |ال، می  ییم 



 32 |آظما؛  نذیؽً  

 40 |آظما؛ خیال  

 56 |آفریهگا؛  

و پننرورغ )تننا ٌمکنناری    آمننىزغ 
 42 |یىنیعف( 

 |آمىزغ و پنرورغ، مهنادی ترتینم     
24 ،85  ،88 

 12 |ی آثار  آیهً 

 21 | دب و د نػ  

 110 |ز غچً(  ٌای )کتاب  رمیا، خسی  

 124، 113، 94، 77، 20، 11 | ف   

 89،  87،  67، 51، 28،  8 | میرکثیر  

 69، 9، 7 |فرٌهگی  و  نتؽار ت ػلمی 

 44 | ندا، کتاب  

 41 | و  

 50 |تا؛   یر ؛ 

 33 |تافرزنذ ؛  

 18 |تر   )د ر لمؼارف(  

 68 |ترگ  

 78 |تؼثم  

 95 |ٌای  ظالمی  تهیاد پصوٌػ 

 86 |نؽر  تً 

 83 |پردیط  

 104 |پروین  

 103 |پصو ک کیى ؛  

 80 |پهدري  

 35 |پیا، مؽر   

 105، 73، 10 |پیذ یػ  

 100 |پی   دتیات  

 111 |پیىنذ  

 96 |تصهیف  

 53 |تضمین د نػ  

 61 |تیمىرز دي  

 19 |ی  تریؽم  خادي 

 4 |مؼلم  ترتیم و حذ د نؽگاٌی خٍاد 

 3 |ی کىدکا؛  خٍا؛  نذیؽً 

 91، 76، 72،  60 |چؽمً  

 14 |حى   

 115، 51 |خانً  دتیات  

 121 |دیثایً  

 107 |دیگر  

 17 |ٌای قااذک(  رکر )کتاب 

 52 |ظازما؛ تثلی ات  ظالمی  

 22 |ظ،یذ  

 43 |ی آتی  ظتاري 

 30 |ظرخ  

 90 |ظهایی  

 120، 114، 45 |ؼثاویس  

 یناشرنمایه
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،  62 ،59 | یر ؛  فهی  نتؽار ت ؼرکم 
82 

 119 |ی مٍر  ؼرکم  نتؽار تی ظىري 

 | ینر ؛   ٌنای  کتاتخانً  تىظؼً ؼرکم 
121 

 108، 98، 97 |ؼٍر قلم )چکً(  

 74 |اذ   

 106 |طرح و  خر ی کتاب  

 5 |ػاتذ  

 100 |ػصر  

 57 |ٌای پرو نً(  فرخا، )کتاب 

 13 |فرٌهگ مرد،  

،  65، 25 |ته ؽً(  ٌای )کتاب قذیانی 
75 ،101 

 36 |قطري  

پننرورغ فکننری کىدکننا؛ و  کننانى؛ 
 116، 79،  63، 48، 38، 1 |نىخى نا؛ 

 118، 92 |کتاب نیعتا؛  

 15 |ٌای  رغى نی  کتاب 

 26 |ٌای فرفري(  کال، )کتاب 

 27 |ماٌی  

 
 
 
 

 49،  6 |محر ب قلم  

  117، 31 |مرکس )کتاب مریم(  

 16 |مؼین  

 84 |مىزو؛  

 46 |مٍرآمىز  

 54 |نع  نى نذیػ  

 58 |نؽر  دب و د نػ  

 111 |نشػ ظیمرؽ  

 70 |نگاریهً  

 47 |نگاي مؼاار )کتاب روؼها(  

 2 |نگیما )نگار و نیما(  

 81 |نىر لثشلین، ریحانً و خى نً  

 |خنانم(   خىرؼنیذ  ٌنای  )کتاب نىؼتً 
37 ،39 

 29 |نی  

 66 |نی   

 55 |نگار  ویصي 

، 34، 23 |کیمینا(   ٌای )کتابٌرمط  
109 

 93 |ٌمگا، تا کىدکا؛ و نىخى نا؛  

 42 |یىنیعف  
 

 




