عنوان

شماره بازیابی
۴ ۸۹۳۲آ ۵ن ۸۴۲
۸ ۸۹۳۲الف ۲و ۸۰۷۲

آدم خوشبخت /عزيز نسين؛ [ترجمه ي] رضا همراه؛ به کوشش صالح سجادي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
ابرها بزرگ بودند و سفيد بودند و در گذر (به همراه گفت و گوي نویسنده و مترجم) /ماتياس چوکه؛ ترجمه ناصر غياثي -.تهران:
فرهنگ نشر نو؛ نشر آسيم.1۹۳۱ ،

۵۵۸۴ ۸۹۲۰
۴ ۸۹۳۲الف ۲ن ۴۷۸
۴ ۸۹۳۰الف ۳ر ۹۹۰۴

اخالق االشراف /تأليف نظام الدين عبيد زاکاني؛ تصحيح و توضيح علي اصغر حلبي -.تهران :اساطير.1۹۱۱ ،
ادبيات آلمانی در قرن بيستم /حسن نکوروح -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
ادبيات داستانی در ایران :پهلوي اول از سال  ۸۹۷۷تا  ۸۹۸۷با تکيه بر سير تحوالت سياسی ،اجتماعی و فرهنگی /حميرا
رنجبر عمراني ،کامران پارسي نژاد -.تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي؛ بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان.1۹۳۱ ،

۴الف ۰۹۵الف ۲۹۳۵

ارتداد /وحيد يامين پور -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۳ ،

۸۹۳۳
۴ ۸۹۳۳الف ۲۹۰و ۸۳۲۸

اردوگاه عذاب /هرتا مولز؛ [ترجمه ي] شروين جوانبخت -.تهران :خوب.1۹۳۳ ،

۴ ۸۹۳۲آ ۲۴۰۳ح ۲۸۷۹

آرونی را بکش /مريم محمدي -.تهران :نشر ثالث.1۹۳۱ ،

۰ ۸۹۳۳ي ۹۴ي ۲۹۴۳

از سرد و گرم روزگار /احمد زيدآبادي -.تهران :نشر ني.1۹۳۳ ،

۴ ۸۹۳۳ب ۴الف ۹/۸۳۳۲

ازو و بوطيقاي سينما /ديويد بردول؛ ترجمه ي روبرت صافاريان -.تهران :نشر مرکز.1۹۳۳ ،

۵ ۸۹۳۲الف ۳۴ق ۲۸۳۳

اسب هایی که با من نامهربان بودند :مجموعه داستان /امين فقيري -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۳خ ۵۹۷۸
۵ ۸۹۲۰الف ۴ب ۹۸۸
۵ ۸۹۳۲آ ۸۸۴۵س ۹۵۵۸
۵ ۸۹۳۴آ ۹۵۴۹

اسرار الغيوب :شرح مثنوي معنوي /تأليف خواجه ايوب؛ تصحيح و تحشيه محمدجواد شريعت -.تهران :اساطير.1۹۳۳ ،
اسطوره هاي حيات و مرگ /سي .اي .بورلند؛ ترجمه رقيه بهزادي -.تهران :نشر علم.1۹۳۱ ،
آسفالتی ها /تاد استراسر؛ ترجمه ي ناصري زاهدي -.تهران :نشر افق.1۹۳۱ ،
آشنایی با شاعران بزرگ سبک هندي /گروه نويسندگان -.تهران :تيرگان.1۹۳۱ ،
()1

عنوان

شماره بازیابی
۳ ۸۹۳۳الف ۳ک ۴۵
۰ ۸۹۳۲الف ۲۹الف ۲۷۴۸

اصول و مبانی تحليل متون ادبی /سلينا کوش؛ ترجمه ي حسين پاينده -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،
افسانه ي یک نجيب زاده ي ایرانی /محسن دامادي -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۱ ،

۰ ۸۹۳۰آ ۸ر ۹۵/۵۷۹۳

آقاي کافکا و داستان هاي دیگر از عصر جنون /نويسنده بهوميل هرابال؛ مترجم امير عليجان پور -.تهران :نواي مکتوب.1۹۳۱ ،

۳۷۴۸ف ۴۰۵م ۴۲۵۲

آن دختر یهودي /خوله حمدي؛ مترجم اسماء خواجه زاده -.قم :کتابستان معرفت.1۹۳۱ ،

۸۹۳۰
۲ ۸۹۳۲آ ۳۲و ۹۵۷۹

آن سوي افق /نويسنده يوجين اونيل؛ مترجم امير رحماني کيا -.تهران :سبزان.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۲ن ۲آ ۸۳۳۰

آنی هال /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۲ب ۳س ۹۳۷۲

بادبادک باز /نويسنده خالد حسيني؛ مترجم رضا زارع -.قم :الينا.1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۳ب ۳ر ۸۲/۰۰۳۲

بازگشت شازده پسر /اله خاندرو گيرمو روئمز؛ ترجمه حامد رحيمي -.تهران :کتاب کوله پشتي.1۹۳۳ ،

۸ ۸۹۳۳ب ۰۰الف ۹۵۵۴

باشگاه مشت زنی /چاک پاالنيک؛ ترجمه ي پيمان خاکسار -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۳ ،

۸ ۸۹۳۴و ۴م ۳۳
۴ب ۲۰۳۴الف ۲۸۴۹

بررسی مدیریت رسانه /چارلز وارنر؛ ترجمه پيام زين العابديني -.تهران :تيسا.1۹۳۱ ،
برگ هيچ درختی /صمد طاهري -.تهران :نشر نيماژ.1۹۳۱ ،

۸۹۳۲
۲ ۸۹۳۲ب ۸۰۹هـ ۲۸۳۲

بليت برگشت /نسيم وهابي -.تهران :نشر مرکز.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۲ت ۳ب ۹/۸۳۳۲

بهرام بيضایی؛ زبان ،هویت و قدرت /نويسنده رضا ترنيان -.تهران :روزنه.1۹۳۱ ،

۸۹۳۳الف ۳ب ۵ب ۲۸۷۸

بوطيقاي شيطان /عليرضا لبش -.تهران :هيال.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۳ب ۸ض ۴۳۵
۳ ۸۹۳۰ب ۵ل ۹۳۷۸

بی زمستان :سفرنامه و عکس هاي تاجيکستان ،آذربایجان و گرجستان /منصور ضابطيان -.تهران :نشر مثلث.1۹۳۳ ،
بيا گم شویم /ادي السيد؛ مترجم زهرا طراوتي -.تهران :نشر نيماژ.1۹۳۱ ،
()2

عنوان

شماره بازیابی
۴پ ۸۲۸۵الف ۲۸۸۹

پرسه هاي بی پایان /عباس شاه زيدي -.تهران :فصل پنجم.1۹۳1 ،

۸۹۳۸
۹ ۸۹۳۲ن ۴پ ۸۳۳۰

پرسونا /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۲پ ۴۵و ۹۵۳۳

پرواز را به خاطر بسپار /يرزي کازينسکي؛ [ترجمه ي] ساناز صحتي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۰پ ۲۵الف ۹۵۰۸
۲۲۵۸ ۸۹۳۳

پسرخاله وودرو[ /نوشته ي] روت وايت؛ ترجمه ي محبوبه نجف خاني -.تهران :نشر افق.1۹۳۱ ،
پنج نمایشنامه از هنریک ایبسن :خانه ي عروسک ،اشباح ،رسمرس هلم ،هدا گابلر ،استاد معمار /ترجمه ي اصغر رستگار-.
تهران :نگاه.1۹۳۳ ،

۳ ۸۹۳۳پ ۳۸۵ل ۲۷۳۲

پياده /بلقيس سليماني -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۳ ،

۳ ۸۹۳۵پ ۹م ۸۸۷۳

پيام اجتماعی رسانه /عباس محمدي اصل -.تهران :سفير اردهال.1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۹ت ۴هـ ۰۴۲۷

تاریخ هنر نو :پيش درآمدي انتقادي /جاناتان هريس؛ [ترجمه ي] منيژه نجم عراقي -.تهران :نشر کالغ.1۹۳۹ ،

۴ ۸۹۳۲ت ۳۳ل ۲۹۴۲
۳ ۸۹۳۲ت ۸ر ۸۰۸۴
۳ ۸۹۳۲ت ۹۹۸م ۲۸۹۴
۸ ۸۹۳۲ج ۸۹ف ۰

تدوین تنهایی :مجموعه شعر /مهدي سلطاني -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،
تصویرها /ژروم فراري؛ [مترجمان] بهمن يغمائي ،ستاره يغمائي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
تنها و رهگذران /ابوالفضل صمدي -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
جادوي ميخک /آن فاين؛ [ترجمه ي] هدي لزگي -.تهران :قدياني.1۹۳۱ ،

۸ ۸۹۳۳ج ۹۰ف ۲۸۵۹

جامانده از پسر /مرضيه نفري -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۳ ،

۸ ۸۹۳۸پ ۹الف ۹۴۴۸

جامعه شناسی ادبيات فارسی از آغاز تا سال  /۸۹۵۰محمد پارسانسب -.تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه
ها (سمت) ،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني.1۹۳2 ،

۴ ۸۹۳۲گ ۸ف ۸۰۳۵

جبار :شکسپير و سياست /استيون گرين بلت؛ ترجمه آبتين گلکار -.تهران :نشر همان.1۹۳۱ ،
()۹

شماره بازیابی
۲۴ ۸۹۳۲ي ۲م ۲۸۸۹
۸ ۸۹۳۲س ۲هـ ۴۷۷۳
۲ ۸۹۳۳ج ۴و ۸۳۳۵
۳ ۸۹۳۲ج ۸۳الف ۹۵۳۳

عنوان
جشن نامه دکتر سيروس شميسا /به کوشش ياسر دالوند -.تهران :کتاب سده.1۹۳۱ ،
جلوه هاي هنر و ادبيات در روزنامه ها /کاظم سادات اشکوري -.تهران :کتابسراي ميردشتي.1۹۳۱ ،
جمعه ،یا ،زندگی دور از تمدن /ميشل تورنيه؛ [ترجمه ي] سارا تيمورپور -.تهران :روزنه.1۹۳۳ ،
جنگل (رمان) /هارلن کوبن؛ ترجمه محدثه احمدي -.تهران :نشر آموت.1۹۳۱ ،

۹ ۸۹۳۲ن ۴ح ۸۳۳۰

حرکت اشتباه /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۳ح ۴۵و ۹۵۳۳

حضور /يرزي کازينسکي؛ [ترجمه ي] ساناز صحتي -.تهران :نگاه.1۹۳۳ ،

۸ ۸۹۳۲د ۴۵۹ر ۲۸۲۴
۸ ۸۹۳۲د ۰الف ۳۸۰۸
۹ ۸۹۳۲د ۰۳الف ۲۸۷۹
۹ ۸۹۳۲د ۸۳۵۸۰ب ۲۸۴۲
۸ ۸۹۳۹ق ۳ت ۹۲۵۹
۴ ۸۹۳۲د ۳ر ۸۳۷۲
۴ ۸۹۳۲د ۰الف ۲۹۳
۴ ۸۹۳۲د ۳ل ۸/۲۷۳۲
۴ ۸۹۳۲د ۸۳ر ۹۵۷۵
۴ ۸۹۳۸د ۰۵ر ۲۸۴۰
۴ ۸۹۳۲د ۸۳۹ن ۲۸۲۷

دارم می رسم جان جان :رمان نوجوان /مهدي کردفيروزجايي -.تهران :شهرستان ادب.1۹۳۱ ،
داستان زندگی فردوسی بزرگترین حماسه سراي جهان /ساتم الغزاده؛ بازنويسي محمدرضا مرعشي پور -.تهران :نيلوفر.1۹۳۱ ،
دختر خاله ها /نيلوفر مالک -.تهران :قدياني.1۹۳۱ ،
دختر لوتی :رمان /شهريار عباسي -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،
در آینه ایرانی :تصویر غرب و غربی ها در داستان ایرانی /محمدرضا قانون پرور؛ ترجمه مهدي نجف زاده -.تهران :تيسا.1۹۳۹ ،
در باب خواندن /مارسل پروست؛ ترجمه ي بنيامين مرادي -.تهران :نشر مرکز.1۹۳۱ ،
در خيابان مينتوالسا و دو داستان دیگر /ميرچا الياده؛ ترجمه محمدعلي صوتي -.تهران :فرهنگ نشر نو؛ نشر آسيم.1۹۳۱ ،
در دل زمستان :رمان /ايزابل آلنده؛ ترجمه ي گلشن محجوب -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،
در رؤیاي بابل /ريچارد براتيگان؛ ترجمه ي پيام يزدانجو -.تهران :نشر چشمه.1۹۳۱ ،
در کفن خاکستر /ميالد ظريف -.تهران :روزنه.1۹۳2 ،
درخت بی زمين=

 /شهيار قنبري -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
()۱

شماره بازیابی
۴ ۸۹۳۲د ۳۴۵۰۲ط ۲۸۸۸
۵۹ ۸۹۳۳ي ۸و ۳/۳۸۰۸

عنوان
درساژ اندوه /مهديه مطهر -.تهران :نشر افق.1۹۳۱ ،
درک والکات :گزیده شعرها ،سخنرانی نوبل ،ویژگی هاي شعر ،زندگی نامه و سالشمار زندگی و آثار برگردان و [گردآورنده]
عليرضا آبيز؛ زيرنظر منصور مومني -.تهران :نشر مشکي1۹۳۱ ،

۵ ۸۹۳۲د ۰ص ۸۳۸
۸ ۸۹۳۲ي ۲۹الف ۸۳۹۴

دست نامه ویرایش /بهروز صفرزاده -.تهران :کتاب سده.1۹۳۱ ،
دفترچه ها /آلبر کامو؛ برگردان از متن فرانسه پرويز شهدي -.تهران :نشر به سخن؛ مجيد.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۲د ۳الف ۹۴۰۳

دوازده صندلی /ايليا ايلف ،يوگني پتروف؛ مترجم آبتين گلکار -.تهران :نشر ماهي.1۹۳۱ ،

۲۰ ۸۹۳۵ي ۴۸الف ۲۷۵۲

رادي شناسی :مجموعه مقاالت /گردآورنده حميده بانو عنقا -.تهران :نشر نشانه.1۹۳۱- ،

۸ ۸۹۳۳ر ۲۵ي ۹۵۳۳
۹ ۸۹۳۲ن ۸ر ۸۳۳۰
۸ ۸۹۳۳ر ۴الف ۸۳۳۳

راز نوشتن /استيفن کينگ؛ ترجمه علي حاجي قاسم -.تهران :نگاه.1۹۳۱ ،
راشومون /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،
راه حل داستان[ ۸۹ :بيست و سه] کنش ضروري قهرمانان بزرگ /اريک ادسون؛ ترجمه محمد گذرآبادي -.تهران :شهر کتاب،
هرمس.1۹۳۳ ،

۸ ۸۹۳۲ر ۳ک ۸۷۳۸
۲ ۸۹۳۰ر ۸

راهنماي تمرینات متد اکتينگ /لوال کوهن؛ مترجم پوپک رحيمي -.تهران :نشر قطره.1۹۳۱ ،
رمان تيک :معرفی جذاب ترین رمان هاي داراي پيام تربيتی براي نوجوانان /تهيه شده در معاونت پژوهش موسسه مصباح الهدي؛
ويراستار و بازنويس متن مرتضي رجائي -.قم :شفق.1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۲ر ۸۸ز ۲۸۲۴
۳ ۸۹۳۲ز ۳ي ۸۰۷۵
۹ ۸۹۳۲ن ۸س ۸۳۳۰

روزهاي کاتالونيا (روزنگارهاي سفر اسپانيا) /ميرجاللالدين کزازي -.تهران :نشر گويا.1۹۳۱ ،
زندگی واقعی /ادلين ديودنه؛ مترجم مرضيه آرمين -.تهران :روزنه.1۹۳۱ ،
سال گذشته در مارین باد /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،

()۱

شماره بازیابی
۲ ۸۹۳۳س ۴۸۴۳

عنوان
سکانس عاشقانه :مجموعه داستان کوتاه /تهيه دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ،معاونت فضاي مجازي ،هنر و رسانه -.قم:
بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم).1۹۳۳ ،

۲ ۸۹۳۰س ۲۲الف ۵/۸۳۳۹

شرق شناسی هاليوود :تحليل روایت پسا استعماري مسلمانان در سينماي هاليوود /مجيد سليماني ساساني -.تهران :سوره مهر
(حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۲ط ۲۳ر ۰۳۸۳

طوقی /محمدرضا آريان فر -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،

۳ ۸۹۳۸ع ۲الف ۸۰۸۳

عصر تباهی :مجموعه آثار کاریکاتور /مهدي اميني -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).-1۹۳2 ،

۵ ۸۹۳۰ج ۴۸۴۳

فانوس گردان /بازنويسي حامد جاللي؛ تهيه دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ،معاونت فضاي مجازي ،هنر و رسانه -.قم :بوستان
کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم).1۹۳۱ ،

۴ ۸۹۳۳ف ۳ش ۰۲/۸۸۷۴

فرهنگنامه بازي هاي سنتی کرمان /احمد شهدادي ،نجمه قاسمزاده -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي)،
.1۹۳۳

۳ ۸۹۳۰پ ۳س ۳۳
۹ ۸۹۳۲ن ۸ک ۸۳۳۰
۹ ۸۹۳۲ن ۸۸ک ۸۳۳۰
۸ ۸۹۳۲ش ۸ف ۳۷۳۵
۰۷۹۹ ۸۹۳۳م ۳۲ح ۴۲۳۳
۳ ۸۹۳۸ک ۸۹خ ۰۳۴۹
۲ ۸۹۳۳گ ۳ش ۳۲۷

فضاي مجازي و سواد رسانه اي /مولفين جابر پورياني ،معصومه نصيري ،مرتضي چشمه نور -.تهران :پشتيبان.1۹۳۱ ،
کازابالنکا /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،
کپی برابر اصل /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،
کتاب عشق :نقل قول هاي موضوعی /گردآوري و ترجمه زهره شادرو؛ ويراسته رضا خاکياني -.تهران :نشر کارنامه.1۹۳۱ ،
کشتن کتاب فروش /سعد محمد رحيم؛ مترجم محمد حزبائي زاده -.تهران :نشر نيماژ.1۹۳۳ ،
کنار جاده ي فرعی /فاطمه اختصاري -.تهران :نشر نيماژ.1۹۳2 ،
گل و مرغ :دریچه اي بر زیبایی شناسی ایرانی /جهانگير شهدادي؛ ترجمه منابع انگليسي ،مقدمه و فهرست هما بينا -.تهران :کتاب
خورشيد.1۹۳۳ ،

۹ ۸۹۳۲ن ۸م ۸۳۳۰

ماگنوليا /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،
()۱

عنوان

شماره بازیابی
۵ ۸۹۳۲م ۵ح ۳۳۵۵
۰ ۸۹۳۲م ۴۵۹ر ۲۸۲۴
۳ ۸۹۳۲م ۳ر ۸۳۰۰
۰ ۸۹۳۵ي ۴۸الف ۲۷۵۲
۰ ۸۹۳۰ن ۴آ ۹/۸۵۰۲

مشق معنی بيدل /سيدحسن حسيني -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،
ملداش /مهدي کردفيروزجايي -.قم :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف.1۹۳۱ ،
ميخ ها /آگوتا کريستوف؛ ترجمه ي اصغر نوري -.تهران :مرواريد.1۹۳۱ ،
نامه هاي اکبر رادي /گردآورنده حميده بانو عنقا -.تهران :نشر نشانه.1۹۳۱ ،
نقاشی سغدي :حماسه تصویري در هنر خاور زمين /گيتي آذرپي؛ [با نوشتارهايي از] الکساندر بلينتسکي ،بوريس مارشاک ،مارک
درسدن؛ ترجمه محمد محمدي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).1۹۳۱ ،

۲ ۸۹۳۳د ۳الف ۵۴۴۳
۳ ۸۹۳۲ن ۲آ ۹۴۰۲

[ ۳۰۳نهصد و هفتاد و شش] روز در پس کوچه هاي اروپا /محمد دالوري -.تهران :قدياني.1۹۳۳ ،
نيرنگ :کاوشگرهاي اراست فاندورین در جنگ هاي روس و عثمانی /بوريس آکونين؛ مترجم محمد قمري حبشي -.تهران :نشر
قطره.1۹۳۱ ،

۰ي ۲۹۴۵م ۰۳۵۹

نيم دانگ پيونگ یانگ /رضا اميرخاني -.تهران :نشر افق.1۹۳۱ ،

۸۹۳۲
۹ ۸۹۳۲ن ۲هـ ۸۳۳۰

همشهري کين /صالح نجفي -.تهران :نشر لگا.1۹۳۱ ،

()۱

