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راهنمای خرید کتابهای
کلک آزادگان (حمیدا)

 -۱کتابفروشـیها و شـهر کتابهـای سراسـر کشـور:
کتابهـای مـا را میتوانیـد از نزدیکتریـن شـهر کتـاب
و کتابفروشـی معتبـر محـل سـکونت خـود خریـداری
کنیـد .کتابفروشـیها و شـهر کتابها ،مهمتریـن حلقۀ
ارتباطـی اهالـی کتاب هسـتند.
 -۲درخواسـت از مرکـز پخـش انتشـارات :اگـر کتـاب
مـورد نظـر خـود را در کتابفروشـی یـا شـهر کتـاب محل
سـکونت خـود پیـدا نکردیـد ،میتوانیـد از طریـق سـایت
ٔ
موسسـۀ گسـترش فرهنـگ و مطالعـات ،مرکـز پخـش ما،
کتابهـای خـود را تهیه کنید .شـما بـدون پرداخـت هیچ
مبلغـی در سـایت ایـن مؤسسـه ،سـفارش خـود را نهایـی
کـرده و سـپس کارشناسـان ایـن مرکـز در کمتریـن زمـان
ممکن بـا شـما تمـاس میگیرنـد و هماهنگیهـای الزم را
بـرای معرفـی و خرید از نزدیکترین کتابفروشـی با شـما
انجـام میدهنـد .در نظر داشـته باشـید که به این شـیوه ،از
کتابفروشـی محل سـکونت خـود کـه یکـی از مهمترین
حلقههـای صنعت نشـر کشـور اسـت ،حمایـت کردهاید.
 -۳پیـام نوشـتاری در واتـساپ :در صورتی که نتوانسـتید
از هیـچ یک از روشهـای باال ،کتابهای مـا را خریداری
کنیـد ،درخواسـت خـود را به صـورت پیـام نوشـتاری در
واتـساپ بـرای مـا بنویسـید .همـکاران مـا در روزهـای
شـنبه تا چهارشـنبه ،در سـاعات اداری ،پاسـخگوی شـما
هسـتند .توجه داشـته باشـید که امکان پاسـخگویی تلفنی
از طریـق واتساپ برای مـا وجود نـدارد و در صورت نیاز
بـه گفت و گـوی تلفنی بـا شـمارههای ثابـت مجموعه که
در صفحـۀ بعد نوشـته شـده ،تمـاس بگیرید.
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ویژگیهای این کاتالوگ
کاتالوگ اینتراکتیو «کلک آزادگان» افزون بر بهینهسازی برای
تلفنهای همراه ،از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار
است که برخی از آنها عبارتند از  )۱امکان مسیریابی با
کلیک روی نشانی انتشارات )۲ ،تماس با دفتر نشر با کلیک
روی شمارﮤ تلفنهای زیر )۳ ،آشنایی با پدیدآورندگان با
کلیک روی نام هر یک از آنها )۴ ،دریافت دانستههای
بیشتر در بارﮤ هر کتاب با کلیک روی عکس هر عنوان و
 )۴خرید نسخۀ فیزیکی یا الکترونیکی هر یک از کتابها
با کلیک روی لوگوهای قرارگرفته در پایین هر صفحه.

تهران  -خیابان انقالب اسالمی ،رو به روی دانشگاه تهران،
خیابان فخر رازی ،پالک ۲۴
تلفن۰۲۱۶۶۹۵۲۰۲۰ - ۰۲۱۶۶۹۵۲۰۲۱ :

تشارات حم
ن
ا
یدا

چاپ و صحافی دیجیتال حمیدا
افزون بر چاپ و نشـر کتاب و تولید کتابهای شـنیداری،
ایـن مجموعـه آمـادﮤ پذیـرش سـفارش چـاپ دیجیتال و
صحافـی از ناشـران بـا بهترین قیمـت و باالتریـن کیفیت
اسـت .ایـن خدمات تنهـا بخـش کوچکـی از خدمات ما
بـوده و ایـن مجموعه امـکان تولیـد کارهای خـاص مانند
هاردباکسهـای صنایـع گوناگـون ،لوح تقدیر ،سـتهای
اداری و شـاپینگبگهای ویـژه را نیز داراسـت.
برای سـفارش کار یا دریافت دانسـتههای بیشتر در ساعات
اداری با شـمارﮤ  021۶۶۹۵۲۰۲۰و در ساعات غیر اداری
به شـمارﮤ واتساپ  ۰۹۳۵۴۴۲۶۴۳۲پیام بدهید.

برای محاسبۀ هزینۀ چاپ دیجیتال و صحافی کتاب در
قطع و شکلهای مختلف روی لینک زیر کلیک کنید:
www.ikelk.com/fa/calculateprice

تازهها

پرفروشها

تازهها

پرفروشها

تازهها

پرفروشها

تازهها

پرفروشها

تازهها

پرفروشها

نیمۀ تاریک وجود
توان ،خالقیت ،استعداد و رؤیاهای خود را بازیابید
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ سی و چهارم ۸۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۷۹
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۲۱۶

خواندن وانجام تمرینات این کتاب برای بهبودی سردرگمی
و ناامیدی کسانی که در دام افسردگی ،شکستهای پیاپی
و گسستهای ارتباطی دست و پا میزنند ،راهگشاست
و چشماندازی از جهان بیکران درون را پیش چشم آنها
میگستراند« .نیمۀ تاریک وجود» همچنین برای آن گروه که
اسیر اعتیادهای گوناگون هستند و نیاز به بازپروری روانی
و عاطفی دارند ،تأثیرگذار و التیامبخش است.

ISBN 9789647974042

نیمۀ تاریک وجود (شنیداری)

توان ،خالقیت ،استعداد و رؤیاهای خود را بازیابید
گوینده :سمیرا جواهریان
نویسنده :دبی فورد | بازگردان :فرناز فرود
نسخۀ الکترونیکی ۴۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

زمینۀ کتاب

زمان

خودشناسی

دقیقه

۵۹۹

کتاب شنیداری «نیمۀ تاریک وجود» از ویژگیهایی منحصر به
فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از )۱ :خوانش درست
واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری )۲ ،لحن صحیح،
بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب )۳ ،صدابرداری
حرفهای و کیفیت مطلوب )۴ ،بستهبندی ویژه و منحصر به فرد
و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری به زبان اصلی.

ISBN 9786007996201

جدایی معنوی
چگونه درد جدایی را به درمان تبدیل کنیم
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :سوسن اورعی | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ پانزدهم ۱۳۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۴
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۲۹۶

این کتاب در مورد التیام بخشیدن به شدیدترین آسیبیست
که زندگی میتواند وارد آورد .دبی فورد در این نوشته با
تکیه بر تجربۀ طالق خود و به یاری یک وکیل خانوادﮤ ناظر
بر صدها پروندﮤ طالق ،راه جدایی توأم با یگانگی را به
شما مینمایاند .نکات این سطور نه فقط در بارﮤ زندگی
خانوادگیست ،بلکه شیوﮤ رویارویی با هر گونه از دست
دادن در تمامی روابط انسانی را به ما میآموزد.

ISBN 9789647974080

راز سایه
توان سرزندگی با تعبیری نو از داستان زندگی
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ بیستم ۷۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۴
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۱۶۰

نویسـنده در این کتاب از بالی جدیدی کـه گریبانگیر تمدن
بشـری شـده اسـت ،سـخن میگوید :عطش بیپایان چنگ
انداختن بـه معنویت ،بدون عمل کردن بـه آن! هنر دبی فورد
در آن اسـت کـه بـه نرمـی راه برونرفـت از ایـن ورطـه را نیز
مینمایاند.

ISBN 9786007996065

راز سایه (شنیداری)

توان سرزندگی با تعبیری نو از داستان زندگی
گوینده :سمیرا جواهریان
نویسنده :دبی فورد | بازگردان :فرناز فرود
نسخۀ الکترونیکی ۲۸۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
پاییز

زمینۀ کتاب

زمان

خودشناسی

دقیقه

۳۸۲

کتاب شنیداری «راز سایه» از ویژگیهایی منحصر به فرد
برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از )۱ :خوانش
درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری )۲ ،لحن
صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب،
 )۳صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب )۴ ،بستهبندی
ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری
به زبان اصلی.

ISBN 9786007996461

سؤالهای درست
ده پرسش ضروری برای رهنمونی به سوی زندگی شگفتانگیز
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :ریحانه فرهنگی | ویراستار :طلیعهسادات کمالی
چاپ سیزدهم ۵۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۷
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۱۵۲

در این کتاب ،نویسنده هنر در هم آمیختن عشق و خرد را
در پاسخ به پرسشهای جاری زندگی به ما میآموزد .فورد با
تکیه بر تجارب معنوی گسترده در حیطۀ کالسها و دورههای
آموزش معنوی خود یادآور می ُشود که مهمترین رسالت ما
در زندگی ،پرداختن به مسایل خرد و کالنیست که هر روز
با آنها رویارو میشویم و این تنها کار یست که برای آن به
دنیا آمدهایم!

ISBN 9789647974776

بهترین سال زندگی
آرزو کنید ،برنامهریزی کنید ،زندگی کنید!
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ شانزدهم ۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۵
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشکوفایی

صفحه

۱۶۰

چند بار با خودمان پیمان بستهایم و هر بار عهد شکستهایم و
بر مزار آرزوهایمان گریستهایم؟ تا کنون چندین بار از قفس
تهی از امید واقعیتها به دامان پریشان در باد رؤیاها گریخته
و به آن آویختهایم؟ اما امسال ،هنگام برآوردن آرزوهای به
ظاهر محال است و امروز همان فردای موعودیست که
بارها آغاز زندگی رؤیایی خود را به آن موکول کردهایم!

ISBN 9786007996010

چرا آدمهای خوب کارهای بد میکنند
چگونه از دشمنی با خود دست بکشید
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ دوازدهم ۸۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۸
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۲۵۶

این کتاب را میتوان ادامه و مکمل کتابهای «نیمۀ تاریک
وجود» و «راز سایه» از دبی فورد دانست که راهنمایی کارا
برای خودشناسی و در آغوش گرفتن ویژگیهای انسانی به
شمار میآیند و به یاری آنها میتوان به یکپارچگی و زندگی
هشیارانه دست یافت.

ISBN 9789647974851

پاکسازی آگاهی
برنامهای در بیست و یک روز برای ارتباط با مقصود جان
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ یازدهم ۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۴
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۱۶۰

این کتاب راهنمای کاربردی نویسنده برای غبارزدایی از سه
مرحلۀ بنیادین زندگی ،یعنی گذشته ،حال و آیندﮤمان است.
این پا کسازی به زندگی ما نظم میدهد تا عادات ناخواستۀ
خود را با مناسبترین شیوههای زیستی جایگزین کنیم.
فورد راه را به ما نشان میدهد تا به شیوهای ظریف و شدنی،
حسرتها و ناتوانیهای خود را به خواستهها و تواناییهایمان
تبدیل سازیم.

ISBN 9789647974875

بازتاب سایه
افروختن نیروی نهفته در خویشتن حقیقی
نویسندگان :دیپاک چوپرا ،دبی فورد و ماریان ویلیامسن
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ پنجم ۶۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۲
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۲۳۲

در این کتاب ،چوپرا ،سایه را مورد بررسی قرار میدهد ،دبی
از تاریکیها و ماریان ،روشناییهای سایه را روایت میکند.
از این رو کتاب «بازتاب سایه» مجموعۀ سایۀ تاریک و
روشن را در آینۀ وجود آدمی مینمایاند تا بدانیم چگونه
بخشهای ناخواستنی شخصیتمان را بپذیریم و چگونه به
آن چه در دیگران میستاییم ،دسترسی یابیم و در وجودمان
جلوهگرش کنیم.

ISBN 9789647974905

شجاعت
چیره شدن بر ترس و برانگیختن اعتماد به نفس
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ یازدهم ۹۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۲
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشکوفایی

صفحه

۲۲۴

خواندن این کتاب برای کسانی که از کمبود اعتماد به
نفس رنج میبرند ،آنها که به ترسو بودن شهرت دارند و
بیمارانی که با امراض درمانناپذیر دست به گریبان هستند،
مفید است .همچنین کسانی که از بیماری «ناراستی» در
عذاب هستند ،در این مطالب ،سرمشقی زیبا و برجسته را
برای برخورداری از مواهب راستی و شیوههای پروراندن آن
خواهند یافت.

ISBN 9789647974912

شجاعت (شنیداری)

چیره شدن بر ترس و برانگیختن اعتماد به نفس
گوینده :سمیرا جواهریان
نویسنده :دبی فورد | بازگردان :فرناز فرود
نسخۀ الکترونیکی ۳۶۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
پاییز

زمینۀ کتاب

زمان

خودشکوفایی

دقیقه

۵۲۶

کتاب شنیداری «شجاعت» از ویژگیهایی منحصر به فرد
برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از )۱ :خوانش
درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری )۲ ،لحن
صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب،
 )۳صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب )۴ ،بستهبندی
ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری
به زبان اصلی.

ISBN 9786007996454

وجود مقدس شما
کشف نور درون
نویسنده :دبی فورد
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ پنجم ۱۱۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۹
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

نیایش

صفحه

۲۷۲

این کتاب گنجینهایست که پس از مرگ دبی فورد در
ماجرایی شگفتانگیز و شنیدنی کشف شده است .دبی
در این نوشتۀ مناجاتگونه ،پرده از راز ارتباط ژرف خود با
پروردگار برمیدارد .در واقع« ،وجود مقدس شما» کتاب
دعایی شخصیست که درونیترین گفت و گوهای شخصی
نویسنده با آفریدگار جهان را با زبانی شیوا و صمیمانه به
خوانندﮤ کتاب هدیه میکند.

ISBN 9786007996324

با خالق هستی

نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :فریبا مقدم | ویراستار :اشرف باقری
چاپ بیست و نهم ۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۷۷
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خداشناسی

صفحه

۱۱۲

در این کتاب میآموزید که چگونه میتوان یاد خداوند را در
لحظهلحظۀ زندگی جاری نمود و بیقراری قلبها را با عشق او
تسکین بخشید و آرامش ارواح پریشان را در درگاه او جست.
بسیاری از ما میکوشیم که بار مشکالتمان را به تنهایی تحمل
کنیم .همین امروز این بارها را فروافکنید و آنها را به خدا
بسپارید .به این ترتیب خواهید دید که مشکالت نمیتوانند
بر شما غلبه کنند.

ISBN 9789646516106

با خالق هستی (شنیداری)

گوینده :میالد تمدن
نویسنده :جی .پی .واسوانی | بازگردان :فریبا مقدم
نسخۀ الکترونیکی ۱۶۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمینۀ کتاب

زمان

خداشناسی

دقیقه

۲۱۷

کتاب شنیداری «با خالق هستی» از ویژگیهایی منحصر به
فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از )۱ :خوانش
درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری )۲ ،لحن
صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب،
 )۳صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب )۴ ،بستهبندی
ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری
به زبان اصلی.

ISBN 9789646516120

زندگی پس از مرگ

نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :فریبا مقدم | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ هفدهم ۴۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۰
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

انسانشناسی

صفحه

۹۶

مطالب این کتاب برای آنان که در ماتم سوگ عزیزان خود
نشستهاند ،برای آنان که از هراس مرگ ،شیرینی حیات به
کامشان شرنگ است و برای آنان که در تنگنای دشوار یهای
بودن با وسوسۀ مداوم خودکشی گالویز هستند ،مناسب
است .این کتاب دانستههای ارزشمندی در مورد موضوع
مرگ به دست میدهد و به بسیاری از پرسشها در بارﮤ مرگ،
پاسخهایی منطقی میدهد.

ISBN 9789646516359

زندگی پس از مرگ (شنیداری)

گوینده :میالد تمدن
نویسنده :جی .پی .واسوانی | بازگردان :فریبا مقدم
نسخۀ الکترونیکی ۱۲۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمینۀ کتاب

زمان

انسانشناسی

دقیقه

۱۷۸

کتاب شنیداری «زندگی پس از مرگ» از ویژگیهایی
منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:
 )۱خوانش درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری،
 )۲لحن صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به
مخاطب )۳ ،صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب)۴ ،
بستهبندی ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با
نسخۀ شنیداری به زبان اصلی.

ISBN 9789646516144

از آن سوها

نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :فریبا مقدم | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ هشتم ۴۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۱
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خداشناسی

صفحه

۱۱۲

شرح بیکرانگی بشر تا آن سوی جهان محسوسات که فقط
با پذیرش تمامی هدایای مادر الهی همچون رنج و شادی
ممکن میشود .خواندن دوست با هر نامی که از ژرفای دل
برمیخیزد و تکرار ورد سحرآمیز «میپذیرم!» در برابر هر آن
چه رخ میدهد ،یگانه رمز فراتر رفتن از برزخ تشویشهای
انسانیست.

ISBN 9789646516472

در پناه او
یکصد حکایت فرزانگی :نور ،شادمانی و عشق
نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :مجید حمیدا | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ دوازدهم ۶۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۱
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

داستانهای معنوی

صفحه

۱۸۴

این کتاب گزیدهایست از حکایتهای مذاهب و
فرهنگهای گوناگون که عارف شهیر هندی برای نشاندن
پیام حکمتهای ژرف در دل مخاطبان خود ،از سادگی
و روانی آنها بهره جسته است .در این حکایتها شما
با قهرمانانی آشنا میشوید که مفهوم حقیقی شادمانی و
کامیابی را کشف کردهاند.

ISBN 9789649306322

تا سرای او
راه ابیاسا ،مراقبۀ حقیقی
نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :مجید حمیدا | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ هفتم ۳۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۱
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

مراقبه

صفحه

۱۲۰

شاید تا کنون بسیار در بارﮤ مراقبه شنیده باشید ،اما در این کتاب
به یاری عارف شهیر هندی ،میآموزید که چگونه مراقبۀ حقیقی
و عملی را آمیخته با زندگی و در حین وظایف روزانۀ خود
انجام دهید .در این راه استاد در هر گام تا سرای او همدوش
شماست .اینک درمییابید که مقصود نهایی مراقبۀ حقیقی
وصال اوست و آسایش و آرامش راستین فقط در مأمن آستان
محبوب ممکن است.

ISBN 9789647974097

خدا با توست
کاربردهای عملی ایمان ،عشق و اشتیاق به پروردگار
نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :نوشین حمیدا | ویراستار :طلیعهسادات کمالی
چاپ هشتم ۷۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۹
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خداشناسی

صفحه

۱۱۲

این کتاب در قالب حکایتهایی واقعی به حضور جاری
آفریدگار در وجود ما و بطن زندگی گواهی میدهد .با
دستیابی به این بینش درمییابیم که هیچ گاه تنها نیستیم.
واسوانی با بیانی دلنواز و جانگداز ،نقش برجستۀ ایمان
را در هستی آدمی ترسیم میکند و خواننده را به درنگ
فرامیخواند تا در غوغای بیوقفۀ روزانه ،از آویختن به
دامان آن یگانه که پناه هر چه موجود است ،وانماند.

ISBN 9789647974844

باران بخشایش
بهبودی درونی خود را با بخشایش آغاز کنید
نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :زهره جمشیدیکیا | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ دوم ۱۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۲
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودیاری

صفحه

۱۶۰

نویسنده در این کتاب ،بار داوری را ذرهذره از دوش آدمی
برمیگیرد و پروردگار بیهمتا را یگانه داور سراسر هستی
میخواند .او از بخشایشی سخن میراند که از جایگاه
خودبرتربینی نیست ،بلکه از بینش یگانگی و برابری انسانها
سرچشمه میگیرد .جایزالخطا بودن آدمیزاد و بخشایشگر
بودن یزدان ،مطلع زرین این نگاشته است.

ISBN 9789647974929

چرا خوبان رنج میبرند؟

نویسنده :جی .پی .واسوانی
بازگردان :نوشین حمیدا | ویراستار :طلیعهسادات کمالی
چاپ سوم ۴۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۹
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

انسانشناسی

جهانشناسی

۱۱۲

این کتاب با بیانی شیوا در پی آرامش بخشیدن به انسانهای
خوبیست که بر اثر مرگ عزیز ،بیماری ،از دست دادن و
آسیبهای جسمی و روانی دچار رنج و اندوه شدهاند.
خوبان رنجدیده برای درک علت رنجشان به کالم گیرای
نویسنده پناه میآورند تا پرسشها و چراهایشان را پاسخ
دهد و با تدبیر و آموزش تعالیم الهی و دالیل وجودی درد
و رنج در جهان آفرینش ،مرهمی بر دردهایشان نهد.

ISBN 9789647974790

زایری در راه

نویسنده :تی .ال .واسوانی
بازگردان :فریبا مقدم | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ سوم ۲۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۲
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خداشناسی

صفحه

۸۰

پیچاپیچ راه را از مرد ره باید دانست که روانه شدن به امید دیدار
آن همواره جاری ،زایری بیدار میخواهد .سادو واسوانی
پیامآور چگونگی مسیر زندگیست که از حکمتش اشتیاق
هزاران زایر هستی و نادرهدانش نیکپیمایی میتراود.

ISBN 9789647974059

نیروی حال
رهنمونی برای روشنبینی معنوی
ُ
نویسنده :اکهارت تله
بازگردان :هنگامه آذرمی | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ بیستم ۹۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۶
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

هوشیاری

صفحه

۲۶۴

نویسنده که خود افسردگی تا مرز خودکشی را تجربه کرده
است ،در این کتاب شیو ُههای کاربردی زیستن در لحظۀ
اکنون را شرح میدهد .تله گام به گام رهایی از گرداب
اندوه گذشته و دلهرﮤ آینده را پیش چشم خواننده به تصویر
میکشد و اثبات میکند که زندگی جز در لحظۀ جاودان
حال ،جاری نیست.

ISBN 9789647974745

نیروی حال (شنیداری)

رهنمونی برای روشنبینی معنوی
گوینده :مجید حمیدا
ُ
نویسنده :اکهارت تله | بازگردان :هنگامه آذرمی
نسخۀ الکترونیکی ۴۴۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
بهار

زمینۀ کتاب

زمان

هوشیاری

دقیقه

۶۲۶

کتاب شنیداری «نیروی حال» از ویژگیهایی منحصر به
فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از )۱ :خوانش
درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری )۲ ،لحن
صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب،
 )۳صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب )۴ ،بستهبندی
ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری
به زبان اصلی.

ISBN 9786007996317

تمرین نیروی حال
آموزش ،مراقبه و تمرینهای بنیادین از کتاب «نیروی حال»
ُ
نویسنده :اکهارت تله
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ نوزدهم ۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۶
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

هوشیاری

صفحه

۲۶۴

این کتاب برای همۀ آنانی که خسته از همهمههای ذهنی،
افکار و عواطف منفی ،در پی تجربه کردن راحتی و سبکی
برآمده از آرام کردن افکارشان هستند ،نوشته شده است.
همچنین این نگاشته برای همۀ کسانی که میخواهند
جهان پیرامون خود را در لحظۀ حاضر ببینند ،به شعور برتر
و واالتری در جهان وصل شوند و جهانشان را دگرگون
سازند ،بسیار کاربردیست.

ISBN 9789649306339

تمرین نیروی حال (شنیداری)

آموزش ،مراقبه و تمرینهای بنیادین از کتاب «نیروی حال»
گویندهُ :مجید حمیدا
نویسنده :اکهارت تله | بازگردان :فرناز فرود
نسخۀ الکترونیکی ۱۶۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

زمینۀ کتاب

زمان

هوشیاری

دقیقه

۲۳۱

کتاب شنیداری «تمرین نیروی حال» از ویژگیهایی منحصر
به فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از )۱ :خوانش
درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری )۲ ،لحن
صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب،
 )۳صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب )۴ ،بستهبندی
ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری
به زبان اصلی.

ISBN 9786007996317

سکون سخن میگوید
دستیابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری
ُ
نویسنده :اکهارت تله
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ چهاردهم ۴۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۳
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

مراقبه  /هوشیاری

صفحه

۹۶

در این کتاب ،نویسنده که مسیر زندگیاش در پی دگرگونی
معنوی واالیی تغییر کرده و خود این راه را پیموده ،با خواننده
پرده بردارد و
اوست،
خود
درون
چه
آن
از
تا
شود
ی
م
همراه
ُ
آن بعد عمیق درونی را به آ گاهی شخص بیاورد .تله با پرده
برداشتن از اهمیت سکون و سکوت و ارایۀ آموزشهایی در
بارﮤ تمرین سکوت و سکون ،راه رهایی از همهمههای ذهنی
را به خواننده میآموزد.

ISBN 9786007996089

سکون سخن میگوید (شنیداری)

دستیابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری
گویندهُ :مجید حمیدا
نویسنده :اکهارت تله | بازگردان :فرناز فرود
نسخۀ الکترونیکی ۱۲۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمینۀ کتاب

زمان

مراقبه  /هوشیاری

دقیقه

۱۷۰

کتاب شنیداری «سکون سخن میگوید» از ویژگیهایی
منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:
 )۱خوانش درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری،
 )۲لحن صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به
مخاطب )۳ ،صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب)۴ ،
بستهبندی ویژه و منحصر به فرد و  )۵مطابقت کامل با نسخۀ
شنیداری به زبان اصلی.

ISBN 9786007996423

جهانی نو
آگاهی معنوی از آهنگ زندگی
ُ
نویسنده :اکهارت تله
بازگردان :هنگامه آذرمی | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ چهاردهم ۱۲۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۸
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

جهانشناسی

صفحه

۲۸۸

این کتاب از جهانی نو که بر همین زمین کهن شکل میگیرد
و در آن انسان نوینی از درون یکایک ما سر برمیآورد ،سخن
میگوید .آنجا که آدمی با هر آفریدهای به یگانگی میرسد
و از تاریخ سراپا درد و رنج خودساخته رهایی مییابد .در
هر سطر این کتاب ،راههای رهیدن از درد ،فراتر رفتن از
تنگنای زمان و مکان و پل زدن از منیتها به آ گاهی ناب
نشان داده شده است.

ISBN 9789647974837

یگانگی با کل زندگی
گزیدههایی الهامبخش از کتاب «جهانی نو»
ُ
نویسنده :اکهارت تله
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ هشتم ۴۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۷
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

جهانشناسی

صفحه

۱۲۸

با خواندن این کتاب میتوان در پرتو آ گاهی ،به رسالت انسان
در گسترﮤ این جهان ره جست .در بخشهای گوناگون این
نوشته ،راههای رها شدن از درد ،فراتر رفتن از زمان و مکان،
شناخت منیت و آ گاهی نسبت به خویشتن حقیقی و پل زدن
از منیت به آ گاهی ناب نشان داده شده تا خوانندﮤ کتاب بداند
که رضایت درونی ،رستگاری و رهایی ،هماکنون ممکن و در
دسترس است.

ISBN 9786007996072

دوستی با خدا
گفت و گویی نامتعارف
نویسنده :نیل دونالد والش
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ شانزدهم ۱۱۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۰
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

فلسفی

صفحه

۳۵۲

در این کتاب ،والش با بیانی نو طریق راهیابی خود را به منبع
جاویدان مهر دوست نشانی میدهد و نگرشهای انسانی
را مطرح میکند که در راه کمال گام برمیدارد .نویسنده بر
این باور است که هیچ رویدادی در زندگی تصادفی نیست
و هر رویداد ،آموزشی در بر دارد .او باور دارد که خداوند
پیوسته با یکایک ما سخن میگوید و برای رسیدن به هدف
یار یمان میکند.

ISBN 9789646516380

گامهای آگاهی
از آیین «آورندگان نور» تا هنر «بازآفرینی»
نویسنده :نیل دونالد والش
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ سوم ۴۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۱
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

معرفتشناسی

صفحه

۱۱۲

والش در این نوشته ،بنیان باورهای انسانی را در بارﮤ هدف
زندگی در هم میشکند و بار مسؤولیت سرنوشت را از روزگار
میگیرد و بر دوش خودمان میگذارد .در آغاز با اعالم این
دیدگاه که «زندگی هیچ هدفی ندارد» ،خواننده را میخکوب
میکند .سپس دستهای او را میگیرد و بر فراز پلکان نردبان
دریافتهای خود میکشاند.

ISBN 9789647974899

لحظات لطف
هنگامی که خدا ناگهان بر زندگی ما تأثیر میگذارد
نویسنده :نیل دونالد والش
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ هفتم ۱۲۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۷
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

جهانشناسی

صفحه

۲۳۲

در این کتاب ،والش با بازگو کردن تجارب شگفتآور آدمهای
عادی نشان میدهد که خدا فقط با او گفت و گو نمیکند،
بلکه با همۀ انسانها سخن میگوید .گفتههای خدا میتواند
به شکلهای گوناگون به گوش ما برسد ،پیش چشم ما قرار
گیرد یا الهامبخش دلهایمان شود .دریافتن نشانههای خدا،
یعنی شنیدن صدای او ،همان لحظات لطفیست که در
زندگی ما جار یست!

ISBN 9789647974813

چهار پیمان
راهنمایی کاربردی برای آزادی شخصی
ُ
نویسنده :دن میگل روییز
بازگردان :هنگامه آذرمی | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۷۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

فلسفی

صفحه

122

«چهار پیمان» کتابی ضروری برای همۀ کسانی که از
باورهای معمول در رنجند ،آنان که از احساس گناه و
قضاوت خود رنج میبرند ،آنها که احساس ناشایستگی
میکنند ،همۀ کسانی که زیر فشار شماتتهای قاضی
درونیشان هستند ،اشخاصی که احساس قربانی بودن
میکنند و به طور کلی ،همۀ انسانهایی که در رؤیای جمعی
سیاره گرفتارند ،کاربردی و الزم است.

ISBN 9786007996409

استادی عشق
راهنمایی کاربردی برای هنر رابطه
ُ
نویسنده :دن میگل روییز
بازگردان :پریچهر هیرادفر | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ دوم ۸۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

بهبود روابط

صفحه

۱۵۸

نویسنده در این کتاب ،از باورهای ترسبنیاد و پیشفرضهای
کاهندﮤ عشق که روابط ما را به سوی رنج و اندوه میکشانند،
پرده برمیدارد .روییز با بیان داستانهای روشنگر به پیام خود
جان میبخشد و به ما نشان میدهد چگونه زخمهای
عاطفیمان را درمان کنیم ،آزادی و شادمانی را که حق
خدادادی ماست ،بازیابیم و شوخطبعی را که برای روابط
عاشقانه حیاتیست ،جایگزین آنها سازیم.

ISBN 9786007996270

پنجمین پیمان
راهنمای کاربردی تسلط بر خود
ُ
ُ
نویسنده :دن میگل روییز و دن خوزه روییز
بازگردان :هنگامه آذرمی | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ پنجم ۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۵
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

فلسفی

صفحه

۱۶۸

ُ
دن میگل روییز که سالها پیش آموزش پنجمین پیمان را
آغاز کرده ،در مورد آن چنین میگوید« :با این که پنجمین
پیمان را با نوآموزان خود در میان گذاشته بودم ،ولی متوجه
شدم که هیچ کس آمادگی آموختن عمق این پیمان را
ندارد ».اکنون و با گذشت سالها از انتشار کتاب موفق
«چهار پیمان» و افزایش آ گاهی جمعی بشری ،هنگام
دریافت هدیهای دیگر فرارسیده است.

ISBN 9789647974950

پنجمین پیمان (شنیداری)

راهنمای کاربردی تسلط بر خود
گوینده :حامد خدادادی
ُ
ُ
نویسنده :دن میگل روییز و دن خوزه روییز | بازگردان :هنگامه آذرمی
نسخۀ الکترونیکی ۲۴۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمینۀ کتاب

زمان

فلسفی

دقیقه

۳۵۸

کتاب شنیداری «پنجمین پیمان» از ویژگیهایی منحصر
به فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:
 )۱خوانش درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری،
 )۲لحن صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به
مخاطب )۳ ،صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب،
 )۴بستهبندی ویژه و منحصر به فرد.

ISBN 9786007996386

صدای دانش
راهنمای عملی برای آرامش درونی
ُ
نویسنده :دن میگل روییز
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۱۲۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

فلسفی

صفحه

۱۶۰

مطالعۀ این کتاب به کسانی که از درگیری ذهنی رنج میبرند و
نیز آنها که دچار چسبیدن به باورهای بیهوده هستند ،پیشنهاد
میشود .همچنین آدمهایی که دچار منفیبافی ،پیشداوری،
سرکوب خود یا ًمقصر دانستن دیگران هستند و از سوی دیگر،
کسانی که صرفا از نیروی منطق و استدالل خود در پیشبرد
زندگی استفاده میکنند و از قدرت احساسات خود آ گاه
نیستند ،میتوانند از موضوعات این نگاشته بهرهمند شوند.

ISBN 9786007996546

راهنمای چهار پیمان
استفاده از چهار پیمان برای مهارت در رؤیای زندگی
ُ
نویسنده :دن میگل روییز
بازگردان :هنگامه آذرمی | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ دوم ۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۳
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

فلسفی

صفحه

۱۷۶

در این کتاب نویسنده همراه ما میشود تا با «چهار پیمان»
عهدی دوباره ببندیم .او با آموختن مهارتهای آ گاهی،
دگرگونسازی و عشقورزی ،شمعی در ِمهآلودگی ذهنمان
میافروزد تا هیاهوی این بازار مکاره را فروبنشانیم و از اهلی
شدن ناخواسته رو بگردانیم .از طریق این آموزهها ،توان آن
را مییابیم تا مهار ذهن رمنده را در دست بگیریم و رؤیای
جانمان را زندگی کنیم.

ISBN 9789647974936

راهنمای چهار پیمان (شنیداری)

استفاده از چهار پیمان برای مهارت در رؤیای زندگی
گوینده :حامد خدادادی
ُ
نویسنده :دن میگل روییز | بازگردان :هنگامه آذرمی
نسخۀ الکترونیکی ۲۴۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمینۀ کتاب

زمان

فلسفی

دقیقه

۳۳۰

کتاب شنیداری «راهنمای چهار پیمان» از ویژگیهایی
منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:
 )۱خوانش درست واژهها و جملهها مطابق کتاب نوشتاری،
 )۲لحن صحیح ،بدون القای معنا یا برداشت خاص به
مخاطب )۳ ،صدابرداری حرفهای و کیفیت مطلوب،
 )۴بستهبندی ویژه و منحصر به فرد.

ISBN 9786007996379

سه پرسش
کشف و در اختیار گرفتن نیروی درون
ُ
نویسنده :دن میگل روییز
بازگردان :هنگامه آذرمی | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ دوم ۸۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودیاری

صفحه

۱۶۰

«سه پرسش» برای همۀ انسانها با هر شرایط ،پیشینه ،تفکر و
سنی سودمند است .همۀ کسانی که درگیر ترسهای درونی
خود هستند ،آنانی که از بگومگوی درونی رنج میبرند،
قربانیانی که پیوسته توسط قاضی درون سرزنش میشوند و
راه گمکردگانی که ترنم عشق را فراموش کردهاند ،میتوانند
با بهرهگیری از این سه گوهر خرد ،به آرامش و شادی درونی
دست یابند.

ISBN 9786007996263

جان و جانان
سخنانی که از دل برخاستهاند
نویسنده :گری زوکاو
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ سوم ۵۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۹
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۲۵۶

این کتاب از تجربۀ دشوار کهنهسربازی سخن میگوید که در
عرصۀ خونبار پیکار با زندگی ،ستیزهجو و سینهخیز رزمیده و
به نهایت درماندگی و سرخوردگی رسیده است .نویسنده در
این سطور به ما میگوید که چگونه در برابر جریان پرتکاپوی
هستی ،از تالش و مقاومت بیهوده دست میشوید ،سالح بر
زمین میگذارد و با بازگشت به درون ،راه عشق را میپوید.

ISBN 9789647974868

قدرت حقیقی
هشیاری عاطفی
نویسندگان :گری زوکاو و لیندا فرانسیس
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ دوم ۱۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۳۰۴

هشیاری از همۀ احساسها در هر لحظه ،کاری بسیار دشوار
است ،زیرا ما در همۀ لحظههای زندگیمان به شدت درد
میکشیم .هشیار شدن نسبت به عواطف ،به معنای آ گاهی از
درد است .این هشیاری ،دشوار ،ناخوشایند و چالشبرانگیز و
از سوی دیگر ،بسیار رضایتبخشتر از تصور ماست ،چرا که
بسیاری از ما ،هیچ تصوری از زندگی رها از فشار ،وابستگی
ِ
عاطفی ،وسواس فکری و اعتیاد نداریم.

ISBN 9786007996348

یک سال زندگی آگاهانه
هر روز یک فکر الهامبخش برای آفرینش زندگی پرشور و بامعنا
نویسنده :گی هندریکس
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ ششم ۱۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۳
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشکوفایی

صفحه

۴۴۸

با خواندن این کتاب  -تقویم معنوی هر روز یک اندیشۀ
الهامبخش جان شما را بر سر شوق میآورد و معنای
زندگی را یادآور میشود .بنیان برخورداری از این روزشمار
آ گاهی ،راستی و پذیرش مسؤولیت زندگی خود است و
َ
انجام تمرینهای روزانۀ آن همچون دوران در مارپیچی
که رو به درون دارد ،به کانون یگانگی آدمی با خویشتن،
همدیگر و هستی میانجامد.

ISBN 9789647974943

دوست داشتن آگاهانه
سفری به سوی رابطۀ متعهدانه
نویسنده :گی هندریکس و کیتلین هندریکس
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ چهارم ۱۳۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۷
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

بهبود روابط

صفحه

۳۶۸

این کتاب راز آسیبهای ناآ گاه بودن در روابط را برای کسانی
که به مانعی در مسیر زندگی مشترک برخوردهاند ،به شکلی
قابل فهم فاش میسازد .نویسندگان با بیان نمونههایی
واقعی ،مفاهیم این کتاب را برای خوانندگان ملموستر
میسازند تا بدانند در مشکالت رابطۀ نزدیک ،تنها نیستند
و میتوانند با درک و آ گاهی ،راه پر فراز و نشیب زندگی
مشترک را به مسیری هموار و ز یبا تبدیل کنند.

ISBN 9789647974967

زندگی آگاهانه
دست یافتن به شادی در زندگی واقعی
نویسنده :گی هندریکس
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۱۸۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

بهبود روابط

صفحه

۳۳۶

ٔ
خوانـدن ایـن کتـاب بـه همـه کسـانی کـه در پـی راهکارهایـی
عملـی بـرای دوسـت داشـتن و پذیـرش خـود و ایجـاد روابط
رضایتبخش و آ گاه زیستن هسـتند ،ضروریست .خستگان
از روزمرگیهـای زندگـی ،کسـانی کـه روابـط موفقـی ندارند و
همسـرانی که از زندگی زناشـویی خود راضی نیستند ،میتوانند
بـا خوانـدن ایـن کتـاب ،شـادی ،آرامـش و رضایت برآمـده از
ٔ
ٔ
رابطـه آ گاهانه را تجربه کننـد و جانی تازه به رابطـه خود دهند.

ISBN 9786007996041

هموابستگی جدید
یاری و راهنمایی برای نسل امروز
نویسنده :ملودی بیتی
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۱۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودیاری

صفحه

۳۵۲

ایـن کتـاب بـرای همـۀ آنانـی کـه بیـش از حـد مسـؤولیت
میپذیرنـد یـا آنهایـی کـه از پذیـرش مسـؤولیت گریزاننـد،
راهگشـا و کاربردیست« .هموابسـتگی جدید» کتابیست
کـه میتوانـد به هـر خواننـده با هـر پیشـینه و تفکـری کمک
کنـد تـا از خـود مراقبـت کنـد و ضمن پذیـرش مسـؤولیت،
بتوانـد با دوسـت داشـتن خـود و اهمیـت دادن به خـود ،به
انسـانی مفیـد ،کارامـد ،رهـا از رنج و شـاد تبدیل شـود.

ISBN 9876007996515

معجزه در چهل روز
داشتههایتان را به خواستههایتان تبدیل کنید
نویسنده :ملودی بیتی
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدی کیا
چاپ نخست ۱۱۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

1401
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودیاری

صفحه

۱۹۶

«معجزه در چهل روز» برای همۀ کسانی که در جست و
جوی راهی تازه برای برقراری ارتباط با هستیاند ،مفید
است .به گفتۀ نویسنده ،این کتاب برای هر فردی از
هشتساله تا نود و هشت ساله ،چه کسانی که در اوج
زندگی میکنند ،چه آنانی که با احساس سر در گمی ،در
هم شکستگی یا ترس همراهند ،سودمند است.

ISBN 9786007996522

تجلی خواستهها
چگونه آرزوهایتان را برآورده کنید
نویسنده :استر هیکس و جری هیکس
بازگردان :اکرم قیطاسی | ویراستار :طلیعهسادات کمالی
چاپ پنجم ۱۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۸
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

معرفتشناسی

صفحه

۳۲۰

در این کتاب میتوان به حکمت هستی پی برد که طبق روالی
معین ،آینۀ شفاف خواستههای ماست و به درستی همان
را که میخواهیم بازمیتاباند .آن گاه به این درک میرسیم
که ایمان داشتن به این شعور برتر مهم است تا بتوانیم
خواستههایمان را آ گاهانه انتخاب کنیم .پس از رسیدن
به این جایگاه است که میتوانیم آن چه را میخواهیم ،به
درستی در زندگی خود متجلی سازیم.

ISBN 9789647974820

برف در تابستان

نویسنده :سایادو او جتیکا
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ چهارم ۱۰۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

مراقبه  /هوشیاری

صفحه

۲۰۴

مراقبـه ،آرامـش ،تمرکـز ،بینـش یـا هـر احسـاس دیگـری
را ایجـاد نمیکنـد ،بلکـه مراقبـه ،دیـدن روشـن و آشـکار
رویدادهـا در هـر لحظـه بـه شـیوهای بسـیار سـاده اسـت.
اگـر هـدف مـا از مراقبـه ،ایجاد یـا دسـتیابی بـه آرامش یا
بینـش باشـد ،در واقـع میکوشـیم از جایـی آغـاز کنیـم که
بایـد مقصدمان باشـد .در نتیجـه ،همـواره به جایـگاه اولیه
بازمیگردیـم ،زیـرا از آنجـا کـه هسـتیم ،آغـاز نکردهایـم.

ISBN 9786007996362

پیام گمگشته
عرفان بومیان استرالیا
نویسنده :مارلو مورگان
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ پنجم ۱۱۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۰
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

جهانشناسی

صفحه

۲۱۶

این کتاب یک زندگی منحصر به فرد را آشکار میسازد و پیام
مهمی برای بشریت در بر دارد .اگر انسانها درک کنند همۀ
موجودات زنده ،گیاهان ،جانوران و انسانها جزیی از یگانۀ
مقدس هستند ،آن گاه درمییابند هنوز برای نجات دادن
جهان از ویرانی دیر نشده است .از این رو ،خواندن این کتاب
زندگی ساکنان زمین را همچون زندگی مردم حقیقی آ کنده
از حس ارزشمند هدفمند بودن میسازد.

ISBN 9786007996355

تراوش روشنایی
از جانهای سوزان تا سرچشمهای تابان
نویسنده :کوین بروکمیر
بازگردان :پریچهر هیرادفر | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ نخست ۲۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۴
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی

داستان معنوی

صفحه

۳۰۴

«چرا بیشتر انسانها در طول زندگی به دردهای جسمی
یا روحی دچار میشوند؟» در این کتاب نویسنده ،به این
بنیادیترین پرسش بشری در قالب داستانی روانشناختی
 معنوی پاسخ میدهد .شیوهای که بروکمیر برای روایتاین نوشته برگزیده ،چنان هیجانانگیز و درخشان است که
مخاطب را تا انتهای کتاب با خود همراه میکند.

ISBN 9789647974981

رها از بند
سفر به فراسوی خود
نویسنده :مایکل ای .سینگر
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۱۲۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودیاری

صفحه

۲۴۲

«رها از بند» کتابیست که خواندنش برای همۀ آدمها در هر
سن و موقعیتی ضرور یست .این کتاب برای همۀ کسانی
ٔ
که از گفت و گوهای بیوقفه درونی خسته و آزردهاند،
برای همۀ آنانی که در جست و جوی آ گاهی ناب ورای
تجربههای روزمرهاند ،همۀ اشخاصی که در پی یافتن راهی
برای گذر از انرژ یهای مسدودشده هستند و همۀ آدمهایی
که در پی خویشتن اصیل خود هستند ،کاربردیست.

ISBN 9786007996416

بیداری قهرمان درون
دوازده کهنالگوی یاریگر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان درون
نویسنده :کارول اس .پیرسن
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ نهم ۳۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۳
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۵۴۴

نویسنده در این کتاب خواننده را راهی سفر هزارالیه و مارپیچ
زندگی میکند .پیرسن از کهنالگوهای یاریگر و نقش آنها
در مسیر این سفر میگوید و ارتباط این کهنالگوها را با
هر بخش از سفر تشریح میکند.خواننده در مسیر این سفر
میآموزد که باید «خود» را سالم و قدرتمند سازد ،سپس
با «جان» رو به رو شود و سرانجام «خویشتن» منحصر به
فرد خود را به جهان هدیه کند.

ISBN 9789647974882

چرخ زندگی
یادداشتی در بارﮤ مرگ و زندگی
نویسنده :الیزابت کوبلر ـ راس
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ پنجم ۱۴۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۶
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۳۶۰

در این کتاب ،دکتر روانشناس و شفابخش نامی تمام جهان،
چرخ زندگی خود را پیش چشمان شما به گردش درمیآورد
تا دریابید که چگونه انسانها میتوانند از پیلۀ تنهایی خود
رها گشته و همچون پروانهای به سوی نور متجلی از عشق
آن یگانه پرواز کنند؛ بی آن که حسرتی به جا مانده از زندگی
در دل داشته باشند ،یا از مرگ پروا نمایند.

ISBN 9789647974010

فقط عشق
چگونه روابطمان را بر پایۀ عشق بسازیم
نویسنده :جرالد جمپالسکی و دایان سیرنسیونه
بازگردان :فریبا مقدم | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ هفتم ۵۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۷۸
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

بهبود روابط

صفحه

۲۰۰

این کتاب با تکیه بر این باور بنیادین که همۀ افکار ،رفتارها و
نگرشهای ما یا از عشق سرچشمه میگیرند یا از ترس ،شیوﮤ
بازسازی روابط همدالنۀ انسانی را بر پایۀ عشق به خواننده
میآموزد .نویسندگان با ارایۀ پلههای هفتگانۀ ایجاد روابط
مثبت و پانزده درس روزانه برای تبدیل ترس به عشق ،شیوﮤ
بهبود نگرش به هستی را آموزش میدهند.

ISBN 9789646516175

دوست داشتن وضعیت موجود
چهار پرسش برای دگرگونی زندگی
نویسنده :بایرن کیتی
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ چهارم ۱۳۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

هوشیاری

صفحه

۳۸۴

این کتاب به همۀ کسانی که در زندگی روزمرﮤ خود با افکار
دردناک و تکراری درگیر هستند ،آنان که زندگی خود را در
قضاوت مداوم اطرافیانشان میگذرانند و شبانهروز خود را
به تلخی سپری میکنند ،پیشنهاد میشود .زوجها ،کودکان،
بیماران ،کسانی که در سوگ نشستهاند و اشخاصی که با
سختترین رویدادهای زندگی درگیر هستند نیز این نگاشتۀ
ارزشمند را راهگشا خواهند یافت.

ISBN 9786007996058

هوش مثبت
چگونه میتوانید به توانایی حقیقی خود دست یابید
نویسنده :شیرزاد چمین
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ هشتم ۸۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۴
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

هوشیاری

صفحه

۳۱۲

نویسنده در این کتاب ،دوگانهای تکاندهنده را مطرح میکند:
«ذهن شما بهترین دوست و بدترین دشمن شماست!»
به این ترتیب ،میتوانیم انتخاب کنیم تا از برترین نیروی
خود بهرهمند شویم یا بازیچۀ خرابکارهای آن باشیم .او
راهکارهایی ساده را در اختیار خواننده قرار میدهد تا حتی
در یک زندگی شتابزده و پرهیاهو ،به آسانی به خشنودی
هر چه بیشتر و پایدار دست یابد.

ISBN 9789647974974

عادت به اکنون
چیره شدن بر طفرهروی و لذت بردن از تفریح بدون احساس گناه
نویسنده :نیل ای .فیوری
بازگردان :ترانه طبری | ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ سوم ۹۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۶
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

خودیاری

صفحه

۲۸۰

نویسنده در این کتاب ،راههای چیره شدن بر طفرهروی را
به خواننده میآموزد و با ارایۀ راهکارهایی کاربردی ،او را
به سوی موفقیت ،مدیریت درست زمان و کارامدی سوق
میدهد .این کتاب برای کسانی که میخواهند بهرهوری و
کارایی بیشتری در زندگی و کار خود داشته باشند و همۀ
آنانی که طفرهروی از انجام کارها ،زندگیشان را فلج کرده،
مناسب است.

ISBN 9786007996027

آهستهسازی
سریعترین شیوﮤ رسیدن به خواستهها
نویسنده :دیوید اسل
بازگردان :فریبا مقدم | ویراستار :طلیعهسادات کمالی
چاپ دوم ۴۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۶
تابستان

زمینۀ کتاب

رقعی

هوشیاری

صفحه

۲۰۸

روند روزمرﮤ زندگی با چنان شتابی خود را بر ما مستولی
ساخته است که کم و بیش همۀ ما بی هیچ تالشی برای تغییر
آن در سفر زندگی پیش میرویم .از یاد بردهایم که بسیاری از
ناهموار یهای جادﮤ پیش رویمان پیامد سرعت باالی خودمان
است .این کتاب با آموزش روشهایی کاربردی برای کاستن
از این سرعت فزاینده ،سریعترین شیوﮤ رسیدن به خواستههای
حقیقیمان را آشکار میسازد.

ISBN 9789647974721

از جنس نور
برای دگرگونی شخصی و جهانی بیدار شویم
نویسنده :تام هارتمن
بازگردان :فرناز فرود | ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ دوم ۹۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۲
پاییز

زمینۀ کتاب

رقعی

خودشناسی

صفحه

۴۰۰

این کتاب به شرح خانمانسوزی ناآ گاهانۀ بشریت میپردازد؛
این که چگونه غافالنه خانۀ خود را میآالییم ،حریصانه منابع
زمین را مورد چپاول قرار میدهیم و سنگدالنه از فردای هولناک
آیندگان خود رو برمیگردانیم .نویسنده هشدار میدهد این
وضعیت هراسانگیز ممکن است تا فردا نیز به تعویق نیفتد
و بسیار زودتر از آنچه گمان میکنیم ،ما و زیستگاهمان را به
نابودی بکشد.

ISBN 9789647974288

ایزدان و ایزدبانوان
داستانهایی در بارﮤ ایزدان و ایزدبانوان در اساطیر یونان
نویسنده :میشل ام .هول
بازگردان :زهره جمشیدیکیا | ویراستار :مهدی سلطانی
چاپ دوم ۱۲۵۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۶
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی

اسطورهشناسی

صفحه

۱۱۲

ایـن کتـاب بازخوانـی اسـطورههای یونانـی در بـارﮤ منشـأی
جهـان ،خدایان ،آفرینـش ،انسـان ،فرهنگ و برخـی مفاهیم
اخالقیسـت .خواننـدﮤ عالقهمنـد بـه تاریـخ ،تمـدن و
خاسـتگاه جهان ،با خواندن این نوشـته افزون بر اسطورههای
مربوط بـه هر موضـوع ،میتواند از تحلیلهای روانشناسـانه
در پایـان هـر بخـش بـرای تکمیـل دانسـتهها و دسـتیابی به
دیدی کلنگرانه نسـبت به اندیشـۀ یونان باسـتان بهـره بگیرد.

ISBN 9786007996102

قرار پنجشنبهها

نویسنده :محمدجواد اسعدی
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۲۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۷
زمستان

زمینۀ کتاب

رقعی کوچک

داستان کوتاه

صفحه

۱۵۶

این کتاب روایت آدمهاست .نویسندﮤ دردآشنا و همدل
با خواننده ،نکتهای کوتاه و موجز از پستوی ذهنش بیرون
میکشد و خواننده را چنان با خود همراه میکند که گویی
حکایت ،زندگی خود اوست که بر قلم شیوای نویسنده
جاری شده است .در واقع ،هر قرار این کتاب برشی واقعی
از زندگیست که خواننده را از قراری به قرار دیگر میکشاند.

ISBN 9786007996164

تمـام شـد

نویسنده :اشکان فرجاد
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۲۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۸
بهار

زمینۀ کتاب

رقعی کوچک

داستان کوتاه

صفحه

۱۲۶

نویسندﮤ ماجراجوی مجموعهداستان «تمام شد» بیباکانه
خود را به اقیانوس پرتالطم ماجرا افکنده و با سفتن
مرواریدهای واژه ،قصههایی گیرا و شنیدنی را بر پهنۀ
سپید کاغذ نگاشته است .قصههای این مجموعه از بطن
زندگی برآمدهاند و تجربۀ زیستۀ نویسنده را به رشتۀ تحریر
درآوردهاند.

ISBN 9786007996171

دیوان حافظ (فیروزهای)
ٔ
با تطبیق و مقایسه معتبرترین منابع و مراجع موجود
شاعر :شمسالدین محمد شیرازی
مصحح :مجید حمیدا
چاپ نخست ۱۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمینۀ کتاب

نصف وزیری

شعر

صفحه

۵۱۲

کتاب حاضر ثمرﮤ بیش از بیست سال تحقیق و پژوهش مداوم
و پیگیرانۀ مصحح و سومین ویرایش آن است ،ویژگیهای
چشمگیر و منحصر به فرد این نسخه از دیوان حافظ ،عبارتند از
 )۱تمایز اشعار اصیل و مشکوک در متن کتاب )۲ ،نشانهگذاری
دقیق و چینش درست واژگان برای خوانش درست و روان
اشعار )۳ ،فهرست فرهنگنامهای به منظور دسترسی بهتر به
اشعار و  )۴ترجمۀ کامل ابیات و عبارات عربی.

ISBN 9786007996508

دیوان حافظ (نقرهای)
ٔ
با تطبیق و مقایسه معتبرترین منابع و مراجع موجود
شاعر :شمسالدین محمد شیرازی
مصحح :مجید حمیدا
چاپ نخست ۱۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمینۀ کتاب

نصف وزیری

شعر

صفحه

۵۱۲

کتاب حاضر ثمرﮤ بیش از بیست سال تحقیق و پژوهش مداوم
و پیگیرانۀ مصحح و سومین ویرایش آن است ،ویژگیهای
چشمگیر و منحصر به فرد این نسخه از دیوان حافظ ،عبارتند از
 )۱تمایز اشعار اصیل و مشکوک در متن کتاب )۲ ،نشانهگذاری
دقیق و چینش درست واژگان برای خوانش درست و روان
اشعار )۳ ،فهرست فرهنگنامهای به منظور دسترسی بهتر به
اشعار و  )۴ترجمۀ کامل ابیات و عبارات عربی.

ISBN 9786007996508

فروغ فرخزاد
مجموعۀ کامل اشعار فروغ فر خزاد
شاعر :فروغ فرخزاد
به خوانش مجید حمیدا
چاپ نخست ۱۲۵۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

زمینۀ کتاب

نصف وزیری

شعر نو

صفحه

۴۹۶

ویرایش دوم «دیوان اشعار فروغ فرخزاد» پس از هفده سال
انتشار یافته است .ویژگیهای چشمگیر و منحصر به فرد این
نسخه از سرودههای فروغ فرخزاد ،عبارتند از  )۱حرکتگذاری
واژگان برای خوانش درست و آسان )۲ ،استفاده از کاغذ
سبک )۳ ،جلد پنجرنگ و صحافی نفیس و  )۴استفاده از
قاب شیشهای ضخیم مات برای دوام و زیبایی بیشتر.

ISBN 9786007996140

نیایشهای نورانی
برگزیدهای از نیایشهای امام سجاد (ع)
پژوهش و تدوین :مجید حمیدا
ویراستار :ریحانه فرهنگی
چاپ دوم ۷۵۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۸۲
زمستان

زمینۀ کتاب

ربع وزیری

نیایش

صفحه

۱۲۸

برگزیدهای از تمنای قلب سوزان امام سجاد (ع) به درگاه
پروردگار ،که از دیدگاهی پرمهر و گسترده برای همۀ آفریدگان،
دشمنان ،بیگانگان ،همسایگان ،ماه و خورشید ،ستارگان و
همه و همه دست به دعا برمیدارد و پیشانی به خاک میگذارد.
این همهسویگی ،سادگی و شیوایی ،ویژگی کمیاب و ارجمند
این کتاب به شمار میآید که در قطعی کوچک ،جهانی از
عشق در دل دارد.

ISBN 9789647974806

دوهزار تست هنر
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
ٔ
مولفان :نفیسه ذاکری و سینا علیزاده
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ دوم ۱۲۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۷
پاییز

زمینۀ کتاب

رحلی کوچک

کمکدرسی

صفحه

۱۹۸

این کتاب برای کمک به آمادگی بهتر داوطلبان آزمونهای
ورودی ٔدانشگاهها در رشتۀ هنر در مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری تالیف شده است .این کتاب به تثبیت و تعمیق مفاهیم و
مباحث گستردﮤ هنر از طریق تمرین ،تکرار مطالب ،شیوههای
ارزیابی خود و نحوﮤ خواندن ،یادگیری نکات جدید ،مرور و
تثبیت مطالب خواندهشده ،نحوﮤ برنامهریزی و مطالعه یاری
میرساند.

ISBN 9786007996195

چهارهزار نکتۀ هنر
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
ٔ
مولفان :ندا هوشمند مفرد و سمانه سبزهکار بیرجندی
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ سوم ۱۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

زمینۀ کتاب

رحلی کوچک

آموزشی

صفحه

۱۸۴

این مجموعه شامل تاریخ هنر ایران و جهان ،هنر و
تمدن اسالمی ،تاریخ ادبیات ایران و جهان ،اطالعات و
دانستنیهای هنر ،اسطورهشناسی ایران و جهان و نقد هنری
و ادبی میشود .چنان که از این عناوین مشخص است،
این مجموعه گسترﮤ وسیعی را در بر گرفته و بنا بر سلیقۀ
طراحان پرسشها ،وزن هر یک میتواند در ادوار مختلف،
کم یا زیاد شود.

ISBN 9786007996256

زبان تخصصی هنر
دایرةالمعارف واژگان و اصطالحات
ٔ
مولف :مهدی انصاری
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ دوم ۱۷۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

زمینۀ کتاب

رحلی کوچک

آموزشی

صفحه

۱۷۸

از آنجا که واژگان هنر در یک مناسبت بینامتنی با سایر
دانشها و مطالعات علوم انسانی هستند و رشتۀ هنر در
یک رخداد بینارشتهای با رشتههای دیگر تعریف میشود،
مؤلف در تدوین واژگان تالش کرده است که این نکته
را به خوبی در کتاب جای دهد .از این رو ،بسیاری از
واژگان به حوزههای جامعهشناسی ،فلسفه ،نشانهشناسی،
اسطورهشناسی ،روانکاوی و رشتههای مشابه مرتبط هستند.

ISBN 9786007996447

کارشناسی ارشد هنر ()۱۴۰۱
پرسشها و پاسخنامۀ تشریحی
ٔ
مولفان :محمدحسین محمدی ،ندا هوشمند و سمانه سبزهکار
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۴۵۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

زمینۀ کتاب

رحلی کوچک

کمکدرسی

صفحه

366

این کتاب پرسشها و پاسخهای تشریحی دروس عمومی
کنکورهای کارشناسی ارشد شامل تستهای زبان انگلیسی،
تستهای تاریخ ،فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران و جهان و
تستهای نقد هنری و ادبی را از سال  ۱۳۹۴تا کنون در بر
میگیرد .همچنین در پی پرسشهای هر بخش ،پاسخناﻣﮥ
تشریحی آمده که داوطلب بیشترین بهره را از کتاب بگیرد.

ISBN 9786007996485

دکتری تخصصی هنر ()۱۴۰۱
پرسشها و پاسخنامۀ تشریحی
ٔ
مولفان :مهدی انصاری و ندا هوشمند مفرد
ویراستار :زهره جمشیدیکیا
چاپ نخست ۳۰۰۰۰۰ :تومان

رونمایی

1401
تابستان

زمینۀ کتاب

رحلی کوچک

کمکدرسی

صفحه

۳۳۶

هدف این کتاب ،کمک به آمادگی بهتر داوطلبان آزمونهای
ورودی دانشگاهها در رشتۀ هنر در مقطع دکتر یست .در این
کتاب ،تالش بر این بوده که به پرسشهای سالهای گذشتۀ
آزمون دکتری ،با نگاهی جامع ،پاسخی درخور داده شود تا
راهگشای متقاضیان باشد .در راستای این هدف ،این کتاب
از دو بخش تشکیل شده است :در بخش نخست ،پرسشها
و در بخش دوم ،پاسخنامۀ تشریحی تدوین شده است.

ISBN 9786007996539

کتابهای در دست انتشار
آرامش به هر قیمتی
راه درمان بیماری راضی کردن
نویسنده :دبورا دی پور | بازگردان :فرناز فرود
پنج سطح وابستگی
کشف و در اختیار گرفتن نیروی درون
نویسنده :دن میگل روییز جونیور | بازگردان :هنگامه آذرمی
غزلیات سعدی
ٔ
حرکتگذاری شده همراه با ترجمه ابیات عربی
مصحح :محمدعلی فروغی

هر گام آرامش
راه هوشیاری در زندگی روزمره
نویسنده :تیک نات هان | بازگردان :بهراد ابراهیمی
فرهنگ نامها (ویرایش دوم)

ٔ
فرهنگ دههزار واژه نامهای ایرانی

پژوهش و تدوین :ریحانه فرهنگی و مهدی حمیدا

دیوان پروین اعتصامی
به خوانش مجید حمیدا

www.ikelk.com
درخواست از اهالی فرهنگ
بـرای آمادهسـازی ،تولیـد و انتشـار کتـاب و کاالهـای
فرهنگـی هماننـد هـر محصـول دیگـری ،افـراد بسـیاری
فعالیـت میکننـد و هزینـۀ زندگـی آنهـا از ایـن راه تأمین
میشـود؛ افـراد شـاغل در کتابفروشـی ،لیتوگرافـی،
چاپخانـه ،صحافـی ،انتشـارات و مرکـز پخـش ،بخـش
کوچکی از شـاغلین صنعت نشـر هسـتند .به منظور حفظ
حقـوق مـادی و معنـوی ایـن افـراد ،ارج نهادن بـه تالش
آنها و تـداوم تولیـد این گونه آثار ،خواهشـمندیم نسـخۀ
اصلـی را تهیـه کنید و از کپی کـردن ،دانلود کـردن و خرید
نسـخههای تقلبـی خـودداری فرماییـد.
برای دریافت آخرین نسخۀ
کاتالوگ ایننتراکتیوکلک آزادگان (حمیدا)،
روی کتابخانۀ زیر کلیک کنید:
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