


ششمینبه 

نمایشگاه مجازی تازه های کتاب

1400بهمن و اسفند 

هشتمین نمایشگاه مجازی تازه های کتاب: دوره



انسان کنش شناسی اعتباری 
به مثابه ظرفیت شناسی مبانی انسان شناختی عالمه طباطبایی و عالمان علم اصول 

برای علوم انسانی

سیدمحمدرضا حسنی، هادی موسوی : نویسنده

پژوهشکده حوزه و دانشگاه: ناشر



فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه

فلسفه اخالق

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ناشر



فارابی، روشنگر بی چراغ 
بررسی انتقادی جنبش عقل گرایی در تاریخ فلسفه ی اسالمی

کیوان خسروی:نویسنده

مانیا هنر: ناشر



مشاوره فلسفی
جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان درمانی

کوهن، ساموئل زینایک. الیوت دی: ویراستار

مهدی فرجی پاک، فرزانه فخرایی : مترجم

کتاب ارجمند: ناشر



برگردان و شرح درآمد وجود و زمان مارتین هایدگر

زینب انصاری:محقق

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی :محقق

علمی: ناشر



تالئم نظر و عمل در تلقی از 

سعلوم انسانی به مثابه فرونسی

مهدی معین زاده: نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ناشر



متفکر بزرگ سده های میانه: کندی

پیتر آدامسون                                    : نویسنده

حسن جعفری                                        :مترجم

نقد فرهنگ                                               : ناشر



فرهنگ فلسفه

ویلیام ال ریس: نویسنده

...غالمرضا اعوانی و : مترجم

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ناشر



معمای آینده در آینه تفکر سیستمی
درآمدی بر رویکرد سیستمی روایت محور                          

حمیدرضا فرتوک زاده،آرمان زارعی                                    : نویسنده

(                                                    ع)دانشگاه جامع امام حسین : ناشر



مدیریت آموزشی 
مبتنی بر سیستم

سعید آقاسی، نیلوفر بهرامی، علی قدیری: نویسنده

نایاب: ناشر



نظام آموزشی

و

ساختن ایران مدرن

داود مناشری: نویسنده

محمدحسین بادامچی، عرفان مصلح : مترجم

حکمت سینا: ناشر



نظریه های برنامه درسی

ایدئولوژی های برنامه درسی

مایکل اسکایرو: نویسنده

محسن فرمهینی فراهانی، رضا رافتی : مترجم

آییژ: ناشر



آموزش و پرورش

تطبیقی و بین المللی

(مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل)

..فیلیپس و . دیویداچ: نویسنده

... محمدجواد لیاقتدارو :مترجم

دانشگاه اصفهان: ناشر



کورش فتحی واجارگاه :نویسنده

علم استادا: ناشر



اکرم فراوانی : نویسنده

فرزانگان دانش: ناشر



داده کاوی
در سیستم مدیریت آموزشی

مریم سادات خامسی نیا، سیدتقی مدیری بیدگلی : نویسنده

موجک: ناشر



آموزشی و مدیریت اصول 

درسیبرنامه ریزی 

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی

فرشته نیک سیرت : نویسنده

آرسا: ناشر



منابع تکنولوژی آموزشی

اکرم فراوانی : نویسنده

فرزانگان دانش: ناشر



ارزشیابی آموزشی
اندازهگیری،سنجشوارزشیابیبرنامههایآموزشی

...نادر برزگر و : گردآورنده

آیندگان: ناشر



اخالق پزشکی در فقه

...حسن قلی یان و:نویسنده

نایاب: ناشر



درس خارج و گام های اجتهاد

احمد مبلغی: نویسنده

اشراق حکمت: ناشر



مریم فاضلی : نویسنده

زاگرو: ناشر



تقریر الحقیقه فی شرح 

تحریر الوسیله

کتاب الحج

احمد بهشتی: نویسنده

موسسه بوستان کتاب: ناشر

2جلد 

1جلد 



لهتقریر الحقیقه فی شرح تحریر الوسی

کتاب المواریث

احمد بهشتی : نویسنده

(ره)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ناشر



تقریر الحقیقه فی شرح 

تحریر الوسیله

کتاب النکاح

احمد بهشتی : نویسنده

(ره)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : ناشر



(ع)طبقا لمذهب اهل البیت 

50، 49، 48مجلدات 



ه نکته و تست متون فق
(فقه الجهاد)

محسن عنایتی تکله : نویسنده

دادبخش: ناشر



فقه و تربیت

فاطمه ارزاقی، معصومه غالمی : نویسنده

چاپکو: ناشر



تاریخ فقه امامیه

حمید نیک فکر :نویسنده

چتر دانش: ناشر



فقه نظام اقتصادی اسالم

محسن اراکی : نویسنده

مجمع الفکر االسالمی: ناشر

3جلد 
2جلد 



درآمدی بر فقه اجتماعی

...محمدباقر ربانی و : نویسنده

(ع)مرکز فقهی ائمه اطهار : ناشر



جستارهایی در فقه حکومتی

عباسعلی مشکانی سبزواری : نویسنده

کتاب فردا: ناشر



درسنامه قواعد فقه جزایی

احمد حاجی ده آبادی: نویسنده

پژوهشکده حوزه و دانشگاه: ناشر



درآمدی بر فقه طریقت 

فقه السلوک
تحقیق صورت فکریه در عرفان اسالمی

مرتضی کربالیی: نویسنده

مدرسه عالی شهید مطهری: ناشر



جراحی زیبایی از منظر فقه

محمدعلی قاسمی، علی جهانیان : نویسنده

(ع)مرکز فقهی ائمه اطهار : ناشر



درآمدی بر

فلسفه فقه حکومتی

عباسعلی مشکانی سبزواری : نویسنده

کتاب فردا: ناشر



نشبیه سازی انسا
از منظر فقه و حقوق

مدیحه هاشم پور:نویسنده

پژواک عدالت: ناشر



فرهنگ فقه 
مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم

سیدمحمود هاشمی شاهرودی : زیرنظر

موسسه دایره المعارف فقه اسالمی: ناشر

8جلد 



تجلی کالم در فقه

روش کالمی شیخ حر عاملی

ام البنین خالقیان : نویسنده

ادیان: ناشر



فلسفه فقه سیاسی
از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای

سیدسجاد ایزدهی : نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



تحلیل و کاربرد قواعد اختصاصی

فقه خانواده
در حقوق موضوعه

محمد فیاضی بارجین : نویسنده

شهد علم: ناشر



مجموعه سواالت متون فقه
1400الی 1383سواالت کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سالهای 

نوروز علی زادگان : به اهتمام

امجد: ناشر



مجموعه سواالت طبقه بندی شده همراه با آموزش روش های تست  زنی

اصول فقه

محمدرضا شب خیز : نویسنده

کتاب آوا: ناشر



اصول فقه حقوقی

علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی حاجیکال : نویسنده

حقوق یار: ناشر



ارزهای دیجیتال
از نگاه سیاست جنایی تضمینی ایران و فقه امامیه

ناصر قاسمی، مجید بیاتی: نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: ناشر



مبانی خانواده و تربیت اوالدتشیید 

حقوقموضوعهایرانوفقهامامیه

جعفر شیری، محمدمهدی جعفری : نویسنده

قانون یار: ناشر



آموزش ویراستاری و درست نویسی

حسن ذوالفقاری : نویسنده

علم: ناشر



نظام عدالت در قرآن و سیره

محمدحسین الهی زاده: نویسنده

تدبر در قرآن و سیره: ناشر



استعاره و شناخت

آزیتا افراشی: نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ناشر



دائره المعارف بزرگ اسالمی

مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی: ناشر

23جلد 



دائره المعارف االسالمیه الکبری

محمدکاظم موسوی بجنوردی :زیرنظر

مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی: ناشر

9جلد 



دانشنامه جهان اسالم
29–22مجلدات 

غالمعلی حدادعادل :زیرنظر

بنیاد دایره المعارف اسالمی: ناشر



با تشکر از نگاه مهربان شما خوبان

منتظرنظراتوپیشنهاداتشمابزرگوارانهستیم

ebrahim56@: پیام رسان بله


