
مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

HD 49 /2ف 4ف 
هاي جمعی در ي مصیبتشناختی دربارهفرهنگ و فاجعه: جستارهاي انسان

شناسی اهللا فاضلی؛ ویرایش واحد ویرایش مؤسسه عصر انساننعمت /ایران
 .1399تهران: فرهامه،  -ایرانیان.

TR 183 /1399 9ز 9س 
تهران: نشر  -ي محمدرضا ابوالقاسمی.فرانسوا سوالژ؛ ترجمه /عکاسیزیباشناسی 

 .1399چشمه، 

BF 311 /1375 8س 
هاي ارائه شده در هاي بالینی و اجتماعی: مقالهشناخت و عاطفه: جنبه
تهران: کتاب ارجمند،  -زاده.اهللا قاسمبه کوشش حبیب /شانزدهمین سمینار...

1392. 

BF 311 /1396 6ن 2ك 
اوجنیو کاوانا، تالیف آندره /هاي آگاهی در فلسفه ذهن و مغز پژوهی امروزنظریه

تهران: کتاب  -پور، عبدالرحمن نجل رحیم.آندره نانی؛ ترجمه سعید صباغی
 .1396ارجمند، 

HT 334 /8ك 2ف 
شناختی درباره پژوهش شهري، کالنشهر و فرهنگ: جستارهاي انسان

اهللا فاضلی؛ ویرایش واحد ویرایش مؤسسه نعمت /شهريفرهنگ و سیاست 
 .1399تهران: فرهامه،  -شناسی ایرانیان.عصر انسان

GR 825 /1399 3ع 9و 
رودلف ویتکوور؛ ترجمه وحید  /عجایب مشرق زمین: جستاري در تاریخ هیوالها

 .1399تهران: فرهامه؛ موسسه عصر انسانشناسی ایرانیان،  -سلیمانی.

HC 53 /1399 4م 4ك 
ها یا ترکیب صنعت با زراعت و کار فکري با کار ها و کارگاهمزارع، کارخانه

 -نویسنده پتر کروپتکین؛ مترجم هومن کاسبی؛ دبیر مجموعه رضا نساجی. /یدي
 .1399تهران: افکار جدید، 

PN 2037 /1399 9ر 
راستار] باز کرشا، هلن به کوشش [صحیح: وی /هاي پژوهش در تئاتر و اجراروش

 .1399تهران: نشر علم،  -قلم.نیکولسون؛ ترجمه شیرین بزرگمهر، سحر مشگین

PN 1993 /5 /1393تهران: رسم،  -اسداهللا غالمعلی. /نوي سینماي ایرانروایت مدرن و موج 8غ 9الف. 

HM 636 /1398 9م 9ر 
 -ي حسین حسنی.الکس؛ ترجمه نایل ریچاردسون و آدام /مطالعات فرهنگی بدن

 .1398تهران: نشر نیو، 

PN 1998 /3 /9ك 3الف 
تهران: نشر لگا،  -علیایی.نویسنده سعید احمدي /کیانوش عیاري؛ فراسوي سینما

1399. 

PN 1995 /3 /نوشته و  /واژه در قاب: ساختارشناسی جریان اقتباس ادبی در سینماي ایران 2و 36م



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ۲صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

تهران:  -نامه نویسی.دا مرادعباسی؛ [براي] مدرسه کارگاهی فیلمپژوهش مز
 .1389شرکت انتشارات سوره مهر، 

PN 3355 /8آ 38د 
1390 

مولف ابوالفضل درخشنده؛ ویراستار حدیثه  /نویسی پیشرفتهآموزش داستان
 .1390تهران: حدیث قلم،  -صباغی.

BP 88 /55 /4د 9ر 
هاي سومري ین: گیلگمش ،کوروش و اسکندر در کتیبهدر جستجوي ذوالقرن

تهران: نگاه معاصر،  -احسان روحی. /و بابلی، تواریخ یونانی و میراث ادیان
1397. 

JC 327 /1397تهران: نگاه معاصر،  -فاطمه صادقی. /قدرت موسس: حاکمیت یاسیاست 4ق 2ص. 

BD 318 /33آ 2ف 
علی زاهد؛ ویراستار فریده  /ي واقعیترهم تنیدههاي دنظمی: الیهنظم و بی

 .1397تهران: نگاه معاصر،  -آرامیده.

DSR 1407 /2ر 
حسین ثقفی اعزاز و جمعی از  /ها: گزارش نظمیه دوره مشروطهراپورت

 .1398تهران: شفیعی،  -نویسندگان.

DSR 2079 /9گ 85هـ 
محسن گودرزي، آرش  /وش شدهسیماي تهران در پژوهشی فرام: 56 -تهران 

 .1398تهران: نشر نی،  -نصراصفهانی.

BP 239 /7 /4ف 2ع 
یوسف، عظیمه احمد عبدالکریم /فرقه کیسانیه: اعتقادات و نقش تاریخی آن

 .1397تهران: پیک فرهنگ،  -اردبیلی.ریحانی

PN 1993 /5 /6ق 2ك 
سیدعلی  /براي نوجوانان قصه سینماجات عهد بوق: تاریخ سینماي ایران

 .1398تهران: نشر گویا،  -خوانساري.کاشفی

B 945 /1399 8ف 2هـ 
ي امیدرضا یورگن هابرماس، ریچارد رورتی؛ ترجمه /فکرآورد: هابرماس. رورتی

 .1399خیز، تهران: شب -جانباز.

DSR 1176 /7الف 4خ 
عصر صفویه بر عملکرد  اقتصاد ایران و نهادها: بررسی تاثیر نهادهاي

 .1399تهران: دنیاي اقتصاد،  -مقدم.آزاده خرمی /اقتصادي

PN 1998 /3 /8ق 9ب 
قزوین: مهرگان دانش:  -پور.فرشید قلی /کاوش در سینما و تئاتر بهرام بیضایی

 .1396سایه گستر، 

PN 1998 /2 /9س 5ع 
الپور، مسعود کیمیایی، سه فیلمساز عصر نوزایی سینماي ایران: داود م

 .1399تهران: هزاره سوم اندیشه،  -بهزاد عشقی. /داریوش مهرجویی

Q 175 /تهران: موسسه فرهنگی  -پل فایرابند؛ [مترجم] محسن خادمی. /استبداد علم 1399 5الف 2ف



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ۳صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 .1399هنري پگاه روزگار نو، 

DK 895 /56 /1391 5آ 
تالیف [مدیر پروژه] پیتر لینک، ویتالی  /قاللآسیاي مرکزي دو دهه پس از است

تهران:  -ناومکین؛ [ویراستار ایرینا دونوونا زویاگلسکایا] ؛ ترجمه علیرضا عیاري.
 .1391ایراس (موسسه مطالعات ایران و اوراسیا)، 

DS 35 /2 /2ك 2و 
ه تدوین محمود واعظی؛ گردآورنده زهرا توحیدي؛ ب /هاي بحران در آسیاکانون

تهران:  -سفارش پژوهشکده تحقیقات راهبردي گروه پژوهشی سیاست خارجی.
 .1389مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، 

RC 386 /6 /2هـ 9ر 
1387 

نانسی هبن و ویلیام میلبرگ؛ ترجمه حسن  /روانشناختی -مبانی ارزیابی عصب 
 .1387تهران: رشد،  -شناس.حق

HB 846 /8 /6ن 3م 
تدوین سیدحسین  /نظریه انتخاب عمومی: بررسی انتقادي (مجموعه مقاالت)

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  -برزي.میرجلیلی، روشنک بزرگی
 .1399فرهنگی، 

G 141 /1399 7ج 
[ویراستار] مایکل پاسیون؛ ترجمه  /اندازجغرافیاي تاریخی: پیشرفت و چشم

 .1399تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -غري.بهزاد اص

LB 1060 /4ي 9ش 
اي: مرور نظریه و راهنماي هاي شناختی یادگیري مدرسهدرآمدي بر پایه

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -اهللا شهابی.روح /آموزشی
1398. 

QR 399 /9هـ 

 /اجتماعی مسئله کرونا در ایران-ش مجازي ابعاد انسانیخالصه مقاالت همای
برگزارکننده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ دبیر علمی احمد 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  -نگاري.پاکتچی؛ به کوشش پژوهشکده دانشنامه
 .1399مطالعات فرهنگی؛ پژوهشکده دانشنامه نگاري، 

BL 1572 /2ت 2د 
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  -حمیدرضا دالوند. /تاریخ و سنت زردشتی

 .1399مطالعات فرهنگی، 

DSR 139 /4ب 8م 
1398 

ي نوزدهم و آغاز هایی از تاریخ مناسبات روسیه و ایران: پایان سدهبرگ
الدین ویچ الدین سالمبهرام /نگاري شوروي)ي بیستم: (روایتی از تاریخسده

منانوف ؛برگردان از زبان روسی تورج اتابکی، نجم کاویانی، خلیل وداد؛ ویراستار 
 .1398تهران: نشر چشمه،  -حسن مرتضوي.

LB 2840 /نویسنده کتاب لی لی؛ مترجم آزاده  /تعامل اجتماعی و دنیاي ذهن معلمان 7ت 9ل



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ٤صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 .1400اره، تهران: موسسه فرهنگی و هنري شناخت و تربیت انگ -بزرگی. 1400

RC 351 /1399 6م 2ر 
شناس براي کشف آنچه ما را انسان وجوي یک عصبچین: جستمغز سخن
اس راماچاندران؛ مترجم معصومه ملکیان؛ ویراستار نویسنده وي /سازدمی

 .1399تهران: سایالو،  -تحریریه انتشارات سایالو.

HQ 1067 /4خ 9ي 
ایمان  /ی: مطالعه موردي کشورهاي موفقخدمات اجتماعی و بازنشستگ

شعارهریس؛ [براي] موسسه گرجی، الهام زمانزاده، معصومه اسحقییوسف
 .1398تهران: روزنه،  -راهبردهاي بازنشستگی صبا.

PIR 8040 /83ي 99م 
1387 

بیروت:  -طراد حماده. /الخمینیاسرارالحکمه والعرفان فی شعراالمام
 .1387م.  = 2008ق.  = 1429االکرم، : دارالرسول البیضاءدارالمحجه

DS 37 /4 /5م 9ب 
1374 

ق. 1416بیروت: دار المورخ العربی،  -.مسائل المنهج فی الکتابۀ التاریخیۀ العربیۀ
 .1374م. = 1995= 

BP 8  /1384 9ت 3ح 
 -ي گرامی.الحسن الحرالعاملی؛ تصحیح محمدهادتالیف محمدبن /تواترالقرآن

 .1384ق. = 1426االسالمیۀ، تهران: دارالکتب

PJ 6141 /9ف 2هـ 
تالیف  /فوائد ادبیه در عناوین حسینیه (فنون ادبی در مراثی حسینی)

تبریز:  -خراسانی.حمیدالدین حجت هاشمیمحمدرضا هاتفی؛ تقریظ از ابومعین
 .1397، 1393اعظم، 

BBR 1128 /4آ 9ف 
تهران: مدرسه عالی شهید  -علیرضا فیض. /کاشانیآراي فقهی مالمحسن فیض

 .1387مطهري، 

HD 30 /2 /6ن 
عصارها ... [و زادهگروه مولفان امیرحسین رجب /هاي مدیریت دانشنظریه

 .1399تهران: چاپار،  -دیگران]؛ به کوشش و ویرایش علیرضا نوروزي.

DSR 1329 /4ص 7الف 
تهران: وزارت امور خارجه،  -پرویز افشاري. /عظمهاي سلسله قاجاریهصدر ا

 .1372موسسه چاپ و انتشارات، 

BP 231 /9ت 15ن 
میرزا محمدحسین نائینی؛ تصحیح و تحقیق سید جواد  /تنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ

 قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم)، -ورعی.
1382. 

BP 239 /9س 14م 
عبدالمجید مبلغی؛  /یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغدادسیر تطور هویت

تهیه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ سرویراستار محمدباقر انصاري؛ ویراستار 
 .1398قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  -محمداسماعیل انصاري.



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ٥صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

PIR 5305 /9س 74الف 
 [دیوان شمس تبریزي. برگزیده. شرح]

 .1398تهران: سخن،  -اي.قمشهالدین الهیحسین محی /روز با مولوي 365

BF 76 /5 /1398 7م 2ب 
هاي تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهاي متداول در علوم اي بر روشمقدمه

 .1398تهران: دیدار،  -.4ویراست  -عباس بازرگان. /رفتاري

B 29 /8خ 7الف 
تهران: هرمس،  -نیا.احمد سمیعی گیالنی؛ به اهتمام سایه اقتصادي /خلوت فکر

1398. 

BP 98 /9س 76الف 
اي ؛ خط عربی عثمان طه  ؛ ترجمه قمشهالدین الهیمحیحسین /روز با قرآن 365

 .1398تهران: سخن،  -علی.انگلیسی عبداهللا یوسف

DK 510 /76 /2ج 4ك 
تهران: موسسه فرهنگی هنري و  -جهانگیر کرمی. /جامعه و فرهنگ روسیه

 .1392المللی الهدي، انتشارات بین

DSR 1692 /36ف 

 -راهبردها  -رهنمودها "فرهنگ، نظام فرهنگی، تولیدات فرهنگی: 
به کوشش  /ايبیانات مقام معظم رهبري حضرت آیت اهللا خامنه "راهکارها

تهران: سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نمایندگی ولی  -جهرمی.محمدقاسم فروغی 
 .1389فقیه، معاونت روابط عمومی و انتشارات، 

DS 351 /5  /2ج 8ع 
آبادي؛ [براي] مرکز مطالعات فرهنگی علیرضا علی /جامعه و فرهنگ افغانستان

گی هنري و تهران: موسسه فرهن -المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.بین
 .1395المللی الهدي، انتشارات بین

TP  807 /4گ 4الف 
محمدحسین اسالم  /سازي، هنر سنتی ایران زمین)گره در گره (در باره گره
 .1396کرمان: کتابسراي اردیبهشت،  -پناه.

PIR 3375 /3م 7ص 
1397 

تهران: ققنوس،  -فا.اهللا صتالیف ذبیح /مختصري در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
1397. 

BP 34 /5 /2ك 3م 
 /حنفیه و نقش او در قیام مختار و فرقه کیسانیهبررسی شخصیت محمدبن

قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،  -پورامیرآبادي.داود کاظم
1397. 

PJA 2038 /8ن 9ر 
پژوهشگاه علوم انسانی و تهران:  -رمضان رضائی. /نگاهی به تطور فنون بدیعی

 .1400مطالعات فرهنگی، 

PR 9619 /3 /تهران: نشر مرکز،  -ي مهدي نسرین.گرام سیمسیون؛ ترجمه /ي رزي (رمان)پدیده 37پ 9س



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ٦صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

1397 1397. 

PR 6113 /1395تهران: آموت،  -جوجو مویز؛ ترجمه مریم مفتاحی. /من، پیش از تو 1395 8م 9و. 

DSR 2049 /4م 85ي 
1364 

نصیرالدین مرعشی؛ با تصحیح و بنتالیف ظهیرالدین /تاریخ گیالن و دیلمستان
 .1364تهران: اطالعات،  -تحشیه منوچهر ستوده.

PN 5449 /22ق 9الف 
پژوهش و  /هاي شوراي عالی معارف/ فرهنگاسناد مطبوعات و کتاب: مصوبه

 .1397کتاب،  تهران: خانه -گزینش سیدفرید قاسمی.

DR 547 /1398 2ن 9ن 

هجري  1143هاي ایران و عثمانی در ایروان) تاریخچه نورس (گزارش جنگ
عبدالرزاق نورس افندي؛ تصحیح و مقدمه حسین آك کایا؛ ترجمه از  /قمري

 -ترکی عثمانی، مقدمه، توضیحات و پیوست ها نصراهللا صالحی، صفیه خدیو.
 .1398تهران: طهوري، 

B 2948 /1389تهران: طرح نو،  -اهللا فوالدوند.پیتر سینگر؛ عزت /هگل 1389 8هـ 9س. 

PIR 3242 /8ذ 43الف 

تالیف یحیی ذکاء؛ به کوشش و  /واژگان آذري و فارسی در زبان مردم تبریز
تهران: مرکز  -تصحیح ایران عبدي؛ زیرنظر و با مقدمه ژاله آموزگار یگانه.

هاي ایرانی و اسالمی: مرکز نشر ارف بزرگ اسالمی، مرکز پژوهشالمعدایره
 .1398دانشگاهی، 

HC 473 /7الف 3الف 
اقتصاد ستارگان: طراحی الگویی عملی براي توسعه اقتصادي ایران با توجه 

تهران: اختران،  -محمدمهدي احمدي معین. /به شرایط اقتصاد سیاسی کشور
1398. 

HN 670 /2 /2م 5ق 
 /1357ي قاجاریه تا پس از انقالب قشربندي اجتماعی در بلوچستان از دوره

تهران: نوید صبح،  -ي حسن محدثی گیلوائی.داریوش مبارکی؛ زیرنظر و با مقدمه
1398. 

HD 7212 /5 /6ع 7هـ 
 -میکائیل عظیمی. /فر از تامین اجتماعیخوان توسعه در روایت ستاريهفت

 .1398، تهران: کویر

DSR 1471 /4ج 7ن 
شناختی جنبش شناسی سیاسی جنبش جنگل: (مطالعه جامعهجریان

 .1391تهران: چاپخش،  -نویسنده عباس نعیمی. /جنگل)

PT 2620 /1393 3آ 44و 
فریدریش  /اشهاي دورنمات در نقد زندگی و زمانهنگاريهزارتو :خاطره

 .1393تهران: نیلوفر،  -دورنمات؛ ترجمه محمود حدادي.



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۸۰   

aaaa 

 ۷صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

B 2615 /2س 9الف 
محمدمهدي اردبیلی،  /ایدئالیسم آلمانی (کانت، فیشته، شلینگ، هگل)

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب  -سیدمسعود حسینی؛ ویراستار مریم ربانی.
 .1399علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

BS 1415 /2 /1399تهران: فرهامه،  -مریم امینی. /ادبیات رنج: کندوکاوي در کتاب ایوب 8الف 4الف. 

DS 35 /57 /2خ 2ص 
پژوهش رسول  /خانم! فردا کوچ است: سفرنامه سکینه سلطان (وقارالدوله)

تهران: اطراف،  -زاده.جعفریان، کیانوش کیانی؛ ویرایش و تدوین زهرا صالحی
1399. 

PIR 7972 /7ن 9ب 
تهران:  -آبادي.آذردخت بهرامی؛ ویراستار علی حسن /نقطه: مجموعه داستان

 .1398چشمه، 

HD 58 /7 /4م 54ر 
1379 

تهران:  -علی رضائیان. /ها و کاربردها)مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه
 .1379علم و ادب، 

BBR 1332 /94ج 7ي 
نویسندگان رضا  /شناختی عالمه جعفريهاي زیباییدیشهنگاهی به ان

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات؛ سازمان  -نوروزي، زهره متقی.علی
 .1393اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، 

BL 48 /9د 9پ 
قم:  -سیدمسعود پورسیدآقایی. /سازي در نگاه استاد صفایی حائريدین و نظام

 .1389القدر، لیله

KMH 2467 /2پ 9ز 

هاي جنسی و جنسیتی در پایان عصر قاجار و دوره شناسی سیاستباستان
خوي؛ با همکاري عمران یزدي، مریم دژمبه کوشش لیال پاپلی /پهلوي اول

تهران: نگاه معاصر،  -رضاآباد.شرقی  گوهر سلیمانیگاراژیان، سیدحسن موسوي
1397. 

GN 345 /2س 9الف 
1398 

تیم اینگلد؛ ترجمه  /شناسی، هنر، و معماريشناسی، باستانساختن: انسان
 .1398تهران: فرهامه،  -مریم پوراسماعیل.

PS 3565 /1398تهران: قطره،  -مارك فیشر؛ مترجم گیتی خوشدل. /حکایت دولت فرزانگی 1398 8ح 5ي. 

RJ 505 /1398 2ت 7ر 
ي نوشته /ساله11تا  4هایی براي تغییر سریع رفتار کودکان روشرفتاردرمانی: 

 -ي فرزانه خونگرم.اي از مصطفی تبریزي؛ ویراستهعلیرضا تبریزي  ؛ با مقدمه
 .1398تهران: فراروان، 

 


