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  1400عنوان کتاب هاي طرح جامع اعتالء منتشر شده تا نیمه بهار 

 )مولف اول(مؤلف   عنوان کتاب ردیف

  اردکانی داوري رضا دکتر استاد  انسانی علوم اعتالي و پیشرفت اخالقی شرایط و کنونی زندگی در اخالق  1
  عماد افروغکتر د  يانتقاد سمیباستان تا رئال يو عمل از حکما هیرابطۀ نظر  2
  زاده معین مهديدکتر   فرونسیس مثابه به انسانی علوم از تلقی در عمل و نظر تالئم  3
 يمنصور رضایعلدکتر   يتکنولوژ ۀبه مثاب یعلوم انسان  4
  ي دریمقدم ح نیغالمحسدکتر   فوکو شلینزد م یعلوم انسان نینقش مشاهده در تکو؛ انسان به منزله ابژه دانش 5
  ی بحران یمرتضدکتر   د؟یآ یبه چه کار ما م یفاراب 6
  ی افراش تایآزدکتر   یشدن علوم انسان يا رشته نیبه ب يکردیرو: ییگرا شناخت  7
  مصلح اصغر یعلدکتر   یفرهنگ انیم کردیبا رو یعلوم انسان  8

  ي عباس منوچهردکتر   رانیا يبرا لیبد یالگوئ؛ توسعه فراستمند   9
  ي فوز ییحیدکتر   شرفتیپ یرانیا یاسالم يوالگو یعلوم انسان  10
   پور يعلو دمحسنیسدکتر   علم توسعه ؛يداریعلم پا  11
  طهرانی امیري سیدمحمدرضادکتر     ایران در اجتماعی علوم شناسی مسئله بر درآمدي پیش  12
  فراستخواه مقصوددکتر     اجتماعی تأثیر مسألۀ و انسانی علوم  13
  محمد منصورنژاددکتر   رانیا یگسترش علوم انساندر  یعلم ينقش انجمن ها  14
  مبلغی عبدالمجیددکتر     انسانی علوم هاي رشته با علمیه حوزه تعامل  15
  انیآباد نیحسدکتر  سمیمارکس يمورد مطالعه  ران؛یدر ا یقدرت بر علوم انسان یالملل نینظام ب ریتأث  16
  کسرایی محمدساالردکتر     اشتغال و مهارت آموزش،:  ایران در اجتماعی علوم به انتقادي نگاهی  17
  شهابی اهللا سیدروحدکتر     ایران در تربیت علم  18
  ی توان یمالئ رضایعلدکتر   رانیا یدر نظام دانشگاه خیسال آموزش تار کصدی  19
  يارانتظ عقوبیدکتر   یفارس اتیرشته ادب يو کاربردش برا ينظر یمبان؛ يریاشتغال پذ یانسان هیسرما  20



 )مولف اول(مؤلف   عنوان کتاب ردیف

  ی جشوقان یمالک شجاعدکتر   )، مهارت و اشتغال یآموزش يزی، برنامه ر يفکر يگفتمان ها( رانیفلسفه در ا یِآموزشِ عال  21
   یسیمهسا ودکتر    )1396تا  1314از ( تاسیس، توسعه، اشتغال وزش رشته باستان شناسی در ایران بازخوانی هشتاد و دو سال آم  22

  1400رح جامع اعتالء در تابستان جدیدترین کتاب هاي ط
  محمد کمالی زادهدکتر   راهکارها و راهبردهاي افزایش دیپلماسی علمی علوم انسانی در عرصه بین المللی  23
  غالمرضا ذاکر صالحیدکتر   )کشورهاي منتخب(ها و تجارب ملی و جهانیبررسی ایده: توسعه تعامل علوم انسانی و جامعه  24
  عبداهللا قنبرلودکتر   ن المللی  قدرت بر علوم انسانی در ایران مطالعه موردي لیبرالیسم تأثیر نظام بی  25

مدیریت و نسبت آن با ) منتخب(بررسی و تحلیل وضعیت موجود رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته   26
  بهروز دريدکتر   اشتغال دانش آموختگان

  عبدالرحمن حسنی فر دکتر   ل در رشته علوم سیاسی و نسبت آن با اشغال دانش آموختگان تحلیل و بازشناسی تحصیل، مهارت و اشتغا  27

 تأسیس دانشگاه از فارسی ادبیات و زبان رشتۀ درسی برنامه هاي در ادبی دانش مقوالت تحول سیر تحلیل  28
  یوسف  محمدنژاد عالی زمینیدکتر   خورشیدي 1395 تا تهران

 


