
اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

1376AG 36/ 37 ف
شرکت تهیه و نشر : تهران- پدیدآورنده شورای کتاب کودک؛ زیر نظر توران میرهادی و ایرج جهانشاهی/ فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان

.1371فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان، 

1375AZ  ۱۰۱  /۷  م  ۲  ح
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- [۳ ویراست].- محمدرضا حافظ نیا/ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

.۱۳۸۹ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،  (سمت)

1374AZ  ۱۰۵  /۱۳۸۹ برایند پویش، : تهران.- تالیف علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده/ (با نگرشی بر پایان نامه نویسی)روشهای تحقیق در علوم انسانی ۹  ر ۴  ف.

1373AZ۱۸۶  /۱۳۹۵ ویرایش، : تهران.- علی نوری، یونس محمدی/ راهنمای عملی پژوهش در علوم انسانی۲  ر ۸۶  ن.

1372AZ 191/ 8 1381سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، : تهران- تالیف خدایار رستگاری مقدم/ کلیات ارزشیابیر5ک.

1371AZ 1019/ 9 ۱۳۶۴ بدر، : تهران- عزت اهلل نادری، مریم سیف نراقی/ روشهای تحقیق در علوم انسانی، با تاکید بر علوم تربیتیس4ر.

1370B ۲۹ /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- هانا آرنت؛ ترجمه مسعود علیا/ (متن کامل)حیات ذهن ۹  ح ۴  آ.

1369B ۵۱  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- فردریک دو وینیمون؛ ترجمه مریم خدادادی/ بدن آگاهی۴  ب ۹  و.

1368B ۵۳  /۱۳۸۴ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- تالیف هانس رایشنباخ؛ مترجم موسی اکرمی/ پیدایش فلسفه علمی۹  پ ۲  ر.

1367B ۵۳  /۱۳۹۰ نشر مرکز، : تهران..- ریچارد رورتی؛ ترجمه ی مرتضی نوری/ فلسفه و آینه ی طبیعت۸  ف ۴  ر.

1400بهار  :       به روز شده

سیاهه کتاب اهی افرسی
موسسه آموزش عالی  علوم شناختی

(غیرانتفاعی- غیردولتی )
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1366B 67/ 2 ۱۳۸۸ مرکز، : تهران- ژان پیر شانژو، پل ریکور؛ ترجمه ی عبدالرحمن نجل رحیم و بابک احمدی/ آن چه سبب می شود تا فکر کنیم: طبیعت و قاعدهش2ط.

1365B ۷۲ / ۹۱۳۹۴ حکمت، : تهران.- جولیا درایور؛ ترجمه ی شیرزاد پیک حرفه/ پیامدگرایی د ۴   پ.

1364B ۹۹  /۱۳۹۴ حکمت، : تهران..- جالل پیکانی،بیت اله ندرلو [مترجم]اندرس ودبرگ؛ / تاریخ فلسفه تحلیلی از بولتسانو تا ویتگنشتاین۴  و  ۹۲  س.

1363B 105/ 5  ۱۳۹۶ تولید و پخش کتاب ارزشمند، : قم.- کاظم استادی/ مدخل رنگ از دانشنامه استنفورد: بررسی نظریه های فلسفی معاصر درباره رنگ9  ر الف.

1362B 105/  ۱۳۹۶ تولید و پخش کتاب ارزشمند، : قم.- کاظم استادی/ (ماهیت و چیستی رنگ)هفت رنگ فلسفی 9   الف5ر.

1361B ۱۰۵  /۱۳۹۷ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم.- مهدی همازاده ابیانه/ دکارتی و مونیسم صدرایی از منظر اشکاالت فیزیکالیسم- دوئالیسم سینوی ۸  ه  ۵  ج.

1360B ۱۰۵  /۱۳۸۸ فرهنگ معاصر، : تهران..- سوزان بلکمور؛ ترجمه رضا رضایی/ آگاهی۸  ب  ۹  خ.

1359B ۱۰۵  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- آبراهام سشو، راث؛ ترجمه مریم خدادادی/ عاملیت مشترک۲  ر  ۲  ع.

1358B ۱۰۵ / ۲  ذ  ۷   ف
: ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- مهدی ذاکری/ درآمدی به فلسفه عمل

.۱۳۹۴ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

1357B ۱۰۵  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- اشوایکارت و هانس برنهارت اشمیت؛ ترجمه مریم خدادادی. دیوید پ/ قصدیت جمعی۹  ش  ۶  ق.

1356B ۱۰۵  /۱۳۹۶ نشر آگاه، : تهران..- مارک جانسون؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی/ مبنای جسمانی معنا، تخیل و استدالل: بدن در ذهن۲  ج  ۶  م

1355B ۱۰۵  /۱۳۹۶ نشر آگاه، : تهران..- مارک جانسون؛ ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی/ معنای بدن: زیبایی شناسی فهم انسان۲۳  ج  ۶  م.

1354B ۱۰۵  /۱۳۹۶ نشر نویسه پارسی، : تهران..- اسکات سومز؛ برگردان پارسا بامشادی/ شناختی- معنا چیست؟ رویکردی فلسفی ۹  س  ۶  م.

1353B 115/ 81375سروش، : تهران- نوشته ی وت استیس؛ ترجمه ی بهاء الدین خرمشاهی/ عرفان و فلسفهالف.

1352B ۴۸۵ / ۳۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- ریچارد کروت؛ ترجمه ی مریم خدادادی/ اخالق ارسطو۴  ک الف.

1351B ۷۶۵  /۱۳۹۴ نشرعلم، : تهران..- آنتونی کنی؛ ترجمه علی سنایی/ آکویناس و فلسفه ی ذهن۹۳  ک  ۹۴  ت.
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1350B ۷۹۱  /۹  خ ۴  ک
..- (نرگس ایمانی مرنی)سایمون کریچلی؛ ترجمه ی لیال کوچک منش؛ ویرایش واحد ویرایش نشر نی / مرگ، فلسفه، ادبیات: تقریبا هیچ... خیلی کم

.۱۳۹۷ نشر نی، : تهران

1349B ۸۰۴  /۱۳۹۲ حکمت، : تهران..- جان کنفیلد؛ مترجم یاسر خوشنویس [ویراستار: صحیح]نویسنده / فلسفه معنا، شناخت و فلسفه ارزش در قرن بیستم۷۶  ف.

1348B ۸۰۴  /۱۳۸۳ ققنوس، : تهران..- کالین مک گین؛ ترجمه عرفان ثابتی/ سفر من به جهان فلسفه قرن بیستم: چگونه فیلسوف شدم؟۸  چ  ۶۵  م.

1347B ۸۰۸/۵  /۱۳۸۳ نشر مرکز، : تهران..- اورام استرول؛ ترجمه ی فریدون فاطمی/ فلسفه ی تحلیلی در قرن بیستم۸  ف ۵  الف.

1346B ۸۰۸/۵  /۱۳۹۴ ترجمان علوم انسانی، : تهران..- هانس یوهان گلوک؛ ترجمه یاسر خوشنویس/ فلسفه تحلیلی چیست؟۸  ف ۸  گ.

1345B ۸۰۸/۵  /۱۳۷۹ طرح نو، : تهران..- موسی اکرمی [ترجمه  ]جان هاسپرس؛ / درآمدی به تحلیل فلسفی۴  د ۲  ه.

1344B 808/9/  4 پ2د
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- دیوید پاپینیو؛ تصاویر از هوارد سلینا ؛ ترجمه از کمال خرازی / درآمدی بر آگاهی

.۱۳۹۰ ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)

1343B 808/ 9/ 8 1392حکمت، : تهران- مایکل تای؛ ترجمه ی یاسر پوراسماعیل/ ده مسئله آگاهی: فلسفه آگاهیت2ف.

1342B ۸۰۸ / ۹ /۱۳۹۳ نشر مرکز، : تهران..- جان سرل؛ ترجمه ی سیدمصطفی حسینی؛ ویرایش تحریریه ی نشر مرکز/ راز آگاهی۲  ر ۴  س.

1341B ۸۰۹  /۲ /۷  ت ۲  ل
دانشگاه : تهران..- لو؛ ترجمه افضل السادات حسینی، سمیرا حیدری ؛ ویرایش ادبی فرشاد رضوان. اف. تالیف جویی وای/ تفکر انتقادی و خالقیت

.۱۳۹۷ تهران، موسسه انتشارات، 

1340B ۸۱۹  /۱۳۹۴ نشر آگاه، : تهران..- ویلیام بارت؛ ترجمه منصور مشکین پور/ اگزیستانسیالیسم چیست؟۷  الف  ۲  ب.

1339B ۸۱۹  /۱۳۷۷ ، (کارآگاه)شهر کتاب، هرمس : تهران- جان مک کواری؛ ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی/ فلسفه ی وجودی۸  ف ۷  م.

1338B ۸۱۹/۵  /۸  ف ۴  ش
ایون شرت؛ ترجمه ی هادی / هرمنوتیک ، تبارشناسی و نظریه ی انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم: فلسفه ی علوم اجتماعی قاره ای

.۱۳۹۲ نشر نی، : تهران.- [ویراست ؟ ]..- جلیلی

1337B ۸۲۱ / ۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- ماریون اسمایلی و اندرو اشلمن؛ ترجمه ی مریم خدادادی/ مسئولیت جمعی و اخالقی5 5   م الف.

1336B ۸۲۴  /۶ /۱۳۹۵ طرح نقد، : تهران.- علی پایا/ فلسفه تحلیلی از منظر عقالنیت نقاد؛ نظریه ها و کاربردها۸  ف  ۲  پ.
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1323B ۸۲۵  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- دنیل استولجر؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل/ فیزیکالیسم۵  ف ۵  الف.

1322B ۸۲۵  /۶  ن ۲۲  ص
علی صبوحی ، احمدرضا همتی مقدم؛ تهیه پژوهشکده فلسفه و / بررسی و نقد نظریه های فیزیکالیستی در فلسفه ذهن: نظریه های مادی انگارانه ذهن

.۱۳۹۱ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : قم..- کالم اسالمی

1321B۸۲۸ / .۱۳۹۱ حکمت، : تهران..- تیم کرین، الرنس بنجورد و دیگران؛ گزینش و ترجمه یاسر پوراسماعیل/ مسائل و نظریه های ادراک حسی در فلسفه معاصر۵  م ۹  45پ 

1320B۸۲۸ / .۱۳۹۱ حکمت، : تهران..- نوشته ی ویلیام فیش؛ ترجمه ی یاسر پوراسماعیل ؛ با مقدمه فرید مسرور/ فلسفه ادراک حسی۸  ف ۹  45/ف

1319B ۸۲۸  /۴۵ /۱۳۹۱ ققنوس، : تهران..- پونتی؛ ترجمه فرزاد جابراالنصار- موریس مرلو / جهان ادراک۹  ج ۴  م.

1318B 828/5/ 8 ۱۳۸۳ ستوده، : تبریز- نوشته میرمحمود سیدولیلو/ اولریا و ماتریس هستیس9الف.

1317B ۸۲۹  /۵ /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- دیوید وودراف اسمیت؛ ترجمه مسعود علیا/ پدیدارشناسی۹  پ  ۴۷  الف.

1316B ۸۳۲  /۱۳۹۲ نشر مرکز، : تهران..- ویالرد ون اورمن کواین، دانلد دیویدسن، ریچارد رورتی؛ ترجمه ی مرتضی نوری/ در مسیر پراگماتیسم۴  د ۹  ک.

1315B ۸۳۷  /۱۳۹۲ حکمت، : تهران..- نویسنده پیتر فردریک استراسون؛ مترجم مازیار چیت ساز/ شکاکیت و طبیعت گرایی۲  ط  ۵  الف.

1314B 840/ 7 ۱۳۸۵ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : قم- جان آر سرل؛ ترجمه محمدعلی عبداللهی/ جستاری در فلسفه زبان: افعال گفتاریس4الف.

1313B ۹۴۵  /۱۳۹۳ تمدن علمی، : تهران..- درل ویلر؛ ترجمه مجتبی درایتی/ فلسفه دانالد دیویدسن۹  و  ۹  د.

1312B ۹۴۵  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- الساندرو جووانلی؛ ترجمه هدی ندایی فر/ زیبایی شناسی گودمن۹  ج  ۹۴  گ.

1311B ۱۴۸۱  /۱۳۹۵ نشر مرکز، : تهران..- تام ال بیچم ؛ ترجمه ی کاوه الجوردی [ویراستار]دیوید هیوم؛ / کاوشی در خصوص فهم بشری۲  ک ۹  ه.

1310B ۱۶۰۳ / ۱۳۸۸ نشر نی، : تهران..- جان استیوارت میل؛ ترجمه و تعلیق مرتضی مردیها/ فایده گرایی۹  م  ۲  ف.

1309B ۱۶۱۸  /۱۳۹۰ نشر نی، : تهران..- مارتین؛ ترجمه کاوه بهبهانی.رابرت ام/ فلسفه ائر۲  م  ۹۴  آ.

1308B ۱۶۴۹  /۱۳۴۷ خوارزمی، : تهران..- نوشته برتراند راسل؛ ترجمه منوچهر بزرگمهر/ مسائل فلسفه۵  م ۲۳  ر.

1307B ۱۸۵۳ / ۱۳۸۱ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران..- رنه دکارت؛ ترجمه احمد احمدی/ تامالت در فلسفه اولی۲  ف  ۳   الف.
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1306B ۱۸۷۳  /۱۳۹۲ نشر نی، : تهران..- جان کاتینگم؛ ترجمه سیدمصطفی شهرآیینی/ دکارت۸  د ۲  ک.

1305B ۲۴۳۰  /۱۳۹۰ ققنوس، : تهران..- تیلور کارمن؛ ترجمه مسعود علیا/ پونتی _مرلو ۲  ک  ۴۴  م.

1304B ۲۴۳۰ / ۶۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- معرفت شناسی۲  م م.

1303B ۲۶۲۱  /۹  ر ۲  ب
گردآورنده و پی گفتار ارهارد / مقاالتی از کانت، ارهارد، هامن، هردر، لسینگ، مندلسزون، ریم،شیلر، ویالند: روشن نگری چیست؟ نظریه ها و تعریف ها

.۱۳۸۶ آگه، : تهران.- [ ۲ ویراست]..- بار؛ ترجمه ی سیروس آرین پور

1302B ۲۷۹۸  / ۸۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- الرنس پسترنک؛ ترجمه ی مریم هاشمیان/فلسفه دین کانت ر ۲  ف.

1301B2799/ 3 ۱۳۸۵ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- رضا بخشایش/ عقل و دین از دیدگاه کانتع7ب.

1300B 3199/ 8 ۱۳78 شهر کتاب، هرمس، : تهران- ارنست کاسیرر ؛ ترجمه یداهلل موقن/ فلسفه صورتهای سمبلیکک22ف.

1299B 3199/ 3 ۱۳۸۰ موسسه فرهنگی گسترش هنر، : تهران- لودویگ ویتگنشتاین؛ ترجمه امید مهرگان/ درس گفتارهای زیبایی شناسیو9د.

1298B ۳۱۹۹  /۱۳۸۰ نشر مرکز، : تهران..- لودویگ ویتگنشتاین؛ ترجمه ی فریدون فاطمی ؛ با درآمدی از بابک احمدی/ پژوهشهای فلسفی۴  پ ۹۳  و.

1297B3317/ 7 ۱۳۸۹ دانشگاه تفرش، : حفیظ : تهران ؛ تفرش- تالیف ایروینگ ام زایتلین؛ مترجم فاطمه زیباکالم/ نقد اندیشه های نیچهز9ن.

1296B ۳۳۷۶ / ۲۱۳۹۳ هرمس، : تهران.- [ویراست؟ ]..- لودویگ ویتگنشتاین؛ ترجمه ی مالک حسینی/ فارسی- انگلیسی: کتاب آبی۹۴  و ک.

1295B ۳۳۷۶  /۱۳۹۲ هرمس، : تهران.- ۲ ویراست ..- لودویگ ویتگنشتاین؛ ترجمه مالک حسینی/ در باب یقین۴  د  ۹۳  و.

1294B ۳۳۷۶  /۱۳۸۸ کتاب هرمس، : تهران.- تدوین و ترجمه مالک حسینی، بابک عباسی/ درباره اخالق و دین۴۷  ح  ۹۴  و.

1293B ۳۳۷۶  /۱۳۹۶ نشر مرکز، : تهران..- سول کریپکی؛ ترجمه ی کاوه الجوردی/ قواعد و زبان خصوصی، گزارش مقدماتی: ویتگنشتاین۴  ک  ۹۴  و.

1292B ۳۳۷۶  /۱۳۹۲ ققنوس، : تهران..- آنتونی کنی؛ ترجمه محمدرضا اسمخانی/ معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتنگشتاین۹  ک  ۹۴  و.

1291BBR 55/ ۱۳۹۶ تولید و پخش کتاب ارزشمند، : قم.- کاظم استادی/ نظریه های فیلسوفان اسالمی درباره رنگ9   الف5ر.

1290BBR ۵۵ / ۱۳۹۳ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، : قم.- محسن اراکی/ نظریه شناخت۴   الف 85  ع.

1289BBR 55/ 6 ۱۳۷۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : تهران- حسن معلمی/ نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه اسالمیع85م.
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1288BBR611/ 9 ۱۳۶۱ دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران- محمدباقر حجتی [ترجمه]عبدالکریم عثمان؛ نگارش / روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسالمیع23041ر.

1287BBR1122/ 81380 بنیاد حکمت اسالمی صدرا، : تهران- تهران - ۱۳۷۸ مجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مالصدرا اول خرداد ه.

1286BC ۵۰  /۱۳۹۲ هرمس، : تهران.- ضیاء موحد/ منطقی- مجموعه مقاله های فلسفی : از ارسطو تا گودل۴  الف  ۸۴  م.

1285BC ۵۱  /۱۳۹۲ . = ق۱۴۳۴ حکمت، : تهران..- هیالری پاتنم؛ مازیار چیت ساز/ فلسفه منطق۸  ف ۲  پ.

1284BC ۷۱  /۱۳۹۲ حکمت، : تهران..- ریچاردمارک سینزبری؛ ترجمه محمدعلی حجتی/ فلسفه منطق۸  ف  9  س.

1283BC ۱۷۱  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- تامس کلی؛ ترجمه امیرحسین خداپرست/ شواهد۹  ش ۸  ک.

1282BC ۱۷۵  /۶  م ۸  پ
: تهران..- مهدی خسروانی [ترجمه: صحیح]ریچارد پال و لیندا الدر؛ بازنویسی /  ترفند کثیف برای پیروزی در بحث ها۴۴ : مغالطه های پر کاربرد

.۱۳۹۶ آسیم، : فرهنگ نشر نو

1281BC ۱۷۷  /۱۳۹۵ نشر آگاه، : تهران..- جان شاند؛ ترجمه ی تورج قانونی/ درست استدالل کردن۴  د ۲  ش.

1280BC ۱۷۷  /۱۳۹۵ نشر کرگدن، : تهران..- هری فرانکفورت؛ ترجمه ندا مسلمی، مریم هاشمیان/ دالیل عشق۸  د ۴  ف.

1279BC ۱۷۷  /۱۳۹۱ ققنوس، : تهران..- کانوی، رانلد مانسون؛ ترجمه تورج قانونی. دیویدا/ مبانی استدالل۲  م ۲  ک.

1278BC ۱۷۷  /۱۳۸۷ هرمس، : تهران..- پیترتامس گیچ؛ ترجمه فاطمه مینایی/ اشاراتی در تفکر نقادانه: عقل و بحث۷  ع ۹  گ.

1277BC ۱۹۹  /۱۳۸۱ کتابهای هرمس، : تهران.- ضیاء موحد/ منطق موجهات۸  م  ۸  م.

1276BD ۴۱ /۱۳۹۲ هرمس، : تهران.- غالمحسین ابراهیمی دینانی/ فلسفه و ساحت سخن۸  ف ۲  الف.

1275BD ۲۱  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- سیمون بلک برن؛ ترجمه مریم تقدیسی/ واقعا چه می دانیم؟: پرسش های اساسی فلسفه۴  پ ۸  ب.

1274BD ۲۱  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- سایمون بلک برن؛ ترجمه مریم تقدیسی/ درآمدی جذاب به فلسفه: تفکر۷  ت ۸  ب.
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1273BD ۲۱  /۱۳۹۰ حکمت، : تهران..- نویسنده دیوید پاپینیو؛ مترجم امیر مازیار/ فلسفه علم۸  ف ۲  پ.

1272BD ۲۱  /۷  ف
فرهنگ نشر نو، : تهران..- مایکل بروس، استیون باربن؛ ترجمه میثم محمدامینی [ویراستاران  ]/  استدالل فلسفه غرب۱۰۰ مهم ترین : فقط استدالل

 ۱۳۹۴.

1271BD ۲۱  /۱۳۹۳ شهر کتاب، هرمس، : تهران.- مهدی معین زاده. تامس ناجل؛ ترجمه محمد ناجی/ در پی معنا۴  د ۲  ن.

1270BD ۲۱  /۱۳۹۲ نگاه معاصر، : تهران..- توماس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری/ اینها همه یعنی چه؟۴  د ۲  ن.

1269BD ۲۱  /۱۳۹۳ حکمت، : تهران..- نویسنده جان وارول؛ مترجم یاسر خوشنویس/ فلسفه علوم طبیعی۸  ف ۲  و.

1268BD ۱۳۱  /۱۳۹۴ حکمت، : تهران..- نویسنده مایکل الکس؛ مترجمین یار پوراسماعیل، صالح افروغ/ متافیزیک۲  م ۲  ل.

1267BD ۱۶۱  /۶  ف ۲  ز
نشر کرگدن، : تهران..- نویسنده لیندا زگزبسکی؛ مترجم امیرحسین خداپرست/ تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخالقی معرفت: فضایل ذهن

 ۱۳۹۶.

1266BD ۱۶۱  /۱۳۹۲ نشر نی، : تهران..- لیندا زاگزبسکی؛ ترجمه کاوه بهبهانی/ معرفت شناسی۶  م ۲  ز.

1265BD ۱۶۱  /۱۳۹۰ حکمت، : تهران..- جالل پیکانی [ترجمه]ریچارد فیومرتون؛ / معرفت شناسی۶  م ۹  ف.

1264BD ۱۶۱  /۱۳۹۴ نشر مرکز، : تهران..- نوح لموس؛ ترجمه ی مهدی فرجی پاک، عاطفه حقی؛ ویرایش تحریریه ی نشر مرکز/ درآمدی بر نظریه ی معرفت۴  د ۸  ل.

1263BD 161/ 3 1390، (ره  )انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : قم- تالیف مجتبی مصباح/ احتمال معرفت شناختیم6الف.

1262BD 168/ 6 ۱۳۸۰ مرکز، : تهران- نویسنده و مترجم شاپور اعتماد/ انقالب معرفتی و علوم شناختیف2الف.

1261BD ۱۶۸  /۱۳۹۶ ترجمان علوم انسانی، : تهران..- کین؛ ترجمه مصطفی تقوی؛ ویراستار سجاد سرگلی. مارک جی/ فلسفه علم شناختی۹  ک  ۲  ف.

1260BD 168/ 3 1389انتشارات جامعه شناسان، : تهران- تالیف احمد محمد پور/ (درباره ی ساخت معرفت در علوم انسانی  )روش در روش ف2م.

1259BD ۱۷۵  /۱۳۹۴ فرهنگ نشر نو، : تهران..- سرل؛ ترجمه میثم محمد امینی.جان ر/ ساخت واقعیت اجتماعی۲  س ۴  س.

1258BD ۱۷۵  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- الوین گلدمن؛ ترجمه مهدی رعنائی/ معرفت شناسی اجتماعی۶  م ۸۴  گ.
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1257BD ۱۸۱  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- جوئل پاست؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل/ شهود۹  ش  ۲  پ.

1256BD ۱۸۳  /۱۳۹۳ آگاه، : تهران..- جورج لیکاف و مارک جانسون؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی/ ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشه غرب: فلسفه جسمانی۸  ف ۲  ل.

1255BD ۲۲۱  /۱۳۹۵ نشر کرگدن، : تهران..- پل بوغوسیان؛ ترجمه یاسر میردامادی/ در نقد نسبی انگاری: هراس از معرفت۴  ه ۹  ب.

1254BD 241/ 8 پ2ع
شهر : تهران- ریچاردا پالمر؛ ترجمه ی محمدسعید حنایی کاشانی/ نظریه ی تاویل در فلسفه های شالیرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر: علم هرمنوتیک

.۱۳۷۷ کتاب، هرمس، 

1253BD ۳۳۱  /۱۳۹۶ نشر مرکز، : تهران..- جان پری؛ ترجمه ی کاوه الجوردی/ محاوره ای در هویت شخصی و جاودانگی۳  م ۴  پ.

1252BD ۴۱۷  /۱۳۹۶ هرمس، : تهران..- سول کریپکی؛ ترجمه کاوه الجوردی/ نام گذاری و ضرورت۲  ن ۴  ک.

1251BD ۴۱۸/۳  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- اولسون؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل. اریک تی/ این همانی شخصی۹  الف  ۸۳  الف.

1250BD ۴۱۸/۳ / ۲۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- روملین؛ ترجمه ی یاسر پوراسماعیل-مایکل تای و مارتینه نیدا/ کیفیات ذهنی و برهان معرفت۹  ک ت

1249BD ۴۱۸  /۳ /۱۳۹۰ حکمت، : تهران..- مهدی ذاکری [مترجم  ]مارتین دیویس؛ / فلسفه ذهن۸  ف ۹  د.

1248BD 418/3/ 8 ۱۳۸۷ صراط، : تهران- ایان ریونز کرافت؛ ترجمه حسین شیخ رضایی/ یک راهنمای مقدماتی: فلسفه ذهنر2ف.

1247BD  ۴۱۸  / .۱۳۹۲ نشر نی، : تهران..- سرل؛ ترجمه محمد یوسفی. جان آر/ درآمدی کوتاه به ذهن۴  د ۴  3س 

1246BD 418/3  ۱۳۹۸ کتاب ارجمند، : تهران.- تألیف محمد سادات منصوری/ درآمدی بر معرفت شناسی و فلسفه ذهن: معرفت و ذهن62  م س.

1245BD  ۴۱۸ / .۱۳۹۲ هرمس، : تهران.- امیراحسان کرباسی زاده ، حسین شیخ رضایی/ آشنایی با فلسفه ی ذهن۵  آ ۴  3ک

1244BD 418/3/ 7 ۱۳۸۹ نشرمرکز، : تهران- جاناتان لو؛ ترجمه ی امیر غالمی/ مقدمه ای بر فلسفه ی ذهنل9م.

1243BD ۴۱۸/۳  /۱۳۹۵ هرمس، : تهران.- هاشم مروارید/ دوگانه گرایی جوهری و علیت میان ذهن و بدن۹  د ۴  م.
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1242BD 418/3/ 4 م5د
حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسالمی، : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی : قم- کیت مسلین؛ ترجمه مهدی ذاکری/ درآمدی به فلسفه ذهن

.۱۳۸۸ معاونت پژوهشی، 

1241BD ۴۱۸  /۳ /۱۳۹۵ نشر نویسه پارسی، : تهران..- نویسنده پیت مندیک؛ مترجم محمدحسن ترابی/ کلیدواژه های فلسفه ذهن۸  ک ۸  م.

1240BD  ۴۱۸/3  ۱۳۸۹ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- نویسنده کیت مسلین؛ مترجم مهدی ذاکری/ (از کتاب فهم فلسفه)فلسفه ذهن ۴۰۱۴  د ۵  م.

1239BD ۴۱۸ / ۶  3ن
: قم..- جمعی از مترجمان؛ تهیه پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی/ مجموعه مقاالت: نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی در فلسفه ذهن

.۱۳۹۳ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

1238BD 418/ 5/ 9 ۱۳۷۸ موسسه زیتون، : تهران- نوشته مهدی تهرانی دوست/ درآمدی بر فلسفه ذهنف2ت.

1237BD 418/5/ 2 1393آوای نور، : تهران- تالیف نعیمه ماشینچی عباسی، تورج هاشمی، معصومه جداری/ نظریه ذهن و لوب فرونتالف2م.

1236BD ۴۱۸  /۵ /۶  ن  ۲  ف
پژوهشگاه علوم و : قم..- جمعی از مترجمان[ترجمه]تهیه پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی؛ / مجموعه مقاالت: نظریه این همانی در فلسفه ذهن

.۱۳۹۳ فرهنگ اسالمی، 

1235BD ۴۳۱  /۱۳۹۲ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- جان کاتینگم ؛ مترجم اسماعیل علیخانی/ معنای زندگی۶  م ۲  ک.

1234BD ۴۳۱ / ۹۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- تادئوس متس؛ ترجمه ی ابوالفضل توکلی شاندیز/ معنای زندگی۶  م م.

1233BD ۴۴۴  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- استیون لوپر؛ ترجمه مریم خدادادی/ مرگ۴  م ۲  ل.

1232BD ۴۴۴  /۴  م
و ]... ؛ مترجمان امیر احمدی آریان  [و دیگران ]... نویسندگان محمد صنعتی / Death : (a collection of articles)= (مجموعه مقاالت): مرگ

.۱۳۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، سازمان چاپ و انتشارات، : تهران..- [دیگران

1231BD ۵۱۱  /۱۳۹۲ نگاه معاصر، : تهران..- تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری/ ذهن و کیهان۹  ذ ۲  ن.

1230BE ۴۳۱  /۱۳۸۶ نشرمرکز، : تهران..- پاول چرچلند؛ ترجمه ی امیرغالمی/ درآمدی به فلسفه ی ذهن امروز: ماده و آگاهی۲  م ۴  چ.

1229BF .۱۳۷۳ فرهنگ معاصر، : تهران- نصراهلل پورافکاری/ فارسی- انگلیسی : روانپزشکی - فرهنگ جامع روانشناسی 31 
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1228BF 31/ 4 ر23ف
رشد، : تهران- ؛ ویراستاری علمی گروه علمی رشد [و دیگران ]نویسنده آرتوراس ربر؛ مترجمان یوسف کریمی/ (توصیفی )فرهنگ روان شناسی

 ۱۳۹۰.

1227BF 31/ 4 ۱۳۷۵ امیر کبیر، : تهران- ۲ [ویرایش ]- علی اکبر شعاری نژاد/ فرهنگ علوم رفتاریش7ف.

1226BF 31/ 35فرهنگ توصیفی انجمن روان شناسی آمریکا فAPA /[تهیه کننده انجمن روان شناسی آمریکا]1391ارس، : تهران-؛ ویراستارگری آر واندن بوس.

1225BF 31/ 4 ن94ف
شرکت : تهران- محمود نیکزاد/ فرهنگ جامع روانشناسی انگلیسی فارسی بانضمام مکاتب روان شناسی و نظامهای مرتبط به دانش روان شناسی

.۱۳۹۰ انتشارات کیهان، 

1224BF 31/ 2۱۳۶۸ فرهنگ معاصر، : تهران- محمد تقی براهیمی و دیگران/ انگلیسی-فارسی فارسی-انگلیسی: واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابستهو.

1223BF 31/ 24و
گردآوری و تالیف محمود / انگلیسی- فارسی، فارسی - واژه نامه ی روانشناسی با تاکید کاربردهای روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت انگلیسی 

.۱۳۸۹ جاودانه، : جنگل : تهران- [و دیگران]ساعتچی  

1222BF32/ 4 ۱۳91 اطالعات، : تهران- ۲ [ویرایش ]- علی اکبر شعاری نژاد/ شناختی/فرهنگ توصیفی علوم رفتاریش7ف.

1221BF 38/ 8 ب86ف
مولفان ماریو بونگه ، روبین آردیال؛ مترجمان محمدجواد زارعان و همکاران ؛ تلخیص، نقد و اضافات محمدجواد زارعان ، رحیم / فلسفه روان شناسی

.۱۳۸۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- ناروئی نصرتی ؛ زیر نظر محمد غروی

1220BF ۳۹  /۱۳۸۸ رشد، : تهران.- [۳ ویراست ].- نویسنده علی دالور/ احتماالت و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی۷  م ۸  د.

1219BF 39/ 4 ش8آ
محسن شکوهی یکتا، اکرم / شامل معرفی آزمون های هوش، پیشرفت تحصیلی و شخصیت: مبانی نظری ارزیابی و کاربرد: آزمون های روانی و تربیتی

.۱۳۸5 طبیب، : تیمورزاده : تهران- پرند

1218BF 39/ 6 ۱۳۸۰ سنا، : تهران- حسین کاویانی؛ اشرف سادات موسوی، احمد محیط/ مصاحبه و آزمون های روانیک25م.

1217BF 39/ 9 ۱۳۷۹ نشر ساواالن، : تهران- تالیف حمزه گنجی، مهرداد ثابت/ (مبانی نظری آزمونهای روانی)روان سنجی گ9ر.

1216BF ۳۹  /۵  الف  ۹  ه
،مرکز تحقیق و توسعه (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- حیدرعلی هومن/ استنباط آماری در پژوهش رفتاری

.۱۳۹۵ علوم انسانی، 
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1215BF 69/35/ 9 م8ه
نویسنده داون هوبنر؛ تصویرگر بونی متیوز ؛ مترجم حسین / راهنمای عملی کودکان برای غلبه بر منفی گرایی: چه کار کنم اگر همیشه غرغر می کنم

.۱۳۹۲ گام، : تهران- مسنن فارسی

1214BF ۷۶  /۱۳۸۰ سخن، : تهران.- تالیف حسن پاشا شریفی، نسترن شریفی/ روش های تحقیق در علوم رفتاری ر9  4  ش.

1213BF 76/5/ 9 الف4ر
- تالیف جواد اژه ای، محمد علی مظاهری، حمید طاهر نشاط دوست/ (شیوه ی نگارش فارسی/ روش نگارش مقاله های پژوهشی)چگونه بنویسیم؟ 

.1382انجمن ایرانی روانشناسی، : سمپاد: تهران

1212BF 76/5/ 7 ۱۳۸۸ رشد، : تهران- نویسنده کیتای استانوویچ؛ مترجم هامایاک آوادیسیانس ؛ ویراستاری گروه علمی رشد/ تفکر انتقادی در روانشناسیالف5ت.

1211BF  ۷۶ / ۲  ر ۹  5/ آ
استفن آیزاک؛ مترجم سینا قربانلو ؛ ویراستاران وازگن سرکیسیان، / (اشتباهات رایج، مسائل و راه حلهای کارشناسی)مبانی تحقیقات کاربردی 

.۱۳۸۸ رسا، : تهران..- احمد آخوندی، محسن جاویدموید ؛ با پیشگفتاری از پرویز درگی

1210BF 76/5/ 7 ۱۳۸۷ دیدار، : تهران- عباس بازرگان/ مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاریب2م.

1209BF  ۷۶ /5/ ۱۳۹۲ نشر دوران، : تهران.- اسماعیل بیابانگرد/ روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی۹  ر  ۹  ب.

1208BF ۷۶  / .۱۳۹۲ ساواالن، : تهران.- تالیف رمضان حسن زاده/ راهنمای عملی تحقیق: روشهای تحقیق در علوم رفتاری۹  ر ۵۴  5/ح 

1207BF ۷۶ / ۵/ ۴۱۳۸۷ نشر نی، : تهران.- اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی/ درآمدی بر تحقیق کیفی۸  ف د.

1206BF  ۷۶ / .۱۳۹۳ ویرایش، : تهران.- [۴ ویراست  ].- تالیف علی دالور/ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی۹  ر ۹  5/د 

1205BF   ۷6/ .۱۳۷۷ آگاه، : تهران.- تالیف زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی/ روش های تحقیق در علوم رفتاری۹  ر ۴   5/س 

1204BF 76/5/ 2 ۱۳۷۴ آوای نور، : تهران- کرلینجر، فرد ان ، مترجمان حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند/ مبانی پژوهش در علوم رفتاریک4م.

1203BF 76/5/ 2 ۱۳۸۷ روان، : تهران- تالیف پل سی کازبی؛ ترجمه حجت اهلل فراهانی، حمیدرضا عریضی/ پایه های پژوهش در علوم رفتاریک15پ.

1202BF 76/78/ 4۱۳۸۶ فیض دانش، : تهران- تهیه و تنظیم گروه تحقیق انتشارات فیض دانش/ مرجع سایت های اینترنت روانشناسیم.

1201BF 77/ 8 آ 
سازمان مطالعه و تدوین کتب : تهران..- دان؛ ترجمه ناصر آقابابائی؛ ویراستار صغری طالئی. دانا اس [ویراستار]/ آموزش روان شناسی در دانشگاه

.۱۳۹۹ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)علوم انسانی دانشگاهها



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

1200BF ۸۱ / ۴۲  د گ
، مرکز تحقیق و توسعه (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- گزیده ای از بزرگ ترین نظامهای روان شناسی تحولی

.۱۳۹۳ علوم انسانی، 

1199BF 81/ 6 ۱۳۷۸ ویرایش، : تهران- نویسنده رابرت دبلیو الندین؛ مترجم یحیی سیدمحمدی/ (تاریخ و مکتبهای روان شناسی)نظریه ها و نظامهای روان شناسی ل2ن.

1198BF 82/ 2 ۱۳۷۴ رشد، : تهران- ادوین جی برینگ ، دکتر سعید شاملو/ تاریخ علم روانشناسیب4ت.

1197BF 82/ 2 ۱۳۷۵ رشد، : تهران- دوان پی شولتز، سیدنی آلن شولتز، ترجمه علی اکبر سیف و دیگران/ تاریخ روانشناسی نوینش9ت.

1196BF ۱۰۹ / ۲  ک  ۹  و
ارجمند، : تهران..- تالیف الکس کوزولین؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده / روان شناسی هنر و سیر و تحول اندیشه های ویگوتسکی: خلوتگه سایه ها

 ۱۳۹۲.

1195BF 109/ 2 ۱۳۸۱ ارجمند، : آگاه : تهران- الکس کوزولین/ ؛  ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده/ سیر و تحول اندیشه ها: روان شناسی ویگوتسکیو9ک.

1194BF ۱۲۱  /۱۳۸۷ خوارزمی، : تهران..- نوشته برتراند راسل؛ ترجمه منوچهر بزرگمهر/ تحلیل ذهن۳  ت ۲  ر.

1193BF۱۲۱  /۸۲  ز 
؛ ترجمه حسن رفیعی، محسن ارجمند؛ ویراستاران آزاده [و دیگران]... هکسما - تالیف سوزان نولن / زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد

.۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- رفیعی، فرهاد میثمی

1192BF 121/ 2 ۱۳۵۲ امیرکبیر، : تهران- نوشته نرمان ل مان؛ ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی/ اصول سازگاری آدمی: اصول روانشناسیم6الف.

1191BF 121/ 9 ۱۳۸۶ روان، : تهران- تالیف جیمز کاالت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی/ روان شناسی عمومی ک15ر.

1190BF ۱۲۱ /۱۳۸۷ پردیس دانش، : تهران..- آنگوس جالتلی؛ طراح اسکار زارات؛ ترجمه عبدالرحمن نجل رحیم/ قدم اول: مغز و ذهن۶  م ۸  گ.

1189BF ۱۲۱  /۱۳۸۲ رسا، : تهران..- ویلیام گلسر؛ مترجم مهرداد فیروزبخت/ روان شناسی نوین آزادی شخصی: نظریه انتخاب۶  ن  ۸۴  گ.

1188BF ۱۲۱  /۱۳۹۳ ساواالن، : تهران..- ؛ ویراستار حمزه گنجی.نویسنده لیندا لیل؛ مترجم مهدی گنجی/ راهنمای متون روان شناسی لیندا لیل۲  ر ۹  ل.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

1187BF 121/ 9 ۱۳۸۱ پادرا، : تهران- تالیف رابرت دی نای؛ ترجمه احمد جاللی/ دیدگاه های فروید، اسکینر و راجرز: سه مکتب روان شناسین2س.

1186BF 121/ 822 ه9ز
؛ ترجمه فرزین رضاعی ؛ [و دیگران]ریتا ال اتکینسون  [نویسندگان]/ به ضمیمه برنامه تسلط واحدی: راهنمای مطالعه زمینه روانشناسی هیلگارد

.۱۳۷۷ شهرآب، : ارجمند: تهران- ویراستار خشایار بیگی

1185BF128/ 2 ۱۳۸۷ علم، : تهران- خسرو باقری، زهره خسروی/ نظریه های روان شناسی معاصر به سوی سازه گرایی واقع گرایانهف2ب.

1184BF 128/ 6 ۱۳۷۱ صفار، : تهران- سیروس عظیمی/ اصول روانشناسی عمومیف2ع.

1183BF ۱۲۸  /۱۳۸۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم.- آرش موسوی/ تحلیل روان شناختی فرآیند نظریه پردازی: درآمدی بر روانشناسی علم۸۲  م  ۲  ف.

1182BF 145/ 2 ۱۳۷۷ رشد، : تهران- [۲ ویراست  ]- هانس یورگن آیسنک؛ ترجمه محمدتقی براهنی، نیسان گاهان/ واقعیت و خیال در روانشناسیآ9و.

1181BF 149/8/ 9 ۱۳۹۰ مهر کاویان، : تهران- حسین کاویانی/ روانشناسی در سه اپیزودک2ر.

1180BF ۱۶۸ / ۹   ف2پ
دفتر : قم..- تالیف و ترجمه ی یاسر پوراسماعیل؛ تهیه پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی/ مجموعه مقاالت: نظریه حذف گرایی در فلسفه ذهن

.۱۳۹۳ تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

1179BF173/ 9 د2ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- [۲ ویراست ]- پریرخ دادستان/ روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی

.۱۳۸7 ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)

1178BF 173/ 5 ۱۳۷۵ رشد، : تهران- سعید شاملو/ آسیب شناسی روانیش2آ.

1177BF ۱۷۵  /۵ /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- سوسا؛ ترجمه مهدی غفوریان.رونالد د/ عاطفه۵  د  ۹  ع.

1176BF176/ 4آ
تالیف پروفسور محمود ساعتچی، دکتر کامبیز کامکاری و دکتر مهناز عسگریان؛ با همکاری پروا اسدی، امین معاشری و / آزمونهای روانشناختی

.1391ویرایش، : تهران- سید محمد محمدی تقوی

1175BF ۱۷۶  /۱۳۹۲ طبیب، : تیمورزاده: تهران.- [و دیگران]... محمدرضا محمدی / آزمونهای روان شناختی و روان دارویی کودکان و نوجوانان۴  آ.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

1174BF 176/ 6 ۱۳۷۳ رشد، : تهران- نگارش و ترجمه حسن پاشا شریفی/ اصول روان سنجی و روان آزماییالف4ش.

1173BF ۱۷۶  /۴  الف  ۴  خ
: تهران.- [ ۲ ویراست  ].- محمد خدایاری فرد، اکرم پرند، فرناز حکیمی نژاد/ (MSD-5 با تجدیدنظر کلی براساس )ارزیابی و آزمونگری روانشناختی 

.۱۳۹۵ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 

1172BF ۱۷۶  /۱۳۸۸ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران.- محمد خدایاری فرد، اکرم پرند/ ارزیابی و آزمونگری روانشناختی۴  الف  ۴  خ.

1171BF 176/ 9 ۱۳۸۸ ارسباران، : تهران- مولفان روبرت ام کاپالن، دنیس پ ساکوزو؛ مترجمان علی دالور، فریبرز درتاج، نورعلی فرخی/ روان آزماییک2ر.

1170BF 176/ 2 گ4ر
: تهران- مارنات، ترجمه حسن پاشا شریفی ، محمدرضا نیکخو-گری گراث/ راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان

.۱۳۷۵ رشد، 

1169BF ۱۹۹  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- جورج گراهام و جنت لوین؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل/ رفتارگرایی و کارکردگرایی۷  ر ۴  گ.

1168BF 181/ 9 ک2ر
تالیف بری اچ گانتوویتز، هنری ال رودیگر سوم، دیوید جی المس؛ مترجمان دکتر محمود حیدری، دکتر ژیال / (اصول و کاربرد)روان شناسی تجربی 

.1391سمت، : تهران- کتیبائی، دکتر محمد کریم خداپناهی؛ ویراستار جواهر افسر

1167BF 188/ 2 ۱۳۶۶ امیرکبیر، : تهران- تالیف محمدحسین سروری/ روانشناسی تجربیس4ف.

1166BF ۱۹۹  /۹  ت ۱۷  ک
: ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- مولفان جاناتان کانتر، آندرو بوش، لورا راش؛ مترجمان مصلح میرزایی، صمد فریدونی/ تندآموز فعال سازی رفتاری

.۱۳۹۰ نسل فردا، 

1165BF ۱۹۹  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- جورج گراهام و جنت لوین؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل/ رفتارگرایی و کارکردگرایی۷  ر ۴  گ.

1164BF 201/ 9 الف5ر
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- رابرت استرنبرگ؛ ترجمه کمال خرازی، الهه حجازی/ روان شناسی شناختی

 ۱۳۸۷.

1163BF 201/ 7 الف7ت
: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی: تهران- دکتر محسن افتاده حال؛ برگردان دکترمهرنوش احمدی/ تغییر عملکرد مغز پس از ذهن خوانی

 ۱۳۸۹.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

1162BF 201/ 9 2  ع ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران..- محمدحسین عبداللهی، حسین زارع؛ ویراستار میانا کمائی فرد / روان شناسی شناختی

.۱۳۹۸ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)دانشگاهها

1161BF 201 / 8   گ  9   ر
و ]... بروس گلدشتاین؛ مترجمان غالمرضا چلبیانلو . نویسنده ای/ (ارتباط بین ذهن، پژوهش و تجربه های زندگی روزمره )روانشناسی شناختی 

.۱۳۹۹ انتشارات ابن سینا، : تهران..- [دیگران

1160BF ۲۰۱ /۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور، : تهران..- حسین زارع، حسن عبداله زاده؛ ویراستار علمی مجید صفاری نیا/ کاربرد آزمون ها در روان شناسی شناختی۲  ک ۲  ز.

1159BF 201/ 7 1391آییژ، : تهران- تالیف حسین زارع، حسن عبداله زاده/ مقیاس های اندازه گیری در روان شناسی شناختیز2م.

1158BF ۲۰۱  /۴  آ ۴  ف
و ]... فن هورن؛ ترجمه شاهرخ مکوندحسینی . گرگ فرانسیس، یان نیس، دانیل آر/ (CogLabبا استفاده از نرم افزار )آزمونهای روانشناسی شناختی 

.۱۳۹۰ دانشگاه سمنان، : سمنان..- ؛ ویراستار ادبی رحمان معرفت [دیگران

1157BF 201/ 4 7  م گ
کتاب : تهران..- تالیف دیوید گروم، مایکل دبلیو آیزنک؛ ترجمه حسین زارع، سیدمرتضی نظری/ مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی

۱۳۹۸ ارجمند، 

1156BF ۲۰۴/۵  /۱۳۹۲ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- تی کراگ؛ ترجمه حسین زیرک.ای اشنایدر،اراه.تالیف کرک/ انسان مدار-درمان های هستی گرا۴  د ۵  الف.

1155BF ۲۰۴  /۵ /۹  ر ۹  م 
کتاب : تهران..- ویرایش رولو می؛ ترجمه میرجواد سیدحسینی، فیروزه بکتاش؛ با مقدمه و ویراستاری سیدحمید آتش پور/ روان شناسی وجودی

.۱۳۹۲ ارجمند، 

1154BF ۲۰۴/۶  /۹  ف ۷  م
کتاب : تهران..- تالیف جینا ال مگیارموئه؛ ترجمه علی اکبر فروغی، جلیل اصالنی، سحر رفیعی/ راهنمای درمانگر: مداخالت روان شناسی مثبت نگر

.۱۳۹۳ ارجمند، 

1153BF230/2/ 6 ن6ن
پژوهشگاه حوزه و : قم ؛ تهران- تالیف حسن آقا نظری/ (امکان نظریه پردازی علمی اقتصاد اسالمی و روش آن)نظریه پردازی اقتصاد اسالمی 

.۱۳۸۵ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : دانشگاه 

1152BF ۲۳۳  /۹  ر  ۹  الف
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران.- ۲ ویراست .- تالیف محمود ایروانی، محمدکریم خداپناهی/ روانشناسی احساس و ادراک

.۱۳۸۸ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)دانشگاهها 



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

1151BF ۲۳۳  /۴  د ۱۵  ک
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران..- انز؛ ترجمه محمدعلی گودرزی. وارد، جیمز ت. م. استنلی کور ن، لورنس/ دریافت حسی و ادراک

.۱۳۹۱ ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)انسانی دانشگاهها 

1150BF 233/ 3 ۱۳۸۴ ارسباران، : تهران- تالیف استانلی کورن، لورنس ام وارد، جیمزتی انس؛ ترجمه سیاوش جمالفر/ احساس و ادراکک2الف.

1149BF 311/ 9 ۱۳۸۹ آییژ، : تهران- اکبر رهنما، محمدرضا فریدی [مترجم  ]مایکل آیزنک، مارک کین؛ / روان شناسی شناختیآ9ر.

1148BF ۳۱۱  /۱۳۹۷ کتاب ارجمند، : تهران..- کین؛ ترجمه حسین زارع. آیزنک، مارک ت. تالیف مایکل و/ زبان، تفکر، هیجان ها و هشیاری: روان شناسی شناختی۹  ر ۹  آ.

1147BF ۳۱۱  /۹  ر ۹  آ
ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- کین؛ ترجمه حسین زارع، مهدی باقرپسندی. آیزنک، مارک ت. تالیف مایکل و/ روان شناسی شناختی زبان و تفکر

 ۱۳۹۴.

1146BF 311/ 4 ۱۳۷۹ نشر نی، : تهران...- ترجمه علینقی خرازی، رمضان دولتی و -مایکل آیزنک / فرهنگ توصیفی روانشناسی شناختیآ9ف.

1145BF ۳۱۱  /۴  د ۹  ب
دانشگاه : تفرش.- تألیف محمدمحسن بیاتانی.../ مطالعات میان رشته ای ریاضیات، روان شناسی، سایبرنتیک،: درآمدی تاریخی به علوم شناختی

.۱۳۹۷ تفرش، 

1144BF ۳۱۱  /۱۳۹۵ مرکز نشر دانشگاهی، : تهران.- ۲ ویراست..- هوزی لوئیس برمودز؛ ترجمه سید کمال خرازی/ نظریه های علم شناخت، مقدمه ای بر علم ذهن۶  ن  ۴۵  ب.

1143BF 311/ 41390 اردیبهشت 20-22پژوهشکده علوم شناختی، : تهران- برگزار کننده پژوهشکده علوم شناختی/ چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختیپ.

1142BF ۳۱۱  /۱۳۸۴ ارجمند، : آگه: تهران..- ارنست پوپل؛ ترجمه مهرنوش خاشابی/ شکل گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز: مرزهای آگاهی۴  م  ۸۶  پ.

1141BF 311/ 9 1391سمت، : تهران- تالیف پاول تاگارد؛ ترجمه ی رامین گلشائی/ ذهن درآمدی بر علوم شناختیت2ذ.

1140BF ۳۱۱  /۲  خ ۹  ج
آگه، : تهران.- [و دیگران]... جولیان جینز؛ ترجمه ی خسرو پارسا / (کتاب های یکم، دوم و سوم)خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی 

 ۱۳۸۶.
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1139BF 311/ 4 1392امیرکبیر، : تهران- تالیف جواد حاتمی/ هوش مصنوعی، روان شناسی، زبان شناسی، علم اعصاب و فلسفه ی ذهن: درباره ی علم شناختیح2د.

1138BF 311/ 2 ۱۳۸۸ سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، : تهران- ۲ ویراست - مولفان کمال خرازی، رمضان دولتی/ راهنمای روانشناسی شناختی و علوم شناختیخ4ر.

1137BF ۳۱۱  /۱۳۹۵ فرهنگ معاصر، : تهران..- سیدکمال خرازی؛ ویراستار نسترن حکمی/ فارسی- انگلیسی: واژه نامه علوم شناختی۲  و ۴  خ.

1136BF ۳۱۱  /۷  م  ۳۶  خ
سازمان مطالعه و تدوین : تهران.- تدوین سیدکمال خرازی با همکاری جمعی از اساتید/ مقدمه ای بر علوم و فناوریهای شناختی و کاربردهای آن

.۱۳۹۶ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)کتب علوم انسانی دانشگاهها 

1135BF311/ 2 خ43م
پژوهشکده  : (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- کمال خرازی، محمود تلخابی/ مبانی آموزش و پرورش شناختی

.۱۳۹۰ علوم شناختی، 

1134BF 311/ 9 ۱۳۷4 دانا، : تهران- ترجمه و تالیف مهدی محی الدین بناب/ روانشناسی احساس و ادراکد23ر.

1133BF 311/ 9 1391آییژ، : تهران- تالیف آیزنک کین؛ ترجمه ی دکتر حسین زارع، پروانه نهروانیان، حسن عبداله زاده/ روان شناسی شناختی حافظهز2ر.

1132BF 311/ 8۱۳۷۸ فرهنگان، : تهران- به کوشش حبیب اهلل قاسم زاده/ جنبه های بالینی و اجتماعی: شناخت و عاطفهس.

1131BF ۳۱۱ /  ۸  ش9ت
، پژوهشکده (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران.- محمود تلخابی/ مبانی و اصول شناختی تربیت: شناخت و تربیت

.۱۳۹۸ تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

1130BF 311/ 8 ف4ع
موسسه : تهران- [و دیگران]نویسندگان جی فرندنبرگ، گوردرن سیلورمن؛ مترجمان محسن افتاده حال/ مقدمه ای بر مطالعه ی ذهن:  علوم شناختی

.۱۳۸۸ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، 

1129BF ۳۱۱  /۸  ع ۴  ف
تالیف جی فریدن برگ، گوردن سیلورمن؛ ترجمه حبیب / مقدمه ای بر رویکردها، نظریه ها و پژوهش ها درباره ذهن: علم شناخت یا شناخت پژوهی

.۱۳۹۵ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران.- ۳ ویراست ..- اهلل قاسم زاده

1128BF ۳۱۱  /۱۳۹۶ نویسه پارسی، : تهران..- ؛ مترجمان الهه کمری ، شهره صادقی[و دیگران]...نویسندگان دنیل کالک/ مقدمه ای بر ذهن و مغز: علوم شناختی۸  ع.
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1127BF ۳۱۱  /۶  ن ۲  ک
..- تالیف آندره اوجنیو کاوانا، آندره نانی؛ ترجمه سعید صباغی پور، عبدالرحمن نجل رحیم/ نظریه های آگاهی در فلسفه ذهن و مغز پژوهی امروز

.۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران

1126BF311/ 5 ۱۳۸۲ آگه، : ارجمند : تهران- لکساندررومانوویچ لوریا؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده/ مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت: رشد و تحول شناختیل9ر.

1125BF 311/ 7 ۱۳۸۸ پرسش، : آبادان- طاهر محبوبی، علی مصطفایی؛ ویراستار علمی حسن اسدزاده: مؤلفان/ مفاهیم، نظریه ها و کاربرد آن: تفکر و فراشناختم3ت.

1124BF ۳۱۱  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- رابرت ون گولیک؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل/ آگاهی۷  آ ۸۶  و.

1123BF ۳۱۱ /  ۱۳۹۵ فرهنگ نشر نو، : تهران..- رم هره؛ ترجمه حسین شیخ رضائی، مجید داودی بنی/ مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی۸  ه2م.

1122BF 311/ 5 ۱۳۸۰ وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، : تهران- نوشته ریچاردز جی هوور؛ ترجمه جواد عالقبندراد/ روانشناسی تحلیل اطالعاته9د.

1121BF ۳۱۵ / ۱۳۹۸ سایالو، : تهران..- نویسنده دیوید ایگلمن؛ مترجم معصومه ملکیان؛ ویراستار انتشارات سایالو/ زندگی اسرارآمیز مغز: ناشناخته86   الف.

1120BF ۳۱۵  /۱۳۸۲ نشر مرکز، : تهران..- آنتونی ایستوپ؛ ترجمه ی شیوا رویگریان/ ناخودآگاه۲  ن ۹  الف.

1119BF ۳۱۸  /۲  س ۷۵  الف
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران.- سوزان امامی پور، حسن شمس اسفندآباد/ سبک های یادگیری و شناختی نظریه ها و آزمون ها

.۱۳۸۶ ، (سمت)دانشگاهها 

1118BF 318 / ۱۳۹۸ موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- محمود تلخابی/ (طراحی، اجرا و ارزشیابی): فعالیت های یادگیری8   ت.

1117BF ۳۱۸  /۱۳۹۶ موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- محمود تلخابی/ (با تاکید بر نطریه ساختن دانش کارل برایتر)تربیت ذهن ۴  ت ۸  ت.

1116BF 318/ 3 د4ت
نشر : تهران- تالیف صغری دژگاهی، فرخنده حاجی مرادی/ تحلیل یادگیری بر اساس مقایسه سبک های شناختی و هوش چندگانه هوارد گاردنر

.1392علم، 

1115BF 318/ 9 ۱۳۷۷ روان، : تهران- تالیف یحیی سیدمحمدی/ روان شناسی یادگیریس9ر.
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1114BF 318/ 9 ۱۳۸۳ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- رضا کرمی نوری/ با رویکردی شناختی: روانشناسی حافظه و یادگیریک4ر.

1113BF ۳۲۱  /۹  د ۲  بD۲۱۳۹۰ کتاب ارجمند، : تهران.- تالیف، ترجمه و هنجاریابی فریبرز باقری/  آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تالش مندی.

1112BF 323/ 2 ۱۳۸۴ مهر کاویان، : تهران- زیوا کاندا؛ ترجمه حسین کاویانی/ چگونه خود، دیگران و جهان را درک کنیم: شناخت اجتماعیالف4ک.

1111BF 323/ 9 ت9پ
ارجمند : کتاب ارجمند: تهران- مولفان حمیدرضا پوراعتماد، با همکاری شیرین ارمغان/ تشخیص و درمان توجه اشتراکی در کودکان مبتال به اوتیسم

.۱۳۹۰ نسل فردا، : 

1110BF 323 / 5 ۱۳۹۹ نشرلوگوس، : تهران..- اویاتاز زروباول؛ ترجمه لیال اردبیلی، سارا قاسمی/ گامی به سوی جامعه شناسی شناختی: چشم اندازهای اجتماعی ذهن چ.

1109BF 323 / 4   الف 7   ص
تالیف رینر گریفندر،هربرت بلس،کالوز فیلدر؛ ترجمه مجید صفاری نیا، پرستو / افراد چگونه واقعیت اجتماعی را می سازند؟: شناخت اجتماعی

.۱۳۹۸ نشر روان، : تهران..- حسن زاده

1108BF 337/ 8 ت4ک
تالیف جیمز کلیبورن، چری پدریک؛ ترجمه ی مهناز مرادی، سیامک طهماسبی، ندا علی بیگی؛ / رفتاری تغییر عادت- راهنمای کاربردی شناختی

.1389ارجمند، : تهران- ویراسته ی مهناز مرادی

1107BF 337/ 9 ت4ه
- نویسنده داون هوبنر؛ مترجم حسین مسنن فارسی ؛ تصویرگر بونی متیوز.../ راهنمای عملی برای کودکانی که: چه کار کنم اگر عادت های بد دارم 

.۱۳۹۲ گام، : تهران

1106BF ۳۶۷  /۶  ت
لوسیا استوپا؛  [ویراستار: صحیح]تالیف / نظریه های نوین خود و کاربرد تصویرسازی ذهنی در شناخت درمانی: تصویرسازی ذهنی و خود تهدید شده

.۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- ترجمه احمد برجعلی، بیتا آجیل چی،محمد سلیمی

1105BF367/ 2 ۱۳۷۷ اسرار دانش، : تهران- مالسول مالتز، ترجمه مهدی قراچه داغی/ روانشناسی خالقیتم8م.

1104BF ۳۷۱ / ۵۱۳۹۵ دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد.- اشکرافت؛ ترجمه حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، سید مهران حسینی. مارک اچ/ روان شناسی شناختی ر ۹   الف.

1103BF ۳۷۱  /۱۳۹۶ آییژ، : تهران..- حسین زارع [مترجم]نویسندگان مایکل آیزیک، مارک کین؛ / روان شناسی شناختی حافظه۹  ر ۹  آ.

1102BF ۳۷۱  /۱۳۸۹ کتاب ارجمند، : نسل فردا: ارجمند: تهران.- تالیف و گردآوری امید ساعد/ بنیان های روان شناختی و بیولوژیکی حافظه۹  ب ۲  س.
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1101BF 371/ 9 ل88ذ
- نوشته الکساندررومانوویچ لوریا ؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده، رامین مجتبایی/ (کتابی کوچک درباره حافظه ای بزرگ)شگفتی های ذهن و حافظه 

.۱۳۸۳ ارجمند، : تهران

1100BF۳۸۵  / ۱۳۹۲ مهرسا، : تهران.- مولفین حامد اختیاری، تارا رضاپور/ تقویت و بازتوانی مغزی در شانزده پله: کتاب آموزش و تمرین باشگاه مغز۲  ک ۳  الف

1099BF ۳۸۵  /۱۳۹۴ رشد فرهنگ، : تهران.- تالیف علی اکبر ارجمندنیا با همکاری مریم محمودی/ حافظه فعال از سنجش تا درمان در محیطهای بالینی و آموزشی۲  ح ۴  الف.

1098BF۳۸۵  /۱۳۹۶ موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- تالیف محمود تلخابی، سحر شریفی، علیرضا سبقتی/ حافظه فعال: کارکرد اجرایی۲  ک ۸  ت.

1097BF ۳۸۵  /۱۳۹۵ رشد فرهنگ، : تهران..- مولف تریسی پاکیام الووی؛ مترجمان مختار فرهادیان، غزل جرسوزه/ روشهای آموزش و تقویت مغز۸  آ  ۲  پ.

1096BF ۳۸۵  /۱۳۹۵ مهرسا، : تهران..- مولفان تارا رضاپور، حامد اختیاری؛ تصویرگر نعیم تدین/  جلسه۲۴ کتاب آموزش و تمرین در : ، توجه و تمرکز۲ باشگاه مغز ۲  ب ۶  ر.

1095BF ۳۸۵  /۴  پ ۹  م
: تهران..- مولف پاسکال میشالن؛ مترجم میالد کسائی/ (آموزش و تمرین برای فعالسازی حافظه ای توانمند): پرورش حافظه و تقویت یادگیری

.۱۳۹۶ مهر و ماه نو، : مهرسا

1094BF ۴۰۸  /۹  م ۷۴  ج
سازمان : پژوهشکده علوم شناختی: تهران..- مایک جفریز، ترور هانکوک؛ ترجمه محمود تلخابی، یلدا دلگشایی/ (راهنمای معلم)مهارت های تفکر 

.۱۳۸۹ انتشارات جهاد دانشگاهی، 

1093BF ۴۰۸  /۱۳۹۲ فدک ایساتیس، : تهران.- مولف بهرام خاکپور.../ مدیریت فکر۴  م ۱۶  خ.

1092BF ۴۰۸ / ۱۳۹۵ فدک ایساتیس، : تهران.- مولف بهرام خاکپور/ مدیریت فکر در یک سازمان۴۳  م  ۱۶  خ.

1091BF 431/ 2 ۱۳۸۶ نشرمرکز، : تهران- پاول چرچلند؛ ترجمه ی امیرغالمی/ درآمدی به فلسفه ی ذهن امروز:  ماده و آگاهیچ4م.

1090BF 431/ 9 ۱۳۸۵ آگاه، : تهران- ؛ ترجمه الهه حجازی، یاسمین عابدینی [ودیگران]رابرت ج استرنبرگ/ هوش عملی در زندگی روزمرهر2ه.

1089BF ۴۳۱/۳  /۸  آ ۴۳  ه
مولفان جیمز هریسون،مایک هابز؛ با مقدمه ای از تونی بوزان؛ مترجم مریم / آموزش و تمرین برای فعالسازی توانمندی های مغزی: پرورش مغز

.۱۳۹۶ مهر و ماه نو، : مهرسا: تهران..- جاللی
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1088BF ۴۳۲  /۳ /۱۳۹۳ مرآت، : تهران.- محرم آقازاده، افسانه سنه/ کاربرد هوش های چندگانه در کالس درس۲  ک ۷  آ.

1087BF ۴۴۱  /۱۳۹۵ در دانش بهمن، : کرج..- مترجم فروغ تالوصمدی: دانیل کانمن/ تفکر، سریع و کند۷  ت ۲۶  ک.

1086BF 441/ 7م
، پژوهشکده تحقیق و (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران.- ناصر آقابابایی/ مقدمه ای بر تفکر نقادانه و آموزش آن

۱۳۹۹ توسعه علوم انسانی، 

1085BF 444/ 9 ۱۳۸۷ شیوه، : تهران- تالیف فرهاد ماهر، اکبر صفری/ مقدمه بر نظریه پردازش اطالعات: روانشناسی شناختیم2ر.

1084BF ۴۴۴  /۱۳۹۴ طرح نقد، : تهران..- جان مدینا؛ مترجم زهره احمدی/ قوانین مغز برای بقا و موفقیت در محیط خانه، کار و تحصیل۹  ق ۴  م.

1083BF 449 / ۲ ر 
. اس: نویسنده/ Problem solving: perspectives from cognition and neuroscience= دیدگاه هایی از شناخت و علوم اعصاب: حل مسئله

نسل نواندیش، : تهران.- حسین زارع؛ لیال مرادی؛ ویراستار محمد علی پور؛ بازخوان نهایی نسترن حسین پور: یان رابرتسون؛ ترجمه و افزوده ها

 ۱۳۹۹

1082BF 455/ 8 ۱۳۸۴ جوانه رشد، : تهران- نویسنده ادوارد دوبونو؛ مترجم مرجان فرجی/ سلسله درس های تفکرد9س.

1081BF 455/ 2 ۱۳۷۶ فرهنگان، : تهران- الکساندر ر لوریا؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده/ زبان و شناختل9ز.

1080BF 458/ 9 ۱۳۷۷ جامی، : تهران- ؛ ترجمه محمود سلطانیه [و دیگران]کارل گوستاو یونگ؛ باهمکاری ماری لویزفون فرانتس  / انسان و سمبولهایشی9ب.

1079BF 481/ 96 ۱۳۸۲ ویرایش، : تهران- [۲ ویراست]- تالیف محمود ساعتچی/ (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت): روانشناسی کارس2ر.

1078BF 503/ 9 ۱۳۷۶ سخن، : تهران- محمد پارسا/ روانشناسی انگیزش و هیجانپ2ر.

1077BF 503/ 8 ۱۳۸۸ ارسباران، : تهران- مولف رمضان حسن زاده/ انگیزش و هیجانح5الف.

1076BF ۵۰۳  /۸  الف  ۴  خ
، مرکز تحقیق و توسعه علوم (سمت  )سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- محمدکریم خداپناهی/ انگیزش و هیجان

.۱۳۸۹ انسانی، 
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1075BF ۵۰۳  /۱۳۸۹ نشر نی، : تهران..- فرانکن؛ مترجمان حسن شمس اسفندآباد، غالمرضا محمودی، سوزان امامی پور. رابرت ای/ انگیزش و هیجان۸  الف  ۳۶  ف.

1074BF 575/ 7 ۱۳۷۴ دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران- تالیف غالمعلی افروز/ روان شناسی کمرویی و روشهای درمان به ضمیمه آزمون کمروییالف3خ.

1073BF575/ 5 ۱۳۸۳ شفابخش، : تهران- علی اسالمی نسب با همکاری آزاده صفارزاده/ مهارت در درمان ترست4الف.

1072BF ۵۷۵  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- بنت هلم؛ ترجمه راضیه سلیم زاده/ دوستی۸  ه  ۹  د.

1071BF ۵۷۵  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- بنت هلم؛ ترجمه ندا مسلمی/ عشق۷۶  ه  ۵  ع.

1070BF 575/ 9 ۱۳۹۰ گام، : تهران- نویسنده داون هوبنر؛ مترجم حسین مسنن فارسی ؛ تصویرگر بونی میتوز/ چه کار کنم اگر خیلی عصبانی می شومخ5ه.

1069BF 575/ 9 ۱۳۸۲ رسش، : اهواز- مهناز مهرابی زاده هنرمند، مینا وردی/ کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفیخ9م.

1068BF ۵۷۵  /۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- تالیف رولو می؛ ترجمه سیدمحمدباقر حسینی فیاض ؛ با مقدمه محمد صنعتی/ آزادی و سرنوشت۹  م  ۸۷۷  خ.

1067BF 575/ 9 ۱۳۷۲ رشد، : تهران- دانلد گودوین ، ترجمه دکتر نصرت اهلل پورافکاری/ فوبیگ9ف.

1066BF ۵۷۵  /۱۳۹۴ فرهنگ نشر نو، : تهران..- الرس سوندسن؛ ترجمه افشین خاکباز/ فلسفه مالل۸  ف ۲  ل.

1065BF ۵۷۵  /۱۳۹۵ نشر مرکز، : تهران..- فرانس د وال؛ ترجمه ی حسن افشار/ درس های طبیعت برای جامعه ای مهربان تر: دوران همدلی۲  و  ۸  ه.

1064BF ۶۱۱  /۱۳۹۲ سایه سخن، : تهران..- ویلیام گلسر؛ مترجم علی صاحبی/ چارت تئوری انتخاب۲  چ ۸  گ.

1063BF ۶۳۲  /۱۳۹۶ نشر کرگدن، : تهران.- نویسنده مقصود فراستخواه/ طرحواره هایی برای زیستن: ذهن و همه چیز۹  ذ ۳۶  ف.

1062BF ۶۳۲  /۱۳۹۵ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، : تهران.- مولف صباح فرشاد/ نقش ذهن در تغییر سرنوشت۷  ن  ۴۵  ف.

1061BF 637/ 4 1391کتاب درمانی، : تهران- تالیف دیوید برنز؛ مترجم زویا جهانی/ (براساس شناخت درمانی)از رابطه بد به رابطه خوب الف3ب.

1060BF 637/  9 1392آراسته، : قم- تالیف محمود امیری نیا؛ ویراستار پریسا آقازاده/ هیجان رفتار و تن گفتارالف8ه.
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1059BF 637/ 7 الف9آ
، مرکز انتشارات، (ره)موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: قم- ۲ ویراست - مرتضی آقاتهرانی/ بررسی علل و راه کارهای درمان: اهمال کاری

 ۱۳۸۵.

1058BF ۶۳۷  /۱۳۹۰ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- مولف مونیکا رامیرز باسکو؛ مترجم مهدی اکبری،مصلح میرزایی/ راهنمای درمان اهمال کاری۲  ب  ۹  الف.

1057BF 637/ 19 ۱۳۹۹ خسرو خوبان، : تهران..- (متن)سیدعبدالحمید ابطحی، وحید مهران؛ تهیه موسسه مطالعات تعالی نسل/ وظایف معلم راهنما در مدرسه الف.

1056BF ۶۳۷ /۱۳۹۵ آرنا، : تهران.- مولف پویا امامی کردکندی/ ابزارهای کمکی برای مشاوران روان درمانی: دیجیتال ان ال پی۸  الف  ۴  ب.

1055BF ۶۳۷  /مدل سازی با ۸۷  د  ۴  بNLP /۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- رابرت دیلتز؛ ترجمه پویا امامی کردکندی.

1054BF ۶۳۷  /مهارت های ذهنی۸۷  د  ۴  ب =Strategies of genius / ۱۳۹۴ پندار تابان، : تهران..- پویا امامی کردکندی [مترجم]رابرت دیلتز؛.

1053BF ۶۳۷ /۸۸  س  ۴  ب
کتاب : تهران..- مولف میثم سواردالور؛ با مقدمه جوزف آنتونی ونور/ مبانی نظری و کاربردهای روان شناختی: (NLP)کالمی - برنامه ریزی عصبی 

.۱۳۸۹ نسل فردا، : ارجمند: ارجمند

1052BF 637/ 188 1378هامون، : تهران- تالیف وین دایر؛ مترجم محمدرضا آل یاسین/ باور کنید تا ببینیدخ9د.

1051BF ۶۳۷  /۱۳۸۹ لک لک، : تهران.- رضا پورحسین/ کاهش عالیم افسردگی با استفاده از روش مرور خویشتن۸۷  پ  ۹۲  خ.

1050BF 637/ 93 ر7م
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران- ریموند میلتن برگر؛ ترجمه علی فتحی آشتیانی، هادی عظیمی آشتیانی/ شیوه های تغییر رفتار

.۱۳۸۱ ، (سمت)دانشگاهها 

1049BF ۶۳۷ / ۹۴  س  ۹  ر
نشر زریر، : تهران..- نویسندگان تارا سوارت، کیتی چیس هولم، پل براون؛ مترجمان صالح رحیمی، مهدی پورنامداری/ نقش علوم اعصاب در رهبری

 ۱۳۹۵.

1048BF 637/ 8 ک8پ
کمیته مرور شواهد علمی پلی گراف، شورای ملی تحقیقات هیات علوم رفتاری، شناختی و حسی و کمیته ملی، برگردان / پلی گراف و کشف دروغ

موسسه آموزشی و - مرکز آینده پژوهی علوم وفناوری های دفاعی: تهران- دکتر بهرام محمودی؛ هدایت و نظارت دکتر محسن افتاده حال

.1391تحقیقاتی صنایع دفاعی، 

1047BF 637/ 3 ۱۳۸۸ نشر نی، : تهران- هوارد گاردنر؛ ترجمه کمال خرازی/ هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران: تغییر ذهن هاگ2ت.
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1046BF ۶۳۷ /۹۴  س  ۴  م
کتاب : تهران..- تالیف رونالد سیگل؛ ترجمه مرتضی کشمیری، پیوند جاللی؛ ویرایش سیاوش نیک پور/ راه حلی برای مشکالت روزمره: توجه آگاهی

.۱۳۹۴ ارجمند، : ارجمند

1045BF ۶۳۷  /۵  الف  ۵  م
..- ؛ زیرنظر و به ویراستاری شکوه نوابی نژاد [ودیگران]...نوشته ویلیام استوارت؛ مترجمان علیرضا بوستانی پور / دایره المعارف مشاوره نظری و عملی

.۱۳۸۵ علم، : تهران

1044BF 637/ 6 ۱۳۸۰ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، : تهران- شبنم رضوانپور/ مشاوره خانوادهم5ر.

1043BF637/ 86 ۱۳۸۵ ارسباران، : تهران- مولف جرالد کوری؛ مترجم یحیی سیدمحمدی/ نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیم5ک.

1042BF 697/ 8۱۳۷۱ انتشارات فاطمی، : تهران- یوسف کریمی و فرهاد جمهری/ تفاوتهای فردیش.

1041BF 697/5/ 7 پ2ع
-مولفان استفن پالمر، کریستین وایلدینگ؛ مترجم مهرداد فیروزبخت/ صد روز درمان شناختی رفتاری برای اعتماد به نفس و عزت نفس: صفر تا صد

.1391ویرایش، :  تهران

1040BF ۶۹۷  /۵ /۱۳۸۷ دانژه، : تهران..- نوشته رولو می؛ ترجمه مهدی ثریا/ انسان در جستجوی خویشتن۹  م  ۸۴  خ.

1039BF 698/ 9 ۱۳۷۳ خدمات فنی رسا، : تهران- پروین الرنس ای/ نظریه و تحقیق: روان شناسی شخصیتپ4ر.

1038BF 698/ 3 ۱۳۸۱ آییژ، : تهران- ۸ ویراست - محمدجعفر جوادی، پروین کدیور [مترجم]الرنس ا پروین، اولیور بی جان؛ / نظریه و پژوهش: شخصیتپ4ش.

1037BF 698/ 6 ۱۳۷۷ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، : تهران- نگارش علی اکبر سیاسی/ نظریه های شخصیت، یا، مکاتب روانشناسیس9ن.

1036BF 698/ 9 ۱۳۷۵ نشر البرز، : تهران- گیتی خوشدل: دوآن شولتس، برگردان / الگوهای شخصیت سالم: روانشناسی کمالش9ر.

1035BF 698/ 6 ۱۳۹۰ روان، : تهران- ۵ ویراست - مولفان جس فیست، گریگوری جی فیست؛ مترجم یحیی سیدمحمدی/ نظریه های شخصیتف9ن.

1034BF ۶۹۸  /۳۵ /۲  ش  ۸  ک
تالیف رز شافران، سارا اگان، تریسی وید؛ ترجمه سارا کمالی، / رفتاری- راهنمای خودیاری با استفاده از تکنیک های شناختی : غلبه بر کمال خواهی

۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- فروغ ادریسی؛ با مقدمه بهروز بیرشک

1033BF 698/4/ 4 ۱۳۸2 روان، : تهران- [و دیگران]مولفان ریچارد آی النیون، لئونارد دی گوداشتاین؛ مترجمان سیامک نقشبندی  / ارزیابی شخصیتل2الف.
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1032BF۶۹۸/۵  /۴  آ ۲  ج
نویسنده لوییس جاندا؛ مترجمین /  آزمون جهت تشخیص و غلبه بر موانع شما در راه یکی زندگی بهتر۲۴ : آزمون های روانشناسی شخصیت

۱۳۹۲ نشر علمی، : تهران.- گل محمدی، فریبا..- اسماعیل عبداله زاده، مصطفی پاپی ؛ ویراستار فریبا گل محمدی

1031BF ۶۹۸  /۵ /۱۳۹۰ من گرافیک، : آییژ: تهران.- حسین زارع، حسن امین پور/ آزمون های روان شناختی۴  آ ۲  ز.

1030BF ۷۰۸ / ۱۳۹۳ دانش پرور، : تهران.- یاسر خوشنویس: رابین دانبر، لوئیز برت، جان لیست؛ مترجم: نویسنده/ روان شناسی تکاملی رفتار، ذهن، تکامل۲  د  ۸  ر.

1029BF 708/ 84 ۱۳۶۹،۱۳۷۶ رشد، : تهران- محمود منصور، پریرخ دادستان/ روانشناسی ژنتیکف2م.

1028BF 713/ 9 ۱۳۸۱ ارسباران، : تهران- مولف لوراای برک؛ مترجم یحیی سیدمحمدی/ روان شناسی رشدب4ر.

1027BF 713/ 91377 سمت، : تهران- (۱ )روانشناسی رشد ر.

1026BF ۷۱۳  /۹  پ ۴  ک
..- نویسنده ویلیام کرین؛ مترجمان غالمرضا خوی نژاد، علیرضا رجایی؛ ویراستاری گروه علمی انتشارات رشد/ نظریه های رشد مفاهیم و کاربردها

.۱۳۸۴ رشد، : تهران

1025BF 713/ 6 1389جاجرمی، : تهران- تالیف نیک چهره محسنی/ شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت عواطف: نظریه ها در روان شناسی رشدم3ن.

1024BF ۷۱۳  /۱۳۷۷ بیکران، : تهران..- تالیف حسین نجاتی؛ با مقدمه ای از داوود شریفی/ (نوجوانی- کودکی )روان شناسی رشد ۹  ر ۳  ن.

1023BF 721/ 9 ۱۳۸۳ نسل فردا، : تهران- تالیف و ترجمه سهیال امامی، محمدرضا محمدی/ روش های نوین در تربیت کودکان و نوجوانانالف8ر.

1022BF 721/ 5۱۳۶۸ نشر مرکز، کتاب ماد، : تهران- پاول هنری ماسن و دیگران ، مترجم مهشید یاسایی/ رشد و شخصیت کودکر.

1021BF ۷۲۱  /۱۳۸۹ دنیای علم، : فرهنگ رسا: تهران..- تالیف حنانه ضیاءغریب؛ ویراستار محمد حاجی رحیمی/ راهنمای کامل رفتار با کودک۲  ر ۹۳  ض.

1020BF ۷۲۱  /۱۳۹۵ صابرین، : تهران..- جان مدینا؛ مترجم شهریار نظری/ پرورش کودک شاد و باهوش از تولد تا پنج سالگی: اصول کارکرد مغز در کودکان۶  الف  ۴  م.

1019BF ۷۲۱  /۱۳۹۵ طرح نقد، : تهران..- نویسنده جان مدینا؛ مترجم زهره احمدی/ قوانین مغز برای کودکان۶  الف  ۴  م.
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1018BF 722/ 4 ق4آ
- خیام آزمون: تهران- تالیف و ترجمه علیرضا قربانی، مریم انتصاری/ نقاشی کودک، بیانگر شخصیت درونی- آزمون های روانشناختی کودکان

.1390تیزهوشان برتر، 

1017BF723/ 4 الف35ف
: تهران- ماریان فراستیگ، ولتی لف اور، ویتلسی مصطفی تبریزی،  معصومه، موسوی/ بینائی فراستیگ تشخیص و درمان- آزمون پیشرفته ادراکی 

.۱۳۷۵ فراروان، 

1016BF ۷۲۳  /۱۳۹۵ سایه سخن، : تهران.- علی صاحبی/ تئوری انتخاب در مدرسه۲  ص  ۷۸۵  الف.

1015BF 723/ 2 ۱۳۸۴ اطالعات، : تهران.- تالیف جانی متسون؛ ترجمه احمد به پژوه/ ارزیابی و آموزش: بهبودبخشی مهارتهای اجتماعی کودکان9  م ب.

1014BF 723/ 4 ۱۳۸۴ نشر نی، : تهران- ژان کلود برنیگیه؛ ترجمه زینت توفیق/ گفت و گوی آزاد با ژان پیاژهب9ش.

1013BF 723/ 9 ۱۳۹۰ گام، : تهران- نویسنده داون هوبنر؛ مترجم حسین مسنن فارسی ؛ تصویرگر بونی متیوز/ چه کار کنم اگر خیلی نگران می شومت4ه.

1012BF ۷۲۳  /۱۳۹۱ تیمورزاده، : تهران.- محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند/ روان شناسی و آموزش تیزهوشان۸  ش  ۹  ت.

1011BF 723/ 9 ۱۳۹۴ سایه سخن، : تهران.- ؟ [ویراست].- درآمدی بر روان شناسی امید: تئوری انتخاب2  ص ت.

1010BF ۷۲۳ / ۵۱۳۹۴ دانش پرور، : تهران.- لیزا اوکلی؛ ترجمه ی حسین شیخ رضائی/ رشد شناختی۷  الف ر.

1009BF 723/ 9 ۱۳۸۶ ارسباران، : تهران- مولفان مریم سیف نراقی و عزت اله نادری/ روان شناسی و آموزش کودکان استثناییس9ت.

1008BF ۷۲۳  /۸  ت  ۹  ش
موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- تألیف محمود تلخابی، سحر شریفی، علیرضا سبقتی/ بازداری پاسخ: کارکرد اجرایی

 ۱۳۹۶.

1007BF ۷۲۳  /۸۳  ت  ۹  ش
موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- تألیف محمود تلخابی، سحر شریعتی، علیرضا سبقتی/ کارکرد اجرایی توجه و تمرکز

 ۱۳۹۶.

1006BF 723/ 87 ش9س
سازمان انتشارات جهاد : تهران- تالیف رابرت زیگلر، مارتاواگنر آلیبالی؛ ترجمه و تلخیص کمال فرازی/ "روان شناسی رشد شناختی"تفکر کودکان 

.۱۳۸۶ پژوهشکده علوم شناختی، : دانشگاهی 

1005BF 723/ 8 ۱۳۷۷ رشد، : تهران- نوشته جان اچ فالول؛ ترجمه فرهاد ماهر/ رشد شناختیش9ف.
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1004BF 723/ 9 ف8د
تالیف مارتین جی داهرتی؛ مترجمان زینب خانجانی، فاطمه / چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درک می کنند؟: نظریه ی ذهن

.1390سمت، : تهران- هداوندخانی

1003BF۷۲۳  /۲  د  ۲  ق
کورش : تهران..- پگ داوسن، ریچارد گویر؛ ترجمه محمود تلخابی/ راهنمای عملی برای سنجش و مداخله: مهارت های اجرایی در کودکان و نوجوانان

.۱۳۹۳ چاپ، 

1002BF 723/ 7 ۱۳۸۵ روان، : تهران- مولف علیرضا کاکاوند/ روان شناسی و آموزش کودکان استثنائیک2ع.

1001BF 723/ 9 م8د
: تهران- محمود منصور، پریرخ دادستان/ دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی، مراحل تحول آزمون های عملیاتی تشخیص از کودکی تا بزرگسالی

.۱۳۷۴ بعثت، 

1000BF 723/ 2 م55گ
سازمان انتشارات جهاد : تهران- تالیف آلیسون اف گارتون؛ ترجمه کمال خرازی/ کودک همچون حل کننده مسئله: کاوش در رشدشناختی

.۱۳۸۶ دانشگاهی، پژوهشکده علوم شناختی، 

999BF723/ 9 ن7س
تالیف راولی سیلور؛ مترجمان داود عرب قهستانی، فرزانه ودایع خیری؛ / نقاشی انگیزشی و کاربرد آن در ارزیابی هیجانات و مهارت های شناختی

.1391رشد، : تهران- ویراستار گروه علمی رشد

998BF ۷۲۳  /۷  م  ۹۴  ه
: کتاب ارجمند : تهران..- تالیف گایل مک لم؛ ترجمه احمدرضا کیانی، فاطمه بهرامی.../ راهنمای گام به گام برای والدین: تنظیم هیجان کودکان

۱۳۹۶ ارجمند، 

997BF 723/ 5/ 9۱۳۷۱ فاطمی، : تهران- هربرت جینز برگاوپر سیلویا، ترجمه فریدون حقیقی و فریده شریفی/ رشد عقالنی کودک از دیدگاه پیاژهج.

996BF 723/ 7/ 3الف
رشد، : تهران- امیرهوشنگ مهریار، فریده یوسفی: الن ا راس، ترجمه[تالیف]/ پژوهش و درمان-اختالالت روانی کودکان،رویکرد رفتاری به نظریه ها

 ۱۳۷۰،۱۳۷۶.

995BF۷۲۴  /۲  م ۷  آ
تألیف ماری کاراپتیان آلوورد، آنه م .../  عادت فکر منفی که باعث عقب ماندن شما می شوند۱۲ رهایی از : مبارزه نوجوانان با عادت های فکری منفی

.۱۳۹۷ کتاب ارجمند، : تهران..- کگراث؛ ترجمه حسین زارع، سوسن علیزاده فرد

994BF 724/ 427 1378نشر روشنائی، : تهران- تالیف پیمان آزاد/ عاشقی پایان بیگاریخ9آ.

993BF 724/ 3/ 3 ۱۳۸۵ روان، : تهران- تالیف محمدباقر کجباف/ (نظریه ها و دیدگاه ها)روان شناسی رفتار جنسی الف18ک.
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992BF ۷۲۴  /۵۵ /۲  ک  ۹  ش
الرنس سی کاتز، منینگ روبین؛ طرحی / ( تمرین نوروبیک برای جلوگیری از فراموشی و افزایش سالمت ذهن و مغز۸۳ ): مغز خود را زنده نگه دارید

.۱۳۹۶ انتشارات آکادمیک، : تهران..- از دیوید سوتر؛ ترجمه نیما گنجی

991BF 727/ 7 ۱۳۶۹ دانشگاه تهران، : تهران- غالمعلی افروز/ روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی: مقدمه ای برالف7ع.

990B ۸۲۱ / ۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- ماریون اسمایلی و اندرو اشلمن؛ ترجمه ی مریم خدادادی/ مسئولیت جمعی و اخالقی55   م الف.

989BF 1078/ 4 ۱۳۴۹ مروارید، : تهران- اریک فروم؛ ترجمه ابراهیم امانت/ مقدمه ای بر درک زبان سمبولیک در رویا، داستانهای کودکان و اساطیر: زبان از یاد رفتهز2ف.

988BF 1091/ 32 ۱۳۸۰ ارجمند، : تهران- ا ر لوریا، مایکل کول، شیال کول، ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده/ زندگینامه لوریا: تکوین ذهنل9آ.

987BF ۱۶۲۱  /۱۳۹۳ ارجمند، : درج عقیق: رشت..- اوژن سابوتسکی؛ ترجمه فرشید مرادیان/ سازوکار، عملکرد، و رشد تفکر و باورهای جادویی: جادو و ذهن ۲  ج ۲  س.

986BF ۱۷۷۸  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- دانا نلکین؛ ترجمه مریم خدادادی/ بخت اخالقی۳  ب ۸  ن.

985BH 39/ 9 ۱۳۸۰ موسسه فرهنگی گسترش هنر، : تهران- محمود عبادیان/ زیبایی شناسی به زبان سادهع15ز.

984BJ ۳۷  /۵  م ۲۵  پ
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران ؛قم..- مایکل پالمر؛ ترجمه علی رضا آل بویه/ متن آموزشی فلسفه اخالق: مسائل اخالقی

.۱۳۸۸ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)دانشگاه ها 

983BJ ۳۷  /۱۳۹۲ ققنوس، : تهران.- ترجمه مریم خدادادی/ مقاالتی درباره پدیدارشناسی اخالق در فلسفه تحلیلی معاصر: تمهیدی بر پدیدارشناسی اخالق۸  ت.

982BJ ۳۷  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- اندرو چیگنل؛ ترجمه امیرحسین خداپرست/ اخالق باور۳  الف  ۹  چ.

981BJ ۳۷ / ۱۳۹۳ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، : کتاب هرمس: تهران.- سروش دباغ/ عام و خاص در اخالق۲  ع ۲  د.

980BJ ۳۷  /83  ف
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و : تهران..- [و دیگران ]...؛ مترجمان مصطفی ملکیان[و دیگران ]...نوشته ریچارد رورتی/ فلسفه اخالق

.۱۳۸۲ انتشارات، 
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979BJ ۳۷  /۷۵  ف
..- بورچرت؛ مقدمه، ترجمه و تدوین انشاءاهلل رحمتی. ؛ ویراسته پل ادواردرز، دونالد ال[دیگران]...نوشته تامس نیگل و / دانشنامه فلسفه اخالق

.۱۳۹۲ سوفیا، : تهران

978BJ ۳۷  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- کودی؛ ترجمه مریم خدادادی. ج.آ.س/ مسئله دست های آلوده۵  م ۹  ک.

977BH ۳۹  /۱۳۹۷ نشر کرگدن، : تهران..- کنت پگلر؛ ترجم محسن کرمی/ پرسش های بزرگ در زیبایی شناسی۴  پ ۸  پ.

976BH ۳۹  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- گوردن گراهام؛ ترجمه مسعود علیا/ درآمدی بر زیبایی شناسی: فلسفه هنرها۸  ف  ۴  گ.

975BJ ۳۷  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- کریس گوانز؛ ترجمه مهدی اخوان/ نسبی انگاری اخالقی۵  ن ۹  گ.

974BJ ۳۷  /۲  م ۸۵  م
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران ؛ قم..- جورج ادوارد مور؛ ترجمه غالمحسین توکلی، علی عسگری یزدی/ مبانی اخالق

.۱۳۸۸ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

973BJ 45/ 2۱۳۶۷ -۱۳۷۷رشد، : تهران- دکتر سعید شاملو/ مکتب هاو نظریه ها در روانشناسی شخصیتش.

972BJ 45/ 9 ۱۳۸۶ آگاه، : تهران- تالیف پروین کدیور/ روان شناسی اخالقک4ر.

971BJ ۴۷  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- جان هر؛ ترجمه مهدی محمدی اصل/ دین و اخالق۹  د ۹  ه.

970BJ ۶۳  /۱۳۹۱ هرمس، : تهران.- تالیف و ترجمه مسعود علیا/ فرهنگ توصیفی فلسفه اخالق انگلیسی به فارسی۴  ف ۸  ع.

969BJ ۳۱۹  /۸  ف ۲  و
مری وارنوک؛ ترجمه ابوالقاسم فنایی ؛ تهیه و تحقیق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشکده فلسفه و کالم / فلسفه اخالق در قرن بیستم

.۱۳۸۷ ، (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم)بوستان کتاب قم : قم..- اسالمی

968BJ ۱۰۱۱ / ۱۳۹۱ هرمس، : تهران..- اتکینسون؛ مترجم سهراب علوی نیا. اف.آر/ درآمدی به فلسفه اخالق۴  د  ۲  الف.

967BJ ۱۰۱۱  /۱۳۹۲ ققنوس، : تهران..- موریس ماندلباوم؛ ترجمه مریم خدادادی/ پدیدارشناسی تجربه اخالقی۴  پ ۲  م.

966BJ ۱۰۱۲  /۱۳۸۷ حکمت، : تهران..- جیمز ریچلز؛ آرش اخگری/ فلسفه اخالق۸  ف ۹  ر.

965BJ ۱۰۱۲  /۱۳۹۰ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- هری گنسلر؛ مترجم مهدی اخوان/ درآمدی بر فلسفه اخالق معاصر۴  د ۹  گ.
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964BJ ۱۰۱۲  /۸  ن 8  م
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران..- دیوید مک ناتن؛ ترجمه حسن میانداری/ درآمدی به فلسفه اخالق: نگاه اخالقی

.۱۳۸۳ ، (سمت)

963BJ ۱۰۱۲  /۴  د ۶۵  م
سازمان مطالعه و تدوین کتب : تهران..- السدیر مک اینتایر؛ ترجمه حمید شهریاری، محمدعلی شمالی/ تحقیقی در نظریه اخالقی: در پی فضیلت

.۱۳۹۳ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)علوم انسانی دانشگاهها 

962BJ ۱۰۱۲  / .۱۳۸۹ ، ققنوس، : تهران..- هولمز؛ ترجمه مسعود علیا.رابرت ال/ مبانی فلسفه اخالق۲   م86ه

961BJ ۱۰۱۲  /۱۳۹۳ نگاه معاصر، : تهران..- تامس نیگل؛ ترجمه جواد حیدری/ اخالق شناسی۳  الف  ۲  ن.

960BJ ۱۰۱۲  /۱۳۹۶ هرمس، : تهران..- مارک هاوزر؛ ترجمه محمد فرخی یکتا/ چگونه طبیعت فهم خوب و بد را پدید آورد؟: ذهن اخالقی۹  ذ ۲  ه.

959BJ ۱۳۹۵  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- رزماری تانگ، نانسی ویلیامز، آن دانچین؛ ترجمه مریم خدادادی/ اخالق زنانه نگر۳  الف  ۲  ت.

958BJ ۱۴۲۱  /۱۳۹۵ آسیم، : فرهنگ نشر نو: تهران..- سیسال باک؛ ترجمه احد علیقلیان/ انتخاب اخالقی در زندگی اجتماعی و فردی: دروغ گویی۴  د ۹  ب.

957BJ ۱۴۲۱  /۱۳۹۶ نشر کرگدن، : تهران..- هری فرانکفورت؛ ترجمه محسن کرمی/ در باب حرف مفت۴  د ۴  ف.

956BJ ۱۴۶۱  /۱۳۹۳ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- توماس پینک؛ مترجم جواد دانش/ اراده آزاد۴  الف  ۹  پ.

955BJ ۱۴۶۱  /۱۳۹۲ ققنوس، : تهران..- جان سرل؛ ترجمه محمد یوسفی/ تامالتی درباره اراده آزاد، زبان و قدرت سیاسی: اختیار و عصب زیست شناسی۳  الف  ۴  س.

954BJ ۱۴۶۱  /۱۳۹۱ حکمت، : تهران..- نویسنده رابرت کین؛ ترجمه فخرالسادات علوی/ فلسفه اختیار۴  م ۹  ک.

953BJ ۱۴۷۴  / ۲۱۳۹۵ نگاه معاصر، : تهران.- تامس نیگل، ترجمه ی جواد حیدری/ امکان دیگرگزینی الف ۸  ن.

952BJ ۱۴۸۱  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- دن هیبرون؛ ترجمه حسین عظیمی/ سعادت۷  س ۹  ه.

951BJ ۱۵۰۰  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- کرولین مک الود؛ ترجمه امیرحسین خداپرست/ اعتماد۷  م  ۶  الف

950BJ ۱۵۲۱  /۶  ف ۲  ب
نشر کرگدن، : تهران..- نویسنده هتر باتلی؛ مترجم امیرحسین خداپرست؛ ویراستار مالک حسینی/ بررسی هایی اخالقی و معرفت شناختی: فضیلت

 ۱۳۹۷.

949BJ ۱۵۲۱  /۱۳۹۳ فرهنگ نشر نو، : تهران..- کریستوفر همیلتن؛ ترجمه میثم محمدامینی/ تامالتی در باب حیات، معنا و اخالق: فلسفه زندگی۸  ف ۸  ه.

948BJ ۱۵۳۳  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- دیلون؛ ترجمه راضیه سلیم زاده.رابین س/ احترام۹  د  ۳  الف.
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947BJ 1611/ 6 ۱۳۷۵ سازمان مدیریت صنعتی، : تهران- راجر فیشرو ویلیام یوری، ترجمه مسعود حیدری/ اصول و فنون مذاکرهف9الف.

946BJ 1611/ 9 ۱۳۷۴ موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، : کرج- رابرت مادوکس، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی/ مهارتها و فنون کاربردی در مذاکرهم2م.

945BL ۵۱  /۱۳۹۴ فرهنگ نشر نو، : تهران..- چاد مایستر؛ ترجمه سید محمدیوسف ثانی/ در آمدی به فلسفه دین۴  د ۲۵  م.

944BL 53/ 4 ۱۳۹۹ کتاب ارجمند، : تهران..- [و دیگران]... تالیف اندروبی نیوبرگ؛ ترجمه رضا رستمی/ (الهیات عصب شناختی): اصول نوروتئولوژی الف.

943BL 53/ 4 آ4د
سازمان  مطالعه و تدوین کتب علوم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه : قم ؛ تهران- مسعود آذربایجانی، مهدی موسوی اصل/ درآمدی بر روانشناسی دین

.۱۳۸۵ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،  (سمت )انسانی دانشگاه ها

942BL ۵۳  /۱۳۹۷ نشر کرگدن، : تهران..- مزلو؛ ترجمه زهرا اکبری. نویسنده ابراهام اچ/ ادیان، ارزش ها و تجربه های اوج۴  م ۴  م.

941BL 53/ 9 1386رشد، : تهران- نویسنده دیدید ام وولف؛ مترجم محمد دهقانی/ روانشناسی دینو8ر.

940BL 240/3/ 2 ب5گ
؛ با همکاری محمد فتحعلی خانی و ابوالفضل (نجفی)تالیف حسین بستان / ساختار علم تجربی و امکان علم دینی: (۱ )گامی به سوی علم دینی 

.۱۳۸۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- گائینی؛ زیرنظر محمود رجبی

939BL 1202/ 8 ۱۳۷۸ شهر کتاب، هرمس، : تهران- دانیل گلد؛ ترجمه فرهنگ رجائی/ از حقایق ودایی تا ملت هندو: هندوییسم سازمان یافتهه9گ.

938BP 5/2/ 2 ۱۳۷۳ مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، : تهران- زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی/ دایره المعارف بزرگ اسالمیم8د.

937BP 65/ 3/ 6 ۱۳۹۰ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : تهران- علیرضا قائمی نیا/ معناشناسی شناختی قرآنق22م.

936BP 90/ 9 ۱۳۷۷ بطحاآ، : قم: تهران- نوشته حسن ابطحی/ دو مقالهالف2د.

935BP ۱۰۵  /۱۳۹۵ مرآت، : تهران.- نویسنده یحیی قائدی/ مدارس یادگیرنده، مبانی نظری فلسفه برای کودکان۲۷  ق  ۹  ک.

934BP 128/ 4 الف3ع
دانشگاه عالمه طباطبایی، : تهران- حسن احدی، شکوه السادات بنی جمالی/ علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی و تطبیق آن با روانشناسی

 ۱۳۷۵.

933BP 155/ 6 ق2الف
مرکز تحقیق و : (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها : تهران- حسین قافی، سید شریعتی فرانی/ اصول فقه کاربردی

.۱۳۸۵ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : توسعه علوم انسانی؛ قم
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932BP 188/1/ 9 ۱۳۸۰ فن و هنر، : تهران- تالیف ایوب مالک/ روزه داری اسالمی و مسایل روانپزشکیم2ر.

931BP 190/ 6/ 4 ۱۳۷۷ اطالعات، : تهران- محمد اصغری/ (حقوق و اخالق، فرد و جامعه)بررسی حقوقی و فقهی دو مساله رشوه و احتکار در پرتو دو مقوله الف6ب.

930BP 195/ 4 ۱۳۷۸ اطالعات، : تهران- نوشته محمد اصغری/ "نفی حرج" "در"همراه با دو قاعده : بررسی تطبیقی جرم سیاسیالف63ب.

929BP ۱۹۸  /۶ /۴  پ  ۸  آ
؛ ناظر علمی محمدرضا اشرف کاشانی؛ (متن)گردآورنده موسسه مطالعات تعالی نسل / والدین و دانش آموزان: پرسش های فقهی تعلیم و تربیت

.۱۳۹۷ دلیل ما، : تهران..- ویراستار محمد روحانی

928BP 230/ 4 ح17ب
-سازمان فرهنگی: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: قم- محمدعلی حاجی آبادی؛ سی علی حسینی زاده/ بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات

.۱۳۸۵  هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، 

927BP 230/17/ 2 س17خ
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه : قم ؛ تهران- محمدرضا ساالری فر/ خانواده در نگرش اسالم و روان شناسی

.۱۳۸۵ ، (سمت  )دانشگاهها 

926BP 230/ 18/ 36 ۱۳۸۳ آفاق، : آفاق: تهران- تدوین مرکز نشر آثار عالمه کرباسچیان/ سخنرانی استاد عالمه کرباسچیان برای پدران و مادران: در محضر استادد4ک.

925BP 230/18/ 9 ۱۳۸۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- محمدرضا قائمی مقدم/ روش های آسیب زا در تربیت اسالمیق2ر.

924BP 230/18/ 45 ۱۳۸۳ پیام عدالت، : تهران- مرکز تدوین و نشر آثار عالمه کرباسچیان [تهیه کننده]/ در مکتب استادک36د.

923BP 231/ 8 ۱۳۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : تهران- علی اکبر رشاد/ دمکراسی قدسیر5د.

922BP 232/ 3 ب7م
- دکتر جعفر بوالهری و عباس رمضانی فرانی: گردآورنده و ویراستار/  سخنرانی در دفتر مطالعات اسالمی در بهداشت روانی۴۰ مجموعه چکیده 

.۱۳۷۶ معاونت دانشجویی، فرهنگی، حقوقی و مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر مطالعات اسالمی در بهداشت روان، : تهران
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921BP 232/ 65/ 462ش
-۱۳۶۵دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران- دکتر سید محمد باقر حجتی/ گامی فراسوی روانشناسی اسالمی یا اخالق و بهداشت روانی در اسالم

 ۱۳۶۰.

920BP 232/67/ 37 ۱۳۸۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- ۲ ویراست - [و دیگران]علی آقا پیروز / مدیریت در اسالمالف67م.

919BP 233/7/ 6۱۳۸۱ دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقاتی، علوم اسالمی و انسانی، : تبریز- احمد باقر زاده ارجمندی/ کتابشناسی توصیفی استاد مرتضی مطهریم.

918BP ۲۵۳  /۴ /۸  الف  ۹۳۴  ج
 ..- (متن)تدوین محمود جوهری؛ تهیه طرح از موسسه مطالعاتی تعالی نسل / (بررسی آثار اعمال والدین در نسل آنان)امروز ما، فردای فرزندان ما 

.۱۳۹۷ خسرو خوبان، : تهران

917BP  254/ 4/ 7 ۱۳۸۴ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، : قم- محمد داوودی؛ زیرنظر علیرضا اعرافی/ نقش معلم در تربیت دینید2ن.

916BP 258/ 5/ 2 ۱۳۸۰ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، : تهران- غالمعلی افروز/ مبانی روان شناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهای اسالمیالف7م.

915BP ۲۸۶/۹  /۴  د ۴  ن
نشر : تهران.- ترجمه آرش نراقی/ مقاالتی از مارتا نوسباوم، رابرت سالومون، رابرت نوزیک، الرنس تامس، انت بایر، الیزابت راپاپورت: درباره عشق

.۱۳۹۰ نی، 

914BP ۲۸۹  /۱۳۹۵ کتاب فردا، : قم.- حمید پارسانیا/ اخالق و عرفان۳  الف  ۲  پ.

913CB 69/ 9ر
-تهیه و تدوین سازمان ملی جوانان، معاونت مطالعات و تحقیقات؛ به کوشش خانه فرهنگ و هنر سافیا/ روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تا کنون

.۱۳۸۷ سازمان ملی جوانان، :  تهران

912CB 158/ 9 ف515ن
موسسه آموزشی و : تهران- ، مترجمان عقیل ملکی فر، سید احمد ابراهیم، وحید وحید مطلق[ودیگران]اسالتر، ریچارد / نواندیشی برای هزاره نوین

.۱۳۷۴ تحقیقاتی صنایع دفاع، 

911CB 161/ 9۱۳۸۴ بنیاد توسعه فردا، : تهران- روش های آینده نگری تکنولوژیر.
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910CB 161/ 4 ۱۳۸۸ مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، - سهیل عنایت ا/ پرسش از آینده؛ روش ها و ابزارهای تحول سازمانی و اجتماعیع9پ.

909CB 245/ 4 آ4پ
مرکز نشر آثار : تهران- تالیف دکتر محمد آراسته خو/ «در حوزه علم، معرفت و دانایی»وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسالم و ایران 

.1379پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

908CT  203/ Z61۱۳۷۷ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، : تهران- ابوالحسن ضیاء ظریفی/ برندگان جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی.

907DR 479/ 9 ع9د
وزارت امورخارجه، مرکز : تهران- مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی [برای]نظامعلی دهنوی ؛ / (۱۹۲۲  - ۱۹۳۷)اسنادی از روابط سیاسی ترکیه و عراق

.۱۳۸۶ چاپ و انتشارات، 

906DS  38/ 5/ 2041 ۱۳۸۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- مترجم حجت اهلل جودکی با افزوده هایی از رسول جعفریان ;محمدسهیل طقوش/ دولت امویانط7ت.

905DS 79/ 7/ 43۱۳۸۴ وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، : تهران- عراق پس از سقوط بغدادع.

904DS 79/72/ 9 ر9ر
وزارت : تهران- ویراستار، استانلی ای رنشون، روشندل، جلیل ، مترجم/ رهبران، عامه مردم و روند منازعه:روانشناسی سیاسی جنگ خلیج فارس 

.۱۳۷۶ امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، 

903DS 755/ 9 الف3ش
وزارت امور خارجه، : تهران- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی [به سفارش]کورش احمدی، / شورای امنیت سازمان ملل و مسئله خلع سالح عراق

.۱۳۸۴ مرکز چاپ و انتشارت، 

902DSR ۵۵  /۱۳۹۶ فلوطین، : تهران.- محمد سادات منصوری/ (بررسی یک استدالل در دو سنت فلسفی): گامی به سوی تجرد نفس۲  س  ۷  ن.

901DSR ۶۳ / ۱۳۹۴ نشر چشمه، : تهران.- آمارتیاسن/ فرهنگ، هنر و توسعه۸۶  س  ۴  ف.

900DSR 1475/ 8م
: تهران- تهیه و تنظیم مرکز تحقیقات، آموزش و فن آوری اطالعات؛ با یاری دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر/ مواد مخدر به روایت اسناد ساواک

.۱۳۸۳ رسانش، 

899DSR 1551/ 8 ۱۳۷۴ طوبی، : تهران- نوشته عباسعلی عمید زنجانی/ گزیده انقالب اسالمی و ریشه های آنالف8ع.
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898DSR 1586/ 9 ر7ت
دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و : تهران- فرامرز رفیع پور/ کوششی در جهت تحلیل انقالب اسالمی و مسائل اجتماعی ایران: توسعه و تضاد

.۱۳۷۶ انتشارات، 

897DSR 1656/ 8 آ4الف
: تهران- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزات امور خارجه [برای]بهرام امیراحمدیان، / نگاه آذری ها به ایران: روابط ایران و جمهوری آذربایجان

.۱۳۸۴ وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 

896DT 582/ 9/ 6 ۱۳۶۹ سازمان انتشارات کیهان، : تهران- سید محمد اصغری/ دو برگ سبزالف7آ.

895E   ۷۸ /۸  الف  ۹  ج
: تهران..- ؛ برگردان سید محمود متشرعی [ویراستار جان میلر]؛ [عکس ها دین لی آهلینگر]/ تصاویر اسطوره ای- اسطوره ی تصاویر: راز خورشید

.۱۳۹۲ ویستار، 

894GE ۷۷  /۴  پ
موسسه فرهنگی و : تهران.- [و دیگران ]...تالیف محمود تلخابی/ (انرژی های پاک)فعالیت های بین رشته ای زیست محیطی : پروژه های یادگیری

.۱۳۹۵ هنری شناخت و تربیت انگاره، 

893GN ۲۵  /۱۳۹۴ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- ؛ مترجم لیال اردبیلی[ویراستار یانا ترایتلووا]/ گزیده ای از مباحث: انسان شناسی شناختی۸۳  الف.

892GN ۲۵  /۱۳۸۱ نشر نی، : تهران.- ناصر فکوهی/ تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی۲  ت ۸  ف.

891GN ۲۵  /۱۳۹۰ نشر نی، : تهران.- ناصر فکوهی/ مبانی انسان شناسی۲  م ۸  ف.

890GN ۲۷۰  /۱۳۸۸ ارجمند، : نسل فردا: کتاب ارجمند: تهران.- تالیف محسن جوشن لو، رضا رستمی/ روانشناسی بین فرهنگی۹  ر ۹  ج.

889GN ۳۶۳  /۶  ن
: قم..- یاسر پوراسماعیل؛ تهیه پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی [و گردآورنده ]ترجمه/ مجموعه مقاالت: نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن

.۱۳۹۳ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

888GN ۳۶۵/۹  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران.- گردآوری و ترجمه سعید شجاع شفتی/ روان شناسی، روانپزشکی و روان درمانی تکاملی: آشنایی با سوسیوبیولوژی بالینی۵  آ ۳  ش.

887GN 502 / 9   ه 9   ر
؛ ویراستار علمی علی فتحی آشتیانی ؛ ویراستار ندا  [و دیگران]... هین؛ ترجمه علی فتحی آشتیانی . استون جی/ روان شناسی فرهنگی

.۱۳۹۹ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران..- طاهری کلک آبادی
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886GV ۱۴۶۹  /۱۵ /۲  ب ۸  ع 
/ آنچه والدین، معلمان، دانشجویان و بازیکنان باید بدانند: فرصت یا تهدید؟ تحلیلی پژوهشی بر اثرات مثبت و منفی بازیهای رایانه: بازیهای رایانه ای

.۱۳۹۱ ارجمند، : تهران..- انجمن روانشناسی سالمت [به سفارش]؛ [ودیگران]... تالیف احمد علی پور

885H ۴۹  /۱۳۸۴ نشرمرکز، : تهران.- ۲ [ویراست ].- داریوش آشوری/ فارسی- انگلیسی : فرهنگ علوم انسانی۴۷  آ  ۲  ف.

884H 49/ 7 ف2ص
: [تهران]- امان اهلل صفوی/ Kaleme vocabulary of the Humanities: English - Persian= فارسی- انگلیسی : واژگان علوم انسانی کلمه

.۱۳۷۵ موسسه نشر کلمه، 

883H 61/ 28/3 بحث گروهی  پ2بFocus Group / =۱۳۸۰ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، : تهران- بتسابه پارساپژوه.

882H ۶۱  /۱۳۹۴ گل آذین، : تهران..- راجر تریگ؛ ترجمه ی شهناز مسمی پرست/ فهم علم اجتماعی۹  ف ۴  ت.

881H ۶۱  /۸  ف ۹  ف
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، : طرح نو: تهران..- خشایار دیهیمی [مترجم]برایان فی؛ / نگرشی چند فرهنگی: فلسفه امروزین علوم اجتماعی

 ۱۳۸۱.

880H ۶۱  /۹  ر ۴  ک
؛ ترجمه طهمورث حسنقلی پوریاسوری، اشکان الهیاری، [جان کرسول]/ (انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی)روش و طرح تحقیق کیفی 

.۱۳۹۰ نگاه دانش، : تهران..- مجتبی براری

879H ۶۱  /۱۳۹۰ نشر مرکز، : تهران..- ماکس وبر؛ ترجمه ی حسن چاوشیان/ روش شناسی علوم اجتماعی۹  ر ۲  و.

878H ۶۱/۱۵  /۱۳۸۴ آگه، : تهران..- تدبنتون، یان کرایب؛ ترجمه شهناز مسمی پرست، محمود متحد/ بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی: فلسفه علوم اجتماعی۸  ف ۹  ب.

877H ۶۲  /۱۳۸۶ نشر نی، : تهران..- بیکر؛ ترجمه هوشنگ نایبی. ترز ال/ نحوه انجام تحقیقات اجتماعی۳  ن ۹  ب.

876H  ۶۲  /۱۳۸۹ برایند پویش، : تهران.- تالیف و ترجمه ی خدیجه سفیری/ روش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی۹  ر ۷  س.

875H  ۶۲  /۹  ر ۹  ش
دانشکده امور اقتصادی، : تهران.- [۲ ویراست ].- مولفان ناصر فرشادگهر، محمدحسن شهیدی/ روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی

 ۱۳۸۵.

874H ۶۲  /۱۳۹۵ نگاه دانش، : تهران..- مولفین حسین خنیفر، ناهید مسلمی؛ ویراستار علمی حمیدرضا یزدانی/ اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی۶  الف  ۹  خ.

873H 62/ 9 ۱۳۷۵ توتیا، : تهران- تالیف ریمون کیوی، لوک وان  کامپنهود؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر/ (نظری و عملی)روش تحقیق در علوم اجتماعی ک9ر.
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872H  ۶۲  /۱۳۹۰ آییژ، : تهران..- علیرضا کیامنش، جاوید سرایی [ترجمه]جان کرسول، ویکی پالنوکالرک؛ / روش های پژوهش ترکیبی۹  ر ۳۵  ک.

871H  ۶۲  /۴  ط ۳۶  ک
جهاد : تهران..- نویسنده جان دبلیو کرس ول ؛ برگردان علیرضا کیامنش، مریم دانای طوس/ طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی

.۱۳۹۰ دانشگاهی، واحد عالمه طباطبایی، 

870H 62/ 4 1390جامعه شناسان، : تهران- تالیف احمد محمد پور/ روش تحقیق کیفی ضد روشم3ض.

869H 62/ 4 م3ف
انتشارات جامعه شناسان، : تهران- تالیف احمد محمدپور/ فراروش بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری

1389.

868H ۸۳  /۱۳۸۴ شهر کتاب، هرمس، : تهران..- ماکس وبر؛ ترجمه احمد تدین/ دین، قدرت، جامعه۹  د ۲  و.

867H 97/ 2 ن4ت
مهکامه، : تهران- تالیف میثم نریمانی، صابر میرزایی/ (با تاکید بر سیاسی گذاری عمومی)تامالتی در طراحی ساز و کارهای اقتصادی و اجتماعی 

1392.

866HT ۱۰۹  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- جک کریتندن، پیتر لوین؛ ترجمه مریم هاشمیان/ آموزش مدنی۸  آ ۳۶  ک.

865H 150/ 3/ 178۱۳۶۸ فرهنگ معاصر، : تهران- محمد تقی براهیمی و دیگران/ انگلیسی-فارسی فارسی-انگلیسی: واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابستهو.

864HA  ۲۹  /۱۳۸۰ جهاد دانشگاهی، واحد عالمه طباطبایی، : تهران..- شیولسون؛ ترجمه علیرضا کیامنش. تالیف ریچارد ج/ استدالل آماری در علوم رفتاری۵  الف  ۹  ش.

863HA 29/ 5/ 9 (آمار توصیفی و آمار استنباطی )روش های آماری در علوم رفتاری ح5ر[Book] /۱۳۸۵ ویرایش، : تهران- تالیف رمضان حسن زاده، محمدتقی مداح.

862HA ۲۹ /5/ ۱۳۸۶ پیک فرهنگ، : تهران.- تالیف حیدرعلی هومن/ آمار توصیفی در علوم رفتاری۹  ه  2  ف.

861HA  ۳۲  /۸  آ ۵  ح
دانشگاه : تهران.- [ویراست ؟ ].- تالیف سیدیعقوب حسینی، علیرضا ضیائی بیده/ SSPS 0.02 آمار ناپارامتریک و روش پژوهش با کاربرد نرم افزار 

.۱۳۹۳ عالمه طباطبایی، 
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860HA 32/ 16 ن9ک
: کانون نشر علوم : تهران- ؛ مترجم اکبر فتوحی، فریبا اصغری[نویسنده ماریاجی نوروسیس]/ SSPSF 051 کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با 

.۱۳۸۷ سیمین دخت، 

859HB ۱۷۲  /۹  ت ۲  م
؛ مترجم منصور اعتصامی ؛ با همکاری و [آر، گرین.ویستون، جی. دی.ماس کولل، ام. ای]تالیف / (برگرفته از کتاب تئوری اقتصاد خرد)تئوری بازی ها 

.۱۳۸۷ ، (ع)دانشگاه امام صادق : تهران..- تنظیم محمدتقی محبی

858HB 615/ 3 ۱۳۸۳ امیرکبیر، : تهران- محمود احمدپور داریانی ناهید شیخان، حجت اهلل رضا زاده/ تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخبالف3ت.

857HB615/ 2 ۱۳۷۸ ، ۵۷شرکت پردیس : محمود احمدپورداریانی : تهران- تالیف محمود احمدپورداریانی/ تعاریف، نظریات، الگوها: کارآفرینیالف3ک.

856HB 615/ 17 الف3ک
وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و  [برای]تالیف محمود احمدپورداریانی، محمدعزیزی؛ / کارآفرینی

.۱۳۸۳ محراب قلم، : تهران- کاردانش

855HD 30/2/ 6 ۱۳۸۶ نما، : جهان فردا : مشهد- برایان برجرون؛ ترجمه غالمرضا ملک زاده/ اصول مدیریت دانشب4الف.

854HD 30/2/ 2 ب4م
موسسه کتاب : تهران- تالیف برایان برگرون؛ ترجمه منوچهر انصاری /  وجود دارد یا ندارد MKدرک و شناخت آنچه در : اصول مدیریت دانش

.۱۳۸۶ مهربان نشر، 

853HD 30/2/ 4 ۱۳۸۵ یسطرون، : تهران- گیلبرت پروست، استفان روب و کای دومهاردت؛ مترجم علی حسینی خواه/ مدیریت دانشپ4م.

852HD 30/ 2/ 4 ۱۳۸۷ کهکشان دانش، : آراد کتاب : تهران- تالیف و ترجمه ناصر سیف اللهی، مجیدرضا داوری/ مدیریت دانش در سازمان هاس9م.

851HD 30/28/ 9 ش87ه
: تهران- نویسنده پیتر شوارتز؛ مترجم عزیز علیزاده؛ ویراستار فنی مسعود منزوی/ برنامه ریزی برای آینده در دنیای عدم قطعیت: هنر دورنگری

.۱۳۸۶ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی گروه تحلیل های ویژه، 

850HD37/ 9 ۱۳۷۳ انتشارات قائم،: تهران- دکتر سهراب خلیلی شورینی/ تئوری های رهبری سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت ایرانت8خ.

849HD 37/ 8 ۱۳۸۳ روان، : تهران- [۲ ویراست ]- تالیف دکتر علی عالقه بند/ مدیریت عمومیف2ع.

848HD 37/ 2 ه2س
دفتر پژوهشهای فرهنگی، : تهران- دکتر علی پارسائیان، دکتر سید محمد اعرابی: هال ریچارد اچ مترجمان/ سازمان، ساختار، فرایند و ره آوردها

 ۱۳۷۶.
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847HD 38/ 9 ۱۳۸۰ موسسه نشر ویرایش، : تهران- ۳ [ویرایش ]- تالیف محمود ساعتچی/ (در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه): روانشناسی کاربردی برای مدیرانس2ر.

846HD ۴۲  /۴  م ۶  ر
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- علی رضائیان/ (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)مدیریت تعارض و مذاکره 

.۱۳۹۴ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

845HD 56/ 9 ۱۳۸۰ موسسه نشر ویرایش، : تهران- ۲ ویراست- تالیف محمود ساعتچی/ روانشناسی بهره وریس2ر.

844HD ۵۷/۷  /۹  ن ۴  ق
مولفان ارژنگ قدیری، اندی هابرماچر، تئو پیترز؛ مترجمان حسین وظیفه دوست، پرویز درگی؛ / نورولیدرشیپ؛ سهم مغز در رهبری کار و کسب

.۱۳۹۶ انتشارات بازاریابی، : تهران..- ویراستاران احمد آخوندی، محسن جاویدموید

843HD 57/7 / 2 8  ع و
ویراستاران دیوید والدمن، پیر بالتازار؛ ترجمه علی / درآمدی بر کاربرد علوم اعصاب شناختی در مطالعات سازمان و مدیریت: علوم اعصاب سازمانی

.۱۳۹۹ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران..- حیدری با همکاری گروه مترجمان؛ ویرایش ادبی داوود رمضانی

842HD 58/7  9 الف .۱۳۹۹ نشر نی، : تهران..- مهدی الوانی، علیرضا نوبتی؛ ویراستار امید محمدحیدر/ مبانی عصب شناختی فرهنگ سازمانی 

841HD ۵۸/۷  /۴۲  م ۵۴  ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران.- علی رضائیان/ (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن 

.۱۳۹۰ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)دانشگاهها 

840HD ۵۸  /۷ /۴۳  م ۵۴  ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران.- علی رضائیان/ (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان 

.۱۳۸۳ ، (سمت)

839HD ۵۸/۷ / ۴۶  ر ف
، مرکز (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته: فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی

.۱۳۹۳ تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

838HD 58/7/ 4۱۳۶۵ امیرکبیر، : تهران- تالیف پال هرسی و کنت بالنچارد؛ ترجمه علی عالقه بند/ کاربرد منابع انسانی: مدیریت رفتار سازمانیم.

837HD ۶۶ / ۹  ت ۶  ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- علی رضائیان/ (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)تیم سازی در قرن بیست و یکم 

.۱۳۸۶ ، (سمت)

836HD 66/ 6 ۱۳۸۷ آدینه، : تهران- جورج گرین؛ ترجمه راضیه خالقی قدیری، محمد مهدیارفر/ اصول کار تیمیگ4الف.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

835HD 69/ 4 ب7پ
مرکز مطالعات و برنامه : تهران- م ک بدوی؛ مترجم مهرداد تقوی گیالنی/ (تربیت یک مدیر فنی)پرورش مهارتهای مدیریتی در مهندسان و محققان 

.۱۳۷۹ ریزی استراتژیک، 

834HD 69/ 9 1377ققنوس، : تهران- نوشته ی دیوید لوئیس؛ ترجمه ی کامران روح شهباز/  ساعت به وقت خود بیفزایید10چگونه هر هفته : مدیریت زمانو7ل.

833HD 69/ 7 ۱۳۷۶ نشر بصیر، : تهران- مولف آلک مکنزی؛ مترجم غالمرضا خاکی/ دامهای زمانو7م.

832HD 2365/ 4 ۱۳۸۶ موسسه کتاب مهربان نشر، : تهران- تالیف محسن چشم براه، محسن مرتضوی/ مدیریت برون سپاری اثربخشچ5م.

831HD 2769/2/ 2 ۱۳۹۰ البرز فردانش، : تهران- رامین ناصح/ پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت انسانیالف2ن.

830HD ۶۹۷۱  /۳ /۸  الف  ۶  ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران.- علی رضائیان/ (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)انتظار عدالت و عدالت درسازمان 

.۱۳۸۸ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)دانشگاهها

829HE 8697 /4 / 5 ر 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، معاونت برون مرزی، پژوهش های کاربردی، : تهران.- جمعی از پژوهشگران/ رسانه های برون مرزی در جهان

 ۱۳۹۸.

828HF 5381/ 2 ۱۳۷۸ موسسه نشر ویرایش، : تهران- تالیف یوسف اردبیلی/ راهنمایی و مشاوره حرفه ای و روشهای کسب و کاربرد اطالعات شغلیالف4ر.

827HF ۵۳۸۱  /۹  چ ۹  ب
احمد به پژوه؛ نقد و بررسی رجبعلی مظلومی؛ با همکاری دفتر مشاوره و تحقیق وزارت / چه کسی با چه نوع شخصیتی، کدام شغل را انتخاب می کند؟

.۱۳۷۹ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، : تهران..- آموزش و پرورش

826HF 5381/ 7 ر2ش
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران- عبداهلل شفیع آبادی/ (مفاهیم و کاربردها)راهنمایی ومشاوره تحصیلی و شغلی

.۱۳۸۶ ، (سمت)دانشگاهها

825HF 5383/ 9 ک4ش
- تالیف فروزان کریمی، محمدرضا محمدی،  باهمکاری وفا کریمی، حکیمه محقق منتظری/ شیوه نگارش کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

.۱۳۸۲ مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، : تهران

824HF ۵۴۱۵  /۸۷  ت
؛ با پیشگفتاری از پرویز درگی؛ ویراستاران احمد آخوندی، [و دیگران ]...احمدآخوندی/ توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان

.۱۳۹۲ انتشارات بازاریابی، : تهران..- محسن جاویدموید



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

823HF ۵۴۱۵  /۷  گ
؛ با پیشگفتاری از پرویز درگی؛ ویراستاران احمد آخوندی، محسن [و دیگران]...احمد آخوندی/ گفت وگو با اساتید ایرانی بازاریابی در جهان

.۱۳۹۶ انتشارات بازاریابی، : تهران..- جاویدموید

822HF ۵۴۱۵ / ۱۲۶۱۵ / نویسنده لئون زوراویکی؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، حسین علی سلطانی/ (بازاریابی عصب پایه)بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرف کننده ۲  ب ۹  ز -..

821HF ۵۴۱۵  /۱۲۶۱۵ /مولفان پاتریک ام جورجز، آنه سوفی بایل تورتولیو، میشل بادوک؛ مترجمان پروین افشار، / چگونگی صحبت و فروش به مغز: نورومارکتینگ کاربردی۹  ن ۹  ج

820HF ۵۴۱۵  /۱۲۶۱۵ /۱۳۹۴ راشدین، : تهران..- ؛ مترجمان شهرام فتاحی، حسین علی سلطانی[و دیگران]... نویسندگان جووانی وکیاتو/ بازاریابی عصب پایه در تبلیغات۲  ب ۲  ف.

819HF 5548/4/ 66 الف7م
موسسه فرهنگی : آریاپژوه : تهران- متیو مک دونالد؛ مترجم رامین موالناپور ؛ ویراستار ملیحه دهقان/ Microsoft Excel 2007 خودآموز گام به گام 

.۱۳۸۶ و اطالع رسانی آموزگار مهر، انتشارات زوفا، 

818HF5549/5/ 9 ر7ل
تالیف فرد لوتانز، بروس جی آوولی، کارولین ام یوسف؛ ترجمه ی / تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی: سرمایه روان شناختی سازمان

.1392آییژ، : تهران- محمد فروهر- عبدالرسول جمشیدیان

817HF5453/5/ 8 1392قم، نشر میم، . پل اکمن؛ مترجم مریم تقدیسی/ چگونه به احساسات دیگران پی ببریمح2م.

816HF 5814/ 9 ر5پ
سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، : تهران- خدایار رستگاری مقدم=/ Pretesting Materialپیش آزمایی مواد آگاهسازانه 

 ۱۳۸۱.

815HF ۵۸۲۳  /۹  د ۴  و
میچل ویدل، ریک پیترز؛ مترجم داود ساده ؛ با پیشگفتاری از پرویز درگی؛ ویراستاران احمد آخوندی، محسن / رفتار بصری مصرف کننده

۱۳۹۷ انتشارات بازاریابی، : تهران..- جاویدموید 

814HG ۲۲۲/۳  /۱۳۹۵ آسیم، : فرهنگ نشر نو: تهران..- اریک لونرگن؛ ترجمه ی احد علیقلیان/ پول۹  پ ۹  ل.

813HG 9396/ 4 ل9گ
سازمان بیمه خدمات درمانی، : تهران- مولف مارگارت ای لینچ؛ مترجمان محمدمهدی قاسمی، حمیدرضا صفی خانی/ گزیده واژه شناسی بیمه درمان

.۱۳۸۲ اداره کل مطالعات و پژوهش، 

812HQ 57 / 9  الف 4   ت
خسرو خوبان، : تهران.- [و دیگران]... گروه کارشناسی سیدعبدالحمید ابطحی/ (مجموعه اقدامات با رویکرد تربیت دینی)تربیت جنسی در مدرسه 

 ۱۳۹۹.
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811HQ ۷۴۳  /۱۳۸۸ انتشارات انجمن اولیا و مربیان، : تهران.- تالیف احمد به پژوه/ ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟۴  الف  ۸۴۶  ب.

810HQ ۷۷۳/۵  /۱۳۸۹ طبیب، : تیمورزاده: تهران.- محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند/ روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی۹  ر ۸  ش.

809HQ ۷۹۲  /۱۳۹۵ آگاه، : تهران.- گردآوری محمدسعید ذکایی/ درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران۸  ه  ۹  الف.

808HQ ۷۹۹/۱۵  /۴  م ۴  گ
گری دانوس؛ مترجمان پوریا صرامی . ای. سرپرست گروه مولفان دونالد/ معتبرترین مرجع بین المللی برای راهنمایی والدین: مراقبت از نوجوانان

.۱۳۸۳ رشد، : تهران.- فروشانی؛ بزرگمهر مطهری؛ ویراستار فریده همتی

807HQ ۷۹۹/۱۵  /۹  ن ۸  گ
..- نویسنده ویلیام گالسر؛ مترجمان کیوان سپانلو، الدن گنجی/ راه حل هائی برای والدین و آموزگاران جهت ارتباط با نوجوانان: نوجوانان ناخشنود

.۱۳۹۳ سبزان، : تهران

806HM 24/ 4 ۱۳۷۵ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران- تالیف تقی آزاد ارمکی/ نظریه در جامعه شناسین6آ.

805HM 51/ 9 ۱۳۷۰ انتشارات فتحی، - ربرتبیزایونک، محمود ایروانی مترجم/ روانشناسی اجتماعی تجربیز2ر.

804HM 62/ 2 ۱۳۷۲ خردمند، : تهران- [۲ ویرایش ]- مولفین منصور وثوقی، علی اکبر نیک خلق/ مبانی جامعه شناسیو3م.

803HM 251/ 9 ۱۳۶۹،۱۳۷۰ موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، : مشهد- استوارت ازکمپ ، ترجمه فرهاد ماهر/ روانشناسی اجتماعی کاربردیالف4ر.

802HM 251/ ر9 9ر
: تهران.- آن ماری روش بالو، ادیل بورونیون؛ ترجمه ی محمد دادگران/ مقدمه ای بر نظریه ها، آیین ها در روانشناسی اجتماعی: روان شناسی اجتماعی

.1374مروارید، 

801HM 251/ 4 ۱۳۷۸ رسانش، : تهران- نوشته هری س تریاندیس؛ ترجمه نصرت فتی/ فرهنگ و رفتار اجتماعیت4ف.

800HM 251/ 4 ۱۳۷۴ آوای نور، : تهران- تالیف هدایت اله ستوده؛ ویراستار دکتر غالمعلی سرمد/ درآمدی بر روان شناسی اجتماعیس2د.

799HM 291/ 2 ۱۳۸۴ دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، : تهران- محمدعلی زکریایی: تلخیص و تدوین/ درآمدی بر جامعه شناسی کجرویس8م.

798HM299/ 9م
- تالیف اون هارجی، کریستین ساندرز، دیوید دیکسون؛ مترجمان خشایار بیگی، مهرداد فیروزبخت/ مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی

.۱۳۷۷ رشد، : تهران

797HM ۴۲۵  /۱۳۹۱ کتاب ارجمند، : تهران.- تالیف مجید صفاری نیا، پرستو حسن زاده/ فرهنگ واژه های روانشناسی اجتماعی۴  ف ۷  ص
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796HM 479/ 4 و2ت
-برایان اس ترنر؛ مترجمان حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزاده/ با پانوشت های انتقادی و مقدمه ای بر جامعه شناسی ماکس وبر: وبرو اسالم

.۱۳۸۵ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، :  قم

795HM 479/ 8 ۱۳۷۸ دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : تهران- [برای موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران]عباس منوچهری؛ / "مدرنیته"ماکس وبر و پرسش و2م.

794HM ۵۷۱  /۱۳۹۶ نشر نی، : تهران..- رحمان شریف زاده؛ ویراستار نرگس ایمانی مرنی/ (شبکه- برونو التور و نظری کنشگر): مذاکره با اشیا۴  م ۴  ش.

793HM 585/ 2 ۱۳۷۶ نشر نی، : تهران- آنتونی گیدنز؛ ترجمه منوچهر صبوری/ جامعه شناسیگ9ج.

792HM ۵۹۰  /۱۳۶۷ نشر مرکز، : [تهران]..- ماکس وبر؛ ترجمه احمد صدارتی/ مفاهیم اساسی جامعه شناسی۷  م ۲  و

791HM 651/ 6 ۱۳۸۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : قم- به کوشش حفیظ اهلل فوالدی/ معرفت و جامعهف9م.

790HM 716/ 4 س7د
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها : تهران- محمدرضا سعیدی/ درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی

 ۱۳۸۲.

789HM ۷۴۲  /۱۳۹۶ نشر شناسنامه، : تهران..- فتانه حسنی جعفری؛ ویراستار علمی حمیدرضا بختیاری/ آسیب های مجازی در هزاره سوم۵  آ ۵  ح.

788HM ۷۴۲  /۱۳۹۵ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران..- تالیف امی ون لوی؛ ترجمه طاهر روشن دل اربطانی/ مدیریت رسانه های اجتماعی۴  م ۲  و.

787HM ۸۱۱  /۵  آ ۴  الف
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران.- [ویراست؟].- جواد اژه ای/ آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان

.۱۳۹۷ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

786HM 811/ 5 ۱۳۸۳ انتشارات آن، : تهران- رحمت اهلل صدیق سروستانی/ (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)آسیب شناسی اجتماعی ص42الف.

785HM ۱۰۱۱  /۹  ر ۹  ب
..- بونک، مارک ون وگت؛ ترجمه مجید صفاری نیا، پرستو حسن زاده. تالیف آبراهام پی/ (از مشکالت تا راه حل ها)روان شناسی اجتماعی کاربردی 

.۱۳۸۹ ویرایش، : تهران

784HM 1025/ 9 ۱۳۷۰ اندیشه، : تهران- اتو کالین برگ ؛ ترجمه علی محمد کاردان/ روانشناسی اجتماعیک8ر.

783HM ۱۰۳۳  /۱۳۸۲ رشد، : تهران..- مولف الیوت ارونسون؛ مترجم حسین شکرکن/ روانشناسی اجتماعی۹  ر ۴  آ.

782HM ۱۰۳۳  /۱۳۸۵ شالک، : تهران.- مولفان علی اسماعیلی، بهمن ابراهیمی، سیاوش شایسته/ روان شناسی اجتماعی۹  ر  ۵  الف.
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780HM ۱۰۳۳  /۱۳۹۴ روان، : تهران..- بارون، دان بیرن، نایال برنسکامب؛ مترجم یوسف کریمی. مولفان رابرت/ روانشناسی اجتماعی۹  ر ۲  ب.

779HM ۱۰۳۳  /۱۳۸۸ کتاب آمه، : تهران..- جانسون؛ مترجم علی تحصیلی. بارون ، دونا بیرن ، بلرتی. نویسنده رابرت ا/ روان شناسی اجتماعی۹  ر 3  ب.

778HM ۱۰۳۳  /۱۳۹۲ ساواالن، : تهران.- ۲ ویراست ..- تالیف لوک بدار، روژه دزیل و لوک المارش؛ ترجمه حمزه گنجی/ روانشناسی اجتماعی۹  ر ۳۵  ب.

777HM ۱۰۳۳  /۱۳۸۷ اساطیر، : تهران..- لئونارد برکووتیز؛ ترجمه محمدحسین فرجاد، عباس محمدی اصل/ روانشناسی اجتماعی۹  ر ۴  ب.

776HM ۱۰۳۳  /۶  ن ۹  د
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، : تهران..- کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی. تالیف مورتون دوچ، روبرت م/ نظریه ها در روانشناسی اجتماعی

 ۱۳۷۴.

775HM 1033/ 9 1381خدمات فرهنگی رسا، : تهران- مولف استفن ال فرانزوی؛ ترجمه و تلخیص مهرداد فیروزبخت، منصور قنادان/ روان شناسی اجتماعیف4ر.

774HM 1033/ 9 ۱۳۷۸ ارسباران، : تهران- [۲ ویراست ]- تالیف یوسف کریمی/ (نظریه ها، مفاهیم و کاربردها)روانشناسی اجتماعی ک4ر.

773HM۱۰۳۳  /۱۳۹۱ وانیا، : تهران.- محمدرسول گلشن فومنی/ روان شناسی اجتماعی۹  ر ۸3  گ.

772HM ۱۰۳۳  /۹  ر ۲  م 
: تهران..- تالیف دیوید مایرز؛ ترجمه حمید شمسی پور، شقایق زهرایی؛ ویرایش حمید شمسی پور؛ با مقدمه مجید صفاری نیا/ روان شناسی اجتماعی

.۱۳۹۳ کتاب ارجمند، 

771HM ۱۰۳۳  /۶  ن
..- درک چدی؛ ترجمه زهره خلیلی ؛ زیرنظر و به ویراستاری علمی مجید صفاری نیا [ویراستار: صحیح]تالیف / نظریه های روان شناسی اجتماعی

.۱۳۹۲ آوای نور، : تهران

770HM ۱۰۳۳  /۷  م ۹  ه
انجمن : سمپاد: تهران.- میلز هیوستون و ولفگانگ اشتروبه؛ ترجمه جواد اژه ای و همکاران/ مقدمه ای بر روانشناسی اجتماعی از منظر اروپائیان

.۱۳۸۳ ایرانی روانشناسی، 

769HM ۱۰۴۱  /۱۳۹۴ دانش پرور، : تهران..- پنینگتون؛ ترجمه ی نوشین شاهنده؛ دبیرمجموعه و ویراستار حسین شیخ رضائی. دونالد س/ شناخت اجتماعی۹  ش ۹  پ.

768HM 1206/ 4 ۱۳۸۹ ، (صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران)سروش: تهران- محمدحسن زورق/ (مفاهیم، مبانی و روشها)ارتباطات و آگاهی ز9الف.

767HN  17/ 5
تالیف ساتوشی فوجی؛ ترجمه مجید صفاری نیا، شیلر / روان شناسی شهری، حمل و نقل و مشکالت محیط زیست: شناخت تنگناهای اجتماعی

.۱۳۹۸ ویرایش، : تهران..- کیخاونی
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766HQ 10/ 8 1392آوای نور، : تهران- تالیف ابوالفضل بختیاری، کبری مصدقی نیک/ راهبردهای علمی و عملی با رویکرد پژوهشی: آموزش خانوادهب3آ.

765HQ 734/ 2 ۱۳۸۸ شایسته، : تبریز- نوشته گری چپمن؛ ترجمه احمد جعفری/ چگونه احساسات قلبی خود را به همسرتان بیان کنید: پنج زبان دلبستگیالف9پ.

764HQ ۷۴۳  /۱۳۹۱ طبیب، : تیمورزاده: تهران.- تالیف محسن شکوهی یکتا، آمنه شهائیان، اکرم پرند/ روان شناسی خانواده۹  ر ۷۶  ش.

763HQ ۷۵۵/۸  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- الیزابت بریک، جوزف میلم؛ ترجمه امیرحسین خداپرست/ مادری و تولیدمثل- پدر ۴  پ ۳  ب.

762HQ ۷۶۹  /۱۳۹۲ نگاه، : تهران.- فیروزی (محمدحسن)گردآوری و تالیف حسام / واکسیناسیون روانی کودک۲  و ۹۲  ف.

761HQ ۷۷۳  /۴  ب ۲  الف
..- تالیف سوزان اپشتین؛ ترجمه ساناز آقاخانی؛ ویرایش علی اصغر فرخزادیان/  تکنیک و روش خالقانه۵۵ : برخورد با کودک و نوجوان ستیزه جو

.۱۳۹۶ کتاب ارجمند، : تهران

760HQ 773/ 8 نویسنده کنت ونینگ؛ مترجم مهدی تهرانی / چگونه کودکان را با خود همراه کنیم؟ روشی جامع برای کنترل نافرمانی و پرخاشگری در کودکانو9چ

759HQ ۷۷۳/۵  /۱۳۸۹ طبیب، : تیمورزاده: تهران.- محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند/ روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی۹  ر ۸  ش.

758HQ ۷۸۱  /۱۳۸۹ فرهنگ رسا، : تهران..- تالیف حنانه ضیاءغریب؛ ویراستار افسانه رحیمیان/ مهارت های پیشرفته در تربیت فرزند۹  م ۹  ض.

757HQ ۷۸۳  /۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- شاپیرو؛ ترجمه اعظم فاضلی. تالیف الرنس ا/  روش برای آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان۱۰۱ ۴  ص ۲  ش.

756HQ ۷۹۶  /۲  ب ۱۶  ب
ام بنتون؛ مترجمان ندا .ال رابین، کریستین.نویسندگان راسل بارکلی، آرتور/  گام برای حل تعارض و بازسازی روابط۱۰ با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 

.۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- گلچین، سهیال حسین پور

755HV ۴۷۰۸  /۱۳۹۷ نشر کرگدن، : تهران..- تام ریگان؛ ترجمه بهنام خداپناه/ درآمدی به فلسفه اخالق: حق حیوان، خطای انسان۷  ح ۹  ر.

754HV ۴۷۰۸  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- پیتر سینگر؛ ترجمه و افزوده ها بهنام خداپناه/ آزادی حیوانات۴  آ ۹  س.

753HV ۴۷۱۱  /۱۳۹۶ نشر مرکز، : تهران..- باب تورز؛ ترجمه ی گلناز ملک/ اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات۷  ح ۹  ت.

752HV 5801/ 7 ۲۰۰۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر، : تهران- ستاد مبارزه با مواد مخدر/ ۲۰۰۰ گزارش جهانی مواد مخدر الف2س.

751HV ۵۸۰۱ / ۱۳۹۵ سرور سعادت، : افغانستان.- پوهنیار صدیقه اکبری- مولفان پوهنیار سید حسین حسینی سجاد/ مقدمه ای بر اعتیادشناسی۳  س  ۷  م.
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750HV 5801/ 6 ۱۳۷۷ نشر روان پویا، : تبریز- امیرهوشنگ مهریار، مجتبی جزائری/ پیشگیری و درمان: اعتیادم85الف.

749HV 5801/15/ 2 ۱۳۷۲ سازمان تبلیغات اسالمی، : تهران- حسن اسعدی../ پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر والف5پ.

748HV 5809/ 2 الف5پ
انجمن اولیاء و : تهران- حسن اسعدی/ پیشگیری از اعتیاد، تحقیقی کاربردی درباره پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر روان گردان، الکل و توتون

.۱۳۷۷ مربیان، 

747HV 5824/ 4 ز9خ
مهرنوش خرسند؛ زیرنظر موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر با همکاری / گفت و گو با زنان معتاد در حال بهبودی و بهبود یافته: ناگفته ها

.۱۳۸۴ انتشارات جامعه و فرهنگ، : تهران- دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

746HV 5840/ 2 الف9ر
: نسل فردا: تهران  - ؛ به هدایت و سرپرستی مستقیم بیژن جهانگیری[و دیگران]مولفین حامد اختیاری / راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران

.۱۳۸۱ ارجمند، 

745HV ۶۰۲۶  /۱۳۸۹ کتاب ارجمند، : نسل فردا: ارجمند: تهران.- تالیف خدیجه ابوالمعالی/ (با تاکید بر شناخت اجتماعی)نظریه های جرم شناسی و بزهکاری ۲  الف  ۲  ف

744HV 6089/ 2 ک9ک
سازمان زندان ها و : تهران- برگردان عطااله محمدی ;نویسنده دیوید، جی کوک، پامال، جی بالدوین، جکلین هاویسون/ کاربرد روانشناسی در زندان

.۱۳۷۸ اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مرکز آموزشی و پژوهشی، 

743HV 6545/ 8۱۳۶۵ رسام، : تهران- مازیار، سهند/ درمان-علل-خودکشی، پیدایشم

742JA 74/5 / 7۱۳۸۶ مرکز نشر دانشگاهی، : تهران- ؛ ترجمه کمال خرازی، جواد عالقبندراد[و دیگران]تالیف مارتا کاتم  / مقدمه ای بر روانشناسی سیاسیم.

741JA 81/ 4 ۱۳۵۸ امیرکبیر، : تهران- اثر مایکل برسفورد فاستر، ویلیام تامس جونز، لین لنکستر؛ ترجمه جواد شیخ االسالمی/ خداوندان اندیشه سیاسیف2خ.

740JC ۵۷۱  /۱۳۹۵ نشر مرکز، : تهران..- رابرت نوزیک؛ ترجمه محسن رنجبر/ بی دولتی، دولت، آرمان شهر۹  ب ۲  ن.

739JC ۵۷۵  /۱۳۹۳ نگاه معاصر، : تهران..- تامس نیگل؛ ترجمه ی جواد حیدری / برابری و جانبداری۴  ب ۲  ن.

738JC ۵۷۸  /۱۳۹۲ ثالث، : تهران..- جان رالز؛ ترجمه موسی اکرمی/ لیبرالیسم سیاسی۹  ل ۲  ر.

737JC ۵۷۸  /۱۳۹۳ نشر مرکز، : تهران..- جان رالز؛ ترجمه ی مرتضی نوری/ نظریه ای در باب عدالت۶  ن ۲  ر.
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736JC ۵۷۸  /۱۳۹۳ نشر مرکز، : تهران..- مایکل سندل؛ ترجمه ی حسن افشار/ کار درست کدام است؟: عدالت۴  ع ۲  س

735JC ۵۷۸  /۱۳۹۰ نشر نی، : تهران..- آمارتیا سن؛ ترجمه احمد عزیزی/ اندیشه عدالت۸  الف  ۹  س.

734JK 468/ 2 د4م
پژوهشکده پردازش هوشمند : تهران- مولف جیمزآلن مت؛ ترجمه از محمدرضا یوسفی و همکاران/ فیزیولوژی روانی قانونی با استفاده از پلی گراف

.۱۳۸۳ عالئم، 

733JQ 1786/ 2 ی635د
تالیف / معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی: افقی نو در پژوهش پزشکی

.۱۳۷۸ موسسه فرهنگی انتشاراتی کیاطب، : تهران- رامبد حاجی پور، فربد رئیس زاده، حسام خلیلی؛ ویرایش فربد رئیس زاده [صحیح گردآورنده]

732JQ ۱۷۸۹  /۶  ر  ۵  آ
نویسندگان امیر رضائی پناه، سمیه شوکتی مقرب؛ با دیباچه ای از محمدرضا / (۱۳۹۲ مبانی ایدئولوژیک انتخابات )هویت، گفتمان و انتخابات در ایران 

.۱۳۹۴ نشر نویسه پارسی، : تهران..- تاجیک

731JX 1255/ 3 ق4الف
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران- ناصر قربان نیا/ اخالق و حقوق بین الملل

.۱۳۷۸ ، (سمت)

730JZ 1242/ 6ن
-(وزارت امور خارجه)دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  [برای]ویراسته اندرو لینکلیتر؛ ترجمه لی السازگار ؛ / نظریه هنجارگذار و آینده نظم جهانی

.۱۳۸۵ وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات، :  تهران

729KPH 297/5۱۳۷۲ کیهان، : تهران- سید شکراهلل اصغری/ سیستم کیفری اسالم و پاسخ به شبهاتالف.

728LA 11/ 4پ
ویراستاران کلرمون گوتیه، موریس تاردیف؛ ترجمه ی فریده / (نظریه و کاربرد )یادگیری از دوران باستان تا به امروز  –علم و هنر یاددهی : پداگوژی

.1392سمت، : تهران- مشایخ

727LA ۱۰۱۳ / ۷/ ۴۲  س د
مرآت، : تهران..- پاسی سالبرگ؛ مترجمان علیرضا مقدم ، طیبه سهرابی/ (آنچه دنیا می تواند از تغییرات آموزشی فنالند بیاموزد): درس های فنالندی

 ۱۳۹۳.

726LA ۱۳۱۴ / ۹۱۳۹۳ مرآت، : تهران.- یوشی تاکا ایشی کاوا؛ ترجمه ی علیرضا رضائی/ معلم ژاپنی به مثابه رهبر۵  م ی

725LA 1351/ 19 الف 
خسرو : تهران..- موسسه مطالعات تعالی نسل متن؛ تنظیم و ویرایش سیدعبدالحمید ابطحی، وحید مهران/ پیاده سازی اهداف تربیتی در مدرسه

.۱۳۹۹ خوبان، 

724LA 1351/ 5 مسایل آموزشی و پرورش ایران و راههای کاهش آنهاص2م[Book] /۱۳۸۵ ویرایش، : تهران- مولف احمد صافی.
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723LA 2303/ 2 دانشگاه تهران: تهران- غالمحسین شکوهی: ژان شاتو ؛ ترجمه/ مربیان بزرگم4ش.

722LB ۱۵ / ۴۱۳۷۸ شرکت به نشر، : مشهد.- تالیف محمدرضا داورپناه/ فارسی-فرهنگ جامع علوم تربیتی و زمینه ای وابسته انگلیسی۲  د ف

721LB ۱۵  /۱۳۹۳ آییژ، : تهران.- تالیف محسن فرمهینی فراهانی/ فرهنگ توصیفی فلسفه تعلیم و تربیت۳۷  ف ۳۵  ف.

720LB 15/ 2 1383بنیاد دانشنامه ی بزرگ اسالمی، : تهران- زیر نظر نادرقلی قورچیان، حمیدرضا آراسته، پریوش جعفری/ دایرۀ المعارف آموزش عالیق9د.

719LB ۱۷ / ۱۳۷۷ ، (انتشارات آستان قدس رضوی)به نشر : مشهد.- اسمیت؛ ترجمه سعید بهشتی فسایی. اثر فیلیپ جی/ فلسفه آموزش و پرورش۵۳۷   الف ف.

718LB 17/ 62 ۱۳۶۴ امیرکبیر، : تهران- علی شریعتمداری/ اصول و فلسفه تعلیم و تربیتالف4ش.

717LB 17/ 7 ۱۳۸۱ آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، : مشهد- غالمحسین شکوهی/ تعلیم و تربیت و مراحل آنش8ت.

716LB 17/ 2 ۱۳۷۸ شرکت به نشر، : مشهد- مولف غالمحسین شکوهی/ مبانی و اصول اموزش و پرورشش8م.

715LB ۱۷ / ۲۱۳۹۴ نخستین، : تهران.- نل نودینگز؛ ترجمه ی رمضان برخورداری/ چشم اندازهای فلسفه ی تعلیم و تربیت۸  چ ن.

714LB 43/ 8 ۱۳۸۲ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- احمد آقازاده/ آموزش و پرورش تطبیقیآ7آ.

713LB 564/ 256۱۳۸۸ تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، - مسعود منزوی/ جهانی تحول یافته: ۲۰۲۵ روندهای جهانی م.

712LB 568/ 9۱۳۸۸ تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، - مسعود منزوی/ محیط شبکه محور؛ مفهوم کاربردی مشترکم.

711LB 675/ 2 ۱۳۷۴ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، : تهران- تالیف امانوئل کانت؛ ترجمه غالمحسین شکوهی/ تعلیم و تربیتت7ک.

710LB 687/ 8ز
تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری - یعقوب زهتاب سلماسی و کریم صارمی/ محتمل ترین راهبرد آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران

.۱۳۸۸ دفاعی، 

709LB 867/ 97۱۳۸۸ تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، - مسعود منزوی/ آینده ی فیزیکم.

708LB 978/ 6الف
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع - مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی- دکتر محسن افتاده حال/ عصب روان شناسی در نیروهای نظامی

.۱۳۸۸ دفاع، 

707LB ۱۰۲۵/۲  /۱۳۷۹ فراشناختی اندیشه، : تهران.- تالیف نادرقلی قورچیان/ جزئیات روشهای تدریس همراه با چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای۴  ج ۹  ق.
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706LB ۱۰۲۵/۳ / ۱۳۹۴ مرآت، : تهران.- دکتر محرم آقازاده/ (برای کالس های تک پایه و چندپایه)راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس 7   ر 2   الف.

705LB 1025/ 3/ 49آ
تامس آرمسترانگ؛ مترجم مهشید صفری ؛ زیر نظر انجمن نظارت و برنامه ریزی متون درسی الکساندریا، / هوش های چندگانه در کالس های درس

.۱۳۸۳ مدرسه، : تهران- ویرجینیا، امریکا

704LB ۱۰۲۵/۳ / ۹۳۱۳۹۳ مرآت، : تهران.- یوشی تاکا ایشی کاوا؛ ترجمه ی علیرضا رضائی/ معلم ژاپنی به مثابه رهبر۴  م الف.

703LB 1025/ 3/ 9 الف7ج
: تهران- مولف بروس جویس، امیلی کالهون، دیوید هاپکینز؛ ترجمه ی محمود مهر محمدی، لطفعلی عابدی/ ابزاری برای تدریس- الگوهای یادگیری

.1384سمت، 

702LB ۱۰۲۵/۳ / ۳۱۳۹۴ آوای نور، : تهران.- ابوالفضل بختیاری، کبری مصدقی نیک/ روش بهسازی فرهنگ آموزش و تدریس: تدریس پژوهی یا درس پژوهی۲  ت ب.

701LB ۱۰۲۵/۳ / ۸۱۳۹۳ مرآت، : تهران.- محرم آقازاده: مترجم/ روش های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی الف ۷   ر.

700LB ۱۰۲۵/۳  /۱۳۹۳ سایه سخن، : تهران..- اثر ویلیام گلسر؛ مترجم علی صاحبی/ هر دانش آموزی می توانند موفق شود۴  ه ۸  گ.

699LB ۱۰۲۵/۳  /۷  م ۹  گ
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران..- گوتک؛ ترجمه محمدجعفر پاک سرشت. جرالدال/ مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

.۱۳۸۹ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)

698LB ۱۰۲۵/۳  /۱۳۸۸ عابد، : تهران..- حشمت اهلل مرتضوی زاده؛ ویراستار علمی حسن ملکی/ (فنون و مهارت ها)راهنمای تدریس ۲  ر ۴۴  م.

697LB ۱۰۲۵  /۳/ ۴۱۳۹۵ مرآت، : تهران.- نویسنده بیژن عبدالهی/ (نظارت بالینی)مدارس یادگیرنده، نظارت آموزشی کالس درس محور ۲  ع م.

696LB ۱۰۲۷  /۲۳ /۴  ف ۱۶  س
فراگیرنده و مدیریت یادگیری در تعلیم و تربیت اسالمی، مطالعات مغز و روان شناسی یادگیری به انضمام ترجمه ی کتاب یادگیری مدیریت شده 

.۱۳۹۵ کتاب ماه، : تهران.- حمید سپهر، رویا زمانی/ توسط فراگیرنده، پل گینیس

695LB 1028/ 9 ۱۳۶۹ رشد، : تهران- [۲ ویراست]- مولف جان بست؛ مترجمان حسن پاشا شریفی، نرگس طالقانی/ روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاریب5ر.

694LB ۱۰۲۸  /۹  ر ۲  گ
و ]...نویسندگان مردیت گال، والتر بورک، جویس گال؛ مترجمان احمدرضا نصر/ روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی

دانشگاه شهیدبهشتی، مرکز : ، مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی(سمت)سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران..- [دیگران

.۱۳۸۷ چاپ و انتشارات، 
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693LB ۱۰۲۸  /۲۴ /۴  م ۴  س
نویسنده محمدرضا سرکارآرانی؛ مترجم افسانه / مدارس یادگیرنده، درس کاوی ایده ای تازه برای پژوهش در فرایند آموزش و یادگیری

.۱۳۹۵ مرآت، : تهران..- حجتی طباطبایی

692LB1028/5/ 9 ب4ب
ایدبلیو بروو، ژا دوژونج، وژ استوت؛ ترجمه فریده مشایخ، / گذار از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن: (الکترونیکی)به سوی یادگیری بر خط 

.۱۳۸۲ آگاه، : تهران- عباس بازرگان 

691LB ۱۰۳۱ / ۴۳  م س
مرآت، : تهران.- محمدرضا سرکارآرانی/ ایده ای جهانی برای بهسازی آموزش و غنی سازی یادگیری- درس پژوهی- مجموعه کتاب های دانش افزایی

 ۱۳۹۴.

690LB ۱۰۳۲  /۲  ی ۴  ک
..- محمدرضا کرامتی، عذرا شالباف؛ ویراستار سیدمحمدمهدی حکیم، علی کرامتی/ یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد فراشناختی

.۱۳۹۵ زندگی شاد، : تهران

689LB 1033/ 9۱۳۷۸ ویرایش، : تهران- [۲ ویراست]- ؛ ترجمه یوسف کریمی[و دیگران]مولفان جی دبلیو گتزلز / روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیتر.

688LB .۱۳۹۸ موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- مهدی دوایی، لیال کاشانی وحید/ مدیریت رفتار5 /1033 

687LB ۱۰۴۴  /۸۷ /۷  الف  ۲  ب
موسسه : تهران.- مولفین عباس بازرگان، فاطمه نارنجی ثانی/ الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران

.۱۳۹۶ آموزش عالی مهر البرز، 

686LB   ۱۰۴۴/87 4  ق  4  /ک
باب کری، / ۲۰۰۰ قدرت اینترنت در یادگیری گذار از وعده به عمل، گزارش کمیسیون آموزش مبتنی بر شبکه به رئیس و کنگره ملل متحد دسامبر 

.۱۳۸۴ موسسه توسعه ی فناوری آموزشی مدارس هوشمند، : تهران.- جانی ایساکون؛ گروه مترجمین زیر نظر رحیم عبادی

685LB  ۱۰۴۷  /3 ۳  ت ۸  ک 
..- ماری کلت؛ ترجمه علیرضا کیامنش، جاوید سرایی/ راهنمای گام به گام آموزش فرایند پژوهش/ چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم؟

.۱۳۹۰ آییژ، : تهران

684LB ۱۰۴۸/۵  /۱۳۸۷ رشد، : تهران..- نویسنده مایکل پاپ ورث؛ ترجمه نیسان گاهان/ راهنمای رفتار با نوجوانان۲  ر ۲  پ.

683LB ۱۰۵۰/۵  /۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران.- تالیف زینب میهن دوست/ راهنمای عملی تشخیص و درمان: اختالل خواندن۳  الف  ۹  م.

682LB 1051/ 9 ۱۳۸۵ روان، : تهران- مولف رابرت ایی اسالوین؛ مترجم یحیی سیدمحمدی/ روان شناسی تربیتی نظریه و کاربستالف46ر.

681LB ۱۰۵۱  /۱۳۸۹ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- مولفان سوزان بنتام؛ ترجمه رابعه موحد/ روانشناسی کاربردی برای معلمان۹  ر ۸۲  ب.
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680LB 1051/ 9 ۱۳۶۸ آگاه، : تهران- ۴ [ویرایش ]- تالیف علی اکبر سیف/ (روانشناسی یادگیری و آموزش)روانشناسی پرورشی س9ر.

679LB 1051/ 9 ۱۳۸۶ دوران، : تهران- تالیف علی اکبر سیف/ روانشناسی یادگیری و آموزش: روانشناسی پرورشی نوینس88ر.

678LB 1051/ 9 ۱۳۶۷ امیرکبیر، : تهران- علی شریعتمداری/ روانشناسی تربیتیش4ر.

677LB 1051/ 9 ۱۳۷۹ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- پروین کدیور/ روانشناسی تربیتیک36ر.

676LB 1051/ 9 گ8ر
مرکز نشر : تهران- جان ای گالور، راجر اچ برونینگ؛ ترجمه علینقی خرازی ؛ ویراسته نیره توکلی/ اصول و کاربرد آن: روان شناسی تربیتی

.۱۳۷۵ دانشگاهی، 

675LB 1051/ 4 ۱۳۷۱ فرهنگ معاصر، : تهران- تالیف بی آر هرگنهان؛ ترجمه علی اکبر سیف/ مقدمه ای بر نظریه های یادگیریم7ه.

674LB 1051/ 65م
آنتونیو ام باترو، کورت دبلیو فیشر، پیر جی لنا؛ ترجمه محمود تلخابی، [ویراستاران ]/ (تربیتی- مباحث اساسی مطالعات عصبی )مغز تربیت یافته 

.۱۳۹۱ کورش چاپ، : تهران- علی نوری

673LB 1060/ 9 1374سخن، : تهران- تالیف دکتر محمد پارسا/ روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه هاپ2ر.

672LB ۱۰۶۰  /۹  ب ۹۳  ت
تألیف تریسی تاکوهاما ـ اسپینوزا؛ ترجمه ی محمود تلخابی، آزاده بزرگی، الله / (کاربرد اصول علم ذهن، مغز و تربیت)بهسازی کالس درس 

.۱۳۹۵ دانشگاه فرهنگیان، : تهران..- صحافی

671LB ۱۰۶۰  /۱۳۸۹ رشد فرهنگ، : تهران..- مولف اریک جنسن؛ مترجمان سمیه سیفی، نرجس نصرتی/ (پارادایم جدید آموزش): یادگیری مغز محور۱۶  ی ۸۶  ج.

670LB ۱۰۶۰  /۱۳۹۳ ویرایش، : تهران..- شانک؛ ترجمه یوسف کریمی. تالیف دیل اچ/ نظریه های یادگیری چشم اندازی تعلیم و تربیتی۶  ن ۸۸  ش.

669LB 1060/ 2 ف9د
پژوهشگاه علوم : تهران- نوشته ی رابرت فیشر؛ ترجمه ی سید جلیل شاهری لنگرودی/ (سی داستان، سی مضمون)داستان هایی برای فکر کردن 

.1386انسانی و مطالعات فرهنگی، 

668LB 1060/ 9 ۱۳۸۶ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها : تهران- پروین کدیور/ روان شناسی یادگیریک4ر.

667LB ۱۰۶۰  /۱۷  ی ۴۲  ک
زندگی شاد، : تهران.- نویسنده محمدرضا کرامتی، عذرا شالباف/ یادگیری با رویکرد فراشناختی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- یاددهی 

 ۱۳۹۵.
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666LB 1060/ 9 گ8ر
مرکز نشر : تهران- جان گالور، رویس رانینگ، راجر برونینگ؛ ترجمه علینقی خرازی ؛ ویراسته نیره توکلی/ روان شناسی شناختی برای معلمان

.۱۳۷۷ دانشگاهی، 

665LB 1062/  4  الف
هارولد ا نیل ، رای پرز ، ایوا بیکر؛ ترجمه میترا عزتی، [ویراستاران: صحیح ]تالیف / (از تئوری تا عمل)آمادگی شناختی در سازمان های هزاره سوم 

.۱۳۹۹ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران..- زهرا خدایاری

664LB ۱۰۶۲  /۸  خ ۵  ح
سازمان جهاد : تهران.- افضل السادات حسینی با همکاری آزاده بزرگی/ مقایسه نظام های آموزشی استرالیا، ژاپن و ایران: خالقیت آموزشی

.۱۳۹۵ دانشگاهی تهران، انتشارات، 

663LB ۱۱۱۷  /۸  آ ۲۵  ج
نسل فردا، : ارجمند: تهران.- تالیف مسعود جان بزرگی، ناهید نوری، مرگان آگاه هریس/ آموزش اخالق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان

 ۱۳۸۹.

662LB 1117/ 9 ۱۳۹۸ موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران.- یلدا دلگشایی/ سنجش یادگیری س.

661LB 1131/ 8 نوشته حیدرعلی هومن/ اندازه گیریهای روانی و تربیتی و فن تهیه تستالف9ه.

660LB ۱۱۳۷  /۱۳۹۲ فاطمی، : تهران.- مولف فرشته مجیب/ اصول و تئوری بازی ها در دوره پیش از دبستان۶  الف  ۳  م.

659LB 1139/ 84 ۱۳۹۰ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، : تهران- تالیف رضا نیلی پور/ آزمون زبان پریشی نامیدن فارسیز2ن.

658LB 1555/ 2 ۱۳۸۴ آییژ، : تهران- تالیف دیوید وایت برد؛ ترجمه محمود تلخابی، مقصود خدایاری/ یادگیری سازمان دهی محیط یادگیری- روانشناسی یاددهی ر9و.

657LB 1555/ 2۱۳۸۹ آییژ، : تهران- دیوید وایت برد؛ ترجمه محمود تلخابی، مقصود خدایاری [ویراستار ]/ مبانی روانشناختی آموزش برای همهم.

656LB ۱۵۶۴  /۸۳  ه  ۹  الف
 [برگزارکنندگان]به اهتمام محسن آیتی، سیدمحمد حسینی؛ / مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدائی و تجلیل دکتر غالمحسین شکوهی

 -.۱۳۹۴ نشر چهار درخت، : بیرجند..- اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

655LB ۱۵۷۶  /۹  ر ۹  و
وینترگرست؛ مترجمان معصومه استاجی، رضا . نویسندگان آنه سی/ رویکردهای عملی به ارتباطات بینافرهنگی: رهنمودهایی برای آموزش فرهنگ

.۱۳۹۷ نویسه پارسی، : تهران..- مراد صحرایی، زینب امیری
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654LB 1590/ 7 ۱۳۸۴ سنا، : تهران- تالیف  آدریان اف اشمن و روبرت ان کانوی؛ ترجمه  کمال خرازی/ آموزش و پرورش شناختی نظریه و کاربرد: مقدمه ای برالف5م.

653LB 1590/ 41387 اسفند 13- 15پژوهشکده علوم شناختی، : تهران/ سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی با تاکید بر آموزش و پرورش شناختیپ.

652LB ۱۵۹۰  /۵ /۱۳۹۵ آوای نور، : تهران.- ابوالفضل بختیاری، زهره عالمین/ شیوه های پرورش خالقیت دانش آموزان: فرهنگ خالقیت۴  ف ۳  ب.

651LB ۱۵۹۰/۵  / ۷  س ۸  ت
کورش چاپ، : تهران..- محمود تلخابی؛ با همکاری ساناز یزدانپور، بهاره قمصری، ساجده سلیمی؛ تصویرگر مهشید شادمهرشریف/ سفرهای ذهن

 ۱۳۹۴.

650LB 1707/ 4 ۱۳۸۶ روان، : تهران- ۲ ویراست - تالیف علی رووف/ تربیت معلم و کارورزیر9ت.

649LB 1707/ 2 ۱۳۸۶ ارسباران، : تهران- تالیف علی رووف/ (فلسفه تربیت معلم): مبانی و اصول آموزشی و پرورشیر9م.

648LB1775/7  ۱۳۷۳ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا هها سمت، زمستان : تهران- حسن شعبانی/ مهارت های آموزشی و پرورشیش7م.

647LB ۲۳۲۱  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- کارل یاسپرس؛ ترجمه مهدی پارسا، مهرداد پارسا/ ایده دانشگاه۹  الف  ۲  ی.

646LB 2329/8/ 5 الف9ر
موسسه : تهران- همکاران هادی شیرازی بهشتی، نسرین نورشاهی، ملوک ممیز سیاهکل: مجری مهشید رسوخی/ راهنمای آموزش عالی ایران

.۱۳۸۰ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 

645LB 2331/65/ 45 الف9الف
هیئت نظارت و ارزیابی / [Book]ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران دومین ارزیابی کالن با نگاهی به توسعه متوازن علم و فناوری

.۱۳۸۵ شورایعالی انقالب فرهنگی هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، : تهران- فرهنگی و علمی شورای عالی انقالب فرهنگی

644LB 2331/ 74/ 9 ۱۳۷۳ دفترنشر نخبگان بدون مدرک، : بی جا- گروه علوم پزشکی/ شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشورالف9ت.

643LB ۲۳۵۳  /۱۳۹۰  - ۱۳۸۸پردازش گران، : تهران.- تهیه کننده لیال چراغ مالیی/ روانشناسی۹  ر ۳۴۵  چ.

642LB ۲۳۵۳  /۱۸۳  م  ۸۶۲  خ
ساد، : تهران.- مولفین جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، احمدرضا کیانی/ (شناختی و غیرشناختی)مباحث اساسی در کاربرد آزمونهای روانی 

 ۱۳۸۸.

641LB ۲۳۵۳ / ۱۳۹۳ پوران پژوهش، : تهران.- تالیف مرتضی پیری/ روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان۹۶۵۳۷  پ  ۹  ر.

640LB ۲۳۶۰  /۲ /۱۳۸۹ دوران، : تهران.- نوشته عباس بازرگان، فاخته اسحاقی/ (از اندیشه تا عمل)ارزیابی برونی کیفیت در گروه های آموزشی دانشگاهی ۴  الف  ۲  ب.
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639LB ۲۳۶۰  /۴ /۲۵  ب  ۹  الف
: تهران.- نوشته عباس بازرگان، یوسف حجازی و فاخته اسحاقی/ (راهنمای عملی  )فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی 

.۱۳۸۶ دوران، 

638LB 2361/ 5/ 4 ک8ف
 )جولی تامسون کالین؛ ترجمه هدایت اهلل اعتمادی زاده/ الگویی برای شکل گیری، استحکام بخشی و تداوم: : فرهنگ میان رشته ای در آموزش عالی

.۱۳۸۹ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، : تهران- ، نعمت اهلل موسی پور(دریکوندی

637LB 2361/ 2ی
 Interdisciplinary learning and teaching in higher education theory= نظریه و عمل: یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی

and practice /پژوهشکده مطالعات : تهران- ؛ مترجم محمدرضا دهشیری [استفان فالو ]باالساب رامانیام چاندرا موهان    [صحیح ویراستار ]تالیف

.۱۳۸۹ فرهنگی و اجتماعی، 

636LB2369/ 4 1388آبگین رایان، : تهران- تالیف افسانه زرقی، علی رمضانخانی و مهدی معززی/ تدوین پروپوزال و پایان نامهز4ت.

635LB 2381/ 2ر
تهیه شده در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی / راهنمای مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی رشته های گروه پزشکی دانشگاههای خارج از کشور

.۱۳۷۹ نشر جابر، : تهران- (اداره کل امور دانش آموختگان)وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی 

634LB 2805/ 4 الف 
: تهران.- محسن میرمحمدصادقی، علی نصرت، با همکاری حسین مرشدیان، فاطمه آزادمنجیر/ (بر مبنای مدل زیرساخت فرایندی)ارزیابی مدرسه 

.۱۳۹۸ مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، : موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره

633LB 2805/ 4 ۱۳۸۵ ویرایش، : تهران- تالیف علی رؤوف/ چگونه مدرسه را اداره کنیم؟: مدیریت در مدرسهر86م.

632LB ۲۸۰۵  /۱۳۹۳ سایه سخن، : تهران..- ویلیام گلسر؛ مترجم علی صاحبی، با همکاری فاطمه معین الغربایی/ مدرسه کیفی۴  م ۸  گ.

631LB 2805/ 4 م 
..- موسسه آموزش عالی علوم شناختی [به سفارش]علی نصرت، با همکاری حسین فرخی و اصالن عظیمی افشار؛ / مدیریت فرایندهای مدرسه

.۱۳۹۸ موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره، : تهران

630LB 2805/ 7 ۱۳۸۵ روان، : تهران- ۵ ویراست - تالیف علی عالقه بند/ مقدمات مدیریت آموزشیع8م.

629LB 2805/ 7 ی2ه
مرضیه کیقبادی، علیرضا بوشهری، : کارلوس هرناندز، راشمی مایر، مترجمان/ یادگیری برای هزاره نوین چالش های آموزشی در قرن بیست و یکم

.۱۳۸۱ موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، : تهران- وحید وحیدی مطلق

628LB 2806/ 9 ۱۳۷۹ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- فریده مشایخ/ دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشیم45د.
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627LB ۲۸۰۶/۱۵ / ۷۱۳۹۴ مرآت، : تهران.- دکتر محرم آقازاده، محرم نقی زاده/ مجموعه کتاب های دانش افزایی راهنمای عملی نگارش طرح درس۲  ر الف.

626LB ۲۸۰۶/۱۵  /۴  ب ۴۴  الف
لین اریکسون؛ مترجم علی نوری، علی عبدی؛ مقدمه محمود . نوشته اچ/ (رویکردی به پرورش تفکر)برنامه درسی و آموزش مفهوم محور 

.۱۳۹۴ مدرسه، : تهران..- مهرمحمدی

625LB ۲۸۰۶/۲۴  /۱۳۹۱ انتشارات مرندیز، : مشهد.- تالیف مصطفی کاظمی، سیدمسلم علوی، مهدی نجفی/ بهره وری در آموزش عالی۹  ب ۲  ک.

624LB ۲۸۲۲  /۷۵ /۴  الف  ۴۳  الف

تالیف دین تی اسپالدینگ؛ ترجمه رضا محمدی؛ تهیه و تدوین مرکز / مفاهیم اصلی و مثال هایی برای بحث و تحلیل: ارزشیابی برنامه در عمل

سازمان سنجش آموزش کشور، اداره : تهران..- [سازمان سنجش آموزش کشور]تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی 

.۱۳۹۴ کل چاپ و انتشارات، 

623LB 2831/ 92/ 4 ۱۳۹۰ عابد، : تهران- مولف دیوید سوزا؛ مترجم فرخ لقا رئیس دانا/ مدیریت یا رهبری آموزشی؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبری کنیم؟س9م.

622LB ۲۸۳۲  /۴/۵  د  ۹  الف
: تهران.- به کوشش محمد دشتی، محرم نقی زاده/ (در باب زندگی و آثار دکتر غالمحسین شکوهی چهره ی ماندگار تعلیم و تربیت)شکوه معلمی 

.۱۳۹۴ مرآت، 

621LB 2832/ 4 / 7   م
؛ تهیه موسسه مطالعات تعالی [و دیگران]... تدوین گروه تربیت موسسه متن سیدعبدالحمید ابطحی/ مهارت های شناخت دانش آموزان در مدرسه

.۱۳۹۸ خسرو خوبان، : تهران..- (متن)نسل 

620LB ۳۰۱۲  /۴ /۱۳۹۷ خسرو خوبان، : تهران..- ؛ تهیه و تنظیم سیدعبدالحمید ابطحی(متن)طرح از موسسه مطالعات تعالی نسل / نظام موضوعات مدرسه ای۲  الف  ۹  الف.

619LB 3012 /4 / 19   الف
تنظیم و ویرایش سیدعبدالحمید ابطحی، وحید مهران؛ تهیه / (مبتنی بر نظام معلم راهنمایی)وظایف سازمانی در مدارس و مجتمع های آموزشی 

.۱۳۹۸ خسرو خوبان، : تهران..- (متن)موسسه مطالعات تعالی نسل 

618LB 3051 / ک 8 945   الف   
کریستوفر دیژاردن، اوکان بولوت؛ مترجمان علی /  در علوم تربیتی و روان شناسیRکاربرد برنامه نویسی : Rاندازه گیری آموزشی و روان سنجی با 

.۱۳۹۹ موسسه انتشارات دانشگاه تهران، : تهران.- مقدم زاده، نیما رحیمیان

617LB 3607/ 8 ۱۳۶۳ دنیا، : تهران- روبرت دیویس، لورنس الکساندر، استفن یلون/ طراحی سیستم یادگیری، رویکردی به بهسازی آموزشد5ط.

606LC 32/ 2 ۱۳۷۵ نشر یاسمن، : تهران- (فخار)اسپنسر و کنستانس جانسون؛ مترجم صدیقه ابراهیمی / معلم یک دقیقه ایج89م.
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605LC3981/9  ه2ک
آستان قدس رضوی، شرکت به : مشهد- دانیل پی هاالهان، جیمزام کافمن، ترجمه مجتبی جوادیان/ مقدمه ای بر آموزشهای ویژه: کودکان استثنایی

.۱۳۷۵ -۱۳۷۱نشر، 

604LC 3986/ 9الف
: تهران- [دیگران]فیلیپ ویلیامز، ترجمه احمد به پژوه و / آموزش و پرورش ، روان شناسی ، توانبخشی و علوم وابسته: فرهنگ کودکان استثنایی 

.۱۳۷۴ بعثت، 

603LC 3993/ 8 گ2آ
آستان قدس : مشهد- جیمز گاالگر؛ مترجمان مجید مهدی زاده، احمد رضوانی ؛ ویراسته حسین لطف آبادی، حسن عطایی/ آموزش کودکان تیزهوش

.۱۳۷۷ رضوی، شرکت به نشر، 

602LC 3993/2/ 9 ۱۳۸۵ دانژه، : تهران- رابرت جیاسترنبرگ، سالی ریس؛ ترجمه مجتبی امیری مجد/ تیزهوشی تعاریف و مفاهیمالف5ت.

601LC 3993/ 2/ 2 ۱۳۸۱ نوید شیراز، : شیراز- بورلی ان پارکی؛ ترجمه امین ا فاضل/ دانش آموزان تیزهوش در مدارسپ2د.

600LC ۴۷۰۴ / ۲۱۳۹۸ شهدعلم، : یزد.- حمید سپهر/ زبان و سوادآموزی کودکان ز.

599LC 4704/73/ 2 ۱۳۸۵ طبیب، : تیمورزاده : تهران- محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند/ ناتوانی های یادگیریش8ن.

598LC 4704/ 73/ 2 ۱۳۸۵ سرافراز، : کرج- مولف علیرضا کاکاوند/ (تشخیص و راهبرهای آموزشی )ناتوانی های یادگیری ک2ن.

597LC 4705/ 9 ۱۳۷۶ رشد، : تهران- جولی داکرل و جان مک شین/ رویکرد شناختی به مشکالت یادگیری کودکاند2ر.

596LC ۴۷۱۷  /۴  الف  ۹  غ
..- الغنی، لیندا کنوارد؛ ترجمه فرزاد نصیری، شهره رحیمیان. آ. تالیف ک/ راهکارهای عملی برای آموزش موفقیت آمیز: از خانه تا مدرسه با اوتیسم

۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران

595LC 4717/ 2 ۱۳۸۷ ویرایش، : تهران- تالیف سو الرکی؛ ترجمه آذر زمانی، منیره عزیزی/ راهبردهای عملی کار با کودکان اتیسمل2ر.

594LC 5215/ 2 آ8ج
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- پیتر جارویس؛ ترجمه غالمعلی سرمد/ آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم

 ۱۳۷۸.

593LC ۵۲۱۵  /۲  ی ۴  ک
دانشگاه : اصفهان؛ تهران.- مولفان صدیقه کریمی، احمدرضا نصر، کاظم بقراطیان/ رویکرد دانشگاه در قرن بیست و یکم: یادگیری مادام العمر

.۱۳۸۸ ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : اصفهان

592LC ۵۲۱۹  /۱۳۹۲ آگه، : تهران..- جان الیاس، شارن مریام؛ ترجمه ملیحه راجی/ بنیان های فلسفی آموزش بزرگساالن۹  ب  ۷  الف.
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591LC   ۵۸۰3/۱۳۹۰ سازمان مدیریت صنعتی، : تهران.- خان؛ ترجمه عماد قائنی، بابک عبدحق. تالیف بدرول اچ/ مدیریت یادگیری الکترونیکی۴  ب  ۲  ک.

590LC 5808/ 8262 ۱۳۸۰ آدنا، : تهران- ابوالفضل ارجمند [ترجمه و تالیف]براساس تالیف محمود علیمحمدی؛ / ۲ راهنمای متون زبان تخصصی روانشناسی الف9ع.

589LC 5808/ 9 ۱۳۸۱ دانشگاه پیام نور، : تهران- مولف پرویز مفتون/ زبان انگلیسی عمومیالف673م.

588LC 5808/ 945 ۱۳۷۷ دانشگاه پیام نور، : تهران- تالیف علی اکبر سیف/ اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتیس9الف.

587LG 291/ 2 ۱۳۸۴ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، : قم- معاونت پژوهشی پژوهشکده حوزه و دانشگاه/ کارنمای پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهپ4ک.

586LGR 469/ 1300 ۱۳۸۵ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، : تهران- تهیه شده در معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی/ کارنامه پژوهشی جهاددانشگاهیک2ی.

585LGR ۲۱۵۷  /۲  د  ۹۴۰۴  م
موسسه فرهنگ و هنر هدایت : تهران.- گروه مولفان حمیدرضا دادگسترنیا، محمدجواد علی اکبریان، سیدحسین رحیمی/ نگاهی بر روش میزان

.۱۳۹۱ میزان، انتشارات فهم، 

584ML ۱۹۷ / ۱۳۹۴ ققنوس، : تهران.- اندرو کنیا؛ ترجمه گلناز نریمانی: نویسنده/ فلسفه موسیقی۹  ک  ۸  ف.

583ML ۳۸۰۰  /۹  ب ۲  و
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد  [به سفارش]ماکس وبر؛ حسن خیاطی ؛ / بنیان های عقالنی و اجتماعی موسیقی

.۱۳۹۵ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- اسالمی

582ML ۳۸۳۰  /۱۳۸۳ نشر مرکز، : تهران..- غالمحسین معتمدی [ترجمه]آنتونی استور؛ / موسیقی و ذهن۸  م ۵ 1  الف.

581ML 3920/ 7 1390شباهنگ، : تهران- تالیف علی زاده محمدی، فرزانه پوالدی/ مقدمه ای بر موسیقی، عصب و روانز2م.

580N  ۷۲  /۱۳۹۰ نشر نی، : تهران.- ترجمه و نگارش علی رامین/ نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر۲۳  ر  ۳  الف.

579ND 980 / 4  خ 9   ه
، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران.- محمد خزایی/ هنر طراحی ایرانی اسالمی

.۱۳۹۹ انسانی، 

578ND ۱۴۸۹ / ۴۱۳۹۶ تولید و پخش کتاب ارزشمند، : قم.- کاظم استادی/ در شناخت سه رنگ اصلی۵  الف د.

577NK ۱۱۶۵  /۶  الف  ۸  ک
برگردان و نگارش ناصر  .../ ngised fo selpicnirp lasrevinUاصول فراگیر طراحی، رهنمودهایی مبتنی بر مثال در مبلمان شهری براساس کتاب 

.۱۳۹۶ سازمان زیباسازی شهر تهران، : تهران..- سازمان زیباسازی شهر تهران [برای]کلینی ممقانی، مرتضی فرهودی؛ 
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576NX 165/ 9 و9ر
دانشگاه : تبریز- نوشته ی لوسمنوویچ ویگوتسی؛ ترجمه ی دکتر بهروز عزبدفتری؛ ویراستار دکتر محمد جعفر پاک سرشت/ روان شناسی هنر

.1377تبریز، 

575P 21/ 2 ۱۳۵۵ -۱۳۷۴آگاه، : تهران- مانفرد بی یرویش، ترجمه محمدرضا باطنی/ زبانشناسی جدیدب9ر.

574P ۲۳  /۷۳  ه
با همکاری  (س)به کوشش فرهاد ساسانی؛ برگزارکننده دانشگاه الزهرا.../ مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان: زبان شناسی و مطالعات بینارشته ای

.۱۳۹۲ نویسه پارسی، : تهران..- انجمن زبان شناسی ایران

573P ۲۹  /۱۳۹۳ نشر علمی، : تهران.- سپیده عبدالکریمی/ فرهنگ توصیفی زبان شناسی شناختی۴  ف ۲  ع.

572P ۳۵  /۲  ز ۹  الف
سازمان مطالعه و : تهران..- اهرن؛ مترجم رضا مقدم کیا؛ ویراستار ندا طاهری کلک آبادی.لورا ام/ درآمدی بر انسان شناسی زبان شناختی: زبان زنده

.۱۳۹۶ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 

571P ۳۵  /۱۳۹۵ نشر نی، : تهران..- الساندرو دورانتی؛ ترجمه ی رضا مقدم کیا/ انسان شناسی زبان شناختی۸  الف  ۹  د

570P ۳۵  /۱۳۹۵ نشر آگاه، : تهران..- ؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی[بالینت کولر]زولتان کوچش؛ / ذهن، زبان و فرهنگ مقدمه ای مفید و کاربردی۹  ذ ۹  ک.

569P ۳۷  /۱۳۸۱ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران..- دنی استاینبرگ؛ ترجمه ارسالن گلفام/ درآمدی بر روان شناسی زبان۴  د ۵   الف.

568P ۳۷  /۱۳۹۵ نشر آگاه، : تهران..- جرج لیکاف؛ مترجم جهانشاه میرزابیگی/ آن چه مقوله ها درباره ذهن فاش می کنند: قلمرو تازه علوم شناختی۸  ق ۲  ل.

567P 37/ 8 ۱۳۸۷ نسل فردا، : ارجمند : تهران- ویگوتسکی؛ مترجم حبیب اهلل قاسم زاده/ اندیشه و زبانو9الف.

566P 37/ 5/ 2 ۱۳۸۹ هرمس، : تهران- نوآم چامسکی ؛ ترجمه احمد طاهریان / فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا: زبان شناسی دکارتید8چ.

565P ۳۹/۵  /۲  ز ۵  الف
نویسنده آرن استیبی؛ سرپرست گروه فردوس / زبان، محیط زیست و داستان هایی که با آنها زندگی می کنیم: زبانشناسی زیست محیطی

.۱۳۹۵ نشر نویسه پارسی، : تهران..- آقاگلزاده

564P 40/ 2 ۱۳۷۶ آگاه، : تهران- پیتر ترادگیل؛ ترجمه محمد طباطبایی/ درآمدی بر زبان و جامعه: زبان شناسی اجتماعیت4ز.

563P 40 /5/ 2 م 
نگارنده سیدمحمود / (به همراه بررسی موردی چندمعنایی واژگانی در زبان فارسی در این چارچوب)درآمدی بر زبان شناسی شناختی اجتماعی 

.۱۳۹۹ رهنما، : تهران..- متشرعی؛ ویراستار فاطمه یوسفی راد
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562P 51/ 9 1384رهنما، : تهران- تالیف جک سی ریجاردز، تئودورراس راجرز؛     ترجمه ی علی بهرامی/ رویکردها و روش ها در آموزش زبانر9ر.

561P 61/ 2 ۱۳۷۳ نشر مرکز، کتاب ماد، : تهران- نوشته آر اچ روبینز؛ ترجمه ی علی محمد حق شناس/ تاریخ مختصر زبانشناسیر2ت.

560P 61/ 9 ۱۳۸۱ ، (مشهد)دانشگاه فردوسی : مشهد- مهدی مشکوه الدینی/ سیر زبانشناسیم5س.

559P 85/ 4 ۱۳۷۲ فرهنگ معاصر، : تهران- بهروز عزبدفتری/ درباره نوآم چامسکیچ2د.

558P 90/ 5 ر 
، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- مهدی محسنیان راد/ رسانه شناسی

.۱۳۹۹ انسانی، 

557P 90/ 6 ۱۳۹۹ انتشارات دانشگاه تهران، : تهران....- سید مهدی شریفی و / فنون اقناع در رسانه ش.

556P 90/ 9 م78پ
نویسندگان ماتیو مک کی، مارتادیویس، پاتریک فانینگ؛ مترجمان حمیدرضا نقوی، محمدشهاب / چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟: پیامها

.۱۳۸۲ سنا، : تهران- شمس

555P 93/ 9 ۱۳۷۸ نشر نی، : تهران- فردریک جی نیومایر؛ ترجمه اسماعیل فقیه/ جنبه های سیاسی زبان شناسین9ج.

554P 93/ 53/ 2 پ2ک
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- استیفن ام کاسلین؛ترجمه سیدعلی خزایی/ اصول روان شناختی تهیه پاورپوینت

.۱۳۹۰ پژوهشکده علوم شناختی، : ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

553P  ۹۶  /ه۴  ۵۱۳  ر 
صدا : تهران..- ریچاردجاکسون هاریس؛ مترجمان حسن اسدزاده، اسماعیل سعدی پور، منیژه شهبازخان/ روان شناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی

.۱۳۹۰ و سیمای جمهوری اسالمی ایران، مرکز تحقیقات، 

552P 96/ 2 ۱۳۸۰ - سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری، : تهران- سپیده پارساپژوه/ مخاطبم3پ.

551P ۹۶  /۹  ر  ۴  م
دانشگاه تهران، موسسه : تهران.- تألیف طاهر روشندل اربطانی، سیدمهدی شریفی، سمیه لبافی/ مفاهیم، نظریه ها و رویکردها: مدیریت رسانه

.۱۳۹۷ انتشارات، 

550P ۹۹ / ۹۱۳۹۴ سیاهرود، : تهران.- نشانه سازی، ارتباط و زبان: نشانه شناسی و زبان شناسی۵  ن ک.

549P 106/ 2 1376دانشگاه تربیت معلم، : تهران- تالیف جین اچسون؛ ترجمه و ویراستاری دکتر حسین وثوقی/ زبانشناسی همگانیالف3ز.

548P ۱۰۶  /۱۳۹۵ آگه، : تهران..- درک بیکرتون؛ ترجمه ی محمدراسخ مهند/ انسان چگونه زبان را ساخت زبان چگونه انسان را ساخت: زبان آدم۲  ز ۹  ب.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

547P ۱۰۶  /۱۳۹۲ روزبهان، : تهران..- محمد فرخی یکتا [ترجمه]نوآم چامسکی؛ / درباره طبیعت و زبان۴  د ۲  چ.

546P 106/ 2 ۱۳۷۷ شهر کتاب، هرمس، : تهران- نوام چامسکی؛ ترجمه ی کورش صفوی/ زبان و ذهنچ2ز.

545P 106/ 4 ۱۳۷۶ رهنما، : تهران- ویکتوریا فرامکین، رابرت رادمن/ درآمدی بر زبان شناسی همگانیف4د.

542P 106/ 2 ۱۳۶۹ آستان قدس رضوی، : مشهد- جیمز فالد/ زبان و مهارتهای زبانیف8ز.

541P ۱۰۶  /۱۳۹۵ نشر نویسه پارسی، : تهران.- تالیف مریم قهرمانی/ در استعاره هاست که هستیم۴  د ۹  ق.

540P   ۱۰۶ /۱۳۹۲ هرمس، : تهران..- الیکن؛ ترجمه میثم محمدامینی. ویلیام جی/ درآمدی بر فلسفه زبان۴  د  ۲  ل.

539P ۱۰۶  /۱۳۹۴ نشر علم، : تهران..- جرج لیکاف و مارک جانسون؛ برگردان هاجر آقاابراهیمی/ استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم۵  الف  ۹  ل.

538P ۱۰۶  /۱۳۹۴ هرمس، : تهران.- رضا نیلی پور/ دومین انقالب معرفت شناختی در زبان شناسی: زبان شناسی شناختی۲  ز ۹  ن.

537P 106/ 4 ۱۳۸۷ فرهنگان، : تهران- ویگوتسکی؛ مترجم حبیب اهلل قاسم زاده/ اندیشه و زبانی9ب.

536P 106/ 4 ۱۳۷۰ نشرکتاب، : تهران- اول- اسماعیل جاویدان ، حسین وثوقی: جورج یول، مترجمان/ بررسی زبانی9ب.

535P 106/ 4 ی9ب
 )سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- جورج یول؛ ترجمه نسرین حیدری/ (یک بررسی زبان شناختی  )نگاهی به زبان 

.۱۳۸۸ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت 

534P 106/ 4 ۱۳۷۷ رهنما، : تهران- دوم- جورج یول، محمود نورمحمدی، مترجم/ بررسی زبانی95ب.

533P ۱۰۷  /۱۳۹۶ انتشارات آگاه، : تهران..- جروم فیلدمن؛ ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی/ نظریه ی نورونی زبان: از مولکول تا استعاره۴  الف  ۸  ف.

532P ۱۰۷  /۱۳۹۴ دانش پرور، : تهران..- نیک لوند؛ ترجمه ی یاسر خوشنویس؛ دبیرمجموعه و ویراستار حسین شیخ رضائی/ زبان و فکر۲  ز ۲  ل.

531P  ۱۰۷  /۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- تالیف نیک الند؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده/ زبان و اندیشه۲  ز ۲  ل.

530P۱۱۵  /۱۳۹۲ دانشگاه اصفهان، : اصفهان..- مولف فرانکو فابرو؛ مترجم اکبر حسابی/ مقدمه ای بر عصب شناسی زبان در دوزبانگی۴  د ۲  ف

529P ۱۱۵  /۴۵ /۹  ت ۹  پ
نشر نویسه پارسی، : تهران..- نویسنده اینگرید پیلر؛ مترجم سعید رضائی/ درآمدی بر زبان شناسی اجتماعی کاربردی: تنوع زبانی و عدالت اجتماعی

 ۱۳۹۷.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

528P ۱۱۸/۲  /۸  م ۹  ک
نشر : تهران..- نویسنده ویویان کوک ، دیوید سینگلتون؛ مترجم ایران محرابی ساری ، پریسا بخشنده/ موضوعات بنیادین در آموزش زبان دوم

.۱۳۹۷ نویسه پارسی، 

527P ۱۲۱  /۱۳۹۶ نشر نویسه پارسی، : تهران..- جین اچیسن؛ مترجم سمیرا آذرنوش، پریسا بخشنده / زبان شناسی به همین سادگی۲  ز ۹  الف.

526P 121/ 9 1363موسسه انتشارات آگاه، : تهران- دکتر محمدرضا باطنی/ (مجموعه مقاالت  )درباره زبان ب2چ.

525P 121/ 4 ۱۳۶۷ آگاه، : تهران- محمدرضا باطنی/ چهارگفتار درباه زبانب2د.

524P 121/ 2ز
دانشگاه رازی، معاونت : کرمانشاه- ؛ مترجم خسرو غالمعلی زاده[و دیگران]مولفان آندرین آکماجین  / (درآمدی بر زبان و ارتباط)زبان شناسی 

.۱۳۷۵ طاق بستان، : پژوهشی

523P 121/ 4 ۱۳۶۹ نشر نما، : مشهد- تالیف جلیل ساغروانیان/ توصیفی- موضوعی : فرهنگ اصطالحات زبان شناسیس2ف.

522P 121/ 2۱۳۷۵ آستان قدس رضوی، : مشهد- جولیا اس ، فالک، ترجمه خسرو غالمعلی زاده/ زبانشناسی و زبانف.

521P ۱۲۱  /آشنایی با نرم افزار ۵  آ ۸۳  مPraat /۱۳۹۵ نشر نویسه پارسی، : تهران.- نویسنده ندا موسوی.

520P 121/ 9 ۱۳۷۶ هرمس، : شهر کتاب: تهران- رومن یاکوبسن؛ برگردان کورش صفوی/ روندهای بنیادین در دانش زبانی2ر.

519P ۱۲۳ / ۱۳۹۴ نشر نویسه پارسی، : تهران.- گفت وگوهای رومان یاکوبسون و کریستینا پومورسکا۹  پ  ۷  گ.

518P 125/ 2 ۱۳۷۳ توس، : تهران- پرویز ناتل خانلری/ زبان شناسی و زبان فارسین2ز.

517P ۱۳۲  /۱۳۹۵ نشر نویسه پارسی، : تهران..- آبلر، کریس جرلو؛ ترجمه موسی غنچه پور، مهدیه پاک زادمقدم. نویسندگان لورین کی/ زبان و مغز۲  ز ۸  الف.

516P ۱۵۸  /۲  ز ۲  د
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- ۳ ویراست .- محمد دبیرمقدم/ پیدایش و تکوین دستور زایشی: زبان شناسی نظری

.۱۳۹۵ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)

515P 158/ 5 ۱۳۷۴ رهنما، : تهران- ترجمه و تالیف کوروش الچینی، ویرایش علی بهرامی/ دستور گشتاری و استدالل های زبانشناختیل2د.

514P ۱۶۵  /۱۳۹۷ نشر آگاه، : تهران..- فردریش اونگرر،هانس یورگ اشمیت؛ ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی/ مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی ۷  م ۸  الف.

513P ۱۶۵ / ۱۳۹۸ لوگوس، : قم..- ویوین اونز؛ ترجمه حدائق رضایی، مینا قندهاری/ واژه نامه توصیفی زبانشناسی شناختی2  و  8   الف.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

512P ۱۶۵  /۱۳۹۷ نشر آگاه، : تهران..- دیوید لی؛ ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی/ یک مقدمه: زبان شناسی شناختی۲  ز ۹  ل.

511P ۱۶۵  /۱۳۹۷ نشر آگاه، : تهران..- رونالد النگاکر؛ ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی/ مبانی دستور شناختی۲  م ۲  ل.

510P ۱۶۵  /۴  د
؛ زیر نظر مهین ناز [تیلور. ویراستاران جنت لیتل مور، جان آر]/ (همراه با برخی جنبه های کاربردی)درآمدی بر نظریه های زبان شناسی شناختی 

.۱۳۹۵ کاوشیار، : اصفهان..- میردهقان؛ برگردان پارسا بامشادی، شادی انصاریان

509P 165/  4 1389سمت، : تهران- محمد راسخ مهند/ نظریه ها و مفاهیم: درآمدی بر زبان شناسی شناختیر2د.

508P 165 /9 ر 
سازمان مطالعه و : تهران..- ؛ ترجمه رامین گلشایی[و دیگران]...مارکس-مونیکا گونزالز [ویراستاران]/ روش های تجربی در زبان شناسی شناختی

.۱۳۹۸ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

507P ۲۰۴  /۷  الف  ۸  الف
نشر نویسه : تهران..- نویسنده ویویان ایوانز؛ ترجمه شاهو مجیدی؛ ویراستار و نظارت علمی محمد راسخ مهند/ چرا زبان غریزی نیست؟: افسانه زبان

۱۳۹۶ پارسی، 

506P 221/ 5۱۳۵۶ آگاه، : تهران- نوشته علی محمد حق شناس/ (فونتیک)آواشناسی م.

505P 221/ 5۱۳۷۴ دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد- مهدی مشکوه الدینی/ ساخت آوایی زبانم.

504P 221/ 8 ۱۳۷۳ روایت، : تهران- محمد فئض/ اریک فیوج؛ ترجمه محمد فائض و جواد نصرتی نیا/ آوا شناسی و واج شناسیم7آ.

503P ۲۹۱  /۸  ک ۹  ل
..- نویسنده سیلویا لوراگی، کلودیا پارودی؛ مترجمان ایفا شفایی، محبوبه نادری؛ ویراستار محمدحسن ترابی/ کلیدواژه های نحو و نظریه های نحوی

.۱۳۹۷ نشر نویسه پارسی، : تهران

502P ۳۰۲  /۱۳۹۴ نشر نویسه پارسی، : تهران..- نویسنده برایان پالتریج؛ مترجم طاهره همتی/ درآمدی بر تحلیل گفتمان۴  د ۲  پ.

501P 302/ 3 ت 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران..- ویراستاران کن هایلند و برایان پالتریچ؛ ترجمه محسن نوبخت/ روش ها و حوزه ها: تحلیل گفتمان

.۱۳۹۹ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)انسانی دانشگاهها

500P ۳۰۲  /۳  ت ۹  ت
نشر نویسه پارسی، : تهران..- نویسنده استفنی تیلور؛ مترجمان عرفان رجبی، پدرام منیعی؛ ویراستار پریسا بخشنده/ تحلیل گفتمان چیست؟

 ۱۳۹۷.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

499P ۳۰۲  /۹  ت ۹  و
نویسنده نیکال وودز؛ ترجمه محمدباقر برقعی مدرس، مریم نخعی، آمنه عرب زاده ؛ ویراستار / توصیف گفتمان راهنمایی کاربردی برای تحلیل گفتمان

.۱۳۹۶ نشر نویسه پارسی، : تهران..- ذلیخا عظیم دخت

498P ۳۰۲  /۲۷ /۲  ک ۹  ز
نویسنده سندرین زوفری؛ ترجمه محمدحسن ترابی، شهره صادقی، الهه کمری؛ ویراستار / فراگیری پیوندها: کاربردشناسی واژگانی و نظریه ذهن

.۱۳۹۷ نشر نویسه پارسی، : تهران..- پریسا بخشنده

497P ۳۰۶ / ۲۲  ه م
فرزانه صفوی منش، مهدی : باین؛ مترجمان. اچ. آر: نویسنده/ Rمقدمه ای کاربردی بر آمار با استفاده از نرم افزار : تحلیل داده های زبان شناسی

.۱۳۹۹ نشر نویسه پارسی، : تهران.- پورمحمد

496P 325/ 8 1374کتاب ماد، : تهران- نوشته ی فرانک ر پالمر؛ ترجمه ی کورش صفوی/ نگاهی تازه به معنی شناسیپ2ن.

495P ۳۲۵  /۱۳۹۲ نشر علم، : تهران.- تالیف بلقیس روشن، لیال اردبیلی/ مقدمه ای بر معناشناسی شناختی۷  م ۹  ر.

494P۳۲۵  /۸  ه
برگزارکننده انجمن زبان شناسی ایران، با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ به / مجموعه مقاالت دومین هم اندیشی: معنی شناسی

.۱۳۹۳ نشر نویسه پارسی، : تهران..- کوشش آزاده افراشی

493P ۳۲۵  /۸  ه
به کوشش سپیده عبدالکریمی؛ برگزارکننده انجمن زبان شناسی ایران، با همکاری دانشگاه آزاد / مجموعه مقاالت سومین هم اندیشی معنی شناسی

.۱۳۹۱ انجمن زبان شناسی ایران، : اهورا : تهران..- اسالمی واحد کرج ؛ دبیر علمی کورش صفوی

492P   ۳۲5/5/ ۳   ح 2  م
.- نگارنده سید محمود متشرعی/ بررسی و مقایسه اشعار احمد شاملو، سهراب سپهری و فروغ فرحزاد با رویکرد معنی شناسی شناختی: حجم شعر

.۱۳۹۲ زبان ملل، : تهران

491PE 1127/  4 ۱۳۸۸ ارسباران، : تهران- گردآوری یحیی سیدمحمدی/ (راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی )روان شناسی عمومی الف9ر.

490PE ۱۱۲۷  /۲  ه  ۹  ر
Kianoosh Hashemian /Readings in Psychology -.مرکز تحقیق و (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران ،

.م۲۰۱۴  = ۱۳۹۲توسعه علوم انسانی، 

489PE 1127/  9 ۱۳۸۶ روان، : تهران- یحیی سیدمحمدی/ متون روان شناسی به زبان انگلیسیر91س.

488PE 1127/ 94ر
ترجمه و /  ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورDiscovering Psychologyراهنمای زبان تخصصی روان شناسی بر اساس کتاب 

.۱۳۸۷ نسل فردا، : ارجمند : تهران- تدوین میرمحمود میرنسب

487PE 1127/ 73 ۱۳۸۱ آدنا، : تهران- براساس تالیف جعفری گوهر؛ ترجمه ابوالفضل ارجمند/ ۱ راهنمای متون زبان تخصصی روانشناسی ر94ج.
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486PE ۱۱۲۷  /۱۳۹۵ ویرایش، : تهران..- تالیف یاسمین مندی؛ ترجمه یلدا فامیل شریفیان/ راهنمای متون روان شناسی به زبان انگلیسی۸  م  ۹۴  ر.

485PE 1127/ 9 م۲۰۱۰  = ۱۳۸۸، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران/ انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم انسانیع82ن.

484PE 1127/ 94/ 2متون روانشناسی پ( Psychological Texts) -=[ویراست ؟] -۲۰۰۵   = ۱۳۸۴بعثت، : تهران.

483PE ۱۱۲۸  /۱۳۹۴ بوی کاغذ، : تهران..- پژوهشکد علوم شناختی [برای]شیما نبی فر؛ ویراستار علمی شهین نعمت زاده؛ / زبان شناسی و خواندن۲  ز ۲  ن.

482PE ۱۱۳۰  /۹  ر ۴  ژ
 . (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران..- کلود ژرمن ؛ ترجمه روح اهلل رحمتیان/ رویکرد ارتباطی در آموزش زبان

.۱۳۸۸ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

481PE ۱۴۴۵  /۵  الف 15  الف
: تهران..- ویراستار آنتونیو بارسلونا؛ برگردان فرزان سجودی، لیال صادقی، تینا امراللهی ؛ ویرایش لیال صادقی/ استعاره و مجاز با رویکردی شناختی

.۱۳۹۰ نقش جهان، 

480PE 1645/ 434 ف2آ
شرکت نشر الکترونیکی و : تهران- منوچهر آریان پور کاشانی؛ با همکاری بهرام دلگشایی/ فارسی- انگلیسی : فرهنگ جامع پیشرو آریان پور

.۱۳۸۵ اطالع رسانی جهان رایانه، 

479PE 1645/ 2654 ف2ب
محمدرضا باطنی ؛ دستیار ارشد زهرا احمدی نیا، دستیاران فاطمه محمدی، سپیده رضوی ؛ تدوین واحد / فارسی- فرهنگ معاصر پویا انگلیسی 

.۱۳۸۵ فرهنگ معاصر، : تهران- [۳ ویراست ]- پژوهش فرهنگ و معاصر

478PE 1645/ 2 ۱۳۷۸ فرهنگ معاصر، : تهران- سلیمان حییم/  واژه و اصطالح و مثل در زبان انگلیسی۸۰۰۰۰ دارای : فارسی دوجلدی- فرهنگ معاصر انگلیسی ح966ف.

477PIR ۲۶۱۲  /۷۵  ه
نشر : تهران..- برگزارکننده انجمن زبان شناسی ایران ؛ به کوشش علی رضاقلی فامیان/ مجموعه مقاالت نخستین هم اندیشی: زبان فارسی و اینترنت

.۱۳۹۲ نویسه پارسی، 

476PIR  2616/ 5 ۱۳۵۴ آگاه، : تهران- محمدرضا باطنی [نوشته]/ (ده مقاله)مسائل زبانشناسی نوین ب2م.

475PIR 2688/ 8 ۱۳۶۳ آگاه، : تهران- محمدرضا باطنی/ نگاهی تازه به دستور زبانب2ن.

474PIR 2688/ 2 ۱۳۷۳ نیلوفر، : تهران- ابوالحسن نجفی/ مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسین3م.

473PIR ۲۶۸۸  /۱۳۹۶ نشر نویسه پارسی، : تهران.- گردآوری و تالیف مژگان همایون فر/ آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان۵  آ ۸  ه.
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472PIR 2727/ 5 ۱۳۸۴ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، : تهران- مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ دستور خط فارسیف4و.

471PIR 2873/ 7 ۱۳۷۱ مرکز نشر دانشگاهی ، : تهران- ابوالحسن نجفی/ فرهنگ دشواریهای زبان فارسی: غلط ننویسیمن3غ.

470PIR 2954/  43 ۱۳۸۸ فرهنگ معاصر، : تهران- غالمحسین صدری افشار ، نسرین حکمی ، نسترن حکمی؛ تدوین واحد پژوهش/ واژگان و اعالم: فرهنگنامه فارسیص4ف.

469PIR 2954/ 4 ۱۳۶۱ -۱۳۷۸امیرکبیر، : تهران- دکتر محمد معین/فرهنگ فارسیم7ف.

468PIR 2964/ 4 ف4ف
فرهنگستان زبان و ادبیات ]تدوین و ویرایش و حروف نگاری گروه واژه گزینی / دفتر سوم- دفتر ششم: فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان 

.۱۳۸۸ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، : تهران- [فارسی

467PIR 8040/ 6 ر55ف
انتشارات : تهران- [تنظیم موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ]نویسنده مهرنوش خرسند؛ / (داستان های کوتاه درباره معتادین): فصل خیال

.۱۳۸۴ جامعه و فرهنگ، 

466PN ۴۵  /۱۳۹۶ فرهنگ نشر نو، : تهران..- پیتر المارک؛ ترجمه میثم محمدامینی/ فلسفه ادبیات۸  ف ۲  ل.

465PN ۴۹  /۱۳۹۳ آگه، : تهران..- اوله مارتین اسکیلئوس؛ ترجمه ی محمد نبوی/ درآمدی بر فلسفه و ادبیات۴  د ۵  الف.

464PN۴۹  / ۱۳۹۳ هرمس، : تهران.- محمدحسین حاج فرج اهلل دباغ/ مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره ها در علم۳  م ۲  ح.

463PN 171/ 4 الف15ف
مرکز ملی : تهران- فروزان کریمی، محمد رضا محمدی/ (چگونه فهرست منابع مورد استفاده در متن نوشته خود را تهیه کنیم)روش مرجع نگاری 

.۱۳۸۲ تحقیقات علوم پزشکی کشور، 

462PN 228/ 5 ۱۳۹۸ کتاب ارجمند، : تهران.- تالیف حبیب اهلل قاسم زاده/ قطره در نهان خانه صدف: مقدمه ای بر شناخت پژوهی استعاره2  ق الف.

461PN ۲۲۸ / ۵۱۳۹۴ نشرعلم، : تهران.- دیوید پانتر؛ ترجمه ی محمدمهدی مقیمی زاده/ استعاره۹  پ الف.

460PN ۲۲۸  /۱۳۹۵ نشر آگاه، : تهران..- زولتان کوچش؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی/ استعاره مقدمه ای کاربردی۹  ک  ۵  الف.

459PN ۲۲۸  / ۱۳۷۹ -۱۳۹۱کتاب ارجمند، : فرهنگان؛ تهران: تهران.- مولف حبیب اهلل قاسم زاده/ استعاره و شناخت۵  ق 2   الف.

458PN ۲۲۸  /۱۳۹۳ هرمس، : تهران.- [و دیگران  ]... رضا داوری اردکانی/ زبان استعاری و استعاره های مفهومی۲  ز  ۵  الف.
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457PN ۲۲۸ / 2   الف5س
سازمان : تهران.- گروه مترجمان؛ به کوشش فرهاد ساسانی/ {و دیگران}... مجموعه مقاالت امبرتو اکو / مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی: استعاره

.۱۳۸۳ تبلیغات اسالمی، حوزه هنری، سوره مهر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، 

456PN ۲۲۸  /۱۳۹۶ نشر آگاه، : تهران..- زولتان کوچش؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی/ شناخت بافت در استعاره/ استعاره ها از کجا می آیند؟۹  ک  ۵  الف.

455PN ۲۲۸  /۱۳۹۵ نشر آگاه، : تهران..- زولتان کوچش؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی/ استعاره۹  ک  ۵  الف.

454PN ۲۲۸  /۱۳۸۰ نشر مرکز، : تهران..- ترنس هاوکس؛ ترجمه فرزانه طاهری/ استعاره۲  ه  ۵  الف.

453PN ۲۲۸ / ۱۳۹۳ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،  (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- مقدمه ای کاربردی بر استعاره 9   م7ک.

452PN ۶۰۱  /۱۳۹۵ ققنوس، : تهران..- دیوید پاپینو؛ ترجمه حسن امیری آرا/ طبیعت گرایی۲  ط ۲  پ.

451PN ۱۹۹۲  /۸/۹  ل  ۲  ز
مرکز تحقیقات صدا و سیمای : تهران..- داس؛ ترجمه محمد شهبا- نوریا لورنزو / گفتمان تلویزیونی تجزیه و تحلیل زبان در رسانه تلویزیون

.۱۳۹۰ جمهوری اسالمی ایران، 

450PN ۱۹۹۵  /۱۳۹۳ مینوی خرد، : تهران..- وارن باکلند؛ ترجمه محمد شهبا/ نشانه شناسی شناختی در حیطه فیلم۵  ن ۲  ب.

449PN ۱۹۹۵  /۱۳۹۶ بنیاد سینمایی فارابی، : تهران.- [۲ ویراست]..- نویسنده دیوید بردول؛ مترجم سیدعالءالدین طباطبایی/ روایت در فیلم داستانی۹  ر ۴  ب.

448PN ۱۹۹۵  /۱۳۹۶ اختران، : تهران..- ؛ زیر نظر پرویز جاهد[و دیگران]... فرانسوا تروفو / مجموعه مقاالت: آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم۸  آ  ۲  ج.

447PN  ۱۹۹۵  /۱۳۹۱ مینوی خرد، : تهران.- [۲ ویراست ]..- گریگوری کوری؛ ترجمه محمد شهبا/ فیلم و فلسفه، و علوم شناختی: تصویر و ذهن۶  ت ۴  ک.

446PN ۱۹۹۵  /۸  الف  ۱۴  ک
دانشگاه صدا و : تهران..- لوین؛ برگردان علی اصغر دارایی. دامیان کاکس، مایکل پی/ فلسفه ورزیدن، فیلم دیدن: اندیشه ورزی از دریچه فیلم

۱۳۹۴ سیمای جمهوری اسالمی ایران، انتشارات، 

445PN ۱۹۹۵  /۱۳۹۵ ثالث، : تهران..- جوآن هالووز، مارک یانکوویچ؛ ترجمه پرویز اجاللی/ نظریه فیلم عامه پسند۵۷  ن.

444PN ۱۹۹۵  /۱۳۹۶ ققنوس، : تهران..- جونز؛ ترجمه گلنار نریمانی- تامس وارتنبرگ و کاترین تامسون / فلسفه فیلم و هنر دیجیتال۸  ف ۲  و.

443PN ۱۹۹۵  /۹ /۴  آ  ۹  ر
کتاب : ارجمند: تهران.- تالیف ماهیار آذر/ بررسی اختالالت روان پزشکی در فیلم های سینمایی یک قرن اخیر سینمای جهان: سینما و روان پزشکی

.۱۳۹۵ ارجمند، 
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442PN ۱۹۹۵  /۹ /۱۳۹۶ نیلوفر، : تهران..- وارتنبرگ؛ مترجمان ستاره نوتاج، مجید پروانه پور. توماس ای/ اندیشیدن بر پرده: فیلم همچون فلسفه۲  و  ۸  ف.

441PN 4500/ 7 ۱۳۸۷ اسرار دانش، : تهران- تالیف افسانه زرقی، علی رمضانعلی، مهدی معززی/ مقاله نویسی علمیز4م.

440PN 4500/ 8 ۱۳۷۷ رایزن، : تهران- ؛ مترجم حسین خدمت[ویراستار ج م هال]/ چگونه مقاله بنویسیمه2ج.

439PN ۴۷۸۴  /۱۳۹۳ نشر نویسه پارسی، : تهران..- شهرام گیل آبادی؛ ویراستار راحله گندمکار/ کتاب کوچک مصاحبه۹  گ  ۶  م.

438PN 6095/ 3 ۱۳۸۳ محراب قلم، : تهران- تالیف و گردآوری محمود احمدپورداریانی، صبا ابراهیمی/ کارآفرینی یک دقیقه ای در هزار نکته ی کارآفرینیف2الف.

437PN 6095/ 34 ۱۳۸۴ جوانه رشد، : تهران- نویسنده ادوارد دوبونو؛ مترجم مرجان فرجی/ سلسله درس های تفکرف28الف.

436PN 6145/ 2 ۱۳۷۸ هرمس، : تهران- ترجمه و تالیف یداهلل موقن/ زبان، اندیشه و فرهنگم9ز.

435PN ۶۱۴۹ /۱۳۸۸ کتاب ارجمند، : ارجمند: نسل فردا: تهران..- زیگموند فروید؛ ترجمه آرش امینی/ لطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه۴  ف  ۹  ر.

434PN ۶۱۴۹  /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- جان ماریال؛ ترجمه غالمرضا اصفهانی/ فلسفه شوخی۸  م  ۵  ف.

433PN 6277/ 53 ۱۳۸۳ شفابخش، : تهران- علی اسالمی نسب/ تولید علم از طریق تحلیل رفتار مردم ایران کتابی الزم برای هر روان درمان گرو درمان جو: نغز درمانیالف2ف.

432Q ۱۲۵  /ه۴  ۴۷  الف 
فرهنگ نشر : تهران..- لزلی استیونسن و هنری بایرلی؛ ترجمه میثم محمدامینی/ گفتارهایی درباره دانشمندان، ارزش ها و اجتماع: هزار چهره علم

.۱۳۹۳ آسیم، : نو 

431Q ۱۲۵  /۱۳۹۶ نشر کرگدن، : تهران..- استیون شیپن؛ ترجمه یاسر خوشنویس؛ ویراستار حسین شیخ رضائی/ انقالب علمی۸  الف  ۲  ش.

430Q ۱۲۵  /۱۳۹۶ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، : تهران.- اکرم قدیمی/ روشها، شاخصها و نمونه های موردی: ترویج علم۴  ت ۳۷  ق.

429Q 125/ 2 ک 
سازمان مطالعه و تدوین کتب : تهران..- هری کالینز، ترور پینچ؛ ترجمه مرتضی هادی جابری مقدم/ آنچه شما باید درباره علم بدانید: چگونگی علم

.۱۳۹۹ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)علوم انسانی دانشگاهها

428Q ۱۵۸  /۱۳۷۸ آگاه، : تهران..- برتراند راسل؛ ترجمه حسن منصور/ جهان بینی علمی۹  ج ۲  ر.

427Q ۱۶3  /۱۳۸۷ مازیار، : تهران..- سورندرا وارما؛ ترجمه ی محمدرضا توکلی صابری / قوانین، نظریه های علمی و چیزهای دیگر به زبان ساده۹  ق ۴۴  و.
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426Q ۱۷۲  /۵ /۱۳۹۳ عبدالرحیم عراقی، : ساری.- عبدالرحیم عراقی، رضا خانبابایی/  مخصوص مدارس ابتدایی۱ خالقیت : تحول بنیادی در نظام آموزشی۴  ع  ۸  خ.

425Q ۱۷۵  /۴  آ  ۳۶  ب
: تهران..- ؛ ویراستار حسین دباغ[و دیگران]... جیمزرابرت براون؛ مترجمان زرین مناجاتی/ آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی: آزمایشگاه ذهن

.۱۳۹۳ هرمس، 

424Q ۱۷۵  /۱۳۹۱ هرمس، : تهران.- حسین شیخ رضایی، امیراحسان کرباسی زاده/ آشنایی با فلسفه علم۵  آ ۹  ش.

423Q ۱۷۵ / ۸۱۳۶۹ مرکز نشر دانشگاهی، : تهران.- کارل همپل؛ ترجمه حسین معصومی همدانی/ فلسفه علوم طبیعی۸  ه ف.

422Q 175/ 2 ک93س
،مرکز تحقیق و (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- تامس کوهن؛ ترجمه سعید زیباکالم/ ساختار انقالبهای علمی

.۱۳۸۹ توسعه علوم انسانی، 

421Q ۱۷۵  /۱۳۹۰ حکمت، : تهران..- نوشته جیمز لیدیمن؛ ترجمه حسین کرمی/ درآمدی بر فلسفه علم۴  د ۹  ل.

420Q ۱۷۵  /۱۳۹۸ نشر نی، : تهران.- غالمحسین مقدم حیدری/ خوانش ویتگنشتاینی از ساختار انقالب های علمی: توصیف فلسفی علم۹  ت ۷  م

419Q 175/ 9 م8پ
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران- نوشته کارل ریموند پوپر؛ مترجم حسین کمالی؛ ویراستار عبدالکریم سروش/ منطق اکتشافات علمی

 ۱۳۷۰.

418Q 175/ 2 ۱۳۶۳ -۱۳۷۶سروش، : تهران- لویس ویلیام هلزی هال/ تاریخ و فلسفه علمه2ت.

417Q ۱۷۵/۳  /۸  ع ۹  ش
حسین شیخ رضایی امیراحسان کرباسی زاده؛ با همکاری  [گردآوری و ترجمه]/ جستارهایی در ابعاد اجتماعی و اخالقی علم: علم، جامعه، اخالق

.۱۳۹۰ مینوی خرد، : تهران..- [و دیگران]... کیوان الستی 

416Q ۱۷۵/۳۵  /۳  الف  ۵  ر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر : قم..- نویسنده دیویدبی رسنیک؛ ترجمه مصطفی تقوی، محبوبه مرشدیان/ اخالق علم

.۱۳۹۲ معارف، 

415Q ۱۷۵/۵  /۱۳۹۴ آگاه، : تهران..- ماسیمیانو بوتچی؛ ترجمه مصطفی تقوی، علی برزگر/ مقدمه ای بر مطالعات اجتماعی علم: علم در جامعه۸  ع ۹  ب.

414Q ۱۷۵/۵  /۱۳۹۲ نشر گمان، : تهران..- استیو فولر؛ ترجمه محمدابراهیم محجوب/ علم۸  ع ۹  ف.
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413Q ۱۸۰  /۹  الف  ۱  آ
لوح : تهران..- مولفان یوسف ایرانی، ابوالفضل بختیاری؛ مقدمه علی دالور.../ روش پژوهش عملی، یا، اقدام پژوهی همراه با برنامه معلم پژوهنده

.۱۳۸۲ زرین، 

412Q 180/ 19۱۳۷۳ نشر پارسا، : [تهران]- نوشته حیدرعلی هومن/ (پایه های پژوهش)شناخت روش علمی در علوم رفتاری آ.

411Q180/5/ 9 ت3و
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و : تهران- دومینیک ونک؛ ترجمه توحیده مالباشی/ کاربردهای میان رشتگی تحوالت علوم، صنعت و آموزش

.۱۳۸۸ اجتماعی، 

410Q ۱۸۰  /۵۵ /۱۳۹۰  - ۱۳۸۲کیهان، : تهران.- تالیف مصطفی ازکیا، علیرضا دربان آستانه/ روش های کاربردی تحقیق۴  الف  ۹  ر.

409Q  ۱۸۰  /۵۵ /۱۳۹۱ فوژان، : تهران.- تالیف غالمرضا خاکی/ (با رویکرد پایانامه نویسی )روش تحقیق۲  خ  ۹  ر.

408Q ۱۸۰  /۵۵ /۹  خ  ۹  ر
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- ۲ ویراست .- تالیف و ترجمه غالمرضا خوی نژاد/ روشهای پژوهش در علوم تربیتی

.۱۳۹۳ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)

407Q 180/55/ 7 ۱۳۸۵ آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، : مشهد- تالیف بختیار شعبانی ورکی/ جهت گیری نوین: منطق پژوهش درعلوم تربیتی و اجتماعیر9ش.

406Q 180/55/ 6 ۱۳۹۰ آبگین رایان، : تهران- [و دیگران ]مولف افسانه زرقی/ اصول نگارش پروپوزال، گزارش طرح تحقیقاتی و پایان نامهط4الف.

405Q ۱۸۰/۵۵  /۱۳۹۷ شرکت آینده آموزان آتا، : تهران.- نویسندگان عمران قربانی، محمد حسن زاده/ دستنامه جامع و کاربردی پژوهش۳۶  ق  ۴  ط

404Q 180/55/ 9 ۱۳۸۵ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها : تهران- هومن حیدرعلی/ راهنمای عملی پژوهش کیفیه9ر.

403Q ۲۹۵  /۱۳۹۴ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- دانیل دوران؛ مترجم محمد یمنی دوزی سرخابی/ نظریه سیستم ها۶  ن ۹  د.

402Q ۲۹۵ / ۴  ک  ۳  م
مهربان نشر، : تهران.- تورج کریمی، محمدرضا صادقی مقدم: نویسندگان/ (مبانی، کاربرد، نرم افزار)مجموعه های راف و مجموعه های خاکستری 

 ۱۳۹۴.

401Q 315/ 7 1363سپیده، :  تهران- مولف ویکتور پکلیس؛ ترجمه ی افشین آزادمنش/الفبای سیبرنتیکالف8پ.

400Q  ۳۳۵  /ه۹  ۲  ر 
دانشگاه امام : مشهد..- راسل، پیتر نورویگ ؛ مترجمین سعید راحتی، محمد بهداد، حمید تیموری. استوارت جی/ رویکردی نوین در هوش مصنوعی

 .۱۳۸۸ ، (ع)رضا 

399Q 335/ 99۱۳۷5 جلوه، : تهران- ؛ ترجمه و تالیف مهرداد فهیمی[نوشته ایلین ریچ]/ هوش مصنوعیر.
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398Q 3357/ 9۱۳۸۵ دولتمند، : تهران- گردآوری و تألیف علیرضا ثقه االسالمی/ هوش مصنوعی از رهیافت علوم شناختیث.

397QA ۹  / .۱۳۹۳ هرمس، : تهران.- ۲ ویراست .- محمد اردشیر/ منطق ریاضی 4   م8الف

396QA ۹/۶۵  /۱۳۹۳ نیلوفر، : تهران..- داگالس آر هافستدر؛ مترجم رضا امیررحیمی [ویراستار]نیومان؛ .ارنست نیگل، جیمز ار/ قضیه گودل۶  ق ۲  ن.

395QA۱۱  /۸  آ
؛ مترجمان مهرداد اصفهانی، سیدمسعود [[و دیگران]...جیمز هیبرت]/ ۱۹۹۹ نتایج مطالعه ویدیویی تیمز در سال : آموزش ریاضیات در هفت کشور

۱۳۹۴ مرآت، : تهران..- حاجی سیدحسینی فرد ، محرم نقی زاده

394QA ۲۹  /۱۳۹۴ نیلوفر، : تهران..- ربکا گلدستین؛ ترجمه رضا امیررحیمی/ اثبات و پارادوکس کرت گودل: ناتمامیت۸  گ  ۹  گ.

393QA 29/ 2 ه5ی
: تهران- ۲ (منطقه )گردآوری و تدوین هادی سودبخش؛ با همکاری مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی / یادنامه دکتر محسن هشترودی

.۱۳۸۰ اوحدی، 

392QA ۷۶  /۵۹۱۵ /۱۳۹۶ آوای قلم، : تهران..- مرکز بسیج وارت نفت [به سفارش]نویسنده سیدمهدی علوی نیا؛ / اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه ها۹  الف  ۸  ع.

391QA ۷۶  /۹ /۱۳۹۰ جلوه، : تهران.- ۴ ویراست .- تالیف محمدتقی روحانی رانکوهی/ مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها۸۷  ر  ۲  پ.

390QA  ۷۶ / .۱۳۹۳ نیاز دانش، : تهران..- مولفین ژیاوی هان، میشلین کمبر ، ژان پی؛ مترجم مهدی اسماعیلی/ (مفاهیم و تکنیک ها)داده کاوی۲   9/د 2ه 

389QA 76/ 76/ 9 ۱۳۹۹ ناقوس، : تهران.- علی کربالیی نوروز، علی نصرت/ رویکرد محاسباتی به بازنگری باور در سیستم های چندعاملی شناختی ر.

388QA 76/87/ 2 م8م
، مرکز  (پلی تکنیک تهران)دانشگاه صنعتی امیر کبیر  : تهران- [ویراست ؟ ]- تالیف محمدباقر منهاج/ مبانی شبکه های عصبی هوش محاسباتی

.۱۳۸۷ نشر، 

387QA 76/9/ 9 ۱۳۹۰ آسیم، : تهران- کنت ال نورمن؛ برگردان فاطمه وحدت نیا/ کامپیوتر- تعامل انسان :  روانشناسی سایبریالف8ن.

386QA 135/5/ 8 ۱۳۶۳ پیروز، : تهران- ۳ [ویرایش ]- تالیف غالمحسین شکوهی/ روش آموختن حساب و هندسهر9ش.

385QA ۱۴۱/۱۵  /۹  ر ۲  ل
: تهران..- نونیس؛ ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی. جورج لیکاف و رافائل ای/ ریاضیات از کجا می آید؟ چه گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می کند؟

.۱۳۹۶ آگاه، 

384QA 180/ 55/ 6 ۱۳۹۰ آبگین رایان، : تهران- [و دیگران ]مولف افسانه زرقی/ اصول نگارش پروپوزال، گزارش طرح تحقیقاتی و پایان نامهط4الف.
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383QA ۲۶۹  /۱۳۹۳ انتشارات دانشگاهی کیان، : تهران.- مولفان سیدغالمرضا جاللی نائینی، میثم جعفری اسکندری، حامد نوذری/ نظریه ی بازی ها۶  ن ۸  ج.

382QA ۲۶۹  /۵۸  ن ۲  ع
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران.- قهرمان عبدلی/ (بازیهای اطالعات ناقص، تکاملی و همکارانه)نظریه بازیها و کاربردهای آن 

.۱۳۹۱ ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،  (سمت)دانشگاهها 

381QA ۲۶۹  /۱۳۸۹ جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات، : اصفهان.- تالیف بهناز عمومی، رامین جوادی/ بازی های ترکیبیاتی۲  ب ۸  ع.

380QA ۲۶۹  /۱۳۹۰ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات، : تهران.- مولفان حمیدرضا نویدی، سعید کتابچی، معصومه مسی بیدگلی/ مدخلی بر نظریه بازی ها۴  م ۹  ن.

379QA ۲۶۹  /۱۳۹۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، : تهران.- مقتدی هاشمی پرست/ نظریه بازیها و کاربرد آن۶  ن ۲  ه.

378QA ۲۷۶  /۱۳۸۷ مرکز نشر دانشگاهی، : تهران.- ۲ ویراست .- ووناکت؛ ترجمه محمدرضا مشکانی. ووناکت، رانلد جی. تامس اچ/ آمار مقدماتی۸  آ ۹  و.

377QA ۲۷۶  /۱۲ /۳  ت ۴  ف
: تهران..- فرگوسن ، یوشیو تاکانه؛ مترجمان علی دالور و سیامک نقشبندی. نویسندگان جرج ا/ تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی

.۱۳۷۷ ارسباران، 

376QA 276/ 12/ 3 ف4ت
: تهران- نویسندگان جرج ا فرگوسن ، یوشیو  تاکانه؛ مترجمان علی دالور و سیامک نقشبندی/ تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی

۱۳۷۷ ارسباران، 

375QA ۲۷۸  /۱۳۷۹ دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد..- ویچرن؛ ترجمه حسینعلی نیرومند.جانسون، دین دبلیو.ریچارد آ/ تحلیل آماری چند متغیری کاربردی۳  ت ۲  ج.

374QA  ۲۷۸  /۱۳۹۲ نیاز دانش، : تهران.- نویسندگان محمد طاهردنگ کو،رضا طاهردنگ کو/ مروری بر انتخاب ویژگی جهت خوشه بندی۴  م ۲  ط.

373QA  ۲۷۸  / ۱۳۹۰ پیک فرهنگ، : تهران.- [۲ ویراست ].- نوشته حیدرعلی هومن/ تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری۲۶  ت 9  ه.

372QA 278/ 2/ 25 ر8م
دانشگاه عالمه  )جهاد دانشگاهی: تهران- ؛ مترجمین علیرضا کیامنش، مسعود کبیری[جرمی مایلز، مارک شولین ]/ رگرسیون و همبستگی کاربردی

.۱۳۸۸ ، (طباطبائی

371QA ۲۹۷  /۸  آ ۳۴  ف
.- مولف سجاد فراشی/  در علوم شناختی به همراه آموزش طراحی آزمون های شناختی با جعبه ابزار سایک تولباکسMATLABآموزش کاربردی 

.۱۳۹۷ پارسیا، : تهران
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370QA 614/8/ 5 ل5آ
: تهران- ؛ تصویرگر رالف ادنی ؛ ترجمه علی خرازی [ویراستار ریچارد آپگینانسی ]نایجل لزموار گوردون، ویل رود؛ / آشنایی با هندسه برخالی

.۱۳۸۹ پژواک، 

369QAR 76/ 78/ 3 ش16ت
مرکز ملی تحقیقات علوم : تهران- هومن شادنیا/ تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در علوم پزشکی

.۱۳۸۳ پزشکی کشور، 

368QC ۶ / ۷۱۳۹۳ نیلوفر، : تهران.- رودلف کارناپ؛ ویراسته ی مارتین گاردنر؛ ترجمه ی یوسف عفیفی/ (مبانی فلسفی فیزیک): مقدمه ای بر فلسفه علم۲  ک م.

367QC ۷  /۱۳۸۸ فرهنگ معاصر، : تهران.- ۲ ویراست ..- الرنس براگ؛ ترجمه محمدرضا خواجه پور/ فیزیک اندیشه ها و یافته ها۹  ف ۴  ب.

366QC ۱۶  /۱۳۹۳ ققنوس، : تهران..- هاوئرد؛ ترجمه سعید جعفری. دان آ/ فلسفه علم آینشتاین۸۵  ه  ۹  الف.

365QC 174/ 12/ 87 ۱۳۸۷ کتاب پدیده، : تهران- ست لوید؛ ترجمه میثم تهرانی / (مقدمه ای بر نظریه کامپیوتر کوانتومی )برنامه ریزی عالم ب4ل.

364QC ۱۷۴/۱۲  /۱۳۸۸ فرهنگ معاصر، : تهران..- جان پاکینگ هرن؛ ترجمه حسین معصومی همدانی/ نظریه کوانتومی۶  ن ۸۶  پ.

363QC ۴۴۹ / ۹۲  ت چ
..- مایکل تالبوت؛ ترجمه داریوش مهرجویی/ نظریه ای برای توضیح توانایی های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم: جهان هولوگرافیک

.۱۳۸۹ هرمس، : تهران

362QD ۷۶  / .۱۳۸۷ فرهنگ معاصر، : تهران..- دانیل هیلیس؛ ترجمه بهروز بیات.و/ مبانی مفهومی کامپیوتر: نقشی بر سنگ   5ه 7ن ۹

361QH ۳۳۱  /۴  د ۸۷  ر
: تهران..- الگزاندر روزنبرگ و دانیل دبلیو مک شی؛ مترجم پریسا صادقیه؛ ویراستار رضا علیزاده ممقانی/ درآمدی معاصر بر فلسفه زیست شناسی

.۱۳۹۲ پیام امروز، 

360QH ۳۶۶/۲  /۱۳۸۸ آگه، : تهران..- رایش هلف؛ ترجمه ی سالمت رنجبر. یوزف ه/ پیدایش انسان۹  پ ۲  ر.

359QH ۴۵۷  /۱۳۹۴ رویان پژوه، : تهران.- ترجمه و گردآوری اسماعیل شاهسوندآنانلو، صادق یوسفی، حسین مصطفوی/ مقدمه ای بر رفتارشناسی ژنتیک۷  م ۲  ش.

358QH ۵۸۱/۲  /الف  ۹۵  ز 
..- ؛ با مقدمه علی فرازمند[و دیگران ]...؛ ترجمه عبدالحسین ستوده نیا[و دیگران ]...تالیف هاروی لودیش/ زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش

.۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران

357QH ۵۸۱/۲  /۱۳۸۰ آییژ، : تهران.- احمد مجد، محمدعلی شریعت زاده/ زیست شناسی سلولی و مولکولی۹  ز ۳  م.
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356QH ۴۳۸  /۷/ ۸۱۳۹۴ فرهنگ نشر نو، : تهران.- اخالق در عصر مهندسی ژنتیک: انسان بی نقص۸  س الف.

355QM۲۳/۲  /۱۳۸۹ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- تالیف ریچارد اسنل؛ ترجمه توحید نجفی؛ زیر نظر غالمرضا حسن زاده/ دستگاه عصبی۸۳  آ  ۵  الف.

354QM ۲۵  /اطلس جیبی آناتومی نتر۶  الف  ۹  ه =Atlas of human anatomy /[جان هنسن]۱۳۹۰ اندیشه رفیع، : تهران..- ؛ مترجمین رضا شیرازی، فرزاد منافی

353QM ۴۵۱  /۱۳۹۳ نسل فردا، : تهران..- [و دیگران]... اسنل؛ ترجمه محمد اکبری . ریچارد س/ "به انضمام اطلس رنگی مغز "نوروآناتومی بالینی ۹  ن ۵  الف.

352QM ۴۵۱  /پ  ۸  ن ۸  گ 
تهران .- نویسنده استفن گلدبرگ؛ مترجم امیرابراهیم صفرزاده؛ بانظر حسین حکمت، بالل آدی بیگ/ نگاهی ساده و طنزآمیز به آناتومی اعصاب

.۱۳۸۰ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، : طبیب

351QM ۴۵۱  /۵  ت ۷  ص
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  [برای]تالیف زاهد صفی خانی؛ .../ تشریح اعصاب مغزی برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی 

.۱۳۸۴ طبیب، : تیمورزاده: تهران..- درمانی جندی شاپور اهواز، معاونت پژوهشی

350QM 451/ 95 1383جهاددانشگاهی، : مشهد- تالیف جان ا کی یرنان؛ ترجمه ی سکینه غفاریان، علیرضا فاضل، با همکاری سارا افشار/ سیستم عصبی انسانس9ک

349QM ۵۴۸  /۱۳۸۲ جیحون، : تهران.- [ویراست ؟  ].- بهرام الهی/ آناتومی اندام فوقانی، اندام تحتانی۸۷  آ ۷  الف.

348QP 34/5 / .۱۳۷۵  - ۱۳۷۸چهر، : [تهران]- [۵ ویرایش ]- آرتور گایتون، جان هال؛ ترجمه فرخ شادان/ فیزیولوژی پزشکیگ2ف 9

347QP ۳۴/۵  /۹۲  ف ۲   گ
..- با مقدمه و زیرنظر علی حائری روحانی؛ ترجمه و ویرایش حوری سپهری، علی راستگارفرج زاده، کامران قاسمی/ هال/فیزیولوژی پزشکی گایتون

.۱۳۸۹ اندیشه رفیع، : تهران

346QP 34/5 /  ۱۳۹۹ تیمورزاده، : تهران..- هال؛ مترجم محمدرضا بیگدلی. مولف جان ای/ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال2ف 92  گ.

345QP۳۴/۵  /۶  الف  ۱۵  م
مولف سوزان مولرونی، آدام میر؛ زیر نظر سیدعلی حائری روحانی ؛ ترجمه علی / Atlas of physiology= اطلس جیبی فیزیولوژی نتر

.۱۳۹۱ اندیشه رفیع، : تهران..- راستگارفرج زاده، سحر گالبی

344QP ۳۸  /۸  ع ۲  ر
اطالعات، کتابهای : تهران..- سیاوش سرتیپی، افشین شبانی [صحیح ترجمه]راتکلیف؛ ترجمه و تالیف . دی. نوشته جی/ عملکرد اعضای بدن

.۱۳۶۹ سپیده، 



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

343QP .۱۳۹۹ نشر نویسه پارسی، : تهران..- نویسندگان هانیه یارمند، حسن عشایری؛ ویراستار پریسا بخشنده/ فرهنگ توصیفی عصب روان شناسی زبان216 

342QP 351/ 9 ق2ک
به / (ره)در دانشگاه بین المللی امام خمینی  "سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران"مجموعه مقاله های ارائه شده در : نوروپسیکولوژی شناختی

.۱۳۸۵ ارجمند ، : تهران - اهتمام حبیب اهلل قاسم زاده

341QP ۳۵۵  /۲ /۹۲  ف  ۲  ح
، مرکز تحقیق و (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- علی حائری روحانی/ فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز

.۱۳۸۷ توسعه علوم انسانی، 

340QP ۳۵۵  /۲ /۸  ع ۹  م
گردآوری ریچارد موریس،ماریان فیلنز؛ مترجمین علی شهبازی، رضا پناهی، بهنام سور؛ / مقدمه ای برای فراگیران جوان: علوم اعصاب دانش مغز

.۱۳۹۵ انسان، : تهران..- ویراستار علمی فرزاد سهیلی فرد؛ زیر نظر محمدتقی جغتایی

339QP  356/ 22
: تهران..- با مقدمه محمدتقی جغتایی: مولفان علی بزرگمهر، ستار نوروزی افق؛ زیر نظر محمد قدیری وصفی/ نوروژنتیک در اختالالت ذهن

.۱۳۹۸ دانش پژوهان جوان، 

338QP356/3/ 9 ۱۳۸۰ ناهید، : تهران- نویسنده فردینان هوکو؛ ترجمه اسماعیل کوچکی شلمانی/ بیوشیمی اعصابه9ب.

337QP ۳۵۷/۵  /۸  ع ۸  الف
بریت اندرسون؛ ترجمه فاطمه بزازمنصف، پری سیما / مقدمه ای بر روش ها و رویه ها برای دانشجویان: علوم اعصاب محاسباتی و مدل سازی شناختی

.۱۳۹۷ شرکت پیشرو فناوری قائد، : تهران.- [۲ ویراست]..- علیزاده؛ ویراستار علمی عبدالحسین وهابی؛ ویراستار ادبی هومن جالیر

336QP360/ 2 پ94م
دانشگاه علوم پزشکی و : تهران- ابراهیم پیشیاره؛زیرنظر و همکاری حسن عشایری/ (هیجان ، حافظه و توجه  )مبانی عصب روانشناختی یادگیری 

.۱۳۸۸ خدمات بهداشتی درمانی ایران، 

335QP 360/ 9 1382سمت، : تهران- تالیف محمدکریم خداپناهی/ نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژیخ4ن.

334QP 360/ 91391نشر ارسباران، : تهران- گردآوری و ترجمه یحیی سیدمحمدی/ روان شناسی فیزیولوژیکیر.

333QP 360/ 9 ۱۳۸۶ روان، : تهران- تالیف جیمز کاالت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی/ روان شناسی عمومیک2ر.

332QP ۳۶۰  /۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- [و دیگران]...ک ویشاو؛ ترجمه احمد علی پور.تالیف برایان کولب و یان/ مبانی نوروسایکولوژی انسان۹  ن ۹  ک.
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331QP ۳۶۰ /۱۳۹۴ ققنوس، : تهران..- میچیو کاکو؛ ترجمه محمداسماعیل فلزی/ جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن: آینده ذهن۹  آ ۱۷  ک.

330QP 360/ 9 ۱۳۸۰ آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، : مشهد- رابرت بی گراهام؛ ترجمه علی رضا رجایی، علی اکبر صارمی/ روان شناسی فیزیولوژیکگ4ر.

329QP 360/ 7 ۱۳۸۴ ، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران- [۲ ویراست ]- داود معظمی/ مقدمات نوروسایکولوژیم6م.

328QP 360/ 2 1372انتشارات قلم، : تهران- تالیف جودیث هوپر، دیک ترسی؛ ترجمه ی دکتر ابراهیم یزدی/ (مغز جهان سه پوندی)جهان شگفت انگیز مغز ه3ج.

327QP ۳۶۰/۵  /۲  ب ۲  الف
دانشگاه تربیت : تهران.- تالیف و تصنیف رضا ابراهیم پور/ شناختی، یادگیری عمیق- علوم اعصاب بینایی، مدل های محاسباتی: بازشناسی اشیاء

.۱۳۹۵ دبیر شهید رجایی، 

326QP ۳۶۰/5  2  م  2  /ب
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- برنارد بارس، نیکول گیج؛ ترجمه کمال خرازی/ مبانی علوم اعصاب شناختی

.۱۳۹۳ ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ پژوهشکده علوم شناختی، (سمت)

325QP ۳۶۰/۵  /۱۳۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی، : اردبیل..- کامپتون؛ ترجمه سجاد بشرپور، علی عیسی زادگان. تی بنیچ، ربه کاجی.تالیف مری/ علوم اعصاب شناختی۸  ع ۹  ب.

324QP ۳۶۰/۵  /۸  ع ۹  پ
..- پیتر پلیتزر؛ ترجمه محمود متوسلی، علی نیکونسبتی، زهرا فرضی زاده/ راهنمایی برای علم نوین تصمیم گیری: علم اقتصاد از منظر علوم اعصاب

.۱۳۹۶ انسان، : تهران

323QP ۳۶۰/۵  /۷  م ۲  ی
انسان، : تهران..- ؛ مترجمین شهرام ضرابیان، محمد ناصحی، عباس حق پرست[یاسکالئینن. ایروپ]نویسنده / مقدمه ای بر علوم اعصاب شناختی

 ۱۳۹۷.

322QP ۳۶۰/۶ / ۲ 8  چ م
لمبرز / (درآمدی باستان شناختی و مردم شناختی بر فهم شناختی هنر و طراحی)نظریه گیرایش مادی : چگونه اشیاء ذهن را شکل می دهند

.۱۳۹۳ دانشگاه هنر اسالمی تبریز، : تبریز.- ماالفوریس؛ ترجمه ی وحید عسکرپور

321QP 361/ 2۱۳۷۷ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، : تهران- نویسنده استیوپارکر، مترجم سیمین معزی متین/ مغز و دستگاه اعصابپ.

320QP ۳۶۳/۳  /۷  م ۹  د 
تالیف نورمن دویج؛ ترجمه محمدرضا کرامتی، افسانه / داستان هایی واقعی و شگفت انگیز از موفقیت های مغز بشر: مغزی که خود را تغییر می دهد

.۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- محمدی شاهرخ
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319QH ۳۶۶/۲  /۱۳۹۱ نشر نی، : تهران..- ارنست مایر؛ ترجمه ی مهدی صادقی/ چیستی تکامل۹  چ ۲  م.

318QP 368/  5 ص7ت
زاهد، صفی خانی؛ با : تالیف/ برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم تشریحی، پزشکی و رشته های وابسته: تشریح دستگاه عصبی خودکار

.۱۳۸۴ واصف، : اهواز- همکاری شبنم موثقی؛ علی قنبری

317QP ۳۷۶  /۱۳۹۳ فرهنگ معاصر، : تهران..- ادلمن؛ ترجمه خسرو پارسا، محمدرضا خواجه پور.جرالد م/ علم مغز و معرفت بشر: طبیعت ثانوی۲  ط ۴  الف.

316QP ۳۷۶  /۱۳۹۲ هرمس، : تهران..- مایکل اوشی؛ ترجمه رضا نیلی پور/ اندیشیدن درباره مغز۶  م ۸  الف.

315QP ۳۷۶  /۱۳۸۹ فرهنگ معاصر، : تهران..- کالین بلیک مور؛ ترجمه محمدرضا باطنی/ ساخت و کار ذهن۲  س ۸  ب.

314QP 376/ 8 ب8ش
نشر نی، : تهران- کالین بلیکمور، با همکاری ریچارد هاتن، مارتین فریث و گروه تولید تلویزیون بی بی سی، ترجمه گیتی ناصحی/ شگفتیهای مغز

 ۱۳۷۵.

313QP 376/ 6 ج8م
محراب : تهران- تالیف مهدی جاللی؛ ویراستار فریدون رمضانی/ مغز چگونه کار می کند؟ مدل مجتمع های نورونی و تبیین رفتار و فرآیندهای روانی

.۱۳۸۶ فکر، 

312QP ۳۷۶  /۱۳۹۳ نشر نی، : تهران..- شین دلمونت؛ ترجمه ی محمد یوسفی.ترنر،آر.عمار الچلبی،مارتین آر/ درآمدی کوتاه به مغز۴  د ۸  چ.

311QP ۳۷۶  /۱۳۹۴ انتشارات مهرویستا، : سعادت آباد..- آنتونیو داماسیو؛ ترجمه ی رضا امیررحیمی/ ساختن مغز آگاه: خویشتن به ذهن می آید۹  خ ۲  د.

310QP 376/ 9 ۱۳۸۷ دانشگاه یزد ، : یزد- نویسنده چاندران راما؛ مترجمین رویا زمانی، حمید سپهر/ شناخت ذهنر2ش.

309QP ۳۷۶ /۹  ب ۶  ر
مولفان تارا رضاپور، حامد اختیاری؛ تصویرگر / (چگونه توانمندیهای مغز خود را در گذر زمان حفظ و تقویت کنیم؟) پله برای مغز من در گذر زمان ۲۴ 

.۱۳۹۴ مهرسا، : تهران..- نعیم تدین؛ با مقدمه ای از محمدتقی جغتایی

308QP ۳۷۶  /۹  آ  ۹۴  ر
جاکومو ریتسوالتی، کورادو زینیگالیا؛ ترجمه ی عبدالرحمن / چگونه ذهن ما در اعمال، هیجانات و عواطف دیگران شریک می شود؟: آینه ها در مغز

.۱۳۸۹ نشر مرکز، : تهران..- نجل رحیم، زهرا مرادی

307QP ۳۷۶  /۹  پ ۱۸  ک
آستان قدس : مشهد..- محب کاستاندی؛ ترجمه محمدرضا فیاضی بردبار، آرش عسگری نوغانی/  ایده مهم درباره مغز که شما باید بدانید۵۰ 

.۱۳۹۵ رضوی،شرکت به نشر، 
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306QP ۳۷۶/ 35 ۱۳۹۴ زندگی شاد، : تهران.- واقعیت های شگفت انگیز درباره انعطاف پذیری مغز انسان: مغز سبز74  م ک.

305QP 376/ 631390سمت، : تهران- [ودیگران]ویراستاران دواگ، تام کالرک، کارل کالرک؛ مترجمان محمدکریم خداپناهی/ مغز انسان و اختاللهای آنم.

304QP 376/ 66۱۳۸۸ انتشارات نظری، : تهران- [و دیگران ]مولفین افسانه زرقی/ مغز و شناختم.

303QP 381/ 7 ۱۳۸۴ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران، : تهران- مؤلف و مترجم فرهاد زند/ فعال سازی و آماده سازی گزینشی نیمکره های مغزیز9ف.

302QP 399/ 3 9  و د
ویتاکر؛ ترجمه مهال آرین پور ؛ زیرنظر حسن عشایری؛ ویراستار علمی رضا . آ. سرویراستار متن انگلیسی هری/ روانشناسی زبان- دانشنامه عصب 

.۱۳۹۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، : تهران..- نیلی پور

301QP ۳۹۹  /۱۳۸۹ هرمس، : تهران.- ۲ ویراست .- رضا نیلی پور/ زبان شناسی و آسیب شناسی زبانی۲  ز ۹  ن.

300QP ۳۹۹  /۸  ه
به کوشش شهال رقیب دوست؛ برگزارکننده انجمن زبان شناسی ایران با همکاری دانشگاه / مجموعه مقاالت نخستین هم اندیشی: عصب شناسی زبان

.۱۳۹۳ انجمن زبان شناسی ایران، : نشر نویسه پارسی: تهران.- ۲ ویراست ..- تربیت مدرس

299QP ۴۰۱  /۱۳۹۱ مهر ویستا، : تهران..- آنتونیو دامازیو؛ ترجمه رضا امیررحیمی/ عاطفه، خرد و مغز انسان: خطای دکارت۵  الف  ۲  د.

298QP ۴۰۱  /۱۳۹۲ انتشارات مهرویستا، : تهران..- آنتونیو داماسیو؛ ترجمه رضا امیررحیمی/ شادی، اندوه و مغز بااحساس: در جستجوی اسپینوزا۴  د ۲  د.

297QP 406/ 2ح
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه ارتقاء سالمت، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب  [برای ]؛ [ودیگران]مولفین افسانه زرقی/ حافظه

.۱۳۸۸ نظری، : تهران- عملکردی

296QP ۴۰۶  /۱۳۹۲ آگه، : تهران..- [و دیگران  ]... استیون رز؛ ترجمه ی خسرو پارسا/ شکل گیری حافظه از مولکول تا ذهن۸  ش ۴  ر.

295QP 408/ 6 ب8م
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران- ساراجین بلک مور، یوتا فریث؛ ترجمه کمال خرازی/ درسهایی برای آموزش و پرورش: مغز یادگیرنده

.۱۳۸۸ ، (سمت)انسانی دانشگاهها 

294QP ۴۰۸ / ۷۱۳۹۳ دانشگاه مالیر، : مالیر.- کمپل؛ ترجمه علی نوری. پاتن و استیفان آر. کاترین ای/ مقدمه ای بر علوم اعصاب تربیتی پ ۹   م.

293QP 411/ 2 ۱۳۸۷ نیلوفر، : تهران- جرالد ادلمن؛ ترجمه رضا نیلی پور/ زبان و آگاهیالف4ز.
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292QP 408/ 8ع
سازمان مطالعه و تدوین : تهران- جونز؛ ترجمه سیدکمال خرازی-پاول هوارد/ تربیتی- معرفی تحقیقات عصبی : علوم اعصاب ، علوم تربیتی و مغز 

.۱۳۹۰ پژوهشکده علوم شناختی، : ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  (سمت)کتب علوم انسانی دانشگاهها 

291QP ۴۰۸  /۲  م ۹  ن
،مرکز تحقیق و (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- علی نوری/ مبانی و اصول عصب شناختی یادگیری و تربیت

.۱۳۹۳ توسعه علوم انسانی، 

290QP ۴۱۱  / .۱۳۹۵ انسان، : تهران..- نویسنده استانسیالس دهانه؛ ترجمه مرضیه زارع/ درک چگونگی رمزگذاری افکار توسط مغز: آگاهی و مغز۷  آد۹

289QP ۴۱۱ / ۱۳۹۴ کتاب ارجمند، : تهران..- تالیف استانیسالس دهانه؛ ترجمه سعید صباغی پور/ مغز چگونه افکار را رمزگذاری می کند؟: آگاهی و مغز آ۷  ۹  د.

288QP 981/ 9 ۱۳۷۵ بچه ها سالم، : تهران- ترک اعتیادد3پ.

287QP 5360/ 9 ۱۳۷۶ دانشگاه شاهد، : تهران- جیمز دبلیو کاالتت، ترجمه اسماعیل بیابانگرد، احمد علی پور و احمد غضنفری/ روانشناسی فیزیولوژیکک2ر.

286QP 5360/ 2 ۱۳۷۴ غزل، : اصفهان- نایل آر کارلسون؛ ترجمه و نگارش مهرداد پژوهان/ مبانی روان شناسی فیزیولوژیکک2م.

285R .۱۳۸۰ تهران، - درمانی تهران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی/ خالصه مقاالت هماش تازه های روانپزشکی1380 

284R  1381
: تهران- معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران/ حاوی آیین نامه ها و دستورالعمل ها: نگاهی به معاونت پژوهشی

. پاییز۱۳۸۱ درمانی تهران، - معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

283R  1386
مرکز منطقه ای : تهران- دکتر جعفر مهراد، مهندس فاطمه شریفانی/ دانشگاه ژیائوتنگ شانگ های: ۲۰۰۷ رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان 

.۱۳۸۶ اطالع رسانی علوم و فناوری، 

282R 121/ 4 د9ف
یادواره : تهران- ویلیام الگزاندرنیومن دورلند؛ ترجمه حمید نام آور ؛ ویراستار محمد جواد ضرابی/ انگلیسی به فارسی- فرهنگ پزشکی دورلند 

.۱۳۷۷ کتاب، 

281R 121/ 35ف
مترجم مصطفی مفیدی؛ مسئول ویرایش احمد منصوری ؛ ویراستار دالرام آرین، ویراستار فرهنگ نوشتی سیما / فرهنگ فشرده ی پزشکی آکسفورد

.۱۳۷۵ فرهنگان، : تهران- تویسرکانی، نسترن حکمی

280R 123/ 4۱۳۷۹ کمال دانش، : تهران- زیر نظر عبداهلل ناصحی ؛ ترجمه اشکان خواجو؛ ویراستار فاطمه ابراهیمی/ فرهنگ اختصارات پزشکی دورلندف.
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279R 131/ 4 ۱۳۸۰ -۱۳۷۷سرمدی، : تهران- محمد تقی سرمدی/ پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضرس4پ.

278R ۱۴۴  /۱۳۹۵ انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز، : اهواز.- شهرام جلیلیان/ علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی۸  ج  ۳  م.

277R  1377
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش : تهران- معاونت پژوهشی: برگزارکننده/ چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

.۱۳۷۷ پزشکی، 

276R .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تهران- معاونت پژوهشی: برگزار کننده/ پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی1378 

275R .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تهران- معاونت پژوهشی/ ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی1379 

274R 1382  ی
: تهران- سید احمد سیادتی/ مجموعه مقاالت همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران و بیست و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

.۱۳۸۲ انجمن پزشکان کودکان ایران، بنیاد امور بیماری های خاص، 

273R  1386  2
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و : شیراز- جعفر مهراد، فاطمه شریفانی/ دانشمندان، نشریات ،موسسات علمی و کشورها: برترینهای علوم

.۱۳۸۶ فناوری، 

272R 634/ 4/ 1 ع4آ
میرماه، : تهران- با مقدمه ایرج افشار؛ پژوهش و گردآوری محمدحسین عزیزی ؛ بازخوانی متن علی یزدی نژاد/ پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر

 ۱۳۸۸.

271R 723/7/ 42۱۳۸۶ ویستا، : تهران- [و دیگران ]تدوین و گردآوری سلطانی/ پزشکی مبتنی بر شواهدپ.

270R 725/ 5/ 8 ف4م
مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی : تهران- یداهلل فرهادی، علی رضا موسوی جراحی، زهره حقیقی/ موازین اخالقی در پژوهش های علوم پزشکی

.۱۳۸۳ کشور، 

269R 727/ 3/ 4الف
؛ ترجمه مصطفی ذوالفقاری مطلق، فاطمه قدیری لشکاجانی ؛ [تهیه کننده بخش بهداشت روان سازمان بهداشت جهانی ]/ بیمار- ارتباط پزشک 

: تهران- انستیتو روانپزشکی تهران، سازمان جهانی بهداشت، مرکز همکاریهای مشترک در بهداشت روانی [گردآورنده]ویراستار جعفر بوالهری ؛ 

.۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، : کوشیار 

268R 727/45/ 5 ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره چاپ و انتشارات، : تهران- نوشته محمدمهدی اصفهانی/ همدم بیماره6الف.
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267R 727/ 415/ 8 ۱۳۹۹ دانشگاه تهران، : تهران.- تالیف مارگارت مور، اریکا جکسون/ راهنمای روان شناسی مربیگری م.

266R 850/ 9 ل2ر
موسسه فرهنگی انتشاراتی : تهران- نویسنده ابوالفتوح المعی/ روش تحقیق کاربردی، راهنمای تهیه پیشنهاد طرح تحقیقاتی در علوم پزشکی

.۱۳۷۹ نشر طبیب، : تیمورزاده

265RA 5 / 9 ر9س
: محمدرضا روح اللهی، آنیتا افتخارزاده، محمدرضا محمدی مدیر گروه: گروه ویراستاران/ سیستم ملی پژوهش سالمت از دیدگاه مجامع بین المللی

مرکز ملی : تهران- [و دیگران]آنیتا افتخارزاده : احمدرضا حسین پور، فرشید عالء الدینی گروه تحقیق و تدوین: محمدرضا محمدی سرپرستان گروه

.۱۳۸۳ تحقیقات علوم پزشکی کشور، 

264RA ۵۶۴/۵  /۱۳۸۶ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، : تهران.- محمد خدایاری فرد، یاسمین عابدینی/ مشکالت سالمتی نوجوانان و جوانان۵  م ۴  خ.

263RA 645/ 9 ۱۳۸۲ مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، : تهران- والتر ویلت ترجمه فرناز خوشنویسان، رضا راست منش/ اپیدمیولوژی تغذیهت7و.

262RA ۷۸۵  /۴  م ۶  ر
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- علی رضائیان/ (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)مدیریت فشار روانی 

 ۱۳۸۳.

261RA 790/ 9 ۱۳۷۸ رشد، : تهران- [ویراست]- تالیف سعید شاملو/ بهداشت روانیش2ب.

260RA 790/ 8۱۳۸۰ احمدعلی نورباال، : [بی جا]- [و دیگران]مولفین احمدعلی نورباال  / نگاهی بر سیمای سالمت روان در ایرانن.

259RB 55/ 2 ۱۳۷۷ سازمان بهزیستی کشور، : تهران- اصول و مبانی ژنتیک بالینیس5الف.

258RB ۱۲۷  /۱۳۸۹ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- مولف جان اوتیس؛ مترجم ندا علی بیگی/ مدیریت درد مزمن ۴  م ۸۴  الف.

257RB ۱۲۷  /۸  ش ۸۶  ت
نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- تورک ؛ مترجم ندا گلچین. ثورن؛ مقدمه از دنیس سی. نویسنده بورلی ای/ شناخت درمانی درد مزمن

 ۱۳۹۰.

256RB 127/ 37۱۳۸۸ آبگین رایان، : تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [برای]؛ [و دیگران ]ترجمه و تالیف علیرضا زالی/ دردد.

255RB 155/ 8 ج8ش
مرکز : تهران- جان اف جکسون، ترجمه محمد حسین صنعتی، علیرضا موجودی، سکینه عباسی/ آموزش همگانی اصول دانش ژنتیک: شما و ژنتیک

.۱۳۷۷ ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، 
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254RC 45/ 3 1387ارسباران، : تهران- [۲ ویراست]- تالیف فرح لطفی کاشانی، شهرام وزیری؛ ویراستار قاسم شمس/ روانشناسی مرضی کودکت8م.

253RC 54/ 8 ۱۳۷۳ -۱۳۷۶شهرآب، : تهران- هفتم- هارولد آی کاپالن، بنژامین جی سادوک ، جک گرب/ روانپزشکی بالینی- خالصه روانپزشکی علوم رفتاری ک2خ.

252RC ۱۰۸  /۴  د ۹  ت
: تهران..- تایلور؛ ترجمه مسعود جان بزرگی، مژگان آگاه هریس، ندا گلچین. تالیف رنه، ر/ رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن- درمانگری شناختی 

.۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند

251RC 280/ 2 ل9ت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات : تهران- [و دیگران]مولفین احمدرضا شمشیری  / تازه های درمان در لنفوما

.۱۳۸۸ انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی، - هماتولوژی 

250RC 334/ 2بر اساس  (انجمن روانپزشکان امریکا)واژه نامه روانپزشکی وDSM-IV /۱۳۷۳ ابجد، : تهران- مهرداد فیروز بخت، خشایار بیگی.

249RC ۳۳۹ / ۵۲/ ۱۳۹۲ آگه، : تهران..- اریک کندل؛ ترجمه ی سالمت رنجبر/ پیدایش دانش نوین ذهن: در جست وجوی حافظه۲  ک  ۳  آ.

248RC 341/ 6 ۱۳۸۲ سنا، : تهران- تالیف حسین کاویانی/ نظریه زیستی شخصیتک2ن.

247RC 341/ 7 م6ت
Techniques in neuroscience research /دانشگاه تربیت : تهران- تالیف فرشته معتمدی، دکترسعید سمنانیان، دکتر جواد میرنجفی زاده

.1392مدرس، مرکز نشر آثار علمی، 

246RC 343/6/ 2 1387سمت، : تهران- نوشته ی آالن النگستاف؛ ترجمه ی داود معظمی/ یادداشتهای علوم اعصابل2ی.

245RC 346/ 8ع
موسسه ارتقاء سالمت وندا، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب  [به سفارش]؛ [و دیگران]تالیف و ترجمه افسانه زرقی / علوم اعصاب شناختی

.۱۳۹۰ آبگین رایان، : تهران- عملکردی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

244RC ۳۴۸  /۶  م ۹  ف
: تهران نشر طبیب.- فولر؛ زیرنظر هژیر سیکارودی؛ ترجمه سوسن حبیبی ؛ ویراستار مجتبی خاکپور. مولف جی/ معاینات نورولوژیک به زبان ساده

.۱۳۸۰ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، 

243RC ۳۷۲  /۴  ص ۵  الف
جهاد دانشگاهی : تهران..- هنری سیمسون، متیوسی واکر؛ مترجمان نیما گنجی، سودابه بساک نژاد، نسرین ارشدی؛ با مقدمه حسن عشایری/ صرع

.۱۳۹۶ ، (خوارزمی)واحد استان البرز 

242RC ۳۸۶  /۶ /۹  ب  ۹۳  ر
حسین زارع،  [ترجمه]یاشای،لونارد دیلر؛ -بن [تالیف]/ (توانبخشی سرپایی آسیب مغزی تروماتیک)دستنامه توانبخشی عصب روان شناختی کل نگر 

.۱۳۹۴ آییژ، : تهران..- علی اکبر شریفی
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241RC 386/ 6/  8 ۱۳۸۸ دانشگاه شهید چمران، : اهواز- تالیف نجمه حمید/ نوروسایکولوژی بالینیر93ح.

240RC 386/ 6/ 2 1387رشد، : تهران- نوشته ی نانسی هبن و ویلیان میلبرگ؛ ترجمه ی حسن حق شناس/ روانشناختی- مبانی ارزیابی عصبه2م.

239RC ۳۸۷/۵  /۲  ب ۹۳  پ
: تهران..- پود؛ ترجمه حمید خانی پور، جواد حاتمی. تالیف ماروین اچ/ بازتوانی شناختی بیماران مبتال به آسیب مغزی و اختالالت عصب شناختی

.۱۳۹۷ آییژ، 

238RC ۳۸۷  /۵ /۲  ک ۲  پ
: کتاب ارجمند: تهران..- تالیف ترور پاول؛ ترجمه حسین زارع، شکوفه موسوی/ تمرین هایی برای توانبخشی شناختی: کتاب کار آسیب مغزی

.۱۳۹۵ ارجمند، 

237RC ۳۸۷/۵  /۹  ت ۹  ر
جاناتان رید، کتی بایارد، هوارد فاین؛ ترجمه حسین زارع، علی اکبر شریفی، / مبانی نظری و راهنمای عملی: توان بخشی عصب روان شناختی کودکان

.۱۳۹۶ آییژ، : تهران..- شکوفه موسوی

236RC 388/ 5/ 5 م2آ
تالیف ماری لوئیز مارلی؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده، اکرم / روش نمره گذاری تشخیص افتراقی: گشتالت- آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر 

.۱۳۷۷ رشد، : تهران- خمسه

235RC ۳۹۴  /۷  الف  ۴  ف
محمدرضا / هنگامی که دیگر نمی توان به دنبال آنها گشت... خاطرات چگونه ساخته می شوند؟ چگونه به یاد می آیند؟ و : حافظه و یاد زدودگی

.۱۳۹۱ دانژه، : تهران.- افضل نیا

234RC۳۹۴  /۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور، : تهران..- حسین زارع،علی اکبر شریفی [ترجمه]؛ [باربارا ا ویلسون]/ توانبخشی حافظه۹  و  ۴  ف.

233RC 423/ 3 ۱۳۷۹ سمت، : تهران- پریرخ دادستان/ (۳ روان شناسی مرضی )روش های تشخیص و بازپروری : اختالل های زباند2الف.

232RC 423/ 4 ۱۳۹۰ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، : تهران- [ویراست؟ ]- تالیف رضا نیلی پور/ آزمون زبان پریشی زبان فارسی دفتر راهنمای آزمونن9آ.

231RC ۴۳۸  /۱۳۹۲ هرمس، : تهران..- میشل فوکو؛ ترجمه فاطمه ولیانی/ تاریخ جنون در عصر کالسیک۲  ت ۹  ف.

230RC ۴۳۹/۵  /۲  م
؛ ترجمه حسین زارع،سیدمرتضی نظری،مریم [و دیگران]...ای ویلسون.تالیف باربارا/ روان شناختی- مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب 

.۱۳۹۵ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- عابدین

229RC 451/ 5 / 9  ک 9   و
کتاب : تهران.- ،ترجمه هادی پناهی و نسرین السادات حسینی رمقانی...امی ونزل و / درمان شناختی رفتاری افسردگی در کهنه سربازان و نظامیان

.۱۳۹۷ ارجمند، 
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228RC ۴۵۴  /۴۵  آ 
کتاب : تهران..- ؛ ترجمه حمید شمسی پور ؛ با مقدمه ای از محمود دژکام[و دیگران]...کرینگ. آن م/ (روانشناسی روانی): آسیب شناسی روانی

.۱۳۸۸ ارجمند، 

227RC 454/ 5/ 94 آ5د
مولفان جرالدسی دیویسون، جان ام نیل، آنام کرینگ ؛ مترجم مهدی دهستانی؛ ویراستار / RT - VI - MSDآسیب شناسی روانی براساس

.۱۳۸۴ ویرایش، : تهران- حمیدرضا حسین شاهی برواتی

226RC 454/ 2 آ5ه
مولفان ریچارد پی هالجین، سوزان کراس ویتبورن؛ مترجم / DSM - IV - TRدیدگاههای بالینی اختاللهای روانی براساس:آسیب شناسی روانی

.۱۳۸۶   ۱۳۸۳-روان، : تهران- یحیی سیدمحمدی

225RC 454/ 4 ۱۳۷۰ دانشگاه تهران، : تهران- تالیف غالمرضا بهرامی و عزالدین معنوی/ فرهنگ لغات و اصطالحات چهارزبانه روانپزشکی آنسیکلوپدی روانپزشکیب9ف.

224RC ۴۵۴  /۸۴  چ ۲  س
بنیامین جیمز سادوک، ویرجینیاآلکوت سادوک، پدرو روئیز؛ ترجمه فرزین رضاعی؛ ویراستار / روانپزشکی بالینی/ علوم رفتاری: خالصه روانپزشکی

.۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- محسن ارجمند

223RC ۴۵۴  /۶  م ۸۳  س 
تالیف حبیب اهلل / مجموعه نخست از سلسله سخنرانی های ارایه شده در سمینارهای مغز شناخت و رفتار بیمارستان روزبه: مغز، شناخت و رفتار

.۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران.- [و دیگران]...قاسم زاده

222RC ۴۵۴  /۶  م ۸۳  س
 ]...حبیب اهلل قاسم زاده/ مجموعه دوم از سلسله سخنرانی های ارایه شده در سمینارهای مغز، شناخت و رفتار، بیمارستان روزبه: مغز، شناخت و رفتار

.۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران.- [و دیگران

221RC ۴۵۴  /ب ۸۳  س 
... حبیب اهلل قاسم زاده/ مجموعه سوم از سلسله سخنرانی های ارایه شده در سمینارهای مغز، شناخت و رفتار بیمارستان روزبه: مغز، شناخت و رفتار

.۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران.- [و دیگران]

220RC 454/ 2 ک35و
: تهران- هارولد کاپالن ، بنیامین سادوک، ترجمه محمد دهگانپور، خشایار    بیگی و مهرداد فیروز بخت/ واژه نامه جامع روانپزشکی و روانشناسی

.[بی تا ]دفتر تحقیقات و انتشارات بدر

219RC ۴۵۴  /آسیب شناسی روانی بر اساس ۵  آ ۹  گ DSM-5  /۱۳۹۲ ساواالن، : تهران..- مترجم و تالیف مهدی گنجی؛ ویراستار حمزه گنجی.

218RC 454/ 5 ۱۳۷۷ آسمان، : تهران- سید یوسف مجتهدی ، کیانوش کیانی، رضا قنبرپور مقدم/  روانپزشکی۱ دستیابی سریع به اصول بیماریهام3د.

217RC 454/   83  م6س
تالیف حبیب اهلل / مجموعه چهارم از سلسله سخنرانی های ارایه شده در سمینارهای مغز،شناخت و رفتار بیمارستان روزبه: مغز،شناخت و رفتار

.۱۳۹۸ کتاب ارجمند، : تهران.- [و دیگران ]...قاسم زاده
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216RC454/ 5 م83ت
- مولف جیمز موریسون؛ مترجم فریبا بشردوست تجلی/ اصول و فنونی برای بالین گران  سالمت روان: : (به زبان ساده  )تشخیص اختالل های روانی 

.۱۳۸۸ ارسباران، : تهران

215RC ۴۵۵  /۲ /۱۳۹۳ روان، : تهران..- انجمن روانپزشکی آمریکا؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی.../ راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی۲  ط  ۴  ر.

214RC 455/ 4/ 5 ف5الف
: تهران- پریرخ دادستان [ترجمه]اثر استورا؛ / بیماری جدید تمدن به ضمیمه مقیاس پیامدهای رویداد شاخص تنیدگی والدینی: تنیدگی یا استرس

.۱۳۷۷ رشد، 

213RC ۴۵۹  /۱۳۹۱ کتاب ارجمند، : تهران.- تالیف امیر شعبانی، سیدوحید شریعت، امیرحسین جاللی/ آموزش روانپزشکی با نمونه های بالینی۸  آ  ۷  ش.

212RC 465/ 9 ۱۳۷۴ رشد، : تهران- ر د لینگ، خسرو باقری، مترجم/ مطالعه ای وجود گرایانه درباب سالمت ذهن و جنون: خویشتن از هم گسیختهل9خ

211RC 466/ 8/9 ۱۳۸۳ روان، : تهران- تالیف اندی فیلد؛ ترجمه سیاوس جمالفر/ روان شناسی بالینیر9ف.

210RC 467/ 9 پ4ر
اثر پرون و / مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام الگوی مصاحبه بالینی،تست افسردگی بک،مقیاس اضطراب کتل: روانشناسی بالینی

.۱۳۷۶ موسسه انتشارات بعثت، : تهران- پرون؛ مترجمان پریرخ دادستان، محمود منصور

209RC ۴۷۳  /5 هندبوک تشخیص افتراقی اختالالت روانی ۴۵  ف  ۵  ت-MSD /۱۳۹۳ ساواالن، : تهران..- نویسنده مایکل فراست؛مترجم مهدی گنجی؛ ویراستار حمزه گنجی.

208RC ۴۸۰ / ۶  ن  ۴  پ
نورکراس؛ مترجم هامایاک آوادیس یانس؛ . سی. نویسندگان جیمز ا پروچاسکا، جان/ تحلیل فرانظری: (نظام های روان درمانی)نظریه های روان درمانی 

.۱۳۹۳ رشد، : تهران..- ویراستار گروه علمی رشد

207RC 467/ 9 ۱۳۶۷ و۱۳۷۶ رشد، : تهران- دکتر سعید شاملو/ روانشناسی بالینیش2ر.

206RC 467/ 9 ۱۳۷۷ شیداسب، : تهران- ایی جری فیرس و تیموتی جی ترال، ترجمه مهرداد فیروزبخت با همکاری وحیده عرفانی/ روانشناسی بالینیف9ر.

205RC ۴۷۳  /۴  گ 4  ش
: نسل فردا: تهران..- مولف جان گراهام؛ ترجمه موسی کافی ماسوله، حمید یعقوبی/ ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی:  NMPI-2راهنمای 

.۱۳۹۳ ارجمند، 

204RC ۴۸۰ / ۶  ن  ۴  پ
نورکراس؛ مترجم هامایاک آوادیس یانس؛ . سی. نویسندگان جیمز ا پروچاسکا، جان/ تحلیل فرانظری: (نظام های روان درمانی)نظریه های روان درمانی 

.۱۳۹۳ رشد، : تهران..- ویراستار گروه علمی رشد
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203RC 480/ 5 ۱۳۸۵ ویرایش، : تهران- ترجمه و تالیف محمود ساعت چی/ (نظریه ها و راهبردها)مشاوره روان درمانی س2م.

202RC ۴۸۰  /۱۳۸۲ اطالعات، : تهران.- [ ۲ ویراست  ]..- نوشته لوئیس شیلینگ؛ ترجمه خدیجه آرین/ (دیدگاههای مشاوره)نظریه های مشاوره ۶  ن ۹  ش.

201RC 480/ 2 1379  ویرایش، : تهران- ترجمه، تلخیص و تالیف محمود ساعتچی/ نظریه های مشاوره و رواندرمانین6س.

200RC 480/ 8 ۱۳۷۶ ، (انتشارات صدا و سیما)سروش : تهران- هانس یاکوبس؛ ترجمه جالل ستاری/ حکمت شرق و روان درمانی غربی2ح.

199RC 480/6 8 ر6ک
سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و : تهران- شبنم رضوانپور/ کمک رسانی تلفنی در خدمت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

.۱۳۷۸ پیشگیری، 

198RC 480/6/ 4 ۱۳۷۸ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، : تهران- مولف سعید نوروزی جوینانی/  مداخله تلفنی در بحرانن9م.

197RC 480/6/ 9 ۱۳۷۸ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، : تهران- سعید نوروزی جوینانی/ رویکرد مشکل گشایی برای مداخله در بحرانن9ر.

196RC ۴۸۰/۷  /۶  الف  ۸  الف
.- [۲ ویراست ].- مؤلفان اکهارت اوتمر، زیکلیند اوتمر؛ ترجمه مهدی نصراصفهانی/ (جلد دوم) DSM-IV-TRاصول مصاحبه بالینی بر مبنای 

 .۱۳۸۹ کتاب ارجمند، : ارجمند: نسل فردا: تهران

195RC۴۸۰ /  ۶  م ۳  7م
گردآوری و تالیف پروانه محمدخانی، همکاران مهران جوکار، عذرا جهانی تابش، / DSM-IV-TRمصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل های 

.۱۳۸۹ دانژه، : تهران.- شیما تمنائی فر

194RC ۴۸۰/۷  /۲۴  ر ۹  ز
: تهران..- نویسنده مارک زیمرمن؛ ترجمه و تالیف مریم جباری/  اختالالت روانی و بررسی وضعیت شناختیMSD-5 راهنمای مصاحبه برای ارزیابی 

.۱۳۹۵ دانژه، 

193RC۴۸۰/۷  /۶  م ۳  م
گردآوری و تالیف پروانه محمدخانی، همکاران مهران جوکار، عذرا جهانی تابش، / DSM-IV-TRمصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالل های 

.۱۳۸۹ دانژه، : تهران.- شیما تمنائی فر

192RC 480/ 7 / 63م
مهر : تهران- ؛ به سفارش پژوهشکده علوم شناختی[و دیگران]حسین کاویانی / (طول عمر) ۲  / ۱مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی نسخه اصلی 

.۱۳۸۵ کاویان، 

191RC 480/7 / .۱۳۷۴ رشد، : تهران- مایکل هرسن ، ساموئل ام ترنر، ترجمه دکترسعید شاملو و دکتر محمد رضا محمدی/ مصاحبه تشخیصیه4م 6
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190RC ۴۸۰/۵۵  /۱۳۹۱ نشر طبیب، : تیمورزاده: تهران..- ؛ مترجم رامین اعتصامی[کلر اوکلی، آمیت مالک]/ مرور سریع روانپزشکی۴  م ۸  الف

189RC ۴۸۰/۵۵  /۹  ر ۹  د
ارجمند، : نسل فردا: کتاب ارجمند: تهران..- حبیب دوانلو؛ ترجمه عنایت خلیقی سیگارودی؛ با مقدمه محمد صنعتی/ روان درمانی پویشی کوتاه مدت

 ۱۳۸۹.

188RC ۴۸۰/۶  /۱۳۹۰ طبیب، : تیمورزاده: تهران..- ؛ ترجمه عباس علی مددی، فاطمه نوغانی[و دیگران]...ا برنستاین. تالیف کارول/ آنکال روان پزشکی۸  آ.

187RC ۴۸۰/۶  /۸  الف  ۷  ش
..- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران [برای]تالیف امیر شعبانی، سیدوحید شریعت ؛ / اورژانس روان پزشکی با نمونه های بالینی

.۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران

186RC ۴۸۱  /۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- جی کین؛ ترجمه علی نیلوفری، لیال عبداهلل پوری.تالیف دیوید/ روان درمانی های شخص محور۹  ر ۹  ک.

185RC 488/ 4 ۱۳۷۵ امیرکبیر، : تهران- تالیف غالمعلی لیاقت/ (مقدمه ای بر دینامیک گروهی معتادان)گروه درمانی معتادان ل9گ.

184RC ۴۸۸/۵  /۸  ت ۹  ب
فراروان، : تهران..- داتیلیو؛ برگردان مصطفی تبریزی، حمید نجات، مژده کاردانی. ام.بویالکوآ و فرانک. جی.نوشته ی لوئیز/ تکالیف خانواده درمانی

 ۱۳۸۴.

183RC 488/5/ 4 ۱۳۷۸ ارجمند، : میرشیدا: تهران- الزا جونز؛ ترجمه فرزین رضاعی/ (روشهای جدید درمان سیستمی میالن): درمان سیستم های خانوادهج96د.

182RC 488/ 5/ 2 ۱۳۹۴ آوای نور، : تهران.- فرانک داتیلیو، آرتور جانگسما و شان دیویس/ خانواده درمانی طرح های درمانی گام به گام2  د خ.

181RC ۴۸۸/۵  /۴  ط ۴  خ
.- تالیف آناهیتا خدابخشی کوالیی/ راهنمای جامع حل مشکالت رفتاری در کودکان و نوجوانان: طرح ها و الگوهای خانواده درمانی و آموزش والدین

.۱۳۸۸ جاودانه، : جنگل: تهران

180RC 488/5/ 9 ۱۳۸۴ مهرکاویان، : تهران- مایکل کرو، جین ریدلی؛ ترجمه اشرف السادات موسوی/ رفتاری- زوج درمانی کاربردی با رویکردی سیستمی ک4ز.

179RC488/5 / گ78خ 2
روان، : تهران- مولفان ایرنه گلدنبرگ، هربرت گلدنبرگ؛ مترجمان حمیدرضا حسین شاهی برواتی، سیامک نقشبندی، الهام ارجمند/ خانواده درمانی

 ۱۳۸۲.

178RC 488/5/ 2 ۱۳۷۳ امیرکبیر، : تهران- نوشته سالوادور مینوچین؛ مقدمه و ترجمه باقر ثنائی/ خانواده و خانواده درمانیم9خ.

177RC ۴۸۸/۵  /۱۳۹۳ رشد، : تهران..- [و دیگران]...نویسنده مایکل نیکولز؛ مترجمان محسن دهقانی/ نظریه ها،مفاهیم و روش ها: خانواده درمانی۲  خ ۹  ن.
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176RC 488/5/ 9 ۱۳۸۸. امیرکبیر، : تهران- نوشته جی هی لی؛ ترجمه  باقر ثنائی/ روان درمانی خانوادهه9ر

175RC ۴۸۸  /۵۳ /۲  خ ۵  الف
..- تالیف لن اسپری؛ ترجمه احمد به پژوه، عباسعلی حسین خانزاده، با همکاری روح اله حسینی/ راهبردهای نوین در سنجش خانواده: خانواده سنجی

.۱۳۸۸ انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، : تهران

174RC 489/ 4 الف5د
مرکز : ساری- یارعلی دوستی: مایک اسکات، مترجم/ (اختالالت هیجانی ، اضطراب ، افسردگی و )رفتاری مشکالت مراجعان-درمان شناختی

.۱۳۷۷ انتشارات توسعه علوم، 

173RC ۴۸۹ / ۲  ص  ۵  الف
، مرکز (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها : تهران.- علی صاحبی/ کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی: تمثیل درمانگری

.۱۳۹۳ تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

172RC ۴۸۹  /۱۳۹۳ دانژه، : تهران..- ؛ مترجمان داوود آذرنگی، مهدیه رحمانیان[دموس. جان ام]/ مبانی نوروفیدبک۹  د  ۹  پ.

171RC 489 / 83  ب  4   د
بک؛ ترجمه سوده آقامحمدی، دکتر محمدرضا محمدی و دکتر مریم . تالیف جودیت اس/ (اصول پایه و فراتر از آن)درمان شناختی رفتاری 

.۱۳۹۸ کتاب ارجمند، : تهران.- سلمانیان

170RC ۴۸۹  /۴  ه  ۴۲۶  دACT۱۳۹۵ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- تالیف راس هریس؛ ترجمه انوشه امین زاده/ الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد:  به زبان ساده.

169RC 489 / 9  و 9   د
کتاب : تهران.- تالیف امی ونزل، کیت دابسون، پامال هیز؛ ترجمه مائده وحیدپور و مصطفی نوکنی/ تکنیک ها و راهبردها: درمان شناختی رفتاری

.۱۳۹۹ ارجمند، 

168RC ۴۸۹  /۲  پ  ۴۴۵  د
: تهران..- ؛ مترجمان شهرام محمدخانی، محمد درهرج[با همکاری پی بر فیلی پارت، اورسال هس]مولف مایک پاور، / شناخت درمانی هیجان مدار

.۱۳۹۷ انتشارات ابن سینا، 

167RC ۴۸۹  /۱۳۷۶ ارجمند، : تهران.- هاوتون، کیت و دیگران؛ مترجم حبیب اهلل قاسم زاده/ راهنمای کاربردی در درمان اختاللهای روانی: رفتار درمانی شناختی۷  ر.

166RC 489/ 2 ۱۳۸۴ نسل فردا، : ارجمند : تهران- ۲ ویراست - تالیف حبیب اهلل قاسم زاده/ زمینه، دورنما و مسائل: رفتاردرمانیر7ق.

165RC 489/ 4 1371مترجم، : تهران- نوشته ی دکتر تامس آهریس؛ ترجمه ی اسماعیل فصیح/ وضعیت آخرر7ه.

164RC 489/ 9 1390نسل فردا، : کتاب ارجمند: تهران- نوشته ی جانت ام زرب؛ ترجمه حسن حمیدپور/ شناخت درمانی تحولی برای بزرگساالنز4ش.
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163RC 489/ 8 1390دانژه، : تهران- نویسنده دکتر فرشته موتابی، دکتر الدن فتی/ راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاریش6م.

162RC ۴۸۹ /۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- مولف فردریک بن نیک؛ مترجم اکرم خمسه/ کاستن درد و رنج و افزایش موقعیت: رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر ۲  ب  ۸  ش.

161RC ۴۸۹ /۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- تالیف میکله کراسک؛ ترجمه علی نیلوفری، لیال عبداهلل پوری/ درمان شناختی رفتاری۴  ک  ۸  ش.

160RC ۴۸۹  /۸  الف  ۹  ش
فیشر؛ مترجمان . هیز، ویلیام او دوناهو، جین ای. استیون سی [ویراستاران]/ کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی: رفتاری- درمان شناختی 

.۱۳۹۷ انتشارات ابن سینا، : تهران..- ندا علی بیگی، الهام داوودی

159RC 489/ 77 ش9آ
مترجمین  ]مایکل آنتونی، گیل ایرونسون، نیل اشنایدرمن ؛ / رفتاری مورد استفاده روانشناسان - راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه شناختی 

.۱۳۸۸ جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، : اصفهان- جواد آل محمد ، سولماز جوکار ، حمیدطاهر نشاطدوست [

158RC489/ .۱۳۸۰ پیکان، : تهران- دیوید برنز؛ برگردان مهدی قراچه داغی/ از حال بد به حال خوب شناخت درمانی4 ب9ش

157RC  ۴۸۹  /رفتاردرمانی شناختی ۳۶  ب  ۹  شFor Dummies /۱۳۹۱ آوند دانش، : تهران..- نوشته ی رنا بریچ، راب ویلسون؛ برگردان مهدی قراچه داغی.

156RC۴۸۹  /۸۳  ب  ۹  ش
بک ؛ مترجمان الدن فتی، فرهاد فریدحسینی ؛ ویراستار علمی الدن . بک؛ با مقدمه آرون تی. جودیت اس/ شناخت درمانی مبانی و فراتر از آن

.۱۳۹۰ دانژه، : تهران..- فتی

155RC ۴۸۹ /۸۵  ب  ۹  ش 
و  ]...نویسنده جودیت بک؛ مترجمان حسن حمیدپور/ گره گشایی از بن بست های شناخت درمانی کالسیک: شناخت درمانی برای بیماران مشکل آفرین

.۱۳۹۱ نسل فردا، : تهران..- [دیگران

154RC ۴۸۹ /۱۳۸۸ کتاب ارجمند، : نسل فردا: ارجمند: تهران..- ؛ ترجمه حسن حمیدپور[و دیگران]...آرون بک/ چالش های شناخت درمانی۲  چ  ۹  ش.

153RC ۴۸۹ /۲  د  ۹  ش 
: ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- اس دابسون؛ ترجمه کتایون حلمی.تالیف دبورا دابسون،کیت/ راهنمای درمان شناختی رفتاری مبتنی بر شواهد

.۱۳۹۳ نسل فردا، 

152RC ۴۸۹ /۴  د  ۹  ش
، مرکز (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- [و دیگران ]...کن الیدال و/ رفتار درمانگری سالمندان- شناخت 

.۱۳۸۷ تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

151RC ۴۸۹  /۸۷  د  ۹  ش 
داگاس، ملیسا رابی چاد؛ ترجمه مهدی اکبری، مسعود چینی فروشان، احمد . تالیف مایکل جی/ درمان شناختی رفتاری برای اختالل اضطراب فراگیر

.۱۳۹۳ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- عابدیان
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150RC ۴۸۹  /۲۳  ر  ۹  ش
ای تیز؛ ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده، حسن .ر بسکو، مایکل.ه رایت، مونیکا.جسی/ همراه با نمایش ویدئویی: رفتاری- آموزش درمان شناختی

.۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- حمیدپور

149RC ۴۸۹ /۱۶  ر  ۹   ش
فرانک دبلیو باند، ویندی درایدن؛ مترجمان علی حسینائی، حسن  [ویراستاران: صحیح]تالیف / (رویکرد کوتاه مدت)راهنمای رفتار درمانی شناختی 

.۱۳۹۳ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- حمیدپور

148RC489/ 7 ش9ر
: ارجمند : تهران- ؛ مترجم حبیب اهلل قاسم زاده[و دیگران]مولفان کیت هاوتون  / راهنمای کاربردی در درمان اختاللهای روانی: رفتاردرمانی شناختی

.۱۳۸۷ -نسل فردا، 

147RC ۴۸۹ /۶۶  ر  ۹  ش 
؛ ترجمه [و دیگران  ]... مولفان جسی رایت / ( جلسه روان درمانی۷۵ همراه با نمایش ویدیویی ): رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی

.۱۳۹۰ نسل فردا، : کتاب ارجمند: تهران..- آتوسا فرمند؛ با مقدمه حبیب اهلل قاسم زاده

146RC 489/ 9 ۱۳۸۴ رشد، : تهران- نوشته ی مایکل فری؛ مترجمان مسعود محمدی، رابرت فرنام/ راهنمای عملی شناخت درمانی گروهیش9ف.

145RC 489 / 8 ۱۳۸۰ - فارس، : تهران- دیویدم کالرک، کریستوفرج فربورن؛ مترجم حسین کاویانی/ دانش و روش های کاربردی رفتاردرمانی شناختیش9ک.

144RC ۷۸۹  /۴  گ  ۹  ش
گریگوری؛ ترجمه علی رضا راجی؛ ویرایش علی اصغر . تالیف بری م/ کاربرگ ها و تمرین های عملی برای بهبود تغییر: مهارت های رفتاردرمانی شناختی

.۱۳۹۵ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- فرخزادیان

143RC 489/ 4 ش9گ
کتاب راهنمای شناخت درمانی برای درمانگران  )چگونه می توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد: [Book]آن جا که عقل حاکم است

ارجمند، : تهران- مولفان دنیس گرین برگر، کریستین پدسکی؛ با مقدمه ارنتبک ؛ ترجمه همراه با افزوده ها حبیب اهلل قاسم زاده/ (و درمان جویان

 ۱۳۸۸.

142RC ۴۸۹  /۴  ل  ۹  ش
هیمبرگ؛ ترجمه مهروش شمس اسفندآباد با مقدمه حسن . مارکس، ریچارد ج. تالیف دبورا راث لیدی، برایان پ/ رفتاردرمانی شناختی برای تازه کارها

.۱۳۹۴ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- حمیدپور

141RC ۴۸۹  / ۹۲۶  ل  ۹  ش
: تهران..- نویسنده رابرت لی هی؛ ترجمه حسن حمیدپور، زهرا اندوز/ (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)تکنیک های شناخت درمانی 

.۱۳۸۸ کتاب ارجمند، : نسل فردا: ارجمند
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140RC۴۸۹  /۹۳  ل  ۹  ش
دانژه، : تهران..- [و دیگران]... نویسنده رابرت لیهی؛ ویراستار الدن فتی ؛ مترجمان الدن فتی / راهنمایی برای روان درمانگران: فنون شناخت درمانی

 ۱۳۸۸.

139RC ۴۸۹  /۶۳  م  ۹  ش
: کتاب ارجمند: تهران..- ؛ ویراستار سامان نونهال[و دیگران ]...تالیف ابوالفضل محمدی/ رفتاری- مقدمه ای بر نسل سوم درمان های شناختی 

۱۳۹۴ ارجمند، 

138RC ۴۸۹  /۱۳۸۸ کتاب ارجمند، : نسل فردا: ارجمند: تهران..- مایکل نینان، ویندی درایدن؛ ترجمه زهرا اندوز/ راهنمای سریع شناخت درمانی۹۲  ن  ۹  ش.

137RC ۴۸۹  /۱۳۸۷ نسل فردا، : ارجمند: تهران..- مایکل نینان، ویندی درایدن؛ ترجمه حمید یعقوبی، معصومه کریمی/  تکنیک۱۰۰  نکته، ۱۰۰ : شناخت درمانی۹۳  ن  ۹  ش.

136RC ۴۸۹  /۲  و  ۹  ش
وایت؛ مترجمان رضا مولودی، کتایون . کریگ ا/ راهنمای عملی برای ارزیابی و درمان: رفتاری برای بیماری های مزمن پزشکی- درمان شناختی 

.۱۳۸۹ کتاب ارجمند، : نسل فردا : ارجمند : تهران..- فتاحی ؛ ویراستار الدن فتی

135RC ۴۸۹ /۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- تالیف فرانک ویلس؛ ویراستار مجموعه ویندی درایدن؛ ترجمه رضا مولودی/ تندآموز شناخت درمانی بک۸۷  و  ۹  ش.

134RC ۴۸۹ /۹  ر  ۹  ص 
کتاب : تهران..- تالیف تامی رونن؛ ترجمه اکرم خمسه/ هدایت تخیل در رفتاردرمانی شناختی و درمان های وابسته: قدرت سازنده تصویرسازی ذهنی

.۱۳۹۳ ارجمند، 

133RC 489/ 4ط
و ]مولفان الرنس پی ریزو  / راهنمای عملی برای متخصصان و درمانگران: طرحواره های شناختی و باورهای بنیادین در مشکالت روانشناختی

.۱۳۹۰ کتاب ارجمند، : تهران- ؛ ترجمه رضا مولودی، سیما احمدی؛ ویراستار الدن فتی[دیگران

132RC 489/ 9 1389ارجمند، نسل فردا، : تهران- نویسنده مایکل ب فریش؛ ترجمه اکرم خمسه/ روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگیف4ر.

131RC ۴۸۹  /۹  ف ۴  ف
تالیف پیتر فیشر، آدرین ولز؛ مترجمان مژگان آگاه هریس، مسعود جان بزرگی؛ ویرایش احمد / (فراشناخت درمانی)تندآموز درمانگری فراشناختی 

.۱۳۹۴ کتاب ارجمند، : تهران..- علی پور

130RC ۴۸۹ /۱۳۹۱ کتاب ارجمند، : تهران..- [و دیگران]... نویسنده آدریان ولز؛ مترجمان مهدی اکبری / فراشناخت درمانی برای اضطراب افسردگی۸  و  ۴  ف.

129RC 489/ 7 م9ن
سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات : تهران- تالیف علی میرزابیگی/ نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان

.1370کمک آموزشی، انتشارات مدرسه، 

128RC ۴۸۹  /۱۳۹۴ سایه سخن، : تهران.- علی صاحبی، عاطفه سلطانی فر/ فرآیند گام به گام واقعیت درمانی: دعوت به مسئولیت پذیری۲  ص  ۲  و.
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127RC ۴۸۹  /۱۳۹۵ سایه سخن، : تهران..- رابرت ووبلدینگ؛ ترجمه حسین زیرک، علی صاحبی؛ با مقدمه ویلیام گلسر/ واقعیت درمانی برای قرن بیست و یکم۸۶  و  ۲  و.

126RC 489/ 5 ۱۳۸۶ کمال تربیت، : تهران- تالیف سیمین حسینیان، شقایق زهرایی، فرهنگ بهرنگی/ واقعیت مجازی در روان درمانیو23ح.

125RC 489/ 2 ۱۳۸۷ روان، : تهران- نوشته گری هارتز؛ مترجمان امیر کامگار، عیسی جعفری/ (کاربردهای بالینی)معنویت و سالمت روان ه6م.

124RC 495/ 9 ۱۳۸۷ دانژه، : تهران- نوشته ایتامس داود؛ ترجمه حمیدرضا پوراعتماد، شهرزاد طهماسبی مرادی/ هیپنوتراپی شناختید25ش.

123RC 495/ 2 ه25ر
مولف کریدون هاموند؛ گروه مترجمین مدرسین انجمن علمی هیپنوتیزوم بالینی ایران؛ ویراستار و / راهنمای تلقینات و استعارات هیپنوتیزمی

.۱۳۸۴ موسسه فرهنگی هنری پژوهشکده پردازش هوشمند عالئم، : تهران- سرپرست گروه مترجمین علی شریفی

122RC 496/ 8 ۱۳۸۱ سنا، : تهران- جواد عالقبند راد، شیما نبی فر/ روشهای درمان لکنت زبانل8ع.

121RC ۵۱۴  /۹  ش ۱۷  ر
کامبس؛ ترجمه سوسن علیزاده، حسین زارع؛ ویرایش مرتضی . پن، دنیس ر. رابرتس، دیویدل. تالیف دیویدل/ شناخت اجتماعی و آموزش تعامل

.۱۳۹۸ کتاب ارجمند، : تهران..- نقی پور

120RC 512/ 7 ه4ر
حمید پورشریفی، مجید  محمود علیلو، تورج هاشمی : اسلید، پتردی هادوک، گیلیان مترجمین/ رفتار درمانی شناختی اختالالت اسکیزوفرنیک

.۱۳۷۷ دانشگران فردا، : تهران- نصرت آباد

119RC ۵۲۱ /۱۳۸۹ کتاب ارجمند، : نسل فردا: ارجمند: تهران.- تالیف مهشید فروغان/ آزمونهای شناختی اعتباریابی شده در سالمندان ایران: غربالگری دمانس۴  غ ۴  ف.

118RC ۵۳۱  /۶  الف  ۳۸  آ
رشد : تهران..- [و دیگران]... تالیف جان بی آردن؛ مترجمین مهدی عبداله زاده رافی/ درمان مبتنی بر مغز کتاب کار درمانگران و مراجعین: اضطراب

.۱۳۹۵ فرهنگ، 

117RC 533/ 53 الف2ر
شفابخش، : تهران- علی اسالمی نسب؛ با همکاری شهین غالمی/ راهنمای عملی درمان وسواس برای متخصصین بهداشت روان، روان درمانگران،

 ۱۳۸۳.

116RC 533/ 5 ۱۳۷۳ رشد، : تهران- گیل استکتی، ادنا ب فوآ ، ترجمه امیرهوشنگ مهریار/ وسواس برداشتها و درمان رفتاریالف5و.
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115RC 533/ 53 الف7ش
علی اسالمی نسب؛ با /  سوال کاربردی برای فرد وسواسی، همسر وسواسی، خانواده وسواسی، درمانگر فرد وسواسی۴۴۴ پاسخ به : شفای وسواس

.۱۳۸۵ شفابخش، : تهران- همکاری فرحناز قربانپور

114RC ۵۳۳  /۲۵  ر ۹  ف 
تالیف ادناب فوآ،النا یالدین،تریسی لیچنر؛ ترجمه جواد کریمی،مهدی ایمانی،خدیجه / رفتاری وسواس-راهنمای گام به گام درمان شناختی

.۱۳۹۲ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- شیرالی نیا

113RC ۵۳۳ / ۵۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران.- محمدرضا عابدی/ مشاوره شناختی وسواس۲  ع م.

112RC ۵۳۳  /۶  الف  ۲۴  و
نسل : کتاب ارجمند: تهران..- تالیف استنلی راکمن؛ ترجمه غالمعلی افروز، مریم قربانخانی/ رفتاری وسواس- اصول و روش های درمان شناختی 

.۱۳۹۱ فردا، 

111RC ۵۳۳  /۴  د ۹۵  و 
نوشته ربکاای ویلیامز، جولی اس کرافت؛ ترجمه علی .../ رهنمودی برای رویارویی با غم و اندوه ، استرس و خشم: ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور

.۱۳۹۵ سایه سخن، : تهران..- صاحبی ، مهدی اسکندری و شیدا لطفعلیان

110RC ۵۳۳  /۲  ر ۲  ی
تالیف النا یالدین،ادنابی فوآ،تریسی لیچنر؛ ترجمه جواد کریمی،مهدی / (کتاب کار)رفتاری وسواس-راهنمای گام به گام درمان شناختی

.۱۳۹۲ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- ایمانی،خدیجه شیرالی نیا

109RC 537/ 7 ۱۳۸۶ رشد، : تهران- تالیف و ترجمه امیرهوشنگ مهریار/ افسردگیالف87م.

108RC 537/ 9 1387دایره، : تهران- تالیف دیوید برنز؛ ترجمه ی مهدی قراچه داغی/فنون و شناخت شخصیت و تغییر آن: شناخت درمانی روان شناسی افسردگیب4ش.

107RC 537/ 9 ب8ش
: مشهد- ماری بلک برن، کیت ام، دیوید سون،ترجمه حسن توزنده جانی-ایوی/ راهنمایی برای پزشکان: شناخت درمانی افسردگی و اضطراب

۱۳۷۴ آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات، 

106RC 537/ 2ر
موسسه نشر ویرایش، : تهران- نویسنده انجمن پزشکی آمریکا؛ مترجم مهدی گنجی؛ ویراستار مالک میرهاشمی/ راهنمای عملی درمان افسردگی

 ۱۳۷۸.

105RC ۵۴۸  /۸  غ ۴  الف
کتاب : تهران..- کارنی؛ مترجم الهام اشتاد. ایدینگر، کالین ای. مولفان جک دی/ (کتاب کار)درمان شناختی رفتاری بی خوابی : غلبه بر بی خوابی

.۱۳۹۱ نسل فردا، : ارجمند: ارجمند

104RC ۵۵۲  /۱۳۹۴ مهرسا، : تهران..- مولفان سپیده بخت، حامد اختیاری؛ تصویرگر الله ضیایی/ مغز من و بهانه های پرخوری۳  ب  ۴  پ.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

103RC ۵۵۲  /۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- تالیف کایرون اکانر؛ ترجمه عصمت دانش، علیرضا سلیمی نیا/ رفتاری اختالل های تیک- درمانگری شناختی ۸  الف  ۹  ت.

102RC ۵۵۲ /۲  ب  ۸  ج
تالیف گیلیان باتلر؛ ترجمه آزیتا / رفتاری-راهنمای مراجعان برای استفاده از تکنیک های شناختی: غلبه بر اضطراب اجتماعی و خجالت زدگی

.۱۳۹۱ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- زمانی

101RC ۵۵۲ / ه ۹  ۸  ج 
: کتاب ارجمند: تهران..- مولف هوفمن، اتو؛ مترجم مسعود چینی فروشان، منصور آگشته/ درمان شناختی رفتاری برای اختالل اضطراب اجتماعی

.۱۳۸۹ ارجمند، : نسل فردا

100RC ۵۵۲ /۳  الف  ۲  چ
مولف حامد اختیاری، با همکاری آسیه رضایی؛ ..../ (کتابچه ی آموزش و تمرین برای مدیریت بیشخوری و اضافه وزن)!: من یک چاق خوشحال هستم

۱۳۹۳ مهرسا، : تهران..- ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، پژوهشکده علوم شناختی [برای ]تصویرگر الله ضیایی ؛ 

99RC ۵۵۴  /۷  ر ۵  الف
کتاب : تهران..- [و دیگران]... مولف لن اسپری؛ مترجمان عزیزه افخم ابراهیمی/ DSM-IV-TRرفتاردرمانی شناختی برای اختالالت شخصیت 

.۱۳۹۱ نسل فردا، : ارجمند: ارجمند

98RC ۵۵۴  /۹  ش ۸  ب
دیویس و همکاران؛ مترجم داود کربالیی محمدمیگونی، . بک، آرتور فریمن، دنیس د. تالیف آرون ت/ شناخت درمانی برای اختالل های شخصیت

.۱۳۹۵ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- علی اکبر فروغی

97RC ۵۵۴  /۱۳۸۴ ارجمند، : آگه: تهران..- جفری یانگ؛ ترجمه علی صاحبی، حسن حمیدپور/ رویکرد طرح واره محور: شناخت درمانی اختالالت شخصیت۹  ش ۲  ی.

96RC 564/ 4۱۳۸۴ اندیشه آور، : تهران- [و دیگران]، مترجمان حسن ضیاء الدینی [و دیگران]ماردن والسکوئز  [نویسندگان]/ گروه درمانی برای معتادانگ.

95RC 564/ 6 ل94ن
ویراستاران دن جی لیتری، مولیه سیرز، هلن والنشتاین پیرسون؛ به کوشش محمد علی زکریایی؛ مترجمان / نظریه های سوء مصرف مواد مخدر

.۱۳۸۴ انتشارات جامعه و فرهنگ، : تهران- ؛ ویراستار ترجمه محمد رضایی[و دیگران]شروین وکیلی

94RC 564/ 15/ 2 ر9د
روان، : تهران- تالیف چارلزایی، داجن، دبیلو، مایکل شی؛ ترجمه بایرامعلی رنجگو/ (اختاللهای مصرف مواد، سنجش ودرمان)روان شناسی اعتیاد 

 ۱۳۸۳.

93RC 566/ 9 م8ر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران، معاونت : ساری- نورمن اس میلر؛ ترجمه مهران ضرغامی/ روانپزشکی اعتیاد

.۱۳۸۱ پژوهشی، 
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92RC ۵۶۸ /۳  الف  ۲۴  م
مولفان حامد اختیاری، تارا رضاپور؛ تصویرگر نعیم / چگونه توان مغزی خود را در حین درمان بیماری اعتیاد، بهبود و ارتقا دهیم؟: گنجینه ی مغزی

.۱۳۹۲ مهرسا، : تهران..- تدین

91RC 569/ 5/ 8 الف9الف
احمدعلی امیدوار، علی اکبر صارمی؛ / اعتیاد به اینترنت توصیف، سبب شناسی، پیشگیری، درمان و مقیاسهای سنجش اختالل اعتیاد به اینترنت

.۱۳۸۱ تمرین، : مشهد- مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی پردیس [برای]

90RC  ۵۷۰  /۲  ن
نویسنده انجمن ناتوانی های هوشی و رشدی آمریکا کمیته تخصصی اصطالح شناسی و ].../ تعریف، طبقه بندی و نظام های حمایتی: ناتوانی هوشی

.۱۳۹۵ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران..- ؛ ترجمه احمد به پژوه، مونا دالوریان[طبقه بندی ناتوانی هوشی

89RC ۶۴۸  /۹۳  ب
: تهران..- ؛ ترجمه محسن ارجمند، خسرو سبحانیان؛ زیر نظر منوچهر نخجوانی[و دیگران... ویراستاران آنتونی فاسی]/ بیماریهای غدد و متابولیسم

.۱۳۸۷ نسل فردا، : ارجمند

88RC ۶۴۸  /۹۳۲  ب
سرویراستار توماس ]؛ [ج وینگ.سی گریگز، ادوارد.ج بنجامین، رابرت.ویراستاران آیور]/ بیماریهای متابولیک، غدد، بهداشت زنان و مردان

.۱۳۸۹ نسل فردا، : کتاب ارجمند: ارجمند: تهران..- ؛ ترجمه محسن ارجمند، حسین صمدانی فرد، افسانه آموزگار[آندرئولی

87RC ۶۴۸  /۱۳۸۳ برای فردا، : تهران.- مولفین اکبر سلطانی، عباس عظیمی کیا، کامران قمری/ درمان قدم به قدم بیماریهای غدد۹  ب ۸  س.

86RD 594/ 9 ۱۳۷۵ فرهنگیان، : تهران- الکساندر رومانوویچ لوریا/ (تاریخچه یک جراحت مغزی)جهان گمشده و جهان بازیافتهل9ج.

85RD ۵۹۴  /۲  ک ۹  و
..- راشل وینسون، باربارا ویلسون،اندرو بتمن؛ ترجمه حسین زارع،سمیرا حسن زاده [ویراستاران:صحیح]تالیف / کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی

.۱۳۹۷ کتاب ارجمند، : تهران

84RF 290/ 9 ۱۳۸۵ نشر نی، : تهران- مارسیا بی دوگان؛ ترجمه گیتا موللی/ زندگی با کم شنواییز9د.

83RF ۲۹۱  /۵ /۹  ح  ۹  ک
.- مولفین محمد حیدریان مقدم ، سرور فتحی بیرانوند، الهام خسروی فرد/  سال دچار نقص شنوایی۷ توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 

.۱۳۹۴ طبیب، : تیمورزاده: تهران.- ۲ ویراست 

82RG ۴۸۶/۵  /۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران..- ای فیورلو؛ ترجمه ژانت هاشمی آذر. هیل، کاترین. تالیف جیمز بی/ راهنمای کاربران: عصب روان شناسی در مدرسه ۶  ع.
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81RJ 53/ 2 م16ر
موسسه فرهنگی انتشاراتی : تهران- پیتر واکر/ یک راهنمای عملی برای ماساژ و به حرکت درآوردن  اعضای بدن کودکان و نوزادان: کودکان و ماساژ

.۱۳۷۹ آمه، 

80RJ ۱۳۲  / ۴  آ ۷  م
ویژه کودکان فارسی زبان از بدو تولد تا شش )... شنوایی، زبان دریافتی، زبان بیانی، گفتار: سنجش هفت مهارت رشدی: آزمون سنجش رشد نیوشا

.۱۳۸۸ دانژه، : تهران.- تالیف سعید مالیری، زهرا جعفری، حسن عشایری/ (سالگی

79RJ ۴۸۶/۵  /۶  ع ۷  الف
نویسندگان مارگارت سمرودکلیکمن، فیلیس آن تیتر الیسون؛ مترجمین / ارزیابی و مداخالت اختالالت عصب رشدی: عصب روانشناختی کودک

.۱۳۹۵ جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، : اصفهان..- ساالر فرامرزی، شیال خیرزاده، محمدرضا عابد

78RJ 486/ 5/ 2 ر9ک
جانزن؛ ترجمه ی دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر پریسا - نوشته ی سسیل آر رینالدز، ایلین فلچر/ کتاب مرجع نوروسایکولوژی بالینی کودک

.1391سمت، : تهران- سادات سید موسوی، فاطمه کشوری و آناهیتا گنجوی

77RJ ۴۹۶  /۱۳۹۴ جاودانه، : جنگل: تهران.- ندا فردوسی، حسن عشایری/ گفتاردرمانی با کالم آهنگین در اتیسم و زبان پریشی: تاثیر موسیقی بر اختالالت زبان۴  ف  ۷  گ.

76RJ ۴۹۶  /۱۳۹۷ نویسه پارسی، : تهران..- نویسندگان طلیعه ظریفیان، مینا فتوحی، مرجان شهریاری؛ ویراستار علی قربانی/ اختالالت صدای گفتار در کودکان۴  ظ  ۷۴  گ.

75RJ ۴۹۶ / ۶۶۱۳۹۴ مهرسا، : تهران.- فاطمه کشوری، حامد اختیاری/ (از بارداری تا یکسالگی)مغز کودک من ۵  ک م.

74RJ 499/ 9 ۱۳۷۵ آستان قدس رضوی، : مشهد- نلسون، الن سی ایزارائل؛ ترجمه متقی منشی طوسی- ریتا ویکس / اختاللهای رفتاری کودکانالف3و.

73RJ 499/ 3ت
؛ تدوین محمد خدایاری فرد، محسن [و دیگران]نویسندگان مهرداد افتخار اردبیلی  / تشخیص و درمان اختالالت روان شناختی کودک و نوجوان

.۱۳۸۴ یسطرون، : تهران- شکوهی یکتا

72RJ 499/ 9 روان شناسی مرضی کودکک16ر[Book] /۱۳۸۸ ویرایش، : تهران- تالیف علیرضا کاکاوند.

71RJ ۵۰۳  /۹  ر ۲  ج
مارک پیترسون، ویلیام . جانگسما، ال. نویسندگان آرتور ای/ (راهنمای گام به گام درمان مشکالت روانی نوجوانان)روان درمانی نوجوانان 

.۱۳۸۶ رشد، : تهران..- پی مک اینیز؛مترجمان حمیدرضا آقامحمدیان، علی کیمیایی ؛ ویراستاری گروه علمی رشد

70RJ 503/ 4 د 
ACTکتاب ارجمند، : تهران.- تالیف شری تورل، ماری بل؛ ترجمه زهرا زنجانی، الهام آقائی/ درمان فردی و گروهی برای نوجوانان:  برای نوجوانان

 ۱۳۹۸.
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69RJ 503/3/ 9 ۱۳۷۸ شناخت، : تهران- مولف مارتین هربرت؛ مترجم مهرداد فیروزبخت/ (یادگیری اجتماعی، رشد و رفتار)روان شناسی بالینی کودک ه4ر.

68RJ 504/ 9 پ4ر
تامپسن پروت، داگالس  [ویراستاران]/ (نظریه ها و کاربردهای عملی در مراکز درمانی و مدارس)روان درمانی و مشاوره با در کودکان و نوجوانان 

.۱۳۸۳ ارجمند، : تهران- براون؛ ترجمه حسن فرهی

67RJ ۵۰۵  /۴  ت  ۲  ب
: تهران..- آتنا دروز؛ ترجمه و تالیف غزال رمضانی؛ ویرایش سیمین ندافیان [صحیح ویراستار]تالیف / ترکیب بازی درمانی با رفتاردرمانی شناختی

.۱۳۸۹ وانیا، 

66RJ 505/ 6 ۱۳۸۱ آگاه، ارجمند، : تهران- تالیف محمدعلی نظری/ راهنمای روش های اصالح و تغییر رفتار کودکان برای والدین و مربیانر7ن.

65RJ  505/ 2 ش9ر
ویراستاران مارک ای راینیکه، فرانک ام داتیلییو آرتور فریمن؛ ترجمه جواد / "مطالعات موردی بالینی"شناخت درمانی در کودکان و نوجوانان 

.۱۳۸۰ بقعه، : تهران- موسسه مطالعات علوم شناختی [برای]عالقبند راد، حسن فرهی ؛ 

64RJ 505/ 4ش9ز
دانشگاه تهران، : تهران- تالیف ژانت م زرب؛ ترجمه و توضیح غالمعلی افروز، کامران علوی/ رفتاری نوجوانان- روش های ارزیابی و درمان شناختی 

.۱۳۸۱ موسسه انتشارات و چاپ، 

63RJ ۵۰۵  /۳۶  ف  ۹  ش
مک کلور، جولین هیلویگ گارسیا؛ ترجمه افسانه . تالیف رابرت دی فریدبرگ، جسیکا ام/ تکنیک های شناخت درمانی برای کودکان و نوجوانان

.۱۳۹۴ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- شایسته آذر

62RJ 505/ 8 1388هنر اول، : تبریز- تالیف رقیه عیدی خطیبی/ (آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی برای نوجوانان):من فکر می کنم من احساس می کنمع9م.

61RJ ۵۰۶  /۹  چ  ۶  الف
: کتاب ارجمند: تهران..- چورپیتا؛ مترجم کتایون حلمی. مولف بروس ف/ رویکرد واحد پردازه ای: رفتاری اضطراب در کودکان- درمان شناختی 

.۱۳۹۰ نسل فردا، : ارجمند

60RJ ۵۰۶  /۹  ف  ۷  الف
..- تالیف کارول فیتزپاتریک، جان شری؛ ترجمه فاطمه نیکویی، اکبر احمدی فرد/ راهنمای والدین: مهارت های مقابله با افسردگی کودکان و نوجوانان

.۱۳۹۱ کتاب ارجمند، : تهران

59RJ 506/ 86 ک 
مریم  [مترجمین]نوشته ی استیون گاتستین؛ / (IDR)بهبود اتیسم، آسپرگر و اختالالت نافذ رشدی به کمک برنامه ی رشد روابط بین فردی خانواده 

.۱۳۹۸ فراروان، : تهران..- ابراهیمی کیا، سینا توکلی؛ با مقدمه ی مصطفی تبریزی؛ ویراستار فرزانه خونگرم الکه

58RJ ۵۰۶  /۲  و  ۸۶  ک
تالیف تارین واروگیز؛ ترجمه مریم / آموزش و کاربرد نشانه های ارتباط اجتماعی برای خردسال مبتال به اختالالت طیف اوتیسم و مشکالت مشابه

۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- سجادیان،زهرا شهریور
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57RJ ۵۰۶ /۹  چ  ۶  الف
: کتاب ارجمند: تهران..- چورپیتا؛ مترجم کتایون حلمی. مولف بروس ف/ رویکرد واحد پردازه ای: رفتاری اضطراب در کودکان- درمان شناختی 

.۱۳۹۰ نسل فردا، : ارجمند

56RJ 506/ 2 ب 
مارجری شارلوپ، راسل / بازی و مهارت های اجتماعی برای کودکان دارای اختالل طیف اتیسم: تالش های مبتنی بر شواهد در بهداشت رفتاری

.۱۳۹۹ کتاب ارجمند، : تهران.- لنگ، مندی ریسپولی؛ ترجمه دکتر وحید نجاتی و شیرین ارمغان

55RJ 506/ 9 ب9ه
نویسنده داون هوبنر؛ حسین مسنن فارسی ؛ تصویرگربونی / راهنمای عملی کودکان مقابله با مشکالت خواب: چه کار کنم اگر راحت نمی خوابم

.۱۳۹۲ گام، : تهران- متیوز

54RJ ۵۰۶ /۳  الف  ۹  س
..- نویسنده حسین اخالقی کوهپائی؛ ویراستار جالل مرادی/ راهنمای کاربردی برای مربیان و مادران: توانبخشی کودکان مبتال به سندرم داون

.۱۳۹۰ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران

53RJ ۵۰۶  /۱۳۸۹ طبیب، : تیمورزاده: تهران.- محسن شکوهی یکتا، عباس متولی پور، اکرم پرند/ بیش فعالی: اختالل نارسایی توجه۸  ش  ۷۷  ک.

52RJ 506/ 25 ک77ک
سیکیت کانر، جولیت ال جت؛ ترجمه میرمحمود میرنسب ؛ / بیش فعالی در کودکان و بزرگساالن/ راهنمای تشخیص و درمان اختالل کم توجهی

.۱۳۸۶ نسل فردا، : ارجمند : تهران- ویرایش محسن ارجمند

51RJ ۵۰۶  /۱۳۹۳ آوای نور، : تهران.- تالیف سعید رضایی/ شناخت اجتماعی و اختالل اتیسم۶۴  ر  ۸۶  ک.

50RJ 506/ 8 ن2ب
- نویسنده مایکل ال بلوم کویست؛ مترجم جواد عالقبندراد/ راهنمای عملی برای والدین و درمانگران: مهارت های سازگاری با کودکان ناسازگار

.۱۳۸۳ سنا، : تهران

49RJ 506/ 8 ۱۳۸۴ طبیب، : تیمورزاده: تهران- تالیف محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند؛ ویراستار نادر بلوچ نژاد/ اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانانن2ش.

48RJ 506/ 4 ن2ف
موسسه  [به سفارش]فریک؛ مترجمان جواد عالقبندراد، عاطفه سلطانی فر ؛ - نویسنده پائول جی / اختالل سلوک و رفتارهای ضداجتماعی شدید

.۱۳۸۲ سنا، : تهران- مطالعات علوم شناختی ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

47RJ ۵۰۶  /۲  م  ۲  ن
..- تالیف والتر متیس، جان الکمن؛ ترجمه اکرم پرند، عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه/ اختالل نافرمانی مقابله ای و اختالل سلوک در کودکان

.۱۳۹۳ کتاب ارجمند، : تهران

46RJ 506/ 2 ۱۳۷۶ ویرایش، : تهران- نویسنده یو داگالس؛ مترجم سیاوش جمالفر/ (مشکالت رفتاری در کودکان)اصالح رفتار کودکان ن2و.
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45RJ ۵۰۶ /۳  الف  ۵  و
پولی ویت، تیم ویلیامز؛ ترجمه  [ویراستار: صحیح]تالیف / رفتاری برای کودکان و نوجوانان- درمان شناختی: اختالل وسواسی جبری در کودکان

.۱۳۹۲ کتاب ارجمند، : تهران..- سپیده سلطان محمدلو، آال قپانچی، فرشاد شیبانی

44RJ ۵۰۶  /۹  پ  ۵  و
تالیف جان پیاسنتی، اودرا النگلی، تامی / درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی جبری دوران کودکی کتاب کار: این فقط یک هشدار کاذب است

.۱۳۹۷ کتاب ارجمند، : تهران..- روبلک؛ ترجمه زهرا شهریور، نسترن حبیبی آشتیانی

43RJ ۵۰۶  /۱۰  پ  ۵  و
تالیف جان پیاسنتینی، اودرا النگلی، تامی / این فقط یک هشدار اشتباه است: رفتاری اختالل وسواسی جبری دوران کودکی- درمان شناختی 

.۱۳۹۶ ارجمند، : کتاب ارجمند: تهران..- روبلک؛ ترجمه نسترن حبیبی آشتیانی، زهرا شهریور

42RJ 506/ 2 ۱۳۸۱ سنا، : تهران- مترجم مژگان مسعودی: [تامسن پر هوو]/ از فکر تا وسواسو5ت.

41RJ ۵۰۶  /۹  و  ۵  و
پولی وایت، تیم ویلیامز؛ مترجمان شهرام محمدخانی،  [ویراستاران: صحیح]مولفان/ اجباری در کودکان- اختالل وسواسی: رفتاری- درمان شناختی

.۱۳۹۷ انتشارات ابن سینا، : تهران..- محمد درهرج، فاطمه آیت مهر

40RM ۲۲۲/۲  /۲  ر ۸  ب
بک؛ ترجمه ندا . تالیف جودیت س/ ذهن خود را چنان تربیت کنید که بتوانید مانند فردی الغر بیندیشید: راه حل بک برای کاهش وزن

.۱۳93 ارجمند، : کتاب ارجمند : تهران..- گلچین،سهیال حسین پور؛ ویراستار سامان نونهال

39RM ۲۲۲/۲  /۲  ر ۸  ب
و ]... بک؛ مترجمان مژگان آگاه هریس. جودیت اس/  هفته ای برای آموزش مغز شما تا مانند یک فرد الغر بیندیشید۶ برنامه : راهنمای کاهش وزن بک

.۱۳۹۰ نسل فردا، : ارجمند: کتاب ارجمند: تهران..- [دیگران

38RM ۲۲۲/۲  /۲  ر ۸۷  م
مهرسا، : تهران..- مولف طاهره مهدوی حاجی؛ با مقدمه ای از حامد اختیاری/ (روایت تکه هایی از زندگی من در دوران کاهش وزن)راهی که پیدا شد 

 ۱۳۹۴.

37RM ۳۱۵  /۱۳۹۵ تیمورزاده، : تهران.- مترجمین و گردآورندگان علیرضا ابراهیمی، مصطفی علیخانی.../ سایکوفارماکولوژی و روش های تحریک مغز ۲  س ۲  الف.

36RS ۱۲۵  /۵  ن ۵  ک
بر اساس آخرین ویرایش هاریسون ، ... نسخه نویسی به همراه به روزترین رویکردهای درمانی در بیماران سرپایی همراه با تجویز نسخه دارویی 

.۱۳۹۰ بابازاده، : اشراقیه: تهران.- مولف پیام کشاورزچافجیری/ سیسیل ، ویلیامز ونلسون

35T ۱۴  /۸  ف  ۹  د
موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، پژوهشکده اندیشه  [برای ]مولف وال دوسک؛ مترجم مصطفی تقوی؛ / درآمدی بر فلسفه تکنولوژی

.۱۳۹۳ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، : تهران..- دفاعی
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34T ۵۸/۶  /۷  ت ۶  ر
، (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران.- علی رضائیان/ (سیستم اطالعات مدیریت)تعامل انسان و سیستم اطالعاتی 

.۱۳۸۸ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

33T ۳۸۵  / مرجع آموزشی ۳۶  م ۵۷۳۳   الفAdobe photoshop cs6  /۱۳۹۰ مانلی، : پارشمن: پندار پارس: تهران.- محمد اسماعیلی هدی.

32TA 1632/ 4 ۱۳۸۲ دانشگاه فردوسی، : مشهد- تالیف رافائل سیگونزالس، ریچاردایوودز؛ ترجمه مرتضی خادمی، داود جعفری/ پردازش تصویر رقمیگ9پ.

31TK 5105/888/ 4 ۱۳۷۸ آذرخش، : تهران- بهداد براتی/ آدرس دروب [هزار و یک]1001ب4ه.

30TK ۷۸۸۲  /۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، : تهران.- تصنیف منصور شیخان/ مبانی پردازش گفتار و کاربردهای بازشناسی۹  ش  ۷  گ.

29TP 248/ 2/ 6 ۱۳۸۸ مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، - حسن رکنی زاده/ نظریه ی آشوب وکاربردهای آنر8ن.

28TP 248/2/ 9 ۱۳۸۲ کمیسیون بیوتکنولوژی، : تهران- [و دیگران]ترجمه و نظارت نصرت اهلل ضرغام  [و دیگران]مارتین فرانس - انقالب بیوتکنولوژی؟ش9الف.

27TP 248/2/ 9 ص9ب
مرکز ملی تحقیقات : تهران- تالیف محمدحسین صنعتی، نسرین سادات اسمعیل زاده/ راهگشای مشکالت بشر در سده بیست و یکم: بیوتکنولوژی

.۱۳۸۰ ژنتیک و تکنولوژی زیستی، 

26TP 248/ 41/ 3الف
نویسنده دکتر محمد حسین صنعتی با همکاری جمعی از صاحبنظران و / (بیو تکنولوژی)تبیین بینش های اخالقی و حقوقی در زیست فناوری 

.۱۳۸۱ مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، : تهران- متخصصین

25TS 156/ 5 ۱۳۹۹ ارکان دانش، : اصفهان..- بسترفیلد؛ ترجمه فتاح میکائیلی. نویسنده دیل اچ/ فنون آماری ارتقاء کیفیت ب.

24TS ۱۷۱  /۲  ک ۲  ب
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران ؛ سمنان.- ترجمه و تالیف ابراهیم باقری طالقانی/ کاربرد روان شناسی شناختی در طراحی صنعتی

.۱۳۹۶ دانشگاه سمنان، : ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)دانشگاهها 

23TS ۱۷۱  /۹  م ۸  ک
سازمان مطالعه و تدوین کتب : تهران.- ناصر کلینی ممقانی، سارا ابراهیمی/ نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی صنعتی: مهندسی کانسی

.۱۳۹۳ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (سمت)علوم انسانی دانشگاهها 

22U21/2/ 9 م3چ
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری، : تهران- سیدحسین محمدی نجم/ جنگ شناختی؛ بعد پنجم جنگ

 ۱۳۸۷.



اطالعات کتابشناختیرده بندی کنگرهرکورد

21U 22/3/ 2ش
موسسه آموزشی و : تهران- ویراستاران گرک ال زاکاریاس، جین مک میالن و سوزان ون همل/ از فرد تا جامعه: شبیه سازی و مدل سازی رفتاری

.1392تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، 

20U 22/3/ 7م
ویسندگان رافائل رامیرز، جروم راوتز؛  ویراستاران گرک ال زاکاریاس، جین مک میالن، سوزان ون /مدل سازی رفتاری و شناختی در نیروهای نظامی

.1391موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی، : تهران- همل

19U 22/3/ 7ن
: تهران- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی/ نقش علوم اعصاب شناختی در آینده ارتش

.۱۳۸۹ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی، 

18UA 10/5/ 7 ۱۳۸۴ آیات، : اهواز- رامین ناصح/  گفتار و نوشتار در باب آرمان ها، اهداف و برنامه های کانون آینده نگری۴۰ : دغدغه های انسان آینده نگرالف2ن.

17UA ۱۰/۵ / ۸۱۳۹۴ هوشمند تدبیر، : تهران.- جیمز جوردانو؛ ترجمه ی سید ابراهیم سیدزاده/ فناوری اعصاب در امنیت ملی و دفاع۹  ف ج.

16W 50/  ز15م
- محمدرضا زالی/ مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار، رهنمودی بر کاربرد صحیح دانش   پزشکی درچارچوب دیدگاه های رایج در اخالق پزشکی

.۱۳۷۷ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی، : تهران

15WA 292/ 826۱۳۸۲ مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، : تهران- (راهنمای آموزگاران برای کار با دانش آموزان حادثه دیده): بهداشت روان در حوادث طبیعیب.

14Z 52/5 / 4 ۷۵ = زرنگار نسخه ش46زZarnegar /۱۳۷۶ شرکت نرم افزاری سینا، : تهران- اثر شرکت نرم افزاری سینا.

13Z 253/ 2 الف4ر
نگارش / برای مولفان، مترجمان، ویراستاران، رسانه گران، کتابداران، ناشران، چاپخانه ها و دوستداران کتاب: راهنمای آماده ساختن کتاب

.۱۳۸۱ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران- ۳ ویرایش - میرشمس الدین ادیب سلطانی

12Z 286/ 6 ن54م
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  [برای]؛ [و دیگران]نویسندگان به ترتیب حروف الفبا محمود احمدی  / معیارهای کیفیت فنی نشریات علوم پزشکی

.۱۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، : اصفهان- بهداشتی درمانی استان اصفهان ، معاونت پژوهشی

11Z 649/ 1/ 1ل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، : تهران- نویسنده نانسی الریک؛ مترجم مهین محتاج/ چگونه معلم کودکان خود باشیم برای اولیا و مربیان

 ۱۳۸۸.

10Z 699/ 355/ 5 ۱۳۷۹ خانه کتاب، : تهران- [و دیگران]به کوشش ناصرالدین غراب / معرفی پایگاههای اطالع رسانی اسالمیم6ک.

9Z 7001/ 8 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران: تهران- (۱۳۴۵ -۷۲)چکیده پایان نامه های زبانشناسی چ9ج.
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8Z 7125/ 5/  ۱۳۹۶ تولید و پخش کتاب ارزشمند، : قم.- کاظم استادی/ کتابشناسی رنگ و فلسفه5   ک2الف.

7Z 7201/ 2 ۱۳۸۳ سنا، : تهران- حسین کاویانی، جواد عالقبندراد/ کتابنامه زبانشناسی شناختیک2ک.

6Z 7401/ 18 ۱۳۹۰ نوید شیراز، : شیراز- جعفر مهراد، رویا مقصودی دریه/ ۱۳۸۶ - ۱۳۸۵کتاب تولید علم ایران در آی اس سی م9ک.

5ZA 4226/ 2د
تالیف و ترجمه فرشاد / کودکان و نوجوانان: دایره المعارف موضوعی برترین آدرس های اینترنت مجموعه کلید طالیی اینترنت نسخه تخصصی

.۱۳۸۳ جهان رایانه، : تهران- [و دیگران]مجیدفر 

م 1388 44
میثم کاشی / دیده بانی و رصد تهدیدها و فرصت های موجود در شکاف های عمل کردی ریزتراشه ها و بهره برداری از آن در جنگ اطالعاتی آینده

.مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی- پور

.۱۳۸۸ تهران، دانشگاه تربیت معلم، - ویژه نکوداشت مقام علمی دانشمند عالیقدر و پژوهشگر برجسته دکتر علیرضا کیامنشم 1388 35

.۱۳۸۹ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، : تهران- گزارش نخستین جشنواره بین المللی فارابی [۲ و۱ کتاب فارابی]م 1389 21

.۱۳۹۴ دانشگاه فرهنگیان، : تهران.- مجموعه نویسندگان/ خالصه مقاالت اولین همایش ملی تربیت معلم1394   م1


