
 با موضوعات  هنر و سینما، ادبیات،  – 1401 تهران از نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی فهرست تازه های کتاب 

 علوم سیاسی و تاریخ

1 

 

 ،علوم ادبیات ، سینما و هنر موضوعات با  1401 نمایشگاهکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد از  کتاب های تازه فهرست

 تاریخ و سیاسی

 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

 9786229860670 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401 آسیای مرکزی در گذر تاریخ 1

 9786226352499 گل آذین 1399 آقای شاخ 2

 9786227004007 فرهنگ جاوید 1400 آموزش و پرورش و قدرت 3

 9786006182292 فرهنگ جاوید 1400 آی، زندگی! 4

 9789644891625 طرح نو 1401 احیای مرگ 5

6 
وجوی دهند: به جستها هشدار میاسطوره

 ها در میدان تحقیقاسطوره
 9786008284536 فرهامه 1399

 9789643619817 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401 م. 1981 - 1950کویت  گرایی دراسالم 7

8 
امپراطوری اردوغان: ترکیه و سیاست 

 خاورمیانه
 9786004614238 کتاب کوله پشتی 1400

9 
ورزی؛ انجمن علوم سیاسی ایران و سیاست

 گراییاز اندیشه آرمانشهری تا واقع
 9786226657815 شورآفرین 1399

10 
پاییز "دیشه سیاسی در جهان عرب از ان

 "بهار عربی"تا  "خالفت
 9789643619756 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401

11 
پردازی اندیشیدن به فلسطین: جایگاه نظریه

 های اشغالیهای سرزمیندر فهم واقعیت
 9786227178258 شب خیز 1400

12 
بررسی نظام تشریفات و آداب دیپلماتیک 

 ه.ق( 1344 -1210عصر قاجار ) در ایران
 9789643619954 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401

13 
بلوچستان اسرارآمیز: چند سفرنامه اروپایی 

 میالدی 1957تا  1809از 
1401 

پل فیروزه وابسته به مؤسسۀ 

 آبی پارسی
9786227464214 
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 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

14 

نامۀ عهد قاجار: بلوچستان در سه سیاحت

منسوب به احمدعلی جغرافیای بلوچستان 

وزیری، روزنامه سفر بلوچستان فیروزمیرزا 

الدوله، سفرنامۀ بلوچستان نصرت

 عبدالحمیدمیرزا ناصرالدوله

1401 
پل فیروزه وابسته به مؤسسۀ 

 آبی پارسی
9786227464160 

 9786229754832 چهرزاد 1400 بنجامین فرانکلین: زندگی من 15

16 
سه دهه روایت : BiAbanآبان = بی

 تصویری از دریاچه ارومیه
 9786009990900 کتاب پرگار 1397

17 
پاپ و موسولینی: تاریخ پنهان پاپ پیوس 

 یازدهم و ظهور فاشیسم در اروپا
 9786229761892 اگر 1400

 1399 پاندمی، مردم و روایت 18
موسسه مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی
9786222260637 

 9789644311093 کارنامه 1400 من پنج دوست کمبریجی 19

20 
ها؛ کودکان چه تاثیرات شناختی رسانه

 آموزندچیزی و چگونه می
 9786002761934 چاپار 1400

 9786226624138 کتاب پرگار 1400 تاریخ جهانی عکاسی 21

 9786226741620 ایجاز 1400 تاریخ دلتنگی 22

23 
تاریخ فرودستان: جستارهایی در تاریخ 

 عی کارگری و ملی ایراناجتما
 9786220109990 نشرچشمه 1401

24 
ها، نگاری در قلمرو اسالم: مکتبتاریخ

 نگاریها و انواع تاریخشیوه
 9786008209652 فرهنگ جاوید 1400

 9789644045035 علمی 1400 ی ابریشمجاده 25

26 
گان، و ساحران: انگاره دیو جادوگران، بدکاره

 در ایران باستان
 9786008284628 فرهامه 1400

 9789643619763 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401 سر نظم در سیاست جهانجامعه بی 27

 9789648913637 کتاب آبان 1400 شناسی عکاسیجامعه 28

29 
 یتسیسارکم تنو س کیتکالجبر انقالب: دی

 کیالسک
 9786226352406 گل آذین 1399

30 
ستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران ج

 کرونا در ایران
1399 

موسسه مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی
9786222260576 
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3 

 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

31 
تر: چگونه علم درباره زنان جنس ضعیف

 مرتکب اشتباه شده است؟
 9786229624616 سایالو 1398

 9786226352710 گل آذین 1400 جهنم مقدس 32

33 
ئیس جمهوری و جو بایدن: زندگی، آقای ر

 حاال
 9786008455592 نظام الملک 1400

 9789644044908 علمی 1400 ناپذیر استچرا دولت جهانی اجتناب 34

 9786008964704 ایجاز 1399 های تو، سرنوشت منچشم 35

36 
های حس کردن فرهنگ: پژوهش

 نگارانه در ایرانمردم
 9786229792216 اگر 1400

37 
اه جاسوسی ایاالت حکومت نامرئی: دستگ

 CIAمتحده و 
 9789644891168 طرح نو 1400

 9786227178227 شب خیز 1400 خاطرات یک پیرخرفت 38

 9786227471243 مهراندیش 1399 خشم 39

40 
خط آبی کمرنگ: روایتی بازاندیشانه از 

 تجربه مادری در ایران مدرن
 9786006182407 فرهنگ جاوید 1401

41 
ی در باب فلسفه و علوم خلوت فکر: مقاالت

 اجتماعی
 9786004560382 شرکت نشر کتاب هرمس 1399

 9786226624008 کتاب پرگار 1398 دانشنامه عکاسی فوکال )نسخه گزیده( 42

 9786008067948 مهرگان خرد 1400 در ستایش زنان سرسخت 43

 9786229761878 اگر 1400 ی مادر شهر خشمگین و دیوانه 44

 9786008067931 مهرگان خرد 1400 خرد در مسیر 45

46 
ها: راهنمای فرهنگ و آداب در میان ایرانی

 و رسوم ایران
 9789644045042 علمی 1400

 9786227554892 بیدگل 1400 درباره ترجمه 47

 9789643638993 شرکت نشر کتاب هرمس 1398 درباره ترجمه فیلم 48

49 
ی در علی بنوعزیز درباره سیاست و فرهنگ:

 وگو با شاهرخ مسکوبگفت
 9786008209966 فرهنگ جاوید 1400

50 
دموکراسی در ایران: تالش برای آزادی 

 مدنی در گستره تاریخ
 9786008209782 فرهنگ جاوید 1401

51 
های سازماندهی اندیشی درباره نظامدوباره

 دانش
 9786002761903 چاپار 1400
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 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

 9786002650597 پرسش 1400 دویدن  زیر نور رقصان عشق 52

53 
شناختی به دین مردمی: رویکردی انسان

 حیات دینی مردم در ایران
 9786008284833 فرهامه 1400

54 
دین هیتلر: عقاید منحرفی که رایش سوم را 

 به پیش برد
 9789644891755 طرح نو 1401

55 
دیونوسیوس مجعول: شرحی بر آثار و 

 هاای بر تاثیر آنمقدمه
 9786006730844 نشگاه ادیان و مذاهبدا 1399

56 

وگو با پنج شاعر راویان قرن اضطراب: گفت

سیمین بهبهانی، اسماعیل خویی، جواد 

 مجابی، محمدعلی سپانلو، سیدعلی صالحی

 9786004614078 کتاب کوله پشتی 1400

 9786227178128 شب خیز 1399 ربایندگان مغز استخوان 57

58 
و روسیه از آغاز تا  روابط اقتصادی ایران

 سقوط قاجاریه
 9789643619060 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401

 9786227679007 ایجاز 1400 روبانی از عشق 59

60 

های تشیع شمال هند در ایران و ریشه

 - 1722عراق: مذهب و حکومت در اود، 

 میالدی 1859

 9786006730721 دانشگاه ادیان و مذاهب 1399

 9786007549025 فرهنگ عامه 1394 نامی بلوچستان زنان 61

 9786226374224 افکارجدید 1400 زندگی پرفراز و نشیب چایکوفسکی 62

 9786006414249 گل آذین 1396 زندگی در پرانتز: گزیده اشعار 63

 9786004562850 شرکت نشر کتاب هرمس 1400 زیستن با کتاب 64

65 
اهکارهای سرقت علمی: مفاهیم مصادیق و ر

 پیشگیری )مجموعه مقاالت(
 9786002651488 پرسش 1400

66 

الوزاره خان مترجم احتشامسفرنامه حاجی

در کمیسیون مرزی بلوچستان به انضمام 

 ای از مولفی ناشناختهسفرنامه

1401 
پل فیروزه وابسته به مؤسسۀ 

 آبی پارسی
9786227464085 
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 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

67 

سلطانیه: ظهور و سقوط یک پایتخت 

ی ایجاد، ی باستانشناسانه درباره)مطالعه

 توسعه و فروپاشی شهر سلطانیه(

 9786001332616 واحد تهرانجهاد دانشگاهی  1396

68 
شوند و چگونه ها چگونه متولد میسنت

 میرندمی
 9786008284543 فرهامه 1400

69 
م سیاه چادرنشینان ساردوییه به انضما

 حساب سیاق
 9786009907441 فرهنگ عامه 1398

 1399 سیر تجدد و علم جدید در ایران 70
موسسه مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی
9786222260606 

 9786008455653 نظام الملک 1400 ویلپیر ملروایت ژان پیسینما به 71

 9789648618457 قصیده سرا 1401 های هویتیشریعتی و چالش 72

 9786004560214 شرکت نشر کتاب هرمس 1399 ر مرغابیشکا 73

74 

شناسانه شهریار و شهروندان: پژوهشی مردم

از توسعه روستایی ایران در روزگار پهلوی 

 دوم

 9786002651440 پرسش 1400

 9786006955605 شورآفرین 1394 آرایی در عکاسیصحنه 75

76 
نکته کلیدی عکاسی  101]صد و یک[ 

 دیجیتال
 9789648913866 کتاب آبان 1400

77 
های انسانی به سازی: تبدیل وضعیتطبی

 درمان مشکالت قابل
 9786008284888 فرهامه 1401

 9789643619848 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401 یک راه چین -طرح یک کمربند  78

79 
ی شناسانهدار )بررسی سبکعصیان ریشه

 شعر معاصر زنان(
 9786229792292 اگر 1400

 9786006730813 دانشگاه ادیان و مذاهب 1399 عقالنیت در روایتی زنانه )گفتمان غربی( 80

81 
عقالنیت و دموکراسی در اندیشه کانت و 

 هابرماس
 9789647675871 قصیده سرا 1401

 9786226624190 کتاب پرگار 1400 عکاسی مستند: انگیزه مستندنگاری 82

 9786006955261 نشورآفری 1396 عکس 83

 9786008284352 فرهامه 1399 های ایرانیشناسی فعلفرهنگ ریشه 84
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 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

85 

فرهنگ واژگان جنوب کرمان با پیوست 

های بندیی موضوعی )دستهنامهواژه

 ای(مایهدرون

 9786007549193 فرهنگ عامه 1394

 9786227178050 شب خیز 1399 فروشنده 86

 9789644891663 طرح نو 1401 قحطی، فراوانی و اخالق 87

88 
: بیست جنگی 2014 - 1914قرن خون 

 که جهان را دگرگون کردند
 9786226352161 گل آذین 1398

89 
ها و پزشکی: مروری بر فرهنگقوم

 های پزشکیفرهنگخرده
 9786008284291 فرهامه 1398

 9786226352673 گل آذین 1400 : زنان خانهدار و کار بینهایتکار خانگی 90

91 
کار من همین است: عشق و جنگ، روایتی 

 عکاسانه
 9786008055792 شورآفرین 1398

 9786002762023 چاپار 1400 های عمومیکارنامه ایرانی کتابخانه 92

 9786008964520 ایجاز 1397 کافه اسالویا 93

94 
های ایجاد های پیشتاز: روشکتابخانه

 فرهنگ خدمت
 9786002761729 چاپار 1400

 1399 کرونا و جامعه ایرانی 95
موسسه مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی
9786222260811 

96 

کالنشهر و فرهنگ: جستارهای 

شناختی درباره پژوهش شهری، انسان

 فرهنگ و سیاست شهری

 9786008284444 فرهامه 1399

 9786229777343 گیلگمش 1400 کیارستمی در کایه دو سینما 97

 9786226025232 کتاب آبان 1400 های عکاسیگرایش 98

99 

گزیده مقاالت بلوچ و دیگران: بلوچ و 

اندازهای تاریخی، همسایگان: چشم

 اجتماعی و زبانشناختی

1400 
پل فیروزه وابسته به مؤسسۀ 

 آبی پارسی
9786227464191 

 9786229792247 اگر 1400 گسیختگی: بحران لیبرال دموکراسی 100

101 
فتگوها با گوته: در آخرین ده سال زندگی گ

 (1823 - 1832او در وایمار )
 9786229754801 چهرزاد 1400

 9786008822622 شورآفرین 1397 وگو با جان فوردگفت 102

 9786008822745 شورآفرین 1398 وگو با کیشلوفسکیگفت 103
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 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

 9786004562232 شرکت نشر کتاب هرمس 1400 مایا 104

 9786008284314 فرهامه 1398 ته، پزشکی و سالمتمدرنی 105

106 
های ها در رسانهمدیریت حضور کتابخانه

 اجتماعی
 9786002762009 چاپار 1400

 9786007549452 فرهنگ عامه 1398 های تاریخی شهر کرمانشناسی حماممردم 107

 9786229612361 شب خیز 1399 مرگ در فلورانس 108

109 

های ارس: پژوهشمروارید خلیج ف

شناسی در بزرگداشت استاد احمد ایران

اقتداری به پاس بیش از شصت سال 

 نگاهبانی از فرهنگ ایران زمین

 9786006069081 گستره 1392

110 

معمای استبداد و دموکراسی در ایران: چرا 

نهادهای سیاسی در ایران توسعه پیدا 

 کنند؟نمی

 9789644891618 طرح نو 1401

 9786006414317 گل آذین 1394 ی آزادی زنانار یگانه: دربارهمعی 111

112 
مفهوم تاریخ در مشرق زمین: نگرش 

 های دیرین خاور نزدیکتاریخی در فرهنگ
 9786008284161 فرهامه 1397

113 
شناختی مقاالتی در زمینه مطالعات انسان

 بلوچستان
1400 

پل فیروزه وابسته به مؤسسۀ 

 آبی پارسی
9786227464146 

114 
مقاالتی در زمینه مطالعات تاریخی 

 بلوچستان
1401 

پل فیروزه وابسته به مؤسسۀ 

 آبی پارسی
9786227464078 

 1399 ای بر اخالق، فناوری و مهندسیمقدمه 115
موسسه مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی
9786222260514 

116 
یابی، توسعه فضاهای شهری و مهاباد: شکل

 بناهای تاریخی
 9786001334405 واحد تهرانجهاد دانشگاهی  1398

117 
مواجهه با توسعه: ساخت و تخریب جهان 

 سوم
 9786226352680 گل آذین 1400

118 
نامه به دبیرکل ملل متحد: اسناد شش سال 

 بدعهدی غرب در اجرای برجام
 9786229860649 امور خارجهاداره نشر وزارت  1401
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 عنوان ردیف
سال 

 انتشار
 شابک ناشر

119 
ه نژادپرستی چه نژاد برتر: علم دربار

 گوید؟ ظهور مجدد علم نژادشناسیمی
 9786227124064 سایالو 1399

 9789642441433 حکمت 1394 نصاب مولوی: گزیده اسماعیل انقروی 120

121 
نظام اخالقی هیتلر )پیگیری پیشرفت 

 تکاملی در ]اندیشه[ نازی(
 9786006069753 گستره 1400

 9789644891533 طرح نو 1401 المللیهای مهاجرت بیننظریه 122

 9789649971391 ماهی 1400 ی انتقادینظریه 123

124 
ها در تکاپوی خویش: بررسی فلسفی، نگاره

 تاریخی و هنری
 9786006413495 کتاب آبان 1398

125 
هرمنوتیک پزشکی و پدیدارشناسی سالمت: 

 سوی فلسفه کار پزشکیهایی بهگام
 9786008482604 فرهامه 1400

 9786227678093 مهرگان خرد 1400 همین حوالی دوردست 126

127 
ای از های منطقهوام برای ویرانی: گزارش

 المللی پولهای صندوق بیناجرای برنامه
 9786226374965 افکارجدید 1400

 9786006069340 گستره 1399 وامانده 128

 9786008055297 شورآفرین 1399 وودی آلن و فلسفه 129

 9786229850510 هنر موسیقی 1400 تر از سوختهتر / داغیادگاران؛ سوخته از داغ 130

 

 


