
گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نگار صادقيخانه داري ۱۶۶۶۷

کتابدار نـوشـته ويليام اي . کتس;  ترجمه همراهمنابع جغرافيايي ، زندگي نامه اي و دولتي
 بـا افـزوده هـاي فـارسـي از مـحـسـن
 عـزيزي و حميد محسني; ويرايش رزيتا

بهزادي

۱۳۸۶ م۳۷۹ک۲۷۰۰۱/۰۲

رشد ۱۳۸۰علي دالورمباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي م۶۲۸د۳۶۰۰۱/۳
سپيده باوران ۱۳۹۱ابراهيم فياضتوليد علم و علوم انساني ت۹۳۶ف۴۴۳۹۳۰۰۱/۳

AZ۱۰۳/۹۱۳۸۷پ۳ر
قم ۱۳۸۹محمد مهدي مير باقريگفتارهايي پيرامون تحول در علوم انساني گ۹۲۸م۵۵۰۰۱/۳۰۹۵۵

نشر معروف ۱۳۸۴مولف جواد محدثيروشها ر۳۱۶م۶۲۰۰۱/۴۲
مـرکـزمـديـريـت حـوزه هاي علميه خواهران

،مرکزنشرهاجر
۱۳۹۰حسين مهدي زادهراهنماي پژوهشنامهنويسي (روششناسي تهيه پاياننامه) ر۸۶۶م۷۳۸۸۷۰۰۱/۴۲

Q۱۸۵۰/۵۵/۲۱۳۸۸ر۹م
مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم و معارف

اسالم
راهـنـمـاي تـحقيق با اقتباس از نگرش اسالم به علم و هستي(

 سطح مقدماتي)
۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ر۱۸۳و۸۲۸۸۳۰۰۱/۴۲

Q۱۸۰/۵۵/۲۱۳۸۹ر۲و
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰عادل آذر، منصور مومنيآمار و کاربرد آن در مديريت آ۲۷۶آ۹۳۰۰۱/۴۲۲

طاهريان SPSS ۱۹ ۱۳۹۰مولف آرمان ريبدآموزش گام به گام آ۹۳۱ر۱۰۵۷۵۳۰۰۱/۴۲۲۰۷۶
HA۳۵/۹۱۳۸۹آ۸۵ر

انـتـشـارات موسسه مطالعات راهبردي علوم و
 معارف اسالم

راهـنـمـاي تـحـصـيل در حوزههاي علميه با اقتباس از نگرش
 اسالم به دين، علم و عالم ديني

۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ر۱۸۳و۱۱۲۸۷۲۰۰۱/۴۸
BP۷/۴/۲۱۳۹۰ر۲و

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶داريوش نيکمهرزبان ماشين و برنامهسازي سيستم (رشته مهندسي کامپيوتر) ز۹۶۱ن۱۲۵۲۵۶۰۰۱/۶۴۲
QA۷۶/۶۲۱۳۸۶ز۹۴ن

رسالت مـولف ناجي النجار; ترجمه و تحقيق عليجزيره خضراء و تحقيقي پيرامون مثلث برمودا
 اکبر مهدي پور

۱۳۷۴ ج۷۳۸الف۱۳۴۰۰۱/۹۴

پيمان الرنس ديـويـد کـاش; تـرجـمه افـشينحل اسرار مثلث برمودا
مويدي

۱۳۸۲-۱۳۷۵ ح۱۷۸ک۱۴۸۰۰۱/۹۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

مـحـمدرضا مهرگان، بهروز دري، محمودتحقيق در عمليات
صارمي

۱۳۸۰ ت۸۸۳م۱۵۱۰۰۰۳

قدياني، کتابهاي بنفشه راشـل بـيلر بانين، مارين برالينر انگليت;گام به گام با کامپيوتر: ﴿مجموعه ۶جلدي﴾
 مـتـرجـمان امير صالحي طالقاني، پرويز

اميني

۱۳۸۱ گ۲۸۴ب۱۶۱۱۰۰۴

انتشارات بينالمللي گاج مـولف هـما ملک; تصويرگر محمد حسنآموزش رايانه
معماري

۱۳۸۵ آ۷۵۶م۱۷۱۲۰۰۴

آذر، کانون نشر علوم [نـويـسـنـده هيات مولفان و ويراستارانفرهنگ تشريحي اصطالحات کامپيوتري مايکروسافت
 انـتـشارات مايکروسافت]; مترجم فرهاد

 قلي زاده نوري

۱۳۸۳ ۶۶۱ف۱۸۵۳۰۸۰۰۴/۰۳
QA۷۶/۱۵/الف۱۳۸۱ ۴۵ف

به آوران ۱۳۸۹جالل ابراهيم پور، محمد علي عزيزيکامپيوتر را قورت بده ک۱۳۴الف۱۹۵۶۵۰۰۴/۰۷
الماس دانش ۱۳۹۳فاطمهسادات رستگارهمهکاره کامپيوتر هـ۴۸۳ر۲۰۵۷۴۰۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۱۳۸۹ه۵۳ر
صفار، اشراقي گـواهينامه بينالمللي کاربري کامپيوتر (ICDL - XP): مهارت

 اول مفاهيم پايه فناوري اطالعات
۱۳۹۲مولفين مجيد سبزعليگل، علي موسوي گ۲۷۷س۲۱۴۷۹۱۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹۱۳۸۳گ۲۴س
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
حـسن صـالـحي فـتحآبـادي، محمدعليآشنايي با کامپيوتر و برنامهنويسي

عالقهبند
۱۳۸۰ آ۳۲۴ص۲۲۱۳۰۰۴/۰۷

طاهريان Power point ۲۰۱۰ مـولـفـان ابوالفضل طاهريانريزي ، آرزوآموزش گام به گام
خسروپور

۱۳۸۹ آ۲۸۸ط۲۳۵۷۶۳۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۸۲۴۱۳۸۸آ۲۸ط

هستان ۱۳۸۵مولف مظاهر عليپورکتاب همراه براي کاربران اينترنت ک۸۴۸ع۲۴۱۴۰۰۴/۰۷
هستان ۱۳۸۳مولف مظاهر عليپورکتاب همراه کامپيوتر هـ ک۸۴۸ع۲۵۵۲۸۸۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۲۴۱۳۸۲ک۸ع
پرسون ۱۳۹۲مولف حبيب فروزندهدهکرديمهندس کامپيوتر خود باشيد م۵۹۸ف۲۶۵۷۷۲۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹۱۳۸۹م۴۲۵ف
ديباگران تهران e Citizen(خودآموز زندگي آنالين) مـولف مـرتـضي مـتـواضع، بـا همکاريشهروند الکترونيکي

 الميرا فقيهي
۱۳۸۷ ش۲۴۶م۲۷۵۳۰۶۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹۱۳۸۸ش۲۵۴م
پرسون، برگ زيتون ۱۳۹۳نويسنده مهدي محمديزنجانيPowerpoint  به زبان ساده پ۳۵۴م۲۸۵۷۶۶۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۲۱۳۸۹پ۳۳۵م
گاج ﴾E-kids﴿۱۳۸۹- ۱۳۹۳هما ملککودکان الکترونيکي ک۷۵۶م۲۹۲۹۰۰۴/۰۷

صفار: اشراقي رايـانه کـار درجه دو ICDL[آي سي دي ال] ﴿گـواهينامه بين
 المللي کامپيوتر﴾

۱۳۸۲مولفين علي موسوي، مجيد سبزعلي گل ر۸۴۲م۳۰۲۱۰۰۴/۰۷

صفار، اشراقي گـواهـينامه بينالمللي کاربري کامپيوتر (ICDL - XP) مهارت
 هفتم: اطالعات و ارتباطات

۱۳۹۱مولفين علي موسوي، مجيد سبزعلي گل گ۸۴۲م۳۱۴۷۷۵۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۹۷۱۳۸۳گ۲۴س

صفار: اشراقي گـواهـيـنامه بينالمللي کاربري کامپيوتر(ICDL - XP) مهارت
(Microsoft Excel XP)چهارم: صفحه گسترده 

۱۳۸۴مولفين علي موسوي، مجيد سبزعلي گل گ۸۴۲م۳۲۴۸۸۲۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۹۴۱۳۸۵گ۷۶م

سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: شخصي نمودن کامپيوتر خود ش۹۱۹ب۳۳۱۶۰۰۴/۱۶
مهرگان قلم ۱۳۹۲امير احسان رضاييآموزش تصويري کامپيوترهاي لپتاپ آ۵۷۴ر۳۴۵۷۵۵۰۰۴/۱۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
طاهريان [پـاتـريک چـيکارلي]; مترجمان ابوالفضلآموزش گام به گام شبکههاي کامپيوتري

 طاهريان ريزي، آرزو خسروپور
۱۳۸۹ ۸۱۳آ۳۵۵۷۴۸۰۰۴/۶

TK۵۱۰۵/۵/۱۳۸۹۹ ۷۷آ
عابد ۱۳۹۰مولفين اميد باوي، حسن حسينيآموزش تصويري گام به گام اينترنت آ۲۹۲ب۳۶۵۲۹۰۰۰۴/۶۷۸

TK۵۱۰۵/۸۷۵/۲۵۱۳۸۸ب۹الف
کنکاش راهـنـماي سايتهاي مشهور ايراني و سايتهاي مشهور خارجي بر

 روي وب
گـردآوري الـهـام امـيـدواري ابـرقوئي،

 انوشه زائرين، علي مهرداد
۱۳۸۱ ۲۹۸ر۳۷۱۷۰۰۴/۶۷۸

مهرگان قلم ۱۳۹۳مولف اميراحسان رضاييآموزش تصويري Internet اينترنت آ۵۷۴ر۳۸۵۷۵۶۰۰۴/۶۷۸
TK۵۱۰۵/۸۷۵/۲۵۱۳۸۸ب۹الف

ناقوس ۱۳۸۱نويسنده رضا رياضيچگونه يک سايت اينترنت بسازيم چ۹۲۴ر۳۹۱۵۰۰۴/۶۷۸
پرسون، برگ زيتون ۱۳۹۳نويسنده حبيب فروزندهدهکردي Internet به زبان ساده الف۵۹۸ف۴۰۵۷۴۳۰۰۴/۶۷۸

TK۵۱۰۵/۸۷۵ /۴۱۳۱۳۸۸ف۹الف
قدياني بـريـان کـوپـر; مـتـرجم مـحـمـدرضـااتصال به اينترنت

رکنالديني
۱۳۸۲ الف۷۶۹ک۴۱۱۸۰۰۴/۶۷۸

مهرگان قلم تـالـيـف نـاصر مديري، مهرداد جنگجو،مهندسي طراحي و برنامهنويسي امن صفحات وب
 ابوالحسن پورحسيني

۱۳۹۴ م۴۲۷م۴۲۵۷۸۱۰۰۴/۶۷۸
TK۵۱۰۵/۸۸۸/۸۱۳۸۹آ۹ع

انتشارات بين المللي گاج Internet & Mail =۱۳۹۳هما ملکاينترنت و ايميل الف۷۵۶م۴۳۵۱۳۱۰۰۴/۶۷۸
HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف

سنبله نـويـسـنـدهآنـالـيـزا ميلنر; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر : گشت و گذار در اينترنت
معصوم

۱۳۸۶ گ۹۷۹م۴۴۲۷۰۰۴/۶۷۸

قدياني نـويـسـنده کريستوف هافکهماير; مترجماينترنت از آ تا يا: کتاب جامع براي کاربران اينترنت
 عباس لقماني

۱۳۸۰ الف۲۹۷هـ۴۵۱۹۰۰۴/۶۷۸

ناقوس مـولـفـين حـسـين بـيـدخـتي، مـرتضيچگونه به فرزندان خود internet[اينترنت] بياموزيد
 محمودي; با نظارت علياکبر جاللي

۱۳۸۳ چ۹۲۶ب۴۶۲۰۰۰۴/۶۷۸۰۷۶

سنبله نـويـسـنده هاولز و جان واتسون ، مترجمراهنماي جامع کامپيوتر : کنترل والدين
 بيژن معصوم

۱۳۸۶ ک۳۹۱هـ۴۷۲۸۰۰۴/۶۷۸۰۸۳

نشرعلوم رايانه XP ۱۳۸۳تاليف عينالله جعفرنژادقميخودآموز ويندوز خ۴۵۹ج۴۸۴۸۶۹۰۰۵
QA۷۶/۷۶/۷۲۱۳۸۲ج۹۴س

مهرگان قلم ۱۳۹۲مولف بهزاد عبديمرجع تصويري نصب ويندوز و پارتيشن بندي م۴۲۴ع۴۹۵۷۴۲۰۰۵/۱
QA۷۶/۷۶ /۵۱۳۸۵ک۶ن

امامت مـتـرجـم احسان ماليجردي، محمد سينامرجع کامل C# NET [سي شارپ نت]
 شمس الديني; زير نظر قاسم مير جليلي

۱۳۸۳ ۴۴۹م۵۰۲۲۰۰۵/۱۳

آريا پژوه C#۲۰۰۸ [انـدرو تـرولـسن]; مـتـرجـمـين رامينخودآموز جامع
 موالناپور، لقمان محمد زاده

۱۳۸۷ خ۵۳۷ت۵۱۲۳۰۰۵/۱۳۳

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶جعفر تنها، مهدي يوسفخانيمباني کامپيوتر و برنامهنويسي (رشته مهندسي کامپيوتر) م۷۵۸ت۵۲۵۲۶۱۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳ /۸۵۳۱۳۸۵ت۲پ

نص لـورا لـمي، چارلز پرکينز; مترجم عليرضابرنامهنويسي جاوا: خودآموز سريع در ۲۱ روز
زارعپور

۱۳۸۰ ب۶۳۴ل۲ج۵۳۳۰۰۰۵/۱۳۳

شرکت غزال جوان C ++ مــولـفـان هـاروي ديـتل، پـاول ديـتل;مباني کامپيوتر و برنامه نويسي با
 مترجمان محسن شريفي، امين ايزدپناه

۱۳۸۵ م۹۱۶د۵۴۲۵۰۰۵/۱۳۳

شرکت غزال جوان مــولـفـان هـاروي ديـتل، پـاول ديـتل;برنامه نويسي پيشرفته با ++C ﴿سي دي﴾
 مترجمان محسن شريفي، امين ايزدپناه

۱۳۸۵ ب۹۱۶د۹۳س۵۵۲۴۰۰۵/۱۳۳

ديباگران تهران C#.NET[نــوشـته هـاروي ديـتل... و ديـگـران];مرجع کامل برنامهنويسي
 مترجم رامين موالناپور

۱۳۸۶ ۴۴۹م۹۵س۵۶۲۶۰۰۵/۱۳۳

مهرگان قلم C#۲۰۱۳مـولف جـان شـارپ; مترجم اميراحسانراهنماي جامع مايکروسافت ويژوال
رضايي

۱۳۹۲ ر۱۵۵ش۵۷۵۷۷۷۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳/۲۱۳۸۱ش۹۵س

انتشارات بين المللي گاج Python= ۱۳۹۳هما ملکپايتون پ۷۵۶م۵۸۵۱۳۴۰۰۵/۱۳۳
HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف

موسسه فرهنگي- انتشاراتي سيميا مـولف اسـتـيـو هـولـزنر; مترجم شهابAjax براي نابغهها، راه گشايي براي همه ما
صقري

۱۳۸۷ آ۸۶۶هـ۵۹۶۱۹۰۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳ /۲۳۲۱۳۸۸ج

مهرگان قلم ASP.NET ۴ ,۵ [ايـمـار اسـپانيارس]; مترجم امير احسانراهنماي جامع مايکروساف۱,
رضايي

۱۳۹۳ ر۴۷۱الف۶۰۶۲۴۱۰۰۵/۲۷۶
TK۵۱۰۵/۸۸۸۵ /۵۱۳۹۰الف۶۴ص

مهرگان قلم ريـچـارد دنـيس واگنر، ريچارد منسفيلد;مرجع کامل طراحي صفحات وب
 ترجمه اميراحسان رضايي

۱۳۹۲ م۲۳۷و۶۱۵۷۸۲۰۰۵/۲۷۶
TK۵۱۰۵/۸۸۸۵/۹۱۳۸۹ح۴د

مهرگان قلم PHP ۵: طـراحـي آسـان وب سـايـت آمـوزش کـاربـردي ۶,
ديناميک

۱۳۹۴ديويد پاورز; اميراحسان رضايي آ۲۶۳پ۶۲۵۷۶۰۰۰۵/۲۷۶۲
QA۷۶/۷۳/۲۳۱۳۸۸

مهرگان قلم JQuery ۲ نـويـسـنـده آدام فـريمن; مترجم فاطمهراهنماي کاربردي
بهشتي

۱۳۹۳ ر۷۲۲ف۶۳۵۷۶۱۰۰۵/۲۷۶۲
QA۷۶/۷۳

مهرگان قلم نـويـسـنـده رابـيـن نـيـکـسون; مترجمراهنماي جامع طراحي وب سايت هاي ديناميک
 اميراحسان رضايي

۱۳۹۴ ر۹۵۲ن۶۴۵۷۷۹۰۰۵/۲۷۶۲
QA۷۶/۳/۴۱۳۸۴ط۸و

سنبله نـويـسـنـده سو اترينگتون; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر: شکلبندي و چاپ
معصوم

۱۳۸۶ ش۲۲۱الف۷الف۶۵۳۱۰۰۵/۳۶۹

شيخبهايي ويـلـيـام اسـتـالـينگ; مترجمين محسناصول طراحي و ويژگيهاي داخلي سيستمهاي عامل
 صديقي مشکناني، حسين پدرام

۱۳۸۱ الف۴۷۷الف۶۶۳۲۰۰۵/۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرگان قلم Windows ۸ مـولف انـدي رثـبون; ترجمه اميرحسينآموزش کاربردي

رضايي
۱۳۹۲ آ۳۶۱ر۶۷۵۷۵۴۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۷۶/۲۳۱۳۸۶ر۹۴س
طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه اسرار جادويي ويندوز

خسروپور
۱۳۸۷ آ۲۸۸ط۶۸۵۷۵۰۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۷۶ /۲۱۳۸۷ط۹۵و
انتشارات بين المللي گاج Windows =۱۳۹۳هما ملکويندوز و۷۵۶م۶۹۵۱۳۳۰۰۵/۴۴۶

HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف
بيشه ۱۳۹۳نويسنده عليرضا همتيآموزش تضميني کامپيوتر براساس ويندوز۸،۱ آ۶۶۹هـ۷۰۵۷۸۵۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۷۶/۸۱۳۸۸ش۹۵و
عابد نـويـسنده مکفدريس پل; ترجمه فاطمهآموزش تصويري ويندوز ۷

 شفيعي سروستاني
۱۳۹۱ آ۷۳۹م۷۱۵۲۸۹۰۰۵/۴۴۶۸۲

QA۷۶/۷۶/۶۴۵۱۳۸۸م۹۴س
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
office ۲۰۰۷/ office  مـــجـــمـــوعـه نـرم افـزارهـاي

 Microsoft﴿ ازسري کتابهاي شهروند الکترونيک﴾
[شـري کينکوف گانتر]; مترجمان حسين

 کي نژاد ، نياز نيکورزم
۱۳۹۱ م۱۹۳گ۷۲۴۵۴۸۰۰۵/۵

HF۵۵۴۸/۴/۴۱۳۸۷م۷آ
عابد: موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ Microsoft office ۲۰۱۳مـولف [ايـلـين مـارمل]; مـتـرجـم اميرآموزش تصويري

 فروزنده دهکردي
۱۳۹۲ آ۱۳۳م۷۳۵۷۴۷۰۰۵/۵

Z۵۲/۵/۲۳۱۳۸۶م۳۷و
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور Word ۱۳۹۰نويسنده کورش پرند; مريم عيوضيمهارت سوم واژهپرداز م۳۶۵پ۷۴۵۳۱۰۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵/۴ق۳۷و
ديباگران تهران Word ۲۰۰۷ ۱۳۸۸مولف حسن رحيميمقدمواژهپرداز و۴۲۷ر۷۵۶۲۶۸۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵ /۳۴۱۳۸۸ر۴و
مهرگان قلم Word ۲۰۱۳ نـويـسـنـده [گوکين دن]; مترجم ياسمنآموزش کاربردي مايکروسافت ورد

رضايي
۱۳۹۲ آ۷۹۶گ۷۶۵۷۷۱۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵/۹۱۳۸۱گ۴و
عابد Microsoft  office Word ۲۰۱۳ ايـلـين مـارمل; مـتـرجـم امـير فروزندهآموزش تصويري

دهکردي
۱۳۹۲ آ۱۳۳م۷۷۵۷۶۹۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵ /۱۲۱۳۸۹م۴و
موسسه فرهنگي ديباگران تهران Microsoft office word ۲۰۰۷۱۳۹۰مولف علياکبر متواضعآموزش گام به گام و۲۴۶م۷۸۵۲۹۱۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵ /۲۵۱۳۸۸م۲و
انتشارات بين المللي گاج Word =۱۳۹۳هما ملکورد و۷۵۶م۷۹۵۱۳۲۰۰۵/۵۲

HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف
سنبله نـويـسـنـده جـان واتـسون; مترجم هالهراهنماي جامع کامپيوتر: طراحي و چاپ کامپيوتري

 آگاهي زاد
۱۳۸۶ ط۱۲۱و۸۰۳۳۰۰۵/۵۲

هستان Word XP۱۳۸۶مولف مظاهر عليپوررايانه کار واژه پردازي ر۸۴۸ع۴و۸۱۷۸۰۰۵/۵۲
موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران Excel ۲۰۰۷ ۱۳۸۸مولف نادر خرميرادصفحهگسترده الف۴۷۵خ۸۲۶۲۶۹۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۳۷۵۱۳۸۸خ۷الف
طاهريان ۱۳۹۴مولف آرمان ريبدآموزش گام به گامتوابع و فرمول نويسي در اکسل آ۹۳۱ر۸۳۵۷۴۱۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۸۶۴۱۳۸۸ر۷الف
مهرگان قلم مـولف کـورتـيس دي.فـراي; مـتـرجـمآموزش کاربردي مايکروسافت اکسل۲۰۱۳

 ياسمن رضايي
۱۳۹۳ آ۳۵۶ف۸۴۵۷۶۸۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴/۳۷۴۱۳۸۶ف۷الف
مهرجرد ۱۳۹۳مولفين محمدمهدي لطفي... [و ديگران]مباحث پيشرفته اکسل و VBA براي مهندسين و مديران ۲۱۲م۸۵۵۷۸۴۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۶۷۱۳۸۹م۷الف
موسسه فرهنگي ديباگران تهران Microsoft office Excel ۲۰۰۷ ۱۳۹۰مولف علياکبر متواضعآموزش گام به گام الف۲۴۶م۸۶۵۲۹۲۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴/۲۵۷۱۳۸۷م۷الف
پرسون، برگ زيتون ۱۳۹۳نويسنده مهدي محمديزنجانيExcel به زبان ساده الف۳۵۴م۸۷۵۷۴۵۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۳۵۱۳۸۹م۷الف
کليدآموزش و توسعه آموزش مـحـمـدتـقي مـروج; طـراح و مـجـريکليد اکسل ۲۰۰۷

 مجموعه منصور سجاد
۱۳۸۸ الف۴۸۴م۸۸۵۵۸۶۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۴۱۳۸۶م۷الف
عابد، موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ Microsoft Excel ۲۰۱۳ پل مکفـدريس; مـتـرجم حميد کنعاني،آموزش تصويري

 زهرا معيني يوسفي
۱۳۹۳ آ۷۳۹م۸۹۵۷۷۳۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۶۶۷۱۳۸۹م۷الف
انتشارات بين المللي گاج Excel =۱۳۹۳هما ملکاکسل الف۷۵۶م۹۰۵۱۳۵۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف
مهرگان قلم ۱۳۹۳جان والکنباخ; مترجم اميرحسين رضاييفرمول ها و توابع اکسل براي حسابداري ف۲۶۷و۹۱۵۷۷۴۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴/۱۷۱۴۱۳۸۵و۷الف
عابد، موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ office Power point ۲۰۱۳ آمـــوزش تـــصـــويـــري

Microsoft
ويـلـيـام وود; مـتـرجـم سيدمحمدحسن

حسيني
۱۳۹۲ آ۸۱۸و۹۲۵۷۷۵۰۰۵/۵۸

T۳۸۵/۸۱۳۸۹آ۲۲م
مهرگان قلم CSS۳ ۱۳۹۳نويسنده ايان الن; مترجم فاطمه بهشتيراهنماي کاربردي ر۲۷۱ل۹۳۵۷۸۰۰۰۵/۷۲

TK۵۱۰۵/۸۸۸/۴۱۳۸۷م۲ر
سنبله نـويـسـنـده آنه اليت و دس واتـسـون;راهنماي جامع کامپيوتر : گسترش وب سايت

 مترجم بيژن معصوم
۱۳۸۶ گ۳۳۶ل۹۴۳۴۰۰۵/۷۲

ناقوس ۱۳۸۳تاليف حسين يعسوبيراهنماي ساخت WEBLOG﴿وب. الگ﴾ ر۵۷ي۹۵۷۹۰۰۵/۷۲
طاهريان Access ۲۰۱۰ مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام

خسروپور
۱۳۹۰ آ۲۸۸ط۹۶۵۷۶۲۰۰۵/۷۵۶۵

QA۷۶/۲۷/۸۲۱۳۸۸آ ۲۸ط
عابد Microsoft office access ۲۰۱۳ نـويـسنده پل مک فدريز; مترجم حبيبآموزش تصويري

 فروزنده دهکردي
۱۳۹۲ آ۷۳۹م۹۷۵۷۵۹۰۰۵/۷۵۶۵

QA۷۶/۹
نقش سيمرغ، برگ زيتون، مهرگان قلم ۱۳۹۲مولف مهدي کاميارآموزش وبالگنويسي آ۳۱۱ک۹۸۵۷۷۰۰۰۵/۷۶

TK۵۱۰۵/۸۸۸۳/۸آ۲۵ک
ناقوس ﴾ Hacker student ﴿۱۳۸۲تاليف فرخ محبوبيدانشآموز نفوذگر د۲۹۵م۹۹۳۵۰۰۵/۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرگان قلم مـولف نـاصـر مـديـري، مـنـيرالساداتمهندسي پدافند غير عامل شبکه هاي کامپيوتري

شاهواليتي
۱۳۹۰ م۴۲۷م۱۰۰۵۷۵۸۰۰۵/۸

QA۷۶/۹ /۳۷۱۳۸۹م۹ک
مهرگان قلم تـالـيف و تـدوين ناصر مديري ، مهردادمهندسي امنيت شبکههاي کامپيوتري

جنگجو
۱۳۹۴ الف م۴۲۷م۱۰۱۵۷۴۴۰۰۵/۸

TK۵۱۰۵/۵۹/۹۱۳۸۹م۴م
طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه هک ويروسها

خسروپور
۱۳۸۷ آ۲۸۸ط۱۰۲۵۷۵۱۰۰۵/۸۴

QA۷۶/۷۶ /۱۷۱۳۸۷ط۹و
طاهريان ۱۳۹۰مولف ابوالفضل طاهريانريزيآموزش گام به گام مقابله و شکست ويروسهاي کامپيوتري گ آ۲۸۸ط۱۰۳۵۷۶۴۰۰۵/۸۴

QA۷۶/۷۶ /۱۸۱۳۸۹ط۹و
کليد آموزش ۱۳۸۹احسان مظلوميکليد مبارزه با ويروس ک۶۴۳م۱۰۴۵۶۴۰۰۵/۸۴

عابد ۱۳۹۳اميد باويآموزش تصويري فتوشاپ آ۲۹۲ب۱۰۵۵۷۵۷۰۰۶/۶۸۶
T۳۸۵/۸۱۳۸۷آ۲۴۵ب

سنبله نـويـسنده کريس دالنوگرد; مترجم هالهراهنماي جامع کامپيوتر: مقدمهاي بر کورل دراو
 آگاهي زاد

۱۳۸۶ م۶۲۷د۱۰۶۳۶۰۰۶/۶۸۶

آفرنگ کـالس درسAdobe photoshop cs [ادوب فـتـوشاپ سي
 اس] در يک کتاب

۱۳۸۳مترجمين فريد قابوسي، مسعود آبساالن ۶۱۸ک۱۰۷۵۶۷۰۰۰۶/۶۸۶
T۳۸۵/۸۱۴۱۳۸۳ک

مهرگان قلم V-Ray ۳ ۱۳۹۳مهدي جوادنيامرج کاربردي ۰, م۷۴۴ج۱۰۸۵۷۸۳۰۰۶/۶۹۶
TR۸۹۷/۷/۹۱۳۸۵خ۸۶ک

طاهريان ۳ds Max ۲۰۰۹ مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام و جادويي
خسروپور

۱۳۸۹ آ۲۸۸ط۱۰۹۵۷۴۹۰۰۶/۶۹۶
TR۸۹۷/۷/۸۶۱۳۸۷آ۲ط

طاهريان CS۴ [کـيت بـاتـرز]; ترجمه آرزو خسرو پور،آموزش گام به گام فلش
 ابوالفضل طاهريان

۱۳۸۹ ف آ۲۸۸ط۱۱۰۵۷۶۵۰۰۶/۶۹۶
TR۸۹۷/۷/۸۱۳۸۹آ۱۷ب

سنبله نـويـسـنـده کـيت ويليامز; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر: مقدمهاي بر نرمافزارFlash [فلش]
معصوم

۱۳۸۶ م۹۵۳و۱۱۱۴۲۰۰۶/۶۹۶

طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه ساخت وبالگ
خسروپور

۱۳۸۹ آ۲۸۸ط۱۱۲۵۷۵۲۰۰۶/۷
TK۵۱۰۵/۸۸۸۴/۸۱۳۸۶آ۲ط

مهرگان قلم ۱۳۹۴فيث ومپن; ترجمه اميراحسان رضاييآموزش گام به گامHTML ۵ [اچ. تي. ام. ال. ] آ۷۶۲و۱۱۳۵۷۴۶۰۰۶/۷۴
QA۷۶/۷۶/۲۲۴۱۳۸۴ک۶۴ن

طاهريان آمـوزش گـام به گـام اسـتفاده از وبالگ براي کسب ثروت و
شهرت

۱۳۹۰[ريچ جيسن]; مترجم هنگامه خدابنده آ۹۳۶ر۱۱۴۵۷۶۷۰۰۶/۷۵۲
HD۳۰/۳۷/۸۱۳۸۹آ۹ر

مهرگان قلم نـويـسـنـده ران سـورديـا، جنيفر گرس;راهنماي کاربردي جومال۳
 مترجم اميراحسان رضايي

۱۳۹۳ ر۷۹۸س۱۱۵۵۷۷۸۰۰۶/۷۸
TK۵۱۰۵/۸۸۸۳/۴۱۳۸۷م۴الف

کتابدار داسـتـانـهـا، ابـزاري بـراي کـاهـش مـشکالت روان شناختي
 کودکان﴿اعتماد به نفس، اندوه، پرخاشگري،ترس﴾

۱۳۸۸مهري پريرخ و زهرا مجدي د۴۲۳پ۱۱۶۷۷۰۰۷/۲۵

مدرسه ۱۳۸۸فريدون حيدريملکميانآقا بزرگ تهراني آ۹۶۵ح۱۱۷۴۰۵۰۰۱۰/۹۲
Z۱۰۰۴/۹۱۳۸۸ح۷آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸تهيه و تنظيم نصرت رياحينياکتابشناسي گزيده توصيفي کتابداري (فارسي - انگليسي) ک۹۲۱ر۱۱۸۴۴۰۱۶/۰۲

پژوهشگاه حوزه دانشگاه نـزارعـاني; ترجمه، نقد، اضافات از بهروزکتابشناسي توصيفي - تحليلي اسالم و روانشناسي
رفيعي

۱۳۸۹ ک۲۶۲ع۱۱۹۳۷۰۱۶/۲۹۷۴۸۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹مرتضي نوربخشکتابشناسي گزيده توصيفي جامعهشناسي ک۷۲۲ن۱۲۰۳۸۰۱۶/۳۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰تهيه و تنظيم سعيده کمائي فردکتابشناسي گزيده توصيفي زبان و ادبيات فارسي ک۶۹۳کفا۱۲۱۴۰۰۱۶/۸

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸تهيه و تنظيم طاهره انصافي مقدمکتابشناسي گزيده توصيفي جغرافياي طبيعي ک۸۷۷الف۱۲۲۴۱۰۱۶/۹

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۸تهيه و تنظيم پروانه شاه حسينيکتابشناسي گزيده توصيفي جغرافياي انساني ک۲۴۲ش۱۲۳۸۰۰۱۶/۹

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

کـتـابشناسي گزيده توصيفي تاريخ ايران: دوره اسالمي (تا پايان
 دوره قاجاريه)

۱۳۷۸تهيه و تنظيم پروين ترکمنيآذر ک۵۱۵ت۱۲۴۴۵۰۱۶/۹۵۵

اميرکبير نـهـادکـتابخانه هاي عمومي کشور ،ادارهروايت آشنا ،معاونت توسعه کتابخانه ها وکتابخواني
 کل امور فرهنگي

۱۳۹۴ ۴۳۸ج۱۲۵۶۶۶۰۰۲۰

نـهـاد کـتـابخانه هاي عمومي کشور، اداره کل
 پژوهش و نوآوري

۱۳۹۱عباس حريمروري بر اطالعات و اطالعرساني م۴۳۳ح۱۲۶۴۷۸۴۰۲۰
Z۶۶۵/۴م۴ح

دفترانتشارات اسالمي ۱۳۹۵ابوالفضل عرب زادهطرحي نودرنظام کتابداري ط۵۱۶ع۱۲۷۶۶۰۴۰۲۰
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مـقـاالت کـتـابـخانه هاي عمومي ايفال۲۰۱۰ گوتنبور،۱۵-۱۰

آگوست
۱۳۹۰ويراستار:حسين معماري مختار ۷۱۴م۱۲۸۴۲۸۶۰۲۰/۶۲۱

کتابدار تـالـيـف و تـرجـمه انجمن کتابداري قم،اخالق حرفه اي کتابداران و اطالع رسانان
 ويراسته عليرضااسفندياري مقدم

۱۳۸۶ الف۸۶۵الف۱۲۹۷۶۰۲۱/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهي (سمت)

۱۳۷۹نرگس نشاطنظامهاي همکاري بين کتابخانهاي ن۴۴۴ن۱۳۰۴۶۰۲۱/۶۴

هزاره ققنوس کـيـانـوش کـيـانيهـفتلـنـگ; محبوبآشنايي با آرشيو هاي جهان
 شـهـبـازي ;بـه سـفـارش مـرکز اسناد

ايثارگران

۱۳۹۲ آ۹۳۷ک۱۳۱۵۰۶۴۰۲۵
CD۹۶۵/۹۱۳۸۸ک۲ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۸عليرضا هويداآمار و روشهاي کمي در کتابداري و اطالعرساني آ۸۹۷هـ۱۳۲۴۷۰۲۵

کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ۱۳۸۳ويراستار پوري سلطانيخدمات فني خ۶۵۱س۱۳۳۵۳۰۲۵/۰۲
چاپار، دبيزش ريـکـاردو بـيـزا - ييتس، برتيه ريبرو -قلمروهاي نو در بازيابي اطالعات

 نـتـو; تـرجـمـه عـلـي حـسـين قاسمي،
 سيروس آزادي، علي جوامع

۱۳۸۹ ج.۲ق۹۳۶ب۱۳۴۵۵۸۷۰۲۵/۰۴
Z۶۶۷/۸۱۳۸۵ق۹ب

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

ارزشـيـابي کـيفي: رهنمودهاي بينالمللي براي سنجش عملکرد
 کتابخانههاي دانشگاهي

رزويـتـا پل، پـيـتـر تي بـوي خـورست;
 ترجمه عبدالله نجفي

۱۳۷۸ الف۴۸۶پ۱۳۵۴۸۰۲۵/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷طاهره علومياداره کتابخانه الف۸۲۳ع۱۳۶۵۲۰۲۵/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰علي سينائيمجموعهسازي در کتابخانهها م۹۸۲س۱۳۷۵۴۰۲۵/۲

کتابدار ۱۳۹۱تاليف رحمتالله فتاحي، مهدي طاهريفهرستنويسي: اصول و روشها ف۲۲۲ف۱۳۸۴۳۰۴۰۲۵/۳
Z۶۹۳/۹۱۳۸۶ف۲ف

کتابدار زهـيـر حـيـاتـي، طـاهـره جوکار، نيلوفررده بندي کتابخانه کنگره: نظريه، توسعه و کاربرد
برهمند

۱۳۸۷ ر۹۳۴ح۱۳۹۷۵۰۲۵/۴۳۳

سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾ جـان بـاد;تـرجمه محبوبه مهاجر ،نوراللهارتباط شناسي و کتابداري
مرادي

۱۳۷۶ الف۱۴۵ب۱۴۰۶۵۴۸۰۲۵/۵
Z۷۱۱/۴۱۳۷۷الف۲ب

نشر کتابدار ۱۳۹۲نسريندخت عمادخراسانيخدمات عمومي کتابخانه و شيوههاي آن خ۸۷۶ع۱۴۱۴۷۰۴۰۲۵/۵
Z۷۱۱/۴۱۳۸۸خ۸ع

کتابدار ويـلـيـاماي. کـتس; بـه کـوشـش حميدمرجعشناسي (عمومي و تخصصي فارسي و غيرفارسي)
 مـحـسـني; ترجمه همراه با افزوده هاي
 فــارسـي از آيـديـن آذري، مـحـسـن

 عزيزي و حميد محسني

۱۳۹۱ م۳۷۹ک۱۴۲۴۳۹۸۰۲۵/۵۵۲
Z۷۱۱/۴۱۳۹۰م۲ک

کـتـابـدار، سـازمـان اسـنـاد و کـتـابخانه ملي
 جمهوري اسالمي ايران

تـنـظـيم امـيـرمـسـعود نيکبختجم; بتانشانه مولف فارسي جدول سه رقمي مبتني بر کاتر-سنبرن
 مقدمه و ويراستاري پوري سلطاني

۱۳۹۲ ۱۳۹۲ن۹۲۵ن۱۴۳۴۷۰۳۰۲۵/۸۱
Z۶۹۸/۵۱۳۹۰ن۹ن

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰ترجمه و تاليف بابک پرتوحفاظت و نگهداري مواد کتابخانهاي ح۳۲۶پ۱۴۴۵۵۰۲۵/۸۴

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

تـرجـمـه فـاطمه نبوي; ويراستار رحمترهنمودهاي ايفال براي کتابخانه هاي سيار
 الله فتاحي

۱۳۹۳ ۸۹۵ر۱۴۵۶۲۱۸۰۲۷/۴

انتشارات کتاب نشر نـهـاد کـتابخانه هاي عمومي کشور ، اداره کل امور کتابخانه ها
 مجموعه دستورالعملهاي اداره کتابخانه هاي عمومي

مـجـموعه دستورالعملهاي اداره کتابخانه
 هـاي عـمومي/ معاونت توسعه کتابخانه
 هـا و کتابخواني، اداره کل امور کتابخانه

ها

۱۳۹۰ ۲۸۲م۱۴۶۴۲۷۶۰۲۷/۴۵۵

موسسه انتشارات کتاب نشر نـاتـالي ريف زيـارنـيک; ترجمه مهردادکتابخانههاي عمومي و مدارس: توسعه همبستگيهاي نهادي
نيکنام

۱۳۹۰ ک۸۲ز۱۴۷۲۸۵۵۰۲۷/۴۷۳
Z۷۱۸/۲۱۳۸۹ک۹ز

چاپار، دبيزش و.ام. مـوهـانراج; ترجمه حسين کياني، باخدمات کتابخانهاي براي کودکان
 همکاري پريسا نيکوکار

۱۳۸۸ خ۸۵۴م۱۴۸۶۱۸۹۰۲۷/۶۲۵
Z۷۱۸/۱/۴۱۳۸۸خ۸م

انتشارات ۵۹ [پنجاه و نه] مـولفين جواد يغمائي، عليرضا اسفندياريمديريت کتابخانه دانشگاهي
 مقدم، ناصر آصفي يزدي

۱۳۸۴ م۶۱ي۱۴۹۵۶۰۲۷/۷

صابرين، کتابهاي دانه کـتياي. زاهـلـر; مـتـرجـم سارا رئيسي۵۰  روش ساده براي عالقهمند کردن فرزند به مطالعه
طوسي

۱۳۹۳ پ۲۲ز۱۵۰۶۳۳۵۰۲۸/۵
Z۱۰۳۷/۲۱۳۸۱ز۱آ

نشر کتابدار ۱۳۹۲مهري پريرخآموزش سواد اطالعاتي: مفاهيم، روشها و برنامهها آ۴۲۳پ۱۵۱۵۶۶۰۰۲۸/۷
ZA۳۰۷۵/۸۱۳۸۶آ۴پ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰غالمرضا ستودهمرجعشناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي م۳۵۷س۱۵۲۵۷۰۲۸/۷

سپهر سخن، چاپار تـالـيف قـاسم صـافي; [بهسفارش]مرکزمرجع شناسي عمومي فارسي و عربي
 بـرنـامهريـزي و آموزش نيروي انساني

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

۱۳۸۶ م۲۶۱ص۱۵۳۴۹۰۲۸/۷

رسپينا ۱۳۸۹گردآوري و تاليف رضوان امامداديکتاب در آينه کتاب ک۷۶۴الف۱۵۴۵۵۸۵۰۲۸/۸
Z۱۰۰۳/۲۱۳۸۸ک۷۷الف

نسل نوانديش جک کـانـفـيـلـد، گي هندريکز، کاروليناين کتاب را بايد بخوانيد
 کالين; ترجمه امير بهنام

۱۳۹۰ الف۷۴۷ک۱۵۵۳۹۱۰۰۲۸/۸
Z۱۰۰۳/۹۱۳۸۹الف۹ک

دبـيـرخـانـه هيات امناي کتابخانههاي عمومي
کشور

تـالـيف رالف سي اسـتـيگر; ترجمه عليشيوههاي مطالعه
شکويي

۱۳۷۷ ش۴۹۴الف۱۵۶۵۰۰۲۸/۹

اقبال نـوشـته آدرين جـانس; تـرجمه اسمعيلگفتاري در هنر کتاب خواندن
اسعدي

۱۳۸۰ گ۱۹۴ج۱۵۷۵۱۰۲۸/۹

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲بهانتخاب محسن حداديکتاب بايد هلو باشد: توصيههايي براي کتابخواني و کتابخواني ک۳۷۲ح۱۵۸۴۹۵۰۰۲۸/۹
Z۱۰۰۳/۲ک۴ح

موسسه انتشارات کتاب نشر گـردآورنـدگـان نـهـاد کـتـابخانه هايکارتون کتاب
 عـمـومي کشورو خانه کاريکاتور; رياست
 طـرح و جشنواره منصور واعظي; مترجم
 نـيـلوفراربابي; دبير سيد مسعود شجاعي

۱۳۹۰ ک۵۱۷م۱۵۹۲۸۶۳۰۲۸/۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني، کتابهاي بنفشه نـويسنده اريک اوبالکر; تصويرگر مانفردانرژي اتمي

 کـوسـتـکا، فرانک کلميت; ترجمه بهروز
بيضايي

۱۳۹۰ الف۹۱۹الف۰۳۹[ج]۱۶۰۶۱۳۸
AG۳۶/۱۳۷۴ ج.۴۷چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده اريک اوبالکر; مترجم بهروزکيهان در مرزهاي فضا و زمان
 بـيـضـايي; تصويرسازان مانفرد کوستکا،

 يوآخيم کناپه

۱۳۹۲ ک۹۱۹الف۰۳۹[ج]۱۶۱۶۱۳۷
AG۳۶/۱۳۷۸ج.۱۸ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده اريک اوبالکر; ترجمه بهروزماه و اقمار منظومه شمسي
بيضايي

۱۳۹۰ م۹۱۹الف۰۳۹[ج]۱۶۲۶۱۳۶
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۳ ۴چ

قدياني ورنـر بـوگـيـش، کـريـسـتـيان بوگيش;اقليم شناسي زمين
 تـصـويـرگـر ابـرهارد ريمان; ترجمه ي

 کمال بهروزکيا

۱۳۹۱ الف۷۸۳ب۰۳۹[ج]۱۶۳۶۱۴۰
AG۳۶/۱۳۸۸]ج.۴۲[ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه ورنـر بـوگـيـش، کـريـسـتـيان بوگيش;سنگها و کاني ها
 تـصـويـرگر آرنو کلب; ترجمه ي کمال

بهروزکيا

۱۳۹۱ س۷۸۳ب۰۳۹[ج]۱۶۴۶۱۳۹
AG۳۶

قلم کـلـيـفورد پارکر; ترجمه و تاليف حسين۳۶۵ [سيصد و شصت و پنج] روز هر روز يک مطلب بدانيم
داريان

۱۳۷۶ س۱۵۷پ۰۳۹[ج]۱۶۵۶۴۰۳
AG۳۶/۹۱۳۷۶س۲۵پ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده ولـفانگ تارنووسکي; ترجمهموميائيها
 بهروز بيضايي

۱۳۹۱ م۲۱۷ت۰۳۹[ج]۱۶۶۶۱۵۲
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۶ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه ويـتـوس ب. دروشـر; تـرجـمـه بـهروزجانوران چگونه ميبينند، ميشنوند و حس ميکنند
بيضايي

۱۳۹۰ ج۴۸۶د۰۳۹[ج]۱۶۷۶۱۴۹
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۱ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه بـاليـاي طـبـيـعي: زلـزله، آتـشفشان، طوفان، گردباد، سيل و
خشکسالي

نـويـسـنـده هـانس رايـشهارت; ترجمه
 بـهـروز بـيـضايي; تصويرگران آنه- ليزا

 يهمه، گردورنر

۱۳۸۹ ب۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۶۸۶۱۳۵
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۹ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه هـانس رايـشـهـارت; مـتـرجـم کـمـالخودرو: پيشينه و ساز و کار
 بـهـروزکـيا; تصويرگران آنه ليس ايم و

گردورنر

۱۳۹۱ -۱۳۹۰ خ۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۶۹۵۶۸
AG۳۶/۱۳۸۹ ج.۴۹ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسنده هانس رايشهارت; تصويرگرانعجايب هفتگانه جهان
 آنـه- لـيـزا يـهـمـه، گرد ورنر; ترجمه

 بهروز بيضايي

۱۳۹۰ ع۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۷۰۶۱۳۴
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۵ ۴چ

قدياني اولـريـش سدالگ; تصويرگر راينر زيگر;فيلها: شيوه زندگي، اهميت و انواع
 ترجمه کمال بهروزکيا

۱۳۹۱ ف۳۹۸س۰۳۹[ج]۱۷۱۶۱۴۶

سايهگستر ۱۳۸۰تاليف عبدالله سررشتهداريگفتهها و نکتهها و اطالعات عمومي گ۴۶۱س۱۷۲۵۹۰۳۹
محراب قلم فـيـلـيـپ سـيـمـون، مـاري لـوربـوئـه;دايره المعارف تغذيه

 تـصـويـرسـازي کـلـت هـوس،ذ داويد
 ايـزابـل رونـيـونـي; مـتـرجـم مـهـدي

ضرغاميان

۱۳۹۲ د۹۷۴س۰۳۹[ج]۱۷۳۵۶۶۹

زرقلم ۱۳۸۵تاليف ابراهيم فائقيهزار و يک چون و چرا هـ۲۱۴ف۰۳۹[ج]۱۷۴۵۲۴۲
AG۳۶/۴ه۲ف

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۸والتر فلمر; مترجم فرزانه کريميتمدن چين باستان: گذري بر تمدن ۵۰۰۰ ساله ت۸۴۹ف۰۳۹[ج]۱۷۵۵۶۷
AG۳۶/۱۳۸۳  ج.۴۲۴چ

قدياني رايـنـر کرومنرل; تصويرگران آرنو کلب،اقيانوسها و درياها
 مـاريـون ويـچـورک; تـرجـمه ي کمال

بهروزکيا

۱۳۹۱ الف۴۸۵ک۰۳۹[ج]۱۷۶۶۱۵۰

جهانآرا نـويـسـنده کولين کالرک; ترجمه مهديپرسشها و پاسخها
دادور

-۱۳۷۷ پ۶۱۶ک۰۳۹[ج]۱۷۷۶۰

انتشارات قدياني پـتـر کـالوسن; تـرجـمه کمال بهروزکيا;رايانه و روبات، سرعت، دقت و کيفيت
 تصاوير يوآخيم کناپ

۱۳۹۰ ر۶۳۴ک۰۳۹[ج]۱۷۸۴۵۵۳
AG۳۶/۱۳۸۸ ۲ر۸۳ک.

قدياني، کتابهاي بنفشه رايـنـر کـوته; تـرجـمـه مـجـيـد عميق;آتشفشانها و نقش آنها در زندگي
 تصويرگر گوت اندسورگ

۱۳۹۱ ۱۳۸۸ آ۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۷۹۵۶۶
AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۹ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱راينر کوته;ترجمه ي مجيد عميقسياره زمين: پيدايش، تغييرات ، منابع و حيات س۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۸۰۶۱۴۲
AG۳۶/۱۳۸۷ج. ۳۵ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده رايـنر کوته; تصويرساز ديترکاشفان بزرگ و سفرهايشان
 مـولـر; نـقـشـه ها يورگن پيپلو; ترجمه

 بهروز بيضايي

۱۳۸۸ ک۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۸۱۶۱۴۱
AG۳۶/۱۳۷۷ج.۱۱ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده دارلـين گايز; ترجمه بهروزتازهترين کشفيات درباره پيدايش و مرگ دايناسورها
بيضايي

۱۳۹۳ ت۸۹۷گ۰۳۹[ج]۱۸۲۶۱۴۸
AG۳۶/۱۳۷۵ج.۱۲ ۴چ

انجام کتاب Tell me why! = ...مـولف آرکـدي لـئـوکـوم; مترجم خليلبه من بگو چرا
خليليان

۱۳۸۳ ب۹۸۱ل۰۳۹[ج]۱۸۳۶۱

قدياني، کتابهاي بنفشه آنـدرئه مـرتـيـني; تصويرگر راينر زيگر;طبيعت: پژوهش و حفاظت
 ترجمه کمال بهروزکيا

۱۳۹۱ ط۴۴۷م۰۳۹[ج]۱۸۴۶۱۴۴
AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۸ ۴چ

قدياني کـرسـتـيـن نـويـمـان; تـرجمه ي کمالاسبها از دوره ي باستان تا امروز
 بهروزکيا; تصويرگر مارتا هوفمان

۱۳۹۱ الف۸۳۸ن۰۳۹[ج]۱۸۵۶۱۳۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني ۱۳۸۰نوشين دخت نفيسيموزه داري م۵۶۳ن۱۸۶۷۳۰۶۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عابد ۱۳۹۱گردآوري و نگارش عبدالعظيم کريميمدرسه موزه: مقدمهاي بر يادگيري فعال م۵۱۶ک۱۸۷۳۸۷۵۰۶۹/۰۷

AM۷/۴م۴ک
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۱محمد تهامينژادسينماي مستند ايران عرصه تفاوتها س۸۹۱ت۱۸۸۶۳۰۷۰/۱۸

دفتر پژوهشهاي فرهنگي بـيل گـيـلـهـام ; ترجمه محمود عبد اللهمصاحبهپژوهي: راهنماي فن مصاحبه علمي
زاده

۱۳۸۹ م۹۳۹گ۱۸۹۶۲۰۷۰/۴

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۲اکبر نصراللهياصول خبرنويسي، شناخت، جمعآوري و انتشار اخبار الف۴۵۹ن۱۹۰۶۴۰۷۰/۴۳
نشر پيکان نـگـرشي بـر کـلـيات صنعت چاپ شامل تاريخ ، حال و آينده

 چاپ ۰۰۰براي مورخان، محققان، مولفان، ناشران، طراحان...
۱۳۸۰ترجمه و تاليف محسن مشهوري ن۵۸۸م۱۹۱۶۵۰۷۰/۵

آبفام ۱۳۸۰نوشته بهرام افراسيابيتيغ و قلم﴿ از خود  گذشتگان﴾ ت۶۳۳الف۱۹۲۲۶۷۰۷۰/۹۲
زرين ۱۳۸۰علي بهزاديشبه خاطرات ش۸۶۱ب۱۹۳۶۶۰۷۰/۹۲

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲حميد موالناسير ارتباطات اجتماعي در ايران از مشروطه تا انقالب اسالمي س۸۴۷م۱۹۴۴۸۳۷۰۷۹/۵۵

مدرسه ۱۳۹۱مريم ابراهيميبهمنيار الف س/۸۸۱ب۱۹۵۴۱۱۱۰۷۹/۵۵۰۹۲
PN۵۴۴۹/۷۲۱۳۸۷ي۹الف

زرين بـهـاء الـديـن محمد عاملي﴿شيخ بهايي﴾;کشکول
 ترجمه بهمن رازاني

۱۳۸۱ ۱۳۸۱ک۹۱۳ش۱۹۶۷۴۰۸۹/۹۲۷

علم تـــرجـمه، تـبـويـب و تـحـقـيق کـريمکشکول شيخ بهائي
فيضيتبريزي

۱۳۸۷ ۱۳۸۷ک۹۱۳ش۱۹۷۵۰۴۲۰۸۹/۹۲۷

مومنين ۱۳۷۸تاليف مرتضي احمديانکشکول ممتاز ک۲۸۴الففا/۱۹۸۶۷۰۸۹
نشر جمال ۱۳۷۹حشمتالله ارشادي فارسانيخواندنيهايي از البالي نوشتهها و گفتهها خ۴۱۱الففا/۱۹۹۶۸۰۸۹
لوح محفوظ ۱۳۷۷محمود اکبريجنگ جوان ج۶۸۵الففا/۲۰۰۶۹۰۸۹
سلسال ۱۳۸۱گردآورنده باقر حسيني زفرهاي اصفهانيکشکول زفرهاي ک۵۸۹حفا/۲۰۱۷۰۰۸۹

عارف کامل سـخـنـان بـزرگـان : شامل ۴۴۰۰ سخن حکيمانه انديشمندان
 بزرگ ايران و جهان بصورت موضوعي

۱۳۸۹ح - رحمت نژاد س۴۱۱رفا/۲۰۲۵۷۱۰۸۹

رامين ۱۳۸۰محمد نحوياز ياد رفته ها : مجموعه حکايات الف۳۵۲نفا/۲۰۳۷۲۰۸۹
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۸۸حميد پارسانياعلم و فلسفه ع۱۴۷پ۲۰۴۲۸۴۲۱۰۰

B۹۹/۲۱۳۸۳پ۲۲ف
موسسه انتشارات بينالمللي الهدي رنه دکـارت; تـرجـمه مـنـوچهر صانعياصول فلسفه

درهبيدي
۱۳۷۱ الف۵۹۹د۲۰۵۹۵۱۰۰

فرهنگ ها، افق سـوالهـاي چـند هزار ساله ۱: پرسشها ، داستانوارهها ، گفت
 وگـوهـا ، اسـتـداللهـا و فرضيههايي دربارهي دنياي حقيقي و

 دنياي مجازي

اسـتـيـون ال; تصويرگر دانيل پوستگيت;
 ترجمه منصوره حسيني

۱۳۹۴ س۹۹۹ل۲۰۶۶۳۳۴۱۰۰
B۷۴/الف۹۱۳۸۵س۲ل

افق ۱۳۹۲حسين شيخاالسالميشايد اين کتاب يک آلت قتاله باشد: کتاب جهان ش۸۵۹ش۲۰۷۵۰۶۶۱۰۲
B۶۸/۲۱۳۸۹ش۹ش

نقش جهان مـدرنيته و مدرنيسم : مجموعه مقاالتي در سياست ، فرهنگ و
 نظريه هاي اجتماعي

۱۳۷۹ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري م۶۹۷ن۲۰۸۵۶۹۱۰۷

هرمس نـورا ک. و ويـتـوريـو هـوسـله;تـرجـمهمحفل فيلسوفان خاموش
 کورش صفوي

۱۳۹۳ م۷۱۱ن۲۰۹۶۵۲۳۱۰۸/۳۲۱
B۱۰۵/۲۱۳۸۱ک۹ک

[آگاه؟] ۱۳۵۴تاليف آصفه آصفيمباني فلسفه م۵۹۲آ۲۱۰۹۶۱۰۹
حکمت تـيـتـوس بورکهارت; مترجم سيد حسنجهان شناسي سنتي و علم جديد

آذرکار
۱۳۸۹ ج۷۶۷ب۲۱۱۳۲۶۸۱۱۳

BD۵۳۲/۹۱۳۸۸ج۹ب
افق ۱۳۹۲مازيار سميعيچه کسي بود صدا زد اصغر؟: کتاب شناخت چ۷۴۷س۲۱۲۵۰۴۴۱۲۱

BD۱۶۸/۸۱۳۸۹س۲ف
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي کـريـستوفر نوريس; برگردان ناصرالدينشناختشناسي: مفاهيم کليدي در فلسفه

 علي تقويان
۱۳۸۹ ش۷۶۸ن۲۱۳۵۵۹۱۱۲۱

BD۱۶۱/۹۱۳۸۹ش۹ن
دارالصادقين ۱۳۷۸محمدتقي فعاليعلوم پايه: نظريه بداهت ع۷۸۲ف۲۱۴۴۵۴۲۱۲۱/۶۵

BD۱۸۲/۸ع۷ف
افق چه رفـتـاري خـواهم داشت وقتي تيراندازي شروع شود: کتاب

هستيشناسي
۱۳۹۲نادر صدقي چ۸۳۵ش۲۱۵۵۰۴۵۱۲۸

BD۴۳۱/۹۱۳۸۹چ۹ش
افق ۱۳۹۲حسين شيخاالسالميسازمان قوريهاي متحد، کتاب من س۸۹۵ش۲۱۶۵۰۶۵۱۲۸

B۸۲۸/۵/۲۱۳۸۹س۹ش
نسل نوانديش ۳۰ نـگرش براي متحول کردن زندگيتان: بگوييد، باور کنيد و

 دريافت کنيد
نـويـسـنـده کـيت دي. هـرل; مترجمان

 احسان کاظم، کتايون دانشمند
۱۳۹۳ س۵۱۸هـ۲۱۷۶۰۰۲۱۲۸/۳

BF۳۲۷/۴۸۱۳۸۹ن
نورين سپاهان ۱۳۷۳تاليف محمود بهشتيعشق رمز حيات ع۸۶۶ب۲۱۸۸۶۱۲۸/۴

صفار نـويـسـنـده موريس مترلينگ; مترجماندروازه زندگي و مرگ
 ذبيحالله منصوري، فرامرز برزگر

۱۳۷۶ د۲۳۹م۲۱۹۱۷۸۳۱۲۸/۵
PQ۲۶۴۰/۴۱۳۷۳م۴ت

نشر صفار نـويـسـنـده مـوريس مـترلينگ; ترجمهعلوم غيبي و اسرار آن
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۶ ع۲۳۹م۲۲۰۹۸۱۲۸/۵

زوار سـامـوئـيل اسـمايلز; ترجمه علي دشتي;اعتماد به نفس
 زيرنظر مهدي ماحوزي

۱۳۸۳ الف۵۳۵الف۲۲۱۱۲۱۳۱۳۱
BJ۱۶۱۱/۲/۶۱۳۸۳الف۴۵الف

هورمزد ۱۳۸۹سيلويا بروان; ترجمه فاطمه بهمنيارتباطات روحي و رواني: در ارتباطات خود معجزه کنيد الف۴۱۲ب۲۲۲۶۲۷۶۱۳۱
BL۶۲۶/۳۳/۴۱۳۸۹الف۴ب

نسل نوانديش ۱۳۹۰سونيا ريکتي ;ترجمه احسان غيرتيقـانـون جـذب ،ساده وروان:زندگي بي نظيري بسازيد که اليق ق۹۵۹ر۲۲۳۴۲۸۹۱۳۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
درسا ۱۳۸۸مايکل لوسير; ترجمه نفيسه معتکفقانون جذب ق۷۴۸ل۲۲۴۵۲۹۶۱۳۱

BF۶۳۹/۲۱۳۸۹ق۹ل
غزل راز نـيـروهـاي شـگـفتانـگيز فراحسي و قدرتهاي فوق عادي

 "فراروانشناسي" پاراپسيکولوژي
۱۳۸۱نويسنده فرهاد بارانيان (پروفباک) ر۱۵۵ب۲۲۵۸۳۱۳۳

غزل ۱۳۸۱نويسنده پروفباککليات فال قهوه ک۱۵۵ب۲۲۶۸۷۱۳۳/۳۲
نشر ادبستان ۱۳۸۱نوشته مسعود رضائيان عطارروانشناسي بروج شمسي ر۵۷۵ر۲۲۷۸۵۱۳۳/۳۲۴

سبزان نـويـسـنـده جـيـنـا الزنـبي; مـتـرجـمفنگشويي به زبان ساده
 محمدصادق شريعتي

۱۳۹۲ ف۸۷۷ل۲۲۸۵۹۸۶۱۳۳/۳۳۳۷
BF۱۷۷۹/۹۴۱۳۸۴ل۹ف

زرين: نگارستان کتاب جـويس اشـلي; [مترجم] مهيار جاللياني;اعداد و تقدير
 به اهتمام رضا قاسمي

۱۳۷۹ الف۵۶۱الف۲۲۹۸۴۱۳۳/۳۳۵

علمي ۱۳۷۷ايرج گلسرخي; ويراستار نگين ايران بانتاريخ جادوگري ت۵۸۱گ۲۳۰۸۱۱۳۳/۴۰۹
پيمان ۱۳۸۰نوشته ليندا گودمن; ترجمه پروين قائميطالعبيني خورشيدي ط۷۵۱گ۲۳۱۸۹۱۳۳/۵
تالش اثـر بـري فـنـتـونـيس; ترجمه اسماعيلطالعبيني چيني

قهرمانپور
۱۳۸۱ ط۸۶۶ف۲۳۲۹۰۱۳۳/۵۰۹۵۱

قصه گو ۱۳۷۸نوشته لوريا بام; ترجمه گيسو ناصرياسرار پيشگويي و ستارهشناسي سال ۲۰۰۰ الف۲۶۶ب۲۳۳۸۲۱۳۳/۵۲
نشر و پژوهش فرزان روز نـور نـجاتبخش: داستانمردي که دوبار ميميرد و مشاهداتش

 را در دنياي ديگر شرح ميدهد
دانـيـون بـريـنکلي، با همکاري پال پري;

 ترجمه زيبا پرهام
۱۳۷۴ ن۵۲۶ب۲۳۴۹۲۱۳۳/۹۰۱۳

سي گل اثـر لـوسي پياتزو; مترجم فريبرز لقائي باگفتگو با ارواح مترقي "تقديم به مديومها"
 همکاري سوسن نيکوفال

۱۳۸۰ گ۸۶۳پ۲۳۵۹۳۱۳۳/۹۱

جمال الحق ۱۳۸۱نويسنده محمدمهدي عليخواهمديومها و مشکالت ارتباط با ارواح م۸۵۳ع۲۳۶۹۱۱۳۳/۹۱
علم ۱۳۸۴نيل دونالدوالش،مترجم;سهيل سميدوستي با خداوند: گفت و گويي نامتعارف د۲۶۴و۲۳۷۳۹۸۶۱۳۳/۹۳

BF۱۹۹۹/۹۱۳۸۵د۲و
جمال الحق ۱۳۷۱محمدمهدي عليخواهخواب، رويا، روح خ۸۵۳ع۲۳۸۹۴۱۳۵
ياد عارف تـعـبـيـر خـواب از حـضـرت امام جعفر صادق ﴿ع ﴾ ،حضرت

 دانيال پيغمبر نبي ﴿ع ﴾
حـبـيـش بـن ابـراهـيـم تـفـليسي ; باز

 نويسي و تدوين حسين نميني
۱۳۸۱ ت۶۳۱ت۲۳۹۹۹۱۳۵/۳

کمال انديشه تهران کـلـيـات تـعبير خواب محمد بن سيرين ، حضرت دانيال عليه
 السالم ....با تصحيح و اعراب گذاري احاديث ...

تـالـيـف ابـو الـفـضـل حبيش بن محمد
 ابراهيم تفليسي

۱۳۸۶ ۱۳۸۶ک۶۳۱ت۲۴۰۱۰۰۱۳۵/۳

مـتن کـامل تـعـبـير خواب ابنسيرين معبرين : ابن سيرين - فرهنگ جامع
 دانـيال پيامبر (ع) - ابراهيم کرماني -  امام صادق(ع) - جابر

 مغربي - اسماعيل اشعث

تـــــــالـــــــيـــــــف شـــيـــخ
 ابـوالـفـضلحـسـينابنمـحـمـدابراهيم
 الـتـفـلـيـسي; ويـرايش، پيشگفتار، واژه
 نـامـه و فـهـرسـت مـندرجات مسعود

هاشمي

۱۳۸۰ م۶۳۱ت۲۴۱۸۸۱۳۵/۳

علم ۱۳۸۲علي اصغر فياضتعبير هزارو يک خواب ، يا ، چگونه تعبير خواب کنيم ؟ ت۹۳۶ف۲۴۲۳۷۶۸۱۳۵/۳
خانه کتاب نـقـد فـلـسـفي(بـا آثاري از ريچارد فلدمن،جيسون بائر،فرانک

 گيفل،يوزف وتس و ...)
۱۳۸۹به کوشش علي اوجبي ن۹۲۲الف۲۴۳۵۵۹۴۱۴۲

B۸۰۹/۳/۷۱۳۸۹ن۹الف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۶آندره دارتيگ; ترجمه محمود نواليپديدارشناسي چيست؟ پ۱۷۵د۲۴۴۱۰۵۱۴۲/۷

تنديس ۱۳۷۹مژگان کيا﴿توکلي﴾نيهيليسم و تاثير آن بر نقاشي ن۹۱۴ک۲۴۵۲۶۳۱۴۹/۸
(سمت)، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه ۱۳۷۹عباس نبويفلسفه قدرت ف۲۶۹ن۲۴۶۱۰۷۱۴۹/۹۴

اختران نـويـسـنـده سـوناريک لـيدمان; مترجمدرسايهي آينده تاريخ انديشهي مدرنيته
 سعيد مقدم

۱۳۸۷ د۸۶۵ل۲۴۷۱۰۸۱۴۹/۹۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوني جـانـسـتون; مترجمروانشناسي: توصيههاي جادويي براي زندگي
 فرشادنجفي پور

۱۳۸۷ ر۱۹۷ج۲۴۸۳۹۶۵۱۵۰
BF۱۲۱/۹۱۳۸۶ر۲ج

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷دفتر همکاري حوزه و دانشگاهمکتبهاي روانشناسي و نقد آن م۵۸۴د۲۴۹۱۰۴۱۵۰

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

ام. رابـيـن ديـماتئو; ﴿ترجمه﴾ پژوهشکدهروانشناسي سالمت
 حـوزه و دانـشـگـاه; ﴿مـترجمان﴾ مهدي
 مـوسـوي اصل... ﴿و ديگران﴾;﴿ زير نظر﴾
 کـيـانـوش هـاشـميان;﴿ ويرايش﴾ کريم

جباري

۱۳۷۸ ر۹۵۸د۲۵۰۱۰۹۱۵۰

نسل نوانديش نـويـسـنـده مـهـري رحـماني; ويراستاراز اسمت خوشت مياد: روانشناسي تاثير نام
 حميده رستمي

۱۳۸۸ الف۳۹۵ر۲۵۱۴۶۲۸۱۵۰
BF۱۴۵/۱۳۸۸ج.۹۵ ۳م۳ر

کتاب صبح ۱۳۸۷شهريار زرشناسروان شناسي مدرن و حقيقت فراموش شده انسان ر۳۱ز۲۵۲۲۶۲۱۵۰
نسل نوانديش ۱۳۸۹مولف شاهرخ شاهپرويزيجهان بهترين مشاور ازدواج ج۲۳۸ش۲۵۳۳۸۹۶۱۵۰

BF۱۲۸/ش۲۸۲ف
نشر روان تـالـيف جـيمز کاالت; ترجمه يحيي سيدروانشناسي عمومي

محمدي
۱۳۸۶ ر۲۵۳ک۲۵۴۶۱۶۰۱۵۰

BF۱۲۱/۹۱۳۸۶ر۱۵ک
اميرکبير نـوشـته نـرمان ل. مان; ترجمه و اقتباساصول روانشناسي: اصول سازگاري آدمي

 محمود ساعتچي
۱۳۸۱ -۱۳۷۵ الف۱۷۲م۲۵۵۱۰۳۱۵۰

موسسه نشر ويرايش ۱۳۸۱علي دالورروش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ر۶۲۸د۲۵۶۱۰۶۱۵۰/۰۷۲
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
تـالـيف آلن ال. ادواردز; تـرجـمه رقـيهطرح آزمايشي در تحقيق رواني

يثربي
۱۳۷۳ ط۳۴۱الف۲۵۷۱۰۲۱۵۰/۱۵۱۹۵

رشد ۱۳۸۲تاليف علي دالوراحتماالت و آمار کاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي الف۶۲۸د۲۵۸۱۱۰۱۵۰/۱۵۱۹۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
هـانس. جي. آيـسـنک; تـرجـمه يوسفافول امپراتوري فرويدي

کريمي
۱۳۷۹ الف۹۷۶آ۲۵۹۱۰۱۱۵۰/۱۹۵۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

مـري جـي. آلـن، ونـدي ام. يـن; ترجمهمقدمه اي بر نظريه هاي اندازه گيري﴿روانسنجي﴾
 علي دالور

۱۳۷۴ م۷۶۴آ۲۶۰۲۶۴۱۵۰/۲۸۷

رشد سـنـجـش عـالئـم و نـشـانه هاي اختالالت رواني: فهرستي از
 عـالئـم و نـشـانـه هاي اختالالت رواني براي استفاده در امور

 باليني و همه گيري شناسي روانپزشکي

مـولـفـان هـاراطـون داويديان، داود شاه
محمدي

۱۳۸۱ س۳۲۵د۲۶۱۲۶۵۱۵۰/۲۸۷

سخن ۱۳۸۳تاليف حسنپاشا شريفي، نسترن شريفيروشهاي تحقيق در علوم رفتاري ر۴۶۷ش۲۶۲۴۸۸۹۱۵۰/۷۲
BF۷۶/۵/۹ر۴ش

هزاره ققنوس روشهـاي پـژوهش در عـلـوم رفـتاري همراه با روش تدوين
 پيشنهاده پژوهش(پروپوزال)

۱۳۸۸تاليف داود معنويپور، عليرضا پيرخائفي ر۶۷۸م۲۶۳۶۲۱۰۱۵۰/۷۲۴
BF۷۶/۵/۹۱۳۸۸ر۶م

اميرکبير نـوشـته گـري جي برانيگان; ترجمه فريباآزمون روانشناسي: فعاليتهاي کاربردي يادگيري
 نبوي آلآقا

۱۳۸۱ آ۴۱۱ب۲۶۴۱۱۱۱۵۰/۷۶

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

تـالـيـف مـحـمـود ايـرواني، محمدکريمروانشناسي احساس و ادراک
خداپناهي

۱۳۸۰ ر۹۷۱الف۲۶۵۱۱۳۱۵۲/۱

فرا روان شناسي ۱۳۹۱احمد عالمه فلسفي; با مقدمه نوريه ثابتاسرار روان شناسي رنگ ها﴿ وخواص درماني آن ها﴾ الف۷۶۹ع۲۶۶۴۳۹۶۱۵۲/۱۴۵
BF۷۸۹/۹۱۳۸۸ق۹ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

ريـچـارد اي. اشـمـيـت; تـرجمه مهديياد گيري حرکتي و اجراء از اصول تا تمرين
 نمازي زاده، محمد کاظم واعظ موسوي

۱۳۷۹ ي۵۶۱الف۲۶۷۱۱۴۱۵۲/۳

نسل نوانديش ۱۳۸۵تراويس بردبري:مترجم ;هادي ابراهيميEQچيست وچرامهمتر از IQاست الف۴۳۷ب۲۶۸۴۲۹۴۱۵۲/۴
شباهنگ بـاربـارا دوآنـجـليس; ترجمه بهناز روانعشق

آسا
۱۳۸۳ ع۸۸۹د۲۶۹۱۱۵۱۵۲/۴

نسل نوانديش آنـتـوني رابـينز، نورمن کازينس; مترجممديريت احساسات
 مجيد پزشکي

۱۳۸۶ م۱۱۸ر۲۷۰۱۱۷۱۵۲/۴

نوشته زيـرنـظـر [صـحـيح: ويراستاران] ژوزفهوش عاطفي در زندگي روزمره
 سـيـاروچي، ژوزف فـورگاس، جان ماير;
 تـــرجـمه اصـغـر نـوري امـامزادهاي،

 حبيبالله نصيري

۱۳۸۴ هـ۸۶۹س۲۷۱۱۱۶۱۵۲/۴

نسل نوانديش هـوش عـاطفي، نتايج و آثار آن در زندگي: ارائهي راهکارهايي
 براي تقويت "هوش افراد"...

نـويـسـنـدگـان اس.مـايـلک کـراويـتز،
 ســــــــــــــــــــــــــوزاندي.

شوبرت،برگردان;صفوراشهاليي

۱۳۸۷ هـ۴۱۷ک۲۷۲۴۰۰۴۱۵۲/۴
BF۵۷۶/۳/۳۵۹۱۳۸۷ک

نسل نوانديش مـولف رابـرت جي. استرن برگ; مترجمعشق يک داستان است: داستان عشق شما چيست؟
 فـرشـته صـالـحي; ويـراسـتـار احـمـد

 بهرامپور آشتياني

۱۳۸۵ ع۴۸۳الف۲۷۳۱۱۸۱۵۲/۴۱

جوانه رشد نـويـسنده رابرت جي. استرنبرگ; ترجمهقصه عشق
 ع. ابهرامي; ويراستار فروزنده داورپناه

۱۳۸۸ ق۴۸۳الف۲۷۴۱۱۹۱۵۲/۴۱

شهاب الدين ۱۳۸۶امير ملکمحمودياليگودرزيهنر شاد زيستن: رازهاي شاد زيستن و کسب آرامش معنوي هـ۷۶۱م۲۷۵۵۲۹۵۱۵۲/۴۲
BF۵۷۵/۷۱۳۸۵م۲ش

نسل نوانديش ۱۳۸۶گردآوري و ترجمه فرشاد نجفيپورخشم و خشونت خ۳۲۲ن۲۷۶۲۰۲۱۵۲/۴۲
نسل نو انديش خـود را از بـنـد تـرس هاي غير واقعي رها کن : زندگي کردن

 بدون روش هاي غلبه بر اضطراب و نگراني
۱۳۸۸جوزف اکانر ; ترجمه اسکندر قرباني خ۹۳۶الف۲۷۷۵۷۵۱۵۲/۴۶

نسل نوانديش نـويـسـنـده سوزان جفرز; مترجم فاطمهماوراي ترس
خسروي

۱۳۸۴ م۴۸۷ج۲۷۸۱۲۰۱۵۲/۴۶

نسل نوانديش غـلـبه بـر اضـطراب: مقدمهاي بر کنترل بهتر زندگي ، چگونه
 احساسات مضطربکننده را بشناسيم و کنترل کنيم...

نـويـسـنـده لـين فـاسم،تـرجـمه ;هادي
ابراهيمي

۱۳۸۶ غ۱۴۶ف۲۷۹۳۹۳۵۱۵۲/۴۶
BF۵۷۵/۲۱۳۸۷ف۵۸الف

رسا چـگـونه شادي آفرين زندگي خود باشيم و در برابر ناماليمات
مقاومتر

۱۳۸۷آلبرت اليس ; مترجم عاطفه هوشان چ۷۵۵الف۲۸۰۱۲۱۱۵۲/۴۷

درسا ۱۳۸۸رونالد پاترافورن ; مترجم نفيسه معتکفاين قدر عصباني نباش الف۱۲۳پ۲۸۱۴۴۶۲۱۵۲/۴۷
حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف مريم کرباليي عليگلکنترل خشم در خانواده ک۴۳۴ک۲۸۲۴۲۶۴۱۵۲/۴۷

BF۵۷۵/۴۱۳۸۸ک۵خ
نسل نوانديش م.ک. گـوپـتـا; مـتـرجـم مـاندانا دانش;کنترل عصبانيت: دشمن خطرناک

 ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۸۶ ک۷۲۳گ۲۸۳۱۲۲۱۵۲/۴۷

علم نـــــــويـــــــســـــنـــده جي.پي.خشم را بسوزان پيش از اينکه خشم شما  را بسوزاند
 واسواني،مترجم:ميتراکيوان مهر

۱۳۸۸ خ۱۷۹و۲۸۴۴۲۸۲۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۱۶۱۳۸۸و۵خ

مهتاب-آبفام آنـسـؤي خـشم: کتاب راهنماي مردان، خود را از چنگال خشم
 رها کنيد و بهره بيشتري از زندگي بگيريد.

نـويـسـنـده توماس جي. هاربين; مترجم
 سهيال نخعي

۱۳۸۷ آ۱۷۶هـ۲۸۵۲۶۱۱۵۲/۴۷۰۸۱

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۹۴باربارا آلمن; مترجم مريم نوزرآدانفعاليتهايي براي پرورش حافظه دانشآموزان دوره ابتدايي ف۷۶۱آ۲۸۶۶۳۳۳۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۷۱۳۸۹ف۷آ

نسل نو انديش  قـدرت هـوش کـالمـي : ده روش بـراي بـه کـارگيري نبوغ
 کالمي تان

مـولف توني بوزان ; مترجم ثريا شريفي ;
 ويراستار نسيم روشنايي

۱۳۸۷ ق۷۶۹ب۲۸۷۳۸۰۵۱۵۳/۱۴

کانون فرهنگي آموزش ۱۳۹۴مولف ملوک پارساييچگونه حافظه خود را ۵ تا ۱۰ برابر کنيم چ۱۴۸پ۲۸۸۶۳۳۰۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۸۱۳۸۹چ۲پ

عصر کتاب ۱۳۸۹تـالـيف ديـويـد تـومـاس; ترجمه فرهادتقويت حافظه ت۸۷۷ت۲۸۹۱۲۰۸۱۵۳/۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ماشي ديـويـد تـومـاس; تـرجـمه گيتي﴿ عزتشيوه هاي نوين تقويت حافظه

 الملوک﴾ شهيدي
۱۳۹۱ ش۸۷۷ت۲۹۰۵۱۹۲۱۵۳/۱۴

BF۳۷۱/۷۱۳۸۵ت۹ت
نسل نو انديش ۱۳۸۷مولف مايکل تيپرتقويت حافظه: ۱۰۱  راه يادگيري فوري و سريع ت۹۳۱ت۲۹۱۴۰۰۹۱۵۳/۱۴

BF۳۸۵/۷۱۳۸۸ت۹۴ت
انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۳مترجم ارشاد عظيميورزش ذهن به همين سادگي و۳۲۳ک۲۹۲۵۱۳۶۱۵۳/۱۴

BF۳۸۵/۸۱۳۸۹چ۱۴ک
نسل نوانديش تـمـرکز چگونه براي رسيدن به موفقيت تمرکز کنيد: بياموزيد

 چـگونه حافظهتان را تقويت و موفقيت را در ذهن خود مجسم
کنيد...

۱۳۸۷نوشتهي سام هورن،ترجمه;صفوراشهاليي ت۷۹۹هـ۲۹۳۳۹۴۳۱۵۳/۱۵۳۲
BF۳۲۱/۹۸۱۳۸۷ت

دانشگاه آزاد اسالمي هـنـر تـفـکـر خـالق: چـگـونه نـوآور باشيم و ايدههاي بزرگ
بيافرينيم

۱۳۹۰نوشته جان ادير هـ۳۳۱الف۲۹۴۶۴۱۹۱۵۳/۳۵
BF۴۰۸/۹۱۳۸۹ه۴الف

خادم الرضا ۱۳۸۷حسين اسحاقيبهار نوآوري شميم شکوفايي ب۴۹۵الف۲۹۵۱۰۶۰۱۵۳/۳۵
BF۴۰۸/۹۱۳۸۷ب۵الف

دنياي نو نـويـسـنـده ئي. پال تورنس; حسن قاسمخالقيت
زاده

۱۳۷۵ خ۸۲۲ت۲۹۶۶۲۷۰۱۵۳/۳۵
BF۴۰۸/۸خ۹ت

علمي ۱۳۸۹محمد رضا حاتمي ورنوسفادرانيبينش خالق ﴿ اصول و قواعد بازي زيباي زندگي ﴾ ب۱۲۴ح۲۹۷۳۷۹۳۱۵۳/۳۵
فرهنگسراي ميردشتي دسـتـورالـعـملهـاي فيل آبي براي ايدهيابي: دستورالعملهاي

 ايدهيابي و پرورش آن
۱۳۹۱محمدحسين نيرومند د۸۹۲ن۲۹۸۵۰۴۳۱۵۳/۳۵

BF۴۰۸/۵۱۳۸۹د۹ن
نشر دي انـجـمن انديشه پيشرفته; مترجم مجتبيحافظه آني: سيستم حافظه خودکار

ابراهيمزاده
[۱۳۶۸؟] ح ۸۶۵ الف۲۹۹۱۲۳۱۵۳/۴

افسانه هيرمن پور لـيـندا الدر ، ريچارد پول; ترجمه مصطفيانديشه بهتر ، زندگي بهتر در ۲۵ گام
 مهران ، افسانه هيرمن پور

۱۳۸۸ الف۷۱۹الف۳۰۰۲۶۰۱۵۳/۴۲

ملينا ۱۳۸۶گرد آورنده : محمد مهدي اميني زادهچگونه ذهن برتر داشته باشيم؟ چ۸۴۶الف۳۰۱۲۵۹۱۵۳/۴۲
کليدر ۱۳۹۰باربارا  بروس; ترجمه زينب انوريايروبيک ذهن: ۷۵ روش حفظ سالمت ذهن الف۴۸۹ب۳۰۲۴۸۹۰۱۵۳/۴۲

BF۶۳۲/۹۱۳۸۹الف۴ب
نسل نو انديش گـرد آوري و تـرجـمـه : کـاظـم بـنـيقدرت تفکر مثبت و مديريت استرس

 هاشمي ، مهديس مسيبي
۱۳۸۶ ق۷۳۹ب۳۰۳۲۵۸۱۵۳/۴۲

نسل نو انديش نـقـشهي ذهن: نـقـشهي ذهن جديدترين ابزار فکري است که
 زندگيتان را دگرگون مي کند

۱۳۸۷توني بازان ن۷۴۲ب۳۰۴۴۰۰۸۱۵۳/۴۲
BF۴۴۱/۶۱۳۸۷چ۹ب

بهار سبز ۱۳۸۸گرد آورنده : مسعود لعليمشکالت را شکالت کنيد م۵۲۷ ل۳۰۵۱۲۷۱۵۳/۴۳
عقيل نـويـسـنده ويندي بريستو; مترجم عفترموز کاميابي در زندگي مجردي

حيدري
۱۳۸۵ ر۵۲۲ب۳۰۶۱۲۶۱۵۳/۶

طرح جامع پارسيان نـويـسـنـده کـريس کول; ترجمه وجيههموفقيت در ارتباط
ابراهيمي

۱۳۸۳ م۸۴۵ک۳۰۷۵۶۲۰۱۵۳/۶
BF۷۶/۷/۸۱۳۸۳م۹ک

فصل سبز آلن و بـاربـارا پـيـس; تـرجمه به آلمانيچگونه با زبان بدن حرف ميزنيم
 گـرتـرود بـاور; تـرجـمه به فارسي آذر

محمودي

۱۳۸۲ چ۹۳۹پ۳۰۸۵۲۲۵۱۵۳/۶۹
BF۶۳۷/۹۱۳۸۲پ۴۶الف

گلپا زبـان بـدن:چـگـونه ميتـوان از طـريق اشـارههـاي بدن افکار
 ديگران را خواند؟

۱۳۹۳آلن پيز; ترجمه مسعود رحيمي ز۹۳۹پ۳۰۹۵۹۹۶۱۵۳/۶۹
BF۶۳۷/۹۱۳۸۸پ۴۶الف

نسل نوانديش ۱۳۹۳پويا ودايعمهندسي زبان بدن م۴۷۶و۳۱۰۶۰۵۳۱۵۳/۶۹
BF

(سمت) ۱۳۷۹محمدکريم خداپناهيانگيزش و هيجان الف۳۵۹خ۳۱۱۱۲۵۱۵۳/۸
نسل نوانديش تـقـويت نـيـروي ذهن فـنـون مـوثر، براي ايجاد نيروي ذهن

 برتر و داشتن يک زندگي موفق
جي. فـرانـسـيس زاويـر; مترجم محسن

 خواجه محمدي
۱۳۸۶ ت۱۸ز۳۱۲۱۲۸۱۵۳/۸

نشرني رابـرت اي. فرانکن; ترجمه حسن شمسانگيزش و هيجان
 اسـفـنـدآباد، غالمرضا محمودي، سوزان

اماميپور

۱۳۸۸ الف۳۴۹ف۳۱۳۱۲۴۱۵۳/۸

نسل نوانديش نـوشـتهي دنـيس ويـتـلي،ترجمه;افشينروانشناسي انگيزش
ابراهيمي

۱۳۸۷ ر۸۵۷و۳۱۴۳۹۶۱۱۵۳/۸
BF۵۰۳/ ۹۱۳۸۸ر۸۷و

انتشارات بين المللي گاج سـوزي ولش; مـتـرجـم مـبـينا سليمانيتصميمگيري به همين سادگي
االصل

۱۳۹۳ ت۷۳۳و۳۱۵۵۱۳۹۱۵۳/۸۳
BF۴۴۸/الف۱۳۸۹ ۹د۸و

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۴محمدرضا سنگريسفر زندگي: سخني با نوجوانان و جوانان عزيز ايراني س۷۷۹س۳۱۶۶۳۰۱۱۵۳/۸۵
BF۳۲۷/الف۱۳۸۹ ۷و۲و

مکيال تـالـيف رابـرتبي. چـالـديـني; مـترجمقدرت نفوذ: شگردهاي موفق تاثيرگذاري
 ماندانا ناصر

۱۳۸۸ ق۱۷چ۳۱۷۴۶۳۷۱۵۳/۸۵۲
BF۷۷۴/۴۱۳۸۸ق۲چ

قدياني ۱۳۸۲پاول ويلسون; مترجم سپيده خليلي۱۵۰ ﴿ صدو پنجاه ﴾ نکته براي خواب راحت ص۹۴۲و۳۱۸۱۲۹۱۵۴/۶
نسل نوانديش خـوابآفـرينهـا: (چـگـونه از خـوابـهاي خود بهصورت مفيد

 بهرهبرداري کنيم)
مـــولــفـان ريـچـارد کـوريـر، جـوزف

 هارت،مترجم;غالمحسين خاقاني
۱۳۷۹ خ۸۲۴ک۳۱۹۳۹۵۵۱۵۴/۶۳

BF۱۰۹۱/۹۱۳۷۹خ۹ک
۱۳۸۷ تـالـيف د.کـوريـدون هاموند،ترجمه:رضاايجاد خلسهي هيپنوتيزمي و تلقين

جماليان
۱۳۸۷ الف۳۵۹هـ۳۲۰۴۲۸۴۱۵۴/۷

BF۱۱۴۱/۲۹۱۳۸۷الف
نشرني رابـــرت مـــوري تـــامس; تــرجـمهنظريههاي نوين تحول انسان

 حامدبرآبادي، حميدرضا آقامحمديان
۱۳۸۵ ن۸۷۷ت۳۲۱۱۳۰۱۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني ۱۳۷۵دفـتـر هـمکاري حوزه و دانشگاه; مولفانروانشناسي رشد با نگرش به منابع اسالمي ر۵۸۴د۳۲۲۱۳۱۱۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۸۰مولفان سوسن سيف... [و ديگران]روانشناسي رشد (۱) ۷۵۸ر۳۲۳۱۳۳۱۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰حسين لطفآباديروانشناسي رشد (۲): نوجواني، جواني و بزرگسالي ر۴۷۴ل۳۲۴۱۳۴۱۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹محمود منصورروانشناسي ژنتيک: تحول رواني از تولد تا پيري ر۷۹۳م۳۲۵۱۳۲۱۵۵

کياراد اعـتـمـاد به نفس و مهارتهاي اجتماعي در کودکان، نوجوانان و
بزرگساالن

۱۳۸۹احمد پدرام الف۲۹۵پ۳۲۶۶۲۸۱۱۵۵/۲
BF۵۷۵/۴پ۶الف

نسل نوانديش نـويـسـنـده سوزان جفرز; مترجمان الهامگفتگوي دروني براي روزي مطمئن: عشق موثر،آرامش ذهني
 آرام نيا

۱۳۸۶ گ۴۸۷ج۳۲۷۳۹۳۸۱۵۵/۲
BF۵۷۵/۷۳۱۳۸۶ج۶الف

نسل نو انديش اردال دمـيـر قـيران ; مترجم حسين وليمن عاقل ترين انسان دنيا هستم
زاده

۱۳۸۷ م۶۹۷د۳۲۸۳۷۶۷۱۵۵/۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده باربارا ديانجليس; برگرداناعتماد به نفس: دستيابي به آن و زندگي با آن
 هادي ابراهيمي

۱۳۹۰ -۱۳۸۲ الف۸۸۹د۳۲۹۱۳۷۱۵۵/۲

نسل نوانديش آنـتـوني رابينز، وين داير; [ترجمه] مجيدخودت را بشناس
پزشکي

۱۳۸۹ -۱۳۸۶ خ۱۱۸ر۳۳۰۱۳۶۱۵۵/۲

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت بر خويشتن د۸۹۳س۳۳۱۵۹۸۵۱۵۵/۲
BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۷س۹خ

رشد ۱۳۸۲تاليف سعيد شاملومکتبها و نظريهها در روانشناسي شخصيت م۲۱۳ش۳۳۲۱۳۸۱۵۵/۲
پريشان ت۶۱۸م۳۳۳۱۳۹۱۵۵/۲ ۱۳۸۵-۱۳۸۸نويسنده محمدجعفر مصفاتفکر زائد
پريشان ۱۳۸۸محمدجعفر مصفارابطه ر۶۱۸م۳۳۴۱۴۰۱۵۵/۲

گوهر کمال: نامن ۱۳۹۰نويسنده محمود نامنيلطفا گوسفند نباشيد: روانشناسي چگونه خود را بشناسيم ل۲۲۸ن۳۳۵۱۴۱۱۵۵/۲
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني اعـتـمـاد به نـفس کـودکمـن  ;راهکارهاي افزايش اعتماد به

 نفس کودکان
۱۳۹۵مجيد همتي الف۶۶۹ه۳۳۶۶۶۶۳۱۵۵/۲

مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهشي امام خميني،
 معاونت تربيتي و فرهنگي

نـوجـوان در نـقـش شـکـيـبايي: پرخاشگري نوجوان، عوامل و
 راهکارهاي کنترل

۱۳۹۴حسين اميري ن۸۳۵الف۳۳۷۶۳۵۰۱۵۵/۲۳۲

علم;فرانگيزش ۱۳۸۸زهره خسروي، امهاني عليزاده صحراييکمال گرايي: سالمت يا بيماري؟ ک۵۵۱خ۳۳۸۳۹۰۴۱۵۵/۲۳۲
BF۶۹۸/۳۵/۵۱۳۸۸خ۸ک

پيام فرهيختگان نـويـسـنده اسپنسر جانسون; مترجم عليچه کسي پنير مرا جابه جاکرد
رضواني

[۱۳۸۳] ۱۳۸۳چ۱۹۹ج۳۳۹۴۵۵۰۱۵۵/۲۴
BF۶۳۷/ه ۲۲۱۳۸۴ج۳ت

ياد عارف اسـپنسر جانسون، کنت بالنچارد; ترجمهچه کسي پنير مرا جابهجا کرد؟
 فريبا احمدي

۱۳۸۴ ۱۳۸۴چ۱۹۹ج۳۴۰۱۴۳۱۵۵/۲۴

اختران چه کـسي پـنـيـر مـرا جـابـجا کرد؟:  يک روش حيرت انگيز
 براي کنار آمدن با تغيير در کار و زندگي

اسـپـنـسـر جـانـسـون; مـترجم شمسي
 بهبهاني; ويراستار علي محتشمي

۱۳۸۴ -۱۳۸۳ چ۱۹۹ج۳۴۱۴۵۵۱۱۵۵/۲۴
BF۶۳۷/خ۱۳۸۸ ۲۲ج۳ت

نسل نوانديش نــگـارش کـورت تـپـرواين; بـرگـردانانسان ها را بشناسيم و آنان را درک کنيم
کالراکرمي

۱۳۸۸ الف۳۳۴ت۳۴۲۴۰۱۵۱۵۵/۲۶۴
BF۶۹۸/۳/۸۱۳۸۸الف۲ت

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷حسن پاشا شريفيارزشيابي شخصيت (رشته روانشناسي) الف۴۶۷ش۳۴۳۴۲۰۰۱۵۵/۲۸۰۷
LC۵۸۰۸/ش۹۴۳الف

معاونت تربيتي وفرهنگي ۱۳۹۵احمدامامي راداين رشته سردراز دارد:مهارتهاي انتخاب رشته تحصيلي وشغل الف۷۶۸الف۳۴۴۶۶۰۷۱۵۵/۳۶۴
مشعل ۱۳۷۰مسروب بااليانروانشناسي کودک به زبان ساده (براي والدين و مربيان) ر۲۵۶ب۳۴۵۱۴۴۱۵۵/۴
رشد نـويـسـنـده مـيا کلمر پرينگل; مترجماننيازهاي کودکان: دورنماي فردي

 نيره ايجادي، جواد شافعي مقدم
۱۳۸۰ ن۴۳۳پ۳۴۶۱۴۵۱۵۵/۴

شهيد حسين فهميده چـراغهـاي قـرمـز و سـبـز در تربيت کودکان: چرا در تربيت
 گلهاي زندگي مشکل داريم

۱۳۸۷مهدي دانشمند، مجيد زارعي چ۲۵۴د۳۴۷۱۴۶۱۵۵/۴

رشد نـويـسـنـده ل. کـرمن; مترجمان پريرخنقاشي کودکان; کاربرد تست ترسيم خانواده در کلينيک
 دادستان، محمود منصور

۱۳۸۱ ن۴۶۸ک۳۴۸۱۴۸۱۵۵/۴

سرور تـالـيف آرنـولـد ژسل، اف - ال ايـلگ;روانشناسي کودک (فرزندان خود را بهتر بشناسيم)
 ترجمه فريدون ظفر اردالن

۱۳۸۱ ر۴۳۶گ۳۴۹۱۴۷۱۵۵/۴

جوانه رشد ايـجـاد انـگيزه در کودکان: ابزارها و روشهايي براي کمک به
 خود جوش بودن کودکان

نـوشـتهي الـيـزابت هارتليبروئر; ترجمه
 احمد ناهيدي

۱۳۹۰-۱۳۸۸ الف۱۸۲هـ۳۵۰۱۴۹۱۵۵/۴

رشد نـويـسـنـده پل هـاک; مترجمان حسينموفقيت در تربيت فرزندان
 صيفوريان، محمدطاهر رياضي ارسي

۱۳۸۳ م۳۱۲هـ۳۵۱۱۵۰۱۵۵/۴

رشد نـويـسـنـده مـري دوروتـي  شـريـدان;بازي و رشد کودک (از تولد تا ۶ سالگي)
 مـتـرجـمـان رضـا توکلي ، هرمز سنايي

 نسب ، فريد براتي سده

۱۳۸۷ ب۴۳۵ش۳۵۲۱۵۳۱۵۵/۴۱۸

بنيهاشم انـگيزه دروغگويي در کودکان و نوجوانان و چگونگي برخورد با
آن

۱۳۸۱مرتضي مرتضوي الف۴۴۶م۳۵۳۱۳۵۱۵۵/۴۱۸

صابرين، کتابهاي دانه گــلن اسـتـنـهـاوس; تـرجـمه نـاهـيـدکليدهاي پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان
 آزادمنش; ويراستار احمد بروجردي

۱۳۸۷ ک۴۸۷الف۳۵۴۱۵۲۱۵۵/۴۱۸۲

جوانه رشد هـر کـودکي مي تـوانـد خـوابـيدن بياموزد ﴿از بدو تولد تا سن
 رفـتن به مـدرسه: چـگونه ميتوان مشکالت خواب کودکان را

 حل کرد﴾

نـويـسندگان آنت کاست زان، هارتموت
 مـــورگن روث; مـــتـــرجم شــيـده
 کرمانشاهي; ويراستار فروزنده داورپناه

۱۳۸۸ هـ۱۷۵ک۳۵۵۱۵۴۱۵۵/۴۲۷

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني ۱۳۷۹مريم سيف نراقي، عزتالله نادريروانشناسي کودکان عقبمانده ذهني و روشهاي آموزش آنها ر۹۴۹س۳۵۶۱۵۵۱۵۵/۴۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشرفدن ۱۳۷۷پرويز شريفي درآمديکودک عقب مانده ذهني ﴿ روي آورد رواني - تربيتي ﴾ ک۴۷۵ش۳۵۷۳۱۶۲۱۵۵/۴۵۲
ارديبهشت ۱۳۹۳پل هرينگتون; مترجم آمنه کريميراز نيروي جواني براي خانم ها و آقايان ر۵۵۸هـ۳۵۸۶۰۲۴۱۵۵/۵

BF۷۲۴/۴پ۱۳۸۹ ۲ر
نسل نوانديش بـاربـارا دي آنـجـلـيس; برگردان هاديرازهايي درباره مردان﴿سرد کننده هاي جنسي﴾

 ابراهيمي; ويراستار امير طاهري
۱۳۹۴ -۱۳۸۳ ر۸۸۹د۳۵۹۲۶۶۱۵۵/۶۳۲

برگ زيتون ۱۳۸۵اوته ارهارت; [ترجمه] علياصغر شجاعيدختران خوب به آسمان ميروند دختران بد به همه جا د ۴۴۶الف۳۶۰۱۵۱۱۵۵/۶۳۳
نسل نوانديش نـويـسـنـده اوته ارهـارت; مترجم پدرامزنان خوب به آسمان ميروند، زنان بد به همه جا

 پورنگ; ويراستار علي طالبي
۱۳۸۴ ز۴۴۶الف۳۶۱۱۵۶۱۵۵/۶۳۳

آرويج ازدواج و روابـط عـاطـفي و اجـتماعي ، روابط زناشويي ، تنظيم
خانواده

سـيـمـا فـردوسي ... [ و ديـگـران ]; بـه
 سـفـارش وزارت بـهـداشـت، درمـان و
 آمـوزش پـزشکي معاونت سالمت دفتر
 سـالمـت جـمعيت و خانواده و مدارس

 اداره تنظيم خانواده

۱۳۹۰ ۴۵۳الف۳۶۲۵۲۹۴۱۵۵/۶۴۵
HQ۷۴۳/۴۴۱۳۸۷الف

عارف کامل خـانـواده خوشبخت، فرزند موفق: روانشناسي تربيت فرزند (از
 تولد تا ازدواج)

۱۳۹۱تاليف خسرو اميرحسيني خ۸۲۱الف۳۶۳۳۸۹۲۱۵۵/۶۴۵
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۲خ۸الف

نشر مادر ۱۳۸۱ا. کيهاننياجوانان و ازدواج ج۹۹۷ک۳۶۴۱۵۷۱۵۵/۶۴۵
نسل نوانديش مـولف ورا پـيـفـر; مـترجم آرين ابوک;اصول کنترل استرس

 ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۸۵ الف۲۷۱پ۳۶۵۱۵۹۱۵۵/۹۰۴۲

نسل نوانديش ۱۳۸۷نويسنده درو اسکات ; ترجمه زهرا پاکبراسترس انگيزهبخش:رموز تفکرات شخصي در موفقيت الف۶۱۳د۳۶۶۴۲۸۵۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۶د۵ف

شرکت انتشارات فني ايران نـويـسـنـده و تـصـويـرگر ترور رومين;امان از دست نگراني
 ترجمه شهرزاد فتوحي

۱۳۸۶ الف۸۵۵ ر۳۶۷۱۶۱۱۵۵/۹۰۴۲

پيام فرهيختگان نـويـسـنده مري ريچاردز; مترجم راحلهاسترس
 نجف الهي

۱۳۸۶ الف۹۳۷ر۳۶۸۱۶۰۱۵۵/۹۰۴۲

(يساولي) نـويـسـنده کري کوپر و آليسون استراو;مديريت تنش در يک هفته
 تـرجـمه آنـاهـيـتـا افشين; تدوين گروه
 کـارشـنـاسـان ايران; ويراستاران بدري

 نيکفطرت، محمدعلي صادقي

۱۳۷۹ م۷۶۹ک۳۶۹۱۶۳۱۵۵/۹۰۴۲

قدياني ۱۳۸۲پاول ويلسون; ترجمه سپيده خليلي۱۵۰﴿صدو پنجاه﴾ نکته براي آسودگي خاطر ص۹۴۲و۳۷۰۱۶۴۱۵۵/۹۰۴۲
درسا روانـشـنـاسي رنگها: با آزمايش انتخاب رنگ شخصيت خود

 را بهتر بشناسيد
۱۳۸۰ماکس لوشر; ترجمه ويدا ابي زاده ر ۷۵۳ل۳۷۱۱۶۲۱۵۵/۹۱۱۴۵

علم هـارولـد اچ. بـلوم فيلد، ملبا کالگرو، پيترچطور بدون او تاب بياورم
 مک ويليامز; مترجم تبسم آتشين جان

۱۳۸۵ چ۶۷۲ب۳۷۲۳۹۱۵۱۵۵/۹۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۴ب۶الف

نسل نوانديش شـکست در عشق: چگونه از افسردگي حاصل از عشق نافرجام
 رهايي يابيم

نـويـسـنـدگان هارولداچ . بلومفيلد ،ملبا
 کـالـگـرو، پـيـتـر مکويليامز; مترجمان

 الهام آرام نيا، شمس الدين حسيني

۱۳۸۹ ش۶۷۲ب۳۷۳۴۰۰۶۱۵۵/۹۲
BF۵۷۵/۹۱۳۸۶ک۸الف

سفير اردهال هـرگـز نـااميد نخواهم شد: پنج مرحله براي غلبه بر بحرانهاي
زندگي

نـويـسـنـده جـري وايت; مترجم محمد
جوادي

۱۳۸۹ هـ۳۴۹و۳۷۴۶۲۱۱۱۵۵/۹۳۵
BF۳۳۵/۲۴۴۱۳۸۸و

نسل نوانديش قـلـبتان را التيام ببخشيد: بعد از جدايي، طالق يا مرگ، دوباره
 به آرامش برسيد

نـوشـته لـوئـيـز ال. هي، ديـويـد کسلر;
 مترجم مينا اعظامي

۱۳۹۴ ق۹۹۷هـ۳۷۵۶۰۲۲۱۵۵/۹۳۷
BL

نسل نوانديش نــويـسـنـده جـان آسـاراف; مـتـرجـمهمه چيز داشتن
 فرشادنجفي پور

۱۳۸۸ هـ۵۱۷آ۳۷۶۳۹۶۹۱۵۸
BJ۱۶۱۱/۲/۵۸۱۳۸۸آ

رخ مهتاب ۱۳۹۳راندن برن; مترجم زهرا دشتبانجادو ج۴۷۶ب۳۷۷۶۰۲۶۱۵۸
BF۶۳۹

منشاء دانش ۱۳۹۱نوشته راندا برن; ترجمه عطاء فتحعليراز ر۴۷۶ب۳۷۸۴۶۴۹۱۵۸
۹۳۶FB/۲۱۳۸۷ر۴ب

نسل نوانديش مـولف رانـدا بـرن; مـتـرجـم نـازنـيـنراز
 ابراهيمي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۱ -۱۳۸۷ ر۴۷۶ب۳۷۹۱۶۷۱۵۸

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۳تال بنشاهار; مترجم احسان حسن قاجارشادکامي به همين سادگي ش۷۱۶ب۳۸۰۵۱۳۸۱۵۸
BF۵۷۵/۹۱۳۸۹ب۴ق

جمهوري سـه اثـر از کاترين پاندر: اعجاز بيکران عشق، قوانين شفادهنده
 ستايش، قوانين پوياي کاميابي

کـاتـريـن پـانـدر; ترجمه حبيب گوهري
 راد و علي اکبر يزدي توسنلو

۱۳۸۶ س۲۵۸پ۳۸۱۲۵۶۱۵۸

نسل نوانديش عـزت نـفس داري؟ : راهـبـردهاي گام به گام براي بازسازي
 پايههاي عزت نفستان

مـولـفـان شـمسالـدين حـسـيني، الهام
 آرامنيا; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۹ -۱۳۸۶ ع۵۷۷ح۳۸۲۱۶۵۱۵۸

نسل نوانديش نـوشـتهي مـايک دولي; مـتـرجـم نـگاريادداشتهايي از آسمان
 مختاري; ويراستار عيل ابوطالبي

۱۳۸۹ ي۷۹۳د۳۸۳۵۹۹۳۱۵۸
BF۱۹۹۹/۲۱۳۸۸ن۹د

فيروزه نـوشـته ديويد جوزف شوارتز; ترجمه ژناجادوي فکر بزرگ
بختآور

۱۳۸۴ ۱۳۸۴ج۶۹۸ش۳۸۴۱۶۶۱۵۸

نسل نوانديش نـوشـته ديويد جي. شوارتز; ترجمه مهينجادوي فکر بزرگ
خالصي

۱۳۹۳ ۱۳۹۳ج۶۹۸ش۳۸۵۶۰۲۳۱۵۸
BF۶۳۷/ب۱۳۷۴ ۹ش۸م

نسل نوانديش نـويـسـنـدگان آرنولد الزاروس، کليفورد۴۰فکر سمي: حتي يک لحظه هم اين افکار را باور نکن!
 الزاروس، آلن في; مـتـرجمان الهام آرام

 نيا وشمس الدين حسيني

۱۳۹۱ -۱۳۹۰ چ۱۷۳ل۳۸۶۳۸۹۴۱۵۸
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۸ل۲ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عقيل از قـلـبتان پيروي کنيد: راز شاد زيستن براي موفقيت در کار و

زندگي
نـويـسـنـده انـدرو مـتيوس; مترجم ندا

شادنظر
۱۳۸۶ الف۱۱۶م۳۸۷۱۸۸۱۵۸

نسل نوانديش ۱۳۸۶گردآوري و ترجمه فرشاد نجفيپورعشق، ازدواج و زندگي ع۳۲۱ن۳۸۸۳۹۷۷۱۵۸
BF۶۳۶/۱۳۸۶ ج.۳۱۴م۳ن

نسل نو انديش ۱۳۸۶گردآوري و ترجمه فرشاد نجفي پورروش هاي اصالح خود ر۳۲۲ن۳۸۹۵۷۲۱۵۸
نسلنوانديش ۱۳۸۶گردآوري و ترجمه فرشاد نجفيپورشخصيت و روابط ش۳۲۲ن۳۹۰۱۸۷۱۵۸
نسل نو انديش ۱۳۸۶گرد آوري و ترجمه فرشاد نجفي پورشناخت نا خود آگاه ن ش۳۲۲ن۳۹۱۵۷۴۱۵۸

محبان ۱۳۸۴اصغر آقايي، حميد آتش پورروانشناسي موفق زيستن ر۶۶۱آ۳۹۲۱۸۴۱۵۸/۱
نسل نوانديش نـويـسـنـده مـري جـوالآگاروال; مترجمده قانون خوشبختي

 زهرا افتخاري; ويراستار علي ابو طالبي
۱۳۸۶ د۶۸۳آ۳۹۳۱۶۸۱۵۸/۱

هامون مـولـف تـري اپـتـر; مـترجم محمدرضافرزند نيرومند و متکي به نفس
آلياسين

۱۳۸۱ ف۲۱۱الف۳۹۴۱۶۹۱۵۸/۱

ققنوس ۱۳۸۰نوشته ار. اسپرينگر; ترجمه ساعد زمانياد بگيريم چگونه بر خود مسلط شويم ي۴۷۲الف۳۹۵۱۸۶۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۸۷نويسنده آلبرت اليس، اروين بکرمسيري به سوي شادماني م۷۵۵الف۳۹۶۴۱۸۲۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۷۵۱۳۸۷الف۹خ
اشجع نـويـسـنـده  پـرومـود باترا، ويجي باترا;انديشههاي مديريت

 مترجم عباس مجتهدي
۱۳۹۰ الف۱۳۱ب۳۹۷۶۲۳۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/ب ۱۳۸۶ ۲۷ب۸م
نيک فرجام نـويـسـنـده پرومود باترا;  ترجمه مهديشاد خواهيد بود اگر...

اميري
۱۳۸۸ ش۱۳۱ب۳۹۸۴۸۸۰۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۷۴۱۳۸۷ب۸م
نسل نو انديش چـگونه خود را باور کنيم ؟ رويکردي عملي و اثبات شده براي

 داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس بيشتر
۱۳۸۸ناتانيل براندن; مترجم مريم فتاح زاده چ۴۱۱ب۳۹۹۵۷۳۱۵۸/۱

شباهنگ نـاتـانـيل بـرانـدن; ترجمه مهدي قراچهمسئوليت پذيري: اتکاي به خود و زندگي پاسخگو
داغي

۱۳۸۵ م۴۱۱ب۴۰۰۱۸۵۱۵۸/۱

نسل نوانديش مـعـجـزه نـصـيـب بهترين ها مي شود: اثري جذاب و شگفت
 انـگـيـز بـراي دگـرگوني خويشتن و خلق  يک زندگي   شاد،

 موفق و عاشقانه

مـولـف گـابـريل برنستين; مترجم سعيد
 گل محمدي

۱۳۹۳ م۴۸۲ب۴۰۱۵۹۸۷۱۵۸/۱
BF۶۹۷/۵ /۸۱۳۸۹س۲م

دفتر نشر معارف ابـوالـقـاسم بشيري; تنظيم و نظارت نهاداختالالت رفتاري
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت آمـوزش و

 تبليغ-اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ الف۵۶۸ب۴۰۲۲۵۷۱۵۸/۱

پيکان مـارتـا بک; تـرجـمـه شـيـرين الرودي﴿در جست و جوي ستاره شمال
افراشي﴾

۱۳۸۲ د۵۹۸ب۴۰۳۶۲۰۹۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۸۲د۸ب

نسل نوانديش نـويـسـنـده کنت بالنچارد،مترجم;فرشادشيوه نهنگ
 نجفي پور

۱۳۸۸ ش۶۳۴ب۴۰۴۳۹۴۶۱۵۸/۱
BF۵۰۳/۲۱۳۸۹الف

برگ زيتون، نقش سيمرغ ۲۴ راز آرامش زنـان پـرمـشـغـله: ايـجـاد تـعـادل بـين کار،
 خانواده و زندگي داخلي

جـوان بـوريـسـنـکـو; ﴿تـرجمه﴾ نسرين
 محمدي، علي اصغر شجاعي

۱۳۸۵ ب۷۶۹ب۴۰۵۱۷۰۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده کـارولين بويز; مترجم مريمپنج دقيقه ان ال پي: هر روز تمرين کنيد و مثبت بينديشيد
ملکوتي

۱۳۹۳ پ۷۹۶ب۴۰۶۶۰۲۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۱۳۸۴ه۴ب

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمدرضا بيات سرمديچگونه برامپراتوري خود فرمانروايي کنيد چ۸۹۶ب۴۰۷۶۰۱۷۱۵۸/۱
BF۶۳۷

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمدرضا بيات سرمديچگونه باالتر از ديگران پرواز کنيد الف چ۸۹۶ب۴۰۸۶۰۱۹۱۵۸/۱
BF۶۳۷

نسل نوانديش ۱۳۹۴نويسنده محمدرضا بيات سرمديچگونه بدرخشيد ب چ۸۹۶ب۴۰۹۶۰۱۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷

نسل نوانديش ۱۳۹۴نويسنده محمدرضا بيات سرمديچگونه از خودتان سبقت بگيريد ز چ۸۹۶ب۴۱۰۶۰۱۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷

نسل نوانديش تـقـويت اعـتـمـاد به نفس: رهنمودي براي رسيدن به موفقيت
قطعي

نـويـسنده کاني پاالدينو; برگردان صفورا
شهاليي

۱۳۸۷ ت۲۴۴پ۴۱۱۱۲۱۲۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۱۶۱۳۸۶پ۶الف

پيکان ۱۳۷۰کاترين پاندر; ترجمه گيتي خوشدلقانون توانگري ق۲۵۸پ۴۱۲۱۷۱۱۵۸/۱
نسل نوانديش نـويـسنده باب پراکتر; ترجمه اميرحسنثروتمند زاده شده اي !

مکي
۱۳۸۸ ث۳۱۸پ۴۱۳۳۹۸۹۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۴۱۳۸۸پ۸م
حسين پورآقاسي کـلـيدهاي طاليي موفقيت سرنوشت خود را بهدست بگيريد و

 زندگي خود را به شاهکار بيمانندي تبديل کنيد؟
حـسـين پـورآقـاسي; بـا مـقدمه باستاني

پاريزي
۱۳۸۱ ک۵۷۴پ۴۱۴۱۲۰۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۱۳۸۴پ۸م
نسل نو انديش سـوزان پـيـبادي، مترجمان شمس الدينهنر تغيير : مسيري به سوي زندگي

 حـسـيني، الهام آرام نيا، ويراستار حميده
رستمي

۱۳۸۷ هـ۸۶۸پ۴۱۵۳۷۷۰۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـوشـتهي کـورت پـتـرواين; تـرجمه يقوانين موفقيت : دانش عملي برايبرندگان
 کالرا کرمي

۱۳۸۹ ق۳۳۴ت۴۱۶۴۴۴۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۶۱۳۸۸ت۸م

نسل نوانديش افـکـارتـان را تـغـيير دهيد تا زندگيتان تغيير  کند: چگونه از
 اسـتـعـداد کـامل خود در راستاي موفقيت و پيشرفت استفاده

کنيد

نـويـسـنـده برايان تريسي; مترجم گيتي
شهيدي

۱۳۹۳ -۱۳۸۷ الف۵۵۳ت۴۱۷۱۸۳۱۵۸/۱

ذهنآويز راهـکـارهاي موفقيت: مديريت و مهارتهايي که درهاي موفقيت
 را به روي شما مي گشايد

بـرايـان تـريـسي; برگردان مهدي قراچه
داغي

۱۳۸۷ ر۵۵۳ت۴۱۸۱۱۲۱۵۸/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
راشين بـرايـان تـريسي; ترجمه اشرف رحماني،کتاب کوچک بزرگ قوانين جهاني موفقيت

 کورش طارمي
۱۳۸۴ ک۵۵۳ت۴۱۹۶۱۶۹۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۱/۲/۲۱۳۸۶ک۴ت
نواي دانش اسـپـنـسـر جانسون; مترجمان ابوالفضلهديه

 بيرقي، افسانه آريان
۱۳۸۶ هـ۱۹۹ج۴۲۰۱۷۹۱۵۸/۱

معيار علم ۱۳۸۵اسپنسر جانسون; مترجم پروين قائميهديهاکنون الف هـ۱۹۹ج۴۲۱۱۸۰۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۸۹مقاالتي از ناپلئون هيل... [ و ديگران ]چگونه بر سختيهاي زندگي غلبه کنيم ۴۷چ۴۲۲۴۱۷۴۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۱۳۸۹چ۸م
نسل نو انديش نـويـسنده چن تانگ; با مقدمه کني ياپ;پنير چه کسي رو ميتونم بردارم؟

 بـرگـردان بهانـگـليسي آگوستين کوک;
 بـرگـردان از انـگـليسي بهفارسي هادي

ابراهيمي

۱۳۸۵ پ۶۲چ۴۲۳۱۷۶۱۵۸/۱

علم کـمـتـر کـار کن، بيشتر کسب کن: زندگي قراره آسوده باشد،
 قدرت پنهان تسليم شدن را کشف کن

نـويـسنده چيننينگ چو ; مترجم سيمين
موحد

۱۳۸۶ ک۶۹چ۴۲۴۳۹۱۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۱۳۸۶چ/۸م

دکلمه گران ۱۳۸۰مولف م. حورايي; ويراستار فريبا نوريهمه چيز با خدا ممکن است: قانونمندي طبيعت هـ۹۱۳ح۴۲۵۵۲۷۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۳۸۵ج.۳ ۹۵ح۸م

نسل نوانديش اين زنـدگي شـمـاست، نه لـبـاس عـاريه: راهبردهاي ضروري
 براي خلق زندگي دلخواهتان

نـويـسـنـده جـيم داناوان،مترجمان;الهام
 آرام نيا

۱۳۸۶ الف۲۳۳د۴۲۶۴۰۱۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۶د۲ر

هامون ۱۳۸۵وين داير; مترجم محمد رضا آل ياسينباور کنيد تا ببينيد ب۳۳۷د۴۲۷۵۷۰۱۵۸/۱
علم ۱۳۸۵وين.و. داير،ترجمه;بدرزمان نيک فطرتچگونه شخصيت سالمتر بيابيم؟ (غلبه بر عصبيت) چ۳۳۷د۴۲۸۳۹۶۳۱۵۸/۱

BF۶۳۷/الف۱۳۸۵ ۲د۹خ
نسل نوانديش تــالـيف ويندايـر; تـرجـمهي نـاهـيـدخود مقدس شما

 ايـراننـژاد; ويـراسـتـار احـمد بهرامپور
آشتياني

۱۳۸۶ خ۳۳۷د۴۲۹۱۷۲۱۵۸/۱

انتشار درمـان بـا عـرفان: روانشناسي اعجاز و الهام و اشراق و کشف
 شهود و بينش عرفاني: راهي براي نيل به تحول نفس

۱۳۸۶نگارش وين داير; ترجمه جمال هاشمي د۳۳۷د۴۳۰۱۷۳۱۵۸/۱

بوعلي اثـر وين دبـلـيو. داير; ترجمهي مصطفينقاط ضعف شما
 رحيمزاده; با مقدمهي محمود ساعتچي

۱۳۷۷ ن۳۳۷د۴۳۱۱۷۴۱۵۸/۱

نسل نوانديش جـان اف دمـارتـيـني; مـترجم علي علياز استرس  به موفقيت فقط در ۳۱روز
پناهي

۱۳۹۳ الف۶۷۱د۴۳۲۶۰۰۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸د۸م

نداي دوست چـگـونه به ايـنـجـا رسـيـدم؟يـافـتن اميد و شادي تازه وقتي
 زندگي و عشق وارد مسيرهاي دور از انتظار ميشوند

نـويـسـنـده باربارا دي آنجليس; مترجم
 آزاده سخايي منش

۱۳۹۱ چ۸۸۹د۴۳۳۶۰۸۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۵د۹خ

جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان ۱۳۸۰نويسنده وحيد ذواالکتاففراغت: فرصتي برايزندگي بهتر ف۵۴ذ۴۳۴۱۷۸۱۵۸/۱
نسل نوانديش نـظـام مديريت زندگي: مديريت زمان براي سريع تر به نتيجه

رسيدن
مـولف آنـتـوني رابـيـنـز; ترجمه افشين

 ابراهيمي; ويراسته علي ابوطالبي
۱۳۹۱ ن۱۱۶ر۴۳۵۴۶۴۰۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۸۷۵۱۳۸۷ر۸م
نسل نوانديش اهـرم هـاي خوشبختي: چگونه مزرعه سرنوشتمان را گل کاري

کنيم؟
۱۳۹۳آنتوني رابينز; مترجم سيما فرجي الف۱۱۸ر۴۳۶۵۹۸۸۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۵۳۱۳۸۵ر۹خ
نسل نوانديش آنـتـوني رابـيـنـز، بـرني سـيگل; ترجمهپشتوانههاي زندگي

مجيدپزشکي
۱۳۸۷ پ۱۱۸ر۴۳۷۳۹۷۴۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۸۷۳۵۱۳۸۷ر۸م
نسل نوانديش نـويـسـنـده آنتوني رابينز; مترجم هاديتا کي آرزو...؟! به پا خيزيد و زندگي با عشق را آغاز کنيد

ابراهيمي
۱۳۸۶ ت۱۱۸ر۴۳۸۱۸۱۱۵۸/۱

نگارستان کتاب رمـز کـاميـابي و شـکـوفـايي: رهيافتي بر برنامههاي تکنولوژي
قدرت

۱۳۸۶آنتوني رابينز; ترجمه آزاد تويسرکاني ر۱۱۸ر۴۳۹۲۱۷۱۵۸/۱

نسل نو انديش آنـتـوني رابـيـنـز، ديـپاک چوپرا;مترجمقدرت ايمان
مجيدپزشکي

۱۳۸۹ ق۱۱۸ر۴۴۰۳۹۳۷۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۵۱۳۸۶ر۹خ

نسلنوانديش آنـتـوني رابـيـنـز، چـارلز گيونز; مترجممشکالت شيرين زندگياند
 مجيد پزشکي

۱۳۸۶ م۱۱۸ر۴۴۱۲۲۰۱۵۸/۱

نسل نوانديش اثـر آنـتـوني رابـيـنـز; تـرجـمهي فريباموفقيت نامحدود در ۲۰ روز
 جـعـفـري فـمـيـني; بـا هـمکاري آرزو

 طاهباز; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۰ و م۱۱۸ر۴۴۲۱۸۲۱۵۸/۱

شميم گل نرگس جـمـعـي از مـحـقـقـيـن و مـولـفين بهرسيدن به قدرت عملي فوق العاده
 سرپرستي حميد عزيزي

۱۳۸۴ ۵۲۷ر۴۴۳۲۵۰۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۳حسين رهيابرازهاي معنوي موفقيت ر۸۹۹ر۴۴۴۶۰۰۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷

نسل نوانديش عـلم مـوفـقـيت: وقـتي عـلم و اشـتـياق تالقي کنند، روياها به
 واقعيت ميپيوندند

بـا پـيـشـگفتاري از باب پراکتر ; ترجمه
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۷ ع۹۱۳ر۴۴۵۳۹۷۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۶۱۳۸۶ر۸م

علم نـوشـته شـريل ريـچـاردسـون; تـرجمهاصالح برنامههاي زندگي: هر هفته يک برنامه
 شقايق قندهاري

۱۳۸۴ الف۹۳۷ر۴۴۶۴۰۱۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۳۱۳۸۳ر۲ر

نسل نوانديش نـوشـته شـريل ريـچـاردسـون; مـترجمبراي زندگي خود بهپاخيزيد
 مهندس اميربهنام

۱۳۹۰ ب۹۳۷ر۴۴۷۳۹۵۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۴۱۳۸۶ر۹خ

نسل نوانديش نـويـسـنـده شـريل ريچاردسون; مترجمزماني براي زندگي کردن: ۷  گام براي خلق زندگي دلخواه
 امير بهنام

۱۳۸۶ ز۹۳۷ر۴۴۸۳۹۶۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۶۱۳۸۶ز۲ر

نسل نوانديش چـگـونه ميتـوان دنـيـاي بهتري براي خود و ديگران ساخت:
 (۴۷ پيشنهاد عملي براي نشاندن لبخند بر روي ...

۱۳۸۶اثر پيتر سان; مترجم مجيدخلخالي زاويه چ۲۵۱س۴۴۹۳۹۶۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۳۱۳۸۶س۲ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۸۰محمدکاظم سجاديميخواهم خوشبخت باشم م۳۶۷س۴۵۰۱۹۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده مومين سکمان; مترجم شيواهمه چيز با تو آغاز مي شود
 صائقي ممقاني

۱۳۹۱ هـ ۶۱۳ س۴۵۱۴۶۳۹۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۵۱۳۸۸س۸م

ذهن آويز کـتـابي بـراي جـوانها﴿آسان بياموزيد چه خوب بود اگراينها را
 قبال به من گفته بودند﴾

آنت اليـاسـول; تـرجـمـه مـهدي قراچه
داغي

۱۳۸۸ ک۸۲۲س۴۵۲۶۳۱۷۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۱۶۱۳۸۸س۹خ

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مثبتانديشي د۸۹۳س۴۵۳۵۹۸۳۱۵۸/۱
BF۶۹۷/۵/۹۱۳۸۸س۲م

مهر جالينوس نـويسنده سيندي هينز; مترجم جالينوستغيير کنيد تا بهترين شويد، در خلوت دل
کرمي

۱۳۸۴ ت۹۸۴س۴۵۴۳۲۵۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۴۱۳۸۲ه۳ت

نسل نوانديش نـويـسنده مري گالبريت شرتلف; ترجمهاعتمادآفريني : راهنماي مديريتي براي کسب موفقيت شغلي
 افشين تابعي

۱۳۸۷ الف۴۱۳ش۴۵۵۳۹۹۲۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۴۱۳۸۷ش۵۸۶الف

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـيمز آر. شرمن; ترجمه يکارها را پشت گوش نيندازيد (روانشناسي مسامحهکاري)
 گـروه مـتـرجـمـان انـتـشارات نسل نو

 انديش﴿زير نظر هادي ابراهيمي﴾

۱۳۸۷ ک۴۳۱ش۴۵۶۲۰۷۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۴علي شميساآشتي با کودک درون: شناسايي و صميميت با کودک درون آ۶۸۲ش۴۵۷۵۹۹۹۱۵۸/۱
BF۶۹

پازينه ۱۳۸۹ديويد اسکوارتز; مترجم امير بهنامرازهاي تفکر مثبت ر۶۹۸ش۴۵۸۵۵۹۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۱۳۸۸ش۸م

پيکان ۱۳۸۴دوآن شولتس; برگردان گيتي خوشدلروانشناسي کمال: الگوهاي شخصيت سالم ر۷۳۱ش۴۵۹۴۸۸۸۱۵۸/۱
BF۶۹۸/۹۱۳۸۰ر۹ش

نقش و نگار چـهـار اثر فلورانس اسکاول شين بازي زندگي و چگونگي انجام
 آن، کـالمت عـصاي جادويي توست، در مخفي کاميابي قدرت

کالم

فـلـورانـس اسـکـاول شـيـن ; ترجمهي
 نشميل مشتاق

۱۳۸۵ چ۹۹۲ش۴۶۰۱۷۵۱۵۸/۱

نسيم حيات ۱۳۸۷فاطمه عزيزيانروانشناسي موفقيت در خانواده ر۵۸۹ع۴۶۱۲۵۱۱۵۸/۱
اتقان ۱۳۸۸نويسنده علي علي کريميشما نابغه هستيد اگر... ش۸۶۴ع۴۶۲۵۱۶۰۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۳۵۱۳۹۰ت۸م
شميم گل نرگس عـوامـل مـهم و موثر در نشاط جسمي و روحي: اسرار موفقيت

 در درس و امتحانات و زندگي
جـمـعـي از مـحـقـقـيـن و مـولـفين به

 سرپرستي حميد عزيزي
۱۳۸۴ ۹۶۸ع۴۶۳۲۵۲۱۵۸/۱

پشوتن نـويـسـنـدگـان جـواد غـفـاري، گـيـتيرازهايي براي کسب موفقيت و ثروت
يزدانينژاد

۱۳۸۷ ر۴۴غ۴۶۴۶۲۸۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۱۳۸۵غ۸م

الهام راه نـويـن خـود آگـاه زيـستن: از مثبت انديشيدن به اعمال و
 رفتار سازنده رسيدن

گـودرون فـريـتـاگ; ترجمه پروانه شفيع
 زاده ﴿ کرماني ﴾

۱۳۷۶ خ۳۵۶ف۴۶۵۵۷۶۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده و مـشـاور بينالمللي ابراهيمبرنامهي زبان اعصاب و هنر ارتباط بدون مرز
 فـقي ; مـتـرجـم آزاد امـيـني; ويراستار

 نسيم روشنايي

۱۳۸۷ ب۷۹۳ف۴۶۶۳۹۷۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۰۴۱۱۳۸۶ف۴ب

علمي نـتـرسـيـد: آمـوزش کـنترل ترس: روش جديد براي غلبه بر
 ترس، فوبيا و اضطراب

اثـر هـربـرت فـنـسـترهايم ; جين بائر;
 ترجمه مهدي قراچه داغي

۱۳۸۱ ن۸۶۹ف۴۶۷۴۱۷۵۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۹۱۳۸۱ف۴ت

علمي ۱۳۸۶نويسنده دبيفورد،ترجمه;ميتراميرشکاربهترين سال زندگي ب۸۸۱ف۴۶۸۳۹۵۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۴۱۳۸۶ف۹خ

قدياني ۱۳۸۲نويسنده ليندا فيلد; مترجم سپيده خليلي۵۷﴿پنجاه و هفت ﴾ نکته براي توانمندي زنان پ۹۸۳ف۴۶۹۱۹۱۱۵۸/۱
۱۳۸۰نوشته ليندا فيلد; ترجمه سپيده خليلي۶۰ ﴿شصت ﴾ نکته براي زندگي بهتر قدياني ش۹۸۳ف۴۷۰۱۹۰۱۵۸/۱
درسا نـويـسـنـده گـاي فـينلي; مترجم سميراسرنوشتت را خودت تعيين کن

کسائيان
۱۳۸۶ س۹۹۴ف۴۷۱۲۱۹۱۵۸/۱

نشر قطره ۱۳۸۷قاسم قاضيسلطهجويي: از سلطهجويي تا خويشتنسازي س۲۴۳ق۴۷۲۲۱۸۱۵۸/۱
۱۳۸۶لوسيا کاپاچيونه; ترجمه گيتي خوشدلشفاي کودک درون پيکان ش۱۱۴ک۴۷۳۱۸۹۱۵۸/۱

نسل نوانديش مـولف ريـچـارد کارلسون; مترجم سهيالاز کاه کوه نسازيد: ۱۰۰ کليد موفقيت در زندگي
 موسوي رضوي

۱۳۸۶ الف۱۴۹ک۴۷۴۱۹۴۱۵۸/۱

علم آيـين دوست يـابي: چـگـونه ميتـوان دوست يافت و درمردم
 نفوذ کرد

نـويـسـنـده ديل کـارنـگي; مترجم ميترا
 کيوان مهر

۱۳۸۴ ۱۳۸۴د آ۱۵۴ک۴۷۵۴۵۴۹۱۵۸/۱
BF۶۳۷/پ ۲۱۳۸۴ک۸م

پيمان ديل کـارنـگي; [تـرجمه] ريحانه جعفري،آئين دوستيابي
 پروين قائمي

۱۳۸۳ دآ۱۵۴ک۴۷۶۱۹۳۱۵۸/۱

علمي آيـين زنـدگي: چگونه اضطراب و نگراني را از خود دور کرده و
 زندگي آرامي را آغاز کنيم

۱۳۶۹اثر ديل کارنگي; ترجمه سوسن اردکاني ۱۳۶۹زآ۱۵۴ک۴۷۷۲۱۶۱۵۸/۱

پيمان ديل کـارنـگي; [مترجمين] پروين قائمي،آئين زندگي
 ريحانه جعفري

۱۳۸۲ ۱۳۸۲زآ۱۵۴ک۴۷۸۲۱۵۱۵۸/۱

پيکان ۱۳۸۷استفان کاوي; ترجمه گيتي خوشدلهفت عادت مردمان موثر هـ۳۳۵ک۴۷۹۲۱۴۱۵۸/۱
رشد نـويـسـنـده اسـتفان آر. کاوي; مترجمانهفت عادت خانوادههاي کامروا

 شاهرخ مکوند حسيني، داوود محبعلي
۱۳۸۸ خ هـ۳۳۵ک۴۸۰۱۹۵۱۵۸/۱

انتشارات بين المللي گاج [تـيـکـي کـوستنماخر]; مترجمان ارشادزندگي به همين سادگي
 عظيمي، کيوان سلطاني

۱۳۹۳ ز۸۲۶ک۴۸۱۵۱۳۷۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۹ک۹خ

نسل نوانديش نـويـسـنده دافنهرز کينگما; مترجم مريمهنر دوستداشتن خود
ملکوتي

۱۳۸۹ هـ۹۷۵ک۴۸۲۳۸۹۵۱۵۸/۱
BL۶۲۵/۷/۹۱۳۸۹ه۹ک

نسل نوانديش ۱۳۹۳نـويـسـنـده آنـتوني ام. گرانت، آليسونهشت گام تا شادکامي هـ۲۷۶گ۴۸۳۶۰۰۳۱۵۸/۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش چـگـونه آنـچه را ميخـواهـيـد  به دست آوريـد؟وقـدرآنچه

 راداريد بدانيد
۱۳۸۶نويسنده جان گري،مترجم;اميربهنام چ۳۹۱گ۴۸۴۳۹۶۴۱۵۸/۱

HD۳۰/۳/۸۱۳۸۷چ۴گ
آسونه رمـز رسـيـدن به آرزوهـا: راهـنماي عملي و معنوي در جهت

 دستيابي به موفقيتهاي شخصي
۱۳۸۰جان گري،مترجم;محمدجوادانتظاري ر۳۹۱گ۴۸۵۳۹۹۴۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۴۵۱۳۸۰گ۸م
مهرآرمين ۱۳۸۳جان گري; ترجمه طوبي يکتاييراهنماي عملي معجزات شفابخش مريخي و ونوسي الف ر۳۹۱گ۴۸۶۶۲۳۳۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۴۱۳۸۹گ۳ت
نسل نوانديش از کـوتـهـي تـوسـت که ديوار بلند است: داستانهايي دلپذير و

 الـهـام بـخـش بـراي آنـان کـه مي خواهند به زباني ساده به
 مفاهيمي عميق دست يابند

۱۳۹۳سعيد گل محمدي الف۶۱۷گ۴۸۷۶۰۵۴۱۵۸/۱
BP

نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديبازيگر زندگي باشيم نه بازيچه ي آن ب۶۱۷گ۴۸۸۶۰۰۶۱۵۸/۱
BJ۱۵۸۱/۴الف۹و

نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديخوشبختي را به بها مي دهند نه به بهانه خ۶۱۷گ۴۸۹۶۰۰۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷

نسل نوانديش خـوشـبـخـتـي نـصيب بهترين ها مي شود: داستانهاي کوتاه و
 شگفت انگيز

۱۳۹۳سعيد گل محمدي ن خ۶۱۷گ۴۹۰۶۱۳۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديخوشبختي يا بدبختي؟ انتخاب با شماست... ي خ۶۱۷گ۴۹۱۶۰۷۶۱۵۸/۱
PZ۱

نسل نوانديش عـامل تغيير باش نه قرباني تقدير: داستان هاي کوتاه و شگفت
انگيز

۱۳۹۳سعيد گل محمدي ع۶۱۷گ۴۹۲۶۰۲۱۱۵۸/۱
BF۶۹۷/۵/۳۶۱۳۸۶ب۲م

نسل نوانديش ۱۳۹۴سعيد گل محمدينيم کيلو باش ولي انسان باش: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز الف ن۶۱۷گ۴۹۳۶۲۴۴۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمدينيم کيلو باش ولي عاشق باش: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز ع ن۶۱۷گ۴۹۴۶۲۴۳۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديهفت خوان موفقيت: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز هـ۶۱۷گ۴۹۵۶۱۳۱۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۸۸نويسنده نيل گون،مترجم;روياپورمنافمخفيگاه خوشبختي م۸۲۶گ۴۹۶۳۹۷۶۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۸۶۱۳۸۸گ۹خ
نسل نوانديش چـگـونه تـوانمنديهاي شخصي خود را بيفراييد (و هر آنچه از

 زندگي ميخواهيد به دست آوريد)....
نـويـسـنـده سم. آر. لي. اويـد - تـيـنـا

برتلود،برگردان;محمدرضامتظهري
۱۳۸۶ چ۸۱۳ل۴۹۷۳۹۵۲۱۵۸/۱

HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۶چ۹ل
جوانه رشد چـــگـونه خـود را بـاور کـنـيم: گـامهـايي در تـقـويت حس

 ارزشمندي و درمان زخمهاي احساسي
مـولف  گـيل لـيـنـدنفـيلد; مترجم الله

دهقاني
۱۳۹۰ چ۹۵۵ل۴۹۸۱۹۷۳۱۵۸/۱

BF۶۹۷/۵ /۹۱۳۸۳ل۴ع
نشر نيريز نـويـسـنـده اندرو متيوس; مترجم وحيدآخرين راز شاد زيستن: پيرو قلب خود باشيد

 افضلي راد
۱۳۹۱ -۱۳۸۷ آ۱۱۶م۴۹۹۲۱۰۱۵۸/۱

نشر نيريز نـويـسـنـده اندرو ميتوس; مترجم وحيدراز شاد زيستن
 افضلي راد

۱۳۸۵ ر۱۱۶م۵۰۰۱۹۷۱۵۸/۱

نيريز نـــــــويـــــــســــنـــده انـــدروشاد ماندن در روزگاران سخت
 متيوس،مترجم;وحيدافضلي راد

۱۳۹۰ ش۱۱۶م۵۰۱۴۰۱۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۱۷۱۳۹۰م۲ر

نيريز ۱۳۸۷نويسنده اندرو ماتيوزشادي بيکران ي ش۱۱۶م۵۰۲۴۰۰۷۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۰م۲ر

علم ۱۳۸۹اندرو متيوس; ترجمه ميترا مير شکارهنر شاد زيستن هـ۱۱۶م۵۰۳۳۸۳۹۱۵۸/۱
نسل نوانديش عـاشـق خودت باش! درسهاي حيرت انگيز و شگفت آور براي

 پايان دادن به وسواس منفي...
نـويـسـنـده سارا ماريا; مترجم سعيد گل

 محمدي، سامرا اسدي
۱۳۹۳ ع۱۳۷م۵۰۴۵۹۹۵۱۵۸/۱

BF۵۷۵
نسل نوانديش در جـازدن مـمنوع! ۱۵قانون مطرح شده دراين کتاب رابه کار

 ببريد وهمچون رودي خروشان...
۱۳۹۴جان سي. ماکسول; مترجم سيما فرجي د۱۵۷م۵۰۵۶۲۴۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـويـسـنده اسکات مايکر; مترجم مهتابدر ساحل نمي توان موج سواري کرد
 عليمرادي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۱ د۱۹۷م۵۰۶۴۶۳۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۹م۸م

نسل نوانديش ۱۳۹۴اندرو متيوس; مترجم وحيد افضلي رادتک نسخه ي کاميابي ت۲۵۵م۵۰۷۶۰۵۵۱۵۸/۱
BF

نسيم کوثر ۱۳۸۷سروش مردانيکليد بزرگي راهي به سوي فرهيختگي ک۴۵۶م۵۰۸۲۵۴۱۵۸/۱
فروزش ۱۳۸۷تاليف مختار معتمدينآموزش ابراز وجود: (چگونه راحت زندگي کنيد) آ۶۵۹م۵۰۹۳۶۹۹۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۷۱۳۸۷م۲الف
نسل نوانديش آيـا اسـير باورهايت هستي؟: چگونه باورهايي را که زندگيتان

 را کنترل ميکنند آشکار کنيد و تغيير دهيد
نـويـسـنـدگـان مـاتـيو مککي، پاتريک
 فـانـينگ،مترجمان;شمس الدين حسيني

و....

۱۳۸۷ آ۷۳۱م۵۱۰۳۹۵۴۱۵۸/۱
BF۷۷۳/۹۱۳۸۸ز۷م

نسل نو انديش خـويـشـتـن شـنـاسي و عزت نفس : چگونه مي توان از درون
 خـويـشـتـن بـا توجه به وقايع پيرامون خود به زندگي معنايي

 تازه بخشيد

نـويـسـنـده فـيـليپ مک گراو ; مترجم
 اقدس رضائي

۱۳۸۷ خ۷۳۹ م۵۱۱۳۸۳۸۱۵۸/۱

نسلنوانديش کـتـاب عـملي خويشتنشناسي و عزت نفس: کمک به شما در
 آفرينش زندگي خود از درون

نـويـسـنـده فـيـليپ مکگراو; برگردان
 غالمحسين خانقايي، آناهيتا خانقايي

۱۳۸۶ ک۷۳۹م۵۱۲۲۱۱۱۵۸/۱

انديشه ماندگار ۱۳۸۶مولف امير ملک محمودي اليگودرزيچگونه مي توان فردي سرزنده، اميدوار و موفق بود؟ چ۷۶۱م۵۱۳۲۵۵۱۵۸/۱
شهاب الدين ۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزيچگونه مي توان فردي سرزنده ، اميدوار و موفق بود ؟ چ۷۶۱م۵۱۴۴۴۵۶۱۵۸/۱
نشر نغمه ۱۳۸۷ژوزف مورفي; ترجمه مهرداد مهرينمعجزه قدرت فکر م۸۳۴م۵۱۵۵۲۴۶۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۱/۲/۴۳ق۸م
آسيم ۱۳۹۲به اهتمام محمود نامني، رضا امان الهيلطفا انسان باشيد ل۲۲۸ن۵۱۶۶۰۲۵۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۷۱۳۸۷ن۹خ
دانشپژوهان برين ۱۳۸۲تـالـيـف نـاصـر نـهضت; ويرايش ساعدچگونه بهتر زندگي کنيم؟ آموزشي براي بهتر زيستن چ۸۵۷ن۵۱۷۱۹۹۱۵۸/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علم نـويـسـنـده جي.پي.واسواني،ترجمه;ميترالذت ،آرامش ، درمان

ميرشکار
۱۳۸۹ ل۱۷۹و۵۱۸۳۹۵۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۵۱۳۸۸و۴آ
نسل نوانديش نـويـسـنـده جوج واينبرگ،مترجم;پدرامآفرينش خويشتن (نبايد آنگونه که هستي باشي)

پورنگ
۱۳۸۱ آ۳۷۴و۵۱۹۳۹۵۹۱۵۸/۱

BF۶۹۸/۲/۷۱۳۸۲آ۲و
نسل نو انديش نـويـسـنـده دنيس ويتلي ; مترجم وحيد۱۰فرمان انسان هاي فوق موفق : روان شناسي پيروزي

 ايمن ; ويراستار امير طاهري
۱۳۸۹ د۸۵۷و۵۲۰۳۸۰۴۱۵۸/۱

جوانه رشد ۱۳۸۲نويسنده پاول هاوک; مترجم ناصر بليغاينگونه ميتوانيد: چگونه به خواستههايتان برسيد؟ الف ۳۸۹هـ۵۲۱۲۱۳۱۵۸/۱
علم نـويـسـنـده لـويـيـز هي; تـرجـمه ميتراسالمت تن در سالمت روح

ميرشکار
۱۳۸۵ س۹۱۳هـ۵۲۲۱۹۸۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـوشـتهي نـورمنسي هـيل،ترجمه;بنفشهبهبود روابط برابر
جاهد

۱۳۸۶ ب۹۶۲هـ۵۲۳۳۹۵۷۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۲۹۱۳۸۷ق

نسل نوانديش نـويـسنده ناتانيل براندن،مترجمان;شمسعزتنفس در زنان
 الدين حسيني

۱۳۸۸ ع۴۱۱ب۵۲۴۳۹۸۸۱۵۸/۱۰۸۲
BF۶۹۷/۵ /۴۱۳۸۸ب۴۳ع

نسل نوانديش قـدرت مـا زنـان: خـردمـنديها و راهبردهاي موفقترين زنان
جهان

گـردآوري هلن لرنر رابينز; مترجم بيژن
 محمد (ايليايي)

۱۳۸۸ -۱۳۸۵ ق۴۲۴ل۵۲۵۲۰۶۱۵۸/۱۰۸۲

نسل نوانديش نـويـسنده آنيتا نيک،ترجمه;فريبا جعفريراهنماي موفقيت مخصوص دختر خانمها
نميني

۱۳۸۸ ر۹۲۱ن۵۲۶۳۹۸۷۱۵۸/۱۰۸۲
BF۷۲۴/۳/۹۱۳۸۸ن۸م

عقيل سـوپ جـوجه بـراي تـقـويت روح: ۷۰ داستان براي گشايش
 قلب و نشاط روح

نـويـسـندگان جک کانفليد، مارکويکتور
 هنسن; مترجم ندا شادنظر

۱۳۸۷ س۷۴۷ک۵۲۷۲۰۹۱۵۸/۱۲

مشعل هدايت ۱۳۸۹اميرملک محمودي اليگودرزيمهارتهاي نشاط درزندگي م۷۶۱م۵۲۸۶۴۲۶۱۵۸/۱۲۲
نسل نوانديش نـويـسندگان آلبرت اليس ، آرتور النگ;نمي گذارم کسي اعصابم را بههم بريزد

 تـرجـمـه شـمـس الـدين حسيني، الهام
 آرام نيا

۱۳۹۳ ن۷۷۶آ۵۲۹۵۹۹۲۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۷۱۳۸۸الف۳الف

نسل نوانديش نـويـسنده ديويد برنز; مترجم مريم فتاحاحساس خوب با هم بودن: راز بازسازي روابط تيره
زاده

۱۳۹۳ الف۴۸۱ب۵۳۰۵۹۹۴۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۴۱۳۸۹ب۳الف

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا آرامش کامل د۸۹۳س۵۳۱۵۹۸۴۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۹۱۳۸۷س۴آ

مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشي امام خميني
 معاونت تربيتي و فرهنگي

۱۳۹۵علي محمد صالحيخودي نشان بدهيد: مهارت ابراز وجود خ۲۹۷ص۵۳۲۶۴۱۱۱۵۸/۲

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان اسـتـيـو  کارتر و جوليامردان زناني را دوست دارند که خودشان را دوست دارند
 سوکول،مترجمان ;شمس الدين حسيني

۱۳۸۹ م۱۳۷ک۵۳۳۴۰۱۰۱۵۸/۲
HQ۸۰۱/۳۷۱۳۸۹م۲ک

نسل نوانديش هـفـت پـلـه ي صـميميت : هنر دوست داشتن و لذت دوست
 داشته شدن

نـويـسـنـده مـتـيـو کلي ; مترجم نازنين
 ابراهيمي ; ويراستار  حميده رستمي

۱۳۸۸ هـ۶۶۲ک۵۳۴۳۸۰۶۱۵۸/۲

نسل نوانديش ۹ دسـته از عـشـاق: چـرا از بـين همهي انسانها عاشق کسي
 ميشـويم که بـايـد بـشـويم و چگونه اوما را آزرده خاطر مي

سازد؟

نـــــــويـــــــســـــــنـــده دافن
 رزکينگما،مترجم;مجيدحجت شهامي

۱۳۸۵ ن۹۷۵ک۵۳۵۴۰۰۵۱۵۸/۲
BF۵۷۵/۹۵۱۳۸۵ک۵ع

عقيل نـويـسـنـده جـان گـري; مـترجم فاطمهروابط زناشويي
 (ايرن) عليپور

۱۳۸۵ ر۳۹۱گ۵۳۶۲۰۰۱۵۸/۲

عقيل ۱۳۸۹تاليف جان گري; ترجمه ندا شادنظرنياز زنها، خواسته مردها: راهنمايي سودمند براي عشق پايدار ن۳۹۱گ۵۳۷۲۱۲۱۵۸/۲
نسل نوانديش آيـين صـلح و دوسـتي: راهـکـارهايي اعجابانگيز جهت پايان

 بخشيدن به هر گونه اختالف ، کينه ، دشمني و قهر
نـويـسـنـده ديـويد جي. ليبرمن; مترجم

 اميرحسن مکي
۱۳۸۸ آ۸۴۱ل۵۳۸۴۰۱۴۱۵۸/۲

BF۶۳۷/۹۱۳۸۸ل۶۷ت
نسل نوانديش هـوشـيـار بـاشـيـد و فـريب نخوريد! با خواندن اين کتاب در

 مـوقـعـيت يـا گفتگويي در کمتر از ۵ دقيقه به حقيقت دست
 خواهيد يافت

ديـويـدجي، لـيـبرمن; مترجم اميرحسين
مکي

۱۳۹۰ -۱۳۸۶ هـ۸۴۱ل۵۳۹۲۰۸۱۵۸/۲

نسل نوانديش هـر کس را به هـرآنـچـه مي خواهيد وادار سازيد﴿ روش هاي
 جذب و متقاعد کردن ديگران﴾

ديـويـد جي. لـيبرمن; مترجم اميرحسين
مکي

۱۳۸۵ هـ۸۴۱ل۵۴۰۶۲۵۰۱۵۸/۲
BF۶۳۶/الف ۱۳۸۵ ۹ر۹۴ل

نسل نو انديش ۱۳۹۰مولف دنيس ويتلي ; مترجم اميربهناماز انگيزش تا حرکت انگيزشي الف۸۵۷و۵۴۱۳۸۴۱۱۵۸/۲
فرهنگ نشر نو ۱۳۹۲تامس آ. هريس; ترجمه اسماعيل فصيحوضعيت آخر و۵۵۶هـ۵۴۲۵۹۹۱۱۵۸/۲

BF۱۴۵/۶۱۳۷۹و۴ه
نسلنوانديش ۱۳۸۶نويسنده محمدرضا افضلنيابهداشت رواني خانواده ب۶۵۴الف۵۴۳۲۰۱۱۵۸/۲۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰احمد احمديمباني و اصول راهنمايي و مشاوره م۲۸۴الف۵۴۴۲۰۵۱۵۸/۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹تاليف عبدالله شفيعآباديراهنمايي و مشاوره کودک (مفاهيم و کاربردها) ر۵۵۲ش۵۴۵۲۰۳۱۵۸/۳

نسل نوانديش آنـــتـــوني رابـــيـــنـــز، بـــاربـاراپرسشهاي کوانتومي
ديآنجليس،مترجم;مجيدپزشکي

۱۳۸۴ پ۱۱۸ر۵۴۶۳۹۳۶۱۵۸/۴
BF۶۳۷/۱۸۷۳۳۱۳۸۶ر۸م

نسل نوانديش نـــــــويـــــــســـــــنـــده رالفحسادت
مرکل،مترجم;روياپورمناف

۱۳۸۶ ح۴۷۴م۵۴۷۳۹۰۳۱۵۸/۴۸
BF۵۷۵/۴۱۳۸۶م۵ح

رشد نـويسنده جولي هي; مترجم مينو پرنياني;روانشناسي موفقيت در محيط کار
 با مقدمهاي از باقر ثنايي

۱۳۸۰ ر۹۱۳هـ۵۴۸۲۰۴۱۵۸/۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـورلياي. پاتر،ترجمه;عزتچگونه از تحليل قواي رواني در کار پيشگيري کنيم ...
 الملوک شهيدي

۱۳۸۶ چ۱۲۳پ۵۴۹۳۹۴۵۱۵۸/۷۲
HF۵۵۴۸/۸۵/۸۱۳۸۷چ۲پ

نسل نوانديش ۱۳۸۷نـويـسـنـده سـوزان جفرز،مترجمان;الهامکتاب کوچک آرامش ک۴۸۷ج۵۵۰۳۸۹۸۱۵۸/۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه انتشارات نگاه مـنـطق ارسـطـو﴿ارگـانـون﴾: مـقـولـه ها، در پيرامون گزارش،

 آنـاکـاويـک نـخـسـت، آناکاويک دوم، جايگاههاي بحث، در
 پيرامون ابطالهاي سوفيستي

نـوشـته ارسطو﴿آريستوتلس﴾; ترجمه مير
 شمس الدين اديب سلطاني

۲۰۰۰م= ۱۳۷۸ م۳۹۷الف۵۵۱۲۳۱۱۶۰

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۹علياصغر خندانمنطق کاربردي م۷۵۲خ۵۵۲۲۲۱۱۶۰

نگاه معاصر نـوشـتـه فـريتيوف شوان; ترجمه حسينمنطق و تعالي
خندقآبادي

۱۳۸۸ م۶۹۹ش۵۵۳۲۴۷۱۶۰

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷لطفالله نبويمباني منطق جديد م۲۶۹ن۵۵۴۲۲۲۱۶۰

افق ۱۳۹۲نادر صدقيبا بردهها ميرقصد: کتاب اخالق ب۸۳۵ش۵۵۵۵۰۴۶۱۷۰
BJ۳۷/۲۱۳۸۹ب۴ص

نسل نوانديش ۱۳۹۳جان ايزو; ترجمه مجيد شهرابيپنج راز که پيش از مرگ بايد بدانيد پ۹۷۳الف۵۵۶۵۹۹۷۱۷۰/۴۴
BF۶۳۷/ب۱۳۸۹ ۹الف۹خ

نيريز نـويـسـنـده اگ مـانـديـنو،مترجم;مريمبزرگترين معجزهي جهان
افراسيابيان

۱۳۸۲ ب۱۷۳م۵۵۷۳۹۴۰۱۷۰/۴۴
BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۸۲ب۷۷م

اقبال ۱۳۸۰آندره موروا; ترجمه اسمعيل اسعديهنر زندگي کردن هـ۸۳۵م۵۵۸۲۲۹۱۷۰/۴۴
نسل نوانديش نـويـسـنـده جـيم داناوان،مترجمان;الهام۶۲ راهبرد ساده براي خلق زندگي دلخواهتان

 آرام نياو....
۱۳۸۶ ش۲۳۳د۵۵۹۳۹۲۴۱۷۱/۳

BJ۱۴۷۰/۷۱۳۸۸س۲د
سالمي نـويـسـنـدگـان سـارا جـانمحمدي... [وتمدن و پرستاري

ديگران]
۱۳۸۱ ۷۲۶ت۵۶۰۱۹۵۹۱۷۴/۲

RT۸۵۸ت/
نسل نوانديش اسـتـفـان کـاوي، گرگ لينک، ربه کا آر.اعتماد هوشمندانه

 مريل; مترجم مهين خالصي
۱۳۹۴ الف۳۳۵ک۵۶۱۶۰۰۷۱۷۴/۴

HF۵۳۸۷/۴س۲ک
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ال. تي. هسمـر; تـرجمه محمد اعرابي واخالق در مديريت

 داود ايزدي
۱۳۸۲ الف۲۳۲هـ۵۶۲۲۲۳۱۷۴/۴

شرکت انتشارات فني ايران تـالـيف چـارلـز ا. هـريس، مـايـکل س.اخالق در مهندسي
 پـريـچـرد، مايکل ج. ربينز; مترجم رضا

 رضايي; ويرايش محمدرضا افضلي

۱۳۹۳ الف۵۵۶هـ۵۶۳۶۲۰۸۱۷۴/۹۶۲
TA۱۵۷/۳۱۳۷۹الف۴ه

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرياخالق جنسي در اسالم و جهان غرب الف۶۳۴م۵۶۴۵۷۰۸۱۷۶
HQ۲۳/۳۱۳۸۳الف۷م

نيريز نـويـسـنـده اندرو متيوس; ترجمه وحيددرخت دوستي بنشان
 افضلي راد

۱۳۸۸ د۱۱۶م۵۶۵۴۱۸۵۱۷۷/۶
BJ۱۵۳۳/۲۱۳۸۸م۹د

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيراز شکرگزاري ر۳۸۲خ۵۶۶۴۸۱۰۱۷۹/۹
BJ۱۵۳۳/۴۱۳۸۸خ۸ش

جامي ۱۳۸۶فريدريش نيچه; ترجمه مجيد شريففلسفه در عصر تراژيک يونانيان ف۸۸۲ن۵۶۷۲۴۶۱۸۰
تهران سـرگـذشت و عقائد فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي: بانضمام

 بعضي از رسائل و مکاتبات وي
۱۳۷۹نگارش محمد مدرسي (زنجاني) م س/۴۶۸ن۵۶۸۲۲۴۱۸۱/۰۷

علم ۱۳۸۸حسين وحيديهنجار هفت گانه ي هستي پايه هاي آرمان پارسايي هـ۴۶۳و۵۶۹۳۷۷۱۱۸۱/۵
اطالعات تـرجـمه رسـاله اضـحويه شيخالرئيس ابوعلي سينا از مترجمي

 نـامـعـلـوم: بهانـضمام رسالهاي در معرفت آخرت از ابوحامد
 امام محمد غزالي طوسي

بـا تـصـحـيح و مقدمه و تعلقيات حسين
خديوجم

۱۳۶۴ ت۱۶۴الف۵۷۰۱۲۰۹۱۸۹/۱
BBR۴۱۷/۳۱۳۶۴آ

زرين ۱۳۸۱- ۱۳۸۶اقتباس ذبيحالله منصوريابنسينا نابغهاي از شرق م س/۱۶۴الف۵۷۱۲۲۷۱۸۹/۱
مـوسـسه آمـوزشي و پـژوهـشي امـام خـميني

 رحمه الله
مـحـمـد تـقي مـصـباح يزدي; تحقيق وشرح برهان شفا﴿۱-۲﴾

 نگارش محسن غرويان
۱۳۸۶ م ش/ش۱۶۴الف۵۷۲۲۲۶۱۸۹/۱

مـوسسه بوستان کتاب﴿ مرکز چاپ ونشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۸غالمرضا رحمانيهستي شناسي فلسفي شرح تحفه الحکيم آيه الله ... ر ش/ت۵۷۴الف۵۷۳۵۵۹۷۱۸۹/۱
BBR۱۳۱۵/۳۱۳۸۹ر۳۰۳ت

موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن هـنـدسه خـيال و زيبايي(پژوهشي در آراء اخوان الصفا  درباره
 حکمت هنر و زيبايي)

۱۳۸۸حسن بلخاري قهي هـ۶۳۸ب۵۷۴۵۵۹۵۱۸۹/۱
BBR۱۹۷/۹۸۱۳۸۸ب

دانشگاه عالمه طباطبايي عـلم الـنـفس: از ديـدگـاه دانـشـمندان اسالمي و تطبيق آن با
 روانشناسي جديد

تـالـيف شـکوهالسادات بنيجمالي، حسن
احدي

۱۳۸۸ ع۷۳۳ب۵۷۵۶۱۶۱۱۸۹/۱
BBR۵۵/۳۱۳۸۵الف۷ن

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۹رضا داوري اردکانيما و تاريخ فلسفه اسالمي م۳۱۸د۵۷۶۱۹۶۰۱۸۹/۱
BBR۱۴/۲۱۳۸۹م۲د

موسسه بوستان کتاب مـرتـضـي يـوسـفـي راد; تهيه پژوهشگاهانديشه سياسي جالل الدين دواني
 عـلـوم و فـرهـنـگ اسالمي، پژوهشکده

 علوم و انديشه اسالمي

۱۳۸۷ ي س/۷۳۴د۵۷۷۵۵۹۰۱۸۹/۱
BBR۹۴۷/۴۱۳۳۴ش۹د

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مصطفي بصيري تويسرکانيمالهادي سبزواري ب س/۲۷۷س۱۸۹/۱[ج]۵۷۸۴۲۴۷
BBR۱۲۴۰/۷۱۳۸۸م۶ب

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريشرح منظومه م ش/م۲۷۷س۵۷۹۵۶۹۳۱۸۹/۱
BBR۱۲۳۹/۶۱۳۷۳م۴۱۰۳ش

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مسعود علياسهروردي عس/۸۴۸س۱۸۹/۱[ج]۵۸۰۲۲۸
مدرسه ۱۳۹۱بتول زرکندهشيخ بهايي ز س/۹۱۳ش۱۸۹/۱[ج]۵۸۱۴۰۹۹

BBR۱۰۴۲/۴۱۳۸۶ز۸۵ي
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۳- ۱۳۹۱علياصغر سيدآباديمالصدرا س س/۴۸۲ص۱۸۹/۱[ج]۵۸۲۲۲۵

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر ۱۳۸۷سـيـدمـحمدحسين طباطبائي; به کوششاصول فلسفه رئاليسم الف۳۷۹ط۵۸۳۲۰۱۵۱۸۹/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا مـحـمدحسين طباطبائي; مقدمه و پاورقياصول فلسفه و روش رئاليسم

 بقلم مرتضي مطهري
۱۳۹۳ و الف۳۷۹ط۵۸۴۵۷۰۰۱۸۹/۱

BBR۱۳۹۲/۶۱۳۶۲الف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱جابر تواضعيعالمه طباطبايي ت س/۳۷۹ط۱۸۹/۱[ج]۵۸۵۴۲۴۸

BBR۱۳۹۴/۸۱۳۸۶ع۸۶ت
دارالفکر تـرجـمه و شـرح نـهـايـه الـحـکـمه; عالمه سيد محمدحسين

طباطبايي
۱۳۸۸علي شيرواني ش ش/ن۳۷۹ط۵۸۶۲۳۰۱۸۹/۱

سازمان چاپ و انتشارات خـواجهنصيرالدين طوسي; مقدمه و شرحآغاز و انجام: خواجه نصيرالدين طوسي
 تعليقات حسن حسن زاده آملي

۱۳۸۸ ح ش/ر۸۶۸ط۵۸۷۵۵۹۳۱۸۹/۱
BBR۸۵۰/۶۱۳۶۶آ

نشر طه ۱۳۸۰بهکوشش زهرا عبدالرزاقيمعاد از ديدگاه عالمه سيد ابوالحسن رفيعي قزويني م۳۴۱ع۵۸۸۲۴۲۱۸۹/۱
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان

 چاپ و انتشارات
تـصـنـيف ابونصر محمد فارابي; ترجمه وسياست مدنيه

 تحشيهدکتر سيد جعفر سجادي
۱۳۷۹ فت/س۱۲۷ف۵۸۹۲۳۲۱۸۹/۱

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱عباس جهانگيريانفارابي ج س/۱۲۷ف۱۸۹/۱[ج]۵۹۰۴۲۵۳
BBR۳۲۶/۲۱۳۸۵ف۹ج

شرکت نشر بهينه فراگير مـنـتـهـاي فـکـر: پژوهشي در باب شناخت خداوند و اسماء و
 صفات او در حکمت متعاليه صدرايي

۱۳۸۹مسعود فاطمي م۱۶۸ف۵۹۱۵۱۷۹۱۸۹/۱
BBR۱۱۲۳/ ۲۱۳۸۸ف۷الف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱آرش ابوترابيهمدانيفخر رازي الف س/۲۸۷ف۱۸۹/۱[ج]۵۹۲۴۲۳۵
BBR۸۲۷/۵/۳۱۳۸۶ف۲الف

شهرداري اصفهان، امور فرهنگي گلها ۱۳۷۱مهدي قرقانيزندگاني حکيم جهانگيرخان قشقايي ز۵۷۸ق۵۹۳۲۴۱۱۸۹/۱
BBR۱۲۷۴/۴۱۳۷۱ق۵ق

بـوسـتـان کـتـاب﴿مـرکـز چـاپ و نـشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۶مرتضي يوسفيرادانديشه سياسي قطبالدين شيرازي ي س/۶۸۷ق۵۹۴۵۵۹۶۱۸۹/۱
BBR۹۰۸

صبرا ۱۳۸۷کاظم کاهاني مقدمتعليم و تربيت در انديشه بو علي سينا ت۳۴۳ک۵۹۵۲۴۵۱۸۹/۱
جامي نـوشـته هـانـري کربن; ترجمهي محمودبن مايههاي آيين زرتشت در انديشههاي سهروردي

بهفروزي
۱۳۸۴ ب۷۹۵ک۵۹۶۲۴۰۱۸۹/۱

صدرا ۱۳۹۲-۱۳۹۳مرتضي مطهريکليات علوم اسالمي آ۶۳۴م۵۹۷۶۱۵۷۱۸۹/۱
BBR۱۴/۵۱۳۸۲آ۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريدرسهاي اسفار (مباحث قوه و فعل) د۶۳۴م۵۹۸۵۶۸۹۱۸۹/۱
BBR۱۰۸۸/۴۱۳۸۲ح۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريفطرت ف۶۳۴م۵۹۹۵۶۸۵۱۸۹/۱
BBR۱۴۷۲/۱۳۶۹ ۶ف

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمسئله شناخت م۶۳۴م۶۰۰۵۶۷۹۱۸۹/۱
BBR۱۴/۵۱۳۶۷م۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمقاالت فلسفي ق م۶۳۴م۶۰۱۵۶۹۴۱۸۹/۱
BBR۱۴۷۲/۷۱۳۷۳م

پرسش ۱۳۹۰مولف عباس معارفنگاهي دوباره به مبادي حکمت انسي ن۶۴۵م۶۰۲۴۳۸۷۱۸۹/۱
BBR۱۴۰۷/۸۵۶۱۳۸۰ي۴ف

کانون انديشه جوان ۱۳۸۳حسن معلميحکمت جاودانه ح۶۷۳م۶۰۳۴۰۳۸۱۸۹/۱
BBR۱۴/۸۱۳۸۴ح۶۳م

حکمت زيـرنـظر حسين نصر، اليور ليمن; ترجمهتاريخ فلسفه اسالمي
 جمعي از مترجمان

۱۳۸۹ ت۴۵۵ن۶۰۴۱۹۶۱۱۸۹/۱
BBR۱۸/۲۱۳۸۳ت۶ن

نشر ني در جـسـت و جـوي امر قدسي: گفت و گوي رامين جهانبگلو با
 سيد حسين نصر

سـيـد حـسين نصر; ترجمه سيد مصطفي
شهرآييني

۱۳۸۹ د۴۵۵ن۶۰۵۲۴۳۱۸۹/۱

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۷حسين نصر; مترجم احمد آرامسه حکيم مسلمان س۴۵۵ن۶۰۶۳۶۴۱۸۹/۱
BBR۱۴۸۵/۹۱۳۸۲س

کتاب صبح ۱۳۸۶مهدي نصيريفلسفه از منظر قرآن و عترت ف۴۷۲ن۶۰۷۲۳۳۱۸۹/۱
مدرسه ۱۳۹۱بهنام نوروزيقراگوزلوجهانگيرخان قشقايي ج۷۵۵ن۱۸۹/۱[ج]۶۰۸۴۰۳۴

BBR۱۴۱۲/۹۱۳۸۶ج۹ن
نشر قو ۱۳۸۸نويسنده يحيي يثربيقلندر و قلعه: "براساس زندگي شيخ شهابالدين سهروردي" ق۳۳ي۶۰۹۲۳۴۱۸۹/۱

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۱مولف علي دانشپورآشنايي با کليات علوماسالمي فلسفه و عرفان (رشته الهيات) آ۲۴۱د۶۱۰۴۱۹۷۱۸۹/۱۰۷
BBR۷/۵۱۳۸۳آ۲د

پرسش ۱۳۸۷ويليام برت; ترجمه سعيد جهانگيريتکنيک، وجود، آزادي ت۱۶۲ب۶۱۱۲۳۵۱۹۰
سـازمـان تبليغات اسالمي. شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۸۵نوشته رضا داوريفلسفه در دام ايدئولوژي، ويراست "فلسفه در بحران" ف۳۱۸د۶۱۲۲۳۶۱۹۰

علم ديـــورابـــيـــنـــســـون، جـــوديتاريخ فلسفه غرب
 گراوز،مترجم;شهاب الدين عباسي

۱۳۸۴ ت۱۱۹ر۶۱۳۳۹۰۶۱۹۰
B۷۲/۲۱۳۸۴ت۱۵ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

ژان الکـــوست; تــرجـمه رضـا داوريفلسفه در قرن بيستم
اردکاني

۱۳۷۶ ف۲۲۲ل۶۱۴۲۳۷۱۹۰

کتاب صبح ۱۳۸۹مهدي نصيريآويني و مدرنيته (مجموعه مقاالت) آ۴۷۲ن۶۱۵۶۲۰۷۱۹۰
B۸۰۴/۸۱۳۸۹آ۶ن

علم نـگاهي به روشنگري مدرنيته و ناخرسندي هاي آن : ذهنيت ،
 معرفت و زيبائي در آثار فردريک بايزر...

۱۳۸۵اقتباس و ترجمه محمد ضميران ن۹۷ض۶۱۶۳۸۰۳۱۹۰/۹۰۳۳

مرکز ۱۳۸۹بابک احمديهايدگر و تاريخ هستي هـ۲۸۴الف۶۱۷۲۳۸۱۹۳
پرسش ۱۳۸۸مارتين هيدگر; ترجمه منوچهر اسديمتافيزيک نيچه م۳۹۸هـ۶۱۸۲۴۹۱۹۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پرسش مـارتـين هيدگر; ترجمه نادر پور نقشبند،مفهوم زمان

 محمد رنجبر
۱۳۸۸ ف م۳۹۸هـ۶۱۹۲۴۸۱۹۳

نشر ني نـوشـتـه ژيـل دلـوز; ترجمه ي نيکو سرفوکو
 خوش، افشين جهانديده

۱۳۸۹ ف۷۸۹د۶۲۰۲۴۴۱۹۴

طرح نو سـوزان لي انـدرسـون; تـرجـمه خشايارفلسفه کيرگگور
ديهيمي

۱۳۸۷ ف۸۷۱الف۶۲۱۲۳۹۱۹۸/۹

علم جـان دي کـپـيـوتـو; تـرجـمـه مـرضيهاينک دين : سرشت ايمان در عصر مدرن
 سليماني ;ويراسته مسعود خيرخواه

۱۳۸۸ الف۱۱۶ک۶۲۲۳۷۹۸۲۰۰

رشد نـوشـته مـايـکل پـالـمـر; ترجمه محمدفرويد، يونگ و دين
 دهگانپور، غالمرضا محمودي

۱۳۸۸ ف۲۴۹پ۶۲۳۱۹۹۷۲۰۰/۱۹
BF۱۷۵/۴/۲۱۳۸۵پ۹د

سخن ۱۳۹۰مسعود جالليمقدمتاريخ اجمالي اديان جهان ت۵۴۴ج۶۲۴۳۲۸۵۲۰۰/۹
BL۸۰/۳/۲۱۳۸۷ت۸ج

حکمت دين ونـظـام طبيعت﴿مجموعه سخنراني هاي ادوارد کدبري در
 دانشگاه بيرمنگام ۱۹۹۴ ﴾

۱۳۸۹ش=۱۴۳۱حسين نصر; مترجم محمدحسن فغفوري د۴۵۵ن۶۲۵۲۷۶۰۲۰۲/۱۲
BL۶۵/۶۱۳۸۶ن۲ط

نسل نوانديش مـولف مـليندا رودريگس; مترجم فرشتهلبخند آسمانيان
اقيان

۱۳۸۸ ل۷۸۸ر۶۲۶۳۹۳۹۲۰۲/۱۵
BL۴۷۷/۲۱۳۸۸ل۹ر

نسل نوانديش نـويـسـنده آپارنا چاتوپدياي; مترجم ميناخرد معنوي: راهي به سوي فرزانگي
اعظامي

۱۳۸۵ خ۱۱چ۶۲۷۱۹۹۶۲۰۴/۴
BL۶۵/۲۱۳۸۴چ۹خ

نسل نوانديش کـارن کـيـسـي; مترجمان الهام آرام نيا،ذهنيت تان را تغيير دهيد تا زندگي تان تغيير کند
 شـمـس الدين حسيني; ويراستار حميده

رستمي

۱۳۹۰ -۱۳۸۶ ذ۹۵۷ک۶۲۸۳۳۶۱۲۰۴/۴

نسل نوانديش افـکـار قـلـبي: گـنـجينهاي از خرد دروني که شما را در مسير
 رشد و تحول ياري ميدهد

نـويـسـنـده لوئيزال. هي; مترجمان الهام
 آرام نـيـا، شـمـس الـديـن حـسـيـني;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ الف۹۱۳هـ۶۲۹۴۱۸۴۲۰۴/۴
BL۶۲۴۷۱۳۸۷الف۹/الف

ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حايرياز معرفت ديني تا حکومت ديني الف۶۸۲ص۶۳۰۱۹۹۵۲۱۰
BL۵۱/۴۱۳۸۲الف۷ص

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
 اسالمي

۱۳۸۸مريم صانعپورخدا و دين در رويکردي اومانيستي خ۳۴۳ص۶۳۱۱۹۹۳۲۱۱/۶
B۸۲۱/۴۱۳۸۸خ۲ص

کنکاش ۱۳۸۲نويسنده منصور نادرياز زمين تا آسمان :پارهاي از اعجاز آفرينش الف۱۳۶نالف۱۳۶ن۶۳۲۶۹۶۲۱۳
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲جواد محققعلم و ايمان در گفتگو با دانشمندان ع۳۳۱م۶۳۳۵۰۷۰۲۱۵

BL۲۴۰/۲/۸۱۳۷۷ع۳م
نشر و پژوهش فرزان روز ۱۳۸۶توني لين; ترجمه روبرت آسريانتاريخ تفکر مسيحي ت۹۴۵ل۶۳۴۱۹۹۲۲۳۰/۰۹

BT۲۱/۲/۲۱۳۸۰ت۹ل
نسل نوانديش نـويـسـنـده نورمنوينسنت پيل; مترجمنتايج شگفتانگيز تفکر مثبت

 امير بهنام
۱۳۸۶ ن۹۷۸پ۶۳۵۱۹۹۱۲۴۸/۴

BV۴۹۰۸/۵/۲۱۳۸۸ن۹پ
نسل نوانديش مـولف جـوي داوسـون; مـتـرجـم بيژندوستي صميمانه با خدا:شفاي دلهاي خسته

 محمد ﴿ايليايي﴾
۱۳۸۶ د۳۲۱د۶۳۶۱۹۹۰۲۴۸/۴

BV۴۵۰۱/۲/۹۱۳۷۸د۲د
نسل نوانديش در مـغـز مـردان چه ميگـذرد؟: چـگـونه مـرد زندگيتان را

بشناسيد
نـويـسـنـده اچ. نـورمن رايت; مترجمان
 شـمـس الـديـن حسيني ، الهام آرام نيا;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ د۳۱۲ر۶۳۷۳۹۰۷۲۴۸/۸۴۳۵
BV۴۵۲۸/۱۵/۴۱۳۸۷د۲ر

هالل مـسـيح يـهـودي و فرجام جهان( مسيحيت سياسي و اصولگرا
درآمريکا)

۱۳۹۱رضا هالل م۶۱۴هـ۶۳۸۳۸۵۴۲۶۱/۲۶
BM۵۳۵/۸۵۰۴۱۱۳۸۳م

اميرکبير نـوشـته ايـنـار مولند; ترجمه محمد باقرجهان مسيحيت
 انصاري، مسيح مهاجري

۱۳۸۱ ج۸۴۷م۶۳۹۱۹۸۸۲۸۰
BR۱۵۷/۹۱۳۸۱ج۸م

علمي ۱۳۸۶عبدالعظيم رضاييتاريخ اديان جهان ت۵۷۴ر۶۴۰۱۹۸۷۲۹۰
BL۸۰/۲/۲۱۳۷۷ت۵۸ر

دفتر نشر معارف نـويـسـنـده حميدرضا شاکرين; تنظيم واديان و مذاهب: پرسشها و پاسخها
 نـظـارت نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونت
 آموزش و تبليغ- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ الف۱۸۵ش۶۴۱۱۹۸۶۲۹۱
BP۱۲/۴۱۳۸۴پ۲ش

دفتر نشر فرهنگ اسالمي رابـرت ا. هـيـوم;  تـرجـمه عبد الرحيماديان زنده جهان
گواهي

۱۳۸۰ ۱۳۸۰الف۹۹۴هـ۶۴۲۱۹۸۵۲۹۱
BL۴۱/۴۱۳۸۰الف۹ه

علم رابـرت.ا. هـيـوم; تـرجـمـه عـبدالرحيماديان زنده جهان
 گـواهـي; پـانـوشـتـهاي فصل مربوط به

 اسالم محمد تقي جعفري

۱۳۸۶ ۱۳۸۶الف۹۹۴هـ۶۴۳۱۹۸۴۲۹۱
BL۴۱/۴۱۳۸۶الف۹ه

علم ۱۳۸۲ميرچا الياده; ترجمه رويا منجماسطوره، رويا، راز الف۷۵۳الف۶۴۴۳۹۲۹۲۹۱/۱۳
BL۳۱۱/۵۱۳۸۲الف۷الف

نسل نوانديش نـويـسـنده وين .دبليو .داير; مترجم سيمابراي هر مشکلي، راه حلي معنوي وجود دارد
 فرجي; ويراستار منيرالسادات حسيني

۱۳۸۵ ب۳۳۷د۶۴۵۱۹۸۳۲۹۱/۴
BL۶۲۴/۴۱۳۸۳ب۲۴د

هامون نـوشـته وين داير; مترجم محمد رضا آلمعمار سرنوشت خود باشيد
ياسين

۱۳۸۵ م۳۳۷د۶۴۶۱۹۸۲۲۹۱/۴۴
BL۶۵/۲د ۱۳۸۰الف۸م

هرمس اثـر فـرانـتس فـوهـمن-تـرجمه:محمودنبرد باتيتانها
عباديان

۱۳۹۰ ن۹۱۷ف۶۴۷۶۵۰۶۲۹۲/۱۳
BL۸۲۰/۹۱۳۷۹ف۴پ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش آرامش حـقـيقي: به خشونت درون خود، خانواده، جامعه و دنيا

 پايان دهيد
نـويـسـنـده تـيک نـاتهـان; مـتـرجـم

 مينااعظامي ; ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۸۶ آ۱۲۵ن۶۴۸۴۰۰۳۲۹۴/۳۳۷۸۷۳

BQ۴۵۷۰/۲۱۳۸۵ن۸ص
اميرکبير تـاليف سيبل شاتوک; ترجمه محمد رضاآيين هندو

بديعي
۱۳۸۸ آ۱۱۸ش۶۴۹۱۹۸۱۲۹۴/۵

BL۱۲۰۲/۹۱۳۸۰آ۲ش
حميدا; کلک آزادگان نـويـسـنده جي.پي واسواني; مترجم فريبابا خالق هستي

مقدم
۱۳۸۷ ب۹۷۶ج۶۵۰۱۹۸۰۲۹۴/۵۴۴

BL۶۲۴/۲۱۳۸۳ب۲و
ارديبهشت ۱۳۹۳آناهيتا حسين زادهآيين و شريعت زرتشتي آ۵۶۵ح۶۵۱۵۷۳۲۲۹۵

BL۱۵۷۵
اميرکبير ۱۳۸۷نوشته آر.سي. زنر; ترجمه تيمور قادريطلوع و غروب زردشتيگري ط۹۴ز۶۵۲۵۲۸۷۲۹۵

BL۱۵۷۱/۸۱۳۸۴ط۹ز
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۷گروه هنري پژوهشي حنيفسايهها ۲۶۶س۶۵۳۱۹۷۹۲۹۶

BM۱۹۵/۲۱۳۸۷س
نسل نوانديش مـولف هـرولداس. کاشنر; مترجم نفيسهچرا اتفاقات بد براي آدمهاي خوب ميافتد!؟

 مـعتکف; ويراستار حميده رستمي، احمد
 بهرام پور آشتياني

۱۳۸۶ چ۲۱۳ک۶۵۴۵۷۳۰۲۹۶/۳۱۱
BM۶۴۵/۲۱۳۷۹ک۴ع

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحاشيه هاي استاد مطهري برآثار دکتر شريعتي م ش/الف۴۴۴ش۶۵۵۵۷۲۵۲۹۷
BP۳۸/۰۸ /۶۱۳۸۳م

رسـاله تـوضيح المسايل حضرت آيتاله العظمي امام روح الله
 موسوي الخميني

تاليف امام خميني ۶۵۶۶۶۸۳۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۵۹ر۸خ

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن پناهي آزادجهان بيني و شناخت ج۵۴۱پ۶۵۷۱۲۰۰۲۹۷/۰۱
شرکت سهامي انتشار ۱۳۷۹علي شريعتيجهانبيني و ايدئولوژي ج۴۴۴ش۶۵۸۲۰۰۰۲۹۷/۰۱

BP۲۳۳/۷/۱۳۷۲ش.۲۳ ۴ش
لوح محفوظ ۱۳۷۸محمد محمدياشتهارديپژوهشي پيرامون: شناخت و اسالمشناسي پ۳۵۳م۶۵۹۱۹۹۹۲۹۷/۰۱

BP۱۱/۴پ۳۵م
نور النور ۱۳۸۴مولف جعفر پورموسويجوانان و چلچراغ هدايت ج۷۶۶پ۶۶۰۴۸۶۵۲۹۷/۰۲

BP۱۱/۹۱۳۸۵ج۹پ
اسراء مـولف جـواديآمـلي; تـحـقـيق و تنظيممفاتيح الحياه

 مـحـمدحسين فالح زاده، يدالله مقدسي،
 کمال الدين عمادي، محمود لطيفي

۱۳۹۱ م۷۴۵ج۶۶۱۵۱۲۳۲۹۷/۰۲
BL۵۱/۸۱۳۸۰الف۹ج

شهاب الدين ۱۳۸۷نويسنده محسن دهقانيمهد کودک بزرگساالن م۸۵۹د۶۶۲۲۳۹۵۲۹۷/۰۲
دفترنشرمعارف نـويـسـنـده محمدرضا کاشفي ; تنظيم وراهنماشناسي: پرسشها و پاسخها

 نـظـارت نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاه هـا، مـعـاونت
 آموزش وتبليغ - اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ج.۳ر۱۹۷ک۶۶۳۱۹۹۸۲۹۷/۰۲
BP۱۲/ج.۳ ۲۶م

دفترنشر معارف ۱۳۸۳مولف محمدرضا کاشفيراهنماشناسي ۲ [دو] ج .۶ر۱۹۷ک۶۶۴۴۸۶۸۲۹۷/۰۲
BP۱۲/ج .۶ ۲۶م

انتشارات ملک اعظم سيد مصطفي  هاشمي محجوبعمرتون چند؟
زيرنظر :سعيد عاکف

۱۳۹۵ ع۲۸۶ه۶۶۵۶۷۰۱۲۹۷/۰۲

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهچگونگي فعليتيافتن باورهاي ديني چ۲۷۱ط۶۶۶۲۰۰۲۲۹۷/۰۴
BP۱۱/۵ /۲۱۳۸۹ط۹ز

حميدرضا انصاري ۱۳۸۸مولف حميدرضا انصاريبسوي روشنايي ۱ ب۸۸۵الف۶۶۷۱۹۷۸۲۹۷/۰۴۵
BP۱۱/۹۱۳۸۸ب۸۵الف

دانـشـگـاه امـام صـادق ﴿ع ﴾،مـرکـز تحقيقات
 پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

۱۳۸۹به اهتمام حسن بشيرتعامل دين و ارتباطات ت۵۶۶ب۶۶۸۲۰۰۱۲۹۷/۰۴۵
BP۱۱/۶/۷۱۳۸۷ت۵ب

عطارد ۱۳۷۱تاليف عزيزالله عطارديتاريخ آستان قدس رضوي ت۶۷۲ع۶۶۹۲۰۰۴۲۹۷/۰۶۰۵۵۸۲۲۲
BP۳/۶۱۳۸۶ع۵آ

مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم و معارف
اسالم

راهـنـمـاي تـدريس : بـا اقتباس ازنگرش اسالم به علم و علم
آموزي

۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ر۱۸۳و۶۷۰۲۸۸۶۲۹۷/۰۷۱
BP۷/۲/۲۱۳۹۰ر۲و

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱قنبرعلي تيموريکوله پشتي طلبگي ک۹۸۳ت۶۷۱۴۰۳۲۲۹۷/۰۷۱۰۵۵۱۲۸
BP۷/۴۷/۹۱۳۸۹ک۹ت

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ۱۳۸۰مولف سيد محمد علي ايازيقرآن پژوهان قزوين ق۹۵۵الف۶۷۲۲۷۹۴۲۹۷/۰۷۲۰۹۵۵۳۴
دفترنشرمعارف مـحـمـد رضا احمدي ﴿با همکاري جمعيروابط پسر ودختر: پرسش ها وپاسخ ها

 از مـحـقـقـان﴾; تـنـظـيم و نظارت نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاه ها، معاونت آموزش و تبليغ

۱۳۹۴-۱۳۸۶ ر۲۸۴الف۶۷۳۲۰۱۰۲۹۷/۰۷۶

موسسه امام صادق عليه السالم نـويـسـنـده اکـبـر اسـدعـليزاده;اشرافدرساحل انديشه: مجموعه پرسش و پاسخهاي ديني جوانان
 ومقدمه جعفر سبحاني

۱۳۸۰ د۴۹۸الف۶۷۴۲۰۰۳۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۴د۵۴الف

گلستان ادب [ ]محمود اکبرياحکام معمايي الف۶۸۵الف۶۷۵۲۱۳۳۲۹۷/۰۷۶
دفترنشرمعارف تـوصـيههـا، پـرسشهـا و پـاسخهـا درمحضرحضرت آيتالله

جواديآملي
تـنـظـيـم وتـدوين نـهاد نمايندگي مقام

 معظم رهبري در دانشگاهها
۱۳۸۷ ت۷۴۵ج۶۷۶۲۰۰۹۲۹۷/۰۷۶

BP۱۲/۹۱۳۸۵ت۹ج
دفترنشرمعارف نـويـسـنـده حميدرضا شاکرين; تنظيم وحکومت ديني: پرسشها و پاسخ ها

 نـظـارت نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونت

۱۳۸۷ ح۱۸۵ش۶۷۷۲۰۰۸۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۸۱۳۸۶ح۲ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفترنشرمعارف حـمـيـدرضـا شـاکرين; تنظيم و نظارتدين شناسي: پرسش ها و پاسخ ها

 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ د۱۸۵ش۶۷۸۲۰۰۷۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۸۱۳۸۶ح۲ش

دفترنشرمعارف مـحـمدرضا کاشفي; تنظيم و نظارت نهادامام شناسي: پرسش ها و پاسخ ها
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ الف۱۹۷ک۶۷۹۲۰۰۶۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۱۳۸۶ج.۲ ۲۶م

دفترنشرمعارف عـلـيـرضا محمدي; تنظيم و نظارت نهادمجلس خبرگان رهبري
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ م۳۵۲م۶۸۰۲۰۰۵۲۹۷/۰۷۶

دارالحديث به سـوي نـور: مـجـمـوعه سخنرانيهاي آيهالله حاج ميرزاعلي
 احمديميانجي

۱۳۹۰علي احمدي ميانجي ب۲۸۷الف۶۸۱۲۰۷۷۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹ب۳الف

موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي ۱۳۹۴مجتبي تهرانيادب الهي الف۸۹۸ت۶۸۲۶۳۸۳۲۹۷/۰۸
موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي ۱۳۹۱برگرفته از درس هاي مجتبي تهرانيسلوک عاشورايي س۸۹۸ت۶۸۳۴۴۰۷۲۹۷/۰۸

BP۱۰/۵/۷۱۳۸۹ت۹۶ت
مرکز نشر فرهنگي رجاء ۱۳۶۵حسن حسنزاده آمليهزار و يک نکته هـ۵۲۶ح۶۸۴۲۰۱۳۲۹۷/۰۸

BP۱۱/۴ه۵ح
آفاق ۱۳۸۶سيد حسين حسينياربعيني در نماز الف۵۷۷ح۶۸۵۲۰۱۸۲۹۷/۰۸

آرتاکاوا آن گـنـج سـعـادت﴿گـزيدهي مجالس الواعظين آيت الله حاج
 سيد اسماعيل اردکاني﴾

اسـمـعيلبن حاج سيد محمد اردکاني; به
 کوشش اسماعيل ثقفي

۱۳۸۵ آ۵۸۱ح۶۸۶۲۰۱۲۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۴گ۵۲ح

انتشارات کريمه اهل بيت﴿ع﴾ ۱۳۸۲تدوين و تحقيق محمد رحمتي شهرضاروضههاي حضرت آيتالله خامنهاي "مد ظلهالعالي" ر۲۳۱خ۶۸۷۲۰۱۱۲۹۷/۰۸
DSR۱۶۹۱/۷۱۳۸۲ن

شفق احـمـد خـوانـسـاري; تدوين محممهديلسان الصدق و بيان الحق
خوانساري

۱۳۸۱ ل۸۱۱خ۶۸۸۵۲۰۴۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۵۱۳۸۱ل۹خ

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

سـيـدمـحمدحسين طباطبائي; به کوشششيعه در اسالم
 سيد هادي خسرو شاهي

۱۳۸۸ ش۳۷۹ط۶۸۹۲۰۱۴۲۹۷/۰۸
BP۲۱۱/۵/۹۱۳۸۹ش۲ط

شرکت به نشر غـريب پـيـروز ،پـيـام رهـبر فرزانه انقالب حضرت آيت الله
 خامنه اي به کنگره جهاني حضرت رضا عليه السالم

اداره امـور فـرهـنگي معاونت تبليغات و
 ارتباطات اسالمي آستان قدس رضوي

۱۳۸۷ ۲۹غ۶۹۰۳۷۰۳۲۹۷/۰۸

صدرا گـفت و گـوي چـهـارجـانـبه اسـتـاد شـهيد آيتالله مطهري،
 آيتالـله خـامـنهاي، اسـتـاد فـخـرالـدين حجازي، دکتر علي

شريعتي

مـطـهـري، آيـت الـلـه خامنه اي، استاد
 فخرالدين حجازي، دکترعلي شريعتي

۱۳۹۳ ۴۵۷گ۶۹۱۵۶۸۰۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۷۵۱۳۸۲گ

صدرا ۱۳۸۲اثر مرتضي مطهريآزادي معنوي ۱۳۸۲آ۶۳۴م۶۹۲۲۰۱۶۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۷۱۳۷۸گ۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريآزادي معنوي ۱۳۹۳آ۶۳۴م۶۹۳۵۶۷۲۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/ ۷گ۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريبيست گفتار ب۶۳۴م۶۹۴۵۷۱۸۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹۱۳۸۳ب۶م

صدرا پـانزده گفتار: دفاع از ۱۳ مسئله نفاق، روابط بينالملل اسالمي،
 لزوم تعظيم شعائر اسالمي، نهضت آزادي بخش اسالم

۱۳۹۲مرتضي مطهري پ۶۳۴م۶۹۵۵۶۷۷۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۱۳۸۰ ۲پ۶م

صدرا ۱۳۹۳نويسنده مرتضي مطهريپنج مقاله: دين و مذهب، احتجاجات قرآن... ن پ ۶۳۴م۶۹۶۵۷۰۹۲۹۷/۰۸
BBR۵۲۱/۲۱۳۸۹ف

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريده گفتار د۶۳۴م۶۹۷۵۷۱۶۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹۱۳۶۶د۶م

صدرا ۱۳۸۹مرتضي مطهريشش مقاله: ختم نبوت، پيامبرامي، والآها و واليتها... ش۶۳۴م۶۹۸۵۶۹۹۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۵۱۳۸۰ش۶م

نسل نوانديش شـيـوه هـاي عـلـمـي آمـوزش مـفـاهيم ديني و قرآن: روش
 تـدريـس و کتاب کار راهنماي مربي براي نونهاالن۳ تا ۵ سال

 مهدهاي کودک کشور

۱۳۹۳تاليف جعفر شيخاالسالمي ش۸۹۵ش۶۹۹۵۷۲۹۲۹۷/۱۰۷
BP۶۵/۲/۹ر۹ش

نسيم حيات رازهـاي صـراط نـور﴿۷۷۷ مـعـمـاي قرآني ، حديثي - علمي ،
 اجتماعي ﴾

۱۳۸۶مولف زينالعابدين غالم ر۶۲غ۷۰۰۲۰۹۲۲۹۷/۱۰۷
BP۸۶/۲۱۳۸۶ر۷۷غ

دارالتعليم القرآن الکريم گـلـبـرگـهاي قرآن: آموزش قواعد روخواني قرآن ويژه دانش
 آموزان دبستان

۱۳۷۹گردآورنده عليرضا فوالدگر گ۸۹۴ف۷۰۱۲۷۸۳۲۹۷/۱۰۷

موسسه مهد قرآن مـولف مـسعود وکيل; با همکاري مهديآموزش مفاهيم قرآن
 سـيـف... ﴿و ديـگـران﴾; تـصـحـيح متن
 مـحـمـد رضـاآيـنـت، مـحمود کريمي،

 فرهنگ علي اکبري

۱۳۸۳ آ۶۸۶و۷۰۲۲۰۹۴۲۹۷/۱۰۷
BP۶۵/۲۸۵۲آ۸و

مدرسه انس بـا قـرآن کـريم: قـرائت و درک تـدريـجي معناي آيات
 قرآن کريم

تـنـظـيم و تـالـيف مـسعود وکيل، شعله
خسروي

۱۳۸۴-۱۳۸۳ الف۶۸۶و۷۰۳۲۰۹۳۲۹۷/۱۰۷
۲/۵۶PB/۸۱۳۸۶الف۸و

جهان آرا ۱۳۸۰جابر رضوانيمعماهاي قرآن م۵۸۷ر۷۰۴۲۹۰۹۲۹۷/۱۰۷۹
پيام واليت قـرآن در خـانه: آموزش موضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم

 قـرآنکـريم به روش پـرسش و پـاسخ و سـواالت مـسابقهاي
۱۳۹۱مولف مهدي محموديان ق۳۶۳م۷۰۵۵۵۶۹۲۹۷/۱۱۲۰۷۶

BP۶۴/۱/۳۶۵۱۳۸۸م۳آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هماي رحمت تـالـيف پـرويـز مـحمدي; تدوين محمدفهرستنامه قرآن کريم

نيکوبخت
۱۳۸۲ ف۳۵۲م۷۰۶۵۵۶۵۲۹۷/۱۲

BP۶۶/۶/۹ف۳۳م
حضور پـرسـشـهـا و پـاسخهاي قرآني: گزيده مسائل الرازي (مشتمل

 بر۲۲۶ پرسش و پاسخ قرآني)
تـالـيف زين الـدين مـحـمـدبن ابي بکر
 رازي حـنـفي; تـرجـمـه و تـحـقـيق  و

 تصحيح محمدرضا غياثي کرماني

۱۳۸۴ پ۹۲ز۷۰۷۴۸۸۵۲۹۷/۱۳
BP۹۱/۹/۵۰۴۲۷۱۳۸۴الف۹ز

سـازمـان حـج واوقاف و امور خيريه، انتشارات
اسوه

خـطـاط عـثـمـان طـه ; مـترجم حسينالقرآن الکريم
استادولي

۱۳۸۵ ۴۷۵الف۷۰۸۴۶۶۶۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶/۶۵۱۳۷۲م

دارالثقلين خـطـاط عـثـمـان طـه; تـرجـمه مهديقرآن الکريم
الهيقمشهاي

۱۳۸۱ ۷۵۲الف۷۰۹۲۰۲۱۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶/ف۱۳۸۵ ۷الف

کتاب صبح قـرآن کـريـم همراه باترجمه استادحسين انصاريان وگزيده اي
 ازاحاديث تفسيرروايي البرهان

۱۳۹۱ترجمه استادحسين انصاريان ۸۸۶الف۷۱۰۴۴۷۳۲۹۷/۱۴۱

بخشايش ۱۳۸۳مهدي حجتيگلي از بوستان خدا ۳۵۶ح۷۱۱۲۰۲۴۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶/ب۱۳۸۵ ۳ح

صغير گـشـايش کـار و مـشـکـالت زندگي با ختم سوره مبارکه يس
 همراه با هفتاد نوع ختم مجرب

۱۳۸۱مترجم مهدي الهيقمشهاي ۴۴۸گ۷۱۲۴۷۶۴۲۹۷/۱۴۱
BP۶۴/۶۸۲ /۷۱۳۸۱الف۳آ

حکمت ۱۳۹۰ش= ۱۴۳۲ترجمه و توضيح از جاللالدين مجتبويقرآن الحکيم ۲۶۳م۷۱۳۲۷۴۷۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶/۲۷۱۳۷۹م

سروش ﴿انتشارات صدا و سيما﴾، راديو قرآن ۱۳۹۰حسين اسکندريآيه هاي زندگي آ۵۲۵الف۷۱۴۳۸۱۳۲۹۷/۱۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۷۹تاليف محمدمهدي رکني يزديآشنايي با علوم قرآني آ۶۸۲ر۷۱۵۲۰۸۵۲۹۷/۱۵

BP۶۹/۵/۵آ۸ر
دفترنشرفرهنگ اسالمي رمـزگـشـايي از آيـات الهي: تبيين آيات خداوند نگاهي پديدار

 شناسانه به اسالم
آنهمـاري شـيـمل; تـرجـمـه عبدالرحيم

گواهي
۱۳۸۶ ر۹۸۹ش۷۱۶۲۰۲۲۲۹۷/۱۵

BP۶۵/۳/۲۱۳۸۲ت۹۷ش
نعمت الله صالحي حاجي آبادي ۱۳۷۹نعمت الله صالحي حاجي آبادي .-تاثير قرآن در جسم وجان ت۲۹۷ص۷۱۷۶۴۲۸۲۹۷/۱۵

انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب ۱۳۷۴مکارمشيرازي با همکاري جمعي از فضالپيام قرآن: روش تازهاي در تفسير موضوعي قرآن پ۷۳۲م۷۱۸۲۰۲۳۲۹۷/۱۵
BP۶۵/۴/۹پ۷م

موسسه انتشارات نبوي ۱۳۹۰نويسنده شهريار پرهيزکارچگونه قرآن را حفظ کنيم چ۴۱۸پ۷۱۹۳۸۷۲۲۹۷/۱۵۱
BP۸۰/۸/۸۱۳۷۸چ۴پ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۷۹ابراهيم پورفرزيبتجويد جامع ت۷۱۸پ۷۲۰۲۰۸۹۲۹۷/۱۵۱
BP۷۴/۵/۳ت۹پ

شهيد مسلم انس بـا قـرآن کـريم: مـراحل آشـنـائي و فـهم قـرآن، آداب
 روخواني و از برخواني، تاثيرات فردي و اجتماعي قرائت

۱۳۷۹محمدعلي رضائي اصفهاني الف۵۷۵ر۷۲۱۲۰۷۸۲۹۷/۱۵۱
BP۷۵/۸۱۳۷۹الف۶ر

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

انـوار آسـمـانـي از فضايل رحماني ﴿﴿ فضيلت قرائت سورههاي
 قرآن ﴾﴾

۱۳۹۱تدوين و گردآوري سيد فرخ زندوکيلي الف۶۱ز۷۲۲۴۴۹۸۲۹۷/۱۵۱
BP۸۰/۸۵/۶۱۳۸۴ف۳د

پازينه تـالـيف مـصـطفي کافي ; ويراستار مجيدالحان قرآني و شناختصوت خوش
 حبيبي مشکيني

۱۳۸۴ الف ۲۴۷ک۷۲۳۲۰۸۸۲۹۷/۱۵۱
BP۸۰/۸۷/۷۱۳۸۴الف۱۶ک

احياء کتاب حـلـيه القران : سطح ۲آموزش تجويد قرآن به روايت حفص از
عاصم

۱۳۸۷نوشته محسن موسويبلده ح۸۴۲م۷۲۴۴۸۷۶۲۹۷/۱۵۱
BP۷۴/۵/۸۱۳۸۵ح۹م

سيرنگ ۱۳۸۸فاطمه هاشميمنشا اختالف قرائات در قرآن کريم م۲۵۲هـ۷۲۵۵۵۷۶۲۹۷/۱۵۱
BP۷۵/۸۱۳۸۸م۲ه

سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي ، شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

۱۳۸۰تاليف علي حبيبيآموزش روخواني قرآن کريم آ۲۹۷ح۷۲۶۲۰۹۰۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۷۸۱۳۸۱آ۲۳ح

دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۸۱محمدرضا شهيدي، حسين اسديآموزش قرائت قرآن کريم آ۸۶۹ش۷۲۷۵۵۶۰۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۸۵۱۳۸۳آ۹۳ش

قدياني ۱۳۷۵تاليف محمد. ح. کتابياهميت و روش يادگيري قرائت قرآن الف۳۷۷ک۷۲۸۴۵۸۵۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۹۱۳۷۰الف۲۳ک

کانون انديشه جوان ۱۳۸۷رضابابايينگاهي به اعجاز بياني قرآن ن۱۱۹ب۷۲۹۲۰۷۹۲۹۷/۱۵۳
BP۸۳/۸۱۳۸۵ن۱۳ب

آفرين ۱۳۷۹تاليف محمدرضا خودنماديدگاهي نو درباره حروف مقطعه قرآن کريم د۸۲۴خ۷۳۰۲۰۸۰۲۹۷/۱۵۳
BP۷۱/۶/۹د۹خ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهي

۱۳۷۶محمد راستگوتجلي قرآن و حديث در شعر فارسي ت۱۹۳ر۷۳۱۲۰۸۱۲۹۷/۱۵۳
BP۸۴/۸/۳۱۳۷۶ت۲ر

موسسه فرهنگي دارالذکر ۱۳۸۰حميد محمديمفردات قرآن: بررسي چهل واژه کليدي قرآن کريم م۳۵۲م۷۳۲۲۰۸۲۲۹۷/۱۵۳
BP۸۲/۳/۷۱۳۸۸م۳۵م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰يدالله نصيريانعلوم بالغت و اعجاز قرآن ع۴۷۳ن۷۳۳۲۰۶۷۲۹۷/۱۵۳
BP۸۲/۸۱۳۷۸ع۶ن

پيام مهدي﴿عج﴾ ۱۳۸۱مولف محمود اکبريبرداشتهاي تربيتي ب۶۵۸الف۷۳۴۲۰۶۸۲۹۷/۱۵۴
BP۸۴/۴/۴۱۳۸۱ب۷الف

موسسه فرهنگي سماء ۱۳۸۱يداله چوپانيپژوهشي درباره امثال القرآن پ۷۴چ۷۳۵۲۱۴۷۲۹۷/۱۵۴
مـوسـسـه انـتشارات اميرکبير، شرکت چاپ و

 نشربين الملل
۱۳۸۳مولف محمد رضويفرهنگ امثالالقرآن و معادلهاي آن در زبان فارسي ف۵۹۳ر۷۳۶۱۷۷۲۹۷/۱۵۴

BP۸۴/۴/۴۱۳۸۳ف۶ر
موسسه امام صادق(ع) ۱۴۳۳ق= ۱۳۹۱جعفر سبحاني تبريزيمثلهاي آموزنده قرآن: در تبيين پنچاه وهفت مثل قرآني م۲۷۴س۷۳۷۴۴۱۳۲۹۷/۱۵۴

BP۸۴/۴/۲۱۳۸۲م۲س
فاتح خيبر ۱۳۸۶تاليف ر. اکبريداستان پيامبران د۶۸۵الف۷۳۸۲۰۷۰۲۹۷/۱۵۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات برادري تـرجمه و تاليف احمد برادري; تصويرگرطعمه نيل

 فرهاد جمشيديان
۱۳۸۸ ط۳۹۳ب۲۹۷/۱۵۶[ج]۷۳۹۲۰۸۳

BP۸۸/۴/۷۱۳۷۸ط۴ب
جامعه نو ۱۳۹۱محمدسعيد بهمنپورخفتگان بيدار: سرگذشت اصحاب کهف خ۸۷۷ب۷۴۰۴۵۰۱۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۷۵/۷۱۳۷۵خ۹ب
دانش بيگي نـويـسـنـده حـمـيدالله بيگي با همکاريتاريخ انبياء

 سهراب اسدي
۱۳۹۲ ت۹۶۴ب۷۴۱۵۷۷۶۲۹۷/۱۵۶

BP۲۱/۲۱۳۸۸ت۹۴ب
هاد مـولف نـعـمتالـله جـزايـري; مـتـرجمقصصاالنبيا

 يوسف عزيزي
۱۳۷۹ ق۳۹۱ج۷۴۲۲۰۷۶۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۹۰۴۱۱۳۸۹ن۴ج
دارالکتب االسالميه نـاصـرمـکارم شيرازي; با همکاري جمعيداستان پيامبر اسالم﴿ص﴾

 از فضال; تدوين سيد حسين حسيني
۱۳۸۱ د۵۷۷ح۷۴۳۲۰۷۱۲۹۷/۱۵۶

BD۲۴/۶۴/۲د۵ح
دارالکتب االسالميه ۱۳۸۲تدوين حسين حسينيقصههاي قرآن برگرفته از تفسير نمونه مکارمشيرازي ق۵۷۷ح۷۴۴۲۰۷۴۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۶۱۳۸۰ق۴۵۵ح
دارالکتب االسالميه نـاصـر مکارم شيرازي; با همکاري جمعيقصه حضرت عيسي عليهالسالم

 از فضالء; تدوين سيد حسين حسيني
۱۳۸۱ ع ق۵۷۷ح۷۴۵۲۰۶۳۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۷/۶۱۳۸۱ق۵ح
دارالکتاب االسالميه نـاصـرمـکارم شيرازي; باهمکاري جمعيقصه حضرت موسي عليهالسالم

 ار فضال; تدوين سيد حسين حسيني
۱۳۸۱ م ق۵۷۷ح۷۴۶۲۰۷۳۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۴/۶۱۳۸۱ق۵ح
دارالکتب االسالميه نـاصـرمـکارم شيرازي; با همکاري جمعيقصه حضرت يوسف عليهالسالم

 از فضال; تدوين سيد حسين حسيني
۱۳۸۱ ي ق۵۷۷ح۷۴۷۲۰۷۲۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۳۶/۶۱۳۸۱ق۵ح
دکلمه گران يـوسـف ، ﴿قـهرمان خوبي ها ﴾ :نگاهي از منظر روان شناسي به

 داستان حضرت يوسف ﴿ع﴾
مـجـتـبـي حـورايـي ;﴿ويـراسـتـار عـلي

ابوطالبي ﴾
۱۳۸۴ ي۹۱۳ح۷۴۸۶۴۳۱۲۹۷/۱۵۶

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانييک سبد آسمان: نگاهي نو به چهل آيه قرآن ي۳۸۲خ۷۴۹۴۸۲۳۲۹۷/۱۵۶
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

نسيم کوثر ۱۳۸۸اباصلت رسوليپيام آوران الهي پ۵۲۳ر۷۵۰۵۵۸۹۲۹۷/۱۵۶
HQ۸۸/۹۱۳۸۸پ۵ر

بـوسـتـان کـتـاب ﴿مـرکـز چـاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

۱۳۸۷هاشم رسولي محالتيتاريخ انبياء ت۵۲۳ر۷۵۱۲۰۶۶۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۲۱۳۸۶ت۵ر

پيام عدالت تـاريخ انـبـياء از آدم تا خاتم صليالله عليه و آله و سلم کتابي
 براي تحقيق دانشآموزان

۱۳۸۷مولف افسانه شريفزاده ت۴۵۷ش۷۵۲۵۱۸۱۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۲۱۳۸۸ت۳۸ش

کانون انتشارات پيام نور بـازآفـريـده رضـا شـيـرازي; تـصويرگربهترين قصهها: گزيدهاي از قصههاي قرآن
 مرتضي امين

۱۳۷۸ ب۹۳۸ش۲۹۷/۱۵۶[ج]۷۵۳۲۰۶۵
BP۸۸/۹۱۳۷۰ب۹ش

موسسه فرهنگي و انتشاراتي حضور حـضـرت سـلـيمان عليهالسالم با اقتباس از حياه القلوب عالمه
 مجلسي قدس سره

بـازنـويـسي و تـلـخـيص حـسين صالح;
 تصويرگرزينب علي عسکري

۱۳۸۰ ح۲۶۸ص۲۹۷/۱۵۶[ج]۷۵۴۲۰۸۴
BP۸۸/۵/۶۱۳۸۰ح۲۵ص

نسل نوانديش ۱۳۸۲عصمت عربابراهيم(ع) در آيينه حکايات و روايات الف۵۱۱ع۷۵۵۲۰۶۴۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۳/۲۱۳۸۲الف۴ع

قدياني ۱۳۸۱بتول قديانيسيماي حضرت مريم(س) از ديدگاه قرآن و انجيل س۴۶۶ق۷۵۶۲۰۶۱۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۶۶/۹۱۳۸۱س۴ق

خوشنواز نـوشـته مـحـمـداحـمـد جادالمولي... [وقصههاي قرآن
 ديگران]; ترجمه سيد رضا هاشمي

۱۳۷۹ ۶۷۴ق۷۵۷۲۰۶۲۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/ث۱۳۷۹ ۶۰۴۱ق

آفرينش اثـر عـبـاس کـيـوان قزويني ; به اهتمامقصه يوسف
 مسعود رضا مدرسي چهاردهي

۱۳۷۹ ق۹۸۴ک۷۵۸۲۰۶۰۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۳۶/۶۱۳۷۹ق۹ک

قدياني ۱۳۸۲نوشته علي موسوي گرماروديداستان پيامبران د۸۴۲م۷۵۹۲۰۵۹۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۲۱۳۷۹د۸۵م

زهير به قـلم مـحـمـد رضـاآشـتياني، محسنقرآندرماني روحي و جسمي
موسوي

۱۳۹۱ ق۵۵۶آ۷۶۰۴۵۰۷۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۴۱۳۸۶ق۵آ

يادمان فلسفي خـواص االيـات قـرآن کـريـم : بـهـتـريـن کتاب جهت رفع
 پـريـشـانـي و دفـع گـرفـتاري و عالج بيماري با دستورات و

 ختومات قرآني

تـالـيـف محمد تقي بن محمد باقر نجفي;
 تهيه و تنظيم علي فلسفي

۱۳۸۵ خ۶۵۷آ۷۶۱۳۸۳۰۲۹۷/۱۵۷

گوهر ماندگار خـواص شـگـفتانـگـيز " بسماللهالرحمنالرحيم " مشکلگشاي
مشکالت

۱۳۹۲علي رستميچافي خ۴۹۴ر۷۶۲۵۲۱۲۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۹۵۱۳۸۸خ۵ر

آراس طب در قـرآن (تـحـقـيـقي بـر اعـجاز پزشکي و درماني آيات
 قرآن،راهکارهاي بهداشتي...)

مـولـفانعبد الحميد دياب ، احمد قرقوز;
 ترجمه و تحقيق کمال روحاني

۱۳۸۹ ط۸۷۸د۷۶۳۲۷۶۱۲۹۷/۱۵۸
BP۱۰۳/۵/۶۰۴۱۱۳۸۹م۹د

محتشم ۱۳۸۱مولف جعفر صبوريخبرهاي غيبي در قرآن خ۴۱۷ص۷۶۴۲۰۵۸۲۹۷/۱۵۸
BP۸۶/۲۱۳۸۱خ۲ص

بني هاشم ۱۳۹۲نويسنده محمدجواد واسعيلحظه اي درنگ﴿۱﴾: قطراتي از معجزات علمي قرآن کريم ل۱۸۴و۷۶۵۵۶۴۰۲۹۷/۱۵۸
BP۸۶/۶۱۳۸۹م۹ج

کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوتپرورش تفکر قرآني پ۳۲۱الف۷۶۶۲۰۸۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۳۱۳۸۹الف۷۵الف

کتاب فردا مـباني و روش هاي جهاد نرم ، عمليات ابالغ و القاء از طراحي
 تا اجرا

۱۳۹۰احمد رضا اخوت، کاظم حاجي رجبعلي م۳۲۱الف۷۶۷۲۱۴۶۲۹۷/۱۵۹

دانشگاه علوم اسالمي رضوي ۱۳۸۸جواد ايروانيمهارت گفتگو: (فرهنگ روابط اجتماعي در آموزههاي اسالمي) م۹۷۱الف۷۶۸۲۰۴۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹۱۳۸۸الف۷گ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضا برازشهمه به جهنم مي روند، حتي...! هـ۳۹۵ب۷۶۹۴۹۶۸۲۹۷/۱۵۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صبح پيروزي ۱۳۸۹ستارپور ابراهيمشگفتي ها واسرار عجيب عدد چهل ش۵۷۵پ۷۷۰۴۲۹۵۲۹۷/۱۵۹

مرکز نشر اسراء مـولف عـبـدالـلـه جواديآملي; تحقيق وزن در آيينه جالل و جمال
 تـنـظـيـم محمود لطيفي; ويراستار سعيد

 بند علي

۱۳۸۸ ز۷۵۱ج۷۷۱۲۰۵۰۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹۱۳۸۵ج۹ز

جمال گـــردآوري و تـــدوين مـحـمـدرضـاپرسمان قرآني ازدواج و خانواده
حسينزاده

۱۳۹۱ پ۵۶۵ح۷۷۲۴۳۳۷۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۸۹ح۸۶ز

امير کبير ۱۳۸۹نوشته محمد حسيني کشکوئيهنگرشي اجتماعي به کعبه و حج از ديدگاه قرآن ن۵۹۵ح۷۷۳۲۸۶۷۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۷۲ح۷ک

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱اسحاق حسينيکوهسارينگاهي قرآني به فشار رواني ق ن۵۹۵ح۷۷۴۴۱۷۰۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۸۳ح۵ف

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۱مولف اکبر دهقانيکصد و چهارده نکته از قرآن کريم دربارهي نماز ي۸۵۲د۷۷۵۲۰۵۷۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹۱۳۸۱د۸ن

جامعه القرآن الکريم ۱۳۹۰حجت الله رحمانيمحبت، دوستي و دوستيابي از نگاه قرآن کريم م۳۹۵ر۷۷۶۴۱۳۲۲۹۷/۱۵۹
شهاب الدين ۱۳۸۷نويسنده علي سرلکجوانان و الگوهاي قرآني ج۴۸۲س۷۷۷۲۰۶۹۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۴۱۳۸۷س۳ش
بصائر حـيـوانـات در قـصههـاي قرآن: همراه با کلمات قرآني، نتايج

 قصهها و تصاوير آن
۱۳۸۱مولف حيدر شاهزيدي ح۲۶۵ش۷۷۸۲۰۵۶۲۹۷/۱۵۹

BP۸۸/۷۸۵/۹۱۳۸۱ح۲ش
تفاهم مـحـمـدباقر صدر; مترجم جمال موسويسنتهاي تاريخ در قرآن

اصفهاني
۱۳۹۱ ت۴۷۷ص۷۷۹۴۱۶۸۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۳/۸/۷۰۴۱۱۳۸۰م۴ص
ليله القدر ۱۳۸۷علي صفايي حائري (عين - صاد)حرکت ح۶۸۲ص۷۸۰۲۰۵۵۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۳/۲/۴ح۴ص
پيامآزادي ۱۳۸۶احمد عالمهفلسفيصلح و رحمت از نظر قرآن کريم ص۷۶۹ع۷۸۱۲۰۴۹۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۸۱۳۸۵ع۸ص
آرام دل: صيام قـبـيـلهي سـلـمـان: پـژوهشي دربارهي تاريخ ارتباط و ارادت

 ايرانيان به اهل بيت (ع)
۱۳۹۲گردآورنده وحيد قاسمي ق۱۹۹ق۷۸۲۵۰۷۱۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۲۱۳۸۹ق۸۷الف
دفترنشرمعارف به کـوشش صـالح قـنـادي (بـا همکاريقرآن شناسي﴿پرسش ها و پاسخ ها ﴾

 جـمـعي از محققان); تنظيم ونظارت نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت مـطـالعات

 راهبردي- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ۱۳۸۶ق۷۸۳ق۷۸۳۲۰۵۴۲۹۷/۱۵۹
BP۶۵/۴/۴۱۳۸۴ق۸۶ق

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفترنشرمعارف

به کـوشش صـالح قـنـادي (بـا همکاريقرآن شناسي
 جمعي از محققان)

۱۳۹۱ ۱۳۹۱ق۷۸۳ق۷۸۴۴۶۶۷۲۹۷/۱۵۹
BP۶۵/۴/۴ق۸۶ق

انـتـشـارات مـوسـسه آموزشي وپژوهشي امام
خميني

سـلـسـله درسـهـاي مـحـمدتقي مصباحاخالق درقرآن﴿ مشکات﴾
 يـزدي; تـحـقـيق ونگارش محمدحسين

اسکندري

۱۳۹۱ الف۵۹۷م۷۸۵۴۰۶۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۳/۳/۳۱۳۸۰الف۶م

گلي زنـاشـويي از نـظـر قرآن مجيد و احاديث معتبر، وظائف زن و
 مرد و حقوق آنان

۱۳۷۸تاليف حسن مصطفوي ز۶۱۷م۷۸۶۵۲۲۴۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۶۱۳۷۸م۸۶ز

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان شناسي قرآن الف۶۳۴م۷۸۷۵۷۲۲۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰/۵/۹۱۳۸۳ب۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينبرد حق و باطل به ضميمه تکامل اجتماعي انسان در تاريخ ن۶۳۴م۷۸۸۵۶۷۸۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۶۱۳۸۲م۷ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

تـالـيف محمدهادي معرفت; ترجمه عليتحريف ناپذيري قرآن
نصيري

۱۳۷۹ ت۶۶۳م۷۸۹۲۰۵۳۲۹۷/۱۵۹
BP۸۹/۲/۹۰۴۱۱۳۸۸ص۶م

بينش آزادگان آيـات الـهي (خـلـقت جهان هستي و انطباق آن با آيات قرآن
مجيد)

۱۳۸۶مولف زهرا نعمتالهي آ۵۳۵ن۷۹۰۲۰۵۱۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۷۱۳۸۶ن۹۵ک

سخن ۱۳۸۸احمد ياسوف; ترجمه حسين سيديزيباشناسي واژگان قرآن ز۱۹ي۷۹۱۲۰۵۲۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۲۱۳۸۸ي۹۷ز

دارالکتب االسالميه يـکـصد موضوع اخالقي در قرآن و حديث: شامل سيصد آيه و
 هفتصد حديث

نـاصـرمـکـارم شـيـرازي... [و ديگران] ;
 تدوين حسين حسيني

۱۳۸۱ ۶۶ي۷۹۲۲۰۳۱۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۳/۳/۸۱۳۸۱ي

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶- ۱۳۹۰مصطفي غفاريسارويهديهي مسيح ﴿سيري در زندگي ادوارد آنيلي﴾ هـ۴۹غ۷۹۳۲۰۴۷۲۹۷/۱۶
BP۱۷/۲۹/۷۴۱۳۸۶غ

موسسه نشر وتحقيقات ذکر ۱۳۸۲سميح عاطف الزين; ترجمه علي چراغيداستان پيامبران در قرآن د۹۱ز۷۹۴۲۰۴۸۲۹۷/۱۷۲۴
BP۹۸/۳۰۴۲۱۳۱۳۸۰م۹۴ز

کتاب صبح ، نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مـولـف سـيـد هـاشم بحراني; مترجمانترجمه تفسير روايي البرهان: چکيده ۳جلدي
 رضـا نـاظـمـيـان ،علي گنجيان و صادق

خورشا

۱۳۹۰ ۱۳۹۰ت۳۳۴ب۷۹۵۲۰۲۰۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۷/۳/۴۰۴۱۱۳۸۸ب۳ب

کتاب صبح، نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور نـويـسـنـده هاشم بحراني;مترجمان رضاترجمه تفسير روايي البرهان
 ناظميان، علي گنجيان، صادق خورشا

۱۳۸۹ ت۳۳۴ب۷۹۶۲۰۱۹۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۷/۳/۴۰۴۱۱۳۸۸ب۳ب

مرکز پژوهشي ميراث مکتوب مــيـرمـحـمـدرضـا بن مـحـمـدمـومنخزائناالنوار و معادناالخبار
 خـاتـونآبـادي;تـصـحيح و تحقيق مريم

 ايماني خوشخو

۱۳۸۶ خ۴۱۲م۷۹۷۲۰۳۰۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۷/۳/۴خ۴م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۶محمدمهدي رکنييزديبرگزيده کشفاالسرار و عدهاالبرار ميبدي رب/ک۹۱۴م۷۹۸۲۰۲۹۲۹۷/۱۷۸
BP۱۰۰/۵۰۱۴۱۳۷۴ک۹م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکزنشر اسراء مـولـف جـوادي آمـلي; تنظيم و ويرايشمبادي اخالقدر قرآن

 حسين شفيعي
۱۳۸۷ م۷۴۵ج۷۹۹۲۰۲۸۲۹۷/۱۷۹

BP۱۱/۲م۲۳ط
مرکزنشر اسرا مـولـف جـوادي آملي ; تنظيم و ويرايشمراحل اخالق در قرآن

 علي اسالمي
۱۳۸۸ م۷۴۵ج۸۰۰۲۱۰۳۲۹۷/۱۷۹

ليله القدر ۱۳۸۶[علي صفايي حائري]تطهير با جاري قرآن ت۶۸۲ص۸۰۱۲۰۲۶۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۶۱۳۸۲ت۷ص

دفترتنظيم و نشرآثارعالمه طباطبائي عـالمـه سـيـد مـحـمد حسين طباطبائيالبيان في الموافقه بين الحديث و القرآن
 ;تحقيق اصغر ارادتي

۱۳۸۳ ب۳۷۹ط۸۰۲۲۲۶۲۲۹۷/۱۷۹

دار العلم ۱۳۴۶تاليف محمدحسين طباطبائيترجمه تفسير الميزان ت۳۷۹ط۸۰۳۲۰۲۵۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/ي۱۳۰۰ ۹۰۴۱م۲۵ط

موسسه درراه حق ۱۳۷۷تاليف محسن قرائتيتفسير نور ۱۳۷۷ت۵۳۸ق۸۰۴۲۰۳۲۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۱۳۷۴ت۳۵ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۰محسن قرائتيتفسير نور ت۵۳۸ق۸۰۵۲۰۴۵۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۱۳۷۹ت۳۵ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۹۲محسن قرائتيدقايقي با قرآن:بر اساس تفسير نور د۵۳۸ق۸۰۶۵۲۶۴۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۰۱۵ت۳۵ق

صدرا ۱۳۸۹- ۱۳۹۳مرتضي مطهريآشنايي با قرآن آ۶۳۴م۸۰۷۵۶۸۳۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/ي۱۳۰۰ ۵آ۵۸۳م

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱الله افتخاريزنان ز۶۲۷الف۸۰۸۳۸۴۷۲۹۷/۱۸
آواي قرآن ۱۳۸۵مولف ابوالفضل بهرامپورلوالک يا محمد! صليالله عليه و آله ل۸۴۲ب۸۰۹۴۸۶۰۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۲۵/ب۱۳۸۵ ۹ل۹ب
انـتـشـارات فـقـه روز ﴿وابـسـتـه به انتشارات

 انقالب اسالمي﴾
۱۳۹۳علي خامنه اياحکام موضوعي۱: احکام روزه الف۲۳۱خ۸۱۰۵۷۳۱۲۹۷/۱۸

BP۱۸۸/۳۱۳۶۹الف۸ف
انتشارات انقالب اسالمي مـقـدمـه اي مشتمل بر روش، گرايش، مباني و قواعد تفسيري

 حضرت آيت الله خامنه اي در تفسير سوره توبه
۱۳۹۳علي خامنه اي م۲۳۱خ۸۱۱۵۷۳۵۲۹۷/۱۸

موسسه مطبوعاتي دارالکتاب﴿جزايري﴾ شـهـيـد آيـت الـلـه سـيـد عبدالحسينسراي ديگر: تفسير سوره واقعه
دستغيب

۱۳۸۶ س۵۴۷د۸۱۲۲۰۲۷۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۸۴۶/۴۱۳۸۶س۵د

لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء اول
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۳۴۷۲۱
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

لک لک فـرزانه زنـبـقـي ; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء دهم
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۰آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۴۴۷۳۰
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۰ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
يازدهم

فـرزانه زنـبـقـي ; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۱آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۵۴۷۳۱
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۱ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کريم براي نوجوانان : شرح و ترجمه جزء
دوازدهم

فـرزانه زنـبـقي; تـصـويـرگـر نـيـلـوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۲آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۶۴۷۳۲
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۲ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
سيزدهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۳آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۷۴۷۳۳
BP۹۸/ج.۱۲ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
چهاردهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۴آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۸۴۷۳۴
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۴ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
پانزدهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـيـرگـر نـيلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۵آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۱۹۴۷۳۵
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۵ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
شانزدهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۶آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۰۴۷۳۶
BP۹۸/۱۳۸۵ج .۱۶ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
هفدهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۷آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۱۴۷۳۷
BP۹۸/۱۳۸۵ج .۱۷ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
هجدهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۸آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۲۴۷۳۸
BP۹۸/۱۳۸۵ج .۱۸ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
نوزدهم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۱۹آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۳۴۷۳۹
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۹ ۳م۹ز

لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء دوم
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۴۴۷۲۲
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
بيستم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲۰آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۵۴۷۴۰
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲۰ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
 بيست و يکم

فـرزانه زنـبـقـي ; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲۱آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۶۴۷۴۱
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲۱ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
 بيست و دوم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲۲آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۷۴۷۴۲
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲۲ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
 بيست و سوم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲۳آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۸۴۷۴۳
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲۳ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
 بيست و چهارم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲۴آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۲۹۴۷۴۴
BP۹۸/۱۳۸۵ج. ۲۴ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء
 بيست و پنجم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۹۲ ج.۲۵آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۰۴۷۴۵
BP۹۸/۱۳۸۵ج. ۲۵ ۳م۹ز

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

 بيست و ششم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۲۶آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۱۴۷۴۶

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲۶ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

 بيست و هفتم
فـرزانه زنـبـقي; تـصـويـرگـر نـيـلـوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۲۷آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۲۴۷۴۷

BP۹۸/۱۳۸۵ج .۲۷ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

 بيست و هشتم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۲۸آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۳۴۷۴۸

BP۹۸/۱۳۸۵ج. ۲۸ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

 بيست و نهم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۲۹آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۴۴۷۴۹

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۲۹ ۳م۹ز
لک لک فـرزانه زنـبـقـي ; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء سوم

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج. ۳آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۵۴۷۲۳

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۳ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

سيام
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۳۰آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۶۴۷۵۰

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۳۰ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

چهارم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۴آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۷۴۷۲۴

BP۹۸/۱۳۸۵ ج.۳۴م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

پنجم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۵آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۸۴۷۲۵

BP۹۸/۱۳۸۵ ج.۳۵م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

ششم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۶آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۳۹۴۷۲۶

BP۹۸/ج.۳۶م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

هفتم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۷آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۴۰۴۷۲۷

BP۹۸/۱۳۸۵ ج.۳۷م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

هشتم
فـرزانه زنـبـقـي ; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۸آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۴۱۴۷۲۸

BP۹۸/۱۳۸۵ ج.۳۸م۹ز
لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء نهم

ميرمحمدي
۱۳۹۲ ج.۹آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۸۴۲۴۷۲۹

BP۹۸/۱۳۸۵ ج.۳۹م۹ز
تاسوعا خـدا و امـيـرعـليهالسالم، شهيدان رسالت: بررسي تحليلي آيه

 شريفه: ويقولالذين...
۱۳۸۵غالمرضا صادقيفرد خ۲۲۴ص۸۴۳۲۰۹۵۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۳۷/۴۱۳۸۵خ۲ص
اقيانوس معرفت ۱۳۸۸تاليف احمد عابدينيعروس قرآن: (( تفسير سوره الرحمن)) ع۱۳۲ع۸۴۴۵۶۴۱۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۴۵/۴۱۳۸۸ع۱۷ع
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۱مولف محسن قرائتيتفسير سوره اسراء الف ت۵۳۸ق۸۴۵۲۰۹۶۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۴۴/۷۱۳۸۱ت۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۰- ۱۳۸۴مولف محسن قرائتيتفسير سوره حجرات(سوره آداب) ح ت۵۳۸ق۸۴۶۲۰۹۸۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۲۷/۷۱۳۸۰ت۴ق
مرکزفرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۲مولف محسن قرائتيتفسير سوره عنکبوت ع ت۵۳۸ق۸۴۷۲۰۹۷۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۶۳/۷۱۳۸۲ت۴ق
مرکزفرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۵مولف محسن قرائتيتفسير سوره فرقان ف ت۵۳۸ق۸۴۸۲۱۰۰۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۵۶/۷۱۳۸۵ت۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي ازقرآن ۱۳۸۱مولف محسن قرائتيتفسير سوره قصص ق ت۵۳۸ق۸۴۹۲۰۹۹۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۶۲/۷۱۳۸۱ت۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۹محسن قرائتيتفسير سوره کهف ک ت۵۳۸ق۸۵۰۵۲۶۳۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۴۵/۷۱۳۸۹ت۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۲مولف محسن قرائتيتفسير سوره لقمان ل ت۵۳۸ق۸۵۱۲۱۰۱۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۶۵۲/۷۱۳۸۲ت۴ق
مرکزفرهنگي درسهايي ازقرآن ۱۳۸۴محسن قرائتيتفسير سوره يس ي ت۵۳۸ق۸۵۲۳۷۰۱۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۶۸۲/ ۷۱۳۸۸ت۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۱مولف محسن قرائتييوسف قرآن﴿تفسير سوره يوسف﴾ ي۵۳۸ق۸۵۳۲۱۰۲۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۳۵/۹۱۳۷۹ي۴ق
مشهور مـالقـات مـوسـي وخضر عليهما السالم: شرحي بر آيات ۶۰تا

 ۸۲سوره کهف
۱۳۹۴عبدالله مستحسن م۵۲۷م۸۵۴۶۳۰۳۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۴۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۸۵محمدهادي معرفتتاريخ قرآن ت۶۶۳م۸۵۵۲۱۰۴۲۹۷/۱۹

BP۷۲/۲۱۳۸۷ت۶م
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
نــرگس تـشـکـري; زيـرنـظـر شـورايشيخ طبرسي

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ ط۵۸۴ت۸۵۶۴۰۵۶۲۹۷/۱۹۲۴
BP۹۲/۸ /۵۱۳۸۹ت۱۸ط

مدرسه مـــريم صـــفـاري; زيـرنـظـر شـورايميبدي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ص س/۹۱۴م۸۵۷۴۰۸۴۲۹۷/۱۹۲۴
BP۹۲/۸/۷۱۳۸۵ص۹م

ارمغان طوبي تـالـيـف شيخ صدوق (ره); ترجمه صادقالخصالالمحموده و المذمومه: صفات پسنديده و نکوهيده
 حسن زاده

۱۳۸۹ خ۱۶۱الف۸۵۸۲۱۰۵۲۹۷/۲۱۲
BP۲۴۸/۶۰۴۱۱۳۸۷خ۲الف

سازمان چاپ و نشر دارالحديث تـالـيف شـيخ صـدوق ابيجعفر محمدبنمتن و ترجمه کمالالدين و تمامالنعمه
 عـليبن الـحـسـين قمي; مترجم منصور

 پهلوان; تصحيح علي اکبر غفاري

۱۳۹۱ ک۱۶۱الف۸۵۹۴۳۸۴۲۹۷/۲۱۲
BP۱۴۱/۵ /۲۴۰۴۱۱۳۸۰الف۹م

الهوت تـالـيف مـحمدبنحسن حرعاملي; ترجمهترجمه کامل جهاد با نفس
 محمدحسين محمودي گلپايگاني

۱۳۹۱ م ب/و۴۲۳ح۸۶۰۴۰۶۸۲۹۷/۲۱۲
BP۱۳۵/۵۰۴۲۱۷۶۱۳۸۸و۴ح

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالحديث مـحـمـد مـحـمديريشهري; حميدرضاميزانالحکمه همراه با ترجمه فارسي

شيخي
۱۳۸۸ م۳۵۴ر۸۶۱۵۵۷۲۲۹۷/۲۱۲

BP۱۱۶/۵/۹۰۴۱۱۳۷۷م۳م
مـوعـود عـصـر﴿عج﴾: مرکز پژوهشهاي اسالمي

 صدا و سيما
۱۳۸۶ابراهيم شفيعيسروستانيحقوق مومنان از ديدگاه خاتم پيامبران صليالله عليه و آله ح۵۶۱ش۸۶۲۲۱۰۶۲۹۷/۲۱۲

BP۲۴۸/۷۱۳۸۵ح۷ش
مهدي يار راهـنـمـاي سـعـادت و خـوشـبختي ، ﴿۵۶۰ حديث از چهارده

 معصوم عليهم السالم ﴾
۱۳۷۹عبدالله صالحي ر۲۹۷ص۸۶۳۶۱۵۸۲۹۷/۲۱۲

دارالثقلين بـا تـرجـمه روان جـديـد همراه با شرحاصول کافي تاليف ثقه االسالم کليني
 فارسي حسين استادولي

۱۳۹۰ ف ت/الف۶۶۹ک۸۶۴۴۳۲۲۲۹۷/۲۱۲
BP۱۲۹/۲۲۰۴۲۲۲۱۳۸۹ک۸ک

اسالميه تـالـيف ابيجـعـفـر مـحمدبن يعقوببناالصول من الکافي
 اسـحاق الکليني الرازي; باترجمه و شرح

 فارسي محمد باقر کمره اي

۱۳۸۱ ک ش/الف۶۶۹ک۸۶۵۲۱۰۹۲۹۷/۲۱۲
BP۱۲۹/۲۲۰۴۱۱۳۶۸ک۸ک

دارالکتب االسالميه ۱۳۸۱عالمه مجلسي; مترجم علي دوانيمهدي موعود ترجمه جلد سيزدهم بحاراالنوار عالمه مجلسي د ب/ب۲۸۱م۸۶۶۲۱۱۰۲۹۷/۲۱۲
BP۱۳۵/۳۰۴۲۱۴۵۱۳۸۴ب۳م

عابد ۱۳۸۵رضا وحيدگامي به سوي نور گ۴۵۱و۸۶۷۲۱۱۱۲۹۷/۲۱۲
BP۱۴۰/۲۱۳۸۳گ۳و

حر، سبحان تـاليف محمدباقر تحريري; تنظيم حسينشرح حديث عنوان بصري: بندگي حقيقي و حقيقت علم
 حسين زاده اصفهاني

۱۳۹۱ ح ش/ح۳۷۲ت۸۶۸۴۵۷۸۲۹۷/۲۱۴
BP۱۴۵/۹۰۴۲۲۲۱۳۸۷ع

مـوسـسـه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين عليه
 السالم

مـولف مـحـمد دشتي ; باهمکاري جمعيفرهنگ سخنان پيامبر اکرم (ص)
 از محققين

۱۳۸۸ ف۵۷۳د۸۶۹۲۱۱۲۲۹۷/۲۱۵
BP۱۴۲/۵/۴۱۳۸۸ف۵د

مشعر ۱۳۸۸ابوسجاد اسحاقيبا پيامبر مهرباني ب۴۹۵الف۸۷۰۲۱۱۳۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۲/۵ /۲۱۳۸۸ب۴۶الف

راه قرآن ۱۳۹۰زين العابدين بهراميفضايل وآثاربسم اله الحمن الرحيم ف۸۴۳ب۸۷۱۳۷۲۹۲۹۷/۲۱۸
طلوع مهر پـيـام رسـول (ص): بـرگـزيـده کلمات قصار و سخنان گهربار

 حضرت پيامبر اکرم (ص) ترجمهاي ديگر از نهجالفصاحه
۱۳۸۵گردآورنده ابوالقاسم پاينده ن۲۷۶پ۸۷۲۶۱۶۶۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۹۰۴۱۷۵۱۳۸۶ن۲پ
مهدي نراقي ۱۳۸۲تهيه و تنظيم عليمحمد حيدرينراقينسخههاي شفابخش ن۹۶۶ح۸۷۳۲۱۱۴۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵/۹۱۳۸۴ح۴پ
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيمعجزه دست دادن: با يکديگر صميمانه دست بدهيم م۳۸۲خ۸۷۴۴۸۰۶۲۹۷/۲۱۸

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني ﴿س ﴾ ۱۳۸۶امام خمينيشرح چهل حديث (اربعين حديث) ش۷۴۶خ۸۷۵۲۱۱۵۲۹۷/۲۱۸

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۷گزينش و ترجمه علياکبر رشادمعراج سبز: چهل حديث نماز م۵۳۲ر۸۷۶۲۱۱۷۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۳/۹/۶۱۳۷۷م۵ر

احياء کتاب تـالـيف عـلي سـعـادت پـرور (پـهلوانيسر االسراء شرحي برحديث معراج ترجمه فارسي
 تهراني); ترجمه محمد جواد وزيري فرد

۱۳۹۰ س۵۳۴س۸۷۷۲۷۴۶۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۵/۱۳۸۵ ۷۰۴۱م

دارالزهرا ۱۳۹۲تاليف محسن شکري پينونديبسم الله مشکل گشاي مشکالت ب۵۸۴ش۸۷۸۴۸۹۶۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۱/۵/۷۱۳۷۷ز۵ب

چترعلم ۱۳۹۰عباس عزيزيدرمان وکليد حل مشکالت با بسم الله الرحمن الرحيم د۵۸۸ع۸۷۹۳۷۲۸۲۹۷/۲۱۸
سايه گستر ۱۳۸۸مولف مصطفي علوي۲۸۳ نکته از بسمالله الرحمن الرحيم د۸۲۶ع۸۸۰۵۲۱۳۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵/۸۱۳۸۷ع۵ب
نشر حلم ۱۳۸۴برگردان و نگارش علي کرميفريدنيپرتوي از پيام پيامبر، يا، برگرداني تازه از نهجالفصاحه پ۴۷۴ک۸۸۱۲۱۱۶۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۴۱۳۸۴پ۲پ
عطش ۱۳۹۲مولف روح الله لک علي آباديبسم الله ذکر برتر ب۵۶۷ل۸۸۲۴۸۹۴۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵ /۵۲۱۳۸۹ب
دارالحديث مـحـمـدمـحمدي ري شهري; با همکاريتحکيم خانواده  از نگاه قرآن و حديث

 عـــبـــاس پـــسـنـديـده; مـتـرجـم
حميدرضاشيخي

۱۳۹۰ ت۳۵۴م۸۸۳۲۸۷۳۲۹۷/۲۱۸

دفترنشرالهادي ۱۳۷۵مشکيني; مترجم احمد جنتينصايح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و يک سخن ن۵۸۳م۸۸۴۲۱۱۸۲۹۷/۲۱۸
BP۲۴۹/۸۰۴۱۱۳۶۷م۵م

انتشارات تهذيب ۱۳۹۰سيد جواد معصوميطب موال علي ﴿ع﴾ ط۶۶۷م۸۸۵۴۲۹۰۲۹۷/۲۱۸
وفائي ۱۳۸۹مولف الهام وفائيبسماللهالرحمن الرحيم راهگشاي مشکالت ب۶۵۹و۸۸۶۴۸۹۵۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵ /۷۱۳۸۶و۵ب
مرکزنشرهاجر ۱۳۸۹علي نصيريدرسنامه علم حديث د۴۷۲ن۸۸۷۲۱۱۹۲۹۷/۲۶

BP۱۰۹/۴۱۳۸۵د۶ن
دليل ما چـلـچـراغ: درخـشش چـهل کـوکب نوراني از آفاق شخصيت

 دخت گـرامي پـيـامـبـر اکرم صلاللهعليه آله و سلم حضرت
 صديقه شهيده فاطمه اطهر سالماللهعليها

۱۳۸۷تاليف و ترجمه عبدالله رضاداد چ۵۶۲ر۸۸۸۲۱۲۰۲۹۷/۲۷۳
BP۲۷/۲۸/۸۱۳۸۷چ۶ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۷کاظم مديرشانهچيتاريخ حديث ت۴۲۶م۸۸۹۲۱۲۱۲۹۷/۲۹
BP۱۰۶/۵/۲۱۳۸۹ت۴م

سنابل ۱۳۸۹محمد وحيديفلسفه و اسرار احکام ف۴۶۳و۸۹۰۲۱۲۲۲۹۷/۳۰۲
BP۱۶۱/۸۱۳۸۴ف۳و

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱تدوين دفتر فرهنگستان علوم اسالمياجتهاد و بررسي روش هاي آن ۲۴۲الف۸۹۱۵۵۵۸۲۹۷/۳۱
BP۱۶۷/۴۳الف

ذوي القربي اصـول فـقه مـقـارن: ( مقايسهاي بين اصول فقه اماميه و اصول
 فقه اهل سنت)

۱۳۸۷تاليف علياصغر رضواني الف۵۸۷ ر۸۹۲۲۱۲۴۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۶۱۳۸۷الف۵۷ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶- ۱۳۸۹حسن طارميراداصول فقه ۲ (رشته الهيات و معارف اسالمي) الف۱۲۶ط۸۹۳۴۱۹۱۲۹۷/۳۱

BP۱۵۵/۶۱۳۸۴الف۲ط
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾
حـسـين عـزيزي; تهيه پژوهشگاه علوم ومباني و تاريخ تحول اجتهاد

 فرهنگ اسالمي ،پژوهشکده فقه و حقوق
۱۳۸۸ م۵۸۸ع۸۹۴۲۱۲۳۲۹۷/۳۱

BP۱۶۷/۲۱۳۸۴م۴ع
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت ﴾ ،موسسه فرهنگي طه
مـحـمـدرضـامـظفر; تهيه کننده عليرضاتحرير اصولالفقه

 اميني ، محمدرضا آيتي
۱۳۷۷ ت۶۴۱م۸۹۵۲۱۲۵۲۹۷/۳۱

BP۱۵۵/الف۱۳۷۷ ۶الف۶م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت ﴾
۱۳۸۰خليل قبلهايخوييقواعد فقهبخش جزا ق۳۸۹ق۸۹۶۲۱۲۶۲۹۷/۳۲۴

BP۱۶۹/۵/۹۱۳۸۰ق۲ق
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت ﴾
۱۳۸۰مصطفي محقق دامادقواعد فقه ق۳۳۱م۸۹۷۲۱۲۷۲۹۷/۳۲۴

BP۱۶۹/۵/۹۱۳۷۴ق۳م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
احـوال شـخـصـيه در مـذاهب چـهـارگـانه اهل سـنت (ارث،

 وصيت و وصايت)
۱۳۷۴اسعد شيخاالسالمي الف۸۹۵ش۸۹۸۲۱۲۸۲۹۷/۳۳

BP۱۸۹/۳۲۱۳۷۴الف۹ش
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾ ، موسسه فرهنگي طه

شـهـيـد ثـاني ;عليرضا اميني، محمدرضاتحرير الروضه في شرح اللمعه [شهيد ثاني]
آيتي

۱۳۷۸ ش ش/ل۸۶۴ش۸۹۹۲۱۲۹۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۲/۳/۸۰۲۳۲۱۳۷۷ل۹ش

الهادي ۱۳۹۱محمدحسين  فالحزادهآموزش فقه آ۸۲۹ف۹۰۰۴۳۰۹۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۳/۵/۸۱۳۸۸آ۸ف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۸۰گردآورنده حسين مهرپورمنتخبات من المباحث الفقهيه م۸۷۴م۹۰۱۲۱۳۲۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۱/۸۱۳۷۶م۹م

موسسه انتشارات ائمه ﴿ع﴾ احـکـام اخـتـصـاصي دخـتران و زنان (مطابق با فتواي سيزده
مرجع)

۱۳۸۳-۱۳۸۶تهيه و تنظيم خسرو تقدسينيا الف۶۳۸ت۹۰۲۲۱۳۴۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۹/۳۱۳۸۶الف۶۶ت

دفترنشر معارف سـيـد مـجـتبي حسيني; تنظيم و نظارتاحکام تقليد و بلوغ مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ت الف۵۷۷ح۹۰۳۲۱۳۵۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳الف۴ح

دفتر نشر معارف احـکام نگاه و پوشش: آرايش، روابط، گفت و گو (مطابق با نظر
 ده تن از مراجع عظام)

۱۳۸۶سيد مجتبي حسيني ن الف۵۷۷ح۹۰۴۲۱۳۶۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳۱۳۸۵الف۴۱۶ح

دفترنشرمعارف رسـاله دانـشـجـويي : احـکـام تقليد، احکام نماز و روزه، احکام
 ازدواج ... مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام

مـولف سـيـد مـجتبي حسيني ، تنظيم و
 نـظـارت نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا ،مـعـاونت
 آموزش و تبليغ - اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ ر۵۷۷ح۹۰۵۲۱۳۰۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/ ۵۱۳۸۴ر۴۱۶ح

انتشارات انقالب اسالمي، نشر فقه روز آمـوزش مـصـور احکام، طبق فتاواي حضرت آيت الله العظمي
 خامنه اي

۱۳۹۴علي خامنه اي آ۲۱۳خ۹۰۶۵۷۳۳۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۷۵۱۳۷۹آ۸ف

انتشارات انقالب اسالمي، نشر فقه روز آمـوزش مـصـور احکام طبق فتاواي حضرت آيت الله العظمي
 سيدعلي خامنهاي

تـهـيـه و تـنظيم موسسه ي اطلس تاريخ
 شيعه﴿ کانون نشر احکام﴾

۱۳۹۵ آ۲۳۱خ۹۰۷۶۴۰۱۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۲۸۵الف۲خ

نشر فقه روز رسـالـه يآمـوزشي عـبـادات، بـراساس فتاواي مرجع عاليقدر
 جـهـان تـشـيع و ولي امـر مـسلمين حضرت آيهالعظمي حاج

 سيدعلي خامنهاي

۱۳۹۴علي خامنه اي ر۲۳۱خ۹۰۸۵۷۲۷۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۲۸۵الف۲خ

سفير اردهال اسـتـفتائات جديد بانوان ( شش مرجع ) حضرت امام خميني (
 قـدس سـره )، مـقام معظم رهبري( مدظله) ، آيتاللهالعظمي
 بـهـجت، آيتالـلهالـعـظـمي مـکارمشيرازي، آيتاللهالعظمي

 سيستاني، آيتالل_

۱۳۹۰گردآورنده لطيف راشدي الف۲۱۷ر۹۰۹۶۱۸۲۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۸الف۱۵ر

موسسه امام صادق ﴿ع ﴾ ۱۴۲۹ق= ۱۳۸۶جعفر سبحانيرساله توضيح المسائل مطابق با فتاوي معظم له ر۲۷۴س۹۱۰۲۲۶۱۲۹۷/۳۴۲۲
دفترمعظم له ۱۳۸۷موسي شبيريزنجانيرساله توضيح المسائل: شبيري زنجاني ر۳۶۶ش۹۱۱۲۱۳۸۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۴ر۲ش
سلسبيل ۱۳۸۸موسي شبيريزنجانيرساله توضيح المسائل ر۳۶۶ش۹۱۲۴۸۷۴۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۴ر۲ش
بارش ۱۳۸۵مطابق با فتاواي لطفالله صافيگلپايگانيتوضيحالمسائل ۱۳۸۵ت۲۶۱ص۹۱۳۲۱۳۹۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/الف۱۳۸۷ ۹ت۲۴ص
دفترمد ظله العالي تـوضـيحالـمسائل مطابق با فتاواي حضرت آيهاللهالعظمي آقاي

 حاجشيخلطفالله صافيگلپايگانيمدظلهالشريف
۱۳۸۷لطف الله صافي گلپايگاني ۱۳۸۷ت۲۶۱ص۹۱۴۲۱۳۱۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۹۱۳۸۰ت۲۴ص
ميثم تمار اسـتـفـتـائـات پـزشـکي ( احـکام ويژه پزشکان - احکام ويژه

 بـيـمـاران) مـطـابـق با فتاواي مرجع عاليقدر حضرت آيه الله
 العظمي حاج شيخ يوسف صانعي

۱۳۸۰يوسف صانعي الف۳۴۶ص۹۱۵۲۱۴۰۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۷الف۲۵ص

فاتح خيبر ۱۳۸۶مولف محمد طباطبايي; به کوشش زنديهکليات احکام نوتکليفان ک۳۷۹ط۹۱۶۲۱۴۱۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۸۱۳۸۷ک۱۳ط

سابقون ۱۳۸۳تدوين محمدتقي علويپاسخ کوتاه به ۳۰۰ سوال از احکام پ۸۲۶ع۹۱۷۵۱۷۱۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/ ۲۱۳۸۷پ۲۴۳ص

اميرالعلم ۱۳۸۴محمد فاضللنکرانيرساله توضيح المسائل ۱۳۸۴ر۱۵۷ف۹۱۸۵۱۶۴۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/ت۱۳۸۳ ۵ر۱۸ف

هاتف ۱۳۸۵مطابق با فتاواي محمد فاضل لنکرانيرساله توضيحالمسائل: فاضل لنکراني با اضافات ر۱۵۷ف۹۱۹۲۱۴۲۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۴ر۱۸ف

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۹۱محمد حسين فالح زادهاحکام زندگي الف۸۲۹ف۹۲۰۳۸۴۴۲۹۷/۳۴۲۲
مشعر ۱۳۸۶تدوين محمدحسين فالحزادهاحکام دين مطابق با فتاواي مراجع بزرگ تقليد د الف۸۲۹ف۹۲۱۵۲۶۵۲۹۷/۳۴۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالمعرفه و الهدي ۱۴۰۰ق= ۱۳۵۹محمدجواد معرفتسواالت: درباره حجاب تعدد زوجات و ... س۶۶۳م۹۲۲۲۱۴۳۲۹۷/۳۴۲۲

مدرسه االمام علي ابن طالب﴿ع﴾ ۱۳۸۷ناصرمکارم شيرازيرساله توضيحالمسائل: مکارم شيرازي ر۷۳۲م۹۲۳۲۱۴۴۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۹ر۷م

سرايي ۱۳۸۰حسينعلي منتظريرساله توضيح المسائل: منتظري مطابق با اصالحات و اضافات ر۷۸۳م۹۲۴۲۱۴۵۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۷۵ر۸م

حيات طيبه احـکـام کاربردي: بيان مسائل شرعي در راديو اصفهان در سال
۱۳۸۸

۱۳۸۹سيدمجتبي ميردامادي الف۹۳۲م۹۲۵۵۵۶۱۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳۱۳۸۹الف۹۳م

هاتف ۱۳۸۵حسين نوري همدانيرساله توضيح المسائل: نوري همداني ر۷۷۶ن۹۲۶۲۱۶۵۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/ب۱۳۸۷ ۵ر۹ن

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

احـکـام بـانـوان : مـطـابق بـا فـتـاواي حـضـرت امام خميني
 قدسسره و حضرات آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، اراکي...

۱۳۸۶تهيه و تنظيم محمد وحيدي ۱۳۸۶الف۴۶۳و۹۲۷۲۱۶۶۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۹/۳۱۳۸۴الف۳و

سنابل ۱۳۸۹محمدوحيدياحکام خانواده خ الف۴۶۳و۹۲۸۲۱۸۴۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳۳۱۳۸۵الف۳و

عصمت ۱۳۸۳محمد وحيدياحکام دختران د الف۴۶۳و۹۲۹۲۱۸۳۲۹۷/۳۴۲۲
سنابل ۱۳۸۹محمد وحيدياحکام عمومي ع الف۴۶۳و۹۳۰۲۱۶۷۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/ي۱۳۰۰ ۳۴الف۳و
موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا نـمـازيههـاي مـاندگار: گزيدهاي از مقاالت دانشوران در آداب

 باطني نماز
تـحـقيق و تدوين محمد اسفندياري، رضا
 بـاقـريانموحد، رضا بابايي; زيرنظر علي

 باقري فر

۱۳۸۷ ن۵۲۱الف۹۳۱۲۱۶۳۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۸۷ن۲ب

اسراء مـولف جـواديآمـلي; ترجمه علي زمانيرازهاي نماز
 قـمـشـه اي; تـنـظيم و ويرايش حسين

شفيعي

۱۳۹۲ ر۷۴۵ج۹۳۲۵۰۲۸۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۵۰۴۱۱۳۸۲الف۹ج

تهذيب کـلـيد بهشت: داستانهاي موضوعي نماز بهضميمه چهل حديث
 نماز قابل استفاده براي جوانان و نوجوانان

۱۳۸۰صادق حسنزاده ک۵۲۶ح۹۳۳۲۱۶۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۷۸ک۵۳خ

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ﴿س ﴾ ۱۳۷۳- ۱۳۹۰تاليف امام خمينيآداب الصلوه=آداب نماز آ۷۴۶خ۹۳۴۲۱۶۲۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۴۰۴۶۱۳۷۸آ۸خ

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ۱۳۹۲امام خمينيسرالصلوه: معراجالسالکين و صلوهالعارفين س۷۴۶خ۹۳۵۴۷۹۰۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۴۱۳۶۹س۸خ

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸- ۱۳۸۰تاليف و تحقيق حسن راشدينمازشناسي ن۲۱۷ر۹۳۶۲۱۵۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۷۸ن۲۱۳ر

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۸نويسنده محمدرضا رضوانطلبپرستش آگاهانه پ۵۸۵ر۹۳۷۴۸۷۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۱۳۸۱پ۶ر

کانون پرورش فکري کودکان ۱۳۹۱سعيد روح افزارو به روي او ر۷۷۶ر۹۳۸۴۵۹۰۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۹۱۳۸۵ر۹ر

مـوسـسـه فرهنگي هنري مخترعين و متفکرين
آريا

۱۳۹۱مهدي سمندريصالت، معراج مومن،معراج عشق ص۷۳۶س۹۳۹۶۲۶۵۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۵۱۳۸۰الف۷۸۷س

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۵گردآوري و تنظيم نادر فاضليکوتاه و خواندني از نماز ک۱۵۸ف۹۴۰۲۱۵۸۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۹ک۲۱۵ف

ستاد اقامه نماز تـالـيف مـحـسن قـرائـتي; تـدوين جوادپرتوي از اسرار نماز
محدثي

۱۳۸۸ -۱۳۷۳ پ۵۳۸ق۹۴۱۲۱۶۰۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۱۳۷۴پ۴ق

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مـولف مـحـسن قـرائـتي; تـدوين جـوادراز نماز (براي جوانان)
محدثي

۱۳۶۹ ر۵۳۸ق۹۴۲۲۱۵۹۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲۱۳۸۰ر۴ق

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۷تاليف رحيم کارگر محمديارينماز از ديدگاه دانشمندان و متفکران ن۱۴۷ک۹۴۳۲۱۵۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۸۱۳۷۵ن۱۶ک

نشرپرديسان نـمـاز، حـکـايـتـها و روايتها، مجموعه اي آموزنده از روايتها و
 حکايتهاي نماز

۱۳۸۰محمدعلي کريمينيا ن۵۳۳ک۹۴۴۲۰۹۱۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۸۸ن۴۷ک

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۲گردآورنده مجتبي کلباسييک صد پرسش و پاسخ درباره نماز ي۶۳۸ک۹۴۵۲۱۵۳۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۸۰ي۸ک

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۷مجتبي کلباسييکصد و ده پرسش و پاسخ درباره نماز د ي۶۳۸ک۹۴۶۴۸۶۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۸۷ي

انتشارات انصار االمام المنتظر ۱۳۹۰نويسنده مصطفي لطفيبر ساحل نماز ب۴۸۳ل۹۴۷۵۶۲۲۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۱۳۸۹ب۱۶۷ش

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

۱۳۸۰مولف گودرز نجفيراز نيايش: فوايد طبي و درماني نماز ر۳۲۱ن۹۴۸۲۱۵۵۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲۱۳۸۰ر۲۷ن

جمال تـهـيه مـرکـز فـرهنگ و معارف قرآن;نماز نور چشم مصطفي: آشنايي با نماز به شيوه پرسش و پاسخ
 بازنويس سعيد شمس

۱۳۹۰ ۶۴۱ن۹۴۹۴۸۸۶۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۲۴۱۳۸۷ن

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۷محمد وحيديدانستني هاي الزم از نماز د۴۶۳و۹۵۰۲۱۶۱۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲۱۳۸۴د۳و

آهسته آمـوزش نـمـاز، يا، چگونه به درگاه خداوند نيايش کنيم: کتابي
 براي آموزش...

۱۳۸۸تاليف و گردآوري حسن اشرفالکتابي آ۵۵۴الف۹۵۱۵۶۳۹۲۹۷/۳۵۳۰۷
BP۱۴۷/۷/۸۱۳۸۰آ۵الف

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۰حسين صدرالحفاظچطوري نماز بخوانم؟ چ۴۸۱ص۹۵۲۳۲۸۹۲۹۷/۳۵۳۰۷
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۲تدوين محمدحسين فالحزادهآموزش نماز ويژه نوجوانان آ۸۲۹ف۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۹۵۳۲۱۵۶

BP۱۴۷/۷/۸۱۳۷۳آ۸ف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفترنشرمعارف گـروه مـولفان; نهاد نمايندگي رهبري درپرسشها و پاسخهاي برگزيده ويژه ماه مبارک رمضان

 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-
 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۸ -۱۳۸۶ ۳۴۵پ۹۵۴۲۱۶۹۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۴۱۳۸۵پ

اميرکبير ۱۳۸۲تاليف حبيبالله جعفرياهميت پزشکي روزه در سالمت انسان الف۴۶۲ج۹۵۵۲۱۴۸۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۱/۹۱۳۷۹الف۷ج

دفترنشرمعارف مـجـتـبي حـسيني; تنظيم و نظارت نهاداحکام روزه مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـرکـز فرهنگي- اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ -۱۳۸۵ الف۵۷۷ح۹۵۶۲۱۴۹۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۳۱۳۸۵الف ۴۶ح

روضه العباس عليه السالم اعـتـکـاف،انـس بـامحبوب :پژوهشي در اعتکاف وآثار معنوي
آن...

۱۳۹۲ابوالفضل شيخي الف۹۲۵ش۹۵۷۶۴۲۹۲۹۷/۳۵۴

شهاب الدين ۱۳۸۶محمود غفارياسرار پزشکي نماز شب الف۴۴غ۹۵۸۲۱۵۱۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۷/۷/۵۱۳۸۴الف۷غ

نسل نوانديش نـويـسـنـده هـربـرت.م. شلتون; مترجمروزه مي تواند زندگيات را نجات دهد
 ماشاء الله فرخنده﴿کشفي﴾

۱۳۸۷ -۱۳۸۵ ر۶۲۷ش۹۵۹۲۱۶۸۲۹۷/۳۵۴۰۱
BP۱۸۸/۱/۹۱۳۸۵ر۸ش

دفترنشرمعارف سـيـدمـجـتـبي حسيني; تنظيم و نظارتاحکام خمس،مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ الف۵۷۷ح۹۶۰۲۱۷۰۲۹۷/۳۵۶
BP۱۸۸/۶/۳۱۳۸۲الف۵ح

بني هاشم ۱۳۷۹=۲۰۰۰متحقيق و نگارش علياکبر بابازادهتحليلي بر: مناسک حج ت۱۱۴ب۹۶۱۲۱۹۵۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۳۱۳۷۹ت۱۴ب

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير سـفـري به خـاکساري: پژوهشي پيرامون حج و عمره بر اساس
 آيات و روايات

۱۳۸۸محمد بنيهاشمي ، به قلم سعيد مقدس س۷۳۹ب۹۶۲۵۵۸۰۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۷۱۳۸۸س۸۶ب

مرکز نشر اسراء مـولف جـواديآمـلي; تـنظيم و ويرايشصهباي حج
 حسن واعظي محمدي

۱۳۸۹ ص۷۴۵ج۹۶۳۶۱۶۵۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۸۷۱۳۷۷ص۹ج

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۳قدرتالله حسينيشاهمراديديار نور د۵۹۳ح۹۶۴۶۱۷۹۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹/۹۱۳۸۶د۴۶ح

مشعر مـنـاسک عـمـره مـفـرده ويژه بانوان مطابق با فتاواي حضرت
 آيهالـله الـعـظـمي امام خميني سالمالله عليه با حواشي مراجع

 معظم تقليد دامت برکاتهم

۱۳۸۲تدوين محمدحسين فالحزاده م۷۴۶خ۹۶۵۲۱۷۱۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۸۱۳۸۱م۸خ

دفتر نشر معارف عـبـدالـله درويش; ويـراسـتـار حـسيناز ميقات تا عرفات سيري کوتاه در آداب معنوي عمره
عليزاده

۱۳۸۸ الف۴۹۱د۹۶۶۲۱۵۰۲۹۷/۳۵۷

مشعر ۱۳۸۹محمدحسين فالحزادهمناسک مصور عمره مفرده م۸۲۹ف۹۶۷۲۱۵۲۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۸۳۱۳۸۴م۸ف

مشعر رحـيم کـارگر; براي حوزه نمايندگي وليحج عارفان
 فقيه در امور حج و زيارت

۱۳۸۱ ح۱۴۷ک۹۶۸۲۱۷۳۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۳۱۳۸۰ح۱۸۳ک

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲فاطمه کهرباييناودان طال : خاطرات و نکاتي از عمرهي دانشجويي ن۸۸۲ک۹۶۹۵۰۵۲۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۲۱۳۸۹ن۹ک

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحج ح۶۳۴م۹۷۰۵۶۷۶۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹/۳۱۳۸۴ح۶م

ملک اعظم ۱۳۸۹رحيم مخدومييار کجاست؟﴿ سفرنامه حج﴾ ي۳۸۳م۹۷۱۲۱۷۴۲۹۷/۳۵۷۰۹۲
فاتح خيبر راهـنماي رهايي از فساد جنسي و اخالقي: شامل مباحث قانون،

 ازدواج موقت، پاسخ به شبهات...
۱۳۸۳محمدحسين. آ ر۱۱۱آ۹۷۲۲۱۸۰۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۴/۲۱۳۸۳ر۸آ
سلسله ۱۳۸۲محمدابراهيم آوازه﴿رضوي﴾قانون قوه باه : آداب زناشويي... ق۸۷۵آ۹۷۳۲۱۷۵۲۹۷/۳۶
جهانآرا نـوشـته مـهـدي آيتالـلهي ، باهمکاريآموزش احکام بانوان

 محمدحسين فالح زاده
۱۳۸۰ بآ۹۵۳آ۹۷۴۲۱۷۶۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۷۶۱۳۸۰آ۹آ
جهانآرا نـوشـته مـهـدي آيتالـلهي، با همکاريآموزش احکام پسران

 محمدحسين فالحزاده
۱۳۸۰ پآ۹۵۳آ۹۷۵۲۱۷۸۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۱۳۸۰ ۷۷آ۹آ
جهان آرا نـوشـته مـهـدي آيتالـلهي ، باهمکاريآموزش احکام دختران

 محمدحسين فالحزاده
۱۳۸۵ -۱۳۸۰ دآ۹۵۳آ۹۷۶۲۱۷۷۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۸۱۳۸۰آ۹آ
شميم گل نرگس ۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسبهترين راه ارضاء و کنترل نياز جنسي ۸۳۴ب۹۷۷۲۷۹۶۲۹۷/۳۶
دفترنشرمعارف احـکـام ازدواج( اهـميت ازدواج، مقدمات ازدواج، شرايط عقد،

 ازدواج مـوقت،مـحـرميت، مهريه و ...) مطابق با نظر ده تن از
 مراجع عظام

۱۳۸۶- ۱۳۹۱مولفسيد مجتبي حسيني الف۵۷۷ح۹۷۸۲۱۸۱۲۹۷/۳۶

سفير اردهال ۱۳۹۰لطيف راشدي، سعيد راشدياحکام ازدواج نه مرجع : احکام و رواياتي پيرامون ازدواج الف۲۱۷ر۹۷۹۶۱۸۳۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۱/۳۱۳۹۰الف۱۷ر

نسيم حيات ۱۳۸۶حسن زاهديحقازدواج موقت/مجدد راهحل يا معضل؟ الف۲۱ز۹۸۰۲۱۷۹۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۴/۴۱۳۸۶الف۲ز

دليل ما ۱۳۹۲محمدحسين فالح زادهاحکام نگاه ، حجاب، نکاح الف۸۲۹ف۹۸۱۵۰۶۸۲۹۷/۳۶
BP۱۸۳/۹/۳۱۳۸۵الف۴۱۶ح

مـرکـز انـتـشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه
 علميه قم

احـکـام روابـط زن و مـرد و مـسـائل اجتماعي آنان: مطابق با
 فـــتـاواي مـراجع تـقـلـيـد حـضـرات آيـات عـظـام امـام

 خميني،گلپايگاني، اراکي، تبريزي،...

۱۳۹۱تهيه و تنظيم مسعود معصومي الف۶۶۷م۹۸۲۲۱۸۲۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۱/۲۶۱۳۷۹الف۶م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عباس يزداني ۱۳۷۷عباس يزدانيآزادي: تحليلي از آزادي و اخالق جنسي آ۴۸ي۹۸۳۲۱۸۵۲۹۷/۳۶

P۲۳۰/۱۷/۴آ۴ي
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان ﴿انتشارات

 مدرسه ﴾
تـمـاشـاي آفـتـاب ﴿داسـتانهايي از ديدار حضرت مهدي عليه

 السالم ﴾
ت۲۹۹الف۹۸۴۳۸۲۵۲۹۷/۳۶۲ ۱۳۸۶-۱۳۹۱نويسنده محمد تقي اختياري

دليل ما پس از ديـدار بـا حـجه بن الـحـسن الـعسگري (عج) احمدبن
 اسحاق قمي

۱۳۹۰مجيد مسعودي پ۵۵۳م۹۸۵۲۷۵۳۲۹۷/۳۶۲
BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۴پ۵م

انتشارات انقالب اسالمي، نشر فقه روز ۱۳۹۳عليخامنهاياجوبهاالستفتائات پاسخ به پرسشهاي شرعي الف۲۳۱خ۹۸۶۵۷۲۶۲۹۷/۳۶۲۲
BP۱۸۳/۹۲۷۰۴۱۱۳۸۹الف۲خ/پ

نـشـر روز فـقـه﴿ وابـسـته به انتشارات انقالب
اسالمي﴾

رسـالـه ي آمـوزشـي معامالت براساس فتاواي مرجع عاليقدر
 حضرت آيت الله العظمي خامنه اي

۱۳۹۴علي خامنه اي ر۲۳۱خ۹۸۷۵۷۲۸۲۹۷/۳۷۲
BP۱۸۳/۹

جمال ۱۳۹۰عباس رحيميتجارت موفق ت۴۲۴ر۹۸۸۴۳۴۰۲۹۷/۳۷۲
BP۱۹۰/۳۱۳۸۶ت۳ر

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمسئله ربا و بانک به ضميمه مسئله بيمه م۶۳۴م۹۸۹۵۶۸۷۲۹۷/۳۷۲
BP۱۹۰/۶/۵۱۳۸۱م۶م

سايه گستر ۱۳۸۹مولف وهاب مهدويزمزم هدايت: نگرشي بر وصيتها ز۸۶۵م۹۹۰۵۵۵۴۲۹۷/۳۷۲
BP۱۹۲/۷/۸۱۳۸۸ز۹۳م

خرسندي ۱۳۸۹مولف علياکبر باصريمواد مخدر در منابع فقهي و فتاواي مراجع تقليد عظام م۲۲۹ب۹۹۱۲۱۸۶۲۹۷/۳۷۴
BP۱۹۴/۲/۸۱۳۸۸م۲ب

سنابل ۱۳۸۹محمد وحيديدرآمدهاي حالل و حرام د۴۶۳و۹۹۲۲۱۸۷۲۹۷/۳۷۴
مشعر بـقـلم عـبـدالـله جوادي آملي; ترجمه وجرعهاي از بيکران زمزم (پژوهشي پيرامون اسرار حج)

 تـحـقـيق از علي حجتي کرماني; ﴿براي﴾
 حـوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و

زيارت

۱۳۸۸ ج۷۴۵ج۹۹۳۲۱۷۲۲۹۷/۳۷۵
BP۱۸۸/۹/۳۰۴۱۱۳۸۱و۹ج

اميرکبير ۱۳۷۸تاليف محمدرضا زينليجرم سياسي و حقوق جزاي اسالمي (مطالعه تطبيقي) ج۹۶ز۹۹۴۲۱۸۸۲۹۷/۳۷۵
BP۱۹۵/۴۱۳۷۸ج۹ز

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۷علي محمدي جورکويهقصاص مرد در برابر زن (با نگاهي به فلسفه تفاوتها) ق۳۵۴م۹۹۵۲۱۸۹۲۹۷/۳۷۵
BP۱۹۵/۷/۶۱۳۸۷ق۲۷م

کهن دژ ۱۳۸۶حسينعلي قربانيجاللآباديشهيد و شهادت ش۵۵۵ق۹۹۶۲۱۹۰۲۹۷/۳۷۷
BP۱۹۶/۵۵/۹۱۳۸۶ش۴ق

صدرا مـرتـضي مـطـهـري; ويـراسـتار شورايجهاد
 نظارت بر نشرآثار استاد شهيد مطهري

۱۳۹۳ ج۶۳۴م۹۹۷۵۷۰۷۲۹۷/۳۷۷
BP۱۹۶/۱/۹ج۶م

قدر واليت حـکـايـتهاي امر به معروف و نهي از منکر "بهانضمام شرايط و
 مراحل آن"

گـردآوري و تنظيم موسسه فرهنگي قدر
واليت

۱۳۸۳ ۷۱۵ح۹۹۸۲۱۹۲۲۹۷/۳۷۷۵
BP۱۹۶/۶/۱۳۷۵ ۸ح

کوثر ادب آثـار و بـرکـات مـحـبت اهلبـيت عليهمالسالم: آثار شگرف
 دوستي اهلبيت در دنيا و آخرت (ويژه جوانان و نوجوانان)

۱۳۸۴- ۱۳۸۶محمدعلي کريمينيا آ۵۳۲ک۲۹۷/۳۷۷۵[ج]۹۹۹۲۱۹۱
BP۱۹۶/۶۵/۲۱۳۸۳آ۴۶ک

پيام آزادي ۱۳۸۶تاليف محمداسحاق مسعوديآموزش امر به معروف و نهي از منکر آ۵۵۳م۱۰۰۰۵۱۷۸۲۹۷/۳۷۷۵
BP۲۲۶/۴/۸۱۳۸۶آ۵م

دليل تـهـيه و تـنظيم حمزه عندليب; با مقدمهاحکام ما و کودکان
 محمدحسين فالح زاده

۱۳۹۲ الف۹۵۳ع۱۰۰۱۴۷۸۶۲۹۷/۳۷۹
BP۱۹۸/۶/۳۱۳۸۷الف۹ک

انتشارات علمي فرهنگي صاحب الزمان﴿عج﴾ ۱۳۸۴تهيه و تنظيم محسن محموديمسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد م۳۶۲م۱۰۰۲۴۸۸۷۲۹۷/۳۷۹
BP۱۹۸/۵/الف۱۳۸۰ ۵م۳م

نسيم حيات مــعـاونت پـرورشي و تـربـيت بـدني ،چشمه هاي نور شرح حال مراجع تقليد
 ســازمـان آمـوزش و پـرورش اسـتـان

کرمان

۱۳۸۶ ۴۱چ۱۰۰۳۲۱۳۷۲۹۷/۳۹۲

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱بتول زرکندهشيخ مرتضي انصاري ز س/۸۸۵الف۱۰۰۴۴۲۵۱۲۹۷/۳۹۲۴
BP۱۵۳/۵/۴ز ۸۱۳۸۶الف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱بزرگمهر شرفالدينشيخ عبدالکريم حائري ش س/۲۵۷ح۱۰۰۵۴۰۷۵۲۹۷/۳۹۲۴
BP۱۵۳/۵/۴۱۳۸۶ش۱۷ح

رهنمون يـادي از دلـدادهاي ... گـزيده ي اشعار ، مصاحبه و سه مقالهي
 ادبي علي دواني

۱۳۸۸بهکوشش محمد رجبيدواني ي۳۷۲ر۱۰۰۶۲۸۵۸۲۹۷/۳۹۲۴
BP۵۵/۳/۳۴۱۳۸۸ر۹د

موسسه فرهنگي مدرسهبرهان ۱۳۹۱مجيد مالمحمديآيتالله مرعشينجفي م س/۴۶۹م۱۰۰۷۴۰۸۶۲۹۷/۳۹۲۴
BP۵۵/۲/۱۳۸۹ج.۳۱ ۹س۶ن

حديث امروز ۱۳۸۷تاليف شيخ مجتبيبيانالفرقان در بيان اصول اعتقادي شيعه ب۶۴۳ق۱۰۰۸۲۱۹۴۲۹۷/۴۱۱
BP۲۱۱/۵/۹ب۴۷ق

موسسه امام صادق ۱۴۳۳ق=۱۳۹۱شآيت الله جعفر سبحانيوهابيت ،مباني فکري وکارنامه عملي و۲۷۴س۱۰۰۹۴۰۷۱۲۹۷/۴۱۶
BP۲۰۷/۶۱۳۸۵ /۸۷۰۴۳و۲س

رهنمون ۱۳۹۱محمدحسن قزويني; ترجمه علي دوانيفرقه وهابي و پاسخ شبهات آنها ف۸۴۲م۱۰۱۰۴۲۱۱۲۹۷/۴۱۶
BP۲۰۷/۶/۴۰۴۱۱۳۸۲ب۸م

بقيه الله تـالـيف ابـوالفتح رازي; ترجمه به فارسيحسنيه در دربار هارون
 ابـراهـيم استرآبادي; بازنويسي و تحقيق

 محمد فربودي

ح۱۸۱الف۱۰۱۱۲۲۰۰۲۹۷/۴۱۷ ۱۳۸۹-۱۳۸۶
BP۲۱۲/۵/۵۰۴۱۱۳۸۱ح۲۵الف

آواي قرآن ۱۳۸۹- ۱۳۹۲تدوين ابوالفضل بهرامپورحق با کيست؟: مناظره مذاهب اسالمي با وهابيت ح۸۴۲ب۱۰۱۲۲۱۹۹۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۷۱۳۸۸ح۸۸ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بنياد معارف اسالمي ۱۳۶۸محمد تيجاني سماوي; محمدجواد مهريآنگاه ... هدايت شدم آ۹۳۳ت۱۰۱۳۲۱۹۸۲۹۷/۴۱۷

BP۲۱۲/۵/۸۰۴۱۱۳۶۸ث۸۵س
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدصفر جبرئيليعقايد تشيع ع۲۸۹ج۱۰۱۴۲۱۹۶۲۹۷/۴۱۷

BP۲۱۲/۵/۷۱۳۸۹ع۲۳ج
نبا تـالـيف حـامـدحـسين هندي; تلخيص وخالصه عبقات االنوار: حديث تشبيه
 تـعـريـب: عـلي ميالني; ترجمه: مرتضي

نادري

۱۳۸۶ ح ب/ع۲۳۲ح۱۰۱۵۲۲۰۳۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۳۰۲۱۳۱۳۸۶ت۹د

شرکت انتشارات سوره مهر مـولف مـحـمـدحـسين حسينيطهراني ;تلخيص موضوعي امامشناسي
 تلخيص محسن دريا بيگي

۱۳۹۰ دب/الف۵۹۴ح۱۰۱۶۱۹۹۴۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۱/۵/۸۱۳۸۵ت۴۷د

مشعر ۱۳۸۷محمد طبريپاسخ جوان شيعي به پرسشهاي وهابيان پ۴۳۴ط۱۰۱۷۲۱۹۷۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۲پ۲ط

پيام کوثر ۱۳۸۱تاليف حسين اسالميپورآيين برتر (بررسي مباني آخرين دين جهان) آ۵۲۸الف۱۰۱۸۵۱۶۷۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۹آ۵۵۵الف

گلبهار ۱۳۸۱گردآورنده عباسعلي حقيقيزادهقطرهاي از درياي معارف شيعه ق۶۹۳ح۱۰۱۹۲۲۰۲۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۶ق۷۵ح

مشعر ۱۳۹۱جعفر سبحانيگزيده راهنماي حقيقت گ۲۷۴س۱۰۲۰۵۲۰۰۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۲۰۱۵ر۱۸س

موسسه امام صادق﴿ع﴾ مـنـشـور عـقـايـد امـاميه:شرحي گويا و مستدل ازعقايد شيعه
 اثنيعشري در يکصد و پنجاه اصل

۱۳۹۱تاليف حضرت آيت الله سبحاني م۲۷۴س۱۰۲۱۴۰۷۲۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵۸م۱۸س

ارغوان دانش ۱۳۸۸نوشته نادعلي صالحيباورهاي شيعي  بازکاوي عقايد شيعه در منابع اهل سنت ب۲۹۷ص۱۰۲۲۲۱۰۷۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۲۱۳۸۷ب۲ص

سفينه اثـر نـظـرعلي طالقاني; به کوشش مهديکاشفاالسرار: بنيادهاي بينش و باورهاي شيعي
طيب

۱۳۸۶ ک۲۲۸ط۱۰۲۳۲۲۰۱۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۴/۲۱۳۸۶ک۲ط

مـوسسه بوستان کتاب﴿ مرکز چاپ و نشردفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

سـيـد مـحـمـد حـسـيـن طباطبايي; بهگلچيني از معارف تشيع
 کوشش سيد هادي خسروشاهي

۱۳۹۰ گ۳۷۹ط۱۰۲۴۲۷۷۶۲۹۷/۴۱۷۲

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۶تاليف محسن قرائتياصول عقايد الف۵۳۸ق۱۰۲۵۵۱۸۰۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۶الف۳۴ق

کانون پژوهش ۱۳۸۱محمدباقربن محمد تقي مجلسيحق اليقين ح۲۸۱م۱۰۲۶۲۲۰۵۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۷۱۳۸۰ح۳م

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

۱۳۸۱محمدتقي مصباح يزديآموزش عقايد آ۵۹۸م۱۰۲۷۲۲۰۴۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۸آ۵۷م

سرايي ۱۳۸۱گردآورنده ناصر مکاريانمعارف و احکام نوجوان م۷۳۲م۲۹۷/۴۱۷۲[ج]۱۰۲۸۲۲۰۶
BP۲۱۱/۵/۶م۷۱۵م

سرايي ۱۳۸۳منتظريازآغاز تا انجام در گفتگوي دو دانشجو الف۷۸۳م۱۰۲۹۲۲۰۷۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۴۱۳۸۲الف۷۵م

جمال خـداشـنـاسي قـرآني کـودکان: پاسخ به ۴۰ پرسش کودکان و
 نوجوانان درباره خدا

۱۳۹۲غالمرضا حيدريابهري خ۹۵۱ح۲۹۷/۴۲[ج]۱۰۳۰۶۱۸۴
BP۲۱۷/۴۱۳۸۸خ۹۳ح

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيتا خدا راهي نيست: با چهل حديث قدسي آشنا شويم ت۳۸۲خ۱۰۳۱۴۸۳۱۲۹۷/۴۲
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيخداي خوبي ها: پيش به سوي شناخت خدا خ۳۸۲خ۱۰۳۲۴۸۳۰۲۹۷/۴۲
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

دفترانتشارات اسالمي ۱۳۸۸تاليف عبدالحسين دستغيبعدل ع۵۴۷د۱۰۳۳۶۵۸۸۲۹۷/۴۲
BP۲۱۹/۳/۴۱۳۸۸ع۵د

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۰نويسنده سعيد روحافزاهفت قدم تا خدا هـ۷۷۶ر۱۰۳۴۳۸۷۰۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۹۷۱۳۸۵ر

صدر ۱۳۵۳جعفر سبحانيراه خداشناسي ر۲۷۴س۱۰۳۵۲۲۱۳۲۹۷/۴۲
کتابخانه صدر شـنـاخت صـفـات خدا: بحثي مستدل و منطقي پيرامون صفات

 ثـبـوتي وسـلـبـي خداوند همراه با يک رشته آيات و احاديث
اسالمي

۱۳۵۷نگارش جعفر سبحاني ش۲۷۴س۱۰۳۶۲۲۰۸۲۹۷/۴۲
BP۲۱۸/۹۱۳۵۷ش۲س

دفترنشرمعارف حـمـيـدرضا شاکرين، (با همکاري جمعيراز آفرينش
 از مـحـقـقـان); تـنـظيم و نظارت: نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام مـعـظم رهبي در
 دانـشـگـاهـها، معونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسه

۱۳۸۶ ر۱۸۵ش۱۰۳۷۲۲۲۴۲۹۷/۴۲
BP۲۳۲/۴/۲۱۳۸۶ر۲ش

محيي ۱۳۹۱محمد شجاعيضرورت خودشناسي و مطالعات انساني ض۳۷۸ش۱۰۳۸۴۳۳۹۲۹۷/۴۲
BP۲۵۰/۴۱۳۸۸ض۳ش

لب الميزان ۱۳۸۸-۱۳۹۱اصغر طاهرزادهآشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين آ۲۷۱ط۱۰۳۹۳۸۵۵۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۵۱۳۸۸آ۲ط

ميرفتاح ۱۳۸۰حميد فتاحيپرورش روح يا نفوذ به عالم غيب پ۲۲۲ف۱۰۴۰۵۳۱۶۲۹۷/۴۲
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۹۰محمدحسن قدردانقراملکيپاسخ به شبهات کالمي : خداشناسي پ۴۲۳ق۱۰۴۱۲۲۰۹۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۸/۲۱۳۸۶پ۴ق
دفترنشرمعارف مـولـف مـحـمـدرضـا کـاشفي; تنظيم وخداشناسي: پرسش ها و پاسخ ها

 نـظـارت نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
۱۳۸۶ خ۱۹۷ک۱۰۴۲۲۲۱۰۲۹۷/۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريتوحيد ت۶۳۴م۱۰۴۳۵۶۹۷۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۴/۹۱۳۸۷ت۶م
صدرا ۱۳۸۰-۱۳۹۳مرتضي مطهريجهان بيني توحيدي ج۶۳۴م۱۰۴۴۵۷۰۳۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۴/ي۱۳۰۰ ۹۳ج۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در انديشه انسان خ۶۳۴م۱۰۴۵۵۷۱۱۲۹۷/۴۲

BP۴۱/۵/۸۰۱۸ح۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در زندگي انسان زخ۶۳۴م۱۰۴۶۵۷۱۰۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۴/۹۱۳۸۷ت۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريعدل الهي ع۶۳۴م۱۰۴۷۵۶۹۵۲۹۷/۴۲

BP۲۱۹/۳/۴۱۳۷۱ع۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۹۰عبدالله نصريفلسفه خلقت انسان ف۴۶۴ن۱۰۴۸۲۲۱۱۲۹۷/۴۲

BP۲۳۲/۴/۸۱۳۸۷ف۶ن
برهان [۱۳۶۶]تاليف حسين نوريانسان و جهان الف۷۵۷ن۱۰۴۹۲۲۱۲۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۸الف۸۸ن
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيقصه معراج ق۳۸۲خ۱۰۵۰۴۸۰۲۲۹۷/۴۳

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
مهر اميرالمومنين ۱۳۸۷اسماعيل دانشبررسي تطبيقي حقيقت وحي در اسالم و مسيحيت ب۲۴۱د۱۰۵۱۵۵۷۳۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۳/۴ب۲د
حوزه علميه قم ۱۳۸۸عبدالحسين دستغيبنبوت ن۵۴۷د۱۰۵۲۶۵۸۹۲۹۷/۴۳

BP۲۲۱/۲۱۳۸۸ن۵د
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱سعيد روحافزااز شما، به سوي شما، براي شما الف۷۷۶ر۱۰۵۳۴۵۹۱۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۱/۹۱۳۸۴ر۴الف
مرتضوي راه سـعـادت : رد شـبهات ، اثبات نبوت خاتم االنبياء ﴿ص ﴾ و

 حقانيت دين اسالم
ابـوالـحـسـن شعراني ،تصحيح و تحقيق :

 حامد فدوي اردستاني
۱۳۸۶ ر۵۱۶ش۱۰۵۴۲۲۶۰۲۹۷/۴۳

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹امين عابدينژادنبوت ن۱۲۷ع۱۰۵۵۲۲۱۴۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۲۱۳۸۹ن۲ع

ليالي ۱۳۸۶مولف حجتالله غفوريمعجزات انبياء و اولياء م۵۷غ۱۰۵۶۵۵۷۸۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۶/۶م۷غ

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۸محمدحسن قدردانقراملکيآيين خاتم آ۴۲۳ق۱۰۵۷۲۲۱۵۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲/۹۱۳۸۶آ۴ق

صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريخاتميت ۱۳۸۰خ۶۳۴م۱۰۵۸۲۲۱۶۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲/۱۸خ۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخاتميت ۱۳۹۳خ۶۳۴م۱۰۵۹۵۶۷۳۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲/۱۸خ۶م

صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريختم نبوت ت خ۶۳۴م۱۰۶۰۲۲۱۷۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲/الف۱۳۸۸ ۲خ۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينبوت ن۶۳۴م۱۰۶۱۵۷۰۱۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۲۱۳۷۳ن۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريوحي و نبوت ۱۳۹۳و۶۳۴م۱۰۶۲۵۷۰۲۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۳۱۳۶۸و۶م

صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريوحي و نبوت و۶۳۴م۱۰۶۳۹۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۳۱۳۶۸و۶م

سايه ۱۳۸۱مطابق با فتاواي منتظرياحکام پزشکي الف۷۸۳م۱۰۶۴۲۲۱۸۲۹۷/۴۳۲۲
BP۱۸۳/۹/۳۳۱۳۸۱الف۸م

ارمغان يوسف و نـاگـهـان مـرگ ...: بررسي علل مرگهاي ناگهاني و راههاي
 مقابله با آن در روايات

۱۳۸۶مولف رضا(فرشيد) اخوي و۳۲۲الف۱۰۶۵۲۲۱۹۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹۱۳۸۶و۳الف

شرکت چاپ و نشر بين الملل ۱۳۸۰- ۱۳۸۱تاليف احمد حبيبيانتصويري از بهشت و جهنم: اقتباس از بحاراالنوار ت۲۹۸ح۱۰۶۶۲۲۲۰۲۹۷/۴۴
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيدر آغوش خدا: ترس از مرگ را در خود از بين ببريد د۳۸۲خ۱۰۶۷۴۷۹۹۲۹۷/۴۴

نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرواجساد عريان ج الف۸۱۸خ۱۰۶۸۲۷۹۳۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروپشت ديوار مرگ ش پ۸۱۸خ۱۰۶۹۲۷۸۸۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروپل صراط ل پ۸۱۸خ۱۰۷۰۲۷۹۰۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرودوزخ در بهشت د۸۱۸خ۱۰۷۱۲۷۹۱۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروسکرات مرگ س۸۱۸خ۱۰۷۲۲۷۸۶۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروشب اول قبر ب ش۸۱۸خ۱۰۷۳۲۷۸۹۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروشکاف قبر ک ش۸۱۸خ۱۰۷۴۲۷۸۷۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروعزرائيل و صور اسرافيل ع۸۱۸خ۱۰۷۵۲۷۹۲۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرووحشت از عزرائيل و۸۱۸خ۱۰۷۶۲۲۲۱۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۳و۹خ
دارالکتاب [۱۳۶۰]سيد عبدالحسين دستغيبمعاد م۵۴۷د۱۰۷۷۲۲۲۳۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۱۳۵۷م۵د
حوزه علميه قم ۱۳۹۲عبدالحسين دستغيبمعاد ع م۵۴۷د۱۰۷۸۶۵۹۰۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۱۳۸۶م۵د
نشر گوهر ماندگار ۱۳۸۶مولف علي رستميچافيراز هرگز نمردن: "حيات ماندگار" ر۴۹۴ر۱۰۷۹۲۲۳۳۲۹۷/۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گنج معرفت ۱۳۸۸جابر رضوانيلحظات سخت جاندادن ل۵۸۷ر۱۰۸۰۶۲۳۴۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۴/ ۳۱۳۸۷ل۶ر
دفترنشرمعارف مـولفسـيد محمدکاظم روحاني; تنظيم وشفاعت و توسل

 نـظـارت; نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونت
 آموزش و تبليغ- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ش۷۷۹ر۱۰۸۱۲۲۲۲۲۹۷/۴۴
BP۲۲۶/۶/۷۱۳۸۵ش۸۷ر

نشر قدر ۱۳۶۲جعفر سبحانيتوسل يا استمداد از ارواح مقدسه ۱۳۶۳ت۲۷۴س۱۰۸۲۲۸۰۲۲۹۷/۴۴
موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۴۳۳ق=۱۳۹۱شجعفر سبحاني تبريزيتوسل، يا، استمداد از اوليا خدا ۱۳۹۱ت۲۷۴س۱۰۸۳۴۴۸۰۲۹۷/۴۴

BP۲۲۶/۶/۹ت۲س
موسسه امام صادق (ع) ۱۳۹۱جعفر سبحاني تبريزيتبرک، توسل، بدعت ب ت۲۷۴س۱۰۸۴۴۴۱۴۲۹۷/۴۴

BP۲۲۶/۶۵/۲۱۳۸۸ت۲س
نواي دانش ۱۳۸۶مرتضي شريفي اشکوريعالم برزخ چ۴۶۸ش۱۰۸۵۲۷۸۴۲۹۷/۴۴

ارمغان يوسف داسـتـانـهاي شگفت انگيري از بهشت و جهنم از زبان مبارک
 رسول خدا صلياللهعليه وآله

۱۳۸۶- ۱۳۸۷يحيي فلسفي دارابي د۸۴۲ف۱۰۸۶۲۱۰۸۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶۵/۲۱۳۸۴د۸ف

دارالکتب االسالميه ۱۳۷۹تاليف علياکبر قرشيسيري در عالم برزخ س۵۷۲ق۱۰۸۷۲۲۳۰۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹س۴ق

مرکز فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۷۸عباس قميمنازلاالخره: سرنوشت انسان هنگام مرگ و بعد از آن ۱۳۷۸م۷۷۳ق۱۰۸۸۲۲۲۶۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۸۶۱۳۷۸م۸ق

جهان آرا ۱۳۸۰نوشته عباس قمي(ره)منازل االخره ۱۳۸۰م۷۷۳ق۱۰۸۹۲۲۲۵۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۸۶م۸ق

شهاب مـنـازل االخره: پيرامون مرگ و جهان پس از مرگ ،به ضميمه
 زندگينامه جناب محدث قمي

۱۳۸۶تاليف عباس قمي ۱۳۸۶م۷۷۳ق۱۰۹۰۵۱۹۱۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۸۶م۸ق

دفترنشرمعارف مـحـمـد رضـا کاشفي(ره);تنظيم ونظارتفرجام شناسي
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاه هـا،مـعاونت آموزش وتبليغ

 -اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۶ ف۱۹۷ک۱۰۹۱۲۲۲۷۲۹۷/۴۴

موسسه انتشارات نبوي ۱۳۸۹محمد محمدياشتهارديعالم برزخ در چند قدمي ما ع۳۵۳م۱۰۹۲۲۲۲۹۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۴/۲۱۳۷۷ع۳م

سبط اکبر عليه السالم ۱۳۸۹اسدالله محمدينياچه کساني به شکل حيوان محشور ميشوند؟ چ۳۵۷م۱۰۹۳۵۱۹۷۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۵/۹۱۳۸۸چ۳م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريزندگي جاويد يا حيات اخروي ز۶۳۴م۱۰۹۴۵۷۰۵۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۹ز۶م

صدرا ۱۳۷۷- ۱۳۹۳مرتضي مطهريمعاد ع م۶۳۴م۱۰۹۵۲۲۲۸۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶۱۳۸۷م۶م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲محمدحيدر مظفريورسيمرگانديشي در آموزههاي اسالمي م۶۴۲م۱۰۹۶۵۰۵۳۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۴۱۳۸۸م۵۵م

قدياني ۱۳۸۱آقا نجفيقوچاني; بازنوشته مژگان شيخيسياحت غرب،يا، سرنوشت ارواح پس از مرگ ۱۳۸۱س۳۲۶ن۱۰۹۷۲۲۳۱۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹۱۳۷۸س۳ن

انصاري ۱۳۷۷نجفيقوچانيسياحت غرب: آمادگي براي آخرين مسافرت زندگي س۳۲۶ن۱۰۹۸۲۲۳۲۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/ز۱۳۷۹ ۹س۳ن

بيت االحزان فاطمه سـجـاد ايزدهي; تهيه شده توسط موسسهدرآمدي بر واليت فقيه
 صراط مبين هدايت

۱۳۹۲ د۹۷۳الف۱۰۹۹۵۵۷۹۲۹۷/۴۵

رهنمون فـروغ هـدايت: در اثـبـات شـايستگي حضرت اميرالمومنين و
 ائمه معصومين عليهمالسالم براي زمامداري مسلمانان

[مـولف] عـلي مـوسـويبهبهاني; مترجم
 علي دواني

۱۳۹۱ ف۸۲۹ب۱۱۰۰۵۰۳۰۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۵/۶۰۴۱۱۳۸۲م۸۲ب

حوزه علميه قم ۱۳۸۸مولف عبدالحسين دستغيبامامت الف۵۴۷د۱۱۰۱۶۵۹۲۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸۱۳۸۸الف۵د

دفترانتشارات اسالمي ۱۳۹۲اثر عبدالحسين دستغيبواليت و۵۴۷د۱۱۰۲۶۵۹۱۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۶/۸و۵د

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱علي ذوعلمنقد قال: پاسخ انتقادي به نامه کديور ن۷۲ذ۱۱۰۳۴۵۹۶۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۷۱۳۸۹ن۹ذ

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۰سعيد روح افزامژده اي در کوهستان م۷۷۶ر۲۹۷/۴۵[ج]۱۱۰۴۳۸۷۱
دفتر نشر معارف مـولـفـان حـمـيـدرضـا شاکرين،عليرضاواليت فقيه و جمهوري اسالمي ايران

 مـحـمـدي; نـهـاد نمايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونت
 آموزش و تبليغ- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ و۱۸۵ش۱۱۰۵۲۲۳۴۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸۱۳۸۵و۲ش

انتشارات مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۷مولف رحيم لطيفيامامت و فلسفه خلقت الف۵۱۱ل۱۱۰۶۲۲۳۵۲۹۷/۴۵
موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۱جواد محدثيواليت فقيه به زبان ساده و۳۱۶م۱۱۰۷۳۸۶۶۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۹۱۳۸۸و۲۶م
سبط النبي ۱۳۸۸تاليف عبدالله مستحسنواليت غريب: پژوهشي پيرامون شناخت واليت در قرآن و۵۲۷م۱۱۰۸۴۷۸۹۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۸و۵م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريامامت و رهبري الف۶۳۴م۱۱۰۹۵۶۸۲۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۸۱۳۸۱الف۶م
مـعـاونـت آمـوزش سـازمـان عقيدتي سياسي ۱۳۷۷تـهـيهکـنـنـده مـرکـز تحقيقات اسالميواليت فقيه ۷۱۱و۱۱۱۰۲۲۳۹۲۹۷/۴۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـينامـيني; تدوين،امام حسين عليه السالم

 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي
شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۰ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۱۴۶۸۰۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،ابوطالب عليه السالم حامي پيامبر
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۱ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۲۴۶۸۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،ياران اميرالمومنين عليه السالم
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۲ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۳۴۶۸۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،بني اميه
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۴ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۴۴۶۸۴۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،معاويه بن ابي سفيان
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۵ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۵۴۶۸۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـــالـــيف عـبـدالـحـسـين امـيـنـي;عمروعاص
 تـدويـن،تـحـقـيق و ترجمه محمدحسن

 شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۶ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۶۴۶۸۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـاليف عبدالحسيناميني; تدوين،تحقيق واصحاب جمل
 ترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۷ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۷۴۶۸۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـــالـــيف عـبـدالـحـسـين امـيـنـي;يزيدبن معاويه
 تـدويـن،تـحـقـيق و ترجمه محمدحسن

 شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۸ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۸۴۶۸۸۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـــالـــيف عـبـدالـحـسـين امـيـنـي;امامان چهارگانه فقه
 تـدويـن،تـحـقـيـق و ترجمه محمدحين

 شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۱۹ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۱۹۴۶۸۹۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبدالحسيناميني; تدوين،تحقيقداستان غديرخم
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۰ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۰۴۶۹۰۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عبدالحسيناميني; تدوين، تحقيقکتابهاي دروغين
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۱ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۱۴۶۹۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبدالحسيناميني; تدوين،تحقيقشيعه علي عليه السالم
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۲ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۲۴۶۹۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عبدالحسيناميني; تدوين، تحقيقخالفت و امامت
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۴ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۳۴۶۹۴۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـاليف عبدالحسين اميني; تدوين، تحقيقاجتهاد
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۵ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۴۴۶۹۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عبدالحسيناميني; تدوين، تحقيقشعر وشعراء
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۶ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۵۴۶۹۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـــالـــيف عـبـدالـحـسـين امـيـنـي ;سرقت هاي حديثي
 تـدويـن،تـحـقـيق و ترجمه محمدحسن

 شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲۷ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۶۴۶۹۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبدالحسيناميني; تدوين،تحقيقغلو درفضايل
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۷۴۶۹۳۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـينامـيني; تدوين،علي عليه السالم وخلفا
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۸۴۶۸۳۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،پيامبر اعظم﴿ص﴾
 وتـحـقـيـق و ترجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۲۹۴۶۷۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـينامـيني; تدوين،ثقل اکبرقرآن کريم
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۲ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۰۴۶۷۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسين اميني; تدوين وثقل اصغر اهل بيت ﴿ع﴾
 ترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۳ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۱۴۶۷۳۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،علي عليه السالم درقرآن
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۴ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۲۴۶۷۴۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيـف عـبـدالـحـسـين اميني; تدوين،علي عليه السالم در سنت
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۵ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۳۴۶۷۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،علي عليه السالم از زبان مخالفان
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۳۸۹ ج.۶ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۴۴۶۷۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت ۱۳۸۹تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،علي عليه السالم سيد مظلومان ج.۷ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۵۴۶۷۷۲۹۷/۴۵۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه ميراث نبوت تـاليف عبدالحسين اميني; تدوين، تحقيقصديقه طاهره فاطمه زهرا عليها السالم

 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي
۱۳۸۹ ج.۸ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۶۴۶۷۸۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف
موسسه ميراث نبوت تـاليف عبدالحسيناميني ; تدوين، تحقيقامام حسن عليه السالم

 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي
۱۳۸۹ ج.۹ش ب/غ۸۴۴الف۱۱۳۷۴۶۷۹۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف
اداره امور فرهنگي دانشگاه يزد تـهـيـه و تـنـظيم اداره کل امور فرهنگيبرکرانه غدير

 دانشگاه يزد
۱۳۹۰ ۴۶۱ب۱۱۳۸۱۹۳۳۲۹۷/۴۵۲

دليل ما ۱۳۹۰محمدرضا حکيميحماسه غدير ح۷۵۶ح۱۱۳۹۲۲۳۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۸۳۱۳۸۲غ۸الف

دارالکتاب اسالمي تـالـيف مـحـمـدعلي الحلو; مترجم احمدتاريخ حديث نبوي در حلقه حاکميت متن و متن حاکميت
ناظم

۱۳۸۷ ت۷۸۵ح۱۱۴۰۲۲۳۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۲۰۴۱۱۳۸۷ت۸ح

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيالماس هستي: مناسبت هاي ايام غدير الف۳۸۲خ۱۱۴۱۴۸۱۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

وثوق روي دست آسـمـان: خـاطرات غدير خم(حوادث آخرين سال
 زندگي پيامبرصلاللهعليه و آله)

۱۳۹۲مهدي خداميانآراني ر۳۸۲خ۱۱۴۲۴۸۱۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۹۱۳۸۸ر۳۵خ

موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين غـديـرشـنـاسي "براي نوجوانان و جوانان" ( پاسخ به۱۱۰ سوال
 پيرامون غدير )

۱۳۸۳محمد دشتي غ۵۷۳د۲۹۷/۴۵۲[ج]۱۱۴۳۵۱۷۶
BP۲۵۹/۷/۴غ۵د

قلم مکنون تـــحــقـيق و تـرجـمه مـحـمـدحـسنداستان غدير خم: برگرفته از کتاب الغدير اثر عالمه اميني
شفيعيشاهرودي

۱۴۲۸ق.۱۳۸۶ د۵۶۱ش۱۱۴۴۴۸۷۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵۳۱۳۸۵غ۸الف

خادم الرضا﴿ع﴾ تـالـيـف گـروه تـالـيـف و تحقيق خادمغدير آسماني ترين عهد
الرضا﴿ع﴾

۱۳۸۹ ۱۹غ۱۱۴۵۲۸۰۱۲۹۷/۴۵۲

عطر عترت ۱۳۸۸تهيه و تنظيم محمدرضا فقيهايمانيمردم مي پرسند: پرسش و پاسخ پيرامون حماسه غدير م۷۹۴ف۱۱۴۶۵۵۶۳۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸م۷ف

دستان غـديـردرآيـنه قرآن: بررسي تاريخي - روايي مساله خالفت و
 امامت علي (ع) در قرآن و خطابههاي پيامبر (ص)

نـويـسـنـده علي الکورانيالعاملي; ترجمه
 محمدحسين شمسايي

۱۳۸۸ غ۷۱۷ک۱۱۴۷۲۲۳۸۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۹۰۴۱۱۳۸۸آ۸۷ک

سعيد اصفهانيان راه فـردا،در مـقـايـسـه اسـالم نـاب مـحـمدي (ص) و اسالم
آمريکايي

۱۳۹۱سعيد اصفهانيان ر۵۷۴الف۱۱۴۸۴۴۰۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۹م۶الف

مسجد جمکران ۱۳۸۵گردآورنده محمدتقي اکبرنژادنامههاي نوجوانان به امام زمان عجلالله تعالي فرجه ن۶۸۴الف۱۱۴۹۲۲۴۱۲۹۷/۴۶۲
BP۵۱/۳۵/۲۴۱۳۸۵ن۷۴الف

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۷محمد اماميکاشانيخط امان: پژوهشي در موعود اديان خ۷۶۹الف۱۱۵۰۲۲۴۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۷الف۷۶الف

انتشارات مسجد مقدس جمکران مـولف واحـد پـژوهش مـسـجد مقدسانتظار چيست؟منتظر کيست؟
جمکران

۱۳۸۶ ۸۵۶الف۱۱۵۱۲۲۷۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۷۸۵۱۳۸۸الف

کلمه الحق ۱۳۸۷احسان باباييموعود در نگاه شيعه م۱۱۹ب۱۱۵۲۲۲۴۲۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۷م۱۵ب

غالمرضا باغشني جـمـعههـاي انـتـظـار و تـنـهـايي امـام زمان (عج): (منتظران
 سرگرم و منتظر منتظر)

۱۳۸۸غالمرضا باغشني ج۲۲۹ب۱۱۵۳۵۵۶۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۸۱۳۸۸ج۲۴ب

بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانانتظارعاميانه، انتظارعالمانه، انتظارعارفانه الف۵۴۲پ۱۱۵۴۴۴۷۵۲۹۷/۴۶۲
پارسايان ۱۳۸۱رضا حسينيمطلقراه وصال: وظايف در زمان غيبت امام زمان﴿عج﴾ ر۵۹۸ح۱۱۵۵۲۲۴۳۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۲۱۳۷۹ر۵۸ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيحقيقت دوازدهم ح۳۸۲خ۱۱۵۶۴۸۰۷۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۷۱۳۸۸ح۳۴خ
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيداستان ظهور: زيباييهاي ظهور امام زمان د۳۸۲خ۱۱۵۷۴۸۰۱۲۹۷/۴۶۲
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآراني گمگشته دل: انتظار ظهور امام زمان گ۳۸۲خ۱۱۵۸۴۸۲۱۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيهفت شهرعشق: نگاهي نو به حماسه عاشورا هـ۳۸۲خ۱۱۵۹۴۰۳۹۲۹۷/۴۶۲

BP۴۱/۵۳۶۷۱۳۸۹خ/الف
بنياد علمي فرهنگي نور االصفياء تــالـيف جـواد خـراسـاني، تـحـقـيـق ومهدي منتظر(عجلالله تعالي فرجهالشريف)

 اسـتـخـراج مـنـابـع جـواد مـيرشفيعي
خوانساري

۱۳۸۰ م۴۳۱خ۱۱۶۰۲۲۴۵۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹۱۳۷۹م۴خ

بهارقلوب مـوج انـتـظار: تحليلي نوين برآرمان و انديشه مصلح جهاني در
ترکيه

تـــالـــيف وتـــحـقـيق صـادق داوري
 دولتآبادي، احمد بحرالعلومميردامادي

۱۳۷۹ م۳۱۸د۱۱۶۱۲۲۴۶۲۹۷/۴۶۲

مهرقائم نـــگـارش احـسـان دژبـرد; ويـرايـششناختي تازه از امام زمان
 محمدرضا زادهوش

۱۳۸۴ ش۵۲۷د۱۱۶۲۲۲۴۷۲۹۷/۴۶۲
BP۵۱/۳۵/۹۱۳۸۷ش۴د

سعيد نوين ۱۳۸۵مولف محمدرضا رمزي اوحدينشانههايي از ظهور امام زمان ن۶۹۹ر۱۱۶۳۲۲۵۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۵۴ن۸۳ر

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹نويسنده سعيد روح افزاآخرين روز زمستان آ۷۷۶ر۱۱۶۴۳۸۲۴۲۹۷/۴۶۲
موعود عصر بـشـارت به مـنـجي مـوعـود: نـگرشي تحقيقي دربارهي منجي

آخرالزمان
۱۳۸۷علي سرائي ب۴۳۴س۱۱۶۵۲۲۴۸۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۲/۵۱۳۸۵ب۴س
آفاق مـولف کـامل سليمان ; مترجم علي اکبرروزگار رهائي

 مهدي پور
۱۳۸۶ ر۶۸۴س۱۱۶۶۲۷۰۴۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۹۰۴۱۱۳۸۱ي۸س
محيي ۱۳۹۰- ۱۳۹۱محمد شجاعيآشتي با امام زمان (عجالله تعالي فرجهالشريف) آ۳۷۸ش۱۱۶۷۳۸۶۲۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۱آ۳ش
موعود عصر ﴿عج ﴾ ۱۳۹۰به کوشش اسماعيل شفيعيسروستانيجاهليت مدرن در رويارويي با امام زمان( ع) ج۵۶۱ش۱۱۶۸۲۷۵۸۲۹۷/۴۶۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسيم حيات ۱۳۸۷مولف عطيه صادق کوهستانينشانههاي ظهور امام زمان﴿عج﴾ ن۱۹۱ص۱۱۶۹۲۲۵۱۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۵۴ن۸۳ر
نشرمولود کعبه شـمـيم آشـنـايي: گـزيـدهاي از کـتـاب مـعـرفت امـام عصر

عليهالسالم
۱۳۸۰تاليف محمدهادي صدرالحفاظي ش۴۸۱ص۱۱۷۰۴۸۹۳۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۶۰۱۶م۹ب
لب الميزان ۱۳۸۸اصغر طاهرزادهمباني معرفتي مهدويت م۲۷۱ط۱۱۷۱۴۸۶۲۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۲۱۳۸۸م۲۲ط
موعود عصر ﴿عج﴾ نـوشـته  ثـامـرهـاشم عـمـيدي; ترجمهغيبت اماممهدي(ع) از ديدگاه امامجعفرصادق(ع)

 عبدالله امين پور
۱۳۸۷ غ۹۲۷ع۱۱۷۲۲۲۴۹۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/ ۹۰۴۱۱۳۸۷غ ۸۷ع
دفترنشرمعارف رحـيـم کـارگـر;[ تنظيم و نظارت ] نهادمهدويت

 نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانـشـگاه ها معاونت آموزش و تبليغ -

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ م۱۴۷ک۱۱۷۳۲۲۷۵۲۹۷/۴۶۲

نسيم حيات ۱۳۸۶هنگامه کوهستانيدر انتظار ظهور د۸۶۳ک۱۱۷۴۲۲۷۶۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴۱۳۸۶د۹۶ک

گاه سحر خـصـوصيات وبرکات حضرت ولي عصر عليه السالم روايات و
 احـاديث حضرات ائمه اطهار عليه السالم درباره حضرت بقيه

 الله االعظم.... و زمان غيبت و ظهور آن حضرت

۱۳۸۵تاليفعلي محمد مبشر خ۲۲۲م۱۱۷۵۲۵۲۲۲۹۷/۴۶۲

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰نويسنده جواد محدثيصبح اميد (نگاهي به مبحث مهدويت و انتظار) ص۳۱۶م۱۱۷۶۳۸۷۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۲ص۳۲م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹بهروز محمديمهدويت م ب/۶۳۴م۱۱۷۷۲۲۹۹۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۸۹م۳۷م

صدرا ۱۳۸۷مرتضي مطهريقيام و انقالب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ ومقاله شهيد ۱۳۸۷ق۶۳۴م۱۱۷۸۳۶۷۷۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۶۱ق۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريقيام و انقالب مهدي(ع) از ديدگاه فلسفه تاريخ و مقاله شهيد ۱۳۹۳ق۶۳۴م۱۱۷۹۵۷۱۹۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹ق۶م

سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي، دبير خانه دائمي
 اجالس حضرت مهدي

مـولف مـرکـز مـطالعات و پژوهش هايمعارف مهدوي
 فـرهـنـگي حـوزه علميه قم; به سفارش
 دبيرخانه دائمي اجالس حضرت مهدي

۱۳۸۵ ۶۴۵م۱۱۸۰۲۲۴۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۶۵م

مسجد مقدس جمکران مـولف مـحـمـدتـقي مـوسوياالصفهاني;زمان و مکان دعا براي حضرت صاحبالزمان عليهالسالم
 مهدي حائري قزويني

۱۳۸۵ ز۸۴۲م۱۱۸۱۶۲۴۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۷۰۴۲۱۶۳۱۳۸۵م۶الف

وزارت فــرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي، دفـتـر
 مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها

۱۳۹۱محمد ميرتباررسانهها و بازتوليد جامعه منتظر ر۹۲۸م۱۱۸۲۵۱۹۸۲۹۷/۴۶۲
BP

شاکر ۱۳۸۶محمد ميرسلطانيديدار با امام زمان (عج) د۹۳۷م۱۱۸۳۲۲۷۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹۱۳۸۴د۹۴م

يارآشنا ظـهـور حضرت قائم (عج): ترجمه بخشي از کتاب آيات الباهر
 في بقي العتر الطاهر

تـالـيف داود مـيـرصابري; ترجمه عيسي
حسيني

۱۳۸۸ ظ۹۴۱م۱۱۸۴۵۵۷۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹۰۴۲۱۳۸۹آ۹۵م

نشر حاذق ۱۴۲۸ق= ۱۳۸۶علي هراتيانآشتي با امام عصر ارواحنافداه آ۴۷۵هـ۱۱۸۵۲۲۶۹۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۴۷۵۱۳۸۷آ

نشر حاذق ۱۴۲۸ق= ۱۳۸۶علي هراتيانقاصدکهاي ظهور: چهل نکته مهدويت در موضوعات مختلف ق۴۷۵هـ۱۱۸۶۲۲۷۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۲/۲ق۴ه

نبوغ ۱۳۸۲عليرضا رجاليتهرانييکصد پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان(عج) ي۳۶۳ر۱۱۸۷۵۱۵۴۲۹۷/۴۶۲۰۷۶
BP۲۲۴/۴۱۳۷۵ص۳ر

دارالعرفان ۱۳۸۸مولف حسين انصاريانتوبه آغوش رحمت ت۸۸۶الف۱۱۸۸۲۲۷۲۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۷/۹۱۳۸۲ت۸الف

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
 اسالمي

دروس اسـتـاد مـجـتـبي تهراني; تدوينکيش پارسايان
 علي اکبر رشاد

۱۳۹۱ ک۸۹۸ت۱۱۸۹۳۸۵۹۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۹۱۳۷۸ک۹ت

شهيد مسلم ۱۳۷۹مصطفي جعفر طياري دهاقانيسرنوشت اعمال (حبط يا تکفير) س۴۵۵ج۱۱۹۰۲۲۷۳۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۳/۴س۷ج

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۸۸حسين حسينيانديشه ي عبوديت ع۵۷۷ح۱۱۹۱۵۶۰۶۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۲/۲۱۳۸۸ع۵۳ح

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدعلي داعينژادايمان الف۱۹۶د۱۱۹۲۲۲۷۴۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۹۱۳۸۹الف۲د

دفـتـر انـتـشـارات اسـالمـي وابسته به جامعه
 مدرسين حوزه علميه قم

۱۳۸۰عبدالحسين دستغيبگناهان کبيره ۱۳۸۰گ۵۴۷د۱۱۹۳۲۲۶۷۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۷۴گ۵د

دارالکتاب ﴿جزايري ﴾ تـالـيف عـبـدالحسين دستغيب; تصحيحگناهان کبيره
 محمدهاشم دستغيب

۱۳۸۷ ۱۳۸۷گ۵۴۷د۱۱۹۴۲۲۶۸۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۸۵گ۵ د

موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۶هاشم رسولي محالتيکيفرگناه وآثار و عواقب خطرناک آن ک۵۲۳ر۱۱۹۵۲۲۶۳۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۸۲ک۵ر

کانون انديشه جوان ۱۳۸۸- ۱۳۹۰احمدحسين شريفيموج فتنه: از جمل تا جنگ نرم م۴۶۸ش۱۱۹۶۲۲۶۵۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۴/۸۱۳۸۸م۳۷ش

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۹رضا فيروزآبادينظريه ايمان، با تاکيد بر تعليم و تربيت اسالمي ن۹۵۸ف۱۱۹۷۲۲۶۶۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶۱۳۸۶ن۹ف

مرکزفرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۹۱محسن قرائتيگناهشناسي گ۵۳۸ق۱۱۹۸۴۲۱۲۲۹۷/۴۶۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان و ايمان الف۶۳۴م۱۱۹۹۵۷۰۶۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۲/۸۱۳۶۹الف۶م
محدث ۱۳۸۵سيد جعفر موسوي نسبپژوهشي پيرامون ابتالء در قرآن پ۸۴۲م۱۲۰۰۲۷۹۵۲۹۷/۴۶۴

کانون انديشه جوان ۱۳۸۷حسن مهدويان، احمد نطنزينگاهي قرآني به آزمون االهي ن۸۶۵م۱۲۰۱۲۲۷۷۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۸۱۳۸۶ن۹م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان و سرنوشت، مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمين الف۶۳۴م۱۲۰۲۵۶۷۴۲۹۷/۴۶۵
BP۲۱۹/۵/۸الف۶م

کتاب فردا تـبـيين عناصرساختار وجودي انسان جهت نيل به تزکيه نفس
 با توجه بهآيات و روايات اهلبيت عليهمالسالم

۱۳۸۹احمدرضا اخوت ت۳۲۱الف۱۲۰۳۲۲۵۸۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/۲۱۳۸۹ت۲۳الف

اميرکبير ۱۳۹۲عليرضا برازشعاشق تو ع۳۹۵ب۱۲۰۴۴۷۸۰۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/۲۱۳۹۰ع۳۸۵ب

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰نويسنده سعيد روح افزازير گنبد کبود ز۷۷۶ر۱۲۰۵۳۸۱۹۲۹۷/۴۶۶
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان در قرآن الف۶۳۴م۱۲۰۶۵۷۰۴۲۹۷/۴۶۶

BP۲۲۶/۲/۸۱۳۶۸الف۶م
صدرا ۱۳۹۳مولف مرتضي مطهريهدف زندگي هـ۶۳۴م۱۲۰۷۵۶۷۵۲۹۷/۴۶۶

BP۲۲۶/۲/۶۴م
موسسه بوستان کتاب مـحـمـد نـوروزي; تـهـيه دفتر تبليغاتآسيبشناسي رفتاري انسان از ديدگاه قرآن

 اسالمي شعبه خراسان رضوي
۱۳۹۰ آ۷۵۲ن۱۲۰۸۲۲۵۵۲۹۷/۴۶۶

BP۲۲۶/۲/۵آ۸۲ن
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرواعدام به دست شيطان ع الف۸۱۸خ۱۲۰۹۲۷۸۵۲۹۷/۴۶۷

انتشارات کريمه اهل بيت﴿ع﴾ ۱۳۸۵محمد رحمتيشهرضاحقيقتي به نام جن ح۴۱۳ر۱۲۱۰۲۲۵۶۲۹۷/۴۶۷
BP۲۲۶/۳/۷۱۳۸۵ح۳۳ر

نشر ملينا ۱۳۸۶محمد حسين محمديشيطان مامورگمراهي ش۳۵۲م۱۲۱۱۲۲۵۷۲۹۷/۴۶۷
BP۲۲۶/۱/۹۱۳۸۸ش۸۶م

آي سان ۱۳۸۶عباس ميريشيطان کيست و چه مي کند؟ ش۹۶۷م۱۲۱۲۲۲۵۹۲۹۷/۴۶۷
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريامدادهاي غيبي در زندگي بشر الف۶۳۴م۱۲۱۳۵۷۲۰۲۹۷/۴۶۸

BP۲۱۹/۸ /۶۱۳۸۶م۶ن
انتشار ۱۳۷۹- ۱۳۸۱از علي شريعتيتاريخ و شناخت اديان ت۴۴۴ش۱۲۱۴۲۳۰۶۲۹۷/۴۷۰۹

BP۲۳۳/۷/۴۱۳۶۲ش
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريبردگي در اسالم ب۶۳۴م۱۲۱۵۵۶۸۸۲۹۷/۴۷۳

BP۲۳۰/۱۵
دفترنشرفرهنگ اسالمي دخـتـران راهي ديـگـر: سرگذشت زنان آمريکايي که اسالم را

پذيرفتهاند
نـوشـته کـارول ال آنـوي; ترجمه محمد
 عرب مازار يزدي، ناهيد آزاد منش

۱۳۸۶ د۸۶۶آ۱۲۱۶۲۲۵۲۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۶/۳۱۳۸۵د۸آ

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰پديدآورنده فاطمه حسينيپشت جلد يک کتاب ( بررسي توطئه آيات شيطاني) پ۵۷۷ح۱۲۱۷۳۴۶۶۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۹۰۸۲۷۱۳۸۷آ۵ر

تهذيب تـالـيف سلطان الواعظين شيرازي; ترجمهشب هاي پيشاور
 کريم فيضي

۱۳۹۰ ش۶۴۳س۱۲۱۸۳۷۸۴۲۹۷/۴۷۹

اميد مهر مـولف محمد سلطان الواعظين ; برگزيدهشهابي در شب :خالصه اي از کتاب شبهاي پيشاور
 ضياء توحيدي

۱۳۸۶ ۱۳۸۶ت ب/ش۶۴۹س۱۲۱۹۱۰۴۲۲۹۷/۴۷۹

پارس ايران ۱۳۸۷مولف ضياء توحيديشهابي در شب: خالصهاي از کتاب شبهاي پيشاور ۱۳۸۷ت ب/ش۶۴۹س۱۲۲۰۴۹۲۱۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۲۰۱۲ش۸س

وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي; سازمان
 چاپ و انتشارات

سـکـوت جـايـز نـيـست : مـقـابـله بـا برداشتهاي نادرست
 امريکاييان از اسالم

نـويـسـنـده پـاول فـايندلي; مترجم ليدا
کاووسي

۱۳۸۶ س۲۱۵ف۱۲۲۱۲۲۵۳۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۸۱۳۸۶س۹ف

انقالب اسالمي ۱۳۹۲محمدعلي آذرشبالصحوه االسالميه : الفرص و التحديات ص۲۹۷آ۱۲۲۲۵۷۳۶۲۹۷/۴۸
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف روحا...حسينياندکترعلي شريعتي د۵۸۳ح۱۲۲۳۳۴۶۲۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۵ح ۴۱۳۸۸ش
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰جمال سجاديسيري در انديشههاي شريعتي س۳۶۷س۲۹۷/۴۸[ج]۱۲۲۴۳۴۶۳

BP۲۳۳/۷/۳س۴ش
آگاه ۱۳۷۹از علي شريعتيآثار گونهگون آ۴۴۴ش۱۲۲۵۲۳۰۲۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۷۲ش.۳۵ ۴ش
قلم ۱۳۸۱علي شريعتيانسان بيخود الف۴۴۴ش۱۲۲۶۲۷۲۹۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۷ش.۲۵ ۴ش
الهام ازعـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـتـرابوذر
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۸۱-۱۳۷۹ ب الف۴۴۴ش۱۲۲۷۲۳۰۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۶ج.۳ ۲۷م۴ش

چاپخش ۱۳۸۱از علي شريعتياسالم شناسي﴿درسهاي دانشگاه مشهد ﴾ ۱۳۸۱س الف۴۴۴ش۱۲۲۸۲۳۱۹۲۹۷/۴۸
قلم ازعـلي شـريـعـتي ; تـهـيـه کننده دفتراسالم شناسي: درسهاي ارشاد
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۸۲ ۱۳۸۲س الف۴۴۴ش۱۲۲۹۲۳۰۷۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۱۶۱۷]ج[۴ش

الهام ازعـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـتـراسالم شناسي"درسهاي ارشاد"
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۸۱ -۱۳۸۰ س الف۴۴۴ش۱۲۳۰۲۳۰۸۲۹۷/۴۸

الهام ازعـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـتـرانسان
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

۱۳۸۰ ن الف۴۴۴ش۱۲۳۱۲۳۰۴۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۸۴۱۳۸۸الف۴ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
الهام ازعـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـتـربازگشت
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۸۱ -۱۳۷۹ ب۴۴۴ش۱۲۳۲۲۳۱۴۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۱۸۱۳۸۶ب۴ش

الهام از عـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـتربازشناسي هويت ايراني - اسالمي
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۸۱ الف ب۴۴۴ش۱۲۳۳۲۳۰۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش.۴۲۷ش

چاپخش ۱۳۷۹از علي شريعتيبا مخاطبهاي آشنا م ب۴۴۴ش۱۲۳۴۲۷۳۰۲۹۷/۴۸
قلم ۱۳۵۹- ۱۳۷۸علي شريعتيتاريخ تمدن الف ت۴۴۴ش۱۲۳۵۲۳۱۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۴۱۳۶۸ش
الهام عــلي شـريـعـتي ﴿گـرد آورنـده دفـتـرتحليلي از مناسک حج
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي ﴾

۱۳۸۲ ح ت۴۴۴ش۱۲۳۶۲۳۱۸۲۹۷/۴۸

چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيتشيع علوي و تشيع صفوي ش ت۴۴۴ش۱۲۳۷۲۳۲۱۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۷ج.۹ ۲۷م۴ش

قلم ۱۳۸۰علي شريعتيجهتگيري طبقاتي اسالم ج۴۴۴ش۱۲۳۸۲۷۲۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۰ش.۱۰ ۴ش

قلم ۱۳۸۱علي شريعتيحسين وارث آدم ح۴۴۴ش۱۲۳۹۲۳۱۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۶ج.۱۹ ۴ش

الهام ۱۳۷۹-۱۳۸۱از علي شريعتيخودسازي انقالبي خ۴۴۴ش۱۲۴۰۲۳۱۲۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۱ج.۲ ۲۷م۴ش

چاپخش از عـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـترروش شناخت اسالم
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۷۹ ر۴۴۴ش۱۲۴۱۲۳۱۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۲۸۱۳۶۲ش۴ش

چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيزن ز۴۴۴ش۱۲۴۲۲۳۰۵۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۲۱۱۳۸۳.ش۴ش

چاپخش ۱۳۸۱پوران شريعت رضويطرحي از يک زندگي ش س/۴۴۴ش۱۲۴۳۲۳۲۸۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۴۱۳۷۶ش۴ش

الهام نـوشـته عـلي شـريعتي; گردآورنده دفترشيعه
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيددکتر علي شريعتي

۱۳۸۱ ش۴۴۴ش۱۲۴۴۲۳۱۷۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۴ش.۷ ۴ش

نشرآمون ۱۳۸۲ازعلي شريعتيعلي ع۴۴۴ش۱۲۴۵۲۳۱۵۲۹۷/۴۸
BP۳۷/۳۵/۴۴۱۳۸۷ع۴ش

ايران جوان ۱۳۸۹علي شريعتيکوير ک۴۴۴ش۱۲۴۶۵۷۱۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۹۱۳۸۶ک۴ش

آگاه ۱۳۸۱از علي شريعتيگفتگوهاي تنهايي گ ۴۴۴ش۱۲۴۷۲۳۲۲۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۷۰ش.۴۳۳ش

الهام ازعـلي شـريـعـتي; گـردآورنـده دفـتـرما و اقبال
 تـدويـن و تـنـظـيم مجموعه آثار شهيد

 دکتر علي شريعتي

۱۳۸۰ الف م۴۴۴ش۱۲۴۸۲۳۱۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۵۱۳۸۸ش۴ش

چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيمذهب عليه مذهب ذم۴۴۴ش۱۲۴۹۲۳۲۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۷۷ج.۲۲ ۴ش

آگاه ۱۳۸۲از علي شريعتيميعاد با ابراهيم ي م۴۴۴ش۱۲۵۰۲۳۲۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۷۸ش.۲۹ ۴ش

قلم ۱۳۸۰علي شريعتينامهها ن۴۴۴ش۱۲۵۱۲۷۲۸۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۰ش.۳۴ ۴ش

الهام عـلي شريعتي ﴿گردآورنده دفتر تدوين ونيايش
 تـنـظـيم مجموعه آثار معلم شهيد دکتر

 علي شريعتي ﴾

۱۳۸۰ ي ن۴۴۴ش۱۲۵۲۲۳۲۴۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۸۱۳۸۰ش۴ش

چاپخش ۱۳۸۰از علي شريعتيويژگيهاي قرون جديد و۴۴۴ش۱۲۵۳۲۳۲۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۶۷ش.۳۱ ۴ش

چاپخش ۱۳۸۳علي شريعتيهبوط در کوير هـ۴۴۴ش۱۲۵۴۲۳۲۷۲۹۷/۴۸
PIR۸۱۲۳/۸۵۲۱۳۸۲ر

چاپخش ۱۳۸۱از علي شريعتيهنر ن هـ۴۴۴ش۱۲۵۵۲۳۲۵۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۷۸ش.۴۳۲ش

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ۱۳۹۰عبدالرحيم اباذريامام موسي صدر: سروش وحدت الف س/۴۷۷ص۱۲۵۶۲۲۵۴۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۶/۱۳۸۹ج.۵ ۸ط

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰داود غراياق زنديمثنوي بيتابي: (دکتر علي شريعتي) م۲۱غ۱۲۵۷۳۴۶۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۴غ۴ش

صدرا ۱۳۹۲مرتضي مطهرياحياي تفکر اسالمي الف۶۳۴م۱۲۵۸۵۶۸۱۲۹۷/۴۸
BP۲۲۹/۳۱۳۸۰الف۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرياسالم و نيازهاي زمان الف۶۳۴م۱۲۵۹۵۶۹۶۲۹۷/۴۸
BP۲۲۹/۵۱۳۸۱الف۶م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن ابراهيمزادهغرب شناسي الف ب/۶۳۴م۱۲۶۰۲۲۷۹۲۹۷/۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسناسماعيل پورنيازيانسان شناسي س الف ب/۶۳۴م۱۲۶۱۲۷۳۴۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۲ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹احمد ايمانياخالق ي الف ب/۶۳۴م۱۲۶۲۲۷۱۵۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۱۵ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹غالمرضا بهروزلکامر به معروف و نهي از منکر ب ب/۶۳۴م۱۲۶۳۲۲۸۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۸ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹اکبر پيروياهل بيت(ع) ي پ ب/۶۳۴م۱۲۶۴۲۶۸۷۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۱۳ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدصفر جبرئيلياسالم شناسي ج ب/۶۳۴م۱۲۶۵۲۲۸۸۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۰ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عباس چراغچشمتربيت چ ب/۶۳۴م۱۲۶۶۲۷۱۶۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۱۴ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹ابراهيم حسينيمنزلت و حقوق زن ح ب/۶۳۴م۱۲۶۷۲۸۰۰۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹مصطفي حسينينسبعدل الهي ن ح ب/۶۳۴م۱۲۶۸۲۷۳۹۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۴ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سليمان خاکبانروحانيت و حوزهها الف خ ب/۶۳۴م۱۲۶۹۲۲۸۵۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۷ ۸چ۶م
کانون انديشه اسالمي ۱۳۸۹علي دژاکامفلسفه اسالمي و غربي دب/۶۳۴م۱۲۷۰۲۲۹۰۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۹ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي ذوعلمانقالب اسالمي ذ ب/۶۳۴م۱۲۷۱۲۲۹۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۵ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدمهدي رضايينهج البالغه رب/۶۳۴م۱۲۷۲۲۳۳۰۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۳۹ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹رضوانينسبجوان ض رب/۶۳۴م۱۲۷۳۲۲۹۲۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۳۵ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدجواد رودگرعرفان و رب/۶۳۴م۱۲۷۴۲۷۱۹۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۱۶ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسين سوزنچياسالم و دنياي تجدد س ب/۶۳۴م۱۲۷۵۲۳۳۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۳۶ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹- ۱۳۹۱حميدرضا شاکرينحکمت احکام ش ب/۶۳۴م۱۲۷۶۲۳۷۳۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۳۱ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹مهدي عبدالهيخداشناسي ع ب/۶۳۴م۱۲۷۷۲۲۹۳۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۳ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سعيد فراهانيفرداقتصاد اسالمي ف ب/۶۳۴م۱۲۷۸۲۲۹۴۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۳۲ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدحسن قدردانقراملکيسياست و حکومت ق ب/۶۳۴م۱۲۷۹۲۲۹۵۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۹ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹نجمه کيخاعدالت اجتماعي ک ب/۶۳۴م۱۲۸۰۲۲۹۷۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۳۰ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹رضا کلوريتحجر ل ک ب/۶۳۴م۱۲۸۱۲۲۹۶۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۳ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹شريف لکزاييآزادي ل ب/۶۳۴م۱۲۸۲۲۲۹۸۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۶ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالله محمدياميرمومنان علي(ع) م ب/۶۳۴م۱۲۸۳۲۷۲۲۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۱۲ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي محمديآشنانيپوشش و حجاب آ م ب/۶۳۴م۱۲۸۴۲۳۰۰۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۳۷ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹رضا ميرزاييامامت و رهبري ي م ب/۶۳۴م۱۲۸۵۲۷۲۳۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۶ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي نصيريقرآن شناسي ن ب/۶۳۴م۱۲۸۶۲۳۰۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۹ج.۲۲ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدباقر پورامينيپيامبراسالم(ص) پ ب/پ۶۳۴م۱۲۸۷۲۲۸۴۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۱۱ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدباقر پورامينيتمدن اسالمي پ ب/ت۶۳۴م۱۲۸۸۲۲۸۰۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۳۴ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدباقر پورامينيحماسه عاشورا پ ب/ح۶۳۴م۱۲۸۹۲۲۸۲۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۳۳ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالحسين خسروپناهدين شناسي خ ب/د۶۳۴م۱۲۹۰۲۲۸۶۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۷ ۸چ۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالحسين خسروپناهروشنفکري و روشنفکران خ ب/ ر۶۳۴م۱۲۹۱۲۲۸۷۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۸ ۸چ۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريگفتارهايي در اخالق اسالمي گ۶۳۴م۱۲۹۲۵۷۳۴۲۹۷/۴۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حميدرضا شاکرينمعاد ش ب/م۶۳۴م۱۲۹۳۴۶۷۰۲۹۷/۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفتر پژوهش و نشر سهروردي سـيد حسين نصر;ترجمه محمد صالحي ;اسالم سنتي در دنياي متجدد

 ويراستار فني محمد جعفر صدري
۱۳۸۶ الف ۴۵۵ن۱۲۹۴۲۳۲۹۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۵۱۳۸۶الف۵۶ن
طرح نو نـويـسـنـده حسين نصر; مترجم مرتضيجوان مسلمان و دنياي متجدد

اسعدي
۱۳۸۸ ج۴۵۵ن۱۲۹۵۲۳۳۲۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۳/۹۱۳۸۴ج۶ن
پـژوهـشي پيرامون مباني نظري بيداري اسالمي درقرن اخير: با

 تاکيد بر انديشه هاي حضرت آيت الله خامنه اي
۱۳۹۱بتول يوسفي پ۸۵ي۱۲۹۶۵۷۳۷۲۹۷/۴۸۰۵

نشر نهضت نرم افزاري ۱۳۹۱گردآوري نهضت نرم افزاريمقاالت برگزيده همايش نظريه بيداري اسالمي ۷۱۴۱۳۹۰م۱۲۹۷۵۷۳۹۲۹۷/۴۸۰۸
کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوت، هاني چيت چيانپرورش تفکر بنيادي پ۳۲۱الف۱۲۹۸۲۸۸۸۲۹۷/۴۸۱۲
کتاب فردا ۱۳۸۹احمدرضا اخوت ، مريم قاسميتدبر چيستي، چرايي و چگونگي ت۳۲۱الف۱۲۹۹۲۳۳۳۲۹۷/۴۸۱۲

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۹ت۳الف
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيچرا بايد فکر کنيم:آيا از قانون جذب آگاهي داريد چ۳۸۲خ۱۳۰۰۴۸۲۶۲۹۷/۴۸۱۲

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدعلي داعينژادعقالنيت د ب/۶۳۴م۱۳۰۱۲۲۸۹۲۹۷/۴۸۱۲

BP۲۱۶/۱۵/۷۱۳۸۹ع۲د
صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريجامعه و تاريخ ج۶۳۴م۱۳۰۲۲۳۳۴۲۹۷/۴۸۱۴

BP۲۳۲/۲/۲۱۳۶۹ج۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريعلل گرايش به ماديگري: مقدمه ماترياليسم در ايران ع۶۳۴م۱۳۰۳۵۷۲۱۲۹۷/۴۸۱۴

BP۲۳۲/۲/۸۱۳۷۲ع۶م
گلستان ادب اتـحـاد مـلي انـسـجـام اسالمي از منظر نهج البالغه و رهبران

اسالمي
۱۳۸۶محسن دهقاني الف۸۵۹د۱۳۰۴۲۶۱۲۲۹۷/۴۸۲

ليالي ۱۳۸۷مولف حجتالله غفوريبازتابهاي سياسي - اجتماعي وحدت ب۵۷غ۱۳۰۵۵۵۵۵۲۹۷/۴۸۲
BP۲۳۳/۵/۲۱۳۸۷ب۷غ

يوسف فاطمه ﴿ع ﴾ ۱۳۸۷تاليف محمد مرتضويموسوعه تهاجم فرهنگي عليه مکتب اهل بيت عليهمالسالم م۴۴۶م۱۳۰۶۲۳۳۵۲۹۷/۴۸۲
BP۲۳۳/۵/۹۱۳۸۷م۴م

صدرا ۱۳۸۷- ۱۳۹۳مرتضي مطهريبررسي اجمالي نهضتهاي اسالمي در صد ساله اخير ب۶۳۴م۱۳۰۷۳۶۷۸۲۹۷/۴۸۲
BP۲۳۳/۴ب۶م

مـوسـسـه انـتشارات آموزشي و پژوهشي امام
خميني

آفـتـاب مـطـهـر: زنـدگي، انديشه و خدمات علمي و فرهنگي
 عالمه شهيد، آيتالله مرتضي مطهري

مـحـمدتقي مصباحيزدي; تدوين ونگارش
 غالمرضا گلي زواره

۱۳۸۹ م س/۶۳۴م۱۳۰۸۵۵۵۶۲۹۷/۴۸۲
BP۲۳۳/۷ /۶۱۳۸۹م۶م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۸۰احمد موثقيجنبشهاي اسالمي معاصر ج۸۲۶م۱۳۰۹۲۳۳۶۲۹۷/۴۸۲
BP۲۳۳/۹۱۳۸۹ج۸م

دفترنشرمصطفي ۱۳۸۵بهمن افالطوناز هوس تا عشق﴿دوست دختر ،دوست پسر ﴾ الف۶۶۴الف۱۳۱۰۲۳۳۷۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۴۱۳۸۱الف۷الف

گلستان ادب ۱۳۸۷محمود اکبريبراي ريحانه: رهنمودهايي براي دختران جوان ب۶۸۵الف۱۳۱۱۲۳۴۰۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۱۷۲/الف۱۳۷۹ ۴ب۷الف

سنابل ۱۳۸۶محمود اکبريپسران چه مي پرسند چ پ۶۸۵الف۱۳۱۲۲۳۳۹۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۱۶۵/۴۷پ۷۴الف

گلستان ادب ۱۳۸۶محمود اکبريپسران، درسها و هشدارها دپ۶۸۵الف۱۳۱۳۲۳۴۲۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۱۶۵/۵۱۳۸۲پ۷۴الف

مـوسـسـه بـوسـتـان کـتـاب ﴿مـرکـز چاپ و
 نشردفترتبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

مـحـمـد سـبـحانينيا; تهيه مجله معارفجوان و آرامش
اسالمي

۱۳۹۰ ج۲۷۵س۱۳۱۴۲۳۵۹۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۹۱۳۸۴ج۲س

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

۱۳۸۶رضا فرهاديانآنچه يک جوان بايد بداند: ويژه دختران و پسران آ۶۳۶ف۱۳۱۵۲۳۳۸۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۱۶۵/۸۱۳۸۶آ۴ف

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۱رضا فرهاديانآنچه يک جوان بايد بداند: ويژه پسران پآ۶۳۶ف۱۳۱۶۳۸۶۱۲۹۷/۴۸۳
دانشگاه علوم اسالمي رضوي گـروه پـژوهش عـلـوم قرآن و حديث :فرهنگ روابط اجتماعي در آموزههاي اسالمي

 جواد ايرواني ... [و ديگران]
۱۳۸۷ ۶۶۲ف۱۳۱۷۲۳۴۳۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۴۶۱۳۸۷ف
اصباح ۱۳۸۶فاطمه قاضينوجواني و بلوغ ن۲۴۳ق۱۳۱۸۲۷۹۹۲۹۷/۴۸۳

نسيم حيات ۱۳۸۷رضا کريميکليدها و تکنيکهاي طاليي موفقيت جوان ک۵۱۶ک۱۳۱۹۲۳۵۶۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۱۶۵/۸۱۳۸۶ک۴۵ک

شهاب الدين آيـيـنـه عبرت : مجموعه ماجراهاي واقعي از زندگي دختران و
پسران...

۱۳۸۶امير ملک محمودي آ۷۶۱م۱۳۲۰۲۳۴۶۲۹۷/۴۸۳

شهاب الدين ۱۳۸۷مولفامير ملک محمودي اليگودرزيرايحه عفاف ر۷۶۱م۱۳۲۱۲۳۴۵۲۹۷/۴۸۳
مشهور کـرشـمههـاي شـيـطـاني: فرجام همنشيني با دوستان فاسد ...

 مـجـمـوعه ماجراهاي واقعي از زندگي پسران و دختران همراه
 با تحليل روانشناسي رابطهها

۱۳۸۶امير ملکمحمودياليگودرزي ک۷۶۱م۱۳۲۲۲۳۴۴۲۹۷/۴۸۳
BF۷۲۴/۳ /۷۱۳۸۰م۹ر

گلستان ادب دخـتـران، پـنـدهـا و هـشدارها: نکتههاي تربيتي ويژه دختران
جوان

۱۳۹۲محمود اکبري د۶۸۵الف۱۳۲۳۴۹۶۳۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۳د۷۶الف

ام ابيها [۱۳۸۶]حسين انصارياننظام خانواده در اسالم ن۸۸۶الف۱۳۲۴۲۳۴۷۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۶۱۳۷۶ن۸۳الف

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وبهترين حضور
 ديـگـران]; کـاري از مـوسـسه فرهنگي

 هنري کاربردي خيبر

۱۳۸۹ ۸۳۴ب۱۳۲۵۳۲۷۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۸۴۷۱۳۸۹ب

رياست جمهوري، مرکزامور زنان و خانواده ۱۳۸۹مولف عباس پسنديدهکانون جوانمردي ک۴۶۳پ۱۳۲۶۵۵۷۷۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۱۶۱۳۸۹ک۵پ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گفتمان ۱۳۸۱عليرضا خاوريبسوي خوشبختي ب۲۸۹خ۱۳۲۷۲۳۴۸۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۵ب۲۳خ
وثوق ۱۳۹۱- ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيهمسر دوست داشتني الف۱۳۹۱هـ۳۸۲خ۱۳۲۸۴۰۳۶۲۹۷/۴۸۳۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيهمسر دوست داشتني ب۱۳۹۱هـ۳۸۲خ۱۳۲۹۴۶۶۳۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۶۶/۲۱۳۸۷ب۴خ

حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف زهرا رحيمييگانهخانواده شاد و بانشاط خ۴۲۸ر۱۳۳۰۴۲۶۶۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۸خ۳۳ر

مـرکـزمـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،
 مرکزنشر هاجر

۱۳۹۰محمدرضا ساالري فردرآمدي برنظام خانواده دراسالم د۱۹۸س۱۳۳۱۴۲۹۷۲۹۷/۴۸۳۱

اسماعيليان و مولف ۱۳۷۵تاليف علويه شکراني (صرافان)زن موجود ناشناخته ز۵۷۷ش۱۳۳۲۲۳۴۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۹۱۳۷۰ز۸ش

موسسه انتشارات بعثت مـحـمـدمـهـدي شـمسالـدين; تـرجمهحدود مشارکت سياسي زنان از ديدگاه اسالم
 محسن عابدي

۱۳۸۸ ح۶۴۷ش۱۳۳۳۶۳۴۲۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۹۰۴۱۱۳۷۶الف ۸۵ش

ظهور ۱۳۸۶عطيه صادق کوهستانيجوان و ازدواج ج۱۹۱ص۱۳۳۴۳۳۸۲۹۷/۴۸۳۱
سـازمـان تـبليغات اسالمي ،شرکت چاپ ونشر

 بين الملل
۱۳۸۱تاليف حبيبالله طاهريسيري در مسائل خانواده س۲۸۲ط۱۳۳۵۲۳۵۸۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۱س۱۸ط
 شـوراي عـالي حوزه علميه قم، مرکز مديريت
 حوزه هاي علميه خواهران، مرکز نشر هاجر

۱۳۹۲فريبا عالسوندزن در اسالم ز۷۵۷ع۱۳۳۶۴۹۵۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۹ز۳م

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰عيسي عيسي زادهخانواده قرآني ﴿ويژگي ها ووظايف اعضاي آن﴾ خ۹۸۶ع۱۳۳۷۴۳۰۰۲۹۷/۴۸۳۱
مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر

 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾
فـتـحـيه فتاحيزاده; تهيه مرکز پژوهشزن در تاريخ و انديشه اسالمي

 هاي اسالمي صدا و سيما
۱۳۸۷ ز۲۲۵ف۱۳۳۸۲۳۵۰۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۹۱۳۸۶ز۲۵ف
دارالحديث ۱۴۳۳ق=۱۳۹۱شعلي نقي فقيهيتربيت جنسي مباني ، اصول و روشها از منظر قرآن و حديث ت۷۹۹ف۱۳۳۹۴۱۶۴۲۹۷/۴۸۳۱

مولف ۱۳۸۰تاليف هادي قطبيمنزلت زن از منظري ديگر م۶۹۵ق۱۳۴۰۲۷۹۸۲۹۷/۴۸۳۱
مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت

آرامش
پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وکلبهي مهر: همسرداري

 ديـگـران]; کـاري از مـوسـسه فرهنگي
 هنري کاربردي خيبر

۱۳۸۹ ۶۳۷ک۱۳۴۱۳۲۸۲۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۷۷۱۳۸۹ک

مـرکـزعـلـمـي فرهنگي مسجد صاحب الزمان
 ﴿عج ﴾

۱۳۸۰نويسنده اسدالله محمدينياآنچه بايد يک زن بداند آ۳۵۷م۱۳۴۲۲۳۵۱۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۸۱۳۷۴آ۲۸۵م

سبط اکبر ۱۳۷۹مولف اسدالله محمدي نيابهشت جوانان ﴿آنچه بايد يک زن ومرد بدانند﴾ ب۳۵۷م۱۳۴۳۶۴۲۷۲۹۷/۴۸۳۱
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريزن و مسائل قضايي وسياسي ز۶۳۴م۱۳۴۴۵۷۲۴۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۴/۴۶/۹۱۳۸۳س۶م
صدرا ۱۳۹۱- ۱۳۹۳مرتضي مطهرينظام حقوق زن در اسالم ن۶۳۴م۱۳۴۵۲۳۸۳۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۶۱۳۷۱ن۶م
شفق ۱۳۸۱حسين مظاهريخانواده در اسالم خ۶۳۹م۱۳۴۶۴۸۵۹۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۵۳/۲۱۳۶۴خ۶م
شهيد حسين فهميده زنـاشـويي: آداب و احـکـام زنـاشوئي و آداب تزويج، احکام و

 روابـط زن و مـرد، آداب آمـيـزش، دانـسـتـنـيهاي جنسي و
همسرداري

۱۳۸۵مولف رسول ملکياناصفهاني ز۷۶۳م۱۳۴۷۲۳۵۲۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/ ۹۱۳۸۲ز۷۴م

سـازمـان انـتـشـارات، پـژوهـشـگاه فرهنگ و
 انديشه اسالمي

۱۳۸۷عليرضا صدرامشروعيت سياسي م۴۷۷ص۱۳۴۸۲۳۵۷۲۹۷/۴۸۳۲

موسسه پژوهشي فرهنگي انقالبي اسالمي بـيـداري اسـالمـي﴿ هـويت تمدني و چالش هاي پيش رو﴾ در
 انـديـشـه هـاي حـضـرت امـام خميني و رهبر معظم انقالب

 اسالمي حضرت آيت الله خامنه اي

۱۳۹۱تهيه و تدوين تقي صوفي نيارکي ب۹۳۲ص۱۳۴۹۵۷۳۸۲۹۷/۴۸۳۲

سپاه پاسداران انقالب اسالمي ۱۳۹۰دکترسيدحسن فيروزآباديامنيت پايدار درمکتب امام خميني﴿ره﴾ الف۹۴۸ف۱۳۵۰۴۴۷۴۲۹۷/۴۸۳۲
دانشگاه عالي دفاع ملي، انتشارات داعا ۱۳۹۱سيدحسن فيروزآباديپايدار سازي امنيت و امنيت پايدار در اسالم ناب محمدي پ۹۴۸ف۱۳۵۱۴۴۰۲۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۵۱۳۸۹الف۸۷پ
موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني ۱۳۹۱محمد تقي مصباح يزدينظريه سياسي اسالم ن۵۹۸م۱۳۵۲۴۱۵۷۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۶۱۳۸۸ن۵۵م
صدرا ۱۳۹۱مرتضي مطهريآينده انقالب اسالمي ايران آ۶۳۴م۱۳۵۳۳۸۴۶۲۹۷/۴۸۳۲
صدرا ۱۳۸۱مرتضي مطهريپيرامون جمهوري اسالمي پ۶۳۴م۱۳۵۴۲۳۸۲۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۹۲پ۶م
کانون پژوهش اسـتـبـدادسـتـيـزي: تحليلي از زندگي اجتماعي و ديدگاههاي

 سياسي عالمه محمدحسين غروي نائيني
نـگـارش تـوفـيق الـسيف; ترجمه محمد

 نوري... [وديگران]
۱۳۷۹ س س/۲۶۵ن۱۳۵۵۵۶۰۸۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۹۰۸۶۱۳۷۹ت۱۵ن
مرصاد ۱۳۷۸احمد واعظيحکومت ديني: تاملي در انديشهي سياسي اسالم ح۲۱۹و۱۳۵۶۲۳۷۶۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۸ح۲و
مـرکـز مـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،

 مرکز نشر هاجر
۱۳۹۰حسين اسحاقيمباني و راهبردهاي جهاد اقتصادي م۴۹۵الف۱۳۵۷۲۷۶۵۲۹۷/۴۸۳۳

قدرواليت تـدويـن و تـنظيم موسسه فرهنگي هنرياقتصاد و عرصه اقتصادي از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي
 قدر واليت

۱۳۹۱ ۶۷۱الف۱۳۵۸۴۳۴۷۲۹۷/۴۸۳۳

مـوسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،مرکز
 انتشارات

۱۳۹۰محمدجمال خليليان اشکذريشاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم ش۷۲۴خ۱۳۵۹۲۳۷۷۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۴ف۸۳خ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۸۰حسن سبحانيدغدغهها و چشماندازهاي اقتصاد اسالمي د۲۷۳س۱۳۶۰۲۳۷۸۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۷د۲س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه امام صادق ۱۳۹۱جعفر سبحاني تبريزيسيماي اقتصاد اسالمي س۲۷۴س۱۳۶۱۴۴۱۶۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۹س۲۳س
شکوفه ياس ۱۳۸۹عباس فيروزيفرهنگ مکتب اهلبيت راه عدالت و پيشرفت ف۹۵۸ف۱۳۶۲۲۳۷۹۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۴۱۳۸۹ف۹ف
پژوهشکده حوزه و دانشگاه مـحـمـدمـهـدي کـرمي، مـحمد پورمندمباني فقهي اقتصاد اسالمي

(نبيزاده)
۱۳۸۰ م۴۶۹ک۱۳۶۳۲۳۸۰۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۲م۴ک
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت ﴾
دفــتـر هـمـکـاري حـوزه و دانـشـگـاهمباني اقتصاد اسالمي (تلخيص و تکميل)

 ;تـلـخـيـص و تکميل غالمرضا مصباحي
 ،سيد هادي عربي

۱۳۷۷ ۲۱۴م۱۳۶۴۲۳۸۱۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۲۰۱۸۱۳۸۷م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينظري به نظام اقتصادي اسالم ن۶۳۴م۱۳۶۵۵۶۹۸۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۵ن۶م

پرسش مـباني حکمي اقتصاد و معيشت : تامالتي در باب رهيافت هاي
 اقتصادي در اسالم

۱۳۹۱حکيم سيدعباس معارف م۶۴۵م۱۳۶۶۴۴۷۶۲۹۷/۴۸۳۳

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۹۱سيد حسين مير معزينظام اقتصادي اسالم: مباني، اهداف، اصول راهبردي و اخالق ن۹۶۲م۱۳۶۷۴۳۴۳۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۶۱۳۸۹ن۹م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

پـژوهـشـکـده حـوزه و دانـشگاه، محمداسالم و حقوق بينالملل عمومي
 ابراهيمي...﴿و ديگران﴾

۱۳۷۹ ۵۲۷الف۱۳۶۸۲۳۷۴۲۹۷/۴۸۳۴
BP۲۳۰/۱/۵الف۲الف

گلستان ادب ۱۳۸۵محمود اکبرينگاهي به حق الناس ن۶۸۵الف۱۳۶۹۱۹۷۷۲۹۷/۴۸۳۴
BP۱۹۸/۶ /۷۱۳۸۳الف۷۴ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۹عباسعلي عميد زنجانيفقه سياسي: حقوق تعهدات بينالمللي و ديپلماسي در اسالم ف۹۲۵ع۱۳۷۰۲۳۷۵۲۹۷/۴۸۳۴
BP۲۳۰/۱/۷۱۳۷۹ف۸ع

کانون انديشه جوان ۱۳۹۰حسين فخرزارعگفتمان عدالت در انقالب اسالمي گ۲۸۷ف۱۳۷۱۶۲۸۸۲۹۷/۴۸۳۴
BP۲۳۰/۱۲/۷۱۳۸۹گ۳ف

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۸علي ميرموسوي، سيد صادق حقيقتمباني حقوق بشر از ديدگاه اسالم و ديگر مکاتب م۹۶۳م۱۳۷۲۲۳۶۹۲۹۷/۴۸۳۴
BP۲۳۰/۱/۲۱۳۸۸م۹۴م

لب الميزان ۱۳۹۳اصغر طاهرزادهجوان و انتخاب بزرگ: من کو؟! تاثير روح بر حرکات ورزشي ج۲۷۱ط۱۳۷۳۵۳۰۰۲۹۷/۴۸۳۶
BP۲۳۰/۱۶۵/۱۳۸۸ ۹ج۱۸ط

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

دفـتـر همکاري حوزه و دانشگاه; زير نظرآراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن
 عـلـيـرضـا اعـرافـي; هـمـکاران محمد
 فـتـحـعـلي خاني، عليرضا فصيحي زاده،

 علي نقي فقيهي

۱۳۷۷ ۳۵۵آ۱۳۷۴۲۷۶۸۲۹۷/۴۸۳۷

دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰تاليف احمد احمدياصول و روشهاي تربيت در اسالم الف۲۸۴الف۱۳۷۵۲۳۷۰۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۶۱۳۸۰الف۳الف

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

۱۳۸۷نويسنده ابراهيم امينياسالم و تعليم و تربيت الف۸۴۴الف۱۳۷۶۲۳۵۳۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۵۱۳۸۴الف۷۸الف

پژوهشکده حوزه و دانشگاه مـولـفـان مـحمد بهشتي، علينقي فقيهي،آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن
 مـهـدي ابـوجـعـفري; زير نظر عليرضا

اعرافي

۱۳۸۰ آ۸۶۶ب۱۳۷۷۲۳۷۱۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/ي۱۳۸۰ ۴آ۹۵ب

سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي ، شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

احـمـد بـهشتي; بازبيني و ويراست سعيداسالم و تربيت کودکان
بهشتي

۱۳۹۲ الف۸۶۶ب۱۳۷۸۵۰۲۹۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۵۱۳۸۰الف۹ب

تربيت اسالمي به کـوشش مـحـمدعلي حاجي ده آباديتربيت اسالمي ﴿کليات﴾
 ،عليرضا صادق زاده قمصري

۱۳۸۵ ت۱۶۹ح۱۳۷۹۲۳۷۲۲۹۷/۴۸۳۷

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عـلي حـسـيـني زاده، مـحـمـد داوودي;سيره تربيتي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع)
 زيرنظر عليرضا اعرافي

۱۳۸۹ س۵۸۹ح۱۳۸۰۲۳۶۷۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۹۱۳۸۴س۴۸۷ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

پـژوهـشکده حوزه و دانشگاه; با همکاريدرآمدي بر تعليم و تربيت اسالمي﴿۱﴾: فلسفه تعليم و تربيت
 عليمحمد کاردان... و ديگران

۱۳۸۰ ۴۱۷د۱۳۸۱۲۳۶۸۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۷۵۱۳۸۴ف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

درآمـدي بـر تـعـلـيم و تربيت اسالمي ﴿۲﴾ : اهداف تربيت از
 ديدگاه اسالم

۱۳۷۶زيرنظر عليرضا اعرافي ۴۱۷د۱۳۸۲۲۳۵۴۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۹۱۳۸۶فلا

دريا ۱۳۸۱مصطفي دلشادتهرانيمدرسه حسيني م۶۴۲د۱۳۸۳۲۳۶۴۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۴۱۳۸۱م۸د

انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان ۱۳۷۸مجيد رشيدپورآشنايي با تعليم و تربيت اسالمي با تاکيد بر روشها آ۵۴۷ر۱۳۸۴۲۳۶۵۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۵۱۳۸۴آ۵ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰محمدتقي رهبر، محمدحسن رحيمياناخالق و تربيت اسالمي الف۸۷۴ر۱۳۸۵۲۳۶۶۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۳۱۳۸۵الف۸۶ر

امير کبير ۱۳۷۶- ۱۳۸۰تاليف علي شريعتمداريتعليم و تربيت اسالمي ت۴۴۳ش۱۳۸۶۲۳۵۵۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۷۱۳۸۴ت۴ش

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريتعليم و تربيت در اسالم ت۶۳۴م۱۳۸۷۵۷۱۴۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۷۱۳۶۲ت۶م

پويان مهر ۱۳۸۶تحقيق و تاليف عارفه خوروشکيمياي هستي: اکسير حياتبخش آب از نگاه علم و دين ک۸۴۸خ۱۳۸۸۵۵۷۴۲۹۷/۴۸۵
BP۲۳۲/۹ک۸۶خ

انتشارات شهيد حسين فهميده ۱۳۸۰نگارنده علي صالحيخواهافسردگي از ديدگاه اسالم و علم روز الف۳۱۵ص۱۳۸۹۲۳۶۰۲۹۷/۴۸۵
BP۲۳۲/۶۵/۷الف۲ص

نسيم حيات ۱۳۸۷مولف رضا کريميراز سالمتي و طول عمر(با ميوهها و گياهان دارويي) ر۵۱۶ک۱۳۹۰۶۲۳۲۲۹۷/۴۸۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسيم حيات ۱۳۸۶کارون مطلبياز درمان تا رهايي الف۶۳۱م۱۳۹۱۲۱۹۳۲۹۷/۴۸۵

BP۲۳۲/۶/۴۱۳۸۶الف۵۷م
نسل نوانديش ۱۳۹۴حميدرضا مظاهري سيفآرامش معنوي آ۶۳۹م۱۳۹۲۶۰۷۷۲۹۷/۴۸۵

BP۲۳۲/۶۵
دفترعلم بـه کـوشـش روح الـله عباسي باهمکاريبازگشت به اسالم;ماهيت بيداري

 مجيد صحاف
۱۳۹۱ ب۲۹۸ع۱۳۹۳۴۶۲۶۲۹۷/۴۸۶

خاتم االنبياء ۱۳۸۱مجتبي عطايي کچوييتولد نوزاد- آداب و سنت هاي اسالمي ت۶۸۶ع۱۳۹۴۲۷۷۵۲۹۷/۴۸۶
شهيد فهميده ۱۳۸۱مولف محسن کتابچيمراقبتهاي بارداري از ديدگاه دين و دانش م۳۶۵ک۱۳۹۵۲۳۶۱۲۹۷/۴۸۶

BP۲۳۲/۶/۴۱۳۸۲م۲ک
دفترنشرمعارف احـکـام مـوسـيقي به ضميمه ( رقص و قمار ) مطابق با نظر ده

 تن از مراجع عظام
سـيـدمـجـتـبي حسيني; تنظيم و نظارت
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ الف۵۷۷ح۱۳۹۶۲۳۶۲۲۹۷/۴۸۷۸
BP۲۳۲/۸۲/۳۱۳۸۶الف۴۷ح

سبط اکبر﴿ع﴾ آواي شـيـطـان: ضـررهـاي مـوسيقي از نظر رسول خدا و ائمه
 اطهار عليهمالسالم و دانشندان جهان

۱۳۸۹اسدالله محمدينيا آ۳۵۷م۱۳۹۷۵۱۹۶۲۹۷/۴۸۷۸
BP۲۳۲/۸۲/۸آ۳۲م

واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيحلزونهاي خانه به دوش ح۹۱۷آ۱۳۹۸۵۰۴۸۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸۱۳۸۳ح۸آ

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهتمدن زايي شيعه ت۲۷۱ط۱۳۹۹۲۳۶۳۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۵۱۳۸۹آ۲ط

کومه ۱۳۸۸احمد رضا آقاداديطوباي هدايت: پاسخي به شبهات وهابيت ط۶۴۹آ۱۴۰۰۲۳۸۴۲۹۷/۵۲۷
BP۲۳۸/۶/۹۱۳۸۸ط۶۶آ

بنياد انديشه اسالمي ۱۳۶۴جعفر سبحانيتبريزيآيين وهابيت آ۲۷۴س۱۴۰۱۲۳۸۵۲۹۷/۵۲۷
BP۲۰۷/۶/۹۱۳۸۵آ۲س

مشعر ۱۳۹۱رضا محمديپندارها و پاسخ ها: پاسخ به آنچه وهابيون ميگويند پ۳۵۲م۱۴۰۲۵۱۶۲۲۹۷/۵۲۷
BP۲۳۸/۶/۹۱۳۸۸پ۲۷م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف روحالله حسينياندرآمدي بر انقالب اسالمي ايران د۵۸۳ح۱۴۰۳۲۳۸۷۲۹۷/۵۳
BP۲۳۹/۴۱۳۸۸د ۵۵ح

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدحسين پورامينيتاريخچه تشيع ت۵۹۶پ۱۴۰۴۲۲۸۳۲۹۷/۵۳۲
BP۲۳۹/۲/۲۱۳۸۹ت۹پ

بي نا ۱۳۷۳گردآورنده بهرام الهيآثار الحق: گفتارهائي از نورعلي الهي آ۷۴۹الف۱۴۰۵۲۳۸۶۲۹۷/۵۳۸۷۰۸
نسيم حيات ۱۳۸۶احمد کشوريخودکشي احساسي جوانان خ۵۸۴ک۱۴۰۶۲۳۹۰۲۹۷/۵۴

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹- ۱۳۹۰سعيد روحافزاانسانها ، پاي ترازو بايستيد! الف۷۷۶ر۲۹۷/۵۶۲۲[ج]۱۴۰۷۳۸۶۹
مرکز اسناد انقالب اسالمي نـويـسنده سعيد زاهدزاهداني، با همکاريبهائيت در ايران

 محمدعلي سالمي
۱۳۹۰ ب۱۹ز۱۴۰۸۲۳۸۸۲۹۷/۵۶۴

BP۳۳۰/۹۱۳۸۱ب۲ز
شرکت انتشارات کيهان واکـاوي در لـجـنـه: نـقش بهائيان در پيدايش و استمرار رژيم

پهلوي
۱۳۹۲مريم صادقي و۱۹۶ص۱۴۰۹۶۳۶۶۲۹۷/۵۶۴

BP۳۳۰
نشرمعارف ۱۳۹۱عليرضا محمديجريانشناسي بهائيت ج۳۵۲م۱۴۱۰۴۰۶۷۲۹۷/۵۶۴

BP۳۳۰/۴۱۳۸۸ج۲۷م
زهير ۱۳۹۱محمد رضا آشتياني،محسن آشتيانيگنجينه آداب اسالمي گ۵۵۶آ۱۴۱۱۴۵۰۸۲۹۷/۶۱
سلسله ۱۳۸۲محمدابراهيم آوازه (رضوي)قانون خوردن و آشاميدن: رهنمودهاي چهاردهمعصوم (ع) ق۸۷۵آ۱۴۱۲۲۴۵۳۲۹۷/۶۱

BP۲۵۲/۲۱۳۸۲ق۸آ
سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي ، شرکت چاپ و

 نشر بين الملل
ابـومـحـمـدالـحـسنبنعـليبنالـحسينتحفالعقول عن آلالرسول عليهمالسالم

 بنشعبه حراني ;ترجمه احمد جنتي
۱۳۸۷ ت۱۶۴الف۱۴۱۳۲۳۸۹۲۹۷/۶۱

BP۲۴۸/۳۰۴۱۱۳۸۷ت۲۵الف
شهاب الدين ۱۳۸۷محمود اکبرينکتههاي ناب تربيتي اخالقي ن۶۸۵الف۱۴۱۴۴۸۹۱۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/الف۱۳۸۹ ۸ن۶۸الف
شهيد حسين فهميده ۱۳۸۵حسين اماميگنجينه امامي گ۷۶۷الف۱۴۱۵۵۶۲۳۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۹گ۷۵الف
پارسايان تـــدوين و ويـــرايش اکـــبـر اسـدينردبان آسمان: مجموعهاي از درسهاي اخالق بهاء الديني

کبوترآبادي
۱۳۹۲ ن۸۱۲ب۱۴۱۶۴۷۷۰۲۹۷/۶۱

BP۲۴۶/۴۱۳۷۷ن۸۵ب
گلبهار ۱۳۸۶به اهتمام فاطمه ترکانطرائقالوصال (راههاي رسيدن) ط۴۹۳ت۱۴۱۷۲۳۹۲۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۴۱۳۸۶ط۳۶ت
سازمان اوقاف وامورخيريه جـاري حـکـمت : نـکـتههـاي نـاب در کالم حضرت آيتالله

حائريشيرازي
به کـوشش دفـتـر نـشر آثار محيالدين

حائريشيرازي
۱۳۸۹ ج۲۵۹ح۱۴۱۸۴۳۲۱۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۲۱۳۸۹م۲ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيفقط به خاطر تو ۱۳۹۲ف۳۸۲خ۱۴۱۹۴۸۱۴۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
مـهـدي خـداميانآراني; به سفارش نهادفقط به خاطر تو﴿آثار اخالص در عمل﴾

 کتابخانه هاي عمومي کشور
۱۳۹۱ ف۳۸۲خ۱۴۲۰۴۶۵۸۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم.دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۸۹عبدالحسين دستغيبآيين زندگي آ۵۴۷ د۱۴۲۱۶۶۶۵۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۹آ۵د
دارالکتب االسالميه تـالـيف عـبـدالحسين دستغيبشيرازي ;قلب سليم

 ﴿به کوشش محمد هاشم دستغيب ﴾
۱۳۸۱ ق۵۴۷د۱۴۲۲۲۳۹۴۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۸۱۳۶۲ق۵د
دفتر انتشارات اسالمي [۱۳۷۴]مولف ابي محمدحسن ديلميترجمه ارشاد القلوب ديلمي ف ت/الف۹۵۴د۱۴۲۳۲۳۹۶۲۹۷/۶۱

BP۲۴۸/۴۰۴۱۱۳۷۴الف۹د
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هجرت تـالـيف عـبدالله شبر; مترجم محمد رضااخالق: ترجمه کتاب االخالق

جباران
۱۳۸۹ ۱۳۸۹ف ت/الف۳۵۶ش۱۴۲۴۲۳۹۷۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۷/۳۰۴۱۱۳۷۴الف۲ش
دفتر نشر معارف احـمـدحـسـين شـريـفي; تـدويـن نـهادآيين زندگي ( اخالق کاربردي)

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگاهها، مرکز برنامه ريزي و تدويد

 متون درسي

۱۳۸۴ آ۴۶۷ش۱۴۲۵۲۳۹۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۶آ ۴۳ش

تـهـيـه و تـنـظيم موسسه ي فرهنگي تحقيقاتي
 ليله القدر

۱۳۸۸علي صفايي حائري (عين - صاد)نظام اخالقي اسالم ، مروري بر دعاي مکارم االخالق ن۶۸۲ص۱۴۲۶۲۳۹۹۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۶۱۳۸۳ن۷۷ص

پيمان امـام مـحـمـد غـزالي; به سعي و اهتمامکيمياي سعادت
 پروين قائمي

۱۳۸۲ ک۳۴غ۱۴۲۷۲۴۰۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۳۵/۹۱۳۸۷ک۴غ

بهشت بينش ۱۳۸۵احمد لقمانيبهترين آرزوهاي زندگي ب۵۵۱ل۱۴۲۸۲۴۰۱۲۹۷/۶۱
BP۲۵۸/ ۹۱۳۸۵ب۷ل

عصر ظهور ۱۳۸۶محمدباقر مجلسيحليه المتقين ۱۳۸۶ح۲۸۱م۱۴۲۹۲۴۰۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۶۵/۸ح۳م

کانون پژوهش تـالـيف محمدباقربن محمد تقي مجلسي;حليهالمتقين
 تصحيح و تعليق مرتضي جنتيان

۱۳۸۱ ح۲۸۱م۱۴۳۰۲۴۰۳۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۶۵/پ۱۳۸۹ ۸ح۳م

آرام دل دانـسـتـنـيـهـاي ازدواج و زنـاشـويي: بـاب چـهـارم از کتاب
 ارزشمند و نفيس حليهالمتقين: برتري ازدواج از تجرد...

تـالـيف عـالمه مـحـمـدبـاقـر مجلسي;
 بازنويس و ويرايش محمد سهرابي

۱۳۸۶ د۲۸۱م۱۴۳۱۲۴۰۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۶۵/۸۰۱۴۶ح۳م

انتشارات اسالميه ۱۳۷۷محمدباقربن محمدتقي مجلسيعين الحيوه ع۲۸۱م۱۴۳۲۲۴۰۴۲۹۷/۶۱
بـوسـتـان کـتـاب﴿مـرکـز چـاپ و نـشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۸۶جواد محدثيآفات علم: آسيبشناسي حيات علمي دانشمندان آ۳۱۶م۱۴۳۳۲۴۰۵۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۱آ۲۶م
موج علم ۱۳۸۶محمود اکبريمعيارهاي زندگي م۳۶۲م۱۴۳۴۲۳۹۱۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۶۱۳۸۵م۶۸الف
موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۱رضا مختاريسيماي فرزانگان س۳۷۸م۱۴۳۵۳۸۶۴۲۹۷/۶۱

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحکمتها و اندرزها ح۶۳۴م۱۴۳۶۵۶۷۱۲۹۷/۶۱
BP۲۴۶/۸۱۳۸۵ح۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريفلسفه اخالق ف۶۳۴م۱۴۳۷۵۶۹۱۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۸۱۳۶۶ف۶م

شهاب الدين ۱۳۸۷مولف امير ملکمحمودياليگودرزيادب مسلماني الف۷۶۱م۱۴۳۸۲۴۰۶۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۴۱۳۸۷الف۷م

شهاب الدين امـيـر مـلکمـحمودياليگودرزي، فاطمهرفتارهاي آرامبخش
ملکي

۱۳۸۶ ر۷۶۱م۱۴۳۹۲۴۰۹۲۹۷/۶۱
BF۶۳۷/۷۱۳۸۷م۴۵آ

ميثم تمار ۱۳۷۹تاليف مجتبي موسوي زنجانروديزمزمههاي زندگي: "در سير و سلوک" ز۸۴۲م۱۴۴۰۲۴۰۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۸ز۸۲۶م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۸تاليف محمدرضا مهدويکنينقطههاي آغاز در اخالق عملي ن۸۶۵م۱۴۴۱۲۴۱۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۷۳ن۸۷م

حکمت تـالـيف مـهدي نراقي; ترجمه و گزينشعلم اخالق اسالمي: گزيده کتاب جامع السعادات
 جالل الدين مجتبوي

۱۳۹۰ م ب/ج۳۷۹ن۱۴۴۲۲۸۸۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۷/۲۰۴۲۱۵۱۳۷۲ج۴ن

زهير تـــلــيف احـمـد نـراقي(قـدس سـره);معراج السعاده
 ويراستار ع . علوي

۱۳۸۶ ۱۳۸۶م۳۷۹ن۱۴۴۳۲۴۱۱۲۹۷/۶۱

وحدت بخش ۱۳۸۹مولف احمد نراقيمعراج السعاده ۱۳۸۹م۳۷۹ن۱۴۴۴۲۴۱۲۲۹۷/۶۱
قدياني نـوشـته خواجه نصرالدين طوسي; مقدمه،گزيده اخالق ناصري

 انتخاب و شرح لغات شهرام رجب زاده
۱۳۷۷ ر ب/الف۴۶۸ن۱۴۴۵۲۴۱۳۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۴۵/۳۲۰۱۴۱۳۷۷الف۶ن
دفتر نشر فرهنگ اسالمي دانههـاي مـرواريـد: مـجـمـوعهاي موضوعي از احاديث کوتاه،

 خوشآهنگ و خواندني ويژه مدارس و کانونهاي فرهنگي
۱۳۸۵ترجمه و تحقيق غالمرضا حيدريابهري د۹۵۱ح۲۹۷/۶۳[ج]۱۴۴۶۲۴۱۴

BP۲۵۰/۲د۹ح
نشر جمال ۱۳۸۷عباس رحيميزندگي موفق: رازهاي خوب زيستن ز۴۲۴ر۱۴۴۷۲۴۱۵۲۹۷/۶۳

BP۲۵۸/۹۱۳۸۲ز۳ر
نشر جمال ۱۳۸۵عباس رحيميمدير موفق م۴۲۴ر۱۴۴۸۲۴۱۶۲۹۷/۶۳

BP۲۳۲/۶۷/۴م۳ر
نسيم حيات ۱۳۸۶مولف رضا کريميرازهاي خوشبختي در زندگي ر۵۱۶ک۱۴۴۹۲۴۱۸۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۲۱۳۸۳ر۴۵ک
روحاني مـفاتيحالسعاده، يا راههاي خوشبختي مسيري در جهت رسيدن

 نسل جوان به مرز پيروزي در زندگي
[بي تا]نويسنده عيسي کيانيهرچگاني م۹۳۷ک۱۴۵۰۲۴۳۱۲۹۷/۶۳

BP۲۴۷  /۸/۷م۹۴ک
نسيم حيات ۱۳۸۷کارون مطلبيخودت را به او بسپار: فقط خدا خ۶۳۱م۱۴۵۱۲۴۱۹۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۹خ۵۷م
پيام آزادي ۱۳۷۷حسين مظاهرياخالق و خودسازي در مکتب قرآن و اهل بيت عليهمالسالم الف۶۳۹م۱۴۵۲۲۴۲۰۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۳الف۶م
سبط النبي ۱۳۸۸به اهتمام مهدي هاشمي، حميده رضائيگنجينه اصالح الگوي مصرف گ۲۵۲هـ۱۴۵۳۲۵۷۵۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۳۵/۹۱۳۸۸گ۲ه
دفتر عقل به کـوشش حـسـين اسحاقي; تهيه کنندهبايدها و نبايدهاي مصرف

 مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا وسيما
۱۳۸۸ ب۴۹۵الف۱۴۵۴۵۵۵۷۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳۵/۲۱۳۸۸ب۴۷الف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
گـــردآورنــدگـان بـلـقـيس آزاد...[ واصالح الگوي مصرف

 ديــگـران]; بـراي اداره کـل نـهـضـت
۱۳۹۲ ۵۷۶الف۱۴۵۵۴۹۶۱۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳۵/۵۶۱۳۸۹الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فتيان عـجـله و شـتـاب زدگي : بـحثهـايي پـيـرامون عجله، اهمال

 کاري،صبر، بي تابي و وقار
۱۳۸۷نويسنده محمود اکبري ع۶۸۵الف۱۴۵۶۲۴۲۱۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۸/۳۱۳۸۷ع۷الف
حديث راه عشق ۱۳۹۰اميرحسين بانکيپورفردحيا ح۲۷۹ب۱۴۵۷۴۳۱۶۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۵۵/۹۱۳۸۴ح۲۶ب
مـوسـسـه آمـوزشي و پـژوهـشي امام خميني،

 معاونت تربيتي و فرهنگي
۱۳۹۴محمدرضا بنيانيحسابي مصرف کنيم: مهارت اصالح الگوي مصرف ح۷۳۲ب۱۴۵۸۶۳۵۱۲۹۷/۶۳۲

بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانرهايي ازتکبرپنهان ر۵۴۲پ۱۴۵۹۴۴۷۲۲۹۷/۶۳۲
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۰محمود پوروهابمهرباني هايت راقسمت کن م۷۸۵پ۱۴۶۰۴۱۴۹۲۹۷/۶۳۲

نسيم کوثر ۱۳۸۸تاليف اصغر حيدريشناخت و درمان سوءظن ش۹۴۹ح۱۴۶۱۲۴۲۳۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۶/۹۱۳۸۳ش۹ح

نسيم حيات ۱۳۸۵مولف سعيد خوشدلنيکي تا مرز تعادل ن۸۶۴خ۱۴۶۲۲۳۹۳۲۹۷/۶۳۲
موسسه باقيات و صالحات اسـراف، ولـخـرجي اقتصاد. اقتار، تنگ نظري و صرفهجويي در

 فرهنگ اسالمي
۱۳۷۶مولف ابراهيم سيدعلوي الف۹۱۶س۱۴۶۳۲۴۲۲۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳۵/۵الف۹س
انتشارات ليله القدر ۱۳۸۸علي صفائيحائري ( عين - صاد)اخبات الف۶۸۲ص۱۴۶۴۵۵۶۲۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۴/۳۱۳۸۵الف۷ص
جامعه القرآن الکريم ۱۳۹۰مولف محمد غفارنياتقوي رمز پيروزي از نظرآيات وروايات ت۴۳غ۱۴۶۵۴۱۴۶۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۵۵/۷۱۳۸۹ت۷غ
نسيم حيات ۱۳۸۶مولف رمضان کرميمهرورزي و خشونت م۴۶۹ک۱۴۶۶۱۹۶۲۹۷/۶۳۲

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿ مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

اسـالم و الـگوي مصرف: در آمدي بر مقدار و چگونگي مصرف
 بر اساس فقه و اخالق اسالمي

۱۳۹۱علياکبر کالنتري الف۶۲۷ک۱۴۶۷۴۳۴۱۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳۵/ب۱۳۸۸ ۵الف۸ک

زائر ۱۳۸۷حسين منيريجايگاه استعاذه در اسالم ج۸۱۷م۱۴۶۸۵۶۰۵۲۹۷/۶۳۲
BP۲۷۲/۷/۵۱۳۷۹الف۵د

شاکر ۱۳۸۶محمد شريفياشکوريپناهگاه شيطان پ۴۶۸ش۱۴۶۹۲۲۶۴۲۹۷/۶۳۴
BP۲۵۱/۳/ ۹۱۳۸۶پ۴ش

هماي رحمت ۱۳۸۳منصوره عابدياناصفهانيبيماريهاي زبان ب۱۱۹ع۱۴۷۰۵۶۰۱۲۹۷/۶۳۴
BP۲۵۱/۹ب۱۸ع

تهذيب ۱۳۸۹کريم فيضيدنياي زبان: ۱۹۰گناه زبان د۹۷۶ف۱۴۷۱۳۸۰۹۲۹۷/۶۳۴
رياست جمهوري. مرکز امور زنان و خانواده تـهـيهکـنـنده مرکز امور زنان و خانوادهمرا تربيت کن

 رياست جمهوري
۱۳۸۷ ۴۳۲م۱۴۷۲۲۴۲۴۲۹۷/۶۳۴

BP۲۵۳/۲/۴۲۱۳۸۷م
زيتون سبز ۱۳۸۹تاليف محمد درياييمشروبات الکلي ، قمار و آثار زيانبار آن م۵۱۴د۱۴۷۳۶۶۹۸۲۹۷/۶۳۵

BP۲۵۲/۲/۵۱۳۸۹م۴د
ابوالحسني ۱۳۹۲عبدالحسين حاجي ابوالحسنيگلبرگ عفاف﴿ پژوهشي قرآني در حجاب﴾ گ۱۷۷الف۱۴۷۴۴۸۸۴۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۵۱۳۸۹آ۶۷ن
صبح پيروزي ۱۳۸۶نوشته عليرضا اسداللهيفردمعجزه نگين م۴۹۷الف۱۴۷۵۲۴۲۵۲۹۷/۶۳۶

BP۲۵۲/۴۵/۶۱۳۸۵م۵الف
دليل ما رسـائل حـجـابـيه: شـصت سـال تالش علمي در برابر بدعت

 کشف حجاب
۱۳۹۰رسول جعفريان ر۴۶۳ج۱۴۷۶۲۴۲۶۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۵ر۷ج
مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت

آرامش
حـريم ريـحـانه : اولـين و تـنـها دايرالمعارف پوشش و عفاف
 کـشـور:نـگـاهي جـامع (درونديـني و برونديني) به موضوع

 پوشش و عفاف

تـحـقـيق و پـژوهش نعيمه اسالملو ... [و
 ديـــگــران]; تـدويـن و ويـراسـتـاري

 محمدحسن زمان وزيري

۱۳۹۴ ۴۵۸ح۱۴۷۷۶۲۹۷۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۴۱۳۸۹ح

گلبهار ۱۳۸۸مولف محمدعلي خردمنديگفتمان حجاب گ۴۴۷خ۱۴۷۸۵۳۰۱۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۸گ۳۶خ

شهاب الدين ۱۳۸۶محسن دهقانيمنطق کرامت زن نگرشي جديد به مفهوم حجاب م۸۵۹د۱۴۷۹۲۴۲۷۲۹۷/۶۳۶
محيي ۱۳۸۸-۱۳۹۰محمد شجاعيدر و صدف (بحثي ديني، اجتماعي و سياسي درباره حجاب) د۳۷۸ش۱۴۸۰۴۳۳۴۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۴۱۳۷۷د۳ش
کانون پژوهش ۱۳۸۶مولف حميدرضا صادقزادهتاج بندگي ت۱۸۴ص۱۴۸۱۲۴۲۸۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۶ت۱۳ص
رياست جمهوري ،مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۷سهيال صالحياصفهانيراز هديه خدا در نامههاي دخترانه ر۷۸۲ص۱۴۸۲۲۴۳۰۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۷ر۷۶ص
الهيجي ۱۳۸۵نويسنده يوسف غالميجلوه نمايي زنان و نگاه مردان ج۷۲غ۱۴۸۳۲۴۲۹۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۸ج۸غ
گلستان ادب ۱۳۸۷فاطمه قاضيحجاب دختران: حجاب اسالمي و بهداشت خانواده ح۲۴۳ق۱۴۸۴۲۳۴۱۲۹۷/۶۳۶

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريپاسخهاي استاد به نقدهايي برکتاب مساله حجاب پ۶۳۴م۱۴۸۵۵۷۲۳۲۹۷/۶۳۶
BP

صدرا ۱۳۸۹- ۱۳۹۳مرتضي مطهريمساله حجاب م۶۳۴م۱۴۸۶۲۴۳۲۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵م۶م

جوانه رشد ۱۳۷۹مهدي مهريزيآسيبشناسي حجاب آ۸۸۶م۱۴۸۷۲۴۳۳۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵۱۳۷۹آ۸۷۵م

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر مـهـدي مـهـريـزي بهسـفـارش کـانونحجاب
 انديشه جوان

۱۳۸۱ ح۸۸۶م۱۴۸۸۵۶۰۴۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۳۱۳۸۱ح۸۷۵م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

طـراحـي و تـدويـن گـروه کـارشـناسي;تحقق راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف
 زيرنظر منصور واعظي

۱۳۹۲ ت۲۱۹و۱۴۸۹۵۰۹۸۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۳۲۵۱۳۸۹ح

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه ۱۳۹۲منصور واعظيوضعيت سنجي پوشش و آرايش ايرانيان و۲۱۹و۱۴۹۰۵۰۶۷۲۹۷/۶۳۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قلم زنان ۱۳۹۰مولف زبيده خدائيخدايا چگونه شاد باشم؟ خ۳۹۴خ۱۴۹۱۲۸۷۶۲۹۷/۶۳۷

BP۲۳۲/۸۸/۴۱۳۸۹خ۴خ
بهشت بينش ۱۳۹۱احمد لقمانيچگونه شاد و خنده رو باشيم ؟ چ۵۵۱ ل۱۴۹۲۳۸۴۵۲۹۷/۶۳۷

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

داود حـسـيـني ،تهيه مرکز پژوهش هايروابط سالم در خانواده
 اسالمي صدا و سيما

۱۳۹۰ ر۵۷۷ح۱۴۹۳۲۷۵۴۲۹۷/۶۴
BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۶ر۴۷ح

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيراه زندگي : الفباي سعادت خانواده ر۳۱۶م۱۴۹۴۳۸۵۳۲۹۷/۶۴
نشر اخالق ۱۳۸۹- ۱۳۹۱تاليف حسين مظاهرياخالق در خانه الف۶۳۹م۱۴۹۵۲۴۳۵۲۹۷/۶۴

BP۲۵۳/۳۱۳۷۳الف۶م
گلستان ادب زنـدگي شـيـرين: رهـنـمـودهـا و داسـتـانهاي آموزنده براي

 زوجهاي جوان
۱۳۸۰- ۱۳۸۷محمود اکبري ز۶۸۵الف۱۴۹۶۲۴۳۶۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۳ز۷۴الف
زمزم هدايت نـويسنده علياصغر الهامينيا; تهيه کنندهفقه خانواده

 پژوهشکده تحقيقات اسالمي
۱۳۹۱ ف۷۴۶الف۱۴۹۷۳۸۹۱۲۹۷/۶۴۲

BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۳ف۷۷الف
حديث راه عشق ۱۳۸۹- ۱۳۹۱اميرحسين بانکيپورفردمطلع مهر: راهکارهاي جامع و کاربردي براي انتخاب همسر م۲۷۹ب۱۴۹۸۴۵۳۸۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۶۱۳۸۹م۲ب
مـوسـسـه عـلمي فرهنگي دارالحديث، سازمان

 چاپ ونشر
رضـايت از زنـاشويي:بررسي عوامل موفقيت زندگي زناشويي از

 ديدگاه اسالم
عـبـاس پـسـنـديده; به سفارش سازمان
 بـهزيستي کشور; تهيه کننده پژوهشکده

 اخالق و روانشناسي اسالمي

۱۳۹۳ ر۴۶۳پ۱۴۹۹۶۲۹۹۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۶۱۳۸۹ر۵پ

مرسل ۱۳۸۰ابراهيم خرميمشگانيراز خوشبختي همسران ر۴۷۷خ۱۵۰۰۲۴۳۷۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۲۱۳۸۰ر۴خ

خادم الرضا﴿ع﴾ گـلـبـرگ زنـدگي: مـجموعه گفت وگوي تلويزيوني ازدواج در
 شبکه سه سيما

۱۳۸۸- ۱۳۹۰حسين دهنوي گ۸۷۵د۱۵۰۱۲۴۳۸۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۸۱۳۸۸گ۹د

موعود عصر ﴿عج ﴾ بـه کـوشـش اسـتـاد اسـمـاعيل شفيعيدانشستان سرزمين هاي درگير در واقعه شريف ظهور
سروستاني

۱۳۹۱ د۵۶۱ش۱۵۰۲۴۵۲۳۲۹۷/۶۴۲

ليله القدر ۱۳۸۸علي صفاييحائري (عين - صاد)روابط متکامل زن و مرد ۱۳۸۸ر۶۸۲ص۱۵۰۳۲۴۳۹۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۷ر۶۶ص

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲علي صفاييحائري (عين - صاد)روابط متکامل زن و مرد ر۶۸۲ص۱۵۰۴۵۰۵۰۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۷ر۶۶ص

اميري ت۳۵۲ق۱۵۰۵۳۶۸۲۲۹۷/۶۴۲ ۱۳۶۸اثري از علي قائميتشکيل خانواده در اسالم
BP۲۵۳/۲/۵۱۳۶۸ت۲ق

پيوند با امام ﴿ره ﴾ ۱۳۸۶کاظم کاظميدانستنيها و احکام ازدواج از ديدگاه علما و مراجع  تقليد د۲۲۹ک۱۵۰۶۲۴۴۰۲۹۷/۶۴۲
BP۱۸۹/۱/۲۱۳۸۶د۲ک

کتاب قدسيان مـحـسن مـاجـراجـو; مـشـاور عـلـمـيروابط غيراخالقي دختران و پسران
 سعيدرضا غديري پور

۱۳۹۲ ر۱۱۷م۱۵۰۷۴۷۶۸۲۹۷/۶۴۲
BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۳ر۲م

عطر ياس ۱۳۸۱محسن ماجراجونيازها و روابط عروس و داماد ن۱۱۷م۱۵۰۸۲۴۴۱۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۳ن۲م

پارسايان ۱۳۸۶- ۱۳۹۲محسن ماجراجونيازها و روابط دختران و پسران،احکام ازدواج و زناشويي.... د ن۱۱۷م۱۵۰۹۲۴۴۲۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۴ن۲م

پارسايان مـحـسن ماجراجو; مشاورعلمي سعيدرضانيازها و روابط زن و شوهر
 غديري پور

۱۳۹۲ ز ن۱۱۷م۱۵۱۰۴۷۶۷۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۲۱۳۸۵ن۲م

الهادي ۱۳۸۴مشکيني; ترجمه جنتيازدواج در اسالم الف۵۸۳م۱۵۱۱۴۸۷۹۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۴۱۳۶۶الف۵م

دارالفکر ۱۳۹۰از جواد مصطفويبهشت خانواده ۱۳۹۰ب۶۱۷م۱۵۱۲۴۷۶۳۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۷۷ب۶م

هاتف﴿هجرت مشهد﴾ ۱۳۷۵- ۱۳۸۰از جواد مصطفويبهشت خانواده ب۶۱۷م۱۵۱۳۲۴۴۳۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۷۸ب۵۵م

پارسايان ۱۳۸۶نويسنده علياکبر مظاهريجوانان و انتخاب همسر ج۶۳۹م۱۵۱۴۲۴۴۴۲۹۷/۶۴۲
BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۸ج۶۳م

شهاب الدين راهـنـمـاي ازدواج:آنـچه يک پـسـر و دختر دربارهي انتخاب
 همسر بايد بدانند

۱۳۸۶امير ملکمحمودياليگودرزي ر۷۶۱م۱۵۱۵۲۴۴۵۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۱۷ر۷م

کتاب يوسف مــرتـضي آقـاتـهـراني، مـحـمـدبـاقـرخانواده و تربيت مهدوي
حيدريکاشاني

۱۳۹۲ خ۶۴۵آ۱۵۱۶۴۷۸۷۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/الف۱۳۸۹ ۲خ۶۷آ

نشر پيام مهدي ﴿عج ﴾ ۱۳۷۹محمود ارگاني بهبهانيفرهنگ تربيت فرزند در اسالم ف۴۲۶الف۱۵۱۷۲۴۴۶۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۴۱۳۸۲ف۴الف

خرد آذين ۱۳۸۷مولف ستار پورابراهيمگلرودبارياگر فرزند صالح ميخواهيد الف۵۷۵پ۱۵۱۸۲۴۴۸۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۷۱۳۸۷الف ۹پ

موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور ۱۳۷۹علي رحماني يزدرينقد باورهاي غلط تربيتي ن۳۹۵ر۱۵۱۹۲۴۴۹۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۷ن۳ر

نويد اسالم ۱۳۸۱مولف سلمان زواري نسب ميانجيصله ارحام آثار و ثمرات آن ص۶۷ز۱۵۲۰۲۴۵۰۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۸/۸ص۹ز

قاصد سحر ۱۳۸۰تاليف زهره سعادتمنددوازده رهنمود تربيتي براي اوليا و مربيان د۵۳۹س۱۵۲۱۲۴۵۱۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۹د۷س

خورشيد باران ۱۳۹۲مولف محمدرضا سنگريدرآفاق تربيت د۷۷۹س۱۵۲۲۴۷۱۲۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۴۱۳۸۵د۹س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بوستان کتاب قم ۱۳۸۷محمدجواد مروجيطبسيحقوق فرزندان در مکتب اهلبيت عليهمالسالم ح۴۴۲ط۱۵۲۳۵۲۴۱۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۷۱۳۸۳ح۲ط
آيين فطرت مـن ديـگـر مـا:فرزند ما از ما جدا نيست;او خود ماست اما در

 اندازه اي کوچکتر
۱۳۹۴محسن عباسي ولدي م۳۱۸ع۱۵۲۴۶۷۱۳۲۹۷/۶۴۴

پيام صادق مـحـقـق ومـولـف سـيد محمدرضا عالءنگرشي نو به تربيت ديني کودکان و نوجوانان
الدين

۱۳۸۰ ن۷۸۱ع۱۵۲۵۲۴۵۲۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۸ن۸ع

نسيم حيات ۱۳۹۱رضا کريميکليدها و تکنيکهاي طاليي تربيت برتر ک۵۱۶ک۱۵۲۶۴۱۲۳۲۹۷/۶۴۴
BP۲۳۰/۱۶۵/۸۱۳۸۶ک۴۵ک

بهشت بينش ۱۳۹۰احمد لقمانيموضوعات و شيوههاي گفتگو با نسل جوان م۵۵۱ل۱۵۲۷۲۴۵۴۲۹۷/۶۴۴
BP۲۳۰/۱۶۵/۸۱۳۸۵م۷ل

بـوسـتـان کـتـاب قـم انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم

عـشق بـرتـر: راهـهاي ايجاد محبت اهل بيت عليهمالسالم در
 کودکان و نوجوانان

۱۳۸۳نويسنده جواد محدثي ع۳۱۶م۱۵۲۸۲۴۴۷۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۵۱۳۸۱ع۳م

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [ونسل نور: تربيت کودک
 ديـگـران]; کـاري از مـوسـسه فرهنگي

 هنري کاربردي خيبر

۱۳۹۰ ۴۳۳ن۱۵۲۹۳۲۸۱۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۵۱۳۸۹ن

ميثم تمار ۱۳۸۰زينالعابدين احمدي، حسنعلي احمديمقام والدين در اسالم م۲۸۴الف۱۵۳۰۲۴۳۴۲۹۷/۶۴۶
BP۲۵۳/۶/۷۱۳۷۹م۳الف

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيبهشت فراموش شده: پدر و مادر خود را بيشتر احترام کنيد! ب۳۸۲خ۱۵۳۱۴۸۰۵۲۹۷/۶۴۶
BP۲۵۳/۶/۹۱۳۸۸ب۴خ

کتاب يوسف نـظم آنچه هـمه دوست دارنـد ولي...:راهکارهاي ايجاد نظم و
 برنامهريزي در زندگي

۱۳۹۱مرتضي آقاتهراني ن۶۴۵آ۱۵۳۲۴۱۱۷۲۹۷/۶۵
BP۲۵۴/۶۱۳۸۹ن۷آ

صحيفه خرد ۱۳۹۰محمد اسفندياريهمه ما برادريم سيماي انساني و اخالقي اسالم هـ۵۲۱الف۱۵۳۳۴۱۱۶۲۹۷/۶۵
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيراز خشنودي خدا: به يکديگر بيشتر کمک کنيد ر۳۸۲خ۱۵۳۴۴۸۰۹۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴/۲۱۳۸۸ر۴خ
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني﴿ره﴾ مـصـبـاح يزدي; تدوين و نگارش حسيننگاهي گذرا به بسيج و بسيجي

 ارجيني، عليرضا تاجيک
۱۳۹۰ ن۵۹۸م۱۵۳۵۲۴۵۹۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴/۵/۷۱۳۸۶ن۶م
نشر پيام مهدي﴿عج﴾ آداب مـعـاشـرت بـا خويشاوندان: با پدر، مادر و خويشاوندان

 چگونه رفتار کنيم؟
۱۳۸۰محمود ارگانيبهبهانيحائري آ۴۲۶الف۱۵۳۶۴۸۶۴۲۹۷/۶۵۱

BP۲۵۴/۴۱۳۸۰آ۴الف
موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰جواد محدثيدانشآموز و اخالق معاشرت د۳۱۶م۱۵۳۷۳۲۷۶۲۹۷/۶۵۱

انتشارات پيام مهدي﴿عج﴾ ۱۳۷۶مولف محمود ارگاني حائريصله ارحام در اسالم ص۴۲۶الف۱۵۳۸۲۴۵۷۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۳/۸/۸ص۴الف

اميرکبير ۱۳۹۰- ۱۳۹۲تاليف عليرضا برازشعاشق شو ع۳۹۵ب۱۵۳۹۳۲۸۴۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۱۷۱۳۹۰ع۴ب

اميرکبير ۱۳۹۲تاليف عليرضا برازشهمه را دوست بداريم هـ۳۹۵ب۱۵۴۰۴۹۶۲۲۹۷/۶۵۲
BP۱۹۶/۶۵/۴۸۱۳۸۲ب

بنياد پژوهشهاي اسالمي مـحـمـد الـحـيدري-ترجمه:محمدصادقروش دوستيابي
عارف

۱۳۸۰ ر۹۴۹ح۱۵۴۱۶۴۲۲۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۹۰۴۱۱۳۷۸ک۹ح

مرسل ۱۳۸۱ابراهيم خرميمشگانيرفيقشناسي ر۴۷۷خ۱۵۴۲۲۴۵۸۲۹۷/۶۵۲
BP۱۹۶/۶۵۱۳۷۸/۷ر۴خ

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهمباني نظري و عملي حب اهلالبيت عليهالسالم م۲۷۱ط۱۵۴۳۲۴۶۱۲۹۷/۶۵۲
BP۱۹۶/۶۵/۲۱۳۸۸م۲ط

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲محمدجواد فالحياخالق همسايهداري و آپارتمان نشيني الف۸۲۶ف۱۵۴۴۵۰۵۱۲۹۷/۶۵۲
HD۷۲۸۷/۶ /۸۱۳۸۸ف۹الف

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱محمدرضا کاشفينگاهي قرآني به دوست و دشمن ن۱۹۷ک۱۵۴۵۴۱۷۲۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۸ن۱۶ک

بنياد پژوهشهاي اسالمي دوسـتي و دوسـتـان: مـجموعه معارف اسالمي در هنر رفتار با
مردم

هـادي مـدرسي; مـتـرجـمـان حميدرضا
 شيخي، حميدرضا آژير

۱۳۹۱ د۴۱۹م۱۵۴۶۳۸۵۷۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۴۰۴۱۱۳۷۰ص۴م

کتاب فردا مـبـاني و مـهـارتهـاي تـفکر پرسشي بر اساس آيات قرآن و
 روايات اهلبيت (ع)

۱۳۹۰احمدرضا اخوت، هاني چيتچيان م۳۲۱الف۱۵۴۷۲۴۵۶۲۹۷/۶۵۳
BP۲۵۴/۴/۲۱۳۹۰م۳الف

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيسمت سپيده: درجستجوي دانش باشيم س۳۸۲خ۱۵۴۸۴۸۳۵۲۹۷/۶۵۳
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

نخيل ۱۳۸۷رضا تقويدامغانينگرشي بر مديريت اسالمي ن۶۴۹ت۱۵۴۹۲۴۶۳۲۹۷/۶۵۸
BP۲۳۲/۶۷/۸۱۳۸۶ن۷ت

مرکز نشر هاجر ۱۳۹۰محمدعلي حاجيدهآباديمديريت فرهنگي م۱۶۹ح۱۵۵۰۳۸۷۹۲۹۷/۶۵۸
BP۲۳۲/۶۷/۴۱۳۸۳م۲ح

زمزم هدايت نـويـسـنـده قـاسم واثـقي; تـهـيه کنندهمديريت اسالمي
 پـژوهـشکده تحقيقات اسالمي نمايندگي

 ولي فقيه در سپاه

۱۳۸۶ م۱۲۷و۱۵۵۱۲۴۶۲۲۹۷/۶۵۸
BP۲۳۲/۶۷/۴م۲و

رامند ۱۳۸۰علي صفايي حائري (عين. صاد)نامه هاي بلوغ ۱۳۸۰ن۶۸۲ص۱۵۵۲۲۴۶۵۲۹۷/۶۷
BP۲۴۹/۲ن۷ص

ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حايرينامه هاي بلوغ ۱۳۸۸ن۶۸۲ص۱۵۵۳۲۴۶۴۲۹۷/۶۷
BP۲۴۹/۲۱۳۸۳ن۷ص

روحاني ۱۳۸۷علياصغر ظهيريپندخوبان:۲۰ موضوع،۲۰ پند، آيات، روايات و حکايات پ۹۱ظ۱۵۵۴۲۴۶۶۲۹۷/۶۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات پيوند با امام ﴿ره﴾ ۱۳۸۶ابراهيم بابايي امليداستان ازدواج معصومين عليهم السالم د۱۱۹ب۱۵۵۵۲۴۶۷۲۹۷/۶۸

نصر ۱۳۸۲رضا باقريان موحدداستانهاي الغدير: تجلي اميرمومنان علي عليهالسالم د۲۴۲ب۱۵۵۶۲۴۶۸۲۹۷/۶۸
BP۹/۲د۱۸ب

دفتر نشر فرهنگ اسالمي داسـتـانهاي شيرين: ۴۲ داستان از آثار متفکر شهيد دکتر سيد
 محمد حسيني بهشتي

۱۳۹۰بهکوشش مرتضي نظري د۸۶۶ب۱۵۵۷۲۷۴۸۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۲د۹ب

بطحاء ۱۳۷۹ط. پوررهنماداستان شايستگان د۶۵۷پ۱۵۵۸۲۴۶۹۲۹۷/۶۸
BP۹/۲د۹پ

محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰-۱۳۹۱محمود پور وهاب، مجيدمالمحمديقصه هاي خيلي قشنگ س۷۸۵پ۲۹۷/۶۸دا۱۵۵۹۴۱۶۷
قدياني، کتابهاي بنفشه مـتـرجـم زهـره معينيفر; نگارش مهديهم قصه، هم پند ۱۰۱ حکايت اخالقي ديگر

 جواني; تصويرگر فرشيد شفيعي
۱۳۹۰ هـ۳۶۴ح۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۶۰۳۲۷۸

BP۲۴۹/۵/۳۸۱۳۷۹ح
مدرسه مـقـدمه و گـردآوري از غـالمعلي حدادسحرخيزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها

عادل
۱۳۸۸ س۳۶۹ح۱۵۶۱۲۴۶۰۲۹۷/۶۸

BP۹/۳س۴ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيآسماني ترين عشق: به شيعه بودن خود افتخار کنيد! ۱۳۹۲آ۳۸۲خ۱۵۶۲۴۸۱۳۲۹۷/۶۸

BP۹/۵۱۳۸۸آ۳۷خ
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيآسماني ترين عشق: به شيعه بودن خود افتخار کنيد! آ۳۸۲خ۱۵۶۳۴۶۵۷۲۹۷/۶۸

BP۹/۵۱۳۸۸آ۳۷خ
مسجد مقدس جمکران ۱۳۹۱تاليف محسن خرازيروزنههايي از عالم غيب ر۴۲۳خ۱۵۶۴۴۳۸۱۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۹۱۳۸۴ر۳۷خ
شميم گل نرگس ۱۳۸۶واحد تحقيقاتي گل نرگسداستانهاي شگفت آوري از عاقبت غلبه بر هوسهاي جنسي ۱۹۲د۱۵۶۵۲۷۷۸۲۹۷/۶۸
شميم گل نرگس داسـتـانـهـاي شـگـفت آوري از عـاقبت هوسراني و شهوتراني

جنسي
۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگس ۱۹۲۳د۱۵۶۶۲۴۸۱۲۹۷/۶۸

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم، دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۹۵عبدالحسين دستغيبداستانهاي شگفت د۵۴۷د۱۵۶۷۶۳۹۹۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۲د۵د

انتشارات کريمه اهل بيت نـظـر لطف بر دشمنان ،عنايات و توجهات بزرگان دين به غير
دوستان

۱۳۸۶محمد رحمتي شهرضا ن۴۱۳ر۱۵۶۸۲۷۱۰۲۹۷/۶۸

شميم گل نرگس ۱۳۸۶نرگس رضوانيداستانها و عبرتهايي از روابط دختران و پسران امروزي د۵۸۷ر۱۵۶۹۲۴۷۰۲۹۷/۶۸
دارالصادقين ۱۳۷۸محمدرضا رنجبرمکاسب: شرحي داستاني بر مکاسب شيخ انصاري م۷۲۷ر۱۵۷۰۴۵۷۹۲۹۷/۶۸

BP۹/۷م۸۵ر
شميم گل نرگس ۱۳۸۸تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسزيباداستانهايي از زنان ۸۲ز۱۵۷۱۴۸۹۲۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵ /۹۱۳۷۹ز
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ نـويـسـنـده نقي سليماني; تصويرگر رضابرادر: داستانهايي از زندگي محمد(ص) و علي(ع)

مکتبي
۱۳۸۷ ب۶۹۱س۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۷۲۳۲۸۸

نشر پيدايش ۱۳۹۱نويسنده شهرام شفيعيماه در چاه م۵۵۶ش۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۷۳۴۴۱۱
BP۹/۲ک۷ش

موسسه فرهنگي انتشاراتي حضور نـوشـته حـسين صالح; مقدمه و ويرايشهديه جشن تکليف
 ابوالفضل عالمي

۱۳۸۰ هـ۲۶۸ص۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۷۴۲۴۷۲
BP۹/۴ه۱۸ص

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸محمد صحتيسردروديمجموعه داستان نماز ابرار ن۴۴۲ص۱۵۷۵۲۴۷۱۲۹۷/۶۸
BP۹/۳م۳ص

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۱۰ [صـد و ده] داسـتـان دوران جـواني امـيـرالمومنين امام
علي(ع)

گـردآوري دفـتـر مـشاور رئيس سازمان
 صدا و سيما در امور جوانان

۱۳۸۳ ۵۵۵ص۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۷۶۲۴۷۳
BP۳۷/۴/۳۷ص

قدياني ۱۳۹۱داوود غفارزادگانفراموشان: داستاني از واقعه کربال ف۴۲غ۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۷۷۴۳۱۰
BP۹/۴ف۷غ

قدياني ،کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتاحي ;تصوير گر محمد رضا۱۴ ﴿چهارده ﴾ ، قصه ۱۴ ﴿چهارده ﴾ معصوم
 دادگر ;ويراستار مهدي حجواني

۱۳۸۹-۱۳۸۲ چ۲۲۲ف۱۵۷۸۲۷۴۵۲۹۷/۶۸

عطرعترت بـا مـردم ايـنـگـونه بـرخورد کنيم شامل يکصد و پنجاه و پنج
 داسـتـان حـديـثي و آمـوزنده از پيامبر اکرم و ائمهمعصومين

عليهمالسالم

۱۳۸۲مهدي فقيهايماني ب۷۹۴ف۱۵۷۹۵۲۶۸۲۹۷/۶۸
BP۹/۲۱۳۸۴ب۷ف

فاتح خيبر ۱۳۸۶تاليف حيدر قنبريداستانهاي شگفتانگيزي از تربيت فرزند د۸۱۴ق۱۵۸۰۲۴۷۴۲۹۷/۶۸
BP۲۵۳/۴/۲۱۳۸۴د۹ق

کوثر ادب اعـتـيـاد دخـتـران و پـسران: هشدارهاي پيشگيرانه به جوانان
 درباره خطر اعتياد (مجموعه داستان)

۱۳۸۴محمدعلي کريمينيا الف۵۳۲ ک۱۵۸۱۲۴۷۶۲۹۷/۶۸
HV۵۸۴۰/ک۹۴الف

نشر پيام مهدي ﴿عج ﴾ ۱۳۸۱محمدعلي کريمينيادنياي دختران (يکصد داستان خواندني ويژه دختران) د۵۳۲ ک۱۵۸۲۴۷۵۶۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۹۳د۴ک

کوثر ادب ۱۳۸۵محمدعلي کريمينياگذرگاه عبرت: ماجراهاي تاريخي مکافات و بازتاب عمل گ۵۳۲ک۱۵۸۳۲۴۷۵۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵۴۱۳۸۳گ۴/ک

بوستان کتاب ۱۳۹۰مهدي محدثيحيات پاکان:داستانهايي از زندگي معصومان عليهم السالم ح۳۱۶م۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۸۴۳۸۷۷
گلستان ادب گـردآورنـده و اقـتـبـاسکـنـنده محمدقصه هاي روحپرور (براي جوانان)

 محمدي اشتهاردي
۱۳۷۹ ق۳۵۳م۱۵۸۵۲۴۷۷۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۶ق۳۴م
نشر پيدايش مـحـمـدکـاظم مـزيـنـاني; تـصـويـرگرسوار سوم: داستان زندگي امام حسين(ع)

 محمدرضا لواساني
۱۳۹۱ س۵۱۲م۲۹۷/۶۸[ج]۱۵۸۶۴۴۱۵

BP۹/۹۱۳۷۹س۴م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريداستان راستان ۱۳۹۳د۶۳۴م۱۵۸۷۵۷۱۷۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۷۹د۶م
صدرا ۱۳۷۲- ۱۳۸۸مرتضي مطهريداستان راستان د۶۳۴م۱۵۸۸۲۴۷۸۲۹۷/۶۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالثقلين ۱۳۷۹محمود ناصريداستانهاي بحار االنوار د۱۷۲ن۱۵۸۹۲۴۷۹۲۹۷/۶۸

BP۹/۲۱۳۷۷د۲۵ن
نذير نـــوشـته سـمـيه نـوري; بـه سـفـارشراز خلقت انسان

 نمايندگي انتشارات نذير در اسالمشهر
۱۳۸۰ ر۷۵۷ن۱۵۹۰۲۴۸۰۲۹۷/۶۸

BP۹/۲ر۸۳ن
کوثر ادب بـازخـواني و گزيدهنگاري جامعالتمثيل نخستين کتاب تمثيل و

 مثل در زبان پارسي
بـازنـگـاري، پژوهش و تاليف محمد علي

 کريمي نيا
۱۳۸۴ ک ب/ ج۴۲۴هـ۱۵۹۱۲۴۸۲۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۰۱۷۱۳۸۴ج۲ح
کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوت، سارا شهيدزادهمباني و مهارت هاي برنامه ريزي م۳۲۱الف۱۵۹۲۲۸۸۹۲۹۷/۷۲
آراسته گـلـچين حقايق زندگي و راز خوشبختي در عصر حاضر و آينده

جهان
۱۳۹۱نويسنده غالمرضا حمامي چمگرداني گ۷۹۶ح۱۵۹۳۵۶۲۱۲۹۷/۷۲

BP۲۵۸/۹۱۳۸۹خ۷ل
جلوه کمال فـــرهـــنگ زنـدگي: آمـوزههـايي نـوراني پـيـامـبـر اکـرم

 صليعليالهعليهوآلهوسلم براي زندگي بهتر
۱۳۸۷محمدعلي قاسمي ف۱۹۹ق۱۵۹۴۲۴۸۳۲۹۷/۷۲

BP۲۵۸/۴۱۳۸۸ف۲ق
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها ، دفترنشرمعارف
تـدويـن و تـالـيف احمدحسين شريفي وهميشه بهار: اخالق وسبک زندگي اسالمي

 هـمـکـاران; تـنـظـيـم ونـظـارت نـهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردي

۱۳۹۲ ۶۹۲هـ۱۵۹۵۵۱۷۲۲۹۷/۷۲
BP۲۵۸/۳۷۱۳۸۹الف۲س

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [و۲ نيمهي هم: ازدواج
 ديـگـران]; کـاري از مـوسـسه فرهنگي

 هنري کاربردي خيبر

۱۳۸۹ د۵۲۷الف۱۵۹۶۳۲۸۰۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۹د

نورالزهراء﴿س﴾ ۱۳۸۵مولف محمود اکبريصميمانه با عروس و داماد ص۶۸۵الف۱۵۹۷۲۴۸۴۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸۱۳۸۹ص۷۵الف

مـوسـسـه انـتشارات اميرکبير، شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

۱۳۸۳ابراهيم امينيانتخاب همسر الف۸۴۴الف۱۵۹۸۲۴۸۵۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸۱۳۷۹الف۸الف

بـوسـتـان کـتـاب ﴿مـرکـزچـاپ و نـشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۹۲ابراهيم امينيجوان و همسرگزيني ج۸۴۴الف۱۵۹۹۴۷۷۹۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۵ج۸الف

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ۱۳۸۷علي حسينزادههمسران سازگار : راهکارهاي سازگاري هـ۵۶۵ح۱۶۰۰۵۲۲۸۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۴۵۸۱۳۸۸ح

فکرآوران ۱۳۸۰نوشته نادعلي صالحيراهنماي نوعروسان و تازه دامادها ر۲۹۷ص۱۶۰۱۵۱۷۳۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۳/۲/۲ر۲۳ص

کنکاش ۱۳۸۱تاليف صفدر صانعيبهداشت ازدواج از نظر اسالم ب۳۴۶ص۱۶۰۲۲۴۸۷۲۹۷/۷۲۵
BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۷۸ب۲ص

مشهور ۱۳۸۶حسن صدريمازندرانيهنر همسريابي يا انتخاب همسر هـ۵۲۸ص۱۶۰۳۲۴۸۶۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۴۴۹۱۳۸۶ص

حديث راه عشق ۱۳۸۸تدوين مطهره عابدينيانتخاب همسر الف۱۳۲ع۱۶۰۴۴۲۶۸۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸۱۳۸۸الف۱۴ع

نبوغ ۱۳۸۰داوود عرفانيفرموفقيت جوانان در انتخاب همسر م۵۴۶ع۱۶۰۵۲۴۸۸۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸م۳۷ع

نيلوفرانه ۱۳۸۵مولف علي غضنفريزفاف ز۳۸غ۱۶۰۶۲۴۸۹۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۷۱۳۸۱ز۶غ

بينش بهشت ۱۳۸۶احمد لقمانيهمسران، زندگي، الگوي بالندگي هـ۵۵۱ل۱۶۰۷۲۴۹۲۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸۱۳۷۹ه۷ل

پارسايان ۱۳۹۲علياکبر مظاهريجوانان و دوران نامزدي ج۶۳۹م۱۶۰۸۴۷۶۹۲۹۷/۷۲۵
BP۲۳۰/۱۷/۹۳۱۳۸۴ج۶م

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۴مولف رسول ملکياناصفهانيزفاف﴿آداب ازدواج از خواستگاري تا شب عروسي﴾ ز۷۶۳م۱۶۰۹۲۴۹۰۲۹۷/۷۲۵
BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۹ز۷۴م

نورالزهراء﴿س﴾ ۱۳۸۷-۱۳۸۹سيما ميخبرريحانه بهشتي، يا، فرزند صالح ر۹۲۳م۱۶۱۰۲۴۹۱۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۲ر۸۶م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي گـريه بـرسـاالر شـهـيدان چرا؟: بررسي وتحليل چهل حديث
 درباره گريه و عزاي حسيني

۱۳۸۷مرتضي مهدوي يگانه گ۸۶۵م۱۶۱۱۲۴۹۳۲۹۷/۷۴
BP۲۶۰/۳/۴۱۳۸۷گ۸۷م

شميم ياس واليت ۱۳۹۰تدوين و تحقيق جعفر صالحانمقتل مطهر: روضههاي شهيدمطهري ﴿ره﴾ م۲۷۴ص۱۶۱۲۲۷۶۳۲۹۷/۷۴۲
BP۲۶۰/۴/۷۱۳۸۹م۲ص

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيبه باغ خدا برويم: آثار و برکات حضور در مسجد ب۳۸۲خ۱۶۱۳۴۸۰۴۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۹۱۳۸۸ب۴خ

پيام مهدي ۱۳۸۱تاليف محدث نوريلولو و مرجان: در آداب سخن گفتن جهت اهل بيان ل۷۵۷ن۱۶۱۴۲۴۹۴۲۹۷/۷۵۴
BP۲۶/۴/۸۶۱۳۸۶ل۹ن

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مهدي کافيکافي واعظ شهير ک س/۲۴۷ک۱۶۱۵۲۷۶۲۲۹۷/۷۵۴۹۲۴
BP۲۶۱/۶ /۲۱۳۸۸ک۲ک

نسيم حيات ۱۳۸۵حاج زينالعابدين غالمرازهاي غم ۳ ر۶۲غ۱۶۱۶۲۴۹۵۲۹۷/۷۵۷
BP۲۶۱/۸/۲۴ر۸غ

نصايح اصـول مـداحي مـصـائب و مـدايح آل مـحمد عليهمالسالم با
 ضميمه مناجات

۱۳۸۲نويسنده اعظم السادات ناصري نژاد الف۱۷۷ن۱۶۱۷۶۲۴۹۲۹۷/۷۵۷
BP۲۶۱/۸/۶۱۳۸۲الف۲ن

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيلذت ديدار ماه : فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم ۱۳۹۲ل۳۸۲خ۱۶۱۸۴۸۱۲۲۹۷/۷۶۷۲
BP۲۶۴/۲/۴۱۳۸۸ل۴خ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيلذت ديدار ماه: فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم ل۳۸۲خ۱۶۱۹۵۰۵۴۲۹۷/۷۶۷۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نصايح ۱۳۸۱مهدي احمديکيمياي سبز: ۵۰ فايده و اسرار ذکر صلوات ک۲۸۴الف۱۶۲۰۲۴۹۶۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۹ک۳۴الف
موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا بـه کوشش علي باقري فر; ويراستار رضانيايش از نگاه انديشمندان

 باقريان موحد
۱۳۸۷ ن۲۴۲ب۱۶۲۱۲۴۹۷۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۹۱۳۸۷ن۱۶ب
موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا نـيـايش ضـرورت زنـدگي: بـرگزيده مقاالت همايش "نيايش،

 ضرورت زندگي"
به کـوشش عـلي بـاقريفر; ويراستاررضا

 باقريان موحد
۱۳۸۷ ض ن۲۴۲ب۱۶۲۲۲۵۲۷۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸۲۱۳۸۷
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيبا من تماس بگيريد: اين کتاب به شما آرامش مي دهد ب۳۸۲خ۱۶۲۳۴۸۰۰۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۲۱۳۸۷ب۴خ
نشرجمال ۱۳۸۳- ۱۳۹۱علي خمسهايقزوينيصلوات کليد مشکالت ص۷۴۲خ۱۶۲۴۲۴۹۹۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸۱۳۸۳ص۸۴خ
صلوه آثـار و بـرکـات صـلـوات در دنيا، برزخ و قيامت (شامل ۲۶۴

آثار)
۱۳۸۹عباس عزيزي آ۵۸۸ع۱۶۲۵۲۴۹۸۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۲۱۳۸۰آ۴ع
صلوه ۱۳۸۰عباس عزيزيثواب "ذکر يونسيه" ذکر نجات، نماز غفيله همراه با تفسير ث۵۸۸ع۱۶۲۶۲۵۲۵۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸/۹ث۴ع
انتشارات صاله ۱۳۹۰عباس عزيزيدرمان و کليد مشکالت با صلوات د۵۸۸ع۱۶۲۷۵۱۵۸۲۹۷/۷۷

BP۲۲۶/۴۱۳۸۶د۴ع
جمال ذکـر اسـرارآمـيز صلوات: مشتمل بر فضائل، احاديث، داستان

 ها و ختومات صلوات
۱۳۸۳مولف مويد عسگرپور ذ۵۹۹ع۱۶۲۸۲۵۰۰۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸ذ۴۷ع
الهوت ۱۳۹۱سيد مصطفي علويدايرالمعارف جامع صلوات د۸۲۶ع۱۶۲۹۴۸۷۸۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۲۱۳۸۷د۷الف
گلستان ادب ۱۳۸۶فاطمه قاضيدعا کليد حل مشکالت و مشکل گشاي زندگي د۲۴۳ق۱۶۳۰۲۵۰۱۲۹۷/۷۷
شهاب الدين ۱۳۸۷اميرملک محمودي اليگودرزيدرمان معنوي (ره توشه مومنين) د۷۶۱م۱۶۳۱۲۵۰۴۲۹۷/۷۷
آل علي تـالـيف جـواد مـلکيتبريزي; به کوششترجمهمراقبات

 صادق حسن زاده
۱۳۹۵ ت۷۶۳م۱۶۳۲۶۳۶۲۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۴۰۴۱۱۳۸۵م۷م
نشراخالق تـالـيف جـواد مـلـکيتـبـريزي; مترجمترجمه المراقبات

 ابراهيم محدث
۱۳۸۰ ف ت/م۷۶۳م۱۶۳۳۲۵۰۵۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۴۰۴۱۱۳۷۵م۷م
هاتف ۱۳۷۸رضا جاهدداروخانه معنوي د۲۵۱ج۱۶۳۴۴۸۷۰۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/ ۲۱۳۷۷د۲ج
سنبله ۱۳۸۷رضا جاهدگنجهاي معنوي گ۲۵۱ج۱۶۳۵۲۵۰۲۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۹۱۳۸۷گ۲ج
نشر جمال گـردآوري و خـط مـحـمـد تقي جعفرينجواي منتظران

تهراني
۱۳۸۱ ن۴۶۶ج۱۶۳۶۲۷۷۲۲۹۷/۷۷۲

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيخداي قلب من: راهي براي آشتي با خداي مهربان خ۳۸۲خ۱۶۳۷۴۸۰۸۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۴۱۳۸۸خ۳۵۵خ

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۶مهدي شجاعيشکواي سبز دريافتهايي از سه مناجات ندبه، شعبانيه، عرفه ش۳۷۸ش۱۶۳۸۲۵۰۷۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۸ش۳ش

سناباد ۱۳۸۰تاليف محمدعلي عالقهمنددرمان معنوي د۷۶۶ع۱۶۳۹۲۵۱۳۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۴د۸ع

فرهنگ مردم عـليبن حـسـين (ع); مـتـرجـم محمودصحيفه سجاديه
صلواتي

۱۳۸۱ ۱۳۸۱ف ت/ص۸۴۵ع۱۶۴۰۲۵۱۰۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۳۰۴۱۱۳۸۹ص۸ع

گلستان ادب ۱۳۸۶مهدي اللهي قمشه ايصحيفه سجاديه ۱۳۸۶ف ت/ص۸۴۵ع۱۶۴۱۴۴۶۰۲۹۷/۷۷۲
ليله القدر ۱۳۸۸علي صفاييحائريشرحي بر دعاهاي روزانهي حضرت زهرا (س) ص ش/۱۶۷ف۱۶۴۲۲۵۰۸۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/۳۰۴۲۲۱۶۱۳۸۳ص۲ف
فيض کاشاني ۱۳۸۰تاليف عباس قميکليات مفاتيحالجنان ۱۳۸۰م۷۷۳ق۱۶۴۳۲۵۱۲۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/ک۷۰۴۱۱۳۸۸م۹ق
مشهور ۱۳۸۱عباس قميکليات مفاتيح الجنان با عالمت وقف ۱۳۸۱م۷۷۳ق۱۶۴۴۲۵۱۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۹۴۷۰۴۱ق
گويا ۱۳۸۸مولف محسن کتابچيدعاهاي مشکلگشا: ختوم و اذکار مجرب د۳۶۵ک۱۶۴۵۲۵۰۳۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۷۱۳۸۴د۲۶۵ک
صنوبر ۱۳۷۹تدوين و تنظيم ناصر کريمپوردعاهاي طواف و سعي بين صفا و مروه د۴۹۵ک۱۶۴۶۲۵۱۴۲۹۷/۷۷۲

BP۱۸۸/۸/۷۱۳۷۹د۴۳ک
انتشارات گل افشان بـه اهـتـمـام مـصـطـفـي هـادوي﴿شهيررهپويان حضرت مهدي﴿عج﴾ تا حريم وصال

 اصفهاني﴾، ابوالحسن سپه کار
[بي تا] ر۱۵۷هـ۱۶۴۷۲۷۷۳۲۹۷/۷۷۲

براق ۱۳۹۱سعيدهاشمي۳۱۳ گزاره اخالقي- عرفاني س۲۶۱هـ۱۶۴۸۴۴۷۰۲۹۷/۷۷۲
براق ۱۳۸۹سعيد هاشميهزار و يک گزاره هـ۲۶۱هـ۱۶۴۹۲۵۰۹۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۲۶۴۱۳۸۸
شرکت به نشر ۱۳۸۸خوشنويسي علي باقريدعاي جوشن کبير با ترجمه فارسي ۸۶۲ج۱۶۵۰۲۵۱۷۲۹۷/۷۷۴

BP۲۶۸  /۴۰۴۱
حديث امروز ابـوالـحـسن رفـيـعي قـزويـني; تصحيح،ترجمه شرح دعاي سحر

 ترجمه و تعليق محمد حکاک
۱۳۸۰ رش/۳۸۴س۱۶۵۱۲۵۱۶۲۹۷/۷۷۴

BP۲۷۰/۷۱۳۸۰ر۳۰۴۲۲س
اميرکبير ۱۳۶۵- ۱۳۷۶نگارش احمد زمرديانعلي عليهالسالم و کميل: شرحي بر دعاي کميل ز ش/۷۲۵ک۱۶۵۲۲۵۱۸۲۹۷/۷۷۴

BP۲۶۹/۵۰۴۲۲۸۱۳۶۰ز
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۵ترجمه مصطفي چمراندعاي کميل ۷۲۵ک۱۶۵۳۲۵۱۵۲۹۷/۷۷۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حر، سبحان ۱۳۹۲تاليف محمدباقر تحريرينجواي عارفانه: شرح مناجات شعبانيه ۳۳۸ن۱۶۵۴۴۶۱۵۲۹۷/۷۷۴

BP۲۷۰/۱۳۸۶ ۳ت۷۰۴۲۲ش
نسيم حيات نـسـيم رمـضـان(آموزه هاي اخالقي ادعيه روزهاي ماه مبارک

رمضان)
۱۳۸۶ابوالفضل هادي منش ن۱۷۳هـ۱۶۵۵۲۵۰۶۲۹۷/۷۷۴

حر مـحـمـود تـحـريـري; تـدويـن و تحقيقشرحي بر زيارت امينالله( مخبتين )
 محمدباقر تحريري

۱۳۹۱ ز۳۷۲ت۱۶۵۶۴۷۰۶۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۱۰۲/۳۱۳۸۸ت

بصائر آداب سـفـر کـربـال بانضمام زيارات و ادعيه عتبات مقدسه و
 معرفي اماکن متبرکه کربال، نجف، کاظمين، سامرا و کوفه

۱۳۷۹گردآورنده محمد تنباکوئي آ۷۴۳ت۱۶۵۷۲۵۱۹۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۴۱۳۷۹آ۹ت

سبحان، حر ۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريريجلوههاي الهوتي: شرحي بر زيارت جامعه کبيره ت ش/۱۷۳ج۱۶۵۸۴۸۵۸۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۲۰۴۲۲/۳۱۳۸۴ت

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيراهي به دريا: آشنايي با امام زمان ر۳۸۲خ۱۶۵۹۴۸۲۷۲۹۷/۷۷۷
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيسالم برخورشيد: نگاهي نو به زيارت عاشورا س۳۸۲خ۱۶۶۰۴۸۳۶۲۹۷/۷۷۷
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانينردبان آبي: امامان خود را بهتر بشناسيم ن۳۸۲خ۱۶۶۱۴۸۲۹۲۹۷/۷۷۷
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

شاکر ۱۳۸۳ناصر رستمي الهيجانيزيارت عاشورا و آثار معجزهآساي آن ش۴۹۶ر۱۶۶۲۲۵۲۰۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶۰۲۵ر

سابقون هـدايـت الـله طالقاني، آيت الله معرفت،همره نور: شرح زيارت ناحيه مقدسه
 آيت الله کريميجهرمي

۱۳۸۷ هـ۲۲۸ط۱۶۶۳۲۵۲۱۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۷/۲۱۳۸۰ط۲۰۴۲۲ن

شمس الضحي تـالـيف عـالـم فـقـيه آيت ا... حاج سيدشرح زيارت عاشورا
 احمد ميرخاني

۱۳۸۹ م ش/۱۸۳ع۱۶۶۴۲۵۲۴۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶۰۴۲۲۹م/

پيوند با امام ﴿ره﴾ شـگـفـتيهاي زيارت عاشوراي امام حسين عليهالسالم از منظر
 داستانهاي شنيدني و روايات ائمه اطهار﴿ع﴾

۱۳۸۶تهيه و تدوين احسان مهدوي اشرف ش۸۶۵م۱۶۶۵۲۵۲۳۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶/۸ش۹م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲سيدمحمد ميرباقريضيافت بال: مقامات سلوکي در زيارت عاشورا ز۹۲۸م۱۶۶۶۵۰۵۷۲۹۷/۷۷۷

علمي ۱۳۸۲خط اسماعيل نژاد فرد لرستانيمناجات نامه خواجه عبدالله انصاري ۱۳۸۲م۸۸۵الف۱۶۶۷۳۷۸۹۲۹۷/۷۷۸
پاکتاب مـولف خـواجهعـبـدالـله انصاري; خطاطمناجاتنامه خواحهعبدالله انصاري و رباعيات

 محسن خرازي
۱۳۸۶ ۱۳۸۶م۸۸۵الف۱۶۶۸۲۵۲۶۲۹۷/۷۷۸

BP۲۷۱/۸/ب۱۳۸۷ ۸م۸الف
حر بـازگـشت به سـوي او: شـرح مـناجات تائبين امام سجاد عليه

السالم
۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريري ۲۱۳ب۱۶۶۹۴۶۹۹۲۹۷/۷۷۸

BP۲۷۱/۸۲/۳۱۳۸۸ت۸۰۴۲۲خ
موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا تـحـقيق و تدوين رضا باقريانموحد; زيرکتاب نيايش: گزيدهاي از نيايشهاي اديان و فرهنگها

 نظر علي باقري فر
۱۳۸۷ ک۲۴۲ب۱۶۷۰۲۵۲۸۲۹۷/۷۷۸

BF۲۷۱/۸/۲۱۳۸۷ک۲۵ب
نشرحر ۱۳۹۱محمد باقر تحريريشرح مناجات شاکين: درد دل به درگاه الهي ش۳۷۲ت۱۶۷۱۴۶۲۷۲۹۷/۷۷۸

BP۲۷۱/۸۲/۳۱۳۸۷م۸۰۴۲خ
وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي; سازمان

 چاپ و انتشارات
نـويـسـنـده دکـتـر مـصطفي چمران بهنيايشها

 کوشش مهدي چمران
۱۳۸۷ ن۵۶ج۱۶۷۲۲۵۲۹۲۹۷/۷۷۸

BP۲۷۱/۸/۹۱۳۸۶ن۸چ
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيبامن مهربان باش: با خداي خويش اينگونه سخن بگوييم ب۳۸۲خ۱۶۷۳۴۸۳۴۲۹۷/۷۷۸

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
ويدا تـرجـمه آيـات مـهـدي الـهي قمشهاي;راهنماي استخاره

 ترجمه متنهاي کوتاه غالمرضا نوعي
۱۳۸۱ ۲۹۸ر۱۶۷۴۲۵۳۱۲۹۷/۷۹

BP۲۷۲/۵/۵۰۴۱۱۳۸۱الف
کاک ۱۳۸۵مولف محسن صفريرادآيا چشم و نظر صحيح است؟ آ۷۲۷ص۱۶۷۵۲۴۱۷۲۹۷/۷۹

BP۲۷۲/۸ /۷۱۳۸۶ص۵چ
فاتح خيبر داسـتـانـهاي شگفتانگيزي از استخاره به انضمام فالنامه انبياء

عليهمالسالم
۱۳۸۵تاليف حيدر قنبري د۸۱۴ق۱۶۷۶۲۵۳۰۲۹۷/۷۹

۵/۲۷۲PB۱۳۸۳ /۲د۹ق
جمهوري نـشـان از بينـشـانـها: شرح حال و کرامات و مقاالت و طريقه

 سير و سلوک عرفاني... شيخ حسنعلي اصفهاني قدس سره
۱۳۸۱مولف علي مقدادياصفهاني م س/۵۷۴الف۱۶۷۷۲۵۳۲۲۹۷/۸۲

BP۲۸۴/۳/۵۱۳۷۵ن۶الف
خوارزمي ۱۳۷۷شمسالدين محمد تبريزيمقاالت شمس تبريزي م۶۵۴ش۱۶۷۸۲۵۳۳۲۹۷/۸۲

BP۲۸۳/۷۱۳۶۹م۸ش
دفترنشرمعارف مـولف مـحـمـدرضـا کـاشـفي; تنظيم وعرفان و تصوف

 نـظـارت نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونت
 آموزش و تبليغ- ادار مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ع۱۹۷ک۱۶۷۹۲۵۳۴۲۹۷/۸۲
BP۲۵۷/۸/۴۱۳۸۵ع۲ک

دفتر پژوهش و نشر سهروردي ۱۳۸۳مارتين لينگز; مترجم فروزان راسخيعرفان اسالمي چيست؟ ع۹۶۱ل۱۶۸۰۲۵۳۵۲۹۷/۸۲
BP۲۸۸/۴۱۳۷۸ع۹ل

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

[مـولف عـبـدالـلهبنمـحمد نجمرازي] ;برگزيده مرصادالعباد: گزينش و گزارش
 رضا انزابي نژاد

۱۳۷۹ الف ب/م۳۳۲ن۱۶۸۱۲۵۳۶۲۹۷/۸۲
BP۲۸۳/۴۰۲۲۱۳۷۹م۳ن

اميرکبير بـا تـصـحـيـحـات و حواشي بديعالزمان...فيه مافيه از گفتار موالنا جاللالدين محمد مولوي
فروزانفر

۱۳۸۱ ف ح/ف۸۴۹م۱۶۸۲۲۵۳۷۲۹۷/۸۲۵
BP۲۸۵/۹۱۳۴۸ف۸م

شرکت انتشارات سوره مهر عـبـد الـغـفـور آرزو; ﴿به سفارش﴾ مرکزمقايسه ي انسان کامل از ديدگاه بيدل و حافظ
 آفرينش هاي ادبي

۱۳۸۸ م۳۷۷آ۱۶۸۳۲۷۴۴۲۹۷/۸۳

رسانش مـولف سـيـد حيدر آملي; مترجم يوسفجلوه دلدار: ترجمه جامع االسرار و منبع االنوار
 ابراهيميان آملي

۱۳۸۷ ۱۳۸۷الف ي/ج۷۹۷آ۱۶۸۴۲۵۳۸۲۹۷/۸۳
BP۲۸۳/۲/۲۰۴۱۱۳۸۱ج۸آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آل علي شـرح مـراتب "طـهـارت" از رسـاله وحدت از ديدگاه عارف و

 حکيم حضرت عالمه حسنزاده آملي(مدظلهالعالي)
۱۳۸۱مولف صمدي آملي ص ش/و۵۲۶ح۱۶۸۵۲۵۴۰۲۹۷/۸۳

BP۲۸۶/۴/۳۰۲۱۶و۵ح
دفتر نشر فرهنگ اسالمي گـامي فـراسوي روانشناسي اسالمي، يا، اخالق و بهداشت رواني

 در اسالم
۱۳۶۸حسنمحمد شرقاوي گ۴۲۴ش۱۶۸۶۲۵۳۹۲۹۷/۸۳

BP۲۳۲/۶۵/۳۰۴۱۱۳۶۳ن۴ش
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي مـحـمـدامـين صـادقيارزگـاني;[تـهـيـهانسان کامل از نگاه امام خميني رحمهالله

 وتـدويـن] پـژوهـشـگاه علوم و فرهنگ
 اسـالمـي، پـژوهـشـکـده فلسفه و کالم

اسالمي

۱۳۸۸ الف۱۹۸ص۱۶۸۷۵۵۵۹۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۲/۸الف۲ص

انصاري ۱۳۸۱علياصغر ظيهريتنهايي، لذت و عشق ت۹۱ظ۱۶۸۸۲۵۴۱۲۹۷/۸۳
BP۲۲۶/۲/۹ت۹ظ

فضيلت علم ۱۳۸۴تاليف قادر فاضليعرفان عملي ع۱۵۸ف۱۶۸۹۲۵۴۲۲۹۷/۸۳
BP۲۸۶/۴ع۲ف

دارالصادقين واليت در عـرفـان بـا تـکـيه بـر آراآ امـام خميني قدس سره
 (زمينههاي تاريخي، مباني نظري و مراتب وجودي)

۱۳۷۸ابوالفضل کياشمشکي و۹۲۱ک۱۶۹۰۴۳۸۶۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۱/۸و۹ک

صدرا ۱۳۹۱- ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان کامل الف۶۳۴م۱۶۹۱۴۱۹۰۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۲/۸۱۳۶۷الف۶م

کتاب يوسف بـاعـرشـيـان: حـاالت، شـيـوه و دسـتورالعمل سلوکي، تربيتي،
 اخـالقي و عـرفـاني سـيـدالـسـالـکـين آيتالـله سـيـداحمد

 کربالييتهراني (انسانالعين عيناالنسان)

۱۳۸۸پديدآورنده مرتضي آقاتهراني ب۶۴۵آ۱۶۹۲۴۸۶۳۲۹۷/۸۴
BP۲۸۹/۲۱۳۹۰ح۷آ

فيض کاشاني ۱۳۸۳نويسنده کاظم ارفعچهل منزل سلوک چ۴۲۱الف۱۶۹۳۲۵۴۳۲۹۷/۸۴
BP۲۸۸/۳/۹۱۳۸۲چ۴الف

قدياني انـتـخـاب، مـقـدمه و شـرح لغات سعيدگزيده آثار پير هرات خواجه عبدالله انصاري
يوسفنيا

۱۳۸۰ ي ب/۸۸۵الف۱۶۹۴۲۵۴۴۲۹۷/۸۴
BP۲۸۲/۶/۵۰۱۸۱۳۷۵ر۹الف

عالمه طباطبايي ۱۴۳۱قتاليف محمدحسين حسيني طهرانيرساله لب اللباب در سيرو سلوک اولي االلباب ر۵۹۴ح۱۶۹۵۲۵۴۵۲۹۷/۸۴
BP۲۸۸/۳/۵۱۳۷۹ر۵ح

راه نيکان مـا به فـلک ميرويم عـزم تـمـاشـاکراست: فشردهاي پيرامون
 چرا و چگونه سلوک کنيم

۱۳۸۸به همت محمدرضا روستا م۸۱۷ر۱۶۹۶۵۵۶۷۲۹۷/۸۶
BP۲۹۵/۲/۲۱۳۸۸م۹ر

اميرکبير ۱۳۸۲از عبدالحسين زرينکوبارزش ميراث صوفيه الف۴۳ز۱۶۹۷۲۵۴۶۲۹۷/۸۹
BP۲۷۵/۴۱۳۷۸الف۴ز

اميرکبير ۱۳۷۹تاليف عبدالحسين زرينکوبجستجو در تصوف ايران ج۴۳ز۱۶۹۸۲۵۴۷۲۹۷/۸۹
BP۲۷۷/۴۱۳۵۷ز۹الف

اميرکبير ۱۳۸۰تاليف عبدالحسين زرينکوبدنباله جستجو در تصوف ايران د۴۳ز۱۶۹۹۲۵۴۸۲۹۷/۸۹
BP۲۷۷/۴۵۱۳۶۲ز۹الف

علم ۱۳۸۲نوشته علي رضا علوي طباطبائيشبهاي قونيه ش۸۳۱ع۱۷۰۰۳۷۶۹۲۹۷/۸۹
قدياني نـوشـته فـريـدالـدين عـطـار نيشابوري;گزيده تذکره االوليا

 انتخاب و شرح لغات شهرام رجب زاده
۱۳۷۹ رب/ت۶۶۷ع۱۷۰۱۲۵۵۰۲۹۷/۸۹۲

BP۲۷۸/۴۰۱۳ت۶ع
شـرکـت چـاپ و نـشـر بـين الملل وابسته به

 موسسه انتشارات امير کبير
مـسـافـري غريب: شرح احوال و آثار عالمه سيدحيدر آملي و

 بررسي موضوع واليت در آثارش
تـالـيف اسـمـاعـيل مـنـصوريالريجاني

 ،محمد فائز
۱۳۸۱ م س/۷۹۷آ۱۷۰۲۲۵۵۴۲۹۷/۸۹۲۴

BP۲۷۹/۴/۸۱۳۸۸م۸آ
مدرسه ۱۳۹۱امير بختياريانخواجه عبدالله انصاري ب س/۸۸۵الف۱۷۰۳۴۱۱۲۲۹۷/۸۹۲۴

BP۲۷۸/۸/۳ب۸الف
نهاوندي درکـوي بينـشانها: سيري در زندگاني عارف بالله و سالک الي

 الـله آيتالـله محمدجواد انصاري همداني قدس سره﴿۱۲۸۱-
 ۱۳۳۹هـ ش﴾

[۱۳۸۲]مولف مصطفي کرمينژاد ک س/۸۸۶الف۱۷۰۴۲۵۵۱۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۸۰/۸/۴ک۸الف

منتظران ظهور ۱۳۷۹جواد گلشنيفرچشمهسار حقيقت گ س/۶۴۳ق۱۷۰۵۲۵۵۳۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۸۰/۸/۸گ۴ق

انصاراالمام المنتظر﴿عج﴾ مـجـتهد نجفآبادي: مجموعه مقاالت و مصاحبههايي در شرح
 حـال زنـدگي عـلـمي، اجـتـمـاعي و سـياسي آيتاللهالعظمي

 حاجميرسيدعلي (آيت) نجفآبادي

به اهـتـمام محمدجواد نورمحمدي; براي
 مـرکـز تحقيقات حوزه علميه نجفآباد;
 بـا هـمـکـاري مرکز تحقيقات رايانه اي

 حوزه علميه اصفهان

۱۳۸۷ ن س/۲۶۵م۱۷۰۶۲۵۵۵۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۸۰/۸/۳۸۱۳۸۷ن

نشر مرکز هـربـرت مـيـسن; ﴿مـتـرجم﴾ مجدالدينحالج
کيواني

۱۳۸۷ ح۹۷۱م۱۷۰۷۲۵۵۲۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۷۸/۴ /۹۳۱۳۸۵م۸ح

اميرکبير بـامـداد اسـالم: داستان آغاز اسالم و انتشار آن تا پايان دولت
اموي

۱۳۸۰تاليف عبدالحسين زرينکوب ب۴۳ز۱۷۰۸۲۵۵۶۲۹۷/۹
BP۱۴/۲۱۳۶۲ب۴ز

احمد رضا آقادادي ۱۳۸۰احمد رضا آقادادينگاهي نو به تاريخ صدر اسالم ن۶۴۹آ۱۷۰۹۲۷۸۰۲۹۷/۹۱۲
دفتر انتشارات اسالمي ۱۳۸۳علي دوانيتاريخ اسالم از آغاز تا هجرت ت۷۳۴د۱۷۱۰۲۵۵۷۲۹۷/۹۱۲

BP۱۴/۲۱۳۷۰ت۹د
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۷۸غالمحسين زرگرينژادتاريخ صدر اسالم (عصر نبوت) ت۳۵ز۱۷۱۱۲۵۵۸۲۹۷/۹۱۲

BP۱۴/۲ت۳۵ز
علم اسـالم از ديـدگـاه آنمـاري شـيـمل به همراه يکي از آخرين

 تحقيقات درباره اعجاز عددي قرآن
آنمـاري شـيـمل; مـتـرجـم عبدالرحيم

گواهي
۱۳۸۷ الف۹۸۹ش۱۷۱۲۳۹۹۵۲۹۷/۹۱۲

BP۱۴/۴۱۳۸۶د۸۷ش
مـرکـز بـرنـامـه ريـزي و تدوين متون درسي،

 دفتر نشر معارف
مـولـف مـحـمـد نـصـيري; تدوين نهادتاريخ تحليلي صدر اسالم

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
دانشگاهها

ت۴۷۲ن۱۷۱۳۲۵۵۹۲۹۷/۹۱۲۰۷ ۱۳۸۵-۱۳۸۴
BP۱۴/۲۳۱۳۸۴ت۶ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون انديشه جوان اسـالم و ايـران: بـرگـرفـته از کـتاب "خدمات متقابل اسالم و

 ايران" استاد شهيد مرتضي مطهري
۱۳۹۰بهکوشش حجتالله ابراهيميان الف۱۳۷الف۱۷۱۴۲۵۶۰۲۹۷/۹۱۶۵۵

BP۱۵/۴/۵الف۲الف
صدرا ۱۳۹۰- ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدمات متقابل اسالم و ايران خ۶۳۴م۱۷۱۵۴۸۷۱۲۹۷/۹۱۶۵۵

BP۱۵/۴/۴۱۳۷۶خ۶م
آسـتـان قـدس رضـوي، بـنـيـاد پـژوهشهاي
 اسـالمـي; سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم

 انساني دانشگاهها﴿سمت﴾

تـالـيف مـحـمدابراهيم آيتي; به کوششچکيده تاريخ پيامبر اسالم صليالله عليه و آله و سلم
 ابـوالـقـاسـم گـرجـي; تـلـخـيص جعفر

شريعتمداري

۱۳۷۸ چ۹۵۵آ۱۷۱۶۲۵۶۱۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۸چ۹آ

مسجد مقدس جمکران خـلق عـظـيم پـيـامـر اعـظم (صـليالله عليه و آله): جلوههاي
 رحماني در رسول رحمت

۱۳۸۹علي احمديخواه(کوهناني) خ۲۸۵الف۱۷۱۷۳۸۵۶۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۸۱۳۸۹خ۲۶الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عباس پسنديدهشادکامي از ديدگاه پيامبر اعظم﴿ص﴾ ش۴۶۳پ۱۷۱۸۴۹۶۴۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴د۲۷ق

دفتر نشر معارف مـحـمـدبـاقـر پوراميني; تنظيم و نظارتپيامبر اعظم صليالله عليه و آلهو سلم﴿ سيره و تاريخ﴾
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ پ۵۹۶پ۱۷۱۹۲۵۶۲۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹ /۹۱۳۸۶پ۸۳پ

شهرستان ادب ۱۳۹۴ياسين حجازيقاف :بازخواني زندگي آخرين پيامبر از سه متن کهن فارسي ق۳۳۹ح۱۷۲۰۶۷۱۸۲۹۷/۹۳
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيسرزمين ياس: بخشش فدک به فاطمه﴿س﴾ س۳۸۲خ۱۷۲۱۴۸۳۳۲۹۷/۹۳

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيمهاجر بهشت: حوادث روزهاي آخر زندگي پيامبر م۳۸۲خ۱۷۲۲۴۸۱۶۲۹۷/۹۳

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
نواي دانش ۱۳۸۶مهدي خوبروزندگي پيامبر اکرم﴿ص﴾ ز۸۱۸خ۱۷۲۳۲۷۷۴۲۹۷/۹۳

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۹۰مولف حسن رحيمپورازغديمحمد(ص) پيامبري براي هميشه م۴۲۱ر۱۷۲۴۲۷۵۰۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۳۱۳۸۳م۳۴ر

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۶هاشم رسولي محالتيزندگاني حضرت محمد خاتم النبيين صليالله عليه و آله ز۵۲۶ر۱۷۲۵۲۵۶۸۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۹۱۳۶۴ز۵ر

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۱۳۸۶جعفر سبحانيفروغ ابديت: تجزيه و تحليل کاملي از زندگاني پيامبر اکرم ف۲۷۴س۱۷۲۶۲۵۶۷۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴۱۳۸۳ف۲۵س

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر نـقي سـلـيـمـاني; ويراستار رضا کريمي ;پيامبر
 تصويرگر رضا مکتبي

۱۳۹۱-۱۳۹۰ پ۶۹۱س۱۷۲۷۴۵۴۳۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۸۴/۹۱۳۸۵پ۸س

کانون پروزش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱تحقيق و تدوين حسين سيديتصويري از بهار ت۹۲۲س۱۷۲۸۴۵۹۳۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۶ت۹س

نسيم انديشه هـمـنـام گلهاي بهاري: نگاهي نو به زندگي و شخصيت پيامبر
گرامي(ص)

۱۳۹۱حسين سيدي ۱۳۹۱هـ۹۲۲س۱۷۲۹۴۴۹۶۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۹۸۱۳۸۹س

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

هـمـنام گل هاي بهاري: نگاهي نو به زندگي و شخصيت پيامبر
 گرامي (ص)

۱۳۹۳حسين سيدي ۱۳۹۳هـ۹۲۲س۱۷۳۰۶۲۳۵۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۸ه۹س

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱محمد صمدي خوشخوالگوي نيکو: آداب زندگي پيامبر اعظم ﴿ص﴾ الف۸۳۲ص۱۷۳۱۴۴۹۵۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۹۰۴۱۱۳۸۳س۲ط

ارغوان دانش ۱۳۸۹جميله عبدالعزيزيرسول مهر ر۳۴۷ع۱۷۳۲۲۷۷۹۲۹۷/۹۳
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۵محسن قرائتيسيره پيامبر اکرم صليالله عليه و آله با نگاهي به قرآن کريم س۵۳۸ق۱۷۳۳۲۵۶۴۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۹۱۳۸۵س۴ق
عابد يـکـصـد و بيست درس از سيره عملي حضرت محمد صليالله

 عليه و آله
۱۳۸۷گردآوري و انتخاب حميدرضا کفاش ز۵۹۱ک۱۷۳۴۴۸۸۱۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۸ي۷ک
زرين اثـر کـنـسـتـانويرژيل گئورگيو; ترجمهمحمد: پيغمبري که از نو بايد شناخت

 ذبيح الله منصوري
۱۳۸۶ -۱۳۸۲ م۹۶۵گ۱۷۳۵۲۵۶۶۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۳۱۳۷۷م۹۵گ
صدرا ۱۳۹۰مرتضي مطهريپيامبر امي پ۶۳۴م۱۷۳۶۲۵۷۴۲۹۷/۹۳

BP۲۲۱/۳/۹۱۳۶۹پ۶م
صدرا ۱۳۸۵-۱۳۹۳مرتضي مطهريسيري در سيره نبوي س۶۳۴م۱۷۳۷۴۰۴۰۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۹۱۳۶۶س۶م
شهاب الدين سـيـره پـيـامـبـر اعـظم صليالله عليه و آله: گلچيني از تاريخ

 زنـدگي، سـيـره اخـالقي، مـعجزات، برکات صلوات و سخنان
 پيامبر اکرم صليالله عليه و آله

۱۳۸۵امير ملکمحمودي اليگودرزي س۷۶۱م۱۷۳۸۵۳۰۳۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹ /الف۱۳۸۵ ۹س۷۲م

موسسه فرهنگي و هنري مسيا کيش ۱۳۸۸- ۱۳۹۰مصطفي موسويگرماروديرمان مسيا ر۸۴۲م۱۷۳۹۲۵۶۵۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۸۴/۸۱۳۸۸ر۸م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

پـژوهـشـکـده حـوزه و دانـشگاه ، رسولنقد و بررسي منابع سيره نبوي
 جعفريان... [و ديگران]

۱۳۷۸ ۵۷۶ن۱۷۴۰۲۵۷۶۲۹۷/۹۳
BP۲۳۷ن/

واصف الهيجي طب پـيـامبر اعظم صلي الله عليه و آله: دستورهاي بهداشتي و
 غذايي پيامبر اسالم صلي الله و علي و آله

۱۳۹۰اثر محمدجعفر واصف ط۱۹۶و۱۷۴۱۲۷۵۹۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۲ط۲۴و

بوستان کتاب عـبـدالـتـواب يـوسف; مـتـرجـم هاديقصه هاي زندگي پيامبر (ص)
 خسروشاهي; تصويرگر فريدالدين مالئي

۱۳۸۹ ق۸۳ي۱۷۴۲۴۳۶۶۲۹۷/۹۳

منشوروحي ۱۳۸۶علي ايزدي المشيريمطالب خواندني از فضايل پنج تن م۹۷۳الف۱۷۴۳۲۵۷۱۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۶۱۳۸۵م۹۶الف

علم بـنتالـشـاطي; تـرجـمـه و تـعليق احمدآمنه: مادر پيامبر صليالله عليه و سلم
 صادقي اردستاني

۱۳۸۸ الف۶۹۳ب۱۷۴۴۴۱۲۴۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۴/۸۰۴۱۱۳۸۸الف۹ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه انتشارات اميد ۱۳۷۹مولف زينالعابدين دستدادهقطرهاي از دريا ق۵۴۵د۱۷۴۵۲۵۷۷۲۹۷/۹۳۱

BP۲۵/۶ق۵د
دليل ما ۱۳۹۰مجيد مسعوديآن که گفت آري: حمزهبنعبدالمطلب(ع) آ۵۵۳م۱۷۴۶۲۵۶۳۲۹۷/۹۳۱

BP۲۵/۷/۸آ۵م
مدرسه آخـــرين فـــرســتـاده: زنـدگـيـنـامه حـضـرت مـحـمـد

صلياللهعليهوآلهوسلم
۱۳۹۱رضا رهگذر; تصويرگر علي عامه کن آ۸۹۱ر۱۷۴۷۳۸۸۶۲۹۷/۹۳۴

BP۲۴/۸۴/۳آ۹ر
مـوسـسـه انتشارات امير کبير، شرکت چاپ و

 نشر بين الملل
نـوشـته سـالم الصفار; ترجمه غالمحسينسيره پيامبر(ص) در رهبري و انسان سازي

انصاري
۱۳۸۵ س۶۴۹ص۱۷۴۸۲۵۷۸۲۹۷/۹۳۶

BP۲۴/۵۵/۹۰۴۱۱۳۸۳س۷ص
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۶علياکبر عليخاني و همکارانسياست نبوي; مباني، اصول، راهبردها س۸۵۳ع۱۷۴۹۲۵۷۲۲۹۷/۹۳۶

BP۲۴/۶۵/۹۱۳۸۶س۸ع
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيآرزوي سوم: ماجراي جنگ خندق آ۳۸۲خ۱۷۵۰۴۸۲۰۲۹۷/۹۳۷

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
نبوي ۱۳۸۷حسين کرميخيبر قلعهي فراموش شده خ۴۶۹ک۱۷۵۱۴۴۱۸۲۹۷/۹۳۷

BP۲۴/۴۵/۴۱۳۸۷ک۹۴خ
دفتر انتشارات اسالمي ۱۳۸۹محمد محمدي اشتهارديداستانهاي شنيدني از جنگ بدر و احد د۳۵۳م۱۷۵۲۲۵۷۳۲۹۷/۹۳۷

BP۲۴/۴/۲د۳م
دليل ما ۱۳۹۰مجيد مسعوديسه رفيق: حبيببنمظاهر، ميثم تمار، رشيد هجري س۵۵۳م۱۷۵۳۲۷۵۶۲۹۷/۹۴

BP۳۷/۸۷/۹۱۳۸۴س ۵م
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نش
۱۳۹۲حسين جعفري; ويراستار حبيب مقيميسالک ايراني﴿ پژوهشي در زندگاني سلمان فارسي﴾ س۴۶۲ج۱۷۵۴۴۹۶۰۲۹۷/۹۴۲

BP۳۳/۴ق۸س
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيفانوس اول: با اولين شهيد واليت آشنا شويد ف۳۸۲خ۱۷۵۵۴۸۲۴۲۹۷/۹۴۲

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
مدرسه ۱۳۹۱منيرالدين بيروتيسلمان فارسي ب س/۶۷۴س۱۷۵۶۴۰۸۹۲۹۷/۹۴۲

BP۳۳/۹ب۸س
موسسه بوستان کتاب قم ۱۳۹۰احمد صادقي اردستانيسلمان فارسي، استاندار مدائن س۱۹۸ص۱۷۵۷۳۲۹۱۲۹۷/۹۴۲

BP۳۳/ ۲۱۳۸۸ص۸س
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم، دفتر

 انتشارات اسالمي
مـولف جـعـفـرمـرتـضي عـاملي; مترجمسلمان فارسي (رضوانالله عليه)

 محمد حسيني
۱۳۹۵ س۲۵۷ع۱۷۵۸۶۳۹۴۲۹۷/۹۴۲

BP۳۳/۲۵۰۴۱۱۳۷۳ع۸س
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان نـويـسـنـده محمدحسين فکور; تصويرگرنخلها قد ميکشند: نگاهي به زندگي سلمان فارسي

 ويدا رباني
۱۳۹۱ ن۸۱۷ف۱۷۵۹۴۲۲۶۲۹۷/۹۴۲

BP۳۳/۱۳۷ ۸ف۸س
دليل ما از قـبـيـله خـوبـان: کميلبنزياد نخعي به انضمام وصيت علي

 عليهالسالم به کميل
۱۳۹۰مجيد مسعودي الف۵۵۳ م۱۷۶۰۲۷۵۲۲۹۷/۹۴۲

BP۳۷/۸۷/۴الف۶م
پيام عترت ۱۳۷۹محمدرضا اکبريقصههاي تربيتي چهارده معصوم عليهمالسالم ق۶۸۵الف۱۷۶۱۲۵۷۰۲۹۷/۹۵

BP۳۶/۶ق۶۲الف
موسسه امام صادق ﴿ع ﴾ سـيـره پـيـشـوايـان : نـگرشي بر زندگاني اجتماعي ، سياسي و

 فرهنگي امامان معصوم ﴿ع ﴾
۱۳۸۱مهدي پيشوائي; با مقدمه جعفر سبحاني س۹۵۶پ۱۷۶۲۴۴۶۳۲۹۷/۹۵

اميرکبير نـويـسـنـده هـاشم مـعـروف الـحسينيزندگي دوازده امام
 [صحيح: حسني]; ترجمه محمد مقدس

۱۳۸۲ ز۵۴۱ح۱۷۶۳۲۵۶۹۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۹۰۴۱س۵ح

دليل ما ۱۳۹۱محمدرضا حکيميامام در عينيت جامعه الف۷۵۶ح۱۷۶۴۴۲۱۵۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۸۱۳۸۲الف۸ح

مهدي نراقي ۱۳۸۶عليمحمد حيدرينراقيزندگاني چهارده معصومعليهالسالم ز۹۶۶ح۱۷۶۵۲۵۷۹۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۹۱۳۸۶ز۸۷ح

نواي دانش ۱۳۸۶موسي شريفيزندگاني چهارده معصوم (ع) ز۴۶۷ش۱۷۶۶۲۵۸۰۲۹۷/۹۵
BP۳۶۹ز/

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهحقيقت نوري اهلالبيت عليهمالسالم ح۲۷۱ط۱۷۶۷۲۵۸۱۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۴ /۲۱۳۸۹ط۶ف

افسون کـلـيـات مـنـتهياالمال: زندگي و شرح احوال چهارده معصوم
سالماللهعليها

۱۳۸۰مولف عباس قمي ک۷۷۳ق۱۷۶۸۲۵۸۳۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸۱۳۸۰م۸ق

ديوان ۱۳۸۷تاليف عباس قميمنتهياالمال م۷۷۳ق۱۷۶۹۲۵۸۴۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸۱۳۸۸م۸ق

فقه ۱۳۷۸مولف بهاآالدين قهرمانينژاد (شائق)مادران آسماني: معرفي مادران چهارده معصوم(ع) م۹۳۷ق۱۷۷۰۲۵۸۲۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۲۱۳۷۸م۸ق

آدينه سبز مـجـلـسي; بـه کـوشـش دفـتر تحقيق وجالءالعيون: تاريخ چهاردهمعصوم
 پژوهش آدينه سبز

۱۳۸۷ ۱۳۸۷ج۲۸۱م۱۷۷۱۲۵۹۹۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸۱۳۸۳ج۳م

سرور ۱۳۸۶عالمه مجلسي; تحقيق سيد علي اماميانجالءالعيون: تاريخ چهاردهمعصوم ج۲۸۱م۱۷۷۲۲۵۹۸۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸۱۳۸۳ج۳م

صدرا ۱۳۸۶مرتضي مطهريسيري در سيره ائمه اطهار عليهمالسالم ۱۳۸۶س۶۳۴م۱۷۷۳۲۵۸۸۲۹۷/۹۵
BF۳۶/۵/۹س۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريسيري در سيره ائمهاطهار عليهمالسالم ۱۳۹۳س۶۳۴م۱۷۷۴۵۷۱۵۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۹۱۳۷۸س۶م

عطرياس نـويـسـنـده سليمبنقيس هاللي; مترجماسرارآل رسولالله
 ابراهيم نداف زاده، حمزه کريم خاني

۱۳۸۶ الف۶۱۴هـ۱۷۷۵۲۵۸۵۲۹۷/۹۵
BP۲۲۳/۵/۲۰۴۱۱۳۸۹ک۷۸س

فاطيما ۱۳۷۹حبيبالله احمديامام علي(عليهالسالم) الگوي زندگي الف۲۸۴الف۱۷۷۶۸۲۹۲۹۷/۹۵۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نواي قلم ۱۳۸۲مولف علي بياتعلي عليهالسالم الگوي کامل تربيت اسالمي ع۸۹۵ب۱۷۷۷۲۵۸۶۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۵۷۴۸ب
دليل ما ۱۳۹۱رسول جعفريانتاريخ و سيره سياسي اميرمومنان عليبنابيطالب عليهالسالم ت۴۶۳ج۱۷۷۸۴۱۳۱۲۹۷/۹۵۱

BP۳۸/۰۹ /۷۱۳۸۰ج۹س
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۷مصطفي چمرانعلي زيباترين سرودهي هستي ع۵۶چ۱۷۷۹۲۶۱۱۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۰ع۸چ
لوح زرين ۱۳۹۲تاليف محمود حکيميعلي(ع) عدالت جاويد ع۷۵۶ح۱۷۸۰۴۷۰۲۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۸ع۸۳ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيسکوت آفتاب: ماجراي شهادت حضرت علي س۳۸۲خ۱۷۸۱۴۸۳۲۲۹۷/۹۵۱

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۷هاشم رسولي محالتيزندگاني اميرالمومنين عليه السالم ز۵۲۶ر۱۷۸۲۲۵۸۷۲۹۷/۹۵۱

موسسه امام صادق عليهالسالم فـروغ واليت: تـاريخ تـحـلـيـلي زنـدگـاني امـيـرمومنان علي
عليهالسالم

۱۳۹۱جعفر سبحاني تبريزي ف۲۷۴س۱۷۸۳۴۴۱۷۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۵/۴۱۳۷۴ف۲۲س

نسيم انديشه ۱۳۹۱حسين سيديامير گلها: نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام علي(ع) الف۹۲۲س۱۷۸۴۴۵۱۶۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۵الف۸۷۴س

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۹۱تاليف جعفر شهيديعلي از زبان علي، يا، زندگاني اميرمومنان علي عليهالسالم ع۸۶۸ش۱۷۸۵۲۶۱۸۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۷۶ع۹ش

سلسله سـوگـنـامه امـام عـلي عـلـيهالـسالم: ۴۲۰ داستان از مصايب
 زندگي حضرت اميرالمومنين(ع) علي بن ابي طالب﴿ع﴾

۱۳۸۱عباس عزيزي وس۵۸۸ع۱۷۸۶۲۶۰۶۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۹س۴ع

سلسله ۳۲۰ داسـتـان از مـعـجـزات و کـرامـات امـيـرالمومنين علي
عليهالسالم

۱۳۸۱عباس عزيزي ي س۵۸۸ع۱۷۸۷۲۶۲۸۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۴/۹س۴ع

موسسه فرهنگي مدرسه برهان امـيـرحـسـين فـردي; تـصويرگر فرشادامام اول: زندگينامه امام علي عليهالسالم
رستمي

۱۳۹۱ الف۴۷۸ف۱۷۸۸۴۱۴۲۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۸۱۳۸۲الف۴ف

روزنه مـنـاقب مـرتـضـوي: در مـنـاقب شاه اوليا، اميرالمومنين علي
 مرتضي عليهالسالم

مـحـمـدصالح الحسيني الترمذي "کشفي";
 به تصحيح کورش منصوري

۱۳۸۰ م۵۷۵ک۱۷۸۹۲۶۰۴۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۴/۸م۵ک

دارالکتاب االسالميه ۱۳۸۰فضلالله کمپانيعلي کيست؟ ع۶۹۹ک۱۷۹۰۲۶۰۵۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۶۳ع۸ک

صدرا ۱۳۹۱- ۱۳۹۳مرتضي مطهريجاذبه و دافعه علي عليهالسالم ج۶۳۴م۱۷۹۱۲۶۰۰۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/الف۱۳۸۵ ۲ج۶م

رسالت يعقوبي امـامشـنـاسي : تـحـقـيق و تحليلي دربارهي شخصيت حضرت
 اميرالمومنين امام علي عليهالسالم

۱۳۸۶تاليف محمدصالح موسويخويي الف۸۴۲م۱۷۹۲۲۶۰۷۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۴/۸الف۷۸۴م

دارالکتاب االسالميه ۱۳۸۱تاليف محمدحسن موسوي کاشانيبر اميرمومنان علي(ع) چه گذشت ب۸۴۲م۱۷۹۳۲۶۰۱۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۴۱۳۷۰ب۸م

مهدي يار قـصص امـيـرالـمـومـنـين عـليهالسالم، يا، داستانهايي از علي
عليهالسالم

تــالـيف احـمـد مـيـرخـلفزاده، قـاسم
ميرخلفزاده

۱۳۷۹ ق۹۳۱م۱۷۹۴۲۶۰۲۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۴/۶ق۸۸م

مشهور تـــحـقـيق، تـالـيف و تـدوين مـحـمـدغنچهي غدير غريب
 نظامدوست تامند

۱۳۸۲ غ۴۸۶ن۱۷۹۵۲۶۰۳۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳/۹غ۶ن

مدرسه االمام علي بن ابي طالب عليه السالم بـه قـلـم محمد جعفر امامي، محمد رضانهج البالغه با ترجمه گويا و شرح فشرده
 آشتياني; زيرنظرناصر مکارمشيرازي

۱۳۷۹ ن۷۶۷الف۱۷۹۶۲۶۰۸۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸  /۰۴۱۱۳۷۷خ

ميثم تمار ۱۳۷۹هاجر اندقانيامثال و حکم نهجالبالغه و معادلهاي فارسي و انگليسي آنها الف۸۷۳الف۱۷۹۷۲۶۰۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۸الف۴ض

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۸محمدتقي جعفريترجمه و تفسير نهجالبالغه ت۴۶۲ج۱۷۹۸۲۶۲۳۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۲/ ۷۴۲ج

اسراء بـــرگـــرفـتـه از آثـار جـواديآمـلي،وحدت جوامع در نهجالبالغه
 گردآوري و تنظيم سعيد بندعلي

۱۳۸۰ و۷۴۵ج۱۷۹۹۲۶۱۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۹۱۳۸۰ج۳و

دفترنشر معارف مـحـمـد حـسين دانش کيا ; تدوين نهادجمال کعبه ﴿شرحي بر تاريخ اسالم به روايت امام علي ﴿ع﴾
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها; معاونت پژوهشي دانشگاه

 معارف اسالمي

۱۳۸۹ ج۲۴۴د۱۸۰۰۲۷۴۳۲۹۷/۹۵۱۵

دريا ۱۳۷۹مصطفي دلشاد تهرانيارباب امانت: اخالق اداري در نهج البالغه الف۶۴۲د۱۸۰۱۵۱۶۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/د۴۸م

دريا داللت دولت:آيـين نـامه حـکـومت و مـديـريت در عـهدنامه
 مالک اشتر

۱۳۹۲مصطفي دلشاد تهراني د۶۴۲د۱۸۰۲۴۷۰۸۲۹۷/۹۵۱۵

رستگار ۱۳۷۹ترجمه و تدوين رضا رجبزادهترجمان حيات امام علي(ع) از شرح نهج البالغه ابنابيالحديد ت۳۶۸ر۱۸۰۳۵۲۶۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۲۲الف

جـهـاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مرکز
انتشارات

پـيـراسـتن و آراسـتن: انسان کامل و وارسته - انسان جاهل و
 وابـسـته و بـايدهاي رابطه با زندگي، ۱۶ درس اخالق اسالمي

 از نهج البالغه

۱۳۷۹علي رهبر پ۸۴۷ر۱۸۰۴۲۶۱۳۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۲۹ر/

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۹۰عبدالمجيد زهادتتعليم و تربيت در نهجالبالغه ت۷۴ز۱۸۰۵۲۶۱۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۹۱۳۸۸ز۸آ

افق فردا سـرچـشـمه رسـتـگاري حاوي گهرهاي ناب اخالقي از درياي
 بيکران امام علي(ع)

۱۳۸۰گردآورنده محمد سامقاني س۲۴۴س۱۸۰۶۲۶۱۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۹/۵/۲س۸ک

موسسه فرهنگي صراط ۱۳۷۶- ۱۳۸۴عبدالکريم سروشحـکـمت و مـعـيـشت: شـرح نـامه امـام عـلي به امام حسن ح۴۹۸س۱۸۰۷۲۶۱۶۲۹۷/۹۵۱۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالکتب االسالميه ۱۳۶۶المولفه محمدعلي الشرقيقاموس نهجالبالغه ق۴۲۶ش۱۸۰۸۲۶۱۷۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۶ /۱۳۶۶ ۴ش
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
حـمـيـدرضـا شـيخي; با مقدمه و نظارتآشنايي با نهج البالغه

 محمد واعظ زاده خراساني
۱۳۷۹ آ۹۲۵ش۱۸۰۹۲۶۱۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۸/۹۴۱۳۷۹ش
ليله القدر ۱۳۸۷علي صفايي حائري (عين - صاد)روش برداشت از نهجالبالغه ر۶۸۲ص۱۸۱۰۲۶۲۰۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹۵/۹۱۳۸۷ر۷ص
انديشه ظهور ۱۳۹۲نويسنده محمود عدالتپژوهمديريت در پرتو کالم علي (ع) م۴۶۵ع۱۸۱۱۴۷۷۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۴۱۳۸۹ع۴م
بنياد پژوهشهاي اسالمي [گـردآورنـده و مـتـرجم] مـحمدآصفاخالص عمل: ترجمه و شرح منظوم ۱۱۰ کالم امام علي(ع)

فکرت
۱۳۸۴ الف۸۴۵ع۱۸۱۲۲۶۲۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۷۹الف۳الف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيزبان وسخن م ب/۸۴۵ع۱۸۱۳۴۵۹۸۲۹۷/۹۵۱۵
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثياخالق پژوهش م ب/۸۴۵ع۱۸۱۴۴۵۹۹۲۹۷/۹۵۱۵

يکتا مـنـتخب نصايح نهج البالغه (عربي، فارسي، فرانسه، انگليسي و
English, French, Parsian, Turkishترکي 

۱۳۷۹پديدآورندگان نوعدوست و پسران ن ب/۸۴۵ع۱۸۱۵۲۶۹۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴  ۱۳۷۹

اميرکبير در کـرانه با دريا صد سخن امام عليبن ابيطالب عليهالسالم از
 بخش کلمات قصار نهج البالغه

۱۳۷۹ترجمه علي موسوي گرمارودي د۸۴۵ع۱۸۱۶۲۶۲۲۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۸۵۱۳۷۹م

دامينه واسع مـسـيـر بـهشت: خطبه ۱۹۳ نهجالبالغه اميرالمومنين همراه با
 ترجمه لغت به لغت و بيان نکات ادبي واژهها

۱۳۸۸صديقه صاحبکارخراساني ص ب/ن۸۴۵ع۱۸۱۷۵۶۰۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۳/۱۷۳۱۳۸۸ص

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيتوبه بازگشت به فطرت م ب/ن۸۴۵ع۱۸۱۸۴۵۷۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۲۲۵/۷/۹۱۳۸۵ت۲۲م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيپيامبراعظم صليالله عليه و آله م ب/ن۸۴۵ع۱۸۱۹۴۵۸۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۳۵م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيشگردهاي شيطان م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۰۴۵۵۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۹۳ش

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيمشاوره م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۱۴۵۵۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /الف۱۳۸۷ ۳م۸۷ش

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيامامت و اهلبيت عليهمالسالم م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۲۴۵۵۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۲۲۳/۸۱۳۸۷الف۲۵م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيخودسازي م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۳۴۵۵۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۸م۹خ

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيسفر آخرت م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۴۴۵۵۸۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /الف۱۳۸۸ ۳م۴۵م

بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثينگاه م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۵۴۵۵۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۲۶۱۳۸۸م/الف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثياصالح الگوي مصرف م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۶۴۵۶۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۲۵۰/۳۵/۶۱۳۸۸الف۲۵م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثينعمت و سپاس م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۷۴۵۶۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۲۶۱۳۸۹م۸ش

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيفتنه م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۸۴۵۶۲۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۹م۲ف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيقرآن م ب/ن۸۴۵ع۱۸۲۹۴۵۶۳۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۲۷۱۳۸۹م۴ق

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيموعظه م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۰۴۵۶۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ / ۳۱۳۸۷م۷و

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيخردورزي م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۱۴۵۶۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۵م۷ع

بنيادپژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيامتحان م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۲۴۵۶۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۷م۸۲الف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱[تدوين و گردآوري] جواد محدثيگهرعمر م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۳۴۵۶۸۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳م۹ک

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيعبادت و نماز م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۴۴۵۶۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۳م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيدوستي م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۵۴۵۷۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۲۶۱۳۸۳م۹د

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيدعا م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۶۴۵۷۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۲۶۶/۷۱۳۸۵د۲۴م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثياعتدال م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۷۴۵۷۲۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳م۹۵۱۳۸۵م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيانفاق م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۸۴۵۷۳۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۸۷۴الف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيوحدت و انسجام م ب/ن۸۴۵ع۱۸۳۹۴۵۷۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/م۳۳و

اسوه ۱۳۹۲مترجم حسين استادولينهج البالغه امام علي عليه السالم الف ت/ن۸۴۵ع۱۸۴۰۶۳۳۲۲۹۷/۹۵۱۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه انتشاراتي حضور ۱۳۷۹محمد دشتيترجمه نهجالبالغه ۱۳۷۹دت/ن۸۴۵ع۱۸۴۱۲۶۳۳۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱ ۱۳۸۷ر
دفترنشرالهادي ۱۳۸۱ترجمه محمد دشتيترجمه نهج البالغه حضرت اميرالمومنين عليهالسالم ۱۳۸۱د ت/ن۸۴۵ع۱۸۴۲۲۶۲۴۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸  /۰۴۱
گلگشت [گــردآورنـده شـريفرضي]; مـتـرجـمترجمه نهجالبالغه حضرت اميرالمومنين (ع)

 محمد دشتي
۱۳۸۷ ۱۳۸۷دت/ن۸۴۵ع۱۸۴۳۲۶۳۲۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱ ۱۳۸۷ر
بقيت الله﴿عج﴾ ۱۳۸۸مترجم محمد دشتيترجمه نهجالبالغه حضرت اميرالمومنين (ع) ۱۳۸۸دت/ن۸۴۵ع۱۸۴۴۲۶۳۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱ ۱۳۸۷ر
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ﴿گـردآوري شـريـف رضي﴾; مترجم سيدنهج البالغه

 جعفر شهيدي
۱۳۸۹ ش ت/ن۸۴۵ع۱۸۴۵۲۸۹۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱ ۱۳۸۸پ
فاخر ۱۳۸۲علي بن ابي طالب; مترجم مهدي حجتيترجمه نهج البالغه فارسي﴿به زبان ساده﴾ ف ت/ن۸۴۵ع۱۸۴۶۳۲۹۲۲۹۷/۹۵۱۵

ليله القدر عـبـدالـمـجـيـد فـلسفيان; تهيه و تنظيمعلي و جاري حکمت
 موسسه فرهنگي تحقيقاتي ليله القدر

۱۳۸۸ ع۸۴۲ف۱۸۴۷۲۶۲۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۳/۸۳۱۳۸۸ف

فرهنگ مکتوب ۱۳۸۹مولف مهدي قاسميمنفردآسيبشناسي زمان در نهجالبالغه آ۲۲۶ق۱۸۴۸۲۶۲۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۲۱۳۸۶ق۱۷ج

انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان ۱۳۸۰نويسنده علي قائمي اميريخانواده از ديدگاه امام اميرالمومنين(ع) خ۳۵۲ق۱۸۴۹۲۶۲۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۲ق۲خ

موسسه فرهنگي انتشاراتي آفرينه نـامه روحافـزا: بـرداشتهـايي از عـهدنامهي علي(ع) به مالک
اشتر

۱۳۸۰علي محمدي تاکندي، رضا شيخمحمدي ن۳۵۴م۱۸۵۰۲۶۳۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۲۳/۳۱۳۸۲م

صدرا ۱۳۹۱مرتضي مطهريسيري در نهجالبالغه س۶۳۴م۱۸۵۱۲۶۲۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۸ /۶۱۳۸۳م

خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۸۴تاليف دکتر اسماعيل منصوريالريجانيدر چشمهسار نهجالبالغه د۷۹۴م۱۸۵۲۲۶۳۰۲۹۷/۹۵۱۵
براق ۱۳۹۰سعيد هاشميعرفان زندگي ع۲۵۲هـ۱۸۵۳۲۷۶۷۲۹۷/۹۵۱۵

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰[گردآورنده] خدابخش کرميان زيارانيکالم برتر (سخنان اميرالمومنين(ع) درباره نماز) ک۴۷۱ک۱۸۵۴۲۶۳۵۲۹۷/۹۵۱۶
BP۳۹/۵/۴ک۸ک

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيدرقصر تنهايي: با حماسه صلح امام حسن آشنا شويم د۳۸۲خ۱۸۵۵۴۸۲۸۲۹۷/۹۵۲
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

موسسه فرهنگي تحقيقاتي امير المومنين ﴿ع ﴾ ۱۳۸۹محمد دشتيفرهنگ سخنان امام حسن مجتبي(ع) ف۵۷۳د۱۸۵۶۲۶۳۶۲۹۷/۹۵۲
BP۴۰/۴/۴۱۳۸۹ف۵د

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۵تاليف هاشم رسوليمحالتيزندگاني امام حسن مجتبي(ع) ز۵۲۳ ر۱۸۵۷۲۶۳۷۲۹۷/۹۵۲
BP۴۰/ ۹۰۱۳۱۳۷۷ز۵ر

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

۱۳۹۴حسين سيديغنچه دلتنگ: نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام مجتبي﴿ع﴾ غ۹۲۲س۱۸۵۸۶۳۶۴۲۹۷/۹۵۲
BP۴۰

سلسله ۵۰۱ داسـتـان از فـضـايل، مـصايب، معجزات و کرامات امام
 حسن مجتبي (ع)

۱۳۸۱عباس عزيزي پ۵۸۸ع۱۸۵۹۲۶۳۸۲۹۷/۹۵۲
BP۴۰/الف۲۱۳۸۸پ۴ع

محبان الحسين﴿ع﴾ مـحـمدتقي مدرسي; مترجم محمد صادقزندگاني کريم اهل بيت امام حسن مجتبي عليهالسالم
شريعت

۱۳۸۰ ز۴۱۹م۱۸۶۰۲۶۳۹۲۹۷/۹۵۲
BP۳۶/۱۳۷۹ج.۴۴ه۳۶م

دارالکتب االسالميه بـر امـام حـسن عـلـيهالـسـالم و امـام حسين عليهالسالم چه
گذشت؟

۱۳۷۹تاليف محمدحسن موسوي کاشاني ب۸۴۲م۱۸۶۱۸۸۴۲۹۷/۹۵۲
DS۳۸/۳/۴۱۳۷۹ب۸م

نشر حاذق در سـوگ امـيـر آزادي تـرجـمه مثير االحزان گوياترين تاريخ
کربال

تـالـيف ابننما حلي; ترجمه ونگارش علي
کرمي

۱۳۸۵ م۱۷۳الف۱۸۶۲۵۱۸۷۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۲۰۴۱۱۳۸۰م۲الف

عالمه طباطبائئ لـمـعـات الـحسين: برخي از کلمات و مواعظ و خطب حضرت
 سيدالشهدا ابيعبدالله الحسين عليهالسالم

۱۴۲۱ق= ۱۳۷۹تاليف محمدحسين حسيني طهراني ل۵۹۴ح۱۸۶۳۵۱۷۰۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۸۱۳۷۵ل۵ح

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم.دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۸۶تاليف عبدالحسين دستغيبسيدالشهداء عليه السالم﴿به ضميمه شرح خطبه شعبانيه﴾ س۵۴۷د۱۸۶۴۶۶۱۰۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۹۱۳۸۸س۵د

موسسه تحقيقاتي امير المومنين ﴿ع ﴾ ۱۳۹۰مولف محمد دشتيفرهنگ سخنان امام حسين(ع) ف۵۷۳ د۱۸۶۵۲۶۴۱۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۴۱۳۸۱ف۵د

مولفين ۱۳۷۷نوشته حسن دهشيري، رحمت جعفريهمگامي امام حسين (ع) با قرآن هـ۸۴۹د۱۸۶۶۲۶۴۲۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۸ه۸۷د

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

۱۳۹۴حسين سيدييک غنچه، صد زخم: نگاهي به زندگي و شخصيت امام حسين ي۹۲۲س۱۸۶۷۶۴۱۲۲۹۷/۹۵۳

ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حايري﴿عين- صاد﴾چهل حديث از امام حسين عليهالسالم چ۶۸۲ص۱۸۶۸۲۶۴۳۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۹چ۷ص

سلسله ۱۳۸۱عباس عزيزي۵۴۰ داستان از معجزات و کرامات امام حسين(ع) پ۵۸۸ع۱۸۶۹۲۶۵۳۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷۵/۲۱۳۸۳پ۴ع

دارالصادقين ۱۳۸۴عبداالمير فائقجرعهاي از جام شهادت ج۲۱۴ف۱۸۷۰۴۴۲۵۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ج۲۷ف

بـوسـتـان کـتـاب قم(انـتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۹۰مهدي محدثيرد پاي خورشيد: امام حسين عليهالسالم از والدت تا شهادت ر۳۱۶م۱۸۷۱۴۴۰۹۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ر۲۴م

طوباي محبت ۱۳۳[صـد و سـي و سـه] حـديـث نوراني از امام حسين عليه
السالم

۱۳۹۰مولف عبدالحسين نيشابوري ص۹۱۹ن۱۸۷۲۴۸۷۳۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴

واحه ۱۳۹۲سيدمرتضي آوينيفتح خون ف۹۱۷آ۱۸۷۳۵۰۴۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۲۱۳۹۰ف۸آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هنارس تـرجـمه لـهـوف سـيـد بن طـاووس: هـمراه با گنجينهاالسرار

عمانساماني
۱۳۹۱ترجمه محمد لکعليآبادي ل۱۶۶الف۱۸۷۴۵۴۸۸۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/الف۱۳۸۴ ۹۰۴۱ل۲الف
دفتر نشر معارف مـولف گـروه مـولـفـان; تنظيم و نظارت:پرسشها و پاسخهاي برگزيده ويژه محرم

 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـها، معاونت آموزش و تبليغ

 نهاد- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ۳۴۸پ۱۸۷۵۲۶۴۸۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۴۱۳۸۵پ

حکمت ۱۳۸۸ياسين حجازيکتاب آه: بازخواني مقتل  حضرت حسينابنعلي ک۳۳۹ح۱۸۷۶۲۶۴۶۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۷۰۴۱۱۳۸۷ن۸ق

فجر واليت مـراقـبههـاي عـاشـورايي: گـفتارهاي عاشورايي از: عالمه فقيد
 سـيـدمـنـيـرالـدين حـسـينيالهاشمي (ره) و حجتاالسالم و

 المسلمين سيدمحمدمهدي ميرباقري

۱۳۸۹گزينش و ويرايش حسين مهديزاده م۵۸۲ح۱۸۷۷۲۶۵۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۲۶۰/۳/۴۱۳۸۹م۴۸۳ح

دليل ما ۱۳۹۰سخناني از محمدرضا حکيميعاشورا، مظلوميتي مضاعف ع۷۵۶ح۱۸۷۸۲۶۴۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۷۶/۲۱۳۸۹ع۸ح

سميع ۱۳۸۶مولف محمد درياييابعاد سياسي و اجتماعي نهضت عاشورا الف۵۱۸د۱۸۷۹۴۸۹۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۲الف۴۵د

خورشيد باران روز دهم﴿۱﴾: مـجـمـوعه مـقاالت پژوهشي و تحقيقي در زمينه
عاشورا

۱۳۸۶گردآورنده محمدرضاسنگري ر۷۷۹ س۱۸۸۰۶۶۹۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۹۱۳۸۸ر۹س

نيستان ۱۳۸۸مهدي شجاعيمردان و رجزهايشان ۱۳۸۸م۳۷۸ش۱۸۸۱۲۷۵۱۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۳/۴۱۳۸۸م۳ش

وزارت آمـوزش و پـرورش. مـعاونت پرورشي.
 موسسه فرهنگي منادي تربيت

۱۳۸۰مهدي شجاعيمردان و رجزهايشان م۳۷۸ش۱۸۸۲۲۶۴۹۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۳/۴م۳ش

گل بهار ۱۳۷۲نگارش مصطفي شهرامحماسه پرشکوه: رستاخيز جاويدان، ساالر شهيدان ... ح۷۹۱ش۱۸۸۳۲۶۵۱۲۹۷/۹۵۳۴
دفتر نشر فرهنگ اسالمي پس از پـنـجـاه سـال: پـژوهـشي تـازه پـيـرامـون قيام حسين

عليهالسالم
۱۳۶۵- ۱۳۸۱جعفر شهيدي پ۸۶۸ش۱۸۸۴۲۶۵۲۲۹۷/۹۵۳۴

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهکربال: مبارزه با پوچيها ک۲۷۱ط۱۸۸۵۲۶۴۴۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۳ک۱۵ط

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ۱۳۹۰حامد علياکبرزادهنگاهي گذرا به نهضتساالر شهيدان: طريق عشق ن۸۳۹ع۱۸۸۶۲۷۴۹۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸۱۳۸۹ن۷۸۸ع

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسنده حميد گروگان; تصويرگر هاجرتشنه لبان
 سليمي نمين

۱۳۹۱ ت۳۷۹گ۱۸۸۷۴۷۹۲۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۵۱۳۸۸ت۴۳گ

اميرکبير گـزارشي مـسـتـنـد از کـربـال: بـرگرفته از احاديث اهلبيت
 عليهمالسالم و اسناد معتبر تاريخي

۱۳۹۲تاليف محمد محمديان گ۳۵۳م۱۸۸۸۴۷۰۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۹گ۲۸م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲علي محمدي متکازينيآنها که جا ماندند: قيام توابين آ۳۵۶م۱۸۸۹۵۰۴۹۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۹۱۳۸۷ق۲۸۳م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحماسه حسيني ح۶۳۴م۱۸۹۰۵۶۹۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸۱۳۶۳ح۶م

دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ [تـهـيهکـنـنـده] مرکز تحقيقات دانشگاهخالصه کتاب حماسه حسيني
 امـام صـادق عـلـيهالسالم (فعاليتهاي

دانشجويي)

۱۳۸۹ خ۶۳۴م۱۸۹۱۲۶۵۵۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸۰۱۸ح۶م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸تهيه و تنظيم سعيد سرمديراهنماي موضوعي کتابهاي حماسه حسيني س ف/۶۳۴م۱۸۹۲۵۵۷۵۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵ /۸۰۷۵۱۳۸۸ح۶م

برادري ۱۳۸۹نويسنده مسلم ناصريماه پاره م۱۷۲ن۲۹۷/۹۵۳۴[ج]۱۸۹۳۲۶۵۷
BP۴۱/۵/۲۱۳۸۷م۲ن

جلوه کمال ۱۳۸۶علي نظري منفردواقعه کربال ، تاريخ اسالم و۵۱۷ن۱۸۹۴۴۴۵۹۲۹۷/۹۵۳۴
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ﴿تـهـيـه و تـدويـن ﴾ پـژوهشکده علوم ونهضت عاشورا: جستارهاي کالمي ، سياسي و فقهي

 انـديـشـه سـيـاسـي . پژوهشگاه علوم و
 فرهنگ اسالمي

۱۳۸۷ ۸۵۷ ن۱۸۹۵۲۶۵۸۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۹۵۱۳۸۷ن

فراهاني درسي که حـسـين عـلـيهالسالم بانسانها آموخت: يک بررسي
 تحقيقي و جامع درباره اصيلترين انقالب خونين جهان

۱۳۹۱بهقلم عبدالکريم هاشمينژاد د۲۹۱هـ۱۸۹۶۴۲۱۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۷۲د۲ه

معروف ۱۳۸۶جواد محدثيفرهنگ عاشورا ف۳۱۶م۱۸۹۷۲۶۵۴۲۹۷/۹۵۳۴۰۳
BP۴۱/۷۶/۴۱۳۸۰ف۳م

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيدر اوج غربت: داستان سفر مسلم بن عقيل به شهر کوفه د۳۸۲خ۱۸۹۸۴۸۱۷۲۹۷/۹۵۳۷
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي ، شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

آيـنهداران آفـتـاب،پـژوهـش و نگارش نو از زندگي وشهادت
 ياران ابا عبد الله الحسين عليه السالم

۱۳۹۱محمد رضا سنگري آ۷۷۹س۱۸۹۹۴۵۰۶۲۹۷/۹۵۳۷
BP۲۱/۹۱۳۷۳آ۹م

افسون نـوشـته جـواد فـاضل; تهيه و تنظيم عليزندگينامه قمر بنيهاشم
 اصغر عبداللهي

۱۳۸۳ -۱۳۷۹ ز۱۴۹ف۱۹۰۰۲۶۷۰۲۹۷/۹۵۳۷
BP۴۲/۴/۲ف۲ع

مطبوعات ديني سـقـاي مـعـرفت: سيري در فضائل و مناقب حضرت اباالفضل
عليهالسالم

۱۳۸۲مولف باقر فخار اصفهاني س۲۶۴ف۱۹۰۱۵۵۸۱۲۹۷/۹۵۳۷
BP۴۲/۴/۳ف۲ع

موسسه الغدير عـبـدالرزاق موسوي المقرم; مترجم ناصرسردار کربال حضرت ابوالفضل العباس عليهالسالم
 پاک پرور

۱۳۷۱ س۸۴۲م۱۹۰۲۲۶۴۰۲۹۷/۹۵۳۷
BP۴۲/۴/۶۸۶۰۴۱۱۳۷۰م۲ع

صاله ۴۸۰ داســتـان از فـضـايل، مـصـايب و کـرامـات حـضـرت
 ابوالفضلالعباس (ع)

۱۳۸۲عباس عزيزي; ويراستار خانم قاسمي چ۵۸۸ع۱۹۰۳۲۶۴۵۲۹۷/۹۵۳۸
BP۴۲/۴ /۴۱۳۸۱ع۲ع

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دليل ما ۱۳۹۰مجيد مسعوديسفر سرخ: مسلمبنعقيل (ع) س۵۵۳م۱۹۰۴۲۶۵۶۲۹۷/۹۵۳۸

BP۴۲/۴ /۴۵۱۳۸۵م۵م
دفتر نشر فرهنگ اسالمي آفـتـاب در زنـجـير: مروري تحليلي بر زندگي امام سجاد عليه

السالم
۱۳۹۰سعيد روح افزا آ۷۷۶ر۱۹۰۵۶۴۱۳۲۹۷/۹۵۴

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم  رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

نويسنده حسين سيدينيلوفر نيايش: نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام سجاد﴿ع﴾ ن۹۲۲س۱۹۰۶۶۳۶۵۲۹۷/۹۵۴
BP۴۳

شميم گل نرگس ۱۳۸۷تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام سجادعليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۰۷۲۵۹۳۲۹۷/۹۵۴
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

دارالکتاب االسالميه ۱۳۷۹محمدحسن موسوي کاشانيبر امام سجاد عليهالسالم و امام باقر عليهالسالم چه گذشت؟ ب۸۴۲م۱۹۰۸۲۶۷۲۲۹۷/۹۵۴
BP۴۳/۴۱۳۷۹ب۸۵م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محمد ناصريبهترين پرهيزکاران: زندگينامه امام سجاد عليهالسالم ب۱۷۲ن۱۹۰۹۴۱۴۷۲۹۷/۹۵۴
BP۴۳/۹۱۳۸۸ب۲۳ن

مدرسه مـردي که اسـرار سـرزمـينهـا را ميدانـست: زندگينامه امام
 محمدباقر عليهالسالم

مـحـمـود پـوروهـاب ; تـصويرگر پژمان
 رحيمي زاده

۱۳۹۱ م۷۸۵پ۱۹۱۰۴۳۰۳۲۹۷/۹۵۵۲
BP۴۴/۴۱۳۸۸م۸۷پ

عابد نـويـسـنـدگـان جـمعي از علماي لبنان;زندگاني حضرت امام محمدباقر عليهالسالم
 ترجمه حميدرضا کفاش

۱۳۸۰ ۶۱ز۲۹۷/۹۵۵۲[ج]۱۹۱۱۲۶۷۳
BP۴۴/۹۱۳۷۹ز

گلستان ادب ۱۳۸۱محمدباقر طاهريزالل معرفت: پژوهشي در زندگاني امام محمدباقر عليه السالم ز۲۸۲ط۱۹۱۲۲۶۵۹۲۹۷/۹۵۵۲
BP۴۴/۸ز۲ط

شميم گل نرگس ۱۳۸۷تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امامباقرعليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۱۳۲۵۹۷۲۹۷/۹۵۵۲
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيصبح ساحل: حوادث عصر امام صادق﴿ع﴾ ص۳۸۲خ۱۹۱۴۴۸۲۲۲۹۷/۹۵۵۳
BP۲۲۹/۲۱۳۸۸

نوراسالم ۱۳۸۴محمود داوريصادق آلمحمد(ص)رئيس مکتب تشيع ص۳۱۸د۱۹۱۵۲۶۷۱۲۹۷/۹۵۵۳
BP۲۵/ج.۸۸ص۲د

مدرسه ۱۳۹۱شهرام شفيعيپيراهن بلند ماه: زندگينامه امامجعفرصادقعليهالسالم پ۵۵۶ش۱۹۱۶۴۱۴۰۲۹۷/۹۵۵۳
BP۴۵/۹۱۳۸۲پ۷ش

دارالصادقين ۱۴۲۵هـ۲۰۰۵محمدتقي الصادقيخط االمام الصادق عليه السالم الثوري خ۱۹۶ص۱۹۱۷۴۷۵۲۲۹۷/۹۵۵۳
BP۴۵/۳۵

شميم گل نرگس ۱۳۸۷تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام صادق عليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۱۸۲۵۹۰۲۹۷/۹۵۵۳
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱نويسنده غالمرضا آبرويزنداني بي حصار: زندگينامه امام موسي کاظم (ع) ز۱۴۵آ۱۹۱۹۴۳۱۲۲۹۷/۹۵۶
BP۴۶/۹۱۳۸۷ز۲آ

عابد نـويـسـنـدگـان جـمعي از علماي لبنان;زندگاني حضرت امام موسيکاظم عليهالسالم
 ترجمه حميدرضا کفاش

۱۳۸۰ ۶۱ز۲۹۷/۹۵۶[ج]۱۹۲۰۲۶۷۴
BP۴۶/۹۱۳۷۹ز

شميم گل نرگس ۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امامکاظم عليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۲۱۲۵۹۵۲۹۷/۹۵۶
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

سلسله ۱۳۸۱محمدجواد جعفرنژادآثار حضور و برکات امام رضا(ع) در ايران آ۴۵۹ج۱۹۲۲۲۶۷۵۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۲آ۷ج

آسـتـان قدس رضوي ،موسسه خدمات مشاوره
 اي جوانان وپژوهش هاي اجتماعي

مـهـارت هـاي زنـدگـي در سـيـره ي رضـوي بـاتـجديد نظر
 واضافات کلي

۱۳۹۴نويسنده محمدرضا شرفي م۴۲۱ش۱۹۲۳۶۷۲۰۲۹۷/۹۵۷

شميم گل نرگس ۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام رضاعليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۲۴۲۵۹۲۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

پيام آزادي پـاره اي از بـهشت: سيره رضوي از غربت مظلومانه تا شهادت
غريبانه

۱۳۸۱محسن غفاري س۴۴غ۱۹۲۵۲۶۷۶۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۲پ۷۴غ

نشر شفاء ۱۳۷۸محمد غفوريشفا يافتگان از متوسلين به امام رضا عليه السالم﴿۲﴾ ش۵۷غ۱۹۲۶۲۷۶۹۲۹۷/۹۵۷
انتشارات آستان قدس رضوي امـام رضـا ﴿ع﴾وزنـدگـي :گـزارش هـا وداسـتـان هـايي کوتاه

 اززندگي وشيوه رفتاري امام رضا﴿ع﴾
۱۳۹۳نويسنده مهدي غالمعلي الف۷۱غ۱۹۲۷۶۷۲۲۲۹۷/۹۵۷

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱شکوه قاسمنياسبزتر از بهار: زندگينامه امام رضا عليهالسالم س۱۹۸ق۲۹۷/۹۵۷[ج]۱۹۲۸۴۱۴۱
BP۴۷/۳۵/۲۱۳۸۴س۲ق

دارالکتب االسالميه تـالـيف محمدباقر شريف القرشي; ترجمهپژوهشي دقيق در زندگاني امام عليبن موسيالرضا(ع)
 به زبان فارسي محمد صالحي

۱۳۸۲ پ۵۷۲ق۱۹۲۹۲۶۷۷۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۹۰۴۱۱۳۸۲ح۴ق

محبان الحسين﴿ع﴾ مـحـمدتقي مدرسي; مترجم محمد صادقزندگاني ثامناالئمه امام عليبنموسيالرضا عليهمالسالم
شريعت

۱۳۸۰ ز۴۱۹م۱۹۳۰۲۶۶۰۲۹۷/۹۵۷
BP۳۶/۱۳۸۲ج.۱۰ ۴ه۳۶م

بنياد پژوهشهاي اسالمي پـژوهش گـروه تـاريخ اسـالم; نـگـارشامام عليبنموسيالرضا عليهالسالم: منادي توحيد و امامت
 محمدجواد معيني، احمد ترابي

۱۳۸۵ الف۶۸۴م۱۹۳۱۴۸۷۵۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۸۱۳۸۶الف۶م

بـه نـشـر ﴿انـتـشـارات اسـتان قدس رضوي ﴾
 ،کتابهاي پروانه

۱۳۹۲نوشته مجيد مالمحمديماه غريب من :داستان زندگي امام رضا ﴿ع﴾ م۷۴۹م۱۹۳۲۶۷۱۹۲۹۷/۹۵۷

آستان قدس رضوي ، شرکت به نشر ۱۳۹۰نوشتهي مجيد مالمحمديماه غريب من: داستان زندگي امام رضا عليهالسالم م۷۴۹م۱۹۳۳۴۵۱۸۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۲۱۳۸۴م۷۴م

نشر قدس رضوي ۱۳۸۸محمد نجفييزديحکايت آفتاب : نگاهي کوتاه به زندگي امام رضا عليه السالم ح۳۲۷ن۱۹۳۴۵۵۶۶۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۸۱۳۸۸ح۳ن

عابد نـويـسـنـدگـان جـمعي از علماي لبنان;زندگاني حضرت امام محمدجواد عليهالسالم
 ترجمه حميدرضا کفاش

۱۳۸۰ ۶۱ز۲۹۷/۹۵۸۲[ج]۱۹۳۵۲۶۶۱
BP۴۸/۹۱۳۸۰ز

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شميم گل نرگس ۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امامجوادعليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۳۶۲۵۹۶۲۹۷/۹۵۸۲

BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع
کوثرادب نـهـمـيـن خـورشـيـد امامت : پرتوي از زندگاني پيشواي جود

 وکرامت ،امام جواد ﴿ع﴾
۱۳۹۳محمد علي کريمي نيا ن۵۳۲ک۱۹۳۷۶۴۳۰۲۹۷/۹۵۸۲

شميم گل نرگس ۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام هادي عليهالسالم ۴۵۵ع۱۹۳۸۲۵۹۱۲۹۷/۹۵۸۳
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲- ۱۳۹۱مجيد مالمحمديآواز مرغ باران (داستان زندگي امام هادي(ع)﴾ آ۷۴۹م۱۹۳۹۲۶۶۴۲۹۷/۹۵۸۳
BP۴۹/۸۱۳۸۲آ۸م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مجيد مالمحمديمن ماه را بوييدم: زندگينامه امام هادي عليهالسالم م۷۴۹ م۱۹۴۰۴۳۰۲۲۹۷/۹۵۸۳
BP۴۹۱۳۸۸ /۸م۷م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان غـروب خـورشـيد در سامرا: زندگينامهي امام حسن عسگري
(عليهالسالم)

۱۳۹۱محمدرضا بايرامي غ۳۱۱ب۱۹۴۱۴۳۱۳۲۹۷/۹۵۸۴
BP۵۰/۴۱۳۸۸غ۲ب

شميم گل نرگس عـجـايب و مـعـجـزات شـگـفتانگيزي از امامحسن عسکري
عليهالسالم

۱۳۸۶تهيه و تنظيم واحد تحقيقاتي گل نرگس ۴۵۵ع۱۹۴۲۲۵۹۴۲۹۷/۹۵۸۴
BP۴۷/۳۵۳۱۳۸۷ع

مشهور ۱۳۸۷رحمتالله ابراهميمالقات با طاووس بهشت حضرت مهدي(عج) م۱۳۲الف۱۹۴۳۲۶۶۵۲۹۷/۹۵۹
BP۲۲۴/۴/۷م۱۵۵الف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان مــاه خـورشـيـد کـاله: زنـدگـيـنـامه امـام زمـان عـجلالـله
تعاليفرجهالشريف

۱۳۸۹جعفر ابراهيمي (شاهد) م۱۳۶الف۱۹۴۴۲۶۶۲۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۲م۱۵الف

دفتر نشر ممتاز از تـالـيـفـات محمدمهدي تاج لنگروديسيماي امام زمان حضرت مهدي عجلالله تعالي فرجهالشريف
واعظ

۱۳۸۰ س۱۶۶ت۱۹۴۵۲۶۶۷۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۹۱۳۷۶ش۲ت

دفترنشرممتاز از تـالـيـفات محمدمهدي تاج "لنگرودي"معجزات امام زمان عليهالسالم
واعظ

۱۳۸۰ م۱۶۶ت۱۹۴۶۲۶۶۳۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۳۵/۶م۲ت

نيک معارف ۱۳۷۲سيدحسين حسينيمهر محبوب م۵۷۷ح۱۹۴۷۲۶۶۶۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۹م۵ح

دليل ما ۱۳۸۸-۱۳۹۱محمدرضا حکيميخورشيد مغرب: غيبت، انتظار، تکليف خ۷۵۶ح۱۹۴۸۲۶۶۸۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۹۱۳۸۲خ۸ح

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيراهي به دريا ۱۳۹۲ر۳۸۲خ۱۹۴۹۴۹۶۷۲۹۷/۹۵۹

احياء کتاب تـالـيف عـلي سعادتپرور ; مترجم جوادظهور نور: ترجمه کتاب الشموسالمضيئه
 وزيري فرد

۱۳۸۷ ظ۵۳۴س۱۹۵۰۲۶۶۹۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۸۰۴۱۱۳۸۷ش۶س

نشر موعود شـنـاخت زنـدگيبـخش: گفتارهايي در شناخت آخرين حجت
حق

۱۳۷۸نويسنده ابراهيم شفيعي سروستاني ش۵۶۱ش۱۹۵۱۵۱۵۵۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۹ش۷۵ش

دفتر نشر الهادي تـالـيف مـحـمـدکـاظم قـزويني; ترجمهامام مهدي ع از والدت تاظهور
 وتحقيق ;علي کرمي ومحمدحسيني

۱۳۹۱ الف۶۴۲ق۱۹۵۲۴۰۷۰۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۸۱۳۸۵الف۴ق

مسجد مقدس صاحب الزمان﴿ جمکران﴾ ۱۳۸۶تاليف محمد محمدياشتهارديحضرت مهدي عليهالسالم فروغ تابان واليت ح۳۵۳م۱۹۵۳۴۸۸۳۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۶۱۳۸۳ح۳۳م

بقيع ۱۳۷۷محمدتقي مدرسيزندگاني بقيهالله االعظم حضرت مهدي(عج) هـ۴۱۹م۱۹۵۴۲۵۸۹۲۹۷/۹۵۹
BP۳۶/۱۳۸۳  ج.۴۱۴ه۳۶م

بـنـيـاد فـرهـنـگي حضرت مهدي موعود﴿ع﴾ ،
 مرکز تخصصي مهدويت

پـله پـله مـهـربـاني: فرهنگنامه امام زمان عجالله تعاليفرجه
 براي نوجوانان

۱۳۸۷بازآفريني مجيد مالمحمدي پ۷۴۹م۱۹۵۵۵۱۹۴۲۹۷/۹۵۹۰۳
BP۵۱/۳۵/۸۱۳۸۶پ۷م

اميرکبير نـوشـته عـليمـحـمدعلي دخيل; ترجمهامکلثوم
 صادق آيينه وند

۱۳۶۲ ک الف۳۶۹د۱۹۵۶۲۷۰۰۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۱۳۶۳ج.۶۰۴۱۵الف۳د

اميرکبير نـوشـته عـلي مـحـمدعلي دخيل; ترجمهامسلمه
 فيروز حريرچي

۱۳۶۲ س الف۳۹۶د۱۹۵۷۲۶۹۹۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۱۳۶۳ج.۶۰۴۱۳الف۳د

امير کبير نـوشـته عـلي مـحـمدعلي دخيل; ترجمهفاطمه دختر اسد
 صادق آيينه وند

۱۳۶۲ ف ب۳۹۶د۱۹۵۸۲۶۹۸۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۱۳۶۳ج.۶۰۴۱۲الف۳د

امير کبير ۱۳۶۲نوشته علي محمدعلي دخيلحضرت خديجه سالماللهعليها خ۳۹۶د۱۹۵۹۲۶۹۷۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۱۳۶۳ج.۶۰۴۱۱الف۳د

امير کبير نـوشـته عـلي مـحـمدعلي دخيل; ترجمهسکينه(ع) دختر امام حسين(ع)
 فيروز حريرچي

۱۳۶۲ س۳۹۶د۱۹۶۰۲۶۹۱۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۱۳۶۳ج.۶۰۴۱۴الف۳د

امير کبير نـوشـته عـلي مـحـمدعلي دخيل; ترجمهفاطمه دختر امام حسين﴿ع﴾
 صادق آيينه وند

۱۳۶۲ ح ف۳۹۶د۱۹۶۱۲۷۰۱۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۱۳۶۳ج.۶ ۶۰۴۱الف۳د

نيلوفرانه صـد زن صـد داسـتان: همراه با داستانهاي واقعي شگفت انگيز
 درباره جن و حورالعين

۱۳۸۶عبدالله نجاتي نارنجکلي ص۲۹۷ن۱۹۶۲۵۲۹۹۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۵/۴ص۳ن

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيبانوي چشمه : خديجه همسر پيامبر اسالم ب۳۸۲خ۱۹۶۳۴۸۱۸۲۹۷/۹۷۲
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

امير کبير گـفـتـار امـيـنـي; بـکـوشـش حـبـيـبفاطمهالزهراعليهاالسالم امابيها
چاپچيان﴿حسان﴾

۱۳۸۴ ف۸۴۴الف۱۹۶۴۲۷۰۲۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۰۴۳۱۳۸۰ف۸۵الف

دليل ما صـداي فـاطـمي فـدک: مـتن عـربي و تـرجمه فارسي خطابه
 حـضـرت زهـرا عـلـيـهـاالسالم براي اولين مقابله شده با ۱۷

 نسخه از ۲۲ سند

۱۳۸۸محمدباقر انصاري، حسين رجايي ص۸۸۵الف۱۹۶۵۴۸۶۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۵/۴۱۳۸۱ص۸الف

دليل ما ۱۳۹۰محمدرضا انصاريگزارش لحظه به لحظه از ازدواج حضرت زهرا عليهاالسالم گ۸۸۵الف۱۹۶۶۵۲۴۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴گ۸۸۳الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دار النور مـقـتل مـادر شـهيده سادات حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم

 هـمـراه بـا زبـانـحال بهضميمه چهل حديث و چهل حکايت و
 کرامت از آن حضرت

۱۳۸۲مولف سبزعلي باقري طاقانکي م۲۴۲ب۱۹۶۷۶۲۵۴۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۷م۱۷ب

موسسه انتشارات حضور چـشـمه در بـسـتـر تـحـلـيـلي از زمـانشناسي حضرت زهرا
عليهاالسالم

۱۳۹۱مسعود پورسيد آقايي چ۶۷۲پ۱۹۶۸۴۱۶۶۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۵۱۳۸۱چ۹پ

موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي بـحـثـي کـوتاه بر خطبه فدک: شرحي کوتاه بر خطبه حضرت
زهرا

۱۳۹۱برگرفته از درسهاي مجتبي تهراني ب۸۹۸ت۱۹۶۹۴۲۲۲۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۴۱۳۹۰ش۹۳ت

ياقوت زهـرا و زيـبـاييها: صد الگو و  آموزه زيبا از سيره عملي فاطمه
 زهرا سالمالله عليها

۱۳۸۴منصوره جوکار، زهرا خلجي ز۸۶۸ج۱۹۷۰۲۷۰۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹ز۸۸ج

موسسه بوستان کتاب عـزالـدين حـسـيـنيزنجاني; به کوشششرح خطبه حضرت زهرا عليهاالسالم
 سيد محمد حسيني زنجاني

۱۳۹۰ ش۵۸۹ح۱۹۷۱۳۲۹۰۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۴۱۳۸۳ش۵ح

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيروشني مهتاب: اثبات شهادت حضرت فاطمه﴿س﴾ ر۳۸۲خ۱۹۷۲۴۸۲۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيفرياد مهتاب: خاطرات مادر مظلوم مدينه ف۳۸۲خ۱۹۷۳۴۸۰۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸ف۳۵خ

دارالکتاب عـبـدالـحـسـين دسـتـغـيب; تـصـحيحبندگي، راز آفرينش: شرح خطبه حضرت زهرا(سالماللهعليها)
 محمدهاشم دستغيب

[۱۳۷۳] ب۵۴۷د۱۹۷۴۲۶۹۲۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۹۱۳۷۳ب۵د

موسسه فرهنگي تحقيقاتي امير المومنين ﴿ع ﴾ ۱۳۷۶محمد دشتيفرهنگ سخنان حضرت فاطمه عليهالسالم ف۵۷۳ د۱۹۷۵۲۶۹۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۹۰۱۴۱۳۷۶ن۵۴د

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۸هاشم رسوليمحالتيزندگاني حضرت فاطمه سالمالله عليها و دختران آن حضرت ز۵۲۳ ر۱۹۷۶۲۶۹۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹۱۳۷۵ز۵ر

مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۶تاليف علياصغر رضوانيالگوي برتر: درسهايي از زندگي حضرت زهرا عليهاالسالم الف۵۸۷ر۱۹۷۷۲۶۹۴۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۷۱۳۸۶الف۵۸۴ر

فرهنگ مردم ۱۳۸۱محبوبه ساطعنور آسماني : تاريخ و تحليل زندگاني حضرت زهرا ﴿س ﴾ ن۱۶۷س۱۹۷۸۲۷۸۲۲۹۷/۹۷۳
مولف ۱۳۸۱سيد محمد حسين سجادمقتل الزهراء از مصادر عامه م۳۶۶س۱۹۷۹۲۷۹۷۲۹۷/۹۷۳

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها. دفتر نشر معارف

خـاطـر نـازک گـل: نـگـاهـي بـه زندگي و شخصيت حضرت
فاطمه﴿س﴾

۱۳۹۴حسين سيدي خ۹۲۲س۱۹۸۰۶۳۶۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۱۳۸۷ب۳۱۴م

ايران جوان ۱۳۸۹علي شريعتيفاطمه فاطمه است ف۴۴۴ش۱۹۸۱۵۷۱۲۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۱۳۸۹ف۴۸ش

عطر ياس شـهـادت مـادرم زهـرا عـلـيهاالسالم افسانه نيست: نگاهي به
 مـظـلوميتهاي حضرت زهرا عليهاالسالم در منابع معتبر اهل

تسنن

۱۳۸۷تاليف جمعي از نويسندگان ۷۵۵ش۱۹۸۲۵۲۰۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۶۶۰۸۳۱۳۸۵الف

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۶- ۱۳۹۱سيد جعفر شهيديزندگاني فاطمه زهرا﴿س﴾ ز۸۶۸ش۱۹۸۳۲۷۷۱۲۹۷/۹۷۳
امام عصر﴿عج﴾ ۱۳۸۶احمد صادقياردستانيفاطمه(س) الگوي زن مسلمان ف۱۹۸ص۱۹۸۴۵۲۶۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲۱۳۸۲ف۲ص
انتشارات سلسله ۳۶۰﴿سـي صـدو شصت﴾ داستان از فضايل، مصايب و کرامات

 حضرت فاطمه زهرا (س)
۱۳۸۲عباس عزيزي س۵۸۸ع۱۹۸۵۲۶۸۸۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۹س۴ع
آفاق مـولف مـحـمـدکـاظم قـزويني ; مترجمفاطمهي زهرا عليهاالسالم از والدت تا شهادت

 حسين فريدوني
۱۳۸۶ ف۶۴۲ق۱۹۸۶۲۶۸۹۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲۰۴۱۱۳۸۱ف۴ق
احمديه بـانـوي بينـشـان: چـگونگي الگوبرداري عملي از حضرت زهرا

 عـلـيـهاالسالم در عصر حاضر، ۴۰ داستان از حضرت فاطمه...
 در منابع اهل سنت

۱۳۸۲هادي قطبي ب۶۹۵ق۱۹۸۷۵۱۵۹۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲ب۶ق

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۲بهاهتمام علي لبافدرسنامههاي فاطميه د۳۵۴ل۱۹۸۸۵۰۳۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴۳۱۳۸۸د۲ل

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۲به اهتمام علي لبافدانشنامه شهادت حضرت زهرا سالم اللهعليها ر د۳۵۴ل۱۹۸۹۵۰۶۹۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲د۲ل

بهشت بينش روشهـا و بـيـنش هاي حضرت زهرا عليهاالسالم درباره: يک
 زندگي زيبا

۱۳۸۶احمد لقماني ر۵۵۱ل۱۹۹۰۵۲۶۶۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹۱۳۸۳ب۷ل

انتشارات مدرسه مـهـري مـاهـوتـي; تـصـويـرگـر سـحرگلي براي آخرين پيامبر﴿زندگينامه حضرت فاطمه﴿ ع﴾﴾
 خـراسـانـي; زيـرنظر شوراي کارشناسي

 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ گ۱۹۳م۲۹۷/۹۷۳[ج]۱۹۹۱۴۲۷۵

وزارت فرهنگ وارشاد ۱۳۸۱محمدصادق موسوي گرماروديبهشت گمشده ب۸۴۲م۱۹۹۲۴۴۸۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹ب۸۳۵م

سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي ، شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

۱۳۸۶م. مويدحسينعلي﴿ درود خداوند بر او﴾ ح۸۵۵م۱۹۹۳۲۶۹۰۲۹۷/۹۷۳
BP۴۱/۴/۵۱۳۸۸ح۸۸۵۷م

مرکز فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۸۰مولف مهدي نيليپورفرهنگ فاطميه: الفباي شخصيتي حضرت زهرا عليهاالسالم ف۹۸۴ن۱۹۹۴۲۶۸۰۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴۱۳۸۷ف۹۴ن

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۷غالمرضا اماميجز زيبايي نديدم: زندگي نامه حضرت زينب ج۷۶۷الف۱۹۹۵۲۶۸۱۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲ /۷۳۱۳۸۸الف۹ز

اميرکبير عـايـشه بـنتالـشاطي; ترجمه و نگارشزينب بانوي قهرمان کربال
 حـبـيـب چـاپـچـيان﴿﴿حسان﴾﴾ ، مهدي

 آيت الله زاده نائيني

۱۳۸۲ ز۶۹۳ب۱۹۹۶۲۶۸۲۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲ /۹۲۰۴۱۱۳۴۴ب۹ز

ممتاز ۱۳۸۲از تـالـيـفـات محمدمهدي تاج لنگروديسيماي حضرت زينب (سالماللهعليها) س۱۶۶ت۱۹۹۷۲۶۸۳۲۹۷/۹۷۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱کمال السيد;مترجم حسين سيديبانوي آب وآئينه ب۸۹۳س۱۹۹۸۴۵۹۴۲۹۷/۹۷۴

BP۹/۲۱۳۸۰ب۹س
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۹نويسنده مهدي شجاعيآفتاب در حجاب: حضرت زينب آ۳۷۸ش۱۹۹۹۲۶۸۵۲۹۷/۹۷۴

BP۵۲/۲/۳ش۹ز
قدياني ۱۳۹۰مژگان شيخيخداحافظ درختان سرو: داستان زندگي بانو زينب (س) خ۹۲۵ش۲۰۰۰۳۲۸۳۲۹۷/۹۷۴

BP۵۲/۲/۸۶ش۹ز
نسيم حيات ۱۳۸۶مولف عطيه صادق کوهستانيزندگاني حضرت زينب﴿س﴾ ز۱۹۱ص۲۰۰۱۲۶۸۴۲۹۷/۹۷۴

سلسله ۲۰۰ داسـتـان از فـضـايل، مـصايب و کرامات حضرت زينب
عليهاالسالم

۱۳۸۱عباس عزيزي د۵۸۸ع۲۰۰۲۲۷۳۲۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۴ع۹ز

قدياني کـاش تـو را ميديدم: فرازهايي از زندگي بانو معصومه (ص) و
 حوادث تاريخي زمان ايشان

۱۳۹۰ -۱۳۹۱مژگان شيخي ک۹۲۵ش۲۹۷/۹۷۶[ج]۲۰۰۳۳۲۷۷
BP۵۲/۲/۹۱۳۸۸ش۶م

موسسه بوستان کتاب بـانـوي مـلـکـوت ﴿نـگـاهي به حيات معنوي کريمه آل محمد
 ،حضرت فاطمه معصومه ﴿ع﴾

۱۳۹۶علي کريمي جهرمي ب۵۱۶ک۲۰۰۴۶۷۲۳۲۹۷/۹۷۶

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيآخرين عروس: داستان حضرت نرجس از روم تا سامرا آ۳۸۲خ۲۰۰۵۴۸۱۹۲۹۷/۹۷۹
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰مريم صالحيمنشفضه رهيافته کوي فاطمه عليهاالسالم ف۳۲۹ص۲۰۰۶۳۲۸۶۲۹۷/۹۷۹
BP۵۲۵۵/۲۱۳۸۶ص۶ف

مهرخوبان ام الـبـنـيـن ﴿پـژوهـشي مستند در ابعاد زندگاني مادر گرامي
 حضرت ابالفضل العباس ﴾

۱۳۸۲ميثم فالح تفتي الف۸۲۸ ف۲۰۰۷۲۷۸۱۲۹۷/۹۷۹

قدياني خـاتـون عشق: داستان زندگي نرجس خاتون، مادر گرامي امام
زمان(عج)

۱۳۸۲- ۱۳۹۱زهرا زواريان زس/۳۸۵ن۲۰۰۸۲۶۸۶۲۹۷/۹۷۹
BP۵۲/۲ /۹۱۳۷۸ز۴ن

بنياد پژوهشهاي اسالمي چـلـچـراغ شيراز ;تحليلي از قيام احمد بن موسي وبرادران امام
رضا﴿ع﴾

۱۳۹۶جليل عرفان منش چ۵۴۳ع۲۰۰۹۶۷۲۱۲۹۷/۹۸۴

انتشارات شهيد کاظمي ابـووصـال : نيم نگاهي به زندگي شهيد مدافع حرم محمد رضا
 دهقان اميري

مـحـدثـه عـلـيجان زاده روشن ;کاري از
 موسسه شهيد کاظمي

۱۳۹۵ الف۸۵۲ع۲۰۱۰۶۶۱۶۲۹۷/۹۸۴

وثوق ۱۳۹۱محقق نسابه محمدمهدي فقيه بحرالعلومقيام يحيي بن زيد (عليه السالم) ق۷۹۵ف۲۰۱۱۴۳۸۲۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵ /۷۱۳۸۷ف۳ي

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰جمال سجاديسيري در انديشه هاي استادمطهري س ب/۶۳۴م۲۰۱۲۳۶۹۱۲۹۷/۹۸۸
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱وحيد طلوعيجرير طبري ط س/۴۳۴ط۲۰۱۳۴۰۳۳۲۹۷/۹۹۴۹

BP۵۴/۱ /۸۱۳۸۹ط۲ط
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱بتول زرکندهآخوند خراساني ز س/۲۴۳آ۲۰۱۴۴۲۳۶۲۹۷/۹۹۶

BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۴ز۳آ
روزبه شـهـيـدان راه فـضيلت: شرح حال مختصر علماي شهيدمان از

 قـرن چـهـارم هـجـري تـاکـنون،مشتمل بر يکصدوسي شهيد
 دانشمند بلند آوازه

اثـر عـبـدالـحـسين اميني نجفي; مترجم
 جالل الدين فارسي

۱۳۶۳ ش۸۴۴الف۲۰۱۵۲۶۷۹۲۹۷/۹۹۶

موسسه فرهنگي انتشاراتي حضور تـلـخـيـص ،تحقيق و ويرايش محمدرضازندگي دانشمندان: قصص العلماء
 حاجشريفي خوانساري

۱۳۸۰ ز۷۵۲ت۲۰۱۶۲۶۷۸۲۹۷/۹۹۶
BP۵۵/۲/۶۱۳۸۰ق۹ت

گنج عرفان سـيـماي دانشوران در شرح حال علماء و نويسندگان شهرستان
 نجفآباد به ضميمه شهداي طلبه و نجفآباد در انقالب

۱۳۸۳حسنعلي خزائلي س۴۹۹خ۲۰۱۷۵۲۲۱۲۹۷/۹۹۶
BP۵۵/۲/۹۱۳۸۳س۴خ

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۱بيژن شهراميدرخانه علما د۷۹۲ ش۲۰۱۸۴۴۷۸۲۹۷/۹۹۶
بحر العلوم ۱۳۷۹تحقيق و گردآوري رضا صمديهافرزانگان علم و سخن قزوين ف۸۳۸ص۲۰۱۹۲۷۲۴۲۹۷/۹۹۶

BP۵۵/۲/۴ف۸ص
مهدي موعود ﴿عج ﴾ ۱۳۸۵نويسنده نوري همدانياسالم مجسم: علماي بزرگ اسالم الف۷۷۶ن۲۰۲۰۲۷۱۳۲۹۷/۹۹۶

BP۵۵/۲/۸۱۳۸۱ع۹ن
اميرکبير ۱۳۹۱علي اکبر واليتينقش شيعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ن۷۱۱و۲۰۲۱۳۸۰۲۲۹۷/۹۹۶

دانشگاه امام صادق ﴿ع ﴾ تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامآشنايي با قرآن
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۸ ۵۶۷آ۲۰۲۲۲۷۳۳۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۵خ۶م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مهدي طهوريکاشفالغطا ط س/۷۴۹آ۲۰۲۳۲۷۳۷۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۲/۲ک۹ط

حاذق ۱۳۷۹نوشته سيدحسن ابطحيپرواز روح پ۱۴۹الف۲۰۲۴۲۷۱۴۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۲۱۳۷۸الف۷۳آ

دليل ما راه خـورشـيـدي: انـديشهنامه و راهنامه استاد عالمهمحمدرضا
حکيمي

۱۳۹۰محمد اسفندياري ر۵۲۱الف۲۰۲۵۲۷۵۷۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۵۱۳۸۲الف۸۶ح

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محدثه گودرزنياعالمه اميني گ س/۸۴۴الف۲۰۲۶۴۲۴۴۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۹۱۳۸۸گ۸الف

دانشگاه امام صادق ﴿ع ﴾ تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامانسان بر آستان دين
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۹ ۸۷۸الف۲۰۲۷۲۷۳۵۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۳خ۶م

رياست جمهوري ، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۷نويسنده فريبا انيسياز تبار خورشيد خاطرات بانو مجتهده زهره صفاتي الف۹۱۷الف۲۰۲۸۲۷۳۶۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۹۱۳۸۶الف۷ص

انتشارات مدرسه عـلـي کـاشفي خوانساري; زيرنظر شورايآيت الله بروجردي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

۱۳۹۱ ک س/۴۸۶ب۲۰۲۹۴۱۵۳۲۹۷/۹۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي سماء ۱۳۹۰محمدحسين رخشاددر محضر حضرت آيتاللهالعظمي بهجت ر ب/۸۳۵ب۲۰۳۰۲۷۱۸۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳۱۳۸۲/۳ر۹۳ب
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف  پروين قائميشگفتي روزگار (بر اساس زندگي شيخ محمدتقي بهلول) ق س/۸۷۴ب۲۰۳۱۳۴۵۹۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۲۱۳۸۷ق۹۴ب
انتشارات هنارس پـرده نـشـيـن: شرح کلمات عرفاني اخالقي حضرت آيت الله

 العظمي بهجت
تـهـيـه و تـنظيم واحد پژوهش انتشارات

هنارس
۱۳۸۸ ۳۴۲پ۲۰۳۲۲۷۶۶۲۹۷/۹۹۸

اطالعات فـضـيـلتهـاي فراموش شده: شرح حال حاج آخوند مالعباس
 تـربـتي عـارف فرزانه عالم وارسته و شخصيت کمنظير تاريخ

معاصر

به قـلم حـسـيـنعلي راشد; ديباچه جالل
رفيع

۱۳۹۱ ر س/۴۴۶ت۲۰۳۳۳۸۵۱۲۹۷/۹۹۸
BP۱۵۳/۵/۲۱۳۸۷ر۴ت

مدرسه برهان ۱۳۸۱محمد ناصريعالمه جعفري ن س/ ۴۶۶ج۲۰۳۴۲۷۷۷۲۹۷/۹۹۸
اميرکبير ۱۳۸۱تاليف مرتضي مدرسي چهاردهيسيد جمالالدين و انديشههاي او م س/۵۹۵ج۲۰۳۵۲۷۱۷۲۹۷/۹۹۸

موسسه پژوهشي فرزهنگي مصابيح الهدي شـوراي سـردبـيـري; حـسـيـن تهراني،حاج آقا مجتبي
 مـحـمـدرضا زائري، ميثم مطيعي و علي

جعفرآبادي

۱۳۹۲ ۱۲۷ح۲۰۳۶۴۷۵۴۲۹۷/۹۹۸
BP

مرکز اسناد انقالب اسالمي تـاريخ شـفـاهي زنـدگاني و خدمات اجتماعي فرهنگي آيتالله
 حايري تهراني

۱۳۸۸تدوين رحيم نيکبخت ن س/۲۵۷ح۲۰۳۷۲۷۴۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۸ن۲۴ح

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مجيد مالمحمديحسن زاده آملي م س/۵۲۶ح۲۰۳۸۴۱۵۵۲۹۷/۹۹۸
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷تدوين مهدي مهرعليزادهتاريخ شفاهي زندگي و مبارزات آيتالله خادمي م س/۱۳۹خ۲۰۳۹۴۹۳۴۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۷م۲۵خ
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي شـرح اسـم : زندگي نامه آيت الله سيد علي حسيني خامنه اي

﴾ ۱۳۱۸- ۱۳۵۷﴿ 
۱۳۹۱هدايت الله بهبودي ب س/۲۳۱خ۲۰۴۰۴۳۸۹۲۹۷/۹۹۸

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰روحالله حسينيانستاره صبح انقالب (آيتالله سيد مصطفي خميني) ح س/۷۴۶خ۲۰۴۱۳۴۶۵۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۵ح۸خ

نهم دي ۱۳۹۲به کوشش علي جعفريتو عزيزي، عزيز خواهي ماند ج س/۹۱۴خ۲۰۴۲۴۸۳۸۲۹۷/۹۹۸
موسسه فرهنگي دار الحديث ۱۳۷۸محمد محمديريشهريکيمياي محبت: يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط (نکوگويان) م س/۹۴۵خ۲۰۴۳۲۷۴۱۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۳۵۱۳۷۸م۹خ
دانشگاه امام صادق ﴿ع ﴾ [تـهـيه کـنـنـده مرکز تحقيقات دانشگاهدين و دوران: خالصه آثار استاد شهيد مرتضي مطهري

 امـام صـادق عـلـيهالـسـالم (فعاليتهاي
دانشجويي)]

۱۳۸۹ ۹۷۵د۲۰۴۴۲۷۴۲۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۶خ۶م

دانش آموز ۱۳۸۵نويسنده فاطمه رجبيپدرم عالمه دواني پ۳۷۲ر۲۰۴۵۴۵۹۵۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳۱۳۸۵ر۹د

انتشارات جامعه و فرهنگ فـرهـنگ مـطـهر: مفاهيم، اصطالحات و تعابير علوم انساني از
 ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري

پـژوهش و تـدوين محمدعلي زکريايي; با
 مـقدمه محمد جواد حجتي کرماني، علي

تاجديني

۱۳۹۰ ف۴۸ز۲۰۴۶۲۸۷۱۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۸۰۶۱۳۸۸ز۶م

سـازمـان انـتشارات پژوهشگاه فرهنگ انديشه
اسالمي

فـيـلـسـوف فـطـرت: نـگـاهي به احـوال و افکار عارف حکيم
 آيتاللهالعظمي محمدعلي شاهآبادي

۱۳۸۷عليحيدر مرتضوي م س/۲۲۶ش۲۰۴۷۵۵۷۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۶م۲۵ش

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱علي کاشفيخوانساريصاحب جواهر ک س/۱۵۷ص۲۰۴۸۴۱۰۵۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۲۱۳۸۹ک۱۶۴ص

دارالفکر ارمـغـان خـاطرهها: فرازهايي از زندگي حجهاالسالم حاج شيخ
 نصرالله صالحي

۱۳۸۳نصرالله صالحي نجف آبادي الف۲۹۷ص۲۰۴۹۲۷۰۵۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۱۸۵ص

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محمدرضا اصالنيامام موسي صدر الف س/۴۷۷ص۲۰۵۰۴۲۲۸۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۶۱۳۸۹الف۴۴ص

موسسه بوستان کتاب مـحـمـداکـرم عـارفـي; تـهيه پژوهشگاهانديشه سياسي طبرسي
 عـلـوم و فـرهـنـگ اسالمي، پژوهشکده

 علوم و انديشه سياسي

۱۳۸۷ ع س/۴۲۹ط۲۰۵۱۵۵۵۳۲۹۷/۹۹۸
BP۹۲/۸ /۵۱۳۸۹ت۱۸ط

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱فريدون حيدريملکميانشيخ طوسي ح س/۸۶۸ط۲۰۵۲۴۰۴۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹ح۹ط

شمس الشموس عـطش: نـاگـفـتههـايي از سـيـر توحيدي کامل عظيم حضرت
 آيتالله سيدعلي قاضيطباطبايي

مـولف هـيـات تحريريه موسسه فرهنگي
 مطالعاتي شمسالشموس

۱۳۸۸ ۶۹۲ع۲۰۵۳۲۷۲۱۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

تـدوين فـرامـرز شـعـاعحـسيني، رحيمخاطرات حجتاالسالمو المسلمين اسماعيل فردوسيپور
روحبخش

۱۳۹۰ خ۴۷۳ف۲۰۵۴۲۷۶۴۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۱۳۸۷ ۳آ/۴ف

انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰محمد قباديخاطرات حجت االسالم والمسلمين محمد حسين بهجتي﴿شفق﴾ خ۳۷۴ق۲۰۵۵۳۲۸۷۲۹۷/۹۹۸
DSR۱۶۷۰/۲۱۳۸۸ق۲الف

اميرکبير، شرکت چاپ و نشر بين الملل ۱۳۸۴تاليف خليل عبداللهزادهمحدث قمي: حديث اخالص ع س/۷۷۳ق۲۰۵۶۲۷۰۷۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۲ع۸ق

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف حسين زکريايعزيزيشاگرد اول (زندگي و مبارزات شهيد دکتر محمود قندي) زس/۸۲۸ق۲۰۵۷۳۴۶۴۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۸۱۳۸۶ذ۸۵ق

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مسلم ناصريآيتالله گلپايگاني ن س/۵۲۴گ۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۰۵۸۴۰۴۴
BP۵۵/۳/۲۱۳۸۲ن۸گ

قدياني ۱۳۸۱عليمحمد رفيعيمجلسي، مال محمدباقر (زندگي، زمانه، نگاهها، نقدها) ر س/۲۸۱م۲۰۵۹۲۷۰۹۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۷ر۲۳م

مهر ثامن االئمه ۱۳۸۵سيد محمد حسين سجادزندگي نامه ي عالمه ي مجلسي س س/۲۸۱م۲۰۶۰۲۷۷۰۲۹۷/۹۹۸
کياراد ۱۳۸۸مولف زيبا طاهريآشـنـايي مـخـتصر با زندگي، شخصيت، اخالق، آثار و تاليفات ط س/۲۸۱م۲۰۶۱۵۵۶۴۲۹۷/۹۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱علياکبر واالييعالمه مجلسي وس/۲۸۱م۲۰۶۲۴۰۹۰۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۲۱۳۸۵و۲۳م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱فريدون حيدريملکميانمحيط طباطبايي ح س/۳۷۲م۲۰۶۳۴۰۹۳۲۹۷/۹۹۸
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محمدعلي آقاميرزاييشهيد مدني آ س/۴۲۱م۲۰۶۴۴۰۷۶۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۷۱۳۸۵آ۳۷م
مرکزاسنادانقالب اسالمي شـقـايق در مـحـراب: حـيـات و سيرهي دومين شهيد محراب

 آيت الله مدني
۱۳۹۰مهدي قيصري ق س/۴۲۱م۲۰۶۵۳۴۶۱۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۹ق۳۷م
دانشگاه امام صادق ﴿ع﴾ گـروه مـعـارف اسـالمي دانـشـگـاه امامسرشت و سرنوشت: خالصه آثار استاد شهيد مرتضي مطهري

 صادق عليه السالم
۱۳۸۹ ج.۷گ ب/۶۳۴م۲۰۶۶۲۷۳۱۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/ج.۸۷خ۶م
دانشگاه امام صادق ﴿ع ﴾ تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامصد گفتار: خالصه آثار استاد شهيد مرتضي مطهري

 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي
دانشجويي)

۱۳۸۹ ج.۱م ب/۶۳۴م۲۰۶۷۲۷۰۶۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۱خ۶م

دانشگاه امام صادق ﴿ع ﴾ تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامسيري در سيره معصومين عليهالسالم
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۹ ج.۲م ب/۶۳۴م۲۰۶۸۲۷۲۰۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۲خ۶م

دانشگاه امام صادق ﴿ع﴾ تـهـيه کننده مرکز تحقيقات دانشگاه اماممقام زن: خالصه آثار استادشهيد مرتضي مطهري
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۹ -۱۳۸۲ ج.۴م ب/۶۳۴م۲۰۶۹۲۷۰۸۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۴خ۶م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محسن مومنياستاد مطهري م س/۶۳۴م۲۰۷۰۲۷۳۸۲۹۷/۹۹۸
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محمود پوروهابشهيد مفتح پ س/۶۹۴م۲۰۷۱۴۰۵۷۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹پ۶۵۵م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱فريدون حيدريملکميانمقدس اردبيلي ح س/۷۲۱م۲۰۷۲۴۰۹۷۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۹۱۳۸۹ح۶۷م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱بتول زرگندهميرزاجوادآقا ملکيتبريزي ز س/۷۶۳م۲۰۷۳۴۱۰۶۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۸ز۷۵م
سلسبيل صـراط انـديـشه: دو سـيـر پـيـشـنهادي در آثار استاد شهيد

 آيتالله مرتضي مطهري
۱۳۸۶مهدي نيليپور ص۹۸۴ن۲۰۷۴۲۰۸۷۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/۹۳۱۳۸۷ن۶م
کانون انديشه جوان ۱۳۸۷احمد نثاريشمع جمع: شرح حال آيتالله مالحسينقلي همداني (ره) ن س/۶۷۷هـ۲۰۷۵۲۷۲۵۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۸۴۲۱۳۸۷ن
انصاري فـريـادگـر تـوحـيـد: نـگـاهي به زندگي عارف کامل حضرت

 آيتاللهالعظمي بهجت
۱۳۸۹تهيه و تنظيم دفتر انتشارات انصاري س/۸۳۵ب۲۰۷۶۴۲۷۷۲۹۷/۹۹۸۰۹۲

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۷۸- ۱۳۹۱ناصر نادريدکترعلي شريعتي ن س/۴۴۴ش۲۹۷/۹۹۹۴[ج]۲۰۷۷۲۷۲۷
BP۲۳۳/۷ /۲۱۳۸۸ن۴ش

اميرکبير نـبـرد تـاريـکي و روشنايي (سرآغاز فرهنگ و تمدن در ايران
 باستان) (اسب سپيد خورشيد)

۱۳۸۰نوشته حسين وحيدي ن۴۶۳و۲۰۷۸۲۷۱۱۲۹۹/۱۵
BL۱۵۸۵/۵۱۳۸۰الف۳و

فضيلت علم ۱۳۸۷تاليف قادر فاضليآب و سراب آ۱۵۸ف۲۰۷۹۲۷۱۲۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۸۰۸۴۱۳۸۷آ۵۱الف

کانون انديشه جوان ۱۳۹۲هادي وکيلي، آزاده مدنياشو از واقعيت تا خلسه الف۶۹۱و۲۰۸۰۴۷۱۱۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۸۱۳۸۹و۵۲الف

نسل نوانديش ۱۳۸۸ماريان ويليامسون; مترجم سيمافرجيموهبتهاي الهي م۹۵۳و۲۰۸۱۳۹۹۳۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۹۴۱۳۸۴و۶م

نوشته پريل باکدرخت بلوط ۱۳۸۸د۲۴۸ب۳۰۰اد۲۰۸۲۶۶۷۳
عابد تـــحـلـيل دادههـاي پـرسـشـنـامهاي به کـمک نـرم افـزار

SPSS (PASW)۲۲ 
ابـراهـيم بـايزيدي، بهنام اوالدي، نرگس

عباسي
۱۳۹۳ ت۳۱۳ب۲۰۸۳۵۹۸۹۳۰۰/۲۸۵۵۳۶

HA۳۲/۳۱۳۸۸ت۲ب
دانـشـگـاه اصـفـهان; تهران: سازمان مطالعه و

 تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
طـرح آزمـايشهـا و روشهـاي آماري براي پژوهش در علوم

 اجتماعي و رفتاري
نـوشـته ديـويـد ر. بـوني فـيس; ترجمه
 هـــوشـنگ طـالـبي، مـحـمـدحـسـين

 عالمتساز، آيتالله موسوي

۱۳۷۹ ط۲۸۴ب۲۰۸۴۲۸۰۳۰۰/۷۲

ديدار ۱۳۸۲باقر ساروخانيروش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ر۱۵۲س۲۰۸۵۳۶۸۱۳۰۰/۷۲
H۶۲/ي۱۳۰۰ ۹ر۲س

آواي نور تـالـيف بيل گيلهام; مترجمان رسول گلروشها و فنون مشاهده در تحقيقات کيفي
 کار، حسين نظري

۱۳۹۲ ر۹۳۹گ۲۰۸۶۵۳۰۹۳۰۰/۷۲۳
BF۶۳۷/۹۱۳۷۹گ۶م

گستره تـالـيف آگبرن و نيمکوف; اقتباس ا. ح.زمينه جامعهشناسي
 آريان پور

۱۳۸۰ ز۶۸۲آ۲۰۸۷۵۲۲۰۳۰۱
HM۵۸۵/۸۱۳۸۰ز۷آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۵گي روشه; ترجمه هما زنجانيزادهمقدمهاي بر جامعهشناسي عمومي: سازمان اجتماعي م۸۳۶ر۲۰۸۸۲۷۲۳۰۱

سـازمـان مـطالعه و تدوين کتب علوم انساني﴿
سمت﴾

اصـغـر عـسـکري خانقاه ، محمد شريفانسان شناسي عمومي
کمالي

۱۳۷۸ الف۶۲۷ع۲۰۸۹۴۲۵۶۳۰۱

نشر توتيا ۱۳۸۳بروس کوئن; ترجمه محسن ثالثيدرآمدي به جامعهشناسي د۸۶۵ک۲۰۹۰۵۲۱۸۳۰۱
HM۴۰۳/۴۱۳۸۵د۹ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

تـالـيف بـروس کـوئن; ترجمه و اقتباسمباني جامعهشناسي
 غالمعباس توسلي، رضا فاضل

۱۳۸۰ م۸۶۵ک۲۰۹۱۲۷۸۳۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

کـالـوين جي الرسن; تـرجمه غالمعباسنظريههاي جامعهشناسي محض و کاربردي
 توسلي، رضا فاضل

۱۳۷۷ ن۱۴۸ل۲۰۹۲۲۷۹۳۰۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۸۰کارل مانهايم; ترجمه فريبرز مجيديايدئولوژي و اتوپيا: مقدمه اي بر جامعه شناسي شناخت الف۱۷۹م۲۰۹۳۲۷۰۳۰۱

نشر دوران ۱۳۷۶تاليف منوچهر محسنيمقدمات جامعهشناسي م۳۲۵م۲۰۹۴۲۶۹۳۰۱
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
تـالـيف پـيـتـر ويـنچ; تـرجـمه زيرنظرايده علم اجتماعي

 سازمان مطالعه و تدوين (سمت)
۱۳۷۲ الف۹۶۹و۲۰۹۵۲۶۸۳۰۱

جهاد دانشگاهي، واحد تربيت معلم ۱۳۸۹تقي آزاد ارمکينظريهپردازي در جامعهشناسي ن۴۶۲آ۲۰۹۶۵۶۱۱۳۰۱/۰۱
HM۵۱۱/۶۱۳۸۸ن۴آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰تاليف غالم عباس توسلينظريههاي جامعه شناسي ن۸۳۶ت۲۰۹۷۴۸۰۳۰۱/۰۱

نشرني جـنـيـفـر لهمـان; تـرجمه شهناز مسميساخت شکني دورکيم: نقدي پساپسا ساختار گرايانه
پرست

۱۳۸۵ س۹۳۴ل۲۰۹۸۲۷۳۳۰۱/۰۱

قطره ۱۳۸۴منوچهر آشتيانيجامعه شناسي شناخت کارل مانهايم ج۵۵۶آ۲۰۹۹۲۷۴۳۰۱/۰۹۲۴
نشرهشت بهشت ۱۳۷۷محمدحسين اديبجامعه شناسي ايران ج۳۴۶الف۲۱۰۰۲۷۵۳۰۱/۰۹۵۵

علم ۱۳۸۵عليمحمد ايزديچرا عقب ماندهايم؟ چ۹۷۳الف۲۱۰۱۲۷۶۳۰۱/۰۹۵۵
نقش جهان ۱۳۷۹هرمز انصاري; بهکوشش احمد جواهريمقدمهاي بر جامعهشناسي اصفهان م۸۸۵الف۲۱۰۲۲۷۷۳۰۱/۰۹۵۵۳۲۲

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور زهـره فـني﴿ عـضـو هيئت علمي دانشگاهشهرهاي کوچک رويکردي ديگر در توسعه منطقه اي
 شهيد بهشتي

۱۳۸۲ ش۸۷۲ف۲۱۰۳۲۷۱۳۰۱/۳۶۴

رشد آمـوزش مـهارتهاي ارتباط زناشويي: حرف زدن و گوش دادن
 به همديگر

نـويـسـنـدگـان شراد ميلر...[و ديگران];
 ترجمه فرشاد بهاري

۱۳۸۸ ۸۱۳آ۲۱۰۴۲۸۶۳۰۲

ويرايش تـالـيف آبـراهـام پي. بونک- مارک ونروانشناسي اجتماعي کاربردي (از مشکالت تا راهحلها)
 وگت; تـرجـمه مجيد صفاري نيا، پرستو

 حسن زاده

۱۳۸۹ ر۷۹۲ب۲۱۰۵۶۲۷۳۳۰۲
HM۱۰۱۱/۹۱۳۸۸ر۹ب

سينا ۱۳۷۱محمدصادق رحمتيروان شناسي اجتماعي معاصر ر۴۱۲ر۲۱۰۶۲۸۷۳۰۲
انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي از جـهـاد تـا جـهاد ﴿گفتمان فرهنگ جهادي درانقالب اسالمي

 ايران ﴾
سـيـد حـسـن فـيـروز آبـادي، حـسين

 عصاريان نژاد
۱۳۹۰ الف۹۴۸ف۲۱۰۷۴۵۸۳۳۰۲/۱۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

آلـفرد جي. اسميت; ترجمه مهدي بابائيارتباطات و فرهنگ
اهري

الف۵۳۷الف۲۱۰۸۲۸۴۳۰۲/۲ ۱۳۷۹

دفترپژوهشهاي فرهنگي ري. ام. بـــرکــو، آنـدرو دي. ولـوين ومديريت ارتباطات: فردي - عمومي
 دارلــين آر. ولـوين; تـرجـمه مـحـمـد

 اعرابي و داود ايزدي

۱۳۸۶ م۴۶۴ب۲۱۰۹۲۸۳۳۰۲/۲

سروش (انتشارات صدا و سيما) مـــتن خـالصه، الي ابل... [و ديـگـران];يک جهان، چندين صدا (گزارش مکبرايد)
 ويرايش شن مکبرايد; ترجمه ايرج پاد

۱۳۷۵ ۶۵ي۲۱۱۰۲۸۲۳۰۲/۲

جنگل نـوشـته اسـتـيـفن لـيتل جان; مترجميننظريههاي ارتباطات
 مـرتـضي نـوربـخش، اکـبـر ميرحسني;

 ويراسته علي قاسمنژاد جامعي

۱۳۸۴ ن۸۵۱ل۲۱۱۱۲۸۱۳۰۲/۲۰۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲تدوين مريم رضايي ، فريده پيشواييقاب جادو: آسيبهاي اينترنت و تلويزيون در غرب ق۵۷۴ر۲۱۱۲۵۰۳۲۳۰۲/۲۳
P۹۴/۲۱۳۸۹ق۶ر

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ژان لـوبالن ويکس... ﴿و ديگران﴾; ترجمهمديريت رسانه
 طـاهـر روشـنـدل اربـطاني; ﴿براي﴾دفتر

 پژوهشهاي راديو

۱۳۸۸ ۴۲۷م۲۱۱۳۳۰۳۳۰۲/۲۳۰۶۸

مـرکـزتحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي
 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

ويـراسـتـاران اوال کارلسون، سيسيليا فنکودکان و خشونت در رسانه هاي جمعي يونسکو
 فايليتزن; ترجمه مهدي شفقتي

۱۳۸۰ ک۱۴۹ک۲۱۱۴۳۰۴۳۰۲/۲۳۰۸۳

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

رسـانه سـلـطه ، سـلـطه رسـانه: تـبليغات رسانهها در خدمت
 سياست آمريکا

۱۳۹۲تدوين مريم رضايي ، فريده پيشوايي ر۵۷۴ر۲۱۱۵۴۹۵۱۳۰۲/۲۳۰۹۷۳
P۹۵/۸۲/۶۱۳۸۹ر۹الف

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

نـوشـته بـري گـونـتـر و جـيل مکآلر;کودک و تلويزيون
 ترجمه نصرت فتي

۱۳۸۰ ک۱۹۳گ۲۱۱۶۲۸۵۳۰۲/۲۳۴۵۰۸۳

دفتر پژوهشهاي فرهنگي اسـتـيفن پي. رابينز; ترجمه علي پارسيان،رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه ها و کاربردها
 سيد محمد اعرابي

۱۳۸۵ ر۱۱۸ر۲۱۱۷۴۸۳۳۰۲/۳۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹گري پي فرارو; ترجمه غالمعلي شاملوانسان شناسي فرهنگي بعد فرهنگي تجارت جهاني الف۳۲۹ف۲۱۱۸۲۸۸۳۰۲/۳۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸علياکبر نيکو اقبالبرگزيده نظريههاي سازمان و مديريت ب۹۶۵ن۲۱۱۹۲۸۹۳۰۲/۳۵

مرنديز، محقق ۱۳۷۹داور شيخاونديجامعهشناسي انحرافات: مسائل جامعوي ج۹۱۲ش۲۱۲۰۲۹۰۳۰۲/۵۴۲
مقيم ۱۳۸۴تاليف علي صالحيخواهريشهيابي انحرافات اجتماعي ر۳۱۵ص۲۱۲۱۲۹۷۳۰۲/۵۴۴

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۱مرضيهالسادات بحرينيجوانان و تهاجم فرهنگي ج۳۳۶ب۲۱۲۲۲۹۱۳۰۳/۴۸۲
اطالعات فـرهـنگ مـهـاجم، فرهنگ مولد ( در باب فرهنگ و متعلقات

 آن )
۱۳۷۳جالل رفيع ف۶۵۱ر۲۱۲۳۶۵۸۳۳۰۳/۴۸۲

GN۳۶۶/۴۱۳۷۳ف۷ر
اميرکبير ۱۳۹۱داريوش شايگانآسيا در برابر غرب آ۳۴۳ش۲۱۲۴۳۸۱۸۳۰۳/۴۸۲

شکوفه ياس ۱۳۸۹عباس فيروزيمباني جنگ نرم و ريشه يابي آن در تهاجم فرهنگي م۹۵۸ف۲۱۲۵۳۰۲۳۰۳/۴۸۲
ياقوت ۱۳۹۱احمد طهماسبيشبيخون فرهنگي ش۹۴۸ط۲۱۲۶۴۲۲۱۳۰۳/۴۸۲۵۵

GN۳۶۶/۲ش۹ط
قدياني اسـتـيـو اسـالمـيت; مـترجم محمدرضافنآوري اطالعات

 رکنالديني; ويراستار فرزانه کريمي
۱۳۸۲ ف۵۲۸الف۲۱۲۷۲۹۳۳۰۳/۴۸۳۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
کـيت بـهـان، ديـانا هولمز; ترجمه مجيدآشنايي با تکنولوژي اطالعاتي

 آذرخش، جعفر مهرداد
۱۳۷۷ آ۸۲۳ب۲۱۲۸۲۹۴۳۰۳/۴۸۳۳

هزاره ققنوس جـامـعهي ارتـبـاطي و فـنـاوري اطـالعـات: بـررسي نظريات
 جـامـعهشـنـاسـان مـعـاصـر دربـارهي تـاثيرات فناوريهاي

 اطالعاتي و ارتباطي بر جامعه

۱۳۸۹گردآوري و تاليف مستجاد حسيني ج۵۷۷ح۲۱۲۹۶۱۸۱۳۰۳/۴۸۳۳
TA۵۸/۵/۲۱۳۸۹ج۵ح

چاپار: دبيزش بـه کـوشـش احمد شعباني، مظفر چشمهعلم اطالعات و جامعه اطالعاتي
سهرابي

۱۳۸۶ ع۵۱۲ش۲۱۳۰۳۰۱۳۰۳/۴۸۳۳

دانش پژوهان برين ۱۳۸۴تاليف محمدجعفر صديقطرح به کارگيري فناوري اطالعات براي توسعه انساني پايدار ط۵۶۶ص۲۱۳۱۲۹۵۳۰۳/۴۸۳۳
عابد راهـنـمـاي والـدين در استفاده فرزندان از فنآوريهاي ارتباطي

 جديد، تلفن همراه
مـرتـضي مـنـطـقي﴿ عـضـو هيات علمي

 دانشگاه تربيت معلم﴾
۱۳۸۶ ر۷۹۵م۲۱۳۲۲۹۶۳۰۳/۴۸۳۳

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

ايـرانـيان و اينترنت: سنجش وضعيت بهره برداري از اينترنت
 در سال ۱۳۹۲ و بررسي روند آن در سالهاي ۱۳۸۷- ۱۳۹۲

۱۳۹۲منصور واعظي الف۲۱۹و۲۱۳۳۵۰۷۴۳۰۳/۴۸۳۳
HM۸۵۱/۴۱۳۸۹ب۲ص

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰به کوشش حميدرضا اسماعيليمجموعه مقاالت تروريسم در ايران معاصر م۵۳۳الف۲۱۳۴۶۰۰۸۳۰۳/۶۲۵
HV۶۴۳۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مطالعات و تحقيقات بين
 المللي ابرارمعاصر تهران

۱۳۸۶علي عبدالهخانيتروريسمشناسي ت۳۵۸ع۲۱۳۵۲۹۸۳۰۳/۶۲۵

سـازمـان مـطالعه و تدوين کتب علوم انساني﴿
 سمت﴾، دانشگاه اصفهان

۱۳۷۹مهدي اديبي سدهجامعهشناسي جنگ و نيروهاي نظامي ج۳۵۱الف۲۱۳۶۳۰۵۳۰۳/۶۶

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ جـرمي ريـفکين، تدهوارد; ترجمه محمودجهان در سراشيبي سقوط
بهزاد

۱۳۸۹ ج۹۵۸ر۲۱۳۷۲۸۵۷۳۰۴/۲
GF۲۱/۹۱۳۷۴ج۹ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸مهدي امانيجمعيتشناسي جهان ج۷۷۴الف۲۱۳۸۲۹۹۳۰۴/۶

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۴تاليف روالن پرسا; ترجمه خسرو اسديآناليز جمعيتشناختي آ۳۴۵پ۲۱۳۹۳۰۰۳۰۴/۶

سـازمـان مـطالعه کتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت)

۱۳۸۰مهدي امانيجمعيت شناسي عمومي ايران ج۷۷۴الف۲۱۴۰۳۰۶۳۰۴/۶۰۹۵۵

عطرياس ۱۳۹۱محمد سقازاده ، حمزه کريمخانيهجوم خاموش: ( آسيبشناسي نسل جوان) هـ۵۹۴س۲۱۴۱۳۸۹۰۳۰۵/۲۳۰۹۵۵
HQ۷۹۹/۵/۷۳۱۳۸۶س

پيدايش نـويـسـنـده هريت گريفي; مترجم فاطمهرشد کودک: کودک از يک تا دو سالگي
صهبا

۱۳۸۶ ر۴۱۲گ۲۱۴۲۶۲۸۶۳۰۵/۲۳۱
HQ۷۷۴/الف۱۳۸۵ ۹ک۴گ

پيدايش ۱۳۸۶نويسنده کتي هالند; مترجم فاطمه صهبارشد کودک: کودک از تولد تا شش ماهگي ر۳۳۶هـ۲۱۴۳۶۲۸۴۳۰۵/۲۳۱
HQ۷۷۴/۲۵۴۱۳۸۵الف

پيدايش ۱۳۸۶مولف هريت گريفي; مترجم فاطمه صهبارشد کودک از دو تا سه سالگي ر۴۱۲گ۲۱۴۴۶۲۸۵۳۰۵/۲۳۲
HQ۷۷۴/۵/۴۱۳۸۶الف۴گ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱علياصغر احمدينوجوان و جامعه ن۲۸۴الف۲۱۴۵۴۴۹۲۳۰۵/۲۳۵
HQ۷۹۶۱۳۸۶ /۹ن۳الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) مـحـمـدرضـا شرفي; [تهيه و تنظيم دفترجوان و نيروي چهارم زندگي
 مـشاور رييس سازمان صدا و سيما امور

جوانان]

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ ج۴۲۱ش۲۱۴۶۳۰۷۳۰۵/۲۳۵۰۹۵۵

نسل نوانديش نـويـسـنـده مـارينا گاسک ; ترجمه روياآيا مردها از فضا آمدهاند؟
پورمناف

۱۳۸۷ آ۱۵۸گ۲۱۴۷۳۹۱۴۳۰۵/۲۳۵۱
HQ۷۹۷/۹۱۳۸۶آ۵گ

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

دخـتـران به عفاف روي ميآورند ( اين بد نيست که تو خوب
 باشي )

نـويـسـنـدگـان وندي شليت ، نانسي لي
 دمـوس; تـرجمه وتلخيص سمانه مدني،

 پريسا پورعلمداري

۱۳۹۴ د۴۲۱م۲۱۴۸۶۳۴۱۳۰۵/۲۴۲۲
HQ۱۱۵۵/۳۱۳۸۸د۴م

انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران ۱۳۶۶علي قائميخانواده و مسائل سالمندان خ۳۵۲ق۲۱۴۹۴۸۲۳۰۵/۲۶
نسل نوانديش آنـچه زنـان و مـردان نـميدانـنـد: حـقايقي دربارهي برقراري

 ارتباط با جنس مخالف
نـويـسـنده آلن و بارباراپيز; مترجم زهرا

 افتخاري; ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۸۴ آ۹۳۹پ۲۱۵۰۳۰۸۳۰۵/۳

نسل نوانديش نـويـسـنـده حـامدي کال يونجي; مترجمچرا مردها خيانت ميکنند؟
 رويا پور مناف

۱۳۸۵ چ۲۶۲ک۲۱۵۱۳۰۹۳۰۵/۳۱

زمزم هدايت نـويـسـنده مرتضي شيرودي; تهيه کنندهنقش سياسي - اجتماعي زنان در تاريخ معاصر ايران
 پژوهشکده علوم اسالمي امام صادق﴿ع﴾

۱۳۹۱ ن۹۶۹ش۲۱۵۲۵۰۳۵۳۰۵/۴۰۹۵۵
HQ۱۲۳۶/۵/ش۹۹الف

بخشايش ۱۳۸۰مهدي حجتيزن زيباترين گل آفرينش ز۳۵۶ح۲۱۵۳۳۱۰۳۰۵/۴۲
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
سـيـدرضـا صـدر; بـه اهـتمام سيد باقرزن و آزادي

 خسرو شاهي
۱۳۸۷ ز۴۷۷ص۲۱۵۴۳۱۱۳۰۵/۴۲

نسل سوم تـعـارضـات کـنـوانـسـيون محو تبعيض، عليه زنان با اسالم و
 حقوق بشر بهضميمه متن کنوانسيون

۱۳۸۲عباس فتحي ت۲۴۳ف۲۱۵۵۳۱۲۳۰۵/۴۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

مـقـدمهاي بـر جـامـعهشـنـاسي نابرابريهاي اجتماعي: بررسي
 مقايسهاي نظري و تجربي

۱۳۷۹علي کمالي م۶۸۱ک۲۱۵۶۳۱۳۳۰۵/۵

ژکان ۱۳۸۹جالل آلاحمددر خدمت و خيانت روشنفکران د۶۹۸آ۲۱۵۷۱۲۰۴۳۰۵/۵۵۲
HM۲۱۳/۴۱۳۷۴د۷آ

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۸۱بهاهتمام گروه تحقيقات سياسي اسالممولفههاي غربگرايي در تاريخ تحوالت ايران ۸۴۷م۲۱۵۸۳۱۴۳۰۵/۵۵۲۰۹۵۵
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ گـردآورنـده مـنـصور برجيان; تصويرگرنوابغ و مشاهير معلول جهان

 رويا ميربد
۱۳۹۴ ن۴۲۹ب۲۱۵۹۶۳۰۲۳۰۵/۹۰۸۱۶

HV۳۰۱۲/۹۱۳۷۶ن۴ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گام نو دومـيـنـيک اسـتـريـنـاتي; تـرجمه ثريامقدمهاي بر نظريههاي فرهنگ عامه

پاکنظر
۱۳۸۸ م۴۸۳الف۲۱۶۰۳۱۵۳۰۶

نشر ساقي ۱۳۸۳رضا داوري اردکانيفرهنگ. خرد و آزادي ف۳۱۸د۲۱۶۱۳۱۶۳۰۶
نشر ثالث ۱۳۸۲رونالد رابرتسون ; ترجمه کمال پوالديجهاني شدن - تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهاني ج۱۱۳ر۲۱۶۲۴۲۶۳۰۶
زمان نو ۱۳۹۲ابراهيم فياضمهندسي فرهنگ عمومي( راهبرد ها) م۹۳۶ف۲۱۶۳۵۰۴۱۳۰۶

HM۶۲۳/۹۱۳۸۹م۹ف
سـوپ جـوجه براي روح زن و شوهرها: داستانهايي که زندگي

 شما را سرشار از عشق، صميميت و لذت ميکند
نـويـسـنـدگـان باربارا ديآنجليس ... [و

ديگران]
۲۱۶۴۵۹۳۷۳۰۶/۷

BF۵۷۵/۴۱۳۸۹غ۵ع
حکمت ۱۳۸۹رنه گنون; مترجم حسن عزيزيبحران دنياي متجدد ب۷۴۸ر۲۱۶۵۱۹۵۷۳۰۶/۰۹

HM۶۲۱/۹۱۳۸۷د۹گ
نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲منصور واعظيمديريت پيام﴿ اهداف و سياست هاي توليد محتوا﴾ م۲۱۹و۲۱۶۶۵۰۴۰۳۰۶/۰۹۵۵

HM۶۲۱/۹۱۳۸۷الف۹ف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۷مايکل راش; ترجمه منوچهر صبوريجامعه و سياست: مقدمهاي بر جامعهشناسي سياسي ج۲۱۴ر۲۱۶۷۳۱۷۳۰۶/۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

غـربيسـازي جـهان ﴿اهميت، وسعت و حدود حرکت به سوي
 يکپارچگي جهان﴾

۱۳۷۹سرژ التوش; ترجمه فرهاد مشتاق صفت غ۱۲۷ل۲۱۶۸۳۱۸۳۰۶/۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹احمد نقيب زادهدرآمدي بر جامعهشناسي سياسي د۵۹۳ن۲۱۶۹۳۱۹۳۰۶/۲

اسفنديار ذوالقدر روش هـاي سـيـاسـت گـذاري و فرهنگ سازي اصالح الگوي
 مصرف

اسـفـنديار ذو القدر; با مقدمه داود دانش
جعفري

۱۳۸۸ ر۶۶ذ۲۱۷۰۴۲۵۳۰۶/۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰غالمعباس توسليجامعهشناسي کار و شغل ج۸۳۶ت۲۱۷۱۳۲۱۳۰۶/۳۶

اميرکبير ۱۳۷۴- ۱۳۸۱تاليف علي شريعتمداريجامعه و تعليم و تربيت; مباني تربيت جديد ج۴۴۳ش۲۱۷۲۳۲۲۳۰۶/۴۳
فراگفت چه کـسي فـيل مـرا سـوسک کرد؟﴿گزارشي جذاب از مفاهيم

 فلسفي و زندگي فيلسوفان﴾
ج.هـانـکـينسون; ترجمه و ويرايش الهام

 حاجي باقري، کاظم عابديني
۱۳۸۶ چ۳۸۲هـ۲۱۷۳۳۲۳۳۰۶/۴۴

جنگل ۱۰۱ American customsJoe Kohl  ;Harry Collis.۱۳۷۹= ۲۰۰۰م و۲۵۹ک۲۱۷۴۴۴۰۳۰۶/۴۴۰۹۷۳
E۱۶۹/۰۲/۲۱۳۸۹و۲ک

پيام عترت ۱۳۸۱مهدي گرجياوقات فراغت در اسالم الف۳۱۳گ۲۱۷۵۳۲۴۳۰۶/۴۸۱۲
جوانه رشد نـوشـتهي بـري گـانـتر; ترجمهي حسناثربازيهاي ويديويي و رايانهاي بر کودکان

 پورعابدي ناييني
۱۳۸۳ الف۱۹۳گ۲۱۷۶۳۲۵۳۰۶/۴۸۷۰۸۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

مـاکس وبـر; تـرجـمـه دکتر عبدالمعبوداخالق پروتستان و روح سرمايهداري
انصاري

۱۳۷۴ الف۳۸۴و۲۱۷۷۱۹۸۹۳۰۶/۶
BR۱۱۵/۲۱۳۷۱و۲ج

فرهنگ مردم ويـتـامـيـنهاي عشق و صميميت: راهنماي رازهاي صميميت و
 شادمانه زيستن

تـرجمه و تاليف منصوره آرام فرد، احمد
حلت

۱۳۸۶ و۳۴۷آ۲۱۷۸۴۸۱۳۰۶/۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده هـارولـد اچ ، بـلـوم فـيلد;عشق ورزي عاقالنه : اسرار عشق براي ارتباطي پايدار
 مـتـرجـمـان شمس الدين حسيني، الهام

 آرام نيا ، ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۰ ع۶۷۲ب۲۱۷۹۳۸۳۷۳۰۶/۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده سـوزان جفرز; مترجم گيتيعشق ماندگار : ترس را تجربه کنيد و به عشق ماندگار برسيد
 شهيدي; ويراستار زهرا صفاري

۱۳۸۹ ع۴۸۷ج۲۱۸۰۳۹۳۱۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۵۱۳۸۸ع۷ج

فرهنگ مردم پـديـدآورندگان منصوره آرام فرد، احمدويتامينهاي عشق
حلت

۱۳۸۱ و۷۷۷ح۲۱۸۱۳۲۶۳۰۶/۷

نسل نوانديش رازهـايـي دربـاره ي زنـان کـه هر مردي بايد آن ها را بداند:
 عوامل سرد مزاجي جنسي زن ها

نـويـسنده باربارا دي آنجليس; برگردان
 هـادي ابـراهـيـمـي; ويـراسـتـارمـحمد

تحريرچي

۱۳۹۱ -۱۳۸۳ ر۸۸۹د۲۱۸۲۳۲۷۳۰۶/۷

علم بـاربـارادي آنـجـلس، جـک کـنـفـيـلد;زيبايي عشق ميان زوجها
 مـتـرجـمـانآرمانوش باباخانياس، الهام

دژکام

۱۳۸۴ ز۸۸۹د۲۱۸۳۳۹۲۳۳۰۶/۷
BF۵۷۵/۹۶۱۳۸۴ز۵ع

نقش سيمرغ نـويـسندگان جک کانفيلد... [و ديگران];سوپ جوجه براي زنها و شوهرها
 ترجمه سهيال ايماني

۱۳۸۹ ۷۹۱س۲۱۸۴۶۰۱۵۳۰۶/۷
BF۵۷۵

پيکان ۱۳۸۲اليزابت مپستون; ترجمه شيرين الروديجدال الفاظ ج۲۲۶م۲۱۸۵۶۱۸۵۳۰۶/۷
HM۱۱۲۱/۴۱۳۸۲ج۲م

نشر فراگفت ۱۰۱ راز عـاشـقـانه ﴿ فـنـون موفقيت در همسرداري﴾براساس
 کتابي از مايکل وب

۱۳۸۶ترجمه و تاليف کاظم مطلق ص۶۳۲م۲۱۸۶۳۲۹۵۳۰۶/۷
HQ۷۳۴/۴۱۳۸۶ص۶۴م

نامن ۱۳۸۸نويسنده محمود نامنيلطفا همسر خوبي باشيد ل۲۲۸ن۲۱۸۷۶۰۳۳۰۶/۷
حديث راه عشق تـدوين شـهـره فـتـوگـرافي; به سفارشراهنماي دوران نامزدي و عقد

 سازمان ملي جوانان
۱۳۸۸ ر۲۵۷ف۲۱۸۸۴۲۶۲۳۰۶/۷۳

HQ۸۰۱/۲۱۳۸۸ر۲ف
نسل نوانديش چـهـار هـديهي عـشق: چگونه خودتان را براي ازدواجي دائمي

 آماده کنيد
ويـالرداف. هـارلي، جي.آر; مـتـرجـماند
 شـمـس الـديـن حسيني، الهام آرام نيا;

 ويراستارحميده رستمي

۱۳۸۸ -۱۳۸۶ چ۲۱۴هـ۲۱۸۹۳۲۹۳۰۶/۷۳۴

نسل نوانديش رهـايي از خـيـانتهـاي زنـاشـويي: روشهـاي عـمـلي بـراي
 پـيـشـگـيـري از بيوفايي، درمان آن و بازسازي مجددزندگي

مشترک

نـــويـــسـنـدگـان ويـالرداف. هـارلي،
 جـنـيـفرهارلي چالمرز; مترجمان شمس

 الــديـن حـسـيـنـي، الـهـام آرام نـيـا;
 ويراستارحميده حسيني

۱۳۸۶ ر۲۱۴هـ۲۱۹۰۳۲۸۳۰۶/۷۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حديث راه عشق ۱۳۸۹مولف زهرا رحيمييگانهخانواده موفق خ۴۲۸ر۲۱۹۱۴۲۵۸۳۰۶/۸

HQ۷۴۳/۲۱۳۸۹خ۳۵ر
کتابستان معرفت ۱۳۹۴حسين عالميجوشکاري: ازدواج عاقالنه، آسان و به موقع ج۲۳۳ع۲۱۹۲۶۳۸۲۳۰۶/۸
حديث راه عشق ۱۳۹۰محسن ايمانيارتباط با خانواده همسر الف۹۸۵الف۲۱۹۳۴۲۶۱۳۰۶/۸۱

HQ۷۴۳/۴۱۳۸۸الف۹الف
نشرعلم ۱۰۱ راز بـراي ازدواج مـوفق: درسهـايي سـاده براي پايداري

درعشق
۱۳۸۶ليندا و چارلي بلوم; ترجمه ويدااسالميه ص۶۷۲ب۲۱۹۴۳۹۱۲۳۰۶/۸۱

HQ۷۳۴/۴۱۳۸۶ص۸۲ب
برادري ۱۳۹۰نويسنده سيد مسعود رادمعماري عشق پايدار در زندگي زناشويي م۱۴۸ر۲۱۹۵۲۸۸۱۳۰۶/۸۱

HQ۷۴۳/۶۱۳۸۹م۱۴ر
بوستان تـقـويـم راهنماي زوجها ، پيام هاي مشاوره اي براي بهتر عشق

 ورزيدن در هر روز
مـعـصـومه ﴿مژگان ﴾ ژيان باقري ، نجمه

 سدر پوش
۱۳۸۴ ت۷۶ژ۲۱۹۶۵۷۷۳۰۶/۸۱

نسل نوانديش دانـايـي يـا شانس: کدام يک راز پيدا کردن همسر دلخواهتان
 است؟

نـويـسـنـده آلـن کـوهن; مترجم نازنين
 ابراهيمي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۳ د۸۶۵ک۲۱۹۷۶۰۸۴۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۱۶۸۱۳۸۸ن

زرياب زن، مـرد، زنـدگي: راهـنـماييهاي مفيد و ضروري براي احياي
 عشق و صميميت

مـلـوين کيندر، کانل کوآن; ترجمه احمد
 ناهيدي; ويراستار پروين اديب

۱۳۸۱ ز۹۷۴ک۲۱۹۸۳۳۰۳۰۶/۸۱

حديث راه عشق حـــسن مـــلـــکي، غـــالمعــبـاسبا مشکالت همسرم چه کنم؟
 سـرشـورخـراسـاني; به سفارش سازمان

 ملي جوانان

۱۳۸۸ ب۷۶۳م۲۱۹۹۴۲۵۹۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۸ب۷۶م

صابرين مـعـجزه گفت و گو: راز دستيابي به زندگي مشترک عاشقانه و
مستحکم

نـويـسـنـده سـوزان هيتلر;مترجم اکرم
کرمي

۱۳۸۶ م۹۲۲ه۲۲۰۰۶۶۲۶۳۰۶/۸۱
HQ۷۳۴۶۱۳۸۸/ه۲۹م

نسل نوانديش هـمـسـرگـزيني امروزي: مي خواهم درانتخاب همسر، بهترين
باشم

۱۳۹۴علي شميسا هـ۶۸۲ش۲۲۰۱۵۹۹۸۳۰۶/۸۱۰۷۶
HQ۷۴۳

نسل نوانديش رازهـايي دربـاره عشق: آنچه ميبايست هرزن و مردي بداند و
 چگونه در همه حال عشق بورزيم؟

نـويـنسده باربارا دي آنجليس; برگردان
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۴ ر۸۸۹د۲۲۰۲۳۳۱۳۰۶/۸۱۰۹۷۳

نسلنوانديش نـيـازهـاي مـردان، نـيـازهـاي زنان: چگونه مهمترين نيازهاي
 يکديگر را بشناسيد و آنها را برطرف کنيد

نـويـسـنـده ويـالرداف هارلي; مترجمان
 شمس الدين حسيني،الهام آرام نيا

۱۳۸۶ ن۲۱۴هـ۲۲۰۳۳۳۲۳۰۶/۸۱۰۹۷۳

پژوهشکده حوزه و دانشگاه ۱۳۸۹حسين بستان (نجفي)اسالم و جامعهشناسي خانواده الف۵۴۱ب۲۲۰۴۳۳۷۳۰۶/۸۵
نشر دايره نـويـسـنـده پل پـرسـال; ترجمه فروزانقدرت خانواده

گنجيزاده
۱۳۷۹ ق۳۴۵پ۲۲۰۵۳۳۴۳۰۶/۸۵

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا ازدواج رويايي و تفاهم در خانواده د۸۹۳س۲۲۰۶۶۰۷۸۳۰۶/۸۵
HQ۷۴۳/۹۱۳۸۷د۹۳س

صابرين، کتابهاي دانه کـارل پـيک هـارت; ترجمه سارا رئيسيکليدهاي تربيت فرزند در خانواده هاي تک سرپرست
طوسي

۱۳۸۱ ک۹۷۵پ۲۲۰۷۳۳۳۳۰۶/۸۵۶

صابرين، کتابهاي دانه نـانـسي اسنايدرمن، پگ استريپ; مترجمکليدهاي شناخت و رفتار با دخترها
 اکرم کرمي

۱۳۸۷ ک۵۳۸الف۲۲۰۸۳۳۵۳۰۶/۸۷۴

نسل نوانديش چـگـونـه با نوجوانم صحبت کنم که گوش کند و چگونه گوش
 کنم که نوجوانم صحبت کند

ادل فـي بـر ، الـيـن مـازليش ;مترجمان
 الـهـام آرام نـيا ، شمس الدين حسيني ;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ چ۹۴۳ف۲۲۰۹۵۲۳۳۰۶/۸۷۴

مهر چـگـونه حـرف بـزنيم تا نوجوانها گوش بدهند و چگونه گوش
 بدهيم تا نوجوانها حرف بزنند

ادل فيبــر  و االين مـازلـيش;تـرجـمـه
 مهدي قراچه داغي

۱۳۸۵ چ۹۴۳ف۲۲۱۰۶۵۷۵۳۰۶/۸۷۴
HQ۷۹۹/۱۵/۸۱۳۸۶چ۹۳ف

نوروز هنر ۱۳۸۵آشا ميرو; ترجمه نازنين نوذريدختري از گنگ د۹۶۳م۲۲۱۱۳۳۹۳۰۶/۸۷۴۰۹۲
ارديبهشت اسـپـنسر جانسون، کنث جانسون; ترجمهپدر: يک دقيقه براي تربيت فرزندم

 غالمحسين اعرابي
۱۳۸۹ پ۱۹۹ج۲۲۱۲۶۰۸۸۳۰۶/۸۷۴۲

HQ۷۷۰/۴/۸۱۳۷۴ي۲ج
نسل نوانديش پـدران تـوانـا، دخـتران قوي: ده رازي که هر پدري الزم است

بداند
نـويـسـنـده مـگ مـيـکر; مترجم فهيمه

 گنجي; ويراستار الهام اثني عشري
۱۳۹۴ پ۹۷۶م۲۲۱۳۶۰۸۷۳۰۶/۸۷۴۲

HQ۷۵۵/۸۵/۴۳۱۳۸۹پ۴۴ه
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۹ويليام سيرز; ترجمه شرفالدين شرفينقش پدر در مراقبت و تربيت کودک ن۹۹۹س۲۲۱۴۳۴۱۳۰۶/۸۷۴۲۰۹۷۳

نسل نوانديش نـويـسـنـده کي آلن بـو; مـتـرجم عفتشکالت براي قلب مادران
حيدري

۱۳۹۰ ش۷۶۴آ۲۲۱۵۳۹۶۶۳۰۶/۸۷۴۳
HQ۷۵۹/۸۱۳۸۹ش۷آ

صابرين کـارول اسميلي، باهمکاري ايلين فارسلند;راهنماي مادران شاغل
 مترجم فريبا مقدم

۱۳۹۰ ر۵۳۵الف۲۲۱۶۶۰۷۹۳۰۶/۸۷۴۳
HQ۷۵۹/۴۸/۲۱۳۸۴ر۵الف

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۳امي چوآ; مترجم کيوان سلطانينبرد ببر مادر ن۶۹چ۲۲۱۷۵۱۴۹۳۰۶/۸۷۴۳۰۹۲
نسل نوانديش نـويسندگان پرامود باترا، رخشنده جليل;روشهاي آسان براي لذتبردن از نوههايتان

 مترجم کاظم بني هاشم
۱۳۸۵ ر۱۳۱ب۲۲۱۸۳۹۲۵۳۰۶/۸۷۴۵

BF۷۲۳/۲۱۳۸۵ب۴پ
نسل نوانديش انـسـان از جـنـيـن تـا مرگ: تاثير متقابل رفتارهاي برادران و

خواهران...
نـويـسـنـده دوروتـي رو ; مـترجم فريده

شکيبا
۱۳۹۳ الف۷۵۱ر۲۲۱۹۶۰۸۶۳۰۶/۸۷۵

BF۷۲۳/۲۱۳۸۲ه۷ر
ذهن آويز مگ اف. اشـنـايـدر، جـووان زوکـربرگ;پرسشهاي سخت بچهها در مورد طالق

 ترجمه فرخ بافنده
۱۳۸۸ پ۵۶۱الف۲۲۲۰۶۳۱۲۳۰۶/۸۹

HQ۷۷۷/۵/۴۱۳۸۸پ۵الف
شهيدحسين فهميده پس از طـالق... فـرجـام، اخـتـالفهـاي خـانوادگي... همراه با

 تحليل آسيبشناسي اجتماعي و روانشناسي خانواده
۱۳۸۱مولف امير ملکمحمودي اليگودرزي پ۷۶۱م۲۲۲۱۳۴۰۳۰۶/۸۹

صابرين گـري نـيـومنو پـاتـريـشـيا رمانوسکي;نخستين خداحافظي
 مترجم فرناز فرود

۱۳۸۷ ن۹۹۶ن۲۲۲۲۳۳۶۳۰۶/۸۹

کنکاش مـجـمـوعه مقاالت نخستين همايش سراسري علل و پيامدهاي
طالق

۱۳۸۱ ۶۴۲۱۳۷۹هـ۲۲۲۳۳۴۲۳۰۶/۸۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰کريم حسينزاده دليربرنامه ريزي ناحيهاي ب۵۶۶ح۲۲۲۴۳۴۳۳۰۷/۱۲

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور مـجـري مـهـندسان مشاور پارس ويستا;تدوين سرانههاي کاربري خدمات شهري
 کـارفـرمـا دفـتـر بـرنامهريزي عمراني
 وزارت کـــشـور، مـرکـز مـطـالـعـات

 برنامهريزي شهري

۱۳۸۰ ۴۱۱ت۲۲۲۵۳۴۵۳۰۷/۱۲۱۶

ياس نبي مـجـمـوعه مـقاالت اولين همايش داخلي شهرسازي و معماري
 (اوجان )

گـرداوري دانـشـگـاه آزاد اسالمي واحد
بستانآباد

۱۳۸۷ ۶۴۲۱۳۸۷هـ۲۲۲۶۵۶۱۵۳۰۷/۱۲۱۶۰۹۵۵۳۲۲۴
HT۱۶۹/۱۳۸۷ ۵ب۹۲الف

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چـاپ و انـتشارات: فرهنگستان هنر جمهوري

 اسالمي ايران

نـويـسنده مرتضي هادي جابري مقدم; باشهر و مدرنيته
 مـقدمهاي از سيد محسن حبيبي، شهرام

پازوکي

۱۳۸۶ ش۱۱۹ج۲۲۲۷۳۴۴۳۰۷/۷۶

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور نـوشـته گ. آنـدرانـويچ، گ. ريـپـوسـا;روشهاي پژوهش شهري
 ترجمه محمود نجاتي حسيني

۱۳۸۰ ر۸۴۵آ۲۲۲۸۳۴۶۳۰۷/۷۶۰۷۲

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ﴿ مـجـري ﴾ مـهـندسين مشاور شارمند ﴿شيوه هاي تحقق طرحهاي توسعه شهري
 بـراي ﴾ مـرکـز مـطالعات برنامه ريزي

شهري

۱۳۷۹ - ۱۳۷۸ ۹۹۹ش۲۲۲۹۴۲۴۳۰۷/۷۶۰۹۵۵

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازآزادشهر: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ آ۵۸۱ف۲۲۳۰۴۸۵۷۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازاستان گلستان: پايتخت طبيعت و مهرورزي
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۱ الف۵۸۱ف۲۲۳۱۴۸۵۱۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازبندرگز : تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ب۵۸۱ف۲۲۳۲۴۸۴۹۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازراميان: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ر۵۸۱ف۲۲۳۳۴۸۵۴۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازفندرسک: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ف۵۸۱ف۲۲۳۴۴۸۵۲۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازکردکوي: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ک۵۸۱ف۲۲۳۵۴۸۴۸۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگميشان: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ گ۵۸۱ف۲۲۳۶۴۸۴۷۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگاليکش: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ الف گ۵۸۱ف۲۲۳۷۴۸۵۵۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش اشـکـان فـروتـن، باهمکاري شهناز بيگيگرگان: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـــروجــنـي; بـه سـفـارش اداره کـل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۱ رگ۵۸۱ف۲۲۳۸۴۸۵۶۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازمينودشت: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ م۵۸۱ف۲۲۳۹۴۸۵۳۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگنبد کاووس: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ گ۵۸۱ف۲۲۴۰۴۸۴۶۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۲

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازکالله: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ک۵۸۱ف۲۲۴۱۴۸۴۵۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۸

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازمراوه: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ م۵۸۱ف۲۲۴۲۴۸۴۳۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۹

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازآق قال: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ آ۵۸۱ف۲۲۴۳۴۸۴۲۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۳۳

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازعلي آباد کتول: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ع۵۸۱ف۲۲۴۴۴۸۵۰۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۳۴

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازبندر ترکمن: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ب۵۸۱ف۲۲۴۵۴۸۴۴۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹کرامتالله زياريبرنامه ريزي شهرهاي جديد ب ۸۲ز۲۲۴۶۳۵۶۳۰۷/۷۶۸

آگاه د. ا. اسـتـريـکـلند، ل. ويد، ر. جانستون;مقدمهاي بر تحليل سياسي
 ترجمهي علي معنوي

۱۳۸۰ م۴۸۲الف۲۲۴۷۳۵۷۳۲۰

علم نـوشـته سـمـوئل هـانـتـينگتون; ترجمهسامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني
 محسن ثالثي

۱۳۷۵ س۳۷۴هـ۲۲۴۸۳۵۵۳۲۰

اميرکبير ۱۳۸۰ويليام تامس جونز; مترجم علي رامينخداوندان انديشه سياسي خ۸۷۵ج۲۲۴۹۴۱۵۳۲۰/۰۱
اميرکبير مـايـکـل بـرسـفـورد فـاسـتـر; مـترجمخداوندان انديشه سياسي

 محمدجواد شيخ االسالمي
۱۳۸۰ خ۱۴۶ف۲۲۵۰۴۱۴۳۲۰/۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰حاتم قادريانديشه هاي سياسي در قرن بيستم الف۱۳۶ق۲۲۵۱۳۵۴۳۲۰/۰۱

اميرکبير ۱۳۸۰لين لنکستر; مترجم علي رامينخداوندان انديشه سياسي خ۶۷۲ل۲۲۵۲۴۱۶۳۲۰/۰۱
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۷۷تاليف علي محمودينظريه آزادي در فلسفه سياسي هابز و الک ن۳۶۲م۲۲۵۳۳۴۷۳۲۰/۰۱

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰محمد مددپوردرآمدي بر سير تفکر معاصر د۳۹۹م۲۲۵۴۲۸۶۰۳۲۰/۰۱
JC۱۷۹/۴۱۳۸۸د۴م

افق ۱۳۹۲مهدي يوسفيهوا را از من بگير، قدرت را نه، کتاب سياست هـ۸۵ي۲۲۵۵۵۰۳۷۳۲۰/۰۱
JA۷۱/۸۷۹۱۳۸۹ي

هالل ۱۳۹۱ترجمه و تاليف نصير صاحبخلقتاريخ ناگفته و پنهان آمريکا ت۱۵۹ص۲۲۵۶۴۲۲۰۳۲۰/۰۹۷۳
E۱۸۳/۲۱۳۸۴ت۲ص

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر خـواجه نـظـامالـمـلک طـوسي; انتخاب،گزيده سياستنامه
 شرح و توضيح اطلس اثني عشري

۱۳۸۷ الف ب/۴۸۵ن۲۲۵۷۳۴۸۳۲۰/۱

قدياني اثـر خـواجه نـظـامالملک طوسي; مقدمه،گزيده سياستنامه (سير الملوک)
 انـتـخـاب و شـرح لغات مهدي فرهاني

منفرد

۱۳۷۷ ف ب/س۴۸۵ن۲۲۵۸۳۴۹۳۲۰/۱

نشر نذير جـامـعـه مدني و مفاهيم ديني از ديدگاه قرآن کريم و احاديث
 ائمه اطهارعليه السالم

۱۳۷۸نوشته علياکبر باقري ارومي ج۲۴۲ب۲۲۵۹۳۵۰۳۲۰/۱۰۱

کتاب صبح ۱۳۸۹شهريار زرشناسجامعه مدني ج۳۱ز۲۲۶۰۳۵۱۳۲۰/۱۰۱۱
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰تاليف دره ميرحيدر (مهاجراني)مباني جغرافياي سياسي م۹۲۹م۲۲۶۱۳۵۳۳۲۰/۱۲

کتاب صبح ۱۳۸۹مولف فاطمه رجبيليبراليسم ل۳۲۷ر۲۲۶۲۳۶۰۳۲۰/۵۱۰۹
کيهان ۱۳۸۰شهريار زرشناساشاراتي درباره ليبراليسم در ايران الف۳۱ز۲۲۶۳۳۵۹۳۲۰/۵۱۰۹۵۵
صدار ۱۳۹۳مرتضي مطهرينقدي بر مارکسيسم ن۶۳۴م۲۲۶۴۵۶۹۲۳۲۰/۵۳۱۵

HX۷۱/۷۱۳۶۳ن۶م
انديشهسازان نور نـويـسـنـده نـافـذ ابـوحـسـنه; مـترجمکالبدشکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي

 محمدرضا حاجيان
۱۳۸۹ ک۱۸۵الف۲۲۶۵۳۶۱۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

کتاب صبح نـقـش مـسـيحيت صهيونيست در سياستگذاري خاورميانه اي
آمريکا

۱۳۹۰حسن خامه يار ن۲۳۵خ۲۲۶۶۵۰۷۵۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
E۱۸۴/۸۱۳۷۸الف۹ي

خدمات فرهنگي رسا ۱۳۸۷روژه گارودي; مترجم مجيد شريفتاريخ يک ارتداد: اسطورههاي بنيانگذار اسرائيل ت۱۴۶گ۲۲۶۷۳۶۲۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
اميرکبير سـيـري در انـديشه سياسي عرب : از حمله ناپلئون به مصر تا

 جنگ جهاني دوم
۱۳۹۱نوشته حميد عنايت س۹۴۳ع۲۲۶۸۳۸۲۰۳۲۰/۹۱۷۴۹۲۷

کتاب نشر اشـارات وتـنـبـيـهـات:جـسـتـارهـاي بـه هـم پيوسته نظري
 درقلمروهاي اقتصادوسياست امروزايران

۱۳۹۱شهريار زرشناس الف۳۱ز۲۲۶۹۴۴۷۹۳۲۰/۹۵۵

کيهان ۱۳۹۱تاليف حميد موالنااسطوره دموکراسي الف۸۴۷م۲۲۷۰۴۳۱۵۳۲۱/۸
JC۴۲۳/۵الف۸م

ققنوس مـايکل ج. مارتين; ترجمه مهدي حقيقتتبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي
خواه

۱۳۸۷ ت۱۲۵م۲۲۷۱۳۶۵۳۲۳/۱۶۸۰۹

موسسه فرهنگي، انتشاراتي آفرينه، احيا کتاب ۱۳۷۸بهاهتمام محمدتقي فاضل ميبديدينداري و آزادي د۱۵۷ف۲۲۷۲۳۶۶۳۲۳/۴۴۲
نـهـاد کـتـابخانه هاي عمومخي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
نـويـسـنـدگـان ديـويـد ادواردز، ديويدنگهبانان قدرت

 کرومول; مترجم محمد معماريان
۱۳۹۲ ن۳۴۱الف۲۲۷۳۵۰۷۶۳۲۳/۴۴۵۰۹۰۳

P۹۵/۸/۸۱۳۷۷پ
انديشه ناب ۱۳۸۹اسدالله بادامچيانتحزب و تشکل از ديدگاه علمي و تاريخي ت۱۴۶ب۲۲۷۴۲۸۶۲۳۲۴/۲

JF۲۰۱۱/۳۱۳۸۹ت۲ب
اميرکبير ۱۳۸۰تاليف ملکالشعراء بهارتاريخ مختصر احزاب سياسي ايران: انقراض قاجاريه ت۸۱۶ب۲۲۷۵۳۶۸۳۲۴/۲۵۵
ساقي ۱۳۸۹پرويز اميني; ويراستار مهدي تقويجامعه شناسي۲۲ خرداد ج۸۴۴الف۲۲۷۶۱۲۱۰۳۲۴/۹۵۵
زمان نو حـادثه و حـمـاسه۸۸: روايت پـايـگـاه تـحـليلي خبري الف از

 حـوادث حـين و پس از انـتـخـابـات دهـمـين دوره ريـاست
جمهوري

۱۳۸۹جمعي از نويسندگان ۱۷۸ح۲۲۷۷۱۹۷۵۳۲۴/۹۵۵
JQ۱۷۸۹/۲۴۱۳۸۹ح۵آ

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مـسـعـود رضـائـي شريفآبادي ،عباسوراي نمودها و نمادها
 سليمي نمين

۱۳۸۸ و۵۷۷ر۲۲۷۸۴۲۳۳۲۴/۹۵۵

موسسه جام جم ۱۳۹۱امير سياححماسه تلخ: روايتي متفاوت از انتخابات ۸۸ ح۸۶۱س۲۲۷۹۴۱۶۰۳۲۴/۹۵۵
JQ۱۷۸۹/۸۷۱۳۸۹س۵آ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸محمد سعيد کاوهشنبه پس از انتخابات ش۳۳۲ک۲۲۸۰۴۲۲۳۲۴/۹۵۵
کانون انديشه جوان ۱۳۸۸داود مهدويزادگانرئيس جمهور در رهنمودهاي رهبر معظم انقالب ر۸۶۵م۲۲۸۱۴۵۷۶۳۲۴/۹۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فجر واليت،کتاب فردا ۱۳۹۰محمد مهدي ميرباقريکالبدشکافي فرهنگي فتنه ۸۸ ک۹۲۸م۲۲۸۲۱۲۱۱۳۲۴/۹۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰حبيبالله زنجانيمهاجرت م۵۷ز۲۲۸۳۳۶۹۳۲۵

شرکت انتشارات سوره مهر پـرسش جهاني شدن : مجموعه گفت و گو ها با صاحب نظران
 ايران اسالمي

مـجـمـع شـهيد بهشتي بسيج دانشجويي
 دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۸۸ ۳۴۸پ۲۲۸۴۴۲۱۳۲۷/۱

آگاه ۱۳۷۷تاليف هوشنگ عامرياصول روابط بينالملل الف۲۴۹ع۲۲۸۵۳۷۱۳۲۷/۱۰۱
شيرازه نـويـسـنـده پـيـروز مجتهدزاده; مترجماميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران

 حميدرضا ملکمحمدي نوري
۱۳۷۸ الف۲۶۶م۲۲۸۶۳۷۲۳۲۷/۱۰۹۵۵

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي اسـتـراتـژي پيراموني اسرائيل: اسرار عمليات مشترک موساد،
 ســـاواک، سـرويسهـاي اطـالعـاتي تـرکـيه و اتـيـوپي در

 خاورميانه و آفريقا

۱۳۹۰محمدتقي تقيپور الف۶۵۷ت۲۲۸۷۶۰۴۰۳۲۷/۱۲
JF۱۵۲۵/ت۲۷س

مـحـراب قلم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
 سازمان چاپ و انتشارات

تـــالــيف مـورتـون ه. هـالـپـرين ... [ودولت بيقانون: جنايتهاي سازمانهاي اطالعاتي اياالت متحده
 ديگران]; ترجمه رضا سندگل

۱۳۶۹ ۷۷۹د۲۲۸۸۳۷۳۳۲۷/۱۲۷۳

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿ مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

۱۳۸۶مهدي نکوئي سامانيدين و فرايند جهاني شدن د۶۲۴ن۲۲۸۹۴۲۰۳۲۷/۱۷

انتشارات بين المللي گاج درآمـدي بـر سـايـبـرديـپلماسي و قدرت نرم در عصر جهاني
 شدن فرهنگ

۱۳۸۹نويسنده محمدعلي زهرهاي د۷۸ز۲۲۹۰۵۱۴۶۳۲۷/۲
JZ۱۳۰۵/۴۱۳۸۹د۹ز

تهران ۱۳۸۲- ۱۳۸۶ترجمه محسن مويديخاطرات همفر، جاسوس انگليسي در ممالک اسالمي خ۳۵۶هـ۲۲۹۱۳۷۴۳۲۷/۴۱۰۱۷۶۷۱
دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۸۷حمزه صفوي هماميکالبد شکافي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ک۶۳۹ص۲۲۹۲۴۱۹۳۲۷/۵۵

علمي ۱۳۹۱احمد خليل الله مقدمتاريخ روابط سياه ايران و انگليس ت۶۹۸خ۲۲۹۳۳۸۳۶۳۲۷/۵۵۰۴۲
هفت اورنگ ۱۳۸۱دنيس رايت; ترجمه خسرو پورخسروانگليسيها در ميان ايرانيان الف۳۱۲ر۲۲۹۴۳۷۵۳۲۷/۵۵۰۴۲

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ايـران و اسـتـعـمـار انـگـلـيس: مجموعه سخنرانيها، مقاالت و
ميزگرد

۱۳۸۸ ۶۴۲۱۳۸۷هـ۲۲۹۵۶۰۲۹۳۲۷/۵۵۰۴۲
DSR۱۳۹/۸۸۱۳۸۷الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۷موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسيساواک و دستگاه اطالعاتي اسرائيل ۲۵۴س۲۲۹۶۶۰۳۱۳۲۷/۵۵۰۵۶۴۹
DSR۱۵۰۲/۳/۲۱۳۸۱س۵الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمدتقي تقي پورايران واسرائيل در دوران سلطنت پهلوي الف۶۵۷ت۲۲۹۷۶۰۲۸۳۲۷/۵۵۰۵۶۹۴
DSR

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰دانشجويان مسلمان پيرو خط اماماسناد النه جاسوسي آمريکا الف۹۵۵الف۲۲۹۸۶۰۳۸۳۲۷/۵۵۰۷۳
DSR۱۵۰۲/۳۸۶۱۳۸۶الف۹الف

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

راي، راي پـهـلـوي است: نـگاهي به ماهيت انتخابات در دوره
پهلوي

۱۳۹۱تدوين ايرج همتي ر۶۶۹هـ۲۲۹۹۳۸۸۸۳۲۸/۵۵
JQ۱۷۸۷/۵/۸۲۱۳۸۳ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰تاليف احمد جعفري صميمياقتصاد بخش عمومي (۱) الف۴۷۱ج۲۳۰۰۳۷۶۳۳۰

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ نـوشـته اي. اف. شـومـاخـر; ترجمه عليکوچک زيباست: اقتصاد با ابعاد انساني
رامين

۱۳۸۹ ک۷۳۴ش۲۳۰۱۲۸۶۱۳۳۰
HB۱۷۱/۹۱۳۶۵ک۹ش

شرکت سهامي انتشار ارتـبـاط اقـتـصـاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخالق
 مدار (موضوعات انتخابي در اقتصاد و اقتصاد اسالمي)

۱۳۸۵حسين نمازي، يداله دادگر الف۶۴۲ن۲۳۰۲۴۱۱۳۳۰/۰۱

معارف اقـتـصـاد ايـران: راه نـوين تـوسـعه سـبز: طرحي در بازسازي
 ساختار اقتصاد ايران به مجلس دوره ششم

۱۳۷۹محمدمهدي صحرائيان الف۴۴۵ص۲۳۰۳۴۱۲۳۳۰/۰۱۱۲۰۹۵۵

معارف طـرحهـاي دهـگانه اصالحات اقتصادي فراکسيون توليدگرايان
 در مـــجـــلس شــوراي اسـالمي دوره شـشم: ايـمنسـازي

 اشتغالزايي

۱۳۷۹مهدي صحرائيان ط۴۴۵ص۲۳۰۴۳۸۳۳۳۰/۰۱۱۲۰۹۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۴مسعود درخشاناقتصادسنجي الف۴۳۷د۲۳۰۵۳۹۸۳۳۰/۰۱۵۱۹۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹احمد ساعيمسائل سياسي - اقتصادي جهان سوم م۱۸۱س۲۳۰۶۳۹۰۳۳۰/۹۱۷۲۴

ساقي ۱۳۸۸ورنرزومبارت; ترجمه رحيم قاسميانيهوديان و حيات اقتصادي مدرن ي۷۱ز۲۳۰۷۴۱۸۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰عبدالله شهبازيزرساالران يهودي و پارسي استعمار بريتانيا و ايران ز۷۶۶ش۲۳۰۸۶۰۶۰۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴

DS۱۴۰/۵/۴۱۳۷۷ز۹ش
قدياني ۱۳۸۷- ۱۳۸۸رضا اميرخانينشت نشا: جستاري پيرامون فرار مغزها ن۸۲۳الف۲۳۰۹۳۵۸۳۳۱/۱۲۷۹۱
زرين رابـرت ت. کـيـوسـاکي; بـا مـقـدمـه ازبابا پولدار، بابا بي پول

 شارون لچر; مترجم فاطمه اميني
۱۳۹۲ ب۹۸۷ک۲۳۱۰۶۰۸۲۳۳۲/۰۲۴

HG۱۷۹/۲ب۹ک
نسل نوانديش نــويـسـنـده رابـرت کـيـوسـاکي، امـيبرادر ثروتمند، خواهر ثروتمند

 کـيوساکي; مترجم ثريا شريفي; ويراستار
 معصومه اميرخاني

۱۳۹۴ رب۹۸۷ک۲۳۱۱۶۰۸۱۳۳۲/۰۲۴
HG۱۷۹۹۴ک/الف

سـازمـان بـورس اوراق بـهادار، شرکت اطالع
 رساني و خدمات بورس

۱۳۸۸[گردآورنده ] و مترجم حميدرضا اربابالفباي بازار سرمايه الف۳۶۱الف۲۳۱۲۵۲۰۹۳۳۲/۰۴۱۵
HG۴۵۲۳/۷۱۳۸۸الف۴الف

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

جـوزف اي . اسـتـيـگـلـيتز; مترجم اميرسقوط آزاد: آمريکا، بازارهاي آزاد و غرق شدن اقتصاد جهاني
عزيزي

۱۳۹۲ س۵۴۱الف۲۳۱۳۵۱۲۵۳۳۲/۰۹۷۳
HB۳۷۲۲/۳۱۳۸۸ب۶ن

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰مهدي ابراهيمينژادسازمانهاي مالي و پولي بينالمللي س۱۳۸الف۲۳۱۴۳۷۷۳۳۲/۱۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

مـولـفـان پـرويـز داوودي، حسن نظري،پول در اقتصاد اسالمي
 حسين ميرجليلي

۱۳۷۴ پ۲۹۵د۲۳۱۵۳۸۹۳۳۲/۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
فـــردريک مـيـشـکـين; تـرجـمه عـليپول، ارز و بانکداري

 جهانخاني، علي پارسايان
۱۳۷۸ پ۹۷۲م۲۳۱۶۳۸۲۳۳۲/۴

جوانه رشد مـولـفـان آدريان فرنهام، مايکل آرگايل;روانشناسي پول
 مترجم شهال ياسائي

۱۳۸۴ ر۵۷۷ف۲۳۱۷۳۸۸۳۳۲/۴۰۱۹

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۶پي. اي. بارو; ترجمه حسن طاهرکياسيستم اطالعات جغرافيايي س۱۹۱ب۲۳۱۸۳۸۴۳۳۳/۰۰۲۸۵

پيدايش ۱۳۸۸استيوپارکر; مترجم مجيد عميقآلودگي زمين آ۱۵۷پ۲۳۱۹۴۰۸۳۳۳/۷
سازمان انرژيهاي نو ايران﴿سانا﴾ بي تاگروه مولفين سازمان انرژيهاي نو ايراناز انرژيهاي نو چه مي دانيد ؟انرژي زيست توده الف۱۵۸س۳۳۳/۷۹[ج]۲۳۲۰۵۳۴

قلم علم ۱۳۸۸مصطفي جمالي رادبهينه سازي مصرف انرژي ب۶۱۷ج۲۳۲۱۵۸۱۳۳۳/۷۹۱۷
فاطمي تـالـيـف جـکـي بـال ... [ و ديـگـران ]انرژي هستهاي

 ;تـرجـمـه شـاهـده سـعـيدي ;ويرايش
 حسين دانشفر،سيد علي آل محمد

۱۳۹۱ ۸۷۵الف۳۳۳/۷۹۲۴[ج]۲۳۲۲۴۳۷۳
QC۷۹۲/۵ /۱۳۸۸ ۸الف

رضا گلپور جمر کوهي کـابـوس در بـيـداري: تـشـعشعات راديواکتيو نومک همچنان
 قرباني ميگيرد

۱۳۸۹رضا گلپورچمرکوهي ک۵۲۶گ۲۳۲۳۲۸۵۳۳۳۳/۷۹۲۴۰۹۷۳
HD۹۶۹۸/۸۱۳۸۹گ۹۲الف

مير ۱۳۸۹تاليف محمد شکيبامقدممديريت تعاونيها براي دانشجويان رشته مديريت دولتي م۶۱۷ش۲۳۲۴۵۲۹۳۳۳۴/۰۶۸
HD۲۹۶۵/۴م۸ش

مرکز نشر دانشگاهي فـرهـنگ يـاريـگـري در ايـران: درآمـدي به مـردمشناسي و
 جامعهشناسي تعاون

۱۳۷۶تاليف مرتضي فرهادي ف۶۳۵ف۲۳۲۵۱۴۲۳۳۴/۶۸۳

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور مـجـري مـهـنـدسـان مشاور هامونپاد ،شيوه هاي افزايش درآمد و کاهش هزينه هاي شهرداريها
 کـارفـرمـا وزارت کـشور - دفتر برنامه
 ريـزي عـمراني - مرکز مطالعات برنامه

 ريزي شهري

۱۳۸۱ ۹۹۹ش۲۳۲۶۴۰۹۳۳۶/۰۱۴۵۵

دانشپژوهان برين ۱۳۸۳نگارش محسن روحاالمين گرگابيکتاب کار: تدوين طرح کسب و کار ک۷۷۷ر۲۳۲۷۳۷۸۳۳۸/۰۴
آسيم سـعـيـد گـل محمدي، صابر خطيري; باسرگذشت جذاب کارآفرينان بزرگ دنيا

 مقدمه کامران صحت
۱۳۹۲ س۶۱۷گ۲۳۲۸۵۶۱۲۳۳۸/۰۴

HB۶۱۵/۹۳۱۳۸۸د۴ک
نشر ني تـام کـمپ; تـرجمه محمدابراهيم فتاحيالگوهاي تاريخي صنعتي شدن

ولياليي
۱۳۷۹ الف۶۹۸ک۲۳۲۹۳۷۹۳۳۸/۰۹

سازمان شهرداريهاي کشور مـجـري مهندسان مشاور فرنهاد; کارفرمامعيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري
 وزارت کـشـور، دفـتـر بـرنـامـه ريزي
 عـمـرانـي، مرکز مطالعات برنامه ريزي

شهري

۱۳۸۱ ۶۷۹م۲۳۳۰۳۸۱۳۳۸/۰۹

جهاد دانشگاهي﴿دانشگاه اصفهان﴾ ۱۳۷۹حسن قرهنژادمقدمه بر جغرافياي صنعتي ايران م۵۹۹ ق۲۳۳۱۳۸۰۳۳۸/۰۹۵۵
علم ۱۳۸۴مصطفي فاتحپنجاه سال نفت ايران پ۱۱۳ف۲۳۳۲۳۹۷۳۳۸/۲۷۲۸۲۰۹۹۵

روايت فتح ۱۳۸۵بن باگديکيان; مترجم عليرضا عبادتيانحصار نوين رسانهاي الف۲۵۴ب۲۳۳۳۳۹۶۳۳۸/۴۷۳۰۲۲۲۳۰۹۷۳
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مـجـمـوعه مـقاالت کنفرانس توسعه دانش و فناوري در ايران

 آبان ۱۳۸۳ ، دانشگاه صنعتي شريف
۱۳۸۷به اهتمام مهدي گلشني ۷۴۷۱۳۸۳ک۲۳۳۴۵۶۰۰۳۳۸/۴۷۶۰۹۵۵

T۲۷۹ک۹/الف
طاليي پـرنـدگـان آهـنـيـن : اززمين تافضا ﴿آشنايي بادانش وفناوري

هوافضا﴾
۱۳۹۲عباس خاراباف پ۱۴۳خ۳۳۸/۴۷۶۲۹۱[ ج]۲۳۳۵۶۶۱۱

سازمان انتشارات جهاددانشگاهي مـولـفـين مرتضي ناظريان، محمد دهمردفن آوري توليد تخته اليي
 قلعه نو

۱۳۸۹ ف۱۸۷ن۲۳۳۶۵۵۹۹۳۳۸/۴۷۶۷۴۸
HD۹۷۶۹

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹تاليف جعفر عباديمباحثي در اقتصاد خرد: ﴿بازارها، تعادل عمومي، رفاه اقتصادي﴾ م۲۷۳ع۲۳۳۷۳۹۵۳۳۸/۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰هلموت آرنت; ترجمه هادي صمدياقتصاد تکاملي الف۴۲۲آ۲۳۳۸۳۹۴۳۳۸/۹

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰زهرا افشاريبرنامهريزي اقتصادي ب۶۴۶الف۲۳۳۹۳۹۳۳۳۸/۹

کتاب صبح ۱۳۸۹مولف شهريار زرشناستوسعه ت۳۱ز۲۳۴۰۳۹۲۳۳۸/۹
سروش ﴿انتشارات صدا و سيما ﴾ ۱۳۹۱حسن سبحانياقتصاد عدالتمحور الف۲۷۳س۲۳۴۱۴۳۴۲۳۳۸/۹

HD۸۷/۷۱۳۸۸الف۲۴س
واحه ۱۳۹۲مرتضي آويني; ويراستار کورش عليانيتوسعه و مباني تمدن غرب ت۹۱۷آ۲۳۴۲۵۰۰۸۳۳۸/۹۰۰۱

HD۷۵/۳۱۳۸۶ت۸آ
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹ديتر لش; ترجمه علياکبر نيکواقبالاقتصاد بازار اجتماعي: تجربه آلمان الف۴۶۱ل۲۳۴۳۳۹۱۳۳۸/۹۴۳

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـويـسـندگان روديگر دورنبوش، استانلياقتصاد کالن
 فـيـشـر; مـترجم محمدحسين تيزهوش

تابان

۱۳۸۰ الف۷۵۴د۲۳۴۴۴۱۰۳۳۹

پـژوهـشـگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: سازمان
 مـــطـالـعه و تـدوين کـتب عـلـوم انـسـاني

 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸ناصر قرباننيااخالق و حقوق بينالملل الف۵۴۹ق۲۳۴۵۳۹۹۳۴۱/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

کـاليـو ام. اشـمـيـتـوف; تـرجمه بهروزحقوق تجارت بينالملل
 اخالقي... [و ديگران]

۱۳۷۸ ح۵۶۱الف۲۳۴۶۴۱۳۳۴۱/۷۵۴

ميزان ۱۳۸۲ابوالفضل قاضي "شريعتپناهي"بايستههاي حقوق اساسي ب۲۴۳ق۲۳۴۷۵۲۰۷۳۴۲
K۳۱۶۵/۲۱۳۸۱ب۲ق

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پايدار ۱۳۸۸جالل الدين مدنيکليات حقوق اساسي ﴿ حقوق اساسي يک ﴾ ک۴۲۱م۲۳۴۸۴۰۷۳۴۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۱منوچهر طباطبائي موتمنيحقوق اداري ح۴۱۸ط۲۳۴۹۴۰۳۳۴۲/۰۶

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

دفــتـر هـمـکـاري حـوزه و دانـشـگـاه،درآمدي بر حقوق اساسي
 مـحـمـدحـسـين اسـکـندري، اسماعيل

دارابکاليي

۱۳۷۷ ۴۱۷د۲۳۵۰۴۰۱۳۴۲/۵۵۰

بوستان کتاب ۱۳۹۱محمدجواد ارسطانگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران ن۳۹۶الف۲۳۵۱۳۸۶۵۳۴۲/۵۵۰۲۳
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ۹۶۵الف۲۳۵۲۴۹۵۶۳۴۲/۵۵۰۲۳

KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸ج۸۱۳۸۹ي
اميرکبير ۱۳۷۵محمد يزديقانون اساسي براي همه ق۵۲ي۲۳۵۳۴۰۲۳۴۲/۵۵۰۲۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مرکز اسناد انقالب اسالمينگهبان آراء ۶۳۳ن۲۳۵۴۴۰۵۳۴۲/۵۵۰۵
انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور مـوسـسـه مطالعات و تحقيقات اجتماعيبررسي قانون شهرداري

 دانشگاه تهران
۱۳۸۰ ۴۴۲ب۲۳۵۵۴۰۶۳۴۲/۵۵۰۹

ديدار ۱۳۸۱جهانگير منصورقوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري ق۷۹۳م۲۳۵۶۴۷۶۶۳۴۲/۵۵۰۹
خرسندي مـجـمـوعه تـنـقيحشده قوانين و مقررات انرژي هستهاي ايران

 همراه با دستهبندي موضوعي
۱۳۸۷تاليف نادر ساعد الف۱۷۳س۲۳۵۷۴۰۰۳۴۳/۰۹۲۵۰۹۵۵

ديدار قـوانـيـن، مقررات وآئين نامه هاي ديوان محاسبات، محاسبات
 عمومي کشور، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

۱۳۸۷- ۱۳۹۱جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۵۸۴۰۴۳۴۳/۵۵۰۳

پويش انديشه تـــدوين حـسـين تـاجـمـيـر ريـاحي -اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۷
 حميدرضا شيراني

۱۳۸۱ الف۱۶۶ت۲۳۵۹۴۲۸۳۴۳/۵۵۰۵۲

نشر ديدار قـانـون مـالـيـاتهـاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶،
 قـانـون اصـالح مـوادي از قـانون مالياتهاي مستقيم همراه با
 قـسـمـتي از قـانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۸ اسفند ماه

۱۳۴۵

۱۳۸۱تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۶۰۴۲۹۳۴۳/۵۵۰۵۲

ديدار قـوانـين و مـقـررات مـربوط به مطبوعات و قانون و آئيننامه
 حمايت از ..

۱۳۹۱تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۶۱۵۲۷۹۳۴۳/۵۵۰۹۹۸
KMH۳۵۰۰/ب۱۳۸۸ ۲۸آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۴مصطفي تقيزاده انصاريحقوق محيط زيست در ايران ح۶۵۸ت۲۳۶۲۴۳۵۳۴۴/۵۵۰۴۶

فـرهـنگ مـردم، دانـشـگـاه عـلـوم پزشکي و
 خدمات بهداشتي درماني اصفهان

مـولـفـين توماس ليمان، جيمز ساکستون;راههاي پيشگيري از قصور پزشکي
 مـتـرجـمـين فـرزاد قشالقي، اميرمحمد

کاظميفر

۱۳۸۰ ر۹۳۴ل۲۳۶۳۴۳۶۳۴۴/۷۳۰۴۱۱

طرح نو ۱۳۸۸پرويز صانعيحقوق جزاي عمومي ح۳۴۶ص۲۳۶۴۴۳۰۳۴۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۸تاليف محمدصالح وليديحقوق جزاي عمومي ح۷۵۵و۲۳۶۵۴۳۷۳۴۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸محمد آشوريآيين دادرسي کيفري آ۵۷۵آ۲۳۶۶۴۳۳۳۴۵/۰۵

نشر ديدار قـــانـون مـجـازات اسـالمي: حـدود - قـصـاص - ديـات -
 تـعـزيـرات و مـجـازاتهاي بازدارنده با آخرين اصالحيهها و

 الحاقات و... همراه با قانون تعزيرات حکومتي...

۱۳۸۱- ۱۳۸۶تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۶۷۴۲۷۳۴۵/۵۵

دوران قـوانـين و مـقـررات مـربـوط به اجـراي احکام:  اجراي احکام
 مـدني - اجـراي احـکـام جزائي اجراي محکوميتهاي مالي -
 اجـراي اسـنـاد اعـسـار: همراه با آراء وحدت رويه... نظريات

 مشورتي اداره حق_

۱۳۸۶تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۶۸۵۲۷۸۳۴۵/۵۵
KMH۳۷۹۳/۸۱۳۸۹ز

دوران قـوانـين و مـقـررات مربوط به تعزيرات حکومتي: تعزيرات در
 شـهرداريها... همراه با آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان

 عالي کشور نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري و..

۱۳۸۸تدوين جهانگير منصور ت ق۷۹۳م۲۳۶۹۵۲۸۲۳۴۵/۵۵
KMH۳۷۹۳/۸ ۱۳۸۶

ميزان حـقـوق جـزاي اخـتـصـاصي (۳) جرايم عليه امنيت و آسايش
 عمومي (مطالعه تطبيقي)...

۱۳۹۰حسين ميرمحمدصادقي ح۹۶۱م۲۳۷۰۶۲۴۶۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۶۶۱۳۸۶ح۹م

اميرکبير ۱۳۸۱تاليف محمدصالح وليديحقوق جزاي اختصاصي... براساس آخرين اصالحات قانوني ح۷۵۵و۲۳۷۱۴۳۲۳۴۵/۵۵
ميزان ۱۳۹۱حسين ميرمحمد صادقيجرايم عليه اشخاص ج۹۶۱م۲۳۷۲۶۲۴۷۳۴۵/۵۵۰۲۵

KMH۳۸۰۰
اميرکبير ۱۳۷۴نوشته غالمحسين مسعودآئين دادرسي کيفري: قرارهاي محدودکننده آزادي آ۵۵۱م۲۳۷۳۴۳۱۳۴۵/۵۵۰۵

موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گـزارش عـمـلـکـرد و دسـتـاوردهاي وزارت فرهنگ و ارشاد
 اسالمي﴿ دولت دهم﴾

مـعـاونـت فـرهـنـگي وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسالمي

۱۳۹۲ گ۹۶۵الف۲۳۷۴۴۸۴۱۳۴۵/۵۵۰۶۴۱

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ۱۳۷۸- ۱۳۷۹ناصر کاتوزيانحقوق مدني: الزامهاي خارج از قرارداد ح۱۲۵ک۲۳۷۵۴۴۶۳۴۶/۵۵
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر فرهنگ;
۱۳۹۰سعيده باقريفردحقوق زنان; برابري يا نابرابري ح۲۴۱ب۲۳۷۶۵۰۳۶۳۴۶/۵۵۰۱۳۴

KMH۲۴۶۷/۲۱۳۸۶ب۹ز
حديث راه عشق ۱۳۹۰تليف فاطمه بداغياخالق و حقوق خانواده الف۳۵۴ب۲۳۷۷۴۲۶۰۳۴۶/۵۵۰۱۵

KMH۵۴۲/الف۱۳۸۸ ۳الف۳۷ب
نشر دوران قـوانـين و مـقـررات مربوط به خانواده: زن در قانون اساسي -

 حـقـوق مـلت در قـانـون اسـاسي... بـا آخـرين اصالحيهها و
 الحاقات همراه با...

۱۳۸۱تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۷۸۴۴۱۳۴۶/۵۵۰۱۵

ديدار ۱۳۸۱تدوين جهانگير منصورقـوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طالق: ازدواج - طالق - ق۷۹۳م۲۳۷۹۴۴۲۳۴۶/۵۵۰۱۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
جـلـيل قـنـواتي، حـسن وحدتي شبيري،حقوق قراردادها در فقه اماميه

 ابـراهـيم عـبـديپـور; زيـرنظر مصطفي
محققداماد

۱۳۷۹ ح۸۳۴ق۲۳۸۰۴۴۳۳۴۶/۵۵۰۲۲

اورست ۱۳۸۰گرد آورنده سجاد بازگيرقانون مالک و مستاجر ق۲۱۵ب۲۳۸۱۴۳۹۳۴۶/۵۵۰۴۳۴
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹مهدي شهيديارث الف۸۶۸ش۲۳۸۲۴۴۴۳۴۶/۵۵۰۵۲

ديدار قـوانـين و مـقـررات مـربوط به وصيت وارث: وصيت - انواع
 وصيتنامه - ارث

۱۳۹۱تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۸۳۵۲۸۱۳۴۶/۵۵۰۵۴
KMH۷۸۵/۱۳۸۵ ۲۸آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹ربيعا اسکينيحقوق تجارت: شرکتهاي تجاري ح۵۲۶الف۲۳۸۴۴۴۵۳۴۶/۵۵۰۶۶

نشر دوران قـوانـين و مـقررات اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و
 ماليات بر ارزش افزوده

۱۳۸۹تدوين جهانگير منصور ق۷۹۳م۲۳۸۵۵۲۸۰۳۴۶/۵۵۰۷
KMH۴۷۹/۱۳۸۹ ۹ق۹الف.

سرمدي کـورت رايـس: تـرجـمـه و گردآوري ازمحاکماتي که دنياي مارا تکان دادند
 مصطفي شمسا، انوشيروان خلعتبري

۱۳۸۸ م۳۱۷ر۲۳۸۶۴۴۷۳۴۷/۰۷۰۱۹

جاودانه گـردآوري و تدوين معاونت آموزش قوهنکتههاي کليدي آئين دادرسي مدني :  اقرار
 قضائيه; محقق ابراهيم فرامرزي

۱۳۸۸ ۶۱۱ن۲۳۸۷۵۶۱۶۳۴۷/۵۵
KMH۱۷۷۵/۸۱۳۸۸ن

ديدار قـانـون آئـين دادرسي دادگـاههـاي عـمومي و انقالب در امور
 کـيـفـري مـصـوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ هـمـراه بـا قـانـون تشکيل

 دادگاههاي عمومي و انقالب...قضات تحقيق

۱۳۹۱تدوين جهانگير منصور ک ق۷۹۳م۲۳۸۸۵۲۷۷۳۴۷/۵۵۰۴
KMH۱۵۸۸/ز۱۳۸۶ ۲۸آ

دوران قـانـونآئـيـن دادرسـي دادگـاه هاي عمومي و انقالب در امور
 مـدنـي مـصـوب۱۳۷۹/۱/۲۱ هـمراه با قانون تشکيل داد گاه

 هاي عمومي و انقالب...

۱۳۸۱تدوين جهانگير منصور م ق۷۹۳م۲۳۸۹۴۳۸۳۴۷/۵۵۰۴

جنگل جاودانه رويه قـضـايي دادگـاههـاي تـجـديد نظر استان تهران در امور
 مدني ۲ (داوري)

۱۳۸۸تدوين محمدرضا زندي ر۶۳ز۲۳۹۰۵۶۱۴۳۴۹/۵۵
KMH۴۴۰/۹۶۱۳۸۹ر۹ز

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۸۱نويد سعيدي رضواني، غالمرضا کاظميانامکان سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداريها الف۵۷۸س۲۳۹۱۴۵۳۳۵۱/۰۱
سازمان شهرداريهاي کشور بـرنـامهريـزي و مـديـريت شـهري، مسائل نظري و چالشهاي

تجربي
۱۳۸۱بهکوشش محمود نجاتي حسيني ب۲۹۶ن۲۳۹۲۴۵۱۳۵۱/۰۱

اسرار دانش آزمـونـهـاي اسـتـخـدامي تـخـصصي امور مالي، حسابداري و
حسابرسي

گـردآوري و تـدوين جمشيد واحدي...[و
ديگران]

۱۳۸۶ ۴۹۳آ۲۳۹۳۴۵۷۳۵۱/۰۷۶

سيماي دانش آزمـونهاي جامع استخدامي بانکها ويژه کليه مقاطع و رشتهها:
 مباني کامپيوتر

۱۳۸۷مولف خديجه پورمعين آ۷۵۴پ۲۳۹۴۴۵۶۳۵۱/۰۷۶

خدمات نشرکيان رايانه سبز گـردآوري زهـره عـبـداللهنژاد; ويراستارنمونه سواالت آزمونهاي جامع استخدامي و اطالعات عمومي
 مجيد ياريان

۱۳۹۱ ۱۳۹۱ن۳۶۹ع۲۳۹۵۵۹۹۰۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۴۴۴۵۶۱۳۸۹آ۱۳ي

خـدمـات نـشر کيان رايانه سبز، زانيس، خليج
 فارس

نـمـونـه سـواالت آزمـون هـاي جـامـع استخدامي و اطالعات
 عمومي

۱۳۸۹زهره عبدالله نژاد ن۳۶۹ع۲۳۹۶۵۷۹۳۵۱/۰۷۶

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۸۰محمود نجاتي حسينيبررسي جايگاه مفهوم شهروندي در قانون شهرداري ايران ب۲۹۶ن۲۳۹۷۴۴۹۳۵۱/۰۹۵۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰احمد صافيسازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران س۲۶۱ص۲۳۹۸۴۵۵۳۵۱/۵۵۰۶۴۵

پيام عدالت آشـنـائـي بـا جغرافيا و فرهنگ استان هاي ايران : بر اساس آ
 خرين تقسيمات استاني

۱۳۸۸مژگان نصيري آ۴۷۲ن۲۳۹۹۴۹۸۳۵۲/۱۳۰۹۵۵

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور مـولف عـلـيـرضـا عـلوي تبار [و] مرکزتدوين الگوي مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها
 مـطـالـعات برنامهريزي شهري [وزارت

کشور]

۱۳۸۰ الف۸۲۸ع۲۴۰۰۴۵۸۳۵۲/۲۵

سازمان شهرداريهاي کشور مـديريت شهري پايدار﴿ بررسي تجارب مشارکتي شهرداريها و
 شوراهاي اسالمي شهرها﴾

حـسـين ايماني جاجرمي، مهرناز بيگدلي،
 سيمين حناچي

۱۳۸۱ م۹۸۵الف۲۴۰۱۴۵۲۳۵۴/۵۵۰۳۵۳

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور بـررسي و تـحـلـيل مـحـدوديـتـها و امکانات فني - تجهيزاتي
شهرداريها

مـرکـز مـطـالعات برنامهريزي شهري با
 همکاري مهندسان مشاور پايست

۱۳۸۰ ۴۴۲ب۲۴۰۲۴۵۴۳۵۴/۵۵۰۶۱۳

نشر سيمرغ الـوين تـافـلـر و هـايـدي تـافلر; ترجمهجنگ و ضدجنگ: بقا در آستانه قرن بيست و يکم
 شهيندخت خوارزمي

۱۳۷۷ ج۲۳۳ت۲۴۰۳۴۵۰۳۵۵/۰۲

سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، دانشکده
 فرماندهي ستاد دوره عالي جنگ

۱۳۸۰محمدحسين جمشيديمباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران م۶۴۸ج۲۴۰۴۴۴۸۳۵۵/۰۳۳۵۵۵

انتشارات بين المللي گاج نـويـسندگان علياکبر رضايي، محمدعليافکار عمومي و شيوههاي سنجش آن درجنگ رواني
زهرهايمحقق

۱۳۸۹ الف۵۷۴ر۲۴۰۵۵۱۴۵۳۵۵/۳۴۳۴
UB۲۷۵/۷۱۳۸۹الف۶۳ر

کانون انديشه جوان ۱۳۹۲به کوشش عبدالله محمديپايه هاي فکري جنگ نرم پ۳۵۲م۲۴۰۶۶۷۰۳۳۵۵/۳۴۳۴
سـروش ﴿انـتـشارات صدا وسيما﴾،صدا وسيماي

 جمهوري اسالمي ايران ،مرکز تحقيقات
صـالح نـصـر;مـتـرجـم محمود حقيقتجنگ رواني (کالمي)

کاشاني
۱۳۸۰ ج۴۵۵ن۲۴۰۷۶۵۵۲۳۵۵/۳۴۳۴

UB۲۷۵/۹۱۳۸۰ج۶ن
ساحل انديشه تهران دستهـاي نـامـريي: واکاوي راهبردها و راهبران براندازي نرم

 در ايران
۱۳۹۰مولف محمد عبدالهي د۳۷۱ع۲۴۰۸۲۸۷۸۳۵۵/۳۴۳۴۰۹۵۵

UB۲۷۷/۲۱۳۹۰ع۹الف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹تاليف عزتالله عزتيژئواستراتژي ژ۵۶۸ع۲۴۰۹۴۵۹۳۵۵/۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷لورنس ام. برامر; ترجمه پروانه کارکيامراحل و مهارتهاي مددکاري م۳۹۹ب۲۴۱۰۴۶۰۳۶۱/۳۰۱

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۸۱تـالـيف بـاقـر نـمازي; ترجمه و اضافاتبـررسي وضـعـيت تـشـکـلـهاي مردمي داوطلب در جمهوري ب۶۴۲ن۲۴۱۱۴۶۱۳۶۱/۳۷۰۹۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده بـانـوي رنـگـين کـمـان: زنـدگينامه داستاني اشرف قندهاري

(بهادرزاده)
۱۳۸۷نويسنده راضيه تجار ت س/۸۲۵ق۲۴۱۲۴۶۲۳۶۱/۷۴۰۹۲

گلبن هـيـئت تـحريريه منتخب زيرنظر محمدچهره هاي هميشه جاويد: خيرين مدرسهساز استان اصفهان
سالمتيان

۱۳۸۶ ۸۷چ۲۴۱۳۳۷۰۰۳۶۱/۷۴۰۹۵۵۹۳
HV۳۸۵/۲/چ۶۴۹الف۸ي/

رشد ۱۳۸۲تاليف سعيد شاملوبهداشت رواني ب۲۱۳ش۲۴۱۴۴۶۳۳۶۲/۲
موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده اعـتـيـاد: بـيـمـاري فردي - فاجعه اجتماعي اطالعات کلي در

 مورد اعتياد براي استفاده عموم
۱۳۷۹نويسنده محمود الله الف۲۳۴ل۲۴۱۵۴۶۴۳۶۲/۲۹

کنکاش اجـتـمـاع درمان مدار: نظريه، مدل و روش جديدترين رويکرد
 درمان اعتياد

تـالـيف جـرج دي لئون; ترجمه علياکبر
 ابـــراهـيـمي; [بـراي] مـعـاونت امـور
 فـرهـنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي

 استان اصفهان

۱۳۸۱ الف۹۵۷د۲۴۱۶۴۶۵۳۶۲/۲۹۱۸۶

کنکاش راهـنـمـاي خـانـواده: براي پيشگيري از مصرف سيگار، الکل و
 مواد درنوجوانان

۱۳۸۵علي اکبر ابراهيمي ر۱۳۶الف۲۴۱۷۴۶۷۳۶۲/۲۹۳

نشر همام نـويـسـنـدگـان اسـتـفـانـو چيريلو... [واعتياد به مواد مخدر در آينه روابط خانوادگي
 ديـگـران]; تـرجـمه و تـدوين سـعـيـد

پيرمرادي

۱۳۷۹ ۵۹۸الف۲۴۱۸۴۶۶۳۶۲/۲۹۳

ستاد مبارزه با دفتر تحقيقات وآموزش گـرگـوريد. بوسه; ترجمه مهرداد مظفر،مرفين و هروئين
 نازيال رستمي; ويرايش رشاد مردوخي

۱۳۸۹ م۷۷۵ب۲۴۱۹۲۸۵۹۳۶۲/۲۹۳
RM۶۶۶/۲۱۳۸۹ب۸م

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۱- ۱۳۸۴کارل پيکهارت; مترجم مسعود هومانکليدهاي پيشگيري و مقابله با اعتياد در نوجوان و جوان ک۹۷۵پ۲۴۲۰۴۶۸۳۶۲/۲۹۳
کيميا اثر نـويـسـنـده کـمـيـتـه نشريات خدماتمعتادان گمنام: کتاب پايه

 جـهـانـي﴿ان- اي﴾; مترجم کميته ترجمه
 دفـتـر خـدمـات جـهاني معتادان گمنام

ايران

۱۳۹۲ ۶۵۴م۲۴۲۱۶۳۶۱۳۶۲/۲۹۳۸۶۰۹۷۳
HV۵۸۲۵/الف۱۳۸۸ ۶م

هنر آبي راهـنـمـاي آمـوزش پـيـشگيري از دخانيات در مدارس( ويژه
 رابطين پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي آموزش و پرورش )

مـولـفـان عـبـاس خالصي، عباس قندي،
 مژگان دانشورفرد

۱۳۸۶ ر۱۹۷خ۲۴۲۲۶۴۰۵۳۶۲/۲۹۶۰۹۵۵
HV۵۷۴۵/ ۲۱۳۸۶ر۲خ

انـتـشـارات فـوق بـرنامه بخش فرهنگي دفتر
 مرکزي جهاد دانشگاهي

۱۳۶۶مختار ملک پوربهداشت خانواده کودکان عقب مانده ذهني ب۷۵۸م۲۴۲۳۴۸۶۳۶۲/۳

جمال فـرار دخـتران: مجموعه اي از خاطرات گزارش ها و مقاالت از
 شبکه جهاني اينترنت

۱۳۸۲صادق برزگر ف۴۴۴ب۲۴۲۴۴۷۰۳۶۲/۷۰۸۶۹۴

نشر قطره ۱۳۸۷نويسندگان مريم امينايي... ﴿و ديگران﴾جوان و ازدواج ۷۸۷ج۲۴۲۵۴۸۵۳۶۲/۸۲۸۶
جنگل راهحـلـهـايي بـراي خـشـونتهاي خانوادگي آموزش - تمرين و

 کاربرد مهارتها براي مداخله در خشونت خانواده
کـوين اي - فـال، شـارين هـووارد، جون
 اپي - فـورد; تـرجمه ايران مهديزادگان،

 رحمتا... باقرپور

۱۳۸۱ ر۱۷۸ف۲۴۲۶۴۷۲۳۶۲/۸۲۹۲۷۰۹۷۳

جنگل راه حـلـهـايـي بـراي خـشونتهاي خانوادگي آموزش ، تمرين و
 کاربرد مهارتها براي مداخله در خشونت خانواده

کـويـن اي - فـال ، شارين هووارد، جون
 ايي - فورد ; ترجمه ايران مهديزادگان

۱۳۸۱ ر۱۷۸ف۲۴۲۷۴۲۵۷۳۶۲/۸۲۹۲۷۰۹۷۳

ماني نـويـسـنده سوزان فوروارد... [و ديگران];والدين ناسالم: بحثي پيرامون روابط والدين و فرزندان
 ترجمه و گردآوري مينو کسائيان

۱۳۷۸ و۵۳۸ک۲۴۲۸۴۷۳۳۶۲/۸۲۹۲۸۰۹۷۳

مرکز نشر هاجر ۱۳۸۹محمدرضا ساالريفرمقابله با خشونت خانگي عليه زنان م۲۱۱س۲۴۲۹۴۹۴۶۳۶۲/۸۸
HV۶۲۵۰/۴ /۲۱۳۸۹س۹ز

سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۸۰تدوين سيدحبيب راضيگزيده آمار آتشنشاني شهرهاي کشور ۱۳۷۸ گ۲۲۲ر۲۴۳۰۴۷۸۳۶۳/۱۰۹۵۵
سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۷۹تدوين مجيد عبداللهي، سيدحبيب راضيگزيده آمار آتشنشاني شهرهاي کشور در سال ۱۳۷۷ گ۳۷۱ع۲۴۳۱۴۷۷۳۶۳/۱۰۹۵۵

دانشپژوهان برين [وال اسـتـروم]; تـرجـمه احـمد شيراني،تابشهاي هستهاي، بهداشت و جامعه
 رسول قنبري

۱۳۸۲ ت۲۳۸و۲۴۳۲۴۷۴۳۶۳/۱۷۹۹

زوار مــولـفـين هـاري سـودرمن، جـان جي.پليس علمي، کشف علمي جرائم
 اوکانل; ترجمه يحيي افتخارزاده

۱۳۷۷ پ۷۹۴س۲۴۳۳۴۷۵۳۶۳/۲۵

ابرار معاصر تهران دمـکـراسي، قـانون و امنيت (بررسي سرويسهاي اطالعاتي در
غرب)

نـويـسـندگان ژان پل بروديور، پيترگيل،
 دنـيس تـولبرگ; مترجم کابک خبيري;
 نــظـارت و اجـرامـوسـسه فـرهـنـگي
 مـطـالـعـات و تـحقيقات بينالمللي ابرار

 معاصر تهران

۱۳۸۹ د۴۸۷ب۲۴۳۴۴۷۶۳۶۳/۲۸۳۰۹۴

انتشارات مدرسه بـرنـامهريـزي و تـالـيف حسين دانشفر،آمادگي در برابر زلزله
 احمد حسيني

۱۳۹۱ آ۲۴۲د۲۴۳۵۴۳۳۱۳۶۳/۳۴۹۵
HV۵۹۹/۸۱۳۸۲آ۲د

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مارتين ريس; مترجم حسين داوريقرن آخر ق۹۵۱ر۲۴۳۶۴۹۷۰۳۶۳/۳۴۹۷

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور تـالـيف فـرشـيـد قاسلمو; کارفرما مرکزتاريخچه آتشنشاني در ايران
 مـطـالـعات برنامهريزي عمراني - دبير
 خـانـه سـتـاد هـماهنگي امور ايمني و آ

 تش نشاني کشور

۱۳۸۱ ت۱۹۲ق۲۴۳۷۴۷۹۳۶۳/۳۷۰۹۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

مـحـمـدرضا داللپور محمدي; ﴿ويراستهبرنامهريزي مسکن
 ابراهيم مقيمي﴾

۱۳۷۹ ب۶۲۴د۲۴۳۸۴۸۷۳۶۳/۵

سازمان شهرداريهاي کشور احـمـد سعيدنيا; مجري معاونت پژوهشيکتاب سبز شهرداري
 امـور پـژوهـشـهـاي کـاربردي دانشگاه
 تـهـران; بـراي وزارت کـشـور معاونت

۱۳۸۱-۱۳۷۸ ک۵۷۱س۲۴۳۹۴۸۸۳۶۳/۶۰۹۵۵
HD۴۶۹۲/۵۶/۷۴س۵آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
يساولي مـارک يـوکـسـون; مـتـرجم مـهـنوشمديريت محيط زيست در يک هفته

 اسديان; تدوين گروه کارشناسان ايران
۱۳۷۹ م۸۹ي۲۴۴۰۴۸۹۳۶۳/۷

سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۸۰نيما حيدرزادهمعيارهاي مکانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري م۹۴۴ح۲۴۴۱۴۹۰۳۶۳/۷۲۸
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته کـيت مک گـاون; تـرجمه ترانهزبالههاي خطرناک

طاهري
۱۳۸۸ ز۷۳۹م۲۴۴۲۴۷۱۳۶۳/۷۲۸۷

پرسمان ۱۳۸۴مولف محمد فراهانيجامعهشناسي فساد و امنيت ج۳۵۲ف۲۴۴۳۴۹۲۳۶۴/۱۳۲۳۰۹۵۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها، (سمت)
۱۳۸۰محمدجعفر حبيب زادهحقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال) ح۲۸۹ح۲۴۴۴۴۳۴۳۶۴/۱۶۰۹۵۵

رشد ۱۳۷۶-۱۳۸۰تاليف مهدي کينياروانشناسي جنائي ر۹۷۸ک۲۴۴۵۴۹۳۳۶۴/۳
هالل ۱۳۹۰نويسنده هارون يحييشواليههاي معبد ش۳۵ي۲۴۴۶۱۹۵۸۳۶۶/۱

HS۳۹۵/۴۱۳۸۸ف۳ي
مرکز اسناد انقالب اسالمي تـالـيف گـروه تـحـقيقات علمي [صحيح:مباني فراماسونري

 هـارون يـحـيي]; تـرجمه جعفر سعيدي;
 ويراستار حسين مير

۱۳۸۷ م۳۵ي۲۴۴۷۵۹۶۳۶۶/۱۰۸۸۲۹۶

گلبن ۱۳۸۴تاليف مصطفي پرورشصندلي هاي زندگي ص۳۸۴پ۲۴۴۸۴۹۴۳۷۰/۱
اميرکبير ۱۳۸۲علي شريعتمدارياصول و فلسفه تعليم و تربيت الف۴۴۳ش۲۴۴۹۴۹۵۳۷۰/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

ايـزرايل شـفـلـر; تـرجمه دفتر همکاريدر باب استعدادهاي آدمي: گفتاري در فلسفه تعليم و تربيت
 حوزه و دانشگاه گروه علوم تربيتي

۱۳۷۷ د۵۴۹ش۲۴۵۰۴۹۶۳۷۰/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانـشگاهها﴿سمت﴾، مرکز تحقيق وتوسعه علوم

انساني

جـرالـد ال. گـوتک; تـرجمه محمدجعفرمکاتب فلسفي و آراء تربيتي
 پاک سرشت

۱۳۹۳ م۷۲۵گ۲۴۵۱۶۲۷۱۳۷۰/۱
LB۱۰۲۵/۳/۷۱۳۸۸م۹گ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۴فردريک ماير; ترجمه علياصغر فياضتاريخ انديشههاي تربيتي ت۱۹۶م۲۴۵۲۴۹۷۳۷۰/۱

آتيه تـالـيف مـهـدي نـخـستين; ترجمه اکبرتاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
 ميرحسني ، محمدرضا شرفي

۱۳۷۹ ت ۳۵۷ن۲۴۵۳۵۰۲۳۷۰/۱

طهوري ۱۳۷۹نوشته ميرعبدالحسين نقيب زادهنگاهي به فلسفه آموزش و پرورش ن۵۹۳ن۲۴۵۴۵۰۳۳۷۰/۱
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
جي. اف. نـلـر; تـرجـمه فريدون بازرگانآشنايي با فلسفه آموزش و پرورش

ديلمقاني
۱۳۸۰ آ۶۳۶ن۲۴۵۵۵۰۴۳۷۰/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰احمد صافيآموزش و پرورش: ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه آ۲۶۱ص۲۴۵۶۵۰۶۳۷۰/۱۱

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۹کريستوفر وينچ; مترجم افشار اميرياستقالل ،آموزش و تفکر انتقادي الف۹۶۹و۲۴۵۷۵۲۴۳۷۰/۱۱۵
موسسه بوستان کتاب ۱۳۷۷احمد بهشتيتربيت کودک در جهان امروز ت۸۶۶ب۲۴۵۸۵۰۷۳۷۰/۱۵

نسل نوانديش نـويـسـنـده لئونور م.ت. درويل; مترجمکاربرد روانشناسي در آموزش
 نظام خواجه نوري

۱۳۸۶ ک۴۹۶د۲۴۵۹۳۹۳۴۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱۲۱۳۸۶ک۴/د

ماني ۱۳۸۰زهره رئيسيروانشناسي تربيتي (پرورشي) ر۹۹۶ر۲۴۶۰۴۹۹۳۷۰/۱۵
آگاه ۱۳۸۰- ۱۳۸۱تاليف علياکبر سيفروانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش) ر۹۳۹س۲۴۶۱۵۰۰۳۷۰/۱۵

اميرکبير ۱۳۸۲تاليف علي شريعتمداريروانشناسي تربيتي ر۴۴۳ش۲۴۶۲۵۰۱۳۷۰/۱۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹پروين کديورروانشناسي تربيتي ر۴۱۵ک۲۴۶۳۶۰۱۳۷۰/۱۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۴چت مايرز; ترجمه خدايار ابيليآموزش تفکر انتقادي آ۱۹۶م۲۴۶۴۵۱۵۳۷۰/۱۵۲

مـــوســسـه آمـوزشـي  و پـژوهـشـي امـام
 خميني،معاونت تربيتي و فرهنگي

۱۳۹۵ابوالفضل ابراهيميتحصيالت با طعم شکالت:   راهکارهاي افزايش مطالعه ت۱۳۶الف۲۴۶۵۶۶۶۲۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۳۱۳۹۰ت۱۷الف

يسطرون تـالـيف ويليام دبليو پرکي; ترجمه محمدخودپنداري و موفقيت تحصيلي
ميرکمالي

۱۳۷۸ خ۳۵۷پ۲۴۶۶۱۲۰۶۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۹۱۳۷۸خ۴پ

نسل نوانديش هـنـر فـراگـيري آسان: روشهاي نوين کار را براي شما آسان
ميکنند

۱۳۸۸کورت تپرواين ; مترجم کالرا کرمي هـ۳۳۴ت۲۴۶۷۳۸۹۳۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۹۱۳۸۶ه۲ت

نسل نوانديش تـکـنـيکهـاي يادگيري سريع و آسان:  تندخواني - يادگيري
 زبان خارجه - کاربردي ترين و سريع ترين تکنيکها

نـويـسـنـده او اوز تـرکـان ; مترجم رويا
پورمناف

۱۳۸۹ ت۴۹۳ت۲۴۶۸۴۰۱۳۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۸۱۳۸۵ت۴ت

قديس چـگـونه درس بـخـوانيم؟ راز موفقيت از دبيرستان تا دانشگاه:
 روشهاي علمي براي تقويت حافظه...

۱۳۸۴ترجمه و گردآوري حسن فشارکيزاده چ۷۳۹ف۲۴۶۹۵۱۷۳۷۰/۱۵۲۳

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نـوشـته رابـرت فـيـشـر; جليل شاهريداستانهايي براي فکر کردن:(سي داستان،سي مضمون)
لنگرودي

۱۳۹۰ د۹۶۵ف۲۴۷۰۲۸۸۴۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۲۱۳۸۹د۹ف

انتشارات بين المللي گاج تـالـيف شهناز بهمن، هلن مافيني; مترجمپرورش هوش هيجاني کودکان
 حسن رستگارپور

۱۳۹۲ پ۸۷۶ب۲۴۷۱۵۱۴۷۳۷۰/۱۵۳۴
LB۱۰۶۰/۴۱۳۸۹پ۹ب

رشد پـرورش انـگـيـزه در دانشآمـوزان: تـوصيه هايي عملي براي
معلمان

نـوشـتـه بـاربارا مک کومبز، جيمز پاپ;
 ترجمه صغري ابراهيمي قوام

۱۳۸۸ پ۷۳۹م۲۴۷۲۵۱۶۳۷۰/۱۵۴

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵نويسنده  محبوبه اسپيد کارآينه ي حواس ۴۷۱الف۲۴۷۳۶۷۰۴۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيدکارجعبه هاي ذهن ج۴۷۴الف۲۴۷۴۶۶۰۰۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيدکاردنيايي که نميشناسم د۴۷۴الف۲۴۷۵۶۵۹۸۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيدکارمن وهستي م۴۷۴الف۲۴۷۶۶۵۹۹۳۷۰/۱۵۷

پيک بهار ۱۳۸۷اثر سو کاولي; ترجمه ناتالي چوبينهتـدريس خـالق: چگونه ميتوان خالقيت را در درس گنجاند و ت۳۲۹ک۲۴۷۷۴۹۰۷۳۷۰/۱۵۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رشد مـدرسه زدائي از جـامـعه: ضـرورت دگـرگـون سـازي نـظام

 آموزش جامعه
۱۳۸۷ايوان ايليچ; مترجم الهه ضرغام م۹۸۴الف۲۴۷۸۵۱۸۳۷۰/۱۹

انـجـمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي ايران،
 واحد انتشارات

نـوشـته لـسلي جي نيسون; ترجمه نعمتنقش اوليا در پيروزي تحصيلي فرزندان
کديور

۱۳۷۶ ن۹۱۸ن۲۴۷۹۵۱۹۳۷۰/۱۹۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتاب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

لـوتـان کـوي; تـرجمه محمد يمنيدوزيآموزش و پرورش تطبيقي
سرخابي

۱۳۷۵ آ۸۷۳ک۲۴۸۰۵۲۰۳۷۰/۱۹۵

رشد مـولـفـان جـين مکنـيف، پامال المکس،اقدام پژوهي (طراحي، اجرا، ارزشيابي)
 جک وايـتـهـد; مـتـرجم مـحـمـدرضـا

آهنچيان

۱۳۸۲ الف۷۴۲م۲۴۸۱۵۲۱۳۷۰/۷

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۱احمد آقازادهآموزش و پرورش تطبيقي آ۶۵۱آ۲۴۸۲۵۱۲۳۷۰/۹

جنگل ۱۳۸۵عباس معدندارآموزش و پرورش تطبيقي: نظريات و تئوريهاي بنيادين آ۶۶۱م۲۴۸۳۵۰۵۳۷۰/۹
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰کمال درانيتاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم ت۴۱۸د۲۴۸۴۵۱۳۳۷۰/۹۵۵

غزل آمـوزش و پـرورش شـهـرسـتـان نـجف آباد در بستر تاريخ
 (۱۲۹۷- ۱۳۵۷ش)

۱۳۸۵تاليف محمد اسماعيلي آ۵۳۳الف۲۴۸۵۵۱۴۳۷۰/۹۵۵۹۳۵۲

انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران ۱۳۶۵تاليف مجيد رشيدپورچگونه ميتوان تربيت کرد چ۵۴۷ر۲۴۸۶۵۱۰۳۷۱/۱
رسانش قـصـه کـوچک ترين مدرسه دنيا: يادداشتهاي يک سرباز معلم

جنوبي
۱۳۸۹عبدالمحمد شعراني ق۵۱۶ش۲۴۸۷۵۳۱۸۳۷۱/۱۰۰۹۵۵

LB۲۸۳۲/۴/۸۱۳۸۸ش۹الف
رشد نــويـسـنـدگـان اي. سي. رگ و جـورجتوضيح دادن

 براون; ترجمه فروزنده داورپناه
۱۳۷۹ ت۶۸۵ر۲۴۸۸۵۰۹۳۷۱/۱۰۲

انتشارات بين المللي گاج ظـرافت هـاي مـعـلـمي ﴿۶۷۸ نـکتهي کاربردي براي معلمان
 ،دبيران و اساتيد﴾

۱۳۹۳مولف مجيد نقيه ظ۵۹۹ن۲۴۸۹۵۱۴۸۳۷۱/۱۰۲
LB۱۵۲۵/۳۵۴/۴۱۳۸۳ظ۷ن

موسسه فرهنگي تربيتي توحيد [۱۳۷۷؟]رضا فرهاديانهنر معلمي: روشهاي کاربردي در پرورش شخصيت هـ۶۳۶ف۲۴۹۰۵۳۶۳۷۱/۱۰۲۳
موزون سـالي بـراون، کـارولين ارالم، فيل ريس;۵۰۰ نکته براي معلمان

 مترجم سعيد خاکسار
۱۳۸۵ پ۴۱۲ب۲۴۹۱۶۲۲۹۳۷۱/۱۰۲۴

LB۳۰۱۳/۲۱۳۸۰ر۴ب
انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۰شارلوت دانيلسون; وحيد معتمدينقش رهبري معلم در ساختار آموزش ن۲۸۶د۲۴۹۲۵۱۴۲۳۷۱/۱۰۶

LB۲۸۰۶/۴۵/۷۱۳۸۸ن۹د
نسل نوانديش والـديـن فـهـميده ، کودکان تيز هوش : روش هاي علمي براي

 رشد استعداد کودکان از لحظه تولد تا پنج سالگي
۱۳۸۸- ۱۳۹۱جون فريمن; مترجم ليال صالحي و۷۲۲ف۲۴۹۳۵۸۰۳۷۱/۱۹۲

کانون فرهنگي آموزش ۱۳۹۱مصطفي قلمچيانتخاب رشته دانشگاه سراسري الف۷۳۲ق۲۴۹۴۴۵۱۹۳۷۱/۱۹۴۰۹۵۵
LB۲۳۵۳/۸/ق۹۸الف

تزکيه ۱۳۸۳مولف حيدر تورانيدرآمدي بر: مديريت فرايندمدار در مدرسه د۷۹۹ت۲۴۹۵۴۹۱۴۳۷۱/۲
LB۲۸۰۵/۴۱۳۸۴د۹ت

نسيم حيات ۱۳۸۷تاليف علي چراغي پورچهل نکته درباره ي مديريت چ۳۲چ۲۴۹۶۶۰۷۳۷۱/۲
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰غالمعلي سرمدروابط انساني در سازمانهاي آموزشي ر۴۸۴س۲۴۹۷۵۰۸۳۷۱/۲

يسطرون ۱۳۷۹محمد ميرکماليروابط انساني در آموزشگاه ر۹۵۸م۲۴۹۸۴۹۲۴۳۷۱/۲
LB۲۸۰۶/۸۶ر۹م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتاب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰مصطفي نيکنامينظارت و راهنمايي آموزشي ن۹۶۲ن۲۴۹۹۵۳۸۳۷۱/۲

پيک بهار ۱۳۸۹مرتضي مجدفرمدرسه موفق، مدير موفق م۲۷۳م۲۵۰۰۵۴۲۳۷۱/۲۰۱۱
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
بـرنـامهريـزي اسـتـراتـژيک در نـظـام آمـوزشي: بازانديشي،

 بازسازي ساختارها، بازآفريني
تـاليف راجر کافمن، جري هرمن; ترجمه

 فريده مشايخ، عباس بازرگان
۱۳۷۴ ب۲۴۶ک۲۵۰۱۵۳۹۳۷۱/۲۰۷

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹بهرام محسنپورمباني برنامهريزي آموزشي م۳۲۴م۲۵۰۲۵۴۰۳۷۱/۲۰۷

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰فريده مشايخديدگاههاي نو در برنامهريزي آموزشي د۵۶۵م۲۵۰۳۵۴۱۳۷۱/۲۰۷

يسطرون ۱۳۷۹محمد ميرکماليرهبري و مديريت آموزشي ر۹۵۸م۲۵۰۴۴۹۲۵۳۷۱/۲۰۷
LB۲۸۰۶/۹۱۳۸۹ر۹م

راه کمال، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تـاليف محمدحسين يارمحمديان، سوسنمديريت و برنامهريزي آموزشي
 بهرامي، احمد علي فروغيابري

۱۳۸۷ م۱۵ي۲۵۰۵۵۶۱۳۳۷۱/۲۰۷
LC۷۱/۲/۴۱۳۸۷م۲ي

قدياني ۱۳۸۲آنيتا نيک; ترجمه سپيده خليلي۶۰ نکته براي موفقيت در امتحان ش۹۲۱ن۲۵۰۶۵۳۷۳۷۱/۲۶
مـــوســـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشـي امـام

 خميني،معاونت تربيتي و فرهنگي
بـيست با ماست:اضطراب امتحان ،راههاي پيشگيري و غلبه بر

آن
۱۳۹۵محمود حسني نژاد مغني ب۵۴۸ح۲۵۰۷۶۶۱۸۳۷۱/۲۶۰۱۹

انتشارات بين المللي گاج نـويـسندگان پيترآيراسيان، مايکل راسل;سنجش کالسي : مفاهيم و کاربردها
 هادي کرامتي

۱۳۹۰ س۹۶۳آ۲۵۰۸۵۱۴۳۳۷۱/۲۶۰۹۷۳
LB۳۰۵۱/۹۱۳۸۸س۹آ

نشر دوران ۱۳۸۹تاليف علياکبر سيفاندازهگيري، سنجش، و ارزشيابي آموزشي الف۹۳۹س۲۵۰۹۴۹۱۵۳۷۱/۲۶۴
LC۱۰۳۴/۹۱۳۸۹ر۹س

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

طـراحي نـظـامـهـاي آمـوزشي: تـصميمگيري در برنامهريزي
 درسي و طراحي برنامه درسي

اي. جي. رمـيـسـووسـکي; تـرجمه هاشم
 فردانش; ويراسته سيمين هاشمي

۱۳۷۹ ط۷۲۱ر۲۵۱۰۵۳۳۳۷۱/۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸علي شريعتمداريچند مبحث اساسي در برنامهريزي درسي چ۴۴۳ش۲۵۱۱۵۴۳۳۷۱/۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رشد کـــارول آ. کـارت رايت، جي. فـيـلـيپپرورش مهارتهاي مشاهده

 کارت رايت; ترجمه وليالله نعمتي
۱۳۸۲ پ۱۳۷ک۲۵۱۲۵۴۴۳۷۱/۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاه (سمت)

۱۳۷۷تاليف رامين اکبري، اکبر ميرحسني(استادي اسکيلز)= Study skills: فنون يادگيري الف۶۸۵الف۲۵۱۳۵۴۵۳۷۱/۳۰۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۶علي شريعتمداريرسالت تربيتي و علمي مراکز آموزشي ر۴۴۳ش۲۵۱۴۵۴۶۳۷۱/۳۰۲۸

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰حسن شعبانيمهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس) م۵۱۲ش۲۵۱۵۵۳۲۳۷۱/۳۰۲۸

معاصر ۱۳۸۷امانالله صفويکليات روشها و فنون تدريس (متن کامل) ک۷۳۹ص۲۵۱۶۴۹۲۶۳۷۱/۳۰۲۸
LB۱۰۲۵/۲/۸۱۳۸۲ک۷ص

نسلنو انديش نـويـسـنـده دهـاوال باتيا; مترجم مانداناتکنيک هاي مطالعه و رموز موفقيت در امتحان
دانش

۱۳۸۶ ت۱۳۶ب۲۵۱۷۵۳۵۳۷۱/۳۰۲۸۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

کـلـيـدهـاي يـادگـيـري: ۱۲۵نـکته ي بهداشتي رفتاري براي
 افزايش ضريب يادگيري

۱۳۹۱نويسنده مژده پورحسيني ک۶۴۳پ۲۵۱۸۴۶۶۴۳۷۱/۳۰۲۸۱

شميم گل نرگس جـمـعـي از مـحـقـقـيـن و مـولـفين بهچگونگي درک کامل دروس و ايجاد شور و اشتياق
 سرپرستي حميد عزيزي

۱۳۸۴ ۴۷چ۲۵۱۹۵۴۷۳۷۱/۳۰۲۸۱

انجمن قلم ايران [۱۳۷۸]ف. شجريياد گيري خالق ي۳۸۵ش۲۵۲۰۵۳۰۳۷۱/۳۰۲۸۱
برگ زيتون ۱۳۸۹تاليف ابوالفتح شيرمرديمطالعه موفق مطابق با مزاج شما م۹۶۶ش۲۵۲۱۶۱۷۰۳۷۱/۳۰۲۸۱

LB۱۰۴۹/۶۱۳۸۸م۸۸ش
گفتمان انديشه معاصر ۱۳۹۰مرتضي طغياني دولت آباديچرا مطالعه چ۶۵۱ط۲۵۲۲۵۶۰۲۳۷۱/۳۰۲۸۱

LB۱۰۴۹/۸۱۳۸۸چ۶۵م
انتشارات مدرسه عـوامل مـوفـقـيت در تـحـصيل: براي دانشآموزان دورههاي

 راهنمايي تحصيلي و دبيرستان
۱۳۹۰تاليف مرتضي نظري ع۵۱۱ن۲۵۲۳۴۰۳۱۳۷۱/۳۰۲۸۱

LB۱۰۴۹/۹ع۶۵ن
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰تاليف هاشم فردانشمباني نظري تکنولوژي آموزشي م۴۶۱ف۲۵۲۴۵۲۹۳۷۱/۳۰۷۸

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگا هها ﴿سمت﴾

سـيـنـتيا بي. لشين، جولين پوالک، چارلزراهبردها و فنون طراحي آموزشي
 ام. رايگلوث ; ترجمه هاشم فردانش

۱۳۷۴ ر۴۷۲ل۲۵۲۵۵۸۲۳۷۱/۳۰۷۸

آييژ تـالـيـف آرنـولـد چـيـنـي،رزمـاري ليکاربرد تلويزيون در آموزش
 پاتر،ترجمه  محرم آقازاده،علي رووف

۱۳۹۰ ک۹۹چ۲۵۲۶۶۷۱۲۳۷۱/۳۲

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۸۹هما ملکفناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان﴿ICT معلمان﴾ ف۷۵۶م۲۵۲۷۶۰۸۳۷۱/۳۳
سرافراز ۱۳۸۹تاليف رمضان جهانيانرويکردهاي نوين در آموزش ر۹۵۸ج۲۵۲۸۵۶۱۷۳۷۱/۳۳۴

LB۱۰۲۸/۵/۹۱۳۸۹ر۹ج
شرکت چاپ ونشر بين الملل کـودک در خـانـواده: اصـول اسـاسي " روش جـهاني و مشهور

مونتسوري"
۱۳۹۱ماريا مونتسوري; مترجم سعيد بهشتي ک۸۵۳م۲۵۲۹۴۰۳۵۳۷۱/۳۹۲

LB۱۰۲۹/۸۱۳۸۶م۸م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت ﴾
۱۳۷۹عبدالله شفيعآباديراهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي ﴿ مفاهيم و کاربرد ها ﴾ ر۵۵۲ش۲۵۳۰۵۳۱۳۷۱/۴۲۵

کتابخانه فرهنگ ۱۳۸۸گردآوري احمد مالکي، مهرداد پرچنکات مهم براي يافتن شغل مناسب ن۱۶۶م۲۵۳۱۴۷۹۶۳۷۱/۴۲۵
HF۵۳۸۱/۸۱۳۸۸ن۲م

موسسه بوستان کتاب احـمـد ابـراهـيمي; تهيه موسسه فرهنگيراه کارهاي عملي آموزش اخالق و مهارت هاي زندگي
 تـربـيـتـي تـوحـيـد﴿با همکاري محسن

 آزادي و نظارت رضا فرهاديان﴾

۱۳۸۷ ر۱۳۶الف۲۵۳۲۶۰۶۳۷۱/۸۰۹۵۵

هنرآبي مـدرسه مـروج سـالمت: خـودآمـوز پـيـشـگـيـري (ويـژهي
 دانشآموزان سال دوم متوسطه)

مـولـفـان عـبـاس خـالـصي - سـيامک
عاليخاني

۱۳۸۹ م۱۹۷خ۲۵۳۳۶۳۸۶۳۷۱/۸۰۹۵۵
LB۳۶۰۷/۴۳۶۱۳۸۹م۲خ

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته ژ. کـريـسـتان; ترجمه سيروسپيروزي بر شب
طاهباز

۱۳۷۰ پ۴۸۸ک۲۵۳۴۵۱۵۶۳۷۱/۹۱۱۰۹۲
HV۱۶۲۴/۴۱۳۶۲ک۴ب

امير کبير اخـتـالالت يـادگـيـري: تاريخچه، تعريف، گروهبندي، مراحل
 تشخيص، روشهاي آموزشي و نمونههاي باليني

تـالـيف عـزتالـله نـادري، مـريم سيف
نراقي

۱۳۸۲ -۱۳۶۶ الف۱۳۶ن۲۵۳۵۵۲۶۳۷۱/۹۲

مهزيار هـنـر بـراي کـودکـان عقبمانده ذهني : آموزش نقاشي: قابل
 استفاده معلمان، دانشجويان و والدين

۱۳۷۶عليرضا بلوطي هـ۶۶۸ب۲۵۳۶۵۲۷۳۷۱/۹۲۸

ايران ياد ويـکـي جـانسون ، ورنر روبرتا; مترجمينراهنماي آموزش گام به گام نوزادان و کودکان عقب مانده
 حسام گوهري، شهين بيضاوي

۱۳۶۳ ر۱۹۹ج۲۵۳۷۶۱۰۳۷۱/۹۲۸

انتشارات بين المللي الهدي ۱۳۷۱ويرجينيا. ز. ارليچ; مترجم اکرم کالنکيآموزش کودکان تيز هوش ک۴۲۸الف۲۵۳۸۶۰۹۳۷۱/۹۵
انتشارات بين المللي گاج نـويـسنده رابرت فيشر; مترجم غالمعليآموزش تفکر

سرمد
۱۳۹۳ آ۹۶۵ف۲۵۳۹۵۱۴۴۳۷۲/۰۱۹

LB۱۵۹۰/۳/۸۳۱۳۸۸آ۹ف
رشد ادوارد کـنـرادراگ; تـرجـمه عـلـيـرضامديريت کالس در دبستان

 کيامنش، کامران گنجي
۱۳۸۴ م۶۸۵ر۲۵۴۰۵۲۸۳۷۲/۱۱۰۲۴

رشد نــويـسـنـدگـان اي. سي. رگ و جـورجسوال کردن
 بروان; ترجمه فروزنده داورپناه

۱۳۷۹ س۶۸۵ر۲۵۴۱۵۴۸۳۷۲/۱۳

صابرين، کتابهاي دانه يـاد گـيـري شـاد: بـازي براي چهارفصل سال،فعاليتهاي عملي
 براي کودکان۴،۳ و ۵ ساله

مـولف  گـروه آمـوزشي انـتشارات مک
 گراهيل; مترجم مريم نوزرآدان

۱۳۹۱ ۱۳ي۲۵۴۲۴۵۷۵۳۷۲/۲۱
LB۱۱۳۷/۲۱۳۸۷ي

فاطمي ۱۳۹۱مولف رضا قريبآموزش مفاهيم علوم تجربي و اجتماعي آ۶۱۵ق۲۵۴۳۶۷۰۲۳۷۲/۳۵۰۴۴
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹مولف زهره پنديمقسومعليه و مضرب م۵۵۶پ۲۵۴۴۵۰۷۷۳۷۲/۷

QA۱۳۵/۶/۷۱۳۸۸م۹پ
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۸محمود ذکائي، محمد نبويکليات تربيت بدني در مدارس ک۴۲ذ۲۵۴۵۵۴۹۳۷۲/۸۶۰۴۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۹محمد نبوي، محمود ذکائيروش تدريس تربيت بدني در مدارس ر۲۶۹ن۲۵۴۶۵۲۲۳۷۲/۸۶۰۴۴

وزارت آمـوزش و پـرورش، مـوسـسه فرهنگي
 منادي تربيت

مـولـفان جانيس لروکس، ادنامک ميالن;ياددهي هوشمند: پرورش استعداد در کالس و بيرون مدرسه
 مـتـرجمان علي رووف، حميدرضا فاطمي

پور

۱۳۸۱ ي۴۲۸ل۲۵۴۷۴۸۹۸۳۷۳/۱۲
LB۱۰۲۷/۵/۲۱۳۸۱ي۴ل

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸پيتر جارويس; ترجمه غالمعلي سرمدآموزش بزرگساالن و آموزش مداوم آ۱۳۹ج۲۵۴۸۵۵۱۳۷۴

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مولف رسول روشنچگونگي رفتار با نوجوانان چ۸۳۱ر۲۵۴۹۴۹۵۳۳۷۴/۰۱۲
LC۵۲۲۵/۹۱۳۷۹ر۹خ

 نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشو، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

تـهـيه شده در دفتر تحقيق و تاليف کتباخالق در خانه
 درسي سازمان نهضت سوادآموزي

۱۳۹۲ ۳۱۶الف۲۵۵۰۵۰۳۴۳۷۴/۹۵۵
LC۵۲۵۷/۳الف۹الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱مولف سازمان نهضت سواد آموزيبياييد با هم مهربان باشيم ۹۱۴ب۲۵۵۱۴۵۴۶۳۷۴/۹۵۵
LC۵۲۵۷/۹۵د۹الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

عـلـي صـالـحـي; بـراي سـازمان نهضتقصه هاي قرآني: پند واندرز لقمان حکيم
 سوادآموزي معاونت آموزش

۱۳۹۱ ق۲۹۷ص۲۵۵۲۴۶۶۲۳۷۴/۹۵۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

جي. پي. مـــيــلـر; تـرجـمه مـحـمـودنظريههاي برنامه درسي
مهرمحمدي

۱۳۷۹ ن۹۷۹م۲۵۵۳۵۵۲۳۷۵

آستان قدس رضوي شرکت بهنشر جي. گـالن سـيـلـور، ويليام ام. الکساندر،برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر
 آرتـور جي. لـوئـيس; تـرجمه غالمرضا

خوينژاد

۱۳۷۷ ب۹۶۲س۲۵۵۴۵۵۴۳۷۵/۰۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹حسن ملکيمباني برنامهريزي درسي آموزش متوسطه م۷۶۳م۲۵۵۵۵۵۳۳۷۵/۰۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاه (سمت)

۱۳۸۰آنابل نلسون; ترجمه يوسف رضاپورطراحي برنامه درسي ط۶۳۸ن۲۵۵۶۵۵۵۳۷۵/۰۰۱

وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات تـالـيف صـفامحمود عبدالعال; مترجمينآموزش نژادپرستي در برنامههاي درسي اسرائيل
 رضـوان حـکـيـم زاده، مـوسـي عليزاده

طباطبايي

۱۳۸۶ آ۳۴۷ع۲۵۵۷۵۵۶۳۷۵/۰۰۹۵۹۶۴

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۹جرارد دالنتي; ترجمه علي بختياري زادهدانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانايي د۶۲۷د۲۵۵۸۵۵۷۳۷۸
هنر آبي مــدرسه مـروج سـالمت خـودآمـوز پـيـشـگـيـري (ويـژهي

 دانشآموزان سال اول دورهي متوسطه)
۱۳۹۰مولفان عباس خالصي ، سيامک عاليخاني م۱۹۷خ۲۵۵۹۶۳۸۵۳۷۸/۱۰۹۵۵

LB۳۶۰۷/۳۵۱۳۸۹م۲خ
کنکاش ۱۳۸۴تاليف و گردآوري جعفر طرقيبهسازي مديران دانشگاهي براي دانشگاه فردا ب۵۵۲ط۲۵۶۰۵۵۹۳۷۸/۱۱۱

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۵۰۰[پـانـصـد] نـکـتـه دربـاره مـطـالـعه،براي دانش آموزان
ودانشجويان

۱۳۸۱- ۱۳۹۱فيل ريس; مترجم بيتاعسگري پ۹۵۱ر۲۵۶۱۵۶۱۳۷۸/۱۶

علوي سـنـجش و افـزايش تـوان علمي و استعداد تحصيلي: براساس
 آخرين تحقيقات و اهداف نوين آموزشي جهت استفاده ...

مـولـفـان عـبـدالـحـسـين حجازي ... [و
ديگران]

۱۳۸۱ ۷۶۹س۲۵۶۲۵۶۳۳۷۸/۱۶۶۴

مبتکران ۱۳۹۱هادي عزيززاده۸آزمون هادي هوش و استعداد درک و يادگيري هـ۵۸۴ع۲۵۶۳۶۲۱۳۳۷۸/۱۶۶۴
کانون فرهنگي آموزش بـرنـامه ريـزي آمـوزشي و مـشاوره تحصيلي (مباحث عمومي

 شيوه مطالعه و آزمون دادن)
۱۳۹۳ملف مصطفي قلمچي ب۷۳۲ق۲۵۶۴۶۳۳۱۳۷۸/۱۷۰۲۸۱

LB۲۳۹۵/۴۱۳۸۹ب۷۷ق
نسل نوانديش نـويـسـنـده يـواالين لـنگفلد; برگردانراهبردها و مهارتهاي مطالعه

 غالمحسين خانقايي
۱۳۸۸ ر۶۸۱ل۲۵۶۵۳۹۰۰۳۷۸/۱۷۰۲۸۱

LB۲۳۹۵/۲۱۳۸۸ر۹ل
دانشگاه پيام نور﴿با همکاري انتشارات دليل ما﴾ ۱۳۸۱مولف جمس بت داودمباني رياضيات م۳۲۲ب۲۵۶۶۵۹۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

پيام نور ۱۳۸۲احمد بهشتيفقه مقدماتي (۳) (رشته الهيات) ف۸۶۶ب۲۵۶۷۴۱۹۴۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۹۲۳ب۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵گردآوري و تاليف ثريا صمديخدمات عمومي (رشته کتابداري) خ۸۲۵ص۲۵۶۸۴۱۹۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/ص۹۹الف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹داوود صالحيمباني امور مالي و بودجه (در آموزش و پرورش) م۲۹۷ص۲۵۶۹۵۹۴۳۷۹/۱۱۰۹۵۵

ابوعطا بـرنـامهريـزي آمـوزشي و آمـوزش بـرنـامهريـزي: ارزشيابي
 آموزشي در يک نگاه ...

مـولـفـان غـالمـرضـا لشکربلوکي، ناصر
 جـعـفـري، مـنـوچـهـر فـضليخاني; به
 ســفـارش وزارت آمـوزش و پـرورش،

 معاونت آموزش و پرورش عمومي

۱۳۸۸ ب۴۶۳ل۲۵۷۰۵۵۹۸۳۷۹/۱۵۰۹۵۵
LB۲۸۲۲/۷۵/۴۱۳۸۹ب۵ل

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰احمد توکلياقتصاد بخش عمومي ۲ الف۸۶۱ت۲۵۷۱۵۹۵۳۸۰/۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰محمدعلي بابايي زکليکيبازاريابي بينالمللي ب۱۱۹ب۲۵۷۲۵۸۹۳۸۲/۶

قدم بقدم ۱۳۷۹مولف مجتبي مدرس طهرانيصادراتچي: کتاب مرجع صادرکنندگان ص۴۱۲م۲۵۷۳۵۹۰۳۸۲/۶۰۹۵۵
نسل نوانديش چـگـونه ايـمـيلهـاي مـوثـر تـهـيه کنيم: ارتقا دادن مکاتبات

 الکترونيکي شما
نـويـسـنـدگـان نـانـسي فلين، تام فلين;

 مترجم غالمرضا خانقاني
۱۳۸۸ چ۸۵۶ف۲۵۷۴۳۹۸۱۳۸۴/۳۴

HF۷۵۱/۸۳۱۳۸۸چ۸ف
اطالعات ۱۳۸۴نوشته صادق طباطبائيطلوع ماهواره و افول فرهنگ ( چهبايد کرد؟ ) ط۳۷۹ط۲۵۷۵۶۵۸۷۳۸۴/۵۱

HE۹۷۱۹/۸۱۳۸۴ط۲ط
محراب قلم ۱۳۹۲نـويـسنده اميلي بومن، ماري رنه گيئوره;دايره المعارف حمل ونقل د۷۸۷ب۳۸۸/۰۸۳[ج]۲۵۷۶۵۶۶۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور تــرجـمه و تـالـيف بهآلـمـاني کـالوسسرعت ۳۰ [سي] آرامسازي خيابانهاي محلي

 شـفـربـرده; تـرجـمه و تاليف بهفارسي
 جهانشاه پاکزاد

۱۳۸۲ س۴۴۱ب۲۵۷۷۵۸۳۳۸۸/۳۱۴۴

محراب قلم ۱۳۸۸نويسنده رويا خوبيچراهاي شگفت انگيز پوشاک ايراني پ چ۹۳۴خ۳۹۱/۰۰۹۵۵[ج]۲۵۷۸۶۰۵
محراب قلم ۱۳۹۰رويا خوئيچراهاي شگفت انگيز لباس هاي محلي اقوام ايراني ل چ۹۳۴خ۳۹۱/۰۰۹۵۵[ج]۲۵۷۹۲۸۸۷

GT۱۴۲۰/۴۳۱۳۸۹چ۹خ
نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور، موسسه

 اتنتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲رقيه رودسراييانقالب ژاکتهاي دکمهدار الف۸۲۱ر۲۵۸۰۵۰۳۳۳۹۱/۲

GT۲۱۱۲/۸۱۳۸۹الف۹ر
نشر نذير پـــژوهش و نـوشـتهي فـايق صـفيزادهبهار وآيينهاي بهاري

(بورکهيي)
۱۳۷۸ ب۷۶۶ص۲۵۸۱۶۰۲۳۹۴/۲۶۹۵۵

صابرين ۱۳۸۸شريل ابرلي-مترجم ترانه بهبهانيکليدهاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان و نوجوانان ک۱۲۸الف۲۵۸۲۶۶۹۶۳۹۵/۱۲۲
BJ۱۸۵۷/۲۱۳۸۸الف۹ک

نسل نوانديش ۱۳۹۴شريل ابرلي; مترجم آزيتا نجات مهر۳۶۵آداب رفتاري که بچه ها بايد بدانند س۱۴۱الف۲۵۸۳۶۰۸۵۳۹۵/۱۲۲
BJ۱۸۵۷/۲۱۳۸۸الف۹ک

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۱گردآوري و بازنويسي عبدالصالح پاکدختر چوبي: ۱۲ افسانه از ترکمن صحرا د۲۱۴پ۲۵۸۴۴۵۶۴۳۹۷/۲۰۹۵۵۲۲۳
PL۳۳۴/۳د۲پ

اميرکبير ۱۳۷۸به کوشش منصور ثروتخرد نامه : اثري از قرن ششم هجري قمري خ۵۴۲ م۲۵۸۵۴۴۵۲۳۹۸
اميرکبير گـردآوري و تـالـيف ابـوالـقـاسم انجويجشنها و آداب و معتقدات زمستان

شيرازي
۱۳۷۹ ج۸۶۶الف۲۵۸۶۵۹۹۳۹۸/۰۹۵۵

افق کـتـلـين آرنوت و جمعي از نويسندگان;افسانههاي مردم دنيا
 تـرجـمـه مـحـمـدرضـا شمس، رضوان
 دزفولي; تصويرگر پژمان رحيمي زاده

۱۳۹۲ ۶۳۸الف۳۹۸/۲دا۲۵۸۷۶۰۰۰

نشر ثالث گـردآورنـدگـان ايـنـگـه درکـن، والـترزيباترين افسانه هاي جهان
 اشـنـايـدر; طراح کارل تايسيک; ترجمه

 علي عبداللهي، سيامک گلشيري

۱۳۸۳ ز۴۶۲د۲۵۸۸۶۰۴۳۹۸/۲

پژوهشهاي ايراني: نويد شيراز ۱۳۸۰روشن رحمانيتاريخ گردآوري، نشر و پژوهش افسانههاي مردم فارسي زبان ت۳۹۵ر۲۵۸۹۵۹۸۳۹۸/۲۰۹
شرکت به نشر ، کتابهاي پروانه مـحـمـد مـيـر کـياني; تصوير گر محمدقصه ما مثل شد ، مجموعه قصه مثل براي نوجوانان

 حسين صلواتيان
۱۳۹۱-۱۳۹۰ م۹۵۸م۳۹۸/۲۰۹دا۲۵۹۰۱۹۷۴

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۱جيمز ريوردام; مترجم رضوان دزفوليجزيره عروس: ۱۰ [ده] افسانه از سرزمين کره ج۹۸۱ر۲۵۹۱۴۶۱۴۳۹۸/۲۰۹۵۱۹
GR۳۴۲/۳۱۳۷۸ج۹ر

سايه گستر ۱۳۹۰مرتضي صفريپنج قصه برگرفته از داستانهاي کهن ايراني پ۷۲۳ص۲۵۹۲۳۹۸۰۳۹۸/۲۰۹۵۵
PIR۳۹۹۳/۹۱۳۸۸پ۷ص

محراب قلم نـوشـته مـحـمـد مـيـرکياني; تصويرگرروزي بود و روزي نبود
 محمدحسين صلواتيان

۱۳۹۰ ر۹۵۸م۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۲۵۹۳۴۴۳۸
PIR۳۹۹۳/۹ر۹م

محقق جـادوي افـسـانهها: بررسي تحليلي و جامعهشناختي افسانههاي
ايراني

۱۳۸۹نويسنده احمد کالنتري ج۶۲۷ک۲۵۹۴۵۶۰۳۳۹۸/۲۰۹۵۵۰۹
PIR۳۹۹۳/۲۱۳۸۹ج۸ک

آواي کالر ۱۳۸۴هوشنگ فراهانيافسانههاي فراهان﴿ نارنج و ترنج﴾ الف۳۵۲ف۲۵۹۵۵۸۷۳۹۸/۲۰۹۵۵۱۳۵۳
واژه سرا بـازنـويـسي آنـدرو النگ-مـترجم :کاوهکبوتر طاليي و کبوتر نقرهاي

پرتوي
۱۳۷۹ ک۶۷۴ل۳۹۸/۲۱ج۲۵۹۶۶۴۱۶

PZ۸/۲۱۳۸۱ک۹ل
ارديبهشت ۱۳۹۳آناهيتا حسين زادهگنجينه معما و چيستان گ۵۶۵ح۲۵۹۷۶۰۸۰۳۹۸/۶

PN۶۳۷۷
انصار االمام المنتظر﴿عج﴾ ۱۳۸۹مولف نعمت الله ايزديالاليي(شنگول ومنگول)و قصه هاي خواب کودکان ل۹۷۳الف۲۵۹۸۶۲۵۹۳۹۸/۸

PIR۳۹۹۱/۲۱۳۸۹ل۹الف
مجداسالم عـلياکـبـر بقايي; ويراستار سعيده بقايي;عيدها اسم دارند

 کـاري از مـوسـسـه سرلشکرشهيد حاج
 احمد کاظمي

۱۳۹۲ ع۵۹۴بفا۲۵۹۹۵۳۴۵۳۹۸/۹
PN

محراب قلم،کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰مصطفي رحماندوستمثلها و قصههايشان: قصههاي بهار ب م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۰۰۴۱۲۲
PIR۳۹۹۶/۴۲۱۳۸۶ض۳۳ر

محراب قلم،کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰نويسنده مصطفي رحماندوستمثلها و قصههايشان : قصههاي پاييز پ م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۰۱۴۱۲۰
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰مصطفي رحماندوستمثلها و قصههايشان : قصههاي تابستان ت م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۰۲۴۱۲۱

PIR۳۹۹۶/۴۴۱۳۸۶ض۳۳ر
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰نويسنده مصطفي رحماندوستمثلها و قصههايشان: قصههاي زمستان ز م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۰۳۴۱۱۹

نسل نوانديش ۱۳۹۳منوچهر محمديصندوقچه خاکستري ص۳۵۲مفا۲۶۰۴۵۸۸۸۳۹۸/۹
PN۶۲۷۷

جاجرمي ۱۳۸۰تاليف و گردآوري مهتاب منصوريضربالمثلهاي ايراني ض۷۹۴مفا۲۶۰۵۵۸۸۳۹۸/۹
محراب قلم ۱۳۹۱محمد ميرکيانيراز مثلهاي ما: راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان ر۹۵۷مفا۲۶۰۶۴۴۴۳۳۹۸/۹

PIR۳۹۹۶/۲۱۳۸۶ر۹۴م
وفائي ۱۳۸۴تاليف محمدرضا وفائيضربالمثلهاي ايراني ض۶۵۹وفا۲۶۰۷۱۲۰۵۳۹۸/۹

PIR۳۹۹۶/۴ض۱۷ق
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۷گردآورنده و پژوهشگر احمد وکيليانتمثيل و مثل ت۶۹۲وفا۲۶۰۸۵۸۴۳۹۸/۹

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 کتاب نشر

۱۳۹۲اشرف باغ عمادييک قرص آرامبخش براي عروس و داماد ي۲۲۹ب۲۶۰۹۴۹۵۲۳۹۸/۹
PN۶۲۷۸/۲ب۹۳ز

خورشيد باران ۱۳۸۷نويسنده محمدرضا سنگريگلبرگها + تافا گ۷۷۹س۲۶۱۰۵۹۷۳۹۸/۹
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کليدر ۱۳۸۱تاليف محسن شهابي آزاد۵۰۰ [پانصد] کليد خوشبختي پ۷۵۱ش۲۶۱۱۶۰۰۳۹۸/۹

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

گـلـچـيـنـي گـرانـبهاتر از در: از قرآن کريم، ائمه اطهار﴿ع﴾ و
 بزرگان ايران و جهان

۱۳۹۲مولف و گردآورنده محمد صفائيان گ۶۷۹ص۲۶۱۲۵۰۵۸۳۹۸/۹

خيام ۱۳۸۲مولف فرزانه واعظيتطبيق متداولترين ضربالمثلهاي (عربي، فارسي، انگليسي) ت۲۱۹و۲۶۱۳۵۸۵۳۹۸/۹۹۲۷
افق ۱۳۹۲حسين شيخاالسالميچرا همهي گاوها اين رنگياند؟ کتاب زبان چ۸۹۵ش۲۶۱۴۵۰۳۹۴۰۱

P۱۰۶/۴۱۳۸۹پ۹ش
انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور زبـان، تـفـکر و فضا: پيشدرآمدي بر نگرههاي بعد از مدرنيزم

 به محيط زيست
۱۳۸۲ناصر براتي ز۳۹۲ب۲۶۱۵۷۰۵۴۰۱/۹

P۳۷/۵/۴ب۶ف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
Linguistics and language =کليات زبانشناسيMahmood Farrokhpey۲۰۰۱۳۷۹ = م ل۴۲۳ف۲۶۱۶۷۲۱۴۱۰

P۱۲۱/۹۱۳۷۹ل۴ف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
جـورج يـول; تـرجـمه نـسـرين حيدري;نگاهي بهزبان (يک بررسي زبانشناختي)

 ﴿ويراستار محمد عزيزيان﴾
۱۳۷۹ ن۹۱ي۲۶۱۷۷۲۰۴۱۰

P۱۰۶/۴۱۳۷۴ب۹ي
فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،

انتشارات
۱۳۸۶بهکوشش اميرعلي نجوميانمقاالت همانديشيهاي بارت و دريدا هـ۱۶۲ب۲۶۱۸۷۲۲۴۱۰/۹۲

طرح نو ۱۳۸۵مورتون وينستون; ترجمه احمدرضا تقاءفلسفه چامسکي ف۹۷۸و۲۶۱۹۷۱۰۴۱۰/۹۲
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
ر۱۸۱الف۰فا۲۶۲۰۷۰۶۴ ۱۳۷۶محسن ابوالقاسميراهنماي زبانهاي باستاني ايران

PIR۵۶/۲ر۲الف
کالج ۱۳۷۰محمدرضا محتاطبررسي الفبا و خط در ايران و خوشنويسان اراک ب۲۹۷م۰/۰۰۷۷فا۲۶۲۱۷۰۹۴

PIR۲۷۱۱/۴ب۳م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰محسن ابوالقاسميتاريخ زبان فارسي ت۱۸۱الف۰/۹فا۲۶۲۲۷۰۷۴

PIR۲۶۵۵/۱۵۱۳۸۰ت۱۲الف
جاجرمي فـرهـنگ فـارسي معلم: شامل واژههاي فارسي مصطلح در زبان

 فارسي و اصطالحات علمي و ادبي
۱۳۸۱تاليف عباس قدياني ف۴۶۶ق۳فا۲۶۲۳۴۳۴

جمشيد فراروي فـرهـنگ طـيـفي طـبقهبندي لغات و اصطالحات فارسي شامل
 طيف لغات در ۹۹۰ مقوله با عطف به مقوالت مشابه

۱۳۷۷جمشيد فراروي ف۳۳۱ف۳/۱فا۲۶۲۴۳۹۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸محسن ابوالقاسميدستور تاريخي زبان فارسي د۱۸۱الف۵فا۲۶۲۵۷۰۸۴
PIR۲۶۸۸/۵د۱۶الف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتاب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷محسن ابوالقاسميدستور تاريخي مختصر زبان فارسي م د۱۸۱الف۵فا۲۶۲۶۷۱۶۴

جهان دانش تـالـيف عـبدالعظيم قريب... [و ديگران];دستور زبان فارسي پنج استاد
 به کوشش اميراشرف الکتابي

۱۳۸۰ ۵۵۳د۵فا۲۶۲۷۷۱۷۴

اساطير ۱۳۶۷از محمدجواد شريعتدستور زبان فارسي د۴۳۸ش۵فا۲۶۲۸۳۶۸۰۴
PIR۲۶۸۸/۵۱۳۶۴د۴ش

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۶تاليف، اقتباس و ترجمه علي ميرعمادينحو زبان فارسي: (بر پايه نظريه حاکميت و مرجعگزيني) ن۹۴۸م۵فا۲۶۲۹۷۱۸۴
PIR۲۷۹۸/۳ن۹م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

تـقي وحـيـديـان کـامـيـار، بـا همکاريدستور زبان فارسي (۱)
 غالمرضا عمراني

۱۳۸۰ د۴۶۴و۵فا۲۶۳۰۷۱۹۴
PIR۲۶۸۸/۵د۳و

قصيده سرا ۱۳۸۵تاليف کامياب خليليفرهنگ واژهسازي در زبان فارسي ف۷۲۱خ۵/۹۲فا۲۶۳۱۵۶۶۶۴
PIR۲۷۴۹/۴۱۳۸۵ف۸خ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

(پـــرکــتـيـکـال کـرس آو ايـنـگـلـيش فـونـتـيـکس انـد
of English phonetics and phonology(فـــونـوالجي 

A practical course 

M. H. Keshavarz۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ ۲۶۳۲۷۱۳۴۲۱/۵
PE۱۱۳۳/۴۱۳۷۹پ۵ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of English phonetics and phonology =آواشـنـاسـي
A practical course 

M. H. Keshavarz۲۰۰۱۳۷۹ = م آ۵۶۲ک۲۶۳۳۷۱۴۴۲۱/۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

آمــوزش تـلـفـظ انـگـلـيـسـي در قـالـب صـوت شـنـاسـي
framewo                                     =گـــشـــتـــاري 
Acourse in English pronuciation: a generative 

Gholam-Reza Pouretedal
Lotfollah Yarmohammadi, 

۱۳۷۷=۱۹۹۸م ک۱۵ي۲۶۳۴۸۲۴۴۲۱/۵۲

فرهنگ معاصر تــرجـمه و تـدوين نـرگس انـتـخـابي،راهنماي تلفظ زبان انگليسي
 مصطفي شيرخان زاده

۱۳۸۸ ر۸۵۳الف۲۶۳۵۷۱۵۴۲۱/۵۵

جنگل dictionary(آکـسـفـورد الـمـنـتـري لـرنـر'ز ديـکـشنري)
Oxford elementary learner's 

editor Michael Ashby
Angela Crawley; phonetics 

edited by 

۲۰۰۳ = ۱۳۸۲ ۶۷۲۱۳۸۲آ۲۶۳۶۳۸۷۴۲۳

کتاب آراد، فرهنگ نما dictionary ﴾آکـسـفـورد الـمـنـتـري لـرنـر، ديـکـشنري﴿
Oxford elementary learner's 

ويـرايـش آنـجـال کـراولي، مايکل اشبي;
 مترجم فرح بي طرف

۱۳۸۴ ۶۷۲آ۲۶۳۷۵۲۱۹۴۲۳
PE۱۶۲۸/۵/ث۷۱۳۸۴آ

غزل ۱۳۷۷تاليف پارنول; ترجمه احمد مقاره عابدفرهنگ مصور انگليسي - فارسي آکسفورد ف۱۶۲پ۲۶۳۸۲۹۲۴۲۳
پيک زبان Longman photo dictionary(النگمن فوتو ديکشنري)Rosenthal, Daniel B. Freeman

Marilyn S. 
۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ ل۸۱۴ر۲۶۳۹۷۲۵۴۲۳

PE۱۶۲۹/۲۱۳۷۹ل۹ر
جنگل النگمن ديکشنري آو امريکن اينگليش=

Longman dictionary of American English
۱۳۸۵= ۲۰۰۶م ۲۹۶ل۲۶۴۰۴۱۷۴۲۳

PE۲۸۳۵/۲۴۱۳۸۵ل
کانون فرهنگي آموزش فـرهـنگ لـغت انـگـلـيسي بهفارسي (راهنمايي - دبيرستان -

 پـيشدانـشـگـاهي): مـعـاني واژگـان و اصـطـالحات، مثال و
 کاربرد... قابل استفاده داوطلبان کنکور و دانشآموزان

۱۳۸۲مولفان احد بهمرام، عليرضا يوسفزاده ف۸۷۵بفا/۲۶۴۱۷۲۴۴۲۳
PE۱۶۴۵/۹۵۳ب۲ف

فرهنگ معاصر ۱۳۷۸سليمان حييمفرهنگ کوچک انگليسي - فارسي ک ف۹۹۹حفا/۲۶۴۲۷۳۷۴۲۳
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گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شهرآب English grammar= خـودآمـوز دسـتـور زبـان انـگليسي

Self-taching
۱۳۸۱تاليف بيژن آلرضا خ۷۳۶آ۲۶۴۳۷۲۶۴۲۵

PE۱۱۳۰/۹خ۷۳آ
صبا :New concept in English= راه نـو در فـراگيري انگليسي

 شامل نکات گرامري - حروف اضافه و...
۱۳۸۰ترجمه و تاليف فريدون حاجتي ر۱۴۱ح۲۶۴۴۷۲۷۴۲۵

PE۱۱۳۰/۲۱۳۶۹ر۱۸ح
رهنما English exercises for speaker = راهـــنـمـاي کـامل

 Moderm همراه با پاسخ تمرينات
مـولف مـارسـال فـرانک; مـتـرجم نـادر

محمدزاده
۱۳۸۴ ج.۱ر۳۴۸ف۲۶۴۵۷۲۸۴۲۵

PE۱۱۳۰/ي۲۱۳۰۰ر۳۷ف
تکريم (مدرن اينگليش: اگزرسايزز فور نان - نيتيو اسپيکرز)

English: exercises for non - native speakers
Modern

Marcella Frank۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ م۳۴۸ف۲۶۴۶۷۳۵۴۲۵
PE۱۳۷۵/الف۲۱۳۸۵م۴ف

جنگل sentence structure(ايـنـگـلـيش سـنـتـنس اسـتراکچر)
English

English Language Institute
Krohn; and the Staff of the 

Robert

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۴۸۵ک۲۶۴۷۷۲۹۴۲۵
PE۱۳۷۵/۹۱۳۸۰الف۴ک

آسيم تـالـيف رابـرت کـرون; ترجمه و اقتباسقواعد ساختار جمله در زبان انگليسي
 حميد شاملو

۱۳۸۳ ق۴۸۵ک۲۶۴۸۵۲۵۲۴۲۵
PE۱۱۳۰/۲۱۳۸۵ز۴ک

شعاع Basic grammar in use: self -[بيسيک گرامر اين يوز]
practice for students of English: with answers

study reference and 

with william R. Smalzer
Raymond Murphy 

۱۹۸۹م ب۸۳۴م۲۶۴۹۷۳۲۴۲۵
PE۱۱۱۲/۳/ج۱۳۸۵ ۹ب۸م

رهنما مـولـفـين جـورج اي. ويـشون، جوليا ام.دستور و نگارش زبان انگليسي "۱"
 بورکس; مترجم علي بهرامي

۱۳۸۳ د۸۹۹و۲۶۵۰۷۳۳۴۲۵
PE۱۱۳۰/۵۱۳۷۷د۹۵و

[فرهنگ زبان] (لتس رايت اينگيش: بوک ۱ [وان]: فور استيودنتس ...)
English: book ۱ [one]: for students of English

let's write 
as a second language

E. Wishon, Julia M. Burks
George

۲۰۰۲ =۱۳۸۱] ل۸۹۹و۲۶۵۱۷۳۴۴۲۵
PE۱۳۷۵/۲۱۱۳۸۱ل۹و

جنگل English idioms: ۱۰۱ امــريـکن ايـنـگـلـيش ايـديـومـز
۱۰۱ American 

and speaking English Like an American
understanding 

illustrated by Mario Risso
Harry Collis; 

۱۹۹۴م و۲۵۹ک۲۶۵۲۷۳۰۴۲۷/۹۷۳
PE۲۸۲۷/۲۱۳۸۲و۲ک

استاندارد ۱۳۸۶تاليف و ترجمه حسن اشرفالکتابيانگليسي در سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره انگليسي الف۵۵۴الف۲۶۵۳۴۸۶۶۴۲۸
PE۱۱۳۱/۸۱۳۷۶الف۵۴الف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹حسين الهي قمشهايبررسي ترجمه انگليسي متون اسالمي (۲) ب۷۵۲الف۲۶۵۴۷۴۱۴۲۸
PE۱۱۳۰/۴۱۳۷۷ب۷۴۵الف

آرمان Robin Hood= ۱۳۸۰السکاندر دوما; ترجمه اياز حداديرابين هود ر۷۹۴د۲۶۵۵۵۱۵۱۴۲۸
PE۱۱۳۰/۲۱۳۸۲ر۹د

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

Laboratory ۱& ۲ :۲ گـفت و شـنـود آزمـايـشـگاهي ۱ و
Language

۱۳۷۹زهره کسائيان، محمدرضا طالبينژاد ل۵۳۸ک۲۶۵۶۷۷۷۴۲۸

هنرسراي انديشه فـرهـنگ لـغـات و اصـطالحات کتب درسي انگليسي : کنکور
 پيش دانشگاهي ۱ يک

۱۳۸۱ابراهيم کيوان ف۹۷۹ک۲۶۵۷۷۴۲۴۲۸
PE۱۱۳۰/۴ف۹۷ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

Idioms and Metaphorical =اصطالحات و تعبيرات در ترجمه
Expressionns in Translation

۱۳۷۹غفار تجلي الف۳۵۸ت۲۶۵۸۷۱۲۴۲۸/۰۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

Methodology of translation =اصـول و روش تـرجـمه
Principle and 

۱۳۷۸=۱۹۹۹حسين مالنظر پ۷۴۹م۲۶۵۹۷۳۱۴۲۸/۰۲
PE۱۴۹۸/۲/۷م۲ف

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها﴿ سمت﴾

Translation and Interpretation=تـئـوريـهـاي ترجمه
Theories of 

Ali Miremadi۱۳۸۰=۲۰۰۱م ت۹۴۸م۲۶۶۰۷۱۱۴۲۸/۰۲

ذهن آويز ۵۰ " English self help classics:Help yourself
& Longman dictionaries' guide: to "Top 

Oxford

compiled by Hadi Ebrahimi۱۳۸۹=۲۰۱۰م هـ۱۳۶الف۲۶۶۱۶۲۹۵۴۲۸/۱
PE۱۴۴۹/۸۱۳۸۹ه۲الف

استاندارد English on trip (Plus) = "۱۳۷۸گردآوري و تدوين حسن اشرفالکتابيانگليسي در سفر "کتاب دوم الف۵۵۴الففا۲۶۶۲۷۴۰۴۲۸/۲۴
PE۱۱۳۱/۸۲الف۵۴الف

دانشگاه پيام نور مـحـمـود عـلـيـمـحمدي، حسن خليلي;زبان انگليسي عمومي ( رشته زبان انگليسي )
 ويراستار بلقيس روشن

۱۳۸۵ ز۸۶۶عفا۲۶۶۳۵۲۶۲۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۲۱۳۸۷ز۸۵ع

جنگل ۲ : work book -student,s book :۲ ايـــنـــتـــرچـنج
interchange 

Jack C. Richards۱۳۸۵ =۲۰۰۶م ج.۲الف۹۳۷ر۲۶۶۴۷۴۴۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/ث۹۲۱۳۸۴ن۸۳ر

جنگل (۳)(Work book- student,s Book) :۳ ايـــنــتـرچـنـج
interchange 

Jack C. Richards۲۰۰۵ = ۱۳۸۴ ج.۳الف۹۳۷ر۲۶۶۵۷۴۵۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/ث۹۳۱۳۸۴ن۸۳ر

جنگل Basic tactics for listening﴿ بـيـسـيـک تـاکـتـيس فور
لسنينگ﴾

Jack C. Richards[بي تا] ب۹۳۷ر۲۶۶۶۵۳۱۴۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۹ب۸۳ر

جنگل ۱ : Work book =نـــيـــو ايــنـتـر چـنـج۱: ورک بـوک
New Interchange 

Jack C. Richards۱۳۸۱= ۲۰۰۲م ج.۱ن۹۳۷ر۲۶۶۷۱۱۴۳۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/ب۱۳۸۸ ۹۱الف۸۳ر

منادي، انتشارات جنگل New interchang: نيواينترچنج : اينگليش... استيودنتس بوک
international communication: student's book

English for 

Hull and Susan Proctor
C. Richards with Jonathan 

Jack

۲۰۰۴ = ۱۳۸۳ ن۹۳۷ر۲۶۶۸۷۴۳۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/پ۹۱۱۳۸۲ن۸۳ر

قلم فرزانگان نـيـو ايـنـترچنج: اينگليش فور اينترنشنال کاميونيکيشن اينترو:
intro: student's bookاســـــــتـــيـــودنت،ز بـــوک 

[بي تا]جک کرافت ريچاردز الف ن۹۳۷ر۲۶۶۹۵۳۱۵۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۱۳۸۳چ۹۶ن۸۳ر
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گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جنگل (نيوامريکن استريمالين: کانکشنز...)=

connections: an intensive American English
New American streamline: 

Hartley & Peter Viney
Bernard

۱۹۹۹ = ۱۳۷۸ ن۱۸۲هـ۲۶۷۰۷۳۶۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۲۱۳۸۰ه

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم دامي=
English for the students of animal sciences 

edit by S.M. alavi Shoushtari
Salimy, Hasan Edalat Namin, 

Ibrahim Jodairi 

۱۳۷۹= ۲۰۰۰م الف۳۳۹ج۲۶۷۱۷۷۸۴۲۸/۴۰
PE۱۱۲۷/۴۲۱۳۸۵ج۲۵د

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق جزا و جرم شناسي=
Students of Criminal Law and Criminology

English for the 

edited by Mahbod Iranitalab
Farhad Moshfeghi; 

۱۹۹۸=۱۳۷۷ الف۵۷۷م۲۶۷۲۸۲۶۴۲۸/۴۰

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انـگـلـيـسـي بـراي دانـشـجويان رشته روزنامه نگاري و علوم
 ارتباطات=

for students of journalism and mass mediaا
English

by Niloufar Yarmohmmadi
Fahimeh Marefat; edited 

Mohammad Zia Hossaini, 

۱۹۹۸ = ۱۳۷۷ الف۵۷۷ح۲۶۷۳۷۷۹۴۲۸/۴۰۲۴
PE۱۱۲۷/۹۱۳۷۶ض۹۴ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت=
English for the students of public Health

edited by Shahram Jalilzadeh
Mojtaba Alavi Naeeni; 

۱۳۷۸=۱۹۹۹م الف۸۳۴ع۲۶۷۴۷۷۵۴۲۸/۴۰۲۴
PE۱۱۲۷/۸۱۳۷۷ع۸۸ب

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل=
English for the students of international law

Farhad Moshfeghi۱۹۹۷ = ۱۳۷۶ الف الف۵۷۷م۲۶۷۵۷۹۵۴۲۸/۴۰۲۴
PE۱۱۲۷/۵۱۳۷۶م۷۷۳ح

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم اجتماعي۲=
English for students of social sciences II 

F. Moshfeghi, A. Afghari۱۳۸۱=۲۰۰۱ م س الف۵۷۷م۲۶۷۶۷۶۱۴۲۸/۴۰۲۴
PE۱۱۲۷/۵۲۱۳۸۰م۸۲۳ع

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن﴿ استخراج﴾=
English for students of Mining (exploitation﴿

edited by M. R. Rakhshanfar
M. A. Roshan Zamir; 

M. Moshiri, 

۱۳۷۶ = م۱۹۹ الف۵۹۳م۲۶۷۷۷۶۲۴۲۸/۴۰۲۴
PE۱۱۲۷/۵۱۳۷۶م۶۳م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

انگليسي براي دانشجويان رشته معدن﴿ اکتشاف﴾=
English for students of Mining

edited by M. R. Rakhshanfar
M. A. Roshan Zamir; 

M. Moshiri, 

۱۹۹۷=۱۳۷۹ الف الف۵۹۳م۲۶۷۸۷۳۸۴۲۸/۴۰۲۴
PE۱۱۲۷/۵۱۳۷۶م۶۳م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم و مهندسي هسته اي=
the student of nuclear science & engineering

English for 

M.Roshani... [el. al]۱۹۹۶ ۸۹۵الف۲۶۷۹۷۶۵۴۲۸/۴۰۲۴۵۳
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۴الف۹۷م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انـگـلـيـسـي بـراي دانـشـجـويـان رشـتـه کـشاورزي ۲= ۲
English for the students of agriculture 

B. Azabdaftari ... [etal.]۱۹۹۹ = ۱۳۷۸ ۸۹۵الف۲۶۸۰۷۶۸۴۲۸/۴۰۲۴۶۳
PE۱۱۲۷/۹۲۱۳۸۰الف۵ک

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهها (سمت)

انـگـلـيـسـي بـراي دانـشـجـويان رشته ضبط آمار و مدارک
of medical records administration =پـــزشـــکـي 

English for Students 

Saman Sajjadi ...[et al]۲۰۰۱۳۷۹ = م ۸۹۵الف۲۶۸۱۷۶۹۴۲۸/۴۳
PE۱۱۲۷/۹۱۳۷۹الف۳۵م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

انـگـلـيـسـي بـراي دانـشجويان رشته توانبخشي ﴿ فيزيوتراپي،
Rehabilitation Science... =﴾کـاردرمـاني و ارتوپدي فني 

English for the students of 

Reza Rakhshanfar
Reza Deedari, Mohammad 

۱۹۹۹=۱۳۷۷ الف۹۱۹د۲۶۸۲۸۲۵۴۲۸/۴۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

to literature in English =مـقـدمه اي بر ادبيات انگليسي
An introduction 

Abbas Ali Rezai۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ الف۵۷۴ر۲۶۸۳۷۷۰۴۲۸/۴۳
PE۱۱۲۷/۶۱۳۷۴ر۴۳الف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي صنايع=
English for students of industrial engineering 

Fallahi Moghimi
- Ali Shafia ;Mohammad 

technical editor Mohammad 

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۸۳۴ف۲۶۸۴۷۸۸۴۲۸/۴۳
PE۱۱۲۷/۸۱۳۷۷ف۹۶م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته تربيت بدني=
student of physical education & sport science

English for 

Dabir, Khosrow Ebrahim
Ali Mahmoodi, Babak 

Mohammad

۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ الف۳۶۲م۲۶۸۵۷۸۰۴۲۸/۴۳
PE۱۱۲۷/۳۱۳۸۰م۴ت

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

English for=انگليسي براي دانشجويان رشته هاي علوم پايه
students of science

B. Akhavan ...[et al]۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ۸۹۵الف۲۶۸۶۷۸۱۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۰الف۸ع

عـلـوم انـسـاني دانـشـگـاهها (سمت) سازمان
 مطالعه و تدوين کتب

انگليسي براي دانشجويان رشته سينما=
for the student of media arts I [one]: cinema

English

Ohadi; edited by Ali Mehran
Massoud

۱۹۹۶ الف۹۲۳الف۲۶۸۷۷۸۲۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۸۱۳۸۲الف۹س

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته تلويزيون، عکاسي و تئاتر=
of media arts II: television, Photography...

English for the students 

Ohadi; edited by Ali Mehran
Massoud

۱۹۹۶ = ۱۳۷۵ الف۹۲۳الف۲۶۸۸۷۸۳۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۸۱۳۸۳الف۸۸۶ت

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

medicine =انـگـلـيـسـي براي دانشجويان رشته دامپزشکي
English for the students of veterinary 

H. Marefat, sh.Jalilzadeh
M. Teshfam, 

۱۳۷۸ = م۱۹۹ الف۵۸۳ت۲۶۸۹۷۶۷۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۵۱۳۷۶ت۲۵د

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of nutrition =انـگـلـيـسـي بـراي دانـشجويان رشته تغذيه
English for students 

A. Djazayery۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۳۹۱ج۲۶۹۰۷۸۴۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۴۱۳۸۰ج۷۴ت

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of philosophical works:  =بـرگـزيـده مـتـون فـلـسفي
Aselection

selected by M. Jahangiri۱۳۷۹= ۲۰۰۰م س۹۵۴ج۲۶۹۱۷۶۳۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۰ج۸۵ف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

Simple prose texts :۲۰۰۲م.=۱۳۸۰عباسعلي رضايي، هلن اوليايي نيامتون نثر ساده س۵۷۴ر۲۶۹۲۱۶۸۰۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۶۱۳۷۷ر۴۳الف

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي عمران=
English for students of civil engineering

edited by Parviz Birjandi
Mohammad Azmi; 

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۵۷۶ع۲۶۹۳۷۷۶۴۲۸/۶
PE۱۱۲۷/۴۱۳۸۰ع۲۶ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
of statistics=انـگـلـيـسـي بـراي دانـشـجـويان رشته آمار

English for students 
H. Farhady۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۶۳۵ف۲۶۹۴۷۸۵۴۲۸/۶

PE۱۱۲۷/۴۱۳۸۰ف۸۳آ
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
of physics =انـگـلـيـسـي بـراي دانـشـجويان رشته فيزيک

English for the students 
E. Faghih۱۳۷۹ =۲۰۰۰م الف۷۹۴ف۲۶۹۵۷۶۶۴۲۸/۶

PE۱۱۲۷/۷۱۳۸۰ف۹۴ف
سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و

 دانشگاهها (سمت)
انگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست=

English for students of environmental health
Ehya Amal Saleh ... [et al]۱۹۹۹م ۸۹۵الف۲۶۹۶۷۶۰۴۲۸/۶۰۲۴

PE۱۱۲۷/۹۱۳۷۸الف۳۶م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
of midwifery=انـگـلـيـسـي براي دانشجويان رشته مامايي

English for students 
Mitra Ahmad Soltani.۱۳۷۹ =۲۰۰۱م الف۲۸۱الف۲۶۹۷۷۸۶۴۲۸/۶۴

PE۱۱۲۷/۳۱۳۷۹الف۱۶م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
بررسي ترجمه انگليسي متون اسالمي﴿۱﴾

to English translation of Islamic texts ۱ [one] 
An approach 

Salar Manafi Anari۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۷۷۷مفا۲۶۹۸۸۱۷۴۲۸/۶۴
PE۱۱۳۰/۲۱۱۳۷۹الف۸م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي پيش دانشگاهي براي دانشجويان دانشگاهها=
Basic English for university students

edited by Parviz Maftoon
Parviz Birjandi; 

۱۳۸۰=۲۰۰۱ ب۹۳۳ب۲۶۹۹۷۸۷۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۲/۹۱۳۷۴ب۹ب

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۳محمدحسن تحريريانخواندن و درک مفاهيم (۲): گروه زبان انگليسي خ۳۷۲ت۲۷۰۰۵۹۳۴۲۸/۶۴
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۱محمدحسن تحريريانخواندن و درک مفاهيم ۱ (رشته زبان انگليسي) خ۳۷۲ت۲۷۰۱۵۵۸۴۲۸/۶۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي...=
English for Student of Natural Resources Engineering:

Science &industry of wood and paper

Jamaloddin Jalalpoor۲۰۰۰=۱۳۷۹ الف۵۲۹ج۲۷۰۲۸۲۳۴۲۸/۶۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته کامپيوتر=
English for the students of computer

M. Haghani۲۰۰۱ = ۱۳۸۱ الف۶۶۴ح۲۷۰۳۷۹۰۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۷۱۳۸۱ح۲ک

تهران انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي نساجي=
English for Students of Textile Engining

A. Dalili۲۰۰۱=۱۳۸۰ الف۶۶۷د۲۷۰۴۸۲۲۴۲۸/۶۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

for oral reprouction =بـيـان شـفـاهـي داسـتـان کـوتاه
Short stories 

Abbas Ali Rezai۲۰۰۰=۱۳۷۹ ش۵۷۴ر۲۷۰۵۷۷۱۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۶۱۳۷۶ر۴۳الف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي=
for the students of laboratory technology

English

Kashani, Hosein Dargahi
Ahmad Sabouri 

۱۳۷۹ = م۲۰۰ الف۴۲۲ص۲۷۰۶۷۹۱۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۲۱۳۷۹ص۸۱۵ع

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

Reading ۳ =﴾۳﴿خواندن و درک مفاهيمSadighi, Farideh Pourgive
and edited by Firouz 

compiled

۱۹۹۹ = ۱۳۷۸ ر۵۷۸ص۲۷۰۷۷۷۲۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۲/۹۱۳۷۸ر۴۷ص

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انـگـلـيـسـي بـراي دانشجويان رشته آموزش و پرورش پيش
and primary education=دبـــسـتـانـي و دبـسـتـانـي 

English for the students of preschool 

Mansour Koosha۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ الف۸۲۷ک۲۷۰۸۷۸۹۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۹۱۳۷۷ک۸۷آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره=
English for students of guidance & counseling

Mansur Koosha۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ر الف۸۲۷ک۲۷۰۹۷۹۲۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۰ک۵۲م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

انگليسي براي دانشجويان رشته کودکان استثنايي=
English for Students of Special Education 

Mansur Koosha۲۰۰۱=۱۳۸۰ ک الف۸۲۷ک۲۷۱۰۸۲۱۴۲۸/۶۴

جنگل The adventures of Huckleberry finnby Poul Fisher Johnson
by Diane Mowat; illustrated 

Mark Twain; retold 

۲۰۰۰=۱۳۷۸ الف۷۷۳م۲۷۱۱۷۹۳۴۲۸/۶۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۷۸ه

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي پزشکي=
English for students of Biomedical engineering

مـولـفـان سـيامک نجاريان، مهناز کارگر
 سهمي،روشنک دارايي

۲۰۰۱=۱۳۸۰ الف۲۹۹ن۲۷۱۲۷۹۴۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۳ن۹۳م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان علوم انساني۱=
English for students of Humanities I[one]

مـهـدي نـوروزي، پـرويـز بـيـرجـندي;
 عباسعلي رضايي ويراستار

۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ الف۷۵۲ن۲۷۱۳۷۶۴۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۰ن۸۲ع

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي عمومي=
general English for university students

Reading through reading: 

Farhady, Parviz Maftoon
Minoo Varzegar, Hossein 

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ر۵۳۲و۲۷۱۴۷۹۷۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۲/۹۱۳۸۱ر۴و

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۸مولف منوچهر جعفريگوهرمتون روانشناسي عمومي بهزبان خارجي﴿۱﴾ م۴۷۳ج۲۷۱۵۴۲۰۶۴۲۸/۶۴۰۲۴۱۵
PE۱۱۲۷/۷۵۱۳۸۸ج۹۴ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاههاي (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته روانشناسي=
English for the students of psychology

edited by M. R. Rakhshanfar
Hassan Rastegarpour; 

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۴۸۳ر۲۷۱۶۷۹۶۴۲۸/۶۴۰۲۴۱۵
PE۱۱۲۷/۵۱۳۷۷ر۹۴د

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

in psycholigy=مـتـون روانـشـنـاسـي بـه زبـان انـگليسي
Readings

Kianoosh Hashemian۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ر۲۵۷هـ۲۷۱۷۸۱۸۴۲۸/۶۴۰۲۴۱۵
PE۱۱۲۷/۲۱۳۷۲ه۹ر

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته جامعه شناسي=
English for students of sociology

editor M. R. Rakh shanfar
Hossein Keshavarz; 

Mohammad

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۵۶۲ک۲۷۱۸۸۱۶۴۲۸/۶۴۰۲۴۳۰۹
PE۱۱۲۷/۵۱۳۸۰ک۲ج

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي۲=
English for the students of political science II

edited by Saeedeh Lotfian
H. Davarpanah; 

۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ الف۳۱۵د۲۷۱۹۸۱۵۴۲۸/۶۴۰۲۴۳۲۱
PE۱۱۲۷/۲۲۱۳۷۶د۸۵ع

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي۱=
the students of political science ۱ [one]([وان]

English for 

edited by saeedeh lotfian
H. Davarpanah; 

۲۰۰۰= ۱۳۷۹ الف۳۱۵د۲۷۲۰۸۱۹۴۲۸/۶۴۰۲۴۳۲۱
PE۱۱۲۷/۲۱۱۳۷۶د۸۵ع

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of economics =انـگـلـيـسي براي دانشجويان رشته اقتصاد
English for students 

Agha Mohammad Shirazi
Raye Ahmadi, Zahra 

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۳۶۱س۲۷۲۱۸۱۴۴۲۸/۶۴۰۲۴۳۳۹
PE۱۱۲۷/۲۱۳۷۵س۷الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
متون حقوقي﴿۱﴾: حقوق قراردادها براي دانشجويان رشته حقوق=

Contract Law: ATextbook for law students
Legal Texts(۱): 

Abdolhosein Shiravi۲۰۰۱=۱۳۸۰ ل۹۷۱ش۲۷۲۲۸۲۰۴۲۸/۶۴۰۲۴۳۴۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان علوم انساني۲=
English for students of humanities II

Gh. H. Khavari, A. A. Rezaie
A. Khazaiefar, 

۲۰۰۰=۱۳۷۹ الف۴۹۲خ۲۷۲۳۷۹۸۴۲۸/۶۴۰۲۴۳۶۱
PE۱۱۲۷/۴۱۳۸۱خ۸۲ع

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي۱=
English for students of medicine ۱ [one]

edited by M. Varzegar
Reza Deedari, Zia Hossaini; 

۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ الف۹۱۹د۲۷۲۴۸۱۱۴۲۸/۶۴۰۲۴۴۶۱
PE۱۱۲۷/۹۱۱۳۸۰د۴پ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of biolog =انـگـليسي براي دانشجويان رشته زيست شناسي
English for students 

Hossein Farhady۲۰۰۰ = ۱۳۷۹ الف۶۳۵ف۲۷۲۵۸۱۳۴۲۸/۶۴۰۲۴۵۷
PE۱۱۲۷/۴۱۳۷۹ف۹ز

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته پزشکي۲=
Englsih for the studen's  of medicine II

edited by M. Varzegar
M. H. Tahririan, F. Mehrabi; 

۲۰۰۱=۱۳۸۰ الف۳۷۲ت۲۷۲۶۸۱۲۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۱
PE۱۱۲۷/۳۲۱۳۷۶ت۴پ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of nursing =انـگـلـيـسـي براي دانشجويان رشته پرستاري
English for students 

Alireza Kayhani ...[et. al]۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ۸۹۵الف۲۷۲۷۸۱۰۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۱۳
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۰الف۴۵پ

سـازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني در
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته داروسازي=
English for the students of pharmacy

edited by Ali Reza Kayhani
Reza Talebinezhad; 

Mehrabi, Mohammad 
Mohammad Taghi, Fereshteh 

۲۰۰۰م=۱۳۷۹ الف۷۱۹ق۲۷۲۸۸۰۹۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۱۵
PE۱۱۲۷/۷۱۳۷۶ق۱۶د

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته دندانپزشکي=
English for the student's of dentistry

M. H. Tahririan۱۹۹۸ = ۱۳۷۷ الف۳۷۲ت۲۷۲۹۸۰۸۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۱۷۶
PE۱۱۲۷/۳۱۳۷۲ت۹د

ســـازمـان مـطـالـعه و تـدوين کـتب عـلـوم
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته فني و مهندسي=
Engish for students of engineering

P. Bidahri ... [etal]۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ۸۹۵الف۲۷۳۰۸۰۷۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۲
PE۱۱۲۷/۹۱۳۸۰الف۹م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انـگـلـيـسـي بـراي دانـشـجويان رشته هاي برق، الکترونيک،
 کنترل و مخابرات=

the students of power, electronics, control and
English for 

communications

Haghani; edited by K. zaim
Manoochehr

۱۳۸۰=۲۰۰۱م الف۶۶۴ح۲۷۳۱۸۰۶۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۲
PE۱۱۲۷/۷۱۳۸۴ح۹۳م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته باغباني=
English for the students of horticulture science

Masiha, Habib Kazemnia...
Zarik Melkonian, Siroos 

۱۳۷۹ = م۲۰۰ الف۷۶۲م۲۷۳۲۸۰۵۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۳۵
PE۱۱۲۷/۷۱۳۷۹م۲۷ب

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته حسابداري=
English for students of accounting

Davoud Aghvami۲۰۰۱۳۷۹ = م الف۶۷۹الف۲۷۳۳۸۰۴۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۵۷
،۹۷۳۱EP/۷۱۱۲۷الف۵ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت=
English for student's of management

Farhad Moshfeghi۱۳۷۹=۲۰۰۰ الف۵۷۷م۲۷۳۴۸۰۳۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۵۸
PE۱۱۲۷/۵۱۳۸۱م۴م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها، (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي شيمي=
of chemical engineering ۳ [three][تـــــــــــري]

English for students 

K. Mirjalili, M. Roshani
N. Ghiassee, 

۲۰۰۰=۱۳۷۹ الف۹۳غ۲۷۳۵۸۰۱۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۶
PE۱۱۲۷/۹۱۳۷۶غ۹۵ش

سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و
 دانشگاهي (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم و صنايع غذايي=
for students of food science and technology

English

Edalat Namin, Siroos Massiha
Jodairi Salimy, Hasan 

Ibrahim

۲۰۰۰=۱۳۷۹ الف۳۳۹ج۲۷۳۶۸۰۲۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۶۴
PE۱۱۲۷/۳۵۱۳۸۰ج۷۴ت

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي مواد=
of materials science engineering (metallurgy)

English for the students 

edited by yalal Hejazi
M. Fallahi Moghimi; 

۲۰۰۱=۱۳۸۰ الف۸۳۴ف۲۷۳۷۸۰۰۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۶۹
PE۱۱۲۷/۸۱۳۷۳ف۲م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

Poetry in English =شعر انگليسيAbbas Ali Rezai۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ پ۵۷۴ر۲۷۳۸۷۷۳۴۲۸/۶۴۰۲۴۸۱
PE۱۱۲۷/۶۱۳۸۰ر۷ش

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

انگليسي براي دانشجويان رشته باستانشناسي=
English for the students of archaeology

edited by Ali Eftekhari
Shahmirzadi, P. Birjandi; 

S. Malek 

۲۰۰۱=۱۳۸۰ الف۷۵۹م۲۷۳۹۷۹۹۴۲۸/۶۴۰۲۴۹۳
PE۱۱۲۷/۸۱۳۷۶م۲۵ب

رهنما ۱۳۷۰علي نوريمکالمات روزمره آلماني م۷۵۷ن۲۷۴۰۴۴۵۷۴۳۸
نشر جوان راهـنـمـاي دسـتـور زبـان فـرانـسه "در بـردارنده کليه قواعد

دستوري"
۱۳۷۹مولف و مترجم خليل نعمت ر۵۳۴ن۲۷۴۱۷۴۶۴۴۵/۰۷

PC۲۱۱۲/۲ر۷ن
استاندارد مـکـالـمـات و اصـطـالحات روزمره فرانسه با ترجمه فارسي و

 تلفظ واژهها الفباي فارسي
[تـالـيف و] تـرجـمه مريم اشرفالکتابي;
 بهکـوشش حـسن اشـرفالـکـتابي، مينا

اشرفالکتابي

۱۳۷۷ م۵۵۴الففا۲۷۴۲۷۴۷۴۴۸/۲۴
PC۲۱۲۱/۷م۵الف

سمت La correspondance : ﴾۲۰۰۱=۱۳۷۹رويا لطافتي، مهري بهرام بيگينامه نگاري ﴿ به زبان فرانسه ک۴۷۳ل۲۷۴۳۱۹۳۰۴۴۸/۲۴
PC۲۴۸۳/۹۱۳۷۹ک۶ل

pour l'elaboration de manuels
d'etudes et recherches 

SAMT)Centre

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي=
Lecture et traduction de textes journalistiques

Afzal Vossoughi۲۰۰۱ = ۱۳۸۰ ل۴۱۴و۲۷۴۴۷۴۸۴۴۸/۶۴۰۲۴۰۹۷
PC۲۱۱۷/۸۱۳۸۳ل۲و

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت): شرکت بهنشر

زبـان شـنـاسي عـربي: درآمـدي تـاريـخي - تـطبيقي در پرتو
 فرهنگ و زبانهاي سامي

[تـالـيف] مـحمود فهمي حجازي; ترجمه
 حسين سيدي

۱۳۷۹ ز۳۳۹ح۲۷۴۵۷۴۹۴۹۲/۷۰۹
PJ۶۰۷۵/۲۱۳۷۹ز۳ح

موسسه انتشارات هجرت ۱۳۷۵موسسه انتشارات هجرتمتن مصحح جامع المقدمات همراه با فهرست تفضيلي مطالب ۱۷۳ج۲۷۴۶۱۲۰۳۴۹۲/۷۵
PJ۶۱۴۱/ب۲۱۳۷۳ج

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶مولف محمد حسينيقواعد عربي ۱ ق۵۷۷ح۲۷۴۷۵۶۰۹۴۹۲/۷۵
PJ۶۱۴۱/۹۱۳۸۹ق۵ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني ۱۳۷۷ابراهيم الديباجيالجديد في الصرف و النحو ج۸۹۷د۲۷۴۸۷۵۰۴۹۲/۷۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۸ابراهيم ديباجيالمنتخب من الکتاب و السنه و الخطب م۸۹۷د۲۷۴۹۷۵۱۴۹۲/۷۵

PJ۶۱۴۱/۸۱۳۷۷م۹د
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۸عباس ماهيارصرف و نحو عربي ص۱۹۵م۲۷۵۰۷۵۵۴۹۲/۷۵

PJ۶۱۴۱/۴۱۳۸۲ص۲م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
مـولـفـان عـيـسي مـتقيزاده، حميدرضاالمنهج  القويم لتعلم لغه القران الکريم

 ميرحاجي، ابراهيم رفاعه
۱۳۸۰ م۲۴۳م۲۷۵۱۷۵۳۴۹۲/۷۵

PJ۶۲۰۳/۸۱۳۷۴م۲م
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن: دوره متوسطه ز۳۵۲م۲۷۵۲۴۶۶۸۴۹۲/۷۵

PJ۶۲۰۳/۲۱۳۷۳ز۳م
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن: دوره مقدماتي ز۳۵۲م۲۷۵۳۴۶۶۹۴۹۲/۷۵۰۷

PJ۶۲۰۳/۱۸۱۳۷۳ز۳م
سنابل ۱۳۸۹حميد محمديصرف متوسطه ص۳۵۲م۲۷۵۴۷۷۴۴۹۲/۷۵۰۷

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷عبدالحسين فرزادترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي (۱) (رشته الهيات) ت۴۸۳ف۲۷۵۵۴۲۰۹۴۹۲/۷۸۰۲
PJ۶۱۷۰/۴۱۳۷۹ت ۳۷ف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹محمدعلي آذرشباللغه العربيه الحديثه ل۲۹۷آ۲۷۵۶۷۵۶۴۹۲/۷۸۲۴
PJ۶۱۱۵/۷ل۳۶آ

استاندارد عـربي در سـفـر = الـعـربـيه في السفر: مکالمات و اصطالحات
 روزمـره عـربي، يـا، بـهـترين مجموعه گفتاري در سفر... قابل

 استفاده مسافران کشورهاي عربي زبان...

تـرجـمه و تـالـيف حـسن اشرفالکتابي;
 کـــوشش، ويــرايش و افـزايش مـراد

 رياحي، مينا اشرفالکتابي

۱۳۸۳ ع۵۵۴الففا۲۷۵۷۷۵۸۴۹۲/۷۸۲۴
PJ۶۱۱۵/۴۱۳۷۷ع۵الف

استاندارد Istanbul  Turkcesi= تـــرکي اســـتــانـبـولي در سـفـر
 Yolculukta مـکالمات واصطالحات روزمره ترکي استانبولي

 با ترجمه فارسي و...

تـهـيه و تـدوين شـعـبان آزادي کناري;
 بهکـوشش حـسن اشـرفالـکـتابي، مينا

اشرفالکتابي

۱۳۸۰ ت۴۷۵آ۲۷۵۸۷۵۹۴۹۴
PL۱۲۷/۴ت۴آ

مـولف حـسـينالـونـدي; ويـراستارعلميدفع مواد زايد
 محمد علي شميم

د۷۴۵الف۵۰۰[ج]۲۷۵۹۱۹۴۵
Q۱۶۳/۱۳۸۲ج.۹ ۳م۷۶الف

پيروز [۱۳۵۶]ترجمه محمود مصاحبمقاالت علمي اينشتين م۹۹۴الف۲۷۶۰۶۲۳۵۰۰
مدرسه ۱۳۹۰مولف احمد حسينيسنگها س۵۷۷ح۵۰۰[ج]۲۷۶۱۱۹۵۳

Q۱۶۳/۱۳۸۶ ج.۳۱۸م۷۶الف
انتشارات مدرسه مـولف مـحـمـدرضـا خـياطان; ويراستارآهنربا

 علمي داود درانيان
۱۳۹۰ آ۹۴۵خ۵۰۰[ج]۲۷۶۲۱۹۴۰

Q۱۶۳/۱۳۸۷ج.۴ ۳م۷۶الف
مدرسه ۱۳۹۰مولف محمدعلي شميماستخوانها و ماهيچهها الف۶۸۳ش۵۰۰[ج]۲۷۶۳۱۹۳۹

Q۱۶۳/۱۳۸۱ ج.۳۳م۷۶الف
گوتنبرگ [مـــولـفـين] گـلناورالنـدو بـالف... [وعلوم به زبان ساده براي همه

 ديـگـران]; تـرجـمـه عـربـعـلي شروه،
 فروزنده، رسول امير بهرامي

۱۳۸۶ ۸۲۲ع۵۰۰[ج]۲۷۶۴۵۱۸۲
Q۱۶۳/۷۷۵۱۳۸۶ع

مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي; ويراستارعلميانرژي و تبديل آن
 حجت الحق حسيني

۱۳۹۰ ت الف۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۵۱۹۴۸
QC۱۶۳/۱۳۸۵ج .۱۲ ۳م۷۶الف

مدرسه مـولـف اسفنديار معتمدي; ويراستار داودانرژي و منابع آن
درانيان

۱۳۹۰ م الف۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۶۱۹۴۶
TJ۱۶۳/۲۳/۸۱۳۸۶الف۶م

مدرسه مـولف اسـفـنـديـار مـعتمدي; ويراستارگرما و آثار آن (۱)
 علمي داود درانيان

۱۳۹۰ گ۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۷۱۹۴۹
Q۱۶۳/۱۳۸۴ج. ۱۳ ۳م۷۶الف

مدرسه ۱۳۹۰مولف اسفنديار معتمديگرما و آثار آن (۲) گ۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۸۱۹۵۰
Q۱۶۳/۱۳۸۶ج. ۱۴ ۳م۷۶الف

مدرسه ۱۳۹۰مولف اسفنديار معتمديماشينها الف م۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۹۱۹۵۴
Q۱۶۳/ج.۳۱۹م۷۶الف

مدرسه ۱۳۹۰مولف اسفنديار معتمديموج و صوت و م۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۷۰۱۹۳۸
QC۱۶۳/ج. ۲ ۳م۷۶الف

وزارت فـرهـنگ و ارشاد اسالمي،سازمان چاپ
 وانتشارات، زالل

۱۳۸۵نويسنده نينا مورگانگام اول در علوم گ۸۳۴م۵۰۰[ج]۲۷۷۱۴۶۲۵
Q۱۶۳/۲۱۳۸۵گ۸۳م

مدرسه ۱۳۹۱محسن فرجيبيرشک ف س/۹۳۴ب۵۰۰/۹۲[ج]۲۷۷۲۴۰۸۳
QA۲۹/ف۹۴ب

کتاب فردا ۱۳۹۰امير مهدي بخشي زادهفايرابند و معقوليت معرفت علمي ف۳۴۹ب۲۷۷۳۴۲۷۴۵۰۱
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹آلن اف. چالمرز; ترجمه سعيد زيباکالمچيستي علم: درآمدي بر مکاتب علمشناسي فلسفي چ۱۸چ۲۷۷۴۶۲۲۵۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷جان الزي; ترجمه علي پايادرآمدي تاريخي به فلسفه علم د۱۷۶ل۲۷۷۵۶۲۱۵۰۱

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم حسنآدميان
 مرندي قصر

۱۳۹۱ آ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۶۴۵۳۰
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۳ ۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مترجم مهردادآب و هوا
سرمدي

۱۳۹۱ ب آ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۷۴۵۳۷
Q۱۶۴/۸.ج۸۱۳۸۴ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم شهابآسمان شب
صفري

۱۳۹۱ سآ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۸۴۵۲۹
Q۴۶۱/۹۱۳۸۴.ج۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشته سوزان بوزاک; مترجم محمدرضاجانوران
نوروزي

۱۳۹۱ ج۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۹۴۵۳۱
Q۱۶۴/۱۳۸۴.ج.۷ ۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۱نـوشـته سـوزان بوزاک مترجم ; سيامکدر جستجوي علم د۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۰۴۵۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات فني ايران نـوشته سوزان بوزاک; مترجم محمدرضاسنگها

هراتي
۱۳۹۱ س۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۱۴۵۳۲

Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۸۵ع۸۷ب
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـتـرجم بابککاربرد علم

 عظيمي کاظمي
۱۳۹۱ ک۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۲۴۵۳۶

Q۱۶۴/ج.۸۱۳۸۴۱۰ع۸۷ب
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم محمدگياهان

 کرام الديني
۱۳۹۱ گ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۳۴۵۳۳

Q۱۶۴/ج. ۸۱۳۸۴۶ع۸۷ب
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم محمدماده و انرژي

 ابراهيم ابوکاظمي
۱۳۹۱ م۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۴۴۵۳۴

Q۱۶۴/ج.۲ ۸۱۳۸۴ع۸۷ب
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـتـرجم ترانهمحيط زيست

طاهري
۱۳۹۱ ح م۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۵۴۵۳۵

Q۱۶۴/۴۱۳۸۴.ج۸ع۸۷ب
محراب قلم ۱۳۹۲تدوين حسين دانشفرفرهنگ علوم تجربي ف۲۴۲د۲۷۸۶۵۶۶۷۵۰۳

Q۱۲۳/۴۱۳۷۵ف۱۵د
انتشارات مدرسه ۱۳۹۰مولف حسين الونديتغذيه و گوارش ت۷۴۵الف۲۷۸۷۱۹۴۴۵۰۷

QP۱۴۵/۷ت۷الف
جلوه ۱۳۸۷محمدتقي روحاني رانکوهيشيوه ارائه مطالب علمي - فني الف۷۸۱ر۲۷۸۸۵۲۵۳۵۰۷/۲

Q۱۸۰/۹۳۱۳۷۹ر۱آ
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهي (سمت)
تـالـيف دامـپي يـر; تـرجمه عبدالحسينتاريخ علم

آذرنگ
۱۳۸۰ ت۲۲۸د۲۷۸۹۶۲۰۵۰۹

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

تـالـيف آ. سي. کـرومـبي; تـرجمه احمداز اوگوستن تا گاليله
آرام

۱۳۷۳ الف۴۸۵ک۲۷۹۰۶۱۹۵۰۹

آواي اميد به کـوشش مـحـمـدعـلي خـسـروي; باگفتارهايي درباره تاريخ علم و نوآوري مسلمين
 همکاري حسن فقيه عبداللهي

۱۳۸۹ گ۵۵۱خ۲۷۹۱۶۱۸۵۰۹/۱۷۶۷۱

محراب قلم نـويـسـنـده جـورج بيشور; ترجمه حسنعلم در اسالم
ساالري

۱۳۹۱ ع۹۴۵ب۵۰۹/۱۷۶۷۱۰۹۰۲[ج]۲۷۹۲۴۴۳۰
Q۱۲۷/۹ب۴۵ک

مدرسه ۱۳۸۲- ۱۳۹۱ابراهيم زاهدي مطلقاحمد آرام زس/۳۴۵آ۵۰۹/۲[ج]۲۷۹۳۶۱۷
مدرسه ۱۳۸۲منصوره شريفزادهخوارزمي ش س/۷۹۲خ۵۰۹/۲[ج]۲۷۹۴۶۱۶

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويسنده جين بتل; تصويرگر روالنديگر;دانشمندان بزرگ
 ترجمه بهروز بيضايي

۱۳۹۰ د۳۲۴ب۵۰۹/۲۲[ج]۲۷۹۵۶۱۵۱
Q۱۴۱/۲۱۳۷۸د۲ب

مدرسه اسـفنديار معتمدي; بازنويسي ادبي حميدبنو موسي
 نوايي لواساني

۱۳۹۱ ب۶۵۹م۵۰۹/۲۲[ج]۲۷۹۶۴۰۶۲
Q۱۴۱/۹ب۷م

محراب قلم نـويـسـنده جرالدين وودز; ترجمه حسنعلم در مصر باستان
ساالري

۱۳۹۱ ع۸۱۹و۵۰۹/۳۲[ج]۲۷۹۷۴۴۳۳
Q۱۲۷/۲۱۳۸۷و۶م

محراب قلم نـويـسـنـده کـارل مـوس; ترجمه حسنعلم در بينالنهرين
ساالري

۱۳۹۱ ع۸۳۹م۵۰۹/۳۵[ج]۲۷۹۸۴۴۲۹
Q۱۲۷/۸۱۳۸۷م۹ب

محراب قلم نـويـسـنـده جـکـلين ال. هريس; مترجمعلم در روم باستان
 حسن ساالري

۱۳۹۱ ع۴۹۴ج۵۰۹/۳۷[ج]۲۷۹۹۴۴۸۲
Q۱۲۷/۹۴۱۳۸۷ر

محراب قلم ۱۳۹۱نويسنده حسن ساالريعلم در ايران باستان ع۱۹۸س۵۰۹/۳۷[ج]۲۸۰۰۴۴۲۸
Q۱۲۷/۲۱۳۸۸س۹الف

محراب قلم نـويـسـنـده کـتـلـين گي; ترجمه حسنعلم در يونان باستان
ساالري

۱۳۹۱ ع۹۱۵گ۵۰۹/۳۸[ج]۲۸۰۱۴۴۳۱
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷گ۹ي

محراب قلم نـويـسـنـده جـورج بيشور; ترجمه حسنعلم در چين باستان
ساالري

۱۳۹۱ ع۹۴۵ب۵۰۹/۵۱[ج]۲۸۰۲۴۴۳۲
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷ب۹چ

مهاجر ۱۳۹۱اسفنديار معتمديتاريخ علم در ايران ت۶۵۹م۲۸۰۳۴۳۴۴۵۰۹/۵۵
مرکز نشر دانشگاهي رالف گـريـمـالـدي; ترجمه علي عميدي;رياضيات گسسته و ترکيباتي از ديدگاه کاربردي

 ويراسته محمدهادي شفيعيها
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ر۴۲۲گ۲۸۰۴۶۱۵۵۱۰

فاطمي رالف. پ. گـريـمالدي; ترجمه محمدعليرياضيات گسسته و ترکيباتي
 رضواني، بيژن شمس

۱۳۷۸ ر۴۲۲گ۲۸۰۵۶۱۴۵۱۰

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸کريم منصورفررياضيات پايه براي علوم اجتماعي ر۷۹۳م۲۸۰۶۶۱۳۵۱۰

افق ۱۳۹۲مهدي يوسفياين صفرهاي دوست داشتني: کتاب عدد الف۸۵ي۲۸۰۷۵۰۳۸۵۱۰/۱
QA۹/۹۱۳۸۹الف۹ي

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶ابراهيم احمدپور، آنهگلدي مهميانيرياضي عمومي ۱ (رشته رياضي) ر۲۷۹الف۲۸۰۸۵۲۷۰۵۱۰/۷
QA۳۷/۲/۹۱۳۸۸ر۲۷الف

فاطمي مـولف يـحـيي تـابش; ويـراستار ارشککارگاه حل مساله
حميدي

۱۳۷۹ ک۱۱۹ت۲۸۰۹۶۱۲۵۱۰/۷

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵محمد جلوداريممقانيرياضي عمومي (۲) (رشته رياضي) ر۵۶۴ج۲۸۱۰۵۲۷۱۵۱۰/۷
LC۵۸۰۸/۸۲۳۴ج۹الف

مبتکران، پيشروان مـولـفـان تيتو آندرسکو، بوغدان انيسکو;گنجينه المپيادهاي رياضي
 ترجمه ابراهيم دارابي

۱۳۸۷ گ۸۴۶آ۲۸۱۱۶۱۹۱۵۱۰/۷۶
QA۴۳/۹۱۳۸۷گ۸آ

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۳صادق دوانيآموزش فنون محاسبات سريع رياضي آ۷۳۴د۲۸۱۲۵۱۴۰۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۸۱۳۸۹آ۸۸د

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۳صادق دوانيکتاب کار فنون محاسبات سريع رياضي ک۷۳۴د۲۸۱۳۵۱۴۱۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۲۱۳۸۹ک۸۸د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محراب قلم ۱۳۹۲پرويز شهرياري۹۹ مساله رياضي ۸۲۷ش۵۱۰/۷۶[ج]۲۸۱۴۵۶۵۷

QA۱۳۹/۹ن۹ش
سپاهان دانش ۱۳۸۳محمود ضابط زادهمباحثي در رياضيات پايه م۱۱ض۲۸۱۵۷۲۳۵۱۰/۷۶
کانون پژوهش ريـاضـيـات کـاربـردي و مـعـادالت ديـفـرانـسيل بر اساس

 سرفصلهاي دروس رياضي ۷،  رياضي عمومي ۲،  ...
مـولـفـين مـحمود مشعليفيروزي، تيمور

 مرادي، جواد کاظمي
۱۳۸۹ ر۵۷۴م۲۸۱۶۵۲۷۳۵۱۰/۷۶

QA۳۷/۲/۹۱۳۸۷ر۵۲۶م
انتشارات پيام نوآور﴿ حقوق اسالمي سابق﴾ کـامـلـتـرين راهنماي رياضي عمومي ۱ رشتههاي دانشگاه پيام

 نور قابل استفاده دانشجويان...
۱۳۸۹مولف جليل واعظي ک۲۱۹و۲۸۱۷۵۲۴۴۵۱۰/۷۶

QA۳۷/۲/۹۲۷۵۱۳۸۸ر۲۵و
مدرسه ۱۳۹۱حميد نوايي لواسانيجمشيد کاشاني ن س/۹۲غ۵۱۰/۹۲[ج]۲۸۱۸۴۲۲۹

QA۲۹/۹۱۳۸۰ن۹غ
مدرسه ۱۳۹۱حميد نواييلواسانيعبدالغفار نجمالدوله ن س/۳۲۹ن۵۱۰/۹۲[ج]۲۸۱۹۴۰۸۲

QA۲۹/۹۱۳۸۸ن۳ن
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۲مولف زهره پنديالگوها، عبارت ها و معادله هاي جبري الف۵۵۶پ۲۸۲۰۵۰۷۹۵۱۲

QA۱۵۲/۲/۲۱۳۸۷ج ۵ر
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲مولف آرش رستگارجبر و معادله: مقدمهاي بر آموزش تفکر جبري ج۴۸۳ر۲۸۲۱۵۰۸۰۵۱۲

QA۱۵۲/۲/۲۱۳۸۷ج ۵ر
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲نوشتهي پرويز شهرياريعدد و عددنويسي و رياضيات در زندگي ع۸۲۷ش۲۸۲۲۵۰۸۱۵۱۲/۷

QA۲۴۱/۴۱۳۸۶ع۹ش
فاطمي مـولـفـان سي. دي. اولـدز، آنـلي لـکس،هندسه اعداد

 جـولـيـانا داويدف; مترجمان اميرحسين
 اصغري...[و ديگران]

۱۳۹۲ هـ۹۳۷الف۲۸۲۳۶۱۸۸۵۱۲/۷۵
QA۲۴۱/۵/۹۱۳۸۹ه۸الف

اميرکبير ۱۳۸۸پرويز شهرياريروشهاي جبر ر۸۲۷ش۲۸۲۴۶۱۱۵۱۲/۹۰۰۷۶
فاطمي ۱۳۸۸سياوش شهشهانيحساب ديفرانسيل و انتگرال ح۸۴۲ش۲۸۲۵۶۲۷۵۱۵/۰۷۶
پارياب ۱۳۷۹-ترجمه و تاليف خليل پاريابحساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي: راهنماي ليتهلد ح۱۶۵پ۲۸۲۶۶۲۶۵۱۵/۱۵
ققنوس نـوشـته ريـچارد ا.سيلورمن; ترجمه عليحساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي: کتاب عام

 اکبر عالم زاده
۱۳۸۳ ح۹۶۲س۲۸۲۷۶۲۲۱۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۴۸۱۳۷۳ح۹س
مرکز نشر دانشگاهي لـوئـيس ليتهلد; ترجمه مهدي بهزاد... [وحساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

ديگران]
۱۳۸۶ ح۸۵۵ل۲۸۲۸۶۲۴۵۱۵/۱۵

جزيل لـوئـيس لـيـتهلد; ترجمه احمد مجلسي;حساب ديفرانسيل و انتگرال﴿۷﴾
 ويراستاران محمد قوامي، اکبر زارع

۱۳۷۹ ح۸۵۵ل۲۸۲۹۶۲۵۵۱۵/۱۵

نشر کتاب دانشگاهي مـارک کـارت رايت; تـرجـمـه مـحـمدروشهاي فوريه براي مهندسان و محققان
 جهانشاهي، حميدرضا خاتمي

۱۳۸۲ ر۱۳۷ک۲۸۳۰۵۲۲۳۵۱۵/۲۴۳۳
QA۴۰۳/۵/۹۱۳۸۲ر۲ک

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲نگارنده آرش رستگارترسيمهاي هندسي مقدمهاي بر آموزش تفکر هندسي ت۴۸۳ر۲۸۳۱۵۰۷۸۵۱۶/۶
QA۵۰۱/۴۱۳۸۷ت۵ر

عابد MATLAB ۷ مـــولـفـين نـيـمـا جـمـشـيـدي، عـليراهنماي کاربردي ۳,
 ابوييمهريزي، حسين داورزني

۱۳۸۹ ر۶۴۸ج۲۸۳۲۵۲۱۵۵۱۸/۰۲۸۵۵۳۶
QA۲۹۷/۲۱۳۸۶ر۸ج

نشر شيخبهائي نـويـسـنـده شـلدون راس; ترجمه احمدمباني احتمال
 پارسيان، علي زينل همداني

۱۳۸۱ م۱۸۶ر۲۸۳۳۶۴۳۵۱۹/۲

آييژ نـوشـته کورتيس اف. جرالد، پاتريک او.آناليز عددي کاربردي ويرايش ششم
 ويتلي; ترجمه علي اکبر عالم زاده

۱۳۸۶ آ۳۵۷ج۲۸۳۴۶۴۴۵۱۹/۴

مرکز نشر دانشگاهي جـان فـرونـد; تـرجـمه عـلي عـمـيدي،آمار رياضي
 محمدقاسم وحيدي اصل

۱۳۸۷ آ۶۲۲ف۲۸۳۵۶۴۱۵۱۹/۵

نشر ارکان اصفهان [جي. اي. وي. لـيف]; تـرجـمه حـسـينآمار کاربردي براي صنعت نساجي
توانايي

۱۳۷۹ آ۸۸۷ل۲۸۳۶۶۴۰۵۱۹/۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹علي مدني ، عبدالرضا حسنيآمار رياضي آ۴۲۱م۲۸۳۷۶۴۲۵۱۹/۵

گسترش علوم پايه ۱۳۸۰تاليف مسعود نيکوکار، محمود چلويانآمار و احتمال (۱) آ۹۶۹ن۲۸۳۸۶۳۷۵۱۹/۵
مهرگان قلم مـدلـسـازي معادالت ساختاري در داده هاي پرسشنامه اي به

AMOS  ۲۲کمک نرم افزار 
۱۳۹۳ابراهيم فربد م۳۵۹ف۲۸۳۹۶۰۶۴۵۱۹/۵۳۵

QA۲۷۸
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
پل کـالين; تـرجـمه جالل صدرالسادات،راهنماي آسان تحليل عاملي

 اصغر مينايي
۱۳۸۰ ر۶۳۶ک۲۸۴۰۶۳۸۵۱۹/۵۳۵۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۷نظامالدين فقيهکنترل کيفيت آماري ک۷۹۴ف۲۸۴۱۶۳۹۵۱۹/۸۶

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۸۶ترجمه و اقتباس توفيق حيدرزادهشناخت مقدماتي ستارگان ش۹۴۴ح۵۲۰[ج]۲۸۴۲۶۷۰
موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي تـالـيف مـايـردگـاني; ترجمه محمدرضانجوم به زبان ساده

 خواجه پور
۱۳۸۶ ن۶۱۶د۲۸۴۳۶۷۱۵۲۰

انتشارات مهر زهرا ۱۳۹۴مولف صغري فروغيزيبايي هاي خلقت در فضا ز۶۱۶ف۲۸۴۴۶۰۶۳۵۲۰
QB۴۶

نشر طاليي نـويـسـندگان کاظم کوکرم...[و ديگران];فرهنگنامهي نجوم و فضا
 نـويـسـنـدگان و مترجمان همکار شادي
 حـامـدي آزاد،آيـريـن شيوايي; عکاسان

 داخلي بابک امين تفرشي... [وديگران]

۱۳۹۵ ۶۶۵ف۲۸۴۵۶۴۱۰۵۲۰
QB۱۴/۴۱۳۸۸ف۹ک

انتشارات مدرسه شـنـاخت مـبـاني نـجوم (۲): خورشيد، ستارگان و کهکشانها،
 تاريخ نجوم

۱۳۸۸- ۱۳۹۰مولف حميدرضا گياهييزدي ش۸۷۲گ۵۲۰[ج]۲۸۴۶۱۹۴۳
QB۴۴/۲/۱۳۸۵ج.۷ ۹ش۹گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات مدرسه مـولف مـنـصـور مـلکعـبـاسي; دبـيـرشناخت مباني نجوم (۱): آشنايي با کيهان و منظومه شمسي

 مجموعه محمود اماني طهراني
۱۳۹۰ ش۷۵۶م۵۲۰[ج]۲۸۴۷۱۹۴۲

QB۴۴/۲/۹۱۳۸۱ش۷م
موسسه مهدي موعود (عج) ۱۳۸۶نوريهمدانيدانش عصر فضا د۷۷۵ن۲۸۴۸۹۷۵۲۰

شرکت به نشر آين نـيـکـلـسـون; تـرجـمه عبدالمهدي۱۸۶ پرسش و پاسخ نجومي
 رياضي، هادي رياضي

۱۳۸۷ ص۹۵۷ن۲۸۴۹۵۲۳۹۵۲۰
QB۴۴/۲/۴۱۳۷۹ص۹۳ن

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۸۶نوشته پاول هاج; ترجمه توفيق حيدرزادهساختار ستارگان و کهکشانها س۱۴۵هـ۲۸۵۰۶۳۶۵۲۰
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱محمود برآباديابوريحانبيروني ب س/۱۸۵الف۵۲۰/۹۲[ج]۲۸۵۱۴۰۹۶

QB۳۶/ب۲۴الف
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱عبدالحي شماسيخواجه نصير طوسي ش س/۸۶۸ط۵۲۰/۹۲[ج]۲۸۵۲۴۰۸۸

QB۳۶/۸۱۳۸۷ش۶ن
رسا ۱۳۶۸نيجل کالدر; ترجمه رضا سندگلعالم اينشتين ع۲۵۴ک۲۸۵۳۶۳۲۵۲۱

فاطمي ۱۳۹۱مولفان ر. دواک ...[وديگران]نيروها و گرانش ن۷۷۳د۵۲۱/۱[ج]۲۸۵۴۴۳۶۴
QB۳۳۱/ ۹۱۳۸۷ن

آشنا ۱۳۸۶نويد صادقيشگفتيهاي کيهان ش۱۹۶ص۵۲۳/۱[ج]۲۸۵۵۶۳۳
پيدايش نـويسنده جون کرک وود; تصويرگر ايانمنظومه شمسي: در جستجوي شگفتيهاي جهان هستي

 تامپسون; مترجم مجيد عميقچ
۱۳۹۰ م۴۵۵ک۵۲۳/۲[ج]۲۸۵۶۶۳۷۵

QB۵۰۱/۳/۸۱۳۸۱م۴ک
سازمان جغرافيائي و کارتوگرافي گيتاشناسي atlas of the solar system = اطـلس مـنظومه خورشيدي

The
پـاتـريک مـور، گـري هانت; برگردان و

 ويرايش از عباس جعفري
۱۳۸۶ الف۸۳۲م۲۸۵۷۷۵۲۵۲۳/۲

فاطمي مـولف لـورايـين هـاپـيـنگاگان; ترجمهمنظومه شمسي
 حسين دانشفر

۱۳۹۱ م۷۷۲هـ۵۲۳/۶[ج]۲۸۵۸۴۳۶۲
QB۵۰۱/۳/۲۸۱۳۸۸م

سبزان نــويـسـنـده مـارتـيـن رس; مـتـرجـمدنياي ستارگان: جامع ستارگان کهکشان راه شيري
 اميرحسين فرجادنسب

۱۳۹۰ د۹۵۱ر۲۸۵۹۵۳۰۲۵۲۳/۸
QB۸۰۱۱۳۸۷ /الف۳۵ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها﴿سمت ﴾

۱۳۷۹مجيد زاهديمقدمهاي بر کارتوگرافي م۲۱ز۲۸۶۰۶۳۴۵۲۶

فاطمي تـالـيـف جـکـي بـال...و ديگران ;مترجمنقشهبرداري از زمين
 حسين دانشفر

۱۳۹۱ ۵۸۳ن۵۲۶[ج]۲۸۶۱۴۳۶۵
GA۱۰۵/۶/۷۱۳۸۹ن

مهرگان قلم ۱۳۹۳محمدهادي نظريفر، رضوانه مومنيشناخت GPS مفاهيم و کاربرها ش۵۱۵ن۲۸۶۲۶۰۶۵۵۲۶/۹۸۲
TA۵۹۵/۵/۹۱۳۸۸ش۶ن

اميرکبير ۱۳۷۵رضا عبداللهيتاريخ تاريخ در ايران ت۳۷۱ع۲۸۶۳۶۳۰۵۲۹/۰۹۵۵
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسف نجاريقزاآنيگاهشماريهاي جهان گ۲۹۹ن۲۸۶۴۴۶۰۳۵۲۹/۳

CE۱۱/۲گ۳ن
نشر نذير گـاهشـمـاري ايراني; پيشينهي چهارده هزار سالهي گاهشماري

 ايـراني مـعـني و مـفهوم نام ماهها و هفته و نامگذاري جانوري
سالها...

۱۳۷۹فاروق صفيزاده (مهر کيش اوست) گ۷۶۶ص۲۸۶۵۶۳۱۵۲۹/۳۲۵

آراکس ۱۳۸۱تاليف مرتضي امينلوفيزيک هاليدي (تشريح کامل مسائل) ف۸۴۳الف۲۸۶۶۶۲۹۵۳۰
فاطمي تـالـيف فـرانک.ج. بـلت; تـرجمه مهرانفيزيک پايه

 اخباريفر، محمد خرمي، ناصر مقبلي
۱۳۸۷ ف۶۳۷ب۲۸۶۷۵۲۸۳۵۳۰

QC۲۳/۹۱۳۸۱ف۸ب
مرکز نشر دانشگاهي رابـرت رزنـيک، ديـويـد هـاليدي، کنتفيزيک

 اس. کـرين; تـرجـمه جاللالدين پاشايي
 راد، محمدخرمي، محمدرضا بهاري

۱۳۸۶ ف۴۶۵ر۲۸۶۸۶۲۸۵۳۰

فاطمي ۱۳۹۱جکي بال ... [و ديگران ]ماده ۱۲۲م۵۳۰[ج]۲۸۶۹۴۳۵۹
QC۱۷۳/۳۶/۲۱۳۸۸م

مرکز نشر دانشگاهي رابـــرت رزنــيک، ديـويـد هـالـيـدي،فيزيک
 کنتاس. کرين

۱۳۸۱ ف۳۴۱هـ۲۸۷۰۴۷۵۱۵۳۰
QC۲۱/۳/۹ف۲ه

مازيار ۱۳۹۲ترجمهي بهرام معلمي ، فريبرز مجيديهندبوک فيزيک ۷۱۴هـ۲۸۷۱۵۰۸۲۵۳۰
QC۶۱/۹۱۳۸۹

موسسه نشر علوم نوين هـيـو يـانگ، زيـمـانـسـکـي، فـريدمن;فيزيک دانشگاهي
 مـتـرجـمـان اعـظم پور قاضي، روح الله
 خـلـيـلـي بـروجـنـي، محمدتقي فالحي

مروست

۱۳۸۹ ۱۳۸۹ف۲۷ي۲۸۷۲۵۶۱۸۵۳۰
QC۲۱/۲/۹۱۳۷۴ف۱۸ي

سرافراز تـــالـيف عـبـدالـجـواد نـوينروز،عـليآزمايشگاههاي تخصصي فيزيک (اپتيک و فيزيک جديد)
طاهرخاني

۱۳۸۹ آ۸۳۹ن۲۸۷۳۵۵۸۳۵۳۰/۰۷۸
QC۳۳/۴۱۳۸۹آ۹ن

انتشارات مدرسه ۱۳۹۱مرجان بصيريابن هيثم ب س/۱۷۴الف۵۳۰/۰۹۲[ج]۲۸۷۴۴۰۵۱
QC۱۶/۶۱۳۸۹ب۲الف

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات

اسـتـاد عـشق: نـگـاهي به زنـدگي و تالشهاي پروفسور سيد
 محمود حسابي پدر علم فيزيک و مهندسي نوين ايران

۱۳۸۰- ۱۳۸۷نگارش ايرج حسابي ح س/۴۶۹ح۲۸۷۵۶۴۶۵۳۰/۰۹۲

انتشارات مدرسه ۱۳۹۱محسن گلدانسازپروفسور حسابي س گ/۴۶۹ح۵۳۰/۰۹۲[ج]۲۸۷۶۶۴۷
انجمن فيزيک ايران: فاطمي نـوشـته بوريس کوزنتسوف; ترجمه رضاآلبرت اينشتاين

رضائي
۱۳۷۴ آ۸۲۵ک۲۸۷۷۶۵۲۵۳۰/۰۹۲

دانشگاه پيام نور [ب.. بـرانـسـدن، ش.ژ. ژواکين]; ترجمهمکانيک کوانتومي (۱): (رشته فيزيک)
 محي الدين شيخ االسالمي

۱۳۸۳ م۴۱۱ب۲۸۷۸۴۲۰۱۵۳۰/۱۲
LC۵۸۰۸/۳۷۱۳۸۳ب۹الف

مرکزنشردانشگاهي اسـتـيـون گازيوروويچ; ترجمه محيالدينفيزيک کوانتومي
 شيخاالسالمي; ويراسته منيژه رهبر

۱۳۸۸ ف۱۵۲گ۲۸۷۹۶۵۳۵۳۰/۱۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حرير: شرکت سهامي انتشار نـوشـته اسـتـيـون هـاوکـيـنگ; ترجمهجهان در پوست گردو

 محمدرضا محجوب
۱۳۸۹ ج۳۸۹هـ۲۸۸۰۶۵۴۵۳۰/۱۲

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ديـويـد ک. چـنگ; مـتـرجـمـين پرويزالکترومغناطيس ميدان و موج
 جبهدار ماراالني، محمد قوامي

۱۳۸۱ الف۶۴چ۲۸۸۱۶۵۵۵۳۰/۱۴۱

دانشگاه علم و صنعت ايران ۱۳۷۶تاليف ابوالفضل سيدسجادينفوذ در جامدات ن۹۱۵س۲۸۸۲۶۵۶۵۳۰/۴۱۵
انتشارات مدرسه مـارک الس، کـريس هانيويل; مترجمانمکانيک و پرتوزايي

 روح الـلـه خـلـيـلـي بـروجـنـي، احمد
 توحيدي; ويرايش ناصر مقبلي

۱۳۹۰ م۷۲۲الف۲۸۸۳۱۹۳۴۵۳۱
QC۱۲۵/۲/۷۱۳۸۷م۷الف

ارکان کـتـاب مـکـانـيک: چکيدهاي از هفده درس تخصصي مکانيک
 همراه با حل تشريحي هشت دوره آزمون کارشناسي ارشد

نــگـارش فـرشـيـد آقـاداوودي، حـسن
 تـيـمـوري، شـهـرام لـنـجـان نـژاديان;

 ويراستار حميدرضا محمدي

۱۳۸۰ ک۶۴۹آ۲۸۸۴۶۴۵۵۳۱/۰۷

انتشارات مدرسه مـولف اسـفـنـديـار مـعتمدي; ويراستارمکانيک (ماده - نيرو - حرکت - کار)
 علمي داود درانيان

۱۳۹۰ م۶۵۹م۵۳۱/۰۷۶[ج]۲۸۸۵۱۹۴۷
QA۸۰۹/۷م۶۴م

ناقوس ۱۳۸۲تامسون; مترجم علي کالنتريتشريح مسائل ارتعاشات مکانيکي ت ۲۵۹ت۲۸۸۶۶۴۸۵۳۱/۳۲
فاطمي، واژه نـوشـته تـري جـنينگز; ترجمه اسفنديارصداها

معتمدي
۱۳۷۹ ص۷۲۹ج۵۳۴[ج]۲۸۸۷۶۴۹

فاطمي تـالـيـف بـال جـکي...[ وديگران];مترجمصوت
 محمودسالک; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۹۱ ۹۱۳ص۵۳۴[ج]۲۸۸۸۴۳۵۷

انتشارات مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي; ويراستار داودصوت و شنوايي
درانيان

۱۳۹۰ ص۶۵۹م۵۳۴[ج]۲۸۸۹۱۹۳۷
QC۲۲۵/۵/۹ص۶م

فاطمي مـولـفـان جـکي بال...[و ديگران]; ترجمهنور
 شـاهـده سـعـيـدي; ويـرايـش حـسين

 دانشفر، سيدعلي آل محمد

۱۳۹۱ ۶۹۸ن۵۳۵[ج]۲۸۹۰۴۳۶۸
QC۳۶۰/۹۱۳۸۷ن

مرکز نشر دانشگاهي يـوجـين هـشت، آلـفـرد زاياک; ترجمهنور شناخت
 پـروين بـيـات مختاري، حبيب مجيدي

ذوالبنين

۱۳۸۵ ن۵۸۴هـ۲۸۹۱۶۵۱۵۳۵

انتشارات مدرسه ۱۳۹۰عباد اله نادرينور هندسي ن۱۳۶ن۵۳۵/۳۲[ج]۲۸۹۲۱۹۵۶
QC۳۸۱/۴/۹۱۳۸۷ن۲ن

فاطمي مـولـفـان جـکـي بال...[و ديگران];ترجمهگرما
 مـحـمود سالک; ويرايش حسين دانشفر،

 سيدعلي آل محمد

۱۳۹۱ ۳۵۸گ۵۳۶[ج]۲۸۹۳۴۳۶۷
QC۲۵۶/۴۱۳۸۸گ

ناقوس، ميرزايي تـشـريح کـامل مسائل مباني ترموديناميک کالسيک ون وايلن
 شامل حل کامل مسايل فصول۱۰ تا ۱۶

۱۳۸۲ترجمه و تدوين بهزاد خداکرمي ت۳۷۶خ۲۸۹۴۶۵۷۵۳۶/۷

فاطمي، واژه نـوشـته تـري جـنـيـنـگز; ترجمه احمدالکتريسيته و مغناطيس
 خواجهنصير طوسي

۱۳۷۹ الف۷۲۹ج۵۳۷[ج]۲۸۹۵۶۵۰

پيام آزادي تـحـقـيق تـري جـنـيـنـگز; ترجمه رضابرق و آهنربا
شيرازي

۱۳۷۲ ب۷۲۹ج۵۳۷[ج]۲۸۹۶۱۹۳۱
QC۵۲۷/۲/۷الف۹ج

فاطمي تـالـيـف ريـچي چوات،جکي بال; ترجمهالکتريسيته
 طاهره رستگار; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۹۱ الف۶۹چ۵۳۷[ج]۲۸۹۷۴۳۷۹

نشر شيخبهايي ۱۳۸۱نويسنده احمد صفاييمباني الکترومغناطيس م۶۷۸ص۲۸۹۸۶۵۸۵۳۷
اميرکبير ۱۳۷۹تاليف حسن گيويحل مسائل الکتريسيته عمومي ح۹۹۳گ۲۸۹۹۶۵۹۵۳۷/۰۷۶

مرکزنشردانشگاهي کـنت کـرين; تـرجمه ابراهيم ابوکاظمي،آشنايي با فيزيک هستهاي
 منيژه رهبر

۱۳۸۶ آ۵۳۳ک۲۹۰۰۶۶۰۵۳۹/۷

دانشگاه اصفهان تـرجـمه و گـردآوري صمد راستيکردار،مباني حفاظت در برابر پرتوها
 محمدحسين نادري

۱۳۷۹ م۱۹۴ر۲۹۰۱۶۶۱۵۳۹/۷۲

فرهنگ معاصر ۱۳۸۷فرانک کلوز; ترجمه ي فيروز آرشفيزيک ذرات ف۶۵۳ک۲۹۰۲۶۶۷۵۳۹/۷۲
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان ﴿انتشارات

 مدرسه ﴾
نـويـسـنـده هـيـزل ريچاردسون;مترجمسرگذشت انرژي هستهاي

 رضـوانـه سـيـدعـلي; تصويرگر اسکوالر
آندرسون

۱۳۹۱ س۹۳۷ر۵۳۹/۷۶۲[ج]۲۹۰۳۴۵۱۵
QC۱۷۳/۱۶/۹۱۳۸۷ب۹ر

نشر علوم دانشگاهي چـارلـز مـورتـيـمـر; ترجمه کرامت اللهراهنماي شيمي عمومي
بهزادي

۱۳۸۰ ر۸۶۱ب۲۹۰۴۶۶۵۵۴۰

فاطمي، واژه نـوشـته تـري جـنـيـنـگز; ترجمه احمدمواد شيميايي در زندگي
 خواجهنصير طوسي

۱۳۷۹ م۷۲۹ج۵۴۰[ج]۲۹۰۵۶۶۶

فاطمي تـالـيـف اسـتـفان کوري ... [و ديگران ]شيمي
 ;تـرجـمـه فـروغ فرجود;ويرايش حسين

 دانشفر ، سيد علي آل محمد

۱۳۹۱ ۹۹۱ش۵۴۰[ج]۲۹۰۶۴۳۷۲
QD۳۵/۹۱۳۸۸ش

نشر علوم دانشگاهي ۱۳۹۱چارلز مورتيمر; ترجمه عيسي ياوريشيمي عمومي ش۸۳۲م۲۹۰۷۶۲۶۶۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۱۳۷۵ش۸م

حکمت تـيـتوس بورکهارت; ﴿ترجمه﴾گلناز رعديکيميا : علم جهان، علم جان
 آذرخشي، پروين فرامرزي

۱۳۸۹ ک۷۶۴ب۲۹۰۸۲۸۵۴۵۴۰/۱۱۲
QD۳۱/۲/۹۱۳۸۷ک۹۴ب

فاطمي مـولـفـان غـالمـعـبـاس پـارسـافر... [وشيمي با نگرش تحليلي
 ديگران]; ويراستار مريم آرميون

۱۳۹۰ ش۱۴۵پ۲۹۰۹۱۹۳۵۵۴۰/۷۶
QD۴۲/۸۵۳۷۱۳۸۸ش

محراب قلم ۱۳۹۱مـولـفـان مـريـم صـبـاغبان، محمدرضاساختار اتم: فعاليتهاي آموزشي ويژه شيمي سال دوم دبيرستان س۳۷۳ص۲۹۱۰۴۴۸۶۵۴۰/۷۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـوشـته آلـيس تـورن; تـرجـمه مـظـفرداستان زندگي مادام کوري و چگونگي کشف راديوم

سربازي
۱۳۸۶ ت س/۸۲۴ک۲۹۱۱۶۶۳۵۴۰/۹۲

محراب قلم ۱۳۷۸علي عزآباديالکتروشيمي: براي دانشآموزان دوره متوسطه الف۵۵۷ع۲۹۱۲۴۵۲۲۵۴۱/۳۷
QD۵۵۶/۷الف۴ع

نشر صفار; اشراقي تـالـيف اس - آر - لـوگان; ترجمه فرخسينتيک شيميايي: اصول و مباحث پيشرفته
 قريب، رسول نصيري، کريم زارع

س۷۶۸ل۲۹۱۳۶۶۴۵۴۱/۳۹ ۱۳۸۰

محراب قلم ۱۳۷۸رضا آقاپور مقدم، علي عزآباديتعادل در شيمي، براي دانشآموزان دوره متوسطه ت۶۴۴آ۲۹۱۴۴۵۴۱۵۴۱/۳۹۰۷۶
QD۵۰۱/۷ت۷آ

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵تاليف محمد حکيميشيمي معدني ۲( رشته شيمي) ش۷۵۶ح۲۹۱۵۵۶۱۰۵۴۶
QD۱۵۱/۲/۸۶۱۳۸۳ش۸ح

نشر علوم دانشگاهي تـورنتون موريسون، نيلسون بويد; ترجمهشيمي آلي
 عـلي سـيـدي اصـفـهاني، عيسي ياوري،

 احمد ميرشکرائي

۱۳۷۶ ش۸۳۷م۲۹۱۶۶۶۲۵۴۷

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷طيبه پرتويشيمي آلي (۱) بخش۱ ﴿رشته شيمي﴾ ش۳۳۱پ۲۹۱۷۴۱۹۹۵۴۷/۰۰۷۶
QD۲۵۱/۲/ي۱۳۸۰ ۹۵ش۳۵پ

دانشگاه پيام نور [جــري زوکـرمن و ايـونل هـايـدوک];شيمي آلي فلزي
 مـتـرجـمـيـن مـنـصور عابديني، احمد

ميرشکرايي

۱۳۸۳ ش۷۱ز۲۹۱۸۴۲۰۴۵۴۷/۰۵
QD۴۱۱/۹۱۳۷۸ش۹ز

دانشگاه اصفهان سـيـلور اشتين، فرانسيس وبستر; ترجمهشناسايي ترکيبات آلي به روش طيفسنجي
 مـجـيـد مـيرمحمد صادقي و محمدرضا

سعيدي

۱۳۷۹ ش۹۶۲س۲۹۱۹۶۷۹۵۴۷/۳۰۸۵۸

دانشگاه صنعتي اصفهان، مرکز نشر تـالـيف ر. ل. شـرايـنـر ... [وديـگـران];شناسايي سيستماتيک ترکيبات آلي
 تـرجـمه مـهـران غياثي; ويراستار آتوسا

سعادتي

۱۳۸۱ ۶۸۶ش۲۹۲۰۶۸۰۵۴۷/۳۴۰۷۸

جـهـاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مرکز
انتشارات

بـلـورشـنـاسي (مـطـالـعه بـلـورهـا و کاربرد اشعه ايکس در
بلورشناسي)

۱۳۸۱تاليف حسين آشوري ب۵۷۵آ۲۹۲۱۶۸۱۵۴۸

فاطمي تـالـيـف آنـا پـروکـوس ;ترجمه حسينسنگها و کانيها
 دانشفر ;ويرايش سيد علي آل محمد

۱۳۹۱ س۳۸۹پ۵۴۹[ج]۲۹۲۲۴۳۸۰
QE۴۳۲/۲/۹۱۳۸۸س۴پ

انتشارات مدرسه ۱۳۹۰مولف احمد حسينيکانيها ک۵۷۷ح۲۹۲۳۱۹۴۱۵۴۹
Q۱۶۳/ج.۵ ۳م۷۶الف

قدياني نـويـسـنده راينر کوته; تصويرگر ابرهاردمعادن، گنج هاي زمين
 رايمان; ترجمه ي کمال بهروزکيا

۱۳۹۳ م۷۷۵ک۵۴۹[ج]۲۹۲۴۶۱۴۳
TG۱۴۵/۸۱۳۸۸پ۹ک

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۸۱گردآوري و ترجمه عباس جعفريزمين ز۴۶۲ج۲۹۲۵۶۷۴۵۵۰
فاطمي مـولف جـکي بال ... [ و ديگران]; ترجمهسرگذشت زمين

 شهرزاد ايزدي; ويرايش حسين دانشفر
۱۳۹۱ ۴۷۸س۵۵۱[ج]۲۹۲۶۴۳۶۹

QE۲۹/۴۱۳۸۷س
دانـشـگاه صنعتي اميرکبير (پليتکنيک تهران)،

 مرکز نشر
۱۳۸۱تاليف سيروس شفيقي، حسن مدنيزمين شناسي عمومي ز۵۶۹ش۲۹۲۷۶۸۲۵۵۱

فاطمي مـولف ژاکـلـين اي. بـال; ترجمه حسينآتشفشانها
دانشفر

۱۳۹۱ آ۲۵۵ب۵۵۱/۲۱[ج]۲۹۲۸۴۳۵۸
QE۵۲۱/۳/۲۱۳۸۷آ ۲ب

دانشگاه پيام نور ۱۳۷۹علي درويش زادهآتشفشان شناسي ﴿ رشته زمين شناسي ﴾ آ۴۹۳د۲۹۲۹۵۷۸۵۵۱/۲۱
فاطمي تـالـيـف جکي بال... [و ديگران ] ;ترجمهزمين لرزه

 شهرزاد ايزدي ;ويرايش حسين دانشفر
۱۳۹۱ ۵۵ز۵۵۱/۲۲[ج]۲۹۳۰۴۳۷۸

Q۱۶۳/۱۳۶۷ج.۱۴ ۸ن۵آ
آستان قدس رضوي، شرکت به نشر ۱۳۷۷تاليف رضا موسوي حرميرسوب شناسي ر۸۴۲م۲۹۳۱۶۸۳۵۵۱/۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿ سمت ﴾

۱۳۷۸ديتر کلتات ; ترجمه محمدرضا ثروتيجغرافياي طبيعي درياها و سواحل ج۶۴۱ک۲۹۳۲۶۶۹۵۵۱/۴۶

افق، کتابهاي فندق ۱۳۸۵ترزا گرينوي ; ترجمه مجيد عميقچرخه ي آب چ۴۲۹گ۵۵۱/۴۸[ج]۲۹۳۳۴۴۹۰
گلبن ۱۳۸۶فضل الله خليليقنوات و شبکه هاي آبياري در شهرستان نجف آباد ق۷۲۱خ۲۹۳۴۶۶۸۵۵۱/۴۹۰۹۵۵
هرمس ۱۳۸۸ارسطو; ترجمه اسماعيل سعادتآثار علوي آ۳۹۷الف۲۹۳۵۵۵۸۴۵۵۱/۵

PA۱۳۸۸
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۵هوشنگ قائميهواشناسي عمومي هـ۳۵۲ق۲۹۳۶۶۷۲۵۵۱/۵

فاطمي مـولف کـارول هـريسون، ديويد کراسنو;آب و هوا
 ترجمه حسين دانشفر

۱۳۹۱ آ۵۵۶هـ۵۵۱/۶[ج]۲۹۳۷۴۳۷۰
QC۹۸۱/۳/۴۲۱۳۸۸آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۶کيت بوشر; ترجمه هوشنگ قائميآب و هواي کره زمين آ۷۵۱ب۲۹۳۸۶۷۳۵۵۱/۶۲

فاطمي، واژه نـوشـته تـري جـنـيـنگز; ترجمه حسينسنگها و خاک
 دانشفر; ويراستار حميده علمي غروي

۱۳۷۹ س۷۲۹ج۵۵۲[ج]۲۹۳۹۶۷۵

سـازمـان پـژوهـش و بـرنامه ريزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

نـوشـته کنت همبلين، جيمز دي. هاوارد;شناسايي مقدماتي سنگها
 ترجمه بهرام دانش فر

۱۳۶۸ ش۶۶۳هـ۲۹۴۰۵۲۲۷۵۵۲
QE۴۳۱/۲/۹۱۳۷۸ش۸ه

فاطمي، واژه نـوشـته تـري جـنـيـنـگز; ترجمه احمدآب
 خواجهنصير طوسي

۱۳۷۹ آ۷۲۹ج۵۵۳/۷[ج]۲۹۴۱۶۷۶

مدرسه ۱۳۹۰مولف احمد حسينيفسيلها ف۵۷۷ح۵۶۰[ج]۲۹۴۲۱۹۵۵
QE۷۱۱/۲/۵۱۳۸۷ف۵ح

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دانشگاه پيام نور [بـروس آلـبـرت ... و ديـگران]; ترجمهاصول و مباني زيستشناسي سلولي - مولکولي

 فريده احساني طباطبائي
۱۳۸۵ ۵۷۸الف۲۹۴۳۴۲۰۲۵۷۱/۶

QH۵۸۱/۲/۶۱۳۸۳الف
فاطمي مـولـفـان ج. بـال...[و ديـگران] ; ترجمهسلول

 حسن ساالري; ويرايش حسين دانشفر
۱۳۹۱ ۶۷۷س۵۷۱/۶[ج]۲۹۴۴۴۳۷۱

QH۵۸۲/۵/۸۱۳۸۸س
ماني ۱۳۸۰ترجمه و تاليف رسول صالحيمباحثي از بيولوژي سلولي و مولکولي م۲۹۷ص۲۹۴۵۶۷۷۵۷۱/۶
دلهام نـويسنده نوربرت الندا، پاتريک الگزاندرسفر به دنياي بينهايت کوچکها

 بيوئرل; مترجم مهدي نجفي کوپايي
۱۳۹۲ س۲۷۵ل۵۷۱/۶[ج]۲۹۴۶۴۷۹۵

QH۵۸۲/۵/۷۱۳۸۱س۲ل
تيمورزاده: طبيب رابـرت مـوري...[وديـگران]; ترجمه سارابيوشيمي هارپر مصور ۲۰۰۶

 آريـن مـهـر، کاوه حاجي فتحعليان، پونه
گلمائي

۱۳۸۶ ۹۸۷ب۲۹۴۷۶۷۸۵۷۲

ماني ۱۳۷۹تاليف گيتي امتيازيميکروبيولوژي و کنترل آلودگي آب، هوا و پساب م۷۷۷الف۲۹۴۸۶۹۷۵۷۲/۵۳۹
مدرسه مـولف حـسـين الـونـدي; دبير مجموعهتبادل حياتي (دستگاه تنفس)

 محمود اماني طهراني
۱۳۹۰ ت۷۴۵الف۵۷۳/۲[ج]۲۹۴۹۱۹۵۱

QP۱۲۱/۲ت۷الف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
مـولـفان جف جونز و ماري جونز; مترجمزيستشناسي

 محمد کرامالديني
۱۳۸۲ ز۸۷۵ج۲۹۵۰۶۹۹۵۷۴

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ۱۳۷۱تاليف دايان کلبي; ترجمه پروين پاساالرچکيده بيوشيمي چ۶۳۹ک۲۹۵۱۷۰۱۵۷۴/۱۹۲
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹اصغر نيشابوريجغرافياي زيستي ج۹۱۹ن۲۹۵۲۷۰۰۵۷۴/۹

مرکز نشر، دانشگاه صنعتي اصفهان تـــالــيف اي. جي. اف گـريـفـيث... [واصول تجزيه و تحليل ژنتيک
 ديـگـران]; مـتـرجم احمد ارزاني، الياس
 مرتضوي; ويراستار عبدالمجيد رضايي

۱۳۸۰ ۵۷۸الف۲۹۵۳۶۹۴۵۷۵/۱

فاطمي تـالـيـف جـکـي بال...[وديگران]; مترجمتغيير گونهها
 فـائـضه غـفـارحـدادي; ويرايش محمد

 کرام الديني

۱۳۹۱ ۶۱۶ت۵۷۶[ج]۲۹۵۴۴۳۶۱
QH۳۶۷/۱/۷۱۳۸۸ت

قدياني نـويـسـنـده کـلـوديـا ابـرهـاردمتسگر;ژن ها
 تـصـويـرگـران يـواخـيم کناپ، توماس

 هامر; مترجم کمال بهروزکيا

۱۳۹۱ ژ۱۴۲الف۵۷۶/۵[ج]۲۹۵۵۶۱۴۷
QH۴۳۰/۹۱۳۸۸ژ۱۷الف

خانه زيست شناسي تـالـيف حـسن اکـرمي، با همکاري اکرمژنتيک از کالسيک تا ژنوميک
رضائيان

۱۳۹۱ ژ۶۹۱الف۲۹۵۶۶۲۸۷۵۷۶/۵
QH۴۳۰/۹۱۳۸۸ژ۷۴الف

اميرکبير: کتابهاي شکوفه تـالـيف حـمـيـد مـيرزاآقايي; تصاوير ازويروسها
 حميد ميرزاآقايي

۱۳۸۲ و۹۳۴م۵۷۶/۶۴[ج]۲۹۵۷۶۹۵

زرين ۱۳۸۰چارلز داروين; ترجمه نورالدين فرهيختهمنشا انواع م۱۸۸د۲۹۵۸۶۹۳۵۷۶/۸
قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنده آندرئه مرتيني; مترجم مجيدجنگلهاي باراني: ( تعريف ، تاريخچه ، کاربرد و انواع)

عميق
۱۳۸۸ ج۴۴۷م۵۷۷/۳۴[ج]۲۹۵۹۶۱۴۵

AG۳۶/۱۳۸۷ج.۳۶ ۴چ
غزل مـارتـين وود; تـرجـمه فرشيد نوربخش،بيولوژي خاک

 محمدعلي حاجعباسي
۱۳۷۷ ب۸۱۸و۲۹۶۰۶۹۱۵۷۸/۷۵۷

فاطمي مـولـفـان جـکي بـال ... [ و ديـگـران ];آغازيان و قارچها
 تـرجـمه حسن ساالري; ويرايش حسين

دانشفر

۱۳۹۱ ۵۹۸آ۵۷۹[ج]۲۹۶۱۴۳۵۶
QR۷۴/۵/۶۱۳۸۸آ

جنگل ۱۳۸۰ترجمه و تاليف مريم محمدينکاتي پيرامون آزمايشگاه ميکروبيولوژي ن۳۵۲م۲۹۶۲۶۹۲۵۷۹
فاطمي مـولف لـين بـرونل، بـاربارا رويج;ترجمهباکتريها

 حسين دانشفر
۱۳۹۱ ب۹۸۳ر۵۷۹/۳[ج]۲۹۶۳۴۳۶۳

QR۵۷/۲۱۳۸۸ب۹ر
انتشارات ايرانشناسي ۱۳۹۳مجيد اسکندريراهنماي ميداني طبيعت گردي با گياهان دارويي ر۵۲۵الف۲۹۶۴۶۴۰۹۵۸۰

GB۱۴۰۳/۲/۲۱۳۸۹آ۵الف
فاطمي تـالـيـف جـکي بال...[و ديگران] ;ترجمهگياهان

 حسن ساالري ;ويرايش حسين دانشفر
۱۳۹۱ ۸۷۲گ۵۸۰[ج]۲۹۶۵۴۳۷۴

QK۴۹/۹۱۳۸۷گ
اميرکبير ۱۳۷۹تاليف و ترجمه وليالله مظفريانردهبندي گياهي ر۶۴۲م۲۹۶۶۶۹۰۵۸۰/۱۲

فاطمي، واژه نـوشـته تـري جـنـيـنگز; ترجمه صديقهگلها
 ابراهيمي (فخار)

۱۳۷۹ گ۷۲۹ج۵۸۲/۱۳[ج]۲۹۶۷۶۸۶

فاطمي ، واژه ۱۳۷۹تري جنينگز ; ترجمه محمد علي شميمدرختان د۷۲۹ج۵۸۲/۱۶[ج]۲۹۶۸۷۰۴
موسسه انجام کتاب ۱۳۷۱ترجمه و تاليف محمود حکيميشگفتيهاي جهان خلقت ش۷۵۶ح۵۹۰[ج]۲۹۶۹۶۸۸
انتشارات مدرسه ۱۳۹۰مولف محمدعلي شميمجانوران ج۶۸۳ش۵۹۰[ج]۲۹۷۰۱۹۵۲

QL۴۵/۲/۲۱۳۸۹ج۸ش
نشر دلهام [مـايـکل چـينري]; ترجمه شهرام خزانهحيوانات جنگلهاي باراني

 داري، شـهـاب خـزانـه داري; تصحيح و
 بازنويسي فهيمه گل فشان

۱۳۷۹ ح۹۸چ۲۹۷۱۵۲۴۰۵۹۱/۹۰۹۵۲
QL۱۱۲/۹۱۳۷۷ح۹چ

يادبود آلـن والکر; مترجم مصطفي نيکدل، احمدبند پايان مضر انسان و حيوانات اهلي
افشاري

۱۳۷۷ ب۲۳۳و۲۹۷۲۳۳۶۰۵۹۵

ايران شناسي ۱۳۹۱عليرضا نادريپروانه هاي ايران پ۱۳۶ن۲۹۷۳۶۵۹۴۵۹۵/۷۸۰۹۵۵
نشر ارکان اصفهان مـولـفـين مـحـمد مستاجران، محمدعليژنتيک و اصالح نژاد زنبور عسل

ادريس
۱۳۷۹ ژ۳۳۳الف۲۹۷۴۶۸۵۵۹۵/۷۹۹

توسن اثـر مـوريس مـتـرلينگ; مترجم سودابهدنياي زنبور عسل
رشديه

۱۳۶۲ د۲۳۹م۲۹۷۵۶۸۹۵۹۵/۷۹۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير نـوشـته ر. يـوردان; تـرجـمه و تـالـيفاطلس زنبور عسل

 نعمتالله شهرستاني
۱۳۷۶ الف۸۱ي۲۹۷۶۴۷۶۲۵۹۵/۷۹۹

اسپيد نـويـسـنـدهآنـدريو ياماس; برگردان بهماهيها چگونه زندگي ميکنند؟
 فارسي محمد باقر محبوب القلوب

۱۳۸۰ م۲۶ي۵۹۷[ج]۲۹۷۷۱۹۳۶
QL۶۱۷/۲/۲۱۳۸۰م۲ي

قدياني، کتابهاي بنفشه مـانـفـرد نـيـکـيش; تـصـويرگر مانفردخزندگان و دوزيستان
 کوستکا ; ترجمه بهروز بيضايي

۱۳۹۰ خ۹۷۸ن۵۹۷/۹[ج]۲۹۷۸۶۱۵۳

ايرانشناسي ۱۳۹۲کامران کماليراهنماي ميداني خزندگان ودوزيستان ايران ر۶۸۱ک۵۹۷/۹۰۹۵۵م۲۹۷۹۶۶۰۱
جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان ۱۳۸۱تهيه و تنظيم صادق خالقزاده بيکنمايهها و کاربرد آنها در شناسايي پستانداران ن۲۱۲خ۲۹۸۰۶۸۷۵۹۹

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسنده پترا دايمر; تصويرگران مانفردوالها و دلفينها ﴿اجداد، ساختمان بدن و حفاظت از آنها﴾
 کـوسـتـکا، فرانک گلميت; مترجم مجيد
 عميق; ويراستار نيلوفر خان محمدي

۱۳۹۱ و۳۴۱د۵۹۹/۵[ج]۲۹۸۱۶۱۵۵
AG۳۶/ج.۳۷ ۴چ

جهانآرا [۱۳۷۸]نويسنده جين گودال; مترجم م. دادورخانواده شامپانزه خ۷۲۸گ۵۹۹/۸۸۵[ج]۲۹۸۲۶۸۴
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲تدوين فريده پيشوايي، مريم رضاييتکنولوژي و چالشهاي فرارو ت۹۵۶پ۲۹۸۳۵۰۱۶۶۰۰

T۴۵/۸۱۳۸۹ت۶ر
مارليک تـالـيف جـان بدفورد، کالين پين ;ترجمهتکنيکهاي گرافيک: اصول و مباني ترسيم و پرسپکتيو

 فرهاد گشايش
۱۳۸۴ ت۳۶۷ب۲۹۸۴۲۸۹۲۶۰۴/۲

T۳۵۳/۸۱۳۸۷ت۴ب
دانش پژوهان برين مـجـمـوعه مقاالت هفتمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت،

 دانشگاه و صنعت۲۶و۲۷ آذر ماه ۱۳۸۲- اصفهان
﴿بـرگـزار کـنـنـده﴾ شـهـرک عـلـمي و

 تحقيقاتي اصفهان
۱۳۸۲ م۷۵۱ک۲۹۸۵۲۹۰۷۶۰۷/۲

محراب قلم تـالـيف امـيـلـي بـومـون; مترجم مهديدائره المعارف اختراعات
ضرغاميان

۱۳۹۲ د۷۸۷ب۶۰۹[ج]۲۹۸۶۵۶۶۴

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده ايروين رابين; ترجمه فرزانهاختراعات مهم از آتش تا ماهواره
 کـريمي; تصويرگران آنه ليزا يهمه، گرد

ورنر

۱۳۹۱ الف۱۱۸ر۶۰۹[ج]۲۹۸۷۶۱۵۴
AG۳۶/۱۳۸۵ج.۳۰ ۴چ

سروش ﴿انتشارات صدا و سيما ﴾ ۱۳۶۳تاليف شيخالرئيس ابوعلي سيناقانون در طب ق۱۶۴الف۲۹۸۸۲۸۹۴۶۱۰
R۱۲۸/۳/۲۰۴۱۱۳۶۳ق۱۸الف

ياس ۱۳۸۴اسماعيل اژدريدرمان بيماريها به روش سنتي د۴۶۵الف۲۹۸۹۲۸۹۶۶۱۰
R۱۳۵/۴د۴الف

ملينا سـردي و گـرمي خـوراکيهـاي گـيـاهي شـامل: مواد غذايي-
 سبزيجات- ميوهها- حبوبات- لبنيات و غيره، مزاج شناسي

۱۳۹۴مولف مسعود بالغتنيا س۶۲۸ب۲۹۹۰۶۳۵۴۶۱۰
R۱۳۵

پارسايان ۱۳۷۹محمود بهشتيسالمتي تن و روان س۸۶۶ب۲۹۹۱۲۹۰۸۶۱۰
نشر محمد طب سـنتي سينا: درمان بيماريهاي مختلف با گياهان داروئي و

 مواد طبيعي
تـالـيف مـهـدي خسروي; زيرنظر احمد

 علي خسروي
۱۳۷۸ ط۵۵۱خ۲۹۹۲۲۸۹۸۶۱۰

R۱۳۵/۲ط۵خ
کتابهاي بنفشه: قدياني نـوشـته پـيـتـر روئن; مـتـرجـم محسناز دکتر بپرس

سليماني
۱۳۷۸ الف۸۶۴ ر۲۹۹۳۲۸۹۹۶۱۰

R۷۲۹/۹/۴۱۳۷۵الف۹ر
انتشارات موسسه فرهنگي سماء حـکـيـم مـحـمـداکبر ارزاني ;تصحيح وميزانالطب

 تـحـقـيـق هادي نصيري; موسسه احياء
 طب طبيعي

۱۳۸۰ م۲۲۶ش۲۹۹۴۲۸۹۵۶۱۰
R۱۳۵/۹م۲ش

حافظ نوين ۱۳۷۳مولف صفدر صانعينسخه شفا: گل و گياه ن۳۴۶ص۲۹۹۵۲۹۰۰۶۱۰
R۱۳۵/۵۱۳۷۳ن۲ص

افتخاري ۱۳۸۰نوشته محمدتقي عطارنژادنسخه عطار يا ايجاد معلومات و رفع مجهوالت ن۶۷۴ع۲۹۹۶۲۹۰۱۶۱۰
پيام عدالت تـالـيف مـحـمـدکـاظم قـزويني; ترجمهطب جامع امام صادق عليهالسالم

 لطيف راشدي، سعيد راشدي
۱۳۸۹ ط۶۴۲ق۲۹۹۷۳۲۵۴۶۱۰

R۱۲۷/۵/۲۰۴۱۱۳۸۶ط۴ق
زر قلم ۱۳۸۲مولف علياکبر کاظمي باويلاعجاز طب گياهي در معالجه امراض الف۲۱۹ک۲۹۹۸۲۹۰۶۶۱۰

R۱۳۵/۶الف۲ک
نشر عطش ۱۳۹۲جواد کرمعليطب سنتي ط۴۶۷ک۲۹۹۹۵۴۹۵۶۱۰

R۱۳۵
نسل نوانديش گـنـجـيـنه ي شفا و درمان: شگفتيهاي درمان در طب سنتي و

 طب نـوين، (بـيـمهنامهي تندرستي شما) تشخيص و تجويز بر
 اساس رژيمهاي ساده از داروخانهي طبيعت

۱۳۸۶تاليف و گردآوري محمدحسن نعيمي گ۵۴۹ن۳۰۰۰۲۸۹۷۶۱۰
R۱۳۵/۹گ۶۶ن

ققنوس جـانسي. هـاربـرت ; تـرجـمه اسماعيلمشاور پزشکي خانواده
 عبدالرحيم کاشي

۱۳۸۰ م۱۷۶هـ۳۰۰۱۲۹۰۲۶۱۰
RC۸۱/۵۱۳۷۶م۲۴ه

دالفک ۱۳۸۸نادر نعمتالهيآمار و احتماالت مهندسي آ۵۳۵ن۳۰۰۲۲۹۱۸۶۱۰/۰۰۷۲۷
TA۳۴۰/۸۱۳۸۸آ۷ن

ماني ۱۳۷۸تاليف محمدباقر توکليگزيده هايي از فيزيک پزشکي گ۸۶۱ت۳۰۰۳۲۹۰۴۶۱۰/۱۵۳
R۸۹۵/۴گ۹ت

انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان ۱۳۷۶تاليف دکتر محمد باقر توکليليزر و کاربردهاي آن در پزشکي ل۸۶۱ت۳۰۰۴۲۹۰۵۶۱۰/۲۸
R۸۵۷/۲ع۹ل

موسسه چاپ و انتشارات يادواره کتاب ويـلـيـام الـگزاندر نيومن دورلند; مترجمفرهنگ پزشکي دورلند - انگليسي بهفارسي
 حـمـيـد نـام آور; ويراستار محمد جواد

ضرابي

۱۳۸۱ ف۷۵۲د۳۰۰۵۴۷۶۱۶۱۰/۳
R۱۲۱/۴۱۳۷۷ف۹د

موسسه فرهنگي و انتشاراتي تيمور زاده; طبيب تـالـيف و گـردآوري شـهاب اناري... [وآناتومي و نورآناتومي
 ديـگـران] ;زيـرنـظـر مـحمد رخشان ;
 ويـرايـش پـيـمان فارسي، فرزاد دارابي،

۱۳۸۰ ۸۳۱آ۳۰۰۶۲۹۱۹۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۱د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمور زاده ،طبيب تـــالـــيف و گـــردآوري امـيـرصـبحانگلشناسي - ميکروبشناسي (ويروس + باکتري)

 رخـشـانـخـواه... [و ديـگـران]; زيرنظر
 مـحـمـد رخـشـان; بـررسـي و ويرايش
 نـهـايـي پيمان فارسي، فرزاد دارابي، ليال

سعيديان

۱۳۸۰ ۸۹۴الف۳۰۰۷۲۹۲۳۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۵د

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ،طبيب تـالـيف و گـردآوري سـارا گـنـجي... [وبافتشناسي - ايمونولوژي - جنينشناسي
 ديـگـران]; زيـرنظر مسلم بهاري، محمد
 رخـشـان، مـاهـرو احـمـديان; بررسي و
 ويـرايـش نـهـايـي پيمان فارسي، فرزاد

 دارابي، ليال سعيديان

۱۳۸۰ ۲۳۲ب۳۰۰۸۲۹۲۴۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۶د

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمور زاده ;طبيب تـالـيف و گـردآوري مهدي ابوذري... [وبيوشيمي - پاتولوژي
 ديـگـران]; زيرنظر مسلم بهادري، محمد
 رخـشـان، پـروين ساالر; ويرايش پيمان

 فارسي، فرزاد دارابي، ليال سعيديان

۱۳۸۰ ۹۸۷ب۳۰۰۹۲۹۲۲۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۴د

مـوسـسـه فـرهنگي انتشاراتي تيمور زاده ، نشر
 طبيب

تـالـيف و گـردآوري محمد رضا متقي...تغذيه - معارف اسالمي - زبان تخصصي پزشکي
 [وديـگـران] ;بـررسـي و ويرايش نهايي
 پـيـمـان فـارسـي، فـرزاد دارابـي، لـيال

سعيديان

۱۳۸۰ ۶۱۶ت۳۰۱۰۲۹۲۶۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۸د

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمور زاده ،طبيب تـالـيف و گـردآوري عـلي درهزرشـکي،بهداشت و علوم تندرستي
 مـحـمـدعـلي مـرتـضـويزاده، پـوريـا
 مـنـصـوري; زيـرنـظـر مـحمد رخشان;
 ويـرايـش پـيـمان فارسي، فرزاد دارابي،

 ليال سعيديان

۱۳۸۰ ب۴۹۹د۳۰۱۱۲۹۲۱۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۳د

موسسه فرهنگي و انتشاراتي تيمورزاده ،طبيب تـالـيف و گردآوري فريد ساعي همداني،ژنتيک - روانشناسي - فيزيک پزشکي
 فـرانـک طـيـبي، بابک سندگل; زيرنظر
 مـحـمـد رخـشـان; بـررسـي و ويرايش
 نـهـايـي پيمان فارسي، فرزاد دارابي، ليال

سعيديان

۱۳۸۰ ژ۱۸۳س۳۰۱۲۲۹۲۵۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۷د

مـوسـسـه فـرهـنـگـي و انتشاراتي تيمورزاده :
 طبيب

تـالـيف و گـردآوري گـلناز حيدري... [وفيزيولوژي
 ديـگـران] ; زيـر نـظـر مـحمد رخشان;
 بررسي و ويرايش نهايي پيمان فارسي

۱۳۸۰ ۹۶۳ف۳۰۱۳۲۹۲۰۶۱۰/۷
R۷۳۵/ج.۴۲د

مـوسـسـه چـاپ و انـتـشـارات آسـتان قدس
 رضوي

۱۳۷۲اماان. پالنک ; مترجم نسترن رزمجورفتار با کودکان در بيمارستان ر۴۹۴پ۳۰۱۴۲۹۲۷۶۱۰/۷۳۶۲
JR۷۱۳۷۲/پ۸ر۲۴۲

اطالعات ۱۳۷۹تاليف احمد حسنتاشمراقبتهاي قبل و بعد از عمل جراحي قلب م۵۲۲ح۳۰۱۵۲۹۱۰۶۱۰/۷۳۶۹۱
RC۶۷۴/۴م۵ح

نشر پارسا پييـر بـرژه، کـلـود بـولوون; ترجمه تقيتاريخ پزشکي نوين
رضوي

۱۳۷۹ ت۷۶۳ب۳۰۱۶۲۹۰۳۶۱۰/۹۰۴
R۸۵۶/۹۱۳۷۰ب۵آ

عطرياس ۱۳۹۰گروه پژوهشي فرهنگ پوياتوصيه هاي پزشکي عارفان ۸۴۷ت۳۰۱۷۴۲۹۹۶۱۰/۹۱۷۶۷۱
فواد ۱۳۸۰تحقيق مرتضي عسکريطبالرضا (ع) و طبالصادق (ع) ط۶۱۳ع۳۰۱۸۵۶۳۷۶۱۰/۹۱۷۶۷۱

R۱۲۸/۳/۲۱۳۸۳ط۵ع
مدرسه ۱۳۸۲اميد فالحزادهزکرياي رازي ف س/۱۸۲ر۶۱۰/۹۲[ج]۳۰۱۹۲۹۱۲

R۱۴۴/۸۱۳۸۲ف۲ر
گلريز خـاطـرات يک جـراح بـزرگ آلـمـانيارهـارد لـوتز; بانضمام

 هنگامي که جراح هم ميلرزد
ارهـارد لـوتـز، جـمـز هـرپـال; ترجمه و

 اقتباس ذبيحالله منصوري
۱۳۷۵ خ۷۱۶ل۳۰۲۰۱۷۷۰۶۱۰/۹۲

PZ۳/۲۱۳۷۳خ۹۳۴ل
کـنـکـاش ، دانـشـگاه علوم پزشکي و خدمات

 بهداشتي درماني اصفهان
تـالـيف ريـچـارد اسنل;ترجمه حميدرضاآناتومي باليني تنه براي دانشجويان پزشکي

 صـالـحـي ، فـرزاد پـرويـزيان ، ابراهيم
اسفندياري

۱۳۸۰ آ۵۳۸الف۳۰۲۱۲۹۱۳۶۱۱
QM۲۳/۲/۸۱۳۸۰آ۵الف

کنکاش نـويـسـنـدگـان نـوشين اميرپور، ابراهيمآناتومي سطحي
اسفندياري

۱۳۷۹ آ۸۱۸الف۳۰۲۲۲۹۱۴۶۱۱
QM۲۳/۲/۸آ۸۶الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶علي اصغر رواسيآناتومي انسان ( ويژه رشته تربيتبدني و علوم ورزشي ) آ۷۵۲ر۳۰۲۳۴۲۰۵۶۱۱
QM۲۳/۲۱۳۸۶ /۸آ۶۴ر

فاطمي تـالـيـف جکي بال ... [و ديگران] ;ترجمهبدن انسان
 حسين دانشفر

۱۳۹۱ ۳۷۱ب۶۱۲[ج]۳۰۲۴۴۳۷۶
QP۳۷/۳۶۱۳۸۸ب

امير کبير تـالـيف هـادي حسيني، علياحمد راسخ،کتاب زن
 حميد نجات ;زيرنظر محمد حکيمي

۱۳۸۱ ک۵۷۷ح۳۰۲۵۲۹۱۵۶۱۲
QP۳۴/۵/۲۱۳۸۱ک۵۴ح

کـنـکـاش، دانـشـگـاه علوم پزشکي و خدمات
 بهداشتي درماني اصفهان ، معاونت پژوهشي

۱۳۷۹احمد رستميفيزيولوژي: شناخت اعمال و وظايف اعضاء مختلف بدن انسان ف۴۹۳ ر۳۰۲۶۲۹۱۶۶۱۲
QP۳۴/۵/۹ف۵ر

انتشارات مدرسه مـولـفـان رادني رودس، ريـچارد فالنزر;فيزيولوژي بدن انسان
 مـتـرجـمان حميده علمي غروي، حسين

 دانش فر

۱۳۸۲ ف۷۸۹ر۳۰۲۷۲۹۵۸۶۱۲
QP۳۴/۵/۹۱۳۷۶ف۹ر

سماط [ارتـورسي گـايتون، جانئي هال] ; ترجمهفيزيولوژي پزشکي گايتون
 احـمـد رضـا نـيـاورانـي; زيرنظر محمد

رخشان

۱۳۷۹ ف۲۱۲گ۳۰۲۸۲۹۱۷۶۱۲
QP۳۴/۵/۹۲۱۳۸۱ف۲گ

ايده پردازان چکاد ۱۳۹۵مـولف ريـچـارد واکر; ترجمه سمانه آبدانشنامه بدن انسان د۲۳۳و۶۱۲[ج]۳۰۲۹۶۳۶۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسـسـه خـدمات علمي، آموزشي رزمندگان

اسالم
۱۳۷۵تاليف همايون همايونفرمروري بر فيزيولوژي پزشکي م۶۴۹هـ۳۰۳۰۶۱۵۹۶۱۲

QP۳۴/۵/۴م۸ه
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
ويـلـيـام مکآردل ، فرانک کچ ، ويکتورفيزيولوژي ورزشي

 کچ; ترجمه اصغر خالدان
۱۳۷۹ ف۷۳۲م۳۰۳۱۲۹۳۱۶۱۲/۰۴۴

QP۳۰۱/۹۱۳۷۹ف۷م
مبتکران، پيشروان تـــالـيف جکاچ. ويـلـمـور، ديـويـدال.فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني

 کـاسـتيل، دابليو.الري کني; ترجمه ضياء
معيني...وديگران

۱۳۹۴ ف۹۴۶و۳۰۳۲۵۹۷۱۶۱۲/۰۴۴
QP۳۰۱/۹۱۳۸۹ف۹و

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

تـالـيف اديـنـگـتـون و ادگرتون; ترجمهبيولوژي فعاليت بدني
 حجت الله نيکبخت

۱۳۷۷ ب۳۵۵الف۳۰۳۳۲۹۵۵۶۱۲/۰۷۶
QP۳۰۱/۹۱۳۷۲ب۴الف

مدرسه ۱۳۹۰مولف حسين الونديدستگاه انتقال مواد د۷۴۵الف۳۰۳۴۲۹۲۸۶۱۲/۱
QP۱۰۱/۵۱۳۸۵د۷الف

نذير ۱۳۷۸برن ليوي; مترجم شهريار غريبزادهفيزيولوژي گوارش ف۴۷۶ب۳۰۳۵۲۹۳۲۶۱۲/۳
QP۱۴۵/۹۱۳۷۸ف۴ب

امينان ۱۳۹۱محمد دريايينمک دريا ، سالم ترين نمک هستي ن۵۱۸د۳۰۳۶۳۸۴۳۶۱۲/۳۹۲۶
نسل نوانديش نـقش مـوثـر ويـتـامينها و مواد معدني در پيشگيري و درمان

بيماريها
نـويـسـنـده ارل مندل [هستر مانديس];

 مترجم يوسف اوطميشي
۱۳۸۷ ن۹۸۵م۳۰۳۷۶۲۳۸۶۱۲/۳۹۹

QP۷۷۱/۷۱۳۸۷ن۹م
مدرسه مـولف حـسـين الـونـدي; دبـيرمجموعهتنظيم اعمال دروني بدن (غدد درونريز)

 محمود اماني طهراني
۱۳۹۰ ت۷۴۵الف۳۰۳۸۲۹۲۹۶۱۲/۴

QP۱۸۷/۹۱۳۸۷ت۷۴الف
کنکاش ۱۳۸۰تاليف محمدرضا شريفياصول پايه و کاربردي فيزيولوژي غدد درونريز الف۴۶۷ش۳۰۳۹۲۹۳۳۶۱۲/۴

QP۱۸۷/۶الف۴ش
تيمورزاده، طيب تـالـيف [تـامس سـادلر]; زير نظر محمدجنينشناسي پزشکي النگمن

 رخـشـان; تـرجـمه ماندانا اعرابي، فربد
 رئيس زاده; ويراستار صفا فتحي اميني

۱۳۸۱ ج۱۴۱س۳۰۴۰۲۹۵۲۶۱۲/۶۴
QM۶۰۱/۹۳۱۳۸۴ر۲ل

رشد کـودک و مـدرسه: راهـنماي عملي - پزشکي تخصصي کودک
 براي معلمان

نـوشـته رونـالد - س. ايلنگورث; ترجمه
 شکوه نوابي نژاد

۱۳۸۲ ک۹۸۴الف۳۰۴۱۲۹۵۳۶۱۲/۶۵
RJ۱۳۱/۹۱۳۶۸ک۹الف

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده بث دي و مـارگرت ليلهي;دنياي پنهان کودک
 مترجم احمد خواجه نصير طوسي

۱۳۷۷ د۸۷۸د۳۰۴۲۲۹۵۴۶۱۲/۶۵۴
RJ۱۳۱/۹۱۳۷۷د۹د

اوحدي ۱۳۹۱شعله آتشيندانستنيهاي بلوغ(ويژه دختران) د۱۸۶آ۳۰۴۳۴۴۹۷۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۲۱۳۸۸د۲آ

انتشارات انجمن اوليا و مربيان; شماره ۱۱۲ نـويـسـنـدگان محمدرضا سهرابي و ثريادوران شکفتگي (راهنماي بلوغ دختران نوجوان)
سهرابي

۱۳۸۶ د۸۴۳س۳۰۴۴۵۲۷۴۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۸۷د۸۶س

سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي نـويـسـنـدگان محمدرضا سهرابي و ثريادوران شکوفايي (راهنماي بلوغ پسران نوجوان)
سهرابي

۱۳۸۶ پ ش د۸۴۳س۳۰۴۵۵۲۹۸۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۹د۸۶س

هيرمند اثـر والـتـرز بـورتـز; تـرجـمه ي بنفشهعمر طوالني به زبان آدميزاد
فرهمندي

۱۳۹۴ ع۷۵۹ب۳۰۴۶۶۳۷۰۶۱۲/۶۸
RA۷۷۶/۷۵/۸۱۳۸۹ع۹ب

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

کـلـيمدبـلـيـو. تـامـپسون، آر.تي. فلويد;اصول حرکتشناسي ساختاري
 ترجمه ولي الله دبيدي روشن

۱۳۸۰ الف۲۵۷ت۳۰۴۷۲۹۵۶۶۱۲/۷۶
QP۳۰۳/۶۱۳۸۰الف۲ت

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

کـاتـلينام. هيوود; ترجمه مهدي نمازيرشد و تکامل حرکتي در طول عمر
 زاده، محمدعلي اصالنخاني

۱۳۸۰ ر۹۹۵هـ۳۰۴۸۲۹۵۷۶۱۲/۷۶
QP۸۴/۵۱۳۸۸ر۹ه

مدرسه حـسـين الـونـدي; ويراستارعلمي حسينتنظيم اعمال حياتي بدن[دستگاه عصبي]
 دانش فر

۱۳۹۰ ت۷۴۵الف۳۰۴۹۲۹۳۰۶۱۲/۸
QP۳۵۵/۲/۹۱۳۸۸ت۷الف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰علي حائريروحانيفيزيولوژي اعصاب و غدد درونريز ف۲۵۸ح۳۰۵۰۲۹۶۰۶۱۲/۸
QP۳۵۵/۲/۹۲۱۳۸۷ف۲ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰محمدکريم خداپناهيروانشناسي فيزيولوژيک ر۳۵۹خ۳۰۵۱۲۹۵۹۶۱۲/۸
QP۳۶۰/۹۱۳۸۵ر۴خ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۸- ۱۳۸۳داود معظميمقدمات نوروسايکولوژي م۶۶۹م۳۰۵۲۲۹۴۲۶۱۲/۸
QP۳۶۰/۷۱۳۸۸م۶م

قدياني، کتابهاي بنفشه مـونـيـکـا روسـيـگـر; تـرجـمه ي کمالمغز و شگفتيهايش
 بـهـروزکـيـا; تـصوير گر يواخيم کناپ،

 توماس هامر

۱۳۹۲ -۱۳۹۰ م۸۲۵ر۶۱۲/۸۲[ج]۳۰۵۳۲۹۴۳
QP۳۷۶/۶۱۳۸۸م۹ر

انديشه ظهور نـويـسـندگان مصطفي رضائيطاويراني ...شبکه هاي عصبي مصنوعي
 [و ديگران]

۱۳۸۹ ۳۶۱ش۳۰۵۴۵۵۳۷۶۱۲/۸۲
QP۳۶۳/۳/۲۱۳۸۸ش

شهيد فهميده ۱۳۸۰اکرم اديبيچگونه عمري طوالني و رواني سالم داشته باشيم چ۳۵۱الف۳۰۵۵۲۹۴۵۶۱۳
RA۷۷۶/۷۵/۸چ۴الف

سنبله [تـوني اسـمـيت، سـو ديويدسن] ;مترجمزندگي سالم
 مـنـصوره داوري; زير نظر خليل رحيمي

خوش

۱۳۸۴ ز۵۳۷الف۳۰۵۶۳۷۰۵۶۱۳
RA۷۷۶/۱۳۸۴ج.۱ ۴پ۴۷الف

تنديس تـالـيف مـحـمدمهدي اصفهاني ;همکارانآئين تندرستي
 شهرام رفيعي فر...﴿و ديگران ﴾

۱۳۸۹ آ۵۷۴الف۳۰۵۷۲۹۴۴۶۱۳
RA۷۷۶/۵/۹۱۳۸۴آ۶الف

سنبله تـهـيـه و تـدوين انجمن پزشکي بريتانيا;روشهاي حفظ و ارتقاء سالمتي
 ترجمهي بيژن معصوم، بابک معصوم

۱۳۸۲ ۸۳۶ر۳۰۵۸۲۹۴۶۶۱۳
RC۸۱/۱۳۸۲ج.۲۶۱ر

قدياني ۱۳۸۲پنلوپ سيچ; مترجم سپيده خليلي۱۵۰﴿صدو پنجاه ﴾ نکته براي حفظ تندرستي ص۸۹۱س۳۰۵۹۲۹۵۰۶۱۳
RA۷۷۶/۹۵/۴۱۳۸۸ص۹س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سعيد نوين نـويـسـنده آنيتا هبمانکوزاريس; مترجمالغري و تناسب اندام با رژيم غذايي براساس گروه خوني

 گروه پژوهش نوين، اکرم آرخ
۱۳۸۹ ل۸۲۵ک۳۰۶۰۴۸۹۹۶۱۳

QP۹۸/۲۲۱۳۸۹ل
زرقلم ۱۳۸۴مولف کاظم کيانيدرمان با ويتامينها و مواد معدني د۹۳۳ ک۳۰۶۱۲۹۴۷۶۱۳

QP۷۷۱/۴د۹ک
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـولف تـهـمـينه ميرهاشميان; تصويرگردانستنيهاي بهداشتي

 عادل رستم پور
۱۳۹۱ د۹۶۶م۳۰۶۲۴۱۳۹۶۱۳

فـرهـنـگ مـردم; دانـشـگـاه عـلوم پزشکي و
 خدمات درماني اصفهان، معاونت پژوهشي

نـويـسـنـده انـدرو ويل ; مـترجم شاديهشت هفته تا اوج سالمت
طالکوب

۱۳۸۱ هـ۹۲۵و۳۰۶۳۲۹۴۹۶۱۳
RA۷۷۶/۹۵/۵۱۳۸۱د۹و

در ۱۳۷۸تاليف و ترجمه محمدحسين حاجبيدانستنيهاي پزشکي مردان د۱۳۵ح۳۰۶۴۲۹۶۱۶۱۳/۰۴۲۳۴
RA۵۶۴/۸۳/۲د۲ح

ثالث کـارول. الف. تـرکـيـنـگـتن، سوزان جيسالمتي زنان
 پـرابـست; مـترجمان گلي نژادي، مهسا

 سيد احمدي

۱۳۸۱ س۸۱۷ت۳۰۶۵۲۹۸۹۶۱۳/۰۴۲۴
RA۷۷۸/۷۱۳۸۱س۵۱۷ت

موسسه کتاب همراه ۱۳۸۴ماهرخ گلچين، مرضيه گلچينبهداشت بانوان ب۵۳۷گ۳۰۶۶۳۷۳۰۶۱۳/۰۴۲۴
اقبال ۱۳۷۴تاليف محمدحسين حاجبيپزشک بانوان: دانستنيهاي بهداشتي و ضروري براي بانوان پ۱۳۵ح۳۰۶۷۲۹۶۲۶۱۳/۰۴۲۴۴

RC۸۱/۴۱۳۶۲پ۲ح
نسل نوانديش پـيـشـگـيـري، تـشـخـيص و درمـان اختالالت و بيماريهاي

 کودکان و نوزادان "براي خانواده"
نـوشـتهي مـيريام استاپرد; ترجمه فهيمه

صادقيان
۱۳۸۳ پ۴۷۵الف۳۰۶۸۳۹۴۱۶۱۳/۰۴۳۲

RJ۱۰۱/۹۱۳۸۳پ۵۴الف
آيين تربيت، سنبله نـويسنده ميريام استاپارد; مترجم احسانراهنماي سالمت کودک

 سروش; زير نظر خليل رحيمي خوش
۱۳۸۵ ر۴۷۵الف۳۰۶۹۲۹۶۳۶۱۳/۰۴۳۲

RJ۱۰۱/۹ب۵۴الف
ماني ۱۳۷۷تاليف محمود بهشتيخانواده و کودک خ۸۶۶ب۳۰۷۰۲۹۶۴۶۱۳/۰۴۳۲

RJ۱۰۱/۲۱۳۸۶خ۸۸ب
روزبهان نـــويـــســـنــده لـورانس پـرنـو; بـافرزندي که ميپرورم: دنياي شيرين بچهداري

 هـمـکـاري﴿اگنس گريزون﴾; ترجمه ليال
سازگار

۱۳۷۸ ف۳۶۹پ۳۰۷۱۲۹۶۵۶۱۳/۰۴۳۲
RJ۱۰۱/۴۱۳۶۷ف۳۸پ

کنکاش ۱۳۷۹تاليف شهين شادزياصول رسيدن به سالمت کودکان الف۱۳۶ش۳۰۷۲۲۹۶۶۶۱۳/۰۴۳۲
RJ۲۵۳/۶الف۲ش

انتشارات قلم ۱۳۷۹ورونيکا ويندميل; مترجم حسين نيرعالم سالمندي: برخورد مثبت در مراقبت از سالخوردگان ع۹۷۲و۳۰۷۳۶۳۹۸۶۱۳/۰۴۳۸
RA۵۶۴/۸/۲۱۳۷۹ع۹و

حديث راه عشق ۱۳۹۰تاليف پريسا پورعلمداريبهداشت خانه و خانواده ب۷۱۳پ۳۰۷۴۴۲۶۵۶۱۳/۰۷
RA۴۴۰/۵/۹۱۳۸۸ب۹پ

قديس چـگـونـه تـنـدرسـت و با نشاط باشيم؟ پيشگيري و رهايي از
 سرطان وبيماريهاي قلبي و عروقي

۱۳۹۴رسول حيدري; دکتر حسن فشارکي زاده چ۹۴۹ح۳۰۷۵۶۳۵۹۶۱۳/۲
RM۲۲۲/۲/۲۸۸۱۳۸۶ر

قديس غـذاي سـالـم بـراي زنـدگـي سـالم﴿ حبوبات، غالت، ميوه ها،
 سبزيجات، جوانه ها، مغزها﴾

تـالـيف رسـول حـيـدري; دکـتـر حسن
 فشارکي زاده

۱۳۹۴ غ۹۴۹ح۳۰۷۶۶۳۵۸۶۱۳/۲
TX۸۳۷/۴۱۳۸۷غ۹ح

سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران،
 موسسه نشر شهر

پـانـزده روز تا سالمتي: بازخواني آيات مربوط به تغذيه انسان
 در قرآن کريم

۱۳۹۲جمشيد خدادادي پ۳۶۸خ۳۰۷۷۵۹۴۵۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۲۲۱۳۸۸پ۴خ

قلم زنان ۱۳۹۰مولف زبيده خدائيخدايا چه بخورم؟ خ۳۹۴خ۳۰۷۸۲۸۶۹۶۱۳/۲
همگرا ۱۳۹۳ژانت رايت; مترجم سميه موحدي فرد۱۰۰غذاي برتر براي نشاط و سالمتي ص۳۱۲ر۳۰۷۹۵۴۹۱۶۱۳/۲

RA۷۸۴
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲نوشته محمد عزيزخانيطب ايراني، تغذيه: به انضمام طب ايراني حجامت ت۵۸۳ع۳۰۸۰۴۹۵۴۶۱۳/۲

TX۳۵۳/۲ط۴ع
نسل نوانديش خـواص مـواد غـذايي و چـگـونـگي تـرکـيب آنها: با توجه به

 ويژگيهاي دستگاه گوارش بدن انسان
گـردآوري و اقـتـباس ماشاءالله فرخنده

 (کشفي); ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۹۳ خ۴۳۸ف۳۰۸۱۵۹۳۲۶۱۳/۲

RA۷۸۴/۹۱۳۸۸خ۳۳ف
دانـشـگـاه عـلـوم پـزشکي و خدمات بهداشتي

 درماني اصفهان، معاونت پژوهشي
۱۳۹۴تاليف مجيد کالهدوزانپيشگيري و درمان بيماريها ( با اصالح و بهبود شيوه زندگي) پ۶۳۵ک۳۰۸۲۶۳۵۷۶۱۳/۲

RA۷۸۴/۴د۷۷ک
حديث راه عشق ۱۳۹۰تدوين فاطمه کوپايهئيهاتغذيه در خانواده ت۸۶۱ک۳۰۸۳۴۲۶۷۶۱۳/۲

RA۷۸۴/۷۱۳۸۸ت۹۴ک
سکه تـغـذيه طـبـيـعي: راهي مطمئن بهسوي سالمتي جواني و طول

 عمر طبيعت، سرشار از اعجاز و سخاوت است...
پـديـدآورنـدگـان عـلي کـيـهاني، منيژه

صادقي
۱۳۸۱ ت۹۹۸ک۳۰۸۴۲۹۴۸۶۱۳/۲

RA۷۸۴/۷ت۹ک
۱۳۹۳سارا مرسون; مترجم سميه موحدي فرد۱۰۰غذاي برتر براي جوان تر شدن همگرا ص۴۶۲م۳۰۸۵۵۴۹۰۶۱۳/۲

RA۷۷۶/۷۵
همگرا ۱۳۹۳سارا اوون; مترجم سميه موحدي فرد۱۰۰غذاي برتر براي تناسب اندام ص۹۴۱الف۳۰۸۶۵۴۹۳۶۱۳/۲۰۲۴۷۹۶

TX۳۶۱
عابدزاده نـويـسـنـده رابرت سي. اتکينز و ورونيکاتناسب اندام براي يک عمر با يک رژيم غذايي سريع و آسان

 اتـکـيـنـز; مـترجم فريبا جعفري نميني;
 تحت نظر داود ذاکر

۱۳۷۹ ۱۳۷۹ت۲۲۶الف۳۰۸۷۲۹۶۸۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹۱۳۷۹ت۲الف

طاليه تـالـيف رابـرت سي. اتـکـيـنز و ورونيکاتناسب اندام براي يک عمربا يک رژيم غذايي سريع و آسان
 اتـکـيـنـز; مـترجم فريبا جعفري نميني;

 تحت نظر داود ذاکر

۱۳۸۰ ت۲۲۶الف۳۰۸۸۲۹۶۷۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۰ت۲الف

شادان رابـرت سـي اتـکـينز; مترجم دکترآذينرژيم الغري ۱۴روزه: روش معجزه آساي دکتر اتکينز
 حمزه لو

۱۳۸۵ ر۲۲۶الف۳۰۸۹۳۴۵۳۶۱۳/۲۵

البرز ۱۳۸۲يان کي. اسميت; برگردان ميترا معتضدبرنامه الغري دکتر يان اسميت ب۵۳۷الف۳۰۹۰۲۹۶۹۶۱۳/۲۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نـويـسـنـده لـينزي اگنس; مترجم مهينالغري با ان ال پي: بدون گرفتن رژيم، الغرتر و سالم تر شويد

خالصي
۱۳۹۳ ل۶۹۷الف۳۰۹۱۶۰۱۲۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲
نسل نوانديش ۱۳۸۶نويسنده ماري بورل،مترجم;اميربهنام۶۰ رهنمود براي الغري ش۷۶۷ب۳۰۹۲۳۹۳۳۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۶۱۳۸۶ش۸۷ب
نسل نوانديش لـوسـي بيل، سندي جي کوويلون، جو آنکاهش وزن بي خطر

 کالرک; ترجمه الهام شريف همداني
۱۳۹۱ ک۹۶۵ب۳۰۹۳۶۰۰۹۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۴۱۳۸۸غ۸۷ز
قدياني ۱۳۸۰آدل پون; ترجمه آناهيتا آذري۵[پنج] روزه الغر شويم: رژيم اعجاز آميز غذايي پ۸۳۶پ۳۰۹۴۲۹۳۴۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۰پ۸۷پ
سخن توس نـويـسنده و مترجم افشين تاجديني; زيرجديدترين روشهاي کوچک کردن شکم

 نظر محمد سرافراز يزدي
۱۳۸۴ ج۱۵۶ت۳۰۹۵۲۹۳۵۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۴۱۳۸۴ج۱۶ت
راهيان سبز، واژيران ۱۳۸۵نويسنده شهناز چوپانکارهتناسب اندام و روشهاي کوچک کردن شکم ت۷۴چ۳۰۹۶۲۹۳۶۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۵ت۸۷چ
پيکان ۱۳۸۵کارن دارلينگ; ترجمه گيتي خوشدلبدون اضافه وزن ب۱۸۱د۳۰۹۷۲۹۳۷۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۴۱۳۷۶ب۲د
[سنبله] رهـايي از چاقي بسيارآسان است:بدون رژيم، بدون دارو، بدون

 ورزشهاي سخت
۱۳۸۰نويسنده خليل رحيمي خوش ر۴۲۵ر۳۰۹۸۵۲۰۵۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۸۷۱۳۸۸ر۳۳ر
ققنوس ل.اسـتـوارت... [و ديگران]; ترجمه حسنروش جديد الغري و تندرستي

بشارت
۱۳۸۹ ۸۲۷ر۳۰۹۹۲۹۳۸۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۱ر
نسل نوانديش مـايـکل اف. رويزن، مهمت آز; برگردانرازهايي درباره سالمتي، جواني و طول عمر

 هادي ابراهيمي
۱۳۹۴ ر۸۶۳ر۳۱۰۰۵۹۳۸۶۱۳/۲۵

RM۲۳۷/۵
جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان چـاقي و تـاثـيـر آن در سالمتي زنان: و بيش از هفتاد نکته در

 مورد رژيم غذايي، ورزش...
۱۳۸۱گردآورنده و مترجم منصور ريسمانچيان چ۹۵۲ر۳۱۰۱۲۹۷۰۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۲چ۹۴ر
همگرا ۱۳۹۳آنا سلبي; مترجم سميه موحدي فرد۱۰۰غذاي برتر براي کاهش وزن و زيبايي اندام ص۶۲۷س۳۱۰۲۵۴۹۲۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲
دارالکتب االسالميه آلـکـسي سـوفـورين; ترجمه محمدجعفرروزه: روش نوين براي درمان بيماريها

 امامي ; با مقدمه مکارم شيرازي
۱۳۶۹-۱۳۷۵ ر۸۱۷س۳۱۰۳۲۹۵۱۶۱۳/۲۵

RM۲۲۶/۵/۹۱۳۶۳ر۹س
تالش ۱۳۸۴تاليف نسرين عليپور صاحبيالغري و تناسب اندام ل۸۴۸ع۳۱۰۴۲۹۷۱۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۲ل۸ع
نسل نوانديش ۱۳۸۶علي مزرعتيخودآموز حفظ تناسب اندام با رژيم غذايي خ۴۹۸م۳۱۰۵۲۹۷۲۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۹خ۴م
فراگفت نـوشـتـه مايکل وب; ترجمه دکتر محمد۱۷۷ روش رهايي از چاقي

 تـقـي پـور قـاسمي مقدم، زهرا عابديني
مطلق

۱۳۸۶ ص۳۸۳و۳۱۰۶۲۹۷۳۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۴۱۳۸۶ص۲و

نسل نوانديش روش نـوين کـاهش وزن: برنامهي بادي بليتز ويژهي خانمهاي
پرمشغله

نـــويـسـنـده جـوآنـا هـال; مـتـرجـم
 فـريـبـاجـعـفـري نميني; ويراستار امير

طاهري

۱۳۸۵ ر۳۲۸هـ۳۱۰۷۳۹۲۰۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۵ر۲ه

فرهنگ قلم نـويـسـنـده بـرنـارد جـانـسون; مترجمخواص درماني ميوهها و سبزيجات
 منوچهر شکوه

۱۳۷۹ خ۱۹۹ج۳۱۰۸۲۹۴۰۶۱۳/۲۶
RM۲۳۷/۹۱۳۷۹خ۲ج

نسل نوانديش Fit for life= نـويـسـنـده هـاروي و مـاريلين دياموند;تندرست و با نشاط براي زندگي
 مترجم سيدماشاء الله فرخنده﴿ کشفي﴾

۱۳۹۴ ت۳۳۳د۳۱۰۹۵۹۵۹۶۱۳/۲۶
RM۲۳۵/۹۱۳۸۵ت۲و

شهيد فهميده ۱۳۸۱حسين غفرانيخواص ميوه ها و گياهان دردرمان بيماريها خ۵۳غ۳۱۱۰۳۴۵۱۶۱۳/۲۶
جامه داران ۱۳۸۳صادق هدايتفوائد گياهخواري ف۴۴۷هـ۳۱۱۱۲۹۷۴۶۱۳/۲۶۲

TX۳۹۲/۹ف۴ه
کتابدرماني ۱۳۸۰جواد آلشيخ; زير نظر فريده انصاريدانستنيهاي پزشکي پستان به زبان ساده د۷۳۹آ۳۱۱۲۲۹۳۹۶۱۳/۲۶۹

RG۴۹۱/۲د۷آ
معيار انديشه مـولف کـاروالين ديـکن; مـترجم پروينتغذيه نوزاد با شير مادر براي مادران جوان

قائمي
۱۳۸۵ ت۹۴۲د۳۱۱۳۲۹۴۱۶۱۳/۲۶۹

RJ۲۱۶/۹۱۳۸۳ر۹د
نسل نوانديش نـويـسـنـده هـلـموت واندميکر; مترجمقابلمه را فراموش کن!

 ماشاء الله فرخنده﴿ کشفي﴾
۱۳۹۳ ق۳۱۹و۳۱۱۴۵۹۳۳۶۱۳/۲۸

RM۲۳۷/۵/۲۱۳۸۵ق۲و
خليليان بـا ويـتـامن [ويـتـامـين] چـگونه زيبا و جوان بمانيد: براساس

 جديدترين يافتههاي علمي دانشمندان
نـويـسـنـده ارل ال مـيندل; مترجم نيره

 اعظم زهرائي﴿محجوبي﴾
۱۳۸۳ ب۹۸۵م۳۱۱۵۲۹۷۵۶۱۳/۲۸۶

TX۵۵۳/۹۱۳۸۰م۹و
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱تدوين عبدالحسين جهانبختهنر زنده ماندن در شرايط سخت هـ۹۱۶ج۳۱۱۶۴۵۰۲۶۱۳/۶۹

GV۲۰۰/۵/۹۹۱۳۸۹ج
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
تـــد اي. بــوام گـارتـنـر، آنـدرو اس.سنجش و اندازهگيري در تربيت بدني

 جـکـسـون; تـرجـمـه حـسـين سپاسي،
 پريوش نور بخش

۱۳۸۰-۱۳۷۸ س۲۸۸ب۳۱۱۷۲۹۷۶۶۱۳/۷
GV۴۳۶/۹۱۳۷۶س۲ب

وزارت آمـوزش و پـرورش ، اداره کـل تربيت
 بدني

۱۳۶۳سنجش قواي جسماني (سرعت، قدرت، استقامت) ۷۶۹س۳۱۱۸۲۹۷۹۶۱۳/۷
GV۴۳۶۹س/

صابرين، کتابهاي دانه ۵۰ روش سـاده بـراي عـالقهمـنـد کـردن فرزند به ورزش و
سالمتي

جـوان لـنـدي و کيت باريج; مترجم سارا
 رئيسي طوسي

۱۳۹۴ پ۶۵۷ل۳۱۱۹۶۳۳۹۶۱۳/۷۰۴۲
GV۴۴۳/۹۱۳۸۱پ۹ل

معيار علم بـدنـسـازي بـراي همه با استفاده از برنامه ۱۲ هفتهاي گام به
 گام متناسب شويد و متناسب بمانيد

نـويـسنده پل استفان لوبيک; مترجم پيام
 علم بيگي

۱۳۸۵ ب۷۱۴ل۳۱۲۰۵۹۶۸۶۱۳/۷۰۴۴۹
GV۴۸۲/۵/۴۱۳۸۵ب۹ل

ناهيد ۱۳۷۶تـــرجــمه صـديـقه جـبـاري، بـهـروزآمادگي جسماني بانوان ۷۸۱آ۳۱۲۱۳۰۵۷۶۱۳/۷۰۴۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ارديبهشت نـويـسـنده فلورانس رمي; مترجم فرشتهشصت راه از بين بردن چربي ها براي خانم ها و آقايان

کريمي
۱۳۹۱ ش۷۲۱ر۳۱۲۲۶۰۱۰۶۱۳/۷۰۴۵

GV۴۸۲/۴۱۳۸۲و۲و
نسل نو انديش مـولف سـري آنـانـدا ; مترجم ابوالفضليوگاي کامل (هماهنگي جسم و ذهن)

 حقيري قزويني
۱۳۸۵ ي۸۳۴آ۳۱۲۳۲۹۷۷۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۱۳۷۹ي۸آ
نسل نوانديش نـوشـته بـهـارات تاکور; ترجمه رويا پوريوگا براي کاهش وزن

مناف
۱۳۸۶ ي۲۳۹ت۳۱۲۴۲۹۷۸۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۳۱۳۸۶ي۲ت
بوستان نـويـسـنـده پـانديت شامبهوناد; مترجمراهنماي کامل يوگا براي همه

 بهناز منجي آزاد
۱۳۹۰ ر۱۹۷ش۳۱۲۵۶۲۷۲۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۸۱۳۸۹آ۲ش
ارديبهشت نـويـسـنـده ريـچـارد هـيتلمن ; ترجمهآموزش يوگا در ۲۸ روز

 مهرداد پارسا
۱۳۸۱ آ۹۲۲هـ۳۱۲۶۲۹۸۰۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۱۳۷۲ي۹ه
بيکران نـويـسـنـده ريـچـارد هـيتلمن ; مترجميوگا در ۲۸ روز

 حسين نجاتي
۱۳۸۱ ي۹۲۲هـ۳۱۲۷۲۹۸۱۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۱۳۸۸ي۹ه
بامداد کتاب، ورزش ۱۳۹۴تاليف کورش ويسي، محمد کشتيدارايروبيک: آموزش - فوايد آن آ۸۹۸و۳۱۲۸۵۹۶۹۶۱۳/۷۱

RA۷۸۱/۱۵/الف ۱۳۸۸ ۹الف۹و
ورزش ۱۳۸۹مهپري قاسمنژادايروبيک : استپ الف۱۹۸ق۳۱۲۹۵۹۷۰۶۱۳/۷۱۵

GV۵۰۱/۵/۹۱۳۸۹الف۲ق
قدياني ۱۳۸۲پاول ويلسون; ترجمه سپيده خليلي۱۵۰ ﴿صدو پنجاه ﴾نکته براي آرامش در کار ص۹۴۲و۳۱۳۰۲۹۸۲۶۱۳/۷۹

BF۵۷۵/۸۵۱۳۸۸و۵ف
سـتـاد مـبـارزه با مواد مخدر ،دفتر تحقيقات و

 آموزش
تـارا کـولـهـوفـر; تـرجمه مهرداد مظفر،اکستازي (و ساير موارد محفلي)

 رشاد مردوخي
۱۳۸۹ الف۸۵۵ ک۳۱۳۱۲۹۸۴۶۱۳/۸

HV۵۸۲۲/۹۱۳۸۹ک۳و
سـتـاد مـبارزه با مواد مخدر ، دفتر تحقيقات و

 آموزش
ام. فـاسـتـر آلـيو; ترجمه مهرداد مظفر،ال. اس. دي

 رشاد مردوخي
۱۳۸۹ الف۷۷۹آ۳۱۳۲۲۹۸۳۶۱۳/۸۳

RM۶۶۶/۸۱۳۸۹الف۷الف
سـتـاد مـبـارزه با مواد مخدر، دفتر تحقيقات و

 آموزش
رنـدي مـهـلـينگ; ترجمه مهرداد مظفر،حشيش (ماريجوانا، علف،بنگ)

 نازيال رستمي
۱۳۸۹ ح۸۹۲م۳۱۳۳۲۹۸۵۶۱۳/۸۳۵

HV۵۸۲۲/۷۱۳۸۹م۲م
جوانه رشد لـوري اسـتويک، آنيتا ماکزيمين; مترجمآموزش ترک سيگار

 شهال ياسايي
۱۳۸۴ آ۴۹۲الف۳۱۳۴۲۹۸۶۶۱۳/۸۵

HV۵۷۴۰/۸۱۳۸۰آ۵الف
انتشارات مدرسه نـوشـته نـورمن دبـلـيـو. هاس [صحيح:سيگار! خطر اول...

 هـاوزر]; بـا هـمـکـاري جـولـيـوس بي.
 ريـچـمـونـد، ارويس آ هرلسون; ترجمه

 ايرج مافي; ويراستار حسين دانشفر

۱۳۷۸ س۳۸۹هـ۳۱۳۵۲۹۸۷۶۱۳/۸۵
RA۱۲۴۲/۲۱۳۷۸ه۳د

پرسا پژوهش ۱۳۹۳دختر مي خواهيد يا پسر ۳۹۴د۳۱۳۶۵۴۸۵۶۱۳/۹۴
QP۲۷۹

نسل نوانديش ۱۳۸۵مولف علي اسالمينسبدرمانهاي جنسي: ۴۱۲ درس براي موفقيت در رفتار جنسي د۵۲۸الف۳۱۳۷۵۹۲۹۶۱۳/۹۵
RA۷۸۸/۴۱۳۸۰د۵الف

نسل نوانديش مـشـاوره جـنـسي و زنـاشـويي مـشاوره ازدواج، تعيين و تغيير
جنسيت...

۱۳۸۵مولف علي اسالمينسب م۵۲۸الف۳۱۳۸۵۹۳۰۶۱۳/۹۶
HQ۳۱/۵م۵۸الف

جليل ۱۳۸۰محمد نامدار مقدمراهنماي روابط جنسي و زناشوئي موفق ر۲۲۵ن۳۱۳۹۲۹۸۸۶۱۳/۹۶
HQ۳۱/۲۱۳۸۰ر۲ن

کـنـکـاش: دانـشـگـاه علوم پزشکي و خدمات
 بهداشتي درماني اصفهان

نـوشـته ريـمـونـد اس. گـريـنبرگ... [واپيدميولوژي پزشکي
 ديگران]; مترجم محسن جانقرباني

۱۳۷۹ ۲۱۳الف۳۱۴۰۲۹۹۰۶۱۴/۴
RA۶۵۱/۲۱۳۷۹الف

شميم قلم ۱۳۹۳گردآورنده دکتر محمدجواد قاسم زادهداروشناسي د۱۸۵ق۳۱۴۱۵۴۸۷۶۱۵/۱
RM۳۰۱/۱۵

ارجمند تـالـيف برترام کاتزونگ ; ترجمه عليرضافارماکوژي پايه و باليني کاتزونگ
 فـتـح الـلـهـي، محسن ارجمند; زيرنظر

 بيژن جهانگيري

۱۳۸۰ ف۱۲۳ک۳۱۴۲۲۹۹۲۶۱۵/۱
RM۳۰۱/۲۸/۲۱۳۹۰ف۲ک

گلپا داروشـنـاسي عـمـومي: فـهـرست کـاملي از داروها و عوارض
 جانبي و اثرات آنها بر بدن + جدول ترکيبات غذايي

۱۳۸۱محمد نوروزي د۷۵۲ن۳۱۴۳۲۹۹۳۶۱۵/۱
RM۳۰۰/۲۱۳۸۱د۸۵ن

وفائي ۱۳۸۸مولف فاطمه وفائيموحدسيبدرماني: خواص درماني سيب،مشتقات سيب س۶۶۳و۳۱۴۴۳۰۰۳۶۱۵/۲۳۳۷۳
RM۶۶۶/۷۱۳۸۶و۸۸س

آدينه سبز ۱۳۹۱ترجمه و تاليف علي جانزادهاعجاز گلها و گياهان دارويي الف۱۹۳ج۳۱۴۵۵۴۹۴۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۶۱۳۸۱الف۲ج

درمانگر سبز داروخـانه گـيـاهي و طـبـيـعي: حـاوي بـيش از ۲۱۰ نـسخه
 شفابخش از ۱۱ گياه دارويي...

۱۳۸۸تاليف مجيد حاتميورزنه د۱۱۶ح۳۱۴۶۲۹۹۴۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۲۱۳۸۸د۲ح

انتشارات شهيد حسين فهميده ۱۳۸۱- ۱۳۸۴مولف مجيد حاتميراز تندرستي با گياهان داروئي ت ر۱۱۶ح۳۱۴۷۲۹۹۷۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۱۶ر۲ح

شهيد فهميده ۱۳۸۱تاليف مجيد حاتميراز درمان دردهاي مفصلي با گياهان دارويي د ر۱۱۶ح۳۱۴۸۲۹۹۵۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۲ر۲ح

انتشارات شهيد فهميده راز زيـبـايي و سالمت پوست با گياهان دارويي: حاوي بيش از
 ۳۵۰ نسخه دارويي از گياهان شفابخش ...

تـالـيف مـجـيد حاتمي ; ويراستار مهدي
آقابابايي

۱۳۸۰ ز ر۱۱۶ح۳۱۴۹۳۳۱۴۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۲۲۱۳۸۱ر۲ح

شهيد فهميده راز سـالمت و زيـبـايي مو با گياهان دارويي حاوي بيش از ۱۳
 نوع لوسيون...

۱۳۸۱تاليف مجيد حاتمي س ر۱۱۶ح۳۱۵۰۲۹۹۶۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۲۳ر۲ح

مولفان ۱۳۸۱شهره فتاح پور، سعيد رضا شيخيتشخيص بيماري ها و درمان با گياهان داروئي ت۲۱۸ف۳۱۵۱۳۴۵۵۶۱۵/۳۲
خشايار ۱۳۸۲تاليف مهرداد مهرينخواص ميوهها - خوراکيها : بانضمام درمان طبيعي خ۸۸۷م۳۱۵۲۲۹۹۸۶۱۵/۳۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مکتب اهلبيت﴿ع﴾ ۱۳۸۱مصطفي نورانيدورنمايي از طب اسالمي: گياهان د ارويي د۷۱۵ن۳۱۵۳۲۹۹۹۶۱۵/۳۲

RS۱۶۴/۹۱۳۸۰د۹ن
تيمورزاده : طبيب ۱۳۸۲مولف لين گلدبرگ ; ترجمه فتانه کماليرايحه درماني: رهيافت عملي ر۵۴۷گ۳۱۵۴۳۰۰۸۶۱۵/۳۲۱

RM۶۶۶/۸۱۳۸۲گ۲ر
خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۸۷گردآوري فاطمه محرابيگياه درماني گ۳۱۷م۳۱۵۵۳۴۴۴۶۱۵/۳۲۱

سـتـاد مـبارزه با مواد مخدر ، دفتر تحقيقات و
 آموزش

تـامس م. سـانـتال; ترجمه مهرداد مظفر،ترياک ( و سايرمواد افيوني )
 طـهـورا ضـرابـيـان، نـازيـال رسـتمي ;

 ويرايش رشاد مردوخي

۱۳۸۹ ت۲۵۱س۳۱۵۶۳۰۰۱۶۱۵/۳۲۳۱۲۲
RM۶۶۶/۲۱۳۸۹س۴ت

سـتـاد مـبـارزه بـامواد مخدر ،دفتر تحقيقات و
 آموزش

م.فـاسـتـر آلـيـو; تـرجمه مهرداد مظفر،مواد توهم زا(پيوت و مسکالين)
 رشاد مردوخي

۱۳۸۹ م۷۷۹آ۳۱۵۷۳۰۰۰۶۱۵/۳۲۳۵۶
RS۱۶۵/۱۳۸۹ ۸الف۹پ.

خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۸۷گردآوري فاطمه محرابيسيب درماني س۳۱۷م۳۱۵۸۳۴۴۳۶۱۵/۳۲۳۷۳
ققنوس ۱۳۸۴هرالدو. تيتز; ترجمه سوسن ملکيکومبوچا: قارچ معجزهگر ک۹۳۲ت۳۱۵۹۵۲۲۶۶۱۵/۳۲۹۶

۹۱۳۷۶ت۶۶۶MR/ق۲
مـانـي : دانـشـگـاه عـلـوم پـزشکي و خدمات

 بهداشتي درماني اصفهان
۱۳۷۸تاليف محمود فالمرزيانمباني صنعتي ساخت و روپوش دادن قرصها م۸۳۶ ف۳۱۶۰۳۰۰۴۶۱۵/۴۳

RS۲۰۱/۸ف۴ق
نسل نوانديش درس هـايي از پـزشـکـان معجزهگر: يک راهنماي گام به گام

 بـراي رسـيـدن به سـالمـتي بـهـيـنه ورهـايي از بيماريهاي
فاجعهبار

نـويـسـنـده جـانـاتـان بـارون; مـترجم
 ميرمجيد خلخالي زاويه

۱۳۸۶ د۱۹۵ب۳۱۶۱۳۹۱۶۶۱۵/۵
R۳۳۷/۴۱۳۸۶د۲ب

سماط ۱۳۷۸تاليف پرويز طوسي... [و ديگران]پوست ۸۱۱پ۳۱۶۲۳۰۰۶۶۱۵/۵
RM۱۲۱/۵/۱۳۷۵ش.۶۲ت

علم عـشق، پـزشـکي و مـعـجـزه: درس هاي فراگرفته شده درباره
 خود - درماني از تجربه جراحي با بيماران استثنايي

۱۳۸۵برني سيگل; ترجمه رويامنجم ع۹۵۵س۳۱۶۳۴۰۱۷۶۱۵/۵۰۱۹
R۷۲۶/۵/۵۵۱۳۸۵ع۹س

کتابدرماني ۱۳۸۲فرحناز صارمبافندهدرمان يبوست و اسهال به روش سنتي د۲۴۴ص۳۱۶۴۳۰۰۷۶۱۵/۵۳۵
RZ۴۴۰/۴۱۳۷۹د۲ص

اميد دانش بـرايـان لوتولتز، اينانسيو ريپل; مترجمينورزش و درمان بيماريها
 فـرزيـن حـلـب چـي، مـهران عسگري
 خـانـقـاه ﴿به سفارش پژوهشکده تربيت
 بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري

۱۳۸۰ و۷۱۸ل۳۱۶۵۳۰۱۱۶۱۵/۸۲
RM۷۲۵/۴۱۳۸۰و۹ل

نشر گستره نـويـسـنـده روژه داله; مـترجم غالمرضانقاط شفابخش
 افشار نادري

۱۳۸۰ ن۲۲۶د۳۱۶۶۳۰۱۰۶۱۵/۸۲۲
RM۷۲۳/۲۱۳۸۱د۸الف

حوض نقره نـويـسـنـده مـاريا مرکاتي; ترجمه تبسمماساژ تويينا براي شادابي، سالمتي و هوش کودکان
 آتشين جان

۱۳۸۶ م۴۷۴م۳۱۶۷۳۲۵۳۶۱۵/۸۲۲۰۸۳۲
RJ۵۳/۴۱۳۸۷م۱۶م

نسل نوانديش درمـان مـغـنـاطـيسي: با کمک درمان مغناطيسي پزشک خود
باشيد

مـولف د. ر. گاال، ديرن گاال، سنجي گاال;
 مترجمان ناهيد فرهادي

۱۳۸۶ د۱۶۶گ۳۱۶۸۳۹۹۹۶۱۵/۸۴۵
RM۸۹۳/۴۱۳۷۹د۲گ

سايه گستر نـويـسـنـده جـوديت اورلف; مـتـرجـمانرژي مثبت
فرشيدقهرماني

۱۳۹۰ الف۹۲۴الف۳۱۶۹۳۹۰۸۶۱۵/۸۵۱
RZ۹۹۹/۸۱۳۸۵الف۴آ

تجسم خالق مـولف چـوکـوک سـوي; مترجم جمشيدانرژي درماني
هاشمي﴿آرام﴾

۱۳۸۳ الف۸۳۲س۳۱۷۰۳۶۷۹۶۱۵/۸۵۱
RZ۴۰۱/۸۱۳۸۳الف۹س

نسل نوانديش نـــويــسـنـده خـوزه سـيـلـوا، رابـرتانسان شفابخش: شما يک شفادهنده هستيد﴿سي دي﴾
استون،برگردان;مجيدپزشکي

۱۳۸۳ الف۹۶۱س۳۱۷۱۳۹۰۵۶۱۵/۸۵۱
RZ۴۰۳/۹۱۳۸۳س۹س

نسل نوانديش خـودتـان را دوست بـداريـد: يک راهـنماي تاکيد مثبت براي
 دوست داشتن و قدرداني از بدنتان

۱۳۸۷لوئيزال. هي; مترجم بنفشه جاهد خ۹۱۳هـ۳۱۷۲۳۹۹۱۶۱۵/۸۵۱
RZ۴۰۱/۹۹۱۳۸۶خ

ياران روان درمـاني بـا هـيـپنوتيزم در گرايشهاي فراروان شناختي و
عرفاني

۱۳۷۹علياکبر محمدزاده ر۳۴۶م۳۱۷۳۳۰۱۲۶۱۵/۸۵۱۲
RC۴۹۵/۹ر۳م

جيحون هـاله درمـاني بـا دسـتـهاي شفابخش: برداشتي نوين از مفهوم
 تندرستي، مناسبات، و بيماريهاي انسان

اثـر بـاربـارا آن بـرنن; مـتـرجـم مهيار
جاللياني

۱۳۸۱ هـ۴۸۲ب۳۱۷۴۳۰۱۳۶۱۵/۸۵۲
BF۱۲۷۵/۴۱۳۸۲ب۷ش

آرمان رشد نـويـسـنده چتان چوگاني; مترجم کورشريکي: روش قدرتمند درمان با انرژي
مهديون

۱۳۸۶ ر۷۶چ۳۱۷۵۶۲۷۷۶۱۵/۸۵۲
RZ۴۰۳/۹چ۹ر

نسل نوانديش نـويـسـنـده فريدون باتمانقليج; مترجمانآب براي سالمت، براي شفابخشي، براي زندگي
 حـمـيد شمسي پور، حميده جعفر يزدي;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۳ آ۱۳۵ب۳۱۷۶۵۹۲۷۶۱۵/۸۵۳
RM۸۱۱/۲۱۳۷۱آ۲ب

نسل نوانديش مـولف پـني اسـتـانوي; مترجم ميرمجيدمعجزه عسل: نکات عملي براي سالمت، تغذيه و زيبايي
 خلخالي زاويه

۱۳۹۳ م۴۸۷الف۳۱۷۷۵۹۳۶۶۱۵/۸۵۴
RJ

سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران،
 موسسه نشر شهر

جـمـشيد خدادادي; بامقدمه محمدهاديعسل درماني: شگفتي قرآن کريم
 موذن جامي

۱۳۹۲ ع۳۶۸خ۳۱۷۸۵۹۴۶۶۱۵/۸۵۴
RM۶۶۶/۴۱۳۹۰خ۵ع

کنکاش ۱۳۸۱مولف صفدر صانعيرژيم تندرستي ر۳۴۶ص۳۱۷۹۳۰۱۴۶۱۵/۸۵۴
RM۲۱۶/۳۷ر۲ص

کنکاش ۱۳۸۱مولف صفدر صانعيهميشه الغر باشيد هـ۳۴۶ص۳۱۸۰۳۰۱۵۶۱۵/۸۵۴
RM۲۱۶/۲۸۱۳۷۹ص

خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۸۷گردآوري:فاطمه محرابيتغذيه درماني ت۳۱۷م۳۱۸۱۳۴۴۵۶۱۵/۸۵۴
نسل نوانديش خـواص و مـضـرات غـذاهـاي ايـراني (شـامل ارزش غذايي و

 مـوارد پـرهـيـز از ۱۸۰ نـوع غـذاهـاي ايـراني، مـرباجات...
 رژيمهاي غذايي در ۲۲۲ بيماري

۱۳۸۹تحقيق و گردآوري محمدحسن نعيمي خ۵۴۹ن۳۱۸۲۳۹۶۷۶۱۵/۸۵۴
RM۲۱۶/۹خ۷ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جمشيد مبين ۱۳۸۶جمشيد مبينخواص سري و درماني جواهرات و سنگها خ۲۲۵م۳۱۸۳۵۹۳۴۶۱۵/۸۸

RM۶۶۶/م۸۶۲س
موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : طبيب ۱۳۸۱تاليف علياصغر نويدي... [و ديگران]اصول پايه و باليني طب سوزني ۵۷۸الف۳۱۸۴۳۰۱۶۶۱۵/۸۹۲

RM۱۸۴/۶الف
استيري ۱۳۸۲نوشته محمد عزيزخانيطب ايراني، حجامت ط۵۸۳ع۳۱۸۵۳۰۱۷۶۱۵/۸۹۹

RB۴۵/۱۵/۲ط۴ع
گلبان ويـراسـتاران يوجين براون والد...; ترجمه۵۸مبحث برگزيده از اصول طب داخلي هاريسون

 مسعود مجلسي
۱۳۸۰ ۵۵۱پ۳۱۸۶۳۴۵۰۶۱۶

ارجمند ويـراسـتـار توماسآندرئولي... [و ديگرانمباني طب داخلي سيسيل۲۰۰۷
 ﴾ترجمه محسن ارجمند... ﴿و ديگران ﴾

۱۳۸۷ ۲۱۴م۳۱۸۷۳۰۱۸۶۱۶
RC۴۶/۲۵۱۳۸۹م

جهاد دانشگاهي ، واحد اصفهان ۱۳۸۱روحا کسري کرمانشاهي، آرزو توکليباکتريها و مکانيسم بيماريزايي آنها ب۵۴۶ ک۳۱۸۸۳۰۲۱۶۱۶/۰۱۴
QR۱۷۵/۲۱۳۸۱ب۵ک

مـوسـسـه خـدمات علمي، آموزشي رزمندگان
اسالم

۱۳۷۵تاليف محمدجواد غرويتک ياختهشناسي پزشکي ت۲۵غ۳۱۸۹۳۰۲۲۶۱۶/۰۱۶
RC۱۱۸/۷/۸ت۴غ

موسسه فرهنگي انتشاراتي ظفر گـــردآوري و تــالـيف ژاله نـصـيـري،امداد و کمکهاي اوليه
 احمدرضا ظفري

۱۳۸۳ الف۴۷۲ن۳۱۹۰۳۰۲۴۶۱۶/۰۲۵
RC۸۶/۷/۸الف۶ن

اقيانوس معرفت کـتـاب سـرخ: آمـوزش مهارتهاي پايه داوطلبي (۷۵ ساعته)
 جمعيت هاللاحمر

نـگـارش جـمـعـيت هـاللاحـمر استان
اصفهان

۱۳۸۹ ۳۷۶ک۳۱۹۱۵۳۰۵۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۷/۲۴۱۳۸۹ک

نشر محمد پـيـپـا کيج ; ترجمه اکبر محمدي حسينراهنماي عملي براي کمکهاي اوليه
پور

۱۳۸۸ ر۹۴۷ک۳۱۹۲۳۰۲۵۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۸/۲۱۳۸۸ر۹ک

سـازمـان جـوانان هالل احمر جمهوري اسالمي
ايران

۱۳۸۴مهدي نجفيچگونه به يک مصدوم کمک کنيم؟ (آموزش کمکهاي اوليه) چ۳۲۱ن۳۱۹۳۵۳۰۴۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۷/۸ج۳ن

کيش مهر ۱۳۸۰گردآورنده سيد محمدجواد هاشميامداد و نجات الف۲۵۲هـ۳۱۹۴۳۰۲۶۶۱۶/۰۲۵۲
RS۸۶/۷/۸الف۶۴الف

عصر کتاب تـالـيـف يـانـگسون; ترجمه فرهاد همتکمکهاياوليه و فوريتهايپزشکي
خواه

۱۳۸۱ ک۲۷ي۳۱۹۵۳۰۲۷۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۷/۸ک۸ع

نسل نو انديش انـجـمـن ريـدرز دايجست; مترجم رشاددرد و تسکين درد
مردوخي

۱۳۸۶ ۴۴۶د۳۱۹۶۳۸۰۸۶۱۶/۰۴۷۲

نشر دانش امروز ســـيــريل م. مکبـرايـد، رابـرت س.تفسير پاتوفيزيولوژيک درد
 بلکال ; ترجمه شهريار هاشمي کهن زاد

۱۳۷۰ ت۷۳۲م۳۱۹۷۳۰۲۸۶۱۶/۰۷۲
RB۱۲۷/۷۱۳۶۵ت۷م

امامت ﴿ تـهـيـه و تـدويـن ﴾ انـجـمـن پزشکينمودارها تشخيص بيماريها
 بـريـتـانـيـا; تـرجـمـه فاطمه تقي زاده;

 زيرنظر خليل رحيمي خوش

۱۳۹۰ ۶۵۴ن۳۱۹۸۳۳۵۷۶۱۶/۰۷۲

سلسله قـانـون حـجـامت و فـصـد به انضمام: زالوانداختن و کيکردن
 (داغزدن) رهنمودهاي چهاردهمعصوم (ع)

۱۳۸۲محمدابراهيم آوازه (رضوي) ق۸۷۵آ۳۱۹۹۲۸۹۳۶۱۶/۰۷۵۶۱
RM۱۸۲/۲ق۸آ

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده تـشـخـيص و پـيگيري بيماريها بهکمک روشهاي آزمايشگاهي
 اداري هنري

ويـراسـتـار جـان برنارد هنري، رجينالدو
 الزون، بـري شـومـان; تـرجـمـه رامين

 يغمايي، شهريار عليزاده

۱۳۷۷ ت۷۳۹هـ۳۲۰۰۳۰۳۱۶۱۶/۰۷۵۶۶
RB۵۳/۵۱۳۸۱ت۹ه

نور دانش پـيـتر آرمسترانگ، [مارتين ال. ويستي] ;راديولوژي و تصويربرداري تشخيصي
 تـرجـمـه صـالحـي،آراکليان، ميناسيان;

 ويرايش بابا زاده

۱۳۷۸ ر۴۱۱آ۳۲۰۱۳۰۲۹۶۱۶/۰۷۵۷
RC۷۸/۶ت۷آ

ماني ۱۳۷۵تاليف محمدباقر توکليراديوبيولوژي و حفاظت ر۸۶۱ت۳۲۰۲۳۰۳۰۶۱۶/۰۷۵۷
R۸۹۵/۲ر۹ت

انديشه رفيع [يـوجـيندي. فرانک، بروسدبليو. يانگ،روشهاي تصويربرداري : اطلس مريل ۲۰۰۷
 بـاربـاراج. اسـمـيت]; مـتـرجـم وحـيد

 چنگيزي، الهه جزايري قره باغ

۱۳۸۸ ر۳۴۸ف۳۲۰۳۵۲۹۷۶۱۶/۰۷۵۷۲
RC۷۸/۴/۹۱۳۸۸ر۴ف

فـرهـنـگ مـردم: دانـشـگـاه عـلوم پزشکي و
 خـدمـات بـهـداشتي درماني اصفهان، معاونت

 پژوهشي

۱۳۸۰تاليف مينو اديببيماريهاي دستگاه دفاعي انسان ب۳۴۶الف۳۲۰۴۳۰۳۲۶۱۶/۰۷۹
RC۵۸۲/۹ب۴الف

غزل خـودي يـا غـيـرخـودي از ديـدگـاه دسـتـگاه دفاعي بدن ما:
 تاريخچه ايمنيشناسي

تـالـيف ر. و. پـتـروف; مترجم علي اکبر
 جهانگير نژاد

۱۳۸۰ خ۲۸۷پ۳۲۰۵۳۰۳۳۶۱۶/۰۷۹
QR۱۸۱/۴۱۳۸۰ب۲پ

مـانـي : دانـشـگـاه عـلـوم پـزشکي و خدمات
 بهداشتي درماني اصفهان

۱۳۷۸محمود سقائياصول و روشهاي احياي قلبي - ريوي - مغزي الف۵۹۴س۳۲۰۶۳۰۳۴۶۱۶/۱۰۲۵
RC۸۷/۹/۶الف۷س

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي قلب و عروق براي بيماران پ۳۲۱آ۳۲۰۷۳۰۴۷۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۴پ۴آ

عصر کتاب تـاليف توني اسميت; ترجمه فرهاد همتبيماريهاي قلبي
خواه

۱۳۸۶ ب۵۳۷الف۳۲۰۸۳۰۳۶۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۹۱۳۸۶ب۵۵الف

اميرکبير تـرجـمه احـمـد قديمي; زيرنظر مهرداداطالعات عمومي براي بيماران قلبي - عروقي
کسائي

۱۳۸۲ ۵۸۴الف۳۲۰۹۳۰۳۵۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۶۱۳۸۱الف

گلبان انـدرولي ... [و ديـگـران]; ترجمه مسعودبيماريهاي قلب و عروق
 بـروجـردي، مـهـدي صـفـا، امير صبح
 رخـشـان خواه; ويرايش و نظارت بهرام

 قاضي جهاني

۱۳۸۰ ۹۶۹ب۳۲۱۰۳۰۳۷۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۹۱۳۸۵ب

انتشارات يزد ۱۳۸۰تاليف مهديه مجيبيانمواظب قلب خود باشيد م۲۸۳م۳۲۱۱۳۰۱۹۶۱۶/۱۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرقائم﴿عج﴾ بـران والـد; سـيـد مـهدي افتخاري; عليتوانبخشي بيماران قلبي﴿کرونري﴾

فالحيان
۱۳۸۳ ت۸۳۸ف۳۲۱۲۳۴۷۸۶۱۶/۱۲۰۳

امامت مـتـرجم عباس تيرگاني ; ويراستار اعظمکرونري قلب
 السادات ناصري ، راضيه رضاپور

۱۳۸۴ ۴۸۵ک۳۲۱۳۳۴۵۷۶۱۶/۱۲۳

خوارزمي تـالـيف و تـنـظيم از انجمن قلب آمريکا;چگونه از حمله قلبي در امان باشيم
 تـرجمه دکترمحمد دانش پژوه ونسرين

 شيخ نيا

۱۳۸۱ ۴۷چ۳۲۱۴۳۴۴۷۶۱۶/۱۲۳۷
RC۶۸۵/۸۱۳۸۴چ۸س

انديشه گستر نـويـسـنـدگـان [يـون اوبراين، دي. جي.الفباي افزايش فشار خون
 بــيـورز، اچ. جي. مـارشـال]; مـتـرجـم

 سيامک دهدشت حيدري

۱۳۷۹ الف۹۱۹الف۳۲۱۵۳۰۲۰۶۱۶/۱۳۲
RC۶۸۵/۷۱۳۷۹الف۸الف

نشر فجر واليت ۱۳۸۷هادي جعفر منشفشارخون﴿کشنده خاموش و راههاي درمان﴾ ف۴۷۴ج۳۲۱۶۳۴۴۰۶۱۶/۱۳۲
هيرمند ۱۳۹۰اثر الن روبين; مترجم ماني لطيفيفشارخون باال به زبان آدميزاد ف۷۶۷ر۳۲۱۷۵۱۶۹۶۱۶/۱۳۲

RC۶۸۵/۹۱۳۸۶ر۵ف
تيمورزاده: پرديس باوران ۱۳۸۱تاليف سينا مرادمند، مهدي موسويافزايش فشار خون: آنچه همگان بايد بدانند الف۸۴۲م۳۲۱۸۳۰۴۸۶۱۶/۱۳۲

RC۶۸۵/۴م۵ف
تيمرزاده : طبيب روش درمـان فـشـار خـون، بـراي مـتـخـصـصان بيماريهاي

 داخلي و پزشکان عمومي
[نـورمن ام. کـاپـالن] ;تـرجمه اميراحمد

 نصيري، حشمت الله شهبازيان
۱۳۸۲ ر۱۱۵ک۳۲۱۹۳۰۴۹۶۱۶/۱۳۲۰۶

RC۶۸۵/۲۲۱۳۸۲ک۵ف
نشر اشتياق هـنـري - ديـويـدسـون ; مترجم فرشيدهماتولوژي (ايمونوهماتولوژي و طب انتقال خون)

 علي ياري، بهنوش عابدي، فريد کرمي
۱۳۷۵ هـ۷۳۹هـ۳۲۲۰۳۰۴۶۶۱۶/۱۵

RB۴۵/۸۱۳۷۵ه۹ه
فجرواليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشآسم ﴿بالغين، کودکان، آسم حاملگي﴾ آ۴۷۴ج۳۲۲۱۳۴۴۶۶۱۶/۲۳۸

نسل نو انديش درمـان تـنـگي نفس شما هم ياد بگيريد: تنفس راحت و بدون
سرفه

مـولـفـان مـوزر... و [ديـگـران]; تـرجمه
 کوشيار کريمي طاري

۱۳۷۸ ۴۶۸د۳۲۲۲۳۰۲۳۶۱۶/۲۴
RC۷۷۶/۴۱۳۷۸د۹۳ت

خاتون ۱۳۶۴زيرنظر ا. روحانياسهال: علل و درمان آن ۵۳۹الف۳۲۲۳۲۹۹۱۶۱۶/۳۴۲۷
مـوسـسـه فـرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : نشر

 طبيب
۱۳۸۰تاليف مويد علويانکبد چرب ک۸۲۷ع۳۲۲۴۳۰۰۲۶۱۶/۳۶۲

RC۸۴۸/۸ع۲ک
تيمورزاده، طبيب تـــالـــيف مــويـد عـلـويـان، نـاصـرناقل هپاتيت

ابراهيميدرياني
۱۳۸۰ ن۸۲۷ع۳۲۲۵۳۰۴۱۶۱۶/۳۶۲۳

RC۸۴۸ /۲۲۸ع
آزادمهر ۱۳۸۷تاليف و ترجمه عليرضا منجميهپاتيت هـ۷۸۴م۳۲۲۶۵۹۴۸۶۱۶/۳۶۲۳

PC۸۴۸/۲/۸۱۳۸۷م
آزادمهر ۱۳۸۸تاليف و ترجمه عليرضا منجميچاقي، افزايش وزن و درمان آن چ۷۸۴م۳۲۲۷۵۹۷۶۶۱۶/۳۹۸

RC۷۵۶/۹۱۳۸۹ب۸م
فجر واليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشچربي خون﴿هيپرليپيدمي﴾ چ۴۷۴ج۳۲۲۸۳۴۴۱۶۱۶/۳۹۹۷

تيمورزاده: پرديس باوران آنـچه بـايـد دربـاره کـلسترول و چربي خون بدانيد: بهانضمام
 نشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در اينترنت

۱۳۸۱گردآوري و تدوين اميد مدرس موسوي آ۴۱۳م۳۲۲۹۳۰۴۳۶۱۶/۳۹۹۷
RC۶۳۲/۴م۷الف

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده،طبيب تـنـسـلـي رانـدولـف هـريسون; ترجمهچکيده پزشکي غدد-قلب -گوارش-
 احمدرضا نياوراني و...

۱۳۷۸ چ۵۵۶هـ۳۲۳۰۳۴۴۸۶۱۶/۴

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر تـهـيهکـننده معاونت امور جوانان استاناختالالت ناشي از کمبود يد
همدان

۱۳۸۲ الف۷۷۳ب۳۲۳۱۳۰۴۲۶۱۶/۴۴

عصر کتاب تـالـيف رادي بـايـلـوس; تـرجمه فرهادمرض قند (ديابت)
 همت خواه

۱۳۸۶ م۳۱۵ب۳۲۳۲۳۰۴۴۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۴۱۳۸۱م۲ب

انتشارات دنياي تغذيه تـرجـمه و تـدوين تحريريه مجله دنيايتغذيه و ديابت
تغذيه

۱۳۸۹ ۶۱۶ت۳۲۳۳۳۰۴۵۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۶۶ت

تيمورزاده : طبيب ۱۳۸۱پيمان سالمتياز بيماري قند چه ميدانيد؟ الف۶۲۴س۳۲۳۴۳۰۰۵۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۴/۴الف۸س

نسل نو انديش نـوشـتـه و اقـتباس از ماشاء الله فرخندهديابت و بيماري هاي قند خون
 ﴿کشفي ﴾; ويراستار مرجان ابري

۱۳۹۰ د۴۳۸ف۳۲۳۵۳۷۷۲۶۱۶/۴۶۲

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نـويـسـنـدگان رابرت متز ، جيمز بنسن;بيماري قند: راهنمايي و آموزش بيماران
 ترجمه فضل الله قنادي

۱۳۷۰ ب۲۳۹م۳۲۳۶۳۰۵۸۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۹۱۳۷۰ب۲م

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجفآباد ۱۳۹۲گردآورنده نعمتاله ايزديگياهان دارويي تعديل کننده قند خون، يا، قند تلخ گ۹۷۳الف۳۲۳۷۶۲۵۸۶۱۶/۴۶۲۰۶
RC۶۶۱/۹۱۳۸۹الف۴د

موسسه فرهنگي انتشاراتي برتر ۱۳۷۶تاليف داريوش دائراثرات آفتاب بر پوست انسان الف۳۳۷د۳۲۳۸۳۰۳۸۶۱۶/۵
RL۸۷/۲الف۲د

مـانـي: دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکي و خدمات
 بهداشتي درماني

۱۳۸۱تاليف علي اصيليان و همکاراندرسنامه جامع بيماريهاي پوست ۴۵۴د۳۲۳۹۳۰۵۹۶۱۶/۵
RL۷۱۴د/

سپاهان دانش تـالـيف و گـردآوري مـجـيد گلآبادي،راهنماي بهداشت پوست و مو و ليزر درماني
 عـلي امـيـني هرندي ;باويرايش عليرضا

 يوسفي ;با مقدمه علي اصيليان

۱۳۸۳ ر۴۶۳گ۳۲۴۰۳۰۶۰۶۱۶/۵
RL۸۷/۲ر۸گ

مـوسـسـه فـرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : نشر
 طبيب ،

مـولـفين محمدعلي ماپار، ابراهيم حيدريراهنماي علمي تشخيص و درمان بيماريهاي پوست
(سردابي)

۱۳۸۰ ر۱۱۳م۳۲۴۱۳۰۰۹۶۱۶/۵
RL۷۱/۲ر۲م

کنکاش ۱۳۷۹علي اصيليان مهاباديپرسش و پاسخ در بيماريهاي پوست و مو پ۵۷۹الف۳۲۴۲۳۰۶۱۶۱۶/۵۰۰۷۶
RL۷۴/۲/۴پ۶الف

پيدايش نـويـسـنده آنيتا نايک; تصوير گر جنيفربلوغ جوش صورت
 گراهام ;مترجم مينا اخباري آزاد

۱۳۸۲ ب۲۵۹ن۳۲۴۳۳۰۶۲۶۱۶/۵۳
RL۱۳۱/۸۱۳۸۲ب۹ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرداد ۱۳۸۶تحقيق، ترجمه و تدوين کامبيز پارتازيانجلوگيري از ريزش مو ج۱۳۷پ۳۲۴۴۳۰۶۳۶۱۶/۵۴۶

RL۱۵۵/۹۱۳۸۸ر۲پ
تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي کليه براي بيماران پ۳۲۱آ۳۲۴۵۳۰۳۹۶۱۶/۶۱

RC۹۰۲/۴پ۴آ
آزادمهر ۱۳۸۸تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي کليه و مجاري ادرار ب۷۸۴م۳۲۴۶۵۹۴۷۶۱۶/۶۱

RC۹۰۲/۹۱۳۸۸ب۸م
تيمورزاده: طبيب نـارسـايي کـلـيه و درمـان آن: کـتـاب راهـنـما براي بيماران

 کليوي و خانوادههاي آنان
نـوشـته [مـيـکي هـال فريس]; ترجمه و

 تاليف ليال افشاري
۱۳۸۱ ن۷۱۸ف۳۲۴۷۳۰۴۰۶۱۶/۶۱۴

RC۹۱۸/۴ف۲ن
آتروپات ۱۳۷۹تاليف محمد صدرعاملي، امين پارسائيراهنماي شما در سنگ کليه و مجاري ادراري ر۴۹۹ص۳۲۴۸۳۰۵۱۶۱۶/۶۲۲

RC۹۱۶/۲ر۴ص
گلبرگ تـالـيف يـوسف نـورعـلييف، سيد جانگياهدرماني: درمان سنگ کليه بهروايت ابوعلي سينا

 نـادراف;مـتـرجـم مـيـرزا مـال احـمد;
 ويراستار نويد محمدي

۱۳۸۹ گ۷۳۶ن۳۲۴۹۳۰۵۲۶۱۶/۶۲۲۰۶
RC۹۱۶/۹۱۳۸۳گ۹ن

تيمورزاده : پرديس باوران دانـسـتـنيهـاي پـروسـتات: براساس آخرين يافته هاي علمي
 برگرفته از منابع اطالع رساني پزشکي جهان

گـردآوري و تاليف حسين جوان شجاع ;
 ويراستار شاهين شريفي

۱۳۸۱ د۷۷۱ج۳۲۵۰۳۰۵۳۶۱۶/۶۵
RC۸۹۹/۲د۹ج

عصر کتاب تـاليف ديويد کرک; ترجمه فرهاد همتپروستات
خواه

۱۳۸۸ پ۴۵۵ک۳۲۵۱۳۰۵۴۶۱۶/۶۵
RC۸۹۹/ ۴۱۳۸۶پ۴ک

نقش خورشيد : بهنام اوحدي نـوشـتهي ويـلـيـام مـسـتـرز، ويرجينيااحساسات و پاسخهاي جنسي انسان
 جـانـسـون ; تـرجـمـه و تلخيص بهنام

اوحدي

۱۳۸۱ الف۹۲۳الف۳۲۵۲۳۰۵۵۶۱۶/۶۹
RC۵۵۶/۳۱۳۸۲الف۸الف

آتروپات تـمـايـالت و رفـتـارهاي جنسي طبيعي و غيرطبيعي انسان :از
 نوزادي تاپيري

۱۳۸۰تاليف بهنام اوحدي ت۹۲۳الف۳۲۵۳۳۰۵۶۶۱۶/۶۹
RC۵۵۶/۸ت۸الف

تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۰محسن کرميدانستنيهاي ارتوپدي د۴۶۹ک۳۲۵۴۳۰۶۵۶۱۶/۷
RD۷۳۱/۲د۲س

دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکي و خدمات درماني
 اصفهان

۱۳۸۱تاليف عليرضا ابراهيمزاده... [و ديگران]تشخيص و درمان بيماريهاي استخوان، مفاصل و ستون فقرات ۵۸۱ت۳۲۵۵۳۰۵۰۶۱۶/۷۱
RC۹۳۰۵ت/

نشر آموزه نـوشـتـه پـي او او. ايـروال; ترجمه رسولآرتروز درمانپذير است
 مجتبي پور

۱۳۷۷ آ۹۷۱الف۳۲۵۶۳۰۶۶۶۱۶/۷۲۲
RC۹۳۳/۴۱۳۶۷آ۹الف

عصر کتاب تـالـيف باربارا شين; ترجمه فرهاد همتآرتروز و ساير بيماريهاي مفصلي
خواه

۱۳۸۷ آ۹۹۲ش۳۲۵۷۳۰۶۷۶۱۶/۷۲۲
RC۹۳۳/۴۱۳۸۴آ۹ش

تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي روماتولوژي براي بيماران پ۳۲۱آ۳۲۵۸۳۰۶۴۶۱۶/۷۲۳
RC۹۲۷/۴پ۴آ

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: طبيب پـزشک من: دانـسـتـنيهـاي بـيـماريهاي مغز و اعصاب براي
بيماران

۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرمينا پ۳۲۱آ۳۲۵۹۳۰۶۸۶۱۶/۸
RC۳۴۶/۴پ۴۳آ

زرقلم ۱۳۹۰مولفين بهزاد خراد، کاظم کيانياسرار تقويت و آرامش اعصاب و روان  با طب گياهي الف۴۲۱خ۳۲۶۰۴۲۷۹۶۱۶/۸
RC۳۴۶/۵۱۳۸۷الف۴خ

کنکاش مـولفين هيات علمي گروه مغز و اعصاببيماريهاي مغز و اعصاب
 دانـشـگـاه علوم پزشکي اصفهان زيرنظر

 مصطفي شيرزادي و جالل ضيايي

۱۳۸۱ ۹۶۹ب۳۲۶۱۳۰۶۹۶۱۶/۸۰۴۷۵
RC۳۴۶/۸۸۸ب

جعفري ۱۳۷۶نگارش اکبر سلطانزادهبيماريهاي مغز و اعصاب و عضالت ب۶۴۵س۳۲۶۲۳۰۷۰۶۱۶/۸۰۴۷۵
RC۳۸۶/۵/۹۱۳۷۶ب۸س

نشر خاک مـجـيـد ظـهرابي، فتانه تراب پرهيز; زيرسي تي اسکن مغز به زبان ساده
 نـظـر هـوشـنگ معين; ويراستار نسرين

 مهر محمدي

۱۳۷۸ س۶۷ظ۳۲۶۳۳۰۷۱۶۱۶/۸۰۴۷۵۷۵
RC۳۸۶/۶/۹ظ۹س

امامت مـتـرجـم عباس تيرگاني; ويراستار اعظمفراموشي و زوال عقل
 السادات ناصري

۱۳۸۴ ۳۴۶ف۳۲۶۴۳۰۷۲۶۱۶/۸۳
RC۸۱/۱۳۸۴ج.۱۲ ۲۶ر

پژاوک کالم آلـزايـمـر و مـعـجزه ي چهل گياه در تقويت مغز و اعصاب و
 تعديل کننده ي نسبي آزردگيهاي زوال حافظه

۱۳۹۲گردآورنده نعمت ا.. ايزدي آ۹۷۳الف۳۲۶۵۶۲۶۱۶۱۶/۸۳۱
RC۵۲۳/۴۱۳۸۹آ۲خ

اطالعات شـبـانـه روز۳۶ سـاعـتـه:راهـنـماي خانواده ها براي چگونگي
 پرستاري ازبيماراني که در...

۱۳۹۰رابينز ،پيتروي;مترجم بني احمد حسين ش۹۷۱م۳۲۶۶۶۵۹۵۶۱۶/۸۳۱

عصر کتاب تـالـيف مـليسا آبرامووتيز; ترجمه فرهادام اس
 همت خواه

۱۳۸۷ الف۱۳۷آ۳۲۶۷۳۰۷۳۶۱۶/۸۳۴
RC۳۷۷/۸۱۳۸۳الف۲آ

هيرمند تـالـيف رزالـيـنـد کـالب، نانسي هوالند،ام اس به زبان آدميزاد
 بابارا گيسر; ترجمه ماني لطيفي

۱۳۹۴ الف۲۵۳ک۳۲۶۸۶۴۰۶۶۱۶/۸۳۴
RC۳۷۷/۸۱۳۸۳الف۲آ

نسل نوانديش ۱۳۹۰شاليزه موسيپوراز ام اس تا سالمتي الف۸۴۱م۳۲۶۹۵۹۵۶۶۱۶/۸۳۴
RC۳۷۷/۴۱۳۸۹الف۸۴م

چهارباغ نـويـسـندگان مسعود اعتماديفر، فرشتهتشخيص و درمان مولتيپل اسکلروز (ام اس)
اشتري

۱۳۸۱ ت۵۹۸الف۳۲۷۰۳۰۷۴۶۱۶/۸۳۴۰۷۵
RC۳۷۷/۵ت۶الف

چهارباغ ۱۳۸۱تاليف عباس قربانيتشخيص سردرد و تازههاي درمان ت۵۵۱ق۳۲۷۱۳۰۷۵۶۱۶/۸۴۹۱
RB۱۲۸/۵ت۴ق

صنوبر مـولـفي وي. اي. گرجکو; مترجمين مجيدپيشگيري و درمان سردرد
 زارعي، مريم ميزباني

۱۳۷۹ پ۳۱۷گ۳۲۷۲۳۰۷۶۶۱۶/۸۴۹۱
RC۳۹۲/۴۱۳۷۹س۴گ

نسل نوانديش ۱۳۸۸نويسنده رج ايري; مترجم اميربهنام۵۰ روش طبيعي براي درمان سردرد پ۹۷۱الف۳۲۷۳۵۹۲۸۶۱۶/۸۴۹۱۰۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ارديبهشت ۱۳۹۱نويسنده ماري بورل; مترجم مونا شهاب۶۰راهکار خواب راحت براي خانم ها وآقايان ش۷۶۷ب۳۲۷۴۶۰۸۹۶۱۶/۸۴۹۸

RC۵۴۷/۶۱۳۸۷ش۹ب
غزل نـويـسـنـده تـرور. ج. پاول، سايمون. ج.کنترل اضطراب و فشار رواني

 انرايت; مترجم مهرداد پژمان
۱۳۷۸ ک۲۶۳پ۳۲۷۵۳۰۷۸۶۱۶/۸۵۲۲۳

RC۵۳۱/۹۱۳۷۸ک۲ب
رشد مـولف هـلن کـيـنـرلي; ترجمه سيروساختالالت اضطرابي (آموزش کنترل و درمان)

مبيني
۱۳۸۲ الف۷۴۲ک۳۲۷۶۳۰۷۹۶۱۶/۸۵۲۲۳۰۶۵۱

RC۵۳۱/۳۱۳۸۲الف۹ک
رشد نـوشـته لي بـائـر; بـا مقدمه جوديت ال.غلبه بر وسواس
 راپـاپـورت; ترجمه مسعود محمدي، ليال

 کوهي، محمد دهگانپور

۱۳۸۲ غ۲۹۷ب۳۲۷۷۳۰۸۲۶۱۶/۸۵۲۲۷
RC۵۳۳/۸۱۳۸۲غ۹ب

امامت مـترجم محمد معمارزاده; ويراستار اعظمافسردگي
ناصري

۱۳۸۴ ۶۳۹الف۳۲۷۸۳۰۷۷۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/الف۷۱۳۸۴الف۷۵م

نسل نوانديش گـيـليان باتلر، توني هوپ; ترجمه کوشياردرمان افسردگي
 کريمي طاري

۱۳۸۷ د۱۳۴ب۳۲۷۹۵۲۵۹۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۴۱۳۷۸د۲ب

جوانه رشد افـسـردگي: پـرسشهـايي که داريـد و پـاسخهـايي که بدانها
نيازمنديد

نـوشـته سـانـدرا سـالـمـانز; مترجم مير
 مجيد خلخالي زاويه

۱۳۸۲ الف۲۲۵س۳۲۸۰۳۰۸۳۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷۱۳۸۲الف۲س

تيمورزاده: پرديس باوران ۱۳۸۲گردآوري و تدوين اميد مدرس موسويافسردگي بهانضمام نشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در اينترنت الف۴۱۳م۳۲۸۱۳۰۸۸۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷الف۴م

آينده سازان: شهر آب تـالـيف اصـغـر سـاداتـيان...[و ديگران];روش هاي غلبه بر افسردگي و رموز شاد زيستن
 ويراستار اصغر ساداتيان

۱۳۸۶ ر۱۳۹س۳۲۸۲۳۰۸۴۶۱۶/۸۵۲۷۰۳
RC۵۳۷/الف۱۳۸۶ ۹ر۲ر

تيمورزاده: طبيب مـولـف رابـرت گـامـيـنت; مترجم پگاهصرع و مطالبي پيرامون آن
سرخيل

۱۳۷۸ ص۱۸۹گ۳۲۸۳۳۰۸۰۶۱۶/۸۵۳۰۶۱
RC۳۷۴/۲۱۳۷۸گ۹ش

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

اخـتـاللـهـاي زبان: روشهاي تشخيص و بازپروري (روانشناسي
 مرضي تحولي ۳)

۱۳۷۹پريرخ دادستان الف۱۴۶د۳۲۸۴۳۰۸۶۶۱۶/۸۵۵
RC۴۲۳/۳الف۲د

تيمورزاده: طبيب چـگـونه از حـنـجـره و صـداي خود مراقبت کنيم؟: بهداشت
 حنجره براي کاربران حرفهاي حنجره خوانندگان، قاريان...

۱۳۸۲مولفين مسعود قاسمي، مهدي دارويي چ۱۹۹ق۳۲۸۵۳۰۸۱۶۱۶/۸۵۵
RF۵۱۰/ ۸۱۳۸۲چ۲ق

نسل نوانديش ۱۳۹۲نويسنده کامبخش فرهمندپورراز لکنت زبان : بازشناسي ماهيت لکنتزبان و درمان آن ر۶۵۳ف۳۲۸۶۵۹۳۹۶۱۶/۸۵۵۴
RC۴۲۴/۲۱۳۸۹ر۳۷ف

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: طبيب ﴾TC﴿دگر جنسيتجوها ،(GID)تـالـيف و گـردآوري عـلـيـرضا کاهاني،اختالل هويت جنسي
 پيمان فخري شجاعي

۱۳۸۱ الف۳۴۳ک۳۲۸۷۳۰۸۵۶۱۶/۸۵۸۳
RC۵۶۰/۲ک۹ه

نسل نوانديش از نـاتـواني جـنـسي تـا لـذت جـنـسي﴿مـشـاوره و درمانهاي
 جنسي-طب رواني جنسي﴾

مـولف روزمـاريـا لـينکلن; مترجم فرشاد
 نجفي پور

۱۳۸۵ الف۹۵۹ل۳۲۸۸۵۹۳۱۶۱۶/۸۵۸۳
RC۵۵۶/۴۱۳۸۰الف۹ل

رشد آمـوزش و درمـان مـعـلـولـين: ابـعـاد تـازهاي در برنامههاي
 مخصوص معلولين رشدي

نـوشـته مـاروين روزن، جـرالـد کالرک،
 مـارتـين [صـحـيح: مـاروين] کـيوتز با
 پـيـشگفتار گانز برگ; ترجمه دکتر سيد

 اکبر مير حسيني

۱۳۷۰ آ۸۱۴ر۳۲۸۹۳۰۸۷۶۱۶/۸۵۸۸۰۶
RC۵۷۰/۸۱۳۷۰آ۹ر

مولفين ۱۳۸۱شهره فتاحپور، سعيدرضا شيخيپشتيباني رواني ترک اعتياد پ۲۱۸ف۳۲۹۰۳۰۸۹۶۱۶/۸۶
RC۵۶۶/۵پ۲ف

مولفين راهـنـمـاي دارويي پـيـشـگيري و ترک اعتياد به مواد مخدر،
 الکل و سيگار

۱۳۸۰شهره فتاحپور، سعيدرضا شيخي ر۲۱۸ف۳۲۹۱۳۰۹۰۶۱۶/۸۶
RC۵۶۶/۲ر۲ف

فـرهـنـگ مـردم: دانـشـگـاه عـلوم پزشکي و
 خـدمـات بـهـداشتي درماني اصفهان، معاونت

پژوهشي

خـسـرو نقيبي و همکاران: مجتبي رحيميتشخيص و درمان اعتياد
 ... [و ديگران]

۱۳۸۱ ت۵۹۴ن۳۲۹۲۳۰۹۱۶۱۶/۸۶۳۲
RC۵۶۶/۵ت۷ن

سـتـاد مـبـارزه بـا مـواد مخدر،دفتر تحقيقات
وآموزش

۱۳۸۹رندي مهليک; ترجمه مهرداد مظفرمتامفتامين﴿شيشه﴾ م۸۹۲م۳۲۹۳۳۴۷۷۶۱۶/۸۶۴

سـتـاد مـبـارزه با مواد مخدر، دفتر تحقيقات و
آموزش

م. فـاسـتـر آلـيـو; ترجمه مهرداد مظفر،کراک
 طهورا ضرابيان

۱۳۸۹ ک۷۷۴آ۳۲۹۴۳۰۹۲۶۱۶/۸۶۴۷
RC۵۶۸/۸۱۳۸۹الف۴ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۸- ۱۳۸۰پريرخ دادستانروانشناسي مرضي تحولي از کودکي تا بزرگسالي ر۱۴۶د۳۲۹۵۳۰۹۳۶۱۶/۸۹
BF۱۷۳/۹۱۳۸۷ر۲د

عـروج: دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکي و خدمات
 بهداشتي درماني اصفهان

روانـپـزشـکي بـالـيـني: جهت دانشجويان پزشکي و رشتههاي
وابسته

مـولـفـين اعـضـاي هـيـات عـلمي گروه
 روانـپـزشـکي دانـشـگـاه عـلوم پزشکي

اصفهان

۱۳۸۱ ۷۵۶ر۳۲۹۶۳۰۹۴۶۱۶/۸۹
RC۴۵۴/۸۴ر

رشد ۱۳۸۲تاليف سعيد شاملوآسيبشناسي رواني آ۲۱۳ش۳۲۹۷۳۰۹۵۶۱۶/۸۹
BF۱۷۳/۵۱۳۸۲آ۲ش

رشد ۱۳۸۲تاليف سعيد شاملوروانشناسي باليني ر۲۱۳ش۳۲۹۸۳۰۹۶۶۱۶/۸۹
RC۴۶۷/۹۱۳۸۱ر۲ش

شهرآب کـاپـالن، سـادوک; تـرجـمه نصرت اللهخالصه روانپزشکي: علوم رفتاري - روانپزشکي باليني
پورافکاري

۱۳۷۹ خ۱۱۵ک۳۲۹۹۳۰۹۷۶۱۶/۸۹
RC۴۵۴/پ۱۳۸۲ ۸خ۲ک

آزاده نـشـانهشـنـاسي بـيـمـاريهاي رواني براي دانشجويان پزشکي،
 پرستاري و روانشناسي

۱۳۸۲نصرتالله پورافکاري ن۵۹۳پ۳۳۰۰۵۲۴۵۶۱۶/۸۹۰۷۵
RC۴۶۹/۵۱۳۸۶ن۹پ

نسل نوانديش نـويـسـنـدگان جولي آر آنسيس، آرتور.گام هاي روان درماني براي انواع مشکالت زنان
 اي جـانـگـسـمـا; مـترجم دشيوا صائقي

ممقاني

۱۳۹۳ گ۸۵۸آ۳۳۰۱۵۹۶۰۶۱۶/۸۹۱۴
RC۴۸۰

رشد ۱۳۸۱نـويـسـنـدگان جيمز او. پروچاسکا، جان.نظريههاي رواندرماني ن۳۸۲پ۳۳۰۲۳۰۹۸۶۱۶/۸۹۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رشد نـويـسـنده ويليام وست; مترجمان دکترروان درماني و معنويت

 شهريار شهيدي ، سلطانعلي شيرافکن
۱۳۸۳ ر۶۱۷ و۳۳۰۳۳۰۹۹۶۱۶/۸۹۱۴

RC۴۸۹/۵۱۳۸۳و۴م
آسيم ۱۳۸۶ديويد برنز; برگردان مهدي قراچه داغياز حال بد به حال خوب: شناختدرماني الف۴۸۱ب۳۳۰۴۳۱۰۱۶۱۶/۸۹۱۴۲

RC۴۸۹/۴۱۳۸۲ب۹ش
رشد افـکـار پـلـيـد: رواندرمـاني شـنـاخـتي اخـتـاللهـاي تـفکر

 اسکيزوفرنيايي - پارانوييدي و وسواسي
نـويـسـنـدگـان روبرتو لورنزيني، ساندرا

 ساسارلي; ترجمه راحله اماني
۱۳۸۰ الف۷۳۴ل۳۳۰۵۳۱۰۰۶۱۶/۸۹۱۴۲

RC۴۸۹/۹۱۳۸۰ل۹ش
آسونه اميب. هـــريس و  تــامسآ. هـريس ;ماندن در وضعيت آخر

 ترجمه اسماعيل فصيح
۱۳۸۶ م۵۵۶ هـ۳۳۰۶۳۱۰۳۶۱۶/۸۹۱۴۵

RC۴۸۹/۷۷۴۱۳۸۰ر
امير کبير نـوشـته سـالـوادور مـيـنوچين; مقدمه وخانواده و خانوادهدرماني

 ترجمه باقر ثنائي
۱۳۸۱ خ۹۸۸م۳۳۰۷۳۱۰۷۶۱۶/۸۹۱۵

RC۴۸۸/۵/۲۱۳۷۳خ۹م
امير کبير جي هيلي ;دو مـقـدمـه و ترجمه از باقرروان درماني خانواده (متن کامل)

ثنائي
۱۳۸۱ ر۹۷۱هـ۳۳۰۸۳۱۰۲۶۱۶/۸۹۱۵

RC۴۸۸/۵/۹۱۳۷۰ر۹ه
تيمورزاده: طبيب [کـيم پـالگ، آرتـور جـانـگسما]; ترجمهراهنماي کاربردي رواندرماني گروهي

 نرگس جانزاده، زينب رزوان
۱۳۸۱ ر۲۴۷پ۳۳۰۹۳۱۰۴۶۱۶/۸۹۱۵۲

RC۴۸۸/۲۱۳۸۱ر۲پ
رشد نـوشته آدام بالنر; ترجمه و تاليف حسندرونپردازي: روان درماني با شيوههاي نمايشي: تاتر درماني
 حـق شـنـاس، حـمـيد اشکاني; ويراستار

 ليال ساکي

۱۳۸۳ د۶۳۴ب۳۳۱۰۳۱۰۶۶۱۶/۸۹۱۵۲۳
RC۴۸۹/۸۱۳۸۳ب۸ن

رشد مـولـفان فيليپ اچ. برنشتاين، مارسي تي.زناشويي درماني (از ديدگاه رفتاري - ارتباطي)
 بـرنـشـتـاين; مـتـرجـمـان سيد حسن
 پورعابدي نائيني ، غالمرضا منشئي

۱۳۸۰ ز۴۸۲ب۳۳۱۱۳۱۰۵۶۱۶/۸۹۱۵۶
RC۴۸۸/۵/۹ش۴ب

پرسش رواندرمـاني و مـشاوره خانواده (براي مشاوران و روانشناسان
باليني)

۱۳۸۱تاليف ناصر يوسفي ر۸۵ ي۳۳۱۲۳۱۰۸۶۱۶/۸۹۱۵۶
RC۴۸۸/۵/۹ر۹ي

نسل نوانديش نـوشـته مـادان کـاتـاريا; برگردان مجيدخنديدن دليل نميخواهد!: خندهدرماني در باشگاههاي خنده
پزشکي

۱۳۹۰ خ۱۱۷ک۳۳۱۳۴۲۸۱۶۱۶/۸۹۱۶
RC۴۸۹/۲۱۳۸۵ک۹خ

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : طبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي عفوني براي بيماران پ۳۲۱آ۳۳۱۴۳۱۰۹۶۱۶/۹
RC۱۱۳/۴پ۴آ

فرهنگ مردم مـولف پـروين نـيکبخت، حسن صالحي;بيماريهاي شايع عفوني و حاملگي
 ويراستار مجتبي رستمي

۱۳۸۰ ب۹۲۵ن۳۳۱۵۳۱۱۰۶۱۶/۹
RC۱۱۱/۹ب۹۴ن

تيمورزاده، طبيب ۱۳۸۷تلخيص جميله نوروزيمروري بر ميکروبيولوژي جاوتز ۲۰۰۷ م۷۵۲ن۳۳۱۶۵۵۳۲۶۱۶/۹۰۴۱
QR۴۶/۴۱۳۸۸م۹ن

فاطمي مـولـفان لين برونل ، مارک گيو  ;ترجمهويروسها
 سـيـد عـلـي آل محمد ;ويرايش حسين

دانشفر

۱۳۹۱ و۴۹۷ب۳۳۱۷۴۳۷۵۶۱۶/۹۱۰۱
QR۲۰۱/۴۱۳۸۸ب۹و

تيمورزاده: طبيب تـرجـمه و تدوين رضوان منيري، کامرانتب خونريزيدهنده کريمه - کنگو
 دستهگلي، مهدي نوروزي

۱۳۸۰ ت۸۱۷م۳۳۱۸۳۱۱۱۶۱۶/۹۲
RC۱۱۴/۵/۲ت۷۷م

عروج مـولـفين  محمدعلي نيلفروش زاده، گيتيليشمانيوز جلدي
صادقيان

۱۳۸۱ ل۹۸۲ن۳۳۱۹۳۴۵۲۶۱۶/۹۳۶۴

جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان ۱۳۷۹تاليف شهال شادزيقارچشناسي پزشکيو اکتينوميستهاي بيماريزا ق۱۳۶ش۳۳۲۰۳۱۱۲۶۱۶/۹۶۹
RC۱۱۷/۲۱۳۷۹ق۲ش

ارديبهشت نـويسنده مري بورل; مترجم مونا شهاب;۶۰ راه مقابله با آلرژي براي خان ها و آقايان
 ويراستار مرضيه سيدي

۱۳۹۳ ش۷۶۷ب۳۳۲۱۵۹۳۵۶۱۶/۹۷۰۶
RC۵۴۷/۶۱۳۸۷ش۹ب

دانشجو ۱۳۸۰حسن محمد اصغريايدز، هيوالي پنهان الف۵۷۲الف۳۳۲۲۳۳۵۹۶۱۶/۹۷۹۲
هنر آبي آنـچه بـايـد در مـورد اچ آي وي - ايدز بدانيم; ويژه اولياء و

مربيان
۱۳۸۶ترجمه و تاليف حسن ضياءالديني آ۷۶ض۳۳۲۳۶۳۸۷۶۱۶/۹۷۹۲

RA۶۴۴/۹۱۳۸۶ض۹الف
سپهر انديشه مـولف گـرگ ويـلکينسون; ترجمه محمداسترس

خوشرو
۱۳۸۴ ۱۳۸۴الف۹۴۳و۳۳۲۴۳۱۹۰۶۱۶/۹۸

RC۴۵۵/۴ /۹و۵ف
امامت گـرگ ويـلـکـيـنـسـون; مـترجم حسيناسترس

 غـضـنـفـري ; ويـراستار اعظم السادات
ناصري

۱۳۸۴ الف۹۴۳و۳۳۲۵۱۵۸۶۱۶/۹۸

فـرهـنـگ مـردم : دانـشـگـاه علوم پزشکي و
 خدمات بهداشتي درماني اصفهان

لـــسـتـربـار، ريـچـارد کـوان، مـاريـنسرطان شناسي
 نيکلسون ; مترجم عباس رضايي

۱۳۸۰ س۱۵۴ب۳۳۲۶۳۱۶۴۶۱۶/۹۹۲

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : طبيب پـزشک من: دانـسـتـنيهـاي بـيماريهاي خون و سرطان براي
بيماران

۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرمينا پ۳۲۱آ۳۳۲۷۳۱۱۳۶۱۶/۹۹۴
RC۲۶۳/۴پ۴آ

نسل نوانديش سـرطـاندرمـاني: گـزارشهـايي دربـارهي پـنجاه نوع سرطان
 مجموعهاي از تجربهها

مـاکس گـرسـون; تـرجـمـه مـاشاء الله
 فرخنده﴿ کشفي﴾

۱۳۹۰ س۳۳۷گ۳۳۲۸۵۹۲۴۶۱۶/۹۹۴۰۶۵۴
RC۲۷۱/۴۱۳۸۹گ۴ر

نيکتاب سـرطـانـهـاي پـسـتـان، رحم و تخمدان: ۱۱۰ پرسش و پاسخ
 درباره سرطان

۱۳۸۳مهدي نوري س۷۵۷ن۳۳۲۹۵۵۴۶۶۱۶/۹۹۴۴۹
RC۲۸۰/۸۶ن۵پ

مـوسـسـه فـرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : نشر
 طبيب

گـــردآوري و تـالـيف اعـظمالـسـاداتبيماريهاي پستان: پيشگيري، تشخيص و درمان
 مـوسـوي، نـادره بـهـتـاش، محمدطاهر

رجبي

۱۳۷۸ ب۸۴۲م۳۳۳۰۳۱۱۴۶۱۶/۹۹۴۴۹۰۵۹
RD۶۶۷/۵/۹ب۸م

طب نوين ۱۳۸۰تاليف کامران احمديجراحي ج۲۸۴الف۳۳۳۱۳۱۱۶۶۱۷
RD۳۱/۴ج۳الف

آييژ ۱۳۷۸تـرجـمه و تلخيص وحيد عين آبادي ، باکارنت جراحي ۱۵۴ک۳۳۳۲۳۱۱۵۶۱۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر خاک لـورنس دبـلـيـو وي; بـه کـوشش دکترکارنت تشخيص و درمان در جراحي

 فهيمه ندافي; گروه مترجمين نشر خاک
۱۳۸۰ ک۸۳۵و۳۳۳۳۳۱۱۷۶۱۷

RD۳۱/۲۱۳۷۹ک۹و
نويد شيراز [ ديـويـدا شـريس، يـوجـينبي کـرن ];مهارتهاي اوليه جراحي

 ترجمه عليرضا مصباحي
۱۳۸۹ م۵۲۵ش۳۳۳۴۵۵۳۱۶۱۷/۰۰۷۶

RD۳۷/۲/۹۱۳۸۹م۴ش
شهرآب: آينده سازان نـوشـته ديـويـد جي. ايـدي، اسـتفان ام.جراحي پوست

 بـريث نـاخ، نـيل پي. جي. واکر; ترجمه
 حميد نوروزي

۱۳۸۱ ج۹۶۳الف۳۳۳۵۳۱۱۸۶۱۷/۴۷۷
RD۵۲۰/۴۱۳۸۱ج۹الف

چهارباغ مـولف مـحمود نوريان با همکاري مسيح۱۵۰۰ [هزار و پانصد] نکته در جراحي مغز و اعصاب
صبوري

۱۳۸۱ هـ۷۶۱ن۳۳۳۶۳۱۲۰۶۱۷/۴۸۰۷۶
RD۵۹۳/۴ه۹ن

فرهنگ مردم تـالـيف هوشنگ معين; به اهتمام محمودضربههاي مغز و ستون فقرات
 مشهدي زاده، محمد رضا کوثري

۱۳۸۰ ض۶۸۱م۳۳۳۷۳۱۱۹۶۱۷/۴۸۱۰۴۴
RC۳۸۷/۵/۴ض۶م

تيمورزاده: طبيب بـيـمـاريهـاي گـوش، گـلـو، بـيـني و جـراحي سر و گردن-
 رويکردي براساس مشکالت بيماران

تـالـيف مـحـسن نـراقي; ويـرايش ادبي
 دکتر کيوان جورابچي

۱۳۸۲ ب۳۷۹ن۳۳۳۸۳۱۲۲۶۱۷/۵۱
RF۴۶/۹ب۴ن

عصر کتاب تـالـيـف مـالکوم جيسون; ويراستار تونيکمردرد، پشت درد و گردن درد
 اسميت; ترجمه فرهاد همت خواه

۱۳۸۶ ک۹۸۴ج۳۳۳۹۳۱۲۱۶۱۷/۵۶۴
RD۷۷۱/۹۱۳۸۴ج۸ک

تيمورزاده: طبيب آمـوزش سـالمت ستون فقرات: چگونه کمردرد خود را درمان
کنيم

۱۳۸۰تاليف بيژن فروغ آ۶۱۲ف۳۳۴۰۳۱۲۳۶۱۷/۵۶۴۰۵۲
RD۷۷۱/۴۱۳۷۸ف۸ک

دانـشـگـاه عـلـوم پـزشکي و خدمات بهداشتي
 درماني استان اصفهان

درد مـزمن لـگن: پـژوهـشي گـام به گام در شناخت و درمان
 يک بيماري

جـان اسـتج، دبـرا مـتـزگـر، باربارالوي;
 تـرجـمه محمد علي رقائي، محمد رحيم

اکبر

۱۳۷۸ د۴۹۴الف۳۳۴۱۳۱۲۴۶۱۷/۵۹۵
RG۴۸۳/۵۱۳۷۸الف۸ل

آتروپات ۱۳۷۹تاليف مهرداد جوانبختمن و دندانهايم: بهداشت دهان و دندان بزرگساالن م۷۶۵ج۳۳۴۲۳۱۲۵۶۱۷/۶۰۱
RK۶۱/۸م۹ج

نسل نو انديش مـولف آرون کـومـار; مـتـرجـم مـريـممواظب دندانهاي خود باشيد
 پاشنگ; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۰ م۸۵۸ک۳۳۴۳۳۱۲۶۶۱۷/۶۰۱
RK۶۱/۸۱۳۷۹م۹ک

حافظ نوين ۱۳۷۸تاليف امين مندويروش پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان ر۷۸۵م۳۳۴۴۳۱۳۰۶۱۷/۶۰۱
RK۶۰/۷/۹ر۸م

عصر کتاب تـاليف توني اسميت; ترجمه فرهاد همتبيماريهاي دهان و دندان
خواه

۱۳۸۶ ب۵۳۷الف۳۳۴۵۳۱۲۷۶۱۷/۶۳
RK۳۰۱/۹۱۳۸۵ب۵الف

تيمورزاده: طبيب دانـسـتـنـيـهـاي مفيد براي بيماران ارتودنسي: راهنماي علمي
 بـراي اسـتـفـاده صـحـيح و مـراقـبت بـهـداشـتي از وسايل

 ارتودنسي و آشنايي بيشتر با اين درمان

۱۳۸۱تاليف اصغر عباديفر د۲۷۴ع۳۳۴۶۳۱۲۸۶۱۷/۶۴۳
RK۵۲۱/۲۱۳۸۱د۲ع

نشر آتروپات ۱۳۷۹تاليف مهرداد جوانبختمن و دندانهاي کودکم: بهداشت دهان و دندان کودکان م۷۶۵ج۳۳۴۷۳۱۲۹۶۱۷/۶۴۵
PK۵۵/۹ج۹ک

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ۱۳۸۰نويسندگان هاله حسيني، سعيد ممتازيبهداشت دهان و دندان در کودکان پيشدبستاني ب۵۷۷ح۳۳۴۸۶۲۸۲۶۱۷/۶۴۵
RK۵۵/۵ح۹ک

مـانـي:  بـا هـمـکـاري دانـشگاه علوم پز شکي
 اصفهان

۱۳۸۱تاليف پوران صميمي، کاميار فتحپورچسبندگي در دندان پزشکي چ۸۵۱ص۳۳۴۹۳۱۳۱۶۱۷/۶۹
RK۶۵۲/۷/۵چ۸ص

مـانـي : دانـشـگـاه عـلـوم پـزشکي و خدمات
 بهداشتي درماني اصفهان

نـويـسـنـده شـلدون وينکلر; ترجمه اميداصول پروتز کامل
صوابي

۱۳۸۰ الف۹۸۳و۳۳۵۰۳۱۳۲۶۱۷/۶۹۲
RK۶۵۶/۶الف۹و

فـرهـنـگ مـردم : دانـشـگـاه علوم پزشکي و
 خدمات بهداشتي درماني اصفهان

۱۳۸۰تاليف فرهاد فاضلاورژانسهاي چشم پزشکي الف۱۴۹ف۳۳۵۱۳۱۳۳۶۱۷/۷۰۲۶
RE۴۸/۸الف۲ف

دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه دکــتـر مـحـمـد عـلـي يـوسـف نـيـا،دستگاه قلب وريه مصنوعي درجراحي قلب
 دکترمعصومعلي معصومي

۱۳۷۴ د۸۴ي۳۳۵۲۳۴۴۹۶۱۷/۹۵

گلبان نـوشـته کـنت جي. رايان... [و ديگران] ;اصول بيماريها و بهداشت زنان کيستنر
 مـتـرجـم بـهرام قاضي جهاني، روشنک
 قـطـبي; ويرايش مهرا کتابي،صونيا کاظم

زاده

۱۳۸۰ ۵۷۸الف۳۳۵۳۳۱۳۴۶۱۸/۱
RG۱۰۱/۹۳۱۳۸۰ب۹ک

قلم زنان ۱۳۹۲زبيده خدائيخدايا با دردها چه کنم؟ خ۳۹۴خ۳۳۵۴۵۰۷۳۶۱۸/۱
BP۲۳۲/۸۸/۴۱۳۸۹خ۴خ

مـوسـسـه فـرهنگي انتشاراتي تيمورزاده : نشر
 طبيب

تـالـيف فـاطـمه رمـضـانزاده، حـسـينآنچه زنان بايد از بلوغ، باروري و يائسگي بدانند
فيروزي

۱۳۷۸ آ۷۱۴ر۳۳۵۵۳۱۳۵۶۱۸/۱
RG۱۲۱/۸آ۸ر

ايليا تــالـيف و گـردآوري زهـرا زارعـيـان;سندروم تخمدان هاي چند کيستي (پلي کيستيک)
 ويراستار عبدالحسين شناسا

۱۳۸۵ س۱۳ز۳۳۵۶۵۵۵۲۶۱۸/۱۱
RG۴۸۰/۲ز۹س

مـوسـسـه فـرهـنگي انتشاراتي تيمورزاده :نشر
 طبيب

۱۳۸۰[تاليف ليندا اوجدا]; ترجمه آيدا برهمنديائسگي بدون دارو ي۹۲۲الف۳۳۵۷۳۱۳۶۶۱۸/۱۷۵
RG۱۸۶/۲۱۳۸۰ي۸الف

هيرمند مـارشـال جـونـز، ترزا ايچن والد، نانسييائسگي به زبان آدميزاد
 دبليو. هال; ترجمه پريسا غريبي

۱۳۹۴ ي۸۷۵ج۳۳۵۸۶۳۷۴۶۱۸/۱۷۵
RG۱۸۶

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۶مولف محسن احمدي، سهيال ژالهياردانستنيهاي بارداري و تولد د۲۸۴الف۳۳۵۹۳۱۳۷۶۱۸/۲
RG۵۲۵/۲د۳الف

کنکاش ويـراسـتـار دنـيس تـايـران و سو ماک;درمانهاي تکميلي در حاملگي و زايمان
 مـتـرجـمين محمد علي رقايي، عطاء الله

قهيري

۱۳۸۱ د۲۸۶ت۳۳۶۰۳۱۳۸۶۱۸/۲
RG۶۶۱/۴۱۳۸۱د۲ت

ماني ۱۳۸۴نويسنده عفت جاللياهميت مراقبت درنه ماه بارداري الف۶۱۲ج۳۳۶۱۳۱۳۹۶۱۸/۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گلستان ادب ۱۳۸۶گردآوري و تنظيم محسن دهقانيبارداري آسان اولينو کاملترين راهنماي جامع بارداري ب۸۵۹د۳۳۶۲۳۱۴۰۶۱۸/۲

RG۵۲۵/۲۱۳۸۵ب۹۳د
نسل نوانديش نـويـسنده لورا ريلي; ترجمه دامير بهنام;راهنماي جامع هفته به هفته حاملگي

 ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۹۴ ر۳۱۹ر۳۳۶۳۶۲۴۵۶۱۸/۲

RG۵۵۱/۹۱۳۸۸ب۲ر
عقيل ۱۳۸۲تاليف زهرا رضايي۹ [نه] ماه انتظار شيرين ن۵۷۴ر۳۳۶۴۶۲۳۰۶۱۸/۲

RG۵۲۵/۹ن۶ر
کنکاش نـويـسـنـده شـهرزادالسادات طيبي; زيرهديه مادر

 نظر زهرا عالمه
۱۳۸۱ هـ۹۷۲ط۳۳۶۵۳۱۴۱۶۱۸/۲

RG۵۲۴/۴ه۹ط
شهيد فهميده ۱۳۸۱تاليف محسن احمديتغذيه مادر و کودک ت۲۸۴الف۳۳۶۶۳۱۴۲۶۱۸/۲۴

RG۵۵۹/۷ت۳الف
هيرمند اثـر جـوآن سـتـون، کـيت ادلـمن، مريبارداري به زبان آدميزاد

 دوئنوالد; ترجمه ي نياال نصيراوغلي
۱۳۹۲ ب۴۹۲الف۳۳۶۷۶۳۶۹۶۱۸/۲۴

RG۵۲۵/۲۱۳۸۹ب۵۶الف
بصائر ۱۳۸۱تهيه و تنظيم م - اسالميانراهنماي کامل مادران و مربيان مهدکودک ر۵۲۸الف۳۳۶۸۳۱۴۳۶۱۸/۲۴

RG۵۵۹/۲ر۵الف
آرياز ۱۳۹۴مولف ستار پورابراهيمگلرودباريفرزند زيبا: نشاط زندگي با فرزند سالم و زيبا آ۵۷۵پ۳۳۶۹۶۳۵۳۶۱۸/۲۴

HQ۷۶۹/۴۱۳۸۹ف۸۸پ
خردآذين تـعـيـين جـنـسـيت (دخـتر مي خواهيد يا پسر؟): راهکارهاي

 مهم و معتبر علمي در تعيين جنسيت فرزند
۱۳۹۳مولف ستار پورابراهيمگلرودباري ت۵۷۵پ۳۳۷۰۶۳۵۲۶۱۸/۲۴

RG۵۲۵/۷۱۳۸۷ت۸۳پ
نسل نو انديش چـگـونـه دوران بـارداري ، زايـمان و بچه داري راحتي داشته

 باشيم ؟
تـهـيه شده توسط بخش پرستاري انجمن
 پـزشـکـي وزارت بـهـداشـت بـريتيش
 کـلـمبيا کانادا; مترجم فرشاد نجفي پور;

 ويراستار امير طاهري

۱۳۹۰ ۴۷چ۳۳۷۱۴۴۶۸۶۱۸/۲۴

نسل نوانديش نـويـسـنـده ورونـيک لـوژون، ورونـيککتاب راهنماي کامل حاملگي
 فيدي; ترجمه فاطمه صالحي طالقاني

۱۳۹۰ ک۷۴۴ل۳۳۷۲۵۹۲۳۶۱۸/۲۴
RG۹۴۰/۲۱۳۸۶گ۹ل

تيمورزاده: طبيب تـالـيف و اقـتـبـاس عـلي امـيني و فتانهطب قبل از تولد
زنوزي

۱۳۸۲ ط۸۴۴الف۳۳۷۳۳۲۰۱۶۱۸/۳۲۰۴۲
RG۶۲۸/۲ط۸الف

جـهـاد دانـشـگـاهـي ، پـژوهشکده ابن سينا :
 تيمورزاده

۱۳۸۲سهيال عارفي... [و ديگران]نگرشي نوين بر سندرم سقط مکرر ۶۲۹ن۳۳۷۴۳۱۶۳۶۱۸/۳۹۲

فرهنگ مردم خـسـرو نـقـيـبي، زهـرا عـالمه، کامرانزايمان بيدرد يا سزارين؟ کدام بهتر است؟
منتظري

۱۳۸۰ ز۵۹۴ن۳۳۷۵۳۱۴۴۶۱۸/۴۵
RG۶۶۱/۲ز۷ن

نسل نو انديش نـويـسـنـده بروسال. فالم; مترجم فريباچرا سزارين؟
 جـعـفـري نـمـيـني; زيرنظر داود ذاکر;

 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۷۸ چ۸۳۶ف۳۳۷۶۳۱۴۵۶۱۸/۸۶
RG۷۶۱/۴۱۳۷۸چ۸ف

آزادمهر، نشر سليس ۱۳۸۹تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي کودکان ب۷۸۴م۳۳۷۷۵۹۷۵۶۱۸/۹۲
RJ۴۵/۹۱۳۸۹ب۸م

مدرسه ۱۳۹۱فرهاد حسنزادهمحمد قريب ح س/۶۱۵ق۶۱۸/۹۲۰۰۰۹۲[ج]۳۳۷۸۴۲۳۰
RJ۴۳/۵۱۳۸۶ح۴ق

کـنـکـاش : دانـشـگاه علوم پزشکي و خدمات
 بهداشتي درماني استان اصفهان

۱۳۷۹تاليف عبدالرسول نيکيارقلب کودک من ق۹۷۸ن۳۳۷۹۳۱۴۶۶۱۸/۹۲۱۲۰۷۵۴
RJ۴۲۳/۸ق۹ن

معيار علم ۱۳۸۵مولف پني هيمز; مترجم پروين قائميچگونه کودک را بخوابانيم چ۹۷۴و۳۳۸۰۳۱۵۰۶۱۸/۹۲۸۴۹۸
RJ۵۰۶/۹۱۳۸۳ه۸۷خ

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان ريـشل بـرايانوا، براياناختالالت خوردن در بچهها ( نوجوانان ) راهنماي والدين
 لسک; مترجم اعظم عزيزي

۱۳۸۶ الف۴۱۴ب۳۳۸۱۵۹۵۴۶۱۸/۹۲۸۵۲۶
RJ۵۰۶/۴۱۳۸۶ب۴غ

رشد تـالـيف جـان آيـزنـسـون; ترجمه حميداختالالت زبان و گفتار در کودکان
عليزاده

۱۳۸۱ الف۹۷۶آ۳۳۸۲۳۱۴۷۶۱۸/۹۲۸۵۵
RJ۴۹۶/۹۱۳۸۱آ۲ز

رشد پـرسش و پـاسخ درباره لکنت زبان: راهنماي والدين، مربيان و
درمانگران

تـالـيف جـمعي از نويسندگان متخصص
 در لـکـنت زبـان;مـتـرجـمـان مـهدي

 دستجردي، فربد مفيدي

۱۳۸۱ پ۳۱۴ک۳۳۸۳۳۱۴۸۶۱۸/۹۲۸۵۵۴
RJ۴۹۶/۲۱۳۸۱ک۸ل

مـوسـسـه چـاپ و انـتـشـارات آسـتان قدس
 رضوي

نـوشـته نانسي ام. رابينسون، هالبرت بي،کودک عقبمانده ذهني
 رابينسون; مترجم فرهاد ماهر

۱۳۶۶ ک۱۱۹ر۳۳۸۴۳۱۵۱۶۱۸/۹۲۸۵۸۸
RJ۵۰۶/۲۱۳۶۸ر۹ک

مهر قائم تـالـيف مهرداد کالنتري; ويراستار محمدکودک پرتحرک: راهنماي والدين و مربيان
 نظام الدين

۱۳۷۹ ک۶۲۷ک۳۳۸۵۳۱۵۲۶۱۸/۹۲۸۵۸۹
RJ۵۰۶/۸ک۸۸ک

آسيم نـويـسـنـده مـحـمد مسعودازهر; نقاشيبراي کساني که کودک پرتحرک دارند
 فاطمه ملک محمدي

۱۳۸۷ ب۵۵۱م۳۳۸۶۵۲۳۶۶۱۸/۹۲۸۵۸۹
RJ۵۰۶/م۸۸۵ک

آييژ مـاري اتـکينسون، گري هورنبي ;ترجمهبهداشت رواني در مدارس
 اکبر رهنما، محمد فريدي

۱۳۸۸ ب۲۲۶الف۳۳۸۷۳۱۴۹۶۱۸/۹۲۸۹
RC۴۵۴/۴/۹۱۳۸۳ب۲الف

مهر قائم تـالـيف فـيـلـيپ گراهام; ترجمه کورشروانپزشکي کودک "رويکرد تحولي"
 نامداري ، ناهيد اکرمي ، کريم عسگري

۱۳۸۰ ر۲۸۸گ۳۳۸۸۳۱۵۴۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۴۹۹/۹ر۴گ

شرکت به نشر ريـتـا ويکس - نلسون، الن سي. ايزرائل;اختاللهاي رفتاري کودکان
 ترجمه محمدتقي منشي طوسي

۱۳۸۰ الف۹۱۷و۳۳۸۹۳۱۵۵۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۴۹۹/۳۱۳۷۸الف۹و

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي کـارل هـاش. دالکـاتـو ; مـترجم فاطمهاتيسم، يا، بيگانه نهائي
 سرحدي زاده

۱۳۶۶ الف۶۲۳د۳۳۹۰۳۱۵۳۶۱۸/۹۲۸۹۸۲
RJ۵۰۶/۸۱۳۶۶د۸۶ک

دانش نگار Desktop ۶ ۱۳۸۰تـرجـمه و تـالـيف هادي افراسيابي، عليمـدلـسـازي، اسـمـبـلي و نقشهکشي قطعات با۰, م۶۳۳الف۳۳۹۱۴۹۱۷۶۲۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تاويل نـويـسنده [جورج اومورا] ;مترجم افشينکتاب آموزشيAuto cad ۲۰۰۰[اتوکد ۲۰۰۰]

 يورد شاهي
۱۳۸۱ ک۹۳۸الف۳۳۹۲۳۱۵۷۶۲۰

T۳۸۵/۲۵۱۳۸۱ک۸الف
نشر ارکان AutoCAD ۲۰۰۰ مـولـفـين اسـتفنجي اتير، کريستين اتير;طراحي سهبعدي با

 مترجم فرهاد حاجي ابوطالبي
۱۳۸۱ ط۹۷۱ج۳۳۹۳۳۱۵۶۶۲۰

T۳۸۵/۴۱۳۸۱ط۲۴الف
انستيتو ايز ايران آمـوزش گـام به گـام Mechanical  Pesktop[مـکـانيکال

دسکتاب]
۱۳۸۰مولفين فرزاد حيدري، مليحه فرحناک آ۹۴۹ح۳۳۹۴۴۹۱۶۶۲۰

T۳۸۵/۸آ۸۶ح
دالفک ريـاضـيـات مـهـنـدسي: سـريـهـا، انتگرالها و تبديالت فوريه

 معادالت با مشتقات جزئي، توابع مختلط
۱۳۸۹عبدالله شيدفر ر۹۳۳ش۳۳۹۵۵۱۹۰۶۲۰/۰۰۱۵۱

TA۳۳۰/الف۱۳۷۵ ۹ر۹ش
عابد، مهرگان قلم ۱۳۹۳نيما جمشيدي ... [ و ديگران ]راهنماي کاربردي Auto CAD ۲۰۱۵ براي طراحان ۲۹۸ر۳۳۹۶۵۹۸۲۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵

T۳۸۵/۲۴۷۱۳۸۹ر
مهرجرد تـرجـمه و تاليف عليرضا مشهدي، سهيالآموزش نوين اتوکد بر پايه نسخه ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹

جهانگيري
۱۳۸۸ آ۵۸۶م۳۳۹۷۳۱۵۸۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵

T۳۸۵/۸۱۳۸۸آ۵۲م
نوپردازان فـرديـناند بيير ، اي. راسل جانستون ، [استاتيک

 الـيـوت آر. ايـزنبرگ ]; ترجمه عليرضا
 انتظاري; ويراستار جهانشاه ميرزابيگي

۱۳۸۸ الف۹۳۲ب۳۳۹۸۵۵۳۳۶۲۰/۱
TA۳۵۱/۵۱۳۸۸الف۸۷ب

ناقوس جـيمز ليثرپ مريام، گلن کريگ ;مترجمتشريح کامل مسائل استاتيک
 علي کالنتري

۱۳۸۵ -۱۳۸۲ ت۴۸۸م۳۳۹۹۳۱۵۹۶۲۰/۱
TA۳۵۱/۵۱۳۸۲ت۴م

نشر علوم دانشگاهي تـالـيف فـرديـنـانـد پ. بـيـيـر، راسلراهنماي مکانيک برداري براي مهندسان
 جانستون; ترجمه ابراهيم واحديان

۱۳۸۷ -۱۳۸۱ ر۹۳۲ب۳۴۰۰۳۱۶۸۶۲۰/۱۰۵
TA۳۵۰/۹۲۲۵۱۳۷۶د۹ب

نشر علوم دانشگاهي ايـرويـنگ هـرمن شـيـمز; ترجمه بهراممکانيک سياالت
پوستي

۱۳۷۸ م۹۸۹ش۳۴۰۱۳۱۶۹۶۲۰/۱۰۶
TA۳۵۷/۷م۹ش

فاطمي ، واژه نـوشـته تـري جـنـيـنـگز; ترجمه احمدمواد
 خواجه نصير طوسي

۱۳۷۹ م۷۲۹ج۶۲۰/۱۱[ج]۳۴۰۲۳۱۶۰
TA۴۰۳/۲/۸۱۳۷۵م۹ج

ناقوس فـرديـنـانـد بـيـر، اي راسل جـانستون;تشريح کامل مسائل مقاومت مصالح
 مترجم علي کالنتري

۱۳۸۲ ت۹۳۲ب۳۴۰۳۳۱۶۶۶۲۰/۱۱۲
TA۴۰۵/۷۲۲۱۳۸۲م۹ب

ناقوس ۱۳۸۲يگور پوپوف; مترجم علي کالنتريتشريح کامل مسائل مقاومت مصالح ت۵۶۷پ۳۴۰۴۳۱۶۷۶۲۰/۱۱۲
TA۴۰۵/۶۸۲۲۵۱۳۸۲م۹پ

فني حسينيان مـولـفـيـن ويليامتي تامسون، مري ديلونتئوري ارتعاشات با کاربردهاي آن
 داله; مترجم بهرام پوستي

۱۳۷۸ ت۲۶۱ت۳۴۰۵۳۱۷۰۶۲۰/۳
TA۳۵۵/۹۱۳۷۸ت۲ت

مدرسه مـولـفـان عـابد بدريان، عليرضا منسوبفناوري نانو
بصيري

۱۳۹۰ ف۳۶۷ب۶۲۰/۵[ج]۳۴۰۶۳۱۷۱
T۱۷۴/۷/۹۱۳۸۸ف۳۷ب

جـهـاددانـشـگـاهـي، واحد تربيت معلم، مرکز
 فرهنگي انتشارات

نـانـو فـيـزيک و فناوري نانو: آشنايي مقدماتي با مفاهيم مدرن
 علوم نانو

تـالـيف ادوارد ل. ولف; تـرجـمـه جعفر
 جهان پناه

۱۳۸۹ ن۷۳۴و۳۴۰۷۵۵۴۱۶۲۰/۵
QC۱۷۶/۸ /۸۱۳۸۹و۲ن

فاطمي،واژه ۱۳۷۹تري جنينگز; ترجمه ناصر مقبليانرژي الف۷۲۹ج۶۲۱/۰۴۲[ج]۳۴۰۸۳۴۳۶
نشر آذربايجان - انتشارات سواد [۱۳۷۴]ترجمه مهندس منصور هاشمي اقدمفرهنگ لغات فني ﴿ الکترو تکنيک ، ماشين آالت ﴾ ف۲۵۶هـ۳۴۰۹۵۱۱۶۲۱/۳۰۳

ناقوس ۱۳۸۱مولف طهماسبقلي شاهرخشاهيحفاظت الکتريکي ورلههاي حفاظتي ژنراتورها ح۲۵۴ش۳۴۱۰۳۱۷۳۶۲۱/۳۱۳
TK۱۰۰۵/۷ح۲ش

ناقوس ۱۳۸۱[نويسنده سيامک بهنام]تشريح کامل مسائل تحليل مهندسي مدار - هيت ت۸۸۳ب۳۴۱۱۳۱۷۲۶۲۱/۳۱۹۲
TK۴۵۴/۳۲۲۱۳۷۸ت۹ه

فاطمي ۱۳۹۰تاليف چارلن بيلينگز; ترجمه ناصر مقبليليزر: تکنولوژي جديد نور ل۹۶۸ب۶۲۱/۳۶۶[ج]۳۴۱۲۳۱۷۴
TA۱۶۸۲/۹۱۳۷۴ل۹ب

علوم رايانه رافـائلسي. گـونـزالس، ريچارداي. وودز;پردازش تصوير ديجيتال
 ترجمه عين الله جعفر نژاد قمي

۱۳۸۷ پ۸۲۸گ۳۴۱۳۵۲۵۴۶۲۱/۳۶۷
TA۱۶۳۲/۴۱۳۸۷پ۹گ

نشر شيخ بهايي ۱۳۸۱- ۱۳۹۰علي ميرعشقيمباني الکترونيک م۹۴۴م۳۴۱۴۳۱۸۰۶۲۱/۳۸۱
TK۷۸۱۵/۲م۹م

ناقوس: آذين رايانه تـالـيف الـکتور الکترونيکس; مترجم رضا۳۰۱﴿سيصدويک﴾ مدار
 خوش کيش

۱۳۸۰ س۷۳۴الف۳۴۱۵۳۱۷۶۶۲۱/۳۸۱۵
TK۷۸۶۷/۹۴۱۳۸۸س

آذين رايانه تـالـيف الـکتور الکترونيکس; مترجم رضا۳۰۴﴿سيصدوچهار﴾ مدار
 خوش کيش

۱۳۸۰ چ س۷۳۴الف۳۴۱۶۳۱۷۸۶۲۱/۳۸۱۵
TK۷۸۶۷/۹۵۳۱۳۸۸س

ناقوس: آذين رايانه [تـالـيف الـکـتـور الکترونيکس]; مترجم۳۰۲ ﴿سيصدودو﴾مدار
 رضا خوش کيش

۱۳۸۰ د س۷۳۴الف۳۴۱۷۳۱۷۷۶۲۱/۳۸۱۵
TK۷۸۶۷/۹۴۸۱۳۸۸س

ناقوس: آذين رايانه تـالـيـف﴿الکتور الکترونيس﴾; مترجم رضا۳۰۳﴿سيصدو سه﴾ مدار
 خوش کيش

۱۳۸۰ س س۷۳۴الف۳۴۱۸۳۱۸۵۶۲۱/۳۸۱۵

سيماي دانش نـويـسـنـده الـکترو الکترونيکس; مترجم۳۰۶﴿سيصدو شش﴾ مدار
 رضا خوش کيش

۱۳۷۹ ش س۷۳۴الف۳۴۱۹۳۱۷۹۶۲۱/۳۸۱۵
TK۷۸۶۷/۹۵۵۱۳۷۹س

نشر شيخ بهايي ۱۳۸۱تقي شفيعيتحليل و طراحي مدارهاي الکترونيک ت۵۵۶ش۳۴۲۰۳۱۷۵۶۲۱/۳۸۱۵
TK۷۸۶۷/۳ت۷ش

مـوسـسـه علمي دانش پژوهان برين، انتشارات
ارکان

۱۳۸۴نگارش مجتبي جان قربان، بهمن حقيقيبرجهاي چندمنظوره جهان ب۲۱۳ج۳۴۲۱۳۱۸۲۶۲۱/۳۸۸۳۵
TK۶۵۶۵/ج۴۲ب

محسن گـردآوري و تـرجمه حسين ثابتي مقدم;مرجع کامل فرکانس ماهوارههاي قابل دريافت در ايران
 ويرايش فني شروين قاموس

۱۳۸۰ م۳۲ث۳۴۲۲۳۱۸۱۶۲۱/۳۸۸۵۳
TK۶۶۷۷/۴م۲ث

طاهريان ۱۳۹۰مولف علي روحاللهيراهنماي تعمير سختافزار و شاخصهاي خريد ر۷۷۱ر۳۴۲۳۵۹۷۹۶۲۱/۳۹۱
TK۷۸۸۷/۲۱۳۸۹ر۹ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سنبله نـويـسـنده اندي آشدون و اندروايستون;راهنماي جامع کامپيوتر: اسکنر ها و پرينترها

 مترجم بيژن معصوم
۱۳۸۶ الف۵۴۹الف۳۴۲۴۳۱۸۳۶۲۱/۳۹۹۴

QA۷۶/۷۵۴/۲۱۳۸۴ر۵الف
سازمان انرژيهاي نو ايران﴿سانا﴾ بي تاگروه مولفين سازمان انرژيهاي نو ايراناز انرژيهاي نو چه مي دانيد ؟ ﴿انرژي باد ﴾ الف۱۵۸س۶۲۱/۴[ج]۳۴۲۵۵۶۰

دانشگاه صنعتي اصفهان تـــالـــيف فـرانک - پ. اين کـروپـرا،مقدمهاي بر انتقال گرما
 ديـويـد - پ. دويت; ترجمه علي اصغر
 رسـتـمي، شهرام حمايت; ويراستار بيژن

 ديبائي نيا

۱۳۷۹ م۹۹۵الف۳۴۲۶۳۱۸۴۶۲۱/۴۰۲۲
QC۳۲۰/۷۱۳۷۵م۹الف

ناقوس ۱۳۸۱گردآوري علي کالنتريتشريح کامل مسائل انتقال حرارت جک فيليپ هولمن ت۶۲۷ک۳۴۲۷۳۱۸۶۶۲۱/۴۰۲۲
QC۳۲۰/۸۲۶۴۱۳۸۱الف۹ه

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۸۰علي رضائيانتجزيه و تحليل و طراحي سيستم ت۵۷۵ر۳۴۲۸۳۱۶۱۶۲۱/۴۰۳۲
QA۴۰۲/۳۱۳۷۶ت۶ر

سازمان انرژي هاي نو در ايران بي تاگروه مولفين سازمان انرژيهاي نو ايراناز انرژيهاي نو چه مي دانيد ؟ ﴿انرژي زمين گرمايي ﴾ الف۱۵۸س۶۲۱/۴۴[ج]۳۴۲۹۵۹۱
جـهـاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مرکز

انتشارات
کـنـترل درايوهاي الکتريکي (درايوهايDC[دي سي] وAC[اي

سي]
۱۳۸۱تاليف محمد ابراهيمي ک۱۳۶الف۳۴۳۰۳۱۸۷۶۲۱/۴۶

TK۴۰۵۸/۹ک۲الف
سازمان انرژيهاي نو ايران گـروه مـولـفـيـن سازمان انرژي هاي نواز انرژيهاي نو چه مي دانيد ؟ ﴿انرژي خورشيدي ﴾

ايران
بي تا الف۱۵۸س۶۲۱/۴۷[ج]۳۴۳۱۵۵۰

نشر پيدايش ۱۳۷۹ترجمه [و گردآوري] محمود سالکمجموعه انرژيهاي جايگزيني ج م۲۱۸س۶۲۱/۴۷[ج]۳۴۳۲۳۸۵
نشر پيدايش ۱۳۷۹ترجمه و تاليف محمود سالکمجموعه انرژيهاي نو ن م۲۱۸س۶۲۱/۴۷[ج]۳۴۳۳۳۸۶
نقش مانا ويـلـبـرت اف استوکر، جرالد دبليوجونز;تهويه مطبوع و تبريد

 ترجمه غالمحسين منوچهري ناييني
۱۳۷۸ ت۴۹۱الف۳۴۳۴۳۱۸۸۶۲۱/۵۶

TP۴۹۲/۹۱۳۷۸ت۵الف
نشر علوم دانشگاهي جـوزف ادوارد شـيـگـلي و جـان جوزفتئوري ماشين

 اويکر;ترجمه محمدرضا افضلي
۱۳۷۶ ت۹۸۴ش۳۴۳۵۳۱۸۹۶۲۱/۸۱

TJ۱۴۵/۹۱۳۷۶ت۹ش
مطبوعات ديني ۱۳۸۳گردآوري و تاليف عبدالحسين مهياريماشين ابزار م۸۹۸م۳۴۳۶۵۸۶۲۱/۹۰۲

TJ۱۱۸۵/۲م۹م
دلهام نــويـسـنـده ويل فـاولـر; مـتـرجـمـانتاريخ تحوالت و فناوري نظامي از دوران باستان تا امروز

 محمدحسين آريا، سهيال زماني
۱۳۹۲ ت۱۹۴ف۶۲۳/۴۴۱[ج]۳۴۳۷۴۷۹۴

U۸۰۰/۲۱۳۸۱ت۲ف
انتشارات موسسه علمي دانش پژوهان برين ۱۳۸۲نگارش محمدعلي روشن ضميرمهندسي پي م۸۳۲ر۳۴۳۸۳۱۹۱۶۲۴/۱۵

TA۷۷۵/۹م۸۷ر
آذرباد تــکـنـيک عـددي و حل گـام به گـام مـسـائـلي درSAFE و

 ETABS و SAP۲۰۰۰ [سيف و اتبز و ساپ ]۲۰۰۰
تـالـيف ادوارد ويـلـسـون... [و ديگران];

 ترجمه بابک کريمخاني
۱۳۸۰ ۶۷۷ت۳۴۳۹۳۱۹۲۶۲۴/۱۷۱۰۲۸۵

TA۶۴۷/۸۱۳۸۰ت
موسسه علمي دانش پژوهان برين: ارکان نـگـارش فـرهـاد رحـمـانيان، محمدرضاراهنماي کاربرديSAP ۲۰۰۰ [ساپ ]۲۰۰۰

انصاريپور
۱۳۸۱ ر۳۹۵ر۳۴۴۰۳۱۹۳۶۲۴/۱۷۱۰۲۸۵

TA۶۴۷/۲ر۳ر
نشر ارکان اصفهان ۱۳۸۱تاليف مجتبي ازهري، رسول ميرقادريطراحي سازههاي فوالدي ط۴۶۲الف۳۴۴۱۳۱۹۴۶۲۴/۱۸۲۱

TA۶۸۴/۴۱۳۸۱ط۴الف
دانش پژوهان برين، ارکان ۱۳۸۳نگارش رضا خدادادي، محمد نيليپورمباني اجراي سازههاي فوالدي م۳۶۸خ۳۴۴۲۳۱۹۵۶۲۴/۱۸۲۱

TA۶۸۴/۲م۴خ
جـهـاد دانشگاهي- واحدصنعتي اصفهان- مرکز

انتشارات
۱۳۸۶تاليف اميرمسعود کينياآناليز و طراحي سازههاي بتن آرمه آ۹۷۸ک۳۴۴۳۳۱۹۶۶۲۴/۱۸۳۴۱

TA۶۸۱/۵/ ۸۱۳۸۵آ ۹ک
انتشارات موسسه علمي دانش پژوهان تـرک خـوردگي در بـتن و پـلهاي بتني (انواع، علل و روشهاي

تعمير)
[وي. آر. رايـنـا]; مـترجمين رضا اکبري،

 مجيد صباغ زاده
۱۳۸۲ ت۳۲۲ر۳۴۴۴۳۱۹۷۶۲۴/۲۰۲۸۲

TG۳۰۵/۴۱۳۸۲ت۲ر
دانشگاه تهران ۱۳۸۱نوشته حسين معماريانزمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيک ز۶۷۶م۳۴۴۵۳۱۹۸۶۲۴/۸۵۱۳

TA۷۰۵/۷۶ز۶م
تـرجـمه و تـالـيفحميد بهبهاني، مهدياصول مهندسي راهآهن دانش پژوهان برين

ابطحي
۱۳۸۳ الف۸۲۹ب۳۴۴۶۳۱۹۹۶۲۵/۱

TF۱۴۵/۶الف۹ب
ماني ۱۳۷۵دکترگيتي امتيازي ، زهرا اعتمادي فرآزمايشهاي ميکروبي آب و پساب آ۷۷۷الف۳۴۴۷۶۹۸۶۲۸/۱۶۱

نشر ارکان اصفهان ۱۳۸۱تاليف محمد چالکش اميرياصول تصفيه آب الف۱۸چ۳۴۴۸۳۲۰۰۶۲۸/۱۶۲
TD۴۳۰/۶۱۳۷۸الف۲چ

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵کيهان فروزنده شهرکياصول تصفيه و بهسازي منابع آب الف۵۹۸ف۳۴۴۹۴۱۹۳۶۲۸/۱۶۲
LC۵۸۰۸۳۷۷ف۹الف/گ

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور مـحـمدعلي عبدلي; براي مرکز مطالعاتبازيافت و دفع مواد زايد جامد شهري
 برنامه ريزي شهري وزارت کشور

۱۳۸۰-۱۳۷۹ ب۴۱۳ع۳۴۵۰۳۲۰۲۶۲۸/۴۴۵
TD۷۹۱/۲۱۳۷۸ب۲ع

نشر ارکان اصفهان گـردآورنـده مـجـيد عرفانمنش، مجيدآلودگي محيط زيست
افيوني

۱۳۸۱ آ۶۶۶الف۳۴۵۱۳۴۵۴۶۲۸/۵۳
TD۸۸۳/۷۱۳۷۹آ۴ع

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور مـولف مـحـمود مقاري [و] وزارت کشورمباني آتشنشاني
 دفتر برنامه ريزي عمراني

۱۳۸۲ م۷۱۴م۳۴۵۲۳۲۰۴۶۲۸/۹۲
TH۹۱۵۱/۲م۷م

سازمان شهرداريهاي کشور مـتـرجـم مهر انگيز رضايي چماني، سيداطفاء حريق در ژاپن
 محمود نجاتي حسيني

۱۳۸۰ ۵۸۳الف۳۴۵۳۴۸۴۶۲۸/۹۲۵

انـتـشـارات موسسه علمي دانش پژوهان برين،
 انتشارات ارکان

۱۳۸۳نگارنده بهنام امينيمباني مهندسي ترابري م۸۴۴الف۳۴۵۴۳۲۰۵۶۲۹/۰۴
TA۱۱۴۵/۲م۸الف

رياست جمهوري ، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۷راضيه تجاربانوي آبي ها ب۳۴۲ت۳۴۵۵۳۳۵۸۶۲۹/۱۳۰۹۲
سفيرخرد ۱۳۹۵يوسف بهمن آباديفرهنگ رانندگي ف۸۷۶ب۳۴۵۶۶۶۱۷۶۲۹/۲۸۳

نشر پيدايش نـويـسـنـده سـارا آنـجلس; ترجمه داودسفرهاي فضايي: راهنماي نوآموزان سفر به فضا - زمان
 شعباني دارياني

۱۳۸۳ س۸۶۴آ۶۲۹/۴[ج]۳۴۵۷۵۲۳۷
TL۷۹۳/۷۱۳۷۸س۸آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني، کتابهاي بنفشه رودلف مـتـزلـر; تـرجـمه عباس لقماني;ماهوارهها: تماشاگران هوشمند

 ويراستار فرزانه کريمي
۱۳۸۰ م۲۴۱م۶۲۹/۴۶[ج]۳۴۵۸۳۲۰۶

TL۷۹۶/۲۱۳۸۰م۲۵م
انتشارات خراسان ريـچـاردسي. دورف، روبـرتاچ. بيشاپ;سيستمهاي کنترل مدرن

 ترجمه قدرت سپيد نام
۱۳۸۱ س۷۵۱د۳۴۵۹۳۲۰۷۶۲۹/۸۳

TJ۲۱۶/۹۱۳۸۱س۴د
دلهام نـويـسـنـده ديـويـد جفريس; مترجمانمجموعه فناوريهاي فوق پيشرفته

 مـهـدي نـجـفـي کـوپايي، داود شعباني
 دارياني، نسترن مويد جعفري

۱۳۹۲ م۴۹۲ج۳۴۶۰۴۷۹۳۶۲۹/۸۹۲
TJ۲۱۱/۲/۳۱۳۸۱م۷ج

ناقوس ۸۰C۱۹۶تـالـيف و تـرجـمه پـيمان حاجيحسيني،ميکروکنترلر
 محمد موسوي انزهايي

۱۳۸۲ م۱۶۹ح۳۴۶۱۳۲۰۸۶۲۹/۸۹۵۱۶
TJ۲۲۳/۲ح۹ک

اميرکبير ۱۳۷۴مولف هادي الفتيتاريخ کشاورزي و دامپروري در ايران ت۷۲۸الف۳۴۶۲۳۲۰۹۶۳۰/۹۵۵
S۴۷۱/۷الف۹الف

کـمـيـتـه ملي آبياري وزهکشي شرکت سهامي
 آب مـنـطـقـه اي اصـفـهـان و چـهارمحال و

بختياري

۱۳۸۴پژوهش از جواد صفينژادنظام آبياري سنتي در نائين ن۷۶۹ص۵۸۷//۳۴۶۳۵۵۳۵۶۳۱
S۶۱۶/۹۱۳۸۴ص۹الف

اميرکبير ۱۳۸۰[ترجمه محمود سالک]ماشينهاي کشاورزي چگونه کار ميکنند ۱۴۶م۶۳۱/۳۱[ج]۳۴۶۴۴۳۲۷
S۶۷۵/۲۵/۲۱۳۸۰م

غزل اچ. دي فـوث، بي جي الـيس; مـتـرجـمحاصلخيزي خاک
 فرشيد نوربخش، مصطفي کريميان اقبال

۱۳۷۶ ح۸۷۶ف۳۴۶۵۳۲۱۰۶۳۱/۴۲۲
S۵۹۶/۷/۲۱۳۷۶ح۹ف

غزل مـولـفـين جـان گلينزکي، جرزي ليپيگ;فيزيک خاک و ريشه گياه
 مترجم محمدعلي حاج عباسي

۱۳۷۸ ف۶۴۴گ۳۴۶۶۳۲۱۱۶۳۱/۴۳
S۵۹۶/۷/۹۱۳۷۸ف۸گ

مهرآرمين مـــوج زنـــده: روايت مستند تالش ايرانيان براي دستيابي به
 فناوري صلحآميز هستهاي

امـيـرشـهـريـار امـينيان; زير نظر گروه
 مطالعاتي انديشه ورزان

۱۳۸۸ م۸۴۵الف۳۴۶۷۳۲۱۲۶۳۱/۴۸
TK۹۰۰۷/۸۱۳۸۸الف۹الف

دانشگاه صنعتي اصفهان، مرکز نشر تـالـيف جي. ام. پـولـمن و دي.ا. اسليپر;اصالح گياهان زراعي
 ترجمه احمد ارزاني

۱۳۸۰ الف۸۲۹پ۳۴۶۸۳۲۱۳۶۳۱/۵۲
SB۱۸۵/۷/۶۱۳۷۸الف۹پ

مديرفالح گـردآوري و تدوين  سعيد کدخدايي...[وکشاورزي مولکولي
 ديـگران]; براي وزارت جهاد کشاورزي،

 پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي

۱۳۸۹ ۵۶۸ک۳۴۶۹۵۵۳۸۶۳۱/۵۲۳۳
SB۱۰۶/۵۱۳۸۹ک۸۵ت

جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ۱۳۷۵تاليف رحمان رحيمزادگانطراحي سيستمهاي آبياري باراني ط۴۲۲ر۳۴۷۰۳۲۱۴۶۳۱/۵۸۷
S۶۱۹/۳ر۱۶آ

يادبود ۱۳۷۷تاليف ابراهيم بهدادعوامل بيماريزا و بيماريهاي مهم گياهي ايران ع۸۳۸ب۳۴۷۱۳۲۱۵۶۳۲/۰۹۵۵
SB۷۰۷/۹ع۹ب

راه کمال ۱۳۸۶نويسنده مهرداد صالحيدانستنيهاي حشيش و مواد وابسته د۲۹۷ص۳۴۷۲۵۲۷۵۶۳۳/۷۹
BP۲۹۵/۲۱۳۸۶ص۵ح

امينان ۱۳۹۱محمد درياييخرما ميوه انرژي، حيات، سالمت خ۵۱۸د۳۴۷۳۳۸۴۲۶۳۴/۶۲
آييژ ۱۳۸۸اسماعيل پيش بينسبزي کاري در ويال س۹۴۵پ۳۴۷۴۳۲۱۷۶۳۵

SB۳۲۱/۲۱۳۸۴س۹۴پ
مولف ۱۳۸۷نگارش مسعود قاسمي، محسن کافيگلکاري علمي و عملي گ۱۹۹ق۳۴۷۵۳۲۱۶۶۳۵/۹

SB۴۰۵/ ۸۱۳۸۸گ۲ک
فائزه السادات ابطحي ۱۳۸۷فائزه سادات ابطحيکلياتي از بيماري هاي عفوني گل نرگس ک۱۴۹الف۳۴۷۶۷۰۳۶۳۵/۹۳۴۳۴

ارکان ۱۳۷۷محمدعلي ادريس، محمود وطن خواهژنتيک و اصالح نژاد گاو شيري ژ۳۳۳الف۳۴۷۷۷۰۲۶۳۶/۰۸۲۱
نسل نوانديش مـردي کـه به اسب ها گوش مي دهد: داستان واقعي از مردي

 که در گوش اسب نجوا مي کرد
نـويـسـنـده مـونتي رابرتز; مترجم گيتي

شهيدي
۱۳۹۴ م۱۱۲ر۳۴۷۸۶۰۱۳۶۳۶/۱۰۸۳۵

SF۲۸۱
نشر ارکان اس. پـي. رز; مـتـرجـمين جواد پوررضا،اصول علم طيور

 صبا بهداد
۱۳۷۸ الف۴۴۷ر۳۴۷۹۳۲۱۹۶۳۶/۵

SF۴۸۷/۶الف۴ر
جهاد دانشگاهي، واحدصنعتي اصفهان ۱۳۸۱تاليف جواد پوررضااصول علمي و عملي پرورش طيور الف۶۵۷پ۳۴۸۰۳۲۱۸۶۳۶/۵۰۸۲

SF۴۹۲/۶۱۳۷۴الف۹پ
نيلوبرگ تـالـيف الـهـام خـشـاب; ترجمه احساننگهداري و بهداشت کبوتر

مقدس
۱۳۸۸ ن۵۷۱خ۳۴۸۱۵۲۳۸۶۳۶/۵۰۸۹۶

SF۹۹۴/۶/۸۰۴۱۱۳۸۱ح۵خ
عطر عترت مـولف و آمـوزشدهنده حميد آتشپور،راههاي عملي ابراز وجود (کتابچه خودياري )

 بـا هـمـکـاري مـريم لـوالکي، فـريـماه
افشارزاده

۱۳۸۵ ر۱۷۸آ۳۴۸۲۳۷۰۲۶۳۷
BF۶۳۷/۲۱۳۸۵آ۲الف

درياسر ۱۳۸۷مولف فرحناز تدريسيغذا و تغذيه در ماهيها غ۳۹۶ت۳۴۸۳۴۷۹۷۶۳۹/۳
علمي آبزيان ۱۳۸۸حسين عماديآکوآريوم و تکثير و پرورش ماهيهاي آکوآريومي آب شيرين آ۸۸۲ع۳۴۸۴۳۲۲۱۶۳۹/۳۴

SF۴۵۷/۷۳۱۳۸۸آ۸ع
انتشارات علمي آبزيان نـوشـته رالف گـيـسـلر; ترجمه و تاليفبيماريهاي ماهيهاي آکواريومي و نحوه درمان آنها

 حسين عمادي
۱۳۸۷ ب۸۹۹گ۳۴۸۵۳۲۲۰۶۳۹/۳۴

SF۴۵۸/۵/۹۱۳۸۵ب۹گ
انتشارات علمي آبزيان ۱۳۸۸تاليف و ترجمه حسين عماديآکوآريوم ماهيهاي آب شور آ۸۸۲ع۳۴۸۶۳۲۲۲۶۳۹/۳۴۲

SF۴۵۷/۱/۷۱۳۸۷آ۸ع
غزل تـکـثـيـر و پـرورش آبزيان در اصفهان تاکيد بر ترويج آن در

 شهرستان فالورجان
۱۳۸۰تدوين و نگارش پروانه خانيا ت۲۷۹خ۳۴۸۷۳۲۲۳۶۳۹/۸

SH۱۳۵/۸ت۲خ
نسل نوانديش مـديـريت وقت شـخـصي: (چگونه وقت شخصي خود را تنظيم

 کنيم؟) اولويتهاي کاري خود را مشخص کنيد
نـويـسـنـده مـاريون.اي. هينز ; برگردان

 گيتي شهيدي
۱۳۸۶ م۹۷۹هـ۳۴۸۸۳۹۱۹۶۴۰/۴۰۹۳

HD۶۹/۹۷۱۳۸۶ه۷و
عقيل ۱۳۸۶نـويـسـنـده بـرايـان تـريـسي; مـترجمقورباغه را قورت بده الف۱۳۸۶ق۵۵۳ت۳۴۸۹۳۲۲۴۶۴۰/۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
الماس دانش قـورباغهات را قورت بده: ۲۱ روش عالي براي غلبه بر تنبلي و

 انجام بيشترين کار در کمترين زمان
بـرايـان تـريسي; مترجمين مهناز عبدي،

 ناصر گشتايي
۱۳۸۶ ب۱۳۸۶ق۵۵۳ت۳۴۹۰۴۹۱۲۶۴۰/۴۳

BF۶۳۷/د۱۳۸۶ ۴ت۹الف
هشت کتاب، کامکار قـوربـاغه را قـورت بـده: ۲۱ روش عالي براي غلبه بر تنبلي و

 انجام کارهاي بيشتر در زمان کمتر
نـويـسـنـده برايان تريسي; مترجم زينب

 عرب نژاد
۱۳۹۳ ۱۳۹۳ق۵۵۳ت۳۴۹۱۶۱۶۲۶۴۰/۴۳

BF۶۳۷/۴ت۹الف
حديث راه عشق ۱۳۸۸تدوين طاهره کشوادياقتصاد در خانواده الف۵۸۲ک۳۴۹۲۴۲۶۳۶۴۰/۹۵۵

TX۱۰۷/۷۱۳۸۸الف۵ک
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۳محمدتقي حکيمخوردنيها و آشاميدنيها از نظر پيشوايان دين و علم خ۷۳۴ح۳۴۹۳۳۲۲۵۶۴۱/۰۲

TX۳۵۵/۹۱۳۶۳خ۸ح
به آفرين نـقـش رايـحه و عطر درماني: بهره درماني غذاي روزمره خود

 را کشف کنيد
۱۳۸۲مولف رقيه باقرزاده اکبري ن۲۳۹ب۳۴۹۴۳۲۲۶۶۴۱/۳

TX۳۵۷/۲ر۲ب
اميرکبير ۱۳۸۰غياثالدين جزايريزبان خوراکيها ز۳۹۱ج۳۴۹۵۳۲۲۷۶۴۱/۳

TX۳۵۵/۲۱۳۵۱ز۴ج
انتشارات خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۸۷گردآوري فاطمه محرابيميوه درماني م۳۱۷م۳۴۹۶۳۴۴۲۶۴۱/۳۴

نسيم حيات مـولف واحـد پـژوهش و تحقيقات نسيمميوهدرماني
حيات

۱۳۹۱ -۱۳۸۶ ۹۹۴م۳۴۹۷۲۹۱۱۶۴۱/۳۴
TX۵۵۷/۹۴۱۳۸۶م

ارديبهشت هـنـر آشـپـزي و شـيـريـنيپـزي گلبانو شامل انواع غذاهاي
 ايـراني و فـرنـگي، نـوشـيدنيها، کيکها، شيرينيهاي خانگي،

 ترشيجات و مرباها

تـهـيه و تـنـظـيم فريبا الماسي; ويراستار
 فخرنور رزاق پرست

۱۳۹۱ هـ۷۳۵الف۳۴۹۸۵۹۴۰۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۷۴۱۳۸۴الف۱آ

نور گيتي ۱۳۷۹نويسنده مليحه بنيهاشميسفره رنگين ايراني س۷۳۹ب۳۴۹۹۳۲۲۸۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۸۹۵۱۳۷۹ب۱آ

گلستان ادب ۱۳۸۶لعيا حاجيپور فرشبافآشپزي ساناز: آموزش انواع غذاهاي ايراني و خارجي آ۱۶۹ح۳۵۰۰۳۲۳۰۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۱۵۵۱۳۸۶ح۱آ

سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران،
 موسسه نشر شهر

ارمـغـان تـنـدرسـتي: ( آشـنـايي بـا غـذاهاي گياهي، حيواني،
 دريايي و نکتار ميوهجات و سبزيجات)

۱۳۹۲جمشيد خدادادي الف۳۶۸خ۳۵۰۱۵۹۴۴۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۴۱۵۱۳۸۶خ۱آ

انتشارات بين المللي حافظ دنـيـاي هـنـر سـبـزيآرائي: مـجـمـوعهاي زيبا از جديدترين
 شـاهـکارهاي هنر سبزيآرائي، ميوهآرائي... و شکالت همراه با

 راهنماي کامل تصويري

۱۳۸۸مترجم فريده جهانگيري ۷۲۴د۳۵۰۲۳۲۳۶۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۹۲۶۴۱۳۸۰د۱آ

مصطفي دنـيـاي آشـپـزي: انـواع و اقـسـام غـذاهـاي ايراني و فرنگي،
 جديدترين دسرها...

۱۳۸۰صديقه سجادي د۳۶۷س۳۵۰۳۳۲۳۵۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۳۱۳۸۰س۱آ

نشر جليل ۱۳۸۰تدوين شراره شرفيآشپزي و دسر بيست آ۴۲۱ش۳۵۰۴۳۲۴۷۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۳۷۱۳۷۹ش۱آ

منشور وحي ۱۳۹۳تهيه و تنظيم هدي عباسيکليد آشپزي و شيريني پزي براي ذائقه ايراني ک۲۹۸ع۳۵۰۵۵۴۸۹۶۴۱/۵
TX۷۲۵

جاجرمي ۱۳۸۴رضوان فرمندهنر آشپزي هـ۵۶۳ف۳۵۰۶۳۳۵۵۶۴۱/۵
الهوتيان ۱۳۸۶شيرين قرنليآشپزي شيرين آ۵۸۳ق۳۵۰۷۳۲۳۷۶۴۱/۵

نصف جهان ۱۳۸۰نويسنده اکرم محمدي۳۱نوع غذا و شيريني ساده اما بامزه ب س۳۵۲م۳۵۰۸۳۲۳۱۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۳۲۵م۱آ

نصف جهان ۱۳۸۰نويسنده اکرم محمدي۳۱[سي و يک] نوع غذا و شيريني جديد اما خوشمزه خ س۳۵۲م۳۵۰۹۳۲۲۹۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۳۲م۱آ

عقيل ۱۳۸۶مولف ليال مراديآشپزي روز آ۴۳۵م۳۵۱۰۳۲۳۸۶۴۱/۵
TX۷۲۵/ ۳۴۷۱۳۸۴م۱آ

شهيد حسين فهميده هـنـر آشـپـزي و شيرينيپزي بهاره: کاملترين مجموعه غذاها،
 شـيـريـنيهـا، بـسـتـنيهـا و نـوشـيدنيهاي ايراني به همراه

 دانستنيهاي خانهداري

۱۳۸۶مولف و مترجم اعظم منصوري هـ۷۹۴م۳۵۱۱۳۲۳۹۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۷۶۶۱۳۸۴م۱آ

بيکران ۱۳۸۱پروين موسويآشپزي و شيرينيپزي نگين به همراه اصول نوين تغذيه... آ۸۴۲م۳۵۱۲۳۲۴۰۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۸۷۱۳۸۸م۱آ

اکرم ﴿ساناز ﴾مينايي ۱۳۷۸اکرم (ساناز) ميناييکتاب آشپزي ساناز و سانيا آ۹۸۴م۳۵۱۳۳۲۴۱۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۹۷۱۳۸۰م۱آ

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۷تاليف رويا اربابزادهمظفريآشپزي آسان، يا، چگونه دل همسر خود را به دست آوريد؟ آ۳۶۲الف۳۵۱۴۳۲۴۲۶۴۱/۵۰۹۵۵
TX۷۲۵/۴۱۳۸۲الف۹الف

جليل سـفـرهاي بـراي افطار شامل دسرهاي شيرين، سوپهاي مقوي و
 غذاهاي متنوع

۱۳۸۲هايده مرتضوي س۴۴۶م۳۵۱۵۳۲۳۲۶۴۱/۵۰۹۵۵
TX۷۲۵/۴۱۳۸۷م۹الف

خاتم االنبياء ۱۳۸۱ص - عاصميغذاهاي سنتي اصفهان بههمراه نکاتي برجسته از بزرگان غ۱۸۷ع۳۵۱۶۳۲۳۳۶۴۱/۵۰۹۵۵۹
TX۷۲۵/۲ع۹الف

حوا ۱۳۸۹سارا ليوز; مترجم اشرف پورمند;آشپزي کودکانه: شيريني و بستني آ۸۲۳ل۳۵۱۷۵۵۴۷۶۴۱/۵۶۲۲
TX۷۴۰/۵۳۱۳۸۸آ۹ل

صابرين، کتابهاي دانه بـالنـدين مارکاده و هانري بوشه; مترجمآشپزي نوين براي کودکان از سه ماهگي تا هيجده ماهگي
 افرا شکوهيان

۱۳۹۰ آ۱۲۹م۳۵۱۸۵۹۷۸۶۴۱/۵۶۲۲
TX۷۴۰/۵۱۳۷۹آ۲م

بهجت آشـپـزي گـياهي نزد ملل مختلف: حاوي بيش از ۲۴۰ دستور
 غذايي بينظير جهان

۱۳۸۸کورما داسا; مترجم بزرگمهر گل بيدي آ۱۹۲د۳۵۱۹۳۲۳۴۶۴۱/۵۶۳۶
TX۸۳۷/۵۱۳۸۸آ۲د

کتاب نشر ۱۳۹۲زهرا رجبيهنر آشپزي گياهي براساس آشپزي هندي هـ۳۷۲ر۳۵۲۰۵۰۱۷۶۴۱/۵۶۳۶
TX۸۳۷/۵۱۳۷۸آ۲د

تيمورزاده : طبيب ۱۳۸۱تاليف فيروزه سجادي ... [و ديگران]آشپزي سالم براي داشتن قلبي سالم ۵۵۲آ۳۵۲۱۳۲۴۳۶۴۱/۵۶۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
امينان ۱۳۹۱محمد درياييمعجزات غذايي و درماني گوشت و شير شتر م۵۱۸د۳۵۲۲۳۸۶۰۶۴۱/۶۶

TX۷۴۹/۵ /۴۱۳۸۹د۲ش
سفير اردهال مـعـجـزات درمـاني عـرقـيـات گياهي:  توصيف خاصيتهاي

 تقطيري و ميزان مصرف تقويتي و درماني عرقيات گياهي
۱۳۸۸تاليف محمد دريايي م۵۱۸د۳۵۲۳۳۲۴۸۶۴۱/۸۷۵

TX۸۱۵/۶۱۳۸۷م۴د
گسترش علوم پايه ۱۳۸۱تاليف مجتبي جعفرزادهآموزش تعمير لوازم خانگي به زبان ساده آ۴۴۸ج۳۵۲۴۳۲۴۴۶۴۳/۶۰۲۸۸

TK۹۹۰۱/۸۱۳۸۰آ۷ج
غزل آمـوزش تـعـميرات چرخهاي خياطي﴿ نيمه صنعتي، گلدوزي -

 دستي ﴾
۱۳۷۹نويسنده بهروز گلرنگ آ۵۵۹ گ۳۵۲۵۳۲۴۵۶۴۶/۲۰۴۴

TJ۱۵۱۳۱۳۸۵ /۸آ۸گ
مشق شب کـتـاب جـامع خياطي شکوه (بهاران) با متد مولر: قابل استفاده

 در دانشگاهها (دانشجويان طراحي و دوخت ...)
مـولف اکـرمالـسـادات بـدري (شـکـوه

بدريان)
۱۳۸۵ ک۳۶۷ب۳۵۲۶۳۲۴۹۶۴۶/۴

TT۵۰۸/۲ک۴ب
اسليمي ۱۳۷۹مولفين صديقه آجورلو، فاطمه صنعتيآموزش گام به گام خياطي (نازکدوزي، الگوي دامن و شلوار) آ۲۲۳آ۳۵۲۷۳۲۴۶۶۴۶/۴۰۴

TT۵۰۸/۸۵۱۳۷۹آ۳آ
مدرسه نـازکـدوزي زنـانه (درجه ۲)، الگوي انتقال پنس و مدل سازي

 لباس، شاخه کاردانش
۱۳۸۳فاطمه صنعتي ن۸۷۸ص۳۵۲۸۳۶۸۳۶۴۶/۴۰۴

TT۵۰۸/۲ن۹ص
مـرکـز مـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران

 ،مرکز نشر هاجر
نـويـسـنـدگـان حـسـين خـنـيفر، مژدهمهارتهاي زندگي

پورحسيني
۱۳۹۰ م۷۵۸خ۳۵۲۹۳۲۵۰۶۴۶/۷

HQ۲۰۳۷/۹۱۳۸۵م۹خ
نسل نوانديش ۱۳۹۳نسرين گل محمديمهارت هاي ده گانه زندگي م۶۱۷گ۳۵۳۰۵۹۶۴۶۴۶/۷

HQ۲۰۳۷/۹ب۸۴ع
نسل نوانديش نـويـسـنده ديان مسترومارينو; مترجمانعبارات تاکيدي مثبت براي زنان: زيبايي به وجود نميآيد...

 الهام آرام نيا، شمس الدين حسيني
۱۳۸۷ ع۵۲۹م۳۵۳۱۴۰۰۰۶۴۶/۷

HQ۱۲۰۶/۲۱۳۸۷ع۵م
علم نـويـسـنـده کـريـسـتين هاسلر; مترجمبيست سالگي بعضي چيزها، خيلي چيزها

 ميتراکيوان مهر
۱۳۸۶ ب۲۳۷هـ۳۵۳۲۳۹۲۸۶۴۶/۷۰۰۸۴۲۲

HQ۱۲۲۹/۹۱۳۸۶ب۲ه
اوحدي ۱۳۸۸نوشته ناهيد آتشينمراقبت از پوست و مو م۱۸۶آ۳۵۳۳۳۳۱۲۶۴۶/۷۲

RL۸۷/۴۱۳۸۸م۲آ
نسل نوانديش ۹۱۱ راز زيـبـايي: يک راهـنـمـاي کـامل براي بدست آوردن

 ظاهري فوقالعاده در هر سن و با هر بودجه
نـويـسـنـده ديـان آيـرونز; مترجم فريبا
 جـعـفـري نميني; ويراستار زهرا جوادي

نيا

۱۳۸۷ ن۹۷۴آ۳۵۳۴۳۳۱۳۶۴۶/۷۲
RA۷۷۸/۹۱۳۸۲ن۹آ

نشر پارسا ۱۳۸۰اقدس افشار (توفيقي)علم و هنر آرايش و زيبايي ماهرخ ع۶۴۴الف۳۵۳۵۳۳۹۸۶۴۶/۷۲
TT۹۵۷/۸۱۳۷۶ع۷الف

روزبهان ۱۳۸۲تاليف فروغ تحصيليراز زيبائي و شادابي بدون آرايش و دارو ر۳۷۶ت۳۵۳۶۳۳۱۵۶۴۶/۷۲
RA۷۷۸/۲ر۳ت

مبين انديشه ۱۳۸۸نصير جينورلنگروديراز زيبايي پوست و مو ر۹۹۵ج۳۵۳۷۴۹۰۰۶۴۶/۷۲
RL۸۷/الف۱۳۸۸ ۲ر۹ج

منشاء دانش ۱۳۹۰تاليف محمدرضا دژکامراز زيبايي و تناسب اندام ر۵۲۹د۳۵۳۸۴۶۴۴۶۴۶/۷۲
RA۷۷۸/۲۱۳۸۸ر۴د

نشرثالث ۱۳۷۹سينتيا رولند; ترجمه هما سيداحمديجادوي جواني: ورزشهاي جادويي صورت ج۸۴۵ر۳۵۳۹۳۷۰۶۶۴۶/۷۲
RA۷۸۱/و۹۴پ

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـريـژيـت مـارس; مترجمسالمت و زيبايي طبيعي پوست، مو و ناخن با گياهان دارويي
 ميرمجيد خلخالي زاويه

۱۳۹۴ س۱۲۷م۳۵۴۰۶۰۱۱۶۴۶/۷۲
RA۷۷۸/۵۱۳۸۹الف۸۴ب

نسل نو انديش نـويـسـنـده کاترين ميالرد; مترجم امير۶۰ رهنمود براي سالمت پوست
بهنام

۱۳۸۶ ش۹۷۸م۳۵۴۱۳۳۲۱۶۴۶/۷۲
RL۸۷/۶۱۳۸۶ش۲۵م

امامت مـتـرجـم عباس تيرگاني; ويراستار اعظمپوست و نور آفتاب
 السادات ناصري

۱۳۸۴ ۸۱۱پ۳۵۴۲۳۳۵۶۶۴۶/۷۲۶

شقايق تـالـيف نـسـرين تک زارع، عليرضا تک۱۰۰۱ [ هزار و يک] نکته زيبايي پوست و ضمائم آن
 زارع، محمدرضا تک زارع

۱۳۸۹ هـ۶۶۸ت۳۵۴۳۳۳۱۶۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۴ه۸ت

تالش ۱۳۸۱تهيه و تاليف نسرين عليپورصاحبيپوست و زيبايي نسرين پ۸۴۹ع۳۵۴۴۳۳۲۰۶۴۶/۷۲۶
RA۷۷۸/۹پ۸ع

پيدايش نـويـسـنـده مـاريانه فولک; مترجم نيکيسالمت پوست
 خوگر; ويراستار احمد بروجردي

۱۳۸۱ س۹۱۳ف۳۵۴۵۳۳۲۳۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۸۱۳۷۹س۹۵ف

موثقي ۱۳۷۹تاليف محمود شيرعلي(قمشهاي)دايرهالمعارف پوست و مو د۷۶۷ق۳۵۴۶۵۶۳۸۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۲۱۳۷۹د۸ق

نسل نو انديش ۱۳۸۶کوشيار کريمي طاري، گلاندام قليزادهبهداشت و زيبايي صورت ب۵۲۹ک۳۵۴۷۳۳۱۸۶۴۶/۷۲۶
RA۷۷۸/۹۱۳۷۷ب۴ک

نسل نو انديش ۱۳۸۵مولف کوشيار کريميطاريراز جواني دوباره ر۵۲۹ک۳۵۴۸۳۳۱۷۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۲ر۴ک

زر قلم ۱۳۸۵تهيه و تنظيم کاظم کيانياسرار زيبايي پوست و صورت با طب گياهي الف۹۳۳ک۳۵۴۹۳۳۱۹۶۴۶/۷۲۶
RA۷۷۸/۵۱۳۸۲الف۹ک

موسسه انتشارات دانش مـولف آرنولد شوارزينگر; مترجم مجتبيآموزش پرورش اندام توسط آرنولد
جعفريه

۱۳۸۲ آ۶۹۸ش۳۵۵۰۵۱۶۳۶۴۶/۷۵
GV۵۴۶/۵/۸۲۱۳۷۷آ۹ش

نسل نوانديش هـنر گفتگو با هرکس در هرجا: مهارتهاي الزم براي موفقيت
 در شرايط مختلف

نـويـسـنـده روزالي مـاگـيـو; مـتـرجـم
 غالمحسين خانقايي

۱۳۹۳ -۱۳۸۶ هـ۷۴۴م۳۵۵۱۳۳۲۲۶۴۶/۷۶
HM۱۱۶۶/۹ه۷م

نسل نو انديش نـويـسـنـده کـورت تـپـرواين; مـترجمهنر رابطه: راز عشق و هماهنگي
کالراکرمي

۱۳۸۵ هـ۳۳۴ت۳۵۵۲۳۳۲۴۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۴ه۲ت

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نـويـسنده باربارا دي آنجليس; برگردانآيا تو آن گمشده ام هستي ؟

 هادي ابراهيمي
آ۸۸۹د۳۵۵۳۳۷۶۵۶۴۶/۷۷ ۱۳۹۱-۱۳۸۴

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـاربارا دي انجليس; مترجمقوانين روابط موفق
 هادي ابراهيمي

۱۳۹۳ ق۸۸۹د۳۵۵۴۵۹۵۵۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۵ر۹د

نسل نوانديش نـويـسـنـده رونـدا فـيندلينگ; مترجمانبه آن مرد تلفن نکن! مسيري به سوي رهايي از ارتباط ناکام
 شـمـس الـديـن حسيني، الهام آرام نيا;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ب۹۹۳ف۳۵۵۵۳۸۹۹۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۰/۲/۹۱۳۸۷ب۹ف

نسل نوانديش نـويـسـنـده و.کيت کمبل; مترجم حميدمرد روياها (همسران خودشيفته)
 جـهـانـگـرد ، پانته آ ماراالني; ويراستار

 علي ابوطالبي

۱۳۸۸ م۶۹۶ک۳۵۵۶۳۹۱۷۶۴۶/۷۷
BF۵۷۵/۸۱۳۸۸ک۸۷۵خ

نسل نو انديش هـزار و يک پـرسش که ميبـايـست قـبل از ازدواج از همسر
 آيـنـدهتـان بـپرسيد (و پاسخ قانعکننده و اميدوار کنندهاي در

 يافت داريد.)

نـويـسـنـده مـونيکا مندزليس; برگردان
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۶ هـ۹۹۷ل۳۵۵۷۳۳۲۵۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۴۱۳۸۷ه۹ل

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـان ب. آردن، ويـکـتوريااز لوس کردن شوهرتان دست برداريد
 آردن; مـتـرجـم نـازنـيـن ابـراهـيـمي;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۳ الف۳۷۶آ۳۵۵۸۵۹۴۹۶۴۶/۷۸
BF۳۸۵/۹۱۳۸۱الف۴آ

پروان ۱۳۸۷مسعود اسدينامزدي، عقد و ازدواج ن۴۹۹الف۳۵۵۹۶۲۷۴۶۴۶/۷۸
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۸ن۵۱۶۵الف

نسل نو انديش مـعـجـزهي صـمـيـميت...: در روابط زنان و مردان، در روابط
 همسران، در زندگي زناشويي...

تـحـقـيق و نـگـارش زهره اسماعيلبگي،
 حميدرضا غالمرضايي

۱۳۸۷ م۵۳۲الف۳۵۶۰۳۳۲۷۶۴۶/۷۸
HQ۷۴۳/۶م۵۱۸الف

راشين نـويـسـنـده سوزان پايور; مترجم حسينامتحان ازدواج: مهمترين سوالهايي که بايد از هم بپرسيم
 سليماني; ويراستار اشرف رحماني

۱۳۸۶ الف۸۶۷پ۳۵۶۱۳۳۲۸۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/الف۱۳۸۵ ۴پ۲پ

ويدا ۱۳۸۶گري چاپمن; مترجم سيمين موحد۵ ﴿پنج﴾ زبان عشق : چگونه به او بگويم دوستت دارم پ۲۷چ۳۵۶۲۴۴۶۱۶۴۶/۷۸
نسل نوانديش نـويـسنده گري چاپمن; مترجمان شمسقلب پنج زبان عشق

 الـديـن حسيني، الهام آرام نيا; ويراستار
 حميده رستمي

۱۳۸۹ ق۲۷چ۳۵۶۳۴۱۸۱۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۹۱۳۸۸پ۲چ

حافظ نوين ۱۳۹۲احمد حاجيشريفي (عطار اصفهاني)مسايل جنسي، زناشويي و ازدواج م۱۷۱ح۳۵۶۴۵۹۴۳۶۴۶/۷۸
HQ۷۴۳/۲۱۳۹۰ر۱۳ح

احياء کتاب زهـره خـسـروي; بـا هـمـکـاري فـاطمهنقش خانواده در ارتقاء فرهنگ کار
 حـاجـيـان﴿بـراي﴾ دفـتـر امـورفرهنگي

 معاونت فرهنگي و امور اجتماعي

۱۳۸۰ ن۵۵۱خ۳۵۶۵۳۳۲۹۶۴۶/۷۸
HD۴۹۰۴/۲۵/۷۱۳۸۰ن۵خ

نسل نو انديش نـويـسـنـده کـامـايل راسو، مايکل شين;چگونه مادرشوهر يا مادرزني نمونه باشيد
 مترجم نفيسه معتکف

۱۳۸۵ چ۸۲۴ر۳۵۶۶۳۲۹۳۶۴۶/۷۸
HQ۷۵۹/۲۵/۸۱۳۷۸چ۹ر

تخت جمشيد ۱۳۸۴نويسنده زهرا زهيريمي خواهم شادي را به همسرم هديه کنم م۸۱ز۳۵۶۷۳۲۹۴۶۴۶/۷۸
نسل نو انديش نـويـسـنـده جـان گـري; تصاوير يارباراپسران مريخي، دختران ونوسي

 اسليت; برگردان هادي ابراهيمي
۱۳۸۷ پ۳۹۱گ۳۵۶۸۳۳۲۶۶۴۶/۷۸

HQ۷۳۴/۵۱۳۸۳پ۴گ
سلسله مهر مـردان مـريـخي، زنـان ونوسي: چگونه روابط زناشويي خود را

 بهبود بخشيم
۱۳۸۸جان گري; مترجم زهره افتخاري ۱۳۸۸م۳۹۱گ۳۵۶۹۴۹۳۰۶۴۶/۷۸

HQ۷۳۴/چ۱۳۸۸ ۴م۴گ
علويون ۱۳۸۹مولف جان گري; عبدالرضا پرتابيانمردان مريخي زنان ونوسي ۱۳۸۹م۳۹۱گ۳۵۷۰۱۰۲۱۶۴۶/۷۸

HQ۷۳۴/ت۱۳۸۸ ۴م۴گ
نسل نوانديش رازهـاي مـردان متاهل خوشبخت: هشت شگرد براي تصاحب

 هميشگي قلبي همسرتان...
اسـکـات هـالتزمن، ترزافوي ديگرونيمو;

 ترجمه نيره اقباليان
۱۳۹۳ ر۳۲۹هـ۳۵۷۱۵۹۲۵۶۴۶/۷۸

HQ۷۵۹/۲۱۳۸۹ر۲۳ـه
نسل نوانديش اسـکـات هالتزمن، ترزافوي دي گرونيمو;رازهاي زنان متاهل خوشبخت

 مترجم نيره اقباليان
۱۳۹۳ ز ر۳۲۹هـ۳۵۷۲۵۹۲۶۶۴۶/۷۸

HQ۷۵۹/۲۱۳۸۹ر۲۳ـه
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان هارويل هندريکس، هلنعشق و محبت همسرتان رابپذ يريد تا...

 هاکلي هانت; مترجم گيتي شهيدي
۱۳۹۴ ع۷۱۵هـ۳۵۷۳۵۹۴۱۶۴۶/۷۸

HQ۷۳۴/۹۵۱۳۸۷ر
البرز روش هـاي خـانهداري: کـارآمدترين و به صرفهترين مجموعه

خانهداري
۱۳۹۱ويکي بوردفورد ; مترجم رويا ماليري ر۴۵۳ب۳۵۷۴۴۵۱۲۶۴۸

TX۳۲۱/۹۱۳۹۰ر۴ب
صبح پيروزي بي تااصغر جدائيراه و رسم خانهداري ر۳۲۵ج۳۵۷۵۳۲۹۶۶۴۸

TX۳۲۱/۲۱۳۸۱ر۴ج
آسمان نگار ۱۳۸۶مولف اشرف رحيميانشيوههاي مدرن خانهداري: چگونه خانهاي زيبا داشته باشيم ش۴۲۴ر۳۵۷۶۳۲۹۷۶۴۸

TX۳۲۱/۹ش۳۴ر
مري واالسکليدهاي رفتار با کودک چهارساله ۳۵۷۷۶۶۶۱۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۸۱۳۸۵ک۲و
پيمان نـوشـته بنيامين اسپاک، [استيون پارکر];تغذيه و نگهداري کودک

 ترجمه پروين قائمي
۱۳۸۹ ۱۳۸۹ت۴۷۱الف۳۵۷۸۳۲۹۹۶۴۹/۱

RJ۱۰۱/۷ت۵الف
زرين، نگارستان کتاب تـغـذيـه ، تـربـيـت و نـگـهـداري کودک به انضمام راهنماي

 واکسيناسيون
بـنـيـامـين اسپاک ;ترجمه داود حسيني

 ;زيرنظر منوچهر مهدوي
۱۳۸۲ ت۴۷۱الف۳۵۷۹۴۴۵۳۶۴۹/۱

نسل نو انديش نـويسنده ميريام استوپارد; فاطمه رضاييپرسشهاي کودکان و نحوه پاسخگويي به آنها
 ملک خيلي; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۶ پ۴۷۵الف۳۵۸۰۳۳۰۰۶۴۹/۱
HQ۷۸۴/۵۱۳۸۶الف۴پ

شباهنگ فـرانـسس ايـلگ، لـوئـيسباتس آمس،رفتار کودک از تولد تا ۹ سالگي
 سيدني بيکر; ترجمه مهدي قراچه داغي

۱۳۸۷ ر۹۸۳الف۳۵۸۱۳۲۹۸۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۷۱۳۸۸ر۹الف

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۶احمد پدرامخـانـواده و تـربـيت فـرزنـد: بحثي در سيستم خانواده و شيوه خ۲۹۵پ۳۵۸۲۳۳۰۱۶۴۹/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کياراد ۱۳۸۸مولف احمد پدرامرفتارهاي پسنديده و ناپسند در کودکان و نوجوانان ر۲۹۵پ۳۵۸۳۶۴۱۷۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۷۱۳۸۸ر۴پ
زرقلم ۱۳۸۵تاليف محمدرضا پوراحمدياللهروشهاي صحيح تربيت کودک ر۵۷۸پ۳۵۸۴۵۱۹۹۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۹۱۳۸۴ر۹پ
نسل نوانديش ۱۳۸۶نويسنده محمد پيرمراديفرازهايي از عالم تعليم و تربيت ف۹۲۶پ۳۵۸۵۳۷۸۶۶۴۹/۱

برادري:نسل نو انديش مـسـلـم تـسـابحجي:مترجمان سيد عليفرزندان ما جواهرند  ولي ما آهنگريم
 مـرتـضوي،اسماء نشاطي اعظم;ويراستار

 علي ابوطالبي

۱۳۹۰ ف۵۶۳ت۳۵۸۶۶۷۱۰۶۴۹/۱

سـازمـان انـجـمـن اولـيا ء و مربيان جمهوري
 اسالمي ايران

تـالـيف اسـتـادان طـرح جـامع آموزشجوان و تشکيل خانواده
خانواده

۱۳۷۸ ۷۸۷ج۳۵۸۷۳۳۰۳۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۱۳۷۷ج.۸۱آ

رشد ۱۳۷۰تاليف واين داير-ترجمه: توران مالکيچه کنيم تا فرزندان خوشبختي داشته باشيم چ۳۳۷د۳۵۸۸۶۴۲۳۶۴۹/۱
HQ۷۷۲/۹۱۳۷۰چ۲د

خادم الرضا ۱۳۹۱حسين دهنوينسيم مهر: پرسش و پاسخ تربيت کودک و نوجوان ن۸۷۵د۳۵۸۹۴۱۷۶۶۴۹/۱
برادري، نسل نوانديش ۱۳۹۰مسعود رادچگونه فرزندان خود را تربيت نکنيم چ۱۴۸ر۳۵۹۰۳۸۳۵۶۴۹/۱

نسل نوانديش خـطـاهـاي تـربيتي والدين: سي خطايي که والدين ممکن است
 درتربيت فرزندان خود مرتکب شوند

۱۳۹۴مسعود راد خ۱۴۸ر۳۵۹۱۵۹۶۳۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸

نسل نوانديش ۱۳۹۳مسعود رادرفتارهاي درست تربيتي والدين ر۱۴۸ر۳۵۹۲۵۹۶۲۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۱۱۳۹۰.ج ۳م۱۵ر

آموت ۱۳۹۴بتي راد; مترجم آرتميس مسعوديشادي را به فرزند خود هديه کنيد ش۱۴۸ر۳۵۹۳۶۳۶۸۶۴۹/۱
BF۵۷۶/۲۱۳۸۹ش۲ر

صابرين تـربـيت بـدون فـرياد: با حفظ خونسردي به روشي انقالبي در
 تربيت فرزندان خود دست يابيد.

۱۳۹۲هالادوارد رانکل; مترجم اکرم کرمي ت۲۸۲ر۳۵۹۴۵۹۷۳۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۴۱۳۸۹ت۲ر

صابرين، کتابهاي دانه کـلـيـدهـاي پـرورش مـهـارتهاي اساسي زندگي در کودکان و
نوجوانان

دروتي ريچ; مـتـرجـم اکـرم قـيـطـاسي;
 پيشگفتار سيما فردوسي

۱۳۸۲ ک۹۳۶ر۳۵۹۵۳۳۰۲۶۴۹/۱
HQ۷۹۲/۹۱۳۸۲ر۸۶الف

هزاره ققنوس ۱۳۸۸حسين زکريايي عزيزيگامهاي اساسي در تربيت فرزند گ۴۸ز۳۵۹۶۶۱۸۶۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۲۱۳۸۸گ۸ز

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۹۲مگ زويبگ; مترجم سارا رئيسي طوسيکليدهاي رفتار با کودک دو ساله ک۷۳ز۳۵۹۷۵۹۷۷۶۴۹/۱
HQ۷۷۴/۵/۸۲۱۳۸۲ک۹ز

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۸مگ زويبگ; مترجم سارا رئيسي طوسيکليدهاي رفتار باکودک دوساله ک۷۳ز۳۵۹۸۳۷۳۳۶۴۹/۱
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۲تاليف محمدعلي ساداتراهنماي پدران و مادران ر۱۲۸س۳۵۹۹۳۳۰۴۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۲۱۳۷۲ر۲س
صابرين ۱۳۹۵مير نابي.شور;مترجم فرناز فرودکليدهاي پرورش تفکر در کودکان و نوجوانان ک۷۱۵ش۳۶۰۰۶۷۰۶۶۴۹/۱
ليله القدر تـربـيت کـودک: نـقش مـعـلم، روش تـربيت کودک، عوامل

 تربيت کودک
۱۳۸۷علي صفاييحائري﴿عين-صاد﴾ ت۶۸۲ص۳۶۰۱۳۳۰۵۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۴۱۳۸۷ت۷ص
دايره آدل فـابـر، الـين مازليشن; ترجمه فاطمهبه بچهها گفتن، از بچهها شنيدن: گفت و شنود با کودکان

 عباسي فر، نفيسه معتکف
۱۳۸۸ ب۱۱۱ف۳۶۰۲۳۳۰۸۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۹۱۳۸۴ب۹ف
صابرين ،کتابهاي دانه آدل فـابـر والـيـن مازليش ;مترجم زهراکليدهاي گفتن وشنيدن باکودکان ونوجوانان

جعفري
۱۳۸۱ ک۱۱۱ف۳۶۰۳۶۶۱۵۶۴۹/۱

اميرکبير رفـتـار پدر و مادر با کودک و نوجوان (دانستنيهاي الزم براي
 پدران و مادران) راهنماي جامع براي پدران...

۱۳۹۳نويسنده جواد فيض ر۹۶۶ف۳۶۰۴۵۹۴۲۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۶۷۱۳۸۷ر۹ف

انتظار سبز روانـشـنـاسي کـودک:(خـوابـاندن بيدار کردن و غذا دادن به
کودک)

نـويـسـنده کارولين کراودر; مترجم زهرا
جعفري

۱۳۸۴ ر۴۲۵ک۳۶۰۵۳۳۰۶۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۹۱۳۸۴ر۴ک

تيمورزاده: طبيب مـولف کـارول کوپر; مترجم فريبا قرباني،دوران شيرخوارگي و کودکي: پرسش و پاسخ
 محبوبه نادري فر

۱۳۸۵ د۷۶۹ک۳۶۰۶۳۲۵۲۶۴۹/۱
RJ۶۱/الف ۹۱۳۸۴چ۹ک

نسل نوانديش چـگـونـه رفـتـارهـاي خـوب را به کودکم آموزش دهم؟بيش
 از۱۲۰۰راهکار عملي براي حل مشکالت کودکان

اسـتـيـفن گـاربـر، [مـارياندانيلز گاربر،
 روبـينفريدمن اسپيزمن]; ترجمه شمس

 الدين حسيني، الهام آرام نيا

۱۳۹۳ ۱۳۹۳چ۱۳۳گ۳۶۰۷۵۹۶۱۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۸۱۳۷۸چ۱۴گ

مرواريد اسـتـفن گـاربـر، [مـاريـاندانـيلز گاربر،چگونه با کودکم رفتار کنم؟
 روبـينفـريـدمن اسـپـيزمن]; مترجمان
 شـاهـيـن خـزعلي، هومن حسيني نيک،

 احمد شريف تبريزي

۱۳۸۸ چ۱۳۳گ۳۶۰۸۳۳۰۷۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۸۱۳۷۸چ۱۴گ

نسل نو انديش نـويـسـنـده ارجـان نار; مترجم رويا پورمامان، بابا، خانم معلم لطفا مرا درک کنيد
مناف

۱۳۸۷ م۱۴۱ن۳۶۰۹۳۳۳۰۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۲۱۳۸۷م۲ن

نامن ۱۳۸۸نويسنده محمود نامنيلطفا پدر و مادر خوبي باشيد ل۲۲۸ن۳۶۱۰۳۳۰۹۶۴۹/۱
BF۷۵۵/۸/۶۱۳۸۸ل۲ن

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

گـلـبـرگ زنـدگي :بـررسي جـنبههاي گوناگون رشد و تربيت
کودک

۱۳۹۰مهدي نيکخو گ۹۳۶ن۳۶۱۱۲۴۵۵۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۸۱۳۸۶گ۹۴ن

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۸- ۱۳۹۲مري واالس; ترجمه مينا اخباري آزادکليدهاي رفتار با کودک چهارساله ک۲۴۲و۳۶۱۲۳۳۱۱۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۸۱۳۸۵ک۲و

علم هـنـگـامي که خشم به کودکان شما آسيب ميرساند (راهنماي
والدين)

نـويـسـنـدگـان مک کي ...[وديـگـران];
 ترجمه ميترا کيوانمهر

۱۳۸۶ ۷۴۵هـ۳۶۱۳۳۹۵۰۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/ ۹۱۳۸۶ه

نسل نو انديش اولـين وظـيـفهي شـمـا رشد و شکوفاييسازي خانوادهتان است
 (کـتـاب تـمـرين): ابـزارهاي ويژه، راهکارها و مهارتها براي

نـويـسـنـده فـيـلـيپ مکگـراو; مترجم
 شهرزاد بيات موحد

۱۳۸۷ الف۷۳۹م۳۶۱۴۳۹۲۶۶۴۹/۱۰۷۶
HQ۷۵۵/۸/۷۶۱۳۸۶الف۷م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۸- ۱۳۹۱مگ زويبک; مترجم زهرا جعفريکليدهاي رفتار با کودک يک ساله ک۷۳ز۳۶۱۵۳۳۱۰۶۴۹/۱۲۲

HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۲ک۹ز
کـنـکـاش: دانـشـگـاه علوم پزشکي و خدمات

 بهداشتي درماني اصفهان
نـگـارش جينا فورد ; برگردان به فارسيراهنماي کامل خواب آرام در شيرخواران و کودکان نوپا

 رويا کليشادي
۱۳۸۳ ر۸۸۱ف۳۶۱۶۳۳۳۱۶۴۹/۱۲۲

RJ۲۵۳/۲۱۳۸۳ر۹ف
پيدايش نـويـسـنـده تـريـسي گودريدج ; مترجمرشد کودک: کودک شما از شش تا دوازده ماهگي

 فاطمه صهبا
۱۳۸۶ ر۱۲۷گ۳۶۱۷۶۲۸۳۶۴۹/۱۲۲

HQ۷۷۴/۹۱۳۸۵ک۲گ
صابرين، کتابهاي دانه کـلـيـدهاي پرورش فرزند شاد: ۱۰۱ روش براي تربيت فرزند

شاد
نـويـسـنـده ليزا مککرت; مترجم منيره

نادري
۱۳۸۸ ک۷۳۹م۳۶۱۸۳۳۳۲۶۴۹/۱۲۲

RJ۶۱/۸۱۳۸۷ک۷۴م
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۹۲تکال.اس .ني; مترجم زهرا جعفريکليدهاي مراقبت از نوزاد از تولد تا يک سالگي ک۸۶۲ن۳۶۱۹۵۹۷۴۶۴۹/۱۲۲

HQ۷۷۴/۸۱۳۸۸ک۹ن
کوير ۱۳۷۱جان بک ; مترجم علي شايقچگونه فرزند باهوشتري تربيت کنيم چ۵۹۸ب۳۶۲۰۵۲۵۶۴۹/۱۲۳
ملينا رابـين گـلـداسـتـين، بـا هـمکاري جنتکليدهاي تربيت و طرز برخورد با کودکان از تولد تا ۵سالگي

 گاالنت; مترجم مهشيد آريايي
۱۳۹۳ ک۵۴۹گ۳۶۲۱۵۴۸۶۶۴۹/۱۲۳

HQ۷۴۴/۵/۲۱۳۸۹ر۸گ
نسل نوانديش نـويـسـنـده ويل گلنون; مترجمان شمسپرورش هوش هيجاني در پسران

 الدين حسيني، الهام آرام نيا
۱۳۸۹ پ۶۲۷گ۳۶۲۲۳۹۴۴۶۴۹/۱۲۳

BF۷۲۳/۸۱۳۸۹گ۹ع
صابرين، کتابهاي دانه الـيـنـور سـيـگل و لـيندا سيگل; ترجمهکليدهاي رويارويي با مشکالت رفتاري کودکان

 مسعود حاجي زاده
۱۳۷۸ ک۹۵۵س۳۶۲۳۴۹۳۱۶۴۹/۱۲۵

HQ۷۹۹/۱۵/۸۱۳۷۸ک۹س
ملينا ۱۳۹۳دن فونتنل; مترجم راضيه رستگاريانکليدهاي تربيت و طرز برخورد با نوجوانان ک۹۱۶ف۳۶۲۴۵۴۹۶۶۴۹/۱۲۵

HQ۷۹۹/۱۵/۸۱۳۸۴ک۹ف
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۸استيو بيدالف; مترجم اکرم قيطاسيکليدهاي تربيت و رفتار با پسرها ک۹۲۵ب۳۶۲۵۳۳۳۳۶۴۹/۱۳۲

HQ۷۷۵/۹۹۱۳۸۵ب
نشرآسيم هـنـر پسرداري: چرا پسرها متفاوتاند، و چگونه به آنها کمک

 کنيم تا مرداني متعادل و شاد باشند
اسـتـيـو بـيـدالف; برگردان ملوک عزيز

 زاده; ويراستار سميرا نجد سميعي
۱۳۸۶ هـ۹۲۵ب۳۶۲۶۳۳۳۴۶۴۹/۱۳۲

HQ۷۷۵/۹۱۳۸۴ه۹ب
نسل نوانديش نـويـسـنـده ويل گـلنون; مترجمان الهامدختران با عزتنفس: راههاي پرورش عزتنفس در دختران

 آرام نيا
۱۳۸۷ د۶۲۹گ۳۶۲۷۳۹۱۳۶۴۹/۱۳۳

HQ۷۷۷/۳۱۳۸۷د۸گ
صابرين،کتابهاي دانه نـويـسـنـده پت اسـپـانـگـين، ويکتورياراهنماي بهبود روابط خواهر و برادرها

 ريچاردسون;مترجم سارا رئيسي طوسي
۱۳۸۶ ر۴۷۱الف۳۶۲۸۶۶۲۷۶۴۹/۱۴۳

HQ۷۵۹/۹۶/۲۱۳۸۶ر۵الف
صابرين،کتابهاي  دانه ۱۳۷۵نوشته مگ زويبک;ترجمه جواد ميدانيفرزند دوم: پيامدها و راهحلها ف۶۷ز۳۶۲۹۶۶۲۴۶۴۹/۱۴۳

HQ۷۷۷/۲۲/۴۱۳۷۵ف۹ز
صابرين نـويـسـنـدگـان کـارنکـرکف گـرومادا،کليدهاي رفتار با دوقلوها

 مـريسي. هـرلبرت; مترجم آزيتاقدسي
راثي

۱۳۸۶ ک۳۸۱گ۳۶۳۰۳۳۳۵۶۴۹/۱۴۴
HQ۷۷۷/۳۵/۸۱۳۸۶ک۴گ

جوانه رشد هـر کـودکي ميتـواند رفتار صحيح را بياموزد: بررسي و درمان
 رفـتـارهـاي ناهنجار کودکان مشکلآفرين در خانه و مدرسه:
 چگونه ميتوان به فرزندان درست رفتار کردن را آموخت؟

نـويـسنده آنت کاست زان; مترجم شيده
کرمانشاهي

۱۳۸۲ هـ۱۷۵ک۳۶۳۱۳۳۳۶۶۴۹/۱۵۳
HQ۷۷۳/۴۱۳۸۲ه۲ک

صابرين، کتابهاي دانه کـلـيـدهـاي آمـوخـتن دربـاره کـودکان کمتوجه و بيشفعال
ADD/ ADHD 

۱۳۹۱ليندا سونا; مترجم ترانه بهبهاني ک۸۲۹س۳۶۳۲۵۹۵۳۶۴۹/۱۵۴
RJ۵۰۶/۹۱۳۸۸س۷۷ک

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۷۹سيلويا ريم; مترجم ناهيد آزادمنشکليدهاي پرورش کودک تيزهوش ک۹۶۷ر۳۶۳۳۶۲۲۸۶۴۹/۱۵۵
HQ۷۷۳/۵/۸۱۳۷۹ک۹ر

صابرين، کتابهاي دانه مـيـريـام اسـتـوپـارد; مترجمين مرتضياولين غذاها
 کاشي زاده، رضا راد گودرزي

۱۳۹۳ الف۴۷۵الف۳۶۳۴۶۳۴۰۶۴۹/۳
RJ۲۰۶/۴۱۳۸۹غ۵الف

صابرين، کتابهاي دانه کـارولـيناي. مور، روبرت شولمن، ميميبهترين کليدهاي تغذيه براي کودک و نوجوان
 کر; ترجمه جواد ميداني

۱۳۹۲ ب۸۳۲م۳۶۳۵۵۹۵۲۶۴۹/۳
RJ۲۰۶/۹۱۳۷۶ب۷۶م

کتابهاي ارغواني تـالـيف شيرين همداني; تصويرگر فرشيدغذاي کمکي: (تغذيه کودکان از ۶ تا ۱۲ ماهگي)
شقيعي

۱۳۸۲ غ۶۷۷هـ۳۶۳۶۶۴۰۲۶۴۹/۳
RJ۲۰۶/۴۱۳۸۲غ۸ه

شرکت به نشر خـوب بـخوريد، شير بدهيد، وزن کم کنيد: تغذيه مناسب مادر
 در دوران بارداري و شيردهي

آيـلـين بـه آن; تـرجـمه حسين مرندي،
 نـسـتـرن رزمـجـو; با نظارت عبدالعلي

خوارزمي

۱۳۸۴ خ۸۲۳ب۳۶۳۷۳۳۳۷۶۴۹/۳۳
RJ۲۱۶/۹۱۳۷۷خ۹ب

پيدايش ۱۳۹۱نويسنده جوآنا مرهد; فاطمه صهباتغذيه با شير مادر ت۸۳۶م۳۶۳۸۴۳۳۲۶۴۹/۳۳
RJ۲۱۶/۷۱۳۸۶ت۸م

جوانه رشد قـصه گـويي: چـگونه از داستان براي کمک به کودکان در رفع
 مشکالت زندگي بهره  ببريم

آرتـور روشن; مـتـرجـمان بهزاد يزداني،
 مژگان عمادي

۱۳۸۵ ق۸۲۹ر۳۶۳۹۳۳۳۸۶۴۹/۵۸
BF۷۲۳/۹۱۳۸۵ر۶ق

موسسه فرهنگي مدرسه برهان چـگـونه کـودکـان و نـوجـوانـان را به مطالعه عالقمند کنيم؟:
 راهنماي علمي براي والدين و مربيان

۱۳۹۲تاليف ماشاءالله کاربخشراوري چ۱۳۶ک۳۶۴۰۵۰۷۲۶۴۹/۵۸
LB۳۶۰۷/۸چ۲ک

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۹۱ويليام ويلکاف; مترجم زهرا جعفريچگونه به کودک خود " نه " بگوييم چ۹۴۳و۳۶۴۱۵۹۵۱۶۴۹/۶۴
HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۵چ۹و

صابرين، کتابهاي دانه کـلـيـدهاي آموزش و مراقبت از سالمت جنسي در کودکان و
نوجوانان

کـريـسـتـال د فـريـتـاس; مترجم سارا
 رئـيـسـي طـوسـي; پيشگفتار عبدالعظيم

کريمي

۱۳۸۳ ک۵۸۷د۳۶۴۲۳۳۳۹۶۴۹/۶۵
HQ۷۸۴/۷۱۳۸۱د۷۶الف

سفير صبح نـوشـته تـومـاس آرمـسـترانگ; ترجمهکودک من چگونه نابغه مي شود؟
 ترانه بهبهاني

۱۳۸۱ ک۴۱۱آ۳۶۴۳۳۳۴۰۶۴۹/۶۸
LB۱۱۴۰/۳۵ /۴۱۳۸۱آ۵م

خردآذين ۱۳۸۷مولف ستار پورابراهيمگلرودبارياگر فرزند باهوش ميخواهيد الف۵۷۵پ۳۶۴۴۳۳۴۱۶۴۹/۶۸
LB۱۱۴۰/۳۵ /۹۱۳۸۷پ۵م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جيحون ۱۳۸۲شاکونتاال دوي; ترجمه زهره زاهديچگونه از فرزند خود يک نابغه بسازيم؟ چ۸۲۱د۳۶۴۵۳۳۴۲۶۴۹/۶۸

LB۱۰۴۸/۵/۸۱۳۷۹چ۲ش
نسل نوانديش نـويـسنده کنت بالنچارد، [ سوزان فاولر،داستان جادوي خود رهبري و مدير يک دقيقهاي

 الرنس هاوکينز ]; مترجم نگارمختاري
۱۳۸۶ د۶۳۴ب۳۶۴۶۳۹۲۲۶۵۰/۱

HD۵۷/۷/الف۱۳۸۶ ۹خ۸ب
قدياني نـويـسـنـده اسـتـيـو پايپ; مترجم علي۱۰۱﴿صدو يک ﴾راه براي کسب سود بيشتر

ضرغام
۱۳۸۰ ص۲۶۷پ۳۶۴۷۳۳۴۳۶۵۰/۱

HF۵۳۸۱/۴۱۳۷۸ص۲پ
ذهن آويز آيـنـده خـود را خلق کنيد : ۱۲ اقدام اساسي براي دستيابي به

 موفقيت نامحدود
بـرايـان تـريـسي; برگردان مهدي قراچه

داغي
۱۳۸۸ آ۵۵۳ت۳۶۴۸۳۳۴۴۶۵۰/۱

HF۵۳۸۱/۹۱۳۸۴آ۴ت
قدياني نـوشـته راس جي; تـرجـمـه علي رئوف،آغاز کار

 حميدرضافاطمي پور
۱۳۸۲ آ۹۷۱ج۳۶۴۹۳۳۴۵۶۵۰/۱

HF۵۳۸۶/۶۱۳۸۲آ۸ج
نسل نوانديش نـويـسـنده الوود ان چاپمن; ترجمه مريمبرنامهي يافتن مسير شغلي

 فتاح زاده
۱۳۸۶ ب۲۷چ۳۶۵۰۳۸۹۷۶۵۰/۱

HF۵۳۸۱/۴۱۳۸۶ب۲چ
نسل نو انديش ذهـنـيـت مـيليون دالري : نيروهاي دروني تان راتحت کنترل

 در آوريد تا زندگي اي که اليقش هستيد را ايجاد کنيد
جـيـمـز آرتـور راي ;تـرجـمـه  افـشين

ابراهيمي
۱۳۸۷ ذ۳۱۲ر۳۶۵۱۴۴۸۷۶۵۰/۱

سازمان مديريت صنعتي ۱۳۸۹برگردان علي عبدلي، بهمن ابراهيميکارکردن با تمام وجود ۱۴۶ک۳۶۵۲۶۲۷۸۶۵۰/۱
HD۶۹۵۵/۲۱۳۸۹ک

سيمين ۱۳۷۷نويسنده کيم وو چونگسنگفرش هر خيابان از طالست س۹۶۸ک۳۶۵۳۳۳۴۶۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۱۳۷۳س۹۲ک

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن، جيسن آمن; باگفتگو با آنتوني رابينز و رابرت آلن
 مـقدمه اي از رابرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۷ ج.۱گ۸۵۲ل۳۶۵۴۴۱۸۶۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۱۳۸۷ ۷گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـتهي مـارک ليتمن، جيسن آمن; باگفتگو با مارک جوينر و راس ويتني
 مـقدمه اي از رابرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۱۰گ۸۵۲ل۳۶۵۵۴۱۸۷۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۸۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـتـه ي مايک ليتمن، جيسن آمن; باگفتگو با جک کنفيلد و والي ايموس
 مـقدمه اي از رابرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۷ ج.۲گ ۸۵۲ل۳۶۵۶۴۴۵۱۶۵۰/۱

نسل نوانديش مـايـک ليتمن، جيسن آمن; با مقدمه ايگفتگو با مارک ويکتور هانسن و جان برلي
 از رابرت آلن; برگردان افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۳گ۸۵۲ل۳۶۵۷۴۴۴۹۶۵۰/۱

نسل نوانديش مـايـک ليتمن، جيسن آمن; با مقدمه ايگفتگو با جيم رون و باب برگ
 از رابرت آلن; ترجمه افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۴گ۸۵۲ل۳۶۵۸۴۴۴۸۶۵۰/۱

نسل نو انديش مـايـک ليتمن، جيسن آمن; با مقدمه ايگفتگو با شريل ريچاردسون و جک زوفلت
 از رابرت آلن; ترجمه افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۵گ۸۵۲ل۳۶۵۹۴۴۴۷۶۵۰/۱

نسل نوانديش مـايـک ليتمن، جيسن آمن ; با مقدمه ايگفتگو با شرون لکتر و سينتيا کرسي
 از رابرت آلن; ترجمه افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۶گ۸۵۲ل۳۶۶۰۴۴۵۰۶۵۰/۱

نسل نو انديش مـايـک ليتمن، جيسن آمن; با مقدمه ايگفتگو با مايکل گربر و دالف دي روس
 از رابرت آلن; ترجمه افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۷گ۸۵۲ل۳۶۶۱۴۴۴۶۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن، جـيسنآمن;باگفتگو با جيکانراد لوينسن و جيم مککن
 مـقدمه اي از رابرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۸گ۸۵۲ل۳۶۶۲۳۹۹۸۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۲۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن، جيسن آمن; باگفتگو با کلود دايموند و کنريک کليولند
 مـقدمه اي از رابرت آلن ;ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۹ ج.۹گ۸۵۲ل۳۶۶۳۴۱۸۸۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۷۱۳۸۹گ۹۴ل

خيلي سبز ۱۳۹۰محمدرضا محمدعليخلجبرو پي کارت ب۳۴۸م۳۶۶۴۴۶۴۱۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۹ب۳م

شميم گل نرگس ژوزف مـورفـي; تـرجـمه و تهيه و تنظيمتکنيکهاي طاليي کسب ثروت و موفقيت
 واحد تحقيقاتي گل نرگس

۱۳۸۷ ت۸۳۴م۳۶۶۵۲۵۳۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـويسنده ناپليون هيل; ويراستار پاتريشياشاه کليد ثروت
 جي. هوران; مترجم مهين خالصي

۱۳۹۳ ش۹۶۲هـ۳۶۶۶۵۹۵۰۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۱۳۸۰ب۹ه

نسل نوانديش نـويسنده ناپلئون هيل; ويراستار پاتريشيانردبان جادويي براي رسيدن به موفقيت
 جي. هوران; مترجم مهين خالصي

۱۳۹۳ ن۹۶۲هـ۳۶۶۷۵۹۵۷۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۴ک۹ه

نسل نوانديش نـويـسـنـده پـرومـود باترا; ترجمهآرشمديريت موفق در تجارت
نصيرزاده

۱۳۸۷ م۳۲۲ب۳۶۶۸۳۹۰۹۶۵۰/۱۰۸۲
HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۶م۲ب

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت زمان د۸۹۳س۳۶۶۹۵۹۶۶۶۵۰/۱۱
HD۶۹/۹۵۱۳۸۸س۷و

نسل نوانديش داالس د. واتـلـز; مـتـرجم محمد صادقدانش ثروتمند شدن
 غـالمـحـسـيـن زاده ; ويـراستار حميده

رستمي

۱۳۸۹ د۱۲۳و۳۶۷۰۳۹۹۶۶۵۰/۱۲
BJ۱۶۱۱/الف۱۳۸۸ ۸ع۲و

يادواره کتاب تـصـورات مـثـبت در مـحـيط کار: (زندگيتان را با نقشههاي
 ذهني برنامهريزي کنيد)

نـويـسـنـده تـوني بـازن; مترجم ميمنت
 رحمتي; ويراستار شيوا احمدي

۱۳۸۶ ت۷۶۹ب۳۶۷۱۳۳۴۷۶۵۰/۱۳
HF۵۳۸۶/۶۱۳۸۶ت۹ب

قدياني نـويـسـنـده الـري سمپسون; ترجمه علي۱۰۱﴿صدو يک ﴾ راه براي رفتار حرفهاي در تجارت
ضرغام

۱۳۸۰ ص۷۲۳س۳۶۷۲۳۳۴۸۶۵۰/۱۴
HF۵۳۸۱/۴۱۳۸۴ص۸س

نسل نوانديش ۱۳۸۷نــوشـتهي بـاربـارا کـويـين; تـرجـمـهراز شـکـوفـايي شما: کار خود را عوض کنيد و خالق سرنوشت ر۸۷۵ک۳۶۷۳۳۹۹۰۶۵۰/۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نـويـسـنـده آدت پـوالر; تـرجمه نفيسهميز کارتان را مرتب کنيد

معتکف
۱۳۸۶ م۸۲۵پ۳۶۷۴۳۹۵۸۶۵۱/۳۷۴۱

HF۵۵۴۷/۵/۹۱۳۸۶م۹پ
موسسه فرهنگي نرم افزاري سينا ۱۳۸۲اثر موسسه فرهنگي نرمافزاري سيناآموزش زرنگار در يک روز آ۸۴۱م۳۶۷۵۴۹۱۰۶۵۲

Z۵۲/۵/۷۷م۴ز
موسسه فرهنگي نرم افزاري سينا ۱۳۸۱موسسه فرهنگي نرمافزاري سيناآلبوم قلم لآ۸۴۱م۳۶۷۶۴۹۰۱۶۵۲

Z۵۲/۵/۷آ۴ز
موسسه فرهنگي نرم افزاري سينا راهـنـمـاي اسـتـفـاده زرنـگـار نـسـخه ۴ [چـهار] با امکانات

 خوشنويسي تحت ويندوز
۱۳۸۲اثر موسسه فرهنگي نرمافزار سينا ر۸۴۱م۳۶۷۷۴۹۱۱۶۵۲

Z۵۲/۵/۷۵م۴ز
کتاب نو تـالـيف چارلزهورن گرن، والتر هاريسون،اصول حسابداري(۱)

 مـايـکل رابينسون; مترجم ايرج نوروش،
 غالمرضا کرمي; ويراستار فريما نوروش

۱۳۸۶ الف۸۱۱هـ۳۶۷۸۳۳۵۰۶۵۷
HF۵۶۳۵/۹۶۱۳۸۶الف

کتاب نو تـــالــيف چـارلـز هـورنگـرن، والـتـراصول حسابداري(۲)
 هاريسون و مايکل رابينسون

۱۳۷۷ الف۸۱۱هـ۳۶۷۹۳۳۵۱۶۵۷
HF۵۶۳۵/۹۶۳۱۳۷۸الف

ايرج نوروش تـــالـيف چـارلـز هـورن گـرن، والـتـراصول حسابداري (۳):حسابداري مديريت
 هـاريـسـون و مـايکل رابينسون; مترجم

 ايرج نوروش، سعيد باقرزاده

۱۳۸۵ الف۸۱۱ هـ۳۶۸۰۳۳۵۲۶۵۷
HF۵۶۳۵/۶۴۱۳۸۳الف۹ه

کتاب مرو ۱۳۷۹تاليف شاعر بيابانيهزينهيابي مراحل هـ۸۹۴ب۳۶۸۱۳۳۹۴۶۵۷/۴۲
HF۵۶۸۶/۹۴ب۹ق

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۸۰- ۱۳۸۲داود اقوامي، جعفر باباجانياصول و کاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي الف۶۷۹الف۳۶۸۲۳۳۴۹۶۵۷/۶۱
HJ۹۷۴۱/۷الف۲ف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶علي فجرکحسابداري ميانه (۲) (رشته حسابداري) ح۲۶۲ف۳۶۸۳۴۲۰۸۶۵۷/۷۲۰۷۶
HF۵۶۸۱/۲۷۱۳۸۲ف۵ح

غزل ۱۳۸۱سيد رسول آقاداودسرپرستي اثربخش در کارخانههاي صنعتي س۶۴۹آ۳۶۸۴۳۳۵۳۶۵۸
HD۳۷/۷آ۲ف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي جـيـمزاي.اف. استونر، آر.ادوارد فريمن،مديريت
 دانـيلآر. گـيـلـبـرت; تـرجـمـه عـلي

 پارساييان، محمد اعرابي

۱۳۷۹ م۴۹۲الف۳۶۸۵۳۳۵۴۶۵۸
HD۳۱/۴۱۳۷۹م۵الف

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوزفلوک بلوندل; مترجمآموزش، جذب و وفادارکردن همکار جديد
محمدراد

۱۳۸۹ آ۶۷۳ب۳۶۸۶۳۹۸۲۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۴ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوزفلوک بلوندل; مترجممديريت گروه خود
محمدراد

۱۳۸۹ م۶۷۳ب۳۶۸۷۴۰۲۶۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۷ ۸ت

غزل ۱۳۸۱تاليف علي حاجشيرمحمديبرنامهريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني) ب۱۴۹ح۳۶۸۸۳۳۶۲۶۵۸
HD۳۷/۲۱۳۸۷ح۲ف

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده تري دهالريز; مترجم محمدرادرمز موفقيت در تدوين برنامهي فعاليتهاي اقتصادي ر۶۵۵د۳۶۸۹۴۰۱۸۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۶ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده تـيـري دهالريـزر; مـترجممديريت پروژه
محمدراد

۱۳۸۹ م۶۵۵د۳۶۹۰۴۰۲۲۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱۱ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ژيل دوراند; مترجم محمدرادپروسهي قبول مسئوليت جديد مديريت پ۷۴۸د۳۶۹۱۳۹۸۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده يـان دهکـردمـارک; مترجمايجاد انگيزهي نوآوري براي همه افراد در شرکت
محمدراد

۱۳۸۹ الف۷۷۵د۳۶۹۲۴۲۸۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۳ ۸ت

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۸۰علي رضائياناصول مديريت الف۵۷۵ر۳۶۹۳۳۳۶۳۶۵۸
HD۳۷/۶۱۳۸۹ر۲ف

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۸۰علي رضائيانمباني سازمان و مديريت م۵۷۵ر۳۶۹۴۳۲۰۳۶۵۸
HD۳۷/۶۳۱۳۸۷ر۲ف

نسل نوانديش نـويـسـنده امانوئل سرتن، فرانسواز شرو;بهينهسازي واحد کاري
 مترجم محمدراد

۱۳۸۹ ب۴۴۱س۳۶۹۵۴۰۱۹۶۵۸
HD۳۳۱/۱۳۸۷ج.۲۲ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـرثـريت سـيـوان; مترجمهدايت موثر جلسهي ارزيابي عملکرد کارکنان
محمدراد

۱۳۸۹ هـ۹۹۱س۳۶۹۶۴۰۲۹۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسنده مارتين کومپانيون، ديديه نويهتحريک خالقيت در گروه خود
 ;مترجم محمدراد

۱۳۸۹ ت۸۵۸ک۳۶۹۷۳۹۸۵۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱۹ ۸ت

دانـشـگـاه صـنـعتي شريف، موسسه انتشارات
علمي

نـوشـته هـرولـد کـونتز، سيريل اودانل،اصول مديريت
 هاينز ويريچ; ترجمه محمدهادي چمران

۱۳۸۴ الف۸۵۹ک۳۶۹۸۵۲۰۶۶۵۸
HD۳۷/۶۱۳۸۸الف۹ک

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـرنـارد لـوکـلشن; مترجمکارکردن در محيط چندفرهنگي
محمدراد

۱۳۸۹ ک۷۶۵ل۳۶۹۹۴۱۸۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج۱۴ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادپرورش شايستگيها براي يک گروه پيشرو پ۸۴۲ن۳۷۰۰۳۹۸۴۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۱ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادتفويض مسئوليت و پرورش کارکنان مسئول ت۸۴۲ن۳۷۰۱۴۰۳۰۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۸ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادمديريت اولويتها الف م۸۴۲ن۳۷۰۲۴۰۲۱۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۲ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادمديريت پيشرفت پ م۸۴۲ن۳۷۰۳۴۰۲۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۰ ۸ت

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نـويـسـنده ديديه نويه، جوئل لهويبرژه;مديريت فراقسمتي يا مديريت غيرمستقيم

 مترجم محمدراد
۱۳۸۹ ف م۸۴۲ن۳۷۰۴۴۰۲۴۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۹ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادمديريت کردن افراد خود ک م۸۴۲ن۳۷۰۵۴۰۲۵۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۸ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادموفقيت در تغييرات سخت و م۸۴۲ن۳۷۰۶۴۰۲۷۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۵ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمدرادهدايت برنامهي عمليات تا کسب نتيجه هـ۸۴۲ن۳۷۰۷۴۰۲۸۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ژرارد هرينو ; مترجم محمدرادشناخت و آمادگي مواجه با خطرهاي پروژه ش۵۵۸هـ۳۷۰۸۴۰۲۰۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۵ ۸ت
سـازمـان مـطـالـعـه وتـدوينکتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۷۹مهدي الواني، شمسالسادات زاهديمباحث ويژه مديريت دولتي م۷۴۱الف۳۷۰۹۳۳۶۴۶۵۸/۰۰۷

HD۳۷/۷۴الف۲ف
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۷۹شمسالسادات زاهديمديريت فرامليتي و جهاني نگرش تطبيقي م۲۱ز۳۷۱۰۳۳۶۵۶۵۸/۰۴

HD۳۷/۲ز۲ف
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۸۰حبيبالله کشتکارملکيکاربرد کامپيوتر در مديريت و حسابداري ک۵۷۱ک۳۷۱۱۳۳۶۶۶۵۸/۰۵

HD۳۰/۲/۲۱۳۸۵ک۵ک
صفار نـويـسـنـده استيفن رابينز; ترجمه مهديتئوري سازمان( ساختار، طراحي و کاربردها)

 الواني، حسن دانايي فرد
۱۳۸۵ ت۱۱۸ر۳۷۱۲۳۳۶۷۶۵۸/۱

HD۳۱/۹۱۳۷۸ت۲ر
انتشارات تحقيقات نظري نـــوشــتهي مـري کـالـتـر; تـرجـمـهکارآفريني در عمل: مطالعهاي در تحققپذيري کسب و کار

 حميدرضاشش جواني
۱۳۸۶ ک۲۵۳ک۳۷۱۳۳۷۰۴۶۵۸/۱۱

HD۶۲/۵/۲۱۳۸۶ک۲ک
آگاه فـرد وسـتـون، يـوجـيـن بريگام; ترجمهمديريت مالي
 حـسـيـن عبده تبريزي، پرويز مشيرزاده

مويدي

۱۳۸۰ م۶۲۳و۳۷۱۴۳۳۶۸۶۵۸/۱۵
HG۴۰۲۶/ ۴۱۳۸۶م۵و

قدياني ريـچـارد تـمـپـالر; مـترجم اميرصالحيبودجه
طالقاني

۱۳۸۲ ب۷۱۸ت۳۷۱۵۳۳۶۹۶۵۸/۱۵۴
HG۴۰۲۸/۸۱۳۸۲ت۹ب

دانش پژوهان برين-انتشارات ارکان تـــالـيف مـجـيـد سـتـرگدرهشـوريمديريت ريسک
 ;محمدرضا دلوي

۱۳۸۴ م۳۵۴س۳۷۱۶۳۳۷۰۶۵۸/۱۵۵
HD۶۱/۴م۲س

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰محمدسعيد تسليميمديريت تحول سازماني م۵۷۲ت۳۷۱۷۳۳۷۱۶۵۸/۱۶
HD۵۸/۸/۴۱۳۸۷م۵ت

دفترپژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۸گري دسلر; ترجمه علي پارسيانمباني مديريت منابع انساني م۵۶۲د۳۷۱۸۳۳۷۲۶۵۸/۳
HF۵۵۴۹/۲۱۳۷۸م۵د

شرکت توسعه کتابخانه هاي ايران مـايـکل لوبوف; ترجمه مهدي ايران نژادبزرگترين اصل مديريت در دنيا
پاريزي

۱۳۸۲ ب۷۱۴ل۳۷۱۹۵۲۱۱۶۵۸/۳
HF۵۵۴۹/۴۱۳۸۲ب۹ل

دفتر پژوهشهاي فرهنگي والـري انـدرسـون; مترجم محمد اعرابي،تحقيق در مديريت منابع انساني
 سعيده اميدي

۱۳۸۷ ت۸۷۱الف۳۷۲۰۵۵۴۰۶۵۸/۳۰۰۷۲
HF۵۵۴۹۳۱۳۸۷ت۷۷/الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي سـوزان سي. اشـنـايـدر، ژان لويي بارسو;مديريت در پهنه فرهنگها
 ترجمه محمد اعرابي

۱۳۸۲ م۵۶۱الف۳۷۲۱۳۳۷۳۶۵۸/۳۰۰۸۹
HD۳۰۱۹/۴۱۳۷۹م۵الف

نسل نوانديش نـويـسـنـده اس.مـايکل کراوتيز; ترجمهروان شناسي منفي گرايي و مديريت افراد منفيگرا
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۷ ر۴۲۵ک۳۷۲۲۳۹۴۹۶۵۸/۳۰۴۵
BF۶۹۸/۳۵/۴۱۳۸۶ک۸م

نسل نوانديش ۱۳۸۹مولف جان هوور; مترجم فرخ بافندهآدمهاي بدقلق آ۸۹۴هـ۳۷۲۳۳۹۹۷۶۵۸/۳۰۴۵
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۷ه۲۵ک

اسراردانش نـمـونه سـواالت آزمون هاي استخدامي : بانک ها، شرکت ها،
 ادارات، نهادهاي دولتي و...

۱۳۸۹تهيه و تنظيم جمشيد واحدي ب۱۳۴و۳۷۲۴۳۳۷۴۶۵۸/۳۰۷۶

قدياني ۱۳۸۲ريچارد تمپلر; ترجمه پرويز اميريانضباط الف۷۱۸ت۳۷۲۵۳۳۷۵۶۵۸/۳۱۴
HF۵۵۴۹/۵/۸۱۳۸۲ت۲ک

نسل نو انديش سـر کـار خود با انگيزه باشيد : کارمندان توانمند نهايت تالش
 خود را مي کنند

تـويـال دل; مـتـرجـم نـفـيـسه معتکف;
 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ س۶۲۱د۳۷۲۶۴۴۸۸۶۵۸/۳۱۴

نسل نوانديش نـــويـسـنـده راجـيـو سـتي; مـتـرجـم۲۲۵ نکته براي مديريت بااحساس
روياپورمناف

۱۳۸۶ د۳۶۵س۳۷۲۷۳۹۰۱۶۵۸/۳۱۴
HF۵۵۴۹/۵/۲۱۳۸۵س/۹ر

نسل نوانديش قـصـه هـاي مـاهي!: قـصـه هـاي حقيقي براي دگرگون کردن
 زندگي و محل کار شيوه اي براي باال بردن روحيه

اسـتـيـون سي. النـدين ، هري پال، جان
 کريستين; مترجم مهين خالصي

۱۳۹۴ ق۲۷۹ل۳۷۲۸۶۰۱۴۶۵۸/۳۱۴
HF۵۵۴۹/۵/۲۱۳۸۸ل۸الف

نسل نوانديش نـويـسـنـده گـروه مـحـققان[ انتشاراتآيا ازشغل خود لذت ميبريد
 کـريـسـپ] ; مـتـرجم شهناز متظهري;

 زيرنظر هادي ابراهيمي

۱۳۸۷ ۹۴۶آ۳۷۲۹۴۲۸۸۶۵۸/۳۱۴۲۲

معاونت تربيتي وفرهنگي ۱۳۹۵نجيب الله نوريپشت ميز رضايت بنشينيد:راهکارهاي افزايش رضايت شغلي پ۷۵۷ن۳۷۳۰۶۶۰۶۶۵۸/۳۱۴۲۲
قدياني ۱۳۸۲راس جي; ترجمه پرويز امينيافراد مشکلدار الف۹۷۱ج۳۷۳۱۳۳۷۶۶۵۸/۳۱۴۵

BF۶۳۷/۹۱۳۸۲ج۳الف
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];اصول نگارش کارامد

 مترج کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ۵۷۸الف۳۷۳۲۴۱۸۰۶۵۸/۴

HD۳۱/۱۳۸۶ج.۲ ۳م
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۸۰تاليف علياکبر افجهمباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني م۶۲۵الف۳۷۳۳۳۳۷۸۶۵۸/۴

HD۵۸/۷/۲۱۳۸۰م۷الف
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];برقراري تعادل بين کار و زندگي

 مترجم کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ۴۵۴ب۳۷۳۴۴۱۷۹۶۵۸/۴

HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۱ ۳م
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش nlp نـويـسـنـدگـان مـوي علي... [وديگران];توسعه مهارتهاي

 مترجم کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ۸۳۲ت۳۷۳۵۴۲۹۳۶۵۸/۴

بهزاد نـويـسـنـده راس جي; مـترجمان سعيدهدايرهالمعارف مديريت "با سرعت زندگي، کار کنيد"
 سرياني، ليال بيرجنديان

۱۳۸۴ د۹۷۱ج۳۷۳۶۳۳۷۹۶۵۸/۴
HD۳۸/۱۵/۲۱۳۸۴د۹ج

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان مـويعلي... [و ديگران];مديريت مسير شغلي
 مترجم کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۴۲۷۵م۳۷۳۷۴۱۷۷۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۲ ۳م

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];مديريت جهاني
 ترجمه کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۴۲۷م۳۷۳۸۴۰۰۲۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۰ ۳م

نسل نوانديش نـويـسـنـدگان مويعلي... [ و ديگران ];مشتري مداري
 مترجم کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۵۶۸م۳۷۳۹۴۱۷۸۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۹ ۳م

نسل نوانديش نـويـسـنـدگان موي علي... [ و ديگران ];نحوهي رفتار با افراد مشکلساز
 مترجم کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۳۵۱ن۳۷۴۰۳۳۸۰۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۶ ۳م

هامون جـيـمـز وانفليت; مترجم محمدرضا آلراهنماي کسب قدرت و نفوذ در ديگران
ياسين

۱۳۸۲ ر۳۲۹و۳۷۴۱۵۲۱۰۶۵۸/۴
HD۳۱/۲۱۳۷۸ر۲و

شرکت تعاوني کارآفرينان فرهنگ و هنر ۱۳۸۹تاليف محمد آهنچيراهبرد مديريت راهبردي ر۹۲۷آ۳۷۴۲۵۵۳۴۶۵۸/۴۰۱۲
HD۳۰/۲۸/۲۱۳۸۹ر۸۳آ

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

اچ.ايـگـور انـسف، ادوارد جي. مکدانل;استقرار مديريت استراتژيک
 ترجمه عبدالله زنديه

۱۳۷۵ الف۸۷۸الف۳۷۴۳۳۳۸۱۶۵۸/۴۰۱۲
HD۳۰/۲۸/۵۱۳۷۵الف۸الف

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; مترجم عليرضا خرماييارتباط با تازه کارها الف۹۷۱ج۳۷۴۴۳۳۸۲۶۵۸/۴۰۱۲
HF۵۵۴۹/۵/۸۱۳۸۲ت۴ب

انتشارات جامعه نو بـرنـامهريـزي يا مرگ: "برنامهريزي راهبردي - کاربردي" ۱۰
 کليد براي موفقيت سازماني

مـولـفـان تـيـمـوتي نـوالن، لئونارد دي.
 گـودتـسـتـين، جي. ويـليام فيفر;مترجم

 مهري نوحي

۱۳۷۹ ب۸۱۶ن۳۷۴۵۳۳۷۷۶۵۸/۴۰۱۲
HD۳۱/۴۱۳۷۹ب۹ن

انتشارات ارکان ۱۳۸۵تاليف رسول موسوياناصول سرپرستي سازمان الف۸۴۲م۳۷۴۶۳۳۸۳۶۵۸/۴۰۲
HD۳۷/۸۴م۲ف

نسل نوانديش نـويـسنده کنت بالنچارد، [آلن راندولف،پيشبرد تيم: چگونه تيم سطح برتر ايجاد کنيم؟
 پيتر گرزير]; مترجم نگارمختاري

۱۳۸۶ پ۶۳۴ب۳۷۴۷۳۹۲۱۶۵۸/۴۰۲۲
HD۶۶/الف۱۳۸۶ ۸الف۸ب

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان روبرت مادوکس، باربتيم خود را با موفقيت تشکيل دهيد
 وينگفيلد; ترجمه غالمحسين خانقايي

۱۳۸۷ ت۱۲۲م۳۷۴۸۳۹۷۵۶۵۸/۴۰۲۲
HD۶۶/۹۱۳۸۶ت۲م

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه پرويز اميريتصميمگيري ت۹۷۱ج۳۷۴۹۳۳۸۴۶۵۸/۴۰۳
HD۳۰/۲۳/۶۱۳۸۱ت۹۴ج

قدياني ريـچـارد تـمپلر; ترجمه ضياء الدين تاجگردآوري اطالعات
الدين

۱۳۸۲ گ۷۱۸ت۳۷۵۰۳۳۸۵۶۵۸/۴۰۳۸
HD۳۰/۲/۴۱۳۸۲گ۸ت

مرکز آموزش وتحقيقات صنعتي ايران جـلـيل خاوندکار،احسان خاوندکار،افشينسرمايه فکري: مديريت توسعه، مدل هاي سنجش
متقي

۱۳۸۸ س۲۹۵خ۳۷۵۱۳۳۸۶۶۵۸/۴۰۳۸
HD۵۳/۴۱۳۸۸س۲ع

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۹تاليف پال گريزري; ترجمه محمد صائبينقدي بر دانش مديريت (پژوهش مديريتي و دانش مديريت) ن۲۸۹گ۳۷۵۲۵۵۳۶۶۵۸/۴۰۳۸
HD۳۰/۴/۷۱۳۸۹ن۴گ

دانشگاه پيام نور ۱۳۹۰مولف محمدعلي سرلک، حسن فراتيسيستمهاي اطالعات مديريت پيشرفته س۴۸۲س۳۷۵۳۶۲۷۵۶۵۸/۴۰۳۸۰۱۱
T۵۸/۶/۹۱۳۸۷س۴س

قدياني ۱۳۸۲راس جي; ترجمه سيمين بازرگانپروژه پ۹۷۱ج۳۷۵۴۳۳۸۷۶۵۸/۴۰۴
HD۶۹/۹۱۳۸۲ج۴م

جـهـاددانـشـگـاهي واحدصنعتي اصفهان مرکز
انتشارات

Pert PN Gertمـديـريت و کـنـتـرل پروژه: کاربرد روشهاي
 CPM﴿ سي پي ام، پرت، گرت و پي ان﴾

۱۳۸۰تاليف علي حاجشيرمحمدي م۱۴۹ح۳۷۵۵۳۳۸۸۶۵۸/۴۰۴
HD۶۹/۲۱۳۶۷ح۴م

نسل نوانديش مـذاکـره کنندگان ماهر : موفق ترين مذاکره کنندگان تجاري ،
 چگونه فکر مي کنند و چگونه عمل مي کنند

تـام بـيـزر;مترجم نيره اقباليان; ويراستار
 فني علي مزرعتي

۱۳۸۸ م۹۳۶ب۳۷۵۶۴۴۸۹۶۵۸/۴۰۵۲

نسل نوانديش مـولف بـرايـان تـريـسي; تـرجمه فاطمهمذاکره
 باغستاني; ويراستار معصومه اميرخاني

۱۳۹۴ م۵۵۳ت۳۷۵۷۵۹۶۵۶۵۸/۴۰۵۲
HD۵۸/۶/۹۱۳۸۶ب۴ت

اشکذر مـديـريت بـحـران: چـگونه بحرانهاي زندگيمان را مديريت
کنيم؟

۱۳۸۹- ۱۳۹۳برايان تريسي; مترجم فاطمه محمدي م۵۵۳ت۳۷۵۸۵۵۴۸۶۵۸/۴۰۵۶
HD۴۹/۴۱۳۸۸م۴ت

قدياني نـوشـته راس جي; ترجمه فرخ لقا رئيسبحران
دانا

۱۳۸۲ ب۹۷۱ج۳۷۵۹۳۳۸۹۶۵۸/۴۰۵۶
HD۴۹/۳۱۳۸۲ب۹ج

علم آفرين ۱۳۸۸مولفين امير محمودزاده، سعيد پيراستهآشنايي با مفاهيم مديريت بحران آ۳۶۱م۳۷۶۰۵۳۰۷۶۵۸/۴۰۵۶
HD۴۹/۵۱۳۸۸آ۳م

نسل نوانديش کن بـالنـچـارد ، جـان بـرنيت ; مترجمچه کسي تغيير را کشت؟
 مهين خالصي

۱۳۹۲ چ۶۳۴ب۳۷۶۱۴۶۴۲۶۵۸/۴۰۶
HD۵۸/۸/۹۱۳۹۰چ۸۳ب

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۷۹عباس محمدزادهمديريت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژي توسعه) م۳۴۶م۳۷۶۲۳۳۹۰۶۵۸/۴۰۶
HD۵۸/۸/۴م۳م

نسل نوانديش دونـالـد تـرامـپ; ترجمه ابراهيم شريفچگونه مثل يک ميليونر فکر کنيد
همداني

۱۳۹۰ چ۴۳۷ت۳۷۶۳۴۰۰۱۶۵۸/۴۰۹
BF۶۳۷/۹۱۳۸۷ف۸م

نسل نوانديش نـويسنده مارلين کاروسلي; ترجمه نفيسهمديريت افتخارآميز
معتکف

۱۳۸۶ م۱۵۶ک۳۷۶۴۳۹۳۰۶۵۸/۴۰۹۲
HD۵۷/۷/۴۱۳۸۶م۲ک

نسل نوانديش کـاسـپر پستاوسکي ;مترجم علي حسيني;مديريت زمان
 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۶ م۴۵۷پ۳۷۶۵۳۳۹۱۶۵۸/۴۰۹۳
HD۶۹/۵۱۳۸۶پ۷و

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني ۱۳۸۲راس جي; ترجمه مهران اخباريفرکار زياد ک۹۷۱ج۳۷۶۶۳۳۹۲۶۵۸/۴۰۹۳

HD۶۹/۹۱۳۸۲ج۷و
غزل لـوتـار سـيـوت; تـرجـمه مهدي گلستانمديريت و برنامهريزي وقت

هاشمي
۱۳۷۹ م۲۲ز۳۷۶۷۳۳۹۳۶۵۸/۴۰۹۳

HD۶۹/۲ز۷و
ديوان ۱۳۸۸صادق صالحيوقت شما ساعتي چند ؟ و۲۹۷ص۳۷۶۸۳۴۵۶۶۵۸/۴۰۹۳
قدياني نـويـسنده تيموتي آر. وي. فاستر; ترجمه۱۰۱ [صد و يک] راه براي نامهنگاري و نگارش تجاري

 علي ضرغام
۱۳۸۰ ص۱۴۶ف۳۷۶۹۳۳۹۵۶۵۸/۴۵

HF۵۷۲۶/۴۱۳۷۸ص۲ف
يسطرون ۱۳۸۰محمد ميرکماليرفتار و روابط در سازمان و مديريت ر۹۵۸م۳۷۷۰۴۹۰۹۶۵۸/۴۵

HD۳۰/۳/۷۱۳۸۰ر۸۶م
قدياني ۱۳۸۲راس جي; ترجمه مهران اخباريفرطرح پيشنهادي ط۹۷۱ج۳۷۷۱۳۳۹۶۶۵۸/۴۵۳

HF۵۷۱۸/۵/۴۱۳۸۲ط۹ج
قدياني ۱۳۸۲راس جي; ترجمه پرويز امينيجلسه گروهي ج۹۷۱ج۳۷۷۲۳۳۹۷۶۵۸/۴۵۶

HF۵۷۳۴/۵/۸۱۳۸۲ج۹ج
سـازمـان مـطـالـعـه و تـدويـن عـلوم انساني

دانشگاهها
۱۳۸۰عباس کاظمي، مسعود کساييمديريت توليد و عمليات م۲۲۹ک۳۷۷۳۳۳۹۹۶۵۸/۵

TS۱۵۵/۴م۲۲ک
ارديبهشت ۱۳۸۵اسپنسر جانسون; ترجمه کامران پروانهآري يا نه: راهنماي تصميمگيري بهتر آ۱۹۹ج۳۷۷۴۵۹۶۷۶۵۸/۵۰۳۶

HD۳۰/۲۳/۴۱۳۷۴آ۲ج
سازمان مديريت صنعتي تـــالــيف تي. سي. اي. چـنگ، سـوزاننظام توليد به هنگام

 پودلسکي; ترجمه حسن افتخاريان
۱۳۸۰ ن۶۴چ۳۷۷۵۳۴۰۱۶۵۸/۵۶

TS۱۵۷/۴/۶۱۳۸۰ن۹چ
رضاابوطالبي ۵S[اس ۵] مـبـنـاي پـيادهسازيTQM [تي کيو ام] و رسيدن

 بهBusiness Excellence [بيزنس اکسلنس]
۱۳۸۱نويسنده رضا ابوطالبي الف۱۸۹الف۳۷۷۶۳۴۰۰۶۵۸/۵۶۲

HD۶۲/۱۵/۵الف۲الف
نسل نوانديش نـويـسـندگان ديانا بونت و ريک گريگز;کيفيت در کار: راهنماي فردي براي استانداردهاي شغلي

 ترجمه مريم فتاح زاده
۱۳۸۶ ک۷۸۹ب۳۷۷۷۳۹۴۸۶۵۸/۵۶۲

TS۱۵۶/۹۱۳۸۶ک۹۵ب
نشر ارکان اصفهان کـيـفـيت رمـز ماندگاري (نگرشي ساده و نو به کنترل کيفيت

آماري)
۱۳۷۹مهدي کرباسيان، ساسان قاسمي ک۴۲۹ک۳۷۷۸۳۴۰۲۶۵۸/۵۶۲۰۱۵۱۹۵

TS۱۵۶/۹ک۴ک
جهاد دانشگاهي واحداصفهان ۱۳۸۱تاليف علي نصراصفهانيرويکردهاي نوين در رفتار سازماني "روانشناسي و مديريت ر۴۵۶ن۳۷۷۹۳۴۰۳۶۵۸/۶

HD۵۸/۷/۹۱۳۸۶ر۶ن
دانش پژوهان جوان ۱۳۸۸مولف جليل صمدآقاييبازاريابي کارآفرينانه ب۸۱۶ص۳۷۸۰۶۱۸۷۶۵۸/۸

HF۵۴۱۵/۲۱۳۸۸ب۸ص
ادبستان فـيـليپ کاتلر، گري آرمسترانگ; ترجمهاصول بازاريابي

 علي پارسائيان
۱۳۷۹ الف۱۲۳ک۳۷۸۱۳۴۰۴۶۵۸/۸

HF۵۴۱۵/ ۶۱۳۸۴الف۲ک
اميرکبير نـوشـتـه داوود مـحـب عـلـي، علي اکبرمديريت بازار ﴿ مديريت بازاريابي﴾

فرهنگي
۱۳۷۷ م۲۹۳م۳۷۸۲۳۴۰۵۶۵۸/۸

HF۵۴۱۵/۱۳/۴م۸م
گرايش ۱۳۸۱محمد مهدوينيامديريت بازاريابي: تجزيه و تحليل، برنامهريزي، اجرا و کنترل م۸۶۵م۳۷۸۳۳۴۰۶۶۵۸/۸

HF۵۴۱۵/۱۳/۴م۹م
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۸۰داور ونوسقضايابي دربازاريابي ومديريت بازار ق۷۹۹و۳۷۸۴۳۴۷۹۶۵۸/۸

بازتاب تـجـاريسـازي فـنـاوري يـا چـگونگي توليد ثروت از تحقيق و
 توسعه به همراه نمونههاي بومي

مـحـمـدعـلي بـحـرينيزارچ ، محمدرضا
شادنام

۱۳۸۶ ت۳۳۶ب۳۷۸۵۵۲۰۸۶۵۸/۸۰۲
T۴۹/۵/ ۳۱۳۸۶ت۳ب

شرکت چاپ ونشر بازرگاني ۱۳۹۱مولفين شعبان الهي، بهمن حيدريمديريت ارتباط با مشتري م۷۴۹الف۳۷۸۶۶۲۶۳۶۵۸/۸۱۲
HF۵۴۱۵/۵/۴م۷۴الف

سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني تـالـيـف وترجمه داور ونوس، عبدالحميدتحقيقات بازاريابي ﴿نگرشي کاربردي﴾
ابراهيمي

۱۳۸۰ ت۷۹۹و۳۷۸۷۳۴۰۷۶۵۸/۸۳
HF۵۴۱۵/۲/۳۱۳۸۹ت۹د

دانش پژوهان برين مـايک کـانـيـنـگهام; ترجمه وگردآوريتجارت الکترونيک
 احـمـدرضـااخـوان صـراف، عبدالمجيد

عبدالباقي

۱۳۸۳ ت۳۲۲ک۳۷۸۸۳۴۰۸۶۵۸/۸۴
HF۵۵۴۸/۳۲/۳۱۳۸۳ت۲۵ک

ارديبهشت تـالـيف اسـپـنـسـر جـانـسون ، [ الريفروشنده يک دقيقهاي
 ويلسون ]; ترجمه غالمحسين اعرابي

۱۳۹۳ ف۱۹۹ج۳۷۸۹۵۹۵۸۶۵۸/۸۵
HF۵۴۳۸/۲۵/۴۱۳۸۹ف۲ج

قدياني نـوشـته اتـحـاديه کتابفروشان انگليس وهنر تجهيز و آرايش کتابفروشي
 ايـــرلـــنــد;تـرجـمـه وگـردآورنـده

محمدجوهرچي

۱۳۸۵ هـ۸۷۸ج۳۷۹۰۳۴۱۰۶۵۸/۸۵
HF۵۴۳۸/۲۵/۹ه۹ج

نسل نوانديش ۱۳۸۸کريستين هاروي،مترجم;آزيتا نجات مهرفروش موفق در يک هفته ۱۳۸۹ف۲۲۶هـ۳۷۹۱۳۹۱۸۶۵۸/۸۵
HF۴۵۳۸/۲۵/۴۱۳۸۸ف۲ه

طاهريان نـويـسـنـده[ جـيـسون آر ريچ]; مترجمآموزش گام به گام تجارت الکترونيک
 هنگامه خدابنده

۱۳۹۰ آ۹۳۶ر۳۷۹۲۵۹۷۲۶۵۸/۸۷۲
HF۵۵۴۸/۳۲/۳ت۲۵ف

طاهريان جـيـني مـولن، ديـويـدال. دانيلز; مترجمآموزش گام به گام بازاريابي بوسيله پست الکترونيکي
 سمانه فالح

۱۳۹۰ آ۸۴۷م۳۷۹۳۵۹۸۱۶۵۸/۸۷۲
HF۵۴۱۵/۱۲۶۵/۸۱۳۹۰آ۸۵م

يساولي ۱۳۷۹کلر آستين; ترجمه مامک پورفن روابط عمومي در يک هفته ف۹۳۱الف۳۷۹۴۳۴۰۹۶۵۹/۲
HM۲۶۳/۹۱۳۷۷ف۸الف

شهيدحسين  فهميده ۱۳۸۵هادي زمانيکليد رسانهها: فن ارتباط با دنياي امروز، روابط عمومي ک۵۲ز۳۷۹۵۳۴۱۱۶۵۹/۲
HM۱۲۲۱/۸ک۸ز

قدر واليت روابـط عـمـومي مـطلوب با مقايسه روابط عموميهاي دولتي و
خصوصي

۱۳۸۸مولف فريبا شايگان ر۳۴۳ش۳۷۹۶۳۴۱۵۶۵۹/۲
HM۱۲۲۱/۹۱۳۸۸ر۲۴ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران ۱۳۷۶جرج تي ايتون; مترجم عبدالعلي ذکاوتشيمي عکاسي ش۹۵۸الف۳۷۹۷۳۴۳۹۶۶۱/۸۰۸

ارکان اصفهان مـهـرانـگـيـز مـهديزاده، مهدي محمدآلودگيهاي باکتريايي و قارچي مواد غذايي
عليپور

۱۳۷۷ آ۸۶۶م۳۷۹۸۳۴۱۶۶۶۴/۰۰۱۵۷۹
QR۱۱۵/۷آ۹م

گروه صنعتي رز ۱۳۸۱مولف حسين توانائيتکنيکهاي رنگرزي ت۷۶۷ت۳۷۹۹۳۴۱۸۶۶۷/۳
TP۸۹۷/۸ت۹ت

اميرکبير تـالـيف و تـرجـمه احـمـد مومن هروي،شيمي تجربي رنگ
 عليرضا عظيمي نانوائي

۱۳۸۲ ش۸۵۲م۳۸۰۰۳۴۱۲۶۶۷/۶
TP۹۳۵/۹ش۸م

فرين مـاري بـراونـيـنـگ ; مـتـرجـم فـريدهدنياي هنر صابونسازي۱
جهانگيري

۱۳۸۳ د۴۱۲ب۳۸۰۱۳۴۱۳۶۶۸/۱۲
TP۹۹۱۲ص/

نشرذهنآويز آنـيـتـا گـويـتـون; تـرجـمـه وتـالـيـفزيبايي با معجزه سبز
 محمدهادي عطارنژاد

۱۳۸۱ ز۶۷۴ع۳۸۰۲۳۴۱۴۶۶۸/۵۵
TP۹۸۳/۹۱۳۷۸ز۶ع

مرکز نشر دانشگاهي سـيـدنـي اچ. اونـر ; تـرجمه عبدالوحيدآشنايي با متالوژي فيزيکي
 فتي، محمد عرفانيان

۱۳۸۱ آ۸۹۸آ۳۸۰۳۴۴۵۸۶۶۹/۹

شرکت انتشارات فني ايران تـالـيف رکس مـيـلـر; تـرجـمه  سهيالدانشنامه ماشينکاري
 بـهـادري نـژاد...[وديـگـران]; ترجمه و

 ويرايش زيرنظر احمد حجتي

۱۳۷۷ د۹۷۹م۳۸۰۴۴۹۱۳۶۷۰/۴۲۳
TJ۱۱۶۰/۲۱۳۷۷د۹م

انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۴مولف اعظم آراستهدنياي هنر هويهکاري روي پارچه د۳۳۷آ۳۸۰۵۳۴۱۹۶۷۱/۵۶
TT۲۶۷/۹د۴آ

اميرکبير ۱۳۷۵تاليف پرويز نيلوفريفرهنگ صنايع چوب و کاغذ ف۹۸۳ن۳۸۰۶۶۳۵۶۷۴/۰۳
TS۸۰۴/۴ف۹ن

آييژ کـيـت کـتي، ديويد گست; ترجمه احمدراهنماي بازيافت کاغذهاي باطله
ميرشکرايي

۱۳۸۶ ر۳۸۴ک۳۸۰۷۳۴۳۸۶۷۶/۱۴۲

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹علي پزشکي، باهمکاري نازنين نيازيکاغذهاي دست ساز ک۴۳۸پ۳۸۰۸۴۲۸۷۶۷۶/۲۲
ارکان اصفهان ۱۳۸۱حسين تواناييتکميل در صنعت نساجي ت۷۶۷ت۳۸۰۹۳۴۱۷۶۷۷/۰۲۸۲۵

TS۱۵۱۰/۸ت۹ت
نشرارکان اصفهان ۱۳۸۱حسين تواناييفيزيک الياف ف۷۶۷ت۳۸۱۰۳۴۲۱۶۷۷/۰۲۸۳۲

TS۱۵۴۰/۹ف۹ت
ارکان ۱۳۷۷تاليف حسين تواناييالياف بشر ساخته الف۷۶۷ت۳۸۱۱۳۴۲۰۶۷۷/۴

TS۱۵۴۸/۵/۷۱۳۸۴الف۹ت
موسسه علمي دانش پژوهان برين :ارکان fx ۴۸۰۰ Pبـرنـامهنـويـسي بـا مـاشـين حـسـابـهـاي علمي

 ,casio fx - ۴۵۰۰p[کـــاســيـو اف ايـکس ۴۵۰۰ پي اف
 ايـکس ۴۸۰۰ پي] هـمراه با برنامههاي کاربردي در مهندسي

عمران

۱۳۸۱نگارش دانيال عادلجو ب۱۴۲ع۳۸۱۲۳۴۲۲۶۸۱/۱۴
QA۷۵/۴ب۲ع

آذين رايانه نـويـسـنـده [استيون بيگلو]; مترجم رضااصول و مباني عملکرد و عيبيابي چاپگرها
 خوش کيش

۱۳۷۹ الف۹۶۳ب۳۸۱۳۳۴۲۳۶۸۱/۶۲۰۲۸۸
TK۷۸۸۷/۷/۶۵۱۳۷۹الف۹ب

صنعت سرا ۱۳۷۵بشير جالئيفرمکانيزم بافندگي آسان م۵۵۸ج۳۸۱۴۳۴۲۴۶۸۱/۷۶۷۷
TS۱۵۲۵/۷م۸ج

سنبله ۱۳۸۶جاشوا مصطفي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر:طراحي متون واسناد ط۶۱۶م۳۸۱۵۳۴۳۷۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶
عابد مـرجع کـامل آموزش InDesign[ اينديزاين] از صفحهآرايي

 تا چاپ
۱۳۹۳مولف اميد باوي، مينا طاهرشمس م۲۹۲ب۳۸۱۶۵۹۸۰۶۸۶/۲۲۵۴۶۵۳۶۹

Z۲۵۳/۵۳۲ / ۲۱۳۸۸ب۴ن
محراب قلم ۱۳۸۴فاطمه صنعتينازکدوزي زنانه (درجه ۲)، الگوي انواع يقه ن۸۷۸ص۳۸۱۷۳۷۲۱۶۸۷

TT۵۰۸/۲ن۹ص
ناقوس Primaveva ۱۳۸۴تاليف حسين عوضخواهراهنماي جامع ر۹۷۲ع۳۸۱۸۳۴۲۶۶۹۰/۰۶۸

TH۴۳۸/۴/۲۱۳۸۴ر۹ع
اميرکبير ۱۳۸۸ترجمه شاپور طاحونيطرح و محاسبه پل ط۱۱۶ط۳۸۱۹۳۴۲۵۶۹۰/۵۹۸

TG۳۰۰/۴۱۳۶۲ط۲ط
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸محمد مددپورآشنايي با آراي متفکران درباره هنر آ۳۹۹م۳۸۲۰۳۵۳۴۷۰۰/۱

N۶۹/۳ /۴۱۳۸۳م۲ف
هرمس مـارتـين هـيـدگـر; تـرجمه پرويز ضياءسرآغاز کار هنري

شهابي
۱۳۸۵ س۳۹۸هـ۳۸۲۱۳۵۳۵۷۰۰/۱

B۳۲۷۹/۲۵۲۱۳۷۹ف
شرکت انتشارات سوره مهر اشـراق هـنر: مجموعه مقاالت همايش حکمت معنوي و فلسفه

 هنر در تبيين انديشههاي دکتر محمد مددپور
[تـهـيهکـنـنده] پژوهشگاه فرهنگ و هنر
 اسـالمي حـوزه هـنـري، دانـشـکده هنر

 دانشگاه شاهد

۱۳۸۹ ۶۴۲هـ۳۸۲۲۳۵۳۶۷۰۰/۱
N۸۲۱۷/۶۸۴۱۳۸۴م

فرهنگستان هنر ۱۳۸۴ويراستارمنصور احمديمقاالت اولين هم انديشي تخيل هنري ۶۳۹۱۳۸۳هـ۳۸۲۳۳۷۲۶۷۰۰/۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف فاطمه شيرينبازيچهي شهبانو، جشن هنر شيراز ب۹۷۴ش۳۸۲۴۳۴۵۸۷۰۰/۷۹

NX۴۳۰/۹۷ش۹۲الف
رشد ۱۳۸۰جابر عناصريمردمشناسي و روانشناسي هنري م۹۳۸ع۳۸۲۵۳۵۳۸۷۰۱/۰۳

N۷۲/۹۱۳۸۰ع۳الف
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۷۷حبيبالله آيتاللهيمباني نظري هنرهاي تجسمي م۹۵۳آ۳۸۲۶۳۵۳۹۷۰۱/۱

N۷۴۷۷/۲م۹آ
عفاف ۱۳۷۸- ۱۳۸۳يوهانس ايتن; ترجمه بهروز ژاله دوستايتن: عناصر رنگ الف۹۵۸الف۳۸۲۷۳۵۴۳۷۰۱/۸۵

ND۱۴۸۸/ ۹۱۳۷۸ع۹الف
سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾ ۱۳۸۳دونيسا. دانديس; مترجم مسعود سپهرمبادي سواد بصري م۲۳۹د۳۸۲۸۳۵۴۴۷۰۲/۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عفاف تـالـيف ادواردز لـوسي اسـمـيت; ترجمهفرهنگ اصطالحات هنري

 فرهاد گشايش
۱۳۸۱ ف۷۴۸ل۳۸۲۹۴۷۵۸۷۰۳

N۳۳/۴۱۳۸۱ف۹ل
اطالعات ۱۳۸۵مجتبي مطهري (الهامي)هنر قدسي هـ۶۳۴م۳۸۳۰۳۵۴۶۷۰۴/۹۴۸

N۸۲۱۷/۵۷۱۳۸۵م۶م
فرهنگستان هنرجمهوري اسالمي ايران ۱۳۸۳رابرت ايي. فيشر; مترجم ع. پاشايينگارگري و معماري بودايي ن۹۶۵ف۳۸۳۱۳۵۴۵۷۰۴/۹۴۸۹۴۳

N۸۱۹۳/۹۱۳۸۳ف۴آ
مارليک ۱۳۸۰يوهانس ايتن; مترجم فرهاد گشايشطرح و فرم : دوره مباني هنرهاي تجسمي در باهاوس ط۹۵۸الف۳۸۳۲۳۵۶۲۷۰۷
مارليک ۱۳۸۶گردآوري و تاليف رضا حسينيدرک عمومي هنر د۵۷۷ح۳۸۳۳۵۶۲۷۰۷

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

ريـچـارد اتـينگهاوزن، الگ گرابر; ترجمههنر و معماري اسالمي
 يعقوب آژند

۱۳۷۸ هـ۲۳۲الف۳۸۳۴۳۶۹۵۷۰۹

جهاد دانشگاهي هنر ، دفتر پژوهش جـلـيـل ضياء پور; ويرايش محمد حسنمختصر تاريخ هنر ايران و جهان
اثباتي

۱۳۷۷ م۷۶ض۳۸۳۵۳۶۹۶۷۰۹

عفاف ۱۳۸۱- ۱۳۸۲تاليف و ترجمه فرهاد گشايشتاريخ هنر ايران و جهان ت۴۴۸گ۳۸۳۶۴۷۵۷۷۰۹
NX۶۲۰/۲۱۳۸۵ت۵گ

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۰نويسنده پرويز مرزبانخالصه تاريخ هنر خ۴۵۸م۳۸۳۷۴۹۰۴۷۰۹
N۵۳۰۰/۸۱۳۸۶خ۴م

ساقي خـوان - رامـون تـريـادو; مترجم نسرينراهنماي هنر باروک
 هاشمي نسب

۱۳۸۶ ر۲۶۸ر۳۸۳۸۳۷۱۳۷۰۹/۰۳۲
N۶۴۱۵/۴۱۳۸۴ت۲ب

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۷۸زهرا رهنوردحکمت هنر اسالمي ح۸۹۶ر۳۸۳۹۳۵۴۰۷۰۹/۱۷۶
N۶۲۶۰/۸ح۹ر

سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي ، شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

۱۳۸۷محمد مدد پورتجليات حکمت معنوي در هنر اسالمي ت۳۹۹م۳۸۴۰۳۵۶۱۷۰۹/۱۷۶۷۱

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

آنـتـون مـورتـگـات; مـتـرجـم انگليسيهنر بينالنهرين باستان: هنر کالسيک خاور نزديک
 جـوديـت فيلسون; مترجمان زهراباستي،

 محمدرحيم صراف

۱۳۷۷ هـ۸۳۲م۳۸۴۱۳۵۴۱۷۰۹/۳۵
N۵۳۷۰/۹۱۳۷۷ه۸م

اميرکبير تـالـيف کريستين پرايس; ترجمه مسعودتاريخ هنر اسالمي
 رجب نيا

۱۳۹۱ ت۳۲۲پ۳۸۴۲۳۸۲۲۷۰۹/۵۶

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۷۸بهمن فيروزمنديشيرهجينيباستانشناسي و هنر آسياي صغير (پيش از تاريخ) ب۹۵۵ف۳۸۴۳۳۵۴۲۷۰۹/۵۶
DS۱۵۵/۲۱۳۷۸ب۹ف

فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران ادوارد لـوسي اسـميت; مترجم اميد نيکهنر آمريکاي التين در قرن بيستم
فرجام

۱۳۸۶ هـ۷۴۸ ل۳۸۴۴۳۵۴۹۷۰۹/۸۰۹۰۴
N۶۵۰۲/۵/۹۱۳۸۵ه۹ل

جهاد دانشگاهي جـي. کـي. هـيـراسـکـار; مـتـرجـمـيندر آمدي بر مباني برنامه ريزي شهري
 محمدسليماني، احمدرضا يکاني فرد

۱۳۷۶ د۹۳۲هـ۳۸۴۵۳۵۶۰۷۱۱/۴

زمان نو تـهـيه و تدوين دبيرخانه شوراي فرهنگفرهنگ عمومي، معماري و شهرسازي (مجموعه مقاالت)
عمومي

۱۳۸۹ ۶۶۳ف۳۸۴۶۴۷۶۵۷۱۱/۴۰۹۵۵
NA۹۲۴۷/۴۱۳۸۸ف

نشر ارکان اصفهان تـرجـمه و تـالـيف حميد بهبهاني، پيمانراهنماي طرح خيابانهاي شهري
حامد

۱۳۷۹ ر۸۲۹ب۳۸۴۷۳۵۵۰۷۱۱/۴۱
NA۹۰۵۳/۹ب۹خ

همام گـردآورنده پل رودولف; ترجمه وتدوينپل رودولف، ترسيمات معماري
 اميراعال عديلي

۱۳۸۶ پ۷۹۲ر۳۸۴۸۵۵۴۹۷۲۰/۲۲۲
NA۷۳۷/۴۱۳۸۶آ۹ر

نشر خاک فـنـون طـراحي و تـرسيم ( براي معماران و طراحان گرافيکو
هنرمندان)

نـــوشـتهي تـام پـورتـر، سـو گـودمن;
 مـتـرجـمـيـن نشرخاک; زيرنظر محمد

 احمدي نژاد

۱۳۷۷ ف۶۲۵پ۳۸۴۹۳۵۵۱۷۲۰/۲۸۴
NA۲۷۵۰/۹۱۳۸۷ف۸۴پ

مارليک تـاليف کوين فورست، ديويد وان; ترجمهترسيم در معماري
 مسعود حاتمي، سعيد کمالي نسب

۱۳۸۴ ت۸۸۲ ف۳۸۵۰۳۵۵۲۷۲۰/۲۸۴
NA۲۷۰۸/الف۴۱۳۸۴ت۹ف

مهرگان قلم Revit Architecture ۲۰۱۵ ۱۳۹۴مولف مهدي جوادنيامرجع آموزشي م۷۴۴ج۳۸۵۱۶۰۶۷۷۲۰/۲۸۴۰۲۸۵۵۳۶
NA۲۷۲۸/۸۱۳۸۹آ۹ک

مارليک ۱۳۸۳تاليف فرنوش اويسي، مينا فراهانيدروس فني معماري د۹۴۴الف۳۸۵۲۳۵۵۳۷۲۰/۷۶
NA۲۵۰۰/۴د۸الف

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان نـويـسـنـده هادي سيف; عکاس فرامرزدريچههايي رو به بهشت
 شيخ االسالمي

۱۳۹۱ د۹۳۹س۳۸۵۳۴۷۲۰۷۲۰/۹۵۵
NK۱۲۷۰/۴۱۳۸۷د۹س

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۷محمديوسف کيانيتاريخ هنر معماري ايران در دوره اسالمي ت۹۳۳ک۳۸۵۴۵۲۷۲۷۲۰/۹۵۵
NA۱۴۸۰/۶۱۳۸۸م۹ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿سمت ﴾

۱۳۷۹گردآورنده محمديوسف کيانيمعماري ايران (دوره اسالمي) م۹۳۳ک۳۸۵۵۳۵۵۴۷۲۰/۹۵۵
NA۱۴۸۰/۶۱۳۷۹م۹ک

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱امين فقيريقوامالدين شيرازي ف س/۸۴۱ق۳۸۵۶۴۱۰۷۷۲۰/۹۵۵۰۹۲
NA۱۴۸۹/ف۹۷ق

نشر خاک نـوشـتهي نـادر اردالن، الله بـخـتـيـار;حس وحدت: سنت عرفاني در معماري ايراني
 ترجمه حميد شاهرخ

۱۳۸۰ ح۳۸۴الف۳۸۵۷۳۵۵۹۷۲۲/۵۲
NA۱۴۸۳/۵۱۳۸۰ح۴الف

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان پــديـدآورنـدگـان هـلن و ريـچـارد لينخستين بناهاي اسالمي
 کرافت; مترجم علي خاکبازان

۱۳۸۹ ن۸۹۸ل۳۸۵۸۴۳۷۷۷۲۳/۳
NA۳۸/۳۱۳۷۶ن۹ل

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۹وحيد قباديانمباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب م۳۷۵ق۳۸۵۹۳۵۵۵۷۲۴/۶
NA۶۸۰/۲۱۳۸۲م۲ق

فـرهـنـگـسـتـان هنر جمهوري اسالمي ايران ، ۱۳۸۵آرمن حقنـظـريـان; مـتـرجـم نارسيسکليساهاي ارامنه جلفاي نو اصفهان ک۶۷۶ح۳۸۶۰۷۵۷۷۲۶/۵۰۹۵۵۹۳۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انـتـشـارات کـتـاب نشر; اداره کل پژوهش و

نوآوري

ابـراهـيـم افـشـار، نـگـار فـاضـلي; دبيرشاداب سازي محيط کتابخانه هاي عمومي
 مجموعه سيامک محبوب

۱۳۹۲ ش۶۴۴الف۳۸۶۱۵۶۵۸۷۲۷/۸۰
Z۶۷۹/۵/۴۱۳۸۹ط۴ب

فـرهـنـگـسـتـان هنر جمهوري اسالمي ايران ،
 انتشارات

کـاراپت کـاراپـتيان; مترجم مريم قاسميخانه هاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
سيچاني

۱۳۸۵ خ۱۳۳ک۳۸۶۲۳۵۵۶۷۲۸/۰۹۵۵۹۳۲
NA۷۴۲۳/۲۱۳۸۵ک۶الف

انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ۱۳۸۱مولف رضا مرتضاييرهيافتهايي در طراحي مبلمان شهري ر۴۴۵م۳۸۶۳۳۵۵۷۷۲۹
NA۹۲۴۷/۹ر۴م

نص خـودآمـوز نقشهکشي ساختمان و معماري با اتوکد ( نسخههاي
 ۱۴ و۲۰۰۰ )

بـورلي ال. کـيـرکپـاتـريک، جـيمز ام.
 کيرکپاتريک; مترجم عليرضا پارساي

۱۳۸۱ خ۴۵۵ک۳۸۶۴۳۵۵۸۷۲۹/۰۲۸۵۵۳۶۹
NK۲۱۱۳/۹۱۳۸۱خ۴ک

بصائر دنـيـاي گـلـدونههـا: تـزئـين و نـماسازي روي انواع گلدانها و
 کوزههاي سفالي با آموزش چاپ عکس روي سفال

۱۳۸۰مولف معصومه مهاجراني د۸۵۷م۳۸۶۵۳۶۰۸۷۳۱/۷۲
NK۴۶۲۰/۹د۹م

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۷۹فائق توحيديفن و هنر سفالگري ف۷۹۲ت۳۸۶۶۳۶۰۹۷۳۸/۱
NK۴۲۲۵/۹۱۳۷۹ف۹ت

نورين سپاهان ۱۳۷۶آفاق اميريان﴿ رضوي﴾گلسازي با ورقهاي فلزي گ۸۳۶الف۳۸۶۷۳۷۳۱۷۳۹/۱۵
بصائر آمـوزش گـلـسازي و تزئينات با ورقههاي مس و برنز: ساخت

 انواع آباژور  - درختها...
۱۳۷۸تاليف ناهيد معزز (نادران) آ۶۶۵م۳۸۶۸۳۷۱۱۷۳۹/۱۵

NK۶۴۰۴/۸آ۶م
مارليک [نـوشـته د. ک. چـيـنگ]; ترجمه فرهاداصول و مباني طراحي

گشايش
۱۳۸۵ -۱۳۷۹ الف۹۸چ۳۸۶۹۳۶۱۰۷۴۱/۲

NC۷۳۰/۶۱۳۷۵الف۹چ
سروش ۱۳۸۰محسن وزيريمقدمشيوه طراحي ش۵۹۶و۳۸۷۰۳۶۰۶۷۴۱/۲

NC۷۳۰/۹۱۳۶۲ش۴و
صبانشرتهران ۱۳۸۴تاليف ياشار قهرمانيآموزش کاريکاتور آ۹۳۲ق۳۸۷۱۳۷۱۸۷۴۱/۵

NC۱۳۲۰/۸آ۹ق
کتاب آبان اثـر اسـکـات مـک کـلود،مترجم  رامينهنر کميک ۱

رحيمي
۱۳۹۰ ه۷۴۱م۳۸۷۲۶۷۰۵۷۴۱/۵

سوره مهر نـويـسـنـده کـريـسـتوفر هارت; مترجمنقاشي کارتوني
 احمدکعبي فالحيه

۱۳۹۰ ن۱۷۹هـ۳۸۷۳۴۱۳۳۷۴۱/۵
NC۱۳۲۰/۱۵۷۱۳۸۸ن

سروش ۱۳۸۹گردآوري و ترجمه اميرتيمور عامريکاريکاتوريستهاي مشهور جهان ک۲۴۹ع۷۴۱/۵۰۹۲۲م۳۸۷۴۶۵۷۶
NC۱۳۰۵/۲ک۲ع

انتشارات سوره مهر جـواد افـهـمي; بـراي مـرکـز هـنـرهايمجموعه آثار کاريکاتور سيد مسعود شجاعيطباطبايي
تجسمي

۱۳۹۰ م۳۸۲ش۳۸۷۵۳۶۰۷۷۴۱/۵۹۵۵
NC۱۷۲۹/۴۱۳۸۹آ۳ش

انتشارات سوره مهر مـعـاونـت هنري، سازمان فرهنگي هنرينخستين مسابقه بين المللي کاريکاتور غزه
 شـهـرداري تـهـران; بـاهـمـکاري خانه

کاريکاتور

۱۳۸۹ ۵۱۷۱۳۸۷م۳۸۷۶۳۷۲۷۷۴۱/۵۹۵۵

انتشارات سوره مهر کـاله به سـرهـاي ابـوغـريب: مـجموعه کاريکاتورهاي حسين
نيرومند

۱۳۸۶حسين نيرومند ک۸۹۲ن۳۸۷۷۳۵۹۸۷۴۱/۵۹۵۵
NC۱۷۲۹/۱۳۸۶ ۴آ۹ن

مارليک نـويـسـنـده تام پرتر، سو گودمن; ترجمهبنيانهاي گرافيک
 فرهاد گشايش

۱۳۷۹ ب۶۲۵پ۳۸۷۸۳۵۹۹۷۴۱/۶
NC۱۰۰۰/۹۱۳۷۸ب۹پ

بهار نـوشـته ژوزف دو آمهليو; ترجمه عربعليپرسپکتيو در طراحي و نقاشي
شروه

۱۳۷۹ ب۷۳۱د۳۸۷۹۳۶۸۴۷۴۲
NC۷۵۰/۴۱۳۶۲پ۲د

مارليک تـالـيف دفتر پژوهشهاي هنري انتشاراتطراحي چهرهها
مارليک

۱۳۸۳ ۴۸۸ط۳۸۸۰۳۶۰۰۷۴۳/۴۲
NC۷۷۰/۳۶ط

علم افزون تـالـيف پـاول لـويل;تـرجـمـه وتـنـظيمطراحي از چهره
 محمداعظم زاده

۱۳۸۴ ط۸۱۷ل۳۸۸۱۳۶۰۱۷۴۳/۴۲
NC۷۷۳/۴۱۳۸۳ط۹ل

عفاف تـالـيف دفتر پژوهشهاي هنري انتشاراتطراحي حيوانات
مارليک

۱۳۸۴ ۴۸۸ط۳۸۸۲۳۶۰۲۷۴۳/۶
NC۷۸۰۴ط/

موج ۱۳۸۸هيو ليدمن; ترجمه عربعلي شروههنر طراحي از حيوانات هـ۸۶۵ل۳۸۸۳۳۶۰۴۷۴۳/۶
NC۷۸۰/۹۱۳۸۳ه۹ل

مارليک ۱۳۸۱بهکوشش پيمان نظيفيطراحي از طبيعت و حيوانات ط۵۲۶ن۳۸۸۴۳۶۰۳۷۴۳/۶
NC۷۸۰/۴ط۶ن

سـازمـان مـطـالعه وتدوين کتب علوم انسانس
دانشگاهها

جـان هـسـکت; تـرجمه غالمرضارضاييطراحي صنعتي
نصير

۱۳۸۰ ط۵۷۹هـ۳۸۸۵۳۶۰۵۷۴۵/۲
TS۱۷۱/۴۱۳۷۶ط۵ه

احياء کتاب ۱۳۷۹تاليف محمدحسين حليمياصول و مباني هنرهاي تجسمي: زبان، بيان، تمرين الف۷۹۲ح۳۸۸۶۵۲۱۷۷۴۵/۴
NK۱۵۱۰/۶۱۳۷۶الف۸ح

مارليک ۱۳۸۶تاليف توماس هاف; ترجمه ندا لنکرانيتاريخ مختصر طراحي صنعتي ت۲۹۷هـ۳۸۸۷۳۵۸۷۷۴۵/۴۴
NK۱۵۱۰/۲۲۱۳۸۷ت

پيام علوي روش نــازکبـري بـر روي تـخـته سهاليي، يـا، چـگـونه يک
 کـاردسـتي هـنرمندانه و زيبا آسازيم؟ (با اجراي بيش از سي

 طرح زيبا)

۱۳۸۱مولف حسين غفاري شوشتري ر۴۹غ۳۸۸۸۵۲۳۵۷۴۵/۵۱

انتشارات بين المللي حافظ دنـيـاي هـنر: دنياي هنر کاغذسازي به سبک ژاپني (کاردستي
 با کاغذ) شامل انواع متنوع طرحها، حيوانات، پرندگان...

۱۳۸۰مترجم مصطفي رازقي ۷۲۴۲د۳۸۸۹۵۵۵۱۷۴۵/۵۴
TT۸۷۰/۸۸۱۳۸۰د

انتشارات بين المللي حافظ دنـيـاي هـنر جعبه سازي با مقوا۱﴿ جعبه هاي کادويي﴾: شامل
 انواع جعبه هاي جديد فانتزي و ...

۱۳۷۹مترجم اکرم ذاکري ۷۲۴د۳۸۹۰۳۶۹۲۷۴۵/۵۴

هنرهاي ابريشم ۱۳۸۸مولف آفاق اميريانهنر روباندوزي مدرن ر۸۳۶الف۳۸۹۱۳۷۱۹۷۴۵/۵۹۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حافظ ۱۳۸۰مترجم مصطفي رازقيدنياي هنر: هنرعروسک سازي ۸ ۷۲۴۵د۳۸۹۲۳۶۹۳۷۴۵/۵۹۲۲۱

انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۴مترجم اکرم ذاکريدنياي هنر عروسکها۴ ۷۲۴د۳۸۹۳۳۵۸۲۷۴۵/۵۹۲۲۱
TT۱۷۵/۹۲۲۵۱۳۷۹د

مهرپاينده ۱۳۸۹مولف و گردآورنده فرزانه مستعليعروسکهاي بافتني ع۵۳۶م۳۸۹۴۴۹۰۵۷۴۵/۵۹۲۲۱
TT۱۷۵/۴۱۳۸۷ع۵م

بين المللي حافظ دنـيـاي هـنـر : هـنر عروسکها ۱۰۵ : مجموعه اي جالب و بي
 نظير از انواع حيوانها و عروسکهاي بافتني...

۱۳۸۲ليال حاجي پور د۱۶۹ح۳۸۹۵۳۶۹۴۷۴۵/۵۹۲۲۱۰۷

مرآتي ۱۳۸۴نوشته پروانه حسينيشهر جادو: عروسکهاي فانتزي و لوکس با خمير گل چيني ش۵۷۷ح۳۸۹۶۵۱۹۳۷۴۵/۵۹۲۲۱۰۷
TT۱۷۵/۹ش۵ح

فرين ۱۳۷۸مترجم مصطفي رازقيدنياي هنر مکرومهبافي ۳ ۷۲۴د۳۸۹۷۳۵۸۳۷۴۵/۵۹۳
SB۴۱۸/۴/۸۷۱۳۷۸د

نشر راضيه اثـر پل مـارکـو، دبي ديـويس; تـرجـمهآموزش شمعسازي
 رضوان دزفولي

۱۳۹۰ آ۱۳۱م۳۸۹۸۶۰۷۲۷۴۵/۵۹۳۳۲
TT۸۹۶/۵/۸۱۳۸۱آ۲م

فرين دنـيـاي هـنـر شـمعسـازي ۱: مـجـمـوعهاي بينظير، جالب و
 اسـتـثـنـائي از زيـبـاتـرين طـرحـهاي شمعسازي ... همراه با

 راهنماي کامل ساخت

۱۳۸۴مترجم اکرم ذاکري ۷۲۴د۳۸۹۹۳۷۱۲۷۴۵/۵۹۳۳۲۰۷
TT۸۹۶/۵/۹۱۳۸۷د

پيدايش نـويـسـنـدگـان دي فـيـديـو، [ويـلـمـاآموزش شمعسازي تزئين شمع و شمعدان
 استرابلوبليني]; ترجمه جمشيد کاوياني

۱۳۸۷ آ۹۳۸د۳۹۰۰۳۵۷۴۷۴۵/۵۹۳۳۲۰۷
TT۸۹۶/۵/۸۱۳۸۰ش۹۵د

بصائر بـلـنـدر پـيـشرفته: شامل آموزش کامل گلهاي بلندر همراه با
 الگو و نمونه سوالهاي امتحانات مربيگري رشته گلسازي

۱۳۸۶مولف نسرين جهرميزاده ب۹۶۵ج۳۹۰۱۳۵۹۳۷۴۵/۵۹۴۳
TT۸۹۰/۸ب۹ج

بصائر ۱۳۸۱نسرين جهرميزاده (عمومي)گلهاي فانتزي: آموزش ساختن گلهاي فانتزي همراه با الگو گ۹۶۵ج۳۹۰۲۳۵۸۸۷۴۵/۵۹۴۳
TT۸۹۰/۸گ۹ج

بصائر گـلـهـاي بـرفي فـانـتـزي و نـمـاها: آموزش و ساخت گلهاي
 فانتزي و جديدترين نماها همراه با الگو

۱۳۸۱مولف معصومه زاهدي گ۲۱ز۳۹۰۳۳۵۸۹۷۴۵/۵۹۴۳
TT۸۹۰/۷۶گ۲ز

بصائر ۱۳۸۱مولف معصومه زاهديگلهاي بلندر ب گ۲۱ز۳۹۰۴۳۵۹۴۷۴۵/۵۹۴۳
TT۸۹۰/۸گ۲ز

بصائر عـروس گل چـيني: آموزش گل چيني و تزيين جهيزيه عروس
 همراه با الگو

۱۳۸۱مولف نسرين جهرميزاده ع۹۶۵ج۳۹۰۵۳۵۸۱۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۴/۴ع۹ج

بصائر گـلـهـاي فـانـتـزي مـرمـري: آموزش گلهاي گلدواش، شفاف
 شيشهاي (ترک و دانهبلوري) همراه با الگو

۱۳۸۱مولف اعظم سلماني گ۶۷۴س۳۹۰۶۳۵۸۵۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۸گ۸س

بصائر ۱۳۸۰مولف ناهيد معزز (نادران)گنجينه جامع گلچيني گ۶۶۵م۳۹۰۷۳۵۹۱۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۴/۸۱۳۸۰گ۶م

بصائر ۱۳۷۸مولف ناهيد معزز (نادران)گنجينه گل سازي: آموزش ۱۸فن هنرهاي دستي گلسازي گ گ۶۶۵م۳۹۰۸۳۵۹۲۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۴/۸۱۳۷۸گ۶م

بصائر گـنـجـيـنه گلسـازي: آمـوزش و ساخت انواع گلهاي خميري
 بسبک ايتاليائي

۱۳۷۸مولف ناهيد معزز (نادران) س گ گ۶۶۵م۳۹۰۹۳۵۹۰۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۹گ۶م

بصائر گـلـهـاي چرمي زير خاکي "گردي امريکايي": آموزش و ساخت
 گلهاي چرمي ابري کروشهاي همراه با الگو جديد گام به گام

۱۳۸۰مولف ناهيد معزز (نادران) ل گ۶۶۵م۳۹۱۰۳۵۸۴۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۸گ۶م

گريفين شـيوه نو در آموزش خط تحريري (ريز) از نستعليق تا شکسته
 ويژه معلمين و دانشآموزان

۱۳۸۴تاليف و تحرير محمدحسن اثباتي ش۲۳۴الففا۳۹۱۱۳۵۹۵۷۴۵/۶۱۹
NK۳۶۳۳/۱۸۱۳۸۴الف۳آ

بيهق کتاب ۱۳۸۸مولف حميدرضا جمشيديآموزش جامع خوشنويسي آ۶۴۸جفا۳۹۱۲۳۷۱۷۷۴۵/۶۱۹
NK۳۶۳۹/۸۱۳۸۴ج۲۳ف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱امين فقيريميرعماد قزويني ف س/۹۴۸مفا۳۹۱۳۴۲۴۲۷۴۵/۶۱۹
NK۳۶۳۹/۹۱۳۸۶م۲۵ف

بحرالعلوم ۱۳۷۹حميد نيرومندآموزش خط تحرير آ۸۹۲نفا۳۹۱۴۳۷۱۰۷۴۵/۶۱۹
NK۳۶۳۳/۹ن۳آ

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمي استان قزوين ۱۳۷۸انجمن خوشنويسان قزوينناي و ني ۲۴۹ن۳۹۱۵۳۷۳۲۷۴۵/۶۱۹
مدرسه تـمرين خط تحريري: بر اساس محتواي آموزشي کتاب فارسي

 سال چهارم ابتدائي
۱۳۸۶محمدمهدي هراتي، مصطفي کشفي ت۴۷۵هـ۳۹۱۶۳۵۹۶۷۴۵/۶۱۹

NK۳۶۳۹/۲۳۸۳ف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مهدي الماسيکلهر الف س/۶۵۷ک۳۹۱۷۴۱۱۳۷۴۵/۶۱۹۰۹۲

سـازمـان مـيـراث فـرهنگي کشور﴿پژوهشگاه﴾،
 سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني ﴿

سمت﴾

۱۳۸۰زهره روحفرنگاهي بر پارچه بافي دوران اسالمي ن۷۸۳ر۳۹۱۸۳۷۰۹۷۴۶/۱۴۰۹۵۵
TT۸۴۸/۸۱۳۸۰ن۹ر

حقوق اسالمي ۱۳۷۹فاطمه تقويگلچيني از مجموعه هنرهاي دستي مکرومه بافي گ۶۴۷ت۳۹۱۹۳۶۹۷۷۴۶/۴۲۲۲
انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۹۰مولف دبي وبر; ترجمه اکرم ذاکريهنر بافتني کاله کودکان هـ۸۷۶و۳۹۲۰۶۲۴۰۷۴۶/۴۳

TT۸۲۵/۲۹۱۳۸۸و
بين المللي حافظ مـجـلـه مـوديـشـه ماشه ; مترجم مريمدنياي هنر بافتني بزرگساالن ۱۰۷

يوسفي
۱۳۹۴ ۷۲۴۲د۳۹۲۱۶۳۳۸۷۴۶/۴۳۲۰۷

TT۸۲۰/۸۸۹۸۲۴۱۳۸۹د
انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۹۱مترجم مريم يوسفيدنياي هنر بافتني کودکان ۱۰۹ ۷۲۴د۳۹۲۲۶۰۷۳۷۴۶/۴۳۲۰۷

TT۸۲۰/۸۵۴۴۱۳۸۸د
انتشارات بين المللي حافظ خـودآمـوز جـامـع بافتني ﴿الف - ي ﴾ قدم به قدم ۲: آموزش

 کامل بافتني از مبتدي تا عالي ....
۱۳۹۰سو گاردنر; مترجم اکرم ذاکري خ۱۳۶گ۳۹۲۳۴۳۸۸۷۴۶/۴۳۲۰۷

انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۷مترجم اکرم ذاکريدنياي هنر، قالببافي ۳۰۴ ۷۲۴۲د۳۹۲۴۶۰۷۴۷۴۶/۴۳۴۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پيدايش مـولـفـين جـيـنـا کـريـستانيني ديفيدو،هنر قالببافي

 ويـلـيـامي استرابلوبليني; مترجم جمشيد
کاوياني

۱۳۸۷ هـ۹۳۸د۳۹۲۵۳۷۰۸۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۹۱۳۸۲ه۹۵د

ماني گـيـپـوربافي ۲ همراه با نمونه ساالت تستي و تشريحي آزمون
گيپوربافي

[بي تا]تاليف مهين و مهرناز رجبيان گ۳۷۲ر۳۹۲۶۵۳۱۲۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۹۱۳۸۱گ۳ر

نشر بردار ۱۳۷۰مترجم احمد مروستيقالببافي تماشا ۷۲۱ق۳۹۲۷۵۳۱۳۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۸۱۳۶۹ق۴۴م

بصائر کـلـيـات گيپوربافي: مجموعه تخصصي هنر دستي گيپوربافي با
 آموزش گام به گام...

۱۳۷۸مولف ناهيد معزز (نادران) ک۶۶۵م۳۹۲۸۵۳۱۱۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۸ک۶۵م

نشر فراگفت اعـظـم حـاج صـفـري; طراحي و دوختآموزش سنگدوزي(مرواريد، منجوق، مليله، پولک، سنگ)
 افسانه حاج صفري

۱۳۸۹ آ۱۴۹ح۳۹۲۹۶۰۷۵۷۴۶/۴۴
TT۱۰۷

پيدايش ۱۳۹۱مترجم جمشيد کاويانيتکهدوزي با روشهاي نوين ۶۷۹ت۳۹۳۰۴۴۱۹۷۴۶/۴۴۵۰۷
TT۷۷۹/۷۱۳۸۰ت

فخراکيا طـراحي و دوخت چـهل تـکه: مـشـتمل بر ۲۷ طرح آموزشي
 چهل تکه به همراه شابلون الگو

۱۳۸۴مولف ريتا وايس; مترجم شهزاد همامي ط۳۶۱و۳۹۳۱۳۵۹۷۷۴۶/۴۶۰۱
TT۸۳۵/۴۱۳۸۴ط۲و

انتشارات بين الملل حافظ ۱۳۸۰مترجم عذرا رحيمينيادنياي هنر تکهدوزي و چهلتکه۲ ۷۲۴۵د۳۹۳۲۳۷۲۰۷۴۶/۴۶۰۴۱
TT۸۳۵/۹۲۱۳۷۴د

انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۰مترجم اکرم ذاکريدنياي هنر تکهدوزي و چهلتکه۴ ۷۲۴د۳۹۳۳۳۷۰۷۷۴۶/۴۶۰۴۱
TT۸۳۵/۹۳۱۳۷۷د

هنرهاي ابريشم ۱۳۸۷مولف آفاق اميرياننقاشي روي پارچه ن۸۳۶الف۳۹۳۴۳۵۶۸۷۴۶/۶
TT۸۵۱/۷ن۸الف

مدرسه ۱۳۸۲نسيم عزيزيرسامعربزاده ع س/۴۷۴ر۳۹۳۵۳۵۶۹۷۴۶/۷۹۵۵۰۹۲
NK۲۸۹۸/۴۱۳۷۸ع۵ر

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶نوشته فروهر نورماه، حسين ياورينگرشي بر تحوالت صنايع دستي در جهان ن۷۳۹ن۳۹۳۶۳۵۷۰۷۴۷/۵
TT۱۶۰/۸۱۳۸۶ن۹ن

حس برتر اطـالعـات عمومي هنر: طراحي سهگانه (طراحي هنري، طراحي
 سنتي، طراحي صنعتي)

۱۳۸۰مولفان بهرام نفري، حسين محسني الف۵۵۸ن۳۹۳۷۳۵۷۱۷۵۰
ND۱۱۳۵/۶الف۷ن

موج ۱۳۸۷آنجال گير; ترجمه مژگان محمديانآبرنگ گام به گام آ۸۹۱گ۳۹۳۸۳۵۸۶۷۵۱/۴۲۲
ND۲۴۲۰/۲۱۳۸۶آ۹گ

افق ۱۳۹۰تصويرگرفيروزه گلمحمديراز آن درخت: حکايتي از مثنوي مولوي ۱۷۱ر۳۹۳۹۳۵۷۲۷۵۱/۷۷۰۹۵۵
ND۱۳۳۷/ ۸۱۳۸۵گ ۹الف

مارليک تـالـيف جـودي مـارتـين; تـرجمه پريساترکيب رنگ: ارائه آموزشهاي علمي و هنري در ترکيب رنگ
 محقق زاده

۱۳۸۶ ت۱۲۵م۳۹۴۰۳۵۷۳۷۵۲
ND۱۴۸۸/۴۱۳۸۶ت۲م

مدرسه ۱۳۷۹مهدي الماسيحسين بهزاد الف س/۸۵۸ب۳۹۴۱۳۵۷۷۷۵۹/۹۵۵
ND۹۸۹/۷۱۳۸۶الف/۹۳ب

انتشارات مدرسه ۱۳۸۲مريم خانعليلوکمالالدين بهزاد خ س/۸۵۸۵ب۳۹۴۲۳۵۷۹۷۵۹/۹۵۵
PIR۸۰۳۳/۸۱۳۸۲ک۸۵الف

مدرسه ۱۳۸۵منيرالدين بيروتيرضا عباسي ب س/۵۶۷ر۳۹۴۳۴۱۰۹۷۵۹/۹۵۵
ND۹۸۹/۹۱۳۸۶ب۵۵ر

چاپ ونشرنظر ۱۳۸۱جالل شباهنگي، مقدمه مرتضي مميزنقاشيهاي جالل شباهنگي: آيينهدار ماه ن۳۵۲ش۳۹۴۴۳۵۷۵۷۵۹/۹۵۵
ND۹۸۹/۴۱۳۸۲آ۲۷ش

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱نويسنده محمدرضا يوسفيعلي اکبر صنعتي ي س/۸۷۸ص۳۹۴۵۴۰۵۴۷۵۹/۹۵۵
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱محدثه گودرزنيااستاد فرشچيان گ س/۵۳۴ف۳۹۴۶۴۲۴۹۷۵۹/۹۵۵

ND۹۸۹/۹۱۳۸۸گ۴ف
مدرسه ۱۳۷۷الهه بهشتيکمالالملک ب س/۶۷۵ک۳۹۴۷۳۵۷۸۷۵۹/۹۵۵

ND۹۸۹/۹۱۳۸۸ب۸ک
گلريز ۱۳۹۲خسرو معتضد، زهره فرتاش مهرايران هفتادسال پيش: از پاريس تا عالي قاپو الف۶۵۵م۳۹۴۸۶۰۵۲۷۵۹/۹۵۵

ND
نشر باز مـعـاونـت هـنـري و سـينمايي اداره کلرنگها و نقشها : منتخبي ازآثار تجسمي بانوان استان تهران

 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران
۱۳۸۰ ۶۴۴۱۳۷۹ن۳۹۴۹۳۷۲۲۷۵۹/۹۵۵۰۷۴

واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيانفطار صورت الف۹۱۷آ۳۹۵۰۵۰۱۴۷۶۰
NC۱۰۰۱/۸۱۳۸۷الف۹آ

فرهنگسراي ميردشتي ت۴۹۵و۳۹۵۱۳۵۷۶۷۶۰ ۱۳۸۷-۱۳۸۸نيما ورامينيتفکر خالق در گرافيک
NC۱۰۰۱/۷۱۳۸۸ت۱۶و

ميثم محمدحسني ۱۳۸۹ميثم محمدحسنيمجموعه پوسترهاي ميثم محمدحسني﴿ دوئل﴾ م۳۴۴م۳۹۵۲۳۵۸۰۷۶۰/۹۵۵
NC۱۰۰۱/۹۱۳۸۹د۳م

زبان تصوير ديـويـد پـرکـل/ ترجمه اسماعيل عباسيترکيببندي در عکاسي
 ،احسان قنبري فرد

۱۳۹۳ ت۳۵۵پ۳۹۵۳۶۵۵۱۷۷۰/۱۱
TR۱۷۹/۴۱۳۶۸ت۲م

سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۲- ۱۳۸۷هارالد مانته; ترجمه پيروز سيارترکيب بندي در عکاسي ت۱۷۲م۳۹۵۴۳۵۶۴۷۷۰/۱۱
TR۱۷۹/۴۱۳۶۸ت۲م

مارليک تــالـيف و تـرجـمه فـرهـاد گـشـايش;عکاسي از تاريخ تا تکنيک
 ويراستار پروين عباس گودرزي

۱۳۸۶ ع۴۴۸گ۳۹۵۵۳۵۶۵۷۷۰/۹
TR۱۵/۸۱۳۸۶ع۵گ

سـازمـان مـطـالـعه وتدوبن کتب علوم انساني ۱۳۷۷پطر تاسک; ترجمه محمد ستاريسير تحول عکاسي س۲۲۶ت۳۹۵۶۳۵۶۶۷۷۰/۹۰۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سروش مـيـشل فريزو...﴿ و ديگران﴾;ترجمه پيروزسرگذشت پيدايش عکاسي

سيار
۱۳۷۶ ۴۷۸س۳۹۵۷۳۵۶۳۷۷۰/۹۳۴

TR۱۵/۴۱۳۷۶س
طاهريان [دريک اسـتـوري]; مـتـرجمان ابوالفضلآموزش دوستانه عکاسي ديجيتال

 طاهريان ريزي، آرزو خسروپور
۱۳۸۸ آ۴۹۱الف۳۹۵۸۶۰۶۶۷۷۵

TR۲۶۷/۸۱۳۸۸آ۴۶الف
مهرگان قلم ۱۳۹۴مهدي جوادنيا، ميالد گل کاريفتوشاپ در معماري ف۷۴۴ج۳۹۵۹۶۱۵۶۷۷۵

سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ نـوشـته جـرالـد ميلرسون; ترجمه حميدتکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما
 احمدي الري ، فواد نجف زاده

۱۳۸۰ ت۹۷۹م۳۹۶۰۳۵۶۷۷۷۸/۵۳۴۳
TR۸۹۱/۸۱۳۶۹ت۹م

سروش ﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ريـمـونـد فيلدينگ;ترجمه حميد احمديتکنيک فيلمبرداري جلوههاي ويژه
الري

۱۳۷۰ ت۹۸۳ف۳۹۶۱۶۵۴۹۷۷۸/۵۳۴۵
TR۸۵۸/۸۱۳۷۰ت۹ف

سروش نـوشـته ال. بـروس هلمن;ترجمه اردشيرحرکت بخشي عروسکي در سينما: تاريخ و تکنيک
کشاورزي

۱۳۶۸ ح۶۲۵هـ۳۹۶۲۳۶۴۱۷۷۸/۵۳۴۷
PN۱۹۹۵/۹/۸۱۳۶۸ه-۴ع

سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ کـريس تـامـپسون;ترجمه حميد احمديتدوين غيرخطي
الري

۱۳۸۱ ت۲۵۷ت۳۹۶۳۳۶۴۲۷۷۸/۵۳۵
TR۸۹۹/۴۱۳۸۱ت۲ت

سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: فيلم سازي ديجيتال ر۹۱۹ب۳۹۶۴۳۷۱۴۷۷۸/۵۹
TR۸۹۹/۸ک۹ب

سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۰گردآورنده ضياء الدين خطيرظهور و چاپ رنگي: روش کار در البراتوار عکاسي ظ۶۴۷خ۳۹۶۵۳۶۴۳۷۷۸/۶۶
TR۵۱۰/۹۱۳۸۰ظ۶خ

نشرکارنامه ۱۳۸۱نوشته پرويز منصوريتئوري بنيادي موسيقي ت۷۹۴م۳۹۶۶۵۲۲۲۷۸۰/۰۱
MT۱/۹۱۳۸۳ت۸م

مارليک ۱۳۸۲تاليف بهرام نفرياطالعات جامع موسيقي الف۵۵۸ن۳۹۶۷۲۵۴۹۷۸۰/۳
ML۱۰۰/۶۱۳۷۷الف۷ن

نورين سپاهان ۱۳۷۷شهين ستارپناهتئوري موسيقي ت۳۴۲س۳۹۶۸۳۶۴۴۷۸۰/۷
MT۱/۹ت۲س

سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي ;مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر : پخش موسيقي بر روي کامپيوتر ر۹۱۹ب۳۹۶۹۳۶۷۶۷۸۱/۳۴۴۱۶
موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر ۱۳۸۰سعيد کاشفيآهنگسازان سينما آ۱۹۷ک۳۹۷۰۵۱۸۴۷۸۱/۵۴۲

ML۲۰۷۵/۹آ۲ک
ثالث خـفـته در تنگنا: زندگينامه خواننده موسيقي ملي ايران فريدون

فروغي
۱۳۸۲گردآوري و نگارش يوسف يزداني ي س/۶۱۶ف۳۹۷۱۳۶۱۱۷۸۹/۰۹۲

ML۴۲۰/۴ي۴ف
موسسه فرهنگي هنري ماهور ۱۳۷۹نوشته حسين دهلويپيوند شعر و موسيقي آوازي پ۸۶۸د۳۹۷۲۳۶۱۲۷۸۹/۲

M۱۸۲۱/۹۱۳۷۹پ۹د
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۰بهکوشش و گزينش حبيبالله نصيريفرنقش شعر و غزل در ﴿﴿ موسيقي آوازي ايران﴾﴾ ن۴۷۶ن۳۹۷۳۳۶۱۳۷۸۹/۳

ML۳۴۴/۵/۷ن۶ن
توفيق آفرين ۱۳۸۰فريدون جيرانيفيلمنامه آب و آتش ۱۵۷آ۳۹۷۴۳۶۲۸۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۲آ
واحه ۱۳۹۲- ۱۳۹۳مرتضي آوينيگنجينه آسماني: متن گفتارهاي مجموعه مستند روايت فتح گ۹۱۷آ۳۹۷۵۵۰۱۲۷۹۱

PN۱۹۹۷/۸۳ر
واحه ۱۳۹۲- ۱۳۹۳مرتضي آوينينسيم حيات: گفتار متن فيلمهاي مستند ن۹۱۷آ۳۹۷۶۵۰۰۹۷۹۱

PN۱۹۹۷/۴۷۱۳۸۷م
توفيقآفرين ۱۳۸۰مجيد مجيديفيلمنامه باران ۱۵۵ب۳۹۷۷۳۶۲۹۷۹۱

PN۱۹۹۷/۱۸ب
توفيقآفرين ۱۳۸۰سامان مقدمفيلمنامه پارتي ۱۳۸پ۳۹۷۸۳۶۳۴۷۹۱

PN۱۹۹۷/۱۷پ
نشرساقي ۱۳۷۸بهروز افخميفيلمنامه جهان پهلوان تختي ۹۲۷ج۳۹۷۹۳۶۴۵۷۹۱

PN۱۹۹۷/۹۴ج
توفيقآفرين ۱۳۸۱ناصر تقواييفيلمنامه چاي تلخ ۲۵چ۳۹۸۰۳۷۱۶۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۶چ
توفيقآفرين ۱۳۸۰احمد امينيفيلمنامه چتري براي دو نفر ۲۸چ۳۹۸۱۳۶۲۵۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۸۴چ
توفيقآفرين سـيـروس الـوند; بر اساس نوشته تيردادفيلمنامه دستهاي آلوده

سخايي
۱۳۷۹ ۵۵۴د۳۹۸۲۳۷۱۵۷۹۱

PN۱۹۹۷/۷الف۵۴د
توفيقآفرين فـرهـاد توحيدي، براساس طرحي از عليفيلمنامه دنيا

روئينتن
۱۳۸۲ ۷۲۴د۳۹۸۳۳۶۳۱۷۹۱

PN۱۹۹۷/۹ت۹د
توفيقآفرين ۱۳۸۰محمدعلي سجاديفيلمنامه رنگ شب ۷۴۵ر۳۹۸۴۳۷۲۴۷۹۱
توفيقآفرين روبـرتـو بـنيني، وينچنزو چرامي; ترجمهفيلمنامه زندگي زيباست

 ليلي کريمان
۱۳۷۸ ۶۱ز۳۹۸۵۳۶۲۳۷۹۱

PN۱۹۹۷/۹۱۴۱۳۷۸ز
موسسه فرهنگي هنري ثمين نوين رضـا مـيـرکـريـمي; بـه کوشش مسعودزير نور ماه

فراستي
۱۳۸۰ ۸۵ز۳۹۸۶۳۶۳۰۷۹۱

PN۱۹۹۷/۹۸ز
توفيق آفرين ۱۳۸۰فريدون جيرانيفيلمنامه شام آخر ۱۹۷ش۳۹۸۷۳۶۳۳۷۹۱

PN۱۹۹۷/۱۱۶ش
قدياني ۱۳۸۱علي موذنيشب نامه ۳۶۳ش۳۹۸۸۳۶۳۶۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۴ش
توفيقآفرين ۱۳۸۰کيومرث پوراحمدفيلمنامه شب يلدا ۳۶۴ش۳۹۸۹۳۶۲۴۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۷۱۳۸۰ش
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
توفيقآفرين ۱۳۸۰بهروز افخميفيلمنامه شوکران ۷۲۹ش۳۹۹۰۳۶۲۷۷۹۱

PN۱۹۹۷/۸۸۴ش
توفيق آفرين ۱۳۷۹فريدون جيرانيفيلمنامه قرمز ۵۸۱ق۳۹۹۱۳۶۲۶۷۹۱

PN۱۹۹۷/۳۸ق
توفيقآفرين ۱۳۸۱ناصر تقواييفيلمنامه کاغذ بيخط ۲۴۴ک۳۹۹۲۳۶۳۲۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۴ک
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ بهقـلم مـحـمـدسعيد بهمنپور; بازنويسيفيلمنامه مجموعه تلويزيوني مريم مقدس

 شهريار بحراني، عبدالحميد قديريان
۱۳۸۲ ۴۸۹م۳۹۹۳۳۶۳۵۷۹۱

PN۱۹۹۷/۴۳۳۱۳۸۰م
برگ ۱۳۷۰مرتضي آوينيآينه جادو﴿ مقاالت سينمايي﴾ ۱۳۷۰آ۹۱۷آ۳۹۹۴۳۶۱۴۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۴/۹آ۸آ
واحه مـرتـضي آويـني; ويـراسـتـار حبيب اللهآينه جادو

 حبيبي فهيم
۱۳۹۲ آ۹۱۷آ۳۹۹۵۵۰۱۰۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۴/۹۱۳۸۶آ۸آ
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ نـوشـته ويـليام جينکز; ترجمه محمدتقيادبيات فيلم: جايگاه سينما در علوم انساني

 احمديان، شهالحکيميان
۱۳۸۱ الف۹۹۴ج۳۹۹۶۳۶۱۵۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۴/۴۱۳۶۴الف۹ج
کتاب آوند دانش ۱۳۸۸نوشته پل دانکن; ترجمه سوگند منانيآلفرد هيچکاک آ۲۶۷د۳۹۹۷۵۵۵۰۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۸/۲/۱۳۸۳ج.۲۴۳ک
سـروش﴿ انـتـشـارات صـدا وسـيـمـا﴾ ، کانون

 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما
نـويـسـنده مايک کريسپ; مترجم حميداجراي صحنههاي پرتحرک

 احمدي الري
۱۳۸۱ الف۴۸۸ک۳۹۹۸۳۶۱۷۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۵/۹ /۴۱۳۸۱ک۴ب
هرمس گـردآورنـده بـيل نـيـکـولز:ترجمه عالءساختگرايي، نشانهشناسي، سينما

 الدين طباطبايي
۱۳۹۲ س۹۵۶ن۳۹۹۹۶۵۳۰۷۹۱/۴۳۰۱

PN۱۹۹۵/۲۱۳۸۹س۹ن
سـروش﴿ انـتـشـارات صـدا وسـيـمـا﴾، کانون

 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما
نـويـسـنده گوردون کراتن; ترجمه جمالاز متن تا پرده

 آل احمد
۱۳۸۱ الف۴۱۷ک۴۰۰۰۳۶۱۸۷۹۱/۴۳۰۲۳

PN۱۹۹۵/۹ /۴۱۳۸۱ک۸۷ک
بنياد سينمايي فارابي اسـتـيـون دي کـتـس; تـرجـمـه محمدنما به نما

گذرآبادي
۱۳۸۹ ن۳۷۹ک۴۰۰۱۳۶۴۸۷۹۱/۴۳۰۲۳۳

PN۱۹۹۵/۹/۲۱۳۷۶ک۹ت
نشرثالث، نشريوشيج ۱۳۷۸زاون قوکاسيانبانوي ارديبهشت: نقد و بررسي فيلمهاي رخشان بنياعتماد ب۸۸۵ق۴۰۰۲۳۶۲۱۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۹ق۸۶ب
انتشارات موسسه ايران [تـرجـمه] هـوشـنگ حـسامي; ويراستارکيسلوفسکي از زبان کيسلوفسکي

 مهرداد قاسمفر
۱۳۷۷ ک۹۵۷ک۴۰۰۳۳۶۲۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۳۱۳۷۷آ۹۷ک
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ به کـوشش اريک شـرمن; تـرجـمه گليکارگرداني فيلم

امامي
۱۳۸۰ ک۴۳۱ش۴۰۰۴۳۶۱۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲

PN۱۹۹۸/۲/۲۱۳۶۶ک۴ش
موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر ۱۳۷۹عباس بهارلو (غالم حيدري)سينماگران ايران: عباس کيارستمي س۹۴۹ح۴۰۰۵۵۱۸۳۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۹۲

PN۱۹۹۸/۲/ج.۹۱س۹ح
موسسه انتشارات نگاه چـارلـز چـاپـلـين; ترجمه حسن مرندي،زندگي پدرم چارلي چاپلين

 منصور تاراجي
۱۳۷۹ ز۱۱چ۴۰۰۶۳۶۲۰۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲

PN۲۲۸۷/۲۱۳۷۹چ۲چ
رهام ۱۳۷۹بکوشش رضا رحيميپورخاطرات فردين سينماي فردين خ۴۸۲ف۴۰۰۷۳۶۴۷۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲
يکتا ۱۳۷۸حسين بخشيدستجرديآشنايي با بازيگران تئاتر، سينما و تلويزيون اصفهان آ۳۵۱ب۴۰۰۸۳۶۱۶۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲۲۵۵

PN۲۹۵۷/۵آ۳ب
قطره سـيـنـمـاامـپراطوري پنهان:کمدي تراژدي، فرهنگي، اقتصادي،

 سياسي، روانشناسي
۱۳۸۶پالين کيل; برگردان بزرگمهر رفيعا س۹۶۶ک۴۰۰۹۳۷۲۵۷۹۱/۴۳۰۹

اميرکبير، کتابهاي جيبي نـوشـته آرتـور نـايت; ترجمه نجف درياتاريخ سينما
بندري

۱۳۸۲ ت۲۵۳ن۴۰۱۰۳۶۳۸۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/۲۱۳۷۷ن۱آ

انتشارات موسسه ايران ۱۳۷۷[مترجم] هوشنگ حساميوودي آلن از زبان وودي آلن: در گفتگوئي با ستيگ بيورکمان و۷۶۴آ۴۰۱۱۳۶۳۷۷۹۱/۴۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۵۱۳۷۷آ۷آ

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۷جمال اميدفرهنگ سينماي ايران ف۷۹۶الف۴۰۱۲۴۷۶۰۷۹۱/۴۳۰۹۲۲
تالش تـالـيف نـاظم صـادقاف; تـرجـمه عليتاريخ سينماي آذربايجان

 اصغر شهيدي
۱۳۸۲ ت۱۷۵ص۴۰۱۳۳۶۳۹۷۹۱/۴۳۰۹۴۷۵۴

PN۱۹۹۳/۵/۲۱۳۸۲ص۴آ
نشر مرکز ديـويـد بـوردول، کـريـسـتـين تامسون;هنر سينما

 تـرجـمـه فتاح محمدي;  ويرايش حسن
افشار

۱۳۸۸ هـ۷۶۲ب۴۰۱۴۳۶۴۰۷۹۱/۴۳۵۱
PN۱۹۹۵/۴۹۱۳۷۷ب

شرکت انتشارات سوره مهر سـيـنـماي اشراقي: سينماي ديني و هنر اشراقي شهيد آويني با
 نظري به عکاسي اشراقي

۱۳۹۰نوشته محمد مددپور س۳۹۹م۴۰۱۵۳۶۴۹۷۹۱/۴۳۶۸۲
PN۱۹۹۵/۹/۴۳م۹د

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۴نويسنده محمدرضا گوهريبيداري روياها: فيلمنامه ب۸۴۵گ۴۰۱۶۶۳۱۸۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۸۲۳۱۳۸۹ب

کتاب نيستان ۱۳۸۹مجيد مجيديآواز گنجشکها آ۲۸۵م۴۰۱۷۴۷۷۸۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۳۸۳۱۳۸۹آ

سروش ۱۳۷۷اورسون ولز-ترجمه:پرويز تاييديهمشهري کين هـ۷۳۱و۴۰۱۸۶۵۰۳۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۲ه

کتاب صبح ۱۳۸۹حبيبه جعفريانشهيد آويني (سيري در آثار) ش۴۶۳ج۴۰۱۹۳۶۵۰۷۹۱/۴۵۰۲۳۳
PN۱۹۹۲/۴ /۷۱۳۸۹ج۸آ

سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ نـوشـته هـارولـد اسـنـود; ترجمه فاطمهکارگرداني کمدي موقعيت
 کرمعلي; زيرنظر حميد احمدي الري

۱۳۸۱ ک۵۳۸الف۴۰۲۰۳۶۴۶۷۹۱/۴۵۶۱۷
PN۱۹۹۲/۷۵/۲۱۳۸۱ک۴۷الف

خوارزمي نـوشـته بـرتـولت برشت; ترجمه فرامرزدرباره تئاتر
بهزاد

۱۳۷۸ د۴۵۲ب۴۰۲۱۳۶۵۱۷۹۲
PN۲۰۲۱/۴۱۳۵۷د۴ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۰هيو موريسون; مترجم حسن پارساييوظايف کارگردان در تئاتر و۸۳۷م۴۰۲۲۳۶۵۴۷۹۲/۰۲۳۳

PN۲۰۵۳/۶۱۳۸۰و۷۷م
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۲نورالدين استوارفنون بازيگري در تئاتر و سينما ف۴۸۸الف۴۰۲۳۳۶۵۲۷۹۲/۰۲۸

PN۲۰۶۱/۹۱۳۸۰ف۵الف
عفاف ۱۳۷۹فرهاد گشايشخالقيت نمايشي: تئاتر - سينما خ۴۴۸گ۴۰۲۴۳۶۵۳۷۹۲/۰۹

PN۲۱۰۹/۵۱۳۸۷گ۲ف
نشرقطره گي لـکـلـرک، کريستف دسولير; ترجمهماجراهاي جاويدان تئاتر (روند تکاملي هنر نمايش)

 نادعلي همداني
۱۳۸۱ م۵۶۹ل۴۰۲۵۳۶۵۵۷۹۲/۰۹

PN۲۱۰۳/۲۱۳۸۱م۹ل
آتروپات تـاريخ تـئـاتـر در اصفهان; رضا ارحام صدر، عليمحمد رجائي،

 محمدميرزا رفيعي، پرويز مجنون
۱۳۷۹ناصر کوشان ت۸۲۹ک۴۰۲۶۳۶۵۶۷۹۲/۰۹۵۵۳۲

PN۲۹۵۵/۹ک۶الف
نوروز هنر ۱۳۸۵حسين پاکدلحرفهاي ديدني ح۲۲۳پ۴۰۲۷۵۲۵۱۷۹۲/۳

PN۶۱۲۰/۴ح۲پ
مدرسه مـقـدمهاي بـر آموزش خالقيت نمايشي براي کودکان: الگوها،

 روش ها و نمونهها
۱۳۸۵تاليف فائزه فيض شيخ االسالم م۹۷۳ف۴۰۲۸۶۱۶۸۷۹۳/۲

GV۱۷۷۱/۷م۹ف
صابرين، کتابهاي دانه نـويـسـنـده اولريش اشتن; مترجم لي البازيهاي جشن تولد: از۴ تا۱۰سالگي

لفظي
۱۳۹۴ ب۵۴۷الف۴۰۲۹۶۳۳۷۷۹۳/۴

آيين فطرت تـدويـن محسن عباسي ولدي ;باهمکاريبازي ،بازوي تربيت
 گروه تربيتي ﴿آيين فطرت﴾

۱۳۹۵ ب۳۱۸ع۴۰۳۰۶۷۱۵۷۹۳/۴

محراب قلم پـرورش مـهارت هاي منطقي با استفاده از مسائل و بازي هاي
منطقي

مـولـفـان بـورلـي پـسـت...[و ديـگران];
 مـتـرجـمان غالمرضا ياسي پور، عليرضا

توکلي

۱۳۹۴ ۳۸۴پ۴۰۳۱۶۳۳۶۷۹۳/۷۳
GV۱۴۹۳/۲۱۳۷۵ب۵پ

اميرکبير ويـراسـتـار فـيـلـيپ کم; ترجمه احسانهداستانهاي فکري (۱) کندوکاوي فلسفي براي کودکان
باقري

۱۳۹۱ د۶۷۱ک۴۰۳۲۱۷۹۳/۷۳
GV۱۵۰۷/۸۱۳۷۸ک۴۵س

اميرکبير گـردآوري و ويـرايش فيليپ کم; ترجمهداستانهاي فکري ﴿۱ ﴾ کتاب راهنماي معلم ﴿تمرين ﴾
 احسانه باقري

۱۳۹۱ د۶۷۱ک۴۰۳۳۳۸۷۳۷۹۳/۷۳۰۷
B۱۰۵/۸۱۳۸۵ک۹ک

لوح دانش ۱۳۷۹نوشته مارتين رولو; ترجمه کاظم فائقيرياضيات زيبا و دوستداشتني براي نوجوانان ر۸۴۶ر۷۹۳/۷۴[ج]۴۰۳۴۳۶۵۷
QA۹۵/۹۱۳۷۹ر۹ر

هزاره ققنوس نـوشـتهي جـيـمـزجي. نـورس; مـترجمراه حل ساده براي مکعب روبيک ...
 محسن کاس نژاد

۱۳۸۸ ر۳۸۸ن۴۰۳۵۵۵۳۹۷۹۳/۷۴
QA۹۵/۲۱۳۸۸ر۴ن

تالش ۱۳۷۷جرال واکر-ترجمه:کاظم فائقياسرار شعبدهبازي الف۲۳۳و۷۹۳/۸ج۴۰۳۶۶۴۱۸
GV۱۵۴۷/۵۱۳۷۷الف۲و

عصرکتاب تـالـيف سـوزان کـالـدول; ترجمه فرهادآموزش شطرنج
 همت خواه

۱۳۸۱ آ۲۵۴ک۴۰۳۷۳۶۵۹۷۹۴/۱۰۷
GV۱۴۴۵/۸۱۳۸۰آ۲۵ک

اسراردانش لـئـونارد باردن;با مقدمه ويکتور کوچنويتئوري شطرنج
 ;ترجمه محمود طلوعي فر، حميد بلوچ

۱۳۸۳ ت۱۷۱ب۴۰۳۸۳۶۵۸۷۹۴/۱۲
GV۱۴۴۵/۹۱۳۸۳ت۲ب

شباهنگ مـوراي چـنـدلـر، هلن ميليگان; برگردانشطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم
 خشايار بهاري

۱۳۹۴ ش۶۳چ۷۹۴/۱۲[ج]۴۰۳۹۶۰۷۱
GV۱۴۴۶

شباهنگ ۱۳۹۱الکساندر بابورين; ترجمه ياسر صبحدلساختارهاي پيادهاي برنده س۱۲۶ب۴۰۴۰۶۰۶۹۷۹۴/۱۴۲
GV۱۴۵۱/۵

شرکت مهندسي نوين پندار simulsator x :کـتـاب راهـنـمـاي شـبـيهسـاز پرواز ايکس
Microsoft flight 

۱۳۸۸شرکت مهندسي نوينپندار ۳۷۶ک۴۰۴۱۵۲۶۹۷۹۴/۸۷۵۳
TL۷۱۲/۵۲ک/

هالل داسـتـان ورزش غـرب: سـير تحول تاريخي و فرهنگي ورزش
غرب

۱۳۸۶نويسنده اسماعيل شفيعيسروستاني د۵۶۱ش۴۰۴۲۳۶۶۰۷۹۶
GV۵۷۱/۱۳۸۵ ۲د۷ش.

نسل نو انديش ارتـبـاط بـا خويشتن = مقام قهرماني : راهنماي استفاده از مغز
 براي موفقيت در ورزش و زندگي

تـالـيـف بـهـنام بستان; ويراستار حميده
رستمي

۱۳۸۶ الف۵۴۱ب۴۰۴۳۳۸۳۴۷۹۶/۰۱

چهارباغ ۱۳۷۹مسعود انصاري مهرمديريت و رهبري تيمهاي ورزشي م۸۸۶الف۴۰۴۴۳۶۶۲۷۹۶/۰۶۹
GV۷۱۳/۴م۸الف

دانشگاه پيام نور مـــولف ديــويـد سي . وات; مـتـرجـممديريت و سازماندهي ورزش
 ابوالفضل فراهاني

۱۳۸۶ م۱۱۳و۴۰۴۵۴۱۹۵۷۹۶/۰۶۹
GV۷۱۳/۴۳۱۳۸۶م۲و

ورزش بــازيهـاي ورزشي و نـقش آن در رشـد جـسـمـاني و رواني
کودکان

۱۳۹۴مهپري قاسمنژاد ب۱۹۱ق۴۰۴۶۶۵۸۲۷۹۶/۰۸۳
GV۷۰۹/۲/۲۱۳۸۹ب۲ق

سفير اردهال ۱۳۹۰مولف فرهاد طلوعکيانآموزش ورزش زورخانهاي آ۷۴۵ط۴۰۴۷۳۶۷۵۷۹۶/۰۹۵۵
GV۶۵۷/۸۱۳۸۹آ۸ط

عصر کتاب تـالـيف ريـتا کالنتون; ترجمه پيام همتآموزش هندبال
خواه

۱۳۸۹ آ۶۵۲ک۴۰۴۸۶۰۷۰۷۹۶/۳۱۲
GV۱۰۱۷/۸۱۳۸۴ک۹ه

سپهر انديشه ۱۳۸۲مولف السلونيمس; مترجم فاطمه قربانيآموزش گام به گام بسکتبال تکنيکها، تاکتيکها و قوانين آ۶۴۷ن۴۰۴۹۶۲۲۲۷۹۶/۳۲۳۰۷
GV۸۸۵/۳۵/۸۱۳۸۲آ۸ن

نشر ورزش بـيـل کـوچـار، مـابيک کوچار; مترجمانبسکتبال نوجوانان (راهنماي مربيگري)
 حـمـيـدرضـا قـاسـم پـور، ابراهيم علي

 دوست قهفرخي، محمدرضا مرادي

۱۳۹۳ ب۷۸۴ک۴۰۵۰۶۰۶۸۷۹۶/۳۲۳۲
GV۸۸۶/۳

استاد ۱۳۸۵نوشته رضا ادبيانجهان فوتبال ج۳۲۸الف۴۰۵۱۳۶۶۴۷۹۶/۳۳۴
GV۹۴۳/۴۵/۹ ج۴ الف

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني ۱۳۷۷چارلز هيوز; ترجمه احمد خدادادآموزش مهارتهاي فوتبال آ۹۸۹هـ۴۰۵۲۳۶۶۵۷۹۶/۳۳۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گلها جـان يـانـدل; تـرجـمـه پـرويـز زيدي،تنيس (آموزش بصري)

 عبدالرضا مجدي
۱۳۷۴ ت۲۷ي۴۰۵۳۳۶۶۶۷۹۶/۳۴۲۰۱۹

GV۱۰۰۲/۹/۲۱۳۷۴ي۹ر
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
تـرجـمه وتـالـيـف بيژن شادمهر، حميددو و ميداني

 رجبي، نعيما خواجوي
۱۳۷۹ د۱۴۵ش۴۰۵۴۳۶۶۷۷۹۶/۴۲

نشر ورزش نـــويـسـنـده جف گـالـووي; تـرجـمـهپيادهروي
 مـحـمـدرضا دهخدا، محمد عباس زاده

نصرآبادي

۱۳۹۴ پ۱۷۷گ۴۰۵۵۶۳۶۷۷۹۶/۵۱
GV۱۰۷۱/۹۱۳۸۹پ۲گ

جيحون نـويـسـنـدگان النس آرمسترانگ، ساليسرطان بهترين رويداد زندگي من
 جنکينز; مترجم حميدرضا بوالحسني

۱۳۸۷ س۴۱۱آ۴۰۵۶۶۲۵۶۷۹۶/۶۲۰۹۲
GV۱۰۵۱/۱۳۸۷ ۳آ۴آ

شرکت به نشر کـشـتي آزاد ( مـجـمـوعهاي از تـمـرينهاي بدنسازي ، قوانين
 کشتي و آسيبهاي ورزشي)

۱۳۸۵تاليف افشين کريمنژاد ک۵۱۴ک۴۰۵۷۳۶۷۰۷۹۶/۸۱۲۰۷۱
GV۱۱۹۵/۵ک۴ک

مدرسه ۱۳۹۰نويسنده بهناز بشيريقطره و دريا: تختي ق۵۶۸ب۴۰۵۸۳۶۷۱۷۹۶/۸۱۲۰۹۲
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲-۱۳۹۱خسرو باباخانيتختي ب س/۳۸۸ت۴۰۵۹۳۶۶۹۷۹۶/۸۱۲۰۹۲

GV۱۱۹۶/۲۱۳۸۹ب۳ت
عصرکتاب تـالـيف جـان گـلـدمن; تـرجمه ابراهيمآموزش تکواندو

 همت ، علي کاتب
۱۳۸۱ آ۵۵۱گ۴۰۶۰۳۶۷۳۷۹۶/۸۱۵

GV۱۱۱۴/۹/۸۱۳۷۹آ۸گ
موسسه انتشارات بوستان ۱۳۸۷تاليف صادق عطارديتکواندو پومسه: اصول نرمش - تکنيک - تگوک ت۶۶۹ع۴۰۶۱۵۱۸۹۷۹۶/۸۱۵۳

GV۱۱۱۴/۳/۷ت۶ع
المپيک ورزش نـوشـته فـدراسيون جهاني کاراته; ترجمهقوانين داوري کاراته، دو (کاتا، کوميته)

 محمدعلي مرداني
۱۳۷۹ ۸۷۴ق۴۰۶۲۳۶۷۲۷۹۶/۸۱۵۳

GV۱۱۱۴/۳/۹۱۳۷۹ق
گويا تـالـيف بـروس لي، ام. اويههـارا; ترجمهروش مبارزه بروس لي

 فرهاد جامي
۱۳۷۸ ر۸۳۳ل۴۰۶۳۳۶۷۴۷۹۶/۸۱۵۳

GV۱۱۱۴/۳/۹۱۳۷۸ش۹ل
انتشارات المپيک ورزش گـيـچـيـن فـوناکوشي; ترجمه محمدعليکاراته، دو-راه و زندگي من

مرداني
۱۳۷۲ ک۹۱۵ف۴۰۶۴۳۷۲۳۷۹۶/۸۱۵۳۰۹۲

نشرنشاء ۱۳۸۰مولف جان ليتل; مترجم توحيد اسديانبروس لي: اسرار زندگي اژدهاي طاليي ب۸۵۱ل۴۰۶۵۳۶۶۱۷۹۶/۸۱۵۳۰۹۲
GV۱۱۱۳/۹۱۳۷۹ل۹ل

تالش بـروسـلي چه ميگـويد آشنايي با روش تمرينات و مبارزات در
کونگفو

گـردآورنـده دان اينوسانتو; مترجم جالل
 حيدري،  مهران موللي

۱۳۸۳ ب۹۹۶الف۴۰۶۶۳۶۶۸۷۹۶/۸۱۵۹۰۹۲۴
GV۱۱۱۳/۹۱۳۷۹الف۹ل

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۶روبر اسکارپيت; ترجمه مرتضي کتبيجامعه شناسي ادبيات ج۵۲۳الف۴۰۶۷۱۶۳۸۸۰۱/۹
PN۵۱/۲۱۳۷۴ج۵الف

سخن ۱۳۷۶تاليف عبدالحسين زرينکوبآشنايي با نقد ادبي آ۴۳ز۴۰۶۸۱۶۳۵۸۰۱/۹۵
PN۸۱/۵۱۳۷۴آ۴ز

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶عبدالحسين زرينکوبنقد ادبي رشته زبان و ادبيات فارسي ن۴۳ز۴۰۶۹۴۱۹۶۸۰۱/۹۵
PN۸۱/۷۴۱۳۸۲ن۴ز

ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حائري﴿عين-صاد﴾روش نقد الف۶۸۲ص۴۰۷۰۱۶۳۶۸۰۱/۹۵
PN۸۱/۹ر۷ص

اساطير ۱۳۹۲تاليف حسن ذوالفقاريکتاب کار نگارش و انشاء ک۶۱ذ۴۰۷۱۶۱۹۴۸۰۸
PIR۲۸۳۹/۱۳۸۷ ۲ک۹ذ

سـازمـان پـژوهـش و بـرنامه ريزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۸۰جعفر ربانياز انشا تا نويسندگي الف۳۲۹ر۴۰۷۲۱۶۶۸۸۰۸
PIR۲۸۳۹/۴الف۲ر

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰- ۱۳۸۲حسن احمديگيوي... [و ديگران]زبان و نگارش فارسي ۲۳ز۴۰۷۳۱۶۳۴۸۰۸
PIR۲۸۳۹/۲۱۳۷۸ز

فردوس ۱۳۸۳سيروس شميساانواع ادبي الف۶۸۲ش۴۰۷۴۵۲۳۴۸۰۸
PN۴۵/۵/۸۱۳۷۳الف۸ش

نسيما ۱۳۸۶محمد علي شامانيمهارت نوشتن م۱۹۷ش۴۰۷۵۶۷۰۰۸۰۸/۰۲
علم تـالـيف حـسن ذوالـفـقـاري﴿عضو هيئتراهنماي ويراستاري و درستنويسي

 علمي دانشگاه تربيت مدرس﴾
۱۳۹۰ ر۶۱ذ۴۰۷۶۲۸۹۰۸۰۸/۰۲۷

PN۱۶۲/۲۱۳۸۷ر۹ذ
سـازمـان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۸ابراهيم الديباجيبدايه البالغه ب۸۹۷د۴۰۷۷۱۶۳۲۸۰۸/۰۴۹۲۷

PJA۲۰۲۸/۴ب۹د
دانشگاه علوم پزشکي مشهد شـيـوه نـگـارش و نشر مقاالت علوم پزشکي: چگونه يک مقاله

 پزشکي را بنويسيم و آنرا منتشر کنيم
۱۳۶۷ادوارد ج. هوث; ترجمه اسدالله آزاد ش۷۷۶هـ۴۰۷۸۱۶۶۲۸۰۸/۰۶۶۶۱

R۱۱۹/۹۱۳۶۷ش۹ه
اميرکبير فـرهـنگ کـامل نـامهنـگـاري و بازرگاني فارسي - انگليسي و

 انگليسي - فارسي
۱۳۸۰ترجمه و تاليف احمدحسين مديري ف۴۲۷م۴۰۷۹۷۵۴۸۰۸/۰۶۶۶۵

HF۵۷۲۱/۴۱۳۷۸ف۴م
ققنوس ۱۳۸۳حسن لطفيدرسهايي درباره فيلمنامهنويسي د۴۸۳ل۴۰۸۰۶۵۵۰۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳

PN۱۹۹۶/۴د۶ل
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۰ابراهيم مکيمقدمهاي بر فيلمنامهنويسي و کالبدشکافي يک فيلمنامه م۷۴۳م۴۰۸۱۱۶۶۱۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳

PN۱۹۹۶/۷۱۳۸۰م۷م
گلهاي محمدي تـعـريف نـوين ادبـيات کودکان و نوجوانان (روانشناسي رشد،

 جنيني، کودکي، نوجواني، دانشگاه)
۱۳۸۰تاليف غالمرضا بردبار ت۴۳۷ب۴۰۸۲۱۶۳۳۸۰۸/۰۶۸

PN۱۰۰۹/۴ب۲ف
سروش(انتشارات صدا و سيما) نـويـسـنده مانوراما جافا; مترجم مهردادچگونه براي بچهها داستان بنويسيم

 تهرانيان راد
۱۳۸۸ چ۱۴۹ج۴۰۸۳۱۶۶۳۸۰۸/۰۶۸

PN۱۴۷/۵/۸۱۳۸۶چ۲ج
مرواريد ۱۳۸۶قيصر امينپورشعر و کودکي ش۸۴۱الف۴۰۸۴۵۵۴۳۸۰۸/۱

PN۱۰۸۳/۸۱۳۸۷الف۹ر
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نيلوفر ۱۳۸۶کريستوفر واگلر; ترجمه عباس اکبريساختار اسطورهاي در فيلمنامه س۶۹۶و۴۰۸۵۱۶۶۵۸۰۸/۲۳

PN۱۹۹۶/۲۱۳۸۵س۷۶و
امير کبير تـالـيـف گروه نويسندگان; ترجمه پيمانادبيات داستاني در ايران زمين

متين
۱۳۸۲ ۳۲۸الف۴۰۸۶۱۹۲۰۸۰۸/۳

اميرکبير ۱۳۹۱ترجمه محسن سليمانيفن داستاننويسي ف۶۹۱س۴۰۸۷۱۶۶۶۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۹ف۸س

مدرسه نـوشـتـه داريـوش عابدي; ويراستار ژالهپلي بهسوي داستاننويسي
راستاني

۱۳۸۸ پ۱۱۸ع۴۰۸۸۱۶۶۴۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۴۲۸پ

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۹ابراهيم يونسيهنر داستاننويسي هـ۹۵ي۴۰۸۹۱۶۶۷۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۹۱۳۶۹ه۹ي

کتابدرماني چـگونه زيبا سخن بگوييم: ايجاد محبوبيت و نفوذ در خانواده و
 اجتماع با استفاده از نيروي سحرآميز کالم

۱۳۸۴تاليف محمدرضا تقدمي چ۶۳۸ت۴۰۹۰۱۶۶۹۸۰۸/۵
PN۴۱۲۹/الف۷۱۳۷۹ت۲ف

قدس ۱۳۸۶به کوشش حميدرضا جديديآموزش سخنراني و خطابه آ۳۳۶ج۴۰۹۱۱۹۱۴۸۰۸/۵
پيام آزادي ۱۳۸۶تاليف احمد عالمهفلسفي۴۰۰ فن سخنراني چ۷۶۹ع۴۰۹۲۱۶۷۰۸۰۸/۵

PN۴۱۲۹/ع۲۸ف/
پيمان ديل کـارنـگي; [تـرجمه] ريحانه جعفري،آئين سخنراني

 پروين قائمي
۱۳۸۳ -۱۳۸۰ آ۱۵۴ک۴۰۹۳۱۶۷۱۸۰۸/۵

PN۴۱۲۱/الف۹۱۳۷۸آ۲ک
نسل نوانديش بـرايـان تـريـسي; مـتـرجم ابوذر کرمي;مهارتهاي سخنراني: سخن بگوييد تا برنده شويد

 ويراستار حميده رستمي
۱۳۹۳ م۵۵۳ت۴۰۹۴۵۸۹۶۸۰۸/۵۱

PN۴۱۲۹/۱۵/ت۱۳۸۹ ۹م۴ت
رشد ۱۳۸۱مصطفي رحماندوستقصهگويي، اهميت، و راه و رسم آن ق۳۹۲ر۴۰۹۵۱۶۷۲۸۰۸/۵۴۳

LB۱۰۴۲/۶ق۳ر
اميرکبير ۱۳۸۱حسن شهبازسيري در بزرگترين کتابهاي جهان س۷۶۴ش۴۰۹۶۱۶۷۳۸۰۸/۸

PN۶۰۶۵/۹۳ش۲ف
کتاب پارسه ۱۳۸۷محسن نيکبخت، جبرانخليل جبرانمن ديوانه نيستم م۹۲۵ن۴۰۹۷۶۲۵۳۸۰۸/۸

PN۶۰۶۵/۹۱۳۸۸ن۲ف
شرکت انتشارات سورهمهر دربـاره ادبـيـات و هنر ديني: مقاله، مصاحبه، نقد و نظر (شماره

(۲
به اهـتـمـام زهـرا زواريـان; بـه سفارش
 مــرکـز آفـريـنـش هـاي ادبـي حـوزه

 هنري و پژوهشگاه ادب و هنر ديني

۱۳۸۸ د۶۷ز۴۰۹۸۱۶۷۴۸۰۸/۸۰۳۸۲۰۱۳
PN۶۰۷۱/ز۹۹د

انتشارات تهران ۱۳۷۷بهانتخاب سيدعلي صالحيفرستادگان روشنايي: کانون شاعران جهان ف۲۹۷ص۴۰۹۹۱۶۷۵۸۰۸/۸۱
PN۶۱۰۹/۲ص۲ف

سروش (انتشارات صدا و سيما) مـهشيد تهراني و مرجان کشاورزي آزاد;شب بخير کوچولو
 نقاش محمدحسين صلواتيان

۱۳۹۱ ش۸۹۸ت۸۰۸/۸۳دا۴۱۰۰۴۴۳۷

گلآقا ۱۳۹۴نويسنده سيد نويد سيدعلي اکبرآموزش هاي داستان نويسي مامان پيچ براي هيچ آ۹۱۶س۸۰۸/۸۳دا۴۱۰۱۶۴۱۵
فرهنگ گستر نـوشـته مـحـمـدرضا يوسفي; تصوير گرژنرالها

 حافظ ميرآفتابي
۱۳۸۴ ژ۸۵ي۸۰۸/۸۳دا۴۱۰۲۲۸۶۶

بيست ۱۳۸۰ترجمه نازيال داوري دولتآباديتا ابد ۱۱۱ت۴۱۰۳۶۱۶۳۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۲۱۳۸۰ت

بيست ۱۳۸۰ترجمه نازيال داوري دولتآباديحلقهي کوچک طال ۷۷۸ح۴۱۰۴۶۱۶۴۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۸۱۳۸۰ح

نشر افق [گـردآوري و] تـرجـمه سـپـيده خليلي،چهار رمان بزرگ از نويسندگان بزرگ (متن کوتاه شده)
 مـحـسن سليماني، محسن فرزاد; زيرنظر

 شوراي بررسي

۱۳۷۹ چ۷۲۱خ۸۰۸/۸۳۱[ج]۴۱۰۵۱۶۷۶
PZ۱/۹۱۳۷۸چ۸خ

گلبانگ فـرمـانـده بـعـد از خـدا/ فن دونـيـتـز; پانصدهزار فدائي در
 خـيـابانهاي برلن/ پير الفون; مرا زير آسمان آبي اعدام کنيد/

 جورج بلوند

۱۳۷۸جورج بلوند]; مترجم ذبيحالله منصوري ف۸۱۸د۴۱۰۶۱۷۷۴۸۰۸/۸۳۱
PZ۳/۴۱۳۷۹ف۹۶۱۵د

جامهدران ژان پل سـارتـر...[و ديـگـران]; مـتـرجمديوار...
 صادق هدايت

۱۳۸۳ ۹۷۷د۴۱۰۷۱۶۴۴۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/الف۹۱۳۸۳د

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱مترجم محسن سليمانيعابر پياده ع۶۹۱س۴۱۰۸۵۴۲۳۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۲۱۳۸۷ع۸س

محراب قلم نـويـسنده بروس النسکي; مترجم سعيدادختران قهرمان: افسانهي دختران زيرک و شجاع از ملل دنيا
زنديان

۱۳۹۰ د۲۸۲ل۸۰۸/۸۳۱[ج]۴۱۰۹۵۰۲۰
PZ۱/۳۱۳۸۶د۲ل

آموت جـــيـــمـــز جـويـس...[ وديـگـران];دخترها در جنگ﴿مجموعه داستان﴾
 گردآورنده و مترجم ناهيده هاشمي

۱۳۹۴ د۲۵۲هـ۴۱۱۰۶۳۲۶۸۰۸/۸۳۱

زمستان مـهـدي اخوان ثالث (م. اميد); بهکوششنقيضه و نقيضهسازان
 وليالله دروديان

۱۳۷۴ ن۳۱۷الف۴۱۱۱۱۶۷۷۸۰۸/۸۷
PN۶۱۴۹/۳الف۷ن

طاهريان ۱۳۸۸مولف ابوالفضل طاهريانريزيآموزش دوستانه ترفندهاي SMS و ايميل آ۲۸۸ط۴۱۱۲۵۸۳۲۸۰۸/۸۷
PN۶۱۴۷/۸۱۳۸۸آ۲ط

شرکت انتشارات سوره مهر The Book of satire ۳ = ۳ ۱۳۸۹به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۴۱۱۳۱۶۷۸۸۰۸/۸۷
PN۶۱۴۹/۸م۹ط

دانـشـگـاه عـلـم و صـنـعـت ايـران، بـسـيج
 دانشجويي، موسسه فرهنگي شهيد شهبازي

Holocaust = ۱۳۸۷اميد مهدي نژاد; کاريکاتور مازيار بيژنيهولوکاست هـ۸۶۶م۴۱۱۴۱۶۷۹۸۰۸/۸۷۹۳۵۸
BIBD۸۰۴/۱۷/۹۱۳۸۰ه

فراديد ۱۳۹۲عبدالحميد حسينيزادهآدمهاي بزرگ،آدمهاي کوچک آ۵۸۹ح۴۱۱۵۴۶۳۱۸۰۸/۸۸۲
PN۶۰۹۵/۵۸۸۱۳۸۹ح۲ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيلطفا لبخند بزنيد: زندگي بهتر را با لبخند تجربه کنيد ل۳۸۲خ۴۱۱۶۴۷۹۸۸۰۸/۸۸۲

چرخ نيلوفري ۱۳۸۷به کوشش اکرم ديدارزيباترين جمالت ز۹۱۹د۴۱۱۷۱۹۱۶۸۰۸/۸۸۲
نسل نوانديش زنـدگـي صـحـنـه ي يـکـتاي هنرمندي ماست: جمالت الهام

 بخش و حيرت انگيز
۱۳۹۳سعيد گل محمدي ز۶۱۷گ۴۱۱۸۶۰۹۰۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۲۱۳۹۰ح۲ف
شهاب الدين کـلـيـدهاي طاليي خوب زيستن و رسيدن به هدف : زيباترين

 رهنمودها و دستور العمل هاي بزرگان جهان
۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزي ک۷۶۱م۴۱۱۹۱۹۱۵۸۰۸/۸۸۲

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۷رضا سيدحسينيمکتبهاي ادبي م۹۱۳س۴۱۲۰۱۶۸۷۸۰۹
PN۵۹۵/۹۱۳۷۱س۲۳ف

اميرکبير نـوشته جي. بي. پريستلي; ترجمه ابراهيمسيري در ادبيات غرب
يونسي

۱۳۹۱ س۴۲۵پ۴۱۲۱۳۸۱۲۸۰۹/۰۳

قطره ۱۳۸۳داويد لسکو; ترجمه نادعلي همدانيهنر نمايشنويسي جنگ هـ۴۵۴ل۴۱۲۲۱۶۸۶۸۰۹/۲۹۳۵۸
PN۱۶۵۰/۵۱۳۸۳ل۹ج

نشرفردا داسـتان کوتاه در آينه نقد: نقد وتحليل سي ويک داستان کوتاه
 از نويسندگان ايران و جهان

۱۳۷۹هلن اوليائينيا د۹۳۷الف۴۱۲۳۱۶۸۵۸۰۹/۳۱
PN۳۴۵۹/۸الف۲ف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰ابوالفضل حريدرباره طنز: رويکردي نوين به طنز و شوخطبعي د۴۳۳ح۴۱۲۴۱۸۶۸۸۰۹/۷
PN۶۱۴۹/ح۹۴ط

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ۴ ک۸۴۲م۴۱۲۵۱۶۸۳۸۰۹/۷
PN۶۱۴۹/۷۷۱۳۸۷م۹ط

شرکت انتشارات سوره مهر به اهـتـمـام عـبدالجواد موسوي; ﴿براي﴾کتاب طنز ۵
 دفتر طنز﴿سازمان تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۹ ک۸۴۲م۴۱۲۶۱۶۸۴۸۰۹/۷
PN۶۱۴۹/۸م۹ط

اميرکبير نـوشـتـه آنهماري شيمل; ترجمه يعقوبادبيات اسالمي هند
آژند

۱۳۷۳ الف۹۸۹ش۴۱۲۷۱۶۸۲۸۰۹/۸۹۵۴
PK۲۹۰۵/۴۱۳۷۳الف۹ش

مجتمع فرهنگي عاشورا شـرح منظومه ي ظهر ﴿ نقد و تحليل شعر عاشورايي از آغاز تا
 امروز ﴾

۱۳۸۶- ۱۳۸۸غالمرضا کافي ش۲۴۷ک۰/۰۰۹۳۱فا۴۱۲۸۱۲۲۱۸

جامه داران زنـد و هـومن يـسن (بـهـمن پـشت) (مـسله رجعت در آيين
 زرتشتها) و کارنامه اردشير بابکان

۱۳۸۳[مترجم] صادق هدايت ۵۸ز۰/۰۶فا۴۱۲۹۱۶۳۹۸
PZR۲۰۶۵/۶۳۱۳۸۴ز

انتشارات فروزش ۱۳۸۵علي اکبر ترابيجامعه شناسي ادبيات فارسي ﴿جامعه شناسي در ادبيات ﴾ ج۴۲۷ت۰/۳۹۱فا۴۱۳۰۴۴۰۵۸
فراديد بهکـوشش کـاظم جـيرودي، محمد کوثرچگونه شعر بگوئيم؟

 (قولي مياب)
۱۳۸۰ چ۹۸۳ج۰/۴فا۴۱۳۱۴۶۴۳۸

PIR۳۵۴۸/۸چ۹ج
اميرکبير ۱۳۸۲نگارش خسرو فرشيدورددرباره ادبيات و نقد ادبي د۵۴۲ف۰/۴فا۴۱۳۲۱۲۱۷۸

PIR۳۳۴۲/۴۱۳۷۳د۴ف
چاپار ۱۳۸۹رضا عبداللهيبحثي پيرامون زحاف رايج در شعر فارسي ب۳۷۱ع۰/۴۱فا۴۱۳۳۱۲۲۲۸
آگاه ۱۳۶۸محمدرضا شفيعي کدکنيموسيقي شعر م۴۱۴ک۰/۴۱فا۴۱۳۴۱۲۱۸۸

PIR۳۵۴۸/۸۱۳۶۸م۷ش
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت ﴾
۱۳۷۹محمد فشارکينقد بديع ن۷۳۹ف۰/۴۲فا۴۱۳۵۱۲۱۹۸

PIR۳۳۶۱/۹ه۲ر
پويان مهر اصـول سـخن سـرائي و سخنسرايان استان اصفهان به انضمام

 انجمنهاي ادبي استان اصفهان به روايت تصوير
۱۳۸۶به اهتمام مصطفي هادوي(شهيراصفهاني) الف۱۵۷هـ۰/۴۲فا۴۱۳۶۱۲۲۴۸

PIR۳۳۶۱/۲۴۶۱۳۸۶الف
تهران [۱۳۳۶]آصفه آصفينگاهي به ادب پارسي ن۵۹۲آ۰/۶۲فا۴۱۳۷۱۲۳۱۸

اميرکبير ۱۳۶۹بهکوشش يدالله شکريگزيده جهانگشاي جويني ش ب/ج۸۹۶ج۰/۸فا۴۱۳۸۱۲۲۶۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۱ش[DSR۹۵۲]

زوار ۱۳۸۶گردآوري، تنظيم و شرح علياصغر حلبيخواندنيهاي ادب فارسي خ۷۷۷ح۰/۸فا۴۱۳۹۷۱۸
صداي معاصر ۱۳۷۸مهدي حميديدرياي گوهر د۸۵۸ح۰/۸فا۴۱۴۰۱۲۲۳۸
نشرچشمه ۱۳۸۸مولف حسن ذوالفقاريفارسي عمومي : برگزيده متون زبان فارسي و آيين نگارش ف۶۱ذ۰/۸فا۴۱۴۱۴۹۲۷۸

PIR۴۰۰۵/۲۱۳۸۸ف۹ذ
اميرکبير ۱۳۸۱بهاهتمام صادق گوهرينشيخ صنعان از منطق الطير عطار گ ب/م۶۶۷ع۰/۸فا۴۱۴۲۱۲۲۵۸

PIR۴۰۰۱/۱۳۶۲ش. ۲۹ش
اميرکبير [فـخـرالـدين اسـعد گرگاني]; به کوششخالصه داستان ويس و رامين

 اسماعيل حاکمي
۱۳۸۱ ح ب/و۲۷۸ف۰/۸فا۴۱۴۳۱۲۲۷۸

PIR۴۰۰۱/ش. ۲۳۰ش[PIR۴۶۹۷/۹و]
اميرکبير ابـــواسـحق نـيـشـابـوري; بهاهـتـمـامابراهيم (قصص االنبياء)

 محمدقاسم صالح رامسري
۱۳۷۹ ص ب/ق۹۱۹ن۰/۸فا۴۱۴۴۱۲۲۸۸

PIR۴۰۰۱/ش. ۲۴۰ش
موسسه فرهنگي دينپژوهي بشرا تـحـقـيق و تـدوين رضـا بـاقريانموحد،سفينه نيايش: برگزيدهاي از نيايشهاي منظوم ادب فارسي

 احمد عزتيپرور; زيرنظر علي باقري فر
۱۳۸۷ س۲۴۲ب۰/۸۳۱فا۴۱۴۵۱۲۲۹۸

PIR۴۰۰۹/۲۱۳۸۷ب۸م
سخن ۱۳۷۸قمر آريانچهره مسيح در ادبيات فارسي چ۴۴۳آ۰/۸۳۵۱فا۴۱۴۶۱۲۲۰۸

PIR۳۴۴۲/۴۱۳۷۸آ۵م
اميرکبير آنهمـاري شـيـمل; تـرجـمـه وتـحـقـيقعيسي و مريم در عرفان اسالمي

 محمدحسين خواجه زاده
۱۳۸۷ ع۹۸۹ش۰/۸۳۵۱فا۴۱۴۷۱۲۳۰۸

PIR۳۴۴۲/۹۱۳۸۶ش۵م
نشر گستره نــويـسـنـدگـان جـرج مـوريـسن... [وادبيات ايران از آغاز تا امروز

 ديگران]; ترجمه يعقوب آژند
۱۳۸۰ ۳۲۸الف۰/۹فا۴۱۴۸۱۲۳۲۸

PIR۳۳۷۴/۴۱۳۸۰الف
فردوس تـالـيف ذبـيحالله صفا; تلخيص از محمدتاريخ ادبيات ايران

ترابي
۱۳۸۰ -۱۳۷۸ ت۶۳۸ص۰/۹فا۴۱۴۹۱۲۳۳۸

PIR۳۳۷۴/الفي۲۰۱۱۳۷۴ت۷ص
شقايق ۱۳۸۲پروانه طاهريستارگانآسمان ادب ايران س۲۸۲ط۰/۹فا۴۱۵۰۵۹۰۰۸

PIR۳۳۹۲/۲۱۳۸۲س۲ط
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰[مولف] جواد محققمثل من به انتظار ۱۳۸۹م۳۳۱م۱فا۴۱۵۱۴۷۷۴۸

نشر خرم بـزم شـاعـران: شـيـواتـرين اشعار ترکيبي و هماهنگ از ۷۰۰
 شاعر ايرانزمين در فرهنگ و ادب فارسي

۱۳۷۷بهکوشش حسين خرمي ب۴۷۳خ۱/۰۰۸فا۴۱۵۲۵۲۸۴۸
PIR۴۰۳۲/۴ب۴خ

مرآتي ۱۳۷۵بکوشش حميد مرآتيمشاعره با شعرا م۴۳۲م۱/۰۰۸فا۴۱۵۳۱۴۰۱۸
PIR۴۰۸۳/۵م۴م

کانون پژوهش بـرسـجـاده شـعـر: مجموعهاي از برگزيده ترين  اشعار فارسي
 قرون متمادي

بهاهـتـمـام مـرتـضي مستجاب الدعواتي
(مستجابي)

۱۳۸۱ ب ۵۲۵م۱/۰۰۸فا۴۱۵۴۱۲۱۴۸
PIR۴۰۳۲/۴۱۳۸۱ب۵م

اميرکبير ۱۳۷۷حسين مکيگلزار ادب گ۷۴۳م۱/۰۰۸فا۴۱۵۵۱۳۹۵۸
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها
۱۳۷۶محمد قهرمانبرگزيده اشعار صائب و ديگر شعراي معروف سبک هندي ب۹۲۵ق۱/۰۰۸۰۵فا۴۱۵۶۲۰۳۹۸

PIR۴۰۵۹/۴۱۳۷۶ب۹ق
زوار نـگـرش تـطـبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي، خمسه

 نظامي و منطق الطير
۱۳۸۵نگارش حميرا زمردي ن۵۴ز۱/۰۰۸۱۵فا۴۱۵۷۱۲۳۴۸

PIR۳۵۵۵/۸ز۵الف
انتشارات انقالب اسالمي مـحـفـل شـاعـران آيـيني﴿ مراسم شعرخواني شاعران آييني و

 مذهبي در حضور حضرت آيت الله خامنه اي﴾
گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگي
 انـقـالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار

 حضرت آيت الله خامنه اي

۱۳۹۰ م۲۳۱خ۱/۰۰۸۳۱فا۴۱۵۸۴۲۹۲۸

منا ۱۳۸۴به سعي منوچهر عزيزيحيرت عشق ح۵۸۸ع۱/۰۰۸۳۱فا۴۱۵۹۱۲۳۵۸
PIR۴۱۹۰/۹ح۴۳ع

مسجد مقدس جمکران خـوشههـاي طاليي: از خرمن فضايل و مناقب يگانه منجي عالم
 بـشـريت و قـائم اهل بـيت عـصـمت و طهارت حضرت ولي

عصر(عج)

۱۳۸۰باهتمام محمدعلي مجاهدي (پروانه) خ۲۶۲م۱/۰۰۸۳۵۱فا۴۱۶۰۵۲۵۷۸
PIR۴۰۷۲/۳۱۳۸۰م۳۳م

حافظ نوين در خـلـوت عـلي(ع): زيـبـاتـرين سـرودههاي پارسي در مقام
علي(ع)

۱۳۸۲آراستهي رضا معصومي د۶۶۷م۱/۰۰۸۳۵۱فا۴۱۶۱۲۰۳۸۸
PIR۴۰۷۲/م۸۲۶ع

گلي پـژوهـش وتـحـقـيـق عـزيـزاله کاسبزندگينامه شاعران زبان فارسي
 ;تصاوير منيژه کاسب .-

۱۳۸۱ ز۱۷۲ک۱/۰۰۹فا۴۱۶۲۶۴۳۲۸

مجتمع فرهنگي عاشورا ۱۳۸۸زهرا محدثي خراسانيشعر آييني و تاثير انقالب اسالمي بر آن ش۳۱۶م۱/۰۰۹فا۴۱۶۳۱۴۶۹۸
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها﴿سمت ﴾
تـذکـره مـنـظوم ستيغ سخن همراه با معرفي کوتاهي از حدود

 دوهزار شاعر و بيش از صد و پنجاه تذکره
۱۳۷۱تاليف نصرالله مرداني ت۴۵۶م۱/۰۰۹فا۴۱۶۴۱۲۳۶۸

PIR۳۵۴۳/۴ت۴۴م
تيرگان ۱۳۸۳مولفان زينب يزداني، ليال ميريشرح زندگاني شاعران بزرگ ش۴۸ي۱/۰۰۹فا۴۱۶۵۵۱۶۸۸

PIR۳۵۴۴/۴ش۴ي
حوا حـمـلهسرايي و حملهخواني: چند مقاله درباره گونهاي حماسي و

 نمايشي در ادبيات ديني
۱۳۸۵علي کاشفيخوانساري ح۱۹۹ک۱/۰۰۹۳۱فا۴۱۶۶۱۲۳۷۸

PIR۳۶۰۴/۸ح۲ک
۱۳۸۰به قلم ابوالفضل هاديمنشآيين ستايشگري درآموزش  اصول ومباني مداحي مشهور آ۱۷۳هـ۱/۰۰۹۳۱فا۴۱۶۷۱۲۳۸۸

BP۲۶۱/۸/۹۱۳۸۰آ ۲ه
جوانه رشد وسـوسه عـاشـقي: بـررسي تـحـول مـفهوم عشق در فرهنگ و

 ادبيات ايران
۱۳۸۷محمد دهقاني و۸۵۹د۱/۰۰۹۳۵۴فا۴۱۶۸۱۲۳۹۸

PIR۳۵۵۵/۹۱۳۸۷د۵ع
محمد قراگوزلو چـهـار رسـاله دربـاره حـاالت عـشق پـاک در شعر و انديشه

 حافظ و اکابر عرفان اسالمي
۱۳۷۸محمد قراگوزلو چ۵۳۴ق۱/۰۰۹۳۵۴فا۴۱۶۹۱۲۴۰۸

PIR۳۵۵۵/۴ق۵ع
شرکت انتشارات سوره مهر مـــحـــمـــدکــاظم کـاظـمي; ﴿بـرايده شاعر انقالب

 ﴾مرکزآفرينش هاي ادبي
۱۳۹۰ د۲۲۹ک۱/۰۰۹۳۵۸فا۴۱۷۰۴۵۱۱۸

PIR۳۶۱۴/۹۱۳۸۹د۲ک
اميرکبير تـالـيف يوگني ادواردويچ برتلس; ترجمهتصوف و ادبيات تصوف

 سيروس ايزدي
۱۳۸۲ ت۴۱۸ب۱/۰۰۹۳۸فا۴۱۷۱۱۲۴۱۸

PIR۳۵۵۵/۳۶۱۳۷۷ب۴ع
علم تـالـيـف مـحـمـد احـمـد پناهي 'پناهيترانه هاي ملي ايران : سيري در ترانه و ترانه سرايي در ايران

سمناني '
۱۳۸۲ ت۲۷۹الف۱/۰۴فا۴۱۷۲۳۷۸۵۸

علم نـواي دل : مـجـمـوعـه اي از تـرانه هاي عاشقانه ، سرودهاي
 ملي ، ترانه هاي محلي و عاميانه

۱۳۸۲گرد آورنده سميرا بشيري ن۵۶۸ب۱/۰۴فا۴۱۷۳۳۷۹۵۸

قدياني،کتابهاي بنفشه مـحـمـدکاظم مزيناني; تصويرگر منصورهقصه هاي منظوم از۱۴معصوم
محمدي

۱۳۹۱ ق۵۱۲م۱/۰۵۱فا۴۱۷۴۴۲۸۰۸

طاليه ۱۳۷۶انتخاب و شرح کاظم دزفوليانبوي جوي موليان ب۵۲۵د۱/۲۰۸فا۴۱۷۵۱۲۴۲۸
PIR۴۱۲۰/۹۱۳۷۶ب۴د

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

بـوسه بـر خـاک پي حـيدر:بحثي در ايمان و آرمان فردوسي و
 پرتو گيري شاهنامه از قرآن و احاديث معصومين(ع)

۱۳۹۲علي ابوالحسني(منذر) ب۱۷۷الف۱/۲۱فا۴۱۷۶۴۷۸۵۸
PIR۴۴۹۷/۲۱۳۸۸الف۹د

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰- ۱۳۹۱جعفر توزندهجانيرودکي تس/۷۹۱ر۱/۲۱فا۸[ج]۴۱۷۷۱۲۴۴
PIR۴۴۶۵/۹ر۹ت

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۸۶مظفر سربازيرودکي سس/۷۹۱ر۱/۲۱فا۸[ج]۴۱۷۸۱۲۴۳
PIR۴۴۶۶/۹ر۵س

پيکان ۱۳۸۳عباس عطاري کرمانيرستم بر قله حماسه ر۶۷۹ع۱/۲۱فا۴۱۷۹۶۲۰۲۸
PIR۴۴۹۶/۵۱۳۸۳ر۶ع

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰عزتاله الونديفردوسي الفس/۴۷۳ف۱/۲۱فا۸[ج]۴۱۸۰۱۲۴۶
PIR۴۴۹۵/۷۱۳۸۰الف۲آ

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي شـاهـنـامه فـردوسي (مـتن آسـانخـوان) شامل شرح لغات و
 نامها و جايها، و حرکتگذاري بر کلمات دشوار

بـراسـاس شـاهنامه ژول مول; بهکوشش
 پرويز اتابکي

۱۳۷۸ ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۱۱۲۴۸۸
PIR۴۴۹۰۱۳۷۵الف

پيام محراب فـردوسي; تـحقيق و تصحيح محمدحسنقصههاي شاهنامه
شيرازي

۱۳۷۹ شب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۲۱۲۴۵۸
PIR۴۴۹۱/۹ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۷۶مقدمه ، تصحيح و توضيح مهدي قريبداستان بيژن و منيژه: از شاهنامه فردوسي ق ب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۳۱۲۴۷۸

PIR۴۴۹۲/۴آ۹ب
نشر ديگر فـرهـنگ آرايههـاي ادبي (بـيـان) در شاهنامه فردوسي: شامل

 ترکيبها و عبارتهاي کنايي، استعاري، مجازي، اغراق و ...
۱۳۸۰پوراندخت برومند بف/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۴۱۲۱۵۸

PIR۴۴۹۴/۴۱۳۸۰ف۴ب
موسسه فرهنگي انتشاراتي بينش پويش نـمـاز در شـاهـنـامه فـردوسي شامل: نيايش، ستايش، تعظيم،

 زمين بوس
۱۳۸۰نگارنده رقيه آيتي آ ن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۵۵۱۶۵۸

PIR۴۴۹۷/۹آ۸ن
اميرکبير مـقـدمه، شـرح و تـوضـيح از محمدعليايران و جهان از نگاه شاهنامه

 اسالمي ندوشن
۱۳۸۱ الف ن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۶۱۲۴۹۸

PIR۴۴۹۵/۹الف۵الف
نشر گستره ۱۳۸۰بهمن حميديشاهنامهخواني ح ن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۷۱۲۵۰۸

PIR۴۴۹۶/۲ش۸ح
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
رسـتم و سـهـراب شـرح، نـقـد و تـحـليل داستان (از ديدگاه

 اساطيري، داستاني، زيباشناختي و واژگاني)
۱۳۷۹غالممحمد طاهري مبارکه ط ن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۸۸۱۲۵۱۸

PIR۴۴۹۶/۵ر۲ط
دانـشـگـاه تـربيت معلم و انتشارات بين المللي

گاج
۱۳۸۹غالمعلي فالحقهروديرستم و سهراب ر۸۳۱ف۱/۲۱فا۴۱۸۹۵۱۵۰۸

PIR۴۴۹۵/۵۱۳۸۷ر۸ف
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکدر سايه سيمرغ د۹۳۹م۱/۲۱فا۴۱۹۰۴۴۴۲۸

PIR۵۹۴۴/۴۱۳۸۵ر۸۷م
قدياني مـقـدمه و تـنـظـيم و شرح لغات شهرامترانههاي باباطاهر: با پژوهشي نو در اشعار منسوب به او

 رجب زاده
۱۳۸۰ ت۱۱۴ب۱/۲۲فا۴۱۹۱۱۲۵۹۸

PIR۴۶۰۰۱۳۷۴
پر مـقـدمه الـهي قـمـشهاي; خـطاط حميدديوان باباطاهر عريان

غيرانژاد
۱۳۷۷ ۱۳۷۷د۱۱۴ب۱/۲۲فا۴۱۹۲۴۹۰۸۸

PIR۴۶۰۰
نسيم حيات ۱۳۸۵تهيه وتنظيم انتشارات نسيم حياتدوبيتي هاي باباطاهر عريان و د۱۱۴ب۱/۲۲فا۴۱۹۳۱۲۵۸۸

PIR۴۶۰۰۱۳۸۰ب
مدرسه ۱۳۹۱علياکبر عسگريباباطاهر ع س/۱۱۴ب۱/۲۲فا۴۱۹۴۴۰۵۹۸

PIR۴۶۰۶/۲ب۵ع
نشر پارسا ربـاعـيـات خـيـام به يازده زبان: فارسي، عربي، روسي، ارمني،

 ترکي، ژاپني، انگليسي، فرانسه، آلماني، ايتاليايي، اسپانيائي
[بهکـوشش مـسـعود ميرزائي]; با مقدمه
 محسن فرزانه; بهخط حسين خسروي

۱۳۷۹ ت/ر۹۵۷خ۱/۲۲فا۴۱۹۵۱۲۵۵۸
PIR۴۶۲۵/الف۸۲۱۳۷۵ي

پيمان فـريـدالـدين عـطار نيشابوري; بهسعي ومنطق الطير و الهينامه
 اهتمام پروين قائمي

۱۳۸۲ م۶۶۷ع۱/۲۲فا۴۱۹۶۱۲۵۶۸
PIR۵۰۴۹۱۳۸۲

قدياني ۱۳۷۹انتخاب و شرح لغات شهرام رجبزادهگزيده ديوان ناصرخسرو رب/د۱۶۴ن۱/۲۲فا۴۱۹۷۱۲۵۲۸
PIR۴۷۶۴/۳۱۳۷۷آ

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۲مولف توفيق ه  -.سبحانيمسعودسعدسلمان (نظم ۳) بخش دوم (رشته ادبيات فارسي) م۲۴۶هـ۱/۲۲۰۹فا۴۱۹۸۴۲۰۷۸
PIR۴۷۴۴/۲۲۱۳۸۲ه۹۰۸د

نگاه بـا مـقـدمه سعيد نفيسي; بهاهتمام پرويزديوان انوري
بابايي

۱۳۷۶ د۸۹۹الف۱/۲۳فا۴۱۹۹۱۲۵۳۸
PIR۴۸۳۴/۹۱۳۷۶د

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۹وحيد دستگرديديوان استاد جمالالدين محمدبن عبدالرزاق اصفهاني د۵۹۵ج۱/۲۳فا۴۲۰۰۱۲۵۷۸
PIR۴۸۵۷/۹۱۳۷۹د

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محسن فرجيخاقاني ف س/۱۷۳خ۱/۲۳فا۴۲۰۱۴۲۵۲۸
PIR۴۸۸۵/۲۱۳۸۶خ۴ف

نگاه ابـوالـمجد مجدودبن آدم سنائي غزنوي;حديقهالحقيقه و شريعهالطريقه
 بـا مـقـدمـه و تـصـحيح وتحشيه محمد

روشن

۱۳۷۷ ح۷۵۶س۱/۲۳فا۴۲۰۲۱۲۶۸۸
PIR۴۹۴۴  ۱۳۸۷

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰محمد راستگوگزينش و گزارش از حديقه سنايي رن/ح۷۵۶س۱/۲۳فا۴۲۰۳۱۲۵۴۸
PIR۴۹۴۴/۴گ۲ر

موسسه انتشارات نگاه مـقـدمه، شـرح زنـدگي و شـيـوه سخنديوان حکيم سنايي غزنوي براساس معتبرترين نسخهها
 سـنـايي به قـلم بـديعالـزمان فروزانفر;

 بهاهتمام پرويز بابائي

۱۳۷۵ د۷۵۶س۱/۲۳فا۴۲۰۴۱۲۶۷۸
PIR۴۹۴۵۱۳۷۵

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱منيژه نصراللهيسنايي ن س/۷۵۶س۱/۲۳فا۴۲۰۵۴۰۵۳۸
PIR۴۹۵۴/۹۱۳۸۷س۶ن

قدياني فـريـدالـدين عـطار نيشابوري; تلخيص وداستان منطق الطير (هفت شهر عشق)
 شرح لغات و عبارات: حسين حداد

۱۳۷۹ د۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۲۰۶۱۲۶۰۸
PIR۵۰۴۹۱۳۷۶

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۰بهاهتمام و تصحيح تقي تفضليديوان عطار ي د۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۲۰۷۱۲۶۶۸
PIR۵۰۳۵۱۳۷۵

سخن نـوشـتـه عـبـدالـحـسـيـن زرين کوب.صداي بال سيمرغ: درباره زندگي و انديشه عطار
 کـتـابـشـنـاسـي کـتابها و مقاالت دکتر
 عـبـدالـحـسـين زرين کوب/عنايتالله

مجيدي

۱۳۷۸ زس/۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۲۰۸۱۲۸۷۸
PIR۵۰۵۵/۴ص۴ز

۱۳۸۲-۱۳۹۱مسعود عليا; ويراستار بهروز راستانيعطار انتشارات مدرسه ع س/۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۲۰۹۱۲۶۱۸
PIR۵۰۵۴/۶۱۳۸۲ع۸ع

در ۱۳۸۴بامقدمه  فرشيد اقبالمصيبت نامه مصيبت نامه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري ۱۳۸۴م۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۲۱۰۱۲۶۲۸
PIR۵۰۴۶  ۱۳۸۴

زوار ۱۳۸۵باهتمام و تصحيح نوراني وصالمصيبتنامه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري ۱۳۸۵م۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۲۱۱۱۲۶۳۸
PIR۵۰۴۶۱۳۳۸

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني ۱۳۷۶مير جاللالدين کزازيسراچه آوا و رنگ: خاقانيشناسي س۵۳۴ک۱/۲۳فا۴۲۱۲۱۲۶۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آدينه سبز نـويسنده جمال الدين ابومحمد الياس بنخسرو و شيرين

 يـوسـف بـن زکـي نـظـامـي گـنجوي;
 ويرايش، پاورقي کاظم عابديني مطلق

۱۳۹۴ ۱۳۹۴خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۲۱۳۶۳۵۶۸
PIR۵۱۲۸/۵خ۳و

پيمان کـلـيـات نـظامي گنجوي  مطابق با نسخه تصحيحشده مرحوم
 وحيد دستگردي

۱۳۸۱نظامي گنجوي خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۲۱۴۱۲۹۶۸
PIR۵۱۲۰۱۳۷۹الف

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي تـــلـخـيص، مـقـدمه، و تـوضـيـحـاتگزيده خسرو و شيرين از پنج گنج نظامي گنجوي
 عبدالمحمد آيتي

۱۳۸۰ آب/خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۲۱۵۱۲۶۵۸
PIR۵۱۲۸/۱۹۱۳۷۳آ

زوار لـيـلـي و مـجـنـون''حـکـيم نظامي گنجوي'' با حواشي و شرح
 لغات و ابيات...

تـصـحـيـح و حـواشـي حـسـن وحـيـد
دستگردي

۱۳۸۵ و ح/ل۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۲۱۶۱۹۰۸۸

کيهان ۱۳۷۰محمد تقي جعفريحکمت، عرفان و اخالق در شعر نظامي گنجوي ج ن/۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۲۱۷۱۴۷۰۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شـعـر و شـاعـري در آثـار خـواجـه نـصير الدين طوسي ۰به

 انـضـمـام : مجموعه اشعار فارسي خواجه نصير و متن کامل و
 منقح ﴿﴿ معيار االشعار ﴾﴾

۱۳۷۰معظمه اقبالي ﴿ اعظم ﴾ ش۶۶۸الف۱/۳۱فا۴۲۱۸۱۲۶۹۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۵اسماعيل امينيلبخند سعدي : طنزآوري در غزلهاي سعدي ل۸۴۴الف۱/۳۱فا۴۲۱۹۶۳۷۱۸
PIR۵۲۱۵/۲۱۳۸۹ل۷۸الف

فرهنگ مکتوب ۱۳۸۹مولف بهروز خيريهنقش حيوانات در داستانهاي مثنوي معنوي ن۹۹۳خ۱/۳۱فا۴۲۲۰۴۷۰۷۸
PIR۵۳۰۱/ن۹۸۷خ

خوارزمي ۱۳۸۱تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفيبوستان سعدي ﴿﴿ سعدينامه﴾﴾ ۱۳۸۱ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۱۱۲۹۰۸
PIR۵۲۰۴۱۳۶۸

نسيم حيات ۱۳۸۵مصلح بن عبدالله مشهور به سعديبوستانسعدي ۱۳۸۵ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۲۱۲۹۳۸
PIR۵۲۰۴۱۳۸۶ت

شرکت به نشر بـوستان سعدي از روي نسخه تصحيحشده محمدعلي فروغي با
 معني لغات ، ترکيبات و...

۱۳۸۷مصلح بن عبدالله ۱۳۸۷ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۳۱۲۹۱۸
PIR۵۲۰۴۱۳۷۴ب

قدياني تـصـحـيح مـتن و شـرح لـغـات حسينبوستان سعدي
استادولي

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۴۴۴۲۷۸
PIR۵۲۰۴ ۱۳۸۲د

فرهنگ و قلم [بي تا]پي نويس حميد شيرازيبوستان سعدي از روي نسخه محمدعلي فروغي ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۵۱۲۹۲۸
PIR۵۲۰۴۱۳۸۱ت

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱امين فقيريسعدي ف س/۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۶۴۰۵۵۸
PIR۵۲۱۴/۷۱۳۸۶س۷ف

قدياني ۱۳۸۰مقدمه و شرح بهاء الدين اسکندريغزليات سعدي ۱۳۸۰غ۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۷۱۲۷۱۸
گنجينه خـط مـحـسـن خـرازي ; مـقدمه مهديغزليات سعدي

معينيان
۱۳۸۱ ۱۳۸۱غ۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۸۱۲۷۲۸

پيمان ۱۳۸۱مصلح بن عبداللهکليات سعدي مطابق با نسخه تصحيح شده محمد علي فروغي ي/۵۵۴س۱/۳۱فا۴۲۲۹۱۲۷۰۸
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مـولـفـين پـژمـان مـيرجمهري و موسيشيخ مصلحالدين سعديشيرازي

اشرفي
۱۳۸۶ م س/۵۵۶س۱/۳۱فا۴۲۳۰۴۹۰۶۸

CT۱۸۸۳/ج.۱۵ ۷م
پيمان ۱۳۸۱مقدمه و تصحيح پروين قائميديوان شيخ فخرالدين عراقي د۴۹۴ع۱/۳۱فا۴۲۳۱۱۲۷۳۸

PIR۵۲۴۵۱۳۸۱
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱هادي تقيزادهفخرالدين عراقي ت س/۴۹۴ع۱/۳۱فا۴۲۳۲۴۲۴۰۸

PIR۵۲۴۰/۳۱۳۸۴ف۷ت
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
بـه کـوشـش کـاظـم رستمي; براي نهاداي شاخ تر به رقص آ: گزيده شعر مولوي

 کتابخانه عمومي کشور
۱۳۹۲ ر ب/۸۴۹م۱/۳۱فا۴۲۳۳۵۰۵۵۸

سـروده جـاللالـدين مـحـمـد بـلخي; باگزيده غزليات شمس (قرن هفتم هجري) اميرکبير
 مـقـدمه و شـرح لـغـات و تـرکيبات و
 فـهـارس بهکـوشش مـحمدرضا شفيعي

کدکني

۱۳۷۸ ش ب/ش۸۴۹م۱/۳۱فا۴۲۳۴۱۲۷۶۸
PIR۵۲۹۵/پ۱۱۳۷۸آ

اميرکبير ۱۳۷۹حسين فاطميتصويرگري در غزليات شمس ف ش/۸۴۹م۱/۳۱فا۴۲۳۵۱۹۰۷۸
پيمان ۱۳۸۰موالنا جالل الدين بلخيمثنوي معنوي: مطابق نسخه تصحيحشده رينولد نيکلسون الف۱۳۸۰م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۲۳۶۱۲۷۵۸

PIR۵۲۹۸۱۳۸۰چي
گنجينه اثـرمـوالنـا جـاللالـدينمـحـمـد بـلخيمثنوي معنوي نقد و بررسي نسخه نيکلسون

 (مـولـوي); ويـرايش، نقد و تحليل احمد
فتاحي

۱۳۸۰ ب۱۳۸۰م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۲۳۷۱۲۷۴۸
PIR۵۲۹۸ ۱۳۸۶ذ

نسل نوانديش ۱۳۸۶مولف محمد برهانيگنجينهي اسرار: گزيدهي مثنوي معنوي ب ب/م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۲۳۸۱۲۷۷۸
PIR۵۲۹۹/ت۱۱۳۸۵آ

موسسه انتشارات نگاه ديـوان امـيـرخسرو دهلوي، مطابق نسخه يمينالدين ابوالحسن
خسرو

بهتـــصـحـيح اقـبـال صـالحالـدين; بـا
 مقدمهمحمد روشن

۱۳۸۰ د۸۲۳الف۱/۳۲فا۴۲۳۹۱۲۷۸۸
PIR۵۳۴۱۱۳۸۰

سمن بـا مـقـدمه حـسين بهزادياندوهجردي;ديوان حافظ خوشکالم بر اساس نسخه قزويني - غني
 خط غالمعلي محبي نژاد

۱۳۸۰ ۱۳۸۰د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۰۱۲۸۱۸
PIR۵۴۲۴۱۳۷۹الف

موسسه انتشاراتي امام عصر﴿عج﴾ ديـوان غـزل بر اساس نسخه عالمه محمد قزويني، دکتر قاسم
 غني، با توجه به حافظ﴿سايه﴾  و نسخ معتبر ديگر

﴿شـمـس الـديـن محمد حافظ﴾; بهاهتمام
 حسن اعرابي

۱۳۸۱ ۱۳۸۱د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۱۱۲۸۵۸
PIR۵۴۲۴۱۳۸۱خي

شرکت به نشر ۱۳۸۱با مقدمه محمدجعفر ياحقيديوان حافظ ۱۳۸۱د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۲۱۳۵۶۸
PIR۵۴۲۴۱۳۸۲ ي ي

وفايي ۱۳۸۵به خط امير اصغريديوان حافظ ۱۳۸۵د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۳۱۲۸۲۸
PIR۵۴۲۴۱۳۸۵ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فجر واليت ۱۳۸۶بهاهتمام رضا نظرزادهديوان کامل حافظ ۱۳۸۶د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۴۱۳۵۵۸

PIR۵۴۲۴  ۱۳۸۳ز
عقيل ۱۳۸۷عليمراد رضائي پورفالنامه حافظ معني و فال رب/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۵۱۲۸۰۸

PIR۵۴۲۵۱۳۸۱ف
گلها ۱۳۸۱گزينش محمد صمداني، ر. آشنافال مراد و کام "فالنامهي حافظ" صب/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۶۱۲۷۹۸

PIR۵۴۲۵۱۳۸۱ض
انتشارات بين المللي گاج حـافـظ به روايت نو: شيوه اي نو براي درست خواندن غزليات

حافظ
۱۳۹۲راوي عباس زاهدي ز/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۷۵۱۳۰۸

PIR۵۴۲۶/۳۲آ
زرين: نگار مـحـمـد سـودي بنسوي; ترجمه عصمتشرح سودي بر حافظ

ستارزاده
۱۳۸۱ س ش/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۸۱۲۸۸۸

PIR۵۴۳۵/۹۱۳۶۶س
گنجينه ۱۳۸۱با شرح بيان ناهيد فرشادمهرديوان حافظ شيرازي با معني کامل فش/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۴۹۱۲۸۳۸

PIR۵۴۳۵/۹د۴۷ف
صدرا عـرفـان حـافـظ (تماشاگه راز): مباحثي پيرامون شناخت واقعي

 خواجه حافظ
۱۳۹۳[اثر] مرتضي مطهري م ن/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۵۰۵۶۸۶۸

PIR۵۴۳۷/۶۱۳۶۷م۴ع
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱کاوه بهمنحافظ ب س/۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۴۲۵۱۴۱۵۲

اميرکبير ۱۳۸۲نوشته عبدالحسين زرينکوباز کوچه رندان: درباره زندگي و انديشه حافظ زس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۵۲۱۲۸۴۸
PIR۵۴۳۵/۴۱۳۷۱الف۴۵ز

زوار بـحـث درآثـار و افـکـار و احـوال حـافظ: به انضمام مقدمه و
 حواشي و فهارس سه گانه

تـالـيف قـاسم غني; مقدمه به قلم محمد
قزويني

۱۳۸۰ غ س/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۵۳۴۹۲۹۸
PIR۵۴۳۵/۳۱۳۸۹ب۹غ

ايران جام شـيـوهي شـهـر آشـوبي: دهجـستار در شناخت شعر و انديشه
حافظ

۱۳۷۹محمد قراگوزلو ق ن/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۵۴۱۲۸۶۸
PIR۵۴۳۵/۹۱۳۷۹ش۳۷ق

پيدايش مـحـمـدکاظم مزيناني; نقاشي محمدرضاحافظ شاعر راز و شيراز
لواساني

۱۳۹۱ زم ن/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۲۵۵۴۴۷۷۸

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱احمد عربلوخواجوي کرماني ع س/۷۶۸خ۱/۳۲فا۴۲۵۶۴۱۰۳۸
PIR۵۴۶۴/۹۱۳۸۹خ۴ع

پرسش شـاعـران در زمـانه عـسـرت: مالحظاتي در باب شعر حافظ و
 حقيقت شعر و شاعري

۱۳۹۰رضا داوري اردکاني ش۳۱۸د۱/۳۲فا۴۲۵۷۳۲۶۲۸
PIR۵۴۳۵/۲۷۱۳۷۳د

اميرکبير ۱۳۶۹بهکوشش ابوالقاسم رادفرگزيده اشعار سيف فرغاني (شاعر قرن هفتم و هشتم) رب/۹۴۸س۱/۳۲فا۴۲۵۸۵۲۱۴۸
PIR۴۰۰۱/ش.۲۵۵ش

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي مـحـمـود شبستري; تصحيح، پيشگفتار، وگلشن راز (باغ دل)
 تـوضـيـحـات حـسـين محيالدين الهي

قمشهاي

[۱۳۷۷] گ۳۵۸ش۱/۳۲فا۴۲۵۹۱۲۹۴۸
PIR۵۵۰۲/۷۱۳۷۷گ

زوار مـقـدمه عـباس اقبال آشتياني; تصحيح وکليات عبيد زاکاني
 تـحـقيق و شرح و ترجمه حکايات عربي

 از پرويز اتابکي

۱۳۸۴ ي/۴۳۷ع۱/۳۲فا۴۲۶۰۱۲۹۵۸
PIR۵۵۲۰۱۳۷۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱محمود برآباديجامي ب س/۱۷۹ج۱/۳۳فا۴۲۶۱۴۰۹۸۸
PIR۵۷۰۴/۲۱۳۸۳ج۴ب

پيک ۱۳۸۰با مقدمه سعيد نفيسيديوان شاه نعمتالله ولي د۵۳۵ن۱/۳۳فا۴۲۶۲۱۲۹۷۸
PIR۵۸۳۳/۹۱۳۸۰د

قدياني مـقـدمه، انـتـخـاب و شـرح لغات سعيدگزيده ديوان شاه نعمتالله ولي
يوسفنيا

۱۳۷۷ يب/د۵۳۵ن۱/۳۳فا۴۲۶۳۱۲۹۸۸
PIR۵۸۳۳/۹۰۱۱۳۷۷د

زرين: نگارستان کتاب ۱۳۸۲مقدمه سعيد نفيسيديوان شيخبهايي ي/۹۱۳ش۱/۴فا۴۲۶۴۱۲۹۹۸
PIR۶۳۴۲۱۳۸۲

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱يوسف عليخانيصائب تبريزي ع س/۳۵۳ص۱/۴فا۴۲۶۵۴۰۴۹۸
PIR۶۳۸۵۱۳۸۶ /۲ص۸ع

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱حسين احمديمحتشم کاشاني الف س/۲۹۸م۱/۴فا۴۲۶۶۴۱۰۸۸
PIR۶۱۱۸/۳م۳الف

سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري به تـصـحـيح و حـواشي مـصطفي فيضيکليات محتشم کاشاني و رسائل
کاشاني

ي/۲۹۸م۱/۴فا۴۲۶۷۱۳۰۰۸ ۱۳۷۸
PIR۶۱۱۰  ۱۳۷۸

پيمان کـمـال الـديـن وحـشي بافقي کرماني; بهديوان وحشي بافقي
 سعي و اهتمام پروين قائمي

۱۳۸۱ د۴۴۸و۱/۴فا۴۲۶۸۱۳۰۲۸
PIR۶۱۵۵۱۳۸۳الف

قدياني انـتـخـاب مـقـدمه و شـرح لغات بابکگزيده اشعار وحشي بافقي
نيکطلب

۱۳۷۹ نب/د۴۴۸و۱/۴فا۴۲۶۹۱۳۰۳۸
PIR۶۱۵۵/۳۱۳۷۹آ

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مريم مقبليوحشي بافقي م س/۴۴۸و۱/۴فا۸[ج]۴۲۷۰۴۰۷۸
PIR۶۱۶۴/۳۱۳۸۵و۷م

نشر طه سـروده مـحمدطاهر وحيدالزمان قزويني;شهرآشوب
 بهکوشش بهداد

۱۳۷۹ ش۴۵۸و۱/۴فا۴۲۷۱۱۳۰۱۸
PIR۶۵۸۸/۹۱۳۷۹ش

موسسه انتشارات نگاه عـبـدالقادر بيدل دهلوي; به تصحيح اکبرديوان بيدل دهلوي
بهداروند

۱۳۸۶ د۹۳۱ب۱/۵فا۴۲۷۲۱۳۰۵۸
PIR۶۶۴۵۱۳۸۱

ابتکار دانش، ياران قلم ۱۳۹۱جواد محمدزماني، حميدرضا برقعيشناخت نامه عمان ساماني: مجموعه مقاالت م ب/۸۹۲ع۱/۵فا۴۲۷۳۴۴۷۱۸
سپيده باوران ۱۳۹۰گزينش محمدکاظم کاظميمرقع صد رنگ: ۱۰۰رباعي از بيدل م۲۲۹ک۱/۵فا۴۲۷۴۴۳۹۲۸

PIR۶۶۴۵/۱۹۱۳۷۹آ
نشر حديث امروز ۱۳۷۹بهکوشش محمد دبيرسياقي قزوينيگلچيني از ديوان ناجي قزويني دب/د۱۲۷ن۱/۵فا۴۲۷۵۱۳۰۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تهران مـثـنوي طاقديس: بههمراه منتخبي از غزليات عالم رباني حاج

 مالاحمد فاضل نراقي
۱۳۸۶بهاهتمام حسن نراقي ط۳۷۹ن۱/۵فا۴۲۷۶۱۳۰۶۸

موسسه انتشارات نگاه ديـوان هـاتف اصـفـهـاني بـا مـقابله نسخه تصحيحشده وحيد
 دستگردي و نسخ خطي و چاپي ديگر. شرح احوال هاتف

۱۳۷۸از عباس اقبال آشتياني ۱۳۷۸د۱۲۹هـ۱/۵فا۴۲۷۷۱۳۰۸۸
PIR۶۸۳۷/الف۹۱۳۷۸د

گنجينه ۱۳۸۰بهخط محسن خرازيديوان هاتف اصفهاني ۱۳۸۰د۱۲۹هـ۱/۵فا۴۲۷۸۱۳۰۷۸
PIR۶۸۳۷/۹۱۳۸۰د

ثالث شـمـيم نـسيم: زندگي و شعر سيد اشرفالدين حسيني گيالني
 (نسيم شمال)

۱۳۸۲فريده کريمي موغاري کس/۵۵۴الف۱/۶فا۴۲۷۹۱۳۰۹۸
PIR۷۶۰۴/۸ش۴ک

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۷زيرنظر شوراي شعربرگزيده شعرهاي اقبال الهوري ب۶۶۷الف۱/۶فا۴۲۸۰۱۳۱۴۸
PIR۹۲۳۹/۱۶۱۳۸۲آ۷الف

پيمان ۱۳۸۲بهسعي و اهتمام پروين قائميکليات اقبال الهوري ي/۶۶۷الف۱/۶فا۴۲۸۱۱۳۱۵۸
PIR۹۲۳۹/۷۱۳۸۲الف

نشر پيدايش ﴿ايـرج مـيـرزا﴾; نـويسنده شهرام شفيعي;يک مشت پسته خندان
 ﴿تصويرگر نيلوفر مير محمدي﴾

۱۳۷۹ ي۹۶۸الف۱/۶فا۴۲۸۲۱۳۱۶۸
PIR۸۱۲۳/۶۱۳۷۹ل۸۶ف

زوار ۱۳۸۵تصحيح چاوش اکبري (يسناي تبريزي)ديوان عارف قزويني چس/۱۶۶ع۱/۶فا۴۲۸۳۱۳۱۹۸
PIR۷۷۶۴/۹۱۳۸۲د۲چ

موسسه فرهنگي مدرسه برهان داريــوش عـابـدي; زيـرنـظـر شـورايعارف قزويني
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ع س/۱۶۶ع۱/۶فا۴۲۸۴۴۲۵۵۸
PIR۷۷۶۳/۲ع۲ع

عبيد زاکاني ۱۳۷۸نويسنده مهدي نورمحمديعارف قزويني: نغمهسراي ملي ايران نس/۱۶۶ع۱/۶فا۴۲۸۵۱۳۱۸۸
PIR۷۷۶۴/۲ع۹ن

تهران ديـوان مـرحـوم حاجشيخ محمدحسين غروي اصفهاني معروف
 به کمپاني

مـحـمـد حسين غروي اصفهاني; تصحيح
 کاظم موسوي

۱۳۷۲ د۲۵غ۱/۶فا۴۲۸۶۱۳۲۰۸

قدياني تـرانههـاي فايز همراه با کتابشناسي و کاوش در زندگي و شعر
او

۱۳۷۸بهکوشش مهروش طهوري ت۱۹۷ف۱/۶فا۴۲۸۷۱۳۱۷۸
PIR۷۷۹۳/۴۱۳۷۶ت

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان يزد ۱۳۷۸به کوشش حسين مسرتديوان فرخي يزدي د۴۵۴ف۱/۶فا۴۲۸۸۱۳۲۱۸
PIR۷۷۹۷/۹۱۳۷۸د

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱آذردخت بهراميفرخي يزدي ب س/۴۵۴ف۱/۶فا۴۲۸۹۴۲۳۳۸
PIR۷۷۹۹/۴۱۳۸۸ف۹ب

ذهن آويز ۱۳۹۱پيمان آزاددر حسرت پرواز: حکايت نفس در شعر شاملو و سپهري د۴۶۲آ۱/۶۲فا۴۲۹۰۶۴۰۷۸
PIR۸۱۱۴/۸۲۱۳۷۸ي۸۵الف

دفتر گردآوري و تدوين آثار شـاعـر مـحـمـدرضـا آقـاسي (کـوشـا);بر مدار عشق
 گردآورنده غالمرضا آقاسي

۱۳۸۸ ب۶۵۲آ۱/۶۲فا۴۲۹۱۱۳۲۲۸
PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۷ب۳۵۱۵ق

آرما ۱۳۹۳رضا احسان پورخنده هاي امپراتور: مجموعه شعر طنز خ۲۶۹الف۱/۶۲فا۴۲۹۲۶۳۴۹۸
فرهنگ مردم ۱۳۸۰سروده عباس احمديهمگام با پيامبران: ترجمان منظوم قصص قرآن هـ۲۸۴الف۱/۶۲فا۴۲۹۳۱۳۲۳۸

PIR۷۹۴۳/۸۱۳۸۰ه۸۳۸ح
انتشارات ذوي القربي زکـريـا اخـالقـي ;بـه سـفـارش معاونتتبسمهاي شرقي:مجموعه شعر

 فـرهـنـگي تبليغي دفتر تبليغات اسالمي
 حوزه علميه قم

۱۳۹۵ ت۳۱۶الف۱/۶۲فا۴۲۹۴۶۶۸۴۸
PIR۷۹۴۳/۲۱۳۷۸ت۸۴خ

زمستان ۱۳۸۲مهدي اخوان ثالث (م. اميد)آخر شاهنامه آ۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۹۵۱۳۲۴۸
PIR۷۹۴۷/۳۱۳۸۱آ

زمستان ۱۳۸۳مهدي اخوان ثالث (م - اميد)ارغنون الف۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۹۶۱۳۳۸۸
PIR۷۹۴۷/۴۱۳۶۳الف

زمستان ۱۳۸۲مهدي اخوان ثالث (م. اميد)از اين اوستا زالف۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۹۷۱۳۲۷۸
PIR۷۹۴۷/۴۵۱۳۸۱الف

زمستان مـهـدي اخـوان ثالث; به انتخاب مرتضيسر کوه بلند: برگزيده شعرها
کاخي

۱۳۸۲ ک ب/۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۹۸۱۳۳۵۸
PIR۷۹۴۵/۱۶۱۳۷۷آ

مرواريد ۱۳۷۶مهدي اخوان ثالثترا اي کهن بوم و بر دوست دارم: مجموعه شعر ت۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۹۹۱۳۲۵۸
PIR۷۹۴۷/۴ت

زمستان مـهـدي اخـوان ثـالث (م. اميد); زيرنظرحريم سايههاي سبز: مجموعه مقاالت
 مرتضي کاخي

ح۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۰۱۳۲۸۸ ۱۳۷۳
PIR۷۹۴۵/۱۴آ

زمستان ۱۳۸۳مهدي اخوان ثالث (م. اميد)زمستان ز۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۱۱۳۲۶۸
PIR۷۹۴۷/۸۱۳۸۱ز

زمستان سه کـتـاب: در حياط کوچک پائيز، در زندان، زندگي ميگويد:
 اما باز بايد زيست...دوزخ، اما سرد

۱۳۸۱مهدي اخوان ثالث (م. اميد) س۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۲۱۳۳۷۸
PIR۷۹۴۵/۱۲۱۳۸۱آ

موسسه انتشارات نگاه مـهـدي اخـوان ثالث: شعر مهدي اخوان ثالث از آغاز تا امروز،
 شعرهاي برگزيده، تفسير و تحليل موفقترين شعرها

۱۳۸۰از محمد حقوقي حس/۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۳۱۳۲۹۸
PIR۷۹۴۹/۹۱۳۷۷م۷ح

زمستان ۱۳۷۹بهاهتمام مرتضي کاخيباغ بيبرگي: يادنامه مهدي اخوان ثالث (م. اميد) ک س/۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۴۱۳۳۰۸
PIR۷۹۴۸/۲ب

ثالث ۱۳۸۰محمدرضا محمدي آمليآواز چگور: ﴿زندگي و شعر مهدي اخوان ثالث ﴾ م س/۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۵۱۳۳۱۸
PIR۷۹۴۹/۸۱۳۸۰آ۳م

زمستان ۱۳۸۱مهدي اخوان ثالث ﴿ م. اميد ﴾سواحلي و س۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۶۱۳۵۴۸
زمستان ۱۳۸۲زيرنظر و با مقدمه مرتضي کاخيصـداي حـيـرت بـيدار: گفت و گوهاي مهدي اخوان ثالث (م. ص۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۳۰۷۱۳۳۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲تدوين بيژن ارژنچارانه هاي بيژن ارژن چ۳۹۲الف۱/۶۲فا۴۳۰۸۵۰۲۷۸

PIR۸۰۷۵/۲۱۳۹۰الف۲۸۴ض
فصل پنجم ۱۳۹۳حسين اسرافيليباران آرزوها را خيس مي کند ب۵۱۲الف۱/۶۲فا۴۳۰۹۵۳۲۳۸

PIR۷۹۵۳/۴۵۱۳۸۱آ۵۵س
هنر رسانه ي ارديبهشت ۱۳۹۱ساره اسالم دوستپاييز زني که فشارش مدام مي افتد: شعرهاي آزاد پ۵۲۷الف۱/۶۲فا۴۳۱۰۶۲۱۷۸

هزاره ققنوس ۱۳۸۸رضا اسماعيليعاشقانههاي شرقي شعرهاي سالهاي ۸۰ - ۸۳ ع۵۳۳الف۱/۶۲فا۴۳۱۱۶۲۰۴۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۴ع۹۴س

تجلي مهر ۱۳۹۲رضا اسماعيليناگهان دريا: مجموعه شعرعاشورايي ن۵۳۳الف۱/۶۲فا۴۳۱۲۴۷۵۳۸
PIR

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱شهربانو صارمينسيم شمال ص س/۵۵۴الف۱/۶۲فا۴۳۱۳۴۱۰۴۸
PIR۷۶۰۳/۵۱۳۸۸ن۲ص

نشر نذير ۱۳۸۰نوشته کبري اصغرلواز خاک تا خورشيد الف۵۷۲الف۱/۶۲فا۴۳۱۴۱۳۳۹۸
PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۰الف۵۳ص

نشر محمد خـط اسـمـاعـيل نـژاد فـرد لـرسـتاني;ديوان پروين اعتصامي
 پـيشگفتار رحيم چاوش اکبري; بکوشش

 محمد عالمگير تهراني

۱۳۷۸ ۱۳۷۸د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۳۱۵۱۳۱۲۸
PIR۷۶۱۴۱۳۶۸الف

ايران زمين بـامـقدمه محمد تقي بهار ملک الشعراء ;ديوان اشعار پروين اعتصامي
 به خط حسين خسروي

۱۳۷۹ ۱۳۷۹د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۳۱۶۱۲۸۹۸
PIR۷۶۱۴۱۳۷۸چ

پيام محراب تـحـقـيق و تـصـحـيح حـسن شـيرازي;ديوان پروين اعتصامي
 خوشنويسي مصطفي اشرفي

۱۳۸۷ ۱۳۸۷د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۳۱۷۱۳۱۰۸
PIR/۷۶۱۴۱۳۷۶پ

نيک فرجام ۱۳۸۶با مقدمه ملک الشعراي بهارديوان پروين اعتصامي د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۳۱۸۱۳۱۱۸
PIR۷۶۱۴۱۳۸۰ت

پيدايش گـردآوري جعفر ابراهيمي (شاهد); مهنازگزيده اشعار پروين اعتصامي
 پسيخاني تصويرگر

۱۳۹۱ الف ب/د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۳۱۹۴۳۱۹۸
PIR۷۶۱۴/۳۱۳۸۰آ

موسسه فرهنگي مدرسهبرهان ۱۳۹۱مهناز بهمنپروين اعتصامي ب س/۵۹۴الف۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۲۰۱۳۱۳
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۹گزيده اشعار رجب افشنگنابرادران را ميشناسم... ن۶۴۹الف۱/۶۲فا۴۳۲۱۵۲۸۶۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۸ن۶۷ف
رسپينا ۱۳۹۱دفتر شعر رضوان امامداديسکوت و حرف س۷۶۴الف۱/۶۲فا۴۳۲۲۵۵۰۸۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۹ف۲۱۱۳م
ژکان ۱۳۸۸حسين اماميدلم براي دلم د۷۶۷الف۱/۶۲فا۴۳۲۳۵۲۴۸۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۷۸گ۲۱۴۳م
فصل پنجم ۱۳۹۲احمد اميرخليليتحت پيگرد قانوني ت۸۲۳الف۱/۶۲فا۴۳۲۴۵۴۳۱۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۸ي۸۳۴۵۷م
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱محمدحسن حسينيقيصرامين پور ح س/۸۴۱الف۱/۶۲فا۴۳۲۵۴۱۵۱۸

مرواريد ۱۳۸۸قيصر امينپورمجموعه کامل اشعار ۱۳۸۵-۱۳۵۹ م۸۴۱الف۱/۶۲فا۴۳۲۶۵۲۸۵۸
PIR۷۹۶۲/۱۶۱۳۸۷آ۶م

آرام دل،صيام ۱۳۹۰محمدحسين انصاري نژادمصرع به مصرع اين همه خورشيد م۸۸۶ الف۱/۶۲فا۴۳۲۷۶۵۹۷۸
گلهاي محمدي(ص) ۱۳۷۸شاعر مهدي ايزدي دهکردي (حکيم)زيارتنامه منظوم جامعه کبيره ز۹۷۳الف۱/۶۲فا۴۳۲۸۱۳۴۱۸

PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۸ز۶۳ي
مهر پاينده ۱۳۸۷مولف نعمتالله ايزديساغر واژگون س۹۷۳الف۱/۶۲فا۴۳۲۹۶۲۶۰۸

PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۷س۵۶۵ي
موعود عصر ۱۳۸۴نويسنده رضا باباييندبههاي دلتنگي ن۱۱۹ب۱/۶۲فا۴۳۳۰۱۳۵۱۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۴ن۲۷۵الف
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار عباس باقرينه پنجره ، نه اي کاش ن۲۴۱ب۱/۶۲فا۴۳۳۱۵۴۹۸۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۷ن۴الف
فصل پنجم ۱۳۹۰عليرضا بديعچلهي تاک چ۳۷۶ب۱/۶۲فا۴۳۳۲۳۲۵۸۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۸چ۸۳د
آرام دل، قديم االحسان ۱۳۹۴فاطمه بديعي; بامقدمه صائم کاشانيخيمه در التهاب مي سوزد خ۳۸۱ب۱/۶۲فا۴۳۳۳۶۳۸۰۸

فصل پنجم ۱۳۹۱حميدرضا برقعيقبلهي مايل به تو ق۴۵۵ب۱/۶۲فا۴۳۳۴۴۶۲۰۸
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۹۰ق۵۷۷۳ر

اقبال ۱۳۸۱محمدعلي برهانيديوان اشعارمحمد علي برهاني د۵۱۳ب۱/۶۲فا۴۳۳۵۱۳۴۲۸
PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۱د۸۸۷۴ر

نگاه ۱۳۸۷محمدتقي بهارديوان اشعار ملکالشعراي بهار د۸۱۶ب۱/۶۲فا۴۳۳۶۱۳۴۵۸
PIR۷۹۶۵/۹۱۳۸۲د

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۲زيرنظر شوراي شعربرگزيده شعرهاي ملکالشعراي بهار ب/د۸۱۶ب۱/۶۲فا۴۳۳۷۱۳۴۳۸
PIR۷۹۶۵/۱۶۱۳۷۷آ

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲محمود پوروهابملکالشعراي بهار پ س/۸۱۶ب۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۳۸۱۳۴۴
PIR۷۹۶۸/۷م۹پ

ثالث ۱۳۸۲احمد ابومحبوبگهواره سبز افرا: زندگي و شعر سيمين بهبهاني الف س/۸۲۹ب۱/۶۲فا۴۳۳۹۱۳۴۶۸
PIR۷۹۷۲/۸۲ي۴هـ

فصل پنجم ۱۳۹۳شعرهاي سعيد بيابانکيجامه دارن ج۸۹۴ب۱/۶۲فا۴۳۴۰۵۳۸۵۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۷س۲ي

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علم ۱۳۸۸سعيد بيابانکيسنگچين س۸۹۴ب۱/۶۲فا۴۳۴۱۳۷۵۲۸

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار موسي بيدجشعرهايي که در کوچه ميدوند ش۹۲۵ب۱/۶۲فا۴۳۴۲۵۵۲۷۸
PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۸ش۴۵ي

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۴مولف احمد پدرامگل آبي! سالم: نگاهي بر روابط شناختي عاطفي همسران گ۲۹۵پ۱/۶۲فا۴۳۴۳۱۳۴۹۸
PIR۷۹۸۳/۸۱۳۸۲گ۴۲۶د

شهيدحسين فهميده ۱۳۸۴نويسنده احمد پدراممثل آسمان بهارم م۲۹۵پ۱/۶۲فا۴۳۴۴۱۳۵۰۸
PIR۷۹۸۳/۲۱۳۸۲م۴۲۶د

فرهنگ مردم تـدوين و شعر از زهره پريشاني، نصراللهنياز اهل دل: متن و نظم زيارت عاشورا
اميني

۱۳۸۱ ن۴۲۷پ۱/۶۲فا۴۳۴۵۱۳۵۲۸
PIR۷۹۸۳/۹۱۳۸۱ن۹۴۷ر

هنر رسانه يارديبهشت ۱۳۹۰ضياء پورمحمديکولي باران: شعرهاي آزاد ک۷۴۷پ۱/۶۲فا۴۳۴۶۶۲۱۹۸
انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱محمدرضا ترکيبغض در نواحي لبخند;مجموعه شعر۱۳۸۹-۱۳۹۰ ب۴۹۱ت۱/۶۲فا۴۳۴۷۶۶۲۸۸

فرهنگ ايليا ۱۳۸۸ابوالقاسم تقواييکشيدن گاري شاهنامه ک۶۴۶ت۱/۶۲فا۴۳۴۸۵۵۰۴۸
PIR۷۹۹۴/۵۱۳۸۸ک۷۱۵ق

نشر ثالث ۱۳۸۰علي باباچاهياين بانگ دالويز: زندگي و شعر فريدون توللي ب س/۸۶۶ت۱/۶۲فا۴۳۴۹۱۳۵۳۸
PIR۷۹۹۹/۹۱۳۸۰الف۲ب

هزاره ققنوس ۱۳۸۹حسين جنتمکانتبعيد در آيينه ت۶۹۲ج۱/۶۲فا۴۳۵۰۶۱۹۸۸
PIR۷۹۲۹/۲۱۳۸۹ت۶۵ق

فراديد ۱۳۹۲کاظم جيروديهيس! هـ۹۸۳ج۱/۶۲فا۴۳۵۱۴۶۲۹۸
PIR۸۱۲۳/۸۱۷۹۱۳۸۹ر

اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۹۲ابراهيم حسنبيگيمرد سوم م۵۱۷ح۱/۶۲فا۴۳۵۲۴۷۰۱۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۸م۸۲س

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار ابوالقاسم حسينجانيعشق کبريت نيست که بيخطرش را بسازند ع۵۶۳ح۱/۶۲فا۴۳۵۳۵۵۲۵۸
PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۷ع۹۲۳س

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۸گزيده اشعار ابوالقاسم حسيني(ژرفا)چشم شرقي چ۵۷۷ح۱/۶۲فا۴۳۵۴۵۵۳۰۸
PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۹چ۹۴۲۵س

نشر افق ۱۳۸۷حسن حسينيگنجشک و جبرييل: مجموعه شعر (۱۳۶۴ - ۱۳۶۳) گ۵۷۷ح۱/۶۲فا۴۳۵۵۱۳۵۸۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۱گ۹۵س

امير کبير ۱۳۷۷سروده سيد رضا حسيني نسبپيامبر نامه پ۶۱۲ح۱/۶۲فا۴۳۵۶۱۹۱۲۸
انتشارات هنر رسانه ي ارديبهشت ۱۳۹۰عليرضا حکمتيدرخت تنها ماند: مجموعه شعر د۷۲۴ح۱/۶۲فا۴۳۵۷۶۲۲۰۸

پروين ۱۳۸۵مريم حيدرزادهتقصير من نبود (مجموعه شعر) ت۹۴۴ح۱/۶۲فا۴۳۵۸۱۳۶۰۸
PIR۸۰۳۱/۷۱۳۸۱ت۳۶ي

پروين ۱۳۸۴- ۱۳۸۵مريم حيدرزادهديگه ميذارمت کنار (مجموعه شعر) د۹۴۴ح۱/۶۲فا۴۳۵۹۴۹۲۳۸
PIR۸۰۳۱/۹۱۳۸۲د۳۶ي

پروين ۱۳۸۶مريم حيدرزادهماه تمام من (مجموعه شعر) م۹۴۴ح۱/۶۲فا۴۳۶۰۱۳۵۹۸
PIR۸۰۳۱/۱۵۱۳۸۱م۳۶ي

پروين ۱۳۸۴مريم حيدرزادهمثل هيچکس (مجموعه شعر) ث م۹۴۴ح۱/۶۲فا۴۳۶۱۱۳۶۳۸
PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۱م۳۶ي

پروين ۱۳۸۳مريم حيدرزادهمن او ندارم (مجموعه شعر) ن م۹۴۴ح۱/۶۲فا۴۳۶۲۱۳۶۱۸
PIR۸۰۳۱/۸۱۳۸۰م۳۶ي

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار ضياءالدين خالقيبه رنگ باران نوشتم ب۲۱۳خ۱/۶۲فا۴۳۶۳۵۵۱۷۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۷ب۷۸الف

قطره ۱۳۸۶بهاءالدين خرمشاهيزنده - ميري گزينه شعرهاي چهاردهه ز۴۶۸خ۱/۶۲فا۴۳۶۴۱۵۰۹۸
PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۵ز۸ر

موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ۱۳۷۸سروده هاي امام خمينيديوان امام د۷۴۶خ۱/۶۲فا۴۳۶۵۴۴۵۵۸
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) مـحـرم راز: اشـعار عرفاني حضرت امام خميني سالمالله عليه.

 نامه امام به حجهاالسالم والمسلمين حاج سيد احمد خميني
خــوشـنـويس اشـعـار جـلـيل رسـولي;

 خوشنويسي نامه ناصر جواهرپور
۱۳۶۹ م۷۴۶خ۱/۶۲فا۴۳۶۶۱۵۱۲۸

PIR۸۰۴۰/۳۱۳۷۳م۹۹م
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار وحيد دانازمزمههاي تنها ز۲۳۳د۱/۶۲فا۴۳۶۷۵۵۱۸۸

PIR۸۰۴۱/۸۱۳۸۸ز۸۶۶الف
پازيتيگر ۱۳۸۶ثريا داوديحمولهآسمان حرفي از گيسوان ليلي بود آ۲۹۷د۱/۶۲فا۴۳۶۸۱۳۴۸۸

PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۵آ۹۴۶الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷احد ده بزرگيپنجره هاي هميشه باز پ۸۳۱د۱/۶۲فا۴۳۶۹۱۳۹۴۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹سروده احد دهبزرگيشروهها (مجموعه شعر) ش۸۳۱د۱/۶۲فا۴۳۷۰۱۳۶۶۸

PIR۸۰۴۷/۴۱۳۸۵ش۴ه
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱نويسنده مهناز بهمندهخدا ب س/۸۳۵د۱/۶۲فا۴۳۷۱۴۲۲۷۸

نشر ثالث ۱۳۷۹بلقيس سليمانيهمنوا با مرغ سحر: زندگي و شعر  دهخدا س س/۸۳۵د۱/۶۲فا۴۳۷۲۱۳۶۵۸
PIR۸۰۵۴/۸ه۸س

شوال ۱۳۸۷سراينده مرتضي ذاکريپاک ابرآهنگ ب۱۸ذ۱/۶۲فا۴۳۷۳۳۲۶۶۸
PIR۸۰۵۶/۲۱۳۸۶پ۷۳۵الف

موسسه حضرت بقيهالله االعظم عليهالسالم ۱۳۸۰سراينده محمد رجاليسوتهدالن س۳۶۳ر۱/۶۲فا۴۳۷۴۱۳۵۷۸
PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۰س۲۴۴ج

آرام دل:صيام ۱۳۸۹مولف مهدي رحيميتنهايي دستهجمعي:اشعارمناجاتي ت۴۲۴ر۱/۶۲فا۴۳۷۵۶۵۹۳۸
PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۹ت۹۶۲ح

هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱سيدمحمدعلي رضازادهمرد مه آلود: مجموعه شعر م۵۶۳ر۱/۶۲فا۴۳۷۶۶۲۱۶۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آرتاکاوا ۱۳۹۰ميرزاحسينزارع شفيقميبديارمغان دوست الف۱۳ز۱/۶۲فا۴۳۷۷۲۰۴۴۸

PIR۸۰۷۶/۴۱۳۸۹الف۳۷۱۴الف
همشهري ۱۳۸۸ابوالفضل زرويينصرآباداصل مطلب: مجموعه شعر طنز الف۳۸ز۱/۶۲فا۴۳۷۸۱۳۶۸۸

PIR۸۰۷۶/۶۱۳۸۵الف۸ر
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار عزيزالله زياديدرهمسايگي مرگ د۸۲ز۱/۶۲فا۴۳۷۹۵۵۲۹۸

PIR۸۰۷۶/۴۱۳۸۸د۳ي
شرکت انتشارات سوره مهر از سـبـزوار تـا سـرزمـين رويـا: در شـرح زندگي و آثار حميد

سبزواري
۱۳۹۲فاطمه ابراهيمي، فريبا فرشادمهر الف س/۲۷۷س۱/۶۲فا۴۳۸۰۶۳۱۵۸

PIR۸۰۸۷/۷۱۳۸۸ي۴ب
نشريازهرا﴿س﴾ دفـتـر سرخ: کاملترين مجموعه اشعار و دستنوشتههاي شاعر

 بسيجي مرحوم ابوالفضل سپهر
۱۳۹۳تهيه و تنظيم نشر يا زهرا سالماللهعليها د۳۲۱س۱/۶۲فا۴۳۸۱۵۳۵۱۸

PIR۸۰۸۷/۷۴۱۳۸۷د۸۲۶پ
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۱به اهتمام سحر معصوميراز گل سرخ: نقد و گزيده شعرهاي سهراب سپهري م ب/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۸۲۱۳۷۱۸

PIR۸۰۹۰/۱۶۱۳۷۹آ
ارديبهشت ۱۳۸۹به اهتمام آناهيتا حسينزادهگل باغي ديگر: سهراب سپهري ح س/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۸۳۵۸۹۵۸

PIR۸۰۹۴/۸۱۳۸۸گ۴۶ح
زبانکده ۱۳۸۳سهراب سپهري; مترجم عباس زاهديمسافر/ ما هيچ، ما نگاه الف ت/م۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۸۴۱۳۷۰۸

PIR۸۰۹۲/۸۱۳۸۲الف۵۰۳۸م
طهوري ۱۳۸۱سهراب سپهريهشت کتاب: مرگ رنگ، زندگي خوابها، آوار آفتاب... ۱۳۸۱ي/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۸۵۱۳۷۲۸

PIR۸۰۹۰۱۳۶۳
ذهن آويز تـرکـيب خـوشـنـويـسي مـحـمدمهديهشت کتاب سهراب سپهري

منصوري
۱۳۹۲ ۱۳۹۲ي/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۸۶۵۰۲۳۸

PIR۸۰۹۰/۱۶آ
صغير گـلـزار سـخـائي: مجموعه اشعار، مدايح اهل البيت اطهار(ع) و

 غزليات، نصايح
۱۳۸۰حسينعلي غيور گ۳۸۸س۱/۶۲فا۴۳۸۷۱۳۶۹۸

PIR۸۰۹۵/۸۱۳۸۰گ۲خ
بهآفرين ۱۳۸۲عباس سرمديشورستان (از رباعي تا غزل) ش۴۸۶س۱/۶۲فا۴۳۸۸۱۳۷۳۸

PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۲ش۶ر
شهرستان ادب ۱۳۹۲مجيد سعدآباديگل فروش مسلمان: مجموعه شعر گ۵۴۷س۱/۶۲فا۴۳۸۹۵۳۲۹۸

PIR۸۰۹۸
دفتر عقل مـريـم سـقـالطـونـي; تهيه کننده مرکزتورا گل هاي عالم دوست دارند : گلبرگي از ادبيات انتظار

 پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما
۱۳۸۷ ت۵۹۷س۱/۶۲فا۴۳۹۰۱۳۹۳۸

افراسياب ۱۳۸۱شاعر محمدحسين سلطانينهج البالغه منظوم ن۶۵۱س۱/۶۲فا۴۳۹۱۱۳۷۴۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۱ن۶۸۷ل

آرام دل: ناظرين ۱۳۹۲علي سليمانيالسالم عليک يا باران الف۶۹۱س۱/۶۲فا۴۳۹۲۵۱۱۰۸
PIR۸۰۹۸/۸۱۳۸۹س۹۳۶۲ل

فصل پنجم ۱۳۹۰علي سليمانيکوچه هاي پرواز ک۶۹۱س۱/۶۲فا۴۳۹۳۳۲۶۱۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۸ک۹۳۶۲ل

فصل پنجم ۱۳۹۳محمدرضا سنگريزيرخيمه ي عطش ز۷۷۹س۱/۶۲فا۴۳۹۴۵۳۳۰۸
PIR

نسيم حيات ۱۳۸۷تدوينبابا امينياستاد شهريار: داستان زندگي و سير و سلوک شهريار الف س/۸۲۵س۱/۶۲فا۴۳۹۵۱۳۸۱۸
PIR۸۱۲۸/۵۱۳۷۹الف۸الف

انتشارات شهرستان ادب ۱۳۹۳محمدمهدي سياررودخواني: مجموعه شعر ر۸۶۹س۱/۶۲فا۴۳۹۶۵۴۳۵۸
PIR۸۱۰۸/۹۱۳۸۸ب۴۳۶ي

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۷ع. پاشاييانگشت و ماه: خوانش نه شعر احمد شاملو پ س/۲۱۳ش۱/۶۲فا۴۳۹۷۱۳۴۷۸
PIR۸۱۱۴/۸۳۲۱۳۷۷ي۸۵الف

فصل سبز ۱۳۸۰جواد مجابيآينهي بامداد: طنز و حماسه در آثار شاملو مس/۲۱۳ش۱/۶۲فا۴۳۹۸۱۳۷۵۸
PIR۸۱۱۴/۸۵۴۱۳۸۰ي۸۵الف

نگاه ۱۳۸۱مجموعهي آثار احمد شاملو ي/۲۱۳ش۱/۶۲فا۴۳۹۹۱۳۷۶۸
PIR۸۱۱۴/۸۵۱۳۸۰الف

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار محمود شاهرخي ( جذبه )اعجاز درد الف۲۵۵ش۱/۶۲فا۴۴۰۰۵۵۱۹۸
PIR۸۱۱۴/۶۱۳۸۷الف۹۸الف

شفاء ۱۳۷۹نظم محمد شائق قمي; نثر احمد طيبيدعاي ندبه، بهضميمه دعاي عهد با نظم و نثر فارسي د۳۳۹ش۱/۶۲فا۴۴۰۱۱۳۷۹۸
PIR۸۱۲۳/۶۳۱۳۷۹د۸الف

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱سروده افسانه شعباننژادشيشهآواز: شعرهاي انتخابي از سالهاي ۶۵ - ۷۲ ش۵۱۱ش۱/۶۲فا۴۴۰۲۴۶۲۲۸
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۷۴ش۳۸ع

علم ضـريح سـاده (مـجـموعه شعر): برگزيده اشعار مذهبي از سال
 ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶

۱۳۸۷حميدرضا شکارسري ض۵۷۶ش۱/۶۲فا۴۴۰۳۱۳۸۰۸
PIR۸۱۲۳/۴۱۳۸۷ض۲۴ک

زرين: موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۱محمد حسين شهريارديوان شهريار د۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۴۰۴۱۳۷۸۸
PIR۸۱۲۷/۹۱۳۷۳د

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۸۰مظفر سربازيزندگي شهريار سس/۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۴۰۵۱۳۷۷۸
PIR۸۱۲۹/۹ز۴س

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۹بهاهتمام جمشيد عليزادهمحمدحسين شهريار: گفت و گوها عس/۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۴۰۶۱۳۸۲۸
PIR۸۱۲۸/۴۱۳۷۹آ

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱محمدکاظم مزينانيشهريار م س/۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۴۰۷۱۳۸۳۸
PIR۸۱۲۸/۹ش۴م

نشر ثالث ۱۳۸۲مريم مشرفمرغ بهشتي ، زندگي و شعر محمدحسين شهريار م س/۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۴۰۸۱۳۹۲۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گويا ۱۳۸۱تاليف فاطمه صالحيدلواپس ﴿مجموعه شعر﴾ د۲۹۷ص۱/۶۲فا۴۴۰۹۱۳۸۵۸

PIR۸۱۳۱/۸۱۳۸۱د۷۸۵۵الف
علم نـان و شـراب و قـصـيـده : گزينه شعرهاي بلند دهه شصت و

 هفتاد
۱۳۸۱علي صالحي ن۲۹۷ص۱/۶۲فا۴۴۱۰۳۷۹۶۸

فصل پنجم ۱۳۹۳سرودههاي پانتهآ صفائيآويشن و اندوه آ۶۷۸ص۱/۶۲فا۴۴۱۱۵۳۹۴۸
PIR۸۱۳۴/۲۱۳۸۸س۳۱۶ف

نشر نذير سـرودهي فـاروق صـفيزاده (مـهر کيشمرگ سوشيانس: منظومه
آوستا)

۱۳۷۸ م۷۶۶ص۱/۶۲فا۴۴۱۲۱۳۸۶۸
PIR۸۱۳۴/۴۱۳۷۸م۹۲ف

انتشارات هنر رسانه ي ارديبهشت ۱۳۹۰رباب طاهريشب آهوها: مجموعه شعر ش۲۸۲ط۱/۶۲فا۴۴۱۳۶۲۱۴۸
کنکاش ۱۳۷۷اثر طبع از عاصم اصفهانياي دنيا﴿ مجموعه شعر﴾ الف۱۸۶ع۱/۶۲فا۴۴۱۴۱۳۸۴۸

PIR۸۱۴۸/۹۱۳۷۷الف۵۸الف
کتاب نيستان ۱۳۸۱امير عامليگزيده ادبيات معاصر: مجموعه شعر ي/گ۲۵۷ع۱/۶۲فا۴۴۱۵۱۴۱۳۸

PIR۸۱۴۸/۱۶۱۳۸۱آ۸۸۵الف
نشر زالل ۱۳۷۴محمدرضا عبدالملکيانآوازهاي اهل آبادي آ۳۸۵ع۱/۶۲فا۴۴۱۶۴۴۲۶۸

PIR۸۱۴۸/۸۱۳۷۴آ۴۵ب
جمهوري مـــيـــرزامـــحـــمـدعـليبنمـيـرزاديوان عبرتنائيني

 عـبـدالـخـالقمـصـاحبيعبرتنائيني; به
 اهتمام مهدي آصفي

۱۳۸۸ د۴۳۲ع۱/۶۲فا۴۴۱۷۳۲۶۷۸
PIR۸۱۴۹/۱۳۸۸ ۹د

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۷غالمحسين عمرانيحرف دلم شبيه غزلهاي حافظ است: مجموعهي غزل ح۸۹۹ع۱/۶۲فا۴۴۱۸۶۲۰۰۸
PIR۸۱۵۱/۴۱۳۸۷ح۴۳۵م

فرهنگ گستر ۱۳۸۸افسر فاضلي شهر بابکيفقط براي کساني که عشق را بلدند ف۱۶۲ف۱/۶۲فا۴۴۱۹۱۳۹۱۸
بينش آزادگان گـنج پـنـهـان: مـروري کوتاه بر زندگي و اشعار شاعر و عارف

 وفـقـيه بـزرگ اصـفـهـان حـضرت آيت اله حاج شيخ ميرزا
 عـبـاسـعلي سهيليان شمس آبادي متخلص به فايض اصفهاني

(ره)

۱۳۸۵مولف حسين زارعي شمس آبادي زس/۲۱۱ف۱/۶۲فا۴۴۲۰۱۳۶۷۸
PIR۸۱۵۹/۸۴ي۹الف

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۷مجموعه شعر مريم فتحالهيماديانهاي زيبا م۲۳۱ف۱/۶۲فا۴۴۲۱۶۲۰۵۸
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۶م۳۳۴۴ت

مرواريد ۱۳۷۹بامقدمه بهروز جالليديوان اشعار فروغ فرخزاد ۱۳۷۹د۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۴۲۲۱۳۹۰۸
PIR۸۱۶۰۱۳۷۷

اهورا ۱۳۸۱فروغ فرخزادديوان فروغ فرخزاد ۱۳۸۱د۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۴۲۳۱۳۸۹۸
PIR۸۱۶۲/۹۴۱۳۷۸د

پيمان مـجـمـوعه اشـعـار فروغ فرخزاد: اسير، ديوار، عصيان، تولدي
 ديگر، ايمان بياور به آغاز فصل سرد

۱۳۸۲بهسعي و اهتمام پروين قائمي ۱۳۸۲د۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۴۲۴۱۳۸۸۸
PIR۸۱۶۰۱۳۸۲ح

نويد شيراز ۱۳۸۷سروده و نوشتههاي الدن فرشيدفردشاخههاي نرگس ش۵۴۲ف۱/۶۲فا۴۴۲۵۱۳۹۶۸
PIR۸۱۶۵/۲۱۳۸۶ش۶۶۶ر

ماه پيشوني گـزيده اشعار قاسم فشنگچي ﴿ تخلص بهرد پاي ياد: گزيده اشعار
 رنج ﴾

۱۳۹۰ ر ۷۴۲ ف۱/۶۲فا۴۴۲۶۳۸۳۱۸

خورشيدباران ۱۳۸۸ميرشمسالدين فالحهاشميلبخند روي ديوار ل۸۲۶ف۱/۶۲فا۴۴۲۷۶۶۹۱۸
PIR۸۱۶۹/۲۱۳۸۸ل۲۶۸۴ل

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸سيد محمد ضياء قاسميباغ هاي معلق انگور ب۱۹۹ق۱/۶۲فا۴۴۲۸۱۴۶۸۸
فرهنگ صبا ۱۳۹۰محمدجواد قائميگزيدهاي از سرودههاي محمدجواد قائمي گ۳۵۲ق۱/۶۲فا۴۴۲۹۴۵۱۷۸

PIR۸۱۷۴/۴۱۳۸۹گ۸۲الف
آترپات کتاب دولـت ديـدار : مـجـمـوعه اشعار و نوشته هاي استاد منوچهر

 قدسي
۱۳۷۷به کوشش بهزاد قدسي د۴۳۴ق۱/۶۲فا۴۴۳۰۱۴۶۷۸

خورشيد باران ۱۳۸۷جبار قدميسفر سرخ س۴۴۹ق۱/۶۲فا۴۴۳۱۶۶۹۵۸
PIR۸۱۷۴/۷۱۳۸۶س۷۳۲د

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

عـليرضـا قـزوه; بـه انتخاب محمدجوادصبح تان بخير، مردم!
آسمان

۱۳۹۱ ص۶۳۹ق۱/۶۲فا۴۴۳۲۴۵۰۳۸
PIR۸۱۷۴

موسسه فرهنگي شهرستان ادب ۱۳۹۱عليرضا قزوهصبح بنارس ص۶۳۹ق۱/۶۲فا۴۴۳۳۴۵۸۴۸
نشرجمهوري ۱۳۹۲محمد قهرمانروي جاده ابريشم: شعر ر۹۲۵ق۱/۶۲فا۴۴۳۴۶۳۲۹۸
فصل پنجم ۱۳۹۱ع. مشفق کاشانيصالي غم ص۱۸۱ک۱/۶۲فا۴۴۳۵۴۵۹۷۸

انجمن ادبي، هنري، فرهنگي کسرائي بـيـست و نـهـمـين اثـر از محمدحسينعشق من ايران من
 کسرائي "کسري"

۱۳۸۰ ع۵۴۷ک۱/۶۲فا۴۴۳۶۵۲۴۷۸
PIR۸۱۸۴/۴۷۱۳۸۰ع۴۴س

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷محمدباقر کالهي اهريآواز عاشقي: گزيده اشعار محمدباقر کالهياهري آ۶۳۵ک۱/۶۲فا۴۴۳۷۵۵۲۴۸
PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۷آ۳۵ل

قدياني ۱۳۸۷فريبا کلهرآسمان چهارم آ۶۵۷ ک۱/۶۲ فا۴۴۳۸۶۶۶۹۸
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۸آ۹۶ل

نشر نذير ۱۳۷۹نويسنده علي کوچک دخت مهرانيسوز عشق س۷۸۶ک۱/۶۲فا۴۴۳۹۱۳۶۴۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۷۹س۴۳و

پيام صادق ۱۳۸۲سراينده عليرضا لطفي (حامد اصفهاني)شوق ظهور ش۴۸۳ل۱/۶۲فا۴۴۴۰۵۵۱۱۸
PIR۸۲۰۱/۹۱۳۸۲ش۶۲۲ط

نويد شيراز ۱۳۸۴از سرودههاي محمدعلي ماهورينغمههاي ماهور: شامل بخشي از مثنويات، غزليات، قصايد... ن۱۹۴م۱/۶۲فا۴۴۴۱۱۴۰۰۸
PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۳ن۹۲الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالصادقين ۱۳۷۷سروده محمدعلي مجاهدي (پروانه)مجموعه شعر: يک صحرا جنون م۲۶۲م۱/۶۲فا۴۴۴۲۴۴۸۴۸

PIR۸۲۰۳/۳۱۳۷۷م۲۴۲ج
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰محمد مجدنخي از جنس حسرت: گزيده ي غزل از سال ۱۳۴۰تا ۱۳۸۹ ن۲۶۸م۱/۶۲فا۴۴۴۳۶۱۷۶۸

PIR۸۲۰۳/۱۶آ۲۶۲ج
کتاب نيستان ۱۳۸۱محمدجواد محبتگزيده ادبيات معاصر :مجموعه شعر ي/گ۲۹۲م۱/۶۲فا۴۴۴۴۱۳۹۹۸

PIR۷۹۹۴/۱۶آ۳۵ن
پيدايش ۱۳۹۱سراينده جواد محققباران بهانه بود ب۳۳۱م۱/۶۲فا۴۴۴۵۴۴۳۵۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۵ب۶۲۵ح
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷اسماعيل محمدپوراين شعرها ادامه باران است الف۳۴۲م۱/۶۲فا۴۴۴۶۵۵۱۲۸

PIR۸۰۲۳/۹۱۳۸۶الف۸۲۲۷ح
نشر چشمه ۱۳۸۸فريدون مشيريبازتاب نفس صبحدمان: کليات اشعار ب۵۹۳م۱/۶۲فا۴۴۴۷۱۴۵۴۸

PIR۸۲۱۱/۲۴۱۳۸۰ب۹۴ش
نگاه ۱۳۹۲فريدون مشيريگزيده اشعار فريدون مشيري: چشمانداز شعر امروز گ۵۹۳م۱/۶۲فا۴۴۴۸۵۸۹۹۸

PIR۸۲۱۱/الف۲۱۳۸۴آ۹۴ش
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار اميرعلي مصدقبا اجازه عشق ب۶۱۲م۱/۶۲فا۴۴۴۹۵۵۱۵۸

PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۸ب۴۲ص
ثالث ۱۳۸۰احمد ابومحبوبدرهاي و هوي باد: زندگي و شعر حميد مصدق الف س/۶۱۲م۱/۶۲فا۴۴۵۰۱۴۰۳۸

PIR۸۲۱۱/۸۲ي۴۳ص
انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱علي معلمدامغانيشرحه شرحه ست صدا در باد ش۶۷۳م۱/۶۲فا۴۴۵۱۴۵۲۰۸

PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۸ش۷۸۶ع
کـتـابـخـانـه هـاي عـمـومـي کـشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
عـلي مـعـلم دامـغـاني; بـه انتخاب اميدهزاره اول خاک﴿ گزيده شعر علي معلم دامغاني﴾

 مهدي نژاد
۱۳۹۲ هـ۶۷۳م۱/۶۲فا۴۴۵۲۴۹۴۲۸

PIR۸۲۱۱/۱۶آ۷۸۶ع
زوار ۱۳۷۸رهي معيريآزاده آ۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۵۳۱۴۰۴۸

PIR۸۲۱۷/۴۱۳۷۷آ
برگ زرين ديـوان کـامل رهي مـعـيري: سايه عمر و آزاده همره با الفباي

 عنوان و معني ترکيبات استخراج شده
۱۳۸۱سراينده رهي معيري ۱۳۸۱د۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۵۴۱۴۰۶۸

PIR۸۲۱۷/الف۹۱۳۸۰د
تميشه گـردآوري و تـنظيم حسن چابک; مقدمهديوان کامل رهي معيري

 اميد مجد
۱۳۸۶ ۱۳۸۶د۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۵۵۱۴۰۷۸

PIR۸۲۱۷/ب۹۱۳۸۴د
آزاد مهر ۱۳۸۱محمدحسين معيريمجموعه اشعار رهي معيري م۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۵۶۱۴۰۵۸

PIR۸۲۱۵/۱۶۱۳۸۱آ
زوار ۱۳۸۸رهي معيريکليات: سايه عمر - آزاده - رهآورد - ترانهها ي/۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۵۷۱۴۰۸۸

PIR۸۲۱۵۱۳۸۰الف
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱سروده شهرام مقدسيبه فکرم نيستي﴿ مجموعه غزل﴾ ب۷۲۲م۱/۶۲فا۴۴۵۸۴۶۴۷۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۱ت۳ق
هنر رسانه ارديبهشت شـهـرام مـقدسي; مترجمان مرضيه﴿رويا﴾پشت همه ي عکس ها سفيد است

 محسني، احمد فوالدي، احمد نادمي
۱۳۹۱ پ۷۲۲م۱/۶۲فا۴۴۵۹۴۶۳۵۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۱ت۳ق
پويانمهر ۱۳۸۶مجموعه اشعار ناهيد منوچهري(ناهيد)مهر ناهيد م۸۱۳م۱/۶۲فا۴۴۶۰۱۴۰۹۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۶م۸۶۷م
علم ۱۳۸۷علي محمد مودبدروغ هاي : برگزيده شعرها د۸۲۹م۱/۶۲فا۴۴۶۱۱۴۶۶۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶سروده کبري موسويقهفرخيترانه ماهيها﴿ مجموعه شعر﴾ ت۸۴۲م۱/۶۲فا۴۴۶۲۱۴۱۰۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۱۳۸۵ت/۵۶۵۴و

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲علي موسويگرماروديخواب ارغواني : شعر دفاع مقدس خ۸۴۲م۱/۶۲فا۴۴۶۳۶۱۹۶۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۹خ۵۷و

دفتر نشر فرهنگ اسالمي دسـتـچين: گزيده هفت مجموعه شعر: عبور. در سايهسار نخل
 واليت. سـرود رگـبـار. در فـصل مـردن سرخ. تا ناکجا. چمن

 الله. خط خون

۱۳۶۸علي موسوي گرمارودي د۸۴۲م۱/۶۲فا۴۴۶۴۱۳۹۸۸
PIR

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱سيدرضا مويد خراسانيچکامه عشق: مجموعه اشعار چ۸۵۵م۱/۶۲فا۴۴۶۵۴۴۰۰۸
PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۵چ۳۷۳و

اطالعات ۱۳۷۷عطاءالله مهاجرانيافسانه نيما الف۸۵۷م۱/۶۲فا۴۴۶۶۱۴۱۱۸
PIR۸۲۸۲/۹م۷۰۸الف

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۶اکبر ميرجعفريپايان رنگهاي جهان: شعرهاي مذهبي پ۹۲۹م۱/۶۲فا۴۴۶۷۱۳۹۷۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۶پ۴۲۷۱۵ي

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۷اکبر ميرجعفريگنجشک اشتياق کمي نيست گ۹۲۹م۱/۶۲فا۴۴۶۸۶۱۹۵۸
PIR۸۲۲۳/۸۷۱۳۸۷گ۴۲۷۱۵ي

هزاره ققنوس ۱۳۸۷محمد جعفر ميرزا عبداله بزاز (رهرو)باران در مه : مجموعه شعر ب۹۳۴م۱/۶۲فا۴۴۶۹۵۵۴۵۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۷ب۴۴۳ي

کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکاز زبان يک ياغي الف۹۳۸م۱/۶۲فا۴۴۷۰۴۴۲۱۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۶۹الف۴۵۷ي

شرکت انتشارات سوره مهر يـوسـفـعـلي مـيـرشـکـاک; به اهـتـمامزخم بي بهبود: گزيده اشعار
 عبدالجواد موسوي

۱۳۸۷ ز۹۳۸م۱/۶۲فا۴۴۷۱۱۴۱۲۸
PIR۸۲۲۳/۳۱۳۸۴ز۴۵۷ي

انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکماه و کتان الف۱۳۹۱م۹۳۸م۱/۶۲فا۴۴۷۲۴۴۲۰۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۸م۴۵۷ي

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکماه و کتان ب۱۳۹۱م۹۳۸م۱/۶۲فا۴۴۷۳۴۶۶۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير (افالک) ۱۳۸۱بهرام نادريفصل انجماد واژهها ف۱۳۶ن۱/۶۲فا۴۴۷۴۱۴۱۶۸

PIR۸۲۳۳/۶۱۳۸۱ف۳۳۳الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹ابوالفضل ﴿فاضل﴾ نظرياقليت الف۵۱۱ن۱/۶۲فا۴۴۷۵۱۴۱۴۸

PIR۸۲۵۳/۷۱۳۸۶الف۲۵۷ظ
هنر رسانه ي ارديبهشت ۱۳۸۷مرتضي نوربخشآمدن گناه من نبود آ۷۲۲ن۱/۶۲فا۴۴۷۶۶۱۷۴۸

PIR۸۲۶۲/۸۱۳۸۷آ۴۳و
[معصومه نوري] ۱۳۹۱معصومه نوريچرا صورتم خيس مي شود چ۷۵۷ن۱/۶۲فا۴۴۷۷۴۶۴۶۸

PIR۸۲۶۲/۴۱۳۸۶چ۵۵۱۲و
هزاره ققنوس ۱۳۹۴از پونه نيکويانار سبز زيتون سرخ الف۹۷۷ن۱/۶۲فا۴۴۷۸۶۳۱۳۸

PIR۸۲۶۷/۹۱۳۸۰پ۷۸۵۲ي
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱محمد حسن حسينينيما ح س/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۷۹۱۴۱۵۸

موسسه انتشارات نگاه نـيـمـا يـوشـيج: شـعـر نيما يوشيج از آغاز تا امروز، شعرهاي
 برگزيده، تفسير و تحليل موفقترين شعرها

۱۳۸۰از محمد حقوقي ح س/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۸۰۱۵۹۷۸
PIR۸۲۷۱/پ۱۶۱۳۷۹آ

نشر ثالث ۱۳۸۰سيروس طاهبازکماندار بزرگ کوهساران: زندگي و شعر نيما يوشيج ط س/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۸۱۱۴۱۸۸
PIR۸۲۸۵/۸ک۲ط

زمستان ۱۳۷۶مهدي اخوان ثالث (م. اميد)عطا و لقاي نيما يوشيج الف ن/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۸۲۱۳۳۶۸
PIR۸۲۸۵/۳۴۶الف

زمستان ۱۳۷۶مهدي اخوان ثالث (م. اميد)بدايع و بدعتهاي نيما يوشيج خ الف ن/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۸۳۱۳۳۳۸
PIR۸۲۸۷/۳الف۹ن

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۰تدوين سيروس طاهبازمجموعه کامل اشعار نيما يوشيج فارسي و طبري ي/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۸۴۱۴۱۷۸
PIR۸۲۷۱/الف۱۶۱۳۷۱آ

گلافشان ۱۳۷۸مولف علي وحيد دستگردي (برزگر)ديوان اشعار بهارستان برزگر د۴۵۶و۱/۶۲فا۴۴۸۵۱۳۸۷۸
PIR۸۲۹۸/۹۱۳۷۸د۵ح

۱۳۸۸نوشته سيميندخت وحيدياين قوم ناگهان سوره مهر الف۴۶۳و۱/۶۲فا۴۴۸۶۱۴۴۲۸
PIR۸۲۹۸/۹۱۳۸۳الف۸۵ح

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۸۶شاعرسيميندخت وحيديدستان اشراقي د۴۶۳و۱/۶۲فا۴۴۸۷۱۴۴۳۸
PIR۸۲۹۸/۵۱۳۸۶د۸۵ح

خالدين ۱۳۸۶اثر فاطمه يديديک نيمروز آفتابي ي۳۸ي۱/۶۲فا۴۴۸۸۵۵۰۶۸
PIR۸۳۲۳/۵۴۱۳۸۶ي۹د

حديث امروز ۱۳۸۰سروده ابوالقاسم يوسفيبشنو از دل ب۸۵ي۱/۶۲فا۴۴۸۹۱۴۴۴۸
PIR۸۳۲۳/۵۱۳۸۰ب۴۷۵و

مشهور گـلـچـين احـمـدي :مـدايـح و مـراثـي اطهار ﴿ع ﴾، به ضميمه
 سوگنامه

۱۳۸۲ذبيحالله احمدي گورجي گ۲۸۷الف۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۰۱۴۴۷۸
PIR۷۹۴۳/۷۸۱۳۸۱گ۸۸۵۲ح

موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگيجامي زخمخانه ي دل: پاسخ به مطروحه ي حضرت خامنه اي
 انقالب اسالمي

۱۳۹۲ ۱۸۲ج۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۱۶۱۱۴۸
DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۴ش۹ز

کتاب نشر بـه اهـتـمام رضا عبداللهي : مجري نهادسرزمين محبوب من
 کتابخانه هاي عمومي کشور

۱۳۹۱ ۴۳۸۱۳۹۰ج۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۲۴۴۵۴۸

نشر ثالث: يوشيج انـتـخـاب، درآمـد، مـقـدمه و تفسير ازشعر نو از آغاز تا امروز (۱۳۰۱- ۱۳۷۰)
 محمد حقوقي

۱۳۷۷ ش۶۷۷ح۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۳۱۴۱۹۸
PIR۴۱۸۵/۷۱۳۷۷ش۷ح

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۳دفتر طنز حوزه هنريدر حلقه رندان۱ ۴۳۵د۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۴۵۶۵۵۸
PIR۴۱۹۳/۳۵۱۳۸۴د

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مجيد سعد آباديروز هشتم ﴿ گزيده شعر سپيد رضوي﴾ ر۵۴۸س۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۵۴۹۴۴۸
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۸ق۴۵۵ع

صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران و خـدايي که در اين نـزديـکي است: خـداشـنـاسي در شـعـر
 کودک و نوجوان

۱۳۹۰مريم سقالطوني و۵۹۷س۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۶۴۴۸۳۸
PIR۴۱۹۰/۳۱۳۸۶و۷س

تجلي مهر ۱۳۹۰به کوشش کامران شرفشاهيداناي مهربان : کتاب درآيينه شعر د۴۱۹ش۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۷۱۴۶۵۸
انتشارات خادم الرضا ۱۳۹۲محمد صحتيسردرودياکبرانههاي عرفاني: شهادت علياکبر در شعر فارسي الف۴۴۲ص۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۸۴۹۴۳۸

PIR۴۱۹۰/۷۱۳۸۷الف۳ص
صرير; موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۴ميالد عرفانپور۱۷۵ اقيانوس﴿مجموعه شعر﴾ ص۵۴۳ع۱/۶۲۰۸فا۴۴۹۹۶۳۱۰۸

PIR۸۱۵۱
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۷۸به کوشش جواد محققتاوان عشق، سوگنامه معلم شهيد استاد مرتضي مطهري ت۳۳۱م۱/۶۲۰۸فا۴۵۰۰۱۴۴۵۸

PIR۴۰۵۳/۳م۶م
سپيده باوران به کـوشش اميد مهدينژاد، محمدمهديدادخواست،صدشعراعتراض

 سيار;بامقدمه محمدکاظم کاظمي
۱۳۸۸ د۸۶۶م۱/۶۲۰۸ فا۴۵۰۱۶۶۲۰۸

PIR۴۱۹۰/۲۱۳۸۸د۹۱۱۸م
نشر افق جـعـفـر ابراهيمي (شاهد) ... [و ديگران];پنجرههاي آسمان: ۷۲ شعر درباره معصومين(ع)

 به همت بابک نيک طلب
۱۳۹۰ پ۹۵۴ن۱/۶۲۰۸فا۸[ج]۴۵۰۲۲۰۴۲

PIR۴۱۹۰/۹پ۹۵ن
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹بابک نيکطلبپاينده وزنده باد ايران الف پ۹۵۴ن۱/۶۲۰۸فا۴۵۰۳۳۲۶۵۸

PIR۴۱۹۰/۲۱۳۸۸پ۹ن
شرکت تعاوني کارآفرينان فرهنگ و هنر دو آفـتاب و دو ماه : گزيده اشعار مدايح و مراثي حضرت امام

 هادي (عليهالسالم) و حضرت امام عسکري...
به گـزيـنش و پـژوهش جـواد هـاشـمي

(تربت)
۱۳۸۸ د۲۵۲هـ۱/۶۲۰۸فا۴۵۰۴۶۱۶۷۸

PIR۴۱۹۰/۲۳۹۱۳۸۸د
آفتاب خوبان هـزار بـغض نـگـفـته: اشعار برگزيده فراخوان يادواره شهداي

 روحانيت نجفآباد: رسوالن عرش
تـهـيه و تـنـظـيم سـتاد يادواره شهداي

 روحانيت نجفآباد
۱۳۸۵ ۵۵۹هـ۱/۶۲۰۸فا۴۵۰۵۱۴۴۶۸

PIR۴۱۹۰۴ه/
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه انتشارات عصر ظهور تـهـيه و تـدوين جـعفر رسولزاده، حسنسروش اشک: فصلنامه مناسبتهاي محرم و صفر

باقري
۱۳۸۰ س۵۲۲ر۱/۶۲۰۸۳۱فا۴۵۰۶۱۴۴۸۸

PIR۴۱۹۳/۴س۵ر
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲به اهتمام رحيم زرياندر کرانه صبح ﴿ مجموعه شعر غزل هاي انتظار﴾ د۳۹ز۱/۶۲۰۸۳۱فا۴۵۰۷۴۹۴۵۸

PIR
الطيار ۱۳۸۵گردآورنده جعفر رسولزادهريحانه بهشت: مجموعه شعر ر۵۲۲ر۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۴۵۰۸۱۴۵۱۸

PIR۴۱۹۱/۴۷ر۲ف
مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،

 واحد ادبيات
رسـول صـبح: اشعار شاعران معاصر بهمناسبت دوازدهم بهمن

۱۳۵۷
مـوسـسـه تنظيم و نشرآثار امام خميني-

 واحد ادبيات
۱۳۷۴ ۵۲۲ر۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۴۵۰۹۱۴۵۰۸

PIR۴۱۹۱/۵ر۸خ
هزاره ققنوس آبـروي آب: گـزيـده شـعـر شاعران معاصر در مدح حضرت

 ابوالفضل (ع)
۱۳۹۲به اهتمام کامران شرفشاهي آ۴۱۹ش۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۴۵۱۰۵۱۱۱۸

PIR۴۱۹۱/۴۱۳۸۸ش۲۴ع
آل احمد﴿ع﴾ ۱۳۹۰به کوشش علي رستمييوسفنامه ي۴۹۳ر۱/۶۲۰۸۳۵۸فا۴۵۱۱۲۸۷۹۸

PIR۴۱۹۱/ر۹۵ج
ترفند ۱۳۸۵مولف علي مکارمي نيابررسي شعر دفاع مقدس ب۷۳۲م۱/۶۲۰۹۳۱فا۴۵۱۲۱۴۵۲۸

PIR۳۸۱۶/۷م۹ج
آرام دل ۱۳۸۶امير اکبرزادهچراغ پنجرهها روشن است چ۶۸۴الف۱/۶۳فا۴۵۱۳۶۶۹۲۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۶چ۱۵۵ک
نقش سيمرغ،برگ زيتون ۱۳۸۵شهريار جعفريشاپرک سنگ درخت﴿ مجموعه شعر﴾ ش۴۶۲ج۱/۶۳فا۴۵۱۴۱۴۵۳۸

PIR۸۰۰۳/۲۱۳۸۵ش۷۳۶۳ع
اميرکبير افــضلالـدين بـديلبن عـلي نـجـار; بـاگزيده اشعار خاقاني شرواني

 مـقـدمه و شـرح لـغـات و تـرکيبات و
 مـعـني ابـيـات بهکـوشش ضـيـاالـدين

سجادي

۱۳۸۲ س ب/د۱۷۳خ۱/۷۲۳فا۴۵۱۵۱۴۵۵۸
PIR۴۸۷۸/۳۱۳۷۹آ

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بـا مـقـدمه، تـصـحـيح و توضيح مهرانهفت لشگر (طومار جامع نقاالن) از کيومرث تا بهمن
 افشاري، مهدي مدايني

۱۳۷۷ ۵۹۴هـ۲/۰۵۱۲فا۴۵۱۶۱۴۵۹۸
PIR۳۸۳۴/۷۱۳۷۷ه

آيات ۱۳۸۵نويسنده سيفاله احمديبلوط و برنو ب۲۸۴الف۲/۶۲فا۴۵۱۷۱۴۸۰۸
PIR۷۹۴۳/۸۱۳۸۳ب۸۳۶ح

هزاره ققنوس ۱۳۸۹نويسنده فاطمه احمديعشق نبود عاقبت: نمايشنامه در دو پرده ع۲۸۴الف۲/۶۲فا۴۵۱۸۶۱۷۳۸
PIR۷۹۴۳/۵۱۳۸۸ع۸۴۷ح

ققنوس ۱۳۸۳محمود استادمحمدآسيدکاظم و دو نمايشنامه ديگر آ۴۷۵الف۲/۶۲فا۴۵۱۹۶۵۴۴۸
PIR۷۹۵۳/۱۸۱۳۸۳آ۲س

اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۹نوشته عبدالرضا حياتياسب خونين يال الف۹۳۴ح۲/۶۲فا۴۵۲۰۵۴۰۶۸
PIR۸۰۳۱/۵۱۳۸۸الف۱۶۷ي

اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۹نوشته محمدمهدي خاتميمهتابي م۱۱۴خ۲/۶۲فا۴۵۲۱۵۴۰۸۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۹م۲۲۵۵الف

اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۸نوشته جمشيد خانيانتکرار ت۲۸۱خ۲/۶۲فا۴۵۲۲۵۴۰۷۸
PIR۸۰۴۰/۸۱۳۸۸ت۶۳الف

قطره بـــازنـويس بـراي نـمـايش مـحـمـودخانه آخر: براساس اتاق شماره ۶ اثر آنتوان چخوف
دولتآبادي

۱۳۸۳ خ۷۷۹د۲/۶۲فا۴۵۲۳۱۴۶۱۸
PIR۸۰۴۷/۲۱۳۸۲خ۷و

قطره ۱۳۸۳محمود دولتآبادييک زندگي کوچک: نما داستان ي۷۷۹د۲/۶۲فا۴۵۲۴۳۵۲۸
PIR۸۰۴۷/۸۱۳۸۲ي۷و

موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر روايت جـواد ذوالـفـقـاري; تـصـويـرگربز زنگوله پا
 فرشيد شفيعي

۱۳۷۷ ب۶۱ذ۲/۶۲فا۴۵۲۵۵۲۰۲۸
PN۱۹۷۸/۸۷ذ۹الف

موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر ۱۳۸۳جواد ذوالفقاري، شادي پورمهديبازي پسر و گرگ ب۶۱ذ۲/۶۲فا۴۵۲۶۵۲۵۵۸
PN۱۹۸۱/۲۱۳۸۳ب۹ذ

موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر ۱۳۷۹نوشته جواد ذوالفقاري، شادي پورمهديدمدوز د۶۱ذ۲/۶۲فا۴۵۲۷۵۲۰۳۸
PN۱۹۷۸/۸۸ذ۹الف

نشرقطره ۱۳۸۷اکبرراديارثيه ايراني الف۱۶۸ر۲/۶۲فا۴۵۲۸۶۵۴۵۸
PIR۸۰۵۸/۴۱۳۸۵الف۲۴ الف

قطره ۱۳۸۵اکبر راديروزنه آبي ر۱۶۸ر۲/۶۲فا۴۵۲۹۶۵۴۲۸
PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۵ر۴۲الف

نشرقطره ۱۳۸۵اکبر راديصيادان ص۱۶۸ر۲/۶۲فا۴۵۳۰۶۵۲۶۸
PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۵ص۴۲الف

بهآفرين تـهمينه، نوشدارو و خنجر: نمايشنامه در سه پرده، برداشتي از
 شاهنامه فردوسي

۱۳۸۲نويسنده عباس سرمدي ت۴۸۶س۲/۶۲فا۴۵۳۱۱۴۷۱۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۲ت۶ر

کتاب نيستان ۱۳۹۱مهدي شجاعيآئينهزار آ۳۷۸ش۲/۶۲فا۴۵۳۲۳۸۸۹۸
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۵آ۲۶ج

کتاب نيستان ۱۳۸۹مهدي شجاعيمردي از جنس نور م۳۷۸ش۲/۶۲فا۴۵۳۳۴۵۸۸۸
PIR۸۱۲۳/۴۳۱۳۸۸م۲۶ج

اميرکبير ۱۳۷۹اثر محمد عارفشب واقعه نمايشنامههاي تکپردهاي شب واقعه... ش۱۵۶ع۲/۶۲فا۴۵۳۴۱۴۷۲۸
PIR۸۱۴۸/۲۱۳۷۹ش۴۴۵الف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲نويسنده علي غالميبچههاي مدرسه اميد (ويژه دانش آموزان راهنمايي) ب۷۲غ۲/۶۲فا۴۵۳۵۵۰۸۳۸
PIR۸۱۵۲/۳ب۲۲۶۵ل

گريفين ۱۳۸۱نـصـرا... قـادري; بـه اهـتـمـام عـليرضابردار شدن سنساره، سرگذشت عجيب و باور نکردني ب۱۳۶ق۲/۶۲فا۴۵۳۶۱۹۱۸۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سپاهان طنين ۱۳۸۲نويسندگان امير لطفي، منصور زمانيافسانه شهر بانو (نمايشنامه کمدي) الف۴۸۳ل۲/۶۲فا۴۵۳۷۱۶۲۴۸

PIR۸۲۰۱/۷۱۳۸۲الف۵۸۴ط
قطره هاله مشتاقينيامرد مقابل م۵۶۸م۲/۶۲فا۴۵۳۸۶۵۳۸۸

PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۸م۲۷ش
قطره ۱۳۹۴چيستا يثربيآخرين پري کوچک دريايي آ۳۳ي۲/۶۲فا۴۵۳۹۶۵۴۳۸

PIR۸۳۲۳/۴۳۱۳۸۵آ۳ث
به روايت مژگان شيخي۶قصهي تصويري از بوستان براي بچهها ۱۳۹۰ش۹۲۵ش۳فا۴۵۴۰۴۴۰۴۸

محمدرضا بايراميپل معلق ۳/۶۲فا۴۵۴۱۶۶۹۰۸
PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۱پ۹۴الف

به کوشش راضيه تجارسهشنبههاي عزيز - ۲: مجموعه داستان کوتاه ۳/۶۲۰۸فا۴۵۴۲۶۶۸۶۸
PIR۴۲۴۹/۹۲۱۳۸۸س۳ت

به کوشش راضيه تجارسهشنبههاي عزيز - ۲: مجموعه داستان کوتاه ۳/۶۲۰۸فا۴۵۴۳۶۶۸۷۸
PIR۴۲۴۹/۹۲۱۳۸۸س۳ت

قدياني ۱۳۹۱گزينش و تدوين محمدحسين صفاخواهحکايتهاي دهخدا: گزيده حکايتهاي تربيتي از لغتنامه دهخدا ص ب/ل۸۳۵د۳/۰۰۸۳۱فا۴۵۴۴۴۴۲۴۸
PIR۴۲۲۷/۸ح۷ص

کوشش ۱۳۷۴محمدباقر خسرويشمس و طغرا ش۵۶۶خ۳/۳۱فا۴۵۴۵۱۴۷۶۸
PIR۷۶۷۵/۸۱۳۷۴ش

مژگان ۱۳۸۰به کوشش سعيد قانعياميرارسالن نامدار الف۵۹۳ن۳/۵فا۴۵۴۶۱۴۷۵۸
PIR۷۴۷۶/۸۱۳۷۵الف

افق ۱۳۸۹نرگس آبيارپسر کرمبه دوش و خندق بال پ۱۶۱آ۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۴۷۵۱۷۷
PIR۷۹۲۹/۵۱۳۸۶پ۹۴ب

موسسه فرهنگي- هنري جهان کتاب ۱۳۹۰گفتارهايي از مهدي آذر يزديعاشق کتاب و بخاري کاغذي ع۳۳۱آ۳/۶۲فا۴۵۴۸۲۸۶۸۸
PIR۷۹۲۹/۷۱۳۸۸ي۷۴ذ

اميرکبير، کتابهاي شکوفه نـگـارش مـهـدي آذريـزدي; تـصويرگرقصههاي خوب براي بچههاي خوب
 نگين فراهاني

۱۳۹۲ ق۳۳۱آ۳/۶۲فا۴۵۴۹۶۲۵۵۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰منيژه آرميناي کاش گل سرخ نبود! الف۴۱۹آ۳/۶۲فا۴۵۵۰۱۸۷۱۸
PIR۷۹۲۹/۹۱۳۷۸الف۶۳ر

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته آناهيتا آروانپسرم قدش بلند است پ۴۳۱آ۳/۶۲فا۴۵۵۱۱۴۳۷۸
PIR۷۹۲۹/۵۱۳۸۳پ۶۴ر

موج ۱۳۹۱آرمان آرينپارسيان و من پ۴۵۵آ۳/۶۲فا۴۵۵۲۳۸۵۸۸
PIR۷۹۲۹/۲۱۳۸۳پ۸۸ر

نشر نون ۱۳۹۱محمدعلي آزاديخواهمرادو: رمان م۴۷۵آ۳/۶۲فا۴۵۵۳۴۵۸۹۸
PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۶م۴۴ز

انجمن قلم ايرانيان امروز ۱۳۹۴نوشته يعقوب آژند ( ي.مياندوآبي )خانواده ما و داستانهاي ديگر خ۵۱۲آ۳/۶۲فا۴۵۵۴۶۳۰۴۸
PIR۷۹۲۹/۲۱۳۸۸خ۸ژ

آويژه ۱۳۸۶نوشته منيژه آقايانتنها آدم روي زمين (به انضمام باغ ريگي) ت۶۵۹آ۳/۶۲فا۴۵۵۵۱۴۳۵۸
PIR۷۹۲۹/۹۱۳۸۵ت۴۵ق

ژکان ۱۳۹۰جالل آل احمداز رنجي که مي بريم ۱۳۹۰الف۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۵۶۱۴۴۱۸
آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمداز رنجي که ميبريم الف۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۵۷۱۴۳۴۸

PIR۷۹۳۴/۴۱۳۸۳الف
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدپنج داستان پ۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۵۸۱۴۳۳۸

PIR۷۹۳۴/ب۱۳۸۳ ۹پ
ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمدداستان هاي زنان د۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۵۹۱۴۶۴۸
ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمدداستانهاي بي مالک ب د۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۰۱۴۲۵۸

PIR۷۹۳۱/الف۱۲۱۳۷۴آ
دژکان ۱۳۹۰جالل آل احمدديد و بازديد ي د۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۱۱۴۳۱۸

PIR۷۹۳۴/الف۹۱۳۸۳د
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدزن زيادي ۱۳۹۰ز۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۲۱۴۳۰۸

PIR۷۹۳۴/۹۱۳۸۰ز
معيار انديشه ۱۳۸۷جالل آل احمدزن زيادي ز۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۳۱۴۴۰۸

ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدسرگذشت کندوها ر س۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۴۱۴۲۸۸
PIR۷۹۳۴/۴۱۳۷۱س

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱وحيد عليرضاييجاللآلاحمد ع س/۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۵۱۴۳۶۸
CT۱۸۸۳/ج. ۸ ۷م

قم ۱۳۹۰جالل آلاحمدسه تار هـ س۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۶۱۴۲۹۸
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱جالل آلاحمدمدير مدرسه ۱۳۹۱م۶۹۸ آ۳/۶۲فا۴۵۶۷۴۴۹۴۸

PIR۷۹۳۴۴۱۳۸۹م/ح
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدمدير مدرسه م۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۸۱۴۲۷۸

PIR۷۹۳۴/۴۱۳۵۰م
نشر صديقه، نشر ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمدنفرين زمين ۱۳۸۹ف ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۶۹۱۴۲۳۸

PIR۷۹۳۴/پ۷۱۳۸۴ن
معيار انديشه ۱۳۸۵نويسنده جالل آلاحمدنفرين زمين ف ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۷۰۱۴۲۴۸

PIR۷۹۳۱/۱۴۱۳۸۲آ
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدنون والقلم ۱۳۹۰و ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۷۱۱۴۲۱۸

PIR۷۹۳۴/۹۱۳۷۸ن
آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمدنون والقلم و ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۷۲۱۴۲۲۸

PIR۷۹۳۱/۱۴۱۳۸۲آ
ژکان ۱۳۹۰جالل آل احمديک چاه و دو چاله ي۶۹۸آ۳/۶۲ فا۴۵۷۳۱۴۲۰۸

PIR۷۹۳۴/۸۱۳۸۵ي
قدياني انـتـخـاب و بـرگـردان به نـثـر جـعـفر۲۸ [بيست و هشت] قصه از مصيبتنامه عطار

 ابراهيمي شاهد
۱۳۸۰ ب۱۳۶الف۳/۶۲فا۴۵۷۴۱۴۷۷۸

PIR۷۹۴۳/۹۷۱۳۸۰ب۵۴ب
قدياني، کتابهاي بنفشه جـعـفر ابراهيمي (شاهد); ويراستار فرزانهجادوگران سرزمين بيسايه

کريمي
۱۳۸۱ ج۱۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۷۵۱۴۷۸

PIR۷۹۴۳/۲۱۳۸۱ج۵۴ب
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰نادر ابراهيميسه ديدار با مردي که از فراسوي باور ما ميآمد س۱۳۶الف۳/۶۲فا۴۵۷۶۱۸۷۲۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۷۷س۵۸ب
روزبهان مـردي در تـبـعـيـد ابدي، براساس داستان زندگي مالصدراي

 شيرازي صدرالمتالهين
۱۳۸۳نادر ابراهيمي م۱۳۶الف۳/۶۲فا۴۵۷۷۱۸۶۹۸

PIR۷۹۴۳/۴م۵۸ب
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱مولف شهربانو صارميابن رشد ص س/۱۶۳الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۷۸۴۲۴۵

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸الف۵۳۳الف
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱حميد نواييلواسانيابوالوفايبوزجاني ن س/۱۸۲الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۷۹۴۰۸۱

PIR۸۲۶۲/۲۱۳۸۲الف۲۶۵و
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱وحيد کرميابوسهل مسيحي ک س/۱۸۸الف۳/۶۲فا۴۵۸۰۴۲۴۶۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸الف۸۷۵ر
داريوش ۱۳۹۱مولف سيده ثريا ابوطالبيشبنم ش۱۸۹الف۳/۶۲فا۴۵۸۱۶۲۳۶۸

نسل نوانديش ۱۳۹۴مينا اجاق زادهرنگ شادي ر۲۴۱الف۳/۶۲فا۴۵۸۲۵۹۰۳۸
شرکت انتشارات سوره مهر نـويـسـنـده حـبـيب احـمدزاده; ترجمهداستانهاي شهر جنگي

 فـارسـي بـه انـگـلـيسي حسين کرميار;
 تـرجـمـه انـگـلـيـسـي بـه فارسي اميد

 پارسايي فر

۱۳۸۷ د۲۸۱الف۳/۶۲فا۴۵۸۳۱۴۸۳۸
DSR۱۶۲۹/۲د۳الف

ققنوس ۱۳۸۸فرشته احمديجنگل پنير ج۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۸۴۶۴۳۷۸
سفير اردهال ۱۳۸۹نويسنده عزيز احمديانجنگ کهکشانها ج۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۸۵۶۲۰۶۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۸۹ج۸۷۵۳ح
مهدي رضايي ۱۳۹۰علي اصغر احمديداستان زندگي سالم د۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۸۶۱۹۱۱۸
محراب قلم ۱۳۸۶نوشتهي حسن احمدييک سفر رويايي ي۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۸۷۱۴۸۱۸

PIR۷۹۴۳/۸۱۳۸۳ي۸۳ح
نشر محمد ۱۳۷۸نويسنده محمود احيائيداستانهايي از زندگي پهلوانان ايران د۲۹۲الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۸۸۱۴۸۴

PIR۷۹۴۳/۲۶۱۳۷۸د۹ح
زمستان، موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۰مهدي اخوان ثالث (م. اميد)درخت پير و جنگل د۳۱۷الف۳/۶۲فا۴۵۸۹۱۳۳۴۸

PIR۷۹۴۷/۴۳۱۳۸۰د
نقش خورشيد ۱۳۸۰محمدرحيم اخوتنيمهي سرگردان ما: چند داستان کوتاه ن۳۲۱الف۳/۶۲فا۴۵۹۰۱۴۸۲۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۰ن۶۷خ
طاهر ۱۳۸۶ژيال ادهمپسران وزير و گنج سلطان پ۳۴۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۱۶۴۲۰۸

PIR۷۹۵۳/۵۱۳۸۷پ۶۷د
شقايق ۱۳۹۳فريدون اديبيغماييستاره اي در آسمان س۳۵۱الف۳/۶۲فا۴۵۹۲۵۸۶۶۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۷۷ش۹۷۵د
پاليزان ۱۳۹۱نادر اديبي; بازنويسي فاطمه دهقان نيريظهرآبي حنظله: راوي نادر اديبي ظ۳۵۱الف۳/۶۲فا۴۵۹۳۴۹۴۰۸

PIR۸۰۱۲/الف۱۳۸۴ ۹ر۲۳و
علم ۱۳۸۶اصغر استاد حسن معماربرخيز اي بخت خفته ب ۴۷۵الف۳/۶۲فا۴۵۹۴۳۷۶۶۸
شادان ۱۳۹۲زهرا اسديآن سوي خيال آ۴۹۹الف۳/۶۲فا۴۵۹۵۵۶۵۲۸

PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۲آ۴۵۵س
مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت

آرامش
ن. اسـالملو; اجرا موسسه فرهنگي هنريفرشته ها هم عاشق مي شوند

 کاربردي خيبر
۱۳۹۳ ف۵۲۷الف۳/۶۲فا۴۵۹۶۶۳۲۷۸

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۱حسن اصغريعاشقي در مقبره ع۵۷۲الف۳/۶۲فا۴۵۹۷۱۴۸۵۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۱ع۶ص

شادان ۱۳۸۵ر. اعتماديکفشهاي غمگين عشق ک۵۹۸الف۳/۶۲فا۴۵۹۸۴۹۸۱۸
PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۱ک۴۴ع

علم ۱۳۷۸- ۱۳۸۲نوشته مهدي اعتماديگلبانو ب گ۵۹۸الف۳/۶۲فا۴۵۹۹۳۷۰۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۷۸گ۴۶۴ع

شادان ۱۳۸۴نويسنده ر. اعتماديهفت آسمان عشق هـ۵۹۸الف۳/۶۲فا۴۶۰۰۴۹۷۴۸
PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۴ه۴۴ع

پيکان ۱۳۸۴اميرمحمد اعتماديهم سفر مرغ عشق ه ۵۹۸ الف۳/۶۲ فا۴۶۰۱۶۶۶۶۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۵ه۳۷۸ع

نسل نوانديش ۱۳۸۹تاليف ميالد اعرابيبت شيشهاي ب۶۱۲الف۳/۶۲فا۴۶۰۲۵۸۰۶۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۹ب۴۸۵ع

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۲عليمحمد افغانيبوته زار ب۶۵۸الف۳/۶۲فا۴۶۰۳۱۴۸۶۸
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۷۲ب۷۳ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲جواد افهميسوران سرد س۶۶۶الف۳/۶۲فا۴۶۰۴۵۶۵۶۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۹۰س۹ف
نسل نوانديش نـوشـتهي فـرشـته اقـيان; ويراستار عليساقي اقبال

ابوطالبي
۱۳۸۸ -۱۳۸۱ س۶۷۹الف۳/۶۲فا۴۶۰۵۱۸۹۸۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۲س۹ق
قدياني مـحـمـود اکـبـرزاده; ويـراسـتار ابراهيمپرواز بر فراز ويوودينا

اقليدي
۱۳۹۰ پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۴۶۰۶۳۲۵۹۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۷۵پ۱۷ک
کوشش ۱۳۹۳غزل اکبرزادهپس کوچه هاي عشق پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۴۶۰۷۵۸۸۰۸

PIR
جمال دخـتـران، فـرار، چـرا؟: داسـتـانـهاي واقعي از دختران فراري

 بههمراه تحليل کارشناسي و راهيابي اجتماعي
تـهـيه و تـنـظـيم ربابه اکبري; تحليل و

 کارشناسي سيدمحمد طباطبايي
۱۳۸۳ د۶۸۵الف۳/۶۲فا۴۶۰۸۴۶۹۸

کتاب نيستان ۱۳۹۰رضا اميرخانيازبه الف۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۶۰۹۱۸۷۴۸
PIR۷۹۵۳/۴۲۱۳۸۰الف۸۳۴۵م

علم ۱۳۹۰رضا اميرخانيبيوتن ب۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۶۱۰۳۷۴۴۸
افق ۱۳۹۰رضا امير خانيجانستان کابلستان ج۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۶۱۱۱۹۰۵۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲به انتخاب مسعود اميرخانيدعوت ﴿ چند داستان کوتاه﴾ د۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۶۱۲۵۰۵۹۸

افق ۱۳۹۱رضا اميرخانيقيدار ق۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۶۱۳۴۵۴۴۸
PIR۷۹/۵۳/۸۱۳۸۸م۸۳۴۵م

کتاب نيستان ۱۳۸۸رضا اميرخانيناصر ارمني: مجموعه داستان ن۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۶۱۴۱۴۸۷۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۳ن۸۳۴۵م

تهران ۱۳۸۰ميثاق امير فجردو قدم تا قاف: مجموعه داستان د۸۲۹الف۳/۶۲فا۴۶۱۵۱۴۸۸۸
ققنوس ۱۳۸۶ناتاشا اميريعشق روي چاکراي دوم ع۸۳۵الف۳/۶۲فا۴۶۱۶۶۴۳۹۸
ققنوس ۱۳۹۴ناتاشااميريمرده هادر راه اند م۸۳۵الف۳/۶۲فا۴۶۱۷۶۵۵۴۸

نسل نوانديش ۱۳۹۱نوشته قاسم اميري﴿ق. تنها﴾من هميشه تو بودم م۸۳۵الف۳/۶۲فا۴۶۱۸۴۶۳۴۸
PIR۸۰۰۳/۲۱۳۸۹ب۲۴۶۵ل

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷داوود اميريانرفاقت به سبک تانک ر۸۳۶الف۳/۶۲فا۴۶۱۹۶۴۲۱۸
PIR۷۹۵۳/الف۱۳۸۸ ۷ر۹۶۵م

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱داوود اميريانگردان قاطرچي ها گ۸۳۶الف۳/۶۲فا۴۶۲۰۴۲۷۳۸
کوشش ۱۳۸۷ترمه امينپريدخت پ۸۳۹الف۳/۶۲فا۴۶۲۱۵۸۶۲۸

PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۷پ۵۳م
قدياني ۱۳۹۰نوشتهداوود اميريانجام جهاني در جواديه﴿رمان نوجوانان﴾ ج۸۶۳الف۳/۶۲فا۴۶۲۲۲۰۴۰۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۳ج۹۶۵م
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱رضا زنگيآباديشهيد اندرزگو ز س/۸۶۹الف۳/۶۲فا۴۶۲۳۴۱۰۱۸

PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۵ش۸۶ن
سپيده باوران ۱۳۹۴مرتضي انصاري زادهآسمان شيشه اي نيست آ۸۸۶الف۳/۶۲فا۴۶۲۴۶۳۲۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰منصور انوريجاده جنگ ج۸۹۹الف۳/۶۲فا۴۶۲۵۴۵۰۴۸
PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۸ج۸۳ن

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۹عبدالرحمن اونقسورتک: مجموعه داستان س۹۳۹الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۲۶۴۶۱۸
PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۹س۸۵و

سـروش﴿ انـتـشـارات صـدا وسيماي جمهوري
 اسالمي ايران﴾

شـيـشـه هـاي شکسته و دو قصه ديگر: در تاريکي شب، روي
 پله هاي پشت بام

۱۳۹۰نوشته طاهره ايبد ش۹۵۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۲۷۱۹۱۰

کتاب نيستان ۱۳۷۸طاهره ايبدگزيده ادبيات معاصر: مجموعه داستان گ۹۵۶الف۳/۶۲فا۴۶۲۸۱۳۴۰۸
PIR۸۰۷۵/۱۲آ۹۶و

شرکت انتشارات سوره مهر نـويـسـنـده حـجتالله ايزدي; بازنويسکشف خويشتن
 مـحـمـدعلي محمدي; تهيه کننده حوزه

 هنري استان اصفهان

۱۳۹۲ ک۹۷۳الف۳/۶۲فا۴۶۲۹۵۶۴۸۸
PIR۷۹۶۲/۵۱۳۸۹ک۵۳ي

فرهنگ گستر مـنـصـور ايـماني (صبا); ويراستار سميراساروق
 فتحعلي آشتياني

۱۳۸۹ س۹۸۵الف۳/۶۲فا۴۶۳۰۲۸۶۵۸
PIR۷۹۶۲/۱۲۱۳۸۳آ۸۵۵ي

فرهنگگستر ۱۳۸۴- ۱۳۸۶محمد ايوبيآواز طوالني جنوب آ۹۹۷الف۳/۶۲فا۴۶۳۱۱۴۸۹۸
PIR۷۹۶۲/۸۱۳۸۲آ۹۲ي

انتشارات مشق ۱۳۹۱ابراهيم باقري حميد آباديخضر دهم خ۲۴۱ب۳/۶۲فا۴۶۳۲۶۶۸۰۸
شقايق ۱۳۹۳سهيال باميانالهه شب الف۲۷۲ب۳/۶۲فا۴۶۳۳۵۸۵۵۸

PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۵ش۷۸۷الف
شقايق ۱۳۹۱-۱۳۹۲نوشته سهيال بامياندختر آفتاب د۲۷۲ب۳/۶۲فا۴۶۳۴۵۱۰۱۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۱د۷۸۷الف
شقايق ۱۳۹۲نوشته سهيال باميانرقيبان عشق ر۲۷۲ب۳/۶۲فا۴۶۳۵۵۱۰۲۸

PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۸ر۷۸۷الف
شقايق ۱۳۹۲سهيال باميانشبهاي انتظار ش۲۷۲ب۳/۶۲فا۴۶۳۶۵۱۰۳۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۰ش۷۸۷الف
سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ امـيـرحـسـين بـانـکي، بـهـزاد دانشگر،دختران آفتاب

 محمدرضا رضايتمند
۱۳۹۴ د۲۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۳۷۶۳۷۶۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۲د۷۸۷۴الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته محمدرضا بايراميدر ييالق د۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۳۸۱۴۹۷

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۷۶د۹۴الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱محمدرضا بايراميدود پشت تپه و د۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۳۹۴۳۳۳

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۷۵د۹۴الف
حوزه هنري ،شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـدرضـا بايرامي براي دفتر کودکسايه ملخ

 ونوجوان مرکز آفرينش هاي ادبي
۱۳۸۸ س۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۴۰۶۶۸۹

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۳س۹۴الف
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۹۴نويسنده محمدرضا بايراميسنگ سالم ن س۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۴۱۶۷۰۷۸

کتاب نيستان ۱۳۹۰محمدرضا بايراميسه گانه اي براي يگانه هـ س۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۴۲۶۷۱۱۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸محمدرضا بايراميکوه مرا صدا زد ک۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۴۳۱۴۹۳۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۱ک۹۴الف
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۷- ۱۳۹۱نوشته محمدرضا بايراميگرگها از برف نميترسند گ۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۴۴۱۹۲۶۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۷گ۹۴الف
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـدرضـا بـايـرامي; ﴿بـراي ﴾مـرکزمردگان باغ سبز

 آفرينشهاي ادبي
۱۳۹۰ م۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۴۵۲۸۵۱۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۸م۹۴الف
کتاب نيستان ۱۳۹۱محمدرضا بايراميهمسفران هـ۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۴۶۳۸۴۹۸

سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري سوره
 مهر

۱۳۸۱داود بختياري دانشورطعم زندگي ط۳۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۴۷۱۴۹۰۸
PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۱ط۳۷۴خ

علم ۱۳۸۵اثر پگاه بختياريکبوتر ک۳۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۴۸۳۷۴۲۸
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۴ک۲۶۵خ

علم ۱۳۸۶نوشته پگاه بختياريهفت شليک تا زندگي هـ۳۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۴۹۳۷۴۰۸
PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۶ه۲۶۵خ

عصر داستان ۱۳۹۲مريم بصيريدخيل عشق د۳۶۹ب۳/۶۲فا۴۶۵۰۴۹۶۶۸
روايت فتح ۱۳۹۲مريم برادرانحنانه ح۳۹۳ب۳/۶۲فا۴۶۵۱۵۴۲۴۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۳ح۳۱۸ر
پيمان تـدوين و تـنـظـيم از اسمعيل شاهروديداستانهائي از هزار و يکشب

(بيدار)
۱۳۸۱ د۳۹۳ب۳/۶۲فا۴۶۵۲۵۲۳۳۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۷۵د۳۲ر
روايت فتح ۱۳۹۰مريم برادرانمحلههاي زندگي م۳۹۳ب۳/۶۲فا۴۶۵۳۲۰۳۶۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۸م۳۱۸ر
بوستان ۱۳۹۲فريبا بشيرکاربوسه عشق ب۵۶۷ب۳/۶۲فا۴۶۵۴۵۸۱۹۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۷ب۸۳۴ش
ققنوس ۱۳۶۰مرجان بصيريبت دورهگرد ب۵۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۵۵۶۵۰۲۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۹ب۸۶۵ص
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲مريم بصيريمجموعه داستان چشم هاي عزيز م۵۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۵۶۴۹۹۰۸

PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۱الف۸۷ص
جهانگرد ۱۳۸۴نقي بالليدهکرديقلب شيشهاي ق۶۳۲ب۳/۶۲فا۴۶۵۷۵۵۰۲۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۲ق۲۶۴ل
فرهنگ مردم ۱۳۸۱مرضيه بوستانيما آدمها م۷۷۴ب۳/۶۲فا۴۶۵۸۱۴۹۴۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۱م۹۳و
موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر ۱۳۷۹محمد بهارلوحکايت آن که با آب رفت ح۸۱۷ب۳/۶۲فا۴۶۵۹۵۲۴۹۸

PIR۷۹۷۲/۸۱۳۷۸ح۲ه
زرين،نگارستان کتاب ۱۳۸۲صمد بهرنگيمجموعه کامل قصههاي بهرنگ (۲۳ قصه) م۸۴۹ب۳/۶۲فا۴۶۶۰۱۴۹۵۸

PIR۷۹۷۵/۱۲آ
نسل نوانديش ۱۳۹۳مژگان بهمنيکجاي تقدير مني؟ ک۸۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۶۱۵۸۷۸۸

PIR
خجسته ۱۳۸۷احمد بيگدلياندکي سايه الف۹۵۷ب۳/۶۲فا۴۶۶۲۱۴۹۶۸

PIR۷۹۸۰/۸۱۳۸۴الف۶۶۷ي
علم ۱۳۹۰احمد بيگدليبيترديد سهشنبه بود ب۹۵۷ب۳/۶۲فا۴۶۶۳۳۹۷۹۸

PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۸ب۶۶۷ي
شيرين ۱۳۸۴شهرنوش پارسيپورمردان در برابر زنان م۱۵۳پ۳/۶۲فا۴۶۶۴۵۶۳۳۸

PIR۷۹۸۱/۴۱۳۸۳م۴۷الف
خانه کتاب ۱۳۹۰مولف کامران پارسينژادجاللآلاحمد ج۱۵۴پ۳/۶۲فا۴۶۶۵۳۲۵۵۸

PIR۷۹۳۸/۸۱۳۸۸ج۲پ
کانون انديشه جوان ۱۳۹۱کامران پارسينژادخورشيد ميماند: روايتي داستاني از زندگي شيخ بهايي خ۱۵۴پ۳/۶۲فا۴۶۶۶۴۱۵۹۸

PIR۷۹۸۱/۹۳۱۳۸۸خ۴۸الف
بهآفرين ۱۳۸۰نويسنده مصطفي پاشنگهوميتا هـ۲۱۲پ۳/۶۲فا۴۶۶۷۱۸۹۰۸

PIR۷۹۸۱/۹۱۳۸۱ه۶الف
علم ۱۳۸۲مختارپاکيشمايل مانا﴿ داستان﴾ ش۲۴۱پ۳/۶۲فا۴۶۶۸۳۷۶۳۸
بهزاد ۱۳۸۹رسول پرويزيشلوارهاي وصلهدار ش۳۹۷پ۳/۶۲فا۴۶۶۹۵۶۳۰۸

PIR۷۹۸۱/۸۱۳۷۹ش۸۶ر
نشر البرز ۱۳۷۷- ۱۳۹۲ناهيد ا. پژواکشب سراب ش۴۵۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۰۱۸۹۹۸

PIR۷۹۹۲/الف۲۱۳۷۷ش۹۸ژ
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته بهمن پگاه رادمثل رود پرخروش م۴۸۳پ۳/۶۲فا۴۶۷۱۱۴۷۴۸

PIR۷۹۹۲/۲۱۳۸۰م۲۸گ
البرز ۱۳۹۲پروانه پورانفکرپروانه پ۵۹۷پ۳/۶۲فا۴۶۷۲۵۰۹۷۸

PIR۷۹۹۲/۴۱۳۸۸پ۲۸۴و
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شقايق ۱۳۹۴نوشته نيلوفر پورعباسياولين عشق الف۶۹۸پ۳/۶۲فا۴۶۷۳۵۸۰۹۸

PIR۷۹۹۲/۷۱۳۸۸م۳۶۱۲و
نسل نو انديش ۱۳۸۷هانيه پورعلي خانصبر ميراث من ص۷۱۴پ۳/۶۲فا۴۶۷۴۳۷۸۲۸
سلمان پاک مـجيد پورولي کلشتري; موسسه فرهنگيآواز ابابيل

 شهرستان ادب
۱۳۹۱ آ۷۸۵پ۳/۶۲فا۴۶۷۵۴۳۹۵۸

PIR۸۱۸۱/۲۱۳۹۰ب۸۷الف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
نـويـسـنـده مـريم پـوريامين; طراحي وآدم برفي

 تـصـويـرگـري شرکت تبليغاتي سيماي
 نور کوثر

۱۳۹۱ آ۷۹۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۶۴۵۴۰۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـويـسـنـده مـريم پـوريامين; تصويرگرقصههاي محمد حسن
 شرکت تبليغاتي سيماي نور کوثر

۱۳۹۱ ق۷۹۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۷۴۶۵۵۸

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰محمدرضا يوسفيپورياي ولي ي س/۷۹۲پ۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۷۸۱۴۹۸
PIR۸۳۳۱/۹پ۴و

نشر مرکز سه کـتـاب: مـثل هـمهي عصرها، طعم گس خرمالو، يک روز
 مانده به عيد پاک

۱۳۸۷زويا پيرزاد س۸۹۹پ۳/۶۲فا۴۶۷۹۱۴۹۲۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۱س۹۴ي

خورشيد باران ۱۳۸۷نويسنده راضيه تجارجاي خالي آفتابگردانها ج۳۴۲ت۳/۶۲فا۴۶۸۰۱۴۹۹۸
PIR۷۹۹۴/۲۱۳۸۳ج۲۲ج

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱راضيه تجارکوچه اقاقيا ک۳۴۲ت۳/۶۲فا۴۶۸۱۴۱۷۱۸
PIR۷۹۹۴/الف۱۳۸۸ ۹ک۲۲ج

يکتا [۱۳۷۸]پديدآورنده مهدي ترابيگلي براي مريم: مجموعه داستان گ۴۲۷ت۳/۶۲فا۴۶۸۲۵۵۰۱۸
PIR۷۹۹۴/۸۱۳۷۸گ۴۲۴۶ر

علم ۱۳۸۸سيامک تقي پورزوال دير وقت در خارزار ز۶۵۷ت۳/۶۲فا۴۶۸۳۳۷۸۸۸
جـابـر تـواضـعي; ﴿بـه سـفـارش﴾ دفـترزير درخت انجير سوره مهر

 کـودک و نـوجـوان مرکز آفرينش هاي
 ادبـي﴿سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه

هنري﴾

۱۳۸۸ ز۷۶۳ت۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۸۴۱۴۶۰
PIR۷۹۹۴/۹۱۳۸۳ز۱۳و

هيال ۱۳۹۲تکتم توسلياين جا همه چيز موقتي است الف۸۳۶ت۳/۶۲فا۴۶۸۵۶۵۵۳۸
علم ۱۳۸۴اثر نوشين توفيقيساکنين خانه سر خوش س۸۵۳ت۳/۶۲فا۴۶۸۶۳۷۸۰۸

ارديبهشت ۱۳۹۲نسرين ثامنيتنديس عشق ت۴۱ث۳/۶۲فا۴۶۸۷۵۸۸۹۸
PIR۸۰۰۲/۹ت۸الف

نسل نوانديش ۱۳۹۳سيمين جعفرجاللي(يزدي)چون دوست دشمن است چ۴۴۶ج۳/۶۲فا۴۶۸۸۵۸۱۲۸
PIR۸۰۰۳

نشر پگاه ۱۳۹۴مريم جعفريبيقرار ب۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۶۸۹۶۳۲۱۸
PIR۸۰۰۳/۹۴۱۳۸۰ب۷۷۵ع

نشر چکاوک ۱۳۸۵مريم جعفريتکسوار عشق ت۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۶۹۰۴۹۸۶۸
PIR۸۰۰۳/۸۱۳۸۰ت۷۷۵ع

شقايق ۱۳۸۷نوشته سحر جعفريشبهاي مهتابي ش۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۶۹۱۵۷۸۷۸
PIR۸۰۰۳/۲۱۳۸۵ش۷۳۵ع

شادان ۱۳۹۲مريم جعفريکوه شيشهاي ک۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۶۹۲۵۶۵۰۸
PIR۸۰۰۳/۹۱۳۸۸ک۷۷۵ع

شادان ۱۳۸۱مريم جعفريمستانهي عشق م۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۶۹۳۴۹۲۰۸
PIR۸۰۰۳/ ۵۱۳۸۱م۷۷۵ع

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰حسينعلي جعفريمن سرباز هخامنشي بودم م۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۶۹۴۱۹۲۴۸
PIR۸۰۰۳/۸۱۳۸۸م۷۲۶ع

نسل نوانديش ۱۳۸۶سيمين،جالليحرمت ح۵۲۴ج۳/۶۲فا۴۶۹۵۳۷۴۵۸
گلستان ۱۳۷۴نوشته داريوش جاللي فراهانيدهبان فشگ د۵۳۹ج۳/۶۲فا۴۶۹۶۱۵۰۰۸

PIR۸۰۰۳/۹۱۳۷۴د۳۶۵ل
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
آذردخت بــهـرامي; زيـرنـظـر شـورايجمالزاده

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۵۹۷ج۳/۶۲فا۴۶۹۷۴۰۷۳۸
PIR۸۰۰۸/۸۱۳۸۶ج۹ب

مهران شهر آتش زيـر خـاکـسـتـر: نـقـد و بررسي داستانهاي کوتاه سيد
 محمدعلي جمالزاده بههمراه گزيده داستانها

۱۳۸۰روحالله مهديپور عمراني مس/۵۹۷ج۳/۶۲فا۴۶۹۸۱۵۰۱۸
PIR۸۰۰۹/۲۱۳۸۰آ۹م

شقايق ۱۳۸۷نوشته فاطمه جمشيديبعد از تو ... ب۶۴۸ج۳/۶۲فا۴۶۹۹۵۸۵۲۸
PIR۸۰۱۱/۷۱۳۸۴ب۵۶۷م

زرين ۱۳۷۶اسماعيل جمشيديخودکشي صادق هدايت خ۶۴۸ج۳/۶۲فا۴۷۰۰۱۵۱۳۸
PIR۸۳۰۸/۸۱۳۷۳ج

زرين ۱۳۸۲اسماعيل جمشيديديدار با ذبيحالله منصوري د۶۴۸ج۳/۶۲فا۴۷۰۱۱۵۰۲۸
PIR۸۲۲۳/۸۳۱۳۷۲ي۶۵۵ن

پل ۱۳۹۲ليال جواديآيالر آ۷۴۵ج۳/۶۲فا۴۷۰۲۵۸۲۷۸
PIR۸۰۱۱/۹۱۳۹۰آ۲۶۴و

پل ۱۳۹۲ليال جواديبجنديپاداش صبر پ۷۴۵ج۳/۶۲فا۴۷۰۳۵۸۲۸۸
PIR۸۰۱۱/۲۱۳۹۰پ۲۶۴و

آموت ۱۳۹۰نرگس جورابچيانبه وقت بهشت ب۸۳۶ج۳/۶۲فا۴۷۰۴۳۸۱۶۸
شقايق ۱۳۹۱نويسنده رضوان جوزانيهستي من هـ۸۴۶ج۳/۶۲فا۴۷۰۵۵۸۴۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پيدايش ۱۳۹۲بازنويس عباس جهانگيريانقصه شيرين هفتپيکر ق۹۵۴ج۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۰۶۵۰۹۵

PIR۸۰۱۱ /۳۶۴۶۱۳۸۹ق
عصرجوان ۱۳۹۳خاطره چابکسوارسايه عشق س۱۱چ۳/۶۲فا۴۷۰۷۵۸۷۶۸

PIR
ثالث ۱۳۸۰بهکوشش علي دهباشيياد صادقچوبک﴿مجموعه مقاالت ﴾ د س/۷۲چ۳/۶۲فا۴۷۰۸۱۵۰۳۸

PIR۸۳۰۸/۲ي۹د
هيال ۱۳۹۳محمد اسماعيل حاجي علياناگه زنش بشم ،مي تونم شمر رو بغل کنم ؟ الف۱۷۲ح۳/۶۲فا۴۷۰۹۶۴۴۰۸
آموت ۱۳۹۴محمداسماعيل حاجيعليانسمفوني بابونههاي سرخ﴿رمان﴾ س۱۷۲ح۳/۶۲فا۴۷۱۰۶۲۹۸۸

PIR۸۰۱۳ / ۹۱۳۸۹س۴۵۲الف
طاليه ۱۳۹۳نويسنده بتيا حافظيندا ن۲۱۴ح۳/۶۲فا۴۷۱۱۵۸۶۴۸

PIR۸۰۱۳/۴۱۳۸۴ن۵۸الف
طاليه ۱۳۹۳بيتا حافظييلداي سياوش ي۲۱۴ح۳/۶۲فا۴۷۱۲۵۸۶۵۸

PIR۸۰۱۳
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشرتکا ۱۳۸۷مجتبي حبيبيکابوسهاي روز (مجموعه داستان) ک۲۹۷ح۳/۶۲فا۴۷۱۳۵۵۲۱۸

PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۷ک۹۷۲۴ب
کتاب نيستان ۱۳۷۸مهدي حجوانيگزيده ادبيات معاصر مجموعه داستان گ۳۶۴ح۳/۶۲فا۴۷۱۴۱۵۰۴۸

PIR۸۰۲۲/۱۲آ۸۳۵س
آويژه ۱۳۸۵ح. ا. حداديکشنبه ساعت پنج منتظرتم ي۳۶۶ح۳/۶۲فا۴۷۱۵۱۹۳۲۸
شقايق ۱۳۸۴هانيه حدادياصلدلسپردگان د۳۷۲ح۳/۶۲فا۴۷۱۶۴۹۷۵۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۰د۲۸د
دارخوين سـوم خردادي ها: کتاب شهيد محمود شهبازي فرمانده سپاه و

 جانشين لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص)
۱۳۹۲حميد حسام س۴۷۶ح۳/۶۲فا۴۷۱۷۵۴۲۸۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۹ر۲۳س
بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۶حميد حسامشهيد محمود شهبازي ش۴۷۶ح۳/۶۲فا۴۷۱۸۶۶۳۸۸

PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۶ش۲۳س
علم ۱۳۸۶- ۱۳۹۱مولف ابراهيم حسن بيگيسالهاي بنفش س۵۱۷ح۳/۶۲فا۴۷۱۹۱۹۰۲۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۵س۸۲س
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشرتکا ۱۳۸۷ابراهيم حسنبيگيعکس روي درخت : مجموعه داستان براي نوجوانان ع۵۱۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۲۰۵۵۲۳

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷ع۸۲س
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲ابراهيم حسنبيگيمعماي مسيح م۵۱۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۲۱۵۰۸۶

PZ۴/۶م۴۷ح
ققنوس ۱۳۸۲فرهاد حسنزادهحياط خلوت ح۵۲۶ح۳/۶۲فا۴۷۲۲۱۵۰۶۸

PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۲ح۸۳۵س
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۶فرهاد حسنزادهسمفوني حمام س۵۲۶ح۳/۶۲فا۴۷۲۳۴۶۲۳۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۴س۸۳۵س
افق ۱۳۹۰فرهاد حسنزادهعقربهاي کشتي بمبک ع۵۲۶ح۳/۶۲فا۴۷۲۴۲۰۳۳۸

PIR۸۰۲۲/۷۱۳۸۸ع۸۳۵س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹فرهاد حسنزادهکالغ کامپيوتررمان کارآگاهي - تخيلي براي نوجوانها ک۵۲۶ح۳/۶۲فا۴۷۲۵۱۵۰۷۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۸ک۸۳۵س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰فرهاد حسنزادهنمکي و مار عينکي ن۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۲۶۴۵۰۹

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۵فرهاد حسن زادههستي ه۵۲۶ح۳/۶۲فا۴۷۲۷۶۶۱۴۸
آسيم ۱۳۹۱زينت حسني (باخدا)جادوي عشق ج۵۴۱ح۳/۶۲فا۴۷۲۸۵۸۲۴۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۴ج۸۶۳۴س
شقايق ۱۳۹۱نوشته سيده سميه حسنيگناه عشق گ۵۴۱ح۳/۶۲فا۴۷۲۹۵۸۹۰۸

PIR
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹نويسنده محمدعلي حسنينسريع تر از نور س۵۴۸ح۳/۶۲فا۴۷۳۰۳۸۱۵۸

علم ۱۳۸۸اثر هايده حسينزاده( بهرامي)آن سوي شمشادها آ۵۶۵ح۳/۶۲ فا۴۷۳۱۳۷۳۴۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۸آ۹۳۴۲س

علم ۱۳۸۵هايده حسين زاده بهرامياز من تاهيچ الف۵۶۵ح۳/۶۲فا۴۷۳۲۳۷۶۱۸
شقايق ۱۳۸۲- ۱۳۹۳رکسانا حسينيکلبههاي غم ک۵۷۷ح۳/۶۲فا۴۷۳۳۴۹۷۳۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۷ک۹۶۴س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸سيد هاشم حسينيمن و رضا و آيدين (رمان نوجوانان) م۵۷۷ح۳/۶۲فا۴۷۳۴۴۳۵۵۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷م۹۷۵۶س
شقايق ۱۳۹۱نوشته مريم حسينيقصه عشق من ق۵۷۷۵ح۳/۶۲فا۴۷۳۵۵۸۴۸۸

PIR۸۰۲۲/۵۷۱۳۸۹ق۹۶۸۳س
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰احمد حسينيازنجير تقدير ز۵۷۸ح۳/۶۲فا۴۷۳۶۳۴۶۸۸

PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۹ز۹۷۵۷س
موسسه ي فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱نوشته ي سيد حسن حسيني ارسنجانيزنداني کوچک : رمان نوجوان ز۵۸۱ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۳۷۴۵۲۶

فراديد شـکـفـتن در کوير: مجموعه داستانهاي کوتاه و گفتگوهاي يک
معلول

۱۳۹۱سيدمحسن حسيني طاها ش۵۹۴ح۳/۶۲فا۴۷۳۸۴۶۳۶۸
PIR۸۱۶۹/۲۴ب۹۲ق

نشر دار خوئين ۱۳۹۲علي حسينيمنجزيروحاني دلداده ر۵۹۹ح۳/۶۲فا۴۷۳۹۵۳۶۹۸
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱نويسنده نورا حقپرستزمستان سبز ۱۳۹۱ز۶۶۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۰۴۵۸۷۸

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷نورا حقپرستزمستان سبز : مجموعه داستان براي نوجوانان ز۶۶۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۴۱۵۵۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه بوستان کتاب نـويـسـنـده مريم حقي; تصويرگر محمدکارنامه شگفت انگيز

پيريايي
۱۳۹۰ ک۶۷۸ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۴۲۱۹۲۵

بوستان ۱۳۹۱ليال حقيقتگوسکوت عشق س۶۸۹ح۳/۶۲فا۴۷۴۳۴۶۴۸۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷س۹۴۷ق

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶- ۱۳۸۹هادي حکيميانگل انارها را باد ميبرد...: مجموعه داستان گ۷۵۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۴۱۵۰۵۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۴گ۹۸۵ک

علم ۱۳۸۳خسرو حمزويخانه اي در کال سوسن، از من مپرس که شب چيست خ۸۱۵ح۳/۶۲فا۴۷۴۵۳۹۶۲۸
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۳خ۳م

سروش ﴿انتشارات صدا و سيما ﴾ ۱۳۷۰نوشته محمد حمزهزادهکتابخانه: مجموعه قصه ک۸۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۴۶۴۳۲۵
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۷۰ک۴۶م

شادان ۱۳۹۲تکين حمزهلوافسون سبز الف۸۲۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۷۵۶۵۳۸
PIR۸۰۲۲/۷۱۳۸۶الف۴۸م

روشا ۱۳۹۲نويسنده تکين حمزهلواز اين همه جا... الف۸۲۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۸۵۰۹۹۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۷الف۴۸م

شادان ۱۳۸۸تکين حمزهلومهر و مهتاب م۸۲۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۹۱۵۷۵۸
PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۱م۴۸م

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ۱۳۷۹نويسنده يعقوب حيدريتونل ت۹۴۹ح۳/۶۲فا۴۷۵۰۴۱۲۶۸
PIR۸۰۳۱/۹۱۳۷۹ت۴۸۲ي

تنديس ۱۳۸۷نويسنده حسن خادمپابرهنه ب۱۳۲خ۳/۶۲فا۴۷۵۱۱۵۰۸۸
PIR۸۰۳۳/۲۱۳۸۳پ۲۴الف

افق ۱۳۹۲جمشيد خانيانالکپشت فيلي ل۲۸۱خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۵۲۴۷۰۵
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۵ل۶۳الف

پرديسان ۱۳۸۰مريم خداداديانمسافر: داستانهايي از زندگي ايرانيان مقيم خارج م۳۶۸خ۳/۶۲فا۴۷۵۳۱۹۷۶۸
PIR۸۰۴۰/۵۱۳۸۰م۲۲۵د

قدياني، کتابهاي بنفشه مـادر شـهادت فرزندت مبارک: صحنههايي از روزها و شبهاي
 انقالب ...

۱۳۷۵نوشته فهيمه خدادوست م۳۷۳خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۵۴۴۶۰۷
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۵م۲۳د

قدياني، کتابهاي بنفشه مـاجـراهـاي پـسر سرکار عبدي شش داستان پليسي: مجموعه
اول

۱۳۸۵نوشته مصطفي خرامان م۴۳۸خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۵۵۴۴۱۲

هيال ۱۳۸۹فريده خرميدرختم دلشوره دارد د۴۷۳خ۳/۶۲فا۴۷۵۶۶۴۹۹۸
PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۹د۸۶۷ر

يسنا ۱۳۸۳رويا خسرونجديالهه شرقي الف۵۴۸خ۳/۶۲فا۴۷۵۷۴۹۷۹۸
PIR۸۰۴۰/۷۱۳۸۱الف۴۴۲س

يسنا ۱۳۹۴رويا خسرونجدياين قصه را هرگز نخوان ي الف۵۴۸خ۳/۶۲فا۴۷۵۸۵۸۴۴۸
PIR۸۰۴۰ / ۲۱۳۷۹س۴۴۲س

يسنا ۱۳۸۳- ۱۳۹۳نوشته رويا خسرونجديشب نيلوفري ش۵۴۸خ۳/۶۲فا۴۷۵۹۴۹۸۰۸
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۳ش۴۴۲س

رياست جمهوري، مرکز اموز زنان و خانواده ۱۳۸۷نويسنده شمسي خسرويآفتاب بيقرار آ۵۵۱خ۳/۶۲فا۴۷۶۰۱۵۱۰۸
PIR۸۰۴۰/۷۱۳۸۶آ۴۴۷۲س

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۷نويسنده شمسي خسرويبر بلنداي حضور ب۵۵۱خ۳/۶۲فا۴۷۶۱۱۵۱۱۸
PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۶ب۴۴۷۲س

موسسه فرهنگي سلوک افالکيان تـهـيه و گردآوري موسسه فرهنگيهنريخط اول: مجموعه داستانهاي تصويري دفاع مقدس
 سلوک افالکيان

۱۳۸۹ ۶۲۱خ۳/۶۲فا۴۷۶۲۴۳۲۸۸
PIR۴۲۳۴/۵۶۱۳۸۹خ۹ج

فرهنگ گستر ۱۳۸۷اکبر خليليفتوا ف۷۲۱خ۳/۶۲فا۴۷۶۳۴۴۶۶۸
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳هادي خورشاهيانسفر به شهريور س۸۳۸خ۳/۶۲فا۴۷۶۴۶۳۱۶۸

PIR۸۰۴۰
علم ۱۳۸۳نوشته ا ۰ خورشيد ۰گلين گ۸۳۸خ۳/۶۲فا۴۷۶۵۳۷۴۳۸

PIR۸۰۰۳/۸۱۳۸۴گ۱۶ب
شقايق ۱۳۸۷رزانا خوشبختدلداده د۸۵۷خ۳/۶۲فا۴۷۶۶۵۸۱۳۸

PIR۸۰۴۰/۸۱۳۸۵د۴۷۵و
پيدايش ۱۳۹۱تاليف يوسف خوشکالمبيوک آقا ب۸۸۱خ۳/۶۲فا۴۷۶۷۴۴۴۴۸

PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۵ب۶۳۴و
مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،

 موسسه چاپ و نشر عروج
نـويـسـنده حميدرضا داداشي; تصوير گرپشت ديوار مدرسه

 داريوش منجزي
۱۳۹۰ پ۱۳۱د۳/۶۲فا۴۷۶۸۲۸۴۸۸

PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۸پ۳الف
شقايق ۱۳۹۳نويسنده مريم داالئيبازيچه تقدير ب۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۶۹۵۷۹۰۸

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۸۵ب۸الف
شقايق ۱۳۹۰مريم داالييپذيراي عشقم باش پ۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۷۰۵۸۴۷۸

PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۴الف۸الف
شقايق ۱۳۸۸نويسنده مريم داالييروياي با تو بودن ر۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۷۱۵۸۰۸۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۷ر۸الف
شقايق ۱۳۹۴مريم داالييعشق يا هوس ع۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۷۲۵۸۴۶۸

PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۴الف۸الف
شقايق ۱۳۹۱نوشته مريم داالئيميعاد عاشقانه م۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۷۳۵۸۴۵۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۱م۸الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
خوارزمي ۱۳۸۰نوشته سيمين دانشوربه کي سالم کنم؟ ب۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۷۴۱۵۱۵۸

PZ۳/۹ب۲۹د
شرکت سهامي خاص انتشارات خوارزمي ۱۳۸۰نوشته سيمين دانشورساربان سرگردان س۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۷۵۱۵۱۸۸

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۸۰س۹الف
طاليه ۱۳۹۳مونيکا السادات دانشورسارا س۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۷۶۵۸۶۸۸

PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۵س۹۳۲الف
خوارزمي ۱۳۸۰نوشته سيمين دانشورسووشون وس۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۷۷۱۵۱۷۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۴۹س۹الف
خوارزمي ۱۳۴۰نوشته سيمين دانشورشهري چون بهشت ش۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۷۸۱۵۱۶۸

PZ۴/۹۱۳۶۵ش۲۹د
بيست نـوشـته داود داودي; ويـراسـتـار نـازيالتولدي نو در اعماق آبها

داودي
۱۳۸۱ ت۲۹۵د۳/۶۲فا۴۷۷۹۱۵۱۹۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۱ت۹۳۹۶۵الف
پيام آزادي ۱۳۷۹نوشته مجيد درخشانيقابلمه گالب خانم: (مجموعه داستان) ق۴۳۹د۳/۶۲فا۴۷۸۰۱۵۲۰۸

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۷۸ق۳۶ر
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱اصغر فکورشهيد دقايقي ف س/۵۹۱د۳/۶۲فا۴۷۸۱۴۰۸۷۸

PIR۸۱۶۹/۸۷۱۳۸۷ش۸۲ک
شقايق ۱۳۹۲نوشته زهرا دلگرميچشمان منتظر چ۶۴۹د۳/۶۲فا۴۷۸۲۵۷۹۱۸

PIR۸۰۴۴
شقايق ۱۳۹۰نوشته زهرا دلگرمي( باران )شب سپيد ش۶۴۹د۳/۶۲فا۴۷۸۳۵۸۳۵۸

PIR۸۰۴۴
کوشش ۱۳۹۲عشرت دوانيوسوسههاي زنانه و۷۳۴د۳/۶۲فا۴۷۸۴۵۸۶۰۸

PIR۸۰۴۴/۵۱۳۸۲و۲۵و
فرهنگ معاصر ۱۳۹۱محمود دولتآباديکليدر ک۷۷۹د۳/۶۲فا۴۷۸۵۵۸۳۳۸

PIR۸۰۴۷/۸۱۳۷۸ک۷و
کتاب نيستان ۱۳۹۱احمد دهقاندشت بان : رمان نوجوان د۸۵۲د۳/۶۲فا۴۷۸۶۱۵۸۶۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵نوشته احمد دهقانسفر به گراي ۲۷۰ درجه: رمان س۸۵۲د۳/۶۲فا۴۷۸۷۱۵۲۱۸
PIR۸۰۵۵/۷۱۳۸۳س۷ه

افق ۱۳۹۰احمد دهقانمن قاتل پسرتان هستم م۸۵۲د۳/۶۲فا۴۷۸۸۵۳۲۴۸
PIR۸۰۵۷ /۷۸۱۳۸۳م

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ۱۳۹۵راوي محمدعلي فلکيروياي پرواز : يادي از پرواز ملکوتي شهيد محسن فلکي ر۸۵۸د۳/۶۲فا۴۷۸۹۶۳۹۲۸
PIR۸۰۵۵ /۷۶۳۹۱۳۸۹ر

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱نويسنده محمدعلي دهقانيميهمان طوس م۸۵۹د۳/۶۲فا۴۷۹۰۴۲۲۵۸
۹۱۳۸۲م۸۰۵۵/۷۷۳

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵عبدالرحمان ديه جيسگ من آقجا س۹۹۳د۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۹۱۴۶۱۷
PIR۸۰۵۵/۸۱۳۷۰س۸ي

انتشارات چکه ۱۳۹۲راحيل ذبيحيباغ وحشت﴿ رمان نوجوانان﴾ ب۲۶ذ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۹۲۵۱۲۴
کوير ۱۳۷۰نوشته علياصغر راشداناز زخم زمين الف۲۱۵ر۳/۶۲فا۴۷۹۳۱۵۲۲۸

PZ۸۰۵۸/۴۱۳۷۰الف۵۳الف
فراديد ۱۳۹۱اردشير رحمانيوسواس به سبک امروزي: مجموعه داستان کوتاه و۳۹۵ر۳/۶۲فا۴۷۹۴۴۶۵۳۸

PIR۸۰۵۸/۵۱۳۸۹و۸۲۲۳ح
ققنوس ۱۳۸۷مهکامه رحيمزادهچه دير ... چ۴۲۲ر۳/۶۲فا۴۷۹۵۶۵۰۰۸

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۷چ۹۲۴ح
نشر چکاوک ۱۳۸۰فهيمه رحيميابليس کوچک الف۴۲۴ر۳/۶۲فا۴۷۹۶۴۹۸۴۸

PIR۸۰۵۸/۱۶۱۳۷۷الف۹۴۷ح
نشر چکاوک ۱۳۸۴فهيمه رحيميبانوي جنگل ب۴۲۴ر۳/۶۲فا۴۷۹۷۴۹۸۵۸

PIR۸۰۵۸/۲۴۱۳۷۷ب۹۴۷ح
نشر چکاوک ۱۳۸۵فهيمه رحيميباران ب۴۲۴ر۳/۶۲فا۴۷۹۸۴۹۸۳۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۲ب۹۴۷ح
نشر چکاوک ۱۳۸۴فهيمه رحيميشيدايي ش۴۲۴ر۳/۶۲فا۴۷۹۹۴۹۸۲۸

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۳ش۹۴۷ح
طاليه ۱۳۹۳نويسنده زليخا درخشانپريزاد پ۴۳۴ر۳/۶۲فا۴۸۰۰۵۸۰۳۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۹م۵۶۴خ
طاليه ۱۳۹۳نويسنده زليخا درخشانماهرخ م۴۳۴ر۳/۶۲فا۴۸۰۱۵۸۲۰۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۹م۵۶۴خ
ققنوس سميرارشيدپورسگ خارجي س۵۴۷ر۳/۶۲فا۴۸۰۲۶۵۶۸۸
شقايق ۱۳۹۲زهرا رضاييشراره ش۵۷۴ر۳/۶۲فا۴۸۰۳۵۸۱۰۸

PIR۸۰۷۵/۷۱۳۸۴ش۲۳۶۲ض
نشر پگاه ۱۳۹۴ليال رضاييميراث خانوم بانو م۵۷۴ر۳/۶۲فا۴۸۰۴۶۳۲۲۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸م۲۴۶۶ض
هرمس ۱۳۹۴مهدي رعناييمردبيست وچندانگشتي م۶۲۲ر۳/۶۲فا۴۸۰۵۶۵۷۱۸

نشر دانشآموز عـليمـحـمـد رفيعي; تصويرگر متن عليقصههاي شيخبهايي
مظاهري

۱۳۸۱ ق۶۵۸ر۳/۶۲فا۴۸۰۶۱۵۲۴۸
PIR۸۰۷۵/۶۴۱۳۷۸ق۶۶۳ف

نشر دانشآموز ۱۳۸۱عـليمـحـمـد رفيعي; تصويرگر متن عليقصههاي جامي ج ق۶۵۸ر۳/۶۲فا۴۸۰۷۱۵۲۳۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بوستان ۱۳۹۰نويسنده حسن رفيعيمهرعشق با بهار آمد ع۶۶۳ر۳/۶۲فا۴۸۰۸۴۶۵۱۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۴ن۶۸ف
نشر دار الصادقين ۱۳۷۸محمدرضا رنجبرکمند لطف: يک داستان اما عارفانه ک۷۲۷ر۳/۶۲فا۴۸۰۹۴۴۰۶۸

PIR۸۰۷۵/۸۱۳۷۸ک۲۶ن
فرهنگ مردم ۱۳۸۱فرانک روانمهرصبا ص۷۶۱ر۳/۶۲فا۴۸۱۰۱۵۲۵۸

PIR۸۰۷۵/۲۱۳۸۱ص۲۲۴و
علم ۱۳۸۴اميرحسين روحيخلوتيان خون هاي خسته خ۷۸۵ر۳/۶۲فا۴۸۱۱۳۷۴۷۸
علم ۱۳۸۴اميرحسين روحينهانگاه راز ن۷۸۵ر۳/۶۲فا۴۸۱۲۳۹۷۸۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۳ن۳۴و
شهرستان ادب ۱۳۹۲محمد رودگرديلمزاد د۷۹۲ر۳/۶۲فا۴۸۱۳۵۳۷۱۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸د۳۸۷۵و
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱ظريفه روئيناستاد فضايلي الف۸۶۴ر۳/۶۲فا۴۸۱۴۴۰۶۰۸

NK۳۶۳۹/۵۱۳۸۴الف۵ف۲۵ف
شرکت انتشارات سوره مهر ظـريـفه روئـين; ﴿بـه سـفـارش﴾ سازمانگنجشگها نقطه  گنجشگ سر خط

 تـبـلـيـغـات اسالمي حوزه هنري استان
تهران

۱۳۹۰ گ۸۶۴ر۳/۶۲فا۴۸۱۵۲۰۳۵۸
PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸گ۹۶و

ققنوس ۱۳۸۸نسترن رهاايام بيشوهري الف۸۶۵ر۳/۶۲فا۴۸۱۶۶۵۰۱۸
PIR۸۰۷۵ /۲۲۲۹۱۳۸۸الف

شرکت به نشر آنک آن يـتـيم نـظـر کـرده﴿ پيامبر ﴿ص ﴾ ، از تولد تا هجرت
 حبشه ﴾

۱۳۸۸نوشته محمدرضا سرشار (رهگذر) آ۸۹۱ر۳/۶۲فا۴۸۱۷۱۵۲۶۸
BP۲۴/۸۴/۸آ۹ر

شرکت انتشارات سوره مهر قـصه پـرغـصه مـا: مـجـمـوعه داسـتـانبراي سال هاي آخر
 دبستان و دوره راهنمايي تحصيلي

۱۳۸۸محمد رضا سرشار ق۸۹۱ر۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۱۸۱۵۲۷
PIR۸۰۷۵/۶۱۳۶۶ق۷۷ه

فروغ قلم ۱۳۸۵فريده رهنمارودخانه بيبازگشت ر۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۱۹۴۹۲۸۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۹۱۳۸۵ر

درسا ۱۳۹۲نويسنده فريده رهنماطرالن ط۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۲۰۵۱۰۸۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۴۱۳۷۳ط

درسا ۱۳۹۲فريده رهنمانگين محبت ن۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۲۱۵۰۹۱۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۸۱۳۸۹ن

فروغ قلم ۱۳۹۲فريده رهنمايک بار ديگر با احساس ي۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۲۲۵۰۹۴۸
PIR۸۰۷۵/۸۷۴۲۱۳۸۰ي

علم ۱۳۸۸ليلي رياحيهمه زآفتاب گويم هـ۹۱۴ر۳/۶۲فا۴۸۲۳۳۷۵۱۸
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱بتول زرکندهبانو امين ب۳۴ز۳/۶۲فا۴۸۲۴۴۲۳۸۸

PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۴ب۷۲۳ر
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نويسنده سيد احمدزرهانيرنگ زندگي ر۳۹ز۳/۶۲فا۴۸۲۵۱۵۲۸۸

PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۴ر۸۳ر
افسون ۱۳۸۰ابراهيم زماني آشتيانيماهرو م۵۲ز۳/۶۲فا۴۸۲۶۱۵۲۹۸

PIR۸۰۷۶/۲۱۳۷۹م۲۴م
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۵شهريار زمانيناهيد ن۵۲ز۳/۶۲فا۴۸۲۷۶۳۷۹۸

انتشارات علي ۱۳۸۸ماندانا زنديگلهاي ارکيده گ۶۳ز۳/۶۲فا۴۸۲۸۳۷۴۹۸
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
شـهـنـاز زنـدينژاد; بازنويس محمدرضانوري بر فراز دار

بايرامي
۱۳۸۱ ن۶۳ز۳/۶۲فا۴۸۲۹۱۵۳۰۸

PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۱ن۴۸۳ن
شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۹۵فيروز زنوزي جالليبرج ۱۱۰ ب۶۵ز۳/۶۲فا۴۸۳۰۶۶۷۸۸

علم ۱۳۸۶نويسنده فيروز زنوزيجالليسياه بمبک: مجموعه داستان س۶۵ز۳/۶۲فا۴۸۳۱۳۷۴۱۸
PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۶س۹۴ن

علم ۱۳۸۶فيروز زنوزي جالليمخلوق م۶۵ز۳/۶۲فا۴۸۳۲۳۸۰۰۸
شقايق ۱۳۹۳نوشته رها زوارهخونبهار خ۶۷ز۳/۶۲فا۴۸۳۳۵۸۸۳۸

PIR
هيال ۱۳۹۵مژده ساجدينشهرزادچاه ش۱۲۲س۳/۶۲فا۴۸۳۴۶۵۶۶۸

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۸محمد ساداتاخويسايه شکسته يوسف: مجموعه شش قصه الف۱۲۸س۳/۶۲فا۴۸۳۵۱۵۳۱۸
PIR۸۰۷۸/۲۱۳۷۸س۴الف

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۸محمد ساداتاخويترس عاشق شدن ( براي کسي که همراه ماست ) ت۱۲۸س۳/۶۲فا۴۸۳۶۴۴۲۲۸
PIR۸۰۷۸/۴۱۳۸۸ت۴الف

کتابستان معرفت ۱۳۹۴مظفر ساالريروياي نيمه شب ر۱۹۸س۳/۶۲فا۴۸۳۷۶۳۹۶۸
PIR۸۰۸۷/۹ن۲۴۵الف

کـتـاب طه; حـوزه عـلـمـيه قم، دفتر تبيلغات
 اسالمي، بوستان کتاب

۱۳۸۸مظفر ساالرينيمه شبي در حله ن۱۹۸س۳/۶۲فا۴۸۳۸۱۵۳۵۸
PIR۸۰۸۷/۹۱۳۸۲ن۲۴۵الف

علم ۱۳۸۴شيما سبحانيشقايق ش۲۷۳س۳/۶۲فا۴۸۳۹۳۷۸۱۸
نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
نـويـسـنـده و تـصـويـرسـاز مـحمدعليماجراهاي مبارزان

سپهرافغان
۱۳۹۱ م۳۲۱س۳/۶۲فا۴۸۴۰۴۴۹۳۸

PIR۸۰۸۷/۲۱۳۸۸م۸۷پ
عماد فردا ۱۳۹۳محمد ستاريوفاييشکار کرکس ها ش۳۴۸س۳/۶۲فا۴۸۴۱۵۳۲۵۸

PIR۸۰۹۵
عماد فردا ۱۳۹۳محمد ستاريوفاييشبيخون به خفاش ب ش۳۴۸س۳/۶۲فا۴۸۴۲۵۴۲۱۸

PIR۸۰۹۵/۲۱۳۸۹ش۲۳۷ت
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
چاپار فرزانگان ۱۳۸۴فروغ ستودهمهرشکوههاي ياس ش۳۵۹س۳/۶۲فا۴۸۴۳۴۹۸۷۸

PIR۸۰۹۵/۸۱۳۸۳ش۹۶ت
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نوشته کامران سحرخيزاين داستان را نخوانيد (مجموعه داستان) الف۳۸۴س۳/۶۲فا۴۸۴۴۱۵۳۲۸

PIR۸۰۹۵/۹۱۳۸۳الف۴۶ح
کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته انسيه سراييترانه ت۴۳۴س۳/۶۲فا۴۸۴۵۵۸۷۴۸

PIR
سپهرادب ۱۳۹۳به قلم حمزه سردادورافسانه قاجار الف۴۵۲س۳/۶۲فا۴۸۴۶۵۹۰۱۸

PIR۸۰۹۵/۷۱۳۷۱الف۴۳ر
سپهرادب ۱۳۹۳بقلم حمزه سردادوردر پس پرده د۴۵۲س۳/۶۲فا۴۸۴۷۵۹۰۲۸

PIR۸۰۹۵/۴۱۳۷۴د۴۳ر
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰محمد سرشارتوت فرنگي هاي روي ديوار ت۴۶۴س۳/۶۲فا۴۸۴۸۱۸۷۳۸

PIR۸۰۹۵/۹۱۳۸۵ت۵۴۵ر
تهران داش آکـل حـواشـي و تبعات ، متن و نقد داستان کوتاه صادق

 هدايت
۱۳۸۸محمد رضا سرشار د۴۶۴س۳/۶۲فا۴۸۴۹۱۵۸۳۸

فرهنگ گستر نـويـسـنـده مـرتـضي سلطاني; ويراستارجنگ، انسان، حيوان
 سميرا فتحعلي آشتياني

۱۳۸۶ ج۶۵۱س۳/۶۲فا۴۸۵۰۲۸۴۵۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۳ج۶۸۷۴ل

ققنوس ۱۳۸۴بلقيس سليمانيبازي آخر بانو ب۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۵۱۶۵۳۳۸
PIR۸۰۹۸/۲۱۳۸۶ب۹۲۵ل

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

۱۳۸۰- ۱۳۹۱نعمتالله سليمانيداستان نخلها و آدمها د۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۵۲۱۵۳۳۸
PIR۸۰۹۸/۳۱۳۸۰ن۹۵۳ل

قدياني دريـا اسب من شـده است: زنـدگينامه داستاني شمس تبريزي
 پير و مرشد مولوي

۱۳۹۰نقي سليماني د۶۹۱۵س۳/۶۲فا۴۸۵۳۳۲۶۳۸
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۸د۵۵۹ل

شقايق ۱۳۸۵فهيمه سليمانيبرايم بمان ب۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۵۴۵۸۳۹۸
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۲ب۹۴۵ل

شقايق ۱۳۹۳فهيمه سليمانيديوار شيشهاي د۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۵۵۵۸۱۸۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۷د۹۴۵ل

شقايق ۱۳۹۴فهيمه سليمانيشبگرد ش۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۵۶۵۸۲۵۸
PIR۸۰۹۸/چ۱۳۸۶ ۲ر۹۴۵ل

شقايق ۱۳۹۲فهيمه سليمانيقصر يخي ق۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۵۷۵۸۳۸۸
PIR۸۰۹۸/۶۱۳۸۱ق۹۴۵ل

شقايق ۱۳۸۴فهيمه سليمانيقصر يخي ق۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۵۸۴۹۱۸
PIR۸۰۹۸/۶۱۳۸۱ق۹۴۵ل

کتاب آترينا ۱۳۹۴فاطمه سويزيخسوف شيدايي خ۸۳۳س۳/۶۲فا۴۸۵۹۵۸۷۱۸
PIR۸۰۰۲

نشر نذير ۱۳۸۰نوشته رقيه سيروس اسکوئيدرنگي عاشقانه د۹۳۱س۳/۶۲فا۴۸۶۰۱۵۳۴۸
PIR۸۱۰۸/۴۱۳۸۰د۵۸ي

شقايق ۱۳۸۲نوشته نسرين سيفيکوچههاي خاطره ک۹۵۱س۳/۶۲فا۴۸۶۱۴۹۸۸۸
PIR۸۱۰۸/۹۱۳۸۱ک۷۹۶ي

نشر سمن ۱۳۸۸رويا سيناپوربرتيغه بام ب۹۸۱س۳/۶۲فا۴۸۶۲۴۶۵۴۸
PIR۸۱۰۸/۲۱۳۸۱ب۹۲۵ي

مهرانشهر، سمن ۱۳۷۹- ۱۳۸۱نوشته رويا سيناپوربه تو ميانديشم هـ ب۹۸۱س۳/۶۲فا۴۸۶۳۱۸۸۷۸
PIR۸۱۰۸/۹۱۳۷۹ب۹۲۵ي

نشر سمن ۱۳۸۸نوشته رويا سيناپورچشمهاي بيحيا چ۹۸۱س۳/۶۲فا۴۸۶۴۴۶۳۲۸
PIR۸۱۰۸/۵۱۳۸۱چ۹۲۵ي

صابرين نـويـسـنـده و تـصـويرگر زهرا سينايي(هديهاي از فرشته مادر
راحيل)

۱۳۸۹ هـ۹۸۲س۳/۶۲فا۴۸۶۵۳۲۶۴۸
PIR۸۱۰۸/۹۴۴۱۳۸۹ي

فرهنگ گستر ۱۳۸۶احمد شاکريباران نيمروز ب۱۸۱ش۳/۶۲فا۴۸۶۶۱۵۴۰۸
PIR۸۱۱۴/۲۱۳۸۲ب۶۱۶الف

فرهنگ گستر ۱۳۹۰احمد شاکريعريان در برابر باد ع۱۸۱ش۳/۶۲فا۴۸۶۷۴۳۱۸۸
PIR۸۱۱۴/۴۱۳۸۰ع۶۱۶الف

فرهنگگستر، سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۳حميدرضا شاهآباديدايره زنگي و داستانهاي ديگر د۲۲۶ش۳/۶۲فا۴۸۶۸۱۵۳۸۸
PIR۸۱۱۴/۲۱۳۷۹د۹الف

افق ۱۳۹۰حميدرضا شاه آباديالاليي براي دختر مرده ل۲۲۶ش۳/۶۲فا۴۸۶۹۱۵۸۵۸
سپيده افـسـانههـاي شـيـرين از روزگـاران ديـرين (۲): اقـتـباس از

 سندبادنامه، جوامع الحکايات، قابوسنامه ...
۱۳۷۷۹بازنويس خسرو شايسته، مجيد سيف الف۳۳۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۷۰۵۲۳۰

PIR۸۱۲۳/۷۲۱۳۷۲الف۶۵الف
ارديبهشت ۱۳۹۲مهرآذر شايستهماه طلعت م۳۳۶ش۳/۶۲فا۴۸۷۱۵۸۱۷۸

PIR۸۱۲۳/۲۱۳۸۹د۶۸۳الف
کتاب نيستان ۱۳۸۷مهدي شجاعيپدر، عشق و پسر پ۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۷۲۱۵۳۹۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۸۳پ۲۶ج
کتاب نيستان ۱۳۸۷مهدي شجاعيسانتاماريا: مجموعه داستان س۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۷۳۱۵۴۱۸

PIR۸۱۲۳/۲۱۳۸۳س۲۶ج
نيستان ۱۳۸۹مهدي شجاعيطوفان ديگري در راه است ط۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۷۴۱۵۳۷۸

PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۶ط۲۶ ج
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۷نوشته مهدي شجاعيکشتي پهلو گرفته ک۳۷۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۷۵۴۹۳۳

PIR۸۱۲۳/۵۱۳۷۲ک۲۶ج
کتاب نيستان ۱۳۹۴علي شجاعيفصل شيدايي ليالها ف۳۷۸۵ش۳/۶۲فا۴۸۷۶۶۳۱۱۸

PIR۸۱۲۳/۶۱۳۸۹ف۲۲۴ج
شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۹۴محمدرضا شرفي خبوشانموهاي تو خانه ماهي هاست م۴۲۱ش۳/۶۲فا۴۸۷۷۶۶۷۹۸

شقايق ۱۳۹۴بهار شريفيتپش معکوس ت۴۶۷ش۳/۶۲فا۴۸۷۸۵۸۷۰۸
PIR۸۰۰۲

شقايق ۱۳۹۴نوشته زهرا شعلهجنوبي ترين مرز عاشقي ج۵۲۴ش۳/۶۲فا۴۸۷۹۵۷۹۲۸
PIR۸۱۲۳

عقيل ۱۳۹۳مليحه شفيعيآشناي غريب آ۵۵۶ش۳/۶۲فا۴۸۸۰۵۸۲۶۸
PIR۷۹۵۳/۵۱۳۸۵آ۸۸۸۳س

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت سـيـد ضـيـاء الـديـن شـفـيـعي;ترجمهحاال نوبت خداست و دو نوبت ديگر
 بـازسـرايـي اشـعـار حسين احمدي،چي

 دان سپهري

۱۳۹۰ ح۵۵۶ش۳/۶۲فا۴۸۸۱۶۶۳۲۸

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵شهرام شفيعيدر نوجواني: مجموعه داستان د۵۵۶ش۳/۶۲فا۴۸۸۲۴۶۱۶۸
PIR۸۱۲۳/۴۱۳۷۳د۸۶ف

آموت ۱۳۹۴نويسنده حسين شکربيگيروايت هاي من﴿ مجموعه داستان﴾ ر۵۷۹ش۳/۶۲فا۴۸۸۳۶۳۱۴۸
PIR۸۱۲۳/۲۱۳۸۸خ۴۲۳ک

نشر پيدايش گـردآورنـده مـحـمـدمـهدي طباطبايي;حکايتهاي امير حمزه صاحبقران و نسيم عيار
 تصويرگر محمدعلي بنياسدي

۱۳۷۹ ح۶۴۱ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۸۴۱۵۴۲
PIR۸۱۲۳/۶۱۳۷۹ق۵۲۵م

اطالعات ۱۳۸۹نوشته اسماعيل شهبازيستارگان آسمان روستا س۷۶۶ش۳/۶۲فا۴۸۸۵۴۷۰۹۸
PIR۸۱۲۳/۳۴۲۱۳۸۹س

شقايق ۱۳۸۸نوشته مريم شهسواريروياي عاشقانه ر۸۴۱ش۳/۶۲فا۴۸۸۶۵۸۲۱۸
PIR۸۱۳۰ /۵۴/۹۱۳۸۸ر

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱محمد حسن شهسواريوقتي دلي و۸۴۱ش۳/۶۲فا۴۸۸۷۴۵۲۴۸
دفترنشر معارف ۱۳۹۱فاطمه شهيديخدا خانه دارد خ۸۶۸ش۳/۶۲فا۴۸۸۸۴۰۹۱۸

PIR۸۱۳۰/۸۷۶۵۴۱۳۸۵خ
قدياني ۱۳۷۹برگردان بهنثر مژگان شيخيداستان ليلي و مجنون (نظامي گنجوي) د۹۲۵ش۳/۶۲فا۴۸۸۹۱۵۴۳۸

PIR۸۱۳۰/۲۱۳۷۴د۳۷ي
علم ۱۳۸۲مژگان شيخيسه پنجره سه زن س۹۲۵ش۳/۶۲فا۴۸۹۰۳۷۳۸۸

PIR۸۱۳۰/۹۱۳۸۲س۳۷ي
پيام محراب بـازآفريده حسن شيرازي; تصويرگر متنقصههايي از قابوسنامه

 علي مظاهري
۱۳۷۵ ق۹۳۸ش۳/۶۲فا۴۸۹۱۱۵۴۴۸

PIR۸۱۳۰/۶۳۱۳۸۴ق۴۶ي
نشر دانشآموز ۱۳۸۱رضا شيرازي; تصويرگر نسرين حمزهپورقصههاي بهلول ب ق۹۳۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۲۱۵۴۷

PIR۸۱۳۰/۵۴۳۱۳۷۸ق۴۵ي
نشر دانشآموز به نـثـر رضـا شـيـرازي; تـصويرگر عليقصههاي جوامع الحکايات

مظاهري
۱۳۸۱ ج ق۹۳۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۳۱۵۴۵

PIR۸۱۳۰/۵۵۱۳۷۵ق۴۵ي
نشر دانشآموز ۱۳۸۱رضا شيرازي; تصويرگر نسرين حمزهپورقصههاي سنايي س ق۹۳۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۴۱۵۴۸

PIR۸۱۳۰/۵۷۱۳۷۸ق۴۵ي
نشر دانشآموز بهنـثـر رضـا شـيـرازي; تـصويرگر رضاقصههاي مرزباننامه

هاديان
۱۳۸۱ م ق۹۳۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۵۱۵۴۶

PIR۸۱۳۰/۶۶۱۳۷۵ق۴۵ي
نشر دانشآموز رضـا شـيـرازي; تـصـويـرگـرمـتن عليليلي و مجنون- داستانهاي کوتاه

مظاهري
۱۳۸۱ ل۹۳۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۶۱۵۴۹

PIR۸۱۳۰/۶۷۱۳۷۵ق۴۵ي
نشر دانشآموز مـحـمـدحـسن شـيرازي; تصويرگر متنهفت خوان رستم

 علي مظاهري
۱۳۸۱ هـ۹۳۸۵ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۷۱۵۵۰

PIR۸۱۳۰/۱۳۷۸ج. ۶۳ق۴۶ي
افق ۱۳۸۳علياصغر شيرزاديهالل پنهان هـ۹۵۹ش۳/۶۲فا۴۸۹۸۵۴۲۶۸

PIR۸۱۳۰/۸۱۳۸۲ه۵۳ي
موسسه فرهنگي انتشاراتي بينش پويش ۱۳۷۹نويسنده اکبر صابريسفر به کره يخ س۱۲۹ص۳/۶۲فا۴۸۹۹۱۵۵۲۸

PIR۸۱۳۱/۷۱۳۷۹س۲۲۳۸الف
شقايق ۱۳۹۰نوشته فاطمه صابريکرمانيبا من از عشق بگو ب۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۰۰۵۷۹۳۸

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۹ب۲۸۱۴الف
شقايق ۱۳۹۴فاطمه صابريکرمانيبراي آمدنم دير بود رب۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۰۱۵۸۱۱۸

PIR۸۱۳۱
شقايق ۱۳۹۰نوشته فاطمه صابريکرمانيراهي به قلبم بياب ر۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۰۲۵۸۱۵۸

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸ر۲۸۱۴الف
شقايق ۱۳۸۵نوشته فاطمه صابريهميشه پنجرهاي هست هـ۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۰۳۵۸۱۴۸

PIR۸۱۳۱/۲۷۸۱۳۸۵الف/۲۷الف
نشر افق بـه روايت آتـوسـا صـالـحي; تـصويرگراسفنديار رويينتن

 نيلوفر ميرمحمدي
۱۳۸۰ الف۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۴۱۵۵۴

PIR۸۱۳۱/۵۱۳۷۶الف۷۵۹الف
نشر افق بهروايت آتـوسـا صـالـحي; تـصـويـرگربهرام و گرديه

 نيلوفر ميرمحمدي
۱۳۸۱ هـ ب۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۵۱۵۵۶

نشر افق بهروايت آتـوسـا صـالـحي; تـصـويـرگربيژن و منيژه
 نيلوفر ميرمحمدي

۱۳۸۱ ي ب۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۶۱۵۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر افق به روايت آتـوسـا صـالـحي; تـصـويرگرضحاک بنده ابليس

 نيلوفر ميرمحمدي
۱۳۸۱ ض۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۷۱۵۵۳

PIR۸۱۳۱/۳۱۳۷۷ض۷۵۹الف
نشر افق به روايت آتـوسـا صـالـحي; تـصـويرگرفرزند سيمرغ

 نيلوفر ميرمحمدي
۱۳۸۰ ف۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۸۱۵۵۷

PIR۸۱۳۱/۴۱۳۷۷ف۷۵۹الف
افق بهروايت آتـوسـا صـالـحي; تـصـويـرگرفرود و جريره

 نيلوفر ميرمحمدي
۱۳۸۱ وف۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۹۱۵۵۵

نشر افق آتـوسـا صـالـحي; تـصـويـرگـر نـيلوفرقصههاي شاهنامه
 ميرمحمدي; زيرنظر شوراي ادبي

۱۳۸۰ ق۲۹۷ص۳/۶۲فا۴۹۱۰۱۵۵۹۸
PIR۸۱۳۱/۶۱۳۷۸ق۷۵۹الف

ستارگان درخشان ۱۳۹۰محسن صالحيحاجيآباديرقص سنگ ر۳۱۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۱۵۴۱۸۸
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۹خ۷۸۷۳الف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰اکبر صحرائيآنا هنوز هم ميخندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه) آ۴۴۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۲۵۳۲۲۸
PIR۸۱۳۱/۸۱۳۸۷آ۴۳ح

عصر داستان ۱۳۹۳اکبر صحراييسي مرد و سي مرغ س۴۴۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۳۵۳۳۹۸
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۶خ۴۳ح

کوشش ۱۳۹۳جمشيد صداقتنژادسرو نازخاتون: بانوي شکست ناپذير کوه هاي بلند قفقاز س۴۷۲ص۳/۶۲فا۴۹۱۴۵۸۵۹۸
PIR۸۱۳۱/۸۱۳۸۷س۲۵د

کوشش ۱۳۹۳زهرا صدرارحاميعشق بود نه هوس ع۴۷۷ص۳/۶۲فا۴۹۱۵۵۸۷۲۸
PIR۸۰۰۲/۸۶۱۳۸۵ش۸الف

کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته مهتاب صفاراننبش قلب ن۶۵۲ص۳/۶۲فا۴۹۱۶۵۸۸۴۸
PIR

شقايق ۱۳۹۳هما صفاريپور اصفهانيشام مهتاب ش۶۵۹ص۳/۶۲فا۴۹۱۷۵۸۰۰۸
PIR۸۱۳۴

هماي رحمت ۱۳۸۳فاطمه صفاييدوتنها د۶۷۸۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۸۵۵۰۷۸
PIR۸۱۳۴/۹۱۳۸۳د۳۳۴ف

نسل نوانديش ۱۳۹۱نويسنده مهرنوش صفائيجايي باالتر از رنجيدن ج۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۱۹۵۷۹۶۸
PIR۸۱۳۴/۲۱۳۸۹ج۳۴۵۶ف

نسل نوانديش ۱۳۹۳مولف مهرنوش صفاييخاطرات خصوصي آنا خ۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۰۵۸۸۵۸
PIR۸۰۰۲/۸۶۱۳۸۵ش۸الف

نسل نوانديش ۱۳۸۷مهرنوش صفائيشام شوکران ش۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۱۳۷۵۸۸
نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده مهرنوش صفاييعشقه ع۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۲۵۸۵۸۸

PIR۸۱۳۴/۵۱۳۸۵ع۳۴۵۶ف
ققنوس ۱۳۸۲محمدرضا صفدريمن ببر نيستم پيچيده به باالي خود تاکم م۶۹۴ص۳/۶۲فا۴۹۲۳۶۵۳۶۸

PIR۸۱۳۴/۸۱۳۸۲م۴۲ف
آواي کالر ۱۳۸۴پريسا صفرپوردر سوگ دل د۷۱۲ص۳/۶۲فا۴۹۲۴۱۸۸۸۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۳د۴۲۳ف
سايه گستر مـن پـارمـيـس هـستم فرزند برديا : داستاني جذاب بر اساس

 زندگي داريوش کبير ، خشايار شا ه و تاريخ گهربار ايران
۱۳۹۰مرتضي صفري م۷۲۳ص۳/۶۲فا۴۹۲۵۳۷۷۳۸

ققنوس ۱۳۹۲نوشته  نازي صفويداالن بهشت د۷۳۹ص۳/۶۲فا۴۹۲۶۵۱۰۶۸
PIR۸۱۳۴/۲۱۳۷۸د۷۷ف

گلستان ادب ۱۳۸۶غالمرضا صمديبا دلم بازي نکن ب۸۲۵ص۳/۶۲فا۴۹۲۷۱۹۰۳۸
شقايق ۱۳۹۲مريم صمديعروس دريا ع۸۲۵ص۳/۶۲فا۴۹۲۸۵۸۵۱۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۱ع۳۷م
شادان ۱۳۹۲مهناز صيديسکوت در انتظار س۹۷۴ص۳/۶۲فا۴۹۲۹۵۶۵۱۸

PIR۸۱۴۱/۸۱۳۸۸س۳۸۵ي
مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،

 موسسه چاپ و نشر عروج
نـــويـــســـنـده بـهـنـاز ضـرابيزاده.آدم برفي

 تصويرگرحميدرضا داودي
۱۳۹۰ آ۲۴ض۳/۶۲فا۴۹۳۰۲۸۴۷۸

علم ۱۳۸۲جمشيدطاهريدرد محبت د۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۱۳۷۵۹۸
ققنوس ۱۳۹۱نويسنده جمشيد طاهريداستان من د۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۲۶۵۳۲۸

PIR۸۱۴۳/۲۱۳۸۰د۸۷۴۷الف
شقايق ۱۳۹۲نوشته پروانه طاهريشب آفتابي ش۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۳۵۸۴۳۸

PIR۸۱۴۳/۲۱۳۸۹ش۸۷۴۶۴۵الف
شقايق ۱۳۸۵پروانه طاهريشوکران عشق و ش۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۴۵۸۴۲۸

PIR۸۱۴۳/۱۳۸۴ ۹ش۸۷۴۶۴۵الف
علم ۱۳۸۲جمشيدطاهريغزل غ۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۵۳۷۶۴۸

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمد طحاندو هفته تا مهر د۴۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۶۳۴۶۷۸
PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۲د۲ح

شادان ۱۳۹۲گردآورنده اعظم طياريبه رنگ شب ب۹۶۶ط۳/۶۲فا۴۹۳۷۵۱۱۲۸
PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۷ب۲۷ي

شادان ۱۳۹۲اعظم طياريدر چشم من طلوع کن د۹۶۶ط۳/۶۲فا۴۹۳۸۵۶۴۹۸
PIR۸۱۴۶/۱۳۸۸ ۴د۲۷ي

کتاب نغمه ۱۳۹۴نويسنده فاطمه طيبات ( تيما )نگاهم کن ن۹۶۹ط۳/۶۲فا۴۹۳۹۵۸۵۰۸
PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۷ن۴۳۵۳ي

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه ۱۳۹۲نوشته عليرضا عالميسفر به جزيره ناشناخته: خاطرات اردوي جهادي س۲۳۳ع۳/۶۲فا۴۹۴۰۴۹۶۵۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۱مرتضي عبدالوهابيسرزمين آرزوها س۳۹۱ع۳/۶۲فا۴۹۴۱۶۶۸۵۸

BF۶۳۷/۱۸۷۳۱۳۸۶ر۸م
علي ۱۳۸۷ليال عبديعشق خاموش ع۴۲۴ع۳/۶۲فا۴۹۴۲۱۹۰۴۸

بوستان ۱۳۹۱فروزنده عدالتلحظات احتضار عشق ل۴۶۴ع۳/۶۲فا۴۹۴۳۴۶۳۳۸
PIR۸۱۵۱/۴۳۱۳۸۹د۱۳د

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نادره عزيزينيکقاصد مراد ع س/۴۹۴ع۳/۶۲فا۴۹۴۴۳۴۷۰۸
PIR۸۱۵۱/۲۱۳۸۸ق۹۸۵ز

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷احمد عربلوآدمهاي آبرودار: مجموعه داستان براي نوجوانان آ۵۲۷ع۳/۶۲فا۴۹۴۵۵۴۹۹۸
PIR۸۱۵۱/۴۴۱۳۸۷آ۳۴ر

نشر افق لـئـونـيد ساالويف; بهروايت احمد عربلو;شاهزادهاي که جادو شد: رماني از زندگي مالنصرالدين
 تصويرگر مسعود شجاعي طباطبايي

۱۳۷۸ ش۵۲۷ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۴۶۱۵۶۱
PIR۸۱۵۱/۱۴۱۳۷۷ش۳۴ر

کتاب نيستان ۱۳۹۵سارا عرفانيپنجشنبه فيروزه اي پ۵۴۴ع۳/۶۲فا۴۹۴۷۶۳۷۲۸
PIR۸۱۵۱/۲۱۳۸۷ل۷۵ر

نيلوفر ۱۳۸۳سهيال عرفانيانتختخواب ممنوع: مجموعه داستان ت۵۴۶ع۳/۶۲فا۴۹۴۸۱۵۶۰۸
PIR۸۱۵۱/۳۱۳۸۳ت۷۷ر

سلمان پاک ۱۳۹۱علياصغر عزتيپاکآواز بلند آ۵۶۹ع۳/۶۲فا۴۹۴۹۴۳۹۴۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان عـلياصـغـر عـزتيپـاک; تصويرگر مريمزود بر مي گرديم
 نيکخواه ابيانه

۱۳۹۲ ز۵۶۹ع۳/۶۲فا۴۹۵۰۵۰۹۶۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز

هزاره ققنوس ۱۳۸۴علياصغر عزتيپاکميمانم پشت در و داستانهاي ديگر م۵۶۹ع۳/۶۲فا۴۹۵۱۶۱۷۵۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷نادره عزيزينيکريسمان دل: مجموعه داستان ر۵۹۴ع۳/۶۲فا۴۹۵۲۵۵۱۴۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۷ر۹۸۵ز

هيال ۱۳۹۴فهيم عطاروقتي سروها برگ ميريزند و۶۶۷ع۳/۶۲فا۴۹۵۳۶۵۵۸۸
شقايق ۱۳۹۴نوشته فائزه عطاريانعشق ماندگار ع۶۷۷ع۳/۶۲فا۴۹۵۴۵۸۵۴۸

PIR۸۱۵۱/۵۱۳۸۳ع۲۴۶ط
طاليه ۱۳۹۲نويسنده بهناز عظيمينفس در قفس ن۷۱۶ع۳/۶۲فا۴۹۵۵۶۲۲۳۸

PIR۸۱۵۱/۷۱۳۸۴ن۷۷ظ
شرکت انتشارات سوره مهر شـاهـنـشاه در کوچه دلگشا: وقايعنگاري (و ايضا سياه بازي) با

 همکاري جعفر کمالالديني، موالنا عبيد زاکاني و ...
۱۳۸۹محمدعلي علومي ش۸۲۳ع۳/۶۲فا۴۹۵۶۲۰۳۷۸

PIR۸۱۵۱/۲۱۳۸۸ش۸۲۵ل
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۷بزرگ علويچشمهايش چ۸۲۶ع۳/۶۲فا۴۹۵۷۱۵۶۹۸

PIR۸۱۵۱/۵۱۳۷۷چ۸۳ل
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۷بزرگ علويچمدان م چ۸۲۶ع۳/۶۲فا۴۹۵۸۱۵۷۰۸

PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۱چ۸۳ل
هيال ۱۳۹۳طاهره علويمن واتاقهاي زير شيرواني م۸۲۶ع۳/۶۲فا۴۹۵۹۶۵۵۶۸

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مرضيه عليشاهييک روز تاخير: مجموعه داستان ي۸۶۲ع۳/۶۲فا۴۹۶۰۳۴۷۴۸
PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۲ي۹۸۷۴۲ل

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷فريدون عموزادهخليليسفر چشمه کوچک س۹۱۹ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۶۱۵۵۲۰
PIR۸۱۵۱/۷۱۳۸۸س۸م

علم ۱۳۸۶نرگس عينيهويت هـ۹۹۳ع۳/۶۲فا۴۹۶۲۳۷۷۹۸
مدرسه ۱۳۸۸نوشته داوود غفارزادگانسايهها و شب دراز س۴۲غ۳/۶۲فا۴۹۶۳۱۵۶۲۸

PIR۸۱۵۲/۲۱۳۷۳س۲۲ف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹داود غفارزادگانشب ايوب (يک داستان) ش۴۲غ۳/۶۲فا۴۹۶۴۵۳۴۷۸

PIR۸۱۵۲/۲۳۱۳۸۵ش۲۲ف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰نويسنده داوود غفارزادگانفال خون ف۴۲غ۳/۶۲فا۴۹۶۵۱۸۷۰۸

PIR۸۱۵۲/۲۱۳۷۵ف۲۲ف
آدينه سبز ۱۳۹۴نوشته فواد فاروقيآريو برزن: آخرين سردار از تبار پاسداران تختجمشيد آ۱۴۲ف۳/۶۲فا۴۹۶۶۶۳۵۵۸

PIR۸۲۴۳
پل ۱۳۹۴نويسنده فواد فاروقيخونبهاي اسفنديار: (سرگذشت بازماندگان جهان پهلوان رستم) خ۱۴۲ف۳/۶۲فا۴۹۶۷۶۳۰۰۸

PIR۸۱۵۶ / ۹۶۱۳۸۸خ۷الف
کتاب آترينا ۱۳۹۳مرضيه فانياشک فرشته الف۱۸۸ف۳/۶۲فا۴۹۶۸۵۸۵۶۸

PIR۸۱۵۹/۹۱۳۸۸ص۷۵الف
اميرکبير،کتابهاي شکوفه ۱۳۹۱نوشته حسين فتاحيآتش در خرمن آ۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۶۹۴۰۳۷

PIR۸۱۵۹/۲۱۳۶۷آ۲۳ت
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷حسين فتاحيآخرين روزهاي بهار: مجموعه داستان براي نوجوانان خ آ۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۷۰۵۵۱۶

PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۷آ۲۳ت
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۰نوشته حسين فتاحيامير کوچولوي هشتم الف۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۷۱۲۸۴۳

PIR۸۱۵۹/۸۱۳۷۹الف۲۳ت
قدياني ۱۳۹۱حسين فتاحيپري نخلستان پ۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۲۴۳۲۴۸

PIR۸۱۵۹/۴۱۳۸۷پ۲۳ت
قدياني ۱۳۹۰انتخاب و برگردان به نثر حسين فتاحي۱۵قصهي برگزيده از شاهنامه فردوسي الف پ۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۳۶۲۳۹۸

PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۹پ۲۳ت
انجمن قلم ايران ۱۳۸۸حسين فتاحيپسران جزيره﴿رمان نوجوانان ﴾ س پ۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۴۱۵۶۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني پـنج قصه برگزيده از شاهنامه فردوسي: ضحاک و کاوه آهنگر،

 تولد رستم، رستم و سهراب، سياوش، رستم و اسفنديار
۱۳۸۱انتخاب و برگردان به نثر حسين فتاحي ن پ۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۵۱۵۶۴۸

PIR۸۱۵۹/۹پ۲۳ت
قدياني ۱۳۸۰-۱۳۸۱تلخيص و بازنويسي حسين فتاحيسمک عيار فرامرزبن خدادادبن عبدالله الکاتب االرجاني س۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۶۱۵۶۵۸

PIR۸۱۵۹/۸۱۳۸۰س۲۳ت
قدياني هـشت قـصه بـرگـزيـده از شـاهـنـامه فردوسي: جنگ بزرگ

 ايرانيان و تورانيان، کيکاووس، هفتخوان رستم...
۱۳۸۱انتخاب و برگردان بهنثر حسين فتاحي هـ۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۷۱۵۶۶۸

PIR۸۱۵۹/۵۱۳۷۶ه۲۳ت
آفرينش نـوشـته مـحـمـد فتحي; با مقدمه مهديتخ طال: داستاني شيرين و جذاب بهروايت طنز

خطيبي
۱۳۸۷ ت۲۴۳ف۳/۶۲فا۴۹۷۸۱۵۶۷۸

PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۲ت۳۴ت
اميرکبير: کتابهاي جيبي ۱۳۷۶تاليف هوشنگ فتحي يونسيخورشيد در نگاهت (مجموعه قصه) خ۲۴۹ف۳/۶۲فا۴۹۷۹۱۵۶۸۸

PIR۸۱۵۹/۹۱۳۷۶خ۳۸ت
مدرسه ۱۳۸۸نوشته قاسمعلي فراستروزهاي برفي ر۳۳۶ف۳/۶۲فا۴۹۸۰۱۵۷۲۸

PIR۸۱۵۹/۹ر۴ر
قدياني ۱۳۹۲قاسمعلي فراستگالب خانم گ۳۳۶ف۳/۶۲فا۴۹۸۱۴۷۸۸۸

PIR۸۱۵۹/۸۱۳۷۴گ۴ر
اميرکبير، کتاب هاي سيمرغ ۱۳۹۲نوشته قاسمعلي فراستنخلهاي بي سر ن۳۳۶ف۳/۶۲فا۴۹۸۲۴۷۱۰۸

PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۸ن۴ر
واشقان ۱۳۹۳نويسنده ليال فرجاميعشق ميالد ع۳۷۵ف۳/۶۲فا۴۹۸۳۵۸۰۴۸

PIR۸۱۵۹/۵۱۳۷۹ع۷۴۶ر
پيامآزادي نـويـسـنـده اميرحسين فردي; تصويرگرآشيانه در مه

 احمد وکيلي
۱۳۸۸ آ۴۷۸ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۸۴۱۵۷۱

PIR۸۱۶۵/۵۱۳۷۵آ۳۲ر
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷اميرحسين فردياسماعيل الف۴۷۸ف۳/۶۲فا۴۹۸۵۱۹۲۷۸

PIR۸۱۶۵/ ۵۱۳۸۷الف۳۲ر
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲نويسنده عليرضا متولياميرحسين فردي م س/۴۷۸ف۳/۶۲فا۴۹۸۶۵۰۸۴۸

PIR۳۴۰۵/ج.۳ ۹چ
قدياني ۱۳۸۸اميرحسين فرديکوچک جنگلي: داستاني از زندگي و مبارزات ميرزاکوچکخان ک۴۷۸ف۳/۶۲فا۴۹۸۷۴۳۳۶۸

PIR۸۱۶۵/۹۱۳۸۰ک۳۲ر
ققنوس ۱۳۸۳بهمن فرزانهچرکنويس چ۴۹۲ف۳/۶۲فا۴۹۸۸۶۵۰۴۸

PIR۸۱۶۵/۴۱۳۸۳چ۴۶۳ر
شقايق ۱۳۹۰نوشته عاطفه فرزينمجدقسم به عشق ق۵۱۶ف۳/۶۲فا۴۹۸۹۵۸۲۳۸

PIR۸۱۶۵/۵۱۳۸۸ق۴۷۷۵ر
آسيم ۱۳۸۹اسماعيل فصيحعشق و مرگ ع۷۴۴ف۳/۶۲فا۴۹۹۰۱۸۸۹۸

PIR۸۱۶۹/۵۱۳۸۳ع۸۲ص
سوره سبز ۱۳۹۰ايرج فالحآهيدشتيانگشت باد الف۸۲۶ف۳/۶۲فا۴۹۹۱۳۲۵۷۸

PIR۸۱۶۹/۸۱۳۸۹الف۱۵ل
ققنوس ۱۳۹۱الهام فالحزمستان باطعم آلبالو ز۸۲۶ف۳/۶۲فا۴۹۹۲۶۵۵۵۸
شقايق ۱۳۹۴نوشته بيتا فالحيآن شب باراني آ۸۳۳ف۳/۶۲فا۴۹۹۳۵۸۳۴۸

PIR۸۱۶۹
شقايق ۱۳۹۰نوشته بيتا فالحيعشق بينقاب ع۸۳۳ف۳/۶۲فا۴۹۹۴۵۷۹۵۸

PIR۸۱۶۹/۵۱۳۸۸ع۲۶۸۶ل
ققنوس ۱۳۹۳مهدي فياضيکيامردگان م۹۴۱ف۳/۶۲فا۴۹۹۵۶۵۲۸۸

PIR۸۱۶۹/۴۱۳۸۹م۲۴ي
حکايتي دگر ۱۳۹۲فريبا فيروزبختماندگار م۹۴۹ف۳/۶۲فا۴۹۹۶۵۸۹۲۸

PIR
البرز ۱۳۹۲نسرين قديري (کافي)نيمي از وجودم ن۴۷۲ق۳/۶۲فا۴۹۹۷۵۱۰۰۸

PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۰ن۸د
نشر نذير ۱۳۷۹نويسنده مصطفي قربانزادهگل ريزان عشق گ۵۴۷ق۳/۶۲فا۴۹۹۸۱۵۷۳۸

PIR۸۱۷۴/۸۱۳۷۹گ۲۳۳ر
کتاب نغمه ۱۳۸۵مريم قلعه گللحظه باشکوه عشق ل۷۳۱ق۳/۶۲فا۴۹۹۹۴۹۷۶۸

PIR۸۱۸۰/۳۱۳۸۵ل۶۷ل
کتاب نغمه ۱۳۹۰مرجان قنبريتيبا ت۸۱۴ق۳/۶۲فا۵۰۰۰۵۷۸۸۸

PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۸ت۲۷۱۵ن
حکايتي دگر ۱۳۹۴عفت قنبريطلوع گذشته ط۸۱۴ق۳/۶۲فا۵۰۰۱۵۸۳۱۸

PIR۸۱۸۰/۸۱۳۸۹ط۲۶۳ن
ققنوس ۱۳۸۲رضا قيصريهکافه نادري ک۹۷۶ق۳/۶۲فا۵۰۰۲۶۴۳۸۸
هيال ۱۳۸۸محمدرضا کاتبآفتابپرست نازنين آ۱۱۸ک۳/۶۲فا۵۰۰۳۶۵۳۷۸

PIR۸۱۸۱۷۱۳۸۸آ۲۲/الف
ققنوس ۱۳۸۲نوشته محمدرضا کاتبهيس هـ۱۱۸ک۳/۶۲فا۵۰۰۴۶۵۳۹۸

PIR۸۱۸۱/۲۲۹۱۳۷۸الف
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيبغض يخي ب۱۴۱ک۳/۶۲فا۵۰۰۵۵۸۹۱۸

PIR
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيشيدا ش۱۴۱ک۳/۶۲فا۵۰۰۶۵۸۹۷۸

PIR
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰نادره عزيزي نيکپايان غبطه﴿زندگي داستاني سردارشهيد احمد کاظمي﴾ ع س/۲۲۹ک۳/۶۲فا۵۰۰۷۳۶۹۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکزاسناد انقالب اسالمي يـاس در قـفس (داسـتان زندگي و شهادت غريبانه محمدجواد

تندگويان)
۱۳۹۰مولف جواد کامور بخشايش ي۲۹۲ک۳/۶۲فا۵۰۰۸۳۴۷۳۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۰ي۸۵۱۵الف
علم ۱۳۸۲ناتاشا کجوييطلوعي ديگر ط۳۹۲ک۳/۶۲فا۵۰۰۹۵۱۵۲۸

PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۲ط۸۵ج
فال ۱۳۹۳نوشته کتايون کدخداياندسيسه عشق د۴۱۱ک۳/۶۲فا۵۰۱۰۵۸۹۴۸

PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۶د۳۱۵د
۱۳۸۶کتايون کدخداياندسيسه عشق فال د۴۱۱ک۳/۶۲فا۵۰۱۱۱۹۰۱۸

PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۶د۳۱۵د
عقيل ۱۳۹۳نوشته کتايون کدخداييانملکه خاموش م۴۱۱ک۳/۶۲فا۵۰۱۲۵۸۹۳۸

PIR۸۱۸۴
ققنوس ۱۳۹۴مرتضي کرباليي لوچهره برافروخته چ۴۳۴ک۳/۶۲فا۵۰۱۳۶۵۷۷۸
ققنوس ۱۳۸۹فرزانه کرمپور، الدن نيکنام ،مهناز رونقيعالئم حياتي يک زن ع۴۶۵ک۳/۶۲فا۵۰۱۴۶۵۴۷۸

PIR۴۲۴۹/۸۱۳۸۸ع۳۷ک
عصرداستان ۱۳۹۲صادق کرمياردرد د۴۶۹ک۳/۶۲فا۵۰۱۵۵۴۴۵۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸ن۸۸ر
علم ۱۳۸۷حسن کريم پوراز دياري به ديارديگر الف۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۱۶۵۰۶۲۸
علم ۱۳۸۳حسن کريم پوربيراهه اي در آفتاب ب۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۱۷۳۷۵۶۸
آموت ۱۳۹۳حسن کريمپورخانه روبرو (رمان) خ۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۱۸۵۱۰۴۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۹خ۹ر
علم ۱۳۸۳نوشين کريم پورستاره پرپر س۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۱۹۳۷۶۰۸

اوحدي ۱۳۹۲نويسنده حسن کريمپورگردي روي آينه گ۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۲۰۵۱۰۵۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۹ک۹ر

علم ۱۳۸۶نويسنده حسن کريمپورمرهمي بر زخم کهنه م۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۲۱۳۷۳۶۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۵م۹ر

نشراوحدي ۱۳۹۲نوشته حسن کريمپورنقشي بر تصوير ديگر ن۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۲۲۵۱۰۹۸
PIR۸۱۸۴/۷۱۳۷۸ن۹ر

ققنوس ۱۳۸۲مهناز کريميسنج و صنوبر س۵۱۶ک۳/۶۲فا۵۰۲۳۶۵۴۰۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۲س۹۶۶ر

عقيل ۱۳۹۳فخرالسادات کشميري صفاپري پ۵۸۱ک۳/۶۲فا۵۰۲۴۵۸۰۵۸
PIR۸۱۸۴/۹ص۶۱۷ش

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محمدرضا بيگناهشهيد کالهدوز ب س/۶۳۵ک۳/۶۲فا۵۰۲۵۴۰۹۲۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۴ش۷۳۴ي

آموت ۱۳۹۲فريبا کلهرپسران گل پ۶۵۷ک۳/۶۲فا۵۰۲۶۵۰۸۸۸
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۷۳پ۹۶ل

دفترنشرفرهنگ اسالمي مـاه تنها در آسمان ميگردد (داستان زندگي شيخ شهابالدين
سهروردي)

۱۳۷۷نويسنده فريبا کلهر م۶۵۷ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۲۷۶۳۴۷
PIR۸۱۸۴/۱۷۱۳۷۷م۹۶ل

شقايق ۱۳۹۴نوشته زهره کلهروسوسه و۶۵۷ک۳/۶۲فا۵۰۲۸۵۷۹۸۸
PIR۸۱۸۴

شقايق ۱۳۸۵نويسنده مژده کوهيحديث انتظار ح۸۶۹ک۳/۶۲فا۵۰۲۹۵۸۳۰۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۳ح۹۵۵و

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي

۱۳۹۴نويسنده بيژن کياپرواز ناتمام پ۹۱۴ک۳/۶۲فا۵۰۳۰۶۳۹۳۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۹س۳۱۵ي

نشر دانشآموز مـحـمـدحسين کيانپور; تصويرگر نسرينخسرو و شيرين - خير و شر
حمزهپور

۱۳۸۱ خ۹۲۶ک۳/۶۲فا۵۰۳۱۱۵۵۱۸
PIR۸۱۳۰/۱۳۷۸ج. ۶۶۵۲ق۴۵ي

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷نويسنده حسين کيانپورستاره توس: (داستان زندگي خواجه نصيرالدينتوسي) س۹۲۶ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۳۲۵۵۲۸
PIR۸۱۹۱/۲۱۳۸۸س۲۵۶ي

شهرستان ادب ۱۳۹۳حسن کي قباديشاخه هاي روز ش۹۶۳ک۳/۶۲فا۵۰۳۳۵۴۵۳۸
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱محمود گالبدرهاياسماعيل، اسماعيل الف۴۶۶گ۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۳۴۴۶۲۱

PIR۸۱۹۲/۵۱۳۶۰الف۲۳ل
نقش خورشيد ۱۳۸۱مرضيه گالبگير اصفهانيدهان کامال باز: مجموعه داستان د۴۶۷گ۳/۶۲فا۵۰۳۵۱۵۷۴۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۱د۲۳۲ل
علم ۱۳۸۶نويسنده فريد گلبوآواي مقدس و دختر خياط آ۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۳۶۳۷۳۵۸

PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۶آ۲۵ل
علم ۱۳۸۴اثر فريده گلبو ﴿ کردواني ﴾توران و تنديس و تن ت۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۳۷۳۷۷۸۸
علم ۱۳۸۳فريده گلبوکنتس سلما ک۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۳۸۳۷۵۴۸
علم ۱۳۸۳اثر فريده گلبو ﴿﴿کردواني﴾﴾ميراث تاجماه م۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۳۹۳۷۳۷۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۲م۲۵ل
شقايق ۱۳۹۲غزاله گودرزيطاليي تلخ ط۷۳۸گ۳/۶۲فا۵۰۴۰۵۷۹۴۸

PIR۸۱۹۲/۵۱۳۸۸ع۴۵۷و
ليدا ۱۳۹۱بهشيد گودرزيقصه هاي هزار ويک شب۲ ق۷۳۸گ۳/۶۲فا۵۰۴۱۴۳۰۱۸

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدعلي گودينيآسمان پر ستاره آ۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۴۲۳۴۶۹۸
PIR۸۱۹۲/۵۱۳۸۹آ۶و

فاتحان ۱۳۹۳مـحـمـدعـلي گوديني; به سفارش کنگرهآيـت واليـت: زنـدگـي نامه داستاني شهيد مظلوم استاد دکتر آ۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۴۳۵۴۵۴۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱محمدعلي گودينيتاالر پذيرايي پايتخت ت۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۴۴۴۲۱۸۸

PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۸ت۶و
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـعلي گوديني; براي مرکز آفرينشسيالب: مجموعه داستان

 هاي ادبي
۱۳۸۹ س۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۴۵۵۳۸۸۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۴س۶و
مـوسـسـه تـنظيم و نشر اثار امام خميني ﴿س﴾،

 موسسه چاپ و نشرعروج
نـويـسـنده محمدعلي گوديني; تصويرگرکنار جاده خاکي

 طاهر شعباني
۱۳۹۰ -۱۳۸۸ ک۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۴۶۴۳۵۴۸

رخ مهتاب راتا ۱۳۹۳نيلوفر الرياز عشق گريزانم... الف۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۴۷۵۸۴۰۸
PIR۸۱۹۳/۷۱۳۸۸الف۴۲۷الف

البرز ۱۳۹۲سميه الريدر دايره قسمت د۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۴۸۵۷۸۶۸
PIR۸۱۹۳/۴۱۳۸۶د۴۲۷الف

رخ مهتاب ۱۳۹۱نيلوفر الريقهرمانان جاويد ق۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۴۹۵۸۴۱۸
PIR۸۱۹۳

رخ مهتاب ۱۳۹۳سميه (نيلوفر) الريکسي پشت سرم آب نريخت﴿۲﴾ ک۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۵۰۵۸۲۲۸
PIR۸۱۹۳/۵۱۳۸۳ک۴۲۷الف

پيدايش گـردآورنـده [تـصـحـيح و اقتباس] داودقصه هاي شيرين کليله و دمنه
 لطفالله; تصويرگر پژمان رحيمي زاده

۱۳۹۱ ق۴۷۵ل۳/۶۲فا۵۰۵۱۴۲۶۹۸

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰مهدي محدثيايستگاه آخر﴿مجموعه داستان﴾ الف۳۱۶م۳/۶۲فا۵۰۵۲۴۲۹۱۸
پيمان، دل آگاه ۱۳۷۴-۱۳۸۱نوشته اکرم محرابيقصههاي شاهنامه ق۳۱۷م۳/۶۲فا۵۰۵۳۱۵۹۲۸

PIR۸۲۰۳/۶۱۳۸۱ق۴۳۲ح
غزل سرا ۱۳۹۴فريبا محسني پورالتهاب و انتظار الف۳۲۵م۳/۶۲فا۵۰۵۴۵۸۶۹۸

PIR۸۰۰۲
عقيل ۱۳۹۳نوشته شهناز محلوجيانسحر س۳۳۵م۳/۶۲فا۵۰۵۵۵۸۶۱۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۶ش۷۸ح
نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

 ها ، دفترنشرمعارف
عـلـيـرضـا مـحمد زاده; تنظيم و نظارتپرواز ﴿نايب، سفرنامه حج﴾

 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانشگاه ها، ستاد عمره دانشگاهيان

۱۳۸۹ پ۳۴۶م۳/۶۲فا۵۰۵۶۱۵۸۲۸

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱داوود اميريانشهيد بهنام محمدي الف س/۳۵۲م۳/۶۲فا۵۰۵۷۴۰۷۴۸
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۹ش۹۶۵م

زمينه سازان ظهور امام عصر ﴿عج ﴾ ۱۳۸۷محمد حسين محمدي۱۱۴ ﴿ يکصد و چهارده ﴾ داستان اخالقي ي۳۵۲م۳/۶۲فا۵۰۵۸۱۵۸۴۸
شقايق ۱۳۹۳نوشته الهه محمديآتاناز﴿نازنين پدر﴾ آ۳۵۲۲م۳/۶۲فا۵۰۵۹۵۸۰۷۸

PIR۸۲۰۳/۴۲۱۳۸۹آ۸۳۶۳۴ح
شقايق ۱۳۹۲نوشته الناز محمديبغض عشق ب۳۵۲۳م۳/۶۲فا۵۰۶۰۵۸۳۶۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۹ب۸۳۶۳۳۵ح
انتظار نور ۱۳۹۲مولف ليال محمديانبهاي يک بهانه در عشق ب۳۵۳م۳/۶۲فا۵۰۶۱۵۸۷۷۸

PIR
کتاب نغمه ۱۳۹۳نويسنده عباس محمديباهرراه آخر ر۳۵۳م۳/۶۲فا۵۰۶۲۵۸۳۷۸

PIR۸۲۰۳
رخ مهتاب ۱۳۹۲مريم محمديانينگاهت در چشمانم نمي خوابد ن۳۵۳۵م۳/۶۲فا۵۰۶۳۵۸۸۷۸

PIR۸۰۰۲/۸۶۱۳۸۵ش۸الف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱محمدرضا محمدي باشاکپسران سفيدرود ۱۳۹۱پ۳۵۴م۳/۶۲فا۵۰۶۴۴۶۲۴۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۶پ۸۵۴۵ح
تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه

 نمايشگاههاي فرهنگي ايران
۱۳۸۸محمدرضا محمدي باشاکپسران سفيدرود پ۳۵۴م۳/۶۲فا۵۰۶۵۵۵۲۶۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۶پ۸۵۴۵ح
معين ۱۳۸۶ليلي گلستانحکايت حال گفتگو با احمد محمود ح۳۵۹م۳/۶۲فا۵۰۶۶۵۶۲۸۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۳ي۸۶ح
معين بهکـوشش سـارک مـحمود (اعطا)، بابکديدار با احمد محمود

 محمود(اعطا)، سيامک محمود (اعطا)
۱۳۸۴ د۳۵۹م۳/۶۲فا۵۰۶۷۵۶۲۷۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۴ي۸۶ح
بهنگار ۱۳۸۳بهکوشش احمد آقاييبيدار دالن درآينه، يا، نقد آثار احمد محمود آس/۳۵۹م۳/۶۲فا۵۰۶۸۱۵۷۷۸

PIR۸۲۰۳/۸۲ي۸۶ح
اميرکبير ۱۳۵۷احمد محمودهمسايهها هـ۳۵۹م۳/۶۲فا۵۰۶۹۵۶۲۹۸

PIR۸۲۰۳/۸۶/۸۱۳۵۷ح
عمادفردا ۱۳۹۱نصرتا.. محمودزادهبستر آرام هور ب۳۶۱م۳/۶۲فا۵۰۷۰۵۳۶۷۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۹ب۸۸۳ح
دانش آموز ۱۳۸۲نويسنده الدن محموديقصههاي دلنشين بچهها "داستانهاي مرزباننامه" ق۳۶۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۷۱۵۲۳۱

PIR۸۲۰۳/۶۱۳۸۰ق۹۵۷ح
طاليه ۱۳۹۳زهرا محموديکي مي دونه عشق چيه؟ ک۳۶۲م۳/۶۲فا۵۰۷۲۵۸۸۱۸

PIR
طاليه ۱۳۹۲زهرا محموديکي مي دونه عشق چيه؟ ک۳۶۲م۳/۶۲فا۵۰۷۳۶۲۳۷۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲معصومه محموديگزيده مرزباننامه گ۳۶۲م۳/۶۲فا۵۰۷۴۴۹۵۵۸
PIR۸۱۳۰/۶۶۱۳۸۶ق۴۵ي

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

مـحـمـد مـحـمودينورآبادي; باهمکاريرنج
 سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران

۱۳۹۲ ر۳۶۷م۳/۶۲فا۵۰۷۵۵۴۴۸۸
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۸س۹۷۳ح

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت ۱۳۸۸محمد محمودينورآباديسرريزون س۳۶۷م۳/۶۲فا۵۰۷۶۵۳۸۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسـسـه فـرهـنـگـي هـنـري رسول آفتاب،

انتشارات
عـاشـوراي اغتشاش: مجموعه داستانک و داستان کوتاه فتنه به

 قلم جمعي از نويسندگان
۱۳۹۰به کوشش رحيم مخدومي ع۳۸۳م۳/۶۲فا۵۰۷۷۳۲۵۶۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۹ع۳۶خ
سمير ۱۳۸۰نوشته ابراهيم مدرسيعشق و انتقام: رمان تاريخي ع۴۱۹م۳/۶۲فا۵۰۷۸۱۵۷۸۸

PIR۸۰۷۶/۵۱۳۷۱ع۲۴م
مـوسـسـه تـنـظـيـم و نـشر آثار امام خميني،

 موسسه چاپ و نشر عروج
غـالمـرضا آبروي ...و ديگران; تصويرگرمدرک جرم

 فرهاد جمشيدي
۱۳۹۰ ۴۱۹م۳/۶۲فا۵۰۷۹۴۴۶۵۸

معين ۱۳۹۴هوشنگ مرادي کرمانيبچههاي قاليبافخانه ب۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۸۰۶۲۹۲
PIR۸۲۰۳/۳۱۳۷۹ب۲۸ر

معين ۱۳۹۴هوشنگ مراديکرمانيپلو خورش داستانهاي کوتاه پ۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۸۱۶۲۹۱
PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۶پ۲۸ر

معين ۱۳۹۵هوشنگ مرادي کرمانيتنور و داستانهاي ديگر ت۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۸۲۶۲۸۹
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۸ت۲۸ر

معين ۱۳۸۶-۱۳۹۵هوشنگ مرادي کرمانيلبخند انار ل۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۸۳۱۵۷۹
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۷۸ل۲۸ر

معين ۱۳۹۴هوشنگ مراديکرمانيمرباي شيرين م۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۸۴۶۲۹۴
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۷۷م۲۸ر

معين ۱۳۹۱هوشنگ مراديکرمانينه تر و نه خشک ن۴۳۵م۳/۶۲فا۵۰۸۵۴۲۱۴۸
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۲ن۲۸ر

معين ۱۳۹۳هوشنگ مراديکرمانيناز بالش الف ن۴۳۵م۳/۶۲فا۵۰۸۶۶۲۹۰۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۸ن۲۸ر

معين ۱۳۹۴هوشنگ مراديکرمانينخل خ ن۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۸۷۶۲۹۳
PIR۸۲۰۳/۳۱۳۷۹ن۲۸ر

کتاب نغمه ۱۳۸۹نوشته ليال مردانيفراموشت خواهم کرد ف۴۵۶م۳/۶۲فا۵۰۸۸۵۸۰۲۸
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۹ف۴۲۴ر

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵محمدرضا مرزوقيبچه هاي کشتي رافائل ب۴۵۹م۳/۶۲فا۵۰۸۹۶۳۹۰۸
PIR۸۲۰۳/۲۳ب۴۸ر

ققنوس ۱۳۹۳شاهرخ گيوافيل ها ف۴۵۹م۳/۶۲فا۵۰۹۰۶۵۶۹۸
ققنوس ۱۳۸۷شاهرخ گيواموناليزاي منتشر وم۴۵۹م۳/۶۲فا۵۰۹۱۶۵۰۵۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۷گ۴۷۶ر
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده ابوالفضل مرويقلب روشن دانا "داستانهاي انقالب" ق۴۸۶م۳/۶۲فا۵۰۹۲۳۴۷۲۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۹ق۸۶ر
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـد کـاظـم مزيناني : تهيه شده درشاه بي شين

 مرکز آفرينش هاي ادبي
۱۳۹۰ ش۵۱۲م۳/۶۲فا۵۰۹۳۱۴۳۸۸

سمير ۱۳۸۶حسينقلي مستعانحمويه داستاني از عشق و هجران ح۵۳۴م۳/۶۲فا۵۰۹۴۱۵۸۰۸
PIR۸۲۰۷/۱۳۸۵ ۸ح

نشر مرکز ۱۳۷۹مصطفي مستورروي ماه خداوند را ببوس ر۵۴۱م۳/۶۲فا۵۰۹۵۱۶۰۷۸
PIR۸۲۱۱/۹۱۳۷۹ر۲س

نشر رسش ۱۳۸۹مصطفي مستورعشق روي پيادهرو: چند داستان کوتاه ع۵۴۱م۳/۶۲فا۵۰۹۶۱۴۰۲۸
PIR۸۲۱۱/۵۱۳۸۲ع۲س

آرما ۱۳۹۵حسام الدين مطهريکلت ۴۵ ک۶۳۴م۳/۶۲فا۵۰۹۷۶۳۷۷۸
ققنوس ۱۳۸۰عباس معروفيسمفوني مردگان س۶۶۴م۳/۶۲فا۵۰۹۸۶۵۳۵۸

PIR۸۲۱۱/۸۱۳۸۱س۴۵ع
نسل نوانديش ۱۳۹۰ماندانا معينينخلهاي مردابي ن۶۸۴م۳/۶۲فا۵۰۹۹۳۹۲۷۸

PIR۸۲۲۳/۳۱۳۸۹ن۷۱۷۷ع
انتشارات انجمن قلم ايران ۱۳۸۸مريم مغانيعشق آبي ع۶۸۵م۳/۶۲فا۵۱۰۰۵۵۴۲۸

PIR۸۲۲۳/۵۱۳۸۸ع۲۴غ
شرکت به نشر ۱۳۹۱نوشتهي مجيد مالمحمديداستان يک مرد: قصهي حضور حبيببن مظاهر در کربال د۷۴۹م۳/۶۲فا۵۱۰۱۴۳۵۳۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۳د۲۵ل
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷محمدرضا ملکيباغ بهشت( رمان) ب۷۶۳م۳/۶۲فا۵۱۰۲۵۴۹۷۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۷ب۷۷۳ل
زرين: نگارستان کتاب ۱۳۸۲- ۱۳۸۵ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوريعشاق نامدار ع۷۹۴م۳/۶۲فا۵۱۰۳۱۵۸۱۸

PIR۸۲۲۳/۵۱۳۸۲ع۶۵۵ن
نسل نوانديش ۱۳۸۴م. مودبپورپريچهر پ۸۲۹م۳/۶۲فا۵۱۰۴۵۸۵۷۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۷۹پ۳۸۶و
م. مودب پور ۱۳۹۴م. مودبپورگندم گ۸۲۹م۳/۶۲فا۵۱۰۵۵۸۰۱۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸گ۳۸۶و
نيستان ۱۳۸۶علي موذنيشعر به انتظار تو ش۸۳۱م۳/۶۲فا۵۱۰۶۱۶۰۱۸

DSR۱۶۲۹/۴د۷۵م
ساويز ۱۳۸۳شکوه موسويروياي سپيد ر۸۴۲م۳/۶۲فا۵۱۰۷۱۶۰۳۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۰ر۵۴۵۳و
قدياني ۱۳۷۹نوشته محمدصادق موسوي گرماروديشهر فراموش شده: ۷ قصه از تاريخ اسالم ش۸۴۲م۳/۶۲فا۵۱۰۸۱۵۷۶۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۷۷ش۵۸و
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸سعيد موسويعکس پشهاي ع۸۴۲م۳/۶۲فا۵۱۰۹۲۰۴۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني ۱۳۷۹نوشته محمدصادق موسوي گرمارودييتيمان کوفه بر شانه آفتاب: ۱۱ قصه از تاريخ اسالم ي۸۴۲م۳/۶۲فا۵۱۱۰۱۶۰۲۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۷۷ي۵۸و
موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱سيد مهرداد موسويانشهيد خودم: مجموعه داستان ش۸۴۲۱م۳/۶۲فا۵۱۱۱۴۵۸۲۸

خانه ادبيات ۱۳۷۶نسرين صمصاميگوزن شيشهاي: گوزن شيشهاي، قهر و محبت، ماجراي فريد گ۸۴۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۱۲۶۴۰۸
PIR۸۱۳۴/۹۱۳۷۶گ۶۳م

ققنوس ۱۳۹۱فرشته مولويحاال کي بنفشه مي کاري ؟ ح۸۴۹م۳/۶۲فا۵۱۱۳۶۵۷۲۸
کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، انتشارات کتاب

نشر
۱۳۹۲نويسنده راضيه ايمانيحکاياتي از مثنوي معنوي الف ب/م۸۴۹م۳/۶۲فا۵۱۱۴۵۰۵۶۸

نذير ۱۳۷۸نويسنده رضا مومنيناي کاش انسانها... الف۸۵۲م۳/۶۲فا۵۱۱۵۱۶۰۴۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۷۸الف۸۶و

آواي مهديس ۱۳۹۲م. موميوندسرپناهي براي سودا س۸۵۲م۳/۶۲فا۵۱۱۶۵۸۸۲۸
PIR

معين فـضلالـله مـهـتـدي (صبحي); به اهتمامقصه هاي صبحي
 ليما صالح رامسري

۱۳۸۷ ق۸۶۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۱۷۱۶۰۸
PIR۸۲۲۳/۶۱۳۸۵ق۳۳ه

کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته اشرف مهديزادهارمغان عشق الف۸۶۶م۳/۶۲فا۵۱۱۸۵۸۷۹۸
PIR

علم ۱۳۹۰زهرا مهريناقوس سکوت ن۸۸۶م۳/۶۲فا۵۱۱۹۳۹۰۲۸
PIR۸۲۲۳ /۸۶۵۸۲۱۳۸۹ن

هيال ۱۳۹۳محمدعلي مهمان نوازانرسواخانه ر۸۹۴م۳/۶۲فا۵۱۲۰۶۵۵۹۸
شقايق ۱۳۸۹زهره ميرباقريعطر ياد تو ع۹۲۸م۳/۶۲فا۵۱۲۱۵۸۶۳۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۴ع۴۱۳ي
شقايق ۱۳۹۳نويسنده مژده ميرزاده موسويساغر شکسته س۹۳۴م۳/۶۲فا۵۱۲۲۵۷۸۹۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۵س۴۴۱۵ي
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱منيژه نصراللهيميرزاده عشقي ن س/۹۳۴م۳/۶۲فا۵۱۲۳۴۱۰۲۸

PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۸م۴۴۵ص
شقايق ۱۳۸۵نويسنده بهارک ميرزاييطناز ط۹۳۴م۳/۶۲فا۵۱۲۴۴۹۷۸۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۶ط۴۴۶۷۳ي
قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱نوشته ميرکيانيعمو رستم: چهارده داستان پيوسته براي نوجوانان ع۹۵۷م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۲۵۳۸۶۸

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۷۵ع۴۷۸ي
عماد فردا ۱۳۹۳محمد ميرموسويآواي سرباز آ۹۶۳م۳/۶۲فا۵۱۲۶۵۳۳۲۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۱پ۵۳۷ي
سفير اردهال ۱۳۹۰محسن ميهندوستداستان کيخسرو از زبان راوي دشت توس د۹۹۶م۳/۶۲فا۵۱۲۷۶۲۱۲۸

PIR۸۲۳۱/۲۱۳۸۹د۸۸ي
انتشارات علي ۱۳۸۹افسانه نادريانآهو آ۱۳۶ن۳/۶۲فا۵۱۲۸۳۷۵۰۸

آموت ۱۳۹۰بهنام ناصحايراندخت (رمان) الف۱۵۹ن۳/۶۲فا۵۱۲۹۴۱۳۰۸
PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۹الف۵۵الف

آموت ۱۳۹۲بهنام ناصحپروانه اي روي شانه ﴿رمان﴾ پ۱۵۹ن۳/۶۲فا۵۱۳۰۵۱۲۸۸
قدياني حـکـايت پـيـر و جـوان: اثر منتشر نشدهاي از ناصرالدين شاه

قاجار
۱۳۸۰بهکوشش مهدي ميرکيايي ح۱۶۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۱۱۶۰۵۸

PIR۷۴۴۹/۸۱۳۸۰ح
افق ۱۳۹۱نوشتهي مسلم ناصريآذرک و انجمن جادوگران مرده الف آ۱۷۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۲۴۷۱۸۸

PIR۸۲۲۳/۴۳۱۳۸۹آ۷۷الف
افق ۱۳۹۱نوشتهي مسلم ناصريآذرک، جادوگر بزرگ بآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۳۴۷۱۳۸

PIR۸۲۳۳/۴۲۱۳۸۹آ۷۷الف
افق ۱۳۹۱مسلم ناصريآذرک و جادوگر خواب فروش خ آ۱۷۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۴۴۷۱۹۸
افق ۱۳۹۱مسلم ناصريآذرک و جادوگر دوچرخه سوار دآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۵۴۷۱۴۸
افق ۱۳۹۱مسلم ناصريآذرک و جادوگر درياي ناپيدا ردآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۶۴۷۱۷۸
افق ۱۳۹۱مسلم ناصريآذرک و جادوگر لوپ يک لپ لآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۷۴۷۱۵۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱نويسنده مسلم ناصريمسافر شهرهاي بينشان: رمان نوجوانان م۱۷۷ن۳/۶۲فا۵۱۳۸۴۱۴۳۸
PIR۸۲۳۳/۵۱۳۸۲م۷۷الف

انتشارات سوره مهر به سـخـتي پـوالد به نـرمي لـبخند : روايتي داستاني از زندگي
 شهيد سيداسدالله الجوردي

۱۳۹۱ساسان ناطق ب۱۸۲ن۳/۶۲فا۵۱۳۹۴۲۱۹۸
PIR۸۲۲۳/۹ب۷۸۲الف

شهرستان ادب ۱۳۹۳ساسان ناطقدرآفريقا همه چيز سياه است: مجموعه داستان د۱۸۲ن۳/۶۲فا۵۱۴۰۵۳۹۵۸
PIR۴۲۴۹/۹۱۳۸۸آ۱۳ن

نوين ۱۳۸۱موسي نثري همدانيعشق وسلطنت ع۲۹۱ن۳/۶۲فا۵۱۴۱۱۶۰۶۸
PIR۸۲۴۳/۵۱۳۷۸ع۴۳ث

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۹محمدباقر نجفزادهبارفروش(م.روجا)جنگ به خاطر وطنم :داستانهاي کوتاه جنگ ج۳۱۷ن۳/۶۲فا۵۱۴۲۶۱۷۷۸
PIR۸۲۴۳/۹ج۷۳۲ج

شقايق ۱۳۸۵نويسنده آزاده نجفي (ف)آرزوي وصال آ۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۱۴۳۵۷۹۹۸
PIR۸۲۴۳/۴۴۱۳۸۴آ۷۳ج

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱حميدرضا نجفيکوچه صمصام: رمان نوجوانان ک۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۱۴۴۴۵۸۱۸
PTR۸۲۴۳/۹۱۳۸۳ک۷۴۱۲ج

سروش﴿انتشارات صداو سيما﴾ ۱۳۹۰عـبـدالـمـجـيد نجفي; نقاشي محمد رضاگمشدگان جنگل آي سوالن گ۳۲۱ن۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۴۵۳۲۶۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شادان ۱۳۹۲نويسنده فريده نجفيويرانههاي هوس و۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۱۴۶۵۶۴۷۸

PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۲و۷۴۳ج
عقيل ۱۳۹۳پري نرگسيدر يادم بودي د۳۹۱ن۳/۶۲فا۵۱۴۷۵۸۱۶۸

PIR۸۲۴۳۱۳۷۸
عقيل ۱۳۹۳نويسنده پري نرگسيرخساره : به ياد مادرم رخساره ر۳۹۱ن۳/۶۲فا۵۱۴۸۵۷۹۷۸

PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۰ر۸ر
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محسن فرجينظامي ف س/۴۸۹ن۳/۶۲فا۵۱۴۹۴۰۸۵۸

PIR۸۱۵۹/۶۱۳۸۵ن۷۵۸۵ر
تهران ۱۳۹۳مرتضي نظري زاده کرمانيمالقات باسوسک م۵۱۵ن۳/۶۲فا۵۱۵۰۶۵۵۷۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۱تاليف نادره عزيزينيکجوان ترين رهبر (زندگي داستاني شهيد نوابصفوي) ع س/۶۶۶ن۳/۶۲فا۵۱۵۱۴۵۱۳۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۸ج۹۸۵ز

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰پروين قائمينواب: اسطورهي مهر ق س/۶۶۶ن۳/۶۲فا۵۱۵۲۳۴۷۵۸
PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۴ن۷۷الف

نسل نوانديش نـوشـته ي فرشته نور محمدي; ويراستارمرغ برهوت
 منيرالسادات حسيني

۱۳۸۳ م۷۴۱ن۳/۶۲فا۵۱۵۳۳۸۳۳۸

کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته زينب نوري زادهگناه سرنوشت گ۷۶۷ن۳/۶۲فا۵۱۵۴۵۸۷۵۸
PIR

نشر ني ۱۳۸۸حسين نوشآذرسفر کردهها س۷۸۳ن۳/۶۲فا۵۱۵۵۱۵۹۶۸
PIR۸۲۶۲/۷۱۳۸۵س۵۸۵و

سرو چمان ۱۳۸۶نويسنده آرش نيرومنشبر فراز روياها ب۸۹۴ن۳/۶۲فا۵۱۵۶۵۵۰۵۸
PIR۸۲۶۲/الف۱۳۸۵ ۹ر۶ي

شقايق ۱۳۹۴نوشته اعظم نيکسرشتعشق بي بهانه زيباست ع۹۵۲ن۳/۶۲فا۵۱۵۷۵۸۵۳۸
PIR۸۲۶۷/۹چ۵۸ي

تارونه ۱۳۹۲محمدرضا واحديآقاي سليمان! مي شود من بخوابم؟ آ۱۳۴و۳/۶۲فا۵۱۵۸۴۸۴۰۸
بلور سـريـرا واحـديپـور، فـاطمه حسنزاده،اسرار اعماق جنگل

 زکيه پرورده
۱۳۸۸ الف۱۳۵و۳/۶۲فا۵۱۵۹۵۵۴۴۸

PIR۴۲۴۹/۵۱۳۸۷الف ۲و
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۷۶نويسنده علياکبر واالييايستگاه الف۲۴۴و۳/۶۲فا۵۱۶۰۴۳۲۶۸

PIR۸۲۹۱/۹۱۳۷۶الف۸۶الف
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷علياکبر واالييما اختراع کرديم م۲۴۴و۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۶۱۵۵۱۳

PIR۸۲۹۱/۲۱۳۸۸م۸۶الف
پيکان ۱۳۹۲شهره وکيليبگشاي لب ب۶۹۱و۳/۶۲فا۵۱۶۲۵۰۹۰۸

PIR۸۲۹۸/۸۱۳۸۱ب۹۳ک
شادان ۱۳۸۵شهره وکيليسفيد بخت س۶۹۱و۳/۶۲فا۵۱۶۳۴۹۷۷۸

PIR۸۲۹۸/۹۱۳۸۲ب۹۳ک
شادان ۱۳۸۳- ۱۳۸۴شهره وکيليشاليزه ش۶۹۱و۳/۶۲فا۵۱۶۴۱۴۳۹۸
پيکان ۱۳۹۲شهره وکيليعشق مرز ندارد ع۶۹۱و۳/۶۲فا۵۱۶۵۵۰۹۳۸

PIR۸۲۹۸/۵۱۳۷۷ع۹۳ک
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

 بين الملل
۱۳۸۸ناصر هاشمزادهاو سلمان شد الف۲۴۸هـ۳/۶۲فا۵۱۶۶۱۹۲۲۸

PIR۸۲۹۹  / ۸۱۳۸۸الف۴۵الف
نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲قاسم هاشمينژادخيرالنساء (۱۲۷۰ - ۱۳۶۷) يک سرگذشت خ۲۵۲هـ۳/۶۲فا۵۱۶۷۵۰۲۲۸

PIR۸۲۹۹/۹۱۳۷۲خ/۷۳الف
کتاب چرخ و فلک ۱۳۹۲سيد سعيد هاشميوام دماغ: مجموعه ي داستان هاي طنز و۲۵۲هـ۳/۶۲فا۵۱۶۸۵۰۲۵۸

PIR
صادق هدايت ۱۳۸۳نوشتهي صادق هدايتبوف کور ب۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۶۹۵۶۱۹۸

PIR۸۳۰۴/۹۱۳۸۳ب
جاويدان ۲۵۳۶پ= ۱۳۵۶نوشته صادق هدايتحاجي آقا ح۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۰۶۲۵۱۸

PIR۸۳۰۴/۲ح
راويان مهر ۱۳۸۳اثر صادق هدايتداش آکل د۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۱۱۵۹۹۸

PIR۸۳۰۴/۲۱۳۸۳د
جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتزنده بگور ز۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۲۱۵۸۸۸

PIR۸۳۰۴/الف۹۱۳۸۳ز
ثالث ۱۳۸۰بهکوشش علي دهباشيياد صادق هدايت دس/۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۳۱۶۰۰۸

PIR۸۳۰۸/۲ي۹د
جامهدران ۱۳۸۳نويسنده صادق هدايتسگ ولگرد گ س۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۴۱۵۸۹۸

PIR۸۳۰۴/الف۸۱۳۸۱س
جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتسه قطره خون هـ س۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۵۱۵۸۷۸

PIR۸۳۰۴/الف۹۱۳۸۱س
ورجاوند ۱۳۸۲جهانگير هدايتنيمه پنهان سرگذشت صادق هدايت هـ س/۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۶۱۵۹۸۸

PIR۸۳۰۸/۹ن۴ه
جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتوغ وغ ساهاب ۱۳۸۳و۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۷۱۵۹۰۸

PIR۸۳۰۴/۷۱۳۸۳و
گهبد ۱۳۸۳صادق هدايتوغ وغ ساهاب و۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۱۷۸۴۹۱۹۸

PIR۸۳۰۴/ت۷۱۳۸۳و
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بصير قـرار﴿ پـاسـخ بـه شـبـهات حجاب، روابط دختر و پسر با بيان

داستاني﴾
۱۳۹۳نويسنده طاهره هميز ق۶۹۲هـ۳/۶۲فا۵۱۷۹۶۳۷۳۸

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ميترا هنرمندسفرنامه آسمان: زندگينامهي داستاني شهيد همت س۷۳۴هـ۳/۶۲فا۵۱۸۰۳۴۷۱۸
PIR۸۳۲۱/۷۱۳۸۹س۴۳۳ن

غزلسرا ۱۳۹۴نوشته فلور يزدانيشهربانو ش۴۸ي۳/۶۲فا۵۱۸۱۵۸۷۳۸
PIR

چي چست ۱۳۹۱الناز يوزباشيخواستني ترين اشتباه چشمانم خ۸۱ي۳/۶۲فا۵۱۸۲۴۶۵۲۸
PIR۸۳۲۳/۹۱۳۸۶خ۳۷و

واژيران ۱۳۹۲نويسنده م. يوسفيخاطراتت رهايم نمي کنند خ۸۵ي۳/۶۲فا۵۱۸۳۵۹۰۴۸
موج ۱۳۸۹محمدرضا يوسفيدختر سبز آبي د۸۵ي۳/۶۲ فا۵۱۸۴۶۶۲۵۸

PIR۸۳۳۱/۳۳۳۱۳۸۹د۴و
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
گـردآوري راضـيـه ايـماني; مجري طرحعشق را يافتم

 نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
۱۳۹۲ ع۹۸۵الف۳/۶۲۰۸فا۵۱۸۵۴۹۶۹۸

پيمان بهسـعي و اهـتـمـام اسـمعيل شاهروديداستانهاي شيرين ايراني
(بيدار)

۱۳۸۲ د۳۹۳ب۳/۶۲۰۸فا۵۱۸۶۱۵۳۶۸
PIR۴۲۴۹/۲د۴ب

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

نـويـسـندگان علي آقاغفار... [و ديگران];به پيشباز بهار
 تصويرگر فرهاد جمشيدي

۱۳۹۰ ۸۳۲ب۳/۶۲۰۸فا۵۱۸۷۲۸۵۰۸
PIR۴۲۴۹/۹۳۱۳۸۷ب

خورشيد باران ۱۳۸۸به کوشش راضيه تجارسه شنبه هاي عزيز -۲﴿مجموعه داستان کوتاه﴾ س۳۴۲ت۳/۶۲۰۸فا۵۱۸۸۶۷۱۷۸
شرکت انتشارات سوره مهر سـراسـر پـنـجـره: مـجموعه داستان هاي منتخب جايزه ادبي

 طهران
۱۳۹۲به انتخاب عباس محمدي ۲۵۹۱۳۸۷ج۳/۶۲۰۸فا۵۱۸۹۵۶۶۸۸

قدر واليت جـــاي پــاي گـردبـاد: بـررسي پـديـده مـذهبگـريـزي و
 اخالقستيزي در داستاننويسي معاصر ايران

۱۳۹۰تاليف موسسه فرهنگي قدر واليت ۲۵۹ج۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۰۲۰۴۳۸
PIR۳۸۶۹/۱۶۱۳۸۷ج

شرکت انتشارات سوره مهر سهشـنـبههـاي دوست داشـتـني: (مـجـموعه داستانهاي کوتاه
 اعـضـاي جلسههاي سهشنبه نقد داستان حوزه هنري تهران -

مرکز)

۱۳۸۹به کوشش محمدرضا سرشار س۸۹۱ر۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۱۵۳۴۴۸
PIR۴۲۴۹/۹۱۳۸۹س۹۳۶ر

موسسه انتشارات نگاه در جـسـتـجـوي واقـعـيت: مجموعه ۳۱ قصه از ۳۱ نويسنده
 معاصر ايران

۱۳۷۷انتخاب و حاشيهنويسي محمدعلي سپانلو د۲۹۶س۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۲۱۵۹۱۸
PIR۴۲۴۹/۴د۲س

شرکت انتشارات سوره مهر گـردآوري کـارگـاه قـصـه و رمان حوزهسرخي من از تو
هنري

۱۳۸۹ ۴۵۱س۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۳۱۴۷۳۸
CT۱۸۸۴/۴س

مـوسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، موسسه
 چاپ و نشر عروج

عـلـي آقـاغـفـار و...[ ديگران]; تصويرگرطلوع خورشيد
 فرهاد جمشيدي

۱۳۹۰ ۷۴۲ط۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۱۹۴۴۴۶۴

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹دفتر ادبيات وهنر مقاومتقصه هاي شهر جنگي ۶۷۴ق۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۵۱۹۲۱۸
PIR۴۲۴۹/۶۲۱۳۸۸ق

آواي کالر ۱۳۸۶گردآوري و بررسي رضا قنبريگفتن از گفت: (گزيده داستان هاي معاصر همراه بررسي) گ۸۱۴ق۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۶۱۵۹۵۸
PIR۴۲۴۹/۷گ۹۴ق

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

نـويـسـنـدگـان ابـراهيم حسنبيگي...[ومثل پرندهها
 ديگران]; تصوير گر فرهاد جمشيدي

۱۳۹۰ ۲۵۶م۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۷۲۸۴۶۸
PIR۴۲۴۹/۱۷۱۳۸۶م

موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب به قـلم جـمعي از نويسندگان; به کوششچت مقدس: مجموعه داستان کوتاه فتنه
 رحيم مخدومي

۱۳۹۰ چ۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۸۴۱۲۹۸
PIR۴۲۴۹/۲۱۳۸۹چ۳۷م

موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب ۱۳۹۲نوشته رحيم مخدوميرجل سياسي ر۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۵۱۹۹۵۳۱۷۸
PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۶آ۳۶خ

کياراد ۱۳۸۸گردآوري و بازنويسي حميد نصريچهل حکايت، چهل راز موفقيت چ۴۶۴ن۳/۶۲۰۸فا۵۲۰۰۶۲۷۹۸
PIR۴۲۴۹/۹۱۳۸۸چ۵۷ن

پيام آزادي در مـسـيـر تـنـدباد (بررسي بيست سال ادبيات داستاني دفاع
 مقدس ويژه کودکان و نوجوانان)

نـويـسـنـده محمدرضا سرشار (رهگذر);
 بررسي و بازخواني شوراي بررسي

۱۳۸۸ د۴۶۴س۳/۶۲۰۸۳۱فا۵۲۰۱۱۵۹۳۸
PIR۳۸۵۳/۹ر۹ج

شرکت انتشارات سوره مهر بـازنـوشته داوود غفارزادگان، محمد رضاشبهاي بمباران: خاطرات کودکان و نوجوانان
بايرامي

۱۳۸۹-۱۳۸۸ ش۴۲غ۳/۶۲۰۸۳۱فا۵۲۰۲۱۴۴۹۸
DSR۱۶۲۹/۲۶ش

مدرسه داسـتـان مـعـاصـر، داسـتـاننويسان معاصر: مجموعه شانزده
 داستان و شانزده نقد

بهاهـتـمام حسين حداد; نقدها از کامران
پارسينژاد

۱۳۸۸ د۳۶۶ح۳/۶۲۰۹فا۵۲۰۳۱۵۹۴۸
PIR۳۸۶۹/۲د۴ح

افق ۱۳۹۱مسلم ناصريآذرک و جادوگر مخترع مآ۱۷۲ن۳/۶۳فا۵۲۰۴۴۷۱۶۸
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشر آثار فـرهـنگ امـاليي خـط فـارسي بـراسـاس دسـتور خط فارسي

 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
۱۳۹۴علياشرف صادقي، زهرا زنديمقدم ف۱۹۶ص۴/۱فا۵۲۰۵۶۳۹۵۸

PIR۲۷۲۹/۴۱۳۸۵ف۲ص
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدارزيابي شتابزده الف۶۹۸آ۴/۶۲فا۵۲۰۶۱۶۰۹۸

PIR۷۹۳۱/۱۴۱۳۸۶آ
ژکان ۱۳۸۹جالل آلاحمدهفت مقاله به انضمام عزاداري هاي نامشروع هـ۶۹۸آ۴/۶۲فا۵۲۰۷۱۴۲۶۸

PIR۷۹۳۱/۱۴۱۳۸۲آ
روايت فتح ۱۳۹۲مرتضي آوينيبا من سخن بگو دو کوهه گفتار متن برنامه روايت فتح ب۹۱۷آ۴/۶۲فا۵۲۰۸۵۳۳۴۸

PIR۷۹۴۱/۲ب۸۴و
نشر ساقي ۱۳۸۶سيد مرتضي آوينيرستاخيز جان ۱۳۸۶ر۹۱۷آ۴/۶۲فا۵۲۰۹۱۶۱۰۸

PIR۷۹۴۱/۵۱۳۷۹ر۸۴و
واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيرستاخيز جان ر۹۱۷آ۴/۶۲فا۵۲۱۰۵۰۱۱۸

PIR۷۹۴۱/۵۱۳۷۹ر۸۴و
واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيفردايي ديگر: مجموعه مقاله ف۹۱۷آ۴/۶۲فا۵۲۱۱۵۰۱۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سپيده باوران ۱۳۸۹رضا اميرخانيسرلوحه ها يادداشت هاي پراکندهي سال هاي ۸۱ تا ۸۴ س۸۲۳الف۴/۶۲فا۵۲۱۲۴۳۱۱۸

علم مـقـدمـه و حواشي محمدابراهيم باستانيآثار پيغمبر دزدان
پاريزي

۱۳۹۱ آ۲۲۴ب۴/۶۲فا۵۲۱۳۳۷۶۲۸

علم ۱۳۸۵نوشته باستانيپاريزي (محمدابراهيم)فرمانفرماي عالم ف۲۲۴ب۴/۶۲فا۵۲۱۴۱۶۱۱۸
PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۵ف۵۶الف

هرمس ۱۳۹۰غالمعلي حداد عادلبا احترام مجموعه مقاالت اهدا شده به استادان ب۳۶۹ح۴/۶۲فا۵۲۱۵۲۸۴۴۸
پروين ۱۳۸۳مريم حيدرزادهنامههايي که پاره کردم ن۹۴۴ح۴/۶۲فا۵۲۱۶۱۳۶۲۸

PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۰ن۳۶ي
کتاب سيامک ۱۳۷۵اثري از سيمين دانشورشناخت و تحسين هنر ش۲۵۷د۴/۶۲فا۵۲۱۷۱۶۱۲۸

PIR۸۰۴۱/۸۵۱۳۷۵ش۹الف
کتاب نيستان ۱۳۸۳مهدي شجاعيخدا کند تو بيايي خ۳۷۸ش۴/۶۲فا۵۲۱۸۱۶۱۳۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۷۸خ۲۶ج
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکستيز با خويشتن و جهان: مجموعه مقاالت س۹۳۸م۴/۶۲فا۵۲۱۹۴۴۲۳۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۹س۴۵۷ي
کليدر ۱۳۸۵يوسفعلي ميرشکاکفرامرزنامه ف۹۳۹م۴/۶۲فا۵۲۲۰۲۸۷۰۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۴ف۴۵۷ي
شرق بـا مـقـدمه و شـرح لـغات و ترکيبات ومنشات قائممقام فراهاني

 فهرستها بهکوشش بدرالدين يغمائي
۱۳۷۳ م۳۴۵ق۶/۵فا۵۲۲۱۱۶۱۴۸

PIR
روزبهان ۱۳۸۸نادر ابراهيميچهل نامه ي کوتاه به همسرم چ۱۳۶الف۶/۶۲فا۵۲۲۲۱۶۱۵۸

PIR۷۹۴۳/۷ي۵۸ب
شرکت انتشارات سوره مهر فـهـيـمه بـابائيان پور; بهکوشش عليرضانامههاي فهيمه

کمري
۱۳۸۸ ن۱۱۹ب۶/۶۲فا۵۲۲۳۱۶۱۶۸

PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۵ي۲۸۳الف
موسسه فرهنگي خادم الرضا ﴿ع﴾ ۱۳۸۱مهدي دانشمندنامه اي به معشوق ﴿ گفتگوي صميمانه با خدا ﴾ ن۲۵۴د۶/۶۲فا۵۲۲۴۲۰۱۷۸

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۶تنظيم و بازنويسي شراگيم يوشيجنامههاي نيما: از مجموعه آثار نيما يوشيج ن۹۸۶ن۶/۶۲فا۵۲۲۵۱۶۱۷۸
PIR۸۲۸۴/الف۴۱۳۷۶آ

ققنوس ۱۳۹۵تبسم غبيشيسالم س۱۷غ۶/۶۲۰۸فا۵۲۲۶۶۵۴۱۸
BP۲۵۴/۱۲/۸۱۳۹۰س

مهاجر دوسـتي خـاله خـرسه: طنز در ادبيات ايران، مرزباننامه، انوار
 سهيلي، گلستان سعدي، جوامعالحکايات

انـتـخـاب و بـازنـويـسي مـجيد شفيعي;
 تصويرسازي سعيد رازقي

۱۳۹۲ د۵۵۶ش۷فا۵۲۲۷۴۶۰۸۸

تابنده ۱۳۸۲گردآورنده محمد سهيلآباديحکايت و لطيفه ح۸۴۹س۷/۰۰۸فا۵۲۲۸۱۶۲۰۸
PIR۴۳۲۳/۸۱۳۸۲ح۹س

سنبله ۱۳۸۲گردآورنده محمد سهلآبادينکته و طنز ن۸۴۹س۷/۰۰۸فا۵۲۲۹۱۶۲۸۸
PIR۴۳۲۳/۸ن۹س

مهاجر شـتـر به شرط گربه: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي
 طنز از کتابهاي بهارستان، روضه خلد، فيه مافيه

۱۳۹۲گردآوري مجيد شفيعي ش۵۵۶ش۷/۰۰۸فا۸[ج]۵۲۳۰۴۶۱۳
PIR۴۳۱۳/۲۱۳۸۹ش۷ش

شهاب الدين آلـبـوم زيـباترين لطيفهها و ضربالمثلها: بهترين هديه براي
 غنيسازي اوقات فراغت

امـيـر مـلکمـحمودياليگودرزي، فاطمه
ملکي

۱۳۸۶ آ۷۶۱م۷/۰۰۸فا۵۲۳۱۱۶۲۹۸
PIR۴۳۲۷/۷آ۷۴م

شرکت انتشارات سوره مهر The book of satire ۲ = ۲ ۱۳۸۹به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۷/۰۰۹فا۵۲۳۲۱۶۶۰۸
PIR۳۹۵۱/۲ک۸م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

قـنـد پـارسـي از کـلـيـات عبيد زاکاني، گزيده اي از رساله ي
 دلگشا حکايات و لطايف

۱۳۹۱تاليف و بازنويسي فرخ زندوکيلي ز ب/ ر۴۳۷ع۷/۲فا۵۲۳۳۴۶۶۰۸
PIR۵۵۲۰/۱۹۱۳۸۳آ

مهاجر انـتـخـاب و بـازنـويـسي مـجيد شفيعي;سگي نماند
 تصويرسازي سعيد رزاقي

۱۳۹۲ ش ب/ل۴۳۷ع۷/۳۲فا۵۲۳۴۴۶۱۰۸
PIR۵۵۳۹/۱۳۸۶ ۱۹آ

پيدايش گـردآورنـده مـرجـان کشاورز; ويراستارلطيفههاي شيرين مالنصرالدين
 رضا کرمي; تصويرگر رامين شرفي

۱۳۷۹ ل۷۴۹م۷/۳۲فا۵۲۳۵۱۶۱۸۸
PIR۵۶۱۵۱۳۸۱د

شهرام ۱۳۹۰بهکوشش معصومه خوشفکرماجراهاي شيرين مالنصرالدين م۷۴۹م۷/۳۲فا۵۲۳۶۵۱۷۴۸
PIR۵۶۱۵

نشر پيدايش فـخـرالـدين علي صفي; بازنويس مرجانلطايف الطوايف
 کشاورزي آزاد

۱۳۸۰ ل۲۷۸ف۷/۴فا۸[ج]۵۲۳۷۱۶۳۰
PIR۶۰۴۶/۶۰۱۱۳۷۹ل

مهاجر تـالـيف فـخـرالـدينعليصفي; گردآوريشش انگشت ندارم
 مجيد شفيعي

۱۳۹۲ ش ب/ل۲۷۸ف۷/۴فا۵۲۳۸۴۶۱۲۸
PIR۶۰۴۶/۱۳۹۰ ۶۰۱ل

مولف ۱۳۸۵رحمت الله اميدوارنيشانوش ن۷۹۷الف۷/۶۲فا۵۲۳۹۶۲۱۵۸
آفرينش چـنـگـيـزخان مهربان! و خوارزمشاهيان اصيل: تاريخ بهروايت

طنز
۱۳۸۷نوشته ايرج بقائي کرماني چ۵۹۵ب۷/۶۲فا۵۲۴۰۱۴۹۱۸

DSR۹۶۹/۹چ۷ب
نشر آفرينش ۱۳۸۷نوشته ايرج بقائي کرمانيکشورگشايان قاجار: تاريخ بهروايت طنز ک۵۹۵ب۷/۶۲فا۵۲۴۱۱۶۳۱۸

PIR۷۹۶۳/۵ک۲۴ق
مرواريد ۱۳۹۴سعيد بيابانکيضد حاالت﴿ مجموعه طنز﴾ ض۸۹۴ب۷/۶۲فا۵۲۴۲۶۳۸۱۸

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده شهرام جوادي نژادنمکدون ن۷۵۷ج۷/۶۲فا۵۲۴۳۵۸۸۶۸
PIR

گوتنبرگ مـجـموعه آثار طنز ابوالقاسم حالت شامل کتابهاي ﴿صداي پاي
 عزرائيل، يا مفت يا مفت، دوره خرسواري، آش کشک خالته﴾

[۱۳۷۶]ابوالقاسم حالت م۲۲۶ح۷/۶۲فا۵۲۴۴۱۷۰۱۸

۱۳۸۷حسن حسينيبرادهها سوره مهر ب۵۷۷ح۷/۶۲فا۵۲۴۵۱۶۱۹۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۳ب۹۵س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهاجر ۱۳۹۲گردآوري مجيد شفيعيبمير و بدم ش ب/الف۸۳۵د۷/۶۲فا۵۲۴۶۴۶۱۱۸

PIR۸۰۵۰/۷۱۳۸۹ش۲آ
فرهنگ جامع ۱۳۸۶نويسنده علياکبر دهخداچرند و پرند چ۸۳۵د۷/۶۲فا۵۲۴۷۱۶۲۱۸

PIR۸۰۵۲/۴۱۳۸۳چ
کتاب نيستان ۱۳۸۰نوشته مهدي شجاعيرزيتا خاتون (طنز) ر۳۷۸ش۷/۶۲فا۵۲۴۸۱۶۲۳۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۷۸ر۲۶ج
نيلوفرانه ۱۳۹۲حسن شکريلطيفه هاي شيرين و بانمک ل۵۸۴ش۷/۶۲فا۵۲۴۹۵۴۸۴۸

PIR۴۳۲۳
مهاجر بـمـير و آزار مرسان: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي

 طنز از کتاب کشکول
۱۳۹۲گردآوري مجيد شفيعي ش ب/ک۹۱۳ش۷/۶۲فا۵۲۵۰۴۶۰۹۸

PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۹ب۸۸۶ف
موسسه روايت سيره شهدا مـحـسن صالحي حاجي آبادي; تصويرگراکبر کاراته به تهران مي رود

 الهه ارکيا، فرشته ارکيا
۱۳۹۲ الف۳۱۴ص۷/۶۲فا۸[ج]۵۲۵۱۵۴۸۱

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۹ط۸۶۶۲الف
موسسه روايت سيره شهدا نـويـسـنده محسن صالحي حاجي آبادي;اکبر کاراته و فسقلي هاي شکمو

 تصويرگران الهه ارکيا، فرشته ارکيا
۱۳۹۲ ف الف۳۱۴ص۷/۶۲فا۸[ج]۵۲۵۲۵۴۸۲

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۹ط۸۶۶۲الف
انتشارات عموعلوي ۱۳۹۲محسن صالحي حاجي آبادياکبر کاراته و قليه پيتو ق الف۳۱۴ص۷/۶۲فا۸[ج]۵۲۵۳۵۴۸۳

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۹ط۸۶۶۲الف
کاک ۱۳۸۵اعظم فتحي پورزندگي به شرط خنده ز۲۴۵ف۷/۶۲فا۵۲۵۴۱۹۱۹۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضا لبشالف توشک: مجموعه نثر طنز ل۳۶۱ل۷/۶۲فا۵۲۵۵۵۰۱۸۸
PIR۸۲۰۱/۲۱۳۸۹ک۵ب

راهيان سبز ۱۳۸۶نويسنده اسکندر متقيزادهبا هم بخنديم ب۲۴۳م۷/۶۲فا۵۲۵۶۱۶۲۵۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۱ب۷۳۴ت/۷۳۴ت

پيدايش ۱۳۹۱نويسنده محمدکاظم مزينانيسنگ پا + گل: مجموعه طنز س۵۱۲م۷/۶۲فا۵۲۵۷۴۳۹۹۸
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۰س۹۶ز

منشور وحي ۱۳۸۲-۱۳۸۵بهکوشش کاظم مقدمبه هم نخنديد با هم بخنديد ب۷۲۳م۷/۶۲فا۵۲۵۸۱۶۲۶۸
PIR۳۹۹۶/۲ب۷م

مهدييار ۱۳۸۰تاليف محمدحسين مهرآييننمک زندگي ن۸۷۲م۷/۶۲فا۵۲۵۹۱۶۲۷۸
PIR۸۲۲۲/۸ن۵۱۵ه

کتاب نيستان ۱۳۸۹يوسفعلي ميرشکاکديپلمات نامه د۹۳۹م۷/۶۲فا۵۲۶۰۱۲۱۶۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۷۸د۴۵۷ي

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱مهدي ميرکياييوزارت طوطي: چهارده روايت طنز از دوره قاجار و۹۵۸م۷/۶۲فا۵۲۶۱۴۴۳۹۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۰و۴۷۸۶ي

نسيم کوثر ۱۳۸۷رضا سليمي همدانيتحفه نه طنز ت۷۱۶س۷/۶۲۰۸فا۵۲۶۲۱۹۰۶۸
نورين سپاهان ۱۳۸۰تهيه و تنظيم جواد کيانيطنز و نطنز ط۹۳۳ک۷/۶۲۰۸فا۵۲۶۳۱۶۲۲۸

PIR۴۳۲۷/۸ط۹ک
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
عـليرضـا لـبش; کـاريکاتور طنزپردازانشکرپاش : مجموعه شعرطنز مطبوعاتي بعداز انقالب اسالمي

 پروا کارخانه
۱۳۹۲ -۱۳۹۱ ش۳۶۱ل۷/۶۲۰۸فا۵۲۶۴۴۶۶۱۸

PIR۸۲۰۱/۲۱۳۸۹ک۵ب
شرکت انتشارات سوره مهر The book of Irony ۱۱ = به اهـتـمـام عـبـدالـجـواد مـوسوي; ﴿بهکتاب طنز

 سـفـارش﴾ شـرکت انتشارات سوره مهر،
دفترطنز

۱۳۹۰ ک۸۴۲م۷/۶۲۰۸فا۵۲۶۵۲۸۵۶۸
PIR۴۳۱۷/۲ک۸م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱ريتا اصغرپورکيومرث صابري "گل آقا" ک۵۷۲الف۷/۶۲۰۹۲فا۵۲۶۶۴۰۶۱۸
PIR۸۱۳۱/۸۲۱۳۸۵ي۲۸الف

خورشيد باران ۱۳۸۹محمد حيدرنژادمن آيينه شدم م۹۴۸ح۷/۷۶۲ فا ۵۲۶۷۶۶۲۲۸
PIR۸۰۳۱/۸۱۳۸۹م۳۸۹ي

گل آقا ۱۳۸۴گردآورنده ولي الله درودياندخوي نابغه (برگزيده مقالهها درباره عالمه علي اکبر دهخدا) د۴۸۳د۸/۰۰۶۲فا۵۲۶۸۱۶۵۹۸
PIR۸۰۵۳/۳۱۳۸۴د۴د

نيلوفر ۱۳۹۰بهکوشش اميد طيبزادهجشننامه ابوالحسن نجفي ۴۳۸ج۸/۰۶۲فا۵۲۶۹۵۶۳۲۸
PIR۸۲۴۳/۸۶۱۳۸۹ي۷۳۵۵ج

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱[گردآورنده] عزتالله الونديزرين کوب الف س/۴۳ز۸/۰۶۲فا۸[ج]۵۲۷۰۴۰۴۵
PIR۸۰۷۶/ ۸۲۱۳۸۸ي۹۶ر

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰-۱۳۹۱رفيع غفارزادگاندکتر معين غ س/۶۸۱م۸/۰۶۲فا۸[ج]۵۲۷۱۱۶۵۷
PIR۲۶۷۳/۷غ۶م

کانون پرورشي کودکان ونوجوانان حـسـين مـعـلم ; تصويرگ بهرام خائف;حکايت نامه
 طراح گرافيک کوروش پارسانژاد

۱۳۹۱ ح۶۷۳م۸/۲۰۰۸فا۵۲۷۲۴۱۳۴۸
PIR۴۳۲۷/۸۱۳۸۴ح۶م

نشر پيدايش ۱۳۷۹نويسنده شهرام شفيعيلطيفههاي شيرين عبيد زاکاني ل۵۵۶ش۸/۲۶۲فا۵۲۷۳۱۶۵۸۸
PIR۴۳۲۷/۶ل۷۴ش

صبح پيروزي ۱۳۷۹بهکوشش احمد دهقاندنياي لطيفهها و داستانها د۸۵۲د۸/۲۶۲۰۸فا۵۲۷۴۱۶۵۶۸
PIR۴۳۲۷/۹د۹د

ژکان ۱۳۹۲جاللآل احمدتک نگاريها: مجموعه آثار جالل آلاحمد ت۶۹۸آ۸/۳۶۲فا۵۲۷۵۵۰۲۴۸
PIR۷۹۳۷/ب۴۱۳۸۹آ

گلافشان ۱۳۷۹اثر مهديقلي صفاپورگوشهها و توشهها گ۶۳۹ص۸/۳۶۲فا۵۲۷۶۵۸۶۸
موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور ۱۳۸۰اصغر جدائيشاديهاي ماندگار: مجموعهاي از خاطرات بامزه ش۳۲۵ج۸/۳۶۲۰۸فا۵۲۷۷۱۶۵۵۸

PIR۴۳۳۷/۲ش۴ج
انتشارات هنر رسانه ي ارديبهشت ۱۳۸۶عبدالرحيم سعيديرادديگر عرضي ندارم د۵۷۸س۸/۶۲فا۵۲۷۸۶۱۷۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان زکـــيه احـــمـدي; زيـرنـظـر شـورايبديعالزمان فروزانفر

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ الف س/۵۹۵ف۸/۶۲فا۵۲۷۹۴۰۴۳۸
PIR۸۱۶۵/۳۱۳۸۷الف۹۶ر

جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايت; گردآور حسن قائمياننوشتههاي پراکنده ي/۴۴۷هـ۸/۶۲فا۵۲۸۰۱۶۵۴۸
PIR۸۳۰۲/۲۱۳۸۳ق

موسسه فرهنگي مدرسه برهان احـمـد عربلو; زيرنظر شوراي کارشناسياستاد همايي
 دفـتـر انـتـشارات کمک آموزشي; مدير

 هنري کاظم طاليي

۱۳۹۱ ع س/۶۵۷هـ۸/۶۲فا۸[ج]۵۲۸۱۴۱۰۰
PIR۸۳۱۹/۵الف۴ع

گل آقا عـمـران صـالحي; تـصـويرسازي و طرحگفتار طربانگيز (طنز سعدي در گلستان و بوستان)
 جلد غالمعلي لطيفي

۱۳۹۵ گ۷۸۲ص۸/۷۳۱فا۵۲۸۲۶۳۹۱۸
PIR۵۲۱۲/۷۱۳۸۷گ۸ص

کتاب نيستان ۱۳۹۱مهدي شجاعيصميمانه با جوانان وطنم ص۳۷۸ش۸/۷۶۲فا۵۲۸۳۴۳۳۸۸
PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۸ص۲۶ج

اميرکبير ۱۳۸۲تصنيف محمدتقي بهار "ملک الشعراء"سبکشناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي س۸۱۶ب۸/۸۰۰۹فا۵۲۸۴۱۶۵۳۸
PIR۳۸۷۲/۱۳۸۲س۹ب

قدياني تـالـيف عـنـصـرالـمـعـالي کـيکاوسبنگزيده قابوسنامه
 اسـکـنـدربن قاموسبن وشمگيربن زيار;
 مـقـدمه، انـتـخاب و شرح لغات مهدي

 فرهاني منفرد

۱۳۷۶ فب/ق۹۵۷ع۸/۸۲۲فا۵۲۸۵۱۶۵۱۸
PIR۴۶۶۷/۲۰۱۱۳۷۶ق

اميرکبير تـالـيف قاضي حميدالدين بلخي; بکوششگزيده مقامات حميدي
 رضا انزابينژاد

۱۳۷۰ الف ب/م۸۳۸ح۸/۸۲۳فا۵۲۸۶۱۶۵۲۸
PIR

اميرکبير انـشـاي ابـوالـمـعـالي نـصـرالـله منشيترجمه کليله و دمنه
 ;تـصـحـيـح و تـوضـيـح مجتبي مينويي

طهراني

۱۳۸۱ ۶۶۷۱۳۸۱ک۸/۸۲۳فا۵۲۸۷۱۶۴۰۸
PIR۵۰۹۲۱۳۸۵الف

بهزاد مـتن کـامل کـليله و دمنه بر اساس قديميترين نسخه کليله و
دمنه

[مـتـرجم]ابـوالـمـعالي نصراللهمنشي; به
 تـصـحـيـح مـجتبي مينوي تهراني، زهرا

 کشاورز باقري

۱۳۸۵ الف۶۶۷۱۳۸۵ک۸/۸۲۳فا۵۲۸۸۱۶۴۲۸
PIR۵۰۹۲۱۳۸۶الف

زوار انـشـاي ابـوالـمـعـالي نصرالله منشي; برترجمه کليله و دمنه
 اسـاس نـسـخـه تـصـحيح شده مجتبي
 مـيـنـوي طـهـراني ;بـه کـوشش محمد

 حسين مجدم

۱۳۸۵ ب۶۶۷۱۳۸۵ک۸/۸۲۳فا۵۲۸۹۱۶۴۱۸
PIR۵۰۹۲۱۳۷۱الف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱ليال برزگرنصرالله منشي ب س/۴۵۸ن۸/۸۲۳فا۵۲۹۰۴۰۴۶۸
PIR۵۱۱۱/۵/۴۱۳۸۲ب۸ي

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر [تـرجـمه]  نـصـرالـله مـنـشي; انتخاب،گزيده کليله و دمنه
 شرح و توضيح بتول فخراالسالم

۱۳۸۷ ف ب/ک۴۵۸ن۸/۸۲۳ فا۵۲۹۱۱۶۴۹۸
PIR۵۰۹۲/۱۹۱۳۸۶آ

نسيم کوثر ۱۳۸۳حجتاله قليپورميخواهم ببينمت ... م۷۴۱ق۸/۸۲۶فا۵۲۹۲۱۶۴۳۸
PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۳م۸۱۴۵ل

فرهنگ و قلم گـلستان مصلح الدين سعدي شيرازي از روي نسخه محمدعلي
فروغي

۱۳۸۱زيرنويس و مقدمه حميد هاشمي ۱۳۷۹گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۲۹۳۱۴۵۶۸
PIR۵۲۱۱۱۳۷۹ذ

خوارزمي ۱۳۸۱تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفيگلستان سعدي ۱۳۸۱گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۲۹۴۱۴۵۸۸
PIR۵۲۱۱۱۳۶۸پ

شرکت به نشر ۱۳۸۶مصلح الدين سعدي شيرازيگلستان سعدي از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۲۹۵۱۴۵۷۸
PIR۵۲۱۱۱۳۸۴

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر مـصـلحالـدين سـعـديشيرازي; انتخاب،گزيده گلستان سعدي
 شرح و توضيح اطلس اثني عشري

۱۳۸۷ الف ب/گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۲۹۶۱۶۴۵۸
PIR۵۲۱۱/الف۳۱۳۸۶آ

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر عـنـصـرالـمـعـالي کـيکاووسبناسکندر;گزيده قابوسنامه
 انتخاب و شرح بتول فخراسالم

۱۳۸۷ ق۹۵۷ع۸/۸۳۲فا۵۲۹۷۱۶۵۰۸
PIR۴۶۶۷/الف۱۳۸۶ ۲۰۱ق

روزبهان ۱۳۹۰نادر ابراهيمييک عاشقانهي آرام ي۱۳۶الف۸/۸۶۲فا۵۲۹۸۱۸۷۵۸
PIR۷۹۴۳/۸۱۳۷۶ي۵۸ب

نشر افق ۱۳۸۷قيصر امينپوربي بال پريدن ب۸۴۱الف۸/۸۶۲فا۵۲۹۹۱۴۷۹۸
PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۰ب۶م

فراديد ۱۳۹۲ماهرخسار جاهديانبي تو، هيچم: مجموعه يادداشتهاي ادبي ب۲۵۶ج۸/۸۶۲فا۵۳۰۰۴۶۳۰۸
PIR۸۲۲۳ /۳۸۳۲۱۳۸۹ت

نوربخش، بنياد شهيد چمران نـويـسـنـده مـصطفي چمران; به کوششعارفانه
 مهدي چمران

۱۳۸۸ ع۵۶چ۸/۸۶۲فا۵۳۰۱۱۶۴۶۸
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۴ع۶۵۵ر

ثالث ۱۳۸۴به کوشش علي دهباشيياد بزرگ علوي ي۸۲۹د۸/۸۶۲فا۵۳۰۲۵۶۳۴۸
PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۴ي۸۳ل

نشر دارالصادقين ۱۳۷۶مولف محمدرضا رنجبردام بيدوام: سايه به سايه با امام مسجد کوفه د۷۲۷ر۸/۸۶۲فا۵۳۰۳۱۶۳۷۸
PIR۸۰۷۵/۲۱۳۷۶د۲۶ن

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشورو موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲تاليف و بازنويسي فرخ زندوکيليحکاياتي از گلستان : بازنويسي حکاياتي از کليات سعدي ز ب/گ۵۵۴س۸/۸۶۲فا۸[ج]۵۳۰۴۴۹۴۱
PIR

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عبدالرحيم سعيدي رادمعجزه الفبا م۵۷۸س۸/۸۶۲فا۵۳۰۵۵۰۲۶۸
PIR۴۲۵۳/۳ن۵ح

خورشيد باران ۱۳۸۸- ۱۳۹۳محمدرضا سنگريسيب و عطش نثر عاشورايي س۷۷۹س۸/۸۶۲فا۵۳۰۶۵۰۸۷۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۹۴محمدرضا سنگريغروب بود و تو بودي غ۷۷۹س۸/۸۶۲فا۵۳۰۷۶۳۴۶۸

PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۸غ۷۲۵ن
پيدايش ۱۳۸۸بازنويسي محمد شريعتيسفرنامه ناصرخسرو س۴۴۴ش۸/۸۶۲فا۸[ج]۵۳۰۸۱۶۴۷

PIR۸۱۲۳/۷۱۳۸۶س۸۵۲ر
شرکت انتشارات سوره مهر اســـمـــاعـــيل فـــيـروزي; ﴿بـراي ﴾عقيقهاي فصل يادگاري: مجموعه عاشقانههاي جنگ و...

 دفـتـرادبـيـات و هـنـر مـقاومت، حوزه
 هنري ،﴿سازمان تبليغات اسالمي ﴾

۱۳۹۰ ع۹۵۸ف۸/۸۶۲فا۵۳۰۹۲۷۵۵۸
PIR۸۱۶۹/۷۱۳۸۸ع۴۵ي

کتاب فردا ۱۳۸۹بهروز خيريهاهل بيت پيامبر ﴿ص ﴾در شعر شاعران کرد الف۹۹۳خ۹/۲۱فا۵۳۱۰۱۹۰۹۸
نويد شيراز ۱۳۸۴سروده مريم دانشفردکاکو شيرازي ک۲۴۲د۹/۷۱فا۵۳۱۱۱۶۴۸۸

PIR۳۰۲۴/۴۱۳۸۴خ۸۴ش
ليان ۱۳۸۷به کوشش عبدالمجيد زنگوييدو سده رباعي در بوشهر د۶۴ز۹/۹۵۵۶۴۰۱فا۵۳۱۲۱۶۸۱۸

PIR۳۰۲۴/۹۱۳۸۶ز۸۴ب
اميرکبير تـالـيف ويـلـيس ويـگـر; تـرجمه حسنتاريخ ادبيات امريکا

جوادي
۱۳۸۷ ت۹۲۲و۵۳۱۳۵۶۲۴۸۱۰/۹

PS۸۸/۲۱۳۷۲ت۹و
نشر کارنامه جـبـرانخـلـيل جـبـران; [ترجمه] نجفپيامبر و ديوانه

 دريابندري; با پيشگفتار مترجم
۱۳۸۵ -۱۳۷۸ دپ۲۸۱ج۵۳۱۴۱۶۹۸۸۱۱/۵۲

PS۳۵۱۳/۸۷۱۳۷۸پ۴ب
نگارستان کتاب: زرين نـوشـتـه جـبـران خـليل جبران; ترجمهپيامبر و رازهاي دل

 مسيحا برزگر
۱۳۸۲ رپ۲۸۱ج۵۳۱۵۱۶۹۹۸۱۱/۵۲

PS۳۵۱۳/الف۸۷۱۳۸۲پ۴ب
نگارستان کتاب: زرين ۱۳۸۲اوشو; ترجمه مسيحا برزگرزبان فرشتگان: ﴿شرحي بر پيامبر جبران خليل جبران﴾ الف پ ن/پ۲۸۱ج۵۳۱۶۱۷۰۰۸۱۱/۵۲

PS۳۵۱۳/۸۷۰۸۲۱۳۸۲پ۴ب
نويد شيراز تـرجـمه و نـگـارش مـحمدحسن منتظرسفر به شهر کودکي

الصدق
۱۳۷۹ س۷۸۳م۵۳۱۷۱۶۹۷۸۱۳/۰۱۰۸۹۷۱

PS۶۴۸/۸۱۳۷۹م۸۸د
افق نـوشـتـه ي هـريـت بـيچر استو; ترجمهکلبه ي عمو تام: متن کوتاه شده

 محسن سليماني
۱۳۹۰ ک ۴۸۸الف۵۳۱۸۳۸۱۴۸۱۳/۳

قدياني،کتابهاي بنفشه فـرانسهـاجـسن بـرنت; تـرجمه رامکسارا کورو: شاهزاده خانم کوچک
 نيک طلب

۱۳۹۱ س۴۷۹ب۸۱۳/۴[ج]۵۳۱۹۴۴۸۱
PS۱۴۱۴/۲۱۳۸۳س

افق ۱۳۹۰مارک تواين; ترجمه محسن سليمانيتام ساير : متن کوتاه شده ت۷۷۳ت۵۳۲۰۳۸۸۴۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/پ۹۱۳۸۸ت

پيمان ۱۳۷۴مارک تواين; ترجمه سعيد ميرداوديتام ساير در غربت دت۷۷۳ت۸۱۳/۴[ج]۵۳۲۱۱۶۹۵
PS۱۶۷۵/۹۴۱۳۷۳ت

اميرکبير، کتابهاي جيبي نـوشـته مـارک تـواين; ترجمه ابوالقاسمزندگي بر روي ميسيسيپي
حالت

۱۳۸۰ ز۷۷۳ت۵۳۲۲۱۶۹۶۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۹۱۳۸۰ز

خوارزمي نـوشـته مـارک تـواين; تـرجـمه نـجفسرگذشت هکلبري فين
دريابندري

۱۳۸۰ س۷۷۳ت۵۳۲۳۱۶۹۴۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۶۶ه

افق ۱۳۹۰اثر مارک توين; ترجمه محسن سليمانيشاهزاده و گدا ۱۳۹۰ش۷۷۳ت۵۳۲۴۴۱۴۸۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۸۸ش

ارديبهشت مـارک تـوايـن; مـتـرجم سکينه نصرتي;شاهزاده و گدا
 ويراستار راضيه السادات فروزان

۱۳۹۳ ۱۳۹۳ش۷۷۳ت۵۳۲۵۵۹۰۸۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۸۹ش

افق اثـر هـرمـان مـلـويل; تـرجـمـه نوشينموبي ديک:متن کوتاه شده
ابراهيمي

۱۳۹۰ م۷۶۵م۵۳۲۶۳۸۸۰۸۱۳/۴
PS۲۶۹۴/۹۱۳۸۸م

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته اليوت آرنولد; مترجم مجيد عميقاسلحه سري الف۴۲۹آ۵۳۲۷۱۶۹۳۸۱۳/۵۲
PS۳۵۰۱/۵۱۳۷۷الف۹ر

نيلوفر ۱۳۸۶ويليام فاکنر; مترجم صالح حسينيخشم و هياهو، يا، غوغا و خشم خ۱۷۷ف۵۳۲۸۱۶۹۰۸۱۳/۵۲
PS۳۵۲۹/۵۱۳۸۱خ۸الف

نيلوفر ۱۳۸۵ويليام فاکنر; ترجمه نجف دريابندرييک گل سرخ براي اميلي ي۱۷۷ف۵۳۲۹۱۶۸۹۸۱۳/۵۲
PS۳۵۲۹/۲۵۱۳۶۳ي۸الف

نيلوفر ۱۳۸۵اسکات فيتسجرالد; مترجم کريم اماميگتسبي بزرگ گ۹۴۴ف۵۳۳۰۱۶۸۸۸۱۳/۵۲
PS۳۵۲۹/۲۱۳۷۹گ۲ي

افق نـويـسـنـده جک لـنـدن; ترجمه محسنآواي وحش
سليماني

۱۳۹۰ آ۶۵۳ل۵۳۳۱۳۸۸۳۸۱۳/۵۲
PE۱۱۳۰/۸۱۳۸۸آ۸۵ل

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۹جک لندن; ترجمه اصغر مهديتيره بختان جامعه ت۶۵۳ل۵۳۳۲۱۹۱۳۸۱۳/۵۲
نشر افق اثـر جک لندن; ترجمه و تلخيص محسنسپيد دندان (متن کوتاه شده)

سليماني
۱۳۸۰ س۶۵۳ل۵۳۳۳۱۷۰۲۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۵/۲۱۳۷۸س۴ن
رهيافت لــوسي مـاد مـونـتـگـمـري; مـتـرجـمآن شرلي با موهاي قرمز

 اميرحسين علمشاهي
۱۳۷۹ آ۸۵۳م۵۳۳۴۴۹۱۸۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۷/۸۱۳۷۹آ۹و
پانوس ۱۳۸۰مارگرت ميچل; ترجمه شبنم کيانبر باد رفته ۱۳۸۰ب۹۲۲م۵۳۳۵۱۷۰۴۸۱۳/۵۲

PZ۳/۴۱۳۶۳ب۸۸۳م
اميرکبير ۱۳۷۹- ۱۳۸۹مارگارت ميچل; ترجمه حسن شهبازبر باد رفته ب۹۲۲م۵۳۳۶۱۷۰۳۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۷/۴۱۳۴۶ب۳ي
قدياني، کتابهاي بنفشه لـورا ايـنـگـالـز وايـلـدر; مترجم مهردادخانه کوچک

مهدويان
۱۳۹۱ خ۳۷۱و۵۳۳۷۴۴۳۴۸۱۳/۵۲

افق ۱۳۹۰اثر جين وبستر; ترجمه محسن سليمانيبابالنگ دراز ۱۳۹۰ب۳۸۶و۸۱۳/۵۲[ج]۵۳۳۸۳۸۸۵
ارديبهشت ۱۳۹۲نوشته جين وبستر; مترجم آمنه کريميبابالنگ دراز ۱۳۹۲ب۳۸۶و۵۳۳۹۵۹۰۹۸۱۳/۵۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علم نـيـکـالس اسـپـارکـس; مـترجم نفيسهعشق گمشده

 معتکف; ويراستار حميده رستمي
۱۳۸۳ ع۴۷۱الف۵۳۴۰۳۷۹۷۸۱۳/۵۴

اميرکبير، کتابهاي جيبي ۱۳۷۸جان اشتاين بک; ترجمه سيروس طاهبازاسب سرخ، مرواريد، دره دراز الف۴۷۸الف۵۳۴۱۱۷۰۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/۵۱۳۷۸الف۲۳س

موسسهي انتشارات نگاه جـان اشـتـاينبک; تـرجـمه عبدالحسينخوشههاي خشم
شريفيان

۱۳۸۷ ۱۳۸۷خ۴۷۸الف۵۳۴۲۱۷۰۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/۹۱۳۷۹خ۲۳س

اميرکبير نـوشـته جان انشتين بک; ترجمه شاهرخخوشههاي خشم﴿ ادبيات کالسيک معاصر ﴾
 مسکوب، عبدالرحيم احمدي

۱۳۸۲ خ۴۷۸الف۵۳۴۳۱۷۰۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/الف۹۱۳۷۹خ۲۳س

فرهنگ معاصر ۱۳۹۲جان استاينبک; ترجمه سروش حبيبيمرواريد م۴۷۸الف۵۳۴۴۵۱۱۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/الف۱۳۸۹ ۴م۲۳س

نشرماهي ۱۳۹۲جان استاينبک; مترجم سروش حبيبيموشها و آدمها و م۴۷۸الف۵۳۴۵۵۵۱۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/۹۱۳۸۸م۲۳۶س

توفيق آفرين ۱۳۸۳دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانپناهگاه امن پ۴۹۴الف۵۳۴۶۱۸۸۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۸۶۱۳۸۳پ۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۷۹دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانتصويري در آينه ت۴۹۴الف۵۳۴۷۱۸۸۲۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۶۱۳۷۹ت۲۶س

توفيقآفرين ۱۳۸۲دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانجاني فرشته ج۴۹۴الف۵۳۴۸۱۸۸۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۲۱۳۸۲ج۲۶س

ياران ۱۳۸۱اثر دانيل استيل; ترجمه قدير گلکاريانجوانههاي اميد (آلبوم خانوادگي) و ج۴۹۴الف۵۳۴۹۱۸۸۱۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۱آ۲۶س

توفيقآفرين ۱۳۸۱دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانخانه ييالقي خ۴۹۴الف۵۳۵۰۱۸۸۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۲۱۳۸۱خ۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۷۹دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانخانهاي در خيابان اميد الف خ۴۹۴الف۵۳۵۱۱۸۸۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۱۷۱۳۷۹خ۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۸۲دانيل استيل; ترجمه ليلي کريماندعاهاي اجابت شده د۴۹۴الف۵۳۵۲۱۸۸۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۲د۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۸۱دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانعقاب تنها ع۴۹۴الف۵۳۵۳۱۸۷۸۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۱ع۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۸۱دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانغروب در سنت تروپز غ۴۹۴الف۵۳۵۴۱۸۷۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۳۵۱۳۸۱غ۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۸۰دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانغروب عشق "جرقه ايمان" ع غ۴۹۴الف۵۳۵۵۱۸۹۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۳۴۱۳۸۰غ۲۶س

توفيقآفرين ۱۳۸۲دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانمالقاتهاي عاشقانه ل م۴۹۴الف۵۳۵۶۱۸۷۹۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۲م۲۶س

توفيق آفرين ۱۳۷۹دانيل استيل; ترجمه ليلي کريماننور درخشان او: داستان زندگي نيک ترينا (پسر دانيل استيل) ن۴۹۴الف۵۳۵۷۱۸۷۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۲/۹۱۳۷۹ن۲۶س

آموت ۱۳۹۵فالنري اوکانر; ترجمه آذر عالي پورآدم هاي روستايي خوب﴿ شش داستان﴾ آ۹۳۶الف۵۳۵۸۶۳۹۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/۱۲۱۳۸۰آ۷و

نوشته پريل باکدرخت بلوط د۲۴۸ب۸۱۳/۵۴[ ج ]۵۳۵۹۶۶۵۴
علم ۱۳۸۲مالکوم بس; ترجمه جواد سيد اشرفخان جهانگير خ۷۷۱ب۵۳۶۰۳۸۱۰۸۱۳/۵۴
علم ۱۳۷۸ماريو پوزو; ترجمه فيروز اسفندياريآخرين پدرخوانده آ۷۹۸پ۵۳۶۱۱۷۰۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۴/۳۱۳۷۸آ۴و
مدرسه مـولف ژولي جـانـسـتون; مترجم حسينقهرمان آرمانهاي کوچک

 ابراهيمي (الوند)
۱۳۸۸ ق۱۹۷ج۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۶۲۱۷۰۸

PS۳۵۵۷/۹۱۳۷۶ق۸الف
افق ۱۳۹۲کارال جابلونسکي; ترجمه حسين شهرابيشاهزاده ايراني ش۱۱چ۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۶۳۵۱۲۹

روزگار ۱۳۹۱کران دساي; ترجمه نرگس سينبريميراث از دسترفته م۵۳۵د۵۳۶۴۵۱۱۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۹/۹۱۳۸۷م۲س

علم ۱۳۸۱آندره دوبو; ترجمه مهدي غبرائيخانه برآب خ۷۳۷د۵۳۶۵۳۷۷۴۸۱۳/۵۴
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان ﴿انتشارات

مدرسه﴾
نـوشـته مـايـکل دوريس; ترجمه حسينپشت درختها را ميبيند

 ابراهيمي﴿ الوند﴾
۱۳۹۰ پ۷۵۸د۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۶۶۴۴۴۱

PS۳۵۵۹/۵۱۳۷۸پ۴۵و
قدياني، کتابهاي بنفشه کـيت ديکـاميلو; ترجمه مهدي حجواني;سفر باورنکردني ادوارد

 تصويرگر بگرام ايباتولين
۱۳۹۱ س۹۳۹د۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۶۷۵۱۸۸

آموت مـريـلـيـن رابـيـنـسـون/مترجم:مرجانخانه داري﴿رمان﴾
محمدي

۱۳۹۲ خ ۱۱۹ر۵۳۶۸۶۶۸۱۸۱۳/۵۴

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲اميلي رودا; ترجمه محبوبه نجفخانيدر جست و جوي دلتورا د۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۶۹۱۷۱۰
PS۳۵۶۰/۳۵۱۳۸۲د۴و

سمور ۱۳۷۴الکساندرا ريپلي; ترجمه پرتو مهتدياسکارلت: ادامه بر باد رفته مارگارت ميچل الف۹۳۳ر۵۳۷۰۱۷۱۱۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۰/ب۵۱۳۷۱الف۳ي

مرواريد ۱۳۸۴آليس زيبولد ; ترجمه فريده اشرفياستخوان هاي دوست داشتني الف۸۲ز۵۳۷۱۱۴۶۳۸۱۳/۵۴
خوارزمي نـوشـته ويـلـيام سارويان; ترجمه سيمينکمدي انساني

دانشور
۱۳۸۰ ک۱۵۳س۵۳۷۲۱۶۹۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۵/۸۱۳۸۰ک۵الف
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته لـويـيس سـکـر; ترجمه حسينآخرين گودال

 ابراهيمي (الوند)
۱۳۹۱ -۱۳۸۲ آ۱۸۷س۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۷۳۱۶۹۱

PS۳۵۶۳/۳۱۳۷۹آ۷الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسرين ۱۳۷۹سيدني شلدون; مترجم بيتا عبيديانخاطرات نيمه شب خ۶۲۸ش۵۳۷۴۱۸۹۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۴/۲۱۳۷۹خ۴ل
کوشش ۱۳۸۰سيدني شلدون; ترجمه هادي عادلپورروياهايت را به من بگو ر۶۲۸ش۵۳۷۵۱۸۹۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۴/۹۱۳۸۰ر۴ل
زرين اثـر هـاوارد فـاوست; تـرجـمه ذبـيحاللهاسپارتاکوس

منصوري
۱۳۸۰ الف۱۴۶ف۵۳۷۶۱۷۱۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۹/۵۱۳۷۳الف۵الف
زرين هـوارد فـاست; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهفرزند نيل

منصوري
۱۳۸۶ -۱۳۸۰ ف۱۴۶ف۵۳۷۷۱۷۱۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۹/۴۱۳۷۳ف۵الف
نشر قطره ۱۳۸۳مارک فيشر; ترجمه گيتي خوشدلحکايت دولت و فرزانگي ح۹۶۵ف۵۳۷۸۴۹۳۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۵/الف۱۳۸۸ ۸ح۵ي
بهآفرين نـويـسـنـده رابـرت فيشر; مترجم الدنشواليهاي با زرهي زنگ زده

محتشم
۱۳۸۲ ش۹۶۵ف۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۷۹۱۷۱۴

PZ۷/۹۱۳۸۲ش۹۶ف
نشر آويژه نـوشـته جـان کـالـدر، رابـرت ويـليامز;تبهکار مخوف

 ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوري
۱۳۸۲ ت۲۵۴ک۵۳۸۰۱۷۱۵۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۶/۲۱۳۷۷ت۷۴الف
پيکان مـريهـيـنـگـيـنز کالرک; ترجمه مهيندو دختر بچه در پيراهن آبي

قهرمان
۱۳۸۷ د۶۱۶ک۵۳۸۱۶۱۹۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۶/۹۱۳۸۷د۱۵ل
علم جـان گـريـشـام :برگردان فريده مهدوياحضاريه

دامغاني
۱۳۸۲ الف۳۹۷گ۵۳۸۲۳۷۵۷۸۱۳/۵۴

نشر آويژه جـان گـريـشام; ترجمه بابک رياحيپور;پرونده پليکان
 ويراستار بابک حقايق

۱۳۷۶ پ۳۹۷گ۵۳۸۳۱۷۱۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۴۱۳۷۷پ۹ر

نشر علم اثـر جـان گـريـشـام ; گـردانـيده فريدهخانه نقاشي شده
 مهدوي دامغاني

۱۳۸۰ خ۳۹۷گ۵۳۸۴۳۸۲۹۸۱۳/۵۴

کوشش جـان گـريـشـام; مـترجم هادي عادلپور;وکيل خياباني
 ويراستار عظيم حسين زاده اردبيلي

۱۳۷۷ و۳۹۷گ۵۳۸۵۱۷۱۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۸۱۳۷۷و۹ر

زرين نـوآ گـوردون; تـرجـمـه و اقتباس جوادحکيم﴿ از لندن تا اصفهان در محضر ابن سينا ﴾
 سيد اشرف

۱۳۷۶ ح۷۶۴گ۵۳۸۶۱۷۱۸۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۷۱۳۸۷ح۴و

گلريز نـوشـته رالف گـولدمن; ترجمه و اقتباسقتل در اداره روزنامه
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۶ ق۸۱۵گ۵۳۸۷۱۷۱۹۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۲۱۳۷۳ق۸و

علم کـرمـک مکارتي ; ترجمه محمدرضا قليچجاده
خاني

۱۳۸۸ ج۷۳۲م۵۳۸۸۳۷۹۴۸۱۳/۵۴

ثالث ۱۳۸۲الوئيز مک گراو; ترجمه فريبا نعمتالهيدختر دشت د۷۳۹م۵۳۸۹۱۷۲۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۹/۴۱۳۸۲د۷ک

نسل نوانديش مـولف والديـمـير نابوکف; مترجم بهمنزندگي واقعي سباستين نايت
خسروي

۱۳۸۷ ز۱۱۲ن۵۳۹۰۳۹۴۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۳۹/۹۱۳۸۶ز۱۶الف

نشر ني نـوشـتـه دبـرت هـرشفلد; ترجمه محمدباني و کاليد
سالور

۱۳۹۲ ب۵۱۱هـ۵۳۹۱۶۲۰۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۷۲

علم ۱۳۸۲آناهيتا همافيروز; ترجمه گلي اماميباغ فردوس (رمان) ب۶۳۵هـ۵۳۹۲۱۷۲۲۸۱۳/۵۴
PS۳۵۷۲/۲۱۳۸۱ب۲۳م

افق ارنـست هـمـيـنگوي;ترجمه احمدکساييآن سوي رودخانه،ميان درختان
پور

۱۳۹۴ آ۶۹۵هـ۵۳۹۳۶۵۲۹۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۴۱۳۸۹ب۹م

هرمس ارنـست هـمينگوي ;ترجمه احمد کساييداشتن و نداشتن
پور

۱۳۹۴ د۶۹۵ه۵۳۹۴۶۵۱۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۲۱۳۸۷د۹م

افق ۱۳۹۲ارنست همينگوي; مترجم خجسته کيهانداشتن و نداشتن د۶۹۵هـ۵۳۹۵۴۷۷۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۲۱۳۸۹د۹م

نيلوفر ارنـست هـمـيـنـگـوي; تـرجـمه نـجفوداع با اسلحه
دريابندري

۱۳۸۷ و۶۹۵هـ۵۳۹۶۱۷۲۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۴۱۳۷۶و۹م

توس، جوانه توس اثـر جـميز هوستون; ترجمه ثريا قزلاياغآتش يخزده قصهاي از پايداري
(بهروزي)

۱۳۸۸ آ۸۱۸هـ۸۱۳/۵۴[ج]۵۳۹۷۱۷۲۱
PZ۳/۲۱۳۷۳آ۹ه

موسسه انتشارات نگاه آرتـور هـيـلي; تـرجـمه مـحـمد حسينسرنوشت يک زن
سروري

۱۳۷۹ س۹۷۱هـ۵۳۹۸۱۷۲۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۴۱۳۷۹س۸۵ي

آموت ۱۳۹۴تئا آب رت; ترجمه علي قانعهمسر ببر: رمان هـ۱۴۳آ۵۳۹۹۶۳۲۵۸۱۳/۶
علمي ۱۳۷۸نوشته باربارا وود ; مترجم مهدي افشارشهر سبز آفتابي ش۸۱۸ و۵۴۰۰۳۷۷۵۸۱۳/۹۱۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

of English literature۱= ﴾۱﴿سـيـري در ادبـيات انگليس
A survey 

۱۳۷۹=۲۰۰۰امرالله ابجديان س۱۲۳الف۵۴۰۱۱۷۲۵۸۲۰/۹
PR۸۳۴۱۱۳۷۷س۲الف

اميرکبير ويـرايش نـادين گرديمر، ليونل ابراهامز;آثاري از نويسندگان امروز افريقاي جنوبي
 ترجمه محمود تقوي

۱۳۸۱ آ۳۲۹گ۵۴۰۲۵۶۲۶۸۲۰/۹
PR۹۳۶۴/۹/۲۱۳۸۱آ۴گ

نشر ثالث سـيـد بارت، راجر واترز; ترجمه م. آزاد،ترانههاي پينک فلويد
 ف. تميمي

۱۳۸۱ ت۱۶۲ب۵۴۰۳۱۷۲۶۸۲۱/۹۱۴
PR

ارديبهشت نـويـسـنده ويليام شکسپير; مترجم مريمرومئو و ژوليت
رسولي

۱۳۹۳ ر۵۸۵ش۵۴۰۴۵۹۲۱۸۲۲/۳۳
PR

تير ويـلـيـام شکسپير; ترجمه فريده مهدويهر طور ميل شما است...
دامغاني

۱۳۸۸ هـ۵۸۵ش۵۴۰۵۶۳۲۰۸۲۲/۳۳
PR

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷لـئـو تـولـسـتوي... [و ديگران] ; مترجمعيد پاک ۹۸۳ع۵۴۰۶۱۹۱۷۸۲۳/۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ني ۱۳۹۲جين آستين; مترجم رضا رضاييترغيب ت۹۳۱الف۵۴۰۷۵۶۴۴۸۲۳/۶

PZ۳/۵۱۳۸۸و۸۷۵الف
نشر ني ۱۳۹۲اثر جين آستين; ترجمه رضا رضاييعقل و احساس ع۹۳۱الف۵۴۰۸۶۱۹۳۸۲۳/۶

PZ۳/۸۱۳۸۹د۸۷۵الف
ارديبهشت اثـــر جـين آسـتـين; مـتـرجـم پـونـهغرور و تعصب

ميرمشهوري
۱۳۹۴ غ۹۳۱الف۵۴۰۹۵۹۰۶۸۲۳/۶

PZ۳/ ۴۱۳۸۸غ ۸۷۵الف
نشر ني ۱۳۹۲اثر جين آستين; مترجم رضا رضاييمنسفيلد پارک م۹۳۱الف۵۴۱۰۵۶۴۳۸۲۳/۶

PZ۳/۲۱۳۸۹پ۸۷۵الف
نشر ني ۱۳۹۲جين آستين; مترجم رضا رضايينورثنگر ابي ن۹۳۱الف۵۴۱۱۵۶۴۶۸۲۳/۶

PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف
نشر ني ۱۳۹۲جين آستين; مترجم رضا رضايياما الف۹۳۱الف۵۴۱۲۵۶۴۵۸۲۳/۷

PZ۳/۸۱۳۸۷الف۸۷۵الف
توسعه ايران ۱۳۹۰مولف جين آستين; مترجم ليال نظريسنديتون س۹۳۱الف۵۴۱۳۶۱۹۲۸۲۳/۷

PZ۳/۲۱۳۸۹س۸۷۵الف
زرين ۱۳۷۹نوشته جيمز موريه; ترجمه مهدي افشارماجراهاي حاجيبابا اصفهاني در انگلستان م۸۳۷م۵۴۱۴۱۷۲۷۸۲۳/۷

PZ۳/۴۱۳۷۸س۸۳م
افق نـويـسـنـده رابـرت لـويـيساستيونس;دکتر جکيل و آقاي هايد: متن کوتاه شده

 ترجمه محسن سليماني
۱۳۹۰ د۴۹۴الف۵۴۱۵۳۸۸۱۸۲۳/۸

PZ۳۸۱۳۸۸د۵۳۸الف/الف
موسسه انتشارات نگاه نـوشـته جـورج الـيـوت; ترجمه ابراهيمآسياب کنار فلوس

يونسي
۱۳۸۱ آ۷۵۹الف۵۴۱۶۱۷۲۸۸۲۳/۸

PZ۳/۵۱۳۶۸آ۷۶الف
نشر دنياي نو ۱۳۷۹جورج اليوت; ترجمه مينا سرابيميدل مارچ م۷۵۹الف۵۴۱۷۱۷۲۹۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۶۹م۷۶الف
هرمس ۱۳۹۳جيمز بالدوين ;ترجمه حشمت کامرانيدن کيشوت د۲۵۹ب۵۴۱۸۶۵۳۱۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۸۱د۵۳۴الف
ارديبهشت ۱۳۹۲آن برونته; مترجم روشن آقاخانيحقيقت عشق (مستاجر عمارت ويلدفيل) ح۴۹۷۱ب۵۴۱۹۵۹۱۳۸۲۳/۸

PZ۳/۷۱۳۷۲ح۴۸۵ب
زرين ۱۳۸۱اثر اميلي برونته; ترجمه داريوش شاهينعشق هرگز نميميرد (بلنديهاي باخيز) ع۴۹۷۳ب۵۴۲۰۱۷۳۰۸۲۳/۸

PZ۳/الف۸۱۳۸۱ب۴۸۷ب
ارديبهشت شـارلـوت بـرونـته; مترجم مريم رسوليجين اير

براردهي
۱۳۹۱ ۱۳۹۱ج۴۹۷۵ب۵۴۲۱۵۹۱۲۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۸۸ج۴۹ب
اميرکبير ۱۳۸۷اثر شارلوت برونته; ترجمه زهره بکوبيجين اير ج۴۹۷۵ب۵۴۲۲۴۶۴۵۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۸۳ج۲۴الف
زرين ادوارد تــومـاس; تـرجـمه و اقـتـبـاسغزالي در بغداد

 ذبيحالله منصوري
۱۳۸۲ -۱۳۸۰ غ۸۷۷ت۵۴۲۳۱۷۳۱۸۲۳/۸

PZ۳/۴غ۹۲۴ت
نشر افق ۱۳۷۹اثر چارلز ديکنز; ترجمه محسن سليمانيآرزوهاي بزرگ(متن کوتاه شده) آ۹۴۲د۵۴۲۴۵۲۳۲۸۲۳/۸

PZ۳/۶۴۱۳۸۹آ۹۸د
گوتنبرگ شـاهـکـار چارلز ديکنس; ترجمه يوسفاوليورتويست

قريب
۱۳۸۶ الف۹۴۲د۵۴۲۵۱۷۳۲۸۲۳/۸

PZ۳/۷۱۳۸۶الف۹۸د
نشر فرزان روز ۱۳۹۴چارلز ديکنز; ترجمه مهرداد نبيليداستان دو شهر د۹۴۲د۵۴۲۶۶۳۸۴۸۲۳/۸

PZ۳/۲۱۳۸۱د۹۸د
اميرکبير نـوشـته چـارلـز ديـکـنز; ترجمه مسعودسرگذشت ديويد کاپرفيلد

رجبنيا
۱۳۸۷ س۹۴۲د۵۴۲۷۱۷۳۴۸۲۳/۸

PZ۳/۲۳۱۳۷۸د۹۸د
افق ۱۳۹۰چارلز ديکنز; ترجمه محسن سليمانينيکالس نيکلبي : متن کوتاه شده ن۹۴۲د۵۴۲۸۳۸۸۲۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۸۸ن۹۸د
جامي اسـکـار وايـلـد; تـرجـمـه رضا مشايخي;تصوير دوريان گري

 ويراستار همايون جوانمردي
۱۳۸۸ ت۳۶۹و۵۴۲۹۵۵۰۳۸۲۳/۸

PZ۳/۶۱۳۸۸ت۲۷و
فرهنگ نشر نو تـامس هـاردي; تـرجـمه ابرهيم يونسي﴿به دور از مردم شوريده

 سيروان آزاد﴾
۱۳۹۲ ب۱۸۹هـ۵۴۳۰۶۱۹۷۸۲۳/۸

PZ۳/۴۱۳۸۱ب۲۱۵ه
طرح نو نـوشـته آ. کـانن دويل; تـرجـمه کـريمماجراهاي شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصي

 امامي; تصاوير اصلي از سيدني پجت
۱۳۸۹ م۸۲۴د۵۴۳۱۱۷۳۵۸۲۳/۹

PZ۳/۲۱۳۷۲م۹۶۸د
حباب نـوشـته جـورج اورول; مـتـرجم ادريسقلعه حيوانات

باباخاني
۱۳۹۳ ق۹۲۷الف۵۴۳۲۵۸۹۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۸ ۸ق۸۷۳الف
نـوشـته ايـنـد بـلـيـتـون; ترجمه مهديمعماي هليکوپتر مدرسه

ضرغاميان
۱۳۸۸ م۶۳۵ب۸۲۳/۹۱۲[ج]۵۴۳۳۱۷۳۶

PZ۷/۶۷۱۳۷۶م۸ب
آموت ۱۳۹۴لويد جونز; مترجم فريده اشرفيآقاي پيپ: رمان آ۸۷۵ج۵۴۳۴۶۳۲۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۳آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقياتود در قرمز الکي الف۸۲۴د۵۴۳۵۶۵۱۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۴۱۳۸۰الف۹۶۸د

انتشارات هرمس ﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۳آرتور کانندويل;ترجمه مژده دقيقيجعبه مقوايي ج۸۲۴د۵۴۳۶۶۵۱۶۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۷۱۳۸۴ج۹۶۸د

انتشارات هرمس ۱۳۹۲سرآرتور کانن دويل ;ترجمه مژده دقيقيحلقه سرخوپنج داستان ديگر ح۸۲۴د۵۴۳۷۶۵۱۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۱۳۸۷ح۹۶۸د

هرمس ۱۳۹۴آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقيدرنده باسکرويل د۸۲۴د۵۴۳۸۶۵۲۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۸۳د۹۶۸د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات هرمس ۱۳۹۴سرآرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقينشانه چهار ن۸۲۴د۵۴۳۹۶۵۱۹۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۵۱۳۷۸ن۹۶۸د
هرمس فـــــــرانــــتس کـــافـــکـــا... [ومقبرهدار ... و مرگ

 ديگران]-ترجمه:محمود حسيني زاده
۱۳۹۳ م۲۴۶ک۵۴۴۰۶۵۰۷۸۲۳/۹۱۲

PT۲۶۳۲/۷۱۳۸۴م۱آ
کتابهاي کارآگاه نـوشـته آگاتا کريستي-ترجمه:محمدعليآنها به بغداد آمدند

ايزدي
۱۳۹۳ آ۴۸۸ک۵۴۴۱۶۴۷۰۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۱۳۸۹آ۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۲آگاتا کريستي;ترجمه نيما حضرتيآقاي کويين مرموز ق آ۴۸۸ک۵۴۴۲۶۵۶۵۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۴آگاتا کريستي;ترجمه نيما حضرتيآوازقو و آ۴۸۸ک۵۴۴۳۶۵۲۴۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهالهه انتقام

نژاد
۱۳۹۳ الف۴۸۸ک۵۴۴۴۶۴۷۷۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۵۷۱۳۸۸الف۳۸۷ک
کارآگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي-ترجمه:محمدطاهررياضيان يا ام؟ الف۴۸۸ک۵۴۴۵۶۴۴۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۹ ۷۸الف۳۸۷ک
هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهبه طرف صفر

نژاد
۱۳۹۳ ب۴۸۸ک۵۴۴۶۶۴۷۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۹۱۳۸۸ن۳۸۷ک
کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۴آگاتا کريستي-ترجمه:محمدعلي ايزديپنج خوک کوچک پ۴۸۸ک۵۴۴۷۶۴۷۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۹ ۶ت۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي ;ترجمه رويا سعيديپس از تشييع جنازه س پ۴۸۸ک۵۴۴۸۶۵۷۰۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـسـتـي;مـتـرجـم حميدرضاتحقيقات پوآرو

بلندسران
۱۳۹۴ ت۴۸۸ک۵۴۴۹۶۵۸۰۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کارآگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي-ترجمه:محمدعلي ايزديتراژدي در سه پرده رت۴۸۸ک۵۴۵۰۶۴۸۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۸۵ت۳۸۷ک

هرمس کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۴آگاتا کريستي-ترجمه:مريم ذکرياتله موش م ت۴۸۸ک۵۴۵۱۶۴۶۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۶۱۳۸۷ت۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهجيب پر از چاودار
نژاد

۱۳۸۸ پ ج۴۸۸ک۵۴۵۲۶۴۷۹۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۹۲۸۱۳۸۸ج۳۸۷ک

کارآگاه ۱۳۹۳اثر آگاتا کريستي-ترجمه:گلرخ سعيدنياجنايت خفته خ ج۴۸۸ک۵۴۵۳۶۴۹۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۹۱۳۷۴ج۳۸۷ک

کتابهاي کارآگاه اثـر آگـاتـا کـريـستي-ترجمه:حميدرضاجنايت در شب آتش بازي
بلندسران

۱۳۹۳ دج۴۸۸ک۵۴۵۴۶۴۶۳۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۲۴۱۳۷۹ق۳۸۷ک

کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهجسدي در کتابخانه
نژاد

۱۳۹۲ س ج۴۸۸ک۵۴۵۵۶۴۴۵۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۱۳۸۸ر۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه مجتبي عبداله نژادجشن هالووين ش ج۴۸۸ک۵۴۵۶۶۵۷۸۸۲۳/۹۱۲
کتابهاي کارآگاه نـــــــويـــــســـنـــده آگـــاتـــاجنايتهاي ميهنپرستانه

 کريستي-ترجمه:محمدعلي ايزدي
۱۳۹۳ م ج۴۸۸ک۵۴۵۷۶۴۵۳۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۸۵۱۳۷۹ق۳۸۷ک
هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهچرا از ايوانز نخواستند

نژاد
۱۳۹۳ چ۴۸۸ک۵۴۵۸۶۴۸۰۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۸۸چ۳۸۷ک
هرمس آکـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهچهارغول بزرگ

نژاد
۱۳۹۳ چ۴۸۸ک۵۴۵۹۶۵۶۱۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهچشمبندي
نژاد

۱۳۹۳ ب چ۴۸۸ک۵۴۶۰۶۴۸۱۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۱۷۱۳۸۸ق۳۸۷ک

کتابهاي کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهخطر در خانه آخر
نژاد

۱۳۹۴ خ خ۴۸۸ک۵۴۶۱۶۴۷۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۱۳۸۹و۳۸۷ک

هرمس نـوشـته آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:فايزهخانهاي در شيراز
اسکندري

۱۳۹۳ ش خ ۴۸۸ک۵۴۶۲۶۴۹۵۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۴۱۳۷۳خ۳۸۷ک

هرمس،کارآگاه ۱۳۹۴آگاتا کريستي-ترجمه:محمودحبيبيخانه وارونه وخ۴۸۸ک۵۴۶۳۶۴۸۶۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۷۱۳۸۷خ۳۸۷ک

کتابهاي کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-تـرجمه :محمد طاهردشمن پنهان
رياضي

۱۳۹۳ پ د۴۸۸ک۵۴۶۴۶۴۵۶۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۵۱۳۸۹د۳۸۷ک

هرمس،کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهدست پنهان
نژاد

۱۳۹۳ س د۴۸۸ک۵۴۶۵۶۴۸۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۵۱۳۸۸د۳۸۷ک

هرمس،کارآگاه ۱۳۹۲آگاتا کريستي-ترجمه:مهتاب بخاراييدختر سوم س د۴۸۸ک۵۴۶۶۶۴۸۸۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۱۳۸۵د۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهدر هتل برترام
نژاد

۱۳۹۳ هـ د ۴۸۸ک۵۴۶۷۶۴۷۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۳۱۳۸۹د۳۸۷ک

هرمس،کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهراز سيتافورد
نژاد

۱۳۹۳ ر۴۸۸ک۵۴۶۸۶۴۸۳۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۳۱۳۸۸ر۳۸۷ک

کتابهاي کارآگاه نـويـسـنده آگاتا کريستي-ترجمه مجتبيرازقطار آبي
 عبداله نژاد

۱۳۹۲ الف ر۴۸۸ک۵۴۶۹۶۴۵۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۱۳۸۹ر۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه حميدرضا بلندرويا
سران

۱۳۹۳ و ر۴۸۸ک۵۴۷۰۶۵۶۲۸۲۳/۹۱۲

کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۲آگاتا کريستي-ترجمه :محمد گذرآباديسرو غمگين س۴۸۸ک۵۴۷۱۶۴۴۹۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۸۷س۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۳آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهساعتها الف س۴۸۸ک۵۴۷۲۶۴۴۲۸۲۳/۹۱۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات هرمس آگـاتـا کـريـسـتـي ;تـرجمه محمدطاهرسوزش سرانگشتان

رياضي
۱۳۹۳ س س۴۸۸ک۵۴۷۳۶۵۷۳۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي-ترجمه:مهوش عزيزيسيزده معما ي س۴۸۸ک۵۴۷۴۶۴۹۸۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۹۴۱۳۸۸س۳۸۷ک

کتابهاي کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-تـرجـمه:حـميدرضاشاهدي برايدادگاه
بلندسران

۱۳۹۳ ش۴۸۸ک۵۴۷۵۶۴۶۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۱۳۸۱ش۳۸۷ک

کتابهاي کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهشب بيپايان
نژاد

۱۳۹۳ ب ش۴۸۸ک۵۴۷۶۶۴۵۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۸۴۱۳۸۰ش۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۴آگاتا کريستي; ترجمه فائزه اسکندريشرکاي جرم رش۴۸۸ک۵۴۷۷۶۵۶۰۸۲۳/۹۱۲
هرمس کتابهاي کارآگاه [مـولف]  آگـاتـا کريستي-ترجمه:مجتبيشرارتي زير آفتاب

 عبداله نژاد
۱۳۹۳ زش۴۸۸ک۵۴۷۸۶۴۶۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۸۷ش۳۷۸ک
کارآگاه ۱۳۹۳نوشته آگاتا کريستي-ترجمه:نيماحضرتيشبح مرگ بر فراز نيل م ش۴۸۸ک۵۴۷۹۶۴۴۳۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۶۱۳۸۹ق۳۸۷ک
هرمس آگـاتـا کـريـسـتـي;تـرجـمـه حميدرضافيلها به خاطر مي آورند

بلندسران
۱۳۹۳ ف۴۸۸ک۵۴۸۰۶۵۶۳۸۲۳/۹۱۲

کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهقتل آسان است
نژاد

۱۳۹۲ آق۴۸۸ک۵۴۸۱۶۴۴۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۱۳۸۹ق۳۷۸ک

کارآگاه نـوشته آگاتا کريستي-ترجمه: محمدعليقتلهاي الفبايي
ايزدي

۱۳۹۳ الف ق۴۸۸ک۵۴۸۲۶۴۵۱۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۷۱۳۸۷الف۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۲آگاتا کريستي-ترجمه:محمود حبيبيقتل در بينالنهرين ب ق۴۸۸ک۵۴۸۳۶۴۴۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۲۴۱۳۸۸ق۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهقتل در تعطيالت
نژاد

۱۳۹۳ ت ق۴۸۸ک۵۴۸۴۶۴۷۵۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۳۱۳۸۹ق۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه مجتبي عبداله نژادقتل درخوابگاه دانشجويي خ ق۴۸۸ک۵۴۸۵۶۵۷۹۸۲۳/۹۱۲
کارآگاه نـــــــويـــــســـنـــده آگـــاتـــاقتل در قطار سريعالسير شرق

کريستي-ترجمه:محمدگذرآبادي
۱۳۹۳ د ق۴۸۸ک۵۴۸۶۶۴۴۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۵۵۱۳۸۸ق۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي-ترجمه:خسروسميعيقتل راجر آکرويد رق۴۸۸ک۵۴۸۷۶۴۹۶۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۷۱۳۸۸و۳۸۷ک
هرمس نـوشـته آگاتا کريستي-ترجمه:محمدعليقتل در زمين گلف

ايزدي
۱۳۹۲ زق۴۸۸ک۵۴۸۸۶۴۹۳۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۵۱۳۸۸ق۳۸۷ک
هرمس،کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهقتل در خانه کشيش

نژاد
۱۳۹۳ ک ق۴۸۸ک۵۴۸۹۶۴۸۴۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۳۵۱۳۸۸ق۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي-ترجمه رويا سعيديگناه مضاعف گ۴۸۸ک۵۴۹۰۶۴۹۴۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۹۱۳۸۰گ۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي-مترجم:محمدگذرآباديلرد اجور ميميرد ل۴۸۸ک۵۴۹۱۶۴۹۷۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۸۸ل۳۸۷ک
کارآگاه نـوشـته آگاتا کريستي-ترجمه:محمدعليمرگ در ميان ابرها

ايزدي
۱۳۹۳ م۴۸۸ک۵۴۹۲۶۴۵۲۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۳۷۱۳۸۷م۳۸۷ک
کارآگاه ۱۳۹۲آگاتا کريستي-ترجمه:روياسعيديماجراي اسرارآميز در استايلز الف م۴۸۸ک۵۴۹۳۶۴۶۹۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۱۳۸۳ط۳۸۷ک
هرمس،کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهمرگ خانم مگينتي

نژاد
۱۳۹۳ خ م۴۸۸ک۵۴۹۴۶۴۸۵۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۳۶۵۱۳۸۸م۳۸۷ک
هرمس،کارآگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي-ترجمه:محمدعلي ايزديمردي با لباس قهوهاي رم۴۸۸ک۵۴۹۵۶۴۸۹۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۳۲۱۳۸۵م۳۸۷ک
هرمس،کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهمصيبت بيگناهي

نژاد
۱۳۹۲ ص م۴۸۸ک۵۴۹۶۶۴۹۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۶۱۳۸۸خ۳۷۸ک
هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهمقصدنامعلوم

نژاد
۱۳۹۳ ق م۴۸۸ک۵۴۹۷۶۵۶۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهموجسواري
نژاد

۱۳۹۲ وم۴۸۸ک۵۴۹۸۶۴۷۶۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۷۱۳۸۹گ۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي-ترجمه:مجتبي عبدالهنوشابه باسيانور
نژاد

۱۳۹۳ ن۴۸۸ک۵۴۹۹۶۴۹۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۶۱۳۸۸ن۳۸۷ک

کتابسراي تنديس نـويـسـنـده گـراهـام گـرين; مـتـرجـممامور ما در هاوانا
 غالمحسين سالمي

۱۳۹۳ م۴۲۶گ۵۵۰۰۶۱۷۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۶۱۳۸۹م۴۲گ

۱۳۹۳ناتاليا گينزبورگ; ترجمه محسن ابراهيمفضيلتهاي ناچيز هرمس ف۹۵۱گ۵۵۰۱۱۷۳۷۸۲۳/۹۱۲
P۳/۶۱۳۸۰ف۸۹۵گ

قدياني ، کتابهاي بنفشه سـي. اسـي. لـوئـيس; تـرجـمه پـيـمـاناسب وپسرک او
اسماعيليان

۱۳۸۷ الف۸۲۳ل۸۲۳/۹۱۲[ج]۵۵۰۲۱۷۳۸
PZ۷/۵۱۳۷۹پ۹۱۸ل

اميرکبير اتل لـيـلـيـان ويـنـيچ; تـرجـمه خـسروخرمگس
همايونپور

۱۳۸۲ خ۹۸۹و۵۵۰۳۱۸۹۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۷۸خ۸۹۸و

زرين نـويـسـنـده فـرانـکـلين بالک; ترجمه والماس بودا
 اقتباس ذبيحالله منصوري

۱۳۸۱ الف۶۳۱ب۵۵۰۴۱۷۳۹۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۷۱۳۸۱الف۸۶ب

فرهنگ ها: افق ۱۳۹۰آنـا پـررا; تـرجـمـه ي کـيـوان عـبيديپسري از گوانتانامو پ۳۴۳پ۵۵۰۵۲۰۳۴۸۲۳/۹۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ميترا دافـنه دومـوريه; بـرگـردان عبدالرحمنتل گرسنه

صدريه
۱۳۷۷ ت۷۹۵د۵۵۰۶۱۷۴۰۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۷۷ت۹۶د
ارديبهشت دافـــنه دو مـــوريه; مـتـرجـم نـاصـرراز زندگي يک زن

ايراندوست
[بي تا] ر۷۹۵د۵۵۰۷۵۹۱۸۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۱۸۱۳۸۷ر۹۶د
ارديبهشت ۱۳۹۳دافنه دوموريه; مترجم شادي ابطحيربهکا ب ر۷۹۵د۵۵۰۸۵۹۱۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹الف۱۳۸ ۲ر۹۶د
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱تري ديري; مترجم مهرداد تويسرکانيپروندههاي محرمانه پ۹۲۷د۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۰۹۴۳۸۳

PZ۷/۴۱۳۸۶پ۹۲د
ذکر، کتابهاي قاصدک جي. کي. رولـيـنگ; تـرجـمهو تـلـخيصهري پاتر و اتاق رازها

 نسيم عزيزي
۱۳۸۱ هـ۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۱۰۱۷۵۲

PZ۷/ث۴۱۳۸۱ه۹۵ر
پويند نـويـسنده جي کي رولينگ; مترجم گروههري پاتر و انجمن ققنوس

 مترجمين انتشارات پويند
۱۳۸۲ الف ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۱۱۱۷۴۷

PZ۷/ث۴۶۱۳۸۲ه۹۵ر
نشر ثالث نـويـسنده جي. کي. رولينگ;ترجمه طوبيهريپوتر و جام آتش

يکتايي
۱۳۷۹ ۱۳۷۹ج ه۸۴۷ر۵۵۱۲۱۷۴۸۸۲۳/۹۱۴

PZ۷/۳۸۵۱۳۸۰ه۹۵ر
فراگفت ﴿جـوآن، کـاتـلـيـن رولـيـنـگ﴾; مترجمهري پاتر و جام آتش

 اميرشهريار امينيان
۱۳۸۱ ۱۳۸۱ج ه۸۴۷ر۵۵۱۳۱۷۵۰۸۲۳/۹۱۴

PZ۷/ت۳۸۵۱۳۸۱ه۹۵ر
زرين. نگارستان کتاب جي. کي. رولـيـنگ; مـتـرجـم بـهـارکهري پاترو دخمه اسرارآميز

 رياحي پور
۱۳۸۱ دهـ۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۱۴۱۸۰۶

PZ۷/۴ه۹۵ر
ذکر، کتابهاي قاصدک ۱۳۸۱جي. کي. رولينگ; ترجمه نسيم عزيزيهري پاتر و زنداني آزکابان ۱۳۸۱زه۸۴۷ر۵۵۱۵۱۷۵۳۸۲۳/۹۱۴

TZ۷/ث۳۸۱۳۸۱ه۹۵ر
زرين: نگارستان کتاب نـويـسـنـده جي. ک. رولـيـنگ; مترجمهري پاتر و زنداني آزکابان

 بهارک رياحيپور
۱۳۸۱ زه۸۴۷ر۵۵۱۶۱۷۴۶۸۲۳/۹۱۴

PZ۷/۳۸۱۳۸۱ه۹۵ر
ذکر، کتابهاي قاصدک ۱۳۸۱جي. کي. رولينگ; ترجمه نسيم عزيزيهريپاتر و سنگ جادو س ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۱۷۱۷۴۵

PZ۷/پ۳۷۱۳۸۱ه۹۵ر
ذکر ۱۳۸۲جي. کي. رولينگ; ترجمه سوسن رازقيهري پاتر و  فرمان ققنوس ف ه۸۴۷ر۵۵۱۸۱۷۴۹۸۲۳/۹۱۴

PZ۷/ز۴۶۱۳۸۲هـ۹۵ر
زرين ۱۳۸۱جي. کي. رولينگ; بهارک رياحيپورهري پاتر و سنگ کيميا ک هـ۸۴۷ر۵۵۱۹۱۷۵۱۸۲۳/۹۱۴

PZ۷/الف۳۷۱۳۸۱ه ۹۵ر
زرين: نگارستان کتاب نـويـسـنـده آلن سـويج; مـتـرجم جوادفرستاده سلطان

سيداشرف
۱۳۷۹ ف۸۳۲س۵۵۲۰۱۷۵۴۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۴۱۳۷۹ف۹۳۳س
قدياني، کتابهاي بنفشه دارن شـــان; تـرجـمه سـوده کـريـمي;قصه هاي سرزمين اشباح

 ويراستار فرزانه کريمي
۱۳۸۳ ق۲۱۷ش۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۲۱۱۷۵۶

PZ۷/۶۱۳۸۳ق۲۵ش
قدياني، کتابهاي بنفشه دارن شـــان; تـرجـمه سـوده کـريـمي;قصه هاي سرزمين اشباح: سيرک عجايب

 ويراستار فرزانه کريمي
۱۳۸۳ س ق۲۱۷ش۵۵۲۲۱۷۵۵۸۲۳/۹۱۴

PZ۷/۶۱۳۸۳ق۲۵ش
آرما ۱۳۹۲رنده عبدالفتاح; مترجم محسن بدرهبهم مياد؟ ب۳۴۹ع۵۵۲۳۵۱۲۶۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۸۹خ۷۷۲م
نگارستان کتاب نـوشـته کـالـين فـالـکـنـر; ترجمه جوادشيطان در کشتي

سيداشرف
۱۳۸۶ ش۱۷۹ف۵۵۲۴۱۷۴۱۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۸۶ش۲۷۴ف
توفيقآفرين ۱۳۸۳حنيف قريشي; ترجمه نيکي کريمينزديکي ن۶۲۵ق۵۵۲۵۱۷۵۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۴۱۳۸۲ن۴۷ق
افق جـان کـريـسـتـوفـر; مـتـرجـم حـسينجک جنگلي

 ابراهيمي﴿ الوند﴾
۱۳۹۱ ج۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۲۶۴۴۴۰

PZ۷/۸۱۳۸۸ج۴ک
قدياني، کتابهاي بنفشه جـان کـريـسـتـوفـر; تـرجـمـه مهردادرمانهاي چهارگانه جان کريستوفر﴿مجموعه سوم﴾

تويسرکاني
۱۳۹۱ ر۴۸۸ک۹۱۴ /۸۲۳[ج]۵۵۲۷۴۳۴۵

قدياني ، کتابهاي بنفشه جـان کريستوفر; مترجم حسين ابراهيميرمانهاي سهگانه جان کريستوفر﴿ مجموعه اول﴾
(الوند)

۱۳۹۱ ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۲۸۴۳۴۶
PZ۷/۹ش۴ک

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲- ۱۳۸۹جان کريستوفر; مترجم مهرداد مهدويانرمانهاي سهگانه جان کريستوفر﴿ مجموعه دوم﴾ ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۲۹۱۷۶۹
PZ۷/الف۹۱۳۷۵ش۴ک

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده جـان کريستوفر; مترجم ع.شهرطال و سرب
نوريان

۱۳۷۴ ش۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۳۰۱۷۵۸
PZV/۸۶۱۳۷۴ش۴ک

قدياني نـوشـته جـان کـريستوفر; ترجمه حسينغارهاي فراموشي
 ابراهيمي (الوند)

۱۳۸۱ غ۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۳۱۱۷۴۲
PZ۷/۲۱۳۷۹غ۴ک

قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱جان کريستوفر; مترجم مهردادمهدويانگوي آتش گ۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۳۲۳۸۶۷
PZ۷/۹۳۱۳۸۱گ۴ک

ديبايه نـويـسـنـده انـدرو کـلـمنتس; برگردانداستان مدرسه
 مـرجان ظريف صنايعي، افسانه سليماني

مختاري

۱۳۹۲ د۶۵۱ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۳۳۵۱۱۵
PZ۷/۲۱۳۸۹ک۷۷ک

کوشش ۱۳۸۱ژوان گرانت; [ترجمه] هادي عادلپورفرعون (پويندگان افق) ف۲۷۶گ۵۵۳۴۱۷۵۹۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۴۱۳۸۰ف۳۵۴گ

قدياني جـمـيـله گوين; ترجمه حسين ابراهيمي﴿چشم اسب
الوند﴾

۱۳۹۱ چ۸۵۹گ۵۵۳۵۴۲۷۱۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۵۱۳۸۵چ۲۷۷گ

قدياني ۱۳۹۱جميله گوين; ترجمه حسين ابراهيميرد پاي باد ر۸۵۹گ۵۵۳۶۴۲۷۲۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۴۱۳۸۵ر۲۷۷گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ارمغان اثـر مـاتـيـسن; مـتـرجم شـهناز حسينيپر

کازروني
۱۳۸۶ پ۱۱۶م۵۵۳۷۱۷۴۳۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/الف۴۱۳۷۹پ۲م
نشر و پژوهش فرزانروز سـامـرست مـوآم; ترجمه شهرزاد بياتبادبادک

موحد
۱۳۸۷ ب۸۲۱م۵۵۳۸۱۷۶۰۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۸۶ب۸م
اساطير [۱۳۸۸]سامرست موام; ترجمه پرويز داريوشماه و شش پشيز م۸۲۱م۵۵۳۹۱۷۴۴۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۷۰م۸م
کلکآزادگان [نـويـسنده] جي. پي. واسواني; [برگردان]در پناه او: يکصد حکايت فرزانگي : نور، شادماني و عشق

 مجيد حميدا
۱۳۸۳ ي۱۸۶و۵۵۴۰۱۷۶۱۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۸۱ي۱۷۴و
افق کـلـر ونـدرپول; ترجمه ي کيوان عبيديماه بر فراز مانيفست

آشتياني
۱۳۹۲ م۷۷۱و۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۴۱۵۰۱۵

PZ۷/۳۱۳۸۹الف۷۸س
موسسه فرهنگي وهنري نوروز هنر ۱۳۸۰آنتوني هوروويتس; مترجم گيتا گرگانيشيطان و پسرک ش۸۱۲هـ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۴۲۵۱۶۶

PZ۳/۸۷۹۱۳۸۷ش
موسسه فرهنگي هنري نوروز هنر نـوشـته آنـتـوني هـوريتس; ترجمه گيتامادربزرگ

گرگاني
۱۳۸۰ م۸۱۲هـ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۴۳۵۲۵۰

PZ۳/۲۱۳۸۰م۸۷ه
نشر پرسش ورونـيک ام. فـوتي; تـرجـمـه عـبدالعليهيدگر و شاعران: پوئسيس، سوفيا، تخنه

دستغيب
۱۳۷۶ هـ۸۷۶ف۵۵۴۴۱۷۶۲۸۳۱/۰۰۹

B۳۲۷۹/۹۱۳۷۶ف۲۹ه
مستوفي ۱۳۸۱پرويز پرويزفرزندگي و آثار گوته پس/۷۲۷گ۵۵۴۵۱۷۶۳۸۳۱/۶

PT۲۱۲۰/۹ز۴پ
ارديبهشت ۱۳۹۲کورت کريستيان; ترجمه احمد مرعشيژوزفين ژ۴۵۳ک۵۵۴۶۵۹۲۰۸۳۳

PZ۳/۹۱۳۷۰ژ۳۴ک
ارديبهشت آن مـاري سـلـيـنـکـو; تـرجـمـه عباسدزيره

اسکندري
۱۳۹۳ ۱۳۹۳د۷۱۷س۵۵۴۷۵۹۱۶۸۳۳/۹۱

PT۲۶۷۳/۵/۴۱۳۸۶د۹ل
فردوس ۱۳۸۴آن ماري سلينکو; ترجمه ايرج پزشکزاددزيره د۷۱۷س۵۵۴۸۱۷۶۴۸۳۳/۹۱

PZ۳/۴۱۳۶۵د۸س
زرين ژارگن تــوروالـد; تـرجـمه و اقـتـبـاسجراح ديوانه

 ذبيحالله منصوري
۱۳۸۶ -۱۳۷۸ ج۸۲۴ت۵۵۴۹۱۷۶۵۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۷۰ج۸۴۶ت
هرمس﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۴آرتور کانن دويل;ترجمه مژده حقيقيدره وحشت رد۸۲۴د۵۵۵۰۶۵۱۸۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/۴۳۱۳۷۸د۹۶۸د
اميرکبير نـوشـتـه اريـش مـاريـا رمارک; ترجمهوقتي براي زندگي و وقتي براي مرگ

 شريف لنکراني
۱۳۹۲ و۶۹۵ر۵۵۵۱۵۶۴۲۸۳۳/۹۱۲

PT
جامهدران نـويـسـنده فرانتس کافکا; ترجمه صادقمسخ

هدايت
۱۳۸۳ م۲۴۶ک۵۵۵۲۱۷۶۸۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/ب۵۱۳۸۳م۲۵ک
جامه داران ۱۳۸۳فرانتس کافکا; ترجمه قائميانپيام کافکا از صادق هدايت; گروه محکومين هـ ن/۲۴۶ک۵۵۵۳۱۷۶۷۸۳۳/۹۱۲

PT
ماهي ۱۳۹۵توماس مان; ترجمه علي اصغر حدادبودنبروکها: (زوال يک خاندان) ب۱۷۲م۵۵۵۴۶۳۴۸۸۳۳/۹۱۲

PT۲۶۳۷/۹۱۳۸۳ب
نشر پيدايش [نـوشـته ولـفـگـانگ اکه]; ترجمه سپيدهشبح سفيد

خليلي
۱۳۷۸ ش۶۹۴الف۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۵۵۵۱۷۷۱

PZ۳/۲۱۳۷۸ش۶۴۴الف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده مـيـشل انده; مترجم يزدانجيم دگمه

 خدابنده لو; تصويرگر راينهارد ميخل
۱۳۹۲ ج۸۷۳الف۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۵۵۶۵۰۸۵

PZ۳/۹۱۳۷۵ج۸۵الف
زرين ۱۳۸۱گئورک ابرس; ترجمه جواد سيداشرفکمبوجيه و دختر فرعون ک۹۵۶الف۵۵۵۷۱۷۷۲۸۳۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۷۸ک۹الف
پيدايش نـوشـته گـودرون پـاوسه وانگ; تـرجمهباران مرگ

 حسين ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۹۱ ب۱۷۴پ۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۵۵۸۴۳۱۴

PZ۷/۲۱۳۷۶ب۱۶پ
کارنگ ۱۳۸۶رت ماروت; مترجم حسن نيکوفريدشورش تنبهداران ش۴۴۲ت۵۵۵۹۱۷۷۵۸۳۳/۹۱۴

PT۲۶۱۶/۲۷۹۱۳۸۶ش
ثالث ۱۳۸۰يوزف روت; ترجمه محمد اشعريايوب الف۷۶۸ر۵۵۶۰۱۷۶۶۸۳۳/۹۱۴

PT۲۶۲۳/۹۱۳۸۰الف۲۵و
انتشارات هرمس پـاتـريک زوسکينت ;ترجمه احمد کساييسرگذشت آقاي زومر

پور
۱۳۹۱ س۶۷ز۵۵۶۱۶۴۳۴۸۳۳/۹۱۴

زرين ۱۳۷۶هاينتس شئفر; ترجمه ذبيحالله منصوريخاطرات ناخداي زيردريايي خ۹۸۳ش۵۵۶۲۱۷۷۳۸۳۳/۹۱۴
PZ۳/۲۱۳۷۳خ۹۹ش

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنده فريدريک فلد; مترجم حسينطوطي اصفهان
 ابراهيمي ﴿الوند﴾

۱۳۹۱ ط۸۳۸ف۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۵۶۳۴۶۱۹
PZ۳/۹۱۳۷۱ط۸ف

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان نـويـسـنـده کورنليا فونکه; مترجم شقايقسياه دل
قندهاري

۱۳۹۱ س۹۱۷ف۵۵۶۴۴۶۰۵۸۳۳/۹۱۴
PT۲۶۷۶/۹۱۳۸۸س۸۷و

فرهنگ گستر،۱۱۴ ۱۳۹۶نربرت ويت;مترجم ;نيکي خوگرردپاي خرس در شب ر۸۴۷و۵۵۶۵۶۶۶۸۸۳۳/۹۱۴
PZ۳/۴۱۳۸۲د۸۸۶و

خرسندي سـيـد بـغداد: قصه جيمي سربازآمريکايي که به راز عاشورا پي
 مي برد

مـحـمـد طعان; ترجمه محمدرضا شيخي
محمدي

۱۳۹۴ س۶۲۴ط۵۵۶۶۶۳۲۳۸۳۴/۹۱۴

اطالعات، کتابهاي سپيده آني ام. جي. اشـمـيت; ترجمه به فرانسهمسافر کوچک
 سـوزان هـيـلـترمن، ايزابل ژان; ترجمه

 بهفارسي فاطمه زهروي

۱۳۸۵ م۵۶۱الف۸۳۹/۳۳۶۴[ج]۵۵۶۷۱۷۷۸
PZ۷/۵۱۳۷۱م۵۵الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني، کتابهاي بنفشه آسـتريد لنيدگرن; ترجمه فرزانه کريمي;پي پي جوراب بلند

 ويراستار حسين فتاحي
۱۳۸۲ پ۹۵۴ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۵۵۶۸۱۷۷۹

PZ۷/۸۱۳۸۲ر۹۲ل
شرکت انتشارات سوره مهر آسـتـريـد لـيـنـدگـرن; ترجمه عليرضادره گل سرخ

 قـوطـاسـلـو; ويراسته محمدرضا سرشار;
 مرکز آفرينش هاي ادبي

۱۳۹۳ د۹۵۴ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۵۵۶۹۵۶۵۴
PT۹۸۷۵/۴۱۳۷۰ب۹ل

هرمس ۱۳۹۰هنينگ مانکل ;ترجمه مهناز رعيتيپسري که روي تختي پراز برف خوابيد پ۱۷۸م۵۵۷۰۶۴۳۵۸۳۹/۷۳۷۴
هرمس ۱۳۹۰هنينگ مانکل;ترجمه هادي بناييماده شير سفيد الف م۱۷۸م۵۵۷۱۶۵۳۴۸۳۹/۷۳۷۴

PT۹۸۷۶/۳۲/۲۱۳۸۹م۸الف
نقش خورشيد ۱۳۸۰نوشته اندرسن; ترجمه اصغر رستگارقصههاي هانس کريستين اندرسن ق۸۷۱الف۵۵۷۲۱۸۵۶۸۳۹/۸۱۳۶

PZ۵۴/۶۷۱۳۸۰ق۸الف
انتشارات هرمس ۱۳۹۳ياستين گوردر;ترجمه مهرداد بازياريراز فال ورق ر۱۳۵گ۵۵۷۳۶۵۲۱۸۳۹/۸۲۳۷۴

PT۸۹۵۱/۲۸ /۲۱۳۸۹ر۴و
هرمس ۱۳۹۳ياستين گوردر;ترجمه مهرداد بازياريقصري در پيرنه ق۷۶۲گ۵۵۷۴۶۵۱۳۸۳۹/۸۲۳۷۴

PT۸۹۵۱/۲۸ /۶۱۳۸۸ق۴و
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها﴿ سمت﴾
پـيـر بـرونل ... [و ديـگـران]; تـرجـمـهتاريخ ادبيات فرانسه

 ابراهيم شکورزاده، افضل وثوقي
۱۳۷۷ -۱۳۷۵ ۲۲۱ت۵۵۷۵۱۷۸۰۸۴۰/۹

PQ۱۱۶/ي۱۳۰۰ ۲ت
بديهه ژان-کـريـسـتف روفن; ترجمه و نگارشسقوط اصفهان

 محمد مجلسي
۱۳۷۹ س۸۳۹ر۵۵۷۶۱۷۸۲۸۴۰/۹۱۴

PQ۲۶۱۷/۳۱۳۷۹ن۷۲و
سمت francaise et genre poetique =انـواع شـعـر فـرانـسـه

Versification
۱۳۷۹=۲۰۰۰شهناز شاهين، مهوش قويمي و۳۲۱ش۵۵۷۷۱۷۸۱۸۴۱/۰۰۹

PQ۴۰۱/۴۱۳۷۹و۲ش
ژکان ۱۳۹۰ژانپل سارتر; ترجمه جالل آل احمددستهاي آلوده د۱۴۵س۵۵۷۸۱۷۸۴۸۴۲/۹۱۴

PQ۲۶۲۳/الف۱۳۸۴ ۵د۴۵الف
ژکان ۱۳۸۹آلبر کامو;  ترجمه جاللآل احمدسوء تفاهم س۲۹۲ک۵۵۷۹۱۷۸۵۸۴۲/۹۱۴

ارديبهشت اونـوره دوبـالزاک; مترجم شادي ابطحي;اوژني گرانده
 ويراستار مرضيه سيدي

۱۳۹۴ ۱۳۹۴الف۲۶۱ب۵۵۸۰۵۹۱۴۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۱۳۸۶الف

افق اونـوره دو بـالـزاک; تـرجـمـه مـحـسناوژني گرانده
سليماني

۱۳۸۸ الف۲۶۱ب۵۵۸۱۱۷۸۶۸۴۳/۷

ارديبهشت اونـورهدو بـالـزاک; مـتـرجـم شـايـلـيبابا گوريو
ذوالفقاري

۱۳۹۲ ب۲۶۱ب۵۵۸۲۵۹۱۱۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۲۱۳۸۸ب

ارديبهشت نـويـسـنـده اونـوره دوبـالـزاک; مترجمزنبق دره
 سکينه نصرتي

۱۳۹۱ ز۲۶۱ب۵۵۸۳۵۹۱۰۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۸۱۳۸۵ز

زرين ۱۳۸۱الکساندر دوما; ترجمه سعيد آذريچهل و پنج نفر چ۷۹۴د۵۵۸۴۱۷۹۱۸۴۳/۸
PZ۳/۹۵۱۳۶۶چ۹۵د

زرين: گوتنبرگ نـويسنده الکساندر دوما; مترجم ذبيحاللهژوزف بالسامو
منصوري

۱۳۷۷ ژ۷۹۴د۵۵۸۵۱۷۸۷۸۴۳/۸
PQ۲۲۵۴/۹۱۳۷۷ژ

زرين: گوتنبرگ اثـر الـکـسـانـدر دومـا; ترجمه ذبيحاللهسه تفنگدار
منصوري

۱۳۷۸ س۷۹۴د۵۵۸۶۱۷۸۸۸۴۳/۸
PQ۲۲۵۴/۹۱۳۷۸س

گوتنبرگ: زرين ۱۳۷۹ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوريغرش طوفان غ۷۹۴د۵۵۸۷۱۷۸۹۸۴۳/۸
PQ۲۲۵۴/۴۱۳۷۷غ

زرين- گوتنبرگ نـوشـته الـکساندر دوما; ترجمه ذبيحاللهقبل از طوفان
منصوري

۱۳۷۸ ق۷۹۴د۵۵۸۸۱۷۹۰۸۴۳/۸
PQ۲۲۵۴/۲۱۳۷۸ق

گلريز نـويسنده الکساندر دوما; ترجمه ذبيحاللهکاردينال ريشيليو صدراعظم فرانسه
منصوري

۱۳۷۵ ک۷۹۴د۵۵۸۹۱۷۹۲۸۴۳/۸
PQ۲۲۵۴/۴۵۱۳۷۵ع

زرين: گوتنبرگ نـويسنده الکساندر دوما; مترجم ذبيحاللهکنت مونت کريستو
منصوري

۱۳۷۹ ن ک۷۹۴د۵۵۹۰۱۷۹۳۸۴۳/۸
PQ۲۲۵۴/۹۱۳۷۹ک

ارديبهشت نـويـسـنـده امـيل زوال; مـتـرجـم سپهربرگي از دفتر عشق
شهاليي

۱۳۹۳ ب۷۱ز۵۵۹۱۵۹۱۹۸۴۳/۸
PQ۲۲۷۷/۴۱۳۸۹ب

علم ۱۳۸۶ژرژ ساند ; ترجمه قاسم صنعوينانون ن۲۵۲س۵۵۹۲۳۷۹۲۸۴۳/۸
شرکت انتشارات سوره مهر سـوفـي سـگـور; تـصـويرگر ژاک پکنار;خاطرات يک االغ

 مـتـرجـم سـهـيال صفوي; ﴿براي ﴾ دفتر
 کـودک و نـوجـوان مرکز آفرينش هاي

ادبي

۱۳۹۰ -۱۳۸۸ خ۶۱۸س۵۵۹۳۱۷۹۴۸۴۳/۸
PQ۲۶۰۸/۲۱۳۸۳خ۹ک

نشر مرکز شـاتـو بـريـان; بـرگردان ميرجاللالدينآتاالو رنه
کزازي

۱۳۸۸ آ۱۱۸ش۵۵۹۴۱۷۹۵۸۴۳/۸
PQ۲۳۷۹/۹۱۳۶۷ر

ثالث شـارل دوکـوسـتـر; تـرجـمهي سيفاللهافسانههاي اولن شپيگل
گلکار

۱۳۸۲ الف۸۲۶ک۵۵۹۵۱۷۷۷۸۴۳/۸
PQ۲۴۰۴/۲۱۳۸۲د۶ک

امير کبير les Miserables =اثـر ويـکـتـور هـوگـو; تـرجمه حسينقليبينوايان
مستعان

۱۳۸۸ ب۸۵۹هـ۵۵۹۶۱۷۹۶۸۴۳/۸

سمير ويـکـتـور هـوگـو; تـرجمه شهال انساني،پکوپن زيبا
 شاپور رزم آزما

۱۳۹۲ پ۸۵۹هـ۵۵۹۷۵۱۰۷۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ش

سمير ۱۳۹۲ويکتور هوگو; مترجم شاپور رزم آزماتاريخ يک جنايت ۱۳۹۲ت۸۵۹هـ۵۵۹۸۵۰۲۱۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ت

کلبه ۱۳۸۰ويکتور هوگو; مترجم شاپور رزمآزماتاريخ يک جنايت ت۸۵۹هـ۵۵۹۹۱۷۹۷۸۴۳/۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سمير ۱۳۹۲ويکتور هوگو; مترجم شاپور رزم آزمازنداني قلعه فراموشي ز۸۵۹هـ۵۶۰۰۵۰۹۲۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۹۱۳۸۷ز
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۷اثر ويکتور هوگو; ترجمه محمد قاضيکلود ولگرد ک۸۵۹هـ۵۶۰۱۱۷۹۸۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۸۱۳۳۹ک
انتشارات موسسه ايران ۱۳۷۶پير دو بوادفر; مترجم خسرو سميعيادبيات داستاني فرانسه در قرن بيستم الف۷۴۳ب۵۶۰۲۱۷۹۹۸۴۳/۹۰۹

PQ۶۷۱/۸۱۳۷۶ر۹ب
زرين [نـوشـته] امـين مـالوف; [ترجمه] محمدسمرقند

قاضي
۱۳۷۹ س۶۷۳م۵۶۰۳۱۸۰۱۸۴۳/۹۱

PQ۲۶۸۱/۸۱۳۷۹س۸ع
زرين ۱۳۸۰اثر پير نزلوف; ترجمه ذبيحالله منصوريزندگي و سرانجام ماري آنتوانت ز۴۱۲ن۵۶۰۴۱۸۰۲۸۴۳/۹۱

PQ۲۶۴۴/۹۱۳۸۰ز۸ز[DC۱۳۷/۱]
دوستان رومن روالن; تـرجـمـه مـحـمـود اعتمادجان شيفته

 زاده ﴿ م. ا. به آذين ﴾
۱۳۸۷ ج۸۴۵ر۵۶۰۵۱۸۰۴۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۱۷/۲۱۳۷۸ج۸۲و
دنياي نو ۱۳۸۸رومن روالن; [ترجمه] محمد مجلسيژان کريستف ژ۸۴۵ر۵۶۰۶۱۸۰۵۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۱۷/۲۱۳۸۵ژ۸۲و
دنياي نو ۱۳۸۷آندره ژيد; مترجم محمد مجلسيسمفوني پاستورال س۸۷ژ۵۶۰۷۱۸۰۷۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۱/۸۵۱۳۸۶س۴ي
ارديبهشت آنـتـواندو سنتاگزوپري; مترجم شاديشازده کوچولو

ابطحي
۱۳۹۴ ۱۳۹۴ش۷۶۲س۵۶۰۸۵۹۰۷۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۳/۲۱۳۸۸ش۳ن
قدياني، کتابهاي بنفشه آنــتـوان دوسـنت اگـزوپـري; تـرجـمهشازده کوچولو

 مصطفي رحماندوست
۱۳۸۰ ش۷۶۲س۵۶۰۹۶۲۶۲۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۳/۲۱۳۸۰ش۳ن
رادکان آنـتـوان دونـست اگـزوپـري; تـرجـمـهشازده کوچولو

 اسدالله غفوري ثاني
۱۳۸۸ ش۷۶۲س۵۶۱۰۱۸۰۰۸۴۳/۹۱۲

گلريز نـوشـته آندره سوبيران; ترجمه و اقتباسزندگي پزشکي من
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۵ ز۷۸۹س۵۶۱۱۱۸۰۸۸۴۳/۹۱۲
PQ۲۶۲۳/۹۱۳۷۲ز۲۳و

گلريز نـوشـته پل شـاک; تـرجـمه و اقـتـباساحمد عبدالرحمن
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۶ الف۱۷۸ش۵۶۱۲۱۸۰۳۸۴۳/۹۱۲
PQ۲۶۲۵/۳۱۳۷۱الف۷الف

زرين: نگارستان کتاب نـوشـته پييـر نـزلـوف; ترجمه ذبيحاللهسرنوشت شوم يک امپراتور
منصوري

۱۳۸۲ س۴۱۲ن۵۶۱۳۱۷۷۶۸۴۳/۹۱۲
PQ۲۶۴۴/۴۱۳۸۲س۸ز

علم ۱۳۸۱نيکول آوريل ; ترجمه مهدي سمسارپيکاسو و درامار ﴿ يک عشق غير ممکن ﴾ پ۸۹۳آ۵۶۱۴۳۷۹۹۸۴۳/۹۱۴
انتشارات هرمس ۱۳۹۳آندره برتون;ترجمه عباس پژمانناديا ن۴۲۲ب۵۶۱۵۶۵۰۹۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۰۶/۲۱۳۸۹ن۳۶ر
علم ژانـيـن بـواسـارد: بـرگردان منوچهر کيسه زن وامپراطور

مرام
۱۳۸۶ س۷۴۳ب۵۶۱۶۳۷۵۵۸۴۳/۹۱۴

گوتنبرگ نـويـسـنـده پـرويـز; مـتـرجم ذبـيحاللهقهرمان هندوچين
منصوري

۱۳۸۱ ق۳۹۴پ۵۶۱۷۱۸۰۹۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۰۸/۹۱۳۸۱ت۹۷ر

نسل نو انديش ۱۳۸۷مولف ژان پينه; مترجم برف کرمانداستان هاي بامزه ﴿طنزهاي فرانسوي ﴾ د۹۸۸پ۵۶۱۸۳۸۳۲۸۴۳/۹۱۴
زرين، نگارستان کتاب لـوسـيل دکو; ترجمه و اقتباس ذبيح اللهتزار و کاتيا

منصوري
۱۳۷۶ ت۶۱۵د۵۶۱۹۱۸۱۰۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۱۵/۴۱۳۸۱ت۹ک
گلريز نـويـسـنـده مـوريس دکـبـرا; مـتـرجمعشق نافرجام

 ذبيحالله منصوري
۱۳۸۲ ع۷۷۳د۵۶۲۰۱۸۱۱۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۱۵/۵۱۳۸۲ع۷۲و
نسل نوانديش نــويـسـنـده ژانپل سـارتـر; مـتـرجـمتهوع

 ﴿فـرانـسـه- انـگـليسي﴾ للويد الکساندر;
 مـقـدمـه هـايـدن کـاروث; مـتـرجم ﴿
 انـگـلـيـسـي- فـارسي﴾ بهمن خسروي;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ ت۱۴۵س۵۶۲۱۳۹۷۳۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۹۱۳۸۸ت۴۵الف

انتشارات هرمس﴿کتابهاي کارآگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژ سيمنون;ترجمه ابراهيم اقليديمگره و ديوار سنگي م۷۵۴س۵۶۲۲۶۵۲۵۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۷۳۳۱۳۸۹م۸۷ي

نگاه ۱۳۹۰ژرژ سيمنون; ترجمه کريم کشاورزامضاي مرموز الف۹۷۲س۵۶۲۳۵۰۱۹۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۸۱۳۸۹الف۸۷ي

ارديبهشت ۱۳۹۳آلبر کامو; مترجم مريم رسوليبيگانه و محاکمه ب۲۹۲ک۵۶۲۴۵۹۱۵۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۳۴/۹۱۳۸۸ب۸۳الف

هرمس ۱۳۹۳آلبر کامو;ترجمه محمدرضا پارساياربيگانه ب۲۹۲ک۵۶۲۵۶۵۰۸۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۴۳/۹۱۳۸۸ب۸۳الف

نقش جهان دنـيـاي تـئـو: يـک رمان تاريخي درباره اديان و مذاهب مردم
جهان

۱۳۸۰کاترين کلمان; ترجمهي مهدي سمسار د۶۴۹ک۵۶۲۶۱۸۱۲۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۳۴/۹۱۳۸۰د۷۶ل

ثالث ۱۳۷۸رومن گاري; ترجمه منوچهر عدنانيريشههاي آسمان ر۱۴۷گ۵۶۲۷۱۸۱۳۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۳۶/۹۱۳۷۸ر۴الف

افق ۱۳۹۰آنا گاوالدا; ترجمه آتوسا صالحي۳۵ کيلو اميدواري س۱۹۸گ۸۴۳/۹۲[ج]۵۶۲۸۵۱۷۵
PQ۲۶۷۹/۹۱۳۸۷س۸الف

نشرماهي ۱۳۸۲جان هيند استوارت; ترجمه ليدا نصرتيکولت ک۴۸۸الف۵۶۲۹۵۶۳۵۸۴۸/۹۱۲۰۹
PQ۲۶۳۴/۸۳۱۳۸۱ي۸۴و

نسل نوانديش ۱۳۸۵مولف کلوش; مترجم برف کرمانطنزهاي ملل: طنزهاي فرانسوي ط۸۵۵ک۵۶۳۰۱۸۱۴۸۴۸/۹۱۴۰۲
PN۶۲۷۲/۹۱۳۸۵ط۲ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير La divina commedia = دانـته آلـيگيري; ترجمه از متن ايتاليايي;کمدي الهي

 بـــا مـــقــدمه و شـرح و حـواشي از
 شجاعالدين شفا

۱۳۸۱ ک۲۳۸د۵۶۳۱۱۸۱۵۸۵۱/۱
PQ۴۳۸۹۱۳۴۷

ققنوس ۱۳۸۲آلبا دسسپدس; ترجمه بهمن فرزانهعروسک فرنگي ع۵۵۵د۵۶۳۲۱۸۱۶۸۵۳/۹۱۲
PZ۳/۴۳۱۳۸۲ع۴۷۵د

زرين ۱۳۸۰ميکا والتاري; ترجمه ذبيحالله منصوريسقوط قسطنطنيه س۲۴۷و۵۶۳۳۱۸۱۹۸۵۳/۹۱۲
PZ۳/۷۱۳۸۲س۲۳و

زرين مـيـکل پيرامو; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهکنيز ملکه مصر
منصوري

۱۳۸۱ ک۸۸۸پ۵۶۳۴۱۸۱۷۸۵۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۷۶ک۹۶۸پ

نگارستان کتاب ۱۳۹۳اينياتسيو سيلونه; ترجمه محمد قاضينان و شراب ن۹۶۲س۵۶۳۵۵۶۳۱۸۵۳/۹۱۴
PQ۴۸۳۴/۲۱۳۸۸ن

چشمه ۱۳۸۸ايتالو کالوينو; ترجمه پرويز شهيديويکنت دونيم شده و۲۵۸ک۵۶۳۶۱۸۱۸۸۵۳/۹۱۴
PQ۴۸۳۹/۹۱۳۸۲و

هرمس ۱۳۹۳ناتاليا گينزبورگ;ترجمه محسن ابراهيمشهر و خانه ش۹۵۱گ۵۶۳۷۶۵۱۴۸۵۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۸۰ش۸۹۵گ

نمايش﴿ انجمن نمايش﴾ نـويـسـنـده آنـتـونـيو اسکارمتا; مترجمپستچي پابلونرودا
 عليرضا کوشک جاللي

۱۳۸۰ پ۵۲۳الف۵۶۳۸۵۵۰۹۸۶۲/۶۴
PQ۸۰۹۸/۱/۵۱۳۸۰پ۸س

جامي ۱۳۸۶ميگل د سروانتس; ترجمه محمد قاضيدن کيشوت د۴۹۱س۵۶۳۹۱۸۲۰۸۶۳/۳
PZ۳/۹۱۳۸۲د۴س

نوروز هنر طــرح هـا و کـالم ادواردو گـالـد آنـو;کتاب دلبستگي ها
 ترجمه نازنين نوذري

۱۳۸۴ ک۱۷۸گ۵۶۴۰۱۸۲۱۸۶۳/۶۲
PQ۹۶۹۸/۲۷/۲۱۳۸۳ک۸الف

نشر علم ۱۳۷۸ايزابل آلنده; ترجمه مريم بياتپائوال پ۷۶۵آ۵۶۴۱۱۸۲۲۸۶۳/۶۴
PZ۳/۲۱۳۸۰پ۷۷۵آ

زرين: نگارستان کتاب نـويـسـنـده دومـيـنـيک راون; ترجمه وسرگذشت دون ژوان
 اقتباس ذبيحالله منصوري

۱۳۸۱ -۱۳۷۷ س۲۸۵ر۵۶۴۲۱۸۲۳۸۶۳/۶۴
PZ۳/۴۱۳۷۷س۲۷ر

مجموعه ادب خيال لوئيس سپولودا ;ترجمه محمد شهبا .پيرمردي که داستانهاي عاشقانه مي خواند پ۳۱۳س۵۶۴۳۶۴۳۶۸۶۳/۶۴
علم گـابـريل گـارسـيـا مارکز; ترجمه نازنينازعشق و شياطين ديگر

 نوذري، نازنين ميرصادقي
۱۳۸۵ الف۱۴۱گ۵۶۴۴۱۸۲۴۸۶۳/۶۴

PZ۳/۴۱۳۸۳الف۱۵گ
نشر ماهي پـلـيـنـيو مندوزا; مترجمان مهدي نوري،عطر گوابا: گفت و گوهايي با گابريل گارسيا مارکز

 نازنين ديهيمي
۱۳۹۳ ع۱۴۱گ۵۶۴۵۶۳۸۹۸۶۳/۶۴

PQ۸۱۸۰/۲۸/۴۶۳۱۳۸۲ي۴الف
اطالعات نـوشـته گـابـريل گـارسـيا مارکز;ترجمهگزارش يک آدمربايي

 اميرحسين فطانت
۱۳۷۶ گ۱۴۱گ۵۶۴۶۶۵۸۶۸۶۳/۶۴

PZ۳/۳۵گ۱۵گ
زرين نـوشـته مـانـوئل مونتالبان; ترجمه جواديا قيصر يا هيچ

سيداشرف
۱۳۸۳ ي۱۸۵و۵۶۴۷۱۸۲۵۸۶۳/۶۴

PZ۳/۲۱۳۸۳ي۱۴۵و
جامعه ايرانيان مـيگل آنخل آستورياس; ترجمه سروشچشمان بازمانده در گور

حبيبي
۱۳۷۹ چ۵۳۳آ۵۶۴۸۱۸۲۶۸۶۳/۶۴۰۳

PZ۳/۵۱۳۷۹چ۵آ
علم ۱۳۸۸ايزابلآلنده; مترجم مهوش عزيزيسرزمين خيالي من : خاطرات ايزابل آلنده س۷۶۵آ۵۶۴۹۴۴۶۷۸۶۳/۶۴۰۹۲

کاروان رازگـشـايي کـيـمـيـاگـر: تالشي براي کشف رازهاي کيمياگر
 پـايـولـوکـويـليو(گفتوگويي ميان هرويچخ آيخلبرگر و ويچخ

شچاونيسکي)

۱۳۸۷برگردان ايليا حريري ر۹۵۷آ۵۶۵۰۵۱۸۶۸۶۹/۳۴
PQ۹۶۹۸/۲۷ /الف۵۳۱۳۸۹ي۹و

علم ژوزه مـائـوره ده واسـکـونسلوس; ترجمهبنانا براوا ﴿ موز وحشي ﴾
 قاسم صنعوي

۱۳۸۶ ب۱۸۵و۵۶۵۱۳۸۴۰۸۶۹/۳۴

محراب دانش ۱۳۸۲پائولو کوئيلو; ترجمه بهرام جعفريداستانهايي براي پدران، فرزندان و نوهها د۸۷۵ک۵۶۵۲۱۸۳۰۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/۴۱۳۸۲پ۸۸ک

نشر ميترا ۱۳۷۶پائولو کوئيلو; برگردان دلآرا قهرمانديدار با فرشتگان ي د۸۷۵ک۵۶۵۳۱۸۲۹۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/۹۱۳۷۶د۸۸ک

محراب دانش نـوشـته پـائـولـو کـوئـليو; ترجمه بهرامکيمياگر
جعفري

۱۳۸۷ ب۱۳۸۷ک۸۷۵ک۵۶۵۴۵۸۶۷۸۶۹/۳۴۲
PQ۹۶۹۸/الف۱۳۸۵ ۹ک۹و

کاروان ۱۳۸۷پائولو کوئليو; ترجمه آرش حجازيکيمياگر ۱۳۸۷ک۸۷۵ک۵۶۵۵۵۱۸۵۸۶۹/۳۴۲
PQ۹۶۹۸/۲۷ /الف۱۳۸۹ ۹ک۹و

نشر ثالث ۱۳۸۱پائولو کوئيلو; ترجمه حسين نعيميکوه پنجم وک۸۷۵ک۵۶۵۶۱۸۲۸۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/الف۸۷۱۳۷۷ک۸۸ک

ثالث ۱۳۸۱پائولو کوالو; مترجمان حسين نعيميورونيکا تصميم ميگيرد بميرد و۸۷۵ک۵۶۵۷۱۸۲۷۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/الف۴۱۳۸۱و۸۸ک

خوارزمي نـوشـته نـيـکـوس کازانتزاکيس; ترجمهمسيح باز مصلوب
 محمد قاضي

۱۳۷۸ م۱۷۱ک۵۶۵۸۱۸۳۱۸۸۹/۳۳۲
PZ۳/۵۱۳۴۹م۲۳۱ک

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته آلکي زي; ترجمه مجيد عميقجنگ پتروس ج۸۲ز۸۸۹/۳۳۴[ج]۵۶۵۹۱۸۳۲
PZ۷/۹۱۳۷۳ج۹ز

اميرکبير نـوشـته واسـيـليس واسيليکوس; ترجمهزد
 محمدابراهيم اقليدي

۱۳۸۹ و۱۸۸و۵۶۶۰۲۸۵۲۸۸۹/۳۳۴
PZ۳/۴۱۳۸۰ز۱۷۸و

نشر پيدايش آروپ کـارمـا دوتـا; تـرجـمه مـهـردادشاهد نابينا
مهدويان

۱۳۷۸ ش۷۴۱د۸۹۱/۴۳۳۷۱[ج]۵۶۶۱۱۸۹۶
PZ۷/۲۱۳۷۸ش۸۴۴د

قدياني ۱۳۸۷جـمـيـله گوين; ترجمه حسين ابراهيمي﴿جاده سفيد ج۸۵۹گ۸۹۱/۴۳۳۷۱[ج]۵۶۶۲۴۲۷۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جوانه توس ۱۳۹۲آنتوان چخوف; مترجم ناهيد کاشي چيايوانف الف۳۱چ۵۶۶۳۶۲۲۷۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۹۱۳۸۲الف
قطره ۱۳۹۳آنتوان چخوف; ترجمه سيمين دانشورباغ آلبالو ب۳۱چ۵۶۶۴۶۲۲۵۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۲۵۱۳۸۳ب
نشر قطره ۱۳۹۳آنتوان چخوف; ترجمه ناهيد کاشي چيدايي وانيا: صحنه هايي از يک زندگي روستايي د۳۱چ۵۶۶۵۶۲۲۶۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۲۱۳۸۳د
نشر قطره آنـتـوان چـخـوف; تـرجمه کامران فاني;مرغ دريايي

 مقدمه ﴿والديمير يرميلوف﴾
۱۳۹۳ م۳۱چ۵۶۶۶۶۲۲۴۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۴۱۳۸۳م
طرح نو سـوزان لي انـدرسن; تـرجـمه خـشـايارفلسفه داستايفسکي

ديهيمي
۱۳۸۷ ف۸۷۱الف۵۶۶۷۱۸۳۳۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۶۲/۵/۸۱۳۸۴ف۸الف
جاودان خرد الـکـسـانـدر پـوشـکـين; ترجمههوشنگدوبروفسکي مجموعه سه داستان

مستوفي
۱۳۸۸ د۸۱۵پ۵۶۶۸۱۸۳۴۸۹۱/۷۳۳

PZ۳/الف۳۱۳۶۳د۹۵پ
اساطير نـــوشـــته ايـــوان تـــورگـــيــنف;آبهاي بهاري

 ترجمهعبدالحسين نوشين
۱۳۶۳ آ۸۱۸ت۵۶۶۹۱۸۳۶۸۹۱/۷۳۳

PZ۳/۹۲۱۳۷۰س۸۴ت
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ايـوان تـورگـنيف; ترجمهاز روسي مهريپدران و پسران

آهي
۱۳۸۸ پ۸۱۸ت۵۶۷۰۱۸۵۱۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۳۶/۴۱۱۳۷۵پ
اميرکبير نـــوشـته ايـوان تـورگـنـيف; تـرجـمهخاک بکر

 عبدالرحمان رزندي
۱۳۸۷ -۱۳۷۸ خ۸۱۸ت۵۶۷۱۱۸۳۵۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۳۶/۴۱۳۷۸خ
دنياي نو ۱۳۸۶لئوتولستوي; ترجمه محمد مجلسيآناکارنينا ۱۳۸۶آ۸۶۶ت۵۶۷۲۱۸۳۹۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۷۱۳۸۱آ
نيلوفر ۱۳۸۲لئون تولستوي; ترجمه سروش حبيبيآناکارنينا آ۸۶۶ت۵۶۷۳۱۸۴۰۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۷۱۳۷۸آ
دنياي نو ۱۳۸۵لئو تولستوي; ترجمه يوسف قنبراسبها و انسانها الف۸۶۶ت۵۶۷۴۱۸۳۷۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۸/ب۱۳۸۵  ۱۲آ
نيلوفر ۱۳۸۱- ۱۳۸۵لئون تالستوي; ترجمه سروش حبيبيجنگ و صلح ج۸۶۶ت۵۶۷۵۱۸۴۲۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۹۱۳۷۷ج
توس ۱۳۸۹له اف تالستوي; ترجمه اسکندر ذبيحانرستاخيز ر۸۶۶ت۵۶۷۶۱۸۴۱۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۵۱۳۸۲ر
نشر چشمه لـيـو تـالـستوي; ترجمه از روسي سروششيطان

حبيبي
۱۳۹۰ ش۸۶۶ت۵۶۷۷۴۹۳۹۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۹۱۳۸۷ش
دنياي نو ۱۳۸۷آنتون چخوف; ترجمه هاجر خانمحمدسه سال س۳۱چ۵۶۷۸۱۸۴۳۸۹۱/۷۳۳

PG۳۴۰۴/۹۵۱۳۸۴س
چشمه فـيـودور داسـتـايوسکي; ترجمه از روسيابله

 سروش حبيبي
۱۳۸۷ الف۱۹۲د۵۶۷۹۱۸۴۴۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۶۰/۲۱۳۸۳الف
تهران از فـئـودور داسـتـايفسکي; ترجمه مهريجنايت و مکافات

آهي
۱۳۷۷ ج۱۹۲د۵۶۸۰۱۸۴۵۸۹۱/۷۳۳

جامي فـيـودور داسـتـايوفسکي; ترجمه مهرداددوست خانواده
مهرين

۱۳۸۸ د۱۹۲د۵۶۸۱۵۵۰۰۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۱۳۸۹ ۹د

ژکان Lejoueurفـئـودور داسـتايوسکي ; ترجمه جالل آلقمارباز
احمد

۱۳۹۰ ق۱۹۲د۵۶۸۲۱۸۳۸۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۸۱۳۸۶ق

نشر ماهي فـئـودور داسـتـايـوسکي; مترجم سروشهمزاد
حبيبي

۱۳۹۴ هـ۱۹۲د۵۶۸۳۶۳۱۹۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۸۱۳۸۲ه

نيلوفر اثـر نـيـکـوالي گـوگول; ترجمه فريدونمردگان زر خريد﴿ رعاياي مرده﴾
مجلسي

۱۳۸۷ م۸۱۲گ۵۶۸۴۱۸۴۶۸۹۱/۷۳۳
PZ۳/۴۱۳۷۰م۸۶گ

هرمس نـيـکالي لسکوف;ترجمه حميدرضا آتشهنرمند چهرهپرداز
برآب

۱۳۸۸ ه۴۵۴ل۵۶۸۵۶۵۲۲۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۷۷/۶۹۱۳۸۸ل

هرمس الـکـسـانـدر کـوپـرين;ترجمه حميدرضاالنگوي ياقوت
 آتش برآب

۱۳۹۱ الف۷۶۹ک۵۶۸۶۶۵۱۵۸۹۱/۷۳۴
PG۳۴۲۲/۷۱۳۷۸الف۳ک

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته لـيـوبا ورونکوا; ترجمه از روسيمادر
 سـيـسـل لواب; ترجمه از فرانسه فاطمه

زهروي

۱۳۷۰ م۱۷۲و۸۹۱/۷۳۴[ج]۵۶۸۷۵۱۵۷
PG۳۴۷۵/۲۱۳۷۰م۲۷و

کتابسراي تنديس نـويـسـنـده مـيـخائيل بولگاکف; ترجمهدل سگ
 مهدي غبرايي

۱۳۸۹ د۷۸۵ب۵۶۸۸۶۲۵۲۸۹۱/۷۳۴۲
PG۳۴۵۲/۸۱۳۸۰د۵ب

نشر سما اثـر پـروفـسـکـايـا; ترجمه بابک سليميبهترين قصهها از حيوانات
نيکنام

۱۳۷۶ ب۳۸۸پ۸۹۱/۷۳۴۲[ج]۵۶۸۹۱۸۴۸
PZ۷/۹۱۳۷۶ب۴۳پ

توس ۱۳۸۷الکسي تولستوي; ترجمه سروژ استپانيانگذر از رنجها گ۸۶۶ت۵۶۹۰۱۸۴۹۸۹۱/۷۳۴۲
PG۳۳۴۶/۴۱۳۸۰گ

دنياي نو ۱۳۹۲چنگيز آيتماتف; ترجمه محمد مجلسيپرنده مهاجر پ۹۵۳آ۵۶۹۱۴۹۳۷۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۷۹/۱۳۸۸ ۱۲آ

دنياي نو ۱۳۹۲چنگيز آيتماتف; ترجمه محمد مجلسيروزي به درازاي يک قرن ر۹۵۳آ۵۶۹۲۴۹۳۸۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۷۹/۹۱۳۸۲ر

بنگاه نشريات پروگرس ۱۹۷۶= ۱۳۵۵يوري بوندارف; ترجمه ا. ع. حميدبرف داغ ب۷۹۱ب۵۶۹۳۱۸۴۷۸۹۱/۷۳۴۴
قدياني ۱۳۸۷- ۱۳۹۱نـوشـته بوريس پولهوي; ترجمه گامايون;داستان يک انسان واقعي د۲۵۲پ۵۶۹۴۱۸۵۰۸۹۱/۷۳۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مازيار مـيـخـائـيل شـولوخوف; [ترجمه] احمددن آرام

شاملو
۱۳۸۵ د۷۳۳ش۵۶۹۵۱۸۵۲۸۹۱/۷۳۴۴

PG۳۴۶۵/۹۱۳۸۲د
هرمس ۱۳۹۱گردآورنده :آبتين گلکارداستانهاي کوتاه ازنويسندگان اسالو د۶۱۳گ۵۶۹۶۶۵۶۷۸۹۱/۸۴۳
نشر ثالث ۱۳۸۲والديميربارتول; مترجم محمدرضا مباشرالموت الف۱۶۵ب۵۶۹۷۱۸۵۳۸۹۱/۸۴۳۵

آئين تربيت : سنبله جـبـرانخـلـيل جـبـران; تـرجـمه رضـاتازهها و طرفهها
 ابوترابي; ويراستار مرتضي خبازيانزاده

۱۳۸۴ ت۲۸۱ج۵۶۹۸۱۸۵۴۸۹۲/۷۱۵
PS۳۵۱۳/۲۱۳۸۳ت۴ب

قدياني انـتـخـاب و شرح لغات عليرضا رضاداد،هزار و يک شب، قصههاي برگزيده
 اقدس رزازيفر

۱۳۷۹ ۵۶۱هـ۵۶۹۹۱۸۵۵۸۹۲/۷۳۳۴
PJA۳۴۴۸/۵۱۳۷۹ط۲آ

پرستا مـتـرجـمان شکوه السادات حسيني، زهرازندگي، عشق، مقاومت
 عباسي سمناني، فاطمه پرچگاني

۱۳۹۲ ۶۱ز۵۷۰۰۵۱۲۷۸۹۲/۷۳۵

نسيم انديشه سـوار سـبزپوش آرزوها: روايتي نو از زندگاني امام هادي﴿ع﴾ و
 امـام حـسـن عـسـکري﴿ع﴾ تا آغاز روزگار غيبت کبراي امام

زمان﴿عج﴾

نـويـسـنـده کـمال السيد; مترجم حسين
سيدي

۱۳۹۰ -۱۳۸۱ ف ت/ش۸۹۳س۵۷۰۱۱۸۶۴۸۹۲/۷۳۶
PJA۴۸۷۰/۸۰۳۳۱۳۸۱ش۳۶ي

ثالث ۱۳۸۲حسين نوربخشبهلول در آثار مکتوب و حکايتهاي مردمي ب۷۲۲ن۵۷۰۲۱۸۶۵۸۹۲/۷۷
PN۶۲۲۲/۹۳۸ب۴ع

اميرکبير تـالـيف ابـوالفضلاحمدبنحسين همداني;مقامات بديعالزمان همداني
 ترجمه حميد طبيبيان

۱۳۸۷ م۳۷۸ب۵۷۰۳۱۹۲۸۸۹۲/۷۸
PJA۳۹۰۲/۱۳۸۷ ۷۰۳۳م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱عباس جهانگيريانابن مقفع ج س/۱۷۲الف۵۷۰۴۴۲۵۴۸۹۲/۷۸۳۲
PJA۳۳۵۴/۲۱۳۸۷الف۹ج

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر ابــوعـلي مـحـسنبنابـراهـيم تـنـوخي;گزيده فرج بعد از شدت
 انـتـخـاب، شـرح و تـوضـيـح نـسرين

قدمگاهي

۱۳۸۶ ف۷۵۶ت۵۷۰۵۱۸۶۶۸۹۲/۷۸۳۴۰۸
PJA۳۹۱۰/۴۰۳۳۱۳۸۶ف

اميرکبير اثـر ابـو محمدالقاسم بن عل بن محمدبنترجمه مقامات الحريري
 عـثـمـان الـحـريـري البصري; ترجمه و

 توضيح طواق گلدي گلشاهي

۱۳۸۷ ت۴۳۷ح۵۷۰۶۱۸۶۷۸۹۲/۷۸۳۴۰۸
PJ۷۷۵۵/۷۴۱۱۳۶۴م۴ح

آستان قدي رضوي، شرکت به نشر مـحـمـد عـوفيبـخاري; انتخاب، شرح وگزيده جوامع الحکايات و لوامع الروايات
 توضيح نسرين قدمگاهي

۱۳۸۷ ق ب/ج۹۷۳ع۵۷۰۷۱۸۵۷۸۹۲/۷۸۳۴۰۸
PIR۵۲۶۲/ب۹۱۱۳۷۴ج

موسسه انتشارات سوره نـوشـته مـخـتـار عـوضاوف; تـرجـمـهصداي تير در گردنه
 گامايون; ويراسته محمدرضا سرشار

۱۳۹۰ ص۹۷۲ع۵۷۰۸۲۸۴۹۸۹۴/۳۴۷۳۳
PZ۳/۴۱۳۷۷ص۹ع

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت نـويـسـنده مصطفي کوتلو; مترجم شرارهپرنده آبي
کامراني

۱۳۸۶ پ۷۷۴ک۵۷۰۹۶۲۰۱۸۹۴/۳۵۳۳
PL۲۴۸/۴۱۳۸۶پ۹ک

نشر دنياي نو ۱۳۶۷ياشار کمال;ترجمه رحيم  رئيس نيااربابهاي آقچاساز الف۲۲ي۵۷۱۰۶۶۱۹۸۹۴/۳۵۳۳
PZ۳/۴۱۳۶۷الف۸۵ک

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷محمود دستپيش واله باباگل ائيشت نئي دن گ۵۴۴د۵۷۱۱۱۸۵۸۸۹۴/۳۶۱۱
PL۳۱۴/۲س۵د

زرين نـوشـته مـحـمـدسعيد اردوبادي; ترجمهخاتون گنجه﴿﴿ زندگي نظامي گنجوي﴾﴾
 غالمرضا طباطبايي مجد

۱۳۸۰ خ۳۸۵الف۵۷۱۲۱۸۵۹۸۹۴/۳۶۱۳
PL۳۱۴/۲۱۳۸۰خ۴۳الف

شرکت انتشارات سوره مهر نـويـسـنده اکرم ايليسلي; مترجمدمحمودبيبي آوازخوان من
 مـهـدوي; بـه سـفـارش دفتر کودک و

 نوجوان مرکز آفرينش هاي ادبي

۱۳۸۹ ب۹۸۴الف۵۷۱۳۱۹۲۳۸۹۴/۳۶۱۳
PL۳۱۴/۹۱۳۸۸ب۹۷۴الف

محراب قلم نـوشـته عـلـيم حکمت; مترجمان مهديبه خاطر يک اسب (رمان نوجوانان)
 ضرغاميان،مهناز عسگري

۱۳۹۱ ب۷۱۶ح۵۷۱۴۴۷۵۵۸۹۴/۳۶۴۳
PL۹۵/۹/۹۱۳۷۷ب۸ح

نشر شيرين ۱۳۷۵اثر ميکا والتاري; ترجمه افشين مويديترمس، فرزند طوفان ت۲۴۷و۵۷۱۵۱۸۶۰۸۹۴/۵۴۱۳۳
PZ۳/۴ت۲۳و

ارديبهشت ۱۳۹۴ميکا والتاري; مترجم فرشته کريميسينوهه پزشک مخصوص فرعون ۱۳۹۴س۲۴۷و۵۷۱۶۵۹۰۵۸۹۴/۵۴۱۳۳
PH۳۵۵/۹۱۳۸۸س۲و

زرين مـيـکا والتاري; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهسينوهه: پزشک مخصوص فرعون
منصوري

۱۳۸۶ س۲۴۷و۵۷۱۷۱۸۶۱۸۹۴/۵۴۱۳۳
PZ۳/۹۱۳۶۶س۲۳و

زرين ۱۳۷۶- ۱۳۸۶ميکا والتاري; ترجمه ذبيحالله منصوريمردي باالي صليب م۲۴۷و۵۷۱۸۱۸۶۲۸۹۴/۵۴۱۳۳
PZ۳/۴۱۳۷۴م۲۳و

نشر علم نـوشـته وو چـنگ نن; تـرجـمه از چينيسي يئوجي، يا، سير باختر
 لـــوئي آونـــول; تـرجـمه از فـرانـسه

 شهرنوش پارسيپور

۱۳۷۴ س۸۱۷و۵۷۱۹۱۸۶۳۸۹۵/۱۳۴۶
PZ۳/۹۱۳۷۴س۸۵و

نشر مرکز ۱۳۷۸ژوزه ساراماگو; ترجمه مهدي غبرائيکوري ک۱۴۳س۵۷۲۰۵۰۸۹۸۹۶/۳۴۲
PQ۹۲۷۶/ب۱۳۷۸ ۹ک۴الف

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۹۰احمدخان ابوبکر;ترجمه يوسف قنبرمادر خورشيدراروشن کن م۱۸۲الف۵۷۲۱۶۵۹۶۸۹۹/۹۶۴
خاور زمين ۱۳۸۴مولف جواد فوالديتراژدي بشري ت۸۹۶ف۵۷۲۲۸۳۳۹۰۱

D۱۶/۸/۴ت۹۳ف
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريفلسفه تاريخ ف۶۳۴م۵۷۲۳۵۶۸۴۹۰۱

D۱۶/۸/۸۱۳۶۹ف۶م
نشرني مـاکـس هـورکهايمر، ژان گنشار; ترجمهسپيدهدمان فلسفهي تاريخ بورژوايي

 محمدجعفر پوينده
۱۳۸۹ س۷۹۶هـ۵۷۲۴۸۲۷۹۰۱

D۱۶/۸/۲۱۳۷۶س۸۵ه
صـدا وسـيـمـاي جمهوري اسالمي ايران، مرکز ۱۳۹۲پـــژوهش و تـحـقـيق عـلي حـائـري وروزشمار ميالدي ر۲۵۷ح۵۷۲۵۵۱۱۸۹۰۲/۰۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت﴾
۱۳۹۲مايکل استنفورد; ترجمه مسعود صادقيدرآمدي بر تاريخ پژوهي د۴۸۷الف۵۷۲۶۶۲۶۴۹۰۷/۱

D۱۶/۲/۴۱۳۸۵د۵الف
موسسه انديشه و فرهنگ اسالمي سـبـک شـنـاسي تاريخ نگاري معاصر ايران ﴿ با تاکيد بر تاريخ

 نگاري انقالب اسالمي ايران ﴾
يـعـقـوب تـوکـلي; ويراستار علمي حميد
 احـمـدي حـاجيکاليي ; ويراستار ادبي و
 فـنـي مـسلم تهوري و محمد صادق پور

 ابراهيم اهوازي

۱۳۸۷ س۸۶۱ت۵۷۲۷۸۴۵۹۰۷/۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰صادق سجادي، هادي عالمزادهتاريخنگاري در اسالم ت۳۶۷س۵۷۲۸۸۲۸۹۰۷/۲۰۱۷۶۷۱
DS۳۵/۶۵/۲۱۳۷۹ت۳س

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱اميد پارساييفرابن خلدون پ س/۱۶۲الف۹۰۷/۲۰۲۴[ج]۵۷۲۹۴۱۱۰
D۱۱۶/۷ /۲۱۳۸۹پ۲الف

جامعه شناسان ۱۳۹۲محمد ثقفيابن خلدون نخستين جامعهشناس مسلمان الف۶۶ث۵۷۳۰۵۱۱۷۹۰۷/۲۰۲۴
D۱۱۶/۷ /۷۱۳۸۹ث۲الف

امير کبير ۱۳۸۷- ۱۳۹۱جواهر لعل نهرو; ترجمه محمود تفضلينگاهي به تاريخ جهان ن۸۵۴ن۹۰۹[ج]۵۷۳۱۳۸۰۱
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها ۱۳۹۱سيد هاشم ميرلوحييوسرائيل وصهيوناکراسي ي۹۵۷م۵۷۳۲۴۲۹۶۹۰۹/۰۴۹۲۴

اميرکبير نـويـسندگان آ. ج. آربري... [و ديگران];تاريخ اسالم
 پـژوهش دانـشـگاه کمبريج; زيرنظر پي.
 ام. هـولت، آن. ک. س. لـمبتون; ترجمه

 احمد آرام

۱۳۸۱ ۲۲۱ت۵۷۳۳۸۳۰۹۰۹/۰۹۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲۱۳۷۷ت

اميرکبير نـوشـته آلـبـرت حـوراني; تـرجمه فريدتاريخ مردمان عرب
 جواهر کالم

۱۳۸۷ ت۹۱۲ح۵۷۳۴۸۳۱۹۰۹/۰۹۷۴۹۲۷
DS۳۷/۷/۲۱۳۸۴ت۹ح

مرکز پژوهشهاي اسالمي صدا وسيما ۱۳۹۲علي حائري و همکارانروزشمار قمري ر۲۵۷ح۵۷۳۵۵۱۲۰۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲۵۴ت۹ذ

اميرکبير ۱۳۶۹عبدالحسين زرينکوبکارنامه اسالم ک۴۳ز۵۷۳۶۸۴۰۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۲/۲۱۳۶۲ک۴ز

اميرکبير تـالـيف جـرجي زيدان; ترجمه و نگارشتاريخ تمدن اسالم
 علي جواهرکالم

۱۳۸۲ ت۸۴ز۵۷۳۷۸۳۲۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۶/۸۵/۴۱۳۷۹ت۹ز

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱حسين سيديتمدن اسالمي ت۹۲۲س۹۰۹/۰۹۷۶۷۱[ج]۵۷۳۸۴۳۶۰
DS۳۵/۶۲/۸۱۳۸۸ت۹س

زوار تـاريخ بـلـعمي از ابوعلي محمدبن بلعمي تکمله و ترجمه تاريخ
طبري

تـالـيف ابـوجـعفر محمدبن جرير طبري;
 بهتـصحيح محمدتقي بهار "ملکالشعراء;

 بهکوشش محمد پروين گنابادي

۱۳۸۵ ت۴۳۴ط۵۷۳۹۸۳۴۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲۰۴۲۷۲۱۳۸۰ت۲ط

تهران تـالـيف گـوستار لوبون فرانسوي; ترجمهتمدن اسالم و عرب: با سيصدو شصت وپنج گراور وسه نقشه
 هاشم حسيني

۱۳۶۴ ت۷۱۴ل۵۷۴۰۸۳۵۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات عـلياکـبـر واليـتي; ﴿بـه سـفارش﴾ مرکزپويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران
 اسـنـاد تـاريـخ ديـپـلماسي وزارت امور

خارجه

۱۳۹۰ پ۷۱۱و۵۷۴۱۱۹۶۷۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۲۱۳۸۶ /۹پ۸و

هرمس ۱۳۹۰رضا داورياردکانيدرباره غرب د۳۱۸د۵۷۴۲۱۲۰۲۹۰۹/۰۹۸۲۱
CB۲۴۵/۴۱۳۸۶د۲د

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني غـربشـنـاسي: سـيري در تحوالت فرهنگي - سياسي غرب از
 يونان تا پايان هزاره دوم

۱۳۸۸احمد رهنمايي غ۸۹۴ر۵۷۴۳۸۳۶۹۰۹/۰۹۸۲۱
CB۲۴۵/۴۱۳۸۰غ۹ر

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي زيـر نـظـر شـوراي پـژوهـشي ﴿ موسسهمطالعات سياسي
 مطالعات و پژوهشهاي سياسي ﴾

۱۳۸۴ ۶۲۷م۵۷۴۴۸۴۳۹۰۹/۸۲

نذير ۱۳۸۰تاليف محسن همتيشايد سرآغاز جنگ جهاني سوم ش۶۶۹هـ۵۷۴۵۸۳۷۹۰۹/۸۲
P۴۴۵/۲ش۸۴ه

موسسه انتشارات عطائي نـوشـتهي ريـچـارد نـيـکسون; ترجمهيرهبران: کسانيکه دنيا را تغيير داده اند
 کاظم عمادي

۱۳۷۱ ر۹۵۲ن۵۷۴۶۸۳۸۹۰۹/۸۲۰۹۲۲
D۴۴۵/۹۱۳۷۳ر۹ن

نشر فاخته بـعـد ازآنـها چه آب و چه سراب از کابل تا سارايوو ۱۹۷۹ -
۱۹۹۵

نـوشـته آنـدره فـونـتن; تـرجـمه فرزاد
 همداني; ويراستار حسين ابوترابيان

۱۳۷۶ ب۹۱۶ف۵۷۴۷۸۳۹۹۰۹/۸۲۸
D۸۴۸/۷۱۳۷۶ب۹ف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها ﴿ سمت ﴾

جـان اف. لونسبري، فرانک تي. آلدريچ ;درآمدي بر روشها و فنون ميداني جغرافيا
 مترجم بهلول عليجاني

۱۳۸۰ د۷۹۴ل۵۷۴۸۸۴۴۹۱۰/۰۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹پيتر هاگت; ترجمه شاپور گودرزينژادجغرافيا: ترکيبي نو ج۳۲۵هـ۵۷۴۹۸۴۱۹۱۰/۰۱
G۱۲۸/۷۱۳۷۳ج۲ه

مهرگان قلم مـولـفـين مـحـمـد عـظـيـميحـسـيني،کاربرد GIS در مکان يابي
 محمدهادي نظريفر، رضوانه مومني

۱۳۹۳ ک۷۲۱ع۵۷۵۰۶۱۲۸۹۱۰/۲۸۵
G۷۰/۲۱۲/۲ک۶ع

پرسون Arc GIS ۱۰ ۱۳۹۴تاليف رضا محمديمطلقآموزش کاربردي ۳, آ۳۵۶م۵۷۵۱۶۱۳۰۹۱۰/۲۸۵
G۷۰/۲۱۲/۵۱۳۸۸آ۳م

يـوسف عـلـيـخـاني; زيـرنـظـر شـورايابنبطوطه موسسه فرهنگي مدرسه برهان
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ع س/۱۶۱الف۵۷۵۲۴۰۵۸۹۱۰/۴
DS۳۵/۵۷/۸۱۳۸۶ع۲الف

اميرکبير ۱۳۸۱تاليف زهره فنيمقدمهاي بر تاريخ علم جغرافيا م۸۷۲ف۵۷۵۳۸۴۶۹۱۰/۹
G۸۰/۷۱۳۸۱م۹ف

زرين پـيـگـافـتـا دي لومبارد; ترجمه ذبيحاللهسفرنامه ماژالن
منصوري

۱۳۷۶ س۹۷۶پ۵۷۵۴۸۴۷۹۱۰/۹۱
G۴۲۰/۹۱۳۷۸پ۲م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۹عباس سعيديمباني جغرافياي روستايي م۵۷۳س۵۷۵۵۸۴۸۹۱۰/۹۱۷۳۴

GF۱۲۷/۲۱۳۷۹م۷س
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱افشين نادريمزجينسحاب ن س/۳۷۸س۵۷۵۶۴۰۹۴۹۱۰/۹۲

G۶۹/۲۱۳۸۸ن۳۴س
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰حسين قرهچانلوجغرافياي تاريخي کشورهاي اسالمي ج۵۶۷ق۵۷۵۷۸۴۲۹۱۱/۱۷۶۷۱

DS۳۵/۵۶/۷ج۴ق
موسسه گيتاشناسي ۱۳۸۱تاليف عباس جعفرينقشهخواني گيتاشناسي ن۴۶۲ج۵۷۵۸۴۷۵۹۹۱۲/۰۱۴

GA۱۵۱/۷ن۷ج
موسسه جغرافيايي و کارتو گرافي گيتا شناسي تـهـيه و تـدوين گـيـتـاشـنـاسي، واحـداطلس راههاي ايران ۱۳۹۳

 پـژوهش و تـالـيف; زيـرنـظـر سـعـيد
بختياري

۱۳۹۳ الف۸۴۱م۵۷۵۹۶۰۴۴۹۱۲/۵۵
G۲۲۵۶/الف۱۳۸۸ ۸۴م۲ر

زرين نـــوشـــتـه روژهروسل، پلشـاک، ژانسفر به قطب شمال (به انضمام و کتاب ديگر)
 شـاردن; تـرجـمـه و اقـتباس ذبيح الله

منصوري

۱۳۷۶ س۸۲۳ر۵۷۶۰۱۹۲۹۹۱۴/۴۰۴۷

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹هدايتالله بهبوديسفربه روسيه ۹۳ س۸۲۸ب۵۷۶۱۸۴۹۹۱۴/۷۳۱۲۰۴۸۵۴
DK۶۰۱/۲/۷۱۳۸۶س۹ب

فرزانه ۱۳۷۵اسدالله بقاييز ملک تا ملکوت: سفرنامه حج ز۵۹۵ب۵۷۶۲۸۵۱۹۱۵/۳۸۰۴
DS۲۰۸/۸۱۳۸۰ز۷ب

بصائر ۱۳۷۹نويسنده بهزاد قربانياز دانشگاه تا کعبه الف۵۵۱ق۵۷۶۳۸۵۲۹۱۵/۳۸۰۴
DS۲۰۸/۴الف۳۶ق

ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدخسي در ميقات ۱۳۹۰خ۶۹۸آ۵۷۶۴۱۴۳۲۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸/۵خ۷آ

آدينه سبز ۱۳۸۷اثري از جالل آلاحمدخسي در ميقات خ۶۹۸آ۵۷۶۵۸۵۳۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸/۵۱۳۸۶خ۷آ

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸هدايتالله بهبوديسفر به قبله: يادداشتهاي حج ۱۳۷۰ س۸۲۸ب۵۷۶۶۸۵۰۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸/۷س۹ب

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲عليرضا قزوهپرستو در قاف پ۶۳۹ق۵۷۶۷۵۶۵۹۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸/۷۱۳۸۸س۴ق

المپيک [۱۳۷۲؟]نوشته اسدالله بقائيهند و هندو: نگاهي در آئينه هندوستان هـ۵۹۴ب۵۷۶۸۸۷۷۹۱۵/۴۰۴۵۲
DS۴۱۴/۲/۹ه۷ب

سياست ۱۳۹۲محمد پيرعليغريبگان آشنا: مشق سفري به پاکستان غ۹۲۱پ۵۷۶۹۴۷۸۲۹۱۵/۴۹۱۰۴۵
DS۳۷۷/۷س۲ص

اقبال ۱۳۷۳تاليف ربيع بديعيجغرافياي مفصل ايران ج۳۸۱ب۵۷۷۰۸۵۵۹۱۵/۵
DSR۲۳/۷۱۳۶۷ج۴ب

فرزانه ۱۳۸۱اسدالله بقائي نائينيکرباليي که من ديدهام: سفرنامه عتبات عاليات ک۵۹۴ب۵۷۷۱۸۵۴۹۱۵/۶۷۰۴۴
DS۷۰/۶/۴ک۷ب

اطالعات يـادداشـتـهـا و رهـاوردهاي سفر نيويورک...در بهشت شداد!:
 آمريکاي متمدن، آمريکاي متوحش

۱۳۸۳نوشته جالل رفيع ي۶۵۱ر۵۷۷۲۶۵۸۴۹۱۷/۴۷۴۷
F۱۱۹/۲۱۳۸۳ي۷ر

مبين انديشه ۱۳۸۹اثرآندره ژيد; ترجمه جالل آل احمدبازگشت از شوروي: بهانضمام تنقيح بازگشت از شوروي ب۸۷ژ۵۷۷۳۱۰۵۴۹۱۷/۷۰۴
زرين ژوزف کـاتـلـر، هـيم جـاف; تـرجـمه وقهرمانان تمدن

 اقتباس ذبيحالله منصوري
۱۳۷۶ ق۱۲۳ک۵۷۷۴۸۵۶۹۲۰/۰۲

CT۱۰۷/۹۱۳۷۶ق۲ک
عماد فردا ۱۳۹۰حميد داودآباديازمعراج برگشتگانخاطرات کودک، انقالب، جنگ الف۲۹۱د۵۷۷۵۲۸۷۴۹۲۰/۰۵۵

CT۱۸۸۸/۳۱۳۸۹آ۲د
عقيق عشق آئـيـنه اهل قـلم: آشـنـايي بـا نـويسندگان، مولفان، محققان و

 مترجمان شهرستان نجفآباد
مـلـفـان حسنعلي خزائلي، صادق صالحي;

 ويراستار مسعود سينائي فر
۱۳۸۴ آ۴۹۹خ۵۷۷۶۸۵۷۹۲۰/۰۸

DSR۲۱۲۳/خ۵۴ج
ارديبهشت ۱۳۹۳اشتفان تسوايک; مترجم ولي الله شادانژوزف فوشه ژ۵۷۶ت۵۷۷۷۵۹۲۲۹۲۳/۲۴۴

DC۱۴۶/۵۱۳۶۹ت۹ف
نسيم کوثر فـرهـنگ بـزرگ نـامهـا: شـامل بـيش از ۵۰۰۰ نام به همراه

 مـعـاني و شـرح تـاريـخـچه آنها به تفکيک نامهاي پسران و
دختران

۱۳۹۲محمدرضا جعفرينيا ف۴۷۵ج۵۷۷۸۴۷۷۷۹۲۹/۲۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۷ف۷ج

خدمات فرهنگي کرمان ۱۳۸۰محمد حماصيانفرهنگ اسامي ف۷۹۶ح۵۷۷۹۷۳۹۹۲۹/۴۴
CS۳۰۲۰/۴ف۸ح

کتاب پارسه ايـرانـيـان فرزندان خود را چه مينامند: فرهنگ جامع نامهاي
 ايراني : همراه با آخرين...

۱۳۸۸تهيه و تدوين سودابه مبشر الف۲۲۲م۵۷۸۰۸۵۹۹۲۹/۴۴
S۳۰۲۰/۹۱۳۸۶الف۲م

ارديبهشت فـرهـنگ نـام: مـجموعهاي برگزيده از نامهاي ايراني و نامهاي
 رايج غيرفارسي با معاني نامهاي برگزيده

۱۳۹۰هوشنگ بختياري ف۳۴۳ب۵۷۸۱۶۱۲۹۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۷۹ف۳ب

مرسل ۱۳۸۱تاليف علي حاجيباقريگزيده نامهاي ايراني به دو زبان فارسي و انگليسي گ۱۶۸ح۵۷۸۲۸۵۸۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۱گ۲۳ح

افراسياب نـوشـته هرودوت; ترجمه با حواشي از ع.تواريخ
 وحيد مازندراني

۱۳۸۰ ت۵۴۶هـ۵۷۸۳۸۶۰۹۳۰
D۵۸/۲۱۳۸۰ت۴ه

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۸فرانک بحرالعلومي شاپورآباديروشهاي ساليابي در باستانشناسي ر۳۳۳ب۵۷۸۴۸۶۱۹۳۰/۱۰۲۸
CC۷۸/۹ر۳ب

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۸هانس رايشهارت; ترجمه فرزانه کريمياهرام مصر الف۳۱۷ر۵۷۸۵۸۶۲۹۳۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱بيژن ياورتمدن مصر باستان ت۲۹ي۵۷۸۶۴۱۳۵۹۳۲

DT۶۱/۸۱۳۸۹ت۲ي
اميرکبير تـالـيف جـولـين ريد; ترجمه آذر بصير;بينالنهرين

 ويرايش علمي پيمان متين
۱۳۸۶ ب۹۴۶ر۵۷۸۷۸۶۴۹۳۵

DS۶۹/۵/۹۱۳۸۶ب۹۳ر
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۱فرانک هول; ترجمه زهرا باستيباستانشناسي غرب ايران ب۸۶۱هـ۵۷۸۸۸۶۳۹۳۵

DSR۴۴/۲۱۳۸۱ب۹ه
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
عـبـدالرسول خيرانديش; زيرنظر شورايآسياي صغير

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ آ۹۷۷خ۵۷۸۹۴۳۹۷۹۳۹/۲
DS

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹تاليف احمد نقيب زادهسياست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا) س۵۹۳ن۵۷۹۰۸۶۵۹۴۰
D۳۱/۹س۷ن

گلريز جـنگ دريـايي تـرافـالـگـار/ پل شاک. بانضمام جنگ دريايي
ميدوي

پـل شـاک، گوردون پرنک; ترجمه ذبيح
 الله منصوري

۱۳۷۴ ج۱۷۸ش۵۷۹۱۸۶۶۹۴۰/۲۷
DA۸۸/۵۱۸۰۵۹۱۳۷۸ج۲ش

قدر واليت هـولـوکـاست ! گزارشي از عمق نفوذ يهوديت و صهيونيسم در
 تمامي ارکان اياالت متحده آمريکا

نـوشـته ديويد ديوک; ترجمه از انگليسي
 بـه عـربي ابراهيم يحيح الشهابي; ترجمه
 از عـربـي بـه فـارسـي محمد رضاميرزا

 جان﴿ابو امين﴾

۱۳۸۹ هـ۹۸۷د۵۷۹۲۲۸۱۴۹۴۰/۵۱۳۸
D۸۰۴/۳/۹۹۱۳۸۷د

اميرکبير نـوشـته رودولف چرنين ; ترجمه حسينشکست تابوها
دامغاني

۱۳۹۱ ش۳۷چ۵۷۹۳۴۱۶۱۹۴۰/۵۳۰۹۴
D۸۰۴/۴۱۳۸۶چ۴الف

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ۱۳۸۵محمدتقي تقي پورپس پردهي هولوکاست پ۶۵۷ت۵۷۹۴۸۶۷۹۴۰/۵۳۱۸
D۸۰۴/۳/۵پ۷ت

گلريز ۱۳۷۵ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوريخاطرات هانس رودل (خلبان اشتوکا) م س/۷۹۲ر۵۷۹۵۸۷۰۹۴۰/۵۴۲۱۰۹۲۴
D۸۱۱/۸م۹ر

گلريز پل خـيـلي دور استکـورنـلـيوس راين/ بهانضمام فاجعه غرق
 کشتي تيتانيک

کـورنـلـيوس راين ، والتر لورد; ترجمه و
 اقتباس ذبيحالله منصوري

۱۳۷۵ پ۳۱۲ر۵۷۹۶۸۶۹۹۴۰/۵۴۲۱۹۲۱۸
D۷۶۳/۲۱۳۷۴ر۸ه

زرين جـورج بـلـونـد. بـانضمام مارشال روملفاجعه اقيانوس آرام
 "روبـاه صـحـرا"/ دسموند يانگ; مترجم

 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۶ ف۶۷۳ب۵۷۹۷۸۶۸۹۴۰/۵۴۲۶
D۷۷۴/۷۱۳۷۲ب۸الف

گلريز نـوشـته آنـاتول داروف; ترجمه ذبيحاللهخاطرات ژنرال گاالند[آدولف گاالند]; فاجعه لنينگراد
منصوري

۱۳۷۳ خ۱۶۶گ۵۷۹۸۸۷۱۹۴۰/۵۴۴۹۴۳
D۷۸۷/۲۱۳۷۳خ۲گ

علمي جـنـگ نـفت روي شن هاي داغ : ياد داشت هاي دکتر شمس
 الـديـن مـيـرزاييان تنها عضو ايراني اداره IIIFدر سازمان آب

R.S.H.A. وهر ﴿ضد جاسوسي آلمان ﴾ و افسر 

۱۳۷۸نويسنده و تنظيم کننده خسرو معتضد م س/۹۳۴م۵۷۹۹۱۰۳۴۹۴۰/۵۴۸۷۴۳

بهجت نـوشـته جـان فـارمن; تـرجـمه و روايتتاريخ خونين بريتانيا بي هيچ تيغ برنده
 پروشات شوشتري

۱۳۸۵ ت۱۳۹ف۵۸۰۰۸۷۲۹۴۱
DA۳۰/۲۱۳۸۴ن۲ف

زرين نـويـسـنـده الـيـزابت النـفـورد; مترجمملکه ويکتوريا
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۴ -۱۳۸۱ م۲۹۴ل۵۸۰۱۸۷۳۹۴۲/۰۸۱۰۹۲
DA۵۵۴/۷۱۳۶۵م۲ل

هرمس کـارلـولـوي;ترجمه محمد حسين رمضانمسيح هرگز به اينجا نرسيد
کيايي

۱۳۹۳ م۷۹۸ل۵۸۰۲۶۵۱۱۹۴۵/۷
DG۴۴۱/۵۱۳۸۳م۹ل

دارالصادقين غـروب آفـتـاب در انـدلس: علل سقوط حکومت مسلمانان در
 شبه جزيره اسپانيا

مـولف طـنـطـاوي; تـرجمه گروه ترجمه
دارالصادقين

۱۳۸۴ غ۸۱۹ط۵۸۰۳۴۴۰۳۹۴۶/۰۲
DP۱۰۱/۴۱۳۸۱غ۸۷ط

زرين تـالـيف رابـرت مـاسي; تـرجمه ذبيحاللهپطرکبير
 مـنـصـوري; [با همکاري خسرو کريمي،

 منوچهر بيگدلي]

۱۳۸۰ -۱۳۷۶ پ۵۶۱م۵۸۰۴۸۷۴۹۴۷/۰۵۰۹۲
DK۱۳۱/۶۱۳۶۶پ۵م

زرين نـوشـته جرج. پي. کوچ; ترجمه و اقتباسزندگي خصوصي کاترين کبير
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۲ ز۷۸۴ک۵۸۰۵۸۷۵۹۴۷/۰۶۳۰۹۲
DK۱۷۰/۹۱۳۷۲ز۹گ

زريننگارستان کتاب نـوشـتـه رابـرت ماسي; ترجمه و اقتباسسرگذشت آخرين تزار روسيه﴿نيکالو الکساندرا﴾
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۰ س۵۶۱م۵۸۰۶۸۷۶۹۴۷/۰۸۰۹۲
DK۲۵۸/۹۱۳۸۰ن۵م

گلريز نـويـسـنـدگـان رونالد هينگلي، جکسونامپراتريس و نديمهاش
 مـورلي، رودلف کـلـمـيـنـسکي; ترجمه
 مـيـترا معتضد; ويراستار و محقق خسرو

معتضد

۱۳۷۶ الف۹۸۳هـ۵۸۰۷۸۷۸۹۴۷/۰۸۳۰۹۲
DK۲۵۴/۹۱۳۷۶ه۷آ

کليدر مــولف اومـاالت اومـاالتـوف; مـتـرجمجنگ چچن در کفه ترازو
 مصطفي برزويي

۱۳۸۲ ج۹۳۸الف۵۸۰۸۸۷۹۹۴۷/۵۲
DK۵۱۱/۹۱۳۸۲الف۳چ

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱نادرميرسعيديتمدن يونان ت۹۳۶م۵۸۰۹۴۳۰۶۹۴۹/۵
DF۷۷/۸ت۹م

انتشارات سوره مهر کـارين کـوسـتـر ، اديتا دوگاليچ; مترجمبا من به بوسني مي آيي
 صديقه وجداني

۱۳۹۱ ب۸۲۶ک۵۸۱۰۴۲۲۴۹۴۹/۷۱۰۳
DR۱۳۱۳/۸/۲۱۳۸۹ب۹ک

شرکت انتشارات سوره مهر نـوشـتهي کـارين کوسترر و اديتاوگاليچ;وطن فقط يک سرزمين نيست
 تـرجـمه صديقه وجداني; ويراستار ترانه
 امـيـرابـراهيمي; [براي] سازمان تبليغات
 اسـالمي، حـوزه هـنـري دفـتر ادبيات و
 هنر مقاومت واحد کودک و نوجوانان

۱۳۸۹ و۸۲۶ک۵۸۱۱۸۸۰۹۴۹/۷۴۲۰۹۲
DR۱۷۴۸/۳۱۳۸۱آ۹د

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱عبدالرسول خيرانديشتمدن چين باستان ت۹۷۷خ۹۵۱[ج]۵۸۱۲۴۱۳۷
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور تـرجـمه و تـدوين ابـراهيم جمشيدزاده;مديريت اجرايي ما در شهر سئول

 [بـراي] وزارت کشور معاونت هماهنگي
 امـور عـمراني دفتر برنامهريزي عمراني

 مرکز مطالعات برنامهريزي شهري

۱۳۷۸ م۶۴۴ج۵۸۱۳۸۸۱۹۵۱/۹۵
DS۹۲۵/۸ج۹س

خوارزمي گـردآوري و گـزيننده جون ليوينگستون،شناخت ژاپن
 جـومـور، فـليشيا اولدفادر; ترجمه احمد

بيرشک

۱۳۷۵ ش۹۹۳ل۵۸۱۴۸۸۳۹۵۲
DS۸۰۳/۹۱۳۷۵ش۹ل

گلريز نـوئـل بـاش، ويـلـوف بـاي; تـرجـمه وجنگ دريايي تزوشيما; بانضمام يک سازمان بزرگ جاسوسي
 اقتباس ذبيحالله منصوري

۱۳۷۴ ج۲۲۹ب۵۸۱۵۸۸۲۹۵۲/۰۳۱
DS۵۱۷/۵/۹۱۳۷۴ج۲ک

نـهـاد کـتابخانه هاي کشور، موسسه انتشارات
 کتاب نشر

نـويـسـنـده نـوام چـامـسکي و ديگران;جنگ بيست و دو روزه
 ترجمه زهرا مرادي نسب

۱۳۹۱ ۷۱۹ج۵۸۱۶۴۶۵۶۹۵۳/۱
DS۱۱۰/۴۱۳۸۸م۴غ

اطالعات ۱۳۸۷سيفالرضا شهابيديدگاه هاي شوراي همکاري خليج فارس د۷۵۱ش۵۸۱۷۸۸۵۹۵۳/۶
DS۲۰۱/۲/۹د۹ش

مشعر ۱۳۸۲نويسنده رسول جعفريانآثار اسالمي مکه و مدينه آ۴۶۳ج۵۸۱۸۸۸۷۹۵۳/۸
DS۲۱۱/۲۱۳۸۲آ۷ج

صبح اميد ياران ۱۳۹۵علي اصغر رضوانيتاريخ آلسعود ت۵۸۷ر۵۸۱۹۶۶۸۲۹۵۳/۸
DS۲۴۴/۵۲/۲ت۷س

مشعر مـولف احـمـدسـبـاعي; مـتـرجم رسولتاريخ مکه: ازآغاز تا پايان دولت شرفاي مکه (۱۳۴۴ ق)
جعفريان

۱۳۹۱ ت۲۶۷س۵۸۲۰۶۲۶۷۹۵۳/۸
DS۲۴۸/۲۳۰۴۱۱۳۸۵س۷م

مشعر ۱۳۸۴﴿نوشته﴾ جعفر شهيديعرشيان ع۸۶۸ش۵۸۲۱۸۸۶۹۵۳/۸
DS۲۴۸/۴ع۷م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان نـويسنده مريم شيرازي ;زير نظر شورايتمدن هند
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ت۹۳۸ش۹۵۴[ج]۵۸۲۲۴۳۰۵
DS۴۲۳/۸۱۳۸۸ت۹ش

زرين ويـلـيـام ارسـکـين; تـرجـمه و اقـتباسايران و بابر
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۸ الف۳۹۷الف۵۸۲۳۸۸۸۹۵۴/۰۲۵
DS۴۶۱/۹۱۳۶۲الف۴الف

اميرکبير تـالـيف آنهمـاري شـيمل; ترجمه فرامرزدر قلمروي خانان مغول
 نجد سميعي

۱۳۸۹ د۹۸۹ش۵۸۲۴۸۸۹۹۵۴/۰۲۵
DS۴۶۱/۴۱۳۸۶د۹۵ش

نسل نوانديش مـوهـنـداس کـارامـچاند گاندي; ترجمهکالم گاندي
 نازلي سيد گرگاني

۱۳۸۸ ک۱۹۵گ۵۸۲۵۳۸۰۷۹۵۴/۰۳۵۰۹۲

اميرکبير نـويـسـنـدگـان احـسـان يـارشاطر... [وتاريخ ايران
 ديـگـران]; گـردآورنـده جي. آ. بـويل;

 ترجمه حسن انوشه

۱۳۸۱ ت۷۹۷ب۵۸۲۶۸۹۰۹۵۵
DSR۱۰۹/۲ت۹۲ب

نگاه حـسن پـيـرنـيـا ، عباس اقبالآشتياني ،تاريخ کامل ايران
 پرويز بابايي

۱۳۸۸ ت۹۲۹پ۵۸۲۷۶۵۷۴۹۵۵
DSR۱۰۹/۲۳۱۳۸۵ت۹پ

نشر هاجر ۱۳۹۰علي اکبر حصاريتاريخ فرهنگي سياسي معاصر ايران ت۶۳۶ح۵۸۲۸۴۴۱۰۹۵۵
اقبال ۱۳۷۹تاليف عبدالعظيم رضائيتاريخ دههزار ساله ايران ت۵۷۴ر۵۸۲۹۸۹۱۹۵۵

DSR۱۰۹/۲۱۳۷۸ت۶ر
اميرکبير ۱۳۸۲تاليف عبدالحسين زرينکوبتاريخ مردم ايران ت۴۳ز۵۸۳۰۸۹۳۹۵۵

DSR۱۰۹/۱۷ت۴ز
سخن ۱۳۸۷تاليف عبدالحسين زرينکوبروزگاران: تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي ر۴۳ز۵۸۳۱۸۹۲۹۵۵

DSR۱۰۹/۹۱۳۷۸ر۴ز
انتشارات اسالم ۱۳۷۴نويسنده حسين عمادزادهتاريخ مفصل اسالم و ايران ت۸۷۷ع۵۸۳۲۹۰۴۹۵۵

DS۳۵/۶۳/۲۱۳۷۴ت۸ع
شرکت انتشارات سوره مهر رحـيم مـخـدومي; [براي] دفتر ادبيات وجنگ پابرهنه

 هـنـر مـقـاومت،حـوزه هـنـري سازمان
 تبليغات اسالمي

۱۳۸۸ -۱۳۸۷ ج۳۸۳م۵۸۳۳۹۰۳۹۵۵
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۵ج۳۶خ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۶گردآورنده عبدالحسين نوائيمتون تاريخي به زبان فارسي م۶۷۷ن۵۸۳۴۹۰۲۹۵۵
DSR۱۰۷/۲م۹ن

حسين آباديانبحران مشروطيت در ايران ۵۸۳۵۶۰۵۶۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۳۱۳۸۳ب۱۷آ

تاليف محمدصادق کوشکيتامالتي در انديشه سياسي امام خميني ۵۸۳۶۶۶۸۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۲۱۳۷۹ت۹ک

به کوشش زهرا ابوعليبر فراز بصره: روايت امير سرتيپ عليرضا نمکي عراقي ۵۸۳۷۶۶۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۸الف۸ن

مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا وسيما ۱۳۹۲علي حائري و همکارانروزشمار شمسي ر۲۵۷ح۵۸۳۸۵۱۱۹۹۵۵/۰۰۲
DSR۷۶/۲۱۳۸۳س۹ن

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۵- ۱۳۹۰حسن فراهاني، هدايت الله بهبوديروزشمار تاريخ معاصر ايران ر۳۵۲ف۵۸۳۹۶۰۴۵۹۵۵/۰۰۲
DSR۷۶/۹۱۳۸۵ر۴ف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷موسي نجفي ...[و ديگران ]پرسش از ماهيت مدرنيته در ايران: مجموعه مقاالت ۳۴۸پ۵۸۴۰۵۵۸۲۹۵۵/۰۰۴
DSR۶۵/۴۳۱۳۸۷پ۳ت

آشيانه کتاب ۱۳۸۶اميد عطايي فردشگفتيهاي باستاني ايران ش۶۸۶ع۵۸۴۱۹۰۰۹۵۵/۰۰۴۳
DSR۴۴/۸ش۶ع

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه مطالعات وپژوهشهاي سياسي تـــاراج بـــزرگ; آمـريـکـا و غـارت مـيـراث فـرهـنـگـي

ايران﴿۱۹۲۵-۱۹۴۱م﴾
مـحـمدقلي مجد; مترجمين گ- مرادي،

 مصطفي اميري
۱۳۸۸ ت۲۶۸م۵۸۴۲۹۰۱۹۵۵/۰۰۴۳

DSR۱۳/۲۱۳۸۶غ۲۲م
ژکان ۱۳۸۹جالل آلاحمدغربزدگي ۱۳۸۹غ۶۹۸آ۵۸۴۳۵۱۵۳۹۵۵/۰۰۴۴

DSR۶۵/۷۱۳۸۸آ۲ت
دانشگاهيان ۱۳۸۷اثري از جالل آلاحمدغربزدگي غ۶۹۸آ۵۸۴۴۹۱۳۹۵۵/۰۰۴۴

DSR۶۵/الف۱۳۸۶ ۷آ۲ت
فرهنگ گستر مـحـسن رضـايي; بـا هـمـکاري محسنبه دنبال خورشيد: (نهضت فرهنگي)

 مهرآبادي، صادق حيدر خاني
۱۳۸۶ ب۵۷۴ر۵۸۴۵۲۸۷۵۹۵۵/۰۰۴۴

DSR۶۵/۶۱۳۷۸ر۶ف
سفير اردهال تـاريخ ايـرانشـنـاسي در فـرانـسه: تـحليلي از دستآوردهاي

 پژوهشي تا سالهاي اخير
۱۳۹۰طهمورث ساجدي ت۱۲۱س۵۸۴۶۶۱۷۸۹۵۵/۰۰۴۴

DSR۶۴/۲۱۳۸۹ت۱۶س
انتشارات کتاب نشر طـرح بـررسـي وسـنـجـش شـاخـص هـاي فـرهنگ عمومي

 کشور﴿شاخص هاي غيرثبتي﴾
۱۳۹۱منصور واعظي ۵۱۹ ط۵۸۴۷۴۴۶۹۹۵۵/۰۰۴۴

نويد شيراز زنـان فـرمـانـروا "و مـعرفي رسالهاي درباره زنان حکومتگر در
ايران"

۱۳۸۶تاليف جهانبخش ثواقب ز۹۶ث۵۸۴۸۸۹۹۹۵۵/۰۰۸۲
DSR۸۳/۹ز۹ث

کومش ۱۳۷۴تاليف عبدالرفيع حقيقت (رفيع)وزيران ايراني از بزرگمهر تا اميرکبير: دوهزار سال وزارت و۶۸۳ح۵۸۴۹۸۹۷۹۵۵/۰۰۹۲۲
DSR۸۴/۴و۷ح

علمي نـخـسـت وزيران ايران از صدر مشروطيت تا فرو پاشي دولت
 بختيار

۱۳۹۱سعيد قانعي، محمد علي علمي ن۲۹۸ق۵۸۵۰۳۸۲۸۹۵۵/۰۰۹۲۲

فراشناختي انديشه ۱۳۸۰تاليف علياصغر کريميپسران شمشير بهروايت تاريخ پ۵۱۶ک۵۸۵۱۸۹۶۹۵۵/۰۰۹۲۲
DSR۸۱/۵پ۴ک

پاسارگاد قـتلهاي سياسي و تاريخي سي قرن ايران: دوره يکم از کورش
 تا محمدرضا شاه

۱۳۸۱تاليف جعفر مهدينيا ق۸۶۶م۵۸۵۲۸۹۵۹۵۵/۰۰۹۲۲
DSR۸۰/۲ق۹م

زريننگارستان کتاب ۱۳۸۱تاليف حسن پيرنياايران باستان، يا، تاريخ مفصل ايران قديم الف۹۲۹پ۵۸۵۳۸۹۴۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/الف۹۱۳۸۱الف۹پ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹عبدالحسين زرينکوب، روزبه زرينکوبتاريخ ايران باستان ت۴۳ز۵۸۵۴۹۰۵۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۲ت۴ز

دنياي کتاب تـالـيف رومن گـيـرشـمن; ترجمه محمدايران از آغاز تا اسالم
 معين; تصحيح ميترا مهرآبادي

۱۳۸۱ الف۸۹۵ک۵۸۵۵۹۰۶۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۹۱۳۸۲الف۹گ

سپهر ادب آرتـور ژوزف دوگـوبينو; ترجمه ابوترابتاريخ ايرانيان دوره باستاني
 خواجه نوريان

۱۳۹۲ ت۷۲۲گ۵۸۵۶۶۰۵۰۹۵۵/۰۱
DSR۱۵۰/۲۱۳۸۷ت۹گ

زرين از آثـــار مـاريـژان مـوله، هـرتـزفـلـد،سرزمين جاويد
 گـيـرشـمن; تـرجـمه و اقتباس ذبيحالله

منصوري

۱۳۸۱ س۷۹۴م۵۸۵۷۹۰۷۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۴س۸م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۴حسن طالئيباستانشناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميالد ب۶۸۶ط۵۸۵۸۹۰۸۹۵۵/۰۱۲
DSR۴۸/۲ب۸ط

اميرکبير ۱۳۸۰از ا. ت. اومستد; ترجمه محمد مقدمتاريخ شاهنشاهي هخامنشي ت۹۳۸الف۵۸۵۹۹۰۹۹۵۵/۰۱۴
DSR۲۱۹/۲۱۳۷۲ت۸الف

علم ۱۳۸۹موالنا ابوالکالم آزادکوروش کبير﴿ذوالقرنين﴾ ک۴۶۲آ۵۸۶۰۳۷۵۳۹۵۵/۰۱۵
زرين ۱۳۸۱اثر آلبر شاندور; ترجمه محمد قاضيکورش ک۲۱۸ش۵۸۶۱۹۱۰۹۵۵/۰۱۵

DSR۲۳۶/۹۱۳۷۵ک۲ش
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲گردآورنده محمدباقر رجبيکوروش و داريوش هخامنشي ک۳۷۲ر۵۸۶۲۵۰۰۵۹۵۵/۰۱۵۰۹۲

DSR۲۳۶۶/۱۳۸ ۹ک۸گ
زرين: نگارستان کتاب نـويـسـنـده هانس کنايفل; مترجم جوادداريوش بزرگ شاه ايرانيان

سيداشرف
۱۳۸۰ د۷۳۴ک۵۸۶۳۹۱۱۹۵۵/۰۱۶

DSR۲۵۱/۲۱۳۸۰د۹ک
فرهنگ و قلم فـرمـانـروايـي داريـوش بـزرگ: نخستين پادشاه هخامنشي از

 شاخه دوم
۱۳۹۳نويسنده حميد هاشمي ف۲۵۲هـ۵۸۶۴۶۰۴۶۹۵۵/۰۱۶

DSR۲۵۱/۲۱۳۸۶د۴ن
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تـالـيـف ايمان نوروزي; زيرنظر اسماعيلخشايارشا جهانگشاي ناکام هخامنشي

سنگاري
۱۳۹۲ خ۷۵۲ن۵۸۶۵۶۰۶۱۹۵۵/۰۱۷۱

DSR۲۶۹
گلريز قـدم به قـدم بـا اسـکـندر در کشور ايران. بهانضمام از بلخ تا

نيشابور
نـويـسنده هارولد لمب; مترجم ذبيح الله

منصوري
۱۳۹۲ -۱۳۸۲ ق۵۹۶ل۵۸۶۶۹۱۲۹۵۵/۰۱۹۱

DSR۳۰۸/۴۱۳۷۳ق۸ل
علي اثـري ازآنـدره ورسـتانديگ; ترجمه عليتاريخ امپراطوري پارت ۲۵۰ - ۲۲۷ قبل از ميالد

اقبالي
۱۳۸۷ ت۵۳۹و۵۸۶۷۳۷۷۶۹۵۵/۰۲

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶تاليف اردشير خداداديانتاريخ ايران در دوره ساسانيان ( رشته تاريخ ) ت۳۶۸خ۵۸۶۸۴۲۰۳۹۵۵/۰۳
LC۵۸۰۸/۳۸خ۹الف

کوشش ايـران در زمـان سـاسانيان :تاريخ ايران ساساني تا حمله عرب
 ووضع دولت وملت در زمان ساسانيان

تـالـيـف آرتـور کـريـستين سن ;ترجمه
 رشيد ياسمي

۱۳۸۷ الف۴۸۸ک۵۸۶۹۶۴۳۳۹۵۵/۰۳

اميرکبير تـاريخ ايـران از ظـهـور اسـالم تـا آمـدن دولت سلجوقيان: از
 فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان

نـويـسندگان عبدالحسين زرينکوب... [و
 ديـــگـران]; گـردآورنـده ر. ن. فـراي;

 مترجم حسن انوشه

۱۳۸۱ ۲۲۱ت۵۸۷۰۹۲۰۹۵۵/۰۴
DSR۱۰۹/۲۱۳۷۹چ۴ت

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر ۱۳۷۸رسول جعفريانتاريخ ايران اسالمي ت۴۶۳ج۵۸۷۱۹۱۴۹۵۵/۰۴
DSR۵۱۱/۲ت۷ج

اميرکبير نـوشـته آن. ک. س. لـمـبـتـون; ترجمهسيري در تاريخ ايران بعد از اسالم
 يعقوب آژند

۱۳۸۱ س۶۱۹ل۵۸۷۲۹۱۵۹۵۵/۰۴
DSR۵۱۱/۹۱۳۶۳س۸ل

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۸حميد پارسانياهفت موج اصالحات نسبت تئوري و عمل هـ۱۴۷پ۵۸۷۳۹۱۶۹۵۵/۰۴۰۴۴

DSR۶۳/۷ه۱۵پ
اشتياق نور ۱۳۸۸نويسنده خليل هيبتياصول شهروندي در فرهنگ ايراني الف۹۱۴هـ۵۸۷۴۴۹۰۳۹۵۵/۰۴۴

DSR۶۳/۹۶۱۳۸۸الف
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
تـاريخ تـحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در

 دوره صفاريان و علويان
۱۳۷۸پروين ترکمنيآذر، صالح پرگاري ت۵۱۵ت۵۸۷۵۹۱۷۹۵۵/۰۴۶۱

DSR۶۱۰/۲ت۴ت
اميرکبير ۱۳۸۲تاليف جواد هرويتاريخ سامانيان (عصر طاليي ايران بعد از اسالم) ت۵۴۹هـ۵۸۷۶۹۲۱۹۵۵/۰۴۷۱

DSR۶۴۵/۲ت۴ه
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۰جعفر توزنده جانياميراسماعيل ساماني ت س/۵۳۲الف۵۸۷۷۹۱۸۹۵۵/۰۴۷۱۰۹۲

DSR۶۵۴/۸الف۹ت
اميرکبير نـوشـته ادمـوند کليفورد بازورث; ترجمهتاريخ غزنويان

 حسن انوشه
۱۳۸۵ ت۲۱۴ب۵۸۷۸۹۲۲۹۵۵/۰۵۱

DSR۷۷۰/۲۱۳۷۲ت۲ب
مهتاب: سعدي تـاريخ بـيـهقي با معني واژهها و شرح جملههاي دشوار و برخي

 نکتههاي دستوري و ادبي
۱۳۸۳بکوشش دکترخليل خطيب رهبر ۱۳۸۳ت۹۹۷ب۵۸۷۹۹۲۵۹۵۵/۰۵۱۳

DSR۷۹۱/۲۰۱۲۴۱۳۷۴ت۹ب
مهتاب تـاريخ بـيـهقي با معني واژهها و شرح جملههاي دشوار و برخي

 نکتههاي دستوري و ادبي
تـصـنـيـف ابـوالـفضل محمد بن حسين

 بيهقي; بکوشش خليل خطيب رهبر
۱۳۸۱ ت۹۹۷ب۵۸۸۰۹۲۳۹۵۵/۰۵۱۳

DSR۷۹۱/۲۰۱۲۴۱۳۸۰ت۹ب
نشر پيدايش ۱۳۸۴نويسنده محمدبن حسين بيهقيحکايتهاي قصههاي شيرين تاريخ بيهقي الف ت۹۹۷ب۵۸۸۱۵۲۲۹۹۵۵/۰۵۱۳

DSR۷۹۱/۲۰۱۶۱۳۸۲ت۹ب
قدياني ابـوالـفـضل محمدبن حسين بيهقي دبير;گزيده تاريخ بيهقي

 مـقـدمه، انـتـخاب و شرح لغات مهدي
 فرهاني منفرد

۱۳۷۶ ف ب/ت۹۹۷ب۵۸۸۲۹۲۴۹۵۵/۰۵۱۳
DSR۷۹۱/۲۰۱۷ت۹ب

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶تاليف رضا مصطفوي سبزواريتاريخ بيهقي (رشته زبان و ادبيات فارسي) ت۶۱۷م۵۸۸۳۴۱۹۸۹۵۵/۰۵۱۳
DSR۷۹۱/۲۰۲۱۷۱۳۷۸ت/۹ب

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲- ۱۳۹۱فرهاد حسنزادهخواجه نظامالملک ح س/۴۸۵ن۹۵۵/۰۵۲۱۴۲۰۹۲[ج]۵۸۸۴۹۲۶
DSR۸۳۳/۹خ۵ح

زوار مـقـدمه، تـصـحـيح، تـعليقات حبيباللهتاريخ جهانگشاي جويني
 عباسي، ايرج مهرکي

۱۳۸۵ ۱۳۸۵ت۸۹۶ج۵۸۸۵۹۲۷۹۵۵/۰۶۲
DSR۹۵۲ج۹ت۱۳۸۵۲ الف/

هرمس عـطـاء مـلک عـالالـدينبن بـهاء الدين;تاريخ جهانگشاي جويني
 مـقـدمـه نـويـس و مـصـحح محمدبن

 عبدالوهاب قزويني

۱۳۸۷ ۱۳۸۷ت۸۹۶ج۵۸۸۶۴۹۴۷۹۵۵/۰۶۲
DSR۹۵۲/۲۱۳۸۱ت۹ج

کـتـابـخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي
 اسالمي

از تـالـيـفـات شـرفالـدين عـلي يزدي،ظفرنامه
 تـصـحـيـح و تـحـقيق سعيد مير محمد
 صـادق ، عـبـدالـحـسـين نوائي ;ترجمه
 مقدمه به انگليسي عبدالقادر هاشمي

۱۳۸۷ ظ۴۱۷ش۵۸۸۷۹۲۸۹۵۵/۰۶۶۱

آئينه دانش ۱۳۸۹هارولد لمب; ترجمه علي جواهرکالمتيمورلنگ ﴿فاتح جهان﴾ ت۵۹۶ل۵۸۸۸۶۰۵۱۹۵۵/۰۶۶۱
DSR۱۰۹۷۹۱۳۸۸ت۸ل/پ

معيار انديشه نـوشـتـه جاستين ماروتسي; ترجمه داودزندگي پرماجراي تيمور جهانگشا
 نعمت اللهي

۱۳۹۲ ز۱۳۵م۵۸۸۹۶۰۴۹۹۵۵/۰۶۶۱۰۹۲
DSR

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۹رسول جعفريانصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست ص۴۶۳ج۵۸۹۰۹۷۷۹۵۵/۰۷۱
اميرکبير نـــوشـته راجـر. م. سـيـوري; تـرجـمهتحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي (مجموعه مقاالت)

 عباسقلي غفاري فرد، محمدباقر آرام
۱۳۸۲ ت۹۹۲س۵۸۹۱۹۳۰۹۵۵/۰۷۱

DSR۱۱۷۶/۴۱۳۸۲د۹س
کانون انديشه جوان ۱۳۹۰منصور صفتگلفراز و فرود صفويان ف۶۸۸ص۵۸۹۲۲۸۲۲۹۵۵/۰۷۱

DSR۱۱۷۶/۴۱۳۸۸ف۶۶ص
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۷عبدالحسين نوائيروابط سياسي و اقتصادي ايران در دوره صفويه ر۶۷۷ن۵۸۹۳۹۲۹۹۵۵/۰۷۱

DSR۱۱۸۲/۹ر۹ن
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱جمشيد نوروزيتمدن ايران در دورهي صفويه ت۷۵۲ن۵۸۹۴۴۳۰۷۹۵۵/۰۷۱

DSR۱۱۷۶/۸۱۳۸۷ت۸۷ن
اميرکبير تـشـکـيل دولت صـفـوي و تـعميم مذهب تشيع دوازده امامي

 بهعنوان تنها مذهب رسمي
۱۳۷۷تاليف محمدکريم يوسف جمالي ت۸۳ي۵۸۹۵۹۳۱۹۵۵/۰۷۱

۵ت۹ي/۱۱۷۶
زرين نـويـسـنـدگـان اشـتن متز، جون بارک;شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان

 مترجم ذبيحالله منصوري
۱۳۸۰ ش۵۴۷الف۵۸۹۶۹۳۲۹۵۵/۰۷۱۱

DSR۱۲۰۱/۲۱۳۶۷ش۵الف
زرين ۱۳۸۰جيمز داون; ترجمه ذبيحالله منصوريعارف ديهيمدار ع۳۲۱د۵۸۹۷۹۳۳۹۵۵/۰۷۱۱۰۹۲

DSR۱۱۹۸/۲۱۳۷۳ع۲د
زرين اثـر ويـلـيـام ارسـکـين [صـحيح: آلفردسليمان خان قانوني و شاه طهماسب

 البيار]; تـرجـمه و اقـتـبـاس ذبـيحالله
منصوري

۱۳۷۶ س۱۱۳ل۵۸۹۸۹۳۴۹۵۵/۰۷۱۲
DSR۱۲۰۷/۵/۸۱۳۷۵س۲ل

اميرکبير ۱۳۸۲تاليف اسکندر بيگ ترکمانتاريخ عالم آراي عباسي ت۵۲۵الف۵۸۹۹۹۶۲۹۵۵/۰۷۱۵
DSR۱۲۱۶/۲۱۳۸۲ت۵الف

شهرداري اصفهان، امور فرهنگي: نشر گلها سـقـوط اصـفـهـان: گـزارشهاي گيالننتز درباره حمله افغانان و
 سقوط اصفهان

پـطـرس دي سـرکيس گيالننتز; ترجمه
 از ارمـني بهانـگـليسي کارو ميناسيان; با
 مـقـدمه و تـعـلـيقات الرنس الکهارت;
 تـرجـمه از انـگـلـيـسي بهفارسي محمد

مهريار

۱۳۷۱ س۹۲۲گ۵۹۰۰۹۶۱۹۵۵/۰۷۱۹
DSR۱۲۵۵/۷۱۳۷۱س۹گ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني ۱۳۸۰رضا شعبانيتـاريخ تـحـوالت سـيـاسي - اجـتـمـاعي ايـران در دورههـاي ت۵۱۲ش۵۹۰۱۹۶۰۹۵۵/۰۷۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱جمشيد نوروزياقبال آشتياني ن س/۶۶۷الف۵۹۰۲۴۲۳۴۹۵۵/۰۷۲۰۲

DSR۹۸/۹۱۳۸۷ن۷الف
دانشگاهيان ۱۳۹۳گردآوري و ترجمه صادق رضازادهشفقنادرشاه ن۵۶۵ر۵۹۰۳۶۰۴۸۹۵۵/۰۷۲۲

DSR۱۲۶۵/ث۱۳۸۸ ۲ن۶ر
کتاب پارسه ۱۳۸۷مريم نژاداکبريمهرباننادرشاه و سلسله افشاريه ن۴۱۶ن۵۹۰۴۶۰۴۷۹۵۵/۰۷۲۲۰۹۲

DSR۱۲۶۵/۲۱۳۸۷ن۴ن
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۰جواد مهدوي سليميلطفعلي خان زند م س/۴۷۸ل۵۹۰۵۹۵۸۹۵۵/۰۷۳۶۰۹۲

DSR۱۳۰۳/۶ل۹م
علم ۱۳۷۸مولف اسماعيل رزم آساقضاوت تاريخ : از آقا محمدخان تا محمدرضا شاه ق۴۵۸ر۵۹۰۶۳۷۹۰۹۵۵/۰۷۴

زرياب ايـران در دوره سـلـطـنت قاجار قرن سيزدهم و نيمه اول قرن
چهاردهم

۱۳۸۴علياصغر شميم الف۶۸۳ش۵۹۰۷۹۵۷۹۵۵/۰۷۴
DSR۱۳۱۱/۹۱۳۷۹الف۸ش

بهزاد ۱۳۸۷علياصغر شميمايران در دوره سلطنت قاجار الف۶۸۳ش۵۹۰۸۶۴۲۵۹۵۵/۰۷۴
DSR۱۳۱۱/۹۱۳۸۶الف۸ش

اميرکبير نـويـسـنـده ژان گـوره; تـرجمه ذبيحاللهخواجه تاجدار
منصوري

۱۳۸۱ خ۷۵۵گ۵۹۰۹۹۵۶۹۵۵/۰۷۴۲
DSR۱۳۳۳/۹۱۳۶۵خ۹گ

زرين ۱۳۸۱ژان يونير; ترجمه ذبيحالله منصوريدالوران گمنام ايران د۹۶ي۵۹۱۰۹۵۴۹۵۵/۰۷۴۳
DSR۱۳۵۴/۸۱۳۷۶د۹ي

موسسه فرهنگي انتشاراتي آفرينه ۱۳۷۹نوشته عضدالدوله﴿ احمدميرزا قاجار﴾ناگفتههاي دربار فتحعلي شاه ن۲۸۲الف۵۹۱۱۹۵۹۹۵۵/۰۷۴۳۰۹۲
DSR۱۳۴۳/۲ن۳الف

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۸۰محمود برآباديقائممقام فراهاني ب س/۳۴۵ق۵۹۱۲۹۵۳۹۵۵/۰۷۴۳۰۹۲
DSR۱۳۵۸/۳۷ب۲ق

پل ۱۳۸۹گردآوري عليرضا هاديپوربرزگرصدر اعظم برتر: ميرزاتقيخان اميرکبير ص۱۶۹هـ۵۹۱۳۵۱۹۵۹۵۵/۰۷۴۵
DSR۱۳۸۵/۱۶۴۱۳۸۸ص

نشر صفار، فخررازي يـکـسال در ميان ايرانيان: مطالعاتي در خصوص وضع زندگي و
 اخالق و روحيات ايرانيان

ادوارد گـرانـويل براون; ترجمه ذبيح الله
منصوري

۱۳۷۶ ي۴۱۲ب۵۹۱۴۹۵۲۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۲
DSR۱۳۷۹/۸۱۳۷۶ي۳۶ب

ناظر ۱۳۷۹تحقيق عباس نصرنقش سياسي ادوارد براون در ايران ن۴۵۵ن۵۹۱۵۹۳۹۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۲
DSR۱۳۷۹/۷ن۶ن

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران انـديـشـه تـحـريـم و خودباوري: تحليل متون و اسناد تاريخي
 اقتصاد مقاومتي در تحوالت سياسي ايران

۱۳۹۱تاليف موسي نجفي الف۳۲۱ن۵۹۱۶۴۷۷۲۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۵
DSR۱۳۱۵

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱فرهاد حسنزادهاميرکبير ح س/۸۳۱الف۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲[ج]۵۹۱۷۳۶۳
DSR۱۳۸۵/۸الف۵ح

آفرينش ۱۳۸۶نويسنده ايرج بقايي کرمانيناصرالدين شاه زن ذليل! تاريخ بهروايت طنز ن۵۹۵ب۵۹۱۸۹۵۱۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۷۰/۲ن۷ب

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مينا چوپانيميرزا تقي خان اميرکبير: نگاهي به زندگي و زمانه ي اميرکبير م۷۴چ۵۹۱۹۴۹۴۹۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۲۱۳۸۷د۸ح

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۷۰محمود حکيميداستانهايي از زندگاني اميرکبير ۱۳۷۰د۷۵۶ح۵۹۲۰۳۴۸۵۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۲۱۳۸۷د۸ح

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۷تاليف محمود حکيميداستانهايي از زندگاني اميرکبير ۱۳۸۷د۷۵۶ح۵۹۲۱۹۵۰۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۲۱۳۶۷د۸ح

اهل قلم سـرگذشت ناصرالدين شاه [برگرفته از کتابهاي حقايق االخبار،
 فـتـنهبـاب، تـاريخ مـنـتـظم ناصري، روزنامه ايران، تاريخ بي

 دورغ، ماثرو االثار]

بهکـوشش مـنـيـژه ربـيعي; زيرنظر اکبر
 ايـراني و عـلـيـرضـا مـختارپور; [براي]

 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۲ س۳۴۷ر۵۹۲۲۹۳۵۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۷۰/۴س۲ر

ثالث فـرانـچـسـکـو سـوريـانو; ترجمهي رضازندگي و مرگ ميرزا رضا کرماني
قيصريه

۱۳۸۳ ز۸۱۲س۵۹۲۳۹۳۶۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۹۱/۹س۹۴م

علم ژوآنـس فـووريه; تـرجـمـه عباس اقبالسه سال در دربار ايران: از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ قمري
آشتياني

۱۳۸۵ س۹۱۷ف۵۹۲۴۳۹۴۲۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

حافظ نوين ۱۳۷۶مولف محمد کاشفيقائممقام فراهاني و اميرکبير ق۱۹۷ک۵۹۲۵۹۴۹۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۲ق۲ک

زرين ۱۳۸۰بهکوشش سيروس سعدونديانخاطرات مونسالدوله نديمه حرمسراي ناصرالدين شاه خ۸۵۴م۵۹۲۶۹۴۰۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۹۱/۳۱۳۸۰آ۸۸م

زرياب ۱۳۷۶محسن ميرزاييروزنامه خاطرات عزيزالسلطان "مليجک ثاني" ر۹۳۴م۵۹۲۷۹۴۱۹۵۵/۰۷۴۶۰۹۲
DSR۱۳۹۹/۳آ۷م

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰حسين آباديانتاريخ سياسي ايران معاصر ت۱۱۷آ۵۹۲۸۶۰۵۷۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۳۱۳۸۳ب۱۷آ

کوير مـفـاهـيم قـديم و انديشه جديد: (درآمدي نظري بر مشروطه
ايران)

۱۳۸۸حسين آباديان م۱۱۷آ۵۹۲۹۵۶۳۶۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۷۱۳۸۸م۱۷آ

اميرکبير تـالـيف گـروه نويسندگان; ترجمه پيمانانقالب مشروطيت
 متين; با مقدمه ناصر تکميل همايون

۱۳۸۲ ۸۹۱الف۵۹۳۰۹۴۳۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۸۱۳۸۲الف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱حسين برمايونباقرخان ب س/۲۳۸ب۵۹۳۱۴۰۷۹۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۵۳/۴۱۳۸۷ب۲۴ب

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ۱۳۹۱مصطفي تقويفراز و فرود مشروطه ف۶۵۲ت۵۹۳۲۶۳۰۶۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۴۱۳۸۴ف۷۴ت

قدر واليت ۱۳۸۹موسسه فرهنگي هنري قدر واليتدر مشروطه چه گذشت؟ ۴۷۱د۵۹۳۳۲۸۱۳۹۵۵/۰۷۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
زائر ۱۳۹۱غالمعلي عباسي فردوئيتحريم تنباکو و مشروطيت پيامدها و عبرتها ... ت۳۱۴ع۵۹۳۴۴۲۷۸۹۵۵/۰۷۵

اميرکبير ۱۳۸۱نوشته کسروي تبريزيتاريخ مشروطه ايران ت۵۵۱ک۵۹۳۵۹۴۲۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۲۱۳۶۳ت۵ک

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مجيد ملکانيک فتوا يک اراده﴿ جنبش تنباکو﴾ ي۷۵۷م۵۹۳۶۳۴۲۷۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۱۲/۸۱۳۸۲ي۷م

اميرکبير تـاريخ بـيـداري ايرانيان، يا، تاريخ مشروح و حقيقي مشروطيت
 ايران با ۴۲ گراور

۱۳۷۱- ۱۳۸۱تاليف محمدبن علي ناظماالسالم کرماني ت۱۸۹ن۵۹۳۷۹۴۴۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۲۱۳۷۱ت۲ن

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي مـشـروطه: مجموعه مقاالت همايش پژوهشي جريانهاي فکري
مشروطيت

بـرگـزار کـنـنـده مـوسـسه مطالعات و
 پژوهشهاي سياسي

۱۳۸۷ ۶۴۲۱۳۸۵هـ۵۹۳۸۶۰۳۲۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۷۶۱۳۸۳

اميرکبير ۱۳۷۸تاليف مهدي انصاريشيخ فضلالله نوري و مشروطيت (رويارويي دو انديشه) ش۸۸۵الف۵۹۳۹۹۴۵۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۸۱۳۷۸الف۶ف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱محمد شريعتيشيخ محمد خياباني ش س/۹۴۴خ۵۹۴۰۴۲۳۹۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۶۸/۹۱۳۸۳ش۴ش

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

عـبـدالـمـجـيـد نـجـفي; ويراستار احمدستارخان
بروجردي

۱۳۸۰ ن س/۳۴۲س۵۹۴۱۹۳۸۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۳ن۴س

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰عباس آقاييستاره اي بر دار نگاهي به زندگي شهيد شيخ فضل الله نوري آ س/۷۵۸ف۵۹۴۲۳۵۴۸۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
سـر دار: گـزارشي تـحـلـيـلي از بـر دار رفـتن آيتالـله شيخ

 فضلالله نوري در نهضت مشروطه
۱۳۹۱به قلم تندر کيا ت س/۷۵۸ف۵۹۴۳۴۵۴۵۹۵۵/۰۷۵۰۹۲

DSR۱۴۵۳/۹۱۳۸۹ت۶ف
قدياني ۱۳۸۰نجفي قوچاني; بازنوشته مژگان شيخيسياحت شرق: زندگينامه آقانجفي قوچاني س۳۲۶ن۵۹۴۴۹۴۶۹۵۵/۰۷۵۰۹۲

DSR۱۴۵۳/۳۱۳۷۹آ۳ن
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۸نويسنده محمدصادق فيضکودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ک۹۶۶ف۵۹۴۵۴۴۳۶۹۵۵/۰۷۵۲

DSR۱۴۹۱/۹۱۳۸۸ک۹ف
موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي مـحـمدقلي مجد; مترجم مصطفي اميري;انگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول

 ويراستار علي اکبر رنجبر کرماني
۱۳۹۰ الف۲۶۸م۵۹۴۶۶۰۴۳۹۵۵/۰۷۵۲

DSR۱۴۶۰/۹۱۳۹۰الف۳م
آرون مـشـروطـه بـي نقاب : در آمدي بر انقالب مشروطه ، سياحت

 نـامـه درويـش غريب ، خاطرات عزيز الله خان ميار : گزيده
 اسنادي از مرکز اسناد ملي ايران مربوط به حزب توده

۱۳۸۸علي اصغر يوسفي م۸۷ي۵۹۴۷۱۰۳۶۹۵۵/۰۷۵۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۲سيروس فتحيرئيس علي دلواري ف س/۹۹۴ر۹۵۵/۰۷۵۲۰۴۵[ج]۵۹۴۸۵۱۱۶
DSR۱۴۶۱/۹۱۳۷۶ر۲ي

مدرسه ۱۳۸۲محمدکاظم مزينانيسيد جمالالدين اسدآبادي م س/۵۹۵ج۵۹۴۹۹۳۷۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲
DSR۱۴۴۳/۹س۴۵م

اميرکبير مـخـتـصـري از زنـدگـاني سـيـاسي سـلطان احمد شاه قاجار:
 بهضميمه چند پرده از زندگاني داخلي و خصوصي او

۱۳۸۱نگارش و تاليف حسين مکي م۷۴۳م۵۹۵۰۹۴۷۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲
DSR۱۴۵۵/۳۱۳۶۲م۷م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان عـصـمت گـيـويـان; زيـرنـظـر شـورايميرزا کوچکخان
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ گ س/۹۳۴م۵۹۵۱۴۲۴۳۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲
DSR۱۴۷۱/۹۱۳۸۷م۹۴گ

مدرسه روزگـار بـا مـا چه کـرد؟ خـاطراتي از روزهاي پاياني زندگاني
 محمدرضا پهلوي

تـدوين ابـراهـيم حـسنبـيگي; ويراستار
 جواد محقق

۱۳۸۲ ر۵۱۷ح۵۹۵۲۸۹۸۹۵۵/۰۸۲
DSR۱۵۰۱/۹ر۵ح

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰ريحانه درودي۵۳ سال ﴿عصر پهلوي به روايت دربار﴾ پ۴۸۲د۵۹۵۳۳۴۹۶۹۵۵/۰۸۲
DSR۱۴۷۶/۹۱۳۸۹پ۴د

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷ثريا شهسوارياسناد فعاليت بهائيان در دوره ي محمد رضا شاه الف۸۴۱ش۵۹۵۴۱۰۳۵۹۵۵/۰۸۲
نشر علم ۱۳۸۶تاليف و ترجمه محمود طلوعيپدر و پسر: ناگفتهها از زندگي و روزگار پهلويها پ۷۵۱ط۵۹۵۵۹۹۹۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۶/۴پ۸ط
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نظرعلي کوشکيدربار بهروايت دربار (فساد اخالقي) د۸۳۵ک۵۹۵۶۳۵۱۲۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۶/۴۱۳۸۲د۹ک
مدرسه تـدوين سـيـد قـاسم ياحسيني; ويراستارقشون پهلوي: ﴿نگاهي به ارتش رضا شاه﴾

 جواد محقق
۱۳۸۲ ق۱۲ي۵۹۵۷۹۷۴۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۹/۵ق۲ي
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰محبوبه معراجيپوربرق غيرت: زندگي شهيد مدرس م س/۴۱۲م۵۹۵۸۳۵۳۳۹۵۵/۰۸۲۰۲۹

DSR۱۴۸۶/۶۱۳۸۲م۶م
کيهان مـعـمـاران تـبـاهي، سـيماي کارگزاران کلوپهاي "روتاري" در

ايران
بهکـوشش دفـتـر پـژوهـشـهاي موسسه

کيهان
۱۳۷۹ ۶۷۵م۵۹۵۹۱۰۶۶۹۵۵/۰۸۲۰۶

DSR۱۴۸۴/۶م
بهآفرين ۱۳۸۳نويسنده احمد پيرانيزنان پهلوي ز۸۹۲پ۵۹۶۰۹۶۶۹۵۵/۰۸۲۰۸۲

DSR۱۵۰۷/۹۱۳۸۲ز۹پ
سخن: شهاب نـوشـته اردشـير آوانسيان; بکوشش عليخاطرات سياسي

دهباشي
۱۳۷۸ خ۸۸۱آ۵۹۶۱۹۷۳۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۳۱۳۷۸آ۸آ
نشر سمير نـويـسـنـده سـتـاره فـرمـانفرمائيان; [بادختر ايران

 هـمـکـاري دانا مانکر]; مترجم کيومرث
پارساي

۱۳۷۸ د۵۶۱ف۵۹۶۲۹۷۲۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۳۱۳۷۸آ۴۳ف

مدرسه ۱۳۸۲تدوين عليرضا کمره اي همدانيحکم مي کنم : نگاهي به اخالق و رفتار رضا شاه پهلوي ح۷۱۸ک۵۹۶۳۱۰۱۱۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱کامران پارسينژادشهيد مدرس پ س/۴۱۲م۵۹۶۴۴۰۸۰۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۲۵۱۳۸۲پ۴م
کتاب نيستان تـحـريـر از ميرزا حسين پيشکار،ويرايشخاطرات حسنعلي خان مستوفي،تقرير از حسنعلي خان

 حداقلي از ابوالفضل زرويي نصر آباد
۱۳۹۲ خ۵۴۲م۵۹۶۵۶۷۰۹۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه تـدوين مـحـمود حکيمي; ويراستار جوادمسابقه غارتگري

محقق
۱۳۸۷ -۱۳۸۱ م۷۵۶ح۵۹۶۶۹۷۱۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۵۰۱/۵م۸ح
کيهان مـــهـنـاز رئـوفي; [به کـوشش] دفـتـرسايه شوم: خاطرات يک نجات يافته از بهائيت

 پژوهشهاي موسسه کيهان
۱۳۸۶ س۹۸۶ر۵۹۶۷۹۶۹۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۴۸۵/ج. ۹۳۲۶ن
مدرسه کـوروش قـرن بـيـسـتم: خـاطـراتي از رواج تـملق و چاپلوسي

 درعصرپهلوي دوم
تـدوين عـلي شـجـاعي صائين; ويراستار

 جواد محقق
۱۳۸۲ ک۳۸۱ش۵۹۶۸۹۷۰۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۵۰۰/۹ک۳ش
مدرسه مـا شـمـا را آدم کـرديم: خـاطـراتي از خـودبـزرگبـينيهاي

 محمدرضا پهلوي و اهانت هاي او به ملت ايران
۱۳۸۲تدوين علي شجاعي صائين م۳۸۱ش۵۹۶۹۹۷۶۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۵۰۱/۲م۳ش
آبي ۱۳۸۱بهکوشش محمدحسن طباطبائيخاطرات پراکنده رجال پهلوي خ۳۷۹ط۵۹۷۰۹۸۸۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۴۸۵/۲خ۲ط
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مهديه ارطايفهکلک مشکين الف س/۵۸۳م۵۹۷۱۳۴۳۵۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۶۷۰/۴۱۳۸۸الف۵۴م
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده فاطمه حيدريانکشف حجاب ک۹۵۱ح۵۹۷۲۳۴۹۸۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۱۴۹۳/۳/۵۱۳۷۹ک۹ح
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي از قـاجـار به پـهـلـوي ۱۲۹۸-۱۳۰۹ بـر اساس اسناد وزارت

 خارجه آمريکا
مـحـمـدقـلي مـجـد; مترجمين سيدرضا

 مرزاني، مصطفي اميري
۱۳۹۰-۱۳۸۹ الف۲۶۸م۵۹۷۳۳۲۷۴۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۱۴۷۶/۴۱۳۸۹الف۳م
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده اعظم مرادحاصليخامنهسند بردگي س۴۳۳م۵۹۷۴۳۵۰۶۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۱۴۹۳/۵/۹۱۳۷۹س۴م
علمي ۱۳۸۰تاليف حسين مکيتاريخ بيست ساله ايران ت۷۴۳م۵۹۷۵۹۶۳۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۱۴۸۸/۲۱۳۷۴ت۷م
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي حق قـضـاوت کـنـسولي کاپيتوالسيون: مجموعه سخنراني ها و

مقاالت
[بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مطالعات و
 پـژوهـشـهاي سياسي]; سخنرانان گودرز

 افتخار جهرمي...[و ديگران]

۱۳۸۸ ۴۴۹۱۳۸۳ن۵۹۷۶۶۱۲۷۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۵/۵۱۳۸۳ن

مـوسـسـه فـرهـنگي مطالعات و تحقيقات بين
 المللي ابرار معاصر تهران

بـخش تـرجمه ابوالقاسم راهچمني; بخشعمليات آژاکس
 پـژوهـش سـجـاد راعي; ويراستار مهين

نادري

۱۳۹۲ ع۹۳۲و۵۹۷۷۴۷۸۳۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۵۱۹/۸۱۳۸۰ع۹۵و

نشر ثالث ۱۳۸۲نجفقلي پسيان، خسرو معتضداز سوادکوه تا ژوهانسبورگ: زندگي رضا شاه پهلوي الف۴۶۴پ۵۹۷۸۹۶۴۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲
DSR۱۴۸۸/۴۳الف۵پ

حديث امروز اشـراقـيـنـامه (مـجـمـوعه مـقـاالت) تاريخي، اجتماعي، ادبي،
جغرافيايي

۱۳۸۱زيرنظر محمد دبيرسياقي ۴۳۸ج۵۹۷۹۹۷۸۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲
DSR۹۸/۵۱۳۸۱چ۵الف

مدرسه ۱۳۸۲تدوين ابراهيم حسنبيگيمرگ در مرداب: خاطراتي از روزهاي تبعيد رضا شاه م۵۱۷ح۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲[ج]۵۹۸۰۹۷۹
DSR۱۴۸۸/۴م۵ح

مدرسه تـدوين عـبـدالـله مـتولي; ويراستار جوادتيمورتاش و بازي قدرت
محقق

۱۳۸۲ ت۲۵۱م۵۹۸۱۹۸۰۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۲م۹ت

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰حسين آبادياندو دهه واپسين حکومت پهلوي د۱۱۷آ۵۹۸۲۶۰۲۷۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۳د۱۷آ

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۷۹عليرضا ازغنديتاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي ايران ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ ت۴۵۶الف۵۹۸۳۹۸۱۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۲۱۳۸۲ت۴الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي خـروج مـمـنـوع: بـررسي فجايع سينما رکس آبادان و مسجد
 جامع کرمان

۱۳۹۰تليف ليال اشرفي خ۵۵۵الف۵۹۸۴۳۴۸۹۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۶۵/۵۱۳۸۷الف۹۳س

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علي الفتيپورحاشيههاي مهمتر از متن ح۷۲۸الف۵۹۸۵۳۴۸۰۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۲۱۳۸۸ح۷۵الف

علم هـوشـنـگ پـيرنظر; با مقدمه و ويرايشهرچه کاشتيم درو کرديم
 محمود طلوعي

۱۳۸۴ هـ۹۲۸پ۵۹۸۶۱۰۳۹۹۵۵/۰۸۲۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف روحالله حسينيانسه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران (۱۳۴۱ - ۱۳۴۳) س۵۸۳ح۵۹۸۷۱۹۶۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۳۰/۹۱۳۸۲س۵ح

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ريحانه دروديدربار بهروايت دربار: فساد سياسي د۴۸۲د۵۹۸۸۳۵۱۱۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۷/۴۱۳۸۳د۴د

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ريحانه دروديدربار بهروايت دربار (فساد مالي - اقتصادي) ف د۴۸۲د۵۹۸۹۳۴۹۲۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۶/۴۳۱۳۸۳د۴د

نشر نامک ۱۳۷۱تاليف محمدعلي سفريقلم و سياست از شهريور۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ق۵۸۷س۵۹۹۰۹۸۳۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۱۹/۸ق۷س

نشر نامک ۱۳۸۰تاليف محمدعلي سفريقلم و سياست از کودتاي ۲۸ مرداد تا ترور منصور ق۵۸۷س۵۹۹۱۹۸۴۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۱۹/۸ق۷س

نشر نامک ۱۳۷۷تاليف محمدعلي سفريقلم و سياست از هويدا تا شريف امامي ق۵۸۷س۵۹۹۲۹۸۵۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸ق۷س

پروين - نامک ۱۳۸۰محمدعلي سفريقلم و سياست: سرگذشت رژيم شاهنشاهي در واپسين روزها ق۵۸۷س۵۹۹۳۹۸۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۵۳/۴س۷س

اطالعات ۱۳۹۱مينو صميمي; ترجمه حسين ابوترابيانپشت پرده تخت طاووس پ۸۵۱ص۵۹۹۴۳۸۵۰۹۵۵/۰۸۲۴
بهآفرين ۱۳۸۲بهکوشش احمد پيرانيشاهپور غالمرضا پهلوي پ س/۶۶غ۵۹۹۵۹۸۷۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۷/۳۱۳۸۲آ۸غ
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده سويل ماکوئيصورتک: گذري بر جشنهاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي ص۱۶۱م۵۹۹۶۳۵۱۶۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۵/۷/۹۱۳۷۹ص۲م
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰محبوبه معراجيپورگلبانگ سربلندي گ۶۶۲م۵۹۹۷۳۴۹۱۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۱/۸۱۳۸۰گ۶۴م
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مجيد ملکانچکمهي سيا چ۷۵۷م۵۹۹۸۳۴۹۹۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۲۰/۸۱۳۸۱چ۷م
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف بهمن هدايتيعروس آخر ( زندگي فرخ پهلوي ) ع۴۵۴هـ۵۹۹۹۳۵۳۲۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۷/۴۱۳۸۳ه۴ف
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي سـقـوط ۲: مـجـمـوعه مـقـاالت دومـين همايش بررسي علل

 فروپاشي سلطنت پهلوي
بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مـطالعات و
 پـژوهشهـاي سياسي، با همکاري مجمع
 هـمـاهنگي مراکز تاريخپژوهي و بانکهاي

 اطالعاتي (مهتاب)

۱۳۸۷ ۶۴۲۱۳۸۵هـ۶۰۰۰۶۰۳۴۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸۱۳۸۵

اطالعات ۱۳۶۵نوشته فريدون هويدا;ترجمه ح .ا. مهرانسقوط شاه س۸۹۷ ه۶۰۰۱۶۶۰۹۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۹۷۱۳۶۵س

علم جـريـانهـا و سـازمـانهـاي مـذهبي - سياسي ايران (از روي
 کـارآمـدن مـحمدرضا شاه تا پيروزي انقالب اسالمي) سالهاي

۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ 

۱۳۹۱رسول جعفريان ج۴۶۳ج۶۰۰۲۳۸۷۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۱/۴۱۳۸۵ج۷ج

کتاب صبح ۱۳۸۹مولف علي رضوينيانهضت آزادي: مروري بر تاريخچه، ماهيت و عملکرد ن۵۹۸ر۶۰۰۳۹۸۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۵/۶ر۹ن

اميرکبير ۱۳۷۸احسان طبريکژ راهه: خاطراتي از تاريخ حزب توده ک۴۳۴ط۶۰۰۴۹۷۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۲۷/۴ک۲ط

علمي ۱۳۷۹خسرو معتضدشبکه سازمان نظامي افسران حزب توده ايران ش۶۵۵م۶۰۰۵۳۷۹۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
علمي ۱۳۷۸تاليف حسين مکيوقايع سيام تير ۱۳۳۱ و۷۴۳م۶۰۰۶۱۰۰۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۱۸/۷۱۳۷۸و۷م
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمود نادريچريکهاي فدايي خلق چ۱۳۶ن۶۰۰۷۶۰۳۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۴۱/۲۱۳۸۶ن۲آ
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي به کــوشش جـمـعي از پـژوهـشـگـرانحزب توده از شکلگيري تا فروپاشي (۱۳۲۰ - ۱۳۶۸)

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
۱۳۹۰ ۴۵۹ح۶۰۰۸۶۰۳۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۲۳/۴۲۱۳۸۷ح
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۹به کوشش مظفر شاهديحزب پانايرانيست(۱۳۳۰-۱۳۸۸ش) ح۲۴۹ش۶۰۰۹۶۰۵۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۳۵/۲۱۳۸۹ش۲پ
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۵مظفر شاهديحزب رستاخيز; اشتباه بزرگ رح۲۴۹ش۶۰۱۰۶۰۳۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۰۴/۵/۴۱۳۸۲ح۲ش
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰نورالدين کيانوريگفتگو با تاريخ گ۹۳۲ک۶۰۱۱۶۰۵۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲
مرکز بررسي اسناد وزارت اطالعات مـرکـز بـررسـي اسـنـادتـاريخي وزارتحاج مال احمد کروبي، ياران امام به روايت اسناد ساواک

اطالعات
۱۳۷۹ ۴۸۱ک۶۰۱۲۱۱۹۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۷۲۷

سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري ۱۳۸۰بهکوشش محسن کاظميخاطرات احمد احمد خ۲۷۸الف۶۰۱۳۹۸۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۳۱۳۷۹آ۲۶الف

طاهريان ثـريـا اسـفـنـديـاري بختياري; ترجمه وخاطرات ثريا پهلوي
 گردآوري ابوالفضل طاهريان ريزي

۱۳۹۳ خ۵۲۱الف۶۰۱۴۶۰۶۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۳آ۵الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نصير مشايخپلنگ سياه: (زندگاني اشرف پهلوي) م س/۵۵۴الف۶۰۱۵۳۴۸۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۵۱۳۸۶م۵۴الف

بهآفرين ۱۳۸۲مولف احمد پيرانيزندگي خصوصي محمدرضا شاه پهلوي خيلي محرمانه ز۸۹۲پ۶۰۱۶۳۱۶۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۹ز۹پ

به آفرين خـاطـرات مـلـکه پـهـلوي: تاجالملوک پهلوي (همسر اول شاه،
 مادر محمدرضا شاه پهلوي)

مـصـاحـبهکـنـنـدگان مليحه خسروداد،
 تـورج انـصاري و محمودعلي باتمانقليچ;
 [بـراي] بـنـيـاد تاريخ شفاهي ﴿ معاصر﴾

ايران

۱۳۸۱ خ۱۴۹ت۶۰۱۷۹۹۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۵۱۳۸۰آ۲ت

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶تدوين ابراهيم عباسيخاطرات حجتاالسالم جعفرياصفهاني ع س/۴۶۲ج۶۰۱۸۴۹۳۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۳۱۳۸۶آ۶۷ج

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹تدوين مرکز اسناد انقالب اسالميحماسه شهيد اندرزگو (براساس اسناد و خاطرات) ۷۹۵ح۶۰۱۹۹۹۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۸ح۸الف

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تدوين علي نورآباديشاهد عتيق: نگاهي به زندگي شهيد آيتالله دستغيب ن س/۵۴۷د۶۰۲۰۳۵۲۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۹۱۳۸۳ن۴۶د

بهآفرين نـويـسنده اسکندر دلدم; [ويراستار احمدخاطرات من و فرح پهلوي
پيراني]

۱۳۸۰ خ۶۳۸د۶۰۲۱۹۹۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۲۸/۳۱۳۸۰آ۸د

بهآفرين مـتـرجم الـهه رئـيس فـيـروز; ويراستاردخترم فرح: (خاطرات بانو فريده ديبا - مادر فرح پهلوي)
 احمد پيراني

۱۳۸۱ د۸۹۴د۶۰۲۲۹۹۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۳آ۹د

بهآفرين بهکـوشش پـري ابـاصـلـتي و هـوشنگرازهاي ناگفته اردشير زاهدي
 مـيـرهـاشم; تـرجمه نشريات و مقاالت

 رقيه باقرزاده

۱۳۸۱ ر۲۱ز۶۰۲۳۹۹۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/الف۵۱۳۸۱آ۲ز

آتيه ۱۳۸۰ناصر زربختگذار از برزخ: خاطرات يک تودهاي در مهاجرت گ۲۸ز۶۰۲۴۱۱۵۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۲۸/۵/۳۱۳۸۰آ۴ز

علم ۱۳۷۸رحيم زهتاب فردافسانه مصدق الف۷۵ز۶۰۲۵۳۷۸۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدرضا سرابنديداستان يک مرداب د۴۱۹س۶۰۲۶۳۵۳۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۴۱۳۸۵س۱۵ه
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه چـکـمههـاي پـدرم: خـاطـراتي از بـاورهـا و رفـتار مستبدانه

 محمدرضا پهلوي
۱۳۸۲تدوين علي شجاعي صائين چ۳۸۱ش۶۰۲۷۹۹۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۰۱/۸چ۳ش
علم ۱۳۸۱بهکوشش مرتضي رسوليپورنگاهي از درون (خاطرات سياسي دکتر جواد صدر) ن۴۷۷ص۶۰۲۸۹۹۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۳۱۳۸۱آ۴ص
علم زيـبـاي تـنـهـا: سـرگـذشت و سرنوشت غمانگيز ثريا اولين و

 آخرين عشق شاه
۱۳۸۶تاليف محمود طلوعي ز۷۵۱ط۶۰۲۹۱۰۰۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۰۷/۳۱۳۸۱آ۵الف
زيبا [بهکـوشش ضـياء صدقي]; [براي] طرحخاطرات ارتشبد حسن طوفانيان
 تـاريخ شـفـاهي ايـران; مـرکز مطالعات

 خاورميانه دانشگاه هاروارد

۱۳۸۱ خ۸۹۳ط۶۰۳۰۱۰۰۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۵۱۳۸۱آ۹ط

علم ۱۳۸۳تاليف محمود طلوعيچهره واقعي علم ط س/۷۹۴ع۶۰۳۱۱۰۰۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۸ط۸ع

بهآفرين ۱۳۸۲بهکوشش احمد پيرانيدختر يتيم: فرح پهلوي د۳۹۴ف۶۰۳۲۹۶۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۵/الف۳۱۳۸۲آ۴ف

مرکزاسنادانقالب اسالمي خـطـيب توانا: (سيري در زندگي و مبارزات حجتاالسالم شيخ
 محمدتقي فلسفي)

۱۳۹۰مولف مهدي قيصري ق س/۸۴۲ف۶۰۳۳۳۵۱۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۹۳۱۳۸۶ق۸ف

مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات زبـان گـويـاي اسـالم: حـجـه االسـالم و المسلمين محمد تقي
 فلسفي

مـرکـز بـررسـي اسـنـاد تاريخي وزارت
اطالعات

۱۳۷۸ ۸۴۲ف۶۰۳۴۱۰۹۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
BP۵۵/۳/۲ز۸ف

به آفرين از تـنـهـايي تـا غـربت: يادمانده هايي از فرح ديبا(پهلوي) (به
 روايت تاريخ)

۱۳۹۳تاليف و گردآوري سعيد قانعي الف۲۹۸ق۶۰۳۵۶۰۴۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۱۶۱۳۸۴ق۴ف

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس سليماننژادمبارز نستوه﴿ ابوالقاسم کاشاني﴾ س س/۱۸۱ک۶۰۳۶۳۵۱۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۸۱۳۸۰س۲ک

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف زهرا کرمانيخانه زادشاه: (زندگي و فعاليتهاي اميراسدالله علم) ک س/۷۹۴ک۶۰۳۷۳۵۳۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۴۱۳۸۶ک۸ع

زرياب نـوشـته محمدرضا پهلوي; ترجمه حسينپاسخ به تاريخ
ابوترابيان

۱۳۸۵ پ۳۴۵م۶۰۳۸۹۶۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۰/۲۱۳۷۹پ۳م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس سليماننژادروياهاي بر باد رفته (زندگي خصوصي محمدرضا پهلوي) س س/۳۴۵م۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۶۰۳۹۳۵۰۳
DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۹ر۸س

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۸خاطرات احمدعلي مسعود انصاريپس از سقوط: سرگذشت خاندان پهلوي در دوران آوارگي پ۵۵۱م۶۰۴۰۶۰۴۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/الف۱۳۷۱ ۳آ۴۸م

علمي بـه قـلـم مـحـمـد مـصـدق ; بـا مقدمهخاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق
 غـالمـحـسين مصدق ; به کوشش ايرج

افشار

۱۳۹۰ خ۶۱۲م۶۰۴۱۳۸۲۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علياصغر حسينيسالهاي خاکستري ﴿زندگي مصدق ﴾ ح س/۶۱۲م۶۰۴۲۳۴۹۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۱۵/۲۱۳۸۳س۵ح

زرين ۱۳۸۳خسرو معتضدمثل ثريا گريه خواهم کرد: (زندگي ثريا ملکه پيشين ايران) م۶۵۵م۶۰۴۳۱۰۰۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۶۱۳۸۵م۵الف

زرين ۱۳۸۱خسرو معتضدهويدا: سياستمدار پيپ، عصا، گل ارکيده هـ۶۵۵م۶۰۴۴۹۶۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۲۸/۶م۹ه

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰محمد زرگرحديث عاشقي (زندگينامهي شهيد آيتالله دکتر محمد مفتح) ز س/۶۹۴م۶۰۴۵۳۴۹۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۴۱۳۸۱ز۶۴م

علم بـرنـدههـا هم بازندهاند!: خاطرات احمد نفيسي شهردار پيشين
تهران

۱۳۷۸احمد نفيسي ب۵۶۳ن۶۰۴۶۱۰۰۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۳آ۷ن

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱شاهين رهنماشهيد نوابصفوي ر س/۶۶۶ن۶۰۴۷۴۲۴۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۹۱۳۸۶ر۹ن

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف علي نورآبادي... تا آسمان (زندگينامه شهيد سعيدي) ت۶۹۸ن۶۰۴۸۳۵۰۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۹۱۳۸۱ن۷س

بهآفرين نـــويـسـنـده ژرار دو ويـلـيه; مـتـرجمسيماي پهلوي
 عبدالرحيم مهينيار

۱۳۸۲ س۹۵۶و۶۰۴۹۱۰۰۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۲س۹و

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف بهمن هدايتي آذريدست بوس: (زندگينامه اميرعباس هويدا) هـ س/۸۹۷هـ۶۰۵۰۳۵۰۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۴۱۳۸۴ه۹ه

بهرام افراسيابي ۱۳۸۰بهرام افراسيابيهمسران شاه۲ الف۶۳۳الف۶۰۵۱۹۹۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲
DSR۱۵۰۷/۹الف۷الف

به آفرين قـلـه هـاي قـدرت در دو دهـه ي پاياني دودمان پهلوي : امير
 عباس هويدا - اردشير زاهدي

۱۳۸۱نور محمد عسگري ق۶۲۳ع۶۰۵۲۱۰۱۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تاليف مجيدرضا اقدسيانقالب اسالمي ايران از دي ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ الف۶۷۳الف۶۰۵۳۴۵۴۷۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۸۱۳۸۹الف۶۶الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف حمزه امراييانقالب اسالمي ايران و جنبشهاي اسالمي معاصر الف۷۸۲الف۶۰۵۴۱۰۰۷۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۶۴/۸الف۲ت

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف آسيه باکريمرغ در طوفان ب س/۳۴۳ب۶۰۵۵۳۵۲۳۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۹/۵/۴۱۳۸۸م۲ب

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف يوسف بيدخوريدر گوادلوپ چه گذشت؟ د۹۲۶ب۶۰۵۶۳۴۷۶۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۴/۴۱۳۸۰د۹۳ب

فجر واليت ۱۳۹۲نويسنده مصطفي جمالياستمرار انقالب به کدام روايت؟ الف۶۱۲ج۶۰۵۷۵۰۶۳۹۵۵/۰۸۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بنياد شهيد چمران مـجـمـوعه بـيـنش و نـيـايش ۲ و ۱: يک مـقـاله و متن يک

 سخنراني و گزيدهاي از راز و نيازها
[۱۳۶۰؟]مصطفي چمران م۵۶چ۶۰۵۸۱۰۰۹۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۴/۳م۸چ
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰رسول حسنزادهآذرخشي بر تاريکي آ۵۲۶ح۶۰۵۹۳۴۳۲۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۳/۴۱۳۸۱آ۴۷ح
مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز

 اسناد انقالب اسالمي
۱۳۹۱تاليف علي خسروشيريانقالب اسالمي ايران و شيعيان لبنان الف۵۴۵خ۶۰۶۰۴۵۰۵۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۶۴/۵۱۳۸۹خ۲ت
مهر نيوشا ۱۳۸۷رضا داوري اردکانيانقالب اسالمي و وضع کنوني عالم الف۳۱۸د۶۰۶۱۱۰۴۰۹۵۵/۰۸۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷رحيم روح بخش اللهآبادشبکه ي پيام رساني در نهضت امام خميني ش۷۸۳ر۶۰۶۲۱۰۳۸۹۵۵/۰۸۳
نيلوفران ۱۳۹۱عبدالرضا سالمينژاددانستنيهاي انقالب اسالمي د۲۲۸س۶۰۶۳۵۳۹۶۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۶۰۰/۲۱۳۸۲د۱۷س
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰حميدرضا شاهآباديآن جمعه آ۲۲۶ش۶۰۶۴۴۳۵۰۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۶۵/۷۲۱۳۷۸ش
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان درود بـر بـرادر ارتـشي: گـزارشي از وقـايع روزهاي ۱۳ تا ۱۹

 بهمن ۱۳۵۷
۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي د۲۲۶ش۶۰۶۵۴۳۴۹۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۵/۵/۴۱۳۸۰د۱۷ش
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱حميدرضا شاهآباديشاه رفت ش۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۶۰۶۶۴۵۹۲

DSR۱۵۵۵/۵/۲۱۳۷۸ش۱۷ش
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بـيـزبوشاهي استميروخ = ما اين شاه را نميخواهيم: گزارشي از

 واقعه ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ - تبريز
۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي م۲۲۶ش۶۰۶۷۴۳۵۲۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۶۰/۲۱۳۸۰ش۲ت
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادينيمکتهاي پاييزي: از مجموعه روزهاي خدا ن۲۲۶ش۶۰۶۸۴۳۴۸۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۵/۵/۹۱۳۸۰ن۱۷ش
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ...و حـرکت آغـاز ميشـود: گـزارشي از وقايع روز ۱۹ دي ماه

 ۱۳۵۶ - قم
۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي و۲۲۶ش۶۰۶۹۴۳۵۱۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۶۵/۲۱۳۸۰ش۹ن
طوبي ۱۳۸۴نوشته عباسعلي عميد زنجانيگزيده کتاب: انقالب اسالمي و ريشههاي آن گ۹۲۵ع۶۰۷۰۲۸۰۶۹۵۵/۰۸۳

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹تاليفعبدالوهاب فراتيتاريخ شفاهي انقالب اسالمي ت۳۲۷ف۶۰۷۱۱۰۰۸۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۲ت۴ف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹حسين قديانينه ،ده ن۴۶۶ق۶۰۷۲۱۰۳۳۹۵۵/۰۸۳
عصر داستان ۱۳۹۲نوشته محمود گالبدرهايلحظههاي انقالب ل۴۶۶گ۶۰۷۳۴۹۵۸۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۳/۳۱۳۷۹ل۸گ
فـرهـنگ مردممجمع گروههاي معارف اسالمي

 منطقه چهار
۱۳۸۱محمد نصر اصفهاني، علي نصر اصفهانيبنيانهاي انقالب اسالمي ايران ب۴۵۶ن۶۰۷۴۱۰۱۳۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۱/۹ب۶ن
شرکت انتشارات سوره مهر انـقـالب به روايت اکـبـر نـاظـمي: عکسهاي منتشر نشده از

 وقايع سال ۱۳۵۷
۱۳۹۰ الف۱۹۴ن۶۰۷۵۱۹۶۵۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

DSR۱۵۵۶/۸۱۳۸۸الف۲ن
شرکت انتشارات سوره مهر زنـان در انـقـالب به روايت اکـبـر ناظمي: عکسهاي زنان در

 انقالب ۱۳۵۷
۱۳۹۰ ز۱۹۴ن۶۰۷۶۱۹۶۲۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

DSR۱۵۵۶/۹۱۳۸۹ز۲ن
شرکت انتشارات سوره مهر شـعـارهـا و ديـوار نـوشتهها در انقالب به روايت اکبر ناظمي:

 عکسهاي شعارها و ديوارنوشتههاي انقالب۱۳۵۷
۱۳۹۰ ش۱۹۴ن۶۰۷۷۱۹۶۳۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

DSR۱۵۵۶/۷۱۳۸۹ش۲ن
شرکت انتشارات سوره مهر کـودکـان و نـوجـوانـان در انـقـالب به روايت اکـبـر ناظمي:

 عکسهاي کودکان و نوجوانان در انقالب ۱۳۵۷
۱۳۹۰اکبر ناظمي ک۱۹۴ن۶۰۷۸۱۹۶۴۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

DSR۱۵۵۶/۹۱۳۸۹ک۲ن
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده اعظم مرادحاصلي خامنهتبريز در خون ت۴۳۳م۶۰۷۹۳۵۰۸۹۵۵/۰۸۳۰۴۵

DSR۱۵۶۰/۴۱۳۸۰م۲ت
اميرکبير ۱۳۸۰تاليف منوچهر محمديتحليلي بر انقالب اسالمي ت۳۵۲م۶۰۸۰۱۰۱۴۹۵۵/۰۸۳۰۷۲

DSR۱۵۵۳/۳۱۳۷۷ت۲۷م
وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي مـرکـز بـررسـي اسـنـاد تاريخي وزارتبرادران شهيد رحيمي

اطالعات
۱۳۸۱ ۴۲۴ر۶۰۸۱۱۰۱۵۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷

DSR۱۵۳۳/۴/ج. ۲۲۳ي
مـرکـز مـدارک فـرهـنـگي انـقـالب اسالمي،
 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي

تـــهـيه و جـمعآوري مـرکـز مـدارکصحيفه نور: مجموعه رهنمودهاي امام خميني مدظلهالعالي
 فـرهـنگي انقالب اسالمي; با مقدمهاي از

 علي خامنهاي

-۱۳۶۱ ص۷۴۶خ۶۰۸۲۱۰۱۶۹۵۵/۰۸۳۰۸
DSR۱۵۷۳/۴۴و

زيبا ويـراسـتار حبيب الجوردي; [براي] طرحخاطرات شاپور بختيارنخستوزير ايران ﴿۱۳۵۷ ﴾
 تـاريخ شـفاهي ايران [و] مرکز مطالعات

 خاورميانه دانشگاه هاروارد

۱۳۸۰ خ۳۴۳ب۶۰۸۳۱۰۱۷۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۵۹/۵/الف۳۱۳۸۰آ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵تدوين محمدمهدي سيفيخاطرات حجهاالسالم شيخاحمد سالک س س/۲۱۸س۶۰۸۴۴۹۳۶۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۱۳۸۵ ۳آ۲س

امينان سـفـيـربـيـداري: زنـدگينامه و خاطرات سرداربيداري اسالمي
 روحاني شهيد سيدمصطفي الحسيني

کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيم
هادي

۱۳۹۱ ۵۹۱س۶۰۸۵۵۳۶۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰مقيم صديقاز محراب تا معراج ص س/۵۵۹ص۶۰۸۶۳۴۸۲۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴۱۳۸۲ص۴ص

مرکز اسناد انقالب اسالمي ابـــوذر انـقـالب (سـيـري در زنـدگي و مـبـارزات آيتالـله
 سيدمحمود طالقاني)

۱۳۹۰تاليف سعيده محتشميپور م س/۲۲۸ط۶۰۸۷۳۵۰۴۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۲۵۱۳۸۹م۲۶ط

مولف ۱۳۸۵مصاحبه و تاليف سعيد عاکفحکايت زمستان ۱۳۸۵ح۲۲۳ع۶۰۸۸۴۹۲۲۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۵ ۳آ۵۳ح

ملک اعظم ۱۳۸۸- ۱۳۹۳سعيد عاکفحکايت زمستان ح۲۲۳ع۶۰۸۹۹۴۸۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۳آ۱۶ع

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰ابوالفضل چيت سازمسافر ملکوت (نگاهي به زندگي شهيد آيت الله غفاري) چ س/۴۴غ۶۰۹۰۳۵۰۷۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱اصغر فکورشهيد غفاري ف س/۴۴غ۶۰۹۱۴۲۵۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

PIR۸۱۶۹/۹۱۳۸۴ش۸۲ک
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱رضا رسوليشهيد قاضي طباطبايي ر س/۲۵۹ق۶۰۹۲۴۰۶۳۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۵۱۳۸۸ر۲ق
اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰مهين نيکبختخميني آذربايجان ن س/۲۵۹ق۶۰۹۳۳۵۲۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۹۱۳۸۲ن۲ق
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مرکز اسناد انقالب اسالميخاطرات آيت الله سيد اکبر قرشي خ۵۷۲ق۶۰۹۴۱۰۳۷۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰علي درازيزندگي ومبارزات شهيد اصغر مرادي د س/۴۳۵م۶۰۹۵۳۶۸۷۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

روزنامه ايران ، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۹عليرضا آقاخانيکردستان ک۶۴۹آ۶۰۹۶۱۰۴۷۹۵۵/۰۸۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تدوين عباس آقاييعقاب در آتش ( روايتي از شکست آمريکا درطبس ) ع۶۶۱آ۶۰۹۷۳۴۳۴۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۵۵/۵/۷۱۳۸۵ع۵الف
کانون انديشه جوان ۱۳۸۷احمد حبيب نژادمجلس خبرگان: مشروعيت، وظايف و اختيارات م۲۹۶ح۶۰۹۸۱۱۴۵۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۲ح۳م
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸سميه حسينيبني صدر ب۵۷۷ح۶۰۹۹۱۰۵۲۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران ، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸آرش حکميانهفتم تير هـ۷۲۹ح۶۱۰۰۱۰۴۹۹۵۵/۰۸۴

مـوسـسـه فـرهـنـگـي هـنري رسول آفتاب ،
انتشارات

گـردآوري و تـنـظـيم مـوسسه فرهنگيخرابکار اجارهاي: خاطرات فتنه (کتاب اغتشاش)
 هنري رسول آفتاب

۱۳۹۰ ۴۱۹خ۶۱۰۱۳۲۷۰۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰خ۸۶ج

روزنامه ايران ، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸متين دلشادجمعه خونين مکه ج۶۴۲د۶۱۰۲۱۰۴۵۹۵۵/۰۸۴
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سيمين رهگذرشهرهزار سنگر: روايتي از مقاومت تاريخي مردم شهر آمل ش۸۹۱ر۶۱۰۳۳۵۲۲۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۹۱۳۸۵ر۲۳و
خورشيد باران مـاسـخاوتمندترين مردم دنيا هستيم :مجموعه مقاالت پيرامون

 دفاع مقدس ، انقالب اسالمي
۱۳۸۴محمدرضا زائري م۱۱ز۶۱۰۴۶۷۱۴۹۵۵/۰۸۴

خورشيد باران مـا سـخاوتمندترين مردم دنيا هستيم:مجموعه مقاالت پيرامون
 دفاع مقدس،انقالب اسالمي

۱۳۸۴محمدرضا زائري م۱۶ز۶۱۰۵۶۷۰۸۹۵۵/۰۸۴

روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸سعيد زاهديدوازدهم فروردين د۲۱ز۶۱۰۶۱۰۵۳۹۵۵/۰۸۴
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹سعيد زيبا کالمخالف جريان خ۸۲ز۶۱۰۷۱۰۴۳۹۵۵/۰۸۴
مرکزاسنادانقالب اسالمي کـودتـاي شب: نـگـاهي به کـودتاي نظامي پايگاه شهيد نوژهي

همدان
۱۳۹۰تاليف محمدرضا سرابندي ک۴۱۹س۶۱۰۸۳۴۳۱۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۴۱۳۸۳س۹۹ک
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدعلي صدرشيرازيدولت موقت د۴۹۸ص۶۱۰۹۳۵۱۸۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۴۱۳۸۸ص۹د
روزنامه ايران ، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸فاطمه عليزادهمک فارلين م۸۵۶ع۶۱۱۰۱۰۴۶۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸علي فارسي نژادکودتاي نوژه ک۱۳۵ف۶۱۱۱۱۰۵۱۹۵۵/۰۸۴

کيهان ۱۳۹۱مولف محمدتقي کرامتينقش رهبري در مديريت بحران ها ن۴۲۴ک۶۱۱۲۴۳۳۵۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰ک۹ر

روزنامه ايران ، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۹حامد کميلهشتم شهريور هـ۷۲۵ک۶۱۱۳۱۰۴۸۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸مقداد منتظريسلمان رشدي س۷۸۳م۶۱۱۴۱۰۴۴۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸رها مولويانطبس ط۸۴۹م۶۱۱۵۱۰۵۰۹۵۵/۰۸۴

واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيآغازي بريک پايان آ۹۱۷آ۶۱۱۶۵۰۰۷۹۵۵/۰۸۴۰۴
DSR۱۵۷۰/۵/۶۱۳۸۶آ۸آ

اوج [۱۳۵۸]نوشته علي حقجوتحليلي بيطرفانه بر: سازمان مجاهدين خلق ايران ت۶۷۱ح۶۱۱۷۳۶۷۹۵۵/۰۸۴۰۴۵
موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي بهکـوشش جمعي از پژوهشگران موسسهسازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴ - ۱۳۴۴)

 مطالعات و پژوهش هاي سياسي
۱۳۸۶ ۱۵۸س۶۱۱۸۱۰۱۹۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲

DSR۱۶۶۱/۵/۲۲س۳۲م
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۷مظفر شاهديسه حزب: حزب مليون، حزب مردم، حزب ايران نوين س۲۴۹ش۶۱۱۹۶۰۳۳۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲

DSR۱۶۵۸/۵۳۱۳۸۷الف۲ش
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰فاطمه حيدريانبنبست غرور ح س/۷۳۴ب۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۶۱۲۰۳۴۹۷

DSR۱۶۷۳/۹۱۳۸۶ب۹ح
کانون انديشه جوان ۱۳۹۴حسن ابراهيمزادهبهشتي در زمين الف س/۸۶۶ب۶۱۲۱۶۳۰۹۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۸الف۹ب
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷امامعلي شعبانيتاريخ شفاهي زندگاني و مبارزات آيت الله شهيد دکتر بهشتي ش س/۸۶۶ب۶۱۲۲۱۰۳۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰ناصر طاهرنياشهيد بهشتي ط س/۸۶۶ب۶۱۲۳۱۰۲۰۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲ط۹ب

دفترنشرفرهنگ اسالمي خـاطـرات مـانـدگـار ﴿ از زندگي آيت الله سيد محمد حسيني
 بهشتي ﴾

۱۳۹۱به کوشش مرتضي نظري ن س/۸۶۶ب۶۱۲۴۳۸۵۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي رسـالهي نـاتـمـام: روايتي از زندگاني شهيددکترسيدرضا پاک
نژاد

۱۳۹۰مولف علي اکبرخدايي خ س/۲۳۶پ۶۱۲۵۳۵۱۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴خ۲پ

مرکز اسناد انقالب اسالمي تـدوين مـحـمـدرضـا احـمدي، معصومهخاطرات حجهاالسالم و المسلمين پورهادي
حسيني

۱۳۸۲ خ۷۸۶پ۶۱۲۶۴۹۷۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۱۳۸۲ ۳آ۹۶پ

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰علي درازيزندگي ومبارزات شهيد ابوالفضل پيرزاده د س/۹۱۱پ۶۱۲۷۳۶۸۹۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
ذکر ۱۳۹۱بازنوشته غالمعلي رجاييخالصه خوبيها، ناگفتههايي از زندگي شهيد محمدعلي رجايي خ۳۶۳ر۶۱۲۸۹۹۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۶/۹۰۱س۳ر
نشر شاهد ۱۳۷۸غالمعلي رجائيسيره شهيد رجائي س۳۶۳ر۶۱۲۹۱۰۲۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۶/۹س۳ر
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲- ۱۳۹۱محمود جوانبختشهيدمحمدعلي رجايي ج س/۳۶۳ر۶۱۳۰۴۰۴۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۶/۹۱۳۸۲ش۹ج
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف نسرين خداياريسوخته عشق: (داستان زندگي و شهادت محمدعلي رجايي) خ س/۳۶۳ر۶۱۳۱۳۴۹۰۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۶/۹۱۳۸۰س۴خ
شرکت تعاوني کار آفرينان فرهنگ وهنر بـهـشـتـي از زبان بهشتي ﴿خاطرات شهيد آيت اله سيد محمد

 حسيني بهشتي﴾
تـحـقـيق وتدوين : فرامرز شعاع حسيني
 ﴿بامقدمه اي ازدکتر سيدمحمد حسيني﴾

۱۳۹۲ ب۴۹۴ش۶۱۳۲۶۶۳۳۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مدرسه ۱۳۷۷هدايتالله بهبوديشهيد صدوقي س ب/ ۵۵۹ص۶۱۳۳۱۰۲۳۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۲ب۴س

کتاب فردا ۱۳۹۰به کوشش محمدمهدي بهداروندايستگاه آسمان: خاطرات سرلشکر پاسدار سيدرحيم صفوي ب س/۷۳۹ص۶۱۳۴۴۱۱۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۹آ۷ص

مدرسه ۱۳۸۲- ۱۳۹۱علياصغر جعفريانآيتالله طالقاني ج س/۲۲۸ط۶۱۳۵۴۰۹۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۷ج ۲۶۱۳۸۲ط

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۸۸صادق طباطباييخاطرات سياسي - اجتماعي دکتر صادق طباطبايي خ۳۷۹ط۶۱۳۶۱۰۲۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۷آ۲۳۵ط

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱شاهين رهنماشهيد مهدي عراقي رس/۴۹۴ع۶۱۳۷۴۲۳۱۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸ش۸۵ه

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۰حسن عسکري رادرمز جاودانگي ر۶۱۵ع۶۱۳۸۱۰۲۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۸ر۵ع

دنياي کتاب بـازنـگـري در تاريخ قاجاريه و روزگار آنان. همراه با خاطرات
 نگارنده و تامالتي چند در برخي از رويدادهاي معاصر ايران

۱۳۷۶نوشته ابونصر عضدقاجار ب۶۵۹ع۶۱۳۹۹۵۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۷۵آ۶ع

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس آقايييارقدوسيان"نگاهي به زندگي شهيد آيت الله علي قدوسي" آ س/۴۵۵ق۶۱۴۰۳۴۳۳۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۵۱۳۸۳الف۴ق

دارالحديث سـنـجه انـصاف بررسي برههاي حساس از تاريخ رهبري نظام
 جمهوري اسالمي ايران

۱۳۹۱محمد محمدي ريشهري س۳۵۴م۶۱۴۱۴۱۶۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۹۱۳۸۶س۳م

رسالت يعقوبي ۱۳۸۷اکبر مظفريجفاي دوستان﴿بهشتي زير آوار اتهام﴾ ج۶۴۲م۶۱۴۲۱۰۵۹۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
انديشه ناب ۱۳۸۶اسدالله بادامچيانخاطرات منتظري و نقد آن ب ن/۷۸۳م۶۱۴۳۱۰۱۸۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۲ب۹م
مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز

 اسناد انقالب اسالمي
۱۳۹۱تدوين رحيم روح بخش اللهآبادآيت الله العظمي سيد محمد هادي ميالني به روايت اسناد رس/۹۷۸م۶۱۴۴۴۵۲۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مريم عزيزيميرزاي شيرازي ع س/۹۳۴م۶۱۴۵۴۲۳۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲
DSR۱۳۹۱/۴۱۳۸۹ع۹۶م

پنجره آبيتـر ازآبي: قـصه هاي زندگي امام خميني از پيروزي انقالب
 اسالمي تا رحلت

بـازنـوشـته عـلياصـغـر جـعـفريان... [و
 ديـگـران] ; تـصـويرگران فريبا افالطون

 ..[و ديگران]

۱۳۸۷ ۱۶۱آ۶۱۴۶۴۳۲۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۳آ

گنج معرفت عـبـاس اسـتـاد تقي زاده ، توفيق محدثجلوه هاي سالمت در زندگي امام خميني
 جـوادي ، مـهـدي امـيري; ﴿براي﴾ اداره
 کـل سـالمـت مـعاونت امور اجتماعي و

 فرهنگي شهرداري تهران

۱۳۸۷ ج۴۷۵الف۶۱۴۷۱۰۴۱۹۵۵/۰۸۴۲

پيام عترت ۱۳۷۸تاليف محمدرضا اکبريسيماي امام خميني س۶۸۵الف۶۱۴۸۱۰۲۶۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹س۷الف

پيام عترت ۱۳۷۸-محمدرضا اکبريمواضع امام خميني م۶۸۵الف۶۱۴۹۱۰۲۷۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۸م۹س

يازهرا﴿ س﴾ ۱۳۹۲به کوشش علي اکبريياد امام و شهدا ي۶۸۵الف۶۱۵۰۵۴۴۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۶۰۷/۷۱۳۸۸الف۲۳و

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) امـام خـمـيـني(س) مـخـاطـبي جـهاني: گزيدهاي از نامههاي
 انگليسي﴿ ايمام خميني، ا گلوبال ادرسي ...

تـدوين و نـشر موسسه تنظيم و نشر آثار
 امام خميني(س)

۲۰۰۹م= ۱۳۸۸ ۷۶۴الف۶۱۵۱۱۰۲۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۷۵۳الف

ذکر ۱۳۷۹عاطفه پهلوانآزادي و دموکراسي در انديشه امام خميني آ۸۵۷پ۶۱۵۲۱۰۲۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹پ۴آ

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر ۱۳۸۷احمد جهان بزرگي، کانون انديشه جوانانديشه سياسي امام خميني (ره) الف۹۱۹ج۶۱۵۳۱۱۸۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹ف۹س

بـوسـتـان کـتـاب قم (دفتر انتشارات تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۷ميراحمدرضا حاجتيعصر امام خميني قدس سره ع۱۴۱ح۶۱۵۴۱۰۳۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۶۱۳۸۲ع۲ح

انتشارات انقالب اسالمي نـو بـهار جان و دل : جمالت قصار درباره ي حج ازمقام معظم
 رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي( مدظله )

گـردآوري مـوسـسه پـژوهـشي فرهنگي
 انـقالب اسالمي، حفظ نشر آثار حضرت

 آيتالـــلهالـــعـــظــمي خـامـنهاي (
مدظلهالعالي )

۱۳۹۰ ن۲۳۱خ۶۱۵۵۲۸۸۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۹ن۳ح

موسسه وتنظيم ونشر آثارامام خميني ۱۳۹۱تدوين محمد هاشميتروجنياحزاب و گروههاي سياسي از ديدگاه امام خميني (س) الف۷۴۶خ۶۱۵۶۴۱۱۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۳۱۳۸۵الف۲۴الف

تسنيم انـتـخـابـات سـالم، نماينده شايسته و مجلس مقتدر از ديدگاه
 امام خميني

۱۳۹۰تهيه و تنظيم رسول سعادتمند الف۷۴۶خ۶۱۵۷۳۸۱۱۹۵۵/۰۸۴۲

موسسه تنظيم و نشر آثار امامخميني (س) ۱۳۸۷تهذيب نفس و سير و سلوک از ديدگاه امامخميني ت۷۴۶خ۶۱۵۸۱۰۶۲۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/ت۹۵۹ت

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) ۱۳۷۵اسـتـخـراج و تـنـظيم معاونت پژوهشيجايگاه زن در انديشه امام خميني (س) ج۷۴۶خ۶۱۵۹۱۰۶۱۹۵۵/۰۸۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س):

 شوراي عالي جوانان، دبيرخانه
۱۳۸۵جوانان از ديدگاه امام خميني(س) وج۷۴۶خ۶۱۶۰۱۰۷۵۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/۵/۹ج۹ج
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۵تدوين فروغالسادات رحيمپو رمعاد از ديدگاه امام خميني(س) م۷۴۶خ۶۱۶۱۱۰۶۳۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/۵/۶م۵۶م
موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني ﴿س ﴾ ۱۳۸۷امام خمينيوصيتنامه سياسي- الهي حضرت امام خميني ( ره) ۱۳۸۷و۷۴۶خ۶۱۶۲۱۰۳۱۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/الف۶۱۳۸۵و
دارالفکر ۱۳۹۰وصيتنامه سياسي - الهي امام خميني(ره) ۱۳۹۰و۷۴۶خ۶۱۶۳۴۹۰۲۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/ذ۱۳۷۸ ۶و
وثوق ۱۳۸۹فاطمه رجبيدولت دين با تاکيد بر آموزه هاي امام خميني د۳۷۲ر۶۱۶۴۱۰۵۸۹۵۵/۰۸۴۲

نشر پنجره ۱۳۹۱گردآوري و تدوين اميررضا ستودهپا به پاي آفتاب: گفتهها و ناگفتهها از زندگي امام خميني(س) پ۳۵۷س۶۱۶۵۱۰۶۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۰پ۲۸س

تسنيم ۱۳۹۰رسول سعادتمندآئيندانشوري در سيرهامامخميني رحمه الله آ۵۳۹س۶۱۶۶۲۸۱۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۹آ۷س

تسنيم ۱۳۹۰تهيه و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام د۵۳۹س۶۱۶۷۲۸۶۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۴۱۳۸۷د۷س

تسنيم ۱۳۹۱تهيه و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام: پنج پيام تاريخي پ د۵۳۹س۶۱۶۸۳۸۶۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۴۱۳۸۷د۷س

تسنيم ۱۳۹۰گردآوري و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام: قناعت و ساده زيستي ق د۵۳۹س۶۱۶۹۲۸۳۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۷۱۳۸۹س۲س

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس سليماننژاددولت صالحان د۶۸۹س۹۵۵/۰۸۴۲[ج]۶۱۷۰۳۵۱۰
DSR۱۵۷۴/۵ /۹۱۳۸۰د۸و

پنجره صـداي پـاي بـهـار: قـصههـاي زنـدگي امام خميني از تولد تا
 پيروزي انقالب اسالمي

بـازنـوشـته عـلـي اصـغـر جـعفريان...[و
 ديـگران] ; تصويرگران فريبا افالطون...[

وديگران]

۱۳۸۷ ۴۷۵ص۶۱۷۱۴۳۳۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۶/۴۱۳۷۵ص۲۴ن

صاله ۴۲۰ = چـهـارصـد و بـيست داستان از نماز و عبادت حضرت
 امام خميني(ره)

۱۳۸۰عباس عزيزي ج۵۸۸ع۶۱۷۲۱۰۶۵۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۰چ۴۳ع

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ابوالفضل مرويرهبر الهي ر۴۸۶م۶۱۷۳۳۵۰۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۹۱۳۸۰ر۴۷م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰فهيمه مشايخپيامآور اميد پ۵۶۵م۶۱۷۴۳۴۹۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۱پ۵م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱اصغر فکورآيتالله اشرفي اصفهاني ف س/۵۵۵الف۶۱۷۵۴۰۷۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۸۱۳۸۸ف۵الف

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

امـام و دفـاع مـقدس: خاطراتي از رزمندگان و فرماندهان سپاه
اسالم

۱۳۹۰ ۷۶۶الف۶۱۷۶۲۸۳۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۸۲۱۳۷۸الف

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي. نشر شاهد

آن سـوي شب: زنـدگينامهي  داستاني شهيد دکتر محمدجواد
باهنر

۱۳۹۰داود بختياريدانشور ب س/۲۹۵ب۶۱۷۷۴۹۹۹۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۵ب۲ب

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱مرجان فوالدوندشهيد باهنر ف س/۲۹۵ب۶۱۷۸۴۲۳۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۴ف۲ب

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰علي نورآبادياز کوير تا بهشت ن س/۲۹۵ب۶۱۷۹۳۵۲۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۲ن۲ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي زنـدگي و مـبـارزات شـهـيـد آيتالـله دکتر سيدمحمدحسين
 بهشتي به روايت اسناد

۱۳۸۷تدوين محمدرضا سرابندي س س/۸۶۶ب۶۱۸۰۱۰۹۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴۱۳۸۶س۹ب

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰مهناز ميزبانيشيفتهي خدمت: نگاهي به زندگي شهيد بهشتي(ره) م س/۸۶۶ب۶۱۸۱۳۴۳۰۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۳۱۳۸۱م۹ب

اسراء بـنـيـان مـرصـوص امـام خـمـيني قدس سره در بيان و بنان
 حضرت آيهالله جوادي آملي

عـبـدالـلـه جـوادي آمـلـي; گردآوري و
 تنظيم محمدامين شاهجويي

۱۳۷۵ ب۷۴۵ج۶۱۸۲۱۰۶۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۹ب۹ج

موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني ۱۳۹۱تدوين علي داستانيبيرکيجهان اسالم از ديدگاه امامخميني (س) ج۷۴۶خ۶۱۸۳۴۱۶۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۲ج۵۵ک

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۷تدوين حسنعلي احمدي فشارکيدانشگاه و دانشگاهياناز ديدگاه امام خميني(س) د۷۴۶خ۶۱۸۴۱۰۷۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۲د۲د

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۷سيماي معصومين(ع) در انديشه امام خميني س۷۴۶خ۶۱۸۵۱۰۶۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹س۹چ

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰-۱۳۹۱تاليف علياکبر جعفريندوشنآن سوي آفتاب﴿ نگاهي به زندگاني حضرت امام خميني﴾ ج س/۷۴۶خ۶۱۸۶۳۴۸۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶۸۱۳۸۳آ۷۴ج/الف

مرکزاسنادانقالب اسالمي بـا خـورشـيـد تا سپيده: ( حکايتهايي از زندگي امامخميني تا
 پيروزي انقالب اسالمي)

تـالـيف سـهـيـال راجي کـاشـاني، فاطمه
حسيني

۱۳۹۰ ر س/۷۴۶خ۶۱۸۷۳۵۲۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۸ب۱۶ر

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۹۰گردآورنده غالمعلي رجاييياد گار سپيده رس/۷۴۶خ۶۱۸۸۲۸۳۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۴/۲۱۳۸۶ي۳ر

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۱تدوين سعيد غفوريسبزواريمشاور امين غ س/۷۴۶خ۶۱۸۹۴۵۲۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۷۱۳۸۸غ۸خ

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲- ۱۳۹۱اميرحسين فرديامام خميني ف س/۷۴۶خ۶۱۹۰۱۰۶۹۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۸۱۳۸۲الف۴ف

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾، ۱۳۸۹نويسنده محمدجواد مرادينيامنزل به منزل با خميني م س/۷۴۶خ۶۱۹۱۲۸۱۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۷عدل الهي از ديدگاه امام خميني(س) ع۷۴۶خ۶۱۹۲۱۰۷۰۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۴/۵/۴ع۳۶ع
موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۶موسسه تنظيم و نشرآثار امام خمينيقرآن کتاب هدايت از ديدگاه امام خميني(س) ق۷۴۶خ۶۱۹۳۱۰۷۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۴/۵/۴ق۴ق
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخـراخ و تـنـظيم معاونت پژوهشيوحدت از ديدگاه امام خميني

 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
۱۳۸۶ و۷۴۶خ۶۱۹۴۱۰۷۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۴/۵/۳و۳و
مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،

 موسسه چاپ و نشر عروج
۱۳۹۰حشمتالله رنجبرگوهري در دستهاي لرزان گ۷۲۷ر۶۱۹۵۲۸۳۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۵گ۸۵ر
شرکت انتشارات سوره مهر سـرهـنـگ عـراقـي عبدالعظيم ; مترجمتوفان سرخ: ( خاطرات سرهنگ عراقي عبدالعظيم الشکري )

 رسول رضاگاه
۱۳۸۷ ت۵۸۱ش۶۱۹۶۱۱۱۹۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۶۲۱/۵۱۳۸۶ ۳آ۸ش
مـوسـسـه انـتشارات اميرکبير، شرکت چاپ و

 نشر بينالملل
۱۳۸۵محمد عابدي ميانجيدرسهايي از مدير نمونه (شهيد رجايي) د۱۲۶ع۶۱۹۷۱۰۹۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۶۷۶/۴د۲ع
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) سـلسله موي دوست "خاطرات دوران تدريس امامخميني(س)"

 بهنقل از: شاگردان، دوستان و منسوبين
بهکـوشش مـجـتـبي فـراهاني;  با مقدمه

 عميد زنجاني
۱۳۸۵ س۳۵۲ف۶۱۹۸۱۰۹۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۷/۸س۴ف
موسسه بوستان کتاب درآمـدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني رحمه

الله
نـجف لکزايـي ; تـهيهپژوهشگاه علوم و
 فـرهـنـگ اسـالمـي، مـرکـز فرهنگ و

 معارف قرآن

۱۳۹۰ د۵۶۵ل۶۱۹۹۲۸۲۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۸ل۹س

مـوسـسـه تـنظيم و نشرآثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

مـاه تـابان: مختصري از زندگي امام خميني﴿س﴾ از زبان خاطره
ها

۱۳۹۰تدوين حسن کشوردوست ۱۸۵م۶۲۰۰۲۸۳۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۱م۵ک

فاتحان دلـيـل آفـتـاب: نگاهي داستاني به زندگي حجتاالسالم شهيد
 محمد منتظري

نـويـسـنـده امير صفايي پور; به سفارش
 کنگره سرداران و شهداي نجفآباد

۱۳۹۳ ص س/۷۸۳م۶۲۰۱۵۳۸۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲۱۳۶۱ص۸م

همشهري هـاشـمي و انـقـالب (تاريخ سياسي ايران از انقالب تا جنگ) با
 مقدمه آيتالله هاشمي رفسنجاني

۱۳۷۶مسعود رضوي هـ۵۹۳ر۶۲۰۲۱۰۱۰۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲۲
DSR۱۵۵۳/۲ه۶ر

ياقوت گـلـبـرگ خـاطـرهها: خاطراتي از حضرت امام درباره خانواده،
 زنان و کودکان

۱۳۸۳احمد طهماسبي گ۹۴۸ط۶۲۰۳۱۱۱۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲۲
DSR۱۵۷۶/۷۱۳۸۳گ۹ط

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۷به کوشش زهرا ابوعليطراحي منحصر به فرد امير سرتيپ موسويقويدل ط۱۹۱الف۶۲۰۴۶۶۴۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۸الف۷۷۴م

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس به کـوشش زهـرا ابـوعـلي;طرح ونظارتطراحي کالسيک: روايت امير نصرتالله معين وزيري
 احـــمـد سـوداگـر ;مـشـاور نـظـامـي

 عبدالحسين مفيد

۱۳۸۸ ک ط۱۹۱الف۶۲۰۵۶۶۴۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۸الف۶۶م

بنياد حفظ آثار ونشرارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۸به کوشش زهرا ابوعليمجتهد جنگ: روايت امير سرتيپ۲ ايرج جمشيدي م۱۹۱الف۶۲۰۶۶۶۴۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸م۷۸ج

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـويـسـنـدگـان مـهـدي انصاري، محمدخرمشهر در جنگ طوالني
 دروديان، هادي نخعي

۱۳۷۷ ج۸۸۵الف۶۲۰۷۱۰۹۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۴خ۲س

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس به کـوشش حـجتاله ايـزدي;بـه اهتمامدر چند قدمي خرمشهر: روايت کريم نصر
 بـنـياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع

 مقدس استان اصفهان

۱۳۸۷ د۹۷۳الف۶۲۰۸۶۶۴۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۴/۹۱۳۸۷الف۵۶ن

نشربيست و هفت گـردان نهم: کارنامه ي عملياتي گردان حبيب بن مظاهر لشکر
 ۲۷محمدرسول الله از تاسيس تا پايان دفاع مقدس

۱۳۹۳پژوهش و نگارش گل علي بابايي گ۱۱۹ب۶۲۰۹۵۴۷۶۹۵۵/۰۸۴۳

مرکزاسنادانقالب اسالمي تـــالـــيف مـجـيـد بـذرافـکن، هـاديدزفول در جنگ
طحاننظيف

۱۳۹۰ د۳۸۵ب۶۲۱۰۳۵۱۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۴۱۳۸۷ب۴د

سـپاه پاسداران انقالب اسالمي، مرکز مطالعات
 تحقيقات جنگ

نـبـردهـاي شرق کارون بهروايت فرماندهان: آزادسازي شرق
 کـارون و شـکستن محاصره آبادن بهضميمه بحران داخلي در

 شش ماهه دوم جنگ

نـويـسـنـدگـان عـلي بـنيلـوحي، هادي
 مـرادپـيـري، محسن محمدي; با نظارت
 يـحـيي صـفـوي; پـژوهـشگران مرتضي

 قرباني... [و ديگران]

۱۳۸۱ ن۷۳۷ب۶۲۱۱۱۱۱۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۶/۲ن۸۴پ

دانش و انديشه معاصر ۱۳۸۰علي بنيلوحييک روز تا چزابه ي۷۳۷ب۶۲۱۲۱۱۰۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۹ب۴چ

کتاب فردا ۱۳۹۰نويسنده محمدمهدي بهدارونددستاوردهاي فرهنگي دفاع مقدس و آفات تهديد کننده آن د۸۳۸ب۶۲۱۳۴۱۲۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۵۱۳۹۰د۹ب

اميرکبير بـا کـاروان اللههـا: بـرگـهايي از دفتر خاطرات ﴿﴿مجموعه چند
 خاطره و يادداشت و يک سفرنامه﴾﴾

۱۳۷۹نويسنده محسن پرويز ب۳۹۴پ۶۲۱۴۱۱۰۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۲ب۳۷پ

ستارگان درخشان عـزيـزالـه پـورکـاظـم; بـراي کـنـگـرهنبرد شوش
 بـزرگـداشت سرداران و دوهزار وسيصد

 شهيد شهرستان خميني شهر

۱۳۹۳ ن۷۲۸پ۶۲۱۵۵۴۷۴۹۵۵/۰۸۴۳

شرکت انتشارات سوره مهر يک دريـا سـتـاره: خـاطرات زهرا تعجب همسر شهيد مسعود
 (حبيب) خلعتي

۱۳۸۹مصاحبه و تدوين سيدقاسم  ياحسيني ي۵۹۹ت۶۲۱۶۵۳۷۳۹۵۵/۰۸۴۳

فاتحان ۱۳۹۳رخساره ثابتيکمين کومه له; سقز ک۲۹ث۶۲۱۷۵۴۴۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۹۱۳۸۸و۹۴ش

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس به کـوشش مـريم جـهانگشته;بنياد حفظدلماند و هواي سنگر و فرمانده: روايت سيدهاشم درچه اي
 آثـار ونـشـر ارزش هـاي دفـاع مقدس

 خراسان رضوي

۱۳۸۷ د۹۵۱ج۶۲۱۸۶۶۳۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۷ج۴د

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف احمد حسينيافرار از حلقهي آتش ف۵۷۸ح۶۲۱۹۳۴۲۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۵۳ح

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۷به کوشش محسن حيدريانفردتا روز دوم: روايت محمدابراهيمعجم ت۹۵۱ح۶۲۲۰۶۶۴۱۹۵۵/۰۸۴۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي ، مـرکز

 مطالعات و تحقيقات جنگ
۱۳۹۱نويسنده محمد درودياننقد وبررسي پرسشهاي اساسي جنگ ن۴۸۳د۶۲۲۱۵۴۴۶۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۱۳۸۲ج.۱ ۷ن۴د
زايندهرود ۱۳۸۲تاليف پروين رجبيرويا ر۳۷۲ر۶۲۲۲۱۱۰۲۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۹ر۳۲ر
نذير ۱۳۸۲عبدالله رفيعيبستان در جنگ ب ۶۵۸ر۶۲۲۳۱۱۰۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/۷ر۵ب
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾ روايت هـجـران: امـام خـميني و آزادگان، خاطرات و نامههاي

 دوران اسارت آزادگان
مـوسـسـه تـنـظـيـم ونـشـر آثـار امام

خميني﴿س﴾
۱۳۸۸ ۷۶۲ر۶۲۲۴۲۸۱۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۸/۸۸۱۳۷۵ر
فاتحان نـگـاه پـر بـاران: مـروري بـر نـقش زنان در هشت سال دفاع

مقدس
۱۳۹۱نويسنده سعيد زاهدي ن۲۱ز۶۲۲۵۵۴۳۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۵۶۴/۱۳۸۸ج.۹ ۹الف۲ن
نيلوفران دانـسـتـنيهـاي دفـاع مقدس: جستاري کلي درباره حوادث و

 رويدادهاي هشت سال دفاع مقدس﴿۱۳۵۹- ۱۳۶۷﴾
۱۳۹۲عبدالرضا سالمينژاد د۲۲۸س۶۲۲۶۵۴۳۰۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۲۱۳۸۲د۱۷س
ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز

 مطالعات و تحقيقات جنگ
آغـاز تـا پـايـان (سـالـنامهي تحليلي): بررسي وقايع سياسي -

 نظامي جنگ از زمينهسازي تهاجم عراق تا آتش بس
تـدويـن و نـگـارش مـحـمـد دروديـان;
 ويـــرايــش مـحـتـوايـي بـهـاءالـدين

شيخاالسالمي

۱۳۸۱ آ۲۹۷س۶۲۲۷۱۱۱۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۱۳۸۳ج. ۹۶س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهآبادان در جنگ
 پـاسـداران انقالب اسالمي; طراح و اجرا

 ابوالقاسم حبيبي 

۱۳۸۲ بآ۲۹۷س۶۲۲۸۱۱۰۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج.۶۶الف۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

پـايـان جـنگ: بـررسي و تـحـليل رويدادهاي سياسي - نظامي
 جـنگ از عـمليات والفجر ۱۰ تا اشغال کويتمرکز مطالعات و

 تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي

نـويـسـنـده مـحـمـد دروديان; ويرايش
 محتوايي بهاء الدين شيخ االسالمي

۱۳۸۲ پ۲۹۷س۶۲۲۹۱۱۱۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/ج. ۹۵س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

خـرمـشـهر تا فاو: بررسي نظامي - سياسي جنگ بعد از آزادي
 خـرمـشهر تا فتح فاو و آزادي مهران (تير ماه ۱۳۶۱ تا مرداد

 ماه ۱۳۶۵)

نـويـسـنـده مـحـمد دروديان; ويراستار
 بهاءالدين شيخاالسالمي

۱۳۷۸ خ۲۹۷س۶۲۳۰۱۱۰۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/ج. ۹۲س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهخرمشهر در جنگ
 پـاسـداران; نـظـارت مـحـسن رشـيـد;
 طـرح و اجـرا ابـوالـقاسم حبيبي; مجري
 مـوسـسه مـطـالـعـات سياسي، فرهنگي

 انديشه ناب

۱۳۸۱ د خ۲۹۷س۶۲۳۱۱۱۰۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج. ۶۲الف۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

خـونـينشـهـر تـا خـرمـشهر: بررسي و وقايع سياسي - نظامي
 جـنگ از زمـيـنهسازي تهاجم عراق تا آزادسازي خرمشهر (از

 شهريور ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۱)

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; نـويسنده
 مـحـمـد دروديـان; ويـرايش مـحتوايي

 بهاءالدين شيخاالسالمي

۱۳۸۲ و خ۲۹۷س۶۲۳۲۱۱۰۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/ج. ۹۱س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

شـلـمـچه تـا حـلبچه: بررسي وقايع سياسي - نظامي جنگ در
 سـال ۱۳۶۶ درگـيـري با امريکا در خليج فارس، انتقال منطقه

 نبرد از جنوب به غرب

تــدوين و نـگـارش مـحـمـد دروديـان;
 ويـــرايش مـــحــتـوايي بـهـاءالـدين
 شـيخاالسـالمي; ويـرايش نـهايي مهدي

انصاري

۱۳۸۱ ش۲۹۷س۶۲۳۳۱۱۱۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/ج. ۹۴س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

فـاو تـا شـلـمچه: بررسي وقايع سياسي - نظامي جنگ از پايان
 عـمـلـيات والفجر تا پايان عمليات کربالي ۸ (اسفند ۱۳۶۴ تا

 فروردين ۱۳۶۶)

نـويـسـنـده مـحـمـد دروديان; ويرايش
 محتوايي بهاءالدين شيخاالسالمي

۱۳۸۱ ف۲۹۷س۶۲۳۴۱۱۰۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/ج. ۹۳س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

[مـرکـز مـطـالـعـات و تـحقيقات جنگکارنامه نبردهاي زميني
 سـپـاه]; طـرح و نـظارت محسن رشيد;
 تـحـقـيق، تـدوين و اجـرا حـسن دري;

 ويرايش مهدي انصاري

۱۳۸۱ ک۲۹۷س۶۲۳۵۱۱۰۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج. ۶۵الف۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـعـاونـت سياسي ستاد کل- مطالعات ونبرد فاو﴿ عمليات والفجر ۸﴾
 تحقيقات جنگ

۱۳۶۸ ن۲۹۷س۶۲۳۶۱۱۱۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۲۱۳۷۹س۲و

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

اولـين عـمـلـيـات دريايي سپاه پاسداران در خليج فارس: نبرد
 العميه: گزارش تحليلي و مستند عمليات کربالي ۳

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; تحقيقات
 مــيـداني مـحـمـد اسـحـاقي; طـراحي،
 تـنظيم و نگارش گزارش عمليات محمد
 اسـحـاقي، هـادي نـخـعي; تـحـقـيقات
 تــکـمـيـلي و تـدوين نـهـايي مـهـدي
 خــداوردي خـان; نـظـارت و ويـرايش
 بهاءالدين شيخاالسالمي، مهدي انصاري

۱۳۷۹ ع ن۲۹۷س۶۲۳۷۱۱۱۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۲س۸ع

سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي ، مـرکز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـبرد فاو : گزارشي از حماسه آفريني هاي رزمندگان اسالم در
 عمليات والفجر ۸

مـجـيـد نداف ﴿براي ﴾ مرکز مطالعات و
 تـحـقـيـقـات جـنـگ; ويـراستار مهدي

انصاري

۱۳۷۹ ف ن۲۹۷س۶۲۳۸۱۱۱۶۹۵۵/۰۸۴۳

انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱نوشته مرتضي سرهنگيهمه چيز درباره جنگ هـ۵۲۲س۶۲۳۹۴۱۸۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۸۱۳۸۸س

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

گـردآوري و بـازنـويـسي عـبـدالـرحيمجشن پتو: خاطرات طنز دوران دفاع مقدس
سعيديراد

۱۳۹۱ ج۵۷۸س۶۲۴۰۴۴۹۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۸/۸۱۳۸۸ي۷۵س

کتاب يوسف ۱۳۸۹آمادهسازي و توليد موسسه عمادسيري در جبهههاي غرب ۹۳۵س۶۲۴۱۵۴۰۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۹۱۳۸۹س

دارالهدي ۱۳۹۰تحقيق و تدوين جواد شفيعيانسـرزمـين مـقدس ( راهبردهاي روايتگري در اردوهاي راهيان س۵۵۷ش۶۲۴۲۵۳۶۸۹۵۵/۰۸۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹به کوشش علي شيرازينامههاي دلتنگي ن۹۳۸ش۶۲۴۳۵۳۶۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۵/۲۱۳۸۷ن۸۸۷۶۴ش
فاتحان ۱۳۹۱جعفر شيرعلينياموج سرخ: روايت جنگ در خليج فارس م۹۶۲ش۶۲۴۴۵۳۵۹۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۲۱۳۸۸آ۹۴ش
فاتحان ۱۳۹۰نويسنده جواد صحرايي رستميجنگ ترجمان آشتي و صلح ج۴۴۵ص۶۲۴۵۲۸۲۷۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۸۱۳۸۸ج۳ص
بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس به کـوشش مـريم عـرفـانـيان;به اهتمامصبح خرمشهر﴿۲۲﴾ : روايت محمود باقرزاده

 بـنـياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع
 مقدس استان خراسان رضوي

۱۳۸۷ ص۵۴۶ع۶۲۴۶۶۶۴۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۴۱۳۸۷ع۲۳ب

موسسه روايت سيره شهدا فـراتـر از رويـداد: هـشت سـال دفـاع مقدس، هشت موضوع
راهبردي

۱۳۹۱مهدي (فريدون) فندرسکي ف۸۶۸ف۶۲۴۷۵۳۵۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۹ف

فرهنگ گستر بـه اهـتـمـام سـيدمهدي فهيمي، محسنفرهنگ جبهه: آداب و رسوم
مهرآبادي

۱۳۸۹ آ۹۳۱ف۶۲۴۸۲۸۰۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۲۱۳۶۹ف۹ف

فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: اصطالحات و تعبيرات
مهرآبادي

۱۳۸۹ الف۹۳۱ف۶۲۴۹۲۸۱۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۳۱۳۷۸ف۹ف

فرهنگ گستر بـه اهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، محسنفرهنگ جبهه: شعارها و رجزها
مهرآبادي

۱۳۸۹ ع ش۹۳۱ف۶۲۵۰۲۸۲۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۴۱۳۷۶ف۹ف

فرهنگ گستر به اهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: شوخ طبعيها
مهرآبادي

۱۳۹۰ و ش۹۳۱ف۶۲۵۱۴۳۲۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۴۵۱۳۸۲ف۹ف

فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: شهادتنامهها
مهرآبادي

۱۳۹۰ هـ ش۹۳۱ف۶۲۵۲۲۸۲۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۴۱۳۸۱ف۹ف

فرهنگ گستر بـه اهـتـمـام سـيدمهدي فهيمي، محسنفرهنگ جبهه: مشاهدات
مهرآبادي

۱۳۹۰ م۹۳۱ف۶۲۵۳۲۸۱۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/ي۱۳۰۰ ۴۵ف۹ف

سپاه پاسداران انقالب اسالمي نـقـش حـضـرت امـام ﴿ره﴾، مـراجـع عـظـام و روحـانيت در
 پـايـداري و پـيـروزي دفـاع مقدس و فصلي از خاطرات رهبر
 عزيز حضرت آيت الله خامنه اي﴿دام عزه﴾ در دفاع مقدس

گـردآوري و تـالـيـف سـرلشکر بسيجي
 دکـتـر سيد حسن فيروزآبادي و جمعي

 از فرماندهان

۱۳۹۰ ن۹۴۸ف۶۲۵۴۲۸۴۰۹۵۵/۰۸۴۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدعلي قاسميتوپها دهل ميزنند (مهران در جنگ) ت۱۹۹ق۶۲۵۵۳۵۲۴۹۵۵/۰۸۴۳
PIR۸۱۷۱/۹۱۳۸۹ت۵۶۶۶الف

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس تـا صـبح در فـکر خرمشهر بودم:روايت سردار سرتيپ پاسدار
 محمدتقي اصانلو

۱۳۸۷به کوشش رضا قليزاده ت۷۴۸ق۶۲۵۶۶۶۳۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۸۶الف

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۷به کوشش رضا قلي زادهعمليات آبي -خاکي ،روايت مهندس داوود نوشاد ع۷۴۸ق۶۲۵۷۶۶۵۸۹۵۵/۰۸۴۳
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰مهدي قنواتيدروازه بهشت د۸۳۴ق۶۲۵۸۳۶۸۵۹۵۵/۰۸۴۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مهدي قيصريخرم ولي خونين خ۹۷۳ق۶۲۵۹۳۶۸۸۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پـاسداران انقالب اسالمي، نمايندگي ولي
 فقيه، مرکز فرهنگي، معاونت انتشارات

۱۳۸۰مجيد کريمينيمه پنهان جنگ ن۵۱۶ک۶۲۶۰۱۰۸۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۹ن۴ک

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس خـاکـريز: حماسه شهيد عبدالرزاق زارعان،به کوشش حسينعلي
 محمدي

۱۳۸۷به کوشش حسينعلي محمدي خ۳۵۲م۶۲۶۱۶۶۵۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۹م۱۷ز

علم ۱۳۸۸مصطفي محمديسررسيد سال ۶۳:  يادداشتهاي روزانه يک مرد جنگي س۳۵۲م۶۲۶۲۳۹۳۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۸س۳۵م

کتاب يوسف ۱۳۸۹نويسنده  نصرتالله محمودزادهحماسه هويزه ح۳۶۱م۶۲۶۳۵۳۴۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰ /۹۳۱۳۸۹م

شرکت انتشارات سوره مهر نـوشـته رحـيم مـخـدومي; [براي] دفترهر کس کار خودش :فرهنگ مشاغل جبهه
 ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۸۹ هـ۳۸۳م۶۲۶۴۱۰۸۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴ه۳م

بـنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس
۱۳۸۷،

روز امـتـحـان: روايت سـرهـنگ مـحـمد اسماعيلي،به کوشش
 محمد علي خامه پرست ،ليال مرتضي پور

به کـوشش مـحـمدعلي خامهپرست، ليال
مرتضيپور

۱۳۸۷ ر۴۴۵م۶۲۶۵۶۶۳۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۹ر۵الف

نشر فاتحان آيـت مـعـروفـي; نـاظر محتوايي سردارشانه ي شم شي; پاوه
 حسن رستگارپناه

۱۳۹۳ ش۶۶۴م۶۲۶۶۵۴۷۹۹۵۵/۰۸۴۳

خادم الرضا اسـمـاعيل منصوري الريجاني ; به اهتمامآشنايي با دفاع مقدس
 پـژوهـشـگـاه عـلـوم و مـعـارف دفـاع
 مـقدس;  ويراستار محمد حسن استادي

مقدم

۱۳۸۸ آ۷۹۴م۶۲۶۷۱۱۹۲۹۵۵/۰۸۴۳

خادم الرضا اسـمـاعـيل منصوري الريجاني; ويراستاردستاوردهاي دفاع مقدس و راه هاي حفظ و نشر آن
 محمدحسن استادي مقدم

۱۳۸۴ د۷۹۴م۶۲۶۸۱۱۹۱۹۵۵/۰۸۴۳

فاتحان ۱۳۹۳سارا مهدي نژادتا تته : مريوان ت۸۶۶م۶۲۶۹۵۳۷۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۹

به کـوشش سـاسان ناطق;به اهتمام بنيادسالم دوباره: روايت سردار مصطفياکبري
 حـفـظ آثـار ونـشـر ارزش هـاي دفـاع

 مقدس استان اردبيل

۱۳۸۷ س۱۸۲ن۶۲۷۰۶۶۳۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۷ن۷۶۶الف

زايندهرود ۱۳۸۰تدوين مرتضي نريمانيخاطره خوبان خ۳۹۸ن۶۲۷۱۱۰۹۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۲خ۴ن

زايندهرود الـسـراجالـمـنـيـر: زندگينامه شهداي جهادگر جهاد سازندگي
اصفهان

۱۳۸۲گردآوري مرتضي نريماني س۳۹۸ن۶۲۷۲۱۰۸۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۴س۴ن

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۷به کـوشش حـسـين نـريـماني;به اهتمامسيد سنگرساز: روايت سيدمحمد اللهزار س۳۹۸ن۶۲۷۳۶۶۴۰۹۵۵/۰۸۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
زايندهرود مـرتـضي نريماني; [براي] جهاد سازندگيعلي در کربال

 استان اصفهان
۱۳۸۰ ع۳۹۸ن۶۲۷۴۱۰۹۰۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۸ع۴ن
زايندهرود ۱۳۸۰مولف مرتضي نريمانيهويزه: ديار عاشقان هـ۳۹۸ن۶۲۷۵۱۰۸۹۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۹ه۴ن
مرکزاسناد انقالب اسالمي [تـهـيه و تدوين] مرکز پژوهشهاي دفاعتقويم تاريخ دفاع مقدس

 مـقـدس نـيروي زميني ارتش جمهوري
 اسـالمي; تـالـيف نبي کريمي; ويرايشگر
 احمد حيدري، شعاع الدين فالح دوست

۱۳۸۸ ۶۵۲ت۶۲۷۶۵۳۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/۷۱۳۸۴ت

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـويـسـنـدگـان محمد حسين جمشيدي،آخرين تالشها در جنوب
 مـحـمـود يـزدانـفام; نظارت و ويرايش
 مـحـتوايي محسن رشيد، مهدي انصاري;

 ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۸۱ آ۲۹۷س۶۲۷۷۱۰۸۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۴۷ر۲۵س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهاسکورت نفتکشها
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; نـويسنده
 مـحـمود يزدانفام; ناظر علمي و ويرايش
 مـحـتـوايي عـلـيـرضـا لطفاللهزادگان;

 ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۸۷ -۱۳۷۸ الف۲۹۷س۶۲۷۸۱۰۸۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۲۵۰س۹ر

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات

مـرکـز مـطـالـعـات و تـحقيقات جنگ;بحران در خوزستان
 نويسنده حسين يکتا

۱۳۸۷ -۱۳۷۷ ب۲۹۷س۶۲۷۹۱۰۷۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/۱۳۸۷ج.۲ ۹ر۲۵س

سـپـاه پـاسـداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد
 دفاع مقدس

 پـيـدايش نظام جديد: بحرانهاي داخلي و تولد نيروهاي مسلح
 انقالب ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۶ ارديبهشت ۱۳۵۸

مـرکـز اسناد دفاع مقدس سپاه پاسداران
 انـقـالب اسـالمي; هـادي نخعي، حسين

يکتا

پ۲۹۷س۶۲۸۰۱۰۷۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲ ۱۳۸۷-۱۳۷۵
DSR۱۶۰۲/۱. ج۹ر۲۵۹س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـويـسـنـده هـادي نخعي; ويرايش ادبيتجديد رابطه آمريکا و عراق
 محمدباقر مدني

۱۳۷۹ ت۲۹۷س۶۲۸۱۱۱۸۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۳۳ر۲۵س

سـپـاه پـاسـداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد
دفاع

تـصـويـب قـطـعـنـامه ۵۹۸، زمينه هاي سياسي و نظامي; ۱۲
 خرداد ۱۳۶۶ تا۲۹تير ۱۳۶۶

۱۳۸۷عليرضا لطف الله زادگان ص ت۲۹۷س۶۲۸۲۱۱۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

تـــکـــاپـوي جـهـاني بـراي تـوقف جـنگ۱۳۶۶/۸/۲۸ تـا
۱۳۶۶/۱۰/۲۴

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; نـويسنده
 حـسـين اردسـتـاني، نـظارت و ويرايش
 مـحـتـوايي محسن رشيد; ويرايش ادبي

 گودرز نوروزي

۱۳۸۷ -۱۳۸۲ ک ت۲۹۷س۶۲۸۳۱۰۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۵۲ر۲۵س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

تـــوسـعه روابـط بـا قـدرتهـاي آسـيـايي ۱۳۶۴/۳/۲۴ تـا
۱۳۶۴/۵/۳۰

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقالب اسالمي; نويسندگان
 هـادي نـخـعي، حـمـيـدرضـا مـشهدي
 فراهاني; ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۸۷ و ت۲۹۷س۶۲۸۴۱۰۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۳۷ر۲۵س

سـپـاه پـاسـداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد
 دفاع مقدس

جـنـگ مـحـدود ايـران و امريکا در خليج فارس : ۱مهرتا ۲۷
 آبان ۱۳۶۶

۱۳۸۷مهدي انصاري، محمود يزدانفام ج۲۹۷س۶۲۸۵۱۱۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهدر تدارک عمليات سرنوشتساز
 پـاسـداران انـقالب اسالمي; نويسندگان
 يـحـيي فـوزي، عليرضا لطفاللهزادگان;
 ويـــرايش مـحـتـوايي هـادي نـخـعي;
 ويـرايش ادبي گودرز نوروزي; نظارت و

 بررسي نهايي مهدي انصاري

۱۳۸۷ -۱۳۷۸ د۲۹۷س۶۲۸۶۱۰۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۲۴۳س۹ر

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهعبور از مرز
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; نـويسنده
 عـلـيـرضـا لـطفالـلهزادگـان; ويرايش

 گودرز نوروزي

۱۳۸۱ ع۲۹۷س۶۲۸۷۱۰۷۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۲ر۳۵س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـويـسـنـدگـان مـهـدي انصاري، يحييماجراي مکفارلين
 فـــوزي، عـليرضـا لـطفالـلهزادگـان;

 ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۸۰ م۲۹۷س۶۲۸۸۱۰۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۴۴ر۲۵س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

هـويـزه، آخـرين گامهاي اشغالگر: زمينگير شدن و توقف کامل
 دشمن

تـــدويـــن و نـــگـــارش عـليرضـا
 لـطفالـلهزادگـان; طـراحـي، نـظـارت،
 ويـرايش  هـادي نـخـعي به مديريت و
 اجرا محسن رشيد و مهدي انصاري

۱۳۸۷-۱۳۸۰ هـ۲۹۷س۶۲۸۹۱۰۷۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/۱۳۸۰ج. ۹۱۱ر۲۵س

سـازمـان تـبـلـيـغـات اسـالمي، حوزه هنري ،
 شرکت انتشارات سوره مهر

۱۳۸۹به کوشش پرويز سعادتيروزشمار انقالب اسالمي ايران ر۵۴۳س۶۲۹۰۵۴۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۵۵۵/۹۱۳۷۷ر۳ب

ســـپـــاه پـــاســداران انـقـالب اسـالمـي،
 مرکزمطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهخوزستان در جنگ ۱۳۵۹- ۱۳۶۷
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي; طـرح و
 نـظـارت مـحسن رشيد; مجري موسسه
 مـطـالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب;
 نويسنده و مدير اجرا ابوالقاسم حبيبي

۱۳۸۱ خ۲۹۷س۶۲۹۱۱۱۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲۲۳

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهدشت آزادگان در جنگ
 پـاسـداران; طـرح و نـظـارت مـحـسن
 رشـيـد; نـويـسـنـده و مـجـري طـرح

۱۳۸۱ د۲۹۷س۶۲۹۲۱۱۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۲۲۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج. ۶۴الف۲س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر دارخوين ۱۳۹۳محمد محمديتبسم رزمندگان ت۳۵۲م۶۲۹۳۵۴۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۴

DSR۱۶۰۳۱۳۸۰ /۲خ۲ع
بروج ۱۳۹۳به قلم معصومه آبادمن زنده ام: خاطرات دوران اسارت م۱۱۵آ۶۲۹۴۵۲۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹
شرکت انتشارات سوره مهر خـاطـرات عبدالرضا آلبوغبيش; گفتگو وجاي امن گلولهها

 تـدويـن جـواد کـاموربخشايش; [براي]
 دفتر ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۹۰ ج۷۱۹آ۶۲۹۵۴۱۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۷۷آ

مدرسه ۱۳۸۲محسن جعفري مطلقشهيد آويني ج س/۹۱۷آ۶۲۹۶۱۱۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PN۱۹۹۲/۴/۶۱۳۸۲م۸آ

پيام آزادگان ۱۳۹۳به کوشش عبدالمجيد رحمانيانخستگي ناپذير خ۱۸۴الف۶۲۹۷۵۳۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۱۶۱۳۸۶الف۸الف

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۸به کوشش زهرا ابوعليبرفراز بصره :روايت اميرسرتيپ۲ عليرضا نمکي عراقي ب۱۹۱الف۶۲۹۸۶۶۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس ۱۳۸۸به کوشش زهرا ابوعليميعادگاه شلمچه: روايت امير سرتيپ سعيد پورداراب م۱۹۱الف۶۲۹۹۶۶۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۸الف۹پ
اعـجـوبه قـرن: مـجـمـوعه خـاطرات مروري بر زندگي شهيد انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش

 سرلشگر خلبان مصطفي اردستاني
تـحـقـيق و تـالـيف عليمحمد گودرزي،
 حـمـيـد بوربور، اباصلت رسولي ، حميد

 بور بور

۱۳۷۸ گ س/۳۷۹الف۶۳۰۰۱۱۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹گ۴الف

انتشارات شهيد ابراهيم هادي مـن کـنـيـز زيـنـبـم: زندگينامه و خاطرات حاجيه خانم بتول
 اسـالمـي فـر، مـادر شـهـيـد مـسعود مربوبي و خواهر شهيد

 محمدجواد اسالمي فر

۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ح س/۵۲۸الف۶۳۰۱۵۴۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲نوشته عليرضا اشتريبچه تهرون: خاطرات شفاهي کامران فهيم ب۵۴۶الف۶۳۰۲۴۹۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۵۱۳۸۵الف۸۶۵ف

نشر يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲به کوشش علي اکبريمن اينجا نميمانم الف س/۶۴۹الف۶۳۰۳۵۳۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۷الف

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱فرزام شيرزاديشهيد غالمحسين افشردي﴿باقري﴾ ش س/۶۴۹الف۶۳۰۴۴۱۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۱فرزانه مرديشهيد حسن باقري به روايت مادر م س/۶۴۹الف۶۳۰۵۵۴۴۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۱۳۸۱ج.۱۸۵۴ي

يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبريبراي خدا مخلص بود ب۶۸۵الف۶۳۰۶۵۳۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶ /۸۷۱۳۸۸الف

شرکت انتشارات سوره مهر مـصـاحـبه و تـدوين فـريـبـا طالشپور;پوتينهاي مريم: خاطرات مريم امجدي
 ﴿براي ﴾ دفتر ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۹۱ ط س/۷۷۹الف۶۳۰۷۴۵۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۷۷الف

سـازمـان بـنياد شهيد وامور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي ، نشر شاهد

۱۳۹۴نويسنده داوود اميريانآخرين نبرد: نگاهي به زندگي شهيد محسن وزوايي آ۸۳۶الف۶۳۰۸۶۳۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹الف۴و

سـازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، شرکت
 انتشارات سوره مهر

داوود امـيـريـان; ﴿بـراي﴾ واحد کودک وفرزندان ايرانيم: (داستان طنز)
 نوجوان دفتر ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۹۰ ف۸۳۶الف۶۳۰۹۲۸۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹ / ۳۱۳۸۶آ ۸۳الف

شرکت انتشارات سوره مهر گـفت وگـو وتدوين ساسان ناطق; ﴿براي﴾آوازهاي نخوانده: خاطرات اسير آزاد شده محمود امينپور
 دفـتـر ادبـيـات و هنر مقاومت﴿سازمان

 تبليغات اسالمي﴾

۱۳۹۰ آ۸۴۱الف۶۳۱۰۲۸۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۸۳۵الف

روايت فتح ۱۳۹۱علي مرجبابايي به روايت همسر شهيد م س/۱۱۹ب۶۳۱۱۵۴۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۲م۲۳ب

شرکت انتشارات سوره مهر گلعـلي بـابايي; براي دفتر ادبيات و هنرنقطه رهايي
مقاومت

۱۳۹۰-۱۳۸۸ ن۱۱۹ب۶۳۱۲۳۲۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲ب

شهاب الدين ۱۳۸۹تدوين گروه تفحص سيره شهدابا راويان نور ۱۵۵ب۶۳۱۳۵۴۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
روايت فتح ۱۳۹۱حبيبه جعفريانحميد باکري به روايت همسر شهيد ج س/۲۴۹۲ب۶۳۱۴۵۴۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۹ج۲۳۸ب
روايت فتح ۱۳۹۱فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان : کتاب حميد باکري خ س/۲۴۹۲ب۶۳۱۵۴۱۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/الف۱۳۸۹ ۲.ج ۲۸م
سـوره مـهـر﴿حـوزه هـنـري سـازمان تبليغات

 اسالمي﴾، نشرشاهد
۱۳۸۷نوشته داوود اميريانآقاي شهردار: بر اساس زندگي شهيد مهدي باکري الف س/۲۴۹۳ب۶۳۱۶۵۳۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸الف۲۴ب
روايت فتح ۱۳۹۲مريم برادرانمهدي باکري به روايت همسر شهيد ب س/۲۴۹۳ب۶۳۱۷۵۴۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۹ب۲۴۳ب
روايت فتح ۱۳۹۱فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان : کتاب مهدي باکري خ س/۲۴۹۳ب۶۳۱۸۴۲۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/الف۱۳۸۹ ۲.ج ۲۸م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱حبيب يوسفزادهشهيد باکري ي س/۲۴۹۳ب۶۳۱۹۴۰۴۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۳ي۲۴۳ب
عماد فردا ۱۳۹۰مصاحبه و تدوين محسن مطلقحاجي بخشي: خاطرات شفاهي ذبيح الله بخشي ح۳۴۹ب۶۳۲۰۵۴۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
امينان بـرفـراز آسـمـان: زندگينامه و خاطرات سرلشکر خلبان شهيد

 علي اکبر شيرودي
۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۴۵۳ب۶۳۲۱۵۳۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹ع۹۶ش
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۹- ۱۳۹۱ابراهيم حسنبيگيشهيد بروجردي ح س/۴۸۶ب۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۳۲۲۱۱۲۲

DSR۱۶۲۶/۵ح۴۶ب
روايت فتح ۱۳۹۲راوي مکمل فرهاد خضريهمان لبخند هميشگي: کتاب محمد بروجردي خ س/۴۸۶ب۶۳۲۳۵۳۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/۱۳۸۲ج.۱۲ ۱۸۵ي
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ملک اعظم ۱۳۸۷- ۱۳۹۳تحقيق و تاليف سعيد عاکفخاکهاي نرم کوشک ع س/۴۹۷ب۶۳۲۴۱۱۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۳ع۴۸ب
مرکز اسناد انقالب اسالمي پـابـه پـاي سـتـاره:مـروري بـرزنـدگي نامه وخاطرات سردار

 شهيد﴿حاج حسين ،بصير،قائم مقام لشکرويژه ۲۵کربال
۱۳۹۰حسين زکرياي عزيزي ز س/۵۷۷ب۶۳۲۵۳۶۸۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

فاتحان ۱۳۹۳گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيسرباز سالهاي ابري: خاطرات شفاهي عبدالحسن بنادري س۶۸۴ب۶۳۲۶۵۳۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۴۱۳۸۹س۸۶ب

انتشارات سوره مهر مـهـمـان فـشـنگهـاي جنگي: خاطرات اسير آزاد شده ايراني
 مجيد بنشاخته (سجاديان)

۱۳۸۶-۱۳۸۷مصاحبه و تدوين از قاسم ياحسيني م۷۱۶ب۶۳۲۷۱۱۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹م۸ب

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

۱۳۹۲منا کرباسچيستاره ي غروب: زندگي نامه داستاني شهيده زهره بنيانيان ک س/۷۳۲ب۶۳۲۸۵۴۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

دانش و انديشه معاصر شـور عـاشـقي: مـروري کـوتـاه بـر ابعاد سياسي نظامي جنگ
 تـحـمـيـلي بـراسـاس خـاطراتي از فرمانده شهيد حاج حسين

خرازي

۱۳۸۰علي بنيلوحي ش۷۳۷ب۶۳۲۹۱۱۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۰ب۴خ

امينان بـي قـرار: زنـدگـيـنـامه و خـاطـرات عـارف مـتـقـي، جانباز
 فداکارسردار شهيد حاج جعفر جنگروي

[تـهـيه کـنـنـده] گـروه فـرهنگي شهيد
 ابراهيم هادي

۱۳۹۱ ۹۴۸ب۶۳۳۰۵۳۷۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۹۰م۴ر

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰تدوين محمدرضا محمديپاشاکخاطرات فاطمه آباد همسر سردار شهيد علي بينا آس/۹۷۱ب۶۳۳۱۲۸۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۸آ۹۸۵ب

شرکت انتشارات سوره مهر پـشت مـيـدان نـبـرد: (خاطرات اسير آزاد شده ايراني رحمان
پرزحمت)

۱۳۸۸مصاحبه و تدوين ساسان ناطق پ۳۴۳پ۶۳۳۲۵۳۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۳۴پ

شرکت انتشارات سوره مهر مـا هـمه سرباز بودهايم: (خاطرات اسير آزاد شده ايراني مهدي
تجر)

۱۳۸۸داوود بختياريدانشور ب س/۳۵۳ت۶۳۳۳۱۱۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/ب۳۲ت

ستارگان درخشان نـويـسـنـده فـاطـمه مومني; کميته جمعبه بهانه دلتنگي: داستان کوتاه
 آوري و تـدويـن آثار کنگره بزرگداشت
 سـرداران و دوهـزار و پـانـصـد شـهيد

 شهرستان نجفآباد

۱۳۸۹ م س/۶۵۷ت۶۳۳۴۵۳۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹م۷۴ت

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

پـرندهاي که با قفس پرواز کرد زندگينامهي شهيد محمد جواد
تندگويان

۱۳۹۰نويسنده احمد عربلو ع س/۷۴۸ت۶۳۳۵۴۹۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۵ع۹ت

روايت فتح ۱۳۹۱نفيسه ثباتموصل: روايت هفت مرد از اسارت م۴۸ث۶۳۳۶۴۱۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۸/۸۱۳۸۸م۲ث

عماد فردا ۱۳۹۳محمد معما، شهرام جانفشاننبرد در آسمان: خاطرات زندگي امير خلبان فضلالله جاويدنيا ن۲۴۳ج۶۳۳۷۵۳۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۹آ۲۲ج

ستارگان درخشان مـثـل يـک خـواب﴿ سـردار شهيد ابراهيم جعفرزاده به روايت
همسرش﴾

۱۳۹۲راضيه عزيزي ع س/۴۴۸ج۶۳۳۸۵۴۷۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹مجتبي جعفريجهنم تکريت: (خاطرات سرگرد آزاده مجتبي جعفري) ج۴۶۲ج۶۳۳۹۵۳۷۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۷۲ج

ستارگان درخشان ۱۳۹۲مهريالسادات معرکنژادنزديک است: اصغر جواني به روايت همسرش م س/۷۸۸ج۶۳۴۰۵۴۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹م۸۸ج

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سهيال عبدالحسينيمردي که سايه نداشت ع س/۹۱۴ج۶۳۴۱۳۵۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۸ع۹۴ج

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷-۱۳۹۱مصاحبه و تدوين محمود جوانبختنبرد درالوک: خاطرات جعفر جهروتيزاده ن۹۶۷ج۶۳۴۲۴۲۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۹۳ج

نشر صاعقه ۱۳۹۳گلعلي بابائيراز آن ستاره: سرگذشتنامه سردار گمنام شهيد رضا چراغي ب س/۳۲چ۶۳۴۳۵۳۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۶۹ ۳آ۲ب

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات، بنياد شهيد چمران

نـويـسـنـده مـصطفي چمران; به کوششخدا بود و ديگر هيچ نبود
 مصطفي چمران

۱۳۸۷ -۱۳۸۴ خ۵۶چ۶۳۴۴۱۰۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/الف۱۳۸۲ ۳آ۸چ

بـنـيـاد شـهـيـد چـمـران، بـيناد حفظ آثار و
 ارزشهاي دفاع مقدس

۱۳۸۷مصطفي چمرانرقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست ر۵۶چ۶۳۴۵۱۰۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۷۸آ۸چ

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿ نتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱احمد دهقانشهيد چمران دس/۵۶چ۶۳۴۶۳۸۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي. نشر شاهد

ايـنـجـا چه ميکـني گل سـرخ؟ زنـدگينـامه داسـتاني شهيد
 مصطفي چمران

۱۳۹۰نويسنده اصغر فکور ف س/۵۶چ۶۳۴۷۴۹۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۵ف۸چ

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹به اهتمام سيده اعظم حسينيدا : خاطرات سيده زهرا حسيني ح س/۵۷۷ح۶۳۴۸۱۴۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر پـايـي کـه جـا مـانـد: يادداشتهاي روزانه ناصر حسيني پور از

 زندان هاي مخفي عراق
سـيـدنـاصـر حسيني پور; دفتر ادبيات و
 هنر مقاومت[ سازمان تبليغات اسالمي]

۱۳۹۲ پ۵۸۶ح۶۳۴۹۵۰۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس يـاس بينـشـان: حـمـاسه شهيد عبدالله نجفي،به کوشش رضا
حياتي

۱۳۸۷به کوشش رضا حياتي ي۹۳۴ح۶۳۵۰۶۶۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۸ح۳ن

شرکت انتشارات سوره مهر مـردي که خـواب نـمي ديـد: خـاطرات اسير آزاد شده ايراني
 اسدالله خالدي

۱۳۸۷نوشته داود بختياريدانشور م س/۱۹۵خ۶۳۵۱۵۴۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۷ب۲۳خ

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱اصغر فکورشهيد حسين خرازي ف س/۴۲۳خ۶۳۵۲۴۱۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۹۰نصرت الله محمودزادهعقيق م س/۴۲۳خ۶۳۵۳۳۸۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ملک اعظم روايـت دلبري: خاطرات راوي خوش لهجه دفاع مقدس جانباز

 عليرضا دلبريان
۱۳۹۱محمد خسروي راد ر۵۵۹خ۶۳۵۴۵۴۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نويسنده محمدرضا خليليدشت عباس د۷۲۱خ۶۳۵۵۵۳۸۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۷د۸خ
مـجـداسالم، موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد

کاظمي
۱۳۹۳نويسنده حميد داودآباديتفحص ت۲۹۱د۶۳۵۶۵۳۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲د
مجداسالم تـبـسـم هاي جبهه: خاطرات با حال وقشنگ بچه هاي جبهه و

جنگ
حـمـيـد داودآبـادي; به سفارش موسسه

 سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي
۱۳۹۳ ۱۳۹۴ب ت۲۹۱د۶۳۵۷۵۳۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۷۰ ۳آ۲د
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفترنشر معارف
بـه کـوشـش مـحمدمهدي خالقي، مريمديالمه

 قربان زاده
۱۳۹۳ خ س/۸۷۹د۶۳۵۸۵۴۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶خاطرات معصومه رامهرمزييکشنبه آخر ي۲۶۸ر۶۳۵۹۵۳۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۱۸۲۵ر

شرکت انتشارات سوره مهر خـاطـرات احـمـد غـانمالـربيعي; مترجمبادهاي برفي
 محمد نبي ابراهيمي

۱۳۸۹ ب۳۴۷ر۶۳۶۰۲۸۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۳۱۳۸۷آ۲ر

شرکت انتشارات سوره مهر فـهـمي الـربـيـعي; مـتـرجم محمدحسنهنگ ترسوها
 مـقـيسه; تهيه کننده دفتر ادبيات و هنر

مقاومت

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ هـ۳۴۷ر۶۳۶۱۵۳۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲۴ر

سـازمـان بـنـيـاد شـهـيـد و امـور ايثارگران ،
 مـعـاونـت پـژوهش و ارتباطات فرهنگي. نشر

شاهد

من، مـحـمـدعلي رجايي...: زندگينامه داستاني شهيد محمدعلي
رجايي

۱۳۹۰نويسنده داود بختياري دانشور ب س/۳۶۳ر۶۳۶۲۵۰۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۸۱۳۸۵م۳ب

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸حسن رحيمپورزندگي خوب بود ز۴۲۱ر۶۳۶۳۵۴۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۳۷ر

شرکت انتشارات سوره مهر حـسن رحـيمپـور; ﴿براي﴾ دفتر ادبيات وزندگي خوب بود
 هـنـر مـقـاومـت، حـوزه هنري﴿سازمان

 تبليغات اسالمي﴾

۱۳۹۰ ز۴۲۱ر۶۳۶۴۲۸۰۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۳۷ر

روايت فتح ۱۳۹۱لعيا رزاق زادهستاري به روايت همسر شهيد س۴۵۱ر۶۳۶۵۶۶۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ستارگان درخشان ۱۳۹۲زينب عطاييجنگي که تمام نشد: علي رضاييان به روايت همسرش ع س/۵۷۵ ر۶۳۶۶۵۴۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ج۶۲۶ر
ستارگان درخشان ۱۳۹۱حميد رئيسي; ويراستار هاجر صفائيهانبار حرف: يادداشت هاي روزانه ي حميد رئيسي الف۹۹۶ر۶۳۶۷۵۴۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر گـداخـته: خـاطـرات اسير آزاد شده ايراني مهندس محمدعلي
زردباني

۱۳۸۸به کوشش رضا بندهخدا گ۳۱ز۶۳۶۸۵۳۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۷۸ ۳آ۳۵ز

ستارگان درخشان ۱۳۹۲نفيسه حاجيسليمانيجنگ مال خودت: عبدالرسول زرين به روايت همسرش ح س/۴۱ز۶۳۶۹۵۴۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PIR۸۰۱۳/۹۱۳۸۹ج۴۴۲الف

بنياد شهيد چمران [بي تا]بنياد شهيد چمرانزندگينامه شهيد دکتر مصطفي چمران ۶۱ز۶۳۷۰۱۱۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ز۸چ

نشريازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳بهکوشش علي اکبريازهمه عذر مي خوام الف س/۹۲ز۶۳۷۱۵۳۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۴۳ب

سـپـاه پـاسـداران انـقالب اسالمي،مرکز اسناد
 وتحقيقات دفاع مقدس

۱۳۹۱- ۱۳۹۳وفيق السامرايي; مترجم عدنان قارونيويراني دروازه شرقي و۲۴۱س۶۳۷۲۴۱۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸آ۲۴س

روايت فتح ۱۳۹۲لعيا رزاق زادهستاري به روايت همسر شهيد ر س/۳۴۵س۶۳۷۳۵۴۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۷ن۲۱۴س

انتشارات شهيد ابراهيم هادي کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمسالم بر ابراهيم
هادي

۱۳۹۳ ۶۲۳س۶۳۷۴۵۳۷۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸س۱۷ه

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

پـرنـدهاي که تـبـعـيـد شـد: زنـدگـيـنـامهي شهيد علياکبر
سليميجهرمي

۱۳۹۰نويسنده علياکبر وااليي و س/۷۱۱س۶۳۷۵۴۹۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۵و۸س

شرکت انتشارات سوره مهر بـه کـوشـش مـحـمـدمـهدي بهداروند;جادههاي سربي: خاطرات سردار احمد سوداگر
 [بـراي] دفـتـر ادبـيـات و هنر مقاومت

 [حوزه هنري]

۱۳۸۸ ب س/۷۹۴س۶۳۷۶۱۱۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۳آ۸۵س

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶-۱۳۸۷بهکوشش مريم شانکيدر کوچههاي خرمشهر د۲۱۹ش۶۳۷۷۱۱۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۴د۲ش

امينان شـاهـرخ حـر انـقالب اسالمي: زندگينامه  و مجموعه خاطرات
 شهيد شاهرخ ضرغام

کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيم
هادي

۱۳۹۴ ۲۵۲ش۶۳۷۸۶۳۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۹ش۴ض

پيام آزادگان سه مـزار بـراي يک شـهـيـد: سيري در زندگي روحاني شهيد
 حجتاالسالم والمسلمين محمدحسن شريفقنوتي

۱۳۹۰مولف عبدالرحيم سعيديراد س س/۴۶۱ش۶۳۷۹۳۸۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۷س۴۴ش

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ ونشر عروج

شـيخ شريف: سيري در زندگي و مبارزات اولين روحاني شهيد
 دفـاع مـقـدس حـجتاالسـالم والـمـسـلـمـين مـحمدحسن

شريفقنوتي

۱۳۹۰تدوين جواد کاموربخشايش ک س/۴۶۱ش۶۳۸۰۲۸۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۶ش۹ق

فاتحان ۱۳۹۰مصاحبه و تدوين قاسم ياحسينيپشت سنگر موج: خاطرات شفاهي حسن شريفي ي س/۴۶۷ش۶۳۸۱۲۸۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۳۷۵ش

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶حسن شکرينوني صفر ن۵۸۴ش۶۳۸۲۵۳۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۷۸ش

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نوشته کمال شکوفهخاطرات يک سرباز خ۵۹۱ش۶۳۸۳۵۴۴۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۸۴ش

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰گفتو گو و تدوين محمود مهدويترکشها گرايم را گرفتند: خاطرات شفيع شکوهي م س/۵۹۶ش۶۳۸۴۵۳۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۸م۸۴۵۳ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر شبهـاي بيمـهـتـاب:خاطرات اسير آزاد شده ايراني سرهنگ

 شهابالدين شهبازي
۱۳۸۶مصاحبه و تدوين محسن کاظمي ش۷۶۶ش۶۳۸۵۵۳۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳  ۳آ۸۶ش
امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديشهيد گمنام: ۷۲ روايت از شهداي گمنام و جاويداالثر ۸۶۴ش۶۳۸۶۵۳۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/۸۸۷۶۱۳۸۹ه
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱راضيه تجارشهيد شيرودي ت س/۹۶۹ش۶۳۸۷۴۰۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۳ت ۹۶۱۳۸۶ش
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶غالمرضا صادقزادهيادداشتهاي سوسنگرد ي۱۸۴ص۶۳۸۸۵۳۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۵ ۳آ۱۳ص
دارخوين ۱۳۹۲گردآوري و تدوين طيبه کيانيدر حسرت ديدار: خاطرات آزاده سرافراز توحيد صادق وند ک س/۱۹۵ص۶۳۸۹۵۴۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ک۳۸۶۶ع
انتشارات سوره مهر نـوشـته رضا الصبري; مترجم عبدالرسولخرمشهردرآتش

رضاگاه
۱۳۹۰ خ۳۹۲ص۶۳۹۰۴۵۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۷۵ ۳آ۲۴ص
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱داود بختياريدانشورشهيد صياد شيرازي ب س/۹۵۹ص۶۳۹۱۴۰۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۹ب۹ص
کتاب فردا مـحـمـدمـهـدي بـهـدارونـد; بـا مقدمهتا کوچههاي آسمان: خاطرات شهيد صياد شيرازي

 غالمعلي رشيد
۱۳۹۰ هـ ب س/۹۵۹ص۶۳۹۲۴۱۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۹ب۹ص
سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري، دفتر
 ادبـيـات و هـنـر مقاومت: بنياد شهيد انقالب

 اسالمي، نشر شاهد

خـاطـرات عـلـي صياد شيرازي ; تدوينناگفتههاي جنگ: خاطرات سپهبد شهيد علي صياد شيرازي
 احمد دهقان

۱۳۸۱ د س/۹۵۹ص۶۳۹۳۱۱۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۷۹د۹ص

انتشارات تقدير ۱۳۹۲به کوشش محمد عامريدلم برايت تنگ شده: خاطراتي از شهيد علي صياد شيرازي ع س/۹۵۹ص۶۳۹۴۵۴۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۶۱۳۸۵م۹ص

مرکزاسناد انقالب اسالمي عـاشق تـرين صـيـاد: (نگاهي به حيات و شهادت امير سرافراز
 شهيد صياد شيرازي)

۱۳۹۰محبوبه معراجي پور م س/۹۵۹ص۶۳۹۵۳۵۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۶۱۳۸۵م۹ص

سـازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، شرکت
 انتشارات سوره مهر

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ناهيد سلمانيگل سيمين: (خاطرات سهام طاقتي) گ۱۵۲ط۶۳۹۶۵۴۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۱۷ط

فاتحان ۱۳۹۴فريبا طالشپوردختري با روسري آبي: خاطرات نسرين افضل د۲۱۲ط۶۳۹۷۶۳۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹

مجداسالم تـاليف حميدرضا طالقاني اصفهاني; کاريحماسه تپه برهاني
 از مـوسـسـه سرلشکر شهيد حاج احمد

کاظمي

۱۳۹۲ ح۲۲۸ط۶۳۹۸۵۳۹۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۷۳ ۳آ۲ط

امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمعارفانه: زندگينامه و خاطرات شهيد عارف احمدعلي نيري
هادي

۱۳۹۳ ۱۶۱ع۶۳۹۹۵۳۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR

انتشارات سوره مهر تـدويـن مـعـصـومـه سـپـهـري; [تـهيهنورالدين پسر ايران: خاطرات سيد نورالدين عافي
 کننده]دفترادبيات وهنر مقاومت

۱۳۹۲ -۱۳۹۱ س س/۲۱۲ع۶۴۰۰۴۵۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ملک اعظم ۱۳۸۹- ۱۳۹۲مصاحبه و تاليف: سعيد عاکفجاي خالي خاکريز ج۲۲۳ع۶۴۰۱۱۱۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ملک اعظم ۱۳۹۲گردآوري و تاليف سعيد عاکفنسيم تقدير: خاطره محمدجواد ساالريان ن۲۲۳ع۶۴۰۲۵۱۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۳۱۳۸۶ع۱۸۶س
سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد
نه روز بـود، نه شب: زنـدگـيـنـامهي داسـتـاني شـهيد حسن

عباسپور
۱۳۹۰نويسنده نرگس آبيار (روشنا) آ س/۲۷۶ع۶۴۰۳۴۹۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۵آ۲ع
شرکت انتشارات سوره مهر عـبـور از آخـرين خـاکـريـز: خـاطـرات اسـيـرعـراقي دکتر

احمدعبدالرحمن
۱۳۸۹ترجمهي محمدحسين زوارکعبه ع۳۳۲ع۶۴۰۴۱۰۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DS۱۶۲۹/۲۱۳۸۵ع۲ع
پيام آزادگان ۱۳۹۳نويسنده سرفراز عبداللهيزخم عشق: خاطرات اسارت ز۳۷۱ع۶۴۰۵۵۳۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۴ ۳آ۲۱۶ع
پيام آزادگان ۱۳۹۰نويسنده صفر عبدالملکينسيمي از بهشت ن۳۸۵ع۶۴۰۶۳۸۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۹۲هاجر صفاييهجايش پيش خودم است: قربانعلي عرب به روايت همسرش ص س/۵۱۱ع۶۴۰۷۵۳۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۹ص۳۸ع

ستارگان درخشان ۱۳۹۳به کوشش طيبه کيانيبخشدار ۱۴ ساله: زندگي وخاطرات شهيد مهرداد عزيز اللهي ک س/۵۸۱ع۶۴۰۸۵۳۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ک۳۸۶۶ع

انتشارات شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۴گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديعلمدار: خاطرات شهيد سيدمجتبي علمدار ۸۱۱ع۶۴۰۹۶۳۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۱ي۸۴ع

شرکت انتشارات سوره مهر رقص دلـفـينهـا: (خـاطـرات سـرهـنگ خـلـبـان غـالمرضا
 عليزادهنيلي )

بهکـوشش حـجت شـاهمـحمدي;[ براي]
 دفـتـر ادبـيـات و هـنـر مقاومت حوزه

 هنري[سازمان تبليغات اسالمي]

۱۳۸۹ ر۸۶۱ع۶۴۱۰۵۴۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۸۳ع

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس به کـوشش عـبـدالجواد عموزاد خليلي;بهنبرد در مسير طوالني: روايت سرهنگ نورعلي مشايخبخش
 اهـتـمـام بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي

 دفاع مقدس استان گلستان

۱۳۸۸ ن۹۱۹ع۶۴۱۱۶۶۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۸۱۳۸۸ع۴۶م

بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس بـه کـوشـش حـسـين غفاري ;به اهتمامکارنامه :حماسه شهيد فريدون کشتگر
 بـنـياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع

 مقدس آذربايجان غربي

ک۴۴غ۶۴۱۲۶۶۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۹۱[گردآورنده] علي عادل مرامباغ شماره هفت: خاطرات حسين فتاحي ع س/۲۲۲ف۶۴۱۳۵۳۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۲ ۳آ۲۷ف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱رحيم مخدومي...[و ديگران]فرمانده من ۵۵۹ف۶۴۱۴۴۱۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
فاتحان ۱۳۹۳عبدالرضا سالمينژاددختري کنار شط: زندگينامه امدادگر شهيد مريم فرهانيان س س/۶۴۳ف۶۴۱۵۵۳۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس عـبـاس لشکر :حماسه سردار شهيد محمد علي شاهمرادي قائم

 مقام لشکر ۴۴ قمر بني هاشم ﴿ع﴾
بـه کـوشـش برزو فرهمنديان ،به اهتمام
 بـنـيـاد حـفظ آثار ونشر لشکر ۴۴ قمر

 بني هاشم ﴿ع﴾

۱۳۸۹ ع۶۵۶ف۶۴۱۶۶۶۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

کتاب فردا ۱۳۹۰به کوشش محمدمهدي بهداروندشب بي ستاره: خاطرات سردار علي فضلي ب س/۷۶۸ف۶۴۱۷۴۱۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۶ف

فاتحان نـادر بـرادرم، حسين: خاطرات شفاهي حسن فقيه (برادر شهيد
 نادر مهدوي)

۱۳۹۰گفتوگو و تدوين قاسم ياحسيني ي س/۷۹۴ف۶۴۱۸۲۸۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۷ف

سـازمـان بـنيادشهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي. نشر شاهد

۱۳۹۰ابراهيم زاهديمطلقسقوط در سکوت: زندگينامهي داستاني شهيد جواد فکوري ز س/۸۱۹ف۶۴۱۹۴۹۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۵ز۸ف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱نويسنده محمدرضا اصالنيشهيد فهميده الف س/۹۲۶ف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۴۲۰۴۰۶۵
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۱الف۹ف

سـازمـان بـنـيـاد شـهـيـد و امـور ايثارگران ،
 مـعـاونـت پـژوهش و ارتباطات فرهنگي. نشر

شاهد

نـور، صـدا، پـرواز: زنـدگينـامهي داسـتـاني شهيد محمدعلي
فياضبخش

۱۳۹۰نويسنده علياکبر عسگري ع س/۹۳۷ف۶۴۲۱۴۹۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۵۱۳۸۵ع۹ف

رسانه مهر ۱۳۹۳مرتضي قاضيحرفه اي:خاطرات مرحوم جوادشريفي راد ح۲۴۳ق۶۴۲۲۶۶۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹مصاحبه و تدوين گلستان جعفريانخانهام همين جاست: (خاطرات افسانه قاضيزاده) ج س/۲۴۸ق۶۴۲۳۱۱۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/ج۱۷۷ق
ملک اعظم يـک لـقـمـه آسـفالت: يادبودي گذرا از مرحله چهارم عمليات

 بيت المقدس و آزادي خرمشهر
۱۳۹۰نويسنده غالمرضا قائني ثاني ي۳۶۲ق۶۴۲۴۵۴۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸آ۲ق
نشردارخوين کـاش او را مـي شـنـاخـتـم: خـاطراتي از زندگي و رزم سردار

 عـاشـورايـي، اسـطـوره مقاومت شهيد حسين قجه اي فرمانده
 گردانسلمان از لشکر ۲۷محمد رسول الله

۱۳۹۳احمدرضا مدحي م س/۴۱۳ق۶۴۲۵۵۴۶۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

امينيان ۱۳۹۵حسين قرائيکوچ لبخند;زندگي نامه و خاطرات شهيد علي قمي کردي ک۵۳۹ ق۶۴۲۶۶۶۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ستارگان درخشان يـک مـاه بـراي هـميشه﴿ سردار شهيد حسن قرباني به روايت

همسرش﴾
۱۳۹۲فاطمه ابوالقاسمي الف س/۵۵۱ق۶۴۲۷۵۴۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهشي و ارتباطات فرهنگي. نشر شاهد

راز مـدرسهي مـا (زنـدگـيـنـامهي داستاني شهيد دکتر محمد
قندي)

۱۳۹۰نويسنده حسين نيري ن س/۸۲۸ق۶۴۲۸۴۹۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۵ن۹ق

مجد اسالم حـمـيـد داودآبـادي; کـاري از مـوسسهديدم که جانم مي رود
 سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي

۱۳۹۲ د س/۲۲۲ک۶۴۲۹۵۳۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۷۰ ۳آ۲د

روايت فتح ۱۳۹۲نفيسه ثباتنيمه پنهان ماه: کاظمي به روايت همسر شهيد ث س/۲۲۹ک۶۴۳۰۵۳۳۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۶ث۱۸۴ک

سـوره مـهـر﴿ حـوزه هـنـري سازمان تبليغات
اسالمي﴾

۱۳۸۸نوشته محمود جوانبختفوتبال و جنگ: براساس زندگي سردار شهيد ناصر کاظمي ج س/۲۲۹ک۶۴۳۱۵۴۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۸ج۱۸۴ک

ستارگان درخشان ۱۳۸۹به کوشش مصطفي نهازيامضاي خدا:  خاطرات سردار شهيد مجيد کبيرزاده ن س/۳۶۱ک۶۴۳۲۵۴۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ن۲۸۶ک

شرکت انتشارات سوره مهر يک روز، يک مـرد ﴿ بـر اساس زندگي سردار شهيدحاج داوود
کريمي﴾

۱۳۸۷محسن مطلق م س/۵۱۶ک۶۴۳۳۱۱۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶م۴۶۵ک

ستارگان درخشان ۱۳۹۲هاجر نظريهزار از بيست: رضا کريمي به روايت همسرش ن س/۵۱۶ک۶۴۳۴۵۴۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۶۶۴۱۳۸۹ک

ملک اعظم ۱۳۹۳سعيد عاکفهاجر در انتظار: شهيد کريمي از نگاه همسر ع س/۵۳۱ک۶۴۳۵۵۴۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۳ع۴۷ک

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نوشته اصغر فکورمردي با چفيه سفيد: براساس زندگي شهيد عباس کريمي ف س/۵۳۱ک۶۴۳۶۵۳۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸ف۴۷ک

سـازمـان بـنياد شهيد و امو ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي. نشر شاهد

سـفـرنـامهي کفشهاي پاره: زندگينامهي داستاني شهيد موسي
کالنتري

۱۳۹۰نويسنده محمدکاظم مزيناني م س/۶۲۷ک۶۴۳۷۴۹۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴۱۳۸۵م۸ک

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶-۱۳۸۸نوشته داوود بختياريدانشورغريبه﴿ براساس زندگي شهيد يدالله کلهر﴾ ب س/۶۵۷ک۶۴۳۸۳۲۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۸ب۸۶ک

شرکت انتشارات سوره مهر زنـداني فـاو/ خـاطـراتگروهبان دوم عراقي عماد جبار زعالن
الکنعاني

خـاطـرات گـروهـبـان دوم عراقي عماد
 جـبـار زعـالن الـکنعاني; ترجمه مهرداد

آزاد

۱۳۹۲ ز۷۴۶ک۶۴۳۹۶۳۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵ /۳۱۳۸۸آ۹ک

شرکت انتشارات سوره مهر [ بـراي ] دفـتـر ادبيات و هنر مقاومت ،شنام: خاطرات کيانوش گلزارراغب
 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

۱۳۹۰ ش۵۶۴گ۶۴۴۰۴۷۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۹ ۳آ۸گ

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸صبارفالح الالمي ; ترجمه مهرداد آزادماموريت در خرمشهر م۲۶۸ل۶۴۴۱۱۱۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۳۱۳۸۵آ۲ل

صيام ۱۳۹۲به کوشش علي اکبريميخواهم با تو باشم الف س/۲۴۸م۶۴۴۲۵۳۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۵م

نشريازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲بهکوشش علي اکبرينميتوانست زنده بماند الف س/۲۴۹۳م۶۴۴۳۵۴۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۴۳ب

بـنـيـاد شـهـيـد و امـور ايـثـارگران، معاونت
 پژوهشي و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

۱۳۹۲داوود اميريانداستان بهنام: بر اساس زندگينامه شهيد بهنام محمديراد الف س/۳۵۴م۶۴۴۴۵۰۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۵الف۳م

ملک اعظم ۱۳۹۱نصرت اله محمودزادهعقيق ع۳۶۱م۶۴۴۵۶۶۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷داود بختياري دانشورزندگي در مه: خاطرات اسير آزاد شده ايراني يعقوب مرادي ز۴۳۵م۶۴۴۶۱۱۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹ز۴۲۳م
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عيدگاه ۱۳۹۱نوشته محمد خسروي رادحکايت سالهاي باراني: خاطرات مهدي مرندي خ س/۴۷۹م۶۴۴۷۴۵۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۷۶آ۴۲۴م
بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۷به کوشش مرتضي مساحاولين مسافر خرمشهر، حماسه سردار شهيد احمد کاظمي الف۵۱۸م۶۴۴۸۶۶۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۷م۱۵ک
به خـرمـشـهـر رسيديم : حماسه شهيد حسين خرازي فرمانده

 لشکر ۱۴ امام حسين ( ع )
به کـوشش مـرتـضي مـسـاح;بـه اهتمام
 بـنـيـاد حـفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع

 مقدس اصفهان

ب۵۱۸م۶۴۴۹۶۶۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۹م۴خ

شرکت انتشارات سوره مهر اشـرفالـسـادات مـساوات ( سيستاني );کنار رود خين: يادداشتهاي روزانه يک مادر
 بـراي دفـتـر ادبـيـات و هـنـر مقاومت

 سازمان تبليغات اسالمي

۱۳۹۰ ک۵۲۲م۶۴۵۰۵۳۷۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۴۲۵م

نيلوفران اسـوه هـاي حسنه دفاع مقدس سيرت مسئولين و فرماندهان و
 سرداران شهيد سالهاي دفاع مقدس

۱۳۹۳محسن رضايي الف۵۸۱م۶۴۵۱۵۴۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۸۹نويسنده غالمرضا مغزيآواز روي عرشه: داستان کوتاه آ۶۸۸م۶۴۵۲۵۳۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹م۷۱۶ص

تقدير ۱۳۹۳به کوشش محمد عامريموحد ع س/۸۲۸م۶۴۵۳۵۳۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۲ع۷۶م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲سيدعبدالحميد موسي کاظميروايت گر عشق: مروري گذرا بر انديشه هاي شهيدآويني ر۸۴۱م۶۴۵۴۵۰۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ۵۲۰ روز بـعـد; هـمـان نـقـطه: روايت امـيـر سرتيپ ۲ ستاد
 مسعود بختياري

۱۳۸۷به کوشش عصمت مهجوري پ۸۶۳ م۶۴۵۵۶۶۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۸م۲۸ب

فاتحان تـنـهـا سي مـاه ديـگـر: بـرگهـايي از دفـتـر زنـدگي شـهيد
 حجتاالسالم و المسلمين شيخ عبدالله ميثمي

نـويـسـنـده مـصطفي محمدي; ويراستار
 فاطمه بهرامي زاده

۱۳۸۹ م س/۹۱۹م۶۴۵۶۲۸۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۴۱۳۸۹م۹۶م

شرکت انتشارات سوره مهر تـدوين و نـگـارش رقـيه ميرابوالقاسمي;پاييز ۵۹: خاطرات زهره ستوده
 مصاحبه اعظم حسيني، ناهيد سلماني

۱۳۸۶ پ۹۲۶م۶۴۵۷۵۳۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۷م۲۶س

سـازمـان تبليغات اسالمي حوزه هنري، شرکت
 انتشارات سوره مهر

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ليال محمديديدار زخمها: خاطرات معصومه ميرزاعلي د۹۳۴م۶۴۵۸۵۴۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۸۸۲م

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

مـردي به رنگ پـرتقال: زندگينامهي داستاني شهيد سيدموسي
نامجو

۱۳۹۰نويسنده عزت ا... الوندي الف س/۲۲۳ن۶۴۵۹۵۰۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۵الف۲۷ن

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سيمين رهگذرهمپاي ذوالفقار (زندگي شهيد عليرضا ناهيدي) رس/۲۴۸ن۶۴۶۰۳۴۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۳ر۲۷۶ن

شرکت انتشارات سوره مهر خـاطـرات مـحـمـود نـجـيمي; تدوين ويکي از اين روزها به بلوغ رسيدم
 ويرايش مهدي عقابي

۱۳۹۰ ي۳۴۶ن۶۴۶۱۳۲۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۳ن

عماد فردا ۱۳۹۰نويسنده غالمعلي نساييفانوس کمين ف۴۱۹ن۶۴۶۲۵۴۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ۱۳۸۷به کوشش حسين نصراللهزنجانيمزد مقاومت: روايت سردار حسين همداني م۴۵۸ ن۶۴۶۳۶۶۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۷۷۶۱۳۸۷ن
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰تدوين مصطفي رحيميبابانظر: خاطرات شفاهي شهيد محمدحسن نظرنژاد رس/۴۹۹ن۶۴۶۴۱۱۳۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۴/۳۱۳۸۴آ۶ن
بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس سـنـگـر فـرماندهي: روايت سردار سرتيپ پاسدار حاج حسين

دقيقي
نـيـري دهـقـان ،فـاطـمـه ،۱۳۴۹ - بـه

 کوشش فاطمه دهقان نيري
۱۳۸۹ س۸۹۵ن۶۴۶۵۶۶۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۹س۷د
موسسه انتشارات کتاب نشر قـقـنـوس فـاتح: بـيـسـت روايت شفاهي از سرگذشت سراسر

 ايثار و پيکار سردار شهيد مهندس محسن وزوايي...
۱۳۹۲گل علي بابايي ۱۳۹۲ب س/۵۸۵و۶۴۶۶۴۹۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۴ب۴و
شاهد، نشر فاتحان ۱۳۹۰- ۱۳۹۲گل علي باباييققنوس فاتح ب س/۵۸۵و۶۴۶۷۲۸۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۴ب۴و
شرکت انتشارات سوره مهر گـمـشـده من: (گـفـتاري از دکتر محسن رضايي درباره شهيد

 علي هاشمي)
گـفت و گـو و تـدوين مـحـمـدمـهـدي

بهداروند
۱۳۹۰ ب س/۲۵۲هـ۶۴۶۸۲۸۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ب۱۸ه
انتشارات تقدير ۱۳۹۳به کوشش محمد عامريآقامجتبي ع س/۲۵۲هـ۶۴۶۹۵۴۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۳ص۲۳ب
فاتحان عـطـرنـارنـج بـوي بـاروت: داستاني براساس زندگينامه شهيد

 سيده طاهره هاشمي انچپلي
۱۳۹۳مريم مقبلي م س/۲۵۸هـ۶۴۷۰۵۴۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۹الف۱۸۷ق
نشر بيست و هفت بـه روايـت هـمـت: درس- گـفـتـارهـاي معلم بسيجي شهيد

 محمدابراهيم همت۱۳۵۹- ۱۳۶۲
۱۳۹۲پژوهش و نگارش حسين بهزاد ب۶۶۵هـ۶۴۷۱۵۴۷۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

جمال ۱۳۸۶ابراهيم رستميطنين همت: زندگاني سردار شهيد محمدابراهيم همت ر س/۶۶۵هـ۶۴۷۲۱۱۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۴ر۸ه

امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمهمسفر شهدا:زندگينامه و خاطرات سيد عليرضا مصطفوي
هادي

۱۳۹۰ ۶۸۶هـ۶۴۷۳۵۳۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR

شهيد ابراهيم هادي [ تـهـيهکـنـنـده] گـروه فـرهنگي شهيدهوري: زندگينامه و خاطرات سردار شهيد علي هاشمي
 ابراهيم هادي

۱۳۹۳ ۸۱۳هـ۶۴۷۴۵۳۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/ ۲۱۳۸۹ي۹۲ت

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

شـيخ اکـبـر (بـر اساس قصههايي از زندگي سردار شهيد اکبر
يارمحمدي)

۱۳۹۱نويسنده اصغر فکور ف س/۱۵ي۶۴۷۵۴۶۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸ف۲۳ي

امينان [ تـهـيهکـنـنـده] گـروه فـرهنگي شهيديا زهرا: زندگينامه و خاطرات شهيد محمدرضا تورجيزاده
 ابراهيم هادي

۱۳۹۳ ۱۶ي۶۴۷۶۵۳۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/ ۲۱۳۸۹ي۹۲ت

مجنون پـنـجـره اي رو به بهشت: يادنامه سردار شهيد سرتيب پاسدار
 حاج غالمرضا يزداني

تـدوين مرتضي حجتي، با همکاري محمد
 عـلي حيدري; کميته جمع آوري و حفظ

۱۳۸۵ ح س/۴۸ي۶۴۷۷۱۹۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر احـمد يوسفزاده; براي سازمان تبليغاتآن بيست و سه نفر: خاطرات احمد يوسف زاده

 اسالمي، حوزه هنري
۱۳۹۴ آ۸۴ي۶۴۷۸۶۳۰۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/الف۱۳۸۷ ۳آ۸۶ي
نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

 ها، دفترنشرمعارف
۱۳۹۳سيدعباس سيدابراهيميزندگي زيباست: روايتي از حيات شهيد مرتضي آويني س س/۹۱۷آ۶۴۷۹۵۳۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

PN۱۹۹۲/۴/۳ز۸آ
نشر يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبري مزدآبادياين وصيتنامه ها...: وصيت نامه ۴۰تن از شهداي دفاع مقدس الف۶۸۶الف۶۴۸۰۵۴۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت گـردآوري و تـدويـن مـوسـسه فرهنگيانتخاب دوست، رفتار با دوستان
 هنري قدر واليت

۱۳۹۲ ۸۵۳الف۶۴۸۱۵۴۷۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

انتشارات سوره مهر حـجت ايـرواني;[براي] دفترادبيات وهنرآتش به اختيار
 مـقـاومـت[حوزه هنري سازمان تبليغات

 اسالمي ]

۱۳۹۰ آ۹۷۱الف۶۴۸۲۴۶۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۸آ۸۸الف

فاتحان مـحـبـوبـه مـعـراجـي پـور; به سفارشعباس دست طال: داستاني از زندگي حاج عباسعلي باقري
 سازمان بسيج اصناف کشور

۱۳۹۳ م س/۲۴۱ب۶۴۸۳۵۴۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

ملک اعظم مـسـيح کـردسـتـان: زنـدگينامه سرلشگر پاسدار شهيد محمد
بروجردي

۱۳۹۲نوشته نصرت الله محمودزاده م س/۴۸۶ب۶۴۸۴۵۱۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۲۷م

موسسه فرهنگي روايت سيره شهدا تـهـيـه مـوسـسـه فرهنگي مطاف عشقبه رنگ صبح: سبک زندگي شهدا در خانواده
 وابسته به موسسه روايت سيره شهدا

۱۳۹۱ ۸۴۹ب۶۴۸۵۵۳۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۴ ۴س۶۱۴الف

امينان پـنـجاه سال عبادت : وصيتنامه و دلنوشته هاي ادبي و عاشقانه
 پنجاه تن از شهدا

۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۵۵۱پ۶۴۸۶۴۵۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۷مجيد پورولي کلشترينگار ماندگار: زندگينامه داستاني "سرکار خانم عفت عسگري" ن۷۸۵پ۶۴۸۷۱۱۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۸۱۳۸۶ن۸۶۶پ

هزار برگ مـاآنـجـا بـوديـم...﴿ مجموعه خاطرات رزمندگان گردان انصار
الرسول﴿ص﴾﴾

بـه اهـتـمـام مـحـسن تقوي پور: ﴿براي﴾
 هــيـات رزمـنـدگـان گـردان انـصـار

الرسول﴿ص﴾

۱۳۸۷ م۶۴۹ت۶۴۸۸۱۰۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

روايت فتح ۱۳۹۳احمد معصومي نژاديادگاران: کتاب غالم علي رجبي﴿جندقي﴾ م س/۶۹۸ج۶۴۸۹۵۴۶۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
چـهـار فـصل کـوچ: رهـبـري و مـديريت، بهداشت و درمان،
 ورزش و سـرگـرميهـا، ادب و هنر، سوگواري، قرآن، روزه در

 اردوگاههاي اسيران ايراني در عراق

۱۳۸۷بهکوشش دفتر ادبيات و هنر مقاومت ۸۱چ۶۴۹۰۱۱۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۸۶چ

سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
 مهر

۱۳۹۰بهکوشش ولي هاشميستاره شمالي: خاطرات سيد حبيبالله حسيني هـ س/۵۷۷ح۶۴۹۱۴۵۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۳ه۵۵۱۳ح

پالک هشت ۱۳۹۳اعظم حمزه اي خسرقيکردار اهل صومعه ک۸۱۹ح۶۴۹۲۵۴۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
نشر يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳نويسنده حميد داودآباديآن که فهميد... آن که نفهميد... آ۲۹۱د۶۴۹۳۵۴۳۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲د
زايندهرود ۱۳۸۱گردآوري پروين رجبيپرتو نور پ۳۷۲ر۶۴۹۴۱۱۳۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۹/۴پ۳۲ر
زايندهرود ۱۳۸۰گردآوري و تنظيم پروين رجبيوصايا: اثر شهداي جهادگر جهاد سازندگي اصفهان و۳۷۲ر۶۴۹۵۱۱۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۵/۶و۳۲ر
پيام آزادگان ۱۳۹۲- ۱۳۹۳عبدالمجيد رحمانيانشهداي غريب ش۳۹۵ر۶۴۹۶۴۷۷۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۶ش۳ر
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲بهکوشش معصومه سپهريلشکر خوبان( خاطرات مهديقلي رضايي) ل۵۷۴ر۶۴۹۷۵۰۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

مـوسـسه تنظيم و نشر آثار امام خميني-رنج غربت داغ حسرت: خاطرات آزادگان از دوران اسارت
 گروه تاريخ

۱۳۹۰ ۷۲۸ر۶۴۹۸۲۸۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۴۱۳۸۵ر

ستارگان درخشان گـل هـاي سـرخ، گـلـوله هاي آتشين: شهداي توپخانه و ديده
 باني لشکر۸زرهي نجف اشرف نجفآباد

حـمـيـدرضـا زمـانـيـان; بـراي کـنگره
 بـزرگداشت سرداران و دوهزار و پانصد

 شهيد شهرستان نجفآباد

۱۳۹۲ گ۵۲ز۶۴۹۹۵۴۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹به روايت مرتضي سرهنگيآنچه اتفاق افتاد آ۵۲۲س۶۵۰۰۵۳۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۱/۸۱۳۸۹آ۴س

انـتـشـارات سـازمـان عـقـيدتي سياسي ارتش
 جمهوري اسالمي ايران

۱۳۹۰مرتضي سلطانيتوفان شن ت۶۵۱س۶۵۰۱۴۳۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۹ت۶۷س

مجداسالم هــادي شـيـرازي; کـاري از مـوسـسـهسيزده ساله ها: خاطراتي از رزمندگان نوجوان
 سـرلـشـکـر شهيد احمد کاظمي;[ براي]
 مـرکـز پـژوهـش هـاي بـنياد فرهنگي

 شهيد شيرازي

۱۳۹۳ س۹۳۸ش۶۵۰۲۵۴۶۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

روايت فتح ۱۳۹۲- ۱۳۹۵فاطمه غفاريخدا ميخواست زنده بماني: کتاب صيادشيرازي غ س/۹۵۹ص۶۵۰۳۵۳۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۴غ۹۵ص

انتشارات تقدير ۱۳۹۲به کوشش محمد عامريوصيت ياران و۲۴۹ع۶۵۰۴۵۴۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۲۸۱۳۸۲ي

معاونت امور فرهنگي [بي تا]عباس فالحتيبا آزادگان در اسارت ب۸۲۸ف۶۵۰۵۱۲۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰محمد حسين قدميجشن حنابندان ج۴۴۹ق۶۵۰۶۱۹۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۵۱۳۸۸ج۳۳ق
سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد
اکـيـپ حاج هادي: مجموعه خاطرات ايثارگران جهاد پشتيباني

ورامين
۱۳۹۱گردآوري و تحقيق جعفر کاظمي الف۲۲۹ک۶۵۰۷۵۴۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۷ن۲ک
انتشارات شهيد ابراهيم هادي تـا کـربـال...: چـهـل روايـت از دلدادگي شهدا به سيد الشهدا

 ﴿ع﴾ و شهداي کربال
۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۲۳۸ک۶۵۰۸۵۴۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حوزه هنري خراسان رضوي کـويـر پـر سـتـاره: مـستند داستاني زندگي شهداي دانشجوي

 شهرستان سبزوار
طـرح و اجـرا مـوسـسـه فرهنگي هنري

 انتظار قائم﴿عج﴾
۱۳۸۸ ۸۷۴ک۶۵۰۹۱۱۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰حسن گلچينما شنيدهها را ديديم م۵۳۷گ۶۵۱۰۳۴۸۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۴م۸گ

نشر دارخوين ۱۳۹۳محمد محمديخواهرم حجاب: حجاب در کالم شهدا خ۳۵۲م۶۵۱۱۵۴۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۸۱۳۸۹الف۲۶ز

دفترنشرمعارف ۱۳۹۲گردآوري و بازنويسي مهدي مطلبيبچههاي محله تو و من ب۶۳۱م۶۵۱۲۵۴۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۳۱۳۸۸ب۵۵۴۵م

مـرکـز مـطـالـعـات و تـحـقـيقات جنگ سپاه
 پاسداران انقالب اسالمي

۱۳۷۹طاهر موذناستقامت در مسير الف۸۳۱م۶۵۱۳۱۱۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/ج. ۱۵۱د

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مـطـالـعـات و تـحـقيقات جنگ، خانه انديشه

جوان

۱۳۷۹طاهر موذنسيناي شلمچه س۸۳۱م۶۵۱۴۱۱۴۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/ج. ۱۵۲د

شرکت انتشارات سوره مهر حـمـله هـوايي به الـولـيـد (اچ -۳): انـهـدام انواع هواپيماها و
 تـجـهـيـزات مـوجـود در مـجـموعه پايگاههاي سهگانه الوليد

 معروف به اچ-۳

۱۳۹۲- ۱۳۹۵احمد مهرنيا ح۸۸۴م۶۵۱۵۶۱۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۱۳۸۹ح۸۴م

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سيمين وهابزادهمرتضويشهرگان شهر ش۸۲۵و۶۵۱۶۳۵۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۹۱۳۸۹ش۹و

روايت فتح ۱۳۹۱- ۱۳۹۲فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت خ س/۶۶۵هـ۶۵۱۷۴۲۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۳ ۲۸م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان احـمـد عربلو; زيرنظر شوراي کارشناسي;شهيد همت
 مدير هنري کاظم طاليي

۱۳۹۱ ع س/۶۶۵هـ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲[ج]۶۵۱۸۴۰۶۴
DSR۱۶۲۶ /۸۴۱۳۸۲ع

بـا سـرمـايه و حـمـايت هـيـات معارفخاکريز ۲۰۲: خاطرات سرتيپ ۲ ستاد علي عبدي بسطامي
 جنگ "شهيد سپهبد علي صياد شيرازي"

س خ۵۴۵ب۶۵۱۹۶۶۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۰ ۳آ۲۳ع

نشر جمهور ۱۳۸۶محمود احمدي نژادتجلي هويت ايراني در نيويورک ت۲۸۷الف۶۵۲۰۳۲۰۹۵۵/۰۸۴۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي شـورش اشـرافـيت بـر جـمهوريت:( ريشهيابي حوادث پس از

 انتخابات سال ۱۳۸۸)( خالصه)
۱۳۹۰تاليف محمدرضا اسماعيلي ب/ش۵۳۳الف۶۵۲۱۱۹۷۰۹۵۵/۰۸۴۴

JQ۱۷۸۹/الف۱۳۸۹ ۵۴۰۱۲الف۵آ
موسسه ايمان جهادي انـسـان ۲۵۰سـالـه: بـيانات مقام معظم رهبري درباره زندگي

 سياسي- مبارزاتي ائمه
گـردآوري وتـنظيم مرکز صهبا﴿ موسسه

جهادي﴾
۱۳۹۱ ۸۷۸الف۶۵۲۲۴۱۵۶۹۵۵/۰۸۴۴

ساحل انديشه تهران ۱۳۸۹مولف حسين بابازادهروز شمار کودتاي سبز ر۱۱۴ب۶۵۲۳۲۸۸۵۹۵۵/۰۸۴۴
JQ۱۷۸۹/۲۱۳۸۹ب۵آ

قدياني ،کتابهاي بنفشه، در مـيـنـو در: ۴ روز بـا رهـبـر در سـفـر به اسـتـان قـزوين
 يادداشتهاي شخصي

۱۳۹۱محمدرضا بايرامي د۳۱۱ب۶۵۲۴۴۶۰۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۴/۵/۴۱۳۸۸د۴ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف شعيب بهمنانقالبهاي رنگي و انقالب اسالمي ايران الف۸۷۶ب۶۵۲۵۱۹۶۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۹۱۳۸۸الف۹ب

انتشارات انقالب اسالمي جـلـوه ي اهـل خـراسـان: سفر مقام معظم رهبري به خراسان
شمالي

۱۳۹۳به روايت حسينعلي جعفري ج۴۶۲ج۶۵۲۶۶۱۰۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۴/۵

هومن نوايي گـفـتمان عدالت و معنويت: جستاري نشانهشناسانه در گفتمان
 سياسي دکتر محمود احمدينژاد

۱۳۸۹سپهر حکمت گ۷۱۶ح۶۵۲۷۴۳۸۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۷۱۳۸۹گ۸ح

دفـتـر نـشر فرهنگ اسالمي، موسسه پژوهشي
 فرهنگي انقالب اسالمي

آزادي در نـگـاه رهـبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيتالله
خامنهاي

تـدوين مـنـوچهر محمدي; تهيه و تنظيم
 مـوسـسـه پـژوهـشـي فـرهنگي انقالب
 اسـالمـي﴿حـفظ و نشر آثار حضرت آيه

 الله خامنه اي ﴾

۱۳۸۷ آ۲۳۱خ۶۵۲۸۱۱۴۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴آ۴۵آ

انتشارات انقالب اسالمي آفـتـاب در مـصـاف﴿ درسـهاي عاشورا: گزيده بيانات حضرت
 خامنه اي﴾

بـه کـوشـش مـوسـسـه فرهنگي حديث
 لوح و قلم

۱۳۹۳ فآ۲۳۱خ۶۵۲۹۶۱۰۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/۲۱۳۷۷ع

خيزش نو اقـتـصـادمـقـاومـتـي سـکـوي پـيـشـرفـت وعـدالـت:تبيين
اقتصادمقاومتي...

۱۳۹۳علي خامنه اي الف۲۳۱خ۶۵۳۰۶۶۰۵۹۵۵/۰۸۴۴

انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي ﴿وابـسـتـه به
 موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

انـتـخـابـات ليله القدر نظام اسالمي﴿بررسي آراء وانديشه هاي
 حضرت آيت الله العظمي خامنه اي درباره ي انتخابات﴾

۱۳۹۲به کوشش سعيد اشيري الف۲۳۱خ۶۵۳۱۴۵۵۲۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي انـتـخـابـات چـرا؟ چـگـونه؟ مهم ترين توصيه هاي انتخاباتي
 حضرت خامنه اي

مـوسـسـه ي پـژوهـشي فرهنگي انقالب
 اسـالمي، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت

 خامنه اي

۱۳۹۲ چ الف۲۳۱خ۶۵۳۲۶۰۹۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲

انتشارات انقالب اسالمي اخـالق انـتـخـاباتي﴿ گزيده بيانات حضرت خامنه اي درباره ي
انتخابات﴾

۱۳۹۰به کوشش علي محمد سويزي خ الف۲۳۱خ۶۵۳۳۶۰۹۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۸الف۸الف

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش اميرحسين بانکي پورفردالگوي زن- اسالمي: گزيده بيانات حضرت آيت الله خامنه اي ل الف۲۳۱خ۶۵۳۴۶۱۲۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۴ش۹ز

موسسه ايمان جهادي بـصـيـرت و اسـتـقـامت: بـيانات مقام معظم رهبري پيرامون
 بصيرت و استقامت با ضميمه فتنه

۱۳۹۰گردآوري و تنظيم مرکز صهبا ب۲۳۱خ۶۵۳۵۲۸۱۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۶۱۳۹۰ب۶ب

انتشارات انقالب اسالمي بـيـانـات حضرت آيت الله العظمي علي خامنه اي سال ۱۳۹۰
 در نـخـسـتـيـن اجالس بين المللي بيداري اسالمي و پنجمين

 اجالس بين المللي حمايت از انتفاضه مردم فلسطين

مـوسـسـه ي پـژوهـشي فرهنگي انقالب
اسالمي

۱۳۹۱ ي ب۲۳۱خ۶۵۳۶۶۱۲۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۸۱۳۸۲ف۸ف

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش عليرضا مختارپور قهروديپرسش و پاسخ﴿ پاسخ به پرسشهاي دانشجويان﴾ پ۲۳۱خ۶۵۳۷۶۱۰۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/۴۵۱۳۸۴پ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي تـوهـم سـلـطـه: گـزيـده بـيانات حضرت آيت الله خامنه اي

 پيرامون صهيونيسم
بـه کـوشـش مـوسـسـه فرهنگي حديث

 لوح و قلم
۱۳۹۲ ت۲۳۱خ۶۵۳۸۶۱۱۳۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۳ز۹ز
انقالب اسالمي ۱۳۹۲به کوشش جمعي از محققينجهاد اقتصادي ج۲۳۱خ۶۵۳۹۶۱۰۴۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۲/۲۱۳۸۸ب۵۷م
انتشارات انقالب اسالمي جـايـگـاه و مـسـائـل زنـان در فرهنگ اسالم و تجدد: گزيده

 بيانات حضرت آيت الله خامنه اي
۱۳۹۳به کوشش اميرحسين بانکي پور فرد الف ج۲۳۱خ۶۵۴۰۶۱۲۳۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۴ش۹ز
انتشارات انقالب اسالمي جـهـاد خـودکـفـايـي ارتـش جـمـهوري اسالمي ايران: بيانات

 حضرت آيت الله خامنه اي
۱۳۹۴موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي خ ج۲۳۱خ۶۵۴۱۶۱۱۸۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۱/۵۱۳۸۵م
انتشارات انقالب اسالمي گـردآوري و تـدوين موسسهي پژوهشيچهار گفتار ﴿ در تبيين زمينه ها ، علل، آثار حادثه ي عاشورا﴾

 فـرهـنـگي انـقـالب اسـالمي دفتر حفظ
 ونشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي

۱۳۹۳ چ۲۳۱خ۶۵۴۲۶۰۹۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۸۱۳۸۵الف۲ع

سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي تـهـيه و تنظيم و تدوين دفتر مقام معظمحديث واليت: مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري
رهبري

۱۳۷۵ ج.۱ح۲۳۱خ۶۵۴۳۵۵۸۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۰/۴۱۳۷۵ح۷د

موسسه فرهنگي هنري ايمان جهادي خـانـواده بـه سبک ساخت يک جلسه مطوي مطوي در محضر
 مقام معظم رهبري

۱۳۹۲گردآوري و تنظيم مرکز صهبا خ۲۳۱خ۶۵۴۴۶۶۳۱۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي دعـا از مـنـظـر رهـبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت الله
 العظمي خامنه اي ﴿ مد ظله العالي ﴾

۱۳۹۰به کوشش عليرضا برازش د۲۳۱خ۶۵۴۵۱۱۹۴۹۵۵/۰۸۴۴

انـتشارات انقالب اسالمي﴿ موسسه ي پژوهشي
 فرهنگي انقالب اسالمي﴾

درسـهـاي پـيـامـبر اعظم (ص) گزيده اي از بيانات جحضرت
 آيـت الـلـه خـامـنـه اي دربـاره ي شـخـصيت و بعثت نبي

مکرم﴿ص﴾

۱۳۹۳آيت الله علي خامنه اي ر د۲۳۱خ۶۵۴۶۶۰۹۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲

موسسه ايمان جهادي دغـدغههـاي فرهنگي: شرح مزجي يکي از بيانات محوري مقام
 مـعـظم رهـبـري در سـال ۲۳۷۳ بـا اسـتفاده از ديگر بيانات

معظمله

۱۳۹۱گردآوري و تنظيم متن مرکز صهبا غ د۲۳۱خ۶۵۴۷۴۰۶۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۷۱۳۹۰د۳۶ف

سازمان تبليغات اسالمي در مـحـضـر مـهـر: مـجـمـوعـه بـيـانات مقام معظم رهبري
 مدظلهالعالي در سفر به استان کرمانشاه

تـهـيـه وتـنظيم سازمان تبليغات اسالمي
 استان کرمانشاه

۱۳۹۱ م د۲۳۱خ۶۵۴۸۶۱۰۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۴/۵

انتشارات انقالب اسالمي دوران جـديـد عالم: گفتمان انتقادي انقالب اسالمي در شناخت
 تجدد و غرب براساس بيانات حضرت خامنه اي

۱۳۹۳به کوشش سعيد اشيري و د۲۳۱خ۶۵۴۹۶۱۲۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۳ز۹ز

نـشـر جـمـهـور ايران ﴿ مرکز پژوهش و اسناد
 رياست جمهوري ﴾

دولـت احـيـاگر﴿مجموعه توصيه ها، رهنمودها، و تاييدات رهبر
 فرزانه انقالب اسالمي درباره دولت نهم﴾

گـــردآوري  گـروه مـشـاوريـن جـوان
 ريـاسـت جـمـهـوري; تـدويـن مـرکـز

 پژوهش و اسناد رياست جمهوري

۱۳۸۷ و د۲۳۱خ۶۵۵۰۱۱۹۶۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي روش تـحـلـيـل سـيـاسـي: مجموعه بيانات حضرت خامنه اي
 درباره مهارت ها و فنون تحليل سياسي

بـه کـوشـش پـايـگاه اطالع رساني دفتر
 حفظ و نشر حضرت خامنه اي

۱۳۹۳ ر۲۳۱خ۶۵۵۱۶۱۱۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۲۱۳۸۶ج۲خ

انقالب اسالمي راهـبـردهـاي سـيـاست خارجي برگرفته از بيانات مقام معظم
رهبري

۱۳۹۰علي خامنه اي الف ر۲۳۱خ۶۵۵۲۶۱۱۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۶ش۷ش

انتشارات انقالب اسالمي بـه کـوشـش مـحـسـن کـرباليي نظر وزن و بازيابي هويت حقيقي﴿ گزيده بيانات حضرت خامنه اي﴾
 جمعي از محققين

۱۳۹۳ ز۲۳۱خ۶۵۵۳۶۰۹۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۳ز۹ز

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش اميرحسين بانکي پورفردزن و خانواده: گزيده بيانات حضرت آيت الله خامنه اي خ ز۲۳۱خ۶۵۵۴۶۱۲۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۴ش۹ز

انتشارات انقالب اسالمي زن مـسـلـمـان و عـرصـه هاي حضور اجتماعي: گزيده بيانات
 حضرت آيت الله خامنه اي

۱۳۹۳به کوشش اميرحسين بانکي پور فرد م ز۲۳۱خ۶۵۵۵۶۱۲۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۴ش۹ز

موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي نـويـسـنده هادي شيرازي ;کاري از بنيادشعار محو اسراييل
 فرهنگي شهيد شيرازي

۱۳۹۵ ش۲۳۱خ۶۵۵۶۶۶۷۴۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي شـرح مـاجـرا: مروري بر ديدگاههاي حضرت آيتاللهالعظمي
 سيد علي خامنهاي ﴿مدظلله العالي﴾ پيرامون فتنه سال ۱۳۸۸

۱۳۹۰به کوشش عليرضا مختارپور قهرودي ش۲۳۱خ۶۵۵۷۲۸۳۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۹ش۸الف

بصائر شـمـيم واليت: مـجـمـوعه بـيـانـات رهـبـر مـعـظم انـقالب
 اسالمي(مدظلهالعالي) در استان اصفهان (آبان ماه ۸۰)

تـهـيه و تنظيم شوراي هماهنگي تبليغات
 اسالمي اصفهان

۱۳۸۰ م ش۲۳۱خ۶۵۵۸۱۱۴۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۰/۸ش۹۶ش

نـسـيـم انـقـالب﴿ وابسته به انتشارات انقالب
اسالمي﴾

شـرح نـامـه حـضـرت خـامـنه اي به عموم جوانان در اروپا و
 آمريکاي شمالي

تـهـيه و تـنـظـيم مـعـاونت پـژوهش و
 آمـوزش مـوسـسـه پـژوهـشي فرهنگي

 انقالب اسالمي

۱۳۹۴ ن ش۲۳۱خ۶۵۵۹۶۱۱۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۲۱۳۸۶ج۲خ

انتشارات انقالب اسالمي شـوراي عـالـي انـقـالب فـرهـنگي: گزيده ي بيانات موضوعي
 حضرت آيت الله خامنه اي

تـهـيه و تنظيم دفتر نشر آثار مقام معظم
رهبري

۱۳۹۲ و ش۲۳۱خ۶۵۶۰۶۱۱۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۲ز۹ز

انتشارات انقالب اسالمي عـفـاف و حـجـاب در سـبـک زنـدگي ايراني- اسالمي: گزيده
 بيانات حضرت آيت الله خامنه اي

۱۳۹۳به کوشش اميرحسين بانکي پور فرد ع۲۳۱خ۶۵۶۱۶۱۲۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۴ش۹ز

انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي ﴿وابـسـتـه به
 مـوسـسـه ي پـژوهـشـي فـرهـنـگـي انقالب

 اسالمي ﴾

فـلـسطين﴿ ازمنظرحضرت آيه الله العظمي سيدعلي خامنه اي ﴿
 مدظله العالي﴾ رهبر معظم انقالب اسالمي ﴾

۱۳۹۰به کوشش سعيد صلح ميرزايي ف۲۳۱خ۶۵۶۲۳۸۲۱۹۵۵/۰۸۴۴

مـجـد اسـالم :مـوسـسـه سرلشکر شهيد حاج
 احمد کاظمي

گـرد آوري مـرکـز پـژوهـش هاي بنيادکتاب شعار مرگ برآمريکا
 شهيد شيرازي

۱۳۹۳ ک۲۳۱خ۶۵۶۳۶۶۷۵۹۵۵/۰۸۴۴

مسيا عـلـي حـسـيـنـي خامنه اي; به کوششميراث فاطمي: مقام و منزلت حضرت ولي عصر﴿عج﴾
 محمدباقر حسيني

۱۳۹۲ م۲۳۱خ۶۵۶۴۴۸۳۹۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي مـدح خـورشـيـد:  گـزيـده اي از خاطرات حضرت خامنه اي
 درباره ي شخصيت امام خميني رهبرکبير انقالب اسالمي

مـوسـسـه ي پـژوهـشي فرهنگي انقالب
اسالمي

۱۳۹۳ د م۲۳۱خ۶۵۶۵۶۱۰۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۸م۷۴الف

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۴[گردآورنده] محمدجواد حاجعلياکبريمـطـلع عـشق: گـزيـدهاي از رهـنـمـودهاي حضرت آيتالله ط م۲۳۱خ۶۵۶۶۶۰۹۲۹۵۵/۰۸۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات انقالب اسالمي مـعـارف انـقـالب: مـروري بـر  ديدگاههاي حضرت آيتالله

 الـعـظـمي سيدعلي خامنهاي (مدظلهالعالي) رهبر معظم انقالب
 اسالمي درباره انقالب اسالمي ايران

۱۳۹۱به کوشش عليرضا مختارپورقهرودي ع م۲۳۱خ۶۵۶۷۶۰۳۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲ /۳۸۶۱۳۸۹مالف

شرکت انتشارات سوره مهر عـلي خـامـنهاي; گردآورنده دفتر برنامهمن و کتاب
 ريزي انتشارات سوره مهر

۱۳۹۰ ن م۲۳۱خ۶۵۶۸۱۹۷۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۸۱۳۸۶م۲۴ک

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۱علي خامنه اينقشه ي نقش برآب:مروري بربيانات سيد علي خامنه اي ن۲۳۱خ۶۵۶۹۴۲۹۸۹۵۵/۰۸۴۴
مـوسسه فرهنگي هنري وانتشارات مرکز اسناد

 انقالب اسالمي
نـقشه راه : ۸۸ قطعه از بيانات مقام معظم رهبري درباره نقش

 بصيرت در فتنه ۸۸
۱۳۹۴تدون : محمد مهدي کوثري ن۲۳۱خ۶۵۷۰۶۶۷۷۹۵۵/۰۸۴۴

ساحل انديشه تهران نـقـشه راه: مـروري بـر منويات حضرت امامخامنهاي پيرامون
 انس با قرآن کريم

۱۳۸۸به کوشش علي رجبيابهري ر ن۲۳۱خ۶۵۷۱۶۱۰۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/۷۳۱۳۸۸ن

قدر واليت وظـايف در شـرايـط فـتنه: ۲۲۰ وظيفه تصريحي، ۸۷ وظيفهي
 استنباطي در رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي

۱۳۹۰موسسه فرهنگي هنري قدر واليت و۲۳۱خ۶۵۷۲۲۸۲۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۶۱۳۸۹و۲ف

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش عليرضا مختارپور قهرودي۷۲سخن عاشورايي هـ۲۳۱خ۶۵۷۳۶۰۹۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۸۱۳۸۵الف۲ع

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۲موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمييازده گفتار پيرامون بيداري اسالمي: بيانات حضرت خامنه اي ي۲۳۱خ۶۵۷۴۶۱۱۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۵ش۷ش

سازمان تبليغات اسالمي تـنـظيم و تاليف دفتر مقام معظم رهبريدانشگاه و دانشجو درآيينهي رهنمودهاي مقام معظم رهبري
 (مديريت ويژهي نشر آثار)

۱۳۷۶ ۲۵۳د۶۵۷۵۱۱۴۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۲د۲د

اسوه ۱۳۸۸جعفر دميرچي۳۰سال افتخار ايرانيان س۶۹۷د۶۵۷۶۱۱۸۹۹۵۵/۰۸۴۴
دانش آموز ۱۳۸۵تاليف و گردآوري فاطمه رجبياحمدي نژاد معجزه هزارهي سوم الف۳۷۲ر۶۵۷۷۴۶۰۲۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۷۲۲/۳۱۳۸۵الف۳ر
انتشارات انقالب اسالمي روشـنـاي عـلم: ديـدگـاهـها و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب

 اسالمي در موضوع دانش و توليد علم
به کـوشش مـوسـسه فـرهـنـگي حديث

 لوح و قلم
۱۳۹۰ ۸۳۱ر۶۵۷۸۴۱۶۲۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۲/۹۱۳۹۰ر۷۶ع
موسسه مستشهدين وصال ۱۳۹۰تهيه وتنظيم :هادي عليي -کهربا ک۸۷۲ع۶۵۷۹۶۶۷۶۹۵۵/۰۸۴۴

کيهان ۱۳۹۱مولف مهدي محمديدايره قرمز: روايتي تحليلي از فتنه ۸۸ د۳۵۲م۶۵۸۰۴۲۱۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۲۱۳۸۹د۳۴م

موسسه هنري رسول آفتاب مـن، مـادر مـصـطـفي بر اساس زندگي شهيد مصطفي احمدي
روشن

۱۳۹۲رحيم مخدومي م۳۸۳م۶۵۸۱۵۴۶۶۹۵۵/۰۸۴۴

تسنيم ۱۳۸۹گردآوري و تنظيم رسول سعادتمندتاريخچه انقالب اسالمي درکالم امام خميني قدس سره ت۵۳۹س۶۵۸۲۱۱۴۸۹۵۵/۰۸۴۴۰
DSR۱۵۷۴/۵/۶م۵الف

قدياني ۱۳۸۷- ۱۳۹۱رضا اميرخانيداستان سيستان: ۱۰ روز با رهبر يادداشتهاي شخصي د۸۲۳الف۶۵۸۳۱۱۴۹۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲
DSR۱۶۹۴/۵/۲د۸الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

اشک بـايـد رازدار بـاشد: توصيههاي رهبر معظم انقالب براي
 عزاداران، مداحان و مبلغان حسيني

۱۳۹۲تدوين مرتضي مفيدنژاد الف۲۳۱خ۶۵۸۴۵۰۰۳۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۵۱۳۸۶الف۲و

انتشارات انقالب اسالمي جـمـعـيـت اربـاب وفـا﴿ مـراسم شب شعر در حضور حضرت
 خامنه اي﴾

گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگي
 انقالب اسالمي

۱۳۹۳ ج۲۳۱خ۶۵۸۵۶۱۱۲۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۵ش۷ش

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

پـرتـوي از خـورشـيد: داستانهايي از زندگي مقام معظم رهبري
مدظلهالعالي

۱۳۸۲علي شيرازي ش س/۲۳۱خ۶۵۸۶۱۱۵۲۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۳/۴پ۹ش

انتشارات انقالب اسالمي يـاد ويـادگـار: خـاطـراتـي از ديدار حضرت آيت الله العظمي
 خامنه اي با همسر مکرمه ي امام خميني

مـوسـسـه ي پـژوهـشي فرهنگي انقالب
 اسـالمـي ، دفـتـر حـفـظ و نـشـر آثار

 حضرت آيت الله خامنه اي

۱۳۹۴ ي۲۳۱خ۶۵۸۷۶۰۹۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۸م۷۴الف

دانشآموز ۱۳۸۶فاطمه رجبيمرد بي ادعا م۳۷۲ر۶۵۸۸۴۶۰۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۷۲۳/۴۱۳۸۶م۳ر

دانش آموز ۱۳۸۶فاطمه رجبيميهمان کاخ سفيد ي م۳۷۲ر۶۵۸۹۴۶۰۴۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۷۱۶/۵/۹۱۳۸۶م۳ر

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲ابراهيم رستميحديث نور: خاطراتي آموزنده از زندگاني امام خميني ۱۳۹۲ح۴۹۳ر۶۵۹۰۴۹۷۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

جمال حـديث نـور: خـاطـراتي از زندگاني حضرت امام خميني قدس
 الله نفسه

۱۳۸۲ابراهيم رستمي ح۴۹۳ر۶۵۹۱۱۱۵۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۴/۴ح۵ر

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشرمعارف

شـهـيـدعـلم﴿ دفتر دوم﴾: نخبه شهيد داريوش رضايي نژاد در
 آينه خاطرات

تــهـيـه و تـدويـن وحـيـد کـرايـلـي...
 [وديـگـران]; بـه سفارش دفتر مطالعات

 جبهه فرهنگي انقالب اسالمي

۱۳۹۳ ۸۶۶ش۶۵۹۲۵۴۶۵۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها ، دفتر نشر معارف

شـهـيدعلم﴿ دفتر اول﴾: دانشمند شهيد مجيد شهرياري در آينه
خاطرات

مـصـاحـبـه و تـدويـن حـسين مروتي...
 [وديـگـران]; بـه سفارش دفتر مطالعات

 جبهه فرهنگي انقالب اسالمي

۱۳۹۳ ۸۶۶ش۶۵۹۳۵۴۵۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت قـصه آفتاب: زندگينامه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ويژه
 نوجوانان و جوانان

۱۳۹۲تدوين موسسه فرهنگي قدر واليت ۶۷۳ق۶۵۹۴۴۶۹۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۳/۶۱۳۸۱ق

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰ميثم رشيدآباديمثل باران: شهيد سيد اسدالله الجوردي ر س/۱۳۲ل۶۵۹۵۳۵۴۷۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
مجنون تـمـنـاي شهادت: روايايي از خصوصيات سردار سرلشکر شهيد

 احمد کاظمي فرمانده نيروي زميني سپاه از زبان همرزمان
بـا آثـار و گـفتاري از احمد کاظمي [... و
 ديـگـران]; گـردآوري و تدوين جانمراد
 احـمـدي; زيـرنـظـر رجـبـعلي رحيمي;
 عـکـسـهـا آرشـيو موسسه حفظ آثار و
 نـشـر ارزشـهـاي دفـاع مـقـدس نجف

۱۳۸۵ الف س/۲۲۹ک۶۵۹۶۱۱۵۰۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲۲
DSR۱۶۶۸/۳الف۱۷ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مهدي حقبينمنافقين خلق م۶۶۵ح۶۵۹۷۳۴۸۱۹۵۵/۰۸۴۴۵۲

DSR۱۶۶۱/۵ /۶۷۱۳۸۹ح۳۲م
انقالب اسالمي بـه اهـتـمـام امير سياهپوش; به کوششالگوي اسالمي- ايراني پيشرفت از منظر رهبر انقالب اسالمي

 مـرکـز پژوهشهاي علوم انساني اسالمي
صدرا

۱۳۹۲ ل الف۲۳۱خ۶۵۹۸۶۱۰۳۹۵۵/۰۸۴۵
DSR۱۶۹۲

دشـمنشـنـاسي﴿ شناخت و روشهاي دشمن و راههاي مقابله با
 آن﴾ از ديدگاه مقام معظم رهبري

۱۳۹۴گردآوري سيد امير پورفاضلي پ ب/د۲۳۱خ۶۵۹۹۶۰۹۹۹۵۵/۰۸۴۵
DSR۱۶۹۲/۵۱۳۸۱د۲ت

انتشارات انقالب اسالمي گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگيشب پانزدهم﴿ مراسم شب شعر در حضور مقام معظم رهبري﴾
 انقالب اسالمي

۱۳۹۰ ش۲۳۱خ۶۶۰۰۶۱۰۷۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۶ش۷ش

انتشارات انقالب اسالمي شـب شـاعران بي دل﴿ مراسم شب شعر در حضور مقام معظم
رهبري﴾

گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگي
 انقالب اسالمي

۱۳۹۱ ش ش۲۳۱خ۶۶۰۱۶۱۱۱۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۶ش۷ش

انتشارات انقالب اسالمي مـحـفـل شـاعـران آيـيـني﴿مراسم شعرخواني شاعران آييني و
 مذهبي درحضور حضرت خامنه اي﴾

گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگي
 انقالب اسالمي

۱۳۹۱ م۲۳۱خ۶۶۰۲۶۱۰۸۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۵ش۷ش

امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمشيداي شهادت: زندگينامه و خاطرات شهيد اسماعيل سريشي
هادي

۱۳۹۱ ۹۲۷ش۶۶۰۳۵۴۸۰۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲

معارف ۱۳۷۹مولفان محمد پزشکي ... [و ديگران]انقالب اسالمي و چرايي و چگونگي رخداد آن ۸۹۱الف۶۶۰۴۳۶۹۸۹۵۵/۰۸۶
DSR۱۵۵۱/۸۱۳۷۹الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰اميد پاکنياروزهاي سياه، روزهاي سپيد (وقايع دي و بهمن ماه )۱۳۵۷ ر۲۴۱پ۶۶۰۵۳۴۸۷۹۵۵/۰۹۳
DSR۱۵۴۸/۹۱۳۸۱ر۲پ

اميرکبير چـارلي بـکـويث و دونالد ناکس; ترجمهنيروي دلتا از پليمي تا طبس
 رضا فاضل زرندي

۱۳۸۹ ن۶۱۶ب۶۶۰۶۲۸۷۷۹۵۵/۰۹۴
DSR۱۶۵۵/۵/۹۱۳۶۵ن۸ب

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۵نويسنده: مريم جمشيديشکست طبس ش۶۴۸ج۶۶۰۷۴۳۲۳۹۵۵/۰۹۴
عماد فردا ۱۳۹۰نصرتالله محمودزادهنفس هاي مسموم حلبچه ن۳۶۱م۶۶۰۸۵۳۲۷۹۵۵/۰۹۴۳

DSR۱۶۱۰/۳۱۳۶۷م۸ح
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمداورازان: وضع محل، آداب و رسوم، فلکلور، لهجه الف۶۹۸آ۶۶۰۹۱۰۵۵۹۵۵/۱۲۵۵

DSR۲۰۷۳/۷۱۳۸۰آ۴و
دارالحديث ۱۳۸۳علي ملکي ميانجيجغرافياي ري ج۷۶۳م۶۶۱۰۱۱۹۷۹۵۵/۱۲۶

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف محمدعلي حاجيبيگي کندريانقالب اسالمي در ورامين الف۱۶۸ح۶۶۱۱۱۱۵۵۹۵۵/۱۲۷۲
DSR۲۱۲۵/۲ح۳ر

مبعث ۱۳۷۷-تاليف محمدرضا مداحي آملياختران جاويد مشاهيرآمل الف۳۹۱م۶۶۱۲۱۱۵۶۹۵۵/۲۲۶۲
DSR۲۰۷۱/۴م۸م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰ناصر تکيمل همايونسرگذشت درياي مازندران س۶۷۶ت۶۶۱۳۱۱۵۷۹۵۵/۲۴
DSR۲۱۶۰/۴۱۳۷۹س۸ت

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف روحالله حسينياننظريهي فتنه ن۵۸۳ح۶۶۱۴۲۸۲۶۹۵۵/۳۲۴
JQ۱۷۸۹/۵۱۳۸۹ح۵آ

خبرگزاري فارس ۱۳۹۰اردشير زابلي زادهبي بي سي فارسي و انتخابات ۸۸ ايران ب۱۱ز۶۶۱۵۲۸۴۱۹۵۵/۳۲۴
قم ۱۳۸۹جالل آلاحمدتاتنشينهاي بلوک زهرا ت۶۹۸آ۶۶۱۶۱۰۵۶۹۵۵/۳۴۵۳

بنياد فرهنگي قزوين شناسي ۱۳۷۶به اهتمام محمدعلي حضرتينسيم قزوين ن۶۵۱ح۶۶۱۷۱۱۵۸۹۵۵/۳۶
DSR۲۰۴۵/۶ح۴۳ز

اقبال ۱۳۸۷تاليف و نگارش محمد مقدم گلمحمديتويسرکان ت۷۲۳م۶۶۱۸۱۱۵۹۹۵۵/۴۳۳۲
DSR۲۰۷۹/۷۱۳۷۸م۸و

کوير جـانگـوردون لـوريـمـر; تـرجمه محمدتاريخ خوزستان ۱۶۰۴ - ۱۹۰۵
جواهرکالم

۱۳۹۰ ت۷۳۹ل۶۶۱۹۵۶۲۵۹۵۵/۵۳
DSR۲۰۱۷/۲۱۳۸۹ل۵۵و

اميرکبير مـحـمدنصير فرصت شيرازي; تصحيح وآثار عجم
 تحشيه از منصور رستگار فسائي

۱۳۷۷ آ۵۴۳ف۶۶۲۰۱۱۶۰۹۵۵/۶۳۰۴۲
DSR۲۰۴۳/۴۱۳۷۷ف۴۳الف

موسسه فرهنگي و پژوهشي دانشنامه فارس شـيـراز در روزگـار حـافـظ: شکوهمندي شهر ايراني در قرون
 وسطي

مـولف جـان لـيـمـبرت; ترجمه همايون
 صنعتي زاده; ويراستار فرح نيازکار

۱۳۸۶ ش۹۲۹ل۶۶۲۱۱۱۶۱۹۵۵/۶۳۲۲
DSR۲۰۹۷/۹ل۷۷ي

امير کبير خـليج فارس از دير باز تا کنون: يکصدمين سال کشمکش پس
 از پنج هزار سال جنگ و ستيز در گاهواره تمدن

۱۳۸۷احمد اقتداري خ۶۶۹الف۶۶۲۲۱۱۶۲۹۵۵/۷۳۵

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱ناصر تکميل همايونخليج فارس خ۶۷۶ت۶۶۲۳۱۱۶۴۹۵۵/۷۳۵
DSR۲۱۳۴/۸خ۸ت

عطائي ۱۳۷۹تاليف پيروز مجتهدزادهخليج فارس، کشورها و مرزها خ۲۶۶م۶۶۲۴۱۱۶۳۹۵۵/۷۳۵
DSR۲۱۳۴/۸خ۳م

خانه کتاب گـردآوري محمدمهدوي گورابي، ابراهيمخليج فارس
امينيزاده

۱۳۹۰ خ۸۶۵م۶۶۲۵۳۲۷۵۹۵۵/۷۳۵
DSR۲۱۳۴/۸۱۳۹۰خ۸۶م

اميرکبير نـوشـته ادموند کليفورد باسورث; ترجمهتاريخ سيستان: از آمدن تازيان تا بر آمدن دولت صفاريان
 حسن انوشه

۱۳۷۷ ت۲۱۴ب۶۶۲۶۱۱۶۵۹۵۵/۷۴
DSR۲۰۲۹/۲۱۳۷۰ب۸۵ي

سخن، شهاب ثاقب ۱۳۷۸بکوشش علي دهباشيخاطرات پرنس ارفع خ۴۲۱الف۶۶۲۷۱۱۶۶۹۵۵/۷۴۵۰۹۲
DR۱۳۹۱/۳۱۳۷۸آ۴۵الف

دامينه ۱۳۷۵بقلم فريدون گرايلينيشابور شهر فيروزه ن۲۹۴گ۶۶۲۸۵۲۱۶۹۵۵/۸۲۵
DSR۲۱۲۳/۴۱۳۷۴گ۵۶ي

اطالعات خـاطـرات ژنـرال هايزر;ترجمه علي اکبرماموريت در تهران
عبدالرشيدي

۱۳۶۵ م۴۱۴هـ۶۶۲۹۶۵۸۵۹۵۵/۸۳
DSR۱۵۲۸ /۲۵۱۳۶۵ ۳آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف صادق غفوريسبزواريحزبالله لبنان خ۵۹غ۶۶۳۰۳۵۰۱۹۵۵/۹۲۰۴۴

DS۸۷/۶۵/۴۱۳۸۸ح۷غ
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱مهدي آذريزدي و حسين مسرتيزد ي۳۳۱آ۶۶۳۱۴۱۳۸۹۵۵/۹۲۲

DSR۲۱۲۹/۴۱۳۸۹آ۵۳ز
مرکز فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۷۹علي نصر اصفهانيکوتاه و خواندني از وقايع اصفهان ک۴۵۶ن۶۶۳۲۱۱۶۷۹۵۵/۹۳۲

DSR۲۰۷۳/۶ن۷۳ص
زاگرس ۱۳۷۷تاليف اسماعيل کريميمبارکه در گذرگاه تاريخ م۵۱۶ک۶۶۳۳۱۱۶۸۹۵۵/۹۳۴۸

DSR۲۱۲۱/۴ک۲ب
دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجفآباد زبـان خـامـوش: با هم پاي صحبت هم واليتيها : اين مجموعه

 شامل ضربالمثلها...
۱۳۹۲دکتر نعمتالله يزدي ز۹۷۳الف۶۶۳۴۶۲۵۷۹۵۵/۹۳۵۲

DSR۲۱۲۳/۹۱۳۸۷الف۵ج
انتشارات طرح جامع پارسيان ۱۳۹۱مرتضي يوسفيجاذبه هاي گردشگري شهر نجف آباد ج۸۵ي۶۶۳۵۶۰۳۷۹۵۵/۹۳۵۲

DSR۲۱۲۳
غزل نـوشـته هـوشنگ مظاهري; مترجم متونآرامگاه ارامنه اصفهان: ميراث کمنظير تاريخ مدفن نامآوران

 ارمني سونا زرگريان
۱۳۸۱ آ۶۳۹م۶۶۳۶۱۱۷۰۹۵۵/۹۷۲

DSR۷۲/۶م۴الف
نيستان ۱۳۸۸شمسالدين رحماني۵۵۵ [پانصد و پنجاه و پنج] پ۳۹۵ر۶۶۳۷۱۱۶۹۹۵۵/۹۷۳۵

DSR۷۲/۳ر۹ي
زرين ۱۳۸۱آلبر شاندور; ترجمه محمد قاضيصالحالدين ايوبي ص۲۱۸ش۶۶۳۸۹۱۹۹۵۶/۰۱۰۹۲۴

DS۳۸/۴/۲۱۳۶۹ش۸ص
نشر نذير نـوشـتهي کندال; ترجمه ناميق صفيزادهکردستان ترکيه

 (بوره کهيي)
۱۳۷۸ ک۷۳۸ک۶۶۳۹۱۱۸۰۹۵۶/۱۰۰۴۹۱۵۹۷

DS۵۹/۸۴۱۳۷۸ک۴ک
علم مـولف مـرو کـاواکي; مترجم عبدالرحيممسئله حجاب در ترکيه

گواهي
۱۳۸۷ م۳۲۳ک۶۶۴۰۱۱۷۱۹۵۶/۱۰۴

DR۶۰۵/۵۱۳۸۶م۲ک
شرکت انتشارات سوره مهر صـبـار الـالمي و سـتـار الـسعد; مترجماشغال و مدال

 محمد نبي ابراهيمي
۱۳۸۷ الف۲۶۸ل۶۶۴۱۱۱۷۹۹۵۶/۷۰۴۳

DS۷۹/۷۲/۵۱۳۸۶الف۲ل
نشر نذير نـويـسنده نوري شاه ويس; ترجمهي عمرپنجاه سال مبارزه در کردستان: (خاطرات نوري شاه ويس)

فاروقي
۱۳۸۰ پ۳۱۴ش۶۶۴۲۱۱۷۲۹۵۶/۷۰۴۳۰۹۲

DS۷۹/۶۶/۳۱۳۸۰آ۲ش
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف شبنم نادريبختالنصر (داستانکهاي واقعي از زندگي صدام) ب۱۳۶ن۶۶۴۳۳۵۲۹۹۵۶/۷۰۴۴۰۹۲

DS۷۹/۷/۳۱۳۸۹ب۷ن
روايت فتح ۱۳۹۰سها بشاره; ترجمه علي مرجزندگي ام براي لبنان ز۸۳۷س۶۶۴۴۱۱۹۳۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

گـردآورنـده محمدحسين بزي; ترجمه وزبور مقاومت: حزبالله در کالم سيدحسن نصرالله
 تحقيق مصطفي اللهياري

۱۳۸۶ ب س/۴۵۷ن۶۶۴۵۱۱۷۳۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۸۷/۲/۴۳۰۴۱۱۳۸۶ب۶ن

مرکزاسنادانقالب اسالمي آزادتـرين مـرد جهان: بررسي زندگي مبارز محبوب و قهرمان
 عرب، سيدحسن نصرالله

۱۳۹۰تاليف راشد جعفرپورکلوري ج س/۴۵۷ن۶۶۴۶۳۴۲۹۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۸۷/۲ /۷۱۳۸۹ج۶ن

نشر يا زهرا﴿س﴾ سـيـد عـزيـز; زنـدگي نامه خودگفته حجت االسالم سيدحسن
 نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان

حـمـيـد داودآبـادي; تـرجـمه علي رضا
موحدي

۱۳۹۳ دس/۴۵۷ن۶۶۴۷۵۴۳۷۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۸۷/۲/۴۳۰۴۱۱۳۸۶ب۶ن

مدرسه ۱۳۹۰مولف مجيد صفاتاجفلسطين: از اشغال تا انتفاضه ف۶۴۱ص۶۶۴۸۱۰۷۳۹۵۶/۹۴
۹۵۶/۹۴۰۵

مـوسـسـه فـرهـنگي شهيد آويني ﴿ به سفارش
 بنياد فرهنگي انقالب اسالمي ﴾

۱۳۸۷الهه کريمي، ريحانه رفيعياسرائيل شکستني است الف۵۱۶ک۶۶۴۹۴۳۹۱۹۵۶/۹۴

مـوسـسـه فـرهـنگي شهيد آويني ﴿ به سفارش
 بنياد فرهنگي انقالب اسالمي ﴾

۱۳۸۷الهه کريمي، ريحانه رفيعيفلسطين براي فلسطيني است ف۵۱۶ک۶۶۵۰۴۳۹۰۹۵۶/۹۴

کتاب صبح زيـرنـظر تئودور هرتزل; ترجمه بهروسيپروتکلهاي رهبران يهود براي تسخير جهان
 سرگئي نيلوس; مترجم محسن بهرامپور

۱۳۸۹ ۳۸۲پ۶۶۵۱۱۱۷۴۹۵۶/۹۴۰۰۱
DS۱۴۵/۴۱۳۸۲پ۵پ

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰پديدآور کسري صادقيزادهشهيد دکتر فتحي شقاقي ش۲۱۹ص۶۶۵۲۳۵۲۰۹۵۶/۹۴۰۵۰۹۲
DS۱۱۹/۷/۹۱۳۸۹ش۱۵ص

بوستان کتاب تـرجـمـه احـمـد کـريميان ; تهيه مرکزغزه در حصار: گزارشي از اوضاع غزه در ايام محاصره
 مطالعات و رايزني هاي زيتونه

۱۳۹۰ ۳۶غ۶۶۵۳۳۲۷۱۹۵۶/۹۴۰۵۳۱

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ﴾

عـبـدالـوهـاب مـسـيـري; ترجمه احمدتاثير انتفاضه بر رژيم صهيونيستي
کريميان

۱۳۸۶ ت۵۶۲م۶۶۵۴۱۱۵۴۹۵۶/۹۴۰۵۴
DS۱۱۹/۷۶۵/۲۱۳۸۶ت

وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات جـمـهوري اسالمي ايران و تحوالت فلسطين (۱۳۸۵ - ۱۳۵۷/
(۱۹۷۹ - ۲۰۰۶ 

عـلياکـبـر واليـتي; بـه سـفـارش مرکز
 اسناد و تاريخ ديپلماسي

۱۳۸۶ ج۷۱۱و۶۶۵۵۱۱۷۷۹۵۶/۹۴۰۵۴
DS۱۲۵/۸۱۳۸۶ج۸و

مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي نذير: موسسه
 فرهنگي هنري آواي عرشي

مـولـفـين حـسن بـاقري، مرتضي سالميعمليات استشهادي چرا و چگونه؟
قمصري

۱۳۸۱ ع۲۴۱ب۶۶۵۶۱۱۷۵۹۵۶/۹۴۰۵۶
DS۱۱۹/۷/۸ع۱۶ب

اميرکبير ۱۳۹۱تاليف جعفر حميديتاريخ اورشليم ﴿بيت المقدس ﴾ ت۸۴۹ح۶۶۵۷۳۸۲۳۹۵۶/۹۴۴
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۴جعفر ربانيبيتالمقدس ب۳۲۹ر۶۶۵۸۶۲۹۶۹۵۶/۹۴۴

DS۱۰۹/۹/۹۱۳۸۹ب۲ر
روايت فتح ۱۳۹۰سعاد اميريکاپوچينو در رامالله: متن کوتاه "شارون و مادر شوهرم" ک۸۳۵الف۶۶۵۹۴۱۱۴۹۵۶/۹۵۴۲

DS۱۱۳/۷ /۸۱۳۸۶الف۲ش
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۷۶الهه کوالئي (طبرستاني)سياست و حکومت در آسياي مرکزي س۸۴۸ک۶۶۶۰۱۱۷۶۹۵۸/۴۰۸۶

DK۸۵۹/۹س۹ک
اميرکبير ۱۳۷۸اوريانا فاالچي; ترجمه ليلي گلستانزندگي، جنگ و ديگر هيچ ز۱۷۸ف۶۶۶۱۱۱۷۸۹۵۹/۷۰۴۳۸

DS۵۵۷/۷/۹۱۳۷۸ز۲ف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱عبدالرسول خيرانديشتمدن آفريقا ت۹۷۷خ۹۶۰[ج]۶۶۶۲۴۱۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حـکـمـت، سـازمـان فرهنگي هنري شهرداري

تهران
[نـويـسـنـده] تيتوس بورکهارت; مترجمفاس،شهر اسالم

 مهرداد وحدتي دانشمند
۱۳۹۲ ف۷۶۴ب۶۶۶۳۵۰۰۶۹۶۴/۳

DT۳۲۹/۹۱۳۸۹ب۲ف
علم نـوشـته سيمون دوبوآر; [باهمکاري ژيزلجميله بوپاشا

 حليمي]; ترجمه گيسو پارساي
۱۳۸۵ ج۷۹۳ب۶۶۶۴۳۹۷۲۹۶۵/۰۴۰۹۲

DT۲۹۵/۳/۹۱۳۸۴ب۹ب
مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،

 موسسه چاپ و نشر عروج
نـويـسـنـده مـنير العکش; ترجمه حسننسل کشي سرخ پوستان امريکا، يا، حق قرباني کردن ديگران

خامهيار
۱۳۸۶ ن۷۵۲ع۶۶۶۵۱۱۸۱۹۷۰/۰۰۴۹۷

E۱۸۴/۸۱۳۸۴ع۴س
زرين سـامـوئل ايـلـيـوت مـوريـسون; مترجمسفرهاي پرماجراي کريستف کلمب

 ذبيحالله منصوري
۱۳۷۶ س۸۳۷م۶۶۶۶۱۱۸۲۹۷۰/۰۱۵

E۱۱۱/۷۱۳۷۳س۸م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱نويسنده محمدعلي علويکياتمدن آزتک و اينکا ت۸۳۲ع۶۶۶۷۴۳۰۸۹۷۲/۰۱۸

F۱۲۱۹/۷۳/۸۱۳۸۹ت۸ع
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
نـيـمه پنهان آمريکا: مروري کوتاه بر بنيانهاي نظري و ارکان

 تمدني آمريکا
۱۳۹۱شهريار زرشناس ن۳۱ز۶۶۶۸۴۴۹۹۹۷۳

E۱۷۸/۹۱۳۸۹ن۴ز
هالل هـاوارد زين; تـرجـمـه فـاطـمـه شفيعيروياي آمريکايي( روايتي ديگر از تاريخ مردم آمريکا )

سروستاني
۱۳۸۹ ر۹۱ز۶۶۶۹۲۸۲۹۹۷۳

E۱۷۸/۳/۹۱۳۸۹ر۹ز
خيزش نو نـويـسـنـده مـحـمـدصـادق کـوشـکـيتاريخ مستطاب آمريکا

 ،[بـاهـمـکـاري مـحـمد قطراني ،مهدي
روحاني]

۱۳۹۵ ت۸۳۵ک۶۶۷۰۶۷۱۶۹۷۳

اميرکبير ۱۳۹۰حميد موالناآمريکاشناسي: فراز و فرود يک امپراتوري آ۸۴۷م۶۶۷۱۲۸۱۰۹۷۳
E۱۵۱/۸۱۳۸۹الف۸م

کيهان ۱۳۸۳نويسنده هاشم ميرلوحيآمريکا، بدون نقاب آ۹۵۸م۶۶۷۲۱۱۸۳۹۷۳
E۱۷۸/۸آ۹م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

تـدويـن مـريـم رضـايي، فريده پيشوايي;معماران امپراتور: چه کسي بر آمريکا حکومت مي کند؟
 زيرنظر داود رجبي نيا

۱۳۹۲ م۵۷۴ر۶۶۷۳۴۹۵۷۹۷۳/۰۴۹۲۴
E۱۸۴/۳۶ /۶۱۳۸۹ر۹س

نذير مـولف حـسن بـاقـري، سعيد عليشيري،توطئه يازده سپتامبر۲۰۰۱
 مرتضي سالمي قمصري

۱۳۸۰ ت۲۴۱ب۶۶۷۴۱۱۸۵۹۷۳/۹۲۹
E۸۸۹/۹ت۲ب

نشرطاليي عـرفـان خسروي ;تصويرگر محمد رسولعصرطاليي دايناسورها
حقاني

۱۳۹۲ ع۵۵۱خ۵۶۷/۹۰۳[ج]۶۶۷۵۶۶۱۲

انتشارات سروش ۱۳۹۰مژگان بابا مرندياسم سرخپوستي من الف۱۱۷ب۸۰۸/۸۳دا۶۶۷۶۶۶۰۸


