
مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۶۵   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

PN 595 /5ح 2ف 
زبانی فرید مصلحی -مریم حسینی؛ ویراستار صوري /هاي ادبی جهانمکتب

 .1400تهران: فاطمی،  -آبادي.مصلح

PIR 8044 /4الف 26و 
تهران: موسسه  -پرویز دوائی. /هایی از پراگ)از وقتی که تو رفتی ... (نامه

 .1400هنري جهان کتاب،  -نگی فره

HV 6275 /9ر 4پ 
1400 

تهران:  -یان ویلم وان پروپن؛ ترجمه لیال نوري. /هاي توطئهشناسی نظریهروان
 .1400نشر پیله، 

PIR 8044 /4د 26و 
 -تهران: موسسه فرهنگی  -پرویز دوائی. /هایی از پراگ)درخت ارغوان: (نامه

 .3991هنري جهان کتاب، 

HQ 1735 /2 /2ت 
[مولف ناشناخته]؛ مصححین  /ستیز)النسوان زنالرجال (پاسخ به تادیبتادیب

 .1400تهران: نداي تاریخ،  -شللو.زاده، رقیه آقاباالزادهشقایق فتحعلی

DSR 1311 /2ت 8چ 
بن (اقبال) قلیمیرزا علی /آرا (چگونگی به قدرت رسیدن قاجارها)تاریخ ملک

زاده، چالوي؛ مصححین جمشید قائمی، رامین یلفانی، با همکاري شقایق فتحعلی
 .1400تهران: نداي تاریخ،  -رقیه آقاباالزاده.

HN 13 /1398 5آ 2د 
جرد دایموند؛ ترجمه اصالن  /زدهآشوب: نقاط عطف براي کشورهاي بحران

 .1398تهران: طرح نو،  -قودجانی.

DSR 1315 /3م 93پ 
منظر محمدي؛ ویرایش  /هاي پوشاك در دوره قاجار و پهلوي اولسیاست

 .1400تهران: نشر مشکی،  -محمد افتخاري.

JA 71 /4ف 9م 
عباس  /پارادایمی از تفکر سیاسی -فراسوي رنج و رویا: روایتی داللتی

تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم : موسسه تحقیقات و توسعه علوم  -منوچهري.
 .1395انی، انس

QA 76 /73 /9د 95پ 
1400 

 -پل دایتل و هاروي دایتل؛ مترجم سیامک وطنی. /نویسانپایتون براي برنامه

 .1400بابل: فناوري نوین، 

HJ 7039 /2 /1399تهران: طهوري،  -پور.علیرضا آریان /تاریخ گمرك و گمرکخانه در ایران 4آ 6آ. 
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aaaa 
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 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

QA 76 /73 /1400نگار، تهران: آروین -یونس ابراهیمی. /پایتون به زبان ساده 2الف 95پ. 

LB 3361 /9پ 2ب 
1398 

نویسندگان  /هاي حضور (مشارکت) برنامه درسی در آموزش عالیپیچیدگی
تهران:  -نژاد، محبوبه خسروي.رونالد بارنت، کلی کواته؛ مترجمان سید علی خالقی

 .1398آواي نور، 

CC 173 /7ن 4آ 
رضا  /شناسیهاي موجود در باستانشناسی: نقد و بررسی واقعیتنقد باستان

 .1400تهران: پازینه،  -جو.آزادي

BL 2270 /4پ 8م 
قم: مرکز  -سیدسعیدرضا منتظري. /پژوهشی در باورهاي ادیان ایران باستان

 .1398المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، بین

PIR 8044 /93ب 26و 
هنري  -تهران: موسسه فرهنگی  -پرویز دوائی. /هایی از پراگ)به خاطر باران (نامه

 .1399جهان کتاب، 

TR 15 /1400 4گ 9ل 
 -سی؛ ویراستار احسان مجیدي.اما لوئیس؛ ترجمه مینا سی /هاي عکاسیگرایش

 .1400تهران: کتاب آبان، 

DSR 2079 /2خ 89هـ 
جاوید سبحانی؛ [براي] دفتر  /ي موردي خاك سفیدیک زوال؛ مطالعه هاينشانه

 .1400تهران: همشهري،  -مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران.

JZ 1316 /6ر 9ع 
تهران: نشر علم،  -عطا عنبرانی. /گیري دولت ملی در ایرانرضا شاه و شکل

1399. 

DSR 511 /2ت 8و 
تهران: ماهریس،  -میرحسن ولوي. /ان از اسالم تا یورش مغوالنتاریخ مستند ایر

1400. 

HD 38 /7 /9هـ 2هـ 
سیندي  /کردن هوش تجاريهوش تجاري موفق: رازهایی براي کاربردي

 .1400تهران: ناقوس،  -هاوسون؛ مترجم آمنه عالقبندراد.

DSR 1476 /8ع 3ر 
 -اصغر رجبی.مولف علی /هاي آنلشهاي عصر پهلوي اول و چاعملکرد دولت

 .1400پژوهان، تهران: آرمان

BD 236 /95هـ 
مرتضی طالیی... [و دیگران]؛ با مقدمه  /هویت (مسئله هویت و سبک زندگی)

 .1394تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی،  -ناصر فکوهی.
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 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

DS 35 /65 /8خ 27و 

 [خلدبرین (تاریخ). برگزیده]

تالیف محمدیوسف واله قزوینی  /عباس)امیه و بنیتاریخ بنی خلد برین (در

 .1399تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  -اصفهانی؛ تصحیح میرهاشم محدث.

CD 965 /3الف 2ف 

اي بر طرح تدوین دانشنامه اسناد و آرشیو ( با تکیه بر مداخل مقدمه

سازمان اسناد و کتابخانه  به کوشش عطا احمدي؛ [براي] /اسنادي و آرشیوي)
ریزي و فناوري، اداره کل ملی جمهوري اسالمی ایران، معاونت پژوهش، برنامه

تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران،  -منابع دیجیتال.
1399. 

P 320 /9ر 5ب 
تهران: صدا و سیماي جمهوري  -حسن بشیر. /روش عملیاتی تحلیل گفتمان

 .1399اسالمی ایران، انتشارات سروش، 

BF 698 /1399 6ن 15د 
 -.2ویراست -جعفر دارابی. /ايشناسی شخصیت رویکرد مقایسههاي رواننظریه

 .1399تهران: آییژ، 

HF 3770 /2 /1396تهران: آبادبوم،  -راد.خسرو کیان /بازرگانی در روزگار اشکانیان 2ب 9ك. 

QD 18 /7ث 9الف 
 /گیري تا استقالل رشته شیمیتاریخ شیمی مدرن در ایران از ورود و شکل

 .1394تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم،  -نوشته مریم ثقفی.

LB 2361 /1400 4م 

هاي ي درسی در قرن بیست و یکم: به کارگیري فناوريهاي برنامهمدل

ر] ماري گاسپر، دیرك تالیف [صحیح: ویراستا /یادگیري در آموزش عالی

تهران: دانشگاه تهران، موسسه  -پور... [ و دیگران].آیفنتالر؛ ترجمه محمد جوادي
 .1400انتشارات، 

QA 76 /9 /2هـ 2د 
1399 

مولفان جیاوي هان، میشلن کمبر، جیان پی؛  /هاکاوي: مفاهیم و تکنیکداده

 .1399: علوم رایانه، بابل -ویراست سوم. -اهللا جعفرنژادقمی.مترجم عین

HF 5549 /5 /4م 2د 
1400 

هاي کلیدي در ها و شاخصمحور: نحوه استفاده از تحلیلمنابع انسانی داده

نژاد، وحید تالیف برنارد مر؛ مترجمان علی پیران /پیشبرد عملکرد
 .1400تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،  -دار.جبهفرجی
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H 61 /9ر 7الف 

هاي رشته روابط شناسی فهم کنش اجتماعی انسان با نگاهی به روشروش

تهران:  -ایمچه.تالیف قاسم افتخاري ویرایش ادبی محبوبه قاسمی /المللبین

 .1399دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 

LC 173 /7الف 9ت 
1400 

وتکوشیان، مایکل رابرت ت /اقتصاد آموزش عالی: پیشینه، مفاهیم و کاربردها

 .1400تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،  -پالسن؛ ترجمه وحید مهربانی.

DS 51 /2ط 2و 
انصاري؛ خان طباطباییتالیف میرزاموسی /زبدةالوقایع: تاریخ و جغرافیاي وان

تهران: دانشگاه تهران، موسسه  -زاده.تصحیح حسن حضرتی، شهال یوسف
 .8139انتشارات، 

JA 71 /3ت 6ن 
اشرف نظري؛ تالیف علی /هاي نظري متاخرتحلیل امر سیاسی: فهم بنیان

 .1400تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،  -ویرایش ادبی فرشاد رضوان.

RA 418 /2الف 5م 

ها، متغیرهاي شناسی، پارادایماپیدمیولوژي اجتماعی ( درآمد، روش

تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،  -تألیف ابراهیم مسعودنیا. /اساسی)
1400. 

HD 53 /1400 9ظ 8ف 
نژاد، ریچارد فلوریدا؛ ترجمه حسن حاتمی /ظهور طبقه خالق (بازبینی شده)

تهران: دانشگاه  -مهربانی؛ ویرایش ادبی داوود رمضانی.محمد حاجیان، باقر فتوحی
 .1400ارات، تهران، موسسه انتش

JZ 1305 /6ن 2ق 
 -تالیف فرهاد قاسمی. /آشوب و جنگ در روابط بین الملل -نظریه پیچیدگی 

 .1399تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 

DSR 1309 /2ن 5د 

 [مالنصرالدین (روزنامه)]

 /ش)1310 - 1285نامه بیداري: جدال کهنه و نو در روزنامه مالنصرالدین (

تهران: پژوهشکده تاریخ  -سحر.نیا؛ ویراستار محترم وکیلینویسنده فرهاد دشتکی
 .1399اسالم، انتشارات، 

R143 /1397 8الف 2م 
نویسنده ماکس  /اندیشه جهانی و آزادي باورها در پزشکی تمدن اسالمی

انتشارات، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم،  -نژاد.مایرهوف؛ ترجمه قربان بهزادیان
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1397. 

DSR 1176 /7م 9ب 

ملی دولت  -هاي هویت سیاسی اي بر شناخت مبانی و زیرساختمقدمه

تهران:  -خلیلی.کوهینژاد؛ ویراستار ملیحه سرخینویسنده محسن بهرام /صفوي
 .1398پژوهشکده تاریخ اسالم، انتشارات، 

DS 247 /85ي 
 1385 34041الف

 م). فارسی]911 - 893ق/298 - 280الیمن (یدیه فیالدولۀالز[قیام

خضیري احمد؛ حسن /م)911 - 893ق/298 - 280دولت زیدیه در یمن (

 .1385قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  -هزاوه.مترجم احمد بادکوبه

PIR 3024 /9ن 72هـ 
نوریون، مولفان محمدعلی  /دستور زبان گویش همدانی به انضمام مفردات ...

 .1389همدان: برکت کوثر،  -[ویراست؟]. -همدانی.زادهنورالدین فاضل

PIR 3024 /4گ 73هـ 
تهران: نشر هیرمند،  -].2[ویراست  -تالیف هادي گروسین. /نامه همدانیواژه

1384. 

DSR 1379 /9الف 4ب 
1399 

 1873بازگشت (ایران در دوره قحطی: روایتی از دیدار شرق و سفر رفت و 

 -فاطمه یاحسینی.ویلیام برتل بنک؛ ترجمه سیده /هجري قمري) 1290میالدي/
 .1399تهران: شیرازه کتاب ما، 

HC 475 /7الف 9س 
1398 

مترجم و گردآورنده احمد سیف؛  /اقتصاد ایران به روایت اسناد در قرن نوزدهم
 .1398تهران: نشر چشمه،  -ویراستار حسن مرتضوي.

HX 288 /4گ 4گ 
1398 

ي علیرضا آنتونیو گرامشی؛ ترجمه /گرامشی و انقالب: مقاالتی پیرامون اکتبر
 .1398تهران: نشر چرخ،  -نجفی؛ ویراستار حسن مرتضوي.نیاززاده

NA 2760 /1394 9پ 4آ 

رودولف آرنهایم؛  /شناسی صور معماري: نیروهاي ادراك بصري در معماريپویه
تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  -بیدهندي.ه مهرداد قیومیترجم

انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: فرهنگستان هنر 
 .1394جمهوري اسالمی ایران، 

BD 581 /1397 4د 9و 
ادوارد ویلسون؛ ترجمه کاوه  /گراییدر جست و جوي طبیعت: غریزه زیست

 .1397تهران: فرهنگ نشر نو ؛ آسیم،  -هاي علی نورپور.لهی؛ نقاشیالفیض
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PIR 3024 /9ف 74هـ 
 -گردآورنده عباس فیضی. /هاي الوند، یا، گزیده اشعار محلی همدانیآالله

 .1378همدان: مفتون همدانی، 

RC 150 /2ت 7الف 

یی درباره دنیاگیري این هاایران: مجموعه مقاله 1918نگاري آنفوالنزاي تاریخ

نویسندگان امیرارسالن افخمی ... [ و دیگران]؛  /آنفوالنزا و وضع آن در ایران

 .1399تهران: چوگان،  -مترجمان کتایون وحدت، حمیدرضا بختیاري.

NX 180 /2س 2ت 
1400 

نویسندگان کریستین  /هاي دیجیتالهاي فرهنگی هنري و فناوريسازمان

تهران:  -پور.تن پورسل، لی رینی؛ مترجم اسماعیل یزدانتامسون، کریس
 .1400پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 

B 2948 /1395تهران: نشر دات،  -رامین وصلی. /ي آلمانیهگل و مدرنیته 8هـ 6و. 

B 2947 /8هـ 5الف 
1392 

 -جم فاطمه مینایی.نویسنده لوید اسپنسر؛ طراح آندرژ کراوتز؛ متر /هگل: قدم اول

 .1392تهران: پردیس دانش، 

PN 1992 /55 /8ت 8م 
1397 

دیود مورلی؛ ترجمه سیروان عبدي؛  /تلویزیون، مخاطب و مطالعات فرهنگی

 .1397قم: لوگوس،  -ویراستار جمال یزدانی.

PIR 4005 /9ت 
ان سعید مولف /توتیا: برگزیده متون ادب پارسی نقد و صنایع و فنون ادبی

 .1386تهران: سراج نور،  -بیان... [و دیگران].شیرین

DS 38 /6 /2س 74الف 

ساختار قدرت سیاسی خالفت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسالمی (از آغاز 

علی الهامی؛ [ به سفارش] نهاد نمایندگی مقام  /تا پایان قرن چهارم هجري)
قم: نهاد  -شی دانشگاه معارف اسالمی.معظم رهبري در دانشگاهها، معاونت پژوه

 .1393نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 

BP 233 /5 /9ش 9ب 

دار تقریب: در عقائد، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و شیخ محمود شلتوت طالیه

تهران: مجمع جهانی  -آزارشیرازي.عبدالکریم بی /بستگی مذاهب اسالمیهم

 .1385قریب مذاهب اسالمی، معاونت فرهنگی، ت

LA 1353 /1397 8آ 
وزارت علوم، تحقیقات و  /1397 - 98آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 

ریزي آموزش عالی؛ مولف مقداد میرایی؛ فناوري، موسسه پژوهش و برنامه
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: موسسه تهران -همکاران زینب امینی ... [و دیگران]؛ ناظر علمی رضا منیعی.
 .1399ریزي آموزش عالی، پژوهش و برنامه

 6م 25ع/ BP 66 /6 م
1387 

قم: مطبعه  -وضعه محمد فواد عبدالباقی. /المعجم المفهرس اللفاظ القرآن کریم
 .1387نوید اسالم، 

HG 9396 /1398 9ب 
رجمان نویسندگان لیا روین ... [و دیگران]؛ مت /بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

بیگی، بهادر سهرابی؛ به سفارش موسسه راهبردهاي بازنشستگی سیدوحید میره
 .1398تهران: طرح نقد،  -صباص نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوري.

S 453 /1393 8الف 2ل 
تهران: ققنوس،  -خواه.کاترین ج. النگ؛ ترجمه مهدي حقیقت /انقالب کشاورزي

1393. 

DSR 472 /5خ 9ب 
تهران:  -ندوشن).شیرین بیانی ( اسالمی /ها و هشدارهاخسرو انوشیروان: نوآوري

 .1399انتشارات جامی، 

LB 1779 /5الف 2ك 
1397 

استیون ام. چان؛ ترجمه سعید  /استادان و نااستادان: اخالق در دانشگاه

عات فرهنگی و تهران: پژوهشکده مطال -ا... پوریان.ندوشن؛ ویراستار عزتغیاثی
 .1397اجتماعی، 

 


