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 ------------------------------------------------داستانی ادبیات 

 چاپ اول  |  159،000  |  نیما حسن ویجویه  | باربارا کامینز  | هایمان را از فروشگاه وولورت خریدیمقاشق *

 چاپ اول  |  205،000  |  نصراله مرادیانی  | ترومن کاپوتی  | در کمال خونسردی *

 چاپ اول  |  110،000  |مزدک بلوری    |الیزابت تیلر   |خانم پالفری در کِلِرمانت  *

 دومچاپ اول و   |  135،000  |نصراله مرادیانی   |ماگدا سابو    |  ابیگیل 

  دومچاپ   |  92،000  |اژدر انگشتری    |مارتین والزِر    |  بورگهای فیلیپسازدواج

 دومچاپ   |  120،000  |اژدر انگشتری    |ارنست کرویدِر   |انجمن زیرشیروانی  

 هشتمچاپ   |  75،000  |حانیه پدرام    |کالرز  کارسون مک  |  آواز کافۀ غمبار

 دومچاپ   |  96،000  |طیبه هاشمی    |هلن گارنر    |  هاباخ برای بچه

 چهارمچاپ   | 135،000  |فرزانه دوستی   |کیت شوپَن    | بیداری

 چاپ سوم  |  138،000  |نگار شاطریان    |ماگدا سابو    |  ترانۀ ایزا

 چاپ سوم  |  160،000   |فرناز حائری    |ویلیام ترور    |  تنهایی الیزابت

 چاپ اول | 130،000 | نگار شاطریان   |ویلیام تِرِور   | داستان لوسی گولت 

 چاپ سوم  |  58،000  |پژمان طهرانیان    |الود  آلیستر مک  |میالدی(   70و  60های دهۀ )داستان جزیره

 ومسچاپ   | 88،000  |مزدک بلوری   |چستر هایمز   | خشم در هارلم 

 چهارمچاپ   |  92،000  |نصراله مرادیانی    |ماگدا سابو    |خیابان کاتالین  

 هشتمچاپ   |  192،000  |نصراله مرادیانی   |ماگدا سابو    |در  

 دومچاپ   |  85،000  |حانیه پدرام   |کارسون مکالرز    |  وجوی یک پیونددر جست 

 چاپ سوم  | 44،000  |بیتا ابراهیمی   |توبیاس ولف   |  دزد پادگان

 چاپ دوم   | 75،000  |پژمان طهرانیان   |الود آلیستر مک  |میالدی(  90و  80های دهۀ داستاندومین بهار )

 سومچاپ   |  56،000  |اژدر انگشتری   |پتر هانتکه   | دون ژوان )از زبان خودش( 

 دوم چاپ  |  60،000  |فرزاد مرادی   |اینس کانیاتی   |روز رهایی  

 دومچاپ   | 180،000  | مزدک بلوری   |باربارا پیم    |العاده  زنان فوق 

  چاپ اول  |  128،000  |حانیه پدرام   |کارسون مکالرز   |  عقربهساعت بی  
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 چاپ دوم  |  98،000  |نیلی انصار    |مکنا گودمن    |شرم  

 نهمچاپ   | 110،000  |کیوان غفاری   -عمرانسینا درویش  |یوزف روت   | عصیان

 دومچاپ   |  46،000  |فرزانه دوستی   |جوزف کنراد   | فریای هفت جزیره

 چاپ سوم  | 60،000  |وحید علیزاده رزازی   |روبرتو بوالنیو   | کابوی تحمل ناپذیر

 چاپ سوم  | 92،000  |اژدر انگشتری   |ولفانگ کوپن   | کبوتران روی چمن

 چاپ سوم  | 85،000  |هادی آذری   |جیمز میلز   | گزارش به کمیسر

  هفتمچاپ   |  198،000  |بابک شهاب    |یوگنی زامیاتین    |ما  

 دومچاپ   |  42،000  |بابک شهاب   |نیکالی گوگول   |ماجرای نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ  

 --------------------------------------------------- شمیم بهار

 چاپ اول  | 52،000  |  ----  |شمیم بهار   | 14

 چاپ سوم  | 40،000  |شمیم بهار   | و چند مشق دیگر 40دهۀ 

 چاپ دوم  | 27،000  |شمیم بهار   |قرنها بگذشت 

 --------------------------------------------------- بیژن الهی

 چاپ سوم  | 96،000  |بیژن الهی   |آرتور رمبو   | هااشراق

 چاپ سوم  | 90،000  |بیژن الهی   |نابوکف  -جویس  –پروست  -فلوبر  | های مأنوسبهانه

 چاپ هفتم  | 92،000  |بیژن الهی   | هاجوانی

 چاپ پنجم  | 90،000  |بیژن الهی   |حالج   | حالج االسرار

 چاپ سوم  | 120،000  |بیژن الهی   | ی علف هزاررنگدره

 چاپ ششم  | 90،000  |بیژن الهی   | دیدن

 چاپ دوم   | 72،000  |بیژن الهی   |ادمون رستان  -ت.س. الیوت   | زمرد و حمله

 چاپ دوم   | 85،000  |بیژن الهی   |کنستانتین کاوافی   | صبح روان

 چاپ سوم  | 210،000  |بیژن الهی   |فدریکو گارسیا لورکا   | لورکا

 چاپ دوم   | 72،000  |بیژن الهی   |هانری میشو   | مستغالت

 چاپ سوم  | 90،000  |بیژن الهی   |فریدریش هلدرین   | نیت خیر
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 --------------------------------------------------دانش زندگی 

 دومچاپ   | 185،000  | نصراله مرادیانی  |مایکل چلبی  |سوگ *  

 ششمچاپ   | 110،000  |زاده مهدی نصراله  |جان کاگ   | های سرحالهای بیمار، ذهنجان

 پنجمچاپ   |  98،000| پور میثم سامان|  آدام فیلیپس   |حسرت: در ستایش زندگی نازیسته  
 ومسچاپ   |  86،000| مهیار آقایی  |  هارولد شوایتزر   |در باب انتظار   

 چاپ دوم | 92،000  |رسول سعدونی   |جفری اسکار  | در باب شجاعت

 دومچاپ   | 186،000  | اکرم رضایی بایندر  |باوند آلبرتی فی  |سرگذشت تنهایی 
 

  -------------------------------------------------- دانش عمومی

 دومچاپ   | 120،000 |زاده مهدی نصراله  |استان وَن هوفت   |امید *  

 دومچاپ   | 148،000 |نژاد علی ظفر قهرمانی  |یانی رابرت  دی  |خواند آدمی همان است که می 

 سومچاپ   | 185،000 |هادی جلیلی   |پیتر ال. کالرو   | افسانۀ فردگرایی 

 ششمچاپ   | 86،000  |مزدا موحد   |دیوید کریسچن   | این جهان گذرا

 ومسچاپ   | 130،000  |زاده  مهدی نصراله  |مائوریتسیو ویرولی   | برای عشق به میهن

 چاپ اول  | 98،000 |ماندانا فرهادیان   |لیزا جنووا   |به یاد دار 

 ششمچاپ   | 135،000  |زاده مهدی نصراله  |آن الموت   | پرنده به پرنده

 مششچاپ   | 70،000  |بابک واحدی   |ورنر مولر -یان  | پوپولیسم چیست؟

 ششمچاپ   | 198،000  |زاده مهدی نصراله  |بلت استیون گرین  | جهان چگونه مدرن شد؟

 پنجمچاپ   |  395،000  |علی منصوری   |مارتین پوکنر   |جهان مکتوب  

 هفدهمچاپ   | 98،000  |نژاد ظفر قهرمانیعلی  |شونریو سوزوکی   | ذهن ذن، ذهن آغازگر

 چاپ پنجم  |  190،000  |زاده  مهدی نصراله  |جری مولر   |  ذهن و بازار

 هفتمچاپ   | 162،000  |نژاد علیرضا کیوانی  |مارگولیوس کووالی هِدا   | زیر تیغ ستارۀ جبار

 هجدهمچاپ   | 96،000  |نژاد ظفر قهرمانیعلی  |دیوید لینچ   | صید ماهی بزرگ

 چاپ سوم  | 98،000  |اشکان زهرائی   |دن تامپسون   |میلیون دالری  12پر کوسۀ شکم

 دومچاپ   | 162،000 |آرش فرزاد   |برنارد سوتس   |ملخک 
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 چاپ پنجم  | 90،000  |بهزاد قادری   |پال وودراف   | نخستین دموکراسی

 دومبیست و چاپ   | 92،000  |علی امیرآبادی   |تیچ نات هان   | نیلوفر و مرداب

 ومسچاپ   | 98،000  |زاده  مهدی نصراله  |مایکل اَلن فاکس   |همه چیز دربارۀ خانه    

 

 --------------------------------------------------ها تاییپنجاه

 چاپ هشتم  | 116،000  |معصومه زمانی  -محمد سپاهی   |ماریا شفتسووا  -شومیت میتر  | پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر

 چاپ اول  | 98،000  |حسین خسروی محمد -سرورینسرین طالبی  |مارک دردن   | پنجاه نویسندۀ کلیدی عکاسی  

 

  ------------------------------------------------------فلسفه 

 چاپ سوم  | 115،000  |مجید اخگر   |تری ایگلتون   | شناسیایدئولوژی زیبایی

 چاپ پنجم  | 78،000  |باشی فواد جراح  |آلن بدیو   | این قرن

 چاپ چهارم  | 72،000 |  ---  |مجید اخگر   | بازیابی امر محسوس

 چاپ چهارم  | 58،000  |محمدی مجتبی گل  |جورجو آگامبن   | های آشویتسماندهباقی

 چاپ سوم  | 32،000  | مجید اخگر  |لیندا ناکلین   | ای از مدرنیتهشده: قطعه به مثابۀ استعارهتکهبدن تکه

 چاپ اول  | 22،000  |مراد فرهادپور   |آلن گالووی   | برگ: الهیات تاریخیپانن

 چاپ پنجم  | 32،000  | ---  |بارانه عمادیان   | تاریخ طبیعی زوال

 پنجمچاپ   | 210،000  | شیرین کریمی   | آبادیافسانه نجم  |چرا شد محو از یاد تو نامم؟  

 چاپ سوم  | 35،000  |مدیسه اران ابراهیمی  |تزوتان تودوروف   | حد و مرزهای هنر

 چاپ دوم  | 170،000 |نصراله مرادیانی   |تامس  دی کوئینسی   |در باب قتل 

 چاپ پنجم  | 88،000  |مجید اخگر   |سوزان سانتاگ   | ی عکاسیدرباره

 دومچاپ   | 30،000  |محمدی مجتبی گل  |جورجو آگامبن   | ماندزمانی که باقی می

 چهارمچاپ   | 56،000  |سمانه مرادیانی   |ژرژ باتای   | شناختی فاشیسمساختار روان

  چاپ هفتم  | 69،000  |  ---  |مراد فرهادپور   | شعر مدرن

 هشتمچاپ   | 68،000  |سمیرا رشیدپور   |موریس بالنشو   | عقل ساد
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 چاپ نهم  | 105،000  |مجید اخگر   |سوزان سانتاگ   | علیه تفسیر

 چاپ اول  | 65،000  |  ---  |مجید اخگر   | فانی و باقی

 چاپ ششم  | 55،000  |پور  نیما عیسی  |والتر بنیامین   | فهم برشت

 چاپ دوم  | 58،000  |محمدی مجتبی گل  |دیوید کیشیک   | قدرت زندگی

 چاپ سوم  | 62،000  |نمکین حسین   |ژیل دلوز/ فلیکس گاتاری   | کافکا: به سوی ادبیات اقلیت

 چاپ اول  | 75،000  |منش  لیال کوچک  |تامس کارل وال   |ای پذیری ریشهکنش  

 چاپ اول   | 13،000  |نجمه قابلی   |استفان مورتون   | گایاتری چاکراورتی اسپیواک 

 چاپ ششم  | 35،000  |نصراله مرادیانی   |موریس بالنشو/ پل دومان/ جودیت باتلر   | لذت خیانت

 چاپ اول  | 115،000  | علی رستمیان   |ریچارد بوتبی   |  مرگ و میل 
 چاپ پنجم  | 120،000  |آرش ویسی  - بارانه عمادیان - مراد فرهادپور  | ---  | های سیاستنام

 سومچاپ   | 32،000  |اردبیلی محمد مهدی  -اصل مهدی محمدی  | ---  | نقادی نقد عقل محض

 -----------------------------------------------به روایت فیلسوف 

 اولچاپ   | 230،000  | مریم خدادادی  | دَن زَهَوی  | * الفبای پدیدارشناسی

 چاپ پنجم  | 98،000  |مسعود علیا   |یرکگور سورن کی  | بیماری منتهی به مرگ

 چاپ اول  | 75،000  |فرد پوروحید غالمی  |رومن اینگاردن   | دربارۀ ترجمه 

 چهارمچاپ   | 120،000  |مریم خدادادی   |هانا آرنت   |عشق و آگوستین قدیس   

 چاپ دوم  |  97،000  |  سید مسعود حسینی  |فریدریش شیلر   |شناختی انسان  هایی در تربیت زیبایینامه 

 -------------------------------------------------تاریخ شفاهی 

 چاپ سوم  | 43،000  | ---  |محمد عبدی   | وگویی بلند با محمد عبدیرضا قاسمی در گفت  

 چهارمچاپ   | 110،000  | ---  |محمد عبدی   | وگویی بلند با محمد عبدیسوسن تسلیمی در گفت

 چاپ دوم  | 45،000  | ---  |محمد عبدی   | محمد عبدیوگویی بلند با شیرین نشاط در گفت  
 

 

 ------------------------------------------------------ سینما

 چاپ اول  | 20،000  |شیوا مقانلو   |جاسمین کالی   | از گیم تا فیلم
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 چاپ پنجم  | 38،000  |مجید اخگر   |دادلی اندرو   | آنچه سینما هست!

 چاپ اول   | 42،000  |شاهین رحمانی   |بریجید چری   | ژانر وحشت

 چاپ پنجم   | 42،000  |شیوا مقانلو   |گرانت بری کیت  | ژانرهای سینمایی

 چاپ پنجم  | 98،000  |نصراله مرادیانی   |ویلیم سی.پامرلو   | سینمای اگزیستانسیالیستی

 چاپ اول  | 25،000  |نژاد ظفر قهرمانیعلی  |کاترین ای.فوکس   | سینمای فانتزی

 چاپ اول   | 35،000  |زاده مهدی نصراله  |کریستین کیثلی   | فیلیا و تاریخسینه

 سومچاپ   | 125،000  |  ایرج کریمی  |لوییس جانتی    | شناخت سینما

 چاپ سوم  | 89،000  |رضا پورمحمد  - پورنیما عیسی  |باربارا منل   | شهرها و سینما

 اولچاپ   |  145،000| پناه نغمه یزدان|  تیموتی کوریگان   |جُستار: از مونتنی تا مارکر و بعد فیلم 

 چاپ دوم  | 88،000  |خشایار قشقایی   |هاوارد سوبر   | قدرت فیلم

 چاپ چهارم  | 58،000  |دوست محمدرضا یگانه  |میشل ماری   | موج نوی فرانسه

 چاپ دوم  | 126،000  |  آزاده نوربخش  | هاگنر ی/ مالت سریتامس الس  | نظریۀ فیلم

 چاپ اول  | 40،000  |نریمان افشاری   |جاناتان کرشنر   |واپسین عصر هالیوود 

 چاپ پنجم  | 45،000  |اکبر علیزاد علی  |روبر برسون   | هایی در باب سینماتوگرافییادداشت

  -------------------------------------------------- نگارش خالق

 چاپ نهم  | 64،000  |اکبر علیزاد علی  |نوئل گرگ   | نویسیراهنمای عملی نمایشنامه

 چاپ دوم   | 92،000  |نریمان افشاری   |پیالر آالساندرا   | هانویسی برای پرمشغلهفیلمنامه

 هشتمچاپ   | 120،000  |حمید هاشمی   |رینگ لرن ه  | شودنوشتن با تنفس آغاز می

 ---------------------------------------------- نظریه و اجرا تئاتر:

 چاپ اول   | 55،000  | اکبر علیزادعلی  | ژان بندتی  | استانیسالوسکی: یک مقدمه 

 اولچاپ   | 125،000  | ---  |بهزاد قادری   | های قناسبا چراغ در آینه

 چاپ چهارم  | 42،000  |اکبری محمدرضا علی  |پیتر بروک   | با گروتفسکی: تئاتر فقط یک فرم است

 چاپ دوم  | 48،000  |نریمان افشاری   |دیوید کراسنر/ دیوید سالتز   | به صحنه بردن فلسفه

 چاپ اول  | 6،500  |فائزه عبدی   |آدولف تاالسو   | تآتر پارسی، نمایش ایرانی
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              | زادههمهدی نصرال  | کارول فیشر سورگنفرای -ویلیامزگری جی.-کوناچیبروس مک -فیلیپ بی.زاریلی  |های تئاتر: یک مقدمه تاریخ

 چاپ سوم  | 320،000  |

 چاپ اول   | 32،000  |شیرین بزرگمهر   |ایلین استن   | های تئاتر فمینیستی: کتاب راهنماتمرین

 چاپ چهارم  | 68،000  |رضا سرور  -اکبر علیزاد علی  | ---  | وای تئاتر: مقاالتی در باب درام مدرنتنفس در ه

 چاپ دوم  | 35،000  |نژاد ظفر قهرمانیعلی  |آگوستو بوال   | گذارتئاتر قانون

 چاپ دوم  | 70،000  |محمد منعم   | ---  | تئاتر مستند

 چاپ اول   | 32،000  |رضا سرور   |یان کات   | جنسیت رزالیند

 چاپ اول   | 35،000  |رضا سرور   |نورتروپ فرای   | انداز طبیعیچشم

 چاپ اول  | 52،000  |فرزام حقیقی   |پور جمشید ملک  | درام اسالمی

 چاپ چهارم  | 89،000  |اکبر علیزاد علی  | ---  | ی اجرارویکردهایی به نظریه

 چاپ اول   | 17،500  |مهتاب بلوکی   | ---  | نمایشی ژان ژنهشناسی زیبایی

 چاپ ششم  | 140،000  |رضا سرور   |یان کات   | شکسپیر معاصر ما

 چاپ اول  | 140،000  | ---  |بهزاد قادری   | ضرورت تئاتر 

 چاپ اول  | 28،000  |مارال کریمی   |جان بل   | عروسک، ماسک، و اشیای نمایشی

 چاپ اول  | 58،000  |علی منصوری   |تام استرن   | و تئاتر فلسفه

 چاپ دوم  | 140،000  |بهزاد قادری   |جورج اشتاینر   | مرگ تراژدی

 چاپ اول   | 9،000   |علیرضا ارواحی   | های نمایشیسازی سیاست در آییننامتناهی

 چاپ اول  | 3،600  |خسرو محمودی   |اشتفان شروئر  -مالگور بارتوال   | پردازینه گفتگو با روبرتو برتوچولی در باب بداهه

 چاپ دوم  | 70،000  |سرور  رضا  |هارولد بلوم    | هملت: شعر بیکران

 چاپ دوم  | 28،000   |سیمین غالمی   |تینا الندو  -آن بوگارت   | ویوپوینت

 --------------------------------------------- تئاتر: مطالعات اجرا

 چاپ چهارم  | 39،000  |حمید احیاء   |راسل رایش  -فرانک هاورز   |نکته در باب کارگردانی  130

 چاپ چهارم  | 78،000  |حمید هاشمی   |لوک دیکسون   | بازیگری -بازی 

 چاپ دوم  | 110،000  |  اکبر علیزادعلی  |  کیتی میچل  |حرفۀ کارگردان 
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 چاپ دوم  | 88،000  | اکبر علیزادعلی  |ها ساختن تئاتر از دل ویرانه  

 چهارمچاپ   | 32،000  | تتاریمحمدرضا  ترک  | دیوید ممت  | سه کاربرد چاقو

 پنجمچاپ   | 69،000  |محمود کریمی حکاک   |دیوید بال   | خوانیشیوۀ فنی نمایشنامه

 ------------------------------------------  کالسیک یونان نمایشنامه:

 چاپ اول  | 75،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   | * هراکلس 

 چاپ اول  | 34،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   | اورستس 

 چاپ سوم  | 20،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   |زنان تروا 

 چاپ اول و دوم  | 36،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید |  زنان فریادخواه   

 چاپ دوم   | 20،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   | زنان فنیقی

 چاپ دوم  | 30،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   | سیکلوپس

 چاپ اول  | 30،000  |ی زغالمرضا شهبا  |اوریپید   | فرزندان هراکلس 

 ششمچاپ   | 45،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   | الکترا

 نهمچاپ   | 48،000  |غالمرضا شهبازی   |اوریپید   | آمده
 

 ----------------------------------------------  کالسیک نمایشنامه:

 چاپ اول   | 14،000  |علی شمس   |کارلو گولدونی   | بیوۀ زیرک

 چاپ اول   | 15،000  |علی شمس   |کارلو گولدونی   | دروغگو

 چاپ دوم  |18،000  |داود دانشور   |بن جانسون   | کیمیاگر

 چاپ اول   | 70،000  | محمود حدادی  | لنس اکوبی-گئورگ بوشنر  | وُیتسک / نظامیان

 ---------------------------------------------  نمایشنامه: ایبسن

 چاپ اول  | 13،500  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | آیلف کوچولو

 چاپ دوم  | 28،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | استاد سولنس معمار

 چاپ دوم  | 96،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | پرگنت 

 چاپ اول   | 18،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | جان گابریل بورگمان

  چاپ چهارم  | 44،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | زدگانجن
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 ششمچاپ   | 92،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | دشمن مردم

 چاپ دوم  | 22،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | روسمرسهولم

 چاپ سوم  | 45،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | خانهعروسک

 چاپ پنجم  | 65،000  |یداهلل آقاعباسی  - بهزاد قادری  |هنریک ایبسن   | مرغابی وحشی

  دومچاپ   | 235،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | هدا گابلر

 چاپ چهارم  | 42،000  |بهزاد قادری   |هنریک ایبسن   | وقتی ما مردگان سربرداریم

 -----------------------------------------------  نمایشنامه: اونیل

 چاپ اول   | 15،000  |یداهلل آقاعباسی   |یوجین اونیل   | ی دیگرپیش از ناشتایی و سه نمایشنامه

 چاپ دوم  | 16،000  |یداهلل آقاعباسی   |یوجین اونیل   | ی دیگرتار عنکبوت و دو نمایشنامه

 چاپ اول   | 16،000  |یداهلل آقاعباسی   |یوجین اونیل   | دیگری تشنگی و دو نمایشنامه

 چاپ اول  | 25،000  |یداهلل آقاعباسی   |یوجین اونیل   | ی دیگرر منطقۀ جنگی و سه نمایشنامهد 

 ششمچاپ   | 60،000  |بهزاد قادری   |یوجین اونیل   | گوریل پشمالو

 چاپ دوم   | 44،000  |بهزاد قادری   |یوجین اونیل   | نخستین آدم

 ------------------------------------------------ نمایشنامه: بکت

 ونهمبیستچاپ   | 82،000  |علی اکبر علیزاد   |ساموئل بکت   | در انتظار گودو

 چاپ اول  | 20،000  |علی اکبر علیزاد   |ساموئل بکت   | دست آخر 

 چاپ دوم  | 26،000  |علی اکبر علیزاد   |ساموئل بکت   | دوازده قطعۀ کوتاه

 ------------------------------------------------  نمایشنامه: میلر

 چاپ اول  | 42،000  |حسن ملکی   |آرتور میلر   | پس از سقوط 

 چاپ اول  | 25،000  |حسن ملکی   |آرتور میلر   | اندازی از پل چشم

 چاپ اول  | 50،000  |حسن ملکی   |آرتور میلر   | جامعسقف کلیسای  

 پنجمچاپ   | 72،000  |حسن ملکی   |آرتور میلر   | مرگ فروشنده

 چاپ اول  | 50،000  |حسن ملکی   |آرتور میلر   | نوعی داستان عاشقانه، آخرین یانکی 
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 چاپ دوم   | 42،000  |حسن ملکی   |آرتور میلر   | همۀ پسران من

-----------------------------------------------  نمایشنامه: مروژک

 چاپ سوم  | 14،000  | داود دانشور  | اسالومیر مروژک  | واتسالو

 ----------------------------------------------  یونسکونمایشنامه: 

 چاپ اول  |  34،000  | سحر داوری  |اوژن یونسکو   |کش آدم 

 چاپ اول  | 35،000  | سحر داوری  |اوژن یونسکو   | هاخوان طاس/صندلیآوازه

 چاپ دوم  |  36،000  | سحر داوری  |اوژن یونسکو   | میردشاه می

 چاپ دوم  | 37،000  | سحر داوری  |اوژن یونسکو   | عابر هوایی

 پنجمچاپ   | 72،000  |سحر داوری   |اوژن یونسکو   | کرگدن

 چاپ اول  |  60،000  | سحر داوری  |اوژن یونسکو   |گویی آلما مکبت/بداهه 

 ---------------------------------------------  نمایشنامه: امریکایی

 چاپ دوم  | 26،000  |خاطره کردکریمی   |تونی کوشنر   | خواننداتاق روشنی که روزش می

 هشتمچاپ   | 58،000  |شهرام زرگر   |آیرا لوین   | اتاق ورونیکا

 چاپ دوم  | 12،000  |الدین عادل شهاب  |دیوید اوبرن   | اثبات

 چاپ چهارم  | 14،000  |شهرام زرگر   |پل زیندل   | ی ماههای همیشه بهار ساکنان کرهاثر پرتوهای گاما بر روی گل

  اپ دهمچ  | 45،000  |اکبر علیزاد علی  |دیوید ممت   | اولئانا

 چاپ دوم  | 10،000  |حمید احیاء   |جان پاتریک شنلی   | بیرون از مولینگار

 چاپ اول   | 10،000  |بهرنگ رجبی   |واالس شان   | تب

 چاپ سوم  | 14،000  |وازریک درساهاکیان   |سم شپارد   | خدای دوزخ

 چاپ دوم  | 10،000  |بهرنگ رجبی   |واالس شان   | شب در رستوران تاک هاس

 چاپ سوم  |  38،000  |شهرام زرگر   |آیرا لوین   | شکار مرگ

 چاپ دوم  | 10،000  |بهرنگ رجبی   |واالس شان   | عزادار اجیر

 چاپ دوم  | 13،000  |مالعلی علی حاج  |لن جنکین   | عمو سام من
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 چاپ اول   | 18،000  |پژمان طهرانیان   |کلم مارتینی   | هایم با سگ وحشی و باال روی باممکالمه

 چاپ اول   | 7،500  |ثنا ولدخانی   |مری چیس   | هاروی

 چاپ اول   | 18،000  |خاطره کردکریمی   |تونی کوشنر   | هوم بادی/ کابل

  |  35،000  |شانس سعیدرضا خوش  |ریچارد فورمن  |نیچه، ای پسر بد! / حاال که کمونیسم مرده، زندگی من پوچ شده!  

 چاپ دوم

 ---------------------------------------------- نمایشنامه: اروپایی

 چاپ دوم  | 20،000  |ماندانا مجیدی   |والنتین کراسناگوروف   | اتاق عروس/ سهم زن

 چاپ اول   | 13،000  |حقیقت زیبا خادم  |ماری کلتس -برنار  | بارانداز غربی

 چاپ دوم  | 20،000  |آبتین گلکار   |آلکسی کازانتسف   | کمکشان کن!بودای بزرگ، 

 چاپ اول   | 12،000  |حقیقت زیبا خادم  |میشل ویناور   | پرترۀ یک زن

 چاپ سوم  | 24،000  |اصغر نوری   |یر ژان کلود کری  | روال عادی تراس/

 چاپ هفتم  | 34،000  |بهرنگ رجبی   |دونا مارتین مک  |مارا ای در کانهجمجمه

 چاپ دوم   | 32،000  |محمد منعم   |زینی هریس   | چرخ

چاپ   | 13،000  |لیلی عمرانی  -فرشید ابراهیمیان   |آنتونی ماریوت  -جان چپمن   | چشمهایت را ببند و به انگلستان فکر کن

 اول

 چهارمچاپ   | 98،000  | محمدرضا خاکی  | ویچتادئوش روژه  | امد

 چاپ اول  |16،000  |حقیقت زیبا خادم  |میشل ویناور   | درخواست کار

 چاپ دوم  | 10،000  |لیال ارجمند   |ماری کلتس -برنار  | روز مرگ در داستان هملت

 چاپ اول   | 25،000  |مقدم حسین زمانی  - بهزاد قادری  |شیال استفنسن   | روشنگری

  هشتمچاپ   | 62،000  |عرفان خالقی   |سارا کین   | 4:48سایکوسیس 

 چاپ سوم  | 18،000  |اکبر علیزاد علی  |مارتین کریمپ   |سوءقصدهایی به زندگی آن زن

 چاپ دوم  | 9،500  |نژاد سکینه عرب  |فردریش دورنمات   | شهاب ثاقب

  چاپ هفتم  | 42،000  |بهرنگ رجبی   |دونا مارتین مک  | زدهغرب غم

  |شهرام زرگر   |نفتالی یاوین   | های پیش روهایی ارزشمند از یک آلبوم خانوادگی برای آرامش خاطر تو در ساللحظه

 چاپ اول  | 22000
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 هشتمچاپ   | 108،000  |بهرنگ رجبی   |دونا مارتین مک  | مأمورهای اعدام

 یازدهمچاپ   | 55،000  |بهرنگ رجبی   |دونا مارتین مک  | مراسم قطع دست در اسپوکن

 چاپ دوم   | 20،000  |کار آبتین گل  |باریس آکونین   | مرغ دریایی

 چاپ دوم  | 6،000  |پژمان رضایی   |آنتونیو بوئروبایخو   | نورگیر

 چاپ اول   | 12،500  |احسان زیورعالم   |تام استوپارد   | هملت داگ، مکبث کاهوت

 چاپ دوم  | 25،000  |محسن ابوالحسنی   |سفی اکسانن   | وقتی کبوترها ناپدید شدند

 ششمچاپ   | 75،000  |بهرنگ رجبی   |دونا مارتین مک  | یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه

 چاپ دوم  | 15،000  |حقیقت زیبا خادم  |میشل دویچ   |یکشنبه/ زندگی خوب 

 --------------------------------------------- هاگویینمایشنامه: تک

 اولچاپ   | 132،000  | نژادمحسن کاس  |کریس سالت   | های معاصر برای مردانگویی* تک

 پنجمچاپ   | 88،000  |غالمرضا شهبازی   |کریس سالت   | های کالسیک برای زنانگوییتک

 چاپ دوم   | 38،000  |غالمرضا شهبازی   |کریس سالت   | های کالسیک برای مردانگوییتک

 چهارمچاپ   | 87،000  |نژاد محسن کاس  |کریس سالت   | های مدرن برای زنانگوییتک

 چاپ هفتم  | 60،000  |نژاد محسن کاس  |کریس سالت   |های مدرن برای مردان گوییتک
 

 --------------------------------------------- رادرضایی نمایشنامه:
 چاپ اول  | 13،000  |راد محمد رضایی  | بازگشت به خان نخست/ هشتمین خان

   دومچاپ   | 88،000  |راد محمد رضایی/ نغمه ثمینی  | به گزارش زنان تروا

 چاپ اول  | 18،000  |راد محمد رضایی/ نغمه ثمینی  | بر اساس دوشس ملفی

 چاپ دوم  | 36،000  |راد محمد رضایی  | رقصی چنین

 دومچاپ   | 72،000  |راد محمد رضایی  | سفرنامۀ برزخ  

  چاپ اول  | 16،500  |راد محمد رضایی  | صدای آهسته

 چاپ سوم  | 38،000  |راد محمد رضایی  | فرشتۀ تاریخ

 ششمچاپ   | 60،000  |راد محمد رضایی  | فعل

 چاپ سوم  | 36،000  |راد محمد رضایی  | خوابگزارش 
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 چاپ اول   | 24،000  |راد محمد رضایی  | ی دیگرناکجا و دو نمایشنامه

 ------------------------------------------------ نمایشنامه: فرسی

 چاپ سوم  | 17،000  |بهمن فرسی   | آرامسایشگاه

 چاپ اول   | 9،000  |بهمن فرسی   | های یک نردبانپله

 چاپ دوم  | 20،000  |بهمن فرسی   | نهایتدردو مساوی بیچوب زیربغل/ دوضرب

  چاپ اول  | 26،000  |بهمن فرسی   | خرده نسیان

 چاپ دوم  | 17،000  |بهمن فرسی   | صدای شکستن

 چاپ اول   | 14،000  |بهمن فرسی   | گلدان بهار و عروسک

 چاپ سوم  | 48،000  |بهمن فرسی   | موش
 

 --------------------------------------------------- وودی آلن
 ششمچاپ   | 74،000  |نگار شاطریان   |وودی آلن   | این آب آشامیدنی نیست!

 چاپ چهارم  | 24،000  |محمدرضا اوزار   |وودی آلن   | بن بست نویسنده

  پنجمچاپ   | 68،000  |نگار شاطریان   |وودی آلن   | بال و پربی

 هشتمچاپ   | 66،000  |نگار شاطریان   |وودی آلن   |حساب شدیم حاال بی

 چاپ چهارم  | 22،000  |بهرنگ رجبی   |وودی آلن   | حباب معلق

 چاپ هفتم  | 22،000  |الدن نژادحسینی   |وودی آلن   | عوارض جانبی

 چاپ اول   | 18،000  |محمدرضا اوزار   |وودی آلن   | متل ماه عسل

 هفتمچاپ   | 68،000  |نگار شاطریان   |وودی آلن   | زندمرگ در می

 چاپ سوم  | 18،000  |شهرام زرگر   |وودی آلن   | مرگ/ خدا

 چاپ اول   | 18،000  |نگار شاطریان   |وودی آلن   | هرج و مرج

 ------------------------------------------------ هنرهای تجسمی
  چاپ هفتم  | 62،000  |مسیحی یوریک کریم  | در جهت عکس

  چاپ اول  | 210،000  |مسیحی یوریک کریم  |دست روی شانه  
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 چاپ سوم  | 26،000  |مسیحی یوریک کریم  | زندشب سپیده می

 چاپ دوم  | 35،000  |مسیحی یوریک کریم  | زند، باری دیگرشب سپیده می

 چاپ سوم  | 95،000  |مسیحی یوریک کریم  | عکس و دیدن عکس

 چاپ دوم  | 55،000  |مسیحی یوریک کریم  | نگاهم کن! خیالم کن!

  چاپ اول  | 148،000  |مسیحی یوریک کریم  |نه فقط زیبا 

 چاپ دوم  | 25،000  |زاده علیرضا صحاف  | هنر هویت و سیاست بازنمایی


