
 

 بسمه تعالی
 در دفتر نظریههای موجود در رابطه با کتاب

ف
دی

ر
 

 ناشر مترجم نام نویسنده نام کتاب
سال 

 چاپ

1  
سیاست، نظریه و جهان غرب: 

 نگاه انتقادی
 مرتضی بحرانی هشام شرابی

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی

1386 

 مهسا شیخان برایان استریت سواد در نظریه و عمل  2

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی
1396 

3  
ای نظریه و پژوهش میان رشته

 فرایند
 آلن رپكو

پور، محسن علوی

 مجید کرمی

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی

1394 

 مطالعات فرهنگی نظریه  4
 به کوشش:

 س کاظمیعبا
- 

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی

1396 

 دفی پاتای امپراطوری نظریه ها  5
االسالمی و شیخ 

 حبیبی

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی

1395 

6  
باز اندیشی تغییرات علمی و 

 ی نظریه هامقایسه
 پیروز ایزدی لنا سولر و دیگران

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی

1395 

 عاملی نعمت اهلل دنیس میتوگ پردازییاد گیری نظریه  7

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی 

 واجتماعی

1393 

8  
 

 1382 نشر نی - جان فارم هاپردازی انقالبنظریه

 - فیروزآبادی یدهقان المللفرانظریه اسالمی روابط بین  9
دانشگاه 

 طباطباییعالمه
1393 



 

10  

های سازمان و مدیریت نظریه

ها گیری و داللت)شرح نقد اندازه

 برای مدیران(

 - جفری ای مایلز
مؤسسه کتاب 

 مهربان نشر
1396 

 های سازمان و مدیریتنظریه  11

دکتر امیر حسین 

 محمودی، دکتر

 اعظم عابدی

 1395 آوای نور -

12  
دانش پایه طراحی آموزشی 

 )نظریه پژوهش علم(

ریتا سی.ریچی/ جمز 

 دی. کالین

 مونیكادبلیو. تریسی /

 1391 آوای نور -

13  
روانشناسی یادگیری بر بنیاد 

 هانظریه
 1395 سخن - دکتر محمد پارسا

14  
الملل پردازی در روابط بیننظریه

 های فكری()مبانی و قالب
 - دکتر حسین سیف زاده

پژوهشكده تحقیق 

 و توسعه

 علوم انسانی

1396 

15  
پردازی علمی اقتصاد نظریه

 اسالمی
 - حسن آقا نظری

درسنامه 

 پردازینظریه

علمی اقتصاد 

 اسالمی

1391 

 سازی در علوم اجتماعینظریه  16

، شومیكر پامالجی

جیمز ولیام تانكارد، 

 دومینیک ال.السورسا

 محمد

 عبداللهی
 1387 جام جم شناسی

17  

پردازی)بر روش شناسی نظریه

مینای پژوهش مشارکت جویانه 

 در علوم اجتماعی(

 آندرو ون دی ون
دکتر حسن 

 فردانایی
 1392 صفار

18  
پردازی برای تعیین فرضیه نظریه

 در مطالعات سازمانی
 بی اس پاور

 دکتر حسن

 فردانایی
 1392 صفار

19  

نظریه سازی دینی در علوم 

اجتماعی )با تطبیق بر جامعه 

 شناسی خانواده(

دکتر حسین بستان 

 نجفی
- 

پژوهشگاه و حوزه 

 و دانشگاه
1392 

 - دکتر محمد شجاعیان ماهیت انسان و نظریه سیاسی  20
پژوهشگاه و حوزه 

 و دانشگاه
1396 



 

21  
های علمی در ساختار نظریه

 طبیعی و علوم اجتماعیعلوم 
 - هادی صمدی

پژوهشگاه و حوزه 

 و دانشگاه
1390 

22  
های اجتماعی درآمدی بر نظریه

 دین
 - محمد عزیز بختیاری

 مؤسسه آموزشی و

پژوهشی امام 

 خمینی

1387 

 نظریه تفسیر متن  23

االسالم حجت

والمسلمین احمد 

 واعظی

- 
پژوهشگاه حوزه 

 ودانشگاه
1390 

24  
در علوم دینی سازی نظریه

 اجتماعی

دکتر حسین 

 بستان)نجفی(
- 

پژوهشگاه حوزه 

 ودانشگاه
1392 

25  
پردازی علمی درسنامه نظریه

 اقتصاد اجتماعی
 - حسن آقا نظری

پژوهشگاه حوزه 

 ودانشگاه
1391 

 - دکتر مجید کافی فلسفه نظریه تاریخ  26
پژوهشگاه حوزه 

 ودانشگاه
1393 

 هانس کلن نظریه محض و حقوق دولت  27

محمد  دکتر

 تمدنحسین

 جهرمی

پژوهشگاه حوزه 

 ودانشگاه
1394 

 - دکتر مجید کافی نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن  28
پژوهشگاه حوزه 

 ودانشگاه
1394 

29  
پردازی: مبانی و روش نظریه 

 شناسی
 1395 سمت - دکتر حسن دانائی فرد

 1392 سمت - دکتر حسن دانائی فرد پردازیاستراتژیهای نظریه  30

 1391 سمت - دکتر غالمعباس توسلی شناسیهای جامعهنظریه  31

 های فرا نظریسازمان: نگاهنظریه  32
هریدیموس سوکاس، 

 کریستین نودسن
 1389 سمت -

 های فرانظرینظریه سازمان: نگاه  33
هریدیموس سوکاس، 

 کریستین نودسن
 1389 سمت -

34  
پردازی)مبانی و روش نظریه

 ها(شناسی
 1392 سمت - فرددکتر حسن دانایی 

 1392 سمت - دکتر حسن دانایی فرد پردازیهای نظریهاستراتژی  35

 1392 سمت - ارمكی دکتر تقی آزادشناسی تاریخ تكون جامعه  36



 

 شناسی(های جامعه)نظریه

37  
ردیابی استراتژی )الگویی برای 

 پردازی(نظریه
 وحید خاشعی هنری مینتز برگ

شرکت چاپ و 

 نشر بازرگانی
1390 

38  

پردازی و های نظریهمهارت

 سازی)راهنمای علمی برایمدل

 پژوهشگران علوم(

جیمز جاکارد، جاکوب 

 جاکارد

 

 1395 آگاه مریم عالم زاده

39  
شناسی معرفت و جامعه

 شناسی نظریهمعرفت
 1392 بهمن برنا - تنهایی -ا-ح

40  
های پردازی در رشتهنظریه

 کاربردی
 1393 نشر مهربان حسن دانایی فرد -ریچارد سوآنسون

41  
های جامعه ها و نظریهمكتب

 شناسی
 1393 نشر علم - تقی آزاد ارمكی

42  
پردازی و های نظریهمهارت

 سازی راهنمایمدل

جیمزجاکارد، جاکوب 

 جاکوبای

ایرج ساعی/پرویز 

زهرا صالحی/

 لبادی

 1395 بهمن برنا

 - اکبر رشادعلی ابتناء نظریه  43
پژوهشگاه فرهنگ 

 اسالمیو اندیشه 
1389 

44  
شناسی یادگیری بر بنیاد روش

 هانظریه
 1395 بعثت - دکتر محمد پارسا

45  
پردازی در قلمرو اصول نظریه

 انسانی
 - سید احمد رهنمایی

مؤسسه آموزشی 

پژوهشی امام 

 خمینی)ره(

1394 

46  
از علم دینی تا توسعه فرهنگی 

 پردازیهای نظریهدر کرسی
 1397 شناسانجامعه - سید حسین حسینی

 نظریه و روش در اطالعات  47
معاونت پژوهش و 

 تولید علم
- 

دانشگاه اطالعات و 

 امنیت ملی
1395 

48  
ای و نظریه و پژوهش میان رشته

 فرآیند
 آلن رپكو

 پور،علویمحسن

 مجیدکرمی

پژوهشكده 

مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی

1397 

 اچ.ترنرجاناتان  سازی در جامعه شناسینظریه  49
حمید عابدینی 

 ربابه پورجبلی
 1395 شناسانجامعه



 

50  
نظریه ساختاری در پارادایم 

 تعلیم و تربیت اسالمی
 1394 آوای نور - دکتر مرزوقی

51  
در باب جنگ)جلد سوم( نظریه 

 جنگ
 زادهآرمین فاضل فون کالورزویتسکارل

دانشگاه جامع 

 حسینامام
1389 

52  
های علم مسیحی در جهان نظریه

 غرب
 - اهلل قربانیدکتر قدرت

پژوهشگاه حوزه و 

 دانشگاه
1392 

53  
نظریه هنر و زیبایی در تمدن 

 اسالمی

دکتر حسن بلخاری 

 قهی
 1394 چاپ اندیشه -

 


