
(ریال)قيمت  مترجم/ نویسنده عنوانردیف
140,000حسن اسدی زیدآبادی/ سلمان. ا.   سلمان محق دسترسی بشر به آب: آب و حقوق بشر1

35,000  صدیقه جباری، بهروز ژاله دوست   آمادگی جسمانی بانوان2
95,000حسن قاسم زاده/ جورج لند، بت جارمن آینده خالقيت و خالقيت آینده 3
75,000كاظم انصاری/   آنتون چخوف 6  اتاق شماره 4
125,000  بهاءالدین خرمشاهي  از واژه تا فرهنگ5
320,000پرتو اشراق/   الكساندرا ریپلي (دو جلد)  اسكارلت 6
160,000غالمحسين زیرك زاده/   ژان ژاك روسو   اميل7
75,000عبداهلل توكل/   اونوره دو بالزاك   اوژنی گرانده8
18,000  دكتر لطفعلي پوركاظمي  ایدز در ایران و جهان9
165,000پرتو اشراق/ گومبریج . ه.ا- گریگوری . ل.   ر  ایهام در طبيعت10
480,000صالح حسيني/   فئودور داستایفسكي (دوجلد)  برادران كارامازوف 11
400,000پرتو اشراق/   مارگارت ميچل (دوجلد)  برباد رفته 12
75,000خياط. ص. ع:   گردآورنده  برج غار13
120,000مهری آهي/   ایوان تورگنيف   پدران و پسران14
15,000(با مقدمه عمران صالحي)  شيرین كریمي   پرواز در باران15
75,000  نسرین اسدی جعفری  پرندگی16
210,000  بهاءالدین خرمشاهي  ترجمه كاوي17
75,000خياط. ص. ع:   گردآورنده  ترس غار18
125,000علي بهبهاني/   هانری تروایا   چخوف19
85,000  بهار رهادوست  چرا نویسنده بزرگی نشدم؟20
150,000به آذین. ا.  اونوره دو بالزاك ـ م  چرم ساغري 21
75,000  بهاءالدین خرمشاهي  حافظ22
50,000(با مقدمه بهاءالدین خرمشاهي)  شيرین كریمي   حباب هاي آرزو23
320,000فریدون مجلسي/   رابرت گریوز   خدایگان كلودیوس24
140,000پرتو اشراق/   استيسي شيف   داستان  زندگی  خالق  شازده  كوچولو25
80,000رضا سيدحسيني  .../  روژ دویني و   داستانهایی  با قهرمانان  كوچك از نویسندگان بزرگ26
75,000سيروس ذكاء/   آندره ژید   داستایفسكی27
1,250,000  به كوشش بهاءالدین خرمشاهي(دوجلد)  دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی 28
110,000سيروس تاجبخش/   اریش ماریا رمارك   در غرب خبري نيست29
220,000  سعيد حميدیان  درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی30
185,000بهاءالدین خرمشاهي/   ميگل د اونامونو   درد جاودانگی31
95,000  پنج استاد  دستور زبان فارسی32
250,000  بهاءالدین خرمشاهي  ذهن و زبان حافظ33
95,000عمران صالحي/   سعيد سرمد كاشاني   رؤیاهاي مرد نيلوفري34
75,000مسعود فرزاد/   ویليام شكسپير   رؤیا در شب نيمه تابستان35
110,000سيروس ذكاء/   آندره مالرو   راه شاهی36
75,000مهدی غبرایي/ نارایان.ك.  ر  راهنما37
55,000شيفته سلطاني/   كریستوفر كارلينگ   راهنماي تحليل مسابقه فوتبال38
230,000  به تصحيح جهانگير منصور  رباعيات ابوسعيدابوالخير، خيام، باباطاهر39
250,000  ویرایش بهاءالدین خرمشاهي(همراه  با ترجمه  انگليسی)  رباعيات خيام 40
65,000پدرام راستي/   زیگموند فروید   روانكاوي لئوناردو داوینچی41
240,000پرتو اشراق... /   نيلزوالين و  ریشه هاي موسيقی42
75,000جهانگير افكاری/   آنتوان چخوف   زندگانی من و شش داستان43
35,000قاسم روبين/ آبراموف . پ.   ن(سينماي مستند)  ژیگاورتوف 44
95,000  فریدون مجلسي  ساعت طال45
140,000پرتو اشراق/   آنجي سيج كتاب اول ـ جادو:   سپتيموس هيپ46
95,000پرتو اشراق/   آنجي سيج كتاب چهارم ـ گرداب:   سپتيموس هيپ47
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95,000پرتو اشراق/   آنجي سيج كتاب دوم ـ پرواز:   سپتيموس هيپ48
95,000پرتو اشراق/   آنجي سيج كتاب سوم ـ فيزیك:   سپتيموس هيپ49
440,000پرتو اشراق/   هرولد شونبرگ   سرگذشت آهنگسازان بزرگ50
280,000پرتو اشراق/   هرولد شونبرگ   سرگذشت پيانو51
210,000پرتو اشراق/ روتمن .   نورول موریس و دیوید ج  سرگذشت زندان52
225,000پرتو اشراق/   دنيس استوینس   سرگذشت موسيقی پاپ53
225,000پرتو اشراق/   یواخيم برنت   سرگذشت موسيقی جاز54
225,000پرتو اشراق/   پيتر ویک   سرگذشت موسيقی راك55
125,000  بهاءالدین خرمشاهي    سير بی سلوك56
95,000  محمد تقي غياثي  شعر فرانسه در سده بيستم57
110,000بهاءالدین خرمشاهي/   هنری ميلر   شيطان در بهشت58
140,000  محمد خوانساری  صرف و نحو و اصول تجزیه و تركيب59
90,000  بهاءالدین خرمشاهي  طنز و تراژدي60
75,000نجف دریابندری/   برتراند راسل   عرفان و منطق61
225,000پرتو اشراق/   هيلتون كرامر   عصر آوانگارد62
220,000قاسم روبين/   ژان پل سارتر   فروید63
95,000فرزانه طاهری، مهشيد یاسایي/   فرانک برونو   فرهنگ توصيفی روان شناسی64
125,000  كامران فاني ، بهاءالدین خرمشاهي  فرهنگ موضوعی قرآن مجيد65
90,000  بهاءالدین خرمشاهي  قرآن شناخت66
80,000رضا سيدحسيني... /   ویكتور هوگو و   قصه هایی از نویسندگان بزرگ براي نوجوانان67
140,000قاسم روبين/   ميشل سيمان   كارنامه فرانچسكو رُزي68
140,000  بهاءالدین خرمشاهي  كژتابيهاي ذهن و زبان69
75,000مهدی غبرایي/   رومن گاری    ليدي ال70
35,000معصومه عصری/   مارك دارلي   مدیریت ارتباط در مراقبتهاي بهداشتی71
95,000افسانه رشنو/   چينوا آچبه   مرد مردمی72
85,000پرتو اشراق/   مانيل سوری   مرگ ویشنو73
55,000  لطفعلي پوركاظمي  مسائل جنسی و زناشویی74
95,000  ناصر زراعتي  معرفی و نقد فيلمهاي  داریوش  مهرجویی75
225,000فریدون مجلسي/   رابرت گریوز   منم كلودیوس76
50,000  شيرین كریمي  مهتاب پيدا نيست77
60,000مجيد نظری/   ژاك رانسير   ناخودآگاه استتيك78
110,000قاسم روبين/   خوزه پارامون   نقاشی با مداد رنگی79
110,000قاسم روبين/   خوزه پارامون   نقاشی از منظره80
90,000قاسم روبين/   خوزه پارامون   نقاشی از روي آثار مشاهير81
110,000قاسم روبين/ گيلرمو فرسكوئت -   خوزه پارامون  نقاشی با آبرنگ82
11,000قاسم روبين/   خوزه پارامون   اصول نقاشی با رنگ روغن83
80,000قاسم روبين/   هاكوهو هيرایاما   روش نقاشی سُومی84
120,000قاسم روبين/   پاسكال بونيتزر   نگاه و صدا85
85,000بهاءالدین خرمشاهي/   ميگل د اوناونو   هابيل و چند داستان دیگر86
65,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج(جلد اول)  هري پاتر و پيام آوران مرگ 87
65,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج(جلد دوم)  هري پاتر و پيام آوران مرگ 88
65,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج  هري پاتر و تاالر اسرار89
65,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج(جلد اول)  هري پاتر و جام آتش 90
65,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج(جلد دوم)  هري پاتر و جام آتش 91
75,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج  هري پاتر و زندگی آزكابان92
65,000پرتو اشراق/ رولينگ . ك.  ج  هري پاتر و سنگ جادو93
380,000محمد تقي غياثي/   لویي آراگُن   هفتۀ مقدس94
18,000  سيدعلي صالحي..فاخته باید بخواند:   یوما آنادا95
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