شماره بازیابی
۴ 1۴۱۱آ ۸۵۸1

عنوان
آذر برزین نامه /از سراينده اي ناشناس احتماال سروده شده در قرن دهم؛ تصحيح و تحقيق رضا غفوري -.تهران :ققنوس.۰۰۱۱ ،

۸ 1۳۵۱آ ۶۷الف ۳

آسياب رودخانه فالس /اثر جرج اليوت؛ ترجمه پژمان هوسمي نژاد -.تهران :واژه.۰۸۳۱ ،

۳ 1۳۱۱الف ۳۷/۵۵

احسن القصص :قصه حضرت یوسف (ع) /از مترجمي ناشناس از اواخر سده پنجم يا اويل سده ششم؛ تصحيح و تحقيق علي نويدي مالطي -.تهران:
انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن.۰۸۱۱ ،

۳ 1۴۱۱الف ۴آ 1۴۳
۵۴ 1۳۱۱ی ۵۷ح ۵۰۱۳
۴ 1۳۱۱ف ۴۱۴۴

احمد آرام و سهم او در واژه گزینی و تاریخ نگاری علم به زبان فارسی /غالمعلي حداد عادل -.تهران :شهر کتاب ،هرمس.۰۰۱۱ ،
احمد محمود /به کوشش مائده سادات دربندي -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،
از دریا به رود :کندوکاوی در منابع اثرگذار بر سنایی در حدیقه الحقيقه و شریعه الطریقه /منيزه فرضي شوب -.اصفهان :نشر خاموش.۰۸۱۱ ،

۴ 1۴۱۱الف ۴د ۵۳۸۱

از قيطریه تا اورنج کانتی /حميدرضا صدر -.تهران :نشر چشمه.۰۰۱۱ ،

۸ 1۴۱۱الف ۵ش ۰۰۶۱

اساطير و اساطيروارهها /سيروس شميسا -.تهران :شهر کتاب ،هرمس.۰۰۱۱ ،

۸ 1۳۱۱الف ۱۷۸1۸ح ۵۰۱۳
۴ 1۴۱۱د ۰۴ر ۳۸۷۸
۵۶ 1۴۱۱ی ۴۰الف ۵۱۸۵
۵ 1۴۱۱الف ۱ی ۱/۱۴۱۰
۰ 1۳۱۱ب ۳۸۵و ۵۰۰۳
۸ 1۳۱۷آ ۷م 1۷۰۱
۴ 1۳۱۷خ ۱ج ۴۰۳۴
۴ 1۳۱۱ب ۱۴ل ۵۳۸۴
۵۵ 1۳۱۱ی ۵۳ل ۵1۸1

اسم تمام مردهای تهرون عليرضاست -.تهران :نشر چشمه.۰۸۱۱ ،
اصالحات /جاناتان فرنزن؛ ترجمه ي پيمان خاکسار -.تهران :نشر چشمه.۰۰۱۱ ،
اکبر رادی /به کوشش راضيه قلي پور -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،
انتظار /گورتي کيوموهندو؛ ترجمه مهدي غبرائي -.تهران :نيلوفر.۰۰۱۱ ،
با به از من /ضياء موحد -.تهران :نيلوفر.۰۸۱۱ ،
بچه های حاج قاسم :خاطرات سردار حسين معروفی /خاطره نگار افسر فاضلي شهربابکي -.تهران :نشر فاتحان؛ سازمان حفظ آثار دفاع مقدس.۰۸۱۱ ،
بررسی ساختار پيرنگ در چند رمان دفاع مقدس /فضل اهلل خدادادي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).۰۸۱۱ ،
برشکن /حميد عليدوستي شهرکي -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).۰۸۱۱ ،
بزرگ علوی /شراره هاشم دباغيان -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،

۱ 1۳۱۱ب ۱ب ۵۳۱۵

بوف کور هدایت ،رمانی غربی /مايکل برد؛ ترجمه ي شاپور بهيان -.تهران :نيلوفر.۰۸۱۱ ،

۰ 1۳۵۵ط ۱ب 1۱۱۶

به دنبال خورشيد :فيلمنامه /سميه طبري -.تهران :بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس.۰۸۳۳ ،

۱۱۵۴ 1۴۱۱ب ۵۳الف ۰۷۳۴
۰ 1۳۱۶پ ۴1۶۳ی ۵۳۴1
۴ 1۳۱۱پ ۴ز ۶۷1۵
۴ 1۳۱۷پ ۷ق ۵/۳۴۳۳
۰ 1۳۱۷ت ۰1۸و ۳۸۸۰

بيگانه کامو در آینه /کامل داود؛ [ترجمه ي] بهمن يغمايي ،محمدهادي خليل نژادي -.تهران :روشنگران و مطالعات زنان.۰۰۱۱ ،
پایيز مزه ی خرمالو می دهد /زهرا حيدري -.تهران :قدياني.۰۸۱۱ ،
پروین اعتصامی /مريم زرنشان -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،
پژوهشی در ادبيات و اندیشه ی علمی تخيلی :تعاریف ،تاریخ تحليلی ،درون مایه ها ،شاخه ها و نمونه های جهانی (کتاب مرجع) /محمد قصاع-.
تهران :نشر باژ.-۰۸۱۱ ،
تام کت در هزارتوی عشق /تيم اوبراين؛ ترجمه افشين رضاپور -.تهران :نشر همان.۰۸۱۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری هفتم ()1

عنوان

شماره بازیابی
۵ 1۳۱۴ب ۱۳ر ۸۷

تحليل روان کاوانه ی متون ادبی :پيش درآمدی بر خوانشهای ...زیگموند فروید /ژان بلمن نوئل؛ مترجم وحيد نژادمحمد -.تهران :افراز.۰۸۱۰ ،

۱ 1۴۱۱ت ۱ی 1۷۴۳

تئاتر پست دراماتيک و امر سياسی /کارن يورس  -مونبي ،جروم کرل ،استيو گيلز؛ ترجمه نرگس يزدي -.تهران :نشر نيماژ.۰۰۱۱ ،

۰ 1۳۱۵ج ۳م 1۱۶
۱ 1۳۱۶ق ۵۸الف ۴1۱1
۸ 1۳۱۱ج ۶آ ۳1۳
۱ 1۳۱۵ج ۳۳۷۱

جامعه شناسی هنرهای دستی زنان ایران زمين /معصومه محمدي سيف -.تهران :انديشه احسان.۰۸۱۳ ،
جریان شناسی نيم قرن شعر پایداری (  /)1۳۱۰-1۳۴۰طاهره قهرماني فرد -.تهران :موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس.۰۸۱۱ ،
جستارهایی در باب اسطوره /مسعود آلگونه جونقاني -.تهران :سخن.۰۸۱۱ ،
جنایت و مکافات /فيودور داستايوسکي؛ [ترجمه ي] اصغر رستگار[ -.ويراست؟] -.تهران :نگاه.۰۸۱۳ ،

۱ 1۳۱۱ج ۸الف ۷1۱۰

جوزف ک :بر اساس رمان محاکمه اثر فرانتس کافکا /تام باسدن؛ ترجمه فرشاد رضايي -.تهران :نشر ني.۰۸۱۱ ،

۰ 1۳۱۱چ ۱ز ۵۳۸۴

چپ دستها /يونس عزيزي -.تهران :موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب.۰۸۱۱ ،

۸ 1۴۱۱چ ۵ش ۰۱۳۱

چشم انداز آیين های نمایشی :مقاالتی در باب فرهنگ و اجرا /ريچارد شکنر؛ ترجمه رضوانه امامي پور -.تهران :نشر نيماژ.۰۰۱۱ ،

۱ 1۳۱۱چ ۵م ۵۱۱۰

چهار دقيقه و همان چهار دقيقه /نغمه ثميني -.تهران :نشر ني.۰۸۱۱ ،

۴ 1۳۱۱ح ۱ت 1۵۱
۵۸ 1۴۱۱ی ۴۴ن ۵۰۰۳
۷ 1۳۱۱خ ۷ر 1۴۸
۱۱۵۷ 1۳۱۱س ۷ن ۴۱
۱ 1۴۱۱خ ۳الف 1۴۸
۰ 1۴۱۱د ۵گ 1
۰ 1۳۱۵د ۷الف ۴۴۱۴
۰ 1۳۱۱د ۱م ۳۸۴۳
۸ 1۴۱۱آ ۰۷1۶
۵ 1۴۱۱ر ۰ع ۴۴۱۷
۱ 1۳۱۱ر ۴ح ۳۵۷۱
۱ 1۴۱۱ز ۳۴۱۳
۵۴ 1۴۱۱ی ۴۴ن ۵۰۰۳
۱ 1۳۱۷ز ۰ت 1۱۱۸
۰ 1۳۱۱س ۱ر ۵۳۸۸

حد و مرزهای هنر :دو گفتار /تزوتان تودوروف؛ [ترجمه] اران ابراهيمي مديسه -.تهران :نشر بيدگل.۰۸۱۱ ،
حسين منزوی /به کوشش مهدي شعباني -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،
خطاهای نویسندگی و تجربيات نویسندگی /مهدي رضايي -.تهران :آرادمان.۰۸۱۱ ،
خواجه نظامالملک طوسی :گفتار در تداوم فرهنگی ایران /جواد طباطبايي -.تهران :مينوي خرد.۰۸۱۱ ،
خود نوشتن /احمد اخوت -.تهران :جهان کتاب.۰۰۱۱ ،
داستان و نقد داستان /گزيده ،ترجمه ،تأليف و مقدمه احمد گلشيري[ -.ويراست ؟] -.تهران :نگاه.۰۰۱۱ ،
داستاننامه :فرهنگ امثال شاهنامه /فرهاد اصالني ،معصومه پورتقي -.تهران :موسسه پژوهشي نگاه معاصر ،نشر نگاه معاصر.۰۸۱۳ ،
داشتن و نداشتن /نوشته ارنست همينگوي؛ ترجمه پرويز داريوش -.تهران :اميرکبير.۰۸۱۱ ،
دنيای دیروز :خاطرات یک اروپایی /اشتفان سوايگ؛ مترجم مهشيد ميرمعزي -.تهران :نشر ثالث.۰۰۱۱ ،
رموز اشراقی شاهنامه (شرح ابيات و حل رموز داستان سياوخش) /بابک عاليخاني -.تهران :موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران.۰۰۱۱ ،
روایت شناسی و نقد روایت در داستانهای انتخابی معاصر /الهام حدادي ،فرهاد درودگريان -.تهران :نيلوفر.۰۸۱۱ ،
زندگی به روایت چخوف :یک نوول و چند داستان کوتاه /آنتوان چخوف؛ [ترجمه ي] آرتوش بوداقيان -.تهران :نگاه.۰۰۱۱ ،
زندگی و شعر حسين منزوی :در سراب امن و امان /محمدرضا رهبريان -.تهران :نشر ثالث.۰۰۱۱ ،
زیباشناسی و فيلم /کاترين تامسن جونز؛ ترجمه ي عبداهلل ساالروند -.تهران :نقش جهان.۰۸۱۱ ،
سبت /مجيد غروي -.تهران :نشر چشمه.۰۸۱۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری هفتم ()۰

شماره بازیابی
۰ 1۳۵۱س ۴ن ۳۸۳۸
۱ 1۳۱۱س ۵الف ۰۷۵۷
۱ 1۳۱۱س ۴م ۵۱۱۳

عنوان
سپيد دندان /اثر جک کندن؛ ترجمه منيرالسادات سيد کردستانچي -.تهران :واژه.۰۸۳۱ ،
سواری روی دریاچه ی کنستانس /پتر هندکه؛ ترجمه ي قاسم هاشمي نژاد -.تهران :شهر کتاب ،هرمس.۰۸۱۱ ،
سهراب سپهری /به کوشش مريم مرادي -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،

۵۸ 1۴۱۱ی ۴هـ ۶۱۶۰

سيمين بهبهانی /به کوشش طيبه شاماني (طناز) -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،

۱ 1۳۱۵ک ۶گ ۱/1۱۱۸

سينما دیالوگ :دیالوگ های ماندگار تاریخ سينما /مجيد کوهکن -.تهران :فخراکيا.۰۸۱۳ ،

۴ 1۳۱۱د ۵گ ۳/1۱۱۵

سينمای فریدون گله /به اهتمام رضا درستکار[ -.ويراست  -.]۲تهران :نشر خزه.۰۸۱۱ ،

۰ 1۳۱۱ش ۴الف ۳/۱۵۶۶

شاعران مرده رمان پليسی نمی نویسند /بيورن الرسون؛ مترجم قاسم صنعوي -.تهران :نشر نيماژ.۰۸۱۱ ،

۱ 1۴۱۱ک ۱ت ۴۴۱۶

شاهنامه و متن پنهان :باورهای توتمی و آیين های اخترماری در روایت های ایرانی /خليل کهريزي -.تهران :سخن.۰۰۱۱ ،

۸ 1۳۱۱ک ۶آ 1۷۰۷

شب حنظله ها :خاطرات داستانی روحانی شهيد محمدمهدی آفرند فرمانده دسته ویژه غواص /رضا کشميري -.قم :انتشارات شهيد کاظمي.۰۸۱۱ ،

۶ 1۳۱۱ش ۰ذ 1۰۳
۵ 1۴۱۱ش ۵۷ن ۵۱۶۷
۵ 1۳۱۶ش ۱د ۰۱۸۴
۵ 1۴۱۱ش ۸گ ۳

شعر کالسيک امروز از دیدگاه زبانشناسی /محمدصالح ذاکري -.تهران :سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي).۰۸۱۱ ،
شکار کبک /رضا زنگي آبادي -.تهران :نشر چشمه.۰۰۱۱ ،
شکل گيری تئاتر رئاليستی در ایران و چند مقاله ی دیگر /غالمحسين دولت آبادي -.تهران :نشر يکشنبه.۰۸۱۱ ،
شمال و جنوب /اليزابت گسکل؛ ترجمه ي ثمين نبي پور -.تهران :نشر افق.۰۰۱۱ ،

۱ 1۳۱۵ش ۴۵۳۱

شوخی های کيهانی /ايتالو کالوينو؛ [ترجمه] فرزام پروا -.تهران :نگاه.۰۸۱۳ ،

۱ 1۳۱۱ش ۴ب ۳

شيرفروش /آنا برنز؛ ترجمه ي سونيا سينگ -.تهران :مجيد.۰۸۱۱ ،

۱ 1۳۱۱ش ۰ب 1۷۷1
۵ 1۳۱۱ص ۴ف ۶۱۶۱

شيوه فنی نمایشنامه خوانی :از پایان تا آغاز و از آغاز تا پایان /ديويد بال؛ [ترجمه] محمود کريمي حکاک -.تهران :نشر بيدگل.۰۸۱۱ ،
صمد بهرنگی /به کوشش فاضله فراهاني -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،

1۵ 1۳۵۰آ ۰۶۶هـ ۶۱۵۱

صندوق و برداشتن تاج از ميان دو شير :دو نمایشنامه شادی آور با نگاهی به متون کهن ایرانی /علي بهروز نسب -.تهران :نشر قاب.۰۸۳۲ ،

۵۵ 1۳۱۱ی ۱۷م ۵۳۰۳

عباس یمينی شریف /به کوشش سيد علي کاشفي خوانساري -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،

۵۵ 1۴۱۱ی ۱۸ح ۵۱۸۵

علی شریعتی /به کوشش علي ناصري -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،

۱ 1۳۱۱ع ۰هـ 1۸1۱

عناصر طراحی :رووینا رید کاستلو و ساختار روابط بصری /گيل گريت هانا؛ مترجم شعبانعلي قرباني -.تهران :فرهنگستان هنر ،مؤسسه تأليف ،ترجمه و
نشر آثار هنري " متن ".۰۸۱۱ ،

۴ 1۴۱۱ف ۸م ۵1۷۴

فروغ فرخزاد /به کوشش زهره مسکني -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،

۴ 1۳۱۱ف ۰پ ۴۰۰۶
۱ 1۴۱۱ف ۴د ۴۶۵
۸ 1۳۱۷ق ۴ر ۰۷۷1

فرهنگنامه داستان های متون فارسی /به سرپرستي محمد پارسانسب ،حسن ذوالفقاري -.تهران :نشر چشمه.-۰۸۱۱ ،
فهم ادبيات /مايکل سي .دراوت؛ ترجمه ي مرضيه عاشوري؛ مقدمه و ويرايش مسعود فرهمندفر -.تهران :مرواريد.۰۰۱۱ ،
قسمت آقا کمال /ياکوب آرژوني؛ ترجمه ناصر زاهدي -.تهران :جهان کتاب.۰۸۱۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری هفتم ()۳

شماره بازیابی
۷ 1۳۱۱ق ۱۵۷۷۸ل ۵1۸1

عنوان
قصه های عاميانه /زينب عليزاده لوشابي؛ تصويرگر حکيمه شريفي -.تهران :فانوس دانش ترويج کتابخواني.۰۸۱۱ ،

۰ 1۳۱۱ط ۰ف ۰۶۱۸

ققنوس و قمری و شکایت عاشق /ويليام شکسپير؛ ترجمه ي اميد طبيبزاده -.تهران :نشر چشمه.۰۸۱۱ ،

۵۰ 1۴۱۱ی ۷م ۶۱۷۰

قيصر امين پور /به کوشش سودابه اميني -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،

۵ 1۴۱۱ک ۸ی ۷۱۸۱
۵ 1۴۱۱ک ۴۵۳۱
۵ 1۴۱۱ک ۱د ۶
۵ 1۴۱۱م ۱ک ۳/1۱۱۵
۵۶ 1۴۱۱ی ۰۵الف ۵1۳1
۵۱۳۳ 1۴۱۱م ۰۱ل ۴۵۵۰
1۱ 1۳۵۶آ ۷۷۴۸
۰ 1۳۱۷م ۸۷۳الف ۵۳۰۳
۵ 1۳۱۱م 1۷۰ط ۵۳۸۴
۵ 1۴۱۱م ۱غ ۵۸1

کالرا و خورشيد /کازئوايشي گورو؛ ترجمه سهيل سمي -.تهران :نشر ثالث.۰۰۱۱ ،
کلکسيون شن /ايتالو کالوينو؛ ترجمه هاله ناظمي -.تهران :شهر کتاب ،هرمس.۰۰۱۱ ،
کمی تا قسمتی معمولی /باربارا دي؛ ترجمه ي محبوبه نجف خاني -.تهران :نشر افق.۰۰۱۱ ،
کيارستمی در کایه دو سينما /گردآوري و ترجمه مسعود منصوري -.تهران :نشر چشمه؛ گيلگمش.۰۰۱۱ ،
کيومرث صابری فومنی /به کوشش حسين قربانزاده خياوي -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،
گاه ناچيزی مرگ :رمان درباره ی زندگانی محيیالدین ابن عربی /محمدحسن علوان؛ ترجمه اميرحسين الهياري -.تهران :مولي.۰۰۱۱ ،
گزیده غزليات بيدل دهلوی /موالنا عبدالقادر بيدل دهلوي؛ انتخاب مقدمه و شرح لغات سيد يوسف نيا -.تهران :قدياني.۰۸۳۱ ،
مثل داش آکل /علي اکبر ياغي تبار -.تهران :نشر نيماژ.۰۸۱۱ ،
من شماره سه /عطيه عطارزاده -.تهران :نشر چشمه.۰۸۱۱ ،
موج چهارم عصر فضای مجازی :معرفی [ 1۳سيزده] موضوع در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات /مهدي غياثي -.تهران :انديشه احسان.۰۰۱۱ ،

۱ 1۳۱۱م ۸۷۸ل ۵1۱۰

ميدان ونک ،یازده و پنج دقيقه :مجموعه داستان /سيامک گلشيري -.تهران :نشر چشمه.۰۸۱۱ ،

۶ 1۳۱۱الف ۵ی ۶۴۰۵

ميرزا آقا تبریزی /منوچهر اکبرلو -.اصفهان :نشر گويا.۰۸۱۱ ،

۶ 1۳۱۶ن ۶۴ک ۳۴۰۰

نغمه های اسکندریه :گزیده ی اشعار عاشقانه ی ميخایيل کوزمين /شاعر ميخاييل کوزمين؛ مترجم بابک شهاب -.تهران :نشر حکمت کلمه.۰۸۱۱ ،

۶ 1۴۱۱ن ۰پ ۰1۰
۵ 1۴۱۱ن ۱ر ۴۴۱۷
۵ 1۳۱۵ن ۴۰۰۴
۰ 1۳۱۵و ۰خ ۴۴۱۴
۰ 1۳۱۷هـ ۰ک ۱۷۰1
۵ 1۴۱۱هـ ۵۸الف ۳۸۷۵
۴ 1۳۱۵م ۳الف ۶۰
۵۸ 1۴۱۱ی ۸۶ل ۵1۱۰
۰ 1۳۱۱ف ۵م ۷۳۶

نقد ادبی با رویکرد روایت شناسی :پلی کبلی ،مانفردیان /...،گزينش و ترجمه ي حسين پاينده -.تهران :نيلوفر.۰۰۱۱ ،
نمادهای شاهنامه /احمد رناسي -.تهران :روزآمد.۰۰۱۱ ،
نمایشنامه های نو /نويسنده شيرين صبور[ ...و ديگران] -.تهران :نشر نودا.- ۰۸۱۳ ،
واج شناسی شاهنامه :پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه /تأليف جالل خالقي مطلق -.تهران :انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن.۰۸۱۳ ،
هبوط شهر سنگی /اسماعيل کادار؛ [ترجمه] سپيده صادقي -.تهران :نشر نودا.۰۸۱۱ ،
همين حوالی /جومپا الهيري؛ مترجم راضيه خشنود -.تهران :نشر ماهي.۰۰۱۱ ،
هنر اجتماعی :مقاالتی در جامعه شناسی هنر معاصر ایران /محمدرضا مريدي -.تهران :کتاب آبان؛ دانشگاه هنر.۰۸۱۳ ،
هوشنگ گلشيری /به کوشش مريم شيرازي -.اصفهان :نشر گويا.۰۰۱۱ ،
یک هفته ی سرنوشت ساز :بزرگ ترین بازاریاب شبکه ای دنيا /جان ميلتون فاگ؛ مترجم ناهيد کاتبي؛ ويراستار برديا شامرادي -.تهران :زمينه.۰۸۱۱ ،

تازههای کتابخانه  -سری هفتم ()۴

