شماره بازیابی
۴ ۸۹۳۵الف ۶ل ۵۶۸

عنوان
ادبيات تطبيقی در نوسان /رؤيا لطافتي ،بيتا معظمي فراهاني -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،
پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۵الف ۴پ ۹۹۸۳

ادبيات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحليل عناصر داستانی) /خليل پرويني ،هومن ناظميان -.تهران :دانشگاه تربيت
مدرس؛ سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۶الف ۹پ ۹۹۸۸

ادبيات داستانی :ساختار ،مبانی ،نحله ها ،انواع  /...کامران پارسي نژاد -.تهران :موسسه انجمن قلم ايرانيان امروز.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۳الف ۸ر ۹۴۴۸

ادبيات معاصر ایران /به کوشش فرزانه رشيدي؛ به سرپستي اسماعيل سعادت -.تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ سخن.- 1۹۳۳ ،

۴ ۸۹۳۳الف ۴م ۱۸۵۸

از آزادي تا هرج و مرج :گزیده اي از داستان هاي کوتاه طنز /نويسنده اسالومير مروژک؛ ترجمه داريوش مؤدبيان -.اصفهان :نشر
گويا.1۹۳۳ ،

۵ ۸۹۳۳الف ۹ر ۹۹۴۵

انواع ادبيات و سبک هاي ادبی فارسی /به کوشش سميه ربيعي؛ به سرپرستي اسماعيل سعادت -.تهران :فرهنگستان زبان و ادب
فارسي؛ سخن.1۹۳۳ ،

۳ ۸۹۳۳الف ۴ف ۹۵۴۱

ایران و درام نویسان بزرگ جهان :موضوع ها و مضمون هاي ادبی و تاریخی ایران در آثار نمایشنامه نویسان معروف جهان/
مهدي فروغ؛ به کوشش آذر بيداري؛ مقدمه علي نصيريان ،داريوش مؤدبيان -.تهران :خجسته.1۹۳۳ ،

۱ ۸۹۳۳ي ۹۶ي ۵۸۳۸

بردار این ها را بنویس ،آقا! :خاطرات و نقد روشنفکري ادبی ایران؛  /۸۹۶۴ - ۸۹۴۴محمود کيانوش -.تهران :فرهنگ جاويد،
.1۹۳۳

۴ ۸۹۳۳ب ۳الف ۴۴۳۸

بررسی گزیده اي از ميان فزودهاي شاهنامه فردوسی[ /تأليف] علي ايماني ،خديجه (خاطره) خسروي؛ با يادداشتي از جالل خالقي
مطلق -.تهران :سخن.1۹۳۳ ،

۱ ۸۹۳۶غ ۶۶۴۸

بررسی و تحليل کهن الگوها در دیوان بيدل دهلوي بر اساس نظریه ي یونگ /پژوهشگر مرضيه غفورزاده -.تهران :پارس کتاب،
.1۹۳۱

۵ ۸۹۳۳ب ۳ب ۹۹۸۹

بالغت و عروض و قافيه در ادب فارسی /به کوشش آمنه بيدگلي؛ به سرپرستي اسماعيل سعادت -.تهران :فرهنگستان زبان و ادب
فارسي ،سخن.1۹۳۳ ،
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شماره بازیابی
۸ ۸۹۳۳ح ۶۶۴۸
۴ ۸۹۳۴پ ۵و ۹۶۵۸
۳ ۸۹۳۳پ ۵گ ۹۸۴۹

عنوان
بيدل و انشاي تحير :بازشناسی شعر بيدل دهلوي با شرح سی غزل از پایان دیوان /کاووس حسن لي -.تهران :معين.1۹۳۳ ،
پرستوهاي کابل /ياسمينا خضرا؛ ترجمه ي مهدي غبرايي -.تهران :نقش و نگار.1۹۳۱ ،
پنج شاعر بزرگ ایران /به کوشش مژگان گله داري؛ به سرپرستي اسماعيل سعادت -.تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ سخن،
.1۹۳۳

۳ ۸۹۳۳پ ۹ع ۹۸۴۴

پنجاه سپيدسرا (از احمد شاملو تا دهه ي  /)۸۹۱۴کاميار عابدي -.تهران :مرواريد.1۹۳۳ ،

۴ ۸۹۳۶ت ۸ک ۹۹۴۸

تذهيب در ایران :تاریخچه ،نقوش و اصطالحات /مريم کشميري -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۵آ ۹۴۴۹
۵ ۸۹۳۱ت ۵ن ۹۸۳۹

تک پرده اي هاي چخوف /آنتون چخوف؛ گردآورنده و مترجم داريوش مؤدبيان -.تهران :نشر گويا.1۹۳۱ ،
تئاتر و تماشاگر (به سوي نقش خالق مخاطب در رویداد ادبی تئاتري) /رامان سلدن [ ...و ديگران]؛ ترجمه و گزينش مجيد اخگر...
[و ديگران] -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۶و ۹الف ۹۴۴۹

جامعه شناسی در ادبيات فارسی /فريدون وحيدا -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده
تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۵ج ۵الف ۴۴۳۸

جستارهاي شاهنامه شناسی و مباحث ادبی /تأليف محمود اميدساالر -.ويراست  -.2تهران :سخن؛ انتشارات دکتر محمود افشار،
.1۹۳۱

۹ ۸۹۳۳هـ ۳ج ۳۶

جنگ و رسانه؛ پيدایش نبردهاي تکثيرشونده[ /نويسندگان] اندرو هاسکينز ،بن اوالفلين؛ مترجم مليحه مهدي زاده -.اصفهان :نشر
آرما.1۹۳۳ ،

۸ ۸۹۳۵چ ۳آ ۹۴۸۹

چشم کارگردان :درسنامه اي جامع براي کارگردانان و بازیگران /جان آهارت؛ ترجمه صمد چيني فروشان -.تهران :سازمان مطالعه
و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،
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شماره بازیابی
۳ ۸۹۳۵چ ۸ح ۴۶۶

عنوان
چيزهایی هست که نمی دانی :زندگی و مصاحبه با [ ۹۴بيست] چهره ي ادبی  -هنري به انتخاب نشریه ي نيویورک تایمز/
گردآوري و ترجمه مينا حسين نژاد -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۵ح ۴م ۹/۳۱۵۸

حکایت قصر :از قاجار تا پهلوي /محمدجواد مرادي نيا -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۵خ ۹۹ب ۱۳۴۹

خال کوبی /پونه ابدالي -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۱خ ۹۶ي ۵۴۴۴
۴ ۸۹۳۵خ ۳۱۸ر ۹

خدا مادر زیبایت را بيامرزد /حافظ خياوي -.تهران :نشر ثالث.1۹۳۱ ،
خروس طالیی و نوشته هاي دیگر /خوان رولفو؛ [ترجمه ي] بهمن يغمايي ،ستاره يغمايي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۵خ ۹۸ث ۵۹۹۹

خواب گل سرخ /چيستا يثربي -.تهران :نشر قطره.1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۶ب ۹آ ۸/۹۶۹۶

خوشنویسی اسالمی /شيال بلر؛ مترجم ولي اهلل کاووسي -.تهران :فرهنگستان هنر ،موسسه تاليف ،ترجمه و نشر و آثار هنري "متن"،
.1۹۳۱

۹ ۸۹۳۳د ۵ب ۵۸۴

داستان گویی بصري :خلق ساختار بصري براي فيلم ،تلویزیون و رسانه هاي دیجيتالی /بروس بالک؛ ترجمه الهام کشاورزي-.
تهران :ساقي.1۹۳۳ ،

۴د ۳ي ۵۸۶۴
۴ ۸۹۳۳د ۶ر ۵۸

در جستجوي جانب آبی /نويسنده سعيد يوسف نيا -.تهران :نشر معيار.]1۹ [ ،
در حاشيه ي نقد ادبی /مهناز رضايي (الچين) -.ويراست  -.۹تهران :نشر سيب سرخ.1۹۳۳ ،

۴ ۸۹۳۳د ۱م ۹۵۹۴

درام اسالمی /جمشيد ملک پور؛ ترجمه فرزام حقيقي -.تهران :نشر بيدگل.1۹۳۳ ،

۳ ۸۹۳۱د ۹ر ۹/۸۳۳۵

دنياي فيلم نامه ،روایت  -ساختار :مجموعه نشست هاي باشگاه فيلم نامه نویسان سينماي ایران /به کوشش سعيد رحماني؛ به
همت مدرسه ملي سينماي ايران -.تهران :روزنه کار.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۵د ۱غ ۹۵

دهکده خاک بر سر :روایت هایی از یک سال زندگی در لوزان از زبان یک بی زبان؛ با شرح چهار سفر اجباري /فائضه
غفارحدادي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،

()۹

شماره بازیابی
۳ ۸۹۳۳د ۹ي ۹۹۱۴

عنوان
دیباي پيروزه :گزیده و شرح متون تاریخی فارسی /محمدجعفر ياحقي -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۳ ،

۳ ۸۹۳۳د ۸۱۶۱
۹ ۸۹۳۵ر ۳الف ۳/۸۳۳۸
۸ ۸۹۳۵ر ۳ن ۳۶

دیوان اشعار طالب جاجرمی /تصحيح و تحقيق محمدهادي خالق زاده -.تهران :سخن؛ انتشارات دکتر محمود افشار.1۹۳۳ ،
راهنماي فيلم نوآر /آرش رادي -.تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.1۹۳۱ ،
رسانه هاي نوین :درآمدي انتقادي /مارتين لستر [...و ديگران]؛ مترجم احسان شاه قاسمي؛ با مقدمه سعيدرضا عاملي -.تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۱ر ۹ک ۸/۸۵۹۶
۸ ۸۹۳۵ر ۶۸۳۹
۳ ۸۹۳۵ر ۴ک ۹۴۹۱

رسانه /نويسنده هلن اي کتس؛ مترجم نفيسه حقيقت جوان -.تهران :نشر افکار.1۹۳۱ ،
رستم نامه نقاالن /مولف ناشناخته؛ مقدمه و تصحيح محمدجعفر ياحقي ،فاطمه ماه وان -.تهران :سخن.1۹۳۱ ،
روش هاي پژوهش در تئاتر و اجرا /به کوشش باز کرشا ،هلن نيکولسون؛ ترجمه شيرين بزرگمهر ،سحر مشگين قلم -.تهران :نشر علم،
.1۹۳۳

۳ ۸۹۳۵ر ۹۵۸ق ۱۳۹۳
۳ ۸۹۳۳ز ۳د ۴۸
۵ ۸۹۳۵غ ۹س ۹۵۱۹

رونی یک پيانو قورت داده /تيمور آقامحمدي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي) ،مهرک.1۹۳۱ ،
زیبا شناسی و ادبيات /ديويد ديويس؛ ترجمه عبداهلل ساالروند -.تهران :نقش جهان.1۹۳۳ ،
سبک شناسی تفصيلی نثر پارسی /محمد غالمرضايي -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،
پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۳س ۹ع ۶۴۹
۹ ۸۹۳۶س ۹هـ ۹۴۶۸

سبک شناسی عکاسی :تولد تا تحول سبک در عکاسی /شيما عابدي -.تهران :کتاب پرگار.1۹۳۳ ،
سبک هاي بازیگري /جان هاروپ ،سابين آر .اپستاين؛ ترجمه علي ظفر قهرماني نژاد -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم
انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۵ت ۴۵۱۳

سر سخنان نغز خاقانی :ناگفته هایی درباره زندگی و شخصيت و شعر خاقانی شروانی /محمدرضا ترکي -.تهران :سازمان مطالعه
و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،
()۱

شماره بازیابی
۳ ۸۹۳۶ر ۳س ۳۶

عنوان
سواد رسانه اي و شرایط امکان آن در سينما (مقایسه تحليلی مفاهيم بنيادین سواد رسانه اي با تکنيک هاي سينمایی در
فيلمنامه نویسی ،مونتاژ و کارگردانی) /علي رويين؛ با مقدمه اي از سيدرضا صالحي اميري؛ به اهتمام سيدمرتضي موسويان-.
تهران :پشتيبان.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۳س ۳ن ۹۵۳۴
۳ ۸۹۳۳س ۸۳۳۴

سياحتی در دنياي ترجمه ها :مجموعه مقاله ها و نقدها /ناصر نيرمحمدي؛ گردآورنده احمد خندان -.تهران :کتاب بهار.1۹۳۳ ،
سينماتوگراف=

[ /پديدآور دفتر تخصصي سينما] -.اصفهان :سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري

اصفهان.1۹۳۳- ،
۳ ۸۹۳۳س ۱م ۵۶۴

سينماي دیجيتال :انقالبی در فيلم برداري ،پسا توليد و توزیع فيلم /نويسنده برايان مک کرنان؛ مترجم حسامالدين موسوي
ريزي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۳ ،

۹ ۸۹۳۵ش ۹ط ۹۱۴۳
۹ ۸۹۳۳ش ۱۴۸۹ج ۵۹۴۹

شانزده گفتار در واژه سازي و زبان فارسی و فرهنگ نویسی /محمد طباطبايي؛ گردآورده احمد خندان -.تهران :کتاب بهار.1۹۳۱ ،
شب در از ما بهترانيه :مجموعه داستان /حميدرضا نجفي -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۳ ،

۵۱ ۸۹۳۵ي ۹ب ۱۳۴۹

شعر سایه در موسيقی ایرانی /مهدي فيروزيان -.تهران :هنر موسيقي.1۹۳۱ ،

۵۹ ۸۹۳۳ي ۹۹ج ۵۹۴۹

شناخت نامه جواد مجابی /آسيه جوادي (ناستين) -.تهران :فرهنگ معاصر.1۹۳۳ ،

۴ ۸۹۳۳ص ۴الف ۹۱۸۴

صرف :رویکردهاي نظري و کاربرد آنها در تحليل زبان فارسی /فائزه ارکان ،تهمينه حيدرپور بيدگلي -.تهران :سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۳ ،

۳ ۸۹۳۳ض ۶ي ۵۸۵۴
۸۶ ۸۹۳۳آ ۳۸ف ۵۸۹۹

ضيافت به صرف گلوله /مجيد قيصري -.تهران :کتاب کوچه.1۹۳۳ ،
طفلی به نام شادي :پنج دفتر شعر؛ زیر همين آسمان و روي همين خاک ،هنگامه شکفتن و گفتن ،از هميشه تا جاودان،
شيپور اطلسی ها ،در شب سردي که سرودي نداشت /محمدرضا شفيعي کدکني -.تهران :سخن.1۹۳۳ ،

۹ ۸۹۳۵ک ۳ج ۴۹۹۴

عزم و رزم و قصه :نوشته هایی درباره ادبيات دفاع مقدس و انقالب اسالمی /سيد علي کاشفي خوانساري -.تهران :نشر گويا،
.1۹۳۱
()5

شماره بازیابی
۳ ۸۹۳۶پ ۹ف ۸۵۸۵

عنوان
فالنامه شاه طهماسبی /مقدمه ،تصحيح و تعليقات آرش پوراکبر -.تهران :فرهنگستان هنر  ،مؤسسه تأليف ،ترجمه و نشر آثار هنري "
متن ".1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۶ش ۹ف ۵/۱۴۴۸

فرهنگ نامه هنر :مروري بر مهمترین مبانی ،مفاهيم ،اصطالحات و اطالعات هنرهاي دیداري شنيداري و نمایشی /محمد
شمخاني -.تهران :نشر طاليي.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۳ف ۹ل ۹۹۱

فرهنگ ها :فن و هنر فرهنگ نویسی /سيدني آي .الندو؛ ترجمه محمدرضا افضلي ،مجيد ملکان -.ويراست  -.2تهران :کتاب بهار- ،
.1۹۳۳

۹ ۸۹۳۵ش ۳ج ۴۹۹۴

فلسفه داستان داستان /احمد شاکري -.تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،سازمان انتشارات.1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۳ف ۹ن ۸۳۳۶

فلسفه فيلم نامه /تد نانيچلي؛ مترجم احسان شاه قاسمي -.تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.1۹۳۳ ،

۵ ۸۹۳۶ف ۵ي ۹۶۴۳

فلورا و اوليس /کيت دي کامليو؛ تصويرگر کيت گوردون کمبل؛ ترجمه کيوان عبيدي آشتياني -.تهران :نشر افق.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۳ق ۳س ۸۳۳۴

قدرت فيلم /هاورد سوبر؛ [ترجمه ي] خشايار قشقايي -.تهران :نشر بيدگل.1۹۳۳ ،

۶ ۸۹۳۳ق ۱الف ۹۴۵۶

قصه دليله محتاله :متن مصحح قصه دله و مختار همراه با پژوهشی درباره بن مایه ها و نوع ادبی آن /تصحيح و تحقيق مهران
افشاري -.تهران :سخن؛ انتشارات دکتر محمود افشار.1۹۳۳ ،

۶ ۸۹۳۹ق ۳چ ۸۴۴۹
۸۶ ۸۹۳۵آ ۵م ۵۸۹۹
۱ ۸۹۳۳الف ۴خ ۹۳۳۹

قصه گویی و نمایش خالق /ديويي چمبرز؛ ترجمه ثريا قزل اياغ -.تهران :مرکز نشر دانشگاهي.1۹۳۹ ،
گزینه اشعار (  /) ۸۹۸۳ - ۸۹۳۱سيروس شميسا -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،
الگوهاي روایی افسانه ها و اسطوره هاي ایرانی /پگاه خديش ،فريده داوودي مقدم -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم
انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۳ ،

۹ ۸۹۳۵م ۸۶۱۹

لطایف نامه :ترجمه مجالس النفائس اميرعلی شير نوائی /فخري هروي؛ تصحيح و تحقيق هادي بيدکي -.تهران :سخن؛ انتشارات
دکتر محمود افشار.1۹۳۱ ،

()۱

شماره بازیابی
۹ ۸۹۳۴م ۴و ۸۴۴۸

عنوان
مجموعه اي از آثار گرافيک مذهبی :به همراه گزیده اي از نقاشی ها ،آثار دیجيتال و  /...علي وزيريان -.تهران :سوره مهر (حوزه
هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۵م ۹ر ۸۳۳۶

مشاوره تخصصی فيلم نامه :چگونه هر فيلم نامه اي را بهتر کنيم /درک رايدل؛ ترجمه فرهاد دعوت خواه ،متين خاکپور -.تهران:
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۶ ۸۹۳۵م ۹س ۵۹۸۸
۶ ۸۹۳۶م ۵و ۹۶۶۸
۸۴ ۸۹۳۳آ ۸۵۹و ۵۹۶۹
۸۴ ۸۹۳۳آ ۵۴۶۴

معسوميت /مصطفي مستور -.تهران :نشر مرکز.1۹۳۱ ،
مغازه ي خودکشی /ژان تولي؛ ترجمه ي احسان کرم ويسي -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۳ ،
مقاالت عارف :در زمينه ادبيات فارسی و نسخه شناسی /عارف نوشاهي -.تهران :سخن؛ بنياد موقوفات دکتر محمود افشار.1۹۳۳- ،
مقاله ها و رساله ها /تأليف غالمرضا رشيد ياسمي؛ به کوشش ايرج افشار؛ با همکاري محمدرسول درياگشت[ -.ويراست  -.]2تهران:
سخن؛ انتشارات دکتر محمود افشار.1۹۳۳ ،

۱ ۸۹۳۵م ۴ل ۱
۵ ۸۹۳۳م ۴خ ۸۹۸۴
۵ ۸۹۳۵م ۴ر ۸

مقررات /سينتيا لرد؛ ترجمه ي کيوان عبيدي آشتياني -.تهران :نشر افق.1۹۳۱ ،
من سعدي آخرالزمانم /بهاءالدين خرمشاهي؛ به کوشش عارف خرمشاهي -.تهران :ناهيد.1۹۳۳ ،
من یک نجات یافته ام[ ۸۴۵ :صد و هشت] داستان درباره غلبه بر سرطان /پي .ويجي آناند ردي؛ ترجمه هديه جامعي -.تهران:
کتاب کوله پشتي.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۵م ۸ن ۹۴۵
۳ ۸۹۵۳م ۹۹ق ۱۳۶۹

ميز یک کارمند /عزيز نسين؛ ترجمه قدير گلکاريان؛ به کوشش صالح سجادي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
ميکده در مينا :گزیده اشعار /اسداهلل بقايي نائيني -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۵م ۳د ۹۴۴۹

ميم و آن دیگران /محمود دولت آبادي -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۳ن ۳آ ۴۴۳۸

نارسيده ترنج (بيست مقاله درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران) /سجاد آيدنلو؛ با مقدمه جالل خالقي مطلق -.تهران :سخن،
.1۹۳۳

()۱

شماره بازیابی
۹ ۸۹۵۳ن ۱ج ۴۴۳۸

عنوان
نامه باستان در بوته داستان :تحليل و طبقه بندي ساختاري شاهنامه فردوسی /نويسنده اسداهلل جعفري -.تهران :شرکت
انتشارات علمي و فرهنگي.1۹۱۳ ،

۸ ۸۹۳۵ن ۱ش ۹۴۹

نشانه  -معناشناسی ادبيات :نظریه و روش تحليل گفتمان ادبی /نگارنده حميدرضا شعيري -.تهران :دانشگاه تربيت مدرس،
.1۹۳۱

۶ ۸۹۳۴ن ۵م ۸۹۹۶

نظرسنجی در علوم ارتباطات و رسانه ها "درسنامه اي براي علوم ارتباطات و رسانهها" :مقدمه اي عملی /ويبکه مورينگ،
دانيه ال اشلوتز؛ ترجمه پيمان کي فرخي -.آبادان :نشر پرسش.1۹۳۱ ،

۶ ۸۹۳۵ن ۸۴۶

نظریه عکاسی :گزیده اي از مهمترین متون نظري عکاسی در قرن بيستم /ليز ولز (ويراستار)؛ ترجمه مجيد اخگر -.تهران :سازمان
مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۸س ۱ن ۱۹۹

نقاشی انگيزشی و کاربرد آن در ارزیابی هيجانات و مهارت هاي شناختی /نويسنده راولي سيلور؛ مترجمان داود عرب قهستاني،
فرزانه ودايع خيري -.تهران :رشد.1۹۳1 ،

۱ ۸۹۳۶ن ۹م ۹۳۸۴

نقد ادبی در روسيه /زهرا محمدي -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه
علوم انساني.1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۵ن ۴ک ۸۵۸
۹ ۸۹۳۸ک ۳۴الف ۳۹
۵ ۸۹۳۹ن ۹ن ۸۶۹۸

نگاه در سکوت /کريشنا مورتي؛ مترجم محمدجعفر مصفا -.تهران :نشر قطره.1۹۳۱ ،
نگاه کاربردي به دانش رسانه و ارتباطات /حميد کارگر؛ با مقدمه اي از علي اکبر فرهنگي -.تهران :روزنه.1۹۳1 ،
نمایشگان (هنر نمایش :نمایشنامه و نمایش) :جنگی از جستاره هاي پژوهشی /فرهاد ناظرزاده کرماني؛ سرپرست گردآورندگان
مجيد سرسنگي؛ زير نظر تماشاخانه ي ايران شهر ،اميرحسين حريري ،ميرعليرضا دريابيگي؛ به کوشش يوسف باپيري [ ...و ديگران]-.
تهران :دريابيگي.1۹۳2 ،

۵ ۸۹۳۳ن ۹ن ۸۶۶۸
۳ ۸۹۳۳ن ۴۸۸ي ۵۹۹۹

نمایشنامه نویسی و تراژدي تراژدي /والديمير نابوکوف؛ ترجمه رضا رضايي -.تهران :نشر ني.1۹۳۳ ،
نهنگ تنها [نمایشنامه] /مهدي ميرباقري -.تهران :مرواريد.1۹۳۳ ،
()۱

شماره بازیابی
۳ ۸۹۳۹ز ۸۸۹۹

عنوان
هفت پيکر نظامی گنجوي (متن علمی و انتقادي) :از روي قدیمی ترین نسخه هاي خطی قرن هشتم با ذکر اختالف نسخ و
شرح ابيات و معنی لغات و کشف االبيات /به تصحيح برات زنجاني[ -.ويراست -.]2تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ،
.1۹۳2

۹ ۸۹۳۳آ ۴ف ۹/۸۳۳۵

هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا /محسن آزرم؛ عکاسان فرهاد فرهادي [ ...و ديگران] -.تهران :نشر چشمه؛ گيلگمش،
.1۹۳۳

۹ ۸۹۳۶و ۴ک ۹/۸۳۳۸

وانمایی در سينما و ادبيات داستانی :مقایسه داستان پردازي هاي کالمی و دیداري /کارل کروبر؛ مترجمان فرشاد عسگري کيا،
عليرضا عسگري کيا -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني،
.1۹۳۱

۴ ۸۹۳۵و ۳ش ۹/۳۸۳۳

وزن رازها /آکي شيمازاکي؛ [ترجمه ي] محمدجواد فيروزي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،

()۳

