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واژههای کلیدی
در روزنامهنگاری

زبان تخصصی بر
ای دانشجویان علوم
ارتباطات و روزنامهنگاری

دکتر احمد توکلی
چاپ چهارم1393 ،
قیمت 9500 :تومان

دکتر احمد توکلی
چاپ سوم1392 ،
قیمت 6000 :تومان

تاریخ مطبوعات ایران

دکتر احمد توکلی
چاپ اول1390 ،
قیمت :جلد نرم  6300و جلد
سخت  7900تومان

دکتر سیدوحید عقیلی
دکتر احمد توکلی
چاپ سوم1393 ،
قیمت 7000 :تومان

پاپاراتزی نیستم

شیوة نگارش در رسانهها

زبان تخصصی پیشرفته؛
ارتباطات اجتماعی و
علوم ارتباطات

سیدفرید قاسمی
چاپ اول1390 ،
قیمت 5500 :تومان

انتشاراتثانیه

خبرنویسی پیشرفته
به زبان ساده

مثلث طالیی نوشتن
برای مطبوعات

دکتر حسین انتظامی
چاپ اول1392 ،
قیمت 5000 :تومان

آموزش روزنامهنگاری

دانیل سینگ ،ترجمه مریم بهریان
چاپ اول1392 ،
قیمت7000:تومان

دکتر احمد توکلی
چاپ دوم1393 ،
قیمت 7000 :تومان

مصاحبه حرفهای

احمد توکلی ،احسان بخشنده
چاپ سوم1392 ،
قیمت 7000 :تومان

دکتر سیدوحید عقیلی
چاپ اول1390 ،
قیمت 7000 :تومان

نرمخبر و سختخبر؛
خبرنویسی پیشرفته

محمدرضا نوروزپور
چاپ دوم ،ویراست دوم1393 ،
قیمت 8000 :تومان

مطالعات روزنامهنگاری

چاپ اول1392 ،
کارین والـیورگنسن
توماس هانیچ
ترجمه دکتر پرویز علوی
قیمت 10000 :تومان

مطالعات فرهنگی

کریس روجک
ترجمه دکتر پرویزی علوی
چاپ اول1390 ،
قیمت 6500 :تومان

روزنامهنگاری شهروندی
و دموکراسی

لوک گود و دیگران
گزیده و ترجمه محمود
سلطانآبادی
چاپ اول1393 ،
قیمت 11500 :تومان

وبالگنویسی و
روزنامهنگاری
محمود سلطانآبادی
چاپ دوم1393 ،
قیمت 7000 :تومان

مجموعه روزنامهنگاری جدید
چاپ اول1393 ،
قیمت مجموعه  7جلدی  20000تومان

روزنامهنگاری آنالین
علیرضا کتابدار

روزنامهنگاری چندرسانهای
محمدامین خرمی

روزنامهنگاری موبایلی
امپریالیسم سایبر

روزنامهنگاری در
رسانههای اجتماعی

بوسا ابو
ترجمه دکتر پرویز علوی
چاپ اول1385 ،
قیمت 4800 :تومان

محمود سلطانآبادی
چاپ اول1393 ،
قیمت 8500 :تومان

جامعهشناسی خبر

خبر و روزنامهنگاری
در عصر دیجیتال

دکتر فریدون وردینژاد ،دکتر
شهال بهرامیرشتیانی
چاپ اول1388 ،
موجود نیست
قیمت 4800 :تومان

محمود سلطانآبادی

روزنامهنگاری شبکهای
پدرام الوندی

روزنامهنگاری شهروندی
مصطفی قوانلوقاجار

استوارت آلن
ترجمه دکتر حسن
نمکدوستتهرانی و دیگران
چاپ اول1393 ،
قیمت 9000 :تومان

روزنامهنگاری جایگزین
امید جهانشاهی

روزنامهنگاری ویکی
محمدمهدی موالیی

