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راهنمایخریدکتابهای
کلک آزادگان )حمیدا(

کتاب هـای سراسـر کشـور:  و شـهر  کتاب فروشـی ها   -۱
یـن شـهر کتـاب  نزدیک تر از  را می توانیـد  کتاب هـای مـا 
یـداری  و کتاب فروشـی معتبـر محـل سـکونت خـود خر
یـن حلقۀ  کنیـد. کتاب فروشـی ها و شـهر کتاب ها، مهم تر

ارتباطـی اهالـی کتاب هسـتند.

کتـاب  اگـر  انتشـارات:  پخـش  مرکـز  از  درخواسـت   -۲
مـورد نظـر خـود را در کتاب فروشـی یـا شـهر کتـاب محل 
یـق سـایت  سـکونت خـود پیـدا نکردیـد، می توانیـد از طر
مٔوسسـۀ گسـترش فرهنـگ و مطالعـات، مرکـز پخـش ما، 
کتاب هـای خـود را تهیه کنید. شـما بـدون پرداخـت هیچ 
مبلغـی در سـایت ایـن مؤسسـه، سـفارش خـود را نهایـی 
یـن زمـان  کـرده و سـپس کارشناسـان ایـن مرکـز در کم تر
ممکن بـا شـما تمـاس می گیرنـد و هماهنگی هـای الزم را 
ین کتاب فروشـی با شـما  ید از نزدیک تر بـرای معرفـی و خر
انجـام می دهنـد. در نظر داشـته باشـید که به این شـیوه، از 
ین  کتاب فروشـی محل سـکونت خـود کـه یکـی از مهم تر
حلقه هـای صنعت نشـر کشـور اسـت، حمایـت کرده اید.

۳- پیـام نوشـتاری در واتـس اپ: در صورتی که نتوانسـتید 
یداری  از هیـچ یک از روش هـای باال، کتاب های مـا را خر
کنیـد، درخواسـت خـود را به صـورت پیـام نوشـتاری در 
واتـس اپ بـرای مـا بنویسـید. همـکاران مـا در روزهـای 
شـنبه تا چهارشـنبه، در سـاعات اداری، پاسـخ گوی شـما 
هسـتند. توجه داشـته باشـید که امکان پاسـخ گویی تلفنی 
یـق واتس اپ برای مـا وجود نـدارد و در صورت نیاز  از طر
بـه گفت و گـوی تلفنی بـا شـماره های ثابـت مجموعه که 

ید. در صفحـۀ بعد نوشـته شـده، تمـاس بگیر

http://www.gbook.ir


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

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۰۲۱۶۶۹۵۲۰۲۰

ویژگیهایاینکاتالوگ

کاتالوگ اینتراکتیو »کلک آزادگان« افزون بر بهینه سازی برای 
تلفن های همراه، از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار 
با  یابی  امکان مسیر از ۱(  آن ها عبارتند  از  برخی  است که 
کلیک روی نشانی انتشارات، ۲( تماس با دفتر نشر با کلیک 
یر، ۳( آشنایی با پدیدآورندگان با  روی شمارۀ تلفن های ز
دانسته های  یافت  در  )۴ آن ها،  از  یک  هر  نام  روی  کلیک 
بیش تر در بارۀ هر کتاب با کلیک روی عکس هر عنوان و  
ید نسخۀ فیزیکی یا الکترونیکی هر یک از کتاب ها  ۴( خر

با کلیک روی لوگوهای قرارگرفته در پایین هر صفحه. 
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www.ikelk.com/fa/calculateprice

چاپوصحافیدیجیتالحمیدا

افزون بر چاپ و نشـر کتاب و تولید کتاب های شـنیداری، 
ایـن مجموعـه آمـادۀ پذیـرش سـفارش چـاپ دیجیتال و 
یـن کیفیت  ین قیمـت و باالتر صحافـی از ناشـران بـا بهتر
اسـت. ایـن خدمات تنهـا بخـش کوچکـی از خدمات ما 
بـوده و ایـن مجموعه امـکان تولیـد کارهای خـاص مانند 
هاردباکس هـای صنایـع گوناگـون، لوح تقدیر، سـت های 

اداری و شـاپینگ بگ های ویـژه را نیز داراسـت.
یافت دانسـته های بیش تر در ساعات  برای سـفارش کار یا در
اداری با شـمارۀ ۰۲۱۶۶۹۵۲۰۲۰ و در ساعات غیر اداری 

به شـمارۀ واتس اپ ۰۹۳۵۴۴۲۶۴۳۲ پیام بدهید.

برای محاسبۀ هزینۀ چاپ دیجیتال و صحافی کتاب در 
یر کلیک کنید: قطع و شکل های مختلف روی لینک ز

ت حمیدا
شارا

انت
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کتاب های خودشناسی، خودیاری و خودشکوفایی

مجموعٔه کامل کتاب های دبی فورد

مجموعٔه کامل کتاب های اکهارت ُتله

مجموعٔه کامل کتاب های ُدن میگل روییز



مجموعٔه کتاب های واسوانی

کتاب های هوشیاری )ذهن آگاهی(

کتاب های گی هندریکس

کتاب های معنوی و عرفانی



پرفروش ها

تازه ها

کتاب های شعر و داستان

کتاب های درسی و دانشگاهی

کتاب های شنیداری



نیمۀتاریکوجود
توان، خالقیت، استعداد و رؤیاهای خود را بازیابید

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

سردرگمی  بهبودی  برای  کتاب  این  ینات  تمر وانجام  خواندن 
پیاپی  شکست های  افسردگی،  دام  در  که  کسانی  ناامیدی  و 
راهگشاست  می زنند،  پا  و  دست  ارتباطی  گسست های  و 
آن ها  چشم  پیش  را  درون  بی کران  جهان  از  چشم اندازی  و 
یک وجود« همچنین برای آن گروه که  می گستراند. »نیمۀ تار
پروری روانی و  باز به  نیاز  اسیر اعتیادهای گوناگون هستند و 

عاطفی دارند، تأثیرگذار و التیام بخش است.

ISBN 9789647974042

چاپ سی و پنجم: ۱۲۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۷۹
زمستان

رقعی

۲۱۶
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/c54
https://taaghche.com/book/14737/
https://fidibo.com/book/78657
https://www.gbook.ir/product/%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF/book/60462


نیمۀتاریکوجود)شنیداری(
توان، خالقیت، استعداد و رؤیاهای خود را بازیابید

یان گوینده: سمیرا جواهر
نویسنده: دبی فورد | بازگردان: فرناز فرود

یک وجود« از ویژگی هایی منحصر به  کتاب شنیداری »نیمۀ تار
فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: ۱( خوانش درست 
صحیح،  لحن   )۲ نوشتاری،  کتاب  مطابق  جمله ها  و  واژه ها 
بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب، ۳( صدابرداری 
حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( بسته بندی ویژه و منحصر به فرد 

و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری به زبان اصلی.

ISBN 9786007996201

نسخۀ الکترونیکی: ۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

زمان

۵۹۹
دقیقه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/155w
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
نویسنده: دبی فورد
http://www.ikelk.com/fa/product/13hz
https://taaghche.com/book/61536/
https://fidibo.com/book/92858
https://www.navaar.ir/audiobook/6781


جداییمعنوی
چگونه درد جدایی را به درمان تبدیل کنیم

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: سوسن اورعی | ویراستار: ر

ین آسیبی ست  این کتاب در مورد التیام بخشیدن به شدیدتر
با  نوشته  این  در  فورد  دبی  آورد.  وارد  می تواند  زندگی  که 
تکیه بر تجربۀ طالق خود و به یاری یک وکیل خانوادۀ ناظر 
به  را  یگانگی  با  توأم  جدایی  راه  طالق،  پروندۀ  صدها  بر 
زندگی  بارۀ  در  فقط  نه  سطور  این  نکات  می نمایاند.  شما 
از دست  با هر گونه  رویارویی  بلکه شیوۀ  خانوادگی ست، 

دادن در تمامی روابط انسانی را به ما می آموزد.

ISBN 9789647974080

چاپ شانزدهم: ۲۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۴
تابستان

رقعی

۲۹۶
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13g1
http://www.ikelk.com/fa/product/13g5
https://taaghche.com/book/14931
https://fidibo.com/book/80967
https://www.gbook.ir/product/%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/book/64734


رازسایه
توان سرزندگی با تعبیری نو از داستان زندگی

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

یبان گیر تمدن  نویسـنده در این کتاب از بالی جدیدی کـه گر
بشـری شـده اسـت، سـخن می گوید: عطش بی پایان چنگ 
انداختن بـه معنویت، بدون عمل کردن بـه آن! هنر دبی فورد 
در آن اسـت کـه بـه نرمـی راه برون رفـت از ایـن ورطـه را نیز 

می نمایاند.

ISBN 9786007996065

چاپ بیستم: ۷۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۴
بهار

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/c5f
https://taaghche.com/book/14739/
https://fidibo.com/book/80610
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87/book/60577
https://www.gbook.ir/product/%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/


رازسایه)شنیداری(
توان سرزندگی با تعبیری نو از داستان زندگی

یان گوینده: سمیرا جواهر
نویسنده: دبی فورد | بازگردان: فرناز فرود

فرد  به  از ویژگی هایی منحصر  کتاب شنیداری »راز سایه« 
خوانش   )۱ از:  عبارتند  آن ها  از  برخی  که  است  برخوردار 
درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، ۲( لحن 
صحیح، بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب، 
۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( بسته بندی 
ویژه و منحصر به فرد و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری 

به زبان اصلی.

ISBN 9786007996461

نسخۀ الکترونیکی: ۲۸۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
پاییز

زمان

۳۸۲
دقیقه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/155w
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/product/13jp
https://taaghche.com/audiobook/111982
https://fidibo.com/book/123865
https://www.navaar.ir/audiobook/14426


سؤالهایدرست
ده پرسش ضروری برای رهنمونی به سوی زندگی شگفت انگیز

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی | ویراستار: طلیعه سادات کمالی بازگردان: ر

در این کتاب، نویسنده هنر در هم آمیختن عشق و خرد را 
در پاسخ به پرسش های جاری زندگی به ما می آموزد. فورد با 
تکیه بر تجارب معنوی گسترده در حیطۀ کالس ها و دوره های 
ین رسالت ما  آموزش معنوی خود یادآور می شود که مهم تر
رد و کالنی ست که هر روز 

ُ
در زندگی، پرداختن به مسایل خ

با آن ها رویارو می شویم و این تنها کاری ست که برای آن به 
دنیا آمده ایم!

ISBN 9789647974776

چاپ سیزدهم: ۵۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۷
پاییز

رقعی

۱۵۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/product/13g6
https://taaghche.com/book/18820/
https://fidibo.com/book/81002
https://www.gbook.ir/product/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA/book/66190


بهترینسالزندگی
آرزو کنید، برنامه ریزی کنید، زندگی کنید!

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

چند بار با خودمان پیمان بسته ایم و هر بار عهد شکسته ایم و 
یسته ایم؟ تا کنون چندین بار از قفس  بر مزار آرزوهایمان گر
یخته  یشان در باد رؤیاها گر تهی از امید واقعیت ها به دامان پر
و به آن آویخته ایم؟ اما امسال، هنگام برآوردن آرزوهای به 
که  موعودی ست  فردای  همان  امروز  و  است  محال  ظاهر 

بارها آغاز زندگی رؤیایی خود را به آن موکول کرده ایم!

ISBN 9786007996010

چاپ هفدهم: ۱۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۵
بهار

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشکوفایی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/c5k
https://taaghche.com/book/14738/
https://fidibo.com/book/80601
https://www.gbook.ir/product/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/book/66188


چراآدمهایخوبکارهایبدمیکنند
چگونه از دشمنی با خود دست بکشید

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

یک  این کتاب را می توان ادامه و مکمل کتاب های »نیمۀ تار
وجود« و »راز سایه« از دبی فورد دانست که راهنمایی کارا 
برای خودشناسی و در آغوش گرفتن ویژگی های انسانی به 
شمار می آیند و به یاری آن ها می توان به یکپارچگی و زندگی 

هشیارانه دست یافت. 

ISBN 9789647974851

چاپ سیزدهم: ۱۲۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۸
زمستان

رقعی

۲۵۶
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13g7
https://taaghche.com/book/13549/
https://fidibo.com/book/80663
https://www.gbook.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d8%9f-%da%86%da%af%d9%88%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/book/66191


پاکسازیآگاهی
برنامه ای در بیست و یک روز برای ارتباط با مقصود جان

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

از سه  برای غبارزدایی  این کتاب راهنمای کاربردی نویسنده 
مرحلۀ بنیادین زندگی، یعنی گذشته، حال و آیندۀمان است. 
این پاک سازی به زندگی ما نظم می دهد تا عادات ناخواستۀ 
کنیم.  جایگزین  یستی  ز شیوه های  ین  مناسب تر با  را  خود 
یف و شدنی،  فورد راه را به ما نشان می دهد تا به شیوه ای ظر
حسرت ها و ناتوانی های خود را به خواسته ها و توانایی هایمان 

یم. تبدیل ساز

ISBN 9789647974875

چاپ دوازدهم: ۲۰۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۴
بهار

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13g8
https://taaghche.com/book/87365/
https://fidibo.com/book/80708
https://www.gbook.ir/product/%d9%be%d8%a7%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/book/66189


بازتابسایه
افروختن نیروی نهفته در خویشتن حقیقی

یان ویلیامسن نویسندگان: دیپاک چوپرا، دبی فورد و مار
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

در این کتاب، چوپرا، سایه را مورد بررسی قرار می دهد، دبی 
یان، روشنایی های سایه را روایت می کند.  یکی ها و مار از تار
و  یک  تار سایۀ  مجموعۀ  سایه«  »بازتاب  کتاب  رو  این  از 
چگونه  بدانیم  تا  می نمایاند  آدمی  وجود  آینۀ  در  را  روشن 
یم و چگونه به  بخش های ناخواستنی شخصیتمان را بپذیر
آن چه در دیگران می ستاییم، دسترسی یابیم و در وجودمان 

جلوه گرش کنیم.

ISBN 9789647974905

چاپ هفتم: ۲۰۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۲
پاییز

رقعی

۲۳۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13g2
http://www.ikelk.com/fa/people/13hc
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13gb
https://taaghche.com/book/61535/
https://fidibo.com/book/80629
https://www.gbook.ir/product/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87/book/67608


شجاعت
چیره شدن بر ترس و برانگیختن اعتماد به نفس

نویسنده: دبی فورد
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

به  اعتماد  کمبود  از  که  کسانی  برای  کتاب  این  خواندن 
دارند و  بودن شهرت  ترسو  به  آن ها که  نفس رنج می برند، 
یبان هستند،  بیمارانی که با امراض درمان ناپذیر دست به گر
بیماری »ناراستی« در  از  مفید است. همچنین کسانی که 
یبا و برجسته را  عذاب هستند، در این مطالب، سرمشقی ز
برای برخورداری از مواهب راستی و شیوه های پروراندن آن 

خواهند یافت.

ISBN 9789647974912

چاپ دوازدهم: ۲۰۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۲
بهار

رقعی

۲۲۴
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشکوفایی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13g9
https://taaghche.com/book/13544/
https://fidibo.com/book/80733
https://www.gbook.ir/product/%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3/book/66826


شجاعت)شنیداری(
چیره شدن بر ترس و برانگیختن اعتماد به نفس

یان گوینده: سمیرا جواهر
نویسنده: دبی فورد | بازگردان: فرناز فرود

کتاب شنیداری »شجاعت« از ویژگی هایی منحصر به فرد 
خوانش   )۱ از:  عبارتند  آن ها  از  برخی  که  است  برخوردار 
درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، ۲( لحن 
صحیح، بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب، 
۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( بسته بندی 
ویژه و منحصر به فرد و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری 

به زبان اصلی.

ISBN 9786007996454

نسخۀ الکترونیکی: ۳۶۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
پاییز

زمان

۵۲۶
دقیقه

زمینۀ کتاب

خودشکوفایی

http://www.ikelk.com/fa/people/155w
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/product/13jn
https://taaghche.com/audiobook/109888/
https://fidibo.com/book/122642
https://www.navaar.ir/audiobook/14310/


وجودمقدسشما
کشف نور درون
نویسنده: دبی فورد

بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

در  فورد  دبی  مرگ  از  پس  که  گنجینه ای ست  کتاب  این 
دبی  است.  شده  کشف  شنیدنی  و  شگفت انگیز  ماجرایی 
در این نوشتۀ مناجات گونه، پرده از راز ارتباط ژرف خود با 
پروردگار برمی دارد. در واقع، »وجود مقدس شما« کتاب 
ین گفت و گوهای شخصی  دعایی شخصی ست که درونی تر
یدگار جهان را با زبانی شیوا و صمیمانه به  نویسنده با آفر

خوانندۀ کتاب هدیه می کند.

ISBN 9786007996324

چاپ پنجم: ۱۱۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۹
بهار

رقعی

۲۷۲
صفحه

زمینۀ کتاب

نیایش

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13hs
https://taaghche.com/book/88537/
https://fidibo.com/book/106941
https://www.gbook.ir/product/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7/book/66828


باخالقهستی
 

نویسنده: جی. پی. واسوانی
یبا مقدم | ویراستار: اشرف باقری بازگردان: فر

ید که چگونه می توان یاد خداوند را در  در این کتاب می آموز
لحظه لحظۀ زندگی جاری نمود و بی قراری قلب ها را با عشق او 
یشان را در درگاه او جست.  تسکین بخشید و آرامش ارواح پر
بسیاری از ما می کوشیم که بار مشکالتمان را به تنهایی تحمل 
به خدا  را  آن ها  و  فروافکنید  را  بارها  این  امروز  کنیم. همین 
ترتیب خواهید دید که مشکالت نمی توانند  این  به  ید.  بسپار

بر شما غلبه کنند.

ISBN 9789646516106

چاپ سی ام: ۱۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۷۷
زمستان

رقعی

۱۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خداشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/product/c4d
https://taaghche.com/book/102653/
https://fidibo.com/book/86556
https://www.gbook.ir/product/%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C/book/67642


باخالقهستی)شنیداری(

گوینده: میالد تمدن
یبا مقدم نویسنده: جی. پی. واسوانی | بازگردان: فر

کتاب شنیداری »با خالق هستی« از ویژگی هایی منحصر به 
فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: ۱( خوانش 
درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، ۲( لحن 
صحیح، بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب، 
۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( بسته بندی 
ویژه و منحصر به فرد و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری 

به زبان اصلی.

ISBN 9789646516120

نسخۀ الکترونیکی: ۱۶۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمان

۲۱۷
دقیقه

زمینۀ کتاب

خداشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/product/13jp
https://taaghche.com/audiobook/119511
https://fidibo.com/book/130411
https://www.navaar.ir/audiobook/15123/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%DB%8C.-%D9%BE%DB%8C.-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C


زندگیپسازمرگ
 

نویسنده: جی. پی. واسوانی
یحانه فرهنگی یبا مقدم | ویراستار: ر بازگردان: فر

آنان که در ماتم سوگ عزیزان خود  برای  این کتاب  مطالب 
به  حیات  ینی  شیر مرگ،  هراس  از  که  آنان  برای  نشسته اند، 
کامشان شرنگ است و برای آنان که در تنگنای دشواری های 
مناسب  هستند،  گالویز  خودکشی  مداوم  وسوسۀ  با  بودن 
موضوع  مورد  در  ارزشمندی  دانسته های  کتاب  این  است. 
مرگ به دست می دهد و به بسیاری از پرسش ها در بارۀ مرگ، 

پاسخ هایی منطقی می دهد. 

ISBN 9789646516359

چاپ هفدهم: ۸۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۰
پاییز

رقعی

۹۶
صفحه

زمینۀ کتاب

انسان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/product/c56
https://taaghche.com/book/102662/
https://fidibo.com/book/86648
https://www.gbook.ir/product/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF/book/67638


زندگیپسازمرگ)شنیداری(

گوینده: میالد تمدن
یبا مقدم نویسنده: جی. پی. واسوانی | بازگردان: فر

ویژگی هایی  از  مرگ«  از  پس  »زندگی  شنیداری  کتاب 
منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: 
۱( خوانش درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، 
به  برداشت خاص  یا  معنا  القای  بدون  صحیح،  لحن   )۲
مخاطب، ۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( 
با  کامل  مطابقت   )۵ و  فرد  به  منحصر  و  ویژه  بسته بندی 

نسخۀ شنیداری به زبان اصلی.

ISBN 9789646516144

نسخۀ الکترونیکی: ۱۲۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

زمان

۱۷۸
دقیقه

زمینۀ کتاب

انسان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/product/13jp
https://taaghche.com/audiobook/119516
https://fidibo.com/book/130634
https://www.navaar.ir/audiobook/15124/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%DB%8C.-%D9%BE%DB%8C.-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C


ازآنسوها
 

نویسنده: جی. پی. واسوانی
یحانه فرهنگی یبا مقدم | ویراستار: ر بازگردان: فر

شرح بی کرانگی بشر تا آن سوی جهان محسوسات که فقط 
با پذیرش تمامی هدایای مادر الهی همچون رنج و شادی 
ممکن می شود. خواندن دوست با هر نامی که از ژرفای دل 
برمی خیزد و تکرار ورد سحرآمیز »می پذیرم!« در برابر هر آن 
چه رخ می دهد، یگانه رمز فراتر رفتن از برزخ تشویش های 

انسانی ست.

ISBN 9789646516472

چاپ هشتم: ۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۱
بهار

رقعی

۱۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خداشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/product/c59
https://taaghche.com/book/103000/
https://fidibo.com/book/86555
https://www.gbook.ir/product/%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7/book/67611


درپناهاو
یکصد حکایت فرزانگی: نور، شادمانی و عشق

نویسنده: جی. پی. واسوانی
یحانه فرهنگی بازگردان: مجید حمیدا | ویراستار: ر

و  مذاهب  حکایت های  از  گزیده ای ست  کتاب  این 
برای نشاندن  فرهنگ های گوناگون که عارف شهیر هندی 
سادگی  از  خود،  مخاطبان  دل  در  ژرف  حکمت های  پیام 
شما  حکایت ها  این  در  است.  جسته  بهره  آن ها  روانی  و 
و  شادمانی  حقیقی  مفهوم  که  می شوید  آشنا  قهرمانانی  با 

کام یابی را کشف کرده اند.

ISBN 9789649306322

چاپ سیزدهم: ۱۸۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۱
پاییز

رقعی

۱۸۴
صفحه

زمینۀ کتاب

داستان های معنوی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/product/rbd
https://taaghche.com/book/13462/
https://fidibo.com/book/80640
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88-%db%8c%da%a9%d8%b5%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/go/b67659


تاسرایاو
راه ابیاسا، مراقبۀ حقیقی

نویسنده: جی. پی. واسوانی
یحانه فرهنگی بازگردان: مجید حمیدا | ویراستار: ر

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

محبوب ممکن است.

ISBN 9789647974097

چاپ نهم: ۱۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۱
زمستان

رقعی

۱۲۰
صفحه

زمینۀ کتاب

مراقبه

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/product/rbc
https://taaghche.com/book/103001/
https://fidibo.com/book/86615
https://www.gbook.ir/product/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88/
https://www.ketabrah.ir/go/b68030


خداباتوست
کاربردهای عملی ایمان، عشق و اشتیاق به پروردگار

نویسنده: جی. پی. واسوانی
بازگردان: نوشین حمیدا | ویراستار: طلیعه سادات کمالی

به حضور جاری  قالب حکایت هایی واقعی  این کتاب در 
با  می دهد.  گواهی  زندگی  بطن  و  ما  وجود  در  یدگار  آفر
دست یابی به این بینش درمی یابیم که هیچ گاه تنها نیستیم. 
ایمان  برجستۀ  نقش  جان گداز،  و  دلنواز  بیانی  با  واسوانی 
درنگ  به  را  خواننده  و  می کند  ترسیم  آدمی  هستی  در  را 
به  آویختن  از  روزانه،  بی وقفۀ  غوغای  در  تا  فرامی خواند 

دامان آن یگانه که پناه هر چه موجود است، وانماند.

ISBN 9789647974844

چاپ هشتم: ۸۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۹
بهار

رقعی

۱۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خداشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/c68
http://www.ikelk.com/fa/product/13fv
https://taaghche.com/book/12766/
https://fidibo.com/book/81019
https://www.gbook.ir/product/%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA/book/67610


بارانبخشایش
بهبودی درونی خود را با بخشایش آغاز کنید

نویسنده: جی. پی. واسوانی
یحانه فرهنگی بازگردان: زهره جمشیدی کیا | ویراستار: ر

نویسنده در این کتاب، بار داوری را ذره ذره از دوش آدمی 
هستی  سراسر  داور  یگانه  را  بی همتا  پروردگار  و  برمی گیرد 
جایگاه  از  که  می راند  سخن  بخشایشی  از  او  می خواند. 
خودبرتربینی نیست، بلکه از بینش یگانگی و برابری انسان ها 
سرچشمه می گیرد. جایزالخطا بودن آدمی زاد و بخشایشگر 

ین این نگاشته است. بودن یزدان، مطلع زر

ISBN 9789647974929

چاپ دوم: ۱۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۲
تابستان

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13fy
https://taaghche.com/book/12659/
https://fidibo.com/book/80696
https://www.gbook.ir/product/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/
https://www.ketabrah.ir/go/b68007


چراخوبانرنجمیبرند؟
 

نویسنده: جی. پی. واسوانی
بازگردان: نوشین حمیدا | ویراستار: طلیعه سادات کمالی

این کتاب با بیانی شیوا در پی آرامش بخشیدن به انسان های 
خوبی ست که بر اثر مرگ عزیز، بیماری، از دست دادن و 
شده اند.  اندوه  و  رنج  دچار  روانی  و  جسمی  آسیب های 
گیرای  کالم  به  رنجشان  علت  درک  برای  رنج دیده  خوبان 
پاسخ  را  و چراهایشان  پرسش ها  تا  می آورند  پناه  نویسنده 
دهد و با تدبیر و آموزش تعالیم الهی و دالیل وجودی درد 

ینش، مرهمی بر دردهایشان نهد. و رنج در جهان آفر

ISBN 9789647974790

چاپ سوم: ۷۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۹
بهار

رقعی

۱۱۲
جهان شناسی

زمینۀ کتاب

انسان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c4s
http://www.ikelk.com/fa/people/c68
http://www.ikelk.com/fa/product/13gk
https://taaghche.com/book/103443/
https://fidibo.com/book/106876
https://www.gbook.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://www.ketabrah.ir/go/b67662


زایریدرراه
 

نویسنده: تی. ال. واسوانی
یحانه فرهنگی یبا مقدم | ویراستار: ر بازگردان: فر

پیچاپیچ راه را از مرد ره باید دانست که روانه شدن به امید دیدار 
واسوانی  سادو  می خواهد.  بیدار  زایری  جاری،  همواره  آن 
اشتیاق  حکمتش  از  که  زندگی ست  مسیر  چگونگی  پیام آور 

هزاران زایر هستی و نادره دانش نیک پیمایی می تراود.

ISBN 9789647974059

چاپ سوم: ۲۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۲
زمستان

رقعی

۸۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خداشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13hd
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/product/rbf
https://taaghche.com/book/103326/
https://fidibo.com/book/103240
https://www.gbook.ir/product/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://www.ketabrah.ir/go/b67639


نیرویحال
رهنمونی برای روشن بینی معنوی

له
ُ
نویسنده: اکهارت ت

یحانه فرهنگی بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: ر

نویسنده که خود افسردگی تا مرز خودکشی را تجربه کرده 
در لحظۀ  یستن  ز کاربردی  کتاب شیوه های  این  در  است، 
گرداب  از  رهایی  گام  به  گام  له 

ُ
ت می دهد.  شرح  را  اکنون 

اندوه گذشته و دلهرۀ آینده را پیش چشم خواننده به تصویر 
لحظۀ جاودان  در  زندگی جز  که  می کند  اثبات  و  می کشد 

حال، جاری نیست.

ISBN 9789647974745

چاپ بیست و یکم: ۱۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۶
پاییز

رقعی

۲۶۴
صفحه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/product/13g2
https://taaghche.com/book/88626/
https://fidibo.com/book/78703-
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84/book/60474
https://www.gbook.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c/


نیرویحال)شنیداری(
رهنمونی برای روشن بینی معنوی

گوینده: مجید حمیدا
له | بازگردان: هنگامه آذرمی

ُ
نویسنده: اکهارت ت

به  منحصر  ویژگی هایی  از  حال«  »نیروی  شنیداری  کتاب 
فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: ۱( خوانش 
درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، ۲( لحن 
یا برداشت خاص به مخاطب،  صحیح، بدون القای معنا 
۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( بسته بندی 
ویژه و منحصر به فرد و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری 

به زبان اصلی.

ISBN 9786007996317

نسخۀ الکترونیکی: ۴۴۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
بهار

زمان

۶۲۶
دقیقه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/product/13jd
https://fidibo.com/book/112453
https://taaghche.com/audiobook/94085/
https://www.navaar.ir/audiobook/12381/


تمریننیرویحال
آموزش، مراقبه و تمرین های بنیادین از کتاب »نیروی حال«

له
ُ
نویسنده: اکهارت ت

یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

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

سازند، بسیار کاربردی ست.

ISBN 9789649306339

چاپ هفدهم: ۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۶
پاییز

رقعی

۲۶۴
صفحه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13g3
https://taaghche.com/book/88629/
https://fidibo.com/book/81035-
https://www.gbook.ir/product/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%84/
https://www.ketabrah.ir/go/b64773


تمریننیرویحال)شنیداری(
آموزش، مراقبه و تمرین های بنیادین از کتاب »نیروی حال«

گوینده: مجید حمیدا
له | بازگردان: فرناز فرود

ُ
نویسنده: اکهارت ت

ین نیروی حال« از ویژگی هایی منحصر  کتاب شنیداری »تمر
به فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: ۱( خوانش 
درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، ۲( لحن 
به مخاطب،  برداشت خاص  یا  القای معنا  بدون  صحیح، 
۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( بسته بندی 
ویژه و منحصر به فرد و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ شنیداری 

به زبان اصلی.

ISBN 9786007996317

نسخۀ الکترونیکی: ۱۶۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

زمان

۲۳۱
دقیقه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/product/13j8
https://fidibo.com/book/107280
https://taaghche.com/book/83228/
https://www.navaar.ir/audiobook/10834/


سکونسخنمیگوید
دست یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری

له
ُ
نویسنده: اکهارت ت

یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

این کتاب، نویسنده که مسیر زندگی اش در پی دگرگونی  در 
معنوی واالیی تغییر کرده و خود این راه را پیموده، با خواننده 
از آن چه درون خود اوست، پرده بردارد و  تا  همراه می شود 
له با پرده 

ُ
گاهی شخص بیاورد. ت آن بعد عمیق درونی را به آ

برداشتن از اهمیت سکون و سکوت و ارایۀ آموزش هایی در 
ین سکوت و سکون، راه رهایی از همهمه های ذهنی  بارۀ تمر

را به خواننده می آموزد.

ISBN 9786007996089

چاپ پانزدهم: ۱۰۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۳
بهار

رقعی

۹۶
صفحه

زمینۀ کتاب

مراقبه / هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/c5d
https://taaghche.com/book/88639/
https://fidibo.com/book/81231-
https://www.gbook.ir/product/%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d8%af/
https://www.ketabrah.ir/go/b64921


سکونسخنمیگوید)شنیداری(
دست یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری

گوینده: مجید حمیدا
له | بازگردان: فرناز فرود

ُ
نویسنده: اکهارت ت

ویژگی هایی  از  می گوید«  سخن  »سکون  شنیداری  کتاب 
منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: 
۱( خوانش درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، 
به  خاص  برداشت  یا  معنا  القای  بدون  صحیح،  لحن   )۲
مخاطب، ۳( صدابرداری حرفه ای و کیفیت مطلوب، ۴( 
بسته بندی ویژه و منحصر به فرد و ۵( مطابقت کامل با نسخۀ 

شنیداری به زبان اصلی.

ISBN 9786007996423

نسخۀ الکترونیکی: ۱۲۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمان

۱۷۰
دقیقه

زمینۀ کتاب

مراقبه / هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/product/13j8
https://fidibo.com/book/118802
https://taaghche.com/audiobook/104495/
https://www.navaar.ir/audiobook/13702/


جهانینو
 آگاهی معنوی از آهنگ زندگی

له
ُ
نویسنده: اکهارت ت

یحانه فرهنگی بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: ر

این کتاب از جهانی نو که بر همین زمین کهن شکل می گیرد 
و در آن انسان نوینی از درون یکایک ما سر برمی آورد، سخن 
یده ای به یگانگی می رسد  می گوید. آنجا که آدمی با هر آفر
یخ سراپا درد و رنج خودساخته رهایی می یابد. در  و از تار
از  رفتن  فراتر  درد،  از  رهیدن  راه های  کتاب،  این  سطر  هر 
گاهی ناب  تنگنای زمان و مکان و پل زدن از منیت ها به آ

نشان داده شده است.

ISBN 9789647974837

چاپ چهاردهم: ۱۲۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۸
زمستان

رقعی

۲۸۸
صفحه

زمینۀ کتاب

جهان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/product/13g1
https://taaghche.com/book/88641/
https://fidibo.com/book/81272-
https://www.gbook.ir/product/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/go/b64983


یگانگیباکلزندگی
 گزیده هایی الهام بخش از کتاب »جهانی نو«

له
ُ
نویسنده: اکهارت ت

بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

گاهی، به رسالت انسان  با خواندن این کتاب می توان در پرتو آ
این  این جهان ره جست. در بخش های گوناگون  در گسترۀ 
نوشته، راه های رها شدن از درد، فراتر رفتن از زمان و مکان، 
گاهی نسبت به خویشتن حقیقی و پل زدن  شناخت منیت و آ
گاهی ناب نشان داده شده تا خوانندۀ کتاب بداند  از منیت به آ
که رضایت درونی، رستگاری و رهایی، هم اکنون ممکن و در 

دسترس است.

ISBN 9786007996072

چاپ هشتم: ۴۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۷
تابستان

رقعی

۱۲۸
صفحه

زمینۀ کتاب

جهان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c61
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13h8
https://taaghche.com/book/88644/
https://fidibo.com/book/86642-
https://www.gbook.ir/product/%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/book/66186


دوستیباخدا
 گفت و گویی نامتعارف
نویسنده: نیل دونالد والش

یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

یق راهیابی خود را به منبع  در این کتاب، والش با بیانی نو طر
جاویدان مهر دوست نشانی می دهد و نگرش های انسانی 
را مطرح می کند که در راه کمال گام برمی دارد. 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 می گوید و برای رسیدن به هدف 

یاری مان می کند.

ISBN 9789646516380

چاپ شانزدهم: ۱۱۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۰
پاییز

رقعی

۳۵۲
صفحه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5x
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/c55
https://taaghche.com/book/102999/
https://fidibo.com/book/98557-
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7/book/67664


گامهایآگاهی
 از آیین »آورندگان نور« تا هنر »بازآفرینی«

نویسنده: نیل دونالد والش
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

والش در این نوشته، بنیان باورهای انسانی را در بارۀ  هدف 
زندگی در هم می شکند و بار مسؤولیت سرنوشت را از روزگار 
می گیرد و بر دوش خودمان می گذارد. در آغاز با اعالم این 
دیدگاه که »زندگی هیچ هدفی ندارد«، خواننده را میخکوب 
می کند. سپس دست های او را می گیرد و بر فراز پلکان نردبان 

یافت های خود می کشاند. در

ISBN 9789647974899

چاپ چهارم: ۱۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۱
پاییز

رقعی

۱۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

معرفت شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5x
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13fx
https://taaghche.com/book/13632/
https://fidibo.com/book/97575-
https://www.gbook.ir/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/book/67703


لحظاتلطف
 هنگامی که خدا ناگهان بر زندگی ما تأثیر می گذارد

نویسنده: نیل دونالد والش
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

در این کتاب، والش با بازگو کردن تجارب شگفت آور آدم های 
عادی نشان می دهد که خدا فقط با او گفت و گو نمی  کند، 
بلکه با همۀ انسان ها سخن می گوید. گفته های خدا می تواند 
به شکل های گوناگون به گوش ما برسد، پیش چشم ما قرار 
یافتن نشانه های خدا،  گیرد یا الهام بخش دل هایمان شود. در
در  که  لطفی ست  لحظات  همان  او،  صدای  شنیدن  یعنی 

زندگی ما جاری ست!

ISBN 9789647974813

چاپ هفتم: ۱۲۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۷
زمستان

رقعی

۲۳۲
صفحه

زمینۀ کتاب

جهان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5x
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13ft
https://taaghche.com/book/103450/
https://fidibo.com/book/103238-
https://www.gbook.ir/product/%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b7%d9%81-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D9%81/book/67665


چهارپیمان
 راهنمایی کاربردی برای آزادی شخصی

نویسنده: ُدن میگل روییز
بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

از  که  کسانی  همۀ  برای  ضروری  کتابی  پیمان«  »چهار 
و  گناه  احساس  از  که  آنان  رنجند،  در  معمول  باورهای 
قضاوت خود رنج می برند، آن ها که احساس ناشایستگی 
قاضی  شماتت های  فشار  یر  ز که  کسانی  همۀ  می کنند، 
بودن  قربانی  احساس  که  اشخاصی  هستند،  درونی شان 
می کنند و به طور کلی، همۀ انسان هایی که در رؤیای جمعی 

سیاره گرفتارند، کاربردی و الزم است.

ISBN 9786007996409

چاپ نخست: ۷۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

رقعی

۱۲۲
صفحه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/product/13gf
https://fidibo.com/book/148042
https://www.gbook.ir/product/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/


راهنمایچهارپیمان
 استفاده از چهار پیمان برای مهارت در رؤیای زندگی

نویسنده: ُدن میگل روییز
یحانه فرهنگی بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: ر

در این کتاب نویسنده همراه ما می شود تا با »چهار پیمان« 
گاهی،  آ مهارت های  آموختن  با  او  ببندیم.  دوباره  عهدی 
دگرگون سازی و عشق ورزی، شمعی در ِمه آلودگی ذهنمان 
می افروزد تا هیاهوی این بازار مکاره را فروبنشانیم و از اهلی 
یق این آموزه ها، توان آن  شدن ناخواسته رو بگردانیم. از طر
یم و رؤیای  را می یابیم تا مهار ذهن رمنده را در دست بگیر

جانمان را زندگی کنیم.

ISBN 9789647974936

چاپ دوم: ۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۳
زمستان

رقعی

۱۷۶
صفحه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/product/13gf
https://taaghche.com/book/12551/
https://fidibo.com/book/97654-
https://www.gbook.ir/product/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%85/
https://www.ketabrah.ir/go/b67783


راهنمایچهارپیمان)شنیداری(
 استفاده از چهار پیمان برای مهارت در رؤیای زندگی

گوینده: حامد خدادادی
نویسنده: ُدن میگل روییز | بازگردان: هنگامه آذرمی

ویژگی هایی  از  پیمان«  چهار  »راهنمای  شنیداری  کتاب 
منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آن ها عبارتند از: 
۱( خوانش درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، 
به  خاص  برداشت  یا  معنا  القای  بدون  صحیح،  لحن   )۲
مطلوب، کیفیت  و  حرفه ای  صدابرداری   )۳  مخاطب، 

۴( بسته بندی ویژه و منحصر به فرد.

ISBN 9786007996379

نسخۀ الکترونیکی: ۲۴۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمان

۳۳۰
دقیقه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://ikelk.com/fa/product/13jm
https://fidibo.com/book/120201
https://taaghche.com/audiobook/106183/
https://www.navaar.ir/audiobook/13868/


پنجمینپیمان
 راهنمای کاربردی تسلط بر خود

نویسنده: ُدن میگل روییز و ُدن خوزه روییز
یحانه فرهنگی بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: ر

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

یافت هدیه ای دیگر فرارسیده است. در

ISBN 9789647974950

چاپ ششم: ۱۷۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۵
بهار

رقعی

۱۶۸
صفحه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://www.ikelk.com/fa/people/156c
http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/product/13gn
https://taaghche.com/book/12490/
https://fidibo.com/book/98179-
https://www.gbook.ir/product/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/book/67786


پنجمینپیمان)شنیداری(
 راهنمای کاربردی تسلط بر خود

گوینده: حامد خدادادی
نویسنده: ُدن میگل روییز و ُدن خوزه روییز | بازگردان: هنگامه آذرمی

منحصر  ویژگی هایی  از  پیمان«  »پنجمین  شنیداری  کتاب 
از: عبارتند  آن ها  از  برخی  که  است  برخوردار  فرد   به 

۱( خوانش درست واژه ها و جمله ها مطابق کتاب نوشتاری، 
به  خاص  برداشت  یا  معنا  القای  بدون  صحیح،  لحن   )۲
مطلوب، کیفیت  و  حرفه ای  صدابرداری   )۳  مخاطب، 

۴( بسته بندی ویژه و منحصر به فرد.

ISBN 9786007996386

نسخۀ الکترونیکی: ۲۴۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

زمان

۳۵۸
دقیقه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://www.ikelk.com/fa/people/13fy
http://www.ikelk.com/fa/people/156c
http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://ikelk.com/fa/product/13jk
https://taaghche.com/audiobook/106186/
https://fidibo.com/book/121472
https://www.navaar.ir/audiobook/13899/


صدایدانش
 راهنمای عملی برای آرامش درونی

نویسنده: ُدن میگل روییز
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

مطالعۀ این کتاب به کسانی که از درگیری ذهنی رنج می برند و 
نیز آن ها که دچار چسبیدن به باورهای بی هوده هستند، پیشنهاد 
می شود. همچنین آدم هایی که دچار منفی بافی، پیش داوری، 
سرکوب خود یا مقصر دانستن دیگران هستند و از سوی دیگر، 
پیشبرد  در  خود  استدالل  و  منطق  نیروی  از   

ً
صرفا که  کسانی 

گاه  آ خود  احساسات  قدرت  از  و  می کنند  استفاده  زندگی 
نیستند، می توانند از موضوعات این نگاشته بهره مند شوند.

ISBN 9786007996546

چاپ نخست: ۱۲۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

فلسفی

http://ikelk.com/fa/people/c65
http://ikelk.com/fa/people/13ft
http://ikelk.com/fa/people/c5w
http://ikelk.com/fa/product/c5h
https://www.gbook.ir/product/%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/


استادیعشق
 راهنمایی کاربردی برای هنر رابطه

نویسنده: ُدن میگل روییز
یچهر هیرادفر | ویراستار: زهره جمشیدی کیا بازگردان: پر

نویسنده در این کتاب، از باورهای ترس بنیاد و پیش فرض های 
کاهندۀ عشق که روابط ما را به سوی رنج و اندوه می کشانند، 
پرده برمی دارد. روییز با بیان داستان های روشنگر به پیام خود 
زخم های  چگونه  می دهد  نشان  ما  به  و  می بخشد  جان 
حق  که  را  شادمانی  و  آزادی  کنیم،  درمان  را  عاطفی مان 
یابیم و شوخ طبعی را که برای روابط  خدادادی ماست، باز

یم. عاشقانه حیاتی ست، جایگزین آن ها ساز

ISBN 9786007996270

چاپ چهارم: ۱۳۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

رقعی

۱۵۸
صفحه

زمینۀ کتاب

بهبود روابط

http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/13gc
http://www.ikelk.com/fa/product/13gf
https://taaghche.com/book/100522/
https://fidibo.com/book/119219-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.gbook.ir/product/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%b1/
https://www.ketabrah.ir/go/b67795


سهپرسش
 کشف و در اختیار گرفتن نیروی درون

نویسنده: ُدن میگل روییز
بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

»سه پرسش« برای همۀ انسان ها با هر شرایط، پیشینه، تفکر و 
سنی سودمند است. همۀ کسانی که درگیر ترس های درونی 
می برند،  رنج  درونی  بگومگوی  از  که  آنانی  هستند،  خود 
قربانیانی که پیوسته توسط قاضی درون سرزنش می شوند و 
راه گم کردگانی که ترنم عشق را فراموش کرده اند، می توانند 
با بهره گیری از این سه گوهر خرد، به آرامش و شادی درونی 

دست یابند.

ISBN 9786007996263

چاپ یکم: ۸۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c65
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://ikelk.com/fa/people/13fy
http://ikelk.com/fa/product/13k0
https://fidibo.com/book/147509
https://www.gbook.ir/product/%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88/


پنجسطحوابستگی
 خرد تلتک برای جهان امروز

نویسنده: ُدن میگل روییز پسر
بازگردان: هنگامه آذرمی | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

»سه پرسش« برای همۀ انسان ها با هر شرایط، پیشینه، تفکر و 
سنی سودمند است. همۀ کسانی که درگیر ترس های درونی 
می برند،  رنج  درونی  بگومگوی  از  که  آنانی  هستند،  خود 
قربانیانی که پیوسته توسط قاضی درون سرزنش می شوند و 
راه گم کردگانی که ترنم عشق را فراموش کرده اند، می توانند 
با بهره گیری از این سه گوهر خرد، به آرامش و شادی درونی 

دست یابند.

ISBN 9786007996430

چاپ یکم: ۱۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۲
بهار

رقعی

۱۴۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://ikelk.com/fa/people/157x
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://ikelk.com/fa/people/13fy
http://ikelk.com/fa/product/13k9
https://www.gbook.ir/product/%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%84%d8%aa%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88/


جانوجانان
سخنانی که از دل برخاسته اند

نویسنده: گری زوکاو
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

این کتاب از تجربۀ دشوار کهنه سربازی سخن می گوید که در 
عرصۀ خونبار پیکار با زندگی، ستیزه جو و سینه خیز رزمیده و 
در  نویسنده  درماندگی و سرخوردگی رسیده است.  نهایت  به 
یان پرتکاپوی  این سطور به ما می گوید که چگونه در برابر جر
هستی، از تالش و مقاومت بی هوده دست می شوید، سالح بر 

زمین می گذارد و با بازگشت به  درون، راه عشق را می پوید. 

ISBN 9789647974868

چاپ سوم: ۵۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۹
بهار

رقعی

۲۵۶
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13fr
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13fw
https://taaghche.com/book/103456/
https://fidibo.com/book/103237-
https://www.gbook.ir/product/%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/go/b67866


قدرتحقیقی
هشیاری عاطفی

نویسندگان: گری زوکاو و لیندا فرانسیس
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

بسیار دشوار  کاری  لحظه،  هر  در  احساس ها  از همۀ  هشیاری 
درد  شدت  به  زندگی مان  لحظه های  همۀ  در  ما  یرا  ز است، 
گاهی از  می کشیم. هشیار شدن نسبت به عواطف، به معنای آ
درد است. این هشیاری، دشوار، ناخوشایند و چالش برانگیز و 
از سوی دیگر، بسیار رضایت بخش تر از تصور ماست، چرا که 
وابستگی  فشار،  از  رها  زندگِی  از  تصوری  هیچ  ما،  از  بسیاری 

یم. عاطفی، وسواس فکری و اعتیاد ندار

ISBN 9786007996348

چاپ دوم: ۱۷۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
بهار

رقعی

۳۰۴
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13fr
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13jg
https://taaghche.com/book/100527/
https://fidibo.com/book/119206-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.gbook.ir/product/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%87%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/go/b67856


زندگیآگاهانه
دست یافتن به شادی در زندگی واقعی

یکس نویسنده: گی هندر
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

خوانـدن ایـن کتـاب بـه همـٔه کسـانی کـه در پـی راهکارهایـی 
عملـی بـرای دوسـت داشـتن و پذیـرش خـود و ایجـاد روابط 
یستن هسـتند، ضروری ست. خستگان  گاه ز رضایت بخش و آ
از روزمرگی هـای زندگـی، کسـانی کـه روابـط موفقـی ندارند و 
همسـرانی که از زندگی زناشـویی خود راضی نیستند، می توانند 
بـا خوانـدن ایـن کتـاب، شـادی، آرامـش و رضایت برآمـده از 
گاهانه را تجربه کننـد و جانی تازه به رابطـٔه خود دهند. رابطـٔه آ

ISBN 9786007996041

چاپ نخست: ۱۸۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
تابستان

رقعی

۳۳۶
صفحه

زمینۀ کتاب

بهبود روابط

http://www.ikelk.com/fa/people/13g4
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13gm
https://fidibo.com/book/135780
https://www.gbook.ir/product/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF/4%d9%87%d8%a7/


یکسالزندگیآگاهانه
هر روز یک فکر الهام بخش برای آفرینش زندگی پرشور و بامعنا

یکس نویسنده: گی هندر
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

اندیشۀ  تقویم معنوی هر روز یک  این کتاب -  با خواندن 
معنای  و  می آورد  شوق  سر  بر  را  شما  جان  الهام بخش 
زندگی را یادآور می شود. بنیان برخورداری از این روزشمار 
و  است  خود  زندگی  مسؤولیت  پذیرش  و  راستی  گاهی،  آ
پیچی  مار در  دَوران  همچون  آن  روزانۀ  ین های  تمر انجام 
با خویشتن،  به کانون یگانگی آدمی  به درون دارد،  که رو 

همدیگر و هستی می انجامد.

ISBN 9789647974943

چاپ هفتم: ۳۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۳
زمستان

رقعی

۴۴۸
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشکوفایی

http://www.ikelk.com/fa/people/13g4
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13gd
https://taaghche.com/book/103462/
https://fidibo.com/book/78745-
https://www.gbook.ir/product/%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87/book/67705


دوستداشتنآگاهانه
سفری به سوی رابطۀ متعهدانه

یکس یکس و کیتلین هندر نویسنده: گی هندر
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

گاه بودن در روابط را برای کسانی  این کتاب راز آسیب های ناآ
که به مانعی در مسیر زندگی مشترک برخورده اند، به شکلی 
نمونه هایی  بیان  با  نویسندگان  می سازد.  فاش  فهم  قابل 
ملموس تر  خوانندگان  برای  را  کتاب  این  مفاهیم  واقعی، 
می سازند تا بدانند در مشکالت رابطۀ نزدیک، تنها نیستند 
زندگی  نشیب  و  فراز  پر  راه  گاهی،  آ و  درک  با  می توانند  و 

یبا تبدیل کنند. مشترک را به مسیری هموار و ز

ISBN 9789647974967

چاپ پنجم: ۲۰۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۷
تابستان

رقعی

۳۶۸
صفحه

زمینۀ کتاب

بهبود روابط

http://www.ikelk.com/fa/people/155c
http://www.ikelk.com/fa/people/13g4
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13gh
https://taaghche.com/book/111993/
https://fidibo.com/book/97590-
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b9/
https://www.ketabrah.ir/go/b64457


هموابستگیجدید
یاری و راهنمایی برای نسل امروز

نویسنده: ملودی بیتی
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

ایـن کتـاب بـرای همـۀ آنانـی کـه بیـش از حـد مسـؤولیت 
یزاننـد،  می پذیرنـد یـا آن هایـی کـه از پذیـرش مسـؤولیت گر
راهگشـا و کاربردی ست. »هم وابسـتگی جدید« کتابی ست 
کـه می توانـد 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

چاپ دوم: ۲۸۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

رقعی

۳۵۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://ikelk.com/fa/people/1579
http://www.ikelk.com/fa/people/13g4
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://ikelk.com/fa/people/c5w
http://ikelk.com/fa/product/13jz
https://fidibo.com/book/148046
https://www.gbook.ir/product/%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b3/


معجزهدرچهلروز
 داشته هایتان را به خواسته هایتان تبدیل کنید

نویسنده: ملودی بیتی
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

»معجزه در چهل روز« برای همۀ کسانی که در جست و 
مفید  هستی اند،  با  ارتباط  برقراری  برای  تازه  راهی  جوی 
از  فردی  هر  برای  کتاب  این  نویسنده،  گفتۀ  به  است. 
اوج  در  که  کسانی  چه  ساله،  هشت  و  نود  تا  هشت ساله 
زندگی می کنند، چه آنانی که با احساس سر در گمی، در 

هم شکستگی یا ترس همراهند، سودمند است.

ISBN 9786007996522

چاپ نخست: ۱۱۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

رقعی

۱۹۶
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/1579
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://ikelk.com/fa/product/13k4
https://fidibo.com/book/147633
https://www.gbook.ir/product/%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7-2/


آرامشبههرقیمتی
 راه درمان بیماری راضی کردن

نویسنده: دبورا دی پور
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

همۀ کسانی که درگیر بیماری راضی کردن هستند، اشخاصی که 
له ای در خانواده، اطرافیان یا محل کار به سرزنش 

ٔ
برای هر مسا

خود می پردازند، همۀ آنانی که مدام خودشان را سرزنش می کنند، 
که  و اشخاصی  دارند  کار  و  گناه سر  با احساس  روز  و  شب 
می کوشند با کنترل کردن دیگران، مهار زندگی خود و عزیزانشان 
را به دست بگیرند، می توانند با به کار بردن رهنمودهای این کتاب 

سودمند، دری به سوی آرامش و بهبود بگشایند.

ISBN 9786007996560

چاپ نخست: ۱۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
زمستان

رقعی

۱۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://ikelk.com/fa/people/157q
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://ikelk.com/fa/product/13k6
https://www.gbook.ir/product/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c/


تجلیخواستهها
چگونه آرزوهایتان را برآورده کنید
نویسنده: استر هیکس و جری هیکس

بازگردان: اکرم قیطاسی | ویراستار: طلیعه سادات کمالی

در این کتاب می توان به حکمت هستی پی برد که طبق روالی 
به درستی همان  و  آینۀ شفاف خواسته های ماست  معین، 
را که می خواهیم بازمی تاباند. آن گاه به این درک می رسیم 
بتوانیم  تا  است  مهم  برتر  شعور  این  به  داشتن  ایمان  که 
رسیدن  از  پس  کنیم.  انتخاب  گاهانه  آ را  خواسته هایمان 
به این جایگاه است که می توانیم آن چه را می خواهیم، به 

یم. درستی در زندگی خود متجلی ساز

ISBN 9789647974820

چاپ پنجم: ۱۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۸
زمستان

رقعی

۳۲۰
صفحه

زمینۀ کتاب

معرفت شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/rbf
http://www.ikelk.com/fa/people/rbd
http://www.ikelk.com/fa/people/13fq
http://www.ikelk.com/fa/product/rbj
https://taaghche.com/book/103452/
https://fidibo.com/book/106999-
https://www.gbook.ir/product/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a2/
https://www.ketabrah.ir/go/b69490


تراوشروشنایی
از جان های سوزان تا سرچشمه ای تابان

نویسنده: کوین بروکمیر
یحانه فرهنگی یچهر هیرادفر | ویراستار: ر بازگردان: پر

جسمی  دردهای  به  زندگی  طول  در  انسان ها  بیش تر  »چرا 
یا روحی دچار می شوند؟« در این کتاب نویسنده، به این 
قالب داستانی روان شناختی  ین پرسش بشری در  بنیادی تر
- معنوی پاسخ می دهد. شیوه ای که بروکمیر برای روایت 
این نوشته برگزیده، چنان هیجان انگیز و درخشان است که 

مخاطب را تا انتهای کتاب با خود همراه می کند.

ISBN 9789647974981

چاپ نخست: ۲۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۴
زمستان

رقعی

۳۰۴
صفحه

زمینۀ کتاب

داستان معنوی

http://www.ikelk.com/fa/people/13gb
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/13gc
http://www.ikelk.com/fa/product/13gq
https://taaghche.com/book/12515/
https://fidibo.com/book/98188-
https://www.gbook.ir/product/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%da%86%d8%b4%d9%85/
https://www.ketabrah.ir/go/b67834


پیامگمگشته
عرفان بومیان استرالیا 

نویسنده: مارلو مورگان
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

این کتاب یک زندگی منحصر به فرد را آشکار می سازد و پیام 
یت در بر دارد. اگر انسان ها درک کنند همۀ  مهمی برای بشر
موجودات زنده، گیاهان، جانوران و انسا ن ها جزیی از یگانۀ 
دادن  نجات  برای  هنوز  درمی یابند  گاه  آن  هستند،  مقدس 
جهان از ویرانی دیر نشده است. از این رو، خواندن این کتاب 
کنده  زندگی ساکنان زمین را همچون زندگی مردم حقیقی آ

از حس ارزشمند هدفمند بودن می سازد.

ISBN 9786007996355

چاپ هفتم: ۱۹۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۰
بهار

رقعی

۲۱۶
صفحه

زمینۀ کتاب

جهان شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/1573
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13g0
https://taaghche.com/book/101340/
https://fidibo.com/book/117517
https://www.gbook.ir/product/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%85-%da%af%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-5/
https://www.ketabrah.ir/go/b67798


رهاازبند
سفر به فراسوی خود

نویسنده: مایکل ای. سینگر
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

»رها از بند« کتابی ست که خواندنش برای همۀ آدم ها در هر 
سن و موقعیتی ضروری ست. این کتاب برای همۀ کسانی 
آزرده اند،  و  خسته  درونی  بی وقفٔه  گوهای  و  گفت  از  که 
ورای  ناب  گاهی  آ جوی  و  جست  در  که  آنانی  همۀ  برای 
تجربه های روزمره اند، همۀ اشخاصی که در پی یافتن راهی 
برای گذر از انرژی های مسدودشده هستند و همۀ آدم هایی 

که در پی خویشتن اصیل خود هستند، کاربردی ست.

ISBN 9786007996416

چاپ دوم: ۱۶۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

رقعی

۲۴۲
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/c5v
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://ikelk.com/fa/product/13k1
https://fidibo.com/book/147826
https://www.gbook.ir/product/%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af/


بیداریقهرماندرون
دوازده کهن الگوی یاریگر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان درون

نویسنده: کارول اس. پیرسن
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

پیچ  نویسنده در این کتاب خواننده را راهی سفر هزارالیه و مار
یگر و نقش آن ها  زندگی می کند. پیرسن از کهن الگوهای یار
با  را  این کهن الگوها  ارتباط  و  این سفر می گوید  مسیر  در 
یح می کند. خواننده در مسیر این سفر  هر بخش از سفر تشر
می آموزد 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

چاپ نهم: ۳۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۳
تابستان

رقعی

۵۴۴
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13g3
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13gc
https://taaghche.com/book/122642/
https://fidibo.com/book/140370
https://www.gbook.ir/product/%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%db%8c%d8%a7/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86/book/67953


چرخزندگی
یادداشتی در بارۀ مرگ و زندگی

نویسنده: الیزابت کوبلر ـ راس
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

در این کتاب، دکتر روان شناس و شفابخش نامی تمام جهان، 
چرخ زندگی خود را پیش چشمان شما به گردش درمی آورد 
یابید که چگونه انسان ها می توانند از پیلۀ تنهایی خود  تا در
رها گشته و همچون پروانه ای 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

چاپ ششم: ۲۹۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۶
تابستان

رقعی

۳۶۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/c5z
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/c5b
https://taaghche.com/book/103445/
https://fidibo.com/book/103235-
https://www.gbook.ir/product/%da%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/go/b67951


فقطعشق
چگونه روابطمان را بر پایۀ عشق بسازیم 
نویسنده: جرالد جمپالسکی و دایان سیرنسیونه
یحانه فرهنگی یبا مقدم | ویراستار: ر بازگردان: فر

این کتاب با تکیه بر این باور بنیادین که همۀ افکار، رفتارها و 
نگرش های ما یا از عشق سرچشمه می گیرند یا از ترس، شیوۀ 
خواننده  به  عشق  پایۀ  بر  را  انسانی  همدالنۀ  روابط  بازسازی 
روابط  ایجاد  هفتگانۀ  پله های  ارایۀ  با  نویسندگان  می آموزد. 
به عشق، شیوۀ  تبدیل ترس  برای  پانزده درس روزانه  مثبت و 

بهبود نگرش به هستی را آموزش می دهند.

ISBN 9789646516175

چاپ هفتم: ۵۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۷۸
تابستان

رقعی

۲۰۰
صفحه

زمینۀ کتاب

بهبود روابط

http://www.ikelk.com/fa/people/c4z
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/product/c4k
https://taaghche.com/book/102658/
https://fidibo.com/book/103239-
https://www.gbook.ir/product/%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B9%D8%B4%D9%82/book/67710


دوستداشتنوضعیتموجود
 چهار پرسش برای دگرگونی زندگی

نویسنده: بایرن کیتی
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

افکار  با  روزمرۀ خود  زندگی  در  که  به همۀ کسانی  کتاب  این 
در  را  خود  زندگی  که  آنان  هستند،  درگیر  تکراری  و  دردناک 
را  خود  شبانه روز  و  می گذرانند  اطرافیانشان  مداوم  قضاوت 
پیشنهاد می شود. زوج ها، کودکان،  به تلخی سپری می کنند، 
با  که  اشخاصی  و  نشسته اند  سوگ  در  که  کسانی  بیماران، 
نگاشتۀ  این  نیز  هستند  درگیر  زندگی  رویدادهای  ین  سخت تر

ارزشمند را راهگشا خواهند یافت.

ISBN 9786007996058

چاپ چهارم: ۲۱۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

رقعی

۳۸۴
صفحه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/1568
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13hy
https://taaghche.com/book/103328/
https://fidibo.com/book/103236-
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af/
https://www.ketabrah.ir/go/b67737


هوشمثبت
چگونه می توانید به توانایی حقیقی خود دست یابید

نویسنده: شیرزاد چمین
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

نویسنده در این کتاب، دوگانه ای تکان دهنده را مطرح می کند: 
شماست!«  دشمن  ین  بدتر و  دوست  ین  بهتر شما  »ذهن 
نیروی  ین  برتر از  تا  کنیم  انتخاب  می توانیم  ترتیب،  این  به 
او  باشیم.  آن  خرابکارهای  یچۀ  باز یا  شویم  بهره مند  خود 
راهکارهایی ساده را در اختیار خواننده قرار می دهد تا حتی 
در یک زندگی شتاب زده و پرهیاهو، به آسانی به خشنودی 

هر چه بیش تر و پایدار دست یابد.

ISBN 9789647974974

چاپ نهم: ۲۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۴
پاییز

رقعی

۳۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/13g9
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13gp
https://taaghche.com/book/103471/
https://fidibo.com/book/97679-
https://www.gbook.ir/product/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c/
https://www.ketabrah.ir/go/b67825


عادتبهاکنون
چیره شدن بر طفره روی و لذت بردن از تفریح بدون احساس گناه 

نویسنده: نیل ای. فیوری
بازگردان: ترانه طبری | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

نویسنده در این کتاب، راه های چیره شدن بر طفره روی را 
با ارایۀ راهکارهایی کاربردی، او را  به خواننده می آموزد و 
یت درست زمان و کارامدی سوق  به سوی موفقیت، مدیر
می دهد. این کتاب برای کسانی که می خواهند بهره وری و 
کارایی بیش تری در زندگی و کار خود داشته باشند و همۀ 
آنانی که طفره روی از انجام کارها، زندگی شان را فلج کرده، 

مناسب است.

ISBN 9786007996027

چاپ چهارم: ۲۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۶
بهار

رقعی

۲۸۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/13g5
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/13g6
http://www.ikelk.com/fa/product/13gg
https://taaghche.com/book/100575/
https://fidibo.com/book/117594
https://www.gbook.ir/product/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/go/b67837


آهستهسازی
سریع ترین شیوۀ رسیدن به خواسته ها 

نویسنده: دیوید اسل
یبا مقدم | ویراستار: طلیعه سادات کمالی بازگردان: فر

مستولی  ما  بر  را  خود  شتابی  چنان  با  زندگی  روزمرۀ  روند 
ساخته است که کم و بیش همۀ ما بی هیچ تالشی برای تغییر 
یاد برده ایم که بسیاری از  از  آن در سفر زندگی پیش می رویم. 
ناهمواری های جادۀ پیش رویمان پیامد سرعت باالی خودمان 
با آموزش روش هایی کاربردی برای کاستن  این کتاب  است. 
ین شیوۀ رسیدن به خواسته های  یع تر از این سرعت فزاینده، سر

حقیقی مان را آشکار می سازد.

ISBN 9789647974721

چاپ دوم: ۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۶
تابستان

رقعی

۲۰۸
صفحه

زمینۀ کتاب

هوشیاری

http://www.ikelk.com/fa/people/13fx
http://www.ikelk.com/fa/people/c4q
http://www.ikelk.com/fa/product/13g0
https://taaghche.com/book/103444/
https://fidibo.com/book/106917-
https://www.gbook.ir/product/%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3/
https://www.ketabrah.ir/go/b67828


هرگامآرامش
مسیر هوشیاری در زندگی هرروزه

نویسنده: تیک نات هان
بازگردان: بهراد ابراهیمی | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

این کتاب برای همۀ کسانی که درگیر شلوغی زندگی روزمره، جهان 
مدرن و کسالت حاصل از آن هستند و همچنین برای اشخاصی 
که شادی و آرامش درونی را می جویند و به مراقبه های ساده ، اما 
مفید عالقه مندند، بسیار کاربردی ست. اشخاصی که به دنبال 
یست محیطی و همچنین  صلح جهانی، رهایی از آلودگی های ز
بی عدالتی در جهان هستند، می توانند با به کار بردن رهنمودهای 

این کتاب، دری به سوی آرامش و خرسندی بگشایند.

ISBN 9786007996577

چاپ نخست: ۱۱۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
زمستان

رقعی

۱۴۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودیاری

http://ikelk.com/fa/people/157r
http://ikelk.com/fa/people/13ft
http://ikelk.com/fa/people/156w
http://ikelk.com/fa/product/13k7
https://www.gbook.ir/product/%d9%87%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%b1%d8%b1%d9%88/


برفدرتابستان
 

نویسنده: سایادو او جتیکا
بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: زهره جمشیدی کیا

مراقبـه، آرامـش، تمرکـز، بینـش یـا هـر احسـاس دیگـری 
را ایجـاد نمی کنـد، بلکـه مراقبـه، دیـدن روشـن و آشـکار 
رویدادهـا در هـر لحظـه بـه شـیوه ای بسـیار سـاده اسـت. 
اگـر هـدف مـا از مراقبـه، ایجاد یـا دسـت یابی بـه آرامش یا 
بینـش باشـد، در واقـع می کوشـیم از جایـی آغـاز کنیـم که 
بایـد مقصدمان باشـد. در نتیجـه، همـواره به جایـگاه اولیه 

یـرا از آنجـا کـه هسـتیم، آغـاز نکرده ایـم. بازمی گردیـم، ز

ISBN 9786007996362

چاپ پنجم: ۱۴۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

رقعی

۲۰۴
صفحه

زمینۀ کتاب

مراقبه / هوشیاری

http://ikelk.com/fa/people/156y
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13jc
https://taaghche.com/book/100592/
https://fidibo.com/book/117672
https://www.gbook.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/book/67801


ازجنسنور
برای دگرگونی شخصی و جهانی بیدار شویم 

نویسنده: تام هارتمن
یحانه فرهنگی بازگردان: فرناز فرود | ویراستار: ر

یت می پردازد؛  گاهانۀ بشر این کتاب به شرح خانمانسوزی ناآ
یصانه منابع  این که چگونه غافالنه خانۀ خود را می آالییم، حر
زمین را مورد چپاول قرار می دهیم و سنگدالنه از فردای هولناک 
این  نویسنده هشدار می دهد  برمی گردانیم.  رو  آیندگان خود 
نیفتد  به تعویق  نیز  تا فردا  وضعیت هراس انگیز ممکن است 
یستگاهمان را به  و بسیار زودتر از آنچه گمان می کنیم، ما و ز

نابودی بکشد.

ISBN 9789647974288

چاپ دوم: ۹۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۲
پاییز

رقعی

۴۰۰
صفحه

زمینۀ کتاب

خودشناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13g0
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/people/c5w
http://www.ikelk.com/fa/product/13g4
https://taaghche.com/book/103019/
https://fidibo.com/book/106885-
https://www.gbook.ir/product/%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%87%d9%86-2/
https://www.ketabrah.ir/go/b67952


ایزدانوایزدبانوان
داستان هایی در بارۀ ایزدان و ایزدبانوان در اساطیر یونان

نویسنده: میشل ام. هول
بازگردان: زهره جمشیدی کیا | ویراستار: مهدی سلطانی

ایـن کتـاب بازخوانـی اسـطوره های یونانـی در بـارۀ منشـأی 
ینـش، انسـان، فرهنگ و برخـی مفاهیم  جهـان، خدایان، آفر
و  تمـدن  یـخ،  تار بـه  عالقه منـد  خواننـدۀ  اخالقی سـت. 
خاسـتگاه جهان، با خواندن این نوشـته افزون بر اسطوره های 
مربوط بـه هر موضـوع، می تواند از تحلیل های روان شناسـانه 
در پایـان هـر بخـش بـرای تکمیـل دانسـته ها و دسـت یابی به 
دیدی کل نگرانه نسـبت به اندیشـۀ یونان باسـتان بهـره بگیرد.

ISBN 9786007996102

چاپ دوم: ۱۲۵۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۶
بهار

رقعی

۱۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

اسطوره شناسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13hb
https://taaghche.com/book/103463/
https://fidibo.com/book/98514-
https://www.gbook.ir/product/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/book/67709


دیوانحافظ)نقرهای(
با تطبیق و مقایسٔه معتبرترین منابع و مراجع موجود

شاعر: شمس الدین محمد شیرازی
مصحح: مجید حمیدا

کتاب حاضر ثمرۀ بیش از بیست سال تحقیق و پژوهش مداوم 
ویژگی های  است،  آن  ویرایش  سومین  و  مصحح  پیگیرانۀ  و 
چشم گیر و منحصر به فرد این نسخه از دیوان حافظ، عبارتند از 
۱( تمایز اشعار اصیل و مشکوک در متن کتاب، ۲( نشانه گذاری 
روان  و  درست  خوانش  برای  واژگان  درست  چینش  و  دقیق 
به  به منظور دسترسی بهتر  اشعار،  ۳( فهرست فرهنگ نامه ای 

اشعار و ۴( ترجمۀ کامل ابیات و عبارات عربی.

ISBN 9786007996508

چاپ نخست: ۱۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
بهار

یری نصف وز

۵۱۲
صفحه

زمینۀ کتاب

شعر

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://ikelk.com/fa/product/13jw
https://www.gbook.ir/product/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9/


فروغفرخزاد
مجموعۀ کامل اشعار فروغ فرخ زاد 

شاعر: فروغ فرخ زاد
به خوانش مجید حمیدا 

از هفده سال  ویرایش دوم »دیوان اشعار فروغ فرخ زاد« پس 
انتشار یافته است. ویژگی های چشم گیر و منحصر به فرد این 
نسخه از سروده های فروغ فرخ زاد، عبارتند از ۱( حرکت گذاری 
کاغذ  از  استفاده   )۲ آسان،  و  درست  خوانش  برای  واژگان 
از  پنج رنگ و صحافی نفیس و ۴( استفاده  سبک، ۳( جلد 

یبایی بیش تر. قاب شیشه ای ضخیم مات برای دوام و ز

ISBN 9786007996140

چاپ نخست: ۱۲۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

یری نصف وز

۴۹۶
صفحه

زمینۀ کتاب

شعر نو

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/product/13hw
https://taaghche.com/book/103470/
https://fidibo.com/book/107008-
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae-%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d9%84%d9%82%db%8c/


قرارپنجشنبهها
 

نویسنده: محمدجواد اسعدی
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

همدل  و  دردآشنا  نویسندۀ  آدم هاست.  روایت  کتاب  این 
با خواننده، نکته ای کوتاه و موجز از پستوی ذهنش بیرون 
می کشد و خواننده را چنان با خود همراه می کند که گویی 
نویسنده  شیوای  قلم  بر  که  اوست  خود  زندگی  حکایت، 
جاری شده است. در واقع، هر قرار این کتاب برشی واقعی 
از زندگی ست که خواننده را از قراری به قرار دیگر می کشاند.

ISBN 9786007996164

چاپ نخست: ۲۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۷
زمستان

رقعی کوچک

۱۵۶
صفحه

زمینۀ کتاب

داستان کوتاه

http://www.ikelk.com/fa/people/155d
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13hq
https://taaghche.com/book/103464/
https://fidibo.com/book/92985-
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/book/67954


تمـامشـد
 

نویسنده: اشکان فرجاد
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

نویسندۀ ماجراجوی مجموعه داستان »تمام شد« بی باکانه 
سفتن  با  و  افکنده  ماجرا  پرتالطم  اقیانوس  به  را  خود 
پهنۀ  بر  را  شنیدنی  و  گیرا  قصه هایی  واژه،  یدهای  مروار
سپید کاغذ نگاشته است. قصه های این مجموعه از بطن 
یر  یستۀ نویسنده را به رشتۀ تحر زندگی برآمده اند و تجربۀ ز

درآورده اند.

ISBN 9786007996171

چاپ نخست: ۲۵۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۸
بهار

رقعی کوچک

۱۲۶
صفحه

زمینۀ کتاب

داستان کوتاه

http://www.ikelk.com/fa/people/155n
http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13hr
https://taaghche.com/book/103466/
https://fidibo.com/book/92889-
https://www.ketabrah.ir/go/b67955


هایکو
کوتاه ترین شعرهای عاشقانٔه جهان 

لی 
ُ
نویسنده: حمید میگ

از هفده سال  ویرایش دوم »دیوان اشعار فروغ فرخ زاد« پس 
انتشار یافته است. ویژگی های چشم گیر و منحصر به فرد این 
نسخه از سروده های فروغ فرخ زاد، عبارتند از ۱( حرکت گذاری 
کاغذ  از  استفاده   )۲ آسان،  و  درست  خوانش  برای  واژگان 
از  پنج رنگ و صحافی نفیس و ۴( استفاده  سبک، ۳( جلد 

یبایی بیش تر. قاب شیشه ای ضخیم مات برای دوام و ز

ISBN 9789646516656

چاپ نخست: ۲۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۲
بهار

یری نصف وز

۱۶۶
صفحه

زمینۀ کتاب

شعر

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://ikelk.com/fa/people/157w
http://ikelk.com/fa/product/13k8


نیایشهاینورانی
برگزیده ای از نیایش های امام سجاد )ع(

پژوهش و تدوین: مجید حمیدا
یحانه فرهنگی ویراستار: ر

درگاه  به  )ع(  سجاد  امام  سوزان  قلب  تمنای  از  برگزیده ای 
یدگان،  پروردگار، که از دیدگاهی پرمهر و گسترده برای همۀ آفر
دشمنان، بیگانگان، همسایگان، ماه و خورشید، ستارگان و 
همه و همه دست به دعا برمی دارد و پیشانی به خاک می گذارد. 
این همه سویگی، سادگی و شیوایی، ویژگی کمیاب و ارجمند 
از  قطعی کوچک، جهانی  در  که  می آید  به شمار  کتاب  این 

عشق در دل دارد.

ISBN 9789647974806

چاپ دوم: ۷۵۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۸۲
زمستان

یری ربع وز

۱۲۸
صفحه

زمینۀ کتاب

نیایش

http://www.ikelk.com/fa/people/c4y
http://www.ikelk.com/fa/people/h
http://www.ikelk.com/fa/product/r9m
https://www.gbook.ir/product/%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/


دوهزارتستهنر
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

مٔولفان: نفیسه ذاکری و سینا علیزاده
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

آزمون های  داوطلبان  بهتر  آمادگی  به  کمک  برای  کتاب  این 
ورودی دانشگاه ها در رشتۀ هنر در مقطع کارشناسی ارشد و 
لیف شده است. این کتاب به تثبیت و تعمیق مفاهیم و 

ٔ
دکتری تا

ین، تکرار مطالب، شیوه های  یق تمر مباحث گستردۀ هنر از طر
یابی خود و نحوۀ خواندن، یادگیری نکات جدید، مرور و  ارز
یزی و مطالعه یاری  تثبیت مطالب خوانده شده، نحوۀ برنامه ر

می رساند.

ISBN 9786007996195

چاپ دوم: ۱۲۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۷
پاییز

رحلی کوچک

۱۹۸
صفحه

زمینۀ کتاب

کمک درسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13ht
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%d9%88-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa/


چهارهزارنکتۀهنر
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

مٔولفان: ندا هوشمند مفرد و سمانه سبزه کار بیرجندی
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

و  هنر  جهان،  و  ایران  هنر  یخ  تار شامل  مجموعه  این 
ایران و جهان، اطالعات و  ادبیات  یخ  تار تمدن اسالمی، 
دانستنی های هنر، اسطوره شناسی ایران و جهان و نقد هنری 
این عناوین مشخص است،  از  که  ادبی می شود. چنان  و 
سلیقۀ  بر  بنا  و  گرفته  بر  در  را  وسیعی  گسترۀ  مجموعه  این 
طراحان پرسش ها، وزن هر یک می تواند در ادوار مختلف، 

یاد شود. کم یا ز

ISBN 9786007996256

چاپ سوم: ۱۷۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

رحلی کوچک

۱۸۴
صفحه

زمینۀ کتاب

آموزشی

http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13j1
https://www.gbook.ir/product/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1/


زبانتخصصیهنر
دایرة المعارف واژگان و اصطالحات

مٔولف: مهدی انصاری
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

سایر  با  بینامتنی  مناسبت  یک  در  هنر  واژگان  که  آنجا  از 
در  هنر  رشتۀ  و  هستند  انسانی  علوم  مطالعات  و  دانش ها 
یف می شود،  یک رخداد بینارشته ای با رشته های دیگر تعر
نکته  این  که  است  کرده  تالش  واژگان  تدوین  در  مؤلف 
از  بسیاری  رو،  این  از  دهد.  جای  کتاب  در  خوبی  به  را 
واژگان به حوزه های جامعه شناسی، فلسفه، نشانه شناسی، 
اسطوره شناسی، روان کاوی و رشته های مشابه مرتبط هستند.

ISBN 9786007996447

چاپ دوم: ۱۷۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۸
تابستان

رحلی کوچک

۱۷۸
صفحه

زمینۀ کتاب

آموزشی

http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13jr
https://www.gbook.ir/product/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d9%88%d8%a7%da%98%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7/


کارشناسیارشدهنر)۱۴۰۱(
پرسش ها و پاسخ نامۀ تشریحی

مٔولفان: محمدحسین محمدی، ندا هوشمند و سمانه سبزه کار
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

یحی دروس عمومی  تشر پاسخ های  و  پرسش ها  کتاب  این 
کنکورهای کارشناسی ارشد شامل تست های زبان انگلیسی، 
و  جهان  و  ایران  ادبیات  و  هنر  فرهنگ،  یخ،  تار تست های 
تست های نقد هنری و ادبی را از سال ۱۳۹۴ تا کنون در بر 
پاسخ نامۀ  بخش،  هر  پرسش های  پی  در  همچنین  می گیرد. 
ین بهره را از کتاب بگیرد. یحی آمده که داوطلب بیش تر تشر

ISBN 9786007996485

چاپ نخست: ۴۵۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۳۹۹
پاییز

رحلی کوچک

۳۶۶
صفحه

زمینۀ کتاب

کمک درسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://www.ikelk.com/fa/product/13jb
https://www.gbook.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa/


دکتریتخصصیهنر)۱۴۰۱(
پرسش ها و پاسخ نامۀ تشریحی

مٔولفان: مهدی انصاری و ندا هوشمند مفرد
ویراستار: زهره جمشیدی کیا

هدف این کتاب، کمک به آمادگی بهتر داوطلبان آزمون های 
ورودی دانشگاه ها در رشتۀ هنر در مقطع دکتری ست. در این 
کتاب، تالش بر این بوده که به پرسش های سال های 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، پرسش ها 

یحی تدوین شده است. و در بخش دوم، پاسخ نامۀ تشر

ISBN 9786007996539

چاپ نخست: ۳۰۰۰۰۰ تومان

رونمایی

۱۴۰۱
تابستان

رحلی کوچک

۳۳۶
صفحه

زمینۀ کتاب

کمک درسی

http://www.ikelk.com/fa/people/13ft
http://ikelk.com/fa/product/13k3
https://www.gbook.ir/product/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%b1/


کاالهـای  و  کتـاب  انتشـار  و  تولیـد  آماده سـازی،  بـرای 
فرهنگـی هماننـد هـر محصـول دیگـری، افـراد بسـیاری 
فعالیـت می کننـد و هزینـۀ زندگـی آن هـا از ایـن راه تأمین 
لیتوگرافـی،  کتاب فروشـی،  در  شـاغل  افـراد  می شـود؛ 
انتشـارات و مرکـز پخـش، بخـش  چاپخانـه، صحافـی، 
کوچکی از شـاغلین صنعت نشـر هسـتند. به منظور حفظ 
حقـوق مـادی و معنـوی ایـن افـراد، ارج نهادن بـه تالش 
آن ها و تـداوم تولیـد این گونه آثار، خواهشـمندیم نسـخۀ 
ید  اصلـی را تهیـه کنید و از کپی کـردن، دانلود کـردن و خر

نسـخه های تقلبـی خـودداری فرماییـد.

www.ikelk.com

ین نسخۀ یافت آخر برای در
کاتالوگ ایننتراکتیو  کلک آزادگان )حمیدا(،

یر کلیک کنید: روی کتابخانۀ ز
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