عنوان

شماره بازیابی

۲ 1۹۱۱الف ۴س BF 1۰۱ /ابابيل نقد :مجموعه یازده گفت و گو /محمدرضا سرگلزايي -.تهران :نشر قطره.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۳۱الف PIR ۱۲۲1 /ابتدانامه /نوشته سلطان ولد؛ به تصحيح محمدعلي موحد ،عليرضا حيدري -.تهران :خوارزمي.۹۹۳۱ ،
۴ 1۹۱۹الف ۳ق PIR ۹۹۳۴ /ادبيات ما زیر ذرهبين (بررسی تاثير اجتماعی ادبيات معاصر ایران) /داوود قالجوري -.تهران :نشر نخستين.۹۹۱۹ ،
۴ 1۹۱۳الف ۱ب PT 111۰ /ارمغان شرق :ایران در آینه ادبيات آلمانی /حميده بهجت -.تهران :بهجت.۹۹۱۳ ،
۹ 1۹۱۹آ PIR ۴۳۳۳ /ارمغان صبح :گزیده قصاید خاقانی شروانی /گزينش و گزارش به کوشش نصراهلل امامي -.ويراست  -.۲تهران :جامي.۹۹۱۹ ،
۲ 1۹۱۳ب ۳گ PIR ۴۰۰۱ /از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نثر در سنت ادبی ما /فرزاد بالو -.تهران :زوار.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳الف ۲ب PS ۹۰۰۹ /از لحظهای که دیدمش /ناتالي بارلي؛ برگردان شيما شريعت -.تهران :نشر ورا.۹۹۱۳ ،
۰ 1۹۳۰الف ۱الف PIR ۹۹۰۹ /استعاره و مجاز در داستان :پژوهشی در حوزه زبانشناسی /محمدرضا اصالني (همدان) -.تهران :نيلوفر.۹۹۳۱ ،
۱ 1۹۱۱م ۳الف PIR ۱۲1۳ /انسانگرایی در سعدی /عباس ميالني ،مريم ميرزاده -.تهران :زمستان.۹۹۱۱ ،
۳الف ۱۳۳۰۹۰ل PIR ۳1۱1 /اوراد نيمروز /منصور عليمرادي -.تهران :نشر نيماژ.۹۹۱۱ ،
1۹۱۱
۱ 1۹۱۱الف ۰۱۳ر PIR ۳1۰۱ /ایده های شعری :برای شاعرانی که خواهند آمد /مراد فرهادپور -.تهران :نشر رد پا.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۳الف ۲۳ق PIR ۳۲۱۳ /ایستاده در استوای شب /شهريار وقفيپور -.مشهد :نشر شمشاد.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۳الف ۱ت PIR ۳۹۴۳ /این کتاب مجوز دارد /محمدرضا ستوده -.تهران :نشر ماهريس.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۱ب ۴ب PG ۹۴۳۰ /بارادین /نينا بربروا؛ مترجم آبتين گلکار -.تهران :نشر ماهي.۹۹۱۱ ،
۰ 1۹۱۳ن ۲ح PN ۹/1۱۱۳ /بازتابهای شرقی سينمای علی حاتمی (در تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران) /نگارش رسول نظرزاده -.تهران :تابان خرد.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳ب ۳۴ی PS ۹۰۲1 /بازی مخوف (معمای سارا وینتروپ) /ارني ليندسي؛ مترجم نفيسه غفاريمقدم -.تهران :نشر ورا.۹۹۱۳ ،
۰ 1۹۱۱ن ۱الف PN ۱/1۱۱۹ /برخورد کوتاه ۲۱ :منتقد  ۲۱نقد[ /گردآورنده] يحيي نطنزي -.تهران :حرفه هنرمند.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳پ ۳۲هـ PIR ۳۰۳۱ /پرده بگردان ،بانو! (مجموعه شعر) /تورج رهنما -.تهران :مرواريد.۹۹۱۳ ،

تازههای کتابخانه  -سری چهارم ()1

عنوان

شماره بازیابی

۱ 1۹۱۳پ ۱ر P 1۰۰ /پيشامد ،بازی و همبستگی :فلسفه ،ادبيات ،و اجتماع /ريچارد رورتي ؛ ترجمهي پيام يزدانجو -.ويراست  -.۲تهران :نشر مرکز.۹۹۱۳ ،
1۰ 1۹۱۳آ ۱۱ر PJA ۴۳۰۲ /تاریخ دلتنگی /گزيده اشعار محمود درويش؛ ترجمهي سعيد هليچي -.تهران :نشر ايجاز.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۰ت ۹۱آ PG ۹۴۴۹ /تانيا /آلکسي آربوزوف؛ ترجمه بهرخ حسينبابايي -.تهران :پژواک فرزان.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۱ت ۳الف PG ۹۴۳۰ /تدفين پارتی /نويسنده لودميال اوليتسکايا؛ مترجم يلدا بيدختينژاد -.تهران :نشر برج.۹۹۱۱ ،
۰ 1۹۱۳ت ۱ح PIR ۳۹۴۱ /تصویر بازگشت /عتيق رحيمي -.تهران :نشر چشمه.۹۹۱۱ ،
9 1۹۱۳ت 94و PS ۹۰1۲ /تنبل ناالن /سم سوج؛ ترجمهي پوپه ميثاقي -.تهران :نشر مرکز.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۳چ ۳۲ی PS ۹۰۲۴ /چهار روز با روح همينگوی /تام وينتون؛ مترجم مهسا خراساني -.تهران :نشر نيماژ.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۱خ ۳۲ک PIR ۳۹۴۰ /خرستان /لوريس چکناوريان؛ با ويراستاري يارتا ياران -.تهران :آدرينه؛ کتاب ديدآور.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۳خ ۳ز PS ۹۰۲۱ /خيال کن رفتهام /آدام هزلت؛ ترجمه آيدا عباسي -.تهران :نشر همان.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۱پ ۳س PIR ۹۳۱۹ /داستانهای تمثيلی-رمزی فارسی :به همراه مقدمه ،گلچين قصهها و تحليل نمونهها /تاليف محمد پارسانسب -.تهران :نشر چشمه.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳د ۴الف BH ۹۱ /دانشنامه زیباییشناسی و فلسفه هنر /ويراسته پل ادواردز ،دونالد بورچرت؛ مقدمه ،ترجمه و تدوين انشاءاهلل رحمتي -.تهران :نشر سوفيا.۹۹۱۳ ،
۹ 1۹۱۱د ۱الف PS ۹۱۱۱ /دختر سرکهای :بازگویی رام کردن زن سرکش /آن تايلر؛ ترجمه کيهان بهمني -.تهران :نشر ثالث.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۱د ۹ک PQ ۲۰۰۰ /در انتظار گودو و چند نمایشنامه دیگر /سميوئل بکت؛ ترجمه نجف دريابندري -.تهران :کارنامه.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳د ۱ن PS ۴۱۰ /درآمدی بر رویکردهای زیباییشناختی به ادبيات کودک /ماريا نيکواليوا؛ مترجمان مهدي حجواني ،فاطمه زماني -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۲د ۳۱س PIR ۳۱۱۹ /دیباچهها :برگرفته از کتابهای دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن /به اهتمام حسين مسرت -.تهران :شرکت سهامي انتشار.۹۹۱۲ ،
۱ 1۹۱۱د ۲۲ل PIR ۳1۹۴ /دیوان ابوطياره :گزیدهی طنزهای منظوم /عمران صالحي؛ به کوشش بهاره و ياشار صالحي -.تهران :مرواريد.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳ر ۱الف PS ۹۱۱۱ /راهنمای وداع /آن تايلر؛ ترجمه کيهان بهمني -.تهران :نشر ثالث.۹۹۱۱ ،
۳ 1۹۱۱ز ۰۹ل PIR ۳۰۱۳ /زمين زهری /محمدآصف سلطانزاده -.تهران :نشر ني.۹۹۱۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری چهارم ()۲

عنوان

شماره بازیابی

۱ 1۹۱۱ز ۳ل PR ۲/۱1۱۱ /زنبوردار حلب /اثر کريستي لفتري؛ مترجم پريسا شفايي -.تهران :سبزان.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۰ز ۳۰الف PIR ۳1۱۲ /زیر آفتاب خوشخيال عصر /جيران گاهان -.تهران :نشر چشمه.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳چ ۹و PN 1۱۱۱ /۱ /ژانر وحشت /بريجيد چري؛ مترجم شاهين رحماني -.تهران :بيدگل.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۰س ۱۰ب PIR ۳۹۹۴ /سال سی /احمد ابوالفتحي -.تهران :نشر چشمه.۹۹۱۱ ،
۳۰۹۹ 1۹۱۳ظ ۳ر PJA ۴۳۳۰ /سایههایی بر پنجره /غائب طعمه فرمان؛ ترجمهي موسي اسوار -.تهران :شهر کتاب ،هرمس.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۰س ۴د PN ۲۰۹ /سبکشناسی انتقادی :سبکشناسی نامههای غزالی با رویکرد تحليل گفتمان انتقادی /مريم درپر -.ويراست  -.۲تهران :نشر علم.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳س ۳۲م PZ ۹ /ستارهبخش /جوجو مويز؛ ترجمهي شهرزاد صالحي -.تهران :نشر ميلکان.۹۹۱۳ ،
۳ 1۹۱۳س ۱و PT ۲۳۲۱ /سفيدبرفی باید بميرد /نله نويهاوس؛ [مترجم] فروغ مهرزاد -.تهران :نگاه.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۳آ ۲ط PN ۹/1۱۱۳ /سيلی نقد (گفت و گو با احمد طالبینژاد) :گپ و گفتی دربارهی زندگی یک منتقد (نقد و سنجشگری ،منتقدان سينمای ایران ،سينمای
اجتماعی ،شاعرانه ،کمدی و /)...گفت و گو مهرداد شمشيربندي؛ با ديباچهاي از جهانبخش نورايي -.تهران :روزنه.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۴ج PIR ۴۴۱۱ /شاهنامه :از دستنویس موزه فلورانس ،محرم  / ۰1۴حکيم ابوالقاسم فردوسي؛ گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان بقلم عزيزاهلل
جويني -.تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۹ش ۱الف PJ ۳۱1۱ /شفاهی و مکتوب در نخستين سدههای اسالمی /گريگور شولر؛ [مترجم] نصرت نيلساز -.تهران :حکمت ۹۱۹۱ ،ق.۹۹۱۹ = .
۳ 1۹۱۱ش ۲ح PN 1۰۰1 /شگردهای نمایشنامهنویسی :آموزش فنون اقتباس ،مونولوگ ،دراماتيک و غير دراماتيکنویسی /محمدرضا (علي) حاجيمالعلي -.تهران :ساقي،
.۹۹۱۱
۳ 1۹۱۳ش ۴ک PIR ۳۰۰۴ /شميم نسيم :زندگی و شعر سيد اشرفالدین حسينی گيالنی (نسيم شمال) /فريده کريمي موغاري -.تهران :نشر ثالث.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۳ش ۲ع PIR ۳۰۰۱ /شهروند شهرهای داستانی :زندگی و آثار سيدمحمدعلی جمالزاده /حسن ميرعابديني -.تهران :نشر چشمه.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۴ش ۹۳۲۰و PIR ۳۹۰۲ /شهریور مرد در مرداد :مجموعه شعر /سميرانيک نوروزي -.تهران :نشر چشمه.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳ش ۱ل PZ ۹ /شيرینترین رویاها /دوريس ليسينگ؛ ترجمه اسماعيل قهرمانيپور -.تهران :نشر روزگار.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۳ص ۴ق PIR ۳1۰۴ /صاحب شناسنامه  :۰۳۳تاملی در شعر و اندیشهی فروغ فرخزاد /محمد قراگوزلو -.تهران :نگاه.۹۹۱۳ ،

تازههای کتابخانه  -سری چهارم ()۹

عنوان

شماره بازیابی

۱ 1۹۱۱ط ۴خ PN ۰1۴۱ /طنز همچون شگرد :اولين راهنمای عملی طنزنویسی /گردآوري و تاليف رضا خراساني؛ با مقدمه رويا صدر -.تهران :اساطير پارسي.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳ع ۴۰ی PIR ۳۲۲۹ /عاشقانهها و سرابها /جمال ميرصادقي؛ با انتخاب و مقدمه انسيه ملکان -.تهران :صداي معاصر.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۳ع ۱ب PIR ۱۹۰۰ /عاشقانههای ادبيات ترکمن /سارا بهزاد -.تهران :روزنه.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۱ع ۴۴و PT ۲۰۲۰ /عدالت /نويسنده فردريش دورنمات؛ مترجم محمود حسينيزاد -.تهران :نشر برج.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۳ع ۴ک BP ۱۳۱ /عشق و تنهایی /کريشنا مورتي؛ ترجمه محمدجعفر مصفا -.تهران :نشر قطره.۹۹۱۳ ،
۳ 1۹۱۳ع ۴و PIR ۳۹۹1 /عکس یادگاری بگيریم /نويسنده محمدرضا يوسفي -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۱ع ۲م PQ ۱۰۱۳ /عيسو و یعقوب /اثر ماشادو د آسيس؛ ترجمه مهدي آقامحمد زنجاني -.تهران :کتابسرا.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۱ف ۱س PIR ۴۴۱۴ /فرهنگ جغرافيای تاریخی شاهنامه /مهدي سيديفرخد -.تهران :نشر ني.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳ف ۴۰ی PIR ۳۲۲۹ /فرهنگ داستان /نويسنده جمال ميرصادقي؛ با اهتمام انسيه ملکان -.تهران :صداي معاصر.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳ف ۱ن PN ۲۰۹ /فرهنگ سبکشناسی /نويسندگان نينا نورگارد ،بئاتريکس بوسه ،روسيو مونتورو؛ ترجمه احمد رضاييجمکراني ،مسعود فرهنمندفر -.تهران :مرواريد.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳ف ۱۲۱و PIR ۳۲۲۹ /فرهنگ مدارا :مقاالتی در باب ادبيات و فرهنگ /حافظ موسوي -.تهران :نگاه.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳ف ۱و HM 1۰1 /فرهنگ و جامعه ( /)1۱۱۰-1۳۳۰ريموند ويليامز؛ [ترجمه] علياکبر معصومبيگي ،نسترن موسوي -.تهران :نگاه.۹۹۱۳ ،
۳ 1۹۱۰ف ۳۰۰الف PG ۹۴۴۱ /فقر جرم نيست /الکساندر اوستروفسکي؛ ترجمه بهرخ حسينبابايي -.تهران :پژواک فرزان.۹۹۱۱ ،
۳ 1۹۱۳ف ۳۳۳۲۰الف PIR ۳1۹1 /فالمينگوهای بختگان :مجموعه داستان /علي صالحي بافقي -.تهران :نشر مرکز.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۱ف ۹ب PN ۰۰۳۴ /فن معلمی :صد نکتهی کاربردی برای معلمان /ابولفضل بختياري ،سيده زينت موسوي -.تهران :نشر دوران.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳ق ۱م PN 1۰۴۳ /قدرت سکوت :کاربرد سکوت در نمایش /آذر مهرابي؛ با مقدمه هوشنگ گلمکاني -.تهران :شباهنگ.۹۹۱۳ ،
۰ 1۹۱۳ق ۱ن PIR ۹۱۳۳ /قصيدهسرایان سبک عراقی :انوری ،جمالالدین اصفهانی ،ظهير فاریابی ،کمالالدین اصفهانی /تاليف ليال نوروزپور ،همايون جمشيديان -.گرگان:
دانشگاه گلستان.۹۹۱۳ ،
۳ 1۹۱۳ق ۳1۰۳ل PIR ۳1۱۲ /قفس خالی پر از آزادی است (گلکاریکلماتور) /عباس گلکار -.تهران :مرواريد.۹۹۱۳ ،

تازههای کتابخانه  -سری چهارم ()۴

عنوان

شماره بازیابی

۲ 1۹۱۳ک ۳الف PQ ۲۰۰۰ /کابل اکسپرس /سدريک بانل؛ [مترجم] ابوالفضل اهللدادي -.تهران :نگاه.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۱ک ۴ف PN ۳1 /کاربرد روانکاوی در نقد ادبی :هفت اثر از فروید درباره ادبيات /زيگموند فرويد؛ ترجمهي حسين پاينده -.تهران :مرواريد.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳ک ۳۳س PS ۹۰۰۲ /کتابفروشی  ۲۴ساعته آقای پنامبرا /نويسنده رابين اسلوان؛ ترجمه سيد سعيد کالتي -.تهران :نشر هيرمند.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۱ک ۴۴و PT ۲۰۲۰ /کشمکش بر سر سایهی خر /فريدريش دورنمات؛ ترجمهي مهران تيزکار -.تهران :مرواريد.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۱ک ۱ع PN ۱/1۱۱۹ /کهن الگوهای سينمای ایران /بهزاد عشقي -.تهران :نگاه.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۳ز ۱الف PN ۱۴۴۱ /گرگ و ميش هوای خردادماه /احمد زيدآبادي -.تهران :نشر ني.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳گ ۴ف PIR ۳۹۰۲ /گزارشهای امير ،پسر عاشق /فاطمه نفري -.تهران :قدياني.۹۹۱۳ ،
1۰ 1۹۱۳آ ۳ظ PIR ۳۲11 /گزینه اشعار /مهدي مظفري ساوجي -.تهران :مرواريد.۹۹۱۳ ،
۰ 1۹۱۳ل ۴۴۲د PIR ۳1۹1 /لطفا نفس بکشيد :مجموعه طنز /رويا صدر -.تهران :مرواريد.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۳م ۹۰ک PIR ۳1۰۱ /ما بد جایی ایستاده بودیم :رمان /رضا فکري -.تهران :مرواريد.۹۹۱۳ ،
۲ 1۹۱۱م ۱۴الف PS ۹۱1۱ /ماشين حساب /المر رايس؛ [مترجم] زهرا جهانفريان -.تهران :نشر قطره.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۳م ۳م P ۲۱/۱1 /مبانی مطالعات رسانه /جولين مک دوگال؛ مترجم احمد داودي -.تهران :نشر گستره.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۱۱م ۹ب BH ۹۱ /مبانی و مسائل زیباشناسی :امکان زیباشناسی از دوره باستان تا دوره معاصر /نويسنده مريم بختياريان -.تهران :نشر علم.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۳م ۴و PS ۹۰1۰ /مدرسه زیبایی کابل /دبورا رودريگز؛ [مترجم] شهره ميرعمادي -.تهران :نگاه.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳م ۴۳۳و PS ۹۱۰۱ /مرد توی زیرزمين خانهام /نويسنده والتر موزلي؛ مترجم رضا اسکندريآذر -.تهران :نشر هيرمند.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳م ۱۴الف PIR ۳1۳1 /مردی که خواب میفروخت /محمد قاسمزاده -.تهران :کتاب سده.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳م ۳۴ص PIR ۳۹۰۲ /مرز /نفيسه نصيران -.تهران :نشر مرکز.۹۹۱۳ ،
۴ 1۹۱۳م ۴۳الف PIR ۳۹۰۴ /مرگ چه ساده شروع میشود /سعيده هاشمي -.تهران :فصل پنجم.۹۹۱۳ ،
۰ 1۹۱۳م ۲ل PN 1۰۰1 /معماری نمایشنامه /نوشتهي ديويد لتوين ،جو استاک ديل ،رابين استاک ديل؛ مترجم پدرام لعلبخش؛ با همکاري ابوذر متشکري -.تهران :افراز.۹۹۱۱ ،
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عنوان

شماره بازیابی
۳ 1۹۱۳م ۲۲۴ج PIR ۳1۲۹ /موسیترین به طور /سيدعلي شجاعي -.تهران :کتاب نيستان.۹۹۱۳ ،

1۳ 1۹۱۳آ ۳ح PJA ۴۳۱۴ /ميراث و مرگ و زندگی با اوست /نجيب محفوظ؛ ترجمهي غالمرضا جعفري -.تهران :حکمت کلمه.۹۹۱۳ ،
۱ 1۹۱۰م ۳۱۱گ PZ ۹ /ميکله عزیز /ناتاليا گينزبورگ؛ ترجمه فريبا عادلي ،صنم غيائي -.تهران :ققنوس.۹۹۱۱ ،
۴ 1۹۱۱ن ۱ک PN ۱/1۱۱۱ /نردبان شخصيت (بر اساس تقسيمبندیهای دکتر شينودا بولن از افسانههای هلنی) /مهرداد کورشنيا -.تهران :افراز.۹۹۱۱ ،
۱ 1۹۱۲هـ ۲۹۰۹الف PIR ۳۰۳۳ /هست یا نيست؟ /سارا ساالر -.تهران :نشر چرخ.۹۹۱۲ ،
۰ 1۹۱۳الف ۲ن PIR ۴۴۱۳ /هفت اقليم :فرهنگ جغرافيای شاهنامه /تدوين فرهاد اصالني ،معصومه پورتقي -.تهران :موسسه پژوهشي نگاه معاصر ،نشر نگاه معاصر.۹۹۱۳ ،
۳ 1۹۱۱هـ ۴۲ن PIR ۳۲۲۹ /هفت ناخدا :هشت داستان /شهريار مندنيپور -.تهران :نشر مرکز.۹۹۱۱ ،
۲ 1۹۳۳ی ۰۰۱هـ PIR ۳۱۳۲ /یادش بخير های لعنتی :مجموعهی شعر /راضيه بهراميخشنود -.تهران :آهنگ ديگر.۹۹۳۳ ،
۳۴ 1۹۱۳ی ۱ن PIR ۳1۹۴ /یادنامه همایون صنعتیزاده :سيری در زندگی و آثار همایون صنعتیزاده /به کوشش علي دهباشي -.تهران :کتاب آمه.۹۹۱۱ ،
۳ 1۹۱۳ی ۱۳۰۹ل PIR ۳1۱1 /یک قدم مانده به خورشيد /معصومه عليزاده صدقياني .پروانههاي شيشه اي /معصومه عيوضي؛ تصويرگر هاجر سليمي نمين؛ طراح گرافيک کوروش
پارسانژاد -.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.۹۹۱۳ ،
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