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BP 288 /3 /5ر 5ح 
تالیف محمد حسین حسینی  /رسالۀ لب اللباب در سیر و سلوك اولی االلباب

 .1377ق. = 1419مشهد: عالمه طباطبایی،  -طهرانی.

PN 1993 /5 /5م 9الف 
عید مستغاثی؛ مولف س /حکایت سینما توگراف: واکاوي تاریخ سینماي ایران

 .-1398تهران: شرکت انتشارات کیهان،  -هاي موسسه کیهان.دفتر پژوهش

LB 2322 /2 /4د 2خ 
کناري، صفا نویسندگان مهدي خبازي /دریدا؛ فلسفه و پرسش از ذات دانشگاه

 .1397تهران: سیاهرود،  -سبطی.

ML 344 /5 /2ت 3ح 
تهران:  -اریان؛ ویراستار هاشم بناءپور.محسن حج /نگري موسیقی ایرانتاریخی

 .1398موسسه آبی پارسی: انتشارات پل فیروزه، 

NA 2500 /6م 9ر 
به کوشش پویان روحی؛ با پیشگفتاري از  /شناسی شیءمحورمعماري و هستی

 .1399مشهد: کتابکده کسري،  -گراهام هارمن.

QR 399 /8ف 9و 

گی درباره کرونا ویروس مجموعه مقاالت، روزگار کرونا: تامالتی فرهن
ناصر فکوهی؛ ویراستار سمیرا فرقانی؛ با همکاري  /هاوگو و یادداشتگفت

تهران: موسسه آبی پارسی:  -شناسی و فرهنگ.موسسه آبی پارسی، موسسه انسان
 .1399انتشارات پل فیروزه، 

DSR 1586 /9الف 6ر 
1390 

Future Iran in the horizon of vision/ ز= ایران آینده در افق چشم اندا
 .1390تهران: اندیکا،  -دهکردي.میرقائد، علی مبینیمولفان محسن رضایی

Q 180 /2ك 1آ 
تهران:  -فریدون کامران. /"نویسیپروپوزال"اصول نگارش طرحهاي پژوهشی

می (رودهن)، انتشاراتی دانشیار، نشر استادیار: دانشگاه آزاد اسالشرکت تحقیقاتی
]1388.[ 

BP 284 /3 /9س 9م 
-1151حسن گیالنی معروف به میرزاي قمی(بنابوالقاسم /سه رساله در نقد عرفان

ق)؛ ویرایش علمی عبداهللا غفرانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق حسین لطیفی، 1231
 .1389مشهد: بنیاد پژوهشهاي اسالمی،  -سیدعلی جبار گلباغی ماسوله.

Z 7835 /38ص 5الف 

کتابنا واحد: گرامیدشت هفتادمین سالگرد تاسیس رسمی دارالتقریب 
تهران: فرهنگ مشرق  -ثمرحسینی.کامیار صداقت /االسالمیه...المذاهببین

زمین: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 
1394. 

BP 223 /5 /اهللا علیه و آله و سلم: ان در پرتو پیام رسول خدا صلیکلید امن جه 8ك 8ك
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گرامیداشت هفتادمین سالگرد تاسیس رسمی دارالترقیب بین المذاهب 
اي؛ با مقدمه و تحقیق کامیار مولف میرزا خلیل کمره /االسالمیۀ

تهران: فرهنگ مشرق زمین: مرکز اسناد فرهنگی آسیا:  -ثمرحسینی.صداقت
 .1394ی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسان

DSR 2029 /5هـ 9س 
سیدمنصور  /شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستانهشت گفتار درباره باستان

 .1398تهران: موسسه آبی پارسی: انتشارات پل فیروزه،  -سیدسجادي.

BP 233 /1391 3الف 

دبیر  /سالمیمقاالت برگزیده اجالس جهانی استاتید دانشگاه ها و بیداري ا
ها و بیداري اسالمی علی اکبر والیتی؛ دبیر کل اجالي جهانی اساتید دانشگاه

تهران: موسسه فرهنگی ابناء روح اهللا،  -کمیته علمی اجالس عبداهللا مبینی.
1391. 

BP 223 /54 /4غ 8الف 

 [الغدیر فی الکتاب و السنۀ و االدب. فارسی. برگزیده]
تالیف عبدالحسین  /سیماي امیرالمومنین امام علی(ع) در الغدیر عالمه امینی

امینی؛ [تهیه و تدوین] واحد علمی پژوهشی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل 
 .1398قم: تولی،  -بیت، [با همکاري] مژگان موحدیان عطار.

Z 5943 /2م 6م 
جمعی از  /المیي تشریحی مطالعات شهر اسماخذشناسی چندزبانه

ریزي شهر تهران: مرکز مطالعات و برنامه -نویسندگان زیر نظر پیام روشنفکر.
 .1393تهران، 

BP 216 /2 /2الف 
 80215ح

بن غیالن؛ به اهتمام مهدي محقق. الدین عمربن علیافضل /العالمحدوث
لمشبتین االحکومه فی حججبن سینا فیما تقرر عنده منالرئیس ابن علیرساله

للماضی مبداآ زمانیا.... المناظره: بین فخرالدین الرازي و فریدالدین للغیالنی فی 
 .1383تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  -مساله حدوث العالم.

N 7280 /8ج 9ش 
تهران:  -پژوهش سیدحسن شهرستانی. /هاي هنر ایرانی در اسناد ملیجلوه

 .1381سازمان اسناد ملی ایران، 

D 421 /2ت 9الف 
 [ایران (روزنامه)]

تحقیق و تدوین منصور تاراجی]؛ گردآوري گروه Century/ ]تاریخ قرن بیستم= 
 -.1383تهران: روزنامه ایران، موسسه انتشاراتی،  -تاریخ روزنامه ایران.

BP 233 /5 /8الف 67آ 
تهران:  -ف محمدمهدي االصفی.تالی /الفتنهۀ الطائفیۀاالمۀالواحدة والموقف من

ق. = 1429الثقافیه، االسالمیه، المعاونیهالمذاهبالمجمع العالمی للتقریب بین
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 .1387م. = 2008

DS 119 /6 /4ق 4ل 
مصطفی  /قراءت فی العقل االسرائیلی من اوراق موتمر هرتسیلیا الثامن

 .1387م. = 2008ق. = 4291بیروت: مرکز دراسات الوحدة االسالمیۀ،  -اللداوي.

BP 145 /5و/ 702ث 

 [احادیث خاص (ثقلین). شرح]
تهران:  -الخراسانی.الوشنوي، محمد واعظزادهالدین القمیمحمدقوام /الثقلینحدیث

ق. = 1427االسالمیۀ، المعاونیۀالثقافیۀ، المذاهبالعالمی للتقریب بینالمجمع
 .1386م  = 2007

BP 224 /4 /9م 2ق 
المهدي المخلص: تعریف بشخصیته و عالمات ظهوره و المهدین له و 

 .1386م. = 2007ق. = 1428بیروت: دارالهادي،  -.عصرالظهور

BP 267 /8 /بیروت: دراالرشاد. -.االدعیه المیسرة لقضاء الحوائج المتعسرة 4الف 8م 

Z 6620 /2ك 4ع 
اعداد موسسه کاشف الغطاء العامه  /غطاء العامۀدلیل مخطوطات مؤسسۀ کاشف ال

ق. = 1434نجف: موسسۀ کاشف الغطاء العامۀ،  -قسم الذخائر للمخطوطات.
 .-1392م. = 2013

 


