اقتصاد
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 .41زمینه های پیدایش حکومت فاطمیان (چ  )3دکتر چلونگر

 .87 1386 ، 2000تاریخنگاری محلی اسالمی ـ ایرانی در شبه قاره هند ،دکتر ریاحی

 1395 ، 16000حـقـوق

 .42نظام قضایی در عصر صفوی (چ  )4ترجمه دکتر حسن زندیه

 .88 1390 ، 2500طبقهبندی علوم در تمدن اسالمی ،دکتر خزائیلی و دکتر منتظرالقائم

1395 ، 24000

 .43نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی (چ  )2ترجمه دکتر حسن زندیه

هزینه و درآمد دولت اسالمی (ویراست دوم) نظری و دکتر گیلک
 .44 1391 ، 3400تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول ،دکتر حسن زندیه
1393 ، 4500
مبانی فقهی اقتصاد اسالمی (چ  )12کرمی و نبیزاده
 .45تاریخ تشیع( 1چ  )10گروه تاریخ پژوهشگاه
1393 ، 5500
درآمدی بر مبانی اقتصاد خرد (چ  )2کرمی و نبیزاده
 .46تاریخ تشیع( 2چ  )9گروه تاریخ پژوهشگاه
1391 ، 4200
نظریه پردازی علمی اقتصاد اسالمی (ویراست سوم) حسنآقا نظری
 .47درآمدی بر تاریخ مغرب اسالمی(چ )6ویراست سوم ،ناصری طاهری
1389 ، 3000
مباحثی در فلسفه اقتصاد (چ  )2محمدحسین کرمی و دکتر دیرباز
 .48صفویه درعرصهدین ،فرهنگ و سیاست (3ج) (چ )3رسول جعفریان
1388 ، 2300
تجارت و نابرابری در بستر جهانیسازی ،دکتر لشکری
 .49اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی (چ  )2ترجمه دکتر زندیه
1389 ، 2000
تعادل عمومی بازارها ،محمدحسین کرمی
 .50جامعه مدینه در عصر نبوی(ص) (چ  )3ترجمه دکتر شهال بختیاری
1390 ، 4300
مکتب اقتصادی اسالم ،محمدکاظم رجایی و محمدمهدی کرمی
 .51نظام اداری مسلمانان در صدر اسالم (چ  )3ترجمه ذکاوتی
1390 ، 1900
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسالمی ،حسنآقا نظری
 .52بازتاب تفکر عثمانی در قیام کربال (چ  )3محمدرضا هدایتپناه
1394 ، 17600
اقتصاد بخش عمومی (2ج) دکتر هادی امیری و دیگران
 .53مناسبات مهاجرین و انصار (چ  )2حسین حسینیان مقدم
1392 ، 23400
اقتصاد بخش عمومی ( 2جلد) ترجمه محمدمهدی عسگری
 .54جغرافیای تاریخی کوفه (چ  )2ترجمه دکتر عبدالرحیم قنوات
1391 ، 4300
اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسالمی (ج )1دکتر سیدکاظم رجایی
 .55تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا ،دکتر رضا کردی
مبانی فقهی ـ اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسالمی ،نظری 1392 ، 4200
 .56اقتصاد ،جامعه و مدیریت در تاریخنگری مقریزی ،تألیف و ترجمه دکتر غالمی
1392 ، 3000
درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسالمی ،دکتر محمدتقی گیلک آبادی
 .57دانشنامه سیره نبوی(ص) (سه جلد) گروه تاریخ پژوهشگاه
1392 ، 9400
کلیات علم اقتصاد ،دکتر سیدهادی عربی
 .58تاریخ تشیع (چ  )4گروه تاریخ پژوهشگاه
1393 ، 10700
علم اقتصاد و مسئله شناخت ،دکتر عبدالحمید معرفی محمدی
 .59المعجب فی تلخیص اخبار المغرب ،دکتر شهیدی پاک
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسالم (ج)2دکتر سیدرضا حسینی 1395 ، 15700
 .60تاریخنگاری محلی وخططنویسیدر مصردوره اسالمی ،نورایی و شعربافچیزاده
1394 ، 7200
مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم ،دکتر علیرضا لشکری
 .61زبیریان و تدوین سیره نبوی(ص) محمدرضا هدایتپناه
1394 ، 6700
تحلیل ماهیت پول  ،دکتر محمداسماعیل توسلی
 .62نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح ،دکتر حسین عزیزی
1394 ، 5200
توابع رفاه اجتماعی ،دکتر محمدحسین کرمی
 .63تعامل فکری و سیاسی امامیه ...محمدرضا بارانی
تحلیل نظریتأثیر ارزشهای غیرواقعیبر ایجاد بحرانمالیجهانی 1395 ، 7000
 .64شیخ مفید و تاریخنگاری ،قاسم خانجانی
1395 ، 17200
نظریات عدالت توزیعی ،دکتر سیدهادی عربی
 .65پژوهشی نوین در جنگهای صلیبی (هفت جلد)
زیرچاپ
اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسالمی (ج )2دکتر سیدکاظم رجایی
 .66سیرهنویسان و قرآن ،دکتر منصور داداشنژاد
 .67فتوحات همایون ،تصحیح و تحقیق دکتر حسن زندیه
 .68انسابنگاری شیعه ،سیدمحمدرضا عالمی

تاریخ اسالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24فاطمیان در مصر (چ  )3ویراست دوم .دکتر ناصری طاهری
 .25امویان در اندلس (چ  )4مترجم :دکتر سپهری
 .26دولت ممالیک (چ  )5مترجم :دکتر شهال بختیاری
 .27دولت موحدون (چ  )2مترجم :صادق خورشا
 .28دولت ایوبیان (چ  )2مترجم :دکتر ناصری طاهری
 .29دولت حمدانیان (چ  )4مترجم :ذکاوتی قراگزلو
 .30دولت سلجوقیان (چ  )5مترجم :دکتر ناصری طاهری
 .31دولت امویان (چ  )8جودکی با اضافاتی از جعفریان
 .32دولت زیدیه در یمن (چ  )3مترجم :احمد بادکوبه
 .33دولت رسول خدا(ص) (چ  )2مترجم :دکتر انصاری
 .34دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل (چ  )9رسول جعفریان
 .35دولت عباسیان (چ  )10مترجم :جودکی با اضافاتی از جعفریان
 .36دولت ادریسیان ،دکتر محمدعلی چلونگر و عصمت برزگر
 .37مَزیَدیان ،ترجمه عبدالحسین بینش
 .38نقد و بررسی منابع سیره نبوی (چ  )2جمعی از مؤلفان
 .39اینترنت و حرفه تاریخنگاری (چ  )3ترجمه دکتر فرشتیان
 .40مهاجرت قبایل عربی در صدر اسالم (چ  )2ترجمه دکتر انصاری

 .69حیات اقتصادی امامان(ع) ،معصومه اخالقی و دکتر صفری

1390 ، 1900
1392 ، 13500

فلسفه نظری تاریخ ،دکتر مجید کافی

 .117اسالم و حقوق بینالملل خصوصی (چ چهارم) مصطفی دانشپژوه

1392 ، 12800

جامعهشناسی تاریخی ،دکتر مجید کافی

 .118اصول فقه کاربردی (ج( )1چ )14حسین قافی و دکتر سعید شریعتی

1395 ، 15400

 .119اصول فقه کاربردی (ج ( )2چ  )8حسین قافی و دکتر سعید شریعتی

1396 ، 14000

 .120اصول فقه کاربردی ( ج( ) 3چ )5حسین قافی و دکتر سعید شریعتی

1395 ، 13000

1393 ، 11500

 1393 ، 13500روانشناسی
1395 ، 21000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89 1391 ، 25000کتابشناسی توصیفی ـ تحلیلی اسالم و روانشناسی (چ  )3رفیعی
 .90 1390 ، 2600مقیاس سنجش دینداری (چ  ) 4دکتر مسعود آذربایجانی
 .91 1392 ، 7800معرفی مقیاسهای دینی (چ  ) 2دکتر آذربایجانی و موسوی اصل
 .92 1391 ، 8200مبانی نظری مقیاسهای دینی (چ دوم)

 .93 1393 ، 7500خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی (چ  )11دکتر ساالریفر
 .94 1390 ، 2600روانشناسی اجتماعی (چ  )5ویراست دوم .گروه روانشناسی

 .95 1395 ، 4900درآمدیبر روانشناسی دین(چ )12دکتر آذربایجانی و موسویاصل
 .96 1389 ، 2800روانشناسی و تبلیغات (چ  )6دکتر محمد کاویانی
 .97 1391 ، 3100روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز (چ  )3دکتر آذربایجانی
 .98 54800روششناسی پژوهش در روانشناسی(چ  )3دکتر لطفآبادی
 .99 1390 ، 6900فلسفه روانشناسی و نقد آن (چ  ) 8ترجمه زارعان و همکاران
 .100 1390 ، 4200شناخت درمانگری گروهی (چ  )3ترجمه دکتر جانبزرگی

 .101 1390 ، 4800بهداشت روانی (چ  )3جمعی از مؤلفان
 .102 1391 ، 7900الگوهای رواندرمانی یکپارچه (چ  ) 2دکتر محمدحسین شریفینیا

 .103 1391 ، 7200انگیزش و هیجان نظریههای روانشناختی و دینی (چ )2شجاعی
 .104 1392 ، 11000سبک زندگی اسالمی (چ  )3دکتر محمد کاویانی

 .105 1392 ، 7800نگاهی به روانشناسی اسالمی (چ  )3فرقانی و دیگران
 .106 1392 ، 49800تفاوتهای جنسیتی را جدی بگیریم(ج )2ترجمه معصومه محمدی
 .107 1393 ، 9000روانشناسی در نهجالبالغه (چ  )5دکتر آذربایجانی و شجاعی
 .108 1393 ، 8200روانشناسی در قرآن (چ  )8دکتر محمد کاویانی
 .109 1393 ، 7200چهره جان ،دکتر محمدحسین شریفینیا
 .110 1393 ، 8400درسنامه سبک زندگی اسالمی  ،دکتر محمد کاویانی

1389 ، 5300
1393 ، 5200
1390 ، 800
1390 ، 9000
1395 ، 11500
1393 ، 12800
1395 ، 10000
1396 ، 21000
1394 ، 12500
1393 ، 6000
1396 ، 28200
1394 ، 14800
1393 ، 21000
1392 ، 9500
1395 ،12500
1392 ، 11000
1394 ، 11000
1395 ، 18000
1395 ، 14200
1395 ، 15500
1394 ، 12600

 .82 1394 ، 11000خاندان های شیعه ،خاندان ابورافع ،دکتر منصور داداشنژاد
 .83 1390 ، 4600تاریخنگاری مصر و شام در دوره ایوبیان ،بادکوبه و آبانگاه

 .84 1393 ، 11500تشیع در آذربایجان ،دکتر شاهمرادی و دکتر منتظرالقائم
 .85 1386 ، 1000تاریخ تشیع در کردستان ،دکتر کیومرث عظیمی
 .86 1387 ، 1500تطورشناسی سیرهنگاری ،دکتر حسین حسینیانمقدم

1395 ، 16000
1395 ، 10500
1395 ، 23500
1395 ، 15800

تهران :خیابان انقالب ،بین وصال و قدس ،کوی اسکو ،پ  ، 4تلفن66402600 :
قـم :ابتدای شهرک پردیسان ،ص.پ 3151 :ــ 37185
تلفن 32111285 :و  32111219نمابر 32803090 :ـ 025

(سیبا ملی) 2172183502006

شماره کارت (صادرات) 6037691523535144

(فروش اینترنتی)

 .121فلسفه حقوق؛ مبانی و رویکردها (چ  )2ترجمه بهروز جندقی

1391 ، 4500

 .122نظریه حقوقی ناب (چ  )2ترجمه دکتر نعمتاللهی

1391 ، 4200

 .123قواعد فقه جزایی (چ  )3دکتر احمد حاجی دهآبادی

1391 ، 8900

 .124گزینش رهبر و نظارت بر او (چ  )2دکتر حسین جوان آراسته

1391 ، 5200

 .125مقدمه علم حقوق (چ  )9مصطفی دانشپژوه

1392 ، 5800

 .126حقوق قراردادها در فقه امامیه (ج( )2چ  )3دکتر محقق داماد و...
 .127بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسالمی ،سیدجواد ورعی

1393 ، 16700
1390 ، 2800

 .128مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (چ  )6دکتر ابراهیم عبدیپور

1395 ، 16200

 .129فلسفه علم فقه (ج  )1دکتر سعید ضیائیفر

1392 ، 12600

 .130اصل هشتم قانون اساسی ،دکتر حسین جوانآراسته

1392، 8100

 .131تروریسم از منظر حقوق اسالم و اسناد بینالمللی(چ )2دکتر هاشمی

1394، 16300

 .132مراحلسهگانه پیشگیری از جرم درآموزههای قرآنی ،خسروشاهی

1393، 6500

 .133درآمدی بر فلسفه حق ،دکتر طالبی

1393 ، 7500

 .134مبانی حریم خصوصی ،محمد سروش

1393 ، 7600

 .135موضوع عقد و مورد معامله ،دکتر اسماعیل نعمتاللهی

1393 ، 8700

 .136بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ،سیدجواد ورعی

1394 ، 9000

 .137احکام حریم خصوصی (بر اساس منابع اسالمی) محمد سروش

1394 ، 8700

 .138مبانی فقهی امربه معروف و نهی از منکر(چ )2سیدجواد ورعی

1395 ، 10800

 .139نظریه محض حقوق دولت ،ترجمه دکتر محمدحسین تمدنجهرمی

1394 ، 13000

 .140مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسالم( ...جلد سوم)

1395 ، 24000

 .141رژیم حقوقی سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

1395 ، 12000

 .142نقش مقاصدشریعت درتأثیر مقتضیاتزمان برسیاست کیفریاسالم
1394 ، 11300
جرم و جرمشناسی ،ترجمه دکتر سلیمی
1394 ، 20000
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق ،دکتر عبدالرضا علیزاده

 .111 1393 ، 10700نظریههای بنیادین رواندرمانگری و مشاروه ،جانبزرگی و نوری
 .70 1393 ، 8100تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال ،دکتر میرابوالقاسمی
1395 ، 21500
 .71تبیین نقش هشام کلبی در تمدن اسالمی ،دکتر منتظرقائم و سعیدی  .112 1393 ، 6500نظریههای نوین رواندرمانگری و مشاروه ،جانبزرگی و غروی
1391 ، 8500
1395 ، 12800
 .113 1393 ، 13500روانشناسی اخالق ،سیدمهدی موسوی اصل و همکاران
 .72 1394 ، 9400فرهنگوتمدن مغرباسالمیدرعصربنیمرین ،برومند و انارکی
1395 ، 16000
 .114 1393 ، 15700زوجدرمانی بارویآورد اسالمی دکتر ساالریفر
 .73 1394 ، 12000تاریخنگاری محلی در دوره اسالمی ،دکتر عبدالرحیم قنوات
1395 ، 17300
 .115 1393 ، 12600اصول روان درمانگری و مشاروه با رویکرد اسالمی ،جانبزرگی
 .74 1390 ، 6500عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی ،دکتر رسول عربخانی
1395 ، 28800
 .116 1394 ، 9000تجربه دینی در فرهنگ اسالمی
 .75 1391 ، 8200تاریخنگاری محدث قمی ،رحمتاهلل بانشی
زیر چاپ
روانشناسی ،دین و معنویت (نلسون) ترجمه دکتر آذربایجانی و قربانی
 .76 1393 ، 9000تاریخ جامع جنگهای صلیبی(12جلدی) بهاهتمام ناصریطاهری 1394 ، 219100
در دست اقدام
روانشناسی در قرآن و حدیث ،
1394 ، 13900
 .77 1394 ، 10600حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه (چ  )3دکتر یعقوبی
در دست اقدام
علم النفس ،
1394 ، 14500
 .78 1391 ، 2100تاریخ سیاسی ـ اجتماعی مصر پس از اسالم ،دکتر فیروز آزادی
در دست اقدام
مشاوره پیش از ازدواج ،
1395 ، 25000
 .79 1391 ، 7100کتاب مغازی یونسبن بکیر (چ  )2حسین مرادی نسب
در دست اقدام
روان شناسی زن و مرد ،
1395 ، 26700
 .80 1393 ، 9500منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم (چ  )2محمدرضا هدایتپناه
 .81 1395 ، 16500تاریخنگاری یونسبن بکیر در تدوین سیره نبوی ،حسین مرادی نسب 1394 ، 6800
1395 ، 18000
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نظام قضایی در عصر قاجار و پهلوی  /صفویه /

علوم تربیتی
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 .143آرای دانشمندان مسلمان ( ...ج( )2چ  )6بهشتی ،ابوجعفری و فقیهی

1393 ، 7500

 .144آرای دانشمندان مسلمان  ...ج :3امام محمد غزالی (چ  )4رفیعی

1392 ، 9200

 .145آرای دانشمندان مسلمان ( ...ج( )4چ  )4بهشتی ،ابوجعفری و فقیهی

1388 ، 3000

 .146آرای دانشمندان مسلمان ...ج :5فیض کاشانی (چ )4بهشتی
 .147روشهای آسیبزا در تربیت دینی (چ پنجم) محمدرضا قائمی مقدم
 .148نقش معلم در تربیت دینی (چ ششم) دکتر محمد داودی

1394 ، 19500
1390 ، 2500
1395 ، 11000

 .149جوان و آرامش روان (چ هفتم) به کوشش فقیهی

1389 ، 4500

 .150بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات (چ )8حسینیزاده ،حاجیدهآبادی

1391 ، 3400

 .151سیر آرای تربیتی در تمدن اسالمی (چ ) 3ترجمه و اضافات رفیعی
 .152روششناسی تحقیق در تعلیم و تربیت (چ )2ترجمه و اضافات رفیعی

1394 ، 17600
1389 ، 3800

 1395 ، 10000علوم سیاسی

 .153فلسفه تربیت اسالمی (چ ) 2ترجمه و اضافات بهروز رفیعی

 .194 1390 ، 8050اصالحساختاری و غنیسازی محتوایی مراسم مذهبی ،علیرضا قبادی

 .154مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسالمی (چ  )4ترجمه رفیعی

 .195 1391 ، 7000فلسفه علم و علم دینی ،دکتر مجید کافی

1395 ، 15400

 .155تربیت فرزند (چ سیزدهم) دکتر سیدعلی حسینیزاده

 .196 1394 ، 7900نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر

 .232 1395 ، 12300فلسفه قدرت (چ  )4سیدعباس نبوی

 .156تربیت دینی (چ دوازدهم) دکتر محمد داوودی
 .157تربیت اخالقی (چ پنجم) دکتر محمد داوودی

1394 ، 11400

 1391 ، 3900علوم قرآنی
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 .268چیستی قانون طبیعت ،ترجمه دکتر امیر دیوانی
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 .270 1388 ، 5000علم و تولید آن ،ترجمه دکتر مصطفی تقوی

 .233پژوهشی در موضوع قدرت (چ  )2محمدحسین اسکندری

 .271 1391 ، 6700انسانکنش شناسی هرمنوتیکی  ،دکتر حسنی و دکتر موسوی

1395 ، 9000

 .234سیری در حاکمیت (ج  )1محمدحسین اسکندری

 .272 1391 ، 4200انسانکنش شناسی پوزیتیویستی ،دکتر حسنی و دکتر موسوی

1395 ، 8700

1393 ، 7900

 .161روش های تربیتی در قرآن (ج( )1چ  )2محمدرضا قائمیمقدم

 .199 1394 ، 8900مکاتب تفسیری (جلد سوم) علیاکبر بابایی
 .200 1393 ، 8700تحلیل زبان قرآن و روششناسی فهم آن (چ  )7سعیدیروشن

 .238 1393 ، 11400مبانی اندیشه سیاسی در اسالم (ج )1مبانی هستیشناختی ،اسکندری
 .239 1395 ، 22300مبانی اندیشه سیاسی در اسالم (ج )2مبانی انسانشناختی ،اسکندری

1393 ، 6700

 .163مربیان بزرگ مسلمان ،تلخیص بهروز رفیعی

 .201 1392 ، 8500روش تفسیر قرآن (چ  )7محمود رجبی
 .202 1392 ، 9000روششناسی تفسیر قرآن (چ  )6علیاکبر بابایی و همکاران

 .240 1394 ، 11800مبانی اندیشه سیاسی در اسالم (ج )3مبانی جامعهشناختی ،اسکندری
 .241 1394 ، 16000برخورد ایدئولوژیها در ترکیه ،مائده ارکان

 .162روش های تربیتی در قرآن (ج)2دکتر حسینیزاده و مشایخی
 .164آموزش و پرورش در ادیان وآیینهای جهانی ،ترجمه محمدرضا امین
 .165جنسیت و تربیت ،دکتر سیدعلی حسینیزاده
 .166نقد مبانی فلسفی «فلسفه برای کودکان» ،دکتر علی ستاری
 .167فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (دو جلد) دکتر محمد داوودی
 .168فلسفه تعلیم و تربیت اشراق (دو جلد) محمد بهشتی
 .169درآمدی بر فلسفه تربیت اسالمی ،ترجمه و اضافات بهروز رفیعی
 .170تاریخ  1200ساله حوزه با رویکرد آموزشی ـ پژوهشی ،کاشانی

 .203 1393 ، 10700تاریخ تفسیر قرآن (چ  )2علیاکبر بابایی
 .204 1393 ، 6200چندمعنایی در قرآن کریم (چ  ) 3دکتر سیدمحمود طیب حسینی

 .205 1394 ، 17100ترتیب مقاییس اللغه (چ  ) 2ترتیب و تنقیح :عسکری و مسجدی
 .206 1394 ، 13200حمل قرآن(روششناسی تعلیم و تحفیظ قرآن) (چ  )3دکتر خوشمنش
 .207 1394 ، 13500بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت (چ  )5دکتر نجارزادگان
 .208 1394 ، 13800بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن (ویراست  )2دکتر نجارزادگان

نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر

 .242 1391 ، 5300عقل در اخالق از نظرگاه غزّالی و هیوم (چ  )3دکتر شیدان شید
 .243 1391 ، 5600معرفتشناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا (چ )2دکتر عظیمیدخت

 .210زبان قرآن و مسائل آن (ویراست دوم) دکتر سعیدی روشن

 .245 1391 ، 5950عقل و دین از دیدگاه مالصدرا (چ  )2دکتر عباس نیکزاد

علوم اجتماعی

 .211آسیبشناسی جریانهای تفسیری (ج ( )1چ  )3اسعدی و دیگران
 .212آسیبشناسی جریانهای تفسیری (ج ( )2چ  )2اسعدی و دیگران
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 .213بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت (چ  )2دکتر نجارزادگان

 .173جامعهشناسی کجروی (چ  )6علی سلیمی و محمد داوری

 .216 1393 ، 19800بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت ،دکتر نجارزادگان

 .174جرم و جرمشناسی (چ  )8ترجمه علی سلیمی

 .217 1395 ، 24000نظریه تفسیر متن (چ  )2احمد واعظی

 .248 1390 ، 3700حکمت اشراق (ج  )1چاپ چهارم .استاد یزدانپناه
 .249 1390 ، 3500حکمت اشراق (ج  )2چاپ چهارم .استاد یزدانپناه
 .250 1395 ، 12000فلسفه دین دیوید هیوم(چ  )2دکتر محمد فتحعلیخانی
 .251 1390 ، 3650مباحثی در کالم جدید ،دکتر علی شیروانی و دیگران
 .252 1392 ، 11400ارزش معرفتشناختی تجربه دینی ،کروالین فرنکس دیویس

 .175نابرابری جنسی از دیدگاه اسالم و فمنیسم (چ پنجم) دکتر بستان

 .218 1390 ، 2000بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (ج( )1چ )2علیاکبر بابایی

 .253 1395 ، 10600تعلیقاتی بر ارزشمعرفتشناختی تجربه دینی ،دکتر علی شیروانی

 .176گامی به سوی علم دینی ( 1چ  )4دکتر حسین بستان و همکاران

 .219 1395 ، 6500بررسی مکاتب و روشهای تفسیری (ج( )2چ )2علیاکبر بابایی

 .254 1395 ، 10300مباحث معرفتشناختی در فلسفه اسالمی ،دکتر کردفیروزجایی

 .177روش تحقیق علوم اجتماعی (چ  )2ترجمه عبدالقادر سواری

 .220 1389 ، 5500روششناسی ترجمه قرآن کریم (چ  ،)3سیدمحمدحسن جواهری

 .255 1395 ، 12800هستی و علل آن در حکمت مشاء ،دکتر علی شیروانی

 .178مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق (چ  )3دکتر عبدالرضا علیزاده

 .221 1394 ، 15700نظام اَحسن در قرآن ،جواد پورروستایی

 .256 1392 ، 4600برهان صدیقین عالمه طباطبایی(ره) عسکری سلیمانی امیری

 .179اسالم و تفاوتهای جنسیتی (چ  )3دکتر حسین بستان

 .222 1391 ، 6000پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه ،رستمی

 .257 1392 ، 10200آفرینش در حکمت مشاء ،دکتر علی شیروانی

 .180همنشینی و کجروی ،علی سلیمی ،ابوترابی و محمد داوری

 .223 1388 ، 3500والیت و امامت ،دکتر محمد اسعدی

 .258 1392 ، 13000آموزش حکمت اشراق ،استاد یزدانپناه ،علی امینینژاد

 .181دین و علوم اجتماعی (چ  )2دکتر مجید کافی

 .224 1390 ، 2700المنار در آینۀ المیزان ،مسعود تاجآبادی

 .182تغییرات اجتماعی در اندیشه اسدآبادی (چ دوم) دکتر مجید کافی

 .225 1390 ، 2000درسنامه تاریخ تفسیر قرآن ،علیاکبر بابایی

 .183خانواده در اسالم (چ  )2دکتر حسین بستان

 .226 1393 ، 8400تفسیر موضوعی قرآن (چ )4دکترفتحاهلل نجارزادگان

 .184گامی به سوی علم دینی ( 2چ  )2دکتر حسین بستان(نجفی)

 .227 1392 ، 4500قواعد تفسیر قرآن (چ )2علیاکبر بابایی

 .185جامعهشناسی خانواده (چ  )4دکتر حسین بستان(نجفی)

 .228 1394 ، 9700معرفتشناسی در قرآن ،دکتر محمدتقی فعالی

 .186فرهنگ دینی ،دکتر مجید کافی

 .229 1392 ، 8000بررسی روش تفسیری راغب اصفهانی ،دکتر امیر احمدنژاد

 .187نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی ،دکتر حسین بستان(نجفی)

 .230 1392 ، 5800تحلیل و بررسی مبانی کالمی تفسیر قرآن بر محور آثار شیخ طوسی

 .188جامعهشناسی تاریخی (چ  )2دکتر مجید کافی

 .231 1395 ، 22500النصوص القرآنیه المعاصر ،دکتر علی فتحی

 .189وضعیتسنجی دورههای معرفتافزایی ،دکتر مجید کافی

1393 ، 12000

 .190فلسفه نظری تاریخ ،دکتر مجید کافی

1393 ، 15500

 .191جامعهشناسی جنسیت ،دکتر حسین بستان
 .192نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن ،دکتر مجید کافی
 .193آسیب شناسی تبلیغ دینی ،حسینی آقایی و دکتر صدیق اورعی

1394 ، 9300
1394 ، 12700
1394 ، 7400

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن ،دکتر مجید کافی

1395 ، 12500
1395 ، 13200
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 .247 1394 ، 23700هستی و چیستی در مکتب صدرایی (چ  )4غالمرضا فیاضی

 .172وبر و اسالم (چ  )5دکتر حسین بستان

 1393 ، 7600مدیریت

 1390 ، 15000فلسفه و کالم

 .246 1394 ، 21300صفات خدا (چ  )2ترجمه دکتر رضا بخشایش

 .171جامعهشناسی معرفت (چ  )4زیر نظر دکتر توکل

1392 ، 6300

1395 ، 14700

 .209پرسمان عصمت ،شرحی بر آیه تطهیر (چ  )3علیاکبر بابایی

 .215 1391 ، 5900درآمدی بر دانش مفردات قرآن (چ  )5دکتر طیبحسینی

فلسفه علم و علم دینی ،دکتر مجید کافی
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 .273مدیریت در اسالم (چ  ) 10زیر نظر دکتر سیدمهدی الوانی
 .274رفتار سازمانی با نگرش اسالمی (چ  ) 3خدمتی ،پیروز و شفیعی
 .275نقدی بر دانش مدیریت (چ  )2ترجمه دکتر محمد صائبی
 .276درسنامهمبانی معرفتشناسیتئوری سازمانو مدیریت ،دکتر گائینی

 .244 1396 ، 7000عقل و دین از دیدگاه کانت (چ  )3دکتر رضا بخشایش

 .214 1390 ، 10000پژوهشی در محکم و متشابه ،دکتر اسعدی و طیبحسینی

1391 ، 4800

1390 ، 8450

1390 ، 4200

1392 ، 18000
1394 ، 6600

 .235سیری در حاکمیت (ج  )2محمدحسین اسکندری
 .236 1393 ، 13400کاربرد روش چشمانداز در آزادی سیاسی ،دکتر علیپورگرجی
 .237 1389 ، 4800گفتمانهای سیاسی در ج.ا.ا .دکتر علیپورگرجی

 .158نگرشی بر آموزش با تأکید بر آموزههای دینی (چ )6دکتر حسینیزاده 1390 ، 2700
 .197 1396 ، 15600مکاتب تفسیری (جلد اول) (چ  )7علیاکبر بابایی
 .159سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) (چ )7داودی و حسینیزاده
 .198 1391 ، 3000مکاتب تفسیری (جلد دوم) (چ  )4علیاکبر بابایی
 .160حقوق تربیتی کودک ،دکتر محمدعلی حاجی دهآبادی

 .269روششناسی علومانسانی نزد اندیشمندان مسلمان ،دکتر ایمان

1392 ، 5900

 .277پرورش خالقیت در سازمان ،حسین پرکان

 .285 1396 ، 22000مدیریت منابع انسانی(ج( )2چ )2دکتر گائینی و دکتر نجاری
 .286 1396 ، 27000رهبری خدمتگزار؛ پارادایم نوین رهبری (ج )1دکتر محمد شیخزاده

 .287 1395 ، 15000رهبری خدمتگزار؛ پارادایم نوین رهبری (ج )2دکتر محمد شیخزاده
 .288 1395 ، 26000مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسالمی؛ دکتر ابوطالب خدمتی

 .289 1391 ، 7000توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسالم؛ دکتر مهرابی
 .290 1391 ، 6000ارزش و پاداش از دیدگاه اسالم (معنوی ـ سازمانی)؛ دکتر سنگری
 .291 1393 ، 7800فقهاالداره (ج  )2فقهاالنتخاب .سیدصمصامالدین قوامی
 .292 1393 ، 8700الگوی اداره در نهجالبالغه ،دکتر علینقی امیری

 .293 1395 ، 7800ویژگیها و وظایف مدیران در نهجالبالغه ،دکتر علینقی امیری
 .294 1395 ، 12800رفتارشناسی مدیران در نهجالبالغه ،دکتر علینقی امیری

 .295 1395 ، 12000نوعشناسی و مصداقهای مدیریت در نهجالبالغه ،دکتر امیری

 .296رفتارسازمانی با رویکرد اسالمی(سطح تحلیل فردی) ،دکتر شفیعی
 .297نظام اداری در سیره و سنت نبوی(ص) ،دکتر حمید زارع

 1396 ، 15000فلسفه علوم انسانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1395 ، 16500
 .259 1394 ، 20000علم دینی(چ  )6دکتر حسنی ،دکتر علیپور و دکتر ابطحی
 .260 1394 ، 6200روانشناسی علم (چ  )2آرش موسوی

 .261 1394 ، 11000ساختار نظریههای علمی (چ  )2هادی صمدی
 .262 1395 ، 10000پارادایم اجتهادی دانش دینی (چ  )3دکتر علیپور و دکتر حسنی

 .263فلسفه روش تحقیق در علومانسانی (چ )3دکتر محمدتقی ایمان
 .264روششناسی تحقیقات کیفی (چ )3دکتر محمدتقی ایمان
 .265پارادایمهای تحقیق در علومانسانی (چ )3حسنی ،ایمان و ماجدی

1390 ، 1800

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1390 ، 2200
1394 ، 6800
1394 ، 12500
1394 ، 9500
1395 ، 18500

 .266نظریههای علم مسیحی در جهان غرب ،قدرتاهلل قربانی

1392 ، 6600

 .267ارزیابی پارادایمی برنامه توسعه ج.ا.ا .دکتر محمدتقی ایمان

1392 ، 5000

1390 ، 2900

 .278الگوی رهبری امام خمینی(ره) دکتر عباس شفیعی

 .283 1391 ، 3300مبانی مدیریت دولتی ،دکتر روحاهلل نوری
 .284 1392 ، 6800مدیریت منابع انسانی(ج( )1چ )2دکتر توکلی و دکتر گائینی

1392 ، 9500

1395 ، 17000

1391 ، 4400

 .281 1395 ، 8000مدیریت اسالمی (چ  )4دکتر عابدی جعفری و معصومی مهر
 .282 1389 ، 3200پژوهشی در مدیریت اسالمی ،امیر اعظمی

1392 ، 10000

1391 ، 4950

1391 ، 7100

 .279 1388 ، 3500الگوی مدیریت اثربخش مسجد (چ  ،)2دکتر رسول عباسی
 .280 1394 ، 19500فقهاالداره (ج  )1سیدصمصامالدین قوامی

1392 ، 7700

1394 ، 13500

سالن غرفه

1394 ، 8500
1392 ، 8000
1395 ، 12500
1392 ، 4200
1392 ، 11200
1395 ، 9000
1395 ، 9500
1392 ، 9100
1392 ، 10700
1393 ، 6200
1393 ، 11000
1393 ، 9300
1394 ، 12000
1394 ، 16600
1394 ، 11500
1395 ، 11300
1395 ، 14000
1395 ، 8300
1395 ، 11000

نشریات پژوهشگاه
ــ فصلنامه علمی ـ پژوهشی روششناسی علوم انسانی
ــ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی در ایران
ــ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسالمی
ــ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی اسالم و روانشناسی
ــ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی
ــ دوفصلنامه علمی ـ تخصصی اسالم و مدیریت

