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موسسھ استانداردISO 21001؛ [ ترجمھ] کورش فتحی واجارگاه، استاندارد ISO 21001 ویژه سازمانھا و واحدھای آموزشی
١٣٩٧ ۵الف/ ۵/١٣٩٧AS٢سمیھ دانشمندی

١٣٩۶ ٧م ٢ح/ ١٣٩۶AZ١٠١محمدرضا حافظ نیامقدمھ ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

فرھنگ واژگان اصول و روش تحقیق در علوم انسانی انگلیسی بھ 
١٣٩٧ ۴ف٩ح/ ١٣٩٧AZ١٨۶گردآورنده و مترجم کریم حنفی نیریفارسی

آن بردیک...[ و دیگران]؛ ترجمھ مھدی صداقتپیام ؛ ویراستار مریم علوم انسانی _ دیجیتال
١٣٩٧ ٨ع/ ١٣٩٧AZ١٩۵جابر 

١٣٩٢ ٢ت/ ۵/١٣٩٢B١٨٧ -نویسنده [صحیح : ویراستار] س.س.و. تیلور؛ مترجم حسن فتحیتاریخ فلسفھ غرب

١٣٩٧ ٢ک ٨الف/ ١٣٩٧B٢٧٩٩نوشتھ ایمانوئل کانت؛ ترجمھ عقیل فوالدیانسانشناسی از دیدگاه عملی

١٣٩٧ ٨ف٨الف/ ١٣٩٧B۴٣٧٧سوزانلی اندرسن؛ ترجمھ خشایار دیھیمیفلسفھ کی یرکگور

١٣٩٧ ٨ک۴خ/ ١٣٩٧B۵٣بھ قلم سیاوش خداشناس؛ ویراستار فریبا مرادیکلیات فلسفھ و منطق

١٣٩۵ ٣ت٩ر/ ١٣٩۵B٨۴٢حسن رنگریزتحلیل فلسفی نظریھ ھای سازمان و مدیریت

١٣٩۶ ۴خ ٢٢ف/ ١٣٩۶B٩٩نویسنده سیاوش خداشناس؛ ویراستار بھنام مرادیفلسفھ و منطق بھ زبان ساده

حکمت عملی: از نگاه سھ فیلسوف مسلمان فارابی، ابنسینا و 
١٣٩٧ ٨ح٢ذ/ ١٣٩٧BBR٣٢٧محمد ذبیحیمالصدرا
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٩و٢ف/٧٨ ١٣٩٧BCھنری ویچ؛ ترجمھ آرش جمشید پورتقابل منطق قدیم و جدید: جستارھایی مقایسھ ای در فلسفھ منطق

١٣٩٧ ٧٠۴١ن۵ح/ ١٣٩٧BD١٢١سیدمرتضی شیرازی؛ ترجمھ محمدجواد معموری ھرمنوتیک و نسبیت حقیقت، شناخت و زبان

Psychology of Wisdom ،١٣٩۶تالیف رسول کردنوقابیروانشناسی خردBD١٣٩۶ ٩ر٩ن/ ١٨١

١٣٩۶ ٢م٩ر/ ١٣٩۶BD٢٣٢تالیف سیداحمد رھنماییمبانی ارزشھا

١٣٩۴ ۴ه۵۵الف/ ١٣٩۴BD٢۴١الرنسک. اشمیت ؛ مترجم علیرضا حسنپورھرمنوتیک

کریسوستموس مانتزاوینوس؛ مترجمان علیرضا حسنپور، رقیھ ھرمنوتیک طبیعتگرایانھ
١٣٩۵ ۴ه٢م/ ١٣٩۵BD٢۴١مرادی ؛ ویراستار مجتبی گلستانی

الف ١٣٩۴ ٩چ۴گ/ ١٣٩۴BD۴٣٨رابرت گرین؛ مترجم شھروز فرھنگبیست و چھار قانون بھ دست آوردن قدرت 

١٣٩١ ٢ت٨آ/ ١٣٩١BL٢٢٧٠ژالھ آموزگارتاریخ اساطیری ایران

الف ١٣٩٧ ٩م ٨ش/ ١٣٩٧BL٢٣٧٠نویسنده کالوس مولر؛ مترجم شاھرخ راعیشمنیسم: درمانگران، روحھا، آیینھا

١٣٩٣ ٩ز٩ت/ ١٣٩٣BL٢٧۴٧/٨چارلز تیلور و فرھنگ رجاییزندگی فضیلتمند در عصر سکوالر

١٣٩٧ ٨ف٩ج/ ١٣٩٧BL۵١محسن جوادی ، مجتبی اعتمادی نیا ، روح هللا آقایانی چاووشیفلسفھ دین
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١٣٩۶ ٩آ۵الف/ ١٣٩۶BL۶٠٠نویسنده باری استفنسون؛ مترجم داریوش رضاپورآیین

١٣٩٢ ٨س٩گ/ ١٣٩٢BL۶٠٣نویسنده رنھ گنون؛ مترجم دلآرا قھرمانسمبولھای بنیادین علم قدسی

حکمت اینیاگرام: راھنمای کامل رشد روانشناختی و معنوی برای 
تیپھای شخصیتی نھگانھ

تالیف دانریچارد ریسو، راس ھادسون؛ ترجمھ وجیھالھ گلنواز، 
١٣٩۶ ٨ح٩ر/ ١٣٩۶BL۶٢۴مسعود حسینچاری

١٣٩۵ ٢ت٣۵ز/ ١۴ ١٣٩۵BPغالمحسین زرگری نژادتاریخ صدر اسالم (عصر نبوت)

١٣٩٧ ٢م٩ف/ ١۵۵ ١٣٨٨BPعلیرضا فیضمبادی فقھ اصول مشتمل بر بخشی ازمسائل آن دوعلم

ی١٣٩٠ ۶الف ٢ق/ ١۵۵ ١٣٩BP-حسین قافی، سعید شریعتی فرانیاصول فقھ کاربردی جلد دوم و سوم

۶ن٩ف/ ٢٣١ ١٣٨٢BPداود فیرحینظام سیاسی و دولت در اسالم

٩ر٩ن/ ۶۵/٢٣٢ ١٣٩۶BPمحمود نوذریروان شناسی تحول دینداری

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم (مجموعھ سواالت 
۶الف٨م/ ۶٧/٢٣٢ ١٣٩۴BPمھرداد پرچ، احمدرضا مدرسی، محمد کرمیآزمونھای ورودی دوره ھای کارشناسی ارشد و دکتری)

١٣٨۶ ٧٠١٧٨٢ت٧م/ ٩٨ ١٣٨۶BPناصر مکارم شیرازی؛ گردآوری و تدوین علیرضا کمالیتفسیر موضوعی قرآن کریم براساس تفسیر نمونھ

عبدالھادی الفضلی؛ ترجمھ و تحقیق سیدمجتبی عزیزی، میثم مطیعی پایھھای علم رجال
١٣٩٧ ۶٠۴١الف ۶ف/ ١٣٩٧BP١١۵؛ ویراستار مریم ربانی
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١٣٩٧ ٢ت۵الف/ ١٣٩٧BP١۵محمودرضا اسفندیار؛ ویراستار فایزه رحمانتاریخ اسالم در جنوب شرقی آسیا

فقھ جزایی مبانی تکملھالمنھاج: ( حدود و تعزیرات) اعرابگذاری، 
 ٨٠۴٢٢۶م٩خ/ ١٣٩٧BP١٨٣/٩مرتضی طبیبی، مھرداد اطھریترجمھ و شرح...

١٣٩٧

١٣٩٧ ٧ح٨۵م/ ١٣٩٧BP١٩۵عابدین مومنی؛ ویراستار سلمان احمدوندحقوق جزای اختصاصی اسالم

١٣٩٧ ۵ق٨م/ ١٣٩٧BP١٩۵/۴سعید منصوریقسامھ

١٣٩٧ ۴ج٢ب/ ۵/١٣٩٧BP٢٠٧تألیف علی بابایی آریاجریانشناسی تاریخی فقھ سلفی

١٣٩٧ ٨٠۴١م۴ب/ ٣/١٣٩٧BP٢٢۵عبدالرحمان بدوی؛ ترجمھ معین کاظمی فر ؛ مقدمھ مصطفی ملکیاندر باب تاریخ الحاد در اسالم

١٣٩۶ ٩آ۵الف/ ١٣٩۶BP٢٢٩جان اسپوزیتو ؛ مترجم مھدی امینیآینده اسالم

علیھ و آلھ و اھل بیت  درسنامھ سیره تربیتی پیامبر صلیا
١٣٩٧ ۴د۴٨٧ح/ ١٣٩٧BP٢٣٠/١٨سیدعلی حسینی زاده، محمد داودیعلیھمالسالم

ساسان مھرانی، غالمرضا کرمی، علیرضا رامروز؛ ویراستار مریم حسابداری ابزارھا و عقود مالی اسالمی
١٣٩٧ ۵ح٩م/ ١٣٩٧BP٢٣٠/٢ربانی

١٣٩۶ ۴د۵١٢الف/ ١٣٩۶BP٢٣١محمدحسین اسکندریدرسنامھ مبانی اندیشھ سیاسی در اسالم

٢ت۴٢ب/ ١٣٨٣BP٢٣١ابراھیم برزگرتاریخ تحول دولت در اسالم و ایران
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١٣٨۵ ۶الف ٨۶ر/ ۶٧/BP٢٣٢[ ١٣٨۵]مولف سکینھ روشنیاصول و مبانی مدیریت اسالمی و الگوھای آن

حسن عابدی جعفری،حمیدرضا معصومی مھر؛ ناظر طرح مجید مدیریت اسالمی(مدلھا و موانع تحقق آن در جامعھ و سازمانھا)
١٣٩٢ ۴م١۶ع/ ۶٧/١٣٩٢BP٢٣٢پسرانقادر

نویسندگان رودریگو فانتین و خالق احمد ؛ مترجمین جلیل دلخواه، رویکرد اسالمی بھ مدیریت استراتژیک
١٣٩۵ ٩ر١٨ف/ ۶٧/١٣٨٩BP٢٣٢سونیا صرامی

١٣٨۴ ٣٧م/ ۶٧/١٣٨۴BP٢٣٢علی آقا پیروز... [و دیگران]مدیریت در اسالم

١٣٩۴ ۶الف ۶٧ن/ ۶٧/١٣٩۴BP٢٣٢ولی هللا نقی پورفراصول مدیریت اسالمی و الگوھای آن

١٣٩٧ ٣٠٨۴ص٨ع/ ١٣٩٧BP٢۶٧/١صدیقھ مظفری، سیدمحمدرضا ابنالرسولبدیعالصحیفھ:  (المحسناتالبدیعیھ فی الصحیفھالسجادیھ)

١٣٩۵ ۶٠۴١م٢ع/ ١٣٩۵BP۶۶/۴مولف حسان عبدالمنان؛ مترجم مجتبی دوروزیفرھنگ موضوعی آیات قرآنکریم

سرویراستار جیندمن مکاولیف؛ سرویراستار ترجمھ فارسی حسین دایرهالمعارف قرآن
٢۵د/ ٩/١٣٩٢BP۶۶ خندقآبادی... [و دیگران]

ساحل نیروانھ: شرح سوتره دل (متن بودایی مھایانھ) بر اساس 
١٣٩٧ ٢ه۴٣ف/ ١٣٩٧BQ٢٠٠٠علیرضا شجاعی؛ ویراستار مریم ربانیتفسیرھای ھندی و تبتی

١٣٨٩ ٨ب ٧الف/ ١٣٨٩BR١١۵ربکا بلنک، ویلیام مکگرن؛ ترجمھ علی سعیدیاخالق و بازار: گفتگویی درباره دین،علم اقتصاد و عدالت

٢ک٢ف/ ١٠٩٩ BS ١٣٩۶ترجمھ پیروزسیارعھد عتیق
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یوگنسی. رولکیپارتین...[ و دیگران]؛ مترجمان شعلھ امیری، تحول معنوی در کودکی و نوجوانی
١٣٩۵ ٣ت/ ١٣٩۵BV۴۵٧١/٣سیدهراضیھ طباییان، سعید کتابی

١٣٩۶ ۴م٣و/ ١٣٩۶BX۴٨١١شھابالدین وحیدی مھرجردیمذھب پروتستان: پیدایش و اندیشھھا

١٣٩۴ ٩آ٣الف/ ١٣٩۴CB١۵٨تالیف کیومرث احمدیآیندهپژوھی سازمانی؛ ضرورتھا، مفاھیم، روشھا و روندھا

تالیف مزدک انوشھ؛ ویراستاران برنا زندکریمی، اشکان پوریان، واژهنامھ میراث ماندگار:  فارسی- انگلیسی،انگلیسی- فارسی
١٣٩٧ ٢و٨الف/ ١٣٩٧CC١٣۵رضا رحمانی

ترور علیھ تروریسم: آزادی یا مرگ در انقالب فرانسھ : بھ انضمام 
گفتارھایی از سن ژوست، مارا و روبسپیر

سوفی وانیچ؛ با پیشگفتاری از اسالوی ژیژک ؛ مترجم فواد حبیبی ؛ 
١٣٩٧ ۴ت٢و/ ١٣٩٧DC١٧۶/۵ویرایش علیرضا خالقی دامغانی

١٣٩۶ ٣الف ٩ز/ ١٣٩۶DS١۴٣اشلومو زند؛ ترجمھ احد علیقلیاناختراع قوم یھود

ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و سکوالریسم: انقالب مشروطھ 
١٣٩٧ ٩الف ٢م/ ١٣٩٧DS٣١٣ونسا مارتین؛ ترجمھ محمدابراھیم فتاحی ؛ ویراستار رامین کریمیان١٢٨۵

١٣٩٧ ٢ت٢ص/ ١٣٩٧DS٣۵/۶٧ مریم صادقیتاریکخانھ تاریخ

فراز و فرود عباسیان (١٣٢ تا ٣٣۴ ه) : پژوھشی در ساختار و 
١٣٩٧ ۴ف٣الف/ ۶/١٣٩٧DS٣٨محمد احمدی منشتحول ایدیولوژی، اقتصاد و نھاد نظامی

چین اژدھای خشمگین:  چگونھ چین کمونیست بھ چین سرمایھدار 
١٣٩٢ ٩چ٢ف/ ۵۵/١٣٩٢DS٧٧٧تالیف و ترجمھ سلطانحسین فتاحی، مھشید سنایی فردتبدیل شد؟

٢ه٢الف/ ١۶٧٠ ١٣٩٧DSRسیدمحمدعلی ابطحیھالھ ھستھای
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تاریخ فرھنگ و تمدن ایران در دوره صفویان : با تاکید بر ھویت 
١٣٩٧ ٢ت٩ب/ ١٣٩٧DSR١١٧۶محسن بھرامنژادفرھنگی

١٣٩۶ ٢ن٨س/ ١٣٩۶DSR١٣١١محمد سمیعینبرد قدرت در ایران: چرا و چگونھ روحانیت برنده شد؟

١٣٩٧ ٢ت ۴الف/ ١٣٩٧DSR١۵٠١سیدعلیرضا ازغندیتاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (١٣٢٠-١٣۵٧)

١٣٩٧ ٣ت٩۴ز/ ١٣٩٧DSR١۵٠١صادق زیباکالمتحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ١٣٢٠ - ١٣٢٢

١٣٩٧ ٩ر۴۶الف/ ١٣٩٧DSR١۶۵۴گوھر اسکندریان؛ ترجمھ گارون سرکیسیانروابط ایران و آمریکا از ١٩۴٢ - ١٩۶٠

گرگر و گرگریان در نھانخانھ تاریخ؛ با تحلیلی بر اوضاع و احوال 
١٣٩٧ ۴م ۴۵ذ/ ١٣٩٧DSR٢٠٠١مولف محمدباقر مداحی؛ ویراستار بھنام مرادیتاریخی ارس، جلفا و لیوارجان

اصفھان عصر صفوی، سبک زندگی و ساختار قدرت: خوانشی دیگر 
١٣٩٧ ٩ر ٧۵ص/ ١٣٩٧DSR٢٠٠١تالیف زھره روحیاز شرایط اجتماعی ـ سیاسی دوره صفویھ

گزارش تحلیلی زمینلرزه سر پل ذھاب استان کرمانشاه (ساعت :٢١
۴٨ مورخ ٢١/٠٨/١٣٩۶)

اثر آرش اکبری حامد ... [و دیگران]؛ ویراستار علمی و ادبی کریم 
١٣٩٧ ۴گ ۶۶ر/ ١٣٩٧DSR٢١١۵عابدی

جغرافیای جنگھای ایران و روم: عملیاتھای نظامی ایران و روم 
١٣٩٧ ٧ج٢م/ ١٣٩٧DSR۴١٣نوشتھ کاتارزینا ماکسمیوک؛ ترجمھ پرویز حسینطالئیدر دوره ساسانی

١٣٨٧ ۶ن ٨ر/ ١٣٨٧DSR۶۵قدیر نصریمبانی ھویت ایرانی

١٣٩۶ ۴ط ٩ر/ ١٣٩۶DSR۶۵تالیف علی محمد طرفداریملی گرایی، تاریخنگاری و شکلگیری ھویت ملی نوین در ایران
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١٣٨٧ ۴ع ٢ش/ ١٣٨٧DSR٧٢تالیف پروانھ عزیزیبررسی ساختار اقتصادی - اجتماعی ایل شاھسون

١٣٩٧ ۶م٩ب/ ١٣٩٧DSR٩۵٢شیرین بیانی ویراستار پروین ترکمنی آذر.مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران

پرونده خطرناک دونالد ترامپ :  ارزیابی٢٧ روانپزشک و 
١٣٩٧ ۴پ ۴ت/ ٣/ ١٣٩٧E٩١٣ویراستھ بندیایکس. لی؛ ترجمھ فاطمھ نوروزیمتخصص سالمت روانی درباره یک رئیسجمھور

١٣٩۵ ٩د ١آ/ ١٣٩۵G١۵۵[ام. آر. دیلیپ]؛ ترجمھ ابوالفضل تاجزادهنمین، زھرا میرزاآقابازاریابی بینالملل در گردشگری

١٣٨٨ ٨٧ر ١آ/ ١٣٨٨G١۵۵بھرام رنجبریان، محمد زاھدیبرنامھریزی و سرپرستی گشتھا

١٣٩٢ ۴گ۶غ/ ١٣٩٢G١۵۵نویسندگان حسین غضنفرپور ، ابوذر پایدار ، حجت الھ شرفیجغرافیای گردشگری با تاکید بر گردشگری زیارتی

نویسنده راجر ای. اکستل؛ مترجم ابراھیم زارعپور ؛ با پیشگفتاری از مذاکرات بازرگانی بینالمللی
١٣٩۶ ٧الف ٧س/ ١٣٩۶G١۵۶ /۵پرویز درگی ؛ ویراستاران احمد آخوندی، محسن جاویدموید

مبانی سیستمھای اطالعات جغرافیایی (GIS): (ھمراه با آموزش 
(Arc GIS ١٣٩٧سیدرضا حسینزاده؛ ویراستار علمی مسعود میناییکامل نرمافزارG٧٠/٢١٢ /ح۵م١٣٩٧ ٢

 ٩م۴ک/ ١٣٩٧G٧٠/٢١٢احسان لشگری تفرشی؛ ویراستار زھرا آقابیگیسیر تحول رویکردھا و نظریھھا در فلسفھ جغرافیا

Arc GIS 10.3 ١٣٩۵مولفین ھژیر کریمی، مسعود عبداللھیمھارت ھای کاربردی درG٧٠/٢١٢ /ک۴م١٣٩ ٩۵

مسعود مینایی، مھدی بازرگان، ھارون ھدایت؛ ویراستار علمی کاربرد تحلیل شبکھ GIS در جغرافیا و برنامھریزی شھری
١٣٩٧ ٢ک٩م/ ١٣٩٧G٧٠/٢١٢سیدرضا حسینزاده
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١٣٩٧ ٢ک۴ش/ ٣/١٣٩٧GA١٠۵محمد شریفی پیچون؛ ویراستار عتدلھ مشایخیکارتوگرافی موضوعی: روشھا و تکنیکھا

٩د٨ش/ ١٢۵ ١٣٩۶GFحسین شکوئیدیدگاھھای نو در جغرافیای شھری

١٣٩٧ ٢ج٩ر/ ١٣٩٧GN۴٧٠کلود ریویر؛ ترجمھ و توضیح علیرضا خدامی ؛ ویرایش الھام مھرابیجامعھ- انسانشناسی ادیان

١٣٩٨H 9304نویسنده جی جس الدی؛ ترجمھ ھانیھ ھژبرالساداتیجرم شناسی صلح طلب

١٣٩٧ ٨ف٩۴الف/ ١٣٩٧H۶٢محمدتقی ایمان، احمد کالتھساداتی؛ ویراستار زھرا علی نوریفلسفھ تحقیق در علوم اجتماعی

١٣٩۴ ٩ر۴ع/ ١٣٩۴H۶٢مرتضی عزتی؛ [برای] مرکز پژوھشھای اقتصادروش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینھ مسایل اقتصادی

نوشتھ جاندبلیو کرسول؛ برگردان حسن داناییفرد، علی صالحی ؛ طرح پژوھش رویکردھای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی
١٣٩۴ج ٩٣ر۴ک/ ١٣٩۴H۶٢ویراستار مینا اسعدی

الف ١٣٩٧ ۵ب٩پ/ ١٣٩٧H٩٧نویسندگان علی اصغر پورعزت، فاطمھ رحمانیبستھ خط مشی از طراحی تا تدوین

١٣٩٣ ۶ن٢س/ ١٣٩٣H٩٧نوشتھ [صحیح : ویراستار] پل ای. ساباتیھ؛ برگردان حسن دانایی فردنظریھھای فرایند خط مشی عمومی

١٣٩٧ ٨آ ٣آ/ ١٣٩٧HB٢٠٩۶ /۴رحیمبردی آنامرادنژاد؛ ویراستار عادلھ مشایخیجغرافیای جمعیت ایران

١٣٨٣ ٢د/ ١٣٨٣HB٨٧١حسین محمودیان... [و دیگران]دانش خانواده
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١٣٩٢ ۵م٢س/ ١٣٩٢HC۵٩/٧احمد ساعیمسائل سیاسی - اقتصادی جھان سوم

٢س۵الف/١٣١ ١٣٩٢HMریچارد اسکات؛ ترجمھ محمدرضا بھرنگیسازمانھا سیستمھای حقوقی و حقیقی و باز

١٣٩۶ ٩ر٩ت/ ١٣٩۶HM٢۴جیم توماس؛ گردآوری و ترجمھ محمدتقی ایمان، مھتا بذرافکن.روششناسی مردمنگاری انتقادی

١٣٨۶ ۶ن٩ن/ ١٣٨۶HM٢۴نوشتھ حسینعلی نوذرینظریھ انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی

مایکل بوراووی...[ و دیگران]؛ ترجمھ بھرنگ صدیقی، روحهللا جامعھشناسی مردممدار در کارزار عمل
١٣٩٧ ٢ج/ ۵/١٣٩٧HM٢٩گلمرادی؛ ویراستار رحمان سھندی

بازخوانی ھابرماس:  درآمدی بر آراء و اندیشھھا و نظریھھای 
١٣٨۶ ٩ن ٢ه/ ١٣٨۶HM۴٧٩حسینعلی نوذرییورگن ھابرماس

١٣٧۴ ۶٣ن٩٣ر/ ١٣٧۴HM۵٨۵تالیف جورج ریتزر؛ ترجمھ محسن ثالثینظریھ جامعھ شناسی در دوران معاصر

١٣٩۶ ۴ع٨م/ ١٣٩۶HM۶٧١فرشاد مومنیعدالت اجتماعی آزادی و توسعھ در ایران امروز

تالیف ھربرت جی. ھیکس، سی. ری گولت؛ ترجمھ و نگارش گوئل تئوری ھای سازمان و مدیریت
١٣۶٨ ٩ت٩ه/ ١٣۶٨HM٧٨۶ -کھن

١٣٨٢ ۶ن٢ف/ ١٣٨٢HM٨٧۶جان فورن؛ ترجمھ فرھنگ ارشادنظریھپردازی انقالبھا

١٣٨٠ ٧ت٩ر/ ۵/١٣٨٠HN١٧گی روشھ؛ ترجمھ منصور وثوقیتغییرات اجتماعی
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١٣٩٧ ۶ن٧م/ ١٣٩٧HN٢٨نویسندگان دانلد مکرایلد، آورام تیلور؛ مترجم محمد غفورینظریھ اجتماعی و تاریخ اجتماعی

١٣٩٧ ٢ت ٠/ آ٢٨/ ١٣٩٧HN۶٧٠محمدرضا تاجیکزیست جنبش : این جنبش یک جنبش نیست

١٣٩۴ ٩ر٩٣ج/ ١٣٩۴HQ٧۴٣تالیف سعید جھانشاھیروش تحلیل خانواده: روانشناسی خانواده بھ زبان ساده

١٣٩٧ ٣ت٢ع/ ١٣٩٧HT٣٢١سعید عابدیندرکوش؛ ویراستار ھایده عبدالحسینزادهتجارت کاربردی اقتصاد شھری

١٣٩۶ ٢ط۴ک/ ١٣٩۶HT۶٠٩رزماری کرامپتون؛ ترجمھ ھوشنگ نایبیطبقھ و قشربندی اجتماعی

۴خ٣٩ /الف/١٣٩٧HV ۶٢۵٠ابوالقاسم خدادیپیشگیری بزه دیده مدار

١٣٨٩ ٢الف ٢ف/ ١٣٨٩HV۶٠٢۶تالیف خدیجھ ابوالمعالینظریھھای جرمشناسی و بزھکاری( با تاکید بر شناخت اجتماعی)

١٣٩٧ ٢ر ٢ف/ ١٣٩٧HV۶٠٢۶مھرداد رایجیاناصلی؛ ویراستار عادلھ مشایخیدرآمدی بر جرمشناسی

زن در آیینھ ی حقوق و اجتماع: (مجموعھ مقاالت ارائھ شده بھ 
ھمایش رفع خشونت علیھ زنان)

بھ کوشش ھما داوودیگرمارودی و تھمورث بشیریھ؛ با دیباچھای از 
١٣٩۵ ٨ه ٩ز/ ۴/ ١٣٩۶HV۶٢۵٠محمد آشوری و بھمن کشاورز

١٣٩٧ ٩ت۵ح/ ١٣٩٧HV٨٨٨سعید حسنزاده ؛ ویراستار مریم ربانیتوانبخشی کودکان با نیازھای ویژه با تاکید بر مداخالت تحولمحور

حل مسالھ اجتماعی و ارتکاب جرم رویکردھای درمانی جدید بھ 
بزھکاری

تالیف [صحیح= ویراستاران] مری مکموران، جیمز مکگوائر؛ 
١٣٩١ ٨ح/ ١٣٩١HV٩٢٧۵ترجمھ زینب خانجانی، عبدهللا فیروزیان
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عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفھ، جامعھشناسی و توسعھ 
۵ب٢ف/ ١٣٨٣JA۶٩حسین بشیریھسیاسی

١٣٧٧ ٩ف۵الف/ ١٣٧٧JA٧١توماس اسپریگنز؛ ترجمھ فرھنگ رجاییفھم نظریھھای سیاسی

١٣٨۴ ٨آ۵ب/ ١٣٨۴JA٧١حسین بشیریھآموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیس

١٣٩٧ ٧ن٩ف/ ١٣٩٧JA٧١میشل فوکو؛ ترجمھ ی نیکو سرخوش و افشین جھاندیدهنقد چیست؟ و پرورش خود

١٣٩٠ ٩س٩ق/ ١٣٩٠JA٧١سیدعبدالعلی قوامسیاستشناسی: مبانی علم سیاست

بھ اھتمام عباس منوچھری، با ھمکاری محمدرضا تاجیک... [و رھیافت و روش در علوم سیاسی
١٣٩٠ ٩ر٧٧م/ ١٣٩٠JA٧١دیگران]

١٣٧٩ ۴د٧ن/ ١٣٧٩JA٧۶احمد نقیبزادهدرآمدی بر جامعھشناسی سیاسی

١٣٩٣ ٩ب۵الف/ ١٣٩٣JA٨١کوئنتین اسکینر؛ ترجمھ ی کاظم فیروزمندبنیادھای اندیشھ ی سیاسی مدرن

١٣٨٨ ٩ش٢م/ ١٣٨٨JC١۴٣نیکولو ماکیاوللی؛ ترجمھ ی داریوش آشوریشھریار

١٣٩٧ ۴ق٢ص/ ١٣٩٧JC٣٢٧فاطمھ صادقیقدرت موسس: حاکمیت یاسیاست

١٣٩٧JF 1051دونالد اف کتل؛ ترجمھ طاھر اصغرپورحکومت و اعتماد عمومی
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روشھای تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمانھای غیر 
انتفاعی

نویسنده دیویدای مکناب؛ مترجمین رضا واعظی ، محمدصادق 
١٣٩٠ ٧م ٢آ/ ١٣٩٠JF١٣٣٨ -آزمندیان

تالیف لیشنگ دونگ؛ ترجمھ حسن دانایی فرد ؛ ویراستار علمی ھانیھ نظریھھای اداره امور عمومی؛ عقالنیت ابزاری و ارزشی
١٣٩٧ ۶ن٩۴د/ ١٣٩٧JF١٣۵١احمدی ؛ ویراستار ادبی ابراھیم صفارکاخکی

١٣٩۶ ٩ق ٢ف/ ١٣٩۶JF١٣۵٨عبدالعلی قوام؛ ویراستار محسن مدیرشانھچیسیاستھای مقایسھای

١٣٩۶ ٢ع ۶الف/ ١٣٩۶JF١۵٢۵تالیف سیدسعیدرضا عاملینظریھھا و مفاھیم اساسی دولت الکترونیک

تالیف وینسنت ھامبرگ؛ ترجمھ وجھهللا قربانی زاده ؛ زیرنظر معاونت فھم دولت الکترونیک:  سیستمھای اطالعات در مدیریت دولتی
١٣٩۵ ٢ه ٢د/ ١٣٩۵JF١۵٢۵پژوھشی دانشگاه عالمھ طباطبایی ؛ ویراستار سمیرا دیلمقانی

١٣٩٧ ٣الف ٩ه/ ١٣٩٧JF٢٠۵١ویلھلم ھافمیستر، کارستن گرابو؛ ترجمھ مھدی مقدریاحزاب سیاسی: کارکردھا و سازماندھی درجوامع دموکراتیک

مولفان ووسیچ کوالینا، آندرژ فالکوفسکی، بروس آی. نیومن؛ بازاریابی سیاسی : (مبانی نظری و راھبردی)
١٣٩٣ ٩ک ٢م/ ١٣٩۶JF٢١١٢اقتباس و ترجمھ حمیدرضا عسگری دهآبادی، شھاب طالیی شکری.

دولت و جنبشھای اسالمی معاصر: اسالم ودموکراسی پس از بھار 
عربی

نویسندگان  جان ال اسپوزیتو، تاماراسان، جان ا وال ؛ مترجمان 
١٣٩۵ ۵الف ٩ب/ ١٣٩۵JQ١٨۵٠علیرضا سمیعی اصفھانی، محمد حاجی پور.

١٣٩٢ ۴م۶ر/ ١٣٩٢JS٧٨تدوین محمدتقی رضویان، فرانک سعیدی فرد، منا صالحیمدیریت شھری در جھان

١٣٩٧ ۶ن٢و/ ١٣٩٧JX١٢٩١کنت والتس ؛ ترجمھ عباس زمانیان ؛ ویرایش الھام مھرابینظریھ سیاست بینالملل

١٣٩٧ ٢ت٨پ/ ١٣٩٧JZ١٣٠۵نوشتھ بنوا پلیستراندی؛ ترجمھ سیدحامد رضیئیتاریخ روابط بینالملل از ١٨٠٠ تا ١٨٧١
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١٣٩١ ٢ت٩م/ ١٣٩١JZ١٣٠۵ -نوشتھ پییر میلزا؛ ترجمھ حامد رضیئیتاریخ روابط بینالملل جلد3

١٣٩۶ ٩س٩ه/ ١٣٩۶JZ١٣١٠ -نویسنده اندرو ھیوود؛ مترجم مسعود موسوی شفائیسیاست جھانی

١٣٩٧ ٧الف ٩ز/ ١٣٩٧JZ١٣١۶احمد زیدآبادی؛ ویرایش فرشاد مزدرانیالزامات سیاست در عصر ملت- دولت

١٣٩٧ ٨الف ٢و/ ١٣٩٧JZ١٣١۶کنت والتز؛ ترجمھ محمدرضا رستمیانسان، دولت و جنگ؛ تحلیلی نظری

١٣٩٢ ٢ش٩ح/ ١٣٩٢JZ١۴٣۴مسعود حیدری، لیال جراحیشایستگی ھای یک مذاکره کننده موفق

از حقمداری تا حکومت قانون مجموعھ مقاالت اھدایی بھ استاد 
١٣٩۶ ۴فلا ٩ض/ ۶/١٣٩۶K٢۴٧بھ اھتمام محمدرضا ضیایی بیگدلیدکتر محمد محمدی (گرگانی)

١٣٩٧ ۶ن٨آ/ ١٣٩٧K٢٩٢اومبرتو آویال؛ ترجمھ علی شجاعینظریھ ی اصول حقوقی

١٣٩٧ ٢ب١۶د/ ١٣٩٧K٣١۵٠تالیف فائزه دانشوربازخوانی نظریھھای حقوق عمومی از منظر ایدئولوژی

١٣٩٧ ٨ز٣۴م/ ١٣٩٧K٣٢۴٠محمد محمدی(گرگانی)زمینھ و زمانھ حقوق بشر و حقوق اساسی در ایران

١٣٩٧ ٧ح٧ف/ ١٣٩٧K٣٢۶٠/٣تالیف فاطمھ فالحی، محمدعلی نوریحقوق جھانی سالمت

١٣٩٧ ٢ق٢و/ ١٣٩٧K٣٣١۶جرمی والدرون؛ مترجم حسن وکیلیانقانونگذاری مفاھیم، نظریھھا و اصول
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١٣٩۶ ٨ح۵م/ ١٣٩۶K٣٧٩١تالیف حمید مسعودی کوشک؛ با نظارت و دیباچھ پوریا عسکریحمایت از اموال فرھنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانھ

ماتیاس ھردگن؛ ترجمھ محمد ضیائی بیگدلی، صادق ضیائی بیگدلی ؛ اصول حقوق بینالملل اقتصادی
١٣٩٧ ۶الف ۴ه/ ١٣٩٧K٣٨٢٠با پیشگفتار و ویراستاری علمی محمدرضا ضیائی بیگدلی

گابریل ھالوی؛ مترجمان فرھاد شاھیده، طاھره قوانلو ؛ با دیباچھ مسوولیت کیفری رباتھا: ھوش مصنوعی در قلمرو حقوق کیفری
١٣٩٧ ۵م٢ه/ ١٣٩٧K۵٠۶۴عبدالرضا جوانجعفری

٢ق٧ج/ ٣۵٧٣ ١٣٩۶KMHناصر جعفری؛ ویراستار سمیھ مرادیقانون مالیاتھای مستقیم

شناسایی و مقابلھ با تقلب شرکا در تصمیمسازی مجامع عمومی 
١٣٩٧ ٩ش٧ح/ ١٣٩٧KMH١٠۴٣سعید حقانیشرکتھای تجاری

١٣٩۴ح ٠/ ١٣٩۴KMH۴۶٠۴ - ١٣٩۶جواد طھماسبی؛ [ برای بنیاد حقوقی میزان]آیین دادرسی کیفری

نابھنجاری و بزھکاری اطفال و نوجوانان: از دیدگاه جرمشناسی، 
١٣٩٧ ٢ن٣ن/ ١٣٩٧KMH۴٧٢٠علی نجفی توانامقررات داخلی و اسناد بینالمللی

١٣٩٧ ٧ح٩ح/ ١٣٩٧KMH۵٠٠علی عباس حیاتیحقوق مدنی (۶): بیع، اجاره، قرض، جعالھ، صلح

١٣٩٧ ٨الف ٨و/ ١٣٩٧KMH۶۴۶رضا ولویوناموال و مالکیت: دوره مقدماتی حقوق مدنی

منشور فرھنگ آپارتماننشینی بھ انضمام قانون تملک آپارتمانھا بھ 
ھمراه آیین نامھ اجرایی و قانون روابط موجر و مستاجر بھ ھمراه 

آیین نامھ اجرایی
١٣٩۶ ۵ح ٢آ/ ١٣٩۶KMH٨٨۴نویسنده میرمھرداد حسینی؛ ویراستار مھدی عزیزی الیبیدی

مسوولیت تضامنی در اسناد تجاری با رویکرد استناد بھ آرای وحدت 
١٣٩٧ ۵م۵۶الف/ ١٣٩٧KMH٩٢٠احمد اشرفیرویھ دیوان عالی کشور، نظرات اداره کل امور حقوقی...
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١٣٩٧ ۵م۴ف/ ١٣٩٧KZ٧٢٣٠سعید فرھادنیامسئولیت غیرمستقیم بینالمللی دولتھای حامی تروریستی

١٣٩۶ ۴الف ٩ش/ ١٣٩۶P٩٠مولف مریم شھامتپورارتباطات انسانی

روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند با رویکرد تحقیق کمی 
١٣٩۴ ٨۶ر۴ب/ ١٣٩۴P٩١/٣نویسنده آرتور آسا برگر؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، مھدی بنیاسدی.وکیفی

١٣٩٨ ٩پ ۴م/ ١٣٩٨P٩۶مؤلف محمدسعید پوررضا؛ ویراستار سمیھ مرادیمدیریت ارتباط با رسانھ

Lecture de textes islamiquesSafoura Tork Ladani١٣٩٧PC ٨ل۴ت/ ٢١١٧

١٣٩٣ ۵م ۴م/ ١١٢٧ PEم١٣٩٣ = ٢٠١۴فرھاد مشفقیانگلیسی برای دانشجویان رشتھ مدیریت 

English for the students of statisticsPurya Baghaei, Zahra Zohoorianم١٣٩٧ = ٢٠١٨PE١٣٩٧ ٧ب ٧۵آ/ ١١٢٧

English for the students of power, electronics, 
control and communicationsManoochehr Haghaniم١٣٩٧ = ٢٠١٨PE١١٢٧ /ب٣٨ ح١٣٩٧ ٧

١٣٩٢ ۵ح ۴م/ ١٣٩٢PE١١٢٧مولف تورج حسنزادهزبان تخصصی مدیریت

١٣٩٣ ۵م ۴م/ PE١١٢٧م١٣٩٣ = ٢٠١۴فرھاد مشفقیانگلیسی برای دانشجویان رشتھ مدیریت

١٣٨۶ ۵٢٢۶م ۴م/ ١٣٨۶PE١١٢٧ترجمھ یدا... فیض و گروه مترجمین [موسسھ کتاب مھربان نشر]راھنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشتھ مدیریت
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Correspondennce in english Zia Tajeddin, Mansour Abtahi, Ali Rahimiم١٣٩٧ = ٢٠١٨PE١٣٩٧ ٢ک١۵۶ت/ ١١٢٨

Advanced Translation 1Zohreh Gharaei, Shahrzad Parvaesh, Saeed Ketabiم١٣٩٧ = ٢٠١٨PE١۴١٣٩٧ ۴الف ۴ق/ ٩٨

١٣٩٣ ۴گ٢م/ ١٣٩٣PIR ۴٨٧٩انتخاب و شرح عباس ماھیارگزیده اشعار خاقانی

١٣٩۶ ۵د٢ر/ ١٣٩۶PIR١٠٢محمدتقی راشدمحصلدستور زبان اوستایی

١٣٩٧ ٢س٢ص/ ١٣٩٧PIR٢٧٠۵وحید صادقیساخت نوایی زبان فارسی

صور خیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماژھای شعر 
١٣٨٩ ٧ش ٩ص/ ١٣٨٩PIR٣٣۶٣محمدرضا شفیعی کدکنیپارسی و سیر نظریھ بالغت در اسالم و ایران

١٣٨٩ ٢ت ٧ص/ ١٣٨٩PIR٣٣٧۴تالیف ذبیحهللا صفاتاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسی

دامنی گل: درسنامھ ی دانشگاھی برای تدریس در دانشگاهھا و 
١٣٩٧ ٢د٩ج/ ١٣٩٧PIR٣٣٧۵مولف علی جھانگیریموسسھھای آموزش عالی

Lo stilnovismo fra persia e italia: un'analisi 
comparativaIman Mansub Basiriم١٣٩٧ = ٢٠١٨PIR٣۴١٣٩٧ ٨م ٩الف/ ٢٩

بالغت تطبیقی: تحلیل و بررسی زیبایی شناسی سخن فارسی و 
١٣٩٧ ۴ک ۴ع/ ١٣٩٧PIR٣۴٢٩غالمرضا کریمی فردعربی

١٣٩۶ ٢ت٨ش/ ١٣٩۶PIR٣٨٧٢سیروس شمیساتاریخ تطور نثر فارسی
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١٣٨٠ د.ج٢د٢،١٠/ ١٣٨٠PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھاھتمام محمود دبیرسیاقیپادشاھی کیخسرو: داستان فرود

د.ج٢د٢،١١/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیداستان کاموس کشانی

د.ج٢د٢،١٢/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیداستان رستم با خاقان چین

د.ج٢د٢،١٣/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیداستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه

د.ج٢د٢،١۵/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیجنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

پادشاھی کیخسرو: نومید شدن کیخسرو از جھانداری پادشاھی 
د.ج٢د٢،١۶/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھاھتمام محمد دبیرسیاقیلھراسب

١٣٨١ د.ج٢د٢،١٧/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی گشتاسپ ھفتخان اسفندیار

د.ج٢د٢،١٨/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی گشتاسب: داستان رزم رستم و اسفندیار

پادشاھی گشتاسپ داستان رستم و شغاد پادشاھی بھمن اسفندیار، 
١٣٨١ د.ج٢د٢،١٩/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیر سیاقیپادشاھی ھمای چھرزاد پادشاھی داراب، پادشاھی دارا

مقدمھ شاھنامھ: پادشاھی کیومرث - ھوشنگ - طھمورث - جمشید - 
١٣٨١ د.ج٢د٢،١/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیضحاک

د.ج٢د٢،٢٠/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی اسکندر
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پادشاھی اشکانیان و پادشاھی ساسانیان از اردشیر بابکان تا بھرام 
د.ج٢د٢،٢١/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھاھتمام محمد دبیرسیاقیشاپور

د.ج٢د٢،٢٢/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی ساسانیان از پادشاھی یزدگرد بزهگر تا قباد

د.ج٢د٢،٢٣/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١ابوالقاسم فردوسی؛ بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی کسری انوشیروان

د.ج٢د٢،٢۴/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی ھرمزد

پادشاھی قباد (شیرویھ) اردشیر، گراز (فرائین) بوراندخت، 
١٣٨١ د.ج٢د٢،٢۶/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیر سیاقیآزرمدخت، فرخزاد یزدگرد شھریار

داستان جنگ ھامادران و رفتن کیکاووس بھ آسمان و جنگ ھفت 
١٣٨١ د.ج٢د۶،٢/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیگردان

١٣٨١ د.ج٢د٢،٧/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیر سیاقیداستان رستم و سھراب

١٣٨١ د.ج٢د٨،٢/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیداستان سیاوش

١٣٨١ د.ج٢د٢،٩/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیر سیاقیحوادث پس از کشتھ شدن سیاوش

١٣٨١ د.ج٢،٣ ٢د/ ١٣٨١PIR۴۴٩١بھاھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی منوچھر

١٣٩٧ ٢د٢د/ ١٣٩٧PIR۴۴٩١بھ اھتمام سیدمحمد دبیرسیاقیداستان یازده رخ
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١٣٨١ ج.٢ ٢د٢د/ ١٣٨١PIR۴۴٩١[فردوسی]؛بھ اھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی فریدون

ج.٢۵ ٢د٢د/ ١٣٧٩PIR۴۴٩١[ابوالقاسم فردوسی]؛ بھ اھتمام محمد دبیرسیاقیپادشاھی خسروپرویز

ضحاک شاھنامھ: ھفت جستار در پیوند با داستان و شخصیت 
١٣٩٧ ٣ض۴الف/ ١٣٩٧PIR۴۴٩۶حمیدرضا اردستانیرستمی؛ ویراستار معصومھ رمضانیضحاک

The Persian -English Golestan of Sa'adiTranslated by Abdolmahmoud Rezvani ١٣٩٧PIR۵١٣٩٧ ٣٨الف/ ٢١١

١٣٩٨ ٨ت ی٨٧/ ١٣٩٨PIR٨٠٧۵رضا رئیسیتلخی

١٣٩٨ ٩ق ی٨٧/ ١٣٩٨PIR٨٠٧۵رضا رئیسیپدر غایب

١٣۶٩ ٢م٣۴ش/ ١٣۶٩PJ ۶١۴١ - ١٣٧٠رشید الشرتونیمبادی العربیھ فی الصرف و النحو

٢٠۴١م۶١۴١٣۴ /ش PJ- ١٣٨۵رشید شرتونی؛ ترجمھ علی شیروانیمبادی العربیھ

فرھنگ موضوعی اصطالحات معاصر( عربی- فارسی)(فارسی- 
١٣٩۴ ٣ر ٢ف/ ١٣٩۴PJ۶۶٣۶فرھاد رجبی نوشابادیعربی) مشتمل بر ھزاران واژگان...

١٣٩٧ ٢ش٢ن/ ١٣٩٧PJA٢۵٧٨مھدی ناصری، حسین تکتبار، رسول دھقانضادشاهبیتھای عربی و معادلھای آن در فارسی و انگلیسی

١٣٩٧ ٩م٩ک/ ١٣٩٧PN١٠٣١میشل کولو؛ گزینش و ترجمھ مرتضی بابکمعینساختار افق در شعر معاصر فرانسھ
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جنگھا و بدنھا: نشانھ تن در فرھنگ و سینمای پساجنگ ژاپن 
١٣٩٧ ٨ث ٢ژ/ ۵/ ١٣٩٧PN١٩٩٣نغمھ ثمینی؛ ویرایش رحمان سھندی١٩۴۵-١٩۶۵

١٣٩٧ ٩ف٢ج/ ١٣٩٧PN١٩٩۶نویسنده کلودیاھانتر جانسون؛ مترجم محمد گذرآبادیفن نگارش فیلمنامھ کوتاه

١٣٨٩ ٣۶گ٢ه/ ١٣٨٩PN٢٠۶٨ملوک السادات ھاشمیگریم فنی ، مبتدی تاحرفھای

١٣٩٧ ٣م ٢ف/ ١٣٩۴PN۴١٢٩تالیف فاطمھ محمدیفن بیان و مدیریت کالم

١٣٩٢ ۶الف ٩ز/ ١٣٩٢PN۴١٨١فاطمھ زنداصول و فنون مذاکره

١٣٩۶ ٨ف٩ن/ ١٣٩۶PN۴۵کریستوفر نیو؛ مترجمان علیرضا حسنپور، رقیھ مرادیفلسفھ ی ادبیات

١٣٩٧ ۴ف۶الف/ ١٣٩٧PN۴٧٢٨سردار اصالنی ، جعفر دلشادفرھنگ اصطالحات و ترکیبات رسانھای معاصر عربی ـ فارسی

١٣٩٧ ۶ن٢پ/ ١٣٩٧PN٨١حسین پایندهنظریھ و نقد ادبی: درسنامھای میانرشتھای

Grands ecrivains contemporains de langue 
francaiseAlireza Ghafouriم١٣٩٧ = ٢٠١٨PQ١۴۶ /١٣٩٧ ۴گ٧غ

ی٢ ٩١٣٩٧ل/ ١٣٩٧PR٣٣شری لی لینکن؛ مترجم فواد مولودییادگیری ادبی: درآمدی بر آموزش و یادگیری ادبیات

١٣٩١ ٢ت٢الف/ ١٣٩١PR٩٧ -تالیف امرالھ ابجدیانتاریخ ادبیات انگلیس
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تامس ھاردی؛ ترجمھ ابراھیم یونسی (سیروان آزاد) ؛ با پیشگفتاری تس دوربرویل
١٣٩۶ ۵ت٢١۵ه/ ١٣٩۶PZ٣از ویرجینیا وولف

٩ر/ ١٣٩٨Z ۶۶٩/٧مریم سالمی ، مجید شیرزاد ، نیر ترقی پور ، محمد عالئی آرانیروش تحقیق مقدماتی در علم اطالعات و دانش شناسی

١٣٩٧ ٢و٩ن/ ١٣٩٧Z١٠٠۶یعقوب نوروزی، عبدالحسین طالعیواژهنامھ سھزبانھ علم اطالعات (فارسی- عربی- انگلیسی)

چاپ سنگی فارسی از نگاه شرقشناسان: ھشت مقالھ درباره 
تاریخچھ چاپ سنگی فارسی

نویسندگان اولمپیادا شگلوا ... [و دیگران]؛ ترجمھ [و گردآوری] 
١٣٩٠ ٩م ٢۵چ/ ۵/ ١٣٩٠Z٢۵٢شھروز مھاجر، ارکیده ترابی

InDesign CC 2018 ١٣٩٧مولف علی محمودیخودآموز تصویریZ٢۵٣ /۵١٣٩٧ ٣۴م ۴ن/ ٣٢

١٣٩٢ ٩ط۶ر/ ١٣٩٢Z٢۵٨تھیھ و تنظیم مھدی رضاییطیف: راھنمای رنگ چاپ افست

١٣٩٧ ۴ص ٢د/ ١٣٩٧Z۶٧۵مریم صرافزاده؛ ویراستھ نرگس خالقیخدمات نوین کتابخانھھای دانشگاھی

نوشتھ سوزانای ھیگینز با ھمکاری مریم درخشان؛ ترجمھ محمدکریم مدیریت کتابخانھھای دانشگاھی: اصول و روشھا
١٣٩٧ ۴م٩ه/ ١٣٩٧Z۶٧۵صابری، حیدر مختاری

آشنایی با مبانی مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانھھا و استاندارد 
١٣٩٧ ۵آ٧م/ ١٣٩٧Z۶٧٨/٩میال ملکالکالمیایزو

کتابھای الکترونیکی: سازماندھی و مدیریت: راھنمایی عملی برای 
١٣٩٧ ٢ک ٢ک/ ١٣٩٧Z۶٩٢ تدوین  ریچارد کپالن ؛ مترجم حمیده کساییکتابدران و متخصصین اطالعات

یعقوب نوروزی، فرشتھ سوری، ھدی ھماوندی؛ با پیشگفتاری از نمایھسازی تصاویر
١٣٩٧ ٨ن٩۵ن/ ٩/١٣٩٧Z۶٩۵رحمتهللا فتاحی
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شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

١٣٩٧ ٣ذ۵ح/ ١٣٩٧Z۶٩٩محمد حسنزاده؛ ویراستار مریم ربانیذخیره و بازیابی اطالعات

١٣٩٧ ۶م ٧ح/ ١٣٩٧Z٧١۶۴نسرین مصفا، منور میرزائیکتابشناسی مطالعات و پژوھشھای حقوق بشر در ایران


