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 ردیف  عنوان نویسنده ناشر 

 1 آموزه های تربیتی قرآن کریم  محمد بهشتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 2 آموزه های تربیت عقالنی  شیرین رشیدی   بوستان کتاب

شوپنهاورآرتور  افراز   3 اخالق، قانون و سیاست  

 4 ارزیابی عملکرد سازمانی پیامدگرا ) راهنمای عملی(  حسین رجبی مسرور  دانشگاه جامع امام حسین

های توسعه گراندد   شیوهها و رویه - کیفی  تحقیق  اصول  جولیت ام کوربین  اندیشه رفیع
 تئوری

5 

تولید علوم انسانی اسالمی در بستر انقالب   کالن الگوهای سید مهدی موسوی آفتاب توسعه
 اسالمی : ویژه طالب 

6 

االصول  الفائق فی گزیدهبر سید محسن مرتضوی  بوستان کتاب  7 

ترجمه و تبیین مکاسب ) جلد   مرتضی انصاری دارالفکر 
( 13،12،11،10،9،7،6های  

8 

آموزش و پرورش  مدیریت در تعالی رسول نامور  اطهران   9 

قرآن کریم  معاصرانهتفسیر انشاهلل رحمتی سوفیا  10 

پژوهشگاه علوم انسانی و  

 مطالعات فرهنگی 

تالئم نظر و عمل  در تلقی از علوم انسانی به مثابه   مهدی معین زاده 
 فرونسیس 

11 

  منهخا العظمی للا  ی حضرت آیت  اندیشهتبیین در جهاد  سد علی خامنه ای  انتشارات انقالب اسالمی
مدظله العالی  ای  

12 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

 اسالمی

نفس و مسئله مرگ  و تکامل حرکت  جواد دانش  13 

ی(هوا )مطالعه تطبیقآلودگی حقوق  علی مشهدی خرسندی   14 

)مطالعه تطبیقی( محیط زیست  اساسی حقوق  علی مشهدی   موسسه مطالعات و پژوهش   15 

محیط زیست  بین الملل  حقوق  مالکوم تانان شاو  خرسندی   16 

ا هوحفاظت از حقوق  محسن عبداللهی میزان   17 

سیاستگذاری در عصر اینترنت رسانه و حقوق  ترجمه حسین صادقی  حقوق یار  18 

  موسسه آموزشی و پژوهشی 

 امام خمینی

للا:    به روایت عالمه طباطبایی رحمهصدرایی حکمت   عبدالرسول عبودیت 
احکام عام مبحث علت و معلول،   

19 

موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی

للا:    به روایت عالمه طباطبایی رحمهصدرایی حکمت   عبدالرسول عبودیت 
عرض، کیفیت و کمیت  مبحث  

20 

موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی

للا:    به روایت عالمه طباطبایی رحمهصدرایی حکمت   عبدالرسول عبودیت 
جوهر  مبحث  

21 



موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی

للا:    به روایت عالمه طباطبایی رحمهصدرایی حکمت   عبدالرسول عبودیت 
واحد و کثیر  مبحث  

22 

موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی

للا:    به روایت عالمه طباطبایی رحمهصدرایی حکمت   عبدالرسول عبودیت 
ماهیت شرح نهایه الحکمه  مبحث  

23 

ت اسالمی صدرا بنیاد حکم معنای زندگیصدرایی و حکمت   علیرضا دهقانپور   24 

موسسه علمی فرهنگی  

 دارالحدیث 

البالغه  در نهج و مدیریت حکومت  مصطفی دلشاد تهرانی  25 

های   سازمانی پیشرفته به همراه پرسشنامه  رفتار دانش داود کیا کجوری  موسسه کتاب مهربان
آزمون دکتری  شدهبندی  استاندارد و سوالهای طبقه  

26 

( ها و روشها رةالمعارف خانواده ) نظریه دای  مترجم عالیه شکربیگی  انتشارات جامعه شناسان  27 

ق و حقو  بر اخالق  درآمدی   برادلی وندل دبلیو دانشگاه بزرگمهر قائنات   28 

پردازی در علوم   مطالعات قرآن و نظریه  به  درآمدی علیرضا مجدی فر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
(انسانی) در جستجوی تفسیر موضوعی  

29 

ترجمه مقاالت برگزیده در فلسفه و االهیات   -شر  درباره نعیمه پور مجدی موسسه فرهنگی طه
 شر 

30 

مریم السادات محقق   نوین آیین

 داماد 

( ) الزامات خارج از قرارداد( 4درسنامه حقوق مدنی )  31 

با رویکرد تعالی سازمانی  کوانتومی رهبری احد نوروز زاده زالل سبز   32 

تربیتي در قرآن  های  روش  محمد رضا قائمی مقدم  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   33 

های اجتماعی در پیمایش مفاهیم سنجش  فردین علیخواه انتشارات جامعه شناسان  34 

هاو تحلیلها دیدگاه دینی: علم  انتشارات حکمت اسالمی  35 

دور  اندیشی یا   بومی و علم اسالمی محالدینی وعلم  علی پایا  مرکز نشر دانشگاهی 
مجموعه مقاالتی در باره پروژههای ایدئولوژیک  اندیشی 

تولید علم به همراه نقد دیدگاه دو صاحبنظر ایرانی درباره  
 علم

36 

تربیت اسالمی تعلیم و  فلسفه  محمد داودی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   37 

هیوم  دین دیوید فلسفه  محمد فتحعلی خانی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   38 

اجتماع فقه فلسفه  عبدالحسین خسروپناه دانشگاه جامع امام حسین  39 

تحقیقی درباره ارزش کار -تعمیرگاه در  فیلسوفی  متیو بی کرافورد ترجمان علوم انسانی    40 

[2/92/ 1قانون مجازات اسالمی] مصوب   چتر دانش  41 

 42 قانون و اخالق  دتلف هورستر  گنج دانش 

کارایی واثر بخشی  در اقتصاد آموزش پیشرفته  مباحث ابوالقاسم نادری دانشگاه تهران
 بیرونی 

43 

شناختی  پرورش  آموزش مبانی سید کمال خرازی سمت   44 

پیشرفته  فقه  متون مهدی صیادی  کمک آزمون   45 

طالیی و   تست مدیریت آموزشی : نکات نکته و مجموعه   اندیشه ارشد
ی مصوب.... آزمونی بر اساس آخرین سرفصلها  

46 

 47  (34000)جایزه   منابع انسانی 34000مدل  آرین قلی پور موسسه کتاب مهربان

 48 مدیریت تحول در سازمان  وندل فرنچ صفار



دانشگاه پژوهشگاه حوزه و  اساس الگوی مدیریتی حضرت موسی  بر  بحران مدیریت علی نجات بخش اصفهانی  
( السالم علیه ) 

49 

سازمانی )اصول، مبانی، نظریهها و مفاهیم رفتار مدیریت  مسعود احمدی  فوژان کتاب
های مدیریت دولتی، مدیریت   قابل استفاده رشتهکاربردی(  

 بازرگانی 

50 

 51 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  سعید صحت فوژان کتاب

در االهیات و فلسفه دین بحث برانگیز مسائل جان هیک طرح نو  52 

شناسی تئوریهای سازمان و مدیریت  معرفت  ابوالفضل گائینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   53 

درس گفتارها،   - میعلوم انسانی اسالو مبنای معنا  رضا غالمی  آفتاب توسعه
گفت و گو ها و یادداشتهایی از رضا غالمی سخنارنی ها،   

54 

بررسی مبانی فقهی اعالمیه   - اسالمیحقوقی بشرنظام  محمد جواد ارسطا  مکث اندیشه
  اسالمی حقوق بشر

55 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  

 اسالمی

 56 نفس و بدن عیسی موسی زاده 

موسسه آموزشی و پژوهشی  

 امام خمینی)ره(

مقایسه دیدگاه روان تحلیلگران و   - شیاریهشیاری و ناه هادی عبدلی 
 اندیشه های عالمه طباطبایی رحمه للا علیه 

57 

؛ فلسفه،  2030سند »توسعه پایدار« آموزش در واقعیت   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 تضادها و چالشها 

58 

قعیتهای مجازی، افزوده و ترکیبی در آموزش وا  آوای نور   59 

صادق)ع( دانشگاه امام  تعامل علوم طبیعی   - سیاستگذاری علم برای  چهارچوبی   محمد رضا قائمی نیک 
 و علوم انسانی

60 

زارپرسش چهارگزینهای برگزیده متون فقه ه1000 محسن سینجلی  چتر دانش  61 

یادهای مشاورهی فلسفیبن  یحیی قائدی  افراز   62 

و اران اله فراروان  ی فلسفی، کاربست   مشاورهافالطون  به در آمدن از غار 
 فلسفی و خود دگرگونسازی 

63 

و اران اله فراروان  ها، تمرینها اصول، رویه     64 راهنمای همنشینی فلسفی  :

ی فلسفی نظر و عمل   مشاوره پیتر ب رابر  فراروان   65 

بوم مدرسه   ای از زیست تجربه  - موردکاوی فرهنگی اکرم گودرزی   جهاد دانشگاهی 
  ایرانی

66 

اندیشان نظریه و فنون برای ژرف  - اندیشی فلسفی ژرف  ران الهاو  فراروان    67 

) ویژه دانشجویان  کتاب تحلیلی آموزش و پرورش تطبیقی قادر بالغی اینانلو  انتشارات راه 
  علوم تربیتی.....(

68 

 


