
باقری، خسرو، - ١٣٣۶: سرشناسه
Bagheri, Khosrow

Islamic education/ Khosrow Bagheri; Prepared by Center for Cultural: عنوان و نام پديدآور
.: مشخصات نشر Tehran: Al -Hoda, 2001 = 1380

ص ١۶٠: مشخصات ظاھری
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

کتابنامه: یادداشت
Islamic education: عنوان دیگر
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع
تربیت اخالقی: موضوع
انسان (اسالم): موضوع

سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی. مرکز مطالعات فرھنگی - بینالمللی: شناسه افزوده
١٣٨٠ ٩ فلا٢ب/ BP٢٣٠/١٨: رده بندی کنگره
٢٩٧ /۴٨٣٧: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣٢۴۵-٨٠م :

باقری، خسرو، - ١٣٣۶: سرشناسه
Bagheri, Khosrow

The idea of a religious social science: عنوان و نام پديدآور / Khosrow Bagheri Noaparast
Tehran: Alhoda InternationalPulolisher and distributors، 2005 = 1384 .: مشخصات نشر

ص ٨٨: مشخصات ظاھری
4-064-439-964: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

فھرستنویسی براساس اطالعات فیپا: يادداشت
کتابنامه: ص. [٨٣] - ٨٨: یادداشت
The idea of a religious social science: عنوان دیگر
(آیدیا آو ا ریلیجس سوشال ساینس): ترجمه عنوان

علم و دین: موضوع
شناخت (فلسفه دین): موضوع
علوم -- فلسفه: موضوع
دین -- فلسفه: موضوع

١٣٨۴ ٩آ٢ب/ BL٢۴٠/٢: رده بندی کنگره
٢٠١/۶۵: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۶۵٩٧-٨۴م :

مھرمحمدی، محمود، ١٣٣٧ - : سرشناسه
آموزش علوم انسانی در دانشگاھھای ایران: طراحی یک الگوی تدریس: عنوان و نام پديدآور

دانشپژوھانه/ پدیدآورندگان محمود مھرمحمدی، نعمتهللا موسیپور، با ھمکاری
خسرو باقری...[ و دیگران].



تھران: پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی ، ١٣٩۴.: مشخصات نشر
۶٧٢ص.: مشخصات ظاھری

5-91-5567-600-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

با ھمکاری خسرو باقری،نعمتهللا فاضلی،مقصود فراستخواه، محمد عطاران،: يادداشت
جواد حاتمی.

علوم انسانی -- ایران: موضوع
آموزش عالی -- ایران -- ارزشیابی: موضوع

موسیپور، نعمتهللا، ١٣۴٣ -: شناسه افزوده
باقری نوع پرست، خسرو، ١٣٣۶ - : شناسه افزوده
پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی: شناسه افزوده
١٣٩۴ ٨آ٨۵م/ AZ٧٧٣ : رده بندی کنگره
٠٠١/٣٠٩۵۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢٣٨٣۵٩٨

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمھوری اسالمی ایران/ خسرو باقری؛ [برای]: عنوان و نام پديدآور

مرکز پژوھشھای فرھنگی و اجتماعی صدرا.
تھران: مدرسه ، ١٣٨٩.: مشخصات نشر

٢۶۴ ص.: مشخصات ظاھری
:1-0286-08-964-978  ؛ ٧٠٠٠٠ ریال(چاپ دوم): شابک ٣٠٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

چاپ دوم: ١٣٩٢.: يادداشت
کتابنامه: ص. ٢۵٨ - ٢۶٠.: یادداشت
آموزش و پرورش -- ایران: موضوع
معلمان -- روابط با شاگردان: موضوع

سازمان پژوھش و برنامهریزی آموزشی. انتشارات مدرسه: شناسه افزوده
مرکز پژوھشھای فرھنگی و اجتماعی صدرا: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٧  الف١۵ب/ LA١٣۵١ : رده بندی کنگره
٣٧٠/٩۵۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ٢١۶٩٧٢٨

باقری نوع پرست، خسرو، ١٣٣۶ - : سرشناسه
تعلیم و تربیت اسالمی : چارچوب تئوریک و کاربرد آن/خسرو باقرینوعپرست.: عنوان و نام پديدآور
تھران : ھیأت حمایت از کرسیھای نظریه پردازی، نقد و مناظره ویژه علوم: مشخصات نشر

انسانی و معارف اسالمی، سازمان انتشارات، ١٣٩٠.
٣۴۴ ص. : مصور.: مشخصات ظاھری

۵٠٠٠٠ ریال:0-1-92723-600-978: شابک
کتابنامه. : یادداشت



نمايه.: یادداشت
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع

١٣٩٠ ٧ت٢ب/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۵١۵۵٢٨

لنگ، رونالد دیوید، - ١٩٢٧: سرشناسه
Laing, Ronald David

خویشتن از ھم گسیخته: مطالعهای وجودگرایانه در باب سالمت ذھن و جنون/ ر.: عنوان و نام پديدآور
د. لینگ؛ ترجمه خسرو باقری

تھران: رشد، ١٣٧۴.: مشخصات نشر
دوازده، ص ٣۴٠: مشخصات ظاھری

بھا:٨۵٠٠ریال ؛ بھا:٨۵٠٠ریال: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

.: يادداشت The divided self :عنوان اصلی
کتابنامه: یادداشت
مطالعهای وجودگرایانه در باب سالمت ذھن و جنون: عنوان دیگر
روانشناسی آسیبشناختی: موضوع
اسکیزوفرنی: موضوع

باقری، خسرو، ١٣٣۶ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٧۴ ٩خ٩ل/ RC۴۶۵: رده بندی کنگره
۶١۶/٨٩: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣٢١۵-٧۵م :

کم، فیلیپ، ویراستار: سرشناسه
Cam, Philip

داستانھای فکری ٢: کند و کاویی فلسفی برای کودکان/ با ویرایش فیلیپ کم ؛: عنوان و نام پديدآور
ترجمه زھیر باقری؛ با مقدمهای از خسرو باقری .

تھران: علم ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر
١١٢ ص. : مصور.: مشخصات ظاھری

١٨۵٠٠ ریال: 7-883-405-964-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

 عنوان اصلی: .Thinking stories 2: philosophical inquiry for children, c1994: يادداشت
کتاب حاضر نخستین بار با ترجمه مژگان رشتچی و فرزانه شھرتاش با عنوان: يادداشت

"داستانھای فکری ٢ ھمراه با ٨٨ فعالیت برای دانشآموزان دورهھای راھنمایی
و متوسطه "توسط شھر تاش منتشر شده است."

داستانھای فکری ٢ ھمراه با ٨٨ فعالیت برای دانشآموزان دورهھای راھنمایی و: عنوان دیگر
متوسطه.

کودکان و فلسفه: موضوع



اندیشه و تفکر -- راھنمای آموزشی (ابتدایی): موضوع
داستانھای کودکان: موضوع
فلسفه --  راھنمای آموزشی (ابتدایی): موضوع

باقری، زھیر، مترجم: شناسه افزوده
باقری، خسرو، ١٣٣۶ - ، مترجم: شناسه افزوده
١٣٨۶ ٨٢س ٩ک/  B١٠۵ : رده بندی کنگره
١٠٨/٣۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١١٢٩٣٢۴

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمھوری اسالمی ایران/نویسنده خسرو باقری: عنوان و نام پديدآور

.
تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی ،١٣٨٧-١٣٨٩.: مشخصات نشر

٢ج.: مشخصات ظاھری
-121-600-978: شابک : 0-929-445-964-978  ؛  ج.٢:  دوره: 6-930-445-964-978  ؛  ج. ١

173-7
 وضعیت فھرست

نویسی
فیپا:

ج.١ (چاپ دوم : ١٣٨٩) (فیپا).: يادداشت
 ج.٢(چاپ اول:١٣٨٩)(فیپا).: يادداشت
 کتابنامه.: یادداشت
ج. ١ . اھداف، مبانی و اصول.- ج.٢.فلسفه برنامه درسی.: مندرجات
آموزش و پرورش -- ایران: موضوع
اسالم و آموزش و پرورش -- فلسفه: موضوع
آموزش و پرورش -- فلسفه: موضوع

شرکت انتشارات علمی و فرھنگی: شناسه افزوده
١٣٨٧ ۴د١۵ب/ LA١٣۵١ : رده بندی کنگره
٣٧٠/٩۵۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٣٢٧٧۵١

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
درباره تعلیم و تربیت : جستارھایی در باب تعلیم و تربیت در اندیشه و تمدن: عنوان و نام پديدآور

اسالمی/نویسندگان خسرو باقری، اسماعیل باغستانی، محسن معینی.
تھران: کتاب مرجع، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

١۵٩ ص.: مشخصات ظاھری
دانشنامه .فرھنگ؛ ١.: فروست
9789649463364: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

کتابنامه.: یادداشت
اسالم و آموزش و پرورش.: موضوع



باغستانی، اسماعیل، ١٣۴٣ -: شناسه افزوده
معینی، محسن، ١٣۴۵ -: شناسه افزوده
۴د٢ب/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٠٩۶٠٢٠

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
دیدگاهھای جدید در فلسفه تعلیم و تربیت/ تالیف، انتخاب و ترجمه خسرو باقری.: عنوان و نام پديدآور
تھران: علم ، ١٣٨٨.: مشخصات نشر

۵١٩ ص.: مشخصات ظاھری
:5-861-405-964-978: شابک ٧۵٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا( چاپ دوم):

چاپ قبلی: نقش ھستی، ١٣٨۶.: يادداشت
چاپ دوم.: يادداشت
واژهنامه.: یادداشت
کتابنامه.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
آموزش و پرورش -- فلسفه: موضوع

١٣٨٨ ٩د٢ب/ LB٧ : رده بندی کنگره
٣٧٠/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١١١۶٢۴٨

ریچاردسون، جان جورج: سرشناسه
Richardson. John George

راھنمای کارھای بتنی/ تالیف [جی. ج. ریچاردسون]؛ ترجمه مھدی قالیبافیان و: عنوان و نام پديدآور
کامیار سلطانی عربشاھی؛ با ھمکاری خسرو باقری

تھران: دھخدا، ١٣٧٣.: مشخصات نشر
١١۴ ص.مصور: مشخصات ظاھری

بھا:٢٠٠٠ریال ؛ بھا:٢٠٠٠ریال: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

.: يادداشت Concrete notbook :عنوان اصلی
ساختمانھای بتنی: موضوع

قالیبافیان، مھدی، ١٣١۴ - ، مترجم: شناسه افزوده
سلطانی عربشاھی، کامیار، مترجم: شناسه افزوده
باقری، خسرو، . - ١٣٣۶: شناسه افزوده
١٣٧٣ ٢ر٩ر/ ۴/TA۶٨٢: رده بندی کنگره
۶٢۴/١٨٣۴: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١١٢٨٠-٧۵م :



آدامز، پل، - ١٩٢۴: سرشناسه
Adams, Paull

روانشناسی کودکان محروم از پدر/ مولفان [آدامز، میلنر، شرپف]؛ مترجمان: عنوان و نام پديدآور
خسرو باقری، محمد عطاران

تھران: وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرھنگی منادی تربیت، ١٣٧٩.: مشخصات نشر
ص ١٨۴: مشخصات ظاھری

4٩۵٠٠-022-348-964 ریال ؛ 4٩۵٠٠-022-348-964 ریال: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فھرستنویسی قبلی:

چاپ قبلی: انتشارات تربیت: ١٣٧٨ (٢۴٣ ص): يادداشت
.: يادداشت Fatherless children :عنوان اصلی
کودکان تکوالد -- ایاالت متحده: موضوع
کودکان -- بھداشت روانی -- ایاالت متحده: موضوع
پدر -- ایاالت متحده: موضوع
پدر و کودک -- ایاالت متحده: موضوع

میلنر، جودیت، .Milner, Judith R: شناسه افزوده
شرپف، نانسی، .Schrepf, Nancy A: شناسه افزوده
باقری، خسرو، ١٣٣۶ - ، مترجم: شناسه افزوده
عطاران، محمد، ١٣٣۶ - ، مترجم: شناسه افزوده
ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرھنگی منادی تربیت: شناسه افزوده
١٣٧٩ ٩ر۴آ/ ۴/HQ٧٧٧: رده بندی کنگره
٣٠۶/٨٧۴١: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٧١٨۴-٧٩م :

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
رویکردھا و روشھای پژوھش در فلسفه تعلیم و تربیت/ خسرو باقری، با: عنوان و نام پديدآور

ھمکاری نرگس سجادیه، طیبه توسلی.
تھران: پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی، ١٣٨٩.: مشخصات نشر

 ده، ۴۵٣ ص.: مشخصات ظاھری
پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی؛ ٧۴. روششناسی؛ ٩.: فروست
: 9-64-5567-600-978: شابک ٧٠٠٠٠ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

کتابنامه ص.[۴٣٧] - ۴۵٣.: یادداشت
آموزش و پرورش -- تحقیق -- فلسفه: موضوع
آموزش و پرورش -- تحقیق -- روششناسی: موضوع

سجادیه، نرگس: شناسه افزوده
توسلی، طیبه: شناسه افزوده
پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعی: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٩ر١۶ب/ LB١٠٢٨ : رده بندی کنگره
٣٧٠/٧٨ : رده بندی دیویی

: ٢١٩۵٣١۵



 شماره کتابشناسی
ملی

باقری نوع پرست، خسرو، ١٣٣۶ - : سرشناسه
علم تجربی دینی: : نگاھی معرفتشناختی به رابطه دین با علوم انسانی /: عنوان و نام پديدآور

خسرو باقرینوعپرست.
تھران : ھیأت حمایت از کرسیھای نظریه پردازی، نقد و مناظره ویژه علوم: مشخصات نشر

انسانی و معارف اسالمی، سازمان انتشارات ، ١٣٩٠.
[ ١٧۴] ص.:  مصور.: مشخصات ظاھری 

٣٢٠٠٠ ریال : 3-0-92723-600-978: شابک
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا:

 کتابنامه. : یادداشت
 نمایه.: یادداشت
علم و دین: موضوع
اسالم و علوم: موضوع
 شناخت (فلسفه دین): موضوع

ھیأت حمایت از کرسی ھای نظریه پردازی، نقد و مناظره ویژه علوم انسانی و: شناسه افزوده
معارف اسالمی

ھیأت حمایت از کرسی ھای نظریه پردازی، نقد و مناظره ویژه علوم انسانی و: شناسه افزوده
معارف اسالمی. سازمان انتشارات

١٣٩٠ ٨ع٢ب/ BL٢۴٠/٢ : رده بندی کنگره
٢١۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۵١٣٣٧٨

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
فبک در ترازو: نگاھی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی/  خسرو: عنوان و نام پديدآور

باقری.
تھران: پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، ١٣٩۴.: مشخصات نشر

١١٧ ص. ؛ ١۴/۵ × ٢١/۵ سم.: مشخصات ظاھری
مجموعه آموزش مربی. فلسفه برای کودکان و نوجوانان؛ [ج.] ١١.: فروست
: 9-835-426-964-978  ؛ 2-834-426-964-978: شابک  دوره

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

 کتابنامه.: یادداشت
 نگاھی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی.: عنوان دیگر
کودکان و فلسفه: موضوع
اسالم و آموزش و پرورش -- فلسفه: موضوع

پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی: شناسه افزوده
مجموعه آموزش مربی؛  [ج.] ١١.: شناسه افزوده
١٣٩۴ ج. ١١ ٣م ٩ک/  B١٠۵ : رده بندی کنگره
١٠٨/٣۵ : رده بندی دیویی

۴٠٢٨٧٧٨: شماره کتابشناسی



ملی

عطاران، محمد، ١٣٣۶-: سرشناسه
فلسفه تعلیم و تربیت معاصر / تالیف، انتخاب و ترجمه محمد عطاران، خسرو: عنوان و نام پديدآور

باقری.
 تھران : محراب قلم ، ١٣٧۶.: مشخصات نشر

٣٧٢ ص.: مشخصات ظاھری
١٢٠٠٠ریال: 0-02-6005-964: شابک

کتابنامه.: یادداشت
آموزش و پرورش -- فلسفه -- مقالهھا و خطابهھا: موضوع

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: شناسه افزوده
٨ف۶ع/ LB٨٨٠ : رده بندی کنگره
٣٧٠/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٨٣٩۵-٧٧م :

شاو، رن: سرشناسه
Shaw, Ron

فلسفه در کالس درس : پرورش مھارتھای فکری دانشآموزان و ایجاد انگیزه در: عنوان و نام پديدآور
آنان برای یادگیری/ مولف ران شاو؛ مترجمان مراد یاریدھنوی، روحهللا حیدری؛

[با مقدمه خسرو باقری].
تھران: آوای نور ، ١٣٨٩.: مشخصات نشر

٩۶ ص. : مصور.: مشخصات ظاھری
آوای نور ؛ ٢١۵.: فروست
٢٠٠٠٠ ریال : 6-10-5413-600-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا(برونسپاری).:

 عنوان اصلی: .’Philosophy in the classroom : improving your pupils: يادداشت
thinking skills and motivating them to lea,2008

پرورش مھارتھای فکری دانشآموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری: عنوان دیگر
تفکر انتقادی در کودکان -- راھنمای آموزشی (ابتدایی): موضوع
اندیشه و تفکر خالق در کودکان -- راھنمای آموزشی (ابتدایی): موضوع
انگیزش در آموزش و پرورش: موضوع

یاریدھنوی، مراد، ١٣۵٩ - ، مترجم: شناسه افزوده
حیدری، روحهللا ، ١٣۵٩ - ، مترجم: شناسه افزوده
باقری، خسرو، ١٣٣۶ - ، مقدمهنویس: شناسه افزوده
١٣٨٩ ٨ف٢۴ش/ LB١۵٩٠/٣ : رده بندی کنگره
٣٧٠/١۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٩٠١٠٢۵

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
کتاب کار و تمرین جغرافیای عمومی و انسانی سال دوم متوسطه تمامی: عنوان و نام پديدآور



رشتهھا حاوی سئواالت متنوع .../ مولف خسرو باقری، حسن ایزدی.
تھران: نقش بیان ، ١٣٨۵.: مشخصات نشر

۶٢ ص.  : مصور، نقشه، جدول، نمودار؛ ٢٢× ٢٩سم.: مشخصات ظاھری
١٢٠٠٠ریال: ١٢٠٠٠ ریال (چاپ دوم) ؛ 2-18-8382-964 : شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

چاپ دوم: ١٣٨۶.: يادداشت
جغرافیا -- کتابھای درسی --  راھنمای آموزشی (متوسطه): موضوع
جغرافیا  -- پرسشھا و پاسخھا (متوسطه): موضوع
جغرافیا --  آزمونھا و تمرینھا (متوسطه): موضوع

ایزدی ، حسن، ١٣۴٢ -: شناسه افزوده
٢ک٢۶۵۵٣ب/ LB٣٠۶٠/٢۶ : رده بندی کنگره
٣٧٨/٢٣٨٠٧۶ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢١۵٨٠-٨۵م :

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
گفتوگوی معلم و فیلسوف/ نویسنده خسرو باقری.: عنوان و نام پديدآور
تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی، ١٣٩١.: مشخصات نشر

 نه، ١٠۴ ص. ؛ ١١×١٩ سم.: مشخصات ظاھری
 : 3-337-121-600-978: شابک ۴٠٠٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

آموزش و پرورش -- فلسفه: موضوع
١٣٩١ ٧گ٢۵ب/ ٧/LB١۴ : رده بندی کنگره
٣٧٠/١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢٩٨۵٩٢٨

چراغچشم، عباس، گردآورنده: سرشناسه
مبانی تربیت اسالمی/ گردآورنده عباس چراغ چشم؛ بازنگری و اصالح اسدهللا: عنوان و نام پديدآور

اسدی گرمارودی؛ به سفارش گروه ارتقاء علمی و منابع انسانی سازمان آموزش
و پرورش شھر تھران.

قم: آثار دانشمندان ، ١٣٨۵.: مشخصات نشر
١٢۶ص.: مشخصات ظاھری

١۵٠٠٠ ریال (چاپ دوم)  ؛ ١۵٠٠٠ ریالپاچلایر١۵٠٠٠ ؛ : 9-6-95965-964 : شابک
٩-۶-٩۵٩۶۵-٩۴۶متشھ

کتاب حاضر تلخیصی از کتابھای" مبانی اخالق و تربیت اسالمی" تالیف: يادداشت
محمدعلی سادات و " نگاھی دوباره به تربیت اسالمی" تالیف خسرو باقری

است.
چاپ دیگر: سازمان تبلیغات اسالمی، پژوھشکده باقرالعلوم (ع)، ١٣٨٨ .: يادداشت
چاپ چھارم.: يادداشت
چاپ دوم: آذرماه ١٣٨۵.: يادداشت
چاپ ھشتم: ١٣٨۵.: يادداشت



کتابنامه به صورت زیرنویس.: یادداشت
نگاھی دوباره به تربیت اسالمی.: عنوان دیگر
مبانی اخالق و تربیت اسالمی.: عنوان دیگر
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع
 شناخت (فلسفه اسالمی): موضوع

اسدی گرمارودی، اسدهللا، ١٣۴٠ - : شناسه افزوده
 سادات، محمدعلی، ١٣٢٧-  . مبانی اخالق و تربیت اسالمی: شناسه افزوده
 باقری، خسرو، ١٣٣۶ -   . نگاھی دوباره به تربیت اسالمی: شناسه افزوده
سازمان آموزش و پرورش شھر تھران. معاونت برنامهریزی و منابع انسانی: شناسه افزوده
١٣٨۵ ٢م۴چ/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢۶۵٩٢۴۵

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
مبانی فلسفی فمینیسم/ خسرو باقری؛ ویراستار ناصرالدین علی تقویان؛ با: عنوان و نام پديدآور

ھمکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
دانشگاه الزھرا.

تھران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات: مشخصات نشر
فرھنگی ، ١٣٨٢.

.: مشخصات ظاھری ٢٠۵   ص
طرح توسعه تحقیقات علوم انسانی؛ پژوھش دوم.: فروست
7-10-7508-964: شابک

 ص. ع. بهانگلیسی: .Khosro Bagheri. philsophical foundations of feminism: يادداشت
کتابنامه: ص. [١٨٩] - ١٩٨.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
فمینیسم -- نگرشھا: موضوع
فلسفه: موضوع

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: شناسه افزوده
ایران. وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری: شناسه افزوده
 دانشگاه الزھرا (س): شناسه افزوده
ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات: شناسه افزوده

فرھنگی
٢  م٢  ب/HQ١١٩٠ : رده بندی کنگره
٣٠۵/۴٢٠١ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

١٣٨٩٠-٨٢م :

باقری، خسرو، - ١٣٣۶: سرشناسه
مبانی و شیوهھای تربیت اخالقی (نقد تطبیقی علم اخالق و روانشناسی: عنوان و نام پديدآور

معاصر)/ تالیف خسرو باقری
تھران: سازمان تبلیغات اسالمی، معاونت آموزش و پژوھش، ١٣٧٧.: مشخصات نشر

ص ٣٠٢: مشخصات ظاھری



([سازمان تبلیغات اسالمی]، معاونت آموزش و پژوھش۵٨۴): فروست
٧۶٠٠ریال ؛ ٧۶٠٠ریال: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فھرستنویسی قبلی:

کتابنامه: ص. [٢٩۵] - ٣٠٢؛ ھمچنین بهصورت زیرنویس: یادداشت
نقد تطبیقی علم اخالق و روانشناسی معاصر: عنوان دیگر
تربیت اخالقی -- مطالعات تطبیقی: موضوع
روانشناسی تربیتی -- مطالعات تطبیقی: موضوع
اخالق -- مطالعات تطبیقی: موضوع

سازمان تبلیغات اسالمی. معاونت آموزش و پژوھش: شناسه افزوده
٢ب٢ف/ LC٢٧٣: رده بندی کنگره
٣٧٠/١١۴: رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢۴٩٢۵-٧٨م :

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
مناظرهھایی در باب علم دینی / به کوشش خسرو باقری.: عنوان و نام پديدآور
تھران: پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ، ١٣٩١.: مشخصات نشر

٢٣٨ ص.: مشخصات ظاھری
3-585-426-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فیپا:

 باقری، خسرو، ١٣٣۶ -   . ھویت علم دینی -- نقد و تفسیر: موضوع
علم و دین -- مناظرهھا: موضوع
اسالم و علوم -- مناظرهھا: موضوع

پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی: شناسه افزوده
١٣٩١ ٨م٢ب/ BL٢۴٠/٣ : رده بندی کنگره
٢١۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

:٢٧٢٧١۴۴

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
نظریهھای روانشناسی معاصر به سوی سازهگرایی واقعگرایانه/ خسرو باقری،: عنوان و نام پديدآور

زھره خسروی .
تھران: علم ، ١٣٨٧.: مشخصات نشر

٣١٨ ص.: مشخصات ظاھری
:4-996-405-964-978: شابک ۵٢۵٠٠ ریال

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

کتابنامه: ص. ٣١١ - ٣١٢.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
روانشناسی: موضوع
 ساختارگرایی (روانشناسی): موضوع



روانشناسی شناختی: موضوع
خسروی، زھره، ١٣٣٨ - : شناسه افزوده
١٣٨٧ ٢ب ٢ف/  BF١٢٨ : رده بندی کنگره
١۵٠ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١٢٨۵۴۶۵

باقری، خسرو، - ١٣٣۶: سرشناسه
نگاھی دوباره به تربیت اسالمی/ خسرو باقری: عنوان و نام پديدآور
[ویراست ]٢: وضعیت ويراست
تھران: موسسه فرھنگی مدرسه برھان، ١٣٨٢.: مشخصات نشر

١٨٨ ص.جدول: مشخصات ظاھری
٩٨٠٠ریال: شابک

کتابنامه: ص. [١٨٧] - ١٨٨؛ ھمچنین بهصورت زیرنویس: یادداشت
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع

موسسه فرھنگی مدرسه برھان: شناسه افزوده
١٣٨٢ ٨ن٢ب/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٣۶٩٣-٨٣م :

باقری نوع پرست، خسرو، ١٣٣۶ - : سرشناسه
نوعملگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی پیامدھای دیدگاه ویالرد کواین و: عنوان و نام پديدآور

ریچارد رورتی در تعلیم و تربیت/ خسرو باقری.
تھران: دانشگاه تھران، موسسه انتشارات و چاپ ، ١٣٨۶.: مشخصات نشر

د ، ٢۴۵ ص.: مشخصات ظاھری
انتشارات دانشگاه تھران؛ شماره ٢٨۵٨.: فروست
٢۶٠٠٠ ریال : 8-5654-03-964-978: شابک

 وضعیت فھرست
نویسی

فاپا:

 پشت جلد به انگلیسی: Kh. Bagheri. Neo - pragmatism and philosophy of: يادداشت
education.

واژهنامه.: یادداشت
کتابنامه: ص. [٢٢١] - ٢٢۶؛ ھمچنین به صورت زیرنویس.: یادداشت
نمایه.: یادداشت
پراگماتیسم: موضوع
آموزش و پرورش -- فلسفه: موضوع

دانشگاه تھران. موسسه انتشارات: شناسه افزوده
١٣٨۶ ٢  ب۴پ/  B٩۴۴ : رده بندی کنگره
١۴۴/٣ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

: ١١١۶٧٨٩



باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
The: عنوان و نام پديدآور ھویت علم دینی: نگاھی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی

nature of religious science: an epistemological view on the relationship
= between religion and human science / خسرو باقری.

تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات ، ١٣٨٢.: مشخصات نشر
 ٣٢٣ص.: مشخصات ظاھری

.: فروست Religion =دین
٢٠٠٠٠ریال: 6-599-422-964  ؛ ۵٠٠٠٠ ریال : چاپ دوم: 4-599-422-964-978: شابک

چاپ دوم: بھار ١٣٨٧.: يادداشت
کتابنامه ص. ٣٠١ - ٣١٠.: یادداشت
نگاھی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی.: عنوان دیگر
علوم -- فلسفه -- تاریخ: موضوع
دین -- فلسفه: موضوع
علم و دین: موضوع

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی: شناسه افزوده
١٣٨٢ ٩ھ٢ب/ BL٢۴٠/٢ : رده بندی کنگره
٢١٠/۶۵ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

۴٠٧۴١-٨١م :

باقری، خسرو، ١٣٣۶ -: سرشناسه
 نگاھی دوباره به تربیت اسالمی  / خسرو باقری.: عنوان و نام پديدآور
-: مشخصات نشر تھران : مدرسه  ، ١٣٨۶

 ج . : جدول.: مشخصات ظاھری
 : X-261-385-964  ؛ ٢۶٠٠٠ریال (ج.١، چاپ ھجدھم)  ؛: شابک ١٨٠٠٠ریال  : ج. ١

: 0-261-385-964-978  ؛ ٣٧٠٠٠ ریال (ج. ١، چاپ ٢٧٠٠٠ریال  : ج.١، چاپ نوزدھم
بیستم)  ؛ ۴۵٠٠٠ ریال (ج.١، چاپ بیست و یکم)  ؛ ۵٠٠٠٠ ریال (ج.١، چاپ

بیست و دوم)  ؛ ۵٠٠٠٠ ریال (ج.١، چاپ بیست و سوم)  ؛ ۵٠٠٠٠ ریال (ج.١ ،
چاپ بیست و چھارم)  ؛ ١٢٠٠٠٠ ریال (ج.١، چاپ بیست و نھم)  ؛ ١٢٠٠٠٠ ریال(
ج. ١، چاپ سیام)  ؛ ١٢٠٠٠٠ ریال(ج.١، چاپ سی و دوم)  ؛ ١۵٠٠٠٠ ریال(ج.١،
چاپ سی و سوم)  ؛ ١۵٠٠٠٠ ریال(ج.١، چاپ سی و چھارم)  ؛ ١۵٠٠٠٠ ریال(ج.
: 1-582-385-964  ؛ ٣۵۵٠٠ :  ج.٢، چاپ اول ١، چاپ سی و پنجم)  ؛ ٢۶٠٠٠ریال 
: 6-582-385-964-978   ؛ ۵٠٠٠٠ ریال (ج. ٢، چاپ چھارم) ریال : ج.٢ ، چاپ سوم

؛ ١٨٠٠٠٠ریال (ج. ٢، چاپ ششم)
 وضعیت فھرست

نویسی
فاپا ( چاپ ھفدھم ):

 کتاب حاضر قبال به صورت مستقل نیز منتشر شده است.: يادداشت
  چاپ ھفدھم.: يادداشت
ج.١ (چاپ ھجدھم: ١٣٨٧).: يادداشت
 ج.١ ( چاپ نوزدھم و بیستم: ١٣٨٨ ): يادداشت
 ج.١ (چاپ بیست و یکم تا بیست و چھارم: ١٣٨٩).: يادداشت
ج.١( چاپ بیست و نھم و سیام: ١٣٩٢).: يادداشت
ج.١(چاپ سی و دوم: ١٣٩٢): يادداشت
ج.١( چاپ سی و سوم تا سی و پنجم: ١٣٩٣).: يادداشت



 ج.٢ (چاپ اول: ١٣٨۴).: يادداشت
 ج.٢ ( چاپ سوم و چھارم: ١٣٨٨ ).: يادداشت
 ج. ٢ (چاپ ششم: ١٣٩۴).: يادداشت
 کتابنامه.: یادداشت
 ج. ١. کاوشی برای تدوین چارچوب نظری تربیت اسالمی.- ج.٢. رویارویی با: مندرجات

مسائل نظری و عملی تعلیم و تربیت
اسالم و آموزش و پرورش: موضوع

سازمان پژوھش و برنامهریزی آموزشی. انتشارات مدرسه: شناسه افزوده
١٣٨۶ ٨ن٢ب/ BP٢٣٠/١٨ : رده بندی کنگره
٢٩٧/۴٨٣٧ : رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی
ملی

٢٢٠٠٠-٨۵م :

 بازگشت  چاپ


