شماره مدرک

۱ایبوک

۲ایبوک

۳ایبوک

۴ایبوک

۵ایبوک

۶ایبوک

۷ایبوک

عنوان امل

ن سنده

ارز ابی اقتصادی
صندوقهای
بازنشستگی در ایران

پژوهشگر علی شکری

چگونﻪ از نوزاد خود
نگهداری کنیم؟

ز رنظر ناصر یوسفی

موسسﻪ عالی پژوهش
کتابنامﻪ تامین اجتماعی تامین اجتماعی

سایر د دآوران

نا
سازمان تامین
اجتماعی ،موسسﻪ
عالی پژوهش تامین
اجتماعی
سازمان تامین
اجتماعی ،موسسﻪ
عالی پژوهش تامین
اجتماعی

تار ـ ــخ

۱۳۷۳

۱۳۷۴

گزارش ط ح بیمﻪ
روست ٔايیان

پژوهشگران
عبدالحسین نیکگهر،
مهناز کاشانی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی
سازمان تامین
اجتماعی ،موسسﻪ
عالی پژوهش تامین
اجتماعی

۱۳۷۳

مقدمﻪای بر تامین
اجتماعی

ترجمﻪ ابوالقاسم نوروز
طالقانی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۴

واژ ان تامین اجتماعی
)و زمینﻪهای وابستﻪ(:
فارسی  - -انگلیسی،
ناهید اعتضادپور
انگلیسی  -فارسی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین
اجتماعی :موسسﻪ
انتشارات سوره

۱۳۷۶

استراتژی نیروی انسانی
ماهر و دارای تامین:
مقاﻻت برگ ده سومین بﻪکوشش و و راستاری
کنگره تامین اجتماعی محمد عبدعلی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۵

نام دا شکده
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794269

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794270

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794271

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794272

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794273

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794274

دا شکده
علوم
اجتما
۱۳۷۵

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794275

شماره مدرک

۸ایبوک

۹ایبوک

عنوان امل

اصول و مبانی نظام
تامین اجتماعی

ن سنده

تالیف بهرام پناهی

سایر د دآوران

؛ ]بﻪسفارش[ موسسﻪ سازمان تبلیغات :
اسﻼمی ،حوزه هنری
عالی پژوهش تامین
سوره مهر
اجتماعی

۱۳۷۶

ک ر :سازمان تامین :
اجتماعی

۱۳۷۵

بیمﻪ و تامین اجتماعی تالیف محمدحسین
ابراهیمی
از دیدگاه اسﻼم

پژوهشهای تامین
۱۰ایبوک
ز رنظر محمد
اجتماعی :خﻼصﻪ
طرحها  ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳عباسزادگان
مولفان ناهید
اعتضادپور ،فهیمﻪ
۱۱ایبوک
تامین اجتماعی در ایران رجبی راد
مولفان ناهید
اعتضادپور ،فهیمﻪ
۱۲ایبوک
تامین اجتماعی در ایران رجبی راد.
۱۳ایبوک

از انتشارات دفتر
تامین اجتماعی:
راهنمای اموزش کارگران بینالمللی کار )(ILO

تامین اجتماعی و
توسﻌﻪ )نظام تامین
اجتماعی و توسﻌﻪ ان
۱۴ایبوک در راستای برنامﻪ
اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور(:
مقاﻻت برگ ده دومین بﻪ کوشش محمد
کنگره تامین اجتماعی عبدعلی.

نا

تار ـ ــخ

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی
موسسﻪ عالی :
پژوهشی تامین
اجتماعی

؛ ترجمﻪ ابوالقاسم
نوروز طالقانی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی
سازمان تامین
اجتماعی ،موسسﻪ
عالی پژوهش تامین
اجتماعی

۱۳۷۴

۱۳۷۵

۱۳۷۴

۱۳۷۳

نام دا شکده
دا شکده
علوم
اجتما

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794276

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794277

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794278

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما

۱۳۷۴

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794279
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794280
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794281

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794282

شماره مدرک

عنوان امل

تامین اجتماعی در
۱۵ایبوک
کشورهای منطقﻪ
»اسکاپ«

ن سنده

سایر د دآوران

رقص تغی  :چالشهای
پی سنگﻪ ] ...و
تغی ا دار در
سازمانهای ادگ نده د گران[

نا
موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما ; :کت
سها ان شار

ترجمﻪ یوسف نراقی.

۱۶ایبوک

تار ـ ــخ

؛ ا پ شگفتار پی
سنگﻪ بر چاپ فار ;
؛ ا نظارت علین
مشا ; ؛ ترجمﻪ
حس ا ی; ؛ مسﻌود
سلطا ; ؛ ]برای[ گروه
پژوه صنﻌ ار انا اس ا :

۱۳۷۵

نام دا شکده
دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794283

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794284

۱۳۸۵
صنﻌ :

۱۷ایبوک
انون ارز ا و توسﻌﻪ
مدیران
۱۸ایبوک

۱۹ایبوک

؛ ترجمﻪ مسﻌود
سلطا ; ؛ ] برای [
ان اﻻنتاین ،ن ل پوا ان شارات اس ا.

مدی ت بیمارستان

تالیف سی .ام.
فرانسیس

فرهنگ بیمﻪهای
اجتماعی

سیاوش م دی.

؛ ترجمﻪ علی کب ایی

گروه پژوه
،ارانا ،اموزش
تحق قات و مشاوره
مدی ت;  :موسسﻪ
عا پژوهش تام
اجتما

۱۳۸۵

نشر و پژوهش فرزان :
روز :موسسﻪ عالی
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۸

نشر و پژوهش فرزان :
روز :موسسﻪ عالی
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۸

دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794285

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794286

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794287

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

سایر د دآوران

نا

تار ـ ــخ

سالمندی و خردمندی:
۲۰ایبوک ابﻌاد اقتصادی
بازنشستگی در بخش
ٔ
ن سنده ﻻرنس تامپسن ؛ مترجم زهره کسايی
عمومی
نظامجامع رفاه و تامین
شورای پژوهشی]برای[
۲۱ایبوک اجتماعی )خﻼصﻪ
.موسسﻪ
گزارش(

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۹

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۸

گرداوری و تدو ن
مجموعﻪ قوانین و
۲۲ایبوک
مقررات تامین اجتماعی غﻼمحسین افتاده،
محمد واثقی
)سال (۱۳۷۸

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۹

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۷۹

موسسﻪ عالی :
پژوهش سازمان تامین
اجتماعی

۱۳۷۹

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۰

ن سندگان نیلز پﻼ  ،؛ مترجم هرمز
۲۳ایبوک تامین اجتماعی در
همایونپور
ارو ا :توسﻌﻪ یا تﻌطیل؟ جان ک ست
جداول مرگ و میر
ایران برای سال ۱۳۷۵
)برحسب جنس در کل
۲۴ایبوک
کشور و استانها بﻪ
ن سندگان حبیباللﻪ
تفکیک شهری و
زنجانی و طﻪ نوراللهی
روستایی(
مجموعﻪ مقاﻻت ار ٔايﻪ
شده در همایش
اقتصاد بهداشت و
درمان ،بررسی
۲۵ایبوک سیاستهای کﻼن
اقتصادی در بخش
بهداشت و درمان
کشور ) ۸ - ۱۰ابان
و راستار گلنار افشار
(۱۳۷۸

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794288

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794289

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794290

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794291

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794292

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794293

شماره مدرک

عنوان امل

۲۶ایبوک

بیمﻪها و حمایتهای
اجتماعی
اصول بایگانی در
مدی ت اطﻼعات
پزشکی
دولت رفاه در ارو ا:
)بﻪسوی تدو ن
نظ ﻪای در باب
کاهش نقش دولت در
خدمات رفاهی(
تحلیل ه نﻪهای
بیمارستان :راهنمایی
برای مدیران
قوان و مقررات تامین
اجتماعی :مجموعﻪ
کامل )از بدو
قانونگذاری تا پایان
سال (۱۳۸۰

۲۷ایبوک

۲۸ایبوک

۲۹ایبوک

۳۰ایبوک

۳۱ایبوک در باب نابرابری
اقتصادی

ن سنده

سایر د دآوران

نا

تار ـ ــخ

ن سنده ب ٔيات س
ماینونی دینتینیانو

؛ مترجم ای ج صمدی
علیابادی

موسسﻪ الی پژوهش :
تامین اجتماعی

۱۳۸۰

]جان ال .جانسون[

؛ ترجمﻪ علی ماهر

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۰

جولیانو بونولی ،و ک ؛ ترجمﻪ هرمز
جورج ،پیتر تیلر -گ ی همایونپور
دونالداس .شپارد،
دومینیک هاجکین ،یو ؛ ترجمﻪ ابوالقاسم
پوررضا.
ان ٔيی .انتونی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی
موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۱

گرداوری و تدو ن ولیم
پیرو ان ،عبدالحسین
جیوار

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۱

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۱

امارتیا کومارسن

اسﻼم و تامین اجتماعی
مبانی و راهکارهای
۳۲ایبوک
حمایتی و بیمﻪای در
قران ،روایات ،اخﻼق و
احمد قابل
فقﻪ اسﻼمی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

۱۳۸۰

؛ ترجمﻪ حسین راغفر

نام دا شکده

۱۳۸۲

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794294
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794295

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794296

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794297

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794298

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794299

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794300

شماره مدرک

عنوان امل

سیاستهای فقرزدایی:
۳۳ایبوک راهبردهای مبارزه با
فقر در کشورهای در
حال توسﻌﻪ

ن سنده

سایر د دآوران

نا

تار ـ ــخ

دا شکده
علوم
اجتما

موسسﻪ عالی :
تدو ن الیاندرو گ ن ان ؛ مترجم ناصر موفقیان پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۲

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۲

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۳

۳۴ایبوک مبانی حقوقی تامین
اجتماعی در ایران
دولت رفاه و حمایتهای
۳۵ایبوک اجتماعی :راهبردهای
ک ستینا برانت
فقرزدایی

؛ ترجمﻪ هرمز
همایونپور.

مبارزه با فقر در اسیا:
۳۶ایبوک مباحث تازهای در زمینﻪ
تدو ن ک ستوفر م.
رشد ،اماجبندی ،و
ادمانذر
س نج ش

موسسﻪ عالی :
؛ ترجمﻪ ناصر موفقیان .پژوهش تامین اجتماعی

مرتضی نصیری

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794301

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794302
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794303

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794304

۱۳۸۴

دی د س .لندز

؛ برگردان ناصر
موفقیان.

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۴

۳۸ایبوک جهانی شدن و دولت
رفاه

تالیف و تدو ن از بو
سودرستن

؛ ترجمﻪ هرمز همایون موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی
پور

۱۳۸۴

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

ثروت و فقر ملل :چرا
۳۷ایبوک بﻌضیها چنان
ثروتمندند و بﻌضیها
چنین فقیر؟

فرهنگ تامین اجتماعی
۳۹ایبوک
اصطﻼحات و مفاهیم
بیمﻪای و حمایتی
تدو ن بهرام پناهی.
انگلیسی  -فارسی

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

۱۳۸۴

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794305

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794306

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794307

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

۴۰ایبوک مقدمﻪای بر
سیاستگذاری اجتماعی تالیف کن بلیک مور
۴۱ایبوک هابرماس ،نظ ﻪ
انتقادی و سﻼمت

و راستار گراهام
اسکمبلر

درامدی برحقوق تامین
اجتماعی )نقد قانون
۴۲ایبوک
تامین اجتماعی ایران
براساس مطالﻌات
تطبیقی(

تالیف عزت اللﻪ
عراقی ،اهم اری
حسن ادی  ،مهدی
شها .

اصﻼحات سازما در
۴۳ایبوک ب مارستانها :ارگ ی
تﻌامﻼت ازار در اداره
ب مارستانها

تال ف ع حسنزاده،
سﻌ ده فخ معل اد.

سایر د دآوران

تار ـ ــخ

نا

؛ ترجمﻪ :علیاصغر
سﻌیدی ،سﻌید صادقی موسسﻪ عا پژوهش:
تام اجتما
جقﻪ.

۱۳۸۵

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۶

؛ ترجمﻪ حسینﻌلی
نوذری.

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

تام اجتما در ایران
و جهان پ ش نﻪ تار ،
۴۴ایبوک نظامها ،و ط حهای در
دست اجرای کشورها
از منظر برر تطب :
گ ده مقاﻻت فصلنامﻪ گرداوری و تدو ن هرمز
همایونپور.
تام اجتما

موسسﻪ عا تام
اجتما

تال ف زهرا مل ﷴی،
۴۵ایبوک
م ا مدی ت سوانح ا هوشنگ عطاپو ،ﷴ ؛ و راستار هوشنگ
عطاپور.
ﻪ شان
مصدوم انبوه

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

نام دا شکده
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794308
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794309

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794310

۱۳۸۶
دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794311

۱۳۸۶

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794312

:
۱۳۸۵

۱۳۸۶

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794313

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

سایر د دآوران

نا
موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

؛ ترجمﻪ داود حات ،
۴۶ایبوک ال وی جها پرداخت ،رابرت اﻻشیوس[
]مون ات ارالس-لس حس مش یت زی.
مستمری
فناوری پ فتﻪ
اطﻼعات در
۴۷ایبوک
موسسﻪ عا پژوهش :
سازمانهای تام
تام اجتما
تال ف رام رهنمون.
اجتما
تام جفرسون ،و تور و[
ارزش ا اقتصادی
؛ ترجمﻪ و تال ف ف د موسسﻪ عا پژوهش :
دم  ،م اندا
۴۸ایبوک عمل ات بهداش و
تام اجتما
ارانپور ان.
]ما فورد
درما
نظامهای از شست
۴۹ایبوک
در خاورم انﻪ و شمال
اف قا
۵۰ایبوک تام
تام

ما در نظام
اجتما

۵۱ایبوک اداره امور تام
اجتما
شاخص ق مت
ب مارستان مطالﻌﻪ
۵۲ایبوک عم = Hospital
price index
feasibility study

]دی د رو الینو[

]دف ب المل

ار[

ورن ه کس ،جینگ
بوژانگ
تالیف شورای
اعتبار خشی )تﻌی
اعت ار( موسسات
۵۳ایبوک
استانداردهای ارز ا و بهداش و درمانی
اعتبار خشی بیمارستان )(JCAHO

تار ـ ــخ

۱۳۸۷

۱۳۸۵

۱۳۸۶

؛ ترجمﻪ ع ماهر،
حس مش یت زی،
داود حات .
؛ ترجمﻪ حس
مش یت زی ،ع
ماهر.
؛ م جم حس
مش یت زی ،ع
ماهر.

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۶

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۶

موسسﻪ عا :
پژوه تام اجتما

۱۳۸۶

؛ ]م جم[ ق انﻌ
مرادپور.

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۶

؛ ترجمﻪ ابراهیم
صدقیانی.

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۶

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794314

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794315

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794316

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794317

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794318
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794319

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794320

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794321

شماره مدرک

عنوان امل

سایر د دآوران

ن سنده

نا

تار ـ ــخ

تال ف ع حسنزاده،
۵۴ایبوک
سﻌ د فخ معل اده.
ک ف ت در سﻼمت
مﻌاونت اقتصادی و
برنامﻪر زی ،دف
گزارش اقتصادی و
۵۵ایبوک
برنامﻪر زی اقتصادی و
اجتما سازمان تام
اجتما )سال  (۱۳۸۳اجتما .
م احثات نظام
دب و برگزارکننده
تام اجتما )تام
۵۶ایبوک
جلسات مسﻌود
اجتما  ،ورت و
درخشان .
ارکردها(

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۵

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۵

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۶

م احثات نظام جامع
رفاه و تام اجتما -
۵۷ایبوک
شست سوم ۳۰ -دی
 :۱۳۸۵الزامات حقو دب و برگزارکننده
جلسات مسﻌود
و قانو نظام تام
درخشان
اجتما در کشور

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۶

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۶

موسسﻪ عا پژوهش :
موفق ان .تام اجتما

۱۳۸۶

؛ م جم س اوش
م دی.

 :موسسﻪ عا پژوهش
تام اجتما

۱۳۸۶

؛ ترجمﻪ ابوالقاسم
پوررضا.

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۱

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794322

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794323

دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما
؛]سازمان تام
اجتما [ .

۵۸ایبوک اقتصاد سﻼمت )واژهها
و تﻌار ف مفاه م(
مستمریهای عمو
در هفت کشور ارو ا
۵۹ایبوک
از د د اه ش ﻪسازی
تال ف ها س هان س
خرد
گرداورند ان ر چارد
ل س  ،رادی مک
۶۰ایبوک
در اف اعتمادی نو کینون
دونالداس .شپارد،
تحلیل ه نﻪهای
دومینیک هاجکین ،یو
۶۱ایبوک بیمارستان :راهنمایی
ٔ
ان يی .انتونی
برای مدیران
مولف ای ج ک

نام دا شکده

.

؛ ترجمﻪ نا

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794324

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794325

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794326

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794327

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794328
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794329

شماره مدرک

عنوان امل

بررسی برنامﻪر زی
۶۲ایبوک دولتی در حوزه تامین
اجتماعی ایران

سایر د دآوران

ن سنده
مدیر ط ح محمدعلی
ا بری

نظ ﻪ رفاه =(wel
۶۳ایبوک
fale theoryسیاست
تونی فیتز پت ک
اجتماعی چیست؟(
تالیف شورای مشترک
اعتبار خشی سازمانها
و مرا ز بهداشت و
۶۴ایبوک
درمانی
استانداردهای ممیزی و )بیمارستانها()JCAHO
اعتبار خشی بیمارستان (
تالیف شورای مشترک
اعتبار خشی سازمانها
و مرا ز بهداشت و
۶۵ایبوک
درمانی
استانداردهای ممیزی و )بیمارستانها()JCAHO
اعتبار خشی بیمارستان (

؛ ]برای[ موسسﻪ عالی موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی پژوهش تامین اجتماعی

نظ ﻪهای رفاه جد د
اس اتژی برابری :از
۶۸ایبوک توز ــع و خدمات
اجتما

ن سنده تو فی

]ژول

لوگراند[

دا شکده
علوم
 -۱۳۸۲اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794330

دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794331

؛ ترجمﻪ هرمز
همایونپور

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۱

؛ ترجمﻪ ابراهیم
صدقیانی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۲

؛ ترجمﻪ ابراهیم
صدقیانی

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۲

کارکردهای تامین
۶۶ایبوک اجتماعی در ایران:
ضرورتهای ب ایی نظام
رفاه و تامین اجتماعی تال ف بهرام پناهی.
۶۷ایبوک

نا

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما

موسسﻪ عالی :
پژوهش تامین اجتماعی

۱۳۸۵

؛ و راستار مشاور جو
م لینگ; ؛ ترجمﻪ
ک هرمز همایونپور.

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۵

م جم یوسف یرا :

موسسﻪ عا پژوهش :
تام اجتما

۱۳۸۱

دا شکده
علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794332

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794333

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794334

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794335
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794336

شماره مدرک

عنوان امل

ارز ا تاث ات
اجتما  :س استها٬
۱۴۱ایبوک
برنامﻪها و ط حها

ن سنده

سایر د دآوران

ﷴ فاض

؛ و راستار ارزو انواری.

ز گمونت باومان

؛ ترجمﻪ حسن
چاوشیان.

نا

تار ـ ــخ

نام دا شکده

دا شکده
علوم
.۱۳۹۶
اجتما
ت سا

اشارتهای پست
۱۴۲ایبوک مدرنیتﻪ

اصول و روشهای
طراحی شهری و
تالیف محمود توسلی
۱۴۳ایبوک
فضاهای مسکونی در
ایران
ت ٔ اتر فلسفﻪ :گ دهای
از درسگفتارها ،کوتاه
۱۴۴ایبوک نوشتها ،گفت و گوها م شل فوکو
و ...
تار ــخ ایران مدرن
یرواند ابراهام ان

۱۴۵ایبوک

ققنوس
مرکز مطالﻌات و
تحقیقات شهرسازی و
مﻌماری ایران

دا شکده
علوم
 .۱۳۸۹اجتما

؛ ترجمﻪی ن کو
خوش ،افش
جهاند ده.
؛ ترجمﻪ ﷴابراه م
فتا .

تمدن و مﻼلتهای ان
ز گموند فرو د

۱۴۶ایبوک

؛ م جم محمد مبشری.
ان شارات ما

تکن کهای ازد د م ل
و مشاهده در مدد اری
اجتما
۱۴۷ایبوک

رفاه اجتما
۱۴۸ایبوک مﻌا

تال ف منصور فت

؛ ز ر نظر مﻌاونت
پژوه دا ش اه
عﻼمﻪ ط اط ا ;؛
و راستار عصمت
در کوند;؛ و راستار
دا ش اه عﻼمﻪ
ناز ﻼ فرما انوشﻪ.
ط اط ا

در ایران
تال ف ﷴع ا ی.

دا شکده
 .۱۳۸۴علوم
اجتما
دا شکده
علوم
۱۳۷۶
اجتما

موسسﻪ عا پژوهش
تام اجتما

دا شکده
 .۱۳۸۹علوم
اجتما
دا شکده
 .۱۳۸۷علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
.۱۳۹۷

دا شکده
 .۱۳۹۵علوم
اجتما

لینک دس

ه سخه ال

ون

https://fidibo.com/book/69458کتاب-ارز ا -تاث ات-اجتما -س است-برنامﻪطح
https://fidibo.com/book/79131کتاب-اشارت -ست-مدرن تﻪ
https://www.noandishaan.com/903
کتاب-اصول-و-روش-های-طرا -شهری8/و-فضاهای
https://fidibo.com/book/82872کتاب-ت ٔ اتر-فلسفﻪ-گزده-ای-درس-گفتارهاوتاه-نوشت-گفت-وگوه
https://fidibo.com/book/67531کتاب-تار ــخ-ایران-مدرن
کتابhttps://fidibo.com/book/2472-تمدن-مﻼلت-ی-ان

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794419

https://fidibo.com/book/84036کتاب-رفاه-اجتما -ایران-مﻌا

شماره مدرک

عنوان امل

رو کرد تﻌام ﻪ
رس در مدد اری
۱۴۹ایبوک اجتما

۱۵۰ایبوک

رس مدد اری
اجتما  :مفاه م و
زمینﻪها

ن سنده

لور س شولمن

مينگ-سوم سو

فرایندهای مددکاری
اجتماعی

سایر د دآوران
؛ ترجمﻪ من السادات
م ــها ،شمساعظم
انصاری ،ف ده هم .

؛ م جمان س داحمد
حسی  ،افش
جاو د سب.

بیوﻻرابرتز کامپتون،
بارت گاﻻوی

؛ ترجمﻪ جﻼل
صدرالسادات ،فرهاد
ک می.

۱۵۲ایبوک

ان س استاورا ا س

؛ ترجمﻪ ﷴع
جﻌفری.

مبانی روانکاوی فرو د
۱۵۴ایبوک  -لکان

کرامت موللی.

۱۵۱ایبوک

ﻻ ان و امر س ا

نا
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت(
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها)
سمت( ،مرکز تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
انسانی دانشگاهها
)سمت(  ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا

ققنوس

ن شر ن ی
مداخﻼت مبت بر
۱۵۵ایبوک شواهد مدد اری
اجتما
مدد اری اجتما  :ار
در جامﻌﻪ

ن سند ان مﻌصومﻪ
مﻌارفوند ] ...و
د گران[.

۱۵۶ایبوک

الن ت ٔ لوت ز

ان شارات رسانﻪ
تخص

؛ ترجمﻪ ف ده هم .

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت( ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا

تار ـ ــخ

نام دا شکده

دا شکده
علوم
 .۱۳۸۷اجتما

.۱۳۹۰

۱۳۸۸-

دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
 .۱۳۹۴علوم
اجتما
دا شکده
 .۱۳۹۸علوم
اجتما
دا شکده
 .۱۳۹۵علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
.۱۳۸۸

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://samta.samt.ac.ir/content/938
رو کرد-تﻌام  -ﻪ -رس -در-مدد اری6/

http://samta.samt.ac.ir/content/877
رس -مدد اری-اجتما 0/

http://samta.samt.ac.ir/content/138
;فرایندهای-مدد اری-اجتما -جلد-اول36/
http://samta.samt.ac.ir/content/112
فرایندهای-مدد اری-اجتما -جلد-دوم48/
https://fidibo.com/book/93681کتاب-صو -ﻻ ان-امر-س ا
https://fidibo.com/book/93001کتاب-م ا -روان -اوی-فرو د-ل ان
مدد اریhttps://www.ketabchin.com/
/book/61089032اجتما -

http://samta.samt.ac.ir/content/938
مدد اری-اجتما 4/

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

سایر د دآوران

مدی ت در خدمات
اجتما
ورون ا الشد] ...و
د گران[

۱۵۷ایبوک

؛ ترجمﻪ ف ده هم .

مراقبت و تنبیﻪ :تولد
۱۵۸ایبوک زندان

میشل فوکو

؛ ترجمﻪی نیکو
سرخوش و افشین
جهاندیده.

مﻌنا ،فرهنگ و زند
۱۵۹ایبوک اجتما

اس ی ٔ رت هال

؛ ترجمﻪ احمد
لﷴی.

اثر بنجام ه گی ،
دونالد ساو ﻪ

؛ ترجمﻪ فاطمﻪ بزازان.

نظ ﻪهای توسﻌﻪ
۱۶۰ایبوک منطقﻪای
نظ ﻪهای مدد اری
اجتما در عمل
۱۶۱ایبوک

نظم گفتار :درس
افتتاحی در کلژ دو
۱۶۲ایبوک
فرانس ،دوم دسامبر
۱۹۷۰
نگر انتقادی ﻪ
۱۶۳ایبوک توسﻌﻪ جماعتمحور
هژمو و اس اتژی
سوس ال س ﻪ سوی
۱۶۴ایبوک
س است دموکرات ک
راد ال

جوزف والش

نا
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
انسانی دانشگاهها
)سمت( ،پژوهشکده
تحقیق و توسﻌﻪ علوم
ا سا

ن شر ن ی

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
؛ م جم ف ده هم ;؛
ا سا دا ش اهها
و راستار فاطمﻪ
)سمت(  ،پژوهشکده
لشکرینژاد.
تحقیق و توسﻌﻪ علوم
ا سا

میشل فوکو

؛ ترجمﻪی باقر پرهام.

مارارت لدو ت

؛ ترجمﻪ من ه
نجمعرا ;؛ و راستار
رحمان سهندی.

ار ستو ﻻ ٔ
ﻼيو و
شانتال موفﻪ

؛ ترجمﻪ ﷴ رضا .

تار ـ ــخ

.۱۳۹۶

نام دا شکده
دا شکده
علوم
اجتما

دا شکده
 .۱۳۷۸علوم
اجتما
دا شکده
 .۱۳۹۳علوم
اجتما
دا شکده
 .۱۳۸۸علوم
اجتما
دا شکده
علوم
اجتما
.۱۳۹۷

دا شکده
علوم
.۱۳۹۸
اجتما

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://samta.samt.ac.ir/content/927
مدی ت-در-خدمات-اجتما 3/

https://fidibo.com/book/68315کتاب-مراق ت-ت ب ﻪ
https://fidibo.com/book/95055کتاب-مﻌنا-فرهنگ-زند -اجتما
https://fidibo.com/book/66035کتاب-نظ ﻪ-توسﻌﻪ-منطقﻪ-ای

http://samta.samt.ac.ir/content/947
نظ ﻪ-های-مدد اری-اجتما -در-عمل7/

نظمhttps://ketaabonline.com/book//گفتار

سپهر خرد
دا شکده
 .۱۳۹۷علوم
اجتما
دا شکده
علوم
.۱۳۹۲
اجتما
ثالث

https://fidibo.com/book/84766کتاب-نگر -انتقادی -ﻪ-توسﻌﻪ-جماعتمحور
هژمhttps://ketaabonline.com/book/
و -و-اس اتژی-سوس ال س  -ﻪ-سوی-

شماره مدرک

ن سنده

عنوان امل
سا استﻌمارگرا

ل ﻼ اندی

۱۶۵ایبوک
چندجهانیشدن:
گونا ونی فرهنگی در
۱۶۶ایبوک
جهان کنونی
ما

؛ مترجم ﻻدن کیانمهر،
پیتر.ال .برگر،
علی کمالی;؛ و راستار
سام ٔ ل.پی .هانتینگون
م م مقدم.

ما ﻪداری

۱۶۷ایبوک

دی د کو س

میشل فوکو فراسوی
ساختگرایی و
نوشتﻪ هی رت
۱۶۸ایبوک هرمنیوتیک با
در فوس  ،پل رابینو
موخرهای بﻪ قلم میشل
فوکو
مکتبهای اد در تار ــخ
ادب ات روس ﻪ
۱۶۹ایبوک

سایر د دآوران
؛ م جمان م م
عالمزاده ،همایون
ا اسلطا .

ابت

؛ ترجمﻪ ﷴحس
ب ا .

نا
پژوهشکده مطالﻌات
فرهن و
اجتما ;دا ش اه امام
صادق)ع(

دا شکده
علوم
.۱۳۸۸
اجتما

https://fidibo.com/book/84038کتاب -سا-استﻌمارگرا

دا شکده
علوم
.۱۳۸۴
اجتما

کتاب-چندhttps://www.ketabrah.ir//book/29939جها -شدن

روزنﻪ

ان شارات دن ای اقتصاد

؛ ترجمﻪ حسین بشی ﻪ.

دا شکده
 .۱۳۹۶،علوم
اجتما
دا شکده
علوم
 .۱۳۷۹اجتما

کتاب-م ا https://www.ketabrah.ir/ /book/34352ما ﻪ-داری

https://fidibo.com/book/92943کتاب-م شل-فوکو

ن شر ن ی
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت( ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا

ل ار/.

اشنایی با مکتبهای ادبی
۱۷۰ایبوک

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/948
.۱۳۹۲
مکتبهای-اد -در-تار ــخ-ادب ات-روس ﻪ4/
های خار

دا شکده
ادب ات
https://library.tebyan.net/fa/Viewer
 .۱۳۸۵فار و ز ان
/Download/2869719/1
های خار

تال ف منصور ثروت.
س خن
امپراتوری نشانﻪها

۱۷۱ایبوک

روﻻن بارت

دا شکده
ادب ات
 .۱۳۸۳فار و ز ان
های خار

؛ ترجمﻪ ناصر فکوهی.
ن شر ن ی

https://fidibo.com/book/79885کتاب-ام اتوری -شانﻪ

شماره مدرک

عنوان امل

اوضاع س ا ،
اجتما و فرهن
۱۷۲ایبوک ش ﻌﻪ درغی ت صغری

ن سنده

حسن
حس زادهشانﻪ

نا

سایر د دآوران

؛ ]برای[ پژوهش اه
علوم و فرهنگ اسﻼ .
پژوهشکده تار ــخ و
پژوهش اه علوم و
س ه اهل ب ت )ع(.
فرهنگ اسﻼ

ایران در زمان ساسانیان
ارتور ک ستنسن

۱۷۳ایبوک

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
https://pajoohaan.ir/document/74ادب ات
 .۱۳۸۶فار و ز ان -اوضاع-س ا --اجتما -و-فرهن -ش ﻌﻪ74-
درغی ت-صغری
های خار
دا شکده
ادب ات
http://d .۱۳۶۸فار و ز ان
lib.atu.ac.ir//site/catalogue/794488
های خار

؛ ترجمﻪ رشید یاسمی.
دن ای کتاب

تار ــخ تمدن ایران
ساسا
سﻌ د نف

۱۷۴ایبوک

.۱۳۸۸

.

دا شکده
ادب ات
http://dفار و ز ان
lib.atu.ac.ir//site/catalogue/794489
های خار

کتاب ارسﻪ
ترجمانی و ترز انی :کند
و کاوی در هنر ترجمﻪ
۱۷۵ایبوک

۱۳۷۴

تالیف جﻼلالدین کزازی

دا شکده
ادب ات
http://dفار و ز ان
lib.atu.ac.ir//site/catalogue/794490
های خار

جامی
ترجمﻪ اوی
۱۷۶ایبوک

دا شکده
ادب ات
کتابhttps://fidibo.com/book/3631- .۱۳۹۱فار و ز ان
ترجمﻪ -اوی
های خار

بهاءالدین خرمشا .
ناه د

ВВЕДЕНИЕ В
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ
Дж. Карими - . НИЕ : УЧЕБНОЕ
۱۷۷ایبوک
Мотаххар
для иранских
студентов

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان
۲۰۱۳ =;.۱۳۹۱
های خار
دا ش اه تهران،
موسسﻪ ان شارات

https://fidibo.com/book/86326کتاب-امدی-بر-ادب ات

شماره مدرک

عنوان امل
دستور تار
فار

ن سنده

نا

سایر د دآوران

ز ان

۱۷۸ایبوک

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت(،مرکز تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا

.محسن ابوالقاس /

راهنمای ن ارش تار ــخ
مریل

۱۸۰ایبوک

رامپوﻻ/

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/913
.۱۳۸۹
دستور-تار -ز ان-فار 8/
های خار

دا شکده
ادب ات
https://taaghche.com/book/54921/
 .۱۳۹۴فار و ز ان
راهنمای-ن ارش-تار ــخ
های خار

؛ ]م جم[ ﻻ سازار.
ا اه

ردهشنا
ایرا

زانهای
.ﷴ دب مقدم/

۱۸۱ایبوک

س استشنا
علم س است

:ما

۱۸۲ایبوک

س دع دالﻌ قوام.

ع طﻼ و ع
نقرهای شﻌر روس
۱۸۳ایبوک

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت(،مرکز تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا

گرداوری و ترجمﻪ
حم درضا ا شبراب.

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت( ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا

۱۳۹۲

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/903
رده-شنا -زانهای-ایرا -جلد-اول3/
های خار

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/935
.۱۳۹۰
س است-شنا 6/
های خار

دا شکده
ادب ات
کتابhttps://fidibo.com/book/3672- .۱۳۸۸فار و ز ان
شﻌر-روس
های خار

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

نا

سایر د دآوران

غلط نن سیم :فرهنگ
دشوار های ز ان فارسی
۱۸۴ایبوک

دا شکده
http://farhangادب ات
 .۱۳۷۱فار و ز ان -مﻌر -و-دانلود-را انpress.com/index/
کتاب-غلط-نن
های خار

ابوالحسن نجفی.

فراز و فرود ع اس ان
) ۱۳۲تا  ۳۳۴ھ(:
پژوه در ساختار و
۱۸۵ایبوک
تحول ا دیولوژی،
ِ
اقتصاد و نهاد نظا

ﷴ احمدیم ش.

مرکز نشر دانشگاهی
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت( ،پژوهشکده
تحقیق و توسﻌﻪ علوم
ا سا

فرهنگ بزرگ سخن

۱۸۶ایبوک

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/174
.۱۳۹۷
فراز-و-فرود-ع اس ان34/
های خار

دا شکده
http://s7.picofile.com/file/8258955
ادب ات
فار و ز ان 518/%D8%B3%D8%AE%D9%861.pdf
.html;http://s6.picofile.com/file/825
های خار
8955676/%D8%B3%D8%AE%D9%86
2.pdf.html;http://s9.picofile.com/fil
e/8273381242/%D8%B3%D8%AE%D
9%863.pdf.html;http://s7.picofile.co
m/file/8258956168/%D8%B3%D8%
AE%D9%864.pdf.html;http://s7.pico
.۱۳۸۱
file.com/file/8258956426/%D8%B3
%D8%AE%D9%865.pdf.html;http://s
7.picofile.com/file/8258956618/%D
8%B3%D8%AE%D9%866.pdf.html;ht
tp://s6.picofile.com/file/825895678
4/%D8%B3%D8%AE%D9%867.pdf.ht
ml;http://s6.picofile.com/file/82589
56968/%D8%B3%D8%AE%D9%868.
pdf.html

بﻪ س رستی حسن
انوری.

س خن

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

سایر د دآوران

نا

ر شﻪهای هند و ارو ا
ز ان فار
منوچهر ارانپور اشا

۱۸۷ایبوک
م ٔ
خاي ل لرمانتف و
م قزم
۱۸۹ایبوک

جهاد دا ش ا  ،واحد
اصفهان
مولفان مرض ﻪ
ح پور  ،ز ب
صاد سهلا اد.

میراث اسپانیای
مسلمان
ز رنظر سلمی خضراا
جیوسی

۱۹۰ایبوک

پژوهش اه علوم ا سا
و مطالﻌات فرهن
؛ گروه ترجمﻪ ز انهای
ارو ایی عبداللﻪ
عظیمایی] ...و
دیگران[;؛ و راستاران
اسداللﻪ توکلی ،احمد
نم ٔايی

۱۹۱ایبوک

۱۹۲ایبوک

دا شکده
ادب ات
https://pajoohaan.ir/document/352
 .۱۳۹۰فار و ز ان
م ٔ
خاي ل-لرمانتف-و-م ق-زم 8-
های خار
دا شکده
ادب ات
فار و ز ان
های خار

http://islamicrf.ir/ebook/miras.spania.pdf

بنیاد پژوهشهای
اسﻼمی
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت(،مرکز تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا

نقد اد در روس ﻪ
زهرا ﷴی.

دا شکده
ادب ات
https://library.tebyan.net/fa/Viewer
 .۱۳۸۴فار و ز ان
/pdf/3302826/7
های خار

۱۳۷۹

نظام اوا ز ان فار
محمود جنخان.

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت(،مرکز تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/951
.۱۳۹۲
نظام-اوا -ز ان-فار 3/
های خار

دا شکده
ادب ات
فار و ز ان http://samta.samt.ac.ir/content/108
.۱۳۹۶
نقد-اد -در-روس ﻪ36/
های خار

شماره مدرک

عنوان امل
ایوان بون
زم

ن سنده

سایر د دآوران

نا

وم ق
تال ف مرض ﻪ ح پور.

۱۹۳ایبوک

دا ش اه تهران،
موسسﻪ ان شارات
لچی از
بالمثلهای جهان
۱۹۴ایبوک

ن سنده س فا...
اسدی.
اشجع;م ٔاي ل

ازادی و خ انت ﻪ
ازادی :شش دشمن
۱۹۵ایبوک
ازادی

ایزا ا برل

تار ـ ــخ

نام دا شکده

دا شکده
ادب ات
 .۱۳۹۴فار و ز ان
های خار

https://fidibo.com/book/85254کتاب-اوان-بونن-م ق-زمن

دا شکده
ادب ات
http://d .۱۳۸۶فار و ز ان
lib.atu.ac.ir//site/catalogue/794509
های خار
دا شکده
حقوق و
.۱۳۹۲
علوم س ا

؛ ترجمﻪ عزتﷲ
فوﻻدوند.

لینک دس

ه سخه ال

ون

کتابhttps://fidibo.com/book/3179-ازادی-خ انت -ﻪ-ازادی

ان شارات ما
اقتصاد تح م نفت:
جدال بر تج ﻪ
۱۹۶ایبوک
مصدق
جرمشنا

ات ک ﻼسن ] ...و
د گران[

نظری ولد
تامس برنارد ،جفری
اس ي س ،ال ساندر
جرولد

۱۹۷ایبوک

حقوق اداری
۱۹۸ایبوک

منوچهر
ط اط ا ٔ موتم .

؛ گرداوری و ترجمﻪ
بهرن رج .
ان شارات دن ای اقتصاد
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا
؛ ترجمﻪ ع شجا .
دا ش اهها)سمت(،
پژوهشکده تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا
دا ش اهها)سمت(،
پژوهشکده تحقیق و
توسﻌﻪ علوم ا سا

دا شکده
حقوق و
.۱۳۹۴
علوم س ا

.۱۳۹۸

.۱۳۹۷ ٬

دا شکده
حقوق و
علوم س ا

دا شکده
حقوق و
علوم س ا

کتابhttps://www.ketabrah.ir/اقتصاد-تح م-نفت-جدال-بر- -تج ﻪ/book/18362مصدق

http://samta.samt.ac.ir/content/201
جرم-شنا -نظری-ولد96/

http://samta.samt.ac.ir/content/912
حقوق-اداری4/

شماره مدرک

عنوان امل

ن سنده

س است خار
جمهوری اسﻼ ایران
س دجﻼل
دهقا ف وزا ادی.

۱۹۹ایبوک

ه ت و س است
خار در ایران
۲۰۰ایبوک
وخاورم انﻪ

۲۰۱ایبوک

۲۰۲ایبوک

۲۰۳ایبوک

۲۰۴ایبوک

۲۰۵ایبوک

رحمن قهرمانپور.

سایر د دآوران

نا
سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت( ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا

تار ـ ــخ

.۱۳۹۲

نام دا شکده
دا شکده
حقوق و
علوم س ا

دا شکده
حقوق و
.۱۳۹۴ ٬
علوم س ا

روزنﻪ
وزارت فرهنگ و ارشاد:
دا شکده
روزنامﻪنگاران ایران و
اسﻼمی ،مرکز
علوم
اموزش روزنامﻪنگاری مولف محسنیان راد و
: ۱۳۷۳.
مطالﻌات و تحقیقات
ارت اطات
همکاران
رسانﻪها
دا شکده
تحلیل محتوای چهل
وزارت فرهنگ و ارشاد
علوم
سال متون اموزش
مهدی محسنیان راد و
اسﻼمی ،مرکز
 ۱۳۷۷ارت اطات
روزنامﻪنگاری در ایران
همکاران.
مطالﻌات و تحقیقات
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
دا شکده
نظ ﻪهای روابط
اسﻼمی ،مرکز
علوم
و راستاران کارل بوتان،
عمومی
۱۳۷۸
؛ ترجمﻪ علیرضا دهقان
مطالﻌات و تحقیقات
ارت اطات
و نسنت هزلتون
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
دا شکده
تهاجم فرهنگی در اینﻪ
اسﻼمی ،مرکز
علوم
مطبوعات
۱۳۷۶
مطالﻌات و تحقیقات
ارت اطات
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
دا شکده
تکنولوژیهای جدید
اسﻼمی ،مرکز
علوم
؛ ترجمﻪی داوود
ارتبا در کشورهای ن سندگان ج س
۱۳۷۹
مطالﻌات و تحقیقات
ارت اطات
حیدری
هنسون ،اوما ناروﻻ
در حال توسﻌﻪ
رسانﻪها

لینک دس

ه سخه ال

ون

http://samta.samt.ac.ir/content/925
س است-خار -جمهوری-اسﻼ -ایران6/

کتاب-ه تhttps://www.ketabrah.ir/و-س است-خار -در-ایران-و-خاور/book/29846م انﻪ
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794543

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794544

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794545

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794546

http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794547

شماره مدرک

عنوان امل

روزنامﻪنگاری در
هندوستان از اغاز تا
۲۰۶ایبوک
امروز
درسنامﻪ روا ط عمو
۲۰۷ایبوک

ن سنده

سایر د دآوران

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼمی ،مرکز
رانگا سوامی پارتاساراتی ؛ ترجمﻪ داوود حیدری
مطالﻌات و تحقیقات
رسانﻪها
؛ ترجمﻪ ﷴ
نوشتﻪ ٔايوﻻ ماران /
دف مطالﻌات و
خامو  ،م سﻌ د
کوهن
توسﻌﻪ رسانﻪها
قا .

مجموعﻪ مقاﻻت
دومین سمینار بررسی
۲۰۸ایبوک مطبوعات ایران،
تهران ،خرداد ماه ۱۳۷۷

۲۰۹ایبوک

گذر از نوگرایی
ارتباطات و دگرگونی
جامﻌﻪ

مولف حمید موﻻنا

؛مترجم یونس
شکرخواه.

مجموعﻪ مقاﻻت
سوم سمینار برر
مسا ٔ ل مطبوعات ایران
۲۱۰ایبوک
)تهران ،اسفند .(۱۳۸۳

۲۱۱ایبوک

ج ان بینالمللی
اطﻼعات :گزارش و
تحلیل جهانی

نا

حمید موﻻنا

؛ ترجمﻪ یونس
شکرخواه .

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼمی ،مرکز
مطالﻌات و تحقیقات
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼمی ،مﻌاونت
مطبوعا و
اطﻼعرسا دف
مطالﻌات و توسﻌﻪ
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
مطبوعات و
اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و توسﻌﻪ
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
مطبوعا و
اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و توسﻌﻪ
رسانﻪها

تار ـ ــخ

۱۳۸۱

.۱۳۸۷

۱۳۷۷

٬.۱۳۸۷

.۱۳۸۵

۱۳۸۷

نام دا شکده
دا شکده
علوم
ارت اطات
دا شکده
علوم
ارت اطات
دا شکده
علوم
ارت اطات

دا شکده
علوم
ارت اطات

دا شکده
علوم
ارت اطات

دا شکده
علوم
ارت اطات

لینک دس

ه سخه ال

ون
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عنوان امل

شماره مدرک

ن سنده

خ
۲۱۲ایبوک

۲۱۳ایبوک

۲۱۴ایبوک

۲۱۵ایبوک

۲۱۶ایبوک

۲۱۷ایبوک

۲۱۸ایبوک

یو س شکرخواه.

سایر د دآوران

نا
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
مطبوعا و
اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها

زن در اینﻪ مطبوعات
وزارت فرهنگ و ارشاد
مرکز مطالﻌات و
اسﻼمی .مرکز مطالﻌات
تحقیقات رسانﻪها
و تحقیقات رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
کتابشناسی انقﻼب
گرداورنده محسن
اسﻼمی ،مرکز
اسﻼمی ایران- ۱۳۷۲ ،
ارمین ،باهمکاری افسر
مطالﻌات و تحقیقات
۱۳۵۷
رزازیفر
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
بازنگری در ارتباطات
اسﻼمی ،مرکز
و راستاران برندا درو ن
مس ٔايل م وط بﻪ
؛ مترجم محمود صدری
مطالﻌات و تحقیقات
] ...و دیگران[
نگارهها
رسانﻪها
پ ام اف نان مطبوعات
وزارت فرهنگ و ارشاد
مهدی محس ان راد و/
ایران
اسﻼ ،مرکز مطالﻌات
هم اران
وتحق قات رسانﻪ ها
ارت اطات فرام و
و راستاران جرالد
وزارت فرهنگ و ارشاد
؛ م جم طاهره
جهان سوم
ساسمن و .جان .ای.
اسﻼ  ،مرکز مطالﻌات
ژاناحمدی.
ست
و تحق قات رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
انتقال پ ام ٔ :تيوریهای
اسﻼ  ،مﻌاونت
تاث ات موجود بر
؛ ترجمﻪ مج د ا  ،مطبوعا و
امﻼ .شوم ـکر ،
محتوای پ ام
اطﻼعرسا  ،دف
اردش زا زاده.
اس فن.دی ر س
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها

تار ـ ــخ

۱۳۹۱.

نام دا شکده
دا شکده
علوم
ارت اطات

لینک دس

ه سخه ال

ون
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دا شکده
علوم
ارت اطات
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دا شکده
علوم
ارت اطات
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دا شکده
علوم
ارت اطات
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دا شکده
علوم
ارت اطات
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دا شکده
علوم
.۱۳۸۷
ارت اطات
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۱۳۷۶

۱۳۷۷

۱۳۷۴

۱۳۷۱

.۱۳۹۲

دا شکده
علوم
ارت اطات
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شماره مدرک

عنوان امل

ما چگونﻪ ما شدیم:
۲۱۹ایبوک ر شﻪیابی علل
عقبماندگی در ایران
تار ــخ عقا د اقتصادی
۲۲۰ایبوک

ن سنده

نا

سایر د دآوران

صادق ز با ﻼم
روزنﻪ

دﷲ دادگر/.

سازمان مطالﻌﻪ و
تدو ن کتب علوم
ا سا دا ش اهها
)سمت( ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا

مدی ت ما ن ن
استفان راس ،رندلف
وس ف لد ،بردفورد
جردن

۲۲۱ایبوک

گفتمانهای رسانﻪ:
تحل ل متون رسانﻪ
دونالد ما سون

۲۲۲ایبوک

حران وجدان )اخﻼق
روزنامﻪ ن اری(
۲۲۳ایبوک

ارل هوسمن

سازمان مطالﻌﻪ و
؛ ترجمﻪ ع
تدو ن کتب علوم
جهانخا  ،مجت
ا سا دا ش اهها
شوری.
)سمت( ،مرکز تحقیق
و توسﻌﻪ علوم ا سا
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
ُ
مطبوعا و
◌ ِ◌؛ ع دالحس
ﻼن ی ،بهزاد احمدی اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
مطبوعات و
؛ داوود ح دری
اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و توسﻌﻪ
رسانﻪها

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

دا شکده
 .۱۳۷۷علوم
ارت اطات
دا شكده
هاي اقتصاد
http://samta.samt.ac.ir/content/903
و علوم
.۱۳۹۲
تار ــخ-عقا د-اقتصادی7/
را و
را انﻪ
http://dlib.atu.ac.ir//site/catalogue/794561

دا شكده
هاي اقتصاد
http://samta.samt.ac.ir/content/134
و علوم
- ۱۳۸۷
مدی ت-ما -ن ن-جلد-اول96/
را و
را انﻪ

۱۳۹۲

۱۳۸۸

دا شکده
علوم
ارت اطات

دا شکده
علوم
ارت اطات
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شماره مدرک

ن سنده

عنوان امل
روشهای پژوهش
رسانﻪها

آرتور آسابرگر

۲۲۴ایبوک

قدرت ارت اطات
مانوئل استلز

۲۲۵ایبوک

اصول حقوق
ارت اطات در اسﻼم ) ا
مروری بر قواعد
۲۲۶ایبوک
ب المل (

ﷴ آد

رسانﻪ عرب
نوحا م لور ] ...و
د گران[

۲۲۷ایبوک

مجموعﻪ به ن اشﻌار
و کتور هوگو
۲۲۸ایبوک

و کتور هوگو

سایر د دآوران

نا

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
مطبوعا و
ُ
◌ ِ◌؛ ﷴ حفا
اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
ُ
◌ ِ◌؛ ﷴ آذری نجف مطبوعا و
اطﻼعرسا  ،دف
آ ادی
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
مطبوعا و
اطﻼعرسا  ،دف
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼ  ،مﻌاونت
؛ ترجمﻪ فرهاد ال دار ،مطبوعا و
اطﻼعرسا  ،دف
ابوالقاسم راهچم
مطالﻌات و برنامﻪر زی
رسانﻪها
ُ
◌ ِ◌؛ انتخاب و ترجمﻪ
شجاع الدین شفا

تار ـ ــخ

۱۳۷۳

دا شکده
علوم
ارت اطات

دا شکده
علوم
ارت اطات

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۱۳۳۳
انون مﻌرفت

نام دا شکده

دا شکده
علوم
ارت اطات

دا شکده
علوم
ارت اطات

لینک دس

ه سخه ال

ون
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دا شکده
ادب ات
http://dفار و ز ان
lib.atu.ac.ir//site/catalogue/794596
های خار

شماره مدرک

۲۲۸ایبوک

عنوان امل
آشنا ا فلسفﻪ
آموزش و پرورش

رو کردها و روشهای
پژوهش در فلسفﻪ
۲۲۹ایبوک
تﻌل م و ت ت

ن سنده

نا

سایر د دآوران

تار ـ ــخ

نام دا شکده

لینک دس

ه سخه ال

ون

سمت
جی.اف .نلر
خ و اقری  ،طيبه
توسلی  ،نرگس سجاديه

۱۳۸۸

ف دون بازرگاندیلمقانی
پژوهشکده مطالﻌات
فرهن و اجتما

۱۳۹۴

دا شکده
http://samta.samt.ac.ir/content/102
روا شنا و
آشنا  -ا-فلسفﻪ-آموزش-و-پرورش88/
علوم ت ی
https://fidibo.com/book/84663دا شکده
کتاب-رو کردها-روش-پژوهش-فلسفﻪ-تﻌل مروا شنا و
ت ت
علوم ت ی

