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 فلسفه و الهیات

 1380   مرکز تحقیقات تمارین نحویه علی شرح ابن عقیل .1

 1380   مرکز تحقیقات فلسفه و کالم مقدماتی .2

 1383   دکتر کبري روشنفکر النحو الجامعی .3

 1383   محمد مهدي حقی روش شیخ ابوالفتوح رازي در تفسیر روض الجنان .4

5. 
  المعانی  پندارها و پاسخ ها: نقدي بر تفسیر روح

  در زمینه قرآن 
 1384   مسعود فکري

 1384   محمد مهدي عسگري تحلیل نظري زکات .6

 1384   احمد علی قانع فقه و پیام گمراهی .7

 1384   جمیله علم الهدي مبانی تربیت اسالمی و برنامه ریزي درسی بر اساس... .8

9. 
قاالت منتخب همایش سراسري علم، مجموعه م

  آرا  معرفت و تضارب
 1384   مرکز تحقیقات واحد خواهران

 1385   محمد کاظم فرقانی هاي مالصدرا مسائل فلسفه اسالمی و نوآوري .10

 1386   احمد پاکتچی هاي فلسفی در میراث ایران باستان مایه .11

 تاریخ فقه و فقهاي امامیه .12
  حانیآیت اهللا شیخ جعفرسب

 حسن جاللی
 1387 

 1387   آیت اهللا سید حسن مصطفوي شرح اشارات و تنبیهات نمط سوم .13

 اي بر نظریه شناخت) شناسی(مقدمه معرفت .14
  لوییز پی پویمان

 رضا محمدزاده
 1387 

15. 
المللی وقف و تمدن  مجموعه مقاالت همایش بین

 1اسالمی جلد 
 1387   دبیرخانه همایش

16. 
المللی وقف و تمدن  همایش بینمجموعه مقاالت 

 2اسالمی جلد 
 1387   دبیرخانه همایش

17. 
المللی وقف و تمدن  مجموعه مقاالت همایش بین

 3اسالمی جلد 
 1387   دبیرخانه همایش
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18. 
المللی وقف و تمدن  مجموعه مقاالت همایش بین

 4اسالمی جلد 
 1387   دبیرخانه همایش

 1388   سید علی علم الهدي هاي الهیاتی پذیري گزاره اثبات .19

 1389   سعید طاوسی مسرور پژوهشی پیرامون جابربن یزید جعفی .20

21. 
  تعلیم و تربیت بصیرت گرا 

 اي تربیتی مبتنی بر مفهوم بصیرت) ( ارائه نظریه
 1389   علیرضا رحیمی

22. 
  هاي هدایتی داستان حضرت موسی جلوه

 قصص در سوره مبارکه 
 1389   الهديآیت اهللا سید احمد علم 

 عدالت و یاد خدا (چاپ دوم) .23
  رضا شاه کاظمی

 مهدي شفیعیان
 1389 

24. 
مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه 

 صدر (ره) امام خمینی(ره) و شهید
 1389   اصغر آقا مهدوي

25. 
  مجموعه مقاالت عاشورا پژوهی (جلد اول) 

 شناخت و تحلیل قیام عاشورا

عارف اسالمی و دانشکده م

  الهیات
 1389 

26. 
  مجموعه مقاالت عاشورا پژوهی (جلد دوم)

 آسیب شناسی 

دانشکده معارف اسالمی و 

  الهیات
 1389 

27. 
  مجموعه مقاالت عاشورا پژوهی (جلد سوم) 

 پیامدهاي اجتماعی عاشورا

دانشکده معارف اسالمی و 

  الهیات
 1389 

 1389   نچیحسین سوز وحدت وجود در حکمت متعالیه .28

 اندیشه اسالمی خاستگاه ها و دستاوردها .29
  میان محمد شریف

 عباس علی منصوري
 1390 

 پارادایم شناسی علوم انسانی .30
  برایان فی

 مرتضی مردیها
 1390 

 1390   قراملکی شرح نبوت .31

 1390   محمد حسن حیدري شکوه سامرا .32

 1390   علی مال کاظمی راهاي نقد و روش هاي حل تعارض دراخبارعاشو گونه .33

 1390   نوراهللا علیدوست خراسانی السالم در تهذیب احادیث نبوي  نقش ائمه علیه .34

 1390   نوراهللا علیدوست خراسانی  در بارگاه نور(ترجمه و شرح مناجات خمس عشر) .35
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 1390  سید علی علم الهدي نومینالیسم و فلسفه صدرائی .36

  1391    تبار دکتر حمیدرضا فهیمی  امامیهاجتهاد در تفسیر روایی  .37

 1391   نوراهللا علیدوست خراسانی پرتویی از زندگانی امام صادق (ع) .38

 1391   محمد اقبال الهوري تجدید بناي اندیشه دینی در اسالم .39

 1391   محسن طالیی ماهانی ویتگنشتاین) -سینا  دین باوري (ابن .40

 و عدم) بخش اول شرح منظومه حکمت (در باب وجود .41
   رضا اکبري

  سید محمد منافیان
 1391 

 1391   خلیل پوستینی گروي کرکگور وایمان .42

 1391   احمد پاکتچی السالم مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه .43

44. 
  هاي دینی معنا داري گزاره

 (نقد و بررسی مالك تحقیق پذیري)
 1391   محسن نقد علی

 1391   نوراهللا علیدوست خراسانی ل بیت (ع)منابع مالی اه .45

 1391   سیدمحمد هادي گرامی نخستین مناسبات فکري تشیع .46

 1391   فاطمه سلیمانی دره باغی نظریه معرفت طبعی جاحظ .47

48. 
  فقه قرآنی با نفس رحمانی

  البیان) (ساختار اندیشه فقهی محقق اردبیلی در زبده
  1391    علیرضا خیرالهی کوهانستانی

 والعصر گفتارهایی درباره علم دینی .49
  بسیج دانشجویی 

 (ع)دانشگاه امام صادق 
 1391 

  گفتارهایی درباره رشته علوم قرآن و حدیث .50
   دکتر احمد پاکتچی

 مصطفی فروتن تنها
 1391 

 1392   دکتر احمد پاکتچی ابعاد شخصیت و زندگانی  امام رضا (ع) جلد دوم .51

 1392   سید کمال حیدري ج اول تاویلو اصول تفسیر  .52

 1392   دکتر احمد پاکتچی (جلد اول) پژوهشی پیرامون جوامع حدیثی اهل سنت .53

 1392   دکتر احمد پاکتچی (جلددوم) پژوهشی پیرامون جوامع حدیثی اهل سنت .54
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 1392   دکتر احمد پاکتچی  گفتارهایی در باره نقد متن مجموعه درس .55

 1392   سید کمال حیدري دستاوردهاي توحید پژوهشی در مراتب و .56

 1392   احمد پاکتچی تأمالتی در مباحث فرهنگ اسالمی .57

 تقوا در قرآن .58
  سید کمال حیدري

 حمزه امینی
 1392 

 1392   دکتر بیوك علیزاده جستارهایی در حکمت متعالیه .59

60. 
  جستاري در ادعیه رضویه 

 با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه
 1392   معی از نویسندگانج

 1392   نوراهللا علیدوست خراسانی سوگند هاي نهج البالغه .61

62. 
  شفاعت 

 (پژوهشی پیرامون حقیقت،اقسام و دستاوردهاي آن)
 1392   سید کمال حیدري

 1392   شیخ خلیل رزق عرفان شیعه .63

 1392   احمد پاکتچی نصوص و ابحاث حول نهج البالغه و مدونه .64

65. 
  اد شخصیت و زندگانی امام رضا (ع) جلد اولابع

 (چاپ دوم) 
 1393   دکتر احمد پاکتچی

  علم رجال .66
  دکتر مجتبی عزیزي

  دکتر میثم مطیعی
  1393  

 1393   سید کمال حیدري الباب فی تفسیر الکتاب .67

 1393  الهدي دکتر جمیله علم نظریه اسالمی تعلیم وتربیت چاپ سوم .68

  1393    نژاد محمدحسین مهدوي  دین و دانش .69

 1394   آیت اهللا سید حسن مصطفوي حکمت علوي .70

 تاریخ مختصري از خوشبختی .71
  نیکوالس پی. وایت

 قهفرخی امید شفیعی
 1394 

 1394  دکتر محمدمسعود نوروزي  هاي عالمه اقبال الهوري ها، مقاالت و نامه سخنرانی .72

73. 
  قواعد فقهی 

 القواعد الفقهیه فی ترجمه کتاب دروس تمهدیۀ

  ا... باقر ایروانی آیت

 مقدم حسین ناصري
 1394 
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 )جلد اول(الوسیط فی اصول الفقه  .74
  حضرت آیت اهللا 

  شیخ جعفر سبحانی
 1394 

 )جلد دوم(الوسیط فی اصول الفقه  .75
  حضرت آیت اهللا 

  شیخ جعفر سبحانی
 1394 

 کلیات فقه و اصول .76
وفا،  محمدهادي زاهدي

  یدي، رضا آزادمصطفی رش
 1394 

)                  جلد سوم(الوسیط فی اصول الفقه  .77
  حضرت آیت اهللا

                                                                                                              شیخ جعفر سبحانی 
 1394 

 1394   آیت اهللا سید حسن مصطفوي شرح الهیات شفا (مقاله اول و دوم) .78

 1394   زاده قمصري فاطمه صادق ایمان و شناخت عقالنی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان .79

 )جلد چهارم(الوسیط فی اصول الفقه  .80
  حضرت آیت اهللا

  شیخ جعفر سبحانی 
 1394 

 1394   انفائزه عظیم زاده و همکار کریم شناسی لغات قرآن پرسش و پاسخ و ریشه 800 .81

 1394   دکتر سیده مژگان سخایی (جلد اول) المعارف ادیان دایر .82

 1394   آیت اهللا سید حسن مصطفوي شرح اشارات و تنبیهات .83

84. 
  شناسی نقد متن حدیث  روش

  ها با رویکرد تطبیق بر نمونه
  1394    مهدي ایزدي

 1395  دکتر احمد پاکتچی (چاپ دوم) ترجمه شناسی قرآن کریم .85

 1395   احمد پاکتچی (چاپ دوم) فقه الحدیث با تکیه بر مسایل لفظ .86

 1395  دکتر احمد پاکتچی (چاپ دوم) ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق (ع) .87

 1395   احمد پاکتچی (چاپ دوم) مکاتب فقه امامی ایران .88

89. 
  االمام جعفرالصادق (ع):  ترجمه و تحریر فقه

  اب خیارالتأخیرکتاب البیع تا پایان کت
  1395    زاده اردبیلی فائزه عظیم

90. 
  االمام جعفرالصادق (ع):  ترجمه و تحریر فقه

  کتاب المضاربه تا پایان کتاب االطعمه و االشربه
  1395    زاده اردبیلی فائزه عظیم

91. 
  االمام جعفرالصادق (ع):  ترجمه و تحریر فقه

  کتاب خیار الرؤیه تا پایان کتاب الشفعه
  1395    زاده اردبیلی ظیمفائزه ع

92. 
  االمام جعفرالصادق (ع):  ترجمه و تحریر فقه

  کتاب الغصب تا پایان کتاب المحرمات
  1395    زاده اردبیلی فائزه عظیم
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93. 
هاي  شناسی حیات شناسی متعالیه: هستی جامعه

   اجتماعی بر مبناي فلسفه و عرفان اسالمی (جلد اول)
  1395    ابراهیم خانی

  1395    ابراهیم راستیان  تربیت دینی براساس حکمت متعالیه درآمدي بر .94

  1395    نوراله علیدوست خراسانی  بازتاب اعمال در آیات و روایات .95

  1395    محمدحسن صانعی پور  پیوستگی متن قرآن کریم (رویکرد زبانشناختی) .96

97. 
المعارف ادیان  المعارف ادیان: ترجمه و شرح دایره دایره

  فرم (جلد سوم)
  1395    مژگان سخایی یدهس

  1395    قاسم فائز  آشنایی با حدیث شیعه .98

  1395    سیدحسن سعادت مصطفوي  سیري در خداشناسی .99

100. 

  :یعیاتبط

 یهاتشرح نمط اول از کتاب االشارات والتنب 

  یناس ابن الرییس یخش

  يمصطفو سعادت یدحسنس

  و نگارش یقتحق 

 حسینی، يآباد شمس یدمج 

   ارجمند یدام

  1395  

101. 
و  ينظر ییها : کاوش یتمدن یافتو ره یتمهدو

  (جلد اول) یاسالم یندر تمدن نو يراهبرد

  یدآقاییپورس یدمسعودس

  یامام یدمجیدس
  1395  

102. 
و  ينظر ییها : کاوش یتمدن یافتو ره یتمهدو

  (جلد دوم) یاسالم یندر تمدن نو يراهبرد

  یدآقاییپورس یدمسعودس

  یامام یدمجیدس
  1395  

103. 
  زبانشناسی در جهان اسالم (چاپ دوم)مبانی 

  (ویراست جدید)
  1395    محمدي غالمرضا دین

104. 
 یرونیو ب یدرون يرجعت در منظومه حکمت سازگار

  یاعتقاد به رجعت در فلسفه اسالم
  1396     زاده يمحمد احمد

  یفقه مقدمات .105

  پورفرد فاطمه کاظم

  زهرا اصل فالح

   يقاد یافضل یبافر

  1396  

  1396    يمحمدمسعود نوروز  اقبال یدگاهاجتهاد از د يبنا یدتجد .106

  1396     یرشکب ینحس  یدمف یخمکتب ش یه؛اصول فقه امام یکالم یمبان .107

108. 
   یمدر قرآن کر ینیتکو یتنظام وال

  یقینفر یربر تفاس یدبا تأک
  1396     یطاهره محسن

  1396     یخراسان یدوستنوراهللا عل  یهشرح مناجات شعبان .109



 7  

ف
دی

ر
  

م
ج

تر
 م

ف/
ؤل

م
 



شر
ل ن

سا
 

 

110. 
: یعهش یثیحد هاي یشهدان یننخست

  ها یانها و جر انگاره ها، گفتمان یکردها،رو
  1396     یگرام یدمحمدهاديس

111. 
  روش تحقیق عمومی

  (با رویکرد علوم انسانی ـ اسالمی) (چاپ سوم)
  1396    دکتر احمد پاکتچی

112. 
  روش تحقیق 

  (با تأکید بر حوزه علوم قرآن وحدیث) (چاپ سوم)
  1396    دکتر احمد پاکتچی

  1396    دکتر امیر ذوقی  هاي ترجیح قرائت و توسعه آن مالك .113

114. 
  اعراض و عرضیات در فلسفه ابن سینا

  دروس شرح مقاله سوم از الهیات شفا

  اله سیدحسن سعادت مصطفوي آیت

  آبادي تحقیق و نگارش: مجید شمس
  1397  

115. 
  اختالف قرائات قرآنی و جریان تاریخی فرهنگی 

  اهل بیت (ع) محوري
  1397    عترت دوست محمد

  1397    امیر ذوقی  تالوت معنامحور .116

  1397    نوراهللا علیدوست خراسانی  صحابه در میزان قرآن و تاریخ .117

118. 
  فقه حکومتی

  (درآمدي بر ماهیت، اصول و منطق نظري)
  1397    بهنام طالبی طادي

  1397    نوراهللا علیدوست خراسانی  خدمات اجتماعی در اسالم .119

  1398   علی جعفري هرستانی مثابه علم برتر حکمت الهی به .120

  1398   دکتر سیدعلی حسینی تحلیلی بر تبارشناسی حضرت مهدي عج .121

  1398   فاطمه وجدانی از نظر تا عمل .122

 منطق

 1381   آدینه اصغري نژاد منطق الملخص .123

 درآمدي نو به منطق نمادین چاپ دوم .124
  هاواردکهین - پل تیدمن

 رضا اکبري
 1389 

 ها (چاپ چهارم) منطق محمول .125
  هاواردکهین - پل تیدمن

 رضا اکبري 
 1391 

 (چاپ چهارم) ها منطق جمله .126
  پل تیدمن

 رضا اکبري
 1393 
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