
مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۲۰   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

P 107 /تهران: کتاب ارجمند،  -زاده.اهللا قاسمتالیف نیک الند؛ ترجمه حبیب /زبان و اندیشه 1395 2ز 2ل
1395. 

PN 228 /اهللا تالیف حبیب /خانه صدفپژوهی استعاره: قطره در نهاناي بر شناختمقدمه 7م 2ق
 .1398ران: کتاب ارجمند، ته -زاده.قاسم

HT 170 /1398 9ش 
جی. ویل، الرنس /آیندشهر از نو: شهرها با کدام روایت از پس فاجعه برمی

 -جی. کامپانال؛ ترجمه نوید پورمحمدرضا؛ ویراستار فنی امین شیرپور.توماس
 .1398تهران: اطراف، 

DS 35 /62 /9س 7د 
1398 

تنظیم و تدوین از فرهاد دفتري؛ ترجمه فریدون  /سنتهاي عقالنی در اسالم
 .1398تهران: فرزان روز،  -اي.بدره

PN 1997 /8 /اصغر عبداللهی؛ ویراستار آرش  /نویسی و زندگینامهآیند: فیلمها از کجا میقصه 6ق 2ع
 .1399تهران: اطراف،  -بیگی.صادق

Z 450 /عبدالحسین آذرنگ؛  /یافتن به آنهاي دستهنشر مطلوب: کندوکاوي در را 5ن 4آ
 .1396تهران: خانه کتاب،  -پژوهی ایران.[براي] مرکز کتاب

PN 4775 /1395 2خ 7م 
نگاري در قرن بیست و هاي الزم براي روزنامهخبرنویسی پیشرفته: مهارت

 گوایر؛ مترجم زینب مددي، رضا شمس؛ ویراستار محمدنویسنده مایلز مک /یکم
تهران: خبرگزاري فارس، معاونت آموزش و پژوهش،  -افروزي، پرهام حکیمیان.

 .1395اداره کل پژوهش، 

AZ 101 /میشل فوکو؛ مترجم فاطمه ولیانی. /شناسی علوم انسانیالفاظ و اشیا: باستان 1399 2و 9ف- 
 .1399تهران: ماهی، 

N 7280 /؟: سیر تطبیقی طراحی اشیا در تاریخ هنرهاي اندیشدطراح ایرانی چگونه می 4ط 9ب
 .1398تهران: فخراکیا،  -پردیس بهمنی. /کاربردي ایران

JC 319 /1399 9ز 2م 
هاي جهانی اي که همه چیز را درباره سیاستزندانیان جغرافیا: ده نقشه

تهران:  -تیم مارشال؛ ترجمه هوشنگ جیرانی، هستی صیادي. /دهدتوضیح می
 .1399ترجمه و نشر کتاب پارسه، بنگاه 

PN 1995 /9 /تهران: اندیشه احسان،  -بهارك محمودي. /نمایش رنج تهران در سینماي ایران 8ن 3م
1399. 

PL 248 /هایی از ارهان پاموك؛ به ها و طرحها، عکسها، گفتهبا نوشته /اسرار کتاب سیاه 1396 2ك 2پ
 .1396تهران: چشمه،  -له غریب.ي عینبگویچ؛ ترجمهاهتمام دارمین حاجی

DSR 8 /4ص 
نویسندگان سارا اسدي... [و دیگران]؛ زیر نظر آرش نورآقایی؛  /میراث ایران 100

ان اوجیان؛ ویراستار مدیر پروژه نسیم محمدي؛ مدیر هنري و ویرایش عکس ایم
 .1398تهران: نشر اگر،  -نسیم محمدي؛ دبیر عکس پوران زنگنه.

CT 144 /فرنان دستن؛ ترجمه هوشنگ سعادت. /مرگ مردان نامی (از سقراط تا استالین) 1398 4م 5د- 
 .1398تهران: نشر فرزان روز، 

HM 621 /4ف 2الف 
ها و ا نوآوري مجموعه دیدگاهفرهنگ و فناوري: کشاکش ساختارها ب

تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  -آبادي.به کوشش حسین ابراهیم /هاتحلیل
 .1400ارتباطات، انتشارات، 

D 20 /دیوید کریسچن؛ ترجمه مزدا موحد؛ ویراستار  /این جهان گذرا: تاریخچه بشریت 1399 9الف 4ك
 .1399تهران: بیدگل،  -شکوفه میبدي.

LC 189 /جان نیکسن؛  /به سوي دانشگاه فضیلتمند: مبانی اخالقی کار دانشگاهی 1398 9ب 9ن
تهران: جهاد دانشگاهی،  -ترجمه امیرحسین خداپرست؛ ویراستار زیبا منفردزاده.



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۲۰   

aaaa 

 ۲صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 .1398سازمان انتشارات، 

BP 281 /2 /4ط 8س 
طریقت صفویه اي بر بازشناسی بند محتشم: مقدمهطریقت صفویه و ترکیب

بند محتشم کاشانی و نقد و نگاهی بر منابع عاشورایی با شرح ترکیب
 .1396تهران: اطالعات،  -محمدعلی سلطانی. /امروز

HM 708 /8ت 2ت 
1397 

 /گرا و مولدتلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان: راهی به سوي اقتصاد انسان
 -د تهمتن؛ ویراستار زهرا موسوي.جات تامر؛ مترجمین وحید مهربانی، امیرمحم

 .1397تهران: رسا، 

 


