
رکز: پژوھشگاه علوم انساني و م پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۱   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

P 121 /1391 2ز 2ل 
تهران: علمی،  -ي کورش صفوي.جان الینز؛ ترجمه /شناسی زباندرآمدي بر معنی

1391. 

QP 360 /5 /2ب 2الف 
شناختی،  -هاي محاسباتی بازشناسی اشیاء: علوم اعصاب بینایی، مدل

پور؛ پور؛ ویراستار علمی رضا ابراهیمرضا ابراهیم تالیف و تصنیف /یادگیري عمیق
 .1396تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  -ویراستار ادبی یداهللا بهمنی.

RC 387 /5 /9ت 9ر 
1396 

 /شناختی کودکان: مبانی نظري و راهنماي عملیبخشی عصب روانتوان
اکبر شریفی، سین زارع، علیجاناتان رید، کتی بایارد، هوارد فاین؛ ترجمه ح

 .1396تهران: آییژ،  -شکوفه موسوي.

PN 1997 /2 /9ب 2ك 
به کوشش علیرضا کاوه؛ با آثار و گفتار  /"وقتی همه خوابیم"بهرام بیضایی و 

 .1398تهران: نیال،  -بهرام بیضایی ... [و دیگران].

BD 331 /1396 3م 4پ 
 -ي کاوه الجوردي.جان پري؛ ترجمه /اودانگیاي در هویت شخصی و جمحاوره

 .1396تهران: نشر مرکز، 

PT 2617 /1364 16م 
[تهران]:  -االسالمی.اشتفان تسوایگ؛ ترجمه جواد شیخ /ماجراي جوانی یک استاد

 .1364توس، 

AZ 773 /9پ 8الف 
سیدمحمدرضا  /شناسی علوم اجتماعی در ایراندرآمدي بر مسئلهپیش
 .1399تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -طهرانی.یريام

B 798 /4د 6الف 
 -محمد اصغري. /هاي معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی)درآمدي بر فلسفه

 .1399تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

BF 1621 /2ج 2س 
1394 

تالیف اوژن  /کردها، و رشد تفکر و رفتار جادوییجادو و ذهن: سازوکارها، کار
سابوتسکی؛ ترجمه فرشید مرادیان، نگین ناصري تفتی؛ با مقدمه مصطفی 

 .1394رشت: درج عقیق؛ تهران: ارجمند،  -ملکیان.

DSR 98 /1399تهران: نشر مرکز،  -همایون کاتوزیان. /هایی از خاطرات منبرگ 4ب 2ك. 

PN 4390 /2ي 8ك 
1393 

هاي جنگ و جبهه / نگاشتهنویسی و خاطرهیاد مانا: پنج مقاله درباره خاطره
علیرضا کمري؛ [تهیه کننده] دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حوزه  /دفاع مقدس

 -].3[ویراست  -هنري سازمان تبلیغات اسالمی؛ ویراستار فرانک جمشیدي.
 .1393تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، 



رکز: پژوھشگاه علوم انساني و م پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۱   

aaaa 

 ۲صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

LB 1060 /17ي 42ك 
ها و موسسات آموزش یادگیري با رویکرد فراشناختی در دانشگاه -یاددهی 

 .1395تهران: زندگی شاد،  -محمدرضا کرامتی، عذرا شالباف. /عالی

RD 594 /1398 2ك 
تالیف ریچل وینسون، باربارا ویلسون، اندرو  /کتاب کار توانبخشی آسیب مغزي

 .1398تهران: کتاب ارجمند،  -زاده.ع، سمیرا حسنبتمن؛ ترجمه حسین زار

QA 699 /3پ 2الف 
1399 

 .1399تهران: کارنامه،  -ادوین ابوت؛ ترجمه منوچهر انور. /پختستان

PIR 8171 /1398تهران: کارنامه،  -محمد قاضی. /خاطرات یک مترجم 7ي 64الف. 

PT 2617 /1363تهران: توس، [ -االسالمی.ترجمه جواد شیخ اشتفان تسوایگ؛ /آموك 1363 8آ.[ 

PT 2665 /2ش 2هـ 
1398 

تهران: نشر نو؛ نشر  -هاینریش بل؛ ترجمه محمدتقی فرامرزي. /شبکه امنیتی
 .1398آسیم، 

BF 721 /1395 6الف 4م 
اصول کارکرد مغز در کودکان: پرورش کودك شاد و باهوش از تولد تا پنج 

 -جان مدینا؛ مترجم شهریار نظري؛ ویراستار میالد میرمحمدصادقی. /سالگی
 .1395تهران: صابرین؛ کتابهاي دانه، 

TP 378 /2 /8ش 4آ 
1396 

 /شکر جهان را تغییر داد: روایتی از سحر، چاشنی، بردگی، آزادي و علم
ایع ي نیشکر و صنمارك آرونسون، مارینا بودوس؛ ترجمه و تنظیم شرکت توسعه

 .1396تهران: چشمه،  -جانبی.

HM 816 /8ب 2خ 
تهران: علمی و فرهنگی،  -سعید خاقانی. /بلبشوف؛ جستاري در یک وضعیت

1398. 

D 16 /8 1399 8هـ 8پ 
تهران: آوند دانش،  -نویسنده هرمان پاول؛ مترجم محمد غفوري. /هایدن وایت

1399. 

DS 36 /855 /2ص 
 1397 5041ر

 [رسوم دارالخالفه. فارسی]
محسن صابی؛ تصحیح و بنهالل /هاي ایرانی در نظام خالفت اسالمینقش آیین

 .1397تهران: کارنامه،  -کدکنی.حواشی میخاییل عواد؛ ترجمه محمدرضا شفیعی

HB 501 /4س 9پ 
1399 

 ي علی صباغی، محمدرضاتوماس پیکتی؛ ترجمه /سرمایه در قرن بیست و یکم
 .1399تهران: کتاب آمه،  -پور.فرهادي

DS 288 /3 /ي اعراب تا حکومت روشنگري در محاق: عصر طالیی آسیاي میانه از حمله 9ر 5الف



رکز: پژوھشگاه علوم انساني و م پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۱   

aaaa 

 ۳صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

ي حسن افشار؛ ویرایش فنی فردریک استار؛ ترجمهاستیون /تیمور لنگ 1398
 .1398تهران: نشر مرکز،  -ي نشر مرکز.تحریریه

TX 725 /2ك 9ن 
به کوشش نازیال ناظمی؛  /کارنامه خورش: دستور غذاهاي نادرمیرزا قاجار

 .1399تهران: اطراف،  -ویرایش فاطمه ستوده.

LA 1351 /4ت 2ك 

میرزا  /اي در قواعد تعلیم و تربیت اطفال و اندرزنامه لرد برلیتربیت: نامه
ن پژوهشی هاله خان کاشانی؛ به کوشش اسفندیار معتمدي؛ ویراستار متتقی

سادات نوبندگانی؛ مشاور علمی نرگس پدرام؛ ویراستار متن رساله فاطمهسینایی
 .1398تهران: مدرسه،  -میرصانع.

PIR 3429 /2ب 4ع 
ها و هاي خیس بید: بررسی تطبیقی ساختار روایت در دو رمان همسایهشاخه

 -ومه باشکوه.معص /شناسی ژرار ژنت)کوچه مدق (بر اساس نظریه روایت
 .1398تهران: تیرگان، 

HQ 784 /4الف 5الف 
تالیف  /ازدواج کودکان: کنکاشی در صد سفرنامه دوران صفویه و قاجاریه

 .1399تهران: علم،  -عهدیه اسدپور.

B 485 /1399 9ز 9پ 
 1320تا   879تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا پایان پهلوي اول / 

تهران: نشر  -اهللا اسالمی، زینب پزشکیان.اهللا رمضانی؛ ترجمه روحروح /شمسی
 .1399نی، 

BP 239 /2ت 2ش 

 /شناسی از آغاز تا تاسیس صفویهتاریخ تشیع در ایران بر مبناي سکه
السالم؛ سیدمسعود شاهمرادي؛ تهیه پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیه

قم: پژوهشگاه علوم  -دیل.ویراستار مصطفی رضاییسرویراستار محمدباقر انصاري؛ 
 .1399و فرهنگ اسالمی، 

BP 239 /2 /7ت 3الف 
قم:  -دالویز.حسن احمدیان /هاي دینی و مذهبیتعامل حکومت صفویه با اقلیت

 .1397ق=1440المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، مرکز بین

 


