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  نوبت ناشر مترجم نویسنده نام کتاب ر
 قیمت )ریال( سال چاپ چاپ

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

2  THE MARTYR OF ARDIHAL 102,222 1131 اول دانشگاه سيروس علی زرگر مجيد علی زجاجی 

 102,222 1022 دوم دانشگاه   حميدرضا شریعتمداري ابوحيان توحيدي و تفكر عقلی و انسانی  3

 122,222 1131 اول ادیان واال  فرهام فربد پيتر لودویگ برگر جلدي( 0اجبار به بدعت دوره )  4

 122,222 1130 چهارم دانشگاه   ابراهيم بهشتی گري اخباري  5

 112,222 1131 اول دانشگاه   علی آقاجانی اخالق سياسی از دیدگاه منسيوس و فارابی   6

 022,222 1130 اول ادیان   زاده كریمی, علی حميدي متين, فاطمه حاج دكتر حسن زارعی اخالق كاري اسالمی  7

 022,222 1111 اول دانشگاه محمدحسن محمدي مظفر مستنصر مير ادبيات قرآن  8

 012,222 1131 اول ادیان   زاده آملی عبداهلل ابراهيم ادیان الهی و فرق اسالمی   9

 102,222 1131 اول دانشگاه   سيد محمدروحانی عليمردي محمدمهدي ق )آریایی( دفتر چهارم آیين سيكهادیان بزرگ شر  11

 022,222 1133 اول دانشگاه ع.پاشایی مًدوٌ بًزاز وانگٌو ادیان جهان ؛ هندوئيسم  11

 022,222 1131 اول دانشگاه عليرضا شجاعی مَدوُ بَزاز وانگوُ ادیان جهان؛ آیين بودا  12

 022,222 1131 اول ادیان فریبرز مجيدي استيون ف, براون ادیان جهان؛ آیين پروتستان )ادیان جهان چلسی(  13

 022,222 1131 اول دانشگاه سيد حسن اسالمی خالد آناتوليوس و استيون اف. براون ادیان جهان؛ آیين كاتوليک و مسيحيت ارتدوكس  14

 022,222 1110 اول دانشگاه محمدعلی رستميان دیوید رید -مایكل ساسو یان چين و ژاپناد  15

 002,222 1131 اول ادیان گرآورنده: محمد آقا جانی مارتبن بائومن –ملتون جی گوردن  ادیان در آئينه آمار فرهنگ آماري پيروان ادیان و فرق  16

 ليندا وودهد ادیان در دنياي مدرن  17
عبداهلل  –حميدرضانيا 

 غالمرضاكاشی
 1,122,222 1131 اول دانشگاه

 1,102,222 1131 دوم دانشگاه گروه مترجمان گروه مؤلفان ادیان زنده شرق )مجموعه مقاالت(  18

 عدم موجودي 1111 اول ادیان مرضيه شنكایی جان اس, مبيتی ادیان و فلسفه آفریقایی  19

 022,222 1130 اول ادیان   فضل محمد حقانی هاي قدسی  هاي عرفی بر آیه آرایه  21

 022,222 1130 اول ادیان   دي قربان زادهمه ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی  21

 012,222 1111 اول دانشگاه   علی موحدیان عطار از شک تا یقين  22

 1,222,222 1131 اول ادیان   شهاب الدین وحيدي -گرآورنده: جالل الدین ملكی  جلدي( 1اسرار الصاله دوره )  23

 جان هيک اسطوره تجسد خدا  24
 -سليمانی  عبدالرحيم

 مظفر محمدي
 002,222 1132 دوم دانشگاه

 رابرت گليو اسالم نص گرا  25
سيد مهدي طباطبایی , ابراهيم 

 سليمی
 122,222 1131 اول دانشگاه

 1,022,222 1131 سوم دانشگاه   روه مذاهب اسالمیگ اسماعيليه )مجموعه مقاالت(  26

 فهرست كتابهاي  دانشگاه اديان و مذاهب

 ( ع) صادق امام مسجد روبروی پردیسان شهرک قم: آدرس
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  نوبت ناشر مترجم نویسنده نام کتاب ر
 قیمت )ریال( سال چاپ چاپ

 022,222 1022 اول دانشگاه   سيد لطف اهلل جاللی اشاعره و ماتریدیه در جهان معاصر اسالم  27

 002,222 1130 اول ادیان   محمد سرلکعلی  اشعریان و تأسيس نخستين دولتشهر شيعه  28

 002,222 1130 اول دانشگاه   مصطفی سلطانی هاي انحرافی آشنایی با جریان  29

 122,222 1131 اول دانشگاه   حيدر بياتی –مرتضی كریمی  آشنایی با كتاب الياقوت  31

 1,222,222 1131 اول ادیان فرزانه شفيعی اي.آ. گلوخوف اصول و تعاليم ارتدوكس جلد سخت   31

 122,222 1131 اول ادیان   مرضيه شنكایی –علی مهدي زاده  اعتقادات و باورهاي بوميان قاره آمریكا   32

 عدم موجودي 1111 اول ادیان   سيد حسن حسينی )آصف( آفرینش در اساطير آمریكا  33

 122,222 1131 اول ادیان   محمد آصف محسنی 1افق اعلی جلد  34

 122,222 1131 اول ادیان   محمد آصف محسنی 0افق اعلی جلد  35

 122,222 1131 اول ادیان   محمد آصف محسنی 1افق اعلی جلد  36

 0,222,222 1131 چهارم دانشگاه گروه مترجمان اسد حيدر جلد( 1دوره ) امام صادق )ع( و مذاهب اهل سنت   37

 022,222 1131 اول ادیان   سليمان كتانی االمام علی )ع( نبراس و متراس  38

 122,222 1131 اول ادیان   سيد هادي خسروشاهی امام موسی صدر, مصلح بزرگ اجتماعی  39

 102,222 1131 چهارم دانشگاه   علی آقانوري امامان شيعه و وحدت اسالمی  41

 022,222 1131 دوم دانشگاه   مصطفی سلطانی امامت از دیدگاه اماميه و زیدیه  41

 102,222 1130 اول ادیان   غالمرضا رحمانی آموزش كالم شيعی  42

43  
آموزه غيبت و تأثير آن بر سرشت سياسی اندیشه 

 شيعه
 102,222 1130 اول دانشگاه   لح( افروغسهرابعلی )صا

 عدم حوجودي 1111 دوم دانشگاه حسين توفيقی جوليوس كرینستون انتظار مسيحا در آیين یهود  44

 عدم حوجودي 1130 اول دانشگاه   محمدشكري فومشی هاي انجيلی هانجيل مانی و سرود  45

 102,222 1133 دومک ادیان   احمد احمدي كليسانی هاي تكفيري و جریان اهل سنت  46

 022,222 1130 اول ادیان ا. ساوار آليستر مک گراث ادگارد االهيات  47

 032,222 1132 اول دانشگاه   ورمحمدينعيمه پ ایمان و اخالق  48

 عدم موجودي 1110 دوم دانشگاه احمدرضا جليلی جرالد سی. براوئر آینده ادیان )پل تيليخ(  49

 022,222 1110 اول دانشگاه عليرضا شجاعی آل. اس. كازینز آیين بودا در جهان امروز  51

 332,222 1113 اول ادیان ع, پاشایی انونيكيو نيو آیين بودا در سوره نيلوفر  51

 022,222 1131 اول ادیان سعيد عليمحمدي جان راسل هينلز آیين زردشت و پارسيان  52

 122,222 1130 دوم دانشگاه حسن قنبري جورج برانتل آیين كاتوليک  53

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه عطار نعلی موحدیا سيمون ویتمن آیين هندو شوميز  54

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه عطار علی موحدیان سيمون ویتمن آیين هندو گالينگور  55

 002,222 1111 اول دانشگاه علی شهبازي اوسترین ولفسن هري بازتابهاي كالم اسالمی در فلسفه یهودي  56

 1,102,222 1131 پنجم دانشگاه رضا فرزین آلن آنترمن هاي یهودي جلد سخت باورها و آیين  57

 022,222 1130 اول ادیان   محمد آصف المحسنی بدایه علم الرجال  58

 122,222 1133 اول ادیان   عبداهلل مصباحی بربال خردگرایی  59

 022,222 1131 اول ادیان   ميثم نصرالهی سمنانی ولههاي شيخ عال الد شهبررسی آرا و اندی  61

 022,222 1130 اول ادیان   محمد دهقانی بویه و سالجقه مذهبی در عصر آلبررسی تطبيقی رواداري   61

 102,222 1131 اول ادیان   فام سعيد آذرشين بررسی تطبيقی قاعده حرمت )اعانه بر اثم(  62

 122,222 1130 اول ادیان   نستوه جهان بين بررسی ضابطه مندي كمال انسان در قرآن  63

 102,222 1132 اول ادیان   سيدمحسن فتاحی بررسی قاعده الزام  64

 002,222 1131 اول ادیان   اعظم حيدري عارف متشابه با رویكرد معناشناسی بررسی محكم و  65

 022,222 1131 اول دانشگاه   آقاي محمد جواد اصغري برهان تجربه دینی از دیدگاه ریچارد سویين برن  66

 022,222 1111 اول دانشگاه پناه محمد اسالمی علی الوزیر ابراهيم بن السيد هادي بن سما امير المومنينالبروج فی ا  67

 122,222 1022 هفتم ادیان   رضا بابایی بهتر بنویسيم  68

 122,222 1131 اول ادیان نا اديمحبوبه ه اليوت دویچ بود و نمود  69

 122,222 1131 دوم دانشگاه   نسترن پاشایی -پاشایی بی دلی در ذن  71

 332,222 1133 دوم دانشگاه   ریچارد كریل بيایيد فلسفه بورزیم  71

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه سودابه فضایلی اس. جی. اف. براندن ادیان عهد باستان در ها   ها, انسان پژوهشی در ایده  72

 102,222 1132 اول ادیان حسين محمدزاده صدیق مأل محمد فضولیموالنا حكيم  پگاه باور  73

 002,222 1110 سوم دانشگاه مفتاح -گندمی گلين ریچاردز پلوراليزم دینی رویكردهاي مختلف  74
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  نوبت ناشر مترجم نویسنده نام کتاب ر
 قیمت )ریال( سال چاپ چاپ

 122,222 1113 اول ادیان نژاد محمد اصغري شيخ حر عاملی پيراستگی معصوم از فراموشی و خطا  75

 112,222 1131 اول ادیان   داود بهلولی جوي تشيع و تا استانبول در جست  76

 002,222 1131 اول ادیان   السادات الحسينی نجم تأثير عوامل غير معرفتی بر باور دینی از دیدگاه ویلی  77

 102,222 1130 اول دانشگاه   دكتر مصطفی جعفر طياري تأثير گناه از دیدگاه قرآن و روایات  78

 022,222 1131 دوم ادیان   سياوش یاري تاریخ اسالم در هند  79

 122,222 1130 اول ادیان   مصطفی صادقی كاشانی تاریخ اماميه در هزاره نخست  81

 332,222 1130 دوم دانشگاه ترجمه: رضا گندمی نصرآبادي اتين ژیلسون تاریخ فلسفه مسيحی در قرون وسطی  81

 002,222 1110 اول دانشگاه حسن قنبري هانس كونگ تاریخ كليساي كاتوليک  82

 غوشه دكتر محمدهاشم موسی ریخ مجموعه مسجد اآلقصیتا  83
هودسا  –فرهانيان  شهرام سيد

 عاطفی
 122,222 1132 دوم ادیان

 1,202,222 1131 سوم دانشگاه عليرضا ایمانی محمد ابوزهره تاریخ مذاهب اسالمی  84

 322,222 1111 دوم ادیان زاده همایون صنعتی پرسيوال اسپير -روميال تاپار شوميز 1تاریخ هند جلد   85

 122,222 1111 دوم ادیان زاده همایون صنعتی پرسيوال اسپير -روميال تاپار شوميز 0تاریخ هند جلد   86

 عدم موجودي 1132 اول ادیان   ر ضياییاكب علی تاریخ و عقاید اباضيه  87

 102,222 1131 دوم ادیان   مصطفی سلطانی تاریخ و عقاید زیدیه  88

 002,222 1131 سوم دانشگاه   سيد لطف ا.. جاللی تاریخ و عقاید ماتریدیه  89

 332,222 1130 اول دانشگاه عبدالرحيم گواهی   تاریخچه دین شناسی تطبيقی  91

 112,222 1131 اول ادیان   محمد مهرابی تأمالتی در تاریخ پژوهی  91

 1,012,222 1131 اول ادیان   رسول خضرلو تبليغ در عرصه بين الملل  92

 022,222 1131 دوم ادیان   سيد محمدعلی طباطبایی تجلی قرآن در كالم حضرت زینب )س(  93

 332,222 1113 اول ادیان   داوود بهلولی تذكره شيخ صفی الدین اردبيلی )تركی(  94

 322,222 1113 اول ادیان   داوود بهلولی تذكره شيخ صفی الدین اردبيلی )فارسی(  95

 102,222 1131 اول دانشگاه   نژاد سيدعلی موسوي تراث الزیدیه  96

 122,222 1022 سوم ادیان اكبريمحمدتقی  هاینس هالم تشيع  97

 002,222 1113 اول دانشگاه   مصطفی سلطانی -امير جوان آراسته -حميد ملک مكان تشيع در عراق  98

 102,222 1131 اول ادیان   مهدي نكویی سامانی تصرفات بشر در خلقت     99

 1,122,222 1022 اول دانشگاه   مهدي فرمانيان در مصر  تصوف  111

 022,222 1022 اول دانشگاه  محمد حسن نادم  اماميه اندیشه در امام علم تاریخی تطور  111

 1,102,222 1131 دوم دانشگاه   حسن قنبري-حسين سليمانی -احمد رضا مفتاح تعاليم كليساي كاتوليک  112

 122,222 1111 اول دانشگاه حسين صالحی محمد سيد جيمز كاتسينگر تفرج در باغ حكمت  113

 012,222 1130 اول دانشگاه   حسين توفيقی نج موضوع قرآنیپ تفسير  114

 022,222 1111 دوم ادیان   محسنی محمد آصف تقریب مذاهب از نظر تا عمل  115

 022,222 1022 اول ادیان   محمد انصاري تكفير مخالف  116

 002,222 1131 اول دانشگاه   دكتر علی موحدیان عطار , گذشته و امروز تناسخ  117

 122,222 1113 اول ادیان   محمدجواد شمس عربی ودانته و مكتب ابن مكتب در  وتشبيه تنزیه   118

 102,222 1131 اول ادیان   محسنی محمد آصف توضيح المسائل طبی  119

 002,222 1130 اول ادیان   علی محمد راهی جایگاه و نقش جن در نظام آفرینش  111

   (0جستاري در رسانه ) دین و رسانه()جلد   111
 -سيد حميدرضا قادري

 عميد نحسي
 322,222 1111 اول دانشگاه

   (1جستاري در رسانه ) دین و رسانه()جلد   112
حسين  -سيد حميدرضا قادري

 عميد
 1,022,222 1131 اول گاهدانش

   (1جستاري در رسانه ) فناوري و رسانه( )جلد   113
 -سيد حميدرضا قادري

 عميد حسين
 122,222 1111 اول دانشگاه

 جان هينلز نواب يامزویل آلن-بویس مري جستاري در فلسفه زرتشتی )مجموعه مقاالت(  114
سعيدمنتظري,  ترجمه: سعيدزارع

 نيلوفرالسادات
 022,222 1022 دوم دانشگاه

 002,222 1131 اول ادیان   حسين متقی جستاري درباره اسالم و تشيع در اروپا  115

 322,222 1130 دوم دانشگاه فاطمه شاه حسينی سيد حسين نصر هاي معنویت در جهان اسالم جلوه  116

 122,222 1130 اول دانشگاه ترجمه: سيد هادي خسروشاهی ریچارد ميشل (1جمعيت اخوان المسلمين )جلد   117

 002,222 1130 اول دانشگاه ترجمه: سيد هادي خسروشاهی ریچارد ميشل (0جمعيت اخوان المسلمين )جلد   118

 012,222 1130 اول دانشگاه ترجمه: فيروزه درشتی هلن رزایباف جنبش گولن  119

 022,222 1131 دوم ادیان   قراگوزلو عليرضا ذكاوتی طویهجنبش نق  121
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 1,222,222 1131 اول ادیان   محمد جواد  صاحبی هاي فكري و دینی جنبش  121

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه   خدیجه برزگر -منصوره زارعان جنسيت و توسعه  122

 332,222 1131 اول ادیان   علی پاشایی چرخ و نيلوفر  123

 عدم موجودي 1131 اول ادیان   غالمحسن زكوي چشمه جاویدان  124

 022,222 1111 اول دانشگاه ع. پاشایی ایتی ووتكه چنين گوید او  125

 122,222 1131 اول دانشگاه   عليرضا باقري لسدهاي نامدار آن چهره  126

 عدم موجودي 1131 اول دانشگاه علی شهبازي و سيد محسن اسالمی ننسی مورفی چيستی سرشت انسان  127

 012,222 1131 اول ادیان   حسين محمد زاده صدیق حاج بكتاش ولی و متون بكتاشيه  128

 002,222 1131 اول دانشگاه   سيد محمد حسن حكيم حدیث فقهی مشترک   129

 322,222 1022 سوم دانشگاه   امداد توران حقيقت محمدیه و عيسی مسيح  131

 022,222 1130 اول ادیان   غالمحسين زكوي حكومت خداوند یا سنت ایجاد و تأثير  131

 1,122,222 1131 دوم دانشگاه محمد ملكی الدین گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب 1الحكمه االشراقيه جلد   132

 1,122,222 1131 اول دانشگاه محمد ملكی الدین گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب  11الحكمه االشراقيه جلد   133

 1,122,222 1131 اول دانشگاه محمد ملكی الدین گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب 0الحكمه االشراقيه جلد   134

 322,222 1130 اول دانشگاه محمد ملكی لدینا گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب 1الحكمه االشراقيه جلد   135

 1,122,222 1131 اول دانشگاه محمد ملكی الدین گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب  0شراقيه جلد الحكمه اال  136

 1,122,222 1133 اول دانشگاه محمد ملكی الدین گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب  0الحكمه االشراقيه جلد   137

 322,222 1133 اول دانشگاه محمد ملكی الدین گرآورنده: جالل سهروردي حنش بن یحيی الدین شهاب  1الحكمه االشراقيه جلد   138

 022,222 1130 اول دانشگاه   فر سيد محمد طباطبائی المی و سياسیحوثيان یمن پيشينه و رویكردهاي ك  139

 002,222 1113 اول ادیان   علی فضلی حكمت صدرایی حيثيت تقييدي در  141

 112,222 1111 اول ادیان   الدین( محمد ملكی )جالل خاتم اولياء از دیدگاه ابن عربی و عالمه آشتيانی  141

 102,222 1130 اول دانشگاه ترجمه: حامد فياضی آدولف فون هارناک خاستگاه عهد جدید  142

 012,222 1110 دوم ادیان   محمدحسن نادم خاستگاه فرهنگی نهج البالغه  143

 102,222 1130 اول دانشگاه   سيد روح اله شفيعی خاندان پيامبران در كتاب مقدس و قرآن  144

 1,102,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري هانس كونگ گالينگور 1خدا در اندیشه فيلسوفان غرب جلد   145

 122,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري هانس كونگ ورگالينگ 0خدا در اندیشه فيلسوفان غرب جلد   146

 1,122,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري هانس كونگ الينگورگ  1خدا در اندیشه فيلسوفان غرب جلد   147

 002,222 1130 اول دانشگاه   فضل محمد حقانی خطا ناپذیري كتاب مقدس از دیدگاه مسيحيان  148

 0,222,222 1133 اول دانشگاه عليرضا ابراهيم –مهدي لک زایی  نویسندگان گروهی از دانشنامه دین ) بریل( دوره دو جلدي  149

 عدم موجودي 1131 اول ادیان سودابه فضایلی الئودسو ئو دجينگدا  151

 022,222 1113 اول ادیان   الدین( محمد ملكی )جالل در امتداد وحی وعرفان  151

 012,222 1131 اول ادیان الحيانعلی ف مارتين بوبر در باب یهودیت  152

 112,222 1133 اول ادیان   حسن مهرنيا هاي هست بودن  فلسفه  درآمدي بر  153

 1,022,222 1022 دوم دانشگاه مجيد جعفریان اینگر فورشت و پل رپستاد درآمدي بر جامعه شناسی دین  154

 102,222 1130 اول ادیان   محمد نصيري درآمدي بر خاستگاه روایی تصوف و عرفان اسالمی  155

 022,222 1131 اول دانشگاه   همایون همتی درآمدي بر دانش فلسفه دین  156

 102,222 1131 اول ادیان لطيف راشدي محمود بستانی درآمدي بر روانشناسی اسالمی  157

 022,222 1130 دوم ادیان   دكتر سيدرضی موسوي شناسی هنر اسالمی درآمدي بر روش  158

 022,222 1130 اول ادیان   محمد فوالدي درآمدي بر مبانی جامعه شناسی دین  159

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه اردستانی¬عبدالرحيم سليمانی ولفهارت پانن برگ درآمدي به الهيات نظام مند  161

 112,222 1113 اول ادیان   مهرجردي  شهاب الدین وحيدي درآمدي به آیين پروتستان  161

 عدم موجودي 1111 دوم دانشگاه محمدرضا رجبی ویليام چيتيک درآمدي به تصوف  162

 002,222 1130 اول ادیان وضیمهدي عي كيت ام. لووِنتال شناسی دین درآمدي به روان  163

 122,222 1131 دوم دانشگاه حسن قنبري مري جوویور درآمدي به مسيحيت  164

 1,122,222 1130 دوم دانشگاه بهروز حدادي گراث  آليستر مک درسنامه االهيات مسيحی )جلد اول(  165

 1,122,222 1130 دوم دانشگاه جمعی از نویسندگاه آليستر مک گراث درسنامه االهيات مسيحی )جلددوم(  166

 022,222 1130 سوم ادیان   مهدي فرمانيان درسنامه تاریخ و عقاید اسماعيليه  167

 022,222 1130 سوم ادیان   نژاد علی موسوي سيد -مهدي فرمانيان درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه  168
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 قیمت )ریال( سال چاپ چاپ

 102,222 1131 اول دانشگاه گردآورنده سيد مهدي طباطبایی –سيد ابوالحسن نواب  سنامه جغرافياي تشيعدر  169

 1,222,222 1022 دوم دانشگاه ا... جاللی لطف سيد اس. هاردینگ هيالري رودریگيس و جان شناسی درسنامه دین  171

 022,222 1022 اول ادیان   لیال ثمنی  درسنامه قواعد فقهی خانواده   171

 122,222 1130 اول ادیان محمد مقدس آیت اهلل شيخ محسن اراكی ها و پيشگامان بيداري اسالمی دوره  172

 022,222 1131 ولا ادیان زهرا مهرجویی جعفر هادي حسن ي یهودیت و اسالم دونمه فرقه اي در ميانه  173

 نينيان اسمارت دین پژوهی  174
 –رضا منتظري سعيد سيد
 شاكرنژاد احمد

 112,222 1113 اول ادیان

 102,222 1111 اول دانشگاه   یمحمد روحان دین سيک ها  175

 112,222 1111 اول دانشگاه   حسن قنبري دین و اخالق در نگاه هانس كونگ  176

 122,222 1131 اول ادیان   رسول محمد جعفري دین و برابري انسانی  177

 022,222 1132 اول ادیان   محمدعلی رستميان پذیري دین و قرائت  178

 022,222 1130 دوم دانشگاه   محمدرضا بيات دین و معناي زندگی در فلسفه تحليلی  179

 1,112,222 1133 اول دانشگاه مهدي اصفهانی پل رورم  دیونوسيوس مجعول  181

 102,222 1131 اول ادیان   ع, پاشایی سختذن چيست؟ جلد   181

 122,222 1022 یازدهم دانشگاه فاطمه توفيقی آنه ماري شيمل راز اعداد  182

 عدم موجودي 1131 اول ادیان   ا,,, ممدوحی آیت راز نماز  183

 0,222,222 1022 دوم هدانشگا حسين پورقاسميان سوزانام. هابوک راهنماي جامع نگارش مقاله علمی  184

ـ محمد حقانی رابرت اي سگال پژوهی راهنماي دین  185  1,022,222 1131 دوم دانشگاه فضل محسن زندي 

 022,222 1131 اول ادیان اكبري رسول -زاده مهدي حسن برادلی هرلينگ راهنماي نوآموزان در دین پژوهی   186

 002,222 1131 اول دانشگاه   هادي مكارم تربتی الرسائل كالميه  187

 112,222 1132 اول ادیان پور سعيد كریم كلودیا ستزر نخستين  مسيحيت  و دریهودیت  جسم  رستاخيز  188

 102,222 1130 اول دانشگاه   سيد جعفر عارف كشفی رسول خدا )ص( و یهود  189

 102,222 1133 اول ادیان عبدالحميد مرادي اليزابت ان دایولی لورو رمز و راز كتاب مقدس    191

 002,222 1131 اول ادیان   حيدر عيوضی هاي قرآن رهيافت تحليلی بر سوره  191

 0,222,222 1133 اول ادیان   پري ایرانمنش -محسن زندي  روان شناسی دین ومعنویت تایخچه,نظریات, حوزه ها  192

 عدم موجودي 1110 اول ادیان ابوبكر ساوار دیوید فونتانا روانشناسی دین و معنویت  193

 102,222 1131 اول ادیان   خدیجه مهدوي همپا )شقایق( روحانيت در ادیان ابراهيمی  194

 122,222 1130 اول ادیان   اي مسعود سلمه خوانی در سخنرانی شناسی خطبه روش  195

 102,222 1130 اول دانشگاه   رضا گندمی نصرآبادي رویكرد یهودیت به ادیان دیگر  196

 عدم موجودي 1130 دوم ادیان   علی كریميان صيقالنی ها در حكومت علوي ریزش  197

 عدم موجودي 1132 اول دانشگاه   محبوبه هادي نا در مكاتب گنوسی و افالطونی؛ هاي الهيات مسيحی ریشه  198

 1,122,222 1131 اول دانشگاه مهرداد رمضان نيا خوآن ریكاردوكل هاي تشيع شمال هند جلد سخت ریشه  199

 002,222 1131 دوم ادیان علی مهدي زاده ژان دانيلو هاي مسيحيت در اسناد بحرالميت ریشه  211

 102,222 1022 اول دانشگاه   مجيدطاله –ضا منتظري سيد سعيدر (1زرتشت و جهان زرتشتی)جلد   211

 102,222 1022 اول دانشگاه   دطالهمجي –سيد سعيدرضا منتظري  (0زرتشت و جهان زرتشتی)جلد   212

 032,222 1131 دوم هدانشگا احمدرضا جليلی والتر ترنس استيس زمان و سرمدیت  213

 022,222 1110 اول ادیان   محمد مسجدجامعی سياسی در قلمرو تشيع و تسنن تفكر زمينه هاي  214

 002,222 1110 اول دانشگاه گروه مترجمان ليافروچارلز تا -فيليپ آل. كویين هاي بحث فلسفی در ادیان زمينه  215

 102,222 1131 اول ادیان ساجده یوسفی محمدهادي یوسفی غروي زن در جاهليت و اسالم  216

 عدم موجودي 1113 اول دانشگاه حميد بخشنده –طيبه مقدم  هانس كونگ زن در مسيحيت  217

 002,222 1113 اول ادیان   منش¬وشدكتر ابوالفضل خ زن سيماي زندگی در دین و اسطوره  218

 002,222 1113 اول دانشگاه   سيد سعيد رضا منتظري زندیق و زنادیق  219

 122,222 1111 اول دانشگاه حسن قنبري هانس كونگ ادیان جهان )نشان راه(هاي معنوي  ساحت  211

 122,222 1131 اول دانشگاه   عليرضا شجاعی ساحل نيروانه   211

 102,222 1132 اول ادیان   زاده علی حسين الهی  بزرگ انبياء  دعوت  هاي  هاي معيار شيوه سبک  212

 002,222 1113 اول ادیان الدین( محمد ملكی )جالل الدین یحيی سهروردي¬شهاب ستایش و نيایش  213

 122,222 1130 اول دانشگاه حسين توفيقی اندروفيليپ اسميت سخنان گم شده حضرت عيسی  214

 022,222 1113 اول دانشگاه   اردستانی عبدالرحيم سليمانی سرشت انسان در اسالم و مسيحيت  215

 022,222 1131 اول ادیان پور سعيد كریم ایگال یادین سرگذشت طومارها  216
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 قیمت )ریال( سال چاپ چاپ

 122,222 1130 اول ادیان   , احمد مقريراد, علی غالمی رضا كاظمی سفري به دیار خدایان  217

 عدم موجودي 1110 اول دانشگاه   حميدرضا شریعتمداري سكوالریزم در جهان عرب  218

 عدم موجودي 1110 اول ادیان علی ارطغرل-نصرا,,, صالحی محمد شكر سلجوقيان  219

 1,122,222 1022 دوم دانشگاه   -مهدي فرمانيان سلفيه از گذشته تا حال  221

 022,222 1132 اول دانشگاه   اكیمحسن ار شيخ سنن التطور االجتماعی فی قرآن الكریم  221

 022,222 1132 اول دانشگاه   محسن اراكی شيخ سنن القياده االلهيه فی التاریخ  222

 عدم موجودي 1132 اول ادیان ع, پاشایی   انهگ سوره نيلوفر سه  223

 022,222 1131 اول ادیان   فر محمد معينی سير تاریخی تدوین كتب فقه مقارن  224

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه   تارجمه: ابوالفضل محمودي سير تحول عرفان هندي  225

 122,222 1130 اول ادیان   سيد رضی سيدنژاد سيره تحليلی امام سجاد )ع(  226

 022,222 1133 اول ادیان   مجتبی عيدي سيري در تاریخ تشيع همدان  227

 1,022,222 1131 چهارم دانشگاه دارابی¬باقر طالبی آدین اشتاین سالتز سيري در تلمود  228

 122,222 1111 دوم دانشگاه   سيدحسن اسالمی شبيه سازي انسانی  229

 122,222 1132 اول دانشگاه   الدین ملكی الدین وحيدي ـ جالل شهاب شجره الهيه  231

 022,222 1130 دوم ادیان   سيدعليرضا صدرحسينی ه قيصري بر فصوص الحكمشرح مقدم  231

 022,222 1131 اول دانشگاه   ریحانه غالميان رتدوكسشمایل نگاري در كليساي ا  232

 0,222,222 1131 چهارم ادیان محمدكاظم مهاجري ميرچا الياده شمنيسم ویراست جدید جلد سخت  233

 022,222 1130 اول دانشگاه   دكتر همایون همتی شناخت دانش الهيات  234

 پل ماسون اورسل    لوئيس مورین نامه اسطوره هاي هندي شناخت  235
محمد شكري فومشی اكرم دژهوست 

 گنک
 102,222 1131 اول دانشگاه

 0,022,222 1131 چهارم دانشگاه حسين توفيقی اگوستين قدیس شهر خدا  236

 102,222 1131 دوم دانشگاه غالمحسين توكلی دیوید چایدستر شور جاودانگی  237

 002,222 1131 اول دانشگاه   محمدعلی افضلی شيخيه و غلو در موضوع امامت  238

 122,222 1131 اول ادیان   گرآورنده: حيدر عيوضی گفتگوي اسالم و مسيحيت االسالم  صفاخانه اصفهان در  239

 122,222 1022 اول ادیان   عبدالصاحب طهماسبی   الصوت و الصرف   241

 002,222 1131 اول دانشگاه حسن قنبري قدیسه ترزا آویالیی طریقت كمال  241

 022,222 1130 اول دانشگاه   مظفر محمدحسن محمدي ظاهرگرایی در فهم قرآن  242

 002,222 1131 اول ادیان   مجيد شاكر سلماسی هاي تقریب مذاهب اسالمی در لبنان ها و چالش ظرفيت  243

 022,222 1131 اول ادیان   مریم السادات نوابی قمصري ظلمتی فراتر از نور  244

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه   علی آقانوري عارفان مسلمان و شریعت اسالم  245

 102,222 1022 چهارم دانشگاه مؤیدي -محمودیان اولين آندرهيل عارفان مسيحی  246

 022,222 1131 اول دانشگاه   عماد افروغ گرایی توحيدي و حق انسان عام  247

 1,122,222 1110 اول دانشگاه   اردستانی حسين سليمانی عدالت كيفري در آیين یهود گالينگور  248

 022,222 1131 دوم دانشگاه پور¬ا... كرم كرمی دان كيوپيت عرفان پس از مدرنيته  249

 102,222 1022 دوم ادیان   محمد رودگر هاي احمد غزالی عرفان جمالی در اندیشه  251

 002,222 1130 اول ادیان مائده سادات حسينی زاده اولين آندرهيل عرفان عملی  251

 102,222 1131 اول ادیان   سيد احسان شكرخدایی عقاید حروفيه و اندیشه سيد عماد الدیم نسيمی  252

 موجوديعدم  1111 اول دانشگاه   مهرجردي شهاب الدین وحيدي عقل در ساحت دین  253

 102,222 1022 دوم گاهدانش   مریم صانع پور غربی ( گفتمان1عقالنيت در روایتی زنانه )جلد  254

 122,222 1022 اول دانشگاه   مریم صانع پور گفتمان ایران باستان (0عقالنيت در روایتی زنانه )جلد  255

 022,222 1111 اول دانشگاه فریده فرنودفر -الهام حسينی سيلویا هرش عقالنيت و تساهل  256

 002,222 1131 دوم ادیان   علی كریميان صيقالنی علم النفس فلسفی در اندیشة ابن سينا   257

 102,222 1131 اول ادیان اميد محبتی مقدم جرالد ال. شرودر علم الهی  258

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه   محمدحسن نادم علم امام )مجموعه مقاالت(  259

 112,222 1113 اول ادیان جنان سيد عبدمناف الحلو دكتر حسن حنفی شناسی چيست؟ علم غرب  261

 002,222 1130 اول دانشگاه   محمد حسن نادم علم غيب از نگاه عقل و وحی  261

 122,222 1131 دوم دانشگاه   نوري دونمز علویان در تركيه  262

 022,222 1131 اول ادیان   سيدعلی بطحایی (امام موسی صدرپيشرفت شيعه در دنياي معاصر )  عوامل   263

 022,222 1022 سوم دانشگاه حسين توفيقی آرچيبالد رابرتسون عيسی اسطوره یا تاریخ؟  264
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 002,222 1110 اول ادیان لبمحمدرضا رضوانط ميشل لولون فاصله ادیان فاجعه فلسطين  265

 112,222 1131 اول ادیان   زینب وثوق فرجام شناسی فردي  266

 122,222 1113 اول ادیان   محمدرضا عدلی فرجام شناسی مسيحی  267

 موسی النوبختی بن الحسن محمّد أبی فرق الشيعة   268
محمّد باقر ملكيان/ حقّقه وعلّق 

 عليه وقدّم له
 102,222 1131 اول دانشگاه

 1,122,222 1022 پنجم ادیان   به كوشش مهدي فرمانيان فرق تسنن )مجموعه مقاالت(  269

 332,222 1131 اول دانشگاه سمانه غالمی –كوثر طاهري  لورن داوسون هاي نوین دینی  ها و جنبش فرقه  271

 122,222 1022 چهارم دانشگاه عليرضا ایمانی عبدا... ناشی اكبر هاي اسالمی و مسئله امامت فرقه  271

 1,022,222 1131 دوم دانشگاه ع. پاشایی جان آر. هينلز فرهنگ ادیان جهان  272

 012,222 1130 اول ادیان محسن مجتهد زاده   فرهنگ تخصصی اصطالحات اسالمی به زبان اسپانيا  273

 312,222 1133 اول دانشگاه   اندانی؛ اعظم پرچم؛ قربان علمی سميه عمادي  فضایل اخالقی ایمانی   274

 002,222 1131 اول دانشگاه   مصطفی ذوالفقار طلب -محمد جمالی  فقه عبادي  بر اساس نظر اهل سنت  275

 022,222 1133 اول ادیان   یاسر حسين پور فالح فلسفه  276

 1,122,222 1022 دوم دانشگاه علی شهبازي هري اوسترین ولفسن فلسفه آباء كليسا  277

 1,202,222 1022 اول دانشگاه   حميد رضا خادمی فلسفه ابن سينا  278

 112,222 1111 دوم دانشگاه اردستانی عبدالرحيم سليمانی كریستوفر استيد فلسفه در مسيحيت باستان  279

 102,222 1131 دوم ادیان ابوالفضل ساجدي دان استيور فلسفه زبان دینی  281

 112,222 1130 اول دانشگاه بهنام اكبري گليليان رزماري اوانز هاي ميانه فلسفه و الهيات در سده  281

 102,222 1022 دوم دانشگاه عليرض نقدعلی دن كوهن شرباک فلسفه یهودي در قرون وسطا  282

 112,222 1130 اول دانشگاه   نصرآبادي  رضا گندمی فلسفه دینی فيلون اسكندرانی مؤسس  283

 عدم موجودي 1110 اول ادیان داود بهلولی سيدحسين محمدزاده صدیق قارا مجموعه  284

 102,222 1110 اول یاناد   داریوش احمدي قوم آریا  285

 هانس یوناس كيش گنوسی  286
حميد هاشمی  -كوچكی ميبدي

 كهندانی
 1,002,222 1022 دوم دانشگاه

287  
كاربرد اخالقی عقل بررسی نگارش مالصدرا و قاضی 

 عبدال
 022,222 1131 اول ادیان   سيمكانی  رحيم دهقان

 122,222 1131 دوم ادیان   رسول جعفریان هاي تازه در باب روزگار صفوي كاوش  288

 102,222 1132 اول دانشگاه     كتاب ادیان  289

 عدم موجودي 1131 اول ادیان محمد ملكی شهاب الدین یحيی سهروردي كتاب حكمه االشراق )بخش فلسفه(  291

 1,122,222 1130 دوم دانشگاه فاطمه توفيقی جوزف اسميت كتاب مورمون  291

 302,222 1131 اول دانشگاه حسين توفيقی اذرفورد ایچ. پلَت جی.آر.ر هاي فراموش شده عدن كتاب  292

 002,222 1113 اول ادیان   سيدابوالحسن نواب الكرامات االنسانيه  293

 102,222 1131 دوم ادیان   بهروز یدا,,, پور كرامت انسان در قرآن كریم  294

 122,222 1130 اول ادیان   ا,,, شریعتی رحمت كالم برین  295

 002,222 1131 اول دانشگاه   مریم كيانی فرید م معتزلهكالم شيعه كال  296

 022,222 1131 چهارم دانشگاه حسين توفيقی توماس ميشل كالم مسيحی  297

 یوزف فان اس كالم و جامعه   298
فرزین بانكی؛ احمدعلی حيدري  و 

 یراستار سيد محمدرضا بهشتی
 1,322,222 1131 اول دانشگاه

 102,222 1132 اول ادیان جمعی از مترجمان ریچارد سی فولتس گذار معنویت از ایران زمين  299

 012,222 1131 سوم دانشگاه يعلی آقانور ابوحاتم رازي ها و مذاهب اسالمی گرایش  311

 1,022,222 1022 دوم دانشگاه عليرضا فهيم   ها و مكاتب اصلی عرفان یهود گرایش  311

 1,122,222 1131 اول دانشگاه حلقه مرآت اسد حيدر دوجلدي  «  و اهل سنتامام صادق)ع( » گزیده   312

 102,222 1132 اول دانشگاه   جمعی از نویسندگان گفتمان ادیان  313

 122,222 1131 دوم دانشگاه   گروهی از محققان گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان  314

 102,222 1133 اول ادیان   حمد ميرهاشمیسيد م مبانی فكري سلفيه جدید  315

 002,222 1131 اول ادیان   مجيد شاكر سلماسی مبانی نظري تقریب مذاهب اسالمی  316

 002,222 1111 اول ادیان سيدمحمدرضا هاشمی عبدالعزیز ساشادینا مبانی همزیستی اجتماعی در اسالم  317

 022,222 1131 سوم ادیان سيدیوسف مرتضوي حسن بن فرحان مالكی مبلغ, نه پيامبر  318

 عدم موجودي 1132 دوم دانشگاه گروه مترجمان هانس كونگ گ مسيحیمتفكران بزر  319

 122,222 1130 اول ادیان حميدرضا عبدلی مهرجردي رابرت كروفورد جهان گفتمانی بين علم و دینمثلث خدا, انسان,   311

 332,222 1111 اول دانشگاه گروه مترجمان جمعی از نویسندگان هيات جدید مسيحیمجموعه مقاالت دفتر نخست اال  311
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  نوبت ناشر مترجم نویسنده نام کتاب ر
 قیمت )ریال( سال چاپ چاپ

 112,222 1132 اول ادیان   علی رافعی محبت در قرآن و حدیث  312

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه   الدین وحيدي مهرجردي  شهاب مرجئه )پبدایش و اندیشه(  313

 1,022,222 1022 اول ادیان   سيد حسن بزرگی مریم آیت آفرینش  314

 102,222 1132 اول ادیان   گردآونده: ع, پاشایی هاي نادیدنی مژه  315

 عدم موجودي 1111 اول دانشگاه     مسيحيت  316

 عدم موجودي 1130 اول ادیان   محسن مجتهدزاده مسيحيت در آمریكاي التين  317

 122,222 1113 دوم دانشگاه حميد بخشنده -احمدرضا مفتاح  الزآندرو و مسيحيت در جهان امروز  318

 عدم موجودي 1111 دوم ادیان   رضا هالل علی جنتی حيت صهيونيست و بنيادگراي آمریكامسي  319

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه حسين توفيقی آرنولد جوزف توینبی مسيحيت و ادیان جهان  321

 عدم موجودي 1130 اول دانشگاه   ابوالفضل محمودي مشرق در دو افق  321

 122,222 1022 اول دیانا   اعظم خوش صورت موفق  مصائب تقریب   322

 102,222 1131 اول ادیان مرضيه راغبيان عامی شروي مصباح االرواح؛ به انضمام یک رساله عرفانی دیگر  323

 002,222 1130 دوم دانشگاه   جمعی از نویسندگان معارف كالمی شيعه  324

 102,222 1133 اول دانشگاه   جمعی از نویسندگان )آموزه هاي اختصاصی(0معارف كالمی شيعه جلد   325

 عدم موجودي 1130 دوم ادیان   محمد آصف محسنی ي(جلد 1معجم االحادیث معتبره دوره )  326

 عدم موجودي -- اول دانشگاه     معجم المصادر االباضيه  327

 عدم موجودي 1110 اول ادیان   سعيد سعيدي المعاجم )فارسی, عربی( معجم تاج  328

 332,222 1130 دوم دانشگاه كرمانی  زاده  فرناز ناظم داتا موهان چاترجی, دریندا چاندرا ساتيش معرفی مكتبهاي فلسفی هند  329

 002,222 1130 اول ادیان   محمد شمس ع(  معماي عيسی مسيح )  331

 002,222 1130 اول دانشگاه   علی شریفی معناشناسی قرآن در اندیشة شرق شناسان  331

 102,222 1132 دوم ادیان   اعظم پویا معناي زندگی  332

 002,222 1113 اول دانشگاه   علی رستگار عباس معنویت در سازمان  333

 302,222 1133 دوم دانشگاه   عطار علی موحدیان مفهوم عرفان جلد سخت  334

 022,222 1130 اول ادیان   سيدسعيدرضا منتظري ـ مجيد طامه مقاالتی چند درباره اوستا  335

 102,222 1111 دوم دانشگاه بهروز حدادي گراث آليستر مک ر نهضت اصالح دینیاي بر تفك مقدمه  336

 002,222 1130 اول ادیان زایی لک مهدي يمزميلرج اي كوتاه بر آیين دائو مقدمه  337

 012,222 1131 اول ادیان   مرتضی ضميري هاي كالمی( مالمهدي نراقی )اندیشه  338

 102,222 1110 اول ادیان   سارا هاشمی من و دلم تنهایيم  339

 پل اي. واكر -ویلفرد مادلونگ المناظرات )پيدایی فاطميان در گفتگوي...(  341
-ترجمه: محمد جاودان

 آراسته اميرجوان
 002,222 1111 اول دانشگاه

 102,222 1130 اول دانشگاه   اسدا... آژیر منجی باوري در كيش زرتشتی و ادیان ابراهيمی  341

 عدم موجودي 1132 اول دانشگاه   ابوالقاسم بيات منجی موعود در آیين بودا  342

 122,222 1111 اول دانشگاه ع. پاشایی جوزپه توچی مندله, نظریه و عمل  343

 102,222 1133 اول ادیان محمدحسين امير  اردوش محمد غزالی منشور یگانگی فرهنگی ميان مسلمانان  344

 022,222 1131 اول ادیان   فر ا,,, رسولی روح منطق قرآن در برخورد با یهود و نصارا  345

 012,222 1133 اول دانشگاه   محمد معر فت مهدویت نگاري در صده هاي نخستين   346

 002,222 1131 اول ادیان   سيد محمد امام فكري و عملی امامان شيعه با دشمنان مواجهه   347

 002,222 1130 اول ادیان   راد رضا كاظمی موعود باوري و نودینی  348

 322,222 1131 اول دانشگاه   مصطفی صالحی اردكانی نگاهی نو به فلسفه دین كانت  349

 122,222 1111 اول ادیان   حسن نادم محمد ها نهج البالغه؛ نقدها و پاسخ  351

 022,222 1132 دوم ادیان   علی فضلی هستی شناسی عرفانی  351

 1,122,222 1131 دوم دانشگاه   راد مهدي محسنيان هنجارها در سه كتاب مقدس  352

 102,222 1022 دوم نشگاهدا حسن قنبري هانس كونگ هنر زیستن  353

 002,222 1111 اول دانشگاه ثانی ترجمه: سيدمحمود یوسف فردریک كاپلستون واحد در ادیان  354

 122,222 1131 اول ادیان   دكتر محمد حسين امير اردوش وحدت اسالمی, بيداري اسالمی  355

 002,222 1113 اول ادیان مسعود ادیب جيكوب نيوزنر یهودیت  356

 عدم موجودي 1110 دوم دانشگاه حسين توفيقی اف. ئی. پيترز جلدي( 1حيت و اسالم )یهودیت, مسي  357

 002,222 1131 اول دانشگاه   علی موحدیان عطار –محمد پورابراهيم علی یرانیوگا در ا  358
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 قیمت )ریال( سال چاپ آخرین شماره مجلهنام  ر

 9110111 1011 97 دو فصلنامه هفت آسمان   1

 9110111 1011 12 دوفصلنامه پژوهش نامه امامیه   2

 9110111 1011 11 دو فصلنامه پژوهش های ادیانی  3

 9110111 1011 10 فصلنامه پژوهش نامه مذاهب اسالمیدو   0

 Religious Inquiries 11 1011 9110111دو فصلنامه   5

 9110111 1011 0 فقهی مذاهب تطبیقی مطالعات نامه پژوهش دوفصلنامه  1

 9110111 1011 5 خانواده و زن حقوقی فقهی مطالعات دوفصلنامه  9

 9110111 1011 17 پژوهی شیعه دوفصلنامه  1
 


