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1.  

  .2 آموزه های تربیت عقالنی  بر اساس معرفت شناسی  قرآنی  ی دیرش نیریش بوستان كتاب

  .3 اشاعره و آزادی انسان: بررسی و تحلیل نظریه كسب و تطور آن  ی ، عل  یقراملکقدردان بوستان كتاب

 فتح اهلل نجارزادگان  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  .4 بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه  مفسران فریقین 

  .5 بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از د یدگاه مفسران فر یقین  فتح اهلل نجارزادگان  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پورآقا   میمر  ،ی قائد ییحی فراروان  ی مشاوره فلسف  یادهایبن   6.  

ا ین یعلو یعل/ ترجمه  ران الهاو فراروان   

مشاوره ی فلسفی، كاربست فلسفی و  : به در آمدن از غار افالطون

 خوددگرگون سازی 
7.  

پژوهشگاه حوزه و  

 دانشگاه 
 ی ، عل یروانیش

نمط   لیو تحل نیی: ترجمه، تبنا یسابن تیبهجت و سعادت به روا

 هشتم اشارات ابنسینا و شرح خواجه طوسی بر آن 
8.  

پژوهشگاه علوم و  

ی فرهنگ اسالم  
  .9 تحلیل انتقادی مبانی  و نتایج  تجسم اعمال از منظر ابن عربی  اصل یی صفا یمهد

یحکمت اسالم   .10 تفکر فلسفی: در چیستی و چرایی فلسفه و نسبت آن با دیگر علوم و معارف  ی ، هاد یاشکوریفنائ 

و   یپژوهشگاه علوم انسان

ی مطالعات فرهنگ  
زاده نیمع یمهد  

س یمثابه فرونس  به یاز علوم انسان ی تالئم نظر و عمل در تلق  11.  

پژوهشگاه علوم و  

ی فرهنگ اسالم  
  .12 جاودانگی  بر پایه داده های عام عقل یوانید ریام

  .13 حقیقت و تاثیر معجزه یآملیعبداهلل جواد اسراء 

  یو پژوهش  یموسسه آموزش 

)ره(  ین یامام خم   
  .14 حکمت صدرایی  به روا یت  عالمه طباطبایی )مرحله پنجم(: مبحث ماهیت  ، عبدالرسول  تیعبود

  یو پژوهش  یموسسه آموزش 

)ره(  ین یامام خم   
 ، عبدالرسول  تیعبود

:  ( 1یی )مرحله ششم/عالمه طباطبا تیبه روا ییحکمت صدرا

 مبحث عرض: كمیت و كیفیت
15.  

  یو پژوهش  یموسسه آموزش 

)ره(  ین یامام خم   
 ، عبدالرسول  تیعبود

یی )مرحله هشتم(:  عالمه طباطبا تیبه روا ییحکمت صدرا

 مبحث علت و معلول، احکام عام 
16.  

  یو پژوهش  یموسسه آموزش 

)ره(  ین یامام خم   
 ، عبدالرسول  تیعبود

: مبحث یی )مرحله هفتم(عالمه طباطبا تیبه روا ییحکمت صدرا

 واحد و كثیر
17.  

 



 گروه فلسفه و کالم اسالمی 

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

  یو پژوهش  یموسسه آموزش 

)ره(  ین یامام خم   
 ، عبدالرسول  تیعبود

(:  2مرحله ششم/ ییعالمه طباطبا تیبه روا ییحکمت صدرا

 مبحث جوهر 
18.  

حکمت  ادیبن

صدرا یاسالم  
  .19 حکمت صدرایی و معنای  زندگی  دهقانپور رضایعل

یحکمت اسالم   .20 حکمت صدرایی: شرح و تعلیقه بر الشواهد الربوبی ه جلد 5 یمعلم حسن 

 آگاه 
مترجم: / جان والبریج

 احمد كاظمی موسوی 
  .21 خدا و منطق در اسالم )خلیفهگری عقل از وحی( 

  .22 درباره شر: ترجمه مقاالت برگزیده  در فلسفه و االهی ات شر جلد 1 ی و .. پورمحمد مهینع كتاب طه

  .23 درباره شر: ترجمه مقاالت برگزیده  در فلسفه و االهی ات شر جلد 2 ی و .. پورمحمد مهینع كتاب طه

  .24 درسنامه علمالنفس فلسفی  رضای، عل یاسعد بوستان كتاب

 ققنوس 
ام. مارتینرابرت   

زادهسلیم مترجم: راضیه   

ها و  دو خطا در عنوان این كتاب وجود دارد: مرجع معماها، مسئله

یافته و بازنگری شده( های فلسفی )بسطپارادوكس  
25.  

اینیلوع   یعل  /ران الهاو فراروان  ها نیتمر ها، هی: اصول، رویفلسف ینیهمنش یراهنما   26.  

35رحیق مختوم جلد  جوادی آملی نشر اسراء   27.  

فرهنگ  دفتر نشر 

یاسالم  
  .28 روان شناسی از دیدگاه  دانشمندان اسالمی ، جواد  یااژه

  .29 رویای فهم متن  ن یمحسن آرم حکمت 

شانیاند ژرف یو فنون برا هی: نظریفلسف یشیاندژرف ا ین  یعلو  یعل/    ران الهاو فراروان   30.  

ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم    .31 سیاست  الهیه  در حکمت متعالیه: شرح مشهد پنجم الشواهد الربوبیه  مرتضی جوادی آملی 

موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی )ره( 
2جزء 2شرح االسفار االربعه جلد عالمه مصباح یزدی(  32.  

  .33 شرح الحکمه  العرشیه:  پاسخ به اشکاالت احسائی  بر عرشیه  مالصدرا  ی اصفهان لیمالاسماع  حکمت 

  .34 شکوفایی  كالم اسالمی  مسگر   سارا  /فان اس  وزفی حکمت 

ی دفتر نشر فرهنگ اسالم    .35 عرفان اسالمی  ی ، محمدتق ی زیتبریجعفر 

امام   یپژوهش یموسسه آموزش 

ی نیخم  
  .36 عقل عملی و كاركرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتألهین  جمال سروش 

ی حکمت اسالم  یمجمع عال    .37 علم دینی: دیدگاهها و تحلیلها  ، مسعود ی جانیآذربا 

موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی 
  .38 فرا معرفت شناسی: روش تحقیق و روش شناسی پژوهش در معرفت شناسی محمد حسین زاده

 كرگدن

ی / زگزبسک ندایل

 خداپرست  نیرحس یام
  .39 فضایل ذهن؛ تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبان ی اخالقی  معرفت 

  .40 فلسفه دین دیوید  هیوم ی خان یفتحعلمحمد  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه



 گروه فلسفه و کالم اسالمی 

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

یحکمت اسالم یحسن معلم    .41 فلسفه مالصدرا در كتاب الشواهد الربوبیه – جلد 3-1 

ترجمان علوم 

ی انسان  

ی /  وبیكرافورد ، مت

 ل ی، كم  یسوهان
  .42 فیلسوفی در تعمیرگاه : تحقیقی درباره ارزش كار

 حکمت 
 یآمنه ودود / مترجم: معصومه آگاه 

 ا ی، اعظم پو
  .43 قرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن

امام  یپژوهش  یموسسه آموزش 

ی ن یخم  
 زاده  نیمحمدحس

كاوشی  در ژرفای معرفت شناسی  4 : مؤلفه ها و ساختارهای  

 معرفت بشری- تصدیقات و قضایا 
44.  

امام  یپژوهش  یموسسه آموزش 

ی ن یخم  
 زاده  نیمحمدحس

كاوشی  در ژرفای معرفت شناسی  5 : معرفت شناسی  در قلمرو  

 گزاره های پسین 
45.  

حکمت و   یمؤسسه پژوهش

ران یفلسفه ا  
  .46 مابعدالطبیعه از دیدگاه  فارابی و ابنسینا خواهانیك الیل

  .47 ماهیت و احکام آن حمیدرضا خادمی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

حکمت و   یموسسه پژوهش

ران یفلسفه ا  

 حسین بن عبداهلل ابن سینا، 

 مقدمه و تصحیح محسن بیدارفر
  .48 المباحثات 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

یاسالم  
  .49 مجموعه مطالعات نفس 1: نفس و بدن  زاده  یموس یسیع 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

یاسالم  
  .50 مجموعه مطالعات نفس 2: ماهیت نفس  زاده یعل اكبریعل

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

یاسالم  
  .51 مجموعه مطالعات نفس 3: حركت و تکامل نفس و مسئله مرگ  جواد دانش

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

یاسالم  
  .52 مجموعه مطالعات نفس 6: معاد جسمانی یاصغر رمضان

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

یاسالم  
  .53 مجموعه مطالعات نفس 8: نفس در قرآن و روایات زاده  یموس یسیع 

  .54 مسائل بحث انگیز در االهیات و فلسفه دین نغمه پروان/  کیجان ه طرح نو

 فراروان 
/ ترجمه  پیتر بی. راب

ا ین یعلو  یعل  
  .55 مشاوره فلسفی )نظر و عمل( 

دانشگاهپژوهشگاه حوزه و   

, دكتر  دیش دانیش ینعلیحس

 ی طرق یتوكل یمحمد هاد
  .56 نوآوری های  فلسفی حکیم سبزواری

  .57 هستی، ظهور و انسان در عرفان ش یعی ی طرق یتوكل یمحمد هاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

و   یموسسه آموزش

ینیامام خم یپژوهش  
 ی ، هاد یعبدل

 یهاشهیو اند لگرانیتحلروان  دگاه ید سهی: مقایاریو ناهوش یاریهش

 عالمه طباطبایی )ره(
58.  

  یموسسه آموزش

ینیامام خم یپژوهش  

مصباح   یاهلل محمدتق تیآ

 ی زدی
  .59 هم اندیشی  معرفت شناسی 

 

 

 



 و حقوق خانواده عناوین کتب تهیه شده به سفارش گروه حقوق   

1400مهر و آبان ماه   

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

ار یدادبخش / حقوق  ی و .. جان نثار ملکوت دیحم    .1 آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور از سال 1323 تا 1400 

اریجنگل / حقوق  ی اسعد نیدحسیس    .2 آزمون یار حقوق بین الملل خصوصی 

حقوق خانواده: صفر تا صد  یآموزش كاربرد جمور ، حسن  جنگل  3.  

فاطمهسیده ، فقیهی مجد  

  حقوق  در اخالق  جایگاه   بر نگاهی: )اساسی حقوق  و اخالق 

( ایران اسالمی جمهوری اساسی  
4.  

عظیم ، آرتور /جابری ، شوپنهاور افراز  (كامل متن)  سیاست و قانون اخالق،   5.  

  و مطالعات فرهنگی موسسه

  ابرار المللیبین تحقیقات

تهران  معاصر  
، آرامش یشهباز الملل نیدر حقوق ب یستیز تیامن   6.  

ارشد شهیاند ی بابک زارع    
  .7 بانک سواالت آزمونهای سردفتری اسناد رسمی

ارشد شهیاند ی بابک زارع    

بانک سواالت آزمونهای  وكالت مركز وكالی قوه قضائ یه: با توجه به تغییرات   

قانون كاهش مجازات حبس تعز یری مصوب 1399 و اعمال تغییرات جزای  

 نقدی  مصوب 1399

8.  

ارشد شهیاند ی بابک زارع    

بانک سواالت كارشناسی  دكتری حقو ق خصوصی 90 تا 99 با پاسخهای  

تشریحی همراه با رفرنس دهی  به منابع مرجع همراه با نکات طالیی  و آزمون ی  

 در پاسخنامه تشری حی 

9.  

اریحقوق  ی محمود رمضان   
  .10 بایسته های آزمونی  متون حقوقی

دانش  گنج  
  س یدنیپرو ، مار

محمدرضا  ،  اقدم حاذقی/  
ی حقوق سازمان تجارت جهان یهاستهیبا  11.  

 سید مهران ریاضی مند  برتر اندیشان
  .12 بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال

یار حقوق   
پریماورا/   ،  دوفیلیپی

حسین ، صادقی   
و حقوق  نیچبالک  13.  

رای، سم ینادر امجد از منظر حقوق بشر   یبهداشت زنان و كودكان در سازمان تجارت جهان   14.  

دانشگاه  و حوزه پژوهشکده یپژوه ، مصطفدانش  ران ی خانواده در حقوق ا یاعضا تیتابع   15.  

دقاسم ی، س  یزمان امجد الملل نی حقوق ب نهییدر آ یدولت سمیترور   16.  

یار  قانون ی ، محمدمهد یجعفر  ه یو فقه امام ران ی اوالد در حقوق موضوعه ا تی خانواده و ترب  یمبان  دییتش   17.  

 

 



 گروه حقوق و حقوق خانواده 

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

شهریار استاد مهری ، توتونچیان  ی در حقوق بشر اسالم  یشهروند   یاجتماع  -  یحقوق اقتصاد   گاهیجا   18.  

 طاهریان 
دبورا  ،  هاپکینسن

آرزو ، خسروپور/  
  .19  ست؟یجنبش حقوق زنان چ

، زهرا یمیابراه متخصصان  حقوق بشر یالمللنیحق سالمت كودک در نظام ب   20.  

دانش شهر   .21 حقوق اساسی محیط زیست )مطالعه تطبیقی( علی مشهدی 

فرهنگ رشد رویا  ، معتمدنژاد  تالیجید  یجهان ستمیحقوق اكوس   22.  

  .23 حقوق آلودگی هوا )مطالعه تطبیقی( علی مشهدی خرسندی 

شاو / علی مشهدیملکم  خرسندی    .24 حقوق بین الملل محیط زیست  

یار حقوق   
ی  ساریچایتی، ك انگساکی كر

حسین  ، صادقی /  
یمجاز  یفضا یعموم المللنیحقوق ب  25.  

دانش شهر ی ، مهد یمومن  الملل ن یب یحقوق جزا   26.  

 محمد خامنه ای بنیاد حکمت اسالمی صدرا
  .27 حقوق جزای عمومی جلد 2  

محسن ،  عبداللهی میزان  هوا  از حفاظت حقوق    28.  

اریكتاب طه / حقوق   ینرگس نخجوان    .29 حقوق حمایت از داده های شخصی 

آوا كتاب کا ی، مل یمحبوب   

زوجه مشتمل بر آراء  یرمالیو غ  ی (: حقوق مال1حقوق خانواده )

و مقررات موضوعه، ...  نیقوان  ،یفقها، ادله معتبر شرع   
30.  

انتشار   یسهام و .  یباقر انصار   
  .31 حقوق داده ها و هوش مصنوع ی )مفاهیم  و چالش ها( 

یار حقوق   
 /نی، دور زنهاوسیوا

حسین ، صادقی   
نترنت یدر عصر ا یاستگذاریها و سحقوق رسانه  32.  

نویسندگان از جمعی حقوقی  

كرونا: مجموعه  ی از حق بر سالمت تا پاندم ؛یحقوق شهروند

 مقاالت 
33.  

و ..  یدیجن ایلع   یجمهور استیانتشارات ر   .34 حقوق شوراهای اداری بررسی حقوقی جایگاه  و وضعیت  شوراهای ادار ی در قوه مجریه  

 حقوقی
 ، احمد/حسینی ،  كمال

 محمدرضا
بر یسا یحقوق فضا  35.  

رساعد ی، ام لیوك مجد  

تجارت و   یدر سازمان جهان  یفکر تیاز حقوق مالک تیحما

ران یحقوق ا  
36.  

  بزرگمهر دانشگاه

 قائنات 

برادلی/  .دبلیو ،  وندل

ساداتفاطمه ،  قاسمی  
حقوق  و  اخالق  بر درآمدی  37.  

رساعد ی، ام لیوك مجد جلد  3ی عموم المللنیبر حقوق ب یدرآمد   38.  

آیین نوین الساداتمیداماد ، مرمحقق  (: )الزامات خارج از قرارداد( 4) ینامه حقوق مدن درس   39.  



 گروه حقوق و حقوق خانواده 

کتاب عنوان   نویسنده / مترجم  ناشر   ردیف  

هاجر نشر مركز با یعالسوند ، فر  فی حقوق و تکال ،ی زن در اسالم: مبان   40.  

زان یم  
/   فضل اهلل نیدمحمدحسیس

زادهیفقه یعبدالهاد   

  .41 زن در حقوق اسالمی

انداز قطبچشم و ..  ترایرستگارنسب ، م    .42 ساختار نظام خانواده 

ا ین تیفرج اهلل هدا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
  .43 طراحی نظام جامع حمایت  خانواده )در فقه و نظام حقوقی ایران(

ی / محمد حسین وقار مرمور ، آندر اطالعات   .44 فلسفه حقوق  

 مجد
/  نی، مارت نیالخل

 مهدی نژاد خلیلی 
حقوق یاسیفلسفه س ا ی یفلسفه حقوق عموم  45.  

1400با اصالحات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب   چتر دانش  46.  

دانش  گنج  
  ، داردتلف/خویشتن ، هورستر

 محمدحسن
اخالق و قانون  47.  

پذیردانش  
،    یبریعالیمحمد

نیغالمحس  
ران یو مقررات ا نیكتاب جامع حق و حقوق زنان در قوان  48.  

اعظم  ، وطنخدایاری برتراندیشان در حقوق خانواده یكرامت انسان   49.  

سیدقاسم  ،  زمانی خرسندی  بشر المللنیدر حقوق ب یی گفتارها   50.  

 حمید قهرمانی  ارشد

  law textگنجینه طالیی زبان تخصصی حقوق با توجه ویژه به  

 ویژه داوطلبان... 
51.  

رئوف و ..  ، سیاری جاودانه حقوق )چهار زبانه(  یلغات تخصص   52.  

  قضایی علوم  دانشگاه

اداری خدمات  و  

  ، طولشزادهحسینعلی 

 مهدی

 المللنیاعمال حقوق مکتب در حقوق ب طیآثار و شرا ،ی مبان

ی خصوص  
53.  

جرعه نوش  یمجتب  نیدادآفر  
  .54 مجموعه سواالت طبقه بندی شده حقوق مدن ی )جلد اول( 

جرعه نوش  یمجتب  نیدادآفر   .55 مجموعه سواالت طبقه بندی شده حقوق مدن ی )جلد دوم(  

دمحمد ی، س ینیحس امجد یالمللنیحقوق كودک در اسالم و اسناد ب یقیمطالعه تطب   56.  

یپژوه ، مصطفدانش سمت  و اسالم رانیبه حقوق ا  کردیمقدمه علم حقوق با رو   57.  

امیرساعد  ،  وكیل مجد (ینسل سوم حقوق بشر )حقوق همبستگ   58.  

اندیشه مکث محمدجواد ، ارسطا   

  یاسالم هیاعالم یفقه  یمبان ی: بررسینظام حقوق بشر اسالم

جلد 3 حقوق بشر  
59.  

فرهنگ  نقد م ی، مر ییرضا  نیوالد  ف یبه حقوق و وظا یفلسف  ینگاه    60.  

 



 عناوین کتب تهیه شده به سفارش گروه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی 

                 1400مهر و آبان ماه                                      

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

ی ده آباد یحاج ی محمدعل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   .1 آسیب شناسی تربیت دینی  

د یپارس آو دورباش بهزاد اكبری     .2 آموزش و پرورش تطبیقی 

دانشگاهپژوهشگاه حوزه و  یمحمد بهشت    .3 آموزه های  تربیتی قرآن كریم  

  .4 اخالق حرفه ای در تربیت فاطمه وجدانی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قلم یآزاد  
  .5 اخالق حرفهای معلمان در تعلیم  و تربیت ، آرزو  نژادیینارو

( ع) حسین امام جامع دانشگاه  
  .6 ارزیابی عملکرد سازمانی  پیامدگرا  )راهنمای عملی(  حسن ، مسروررجبی 

عیرف شهیاند  
  .7 اصول تحقی ق كیفی شیوه ها و روی ه های توسعه گراندد تئوری  دهقان دیناه / ن یكورب تیجول

 علم استادان 
  .8 اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی واجارگاه  یكوروش فتح

ریهوشمند تدب  
  .9 افته هایی در مدیریت مالی  ابوالفضل امان اله نژاد 

 موسسه كتاب مهربان نشر 
  .10 برنامه درسی چیست؟ واجارگاه  یكوروش فتح

نور  یآوا  
  .11 بسامد هم ارز توانمندسازی و رضایت شغلی مربیان امور تربیتی  ی سین دیمج

شناسان جامعه  
  .12 ( مقدماتی راهنمای) NVivo محیط  در كیفی  هایداده تحلیل ایمان  ، كلیددار

 نشرنو 
  .13 تحلیل رفتار متقابل: همراه با متن كامل بازیها  ح یفص/  برن کیار

نبوت )ع(   تیقرآن و اهل ب  
، فاطمه   اضی ف/ اخوت ، حمدرضا   .14 تربیت جنسی در سایه عفاف  

  .15 تعالی  مدیریت  در آموزش و پرورش رسول نامور  اطهران 

 كتاب مهربان نشر 
  .16 نظریه سازمان: مدرن، نمادین -  تفسیری و پست مدرن ماری جو هچ / حسن دانایی فرد 

ث یدارالحد  
  .17 حکومت و مدیریت در نهج البالغه ی ، مصطف یدلشادتهران

موسسه كتاب 

 مهربان نشر

 و..  زادهن یحس مایس
دانش رفتار سازمانی  پ یشرفته: به همراه پرسشنامههای استاندارد و  

 سوال های طبقهبندی شده آزمون دكتری
18.  

  .19 دایرهالمعارف خانواده )نظریهها  و روشها(  ، شهال  یمهرگان/ .البنگتسون ، ورن  جامعه شناسان

 زالل سبز 
  .20 رهبری كوانتومی با رویکرد تعالی   سازمانی  نوروززاده ، احد 

 



 گروه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی 

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

قلم آزادی  
  .21 روانشناسی تربیتی در آموزش و پرورش ایران  فریبا سیده ، خواه حسینی 

 جامعه شناسان
  .22 روش شناسی كیفی  كاظم سام دلیری

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 زاده ینیحس ی عل دیس

روشهای تربیتی در قرآن كریم جلد 4: محبت، بینش و بصیرت،  

 عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت، و بحث و گفتوگو 
23.  

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  .24 رویکرد اسالمی به مراحل تحول د ینداری  ی محمود نوذر

 جامعه شناسان
  .25 سنجش مفاهیم در پیمایش اجتماعی  فردین علیخواه

دانشگاه عالمه  

یی طباطبا  

  .26 فرآیند خط مشی  گذاری عمومی  یالوان یمهد

زاده داود حسینی هاشم آگاه   
فساد دانشگاهی )گونهشناسی روش سنجش علل پیآمدها و  

 راهبرهای مبارزه با آن(
27.  

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  .28 فلسفه تعلیم و تربیت اسالم ی  كارآمد  نی , حسیمحمد داور

 اركان دانش 
  .29 فنون و ابزارهای مربیگری در توسعه رهبری  ی سلطان رجیا

 سمت 
  .30 كاربرد فناوریهای جدی د در آموزش شهناز ذوفن

 راه
  .31 كتاب تحلیلی آموزش و پرورش تطبیقی )ویژه دانشجویان علوم تربیتی( اینالو و .. قادر بالغی

 انتشارات دانشگاه تهران 
  .32 مباحث پ یشرفته در اقتصاد و آموزش یابوالقاسم نادر

 سمت 
  .33 مبانی  آموزش و پرورش شناختی كمال خرازی 

 اندیشه ارشد
 گروه مولفین

 -مجموعه نکته و تست ارزشیابی آموزشی: تحقیقات آموزشی 

بندی شده با  های طبقهنکات طالیی و آزمونی همراه با تست

 پاسخهای كامال تشریحی همراه با سواالت آزمون 

34.  

 اندیشه ارشد
 گروه مولفین

آموزشی: نکات طالیی و آزمونی  مجموعه نکته و تست مدیریت 

نکات طالیی به همراه    -براساس آخرین سرفصلهای مصوب 

 سواالت آزمون كارشناسی ارشد 1399

35.  

 كتاب مهربان نشر 

  ،یپور، ندا محمد یقل  نیآر

 ی ریدب  نیافش
  .36 مدل 34000 منابع انسانی  )جایزه  34000(

 



 گروه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی 

مترجم نویسنده /  ناشر   ردیف  عنوان کتاب  

نیآو کیپ   
  .37 مدیریت تحول در سازمان  ی  الوان  یمهد/   فرنچ وندال

رانیكتاب ا  
  .38 مدیریت رفتار سازمانی  )اصول ،مبانی ،نظر یه  ها و الگوهای  كاربردی (  ی مسعود احمد

 فوژان 
  .39 مدیریت رفتار سازمانی  پ یشرفته نژاد الهام قلی  ،سعید صحت 

دانشگاهپژوهشگاه حوزه و   
  .40 معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریت ابوالفضل گائینی

  .41 مالحظات نظری و عملی پیرامون روند شکلگیری و بیان پرسش پژوهش  و ...  احمد امسانریچارد اندروز /  جامعه شناسان

پژوهشگاه حوزه و  

 دانشگاه 

  .42 واقعیت  آموزش در سند توسعه پایدار   2030  فلسفه، تضادها و چالش ها  ی و .. فتح یصابر دیمج

نور  یآوا  

 و ... و یل انیدج

.. رهیده ز  انیرجب م یمر /  

  .43 واقعیت های  مجازی، افزوده و ترك یبی در آموزش 

نور  یآوا   .44 والدین توانمند، كودكان ارزشمند )پدر و مادری آموختنی است(  فاطمه عباس زاده  

 

 

 

تهیه شده به سفارش گروه عربی عناوین کتب   

1401اردیبهشت ماه    

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

ی نظر  نا ی، م گارهیج 
اساس   یعل ق،یو التطب هی: النظریلغه الوح یف  ها یو معان هیاالبن

 ( ییصالح السامرا )للدكتور فاضل هیالعرب یف هیاالبن ی كتاب معان
1.  

  .2 آموزش نحومتن محور  زاده  یمتق یسیع  مركز نشر دانشگاهی 

  و  فرهنگ پژوهشگاه 

اسالمی اندیشه  
یاسالم  تیریدر مد مانهیكر یرهبر علی آقا پیروز  3.  

  .4 معانی النحو یی فاضل صالح السامرا كمال الملک

 

 

 

 

 



 و عمومی  عناوین کتب تهیه شده به سفارش گروه معارف

1400مهر و آبان ماه                          

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

  .1 یاخالق كارگزاران در حکومت اسالم جوادی آملی نشر اسراء 

  .2 9،10،11،12، 8، 5مجلدات  ادب فنای مقربان: شرح زیارت جامعه كبیره جوادی آملی نشر اسراء 

 سید مهدی موسوی آفتاب توسعه
الگوهای كالن تولید علوم انسانی اسالمی در بستر انقالب اسالمی:  

 ویژه طالب و دانشجویان
3.  

اسالمی انقالب  سعید صلح میرزایی 
العظمی سیدعلی  اهللی مقاومت از منظر حضرت آیتاندیشه

 ای )مدظله العالی( خامنه
4.  

اسالمی انقالب سیدعلی  ، ایخامنه    .5 تغابن  یسوره  تفسیر قرآن بیان 

اسالمی انقالب سیدعلی  ، ایخامنه    .6 مجادله یسوره  تفسیر قرآن بیان 

  خیپژوهشکده تار

 اسالم

  والترز کلیدالس ، ما 

، قربان  نژادانی بهزاد/  
  .7 انهیدوره م یاسالم جنون در جامعه خیتار

  .8   3و  1تفسیر معاصرانه قرآن كریم جلد  ترجمه: انشاءاهلل رحمتی  صوفیا

  .9 ازدواج و خانواده  یشناسجامعه و ..  ، محسن یازین چاپخش 

ی نظر   .10 جریان شناسی فمنیسم اسالمی و رویکرد آن به خانواده نفیسه عقدایی 

و   یپژوهشگاه علوم انسان

ی مطالعات فرهنگ  
  .11 انه یدر خاورم یشناسدر زبان و زبان یجستار ، آتوسا یتفرشک یبرستم

یانقالب اسالم یاخامنه  یاهلل العظم تیحضرت آ    .12 جهاد تبیین در اندیشه ی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

  .13 چهارچوبی برای سیاستگذاری علم محمدرضا قائمی نیک  دانشگاه امام صادق

ی احسان سرخه ا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    .14 حدیث و اعتبار كتابمحور 

اسالمی انقالب سیدعلی  ، ایخامنه    .15 سجاد   امام  فرهنگی  سیاسی  مبارزات  تحلیل(:  ع)  سجاد   امام  حماسه 

  .16 انسان در قرآن خدا جهان و روشن   یدیمحمدباقر سع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دائرة المعارف بزرگ مركز 

یاسالم  
ی بجنورد یكاظم موسو دیس   .17 24ی جلد  المعارف بزرگ اسالمدائرة  

فیاولدمن مک نیجویراستار:  حکمت    .18 ( 5، 4، 3 المعارف قرآن )جلددائرة 

نیدیآ اهلل، نعمت یتقو    .19 خانواده  ی بر جامعه شناس یدرآمد 

فرد  یمحمد رضایعل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    .20 ی در علوم انسان یپردازهیمطالعات قرآن و نظردرآمدی به  

و  یپژوه  خیتار ادیبن

ی دانشنامه انقالب اسالم  

سهراب   |محمدجواد فرج نژاد 

 مقدمی شهیدانی 

روزگار قائم مقامی: نگاهی نو به پیشینه و پیامدهای قائم مقام  

 حسینعلی منتظری 
21.  

 



 گروه معارف و عمومی 

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

دانشگاهی مركز نشر  ا ی پا  یعل    .22 علم دینی  علم بومی  و علم اسالم ی  )محال اندیشی ی ا دوراندیشی(  

  .23 قرآن و یهود حجاز )نقد شبهات(  عزتی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ی نجات بخش اصفهان  یعل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   .24 السالم ه یعل  یحضرت موس  یتی ریمد  یبحران بر اساس الگو  تیریمد 

توسعهآفتاب  ی رضا غالم     .25 ی اسالم ی علوم انسان  یمعنا و مبنا 

  .26 خانواده یشناسبر جامعه یامقدمه ، باقر   یساروخان سروش 

 حکمت  یآوا
  و ../  ، پوهانس نکینیهو

 ، محمد  یخراسانظلومم
  .27 خانواده یشناسبر جامعه یامقدمه

 آگاه 
 /فریدریش اونگرر 

 میرزابیگی  جهانشاه
  .28 شناسی شناختی زبانای بر مقدمه

اسالمی انقالب سیدعلی  ، ایخامنه   

  العظمی اهللآیت  حضرت از گفتار  ده(: ع) حسین همرزمان

 سیاسی مبارزات تحلیل در(  العالیمدظله) ایخامنه سیدعلی

 ...  هجری 1393 الحرام محرم( ع) معصوم  امامان

29.  

 

 

فقهعناوین کتب تهیه شده به سفارش گروه   

1140ماه  اردیبهشت   

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

  .1 آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته )ویرایش جدید( 3 جلد  عبداهلل شمس  دراک

  .2 1000 پرسش چهار گزینه ای برگزیده متون فقه محسن سینجلی  چتر دانش

  شهی پژوهشگاه فرهنگ و اند

ی اسالم  
  .3 ادله اثبات كیفری در اسالم: مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی  احمد حاجی ده آبادی 

ه یعلم یهاانتشارات حوزه  ی محسن مرتضو دیس    .4 برگزیده الفائق فی  االصول 

معارف  نشر دفتر محمدرضا  ،  عابدینی    .5 جلد  3دیگر  تولدی: زندگی ابد  تا 

بارجینفیاضیمحمد  شهد علم    .6 تحلیل و كاربرد قواعد اختصاصی فقه خانواده در حقوق موضوعه  

مؤسسه انتشارات  

هیعلم  یهاحوزه   
ان یاهلل غرو تیآ  

ترجمه و تبیین مکاسب شیخ مرتضی انصاری )مجلدات   6، 7،  

 )10،11،12،13،14 ،9 
7.  



 گروه فقه

 ردیف  عنوان کتاب  نویسنده / مترجم  ناشر 

پژوهشگاه فرهنگ و  

یاسالم شهیاند  
اهلل هدایت نیا فرج   .8 ا حقوق خانواده: چالش ها و راهکاره 

معارف  نشر دفتر محمدرضا  ،  عابدینی    .9 ( ع) نوح دفتر سوم: حضرت: پیامبران تربیتی سیره 

معارف  نشر دفتر محمدرضا  ،  عابدینی    .10 جلد  3 (ع) یوسف دفتر هشتم: حضرت: پیامبران تربیتی سیره 

  یهاانتشارات حوزه مؤسسه 

هیعلم  

ی / علیرضا  اهلل سبحان تیآ

 سبحانی
  .11 2جلد اصول الفقه  یف طیبر كتاب الوس ایگو یشرح

المعارف فقه  ره یموسسه دا

یاسالم  

زیر نظر سیدمحمود 

شاهرودی هاشمی   
  .12   7، ،5السالم جلد فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم

  .13 3و  2جلد  داینوپ   یها  دهی فقه پد ابوالقاسم علیدوست  حکمت اشراق 

ی اهلل اعراف تیآ اشراق و عرفان    .14 فرض ها   ش یو پ  یمبان ;1جلد  یتیفقه ترب 

 یهامؤسسه انتشارات حوزه 

ه یعلم  
ی محمد حسن قاسم   .15 فقه و نهج البالغه  

)ع(  نیدانشگاه جامع امام حس نی، عبدالحس خسروپناه    .16 فلسفه فقه اجتماع  

  .17 ها و چالش ارها یاصول، مع ،ی : مبانیفرگذاریك یوندیغالمرضا پ  ی اسالم شهی پژوهشگاه فرهنگ و اند 

ی ، مهد یادیص كمک آزمون عدالت گستر جم    .18 شرفته یمتون فقه پ  

ترجمه و نشر   یالملل  نیمركز ب

یالمصطف  
  .19 مصادر فقه )عقل و عرف(  دوست یابوالقاسم عل

ی اسالم شهی پژوهشگاه فرهنگ و اند    .20 و ساختارها  هارساختی: خاستگاه، زیفکر تینظام مالک محمود حکمت نیا 

شهریار استاد   .21 رانیو حقوق ا هیدر فقه امام نیارث زوج ینقد و برررس دی، حم زادهیورداهلل 
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