
مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۸   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 1400 8خ/ 454 ��
جوزف بوالند، مارسیا ال. تالیف رابرت /خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوك

وردوین، پدرو روئیز؛ ترجمه فرزین رضاعی ... [ و دیگران]؛ ویراستار محسن 
 .-1400تهران: کتاب ارجمند،  -ارجمند.

 9د 2هـ/ 95/ 652 ��
تهران:  -پورصادقیان، مجید موحد.مترجم و گردآورنده مریم هاشم /دین دیجیتال

 .1399طرح نو، 

 2الف 9ب/ 1668 ���
هادي  /هاي اندیشه سیاسی شهید بهشتی در گفتمان انقالب اسالمیبنیان

تهران: صدا وسیماي جمهوري اسالمی  -کیاپی، سیدمحمدجواد قربی.ابراهیمی
 .1400)، ایران (سروش

 1398 9چ/ 1481 ���

هاي دیدارکننده از ایران درسالهاي نوشته ژاپنیچهارده سفرنامه و خاطره

ایچی...[و دیگران]؛ یادداشتهاي کاواساکی کی /خورشیدي 1391تا سال  1321

 .1398تهران: طهوري،  -اورا.زاده، کینجی ئهترجمه هاشم رجب

 1398 2ي/ 1481 ���

میالدي،  1931 - 41هاي دیدارکننده از ایران در سالهاي سفرنامه ژاپنییازده 

زاده، یو... [و دیگران]؛ ترجمه هاشم رجبکاساما آکی /خورشیدي 1310 - 20
 .1398تهران: طهوري،  -اورا.کینجی ئه

 1398 4د 2و/ 62 �
اسان نیکالس والیمن؛ ترجمه مریم شکوري، س /هاي پژوهشدرآمدي بر روش

 .1398تهران: روزنه،  -زاده، صالح طباطبایی؛ ویراستار فائزه دینی.بالغی

 1398 9پ/ 1481 ���

 -میالدي 1920هاي دیدارکننده از ایران در دهه پنج سفرنامه ژاپنی

شیرو...[و دیگران]؛ ترجمه هاشم رجب زاده، کینجی دا ئینوئی /خورشیدي1300

 .1398تهران: طهوري،  -اورا.ئه

 9الف 88آ/ 1481 ���
ایسودا یوکو؛ ترجمه و بازنوشته هاشم  /از نگاه نقاش ژاپنی 1320ایران سال 

 .1398تهران: طهوري،  -اورا.زاده، کینجی ئهرجب

 1399 4ك 2/ 30 ��
[  /توانند کلید تحول دیجیتال باشند)کژفهمی فناوري: (چگونه کارکنان می

تهران:  -نیسی.دیگران]؛ مترجمین علی شایان ،  سمیه عالمیجرالدسی کین ... و 
 .1399سیماي دانش، 



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۸   

aaaa 

 ۲صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 3ش 3ش/ 9/ 698 ��
نویسندگان [صحیح: ویراستاران] بنجامین اشنایدر، دي.  /هاشخصیت و سازمان

 .1400تهران: وانیا،  -برنت اسمیت؛ مترجم غالمرضا محمودي.

 7ن 8خ/ 82/ 36 ��
 /فرهنگ و تمدن ایرانی بر فرهنگ و تمدن اسالمی نقش و تاثیر

 .1400پژوهان، تهران: آرمان -الدین خلخالی.سیدمحی

 نوشته بهزاد کریمی. /زنان در گفتمان پزشکی ایران با تکیه بر دوره صفویه 9ز 4ك/ 692 �

 2پ 4ب/ 85/ 36 ��
1399 

چالش مشروعیت مغولی: ( -پادشاهی و ایدئولوژي در دنیاي اسالمی

مذهبی میان فرمانروایان ایران با ممالیک مصر: از ایلخانان تا  -سیاسی

تهران: پژوهشکده تاریخ  -نوشته آن. اف. برادبریج؛ ترجمه جواد عباسی. /تیمور)

 .1399اسالم، 

 9ك 9ب/ 7/ 239 ��

 هاي فکري و تکاپوهاي سیاسی ( تامالتی جدید در باب زوالکیسانیه، جریان

تهران: پژوهشکده تاریخ  -نوشته روح اله بهرامی. /امویان و برآمدن عباسیان)
 .1394اسالم، 

 2ت 94س/1/38 ��
1394 

الدین سیوطی؛ ترجمه و تحقیق عبدالکریم ارشد تالیف جالل /تاریخ خلفاء
 .1394تهران: نشر احسان،  -(فاریابی).

 2ت 94س/ 1/ 38 ��
1400 

 ء. فارسی]الخلفا[تاریخ

الدین سیوطی؛ ترجمه و تحقیق عبدالکریم ارشد تالیف جالل /تاریخ خلفاء

 .1400تهران: نشر احسان،  -(فاریابی).

 1400 9ر/ 1011 ��
نویسندگان الیوت ارونسون ... [و  /هاي تحقیق در روانشناسی اجتماعیروش

ی؛ ویراستاري مهر، عظیمه تکریمدیگران]؛ مترجمان حسین شکرکن، رضا خجسته
 انتشارات رشد. -گروه علمی رشد.

 4ق 9ك/ 3/ 128 �

 [قرابادین]

ابویوسف یعقوب بن اسحاق الکندي؛ تحقیق و تصحیح  /شرح رساله قرابادین
تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم،  -نژاد.مارتین لوي؛ ترجمه قربان بهزادیان

 .1398انتشارات، 
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 تعداد: ۳۸   

aaaa 

 ۳صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 1397 5پ 9س/ 119 ��
ادوارد سوجا؛ مترجم نرگس  /اي شهرها و مناطقشهر: مطالعات منطقهالنپساک

 .1397تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  -مقدم.خالصی

 2ب 9ك/ 1179 ���
تالیف مهدي کیوانی؛ ویراستار نوین  /ور در عهد صفويبازرگانی و اصناف پیشه

 .1399تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی،  -کیوانی.

 8خ 9خ/ 511 ���
الدین همامبنالدینخواندمیر (غیاث /خالصۀ االخبار فی بیان احوال االخیار

المعارف تهران: مرکز دایره -هروي)؛ تصحیح میرهاشم محدث.شیرازيحسینی
 .1399هاي ایرانی و اسالمی، سالمی، مرکز پژوهشبزرگ ا

 2ك 4چ/ 6/ 279 ��
صفا کازرونیان، ایمان  /سلوك خواجگان: (ذکر خفیه در محضر پیر چرخ)

 .1400قم: نشر ادیان،  -امینی.

 4ب 9م/ 3/ 65 ��
قم: پژوهشگاه علوم و  -اهللا میرعرب.فرج /بررسی ادعاي اقتباس قرآن از عهدین

 .1399فرهنگ اسالمی، 

 5041م 4ع/ 1/ 63 ��
1397 

گرایان بعد هاي اسالمی در جهان عرب: علل افول قدرت اسالمآینده جنبش

داریوش  -تالیف یسري العزباوي؛ ترجمه وحید مرادي /هاي عربیاز انقالب

درویشی؛ با گفتارهایی به قلم سید یسین... [ و دیگران]؛ ویرایش علمی یسري 
اوي؛ [به سفارش دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم عزب

حسین (ع)، موسسه چاپ و تهران: دانشگاه جامع امام -اجتماعی و فرهنگی].
 .1397انتشارات، 

 2ر 5الف/ 7835 �
مولف  /مبادي فقه: اصطالح شناسی (و اطالعات عمومی فراگیر دانش فقه)

الملل، ان: سازمان تبلیغات اسالمی،شرکت چاپ و نشر بینتهر -محمدحسن ربانی.
1398. 

 4م 7س/ 3/ 30 ��

هاي تربیت مدیر میانی (قبل درسنامه مدیریت ارتباطات سازمانی: ویژه دوره

شوراي عالی  1390/3/2مورخ  206/6643نامه از انتصاب) موضوع تصویب

 .1399آموزش مدیریت دولتی،  تهران: مرکز -مقدم.تالیف مجید سعیدي /اداري

ترجمه و تدوین فاطمه کاشی؛ به سفارش  /نفعانراهنماي عملی تحلیل ذي 2ر 2ك/ 393 ��



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۸   

aaaa 

 ٤صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده مطالعات 
 .1399تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، انتشارات،  -توسعه جهاد دانشگاهی.

 .1393تهران: الماس دانش،  -اصل.عباس محمدي /خاطره جامعه 2خ 3م/ 761 ��

 1399 9ت 9ح/ 105 �
تهران: انتشارات دمان،  -اکسانا تیموفیوا؛ مترجم قاسم مومنی. /تاریخ حیوانات

1399. 

 8ر 8الف/ 3529 ��
1398 

 .1398تهران: نیلوفر،  -بهیان. ویلیام فاکنر؛ ترجمه شاپور /رکوئیم براي یک راهبه

 1396 6آ 9م/ 3543 ��
ارنست  /شادینامه کوتاه فرانسیس مکامبر و بیست و هفت داستان دیگر

همینگوي؛ انتخاب و ترجمه صالح حسینی؛ با همکاري پویا رفویی و پرویز 
 .1396تهران: نیلوفر،  -زاده.طالب

 4ح 8الف/ 3529 ��
1400 

 .1400تهران: نیلوفر،  -ویلیام فاکنر؛ ترجمه تورج  یاراحمدي. /خاطره حرامیان یک

 4پ 85الف/ 3554 ��
1397 

 .1397تهران: نیلوفر،  -ریچارد پاورز؛ برگردانده مصطفی مفیدي. /پژواك برانگیز

 9ز 9س/ 4/ 30 ��

ی: پردازي در علوم اجتماعتنیدگی با جامعه و نظریهزندگی علمی، در هم

جویانه، راهنمایی براي تحقیقات ورزي مشارکتشرح و بسط کتاب: علم

 -کاشانی.نویسنده ابراهیم سوزنچی /دونسازمانی و اجتماعی اثر اندرو ون

 .1399تهران: رسا، 

 9ح 33ن/ 7/ 53 ��
تهران:  -رضوي.ي لیال نجفیاننوشته /هجري145حیات سیاسی حسنیان تا سال 

 .1394یخ اسالم، پژوهشکده تار

 2ب 8هـ/ 1311 ���
1397 

بازخوانی پیوندهاي تاریخی دو همسایه: مجموعه مقاالت دومین همایش ملی 

سحر؛ به اهتمام مهدي عبادي، محترم وکیلی /مناسبات فکري ایران و عثمانی

مدیر نشر و دبیر اجرایی همایش خلیل قویدل؛ ویراستار ملیحه 
 .1398ن: پژوهشکده تاریخ اسالم، انتشارات، تهرا -خیلی.کوهیسرخی



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  پایگاه: کتابھاي فارسي
 تعداد: ۳۸   

aaaa 

 ٥صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

 3ن 9ي/ 2/ 670 ��
1399 

نویسنده  /شناسی تاریخی نخبگان ایران، ترکیه و ژاپن عصر مدرنجامعه
 .1399تهران: طرح نو،  -نسب؛ ویراستار نسیم ترهنده.محمد یزدانی

 24ح 94د/ 8/ 188 ��
نوشته  /زده و چهارده هجري قمري)حجاج ایرانی در دولت عثمانی (قرون سی

 .1397تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم، انتشارات،  -اسرا دوغان.

 


