فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

جنینشناسی انسان /چ 2

رضا سلطانی نسب

30.3

مسايلی چند درباره روانشناسی هیپنوتیزم

سیروس عظیمی

31

روشهای آماری /ج 1

مهندس ضیاء موحدی

32

هنر ايرانی

بهروز حبیبی

33.2

روانشناسی جنايی

سعید حکمت

34

روانشناسی معلم ،مبتنی بر تیپشناسی

سیمین مصطفوی رجالی

35

روشهای آماری /چ 2

مهندس ضیاء موحدی

36

آثار باز مانده از ری قديم

حسین کريمان

37.2

سیمای شهر و شهرسازی

منوچهر مزينی

38.2

سیمای شهر

منوچهر مزينی

39.2

آکوستیک در معماری

غالمعلی لیاقتی

40.2

قارچهای محیط ما

معصومه منتخب اال يا له

41

اساس فیزيک نوين

کامبیز سینا

42

حقوق جزای عمومی /ج 1

پرويز صانعی

43

از سقراط تا ارسطو

شرفالدين خراسانی شرف

44.2

مبانی علم اقتصاد

منوچهر فرهنگ

45.2

چگونگی تفسیر راديوگرافی دهان

اکبر دارابی

46

عملکرد سقفهای گنبدی آجری...

زاره گريگوريان

47

اصول مقدماتی شیمی و بیوشیمی...

آلبرت دانیالزاده ،محمدرضا آريايینژاد

48

نرو و فیزيولوژی

محسن شکوهینژاد

49

سقفهای کابلی

زاره گريگوريان

50

ری باستان

حسین کريمان

51

میکروبیولوژی

منوچهر دزفولیان

52

معماری مرحله تحول

محمود راز جويان

53

حقوق جزای عمومی /ج 2

پرويز صانعی

54.2

فلسفه معاصر اروپايی

شرفالدين خراسانی (شرف)

55

مسائلی چند در تعلیم و تربیت

اختر بقايی کرمانی (منظوری)

56.2

جغرافیای شهری

گیتی اعتماد

57

حقوق سازمانهای بینالمللی /ج 1

جعفر نیاکی

58.2

عقد حواله

محمدجعفر جعفری لنگرودی

59

جبر خطی و ماتريسها

احمد میرباقری

60.2

نظريه تقلب نسبت به قانون

محمود کاشانی

61

حقوق جزای عمومی /ج 1

پرويز صانعی

62.2

کیفرشناسی

جاويد صالحی

63

1

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

تکنولوژی حريق

علی اصغر شیمی

64

کلیات حقوق جزا

مرتضی محسنی

65

نمونههايی از نظم و نثر فارسی

علی اکبر فرزامپور

66

فلسفه معاصر اروپايی)55( ،

شرفالدين خراسانیشرف

67.2

فورسپس واکويوم استراکتر

فرهنگ زارع و سعید ثابتی

68

از برونو تا هگل

شرفالدين خراسانی (شرف)

69

روشهای آماری

مهندس ضیاء موحدی

70.3

واقعیت و حقوق

نجادعلی الماسی

71

جرمشناسی

رضا مظلومان

72

تاريخ مختصرتمدن و فرهنگ و ايران قبل از اسالم

احمد تاجبخش

73

حقوق اجتماع

پرويز صانعی

74

راز بقای تمدن و فرهنگ ايران

حسینعلی ممتحن

75

کورش کبیر در آثار هنری اروپائیان

غالمعلی همايون

76

پديدههای انقالب

منوچهر ثقفی

77

تهران در گذشته و حال

حسین کريمان

78

آرمانهای انسانی در فرهنگ و هنر ايران

رحمتاهلل مهراز

79

پژوهشی در برنامهريزی سوسیالیستی

منوچهر فرهنگ

80.2

حقوق کار /ج 1

عزت اهلل عراقی

81

کلیات تاريخ وتمدن ايران

عزيز اهلل بیات

82.2

آيین دادرسی مدنی ،ج 1

جالل الدين مدنی

83

نقشهبرداری

عباس جعفری

84

اصول شرکتهای تعاونی

ايرج بهرامی

85

مامايی و بیماریهای زنان

معیلی ،خطیبی

86

چشم پزشکی

محمد رامین ،امیر ملک مدنی

87

کلیات تاريخ عمومی ،ج 1

حسینعلی ممتحن

88

چین پس از بیست سال

امیر باقر مدنی

89

قدرتهای بزرگ و صلح بینالمللی

حمید بهزادی

90

ايران در جنگ  2جهانی

احمدعلی سپهر

91

کالبدشناسی

پرفسور منوچهر حکیم

92

اقتصادسنجی

حسین رضوی

93

رياضیات عمومی

منوچهر بهرامی

94

آمار مقدماتی

فرنا نوابی

95

روانشناسی صنعتی

وجیهه حاکمی

96

چگونه سريعتر و کاملتر مطالعه کنیم

لقاءاهلل فنايیان

97

2

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

درمان مجروحین جنگی

ايرج فاضل

98

ترمودينامیک ماکروسکپی

مرتضی الريجانی پرويز خطیبی

99

جامعهشناسی جنگ

فريدون سرمد

100

فرهنگ اصطالحات پزشکی

تیمور دخت امیر تیمور (کاظمی)

101

تاريخ عقايد اقتصادی/ج 1

فريدون تفضلی

102

پزشکی قانونی

سعید حکمت

103

حقوق تحقیقات جنايی ،مطالعه تطبیقی

ولی اهلل انصاری

104

خسرو انوشیروان در ادب فارسی

علی مرزبانراد

105

داستانهای ايرانی (آوردهاند که)...

ابوالفضل قاضی

106

اصول راديو بیولوژی

بهمن محتشمی

107

حشرهشناسی عمومی

ايرج جاويدپور

108

مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ايرانی /ج اول

محمد رسول دريا گشت

109

منشاء االنشاء

رکنالدين همايونفرخ

110

معماری ايران در عصر پهلوی

پرويز رجبی

111

حديث نادر شاهی

رضا شعبانی

112

حقوق کار /ج 2

عزت اهلل عراقی

113

آناتومی عملی و جراحی دست

حسین میالنی

114

مبانی علم سیاست

رضا علومی

115

اصول علم مارکتینگ

احمدعلی شیبانی

116

مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ايرانی /ج 2

محمد رسول درياگشت

117

تاريخ عقايد اقتصادی /ج 2

فريدون تفضلی

118

تاريخ دودمان غوری

مهدی روشن ضمیر

119

تنگ لوشا

رکنالدين همايونفرخ

120

انگلستان و نظام پولی جهان

اکبر کرباسیان

121

روشهای اساسی تحقیق در سالمت دهان و دندان

کاظم مهرداد

122

آيین دادرسی مدنی /ج 2

جاللالدين مدنی

123

بیماریهای انگلی انسان ()1

حسین بیژن ،پروفسور اصغر اقبالی

124.2

بیماریهای انگلی انسان ()2

حسین بیژن ،پروفسور اصغر اقبالی

124.2

همايون نامه

رکنالدين همايونفرخ

125

پنج گنج عماد فقیه

رکنالدين همايونفرخ

126

مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ايران /ج سوم

محمدرسول درياگشت

127

تاريخ ايران از ظهور اسالم تا ديالمه

عزيز اهلل بیات

128

تاريخ اجتماعی هنر و ادبیات

حشمت جزنی

129

مبانی هواشناسی

هوشنگ قائمی

130

3

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

در آمد ملی و تحلیل اشتغال

محمود رياضی داودی

131

تاريخ روابط بینالمللی /ج اول

احمد میرفندرسکی

132

روانشناسی ،يک علم در حال تکوين

پرويز شهبازی

133

بهداشت عمومی (حمايت گروههای آسیبپذير)

محمود ناصرالدين اعتماديان

134

نقش اصالحات ارضی در توسعه اقتصادی

رضا اسراری

135

تاريخ روابط بین الملل /ج 2

احمد میرفندرسکی

136

شهرسازی در عقبماندگی

مهدی کاظمی بیدهندی

137

توسعه و توسعهنیافتگی

گیتی اعتماد

138

دوره حقوق مدنی (عقد کفالت)

محمدجعفر جعفری لنگرودی

139

مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره

تحقیقات ايرانی/ج چهارم محمد رسول دريا گشت

140

مفهومهای اصلی جبر نو

احمد میر باقری

141

اقتصاد نفت

فیروزه خلعتبری

142

مکانیک /ج اول

ناصر میر فخرايی

143

اسید و باز :آب و الکترولیتها

مهین اصانلو

144

کرمشناسی عملی

داود سلیمانی

145

تضاد عمده عصر حاضر

مصطفی وطنخواه

146

بیماریهای گوش و حلق و بینی و حنجره برای پرستاران

محسن تنباکوچی مقدم

147

پژوهشی در انديشههای ابن خلدون

محمد علی شیخ

148.2

النصوص التاريخیه

محمد علی شیخ

149

روانشناسی کیفری

پرويز صانعی

150

تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ايران

ضیاءالدين پیمانی

151

جلبکشناسی

حسین رحیمیان

152

کلیات تاريخ عمومی /ج  2بخش 1

حسینعلی ممتحن

152

کلیات تاريخ عمومی /ج  2بخش 2

حسینعلی ممتحن

152

تاريخ مختصر ايران

عزيزاهلل بیات

153

منشاء االنشاء

رکنالدين همايونفرخ

154

فهرست مشاهیر ايران /ج 2

ابوالفتح حکیمیان

155

شرکتهای چند ملیتی و استقالل ملی ( نمونه شیلی)

ابوالقاسم ثمر بخش

156

جهان و انسان در فلسفه

شرفالدين خراسانی (شرف)

157

جراحی عمومی /بخش  1و 2

پرويز کشکولی

158.2

در آمدی بر آواشناسی

گیتی ديهیم

159

طبیعت /ج( 1ارسطو)

علیاکبر فرورقی

160
161

(عنوان کتاب در نسخه اصلی ذکر نشده) خالی است
منوچهر امیر فیض

جراحی نوزادان

4

162

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

روشهای تحلیل منطقهای /ج اول

داريوش کاظمزاده صمیمی

163

جمعیتشناسی عمومی /ج اول

فرخ امینزاده

164
165

عنوان کتاب ذکر نشده
نامههای سیاسی و تاريخی قائم مقام فراهانی

جهانگیر قائم مقامی

166

شیمی مواد غذايی

بهرام تدين

167

مقدمهای بر واکنشهای مولکولی و فتوشیمی

نورا آفتاندلیانس ،براتاهلل بهجتی

168

روش تحقیق در تاريخنگاری

جهانگیر قائم مقامی

169

شهرسازی در خدمت انسان

هوشنگ ناقی

170

خاورمیانه /ج اول

محمدتقی رضويان

171

زيستشناسی ملکولی

سیما ساری اصالنی

172

اصول عملی بیهوشی ور آيناماسیون

رضوی افشار

173

تومورهای حفره دهان

نیوکیان

174

پرستاری در بیماریهای داخلی

محمد اسالمی ،شمسی تاجرمشائی

175.2

تاريخ تئوری ديپلماسی

غالمحسین میرزا صالح

176

تشخیص افتراقی يرقانهای انسدادی

هوشنگ ساغری

177

بیوشیمیعملی

آلبرت دانیالزاده ،محمدرضا آريايینژاد

178

روشهای پیشگیری از بارداری

محمود متین

179

کمخونی اطفال

پرويز معظمی

180

جمعیت شناسی کار /ج 2

فرخ امینزاده

181

دستور سودمند

علی مرزبانراد

182

بیولوژی سلولی

بهجت صداقت

183

اصول و مبانی ترجمه

طاهره صفارزاده

184

انگیزهشناسی جنائی

سید حسن غفوری غروی

185

روشهای تحلیل منطقهای /ج2

داريوش کاظمزاده صمیمی

186

تاريخ اجتماعی ايران /ج 1

رضا شعبانی

187

آزمايشهای شیمیفیزيکی

فرخ قريب

188

روشهای تحلیل منطقهای /ج3

داريوش کاظمزاده صمیمی

189

سیستم عصبی خود مختار

مرتضی فرخ سیرو فرخ شادان

190

برداشت و گزيدهای از مقدمه ابن خلدون

محمد علی شیخ

191

مکانیزم واکنشزايی

احمد احمدی کاشانی

192

مرزباننامه

به کوشش خلیل خطیب رهبر

193

آمار برای اقتصاد بازرگانی /ج 1

محمد نوفرستی

194

خالصه چشمپزشکی /ج 1

حسین ولیپور

195

خالصه چشمپزشکی /ج 2

حسین ولیپور

196

5

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

فیزولوژی عملی

معتمدی

197

تحلیلهای رياضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی /ج 1

حسینعلی پورکاظمی

198

تحلیلهای رياضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی /ج 2

حسینعلی پورکاظمی

199

… practical leitter writing with Exercises

Ian Gordon

200

English Through Reading

W.S.Bhasker

201

پزشکی قانونی

سعید حکمت

202.2

Advanced English for Translation

ِDennis Chamberlin ، Gillan white

203

Advanced Englesh.Comprehension

Amorey ، Gethin

204

فرهنگ اصطالحات حقوقی

محمدعلی طالقانی

205

نهضت صاحبالزنج

حسینعلی ممتحن

206

مبانی هواشناسی

هوشنگ قائمی

207

آسايش به وسیله معماری همساز با اقلیم

محمود رازجويان

208

آمار در اقتصاد و بازرگانی /ج 1

محمد نوفرستی

209

طبقات اجتماعی در جوامع جديد

اکبر مجدالدين

210

پرستاری در بیماریهای عفونی

شمس تاجرمشايی

211

روانشناسی محیط

شهرناز مرتضوی

212

مبانی نظريه تصمیمگیری کاربردی

علی اکبر عرب مازار

213

سقوط تعهدات

مهدی شهیدی

214

احتمال و استنباط آماری /ج 1

عباس عرب مازار

215

دستور زبان آلمانی صرف

آنالیزه قهرمان

216

دستور زبان آلمانی نحو

آنالیزه قهرمان

217

تطبیق دستور تطبیقی ايتالیايی -فارسی

اشرف وزيری فراهانی

218

فلسفه اخالق در تفکر غرب

منوچهر صانعی دره بیدی

219

جرائم و مجازتها

محمد علی اردبیلی

220

بهینهسازی رياضی

حسینعلی پورکاظمی

221

فیزيولوژی عمومی (اعصاب و غدد داخلی)

کريم خداپناهی

222

مسابقه تسلیحاتی و جهان سوم

علیرضا ازغندی

223

آشنايی با روانشناسی بین فرهنگی

شهرناز مرتضوی

224

نقشهبرداری راه وساختمان

عباس جعفری

225

فلسفه علم

حیدر رقابی

226
227

عنوان کتاب در نسخه اصلی ذکر نشده است
اقتصادسنجی کاربردی

عباس عربمازار

228

فهرست تحلیلی مقاالت حقوقی

زهرا عالمی

229

جرمشناسی

علی حسین نجفی ابرندآبادی

230

6

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

انسان ،جامعه و محیط زيست

صالحالدين محالتی

231

تحلیل چند متغیره گسسته

محمدرضا مشکانی

232

ری باستان /ج  /2بخش 1

حسین کريمان

233

مروری برآواشناسی انگلیسی

سید ابوالقاسم فاطمیجهرمی

234

سینتیک شیمیايی و مکانیزم واکنشها

کريم زارع

235

نهضت قرمطیان

حسینعلی ممتحن

236

عالئق واستراتژی ابر قدرتها در خلیج فارس

بیژن اسدی

237

منطق ابن حزم اندلسی

علی مدرس موسوی بهبهانی

238

مسايل و مشکالت سوادآموزی در ايران

زهرا صباغیان

239

پرورش و پژوهش در رشته روابط بینالملل

محمد سريعالقلم

240

علم انگشتنگاری

عباس  .ع .شرقی

241

تجزيه و تحلیل سریهای زمانی /ج 1و 2

محمدرضا مشکانی

242

فلسفه اشراق از ديدگاه سهروردی

محمدعلی شیخ

243

کتابشناسی علوم اقتصادی

عباس عرب مازار

244

کاربرد تحلیل دادهها

حجتاهلل سیفالهی

245

قواعد هدايت ذهن

منوچهر صانعی

246

مقدمهای بر بیولوژی تکوينی

مريم شمس الهیجانی

247

تاريخ نگاران

جعفر حیدری

248

مورفولوژی مقايسهای گیاهان آوندی

دينا عزيزيان

249

جنین شناسی /ج اول

مريم شمس الهیجانی

250

بررسی تحوالت نظام استاد -شاگردی در ايران

ابراهیم فیوضات

251

الگوهای درون بلور

محمد خراسانی

252

احتمال و استنباط آماری

عباس عرب مازار

253

جبر خطی

محمد مهدی ابراهیمی

254

نظريهپردازان رشد اقتصادی

مرتضی قره باغیان

255

نظامهای اقتصادی

حسین نمازی

256

نقد نظريههای نوسازی و توسعه اقتصادی

سید عبدالعلی قوام

257

نظريههای جامعهشناختی

محمدصادق مهدوی

258

پژوهشی در تاريخ فرهنگ اسالم و ايران

حسینعلی ممتحن

259

اقتصاد صدر اسالم

سیدکاظم صدر

260

تحلیل محتوا

محمد يمنی و ملیحه آشتیانی

261

شیمی معدنی پیشرفته

میر عبدا ...سید سجادی

262

مبانی اقیانوسشناسی /ج اول

ايرج مومنی

263

شیمیحالت جامد وکاربردهای آن /ج2

محمد و احمد خراسانی

264

7

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

کاتالیزورهای ناهمگن

محمد حسن پیروی

265

درک متون زبان انگلیسی

ابوالقاسم فاطمی

266

بررسی انتقادی چهار صد سال شعر آلمانی

قهرمانی

267

زيباشناختی در معماری

جهانشاه پاکزاد

268

برنامهريزی رياضی

علیاکبر عرب مازار

269

دانشنامه جرمشناسی (انگلیسی ،فرانسه ،فارسی)

علی حسین نجفی ابرندآبادی ،حمید هاشمیبیگی

270

ساماندهی معماری مسکن مناطق مرکزی افغانستان ،هزارهجات

مهندس سلطانحسین حصاری

271

توسعه و تضاد

فرامرز رفیعپور

272

آمار در دندانپزشکی

کاظم مهرداد ،سیامک نور بلوچی

273

بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج

محمدصادق مهدوی

274

اسالم وتوسعه

دفتر نمايندگی رهبری

275

شهر امروز

سیدمحمد میرزائی

276

بیرشک نامه

موسی اکرمی

277

حلقه و تجزيه

محمد مهدی ابراهیمی

278

لرزهخیزی در ايران

محسن پورکرمانی

279

تیزهوشان در مدرسه

ملیحه آشتیانی

280

جنینشناسی /ج 2

مريم شمس الهیجانی

281

آموزش و پرورش ،فرهنگ ها و جوامع

محمد يمنی دوزی سرخابی

282

راهنمای زمینشناسی ساختمانی

محسن پورکرمانی ،گرگین رحمانی

283

درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران

اکبر حاجی ابراهیم زرگر

284

نظريه و کاربردهای اپتیک تارهای نوری

محمد و احمد خراسانی ،مسعود مراد شاهی

285

يادداشتهای محمدولیخان تنکابنی (سپهساالر اعظم)

اللهیار خلعتبری

286

بعد فرهنگی توسعه به سوی رهیافتی علمی

صالحالدين محالتی

287

فیزيک پالسما

محمد خراسانی

288

جمعیت جهان

سید محمد سید میرزائی

289

اسناد تصويری شهرهای ايرانی دورۀ قاجار

محمد مهريار ،فرهاد تهرانی ،قديری ،فتح اهلل يف

290

حل المسائل آنالیز رياضی

فخرالدين آيتاهللزاده شیرازی

291

چهارمین کنفرانس بینالمللی آمار ايران /ج 1

مجموعه مقاالت (گروهی از نويسندگان)

292

پويايیهای سیستم

محمدرضا حمیدیزاده

293

آزمايشگاه فیزيک پايه 3

وجیهه قاسمی

294

آزمايشگاه فیزيک پايه 1

صديقه معینی

295

رمز و راز جنگ /ج 1

احمد اصغريان جدی

296

مجموعه مقاالت اولین سمینار تاريخی هجوم مغول به ايران و پیامدهای آن

اساتید گروه تاريخ

297

کاربرد طیفبینی در تعیین ساختار ملکولی

احمد شعبانی

298

8

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

آنالیز رياضی /ج 1

فخرالدين آيتاهللزاده شیرازی

299

باليای طبیعی

شهريار خالدی

300

زمین در فضا

مهندس احمد دالکی

301

آسايش در پناه باد

احمد رازجويان

302

راهنمای کاربرد ايمن لیزرها در پزشکی

محمدرضا آقامیری ،پريسا محموديان

303

اسنادی از دانشگاه ملی ايران ()1338-1358

تصحیح و تنظیم :عطاءاهلل حسنی

304

راهنمای ويرايش :شیوهنامه انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

تهیه و تدوين :آذرمه سنجری ،فروغ کاظمی

305

فهرست توصیفی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

تهیه و تنظیم :شايسته سعیدی ،سهراب عربی

306

مديريت کارآمد در کالس درس

زهرا صباغیان

307

ژئوپلیتیک تشیع

حسن صدوق

308

جمعیت جهان /ج 2

محمد سیدمیرزايی

309

حمل و نقل ،باليای آب و هوايی و آلودگی

شهريار خالدی

310

تحول موضوعی غزل در ادب فارسی

سیدعلی محمد سجادی

311

رومی ايرانی

فاطمه مرتضوی برازجانی

312

درآمدی بر بررسی عملکرد سیستمهای دانشگاهی

محمد يمنی دوزی سرخابی

313

درآمدی بر جهانگردی

صالحالدين محالتی

314

نگرشی بر تحلیل جنسیتی

نسرين جزنی

315

عرفان در حکمت اشراق

محسن سعیدی

316

خداگرايی و خداشناسی فطری

سید اسماعیل سید هاشمی

317

روانشناسی محیط و کاربرد آن

شهرناز مرتضوی

318

روشهای اساسی زمینشناسی ساختمانی

محسن پورکرمانی

319

کلیدهای ژئوپولیتیک

حسن صدوق

320

معماری و شهرسازی در قرن بیستم

الدن اعتضادی

321

آمايش جهانگردی

صالحالدين محالتی

322

مقدمهای برکانیشناسی در ايران

احمد خاکزاد ،مهری زنگنه

323

علم و هنر شبیه سازی سیستمها

علیاکبر عرب مازار

324/1

تاريخ سیاسی اسالم در عصر امويان

غالمحسین ممتحن

325

رمز و راز جنگ /ج 2

احمد اصغريان جدی

326

کلیات گاهشماری در جهان

عزيزاهلل بیات

327

تعیین ساختار بلور

محمد خراسانی و احمد خراسانی

328

روشهای مرسوم در اکتشافات ژئو شیمیايی

محمد يزدی

329

جمعیتشناسی عمومی

سید محمد سید میرزايی

330

معماری و راز جاودانگی

مهرداد قیومی بیدهندی

331

جامعهشناسی جهانگردی و مسافرت

صالحالدين محالتی

332

9

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

جنگ شکوفهها

زهرا گويا

333

برنامهريزی توسعه دانشگاهی

دانشکده علوم تربیتی

334

آخرين قضیه فرما برای دوستگاران غیرحرفهای

محمدمهدی ابراهیمی ،مژگان محمودی

335

محیط و رفتار اجتماعی

علی نمازيان

336
337

عناصر معماری (فروست باطل شد)
مجموعه مقاالت ارائه شده در میزگرد (چالشهای آموزش عالی ايران)

محمد يمنی دوزی سرخابی

338

مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر /ج اول (قسمت اول)

اردشیر امیرارجمند

339

گزارش نخستین سمینار فلسفه رياضیات در ايران

وحیدیاصل

340

روشهای تحقیق کمیو کیفی در علومتربیتی و روانشناسی /ج1
(چاپ مشترک با انتشارات سمت)

احمدرضا نصر ،عريضی

341

تست ورزش

محمد حسین دادکان ،بختیار ترتیبیان

342

مجموعه ضوابط و مقررات استخدامی اعضای هیئت علمیدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی کشور

بهاءالدين شريعت

343

جهانگردی شهری

صالح الدين محالتی

344

کارکردها و نقش سیاسی و اجتماعی قالع در ايران

اللهیار خلعتبری

345

دانش زيستمحیطی زنان برای توسعه پايدار

کورش فتحی واجارگاه ،محسن فرمهینی فراهانی

346

آاليندههای آلی از ديدگاه سمشناسی محیطی

مینو دبیری

347

اصول طراحی سیستمها

مهدی رضوی

348

حقوق بشر

سید محمد قاری سید فاطمی

349

مديريت کارآمد در کالس درس

زهرا صباغیان

307.1

ديرينه خانه

هومن کلیجی

350

معماری و برنامهريزی بازسازی

علیرضا فالحی

351

ناتوانیهای يادگیری

عصمت دانش

352

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علومتربیتی و روانشناسی

محمدرضا نصر و همکاران

353

جنبش بابک

الهیار خلعتبری و عباس مهرورز

354
355

علوم انسانی در ايران (از دستور کار خارج شد)
زيباشناسی در معماری

جهانشاه پاکزاد مهندس عبدالرضا همايونفر

268.1

کاربرد اکسل در شیمی

منصور زاهدی ،مهدی داوری

356

بررسی ارتقای کیفیت آموزشهای دانشگاهی

دانشگاه علومتربیتی و روانشناسی و مؤسسه پژوهشی
و برنامهريزی آموزش عالی

357

فیزيک آزمايشگاهی

فرخ قريب ،شهین کوثری

358

هفت دانش ضروری در آموزش و پرورش آينده

محمد يمنی دوزی سرخابی

359

روشهای طیف سنجی در شیمیآلی

زهره حبیبی ،مريم نیکو سخن

360

فنون نوين زمینشناسی ساختمانی

سهراب شهرياری

361

جمعیت جهان در سال  :2002جمعیت ،فقر و امکانات

سید محمد سید میرزايی

362

10

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1339-1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

عناصر معماری از زمان تا مکان

فرزين فردانش

363

تعیین جنسیت و مکانیزمهای آن در جمعیت

مريم شمس الهیجانی

364

جبر مجرد ،ناممکنهای مشهود

محمدمهدی ابراهیمی ،مژگان محمودی

365

زن و توسعه

نسرين جزنی

366

نقد و بررسی سوانح العشاق احمد غزالی

سید مريم ابولقاسمی

367

تک نگاشتهای انبساطی

بهزاد جعفری روحانی

368

برنامهريزی برای سیستمهای بزرگ مقیاسی کاربرد در نظام اقتصاد ايران ،نظام بانکی

مهدی رضوی

369

رزونانس مغناطیسی هسته ( -)Rمجموعه ابزار کتاب بررسی اکسفورد

طیبه مرعشی

370

ويروسشناسی عمومی

نزهت الملوک مصفا

371

اقتصاد بینالمللی (تئوری و سیاست) ،ج اول :تجارت بین المللی

حسین صمصامی

372

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علومتربیتی در دانشگاه /ج  /2چ 2

انتشارات سمت :احمدرضا نصر

341.1

طراحان چگونه میانديشند

حمید نديمی

373

دستورکار آزمايشگاه فیزيک پايه 2

هیئت مولفان گروه فیزيک

374

آزمايشگاه اپتپک

صديقه معینی

375

توان در ورزش

خسرو ابراهیم ،خانم دشتی دربندی

376

مدلهای احتمالی در پژوهش عملیاتی

علیاکبر عرب مازار

377

1385
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

آمادهسازی نمونههای بیولوژيک

فرهت و مهندس مالجعفری

378

راهنمای تحقیق در مديريت کیفیت آب در پرورش آبزيان

جالل ولیاللهی

379

مبانی فیزيولوژی ورزش

خسرو ابراهیم ،مجید کوزه چیان

380

توابع چند متغیره

محمدمهدی آيت اهللزاده شیرازی

381

اکولوژی دريا و اقیانوسنگاری شیالت

جالل ولیاللهی

382

آخرين قضیه فرما ،افشای اسرار مسئله کهن رياضی

محمدمهدی ابراهیمی و مژگان محمودی

383

َAcomprehensive pedagogoical approach to teaching english phonemes to persian

سیدابوالقاسم فاطمیجهرمی

384

محاسبات عددی

سید ابراهیم افجهای

385

درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران

اکبر زرگر

284 ،2

مبارزات المپیادهای رياضی

محمدمهدی ابراهیمی و مژگان محمودی

386

students

11

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1386
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

معماری و راز جاودانگی (راه بی زمان ساختن) /ويراست 2

مهرداد قیومی بیدهندی

387

اصول صنايع شیمیايی

رضوانه ملکی مقدم

388

خاکهای پايدار

عبدالمجید مهدوی دامغانی ،رضا ديهیم فرد ،میرزايی
تاالر پشتی

389

روانشناسی اجتماعی

شهرناز مرتضوی

390

چین :زبان فارسی و ايران شناسی

حجت رسولی

391

الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پايدار

احمد اصغريان جدی

392

هفت مکتب اقتصاد کالن

سید محمد علی کفايی

393

معماری سکونتگاههای موقت پس از سوانح

علی رضا فالحی

394

اطلس سنگهای دگرگونی و بافت آنها

محمد حسین آدابی ،کیمیا سادات عجايبی

395

تنوع زيستی منطقه حفاظت شده (مند)

حسین مصطفوی و ديگران (پژوهشکده علوم محیطی)

396

1387
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

اعالم جغرافیايی در متون ادب فارسی تا قرن هشتم هجری

کاظم دزفولیان

397

سنتز زئولیتهای آلومینیو سیلیکات پرسیلیوس

میر عبداهلل سید سجادی

398

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ايران با رويکرد به معماری مسجد

منصوره طاهباز ،مهندس شهربانو جلیلیان

399

پلیمر ،علم و تکنولوژی

رضوانه ملکی مقدم

400

رمز و راز جنگ /کتاب اول /ويراست 2

احمد اصغريان جدی

401

بهینهسازی رياضی /چ 2

حسین علی پورکاظمی

223.1

اقتصاد صدر اسالم /چ 2

کاظم صدر

260.1

فرخ واعظ ايروانی

402

درآمدی بر نظريههای برنامهريزی با تاکیده ويژه بر برنامهريزی شهری

زهره عبدی دانشپور

403

کشاورزی زيستی (ارگانیک) استاندارها ،اصول تايید صالحیت

عبدالمجید مهدوی دامغانی و همکاران

404

تحلیلهای رياضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی (چ دهم) /دو جلد

محمد حسین پورکاظمی

198.1

صیدنه :ابوريحان بیرونی2 /ج

ايرج افشار ،منوچهر ستوده

405

نظريه کدگذاری

زيبا اسالمی

406

آسیبشناسی معماری روستايی (چاپ مشترک با بنیاد مسکن)

محسن سرتیپیپور

407

آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه :بیم و امید

فاطمه باقريان ،عصمت فاضلی

408

حالت نمايی افتراقی در زبانهای هندی ،اردو ،پشتو و بلوچی ،در چهارچوب بهینگی واژنقشی

مهینناز میردهقان

409

English for Information Technology and Computer Science

(انگلیسی برای رشتههای فناوری اطالعات و علوم کامپیوتر)

12

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1388
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

مجموعه مقاالت سومین همانديشی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

410

اقتصاد پول و بانکداری

پرويز داودی و حسین صمصامی

411

سبکشناسی نثرهای صوفیانه از قرن پنجم تا اوايل قرن هشتم (کلیات)

محمد غالمرضايی

412

نفت ايران بین دو انقالب

محمدباقر حشمتزاده

413

جنینشناسی ،تولید مثل و جنینزايی در جانوران بی مهره و مهرهدار کوچک

مريم شمس الهیجانی

414

نظريه مردمساالری دينی :مفهوم ،مبانی و الگوی نظام سیاسی

منصور میراحمدی

415

جستاری در هنگام فراغت /جلد اول :سفر و جهانگردی

صالحالدين محالتی

416

جستاری در هنگام فراغت /جلد  :2نگاهی به سفر و جهانگردی در ايران

صالحالدين محالتی

417

رهنمودهای ضروری در شیمیتجزيه

ناهید مشکوری نجفی

418

دستورکار آزمايشگاه فیزيک پايه  /2ويراست 2

گروه مؤلفان دانشکده علوم ،گروه فیزيک

419

سینتیک شیمیايی و مکانیسم واکنشها /ويراست 2

کريم زارع

420

مديريت آموزش سازمانی

محمد قهرمانی

421

سید ابوالقاسم فاطمیجهرمی ،روخیلیو

422

دولت و جهانی شدن در خاورمیانه

امیرمحمد حاجی يوسفی

423

آسايش در پناه معماری همساز با اقلیم /ويراست 2

محمود رازجويان

424

شیشه سازهای

مهیار جاويد روزی

425

مصالح در ساختمان و معماری

محسن سرتیپیپور

426

درمان اضطراب و افسردگی

محمدباقر مهنامی ،سید محمد کاوشنیا ،محمدکريم
خداپناهی

427

An English Translation of Selected Tales of the shahnameh

(ترجمه حکايتهايی از شاهنامه)

1389
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

يادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران

بهروز عبدلی ،محمدتقی اقدسی ،حسن محمدزاده

428

راهنمای ارزيابی ،نظارت و ارزشیابی مشارکتی

هادی ويسی

429

با برادبنت درباره معماری

حمید نديمی ،نیلوفر رضوی ،هديه نوربخش ،کیوان
جورابچی

430

مناطق حافظت شده و تنوع زيستی گیاهان کشاورزی

ترجمه :کورش خوشبخت ،هادی ويسی

431

تنوع گونهای گیاهان در خطر

کورس خوشبخت ،پروفسور کارل هامر

432

گنجنامه– دفتر يازدهم امامزادهها و معابر (بخش اول)

چاپ مشترک با انتشارات کتاب فرزانه مدير اجرايی
کیوان جورابچی

433

ارزشیابی مشارکتی روستايی ()PRA

هادی ويسی ،احمد رضوانفر

434

13

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1389
نام کتاب

نام صاحب اثر

آيینه نیم قرن فعالیت دانشگاه شهید بهشتی (به مناسب پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه)
درتاريخ )89/2/29( :بهگلبانگ سربلندی :دانشگاه شهید بهشتی در گذار از پنجاه سالگی تغییر
نام يافت

حوزه رياست دانشگاه شهید بهشتی

435

اخالق در کشاورزی :مجموعه اصول اخالقی فائو ()FAO

هادی ويسی ،کوروس خوشبخت ،هومان لیاقتی

436

کتابشناسی خاورمیانه و جهانی شدن

بیژن اسدی

437

جستارهايی در ادبیات تعلیمیايران(چاپ مشترک با انتشارات سخن)

مريم مشرف

438

آموزش و پژوهش علوم سیاسیدر ايران – روش کارگاهی و آزمايشگاهی

محمدباقر حشمتزاده

439

گنجنامه ،ج دوازدهم – امامزادهها و مقابر /بخش 2

چاپ مشترک با انتشارات کتاب فرزانه مدير اجرايی،
کیوان جورابچی

440

گنجنامه ج سیزدهم امامزادهها و مقابر /بخش 3

چاپ مشترک با انتشارات کتاب فرزانه مدير اجرايی
کیوان جورابچی

441

درآمدی برآسیب شناسی توسعۀ روستايی

اسماعیل شهبازی

442

ديدار غرب و شرق در "هجرت" گوته

محمود حدادی

443

Practice Reading Book1

محمدرضا عنانی سراب

444

Practice Reading Book2

محمدرضا عنانی سراب

445

استادان نمونه کشوری دانشگاه شهید بهشتی

سیدعلیمحمد سجادی

446

معرفی اصول ،مبانی و روشهای معماری سرويسگرا

فريدون شمس ،مهندس امیر مهجوريان

447

پديدۀ شگرف و ريز آينده :چگونه نانوتکنولوژی آينده شغلی شما را تغییر خواهد داد

مسعود کسايی

448

 - NMRاز طیف تا ساختار (با رويکرد کاربردی)

زهره حبیبی کرهرودی ،مريم يوسفی

449

زيستشناسی تکوينی (فرم ،الگو ،ريختشناسی)

مريم شمس الهیجانی

450

ياد ياران (معرفی شهدای دانشگاه شهید بهشتی)

سکینه زاهدی (امور ايثارگران)

451

کتاب جامع کودهای زيستی

حسین صباحی ،رضا میرزايی تاالر پشتی ،سارا فرزانه،
عبدالمجید مهدوی دامغانی

452

فعالیتهای بدنی برای ارتقای يادگیری و رفتار کودکان(راهنمای رشد حسی -حرکتی)

محمدعلی اصالنخانی ،زهرا چهارباغی ،مهدی رافعی

453

ابن عربی و نظريۀ وحدت وجود

زکريا بهارنژاد

454

برونسپاری

داود طالبی ،يوسف محمدکريمی

455

سالنامۀ آب آماری آّّّّب ايران 1386-87

عبدالعلی شرقی ،غالمحسین کیانی

456

اصول استفاده از تابش خورشید در طراحی معماری

علی نمازيان

457

فضاهای عمومی و زندگی جمعی

علی غفاری ،محمدصادق سهیلیپور

458

تأثیرگذاری :روانشناسی اجتماعی در مقوله نفوذ اجتماعی

فاطمه باقريان ،آقای منصوری

459

آيینه ايثار

ادارۀ کل امور شاهد و ايثارگر

460

رويا در متون عرفانی

منصور ثروت

461

اجتماعیات در ادبیات (آثار منثور قرن هفتم)

سید علی محمد سجادی

462

اهمیت کمی وکیفی موقوفات در اقتصاد و سازمان فضايی مذهبی شهر تفت

مصطفی مؤمنی

463

14

فروست

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1390
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

جامعهشناسی صنعتی با تکیه بر تجربیات ايران

ابراهیم فیوضات ،محمد مبارکی

464

از برديه تا ساريه :آموختههايی از بازسازی پس از سوانح

سید حسن میری ،عباس شاکریزاده ابیانه

465

سازههای شبکۀ کابلی

مهیار جاويدروزی

466

نامۀ نامآوران دانشگاه شهید بهشتی در گذار  50سالگی

سید علیرضا حسینیون

467

مبانی فیزيولوژی

همايون خزعلی ،فريبا محمودی

468

اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشهها و نمودارهای اقلیمی

حسن لشکری

469

آفرينش مکان پايدار

کورش گلکار

470

دانش ،دانشگاه و توسعه کنکاشی در مسائل آموزش عالی

احمد شعبانی با همکاری نگار داوری اردکانی

471

زبان اقلیمی در طراحی محیطی پايدار /ج  ،1مقیاس کالن و میانه

شهرام پورديهیمی

472

زبان اقلیمی در طراحی محیطی پايدار /ج  ،2مقیاس خرد

شهرام پورديهیمی

473

فرايندهای برداشت ،خشک کردن و فراوری گیاهان دارويی و معطر

فرزاد نجفی و همکاران

474

روشهای ارزيابی فرسايش ژنتیکی و آلودگی ژنتیکی

عبدالمجید مهدوی دامغانی و همکاران

475

فیزيک سیستمهای تصويربرداری پزشکی /ج 1

علیرضا کمالی اصل

476

ايمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس :پیشنهادهايی برای رفع مشکالت و...

علیرضا فارسی و همکار

477

خشت و خیال (چاپ مشترک با انتشارات سروش)

کامبیز حاجی قاسمی ،کامبیز نوايی

478

نظارت و رهبری آموزشی :رويکردی تحولی

غالمرضا شمس مورکانی ،محمود ابوالقاسمی

479

مديريت سپتاژ شهری

سیدحسن هاشمی و همکار

480

سقوط آزاد :بازارهای و آزاد و افول اقتصاد جهانی

محمدناصر شرافت ،رسام مشرفی

481

زبان خاموش

علی نمازيان

482

1391
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

مبانی علوم رياضی

محمدمهدی ابراهیمی ،مژگان محمودی91/

483

مجموعه ضوابط و مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و...

بهاءالدين شريعت

484

معماری منظر :درآمدی بر تعريفها و مبانی نظری

سیدحسن تقوايی

485

درآمدی کتابشناختی بر متون فارسی از منظر تاريخ معماری

مهرداد قیومی بیدهندی

486

نظريۀ مدولها

نگار شهنی کرمزاده ،محمود غافری

487

کتاب مرجع نوروسايکولوژی بالینی کودک (چاپ مشترک سمت)

محمدکريم خداپناهی ،پريسا سادات سید موسوی،
فاطمه کشوری ،شیال گنجوی

488

راهنمای جامع چوب  2/جلد

حسین جاللی ترشیزی ،مهدی فائزیپور

489

کشف و کرامات

منصور ثروت

490

) (CAPsبرنامه تخلیه فاضالبهای صنعتی به فاضالبروهای شهری

سید حسین هاشمی ،حمیدرضا کشفی و کامران
اسماعیلی

491

ايمنی غذايی

عبدالمجید مهدوی دامغانی ،حسین رضايی مقدم

492

15

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1391
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

طراحان چگونه میانديشند /ويراست 2

حمید نديمی

493

روانشناسی تجربی ،اصول و کاربرد

محمود حیدری ،ژيال کتیبايی و کريم خداپناهی

494

برنامهريزی عملیاتی در شرايط اضطراری ()EOP

سید حسین هاشمی ،سید رضا کشفی و فريبا گلريزان

495

خانههای افقی متراکم

علی غفاری ،مريم میرکريمی

496

1392
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

مديريت پايدار اگروسیستم :تلفیقی اکولوژيکی ،اقتصادی -اجتماعی

هادی ويسی ،حسن صباحی ،حسین محمودی ،کورس
خوشبخت

497

آشکارسازی و اندازهگیری تابش

علیرضا کمالی اصل ،حمیدرضا باغانی

498

الکترونیک ديجیتال 1391

علی جهانیان

499

تحلیل ساختاری تأيیدی

امیر تیمور پاينده نجفآبادی ،مريم امیدی نجفآبادی

500

مبانی حفاظت از گیاهان :چالشها و روشها

احمدرضا محرابیان

501

ساسان بالغیزاده ،کیوان زاهدی

502

فهرست موضوعی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

انتشارات

503

روانشناسی تجربی ،پايههای پژوهش

محمود حیدری ،کتیبائی و خداپناهی

504

جستارهايی از ترويج در توسعۀ روستايی

اسماعیل شهبازی

505

برنامهريزی اثر بخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی با استفاده از راهبردهای يادگیری
بزرگساالن

محمدحسن پرداختچی ،الله جمشیدی

506

شیمی سطح و کاتالیزورهای صنعتی

محمدحسن پیروی

507

گونهشناسی مسکن روستايی استان مرکزی

محسن سرتیپیپور

508

معماری مرحلۀ تحول ،ويراست جديد

محمود رازجويان

509

دانش اقلیمی ،طراحی معماری

منصوره طاهباز

510

مبانی نظری و تجارب بکارگیری ماتريس تحلیلی سوات ( )SWOTدر برنامهريزی استراتژيک
توسعه منطقهای

محمدحسین شريفزادگان و همکاران

511

روايتشناسی کاربردی

علی عباسی

512

راهنمای تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک

عبدالمجید مهدوی دامغانی و همکاران

513

روانشناسی ورزش

شهال پاکدامن و همکار

514

سینتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی

مصطفی محمد پورامینی و همکار

515

هفت گام ساده تغییر کتابخانهها در محیطهای آموزشی

گروهی از کتابداران دانشگاه شهید بهشتی

516

آنزيم ها– ديباچهای کاربردی بر ساختار ،مکانیزم و تحلیل دادهها

سید امید رعنايی سیادت ،کاوه نیکنام

517

مجموعه مقاالتی دربارۀ تدريس مهارتهای زبان انگلیسی
)(The Handbook of Current Research on Teaching English Language Skills

16

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1393
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

بهینهسازی پويا و کنترل بهینه و کاربردیهای آن

محمد حسینپور کاظمی

518

طرح مديريت و پايش محیط زيست ()EMMP
(چاپ مشترک سازمان مهندسی آب و فاضالب کشور)

سید حسین هاشمی ،سید حمیدرضا کشفی ،فاطمه
منصوری خسروی

519

صندوقهای ضمانت و بیمه سرمايهگذاری

علیرضا موتمنی ،حسن شريفی

520

شیمی ترکیبات کوئورديناسیون

مصطفی محمدپور امینی ،ناصر صفری ،خدابخش
درزی و نويسندگان

521

فصلی در پژوهشهای علوم انسانی

نگار داوری اردکانی

522

جغرافیا و توسعه پايدار (مشترک با قطب جغرافیا)

سید حسن صدوق

523

کارتوگرافی و نقشههای موضوعی

محمدمهدی حسینزاده ،رضا اسماعیلی و صدرالدين
متولی

524

روشهای تجزيه و تحلیل مالی

محمداسماعیل فدايینژاد ،محمدرضا مايلی

525

راهنمای طراحی فرايند برای کارهای فاضالبی کوچک
(چاپ مشترک با سازمان آب و فاضالب کشور)

سید حسین هاشمی ،سید حمیدرضا کشفی ،کامران
اسماعیلی

526

خستگی فلزات در مهندسی /ويراست 2

سیدابراهیم موسوی ترشیزی

527

از سقراط تا ارسطو /چ 3

شرفالدين خراسانی

528

جهان و انسان در فلسفه /چ 2

شرفالدين خراسانی

529

از برونو تا هگل /چ 2

شرفالدين خراسانی

530

فلسفه معاصر اروپايی /چ 2

شرفالدين خراسانی

531

برنامه راهبردی دانشگاه شهید بهشتی برای افق 1404

حوزه رياست دانشگاه به کوشش محمدرضا فقیهی

532

فیزيک سیستمهای تصويربرداری پزشکی /ج 2

علیرضا کمالی اصل

533

روانشناسی زن از نگاهی نو :جنسیت ،فرهنگ و قومیت

فاطمه باقريان

534

آب و هواشناسی دينامیکی

حسن لشکری

535

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

مصطفی محمدپور امینی ،خدابخش درزینژاد

536

تاريخ اجتماعی روانشناسی

فاطمه باقريان

537

زيبايیشناسی در معماری /ويراست 2

جهانشاه پاکزاد و غالمرضا همايون

538

1394
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

راهنمای طراحی و اجرای فاضالبرو با انشعابات مشترک در اجتماعات کوچک (چاپ مشترک با
سازمان آب و فاضالب کشور)

سید حسین هاشمی ،سید حمیدرضا کشفی ،کامران
اسماعیلی

539

سامانههای آب و فاضالب با انشعابات مشترک تجربه برزيل
(چاپ مشترک با سازمان آب و فاضالب کشور)

سید حسین هاشمی ،سید حمیدرضا کشفی و حسین
ابوتراب

540

گنجنامه دفتر اول :خانههای کاشان /ويراست 2

دانشکده معماری و شهرسازی

541

گنجنامه دفتر دوم :مساجد اصفهان /ويراست 2

دانشکده معماری و شهرسازی

542

17

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1394
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

صد سال برنامهريزی زبان فارسی (به زبان انگلیسی)
(چاپ مشترک با انتشارات شفع و مه)

نگار داوری اردکانی

543

ژئومورفولوژی رودخانهای :مفاهیم ،اشکال و فرايندها

محمدمهدی حسینزاده ،رضا اسماعیلی

544

مرزباننامه /چ ( 2چاپ و منتشر نشد)

خلیل خطیب رهبر

545

فرهنگ زبان پهلوی /ج 1

يداهلل منصوری

546

راهنمای معماری هنرستانهای فنی و حرفهای

علی عاليی

547

پژوهشهای معماری و هنر :تاريخ و نظر (چاپ مشترک با انتشارات روزنه)

مهرداد قیومی بیدهندی

548

چکیده مقاالت همايش حکیم ناصر خسرو قباديانی  20و  21ارديبهشت 94

دانشکده ادبیات دبیرخانه همايش ناصرخسرو

549

خوان االخوان حکیم ناصر خسرو قباديانی

سیدعلیاصغر میر باقری فرد ،احسان رئیسی

550

مجموعه مقاالت همايش حکیم ناصر خسرو قباديانی

دانشکده ادبیات

551

کتابشناسی حکیم ناصرخسرو قباديانی

لیال آجرلو

552

گنجنامه ،دفتر سوم :بناهای مذهبی تهران /ويراست 2

دانشکده معماری و شهرسازی

553

گنجنامه ،دفتر چهارم :خانههای اصفهان /ويراست 2

دانشکده معماری و شهرسازی

554

مروری بر جغرافیای گیاهی ايران :رويکرد حفاظتی

احمدرضا محرابیان ،هنريک مجنونیان

555

مقدمهای بر نظريه اسالمی روابط بین الملل

حسین پوراحمدی

556

جغرافیای قرن بیست و يکم
(کار مشترک با قطب علمی توسعه پايدار محیط جغرافیايی)

سید حسن صدوق

557

وابستگان وحشی گیاهان اهلی

کورس خوشبخت ،مسعود سجاديان

558

گرافن :با نگاهی بر فولرن و نانو لولههای کربنی

محمد رضا نبید و همکاران

559

خوانش ناشناختی از زبان دين

حسین واله

560

کوشش آن حقگزاران ياد باد :ياد نامه شادروان دکتر عباسقلی خواجه نوری ،بنیانگذار ترويج
علم آمار

محمدرضا فقیهی (مصوبه هئیت رئیسه و شورای
انتشارات دانشگاه)

561

اشتراک جهانی منابع

امیررضا اصنافی ،فرشید فتحی

562

واژگان علم سیستمها و زمینههای وابسته (انگلیسی-فارسی)

علیاکبر عرب مازار

563

پژوهشی در انديشههای ابن خلدون /چ 4

محمدعلی شیخ

564

مبانی فلسفه اشراق از ديدگاه سهروردی /چ 2

محمدعلی شیخ (اين کتاب با فروست  630در سال 95
منتشر شده است

565

ادبیات تطبیقی

حجت رسولی

566

آموزههای دفاعی حاصل از مستندات موشک باران تهران

احمد اصغريان جدی

567

بومیسازی استانداردهای پناهگاه جمعی و خانوادگی در ايران

احمد اصغريان جدی

568

نگاه به نما

ناهید صادقپی

569

ديواره آب بند سدها

علی نورزاد ،مصطفی جالل

570

نظريههای شعر در قرن بیستم

علیرضا جعفری ،مسعود فرهمندفر

571

نظريۀ سیستم در ژئومورفولوژی :چالشها ،پیامدهای معرفتشناسی و مفاهیم کاربردی

کاظم نصرتی ،زهرا سربازی

572

کتاب نگاشت توضیحی نظريههای تاريخ معماری و هنر

مهرداد قیومی بیدهندی و همکاران

573

18

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1394
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

اقتصاد بینالملل :تئوری و سیاست /ج 1

حسین صمصامی

574

گنجنامه دفتر پنجم :مدارس ايران

دانشکده معماری و شهرسازی

575

گنجنامه دفتر پانزدهم :خانهها (بخش اول)

دانشکده معماری و شهرسازی

576

گنجنامه دفتر شانزدهم :خانهها (بخش دوم)

دانشکده معماری و شهرسازی

577

گنجنامه دفتر نوزدهم :کاخ ها و باغها (بخش اول)

دانشکده معماری و شهرسازی

578

گنجنامه دفتر بیستم :کاخ ها و باغها (بخش دوم)

دانشکده معماری و شهرسازی

579

نخستین درس در جبر خطی عددی

مسعود حجاريان

580

شیمی نیروگاه

مهندس علی زارعیتلآبادی

581

پويايیهای سیستم /ويراست 2

محمدرضا حمیدیزاده

582

علی نورزاد ،مصطفی جالل

583

شبکههای میان ارتباطی :رويکرد مهندسی

فرشاد صفايی

584

بالغت عربی و تأثیر آن در پیدايش و تحول بالغت فارسی

ابوالفضل رضايی ،ابوالفضل تقیپور

585

برنامهريزی توسعه دانشگاهی :نظريهها و تجربهها /ويراست 2

محمد يمنی دوزی سرخابی

586

هوش تجاری :رويکرد مديريتی

علیرضا طالبپور ،مريم خلیلزاده سلماسی

587

کتاب الحروف

طیبه سیفی ،سمیه ماستری فراهانی

588

راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقهای و جهانی

محمدرضا حمیدیزاده ،مريم زرگرانيزد

589/1

آسايش در پناه باد معماری همساز با اقلیم /چ 3

محمود رازجويان

422/2

دستور کار آزمايشگاه فیزيک پايۀ  /1چ 3

صديقه معینی

295/2

انتقال اطالعات بر بستر خطوط نیرو

داود غرويان ،محسن جانیپور

590

روشهای پژوهش کیفی در برنامهريزی توسعه با تأکید بر برنامهريزی شهری و منطقهای

محمدحسین شريفزادگان ،سحر ندايی طوسی

591

حکمروايی خوب نهادسازی برای توسعه

محمدحسین شريفزادگان و همکاران

592

تجاریسازی :نتايج تحقیقات دانشگاهی (مفاهیم ،مبانی و چالشها)

محمد قهرمانی ،محمود ابوالقاسمی و منصور پرندی

593

مبانی ردهشناسی زبان

والی رضايی ،فاطمه بهرامی

594

مقدمهای بر پلی اتیلن صنعتی :ويژگیها ،کاتالیزورها ،فرايندها

محمدحسن پیروی ،رضا محموديان

595

ملمع در شعر فارسی

حجت رسولی

596

فرايندکاوی :کشف ،تطبیق و بهبود فرايندهای کسب و کار

سید حسین سیادت ،راضیه همتی گشتاسبی

597

باغکشتها و تنوع زيستی کشاورزی

کورس خوشبخت ،سجاد رحیمی مقدم

598

اصول و فنون اندازهگیری هستهای

امیرحسین فقهی ،سید مهرداد زمزمیان

599

ابرخازن :منبع ذخیره انرژی الکتريکی آينده

مجید زندی

600

ديدار غرب و شرق در«هجرت» گوته /ويراست 2

محمود حدادی

601

روش اجزای محدود با

استفاده از نرم افزار MATLAB

19

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1395
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

گادامر :هرمنوتیک ،سنت و عقل

اصغر واعظی

602

برنامهريزی منظر :کاربردهای محیطی

مرتضی اديب ،مهدی خالصی

603

اصول ابزار دقیق و اندازهگیری

ابراهیم نجیمی ،مهدی پورقلی

604

ادبیات تطبیقی در جهان عرب

حجت رسولی

605

آشنايی با سامانههای مخابراتی بیسیم و سیار

سید علی قرشی ،مهندس محمود مجرد کیاسرايی

606

تروريسم ابعاد مکانی و بازتابهای جهانی

جواد اطاعت ،علیاکبر دبیری

607

التطورو التجديد فی اوزان البحور الخلیلیه

محمدابراهیم خلیفه شوشتری

608

کاربرد نظريۀ گروه در شیمی

منصور زاهدی ،منصور صفری

609

مقدمهای بر فیزيک بهداشت ( 2جلد)

ساناز حريری تبريزی ،لیال ياوری

610

درآمدی بر حقوق فرهنگی و تنوع فرهنگی در سیاستگذاری و حقوق بینالملل

ژانت الیزابت بلیک

611

کاربرد تحلیل عددی پیشرفته در مهندسی ژئوتکنیک

علی نورزاد ،مهدی نیکزاد ،وحید تائبی

612

بازنگری جريان اصالحات ارضی در دهۀ چهل خورشیدی

اسماعیل شهبازی ،عباس نوروزی

613

حقوق پرداختهای الکترونیکی

مصطفی السان

614

خدا در فلسفۀ مشاء

زکريا بهارنژاد

615

نشانه– معناشناسی روايی مکتب پاريس :جايگزينی نظريۀ مدلیتهها بر نظريۀ کنشگران :نظريه
و عمل

علی عباسی

616

تولید ،بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت

ابوالفضل پیرايش ،توحید سلیمانی

617

فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی دفتر يکم :سوره الفاتحه – سوره نساء

علی رواقی

618

ابعاد سازندۀ کیفیت محیط در طراحی شهری (چاپ در انتشارات آذرخش)

کامران ذکاوت

619

طراحان چه میدانند

حمید نديمی ،علی شريعتراد

620

گامی در فلسفۀ فیزيک موجبیت و پیشبینی

محمود مختاری

621

فاوست :تراژدی ،بخش اول

محمود حدادی

622

ايران ما (به زبان روسی)

احمد خاتمی

623

تغییر اقلیم و امنیت غذايی :سازگاری کشاورزی به جهان گرمتر

رضا ديهیمفرد ،سید رضا امیری

624

راهنمای مديريت منابع انسانی آکسفورد

غالمعلی طبرسا ،سعید صادقیانقراقیه و صابر شکری

625

حقوق بازار سرمايه (چاپ مشترک با انتشارات سمت)

محمد سلطانی

626

قیمتگذاری طبیعت تحلیل هزينهـ منفعت و سیاستهای محیطزيستی

نغمه مبرقعیدينان ،امیر مافی

627

ظاهره التداخل االيقاعی بین اوزان بحور الشعر العربی

خلیفه شوشتری

628

اصول خمکاری لولههای بويلر

سید ابراهیم موسوی ترشیزی ،محمد عابدی

629

مبانی فلسفۀ اشراق از ديدگاه سهروردی /چ 2

محمدعلی شیخ

630

فرهنگ کنايات (چاپ )96

منصور ثروت

631

محاسبات عددی (ويراست دوم)

سید ابراهیم افجهای

632

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد اول :تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر
راهبردی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

633

20

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1395
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد دوم :نقش و جايگاه فرهنگ و رسانه در
پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

634

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد سوم :الزامات راهبردی نهادی ،زيرساختی و
برنامهای در پیادهسازی و اجرای اقتصاد مقاومتی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

635

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد چهارم :تکانهها و اقتصاد مقاومتی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

636

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد پنجم :تکانهها و اقتصاد نفت و گاز و انرژی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

637

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد ششم :نقش اقتصاد عدالت محور و مردم
پايه در مقاومسازی اقتصادی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

638

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد هفتم :نقش اقتصاد دانش بنیان و رقابتی در
مقاومسازی اقتصاد)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

639

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد هشتم :آسیبشناسی ناسازگاریهای جاری
اقتصاد ملی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

640

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد نهم :بانکداری و اقتصاد مقاومتی)

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

641

قدرت و حکمروايی شهری (چاپ )96

جمیله توکلینیا ،محمدکاظم شمس پويا

642

فرهنگنامه بناهای دينی پیش از اسالم ايران (چاپ )96

میترا آزاد

643

حقوق جهانگردان غیرمسلمان در کشورهای اسالمی

حاصل طرح پژوهشی :رحیم نوبهار

644

داستان مادی فدن -معماری و زندگی و شهر در کنار جوی در اصفهان

صفا محموديان

645

بینالمللیسازی آموزش عالی

اباصلت خراسانی

646

زبان روسی در کار و تجارت

فاطمه نظری

647

1396
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

تئاتر فرانسه در قرن بیستم (چاپ مشترک با دانشگاه هنر تهران)

روحاهلل قاسمی

648

بنیان محلههای پايدار

مرجانالسادات نعمتیمهر و امیر يداهللپور

649

فرهنگنامه بزرگ قرآنی دفتر دوم (سوره مائده -سوره توبه)

علی رواقی

650

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد دهم :مبانی و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
() 1

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

651

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد يازدهم :مبانی و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
() 2

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

652

مجموعه مقاالت کنگرۀ ملی اقتصاد مقاومتی (جلد دوازدهم :مبانی و مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی ()3

گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ايران

653

سیستمهای سازهای و فرم آيرو دينامیک ساختمانهای بلند

محمد تحصیلدوست

654

اصول و مبانی سیستمهای مخابراتی

سید محمدسجاد صدوق

655

برنامهريزی فضايی و توسعۀ شهری (رويکرد انتقادی)

لطفعلی کوزهگر کالجی ،بتول حسینی تلی

656

21

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1396
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

آشکارسازی و پردازش سیگنالها

سید سعید سید حسینی داورانی ،مهیار اسداهللزاده
گودرزی ،حمیدرضا معظمی

657

مدلسازی سیستمهای پويای اقتصادی

علیاکبر عرب مازار

658

تاريخ آموزش طراحی معماری دانشگاه شهید بهشتی
(چاپ مشترک :انتشارات روزنه)

يحیی سپهری

659

جايگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامهريزی فضايی
(چاپ مشترک :انتشارات آذرخش)

کامران ذکاوت

660

مدارهای  vLslپیشرفته

مريم نوروزی ،محمدحسین معیری ،کیوان ناوی

661

يکپارچهسازی رفتارگرايی و نظريۀ دلبستگی در آموزش عملی والدين

پريساسادات سیدموسوی ،امیرعلی کتانی

662

مجموعه مقاالت دومین همايش ملی معماری منظر 19و  20ارديبهشت 1395

گروه معماری منظر ،دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهیدبهشتی

663

تحقیق در عملیات پیشرفته

مصطفی زنديه ،وحید کیوانفر

664

ذهن آگاهی پیشگیری از عود اعتیاد

سعید ايمانی ،شهريار شهیدی ،مريم زارع

665

ساختمان سبز :کتاب راهنمای معماری پايدار

محمد تحصیلدوست ،محمدامین حسینپور

666

فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی ـ فارسی ـ انگلیسی) :ج .دومG - B :

يداهلل منصوری

667

يادنامه دکتر خسرو بهرون

محمدرضا بهزادی

668

درسگفتارهای طرح مرمت میراث معماری ()1
(چاپ مشترک با انتشارات اول و آخر)

میترا آزاد ،علی قمری

669

اصول و مبانی تصويربرداری پزشکی

علیرضا کمالیاصل ،زهرا سیاوشپور

670

مبانی و مدلبندی بیزی دادهها (با استفاده از برنامهنويسی  BUGSو نرمافزار )R

مجتبی گنجعلی ،تابان باغفلکی

671

مقدمهای بر نحو زبان روسی

شهرام همتزاده

672

معماری و راز جاودانگی (ويراست سوم)

دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

673

درآمدی بر ترجمۀ شفاهی

دکتر روحاهلل قاسمی ،ملوک دانشمند

674

شیمی نیروگاه :رسوب و خوردگی در سیستمهای مولد بخار و روشهای کنترل آنها

علی زارعی تلآباد

675

فارسی در عربی :تأثیر و نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و ادب عربی

حاصل طرح پژوهشی :محسن راثی

676

انرژی خورشیدی :فوتوولتائیک ،فناوریها و سامانهها (چاپ )97

مجید قناعتشعار ،مرتضی احمدی مالسرايی ،مسعود
ابراری

677

آموزش ژيمناستیک هنری مردان (مقدماتی)
(چاپ مشترک با انتشارات سمت)

فريبرز هوانلو ،محمدهادی قاسمی ،سیدهشادی
مرتضوی

678

آموزش ژيمناستیک هنری زنان (مقدماتی)
(چاپ مشترک با انتشارات سمت)

محمدهادی قاسمی ،فريبرز هوانلو ،سیده شادی
مرتضوی

679

اصول نظريۀ خمیری در مکانیک خاک

علی نورزاد ،احسان بدخشان

680

22

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1397
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

مکانیک خاک غیراشباع

مصطفی زمانیان

681

توسعۀ منطقهای و ارزيابی راهبردی محیطزيستی :مبانی نظری ،مفاهیم و روشها

محمدحسین شريفزادگان ،سحر ندايی طوسی

682

شهريار منصوری

683

روشهای تبديل و ذخیرهسازی انرژی

رامین حقیقی خوشخو

684

آزمونهای رشد حرکتی انسان

علیرضا فارسی ،زهرا انتظاری خراسانی

685

امنیت آب ،تغییر اقلیم و توسعۀ پايدار

سیدهفاطمه آقامیر ،عبدالمجید مهدوی دامغانی

686

درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاريخی

اکبر حاجی ابراهیم زرگر ،سّید احسان میرهاشمی روته

687

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی در سال ()1391

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

688

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی در سال ()1392

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

689

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی در سال ()1393

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

690

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی در سال ()1394

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

691

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی در سال ()1395

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

692

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی در سال ()1396

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

693

درمان اختاللهای دلبستگی از نظريه تا عمل

سعید قنبری ،صفورا بابائی و مريم شجاعی

694

شاه و پادشاهی در هنر هخامنشی :تأمالتی بر آفرينش شمايلنگاری در دورۀ
هخامنشی

علی بهادری

695

خوان االخوان :حکیم ناصرخسرو قباديانی

سیدعلیاصغر میرباقریفرد ،احسان رئیسی

696

بهسوی دانشگاه با فضیلت :مبانی اخالقی فعالیت دانشگاهی

بختیار شعبانی ورکی و همکاران

697

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به معاونت پژوهشی و فناوری

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

698

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به معاونت آموزشی

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

699

نوآوری باز (پژوهش ،مديريت و عمل)

محمدصادق خیاطیان يزدی و همکاران

700

تحول اخالقی نظريهها و کاربردها

شهال پاکدامن ،زهرا رويايی

701

مصوبههای هیئت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی طی سالهای (1391تا )1396

حوزه رياست و روابط عمومی دانشگاه

702

مصالح در ساختمان و معماری ،ويراست دوم

محسن سرتیپیپور

703

رويکردهايی در تحلیل و نقد شعر معاصر عربی

طیبه سیفی و رقیه خرمی

704

مسجد جامع ورامین :بازشناسی روند شکلگیری و سیر تحول
(در انتشارات روزنه به چاپ رسیده است)

مهندس نخعی

705

شیمی فیزيک آلی

احمد شعبانی

706

انرژی خورشیدی ،انرژی پاک آينده

مجید زندی ،مريم امیرحسینی

707

آئینۀ تالش :سخنرانیها ،بازديدها و پیامهای رئیس دانشگاه شهید بهشتی (جلد اول:
سالهای )1396-1395

حوزه رياست دانشگاه

708

آئینۀ انديشه :مصاحبهها و يادداشتهای ويژۀ روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی
در سال 1396

روابط عمومی دانشگاه

709

هدايت نوين موشک

علیرضا طلوعی ،احمد سلیمانی

710

The Poetics of Prose: Form and Structure

(سبک نثر :ساختار و شکل)

23

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1397
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی دفتر سوم :سورۀ يونس ـ سورۀ کهف

علی رواقی

711

منابع انسانی در آموزش عالی

محمدتقی نظرپور ،اباصلت خراسانی ،محسن قیصری ،آرمیتا قربان
شیرودی ،محمدمهدی قرهباغی

712

سه رساله در اعجاز قرآن

کاظم دزفولیان

713

سکونت در محله :روايتی از شکلگیری محلۀ دولت تهران در دورۀ ناصری
)چاپ مشترک با انتشارات نگارستان انديشه) (در دست چاپ(

سمیرا فتحی

714

1398
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

نظريۀ اسالمی رشد انسان

جمیله علمالهدی

715

تفاهمنامههای ملی و بینالمللی منعقد شده با دانشگاه شهیدبهشتی

حوزۀ رياست دانشگاه

716

گزارش مباحث ارائه شده در جلسههای هیئت رئیسۀ دانشگاه شهید بهشتی

حوزۀ رياست دانشگاه

717

اصول بیوشیمی (راون) (دو جلد)

حمیدرضا مالصالحی

718

رويکردهای نوين از روشهای طیفی در محاسبات علمی :تئوری و کاربردها

کوروش پرند و همکاران

719

سیستمهای صف

مصطفی زنديه

720

مصوبهها و مشروح مباحث هیئت رئیسۀ دانشگاه شهیدبهشتی در سال1397

حوزۀ رياست دانشگاه

721

آب و کشاورزی پايدار

رضا میرزائی تاالرپشتی ،هدا محمدی

722

مبانی برنامهريزی و طراحی مجموعههای معماری:
مجموعههای مسکونی ،مجموعههای دانشگاهی ،مجموعههای تجاری

علی عالئی ،درسا جدی يگانه

723

مقدمهای بر تاريخچه و مفاهیم کشاورزی بومشناختی

هادی ويسی

724

استعاره و فلسفه هرمنوتیک )چاپ در انتشارات سعاد) (در دست چاپ(

رائد فريدزاده

725

جستجوی پايداری در دامگه ناپايداری زمین :کاوش رهیافتهای مواجهه با تغییر آب
و هوا در توسعۀ شهری

مظفر صرافی ،علی محمدنژاد

726

سینتیک شیمیايی و مکانیسم واکنشها ،ويراست سوم

کريم زارع

727

آئینۀ تالش 2

حوزۀ رياست دانشگاه

728

يداهلل منصوری

729

طرحريزی مسکن تغییرپذير (در دست چاپ(

علی غفاری ،هانی منصورنژاد

730

اصول و کاربردهای کشت بافت گیاهی

مسعود توحیدفر ،رضوانالسادات کازرونیان و صغری خلیلی

731

مبانی تئوری و عملی آزمايشگاه ژنتیک (در دست چاپ(

شیرين فريور

732

پوشش تونل

محمد صافی با همکاری نسیم قلیپور

733

راهنمای جامع نمونهبرداری و آنالیز کیفی آبهای سطحی و فاضالب

افسانه شهبازی و همکاران

734

پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن

امیرحسین براتی و همکاران

735

فرهنگ زبان پهلوی،

جلد سومH-N:

24

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1398
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

مبانی برنامهريزی و طراحی مجموعههای معماری :مجموعههای نمايشگاهی ،ورزشی
و کاربردهای مختلط (در دست چاپ(

سیدحسین معینی

736

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم

ساسان بالغیزاده و همکار

737

الگوسازی اقتصادسنجی کالن در ايران ،جلد اول

محمد نوفرستی

738

الگوسازی اقتصادسنجی کالن در ايران ،جلد دوم

محمد نوفرستی

739

معرکۀ تنباکو :میان پردۀ تجارت تنباکوی ايران و مصر1897 -1919 ،

کريم سلیمانی دهکردی

740

فوالدهای ماريجینگ؛ الگوسازی میکروساختار ،خواص و کاربردها (در دست چاپ)

سیدامیرحسین فقهی و همکار

741

رسائل البداء (در دست چاپ(

ابراهیم نوئی

742

مبانی علوم رياضی (چاپ دوم) (در دست چاپ)

محمدمهدی ابراهیمی و مژگان محمودی

483/1

راهنمای مديريت منابع انسانی آکسفورد( ،چاپ دوم)

غالمعلی طبرسا ،سعید صادقیانقراقیه و صابرشکری

625/1

محمد تحصیلدوست

743

خاک نه نفت

فاطمه آقامیر

744

درآمدی بر ادبیات تطبیقی (در دست چاپ(

منصور پیرانی

745

 100پرسش و پاسخ دربارۀ اُتیسم :راهنمای کاربردی برای والدين ،مربیان و
متخصصان

شهال پاکدامن ،حسین زيرک ،حسین حیدری

746

طراحی کشاورزی شهری (در دست چاپ)

امید نوری و فاطمه مهسا کارآموزيان

747

آئینۀ تالش3

حوزۀ رياست و روابط عمومی دانشگاه

748

تحلیل دادههای آمیختۀ گسسته– پیوسته

احسان بهرامی سامانی و مجتبی گنجعلی

749

مبانی نظريۀ پالستیسیته در ژئومکانیک

علی نورزاد و احسان بدخشان

750

مقدمهای بر مدلسازی ساختاری در ژئومکانیک

محمودرضا شیراوند و علی نورزاد

751

ديدگاهها و برنامههای راهبردی در آموزش محیط زيست شهری

زهره فنی و همکاران

752

درآمدی بر ادبیات نمايشی آلمانی :تحلیلی بر نظريهها ،گونهها و شاهکارها

ابراهیم استارمی

753

شرح المواقف فی علم الکالم /جلد اول

سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی

754

شرح المواقف فی علم الکالم/جلد دوم

سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی

755

فیزيک سیستمهای تصويربرداری پزشکی/جلد اول (چاپ دوم)

علیرضا کمالی اصل

476/1

سازههای دياگريد :سیستمها،

اتصاالت( ... ،در دست چاپ(

1399
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

فلسفۀ رياضی برای رياضیدانان

مرتضی منیری

756

زبانشناسی و تأويل عرفانی قرآن

مسعود حاجیربیع

757

درآمدی بر دين اسالم (در دست چاپ)

ابراهیم استارمی

758

زبانِ واسط آموزش و بینالمللیشدن آموزش عالی (در دست چاپ)

نسرين اصغرزاده ،اباصلت خراسانی ،مقصود فراستخواه

759

25

فروستهای مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه شهید بهشتی
1399
نام کتاب

نام صاحب اثر

فروست

از بهشت تا بهشت (در دست چاپ)

به کوشش :زهرا رحیمی
با همکاری :شهال علیهپور ،اعظم سادات شیرازيها

760

تحلیل منظر -بررسی قابلیتهای فضا و مکان (چاپ در انتشارات پرهام نقش)
(در دست چاپ)

سیدحسن تقوايی ،سجاد بهرامی همدانی

761

تبارشناسی تاريخی اتحاديۀ ايل شاهسون بغدادی :طايفهای  -فرهنگی (در دست
چاپ)

عطاءاهلل حسنی

762

قیامهای مردمی در کشورهای عربی :بسترها و پیامدها ()2011-2019
(در دست چاپ)

امیرمحمد حاجیيوسفی و مهدختالسادات ذاکری

763

کشت بافت گیاهی :تکنیکها و آزمايشات (در دست چاپ)

عباس سعیدی ،ندا ايروانی و امیررضا زارع کاريزی

764
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