
علمالھدی، جمیله، ١٣۴۴ -: سرشناسه
بررسی مبانی نظری آموزش جھان/جمیله علمالھدی ؛ به سفارش دفتر تالیف و: عنوان و نام پديدآور

برنامهریزی آموزشی و پرورشی.
تھران: دانشگاه شھید بھشتی، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

١۵١ ص.: مشخصات ظاھری
٢۴٠٠٠ ریال:6-4-94923-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

کتابنامه: ص. [١۴٩] - ١۵١.: یادداشت
آموزش و پرورش بینالمللی.: موضوع

ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تالیف و برنامهریزی.: شناسه افزوده
دانشگاه شھید بھشتی.: شناسه افزوده
۴ب٨ع/ LC١٠٩٠ : رده بندی کنگره
٣٧٠/١١۶ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٠٨٨۴۵۴

علمالھدی، جمیله، ١٣۴۴ -: سرشناسه
تعالی انسان از دیدگاه موالنا و یاسپرس / مولف جمیله علمالھدی.: عنوان و نام پديدآور
 تھران : عابد ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

٢٢۴ ص.: مشخصات ظاھری
: 2-831-364-964-978  ؛ ٣٠٠٠٠ ریال (چاپ دوم): شابک ٣٠٠٠٠ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 پشت جلد به انگلیسی:. Manُ s transcendence in opinions of jaspers and : يادداشت
molavi

چاپ دوم: بھار ١٣٨٧.: يادداشت
 کتابنامه: ص. ٢١۵-٢٢۴.: یادداشت
مولوی، جاللالدین محمدبن محمد، ۶٠۴ - ۶٧٢ق. -- معلومات-- انسانشناسی: موضوع
یاسپرس، کارل، ١٨٨٣ - ١٩۶٩م. -- نظریه درباره انسانشناسی: موضوع
Jaspers, Karl -- View on anthropology: موضوع
انسان (عرفان): موضوع
انسان (فلسفه): موضوع

١٣٨۶ ٨ع ٨  الف/ PIR۵٣٠٧ : رده بندی کنگره
١/٣١  فا٨ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١١٣٣٨١۶

علمالھدی، جمیله، ١٣۴۴ -: سرشناسه
نظریه اسالمی تعلیم و تربیت/ تألیف جمیله علمالھدی.: عنوان و نام پديدآور
تھران:  دانشگاه امام صادق (ع) : وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوھش و: مشخصات نشر

برنامهریزی درسی، ١٣٨٨.
۵١٩ ص.: مشخصات ظاھری



تربیت اسالمی،مرجعیت علمی.: فروست
: 2-89-7746-964-978: شابک ٧٠٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 کتابنامه: ص.[۵٠٩]-۵١٩.: یادداشت
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع

دانشگاه امام صادق(ع): شناسه افزوده
 سازمان پژوھش و برنامهریزی آموزشی: شناسه افزوده
١٣٨٨ ۶ن٧۵ع/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١۶۶٨۶۵٨

علمالھدی، جمیله، ١٣۴۴ -: سرشناسه
نقش جریان روشنفکری در سکوالریسم تربیتی/ جمیله علمالھدا ؛ به سفارش: عنوان و نام پديدآور

دفتر نشر معارف (وابسته به نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاھھا).
تھران: کانون اندیشه جوان، ١٣٩٣.: مشخصات نشر

١٣١ ص. ؛ ١۴/۵×٢١ سم.: مشخصات ظاھری
کتاب دانشجو.: فروست
: 7-145-159-600-978: شابک ۵٣٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 پشت جلد به انگلیسی :Jamileh Alamolhoda . The role of intellectual : يادداشت
course ... .

کتاب حاضر قبال توسط انتشارات مختلف منتشر شده است .: يادداشت
چاپ چھارم.: يادداشت
 کتابنامه: ص. [١٢٩]- ١٣١ ؛ ھمچنین به صورت زیرنویس .: یادداشت
دنیویگرایی: موضوع
تجدد: موضوع

پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی. کانون اندیشه جوان: شناسه افزوده
پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسالمی. کانون اندیشه جوان: شناسه افزوده
١٣٩٣ ٧ن٨ع/ BL٢٧۴٧/٨ : رده بندی کنگره
٢١١/۶ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٣۶٣۵٣٩۴

علمالھدی، جمیله، ١٣۴۴ -: سرشناسه
 نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ( مبانی آموزش رسمی ) / جمیله علمالھدی.: عنوان و نام پديدآور
تھران : دانشگاه امام صادق (ع) ، ١٣٩١.: مشخصات نشر

۶۴٠ ص.  : نمودار.: مشخصات ظاھری
 انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ؛ ٣۵٧. مدیریت آموزشی ؛ ٧.: فروست

تربیت اسالمی مرجعیت علمی.
: 8-182-214-600-978: شابک ١۴٠٠٠٠ ریال



 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 پشت جلد به انگلیسی: Jamileh Alamolhoda. The islamic theory of: يادداشت
education formal education basis.

 کتابنامه: ص.[۶١١] - ۶٢۵.: یادداشت
 نمایه.: یادداشت
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع

دانشگاه امام صادق(ع): شناسه افزوده
١٣٩١ ۶٣ن٧۵ع/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢٧٢۴٣٠٠

 بازگشت  چاپ


