عنوان

شماره بازیابی
۲ ۸۶۱۱آ ۵۸۷د ۱۶۳۸

آتشگاه /نويسنده احمد مدقق -.تهران :نشر صاد.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۱آ ۱۲۷ش ۵۱۱۷

آرتيست /سعيد تشکري -.تهران :کتاب نيستان.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۲آ ۷ر ۸۶
۶ ۸۶۱۱آ ۲ک ۲۷۱۱
۷ ۸۶۱۱د ۲ر ۱۸

آیين نگارش تاریخ /تاليف رشيد ياسمي؛ به اهتمام عبدالکريم جربزه دار -.تهران :اساطير.1۹۱۱ ،
اتاق محقر خيال من /تادئوش کانتور؛ [مترجم] محمدرضا خاکي -.تهران :روزبهان.1۹۱۱ ،
ادبيات ،فيلم ،فرهنگ اصول و مبانی نقد[ /نويسنده] مايکل رايان؛ مترجم محسن فخري؛ با مقدمه اميرعلي نجوميان -.تهران :نشر
لگا.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۳الف ۱۷ب ۵۱۲۱

از آن هجده ماه و هفت روز /نويسنده شهال آبنوس -.تهران :برکه خورشيد.1۹۱۳ ،

۵ ۸۶۱۱الف ۳۱۷ر ۱۸۷۸

افسونگر قونيه (داستانی شورانگيز از زندگی شمس و موالنا) /محمد خرسندي -.تهران :فکرآذين.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ک ۵الف ۱۳

اقتصاد رسانه  /استوارت کانينگهام ،تري فلو ،آدام سويفت؛ مترجمان داتيس خواجه ئيان ،سياوش صلواتيان ،کاميار نيستاني اصفهاني-.
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱الف ۲۱و ۸۲/۱۳۱۱

انقالب در آمریکاي جنوبی (تئاتر مستند در دو نيمه) /آگوستو بوال؛ مترجم علي شمس - .تهران :نشر نيماژ.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱الف ۱۵ص ۵۱۳۶

اویی که دوستش می داشتی [زندگينامه داستانی شهيد مهدي زینالدین] /مريم بصيري -.تهران :انجمن قلم ايران.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۵م ۱ر ۳۷

ایران در پنج روایت :بازخوانی روایت هاي شریعتی ،آلاحمد ،مطهري ،زرینکوب و مسکوب درباره هویت ملی ،تنوع زبانی،
زبان مادري و مسئله زبان ترکی در ایران /سيدجواد ميري -.تهران :نقد فرهنگ.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱الف ۲ل ۶

ایل دورو /دي .ايچ .الرنس؛ [ترجمه] مسعود قاسميان -.تهران :فرهنگ جاويد.1۹۱۱ ،

۶ ۸۶۱۱ب ۲ر ۱۶۷۵

بچه هاي فرات /ليال قرباني -.قم :کتاب جمکران.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱ب ۲ق ۸۳۱۱

بوطيقاي نمایشنامه نویسی /نصراهلل قادري ،غالمحسين دولت آبادي ،آراز بارسقيان -.تهران :نشر يکشنبه.-1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۷ب ۱الف ۲۳۵۱

بيلی /آنا گاوالدا؛ مترجم شهرزاد ضيايي - .مشهد :نشر شمشاد.1۹۱۱ ،
()1

شماره بازیابی
۷ ۸۶۱۱پ ۲ل ۸۷۷
۷ ۸۶۱۳پ ۱الف ۲۳۵۱

عنوان
پرنده به پرنده :درس هایی چند درباره نوشتن و زندگی /آن الموت؛ ترجمه مهدي نصراله زاده -.تهران :نشر بيدگل.1۹۱۱ ،
پس پرده /آنا گاوالدا؛ ترجمه عاطفه حبيبي -.تهران :چترنگ.1۹۱۳ ،

۷ ۸۶۱۱پ ۱۵ص ۵۱۳۶

پشت صحنه یک رؤیا /نويسنده مريم بصيري -.تهران :سروش (انتشارات صدا و سيما).1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۵ت ۱۶الف ۲۳۶۷

تابستان /آلبر کامو؛ مترجمان جواد فريد ،امير الهوتي -.تهران :جامي؛ نشر مصدق.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ت ۱۷الف ۶۳۲۲
۲ ۸۶۱۱ت ۵۱د ۶۷۷۵

تاوان زیستن /مارتينا مايوک؛ مترجم شبنم موتابي -.تهران :نشر نيماژ.1۹۱۱ ،
تپه پوشکين /سرگئي دوالتوف؛ ترجمه اسداهلل امرايي -.تهران :نشر ثالث.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۷ت ۵۳۵و ۱۸۷۵

ترکش لغزنده /آيت دولتشاه -.تهران :نشر چشمه.1۹۱۱ ،

۵ ۸۶۱۱ت ۱۵ر ۱۶۷۶

تکفيري /مهدي درياب -.قم :کتابستان معرفت.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱ت ۷۳۲ت ۶

تنهایی اليزابت /ويليام ترور؛ ترجمه فرناز حائري -.تهران :نشر بيدگل.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ج ۱ي ۸۳/۵۵۱۱

جاسوس زمان /مارسلو فيگراس؛ ترجمه ي بيوک بوداغي -.تهران :نشر آگه.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱ج ۸۵۸۳د ۱۶۷۲

جنون خدایان /امير خداوردي -.تهران :نشر ثالث.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱ح ۲۵۷۶الف ۵۱۳۶
۲ ۸۶۱۱خ ۱۱ث ۶۳۲۶
۸۶۱۵الف ۱الف ۱ش ۲۳۳۸
۲ ۸۶۱۳د ۷۳۷ل ۱۸۱۲

حنانه شو :...داستان هایی از زبان اشياء درباره پيامبر صلی اهلل عليه و آله /رقيه بابايي - .قم :کتاب جمکران.1۹۱۱ ،
خانه ي عروسک [ ۲دو] /لوکاس نث؛ [ترجمه] افسانه کمالي -.تهران :نيماژ.1۹۱۱ ،
خواهران باربارن /اريک امانوئل اشميت؛ ترجمه عاطفه حبيبي -.تهران :چترنگ.1۹۱۱ ،
داستان انتقام /سيامک گلشيري -.تهران :نشر افق.1۹۱۳ ،

۱ ۸۶۱۱الف ۲د ۷۱۸

دانيال نبی عليه السالم /عبداهلل اميني پور -.قم :انديشه و فرهنگ جاويدان.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۱د ۷و ۲۵۸۲

در انتظار بوجانگلز /اوليويه بوردو؛ مترجم ناهيد فروغان -.تهران :نشر ماهي.1۹۱۱ ،
()۱

شماره بازیابی
۷ ۸۶۱۵د ۲الف ۲۳۸۷
۷ ۸۶۱۳د ۷ز ۱۸
۱ ۸۶۱۳د ۱و ۸۷۷۸

عنوان
در کوچه هاي پراگ :مشاهده هاي اجتماعی ،زنانه و ادیبانه /زهرا ابوالحسني چيمه -.تهران :شهر کتاب ،هرمس.1۹۱۱ ،
درس گفتارهاي نقد ادبی /عبدالحسين زرين کوب؛ با مقدمه و حواشي احمد خاتمي -.تهران :پايا.1۹۱۳ ،
دیالوگ /پيتر ومک؛ مترجم مژده ثامتي -.تهران :نشر سينا.1۹۱۳ ،

۱ ۸۶۱۱د ۷ک ۷۷۶۷

دیر مغان :گزارش بيست غزل حافظ بر پایه ي زیباشناسی و باورشناسی /ميرجاللالدين کزازي -.تهران :نشر گويا.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۳غ ۱د ۱/۸۱۱۷

دین در سينماي شرق و غرب :مکاتب شرقی (هندو ،بودا ،المائيسم ،تائو ،کنفسيوس و شينتو) ،مکاتب غربی (مسيحيت،
یهودیت و فرقه هاي وابسته) /نويسندگان و همکاران پروژه محمدحسين فرجنژاد[...و ديگران]؛ ناظر پروژه غالمرضا يوسفزاده -.قم:
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،اداره کل پژوهشهاي اسالمي رسانه؛ دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ،معاونت پژوهشي،
مرکز فرهنگي هنري.1۹۱۳ ،

۱ ۸۶۱۱د ۷۱۸۷

دیوان رشيدالدین و طواط :به انضمام حدایق السحر فی دقایق الشعر /مقدمه ،مقابله و تصحيح سعيد نفيسي .به انضمام حدايق
السحر في دقايق الشعر /به اهتمام عبدالکريم جربزه دار -.تهران :اساطير.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۵ذ ۷ل ۸۱۶

ذهن و عکاسی :چگونه با دوربين ذهن خود عکس بگيریم /پل مارتين لستر؛ [ترجمه ي] زانيار بلوري -.تهران :حرفه نويسنده،
.1۹۱۱

۲ ۸۶۱۱س ۱م ۷۶۸۵

رباب رومی (موالنا و موسيقی) :گشتی در رفتار و آثار موسيقيایی جمال آفرین جالل الدین محمد بلخی (مولوي) /مهدي
ستايشگر[ -.ويراست؟] با بازنگر و ويراست جديد -.تهران :هنر موسيقي.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱ر ۶ر ۶۳۸۶

روبان بنفش /هدر برچ؛ [ترجمه ي] فروغ مهرزاد -.تهران :نگاه.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۵ز ۶۶۱الف ۱۲۶۶

زار /شرمين نادري -.تهران :آگاه؛ نشر بان.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ز ۱الف ۲۳۶۶

زبان زنده /منوچهر انور -.تهران :کارنامه.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ز ۸۸۶۸
۱ ۸۶۱۱ز ۷الف ۱۶۷۱

زبان و شاعري (چند مقاله) /ادگار آلن پو [...و ديگران]؛ گردآوري و ترجمه ي پيمان چهرازي -.تهران :آگه.1۹۱۱ ،
زن آقا (سفرنامه) /زهرا کارداني -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۱۱ ،
()۹

شماره بازیابی
۱ ۸۶۱۱ز ۲ن ۷۲۷۱
۱ ۸۶۱۱ز ۱۲۸۶الف ۱۶۷۱
۱ ۸۶۱۱ز ۵۶۶الف ۶۷۳۶
۲ ۸۶۱۳س ۵هـ ۱۸۷۷

عنوان
زنبق هاي طالیی :مجموعه داستان /به انتخاب ساسان ناطق -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۱۱ ،
زیبایـی :مجموعه شعر /هدي احمدي -.تهران :نشر سيب سرخ.1۹۱۱ ،
زیر آسمانی به رنگ خون[ /نويسنده] مارک سوليوان؛ [ترجمه ي] ساسان گلفر -.تهران :خوب.1۹۱۱ ،
سال بازگشت /احمد دهقان -.تهران :کتاب نيستان.1۹۱۳ ،

۲ ۸۶۱۳س ۱م ۲۳۱۱

سامان سخن (مباحثی درباره زبان و دستور زبان فارسی) /محمود مهرآوران -.ويراست ۱؟ -.قم :جامعة المصطفي العالمية ،مرکز
بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص).1۹۱۳ ،

۲ ۸۶۱۱س ۱گ ۵۷۸۸

ساندویج دزد /گودبرگر برگسون؛ [با مقدمه ي] ميالن کوندرا؛ ترجمه ي انيسا دهقاني -.تهران :نقش جهان.1۹۱۱ ،

۵ ۸۶۱۱س ۶۷۶الف ۱۶۷۸
۵ ۸۶۱۷س ۱ن ۷۳۷

سعير (آتش سوزان) /محبوبه حاجي مرتضايي -.تهران :نشر کافه رمان پارسي.1۹۱۱ ،
سفر با حاج سياح /احسان نوروزي -.تهران :نشر افق.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱س ۱ي ۸۱۵۲

سنت و زمان حال تئاتر عروسکی /هنريک يورکفسکي؛ مترجم زهره بهروزي نيا -.تهران :افراز.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱س ۱ي ۵۸۳۲

سونيا باالي دار تاب می خورد /مارک بينچک؛ [با مقدمه ميالن کوندرا]؛ ترجمه شيرين معتمدي -.تهران :نقش جهان.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱س ۱ض ۷۲۷۱

سيري در داستان هاي کوتاه از نشریات طنز و فکاهی :سال هاي  ۸۲۱۳تا امروز /به کوشش محمدرفيع ضيايي ،غالمرضا کياني
رشيد -.تهران :مرواريد.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۱الف ۱ج ۱/۸۱۱۷

سينما ،دین و سياست :بررسی انتقادي سينماي دینی پس از انقالب /رفيعالدين اسماعيلي؛ [تهيه] مرکز فرهنگي هنري دفتر
تبليغات اسالمي ،انجمن سواد رسانه طالب -.قم :بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم).1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ج ۷۲گ ۶/۸۱۱۱

سينماي انقالبی ژان لوک گدار :مجموعه مقاالت /زير نظر پرويز جاهد -.تهران :نشر حکمت کلمه.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۱ش ۷ع ۶۱۳۱
۷۷۱۸ ۸۶۱۱

شاعرانگی در داستان کوتاه /مهران عشريه؛ با مقدمه حسين پاينده -.تهران :مرواريد.1۹۱۱ ،
شاهنامه ي فردوسی /ويرايشي دانشورانه و نو آيين از ميرجاللالدين کزازي -.تهران :نشر ترنگ.1۹۱۱ ،
()۱

عنوان

شماره بازیابی
۱ ۸۶۱۱ش ۱ر ۱۱۵۷
۲۸۶۶ح ۷۲۷ب ۷۱۱۲

شيرین نيستم ،فقط قند دارم :رمان /رناته برگمان؛ ترجمه ي حسين تهراني -.تهران :مرواريد.1۹۱۱ ،
عاشق داعشی من /نويسنده هاجر عبدالصمد؛ مترجم مهديه داودي رکنآبادي -.قم :کتابستان معرفت.1۹۱۱ ،

۸۶۱۱
۲ ۸۶۱۱ع ۷۱۸۸
۷ ۸۶۱۷ع ۱ت ۶۵۷۱
۷ ۸۶۱۱ع ۱۵ص ۵۱۳۶
۷ ۸۶۱۱ع ۲۷ر ۷۱۵۳
۷ ۸۶۱۱ف ۷۲۷۱

عاشقی هاي بی عشق /لوئيجي پيراندلو؛ ترجمه بهمن فرزانه -.تهران :کتاب پنجره.1۹۱۱ ،
عرفان و ادب در عصر صفوي /احمد تميم داري -.ويراست -.۱تهران :حکمت.1۹۱۱ ،
عروس قریش /مريم بصيري -.تهران :نشر اسم.1۹۱۱ ،
عشق پر آزار :رمان /النا فرانته؛ مترجم سارا عصاره -.تهران :نشر نون.1۹۱۱ ،
فرشته هاي درخت پرتقال [مجموعه داستان] /نويسندگان محبوبه حاجي مرتضايي[...و ديگران] -.تهران :کتاب برادر.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۳ف ۲ت ۸۱۱۷

فلسفه ي سينما :فصل هایی درباره ي اندیشه و تصویر /ويراستاران گرگ تاک ،هاوي کارل؛ ويراستار ترجمه مهرداد پارسا -.تهران:
شوند.1۹۱۳ ،

۱ ۸۶۱۱ف ۱ش ۲۳۳۸

فليکس و سرچشمه ي اسرار /اريک امانوئل اشميت؛ مترجم شهال حائري؛ با همکاري فلورا منوچهري مقدم -.تهران :نشر قطره.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۱ق ۱ل ۲۵/۷۸۶۱
۳ ۸۶۱۱ق ۷الف ۶۷/۱۷۱۱
۳ ۸۶۱۱ق ۲ع ۸۱۱۳
۱ ۸۶۱۷ق ۱۵۶الف ۶
۲ ۸۶۱۷ک ۷۲۷۱
۲ ۸۶۱۱ک ۵۷۳۷ر ۱۸۷۱
۱ ۸۶۱۱ف ۱ز ۷۲۲۱

قرن دیوانه من /ايوان کليما؛ ترجمه سيد عليرضا بهشتي شيرازي -.تهران :روزنه.1۹۱۱ ،
قصه گو /نويسنده ماريو بارگاس يوسا؛ ترجمه ي يحيي خويي - .تهران :نشر چشمه.1۹۱۱ ،
قصه ها از کجا می آیند :فيلمنامه نویسی و زندگی /اصغر عبداللهي -.تهران :نشر اطراف.1۹۱۱ ،
قلعه حيوانات /نويسنده جورج اورول؛ مترجمان محمد هاشمي ،سعيد هاشمي -.تهران :فرهنگ جامع.1۹۱۱ ،
کتاب اصفهان /اصغر عبداللهي[...و ديگران] -.تهران :نشر افق.1۹۱۱ ،
کتابهما :ماجراهاي گربه و آدمش /محمود فرجامي -.تهران :روزنه.1۹۱۱ ،
کسی خانه نيست /گردآورنده الهام فالح -.تهران :کتاب کوچه.1۹۱۱ ،
()۱

شماره بازیابی
۲ ۸۶۱۷س ۲گ ۸۱۱۵
۷ ۸۶۱۱گ ۲ش ۲۷۱
۷ ۸۶۱۲آ ۱پ ۶/۸۱۱۱
۱ ۸۶۱۱گ ۲ک ۵۷۵

عنوان
گاو :فيلمنامه /غالمحسين ساعدي -.تهران :نگاه.1۹۱۱ ،
گریزان /اليف شافاک؛ مترجم صابر حسيني -.تهران :نشر نيماژ.1۹۱۱ ،
گفتگو با سم پکينپا /کوين جي .هيز؛ ترجمه حسين کرباليي طاهر (شاهين) -.تهران :ققنوس.1۹۱۱ ،
گل ها در بهار ،برگ ها در پایيز :شعر سنتی ژاپنی /استيون دي .کارتر؛ انتخاب و ترجمه ي ع .پاشايي -.تهران :فرهنگان.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱گ ۷ک ۱/۵۱

گلوله هاي داغ :سفرنامه اربعين /رضا کشميري -.قم :انتشارات شهيد کاظمي.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱گ ۷۱م ۱۸۸۸

گمشدگی /مصطفي جمشيدي - .تهران :راه يار.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۳م ۲۶ل ۲۸۸۵

گویش نامه عالمرودشت /محمود مهرآوران ،سعيد غالمي -.تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1۹۱۳ ،

۶ ۸۶۱۱ل ۱الف ۳۸۷۵

لحظه هایی ارزشمند از یک آلبوم خانوادگی براي رضایت خاطر تو در سال هاي دراز پيش رو /نفتالي ياوين؛ [ترجمه ي] شهرام
زرگر -.تهران :نشر بيدگل.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۵م ۱ش ۲۳۳۸

مادام پيلينسکا و راز شوپن /اريک امانوئل اشميت؛ ترجمه عاطفه حبيبي -.تهران :چترنگ.1۹۱۱ ،

۷ ۸۶۱۵الف ۱گ ۱۱

مارکو سمين در استراليا /مؤلف سميه گلريز (سمين) -.تهران :روزنه.1۹۱۱ ،

۲ ۸۶۱۲م ۶۶۱الف ۱۲۶۶
۷ ۸۶۱۱م ۱۱س ۵۱۷۶

ماه گرفته ها /شرمين نادري -.تهران :کتاب آمه.1۹۱۱ ،
مرزهاي ناپيدا /محمدعلي اسالمي ندوشن[ -.ويراست؟] با تغييرات و افزودگي -.تهران :يزدان؛ شرکت سهامي انتشار.1۹۱۱ ،

۳ ۸۶۱۱م ۲ي ۱۲۲۲

مصرع برجسته :گزیده ي موضوعی ابياتی از شاعران عهد صفوي (سبک هندي) /...گردآورنده سيداميرمهدي ياسيني -.تهران:
امتياز.1۹۱۱ ،

۵ ۸۶۱۱ي ۷م ۶۷۵۷

من عاشقم /والديمير ماياکوفسکي؛ مترجم حميدرضا آتش برآب - .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱م ۱و ۶۷۵۸
۵ ۸۶۱۵ي ۷۷۸۳و ۱۶۶۳

موشی که غرید :رمان طنز /لئونارد ويبرلي؛ ترجمه ي حسين يعقوبي -.تهران :مرواريد.1۹۱۱ ،
نسل کتک خورده :در جوار جالل آل احمد ،مدیر مدرسه و  /...نويسنده داريوش پورکيان -.تهران :نشر آب خست.1۹۱۱ ،
()۳

عنوان

شماره بازیابی
۲ ۸۶۱۱هـ ۱ظ ۱۶۳۸

هتل /هنگامه مظلومي -.تهران :نشر ثالث.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱هـ ۲ک ۸۱۱۳

هنر پی رن گ سازي :چگونه به نوشته ي خود ،عمق ،هيجان و احساس اضافه کنيم /ليندا جي .کوگل؛ مترجم حسين شيرزادي-.
تهران :نشر سفيدسار.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱هـ ۷الف ۷۸۷

هنر صحنه پردازي در عکاسی /بهاره اديب فر -.مشهد :نشر شمشاد.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱هـ ۷ف ۲۱۲۸

هيجی کاتا و اونو /سوندرا فرالي ،تاما ناکامورا؛ برگردان فارسي نياز اسماعيل پور ،عليرضا اسماعيل پور -.تهران :فرهنگ نشر نو؛ نشر
آسيم.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱هـ ۶و ۱۶۶۷

هيچ دوستی به جز کوهستان /بهروز بوچاني -.تهران :نشر چشمه.1۹۱۱ ،

۳ ۸۶۱۱و ۲۲ج ۱۲۸۶

وطن روي کاغذ /جواد مجابي -.تهران :نشر گويا.1۹۱۱ ،

۱ ۸۶۱۱ي ۸۷۱ي ۲۳۱۷
۱ ۸۶۱۱ي ۳ب ۷۲۷۱

یک سال بعد /آن ويازمسکي؛ ترجمهي قاسم روبين -.تهران :نشر مرکز.1۹۱۱ ،
یک مشت نخودچی /به اهتمام مريم بصيري -.تهران :سروش (انتشارات صدا و سيما).1۹۱۱ ،

()۱

