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 860101 یمفه خان، هاي اسالمی و بازارهاي آن آتی   .1

 940415 یعل حجتی، و نهضت مشروطه یخراسان آخوند   .2

 950922 فائز، قاسم یعهش یثبا حد ییآشنا   .3

 880101 اصغر یخندان، عل با قرآن آشنایی   .4

 941103 يمهد یائی،رعا یاسالم پذیر یسکر گذاري  یهسرما يو مدل ها یمبا مفاه آشنایی   .5

 900317 درخشه، جالل آفاق تمدنی انقالب اسالمی   .6

 920624 یمصطف یب،اد آفاق جهانی تفکرشیعه   .7

 آمریکا و جهان قرن بیست و یکم   .8
اقارب پرست، عطائی، فرهاد و 

 محمد رضا
850101 

 890916 باکینگهام، دیوید اي و فرهنگ معاصر اي یادگیري، سواد رسانه آموزش رسانه   .9

10. 
  اي و فرهنگ معاصر  اي یادگیري، سواد رسانه آموزش رسانه

 )یدجد یراست(و
 970812 ینحس  سرفراز،

11. 
  عالی ، فرهنگ عامه و قدرت نرم  آموزش

 االت متحده)(مطالعه موردي ژاپن وای
 891204 یاسوشی و مک کانل

 840101 محمدنجات اهللا صدیقی علم اقتصاد از دیدگاه اسالمی آموزش .12

 یو پژوهش در اقتصاد و مالیه اسالم آموزش .13
 ی،رض ي؛محمدمهد ي،عسکر

 حسین ی،سیدمحمدرضا و میسم
921112 

 آنچه اقتصاد از بحران آموخت .14
 یور؛آکرلف، جرج؛ بلنچارد، ال

 جوزف یگلیتز،و است یویدد رومر،
950922 

 901206 جمعی از نویسندگان ها آینده ارزش .15

 سپتامبر 11آینده جنبش هاي اسالمی پس از  .16
رفعت، سیداحمد و والشبوکی، 

 عمر
870101 
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 850101 عمر چپرا اندازي اسالمی) آینده علم اقتصاد(چشم .17

 یخانوادگ يامور و دعاو یدادرس یینآ .18
 ي،و شکر یالساداتل ي،اسد

 یدهفر
941103 

 891224 منذر قحف، مواجهه با کسري بودجه در اقتصاد اسالمی ابزارهاي .19

 901020 یالل زاده، سرتیب اندیشه ورزي از دیدگاه قرآن و علم تعلیم و تربیت ابعاد .20

 890101 یدسع بیگدلی، حقوقی جنگ اسراییل علیه غزه ابعاد .21

 »جلد اول«السالم  هشخصیت و زندگی امام رضا علی ابعاد .22
مرتضی و پاکتچی،  نژاد، سلمان

 احمد
921214 

 »جلد دوم«السالم  شخصیت و زندگی امام رضا علیه ابعاد .23
مرتضی و پاکتچی،  نژاد، سلمان

 احمد
921214 

 911114 احمد پاکتچی، السالم شخصیت و زندگی امام صادق علیه ابعاد .24

 نظري و عملی بیداري اسالمی ابعاد .25
  شکوش به

  یمصطف اسماعیلی،
911108 

 901014 کورمیک، جان مک )ها و روندها اروپا (سیاست اتحادیه .26

 880101 یدعلیس الهدي، علم هاي الهیاتی پذیري گزاره اثبات .27

 910407 حمیدرضا تبار، فهیمی در تفسیر روایی امامیه اجتهاد .28

 890101 یوسف ترابی، نظرنخبگان سیاسی اجماع .29

 970126 پور) یمحمد (جان دوست، عترت ي(ع) محور یتاهل ب یفرهنگ یخیتار یانو جر یت قرآنقرائا اختالف .30

 901020 زینب السادات هاشمی، تدریس در مدیریت کالس اخالق .31

 901206 محمد پور، جانی در جنگ تحلیل محتوایی مکاتبات حضرت علی (ع) و معاویه اخالق .32

 951119 یلمزینان، اسماع زاده محمد )تکبارالبالغه (کبر، تکبر، اس در نهج اخالق .33

 921123 اندرو کیلیر، کسب وکار: رویکردي کاربردي اخالق .34

 931027 اندرو کیلیر، یدجد یراستکسب وکار: رویکردي کاربردي، و اخالق .35
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 900202 يمهد ذاکریان، و روابط بین الملل اخالق .36

 870101 طباطبایی، محمد رضا احمدي و سیاست اخالق .37

 و سیاست خارجی اخالق .38
 یمک دانلد، دیوید؛ پاتمن، ج بی

 و پاکر، مسون
890101 

 891006 کاووس سیدامامی، )و محیط زیست (رهیافتی اسالمی اخالق .39

 891025 ربکا و مک گرن، ویلیام بلنک، وبازار گفتگویی دربارة دین، علم اقتصاد و عدالت اخالق .40

 880101 ایتان ،گیلبوآ جهانی و سیاست خارجی ارتباط .41

 910510 یدعبدالرسولس الهدي، علم عفیفانه در تلویزیون و سینما ارتباط .42

 870101 رود نبلر، اریک دبلیو آئینی ارتباطات .43

 )بحران (تبدیل بحران به فرصت ارتباطات .44
.اولمر، رابرت ؛ ال.سلنو، آر

 تیموتی و سیگر، ماتیو
910507 

 870101 اصغر افتخاري، و دانش ارزش .45

46. 
 یبر نظام حقوق اساس یدبا تأک یو حقوق عموم یفرهنگ هاي ارزش

 یرانا یاسالم يجمهور
 950510 محمد پورکیانی،

 910510 علی غالمی، اخالق حسنه تا امنیت اخالقی از .47

 940228 مقدم، زهره اخوان یمقرآن کر یربه آسمان: اصول تفس یادر از .48

 980526 فاطمه ی،وجدان یی)عالمه طباطبا یدگاهاز د یاخالق یتترب يبرا یاز نظر تا عمل (طرح .49

 901004 رابرت هلوي، )نرم (مبانی اقدام عاري از خشونت استراتژي .50

 راه؛ پرسش از هستی سازمان استعاره .51
   هاشمیان،

 سید محمد حسین
910225 

 901215 یمابراه برزگر، صراط در اندیشه سیاسی سید قطب استعاره .52

 950211 واگنر یاسنت ویک، يراهبرد یریتخالقانه به آموزش مد ی: نگاهيتژاسترا هاي استعاره .53

 891118 جودت بهجت، »گذشته و آینده«و خلیج فارس اسرائیل .54
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 890801 الهود، نلی جانز، آنتونی و اچ در سیاست بین الملل اسالم .55

 900127 بسام طیبی، سیاست جهانی اروپا اسالم .56

 930215 از نویسندگان جمعی »علی تا انقالب یاسمین ت آهنین بناز مش«سیاسی درتونس  اسالم .57

 یهمدرن در ترک یاسیس اسالم .58
 یدمحمدرضاس یی،طباطبا احمدي

 يمهد یروزفر،پ  و
960213 

 920328 داوود کیانی، 2001سپتامبر  11گرایی در غرب پس از  اسالم .59

60. 
و  یعاجتما ی،فرهنگ هاي ینهزم یلیتحل يواکاو یغرب یهراس اسالم

 آن يو نظر یخیتار يها مؤلفه یشیو بازاند یاسیس

 ی،محمدرضا و صادق مجیدي،

 يمحمد مهد
940711 

 890801 حسین پوراحمدي، و روابط بین الملل اسالم .61

 )و عمل یهها در نظر الملل (مشارکت و روابط بین اسالم .62
 یلی،ابوذر و اسماع مقدم، گوهري

 یرمحمدام
980605 

 الملل ام بینگرائی درنظ اسالم .63
 نشین، یخش یرضا و قربان سیمبر،

 ارسالن
890101 

 الملل گرائی درنظام بین اسالم .64
ارسالن و  ین،نش یخش قربانی

 رضا یمبر،س
900124 

 970703 عباس زاده، عیسی یغرب يها در رسانه هراسی اسالم .65

 970203 )محمد (گردآورنده الزین، یاسالم یداريو ب یبهار عرب اسناد .66

 970203 جبار ی،شجاع یاسالم یداريو ب یناد بهار عرباس .67

 901220 یدسع محسنی، )بامطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در شخص طرف قرارداد ( اشتباه .68

 901108 روح اهللا آخوندي، )در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان اشتباه .69

 900718 علی رفیعی مقدم دکتر قیرضائی بودن اعمال حقو اصل .70

 961124 یدسع رجحان، اسالم یدر نظام حقوق يربو يقراردادها یتعدم مشروع اصل .71

 890801 جزدانی، محمود فتوحی اساسی تأمین مالی بین المللی اصول .72

73. 
و  یفی: آمار توصیو بازرگان یریتآمار و کاربرد آن در اقتصاد، مد اصول

 1احتمال ج یهنظر
 941103 ترزا برادلی،
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74. 
   1تفسیر وتأویل ج اصول

 »مفسران ترین اي روشمندبین آراء عالمه طباطبایی وبرجسته مقایسه«
 921221 کمال یدس حیدري،

 920318 یدسع رجحان، علم فقه درباره اصول حاکم براحکام الهی اسالم اصول .75

76. 
  مدیریت بحران در قرآن کریم اصول

 )»(ع باتأکیدبر قصص انبیاء اوالالعزم«
 911226 سیرت، حسین محمدي

 هاي هنر اسالمی در کالم رهبري و رهیافت اصول .77

  حسن؛ بشیر،

زارع درخشان، ابوذر و همازاده  

 ابیانه، حسین

880101 

 790701 محمدرضا ی،کن مهدوي در قرآن یاقتصاد اسالم یو مبان اصول .78

 910510 يمهد ذوالفقاري، )ها شو مبانی عملیات روانی (درآمدي براهداف، ابزارها و رو اصول .79

 910523 يمهد بشارت، و مبانی مکتب سیاسی نجف اصول .80

 970222 یعل احمدي، )آن يو کاربردها ینتدو یندفرا یستی،(چ یفرهنگ اطلس .81

 970222 یعل احمدي، (آن يو کاربردها ینتدو یندفرا یستی،(چ یفرهنگ اطلس .82

 900526 چارلز تیلی، و حکمرانی اعتماد .83

84. 
   یناس در فلسفه ابن یاتو عرض اعراض

 )شفاء یات(شرح مقاله سوم از اله

   ي،مصطفو سعادت

 حسن یدس
961215 

 890806 غالمرضا گودرزي، جهانی، مدل مدیریت راهبردي موعود گرا افق .85

 901004 پل استیونس، انرژي اقتصاد .86

 901222 بیلی، روي اي بازارهاي مالی اقتصاد .87

 951119 احمد شعبانی، یدجد یراستاري و بازارهاي مالی وپول، بانکد اقتصاد .88

 900318 . میشکین، فردریکاس پول، بانکداري وبازارهاي مالی اقتصاد .89

 خانوار اقتصاد .90
   یعل استاجی،

 یلخل ي،و نوروز
960630 
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 خانوار در اسالم جلد اول اقتصاد .91

  محمد؛  نعمتی،

  مقدم، رضا و  ییتنها

 ینام یري،باص يمراد

951103 

 خانوار در اسالم جلد دوم اقتصاد .92

  محمد؛  نعمتی،

  مقدم، رضا  ییتنها

 ینام یري،باص يو مراد

951103 

 890801 احمدي، محمد جواد نور دینی از منظر اندیشمندان مسلمان و مسیحی اقتصاد .93

 890101 والتر اندرس، 1سنجی سریهاي زمانی ج اقتصاد .94

 890101 والتر رس،اند 2سنجی سریهاي زمانی ج اقتصاد .95

 920820 .کوهن، تئودوراچ )سیاسی جهانی (نظریه و کاربرد اقتصاد .96

 930305 احمد، محمود مشهدي »مطالعه یک سنت هترودوکس دربرابر ارتدکس اقتصادي«نهادگرا  اقتصاد .97

98. 
» مطالعه یک سنت هترودوکس دربرابر ارتدکس اقتصادي«نهادگرا  اقتصاد

 دوم یرایشو
 941103 محموداحمد،  مشهدي

 )که علم اقتصاد را متحول کردند یینهادگرا یشگاماننهادي (پ اقتصاد .99

محمود؛ مشهدي  متوسلی،

احمدي، محمود؛ نیکونسبتی، 

 علی و سمیعی نسب، مصطفی

890101 

 880101 یسندگاناز نو جمعی )اقتصاد متعارف یبرق هاي یانبه جر یهترودوکس (نگاه اقتصاد .100

 940519 محمدرضا یلی،اسماع مهدیار یدر اقتصاد اسالم ینیبر دامنه اجتهاد د يجستارو اجتهاد:  اقتصاد .101

 یریهوقف و خ اقتصاد .102
   يمهد طغیانی،

 يو درخشان، مهد
950710 

 1و کاربرد ج یهنظر یعموم اقتصادسنجی .103
و  يمهد ی،شاهدان صادقی

 یزاده، عل اشرف
941103 

 2و کاربرد جلد  یهنظر یعموم اقتصادسنجی .104
 ي؛مهد ی،شاهدان ادقیص

 یزاده، عل اشرف
960308 

105. 
  » حفظ نظام«(ره) و مسئله ینیخم امام

 ینید ینبا مواز یحفظ نظام اسالم یچالش عمل
 960525 یمرح ي،سعد کازرونی

 910225 اصغر افتخاري، امنیت .106
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 930214 جودت بهجت، »اي رویکرد میان رشته«انرژي  امنیت .107

 820101 محسن قاسمی، مالکیت در عقد بیع انتقال .108

 900704 میان محمد شریف، ها و دستاوردها اسالمی خاستگاه اندیشه .109

 880101 یدسع بیگدلی، هایی در حقوق اسالمی اندیشه .110

 890101 اصغر یعل خندان، بر آستان دین انسان .111

112. 
   یمنابع انسان یریتدر دانش مد شناسی انسان

 یی)عالمه طباطبا هاي یشهبر اند یدبا تأک يانتقاد یکردي(رو

 يمهد ي،اسداله؛ سپهر گنجعلی،

 احسان یمی،و رح
961027 

 970605 ینمحمدام صلواتیان، یو رفتار مال يفطر شناسی انسان .113

 920131 ابرقویی، ابوالفتح عزیزي در قرآن کریم انفاق .114

115. 
  المللی  هاي بین و کمک انفاق

 )گرایانه در سیاست خارجی ج.ا.ا (رفتارهاي حمایت
 910421 کاووس امامی،سید

 920131 احسان بازوکار، »حقوقی-بررسی فقهی«استصناع  اوراق .116

 (یسکر یریتو مد یمال ي،اقتصاد ی،مضاربه (ابعاد فقه اوراق .117
 یرمرديو ش یدعباسس موسویان،

 ینحس ي،احمدآباد
970224 

 971002 ینمحمدحس اسفندیارپور، یو فقه مذاهب اسالم یراناز منظر حقوق ا یوص اوصاف .118

 820101 یوسفی، امیرمحمد حاجی و رژیم صهیونیستی، از همکاري تا منازعه ایران .119

 وهمگرایی درسازمان همکاري اسالمی ایران .120
ارسالن و  ین،نش یخش قربانی

 رضا یمبر،س
910123 

 910225 طوسی، سیدمجتبی رضوي ها در قرآن کریم، مفهوم وگونه ایمان .121

 940415 فاطمه ي،قمصر زاده صادق مسلمان یشمنداناند یدگاهداز  یو شناخت عقالن ایمان .122

 870101 ینمحمدحس نژاد، مهدوي خردپیشه در اندیشه فخر رازي گرایی ایمان .123
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 941103 ینحس یی،داوود و رضا منظور، یرانبرق ا بازار .124

 وتحلیل استراتژیک بازار کشورهاي اسالمی بازارشناسی .125

بهمن؛ شمسی  پور، حاجی

جاد و محمدي، گوشکی، س

 سیدمهدي

910203 

 850101 یعل آبادي، صالح )(مجموعه مقاالت مالی اسالمی بازارهاي .126

 880101 گوییگان، جیم مک در سیاست فرهنگی بازاندیشی .127

 950710 نوراهللا ی،خراسان علیدوست یاتو روا یاتاعمال در آ بازتاب .128

 940610 یمجتب باباخانی، دانشجو يشهدا نامه یتره در وص ینیامام خم هاي یشهاند بازتاب .129

 1395تا  1357از سال  یعملکرد انقالب اسالم یجابیپرونده ا بازخوانی .130

 ي،مهدو ی؛فرد، عل طاهري

و  ینام ي،اهللا؛ حصار روح

 یعل ی،صالح عرب

961212 

 880101 اصغر افتخاري، مکتب انتقادي در حوزه علوم اجتماعی بازخوانی .131

 880101 اصغر افتخاري، ر حوزه علوم اجتماعیمکتب تفسیري د بازخوانی .132

 ایران یاسالم يجمهور ینظام قضای بازخوانی .133
  از نویسندگان  جمعی

 ی)عباسعل ی،(به کوشش کدخدای
921112 

 880101 محمدباقر صدر، بدون ربا در اسالم بانک .134

 920826 احمد شعبانی، اسالمی رویکردي اقتصادي و فقهی بانکداري .135

 880101 یدیحییس علوي، )ها و راهکارها (چالش ون ربابد بانکداري .136

 2008مالی سال  بحران .137
  محمد  نعمتی،

 و سلیمانی، محمد
900223 

 931205 یرام ذوقی، یلشرح ابن عق یحتنق یف البدیع .138

139. 

   یادهامحل  بر

محمدرضا  اهللا یتآ یاد: زنده یتروا یینهدر آ ی(نامداران انقالب اسالم

 )یکن يمهدو

 یان،حمدرضا و موحدم کائینی،

 یالدم
980416 
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 891001 شوقی احمددنیا، اقتصادي از قرآن کریم هاي برداشت .140

141. 
  حقوقی اتانازیا  - ابعاد فقهی  بررسی

 »بارویکرد حقوق کیفري«

محمدمهدي و آقاسی،  رحیمی،

 محسن
920204 

 910518 حسن خودروان، معناشناختی واژه کفر در قرآن کریم بررسی .142

 860501 اکبر یعل ی،اردکان کمالی د مبانی سکوالریسمو نق بررسی .143

 910225 يمهد شفیعیان، )اجرا اي (طراحی و رشته آموزشی میان برنامه .144

145. 
  مبارزه با فساد  یجهان برنامه

 ي)حکومت علو یرهس یقی(با مطالعه تطب

   یالدم قطبی،

 محسن یلی،و اسماع
961027 

 ها شاصول و رو ی،مبان ي؛اقتصاد ریزي برنامه .146
و  يمهد ی،شاهدان صادقی

 عادل یدل،قو
960724 

 940711 بانو  الیگیور، یهدر ترک یاسیاسالم س بسیج .147

 )هاي دینی گرایی و سلفیه (بازشناسی طیفی از جریان بنیاد .148
حسین و پاکتچی،  هوشنگی،

 احمد
901004 

149. 
   یلاسرائ یاسیو ساختار س یهودي بنیادگرایی

 ید)بازگشت و تبع یانم ی(سرگردان

فائق،  ینیجالل و حس درخشه،

 یدمحمدمهديس
960525 

 910309 پیتر دمنت، الملل نجهان اسالم و نظام بی بنیادگرایی، .150

 900704 يمهد جمشیدي، اجتماعی وقوع انقالب اسالمی در نظریه عالمه مطهري بنیادهاي .151

152. 
  فکري القاعده بنیادهاي

 )سلفی-ثیرات اندیشه هاي وهابیأ(ت
 900517 مدمح محمودیان،

153. 
  و توسعه در ایران  بوروکراسی

 )تطبیقی –(نگاهی تاریخی 

  ابوالحسن  فقیهی،

 و دانایی فرد، حسن
900902 

154. 
  : یاسالم یهدر اقتصاد و مال المال بیت

 در کشور یارانهو  یاتاصالح نظام مال يبرا ییها داللت

مقدم، غالمرضا و  مصباحی

 ینحس یسمی،م
940301 

 930214 عبدالکریم بکار، »یداري براي بیداريب«اسالمی  بیداري .155

 »انداز عوامل، مسایل و چشم« یاسالم بیداري .156
ارسالن و  ین،نش یخش قربانی

 رضا یمبر،س
930215 
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 920118 محمد عماره، اسالمی انقالب مصر بیداري .157

158. 
  اسالمی در گستره سیاست جهانی  بیداري

 )(درآمدي تحلیلی براسالم سیاسی
 910204 المرضاغ سروي، خواجه

 910209 اصغر افتخاري، اسالمی درنظروعمل بیداري .159

 910719 اصغر افتخاري، اسالمی مالحظات ایرانی و غربی بیداري .160

 910901 یدسع میرترابی، اسالمی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه بیداري .161

 911004 اصغر افتخاري، اي اسالمی و تحوالت منطقه بیداري .162

 910809 يمهد ذوالفقاري، ی؛ مبانی فلسفی و عملگرایی اسالمیاسالم بیداري .163

 900115 برایان فی، شناسی علوم انسانی پارادایم .164

 950922 فائز پرست، دین یراندر ا یو توسعه اقتصاد مل پارلمان .165

 یاقتصاد مقاومت پایش .166
 ي،عادل؛ سعدآباد پیغامی،

 ینآر یمی،و عظ اصغر یعل
951119 

 العلم رج هاي پایه .167
 یعی،و مط یدمجتبیس عزیزي،

 یثمم
971025 

 911004 نوراهللا ی،خراسان علیدوست )از زندگانی امام صادق (ع پرتویی .168

 860301 کاووس سیدامامی، ي)و انتقاد یريگرا، تفس اثبات یکردهاي(رو یاسیدر علوم س پژوهش .169

 هاي تفسیري در سازمان پژوهش .170
فرد، حسن و کاظمی،  دانائی

 سیدحسین
900220 

 890101 مسرور، سعید طاووسی پیرامون جابربن یزیدجعفی پژوهشی .171

 920514 احمد پاکتچی، »جلد اول«پیرامون جوامع حدیثی اهل سنت  پژوهشی .172

 920430 احمد پاکتچی، »جلد دوم«پیرامون جوامع حدیثی اهل سنت  پژوهشی .173

174. 
  میرزا ابوالحسن مشکینی اردبیلی«پیرامون علم رجال  پژوهشی

 )»ه.ق 1358-1305( 

  سیدمجتبی  عزیزي،

 و مطیعی، میثم
930215 
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175. 
  در مراتب و دستاوردهاي توحید  پژوهشی

 1ج» اهللا سیدکمال حیدري تقریرات درس آیت«
 921221 کسار، جواد علی

 950713 محمدحسن خانی، یاستعمار و نظم جهان پسا .176

 880701 لیال گاندي، استمارگرایی پسا .177

 840101 مسعود کري،ف ها و پاسخ پندارها .178

 860101 سامی السویلم، ریسک در مالی اسالمی پوشش .179

 870101 احمد شعبانی، بهره و تورم پول، .180

 950930 السول، هارولد دي گذاري یاستبر علوم س يدرآمد پیش .181

 هاي اقتصادي و مالی اسالمی پیشرفت .182
منور؛ سید علی، سلمان و  اقبال،

 مولجوان، دادنگ
900723 

 891112 محمدحسن خانی، المللی و نقش سازمانهاي بین هپیشین .183

 910421 یدمجیدس امامی، )فرهنگی (از مفهوم تا روش پیوست .184

185. 
   یممتن قرآن کر پیوستگی

 ی)شناخت زبان یکرد(رو

 ی،محمدحسن و لطف پور، صانعی

 یدمهديس
950822 

 830101 یعل پورجواهري، اعضاء در آیینه فقه پیوند .186

 940710 یزال مداف، خاص یازهايآموزان با ن کالس درس: کمک به دانشدر  آوري تاب .187

 931128 یکون دیالمه، یریتدر دانش مد یديتوح ینیب جهان تأثیر .188

 970420 سید جالل امام، اسالم در چین تاریخ .189

 900101 محمد ی،فومن اللهیاري )1384-1381( یرانا یاسالم يجمهور يا تحول پرونده هسته تاریخ .190

191. 
  تحوالت سیاسی واداري درایران جلد اول  اریخت

 )العباس (ازعصرهخامنشیان تاپایان دوره اول حکومت بنی
 910116 یدعلیس علوي،

192. 
  تحوالت سیاسی واداري درایران جلد دوم  تاریخ

 )(ازآغاز تشکیل حکومت امرا و سالطین ایرانی تا پایان عصر قاجار
 910123 یدعلیس علوي،

 900828 يمحمدهاد همایون، مهدويتمدن و ملک  تاریخ .193

 950930 یدحم ي،احمد بهرامی 2حقوق جلد   تاریخ .194

 950930 یدحم ي،احمد بهرامی 1حقوق جلد  تاریخ .195
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 870101 جعفر ، سبحانی فقه و فقهاي امامیه تاریخ .196

 940610 یپ یکوالسن وایت، یاز خوشبخت يمختصر تاریخ .197

 890101 جفري رابرتز، وروایت تاریخ .198

 920826 احمد پاکتچی، در مباحث فرهنگ اسالمی تأمالتی .199

 921112 دانشگاه یقاتتحق مرکز درباب استاندارد ازمنظر اسالم تامالتی .200

 911205 فائق، سید محمدمهدي حسینی بر ابعاد اسالم هراسی در بریتانیا تاملی .201

 890101 گیوي، حمیدرضا اسمعیلی مالی اسالمی تأمین .202

 یخصوص گذاري یهبر انواع سرما یمبتن یمال تأمین .203
و  يمهد ی،شاهدان صادقی

 ینمحمدام یان،صلوات
970718 

 880101 منور و اهللا خان، طریق اقبال، مالی مخارج دولت از دیدگاه اسالم تأمین .204

 911128 احسان مقصودي، )شناسانه اي و واژه (بررسی معنایی، ریشه فتنه  تبارشناسی .205

 950615 يمحمدهاد ن،همایو یبازرگان تبلیغات .206

 910405 یدمحسنس روحانی، )(رویکردي کاربردي الکترونیک اسالمی تجارت .207

 960417 مسعود، محمد خالد اقبال یدگاهاجتهاد از د يبنا تجدید .208

 910225 محمد اقبال الهوري، بناي اندیشه دینی دراسالم تجدید .209

210. 
  حیات اقتصاد نهادي تجدید

 )دانان نهادي جدیدهاي اقتصاد (نگاهی به اندیشه
 900227 محمود و همکاران متوسلی،

 910510 اکبري بابوکانی، احسان علی از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه تجسس .211

 )(مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی تجسس .212

محمد حسن؛ شاملی،  حائري،

نصرا... و علی اکبري بابوکانی، 

 احسان

911118 

 920624 نرگس ایزدي، )) (تعهدات وکیل1ی(فقه درقانون مدن تجلی .213

 901018 یدعلیس فرحی، در قواعد فقهی اسالمی تحقیق .214
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215. 
  اخالقی وتربیتی گفتگوي انبیاء (علیهم السالم) تحلیل

 کریم وخداوند درقرآن
 910225 رکاوندي، هادي محسنی

216. 
و  ها نامه یانپا ی،مقاالت علم ین(جهت تدو یشرفتهپ يآمار تحلیل

 )SPSS افزار همراه با نرم یسازمان یقاتتحق
 970910 یاسر فر، سبحانی

217. 
 ياقتصاد هاي یمتحر یحقوق سنجی یت: مشروعها یمتحر يانتقاد تحلیل

 یرانا یهعل یکاآمر یکجانبه
 950228 محمد صادق یالنی،گ اسالمی

218. 
  در اسالم  یتحاکم یحقوق تحلیل

 )السالم یهمعل یو حسن يعلو ي،(عصر نبو

   یدفر محسنی،

 محمدجواد ی،و خزائل
960724 

219. 
  دعوت حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم تحلیل

 »رویکردي تربیت«
 920906 یدمحمدس دلبري،

 920118 عبدالمطلب عبداله، دهی در ایران يأرفتار ر تحلیل .220

221. 
  ساختار و نظریه بازار تحلیل

 )(باتأکید برنقش رنسانس و انقالب صنعتی

وفا، محمدهادي و  زاهدي

 سخیان، علی اکبرنا
911030 

 900804 گودین، رابرت و تیلی، چالز اي )ها سیاسی (باتکیه برشرایط و زمینه تحلیل .222

 911018 .مانهایم، یارول و همکارانبی سیاسی تجربی تحلیل .223

 سازي معادالت ساختاري و چندسطحی عاملی، مدل تحلیل .224
یاسر و اخوان  فرد، سبحانی

 خرازیان، مریم
910511 

225. 
  عملیات روانی آمریکا علیه ج.ا.ا لیلتح

 )اي بررسی موردي پرونده هسته(
 910810 يمهد ذوالفقاري،

226. 
  گفتمان والیت فقیه  تحلیل

 در نظام سیاسی ایران
 900956 پرست، فائز دین

 840101 يمحمدمهد عسکري، نظري زکات تحلیل .227

 980311 یدعلیس حسینی، )(عج يحضرت مهد یبر تبارشناس تحلیلی .228

 910511 یدمهديس زریباف، شناسی علم اقتصاد و روشبر سیرشناخت  تحلیلی .229

 910810 اعظم امامی، هاي انقالب نرم بردیدگاه تحلیلی .230

 930923 يمهد بیژنی، یگريبر باز یفقه تحلیلی .231
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 970327 حجت اللهی، روح )(جلد اول یمدر قرآن کر ياقتصاد تدبر .232

 ها يباز یهربرد نظرکابه اروپا  یرانگاز ا ترانزیت .233
  داوود  منظور،

 حسن یوسفی،و 
940820 

234. 
  فقه االمام جعفرالصادق(ع) : یرو تحر ترجمه

 المحرمات کتاب یانالغصب تا پا کتاب
 950211 یهمغن محمدجواد

235. 
  الصادق( ع) : االمام جعفر فقه یرو تحر ترجمه

 الشفعه کتاب یانتا پا الرؤیه یارکتاب خ
 950211 یهمغن محمدجواد

236. 
  االمام جعفرالصادق( ع) : فقه یرو تحر ترجمه

 التاخیر یارکتاب خ یانتا پا یعالب کتاب
 950211 یهمغن محمدجواد

237. 
  االمام جعفرالصادق( ع) : فقه یرو تحر ترجمه

 کتاب االطعمه واالشربه یانالمضاربه تا پا کتاب
 950211 یهمغن محمدجواد

 940431 جعفر سبحانی، ﴾1ج﴿اصول الفقه  یف یطو شرح جامع الوس ترجمه .238

 940431 جعفر سبحانی، ﴾2ج﴿اصول الفقه  یف یطو شرح جامع الوس ترجمه .239

 940431 جعفر سبحانی، ﴾3ج﴿اصول الفقه  یف یطو شرح جامع الوس ترجمه .240

 940431 جعفر سبحانی، ﴾4ج﴿اصول الفقه  یف یطو شرح جامع الوس ترجمه .241

 930126 احمد پاکتچی، شناسی قرآن کریم ترجمه .242

 850101 یدرضاحم محمدي، ملک اي و اسرائیل دو ستون جدید منطقه ترکیه .243

 900616 محسن رسوق، مبیع و ثمن تسلیم .244

 یاسالم یمال یشنهاديراهکار پ ی؛مال يدر فضا یسکر تسهیم .245

 یر؛اقبال، ضم ین؛حس عسکري،

 یرآخور،و م یننورالد یچن،کر

 عباس

960213 

 890201 غالمرضا گودرزي، د گراگیري راهبردي موعو تصمیم .246

 860101 غالمرضا گودرزي، استراتژیک گیري تصمیم .247

 970920 نادر ی،هفتخوان جعفري )(از نظر تا عمل یدانشگاه اسالم یسازمان تصویر .248
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 960730 يطاهر سهیل، يدر اسناد تجار تضامن .249

 901215 يمهد عاشوري، قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد تعارض .250

 870501 حسن بشیر، دین و ارتباطات تعامل .251

252. 
  : یاستو س یند تعامل

 یعرب يها در پارلمان یانگرا اسالم
 930901 یمصطف اسماعیلی،

 عوامل موجب خسارت در حقوق ایران و فقه امامیه تعدد .253
سید مصطفی مصطفوي، سید 

 محمد امین زاده
900710 

 900303 حسن بشیر، تعزیه .254

 950615 عادل یغامی،و پ يمهد طغیانی، )(جلد اول ياداقتص یتو ترب تعلیم .255

 950615 عادل یغامی،و پ يمهد طغیانی، )(جلد دوم ياقتصاد یتو ترب تعلیم .256

257. 
  و تربیت بصیرت گرا تعلیم

 )اي تربیتی مبتنی بر مفهوم بصیرت ( ارائه نظریه
 891123 علیرضا رحیمی،

258. 
بن  ینبن حس یمحمدبن علجعفر  یاب یهالفق یخللش یم؛القرآن الکر تفسیر

 الصدوق جلد اول یخالمعروف بالش یالقم یهبن بابو یموس

 کار، یمهمحمود و د کریمی،

 محسن
980405 

259. 
بن  ینبن حس یجعفر محمدبن عل یاب یهالفق یخللش یم؛القرآن الکر تفسیر

 الصدوق جلد دوم یخالمعروف بالش یالقم یهبن بابو یموس

 کار، یمهمحمود و د کریمی،

 نمحس
980405 

 سوره مبارکه قدر تفسیر .260
محمد و جعفري  پور، جانی

 هفتخوانی، نادر
970420 

261. 
  حمد ي مبارکه ي سوره تفسیر

 ي)سعادت مصطفو یدحسنس اهللا یتدرس استاد معظم آ یرات(تقر
 940415 حسن یدس ي،مصطفو سعادت

262. 
  حمد ي مبارکه ي سوره تفسیر

 )جلد دوم یکن يمحمدرضا مهدو اهللا یتحضرت آ یري(دروس تفس
 960213 محمدرضا ی،کن مهدوي

 940610 حسن یدس ي،مصطفو سعادت یممحبت در قرآن کر: یمقرآن کر یموضوع تفسیر .263

 950329 محمدرضا ی،کن مهدوي )و الزامات (جلد اول یم؛چیستیقرآن کر یموضوع تفسیر .264

 950225 یترپ یشاپ،و ب ياند هاینز، يراهبرد نگاري یندهآ يبرا یی: رهنمودهایندهدرباره آ تفکر .265

 920514 . مدوز، دنالاچ سیستمی تفکر .266
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 هوشمندانه تفکر .267
و مرشد،  يمحمدمهد محمودي،

 محمدصابر
980304 

 921221 کمال یدس حیدري، در قرآن تقوا .268

 980201 يمحمدمهد عسگري، تا عمل یهاز نظر تکافل .269

 یتوسعه اسالمدر حال  يها و کارکردها در کشورها خرد: ضرورت تکافل .270
و  یدمحمدرضاس سیدنورانی،

 ینحس نژاد، یديرش
941203 

 890801 باهللا، مهد معصوم کاربردي و بیمه مدرن، قوانین و اصول کاربردي تکافل .271

 970126 یرام ذوقی، معنامحور تالوت .272

 961103 یدحم هوشنگی، ها یاستراهبردها و س یران؛ا یاسالم يدر جمهور یقوم تنوع .273

 920624 یرهن رحمانی، )هاي اسالمی باتأکیدبرآموزه(معلمان  سازيتوانمند .274

 910306 اسماعیل آجرلو، اجتماعی و اندیشه اسالمی توسعه .275

 940810 دانشگاه یقاتتحق مرکز )و راهبردها ی(مبان یرانا یاسالم يو عدالت در جمهور توسعه .276

 900923 مارگارت گیلبرت، )هاي اجتماعی (عضویت، تعهد و میثاقالتزام سیاسی  تئوري .277

 870501 کولل، آندریو ماس ها بازي تئوري .278

 880101 -----  (DVD)هاي ارتباط غیرکالمی جاذبه .279

 911108 اصغر افتخاري، شناسی سیاسی بیداري اسالمی جامعه .280

 910204 یدحم احمدي، هاي اسالمی شناسی سیاسی جنبش جامعه .281

282. 
  :یاجتماع يها جنبش شناسی جامعه

 یراندر ا يکارگر يها کنشتحول 
 930820 نوذز ی،صارم امین

 891208 محمود شفیعی، شناسی سیاسی ایران جامعه .283

284. 
 یرانا یاسالم يدر جمهور یاجتماع هاي ینابسامان یاسیس شناسی جامعه

 فتنه یقبر مفهوم و مصاد یدبا تأک

و  يمهد یأالدینی،ض عبداللهی

 مسعود ی،رحمت
940711 

285. 
فلسفه و  يبر مبنا یاجتماع هاي یاتح شناسی یهست :یهلمتعا شناسی جامعه

 )(جلد اول یعرفان اسالم
 950822 یمابراه خانی،
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 910522 منصور  اعتصامی، درنظام اقتصادي اسالم پیوندسرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی جایگاه .286

 940431 محمد هاشم پورموال، عدالت در استنباط احکام معامالت جایگاه .287

288. 
  ومحدوده حقوقی جنسی زوجین  جایگاه

 )درفقه امامیه وحقوق ایران(
 920624 السادات رقیه مؤمن،

289. 
  والدین وسرپرستان قانونی علیه کودکان جرایم

 )درنظام حقوقی ایران(
 920624 فائزه پور، طوقانی

 940317 یدفر محسنی، یشناس جرم .290

291. 

  یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

با  یقمتعارف در تطب یاتبر ادب یمبتن يتصاداق يمقاوم ساز ی(مدل مفهوم

 ي)مقام معظم رهبر یشهاند

 950524 عادل و همکاران پیغامی،

292. 
   یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 یسازمان پذیري یبآس یشپا

 ي،عادل؛ سعدآباد پیغامی،

 ینآر یمی،و عظ اصغر یعل
950922 

293. 
   یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 یداراقتصاد پا یشپا

 ي،عادل؛ سعدآباد غامی،پی

 و مونا، پارسا اصغر یعل
950922 

294. 
   یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 یسازمان يآور تاب یشپا

 ي،عادل؛ سعدآباد پیغامی،

 ینآر یمی،و عظ اصغر یعل
950922 

295. 
   یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 يفرد يآور تاب یشپا

 ي،عادل؛ سعدآباد پیغامی،

 ینآر یمی،و عظ اصغر یعل
950922 

296. 
   یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 ثبات اقتصاد کالن یشپا

 اصغر یعل ي،عادل؛ سعدآباد پیغامی،

 شبنم ی،کهراب يو نوروز
950922 

297. 
   یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 ياقتصاد یضدشکنندگ

 اصغر یعل ي،عادل؛ سعدآباد پیغامی،

 شبنم ی،کهراب يو نوروز
950922 

298. 
  : یقاومتدر اقتصاد م جستارهایی

 )(ص ياز منظر سیره نبو یاقتصاد مقاومت
 950211 عادل و همکاران پیغامی،

299. 
  : یدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 یرانا ياقتصاد هاي یمتحر

 نسب، یعیعادل و سم پیغامی،

و  یاسر یمانی،و سل یمصطف

 یدسع یزدي، زاده یدحسینس

940301 
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300. 
متعارف؛  یاتدر ادب يقتصادا ي: مقاوم سازیدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 ی)و ضد شکنندگ ی(شکنندگ جلد دوم يو نظر یعلم يمباد
 950211 عادل و همکاران پیغامی،

301. 
متعارف  یاتدر ادب ياقتصاد يساز : مقاومیدر اقتصاد مقاومت جستارهایی

 پذیري یبو آس يجلد اول: تاب آور يو نظر یعلم یمبان

 نسب، یعیعادل؛ سم پیغامی،

 یاسر مانی،یو سل یمصطف
940201 

 921112 یوكب ، علیزاده در حکمت متعالیه جستارهایی .302

 920328 از نویسندگان جمعی در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه جستاري .303

 920624 اسمیت، پاال شورمر فرهنگی جغرافیاي .304

305. 
  فرهنگی جهان اسالم جغرافیاي

 )خبکشور اسالمی منت 10(مطالعه موردي 
 941013 یعل احمدي،

 890101 یداحمدس الهدي، علم هاي هدایتی داستان حضرت موسی درسوره مبارکه قصص جلوه .306

 940401 عبدالمحمد کاشیان، محمدباقر صدر یدس اهللا یتاقتصادنا آ یصاز اقتصاد ما: تلخ اي جلوه .307

 890929 چارلز تیلی، 1768-2004اجتماعی  هاي جنبش .308

 941103 یدن ژاکوبز، ییافزا : عامل ارزشيورنوآ یفرهنگ جنبه .309

 900814 محمود عسگري، نرم در عرصه دفاع ملی جنگ .310

 900117 ویلیامز، میشل سی نرم فرهنگی درآمدي بر نسبت امنیت و فرهنگ جنگ .311

 900101 و چادها، شارن یلجل روشندل، الملل ینب یتو امن جهاد .312

 یهدر مکتب امام یو فقه یکالم یپژوهش یسم؛ترور یا جهاد .313
و  ینمحمدحس جمشیدي،

 کوثر ی،طوس
970802 

 840101 يمحمدهاد همایون، فرهنگی : ارتباطی میانجهانگردي .314

 911004 يمحمدهاد همایون، )(ویراست دومفرهنگی  : ارتباطی میانجهانگردي .315

 870101 منور و احمد، اوصاف اقبال، روي بانکداري اسالمی پیش هاي چالش .316

317. 
  خارجی ج.ا.ا واتحادیه اروپا سیاست هاي چالش

 )2001سپتامبر 11از دردوره پس(
 920204 یدمج عباسی،
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 وهابیت ایران، جهان اسالم و غرب هاي چالش .318
حسین و تویسرکانی،  هرسیج،

 مجتبی
920328 

 900116 جی، مارتین لی جدید امنیت خاورمیانه چهره .319

 961220 عادل قربان، حسین قدم تا ملکوت چهل .320

 880101 عمر و احمد، حبیب چپرا، شرکتی در مؤسسات مالی اسالمی حاکمیت .321

 950211 یقهصد چالویی، یو نقاش يساز مجسمه یفقه حجم .322

 900310 یدفر  محسنی، خصوصی اطالعات حریم .323

 یکامتحده آمر یاالتو ا یرانا یدر نظام حقوق يرأ حق .324
 یمانیتوکل و سل زاده، حبیب

 درچه، محمد
950128 

 951215 یدفر محسنی، یرانا یاسالم يجمهور یاساس وقحق .325

 900512 یدحم ي،احمد بهرامی تعهدات و قراردادها حقوق .326

 یرانا یاسالم يجوانان در جمهور حقوق .327
 یم،زع و اصل یعل غالمی،

 یرحسینام
951103 

 910225 بوکانی، مهدي رشوند رقابت درفقه امامیه، حقوق ایران واتحادیه اروپا حقوق .328

 960911 عاصف حمدالهی، رقابت نامشروع حقوق .329

 960630 يمحمدمهد غمامی، لبنان یقیتطب یعموم حقوق .330

 890914 محسن داوري، )فرهنگی شهروندان (رویکردي اسالمی حقوق .331

 891204 مسعود امانی، قراردادهاي بین المللی نفت حقوق .332

 940431 يمحمد مهد حسنی، يا رسانه هاي ینشآفر يفکر یتمالک حقوق .333

 910507 لیالسادات و همکاران اسدي، مالی و اقتصادي خانواده حقوق .334

 920204 اسفیدواجانی، سیدبشیر حسینی )ایران، انگلیس و آمریکا(هاي جمعی  مخاطب دربرابر رسانه حقوق .335

 910204 جهرمی، علی زمانیان ها نظارت قدرت عمومی برشهرداري حقوق .336
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 910817 محمدجواد زاده، یفشر و اقتصاد در اسالم حقوق .337

 910411 دانشگاه یقاتتحق مرکز دولت و جوانان عمومی، حقوق .338

 880101 يمهد عابدي، )ي سیاسی گروي در فلسفه و زبان (درآمدي بر نقد زبان حقیقت .339

340. 
  به مثابه علم برتر:  یاله حکمت

 ییو روا یقرآن یکرديحکمت و فلسفه در منظومه معرفت؛ با رو یگاهجا
 980201 یعل ی،هرستان جعفري

341. 
  : يعلو حکمت

 يحسن سعادت مصطفو یداهللا س یتدرس استاد معظم آ یراتتقر

   ي،مصطفو سعادت

 حسن یدس
940711 

 950713 یدجعفرس حسینی، یتعاون يها شرکت یهو مال حکمرانی .342

 940610 عباس مقتدایی، یو جامعه اسالم حکومت .343

 890101 اصغر یعل خندان، حسینی حماسه .344

 910321 مجید آژده، علمیه مروي و نقش آن در تاریخ معاصر حوزه .345

 910331 یدمهديس شهیدي، کریم معنایی صراط در بیان قرآن هاي حوزه .346

 840101 یمحمدعل علوي، معماي انسان در بیان قرآن حیات، .347

 960213 یکبنکر، ار دي ثروت خاستگاه .348

349. 
  یتترب یمو تعل یروانشناس ی،شناس از منظر جامعه پژوهی خانواده

 یمعارف اسالم یکردبا رو 
 930923 زهره زاده، موسی

 880101 يمهد ذاکریان، 1پژوهی جلد  خاورمیانه .350

 880101 يمهد ذاکریان، 2پژوهی جلد  خاورمیانه .351

 890101 سید عبداالمیر نبوي، 3پژوهی جلد  خاورمیانه .352

353. 
  پژوهی، بحران غزه و عراق  خاورمیانه

 )(جلد چهارم
 891012 يمهد ریان،ذاک

 920204 حسن بشیر، )(مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی خبر .354

 890901 حسن و همکاران بشیر، اي و تحلیل گفتمان تحلیل شبکه خبر .355
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 971030 نوراهللا ی،خراسان علیدوست در اسالم یاجتماع خدمات .356

 یتواقع یو ساخت اجتماع یعموم گذاري مشی خط .357
 آذر، یجوانعل حسن و فرد، دانایی

 یمرتض
980201 

 910420 ویرجینیا و راس، کارن نایتینگل، ها انتقادي پیرامون: مخاطبان و رسانه هایی خوانش .358

359. 

  یشرفتهپ يآمار یلتحل خودآموز

  amos, spss, lisrel با

 ... هاي نامه یانپا ی،مقاالت علم ینجهت تدو

و اخوان  یاسرفرد،  سبحانی

 یممر یان،خراز
940823 

 المللی ینب یتامن يبرا یديتهد داعش .360
 یکاستراتژ یقاتتحق انستیتو

 یهروس
961124 

 900203 یاحمدعل هاشمی، مسئولیت مدنی دامنه .361

 890201 یلکم رودي، ومرجعیت علمی مبتنی برتجربه دانشگاه امام صادق علیه السالم دانشگاه .362

 900828 ولفگانگ دونزباخ، بین المللی ارتباطات جلد اول دانشنامه .363

 931201 عسگر پور، قهرمان قدرت نرم نامه دانش .364

 900207 حسن لطیف، المعارف احزاب در عراق دایره .365

 940816 مژگان یدهس سخایی، فرم جلد اول یاناد المعارف یره: ترجمه و شرح دایاناد المعارف دایره .366

 950922 مژگان یدهس سخایی، ومفرم جلد س یاناد المعارف یره: ترجمه و شرح دایاناد المعارف دایره .367

 یحقوق عموم دایرةالمعارف .368
و  یدمحمدمهديس غمامی،

 یسندگاناز نو یجمع
960911 

 الدرایه فی علم دراسات .369
اکبرغفاري صفت و  علی

 محمدحسن صانعی پور
840101 

 970126 )اهتمام (به یعل زرودي، یاجتماع شناسی یببر آس درآمدي .370

 941013 احمد و همکاران شعبانی، یاسالم يبر بانکدار درآمدي .371

372. 
   یمقرآن کر يها سوره يا شبکه هاي یوستگیبر پ درآمدي

 یات): سوره مبارکه ذاري(مطالعه مورد
 951119 اله روح داوري،

 840101 استنفورد مایکل یپژوه یخبر تار درآمدي .373
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 950510 یمابراه راستیان، یهبر اساس حکمت متعال ینید یتبر ترب درآمدي .374

 بر حقوق قراردادها درآمدي .375
و موناگان،  یسکر موناگان،

 یکوالن
960417 

 881101 اصغر یعل خندان، بر علوم انسانی اسالمی درآمدي .376

 890201 محمدمهدي ذوالفقارزاده، بر مدیریت صالحین درآمدي .377

 940715 ثمینژاد، م اهللا و قاسم روح رضوي، نفت و گاز، مجموعه اول يبر موضوعات راهبرد درآمدي .378

 880701 اکبر یعل علیخانی، برنظام سیاسی درآمدي .379

 880701 اکبر یعل علیخانی، برنظریه سیاسی درآمدي .380

381. 
 یراستي نبوي و تحلیلی بر جایگاه صلح و جنگ در قرآن و سیره درآمدي

 دوم
 980423 امیر ذوقی،

 830101 پل و کهین، هاوارد تیدمن، نو به منطق درآمدي .382

383. 
  ور ن دربارگاه

 (ترجمه و شرح مناجات خمس عشره) جلد اول
 900902 نوراهللا ی،خراسان علیدوست

 921123 اهللا نعمت پور، موسی تدریس دانشگاهی درباره .384

 آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوي خانوادگی درسنامه .385
لیال سادات و شکري،  اسدي،

 فریده
911118 

 930819 جان یک،و گر ویدید بود، کار یندر ح یدووجه یادگیري درك .386

 800101 حامد صدقی، فی لغه االعالم المسموع دروس .387

 961103 . هانت، لستریو س جوآن اونز، )(جلد اول ياقتصاد انرژ المللی ینب دستنامه .388

389. 
  تصرف عدوانی درقانون آئین دادرسی مدنی ایران دعواي

 )(بامطالعه تطبیقی درفقه امامیه و حقوق فرانسه 
 910202 حامد هادي،

390. 
هاي آن:منازعات  بابررسی فقهی وحقوقی شیوه«دستانه  پیش دفاع

 )»مسلحانه(جهاد)، ترور وعملیات انتحاري(استشهادي
 930305 محمدجواد آقاباقري،

 910309 محمد پور، جانی مقدس و قدرت نرم دفاع .391
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 891209 وهاب  قلیچ، اسالمی و نظام توزیع در آمد دولت .392

 960417 وهاب قلیچ، ید)جد یراستدرآمد (و عیو نظام توز دولت .393

 910120 ناصر اسدي، اجبار دیپلماسی .394

 940903 یثمنژاد، م اهللا و قاسم روح رضوي، 5+1عضو گروه  يکشورها يبر راهبردها ي: درآمديانرژ دیپلماسی .395

 910116 فؤاد ایزدي، عمومی آمریکا درقبال ایران دیپلماسی .396

 920225 بساطی، مجتبی عزیزي خاورمیانه عمومی آمریکا در دیپلماسی .397

398. 
  عمومی جامعه مدنی و قدرت نرم دیپلماسی

 )(مطالعه موردي ژاپن وایاالت متحده
 891204 و مک کانل یاسوشی

 931014 یرصدر، ام فاطمی ): لبناني(مطالعه مورد یرانا یاسالم يجمهور یعموم دیپلماسی .399

 900202 . مانهایم، مارولبی ریکاعمومی راهبردي و سیاست خارجی آم دیپلماسی .400

 880101 ژان و همکاران میلسن، الملل ین: کاربرد قدرت نرم در روابط بیننو یعموم دیپلماسی .401

 930214 روندا ذهارنا، سپتامبر11عمومی و ارتباطات استراتژیک آمریکا پس از  دیپلماسی .402

 940431 فاناز مؤل جمعی یجهان يها و برنامه ها یاستس ی؛عموم دیپلماسی .403

 950930 حسن بشیر، فرهنگ و ارتباطات یاست،تعامل س ی؛گفتمان دیپلماسی .404

 910407 ماهانی، محسن طالیی )ویتگنشتاین –سینا  باوري (ابن دین .405

 891204 و شموئل سندلر فاکس در روابط بین الملل دین .406

 و اقتصاد دین .407
محمدمهدي و  عسکري،

 درخشان، مرتضی
910420 

 840101 ینمحمدحس نژاد، مهدوي نشو دا دین .408

 890101 اصغر یعل خندان، و دوران دین .409
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 الملل و روابط بین دین .410
  یورگن  هابرماس،

 و المایر، فردد
880101 

 860101 یدمحمدسع کنی، مهدوي و سبک زندگی دین .411

 890801 اریک اوهانسون، و سیاست در نظام بین الملل معاصر دین .412

413. 
  ؛ و نظریه اجتماعی دین

 رهیافت سازنده گرایی اجتماعی
 891001 یمز. بکفورد، جاي

 910809 یونس نوربخش، آمیز و همزیستی مسالمت دین .414

415. 
  وقانون  دین

 )گذاري (بررسی کارکرد ونقش دین در حوزه قانون و قانون
 910411 محسن و همکاران اسماعیلی،

 900929 محسن مجرد، جنگ پیش دستانه از نظریه تا واقعیت راهبرد .416

417. 
 اهللا یتشده توسط حضرت آ ییراهنما يها : مجموعه رسالهیربص راهنماي

 یکن يمهدو
 960911 یدعلیس سعدي،

 المللی ینب هاي یشگام به گام ارائه مقاله در هما راهنماي .418
 یی،و ثنا ینمنفرد، حس خصاف

 يمهد
950128 

 890101 اهللامحمد نجات  صدیقی، بهرة بانکی و حکمت تحریم آن در اسالم ربا، .419

420. 
اعتقاد به رجعت در  یرونیو ب یدرون يدر منظومه حکمت سازگار رجعت

 یفلسفه اسالم
 960213 محمد زاده، احمدي

 940711 چارلز تیلی، ها و چنته ها رژیم .421

 910518 حمیدرضا اسماعیلی، در شناخت ایدئولوژي اي رساله .422

 910614 یوید و هوینس، ویلیامد کروتی، )و جامعه (صنایع، تصاویر و مخاطبان رسانه .423

 891008 محمد بن عوض المشیخی، در کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس ها رسانه .424

 890914 یاوشس صلواتیان، و مدیریت بحران ها رسانه .425

426. 
   یـ اجتماع یاسیس يها در انقالب یسنت هاي رسانه

 ی)در جنبش مشروطه و انقالب اسالم ی(ارتباطات سنت
 961027 ادجو مقدم، نظري

 950211 پال جویس، یدر خدمات عموم يراهبرد رهبري .427

 940424 محمد مخبر، توأم با عدالت يبه توسعه اقتصاد رهیافتی .428
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 )بین الملل (رویکردي دینی و تمدنی روابط .429
امانی و عطا محروس،  صالح،

 عبدالخبیر
900909 

 910605 ابوعید، عارف خلیل بین الملل در فقه اسالمی روابط .430

431. 
  تحقیق  روش

 )برحوزه علوم قرآن و حدیث یهباتک(
 910927 احمد پاکتچی،

432. 
  هاي مدیریت شناسی مطالعه موردي در پژوهش روش

 )پردازي (آزمون نظریه و نظریه
 901217 یان و هک، تونی دل،

 830101 يمحمدمهد حقی، الجنان در تفسیر روضشیخ ابوالفتوح رازي  روش .433

434. 
   تأمین مالی شناسی روش

 )(به سوي تأمین مالی معنادار

.فرانکفورتر، جورج و جورج ام

 گون، التون مک
910614 

 860101 و همکاران اکبر یعل علیخانی، اسالم یاسیمطالعات س شناسی روش .435

 940915 يمهد ایزدي، ها بر نمونه یقتطب یکردبا رو یثنقد متن حد شناسی روش .436

 941103 کاووس یدامامی،س یاسیس يها پژوهش يمصاحبه برا هاي روش .437

 970327 یلخل ي،و نوروز یعل استاجی، یرانمطالعات علم اقتصاد در ا پژوهی یاستو س روندپژوهی .438

439. 
  نوین دربانکداري اسالمی  رویکردي

 )ها درعقود مشارکتی (انطباق نظریه بازي
 910225 یدحسنس قوامی،

440. 
  خانواده  یدادرس یینبه آ يانتقاد رویکردي

 )1391خانواده مصوب  یتبر قانون حما ید(با تأک
 960417 ینام امیرحسینی،

 970211 از مؤلفان جمعی یعهش یپژوه یثدر حد یننو رویکردي .441

 یعهش یپژوه یثدر حد یننو رویکردي .442
و  يمحمدهاد گرامی،

 (اهتمام) ینژاد، مرتض سلمان
970211 

 900727 د محمدسی نحوي، هاي درمان ها، پیامدها و راه در قرآن؛ ریشه ریا .443

 940228 رضا يمهد زاده، درویش يباز یهنظر یمقدمات ریاضیات .444

 950922 یرضاعل ی،کوچک جعفرزاده یمدر قرآن کر یاقتصاد اسالم یو مبان الزامات .445

 950710 جان ژوزف، یاستو س زبان .446
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447. 
فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه  زندگی

 )(چاپ دوم ه.ق) 656-907(
 911009 محسن الویري،

 980526 نوراهللا ی،خراسان علیدوست البالغه در قرآن و نهج زیانکاران .448

 900909 پناه، جعفر و رحیمی، محمد حق اي غرب آسیا افغانستان و تحوالت منطقه ژئوپلیتیک .449

450. 
نظریه بی تفاوتی سازمانی کاربرد استراتژي پژوهشی نظریه داده  ساخت

 ملبنیاد در ع

حسن دانائی فرد، آذر  دکتر

 اسالمی
900716 

 921211 محمدرضا شکوهی، سازماندهی وتوصیفی ازقراردادها درصنعت نفت ایران ساختار .451

 901112 حبیب احمد، عملیاتی تامین مالی اسالمی از طریق انتشار سهام ساختار .452

 880101 یقهصد ی،کن مهدوي گزاره هاي اخالقی در قرآن ساختار .453

 940711 فاطمه سادات ی،کرم امیرشاه یاسالم يها بر آموزه یدبا تأک یادگیرنده یآموزش مانساز .454

 یجهان ییو نبرد بر سر جهادگرا یداعش؛ بحران سنّ سازمان .455
 یرفخرائی،حسن و م بشیر،

 یدمحمدحسینس
980201 

 850101 محمدحسن خانی، المللی از نظریه تا عمل بین هاي سازمان .456

 900115 ، زنگل، استاچ ریتبرگر المللی حوزه سیاسی ، سیاست و سیاست گذاري نبی هاي سازمان .457

 901004 حسین عبدالروف، )شناسی قرآن کریم (تحلیل زبانی سبک .458

 940415 اقبال الهوري، يعالمه اقبال الهور يها مقاالت و نامه ها، سخنرانی .459

 890101 اصغر یعل خندان، و سرنوشت سرشت .460

 911018 کبریا، حامد فاضلی درنهج البالغه رویکردي مدیریتی اجتماعی سرمایه .461

462. 
  ی؛کن يمهدو اهللا یتحضرت آ یريدروس تفس یراتتقر سلسله

 سوره مبارکه بقره جلد اول یرتفس 
 971204 )پور یمحمد (جان دوست، عترت

463. 
  ی؛کن يمهدو اهللا یتحضرت آ یريدروس تفس یراتتقر سلسله

 مسوره مبارکه بقره جلد دو یرتفس 
 971204 )پور یمحمد (جان دوست، عترت

464. 
   ی؛کن يمهدو اهللا یتحضرت آ یريدروس تفس یراتتقر سلسله

 سوره مبارکه بقره جلد سوم یرتفس
 980526 )پور یمحمد (جان دوست، عترت

 980201 یدمج یدس امامی، )(جلد اول: غرب معاصر یفرهنگ یلدر تحل ينظر هاي سنت .465
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 920204 یمحمدعل امانی، قرآن کریم جاهلی عرب وروش برخورد سنن .466

 یو خانوادگ یشخص یمال ی؛مال سواد .467
  یدام یري،باص مرادي

 عادل یغامی،و پ 
950615 

 921112 نوراهللا ی،خراسان علیدوست البالغه نهج سوگندهاي .468

 870101 محمدحسن خانی، دي تاریخ روابط بین الملل سی .469

 870101 نحس بشیر، دي روش پژوهش در علوم اجتماعی سی .470

 890101 غالمرضا سروي، خواجه اسالمی يانقالب و جمهور  ینی،گفتار پیرامون امام خم سی .471

472. 
هاي آیت  ها وسخنرانی مجموعه خطبه«اخالقی و اخالق سیاسی  سیاست

 »کنی در نماز جمعه تهران ا... مهدوي
 930214 خوانی، نادر هفت جعفري

473. 

تفاده از تجهیزات دریافت ایران در اس یاسالم يجمهور یجنای سیاست

مصر،  يالملل و حقوق کشورها در حقوق بین ی(مطالعه تطبیقماهواره 

 )عربستان و چین

 921112 یمجتب جاویدي،

 گرایی خارجی جمهوري اسالمی ایران در دوران اصول سیاست .474
سیدجالل و  فیروزآبادي، دهقانی

 نوري، وحید
910116 

 خارجی کشورهاي خاورمیانه سیاست .475
 ی،و احتشام یموندبوش، ر نههی

 یراستاران)(و یروانانوش
900130 

 891104 توبی و یودیس، جورج میلر، فرهنگی سیاست .476

 گذاري اجتماعی در خاورمیانه سیاست .477
  مسعود  کارشناس،

 و مقدم، والنتاین
911018 

 گذاري عمومی درایاالت متحده آمریکا سیاست .478
جی ام.  و پی. بریک،  شافریتز،

 کریستوفر
901026 

 860101 اکبر یعل علیخانی، نبوي؛ مبانی، اصول، راهبردها سیاست .479

 901012 غالمرضا سروي، خواجه و حکومت در جمهوري اسالمی ایران سیاست .480

 970730 یرضاعل بیگی، ینو حکومت در بحر سیاست .481

 یمنو حکومت در  سیاست .482
 دانا، يو باقر یرضاعل بیگی،

 احسان
980604 

 891125 اصغر افتخاري، اي بین رشته  اي مطالعهو فرهنگ دین  سیاست، .483
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 950510 یثمم فرخی، یرانا یاسالم يمسجد در جمهور یفرهنگ گذاري سیاست .484

485. 
 يها صادق (مجموعه گفتارها، نوشتارها و پرسش و پاسخ سیاستمدار

 )یکن يمهدو اهللا یتحضرت آ یاسیس

و  يصدرآباد، مهد يجعفر پور

 یالدم یان،موحد
980416 

486. 
  هاي اسالمی  تحول جنبش سیر

 )(از نهضت سلفیه سیدجمال تا بیداري اسالمی
 910204 یدحم احمدي،

487. 
  (ع) در دوران حکومت؛یعل یرالمؤمنینام یـ ارتباط یفرهنگ سیره

 یزير و برنامه گذاري یاستمدل س يدر جستجو 
 960213 یدمحمدس ی،قهفرخ کاظمی

 950930 حسن یدس ي،مصطفو سعادت یدر خداشناس سیري .488

 890101 اصغر یعل خندان، در سیره معصومین سیري .489

 910912 ابوذر پورمحمدي، تفکر در آینه قرآن کریم سیماي .490

 911018 یآذر، مرتض جوانعلی سازمان ازنگاه اسالم درپرتو استعاره ي امانت سیماي .491

 عدالت يبرا شاخصی .492

 يمصطفو یداحسان؛س خاندوزي،

 ی،تفرش یو سرآبادان یعل ی،ثان

 ینحس

980207 

 970910 ینبز یجی،و طب یسهان احمدوند، )و مسائل ي(تئور یاجتماع هاي شبکه .493

 940415 حسن یدس ي،مصطفو سعادت یهاتاشارات و تنب شرح .494

 870101 حسن یدس ي،مصطفو سعادت اشارات و تنبیهات (نمط سوم) در باب نفس شرح .495

 940415 حسن یدس ي،مصطفو سعادت دوم) و اول (مقالهشفا  یاتاله شرح .496

 960817 نوراهللا ی،خراسان علیدوست یهمناجات شعبان شرح .497

 منظومه حکمت (درباب وجود وعدم) بخش اول شرح .498
رضا و منافیان،  اکبري،

 سیدمحمد
910209 

 910209 بهزادکالئی، محسن جعفري وجود وارث در تحقق ارث درحقوق ایران وفقه اسالمی شرط .499

 921221 سیدکمال حیدري، )پیرامون حقیقت، اقسام و دستاوردهاي آنپژوهشی ( شفاعت .500

 900929 محمد حسن حیدري، سامرا شکوه .501

 870501 محمد عبدالسالم، علم در جهان اسالم شکوفایی .502
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 920930 محمد ایوب، نظام مالی اسالمی شناخت .503

504. 
  هاي آموزشی  مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی درمحیط شناسایی

 )هاي اسالمی دبرآموزهباتأکی(
 920624 منصوره صالحی،

 980311 ینتز ی،الهام و عبدالله اکبري، جامعه و مشارکت ینترنت،ا یجیتال؛د شهروندي .505

 840101 محسن الویري، از سقوط بغداد تا ظهور صفویه شیعیان .506

 870101 قاسحا نکاست، ي خلیج فارس جلد دوم در جهان عرب مدرن: عراق، لبنان و حوزه شیعیان .507

 870101 فؤاد ابراهیم، در جهان عرب مدرن: عربستان سعودي جلد اول شیعیان .508

 970718 نوراهللا ی،خراسان علیدوست یخقرآن و تار یزاندر م صحابه .509

 الجامعه و الصادقیه الباقریه الصحیفه .510
سیدمحمدباقر؛ موحد  نجل،

 سیدمرتضی ی،ابطح
810101 

 890101 اصغر یعل خندان، صدگفتار .511

 و آثار یتماه یران؛و حقوق ا یسفته در فقه اسالم صدور .512
 پناه، یو عال یدرضاحم حبیبی،

 یرضاعل
960817 

513. 
  صکوك

 )گذاري (الگوهاي ساختاربندي، انتشار و سرمایه

نظیف.جی. و توماس،  آدامز،

 عبدالقادر
880101 

 970126 ادوارد برنیز، یغات)پروپاگاندا (تبل صنعت .514

515. 
  ن اساسی بندي گفتما صورت

 الملل در روابط بین
 891203 يهاد آجیلی،

 در اخبارجهانی ضدجریان .516
اولیور و توسو،  بویدبارت،

 دایاکیشان
910407 

517. 
  قهري (مسئولیت مدنی)  ضمان

 هاي حقوقی نظام اسالمی و بامطالعه تطبیقی درفقه مذاهب
 910225 یدحم ي،احمد بهرامی

518. 
  قهري (مسئولیت مدنی)  ضمان

 »ویرایش دوم«هاي حقوقی  اسالمی ونظام بیقی درفقه مذاهببامطالعه تط
 941214 یدحم ي،احمد بهرامی

 920225 خوشحال، علی کریمی استنباط احکام از آیات قرآن کریم ضوابط .519

520. 
   طبیعیات

 ینا)ابن س الرئیس یخش یهات(شرح نمط اول از کتاب االشارات و التنب

   ي،مصطفو سعادت

 حسن یدس
951215 
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 941203 رضا پاینده، یسیزبان انگل یادگیري یندراف طراحی .521

522. 
بازار  یاتاوراق بهادار (صکوك) جهت انجام عمل یاتیعمل يها مدل طراحی

 یاسالم یپول گذاري یاستس يبرا یننو یباز: چارچوب

   ینحس میثمی،

 کامران ي،و ندر
950225 

 970801 یالنجاد، سه محسنی یۀعربال ۀاللغ یمتعل یف یالمدخل التواصل یۀالثان ۀاللغ یستدر طرائق .523

 891102 واس، دیوید دي تحقیق در علوم اجتماعی طرح .524

 980605 یممر مهاجري، یناز روابط زوج یناش یانقاعده الضرر در رفع ضرر و ز یفقه ظرفیت .525

 951103 یدمحمدتقیس فر، موسوي یاتو روا یاتاز منظر آ یپژوهش سبک زندگ هاي ظرفیت .526

 920416 یعل زاد، مرشدي روي جهان اسالم در فضاي مجازيفرا هاي ظرفیت .527

 یاستخدام عدالت .528
 یزي،و عز يمحمدمهد غمامی،

 ینحس
950329 

 910116 سسیل فابز، درجهان متحول عدالت .529

 870101 فرشاد شریعت، و سیاست عدالت .530

 840101 ینحس عیوضلو، و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادي اسالم عدالت .531

 881101 کاظمی، رضا شاه و یاد خدا عدالت .532

 970725 یوشدار درویشی، یداخل يها بحران یهدر سا یخارج یاستس ي؛سعود عربستان .533

534. 
  شیعه  عرفان

 »اهللا سیدکمال حیدري تقریرات آیت«
 921221 شیخ خلیل رزق،

 اقتصادي اندیشمندان مسلمان عقاید .535
  ابوالحسن  صادقی،

 و غزالی، عیدیت
850101 

 901221 کنی، محمدرضا مهدوي )ین (بیست گفتار در شناخت ابعاد معنوي حیات عقالنی انسانو د عقل .536

 940415 حسن مجیدي، ییناسو توماس آکو یفاراب یشهدر اند یاسیس عقالنیت .537
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 901221 کنی، محمدرضا مهدوي )و عمل ایمانی (بیست و دو گفتار در شناخت ابعاد کاربردي دین علم .538

 920906 يمهد ذوالفقاري، نگ اطالعاتی و فریب استراتژیکروانی؛ ج عملیات .539

 900325 اکبر یعل پورعزت، امیر علیه السالم عهدنامه .540

 910927 علی غالمی، مانع مسئولیت کیفري عوامل .541

542. 
مفهوم فتنه در گفتمان تسنن و  یلیتحل ی: بررسیدر گفتمان اسالم فتنه

 یعتش
 940917 محمد موسوي،

 941013 فرشاد ریعت،ش يروشنگر فراسوي .543

 قدرت نرم فرسایش .544
جوزف؛ دي زلکیو، فیلیپ و  ناي،

 کینگ
890101 

545. 
  هاي فرهنگی ج.ا.ا  ها و چالش فرصت

 در منطقه خاورمیانه
 920328 شکري، عباس کشاورز

 880101 دایانا و کاواشیما، نوبوکو کرین، شدن گذاري و جهانی جهانی؛ رسانه، هنر، سیاست فرهنگ .546

 900129 اسماعیل و همکاران آجرلو، مومی اعتماد به نفس ملی و انقالب اسالمیع فرهنگ .547

 891112 کاترین بلزي، و امر واقعی نظریه پردازي نقد فرهنگی فرهنگ .548

 950211 یس یشلم ویلیامز، ینتو ام فرهنگ .549

 950710 یسفرانس مولهرن، و فرافرهنگ فرهنگ .550

 880701 آلیسون و پوینتون، کیت لی، و متن فرهنگ .551

 940917 یمصطف اسماعیلی، یاسالم ینبر نظام نو يا مقدمه ی؛عرب يها نظام فروپاشی .552

 910725 حسن جاللی، اقساطی در نظام بانکداري بدون ربا فروش .553

 890201 ینحس  میسمی، درآمدي ومولفه هاي سرمایه انسانی از دیدگاه اسالم فقرونابرابري .554

 941103 يکبر پورعبداهللا، األطفال فقه .555

 921123 احمد پاکتچی، )الحدیث (باتأکید برمسائل لفظ فقه .556

 940519 احمد پاکتچی، : مباحث نقل به معنایثالحد فقه .557
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 930101 احمد ریسونی، اسالم یدر فقه سیاس ها يبازنگر  انقالب: فقه .558

 970812 بهنام ي،طاد طالبی ي)اصول و منطق نظر یت،بر ماه ي(درآمد یحکومت فقه .559

560. 
(ساختار اندیشه فقهی محقق اردبیلی در زبده قرآنی با نفس رحمانی فقه

 )البیان فی براهین احکام القرآن
 910405 کوهانستانی، علیرضا خیرالهی

 یمقدمات فقه .561
فاطمه؛ اصل فالح،  پورفرد، کاظم

 یبافر ي،قاد یزهرا و افضل
960417 

 970126 غالمرضا مقدم، مصباحی یدولت اسالم یمنابع مال فقه .562

 970126 غالمرضا مقدم، مصباحی یدولت اسالم یمنابع مال فقه .563

 840101 یاحمدعل قانع، و پیام گمراهی فقه .564

 یکن يمهدو اهللا یتحضرت آ هاي یشهبر آرا و اند يمرور یر؛بص فقیه .565
 يحسن و موسو یکو،ن حسینی

 (به اهتمام)یداحمدس ي،صمد
980311 

 اقتصاد اسالمی فلسفه .566
 ینی،و حس نیحس عیوضلو،

 یدعقیلس
900718 

 911018 .هاوسمن، دانیلام اقتصاد(مروري برادبیات) جلد اول فلسفه .567

 ی)از منظر اسالم یانهمبناگرا ی(درنگ یریتدر سازمان و مد فمینیسم .568

 یزي،عز یثم؛م لطیفی،

 یدمجتبیس یزي،عز یدمهدي؛س

 اصغر یو خندان، عل

970327 

 ي)فناور ینرم (تحول جهان فناوري .569
 یبی،و خط يمهد پور، حمزه

 یرضاعل
970717 

 950822 یمزج ینگ،و س یمزج روزنا، یت)قدرت و حاکم ةگستر ییر(تغ یجهان یاستو اطالعات و س فناوري .570

 820101 ناصر جمالزاده، اندیشمندان اسالمی فهرستگان .571

 860101 محمد لمنان،عبدا ی)اسالم ی(مطالعه بازار اوراق بهادار در چارچوب یاسالم یمال ینتأم فهم .572

 941013 ینورال استرم، يتنوع نهاد فهم .573

574. 
) در عرصه ی(مدظله العال يا خامنه اهللا یتحضرت آ یشهجوهره اند فهم

 عدالت

محمدصادق؛  ی،جهرم زاده تراب

 یو سرآبادان یدعلیرضاس یه،سجاد

 ینحس ی،تفرش

960730 
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 910518 یمصطف زرنگار، و فالح در بیان قرآن کریم و سعادت در اخالق نظري فوز .575

 900210 محمد حسن اسدي، استناد قرارداد قابلیت .576

 940715 محمدرضا ی،کن مهدوي ره یکن ياهللا مهدو یتدرس خارج حضرت آ یرات: تقریدضمان  قاعده .577

 971030 و همکاران یعل غالمی، و جامعه قانون .578

 891203 جوادمحمد  جاوید، و قانونگذاري در آراء اندیشمندان شیعه قانون .579

 921112 منصور امیراحمدي، )(مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی قدرت .580

 940917 یترهام، پ وان الملل ینب یاستدر س یاجتماع قدرت .581

582. 
  سیاسی  قدرت

 )(مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسالمی
 920204 اصغرآقا مهدوي،

583. 
  نرم  قدرت

 الملل) ینب یاستدر س یتموفق ي(ابزارها
 870101 جوزف ي،. ناسا

 901109 ضیاالدین صبوري، نرم آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی قدرت .584

 910507 جواد یوسفی، )1387-1381نرم جمهوري اسالمی ایران مطالعه موردي فلسطین (  قدرت .585

586. 
  نرم جمهوري اسالمی ایران قدرت

 )ي موردي لبنان (مطالعه
 880101 يمهد بیگی،

 900830 لی، مینگ جینگ )چین (استراتژي چین در حال ظهور در سیاست بین المللنرم  قدرت .587

 891215 یثمم شیروانی، نرم حزب اهللا قدرت .588

 900828 جاناتان استیل، نرم در برابر قدرت سخت قدرت .589

590. 
  نرم در سیاست خارجی  قدرت

 )(باتأکید برفضاي جهانی اطالعات
 910510 آلن چونگ،

591. 
  نرم نرم و امنیت قدرت

 )ها و راهکارهاي فراروي جهان اسالم (چالش
 891004 حمید زاده،  حلمی

592. 
  نرم و انقالب رنگی؛  قدرت

 انقالب رنگی به مثابه تهدید جمهوري اسالمی ایران
 890913 حامد عبدوس،
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 900212 پونته، جاندو همکاران نگرو نرم و تهدید سخت قدرت .593

 870101 غراص افتخاري، نرم و سرمایه اجتماعی قدرت .594

595. 
نرم و سیاست خارجی آمریکا در جنگ علیه عراق طی سالهاي  قدرت

 2003تا  1991
 890913 ترزا رینولد،

 هاي نظري، تاریخی و جدید ه نرم و سیاست خارجی آمریکا دیدگا قدرت .596
  پارمر، ایندر  جیت

 و کاکس، میشل
911213 

 890201 صراصغر و شعبانی، نا افتخاري، نرم و نبردنامتقارن قدرت .597

 900124 جین شارپ، نرم وعدم خشونت قدرت .598

 علم یدو تول ینرم، آموزش عال قدرت .599

ارسالن و  نشین، یخش قربانی

 پناه، یزدانو  يمهد یان،خضر

 يمهد

940610 

 870101 اصغر افتخاري، )(مطالعه موردي بسیج نرم، فرهنگ و امنیت قدرت .600

 950713 استفان گلداسمیت، یاجتماع ينوآور قدرت .601

 920716 ناصر  جمالزاده، جمهوري اسالمی ایران نرم قدرت .602

 920318 یرضاعل کوهکن، دین و امنیت نرم، قدرت .603

 870101 ینحس عیوضلو، و اقتصاد و علوم روز قرآن .604

605. 
کریم، حدیث و فرهنگ جاري  الحسنه (جایگاه آن در قرآن و قرض قرض

 )جامعه
 910511 جواد محمدي، بیک

 970312 یاحمدعل قانع، فرهنگ و ارتباطات یداندر مفقه  قواعد .606

607. 
   ی،و حقوق ی:  مختصر هفتاد و هفت قاعده فقه1فقه: جلد  قواعد

 اول یرایشو
 881001 یدحم ي،احمد بهرامی

608. 
   ی،و حقوق ی:  مختصر هفتاد و هفت قاعده فقه1فقه: جلد  قواعد

 دوم یرایشو
 890401 یدحم ي،احمد بهرامی

609. 
   ی،و حقوق ی:  مختصر هفتاد و هفت قاعده فقه1فقه: جلد  قواعد

 سوم یرایشو
 941103 یدحم ي،احمد بهرامی
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 890501 یدحم ي،احمد بهرامی یقیو مطالعه تطب ینبر قوان یق: قاعده الضرر با تطب2فقه: جلد  قواعد .610

 961027 یدعلیس حسینی، فرهنگ و ارتباطات یفقه قواعد .611

 940610 باقر ایروانی، یهقواعد الفقه یف یدیه: ترجمه کتاب دروس تمهیفقه قواعد .612

613. 
  اینترنت ورایانه در مدیریت جلد اول  کاربرد

 )هاي مدیریت وجو درپژوهش (راهبردهاي جست
 910225 اسد، رضا و ثنائی، مهدي بنی

 901020 يمهد ي،باب انار نادري شکافی اخالق و سیاست کالبد .614

 910209 ام تیلور، فیلیپ نانسی و اسنو، مرجع دیپلماسی عمومی کتاب .615

616. 
  گذاري اجتماعی  مرجع سیاست کتاب

 )(جلد اول

می، مارگارت و پیت؛  الکاك،

 راولینگسون، کارن
910907 

617. 
  گذاري اجتماعی  مرجع سیاست کتاب

 )(جلد دوم

پیت؛  می، مارگارت و  الکاك،

 راولینگسون، کارن
910907 

 910523 یاحمدعل قانع، )ضالّه (رویکردي فقهی کتب .618

 910116 یلخل پوستینی، گروي وایمان کرکگور .619

 901201 رحمان یاسی، پدافند غیرعامل کلیات .620

 960417 یکل. وست، مااي ی)سازمان يها از پژوهش يکاربرد ییها اثربخش (آموخته یمیت کار .621

 881101 .جی.لنون، الکساندرتی قدرت نرم کاربرد .622

 870101 همامی، سید حمزه صفوي ایرانسیاست خارجی جمهوري اسالمی  کالبدشکافی .623

 ینترنتا يدر منابع اقتصاد کاوش .624
 ی،عبدالمحمد؛ قاسم کاشیان،

 عبدالرضا یان،محمدرضا و کاش
950822 

 921123 یرام ذوقی، یالعرب القواعد الخیارات لتطبیق : متعددهاالختبارات کتاب .625

 920430 ینحس پور، حقیقت انسان در فقه و حقوق اسالمی کرامت .626

 یی)عالمه طباطبا یشهو فلسفه حقوق بشر (در اند یانسان کرامت .627
 یفی،محمدصادق و س پناه، نصرت

 يمحمدمهد
970920 
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 فقه و اصول کلیات .628
و  يمحمد هاد وفا، زاهدي

 همکاران
940415 

 930626 تداوم تیم یعکوتاه اما سر هاي گام .629

630. 
الصفا و  اخوان یو کالم یمدن یاسی،س ی،اخالق يها آموزه گزیده

 الوفا خالن
 970222 ــ

631. 
اخوان الصفا و  یو کالم یمدن یاسی،س ی،اخالق يها آموزه گزیده

 الوفا خالن

محمدرضا و  یی،طباطبا احمدي

 جبار ی،شجاع
970222 

 یعموم گذاري یمش در خط یدجد گفتارهاي .632
  حسن  فرد، دانایی

 )(به اهتمام
950211 

 891026 احمد شعبانی، اد ایرانپیرامون مسائل اساسی اقتص گفتارهایی .633

 950329 عادل و همکاران پیغامی، یدر عدالت اجتماع گفتارهایی .634

 950615 ناصر و همکاران باهنر، 1ج یدر فرهنگ و ارتباطات اسالم گفتارهایی .635

 950615 ناصر و همکاران باهنر، 2ج یدر فرهنگ و ارتباطات اسالم گفتارهایی .636

 در فقه سیاسی گفتارهایی .637
  اصغر آقا و قانع، هدوي،م

 احمد علی 
900203 

 960724 یاحمدعل قانع، در فقه فرهنگ و ارتباطات جلد اول گفتارهایی .638

 880101 محمود جولید، ي عمومی در اسالم در مالیه گفتارهایی .639

 891026 مبارکه، کامران ایزدي درباب قرآن، فقه، فلسفه گفتارهایی .640

 870101 جالل درخشه، ی ایراندرباره انقالب اسالم گفتارهائی .641

 890921 یمجتب کاوند، )درباره اوراق بهادار اسالمی (صکوك گفتارهایی .642

 یاقتصاد اسالم یو شناخت یمعرفت يها درباره حوزه گفتارهایی .643
  مقدم، غالمرضا  مصباحی

 يمهد یباف،و زر
940424 

 911128 تنها، مصطفی فروتن درباره رشته علوم قرآن و حدیث گفتارهایی .644

 درباره علم دینی گفتارهایی .645
دانشجویی دانشگاه امام  بسیج

 السالم صادق علیه
910516 
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 880101 حسن بشیر، فرهنگ، ارتباطات و توسعه   درباره گفتارهایی .646

 پس از انقالب گفتگوهاي .647
  پور، مهدي عوض

 اسماعیلی، مصطفی
931014 

 920204 یثمم آقادادي، در بیداري اسالمی گفتگوهایی .648

 840101 جالل درخشه، معاصر یراندر ا یعهش یاسیس گفتمان .649

 900304 یعل مالکاظمی، هاي نقد و روش هاي حل تعارض دراخبارعاشورا گونه .650

 900709 سید حسن فر، هاشمیان )1332-1357رفتارسیاسی مراجع تقلیدشیعه ( شناسی گونه .651

 951103 امرزفر منوچهري، حاج یساختار قصص قرآن یلو تحل شناسی گونه .652

 980605 سامان ی،حسن و سامن بشیر، یاطالعات هاي یستمس يبرا ینسطوح بر هاي یشناس و روش الگوها .653

 صدور انقالب درسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران الگوهاي .654
  فیروزآبادي،  دهقانی

 سید جالل و رادفر، فیروزه
891130 

 910801 اصغر افتخاري، ن رویکردي فرهنگیجنگ روانی غرب علیه جمهوري اسالمی ایرا الگوي .655

 900725 محمود پروانه، )جهان گرایی اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره الگوي .656

657. 
 یه(ره) ـ با تکینیامام خم یشهدر اند یاسالم یجهانشمول حکمران الگوي

 یاتاعتبار یهبر نظر

محمدصادق و  پناه، نصرت

 مسعود ی،بخش
970725 

658. 
دوباره دولت  يساز توسعه: چالش توسعه پرشتاب و هماهنگ ینیچ الگوي

 و جامعه
 940917 پائولو اوریو،

659. 
  عملیاتی عقد جعاله  الگوي

 کید بر بخش معدنأبا ت
 891020 جالل، بوعالم بن

 890101 اصغر ترکاشوند، هنجاري رسانه ملی ازدیدگاه رهبران جمهوري اسالمی الگوي .660

 910922 یرجان م شایمر، ییهود و رئالیسم تهاجم البی .661

 921226 کمال یدس حیدري، فی تفسیر الکتاب اللباب .662

 901206 یدعدنانس اشکوري، دراسۀ تطبیقیۀ یاالعالم ف لغۀ .663

 930923 محمد صفري، یهاالختصاص االداره المال لغه .664
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 940207 عدنان یدس الجوردي، یهالنصوص االقتصاد لغه .665

 940711 یعل ی،و خان یدسع فر، حجازي یاسالم یریتکتب مد یلیتحل مأخذشناسی .666

 940729 ینالد ینمحمد مع خان، و مشارکت در اسالم مالکیت .667

 920820 محمدجواد نوراحمدي، هاي اقتصادي عدالت و رشد در تحول اندیشه مالکیت، .668

 860101 احمد پاکتچی، فلسفی در میراث ایران باستان هاي مایه .669

 890922 عادل پیغامی، تصاد اسالمیدر مرزهاي دانش اق مباحثی .670

671. 

و حقوق موضوعه جلد دوم: منابع  یاستنباط احکام در حقوق اسالم مبانی

  ) ـیو احکام اجتماع یـ (احکام عقل یلفظ یرغ

 سوم یراستو 

 961129 یدسع رجحان،

672. 
و حقوق موضوعه جلد دوم: منابع  یاستنباط احکام در حقوق اسالم مبانی

 یددج یراستـ و یلفظ یرغ
 940228 یدسع رجحان،

673. 
استنباط احکام در حقوق اسالمی و حقوق موضوعه جلد سوم: اقسام  مبانی

 کشف حکم
 890914 یدسع رجحان،

 820101 یدسع رجحان، استنباط در حقوق اسالمی و حقوق موضوعه جلد اول مبانی .674

 860101 یدسع رجحان، استنباط در حقوق اسالمی و حقوق موضوعه جلد دوم مبانی .675

 900202 پور، محمد حسن صانعی تحلیل کار گفتی در قرآن کریم مبانی .676

 840101 یهجمل الهدي، علم ...ریزي درسی براساس تربیت اسالمی و برنامه مبانی .677

678. 
تقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره) و  مبانی

 )شهید صدر(ره
 891112 اصغرآقا مهدوي،

 خانواده در اسالم و غرب حقوق مبانی .679
 یحیفائزه؛ ذب یلی،اردب زاده عظیم

 عاطفه یدکلی،ب
960417 

 890101 محمدي، غالمرضا دین زبان شناسی در جهان اسالم مبانی .680

 950128 غالمرضا محمدي، دین )دوم یراست(ودر جهان اسالم  یشناس زبان مبانی .681

 میفقهی اقتصادي بانکداري و تأمین مالی اسال مبانی .682
حسین و بکی  عیوضلو،

 حسکوئی، مرتضی
880101 
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 فقهی بازار پول و سرمایه مبانی .683
سید عباس و بهاري  موسویان،

 قراملکی، حسین
910817 

684. 
   ینیشعائر د سازي ینهنهاد یفقه مبانی

 یران)ا یاسالم يحجاب در جمهور ي(مطالعه مورد
 950713 مهران شباهنگ،

 960525 ینحس بیرشک، یدمف یختب شمک یه؛اصول فقه امام یکالم مبانی .685

 920906 حسن بشیر، )اي اهللا خامنه ازنگاه امام خمینی(ره) و آیت(نظري بیداري اسالمی مبانی .686

 901118 اهللا یبحب  کیانی، و اصول حقوق حاکم بر معامالت دولتی در ایران مبانی .687

 920430 یثمم لطیفی، و اصول نظم و انضباط در سازمان مبانی .688

 911114 احمد پاکتچی، السالم و روش اندیشه علمی امام صادق علیه نیمبا .689

 951103 یاسر فر، سبحانی يمعادالت ساختار يساز و مدل یعامل یلو کاربرد تحل مبانی .690

 940917 احسان مقصودي، فتنه یاتو کل مبانی .691

 870101 محمدحسین جمشیدي، وروش شناسی تبیین مبانی .692

 910421 یمابراه حاجیانی، آینده پژوهی هاي اصول و روش مبانی، .693

 880219 یمابراه الهی، فتح علوم قرآنی متدولوژي .694

 921007 يمهد شفیعیان، چکیده همایش نقدنقد  مجموعه .695

696. 
علوم  یکردبا رو یعموم یقي روش تحق درس گفتارهایی درباره مجموعه

 یـ اسالم یانسان
 911213 احمد پاکتچی،

 930126 احمد پاکتچی، ي روش شناسی تاریخ درباره درس گفتارهایی مجموعه .697

 920826 احمد پاکتچی، ي تاریخ تفسیر قرآن کریم گفتارهایی درباره درس مجموعه .698

 920716 حسن یدس ي،مصطفو سعادت ي مکاسب گفتارهایی درباره درس مجموعه .699

 920131 احمد پاکتچی، ي نقدمتن گفتارهایی درباره درس مجموعه .700

 830101 غالمرضا مقدم، مصباحی قاالت اقتصاديم مجموعه .701



 40  

ف
دی

ر
  

  نام کتاب

م
رج

مت
 /

ف
ؤل

م
 

شر
ل ن

سا
 

 870101 تحقیقات مرکز مقاالت توسعه مبتنی بر عدالت مجموعه .702

 مقاالت عاشورا پژوهی (جلد اول) شناخت و تحلیل قیام عاشورا مجموعه .703
معارف اسالمی و  دانشکده

 الهیات
891006 

 مقاالت عاشورا پژوهی (جلد دوم) آسیب شناسی مجموعه .704
معارف اسالمی و  دهدانشک

 الهیات
891020 

 مقاالت عاشورا پژوهی (جلد سوم) پیامدهاي اجتماعی عاشورا مجموعه .705
معارف اسالمی و  دانشکده

 الهیات
891020 

 920826 محمد و همکاران نعمتی، مقاالت عدالت اقتصادي مجموعه .706

 860201 اقتصاد دانشکده مقاالت همایش اقتصادیارانه مجموعه .707

 880101 یسندگاناز نو جمعی یمردم يمشارکتها ۀتوسع یمل یشمقاالت هما مجموعه .708

709. 
 یـ پژوهش یخیتار یمل یشهما هاي یمقاالت و سخنران مجموعه

 یکن يمهدو اهللا یتنکوداشت آ
 970725 (به کوشش) یالدم موحدیان،

 891218 مصطفوي، سید مصطفی سعادت تاثیر رضاع در حرمت نکاح محدوده .710

 860101 یدسلمان س علی، زار سرمایه اسالمیبا محصوالت .711

 940228 یدمج عباسی، الملل ینبشردوستانه و حقوق ب مداخله .712

 910620 .هکس، آرنولدوسی )دلتا (بازآفرینی استراتژي کسب وکار مدل .713

 961216 .هکس، آرنولدوسی ید)جد یراستکسب و کار (و ياستراتژ ینیدلتا بازآفر مدل .714

 940415 يمهد ی،شاهدان صادقی تاندهداده ـ س سازي مدل .715

716. 
   یمحاسبات یتعادل عموم هاي مدل

 ي)کاربرد ی(با نگرش
 951103 مسلم پور، بمان

 یو چگونگ ییچرا یستی،استعدادها؛ چ مدیریت .717
 یشیري،اسداله؛ عل گنجعلی،

 مسلم ي،باقر ي؛محمدمهد
970126 

 910225 جاغرق، ابوالحسن زاده حسین ره)درسیره امام خمینی (بحران سیاسی  مدیریت .718
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 901020 فرشته میرزائی، تعارض از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و مکتب اسالم مدیریت .719

 911128 فرناندز، ایرما و لیندر، دروتی بکرا اي  هاي رایانه دانش و سامانه مدیریت .720

 911118 فرناندز، ایرما و لیندر، دروتی بکرا دانش و فناوري اطالعات مدیریت .721

 960827  کوتاه یاربس يدرآمد مدیریت .722

 901206 رضا اسد، بنی راهبردي با تاکید بر جهاد اقتصادي مدیریت .723

 890101 اصغر یعزت، عل پور راهبردي عصر مدار رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی مدیریت .724

 ریسک مدیریت .725
  خان، طریق اهللا

 و احمد، حبیب 
870101 

726. 
به  یدجد یکردهايو پس از آن: رو یدر بحران مال ياعتبار یسکر مدیریت

 یگرد هاي یمارزش در معرض خطر و پارادا
 940711 ینداو آلن، ل یآنتون ساندرز،

 یاسالم یمال یکرددر رو یسکر مدیریت .727
 ي؛مهد ی،شاهدان صادقی

 ینحس ی،محسن
950930 

 یاسالم یو مال يدر بانکدار یمال یسکر مدیریت .728
اندلوال، و خ یونیس آکیزیدیس،

 کومار یلسون
940711 

 870101 یعل یق،طر ارسالن هاي مالی ساختارهاي صکوك ریسک مدیریت .729

 )عملکرد (چیستی، چرایی وچگونگی مدیریت .730
علی و گنجعلی،  رضائیان،

 ...اسدا
910202 

 931014 یاسمات وسکه، 1کسب و کار ج  یندهايفرآ مدیریت .731

 931014 یاسمات ه،وسک 2کسب و کار ج  یندهايفرآ مدیریت .732

 920225 نادر جعفري، گردشگري و وجهه ملی مدیریت .733

 900902 هانس وایسر، )مالی اسالمی (اصول و کارکردها مدیریت .734

 951103 یررضاام ي،هرند جعفري یدمتحده در عراق جد یاالتنفوذ ا مدیریت .735

 910331 یداحسانس ي،خاندوز )کریم اي برنظریه عدالت اقتصادي در قرآن عادله (مقدمه مدینه .736

 940228 یممر ینی،قاسم و ام فائز، یرو نقش آن در تفس  یمدر قرآن کر یرضم مرجع .737



 42  

ف
دی

ر
  

  نام کتاب

م
رج

مت
 /

ف
ؤل

م
 

شر
ل ن

سا
 

 900905 عبداهللا گیویان، شناسی اجتماعات دینی مردم .738

 900810 عبداهللا گیویان، يبصر یشناس مردم .739

 880101 محمود سمتی، الملل نو در ارتباطات بین مرزهاي .740

741. 
  ج.ا.ا حجاب در  مساله

 جامعه شناختی -بررسی حقوقی
 910921 علی غالمی،

742. 
  حجاب در غرب  مساله

 جامعه شناختی -بررسی حقوقی
 910801 علی غالمی،

 900814 راسلی، سیف االظهر انتقادي در بانکداري اسالمی و بازارهاي اسالمی مسائل .743

 900828 یدسع میرترابی، توسعه جهان اسالم مسائل .744

 850101 محمدکاظم فرقانی، هاي مالصدرا سالمی و نواوريفلسفه ا مسائل .745

 850101 قحف مندز ها کنونی پول، بانک و مشارکت در شرکت مسائل .746

 تضامنی مسئولیت .747
سید مصطفی و  مصطفوي،

 افشارنیا، طیب
900929 

748. 
  خصوصی-عمومی مشارکت

 )مبانی نظري و مطالعات موردي( 

موسی و موسوي،  احمدي،

 سیدمحسن
940816 

 911004 عدنان یدس الجوردي، القراءة مصباح .749

 901112 اصغر افتخاري، مصلحت .750

 840101 اصغر افتخاري، و سیاست؛ رویکردي اسالمی مصلحت .751

 850101 اوراق بهادر مالزي تدوین شوراي مشورتی کمیسیون اوراق بهادار مالزي مصوبات .752

 910518 از نویسندگان جمعی پسا استعماري مطالعات .753

754. 
  اي  رسانه العاتمط

 )راهنماي علمی دانشجویان(

  گیل برانستون،

 و استافورد، روي 
930307 

 970725 حسن و همکاران بشیر، )(جلد اول یفرهنگ یانم مطالعات .755

 920930 جکوئیز و همکاران هایمنز، موردي قدرت نرم مطالعه .756

 940711 ارض ی،طهران آقاموسی یهو فقه امام یرانمتقابل در حقوق ا معامالت .757
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 891224 لبیب احمد بسول، المللی در اسالم بین معاهدات .758

 870101 پویمان، لوییز پی )اي بر نظریه شناخت (مقدمهشناسی معرفت .759

 910518 ندوشن، شهاب جعفري )(بازخوانی نظریه غزالی هاي دینی گزاره معقولیت .760

 910912 محسن نقدعلی، )(نقد و بررسی مالك تحقیق پذیري هاي دینی داري گزاره معنا .761

 900220 زاده، محمدعلی خوانین شناسی اسما. الحسنی در قرآن کریم معنا .762

 910225 يهاد  رهنما، هاي معاد درقرآن کریم نام معناشناسی .763

 920820 محمدمهدي تقدیسی، واژه دین در قرآن کریم شناسی معنا .764

 920118 يمهد مطیع، زیبایی در قرآن کریم معناي .765

 910613 یدسع کرمانی، عقل در قرآن کریم شناسی معنی .766

 920225 دانکن فولی، آدام اسمیت مغالطه .767

 کلیدي مدیریت استراتژیک مفاهیم .768
  جانتان  ساترلند،

 و کانول، دیانا
901012 

 کلیدي مدیریت منابع انسانی مفاهیم .769
  جاناتان  ساترلند،

 و کانول، دیانا
910225 

 880101 مارك ون،ورن کلیدي کسب و کار مفاهیم .770

 الملل کلیدي کسب و کار بین مفاهیم .771
  جاناتان  ساترلند،

 و کانول، دیانا
910131 

 890830 مارك ورنون، کلیدي کسب و کار ویراست دوم مفاهیم .772

773. 
  مصلح  مفسر

 )(نگاهی به روش تفسیري شهید مطهري
 910231 اباذر  حبیبیان،

 920605 اصغر افتخاري، )(ره در اندیشه امام خمینیشناسی سیاسی  مفهوم .774

 یحقوق ییگرا و مکتب اثبات یهقانون از منظر فقه امام مفهوم .775
 یف،رضا و طحان نظ احسانی،

 يهاد
970518 

 890101 اصغر یعل خندان، زن مقام .776
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 940610 یدام ی،قهفرخ شفیعی یناسدولت ابن رشد و آکوئ یهنظر مقایسه .777

 890826 يمهدپور،  یادي اي برحقوق واقتصاد مقدمه .778

 اي برنظریه اقتصاد سیاسی اسالمی مقدمه .779
  حسین  پوراحمدي،

 آبادي، محمد و شم
900517 

780. 
   اي یشهو اند يا انگاره نگاري یخبر تار اي مقدمه

 ی)در مطالعات اسالم یشهاند نگاري یخدرباره تار یی(جستارها
 961212 یدمحمدهاديس گرامی،

 950128 لس و همکاران بک، یفرهنگ یشناس بر جامعه اي مقدمه .781

 یشرفتپ یرانیا یاسالم يالگوها یشناس بر روش اي مقدمه .782
   ینی،عادل و حس پیغامی،

 جعفر یدس
940820 

 980231 اصغر یعل سعدآبادي، یاجتماع ینیبر کارآفر اي مقدمه .783

 980415 ندا یدي،و جمش يمهد طغیانی، یاسالم یبر مال اي مقدمه .784

 950713 ژان ژاك ونت،الف و توسعه گذاري مقررات .785

 850101 احمد پاکتچی، فقه امامی ایران مکاتب .786

 961027 یرام ذوقی، آن ۀقرائت و توسع یحترج هاي مالك .787

 900121 محسن ردادي، قدرت نرم سرمایه اجتماعی در اسالم منابع .788

 911004 نوراهللا ی،خراسان علیدوست )مالی اهل بیت (ع منابع .789

 931027 یرقد نصري، یانهخاورم یاتیح مناطق .790

 901126 یهمهد قدسی، کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی علیه السالم منبع .791

 890908 محمد حسین مظفري، ها و راهکارها حقوق بشر اسالمی چالش منشور .792

 920826 ینگ، کارلبرادفرد و وال لی، )استراتژي نظامی و کنترل سیاسی(استراتژیک و عقالنیت سیاسی  منطق .793

 830101 پل و کهین، هاوارد تیدمن، ها جمله منطق .794

 830101 پل و کهین، هاوارد تیدمن، ها محمول منطق .795

 810101 نژاد، آدینه اصغري الملخص منطق .796

797. 
 :یاسالم یندر تمدن نو يو راهبرد ينظر ییها : کاوشیتمدن یافتو ره مهدویت

 1) جلد یتمهدو یندکتر المللی ینب یشهما یازدهمینمقاالت  ین(برتر

 د ی ورس و پ یدمج یدس امامی،

 ود، ع س ،سیدم ی ائ آق
950228 
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798. 
 یندر تمدن نو يو راهبرد ينظر ییها : کاوشیتمدن یافتو ره مهدویت

 2) جلد یتمهدو یندکتر المللی ینب یشهما یازدهمینمقاالت  ین:(برتریاسالم

 د ی ورس و پ یدمج یدس امامی،

 ود، ع س دم،سی ی ائ آق
950228 

 870101 محمد عبیداهللا، مالی اسالمی مهندسی .799

800. 
   یلجک یرهاز جز موجودي

 یکا)متحده آمر یاالتبه فدرال رزرو ا یگرد ی(نگاه
 960213 ادوارد گریفین،

 920826 پل اسپیکر، گذاري اجتماعی سیاستهاي  و رهیافت موضوعات .801

 910511 اصغرآقا مهدوي، ؛ با استفاده از رویکرد سیستمیاي به نام بانک ربا در پدیده شناسی موضوع .802

 940519 یمحمد تق محبی، عنصر زمان در فقه معامالت شناسی موضوع .803

 910203 حقیر، مریم برادران آموزشی توسعه انسانی هاي مؤلفه .804

 911009 وردي طاقانکی، مریم حق رهبري بصیر آموزشی هاي مؤلفه .805

 910331 یزپرو آزادي، کریم رآنمعنایی حق در ق هاي مؤلفه .806

 950930 ینالد نجم اربکان، من نبرد .807

 910225 محمدجواد مجد، صادقی نتحادث .808

 910116 محمدجواد مجد، صادقی نتکلم .809

 970327 فاطمه مالیم، )(جلد اول یفیالوظ النحو .810

 971204 فاطمه مالیم، )(جلد چهارم یفیالوظ النحو .811

 970703 فاطمه الیم،م )(جلد دوم یفیالوظ النحو .812

 970703 فاطمه مالیم، )(جلد سوم یفیالوظ النحو .813

 940917 رضا افخمی، یاجتماع يها در پژوهش یاستنباط علم نحوه .814

815. 
  : یعهش یثیحد هاي یشهاند نخستین

 ها یانها و جر انگاره ها، گفتمان یکردها،رو
 961103 یدمحمدهاديس گرامی،

 910507 سیدمحمد هادي ،گرامی مناسبات فکري تشیع نخستین .816

817. 
   یهرضو یفهصح یمل یشهما نخستین

 )مقاالت و آثار دانشگاه امام صادق(ع یده(مجموعه چک
 910116 یسندگاناز نو جمعی
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 930923 ینحس سرفراز، فرهنگ، هنر و ارتباطات شناسی نشانه .818

 920906 احمد پاکتچی، البالغه و مدونه و أبحاث حول نهج نصوص .819

 مطلوب الملل ینلملل موجود و نظام با ینب نظام .820
ارسالن و  نشین، یخش قربانی

 یاءالدینض ي،صبور
941013 

 960724 طاهره محسنی، یقینفر یربر تفاس یدبا تأک یمدر قرآن کر ینیتکو یتوال نظام .821

 880101 یلهجم الهدي، علم اسالمی تعلیم و تربیت نظریه .822

 910225 یلهجم الهدي، علم )ش رسمی(مبانی آموزاسالمی تعلیم وتربیت  نظریه .823

 901103 محسن ردادي، )(با تأکید بر گفتمان اسالمیاعتماد سیاسی  نظریه .824

 870101 نیکلسون 1اصول اساسی و مباحث تکمیلی جاقتصاد خرد،  نظریه .825

 890101 والتر نیکلسون، 2اقتصاد خرد، اصول اساسی و مباحث تکمیلی ج نظریه .826

 940228 رضا يمهد زاده، شدروی انتخاب نظریه .827

 940228 رضا يمهد زاده، درویش الملل یندر روابط ب يباز نظریه .828

 920906 .مکین، راجراي گذاري عمومی ها و سیاست بازي نظریه .829

830. 
   پردازان فرهنگ سایبري نظریه

 )( رایا فرهنگ

  مانوئل  کاستلز،

 و هاراوي، دانا
901126 

 NVivo8 پردازي داده بنیاد با نظریه .831
محمدرضا و لطیفی،  ذوالفقاریان،

 میثم
900902 

 891207 ، دبرلی ، جانسون مکولی 1ها جلد سازمان نگاه ها و چالش نظریه .832

 891207 ، دبرلی ، جانسون مکولی 2ها جلد سازمان نگاه ها و چالش نظریه .833

 910320 حجت مبین، قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی نظریه .834

 941203 یمرتض درخشان، هاقرارداد نظریه .835

 951215 ژان تیرول، )(جلد اول یشرکت یهمال نظریه .836

 951215 ژان تیرول، )(جلد دوم یشرکت یهمال نظریه .837

 910120 دره باغی، فاطمه سلیمانی معرفت طبعی جاحظ نظریه .838
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 970605 جعفر عسگري، قرارداد بینی یشنقض قابل پ نظریه .839

 910225 اهللا قدرت رحمانی، مطبوعاتییگانگی جرایم سیاسی و نظریه .840

 الملل ینروابط ب یاسالم یرانیا پردازي نظریه .841
ارسالن و  نشین، یخش قربانی

 یاءالدینض ي،صبور
941013 

 960213 حسن ،بشیر جلد اول یفرهنگ یاندرباره ارتباطات م پردازي نظریه .842

 960213 حسن  ،بشیر جلد دوم یفرهنگ یاندرباره ارتباطات م پردازي نظریه .843

 910225 یمابراه برزگر، بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران ايه نظریه .844

 )جلد اول(سرخ  هاي نغمه .845
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
920820 

 پنجم)جلد (سرخ  هاي نغمه .846
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
920820 

 رم)چهاجلد (سرخ  هاي نغمه .847
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
920820 

 دوم)جلد (سرخ  هاي نغمه .848
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
921007 

 سوم)جلد (سرخ  هاي نغمه .849
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
920820 

 )جلد ششم(سرخ  هاي نغمه .850
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
921007 

 )جلد هفتم(سرخ  هاي نغمه .851
طرح تکریم شهداي  دبیرخانه

 السالم دانشگاه امام صادق علیه
921007 

 890101 بنیامین اسمیت، توسعه دیرهنگام نفت .852

 )لیسیروان (فلسفه پول و پایه طال در ادبیات فارسی و انگ نقد .853
علیرضا و شفیعیان،  جعفري،

 مهدي
921025 

 890101 اهللا روح الهی، فیض و بررسی ترور در قرآن نقد .854

 بر بانکداري اسالمی نقدي .855
حسین؛ زه تابیان،  هرورانی،

 مصطفی و هرورانی، مهدي
890927 

 921018 یونس ،نوربخش )(بررسی تحلیل فوکو ازطرزتفکر دولت مدرنبرخردسیاسی  نقدي .856
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 901017 نوراهللا ی،خراسان علیدوست )ص(در تهذیب احادیث نبوي ) ع(ائمه  نقش .857

 910327 جواد  پور، علی قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نقش .858

 880101 حسن بشیر، مطبوعات در فرایند نوسازي سیاسی و اجتماعی ایران نقش .859

 یاسالم یریتآغاز در مد هاي نقطه .860
 یو جوانعل یرضاعل ،سازیان چیت

 آذر
940715 

 901224 کنی، محمدرضا مهدوي آغاز دراخالق عملی هاي نقطه .861

862. 
  به رویکردهاي بدلیل: نگاهی

 نهادگرایی و مکتب اتریش

محمود؛ سمیعی نسب،  متوسلی،

 مصطفی و نیکونسبی، علی
930214 

863. 
  به قراردادهاي مضاربه  یفقه نگاهی

 یو جعاله بانک
 961226 صادق الهام،

 930215 از نویسندگان جمعی و توسعه نهادها .864

 921112 يمهد پور، اسماعیل ایران یاسالم يو جمهور یاسالم يزکات در کشورها یمال نهادهاي .865

 970312 اصغر یعل سعدآبادي، یدار)پا یندهآ يبرا ییها حل (راه یاجتماع نوآوري .866

 971123 اصغر یعل سعدآبادي، یگانرا نوآوري .867

 900412 یدعلیس الهدي، علم و فلسفه صدرائی یسمنومینال .868

869. 
   ینتبدط نیکوکاران

 ی)جهان یخوشبخت يبرا یديملل ثروتمند و تهد ياز گناهکار ي(اسرار
 960213 عادل پیغامی،

 970920 محمد زاده، عبدالحسین تا عمل یدهها؛ از ا در دانشگاه یعلم هاي هسته .870

 950211 یه یکنوترن، ب هدینگ، و کاربرد یهظربرند؛ پژوهش، ن یریتبه مد یکردرو هفت .871

 951215 احمد شعبانی، منابع و مصارف مالی اسالمی هندسه .872

 880101 حسن بشیر، روش پژوهش در علوم اجتماعی نامه واژه .873

 والعصر .874
دانشجویی دانشگاه امام  بسیج

 السالم صادق علیه
910912 

 گفتارهایی درتاریخ تمدن والعصر .875
دانشگاه امام  دانشجویی بسیج

 السالم صادق علیه
911118 

 شناسی درزمانه والعصرگفتارهایی .876
دانشجویی دانشگاه امام  بسیج

 السالم صادق علیه
910921 
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 891015 ینحس سوزنچی، وجود در حکمت متعالیه وحدت .877

 950710 محسن آقاسی، یهو فقه امام یراندر حقوق ا يماد یراموال غ وقف .878

 850101 یعقوبعلی برجی، شه فقیهانفقیه در اندی والیت .879

 950930 ین. گوی. بي. نواك، دي. دجی یادگرفتنچگونه  یادگیري .880

 900828 يهاد آجیلی، و صهیونیسم از منظر قرآن کریم یهود .881

 920605 اصغر ي،افتخار نکته کاربردي براي تحقیق و تألیف مقاالت پژوهشی 44 .882

 940228 فائزه یلی،اردب زاده عظیم یملغات قرآن کر شناسی یشهو ر یريپرسش و پاسخ تفس 800 .883

884. A Course in English Shahiditabar, Mostafa 960925 

885. essays on islamic finance 870101 یعل آبادي، صالح 

886. 
Red melodies: a collection of wills written by the 

student martyrs of Imam Sadiq [A] University  
Mozaheb, 

Mohammad Amin 
950225 

887. Religion and Peaceful Coexistence ،921018 یونس نوربخش 


