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 1۳۹۶نمایشگاه کتاب  ی برایفهرست پیشنهاد

 با موضوع فرگشت)تکامل( و داروینیسم

Darwinday.ir 

 قیمت غرفه راهرو سالن مخاطب مترجم نویسنده عنوان کتاب ناشر ردیف
     بزرگسال - نسبحامد وحدتی پیدایش انسان ایران نگار ۱
جمعی از  عالم، حیات، انسان و زبانمنشا  آگه ۲

 نویسندگان
الدین جالل
 فررفیع

     بزرگسال

     بزرگسال مهرنوش خاشابی ارنست پوپل مرزهای آگاهی آگه ۳
گیری حافظه از مولکول تا شکل آگه ۴

 ذهن
خسرو پارسا و  استیون رز

 دیگران
     بزرگسال

     بزرگسال سالمت رنجبر رایش هلف پیدایش انسان آگه ۵
در جستجوي حافظه )پیدایش  آگه ۶

 دانش نوین ذهن(
     بزرگسال سالمت رنجبر اریك کندل

اسلحه میکروب و فوالد  نگاربازتاب ۷
 )سرنوشت جوامع انساني(

     بزرگسال حسن مرتضوي جرد دایموند

برایان چارلز ورث  تکامل بصیرت ۸
 ، دبورا چارلز ورث

عبدالمجید 
 دامغانیمهدوی

     بزرگسال

     بزرگسال فرهاد رضایی برنارد وود تکامل انسان بصیرت ۹
     بزرگسال پریسا صادقیه الکزاندر روزنبرگ شناسیدرآمدی بر فلسفه زیست پیام امروز ۱۰
جهاد  ۱۱

دانشگاهی 
 مشهد

بهزاد سروری  جان کارت رایت تکامل و رفتار انسان
 خراشا

     بزرگسال

جهاد  ۱۲
دانشگاهی 

 مشهد

عبدالحسین  مارک ریدلی تکامل
 زادهوهاب

     بزرگسال

جهاد  ۱۳
دانشگاهی 

 مشهد

     بزرگسال کاوه فیض اللهی راگویندرا گدگکر استراتژی های بقا

جهاد  ۱۴
دانشگاهی 

 مشهد

شناسی را چه چیزی زیست
 سازد؟همتا میبی

     بزرگسال کاوه فیض اللهی ارنست مایر

جهاد  ۱۵
دانشگاهی 

 مشهد

عبدالحسین  ادوارد ویلسون سوسیوبیولوی، تلفیق نوین
 زادهوهاب

     بزرگسال
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     بزرگسال شعله آذر وین دیویسمریل داروین و بنیادگرایی مسیحی چشمه ۱۶
کروکودیل نفسش را حبس  حریر ۱۷

 کندمی
آدریان وولف 

 سون
     بزرگسال نسرین صالحی

خانه  ۱۸
 شناسیزیست

جمعی از  شناسیخانه زیست
 نویسندگان

     بزرگسال محمد صبور

خانه  ۱۹
 شناسیزیست

     بزرگسال سازنیلوفر فشنگ نیل شوبین ماهی درون شما

     نوجوان یلدا بالرك لیندا گاملین تاریخچه نظریه تکامل سبزان ۲۰
     نوجوان یلدا بالرك ویلیام لیندس تاریخچه پیدایش حیات سبزان ۲۱
گذار نظریه چارلز داروین پایه فاطمی ۲۲

 تکامل
     نوجوان محمدرضا افضلی آنا اسپراول

جمعی از  هاتغییر گونه فاطمی ۲۳
 نویسندگان

     بزرگسال الدینیمحمد کرام

بر دوش غوالن )زندگینامه مردان  فرزان روز ۲۴
 بزرگ علم(

حبیب الله فقیهی  ملوین براگ
 نژاد

     نوجوان

المعارف زندگی )از مجموعه دایره فرهنگ معاصر ۲۵
 کودک و نوجوان الروس(

جمعی از 
 نویسندگان

محمدرضا 
 پارسایار

     نوجوان

     بزرگسال رضا رضایی سوزان بلکمور آگاهی )مجموعه دانش معاصر( فرهنگ معاصر ۲۶
فلسفه علم)مجموعه دانش  فرهنگ معاصر ۲۷

 معاصر(
     بزرگسال پناهندههومن  سمیرا اکاشا

     بزرگسال محمدرضا باطنی مورکالین بلیک و کار ذهن ساخت فرهنگ معاصر ۲۸
طبیعت ثانوی، علِم مغز و معرفت  فرهنگ معاصر ۲۹

 بشر
     بزرگسال خسرو پارسا جرالد م. ِاِدلمن

دو باتیست -ژان  به دنبال داروین ققنوس ۳۰
 پانافیو

     نوجوان بیتا شمسینی

     نوجوان سارا هاشمی کریستین لوسن چارلز داروین و نظریات او ققنوس ۳۱
مانفرد بائور،  ادیسه انسان ققنوس ۳۲

 گوردون سیگلر
     بزرگسال سالمت رنجبر

     نوجوان - بهنام محمدپناه فرگشت و ژنتیک کتاب آمه ۳۳
چارلز داروین: سرگذشت  مازیار ۳۴

 العادهی مردی خارقفشرده
محمدرضا  تیم ام برا

 صابریتوکلي
     بزرگسال

منشاء کیهان: چگونگي تشکیل  مازیار ۳۵
 سیارات

     بزرگسال حسن فتاحی استیون ایلز

     بزرگسال حسن احمدی اشنایدرپیتر اولم حیات هوشمند در کائنات مازیار ۳۶
به ژنوم خوش آمدید: راهنماي  مازیار ۳۷

 گذشته، حال و آینده ژنتیك
محمدرضا  راب دوسال

 صابریتوکلي
     بزرگسال



۳ 
 

Darwinday.ir 

پیدایش جهان هستی و حیات بر  مازیار ۳۸
 ی زمینکره

دکتر ابوالحسن 
 حاجی حیدری

     نوجوان -

محمدرضا توکلی  فرانسیس کریک پیگیری دیوانه وار مازیار ۳۹
 صابری

     بزرگسال

     بزرگسال رامین رامبد ادی پراس حیات چیست مازیار ۴۰
چهارده  –راز آفرینش جهان هستی  مازیار ۴۱

 میلیارد سال تکامل کیهانی
دانلد  –نیل تایسن 
 گلداسمیت

     بزرگسال جمیل آریایی

     بزرگسال محدرضا غفاری فرانسیس کریک فرضیه شگفت انگیز مازیار ۴۲
هوشنگ  کنراد لورنتس انگشتر حضرت سلیمان ماهی ۴۳

 آبادیدولت
     بزرگسال

آرش حسینیان،  دیوید باس شناسی تکاملیروان مثلث ۴۴
 الهام ذوالقدر

     بزرگسال

عبدالرحمن نجل  پل ریکور طبیعت و قاعده مرکز ۴۵
 رحیم

     بزرگسال

سرگذشت شگفت انگیز حیات  معین ۴۶
روی زمین )دالیل فرگشت 

 جانداران(

محمدرضا توکلی  ریچارد داوکینز
 صابری

     بزرگسال

حامد  نسبحامد وحدتی انسان نئاندرتال نامعلوم ۴۷
 نسبوحدتی

     بزرگسال

     نوجوان گیتا حجتی فیل گیتز فسیلهای اسرارآمیز نشر پیدایش ۴۸
جادوی واقعیت: علم چیزها را  نشر تنلگر ۴۹

 دهد؟چطور توضیح می
مینا  ریچارد داوکینز

خبوشانی/آرش 
 حسینیان

     نوجوان

هنری هارپندینگ،  هزارسالهگاز دهتخت نشر تنلگر ۵۰
 گرگوری کوچران

     بزرگسال آرش حسینیان

     بزرگسال آرش حسینیان کیجفری مک ما و/یا آنها نشر تنلگر ۵۱
چهار بدفهمی در باب سرشت  نشر تنلگر ۵۲

 انسان
کریستوفر رایان . 

 کاسیلدا جتا
مینا 

خبوشانی/آرش 
 حسینیان

     بزرگسال

پژوهش نشر و  ۵۳
 شیرازه

عبدالرحمن نجل  آنگوس جالتلی مغز و ذهن )مجموعه قدم اول(
 رحیم

     بزرگسال

نشر و پژوهش  ۵۴
 شیرازه

شناسی تکاملی )مجموعه روان
 قدم اول(

     بزرگسال نورالدین رحمانیان دیالن ِاوانس

نشر و پژوهش  ۵۵
 شیرازه

     نوجوان پورهدی فرج استیو جونز ژنتیک )مجموعه قدم اول(

     بزرگسال - مرتضی محسنی آفرینش انسان نگاه ۵۶
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 -بهزاد سروري  استیون پینکر لوح سپید )انکار مدرن ذات بشر( نگاه ۵۷
 دانیال قاروني

     بزرگسال

منشأ آگاهی در فروپاشی ذهن دو  نی ۵۸
 ساحتی

     بزرگسال سعید همایونی جولین جینز

جمعی از  درآمدی کوتاه به مغز نی ۵۹
 نویسندگان

     بزرگسال محمد یوسفی

     بزرگسال محمد یوسفی جان سرل درآمدی کوتاه به ذهن نی ۶۰
 ییدر نقش خدا؟ جبرگرا یباز ین ۶۱

 بشر اریو اخت یو آزاد کیژنت
عبدالرضا ساالر   ترزیتد پ

 یبهزاد
     بزرگسال

     بزرگسال پوریلیرضا ن جرالد م. ِاِدلمن یزبان و آگاه لوفرین ۶۲
 

 

 

 1نسخه 

 آگاهی: روز داروین
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