


اولین نمایشگاه مجازی تازه های کتاب

1401سال 

نهمین نمایشگاه مجازی تازه های کتاب :دوره

:خوش آمدید به



معارف
و

عمومی



ادب فنای مقربان
شرح زیارت جامعه کبیره

عبداهلل جوادی آملی : نویسنده

اسراء: ناشر
12جلد 

11جلد 



اخالق کارگزاران 

در

حکومت اسالمی

عبداهلل جوادی  آملی:نویسنده

اسراء: ناشر



الگوهای کالن تولید علوم انسانی اسالمی
در بستر انقالب اسالمی

ویژه طالب و دانشجویان

سید مهدی موسوی                    : نویسنده

آفتاب توسعه                       : ناشر



اندیشه  ی مقاومت 
(مدظله العالي)از منظر حضرت آیت  اهلل  العظمي سيدعلي خامنه اي 

سعید صلح  میرزایی: گردآورنده

انقالب اسالمی: ناشر



بیان قرآن
تفسير سوره ي تغابن

سیدعلی خامنه ای:نویسنده

انقالب اسالمی: ناشر



بیان قرآن
تفسير سوره ي مجادله

سیدعلی خامنه ای:نویسنده

انقالب اسالمی: ناشر



تولدی دیگر: تا ابد زندگی

1جلد 

محمدرضا عابدینی: نویسنده

دفتر نشر معارف: ناشر



تولدی دیگر: تا ابد زندگی

2جلد 

محمدرضا عابدینی: نویسنده

دفتر نشر معارف: ناشر



لحظه دیدار: تا ابد زندگی

3جلد 

محمدرضا عابدینی: نویسنده

دفتر نشر معارف: ناشر



فاتحه الکتاب، بقره، آل عمران

انشاء اهلل رحمتی : مترجم

سوفیا: ناشر



متفسیر معاصرانه قرآن کری
اعراف، انفال، توبه، یونس

انشاء اهلل رحمتی : مترجم

سوفیا: ناشر



تاریخ جنون 
در جامعه  اسالمی دوره میانه

قربان بهزادیان  نژاد: مترجم

مایکل  والترز دالس: نویسنده

پژوهشکده تاریخ اسالم: ناشر



جامعه شناسی ازدواج و خانواده

..محسن نیازی، اسداهلل بابایی فرد و : نویسنده

چاپخش: ناشر



جریان شناسي 

فمینیسم اسالمی 
و رویکرد آن به نظام خانواده

نفیسه عقدایی : نویسنده

نظری: ناشر



جستاري در 
زبان و زبان شناسی در خاورمیانه

آتوسا رستم  بیک  تفرشی: نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ناشر



جهاد تبیین
(مدظله العالي)در اندیشه ي حضرت آیت اهلل  العظمي خامنه اي 

سیدعلی خامنه ای: نویسنده

انقالب اسالمی: ناشر



چهارچوبی برای سیاست گذاری علم
تعامل علوم طبيعي و علوم انساني

محمدرضا قائمی نیک : نویسنده

(ع)دانشگاه امام صادق : ناشر



حدیث و اعتبار کتاب محور
نمونهپژوهیروایاتتفسیریجابرجعفیوعبدالرحمنبنکثیر

احسان سرخه ای: نویسنده

معارف اهل بیت الطاهرین ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



(ع)حماسه امام سجاد  
تحليل مبارزات سياسي فرهنگي امام سجاد

سیدعلی خامنه ای: نویسنده

انقالب اسالمی: ناشر



خدا، جهان و انسان در قرآن
پژوهشی در افعال الهی و آثار آن در جهان و زندگی انسان

محمد باقر سعیدی روشن: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



دایره  المعارف بزرگ اسالمی

محمد کاظم موسوی  بجنوردی : زیرنظر

مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی: ناشر

24جلد 



...جین دمن مک  اولیف ، و : ویراستار

حکمت: ناشر 4جلد 3جلد 

5جلد 



درآمدی بر جامعه شناسی خانواده

نعمت اهلل تقوی: نویسنده

آیدین: ناشر



درآمدی به 

مطالعات قرآن و نظریه پردازی در 

علوم انسانی 
(در جستجوي تفسير موضوعي)

هادی موسوی: نویسنده

علیرضا محمدی فرد: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



روزگار قائم  مقامی
نگاهی نو به پیشینه و پیامدهای قائم مقامی حسینعلی منتظری

سهراب مقدمی  شهیدانی، محمدجواد فرج نژاد: نویسنده

بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی: ناشر



سیره تربیتی پیامبران

(ع)حضرت نوح 

محمدرضا عابدینی : نویسنده

دفتر نشر معارف: ناشر



سیره تربیتی پیامبران

(ع)حضرت یوسف 

محمدرضا عابدینی : نویسنده

دفتر نشر معارف: ناشر
2جلد 

3جلد 

1جلد 



علم دینی، علم بومی و علم اسالمی 
محال اندیشی یا دوراندیشی

...مجموعه مقاالتي در باره پروژه هاي ایدئولوژیک توليد علم

علی پایا: نویسنده

مرکز نشر دانشگاهی: ناشر



قرآن و بهبود حجاز 
(با یهود( ص)نقد شبهات قرآنی جنگ های پیامبر خاتم )

محمدرضا عزتی  فردوئی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



(ع)بر اساس الگوی مدیریتی حضرت موسی 

علی نجات  بخش  اصفهانی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



معنا و مبنای علوم انسانی اسالمی

رضا غالمی: نویسنده

آفتاب توسعه: ناشر



مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی

یورگ اشمیت-فردریش اونگرر ، هانس: نویسنده

جهانشاه میرزابیگی: مترجم

آگاه: ناشر



(ع)همرزمان حسین 
در(مدظلهالعالی)دهگفتارازحضرتآیتاهللالعظمیسیدعلیخامنهای

هجری1393محرمالحرام(ع)تحلیلمبارزاتسیاسیامامانمعصوم

سیدعلی خامنه ای: نویسنده

انقالب اسالمی: ناشر



علوم تربیتی

و

مدیریت آموزشی



آسیب شناسی تربیت دینی

محمد علی حاجی  ده آبادی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



بهزاد اکبری  دورباش : نویسنده

پارس آوید: ناشر



آموزه های تربیتی قرآن کریم
محمد بهشتی : نویسنده

سمت ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



اخالق حرفه ای در تربیت

فاطمه وجدانی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



اخالق حرفه ای معلمان 

در تعلیم و تربیت

آرزو نارویی  نژاد:نویسنده

آزادی قلم: ناشر



ارزیابی عملکرد سازمانی پیامدگرا 

حسن رجبی  مسرور : نویسنده

(ع)دانشگاه جامع امام حسین : ناشر



اصول تحقیق کیفی
شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری

چ

...کوربین و .جولیت ام: نویسنده

مریم اسماعیلی : مترجم

اندیشه رفیع: ناشر



اصول و مفاهيم اساسي

کورش فتحی  واجارگاه : نویسنده

علم استادان: ناشر



افته هایی در مدیریت مالی

ابوالفضل امان اله  نژاد  کلخوران: نویسنده

بهاره حسین  نژاد ندائی: نویسنده

هوشمند تدبیر: ناشر



برنامه درسی چیست؟

کورش فتحی واجارگاه: نویسنده

موسسه کتاب مهربان نشر: ناشر



بسامد هم ارز

توانمندسازی و رضایت شغلی 

مربیانامورتربیتی

مجید نیسی: نویسنده

آوای نور: ناشر



NVivoتحلیل داده های کیفی در محیط 

(راهنماي مقدماتي)

ایمان کلیددار: نویسنده

جامعه شناسان: ناشر



لتحلیل رفتار متقاب
"بازیها"به همراه متن کامل 

اریک برن: نویسنده

اسماعیل فصیح: مترجم

فرهنگ نشر: ناشر



تربیت جنسی در سایه عفاف

فاطمه فیاض، احمدرضا اخوت: نویسنده

(ع)قرآن و اهل بیت نبوت : ناشر



تعالی مدیریت
در آموزش و پرورش

رسول نامور:محقق

اطهران: ناشر



تئوری سازمان
تفسيري پست مدرن-مدرن، نمادین 

مری جو هچ: نویسنده

حسن دانائی فرد: مترجم

موسسه کتاب مهربان نشر: ناشر



حکومت و مدیریت 
درنهجالبالغه

مصطفی دلشادتهرانی:نویسنده

سازمان  چاپ  و نشر دارالحدیث: ناشر



هدانش رفتار سازمانی پیشرفت
به همراه پرسشنامه های استاندارد و سوال های طبقه بندی شده آزمون دکتری

سیما حسین زاده، داود کیاکجوری : نویسنده

کتاب مهربان نشر: ناشر



دایره المعارف خانواده 
(نظریه ها و روش ها)

بنگتسون . ورن ال: نویسنده

...شهال مهرگانی  و : مترجم

جامعه شناسان: ناشر



روان شناسی 

از دیدگاه دانشمندان اسالمی

جواد اژه ای: نویسنده

دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ناشر



روانشناسی تربیتی
در آموزش و پرورش ایران

سیده فریبا حسینی خواه: نویسنده

آزادی قلم: ناشر



روش شناسی کیفی
تاریخی–جامعه شناسی تاریخی و تطبیقی 

کاظم سام  دلیری:نویسنده

جامعه شناسان: ناشر



روش های تربیتی در قرآن کریم
محبت، بينش و بصيرت، عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت، و بحث و گفت وگو

سیدعلی حسینی زاده : نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



رهبری کریمانه 
در مدیریت اسالمي

علی آقا پیروز: نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



با رویکرد تعالي سازماني

احد نوروززاده: نویسنده

زالل سبز: ناشر



تولد تا هجده سالگی

محمود نوذری: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



فردین علیخواه:نویسنده

جامعه شناسان: ناشر



فرآیند 
خط مشی گذاری عمومی

کرم اله دانش فرد : نویسنده

صفار: ناشر



فساد دانشگاهی
گونه شناسی، روش سنجی، علل، پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن

داود حسینی هاشم زاده: نویسنده

آگاه: ناشر



میفلسفه تعلیم و تربیت اسال

حسین کارآمد پیشه، محمد داودی : نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



فنون و ابزارهای مربیگری 
در توسعه رهبری

ایرج سلطانی: نویسنده

ارکان دانش: ناشر



کاربرد فناوریهای جدید در آموزش

شهناز ذوفن: نویسنده

سمت: ناشر



کتاب تحليلي 

آموزش و پرورش تطبیقی 
(ویژهدانشجویانعلومتربیتی)

قادر بالغی اینالو، صدیقه خزاعی، صدیقه: نویسنده

راه: ناشر



مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش
کارایی و اثربخشی بیرونی

ابوالقاسم نادری: نویسنده

دانشگاه تهران: ناشر



مبانی آموزش و پرورش شناختی

محمود، تلخابی، سید کمال خرازی : نویسنده

سمت: ناشر



مجموعه نکته و تست ارزشیابی آموزشی
نکات طالیي و آزموني همراه با تست هاي طبقه بندي شده با -تحقيقات آموزشي 

پاسخ هاي کامال تشریحي همراه با سواالت آزمون

گروه مولفین انتشارات اندیشه ارشد:نویسنده

اندیشه ارشد: ناشر



مجموعه نکته و تست مدیریت آموزشی
نکات طالیي -نکات طالیي و آزموني براساس آخرین سرفصلهاي مصوب 

1399همراه با سواالت آزمون کارشناسي ارشد 

گروه مولفین اندیشه ارشد:نویسنده

اندیشه ارشد: ناشر



منابع انسانی 34000مدل 
(34000جایزه استاندارد )

ندا محمداسماعیلی، آرین قلی پور : نویسنده

موسسه کتاب مهربان نشر: ناشر



مدیریت تحول در سازمان

وندل فرنچ، سسیل بل: نویسنده

سید مهدی الوانی، حسن دانائی فر : مترجم

صفار: ناشر



مدیریت رفتار سازمانی 
( اصول، مباني، نظریه ها و مفاهيم کاربردي)

مسعود احمدی : نویسنده

فوژان کتاب: ناشر



همدیریت رفتار سازمانی پیشرفت

...الهام قلی نژاد و : نویسنده

فوژان: ناشر



معرفت شناسی 

تئوری های سازمان و مدیریت

ابوالفضل گائینی : نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



مالحظات نظری و عملی پیرامون روند شکل گیری و بیان

پرسش پژوهش

ریچارد اندروز : نویسنده

لیال طالب  زاده  شوشتری، احمد خامسان: مترجم

جامعه شناسان: ناشر



واقعیت آموزش 

2030"توسعه پایدار"در سند 
فلسفه، تضادها و چالش ها

...محمود سعیدی  رضوانی  و : نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد: ناشر



واقعیت های مجازی، افزوده و ترکیبی

در آموزش

...دجیان لیو و : نویسنده

...صدف علیزاده  درخشی و : مترجم

آوای نور: ناشر



...پدری و مادری آموختنی ست 

فاطمه عباس زاده: نویسنده

آوای نور: ناشر



حقوق



آراء وحدت رویه
1400تا سال 1323دیوان عالی کشور، از سال 

رسول جعفری اشیانی، حمید جان  نثارملکوتی  بیجارپسی:نویسنده

دادبخش: ناشر



سیدحسین اسعدی: نویسنده

جاودانه: ناشر



آموزش کاربردي

حقوق خانواده
صفرتاصد

حسن جمور: نویسنده

جنگل: ناشر



آیین دادرسی مدنی
دوره ی پیشرفته

عبداهلل شمس : نویسنده

دراک: ناشر



اخالق، قانون و سیاست 
(متن کامل)

آرتور شوپنهاور: نویسنده

عظیم جابری: مترجم

افراز: ناشر



اخالق و حقوق اساسی
(نگاهی بر جایگاه اخالق در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران)

سیده  فاطمه فقیهی: نویسنده

مجمع علمی و فرهنگی مجد: ناشر



امنیت زیستی 

آرامش شهبازی: نويسنده

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران: ناشر



بانک سواالت آزمون های 

سردفتری اسناد رسمی
74–97

همراهباپاسخهایتشریحیوارائهنکاتطالیی

بابک زارعی ، فرحناز همایون: نویسنده

اندیشه ارشد: ناشر



بانک سواالت آزمون های وکالت

و1399باتوجهبهتغییراتقانونکاهشمجازاتحبستعزیریمصوب

1399اعمالتغییراتجزاینقدیمصوب

محمد زرین  کاله ، بایک زارعی ، بابک: نویسنده

اندیشه ارشد: ناشر



بانک سواالت کارشناسی دکتری 

حقوق خصوصی

99تا 90
باپاسخهایتشریحیهمراهبارفرنسدهیبهمنابعمرجعهمراهبانکات

طالییوآزمونیدرپاسخنامهتشریحی

بابک زارعی ، فائزه، کشاورزی: نویسنده

اندیشه ارشد: ناشر



بایسته های آزمونی متون حقوقی
چهار کتاب در یک کتاب 

آزمون هاي تحت اللفظي متون حقوقي 
فرهنگ، آزمون هاي متون حقوقي 

فرهنگ مترادف هاي حقوقي 
تلفظ کليه واژه ها به صورت پيامکي

رمضانی نوری ، محمود: نویسنده

حقوق یار: ناشر



ماری دنیس پرو، پتروان  دن بوسشه : نویسنده

محمدرضا حاذقی  اقدم: مترجم

گنج دانش: ناشر



بررسی ابعاد حقوقی

ارزهای دیجیتال

سید مهران ریاضی مند: نویسنده

برتراندیشان: ناشر



بالک  چین و حقوق

پریماورا دوفیلیپی، آرون رایت : نویسنده

...حسین صادقی و : مترجم

حقوق یار: ناشر



بهداشت زنان و کودکان در سازمان 

تجارت جهانی
از منظر حقوق بشر

سمیرا نادری، علی پورقصاب  امیری: نویسنده

امجد: ناشر



تابعیت اعضای خانواده در حقوق ایران

مصطفی دانش پژوه : نویسنده

پژوهشکده حوزه و دانشگاه: ناشر



تروریسم دولتی در آیینه حقوق بین الملل

سیدقاسم زمانی: مقدمه

نواب محمدی  چشمه: نویسنده

امجد: ناشر



تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد
در حقوق موضوعه ایران و فقه اماميه

محمد مهدی جعفری، جعفر شیری: نویسنده

قانون یار: ناشر



اجتماعی -جایگاه حقوق اقتصادی 

شهروندی در حقوق بشر اسالمی

مهری توتونچیان: نویسنده

استاد شهریار: ناشر



جنبش حقوق زنان چیست؟

دبورا هاپکینسن: نویسنده

آرزو خسروپور :مترجم

طاهریان: ناشر



حق سالمت کودک 

در نظام بین المللی حقوق بشر

زهرا ابراهیمی :نویسنده

متخصصان: ناشر



حقوق آلودگی هوا 
(مطالعه تطبيقي)

علی مشهدی: نویسنده

خرسندی: ناشر



حقوق اساسی محیط زیست 

علی مشهدی: نویسنده

شهر دانش: ناشر



حقوق اکوسیستم جهانی دیجیتال

رویا معتمد نژاد: نویسنده

رشد فرهنگ: ناشر



حقوق بین الملل عمومی فضای مجازی

کیتیچایساری کریانگساک: نویسنده

...حسین صادقی، مهدی ناصر و : مترجم

حقوق یار: ناشر



حقوق بین الملل محیط زیست

علی مشهدی، حسن خسروشاهی: مترجم

مالکوم  ناتان شاو: نویسنده

خرسندی: ناشر



حقوق جزای بین الملل

مهدی مومنی، مژگان رامین  نیا   : نویسنده

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش: ناشر



حقوق جزای عمومی
تقریرات درس آیت اهلل سيدمحمد خامنه اي

جرم

سید محمد خامنه ای: نویسنده

(تک)تولید کتاب : ناشر



محسن عبداللهی: نویسنده

میزان: ناشر



حقوق حمایت از داده های شخصی

نرگس نخجوانی: نویسنده

(وابسته به موسسه فرهنگی طه)کتاب طه : ناشر



حقوق خانواده
چالش ها و راهکارها

فرج اهلل هدایت نیا: به اهتمام

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



(1)حقوق خانواده 
حقوق مالي و غيرمالي زوجه مشتمل بر آراء فقها، ادله معتبر شرعي، قوانين 

...و مقررات موضوعه، 

...کبری پورعبداهلل، ملیکا محبوبی و : نویسنده

کتاب آوا: ناشر



حقوق داده ها و هوش مصنوعی

مفاهیم و چالش ها

...امیر حسین صالحی و : نویسنده

شرکت سهامی انتشار: ناشر



حقوق رسانه ها و سیاستگذاری

در عصر اینترنت

ام یونگ.دورین وایزنهاوس، سایمون ان: نویسنده

حسین صادقی، محمدصادق خان  محمدی: مترجم

حقوق یار: ناشر



(بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه)

علی مشهدی : نویسنده

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری: ناشر



حقوق شهروندی؛ از حق بر سالمت تا پاندمی کرونا
(مجموعه مقاالت)

محمود عباسی : مقدمه

جمعی از نویسندگان: نویسنده

حقوقی: ناشر



حقوق فضای سایبر

احمد کمال: نویسنده

محمد رضا حسینی : مترجم

حقوقی: ناشر



حمایت از حقوق مالکیت فکری
در سازمان جهاني تجارت و حقوق ایران

امیرساعد وکیل: نویسنده

مجد: ناشر



درآمدی بر اخالق و حقوق

برادلی وندل.دبلیو: نویسنده

فاطمه  سادات قاسمی، میثم کهن  ترابی : مترجم

دانشگاه بزرگمهر قائنات: ناشر



درآمدی بر 

حقوق بین الملل عمومی

امیرساعد وکیل: نویسنده

مجد: ناشر

1جلد 

2جلد 

3جلد 



(4)درس نامه حقوق مدنی 
(الزامات خارج از قرارداد)

مریم السادات محقق داماد: نویسنده

ریحانه جاللی  فراهانی: نویسنده

نوین آیین: ناشر



زن در اسالم
مباني، حقوق و تکاليف

فریبا عالسوند: نویسنده

مرکز نشر هاجر: ناشر



زن در حقوق اسالمی

سید محمد حسین فضل اهلل: نویسنده

عبدالهادی فقهی زاده: مترجم

میزان: ناشر



ساختار نظام خانواده

میترا رستگارنسب، زهره صادقی: نویسنده

چشم انداز قطب: ناشر



طراحی نظام جامع حمایت خانواده
در فقه و نظام حقوقی ایران

فرج اهلل هدایت نیا : نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



فلسفه حقوق

آندری مرمور :نویسنده

محمدحسین وقار: مترجم

اطالعات: ناشر



فلسفه حقوق عمومی 
یا

فلسفه سیاسی حقوق

الخلین ، مارتین:نویسنده

نژادخلیلی ، مهدی: مترجم

مجد: ناشر



قانون مجازات اسالمی 
(92/2/1مصوب )

1400مطابق آخرین اصالحات و الحاقات 

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش: تدوین

چتر دانش: ناشر



قانون و اخالق

دتلف هورستر: نویسنده

محمدحسن خویشتن دار : مترجم

گنج دانش: ناشر



کتاب جامع حق و حقوق زنان 

در قوانين و مقررات ایران

غالمحسین محمدی عالی  بری : گردآورنده

دانش  پذیر: ناشر



کرامت انسانی در حقوق خانواده

اعظم خدایاری  وطن: نویسنده

برتراندیشان: ناشر



رگفتارهایی در حقوق بین الملل بش

سید قاسم زمانی : نویسنده

خرسندی: ناشر



وقگنجینه  طالیی زبان تخصصی حق
 Law textsبا توجه ویژه به 

...ویژهداوطلبانآزمونهایکارشناسیارشدودکتری

حمید قهرمانی : نویسنده

ارشد: ناشر



(چهار زبانه)

..رئوف سیاری، پیمان زمانی و : نویسنده

جاودانه: ناشر



مباني، آثار و شرایط 

اعمال حقوق مکتب 
درحقوقبینالمللخصوصی

مهدی حسینعلی  زاده  طولش: نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: ناشر



مجموعه سواالت طبقه بندی شده 

حقوق مدنی

مجتبی جرعه نوش: نویسنده

مشاهیر دادآفرین: ناشر

2جلد 1جلد 



مطالعه تطبيقي 

حقوق کودک در اسالم و اسناد بین المللی

کثیریمحمد حسینی، نسیمسید: نویسنده

امجد: ناشر



مقدمه ای بر جامعه  شناسی خانواده

باقر ساروخانی : نویسنده

سروش: ناشر



خانوادهجامعه شناسیمقدمه ای بر 

پوهانس هوینینک، دیرک کونیتسکا: نویسنده

محمد مظلوم خراسانی : مترجم

آوای حکمت: ناشر



با رویکرد به حقوق ایران و اسالم

مصطفی دانش  پژوه : نویسنده

سمت: ناشر



نسل سوم حقوق بشر 
(حقوق همبستگي)

امیرساعد وکیل، پوریا عسکری: نویسنده

مجد: ناشر



نظام حقوق بشر اسالمی
بررسي مباني فقهي اعالميه اسالمي حقوق بشر

محمدجواد ارسطا: نویسنده

مکث اندیشه: ناشر

1جلد 

2جلد 

3جلد 



نگاهی فلسفی به حقوق و وظایف والدین

اوستین. مایکل دبلیو: نویسنده

مریم رضایی: مترجم

نقد فرهنگ: ناشر



فلسفه
و

کالم اسالمی



Philosophy and The 

Intellectual Life In 

Shi'ah Islam

Sajjad H. Rizvi (editor) Saiyad: پدیدآورندگان Nizamuddin Ahmad

OXBOW BOOKS: ناشر

شرکت انتشارات ویژه نشر: توزیع کننده



آموزه های تربیت عقالنی
بر اساس معرفت شناسی قرآنی

شیرین رشیدی: نویسنده

بوستان کتاب: ناشر



اشاعره و آزادی انسان
بررسي و تحليل نظریه کسب و تطور آن

علی  قدردان  قراملکی: نویسنده

بوستان کتاب: ناشر



حقوق خانواده
چالش ها و راهکارها

فرج اهلل هدایت نیا : به اهتمام

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



بررسیتطبیقی

از دیدگاه مفسران فریقین

فتح اهلل نجارزادگان: نویسنده

سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



بررسیتطبیقی

از دیدگاه مفسران فریقین

فتح اهلل نجارزادگان: نویسنده

سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



بنیادهای مشاوره فلسفی

یحیی قائدی، مریم پورآقا: نویسنده

فراروان: ناشر



به در آمدن از غار افالطون

مشاوره ي فلسفي، کاربست فلسفي 
و خوددگرگون سازي

ران الهو: نویسنده

علی علوی نیا: مترجم

فراروان: ناشر



ترجمه، تبيين و تحليل نمط هشتم اشارات ابن سينا 
و شرح خواجه طوسي بر آن

علی شیروانی : نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



التحلیل انتقادی مبانی و نتایج تجسم اعم

از منظر ابن عربي

مهدی صفایی اصل: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



تفکر فلسفی 
در چیستی و چرایی فلسفه و نسبت آن با دیگر علوم و معارف

هادی فنائی اشکوری : نویسنده

حکمت اسالمی: ناشر



تالئم نظر و عمل در تلقي از
علوم انسانی به مثابه فرونسیس

مهدی معین زاده: نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ناشر



جاودانگی 
بر پایه داده های عام عقل

امیر دیوانی: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



حقیقت و تاثیر معجزه

عبداهلل جوادی آملی: نویسنده

مرکز نشر اسراء: ناشر



حکمت صدرایی به روایت عالمه طباطبایی
مبحث ماهيت

عبدالرسول عبودیت: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



حکمت صدرایی به روایت عالمه طباطبایی
کميت و کيفيت: مبحث عرض

عبدالرسول عبودیت: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



حکمت صدرایی به روایت عالمه طباطبایی
مبحث جوهر

عبدالرسول عبودیت: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



حکمت صدرایی به روایت عالمه طباطبایی
مبحث واحد و کثير

عبدالرسول عبودیت: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



حکمت صدرایی به روایت عالمه طباطبایی
مبحث علت و معلول، احکام عام

عبدالرسول عبودیت: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



حکمت صدرایی
شرح و تعلیقه بر الشواهد الربوبیه

حسن معلمی: نویسنده

حکمت اسالمی: ناشر

5جلد 



حکمت صدرایی 
و

معنای زندگی

علیرضا دهقانپور: نویسنده

بنیاد حکمت اسالمی صدرا: ناشر



خدا و منطق در اسالم
خلیفه گری وحی از عقل

جان والبریج: نویسنده

سید احمد کاظمی موسوی: مترجم

آگاه: ناشر



درباره شر
ترجمه مقاالت برگزیده در فلسفه و االهیات شر

1جلد 

االهیاتسنتی

...نعیمه پورمحمدی و : مترجم

(وابسته به موسسه فرهنگی طه)کتاب طه : ناشر



درباره شر
ترجمه مقاالت برگزیده در فلسفه و االهیات شر

2جلد 

االهیاتمدرن

...نعیمه پورمحمدی و : مترجم

(وابسته به موسسه فرهنگی طه)کتاب طه : ناشر



درس  نامه علم النفس فلسفی

علیرضا اسعدی: نویسنده

موسسه بوستان کتاب: ناشر



دو خطا در عنوان این کتاب وجود دارد
مرجع معماها، مسئله ها و پارادوکس های فلسفی                                                                             

(                                                             بسط یافته و بازنگري شده)

مارتین . رابرت ام:نویسنده

راضیه سلیم زاده    :مترجم

ققنوس             : ناشر



راهنمای همنشینی فلسفی
اصول، رویه ها، تمرین ها

ران الهاو: نویسنده

علی علوی نیا: مترجم

فراروان: ناشر



رحیق مختوم
شرح حکمت متعالیه

عبداهلل جوادی آملی : نویسنده

نشر اسراء: ناشر

35جلد 



رویای فهم متن

محسن آرمین: نویسنده

حکمت: ناشر



ژرف اندیشی فلسفی
نظریه و فنون براي ژرف اندیشان

ران الهاو: نویسنده

علی علوی نیا: مترجم

فراروان: ناشر



سیاست الهیه در حکمت متعالیه
شرح مشهد پنجم الشواهد الربوبیه

عبداهلل جوادی آملی : نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



شرح االسفار االربعه

محمدتقی مصباح   یزدی : نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر

2بخش 2جلد 



شرح الحکمه العرشیه
پاسخ به اشکاالت احسائی بر عرشیه مالصدرا

مالاسماعیل درکوشکی: نویسنده

احسان کردی  اردکانی: مصحح

حکمت: ناشر



شکوفایی کالم اسالمی

یوزف وان اس: نویسنده

سارا مسگر:مترجم

حکمت: ناشر



عرفان اسالمی

محمدتقی جعفری تبریزی: نویسنده

علی جعفری : به اهتمام

دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ناشر



عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی 

از دیدگاه صدرالمتالهين

جمال سروش: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



علم دینی
دیدگاه ها و تحلیل ها

آذربایجانی، سید محمد تقی موحدابطحی مسعود: زیرنظر

مجمع عالی حکمت اسالمی: تهیه و تنظیم

حکمت اسالمی: ناشر



فرامعرفت  شناسي

روش تحقیق و روش شناسی پژوهش 

در معرفت شناسی

محمد حسین زاده: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



فضایل ذهن
تحقيقي در ماهيت فضيلت و مباني اخالقي معرفت

لینداترینکاوس زاگزبسکی : نویسنده

امیرحسین خداپرست: مترجم

کرگدن: ناشر



مفلسفه دین دیوید هیو

محمد فتحعلی  خانی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



فلسفه مالصدرا 
در کتاب الشواهد الربوبيه

حسن معلمی: نویسنده

حکمت اسالمی: ناشر

2جلد 



فیلسوفی در تعمیرگاه
تحقیقی درباره ارزش کار

متیوبی کرافورد : نویسنده

کمیل سوهانی :مترجم

ترجمان علوم انسانی: ناشر



قرآن و زن
بازخواني متن مقدس از منظر یک زن

آمنه ودودمحسن: نویسنده

اعظم پویا، معصومه آگاهی: مترجم

حکمت: ناشر



مابعدالطبیعه
از دیدگاه فارابی و ابن سینا

لیال کیان خواه: نویسنده

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ناشر



ماهیت و احکام آن

حمید رضا خادمی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



المباحثات

ابن سینا، حسین  بن عبداهلل: نویسنده

محسن بیدارفر : مصحح

محمدجواد اسماعیلی : مقدمه

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ناشر



(1)مجموعه مطالعات نفس 

نفس و بدن

عیسی موسی زاده: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



(2)مجموعه مطالعات نفس 

ماهیت نفس

علی اکبر علیزاده: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



(3)مجموعه مطالعات نفس 

حرکت و تکامل نفس و مسئله مرگ

جواد دانش: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



(6)مجموعه مطالعات نفس 

معاد جسمانی

اصغر رمضانی: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



(8)مجموعه مطالعات نفس 

نفس در قرآن و روایات

عیسی موسی زاده: نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: ناشر



مسائل بحث انگيز در

االهیات و فلسفه دین

جان هیک: نویسنده

نغمه پروان: مترجم

طرح نو: ناشر



مشاوره ی فلسفی
نظر و عمل

پترب رابه: نویسنده

علی علوی نیا: مترجم

فراروان: ناشر



مؤلفه ها و ساختارهای معرفت بشری

تصدیقات یا قضایا

محمد حسین زاده: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



معرفت شناسی 
در قلمرو گزاره هاي پسين

محمد حسین زاده : نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



نوآوری های فلسفی 

حکیم سبزواری

محمدهادی توکلی، حسینعلی شیدان شید: نویسنده

سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



هستی، ظهور و انسان در عرفان شیعی
با تاکید بر آرای عارفان شیعه متاخر بر ابن عربی

محمدهادی توکلی: نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر



هادی عبدلی: نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



..محمدتقی مصباح  یزدی ، غالمرضا فیاضی و : نویسنده

(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ناشر



فقه



پرسش چهارگزینه ای برگزیده1000

متون فقه

محسن سینجلی: تدوین

چتر دانش: ناشر



ادله اثبات کیفری در اسالم
مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی

احمد حاجی ده آبادی: نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



ولبرگزیده الفائق فی االص

سیدمحسن مرتضوی: نویسنده

بوستان کتاب: ناشر



تحلیل و کاربرد قواعد اختصاصی

فقه خانواده 
درحقوقموضوعه

محمد فیاضی  بارجین : نویسنده

شهد علم: ناشر



بترجمه و تبیین مکاس

مرتضی  بن  محمد امین انصاری : نویسنده

محسن غرویان: مترجم

دارالفکر: ناشر

11جلد 

6جلد 

10جلد 

14جلد 

7جلد  9جلد  12جلد 13جلد 



شرحی گویا بر کتاب

الوسیط فی اصول فقه

علیرضا سبحانی: نویسنده

توحید قم: ناشر



فرهنگ فقه
مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم

سید محمود هاشمی  شاهرودی : زیرنظر

موسسه دایره المعارف فقه اسالمی: ناشر

7جلد  5جلد 



علی دوست ابوالقاسم:نویسنده

اشراق حکمت: ناشر

3جلد 2جلد 



فقه تربیتی
مبانی و پیش فرض ها

علیرضا اعرافی: نویسنده

موسسه فرهنگی هنری اشراق وعرفان: ناشر



نهج البالغهوفقه 
استنباط   هاي فقهي فقيهان شيعه از نهج البالغه

محمدحسن قاسمی: نویسنده

دانشگاه علوم اسالمی رضوی: ناشر



فلسفه فقه اجتماع

عبدالحسین خسروپناه : نویسنده

(ع)دانشگاه جامع امام حسین : ناشر



کیفرگذاری
مبانی، اصول، معیارها و چالش ها

غالمرضا پیوندی : نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



مهدی، صیادی، جواد عرب  عامری: نویسنده

کمک آزمون عدالت گستر جم: ناشر



مصادر فقه 
(عقل و عرف)

ابوالقاسم علی دوست: نویسنده

(ص)مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی : ناشر



نظام مالکیت فکری 
(خاستگاه، زیرساخت ها و ساختار)

محمود حکمت نیا: نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: ناشر



نقد و برررسی

ارث زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

حمید اهلل وردی  زاده: نویسنده

استاد شهریار: ناشر



ادبیات عربی



رحومتن محوش نوزآم

(1)

عیسی متقی زاده: نویسنده

مرکز نشر دانشگاهی: ناشر



االبنیه و معانیها فی لغه الوحی
النظریه و التطبيق

علیاساسکتابمعانیاالبنیهفیالعربیهللدکتورفاضلصالحالسامرایی

مینا جیگاره: گردآورنده

نظری: ناشر



معانی النحو

فاضل صالح السامرائی: پدیدآورندگان

موسسة الصادق: ناشر



نبا تشکر از نگاه مهربان شما خوبا

منتظر نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران هستیم 

ebrahim56@: پیام رسان بله


