تجربهی جوانی

کتابهای آینده

ماجرای واقعی دختری که با  HIVمبارزه کرد
  پیجراول،الیبنجامین     ترجمهیفاطمهعرفانی  ،فرخندهملکیفر
 34000تومان     چاپ اول

از مجموعهی سفرنامه زنان :خانم فردا کوچ است

مثبت

نامه

ماجرای واقعی یک نامه که دو زندگی را تغییر داد
کیتلین الیفایرنکا ،مارتین گاندا و لیز ولش
ترجمهی فروغ منصورقناعی    44000تومان     چاپ اول

حفره

ماجرای واقعی خالفکاری که نویسنده شد
جک گانتوس
ترجمهی نیما م .اشرفی    28000تومان     چاپ اول

سفرنامهی وقارالدوله

از مجموعهی نظری روایت :فهم پژوهش روایی

ساخت و تجزیه و تحلیل قصهها به منزلهی روش تحقیق

از مجموعهی تجربهی نوشتن :قصهها از کجا میآیند
روایت تنیدگی فیلمنامهنویسی و زندگی

از مجموعهی سفرنامه مصور :سرزمین مقدس
سفری به فلسطین

از مجموعهی روایت مستند مصور :پیاده ها
جنبش حقوق مدنی  سیاهپوستان آمریکا

از مجموعهی روایت و معماری :خانههای آجر بهمنی
روایت خانههای دههی گذار

از مجموعهی جستار روایی :مردگان حرف میزنند
مجموعه جستارهای زیدی اسمیت

از مجموعهی روایت زندگی :بیوزنی

و...

مجموعهی سه جلدی

پسری که دور دنیا را رکاب زد
الستر هامفریز ترجمهی لیدا هادی

سفر به آفریقا  17000تومان     چاپ چهارم
سفر به آمریکا  18000تومان     چاپ چهارم
سفر به آسیا  19000تومان     چاپ چهارم

از مجموعهی نوجوان :بزرگ شدن در ترکیه
خاطرات کودکی و نوجوانی یک تصویرگر

از مجموعهی نوجوان :ماجراجویان بزرگ
سفرهای باورنکردنی بیست جهانگرد

از مجموعهی نوجوان :پسری که باد را رام کرد
خاطرات  پسری که  با موانع طبیعی جنگید

و...

مجموعهی دو جلدی

خواهرها

 32000تومان     چاپ اول

روایت تجربه
کآشوب

 23روایت   از روضههایی که  زندگی میکنیم
دبیر  مجموعه :نفیسه مرشدزاده    24000تومان     چا پ نهم
 24روایت  از روضههایی که  زندگی میکنیم
دبیر  مجموعه :نفیسه مرشدزاده    24000تومان     چاپ اول

رینا تلگمایر ترجمهی هدا نژادحسینیان

لبخندها

اردیبهشت 1398

رستخیز

خاطرات نوجوانی
 28000تومان     چاپ اول

کتابهای نشر اطراف

سفارش اینترنتی کتابها

Atraf.ir

هفتهی چهل و چند

 20روایت از  مادرانگی  در همین روزها
دبیر  مجموعه :فاطمه ستوده    34000تومان     چاپ پنجم

روایت  -نظری

سفرنامهها

اچ.پورتر ابوت       ترجمهی رؤیا  پورآذر       نیما م .اشرفی
 48000تومان       چاپ سوم

گزارش اولین مواجهه مسافران دوره قاجار با شهرهای دور
   علیاکبر شیروانی

سواد روایت
شهر از نو

شهرهابا  کدام  روایت   از  پس  فاجعه  بر میآیند؟
ترجم هی  نوید   پور محمدرضا

الرنس جیِ .ویل ،توماس جی .کامپانال     38000تومان       چاپ سوم

مجموعهی بیشتر از داستان
دبیر مجموعه :رؤیا پورآذر

فراروایت در ارباب حلقهها

مری آر .بومن       ترجمهی نیما م .اشرفی
 15000تومان       چاپ سوم

روایتآمیزی در دنکیشوت

   مریام ایوان ینسن و  پیتر  ان .دان   
ترجمهی بهروز قیاسی    14000تومان       چاپ دوم

مجموعهی روایت در کسب و کار
بهترین قصهگو برنده است

چطور با قصه کسب و کارتان را  رونق دهید       ترجمهی زهرا باختری
 34000تومان       چاپ ششم  

مجموعهی تماشای شهر

جستار روایی

فقط روزهایی که مینویسم

پنج جستار  دربارهی نوشتن و خواندن
   آرتور کریستال       ترجمهی احسان لطفی
 16000تومان       چاپ نهم

این هم مثالی دیگر

چهار جستار  از حقایق زندگی روزمره
   دیوید فاسترواالس     ترجمهی معینفرخی
 15000تومان       چاپ هفتم

اگر به خودم برگردم

  ده جستار  دربارهی پرسه در شهر
   والریا لوئیزلی       ترجمهی کیوان سررشته
 18000تومان       چاپ ششم

البته که عصبانی هستم

پنج جستار دربارهی وطن و انزوای خودخواسته
   دوبراوکا اوگرشیچ ترجمهی خاطره کردکریمی
 19000تومان چاپ چهارم

درد که کسی را نمیکشد

روایت مستند مصور
مجموعهی تاریخ فوتبال

شرح اتفاقات و زندگی مشاهیر فوتبال
دیوید اسکوایرز

داستان فوتبال

ترجمهی معین فرخی    28000تومان       چاپ سوم

داستان فوتبالیستها

ترجمهی شیرینسادات صفوی ،محمود حاجزمان
 32000تومان       چاپ سوم

پنج جستار  دربارهی  گم شدههای خلوت و شلوغی
   جاناتان فرنزن       ترجمهی ناصر فرزینفر  
 21000تومان       چاپ پنجم

هیچ چیز آنجا نیست

پنج جستار  دربارهی  صداهایی که  از طبیعت نمیشنویم
انی دیالرد       ترجمهی محمد مالعباسی  
 19000تومان       چاپ اول

پاریس از دور نمایان شد
 19000تومان       چاپ ششم

ٔ
قهوه استانبول نیکو میسوزد
 21000تومان       چاپ پنجم

آسمان لندن زیاده میبارد
 19500تومان       چاپ چهارم

سنپترزبورگ موزیکانچی دارد
 19000تومان       چاپ سوم

بمبئی رقص الوان است
 13500تومان       چاپ چهارم

مجموعه سفرنامههای قدیمی زنان
خاطرات و یادداشتهای زنان مسافر

چادر کردیم رفتیم تماشا

سفرنامهی عالیه  خانم شیرازی       ویرایش زهره ترابی
 28000تومان       چاپ سوم

سه روز به آخر دریا

سفرنامهی شاهزاده خانم قاجاری       به کوشش نازیال ناظمی
 19000تومان       چاپ اول

مجموعه سفرنامههای مصور
   سفرهای یک تصویرگر
گی دولیل       ترجمهی عاطفه احمدی

پیونگیانگ

سفری به کرهشمالی     27000تومان       چاپ دوم

شنژن

سفری به چین     25000تومان       چاپ اول

یانگون

سفری به برمه     39000تومان       چاپ اول

