
مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۶۱   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

BBR 1122 /1384 77هـ 
تهران: بنیاد  -مالصدرا و حکمت عملی/ [برگزارکننده بنیاد حکمت اسالمی صدرا].

 .1385حکمت اسالمی صدرا، 

HQ 819 /2چ 3م 
ن/ ها و پیامدهاي اجتماعی آگرفتهگی: بررسی تجربه زیسته طالقشناسی مطلقهجامعه

 .1399تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -سیدبیوك محمدي.

B 798 /8ف 4الف 
تهران: پژوهشگاه علوم  -فلسفه فرهنگ: از هردر تا نیچه/ محمدمهدي اردبیلی.

 .1400انسانی و مطالعات فرهنگی، 

DSR 1530 /8چ 9ف 

: از شیفتگی اولیه تا مواجهه گزینشی/ هاي اسالمگراجمهوري اسالمی ایران و جنبش

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  -یحیی فوزي؛ ویراستار سیاوش صفري.

 .1400فرهنگی، 

Q 180 /5الف 4ف 
توانی، سیدمحمدحسین اسنادي از فرهنگستان علوم ایران/ به کوشش علیرضا مالیی

 .1398نسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: پژوهشگاه علوم ا -محمدي، لیدا ملکی.

BF 441 /4م 4هـ 

مراقب تفکر (صرفا) منطقی باشیم: مهارت تفکر مراقبتی در برنامه فلسفه براي 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  -کودکان/ مهرنوش هدایتی.

1398. 

JA 81 /1389 2ت 8ك 
تهران: نشر نی،  -ترجمه خشایار دیهیمی.تاریخ فلسفه سیاسی/ جورج کلوسکو؛ 

1389. 

G 155 /4ف 2الف 

آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي گردشگري با تاکید بر فرهنگ ثروت

مجد، مجتبی اله ابوجعفري، مصطفی محبیبنیان/ روحرویکرد نوآورانه و دانش

تحول و پیشرفت،  هاينسب ؛ [براي] ریاست جمهوري، مرکز همکارينصراللهی

ساز، معاونت علمی و فناوري ریاست هاي نرم و هویتستاد توسعه فناوري
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 تعداد: ۶۱   

aaaa 

 ۲صفحھ: 
aaaa 
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 .1398تهران: رسا،  -جهموري، ریاست جمهوري، پژوهشکده مطالعات فناوري.

HD 9993 /4ف 23الف 

بازي با تاکید بر آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي اسبابفرهنگ ثروت

نسب، مجتبی اله ابوجعفري، مهدي رحیمیبنیان/ روحرانه و دانشرویکرد نوآو

هاي تحول و پیشرفت، نسب؛ [براي] ریاست جمهوري، مرکز همکارينصراللهی

ساز، معاونت علمی و فناوري ریاست هاي نرم و هویتستاد توسعه فناوري

 .1398تهران: رسا،  -جهموري، ریاست جمهوري، پژوهشکده مطالعات فناوري.

TR 897 /7 /4ف 2الف 

آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي پویانمایی با تاکید بر فرهنگ ثروت

اله ابوجعفري، علی افضلی، مجتبی بنیان/ روحرویکرد نوآورانه و دانش

هاي تحول و پیشرفت، نسب؛ [براي] ریاست جمهوري، مرکز همکارينصراللهی

ساز، معاونت علمی و فناوري ریاست هویت هاي نرم وستاد توسعه فناوري

 .1398تهران: رسا،  -جهموري، ریاست جمهوري، پژوهشکده مطالعات فناوري.

PN 1993 /5 /24الف 

 4ف

فرهنگ ثروت آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي سینما با تاکید بر رویکرد 

 -نسب.لی، مجتبی نصراللهیاهللا ابوجعفري، علی افضبنیان/ روحنوآورانه و دانش

 .1398تهران: رسا، 

Z 450 /4ف 2الف 

نمایی با تاکید بر آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي نشر و پیفرهنگ ثروت

اهللا ابوجعفري، علی افضلی، مجتبی بنیان/ روحرویکرد نوآورانه و دانش

تحول و پیشرفت،  هاينسب؛ [براي ریاست جمهوري مرکز همکارينصراللهی

هاي نرم و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، ستاد توسعه فناوري

 .1398تهران: رسا،  -ساز، ریاست جمهوري پژوهشکده مطالعات فناوري.هویت

HD 9993 /هاي ویدیویی با تاکید آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي بازيفرهنگ ثروت 4ف 2الف
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نسب، مجتبی اهللا ابوجعفري، مهدي رحیمیبنیان/ روحنوآورانه و دانشبر رویکرد 

 .1398تهران: رسا،  -نسب.نصراللهی

HD 2346 /4ف 2الف 

آفرین: بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادي صنایع دستی با تاکید بر فرهنگ ثروت

د، مجتبی مجاهللا ابوجعفري، مصطفی محبیبنیان/ روحرویکرد نوآورانه و دانش

 .1398تهران: رسا،  -نسب.نصراللهی

BP 233 /5 /8الف 76م 
بستگی در جهان اسالم/ با مقدمه محمدتقی اندیشه اصالح و راهبرد وحدت و هم

 .1394قم: بوستان کتاب،  -جعفري؛ سیداحمد موثقی.

PR 6027 /1398 2ر 2و 
ران: فرهنگ نشر نو: آسیم، ته -راهی نیست؟/ نویل شوت؛ ترجمه علی کهربایی.

1398. 

DS 706 /1392 2ج 2س 

 -محمد سابقی؛ [به سفارش] مرکز مطالعات فرهنگیجامعه و فرهنگ چین/ علی

تهران: موسسه فرهنگی، هنري و  -المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.بین

 .1392المللی الهدي، انتشارات بین

BD 444 /1394 8هـ 

شناسی مرگ و زندگی/ به کوشش علیرضا شناسی مرگ: همایش ملی مردمانسان

تهران: سازمان میراث فرهنگی،  -زاده،با همکاري ژیال مشیري، خدیجه امامی.حسن

صنایع دستی و گردشگري، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري: سازمان 

دم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري،معاونت پژوهشی،پژوهشکده مر

 .1394شناسی، 

BD 444 /1394 82هـ 

شناسی مرگ و زندگی/ به کوشش علیرضا شناسی مرگ: همایش ملی مردممردم

زاده با همکاري مریم عباسی، پرویز فیضی؛ [براي] پژوهشکده حسن

تهران:  -زاده.شناسی...[ و دیگران]؛ ویراستار علمی و ادبی علیرضا حسنمردم
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 .1394و گردشگري،  پژوهشگاه میراث فرهنگی

BD 444 /1394 83هـ 

شناسی مرگ و مرگ و زندگی از منظر عرفان، فلسفه و دین: همایش ملی مردم

زاده، با همکاري ژیال مشیري، زندگی/ به کوشش فخرالدین صابري، علیرضا حسن

تهران:  -شناسی... [ و دیگران].مریم عباسی؛ [برگزارکنندگان] پژوهشکده مردم

 .1394اه میراث فرهنگی و گردشگري، پژوهشگ

BD 444 /1394 84هـ 

شناسی زندگی و مرگ در ادبیات و هنر ایران و جهان زندگی، عشق، مرگ: مردم

شناسی زندگی و مرگ)/ به کوشش (مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی مردم

هران: ت -شناسی... [ و دیگران].محمد نجاري؛ [برگزارکنندگان] پژوهشکده مردم

 .1394پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، 

BP 233 /7 /86ب 6م 

1393 

تهران: بنیاد  -هاي استاد مطهري فیلسوف فطرت/ احمد بهشتی.ها و نوآورينواندیشی

 .1393علمی و فرهنگی عالمه مرتضی مطهري، 

HG 3270 /2 /4الف 

راي طرح تحقیقی دفتر تحقیقات و ارزیابی بانکداري بدون ربا در ایران/ مسئول اج

هاي پولی، بازرگانی و خدمات (حسین میرجلیلی)؛ گروه کارشناسی حمید سیاست

تهران: معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و  -ریزي...[ و دیگران.شمع

 .1374دارایی، 

Q 334 /7 /9ز 8ت 

1397 

؛ TIM(کس تگمارك (استاد انسان بودن در عصر هوش مصنوعی/ م: 0/3زندگی 

 .1397تهران: فرهنگ نشر نو: آسیم،  -ترجمه میثم محمدامینی.

BP 231 /3آ 4آ 

آخوند خراسانی و حکومت اسالمی: مناظره اکبر ثبوت و حمید پارسانیا به انضمام 

رفسنجانی (ره)/ گردآوري و تنظیم محسن آزموده؛ به گفتگویی با آیت اهللا هاشمی

 .1397تهران: پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات،  -اندیشه و قلم.همت انجمن 
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BJ 1581 /1375 9پ 2م 
تهران: مهرآئین،  -پیروزي فکر/ اورایزن اسوت ماردن؛ ترجمه رضا سیدحسینی.

1375. 

PIR 7963 /88127ر 

 2س
 .1385تهران: آرون،  -ساز ناکوك زمانه/ فرزانه برومند.

PR 2796 /9ك 8ش 

1392 

تهران: علمی و  -کوریوالنوس/ ویلیام شکسپیر؛ مترجم عالءالدین پازارگادي.

 .1392فرهنگی، 

PIR 2585 /3م 3الف 

ها و متون/ شناسی، کتیبهي زبانمجموعه مقاالت گروه زبان و گویش رایج پژوهشکده

ها سی، کتیبهشناي زبانبه کوشش فریار اخالقی، پونه مصطفوي؛ [براي] پژوهشکده

تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و  -و متون؛ ویراستار علمی فریار اخالقی.

 .1395گردشگري، 

PQ 6352 /9ر 9ي 

1398 

مریام ایوان ینسن و پیتر ان. دان؛ مترجم بهروز قیاسی؛  /کیشوتآمیزي در دنروایت

تهران: نشر  -سیرت.السادات حسینیدبیر مجموعه رویا ژورآذر؛ ویرایش مریم

 .1398اطراف، 

PIR 7963 /1397تهران: علم،  -پاریزي.گو/ اثر [محمدابراهیم] باستانینون جو و دوغ 9ن 56الف. 

P 35 /1397 2ز 4ن 
شناختی/ امیلیا شناسی زبانزبان در گستره فرهنگ: مجموعه مقاالت انسان

 .1397تهران: شرکت نشر نقد افکار،  -نرسیسیانس.

LA 1353 /2ت 35م 

گیري اولین دانشگاه مدرن ایران بر اساس اسناد و تاریخ دانشگاه: بررسی شکل

تهران: دانشگاه  -ن.مدارك/ تالیف حسین محمدي؛ ویراستار علمی فواد پورآری

 .1395خوارزمی، 

DS 87 /2 /االقتصاد. فارسی][ابحاث فی 5آ 4ص 
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هاي اقتصادي اسالم/ مولف موسی صدر؛ ترجمه مهدي فرخیان، احمد ناظم؛ رهیافت 1397

تهران: موسسه  -.3ویراست  -بازبینی ترجمه حورا صدر؛ ویراستار مهدي فرخیان.

 .1397ی صدر، فرهنگی تحقیقاتی امام موس

HA 31 /1388 2ر 9ن 

راهنماي عملی تهیه و نمایش جدولهاي آماري و پژوهش رفتاري/ آدالید، آ. ام. نیکل 

تهران: سازمان  -، پنی آ. پکسمن؛ مترجمان حیدرعلی هومن و علی عسگري.

ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .1388نی، انسا

BP 55 /2 /8الف 4ج 

الوهبیۀالحسینیه (ترجمه الذهبیۀاللجینینۀ فی المحاسنالذهب، او، المعادناوراق

السیددلدارعلی و )/ وتلیۀ اجازات1273السیددلدارعلی النقوي م. سیدالعلماءابن

الیف العلماء/ تالمفتی و ممتازالعلماء و سلطانسیدالعلماء و مکاتیبه و مکاتیب

الشیعه، قم: موسسه تراث -محمدعباس الجزائري؛ تحقیق و تدوین علی الفاضلی.

 .1394ق. =  1437

BP 36 /5 /9س 
کویت:  -سیرة الرسول صلی اهللا علیه و آله و اهل البیت علیهم السالم/ دار التوحید.

 .1394م. = 2015ق. = 1436دار التوحید، 

PJA 2227 /3الف 5الف 
محمد احمد؛ ترجمه نجمه اي در تفسیر شعر جاهلی/ تالیف عبدالفتاحوه اسطورهشی

 .1378مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات مشهد،  -رجائی.

BP 158 /88 /9ف 9ب 
ق. =  1424قم: مجمع الفکر االسالمی،  -الفوائد الحائریۀ/ تالیف الوحیدالبهبهانی.

1382. 

BP 130 /9غ 7ن 
النعمانی)؛ تحقیق زینبابیبن جعفرالکاتب (ابنعبد اهللا محمدبن ابراهیمالغیبۀ/ تالیف ابی

 .1380ق. = 1422قم: انوارالهدي،  -فارس حسون کریم.
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BL1685 /8م 3ع 
بیروت: دار الفارابی،  -موسوعه اساطیر العرب عن الجاهلیه و دالالتها/ محمد عجینه.

 .-1373= م. 1994

BP 112 /8 /3041م 9س 

1398 

 االثارالنبویه. فارسی][مجازات

الرضی؛ ترجمه آثارالنبویه/ محمدبن حسین الشریفالترجمه و توضیح مجازات

 .1398مشهد: بنیاد پژوهشهاي اسالمی،  -محمدرضا هاتفی.

BP 27 /2 /3م 
[تهران]: میقات،  -... [و دیگران].علیها/ عباس قمی اهللامجموعه مقاالت الزهرا سالم

1364. 

BP 123 /6 /9ر 9ن 
بیروت: دار احیاء  -الدمشقی.شرف النوويبنزکریایحییالصالحین/ تالیف ابیریاض

 .1358م. = 1979ق. = 1399التراث العربی، 

BP 200 /8 /8ع 5الف 

1387 

للهجرة/ جوزیف فان اس؛ ترجمه سالمه  القرنین الثانی والثالثعلم الکالم والمجتمع فی

 .-1387م. = 2008بغداد: الجمل،  -صالح.

BP 200 /8 /6ت 4م 

تطور علم الکالم االمامی: دراسۀ فی تحوالت المنهج حتی القرن السابع الهجري/ علی 

ق. = 1431بغداد: مرکز دراسات فلسفۀ الدین،  -المدن؛ مراجعۀ عبدالجبار الرفاعی.

 .1389. = م2010

BP 129 /7ك 4خ 

علی محمدبنبنعلیالقاسمعشر/ ابیاالئمۀاالثنیالنصوص علیکفایۀاالثر فی

قم: دلیل ما،  -الرازي؛ تحقیق محمدکاظم الموسوي، عقیل الربیعی.الخزازالقمی

 .1388ق=1430

BP 217 /2 /7ج 

 91385الف

 [االهلیلجۀ فی التوحید]

بن بن علیبن الحسینام ابی عبداهللا الصادق جعفربن محمدبن علیاالهلیلجۀ/ لالم

طالب؛ بروایۀ ابی محمد المفضل بن عمر الجعفی الکوفی و بذیله شروح و ابی
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 .1385ق.=1427قم: دلیل ما،  -تعلیقات العالمه المجلسی؛ تحقیق قیس العطار.

PJ 6670 /1368 6م 9ج 

بن منصور الجوالیقی موهوبحروف المعجم/ البیالمعرب من الکالم االعجمی علی 

احمدبن محمدبن الخضر؛ حقه کلماته بارجاعها الی اصولها و ذکر معانیهااالصلیۀ و 

دمشق: دارالقلم،  -التغیرات التی طرات علیها ف. عبدالرحیم.تتبع

 .1368م=1990ق=1410

PJ 6151 /6م 2س 
بیروت: موسسۀ التاریخ العربی؛ داراحیاء  -ائی.صالح السامرالنحو/ تالیف فاضلمعانی

 .1386م=2007ق=1428التراث العربی، 

BP 106 /5 /4ت 53ح 

اهللا علیه و آله و سلم و المبکرة فی عهدالرسول صلیتدوین السنۀ الشریفۀ: بدایته

 -الجاللی.االول/ السیدمحمدرضا الحسینیمصیره فی عهودالخلفاء الی نهایۀالقرن

 ].13??م: بوستان کتاب، [ق

Z 6658 /4ت 2ط 

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  -التراث الطبی العربی/ تالیف جعفر الطباطبائی.

مجلس شوراي اسالمی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت 

 .1390م.=2011ق.=1432تحقیقات و فناوري، 

BP 27 /25 /4ف 53ح 
الکتاب والسنه والتاریخ واالدب/ تالیف العوالی اوالحوائط السبعه فیفدك و

 .1395قم: فقه،  -الجاللی.السیدمحمدباقر الحسینی

DS 35 /74 /8س 4الف 

االکادیمین االسالمی والغرب/ تالیف نخبۀ منالعالمالعالقات بینموسوعۀ تاریخ

سمیر سلیمان؛ مشروع خاص ب  القادري بوتشیش ... [ودیگران]؛ اشرافابراهیم

العالمی للتقریب تهران: المجمع -االسالمیۀ.المذاهبالعلمی للتقریب بینالمجمع

 .1388م=2010ق=1430االسالمیۀ، المعاونیۀالثقافیۀ، المذاهببین

PJA 4858 /1355م=1976قاهره: دارالمعارف،  -االربعاء/ طه حسین.حدیث 4س 9ح. 



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۶۱   

aaaa 

 ۹صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -دیدآور پ -عنوان  شماره کنگره

BBR 9 /3م 2الف 
 -مختارات من نصوص الفلسفۀ االسالمیۀ/ غالمحسین ابراهیمی دینانی، احمد احمدي.

 .1380تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 

BP 24 /46 /3ح 2ح 
بیروت:  -اهللا.الفکراالسالمی: قراءة و تقویم/ حیدر حبحجیۀالسنۀ فی

 .1390م=2011لعربی، االنتشاراموسسه

DR 477 /1389 8ع 2د 

العمق االستراتیجی: موقع ترکیا ودورها فی الساحۀ الدولیۀ/ تألیف أحمد داود أوغلو؛ 

 -ترجمۀ محمد جابر ثلجی، طارق عبدالجلیل؛ مراجعۀ بشیر نافع، برهان کوروغلو.

اسات، بیروت: الدار العربیۀ للعلوم ناشرون؛ دوحه: مرکز الجزیرة للدر

 .1389م=2010ق=1431

BP 233 /5 /84043ك 

1390 

المذاهب االسالمیۀ: (مجموعۀ مقاالت االسالیب الفکریۀ والعملیۀ لتحقیق التقریب بین

العلماء و الموتمر الدولی الرابع و العشرین للوحدة االسالمیۀ)/ تالیف نخبۀ من

: المجمع العالمی للتقریب تهران -المفکرین؛ اعداد و اشراف محمدحسن تبرائیان.

 .1390ق=1432م=2011المذاهب االسالمیۀ، المعاونیۀالثقافیۀ، بین

DSR 1696 /1393م=2014ق=1435قم: دارالمحجۀالبیضاء،  -الولی المجدد/ نعیم قاسم. 8و 2ق. 

BP 55 /3 /7ع 7ن 

آثارالفقهاء والمحدثین  ورثۀ االنبیاء: به همراه بخشی از تذکرةالعلماءالمحققین فی

آبادي/ سیداحمد نقوي لکهنوي بن نجف علی حسینی رضوي عظیمسیدمهدي

قم: موسسه کتاب شناسی شیعه،  -معروف به عالمه هندي؛ تصحیح علی فاضلی.

1389. 

 


