
مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  ابھاي فارسيپایگاه: کت
 تعداد: ۳۰   

aaaa 

 ۱صفحھ: 
aaaa 

 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

PIR 3286 /85الف 83الف 
ها و المثلنامه گویش مردم اوز همراه با اصطالحات، مصدرها، ضربواژه

تهران:  -پور، محمدرفیع ضیایی.نسرین انصاف /دستور زبان گویش اوزي

 .1396اختران، 

JA 71 /1399 7م 2س 
 -هدر ساوینی؛ مترجم بهجت عباسی. /ارتباطات سیاسیاي انتقادي بر مقدمه

 .1399تهران: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، انتشارات ایران، 

H 61 /1399 9ل 4م 
 /هاي مهم متفکران امروز آنگلوساکسونکار: گزیده نوشتهلیبرالیسم محافظه

رهنگی، تهران: شرکت انتشارات علمی و ف -ترجمه و تدوین مرتضی مردیها.
1399. 

PIR 8192 /8الف 565ل 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و  -سیامک گلشیري. /اولین روز تابستان

 .1395نوجوانان، 

ML 100 /1382تهران: مارلیک،  -تالیف بهرام نفري. /اطالعات جامع موسیقی 6الف 7ن. 

HD 37 /تهران:  -السادات زاهدي.ید مهدي الوانی، شمسس /مباحث ویژه مدیریت دولتی 74الف 2ف



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  ابھاي فارسيپایگاه: کت
 تعداد: ۳۰   

aaaa 

 ۲صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و 
 .1394توسعه علوم انسانی، 

B 831 /2 /2پ 9ت 
1401 

زاده؛ با آلن تورن؛ مترجم سلمان صادقی /پارادایم جدید براي فهم جهان امروز

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  -.2ویراست  -.زادهمقدمه احمد نقیب
1401. 

HD 9502 /4ي 2آ 
1401 

دانیل یرگین؛  /هانقشه جدید جهان: انرژي، تغییرات اقلیمی و تقابل ملت

 .1401تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،  -ترجمه امیر میرحاج.

PS 3543 /1397 9خ 9م 
ارنست همینگوي؛ ترجمه  /کنددمد و آفتاب طلوع مییخورشید همچنان م

 .1397تهران: نیلوفر،  -آریان.محمد حیاتی؛ ویراستار امیر احمدي

JQ 1789 /1400تهران: نشر نی،  -چارلز کورزمن؛ ترجمه رامین کریمیان. /ناگهان انقالب 1400 4ك 5آ. 

HC 473 /8الف 2خ 

ید جامعه ایران: بازخوانی مطالعات مجید اندیشه پیشرفت و تحوالت جد

هادي خانیکی؛ ویراستار  /هاي توسعه، فرهنگ و ارتباطاتتهرانیان در حوزه
 .1401تهران: نشر نی،  -پدرام الوندي.

PIR 2655 /2ت 2خ 
1391 

 .1391تهران: فرهنگ نشر نو،  -خانلري.پرویز ناتل /تاریخ زبان فارسی

PIR 8211 /1391تهران: نگاه،  -حمید مصدق. /مجموعه اشعار 16آ 43ص. 

JC 495 /1400 6ن 8الف 
میشل اونفره؛ مترجم رضا خلیلی؛ ویراستار محمد نصیري. به  /ي دیکتاتورينظریه

 .1400تهران: نقد فرهنگ،  -بیژن عبدالکریمی. /"موج چهارم نیهیلیسم"انضمام 

DS 35 /62 /2ت 22ج 
احمدي؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام فاطمه جان /گ و تمدن اسالمیتاریخ فرهن

قم: نهاد نمایندگی  -معظم رهبري در دانشگاهها؛ ویراستار امیرعباس رجبی.
 .1394رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، معظممقام

DSR 952 /3الف 6ق 
 685خطی مورخ در انبانه مال قطب: از مجموعه ) 683-650اخبار مغوالن (

قم:  -به کوشش ایرج افشار. /اهللا العظمی مرعشی نجفی (قم)کتابخانه آیه



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  ابھاي فارسيپایگاه: کت
 تعداد: ۳۰   

aaaa 

 ۳صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

العظمی مرعشی نجفی، گنجینه جهانی مخطوطات اهللاکتابخانه بزرگ حضرت آیت
 .1389م.=2010ق.=1431اسالمی، 

RC 489 /1388 2چ 9ش 
 -آرون بک... [و دیگران]؛ ترجمه حسن حمیدپور. /درمانیهاي شناختچالش

 .1388تهران: ارجمند؛ نسل فردا؛ کتاب ارجمند، 

PIR 3544 /7ش 27م 
 /شعر نو در عرصه سیمرغ: تحلیل شعر نو و بررسی عقاید و آثار شعراي آن

 .1382تهران: امید مجد،  -نویسنده امید مجد.

HM 1276 /7الف 2ك 
1401 

پیترال.  /دهندفردگرایی: نیروهاي اجتماعی چگونه ما را شکل می افسانه

 .1401تهران: بیدگل،  -کالرو؛ ترجمه هادي جلیلی؛ ویراستار بهزاد صادقیان.

BP 38 /0423 /7الف 

 البالغه. فارسی. برگزیده. شرح][نهج

حکمت عملی، یا، اخالق مرتضوي: صد کالم از کلمات قصار سیدالموحدین و 

الدین شرح و ترجمه محی /لعارفین امیرالمؤمنین امام علی علیه السالمسرا

قم: الف الم  -زاده آملی.اي؛ مقدمه و تعلیقات حسن حسنمیرزا مهدي الهی قمشه
 .1385میم، 

HF 5548 /8 /9ر 46الف 
1389 

 -مولف پل. اسپکتور؛ مترجم شهناز محمدي. /شناسی صنعتی و سازمانیروان

 .1389رسباران، تهران: ا

PIR 3286 /9ض 843الف 
1401 

 .1401تهران: بامداد نو،  -.هاي فاروق ضیایی به گویش اوزينیخه: سروده

PIR 3286 /9ض 843الف 
شیراز: نوید شیراز،  -.بستنه: منتخبی از اشعار فاروق ضیائی به گویش اوزي

1390. 

PL 311 /9س 7ي 
 -ي فرد.زادهجلیل یعقوب /زبان در جمهوري آذربایجان ریزيسیاست و برنامه

 .1398تهران: ساواالن ایگیدلري، 

JC 423 /1399 2م 
لی ...[و دیگران]؛ با مقاالتی از ایلخان تکه /مباحثی پیرامون دموکراسی و تنوع

 .1399تبریز: قاالن یورد،  -فرد.يزادهبرگردان جلیل یعقوب



مرکز: پژوھشگاه علوم انساني و  ابھاي فارسيپایگاه: کت
 تعداد: ۳۰   

aaaa 

 ٤صفحھ: 
aaaa 

 وضعیت نشر -پدیدآور  -عنوان  شماره کنگره

BP 233 /7 /8م 4ش 
اهللا سیدابوالفضل موسوي؛ ویراستار روح /گیري طبقاتی شریعتی و مارکسجهت

 .1400هاي رستگاري، خرم آباد: دانه -دالوند.

PT 2634 /2ط 234ر 
1396 

 .1396تهران: نیلوفر،  -گونتر گراس؛ ترجمه سروش حبیبی. /طبل حلبی

HB 74 /1400 9د 4ر 
آتانی، سانجیت دامی؛ مترجمان عطااهللا رفیعی /تاريهاي اقتصاد رفمبانی تحلیل

تهران: مجلس  -اسکندري ...[و دیگران].مهیار حسنی؛ ویراستاران شیوا امین
 .-1400شوراي اسالمی، مرکز پژوهشها؛ حکمرانی، 

BP 230 /25ت 
مولفان محمود رجبی... [و دیگران]؛ [براي]  /تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  -حوزه و دانشگاه.پژوهشگاه 
 .1399دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

DSR 72 /1400 2خ 3ب 
تهران:  -ي شهال طهماسبی.آرش خازنی؛ ترجمه /ي قاجارایل بختیاري در دوره

 .1400نشر مرکز، 

 


