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 نوبت ناشر مترجم نویسنده نام کتاب ر
 چاپ 

سال 
 چاپ

 قیمت )ریال(

1  Speak your mind 022,222 1131 سوم ادیان  ابوالفضل غریبی 

0  THE MARTYR OF ARDIHAL 102,222 1131 اول دانشگاه سیروس علی زرگر مجید علی زجاجی 
 102,222 1022 دوم دانشگاه  حمیدرضا شریعتمداري ابوحیان توحیدي و تفكر عقلی و انسانی  1
 122,222 1131 اول ادیان واال  فرهام فربد پیتر لودویگ برگر جلدي( 0دوره )اجبار به بدعت   0

چهار دانشگاه  ابراهیم بهشتی گري اخباري  0
 م

1130 122,222 

 112,222 1131 اول دانشگاه  علی آقاجانی اخالق سیاسی از دیدگاه منسیوس و فارابی   6
متین, فاطمه  دکتر حسن زارعی اخالق کاري اسالمی  1

 زاده کریمی, علی حمیدي حاج

 022,222 1130 اول ادیان 

 022,222 1111 اول دانشگاه محمدحسن محمدي مظفر مستنصر میر ادبیات قرآن  1

 012,222 1136 اول ادیان  زاده آملی عبداهلل ابراهیم  و فرق اسالمیادیان الهی   3
سید  علیمرديمحمدمهدي ادیان بزرگ شرق )آریایی( دفتر چهارم آیین سیكه  12

 محمدروحانی

 102,222 1136 اول دانشگاه 
 022,222 1136 اول دانشگاه علیرضا شجاعی مَدوُ بَزاز وانگوُ جهان؛ آیین بودا ادیان  11

 022,222 1131 اول ادیان فریبرز مجیدي استیون ف, براون آیین پروتستان )ادیان جهان چلسی( ؛ادیان جهان  10

خالد آناتولیوس و استیون اف.  ارتدوکس مسیحیت و کاتولیک آیین جهان؛ ادیان  11

 براون

 022,222 1136 اول دانشگاه سید حسن اسالمی

 022,222 1133 اول دانشگاه ع.پاشایی مًدوٌ بًزاز وانگٌو ادیان جهان ؛ هندوئیسم  10

 022,222 1110 اول دانشگاه محمدعلی رستمیان دیوید رید -مایكل ساسو ادیان چین و ژاپن  10

مارتبن  –ملتون جی گوردن  ادیان در آئینه آمار فرهنگ آماري پیروان ادیان و فرق  16

 بائومن

 002,222 1131 اول ادیان گرآورنده: محمد آقا جانی

عبداهلل  –حمیدرضانیا  لیندا وودهد در دنیاي مدرنادیان   11

 غالمرضاکاشی

 1,122,222 1136 اول دانشگاه

 1,102,222 1136 دوم دانشگاه گروه مترجمان گروه مؤلفان ادیان زنده شرق )مجموعه مقاالت(  11

 عدم موجودي 1111 اول ادیان مرضیه شنكایی جان اس, مبیتی ادیان و فلسفه آفریقایی  13

 022,222 1130 اول ادیان  مهدي قربان زاده ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی  02

 062,222 1111 اول دانشگاه  علی موحدیان عطار از شک تا یقین  01

گرآورنده: جالل الدین ملكی  جلدي( 6دوره ) اسرار الصاله  00

 شهاب الدین وحیدي -

 1,222,222 1131 اول ادیان 

 -سلیمانی  عبدالرحیم جان هیک اسطوره تجسد خدا  01

 مظفر محمدي

 002,222 1132 دوم دانشگاه

 ابراهیم , طباطبایی مهدي سید گلیو رابرت گرا نص اسالم  00

 سلیمی

 122,222 1136 اول دانشگاه

 1,022,222 1131 سوم دانشگاه  گروه مذاهب اسالمی اسماعیلیه )مجموعه مقاالت(  00
 اسالم معاصر جهان در ماتریدیه و اشاعره  06

 
 022,222 1022 اول دانشگاه  جاللی اهلل لطف سید

 فهرست كتابهاي  دانشگاه اديان و مذاهب

 ( ع) صادق امام مسجد روبروی پردیسان شهرک قم: آدرس

 فروش و پخش مرکز تلفکس

  (852) 05080797: دفتر   تماس  شماره/  87752952990 

w.press.urd.ac.ir   ww 

 0011تیرماه 

00/10/0011 
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 002,222 1130 اول ادیان  علی محمد سرلک اشعریان و تأسیس نخستین دولتشهر شیعه  01

 1,222,222 1131 اول ادیان شفیعی فرزانه گلوخوف. آ.اي   ارتدوکس جلد سخت تعالیم و اصول  01

مرضیه  –علی مهدي زاده    آمریكااعتقادات و باورهاي بومیان قاره   03

 شنكایی

 622,222 1136 اول ادیان 
 622,222 1136 اول ادیان  محمد آصف محسنی 1افق اعلی جلد  12

 622,222 1136 اول ادیان  محمد آصف محسنی 0افق اعلی جلد  11

 622,222 1136 اول ادیان  محمد آصف محسنی 1افق اعلی جلد  10

چهار دانشگاه گروه مترجمان اسد حیدر (جلد 1دوره ) امام صادق )ع( و مذاهب اهل سنت   11
 م

1136 0,222,222 

 022,222 1131 اول ادیان  سلیمان کتانی االمام علی )ع( نبراس و متراس  10

 622,222 1131 اول ادیان  سید هادي خسروشاهی امام موسی صدر, مصلح بزرگ اجتماعی  10

چهار دانشگاه  علی آقانوري وحدت اسالمیامامان شیعه و   16
 م

1136 602,222 

 022,222 1136 دوم دانشگاه  مصطفی سلطانی امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه  11

 عدم حوجودي 1111 دوم دانشگاه حسین توفیقی جولیوس کرینستون انتظار مسیحا در آیین یهود  11

 عدم حوجودي 1130 اول دانشگاه  فومشی محمدشكري ي انجیلیها سرودهی و مان لیانج  13

دوم ادیان  احمد احمدي کلیسانی هاي تكفیري اهل سنت و جریان  02
 ک

1133 602,222 
 022,222 1130 اول ادیان ا. ساوار آلیستر مک گراث ادگارد االهیات  01

 032,222 1132 اول دانشگاه  نعیمه پورمحمدي ایمان و اخالق  00

 022,222 1130 اول ادیان  فضل محمد حقانی هاي قدسی  عرفی بر آیه يها هیآرا  01

 002,222 1130 اول دانشگاه  سلطانی مصطفی انحرافی يها انیجر با آشنایی  00

 122,222 1131 اول دانشگاه  حیدر بیاتی –مرتضی کریمی  آشنایی با کتاب الیاقوت  00

 عدم موجودي 1111 اول ادیان  )آصف( ینیسید حسن حس آفرینش در اساطیر آمریكا  06
 102,222 1130 اول ادیان  رحمانی غالمرضا آموزش کالم شیعی  01

 102,222 1130 اول دانشگاه  افروغ( صالح) سهرابعلی شیعه اندیشه سیاسی سرشت بر آن ریتأث و غیبت آموزه  01

 عدم موجودي 1110 دوم دانشگاه احمدرضا جلیلی جرالد سی. براوئر آینده ادیان )پل تیلیخ(  03

 022,222 1110 اول دانشگاه علیرضا شجاعی آل. اس. کازینز جهان امروزآیین بودا در   02

 332,222 1113 اول ادیان ع, پاشایی نیكیو نیوانو آیین بودا در سوره نیلوفر  01

 022,222 1131 اول ادیان سعید علیمحمدي جان راسل هینلز آیین زردشت و پارسیان  00

 622,222 1130 دوم دانشگاه حسن قنبري جورج برانتل آیین کاتولیک  01

 022,222 1131 اول دانشگاه عطار علی موحدیان سیمون ویتمن شومیز آیین هندو  00
 102,222 1131 اول دانشگاه عطار علی موحدیان سیمون ویتمن گالینگور آیین هندو  00
 002,222 1111 اول دانشگاه علی شهبازي اوسترین ولفسن هري بازتابهاي کالم اسالمی در فلسفه یهودي  06

 112,222 1131 پنجم دانشگاه رضا فرزین آلن آنترمن جلد سخت هاي یهودي باورها و آیین  01

 022,222 1130 اول ادیان  المحسنی آصف محمد الرجال علم بدایه  01

 122,222 1133 اول ادیان  عبداهلل مصباحی بربال خردگرایی  03
 022,222 1131 اول ادیان  نصرالهیمیثم  هاي شیخ عال الدین سمنانی بررسی آرا و اندیشه  62

 022,222 1130 اول ادیان  محمد دهقانی بویه و سالجقه بررسی تطبیقی رواداري مذهبی در عصر آل  61

 102,222 1132 اول ادیان  سیدمحسن فتاحی بررسی قاعده الزام  60

 002,222 1131 اول ادیان  اعظم حیدري عارف بررسی محكم و متشابه با رویكرد معناشناسی  61

 102,222 1136 اول ادیان  فام سعید آذرشین (اثم بر اعانهحرمت ) قاعده تطبیقی بررسی  60

 622,222 1130 اول ادیان  نستوه جهان بین قرآن در انسان کمال مندي ضابطه بررسی  60

علی  ابراهیم بن السید هادي بن فی اسما امیر المومنینالبروج   66

 الوزیر

 022,222 1111 اول دانشگاه پناه محمد اسالمی

 022,222 1131 اول دانشگاه  آقاي محمد جواد اصغري برهان تجربه دینی از دیدگاه ریچارد سویین برن  61

 122,222 1131 اول ادیان نا محبوبه هادي الیوت دویچ بود و نمود  61

 102,222 1022 هفتم ادیان  رضا بابایی بهتر بنویسیم  63

 122,222 1136 دوم دانشگاه  پاشایینسترن  -پاشایی بی دلی در ذن  12

 332,222 1133 دوم دانشگاه  ریچارد کریل بیایید فلسفه بورزیم  11

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه سودابه فضایلی اس. جی. اف. براندن ادیان عهد باستان در ها   , انسانها دهیپژوهشی در ا  10

 102,222 1132 اول ادیان محمدزاده صدیقحسین  موالنا حكیم مأل محمد فضولی پگاه باور  11

 002,222 1110 سوم دانشگاه مفتاح -گندمی گلین ریچاردز پلورالیزم دینی رویكردهاي مختلف  10

 122,222 1113 اول ادیان نژاد محمد اصغري شیخ حر عاملی پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا  10

 162,222 1131 اول ادیان  داود بهلولی جوي تشیع و تا استانبول در جست  16

 002,222 1131 اول ادیان  السادات الحسینی نجم عوامل غیر معرفتی بر باور دینی از دیدگاه ویلی ریتأث  11

 602,222 1130 اول دانشگاه  دکتر مصطفی جعفر طیاري گناه از دیدگاه قرآن و روایات ریتأث  11

 022,222 1131 دوم ادیان  سیاوش یاري تاریخ اسالم در هند  13

 122,222 1130 اول ادیان  مصطفی صادقی کاشانی تاریخ امامیه در هزاره نخست  12
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 002,222 1110 اول دانشگاه حسن قنبري هانس کونگ تاریخ کلیساي کاتولیک  11

 612,222 1131 سوم دانشگاه علیرضا ایمانی محمد ابوزهره تاریخ مذاهب اسالمی  10

 عدم موجودي 1132 اول ادیان  اکبر ضیایی علی تاریخ و عقاید اباضیه  11

 002,222 1131 سوم دانشگاه  سید لطف ا.. جاللی تاریخ و عقاید ماتریدیه  10

 322,222 1111 دوم ادیان زاده همایون صنعتی پرسیوال اسپیر -رومیال تاپار شومیز 1تاریخ هند جلد   10

 122,222 1111 دوم ادیان زاده صنعتیهمایون  پرسیوال اسپیر -رومیال تاپار شومیز 0تاریخ هند جلد   16

 تاریخچه دین شناسی تطبیقی  11
 

 332,222 1130 اول دانشگاه عبدالرحیم گواهی

 332,222 1130 دوم دانشگاه نصرآبادي گندمی رضا: ترجمه ژیلسون اتین وسطی قرون در مسیحی فلسفه تاریخ  11

 هودسا –فرهانیان  شهرام سید غوشه دکتر محمدهاشم موسی تاریخ مجموعه مسجد اآلقصی  13

 عاطفی

 122,222 1132 دوم ادیان

 102,222 1131 دوم ادیان  مصطفی سلطانی تاریخ و عقاید زیدیه  32

 112,222 1131 اول ادیان  محمد مهرابی تأمالتی در تاریخ پژوهی  31

 1,062,222 1131 اول ادیان  رسول خضرلو تبلیغ در عرصه بین الملل  30

 112,222 1131 دوم ادیان  سید محمدعلی طباطبایی کالم حضرت زینب )س(تجلی قرآن در   31

 332,222 1113 اول ادیان  داوود بهلولی )ترکی( تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی  30

 322,222 1113 اول ادیان  داوود بهلولی )فارسی( تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی  30

 102,222 1131 اول دانشگاه  نژاد موسوي سیدعلی الزیدیه تراث  36

 122,222 1022 سوم ادیان محمدتقی اکبري هاینس هالم تشیع  31

امیر جوان  -حمید ملک مكان تشیع در عراق  31

 مصطفی سلطانی -آراسته

 002,222 1113 اول دانشگاه 

 102,222 1131 اول ادیان  سامانی نكویی مهدي    خلقت در بشر تصرفات  33

 حسین -مفتاح رضا احمد تعالیم کلیساي کاتولیک  122

 حسن قنبري-سلیمانی

 1,102,222 1131 دوم دانشگاه 

 622,222 1111 اول دانشگاه حسین صالحی محمد سید جیمز کاتسینگر تفرج در باغ حكمت  121

 012,222 1130 اول دانشگاه  توفیقی حسین قرآنی موضوع پنج تفسیرقطعی  120

 022,222 1111 دوم ادیان  محسنی محمد آصف تقریب مذاهب از نظر تا عمل  121

  1022 اول ادیان  انصاري محمد تكفیر مخالف  120
 002,222 1131 اول دانشگاه  دکتر علی موحدیان عطار , گذشته و امروز تناسخ  120

 122,222 1113 اول ادیان  محمدجواد شمس عربی ودانته و مكتب ابن مكتب در  وتشبیه تنزیه   126

 102,222 1131 اول ادیان  محسنی محمد آصف توضیح المسائل طبی  121

 002,222 1130 اول ادیان  راهی محمد علی آفرینش نظام در جن نقش و جایگاه  121

 (1)جلد  يجستاري در فرهنگ, رسانه و فناور  123
 

 -سید حمیدرضا قادري

 عمید حسین

 122,222 1111 اول دانشگاه

 (0)جلد  يجستاري در فرهنگ, رسانه و فناور  112
 

 -سید حمیدرضا قادري

 عمید حسین

 322,222 1111 اول دانشگاه

 (1)جلد  يجستاري در فرهنگ, رسانه و فناور  111
 

 1,022,222 1131 اول دانشگاه حسین عمید -سید حمیدرضا قادري

جان هینلز  ویلیامز آلن-بویس مري )مجموعه مقاالت( یجستاري در فلسفه زرتشت  110

 نواب

 ,سعیدمنتظري دزارعیترجمه: سع

 لوفرالساداتین

 022,222 1022 دوم دانشگاه

 002,222 1131 اول ادیان  حسین متقی جستاري درباره اسالم و تشیع در اروپا  111

 322,222 1130 دوم دانشگاه فاطمه شاه حسینی سید حسین نصر هاي معنویت در جهان اسالم جلوه  110

 622,222 1130 اول دانشگاه خسروشاهی هادي ترجمه: سید میشل ریچارد (1المسلمین )جلد  اخوان جمعیت  110

 002,222 1130 اول دانشگاه خسروشاهی هادي ترجمه: سید میشل ریچارد (0المسلمین )جلد  اخوان جمعیت  116

 062,222 1130 اول دانشگاه ترجمه: فیروزه درشتی رزایبافهلن  گولن جنبش  111

 022,222 1131 دوم ادیان  قراگوزلو علیرضا ذکاوتی جنبش نقطویه  111

 1,222,222 1136 اول ادیان  صاحبی  محمد جواد دینی و فكري يها جنبش  113

خدیجه  -منصوره زارعان جنسیت و توسعه  102

 برزگر

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه 

 332,222 1131 اول ادیان  علی پاشایی چرخ و نیلوفر  101

 عدم موجودي 1136 اول ادیان  زکوي غالمحسن جاویدان چشمه  100

 022,222 1111 اول دانشگاه ع. پاشایی ایتی ووتكه چنین گوید او  101

 122,222 1131 اول دانشگاه  علیرضا باقري نامدار آنجلس يها چهره  100

علی شهبازي و سید محسن  ننسی مورفی چیستی سرشت انسان  100

 اسالمی

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه

 012,222 1131 اول ادیان  حسین محمد زاده صدیق و متون بكتاشیه حاج بكتاش ولی  106

 002,222 1136 اول دانشگاه  سید محمد حسن حكیم  حدیث فقهی مشترک  101

 322,222 1022 سوم دانشگاه  امداد توران حقیقت محمدیه و عیسی مسیح  101

سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب 1الحكمه االشراقیه جلد   103

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 1,122,222 1131 دوم دانشگاه

سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب  11الحكمه االشراقیه جلد   112

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 1,122,222 1136 اول دانشگاه

سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب 0جلد الحكمه االشراقیه   111

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 1,122,222 1131 اول دانشگاه

سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب 1الحكمه االشراقیه جلد   110

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 322,222 1130 اول دانشگاه

سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب  0الحكمه االشراقیه جلد   111

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 1,122,222 1136 اول دانشگاه

سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب  0الحكمه االشراقیه جلد   110

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 1,122,222 1133 اول دانشگاه
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سهرو حنش بن یحیی الدین شهاب  6الحكمه االشراقیه جلد   110

 ردي

محمد  الدین گرآورنده: جالل

 ملكی

 322,222 1133 اول دانشگاه

 022,222 1130 اول ادیان  غالمحسین زکوي حكومت خداوند یا سنت ایجاد و تأثیر  116

 022,222 1130 اول دانشگاه  فر طباطبائی محمد سید سیاسی و کالمی رویكردهاي و پیشینه یمن حوثیان  111

 002,222 1113 اول ادیان  علی فضلی حیثیت تقییدي در حكمت صدرایی  111

 162,222 1111 اول ادیان  الدین( )جالل یمحمد ملك خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و عالمه آشتیانی  113

 102,222 1130 اول دانشگاه فیاضی ترجمه: حامد هارناک فون آدولف جدید عهد خاستگاه  102

 012,222 1110 دوم ادیان  محمدحسن نادم خاستگاه فرهنگی نهج البالغه  101

 102,222 1130 اول دانشگاه  شفیعی اله روح سید قرآن و مقدس کتاب در پیامبران خاندان  100

 1,102,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري هانس کونگ گالینگور 1خدا در اندیشه فیلسوفان غرب جلد   101

 122,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري هانس کونگ گالینگور 0خدا در اندیشه فیلسوفان غرب جلد   100

 1,122,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري هانس کونگ گالینگور  1خدا در اندیشه فیلسوفان غرب جلد   100

 002,222 1130 اول دانشگاه  فضل حقانی محمد مسیحیان دیدگاه از مقدس کتاب ناپذیري خطا  106

علیرضا  –مهدي لک زایی  گروهی از نویسندگان جلدي دودانشنامه دین ) بریل( دوره   101

 ابراهیم

 0,222,222 1133 اول دانشگاه

 عدم موجودي 1131 اول ادیان سودابه فضایلی الئودسو دائو دجینگ  101

 022,222 1113 اول ادیان  الدین( )جالل یمحمد ملك در امتداد وحی وعرفان  103

 012,222 1131 اول ادیان علی فالحیان مارتین بوبر در باب یهودیت  102

 1,022,222 1022 دوم دانشگاه مجید جعفریان اینگر فورشت و پل رپستاد شناسی دیندرآمدي بر جامعه   101

 602,222 1130 اول ادیان  محمد نصیري اسالمی عرفان و تصوف روایی خاستگاه درآمدي بر  100

 022,222 1136 اول دانشگاه  همایون همتی دین فلسفه دانش بر درآمدي  101

 102,222 1131 اول ادیان لطیف راشدي بستانیمحمود  درآمدي بر روانشناسی اسالمی  100

 022,222 1130 دوم ادیان  دکتر سیدرضی موسوي شناسی هنر اسالمی درآمدي بر روش  100

 022,222 1130 اول ادیان  محمد فوالدي دین شناسی جامعه مبانی بر درآمدي  106

 112,222 1133 اول ادیان  حسن مهرنیا درآمدي برا فلسفه هاي هست بودن   101
 122,222 1116 اول دانشگاه اردستانی¬عبدالرحیم سلیمانی ولفهارت پانن برگ درآمدي به الهیات نظام مند  101

  شهاب الدین وحیدي درآمدي به آیین پروتستان  103

 مهرجردي

 عدم موجودي 1113 اول ادیان 

 عدم موجودي 1111 دوم دانشگاه محمدرضا رجبی ویلیام چیتیک درآمدي به تصوف  162

 002,222 1130 اول ادیان عیوضی مهدي لووِنتال. ام کیت شناسی دین روان درآمدي به  161

 122,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري مري جوویور درآمدي به مسیحیت  160

 322,222 1130 دوم دانشگاه بهروز حدادي گراث  آلیستر مک درسنامه االهیات مسیحی )جلد اول(  161

 1,122,222 1130 دوم دانشگاه جمعی از نویسندگاه آلیستر مک گراث درسنامه االهیات مسیحی )جلددوم(  160

 022,222 1130 سوم ادیان  مهدي فرمانیان درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه  160

علی  سید -مهدي فرمانیان درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه  166

 نژاد موسوي

 022,222 1130 سوم ادیان 

گردآورنده سید مهدي  –سید ابوالحسن نواب  درسنامه جغرافیاي تشیع  161

 طباطبایی

 102,222 1131 اول دانشگاه

اس.  هیالري رودریگیس و جان شناسی درسنامه دین  161

 هاردینگ

 622,222 1132 اول دانشگاه ا... جاللی لطف سید

       درسنامه قواعد فقهی خانواده   163
 122,222 1130 اول ادیان محمد مقدس محسن اراکیآیت اهلل شیخ  ها و پیشگامان بیداري اسالمی دوره  112

 102,222 1131 اول ادیان زهرا مهرجویی جعفر هادي حسن ي یهودیت و اسالم دونمه فرقه اي در میانه  111
 –رضا منتظري سعید سید نینیان اسمارت دین پژوهی  110

 شاکرنژاد احمد

 112,222 1113 اول ادیان

 602,222 1111 اول دانشگاه  محمد روحانی دین سیک ها  111

 112,222 1111 اول دانشگاه  حسن قنبري دین و اخالق در نگاه هانس کونگ  110

 122,222 1131 اول ادیان  رسول محمد جعفري دین و برابري انسانی  110

 022,222 1132 اول ادیان  محمدعلی رستمیان پذیري دین و قرائت  116

 162,222 1130 دوم دانشگاه  محمدرضا بیات دین و معناي زندگی در فلسفه تحلیلی  111

 1,112,222 1133 اول دانشگاه مهدي اصفهانی پل رورم  دیونوسیوس مجعول  111
 102,222 1131 اول ادیان  ع, پاشایی جلد سخت ذن چیست؟  113

 602,222 1022 میازده دانشگاه فاطمه توفیقی آنه ماري شیمل راز اعداد  112

 عدم موجودي 1131 اول ادیان  ا,,, ممدوحی آیت راز نماز  111

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه حسین پورقاسمیان سوزانام. هابوک راهنماي جامع نگارش مقاله علمی  110

رسول  -زاده مهدي حسن برادلی هرلینگ  راهنماي نوآموزان در دین پژوهی  111

 اکبري

 022,222 1136 اول ادیان

محسن زندي ـ محمد  رابرت اي سگال پژوهی راهنماي دین  110

 فضل حقانی

 102,222 1131 دوم دانشگاه

 002,222 1131 اول دانشگاه  تربتی مكارم هادي الرسائل کالمیه  110

 612,222 1132 اول ادیان پور سعید کریم کلودیا ستزر نخستین  مسیحیت  و  دریهودیت  جسم رستاخیز  116

 102,222 1130 اول دانشگاه  کشفی عارف جعفر سید یهود و( ص) خدا رسول  111

 102,222 1133 اول ادیان مرادي عبدالحمید لورو دایولی ان الیزابت   مقدس کتاب راز و رمز  111
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 عدم موجودي 1110 اول ادیان ابوبكر ساوار دیوید فونتانا روانشناسی دین و معنویت  113

 0,222,222 1133 اول ادیان  ایرانمنش پري - زندي محسن ها حوزه یخچه,نظریات,تا ومعنویت دین شناسی روان  132

 102,222 1131 اول ادیان  خدیجه مهدوي همپا )شقایق( روحانیت در ادیان ابراهیمی  131

 122,222 1130 اول ادیان  يا مسعود سلمه خوانی در سخنرانی شناسی خطبه روش  130

 102,222 1130 اول دانشگاه  نصرآبادي گندمی رضا دیگر ادیان به یهودیت رویكرد  131

 002,222 1131 اول ادیان  حیدر عیوضی قرآن يها رهیافت تحلیلی بر سوره  130

 002,222 1130 دوم ادیان  علی کریمیان صیقالنی در حكومت علوي ها زشیر  130

 عدم موجودي 1132 اول دانشگاه  محبوبه هادي نا هاي الهیات مسیحی؛ در مكاتب گنوسی و افالطونی ریشه  136

 1,122,222 1131 اول دانشگاه مهرداد رمضان نیا خوآن ریكاردوکل جلد سخت هاي تشیع شمال هند ریشه  131

 002,222 1131 دوم ادیان علی مهدي زاده ژان دانیلو مسیحیت در اسناد بحرالمیت يها شهیر  131

دانشگاه   (1 جلد)زرتشتی جهان و زرتشت  133
 

دوم
 

1022 

اول
 
1022 

1022  
دانشگاه   (0 جلد)زرتشتی جهان و زرتشت  022

 
دوم

 
1022 

اول
 
1022 

1022  
 032,222 1136 دوم دانشگاه احمدرضا جلیلی والتر ترنس استیس زمان و سرمدیت  021

 022,222 1110 اول ادیان  مسجدجامعیمحمد  سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن تفكر زمینه هاي  020

چارلز  -نییفیلیپ آل. کو بحث فلسفی در ادیان يها نهیزم  021

 تالیافرو

 002,222 1110 اول دانشگاه گروه مترجمان

 102,222 1136 اول ادیان یوسفی ساجده غروي یوسفی محمدهادي اسالم و جاهلیت در زن  020

 عدم موجودي 1113 اول دانشگاه بخشنده حمید –طیبه مقدم  هانس کونگ زن در مسیحیت  020

 002,222 1113 اول ادیان  منش¬دکتر ابوالفضل خوش زن سیماي زندگی در دین و اسطوره  026

 002,222 1113 اول دانشگاه  سید سعید رضا منتظري زندیق و زنادیق  021

 122,222 1111 اول دانشگاه حسن قنبري هانس کونگ معنوي ادیان جهان )نشان راه( يها ساحت  021

 122,222 1131 اول دانشگاه  علیرضا شجاعی ساحل نیروانه   023

 102,222 1132 اول ادیان  زاده علی حسین الهی  بزرگ  انبیاء  دعوت  هاي شیوه معیار يها سبک  012

 002,222 1113 اول ادیان الدین( محمد ملكی )جالل سهروردي یحیی الدین¬شهاب ستایش و نیایش  011

 122,222 1130 اول دانشگاه توفیقی حسین اسمیت اندروفیلیپ عیسی حضرت شده گم سخنان  010

 022,222 1113 اول دانشگاه  اردستانی عبدالرحیم سلیمانی سرشت انسان در اسالم و مسیحیت  011

 022,222 1131 اول ادیان پور سعید کریم ایگال یادین سرگذشت طومارها  010

 راد, علی غالمی, رضا کاظمی خدایان دیار به سفري  010

 احمد مقري

 122,222 1130 اول ادیان 

 عدم موجودي 1110 اول دانشگاه  حمیدرضا شریعتمداري سكوالریزم در جهان عرب  016

 عدم موجودي 1110 اول ادیان علی ارطغرل-نصرا,,, صالحی محمد شكر سلجوقیان  011

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه  -فرمانیان مهدي حال تا گذشته از سلفیه  011

 022,222 1132 اول دانشگاه  محسن اراکی شیخ التطور االجتماعی فی قرآن الكریمسنن   013

 022,222 1132 اول دانشگاه  محسن اراکی شیخ سنن القیاده االلهیه فی التاریخ  002

 عدم موجودي 1132 اول ادیان ع, پاشایی  گانه سوره نیلوفر سه  001

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه  محمودي ابوالفضل :تارجمه يسیر تحول عرفان هند  000

 122,222 1130 اول ادیان  سید رضی سیدنژاد سیره تحلیلی امام سجاد )ع(  001

چهار دانشگاه دارابی¬باقر طالبی آدین اشتاین سالتز سیري در تلمود  000
 م

1131 632,222 

 022,222 1133 اول ادیان  مجتبی عیدي همدان تشیع تاریخ در سیري  000
 022,222 1131 اول ادیان  فر محمد معینی کتب فقه مقارنسیر تاریخی تدوین   006

 122,222 1111 دوم دانشگاه  سیدحسن اسالمی شبیه سازي انسانی  001 

الدین وحیدي ـ  شهاب شجره الهیه  001

 الدین ملكی جالل

 122,222 1132 اول دانشگاه 

 022,222 1130 دوم ادیان  سیدعلیرضا صدرحسینی شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحكم  003

 022,222 1136 اول دانشگاه  ریحانه غالمیان ارتدوکس کلیساي در نگاري شمایل  012

چهار ادیان محمدکاظم مهاجري میرچا الیاده ویراست جدید جلد سخت شمنیسم  011
 م

1131 1,022,222 

 022,222 1130 اول دانشگاه  دکتر همایون همتی شناخت دانش الهیات  010

 لوئیس    اورسل ماسون پل نامه اسطوره هاي هندي شناخت  011

 مورین

 اکرم فومشی شكري محمد

 گنک دژهوست

 102,222 1131 اول دانشگاه

 102,222 1131 دوم دانشگاه غالمحسین توکلی دیوید چایدستر شور جاودانگی  010

چهار دانشگاه حسین توفیقی اگوستین قدیس شهر خدا  010
 م

1131 0,222,222 

 002,222 1131 اول دانشگاه  افضلی محمدعلی شیخیه و غلو در موضوع امامت  016

 622,222 1022 اول    الصوت و الصرف   011
 122,222 1131 اول ادیان  عیوضی دریگرآورنده: ح صفاخانه اصفهان در گفتگوي اسالم و مسیحیت االسالم و  011

 002,222 1136 اول دانشگاه حسن قنبري قدیسه ترزا آویالیی کمال طریقت  013

 022,222 1130 اول دانشگاه  مظفر محمدحسن محمدي قرآنظاهرگرایی در فهم   002

 002,222 1131 اول ادیان  مجید شاکر سلماسی هاي تقریب مذاهب اسالمی در لبنان ها و چالش ظرفیت  001

 022,222 1136 اول ادیان  مریم السادات نوابی قمصري ظلمتی فراتر از نور  000
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 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه  علی آقانوري عارفان مسلمان و شریعت اسالم  001

چهار دانشگاه مؤیدي -محمودیان اولین آندرهیل عارفان مسیحی  000
 م

1022 102,222 

 022,222 1131 اول دانشگاه  افروغ عماد انسان حق و توحیدي گرایی عام  000

 1,122,222 1110 اول دانشگاه  اردستانی حسین سلیمانی گالینگور عدالت کیفري در آیین یهود  006

 022,222 1131 دوم دانشگاه پور¬ا... کرم کرمی دان کیوپیت عرفان پس از مدرنیته  001

 102,222 1022 دوم ادیان  محمد رودگر هاي احمد غزالی عرفان جمالی در اندیشه  001

 002,222 1130 اول ادیان مائده سادات حسینی زاده آندرهیل اولین عرفان عملی  003

 102,222 1131 اول ادیان  شكرخدایی احسان سید نسیمی الدیم عماد سید اندیشه و حروفیه عقاید  002

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه  مهرجردي شهاب الدین وحیدي عقل در ساحت دین  001

 022,222 1111 اول دانشگاه فریده فرنودفر -الهام حسینی سیلویا هرش عقالنیت و تساهل  000

 102,222 1022 دوم دانشگاه  صانع پورمریم  ( گفتمان1)جلد عقالنیت در روایتی زنانه  001
  1022 اول دانشگاه  مریم صانع پور ( ایران باستان0)جلد عقالنیت در روایتی زنانه  000
 002,222 1136 دوم ادیان  علی کریمیان صیقالنی  علم النفس فلسفی در اندیشة ابن سینا  000

 102,222 1136 اول ادیان امید محبتی مقدم جرالد ال. شرودر علم الهی  006

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه  محمدحسن نادم علم امام )مجموعه مقاالت(  001

 112,222 1113 اول ادیان جنان سید عبدمناف الحلو دکتر حسن حنفی علم غرب شناسی چیست؟  001

 002,222 1130 اول دانشگاه  محمد حسن نادم وحی و عقل نگاه از غیب علم  003

 122,222 1131 دوم دانشگاه  نوري دونمز علویان در ترکیه  062

 022,222 1131 اول ادیان  سیدعلی بطحایی پیشرفت شیعه در دنیاي معاصر )امام موسی صدر(  عوامل   061

 عدم موجودي 1111 دوم دانشگاه حسین توفیقی آرچیبالد رابرتسون عیسی اسطوره یا تاریخ؟  060

 002,222 1110 اول ادیان محمدرضا رضوانطلب میشل لولون فاصله ادیان فاجعه فلسطین  061

 112,222 1131 اول ادیان  زینب وثوق فرجام شناسی فردي  060

 122,222 1113 اول ادیان  محمدرضا عدلی فرجام شناسی مسیحی  060

 موسی بن الحسن محمّد أبی  الشیعة فرق  066

 النوبختی

 وعلّق حقّقه /ملكیان باقر محمّد

 له وقدّم علیه

 602,222 1136 اول دانشگاه

 1,122,222 1022 پنجم ادیان  به کوشش مهدي فرمانیان تسنن )مجموعه مقاالت(فرق   061

 332,222 1136 اول دانشگاه سمانه غالمی –طاهري  کوثر داوسون لورن هاي نوین دینی  ها و جنبش فرقه  061

 012,222 1136 سوم دانشگاه علیرضا ایمانی عبدا... ناشی اکبر اسالمی و مسئله امامت يها فرقه  063

 1,022,222 1131 دوم دانشگاه ع. پاشایی جان آر. هینلز فرهنگ ادیان جهان  012

 062,222 1130 اول ادیان محسن مجتهد زاده  اسپانیا زبان به اسالمی اصطالحات تخصصی فرهنگ  011

 اعظم اندانی؛  عمادي سمیه فضایل اخالقی ایمانی   010

 علمی قربان پرچم؛

 312,222 1133 اول دانشگاه 
 مصطفی - جمالی محمد سنت اهل نظر اساس بر  عبادي فقه  011

 طلب ذوالفقار

 002,222 1131 اول دانشگاه 

 022,222 1133 اول ادیان  یاسر حسین پور فالح فلسفه  010
 عدم موجودي 1113 اول دانشگاه علی شهبازي هري اوسترین ولفسن فلسفه آباء کلیسا  010

 612,222 1111 دوم دانشگاه اردستانی سلیمانی عبدالرحیم کریستوفر استید فلسفه در مسیحیت باستان  016

 602,222 1131 دوم ادیان ابوالفضل ساجدي دان استیور فلسفه زبان دینی  011

 162,222 1130 اول دانشگاه بهنام اکبري گلیلیان رزماري اوانز هاي میانه فلسفه و الهیات در سده  011

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه علیرض نقدعلی دن کوهن شرباک فلسفه یهودي در قرون وسطا  013

 112,222 1130 اول دانشگاه  نصرآبادي  رضا گندمی فیلون اسكندرانی مؤسس فلسفه دینی  012

 عدم موجودي 1110 اول ادیان داود بهلولی سیدحسین محمدزاده صدیق قارا مجموعه  011

 102,222 1110 اول ادیان  داریوش احمدي قوم آریا  010

 022,222 1131 اول ادیان  سیمكانی  رحیم دهقان نگارش مالصدرا و قاضی عبدالکاربرد اخالقی عقل بررسی   011

 122,222 1131 دوم ادیان  رسول جعفریان تازه در باب روزگار صفوي يها کاوش  010

 کتاب ادیان  010
 

 102,222 1132 اول دانشگاه 

 عدم موجودي 1131 اول ادیان محمد ملكی شهاب الدین یحیی سهروردي کتاب حكمه االشراق )بخش فلسفه(  016

 1,122,222 1130 دوم دانشگاه فاطمه توفیقی جوزف اسمیت کتاب مورمون  011

 302,222 1136 اول دانشگاه توفیقی حسین .آر.جی پلَت. ایچ راذرفورد عدن شده فراموش هاي کتاب  011

 002,222 1113 اول ادیان  سیدابوالحسن نواب الكرامات االنسانیه  013

 602,222 1136 دوم ادیان  بهروز یدا,,, پور قرآن کریمکرامت انسان در   032

 122,222 1130 اول ادیان  شریعتی,,, ا رحمت برین کالم  031

 002,222 1131 اول دانشگاه  مریم کیانی فرید کالم شیعه کالم معتزله  030

چهار دانشگاه حسین توفیقی توماس میشل کالم مسیحی  031
 م

1136 012,222 

 احمدعلی بانكی؛ فرزین اس فان یوزف کالم و جامعه   030

 سید یراستار و  حیدري

 بهشتی محمدرضا

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه

حمید هاشمی  -کوچكی میبدي هانس یوناس کیش گنوسی  030

 کهندانی

 1 1022 دوم دانشگاه

 102,222 1132 اول ادیان جمعی از مترجمان ریچارد سی فولتس گذار معنویت از ایران زمین  036
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 012,222 1136 سوم دانشگاه علی آقانوري ابوحاتم رازي و مذاهب اسالمی ها شیگرا  031

 ها و مكاتب اصلی عرفان یهود گرایش  031
 

 1,022,222 1022 دوم دانشگاه علیرضا فهیم

 1,122,222 1136 اول دانشگاه مرآت حلقه حیدر اسد   دوجلدي  «سنت اهل و( ع)صادق امام»  گزیده  033

 102,222 1132 اول دانشگاه  از نویسندگانجمعی  گفتمان ادیان  122

 122,222 1131 دوم دانشگاه  گروهی از محققان گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان  121

 102,222 1133 اول ادیان  سید محمد میرهاشمی مبانی فكري سلفیه جدید  120
 002,222 1131 اول ادیان  مجید شاکر سلماسی مبانی نظري تقریب مذاهب اسالمی  121

 002,222 1116 اول ادیان سیدمحمدرضا هاشمی عبدالعزیز ساشادینا مبانی همزیستی اجتماعی در اسالم  120

 022,222 1131 سوم ادیان سیدیوسف مرتضوي حسن بن فرحان مالكی مبلغ, نه پیامبر  120

 عدم موجودي 1132 دوم دانشگاه گروه مترجمان هانس کونگ متفكران بزرگ مسیحی  126

 622,222 1130 اول ادیان مهرجردي عبدلی حمیدرضا کروفورد رابرت دین و علم بین گفتمانی جهان انسان, خدا, مثلث  121

 332,222 1111 اول دانشگاه گروه مترجمان جمعی از نویسندگان مجموعه مقاالت دفتر نخست االهیات جدید مسیحی  121

 612,222 1132 اول ادیان  علی رافعی محبت در قرآن و حدیث  123

 وحیدي الدین  شهاب مرجئه )پبدایش و اندیشه(  112

 مهرجردي

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه 

 102,222 1132 اول ادیان  گردآونده: ع, پاشایی هاي نادیدنی مژه  111

  1022 اول     مصائب تقریب   110
 مسیحیت  111

 
 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه 

 عدم موجودي 1130 اول ادیان  محسن مجتهدزاده مسیحیت در آمریكاي التین  110

حمید  -احمدرضا مفتاح  آندرو والز مسیحیت در جهان امروز  110

 بخشنده

 122,222 1113 دوم دانشگاه

 عدم موجودي 1116 دوم ادیان  رضا هالل علی جنتی مسیحیت صهیونیست و بنیادگراي آمریكا  116

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه حسین توفیقی آرنولد جوزف توینبی مسیحیت و ادیان جهان  111

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه  ابوالفضل محمودي مشرق در دو افق  111

 102,222 1131 اول ادیان مرضیه راغبیان عامی شروي مصباح االرواح؛ به انضمام یک رساله عرفانی دیگر  113

 002,222 1130 دوم دانشگاه  سندگانیجمعی از نو معارف کالمی شیعه  102

 102,222 1133 اول دانشگاه  سندگانیجمعی از نو (اختصاصی هاي آموزه)0 جلد شیعه کالمی معارف  101

 عدم موجودي 1130 دوم ادیان  محمد آصف محسنی ي(جلد 1دوره ) معجم االحادیث معتبره  100

 عدم موجودي -- اول دانشگاه   االباضیه المصادر معجم  101

 عدم موجودي 1110 اول ادیان  سعید سعیدي ی(عرب المعاجم )فارسی, معجم تاج  100

, چاترجی چاندرا ساتیش معرفی مكتبهاي فلسفی هند  100

 ادات موهان دریندا

 332,222 1130 دوم دانشگاه کرمانی   زاده فرناز ناظم

 002,222 1130 اول ادیان  محمد شمس ع(  معماي عیسی مسیح )  106

 002,222 1130 اول دانشگاه  شریفی علی شناسان شرق اندیشة در قرآن معناشناسی  101

 102,222 1132 دوم ادیان  اعظم پویا معناي زندگی  101

 002,222 1113 اول دانشگاه  علی رستگار عباس معنویت در سازمان  103

 302,222 1133 دوم دانشگاه  عطار علی موحدیان جلد سخت مفهوم عرفان  112

 مجید ـ منتظري سیدسعیدرضا اوستا درباره چند مقاالتی  111

 طامه

 022,222 1130 اول ادیان 

 102,222 1111 دوم دانشگاه بهروز حدادي گراث آلیستر مک بر تفكر نهضت اصالح دینی يا مقدمه  110

 002,222 1130 اول ادیان زایی لک مهدي جیمزمیلر دائو آیین بر کوتاه يا مقدمه  111

 012,222 1131 اول ادیان  مرتضی ضمیري هاي کالمی( مالمهدي نراقی )اندیشه  110

 102,222 1110 اول ادیان  سارا هاشمی تنهاییممن و دلم   110

-ترجمه: محمد جاودان پل اي. واکر -ویلفرد مادلونگ المناظرات )پیدایی فاطمیان در گفتگوي...(  116

 آراسته امیرجوان

 002,222 1111 اول دانشگاه

 102,222 1130 اول دانشگاه  اسدا... آژیر منجی باوري در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی  111

 عدم موجودي 1132 اول دانشگاه  ابوالقاسم بیات منجی موعود در آیین بودا  111

 122,222 1111 اول دانشگاه ع. پاشایی جوزپه توچی مندله, نظریه و عمل  113

 002,222 1133 اول ادیان اردوش  امیر محمدحسین غزالی محمد منشور یگانگی فرهنگی میان مسلمانان  102
 022,222 1131 اول ادیان  فر ا,,, رسولی روح یهود و نصارامنطق قرآن در برخورد با   101

 002,222 1131 اول ادیان  سید محمد امام فكري و عملی امامان شیعه با دشمنان مواجهه   100

 002,222 1130 اول ادیان  راد رضا کاظمی نودینی و باوري موعود  101

 062,222 1133 اول دانشگاه  محمد معر فت  مهدویت نگاري در صده هاي نخستین  100

 622,222 1131 اول دانشگاه  مصطفی صالحی اردکانی نگاهی نو به فلسفه دین کانت  100
 122,222 1111 اول ادیان  حسن نادم محمد ها نهج البالغه؛ نقدها و پاسخ  106

 002,222 1111 اول دانشگاه ثانی ترجمه: سیدمحمود یوسف فردریک کاپلستون واحد در ادیان  101

 122,222 1131 اول ادیان  دکتر محمد حسین امیر اردوش بیداري اسالمیوحدت اسالمی,   101

 102,222 1132 دوم ادیان  علی فضلی هستی شناسی عرفانی  103

 1,122,222 1131 دوم دانشگاه  راد مهدي محسنیان هنجارها در سه کتاب مقدس  102
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 قیمت )ریال( سال چاپ آخرین شماره مجلهنام  ر

 122,222 1022 13 دو فصلنامه هفت آسمان   1

 122,222 1022 10 دوفصلنامه پژوهش نامه امامیه   0

 122,222 1022 16 دو فصلنامه پژوهش هاي ادیانی  1

 122,222 1022 10 دو فصلنامه پژوهش نامه مذاهب اسالمی  0

 Religious Inquiries 11 1022 122,222دو فصلنامه   0

 122,222 1022 0 فقهی مذاهب تطبیقی مطالعات نامه پژوهش دوفصلنامه  6

 122,222 1022 0 خانواده و زن حقوقی فقهی مطالعات دوفصلنامه  1

 122,222 1022 13 پژوهی شیعه دوفصلنامه  1
 

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه حسن قنبري هانس کونگ هنر زیستن  101

علی  –محمد پورابراهیم علی در ایرانیوگا   100

 موحدیان عطار

 002,222 1136 اول دانشگاه 

 002,222 1113 اول ادیان مسعود ادیب جیكوب نیوزنر یهودیت  101

 عدم موجودي 1110 دوم دانشگاه حسین توفیقی اف. ئی. پیترز (يجلد 1یهودیت, مسیحیت و اسالم )  100


