
گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ني دانش و شـبه دانش: دانـسـتـنيهايي درباره خواب، هيپنوتيزم،

 تلهپاتي حافظه، معرفت شهودي زبان جانوران و ...
۱۳۷۶ترجمه پرويز شهرياري د ۸۲۷ش۱۱۷۳۰۰۱

Q۱۶۳/۲د۹ش
لـورين بـلـکـسـتر، کريستينا هيوز، ملکمچگونه تحقيق کنيم؟ (رشتههاي کارشناسي ارشد علوم انساني)

تايت
۲۵۵۶۸۰۰۱/۴۲

Q۱۸۰/۵۵/۸۱۳۸۵ب۳ت
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها (سمت)
۱۳۸۰محمدرضا حافظنيامقدمهاي بر روش تحقيق در علوم انساني م ۲۱۴ ح۳۹۰۰۱/۳

AZ۱۰۱/۷۱۳۸۱م۲ح
سپيده باران ۱۳۸۹ابراهيم فياضتوليدعلم وعلوم انساني ت ۹۳۶ ف۴۵۶۹۵۰۰۱/۳
فجرواليت ۱۳۸۹محمدمهدي ميرباقريگفتارهايي پيرامون تحول در علوم انساني گ۹۲۸م۵۶۰۷۰۰۱/۳۰۹۵۵

مهدي اسحاقيانميخواهم پژوهشگر شوم م۴۹۶ الف۶۶۴۰۱۰۰۱/۴۲
Q۱۸۰/۵۱۳۸۲الف۱آ

راهـنـماي عملي پژوهش ( روش تحقيق ) ويژهي دانشآموزان
 پيش از دوره راهنمايي و راهنمايي تحصيلي

مـولـفـان مـنـوچـهـر فـضليخاني ... [و
ديگران]

۲۹۸ ر۰۰۱/۴۲[ج]۷۶۴۰۴
Q۱۸۰/۲ /۲۱۳۸۷ر۳۷و

نشر معروف ۱۳۸۰جواد محدثيروشها ر۳۱۶م۸۳۲۷۰۰۱/۴۲
Q۱۸۰/۳۱۳۸۰م۱آ

مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم ومعارف
اسالمي

راهـنـمـاي تـحـقـيق بر اساس نگرش اسالم به علم و هستي(
 سطح مقدماتي)

۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ر۱۸۳و۹۴۴۹۱۰۰۱/۴۲
Q۱۸۰/۵۵/۲۱۳۸۹ر۲و

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشکاهها ﴿سمت﴾

۱۳۷۷عادل آذر، منصور مومنيآمار و کاربرد آن در مديريت آ۲۷۶ آ۱۰۵۶۵۰۰۰۱/۴۲۲
HA۲۹/۵ /۴۲۱۳۷۷آ۲ف

طاهريان SPSS19 ۱۳۹۰آرمان ري بدآموزش گام به گام آ۹۳۱ ر۱۱۷۸۱۸۰۰۱/۴۲۲۰۷۶
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۲تاليف پرويز شيرانيمقدمهاي بر اصول پرسشگري و جمعآوري اطالعات آماري م۹۵۱ش۱۲۲۰۰۱/۴۳۳

HA۳۱/۱۵/۷۱۳۸۲م۹ش
سمور ۱۳۷۰چارلز برليتزمثلث اژدها م۴۷۲ ب۱۳۵۵۷۹۰۰۱/۹۴

G۵۵۸/۲/۲۱۳۷۰م۴ب
پيک فرهنگ ۱۳۶۵چارلز برليتز;ترجمه بهناز شهنوازيمثلث برمودا م۴۷۲ب۱۴۵۱۰۸۰۰۱/۹۴

G۵۲۵/۲م۴ب
نگارستان کتاب اريک فـون دانـيـکن; تـرجـمه مـهـردادارابههاي خدايان؟ (خاطرات آيندگان)

شاهين
۱۳۸۳ الف ۲۸۵ د۱۵۸۰۰۱/۹۴

CB۱۵۶/۴۱۳۸۴الف۲د
اريک فون دنيکن; ترجمه: حسين فرشادبازگشت به ستارگان ب۲۸۵ د۱۶۵۹۴۸۰۰۱/۹۴

CB۱۵۶/۲۱۳۷۲ب۲د
دبيزش نـويـسـنده فردريک جي. کيلگور; مترجمتکامل کتاب

 عـلي شـکويي; ويراستار حسين مختاري
معمار

۱۳۸۳ ت ۹۶۶  ک۱۷۷۰۰۲/۰۹
PZ۴/۸۱۳۸۳ت۹ک

ديباگران تهران مـولـفـان [مارگريت استفن و ربکاترانر];خودآموز کامپيوتر براي مبتديان
 ترجمه شهال مقدم

۱۳۸۱ خ ۲۸۵ الف۰۰۴[ج]۱۸۶
QA۷۶/۹۱۳۸۱خ۴۶الف

ديباگران تهران فـنـاوري اطـالعـات و ارتـبـاطات "آي سي تي" (۲)[دو] کتاب
 درسي پايه دوم راهنمايي...

۱۳۸۳مولف مرتضي متواضع د ف۲۴۶ م۰۰۴[ج]۱۹۴
T۵۸/۵/۹۲ف۲م

ديباگران تهران فـنـاوري اطـالعـات و ارتـباطات "آي سي تي" (۱)[يک] کتاب
 درسي پايه اول راهنمايي...

۱۳۸۳مولف مرتضي متواضع ي ف۲۴۶ م۰۰۴[ج]۲۰۵
T۵۸/۵/۹ف۲م

ديباگران تهران مـولـف ﴿ مـايـک نولس﴾;ترجمه و تاليفسرگرميهاي کامپيوتري
 الدن مـحـمـودي; بـا هـمـکـاري واحد

 کودک و نوجوان ديباگران تهران

۱۳۸۰ س ۸۱۶ ن۰۰۴[ج]۲۱۱۱

ديباگران تهران مـولف گـيـلـيان دوهرتي; مترجم مژگان۱۰۱ [صد و يک] کار با کامپيوتر
 سـاداتشيرازي; با همکاري ميترا ملکي;

 ويراستار فني فريبا معلمي

۱۳۸۲ ص ۸۲۲ د۰۰۴[ج]۲۲۲۷
QA۷۶/۲۳/۴۱۳۸۲ص۹د

ديباگران تهران IC3۱۳۸۳مترجم علياکبر متواضعگواهينامه بينالمللي کاربري کامپيوتر و اينترنت ۲۳۳۴۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۸۶۱۳۸۳گ

کتابخانه فرهنگ Ms Access xp مـهـارت پـنـجم: آشـنايي با بانک اطالعاتي
 [ام. اس اکسس ايکس. پي.]

۱۳۸۴رامين انصاري...[و ديگران] م ۸۸۵ الف۲۴۲۹۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۸۴م

الماس دانش ۱۳۹۰فاطمه رستگارهمه کاره کامپيوتر ه۴۸۳ ر۲۵۷۷۹۲۰۰۴/۰۷
صفار گـواهـينامه بينالمللي کاربري رايانه بر اساس ICDL نسخه ۵:

 مهارت اول: مفاهيم پايه فناوري اطالعات وارتباطات
۱۳۹۰مولفين مجيد سبزعليگل، علي موسوي گ۲۷۷ س۲۶۶۳۷۹۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹۱۳۸۳گ۲۴س
Access 2010 مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام

خسروپور
آ۲۸۸ ط۲۷۷۷۹۴۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۲۱۳۸۸آ ۲۸ط
Power point 2010 مـولـفـان ابوالفضل طاهريانريزي ، آرزوآموزش گام به گام

خسروپور
پ آ۲۸۸ ط۲۸۷۷۹۶۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۲۴۱۳۸۸آ۲۸ط
مهرگان قلم ۱۳۹۲حبيب فروزندهمهندس کامپيوتر خود باشيد م۵۹۸ ف۲۹۷۸۳۶۰۰۴/۰۷

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

آمـوزش سـاده کـامپيوتر: براي دانشآموزان دوره راهنمايي و
دبيرستان

۱۳۷۵ترجمه و نگارش رحمتالله فيروزي آ۹۵۸ف۳۰۲۲۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۸آ۸۵ف

ديباگران تهران آمـــوزش کـــامـپـيـوتـر هـمـراه بـا سـرگـرمي: کـاربـرد
 بـرنـامههـايPaint(نـقاشي) وWord pad(واژهپرداز): براي

 کودکان و نوجوانان

نـويـسنده سوزان مرديت; ترجمه مژگان
ساداتشيرازي

۱۳۸۰ آ ۴۵۶ م۰۰۴/۰۷[ج]۳۱۱۴

صفار گـواهـينامه بينالمللي کاربري رايانه براساس ICDL نسخه ۵:
communication =مـهـارت هـفـتـم: اينترنت و ارتباطات 

مـولـفـين عـلي مـوسوي، مجيد سبزعلي
 گل; بـررسـي و نـظـارت بر محتوا گروه

۱۳۹۰ گ۸۴۲ م۳۲۶۳۷۸۰۰۴/۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صفار اشراقي ۱۳۸۵مولفين علي موسوي، مجيد سبزعليگلگواهينامه بينالمللي کاربري کامپيوتر ICDL - XP سطح يک گ ۸۴۲ م۳۳۴۹۷۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۶۱۳۸۸گ۷۶م
صفار اشراقي ۱۳۸۴مولفين علي موسوي، مجيد سبزعليگلگواهينامه بينالمللي کاربري کامپيوتر ICDL - XP سطح دو گ ۸۴۲ م۳۴۶۱۳۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۶۱۳۸۸گ۷۶م
صفار: اشراقي ۱۳۸۹مولفان علي موسوي، مجيد سبزعليگلواژه پرداز (word 2007﴾ شاخه کار ودانش و۸۴۲ م۳۵۶۱۹۱۰۰۴/۰۷

Z۵۲/۵/۲۵ و۴و
بيشه ۱۳۹۳عليرضا همتيآموزش تضميني کامپيوتر بر اساس ويندوز ۸,۱ آ۶۶۹ ه۳۶۷۷۹۹۰۰۴/۰۷
گاج ۱۳۸۹هماملککودکان الکترونيکي الف۷۵۶م۰۰۴/۱[ج]۳۷۵۴۸۵
سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: شخصي نمودن کامپيوتر خود ش۹۱۹ب۳۸۱۵۰۰۴/۱۶

QA۷۶/۵/۲۱۳۸۴ر۹ب
ديباگران تهران، کتابهاي سامان ۱۳۸۱مترجم منيره آبخوانجام تکاليف با کامپيوتر براي نوجوانان و مبتديان الف ۲۵۳ ک۰۰۴/۱۶[ج]۳۹۱۲

QA۷۶/۵/۸۱۳۸۱الف۲ک
مهرگان قلم ۱۳۹۰امير احسان رضاييآموزش تصويري کامپيوترهاي لپ تاپ آ۹۹۳ م۴۰۷۸۱۱۰۰۴/۱۶
طاهريان ۱۳۸۹پاتريک جيکارليآموزش گام به گام شبکه هاي کامپيوتري آ۹۸۵ ج۴۱۷۸۱۷۰۰۴/۶

سازمان مديريت صنعتي۱۳۸۲ تـرجـمهي اولـيه بيتا احسنت، محمدرضاکتاب جامعICDL[آي.سي.دي.ال]
خارستاني

۱۳۸۳ ۳۶۵ک۴۲۴۷۸۲۰۰۴/۶
QA۷۶/۳/۲۳۱۳۸۲ک

شرکت ناقوس انديشه:زانيس NGN تـرجـمه و تـالـيف حـسن جـنـد، بابکشبکههاي نسل بعد
 احسنت، بهنام وليزاده

۱۳۸۵ ش۶۹۶ ج۴۳۵۴۹۸۰۰۴/۶۲۱
TK۵۱۰۵/۵/۲۱۳۸۵ش۹ج

نص ۱۳۸۰احسان ملکياناصول مهندسي اينترنت الف۷۶۳ م۴۴۶۷۸۵۰۰۴/۶۷
TK۵۱۰۵/۸۷۵/م۹۷الف

گلستان ادب xp ۱۳۸۴مولف:حسين پارسا نسبآموزش نصب ويندوز آ۱۴۷پ۴۵۵۸۰۰۰۴/۶۷۸
دلهام ايـنـتـرنت آشنايي با مباني علمي اينترنت و شبکه تار عنکبوتي

 جهاني (وب)
نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم رضا

عشر
۱۳۸۳ الف ۴۸۸ج۰۰۴/۶۷۸[ج]۴۶۵۳

TK۵۱۰۵/۸۷۵/۷۷۱۳۸۳ج۹الف
۱۳۹۳امير احسان رضاييآموزش تصويري اينترنت آ۵۷۴ ر۴۷۷۸۲۰۰۰۴/۶۷۸

بهکوشش شاپور شايگانآشنايي باWeb [وب] و آموزشHTML [اچ تي ام ال] آ۳۴۳ ش۴۸۶۴۰۵۰۰۴/۶۷۸
TK۵۱۰۵/۸۸۸/۵آ۲ش

پرسون ۱۳۹۰حبيب فروزنده اينترنت به زبان ساده الف۵۹۸ ف۴۹۷۸۱۴۰۰۴/۶۷۸
ديباگران تهران مـولف [اشـا کالبگ]; مترجم شيما صدرا;شبکه جهاني وب براي نوجوانان و مبتديان

 ويراستار شهال مقدم
۱۳۸۱ ش ۲۵۳ک۰۰۴/۶۷۸[ج]۵۰۴۷

TK۵۱۰۵/۸۸۸/۲۱۳۸۱ش۲۶ک
موسسه فرهنگي مدرسه برهان نـويـسـنـده لـري لـوين; مترجم همايوناستفاده از اينترنت براي غني سازي برنامههاي درسي

دزواره
۱۳۸۲ الف ۸۱۸ ل۵۱۴۲۰۰۴/۶۷۸

LB۱۰۴۴/۸۷/۵۱۳۸۲الف۹ل
مهرگان قلم نـاصـر مـديـري، مـهـرداد جـنـگـجـو،مهندسي طراحي و برنامه نويسي امن صفحات وب

 ابوالحسن پورحسني
۱۳۹۴ م۴۲۷ م۵۲۷۸۰۹۰۰۴/۶۷۸

گاج internet & mail۱۳۹۳هما ملک الف۷۵۶ م۵۳۶۹۹۷۰۰۴/۶۷۸
سنبله نـويـسـنـده آنـالـيزا ميلنر; مترجم بيژنگشت و گذار در اينترنت

معصوم
۱۳۸۶ گ۹۷۸م۵۴۴۰۰۰۴/۶۷۸

TK۵۱۰۵/۸۸۸/۵۱۳۸۴گ۸۶م
موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران مـولف [مـارک واالس]; مـتـرجم مژگان۱۰۱ [صد و يک] کار با اينترنت

 سـادات شـيـرازي، بـا هـمـکاري واحد
 کـودک و نـوجـوان ديـبـاگـران تهران

 (کتابهاي سامان)

۱۳۸۱ ص ۲۴۲و۰۰۴/۶۷۸[ج]۵۵۴۶
TK۵۱۰۵/۸۷۵/۲۱۳۸۱و۹الف

طاهريان نـويـسـنـده الـوارو کـاسـتـلز; مترجمينفرهنگ اصطالحاتInternet & chat[اينترنت و چت]
 ابـوالـفـضل طـاهـريان ريزي، داود تاتي

بختياري

۱۳۸۲ ف۱۷۵ک۵۶۲۸۰۰۴/۶۷۸۰۳
TK۵۱۰۵/۸۷۵/۱۷۱۳۸۲ک۹الف

سنبله نـويـسـنـده جـان هاولز و جان واتسون;کنترل والدين
 مترجم بيژن معصوم

۱۳۸۶ ک۱۲۱و۵۷۴۱۰۰۴/۶۷۸۰۸۳
HQ۷۸۴/۲۱۳۸۴ه۹الف

کليدآموزش مـولـف مـحـمـد موسوي;طراح ومجريکليد E-mail ﴿روايت دوم﴾
 مجموعه منصور سجاد

۱۳۸۷ ک۸۴۲ م۵۸۱۲۷۴۰۰۴/۶۹۲

مولف هارويام. ديتل، پالجي. ديتلچگونه با ++C برنامهنويسي کنيم چ۹۱۶ د۵۹۷۸۹۵۰۰۵
QA۷۶/۷۳ /الف۱۳۸۹ ۸۵د۹۳س

ستايش ۱۳۸۵مولف ابوالفضل گلچينفرمرجع آموزش برنامهنويسي به زبان ] Cسي[ م ۵۳۸ گ۶۰۳۹۰۰۵
QA۷۶/۷۳/۷۶گ۹س

: ديباگران تهران C  .NET [نوشته هاروي ديتل... [و ديگران] ]مرجع کامل برنامهنويسي
مترجم رامين موالناپور

۱۳۸۳ ، ۴۴۹م۹۵س۶۱۶۱۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳/۴۱۳۸۳م۹۵س

صـفحه گسترده( Excel 2007) شاخه کار و دانش استاندارد
 آمـوزشي وزارت کـار و امـور اجـتـمـاعي کـاربـر نـرمافـزار

اداري۴/۱/۲۴/۴۲-۳...

مولفين علي موسوي، مجيد سبزعليگل ۶۲۷۰۴۸۰۰۵/۵۴
HF۵۵۴۸/۴ /۸۳۴۱۳۸۸م۷الف

جهاد دانشگاهي مشهد ۱۳۷۵نويسنده يان سامرويلمهندسي نرمافزار م۲۴۱ س۶۳۶۷۸۶۰۰۵/۱
QA۷۶/۷۵۸/۹۱۳۷۵م۲س

مهرگان قلم ،XPمـرجـع تـصـويـري نصب ويندوز و پارتيشن بندي﴿ويندوز
 ويستا، 7، 8﴾

۱۳۹۰بهزاد عبدي م۴۲۴ ع۶۴۷۷۸۴۰۰۵/۱

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶جعفر تنها، مهدي يوسفخانياصول کامپيوتر ۱ الف ۷۵۸ ت۶۵۵۶۵۹۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳ /الف۱۳۸۶ ۸۵۳ت۲پ

علوم رايانه C# .NET ۱۳۹۰تـالـيف عـيناله جـعـفرنژادقمي، رمضانآموزش گام به گام س آ۴۵۹ ج۶۶۷۰۵۹۰۰۵/۱۳۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عــينالـله جـعـفـرنـژادقـمي، رمـضـانآموزش گام به گام ويژوال بيسيک

عباسنژاد
و آ۴۵۹ ج۶۷۷۱۰۲۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳ /الف۱۳۸۷ ۷ج۹و
شرکت غزال جوان C ++ مــولـفـان هـاروي ديـتل، پـاول ديـتل;مباني کامپيوتر و برنامه نويسي با

 مترجمان محسن شريفي، امين ايزدپناه
۱۳۸۴ م ۹۱۶ د۶۸۳۸۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳/۸۵۱۳۸۴د۹۳س
سرافراز CDراهـنـمـا و حل الـمـسـائل اصول کامپيوتر (۱) به انضمام

 اجرائي برنامههاي پاسکال و جواب تستهاي کنکور
تـالـيف شـاهـين سـيدمسگري، جمشيد

 زرينمهر، ابوالقاسم رامبرزين
۱۳۸۵ ر۹۱۸س۶۹۵۶۵۳۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳/۸۵۳۲۵۱۳۸۵ت۲پ
مهرگان قلم C#2013۱۳۹۲جان شارپراهنماي جامع مايکروسافت ويژوال ر۱۵۵ ش۷۰۷۷۹۱۰۰۵/۱۳۳

راه مـبـاني کـامپيوتر شامل درس و کليه سواالت مباني کامپوتر و
 برنامه نويسيبر اساس کتاب دکتر جعفر تنهاو...

۱۳۸۶محمد عادلينيا م۱۵۲ ع۷۱۸۵۲۶۰۰۵/۱۳۳
QA۷۳/ ۸۵۳۲۶۱۳۸۶ت۲پ

شرکت غزال جوان خـودآمـوز sams [سـامس] ويـژوال بـيـسيک ۲۰۰۵ در ۲۴
ساعت

مـولف جـيـمـز فـاکـسال; مترجم پريسا
محمدپور

۱۳۸۵ خ ۱۷۷ ف۷۲۶۴۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳/۲۱۳۸۵ف۹ب

گاج python۱۳۹۳هما ملک پ۷۵۶ م۷۳۶۹۹۶۰۰۵/۱۳۳
استيون هالزنرآموزش ويژوال بيسيک Net 2003 در ۲۱ روز آ۳۳۲ ه۷۴۷۱۰۰۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳/۱۴۱۳۸۳ه۹ب
۱۳۸۷مولف استيو هولزنرAjax براي نابغهها آ۸۶۶ ه۷۵۸۲۴۲۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳ /۲۳۲۱۳۸۸ج
ناقوس انديشه ۱۳۸۵تاليف مجيد آيت، هادي امينزادهاصول برنامهنويسي براي موبايل الف۹۴۹ آ۷۶۶۸۰۹۰۰۵/۲۶۸

TK۶۵۷۰/۹۱۳۸۵آ۸ت
مهرگان قلم JQuery ۱۳۹۳آدام فريمنراهنماي کاربردي ر۷۲۲ ف۷۷۷۸۲۱۰۰۵/۲۷۶۲
مهرگان قلم ۱۳۹۴رابين نيکسونراهنماي جامع طراحي وب سايتهاي ديناميک ر۹۵۲ ن۷۸۷۸۱۰۰۰۵/۲۷۶۲
کليدآموزش تـهـيه و تـنـظيم واحد تحقيقات مجموعهکليد نصب نرم افزار

 کـتـابهاي کاربردي کليد; انتشارات کليد
 آمـوزش; گـردآوري و تدوين محمدتقي
 مـروج; طـراح و مجري مجموعه منصور

سجاد

۱۳۸۵ ک۴۸۴ م۷۹۱۲۷۳۰۰۵/۳۱
QA۷۶/۷۵۴/۸ک۴م

ديباگران تهران آمـوزش گـام به گـامMicrosoft office xp [مايکروسافت
 آفيس ايکس. پي]

۱۳۸۱ترجمه علياکبر متواضع ۸۱۳ آ۷آ۸۰۶۸۰۰۵/۳۶۹
HF۵۵۴۸/۴/۷۵۱۳۸۱آ۷آ

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

۱۳۸۶ ش۱۷۷الف۸۱۷۴۰۰۵/۳۶۹
HF۵۵۴۸/۴/۲۱۳۸۴الف۷الف

سنبله نـويـسنده رابرت دينويدي; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر: ايجاد صفحات کاري
معصوم

۱۳۸۶ الف۹۵۷ د۸۲۷۵۰۰۵/۳۶۹
HF۵۵۴۸/۴/۹۱۳۸۴د۷الف

برگ سبز ماندگار آندرواس. تننباوم، آلبرت اسوودهالطراحي و پيادهسازي سيستمهاي عامل
مترجم معصومه رحيمي

۱۳۸۵ ط۲۷۲ ت۸۳۷۶۰۰۵/۴۳
QA۷۶/۷۶/۲۱۳۸۵ت۹۴س

مهرگان قلم Wimdows 8 ۱۳۹۲اندي رثبون; مترجم امير حسين رضاييآموزش کاربردي آ۳۶۱ ر۸۴۷۸۰۰۰۰۵/۴۴۶
مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه اسرار جادويي ويندوز

خسروپور
آ۲۸۸ ط۸۵۷۸۳۰۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۷۶ /۲۱۳۸۷ط۹۵و
به آوران windows se7en ۱۳۹۰تاليف مهدي قربانيگنج هاي پنهان گ۵۵۱ ق۸۶۶۷۹۵۰۰۵/۴۴۶
آرياپروژه :Windows XP Professional خـــــودآمـــوز جـــامع

Installing)...)نصب
[ تـــالـــيف والـــتــرگـلن، آنـتـوني

 نورتروپ];مترجم فهيمه عباسي
۱۳۸۷ خ ۶۲۳ گ۸۷۵۰۸۱۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۳/۹۱۳۸۸خ۸۴گ
پرسون ﴾seven و xp به زبان ساده﴿بر پايه ويندوزهاي windows۱۳۹۰مهدي محمدي زنجاني و۳۵۴ م۸۸۶۷۹۶۰۰۵/۴۴۶
گاج windows۱۳۹۳هما ملک و۷۵۶ م۸۹۶۹۹۵۰۰۵/۴۴۶

ديباگران تهران [مـولف کـورت سيمونز]; مترجمان سعيدخودآموزWindows xp[ويندوز ايکسپي]
 سعادت، خسرو مهديپور عطايي

۱۳۸۱ خ۹۷۵س۹۰۹۰۰۰۵/۴۴۶۹
QA۷۶/۷۶/۹۷۱۳۸۱س۹۴س

سنبله نـويـسـنـده بـرايـان کوپر; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر: مقدمهاي درباره لينوکس
معصوم

۱۳۸۶ ر۷۶۹ ک۹۱۹۳۰۰۵/۴۴۶۹۵۹
QA۷۶/۷۶/۹۲۱۳۸۴ک۹۴س

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران [اسـتـيـون سـاگـمن]; مـتـرجم علياکبرعيبيابي درWindows xp[ويندوز ايکس پي]
متواضع

۱۳۸۲ ع۱۹۸س۹۲۸۸۰۰۵/۴۴۷۶۹
QA۷۶/۷۶/۲۶۳۱۳۸۲س۹۴س

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

Microsoft office 2007/officeنـــــــويـــــــســـنـــده: شـــريمجموعه نرم افزارهاي
 ويـالردکـين-کوف;مترجمان:حسين کي

 نژاد،نياز نيکورزم

۱۳۹۰ م ۱۹۳ گ۹۳۵۹۳۳۰۰۵/۵

عابد: نقش سيمرغ Microsoft office 2013 ۱۳۹۲ايلين مارملآموزش تصويري آ۱۳۳ م۹۴۷۸۳۷۰۰۵/۵
ديباگران تهران word 2003 آمـــــــــــوزش گـــــــام به گـــــــام

 Microsoft[مايکروسافت ورد ۲۰۰۳]
۱۳۸۳مترجم مسعود پاکنظر ۸۱۳ آ۹۵۳۵۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵/۸آ۳۷و
ديباگران تهران Word 2007 ۱۳۸۸مولف حسن رحيميمقدمواژهپرداز و ۴۲۸ ر۹۶۷۰۵۵۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵ /۳۴۱۳۸۸ر۴و
مهرگان قلم ۱۳۹۲دن گوکين; مترجم ياسمن رضاييآموزش کاربردي مايکروسافت ورد ۲۰۱۳ آ۷۹۶ گ۹۷۷۷۸۵۰۰۵/۵۲

عابد: نقش سيمرغ Microsoft office word 2013 ۱۳۹۲ايلين مارملآموزش تصويري آ۱۳۳ م۹۸۷۷۹۷۰۰۵/۵۲
WORD محمدتقي مروجکليد ترفندهاي ک۴۸۴ م۹۹۸۰۳۲۰۰۵/۵۲

QA۷۶/۷۶ /۶۳۱۳۸۹م۹۵و
گاج word۱۳۹۳هما ملک و۷۵۶ م۱۰۰۶۹۹۸۰۰۵/۵۲
سنبله نـويـسـنـده جـان واتـسون; مترجم هالهطراحي و چاپ کامپيوتري

آگاهيزاد
۱۳۸۶ ط۱۲۱و۱۰۱۸۷۰۰۵/۵۲

Z۵۲/۵/۲۱۳۸۴و۴و
طاهريان ۱۳۹۰آرمان ري بدآموزش گام به گام توابع و فرمول نويسي در اکسل آ۹۳۱ ر۱۰۲۷۸۳۹۰۰۵/۵۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرگان قلم کـرتـيـس دي فـراي; مـتـرجـم ياسمنآموزش کاربردي مايکروسافت اکسل ۲۰۱۳

رضايي
۱۳۹۲ آ۳۵۶ ف۱۰۳۷۷۸۹۰۰۵/۵۴

سها دانش Excel 2010 ۱۳۸۹[کريتس فراي]آموزش تصويري خ۳۵۶ ف۱۰۴۵۹۱۹۰۰۵/۵۴
HF۵۵۴۸/۴ /۳۷۵۱۳۸۹ف۷الف

مهرجرد ۱۳۹۳مولفين محمد مهدي لطفي... [و ديگران]مباحث پيشرفته اکسل و VBA  براي مهندسان ومديران ۲۱۲ م۱۰۵۷۸۰۲۰۰۵/۵۴
پرسون ۱۳۹۰مهدي محمديExcel ﴿اکسل﴾ به زبان ساده الف۳۵۴ م۱۰۶۷۷۸۳۰۰۵/۵۴

کليدآموزش ۱۳۸۸محمدتقي مروجکليد اکسل 2007 ک ۴۸۴ م۱۰۷۷۹۸۰۰۰۵/۵۴
HF۵۵۴۸/۴ /۴۱۳۸۶م۷الف

عابد : نقش سيمرغ Microsoft office excel 2013 ۱۳۹۳پل مک فدريسآموزش تصويري آ۷۳۹ م۱۰۸۷۸۰۱۰۰۵/۵۴
Excel هما ملک الف۷۵۶ م۱۰۹۶۹۷۵۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف
صفار اشراقي صـفحه گسترده( Excel 2007) شاخه کار و دانش استاندارد

 آمـوزشي وزارت کـار و امـور اجـتـمـاعي کـاربـر نـرمافـزار
اداري۴/۱/۲۴/۴۲-۳...

۱۳۸۹مولفين علي موسوي، مجيد سبزعليگل ص ۸۴۲ م۱۱۰۷۰۶۴۰۰۵/۵۴
HF۵۵۴۸/۴ /۸۳۴۱۳۸۸م۷الف

مهرگان قلم ۱۳۹۳جان والکنباخفرمول ها وتوابع اکسل براي حسابداري ف۲۶۷ و۱۱۱۷۸۰۸۰۰۵/۵۴
عابد: نقش سيمرغ point 2013 Microsoft office آمـــوزش تــصـويـري

Power
۱۳۹۲ويليام وود; مترجم محمد حسن حسيني آ۸۱۸ و۱۱۲۷۷۸۷۰۰۵/۵۸

طاهريان ۱۳۸۳[پل باوش، متيو هوهي، مگ هوريهان]آشنايي با وبالگ آ۲۸۶ ب۱۱۳۵۵۰۰۰۰۵/۷۲
TK۵۱۰۵/۸۸۸۴/۵۱۳۸۳آ۲ب

مهرگان قلم آمـوزش کـاربـردي PHP 5.6: طـراحـي آسـان وب سـايت
ديناميک

۱۳۹۴ديويد پاورز آ۲۶۳ پ۱۱۴۷۸۱۳۰۰۵/۷۲

ديباگران تهران Blogger ۱۳۸۵[ نويسنده اليزابت کاسترو ]ساخت يک وبالگ در س ۱۷۵ ک۱۱۵۵۵۱۱۰۰۵/۷۲
TK۵۱۰۵/۸۸۸۳/۲۱۳۸۵س۲ک

ديباگران تهران مـولف آشـا کـالـبگ; مـتـرجم پـانـتهآطراحي و ساخت يک وب سايت براي نوجوانان و مبتديان
 اميريگانه با همکاري ميترا ملکي

۱۳۸۲ ط۲۵۳ک۰۰۵/۷۲[ج]۱۱۶۸۱
TK۵۱۰۵/۸۸۸/۴۱۳۸۲ط۲۶ک

سنبله نـويـسـنـده آنه اليت و دس واتـسـون;گسترش وب سايت
 مترجم بيژن معصوم

۱۳۸۶ گ۳۳۶ ل۱۱۷۸۲۰۰۵/۷۲
QA۷۶/۷۶/۲۱۳۸۴ل۳۵ف

مهرگان قلم ۱۳۹۰ريچارد دنيس واگنرطراحي صفحات وب م۲۳۷ و۱۱۸۷۷۸۸۰۰۵/۷۲
T

ذخـيـره و بازيابي اطالعات: سيستم و ساختار فايلها ( مهندسي
 فايلها ) ( با تمرينات تشريحي و پرسشهاي چهارگزينهاي﴾

به کوشش محمدتقي روحانيرانکوهي ذ۷۸۱ ر۱۱۹۷۱۰۳۰۰۵/۷۳
QA۷۶/۹ /۹۳۱۳۸۴ر۲س

۱۳۸۵تاليف عينالله جعفر نژادقميذخيره وبازيابي اطالعات (سيستم و ساختار فايلها) ذ۴۵۹ ج۱۲۰۷۰۴۵۰۰۵/۷۴۱
QA۷۶/۹ /۶۵۱۳۸۵ج۲س

علو رايانه تـالـيف عـينالله جعفرنژادقمي ، رمضانخودآموز اکسس
عباسنژاد

۱۳۸۱ خ ۴۵۹ ج۱۲۱۵۴۹۹۰۰۵/۷۵۶۵
QA۷/۹ /ج۲۳۷پ

عابد: نقش سيمرغ Microsoft office access 2013 ۱۳۹۲پل مک فدريزآموزش تصويري آ۷۳۹ م۱۲۲۷۸۱۲۰۰۵/۷۵۶۵
مولف مهدي کاميارآموزش وبالگنويسي آ۳۱۱ ک۱۲۳۷۸۲۹۰۰۵/۷۶

TK۵۱۰۵/۸۸۸۳/۸۱۳۸۸آ۲۵ک
ناقوس ۱۳۸۴تاليف اميد غالمي، بهزاد الجورديCrack [کراک] و تکنيک هاي نفوذ به نرم افزار ک۷۲ غ۱۲۴۶۸۱۱۰۰۵/۸

QA۷۶/۹ /۸۱۳۸۴غ۹ک
تـالـيف و تـدوين ناصر مديري ، مهردادمهندسي امنيت شبکههاي کامپيوتري

جنگجو
م۴۲۷ م۱۲۵۷۸۰۳۰۰۵/۸

TK۵۱۰۵/۵۹/۹۱۳۸۹م۴م
مـولف نـاصـر مـديـري، مـنـيرالساداتمهندسي پدافند غير عامل شبکه هاي کامپيوتري

شاهواليتي
پ م۴۲۷ م۱۲۶۷۸۰۴۰۰۵/۸

QA۷۶/۹ /۳۷۱۳۸۹م۹ک
مولف ابوالفضل طاهريانريزيآموزش گام به گام مقابله و شکست ويروسهاي کامپيوتري آ۲۸۸ ط۱۲۷۷۸۰۵۰۰۵/۸۴

QA۷۶/۷۶ /۱۸۱۳۸۹ط۹و
مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه هک ويروسها

خسروپور
آ۲۸۸ ط۱۲۸۷۸۳۳۰۰۵/۸۴

QA۷۶/۷۶ /۱۷۱۳۸۷ط۹و
کليد آموزش مـولـف احـسـان مظلومي;طراح ومجريکليد مبارزه با ويروس

 مجموعه منصور سجاد
۱۳۸۹ ک۶۴۳ م۱۲۹۱۲۷۲۰۰۵/۸۴

QA۷۶/۷۶/۶م۹و
دلهام فـضـاي مـجـازي جـديـدتـرين اطالعات از دنياي سايبرنتيک

 واقعيت مجازي اينترنت و وب
نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم داود

 شعباني دارياني
۱۳۸۰ ف۴۸۸ج۰۰۶[ج]۱۳۰۱۰۳

QA۷۶/۹/الف۷۱۳۸۱ج۸الف
تهران ۱۳۹۳اميد باويآموزش تصويري فتوشاپ آ۲۹۲ ب۱۳۱۷۸۱۹۰۰۶/۶۸۶
سنبله نـويـسنده کريس دالنوگرد; مترجم هالهراهنماي جامع کامپيوتر: مقدمهاي بر کورل دراو

 آگاهي زاد
۱۳۸۶ م۹۱۹ب۱۳۲۱۰۲۰۰۶/۶۸۶

T۳۸۵/۲۱۳۸۴ر۸د
مهرگان قلم ۱۳۹۴مهدي جوادنيافتوشاپ در معماري ف۷۴۴ ج۱۳۳۷۸۰۶۰۰۶/۶۸۶

محمد رحمتيشهرضاگام به گام با فتوشاپ گ۴۱۳ ر۱۳۴۸۱۶۳۰۰۶/۶۸۶
T۳۸۵/۱۷۱۳۸۹گ۳ر

ناقوس ۱۳۸۴مترجم سعيد خدادادکالس درس Adobe Photoshops CS2  در يک کتاب ۶۱۸ ک۱۳۵۵۵۰۸۰۰۶/۶۸۶
۵۸۳T/۸۱۴۲۱۳۸۶ک

راهي: اشراقي رايـانه کـار گـرافـيک PHOTOSHOP [فـتـوشـاپ] نگارش
 (و)CS(8) - CS2 [سي اس يک (۸) - سي اس دو (۹)...

۱۳۸۴تاليف غالمرضا خليق ر۶۹۲ خ۱۳۶۲۵۹۴۰۰۶/۶۸۶۹
T۳۸۵/۲۲ر۸۴خ

پرسون ۱۳۹۰مهدي محمديPowerPoint ﴿پاور پوينت﴾ به زبان ساده پ۳۵۴ م۱۳۷۷۷۸۶۰۰۶/۶۸۶۹
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت غزال جوان مـولـفـان بروس فريزر، کريس مورفي ومديريت رنگ در گرافيک کامپيوتري

 فرد بانتينگ
۱۳۸۴ م ۵۱۲ ف۱۳۸۵۵۰۱۰۰۶/۶۹

T۳۸۵/۴۱۳۸۴م۴ف
طاهريان CS4۱۳۸۹کيت باترزآموزش گام به گام فلش آ۱۳۱ ب۱۳۹۷۸۱۵۰۰۶/۶۹۶
عابد flass cs5 ۱۳۸۹مولف کيت باترسآموزش تصويري آ ۱۳۱ ب۱۴۰۸۰۰۷۰۰۶/۶۹۶

TR۸۹۷/۷/۷۸۱۳۸۹آ۱۷ب
مهرگان قلم V-Rey3.0 ۱۳۹۳مهدي جوادنيامرجع کاربري م۷۴۴ ج۱۴۱۷۸۳۸۰۰۶/۶۹۶
طاهريان 3 ds Max ۱۳۸۷ابوالفضل طاهريانآموزش گام به گام و جادويي آ۲۸۸ ط۱۴۲۷۸۱۶۰۰۶/۶۹۶

مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه ساخت وبالگ
خسروپور

آ۲۸۸ ط۱۴۳۷۸۳۴۰۰۶/۷
TK۵۱۰۵/۸۸۸۴/۸۱۳۸۶آ۲ط

مهرگان قلم css3 ۱۳۹۳ايان النراهنماي کاربردي ر۲۷۱ ل۱۴۴۷۸۰۷۰۰۶/۷۴
مهرگان قلم HTML 5 ۱۳۹۰فيث ومپنآموزش گام به گام آ۷۶۲ و۱۴۵۷۸۳۵۰۰۶/۷۴

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

[ريچ جيسن] آ۹۳۶ ر۱۴۶۷۷۹۰۰۰۶/۷۵۲
HD۳۰/۳۷/۸۱۳۸۹آ۹ر

مهرگان قلم ۱۳۹۳ران سورديا، جنيفر گرسراهنماي کاربردي جومال۳ ر۷۹۸ س۱۴۷۷۷۹۸۰۰۶/۷۸
کتابدار داسـتـانـهـا،ابـزاري بـراي کـاهـش مـشـکـالت روانشناختي

 کودکان﴿اعتماد به نفس،اندوه،پرخاشگري،ترس﴾
۱۳۸۸مهري پريرخ،زهرا مجدي د ۴۲۳ پ۱۴۸۵۷۹۰۰۷/۲۵

مدرسه ۱۳۸۸فريدون حيدريملکميانآقا بزرگ تهراني آ۹۶۵ح۰۱۰/۹۲[ج]۱۴۹۵۳۶۱
Z۱۰۰۴/۹۱۳۸۸ح۷آ

کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ۱۳۸۸پوري سلطاني، رضا اقتدارراهنماي مجلهها و روزنامههاي ايران ۱۳۸۱ ر ۶۵۳ س۱۵۰۷۹۱۹۰۱۵/۵۵۰۳۴
Z۶۹۵۸/۸۲۱۳۸۲س۹الف

کـتـابشـنـاسي تـرجمه: ترجمه فارسي قرآن، ترجمه عربي به
 فارسي، فارسي به عربي و مباحث مشترک ترجمه

تاليف راحله مالکيپور ک۱۶۶ م۱۵۱۸۰۲۵۰۱۶/۲۹۷۱۴
Z۷۸۳۵/۲۷م۵الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگيبنياد سينمايي فارابي ۱۳۸۰مسعود مهرابيکتابشناسي سينما در ايران از آغاز تا ۱۳۷۹ ک۸۶۹ م۱۵۲۱۰۶۰۱۶/۷۹۱۴۳۰۹۵۵
Z۵۷۸۴/۹۳م۹س

دفتر پژوهشهاي فرهنگي فـيـلـمـشـنـاخت ايـران: (فيلمشناسي سينماي ايران) ۱۳۵۱ -
۱۳۴۷

۱۳۷۸غالم حيدري ف۹۴۹ح۱۵۳۱۰۷۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
PN۱۹۹۸/۹۳۳ف۹ح

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰عباس بهارلو (غالم حيدري)فيلمشناخت ايران (فيلمشناسي سينماي ايران) ۱۳۵۲-۱۳۵۷ ف۹۴۹ح۱۵۴۱۱۲۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
PN۱۹۹۸۹۳۴ف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۴غالم حيدريفيلمشناخت ايران (فيلمشناسي سينماي ايران) ۱۳۷۲ - ۱۳۷۰ ف۹۴۹ح۱۵۵۱۱۳۰۱۶/۷۹۱۴۳۷
PN۱۹۹۸/۹۴۱۳۷۴ف۹ح

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰تهيه و تنظيم سعيده کمائي فردکتابشناسي گزيده توصيفي زبان و ادبيات فارسي ک۶۹۳کفا۱۵۶۱۰۸۰۱۶/۸
Z۳۳۶۹/۸ک۴الف

غفور اماني ۱۳۸۳غفور امانيآشنايي با کتاب و کتابخانه و اصول کتابداري آ ۷۷۴ الف۱۵۷۱۱۴۰۲۰
Z۶۶۵/۵۱۳۸۳آ۷۷الف

نـهـاد کـتـابخانه هاي عمومي کشور، اداره کل
 پژوهش و نوآوري

۱۳۹۱عباس حريمروري بر اطالعات و اطالع رساني م۴۳۳ ح۱۵۸۶۳۳۹۰۲۰

آشـنـايي بـا کـتـابـخـانه شيوه صحيح استفاده از منابع چاپي و
 الکترونيکي ( رشته علوم تربيتي )

هادي شريفمقدم، مليحه نيککار آ۴۶۵ ش۱۵۹۸۴۱۳۰۲۰/۷
Z۶۶۵/۵۱۳۸۷آ۴۴ش

کتابخانه رايانهاي فـراهمآوري و مـجـمـوعهسـازي فشرده درسها: ويژه داوطلبان
 آزمون کارشناسي ارشد کتابداري و اطالعرساني

۱۳۸۰گردآورنده محمدحسين دياني ف۸۹۱د۱۶۰۱۱۶۰۲۰/۷۶
Z۶۶۸/۳/۴ف۹د

کتابخانه رايانهاي مـواد و خـدمـات کـتـابـخـانهاي بـراي نـوسوادان، کودکان و
 نـوجـوانان: ويژه داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد کتابداري و

اطالعرساني

۱۳۸۱محمدحسين دياني م۸۹۱ د۱۶۱۱۱۵۰۲۰/۷۶
Z۶۶۸/۳/۸م۹د

کتابدار تـالـيـف و تـرجـمـه انـجـمن کتابدارياخالق حرفه اي کتابداران و اطالع رسانان
 قم،ويراسته عليرضا اسفندياري مقدم

۱۳۸۶ الف ۸۶۵ الف۱۶۲۵۷۸۰۲۱/۱

چاپار ۱۳۸۵بابک پرتوساختمان و تجهيزات کتابخانه س ۳۲۶ پ۱۶۳۷۹۴۱۰۲۲/۳
Z۶۷۹/۲۱۳۸۶س۴پ

کـيـانـوش کـيـانيهـفتلـنـگه، محبوبآشنايي با آرشيو هاي جهان
شهبازي

آ۹۳۷ ک۱۶۴۶۹۹۹۰۲۵
CD۹۶۵/۹۱۳۸۸ک۲ف

کتابدار نوشته ويليام اي. کتسمنابع جغرافيايي ، زندگي نامهاي و دولتي
تـرجمه با اضافات محسن غزيزي، حميد

محسني

۱۳۸۶ م۳۷۹ ک۱۶۵۳۰۰۲۵/۵۵۲
Z۷۱۱/۸۱۳۸۶ن۲ک

دبيزش، چاپار مـاريـلـين ديـگـان، سيمون تانر; ترجمهآينده ديجيتالي کتابخانهها: راهبردهاي براي عصر اطالعات
 عباس گيلوري

۱۳۸۲ آ۹۴۴د۱۶۶۱۱۸۰۲۵/۰۰۲۸۵
ZA۴۰۸۰/۲۱۳۸۲آ۹د

چاپار ۱۳۸۳تاليف داود محمدي فرد، محمد آباقريکامپيوتر براي کتابداران و اطالعرسانان ک ۳۵۵ م۱۶۷۵۷۳۰۲۵/۰۰۲۸۵
Z۶۷۸/۹/۲ک۳م

قو ويـراسـتـار مـتن اصلي فردريک استيلو;راهنماي ايجاد کتابخانه مجازي
 مـتـرجـمـين مـهـدي عـلـيپور حافظي،

 يعقوب نوروزي، مژگان فرهودي

۱۳۸۳ ر ۴۹۴ الف۱۶۸۱۱۹۰۲۵/۰۰۲۸۵۵۲۷۶
Z۶۷۴/۷۵/۵۱۳۸۲الف۲و

کيتاي. شرودرکليدهاي همراهي و مراقبت از نوجوانان در اينترنت ک۴۳۳ ش۱۶۹۸۲۹۷۰۲۵/۰۴
HQ۷۸۴/۴۱۳۸۳ش۹الف

ژرف Google ۱۳۸۶نويسنده فيليپ لنسنپنجاه و پنج ترفند در گوگل پ۶۶۲ ل۱۷۰۶۸۲۱۰۲۵/۰۴
ZA۴۲۳۰/۸۱۳۸۵پ۸ل

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
چاپار تـحـويل اطـالعـات در قـرن بـيست و يکم: خالصه مذاکرات

 چـهـارمـين کـنفرانس بينالمللي خدمات اطالعرساني انتفاعي
 در کتابخانهها

ويــراسـتـاران سـوازان ام. وارد، يماس.
 فـانگ، تـامي نـيـکـلسون دئري; ترجمه
 زيـرنـظـر حـسـين مـخـتاري معمار، با
 هـمـکـاري حـسن اشـرفيريزي، محمد

 حسنزاده، ابراهيم مختاري نبي

۱۳۸۲ ۷۴۷ ک۱۷۱۱۲۰۰۲۵/۱۱
Z۶۸۳/۹۱۳۸۲ک

مختومقلي فراغي آشـنـايي بـا پـيـدايش کـتاب و کتابخانه و نحوه کتابداري در
 کتابخانههاي مدارس

مـولف مـحـمـدعـلي نشاطآور، نويسنده
 همکار حسن جوادمنش

۱۳۸۲ آ۴۴۴ن۱۷۲۱۲۲۰۲۵/۱۹۷۸
Z۴/۵آ۵ن

دبيزش گـامـهـاي نو در ارائه خدمات کتابداران مدرسهها: توصيههاي
 سـاده بـراي مـتـخصصيان کتابداري و فن آوري آموزشي در

مدرسه

نـوشـته آن ام واسـمن; ترجمه مهردخت
 وزيـرپـور کـشـمـيري، شايسته خزائلي;

 ويراستار مسعود گلزاري

۱۳۸۴ گ۱۸۵و۱۷۳۱۲۱۰۲۵/۱۹۷۸
Z۶۷۵/۲۱۳۸۴و۴م

کتابدار ۱۳۸۷رحمت اله فتاحيفهرستنويسي : اصول و روشها ف ۲۲۲ ف۱۷۴۵۶۰۳۰۲۵/۳
Z۶۹۵/۹۱۳۸۷ف۹پ

چاپار ۱۳۸۲اف دبليو لنکستر; ترجمه عباس گيلورينمايهسازي و چکيدهنويسي، مباني نظري و عملي ن۶۷۲ ل۱۷۵۱۲۳۰۲۵/۳
Z۶۹۵/۹/۸۱۳۸۲ن۹ل

چاپار فـهـرسـتنويسي کتاب با استفاده از قواعد بازنگري شده انگلو -
امريکن

تـرجـمه و مـثـالهـاي فارسي از مرتضي
کوکبي

۱۳۸۳ ۹۲۱ف۱۷۶۱۲۴۰۲۵/۳۲
Z۶۹۴/۱۵/۹۱۳۸۳ف۵۶آ

سـازمـان اسنادوکتابخانه ملي جمهوري اسالمي
ايران

۱۳۸۳تنظيم اميرمسعود نيکبختجمنشانه مولف فارسي جدول سه رقمي مبتني برکتر - سن برن ن۹۲۵ن۱۷۷۴۷۰۹۰۲۵/۴۲۸
Z۶۹۸/۵۱۳۸۳ن۹ن

علمي وفرهنگي تـدويـن مـلـويـل ديـويي;مترجم ابراهيمخالصه رده بندي دهدهي ديويي ونمايه نسبي
 عمراني;ويراستار پوري سلطاني

۱۳۷۸-۱۳۷۲ خ۹۹۲ د۱۷۸۶۲۶۴۰۲۵/۴۳۱

کتابدار ۱۳۸۷زهير حياتي،طاهره جوکار،نيلوفر برهمندرده بندي کتابخانه کنگره:نظريه،توسعه وکاربرد ر ۹۳۴ ح۱۷۹۵۷۷۰۲۵/۴۳۳
نسريندخت عمادخراسانيخدمات عمومي کتابخانه و شيوههاي آن خ۸۷۶ ع۱۸۰۶۲۲۱۰۲۵/۵

Z۷۱۱/۴۱۳۸۸خ۸ع
کتابدار ۱۳۹۰ويلياماي. کتسمرجعشناسي (عمومي و تخصصي فارسي و غيرفارسي) م ۳۷۹ ک۱۸۱۵۵۴۶۰۲۵/۵۵۲

Z۷۱۱/۴۱۳۹۰م۲ک
تنظيم اميرمسعود نيکبختجمنشانه مولف فارسي جدول سه رقمي مبتني بر کاتر-سنبرن ن۹۲۵ ن۱۸۲۶۲۱۹۰۲۵/۸۱

Z۶۹۸/۵۱۳۹۰ن۹ن
دبيزش: تاليا آسـيب شـنـاسي مواد کتابخانهاي: اصول، راهبردها و شيوه کار

کتابداران
۱۳۸۴بهقلم راس هاروي; ترجمه علي شکويي آ ۲۲۶ ه۱۸۳۱۲۵۰۲۵/۸۴

Z۷۰۱/۵۱۳۸۴آ۲ه
قو ۱۳۷۶ترجمه و اقتباس حسين مختاري معماردرآمدي بر کتابداري د ۳۷۸ م۱۸۴۱۲۶۰۲۷

Z۶۶۵/۴۱۳۷۶د۳م
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور تـرجـمـه فـاطمه نبوي; ويراستار رحمترهنمودهاي ايفال براي کتابخانه هاي سيار

 الله فتاحي
۱۳۹۳ ۸۹۵ ر۱۸۵۸۲۵۴۰۲۷/۴

موسسه انتشارات کتاب نشر مـعـاونت توسعه کتابخانه ها وکتابخواني،مجموعه دستورالعمل هاي اداره ي کتابخانه هاي عمومي
 اداره کل امور کتابخانه ها

۱۳۹۰ ۸۴۴ ن۱۸۶۵۴۰۰۰۲۷/۴۵۵

۱۳۹۰ناتاليريف زيارنيککتابخانههاي عمومي و مدارس: توسعه همبستگيهاي نهادي ک ۸۲ ز۱۸۷۴۳۶۱۰۲۷/۴۷۳
Z۷۱۸/۲۱۳۸۹ک۹ز

و.ام. موهانراجخدمات کتابخانهاي براي کودکان خ۸۵۴ م۱۸۸۸۲۵۱۰۲۷/۶۲۵
Z۷۱۸/۱/۴۱۳۸۸خ۸م

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

۱۳۸۴ م۶۱ ي۱۸۹۳۲۵۰۲۷/۷
Z۶۷۵/۷ي۲د

بهاهتمام حسن بنايي، بابک نيکطلبيار مهربان، ويژهي جشن کتاب ي۶۹۱ ب۰۲۸[ج]۱۹۰۸۱۳۵
Z۱۱۶/۹ب۲آ

بنياد سينمايي  فارابي راهـنـمـايي بـراي کـتابها و فيلمهايي که شخصيت پسران را
 ميسازد: پسرم چه داستانهايي نياز دارد؟

مـايـکل گـوريان و تري ترومن; برگردان
 مـهـنـاز بـاقري; ويراستار اکرمالسادات

ساکت

۱۳۸۳ ر۷۸۳ گ۱۹۱۱۳۰۰۲۸/۱۶۲۴۱
HQ۷۷۵/۲۱۳۸۳ر۹گ

مهري پريرخآموزش سواد اطالعاتي: مفاهيم، روشها و برنامهها آ۴۲۳ پ۱۹۲۷۸۷۹۰۲۸/۷
ZA۳۰۷۵/۸۱۳۸۶آ۴پ

کتابخانه رايانهاي مـواد و خـدمـات مـرجع: فشرده درسها ويژه داوطلبان آزمون
 کارشناسي ارشد کتابداري و اطالعرساني

۱۳۷۹گردآورنده محمدحسين دياني م۸۹۲ د۱۹۳۱۱۷۰۲۸/۷
Z۱۰۳۵/۱/۸م۹د

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

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

۱۳۸۵ م۲۶۱ص۱۹۴۱۲۷۰۲۸/۷
Z۱۰۳۵/۱/۴۱۳۸۵م۲ص

فرهنگ معاصر ۱۳۷۲نوشته نورالله مراديمرجعشناسي: شناخت خدمات و کتابهاي مرجع م۴۳۵م۱۹۵۱۲۸۰۲۸/۷
Z۱۰۳۵/۱/۴م۴م

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

۱۳۹۰ الف ۷۴۷ ک۱۹۶۵۱۷۶۰۲۸/۸
Z۱۰۰۳/۹۱۳۸۹الف۹ک

هـيـات امـنـاي کـتـابخانههاي عمومي کشور،
دبيرخانه

تـالـيف رالف سي اسـتـيگر; ترجمه عليشيوههاي مطالعه
شکويي

۱۳۷۷ ش۴۹۴الف۱۹۷۱۲۹۰۲۸/۹
Z۱۰۰۳/۲۱۳۷۷ر۵الف

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

۱۳۴۷ گ۱۹۴ج۱۹۸۱۳۱۰۲۸/۹
PN۸۳/۷۱۳۴۷گ۲ج

موسسه انتشارات کتاب نشر نـهـادکـتابخانه هاي عمومي کشور وخانهکارتون کتاب
 کـاريـکـاتـور;ريـاسـت طرح وجشنواره

۱۳۹۰ ۵۱۷ م۱۹۹۴۴۸۱۰۲۸/۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه مي داني چـرا دلم غـار و غـور ميکـنـد؟ و سـوال هـاي ديگر

 دربارهي بدن انسان
نـويـسنده بريجد آويسون; مترجم مجيد
 رضـايي راد; ويـراسـتاران حسين ترابي،

 مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۹۱۶آ۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۰۱۳۶

مدرسه مـي دانـي چـرا الشـخـورهـا تاس اند؟و سوالهاي ديگر درباره
پرندگان

نـويـسـنـده آمـانـدا انـيـل;مـترجم ندا
 آشـــتــيـانـي;ويـراسـتـاران مـجـيـد

 عميق،مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۹۱۶ الف۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۱۵۵۵

مدرسه ميداني چـرا تـونل هـا گـرد هـسـتـنـد؟ و سـوال هاي ديگر
 دربارهي ساختمان سازي

نـويـسـنـده اسـتـيـو بارکر; مترجم داود
 شـعـبـاني داريـاني; ويـراستاران حسين

 ترابي، مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۱۵۷پ۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۲۱۳۵

مدرسه مي داني چـرا تـريـسـراتوپس شاخ داشت؟ و سوال هاي ديگر
 دربارهي دايناسورها

نويسنده راد ثيادرو
مترجم شادي باقري

ويـراسـتـاران حـسـين تـرابي، مـرتضي
 حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۹۹ث۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۳۱۴۰

مدرسه مي داني چـرا دودو مـرده است؟و سـوال هـاي ديـگـر درباره
 حيواناتي که نسل آنها منقرض شده يا در حال انقراض است.

۱۳۸۸نويسنده اندرو شارمن م۱۶۱ش۰۳۱/۰۲م۲۰۴۵۳۱۰

مدرسه ميداني چـرا شـترها کوهان دارند؟ و سوالهاي ديگر دربارهي
جانوران

نويسنده آنيتا گانري
مترجم عباس قاسمزاده اقدم

ويـراسـتـاران مـجـيـد عـمـيق، مرتضي
حاجعليفرد

۱۳۸۴ م ش ۱۹۶گ۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۵۱۳۸

دلهام نـويـسـنـده نـيل گـرانت; مترجم مجيدترينها در مردم و مکانها
 عميق; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۳ ت۲۷۶ گ۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۶۱۳۲
AG۲۴۳/۴۱۳۸۳ت۴گ

مدرسه مـي دانـي چرا تلفن زنگ مي زند؟و سوال هاي ديگر درباره ي
ارتباطات

نـويـسـنـده ريـچـارد ميد;مترجم پرويز
 امـيـنـي;ويراستاران مجيد عميق،مرتضي

 حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۹۲۴ م۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۷۵۵۴

مدرسه مي داني چــرا کـانـگـوروهـا کـيـسه دارنـد؟ و سـوال هـاي
 ديگردربارهي بچههاي جانوران

۰
مترجم مجيد عميق

ويـراسـتـاران حـسـين تـرابي، مـرتضي
 حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۸۱۸ و۰۳۱/۰۲[ج]۲۰۸۱۳۷

مولفان بريجت آردلي، نيل آردلي۱۰۰۱ [هزار و يک] سوال و جواب علمي ه۳۷۳ آ۰۳۹[ج]۲۰۹۶۶۷۶
AG۱۹۵/۴۱۳۷۴ه۴آ

نوشته ا. جي آرمسترانگپرسشهاي عجيب پاسخهاي عجيبتر پ۴۱۱ آ۰۳۹[ج]۲۱۰۸۱۷۵
AG۳۶/۴۱۳۷۹پ۴۲آ

نويسنده کلوديا ابرهاردمتسگرژنها ژ۱۴۲ الف۰۳۹[ج]۲۱۱۷۶۹۹
QH۴۳۰/۹۱۳۸۸ژ۱۷الف

موسسه کتابسراي اعلمي ۱۳۸۵تدوين حميداعلمي. عبدالرزاق اعلميدايرهالمعارف مصور ايران و جهان د۶۲۱الف۰۳۹م۲۱۲۱۴۳
AG۳۶/۲۱۳۸۵د۶۵الف

نويسنده اريک اوبالکرانرژي اتمي الف۹۱۹ الف۰۳۹[ج]۲۱۳۷۷۱۵
AG۳۶/۱۳۷۴ ج.۴۷چ

اريک اوبالکردر جهان رياضيات د۹۱۹ الف۰۳۹[ج]۲۱۴۶۵۳۶
AG۳۶/۱۳۷۸ج.۴۱۰چ

اريش اوبالکرفيزيک نوين ف۹۱۹ الف۰۳۹[ج]۲۱۵۸۳۷۷
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۲ ۴چ

نويسنده اريک اوبالکرکيهان در مرزهاي فضا و زمان ک۹۱۹ الف۰۳۹[ج]۲۱۶۷۷۱۴
AG۳۶/۱۳۷۸ج.۱۸ ۴چ

نويسنده اريک اوبالکرماه و اقمار منظومه شمسي م۹۱۹ الف۰۳۹[ج]۲۱۷۷۷۱۶
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۳ ۴چ

نويسنده جين بتلدانشمندان بزرگ د۳۲۴ ب۰۳۹[ج]۲۱۸۷۶۹۸
AG۳۶/۱۳۸۶ج.۱۹ ۴چ

قدياني ورنـر بـوگـيـش; کـريـسـتـيان بوگيش;اقليم شناسي زمين﴿آب، هوا، زمين و جو﴾
 ترجمه کمال بهروزکيا

۱۳۹۱ الف۷۸۳ ب۰۳۹[ج]۲۱۹۷۷۲۰

ورنر بوگيش کريستيان بوگيشسنگها و کاني ها س۷۸۳ ب۰۳۹[ج]۲۲۰۷۷۰۳
AG۳۶/۱۳۸۸]ج.۴۲[ ۴چ

نويسنده گلين پرايسسواالتي که بچهها ميپرسند س۳۲۲ پ۰۳۹[ج]۲۲۱۶۵۵۱
AG۳۶/۹۱۳۸۶س۴پ

اميرکبير تـالـيف گروه نويسندگان زيرنظر احسانپوشاک در ايران زمين (مصور)
 يـارشـاطر; ترجمه پيمان متين; با مقدمه

 علي بلوکباشي

۱۳۸۲ ۸۱۵ پ۲۲۲۵۷۲۰۳۹
AE۳۶/۹پ

نويسنده ولفانگ تارنووسکيموميائيها م۲۱۷ ت۰۳۹[ج]۲۲۳۷۷۱۰
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۶ ۴چ

نويسنده پترا دايمروالها و دلفينها ﴿اجداد، ساختمان بدن و حفاظت از آنها﴾ و۳۴۱ د۰۳۹[ج]۲۲۴۷۷۰۰
AG۳۶/۱۳۸۷ج.۳۷ ۴چ

ويتوس ب. دروشرجانوران چگونه ميبينند، ميشنوند و حس ميکنند ج۴۸۶ د۰۳۹[ج]۲۲۵۷۷۱۸
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۱ ۴چ

تاليف امير دستفروششگفتيهايي از دنياي دانش ش۵۴۸ د۰۳۹[ج]۲۲۶۶۶۷۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نويسنده ايروين رابيناختراعات مهم از آتش تا ماهواره الف۱۱۸ ر۰۳۹[ج]۲۲۷۷۷۰۲

AG۳۶/۱۳۸۵ج.۳۰ ۴چ
بـاليـاي طـبـيـعي: زلـزله، آتـشفشان، طوفان، گردباد، سيل و

خشکسالي
نويسنده هانس رايشهارت ب۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۲۲۸۷۷۱۱

AG۳۶/۱۳۷۴ج.۹ ۴چ
قدياني، کتابهاي بنفشه بـاليـاي طـبـيـعي زلـزله، آتـشـفشان، طوفان، گردباد، سيل و

خشکسالي
نـويـسـنـده هـانس رايـشهارت; ترجمه
 بـهـروز بـيـضـايي; بهانتخاب و کوشش
 رضـا هـاشـمينـژاد; تصويرسازان آنه -
 لـيـزا يـهـمه و گردورنر; ويراستار ادبي

 مهروش طهوري

۱۳۷۴ ب۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۲۲۹۱۳۴
AG۳۶/۱۳۷۴ج. ۴۹چ

هانس رايشهارتخودرو: پيشينه و ساز و کار خ۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۲۳۰۷۷۱۲
AG۳۶/۱۳۸۹ ج.۴۹ ۴چ

نويسنده هانس رايشهارتعجايب هفتگانه جهان ع۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۲۳۱۷۷۱۳
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۵ ۴چ

هـزار و يک دانـسـتـني علمي: براي نوجوانان و جوانان و ديگر
 عالقمندان به مطالب علمي

تاليف مارتين رولکس ه۸۴۶ ر۰۳۹[ج]۲۳۲۵۹۸۲
AG۳۶/۴۱۳۷۷ه۸۷ر

قدياني ۱۳۹۱اولريش سدالگ; ترجمه کمال بهروز کيافيل ها، شيوه زندگي، اهميت و انواع ف۳۹۸ س۰۳۹[ج]۲۳۳۷۷۲۳
زرقلم ۱۳۷۳تاليف ابراهيم فائقيهزارويک چون وچرا ه۲۱۴ ف۰۳۹[ج]۲۳۴۶۹۰۲
پيدايش [ديـويد فلدمن]; مترجم حسين ابراهيميهزار نکته باريکتر از مو

 الوند; ويراستار محمود سالک
۱۳۸۲ ه ۸۳۹ ف۰۳۹[ج]۲۳۵۱۴۸

AG۱۹۵/۴۱۳۷۸ه۸ف
موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران [نـويـسـنـده آن کرامر]; مترجم خديجهبايد بدانيم! درباره پرندگان

 سعادت صانعي
۱۳۷۸ ب پ۴۲۳ ک۰۳۹[ج]۲۳۶۱۳۹

AG۳۶/۲۱۳۷۸ب۴ک
ديباگران ۱۳۷۸بايدبدانيم! درباره حيوانات پستاندار ب۴۲۴ ک۰۳۹[ج]۲۳۷۱۸۶۶
قدياني ۱۳۹۱راينر کرومنرل; ترجمه کمال بهروز کيااقيانوس ها و درياها الف۴۸۵ ک۰۳۹[ج]۲۳۸۷۷۲۱

قدياني، کتابهاي بنفشه ۳۶۵  [سـيـصـد و شـصت و پـنج] پرسش و پاسخ علمي براي
بچهها

۱۳۸۳ترجمه و تدوين فرزانه کريمي س ۵۱۶ ک۰۳۹[ج]۲۳۹۱۳۳
AG۳۶/۹س۴۶ک

راينر کوتهآتشفشانها و نقش آنها در زندگي آ۷۷۵ ک۰۳۹[ج]۲۴۰۷۷۰۷
AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۹ ۴چ

راينر کوتهسياره زمين: پيدايش، تغييرات ، منابع و حيات س۷۷۵ ک۰۳۹[ج]۲۴۱۷۷۰۸
AG۳۶/۱۳۸۷ج. ۳۵ ۴چ

نويسنده راينر کوتهکاشفان بزرگ و سفرهايشان ک۷۷۵ ک۰۳۹[ج]۲۴۲۷۷۰۹
AG۳۶/۱۳۷۷ج.۱۱ ۴چ

قدياني ۱۳۹۳راينر کوته; ترجمه کمال بهروز کيامعادن، گنج هاي زمين م۷۷۵ ک۰۳۹[ج]۲۴۳۷۷۱۹
نويسندگان سونيتا گوپتا، نينا آگراوالچرا، چطور، چگونه چ۷۲۳ گ۰۳۹[ج]۲۴۴۸۰۹۳

AG۳۶/۲۱۳۸۲ب۹۴گ
نويسنده دارلين گايزتازهترين کشفيات درباره پيدايش و مرگ دايناسورها ت۸۹۷ گ۰۳۹[ج]۲۴۵۷۷۰۶

AG۳۶/۱۳۷۵ج.۱۲ ۴چ
خشايار ۱۳۷۱نويسنده اريک ليتويتچرا؟ چ۸۵۴ ل۰۳۹[ج]۲۴۶۶۸۱۵

AG۳۶/۴۱۳۷۱چ۸۷۵ل
مولف آرکدي لئوکومبه من بگو چرا ... ! ب۹۸۱ ل۰۳۹[ج]۲۴۷۶۳۷۷

AG۳۶/۹۱۳۵۹ب۹ل
رودلف متزلرماهوارهها: تماشاگران هوشمند م۲۴۱ م۰۳۹[ج]۲۴۸۷۷۰۱

TL۷۹۶/۲۱۳۸۰م۲۵م
موسسه کتاب همراه ۱۳۷۵مترجم مژگان مرادي کاونانيپديدههاي شگفتانگيز پ۴۳۵م۰۳۹[ج]۲۴۹۱۴۲

AG۳۶/۳۸۱۳۷۵پ
نويسنده آندرئه مرتينيجنگلهاي باراني: ( تعريف ، تاريخچه ، کاربرد و انواع) ج۴۴۷ م۰۳۹[ج]۲۵۰۷۷۰۴

AG۳۶/۱۳۸۷ج.۳۶ ۴چ
آندرئه مرتينيطبيعت :  پژوهش و حفاظت ط۴۴۷ م۰۳۹[ج]۲۵۱۷۷۰۵

AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۸ ۴چ
مدرسه مـي دانـي چـراهـواپـيـما ها بال دارند؟و سوالهاي ديگردرباره

 حمل ونقل
نـويـسـنـده کـرسـتـوفر مي نارد;مترجم
 مـهـرداد تـهـرانيان راد;ويراستاران سيد

 حسين ترابي،مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م۹۱۳م۰۳۹[ج]۲۵۲۵۵۶

قدياني ۱۳۹۱کرستين نويمان; ترجمه کمال بهروز کيااسب ها، از دوره باستان تا امروز الف۸۳۸ ن۰۳۹[ج]۲۵۳۷۷۲۲
مانفرد نيکيشخزندگان و دوزيستان خ۹۷۸ن۰۳۹[ج]۲۵۴۷۷۱۷

موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور ۱۳۶۸تاليف جي ال هيکسآشنايي بيشتر با پرندگان آ۹۵۴ ه۰۳۹[ج]۲۵۵۵۵۳
مدرسه مـي دانـي چـرا بادمي وزد؟وسئوال هاي ديگر درباره ي سياره

زمين
نـويـسـنـده آنـيتا گانري;مترجم مهرداد
 تـهـرانـيـان راد;ويـراستاران سيد حسن

 ترابي،مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م ب۱۹۶گ۰۳۹/۰۲[ج]۲۵۶۵۵۸

مدرسه مـي دانـي چـرا عـنـکـبـوت هـا تـار مـي تـنـند؟و سئوالهاي
 ديگردرباره ي حشرات

مـي دانـي چـراعـنـکـبـوت هـا تـار مي
 تــنـنـدوسـئـوال هـاي ديـگـر دربـاره
 حـشـرات/نـويـسنده آماندا انيل;مترجم
 مـجـيـد عـمـيـق;ويراستاران سيدحسن

 ترابي ،مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۴ م ۹۱۶ الف۰۳۹/۲[ج]۲۵۷۵۵۷

به کوشش امير نعمتيليمائيمجموعه روزنامه جنگل( نشريه نهضت جنگل) م۵۴۳ نفا۲۵۸۷۹۰۷۰۵۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بوستان کتاب ۱۳۸۱مهدي باقريانروابط عمومي کاربردي و فنون برگزاري گردهماييها ر۲۴۲ب۲۵۹۱۴۹۰۶۰/۶۸

AS۶/۹ر۲ب
عابد ۱۳۸۳گردآوري و نگارش عبدالعظيم کريميمدرسه موزه: مقدمهاي بر يادگيري فعال م ۵۱۶ ک۲۶۰۵۱۷۷۰۶۹/۰۷

AM۷/۴م۴ک
دفتر پژوهشهاي فرهنگي بيل گيلهاممصاحبهپژوهشي: راهنماي فن مصاحبه علمي

ترجمه محمود عبداللهزاده
۱۳۸۵ م۹۳۹گ۲۶۱۱۵۶۰۷۰/۴۳

PN۴۷۸۴/۹۱۳۸۴گ۶م
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۹اريک بارنو; ترجمه احمد ضابطي جهرميتاريخ سينماي مستند ت۱۸۹ب۲۶۲۱۵۱۰۷۰/۱۸

PN۱۹۹۵/۹/۲۱۳۷۹ب۹۴س
دانشگاه عالمه طباطبايي ۱۳۸۳تاليف نعيم بديعي، حسين قنديروزنامهنگاري نوين ر۳۸۹ ب۲۶۳۱۵۲۰۷۰/۴

PN۴۷۷۵/۹۱۳۸۳ر۴ب
ثانيه ۱۳۸۳احمد توکليمثلث طاليي نوشتن براي مطبوعات م۸۶۱ت۲۶۴۱۵۳۰۷۰/۴

PN۴۷۷۵/۲م۹ت
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۷۳تاليف محمد حيدرياز روزنامه ديواري تا روزنامهنگاري الف۹۴۹ح۰۷۰/۴[ج]۲۶۵۱۶۳

PN۴۷۷۶/۴الف۹ح
خجسته ۱۳۸۱يونس شکرخواهخبرنويسي مدرن خ۵۸۱ش۲۶۶۱۵۵۰۷۰/۴

PN۴۷۷۵/۲۴خ۸ش
خجسته ۱۳۸۰اميد مسعوديمباني نگارش رسانهاي م۵۵۳م۲۶۷۱۵۷۰۷۰/۴

PN۴۷۷۵/۲م۵م
خجسته ۱۳۷۹احمد توکليويراستاري و مديريت اخبار و۸۶۱ت۲۶۸۱۵۸۰۷۰/۴۱

PN۴۷۷۸/۹و۹ت
خجسته ۱۳۸۳احمد توکليمصاحبهي خالق م۱۶۱ت۲۶۹۱۵۹۰۷۰/۴۳

PN۴۷۸۴/۹۱۳۸۳ت۶م
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۲اکبر نصراللهياصول خبرنويسي، شناخت، جمعآوري و انتشار اخبار الف۴۵۹ن۲۷۰۱۵۴۰۷۰/۴۳

PN۴۷۸۱/۶الف۶ن
سرايي بـهـار رکن چـهـارم: مـروري بر جنبش مطبوعات اصالحطلب

 (۱۳۷۹ - ۱۳۷۶) (توسعه سياسي و رسانهها)
۱۳۸۱عمادالدين باقي ب۲۴۵ب۲۷۱۱۶۰۰۷۹/۵۵

PN۵۴۴۹/۲۴ب۹الف
علم تـالـيف ادوارد بـراون;تـرجـمـه وتحشيهتاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت
 وتـعـلـيـقـات تـاريـخـي وادبـي به قلن

محمدعباسي

۱۳۸۶ ت ۴۱۲ ب۲۷۲۵۱۷۵۰۷۹/۵۵
PN۵۴۴۴۹/۴۱۳۸۵ب۹الف

نشر ني ۱۳۷۹عمادالدين باقيبراي تاريخ: گفت و گو با سعيد حجاريان ب۳۳۵ح۲۷۳۱۶۱۰۷۹/۵۵
PN۵۴۴۹/۳ح۹الف

جامعه ايرانيان ۱۳۷۹علياکبر قاضيزادهجانباختگان روزنامهنگار ج۲۴۸ق۲۷۴۱۶۴۰۷۹/۵۵
PN۵۴۴۹/۲۶ق۹الف

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور سـيـر ارتـبـاطـات اجـتـمـاعي در ايران: از مشروطه تا انقالب
 اسالمي

۱۳۹۲حميد موالنا س۸۴۷ م۲۷۵۶۳۴۱۰۷۹/۵۵

مدرسه ۱۳۸۷مريم ابراهيميبهمنيار ب۱۳۸ الف۰۷۹/۵۵۰۹۲[ج]۲۷۶۵۳۱۲
PN۵۴۴۹/۷۲۱۳۸۷ي۹الف

علم ۱۳۸۷ترجمه،  تبويب و تحقيق کريم فيضيکشکول شيخ بهائي ک۹۱۳ش۲۷۷۲۵۰۰۸۹/۹۲۷
AC۱۰۵//۵۰۴۱۱۳۸۷ک۹ش

زريننگارستان کتاب بـهـاءالـدين مـحـمد عاملي (شيخبهائي);کشکول
 ترجمهي بهمن رازاني

۱۳۶۶ ک۹۱۳ش۲۷۸۱۶۶۰۸۹/۹۲۷
AC۱۰۵/۵۰۴۱۱۳۸۱ک۹ش

زوار ۱۳۷۹گردآوري، تنظيم و شرح علياصغر حلبيخواندنيهاي ادب فارسي خ۷۷۷حفا/۲۷۹۱۶۵۰۸۹
AC۱۲۷/۹۱۳۷۹خ۷۸ح

پـژوهـشـگـاه فرهنگ وانديشه اسالمي،سازمان
انتشارات

۱۳۸۳حميد پارسانياعلم و فلسفه ع۱۴۷پ۲۸۰۴۴۶۶۱۰۰
B۹۹/۲۱۳۸۳پ۲۲ف

سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي ۱۳۴۴ويل دورانت; ترجمه عباس زريابلذات فلسفه (پژوهشي در سرگذشت و سرنوشت بشر) ل ۷۴۸ د۲۸۱۳۷۰۸۱۰۰
B۷۲/۴۱۳۶۹ل۹د

حسين شيخاالسالميشايد اين کتاب يک آلت قتاله باشد: کتاب جهان ش۸۹۵ ش۲۸۲۶۹۷۰۱۰۲
B۶۸/۲۱۳۸۹ش۹ش

محمدحسين گنجيکليات فلسفه ک۶۷۸ گ۲۸۳۵۸۸۲۱۰۷
B۵۲/۸۱۳۸۴ک۹گ

آگاه ۱۳۵۴آصفه آصفيمباني فلسفه: آشنايي با فلسفه جهان از زمانهاي قديم تا امروز م۵۹۲ آ۲۸۴۳۲۶۱۰۹
B۹۹/۶آ۲۲ف

قطره تـاريخ سـيـر فـلـسـفه در اروپا از دوره پيش سقراطي تا پايان
عصرروشنگري

۱۳۸۳علياصغر حلبي ت۷۷۷ح۲۸۵۱۶۷۱۰۹
B۹۹/۸ح۲۲ف

انتشارات توحيد ۱۳۶۱نگارش جعفر سبحانيجهانبيني اسالمي ج۲۷۳س۲۸۶۵۵۹۳۱۱۱
BD۳۳۱/۹۱۳۶۱ج۲س

حکمت ۱۳۸۸تيتوس بورکهارتجهانشناسي سنتي و علم جديد ج۷۶۴ب۲۸۷۴۵۷۴۱۱۳
BD۵۳۲/۹۱۳۸۸ج۹ب

قدياني ۱۳۷۵محمدتقي جعفري تبريزيفلسفه و هدف زندگي ف۴۶۲ج۲۸۸۱۷۰۱۱۳/۸
BD۴۳۱/۸۱۳۷۵ف۷ج

نشر ني ۱۳۷۹کارل ريموند; ترجمه عباس باقريسرچشمههاي دانايي و ناداني س۵۶۷پ۲۸۹۱۶۹۱۲۱
BD۱۶۱/۴۱۳۷۹س۹پ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مازيار سميعيچه کسي بود صدا زد اصغر؟ کتاب شناخت چ۷۴۷ س۲۹۰۶۶۱۷۱۲۱

BD۱۶۸/۸۱۳۸۹س۲ف
اميرکبير نـوشـتهي ايـمـانـوئل کـانت; تـرجمهيسنجش خرد ناب

 ميرشمسالدين اديب سلطاني
۱۳۸۳ س۳۱۴ ک۲۹۱۱۷۸۱۲۱

B۲۷۷۸/۴۱۳۸۳الف۲ف
دارالصادقين ۱۳۷۸محمدتقي فعاليعلوم پايه: نظريه بداهت ع۷۸۲ ف۲۹۲۵۸۸۸۱۲۱/۶۵

BD۱۸۲/۸ع۷ف
نشرمرکز ۱۳۷۹فريدرش نيچه... [و ديگران]هرمنوتيک مدرن: گزينهي جستارها ۵۴۷ هـ۲۹۳۷۹۸۱۱۲۱/۶۸

BD۲۴۱/۴۱۳۷۹ه
چه رفـتـاري خـواهم داشت وقتي تيراندازي شروع شود: کتاب

هستيشناسي
نادر صدقي چ۸۳۵ ش۲۹۴۶۶۱۶۱۲۸

BD۴۳۱/۹۱۳۸۹چ۹ش
حسين شيخاالسالميسازمان قوريهاي متحد، کتاب من س۸۹۵ ش۲۹۵۶۹۷۱۱۲۸

B۸۲۸/۵/۲۱۳۸۹س۹ش
حاذق ۱۳۷۵نوشته حسن ابطحيعالم عجيب ارواح ع ۱۴۹ الف۲۹۶۵۷۳۸۱۲۸/۱

BD۴۲۲/۲۵۱۳۷۳الف۲ف
نسل نوانديش ۱۳۹۳کيت هرل۳۰ نگرش براي تحول زندگيتان: باور کنيد، دريافت کنيد س۵۱۸ ه۲۹۷۷۵۴۲۱۲۸/۳

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

۱۳۸۳ الف۵۳۵الف۲۹۸۱۷۱۱۳۱
BJ۱۶۱۱/۲/۶۱۳۸۳الف۴۵الف

نوانديش قـانـون جـذب،سـاده وروان : زنـدگـي بي نظيري رابسازيد که
 اليق آن هستيد

۱۳۹۰سونيا ريکتي;ترجمه احسان غيرتي ق ۹۵۹ ر۲۹۹۴۹۶۸۱۳۱

اميرکبير تـالـيف لـيـال واتـسـون; تـرجـمه احمدفوق طبيعت
 ارژمند، شهريار بحراني۰

۱۳۶۵ ف ۱۲۱ و۳۰۰۵۹۷۱۳۳
BF۱۴۱۱/۹۱۳۶۵ف۲و

هنارس واحـد پـژوهـش انـتـشـارات هـنـارس;نوستر آداموس ﴿پيشگويي هاي آخرالزمان﴾
 زيرنظر محمد لک علي آبادي

۱۳۹۰ ۷۷۹ ن۳۰۱۶۴۵۵۱۳۳/۳۲
BF1815/۹۹نن

کوان الئوفنگشويي براي امروز ف۳۳۹ ل۳۰۲۷۰۳۳۱۳۳/۳۳۳۷
BF۱۷۷۹/۲۱۳۸۴ل۹ف

ريچارد وبسترفنگشويي براي زندگي در آپارتمان ف۳۸۶ و۳۰۳۷۰۳۲۱۳۳/۳۷۳۳۷
BF۱۷۷۹/۲۳۱۳۸۴و۹ف

نيلوفرانه سـيـر و سـيـاحت عـجـيب در عالم ارواح همراه با داستانهاي
شگفتانگيز

۱۳۸۳عبدالله نجاتي س۲۹۷ن۳۰۴۴۷۶۵۱۳۳/۴۴
BT۹۶۲/۹۱۳۸۳س۳ن

سماء نـويـسندگان ليندا گودمن... [و ديگران];طالع متولدين شهريور
 مـتـرجـمـين شـهـرام ظـريف، کـامبيز
 هاديپور; ويراستار معصومه منوچهري

۱۳۸۳ ط۷۵۱ گ۳۰۵۱۷۲۱۳۳/۵
BE۱۷۰۸/۱/۲۶۱۳۸۳ط

کارل وسکچهطالعبيني عمومي ط۶۲۵ و۳۰۶۶۴۳۲۱۳۳/۵
BF۱۷۰۸/۸/۵۱۳۷۹و۲ف

عقيل آر. ان. ويـــاس; بـــرگــردان عـاطـفهراهنماي طالعبينيدر امور دوستيابي و ثروت
سيدحسيني

۱۳۸۱ ر ۸۳۸  و۳۰۷۱۷۴۱۳۳/۵
BF۱۷۰۸/۱/۲۱۳۸۲ط۹و

خانه فرهنگ ۱۳۸۳[تري کينگ]طالع روزانه شما درسال جديد براي متولدين آبان ط۹۷۵ک۳۰۸۷۳۸۰۱۳۳/۵۲۷۳
BF۱۷۲۷/۵/۲۳۱۳۸۳ط۹ک

جاجرمي ۱۳۷۸تاليف سوترا سينگطالعبيني هندي ط۹۸۸ س۳۰۹۶۶۹۲۱۳۳/۵۹۴۴۵
BF۱۷۱۴/ب۱۳۷۸ ۹س۹ه

تاليف حسن هاشميطالعبيني و اسرار کفشناسي ط۲۵۲ ه۳۱۰۷۱۱۵۱۳۳/۶
BF۹۲۸/۲۱۳۷۹ه۲ف

نقش و نگار يـيـتا هالبرستام ماندلبام، جوديت لونتال;معجزات کوچک براي زنان
 [مترجم] توراندخت تمدن (مالکي)

۱۳۸۰ م۱۷۳م۳۱۱۱۷۵۱۳۳/۸
BF۱۱۷۵/۵۷۱۳۸۱م۲م

آفرينش اثر نورالدين مدرسي چهاردهيارتباط با ارواح (اسپري تيسم)
بهاهتمام مسعودرضا مدرسي چهاردهي

۱۳۸۵ الف۷۹چ۳۱۲۱۷۷۱۳۳/۹
BF۱۲۶۸/۴۱۳۸۵م۲ف

رضا جماليان: جمال الحق نـگـارش کايت هاراري و پامال وينتروب;پرواز روح: خودآموز خارج کردن روح از بدن در ۳۰ روز
 تـرجـمه متن با تحقيقات و اضافات رضا

جماليان

۱۳۷۱ پ ۱۷۵ ه۳۱۳۱۶۵۴۱۳۳/۹
BF۱۳۸۹/۲۱۳۷۱ه۴خ

پـايـان عـمـر: راز خـلـقت و دنـيـاي پس از مـرگ بههـمراه
 پيشگوييهاي کريون از آينده

نوشته لي کارول پ۱۵۷ ک۳۱۴۸۱۷۴۱۳۳/۹۰۱۳
BL۵۳۵/۲۱۳۸۲پ۲ک

علم الـيـزابت کـوبـلـرراس; ترجمه مژگانبانوزندگي پس از مرگ
مومني

۱۳۸۲ ز۷۶۳ک۳۱۵۱۷۶۱۳۳/۹۰۱۳
BF۱۰۴۵/۹۱۳۸۲ک۳ت

علم ۱۳۸۵نيلدونالد والش;مترجم سهيل سميدوستي با خدا: گفت و گويي نامتعارف د۲۶۴ و۳۱۶۴۹۷۰۱۳۳/۹۳
BF۱۹۹۹/۹۱۳۸۸د۲و

خادم الرضا﴿ع﴾ کـلـيـات تـعبير خواب امام جعفر صادق(ع)، محمدبن سيرين;
 دانيال پيامبر; ابراهيم کرماني...جابر مغربي

تـــالـــيف ابـــوالـفـضل حـسـين ابن
 مـحـمـدابـراهـيم التفليسي; ويراستار ع.
 مـطـلق; تـهـيه و تـنـظـيم امـيـر ملک

 محمودي اليگودرزي

۱۳۸۴ ک۶۳۱ت۳۱۷۲۴۸۱۳۵/۳
BF۱۰۸۸/و۷۱۳۸۴ت۲ف

کمال انديشه تهران کـلـيـات جـامـع تعبير خواب محمدبن سيرين، حضرت دانيال
 عليهالسالم... با تصحيح و اعراب گذاري احاديث...

تـاليف ابوالفضل حسينبن محمد ابراهيم
تفليسي

۱۳۸۴ ک۶۳۱ ت۳۱۸۳۳۴۶۱۳۵/۳
BF۱۰۸۸/الف ي ۷۱۳۸۴ت۲ف

علم ۱۳۸۲تاليف علياصغر فياضتعبير هزار و يک خواب، يا، چگونه تعبير خواب کنيم؟ ت۹۳۶ ف۳۱۹۴۹۴۹۱۳۵/۳
BF۱۰۹۸/۹۱۳۸۲ف۲ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش ۱۳۹۱فرشاد نجفي پورتعبير خواب﴿روانشناسي تفسير روياها﴾ ب۳۲۲ ن۳۲۰۶۱۱۵۱۳۵/۳
خانه کتاب نـقـد فـلـسـفي(بـا آثاري از ريچارد فلدمن،جيسون بائر،فرانک

 گيفل،يوزف وتس و ...)
۱۳۸۹به کوشش علي اوجبي ن ۹۲۲ الف۳۲۱۷۹۲۶۱۴۲

B۸۰۹/۳/۷۱۳۸۹ن۹الف
نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين(ع) ۱۳۷۴محمد دشتيسيري در تفکر مادي س ۵۷۳ د۳۲۲۱۱۷۸۱۴۶/۳۲

B۸۰۹/۸/۹۱۳۷۴س۵د
تنديس ۱۳۷۹مژگان کيانيهيليسم و تاثير آن بر نقاشي ن۹۱۴ ک۳۲۳۱۷۹۱۴۹/۸

B۸۲۸/۳/۹ن۹ت
راه ﴿کـتـاب چند منظوره و چند کاربردي﴾کتاب تحليلي روانشناسي

 عمومي ﴿ويژه دانشجويان حسابداري و علوم اجتماعي﴾
مـرضـيـه جليلي، محمد مهدي اسماعيل

زاده
۱۳۹۱ ک۵۸۷ ج۳۲۴۸۳۰۷۱۵۰

موسسه نشر ويرايش تـالـيف اسـپنسر ا. راتوس; ترجمه حمزهروانشناسي عمومي
گنجي

-۱۳۷۵ ر۱۲۷ ر۳۲۵۱۸۰۱۵۰
BF۱۲۱/۹۱۳۷۵ر۱۴ر

۱۳۸۶جمعي از مولفان [دانشگاه پيام نور]روانشناسي عمومي ۷۵۸ ر۳۲۶۷۰۸۵۱۵۰
BF۱۲۸/۸۶۴۱۳۸۸ر۲ف

کتاب صبح ۱۳۸۷شهريار زرشناسروان شناسي مدرن و حقيقت فراموش شده انسان ح ۳۱ ز۳۲۷۵۷۴۱۵۰
نوانديش ۱۳۸۷مولف شاهرخ شاهپرويزيجهان بهترين مشاور ازدواج ج ۲۳۸ ش۳۲۸۴۹۴۰۱۵۰

BF۱۲۸/ش۲۸۲ف
ساواالن ۱۳۸۰حمزه گنجيروانشناسي عمومي ر۶۷۸ گ۳۲۹۱۸۲۱۵۰

BF۱۲۸/۹۱۳۸۰گ۲ف
اميرکبير نـوشـته نـرمان ل. مان; ترجمه و اقتباساصول روانشناسي: اصول سازگاري آدمي

 محمود ساعتچي
۱۳۵۲ الف۱۷۲م۳۳۰۱۸۳۱۵۰

BF۱۲۱/۶۱۳۵۲الف۲م
اميرکبير قـدرت نـيـمه هـوشيار شما (چگونه آن را بسازيد تا براي شما

 کار کند)
تـالـيف چـارلـز سـيـمونز; ترجمه فريده

جمشيدي
۱۳۸۱ ق۹۷۵س۳۳۱۱۸۶۱۵۰/۱۹۵

BF۱۷۳/۴۱۳۸۱ق۹س
نشرني ۱۳۸۳کرامت مولليمباني روان کاوي فرويد - لکان م۸۴۷ م۳۳۲۱۸۷۱۵۰/۱۹۵

BF۱۷۳/۲م۸م
دانژه ۱۳۸۲حميد عليزاده; ويراستار ع. ح. سازمندآلفرد آدلر گستره نظريه شخصيت و رواندرماني ع س/۲۶۲ آ۳۳۳۱۹۰۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۴م۱آ
دانژه ۱۳۸۲نوشته حسن رفيعياريکسون فرزند خود و معمار هويت ر س/۴۴۹ الف۳۳۴۱۸۸۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۲م۱آ
دانژه آلـبـرت الـيس (اپيکتتوس نه فرويد): پنجاه سال رفتار درماني

(REBT) عقالني هيجاني 
۱۳۸۲نوشته مهرداد فيروزبخت ن س/۷۵۵ الف۳۳۵۱۹۱۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۳م۱آ
دانژه ۱۳۸۳نوشته رضا نيليپورچامسکي و انقالب زبانشناسي ن س/۱۷چ۳۳۶۱۹۲۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۵م۱آ
دانژه ۱۳۸۳نوشته عليرضا جزايريفرويد: بنيانگذار روانکاوي س ج/ ۶۲۸ ف۳۳۷۱۹۳۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۶م۱آ
دانژه تــالـيف ربـابه مـزيـنـاني; ويـراسـتـارآنا فرويد پيشگام روانکاوي کودک

 عليحسين سازمند
۱۳۸۳ م س/۶۲۸ آن۳۳۸۱۹۴۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۷م۱آ
دانژه ۱۳۸۳تاليف محمدحسين سروريويلهلم رايش: نظريه صرفهجويي جنسي س س/۳۱۷ و۳۳۹۱۸۹۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج.۳۸م۱آ
دانژه ۱۳۸۱نوشته فربد فداييکارل گوستاو يونگ و روانشناسي تحليلي او ن س/ ۹۴ي۳۴۰۱۹۵۱۵۰/۱۹۵۰۹۲۲

BF۱۰۹/ج. ۳۱م۱آ
نشر روان ۱۳۷۸تاليف حمزه گنجيمباني روانشناسي عمومي م۶۷۸ گ۳۴۱۱۹۶۱۵۰/۷

BF۷۷/۲م۹گ
موسسه نشر ويرايش ۱۳۷۱تاليف علي دالورروش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ر۶۲۸ د۳۴۲۱۸۴۱۵۰/۷۲

BF۷۶/۵/۹۱۳۸۰ر۹د
سخن ۱۳۷۶حسنپاشا شريفي، جعفر نجفي زندروشهاي آماري در علوم رفتاري ر آ۴۶۷ ش۳۴۳۱۹۸۱۵۰/۷۲

BF۳۹/۹۱۳۷۶ر۴ش
سخن ۱۳۸۰تاليف حسن پاشا شريفي، نسترن شريفيروشهاي تحقيق در علوم رفتاري ر ت۴۶۷ ش۳۴۴۱۹۷۱۵۰/۷۲

BF۷۶/۵/۹ر۴ش
روشهـاي پـژوهش در عـلـوم رفـتاري همراه با روش تدوين

 پيشنهاده پژوهش(پروپوزال)
تاليف داود معنويپور، عليرضا پيرخائفي ر۶۷۸ م۳۴۵۸۲۴۱۱۵۰/۷۲۴

BF۷۶/۵/۹۱۳۸۸ر۶م
۱۳۹۰حسن امينپورآمار توصيفي در روانشناسي و علوم تربيتي آ۸۴۱ الف۳۴۶۸۵۱۷۱۵۰/۷۲۷

BF۳۹/۸۱۳۹۰آ۷۷الف
۱۳۸۹مهناز علياکبر ي  فرهاد شقاقيروشهاي آمار استنباطي در روانشناسي و علوم تربيتي ر۸۳۹ ع۳۴۷۸۵۱۳۱۵۰/۷۲۷

BF۳۹/۹۱۳۸۹ر۸ع
اميرکبير نـوشـته گـري جي برانيگان; ترجمه فريباآزمون روانشناسي: فعاليتهاي کاربردي يادگيري

 نبوي آلآقا
۱۳۸۱ آ۴۱۱ب۳۴۸۱۹۹۱۵۰/۷۶

BF۱۲۱/۴۱۳۸۱آ۴ب
رسا چـگـونه شادي آفرين زندگي خود باشيم و در برابر ناماليمات

مقاومتر
آلبرت اليس
مترجم هوشان

۱۳۸۵ چ۷۵۵الف۳۴۹۲۱۵۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۷۱۳۸۵الف۵خ

فراروانشناسي ۱۳۹۱احمدعالمه فلسفياسرار روانشناسي رنگ ها﴿وخواص درماني آن ها﴾ الف ۷۶۹ ع۳۵۰۵۷۲۵۱۵۲/۱۴۵
اميرکبير ۱۳۷۸تاليف تقي علياشرف جودتنقش عادت در تربيت اسالمي ن۸۳۷ ع۳۵۱۱۲۳۷۱۵۲/۳۳

BF۳۳۵/۷ن۸ع
نوانديش EQ چـيـست و چـرا مهمتر از IQ است : چگونه ) EQ هوش

 هيجاني ) خود را کشف کنيم ...
نـويـسـنـدگان تريويس برادبري و جين

گريوز
۱۳۸۹ الف۴۳۷ب۳۵۲۴۹۶۷۱۵۲/۴

BF۵۷۶/۹۱۳۸۸الف۴ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش ۱۳۹۱مجيد پزشکيقدرت خنده: روح خنده را در خود جاري سازيد ق۴۴۴ پ۳۵۳۶۰۸۶۱۵۲/۴

BF۵۷۵/۴۱۳۷۹پ۸۴خ
نسل نوانديش آنـتـوني رابـينز، نورمن کازينس; مترجممديريت احساسات

 مجيد پزشکي
۱۳۸۶ م ۱۱۸ ر۳۵۴۲۴۵۱۵۲/۴

BF۵۳۱/۴۱۳۸۵م۲ر
جوانه رشد جـفـري اي. کـاتـلـر; بـرگـردان طاهرهزبان اشکها

جواهرساز
۱۳۸۰ ز۱۲۲ ک۳۵۵۲۰۱۱۵۲/۴

BF۵۷۵/۲۱۳۸۰ک۴گ
نوانديش هـوش عـاطفي، نتايج و آثار آن در زندگي: ارائهي راهکارهايي

 براي تقويت "هوش افراد"...
نـويـسـنـدگـان اس.مـايـلک کـراويـتز،

 سوزاندي. شوبرت
۱۳۸۸ ه۴۲۵ک۳۵۶۴۹۵۳۱۵۲/۴

BF۵۷۶/۳/۳۵۹۱۳۸۷ک
موسسه نشر ويرايش ۱۳۷۹تاليف يوسف کريمينگرش و تغيير نگرش ن۵۱۶ ک۳۵۷۲۰۰۱۵۲/۴

BF۳۲۷/۸ن۴ک
نسل نوانديش مـولف رابـرت جي. استرن برگ; مترجمعشق يک داستان است: داستان عشق شما چيست؟

 فـرشـته صـالـحي; ويـراسـتـار احـمـد
 بهرامپور آشتياني

۱۳۸۱ ع ۴۸۳ الف۳۵۸۵۸۸۱۵۲/۴۱
BF۵۷۵/۵۱۳۸۱الف۵ع

جوانه رشد نـويـسـنـده رابـرت جي. اسـتـرنبرگ;قصه عشق نگرشي تازه به روابط زن و مرد
 تـرجـمه ع. ابـهرامي; ويراستار فروزنده

داورپناه

۱۳۸۸ ق۴۸۳الف۳۵۹۲۰۴۱۵۲/۴۱
BF۵۷۵/۵۱۳۸۲الف۵ع

نشر دايره نـويـسـنـده لـئو بوسکاليا; مترجم مهديزندگي، عشق و ديگر هيچ
 قراچهداغي، زهره فتوحي

۱۳۷۹ ز۷۷۴ ب۳۶۰۲۰۲۱۵۲/۴۱
BF۵۷۵/۹۱۳۷۸ب۵ع

نويسنده جان پاولروانشناسي دوست داشتن ر۲۶۳ ج۳۶۱۶۴۴۳۱۵۲/۴۱
BF۵۷۵/۲۱۳۸۲پ۵ع

نسل نوانديش نـويـسـنـده سـوزان جفرز; مترجم نادرهانديشههاي عشق و توانمندي
ميرمحمدعلي

۱۳۸۳ الف۴۸۷ ج۳۶۲۲۰۵۱۵۲/۴۱
BF۵۷۵/۷۱۳۸۳ج۵ع

نوانديش روانشـنـاسي شـوخ طـبـعي، خـالقيت، سالمت روان; همراه با
 آزمونهاي شوخطبعي، خالقيت، سالمت روان

نـويسندگان علي پوالديريشهري، موسي
گلستانه

۱۳۸۷ ر ۸۲۴ پ۳۶۳۵۰۱۰۱۵۲/۴۲
BF۵۷۵/۹۱۳۸۶پ۶ل

کتابدرماني ۱۳۸۳[استال رسنيک]; ترجمه ظفريچه کنيم تا آرام و شاد باشيم چ۵۱۵ ر۳۶۴۲۰۶۱۵۲/۴۲
BF۵۱۵/۹۱۳۸۳چ۵ر

نسل نوانديش گـردآوري و تـرجـمه فـرشـاد نجفيپور;خشم و خشونت
 ويراستار منير السادات حسيني

۱۳۸۴ خ ۳۲۲ ن۳۶۵۵۹۰۱۵۲/۴۲
BF۵۷۵/۳ن۵خ

نوانديش خـود را از بـنـد تـرسهاي غير واقعي رها کن: روشهاي غلبه
 بر اضطراب و زندگي کردن بدون نگراني

۱۳۸۸اثر جوزف اکانر;اسکندر قرباني خ ۹۳۶ الف۳۶۶۵۰۱۳۱۵۲/۴۶
BF۵۷۵/۸۱۳۸۸الف۴ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده سوزان جفرز; مترجم فاطمهماوراي ترس
خسروي

۱۳۸۳ م۴۸۷ج۳۶۷۲۱۷۱۵۲/۴۶
BF۵۷۵/۷۳۲۳۱۳۸۳ج۴ت

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

۱۳۸۷نويسنده لين فاسم غ۱۴۶ف۳۶۸۴۹۵۷۱۵۲/۴۶
BF۵۷۵/۲۱۳۸۷ف۵۸الف

حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف مريم کرباليي عليگلکنترل خشم در خانواده ک ۴۳۴ ک۳۶۹۵۵۵۷۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۴۱۳۸۸ک۵خ

نسل نوانديش م.ک. گوپتاکنترل عصبانيت: دشمن خطرناک
مترجم ماندانا دانش
ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۶ ک۷۲۳گ۳۷۰۲۱۶۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۹۱۳۸۶گ۵خ

محراب دانش خـشـمـت را بـسـوزان قبل ازآنکه خشم تورا بسوزاند:راههاي
 کـنـتـرل خـشـم:۱۲ پـيـشـنـهـاد عملي براي کنترل خشم و

 عصبانيت

نـوشـتـه جـي. پي. واسواني;ترجمه شهناز
مجيدي

۱۳۸۸ خ۱۸۶ و۳۷۱۱۷۷۷۱۵۲/۴۷

علم نـويـسـنـده جي.پي. واسواني;ميترا کيوانخشم را بسوزان پيش از اينکه خشم شما  را بسوزاند
مهر

۱۳۸۸ خ ۱۸۶ و۳۷۲۴۹۹۲۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۱۶۱۳۸۸و۵خ

نسل نوانديش مـــولف تــوني بـوزان;مـتـرجـم ثـريـاقدرت هوش کالمي: ده روش براي بکارگيري نبوع کالميتان
 شريفي;ويراستار نسيم روشنايي

۱۳۸۷ ق ۷۶۹ ب۳۷۳۴۹۸۷۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۴۱۳۸۷ق۹ب

نوانديش ۱۳۹۱مولف مايکل تيپرتقويت حافظه: ۱۰۱  راه يادگيري فوري و سريع ت۹۳۱ت۳۷۴۴۹۵۶۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۷۱۳۸۸ت۹۴ت

نيل ۱۳۵۹ترجمه و تاليف عبدالکريم قريب۵۷ [پنجاه و هفت] درس براي تقويت حافظه پ۶۱۵ق۳۷۵۲۰۹۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۹۱۳۶۵پ۴ق

مـولـف ريـوتـا کـاواشيما; مترجم ارشادورزش ذهن به همين سادگي
عظيمي

و۳۲۳ ک۳۷۶۶۹۸۷۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۸۱۳۸۹چ۱۴ک

فراگفت ۱۳۸۸تاليف حسنعلي ميزا بيگي، اکرمآرختقويت حافظه ت۹۳۴ م۳۷۷۶۸۴۴۱۵۳/۱۴
علمي ۱۳۸۹محمدرضا حاتميورنوسفادرانيبينش خالق(اصول و قواعد بازي زيباي زندگي) ب۱۲۴ح۳۷۸۴۹۴۱۱۵۳/۳۵

BF۴۰۸/۹۱۳۸۹ب۲ح
انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران کـالس خـالقـيت: تمرينات و روشهاي عملي پرورش خالقيت

 براي معلمان و مربيان
۱۳۸۱نويسنده افشين سليماني ک۶۹۱ س۳۷۹۲۱۲۱۵۳/۳۵

BF۴۰۸/۸۱۳۸۱ک۸س
گردآوري و نگارش عبدالعظيم کريميآسيبشناسي آموزش خالقيت: چگونه خالقپروري نکنيم ! چ۵۱۶ ک۳۸۰۸۳۸۵۱۵۳/۳۵

BF۴۰۸/۵۱۳۸۹آ۳۶ک
ديد ۱۳۸۱مايکل گلب; ترجمه سهيال ماهرنيازادهي خورشيد ز۴۸۶گ۳۸۱۲۱۴۱۵۳/۳۵

BF۴۱۱/۸۱۳۸۱چ۸گ
دسـتـورالـعـملهـاي فيل آبي براي ايدهيابي: دستورالعملهاي

 ايدهيابي و پرورش آن
محمدحسين نيرومند د۸۹۲ ن۳۸۲۶۶۲۹۱۵۳/۳۵

BF۴۰۸/۵۱۳۸۹د۹ن
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ملينا ۱۳۸۶گردآورنده:محمد مهدي اميني زادهچگونه ذهن برتر داشته باشيم؟ چ ۸۴۶ الف۳۸۳۵۷۶۱۵۳/۴۲

نسل نوانديش گردآوري و ترجمه کاظم بنيهاشميقدرت تفکر مثبت و مديريت استرس
،مهديس مسيبي

۱۳۸۶ ق ۷۳۹ ب۳۸۴۲۴۹۱۵۳/۴۲
BF۴۵۵/۴ق۹ب

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

تـــوني بـــازان;مـــتـــرجــم اقـدس
 رضايي;ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۷ ن ۷۶۹ ب۳۸۵۴۹۸۴۱۵۳/۴۲
BF۴۴۱/۶۱۳۸۷چ۹ب

جوانه رشد نـويـسـنده ادوارد دوبونو; مترجم مرجانسلسله درسهاي تفکر
فرجي

۱۳۸۴ س۷۳۷د۳۸۶۲۱۳۱۵۳/۴۲
BF۴۵۵/۸۱۳۸۲س۹د

اهل قلم ۱۳۷۵نويسنده: ادوارد د. بونومهارت در انديشيدن م۷۳۷د۳۸۷۴۷۲۴۱۵۳/۴۲
BF۴۴۱/۹۱۳۷۵م۹د

خجسته ارنـست ديـمـنه; ترجمهي محمد رفيعيهنر فکر کردن
مهرآبادي

۱۳۷۹ ه۹۸د۳۸۸۲۰۷۱۵۳/۴۲
BF۴۵۵/۹۱۳۷۹ه۹۴د

حوض نقره آلـن و بـاربارا پيس; مترجم عارفه قدسيزبان بدن
زاده

۱۳۹۰ ز۹۴۱ پ۳۸۹۷۵۸۶۱۵۳/۶۹

نسل نوانديش ۱۳۹۴پويا ودايعمهندسي زبان بدن م۴۷۶ و۳۹۰۷۵۲۰۱۵۳/۶۹
نويسنده نورمن وينسنت پيلمعجزه اراده م۹۷۸ پ۳۹۱۸۱۳۸۱۵۳/۸

BF۶۳۲/۶۱۳۷۳م۹پ
ويرايش مولف جانمارشال ريوانگيزش و هيجان

مترجم يحيي سيدمحمدي
۱۳۸۳ الف۹۷۸ر۳۹۲۲۱۰۱۵۳/۸

BF۵۰۳/۸۱۳۸۲الف۹ر
نسل نوانديش تـقـويت نـيـروي ذهن فـنـون مـوثر، براي ايجاد نيروي ذهن

 برتر و داشتن يک زندگي موفق
جي. فرانسيس زاوير

مترجم محسن خواجه محمدي
۱۳۸۵ ت۱۸ز۳۹۳۲۰۸۱۵۳/۸

BF۶۳۲/۷۱۳۸۵ت۲ز
نسل نوانديش نـوشـتهي دنـيس ويـتـلي;ترجمه افشينروانشناسي انگيزش

ابراهيمي
۱۳۸۸ ر۸۵۷ و۳۹۴۴۹۹۴۱۵۳/۸

BF۵۰۳/ ۹۱۳۸۸ر۸۷و
سوزي ولشتصميمگيري به همين سادگي ت۷۳۳ و۳۹۵۶۹۸۸۱۵۳/۸۳

BF۴۴۸/الف۱۳۸۹ ۹د۸و
نويسنده سوزي ولش۱۰ - ۱۰ - ۱۰ روشي که زندگيتان را تغيير خواهد داد د۷۳۳ و۳۹۶۶۰۷۹۱۵۳/۸۳

BF۴۴۸/۹۱۳۸۹د۸و
تاليف رابرتبي. چالدينيقدرت نفوذ: شگردهاي موفق تاثيرگذاري ق۱۷ چ۳۹۷۶۰۷۷۱۵۳/۸۵۲

BF۷۷۴/۴۱۳۸۸ق۲چ
رشد ۱۳۸۱نگارش و تاليف عباس داورمنشدردسر هوش پرهام د۳۱۷د۳۹۸۲۱۹۱۵۳/۹

BF۴۳۱/۴د۱۷د
رشد ۱۳۸۲نگارش و تاليف عباس داورمنشرازپوريا: کودک و آسيب اجتماعي... ر۳۱۷د۳۹۹۲۱۸۱۵۳/۹

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۸۲ر۹۶۶الف
نسل نوانديش چـگـونه هـوش خـود را افـزايش دهـيد؟ تا در تمام آزمونها

 موفق باشيد
نـويـسنده هري الدر;مترجم فرشاد نجفي

پور
۱۳۸۱ چ۷۳۲ آ۴۰۰۴۹۸۲۱۵۳/۹۳۲

BF۴۳۱/۸۱۳۸۲چ۷آ
نسل نوانديش خـوابآفـرينهـا: (چـگـونه از خـوابـهاي خود بهصورت مفيد

 بهرهبرداري کنيم)
مـــولــفـان ريـچـارد کـوريـر، جـوزف

 هارت;مترجم غالمحسين خاقاني
۱۳۷۹ خ۸۲۴ ک۴۰۱۵۰۰۴۱۵۴/۶۳

BF۱۰۹۱/۹۱۳۷۹خ۹ک
علمي ۱۳۷۶نويسنده گوستاوهيندمن ميلرفرهنگ تعبير خواب ف۹۷۹ م۴۰۲۴۹۵۰۱۵۴/۶۳۴۰۳

BF۱۰۹۱/۴۱۳۷۶ف۹م
نسل نوانديش تـالـيف د.کـوريدون هاموند;مترجم رضاايجاد خلسهي هيپنوتيزمي و تلقين

جماليان
۱۳۸۷ الف۳۵۹ ه۴۰۳۵۰۰۵۱۵۴/۷

BF۱۱۴۱/۲۹۱۳۸۷الف
ارسباران مـولف لـورا اي. بـرک; مـتـرجم يـحييروانشناسي رشد

سيدمحمدي
۱۳۸۱ ر ۴۵۸ ب۴۰۴۱۸۱۱۵۵

BF۷۱۳/۹۱۳۸۱ر۴ب
نشرني رابـــرت مـــوري تـــامس; تــرجـمهنظريه هاي نوين تحول انسان

 حامدبرآبادي، حميدرضا آقامحمديان
۱۳۸۵ ن۲۵۹ت۴۰۵۲۲۱۱۵۵

BF۷۱۳/۶۱۳۸۴ن۹ت
منيژه کرباسيروانشناسي رشد ۱ (رشته روانشناسي) ر۴۲۹ ک۴۰۶۶۴۲۲۱۵۵

BF۷۱۳/۹۱۳۸۸ر۳۵ک
دانژه آلـيـسـون مـولـواني; تـرجـمه مـهـديآزاد و صميمي با فرزندان

حاجياسماعيلي
۱۳۸۳ آ۸۴۸ م۴۰۷۲۲۲۱۵۵/۰۴۱۳۶

BF۷۲۳/۸۱۳۸۳م۴۲الف
نشر اردکان اصفهان ۱۳۷۶تاليف قربانعلي اسدالهي، غفور موسويعزت نفس و سالمت روان ع۴۹۷ الف۴۰۸۳۷۱۵۵/۲

BF۶۹۷/۵/۵۱۳۷۶الف۴ع
نسل نوانديش نـويـسـنـده اردال دمـيـرقـيران;مترجممن عاقلترين انسان دنيا هستم

 حسين ولي زاده
۱۳۸۷ م۶۹۷ د۴۰۹۴۹۷۸۱۵۵/۲

BF۵۷۵/۸۱۳۸۷د۶الف
نسل نوانديش نـويـسـنـده باربارا ديانجليس; برگرداناعتماد به نفس: دستيابي به آن و زندگي با آن

 هادي ابراهيمي
۱۳۷۹ الف۸۸۹ د۴۱۰۲۲۵۱۵۵/۲

BF۵۷۵/۹۱۳۸۳د۶الف
نسل نوانديش آنـتـوني رابينز، وين داير; [ترجمه] مجيدخودت را بشناس

پزشکي
۱۳۸۴ خ ۱۱۸ ر۴۱۱۶۰۰۱۵۵/۲

BF۷۲۴/۳/۲۴۱۳۸۴ر۹خ
نسل نوانديش ۱۳۹۳محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت برخويشتن د۸۹۳ س۴۱۲۷۵۳۸۱۵۵/۲
نشر ويرايش نـويـسـنـده ايلين شيهان; مترجم مهديعزت نفس

گنجي
۱۳۷۸ ع۹۹۹ش۴۱۳۲۲۳۱۵۵/۲

BF۶۹۷/۵/۹۱۳۷۸ش۴ع
فيروزه ۱۳۷۸اريک فروم; ترجمه اکبر تبريزيداشتن يا بودن؟ د۶۲۱ ف۴۱۴۲۲۴۱۵۵/۲

BF۶۹۸/۲۱۳۷۸د۴۷ف
ويرايش ۱۳۸۳تاليف يوسف کريميروانشناسي شخصيت ر۵۱۶ ک۴۱۵۴۵۸۹۱۵۵/۲

BF۶۹۸/۹۱۳۸۸ر۴ک
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جوانه رشد گـيل لـيـنـدن فـيـلـد; مـترجمان حميداعتماد به نفس برتر: گامها ساده براي کسب اعتماد به نفس

 اصغريپور، نگار اصغريپور
۱۳۸۲ الف۹۵۵ ل۴۱۶۲۲۶۱۵۵/۲

BF۵۷۵/۹۱۳۸۱ل۶الف
کتابدرماني نـويـسنده گيل ليندنفيلد; مترجم محمودفراتر از اعتماد به نفس: چگونه اعتماد به نفس پيدا کنيم؟

اميني
۱۳۸۳ ف ۹۵۵ ل۴۱۷۲۲۷۱۵۵/۲

BF۵۷۵/۹۱۳۸۳ل۶الف
گوهر کمال نامن ۱۳۸۴به اهتمام محمود نامنيلطفا گوسفند نباشيد! ل۲۲۸ن۴۱۸۴۷۰۳۱۵۵/۲

BF۷۲۴/۳ /۲۱۳۸۵ن۹خ
موسسه انتشارات کتابدرماني ۱۳۸۲محمدرضا تقدميچگونه ديگران را روانشناسي کنيم چ۶۴۲ت۴۱۹۲۲۰۱۵۵/۲۲

BF۶۹۷/۸چ۷ت
علم ۱۳۸۸زهره خسروي، امهاني عليزاده صحراييکمالگرايي: سالمت يا بيماري؟ ک ۵۵۱ خ۴۲۰۴۹۹۰۱۵۵/۲۳۲

BF۶۹۸/۳۵/۵۱۳۸۸خ۸ک
نسل نوانديش آنـتوني رابينز، ناپلئون هيل;مترجم مجيدقدرت تفکر منفي!

پزشکي
۱۳۸۴ ق۱۱۸ ر۴۲۱۴۹۷۳۱۵۵/۲۳۲

BF۶۹۸/۳۵/۲۱۳۸۴ر۸م
يادعارف ۱۳۸۴اسپنسر جانسون، کنت بالنچاردچه کسي پنير مرا جابهجا کرد؟ چ ۱۹۹ ج۴۲۲۷۰۶۹۱۵۵/۲۴

BF۶۳۷/ث ي ۲۲۱۳۸۴ج۳ت
اختران چه کـسي پـنـيـر مـرا جـابـجا کرد؟:  يک روش حيرت انگيز

 براي مقابله با تغيير در زندگي
۱۳۸۰اسپنسر جانسون چ ۱۹۹ ج۴۲۳۸۰۱۶۱۵۵/۲۴

BF۶۳۷/پ ۱۳۸۰ ۲۲ج۳ت
نشر آبتين اسـپـنـسـر جانسون; محمدطاهر رياضيچه کسي پنير مرا برداشته است؟

 ارسي; با مقدمه کنت بالنچار
۱۳۸۰ چ۱۹۹ج۴۲۴۲۲۸۱۵۵/۲۴

BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۰ج۳ت
عقيل چه کـسي پـنـيـر مـرا جابه جاکرد؟ روشي حيرت انگيز براي

 کنار آمدن با تغيير در کار و زندگي تان
نـويـسنده اسپنسر جانسون; مترجم زهرا

رضايي
۱۳۸۴ چ۱۹۹ج۴۲۵۲۲۹۱۵۵/۲۴

BF۶۳۷/ر۲۲۱۳۸۴ج۳ت
نسيم حيات نـويـسـنـده اسـپـنـسـر جانسون;مترجمچه کسي پنير مرا برداشته است؟

 مهشيد صفري
۱۳۸۷ چ۱۹۹ج۴۲۶۶۱۶۱۵۵/۲۴

آسيم کي پـنـيـر مرا جا به جا کرد؟ راهي شگفتانگيز براي مقابله با
 هرگونه تغيير در کار و زندگي

۱۳۸۳اسپنسر جانسون; برگردان لعيا عندليب ک۱۹۹ج۴۲۷۲۳۱۱۵۵/۲۴
BF۶۳۷/الف۲۲۱۳۸۲ج۳ت

استاندارد ۱۳۸۹نوشته ماريان ويليامسونمعجزهي تغيير ، يا، بازگشت به زندگي م۹۵۳ و۴۲۸۵۴۹۰۱۵۵/۲۴
BF۶۳۷/۹۱۳۸۹و۳ت

علمي چـهـره جـديـد شـخصيت: چگونه شخصيت خود و ديگران را
بشناسيم

اثـر جـان الـدهام و لوئيز موريس;ترجمه
 وتلخيص مهدي قراچه داغي

۱۳۷۶ چ ۹۳۷ الف۴۲۹۵۰۰۹۱۵۵/۲۶۴
BF۶۹۸/۳/۹۱۳۷۶چ۷الف

نوانديش انـسـانهـا را بـشناسيم و آنان را درک کنيم: شخصيتشناسي
عملي

۱۳۸۸نگارش کورت تپرواين الف۳۳۴ت۴۳۰۴۹۶۳۱۵۵/۲۶۴
BF۶۹۸/۳/۸۱۳۸۸الف۲ت

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷مرتضي ترخانارزشيابي شخصيت ( رشته روانشناسي) الف ۴۶۷ ش۴۳۱۱۹۱۵۵/۲۸۰۷
BF۶۹۸/۵/۴۱۳۸۷الف۴ت

نسل نوانديش فـقـط بـراي خـانـم هـا: آنچه شما بايد درباره ي دنياي درون
 مردان بدانيد

۱۳۹۲شانتي فلدهان ف۸۳۸ ف۴۳۲۶۰۶۵۱۵۵/۳۳۲
HQ۱۰۹۰/۶۷۱۳۸۹ف۸ف

دانژه کـارن هـورنـاي; [تـرجمه] محمدحسينروانشناسي زن
سروري

۱۳۸۲ ر ۷۹۹ ه۴۳۳۲۵۱۱۵۵/۳۳۳
HQ۱۲۰۶/۹۱۳۸۲ر۸۶۶ه

نشرني ژان پـيـاژه و باربل اينهلدر; ترجمه زينتروان شناسي کودک
توفيق

۱۳۸۳ ر۸۶۴پ۴۳۴۲۳۳۱۵۵/۴
BF۷۲۱/۸۸۱۳۸۳ر۹پ

طرح نو نـوشـته گـلـين و. تـامس، آنـجله م. ج.مقدمهاي بر روانشناسي نقاشي کودکان
 سيلک

ترجمه عباس مخبر

۱۳۸۰ م ۸۷۷ ت۴۳۵۱۷۴۷۱۵۵/۴
BF۷۲۳/۹۱۳۸۲ت۷ن

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

۱۳۸۶مهدي دانشمند، مجيد زارعي چ ۲۵۴ د۴۳۶۵۸۳۱۵۵/۴
BF۷۲۱/۴۱۳۸۶چ۲د

رشد ۱۳۸۰نگارش و تاليف عباس داورمنشساراي لجباز (لجبازي در کودکان) س۳۱۷د۴۳۷۲۳۴۱۵۵/۴
BF۷۲۳/۲د۲ن

جوانه رشد ايـجـاد انگيزه در کودکان: ابزارها و روشهايي که به کودکتان
 کمک ميکند خودجوش باشد

نــوشـتهي الـيـزابت هـارتـلي بـروئـر;
 ترجمهي احمد ناهيدي

۱۳۸۴ الف۱۸۲ه۴۳۸۲۳۷۱۵۵/۴
BF۷۲۳/۲۱۳۸۲ه۸۵الف

رشد مـوفـقـيت در تـربـيت فرزندان (از ۵ تا ۱۸ سالگي) با رويکرد
 عقالني - عاطفي، اليس

نـويـسـنـده پل هـاک; مترجمان حسين
 صيفوريان، محمدطاهر رياضي ارسي

۱۳۸۱ م۳۱۲ ه۴۳۹۲۳۹۱۵۵/۴
BF۷۶۱/۸۱۳۸۱م۲ه

نشر ني ۱۳۷۶مترجمان زينت توفيق، محمدعلي اميريتقليد و تجسم از ديدگاه پياژه و والن ت۸۶۴ پ۴۴۰۲۴۰۱۵۵/۴۱
BF۷۲۳/۱۵۳/۹۱۳۷۶پ۷ت

تيمورزادهطبيب مـکـيـدن انـگشت: نگرانيها، درمان بهانضمام نشاني پاگياههاي
Internet مفيد پزشکي در 

گـردآوري و تـدوين اصـغـر عـباديفر،
 پويه روحاني

۱۳۸۱ م۲۷۴ع۴۴۱۲۴۲۱۵۵/۴۱۲۳۳
HQ۷۸۴/۲ع۸الف

رشد کـودک خـوش بـين: برنامهاي آزموده شده براي ايمن ساختن
 همواره کودکان در برابر افسردگي

مـولف مـارتين اي. پي. سليگمن همراه با
 کـارن رايـويچ، لـيـزاجي کـاکس، وجين

 گيلهام; ترجمه فروزنده داورپناه

۱۳۸۳ ک۶۸۱ س۴۴۲۲۹۰۱۵۵/۴۱۲۴
BF۶۹۸/۳۵/۸۱۳۸۲س۹خ

رشد نـويـسـنده مري شريدان; مترجمان رضابازي و رشد کودک از تولد تا شش سالگي
 تـوکـلي، هـرمز سنايينسب، فريد براتي

سده

۱۳۸۰ ب۴۳۵ش۴۴۳۲۴۶۱۵۵/۴۱۸
HQ۷۸۲/۲۱۳۸۰ب۴ش

کاتارينا ماناسيسکليدهاي مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان ک۱۷۲ م۴۴۴۷۵۳۳۱۵۵/۴۱۸
BF۷۲۳/۲۱۳۸۳م۵۶الف

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

۱۳۷۸ ک۴۸۷ الف۴۴۵۲۴۱۱۵۵/۴۱۸۲
BF۷۲۳/۵۱۳۷۸الف۴ع

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آستان قدس رضوي، موسسه چاپ و انتشارات ديـديه کـالوت; ترجمه محمدرضا شجاعرشد رواني - حرکتي نوزاد

رضوي
۱۳۷۵ ر۲۵۶ ک۴۴۶۲۳۵۱۵۵/۴۲۲

BF۷۱۹/۵۱۳۷۵ر۲ک
رشد هـر کودکي مي تواند خوابيدن بياموزد از بدو تولد تا سن رفتن

 به مـدرسه: چـگـونه ميتـوان مشکالت خواب کودکان را حل
کرد

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

۱۳۸۸ ه ۱۷۵ ک۴۴۷۲۴۳۱۵۵/۴۲۷
BF۷۲۳/۲۱۳۸۲ک۸۲خ

صابرين، کتابهاي دانه کـارل پـيک هـارت; تـرجـمه مـسـعودکليدهاي تربيتي براي والدين تک فرزند
حاجيزاده

۱۳۷۸ ک ۹۷۵ پ۴۴۸۲۵۲۱۵۵/۴۴۲
HQ۷۷۷/۳/۸۱۳۷۹ک۹پ

نشر ارسباران مـولـفـان مـريم سـيف نراقي و عزتالهروانشناسي و آموزش کودکان استثنايي
نادري

۱۳۸۰ ر۹۴۹ س۴۴۹۲۴۴۱۵۵/۴۵۵
BF۷۲۳/۹س۹ت

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

پـرسشهـاي امـروز جـوانـان: هـدف زندگي - پرخاشگري -
 گفت و گوي تمدنها

بـرنـامهريـزي و نـظـارت بـر اجرا ناصر
 نـادري، عـلـيـرضـا فاضلي; نويسندگان
 حـسـين امـيـني، عـلياصـغـر احمدي،

 محمدرضا شرفي

۱۳۸۱ پ ۸۴۴ الف۴۵۰۲۵۴۱۵۵/۵۰۷۶
BF۷۲۴/۴پ۷۶الف

پيکان ۱۳۸۱باربارا دوآنجليسدفترچه راهنماي طرز استفاده از مردان د۸۸۹ د۴۵۱۶۸۱۰۱۵۵/۶۳۲
HQ۱۰۹۰/۷۱۳۸۱د۹د

نسل نوانديش بـاربـارا دي آنـجـلـيس;برگردان هاديرازهايي درباره ي مردان﴿سردکننده هاي جنسي﴾
 ابراهيمي;ويراستارامير طاهري

۱۳۸۲ ر۸۸۹ د۴۵۲۴۴۳۴۱۵۵/۶۳۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده اوته ارهـارت; مترجم پدرامزنان خوب به آسمان ميروند، زنان بد به همه جا
 پورنگ; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۰ ز ۴۴۶ الف۴۵۳۵۹۸۱۵۵/۶۳۳
HQ۱۲۰۶/الف۳۱۳۸۱د۴الف

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

۱۳۸۲تاليف خسرو اميرحسيني خ۸۲۱الف۴۵۴۲۶۰۱۵۵/۶۴۵
HQ۷۴۳/۲خ۸الف

نقش نگين هـرگـز ازدواج نـکـنـيـد! مـگـر بـا نيمهي گمشدهي الهيتان:
 جامعترين اطالعات و دانستنيها...

۱۳۸۶محمد اثنيعشري ه۲۳۶ الف۴۵۵۶۸۱۳۱۵۵/۶۴۵۳
HQ۷۴۳/۲۶۵۴۱۳۸۷ الف

روانشـنـاسي ازدواج (اسـراري در مـورد ازدواج که دختران و
 پسران جوان بايد بدانند)

ترجمه و تاليف محمدرضا دژکام ر۵۲۹ د۴۵۶۶۰۷۲۱۵۵/۶۴۵۳
HQ۷۴۳/۸۷ر۴د

رشد روانــشـنـاسي ژنـتـيک ۲ [دو]: نـظـامهـاي تـحـولي از روان
 تحليلگري تا رفتارشناسي و نظامهاي عيني

۱۳۸۳تاليف محمود منصور، پريرخ دادستان ر ۷۹۳ م۴۵۷۳۱۳۱۵۵/۷
BF۷۰۸/۸۴۱۳۸۱م۲ف

انتشارات خجسته ايـنـيـاس لـپ;مـتـرجـم: مـحمد رفيعيروانشناسي مرگ
مهرآبادي

۱۳۷۵ ر۳۷۹ ل۴۵۸۶۱۰۱۵۵/۹

امامت مـتـرجـم حسين غضنفري;ويراستاراعظماسترس
 السادات ناصري

۱۳۸۳ ۴۸۲ الف۴۵۹۶۱۴۱۵۵/۹۰۴۲

نسل نوانديش مـولف ورا پـيـفـر; مـترجم آرين ابوک;اصول کنترل استرس
 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۷۸ الف۲۷۱پ۴۶۰۲۵۸۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۲۱۳۷۹پ۵ف

ارسباران نـويـسـنـده ويرا پايفري; ترجمه سياوشروشهاي کاهش فشار رواني (اصول کنترل استرس)
 جمالفر و مهرنوش انصاري

۱۳۸۲ ر۲۷۲پ۴۶۱۲۵۵۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۲۱۳۸۲پ۵ف

نوانديش ۱۳۸۷نويسنده درو اسکاتاسترس انگيزهبخش:رموز تفکرات شخصي در موفقيت الف۶۱۳ د۴۶۲۴۹۵۹۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۶د۵ف

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

۱۳۸۲ الف۸۵۵ر۴۶۳۲۶۱۱۵۵/۹۰۴۲
BF۷۲۳/۹۱۳۸۲ر۵ف

پيام فرهيختگان نويسنده مري ريچاردزاسترس
مترجم راحله نجفالهي

۱۳۸۶ الف ۹۳۷ ر۴۶۴۵۸۴۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۹۱۳۸۶ر۵ف

نسل نوانديش تـالـيف سيده الهام شرفي، مرضيهآمحمداز تنش تا آرامش: چگونه استرس خود را مديريت کنيم؟
 شيرازي،علي نور باال

۱۳۹۲ م۴۲۱ ش۴۶۵۶۱۰۲۱۵۵/۹۰۴۲

درسا ۱۳۷۵ماکس لوشرروانشناسي رنگها ر۷۵۳ ل۴۶۶۴۷۲۵۱۵۵/۹۱۱۴۵
BF۶۹۸/۸ /۹۱۳۸۸ل۹ل

علم هـارولـد اچ. بـلومفيلد، ملبا کالگرو وپيترچطور بدون او تاب بياورم
 مک ويليامز

۱۳۸۵ چ۶۷۲ب۴۶۷۴۹۳۳۱۵۵/۹۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۴ب۶الف

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

نـويـسـنـدگان هارولداچ . بلومفيلد ،ملبا
 کالگرو، پيتر مکويليامز

۱۳۸۹ ش۲۱۹ه۴۶۸۴۹۳۸۱۵۵/۹۲
BF۵۷۵/۹۱۳۸۶ک۸الف

سيما فردوسيپاسخ به والدين پ۴۷۳ ف۴۶۹۷۵۱۰۱۵۵/۹۲۴
BF۷۲۳/۴۲۵۱۳۸۵ف۲و

صابرين بروس فيشربازسازي زندگي پس از طالق
رابرت آلبرتي

مترجم اکرم کرمي

۱۳۸۵ ب ۹۶۵ ف۴۷۰۲۵۶۱۵۵/۹۳
HQ۸۱۴/۲۱۳۸۵ب۹ف

جوانه رشد در مـقـابله با حوادث طبيعي چه کنيم؟﴿زلزله!سيل!توفان!آتش
 سوزي﴾:راهنماي کودکان ووالدين درحوادث غير مترقبه

نـويـسـنـدگـان بـانـي اس.مارک وآويوا
 لـيـتون;تصويرگر مايکل چسورت;ترجمه

 حميد عليزاده

۱۳۸۴ د۱۲۹م۴۷۱۶۱۹۱۵۵/۹۳۵

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

نويسنده جري وايت ه۳۴۹ و۴۷۲۸۲۳۱۱۵۵/۹۳۵
BF۳۳۵/۲۴۴۱۳۸۸و

جوانه رشد نـويـسنده اليزابت کوبلر - راس; مترجمراه بيپايان
 صديقه ابراهيمي (فخار)

۱۳۷۹ ر۷۶۳ ک۴۷۳۲۹۴۱۵۵/۹۳۷
BD۴۴۴/۲۱۳۷۹ر۹ک

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

۱۳۹۴لوئيز ال هي; ديويد کسلر ق۹۱۳ ه۴۷۴۷۵۳۵۱۵۵/۹۳۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رشد ۱۳۸۳تهيه و تنظيم نسترن اديب رادمشاوره گروهي با کودکان داغديده (کتابچه کار کودک) م۳۴۷ الف۴۷۵۲۹۲۱۵۵/۹۳۷۰۸۳

BF۷۲۳/۴الف۹س
رشد مـشـاوره گـروهي بـا کـودکـان داغـديـده: کتاب راهنما براي

 ادارهکننده گروه
نـويـسـنـدگان بت هاسل، جين مارنوچا;
 تـصـويـرگـر جـوديت فريدمن; ترجمه

 نسترن اديب راد

۱۳۸۳ م۲۳۵ ه۴۷۶۲۹۳۱۵۵/۹۳۷۰۸۳
BF۷۲۳/۲۱۳۸۳ه۹س

رشد بـيـمـاريهـاي رواني بهانـضمام مصاحبه با بيمار رواني، تست
 افسردگي بک، تست شخصيت کتل، مقياس اضطراب کتل

تـالـيف ژ. کراز; مترجمان م. منصور، پ.
دادستان

۱۳۸۱ ب۴۱۹ ک۴۷۷۲۹۱۱۵۷
BF۱۷۳/۹۱۳۸۱ب۴ک

ذهن آويز چـراغ آگـاهـيت را روشن نگه دار!: بينش حودشناسي و دانش
روانشناسي

۱۳۸۹/ پيمان آزاد چ ۴۶۲ آ۴۷۸۷۹۳۰۱۵۸
BF۶۳۶/۴۱۳۸۹آ۹خ

نوانديش ۱۳۸۸نويسنده جان آسارافهمه چيز داشتن: دستيابي به اهداف و آرزوهاي بزرگ ه ۵۱۸ آ۴۷۹۴۹۶۵۱۵۸
BJ۱۶۱۱/۲/۵۸۱۳۸۸آ

عارف کامل ۱۳۸۳نويسنده خسرو اميرحسينيمهارتهاي اساسي زندگي سالم (مهارتهاي مقابلهاي) م ۸۲۱ الف۴۸۰۲۸۸۱۵۸
BF۳۳۵/۹م۸الف

رخ مهتاب ۱۳۹۱راندا برنجادو ج۴۷۶ ب۴۸۱۷۵۲۳۱۵۸
علم ۱۳۸۶روندا بايرنراز ر۴۷۶ب۴۸۲۴۹۳۱۱۵۸

BF۶۳۹/ج۱۳۸۶ ۲ر۴ب
راندا برنراز ر۴۷۶ ب۴۸۳۶۰۷۳۱۵۸

BF۶۳۹/پ۱۳۸۷ ۲ر۴ب
نسل نوانديش مولف راندا برنراز

مترجم نازنين ابراهيمي
ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ ر ۴۷۶ ب۴۸۴۲۵۷۱۵۸
BF۶۳۹/ح۱۳۸۶ ۲ر۴ب

نسل نوانديش ۱۳۹۱راندا برنمعجزه ي سپاسگزاري م۴۷۶ ب۴۸۵۶۱۰۰۱۵۸
تال بنشاهارشادکامي به همين سادگي ش۷۱۶ ب۴۸۶۶۹۷۲۱۵۸

BF۵۷۵/۹۱۳۸۹ب۴ق
نسل نوانديش عـزت نـفس داري؟ : راهـبـردهاي گام به گام براي بازسازي

 پايههاي عزت نفستان
مـولـفـان شـمسالـدين حـسـيني، الهام

 آرامنيا
ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ ع۵۷۷ ح۴۸۷۲۸۷۱۵۸
BF۶۹۷/۵/۵۱۳۸۶ح۴ع

نوانديش ۱۳۸۷گروه نويسندگان انتشارات کريسپ۱۲ گام به سوي پيشرفت و موفقيت ... ۷۲۹د۴۸۸۴۹۵۵۱۵۸
BF۶۳۷/۸۳۱۳۸۶د۹خ

نوشتهي مايک دولييادداشتهايي از آسمان ي۷۹۳ د۴۸۹۷۵۱۲۱۵۸
BF۱۹۹۹/۲۱۳۸۸ن۹د

نسل نوانديش ۱۳۹۱نوشته ديويدجوزف شوارتزجادوي فکر بزرگ ۱۳۹۳ج۶۹۸ ش۴۹۰۷۵۰۷۱۵۸
BF۶۳۷/۹۱۳۸۵ش۸م

فيروزه ۱۳۷۴د. شوارتز; ترجمه ژنا بختآورجادوي فکر بزرگ ج۶۹۸ ش۴۹۱۲۸۶۱۵۸
BF۶۳۷/ب۹۱۳۷۴ش۸م

۷ [هـفت] گـام به سـوي کـاميابي: ۷ [هفت] منش برتر براي
 موفقيت اجتماعي

استيفن آر. کاوي ه۳۳۵ ک۴۹۲۸۲۰۰۱۵۸
BF۶۳۷/ب ۱۳۷۶ ۲۵ک۸م

سپند هنر مـولف کريس ال. کلينکه; مترجم شهراممهارتهاي زندگي
محمدخاني

۱۳۸۰ م ۶۶۸ ک۴۹۳۲۸۵۱۵۸
BF۳۳۵/۹۱۳۸۰م۸ک

نوانديش نـويـسـنـدگان آرنولد الزاروس، کليفورد۴۰ فکر سمي: حتي يک لحظه هم اين افکار را باور نکن!
 الزاروس، آلن في

۱۳۹۰ چ ۱۷۳ ل۴۹۴۴۹۴۸۱۵۸
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۸ل۲ر

جوانه رشد مـولف گـيل لـيـنـدن فيلد; مترجم نادياتبديل شکستها به موفقيت
زکالوند

۱۳۸۳ ت ۹۵۵ ل۴۹۵۲۷۹۱۵۸
BF۶۳۷/۹۱۳۸۲ل۸م

عقيل  از قـلـبتان پيروي کنيد:راز شاد زيستن براي موفقيت در کارو
زندگي

نـويـسـنـده انـدرو مـاتـيـوز; مترجم ندا
شادنظر

۱۳۸۵ الف۱۱۶ م۴۹۶۲۷۸۱۵۸
BF۶۳۷/ب۲۱۳۸۵م۲ر

نسل نوانديش درجـازدن مـمـنـوع! ۱۵ قانون مطرح شده در اين کتاب را به
 کار ببريد و همچون رودي خروشان...

۱۳۹۴جان سي مکسول د۷۳۸ م۴۹۷۷۵۳۶۱۵۸

نسل نوانديش ۱۳۸۴گردآوري و ترجمه فرشاد نجفيپورشخصيت و روابط ش ۳۲۲ ن۴۹۸۵۹۵۱۵۸
BF۶۳۶/ج. ۳۸م۳ن

نسل نوانديش ۱۳۸۶گردآوري و ترجمه فرشاد نجفيپورعشق، ازدواج و زندگي ع ۳۲۲ ن۴۹۹۴۹۸۹۱۵۸
BF۶۳۶/۱۳۸۶ ج.۳۱۴م۳ن

قدياني ۴۴۶ = چـهـارصـد و چهل و شش>[چهارصد و چهل و شش]
 نکته، روانشناسي ساده

آنـيـتا نيک... [و ديگران]; مترجم سپيده
 خليلي; ويراستار حسين فتاحي

۱۳۸۳ چ۹۲۱ ن۵۰۰۲۸۴۱۵۸
BF۶۳۶/۹۱۳۸۳چ

نويسنده جي. پي. واسوانيدر جستجوي خوشبختي د۱۸۶ و۵۰۱۸۳۳۶۱۵۸
BJ۱۴۸۱/۴۱۳۸۹د۲و

جوانه رشد نـويـسنده اييانال ونزنت; ترجمه منصورهديروز گريستم: درسهايي از زندگي و عشق ورزيدن
 وحدتي احمدزاده

۱۳۸۱ د ۷۸۵ و۵۰۲۲۷۷۱۵۸
BJ۱۵۸۱/۲/۹۱۳۸۱د۸۷و

نسل نوانديش نـويـسـنده باربارا دي آنجلس; برگردانرازهايي درباره زندگي که هر فردي بايد بداند
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۳ ر ۸۸۹ د۵۰۳۲۵۳۱۵۸/۰۸۲
BP۶۳۷/پ۹۱۳۸۳د۲ر

رازهـايي دربـاره زنـدگي که هـر زني بايد بداند: ده اصل براي
 تکامل احساسي و معنوي

[اثر] باربارادي آنجليس ر۸۸۹ د۵۰۴۶۱۴۳۱۵۸/۰۸۲
BF۶۳۷/ب۱۳۸۳ ۹د۲ر

هامون ۱۳۸۱تري اپتر; مترجم محمدرضا آلياسينفرزند نيرومند و متکي به نفس ف۲۱۱ الف۵۰۵۲۸۲۱۵۸/۱
BF۷۲۳/۲۱۳۸۱الف۴ع

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نـويـسـنـده آلـبـرت الـيس، اروين بکر;مسيري به سوي شادماني

 مـتـرجم شمس الدين حسيني،الهام آرام
نيا

م۷۵۵ الف۵۰۶۵۵۹۷۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۷۵۱۳۸۷الف۹خ

عارف کامل ۱۳۸۳تاليف خسرو اميرحسينيمهارتهاي شاد زيستن (روانشناسي شادي و سالمت) م۸۲۱ الف۵۰۷۲۷۶۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۸الف۹خ

اشجع تـالـيف پرومود باترا، ويجي باترا; مترجمانديشههاي مديريت
 عباس مجتهدي

۱۳۸۲ الف۱۳۱ب۵۰۸۲۷۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۳۱۳۸۴ب۸م

انتشارات پل تـقـويت خـودباوري با اهميت به نقش تواناييها وجودي خود،
 اعتمادبهنفس و خودباوري را افزايش دهيد

ناتانيل پراندن
مترجم الهام مبارکيزاده

۱۳۸۶ ت۴۱۱ ب۵۰۹۳۷۰۲۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۴۱۳۸۶ب۶الف

نسل نوانديش چـگـونه خـود را باور کنيم؟ رويکردي عمل و اثبات شده براي
 داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس بيشتر

۱۳۸۸ناتانيل براندن;مترجم مريم فتاح زاده چ ۴۱۱ ب۵۱۰۴۹۸۶۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۴۱۳۸۸ب۶الف

نوانديش ۱۳۸۸نويسنده بارباراجي براهامهدفيابي:راهنمايي به سوي احساس رضايت فردي ه۴۱۳ب۵۱۱۴۹۵۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۳۳۱۳۸۸ب۹خ

نسل نوانديش مـعـجزه نصيب بهترين ها ميشود: اثري جذاب براي دگرگوني
 خويشتن و خلق يک زندگي شاد...

۱۳۹۳گابريل برنستين م۴۸۲ ب۵۱۲۷۵۲۲۱۵۸/۱

دفتر نشر معارف ۱۳۸۷ابوالقاسم بشيرياختالالت رفتاري الف۵۶۸ ب۵۱۳۵۴۸۱۵۸/۱
مارتا بکدر جست و جوي ستاره شمال د۵۹۸ ب۵۱۴۸۲۴۹۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۸۲د۸ب
نسل نوانديش کـنت بـالنـچـارد... [ و ديگران ];فرشادشيوهي نهنگ

 نجفي پور
۱۳۸۸ ش۶۳۴ ب۵۱۵۴۹۸۰۱۵۸/۱

BF۶۹۷/۵ /۸۱۳۸۸ب۲م
نسل نوانديش ۱۳۹۲کارولين بويزپنج دقيقه ان ال پي: هرروز تمرين کنيد ومثبت بينديشيد پ۷۹۶ ب۵۱۶۶۱۱۲۱۵۸/۱
نسل نوانديش چـگـونـه از خودتان سبقت بگيريد: درسهايي براي پيروزي در

 زندگي وکسب وکار
۱۳۹۴محمدرضا بيات سرمدي الف چ۸۹۶ ب۵۱۷۷۵۱۶۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـونـه بدرخشيد: درسهايي براي پيروزي در زندگي وکسب
وکار

۱۳۹۴محمدرضا بيات سرمدي ب چ۸۹۶ ب۵۱۸۷۵۱۵۱۵۸/۱

نسل نواديش چـگـونـه تحسين ديگران را برانگيزيد; درسهايي براي پيروزي
 درزندگي وکسب وکار

۱۳۹۳محمدرضا بيات سرمدي ت چ۸۹۶ ب۵۱۹۷۵۳۹۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـونـه بـر امـپراتوري خود فرمانروايي کنيد: درسهايي براي
 پيروزي در زندگي وکسب وکار

۱۳۹۳محمدرضا بيات سرمدي خ چ۸۹۶ ب۵۲۰۷۵۱۸۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـوه باالتر از ديگران پرواز کنيد: درسهايي براي پيروزي در
 زندگي وکسب وکار

۱۳۹۳محمدرضا بيات سرمدي د چ۸۹۶ ب۵۲۱۷۵۱۷۱۵۸/۱

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

نويسنده کاني پاالدينو
برگردان صفورا شهاليي

۱۳۸۶ ت۲۴۴ پ۵۲۲۲۴۷۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۱۶۱۳۸۶پ۶الف

کاترين پاندراز دولت عشق الف۲۵۸ پ۵۲۳۶۴۰۰۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۷۶الف۲پ

پيکان ۱۳۷۹کاترين پاندرچشم دل بگشا چ۲۵۸ پ۵۲۴۶۳۹۹۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۵۱۳۸۷چ۲پ

۱۳۷۰کاترين پاندرقانون توانگري ق۲۵۸پ۵۲۵۴۶۰۳۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۲۱۳۸۱ق۲پ

نسل نوانديش نـويـسنده باب پراکتر;مترجم اميرحسينثروتمند زاده شده اي !
مکي

۱۳۸۸ ث۳۱۸پ۵۲۶۴۹۹۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۱۳۸۸پ۸م

جليل ۱۳۸۲منيژه پلنگ پوش "نگار - نگارين"رمز و راز خوشبختي ر ۵۱۷ پ۵۲۷۳۲۹۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۸ب۹خ

نسل نوانديش نـويسنده سوزان پيبادي;مترجمان شمسهنر تغيير: مسيري به سوي زندگي
 الدين حسيني، الهام آرام نيا

۱۳۸۶ ه۸۶۸ پ۵۲۸۴۹۷۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۱۳۸۶پ۳ت

فرا ۱۳۸۱لستر تاروثروتآفرينان: قواعد بازي در قرن بيست و يکم ث۲۱۸ ت۵۲۹۶۴۲۷۱۵۸/۱
BJ۱۴۸۱/۴۱۳۸۱ث۲ت

نسل نوانديش نـگـارش کـورت تپرواين;برگردان کالرازندگي در اينجا و اکنون : زنگارها را از روحتان بزداييد
کرمي

۱۳۸۹ ز ۳۳۴ ت۵۳۰۵۲۵۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۱۳۸۸ت۷ر

نسل نوانديش ۱۳۸۸نوشتهي کورت پترواين;کالرا کرميقوانين موفقيت : دانش عملي براي پرندگان ق۳۳۴ ت۵۳۱۴۹۷۹۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۶۱۳۸۸ت۸م

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

کنيد

نويسنده برايان تريسي الف۵۵۳ ت۵۳۲۷۵۳۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/الف۱۳۸۶ ۴۳ت۸م

مهرگان دانش نـويـسـنـده برايان تريسي;مترجم فاطمهفکرت را تغيير بده تا زندگيات تغيير کند
فريدنيا

۱۳۸۵ ف ۵۵۳ ت۵۳۳۴۹۸۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۳۱۳۸۵ت۸م

نوانديش زنـدگي خـود را بـا مـوفـقـيت مـديـريت کـنـيـد: راهـکاري
 روانشناسانه به اثربخشي شخصي

۱۳۸۷نوشتهي پاولآر. تيم ز۹۶۸ت۵۳۴۴۹۶۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۵۱۳۸۷ت۸م

اسپنسر جانسونيک دقيقه براي خودم ي۱۹۹ ج۵۳۵۸۱۲۵۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۲۱۳۷۴ج۹خ

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

۱۳۸۳ پ۶۲چ۵۳۶۲۷۳۱۵۸/۱
BJ۱۵۸۱/۲/۹۱۳۸۳پ۹چ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علم کـمـتـر کـار کن، بيشتر کسب کن: زندگي قراره آسوده باشد،

 قدرت پنهان تسليم شدن را کشف کن
۱۳۸۶نويسنده چيننينگ چو ک۶۹چ۵۳۷۴۹۴۲۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۱۳۸۶چ/۸م
زويا حجتي; زير نظر خشايار فخريانچگونه شاد باشيم چ۳۵۶ ح۵۳۸۸۲۰۴۱۵۸/۱

BE۶۳۷/۳۱۳۸۲ح۸م
دکلمهگران ۱۳۷۷مولف م. حورايياعتماد به نفس در ۱۰ روز الف ۹۱۳ح۵۳۹۲۷۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/ج. ۹۵۱ح۸م
: دکلمهگران مولف م. حوراييصميميت، نفوذ و تاثيرگذاري در ۱۰ دقيقه

ويراستار فريبا نوري
ص۹۱۳ ح۵۴۰۲۷۰۱۵۸/۱ ۱۳۷۷

BF۶۳۷/۱۳۷۷ج.۲ ۹۵ح۸م
دکلمهگران ۱۳۷۷مولف مجتبي حوراييمطالعه موفق با تمرکز م۹۱۳ح۵۴۱۲۷۲۱۵۸/۱

BF۶۳۷/ج. ۹۵۴ح۸م
دکلمهگران ۱۳۷۸م. حورايي; ويراستار فريبا نوريهمه چيز با خدا ممکن است: قانونمندي طبيعت ه ۹۱۳ح۵۴۲۲۶۹۱۵۸/۱

BF۶۳۷/ج. ۹۵۳ح۸م
نوانديش اين زنـدگي شـمـاست، نه لـبـاس عـاريه: راهبردهاي ضروري

 براي خلق زندگي دلخواهتان
۱۳۸۷نويسنده جيم داناوان الف۲۳۳د۵۴۳۴۹۳۵۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۶د۲ر
علم ۱۳۸۳وين و. داير; ترجمه بدرزمان نيکفطرتچگونه شخصيت سالمتر بيابيم؟ (غلبه بر عصبيت) چ ۳۳۷ د۵۴۴۵۸۵۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۱۳۷۳د۹خ
وين دايرخود مقدس شما خ۳۳۷ د۵۴۵۸۳۳۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/ ۲۱۲۵۱۳۸۷د۹خ
وين دايرقدرت اراده ق۳۳۷ د۵۴۶۸۳۳۰۱۵۸/۱

BF۶۱۹/۵/۴۱۳۸۷ق۲د
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ۱۳۹۴وين داير; ترجمه آزاده موسوي زادهموفقيت شما به باورهايتان ارتباط دارد م۳۳۷ د۵۴۷۸۳۴۰۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۳جان اف دمارتينياز استرس تا موفقيت فقط در ۳۱ روز الف۶۷۱ د۵۴۸۷۵۱۹۱۵۸/۱
نسل نوانديش اهـرم هـاي خوشبختي: چگونه مزرعه سرنوشتمان را گل کاري

کنيم؟
۱۳۹۳آنتوني رابينز الف۱۱۸ ر۵۴۹۷۵۲۵۱۵۸/۱

راه بين ۱۳۷۵اثر آنتوني رابينزبه سوي کاميابي ۱ (نيروي بيکران) ب ۱۱۸ ر۵۵۰۵۵۰۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۷۱۳۷۵ر۸م

آنـتـوني رابـيـنـز - بـرني سيگل;مترجمپشتوانههاي زندگي
 مجيد پزشکي

۱۳۸۷ پ۱۱۸ ر۵۵۱۴۹۷۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۸۷۳۵۱۳۸۷ر۸م

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

۱۳۸۵ ت ۱۱۸ ر۵۵۲۲۶۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۸۸۳۱۳۸۵ر۸م

کتابدرماني Notes from a friend= از آنـتـوني رابـيـنـز; ترجمه سهيال بياتدرسهايي براي موفقيت
مختاري

۱۳۸۲ د ۱۱۸ ر۵۵۳۱۹۶۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۸۸۱۳۸۲ر۸م

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

۱۳۸۲آنتوني رابينز; ترجمه آزاد تويسرکاني ر ۱۱۸ ر۵۵۴۲۶۷۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۱۳۱۳۸۲ر۸م

آنتوني رابينززندگي در اوج ز۱۱۸ ر۵۵۵۶۴۱۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۳۱۳۸۵ر۹خ

نويسنده آنتوني رابينز۳۶۵ رمز موفقيت س۱۱۸ ر۵۵۶۶۴۳۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/ب۱۳۸۷ ۱۸۷ر۸م

نسل نوانديش آنـتـوني رابـيـنـز، ديپاک چوپرا; مترجمقدرت ايمان
 مجيد پزشکي

۱۳۸۶ ق۱۱۸ ر۵۵۷۴۹۷۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۵۱۳۸۶ر۹خ

ملينا ۱۳۸۶آنتوني رابينز;مترجم سميه موحدي فردگام هاي کوچک براي موفقيت هاي بزرگ گ ۱۱۸ ر۵۵۸۶۱۷۱۵۸/۱
نسلنوانديش آنتوني رابينز، چارلز گيونزمشکالت شيرين زندگياند

]مترجم[ مجيد پزشکي
۱۳۸۵ م۱۱۸ ر۵۵۹۶۰۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۸۷۶۷۱۳۸۵ر۸م
معيار علم ۱۳۸۷نويسنده آنتوني رابينزنامههايي از يک دوست: چگونه در زندگي کامياب شويم ن۱۱۸ ر۵۶۰۶۷۳۸۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۸۸۱۳۸۸ر۸م
نسل نوانديش نـظـام مديريت زندگي: مديريت زمان براي سريع تر به نتيجه

رسيدن
۱۳۹۱آنتوني رابينز ظ ن۱۱۸ ر۵۶۱۶۱۱۳۱۵۸/۱

البرز ۱۳۸۵تام راث، دانلد ا. کليفتونسطل شما چقدر پر است؟ س ۱۲۹ ر۵۶۲۵۰۸۰۱۵۸/۱
BF۶۹۷/۵ /۱۶۱۳۸۵ر۲م

گنج معرفت Relaxation= ۱۳۸۰تاليف محمدرضا رضاييآرامش آ۵۷۴ ر۵۶۳۲۶۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۶ر۴۵آ

نسل نوانديش ۱۳۹۳حسين رهيابرازهاي معنوي موفقيت ر۸۹۹ ر۵۶۴۷۵۸۲۱۵۸/۱
نوانديش عـلم مـوفـقـيت: وقـتي عـلم و اشـتـياق تالقي کنند، روياها به

 واقعيت ميپيوندند
۱۳۸۷با پيشگفتاري از باب پراکتر ع۹۱۳ر۵۶۵۴۹۵۲۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۶۱۳۸۶ر۸م
علم نـوشـته شـريل ريـچـاردسـون;شـقـايقاصالح برنامههاي زندگي: هر هفته يک برنامه

قندهاري
۱۳۸۴ الف ۹۳۷ ر۵۶۶۵۰۱۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۳۱۳۸۳ر۲ر
نوانديش ۱۳۹۰نوشته شريل ريچاردسونبراي زندگي خود بهپاخيزيد ب۹۳۷ر۵۶۷۴۹۶۴۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۴۱۳۸۶ر۹خ
نسل نوانديش نـويسنده شريل ريچاردسون;مترجم اميرزمان براي زندگي کردن: ۷  گام براي خلق زندگي دلخواه

بهنام
۱۳۸۶ ز ۹۳۷ ر۵۶۸۴۹۸۳۱۵۸/۱

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 مجيد خلخالي زاويه چ۲۵۱ س۵۶۹۴۹۷۶۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۳۱۳۸۶س۲ر
نسل نوانديش ۱۳۹۱نويسنده مومين سکمانهمه چيز با تو آغاز مي شود ه۶۱۲ س۵۷۰۶۰۷۴۱۵۸/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نويسنده ايلين سنتجيمز۵۰ راه براي ساده کردن زندگي پ۷۶۲ س۵۷۱۷۰۳۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۴۱۳۸۴س۲ر
نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مثبت انديشي د۸۹۳ س۵۷۲۷۵۰۶۱۵۸/۱

BF۶۹۷/۵/۹۱۳۸۴س۲م
نوانديش ۱۳۸۷نويسنده مري گالبريت شرتلفاعتمادآفريني : راهنماي مديريتي براي کسب موفقيت شغلي الف۴۱۳ ش۵۷۳۴۹۶۱۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۴۱۳۸۷ش۵۸۶الف
نسل نوانديش نويسنده جيمز آر. شرمنکارها را پشت گوش نيندازيد (روانشناسي مسامحهکاري)

تـرجـمه گـروه مترجمان انتشارات نسل
 نوانديش (زيرنظر هادي ابراهيمي)

۱۳۸۶ ک۴۳۱ ش۵۷۴۲۶۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۱۳۸۶ش۹الف

نسل نوانديش ۱۳۹۴علي شميساآشنايي با کودک درون: شناسايي و صميميت با کودک درون آ۶۸۲ ش۵۷۵۷۵۸۴۱۵۸/۱
پازينه ۱۳۸۹ديويد اسکوارتزرازهاي تفکر مثبت ر ۶۹۸ ش۵۷۶۷۹۸۳۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۱۳۸۸ش۸م
پيکان ۱۳۸۱ترجمه گيتي خوشدلچهار اثر از فلورانس اسکاول شين چ ۹۹۲ ش۵۷۷۲۶۴۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۱/۹۱۳۸۱ش
نخبگان ۱۳۹۴محمد صلحيخودت را بيشتر بشناس خ۷۹۴ ص۵۷۸۸۳۲۷۱۵۸/۱

نسيم حيات ۱۳۸۷مولف فاطمه عزيزيانروانشناسي خوشبختي و موفقيت در خانواده ر۵۸۹ع۵۷۹۵۴۶۱۵۸/۱
نسل نوانديش سـيـمـرغ مـن کـجاست؟ راهنماي رسيدن به يک برنامه بلند

 مدت وپياده سازي آن در زندگي
۱۳۹۱حسين عليان عطاآبادي، ياسمن غالمي س۸۴۲ ع۵۸۰۶۱۰۱۱۵۸/۱

ملينا ۱۳۸۷نويسنده علي عليکريميشما نابغه هستيد اگر...! ش۸۶۴ ع۵۸۱۶۲۶۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۳۱۳۸۹ع۲ر

حسين فرخمهرشادمانه (سرنخهايي براي زندگاني بهتر) ش۴۳۶ ف۵۸۲۶۴۰۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۳۶۱۳۸۹ف۲ر

نوانديش ۱۳۸۷نويسنده و مشاور  بينالمللي ابراهيم فقيبرنامهي زبان اعصاب و هنر ارتباط بدون مرز ب۷۹۳ ف۵۸۳۴۹۴۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۰۴۱۱۳۸۶ف۴ب

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

۱۳۸۱اثر هربرت فنسترهايم و جين بائر ن ۸۶۹ ف۵۸۴۴۹۴۶۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۹۱۳۸۱ف۴ت

علمي ۱۳۸۶نويسنده دبيفوردبهترين سال زندگي ب۸۸۱ ف۵۸۵۴۹۳۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۴۱۳۸۶ف۹خ

نشر پيکان مـارک فـيـشـر، مـارک آلن; بـرگردانچگونه مانند ميليونرها فکر کنيم
 مهدي قراچهداغي

۱۳۷۹ چ ۹۶۵ ف۵۸۶۲۶۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۱۳۷۹ف۸م

نشرقطره ۱۳۸۷قاسم قاضيسلطه جويي: از سلطه جويي تا خويشتن سازي س۲۴۳ ق۵۸۷۶۱۸۱۵۸/۱
نسل نوانديش مـولف ريـچـارد کارلسون; مترجم سهيالاز کاه کوه نسازيد: ۱۰۰ کليد موفقيت در زندگي

 موسوي رضوي
۱۳۷۸ الف ۱۴۹ ک۵۸۸۲۸۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۱۳۷۷ک۲ر
پيمان ديل کـارنـگي; [تـرجمه] ريحانه جعفري،آئين دوستيابي

 پروين قائمي
۱۳۷۸ آ ۱۵۴ ک۵۸۹۲۹۵۱۵۸/۱

BF۶۳۷/الف۲۱۳۷۸ک۸م
علم آيـين دوست يـابي: چـگـونه ميتـوان دوست يافت و درمردم

 نفوذ کرد
۱۳۸۴نويسنده ديل کارنگي;ميتراکيوان مهر آ۱۵۴ک۵۹۰۴۹۹۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/پ ۲۱۳۸۴ک۸م
علم آيـين زنـدگي: چـگـونه تـشويش و نگراني را از خود دورکنيم:

 روش هايي آزمايش شده براي غلبه برنگراني
۱۳۸۵نويسنده ديل کارنگي زآ۱۵۴ک۵۹۱۴۹۳۴۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۲۱۳۸۵ک۸ن
نشر پارسا نـويـسندگان ديل کارنگي، جيمز آلن، االرمز موفقيت

 ويـلـر; تـرجـمه و تـدوين مـحـمدجواد
 پاکدل، مسعود ميرزايي

۱۳۷۳ ر ۱۵۴ ک۵۹۲۹۰۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۷۳ک۸م

رشد نـويـسـنـده اسـتفان آر. کاوي; مترجمانهفت عادت خانوادههاي کامروا
 شاهرخ مکوند حسيني، داوود محبعلي

۱۳۸۰ خ ه ۳۳۵ ک۵۹۳۶۰۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۴۵۱۳۸۰ک۸م

پيکان ۱۳۷۵استفان کاوي; ترجمه گيتي خوشدلهفت عادت مردمان موثر م ه ۳۳۵ ک۵۹۴۲۶۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۵۱۳۸۱ک۸م

عابد ۱۳۸۲عبدالعظيم کريمي۰کودکي بازيافته (روزنهاي بهسوي پاکي) ک۵۱۶ ک۵۹۵۲۳۶۱۵۸/۱
BF۶۹۸/۳۵/۴۱۳۸۲ک۹ک

[ورنر کوستنماخر]زندگي به همين سادگي ز۸۲۶ ک۵۹۶۶۹۸۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۹ک۹خ

نسل نوانديش نـويـسـنـده دافنهرز کينگما;مترجم مريمهنر دوستداشتن خود
ملکوتي

۱۳۸۹ ه۹۷۵ ک۵۹۷۴۹۶۹۱۵۸/۱
BL۶۲۵/۷/۹۱۳۸۹ه۹ک

نسل نوانديش نـويـسنده آنتوني ام گرانت، آليسون لي;هشت گام تا شادکامي
 مـتـرجـمـان محمدرضا کرامتي، يعقوب

 شفيعي فرد

۱۳۹۳ ه۲۷۶ گ۵۹۸۷۵۸۳۱۵۸/۱

نوانديش چـگـونه آنـچه را ميخـواهـيد به دست آوريد و قدر آنچه را
 داريد بدانيد

۱۳۸۹نويسنده جان گري چ۳۹۱ گ۵۹۹۴۹۵۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۵۱۳۸۸گ۸م

کتابدرماني ۱۳۸۳از جان گري; مترجم مهدي ظفريچگونه به دست آورديم چطور حفظ کنيم چ ۳۹۱ گ۶۰۰۲۹۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۵۱۳۸۳گ۸م

آسونه رمـز رسـيـدن به آرزوهـا: راهـنماي عملي و معنوي در جهت
 دستيابي به موفقيتهاي شخصي

۱۳۸۰جان گري ر۳۹۱ گ۶۰۱۴۹۳۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۵۱۳۸۰گ۸م

نوشته جان گريهزارمعجزه شفابخش براي مردان مريخ وونوس ه۳۹۱ گ۶۰۲۷۰۳۰۱۵۸/۱
HQ۷۳۴/۴م۴گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديبازيگر زندگي باشيم نه بازيچه آن! ب۶۱۷ گ۶۰۳۷۵۲۱۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديخوشبختي را به بها مي دهند، نه به بهانه! خ۶۱۷ گ۶۰۴۷۵۴۱۱۵۸/۱
نسل نوانديش خـوشـبـخـتـي را بـه بها ميدهند، نه به بهانه: داستانهاي کوتاه

 وشـگـفت انگيزبراي آفرينش خوشبختي و ساختن زندگي شاد
 وموفق

۱۳۹۲گردآورنده ومترجم سعيد گل محمدي خ۶۱۷ گ۶۰۵۶۱۱۱۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۸۸نويسنده نيل گام;مترجم رويا پورمنافمخفيگاه خوشبختي م ۸۲۶ گ۶۰۶۴۹۸۵۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۸۶۱۳۸۸گ۹خ

نوانديش چـگـونه تـوانـمنديهاي خود را بيفراييد (و هر آنچه از زندگي
 ميخواهيد به دست آوريد)....

۱۳۸۷نويسنده سم. آر. لي. اويد - تينا برتلود چ۸۱۳ ل۶۰۷۴۹۵۴۱۵۸/۱
HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۶چ۹ل

جوانه رشد چـــگـونه خـود را بـاور کـنـيم: گـامهـايي در تـقـويت حس
 ارزشمندي و درمان زخمهاي احساسي

مـولف  گـيل لـيـنـدن فيلد; مترجم الله
دهقاني

۱۳۸۸ چ ۹۵۵ ل۶۰۸۳۶۴۸۱۵۸/۱
BF۶۹۷/۵/۹۱۳۸۳ل۴ع

نشر نيريز نـويـسـنـده اندرو متيوس; مترجم وحيدآخرين راز شاد زيستن: پيرو قلب خود باشيد
 افضلي راد

۱۳۸۷ آ۱۱۶ م۶۰۹۲۹۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۴۱۳۷۷م۸م

نسل نوانديش ۱۳۹۴اندرو متيوستک نسخه کاميابي ت۱۱۶ م۶۱۰۷۵۲۴۱۵۸/۱
نشر نيريز نـويـسـنـده اندرو ميتوس; مترجم وحيدراز شاد زيستن

 افضلي راد
۱۳۷۷ ر۱۱۶ م۶۱۱۲۹۹۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۱۳۷۷م۲ر
نيريز نـويـسـنـده انـدرو متيوس;مترجم وحيدشاد ماندن در روزگاران سخت

 افضلي راد
۱۳۹۰ م۱۱۶ م۶۱۲۵۰۰۲۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۱۷۱۳۹۰م۲ر
نيريز نـويـسـنـده انـدرو مـاتيوز;مترجم وحيدشادي بيکران

 افضلي راد
۱۳۸۰ ي۱۱۶ م۶۱۳۵۰۰۰۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۰م۲ر
نسل نوانديش عـاشـق خـودت باش! : درسهاي حيرت انگيز براي پايان دادن

 به وسواس منفي...
۱۳۹۳سارا ماريا ع۱۳۷ م۶۱۴۷۵۱۴۱۵۸/۱

نويسنده اسکات مايکردر ساحل نمي توان موج سواري کرد د۱۹۷ م۶۱۵۶۰۸۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۹م۸م

نسل نوانديش ۱۳۹۴حميدرضا مظاهري سيفآرامش معنوي آ۶۳۹ م۶۱۶۷۵۱۳۱۵۸/۱
نسل نوانديش آيـا اسـير باورهايت هستي؟: چگونه باورهايي را که زندگيتان

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

نيا

۱۳۸۸ آ۷۳۹ م۶۱۷۵۰۱۴۱۵۸/۱
BF۷۷۳/۹۱۳۸۸ز۷م

نسل نوانديش خـويـشـتن شـنـاسي و عـزت نـفس: چـگونه ميتوان از درون
 خـويـشـتن بـا تـوجه به وقايع پيرامون خود به زندگي معنايي

 تازه بخشيد

نـويـسنده فيليپ مکگراو;مترجم اقدس
رضايي

۱۳۸۵ خ۷۳۹ م۶۱۸۱۲۷۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۱۵۱۳۸۵م۹خ

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

نويسنده فيليپ مکگراو
بـرگـردان غـالمـحسين خانقايي، آناهيتا

 خانقايي
ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ ک ۷۳۹ م۶۱۹۳۰۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۱۵۱۳۸۶م۹خ

انديشه ماندگار چـگـونـه ميتوان فردي سرزنده،اميدوار و موفق بود؟ تکنيکهاي
 فـوق العاده دستياني به نشاط دروني،اعتماد به نفس،خوشحالي

 پايدارو موفقيت

۱۳۸۶اميرملک محمودي اليگودرزي چ۷۶۱ م۶۲۰۵۴۷۱۵۸/۱

ژوزف مورفيمعجزه قدرت فکر م۸۳۴ م۶۲۱۸۲۷۸۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/فلا۱۳۷۴ ۴۳ق۸م

ثالث آيـلـين مـولـيگان; ترجمه حامد فراهانيتعليم زندگي: زندگي خود را در هفت روز تغيير دهيد
پارسا

۱۳۸۰ ت۸۵۱ م۶۲۲۲۸۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۱۳۸۰م۹خ

رسش ۱۳۸۲مهناز مهرابيزاده هنرمند، مينا ورديکمالگرايي مثبت، کمالگرايي منفي ک۸۶۹ م۶۲۳۷۰۴۹۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۹۱۳۸۲م۹خ

مـولـفان ميلدرد نيومن، برنارد برکوويتز،چگونه بهترين دوست خود باشيد
 جين اوئن

چ۹۹۶ م۶۲۴۶۴۴۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۸۱۳۸۴ن۹خ

نسل نوانديش نويسندگان عليرضا کيوانداريانمن اليق موفقيت هستم
ميترا نظامالملکي

۱۳۸۳ م ۴۸۵ ن۶۲۵۳۰۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷۹۷۱۳۸۳ک

دانشپژوهان برينارکان ۱۳۸۲مولف ناصر نهضتچگونه بهتر زندگي کنيم؟ آموزشي براي بهتر زيستن چ ۸۵۷ ن۶۲۶۳۰۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹ن۹خ

علم ۱۳۸۹نويسنده جي.پي.واسوانيلذت آرامش  درمان ل۱۸۶و۶۲۷۴۹۴۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۱۳۸۸و۴آ

موسسه نشر ويرايش ۱۳۷۸کيت وايت; ترجمه مهدي گنجي۹ [نه] راز زناني که هر چه ميخواهند به دست ميآورند ر ۳۴۹ و۶۲۸۳۰۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۵۱۳۷۸و۸م

نسل نوانديش زنـدگي رويـاييتـان را خلق کنيد!: ده اصل معتبر که بيترديد
 روياهايتان را تبديل به واقعيت ميکنند

۱۳۸۹کريس وايدنر;مترجم اميرحسين مکي ز۳۵۴ و۶۲۹۴۹۸۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۵۳۱۳۸۹و۸م

نوانديش نـويـسـنـده جوج واينبرگ;مترجم پدرامآفرينش خويشتن (نبايد آنگونه که هستي باشي)
پورنگ

۱۳۸۱ آ۳۷۴ و۶۳۰۴۹۹۸۱۵۸/۱
BF۶۹۸/۲/۷۱۳۸۲آ۲و

نسل نوانديش نـويـسـنـده دنـيس وتـيلي;مترجم وحيد۱۰فرمان انسانهاي فوق موفق: روانشناسي موفقيت
 ايمن;ويراستار امير طاهري

۱۳۸۵ د ۸۵۷ و۶۳۱۵۰۱۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۶۵۱۳۸۹و۸م

نسل نوانديش ديـدگـاههاي تازه "ان. ال. پي.": علم و هنر رسيدن به موفقيت و
کمال

نـويـسنده کارول هريس; مترجمين سينا
 خليلي، اکرم احتشامي تبار

۱۳۸۳ د ۵۵۶ ه۶۳۲۳۰۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۴۱۳۸۳ه۳ت

علم ۱۳۸۴نـويـسـنـده لـويـيـز هي; تـرجـمه ميتراسالمت تن در سالمت روح س ۹۱۴ ه۶۳۳۳۰۵۱۵۸/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نوانديش ۱۳۸۷نوشتهي نورمنسي هيلبهبود روابط برابر ب۹۶۲ه۶۳۴۴۹۶۰۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۲۹۱۳۸۷ق
نسل نوانديش ۱۳۹۱نويسنده ناپلئون هيلشما ميتوانيدمعجزه زندگي خود باشيد ش۹۶۲ ه۶۳۵۶۱۱۶۱۵۸/۱

برگ زيتون، نقش سيمرغ ۲۴ راز آرامش زنـان پـرمـشـغـله: کـاروخانواده وزندگي خود
 رامتعادل سازيد/

جوان بوريسنکو
علياصغر شجاعي، نسرين محمدي

۱۳۸۵ ب ۷۶۹ ب۶۳۶۲۷۴۱۵۸/۱۰۸۲
BF۶۳۷/۹۴۱۳۸۵ب۴آ

موسسه نشر ويرايش عـزت نـفس بـراي زنـان: راهنماي عملي براي عشق ورزيدن،
 صميميت، و موفقيت

نـويـسـنـده لـيـنـدا فيلد; مترجم مهدي
 گنجي; ويراستار مالک ميرهاشمي

۱۳۷۸ ع ۹۸۳ ف۶۳۷۳۰۶۱۵۸/۱۰۸۲
HQ۱۲۰۶/۴۱۳۷۸ع۹۳ف

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

گـردآوري هلن لرنر رابينز; مترجم بيژن
 محمد (ايليايي)

۱۳۷۸ ق ۴۲۴ ل۶۳۸۳۰۷۱۵۸/۱۰۸۲
HQ۱۲۰۶/۴۱۳۷۸ق۴ل

نوانديش ۱۳۸۹نويسنده آنيتا نيکراهنماي موفقيت مخصوص دختر خانمهاي تنبل ر۹۲۱ن۶۳۹۴۹۶۶۱۵۸/۱۰۸۲
BF۷۲۴/۳/۹۱۳۸۸ن۸م

ارديبهشت ۱۳۹۳پل هارينگتونراز نيروي جواني﴿براي خان ها وآقايان﴾ ر۲۳۱ ه۶۴۰۷۵۴۰۱۵۸/۱۰۸۳۵
هوشيار قصر ۱۳۸۹به کوشش مجيد باغداريشفا و درمان با خدا ش۲۲۹ ب۶۴۱۶۸۱۲۱۵۸/۱۲

BL۶۲۷/۷۱۳۸۸ش۲ب
نشر پيکان غـذاي روح زنـان مـوفق: رخـدادهـايي شـگفتانگيز از دنياي

 درون و بيرون
جک کـانـفـيـلـد... [و ديگران]; برگردان

 عباس چيني، اصغر افراشي
۱۳۷۹ ز غ۷۴۷ ک۶۴۲۵۹۹۱۵۸/۱۲

BJ۱۶۱۰/۴۱۳۷۹غ
پيکان غـذاي روح بـراي نـوجـوانـان: ۱۰۱ [صـد و يک] داسـتان از

 زندگي، عشق و آموختن
جک کـانـفـيـلـد، مـارک ويکتورهانسن،
 کـيـمـبـرلي کـربـرگر; برگردان ارمغان

جزايري

۱۳۸۱ ن غ۷۴۷ ک۶۴۳۳۰۹۱۵۸/۱۲۸۰۸۳۵
BJ۱۶۶۱/۴۱۳۸۱غ۹ک

پيکان غـذاي روح بـراي سـنين طاليي: داستانهاي الهام بخش براي
 افراد، باالي شصت سال

جک کـانـفـيـلـد... [و ديگران]; برگردان
 عباس چيني، اصغر افراشي

۱۳۸۱ س غ۷۴۷ ک۶۴۴۳۰۸۱۵۸/۱۲۸۰۸۴۶
BJ۱۶۹۰/۴۱۳۸۱غ

عقيل سـوپ جـوجه بـراي تـقـويت روح: ۸۰ داستان براي گشايش
 قلب و نشاط روح

نـويـسـندگان جک کانفيلد، مارکويکتور
 هنسن

مترجم ندا شادنظر

۱۳۸۵ س ۷۴۷ ک۶۴۵۳۱۰۱۵۸/۱۳
BL۶۲۴/الف۱۳۸۶ ۴غ۹ک

علمي Perfect Right:  روانـشـنـاسي ابـراز وجـود، حق مسلم شما
 Yourابراز وجود کنيد و حق خود را بستانيد

۱۳۸۹اثر رابرت البرتي، مايکل امونز ر۷۱۷ آ۶۴۶۴۹۴۷۱۵۸/۲
RC۴۸۹/ ۷۱۳۷۴آ۲ق

نويسندگان آلبرت اليس ، آرتور النگنمي گذارم کسي اعصابم را بههم بريزد ن۷۵۵ الف۶۴۷۷۵۱۱۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۷۱۳۸۸الف۳الف

نسل نوانديش ۱۳۹۳ديويد دي برنزاحساس خوب با هم بودن: راز بازسازي روابط تيره الف۴۸۱ ب۶۴۸۷۵۰۹۱۵۸/۲
نسل نوانديش مـولف ژان مـاري بـواس ورت، [مـادلناثبات شخصيت خود در برقراري ارتباط با ديگران

 بودري]
مترجم محمدراد

با مقدمهي باستاني پاريزي

۱۳۸۳ الف۷۴۳ب۶۴۹۲۵۹۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۹۱۳۸۴ب۴الف

نوانديش ۱۳۸۸نويسنده ديويدالرنس پرستون۳۶۵ گام به سوي اعتماد به نفس س۳۴۸پ۶۵۰۴۹۴۳۱۵۸/۲
BF۵۷۵/۴۱۳۸۸پ۶الف

رشد روش بـحث و مـذاکـره براساس مطالعه تاثير و تاثر متقابل در
گروه

۱۳۷۰تاليف مهدي ثريا ر ۵۷ ث۶۵۱۲۲۵۹۱۵۸/۲
LC۶۵۱۹/۹۱۳۷۷ر۴ث

جري ريچاردسونمعجزه ارتباط و ان.ال.پي م۹۳۷ ر۶۵۲۶۲۶۲۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۹۱۳۸۳ر۴الف

نسل نوانديش ۱۳۹۳محمد سيدا۱۲ گام تا آرامش کامل د۸۹۳ س۶۵۳۷۵۲۶۱۵۸/۲
مـولـفين مريم عميدي مظاهري ، مرتضيهنر برقراري ارتباط موفق

 ثابت قدم
ه۹۳۲ ع۶۵۴۸۳۲۴۱۵۸/۲

HM۱۱۰۶/۹۱۳۸۴ه۸ع
نوانديش ۱۳۹۰نويسندگان استيو  کارتر و جوليا سوکولمردان زناني را دوست دارند که خودشان را دوست دارند م۱۳۷ ک۶۵۵۴۹۳۹۱۵۸/۲

HQ۸۰۱/۳۷۱۳۸۹م۲ک
نسل نوانديش هـــفت پــلهي صـمـيـمـيت: هـنـر دوست داشـتن و لـذت

 دوستداشته شدن
نـويـسـنـده مـتـيـو کـلي;مترجم نازنين

ابراهيمي
۱۳۸۸ ه۶۶۲ ک۶۵۶۴۹۷۷۱۵۸/۲

BF۵۷۵/۸۱۳۸۸ک۸ص
نوانديش ۹ دسـته از عـشـاق: چـرا از بـين همهي انسانها عاشق کسي

 ميشـويم که بـايـد بـشـويم و چگونه اوما را آزرده خاطر مي
سازد؟

۱۳۸۵نويسنده دافن رزکينگما ن۹۷۵ک۶۵۷۴۹۳۷۱۵۸/۲
BF۵۷۵/۹۵۱۳۸۵ک۵ع

نويسنده جان گرياعجازهاي عملي براي مردان مريخي، زنان ونوسي الف۳۹۱ گ۶۵۸۸۳۱۰۱۵۸/۲
HQ۸۰۱/۳۶۱۳۸۳م۴گ

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

۱۳۸۵ ر ۳۹۱ گ۶۵۹۳۱۲۱۵۸/۲
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۵ر۴گ

عقيل ۱۳۸۳تاليف جان گري; ترجمه ندا شادنظرنياز زنها، خواسته مردها: راهنمايي سودمند براي عشق پايدار ن ۳۹۱ گ۶۶۰۴۴۲۱۵۸/۲
HQ۸۰۱/۳۸۱۳۸۳م۴گ

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

۱۳۸۵ ه۸۴۱ ل۶۶۱۳۱۴۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۱۶۵۹ر

موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور کـرشـمههـاي شـيـطـاني: فرجام همنشيني با دوستان فاسد ...
 مـجـمـوعه ماجراهاي واقعي از زندگي پسران و دختران همراه

 با تحليل روانشناسي رابطهها

۱۳۸۰امير ملکمحمودي اليگودرزي ک ۷۶۱ م۶۶۲۱۱۹۲۱۵۸/۲
BF۷۲۴/۳/۷م۹ر

نسل نوانديش ۱۳۸۶مولف دنيس ويتلي;مترجم امير بهناماز انگيزش تا حرکت انگيزشي الف۸۵۷ و۶۶۳۵۰۰۳۱۵۸/۲
BF۵۰۳/۴۱۳۸۶الف۸۷و

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تامس آ. هريسوضعيت آخر و۵۵۶ ه۶۶۴۷۵۳۲۱۵۸/۲

BF۱۴۵/۶۱۳۶۹و۴ه
نسلنوانديش ۱۳۸۵نويسنده محمدرضا افضلنيابهداشت رواني خانواده ب۶۵۴ الف۶۶۵۲۸۹۱۵۸/۲۴

RC۴۵۵/۴/۷الف۲خ
موسسه نشر ويرايش عـزيـزم، با من حرف بزن... ده اصل براي به حرف در آوردن

 يک مرد
۱۳۷۸ايون دالر; ترجمه مهدي گنجي ع۲۲۴ د۶۶۶۳۱۵۱۵۸/۲۴

HQ۸۰۱/۴۱۳۷۸ع۲د
ارسباران ۱۳۸۲مولف سي. واي. چارني; مترجم ش. قادرمشاور لحظهاي شما م۱۴چ۶۶۷۳۱۶۱۵۸/۳

BF۶۳۷/۲۱۳۸۲چ۵م
دانژه نـويـسـنـده آيلين ميلن; مترجم مهردادخودآموز فنون و نظريههاي مشاوره

فيروزبخت
۱۳۸۳ خ ۹۷۹ م۶۶۸۵۹۶۱۵۸/۳

BF۶۳۷/۹۳۱۳۸۳م۵م
آئين تفاهم نـوشـته توماس گوردون; ترجمه پريچهرفرهنگ تفاهم در مديريت و رهبري

فرجادي
۱۳۸۱ ف۷۶۴ گ۶۶۹۳۱۷۱۵۸/۴

BP۶۳۷/۹۱۳۸۱گ۹ر
نسل نوانديش ۱۳۸۷نويسنده رالف مرکل;حميده رستميحسادت ح۴۷۵م۶۷۰۴۹۹۵۱۵۸/۴۸

BF۵۷۵/۴۱۳۸۶م۵ح
شباهنگ راجـر فـيشر، ويليام اوري; ترجمه مهديروانشناسي توافق "مذاکره اصولي"

 قراچه داغي
۱۳۷۱ ر ۹۶۵ ف۶۷۱۳۱۱۱۵۸/۵

BF۶۳۷/۹۱۳۷۱ف۲س
نشر ني ۱۳۷۱ترجمه و تاليف مهدي الوانيخويشتنشناسي مديران خ۷۴۱ الف۶۷۲۳۱۸۱۵۸/۷

HF۵۵۴۸۹خ۸الف/۸ر
نسل نوانديش ۱۳۸۷نويسنده سوزان جفرز;حميده رستميکتاب کوچک آرامش ک۴۸۷ج۶۷۳۴۹۹۶۱۵۸/۸

BF۶۳۷/۷۴۱۳۸۷ج۴آ
جيحون ۱۳۸۴اندرو بردبريپيشرفت در ان. ال. پي. پ۴۳۷ب۶۷۴۱۳۴۵۱۵۸/۹

BF۶۳۷/۴۱۳۸۴ب۴ب
تاليف محمد خوانساريمنطق صوري م۸۱۱ خ۶۷۵۵۹۷۸۱۶۰

BC۵۰/۸۱۳۷۵م۹خ
نگاه معاصر نـوشـتـه فـريـتيوف شوان;ترجمه حسينمنطق وتعالي

 خندق آبادي
۱۳۸۷ م ۶۹۹ ش۶۷۶۶۲۰۱۶۰

هرمس ۱۳۸۱ضياء موحدمنطق موجهات م۸۲۸ م۶۷۷۸۴۷۸۱۶۰
BC۱۹۹/۸۱۳۸۱م۸م

نادر صدقيبا بردهها ميرقصد: کتاب اخالق ب۸۳۵ ش۶۷۸۶۶۱۵۱۷۰
BJ۳۷/۲۱۳۸۹ب۴ص

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۷منوچهر صانعي درهبيديفلسفه اخالق و مباني رفتار ف۳۴۷ص۶۷۹۳۱۹۱۷۰
BJ۳۷/۸۳ف۲ص

کاروان ۱۳۸۱مهدي بهادرينژاددانشگاه زندگي د۸۱۵ ب۶۸۰۳۲۱۱۷۰/۴۴
BJ۱۵۸۸/۹۱۳۸۱ب۲ف

نقش سيمرغ ۱۳۸۳نويسنده آلين آستين (مستعار)صد نکته بخاطر بسپار: يک نکته را هرگز فراموش مکن ص ۲۱۸ د۶۸۱۷۰۵۶۱۷۰/۴۴
BJ۱۵۸۱/۲/۴۱۳۸۳ص۸۸پ

کانون انديشه جوان عـلي شـيـرواني; بهسفارش کانون انديشهاخالق هنجاري
جوان

۱۳۷۸ الف۹۶۸ ش۶۸۲۱۲۵۲۱۷۰/۴۴
BJ۱۴۵۸/۳/۳۱۳۸۱الف۹ش

نيريز نـويـسـنـده اگ مـانـديـنو;مترجم مريمبزرگترين معجزهي جهان
افراسيابيان

۱۳۸۲ ب۱۷۳م۶۸۳۴۹۹۹۱۷۰/۴۴
BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۸۲ب۷۷م

اقبال ۱۳۷۱آندره موروا;ترجمه اسماعيل اسعديهنر زندگي کردن ه ۸۳۵ م۶۸۴۳۲۲۱۷۰/۴۴
BJ۱۵۸۲/۹۱۳۷۱ه۸م

مهدييار ۱۳۷۹بهکوشش کاظم مقدماسرار زندگي الف ۷۲۳ م۶۸۵۱۲۱۵۱۷۰/۸
BJ۱۵۵۸/۳۰۱۷ش۲ف

نوانديش ۱۳۸۸نويسنده جيم داناوان۶۲ راهبرد ساده براي خلق زندگي دلخواهتان ش۲۳۳د۶۸۶۴۹۳۶۱۷۱/۳
BJ۱۴۷۰/۷۱۳۸۸س۲د

نسل نوانديش ۱۳۹۴استفان کاوي;مترجم مهين خالصياعتماد هوشمندانه الف۳۳۵ ک۶۸۷۷۵۸۵۱۷۴/۴
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ال. تي. هسمـر; تـرجمه محمد اعرابي واخالق در مديريت

 داود ايزدي
۱۳۸۲ الف۲۳۲ه۶۸۸۳۲۴۱۷۴/۴

HF۵۳۸۷/۳۱۳۸۲الف۳ه
تـالـيف چـارلـز ا. هـريس، مـايـکل س.اخالق در مهندسي

 پريچهرد، مايکل ج. ربينز
الف۵۵۶ ه۶۸۹۸۲۴۰۱۷۴/۹۶۲

TA۱۵۷/۳۱۳۷۹الف۴ه
دفتر تبليغات اسالمي مرکز انتشارات ۱۳۷۷همت سهرابپورجوانان در طوفان غرايز ج ۸۴۱ س۶۹۰۵۱۱۲۱۷۶

HQ۳۵/۹۱۳۷۷ج۹س
مرتضي مطهرياخالق جنسي در اسالم و جهان غرب الف۶۳۴ م۶۹۱۷۶۸۹۱۷۶

HQ۲۳/۳۱۳۷۴الف۷م
نوشته ۱۳۹۰حسين فرخ مهرادب،آداب دارد الف۴۳۶ ف۶۹۲۶۴۵۴۱۷۷/۱

BJ1533۴۱۳۹۰ف۴/الف
نيريز نـويـسـنـده انـدرو متيوس;مترجم وحيددرخت دوستي بنشان

 افضلي راد
۱۳۸۸ د۱۱۶ م۶۹۳۵۰۰۱۱۷۷/۶۲

BJ۱۵۳۳/۲۱۳۸۸م۹د
جامي ۱۳۷۸فريدريش نيچه;ترجمه مجيد شريففلسفه در عصر تراژيک يونانيان ف ۸۸۲ ن۶۹۴۶۱۱۱۸۰
ثالث اثـر مـنـظـوم داتاتريا; گزارش فارسي باآوادو تاگيتا: سرود رستگاري: کهنترين متن وحدت وجود

 پـيـشگفتار، توضيحات و فهرست واژگان
 قاسم هاشمينژاد

۱۳۸۳ س ۱۱۹ د۶۹۵۵۸۱۱۸۱/۴۸۲
B۱۳۲/۲د۴و

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علم ۱۳۸۸حسين وحيديهنجار هفتگانهي هستي پايههاي آرمان پارسايي ه۴۶۳ و۶۹۶۵۰۰۶۱۸۱/۵

B۱۵۱/۳۹۱۳۸۶و
اطالعات ۱۳۸۵نوشته باربارا جانکارفلسفه ارسطو ف۲۱۴ ج۶۹۷۶۸۳۰۱۸۵

B۴۸۵/۸۱۳۸۵ف۲ج
اميرکبير، کتابهاي جيبي تـالـيف ژان بـرن; تـرجـمه ابـوالـقـاسمفلسفه اپيکور

پورحسيني
۱۳۸۱ ف۴۷۶ب۶۹۸۳۳۰۱۸۷

B۵۷۳/۸۱۳۸۱ف۴ب
کتاب صبح ۱۳۸۵مهدي نصيريفلسفه از منظر قرآن و عترت ف ۴۷۲ ن۶۹۹۳۴۴۱۸۹/۱

BBR۱۲/۸ف۶ن
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۹بيژن آرقندابنسينا آس/۱۶۴الف۱۸۹/۱[ج]۷۰۰۳۳۱

B
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۶۸نوشته مظفر سربازيزندگي ابوعلي سينا س س/۱۶۴ الف۱۸۹/۱[ج]۷۰۱۳۳۳

زرين ۱۳۷۳اقتباس ذبيحالله منصوريابنسينا نابغهاي از شرق مس/۱۶۴الف۷۰۲۳۳۲۱۸۹/۱
B

مدرسه ۱۳۸۵آرش ابوترابيهمدانيفخر رازي ف ۱۷۵ الف۱۸۹/۱[ج]۷۰۳۵۵۳۴
BBR۸۲۷/۵/۳۱۳۸۶ف۲الف

اميرکبير ۱۳۷۸مولف محسن ايمانيتربيت عقالني ت۹۸۵الف۷۰۴۳۳۴۱۸۹/۱
B

مدرسه ۱۳۸۸مصطفي بصيري تويسرکانيمالهادي سبزواري م۵۸۱ ب۱۸۹/۱[ج]۷۰۵۵۵۴۰
BBR۱۲۴۰/۷۱۳۸۸م۶ب

مدرسه ۱۳۸۶جابر تواضعيعالمه طباطبايي ع۷۶۳ ت۱۸۹/۱[ج]۷۰۶۵۵۲۳
BBR۱۳۹۴/۸۱۳۸۶ع۸۶ت

مدرسه ۱۳۸۵عباس جهانگيريانفارابي ف ۹۵۴ ج۱۸۹/۱[ج]۷۰۷۵۵۳۵
BBR۳۲۶/۲۱۳۸۵ف۹ج

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۱مولف علي دانشپورآشنايي با کليات علوم اسالمي فلسفه و عرفان (رشته الهيات) آ ۲۴۱ د۷۰۸۵۶۶۴۱۸۹/۱
BBR۷/۵۱۳۸۱آ۲د

سـازمـان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه
اسالمي

۱۳۸۹رضا داوري اردکانيما وتاريخ فلسفه اسالمي م۳۱۸ د۷۰۹۳۳۸۰۱۸۹/۱

موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۷مرتضي يوسفيرادانديشه سياسي جالل الدين دواني ي س / ۷۳۴ د۷۱۰۷۹۲۹۱۸۹/۱
DS۳۵/۶۷/۹۱۳۸۹ي۵م

مدرسه ۱۳۸۶بتول زرکندهشيخ بهايي ش ۳۴ ز۱۸۹/۱[ج]۷۱۱۵۳۴۴
BBR۱۰۴۲/۴۱۳۸۶ز۸۵ي

مرتضي مطهريشرح منظومه م ش/ش۲۷۷ س۷۱۲۷۶۸۲۱۸۹/۱
BBR۱۲۳۹/۶۱۳۷۳م۴۱۰۳ش

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۷۹مسعود علياسهروردي عس/۸۴۸ س۱۸۹/۱[ج]۷۱۳۳۳۵
B

موسسه کتاب همراه مـولـفـان محمدرضا شيخاالسالمي، سعيدابنسينا
شريفي

۱۳۸۰ الف ۸۹۵ ش۷۱۴۳۳۷۱۸۹/۱
BBR۵۶۷/۲الف۹ش

حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسالمي ۱۳۷۴نگارش علي شيروانيترجمه و شرح بدايه الحکمه محمدحسين طباطبائي ت ۹۶۸ ش۷۱۵۳۳۶۱۸۹/۱
BBR۱۳۹۲/۹ش۴۰۳ب

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۸۲علياصغر سيدآباديمالصدرا س س/۴۸۲ص۱۸۹/۱[ج]۷۱۶۳۳۸
BBR۱۱۲۱/۷م۹س

موسسه فرهنگي صراط ۱۳۷۸عبدالکريم سروشنهاد ناآرام جهان ن ۴۹۸ ص۷۱۷۵۸۹۱۸۹/۱
B

محمدحسين طباطبائياصول فلسفه و روش رئاليسم الف۳۷۹ ط۷۱۸۷۶۷۴۱۸۹/۱
BBR۱۳۹۲/۶۱۳۶۲الف

تاليف عبدالکريم عثمانروانشناسي از ديدگاه غزالي و دانشمندان اسالمي ر۴۵۴ ع۷۱۹۸۰۹۹۱۸۹/۱
BBR۶۱۱/۲۳۰۴۱۱۳۶۶ع۹ر

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات

تـصـنـيف ابونصر محمد فارابي; ترجمه وسياست مدنيه
 تحشيه جعفر سجادي

۱۳۷۱ ۱۳۷۱فت/س ۱۲۷ ف۷۲۰۳۳۹۱۸۹/۱
B

جامي نـوشـته هـانـري کربن; ترجمهي محمودبن مايههاي آيين زرتشت در انديشههاي سهروردي
بهفروزي

۱۳۸۴ ب ۴۳۴ ک۷۲۱۳۴۰۱۸۹/۱
BBR۷۷۱/۹۱۳۸۴ب۹ک

۱۳۶۶مولف محمدتقي مصباح يزديآموزش فلسفه آ۵۹۷ م۷۲۲۸۱۳۲۱۸۹/۱
BBR۱۴/۸۱۳۷۸آ۵۳م

صدرا ۱۳۶۱مرتضي مطهريآشنايي با علوم اسالمي: حکمت عملي آ۶۳۴ م۷۲۳۵۷۸۰۱۸۹/۱
مرتضي مطهريآشنائي با علوم اسالمي: منطق ، فلسفه آ۶۳۴ م۷۲۴۶۵۸۶۱۸۹/۱

BBR۱۵/۵۱۳۷۱آ۶م
صدرا ۱۳۸۲مرتضي مطهريدرسهاي اسفار (مباحث قوه و فعل) د ۶۳۴ م۷۲۵۳۴۲۱۸۹/۱

BBR۱۰۸۳/۴د۶م
مرتضي مطهريفطرت ف۶۳۴ م۷۲۶۷۶۸۸۱۸۹/۱

BBR۱۴۷۲/۱۳۶۹ ۶ف
صدرا کـلـيـات عـلـوم اسـالمي:مـنـطق-فلسفه-کالم-عرفان-اصول

 فقه-فقه-حکمت عملي
ک ۶۳۴ م۷۲۷۳۴۱۱۸۹/۱ ۱۳۸۲مرتضي مطهري

BBR۱۵/۵۱۳۸۲آ۶م
صدرا ۱۳۶۶مرتضي مطهريکليات علوم اسالمي ک ۶۳۴ م۷۲۸۶۰۶۱۸۹/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۳۶۷مرتضي مطهريمسئله شناخت م ۶۳۴ م۷۲۹۸۳۱۱۸۹/۱

BBR۱۵/۵م۶م
مرتضي مطهريمقاالت فلسفي ق م۶۳۴ م۷۳۰۷۶۸۶۱۸۹/۱

BBR۱۴۷۲/۷۱۳۷۳م
رايزن ۱۳۹۰مولف عباس معارفنگاهي دوباره به مبادي حکمت انسي ن ۶۴۵ م۷۳۱۵۷۶۲۱۸۹/۱

BBR۱۴۰۷/۸۵۶۱۳۸۰ي۴ف
کانون انديشه جوان ۱۳۸۴حسن معلميحکمت جاودانه ح۶۷۳م۷۳۲۵۲۸۷۱۸۹/۱

BBR۱۴/۸۱۳۸۴ح۶۳م
حکمت زيـرنـظر حسين نصر، اليور ليمن; ترجمهتاريخ فلسفه اسالمي

 جمعي از استادان فلسفه
- ۱۳۸۳ ت ۴۵۵ ن۷۳۳۲۵۰۴۱۸۹/۱

BBR۱۸/۲۱۳۸۳ت۶ن
نشرني ۱۳۸۵رامين جهانبگلودرجست و جوي امرقدسي: گفت و گو باسيدحسين نصر د ۴۵۵ ن۷۳۴۳۴۵۱۸۹/۱

BBR۱۴۵۶/۵/۹ج
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۷۱حسين نصر; مترجم احمد آرامسه حکيم مسلمان س ۴۵۵ ن۷۳۵۳۴۳۱۸۹/۱

BBR۱۴۸۵/۹۱۳۸۲س
سازمان چاپ وانتشارات نـوشـتـه خـواجـه نـصـيـرالدين طوسي;آغاز و انجام

 مـقـدمـه و شرح و تعليقات حسن حسن
زادهآملي

۱۳۶۶ ح ش/آ۴۶۸ ن۷۳۶۸۰۲۴۱۸۹/۱
BBR۸۵۳/۹۱۳۸۷خ۸ق

مدرسه ۱۳۸۶بهنام نوروزيقراگوزلوجهانگيرخان قشقايي ج ۷۵۵ ن۱۸۹/۱[ج]۷۳۷۵۳۵۹
BBR۱۴۱۲/۹۱۳۸۶ج۹ن

نشر قو ۱۳۸۰يحيي يثربيقلندر و قلعه: "براساس زندگي شيخ شهابالدين سهروردي" ق ۳۳ ي۷۳۸۳۴۶۱۸۹/۱
BBR۷۷۰/۸ق۲ي

مهدي نصيريآويني و مدرنيته (مجموعه مقاالت) ن س/۹۱۴ آ۷۳۹۸۲۳۴۱۹۰
B۸۰۴/۸۱۳۸۹آ۶ن

پرسش ويليام بارتتکنيک، وجود، آزادي
ترجمه سعيد جهانگيري

۱۳۸۶ ت ۴۱۷ ب۷۴۰۳۵۴۱۹۰
B۸۰۴/۸۱۳۸۵ت۲ب

سـازمـان تبليغات اسالمي. شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۵نوشته رضا داورياردکانيفلسفه در دام ايدئولوژي، ويراست "فلسفه در بحران" ف ۳۱۸ د۷۴۱۳۴۷۱۹۰
B۶۵/۸۱۳۸۵ف۲د

علم ديـورابـيـنـسـون، جـودي گراوز;مترجمتاريخ فلسفه غرب
 شهاب الدين عباسي

۱۳۸۴ ت۱۱۹ ر۷۴۲۴۹۷۵۱۹۰
B۷۲/۲۱۳۸۴ت۱۵ر

علم نــگـاهي به روشـنـگـري مـدرنـيـته و نـاخـرسـنـدي هـاي
 آن:سوبژکتيويته  معرفت و زيبائي در آثار فردريک بايزر...

۱۳۸۵اقتباس وبرگردان محمدضميران ن ۹۷ ض۷۴۳۴۹۹۱۱۹۰/۹۰۳۳
B۸۰۲/ ۸۱۳۸۵ن۹ض

خجسته ۱۳۷۷جان لچت; ترجمهي محسن حکيميپنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرايي تا پسامدرنيته پ ۳۹۵ ل۷۴۴۳۴۸۱۹۰/۹۰۴
B۸۰۴/۹۱۳۷۷پ۳ل

مرکز ۱۳۸۲بابک احمديهايدگر و تاريخ هستي ه ۲۸۴ الف۷۴۵۳۴۹۱۹۳
B۳۱۹۹/۳۳۱۳۸۱الف۲۴ه

پرسش ۱۳۸۷سيلويا ويه تانقادي هيدگر برناسيونال سوسياليسم و تکنيک ن ۹۹۲ و۷۴۶۸۰۱۱۱۹۳
B۳۲۷۹/۹۱۳۸۵و۲۹ه

پرسش ۱۳۸۸مارتين هيدگر;ترجمه منوچهراسديمتافيزيک نيچه ت م۹۲۹ ه۷۴۷۶۰۸۱۹۳
پرسش مــارتـين هـيـدگـر; مـتـرجـمـان نـادرمفهوم زمان

 پورنقشبند، محمد رنجبر
۱۳۸۴ ف م۹۲۹ه۷۴۸۳۵۰۱۹۳

B۳۲۷۹/۷۱۳۸۱م۲ه
نشر ني نــوشـتـه ژيـل دلـوز;تـرجـمـه نـيـکـوفوکو

 سرخوش;افشين جهانديده
۱۳۸۶ ف ۶۵۵ د۷۴۹۶۱۲۱۹۴

نشر ني ۱۳۸۲نيکال گريمالدي; ترجمه عباس باقريانسان پاره پاره الف ۴۲۲ گ۷۵۰۳۵۲۱۹۴
B۷۷/۸۱۳۸۲الف۴گ

اميرکبير ۱۳۸۲تاليف کريم مجتهديدکارت و فلسفه او د ۲۶۷م۷۵۱۳۵۱۱۹۴
B۱۸۷۵/۸د۳م

طرح نو سـوزان لي انـدرسـون; تـرجـمه خشايارفلسفه کيرگگور
ديهيمي

۱۳۸۵ ف۸۷۱الف۷۵۲۳۵۳۱۹۸/۹
B۴۳۷۷/۸۱۳۸۴ف۸الف

حسين توفيقيآشنايي با اديان بزرگ آ۸۵۳ ت۷۵۳۵۸۸۶۲۰۰
BL۸۰/۲/۵۱۳۸۷آ۹ت

علم ۱۳۸۸جاندي کپيوتواينک دين: سرشت ايمان در عصر مدرن الف۱۱۶ک۷۵۴۵۲۲۴۲۰۰
BL۵۱/۹۱۳۸۸الف۱۵ک

جوزف گئرسرگذشت دين هاي بزرگ جهان س۸۸۹ گ۷۵۵۸۲۹۹۲۰۰
BL۸۰/۴۱۳۸۶س۹گ

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

۱۳۸۵ ف۲۴۹ پ۷۵۶۸۱۴۲۰۰/۱۹
BF۱۷۵/۴/۲۱۳۸۵پ۹د

thought, ... تـــاريخ اجـمـالي اديـان جـهـان بـر مـبـنـاي
Growth of ideas, knowledge, 

۱۳۸۷مسعود جالليمقدم ت۵۴۴ج۷۵۷۴۵۵۴۲۰۰/۹
BL۸۰/۳/۲۱۳۸۷ت۸ج

چاپخش ۱۳۵۸نويسنده علي شريعتيتوتم پرستي ت۴۴۴ ش۷۵۸۱۱۴۶۲۰۲
GN۴۸۹/۹ت۴ش

حکمت دين و نـظـام طبيعت (مجموعه سخنرانيهاي ادوارد کدبري در
 دانشگاه بيرمنگام ۱۹۴۴)

حـسـين نـصـر; تـرجـمه مـحـمدحسن
فضفوري

۱۳۸۴ د ۴۵۵ ن۷۵۹۳۳۶۳۲۰۲/۱۲
BL۶۵/۶۱۳۸۴ن۲ط

اميرکبير ۱۳۸۳نوشته مسعود جاللي مقدمکـرانههـاي هستي انساندر پنج افق مقدس (تحقيقي تطبيقي در ک۵۴۴ ج۷۶۰۸۱۳۲۰۲/۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نـويـسـنـده وين دبليو داير; مترجم سيمامراقبه: روشي براي برقراري ارتباط آگاهانه با خداوند

فرجي
۱۳۸۳ م۳۳۷ د۷۶۱۸۱۱۲۰۴/۳۵

BL۶۲۷/۴۱۳۸۳م۲د
نسل نوانديش نـويـسـنده آپارناچاتوپدياي; مترجم ميناخرد معنوي: راهي به سوي فرزانگي

اعظامي
۱۳۸۴ خ۱۱ چ۷۶۲۸۱۰۲۰۴/۴

BL۶۵/۲۱۳۸۴چ۹خ
نسل نوانديش نويسنده کارن کيسيذهنيتتان را تغيير دهيد تا زندگيتان تغيير کند

مـتـرجـمـان الـهام آرامنيا، شمسالدين
 حسيني; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ ذ۹۵۷ک۷۶۳۸۰۹۲۰۴/۴
BL۶۲۴/۹۱۳۸۶ذ۹۶ک

انتشارات شهاب الدين مـــولــفـان امـيـرمـلـک مـحـمـوديرفتارهاي آرام بخش
 اليگودرزي،فاطمه ملکي

۱۳۸۶ ر۷۶۱ م۷۶۴۸۴۵۲۰۴/۴

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

۱۳۸۷نويسنده لوئيزال. هي الف۹۱۳ه۷۶۵۵۲۲۱۲۰۴/۴
BL۶۲۴۷۱۳۸۷الف۹/الف

دار الکتب االسالميه بـقـلم مـحمدطاهر تنير; ترجمه و پاورقيافسانههاي بتپرستي در آئين کليسا
 از عبدالرحيم خلخالي

۱۳۶۳ الف۷۶۱ ت۷۶۶۸۰۸۲۰۴/۵
BR۱۱۵/۹۱۳۵۱ت۴خ

ليله القدر ۱۳۸۲علي صفايي حايرياز معرفت ديني تا حکومت ديني الف ۶۸۲ ص۷۶۷۸۱۵۲۱۰
BL۵۱/۴۱۳۸۲الف۷ص

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر عـلي ربـاني گـلـپـايـگـاني; محقق کانونريشهها و نشانههاي سکوالريسم
 انديشه جوان

۱۳۷۹ ر۳۳۲ ر۷۶۸۸۰۷۲۱۱/۶
BL۲۷۴۷/۸/۹ر۲ر

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر ۱۳۸۱مريم صانعپورخدا و دين در رويکردي اومانيستي خ ۳۴۳ ص۷۶۹۸۱۶۲۱۱/۶
B۸۲۱/۴خ۲ص

موسسه فرهنگي طه ۱۳۸۴الوين پالنتينجافلسفه دين: خدا، اختيار و شر ف ۴۹۴ پ۷۷۰۷۹۸۴۲۱۲/۱
قدياني، کتابهاي بنفشه نــويـسـنـده هـارون يـحـيي; مـتـرجمآفرينش: چگونه اولين سلول به وجود آمد؟.../

 اميرصالحي طالقاني
۱۳۸۴ آ ۳۵ ي۲۱۳[ج]۷۷۱۸۱۷

BL۲۲۶/۷آ۳ي
جواد محققعلم و ايمان در گفتگو با دانشمندان ع۳۳۱ م۷۷۲۶۹۴۷۲۱۵

BL۲۴۰/۲/۸۱۳۷۷ع۳م
علم لـيـال عـظام، عايشه گاورنور; ترجمهي [وزندگي پيامبران

 گردآوري] شهابالدين عباسي
۱۳۸۴ ز۵۵۸ع۷۷۳۱۶۸۲۲۰/۹۲۲

BL۶۳۳/۹ز۴ع
علياکبر ورمزياريپژوهشي پيرامون زندگي عجيب جرجيس پيامبر عليهالسالم پ۵۵۷ و۷۷۴۵۹۸۸۲۲۱/۹۲

BS۵۸۰/۴۱۳۸۹و۴ج
نشر و پژوهش فرزان روز ۱۳۸۰توني لين; ترجمه روبرت آسريانتاريخ تفکر مسيحي ت ۹۴۵ ل۷۷۵۸۱۸۲۳۰/۰۹

BT۲۱/۲/۲۱۳۸۰ت۹ل
راشين ۱۳۸۴گردآورنده ديويد هلرخداي عزيز: نامههاي بچهها به خدا خ ۶۱۹ ه۷۷۶۷۰۵۲۲۳۱/۰۸۳

BL۶۲۵/۵/۸۴۱۳۸۲خ
آبيژ ۱۳۹۰کاربرد تلويزيون در اموزش ک۹۹چ۷۷۷۸۵۹۳۲۳۷/۳۲

نسل نوانديش نويسنده نورمنوينسنت پيلنتايج شگفتانگيز تفکر مثبت
مترجم امير بهنام

۱۳۸۵ ن۹۷۸پ۷۷۸۸۲۰۲۴۸/۴
BV۴۹۰۸/۵/۲۱۳۸۵ن۹پ

نسل نوانديش مـولف جـوي داوسـون; مـتـرجم بـيژندوستي صميمانه با خدا: شفاي دلهاي خسته
 محمد (ايليايي)

۱۳۷۸ د ۳۲۱ د۷۷۹۸۱۹۲۴۸/۴
BV۴۵۰۱/۲/۹۱۳۷۸د۲د

دروغهـايي که زنـان بـاور ميکـنـند و حقايقي که آنها را آزاد
ميسازد

نوشته نانسي ليدموس د۶۹۳ د۷۸۰۸۳۹۲۲۴۸/۸۴۳
BV۴۵۲۷/۴۱۳۸۷د۸د

نسل نوانديش در مـغـز مـردان چه ميگـذرد؟: چـگـونه مـرد زندگيتان را
بشناسيد

۱۳۸۷نويسنده اچ. نورمن رايت د۳۱۲ر۷۸۱۵۲۷۷۲۴۸/۸۴۳۵
BV۴۵۲۸/۱۵/۴۱۳۸۷د۲ر

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۷۹ايريس ياب; ترجمه مسعود حاجيزادهکليدهاي آموختن به کودکان درباره خدا ک ۱۱ ي۷۸۲۸۲۱۲۴۸/۸۴۵
BV۱۵۹۰/۸۱۳۷۹ک۲ي

کتاب طه ۱۳۸۱سعيد زاهدجنبشهاي اجتماعي معاصر ايران ج ۱۹ ز۷۸۳۳۸۵۹۲۵۵/۰۷۴۰۴۵
DSR۱۳۱۴/۹ج۲ز

هالل مـسـيح يـهـودي و فرجام جهان( مسيحيت سياسي و اصولگرا
 در آمريکا)

۱۳۸۳رضا هالل م۶۱۴ه۷۸۴۵۲۱۵۲۶۱/۲۶
BM۵۳۵/۸۵۰۴۱۱۳۸۳م

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران پـژوهـشي بـر فـعـاليت انجمن تبليغي کليساC. M. Sدر دوره
قاجاريه

۱۳۸۰محقق صفورا برومند پ ۴۹۵ ب۷۸۵۸۱۲۲۶۶/۰۲۳۴۲۰۵۵
BV۳۲۱۵/۴پ۴ب

جامعه ايرانيان تـالـيف گي تـسـتـا، ژان تـسـتا; مترجمتفتيش عقايد
 غالمرضا افشار نادري

۱۳۷۹ ت ۵۶۴ ت۷۸۶۸۲۲۲۷۲/۲
BX۱۷۱۲/۷۱۳۷۹ت۵ت

جواد محدثيفتنه ف۳۱۶ م۷۸۷۶۰۰۰۲۷۹/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۹م۲ف

نسيما ۱۳۸۶مهارت نوشتن م۱۹۷ش۷۸۸۸۵۸۴۲/۸۰۸
دفـتـر پـژوهـشـهاي فرهنگي. مرکز بينالمللي

 گفتگوي تمدنها
۱۳۸۰لينا ملکميانکليساهاي ارامنه ايران ک ۷۶۱ م۷۸۹۱۲۷۶۲۸۱/۶۲۰۹۵۵

BX۱۲۶/۲/۸ک۷م
نگاه معاصر نـوشـته سـيـمـون وي; تـرجـمه فروزاننامه به يک کشيش

 راسـخي; بـا مـقـدمه و ويرايش مصطفي
ملکيان

۱۳۸۱ ن ۸۳۶ و۷۹۰۸۲۳۲۸۲
B۲۴۳۰/۲۱۳۸۲ن۹۳و

بنيانگذار تکنولوژي فکر در ايران ۱۳۸۳اثر عليرضا آزمنديانتکنولوژي فکر ۲: زندگي در مسير کمال ز ت۴۹۱ آ۷۹۱۸۲۴۲۸۹/۹۸
BF۶۴۱//۸۳ت۴آ

نسل نوانديش ۱۳۹۱ويک جانسونتعمقاتي در طول ماه: سي ويک روز با جيمز آلن... ت۱۹۹ ج۷۹۲۶۱۲۲۲۸۹/۹۸
نوانديش ۱۳۸۷ادناگفته هاي کتاب راز ن۱۹۷گ۷۹۳۴۷۸۵۲۸۹/۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علمي ۱۳۷۷عبدالعظيم رضاييتاريخ اديان جهان ت ۵۷۴ ر۷۹۴۸۲۷۲۹۰

BL۸۰/۲/۲ت۵۸ر
دفتر نشر فرهنگ اسالمي رابـرت. ا. هـيـوم; تـرجـمه عـبدالرحيماديان زنده جهان

گواهي
۱۳۷۶ الف۹۹۴ ه۷۹۵۳۳۴۵۲۹۱

BL۴۱/۴۱۳۷۸الف۹ه
گلبن ۱۳۸۸سيدمحمدباقر فروشانياديان ومذاهب راآن طوري که هستند بشناسيم الف ۷۶۹ الف۷۹۶۵۴۴۴۲۹۱/۰۳
علم ۱۳۸۱ميرچا اليادهاسطوره، رويا، راز الف۷۵۳الف۷۹۷۵۲۲۶۲۹۱/۱۳

BL۳۱۱/۵۱۳۸۲الف۷الف
جوانه رشد اسـاطـيـر مـشـرق زمـين پژوهش در باب سير تکامل انديشه

آدمي
نــويـسـنـده جـوزف کـمـبل; مـتـرجم

 علياصغر بهرامي
۱۳۸۳ الف ۶۹۶ ک۷۹۸۸۲۵۲۹۱/۱۳۰۹۵

BL۳۱۱/۵۱۳۸۳الف۸ک
نويد شيراز تـوفـيق الـطـويل; بـرگردان و بازنگارشتاريخچهي کشمکش عقل و دين

 علي فتحي لقمان
۱۳۸۳ ت ۱۳۳ ط۷۹۹۸۲۶۲۹۱/۱۷۵

B۵۶/۲ت۹ط
شرکت نشر کتب علمي واجتماعي  وديني ۱۳۶۴[ابنکلبي]جامعهشناسي ديني: جاهليت قبل از اسالم ج ۷۵۷ ف۸۰۰۵۷۷۵۲۹۱/۲۱۸

BL۴۸۵/۵۴۱۳۶۴الف۲الف
نويسنده وين .دبليو .دايربراي هر مشکلي، راه حلي معنوي وجود دارد ب۳۳۷ د۸۰۱۸۳۳۸۲۹۱/۴

BL۶۲۴/۴۱۳۸۳ب۲۴د
جي. پي. واسوانيراه ابياسا تا سراي او : مراقبه حقيقي ر۱۸۶ و۸۰۲۸۲۰۱۲۹۱/۴۳

BL۶۲۷/۲۱۳۸۱ر۲و
وين داير۱۰راز موفقيت و آرامش دروني د۳۳۷ د۸۰۳۸۳۳۹۲۹۱/۴۴

BL۶۵/الف۱۳۸۲ ۲۳د۸م
نوشته وين دايرمعمار سرنوشت خود باشيد م۳۳۷ د۸۰۴۸۳۳۱۲۹۱/۴۴

BL۶۵/۲د ۱۳۸۰الف۸م
اميرکبير نـوشـته فـرانس کـومـون; ترجمه تيموراديان شرقي در کافر کيشي رومي

قادري
۱۳۸۳ الف ۸۵۹ ک۸۰۵۸۴۴۲۹۲

BL۸۰۵/۴۱۳۸۳الف۹ک
بازنوشته راجر لنسلين گريناساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هراکلس الف۴۲۶ گ۸۰۶۸۰۹۸۲۹۲/۲۱۱

BL۷۸۲/۵۱۳۸۱الف۴گ
نسل نوانديش آرامش حـقـيقي: به خشونت درون خود، خانواده، جامعه و دنيا

 پايان دهيد
۱۳۸۵نويسنده تيک ناتهان آ۱۲۵ن۸۰۷۵۲۳۸۲۹۴/۳۳۷۸۷۳

BQ۴۵۷۰/۲۱۳۸۵ن۸ص
اميرکبير تـالـيف سيبل شاتوک; ترجمه محمدرضاآيين هندو

بديعي
۱۳۸۰ آ ۱۱۸ ش۸۰۸۸۴۲۲۹۴/۵

BL۱۲۰۲/۹۱۳۸۰آ۲ش
بشير علم و ادب تليف ايکنات ايشوارانعشق همان خداست

مترجم راحيل کارخانه
۱۳۸۵ ع۹۷۸ الف۸۰۹۲۰۳۲۹۴/۵۴۳۵

BL۶۲۷/۵۱۳۸۵ع۹الف
فردوس الـمـاسهـاي اشـو "دورنمايي نوين براي هزارهيي نوين" زندگي

 معنوي، مدي تيشن، خودشناسي
۱۳۸۰مترجم مرجان فرجي الف ۵۶۱ الف۸۱۰۸۴۳۲۹۴/۵۴۴

BP۶۰۵/الف۵۱۳۸۰الف۹ز
اثر: جي. پي. واسوانيجادوي بخشش ج۱۸۶ و۸۱۱۸۳۳۴۲۹۴/۵۴۴

BL۶۲۴/۲۱۳۸۸ج۲و
نويسنده جي.پي. واسوانيروزي نو با نام خدا ر۱۸۶ و۸۱۲۸۳۳۵۲۹۴/۵۴۴

BL۱۲۳۷/۳۲/۲۴۱۳۸۹و
علم ۱۳۸۶نويسنده والميکيرامايانا ر۲۷۲و۸۱۳۵۲۳۹۲۹۴/۵۹۲۲

BL۱۱۳۹/۲۳ /۱۳۸۶ ۲ف
بنياد فرهنگ ايران ۲۵۳۶تلخيص و نگارش اقبال يغماييمختصر راماين کهن ترين اثر حماسي هندوان ي ب/ ر۲۷۲ و۸۱۴۸۰۷۵۲۹۴/۵۹۲۲

BL۱۱۳۹/۲۵/ي۱۳۰۰ ۲د
ارديبهشت ۱۳۹۳تاليف آناهيتا حسين زادهآيين وشريعت زرتشتي آ۵۶۵ ح۸۱۵۷۶۰۲۲۹۵

فرهنگ مهرديدي نو از ديني کهن (فلسفهي زرتشت) د۸۶۸ م۸۱۶۶۴۰۹۲۹۵
BL۱۵۷۱/۹۱۳۷۴د۸۶م

نشر سمير ۱۳۸۲فرانتس آلتهايم; علي نوزادزرتشت و اسکندر ز ۷۲۶ آ۸۱۷۸۳۹۲۹۵/۰۹۲
BL۱۵۵۵/۴۱۳۸۲ز۷آ

علم ۱۳۸۲نويسنده حسين وحيديشناخت زرتشت ش ۴۶۳ و۸۱۸۸۴۰۲۹۵/۰۹۲
BL۱۵۵۵/۸۵۱۳۸۲ش۳و

ترجمه سرودهها از بزرگمهر کيانيسرودهاي زرتشت: ترجمه گاتها ۹۳۱ الف۸۱۹۶۴۰۸۲۹۵/۸۲
PIR۴۷۳ ۱۳۸۲

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲محمدتقي راشد محصلاوستا: "ستايشنامه راستي و پاکي" الف ۲۱۶ ر۸۲۰۸۳۸۲۹۵/۸۲
PIR۹۵/۸الف۲ر

روزنامه ايران،موسسه انتشاراتي ۱۳۸۷گروه هنري پژوهشي حنيفسايه ها ه۳۸۴ گ۸۲۱۸۴۸۲۹۶
مولف هرولداس. کاشنرچرا اتفاقات بد براي آدمهاي خوب ميافتد!؟ چ۲۱۳ ک۸۲۲۷۵۷۷۲۹۶/۳۱۱

BM۶۴۵/۲۱۳۷۹ک۴ع
حميدرضاانصاري ۱۳۸۸مولف حميدرضا انصاريبسوي روشنايي ب۸۸۵ الف۸۲۳۸۴۹۲۹۷

دفتر نشر فرهنگ اسالمي مـحـمـد حـسـيـني بـهشتي، محمدجوادشناخت اسالم
 باهنر، علي گلزاده (غفوري)

[۱۳۵۹؟] ش۸۶۶ ب۸۲۴۸۵۸۲۹۷
BP۱۱/۹ش۹ب

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۶عبدالکريم بي آزار شيرازيمورچه ها م۹۳۱ب۲۹۷[ج]۸۲۵۱۳۴۴
نشر فرهنک اسالمي ۱۳۶۶نوشته: نوح الدين ضياءقيس بن مسهر ق۴۹ض۲۹۷[ج]۸۲۶۲۶۳۸

۱۳۹۰علي غفارزاده، حسين عزيزيانديشه اسالمي (۲) الف۴۲ غ۸۲۷۶۲۵۵۲۹۷
BP۷/۷/۸۱۳۸۶الف۲س

عطرعترت محمدحسين فکورآن کاربزرگ آ ۸۱۷ ف۲۹۷[ج]۸۲۸۵۷۴۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفتر نشر معارف نويسنده حميدرضا شاکرينحکومت ديني

تـنـظـيم و نـظـارت نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبـري در دانـشـگاهها، مرکز

 فرهنگي، اداره مشاور و پاسخ

۱۳۸۷ ح ۱۸۵ ش۸۲۹۸۵۱۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۸ح۲ش

خطاط محمد نيکگفتار قنبريسوره مبارکه انعام ۸۳۰۵۷۵۰۲۹۷/۱۴۱
BP۶۴/۲۴/۹۱۳۸۰ل۳آ

مـوسـسه فرهنگي تحقيقاتي امير المومنين عليه
السالم

مـولـف محمد دشتي;با همکاري جمعي ازفرهنگ سخنان پيامبر اکرم(ص)
محققين

۱۳۸۶ ف۵۷۳ د۸۳۱۹۵۱۲۹۷/۲۱۵
BP۱۴۲/۵/۴ف۳ر

هاجر علي نصيريدرسنامه علم حديث
]بهسـفـارش[ مـرکـز مديريت حوزههاي

 علميه خواهران

۱۳۸۵ د ۷۴۲ ن۸۳۲۹۵۳۲۹۷/۲۶
BP۱۰۹/۴د۶ن

مولف علي عادلپورامر به معروف و نهي از منکر ۸۳۳۵۶۸۸۲۹۷/۳۷۷۵
BP۲۲۶/۴/۸۱۳۸۹الف۲ع

تـدوين، تـرجـمه و تـحقيق  محمدحسنداستان غدير خم: برگرفته از کتاب الغدير اثر عالمه اميني
شفيعيشاهرودي

۸۳۴۴۳۹۴۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵۳۱۳۸۹غ۸الف

دفتر پژوهش و نشر سهروردي حسين نصراسالم سنتي در دنياي متجدد
ترجمه محمد صالحي

۱۳۸۶ الف۴۵۵ ن۸۳۵۷۹۵۲۹۷/۴۸
BP۲۲۹/۵۱۳۸۶الف۵۶ن

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۴علي حسينيزادهسيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) س۵۸۹ ح۸۳۶۱۲۳۹۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۹س۴۸۷ح

علي اسديمواجهه آيات و روايات با جنبههاي منفي فرهنگپذيري ۸۳۷۷۹۴۲۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸۱۳۸۸م۵۴الف

جواد محدثيراه زندگي: الفباي سعادت خانواده ۸۳۸۵۲۰۹۲۹۷/۶۴
BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۳ر۲۲م

ابيحـامـد مـحـمـدبن ابيبـکـر ابـراهيمتذکره االوليا: از روي نسخه رينولدالن نيکلسون
 فريدالدين عطار نيشابوري

۸۳۹۴۵۳۴۲۹۷/۸۹۲
BP۲۷۸/۴ت۶ع

ابـوطـالب (حـامي پـيـامبر) برگرفته از کتاب الغدير اثر عالمه
 شيخ عبدالحسين اميني

تـلـخيص ، ترجمه و تحقيق محمد حسن
 شفيعي شاهرودي

۸۴۰۴۳۹۵۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۶/۲۱۳۸۶الف۷ش

بـرگـرفـته از کـتاب الغدير عبدالحسينصديقه طاهره فاطمه زهرا سالم الله عليها
اميني

۸۴۱۴۳۹۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴۱۳۸۹غ۷ش

درسهايي از منتظريخطبه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم و ماجراي فدک ۸۴۲۸۳۷۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۶۱۳۷۸خ۷۵م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن پناهي آزادجهان بيني وشناخت ج۵۴۱ پ۸۴۳۲۷۰۸۲۹۷/۰۱
اميرکبير ۱۳۷۶تاليف عليرضا پيروزمندرابطه منطقي دين و علوم کاربردي ر۹۳۶ پ۸۴۴۸۴۶۲۹۷/۰۱
انتشار ۱۳۷۲علي شريعتيجهانبيني و ايدئولوژي ج ۴۴۴ ش۸۴۵۸۳۳۲۹۷/۰۱

BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۳ش
لوح محفوظ ۱۳۷۸محمدمحمدي اشتهارديپژوهشي پيرامون: شناخت و اسالمشناسي پ ۳۵۳ م۸۴۶۸۳۲۲۹۷/۰۱

BP۱۱/۴پ۳۵م
صدرا ۱۳۷۵مرتضي مطهريمقدمهاي بر جهانبيني اسالمي م ۶۳۴ م۸۴۷۸۳۰۲۹۷/۰۱

BP۱۱/۷۱۳۷۵م۶م
ارمغان يوسف ۱۳۹۱گردآورنده يوسف احمديدانستني هاي عمومي د۲۸۴ الف۸۴۸۶۸۳۹۲۹۷/۰۲

اسراء مـولـف عـبـدالله جوادي آملي; تحقيق ومفاتيح الحياه
 تـنـظـيم: محمد حسين فالح زاده، يداله
 مـقـدسـي، کـمال الدين عمادي، محمود

 لطيفي، جعفر آرياني

۱۳۹۱ م۷۴۵ ج۸۴۹۶۴۵۶۲۹۷/۰۲
BP247/۸/۷۱۳۹۱م۹ج

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۷محمدرضا حکيميبعثت. غدير. عاشورا. مهدي ب ۷۵۶ ح۲۹۷/۰۲[ج]۸۵۰۸۲۸
BP۸/۷ب۸ح

هدايت روح الله خمينيکشف االسرار ک۷۴۶ خ۸۵۱۶۲۵۲۲۹۷/۰۲
دين و دانش ۱۳۷۰اثر حسنعلي صالحيدرسهايي از قرآن و حديث د۲۹۷ ص۸۵۲۶۷۶۲۲۹۷/۰۲

BP۸/۴د۲ص
نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف
نـگارنده محمدرضا کاشفي; تهيه و تنظيمراهنماشناسي: پرسشها و پاسخها

 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا مرکز فرهنگي; ويراستار

 عبداالمير چناري

۱۳۸۰ ر ۱۹۷ ک۸۵۳۸۲۹۲۹۷/۰۲
BP۱۲/ج. ۳۳م۲۶ک

ثامن االئمه﴿ع﴾ عـبـدالـکـريم مـحـمـددوست (اسـتـادجلوههاي نجات
شمشيري)

۱۳۸۷ ج۳۴۴ م۸۵۴۶۷۵۰۲۹۷/۰۲
BP۱۱/۸۱۳۸۸ج۳۳۳م

لب الميزان ۱۳۸۵اصغر طاهرزادهچگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني چ۲۷۱ ط۸۵۵۲۶۷۳۲۹۷/۰۴
دانـشگاه امام صادق،مرکز تحقيقات پژوهشکده

 مطالعات فرهنگي واجتماعي
۱۳۸۹به اهتمام حسن بشيرتعامل دين وارتباطات ت۵۶۶ ب۸۵۶۸۴۷۲۹۷/۰۴۵

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۲نويسنده عبدالعظيم کريميراهبردهاي روانشناختي تبليغ (با مخاطبان جوان) ر۵۱۶ ک۸۵۷۸۵۹۲۹۷/۰۴۵
BP۱۱/۶۲/۲ر۴۴ک

نـمـايـنـدگـي ولي فقيه درسپاه معاونت تربيت
 وآموزش عقيدتي سياسي

۱۳۵۷تهيه کننده:پژوهشکده تحقيقات اسالميراه معرفت ر ۴۵۱ پ۸۵۸۵۶۹۶۲۹۷/۰۷

موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين ۱۳۸۲محمد دشتيطرحها و روشهاي نوين آموزشي (آموزش مباني اعتقادي) م ۵۷۳ د۸۵۹۵۷۴۱۲۹۷/۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
۱۳۹۱جعفر سبحاني، محمد محمدرضاييانديشه اسالمي (۲) الف۲۷۴ س۸۶۰۸۴۱۵۲۹۷/۰۷

BP۷/۷/۸۱۳۸۶الف۲س
جعفر سبحاني، محمد محمدرضاييانديشه اسالمي (۱) الف۲۷۴ س۸۶۱۸۳۴۲۲۹۷/۰۷

BP۷/۷/۸۱۳۸۶الف۲س
بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي ۱۳۷۰تاليف عالمه طباطبائيآموزش عقايد و دستورهاي ديني آ۳۷۹ ط۸۶۲۵۵۹۴۲۹۷/۰۷

BP۷/۸آ۲ط
نمايندگي فقيه در سپاه مرکزتحقيقات اسالمي مـعـرفـت ديـنـي﴿اصـول اخـالق اسـالمـي،فـرازهايي ازاحکام

 اسالمي،واليت فقيه﴾
۱۳۸۳ م ۶۴۶ ن۸۶۳۵۶۹۱۲۹۷/۰۷

شـهـاب قـبس (شـعـله فـروزان): راههـاي پرورش و آموزش
 فرزندان بر محبت اهل بيت و امام زمان عليهالسالم

مهدي نيليپور ش۹۸۴ ن۸۶۴۸۱۰۴۲۹۷/۰۷
BP۷/۷۱۳۸۸/۹ش۹۴ن

مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم ومعارف
اسالم

راهـنـمـاي تحصيل در حوزههاي علميه براساس نگرش اسالم
 به دين، علم و عالم ديني

۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ح ر۱۸۳و۸۶۵۴۴۸۹۲۹۷/۰۷۱
BP۷/۴/۲۱۳۹۰ر۲و

مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم ومعارف
اسالم

۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطيراهنماي تدريس : براساس نگرش اسالم به علم و علم آموزي د ر۱۸۳ و۸۶۶۴۴۹۰۲۹۷/۰۷۱
BP۷/۲/۲۱۳۹۰ر۲و

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹قنبرعلي تيموريکوله پشتي طلبگي ک۹۸۳ت۸۶۷۵۲۹۰۲۹۷/۰۷۱۰۵۵۱۲۸
BP۷/۴۷/۹۱۳۸۹ک۹ت

دفترنشر معارف مـحـمـدرضا احمدي﴿باهمکاري جمعي ازروابط دختروپسر
 مـحـققان﴾;تنظيم ونظارت نهاد نمايندگي
 مـقـام مـعـظـم رهـبـري دردانـشـگـاه
 هـا،مـعـاونـتآمـوزش وتـبـلـيغ-اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۶ ر۲۸۴ الف۸۶۸۹۳۹۲۹۷/۰۷۶

آزمـون  تـحـلـيـلي کـتاب چندمنظوره و چندکاربردي انديشه
 اسـالمي(۱): خـالصه و نـکـات بـرتـر کـتـاب ۱۱ دوره ادوار

 گذشته  پاسخهاي تشريحي...

مولف سهام اسدينيا آ۵۱۱ الف۸۶۹۶۱۴۰۲۹۷/۰۷۶
BP۷/۷/۴۱۳۸۹آ۵۲الف

آخرين وصي مولف حامد اسالمجوپرسشهاي شما وپاسخهاي آيت الله بهجت پ۵۲۷ الف۸۷۰۱۳۱۹۲۹۷/۰۷۶
مولف رضا جاهدآيا ميدانيد؟ آ۲۵۱ ج۸۷۱۸۱۲۷۲۹۷/۰۷۶

BP۱۲/۹۱۳۷۸آ۲ج
دفتر نشر معارف اسالمي تـوصـيههـا، پـرسشهـا و پاسخها در محضر حضرت آيتالله

 جوادي آملي(مدظلهالعالي)
تـدوين نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقام معظم
 رهـبـري در دانـشگاهها، مرکز فرهنگي

 نهاد - دبيرخانه مکاتبه و انديشه

۱۳۸۵ ت ۷۴۵ ج۸۷۲۸۴۱۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۹ت۹ج

ياسر ۸۲ [هـشـتـاد و دو] پـرسش از آيتالـله آقـاي حـاج سـيـد
 عبدالحسين دستغيب

تـنـظـيم از مـحـمـد خـالصي; [مقدمه و
 تصحيح از محمدهاشم دستغيب]

۱۳۶۰ ه۵۴۷ د۸۷۳۸۵۴۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۵۱۳۶۴ه۵د

سـازمـان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي،دفتر
 انتشارات کمک آموزشي

حـسـين سـوزنچي;همکار نويسنده منيژهراهنما﴿رسالت﴾: پرسشها و پاسخهاي ديني
سيار

۱۳۸۰ ر۸۱۳ س۸۷۴۸۵۳۲۹۷/۰۷۶
BP۷/۷/۲ر۹۳س

مدرسه ۱۳۸۴حسين سوزنچيراهنما (قرآن و عترت):پرسش ها وپاسخهاي ديني ۸۱۳ س۸۷۵۸۵۲۲۹۷/۰۷۶
BP۷/۷/ج .۳ ۴پ۹۳س

دفترنشرمعارف نـويـسـنـده حـمـيـدرضا شاکرين;تنظيمدين شناسي:پرسشها و پاسخها
 ونـظـارت:نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري دردانـشـگاه ،معاونت آموزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۷ د۱۸۵ ش۸۷۶۹۳۸۲۹۷/۰۷۶

مرکز تنظيم ونشر آثار آيت الله صافي بـا جـوانـان: مجموعهاي اخالقي، تربيتي از رهنمودهاي حضرت
 آيتاللهالعظمي صافي(مدظلهالعالي)

۱۳۸۷آيت الله صافي ب۲۶۵ ص۸۷۷۸۲۰۵۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۲ب۲ص

بخشايش ۱۳۸۶عليرضا طاحونيمعماهاي ديني: قرآني،فقهي،اقتصادي،اخالقي م۱۱۶ ط۸۷۸۶۲۸۴۲۹۷/۰۷۶
دفتر نشر معارف مـولف محمدرضا کاشفي;تنظيم و نظارتامام شناسي:پرسشها وپاسخها

 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـــشــگـاه هـا،مـعـاونـت آمـوزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۵ الف۱۹۷ ک۸۷۹۹۴۰۲۹۷/۰۷۶

معارف مـولف مـحـمدرضا کاشفي; تهيه و تنظيمخداشناسي وپرسشها و پاسخها
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا مـرکـز فرهنگي - اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ خ ۱۹۷ ک۸۸۰۱۰۸۰۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۳۱۳۸۲م۲۶ک

معارف مـولف مـحـمدرضا کاشفي; تهيه و تنظيم فرجامشناسي پرسشها و پاسخها
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا مـرکـز فرهنگي - اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ ف ۱۹۷ ک۸۸۱۱۰۸۱۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۳۱۳۸۲م۲۶ک

گناباد پـاسخ به شـبـهات اينترنتي: (پاسخ به شبهاتي که سايتهاي ضد
 اسالمي و ضد شيعي منتشر کردهاند )

۱۳۸۹مولف هادي کردان پ۴۴۵ ک۸۸۲۸۱۶۲۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۲۱۳۸۸پ۴ک

دفتر نشر معارف عليرضا محمديمجلس خبرگان رهبري
تـنـظـيم و نـظـارت نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبـري در دانشگاهها معاونت

 آموزش و تبليغ اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ م ۳۵۲ م۸۸۳۸۵۰۲۹۷/۰۷۶

دارالحديث بـه سـوي نـور: مـجـموعه سخنراني هاي فقيه اخالقي آيه الله
 علي احمدي ميانجي

۱۳۸۹ ب۲۸۷ الف۸۸۴۴۰۶۹۲۹۷/۰۸

رحيم توکل ۱۳۷۷مولف رحيم توکلراههاي خروج از صفات رذيله﴿خودسازي﴾ ر۸۵۶ت۸۸۵۴۷۶۲۲۹۷/۰۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي پژوهشي مصبابيح الهدي ۱۳۹۱مجتبي تهرانيسلوک عاشورايي س ۸۹۸ ت۸۸۶۵۷۷۱۲۹۷/۰۸

کتاب فروشي اسالمي ۱۳۸۴جالل جاللي متکازينيکشکول ک ۵۴۳ ج۸۸۷۸۶۴۲۹۷/۰۸
AC۱۲۷/۵۱۳۸۴ک۷۷ج

جوادي آمليعرفان و حماسه ع۷۴۵ ج۸۸۸۸۰۶۷۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۴ع۹ج

آرتاکاوا آن گـنـج سعادت﴿گزيده مجالس الواعظين آيت الله حاج سيد
 اسماعيل اردکاني﴾

اسـمـعيل بن حاج سيد محمد اردکاني;به
 کوشش اسماعيل ثقفي

۱۳۸۵ آ۵۷۷ ح۸۸۹۹۳۷۲۹۷/۰۸

علي شريعتياز کجا آغاز کنيم؟ الف۴۴۴ش۸۹۰۱۱۵۰۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۴الف۴ش

مـوسـسـه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ ونشردفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

مـحمدحسين طباطبائي;به کوشش هاديشيعه در اسالم
 خسرو شاهي

۱۳۸۶ ش۳۷۹ ط۸۹۱۳۳۴۴۲۹۷/۰۸
BP۲۱۱/۵/۹۱۳۶۲ش۲ط

مرتضي مطهريآزادي معنوي آ۶۳۴ م۸۹۲۷۶۸۵۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵ /۶۱۳۸۷م۷گ

صدرا ۱۳۶۹مرتضي مطهريبيست گفتار ب ۶۳۴ م۸۹۳۳۷۳۶۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹ب۶م

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

۱۳۸۰مرتضي مطهري پ ۶۳۴ م۸۹۴۸۶۲۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۲پ۶م

نويسنده مرتضي مطهريپنج مقاله: دين و مذهب، احتجاجات قرآن... پ۶۳۴ م۸۹۵۷۶۷۵۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹۱۳۸۴پ۶م

صدرا ۱۳۶۶مرتضي مطهريده گفتار د ۶۳۴ م۸۹۶۸۶۱۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹د۶م

صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريشش مقاله: ختم نبوت، پيامبرامي، والءها و واليتها... ش ۶۳۴ م۸۹۷۸۶۳۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۵۱۳۸۰ش۶م

قدياني آيهنـمـا: ۲۰۸ [دويـست و هشت] پرسش و پاسخ قرآني براي
دانشآموزان

تـالـيف اصغر تقيزاده شکيبا; بازنويسي و
 تنظيم حسين صدرالحفاظ

۱۳۷۶ آ۶۵۱ ت۲۹۷/۱۰۷[ج]۸۹۸۸۳۴
BP۶۵/۲/۹آ۷ت

بهاءالدين خرمشاهيبررسي ترجمههاي امروزين فارسي قرآن کريم ب۴۶۸ خ۸۹۹۸۱۷۰۲۹۷/۱۰۷
BP۶۰/۶/۴۱۳۸۸ب۴خ

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

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

تـنـظـيم و تـالـيف مـسعود وکيل، شعله
خسروي

- ۱۳۸۲ الف۶۸۶ د۹۰۰۸۶۹۲۹۷/۱۰۷
BP۶۵/۲/۸الف۸و

نسل نوانديش شـيـوه هـاي عـلـمـي آمـوزش مـفـاهيم ديني و قرآن: روش
 تـدريـس و کـتـاب کـار راهنماي مربي براي نونهاالن ۳ تا ۵

 سال مهدهاي کودک کشور

۱۳۹۳جعفر شيخ االسالمي ش۸۹۵ ش۹۰۱۷۶۰۴۲۹۷/۱۰۷

نسيم حيات ۱۳۸۶مولف زين العابدين غالمرازهاي صراط نور ر۶۲ غ۹۰۲۹۴۱۲۹۷/۱۰۷
شهاب کاظمي شـرح و مـفـاهـيم آمـوزش قـرآن: سال اول دورهي راهنمايي

 تحصيلي ويژه دانشآموزان و دبيران ديني و قرآن
۱۳۸۲شهاب کاظمي ش ۲۲۹ ک۹۰۳۸۶۸۲۹۷/۱۰۷

BP۶۵/۲/۴ش۱۳ک
موسسه انتشارات دارلعلم ۱۳۸۹مولف حميد محمديزبان قرآن روخواني و روانخواني قرآن کريم ز۳۵۲ م۹۰۴۲۶۴۳۲۹۷/۱۰۷

کوشنده عـشق به بي نـهـايتالـله معجزه آسماني پيامبرگرامي اسالم و
 رهائي از راههاي شيطان...

۱۳۷۸مجدي اقدس ع ۷۹۹ ف۹۰۵۹۱۶۲۹۷/۱۱۲
BP۵۹/۹۷ف/

احيا کتاب بـاهـمکاري کارشناسي قرآن، امور تربيتيعم جز: جزء سيام قرآن کريم
 استان يزد

۱۳۸۳ ج ۵۳۷ ق۹۰۶۹۰۶۲۹۷/۱۱۲
BP۵۸/۵۱۳۷۰الف

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ ( و سواالت مسابقهاي) جزء هشتم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۰۷۸۳۹۳۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۲۲۷۱۳۸۹آ۳م

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ ( به سواالت مسابقهاي) جزء اول

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۰۸۸۳۹۴۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۲۱۳۸۹آ۳م

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ (و سواالت مسابقهاي) " جزء دوم "

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۰۹۸۳۹۵۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۴۲۱۳۸۸ت۳م

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ  ( و سواالت مسابقهاي) جزء پانزدهم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۰۸۳۹۶۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۳۵۱۳۸۸آ۳م

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ (و سواالت مسابقهاي) جزء سيزدهم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۱۸۳۹۷۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۶۱۳۸۸آ۳م

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ  ( و سواالت مسابقهاي ) جزء دوازدهم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۲۸۳۹۸۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۴/۳۴ /۱۳۸۸ ۳م۳آ

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ ( و سواالت مسابقهاي) جزء يازدهم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۳۸۳۹۹۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۸۷۱۳۸۸آ۳م

آمـوزش مـوضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ  (و سواالت مسابقهاي) جزء پنجم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۴۸۴۰۰۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۳۵۳۱۳۸۸آ۳م

آمـوزش  موضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ ( و سواالت مسابقهاي) جزء سوم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۵۸۴۰۱۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۲۲۱۳۸۸آ۳م

آمـوزش  موضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ ( و سواالت مسابقهاي) جزء چهاردهم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۶۸۴۰۲۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۲۲۱۳۸۸آ۳م

آمـوزش  موضوعي و کاربردي ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش و پاسخ ( و سواالت مسابقهاي) جزء چهارم

مولف مهدي محموديان آ۳۶۳ م۹۱۷۸۴۰۳۲۹۷/۱۱۲۰۷۶
BP۶۵/۲/۸۵۲۲۱۳۸۸آ۳م

دفـتـر تـبـلـيـغـات اسالمي حوزه علميه مرکز ۱۳۷۲نويسنده جواد محدثيهزار موضوع، هزار آيه ه۳۱۶م۹۱۸۵۱۱۱۲۹۷/۱۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هماي رحمت ۱۳۸۲تاليف پرويز محمديفهرستنامه قرآن کريم ف ۳۵۲ م۹۱۹۷۹۳۳۲۹۷/۱۲

BP۶۶/۶/۹ف۳۳م
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشاراتي کمکآموزشي
۱۳۸۲شوراي علمي فرهنگنامه قرآن کريمفرهنگنامه قرآن کريم ف ۷۱۵ شفا۹۲۰۸۷۱۲۹۷/۱۳

BP۶۶/۹/۴ف
کتاب صبح قـرآن کـريـم کـزيـده اي از احـاديث تفسير روايي البرهان به

 ضميمه چند مبحث پيرامون قرآن واهل بيت ﴿ع﴾
۱۳۹۱نويسنده هاشم بحراني ق ۸۸۶ الف۹۲۱۵۸۰۴۲۹۷/۱۴۱

BP۹۷/۳/۴۰۴۱۱۳۸۸ب۳ب
دار الکتاب االسالميه مـتـرجم مـهـدي الـهي قمشهاي;مصطفيالقران الکريم

اشرفي
۱۳۷۷ ۴۹۳ ق۹۲۲۹۰۵۲۹۷/۱۴۱

BP۵۹/۶۶/س۷۱۳۷۹الف
وزارت فـرهـگ وارشـاد اسالمي ،سازمان چاپ

وانتشارات
به خـــط عـــثـــمـــانطه;تـرجـمـهقرآن کريم

 وتـوضـيح:دکترسيدجالل الدين مجتبوي
 استاد دانشگاه

۱۳۸۶ ۴۹۳ق۹۲۳۴۴۷۱۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶ /الف۱۳۸۹ ۷الف

لوح محفوظ خـطـاط مـحمد نيکگفتار قنبري; مجريسوره مبارکه انعام
 طرح موسسه طوبي

۱۳۸۰ ۵۳۷ ق۹۲۴۸۷۰۲۹۷/۱۴۱
BP۶۴/۲۴/۹۱۳۸۰ل۳آ

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۸مولف جمعي از نويسندگانآشنائي با قرآن ۵۶۷ آ۹۲۵۸۶۵۲۹۷/۱۵
BP۶۹/۵/۴۶آ

سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾ ۱۳۹۰حسين اسکندريآيه هاي زندگي آ۵۲۵ الف۹۲۶۵۱۷۹۲۹۷/۱۵
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانييک سبد آسمان: نگاهي نو به چهل آيه قرآن ي۳۸۲ خ۹۲۷۶۳۱۰۲۹۷/۱۵

نعمتالله صالحي حاجيآبادي ۱۳۷۹مولف نعمتالله صالحي حاجيآباديتاثير قرآن در جسم و جان ت ۳۱۵ س۹۲۸۸۶۶۲۹۷/۱۵
BP۶۵/۲ت۲ص

دفتر نشر فرهنگ اسالمي رمـزگـشـايي از آيـات الهي: تبيين آيات خداوند نگاهي پديدار
 شناسانه به اسالم

آنهمـاري شـيـمل; تـرجـمه عـبدالرحيم
گواهي

۱۳۸۲ ر ۹۸۹ ش۹۲۹۸۶۷۲۹۷/۱۵
BP۶۹/۵/۲۱۳۸۲ت۹ش

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

به کـوشش صـالح قـنـادي. (بـا همکاريقرآنشناسي
 جمعي از محققان)

[ تـنـظـيم و نظارت] نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبـري در دانـشـگاهها مرکز

 فرهنگي- اداره  مشاوره پاسخ

۱۳۸۵ ق ۷۸۳ ق۹۳۰۹۰۲۲۹۷/۱۵
BP۶۵/۴/۴ق۸۶ق

نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ها،دفتر نشر معارف

به کـوشش صـالح قـنـادي. (بـا همکاريقرآنشناسي
 جمعي از محققان)

۱۳۸۵ ق ۷۸۳ ق۹۳۱۵۳۷۰۲۹۷/۱۵
BP۶۵/۴/۴۱۳۸۴ق۸۶ق

انتشارات موسه آموزشي پژوهشي امام خميني ۱۳۸۸محمدتقي مصباح يزديانسان سازي در قرآن الف ۵۹۸ م۹۳۲۷۹۴۶۲۹۷/۱۵
اداره آمـوزش عـقـيدتي سياسي نمايندگي ولي

 فقيه در سپاه
تـهـيـه کـنـنـده: پـژوهـشکده تحقيقاتمعارف قرآن

 اسالمي نمايندگي ولي فقيه در سپاه
۱۳۸۲ ۶۴۵ م۹۳۳۶۷۷۲۲۹۷/۱۵

محمدهادي معرفتآموزش علوم قرآني آ۶۶۳ م۹۳۴۵۹۷۶۲۹۷/۱۵
BP۶۹/۵/۸۰۴۱۱۳۸۲ت۶۷م

تاليف محمدهادي معرفتعلوم قرآني ع۶۶۳ م۹۳۵۷۲۳۵۲۹۷/۱۵
BP۶۹/۵/۸۰۱۷۱۳۷۹ت۶۷م

دار الکتب االسالميه مـکـارم شـيـرازي; بـا همکاري جمعي ازديدار يار بخشهايي از معاد در کالم وحي
 فـضـال به سـفـارش اداره کل آمـوزش

 عقيدتي وزارت جهاد کشاورزي

۱۳۸۱ د ۷۳۲ م۹۳۶۸۷۳۲۹۷/۱۵
BP۶۵/۴/۹د۷م

جامعه القرآن الکريم فـضـايل قرآن مجموعه خواص تمام سورهها و توسالت مجرب
قرآني

۱۳۸۰گردآورنده محمدحسين نورمحمدي ف ۷۴۱ ن۹۳۷۸۷۴۲۹۷/۱۵
BP۷۱/۹/۶ف۹ن

اداره آمـوزشـهاي عقيدتي سياسي نمايندگيولي
 فقيه درسپاه

۱۳۸۰جعفروفاتاريخ از ديدگاه قرآن ونهج البالغه ت۶۵۴و۹۳۸۴۶۰۴۲۹۷/۱۵

سبط النبي ۱۳۸۸مسعود يزدي باغبان زادهتنهاترين هاي قرآن ت ۵۲ ي۹۳۹۷۹۳۴۲۹۷/۱۵
الـمـوشحات  الدينيه (برگزيدهاي از تواشيحهاي معروف همراه

 با ترجمه فارسي)
مترجم صابر شوشتري ۷۳۷ الف۹۴۰۶۱۶۲۲۹۷/۱۵۱

BP۷۴/۵/۸۱۳۷۲م
نبوي ۱۳۷۸نويسنده شهريار پرهيزکارچگونه قرآن را حفظ کنيم چ ۴۱۸ پ۹۴۱۵۱۷۱۲۹۷/۱۵۱

BP۸۰/۸/۸۱۳۷۸چ۴پ
علي رحيميتجويد قرآن محمدي(ص) و اشعار ت۴۲۴ ر۹۴۲۸۳۵۸۲۹۷/۱۵۱

BP۷۹/۶/۳۴۱۳۸۲ت۳۲ر
کتاب نشر ۱۳۹۱سيدفرخ زندوکيليانوارآسماني ازفضايل رحماني الف ۶۱ ز۹۴۳۵۸۷۴۲۹۷/۱۵۱
پازينه ۱۳۸۴تاليف مصطفي کافيالحان قرآني و شناخت صوت خوش الف ۲۴۷ ک۹۴۴۷۹۶۳۲۹۷/۱۵۱

BP۸۰/۸۷/۷۱۳۸۴الف۱۶ک
احياء کتاب حـلـيـه القرآن: سطح ۲ آموزش تجويد قرآن به روايت حفص

 از عاصم
۱۳۸۰محسن موسوي بلده د ح۸۴۲ م۹۴۵۶۲۷۵۲۹۷/۱۵۱

احياء کتاب حـلـيه القرآن:سطح۱ آموزش تجويد قرآن به روايت حفص از
عاصم

۱۳۷۹محسن موسوي بلده ي ح۸۴۲ م۹۴۶۶۲۷۴۲۹۷/۱۵۱

سبط النبي نـسيم قرآن: آموزش روخواني و روانخواني قرآن کريم با خط
عثمانطه

۱۳۸۹عليرضا اسفنده ن۵۲۲ الف۹۴۷۷۰۲۱۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۵۱۳۸۹ن۴۷الف

سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ ونشر
 بين الملل

۱۳۸۱تاليف علي حبيبيآموزش روخواني قرآن کريم "سطح يک" آ ۲۹۷ ح۹۴۸۵۷۵۱۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۷۸۱۳۸۱آ۲۳ح

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۸تاليف علي حبيبيآموزش روخواني قرآن کريم "سطح دو" آ ۲۹۷ ح۹۴۹۸۷۶۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۸۱۳۷۸آ۲۳ح

مـرکـز فـعـاليتهاي قرآن وعترت دانشگاه آزاد ۱۳۸۱-۱۳۸۶محمدرضا شهيدي، حسين اسدي;آموزش قرائت قرآن کريم آ ۸۶۸ ش۹۵۰۸۷۷۲۹۷/۱۵۱۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تاليف محمد. ح. کتابياهميت و روش يادگيري قرائت قرآن الف۳۷۷ ک۹۵۱۵۹۹۲۲۹۷/۱۵۱۰۷

BP۷۴/۵/۹۱۳۷۰الف۲۳ک
هيات محققين پژوهشکده قرآن وعترتآموزش قرائت قرآن کريم آ۹۹۸ ه۹۵۲۸۳۴۳۲۹۷/۱۵۱۰۷

BP۷۴/۵/۸۵۱۳۸۸آ۹۳ش
کانون انديشه جوان ۱۳۸۵رضابابايينگاهي به اعجاز بياني قرآن ن ۱۱۹ ب۹۵۳۸۷۸۲۹۷/۱۵۳

BP۸۳۸ن۱۳۴ب
پژوهشهاي حوزه ودانشگاهها چـنـد مـعـنـايي در قـرآن کـريم: درآمـدي بـر تـوسـعه در

 داللتهاي قرآني
۱۳۸۸محمود طيبحسيني چ ۹۶۹ ط۹۵۴۷۹۴۸۲۹۷/۱۵۳

BP۸۲/۲/۹۱۳۸۸چ۹ط
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۸۳مولف محمد رضويفرهنگ امثال القرآن و معادلهاي آن در زبان فارسي ف ۵۹۳ ر۹۵۵۸۷۹۲۹۷/۱۵۴

BP۸۴/۴/۴ف۶ر
موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۸۲تاليف جعفر سبحانيمثلهاي آموزنده قرآن: در تبين پنچاه و هفت مثل قرآني م ۲۷۴ س۹۵۶۵۸۰۵۲۹۷/۱۵۴

BP۸۴/۴/۲۱۳۸۲م۲س
فاتح خيبر ۱۳۸۴تاليف ر. اکبريداستان پيامبران د ۶۸۵ الف۹۵۷۸۸۰۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/۲د ۶۷الف
احـسن الـقـصـص: زيـبـاترين داستان(قصه يوسف وزليخا) به
 روايـت قـرآن﴿بـاتـرجـمـه اي تـفـسير گونه ومنظوم به زبان

 فارسي﴾

مترجم وسراينده; محمدعلي باقريه الف۲۴۳ ب۹۵۸۵۹۶۰۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۳۶/۳۱۳۷۸الف۵ر

انتشارات برادري تـرجـمه و تاليف احمد برادري;تصويرگرطعمه نيل
 فرهاد جمشيديان

۱۳۸۸ ط۳۹۳ ب۲۹۷/۱۵۶[ج]۹۵۹۲۶۶۹
BP۸۸/۴/۷ط۴ب

اميرکبير ۱۳۲۹تاليف صدر بالغيقصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن ن ۶۲۹ ب۹۶۰۸۹۱۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۶ق۸ب

جامعه نو ۱۳۹۱محمدسعيد بهمنپورخفتگان بيدار: سرگذشت اصحاب کهف خ ۸۷۷ ب۹۶۱۵۸۴۸۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۷۵/۷۱۳۷۵خ۹ب

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۵اثر بيآزار شيرازيآدم و حوا آ ۸۹۹ ب۹۶۲۸۸۵۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/ش. ۴۱ق

نـويـسـنـده حـمـيدالله بيگي با همکاريتاريخ انبياء
 سهراب اسدي

ت۹۶۴ ب۹۶۳۷۵۷۶۲۹۷/۱۵۶
BP۲۱/۲۱۳۸۸ت۹۴ب

هاد مـولف نـعـمتالـله جـزايـري; مـتـرجمقصص االنبياء
 يوسف عزيزي

۱۳۷۵ ق ۳۹۱ ج۹۶۴۸۹۴۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۶۱۳۷۵ق۴ج

دار الکتب االسالميه مـکـارم شـيرازي; تدوين حسين حسيني;داستان پيامبر اسالم
 بـا هـمـکـاري مـحمدرضا آشتياني... [و

ديگران]

۱۳۸۱ د ۵۷۷ ح۹۶۵۸۸۷۲۹۷/۱۵۶
BD۲۴/۶۴/۲د۵ح

دار الکتب االسالميه مـکـارم شـيـرازي; تـدوين سـيـدحسينقصه حضرت عيسي عليهالسالم
 حـسـيـني; بـا هـمـکـاران مـحـمدرضا

 آشتياني... [و ديگران]

۱۳۸۱ ق ۵۷۷ ح۹۶۶۸۸۸۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۷/۶ق۵ح

دار الکتب االسالميه مـکـارم شـيرازي; تدوين حسين حسيني،قصه حضرت موسي عليهالسالم
 بـا هـمـکـاران مـحمدرضا آشتياني... [و

 ديگران]; تدوين حسين حسيني

۱۳۸۱ ق م ۵۷۷ ح۹۶۷۸۹۰۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۴/۶ق۵ح

دار الکتب االسالميه مـکـارم شـيرازي; تدوين حسين حسيني;قصه حضرت يوسف عليهالسالم
 بـا هـمـکـاران مـحمدرضا آشتياني... [و

ديگران]

۱۳۸۱ ق ي ۵۷۷ ح۹۶۸۸۸۹۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۳۶/۶ق۵ح

: دکلمهگران يـوسف، " قـهـرمـان خـوبيها ": نگاهي از منظر روانشناسي به
 داستان حضرت يوسف "عليهالسالم"

۱۳۸۴۱۳۴۸ ي ۹۱۳ ح۹۶۹۸۹۳۲۹۷/۱۵۶
BF۶۳۷/۱۳۸۵ ج.۹۵۵حخ۸م

قدياني، کتابهاي بنفشه مـوسي عـلـيهالـسـالم: رسـالت حضرت موسي عليهالسالم چه
 بـود؟ مـوسي عـلـيهالسالم چه معجزاتي داشت؟ از زندگي او

 چه ميآموزيم؟

نـوشـته ثـاني اثـنـين خـان; ترجمه امير
 صالحي طالقاني۰

۱۳۸۴ م و ۲۳۷ خ۲۹۷/۱۵۶[ج]۹۷۰۸۸۲
BP۸۸/۴/۹م۲ث

نسيم کوثر ۱۳۸۸اباصلت رسوليپيام آوران الهي پ ۵۲۳ ر۹۷۱۷۹۷۹۲۹۷/۱۵۶
HQ۸۸/۹۱۳۸۸پ۵ر

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

تـاريخ انـبـيـاء: قصص قرآن از آدم عليهالسالم تا خاتم النبين
 صلياللهعليه و آله

۱۳۸۲هاشم رسولي محالتي ت ۵۲۳ ر۹۷۲۸۸۱۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۶۱۳۸۲ق۵ر

شهاب الدين ۱۳۸۷نويسنده علي سرلکجوانان والگوهاي قرآني ج۴۸۲ س۹۷۳۹۴۲۲۹۷/۱۵۶
نوشته مژگان شيخييوسف گمگشته ي۹۲۵ ش۲۹۷/۱۵۶[ج]۹۷۴۶۹۲۴

BP۸۸/۳۶/۹۱۳۷۶ي۹ش
قم تاليف محمد صحفيقصص قرآن و تاريخ پيامبران

مقدمه بقلم منوچهر سالور
ق ۴۴۷ ص۹۷۵۸۹۵۲۹۷/۱۵۶

نسل نوانديش ۱۳۸۲نويسنده عصمت عربابراهيم(ع) در آيينه حکايات و روايات الف ۵۱۱ ع۹۷۶۸۹۲۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۳/۲الف۴ع

قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۸۶نوشته حسين فتاحيپيامبران و قصههايشان (مجموعه کامل ۲۶ جلدي) پ ۲۲۲ ف۹۷۷۱۳۱۱۲۹۷/۱۵۶
قـصههـاي قـرآن: ويرايش کامل و توسعه و تهذيب به انضمام

 اطلس تاريخ انبياء و رسل
محمداحمد جادالمولي... [و ديگران] ۶۷۳ ق۹۷۸۶۱۷۴۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/ب۱۳۷۹ ۶۰۴۱ق
کتابفروشي اسالميه ... سـراجالـقـلـوب در بـيـان غـرائب پـيـشـينيان و قصههاي

 گذشتگان و اخبار پيغمبران...
ابينصرمحمدبن قطان س۶۸۴ ق۹۷۹۵۹۵۷۲۹۷/۱۵۶

BP۸۸/الف۱۳۸۴ ۴س۶۱۵ق
مولف رضا کريميحکمت هاي لقمان حکيم ح۵۱۶ ک۹۸۰۶۵۱۰۲۹۷/۱۵۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري ۱۳۸۶مولف حميد موسوي گرمارودياصحاب فيل الف۸۴۲ م۲۹۷/۱۵۶[ج]۹۸۱۲۱۵۹

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته محمدصادق موسوي گرمارودي;اينک سرزمين حجر ...
 نقاشي از ک. طالقاني

۱۳۶۲ الف ۸۴۲ م۲۹۷/۱۵۶[ج]۹۸۲۸۸۴
PZ۹۱/۵/۹الف۸م

قدياني ۱۳۷۳نوشته علي موسوي گرماروديداستان پيامبران د ۸۴۲ م۹۸۳۸۸۳۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۲د۸۵م

محمدجواد مولوينياتاريخ انبياء از خلقت آدم(ع) تا رحلت خاتم(ص) ت۸۴۹ م۹۸۴۸۲۷۵۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۲۱۳۸۱ت۸۷م

زهير ۱۳۸۶به قلم محسن آشتياني، محسن موسويقرآندرماني روحي و جسمي ق۵۵۶ آ۹۸۵۵۸۹۸۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۴۱۳۸۶ق۵آ

يادمان فلسفي تـالـيف مـحـمـدتقي بن محمدباقر نجفيخواص آيات قرآن کريم به همراه ملحقات
اصفهاني

۱۳۸۵ خ۶۵۷آ۹۸۶۵۲۲۹۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۹۱۳۸۵خ۷آ

محمدحسين جعفريگلستان سورهها گ۴۶۲ ج۹۸۷۶۴۱۳۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۸۱۳۷۷گ۷ج

عطر ياس ۱۳۹۰تدوين حمزه کريم خانيسفارشهاي قرآني عارفان س۴۹۸ ک۹۸۸۸۴۵۰۲۹۷/۱۵۷
گنج عرفان ۱۳۸۱محمدعلي خزائليجدل و استدالل در قرآن کريم ج ۴۹۹ خ۹۸۹۸۷۲۲۹۷/۱۵۸

BP۸۷/۴/۳ج۴خ
طب در قـرآن:(تـحـقـيـقي بـر اعـجاز پزشکي و درماني آيات

 قرآن،راهکارهاي بهداشتي...)
۱۳۸۹مولفان احمد دياب،احمد قرقوز ط ۸۷۸ د۹۹۰۴۳۶۶۲۹۷/۱۵۸

BP۱۰۳/۵/۶۰۴۱۱۳۸۹م۹د
زهير ۱۳۸۷محسن آشتيانيرموز اسرارآميز عدد چهل ر۵۵۶آ۹۹۱۴۷۲۰۲۹۷/۱۵۹

BP۷۱/۴/۵۱۳۸۹الف۵آ
آيـات اعتقادي: اصول عقايد در آيات قرآن کريم: بهترين الگو

 براي حفظ موضوعي قرآن کريم براي جوانان و نوجوانان
تهيه و تنظيم مجمع ديني صادقيه ۹۴۶ آ۹۹۲۶۴۵۱۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۹۱۳۷۹آ۶۷ع
کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوتپرورش تفکر قرآني پ۳۲۱ الف۹۹۳۲۶۷۱۲۹۷/۱۵۹
کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوت،کاظم حاجي رجبعليمباني وروشهاي جهاد نرم;عمليات ابالغ والقا ازطراحي تا اجرا م۳۲۱ الف۹۹۴۲۶۷۲۲۹۷/۱۵۹

نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور.موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضابرازشهمه به جهنم مي روندحتي...! ه۳۹۵ ب۹۹۵۶۴۹۳۲۹۷/۱۵۹

صبح پيروزي ۱۳۸۹ستار پورابراهيم گلرودباريشگفتي ها واسرار عجيب عددچهل ش ۵۷۵ پ۹۹۶۵۲۷۹۲۹۷/۱۵۹
عبدالله جوادي آمليرسالت قرآن ر۷۴۵ ج۹۹۷۸۳۱۲۲۹۷/۱۵۹

BP۶۵/۵/۵ر۹ج
اسراء مـولف عـبـدالـله جوادي آملي; تحقيق وزن در آيينه جالل و جمال

 تـنـظـيم مـحمود لطيفي; ويراستار سعيد
بندعلي

۱۳۸۳ ز ۷۴۵ ج۹۹۸۸۹۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹۱۳۸۳ج۹ز

جمال گـــردآوري و تـــدوين مـحـمـدرضـاپرسمان قرآني ازدواج و خانواده
حسينزاده

۱۳۸۹ پ ۵۶۵ ح۹۹۹۵۷۱۲۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۸۹ح۸۶ز

کانون انديشه ۱۳۸۳اسحاق حسينيکوهسارينگاهي قرآني به فشار رواني ن ۵۹۵ ح۱۰۰۰۵۴۲۱۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۸۳ح۵ف

اميرکبير ۱۳۷۲نوشته محمد حسيني کشکوئيهنگرشي اجتماعي به کعبه و حج از ديدگاه قرآن ن ۵۹۵ ح۱۰۰۱۴۴۹۷۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۷۲ح۷ک

سـاخـتـار هندسي سورههاي قرآن: پيشدرآمدي بر روشهاي
 نوين ترجمه و تفسير قرآن کريم

محمد خامهگر س۲۳۵ خ۱۰۰۲۸۲۹۸۲۹۷/۱۵۹
BP۷۱/۴ب۲خ

موسسه خدمات فرهنگي امت دوسـتي و سـازش بـا کـفـار و آنـانـرا حـامي و رهـبر خويش
 گرداندن از نظر قرآن

۱۳۵۷عليمحمد دستغيب شيرازي د ۵۴۷ د۱۰۰۳۱۱۱۲۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵د۲ک

جامعه القرآن الکريم ۱۳۸۷حجت الله رحمانيمحبت، دوستي ودوست يابي از نگاه قرآن کريم م۳۹۵ ر۱۰۰۴۵۴۰۳۲۹۷/۱۵۹
بنيادشهيد انقالب اسالمي،نشرشاهد ۱۳۸۰تهيهکننده محمدحسن رحيميانچند آيه و چهل حديث پيرامون حجاب، نگاه و ازدواج چ ۴۲۴ ر۱۰۰۵۵۷۳۳۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۳۱۳۸۰ر۳۳ح
موسسه امام صادق (ع) ۱۳۷۷تاليف جعفر سبحانياصالت روح از نظر قرآن الف ۲۷۳ س۱۰۰۶۱۱۷۷۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۲س۹ر
جمال ۱۳۹۰سعيد شمسنماز، نورچشم مصطفي﴿آشنايي با نماز به شيوه پرسش وپاسخ﴾ ن۶۴۱ ش۱۰۰۷۶۲۸۳۲۹۷/۱۵۹

بوستان کتاب ارتـداد ; بازگشت به تاريکي : نگرشي به موضوع ارتداد از نگاه
 قرآن کريم

۱۳۸۸جعفر صادقي فدکي الف ۲۲۴ ص۱۰۰۸۷۹۳۹۲۹۷/۱۵۹

تفاهم مـحـمـدبـاقر صدر;ترجمه وتحقيق جمالسنتهاي تاريخ در قرآن
 موسوي اصفهاني

۱۳۸۰ ت ۴۷۷ ص۱۰۰۹۵۴۲۴۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۳/۸/۷۰۴۱۱۳۸۰م۴ص

ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حائري (عين - صاد)حرکت ح ۶۸۲ ص۱۰۱۰۸۹۸۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۳/۲/۴ح۴ص

دار الکتب االسالميه ۱۳۷۰نويسنده محمدحسين طباطبائيقرآن در اسالم ق ۳۷۹ ط۱۰۱۱۸۹۹۲۹۷/۱۵۹
BP۶۵/۴/۴۱۳۷۰ق۲ط

دارالهدي نـويـسـنـده يـعقوب علي پرچمي [براي]اخالق پيامبران
 مـرکـز مـطـالـعـات و تـحقيقات حوزه
 نمايندگي ولي فقيه در جهاد کشاورزي

۱۳۸۳ الف ۸۴۵ ع۱۰۱۲۸۸۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۷۸ع۸۷پ

قـبـيـلهي سـلـمـان: پـژوهشي دربارهي تاريخ ارتباط و ارادت
 ايرانيان به اهل بيت (ع)

گردآورنده وحيد قاسمي ق۱۹۹ ق۱۰۱۳۶۹۶۳۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۲۱۳۸۹ق۸۷الف

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۹مولف احمدعلي قانع عزآباديعلل انحطاط تمدنها از ديدگاه قرآن کريم ع ۲۸۸ ق۱۰۱۴۹۰۱۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۲ق۸ت

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
امـامت صـالـحـان: (امـيـرالممنين و اهل بيت(ع) (در قرآن و

حديث)
۱۳۸۱تاليف حشمتالله قنبري همداني الف ۸۱۸ ق۱۰۱۵۹۰۹۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۹ق۷۳الف
کوثرادب آيههـاي ظـهـور: مهمترين آيات قرآني پيرامون ظهور حضرت

 مهدي (ع)
۱۳۸۴محمدعلي کريمي نيا آ ۵۳۳ ک۱۰۱۶۱۳۳۳۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۴ک۸۶م
حـوزه عـلـميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز

انتشارات
۱۳۶۳جواد محدثيآشنايي با سورهها آ ۳۱۶ م۱۰۱۷۹۱۷۲۹۷/۱۵۹

BP۷۱/۵۱۳۶۳آ۳م
انـتـشـارات مـوسـسه آموزشي وپژوهشي امام

خميني﴿ره﴾
۱۳۹۱محمدتقي مصباح يزدياخالق در قرآن الف ۵۹۸ م۱۰۱۸۵۲۹۶۲۹۷/۱۵۹

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان شناسي قرآن الف۶۳۴ م۱۰۱۹۷۶۹۵۲۹۷/۱۵۹
مرتضي مطهرينبرد حق و باطل به ضميمه تکامل اجتماعي انسان در تاريخ ن۶۳۴ م۱۰۲۰۷۶۹۰۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۶۱۳۸۲م۷ح
دار الکتب االسالميه يـکـصد موضوع اخالقي در قرآن و حديث شامل سيصد آيه و

 هفتصد حديث
مـکـارم شـيـرازي... [و ديـگران]; تدوين

 حسين حسيني
۱۳۸۱ ي ۷۳۲ م۱۰۲۱۹۰۳۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۳/۳/۸ي
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه تهران بـررسي تـطـبـيقي تفسير آيات واليت اهل بيت(ع) در ديدگاه

فريقين
۱۳۸۸فتحالله نجارزادگان ب ۲۹۹ ن۱۰۲۲۷۹۹۴۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۳۱۳۸۸ن۲خ
سخن ۱۳۸۸احمد ياسوف;ترجمه حسين سيدي.زيباشناسي واژگان قرآن ز۱۹ ي۱۰۲۳۹۱۲۲۹۷/۱۵۹

اميرکبير ۱۳۷۲نوشته محمد حسيني کشکوئيهنگرشي اجتماعي به کعبه و حج از ديدگاه قرآن ۱۰۲۴۸۹۷۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵ح۷ک

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶مصطفي غفاريسارويهديه مسيح﴿سيري در زندگي ادواردو آنيلي﴾ ه ۴۹ غ۱۰۲۵۹۱۱۲۹۷/۱۶
BP۱۷/۲۹/۷۴غ

کتاب صبح هـاشم بحراني;مترجمان رضاناظميان،عليترجمه تفسير روايي البرهان
 گنجيان،صادق خورشا

۱۳۸۹ ت۳۳۴ ب۲۹۷/۱۷۲۶م۱۰۲۶۹۱۹

نويسنده هاشم بحرانيترجمه تفسير روايي البرهان ت ۳۳۴ ب۱۰۲۷۵۷۵۲۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۷/۳/۴۰۴۱۱۳۸۸ب۳ب

محمدحسين طباطبائيتفسيرالميزان ت ۳۷۹ ط۱۰۲۸۶۱۹۷۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۸/۹۰۴۱۱۳۶۷م۲۵ط

تـالـيف عـليرضا ميرزامحمد، با همکاريمفتاحالميزان
 جمعي از پژوهندگان

م ۹۳۴ م۱۰۲۹۶۲۰۰۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۸/۹۰۷۸م۲۵ط

مولف حميد جعفرياحکام قرآن الف۴۶۲ ج۱۰۳۰۸۲۷۴۲۹۷/۱۷۴
BP۹۹/۶/۳الف۷ج

سخن ۱۳۷۴انتخاب و توضيح محمدامين رياحيبگشاي راز عشق: برگرفته از کشف االسرار ميبدي ب ۹۱۴ ر۱۰۳۱۹۱۰۲۹۷/۱۷۸
BP۱۰۰/۹ر/۵۰۱ک۹م

خـالصه تـفـسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد بهفارسي از کشف
 االسرار دهجلدي اثر خواجه عبدالله انصاري

تاليف احمدي ميبدي خ۹۱۴ م۱۰۳۲۶۱۹۹۲۹۷/۱۷۸
BP۱۰۰/۵۰۱۲۱۳۷۸ک۹م

اهل قلم درخت طـوبي: بـازنـويـسي و تـلـخيص شرح ۹۱ آيه قرآن از
 کـتـاب کـشف االسـرار و عده االبرار اثر ابوالفضل رشيدالدين

ميبدي

۱۳۸۱به کوشش بهروز ثروتيان، اکبر ايراني ث ب/ک۹۱۴م۱۰۳۳۴۷۴۹۲۹۷/۱۷۸
BP۱۰۰/۵۰۱۲۸۱۳۸۱ک۹م

۱۳۸۹مولف خيرالله اسماعيليکتاب تحليلي تفسير موضوعي قرآن کريم ... ت۵۳۳ الف۱۰۳۴۸۵۳۰۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۲۱۳۸۹ک۵۳الف

نـويـسندگان عبدالکريم بهجت پور ... [وتفسير موضوعي قرآن کريم دفتر نشر معارف
 ديگران]

به کوشش عليرضا کمالي
تـدوين نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقام معظم

 رهبري در دانشگاهها

۱۳۸۷ ۶۲۲ ت۱۰۳۵۱۳۵۸۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۵ت

اسراء مـولف جـوادي آمـلي; تـنظيم و ويرايشمبادي اخالق در قرآن
 حسين شفيعي

۱۳۷۷ ق ۷۴۵ ج۱۰۳۶۹۱۳۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۱۳۷۷ج. ۷۱۰ت۹ج

اسراء مـولف عـبـدالـله جوادي آملي; تنظيم وقرآن در قرآن
 ويرايش غالمعلي امين دين

۱۳۸۳ ق ۷۴۵ ج۱۰۳۷۹۱۸۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۱۳۸۳ج. ۷۱ت۹ج

اسراء مـولف جـواد آملي; تنظيم وويرايش عليمراحل اخالق در قرآن
اسالمي

۱۳۷۷ م ۷۴۵ ج۱۰۳۸۳۷۳۷۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۱۳۷۷ج. ۷۱۱ت۹ج

اسالم بهقـلم مـصـطـفي شـاکـر; مترجم فاطمهترجمه خالصه تفسير الميزان عالمه طباطبائي
مشايخ

- ۱۳۷۹ ت ۱۷۸ ش۱۰۳۹۹۱۴۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۹۰۴۲۱۴۱۳۷۹م۲۵ط

مولف محسن قرائتيتفسير قرآن کريم (آيات برگزيده) دفتر نشر معارف
تـدوين نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقام معظم

 رهبري در دانشگاهها

۱۳۸۷ ت ۵۳۸ ق۱۰۴۰۱۳۵۹۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۶۵ت۴ق

صدرا ۱۳۶۷مرتضي مطهريآشنايي با قرآن آ ۶۳۴ م۱۰۴۱۹۱۵۲۹۷/۱۷۹
BP۶۵/۲/۵۱۳۶۷آ۶م

رجبعلي مظلوميدرسهاي رمضان د۶۴۳ م۱۰۴۲۶۵۴۳۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۴۱۳۶۶د۵۸۵م

دار الکتب االسالميه تـفـسير نمونه: تفسير و بررسي تازهاي درباره قرآن مجيد با در
 نظر گرفتن نيازها، خواستها، پرسشها، مکتبها و مسائل روز

زيـرنـظر ناصر مکارم شيرازي باهمکاري
 جمعي از نويسندگان

۱۳۶۱ ت ۷۳۲ م۱۰۴۳۳۷۸۸۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۱۳۶۲ت۷م

دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹تدوين جمعي از فضال حوزه علميه قميکصد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از تفسير نمونه ي۷۳۲ م۱۰۴۴۹۳۵۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۰۹۵۱۳۷۹ت۷م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
تـالـيف مـحـمـد هـويدي; ترجمه مختارتفسير معين: راهنماي مفاهيم قرآن کريم

 مـحـمديان، احمد برادري; نظارت علمي
 محيالدين بهرام محمديان

- ۱۳۸۰ ت ۸۹۷ ه۱۰۴۵۹۰۸۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۰۴۱۱۳۸۰ت۹ه

موسسه کتاب نشر ۱۳۹۱الله افتخاريزنان ز ۶۲۷ الف۱۰۴۶۵۲۸۲۲۹۷/۱۸
بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات

 اسالمي حوزه علميه قم)
۱۳۸۱مصطفي حسيني نيشابوريسيماي بهشت و جهنم در سوره واقعه س ۶۱۲ح۱۰۴۷۹۲۰۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۴۶/۹س۵ح
انقالب اسالمي مـقـدمـه اي مشتمل بر روش، گرايش، مباني و قواعد تفسيري

 آيت الله خامنه اي در تفسير سوره توبه
گـردآوري نـسـيـم انـقـالب وابـسته به

 انتشارات انقالب اسالمي
۱۳۹۳ م۲۳۱ خ۱۰۴۸۷۶۴۶۲۹۷/۱۸

از امام خمينيتفسير سوره حمد ت۷۴۶ خ۱۰۴۹۸۱۰۳۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۱۲/۴۱۳۸۱الف۴آ

]تهران[ ]امام خميني[تفسير امام از سوره حمد ح ت ۷۴۶خ۱۰۵۰۹۲۵۲۹۷/۱۸
دارالکتاب خـــالصه بـــيـانـات عـبـدالـحـسـينآدابي از قرآن : تفسير سوره شريفه حجرات

 دسـتغيبشيرازي در ماه رمضان ۱۳۹۶
 هجري قمري

آ۵۴۷ د۱۰۵۱۴۷۴۵۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۸۲۷/۴۱۳۷۳آ۵د

مسجد جامع عتيق شيراز، کتابخانه اثـر عـبـدالـحـسـين دستغيب شيرازي;رازگويي و قرآن: شرح و تفسير سوره شريفه مجادله
 مـــقــدمه و تـنـظـيم و تـصـحـيح از

 محمدهاشم دستغيب

۱۳۶۲ ر ۵۴۷ د۱۰۵۲۹۲۱۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۸۵۲/۲۱۳۶۲ر۵د

شيراز خـالصه بـيـانـات عبدالحسين دستغيبسراي ديگر: شرح و تفسير سوره شريفه واقعه
شيرازي

س۵۴۷د۱۰۵۳۹۲۳۲۹۷/۱۸

قم اثر عبدالحسين دستغيب شيرازيقلب قرآن: تفسير سوره شريفه يس ق ۵۴۷ د۱۰۵۴۹۲۲۲۹۷/۱۸
مهرنور ۱۳۶۲عبدالحسين دستغيبقيامت و قرآن:  تفسير سوره شريفه طور ق ۵۴۷ د۱۰۵۵۵۵۷۵۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۴۲/۹۱۳۸۷ق۵د
اثر عبدالحسين دستغيبمعارفي از قرآن: تفسير سوره شريفه حديد م۵۴۷ د۱۰۵۶۶۲۳۶۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۴۷/۶۱۳۶۲م۵د
جـهـاد سـازنـدگي، حـوزه نمايندگي ولي فقيه،

 مرکز مطالعات و تحقيقات
۱۳۷۷محمدحسن رستميآيين بندگي: تفسير سوره مبارکه حمد آ ۴۹۳ ر۱۰۵۷۹۲۴۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۱۲/۹آ۵ر
فرزانه زنبقيآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان آ۵۶ ز۲۹۷/۱۸[ج]۱۰۵۸۶۲۰۱

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱۴ ۳م۹ز
تاسوعا خـدا و امـيـر عـليهالسالم، شهيدان رسالت: بررسي تحليلي آيه

 شريفه: ويقولالذين
۱۳۸۵غالمرضا صادقيفرد خ ۲۲۴ ص۱۰۵۹۹۲۶۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۳۷/۴خ۲ص
دفتر تنظيم ونشرآثار عالمه طباطبائي مـولـف عـالمـه سـيـدمـحـمـدحـسينتفسيرالبيان في الموافقه بين الحديث والقرآن

 طباطبائي;تحقيق اصغرارادتي.
۱۳۸۳ ت۳۷۹ ط۱۰۶۰۹۳۶۲۹۷/۱۸

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن مـحـسن قـرائتي; بهسفارش ستاد تفسيرتفسير سوره اسراء
 قرآن کريم

۱۳۸۱ الف ت۵۳۸ ق۱۰۶۱۹۲۷۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۴۴/۷ت۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۵محسن قرائتيتفسير سوره زمر ز ت ۵۳۸ ق۱۰۶۲۱۷۵۱۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۷۳/۸۱۳۸۶ت۴ق

مرکزفرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۵محسن قرائتيتفسير سوره فرقان ف ت۵۳۸ ق۱۰۶۳۵۶۷۶۲۹۷/۱۸
دانـــشـگـاه آزاد اسـالمي (تـهـران)، مـرکـز
 فـعـالـيتهـا و پـژوهشهـاي قرآن و عترت

عليهالسالم

۱۳۸۳محسن قرائتيتفسير سوره لقمان ل ت ۵۳۸ ق۱۰۶۴۹۳۱۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۶۵۲/۷۱۳۸۳ت۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيتفسير سوره نور ن ت۵۳۸ ق۱۰۶۵۴۵۱۸۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۵۵/۷۱۳۸۸ت۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيتفسير سوره حجرات (سوره آداب) ت ق ۵۳۸ ق۱۰۶۶۹۲۹۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۸۲۷/۷ت۴ق

مرکز فرهنگي درسهائي از قرآن مـحـسن قـرائتي; به سفارش ستاد تفسيرتفسير سوره قصص
 قرآن کريم

۱۳۸۰ ت ق ۵۳۸ ق۱۰۶۷۹۳۰۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۶۲/۷ت۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵نويسنده محسن قرائتييوسف قرآن: تفسير سوره يوسف ي ۵۳۸ ق۱۰۶۸۹۲۸۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۳۵/۹۱۳۷۹ي۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۴محسن قرائتيتفسير سوره يس ت ي ۵۳۸ ق۱۰۶۹۹۳۳۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۶۸۲/۷ت۴ق

مـولـفـان ابـراهـيم فـتح الـلـهي، شهروزتاريخ تفسير قرآن کريم
ذوالفقاري

ت۲۳۴ ف۱۰۷۰۵۹۸۶۲۹۷/۱۹
BP۹۲/۲۱۳۸۵ت۲ف

مدرسه ۱۳۸۹نرگس تشکريشيخ طبرسي ش ۵۸۴ ت۲۹۷/۱۹۲۴[ج]۱۰۷۱۵۳۲۲
BP۹۲/۸ /۵۱۳۸۹ت۱۸ط

موسسه جامعه القرآن الکريم ۱۳۷۷نوشته حسين صالحخردسالترين دانشمند خ ۲۶۸ ص۱۰۷۲۸۷۵۲۹۷/۱۹۲۴
BP۸۱/۵/۲ص۲ط

مدرسه ۱۳۸۵مريم صفاريميبدي م ۶۵۷ ص۲۹۷/۱۹۲۴[ج]۱۰۷۳۵۳۳۸
BP۹۲/۸/۷۱۳۸۵ص۹م

دارالحديث ۱۳۸۷علي نقي فقيهيتربيت جنسي مباني ، اصول و روشها از منظر قرآن و حديث ت ۷۹۹ ف۱۰۷۴۵۴۱۳۲۹۷/۲
ارمغان طوبي تـالـيف شـيخ صدوق (ره); ترجمه صادقالخصال المحموده و المذمومه: صفات پسنديده و نکوهيده

 حسن زاده
۱۳۸۷ الف ۱۶۱ الف۱۰۷۵۹۴۳۲۹۷/۲۱۲

BP۲۴۸/۶۰۴۱۱۳۸۴خ۲الف
مسج مقدس جمکران امـامت و واليت حـضرت علي عليه السالم: تلخيص امالي شيخ

 صدوق رحمهالله
۱۳۸۵تدوين و تلخيص محسن کمالي تقوي ک ب/الف۱۶۱الف۱۰۷۶۴۷۵۲۲۹۷/۲۱۲

BP۱۲۹/۸۰۴۲۱۷۱۳۸۵الف۲الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي دارالحديث تـالـيف شـيخ صـدوق ابيجعفر محمدبنمتن و ترجمه کمالالدين و تمامالنعمه

 عليبن الحسين قمي
۱۳۸۱ م۱۶۱ الف۱۰۷۷۵۷۷۰۲۹۷/۲۱۲

BP۱۴۱/۵ /۲۴۰۴۱۱۳۸۰الف۹م
انتشارات علمي ۱۳۶۹عباس ايماني قميزبده االحاديث ز ۹۸۵ الف۱۰۷۸۹۵۵۲۹۷/۲۱۲

BP۱۳۶/۹/۲ز۹الف
الهوت تـالـيف مـحمدبنحسن حرعاملي;ترجمهترجمه کامل جهاد با نفس

 محمود گلپايگاني
۱۳۸۸ ب/ و۴۲۳ ح۱۰۷۹۵۳۷۶۲۹۷/۲۱۲

BP۱۳۵/۵۰۴۲۱۷۶۱۳۸۸و۴ح
مـوعـود عصر (عج): مرکز پژوهشهاي اسالمي

 صدا و سيما
۱۳۸۵ابراهيم شفيعيسروستانيحقوق مومنان از ديدگاه خاتم پيامبران صليالله عليه و آله ح ۵۶۱ ش۱۰۸۰۹۴۵۲۹۷/۲۱۲

BP۲۴۸/۷ح۷ش
ستاداقامه نماز ۵۰۰ حـديث پـيـرامـون نـمـاز و مـسـجد از چهارده معصوم

عليهمالسالم
۱۳۸۸تحقيق و گردآوري حسين عليجعفري پ ۸۵۲ ع۱۰۸۱۵۰۷۵۲۹۷/۲۱۲

BP۱۳۶/۹/۲۱۳۸۸پ۷۶ع
دارالثقلين اصـول کـافـي،تـالـيـف ثـقه االسالم کليني با تحقيق ،ترجمه و

 تصحيح حسين استاد ولي
۱۳۹۰حسين استاد ولي الف۶۶۹ ک۱۰۸۲۵۶۷۹۲۹۷/۲۱۲

ناس ۱۳۸۲انتخاب، تاليف و ترجمه علي صحتزندگاني امام حسين(عليهالسالم) ص ب/ب ۲۸۱م۱۰۸۳۲۸۳۳۲۹۷/۲۱۲
BP۱۳۶/۳۰۴۲۱۵۳۱۳۸۲ب۳م

دار الکتب االسالميه تـالـيف مـحـمدباقر مجلسي;مترجم عليمهدي موعود : ترجمه جلد سيزدهم بحار االنوار
دواني

۱۳۶۴ م ۲۸۱ م۱۰۸۴۹۴۶۲۹۷/۲۱۲
BP۱۳۶/۳۱۳۶۲ب۳م

چاپخانه رباني ۲۵۳۵به قلم علويه همايونيترجمه اربعين الهاشميه الف۶۵۴ ه۱۰۸۵۸۲۷۷۲۹۷/۲۱۲
نهاوندي چـهل حـديث قدسي برگردان چهل سوره از تورات از سرياني

 بهعربي توسط مولي الموحدين عليبن ابيطالب عليهالسالم
۱۳۷۹مترجم محمد فربودي ۸۸ چ۱۰۸۶۶۷۷۹۲۹۷/۲۱۳

BP۱۳۹/۵/۹۱۳۷۹چ
تاليف محمدباقر تحريريشرح حديث عنوان بصري: بندگي حقيقي و حقيقت علم ش۳۷۲ ت۱۰۸۷۵۹۹۳۲۹۷/۲۱۴

BP۱۴۵/۹۰۴۲۲۲۱۳۸۷ع
اميرالعلم بـخـش فـرهـنـگـي دفتر آيه الله فاضلنصايح حضرت رسول اکرم به جناب ابوذر

لنکراني
ن۳۴۷ ب۱۰۸۸۱۷۷۶۲۹۷/۲۱۵

نيکان کتاب ۱۳۸۴فريبا چناريپژوهش در حقيقت مالئکه (فرشتگان) پ۶۲چ۱۰۸۹۴۷۶۸۲۹۷/۲۱۵
BP۲۲۶/۴پ۹چ

گلستان ادب ۱۳۸۶ترجمه ابراهيم احمدياننهج الفصاحه،سخنان گهر بار حضرت رسول اکرم(ص) ن۲۸۴ الف۱۰۹۰۸۴۹۸۲۹۷/۲۱۸
موسسه فرهنگي انتشاراتي الشمس ۱۳۷۶نويسنده غالمرضا اکبرياهميت نماز: در سيره عملي و گفتاري امام رضا عليهالسالم الف۶۸۵ الف۱۰۹۱۱۴۶۱۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵/۷الف۸ن
مدرسه گل واژههـاي پـاکـان: مـجـمـوعهاي دلانـگـيـز از بـوسـتـان

 عطرافشان... چهارده "چهل حديث"
۱۳۸۳گردآوري و ترجمه ناصر پاک پرور گ ۲۱۴ پ۱۰۹۲۹۴۷۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۳/۹/۸۱۳۸۳گ۲پ
مدرسه گل واژههـاي پـاکـان: مـجـمـوعهاي دلانـگـيـز از بـوسـتـان

 عطرافشان... چهارده "چهل حديث"
۱۳۷۶گردآوري و ترجمه ناصر پاک پرور گ ۲۱۴ پ۱۰۹۳۹۵۲۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۳/۹/۸۱۳۸۳گ۲پ
پيام آزادي ۱۳۷۰گردآوري انتشارات پيام آزاديحديث تربيت ۳۸۹ ح۱۰۹۴۵۲۴۴۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵/۴۱۳۶۱ح۸آ
وزارت فـرهـنگ مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار

 امام خميني"س"
۱۳۷۱نويسنده امام خمينيچهل حديث﴿اربعين حديث﴾ ش۷۴۶ خ۱۰۹۵۱۲۸۳۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۳/۹/۴۰۴۱۱۳۷۴الف۸خ
حـــوزه نــمـايـنـدگي ولي فـقـيه در بـسـيج

 وزارتخانهها و ادارات، ستاد اقامه نماز
۱۳۷۶حسين ديلميهزار و يک نکته درباره نماز ه ۹۵۴د۱۰۹۶۱۰۱۵۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵/۹د۸ن
جمال مـدرسه مـحمدي: ۳۶۵ حديث برگزيده از سخنان پيامبر اکرم

 صليالله عليه و آله
۱۳۸۵عليرضا سبحانينسب م۲۷۵س۱۰۹۷۴۷۳۷۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۴۱۳۸۵م۱۷س
رهـنـمـاي انـسانيت (نداي فطره) کلمات قصار حضرت رسول

 اکرم(ص): تنظيم موضوعي سيري ديگر در نهج الفصاحه
گردآورنده مرتضي فريد تنکانبي ر۶۳۹ ف۱۰۹۸۸۴۹۹۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۹۰۷۷۱۳۷۴ن۲پ
ضياء فقيهايمانيجايگاه نماز در احاديث و روايات ج۷۹۴ ف۱۰۹۹۵۹۳۹۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵ /۷۱۳۷۵ف۸ن
عطر عترت عـلي يـا عـلي، يـا، شـنـاخت عـلي عـليهالسالم از زبان پيامبر

 صليالله عليه و آله و سلم
۱۳۸۳مهدي فقيهايماني ع۷۹۴ ف۱۱۰۰۶۷۳۵۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۸۱۳۸۳ع۷ف
نسيم حيات رضا کريميآيين زندگي

ويراستار فريبا داوودي
۱۳۸۶ آ ۵۱۶ ک۱۱۰۱۱۲۱۸۲۹۷/۲۱۸

BP۱۳۶/۹/۹آ۴۶ک
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۸۲مولف جواد محدثيچهل حديث حج چ ۳۱۶ م۱۱۰۲۱۱۰۷۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۳/۹/۸۴چ۲۶۵م
دارالحديث ۱۳۸۷محمدي ري شهريتحکيم خانواده  از نگاه قرآن و حديث عربي - فارسي ت۳۴۵م۱۱۰۳۴۴۹۹۲۹۷/۲۱۸
تهذيب ۱۳۸۶تحقيق: جواد معصوميطب موال علي( عليه السالم) ط۶۶۷م۱۱۰۴۵۲۲۰۲۹۷/۲۱۸

دنياي دانش نـهج الـفـصـاحه: مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص) با
 تـرجـمه فـارسي بـانضمام فهرست موضوعي در آخر کتاب و

 مقدمهاي جامع از زندگاني محمد(ص)

۱۳۸۰مترجم و فراهمآورنده ابوالقاسم پاينده ۸۵۲ ن۱۱۰۵۵۴۵۱۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۲/۵/۹۱۳۸۰ن۲پ

دليل ما ۱۳۸۲عبدالحسين نيشابوريغدير، عيد دعا و محبت غ۹۱۹ن۱۱۰۶۴۷۴۸۲۹۷/۲۱۸
BP۲۲۳/۵۴/۴۱۳۸۰غ۹ن

اسماء الزهرا طـب الـکـبير: از کالم پيامبر اکرم﴿ص﴾، امام جعفر صادق﴿ع﴾،
 امام رضا﴿ع﴾ و ائمه اطهار﴿ع﴾

۱۳۹۲مولف: محسن شکري پينوندي ط۵۸۴ ش۱۱۰۷۶۷۷۵۲۹۷/۲۱۸۵

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميانآرانيالماس هستي: مناسبت هاي ايام غدير الف۳۸۲ خ۱۱۰۸۶۳۳۲۲۹۷/۲۵۷
احياء کتاب ۱۳۸۹تاليف علي سعادت پرور (پهلوي تهراني)سراالسرار: شرح حديث معراج همراه با ترجمه فارسي س ۵۳۴ س۱۱۰۹۴۴۸۰۲۹۷/۲۸۱
گلستان ادب ۱۳۸۲محمود اکبرينگاهي به حق الناس ن ۶۸۵ الف۱۱۱۰۸۳۵۲۹۷/۳

BP۲۵۴۸۱۳۸۳ن۷الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۱تدوين دفتر فرهنگستان علوم اسالمياجتهاد و بررسي روش هاي آن ۲۴۲ الف۱۱۱۱۶۸۴۵۲۹۷/۳۱

مولف محمد صدريمبادي فقه (رشته الهيات و معارف اسالمي) م۵۱۶ ص۱۱۱۲۵۹۸۰۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۲۵۱۳۸۲م۴۲ص

مولف محمد صدريمبادي فقه و اصول (رشته الهيات) الف م۵۱۶ ص۱۱۱۳۵۹۸۷۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۲۳۱۳۸۷م۴۲ص

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۴حسن طارميراداصول فقه ۲ (رشته الهيات و معارف اسالمي) الف۱۲۶ط۱۱۱۴۵۶۳۶۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۶۱۳۸۴الف۲ط

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

حـسـيـن عـزيـزي;تهيه پژوهشگاه علوممباني وتاريخ تحول اجتهاد
 وفرهنگ اسالمي.پژوهشکده فقه وحقوق

۱۳۸۴ م۵۸۸ ع۱۱۱۵۱۰۱۳۲۹۷/۳۱

راهـنـمـاي طـاليي مبادي فقه و اصول ، بر اساس آخرين منبع
 اعالم شده دانشگاه پيام نور

تاليف ناصر نصيريفيروز ر۴۷۶ ن۱۱۱۶۷۰۸۴۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۲۳۲۸۱۳۸۸م۴۲ص

سنابل ۱۳۸۹محمد وحيديفلسفه و اسرار احکام ف ۴۶۳ و۱۱۱۷۹۵۶۲۹۷/۳۱
BP۱۶۱/۸۱۳۸۴ف۳و

اميرکبير ۱۳۷۸تاليف عباس حسيني قائممقاميکاوشهاي فقهي (مجموعه مقاالت فقهي) شامل ۸ مقاله ک ۵۹۴ ح۱۱۱۸۵۸۲۲۹۷/۳۴۲
BP۱۶۹/۲ک۵ح

عليرضا اميني ، محمدرضا آيتيتحريرالروضه في شرحاللمعه ( با اصالحات ) ت۸۶۴ ش۱۱۱۹۷۰۹۶۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۲/۳/۸۰۲۳۲۱۳۸۷ل۹ش

فـقه اسـتـداللي: (ترجمه تحريرالروضه في شرح اللمعه) [شهيد
ثاني]

نـويـسـنـدگان عليرضا اميني، محمدرضا
آيتي

ف۸۶۴ ش۱۱۲۰۷۳۴۳۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۲/۳/۸۰۴۲۳۴۱۳۸۳ل۹ش

ابيعـــــــــــــبـــــــدالـــــــلهلمعه دمشقيه
 شمسالدينمحمدبنجمالالدينمکيالعام

لي "شهيد اول"

ل۸۶۴ ش۱۱۲۱۷۰۹۷۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۲/۳/ي۱۳۰۰ ۸۰۴۱ل۹ش

الهادي ۱۳۸۸محمدحسين  فالحزادهآموزش فقه آ۸۲۹ ف۱۱۲۲۵۶۰۴۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۳/۵/۸۱۳۸۸آ۸ف

باقرالعلوم ۱۳۷۶... جواد تبريزيرساله توضيح المسائل ر ۳۲۲ ت۱۱۲۳۹۵۷۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۷۶ر۲ت

موسسه فرهنگي انتشاراتي ائمه عليهمالسالم احـکـام اخـتـصـاصي دخـتران و زنان: (مطابق با فتواي سيزده
مرجع)

۱۳۷۸تهيه و تنظيم خسرو تقدسينيا الف ۶۳۸ ت۱۱۲۴۹۶۶۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳الف۷ت

آدينه مـولف عـلي حـسنزاده; تـهـيه و تنظيمراه سبز: احکام ويژه دختران دوره دبيرستان
 سـتـاد اقـامه نـمـاز، معاونت پرورشي و

 تربيت بدني

۱۳۸۰ ر ۵۲۶ ح۱۱۲۵۹۷۴۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۲۴۱۳۸۰ر۳۶ح

دفتر نشرمعارف مولف مجتبي حسينياحکام تقليد و بلوغ مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
ويراستار رحيم کارگر

تـنـظـيم و نـظـارت نـهادنمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبري در دانشگاهها، معاونت
 آموزش و تبليغ ، اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ الف ۵۷۷ ح۱۱۲۶۱۰۰۳۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳الف۴ح

دفتر نشر معارف احـکـام نگاه وپوشش:آرايش، گفت وگو،روابط،مطابق با نظر ده
 تن از مراجع عظام

سـيد مجتبي حسيني;تنظيم ونظارت نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـــشــگـاه هـا،مـعـاونـت آمـوزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۵ ن الف۵۷۷ ح۱۱۲۷۱۰۱۱۲۹۷/۳۴۲۲

دفتر نشر معارف رسـالـه دانـشـجـويـي: احـکـام تقليد،احکام نمازو روزه ،احکام
 ازدواج،احـکـام نگاه وپوشش،احکام موسيقي،احکام بانکي،احکام

 پزشکي و...مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام

سـيد مجتبي حسيني;تنظيم ونظارت نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـــشــگـاهـهـا،مـعـاونـت آمـوزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۴ ر۵۷۷ ح۱۱۲۸۱۰۱۰۲۹۷/۳۴۲۲

رسـاله دانـشـجويي : احکام تقليد ، احکام نماز و روزه ... مطابق
 با نظر ده تن از مراجع عظام.

مولف مجتبي حسيني ر۵۷۷ ح۱۱۲۹۸۱۹۱۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۵ر۴۱۶ح

انقالب اسالمي آمـوزش مـصـور احـکـام، طـبـق فـتـاواي آيـت الـله خامنه
 اي﴿مـجـمـوعـه مـسـايـل و استفتائات پيرامون احکام تکليف،

 طهارت، وضو، غسل و...﴾

تـهـيـه و تـنـظـيم موسسه اطلس تاريخ
 شيعه﴿کانون نشر احکام﴾

۱۳۹۴ آ۲۳۱ خ۱۱۳۰۷۷۴۳۲۹۷/۳۴۲۲

انقالب اسالمي اجـوبـه االستفتائات: پاسخ به پرسش هاي شرعي با فتواي آيت
 الله خامنه اي

۱۳۹۳علي خامنه اي الف۲۳۱خ۱۱۳۱۷۷۸۱۲۹۷/۳۴۲۲

فقه روز ۱۳۹۳علي خامنه اياحکام موضوعي ۱: احکام روزه ر الف۲۳۱ خ۱۱۳۲۷۷۶۵۲۹۷/۳۴۲۲
فقه روز ۱۳۹۴علي خامنه ايرساله آموزشي معامالت بر اساس فتواي آيت الله خامنه اي ر۲۳۱خ۱۱۳۳۷۷۸۲۲۹۷/۳۴۲۲

انتشارات بين المللي الهدي عـلي خـامـنهاي; [مـتـرجم احـمـدرضـارساله اجوبه االستفتاءات: ترجمه فارسي
حسيني]

۱۳۷۹ ر ۲۳۷ خ۱۱۳۴۹۵۹۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۲۷۰۴۱۱۳۸۴الف۲خ

اثر امام خمينيترجمه تحريرالوسيله ت۷۴۶ خ۱۱۳۵۶۱۹۸۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳۰۴۱۱۳۶۷ت۸خ

نيلوفرانه ۱۳۸۳روح الله خمينيرساله توضيح المسائل ر۷۴۶ خ۱۱۳۶۶۲۷۱۲۹۷/۳۴۲۲
موسسه فرهنگي قدرواليت امـام خـمـيـني (قـدس سره) باتصحيح ورساله توضيح المسائل

 کـنـتـرل نـهـايي تـوسـط هـيات استفتا
 حضرت امام

۱۳۷۸ ر ۷۴۶ خ۱۱۳۷۵۲۴۸۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/پ۱۳۷۵ ۵ر۸خ

دفتر نشر فرهنگ اسالمي رسـاله نـوين -  حـاوي فـتـاواي حضرت آيتالله العظمي امام
 خـمـيـني هـمـراه بـا اصـول اعـتقادي تاريخچه فقه و اجتهاد

تـرجـمه و تـوضـيح از عبدالکريم بيآزار
شيرازي

- ۱۳۶۱ ر ۷۴۶ خ۱۱۳۸۹۵۸۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۶۱ر۸خ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اسـتـفتائات جديد بانوان ( شش مرجع ) حضرت امام خميني (
 قـدس سـره )، مـقام معظم رهبري( مدظله) ، آيتاللهالعظمي
 بـهـجت، آيتالـلهالـعـظـمي مـکارمشيرازي، آيتاللهالعظمي

 سيستاني، آيتالل_

گردآورنده لطيف راشدي الف۲۱۷ ر۱۱۳۹۸۲۵۰۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۸الف۱۵ر

دفتر معظم له ۱۳۸۷موسي شبيري زنجانيرساله توضيح المسائل ر ۳۶۶ ش۱۱۴۰۹۶۲۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۷۸ر۲ش

شرف مــطـابق بـا فـتـاواي لـطفالـله صـافيتوضيح المسائل
گلپايگاني

۱۳۷۹ ت ۲۶۵ ص۱۱۴۱۹۶۳۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۹۱۳۷۹ت۲۴ص

فاتح خيبر ۱۳۸۶مولف محمد طباطباييکليات احکام نوتکليفان ک۳۷۹ ط۱۱۴۲۹۷۱۲۹۷/۳۴۲۲
مطبوعاتي امير (مرکز پخش) ۱۳۷۷محمد فاضل لنکرانيرساله توضيح المسائل ر۱۵۶ ف۱۱۴۳۱۳۳۹۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۵۱۳۷۷ر۱۸ف
اميرالعلم ۱۳۸۵محمد فاضللنکرانيرساله توضيح المسائل ر ۱۵۶ ف۱۱۴۴۵۰۷۹۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/ت۱۳۸۳ ۵ر۱۸ف
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۴محمدحسين فالحزادهاحکام زندگي الف۸۲۹ف۱۱۴۵۵۲۱۳۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۳۲۱۳۸۴الف۸ف
دليل ما آمـوزش احـکـام (سطح متوسط) ويژه برادران مطابق با فتاواي

 مراجع بزرگ
۱۳۸۲تدوين محمدحسين فالحزاده آپ ۸۲۹ ف۱۱۴۶۹۶۹۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۷۸۱۳۸۱آ۸ف
انتشارات ايران ۱۳۶۹مطابق با فتواي محمدرضا گلپايگانيتوضيح المسائل ر ۵۲۴ گ۱۱۴۷۹۶۰۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۹۱۳۶۹ت۸گ
الهوت ۱۳۸۳محسن ماجراجونيازها و احکام دختران و پسران ن ۱۱۷ م۱۱۴۸۹۶۷۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۹ن۱۷م
مظاهريرساله توضيح المسائل "احکام، اخالق، اعتقادات..." ر۶۳۹ م۱۱۴۹۷۱۲۲۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۵۱۳۷۹ر۶م
مدرسه االمام عليبن ابيطالب(ع) ۱۳۷۷مکارم شيرازيرساله توضيح المسائل ر ۷۳۲ م۱۱۵۰۹۶۴۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/ب۵۱۳۸۲ر۷م
موسسه مهدي موعود احـکـام جـوانان : همراه با مطالب فرهنگي، اخالقي، اجتماعي و

 مسائل شرعي
۱۳۸۲نوريهمداني الف ۷۷۶ ن۱۱۵۱۵۲۴۱۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۳۱۳۸۴الف۹ن
حسين نوري همداني ۱۳۸۵رساله توضيح المسائل مطابق با فتاوي حسين نوري همداني ر ۷۷۶ ن۱۱۵۲۹۶۵۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۵۱۳۷۴ر۹ن
سنابل ۱۳۸۹محمد وحيدياحکام عمومي الف۴۶۳ و۱۱۵۳۹۷۲۲۹۷/۳۴۲۲

الزهرا(س) ۱۳۷۵تاليف جوادي آملياسرار عبادات الف ۷۹۷ آ۱۱۵۴۳۷۰۷۲۹۷/۳۵
BP۱۸۵/۱/۵الف۹ج

جواد محدثيعبادت و نماز ع۳۱۶ م۱۱۵۵۶۰۱۴۲۹۷/۳۵
BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۳م

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۴گردآورنده حسين واعظينژادطهارت روح "عبادت و نماز" در آثار شهيد مطهري ط ۲۲۲ و۱۱۵۶۹۹۳۲۹۷/۳۵
BP۱۸۵/۱/۹ط۶م

فاتح خيبر ۱۳۸۶تاليف حيدر قنبريداستانهاي شگفت انگيزي از اخالص د۸۱۴ ق۱۱۵۷۹۷۰۲۹۷/۳۵۱
ستاد اقامه نماز و احياي زکات تـالـيف و پـژوهش جمعي از نويسندگان;آينهها در کوير

 انـتـخاب و تدوين يونس باقري، حسين
حداد

۱۳۸۲ ۱۹۴آ۱۱۵۸۹۹۵۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۹آ

ستاد اقامه نماز و احياي زکات تـالـيف و پـژوهش جمعي از نويسندگان;بگذار تا تو را بخوانم!: معرفي آثار بخش قطعه ادبي
 انـتـخاب، ويرايش و آمادهسازي نرگس

 آبيار، حسين حداد، مهدي طهوري

۱۳۸۲ ۶۱۷ ب۱۱۵۹۹۸۳۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۸ب

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۴گردآورنده جواد بهشتيچهارصد سخن پيرامون نماز چ ۸۶۶ ب۱۱۶۰۹۸۰۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۹چ۹ب

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۴جواد چناريآبشار رحمت: سي متن ادبي درباره نماز آ ۶۳ ج۱۱۶۱۹۹۰۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲آ۹چ

مولف جواديآمليرازهاي نماز ر۷۴۵ ج۱۱۶۲۶۶۰۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۵۰۴۱۱۳۸۲الف۹ج

ستاد اقامه نماز اذان شـعار اسالم: "همراه با داستانهاي شگفت": "اذان و اقامه از
of Islam... = "ديـــدگــاه مـذاهب پـنـجـگـانه در اسـالم 

Izan a symbol 

۱۳۸۳مولف محمد حميدينژاد الف ۸۶۳ ح۱۱۶۳۹۸۸۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۳/۴الف۸ح

معصومين﴿ع﴾ ۱۳۸۹حسن خرسنديچرا بعضي ها نماز نمي خوانند؟ چ۴۵۶ خ۱۱۶۴۶۶۱۲۲۹۷/۳۵۳
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۷۰امام خمينيآداب الصلوه = آداب نماز آ۷۴۶ خ۱۱۶۵۱۳۳۸۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲/۴۱۳۷۲آ۸خ
امام خمينيسرالصلوه: معراجالسالکين و صلوهالعارفين س۷۴۶ خ۱۱۶۶۶۳۸۶۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲/۴۱۳۶۹س۸خ
محراب نـخـسـتـين اثـر عـبـدالحسين دستغيبصلوه الخاشعين

شيرازي
۱۳۶۱ ص۵۴۷ د۱۱۶۷۶۲۳۵۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۸۱۳۷۴ص۵د
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸-تاليف و تحقيق حسن راشدينمازشناسي ن ۲۱۷ ر۱۱۶۸۹۷۸۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۸ن۲۱۳ر
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۱نويسنده محمدرضا رضوانطلبپرستش آگاهانه پ ۵۸۶ ر۱۱۶۹۱۰۱۹۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۴۱۳۸۱پ۶ر
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سعيد روح افزارو به روي او ر۷۷۶ ر۲۹۷/۳۵۳[ج]۱۱۷۰۶۰۲۱

BP۱۸۶/۲/۹۱۳۸۵ر۹ر
ستاد اقامه نماز و احياي زکات ۱۳۸۳جمعي از نويسندگانروشني در مه: معرفي آثار بخش داستان ۸۳۵ ر۱۱۷۱۹۹۴۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۹۷ر
رسالت تـالـيف شـهـيـد ثـاني; تـرجمه علياکبراسرار نماز: ترجمه اسرار الصلوه

مهديپور
۱۳۷۵ الف ۸۶۴ ش۱۱۷۲۹۷۹۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲/۵۰۴۱۱۳۷۵الف۹ش
کتابخانه صدر اهـمـيت نماز و وجوب آن از ديدگاه قرآن واحاديث اهل بيت

 عصمت وطهارت﴿ع﴾
۱۳۷۸کاظم صدرالسادات دزفولي الف۴۸۴ ص۱۱۷۳۶۲۶۷۲۹۷/۳۵۳

نبوغ ۱۳۷۴تاليف عباس عزيزياخالق نمازگزاران الف ۵۸۸ ع۱۱۷۴۹۸۱۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۳الف۴ع

ستاد اقامه نماز و احياي زکات ۱۳۸۲تاليف عباس عزيزينمازهاي مستحبي: شامل ۳۵۰ نوع نماز (۳۰۰۰ رکعت) ن ۵۸۸ ع۱۱۷۵۹۸۹۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۷/۲/۸۱۳۸۲ن۴ع

انتشارات حضرت عباس عليهالسالم مـهـر نماز: اختراع شيعه، يا، انکار اهل سنت؟! (نخستين کتاب
 درباره مهر نماز در اسالم)

۱۳۸۱تحقيق و تاليف م. ع عطايي اصفهاني م ۶۸۳ ع۱۱۷۶۹۸۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۵/۹م۶ع

شهابالدين ۱۳۸۴محمود غفارياسرار پزشکي نماز شب الف ۴۴ غ۱۱۷۷۹۹۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۷/۷/۵الف۷غ

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۰مولف گودرز نجفيراز نيايش: فوايد طبي و درماني نماز ر۳۲۱ف۱۱۷۸۱۰۱۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲ر۲۷ن

محبت ۱۳۷۷تاليف علي قاضي عسکرنماز جمعه ن۲۵۹ ق۱۱۷۹۱۰۲۵۲۹۷/۳۵۳
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان

 چاپ و انتشارات
۱۳۶۸تهيه محسن قرائتي; تدوين جواد محدثيراز نماز: (براي جوانان) ر ۵۳۵ ق۲۹۷/۳۵۳[ج]۱۱۸۰۹۸۶

BP۱۸۶/۲ر۴ق
تهيه محسن قرائتيآشنايي با نماز (براي نوجوانان) آ۵۳۸ ق۲۹۷/۳۵۳[ج]۱۱۸۱۶۱۵۸

BP۱۸۶/۵۱۳۶۹آ۴ق
ستاد اقامه نماز تـالـيف مـحـسن قـرائـتي; تـدوين جوادپرتوي از اسرار نماز

محدثي
۱۳۷۵ پ ۵۳۸ ق۱۱۸۲۱۰۱۷۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۴۱۳۷۴پ۴ق
مرکز فرهنگي درسهائي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيتفسير نماز ت ۵۳۸ ق۱۱۸۳۱۰۱۸۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۷۱۳۸۰ت۴ق
ستاداقامه نماز ۱۳۹۰محسن قرائتييکصد و چهارده نکته درباره نماز ي ۵۳۸ ق۱۱۸۴۵۰۷۶۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۸۱۳۷۸ي۴ق
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۴تاليف رحيم کارگر محمدياريپاداشهاي نمازگزاران پ ۱۴۷ ک۱۱۸۵۹۸۵۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲پ۲ک
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰ -گردآورنده مجتبي کلباسييک صد پرسش و پاسخ: درباره نماز ي ۶۳۸ ک۱۱۸۶۹۹۱۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۸ي۸ک
محبان الحسين(ع) ۱۳۸۰محمدتقي مدرسي; ترجمه سرور دانشالفقه االسالمي: احکام نماز ف۴۱۹ م۱۱۸۷۱۰۲۳۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲۶۰۴۱۱۳۸۰و۳۸م
بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات

 اسالمي، حوزه علميه قم)
مـيـرزا جـواد مـلـکي تـبـريزي; ترجمه،نماز عارفانه: خالصه اسرار الصلوه

 تـلـخـيص و نـگـارش جـواد مـحـدثي;
 ويراستار عبدالله اميني

۱۳۸۲ ن ۷۶۳ م۱۱۸۸۹۸۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۸۴ن۲۶م

دانش پرور الـصـلـوه مـعـراج مـومن، شـامل: نـمازهاي واجب و نمازهاي
 مستحب به ضميمه: دعاي هفت هيکل...

۱۳۸۴گردآورنده مجتبي نجفي ص ۳۲۱ ن۱۱۸۹۱۰۱۶۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸ص۲۷۵ن

تـهـيه و تـنـظيم دبيرخانه دائمي اجالسنماز و تربيت
 سراسري نماز

۶۴۱ ن۱۱۹۰۸۴۱۹۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۶۱۳۷۷ن

رضا هاشمي نجف آبادينماز در قرآن ن۲۵۲ ه۱۱۹۱۱۰۲۴۲۹۷/۳۵۳
تحقيق و تاليف م.ع. عطايياصفهانيچرا نماز؟! چ۶۸۳ ع۱۱۹۲۸۱۱۸۲۹۷/۳۵۳۰۱

BP۱۸۶/۲/۴۱۳۸۵چ۶ع
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۹فرح دباغ صادقيتصوير نماز در فرهنگ عاميانه ت ۳۵۲ د۱۱۹۳۹۸۲۲۹۷/۳۵۳۰۳

BP۱۸۶/۶ت۲د
بعثت ۱۳۶۲نويسنده بيآزار شيرازيراز نماز ر ۸۹۹ ب۱۱۹۴۹۹۶۲۹۷/۳۵۳۰۷

BP۱۴۷/۷/۲ر۹ب
پيام قلم آمـوزش تـلفظ حروف خاص عربي و صحت قرائت نماز همراه

 با نوار آموزشي
۱۳۸۶نويسنده مهدي سيف، محمود کريمي آ۹۳۹س۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۱۱۹۵۱۸۲۸

BP۱۴۷/۷/۸۱۳۸۶آ۹۴س
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۲محمدحسين فالح زادهآموزش نماز براي نوجوانان آ ۸۲۹ ف۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۱۱۹۶۸۴۲۷

BP۱۴۷/۷/۸۱۳۸۸آ۸ف
گردآورنده علي قائمياقامه نماز در دوران کودکي و نوجواني الف۳۵۲ ق۱۱۹۷۸۴۲۰۲۹۷/۳۵۳۰۷

BP۱۴۷/۷/۷۱۳۸۸الف۲ق
قدس ۱۳۷۷تهيه و تنظيم محمدجعفر اماميروزه: روش نوين براي درمان بيماريها ر ۵۲۸ الف۱۱۹۸۱۰۰۸۲۹۷/۳۵۴

BP۱۸۸/۱/۹ر۷۹الف
اميرکبير ۱۳۷۹تاليف حبيبالله جعفرياهميت پزشکي روزه در سالمت انسان الف ۴۶۲ ج۱۱۹۹۱۰۰۷۲۹۷/۳۵۴

BP۱۸۸/۱/۹الف۷ج
دفتر نشر معارف مـجـتـبـي حـسـيني;تنظيم ونظارت نهاداحکام روزه،مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانــشـگـاه هـا ،مـعـاونـت آمـوزش و

 تبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۵ الف۵۷۷ ح۱۲۰۰۱۰۱۲۲۹۷/۳۵۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده قـاسمعلي فراست; تصويرگرافطار

 پرويز حيدرزاده
۱۳۶۸ الف۳۳۶ف۲۹۷/۳۵۴[ج]۱۲۰۱۳۰۹۵

نشر روح ۱۳۷۰تهيهکننده محمدعلي فقيهياحکام روزه و زکاه فطره الف ۷۹۹ ف۱۲۰۲۱۰۰۶۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۳الف۷ف

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

مـولف گـروه مـحـققان، تنظيم و نظارتپرسشها و پاسخ هاي برگزيده ويژه ماه مبارک رمضان
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا مـرکـز فـرهـنگي اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ پ ۳۸۴ گ۱۲۰۳۱۰۰۲۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۴پ

بـنـيـادفـرهـنـگـي حـضـرت مهدي ﴿ع﴾مرکز
 تخصصي مهدويت

۱۳۹۰حسن محموديبراي ظهورش معتکف شويم ب۳۶۲م۱۲۰۴۵۰۷۸۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۲/۶۱۳۸۹الف۳۷م

پيام مقدس ۱۳۹۱تهيه وتدوين حسين مقدسي اميرياعتکاف سنت حسنه الف۷۲۲ م۱۲۰۵۶۵۲۰۲۹۷/۳۵۴
روابـط عـمـومـي شـرکت نفت مناطق مرکزي

ايران
نـويـسـنـدگـان: اسـمـعـيـل مهاجراني،رجب، شعبان، رمضان ماههاي نور

 غالمرضا رسول خميني
ر۸۵۷ م۱۲۰۶۶۱۹۶۲۹۷/۳۵۴

نسل نوانديش نـويـسـنـده هـربـرت.م. شلتون; مترجمروزه مي تواند زندگي ات را نجات دهد
 ماشاءالله فرخنده (کشفي)

۱۳۸۴ ر ۶۲۷ ش۱۲۰۷۱۰۰۵۲۹۷/۳۵۴۰۱
BP۱۸۸/۱/۹۱۳۸۴ر۸ش

دفتر نشر معارف مـولف مـجـتـبي حسيني; تهيه و نظارتاحکام خمس مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـرکـز فرهنگي - اداره

مشاوره

۱۳۸۲ الف ۵۷۷ ح۱۲۰۸۱۰۰۴۲۹۷/۳۵۶
BP۱۸۸/۶/۳الف۵ح

ستاد اقامه نماز و احياي زکات ۱۳۸۲نويسنده محسن قرائتيزکات ز ۵۳۸ق۱۲۰۹۱۰۰۰۲۹۷/۳۵۶
BP۱۸۸/۴/۸۱۳۸۲ز۳۶ق

نشر روح ۱۳۷۸نويسنده رحيم کارگربهسوي نيکيها ب ۱۴۷ ک۱۲۱۰۹۹۸۲۹۷/۳۵۶
BP۱۸۸/۴/۹ب۲ک

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۱تدوين و تنظيم مجتبي کلباسيزکات در انديشهها ز ۶۳۸ ک۱۲۱۱۱۰۲۰۲۹۷/۳۵۶
BP۱۸۸/۴/۸ز۸ک

منير سـفـري به خـاکساري: پژوهشي پيرامون حج و عمره بر اساس
 آيات و روايات

۱۳۸۸محمد بنيهاشمي ، به قلم سعيد مقدس س ۷۳۹ ب۱۲۱۲۷۹۸۲۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۷۱۳۸۸س۸۶ب

مولف جواديآمليصهباي حج ص۷۴۵ ج۱۲۱۳۸۰۸۱۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۸۷۱۳۸۹ص۹ج

جواديآمليصهباي صفا ص۷۴۵ ج۱۲۱۴۶۵۴۴۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۹۱۳۷۱ص۹ج

مشعر ۱۳۸۴تهيه و تنظيم علي حبيب اللهيادعيه و آداب حرمين در عمره مفرده الف ۲۸۴ ح۱۲۱۵۱۳۳۷۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۴الف۲ح

منير ۱۳۹۳قدرتالله حسينيشاهمراديديار نور د۵۹۳ ح۱۲۱۶۸۲۱۲۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹/۹۱۳۸۶د۴۶ح

قدياني، کتابهاي بنفشه ثـاني اثـنـين خـان; تـرجمه امير صالحيحج
طالقاني

۱۳۸۳ ح۲۳۷خ۲۹۷/۳۵۷[ج]۱۲۱۷۱۰۲۱
BP۱۸۸/۸/۳۱۳۸۳ح۲ث

تدوين محمدحسين فالحزادهاحکام ويژه بانوان در حج الف۷۴۶ خ۱۲۱۸۶۴۵۲۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۸۱۳۸۴م۸خ

مشعر مـنـاسک عـمره مفرده مطابق با فتاواي حضرت آيهالله العظمي
 امـام خـمـيـني سـالمالـله عـليه با حواشي مراجع معظم تقليد

 دامت برکاتهم

تـهـيه و تـنـظـيم محمدحسين فالحزاده
 [بـراي] حـوزه نـمـايـندگي ولي فقيه در

 امور حج و زيارت

۱۳۷۹ م ۷۴۶ خ۱۲۱۹۱۳۳۴۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۸۱۳۸۱م۸خ

کاظم ضياء قزويني ۱۳۷۹مولف کاظم ضياء قزوينيمناسک حج و خالصه ادعيه مستحبه م۷۹ ض۱۲۲۰۱۰۲۸۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۷۵۸م

مشعر ۱۳۸۰گردآورنده محمدحسين فالحزادهمناسک مختصر عمره مفرده م ۸۲۹ ف۱۲۲۱۱۳۳۵۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹۲/۸۲م۸ف

مشعر ۱۳۸۲علي قاضي عسکرآداب سفر حج آ ۲۵۹ ق۱۲۲۲۱۳۳۶۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۴۳آ۲ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيحج ح ۵۳۸ ق۱۲۲۳۱۰۲۲۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۳۱۳۷۷ح۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۰محسن قرائتيعمره ع ۵۳۸ ق۱۲۲۴۹۹۹۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۸ع۴ق

رحيم کارگرحج عارفان ح۱۴۷ ک۱۲۲۵۸۱۱۹۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۳۱۳۸۰ح۱۸۳ک

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲نويسنده فاطمه کهرباييناودان طال: خاطرات ونکاتي از عمره دانشجويي ن۸۸۲ ک۱۲۲۶۶۶۴۸۲۹۷/۳۵۷
صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريحج ح۶۳۴ م۱۲۲۷۷۶۷۷۲۹۷/۳۵۷

BP۱۸۸/۹/۳۱۳۸۴ح۶م
جامعه ايرانيان ۱۳۷۹ابراهيم نبويسفر به خانه آزاد شده س۲۶۹ ن۱۲۲۸۱۰۲۷۲۹۷/۳۵۷

BP۱۸۸/۸/۷س۲۴ن
ملک اعظم ۱۳۸۸رحيم مخدومييار کجاست؟ (سفرنامه حج) ي۳۸۳ م۱۲۲۹۱۰۲۶۲۹۷/۳۵۷۰۹۲

DS۲۰۸/۲۱۳۸۳ي۳م
دفتر نشر معارف احـکـام ازدواج﴿اهـمـيـت ازدواج،مـقـدمـات ازدواج،شـرايـط

 عـقد،ازدواج موقت،محرميت،مهريه و...﴾مطابق با نظر ده تن از
سـيـدمجتبي حسيني;تنظيم ونظارت نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

۱۳۸۵ الف۵۷۷ ح۱۲۳۰۱۰۳۰۲۹۷/۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سفير اردهال ۱۳۹۰لطيف راشدياحکام ازدواج نه مرجع: احکام و رواياتي پيرامون ازدواج الف۲۱۷ ر۱۲۳۱۸۲۵۳۲۹۷/۳۶
دليل ما ۱۳۹۰محمد حسين فالح زادهاحکام نگاه، حجاب، نکاح الف۸۲۹ ف۱۲۳۲۶۹۶۵۲۹۷/۳۶
دليل ما آمـوزش احـکـام (سطح متوسط) ويژه دختران مطابق با فتاواي

 مراجع بزرگ تقليد
۱۳۸۱تدوين محمدحسين فالحزاده آد ۸۲۹ ف۱۲۳۳۹۶۸۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۸۱۳۸۱آ۸ف
بوستان کتاب قم احـکـام روابـط زن و مـرد و مـسـائل اجتماعي آنان: مطابق با

 فـتـاواي مـراجع تـقـلـيـد حـضرات آيات عظام امام خميني،
 گلپايگاني ...

۱۳۸۳تهيه و تنظيم مسعود معصومي الف۶۶۷م۱۲۳۴۵۲۱۴۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۱/۲۶۱۳۸۳الف۶م

شميم گل نرگس ۱۳۸۲تهيه و تنظيم عزيزيبهترين راه ارضاء و کنترل نياز جنسي براي جوانان و...؟! ب ۱۳۳ و۱۲۳۵۱۱۸۶۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۴/۹۱۳۸۲ب۴ع

سنابل ۱۳۸۵محمدوحيدياحکام خانواده الف۴۶۳ و۱۲۳۶۱۰۲۹۲۹۷/۳۶
BP۱۸۳/۹/۳۳۱۳۸۵الف۳و

دليل ما پس از ديـدار بـا حـجه بن الـحـسن الـعسگري (عج) احمدبن
 اسحاق قمي

۱۳۸۴مجيد مسعودي م س۲۷۸الف۱۲۳۷۴۰۴۱۲۹۷/۳۶۲
BP۲۲۴/۴/۵پ۵م

مدرسه تـمـاشـاي آفـتـاب: داسـتـانهـايي از ديـدار حـضرت مهدي
عليهالسالم

۱۳۸۴نويسنده محمدتقي اختياري ت ۲۹۹ الف۲۹۷/۳۶۲[ج]۱۲۳۸۵۱۶۸
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۴ت۳الف

جمال ۱۳۸۶عباس رحيميتجارت موفق ت ۴۲۴ ر۱۲۳۹۵۷۱۸۲۹۷/۳۷۲
BP۱۹۰/۳۱۳۸۶ت۳ر

نشر جمال ۱۳۸۶عباس رحيميتجارت موفق﴿آداب و روشهاي تجارت سالم موفق﴾ ت۴۲۴ ر۱۲۴۰۱۰۴۹۲۹۷/۳۷۲
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
احـتـکـار در اسالم: پژوهشي تطبيقي در فقه از ديدگاه مذاهب

اسالمي
مـحـمـدمـهـدي شـمسالـدين; مـترجم

 مرتضي آيتاللهزاده شيرازي
۱۳۷۸ الف ۶۴۷ ش۱۲۴۱۱۰۳۱۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۶۵/۳۱۳۷۸الف۸ش
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريمسئله ربا و بانک بهضميمه مسئله بيمه م۶۳۴ م۱۲۴۲۱۰۳۴۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۶/۵۱۳۸۱م۶م
سايه گستر ۱۳۸۹ملف وهاب مهدويزمزم هدايت: نگرشي بر وصيتها ز ۸۶۵ م۱۲۴۳۷۹۴۴۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۲/۷/۸۱۳۸۸ز۹۳م
خرسندي ۱۳۸۹علياکبر باصريمواد مخدر در منابع فقهي و مذاهب م ۲۲۹ ب۱۲۴۴۱۰۳۵۲۹۷/۳۷۴

BP۱۹۴/۲/۸م۲ب
يوسف فاطمه راز شـطرنج : بررسي و تحليل تاريخي، اجتماعي، قرآني، روايي،

 فقهي، هنري و رواني شطرنج
۱۳۸۵نگارش سعيد رمزي ر۶۹۹ ر۱۲۴۵۴۷۵۰۲۹۷/۳۷۴

BP۱۹۴/۹/۲۱۳۸۵ر۸ر
سنابل ۱۳۸۶محمد وحيديدرآمدهاي حالل وحرام د۴۶۳ و۱۲۴۶۱۰۴۷۲۹۷/۳۷۴
ميزان جـرائم قـابل گـذشت از ديـدگاه حقوق کيفري اسالم، ايران و

 برخي از کشورهاي اسالمي
۱۳۸۶رحيم اسرافيليان ج ۵۱۲ الف۱۲۴۷۴۴۵۷۲۹۷/۳۷۵

BP۱۹۵/۶/۴۱۳۸۰ج۵الف
اميرکبير ۱۳۷۸تاليف محمدرضا زينليجرم سياسي و حقوق جزاي اسالمي (مطالعه تطبيقي) ج ۵۶ ز۱۲۴۸۱۰۳۶۲۹۷/۳۷۵

BP۱۹۵/۴ج۹ز
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۸۷علي محمديجورکويهقصاص مرد در برابر زن (فلسفه تفاوتها) ق ۳۵۴ م۱۲۴۹۱۰۴۱۲۹۷/۳۷۵

BP۱۹۵/۷/۶۱۳۸۷ق۲۷م
ني ۱۳۸۲نعمتالله صالحي نجفآباديجهاد در اسالم ج ۳۳۱ ص۱۲۵۰۱۰۳۹۲۹۷/۳۷۷

BP۱۹۶/۱/۹ج۲ص
کهندژ ۱۳۸۵حسينعلي قربانيشهيد و شهادت ش۵۵۵ ق۱۲۵۱۱۰۳۷۲۹۷/۳۷۷

BP۱۹۶/۵۵/۹ش۴ق
تاليف عبدا...کرمانينژادنظام دفاعي اسالم ن۴۶۴ ک۱۲۵۲۸۳۸۴۲۹۷/۳۷۷

BP۱۹۶/۱/۶ن۴۵ک
صدرا مـرتـضي مـطـهـري; ويـراسـتار شورايجهاد

 نـظـارت بـر نـشـر آثـار اسـتـاد شهيد
 آيهالله مطهري

۱۳۷۹ ج ۶۳۴ م۱۲۵۳۱۰۳۸۲۹۷/۳۷۷
BP۱۹۶/۱/۹۱۳۷۹ج۶م

پيام عترت ۱۳۷۶محمدرضا اکبريتحليلي نو و عملي از حجاب در عصر حاضر ت ۶۶۸ الف۱۲۵۴۷۹۶۰۲۹۷/۳۷۷۵
BP۲۲۶/۴/۳ت۷الف

عبدالحسين دستغيبامر به معروف و نهي از منکر: مجموعهاي از آثار الف۵۴۷ د۱۲۵۵۶۴۴۷۲۹۷/۳۷۷۵
BP۲۲۶/۴/۸۱۳۶۳الف۵د

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيامر به معروف و نهي از منکر الف۵۳۸ ق۱۲۵۶۵۵۰۵۲۹۷/۳۷۷۵
BP۲۲۶/۴/۸۱۳۷۵الف۴ق

نمايندگي ولي فقيه درسپاه ۱۳۷۶تهيه کننده:مرکزتحقيقات اسالمي سپاهامربه معروف ونهي از منکر الف ۶۴۶ ن۱۲۵۷۵۶۹۷۲۹۷/۳۷۷۵
عصرونوشه ۱۳۸۲تاليف احمد خزائي مازندرانيمباني فقهي و حقوقي ورزش م ۵۱۱ خ۱۲۵۸۱۰۴۰۲۹۷/۳۷۹

BP۱۹۸/۶/۴خ۴و
اميرکبير درآمـدي بـر فـقه سـيـاسي: مـروري بر کليات و مباني حقوق

اساسي
۱۳۸۳نوشته عباسعلي عميد زنجاني د ۹۲۵ ع۱۲۵۹۱۰۳۲۲۹۷/۳۷۹

BP۱۹۸/۶/۸ع۸ع
تهيه و تنظيم حمزه عندليباحکام ما و کودکان الف۹۵۳ ع۱۲۶۰۶۳۸۲۲۹۷/۳۷۹

BP۱۹۸/۶/۳۱۳۸۷الف۹ک
نسيم حيات تـهـيـه وتنظيم سازمان آموزش وپرورشچشمه هاي نور﴿شرح حال مراجع تقليد﴾

 اسـتـان کـرمـان-مـعـاونت پژوهشي و
 تربيت بدني

۱۳۸۶ چ۱۵۸ س۱۲۶۱۱۰۴۸۲۹۷/۳۹۲

رهنمون يـادي از دلـدادهاي ... دفـتر شعر ، مصاحبه و سه مقالهي ادبي
 علي دواني

۱۳۸۸بهکوشش محمد رجبيدواني ي۳۷۲ر۱۲۶۲۴۴۶۵۲۹۷/۳۹۲۴
BP۵۵/۳/۳۴۱۳۸۸ر۹د

مدرسه ۱۳۸۶بتول زرکندهشيخ مرتضي انصاري ش۳۴ز۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۱۲۶۳۵۵۳۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عارف کامل عـارف کـامـل: مـشـتمل بر آموزه هاي عرفاني واخالقي، نکته

 وخـاطره درباره فقيه مبارز وعارف کامل ميرزا محمد علي شاه
 آبادي

تـحـقـيـق و تـاليف: بنياد علوم و معارف
 اسالمي دانش پژوهان

۱۳۸۱ س/۲۲۶ ش۱۲۶۴۶۲۷۹۲۹۷/۳۹۲۴

مدرسه ۱۳۸۶بزرگمهر شرفالدينشيخ عبدالکريم حائري ش ۴۱۷ ش۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۱۲۶۵۵۳۵۶
BP۱۵۳/۵/۴۱۳۸۶ش۱۷ح

موسسه فرهنگي مدرسه برهان مـجـيـد مـالمـحـمـدي; زيرنظر شورايآيتالله العظمي مرعشي نجفي
 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۲ م س/۴۶۹ م۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۱۲۶۶۱۰۳۳
PIR۱۵۳/۵/۸۱۳۸۲م۴م

موسسه بوستان کتاب ۱۳۶۱ابراهيم امينيهمه بايد بدانند ه۸۴۴ الف۱۲۶۷۶۲۸۸۲۹۷/۴۰۷
درراه حق محسن قرائتيدرسهايي از قرآن ت۵۳۸ ق۱۲۶۸۱۰۴۵۲۹۷/۴۰۷

موسسه درراه حق واصول دين نويسنده محسن قرائتيدرسهائي از قرآن: عدالت اجتماعي ع۵۳۸ ق۱۲۶۹۱۰۴۴۲۹۷/۴۰۷
کومه ۱۳۸۸احمدرضاآقاداديطوباي هدايت﴿پاسخي به شبهات وهابيت﴾ ط۶۴۹ آ۱۲۷۰۶۲۸۰۲۹۷/۴۱۶

موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۸۰تاليف جعفر سبحانيوهابيت: مباني فکري و کارنامه عملي و۲۷۳ س۱۲۷۱۵۳۶۶۲۹۷/۴۱۶
BP۲۰۷/۶/۸۷۱۳۸۰و۲س

اميرالعلم ۱۳۸۴نجمالدين طبسيرويکرد عقالني بر باورهاي وهابيت ر۴۴۲ ط۱۲۷۲۱۷۷۴۲۹۷/۴۱۶
BP۲۰۷/۶/۹۰۴۱۱۳۸۴ر۲ط

رهنمون ۱۳۹۱محمدحسن قزوينيفرقه وهابي و پاسخ شبهات آنها ف ۸۴۲ م۱۲۷۳۵۴۱۴۲۹۷/۴۱۶
BP۲۰۷/۶/۴۰۴۱۱۳۸۲ب۸م

حسن موسوي قزوينينقدي بر انديشه وهابيان ن۸۴۲ م۱۲۷۴۸۰۴۴۲۹۷/۴۱۶
BP۲۰۷/۶/۴۰۴۱۱۳۷۴ب۸م

ترجمه و تحقيق هدايتالله مسترحميموتمر علماي بغداد م۱۶۷ الف۱۲۷۵۶۱۸۹۲۹۷/۴۱۷
BP۲۲۸/۴/الف۱۳۸۹ ۸۰۴۱م۲الف

بقيهالله(عج) حـسـنـيه در دربـار هـارون: مـنـاظره بانوئي از شاگردان امام
 صـادق عـلـيهالسالم در دربار هارون، که با علماي اهل سنت
 به بـحث نـشـست و حقانيت مکتب اهلبيت عليهالسالم را به

 اثبات رسانيد

تـالـيف ابـوالفتح رازي; [ترجمه بهفارسي
 ابراهيم استرآبادي]

۱۳۸۱ ح ۱۸۱ الف۱۲۷۶۱۷۵۳۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۵۰۴۱۱۳۸۱ح۲۵الف

بهار قلوب از بحرالعلوم - محمودفرياد: مناظرهاي در مدينه منوره
تـهـيه و تـنـظـيم مرکز جهاني تخصصي

 حضرت وليعصر (عج)

۱۳۸۵ ف۳۳۳ ب۱۲۷۷۱۷۷۵۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۴ف۳ب

آواي قرآن ۱۳۸۸تدوين ابوالفضل بهرام پورحق با کيست؟:مناظره مذاهب اسالمي با وهابيت ح۸۴۲ ب۱۲۷۸۱۲۳۲۲۹۷/۴۱۷
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدصفر جبرئيليعقايد تشيع ع۲۸۹ ج۱۲۷۹۲۷۲۴۲۹۷/۴۱۷

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵تلخيص محسن دريابيگيتلخيص موضوعي امام شناسي محمدحسين حسيني تهراني الف ۵۱۵ د۱۲۸۰۳۶۵۱۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۱/۵/۸۱۳۸۴ت۴۷د

محمد تيجانيتونسي... آنگاه هدايت شدم آ۷۲۲ س۱۲۸۱۵۹۴۴۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۸۰۴۱۱۳۷۶ث۸۵س

انتشارات طوس ۱۳۵۴سيدعبدالکريم هاشمي نژادهستي بخش﴿اصول پنجگانه اعتقادي﴾ ه ۲۹۱ ه۱۲۸۲۱۲۳۵۲۹۷/۴۱۷
موج علم ۱۳۸۵محمود اکبريمعيارهاي زندگي م۶۸۵ الف۱۲۸۳۸۳۷۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۶م ۷۵الف
رشيد مـولف صـادق حـسيني شيرازي; مترجمشيعه و اتهامات ناروا

 حسين اسالمي
۱۳۸۷ ش ۵۹۳ ح۱۲۸۴۱۳۳۲۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۷۰۴۱۱۳۸۳ح۴۷۶ح
انـديـشههـاي کـالمي شـيـعه بـا جـستارهايي درباره معتزله،

 اشاعره و شعوبيه
تاليف حسين رئيسالسادات الف۹۹۳ ر۱۲۸۵۸۳۸۹۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۰۹/۱۸الف۹ر
موسسه امام صادق عليهالسالم مـنـشـور عـقـايـد اماميه شرحي گويا و مستدل از عقايد شيعه

 اثنيعشري در يکصد و پنجاه اصل
۱۴۳۱هـ.ق۱۳۸تاليف جعفر سبحاني م ۲۷۴ س۱۲۸۶۱۷۷۳۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵۸م۱۸س
جواد ۱۳۵۷سخنراني علي شريعتيبينش تاريخي شيعه ب ۴۴۴ ش۱۲۸۷۱۰۵۲۲۹۷/۴۱۷۲

دارالقران الکريم ۱۳۶۶عبدالوهاب طالقانياصول وفروع دين و روش آموزش آن الف۲۲۸ط۱۲۸۸۱۰۵۸۲۹۷/۴۱۷۲
سفينه اثـر نـظـرعـلي طالقاني; بهکوشش مهديکاشف االسرار

طيب
۱۳۸۶ ک ۲۲۸ ط۱۲۸۹۱۰۵۱۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۴/۲ک۲ط
جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر

 انتشارات اسالمي
محمدحسين طباطباييآموزش دين

جـمعآوري، تـلـفـيق و تـنـظـيم مـهدي
آيتاللهي

[بي تا] آ۳۷۹ط۱۲۹۰۸۵۵۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۸۱۳۸۲آ۲ط

سماء قلم در مـحـضـر عـالمه طـبـاطبايي: پرسش و پاسخهاي چهره به
 چهره با عالمه طباطبائي قدس سره

۱۳۸۲تاليف محمدحسين رخشاد د۳۷۹ ط۱۲۹۱۸۴۹۶۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۵۱۳۸۲ش۲ط

بوستان کتاب ۱۳۸۹محمد حسين طباطباييگلچيني از معارف تشيع گ ۳۷۹ط۱۲۹۲۳۳۸۸۲۹۷/۴۱۷۲
محمدتقي فخلعيمجموعه گفتمان هاي مذاهب اسالمي (دفتر اول) م۲۹۶ ف۱۲۹۳۸۲۷۳۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۳م۳ف
برگ نفيس، مرکز فرهنگي و انتشاراتي ايتا فـصل شـکـفـتن ويـژه دانشآمـوزان پسر پايه سوم راهنمايي،

 معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
۱۳۸۳تهيه و تنظيم ستاد اقامه نماز ۷۴۲ ف۲۹۷/۴۱۷۲[ج]۱۲۹۴۱۷۴۹

BP۲۱۶/۶ف
سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر ۱۳۷۳تاليف محسن قرائتياصول عقايد الف ۵۳۸ ق۱۲۹۵۱۰۵۳۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۶الف۳۴ق
نويسنده محسن قرائتيدرسهائي از قرآن الف ن۵۳۸ ق۱۲۹۶۱۰۴۶۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۴د۳۴ق
مکارم شيرازيپنجاه درس اصول عقايد براي جوانان پ ۷۳۲ م۱۲۹۷۴۵۹۹۲۹۷/۴۱۷۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
منتظرياز آغاز تا انجام در گفتگوي دو دانشجو الف۷۸۳م۱۲۹۸۴۶۰۰۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۴۱۳۸۲الف۷۵م
رستگار ۱۳۸۱جعفر موسوي اصفهانيچرا مسلمانم؟ چ ۸۴۲ م۱۲۹۹۱۰۵۰۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۴چ۷۸۵م
بنياد اسالمي علمي وفرهنگي عالمه طباطبايي محمدحسين طباطبائيشيعه در اسالم ش ۳۷۹ ط۱۳۰۰۵۵۸۸۲۹۷/۴۱۷۲۷

BP۲۱۱/۵/۹ش۲ط
آئين تفاهم گـردآوري توسن بايرک; ترجمه پريچهرزيباترين نامها (اسماء الحسني)

فرجادي
۱۳۷۹ ز ۳۱۱ ب۱۳۰۱۱۰۵۴۲۹۷/۴۲

BP۲۱۹/۹/۹۱۳۷۹ز۲۵ب
جـامـعـهـد مـدرسـيـن حـوزه علميه قم دفتر

 انتشارات اسالمي
راهـهـاي خـداشـنـاسي در طبيعت (يا بررسي آيات کتاب الله

تکويني)
۱۳۸۱مولف ابوطالب تجليل تبريزي ر ۳۶۳ ت۱۳۰۲۵۷۵۳۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۲/۲۱۳۸۱ر۳ت
بنياد شهيد چمران اثـرمـصـطـفـي چمران; گردآوري مهديچهار گفتار پيرامون شناخت انسان وخدا

چمران
۱۳۶۷ الف ۵۶ چ۱۳۰۳۱۲۳۴۲۹۷/۴۲

خـداشـنـاسي قـرآني کـودکان: پاسخ به ۴۰ پرسش کودکان و
 نوجوانان درباره خدا

غالمرضا حيدريابهري خ۹۵۱ ح۲۹۷/۴۲[ج]۱۳۰۴۸۲۲۸
BP۲۱۷/۴۱۳۸۸خ۹۳ح

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيتا خدا راهي نيست: با چهل حديث قدسيآشنا شويم ت۳۸۲ خ۱۳۰۵۶۳۲۲۲۹۷/۴۲
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيخداي خوبي ها: پيش به سوي شناخت خدا خ۳۸۲ خ۱۳۰۶۶۳۲۳۲۹۷/۴۲
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيسالم برخورشيد: نگاهي نوبه زيارت عاشورا س۳۸۲ خ۱۳۰۷۶۳۲۶۲۹۷/۴۲
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانينردبانآبي: امامان خود را بهتر بشناسيم ن۳۸۲ خ۱۳۰۸۶۳۲۵۲۹۷/۴۲

فخرالدين ۱۳۹۰گردآورنده هادي خوبروعالم ذر ع۸۱۸ خ۱۳۰۹۶۸۴۳۲۹۷/۴۲
۱۳۶۰اثر عبدالحسين دستغيبتوحيد ت۵۴۷ د۱۳۱۰۸۱۳۶۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۴/۹۱۳۶۲ت۵د
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۵نويسنده سعيد روحافزاهفت قدم تا خدا ه ۷۷۶ ر۱۳۱۱۵۱۵۹۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۹۷۱۳۸۵ر
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۹ -حسين سوزنچيخدا: پرسشها و پاسخهاي ديني خ ۸۱۳ س۱۳۱۲۱۰۵۵۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۴/۴خ۹س
دفتر نشر معارف حـمـيـدرضا شاکرين﴿باهمکاري جمعي ازرازآفرينش

 مـحـققان﴾;تنظيم ونظارت:نهاد نمايندگي
 مـــقـــام مـــعـــظــم رهـبـري در
 دانـشـگاها،معونت آموزش وتبليغ-اداره

 مشاوره وپاسخ

۱۳۸۶ ر۱۸۵ ش۱۳۱۳۱۲۳۳۲۹۷/۴۲

لب الميزان ۱۳۸۶اصغر طاهرزادهآشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين آ۲۷۱ط۱۳۱۴۴۷۵۸۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۵۱۳۸۸آ۲ط

زمزم هدايت ۱۳۸۷مهدي عزيزانراز رزق :عوامل افزايش و کاهش روزي ر۵۸۲ع۱۳۱۵۴۷۶۱۲۹۷/۴۲
BP۲۱۹/۲/۲۱۳۸۷ر۴ع

اميرکبير آفـريـنش و رسـتـاخـيـز: پـژوهـشي معنيشناختي در ساخت
 جهانبيني قرآني

۱۳۶۳شينيا ماکينو; ترجمه جليل دوستخواه آ ۱۶۱ م۱۳۱۶۱۰۷۹۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۶/۷۱۳۶۳آ۲م

مرتضي مطهريتوحيد ت۶۳۴ م۱۳۱۷۷۶۸۳۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۴/۹۱۳۸۷ت۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در انديشه اسالم الف خ۶۳۴ م۱۳۱۸۷۶۹۴۲۹۷/۴۲
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در زندگي انسان ز خ۶۳۴ م۱۳۱۹۷۶۹۳۲۹۷/۴۲

مرتضي مطهريعدل الهي ع۶۳۴ م۱۳۲۰۷۶۹۲۲۹۷/۴۲
BP۲۱۹/۳/۴۱۳۷۱ع۶م

صدرا 1368مرتضي مطهريمقدمهاي بر جهانبيني اسالمي م ۶۳۴ م۱۳۲۱۱۰۶۲۲۹۷/۴۲
BP۱۱/۷۱۳۶۸م۶م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۶عبدالله نصريفلسفه خلقت انسان ف ۴۶۴ن۱۳۲۲۳۳۵۷۲۹۷/۴۲
BP۲۳۲/۴/۸ف۶ن

سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر ۱۳۷۹مولف محسن اديب بهروزمعراج از ديدگاه قران و روايات م ۳۴۷ الف۱۳۲۳۱۰۶۰۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۵/۶م۴الف

الف ۱۳۸۴به اهتمام حبيب الله اکبرپورمشاهدات پيامبر﴿ص﴾ در معراج م۶۸۳ الف۱۳۲۴۶۲۷۷۲۹۷/۴۳
محمدجواد باهنرمعارف اسالمي م۲۹۵ ب۱۳۲۵۵۹۵۲۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۱/۶م۲ب
مـعـراج: تـفـسير سوره شريفه نجم شامل اثبات معراج پيغمبر
 اسـالم﴿ص﴾ و رد شبهات مخالفين: تزکيه نفس، سعي درعمل،

 افعال پروردگار، مراتب موت وحيات....

صباعبد الحسين دستغيب م۵۴۷ د۱۳۲۶۶۴۴۹۲۹۷/۴۳
BP۲۴/۲/۶۱۳۸۸م۵د

عبدالحسين دستغيبنبوت: بانضمام يادواره شهيد محراب: قسمت سوم ن۵۴۷ د۱۳۲۷۶۴۴۸۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲۱۳۶۱ن۵د

اميرکبير ۱۳۶۹بهاهتمام احمد رنجبرچند معراجنامه چ۷۲۷ ر۱۳۲۸۲۶۵۸۲۹۷/۴۳
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۴۱ش[BP۲۵/۳]

سعيد روحافزااز شما، به سوي شما، براي شما الف۷۷۶ ر۲۹۷/۴۳[ج]۱۳۲۹۶۰۲۰
BP۲۲۰/۱/۹۱۳۸۴ر۴الف

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹امين عابدي نژادنبوت ن۱۲۹ ع۱۳۳۰۲۷۲۶۲۹۷/۴۳
مولف حجتالله غفوريمعجزات انبياء و اولياء م۵۷ ع۱۳۳۱۸۰۲۳۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۶/۶م۷غ
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۸۶محمدحسن قدردانقراملکيآيين خاتم آ ۴۲۳ ق۱۳۳۲۱۰۵۶۲۹۷/۴۳

BP۲۲۱/۲/۹آ۴ق
جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر

۱۳۶۰b انتشارات اسالمي 
محسن قرائتينبوت ن ۵۳۸ ق۱۳۳۳۱۰۴۳۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۲ن۴ق
مرتضي مطهريخاتميت خ۶۳۴ م۱۳۳۴۷۶۷۸۲۹۷/۴۳

BP۲۲۱/۲/۱۸۱۳۸۰خ۶م
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهرينبوت ن ۶۳۴ م۱۳۳۵۱۰۵۷۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۲ن۶م
صدرا ۱۳۸۵مرتضي مطهريوحي و نبوت و ۶۳۴ م۱۳۳۶۷۰۵۳۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۳۱۳۶۸و۶م
هدف ۱۳۶۲از مکارم شيرازي۱۰[ده] درس پيامبرشناسي براي جوانان د ۷۳۲ م۱۳۳۷۱۰۶۱۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۹د۷م
مـوسـسه فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده: نشر

طبيب
تـالـيف محمد روحاني عليآبادي، فاطمهاحکام پزشکي

نوغاني
۱۳۷۸ م ۸۳۵ ع۱۳۳۸۱۰۵۹۲۹۷/۴۳۳۲

BP۱۸۳/۹/۳الف۹۵ر
نهاوندي تـالـيف شـيخ صـدوق; گزينش و ترجمهپاداشها و کيفرها: گزيده ثواب االعمال و عقاب االعمال

 علي افراسيابي
۱۳۷۸ ث ۱۶۱ الف۱۳۳۹۱۰۶۳۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶/۹۰۴۲۱۳۱۳۷۸ث۲الف
تاليف شيخ صدوقثواب االعمال و عقاب االعمال ث۱۶۱ الف۱۳۴۰۸۳۷۶۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶/۹۰۴۱۱۳۷۸ث۲الف
منشوروحي ۱۳۸۶شيخ صدوقفضايل عجيب اعمال دردنياوآخرت ف۱۶۱ الف۱۳۴۱۶۲۷۶۲۹۷/۴۴

مولف عليرضا اسداللهي فردسفر به عالم برزخ س۴۹۷ الف۱۳۴۲۸۱۳۱۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۴/۷س۴۵الف

علم ۱۳۸۰حسين بدرالدينديدار با مردگان د ۳۶۱ ب۱۳۴۳۱۰۶۴۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹د۴ب

مفيد ۱۳۷۱تاليف مجتبي بلورچيانبازار مکافات عمل ب۶۶۲ب۱۳۴۴۴۷۲۳۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶/۲ب۸ب

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيدرآغوش خدا: ترس از مرگ را در خود از بين ببريد د۳۸۲ خ۱۳۴۵۶۳۳۰۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبرواجساد عريان الف ۸۱۸ خ۱۳۴۶۱۲۰۵۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبروپل صراط پ ۸۱۸ خ۱۳۴۷۱۱۹۸۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبروپشت ديوار مرگ پ۸۱۸ خ۱۳۴۸۱۲۲۸۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبرودوزخ در بهشت د ۸۱۸ خ۱۳۴۹۱۱۹۹۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبروسکرات مرگ س ۸۱۸ خ۱۳۵۰۱۲۰۴۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبروشب اول قبر ش ۸۱۸ خ۱۳۵۱۱۲۰۱۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبروشکاف قبر﴿برزخ﴾ ک ش۸۱۸ خ۱۳۵۲۱۲۰۶۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبروعزراييل وصور اسرافيل ع ۸۱۸ خ۱۳۵۳۱۲۰۲۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرومرگ را تجربه کنيد م ۸۱۸ خ۱۳۵۴۱۰۶۶۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۴م۹خ
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرووحشت از عزرائيل و ۸۱۸ خ۱۳۵۵۱۰۶۵۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۳و۹خ
رهنما اثـر عـبـدالـحـسـين دستغيب شيرازي;معاد

 مـــقــدمه و تـنـظـيم و تـصـحـيح از
 محمدهاشم دستغيب

۱۳۶۲ م۵۴۷د۱۳۵۶۱۰۶۷۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶۱۳۶۲م۵د

گوهر ماندگار ۱۳۸۶مولف علي رستميچافيراز هرگز نمردن: "حيات ماندگار" ر ۴۹۴ ر۱۳۵۷۱۰۶۸۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۲ر۵ر

دفتر نشر معارف ۱۳۸۵مولف سيد محمد کاظم روحانيشفاعت وتوسل ش ۷۷۹ ر۱۳۵۸۱۱۹۷۲۹۷/۴۴
ديوان ۱۳۸۶عليرضا زکي زادهپل صراط پ۴۹ ز۱۳۵۹۶۲۸۲۲۹۷/۴۴

موسسه امام صادق ۱۳۸۸جعفر سبحانيتوسل، يا، استمداد از ارواح مقدسه و ت ۲۷۴ س۱۳۶۰۵۸۰۱۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶مولف مرتضي شريفي اشکوري چگونگي زندگي درعالم برزخ چ ۴۶۸ ش۱۳۶۱۱۲۰۳۲۹۷/۴۴
مدرسه نـويـسـنـده حـسـيـن سوزنچي;زير نظرزندگي پس از مرگ:پرسشهاوپاسخهاي ديني

 شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر انتشارات
 کمک آموزشي

۱۳۸۴ ز ۸۱۳ ش۱۳۶۲۱۱۹۶۲۹۷/۴۴

حـوزه عـلـمـيه قم، دفتر تبليغات اسالمي،مرکز
انتشارات

۱۳۷۱علي شيرازيقيامت نزديک است ق۹۳۸ ش۱۳۶۳۴۵۲۳۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۹ق۹ش

گلهاي بهشت ۱۳۸۳تاليف نعمتالله صالحي حاجيآباديانسان از حشر تا دادگاه قيامت الف ۳۱۵ ص۱۳۶۴۱۰۷۰۲۹۷/۴۴
BP۱۴۱/۵/۲۱۳۸۳ص۵ر

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۶۳محسن قرائتيمعاد م ۵۳۸ ق۱۳۶۵۱۰۷۶۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶۱۳۶۹م۴ق

دار الکتب االسالميه ۱۳۷۱تاليف علياکبر قرشيسيري در عالم برزخ س ۵۷۲ ق۱۳۶۶۱۰۶۹۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹س۴ق

جمکران ۱۳۷۹تاليف عباس قميزندگي پس از مرگ: منازل االخره بهضميمه زندگينامه مولف ز ۷۷۳ ق۱۳۶۷۵۱۱۸۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۸۶۱۳۷۸م۸ق

دار الفکر ۱۳۷۶عباس قمي; تحقيق مهدي شمسالدينمنازل االخره پيرامون مرگ و جهان پس از مرگ م ۷۷۳ ق۱۳۶۸۱۰۷۱۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۸۶۱۳۷۶م۸ق

بوستان فدک ۱۳۸۶تاليف محمدرضا کوهيتجسم اعمال در دنيا، قبر و قيامت ت۸۶۹ ک۱۳۶۹۶۷۳۶۲۹۷/۴۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نبوي ۱۳۷۳نوشته محمد محمدي اشتهارديعالم برزخ در چند قدمي ما ع ۳۵۳ م۱۳۷۰۱۰۷۸۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۴/۲ع۳م
سبط اکبر ۱۳۸۲اسدالله محمدينيالحظه جان دادن ل ۳۵۷ م۱۳۷۱۵۲۵۱۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۳۱۳۸۲ل۲۶م
انتشارات آفتاب خوبان ۱۳۸۳مشتاقي نيا،سيدحميد،حماسه عشق ح ۵۶۸ م۱۳۷۲۱۱۶۳۲۹۷/۴۴

صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريزندگي جاويد، يا، حيات اخروي ز۶۳۴ م۱۳۷۳۶۷۳۹۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/ي۱۳۰۰ ۹ز۶م

صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريمعاد م ۶۳۴ م۱۳۷۴۱۰۷۷۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶م۶م

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲محمد حيدر مظفري ورسيمرگ انديشي در آموزه هاي اسالمي م۶۴۲ م۱۳۷۵۶۶۵۰۲۹۷/۴۴
خـانه آخـرت : دارالـعـقـبي مـجـموعه اي زيبا و جالب همراه
 آيـات و روايـات و حـکـايـات شـامل چـهل موضوع مجلس

 ترحيم و ختم

محمد حسن مويدي خ ۸۵۵ م۱۳۷۶۴۶۰۱۲۹۷/۴۴

آرام بخش ۱۳۹۲تاليف آقا نجفيقوچانيسياحت غرب، يا، سرنوشت ارواح پس از مرگ در عالم برزخ س۳۲۶ ن۱۳۷۷۶۷۳۱۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/الف۱۳۸۹ ۹س۳ن

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر ۱۳۷۹به قلم آقانجفيقوچانيسياحت غرب: سرنوشت ارواح  بعد از مرگ س۳۲۶ ن۱۳۷۸۶۸۲۰۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹۱۳۸۱س۳ن

جهانآرا ۱۳۷۸نوشته نجفي قوچانيسياحت غرب، يا، سرنوشت ارواح پس از مرگ س۳۲۶ ن۱۳۷۹۷۳۶۴۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۹س۳ن

نويسنده محمد النجيريآرمگدون آ۳۴۴ ن۱۳۸۰۸۳۸۷۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۳ /۳۱۳۸۵ن۸۲۰۸ج

موعود عصر [گـردآوري] واحـد پـژوهش و تـحـقيقپيشگوييها و آخرالزمان
 موسسه فرهنگي موعود

۱۳۸۲ پ ۱۳۳ و۱۳۸۱۱۰۷۵۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۳/۹پ

خوشيد هدايت ۱۳۸۹مولف محمد يوسفيشيطان درآخرالزمان﴿جاسوسي ونقش اودر تاخير ظهور﴾ ش۸۵ ي۱۳۸۲۶۲۸۹۲۹۷/۴۴
موسسه انتشاراتي بهار قلوب اشک خـونـين: مـنـاظـرهاي پـيرامون واليت تکوينيه و انکسار

 موجودات در برابر مصائب اهل بيت عليهمالسالم...
مـولف مـحـمـود بحرالعلوم ميردامادي;
 مـقـدمه مـهـدي رجـايي; با ويراستاري
 مـجـمع مـطـالـعات و تحقيقات مسائل

 جهاني مهدويت

۱۳۷۹ الف ۳۳۳ ب۱۳۸۳۱۷۵۵۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۵الف۹م

فـروغ هـدايت: در اثـبـات شـايستگي حضرت اميرالمومنين و
 ائمه معصومين عليهمالسالم براي زمامداري مسلمانان

۱۳۸۱[مولف] علي موسويبهبهاني ف۸۲۹ ب۱۳۸۴۶۵۹۰۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۵/۶۰۴۱۱۳۸۲م۸۲ب

وثوق ۱۳۷۹عبدالحسين خسروپناهجامعهي مدني و حاکميت ديني ج ۵۳۶ خ۱۳۸۵۱۷۵۴۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۲ج۵خ

انتشارات قيه روح الله خمينيواليت فقيه وجهاد اکبر ج و۷۴۶ خ۱۳۸۶۱۱۷۴۲۹۷/۴۵
کاوه ۱۳۵۷امام خمينيواليت فقيه: "حکومت اسالمي" ه ۷۴۶ خ۱۳۸۷۱۱۰۶۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۸۱۳۵۷و۸خ
علي ذوعلمنقد قال: پاسخ انتقادي به نامه کديور ن۷۲ ذ۱۳۸۸۶۰۱۷۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۷۱۳۸۹ن۹ذ
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۴سعيد روحافزامژدهاي در کوهستان م ۷۷۶ ر۱۳۸۹۵۱۶۰۲۹۷/۴۵

PIR۸۰۷۵/۴۱۳۸۴م۲۶و
نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف
مـولـفـان حـمـيـدرضـا شاکرين،عليرضا دين وسياست, واليت فقيه و جمهوري اسالمي ايران

 محمدي
تـنـظـيم و نـظـارت نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبري در دانشگاهها، معاونت
 آموزش و تبليغ - اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ و ۱۸۵ ش۱۳۹۰۱۰۷۳۲۹۷/۴۵

خدمات فرهنگي رسا ۱۳۶۳صالحي نجفآباديواليت فقيه: حکومت صالحان و ۳۳۱ ص۱۳۹۱۱۰۷۲۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸و۲۵ص

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۷۲محسن قرائتيدرسهائي از قرآن: امامت الف ۵۳۸ ق۱۳۹۲۱۰۴۲۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۴د۳۵ق

ني چـالش مـذهب و مـدرنـيـسم: سير انديشه سياسي مذهبي در
 ايران نيمه اول قرن بيستم

۱۳۸۱مسعود کوهستانينژاد چ ۸۶۳ ک۱۳۹۳۱۰۸۴۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸م۹خ

جواد محدثيامامت و اهلبيت عليهمالسالم الف۳۱۶ م۱۳۹۴۶۰۱۶۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/الف۱۳۸۷ ۸الف۲۵م

انـتـشـارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه
 قم

۱۳۸۸جواد محدثيواليت فقيه به زبان ساده و۳۱۶م۱۳۹۵۵۱۹۵۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۹۱۳۸۸و۲۶م

محمد محمدياشتهارديواليت فقيه ستون خيمه انقالب اسالمي و۳۵۳ م۱۳۹۶۶۲۴۹۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸۱۳۷۹و۳۲م

سبط النبي ۱۳۸۸تاليف عبدالله مستحسنواليت غريب، پژوهشي پيرامون شناخت واليت در قرآن و۵۲۷ م۱۳۹۷۶۳۳۶۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸و۵م

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۹تاليف محمدتقي مصباح يزديبحثي ساده و کوتاه پيرامون حکومت اسالمي و واليت فقيه ب ۵۹۷ م۱۳۹۸۱۰۸۳۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۳۱۳۷۹ب۵۸م

مرتضي مطهريامامت و رهبري الف۶۳۴ م۱۳۹۹۶۴۰۶۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸۱۳۸۱الف۶م

مرتضي مطهريامامت و رهبري الف۶۳۴ م۱۴۰۰۷۶۷۶۲۹۷/۴۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرتضي مطهريوالءها و واليتها و۶۳۴ م۱۴۰۱۸۳۸۶۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۸۱۳۸۷و۶م
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۸۲اسماعيل منصوري الريجانيچهل جلوه از واليت در عاشورا چ ۷۹۲ م۱۴۰۲۱۰۸۲۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۹چ۷۸۴م
بهکوشش جمعي از نويسندگانامامت پژوهي، بررسي ديدگاه اماميه، معتزله و اشاعره ۷۶۳ الف۱۴۰۳۶۱۸۸۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵/۷۴الف
موسسه ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۰۴۴۴۰۴۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
موسسه ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۰۵۴۴۰۵۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۰۶۴۴۰۶۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۰۷۴۴۰۷۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۰۸۴۴۰۸۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۰۹۴۴۰۹۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۰۴۴۲۷۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۱۴۴۲۸۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۲۴۴۲۹۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۳۴۴۳۰۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۴۴۴۱۱۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۵۴۴۱۲۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۶۴۴۱۳۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۷۴۴۱۴۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۸۴۴۱۵۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۱۹۴۴۱۶۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۰۴۴۱۷۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۱۴۴۱۸۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۲۴۴۱۹۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۳۴۴۲۰۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۴۴۴۲۱۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۵۴۴۲۲۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۶۴۴۲۳۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۷۴۴۲۴۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب/الف۸۴۴الف۱۴۲۸۴۴۲۵۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ش ب الف۸۴۴ الف۱۴۲۹۴۴۱۰۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
ميراث نبوت ۱۳۸۹تاليف عبدالحسين احمد االمينيالنجفيالغدير فيالکتابوالسنه واالدب ب ش/الف۸۴۴الف۱۴۳۰۴۴۲۶۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف
دليل ما ۱۳۸۱محمدباقر انصاريگزارش لحظه به لحظه از واقعه غدير گ ۸۸۵ الف۱۴۳۱۱۰۹۱۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۲گ۸۳الف
۱۳۹۰تـهـيـه وتـنـظيم: اداره کل امور فرهنگيبرکرانه غدير: خطبه حضرت رسول اکرم﴿ص﴾ در غدير خم ۴۶۱ ب۱۴۳۲۶۳۳۴۲۹۷/۴۵۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دليل ما ۱۳۸۲محمدرضا حکيميحماسه غدير ح ۷۵۶ح۱۴۳۳۳۳۵۴۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۴۰۸۳۱۳۸۲غ۸الف
انديشه ماندگار ۱۳۸۹نويسنده عباس حيدرزادهغدير، حقيقت جاويدان غ۹۴۴ ح۱۴۳۴۸۴۰۵۲۹۷/۴۵۲

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيروي دست آسمان: داستان غدير خم ر۳۸۲ خ۱۴۳۵۶۳۰۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۹۱۳۸۸ر۳۵خ

خادم الرضا(ع) ۱۳۸۱تاليف مهدي دانشمندافسانه خالفت الف۲۵۴ د۱۴۳۶۱۴۳۰۲۹۷/۴۵۲
BP۳۷/۳/۷الف۲د

۱۳۸۵محمد ضياءآباديغدير سند واليت علي امير عليهالسالم غ۴۹ ض۱۴۳۷۸۱۹۳۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸غ۹ض

نشر الهادي غ ۳۷۹ ط۱۴۳۸۱۱۰۵۲۹۷/۴۵۲ ۱۳۷۴عبدالعزيز الطباطبائيالغدير  في التراث االسالمي
Z۷۸۳۵/۲۱۳۷۴ط۵الف

تهيه و تنظيم محمدرضا فقيهايمانيمردم مي پرسند: پرسش و پاسخ پيرامون حماسه غدير م ۷۹۴ ف۱۴۳۹۷۹۳۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸م۷ف

اميرکبير ۱۳۸۰تاليف حشمتالله قنبري همدانياسرار و آثار سقيفه بنيساعده الف ۸۱۸ ق۱۴۴۰۱۰۸۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۵الف۹ق

عطر ياس در چـشـمه سار غدير: درغدير خم چه گذشت؟ بررسي معناي
 حـديـث غـديـر، اوصـاف واعمال روز غدير، متن کامل خطبه

 غدير

۱۳۸۷حمزه کريم خاني د۴۹۸ ک۱۴۴۱۳۷۳۱۲۹۷/۴۵۲

منير مـظـلـومي گمشده در سقيفه -جلد سوم ﴿پژوهشهايي  در نيم
 قرن نخستين خالفت﴾

۱۳۸۷به اهتمام علي لباف م ۳۵۴ ل۱۴۴۲۷۹۳۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۶۰۱۸۱۳۸۸م۲ل

محدث غـديـر زالل وحي: خـطـبه غـرا و جاودانه حضرت رسول اکرم
 صليالله عليه و اله در غدير خم

[گـردآوري] مـجـمع فـرهـنـگي مـجمع
 عاشقان بقيع

۱۳۷۹ غ ۳۳۸ م۱۴۴۳۵۷۳۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۴۱۳۷۹غ۳م

بنياد  معارف اسالمي ۱۳۹۰نوشته محمدجواد مهريخاطرات مدرسه خ ۸۸۶ ه۱۴۴۴۷۰۵۴۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۲خ۹۶م

حاذق ۱۳۷۱نوشته حسن ابطحي۰مالقات با امام زمان عجلالله تعالي فرجهالشريف م ۱۴۹ الف۱۴۴۵۱۰۸۶۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۷۱۳۷۲م۱۷الف

بنيادفرهنگي حضرت مهدي موعود﴿ص﴾ ۱۳۹۱جواداسحاقيانپيچک انحراف پ ۴۹۵ الف۱۴۴۶۵۲۸۰۲۹۷/۴۶۲
سعيداصفهانيان ۱۳۹۱سعيداصفهانيانراه فردا﴿درمقايسه اسالم ناب محمدي﴿ص﴾بااسالم آمريکايي﴾ ر ۵۷۴ الف۱۴۴۷۵۲۹۴۲۹۷/۴۶۲

انتشارات مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۵محمدتقي اکبر نژادنامه هاي نوجوانان به امام زمان ن۶۸۴ الف۱۴۴۸۱۱۶۷۲۹۷/۴۶۲
بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود ۱۳۸۸جمعآوري و تنظيم محمدتقي اميديانامام زمان عليهالسالم در کالم آيهالله بهجت الف ۷۹۸ الف۱۴۴۹۵۲۴۲۲۹۷/۴۶۲

۴/۴۲۲PB۱۳۸۵ /۸الف۹۴ب
اتقان ۱۳۸۸تاليف محمد امينيمردان و زنان آخرالزمان م۸۴۴ الف۱۴۵۰۶۸۲۶۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴۱۳۸۸ ۴الف۷۸۴م/
بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانانتظارعاميانه،انتظار عالمانه، انتظارعارفانه الف ۵۴۲ پ۱۴۵۱۵۷۷۲۲۹۷/۴۶۲

حاذق ۱۳۸۵علي تقيپورغربت امام عصر(ع) غ۶۵۷ ت۱۴۵۲۶۶۹۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۴۱۳۸۵غ۷۵ت

دار الثقلين ۱۴۱۸ق= ۱۳۷۶جمالالدين حجازيآخرين سفير: سرگذشت پرماجراي شاهزاده خانم بيزانس و... آ ۳۳۹ ح۱۴۵۳۱۰۸۷۲۹۷/۴۶۲
BP۹/۳۱۳۷۶آ۳ح

نصايح ۱۳۸۴تاليف محمدرضا حسيني مطلقراه وصال ر ۵۹۸ ح۱۴۵۴۱۰۸۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۳ر۵۸ح

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيحقيقت دوازدهم: اثبات والدت امام زمان﴿عج﴾ ح۳۸۲خ۱۴۵۵۶۳۰۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۷۱۳۸۸ح۳۴خ

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيداستان ظهور: زيبايي هاي ظهور امام زمان د۳۸۲ خ۱۴۵۶۶۳۳۳۲۹۷/۴۶۲
وثوق ۱۳۹۰مهدي خداميانآرانيگمگشته دل: انتظار ظهور امام زمان﴿عج﴾ گ۳۸۲ خ۱۴۵۷۶۳۲۰۲۹۷/۴۶۲

تاليف جواد خراسانيمهدي منتظر (عجلالله تعالي فرجهالشريف) م۴۳۱ خ۱۴۵۸۸۰۸۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹۱۳۸۴م۴خ

نشرا خـورشـيـد هستي: آشنايي با امام زمان﴿عج﴾و پرسش ها وپاسخ
 ها پيرامون موضوع مهدويت

تـهـيـه و تـنظيم واحد تحقيقات موسسه
 قرآن ونهج البالغه

۱۳۹۲ ۸۳۸ خ۱۴۵۹۶۵۲۳۲۹۷/۴۶۲

محمدرضا رجاييشناخت امام زمان(ع) ش۳۶۳ ر۱۴۶۰۸۱۳۷۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۸۹ش۳۱۴ر

مـحـمـد رحـمـتيشـهـررضـا، حـسـينگوهرهاي ناب در کالم امام زمان عليهالسالم
احمديقمي

گ۴۱۳ ر۱۴۶۱۵۹۴۲۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۸۶گ۳۲ر

سعيدنوين ۱۳۸۵مولف محمدرضا رمزي اوحدينشانههايي از ظهور امام زمان ن ۶۹۹ ر۱۴۶۲۱۰۹۳۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۵۴ن۸۳ر

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۶سعيد روح افزاآخرين روز زمستان آ۷۷۶ ر۱۴۶۳۵۱۶۴۲۹۷/۴۶۲
موعود عصر (عج) بـشـارت مـنـجي مـوعود: نگرشي تحقيقي پيرامون عقايد ملل،

 اقوام و اديان جهان درباره منجي آخرالزمان
۱۳۸۵علي سرائي ب ۴۳۴ س۱۴۶۴۱۰۹۴۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۲/۵ب۴س
محيي ۱۳۸۱محمد شجاعيآشتي با امام زمان (عجالله تعالي فرجهالشريف) آ۳۷۸ ش۱۴۶۵۵۱۹۸۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۱آ۳ش
۱۳۸۹به کوشش اسماعيل شفيعيسروستانيجاهليت مدرن در رويارويي با امام زمان( ع) ج ۵۶۱ ش۱۴۶۶۴۳۶۵۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۹ج۷ش
پيام آزادي ۱۳۷۳بازآفريده رضا شيرازياو ميآيد: داستان زندگي امام مهدي(عج) الف ۹۳۸ ش۲۹۷/۴۶۲[ج]۱۴۶۷۱۰۸۹

BP۳۶/ج. ۲۱۴د
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسيم حيات ۱۳۸۷عطيه صادق کوهستانينشانه هاي ظهور امام زمان (عج) ن۱۹۱ ص۱۴۶۸۱۱۶۸۲۹۷/۴۶۲

 کـمـيـتـه فـرهنگي الزهرا ﴿ع﴾موسسه بوستان
کتاب

تـهـيه و تـنـظـيم کـميته فرهنگي الزهراصبح اميد
 عليهاالسالم شهرستان کرج

۱۳۸۶ ۳۸۵ص۱۴۶۹۴۷۶۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۷ص

مسجد مقدس جمکران بـامـداد بـشـريت: مـجموعهاي از پرسشها و پاسخها پيرامون
 امام زمان( عج)

۱۳۸۳محمد جواد مروجي طبسي ب۴۴۲ ط۱۴۷۰۴۵۲۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۲۱۳۸۳ب۲۳ط

عطر عترت ۱۳۹۲نويسنده محمد ظريفدر جستجوي امام زمان﴿عج﴾ د۳۳ ظ۱۴۷۱۶۳۹۶۲۹۷/۴۶۲
مهتاب ۱۳۷۸عرض غالمي، حسين عبدالمهديراه وصال امام زمان"عج" روحي فداه ر ۳۸۶ ع۱۴۷۲۵۲۴۹۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۲ر۲۵ع
صال ۱۳۸۷عباس عزيزينو آوري ها و شکوفه هاي عصر حکومت حضرت مهدي (عج) ن۵۸۸ع۱۴۷۳۴۴۵۰۲۹۷/۴۶۲

مرکز الرساله غ ۹۲۷ ع۱۴۷۴۱۱۰۳۲۹۷/۴۶۲ ۱۳۸۷ثامرهاشم العميديغيبه االمام المهدي عنداالمام الصادق عليهماالسالم
BP۲۲۴/۴/۹غ۸۷ع

انتشارات زائر نـشـانههـاي قـائم آل مـحـمـد صـلي الـله عـليه و اله: روايح
 المسک و العنبر في اوصا االمام القائم المنتظر( عج)

۱۳۸۶مولف يحيي فاضل همداني ر۱۵۷ف۱۴۷۵۴۴۵۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۵ن۲۳ف

جامعه مدرسين حوزه علميه قم قـبـيـلـه حيله﴿نگرشي برکارنامه مدعيان معنويت ومهدويت به
 ضميمي بازخواني پرونده چند مدعي﴾

جـامعه مدرسين حوزه علميه قم معاونت
 جامعه ونظام مديريت سياسي

۳۹۲ق۱۴۷۶۴۸۰۰۲۹۷/۴۶۲

دفتر نشر معارف رحـيـم کـارگـر;تـنـظـيـم ونظارت:نهادمهدويت﴿پس از ظهور﴾
 نـمـايـنـدگـي مـقـام مـعـظـم رهبري
 دردانــشـگـاه هـا،مـعـاونـت آمـوزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۷ م۱۴۷ ک۱۴۷۷۱۱۶۹۲۹۷/۴۶۲

نشر مولود کعبه ۱۳۷۹تاليف علي کرباسيزادهنويد رستگاري ن۴۳۲ ک۱۴۷۸۵۵۸۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹ن۳۵ک

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۸مولف علي کوراني; مترجم عباس جالليعصر ظهور ع ۷۹۴ ک۱۴۷۹۱۱۰۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۴۶۰۴۱۱۳۷۸

تهذيب ۱۳۸۶رضا کوشارياوضاع در آخرالزمان الف ۸۲۷ ک۱۴۸۰۱۰۹۶۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۲/۳/۸الف۹ک

نسيم حيات ۱۳۸۶هنگامه کوهستاني،در انتظارظهور د ۸۶۳ ک۱۴۸۱۱۱۶۴۲۹۷/۴۶۲
مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۳حسين گنجيچهارده گفتار پيرامون ارتباط معنوي با حضرت مهدي﴿ع﴾ چ۶۷۸ گ۱۴۸۲۶۲۸۱۲۹۷/۴۶۲

بوستان کتاب ۱۳۸۱جواد محدثيصبح اميد: (نگاهي به مبحث مهدويت و انتظار) ص ۳۱۶ م۲۹۷/۴۶۲[ج]۱۴۸۳۵۱۶۵
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۹ص۳۲م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹بهروز محمديمهدويت م۳۵۲ م۱۴۸۴۲۷۰۹۲۹۷/۴۶۲
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريقيام و انقالب مهدي(ع) از ديدگاه فلسفه تاريخ و مقاله شهيد ق ۶۳۴ م۱۴۸۵۱۱۰۰۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۹ق۶م
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريقيام و انقالب مهدي(ع) از ديدگاه فلسفه تاريخ و مقاله شهيد ق۶۳۴ م۱۴۸۶۸۵۱۰۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۹۱۳۷۳ق۶م
مهرخوبان پـادشه خـوبـان بهضميمه صلوات منسوب به ابوالحسن ضراب

 اصفهاني ...
۱۳۸۲مولف عباس موسوي مطلق پ ۸۴۲ م۱۴۸۷۱۱۰۱۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۲پ۸۲م
مهرخوبان تـشـرفـات اهل تـسـنن به مـحـضـر مبارک حضرت وليعصر

 (ارواحناله الفواء)
۱۳۸۲مولف عباس موسوي مطلق ت ۸۴۲ م۱۴۸۸۱۱۰۲۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۵ت۸۲م
مشهور سـپـيـده دم ظهور: بررسي نشانههاي ظهور حضرت ولي عصر

 عجالله فرجهالشريف
۱۳۸۴مولف محمد موسوي س ۸۴۲ م۱۴۸۹۱۰۹۵۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۲س۷۵م
مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران) تـالـيف مـحـمـدتـقي مـوسوي اصفهاني;مکيال المکارم در فوائد دعا براي حضرت قائم عليهالسالم

 مترجم مهدي حائري قزويني
۱۳۸۲ ک م۸۴۲ م۱۴۹۰۱۰۹۸۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۷۰۴۱۱۳۸۲م۶الف
مهر خوبان مـيـعادگاه عاشقان: مسجد سهله فضائل، اعمال، تشرفات، سيره

بزرگان
۱۳۸۳مولف عباس موسوي مطلق ي م۸۴۲ م۱۴۹۱۱۱۰۸۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۹م۸۲م
تاليف محمدتقيالموسوياالصفهانيوظيفهاالنام في زمن غيبهاالمامالسالم عليهالسالم و۸۴۲ م۱۴۹۲۶۸۱۹۲۹۷/۴۶۲

کانون انديشه جوان ۱۳۸۶حسن مهدويان، احمد نطنزينگاهي قرآني به آزمون الهي ن ۸۶۵ م۱۴۹۳۱۱۱۶۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۵/۸ن۹م

بهار قلوب وظـايف مـوعـوديـان: هـمـراه با مقاالت با شما ميگويم، يگانه
 نـگـاهـبـان، کـلمات نجات بخش، سيماي مهدويت در قرآن،

 اروپا در انتظار

مـحـمود ميردامادي; تهيه و تنظيم مرکز
 جـهـاني تـخـصـصي حضرت ولي عصر

(عج)

۱۳۸۶ و ۹۳۲ م۱۴۹۴۱۷۵۶۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۶و۹۶۳م

شاکر ۱۳۸۶محمد مير سلطانيديدار با امام زمان﴿عج﴾ د۹۳۷ م۱۴۹۵۱۱۷۳۲۹۷/۴۶۲
نهاوندي دانـسـتنيهايي درباره زندگاني مهدي آل محمد عليه السالم به

 ضـمـيـمه دعـاي عـهـد، حـرز، تـسـبـيح و نـمـاز امام زمان
 عليهالسالم، زيارت آل ياسين ... به همراه پرسشها

تـهيه و تنظيم موسه فرهنگي و انتشارات
نهاوندي

۱۳۸۳ د ۸۴۹ ن۱۴۹۶۱۰۹۷۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۱۵د

عطرعترت ۱۳۸۷دکتر علي هراتيدوازده قرن غربت د۴۷۵ه۱۴۹۷۴۶۰۵۲۹۷/۴۶۲
خورشيدهدايت ۱۳۸۷مولف: محمد يوسفيمالقات با امام زمان عليهالسالم در مسجد مقدس جمکران م۸۵ ي۱۴۹۸۷۰۲۰۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۷۱۳۸۷م۹۳ي
بـنـيـاد فـرهـنگي حضرت مهدي موعود﴿عج﴾،

 مرکز تخصصي مهدويت
۱۳۸۸مولف محمدرضا نصوريقرآن، مهدي ﴿عج﴾ وجوانان ق۴۶۶ ن۱۴۹۹۶۷۷۴۲۹۷/۴۶۳

دار العرفان ۱۳۸۶مولف حسين انصاريانتوبه آغوش رحمت ت ۸۸۶ الف۱۵۰۰۱۱۰۹۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۷/۹۱۳۸۲ت۸الف

پارسايان نـردبـان آسـمـان: مـجـمـوعهاي از درسهاي اخالق آيت الله
بهاءالديني

تـــدوين و ويـــرايش اکـــبـر اسـدي
کبوترآبادي

۱۳۷۷ ن ۸۱۲ ب۱۵۰۱۱۱۱۰۲۹۷/۴۶۴
BP۲۴۶/۴۱۳۷۷ن۸۵ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي ۱۳۷۸دروس استاد مجتبي تهرانيکيش پارسايان ک۸۹۸ت۱۵۰۲۵۱۹۶۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۹۱۳۷۸ک۹ت
موسسه نشر فائز ۱۳۷۴تاليف محمدحسين جعفريتوبه زيباترين پوزش ت ۴۶۲ ج۱۵۰۳۱۱۱۱۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۷/۹۱۳۷۴ت۷ج
انتشارات منير ۱۳۸۸حسين حسينيعبوديت ع ۵۷۷ ح۱۵۰۴۷۹۹۸۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۲/۲۱۳۸۸ع۵۳ح
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدعلي داعي نژادايمان الف۱۹۶ د۱۵۰۵۲۷۱۹۲۹۷/۴۶۴

اثر عبدالحسين دستغيبشيرازيايمان الف۵۴۷ د۱۵۰۶۶۵۷۸۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/ي۱۳۰۰ ۹الف۵د

دار الکتاب تـالـيف عـبـدالحسين دستغيب شيرازي;گناهان کبيره
 مـقـدمه [و تـصـحـيح] از مـحـمدهاشم

دستغيب

۱۳۷۸-۱۳۶۸ گ ۵۴۷ د۱۵۰۷۱۳۴۹۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۶۸گ۵د

نشر دار الصادقين ۱۳۷۶عليرضا رجالي تهرانيمجلس گناه فراموشخانه ايمان م ۳۶۳ ر۱۵۰۸۱۱۱۴۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۳م۳ر

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۲هاشم رسولي محالتيکيفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن ک ۵۲۳ ر۱۵۰۹۱۱۱۳۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۸۲ک۵ر

هنارس ۱۳۸۳مجيد شاملوئيصلواتيريسمان خداوندي: حکايات، آيات و رواياتي در باب توبه ر ۲۱۴ ش۱۵۱۰۱۱۱۵۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۷/۹ر۲۵ش

کانون انديشه جوان ۱۳۸۸احمدحسين شريفيموج فتنه: ازجمل تاجنگ نرم م۴۶۷ ش۱۵۱۱۱۱۷۲۲۹۷/۴۶۴
[محمدحسين] طغيانيگناه و تاثير آن بر جسم و جان گ۶۵۱ ط۱۵۱۲۸۳۸۱۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۶/۹۱۳۹۰گ۷ط
ايالف ۱۳۸۷تاليف عبداللهعبداالرحيم عباديصبر بر آزمون الهي و جايگاه آن در ايمان ص۲۷۳ع۱۵۱۳۷۹۶۸۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۲۰۴۱۱۳۸۷الف۲۳ع
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۶رضا فيروزآبادينظريه ايمان، با تاکيد بر تعليم و تربيت اسالمي ن ۹۵۸ ف۱۵۱۴۱۱۲۲۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۶۱۳۸۶ن۹ف
پيام آزادي ۱۳۶۹از محسن قرائتيگناهشناسي گ۵۳۸ ق۱۵۱۵۱۳۴۷۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۶/۹گ۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرايتيگناه شناسي: بررسي آيات و روايات در زمينه شناخت گناه گ ۵۳۸ ق۱۵۱۶۵۴۱۱۲۹۷/۴۶۴

جواد محدثيتوبه بازگشت به فطرت ت۳۱۶ م۱۵۱۷۶۰۱۰۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۷/۹۱۳۸۵ت۲۲م

منشور وحي ۱۳۸۸امير ملکمحمودياليگودرزيفرجام گناه: همراه با داستانهاي مستند و عبرتانگيز ف۷۶۱ م۱۵۱۸۶۸۲۵۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۴۱۳۸۸ف۷۶م

موعود عصر ۱۳۷۸نويسنده محمدرضا ضميريرجعت، يا، بازگشت به جهان و ۴۶ ض۱۵۱۹۱۱۱۷۲۹۷/۴۶۵
BP۲۲۲/۴/۳ر۸ض

مرتضي مطهريانسان و سرنوشت الف۶۳۴ م۱۵۲۰۷۶۸۰۲۹۷/۴۶۵
BP۲۱۹/۵/۸۱۳۶۷الف۶م

کتاب فردا تـبـيين عناصر ساختاروجودي انسانجهت نيل به تزکيه نفس با
 توجه به آيات وروايات اهل بيت ﴿ع﴾

۱۳۸۹احمد رضا اخوت ت ۳۲۱ الف۱۵۲۱۳۳۹۰۲۹۷/۴۶۶

اميرکبير ۱۳۹۱عليرضا برازشعاشق تو ع۳۹۵ ب۱۵۲۲۶۳۴۴۲۹۷/۴۶۶
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۶سعيد روحافزازير گنبد کبود ز ۷۷۶ ر۱۵۲۳۵۱۶۱۲۹۷/۴۶۶

محسن ساالروند ۱۳۸۲مولف محسن ساالروندوقتي خدا هست و ۱۹۷ س۱۵۲۴۱۱۱۸۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/۷و۲س

تـکـامل اجـتـمـاعي انـسـان به ضميمه هدف زندگي الهامي از
 شيخالطائفه مزايا و خدمات مرحوم آيهالله بروجردي

مرتضي مطهري ت۶۳۴ م۱۵۲۵۶۵۸۴۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/۸۱۳۶۳ت۶م

صدرا ۱۳۹۰مرتضي مطهريهدف زندگي ه۶۳۴ م۱۵۲۶۷۶۷۹۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/الف۱۳۶۰ ۶۴م

محبان ۱۳۸۳ابوالحسن مهدوي; بهاهتمام احمد نوابهدف خلقت ه ۸۶۵ م۱۵۲۷۱۱۱۹۲۹۷/۴۶۶
BP۲۳۲/۴/۴ه۸۷م

نواي دانش ۱۳۸۶مولف هادي خوبرواعدام بدست شيطان الف ۸۱۸ خ۱۵۲۸۱۲۰۰۲۹۷/۴۶۷
نبوغ ۱۳۷۵عليرضا رجالي تهرانيجن و شيطان: تحقيقي قرآني، روايي و عقلي ج ۳۶۳ ر۱۵۲۹۱۱۲۰۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۳/۹ج۳ر
کلهاي بهشت ۱۳۸۵نوشته نعمتالله صالحيحاجيآباديشيطان در کمينگاه ش۳۱۴ ص۱۵۳۰۵۵۱۸۲۹۷/۴۶۷

۱/۶۲۲PB/۹۱۳۸۵ش۲ص
فاتح خيبر ۱۳۸۳تاليف حيدر قنبريداستانهاي شگفتانگيزي از جن و ۹۵ پرسش و پاسخ د ۸۱۴ ق۱۵۳۱۱۰۹۹۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۳/۲د۹ق
نـصـيـحتهـاي شيطان : برگرفته از احاديث و کتابهاي معتبر

 حديثي و روايي
۱۳۸۸روحالله گائيني، مهدي شعبانيمهردراني ن۲۲۲ گ۱۵۳۲۸۴۶۸۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۱/۶۱۳۸۸ن۲گ
نشر ملينا ۱۳۸۶محمدحسين محمديشيطان مامور گمراهي ش۳۵۲ م۱۵۳۳۱۱۷۰۲۹۷/۴۶۷
آي سان ۱۳۸۶تاليف عباس ميريشيطان کيست وچه ميکند؟ ش۹۶۷ م۱۵۳۴۱۱۷۱۲۹۷/۴۶۷

محمد ساالريپژوهشي در سحر و جادوگري از نظر اسالم پ۱۹۸ س۱۵۳۵۶۴۲۸۲۹۷/۴۶۸
BP۲۲۶/۷۵/۴۱۳۸۲پ۲س

دفـتـر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه
 علميه قم

مرتضي مطهريامدادهاي غيبي در زندگي بشر، بهضميمه چهار مقاله ديگر الف۶۳۴ م۱۵۳۶۵۵۹۶۲۹۷/۴۶۸
BP۲۱۹/۸/۶۱۳۶۷م۶ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حکمت، صدرا مرتضي مطهريامدادهاي غيبي در زندگي بشر: به ضميمه چهار مقاله ديگر الف ۶۳۴ م۱۵۳۷۸۶۰۲۹۷/۴۶۸

انتشار ۱۳۶۲از علي شريعتيتاريخ و شناخت اديان ت ۴۴۴ ش۱۵۳۸۱۱۴۲۲۹۷/۴۷۰۹
BP۲۳۳/۷/ش. ۱۴و۴۱۵ش

کانون انديشه جوان ۱۳۷۸محمدحسن قدردان قراملکيکندوکاوي در سويههاي پلوراليزم ک ۴۲۳ ق۱۵۳۹۱۱۲۱۲۹۷/۴۷۰۹
BL۸۵/۹ک۴ق

ممتاز از تـالـيـفـات محمدمهدي تاج لنگروديفرهنگ مشترک اسالم و مسيح عليهالسالم
واعظ

۱۳۸۱ ف ۱۶۶ ت۱۵۴۰۱۱۲۳۲۹۷/۴۷۳
BP۲۲۷/۳/۴ف۲ت

صدرا ۱۳۹۳مولف مرتضي مطهري بردگي در اسالم ب۶۳۴ م۱۵۴۱۷۶۹۱۲۹۷/۴۷۳
BP۲۳۰/۱۵/۵۱۳۸۹م۹ن

تهران نويسنده رضا سلطالنزادهسيري در کتابهاي بهائيان س ۶۴۵ س۱۵۴۲۱۱۲۴۲۹۷/۴۷۶
دفتر نشر فرهنگ اسالمي دخـتـران راهـي ديـگر﴿سرگذشت زنان آمريکايي که اسالم را

 پذيرفته اند﴾
نـوشـتـه کـارول انـدرسـن آنوي;ترجمه
 محمد عرب مازاريزدي،ناهيد آزادمنش

۱۳۸۴ د ۸۶۶ آ۱۵۴۳۱۱۵۴۲۹۷/۴۷۹

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷پديدآورنده فاطمه حسينيپشت جلد يک کتاب ( بررسي توطئه آيات شيطاني) پ۵۷۷ ح۱۵۴۴۴۶۷۰۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۹۰۸۲۷۱۳۸۷آ۵ر

تهذيب سـلـطـان الواعظين شيرازي;ترجمه کريمشب هاي  پيشاور
فيضي

۱۳۸۵ ش۶۳۴ س۱۵۴۵۴۸۱۵۲۹۷/۴۷۹

: وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمان
 چاپ و انتشارات

سـکـوت جـايـز نـيـست : مـقـابـله بـا برداشتهاي نادرست
 امريکاييان از اسالم

نويسنده پاول فايندلي
مترجم ليدا کاووسي

۱۳۸۶ ، س ۲۱۵ف۱۵۴۶۱۱۲۵۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۸۱۳۸۶س۹ف

انقالب اسالمي ۱۳۹۱محمدعلي آذرشبالصحوه االسالميه: الفرص و التحديات ص۲۹۷ آ۱۵۴۷۷۶۴۵۲۹۷/۴۸
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ۱۳۹۰عبدالرحيم اباذريامام موسي صدر: سروش وحدت الف ۱۱۲الف۱۵۴۸۳۳۶۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۶/ج. ۸۲ط
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن ابراهيم زادهغرب شناسي غ۱۳۵ الف۱۵۴۹۲۶۸۱۲۹۷/۴۸

نگاه امروز ۱۳۸۱سعيد ابراهيمي، محمدرضا حاجباباييمرگ شريعتي: بازخواني پروندهي مرگ دکتر علي شريعتي م ۱۳۶ الف۱۵۵۰۱۱۲۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۲الف۴ش

ثالث: مرکز بينالمللي گفتگوي تمدنها ۱۳۸۰اکبر ص. احمد; ترجمه فرهاد فرهمندفرپست مدرنيسم و اسالم پ ۲۷۸ الف۱۵۵۱۱۱۲۷۲۹۷/۴۸
BP۲۲۹/۵پ۳۴الف

انديشه جوان ۱۳۸۹غالمرضا بهروز لکامر به معروف نهي از منکر الف ۸۵۲ ب۱۵۵۲۲۶۸۹۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدباقر پورامينيتمدن اسالمي ت۵۹۶ پ۱۵۵۳۲۷۱۶۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدباقر پورامينيحماسه عاشورا ح۵۹۶ پ۱۵۵۴۲۶۸۰۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدصفر جبرئيلياسالم شناسي الف۲۸۹ ج۱۵۵۵۲۷۱۲۲۹۷/۴۸

نگاه امروز بـار ديـگـر شـريـعـتي: خـاطـرات ناگفتهي دکتر محمدمهدي
 جعفري به همراه متن وصيتنامهي دکتر علي شريعتي

۱۳۸۱به کوشش قاسم ياحسيني ب ۴۶۶ ج۱۵۵۶۱۱۲۸۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۷۳ج۴ش

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹ابراهيم حسينيمنزلت و حقوق زن م ۵۷۷ ح۱۵۵۷۲۶۸۳۲۹۷/۴۸
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف روحا...حسينياندکتر علي شريعتي د۵۸۳ ح۱۵۵۸۴۶۶۲۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۵ح ۴۱۳۸۸ش
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سليمان خاکبانروحانيت وحوزه ها ر ۱۷۶ خ۱۵۵۹۲۶۸۸۲۹۷/۴۸

موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين مـذهب روشـنفکري (نقدي بر تفکر ضرورت و اصالح بازسازي
دين)

۱۳۷۳محمد دشتي ط۵۷۳د۱۵۶۰۵۷۴۰۲۹۷/۴۸
BP۲۲۹/۴م۵د

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي ذوعلمانقالب اسالمي الف۷۲ ذ۱۵۶۱۲۷۲۱۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدمهدي رضايينهج البالغه ن۵۷۴ ر۱۵۶۲۲۶۸۲۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عباس رضواني نسبجوان ج۵۹۲ ر۱۵۶۳۲۷۱۸۲۹۷/۴۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۲جمال سجاديسيري در انديشههاي شريعتي س۳۶۷ س۲۹۷/۴۸[ج]۱۵۶۴۴۶۶۷
BP۲۳۳/۷/۳س۴ش

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسين سوزنچياسالم ودنياي متجدد الف۸۱۳ س۱۵۶۵۲۷۲۵۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حميدرضا شاکرينحکمت احکام ح۱۸۵ ش۱۵۶۶۲۷۱۰۲۹۷/۴۸

علي شريعتياسالم، دين، تاريخ آ۴۴۴ ش۱۵۶۷۶۳۷۶۲۹۷/۴۸
ميعاد علي شريعتيآري اينچنين بود برادر....! الف۴۴۴ ش۱۵۶۸۶۳۷۵۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/ي۱۳۰۰ ۴آ۳۷ش
علي شريعتياگر پاپ و مارکس نبودند الف۴۴۴ ش۱۵۶۹۶۵۴۷۲۹۷/۴۸

چاپخش ۱۳۶۳از علي شريعتياسالمشناسي (درسهاي دانشگاه مشهد) الف۴۴۴ش۱۵۷۰۳۳۵۱۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۶۳ش. ۴۳۰ش

الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـتراسالمشناسي "درسهاي ارشاد"
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۶۹ - ۱۳۶ الف ۴۴۴ ش۱۵۷۱۱۱۲۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ي۱۳۶۰ش. ۴۱۸ش

الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـترابوذر
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۶۱ ب الف۴۴۴ ش۱۵۷۲۱۱۴۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۳ش

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحاشيه هاي استاد بر آثار دکتر شريعتي م ح/الف۴۴۴ ش۱۵۷۳۷۶۹۷۲۹۷/۴۸
الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـترانسان
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۶۲ ن الف۴۴۴ ش۱۵۷۴۱۱۳۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۴ش

الهام ۱۳۶۹از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـتربازگشت ب ۴۴۴ ش۱۵۷۵۱۱۳۱۲۹۷/۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـتربازشناسي هويت ايراني - اسالمي
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۷۱ ب ۴۴۴ ش۱۵۷۶۱۱۳۲۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۷ش

چاپخش ۱۳۷۷از علي شريعتيبا مخاطبهاي آشنا ب ۴۴۴ ش۱۵۷۷۱۶۴۸۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۱ش

حسينيه ارشاد ۱۳۷۷از علي شريعتيبا مخاطبهاي آشنا ب ۴۴۴ ش۱۵۷۸۱۶۵۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۱ش

الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـترتحليلي از مناسک حج
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۶۲ ح ت۴۴۴ ش۱۵۷۹۱۱۳۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۶ش

چاپخش ۱۳۷۷از علي شريعتيتشيع علوي و تشيع صفوي ش ت۴۴۴ ش۱۵۸۰۳۳۴۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۹ش

قلم ۱۳۸۰علي شريعتيجهتگيري طبقاتي اسالم گ ج۴۴۴ ش۱۵۸۱۱۶۴۷۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۰ش. ۴۱۰ش

علي شريعتيچه بايد کرد؟ چ۴۴۴ش۱۵۸۲۱۱۴۸۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۰ش

الهام: بنياد فرهنگي شريعتي ۱۳۶۹از علي شريعتيخودسازي انقالبي خ ۴۴۴ ش۱۵۸۳۱۱۳۴۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۱ش. ۴۲ش

چاپخش از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـترروش شناخت اسالم
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۶۲ ر ۴۴۴ ش۱۵۸۴۱۱۳۵۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۸ش

علي شريعتيروش شناخت اسالم ر۴۴۴ش۱۵۸۵۱۱۴۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۸ش

دفـتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار معلم شهيد
 دکتر علي شريعتي

۱۳۶۲از علي شريعتيزن ز ۴۴۴ ش۱۵۸۶۱۱۳۷۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۱ش

بعثت ۱۳۳۶نوشته علي شريعتيزيباترين روح پرستنده ﴿امام سجاد عليهالسالم﴾ ز۴۴۴ ش۱۵۸۷۶۵۸۱۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۹ج.۹ ۲۸م۴ش

چاپخش ۱۳۷۶پوران شريعت رضويطرحي از يک زندگي ش س/۴۴۴ ش۱۵۸۸۱۱۴۴۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۴۱۳۷۶ش۴ش

نشر آزمون ۱۳۶۸از علي شريعتيعلي(ع) ع۴۴۴ ش۱۵۸۹۵۷۵۵۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش.۴۲۶ش

ايران جوان ۱۳۸۹علي شريعتيفاطمه فاطمه است ف۴۴۴ ش۱۵۹۰۷۵۸۰۲۹۷/۴۸
BP۲۷/۲/۲۱۳۸۹ف۴۸ش

ايران جوان ۱۳۸۹نويسنده علي شريعتيکوير ک۴۴۴ ش۱۵۹۱۷۵۷۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۹۱۳۸۹ک۴ش

علي شريعتيمعارف اسالمي م۴۴۴ ش۱۵۹۲۶۵۸۵۲۹۷/۴۸
از علي شريعتيمذهب عليه مذهب م۴۴۴ش۱۵۹۳۱۱۵۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/ش. ۴۲۲ش
آگاه ۱۳۷۸از علي شريعتيميعاد با ابراهيم م ۴۴۴ ش۱۵۹۴۱۱۴۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۱۳۷۸ش. ۴۲۹ش
الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـترنيايش
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۶۲ ن ۴۴۴ ش۱۵۹۵۱۱۳۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/ش. ۴۸ش

علي شريعتينگاهي به تاريخ فردا ن۴۴۴ش۱۵۹۶۱۱۶۶۲۹۷/۴۸
علي شريعتينماز: تسليم انساني عصيانگر ن۴۴۴ ش۱۵۹۷۸۲۹۶۲۹۷/۴۸

BP۱۸۶/ي۱۳۰۰ ۸ن۴ش
قلم ۱۳۵۸علي شريعتيوصايت و شورا و۴۴۴ش۱۵۹۸۱۱۴۷۲۹۷/۴۸

علي شريعتيهنر براي موعود ه۴۴۴ ش۱۵۹۹۱۱۵۲۲۹۷/۴۸
احياء نوشته علي شريعتيهجرت و تمدن ه۴۴۴ ش۱۶۰۰۶۵۴۸۲۹۷/۴۸

چاپ پخش بنياد فرهنگي دکترعلي شريعتي ۱۳۸۲علي شريعتيهبوط در کوير ه۴۴۴ش۱۶۰۱۵۴۰۹۲۹۷/۴۸
PIR۸۱۲۳/۸۵۲۱۳۸۲ر

چـاپـخش: دفـتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار
 معلم شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۷۸از علي شريعتيهنر ن ه۴۴۴ ش۱۶۰۲۱۱۳۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۷۵ش. ۴۳۲ش

علي شريعتيياد و يادآوران ي۴۴۴ ش۱۶۰۳۱۱۵۳۲۹۷/۴۸
رسول يادواره شهيد علي شريعتي س/ي۴۴۴ ش۱۶۰۴۶۳۹۷۲۹۷/۴۸
صدرا گـفت و گـوي چـهـارجـانـبه اسـتـاد شـهيد آيتالله مطهري،

 آيتالـله خـامـنهاي، اسـتـاد فـخـرالـدين حجازي، دکتر علي
شريعتي

۱۳۸۲ گ ۴۷۸ ص۱۶۰۵۱۱۵۵۲۹۷/۴۸
BP۱۰/۷۵گ

نگاه امروز پـشت پـردهي ابـوذر: خـاطرات دکتر شريعتي و ايرج صغيري
 بههمراه متن نمايشنامهي ابوذر

۱۳۸۱بهکوشش قاسم ياحسيني پ ۶۳۷ ص۱۶۰۶۱۱۶۵۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۷ص۴ش

کانون انديشه ۱۳۸۹مهدي عبدالهيخداشناسي خ ۳۷۱ع۱۶۰۷۲۶۸۵۲۹۷/۴۸
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹داود غراياق زنديمثنوي بيتابي: (دکتر علي شريعتي) م۲۱ غ۱۶۰۸۴۶۸۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۴غ۴ش
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سعيد فراهاني فرداقتصاد اسالمي الف۳۵۳ ف۱۶۰۹۲۷۱۳۲۹۷/۴۸

نقد فرهنگ تـبـارشـنـاسي عـقالنيت مدرن: قرائتي پست مدرن از انديشه
شريعتي

۱۳۸۱محمدامين قانعي راد ت ۲۹۹ ق۱۶۱۰۱۱۵۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۲ق۴ش

انديشه جوان ۱۳۸۹محمدحسن قدردان قراملکيسياست وحکومت س ۴۲۳ ق۱۶۱۱۲۶۹۰۲۹۷/۴۸
انديشه جوان ۱۳۸۹سيد رضا کلوريتحجر ت ۶۵۳ ک۱۶۱۲۲۶۹۶۲۹۷/۴۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹نجمه کيخاعدالت اجتماعي ع۹۴۸ ک۱۶۱۳۲۷۱۷۲۹۷/۴۸
انديشه جوان ۱۳۸۹شريف لک زاييآزادي آ ۵۶۸ ل۱۶۱۴۲۶۸۷۲۹۷/۴۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي محمدي آشنانيپوشش و حجاب پ۳۵۲ م۱۶۱۵۲۷۲۲۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۷۳[گردآوري اکبر رحمتي]استاد مطهري و روشنفکران الف ۶۳۴ م۱۶۱۶۱۱۵۷۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۴۵۱۳۷۳الف۶م
ايرانجوان ۱۳۸۶محبوبه محمديهدف زندگي الف ۶۳۴ م۱۶۱۷۱۱۶۰۲۹۷/۴۸

BL۶۲۴/۳۴م
صدرا ۱۳۶۲مرتضي مطهرياسالم ومقتضيات زمان الف۶۳۴ م۱۶۱۸۶۲۶۵۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۸۰احياي تفکر اسالمي ح الف ۶۳۴ م۱۶۱۹۱۱۶۱۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۳۱۳۸۰الف۶م
صدرا ۱۳۸۱مرتضي مطهرياسالم و نيازهاي زمان س الف ۶۳۴ م۱۶۲۰۱۲۲۲۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۵۱۳۸۱الف۶م
صدرا ۱۳۶۸-مرتضي  مطهريمجموعه آثار استاد شهيد مطهري م ۶۳۴ م۱۶۲۱۱۱۷۵۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۲۷م۶م
طرح نو ۱۳۷۳حسين نصر; ترجمه مرتضي اسعديجوان مسلمان و دنياي متجدد ج ۴۵۵ ن۱۶۲۲۱۱۷۶۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۳/۹۱۳۷۳ج۶ن
انديشه جوان ۱۳۸۹علي نصيريقرآن شناسي ق ۴۷۲ ن۱۶۲۳۲۶۸۶۲۹۷/۴۸

قلم [دفـتـر تـدوين و تـنـظـيم مجموعه آثارفرهنگ لغات کتب دکتر علي شريعتي
 معلم شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۷۱ ف ۴۴۴ ش۱۶۲۴۱۱۳۸۲۹۷/۴۸۰۳
BP۲۳۳/۷/۴ف۴ش

دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه اي پـژوهـشـي پيرامون مباني نظري بيداري اسالمي در قرن اخير:
 با تاکيد بر انديشه هاي آيت الله خامنه اي

۱۳۹۱بتول يوسفي پ۸۵ ي۱۶۲۵۷۷۴۶۲۹۷/۴۸۰۵

نهضت نرم افزاري مـقـاالت بـرگـزيـده همايش نظريه بيداري اسالمي در انديشه
 امام خميني و رهبري

۱۳۹۱نهضت نرم افزاري م۶۴۲ ه۱۶۲۶۷۷۶۴۲۹۷/۴۸۰۸

سرو انديشه دکـتـر شـريـعـتي و انـقـالب اسـالمي: پـاسخهـاي ديروز: به
 پرسشهاي امروز (نسل نو)

۱۳۸۴احمد جهانبزرگي د ۹۱۹ ج۱۶۲۷۱۷۵۸۲۹۷/۴۸۰۹۲
BP۲۳۳/۷/۹ج۴ش

کتاب فردا ۱۳۹۰صاحب اثر احمدرضا اخوتپرورش تفکر بنيادي پ۳۲۱ الف۱۶۲۸۴۵۱۱۲۹۷/۴۸۱۲
BP۱۰۴/۳۱۳۸۹الف۷۵الف

کتاب فردا ۱۳۸۹احمد رضا اخوتتدبر;چيستي،چرايي وچگونگي ت۳۲۱ الف۱۶۲۹۳۳۸۹۲۹۷/۴۸۱۲
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيچرا بايد فکر کنيم:آيا از قانون جذب آگاهي داريد؟ چ۳۸۲ خ۱۶۳۰۶۳۰۴۲۹۷/۴۸۱۲

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
انديشه جوان ۱۳۸۹سيدمحدعلي داعي نژادعقالنيت ع ۱۹۶ د۱۶۳۱۲۶۹۷۲۹۷/۴۸۱۲

۱۳۷۲مرتضي مطهريعلل گرايش به ماديگري ع ۶۳۴ م۱۶۳۲۱۱۷۹۲۹۷/۴۸۱۴
الهام ۱۳۷۹به کوشش امير رضائيکاربرد آيات قرآن در انديشه دکتر علي شريعتي ک ۵۷۴ ر۱۶۳۳۱۱۸۰۲۹۷/۴۸۲

BP۲۳۳/۷/۶۱۳۷۹ر۴ش
ليالي ۱۳۸۷مولف حجتالله غفوريبازتابهاي سياسي - اجتماعي وحدت ب ۵۷ غ۱۶۳۴۷۹۰۹۲۹۷/۴۸۲

BP۲۳۳/۵/۲۱۳۸۷ب۷غ
صدرا مرتضي مطهريبررسي اجمالي نهضتهاي اسالمي در صد ساله اخير ن۶۳۴ م۱۶۳۵۶۵۸۲۲۹۷/۴۸۲

BP۲۳۳/۴۱۳۸۴ب۶م
پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي رهـيـافـتي بر مباني مکتبها و جنبشهاي سياسي شيعه در صد

 ساله اخير
۱۳۷۶تاليف مظفر نامدار ر ۲۲۵ ن۱۶۳۶۷۹۳۸۲۹۷/۴۸۲

BP۲۳۳/۹ر۲ن
سنابل ۱۳۸۴محمود اکبري; ويراستار جليل حبيبيپسران چه مي پرسند پ ۶۸۵ الف۱۶۳۷۱۲۸۸۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۶۵/۴۷پ۷۴الف
گلستان ادب دخـتـران، پـنـدهـا و هـشدارها: نکتههاي تربيتي ويژه دختران

جوان
۱۳۸۱محمود اکبري د ۶۸۵ الف۱۶۳۸۱۳۶۷۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۷/۳د۷۶الف
محمود اکبريدختران چه ميپرسند؟ د۶۸۵ الف۱۶۳۹۵۹۵۹۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۳د۷۲الف
موسسهآموزشي وپژوهشي نـقش اسـالم در دگـرگـوني اجـتـمـاعي با تاکيد بر افغانستان

معاصر
۱۳۸۸مولف محمدجواد برهاني ن ۵۱۳ ب۱۶۴۰۷۹۴۰۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۷۱۳۸۸ن۴ب
پژوهشکده تحقيقات اسالمي ۱۳۹۱محمدرضا پيونديراه و رسم جواني ر۹۹۷ پ۱۶۴۱۸۲۱۱۲۹۷/۴۸۳

بـوسـتـان کـتـاب قم (مرکز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)

محمد سبحانينياجوان و آرامش
تهيه مجله معارف اسالمي

۱۳۸۲ ج ۲۷۵س۱۶۴۲۳۳۶۴۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۹ج۲س

شرکت سهامي انتشار علي شريعتيانسان و اسالم الف ۴۴۴ ش۱۶۴۳۱۱۴۵۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۸۰۴۳۱۳۷۰الف۴ش

شبديز ۲۵۳۶علي شريعتيپدر، مادر ما متهميم پ۴۴۴ش۱۶۴۴۱۱۴۳۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۴۱۳۷۳پ۴ش

موسسه فرهنگي دانش وانديشه معاصر ۱۳۷۹احمد حسين شريفيخردورزي و دين باوري خ ۴۶۷ ش۱۶۴۵۱۱۸۵۲۹۷/۴۸۳
BP۳۸/۰۹/۴۱۳۸۴ش۴ع

علياصغر ظهيرياخالق اجتماعي جوانان الف۹۱ ظ۱۶۴۶۵۹۶۹۲۹۷/۴۸۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسيم حيات ۱۳۸۶تهيه و تدوين زينالعابدين غالمرازهاي شکست جوانان از نامزدي تا طالق ر۶۲غ۱۶۴۷۴۷۳۹۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۶۵/۲۱۳۸۶ر۸غ
بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات

 اسالمي حوزه علميه قم)
۱۳۷۷رضا فرهاديانآنچه يک جوان بايد بداند ﴿ويژه پسران﴾ آ ۶۳۶ ف۱۶۴۸۱۱۹۰۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۸۱۳۸۰آ۴۴ف
انتشارات اصباح نـوجـوانـي وبـلوغ﴿پيشگيري ودرمان انحرافات جنسي﴾دختران

وپسران
۱۳۸۶نويسنده فاطمه قاضي ن ۲۴۳ ق۱۶۴۹۱۱۹۴۲۹۷/۴۸۳

نسيم حيات ۱۳۸۷رضا کريميکليدهاوتکنيکهاي طاليي موفقيت جوان ک ۵۱۶ ک۱۶۵۰۱۱۹۵۲۹۷/۴۸۳
دفتر انتشارات اسالمي مرتضي مطهريتکامل اجتماعي انسان ت۶۳۴ م۱۶۵۱۶۵۷۹۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/ي۱۳۰۰ ۸ت۶م
گلستان ادب ۱۳۷۹محمود اکبريبراي ريحانه (رهنمودهايي براي دختران جوان) ب ۶۸۵ الف۱۶۵۲۱۱۸۳۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/الف۴۱۳۷۹ب۷الف
به قـلم بـانـو مـجـتهده امين معروف بهروش خوشبختي و توصيه به خواهران ايماني

 بـانـوي ايراني ;با مقدمه و شرح مصطفي
 هادوي (شهير اصفهاني)

ر۸۳۹ الف۱۶۵۳۶۲۳۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۹۱۳۶۹ر۸ي

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۹مولف محمدرضا امينزادهجايگاه اخص و ممتاز زن ج ۸۴۲ الف۱۶۵۴۱۲۱۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۲۱۳۸۰ج۸الف

امابيها ۱۳۷۶حسين انصارياننظام خانواده در اسالم ن ۸۸۶ الف۱۶۵۵۱۲۱۷۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۶۱۳۷۶ن۸۳الف

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وبهترين حضور
ديگران]

۱۳۸۹ ۸۳۴ب۱۶۵۶۴۵۷۶۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۸۴۷۱۳۸۹ب

معاونت آموزش نيروي مقاومت بسيج مـولـف پـژوهـشـکـده تحقيقات اسالميمروري بر جايگاه و حقوق زن در اسالم
 سپاه/ احمد حيدري

۱۳۸۴ م۴۵۱ پ۱۶۵۷۶۷۷۳۲۹۷/۴۸۳۱

رياست جمهوري ۱۳۸۹مولف عباس پسنديدهکانون جوانمردي ک ۴۶۳ پ۱۶۵۸۷۹۶۴۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۱۶۱۳۸۹ک۵پ

حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف زهرا رحيمييگانهخانواده شاد و بانشاط خ۴۲۸ ر۱۶۵۹۵۵۶۰۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۸خ۳۳ر

مـرکـزمـديـريـت حـوزه هاي علميه خواهران
 مرکزنشر هاجر

۱۳۹۰محمدرضا ساالريفردرآمدي برنظام خانواده در اسالم د ۲۱۱ س۱۶۶۰۵۱۷۰۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۶۱۳۸۵ن۱۷س

نويسنده علي شريعتيانتظار عصر حاضر از زن مسلمان ز۴۴۴ ش۱۶۶۱۶۳۷۴۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۸۱۳۸۸الف۴ش

حـوزه عـلـمـيـه قم، مرکز مديريت حوزه هاي
 علميه خواهران، مرکز نشر هاجر

نـويـسـنـده فـريـبا عالسوند; براي دفترزن در اسالم
 مطالعات و تحقيقات زنان

۱۳۹۰ ز۷۵۷ ع۱۶۶۲۶۴۸۱۲۹۷/۴۸۳۱

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰عيسي عيسي زادهخانواده قرآني﴿ويژگي هاووظايف اعضاي آن﴾ خ ۹۸۶ ع۱۶۶۳۵۲۸۳۲۹۷/۴۸۳۱
موسسه بوستان کتاب ۱۳۱۳۸۶زن در تاريخ و انديشه اسالمي ز۲۲۵ ف۱۶۶۴۱۲۲۹۲۹۷/۴۸۳۱

رضا فرهاديان، بتول فرهاديانآنچه يک جوان بايد بداند: ويژه دختران آ۶۳۶ ف۱۶۶۵۸۲۸۷۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۸۱۳۸۳آ۴ف

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

تـالـيف بـاقرشريف قرشي; ترجمه لطيفنظام خانواده در اسالم (بررسي تطبيقي)
راشدي

۱۳۸۲ ن ۵۷۲ ق۱۶۶۶۱۱۸۱۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۶۰۴۱۱۳۸۲ن۴ق

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وکلبهي مهر: همسرداري
ديگران]

۱۳۸۹ ۶۳۸ ک۱۶۶۷۴۵۵۷۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۷۷۱۳۸۹ک

جواد محدثيالفباي زندگي: آشنايي با اصول و عوامل تحکيم خانواده الف۳۱۶ م۱۶۶۸۸۱۹۵۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۹الف۲۲م

مولف اسدالله محمدينيابهشت جوانان: آنچه يک زن و مرد بايد بدانند ب۳۵۷ م۱۶۶۹۵۹۵۳۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۹ب۲۸۵م

فرانديش ۱۳۸۶به همت فرشته مراديشاخه طوبي: زن،حجاب،جامعه; دربيان رهبرمعظم انقالب ش۴۳۵ م۱۶۷۰۱۳۱۸۲۹۷/۴۸۳۱
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريزن و مسايل قضايي و سياسي ز۶۳۴ م۱۶۷۱۷۶۹۶۲۹۷/۴۸۳۱
صدرا ن ۶۳۴ م۱۶۷۲۱۲۱۶۲۹۷/۴۸۳۱ ۱۳۷۶مرتضي مطهرينظام حقوق زن در اسالم

BP۲۳۰/۱۷۲/۶۱۳۷۶ن۶م
خادم الرضا﴿ع﴾ نـــبـــرد بيبـــرنـــده: کــاوش و پـژوهـشي هـمهسـويه،

 دربارهيصمجادله، در قلمرو روابط همسران...
۱۳۸۹علياکبر مظاهري ن۶۳۹ م۱۶۷۳۸۴۶۷۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۹ن۶۳م
شهيد حسين فهميده زنـاشـويي: آداب و احـکـام زنـاشوئي و آداب تزويج، احکام و

 روابـط زن و مـرد، آداب آمـيـزش، دانـسـتـنـيهاي جنسي و
همسرداري

۱۳۸۲مولف رسول ملکيان اصفهاني ز ۷۳۶ م۱۶۷۴۱۲۹۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۹ز۷۴م

غنچه ۱۳۸۲مرتضي آوينيحکومت فرزانگان مروري بر مباني حاکميت سياسي در اسالم ح ۹۱۷ آ۱۶۷۵۱۲۱۴۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۸ح۸آ

بيت االحزان فاطمه﴿س﴾ حـکمراني شايسته از منظر قرآن کريم: محصول سخنراني هاي
 نـشـسـت عـلمي حکمراني شايسته از منظر قرآن کريم اسفند

۱۳۹۱

نـويـسـندگان محمد جواد ارسطا، مهديه
 مـسـتـقـيـمـي، تـقي دشتي; تهيه کننده

 موسسه صراط مبين

۱۳۹۲ ح۳۹۶ الف۱۶۷۶۸۰۳۷۲۹۷/۴۸۳۲

اسراء مـولف جـوادي آمـلي; تـنظيم و ويرايشحماسه و عرفان
 محمد صفايي

۱۳۷۷ ح ۷۴۵ ج۱۶۷۷۱۲۱۳۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۶/۸ح۹ج

انتشارات خوشنواز ۱۳۷۹محمد سلطانيخداوندان کوچک خ۶۵۱ س۱۶۷۸۱۲۳۱۲۹۷/۴۸۳۲
کانون پژوهش اسـتـبـدادسـتـيـزي: تحليلي از زندگي اجتماعي و ديدگاههاي

 سياسي عالمه محمدحسين غروي نائيني
۱۳۷۹نگارش توفيق السيف الف ۹۳۹ س۱۶۷۹۷۹۳۶۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۹۰۸۶۱۳۷۹ت۱۵ن
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سازمان انتشارات ۱۳۸۷عليرضا صدرامشروعيت سياسي م۴۷۷ ص۱۶۸۰۱۲۳۰۲۹۷/۴۸۳۲
انقالب اسالمي بـيـداري اسـالمـي ﴿هـويت تمدني و چالش هاي پيش رو﴾ در

 انديشه هاي امام خميني و آيت الله خامنه اي
۱۳۹۱تقي صوفي نيارکي ب۹۳۲ص۱۶۸۱۷۷۷۵۲۹۷/۴۸۳۲

امير کبير ۱۳۷۶تاليف محمود عبدالستارعثمانمدينه اسالمي م ۳۴۴ ع۱۶۸۲۱۲۱۲۲۹۷/۴۸۳۲
HT۱۴۷/۵/۴م۲ع

قم عقيقي بخشايشييکصد سال مبارزه روحانيت مترقي ي ۷۴۵ ع۱۶۸۳۱۲۰۸۲۹۷/۴۸۳۲
نشر ني ۱۳۷۸داود فيرحيقدرت، دانش و مشروعيت در اسالم (دوره ميانه) ق ۹۴۷  ف۱۶۸۴۱۲۰۷۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۴ق۹ف
نشر ني ۱۳۷۶محسن کديورنظريههاي دولت در فقه شيعه ن ۴۱۵ ک۱۶۸۵۱۲۲۰۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۶ن۴ک
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۱علي کرداناز اصالحات تا اصالحات "مجموعه مقاالت" الف ۴۴۵ ک۱۶۸۶۱۲۱۱۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۴الف۴۴ک
انـتـشـارات مـوسـسه آموزشي وپژوهشي امام

خميني﴿ره﴾
۱۳۹۱محمدتقي مصباح يزدينظريه سياسي اسالم ن ۵۹۸ م۱۶۸۷۵۲۹۵۲۹۷/۴۸۳۲

صدرا ۱۳۸۷مرتضي مطهريآينده انقالب اسالمي ايران آ۶۳۴ م۱۶۸۸۵۲۱۸۲۹۷/۴۸۳۲
صدرا ۱۳۶۴مرتضي مطهريپيرامون جمهوري اسالمي پ ۶۳۴ م۱۶۸۹۱۲۰۹۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۹۲پ۶م
صدرا ۱۳۶۰مرتضي مطهريپيرامون انقالب اسالمي پ۶۳۴م۱۶۹۰۱۲۱۰۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۹۱۳۶۰پ۶م
مرکزنشرهاجر ۱۳۹۰حسين اسحاقيمباني وراهبردهاي جهاداقتصادي م۴۹۵الف۱۶۹۱۴۵۱۶۲۹۷/۴۸۳۳
قدرواليت تـدويـن وتـنظيم موسسه فرهنگي هنرياقتصادوعرصه اقتصادي ازنگاه رهبرمعظم انقالب اسالمي

 قدر واليت
۱۳۹۱ ۶۷۱ الف۱۶۹۲۵۷۲۱۲۹۷/۴۸۳۳

مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهشي امام خميني،
 مرکز انتشارات

۱۳۹۰محمد جمال خليليان اشکذريشاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم ش۷۲۴ خ۱۶۹۳۴۰۷۰۲۹۷/۴۸۳۳

موسسه امام صادق ۱۳۷۸نگارش جعفر سبحانيسيماي اقتصاد اسالمي س ۲۷۴ س۱۶۹۴۵۸۰۶۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۹س۲۳س

شکوفه ياس ۱۳۸۹مولف عباس فيروزيفرهنگ مکتب اهل بيت ﴿ع﴾راه عدالت وپيشرفت ف ۹۵۸ ف۱۶۹۵۱۲۲۷۲۹۷/۴۸۳۳
بهشت بينش مـجـمـوعه پـرسشهـا و پـاسخهاي روز درباره: پول، خانواده،

جامعه
۱۳۸۴احمد لقماني; با مقدمه خرازي م ۵۵۱ ل۱۶۹۶۲۸۳۰۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۳م۷ل
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهرينظري به نظام اقتصادي اسالم ن ۶۳۴ م۱۶۹۷۱۲۲۱۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۵ن۶م
پرسش مـبـانـي حـکـمي اقتصادومعيشت:تامالتي درباب رهيافت هاي

 اقتصادي در اسالم
۱۳۹۱عباس معارف م ۶۴۵ م۱۶۹۸۵۸۲۹۲۹۷/۴۸۳۳

سـازمـان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه
اسالمي

۱۳۸۹حسين ميرمعزينظام اقتصادي اسالم: مباني، اهداف، اصول راهبردي و اخالق ن ۹۶۲ م۱۶۹۹۵۷۱۶۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۶۱۳۸۹ن۹م

جمال ۱۳۸۹عباس رحيميحقالناس ح۴۲۴ ر۱۷۰۰۸۴۲۸۲۹۷/۴۸۳۴
BP۲۳۰/۱/۷۱۳۸۹ح۳ر

بينش آزادگان ۱۳۸۷مولف عباس عسکرينگاهي تئولوژيک به عدالت اجتماعي ن ۶۲۳ ع۱۷۰۱۱۲۲۶۲۹۷/۴۸۳۴
سـازمـان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه

اسالمي
۱۳۸۱علي ميرموسوي، صادق حقيقتمباني حقوق بشر از ديدگاه اسالم و ديگر مکاتب م ۹۶۳ م۱۷۰۲۱۲۲۳۲۹۷/۴۸۳۴

BP۲۳۰/۱/۲م۹۴م
لب الميزان ۱۳۹۱اصغر طاهرزادهجوان و انتخاب بزرگ من کو؟! تاثير حرکات ورزشي بر روح ج۲۷۱ ط۱۷۰۳۸۴۰۶۲۹۷/۴۸۳۶

مـوسـسـه بوستان کتاب﴿مرکزچاپ ونشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۴ابراهيم امينياسالم وتعليم وتربيت الف ۸۴۴ الف۱۷۰۴۱۲۲۵۲۹۷/۴۸۳۷

سـازمـان تـبليغات اسالمي، شرکت چاپ ونشر
 بين الملل

۱۳۹۰مولف احمد بهشتياسالم وتربيت کودکان الف۸۶۶ ب۱۷۰۵۶۶۳۴۲۹۷/۴۸۳۷

نسيم حيات ۱۳۸۹محسن تنهکارآيين پاکي و پاکدامني ويژه نوجوانان و جوانان آ۷۵۹ت۱۷۰۶۴۷۵۱۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۶۵/۹۲۱۳۸۹آ۹ت

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۵۹نگارش محمدباقر حجتيسه گفتار پيرامون برخي از مسائل تربيتي اسالم س ۳۵۶ ح۱۷۰۷۱۲۲۴۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۹س۳ح

اميرکبير ۱۳۶۵تاليف علي شريعتمداريتعليم و تربيت اسالمي ت۴۴۳ ش۱۷۰۸۱۲۳۸۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۷۱۳۶۵ت۴ش

نويسنده محمدتقي فلسفيکودک از نظر وراثت و تربيت ک۸۴۲ ف۱۷۰۹۸۳۶۱۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۹۱۳۷۸ک۸ف

صدرا ۱۳۸۲اثر مرتضي مطهريتعليم و تربيت در اسالم ت ۶۳۴ م۱۷۱۰۱۱۶۲۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۷۱۳۸۲ت۶م

صدرا ۱۳۸۲اثر مرتضي مطهريتعليم و تربيت در اسالم ت ۶۳۴م۱۷۱۱۲۸۳۴۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۷۱۳۸۲ت۶م

صالحان سـالمـتي و طول عمر در احکام اسالم ( همراه با اثبات علمي و
طبي)

۱۳۸۷مولف مهدي طاهري س۲۸۲ ط۱۷۱۲۸۴۷۴۲۹۷/۴۸۵
BP۲۳۲/۶/۸۱۳۸۷س۱۶ط

امام علي بن ابي طالب﴿ع﴾ ۱۳۸۹سعيد داووديتوسل; توحيد يا شرک ت۲۹۵ د۱۷۱۳۸۵۰۹۲۹۷/۴۸۶
BP۲۲۶/۶/۹۱۳۸۹ت۲د

دفتر علم بـه کـوشـش روح الله عباسي; باهمکاريبازگشت به اسالم: ماهيت بيداري
 مجيد صحاف

۱۳۹۱ ب۲۹۸ ع۱۷۱۴۶۰۶۳۲۹۷/۴۸۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه نشرکرامت ۱۳۷۵محمدتقي جعفريزيبايي و هنر از ديدگاه اسالم ز۴۶۲ج۱۷۱۵۴۷۴۱۲۹۷/۴۸۷

BP۲۳۲/۸/۹۱۳۷۵ز۷ج
دفتر نشر معرف احـکـام موسيقي﴿به ضميمه رقص وقمار﴾،مطابق با نظر ده تن از

 مراجع عظام
سـيد مجتبي حسيني،تنظيم ونظارت نهاد
 نـمـايـنـگـي مـقـام مـعـظم رهبري در
 دانـــشــگـاهـهـا،مـعـاونـت آمـوزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۵ الف۵۷۷ ح۱۷۱۶۱۲۴۱۲۹۷/۴۸۷۸

موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور ۱۳۸۶احمد شرفخاني خوييانسان، غنا، موسيقي الف۴۱۸ش۱۷۱۷۴۷۴۷۲۹۷/۴۸۷۸
BP۲۳۲/۸۲/۸الف۴ش

واحه ۱۳۹۱مرتضي آوينيحلزونهاي خانه به دوش: جريان روشنفکري وانقالب اسالمي ح۹۱۷ آ۱۷۱۸۶۶۲۳۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸۱۳۸۳ح۸آ

موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني﴿ره﴾ ۱۳۸۸علي اسديمواجهه آيات و روايات با جنبههاي منفي فرهنگپذيري م ۴۹۹ الف۱۷۱۹۷۹۳۷۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸۱۳۸۸م۵۴الف

لب الميزان ۱۳۸۹اصغر طاهرزادهتمدن زايي شيعه ت۲۷۱ ط۱۷۲۰۲۶۷۴۲۹۷/۴۸۹
دفـتـر نـشـر فرهنگ و معارف اسالمي مسجد

هدايت
وهـابـيت ايـده اسـتعمار: يادداشتهاي يک جاسوس انگليسي

 بنام مستر همفري
۱۳۷۳ترجمه احمد علمالهدي و۳۵۶ ه۱۷۲۱۵۵۷۲۲۹۷/۴۸۹

BP۲۲۹/۳/۹۱۳۷۳و۲ه
مـوسـسـه انـتشارات اميرکبير، شرکت چاپ و

 نشر بينالملل
تـصـويـر شيعه در دائرهالمعارف امريکانا (ترجمه و نقد مقاالت

 شيعي دائرهالمعارف امريکانا)
سـرپـرسـت گـروه مـتـرجـمان محسن
 رضواني; زيرنظر محمود تقيزاده داوري

۱۳۸۲ ۵۹۴ ت۱۷۲۲۳۳۴۹۲۹۷/۵۳
BP۲۳۹/۶۱۳۸۲ت

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸روح الله حسينياندرآمدي بر انقالب اسالمي د۵۸۳ ح۱۷۲۳۱۲۴۲۲۹۷/۵۳
چاپخانه خراسان تـالـيـف سـيدمجتبي حسيني ميرصادقيراهنماي حقيقت يا﴿شيعه چيست وکيست﴾

زنجاني
۱۳۵۸ ر۶۱۱ ح۱۷۲۴۱۲۴۰۲۹۷/۵۳

اصغر منتظرالقائمتاريخ امامت ت۷۸۳ م۱۷۲۵۶۱۸۱۲۹۷/۵۳
BP۲۳۹/۲/۲۱۳۸۴ت۷۶م

سلوک جوان ۱۳۸۵سليم بن قيساسرار خاندان محمد رسول الله الف ۶۱۴ ه۱۷۲۶۵۸۴۲۲۹۷/۵۳
عطر ياس اسـرار آلرسـول الله عليهمالسالم: ترجمه کتاب سليمبن قيس

 هـاللي، اولـين وقـديمي ترين کتاب حديثي و تاريخي شيعه از
 قرن اول هجري

تـالـيف ابـوصـادق سـليمبن قيس هاللي
 عـامـري کـوفي...; ترجمه ابراهيم نداف

 زاده،حمزه کريم خاني

۱۳۸۶ الف۶۱۴ ه۱۷۲۷۱۲۳۶۲۹۷/۵۳
BP۲۳۹/۲۰۴۱۱۳۷۵ک۸س

حکايت قلم نوين ۱۳۸۳تاليف رضا نيازمندشيعه در تاريخ ايران: شيعه چه ميگويد و چه ميخواهد؟ ش ۸۶۵ ن۱۷۲۸۱۲۴۳۲۹۷/۵۳۰۹۵۵
BP۲۳۹/۹ش۹۵ن

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدحسين پورامينيتاريخچه تشيع ت۵۹۶ پ۱۷۲۹۲۶۷۹۲۹۷/۵۳۲
ياس زهرا عليهما السالم مـولف صـادق حـسيني شيرازي; مترجمشيعه و اتهامات ناروا

 حسين اسالمي
۱۳۸۳ ش۵۹۳ ح۱۷۳۰۱۲۴۵۲۹۷/۵۳۲

BP۲۱۱/۵/۷۰۴۱۱۳۸۳ح۴۷۶ح
اميرکبير ۱۳۸۲پژوهش عبدالله خدابندهشناخت فرقه اهل حق ش ۳۵۵ خ۱۷۳۱۱۲۴۴۲۹۷/۵۳۸۷

BP۲۴۱/۴/۹ش۴خ
نسيم حيات ۱۳۸۶احمد کشوريخودکشي احساسي جوانان خ ۵۸۴ ک۱۷۳۲۱۲۴۹۲۹۷/۵۴

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۴سعيد روحافزاانسانها ، پاي ترازو بايستيد! الف ۷۷۶ ر۱۷۳۳۵۱۶۲۲۹۷/۵۶۲۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي نـويـسـنـده سـعـيـد زاهـد زاهداني (بابهائيت در ايران

 همکاري محمدعلي سالمي)
۱۳۹۰ ب ۱۹ز۱۷۳۴۳۳۵۵۲۹۷/۵۶۴

BP۳۳۰/۹ب۲ز
دارالکتب اسالميه ۱۳۴۹امان الله شفانامه اي از سن پالو ن ۵۳۲ ش۱۷۳۵۱۲۴۸۲۹۷/۵۶۴

عطرعترت ۱۳۸۷محمد حسين طغيانيباب و بها چه ميگويند؟ ب۶۵۱ ط۱۷۳۶۶۷۹۴۲۹۷/۵۶۴
نهادنمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها ۱۳۸۸عليرضا محمديجريانشناسي بهائيت ج ۳۵۲ م۱۷۳۷۵۳۶۵۲۹۷/۵۶۴

BP۳۳۰/۴۱۳۸۸ج۲۷م
آمـوزش و آداب مـهـارتـهـاي زندگي اسالمي (طرح کرامت):

 پايه پنجم ابتدايي: کتاب راهنماي معلم
گـروه تـالـيف اسـمـاعيل کريمزاده ...[و

ديگران]
۸۱۳ آ۱۷۳۸۶۵۰۵۲۹۷/۶۰۷

BP۲۴۷/۸/۷۶۸۱۳۸۸ آ
زهير ۱۳۸۱محمدرضا آشتياني، محسن آشتيانيگنجينه آداب اسالمي (شيوه خوب زيستن يک مسلمان) گ۵۵۶ آ۱۷۳۹۵۹۱۱۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۹ک۵۳آ
پرديسان ۱۳۸۲نوشته:زهره ابوقدارهنفرين ن۱۹۲الف۱۷۴۰۴۳۱۸۲۹۷/۶۱

قائم آل محمدع ۱۳۸۶گردآوري محمدحسين اکبري ساوجيآب حيات: اذکار اولياء و دستورالعملهاي عرفاء آ ۶۸۶ الف۱۷۴۱۱۲۴۷۲۹۷/۶۱
BP۲۸۶/۷آ۶۳الف

۱۳۸۵حسين اماميگنجينه امامي گ۷۶۷ الف۱۷۴۲۸۴۹۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹گ۷۵الف

مصطفوي ۱۳۷۸مولف محمد بهاريتذکره المتقين ت ۸۲۲ ب۱۷۴۳۱۳۲۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۶/۴ت۹ب

گلبهار اصفهان ۱۳۸۵به اهتمام فاطمه ترکانطرائقالوصال: راههاي رسيدن ط ۴۹۳ ت۱۷۴۴۱۲۵۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۴ط۳۶ت

دارالهدي مـرکـز مـطـالـعـات وتـحـقـيقات حوزهجلوه هاي خدا محوري در زندگي انسان
 نمايندگي ولي فقيه در جهاد کشاورزي

۱۳۸۴ ۴۷۵ ج۱۷۴۵۱۲۶۴۲۹۷/۶۱

سازمان چاپ و انتشارات جـاري حـکـمت : نـکـتههـاي نـاب در کالم حضرت آيتالله
حائريشيرازي

به کـوشش دفـتـر نـشر آثار محيالدين
حائريشيرازي

۱۳۸۹ ج۲۵۹ ح۱۷۴۶۵۶۰۹۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۲۱۳۸۹م۲ح

آستان قدس رضوي، اداره امور فرهنگي ۱۳۷۲تاليف عالءالدين حجازيسنگدلي (قساوت قلبي) س ۳۳۹ ح۱۷۴۷۱۳۴۱۲۹۷/۶۱
BP۲۵۰/۲/۹س۳ح

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيفقط به خاطر تو: آثار اخالص در عمل ف۳۸۲ خ۱۷۴۸۶۳۰۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ

نسيم حيات ۱۳۸۵مولف:سعيد خوشدلنيکي تا مرز تعادل ن ۸۶۴ خ۱۷۴۹۱۲۶۳۲۹۷/۶۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محمد داودياخالق اسالمي: مباني و مفاهيم الف۲۹۵ د۱۷۵۰۶۴۲۵۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۳۲۵۱۳۸۹الف
اثر عبدالحسين دستغيب شيرازيقلب سليم ق۵۴۷ د۱۷۵۱۸۳۶۸۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۸۱۳۶۶ق۵د
شهاب الدين ۱۳۸۷محسن دهقانيمهد کودک بزرگساالن م ۸۵۹ د۱۷۵۲۱۲۶۲۲۹۷/۶۱

هجرت تـالـيف عـبدالله شبر; مترجم محمدرضااخالق: ترجمه کتاب االخالق
جباران

۱۳۷۴ الف ۳۵۶ ش۱۷۵۳۱۲۴۶۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۷/۳۰۴۱۱۳۷۴الف۲ش

احمدحسين شريفيآيين زندگي ( اخالق کاربردي) آ۴۶۷ ش۱۷۵۴۶۵۱۱۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۶آ ۴۳ش

ليله القدر عـلي صـفـايي حـائـري (عـين - صـاد);نظام اخالقي اسالم (مروري بر دعاي مکارم االخالق)
 تـهـيه و تـنـطـيم مـوسـسه فـرهـنگي

 تحقيقاتي ليله القدر

۱۳۸۳ ن ۶۸۲ ص۱۷۵۵۱۲۵۴۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۶ن۷۷ص

نجباء ۱۳۸۱محمدحسين صمديتجلي عشق و عرفان در داستانهاي اخالقي و عرفاني ت ۸۱۷ ص۱۷۵۶۱۲۵۵۲۹۷/۶۱
BP۵۵/۲/۳ت۷۶ص

روحاني مـفـاتـيح الـسـعـاده، يـا، راههاي خوشبختي مسيري در جهت
 رسيدن نسل جوان به مرز پيروزي در زندگي

۱۳۸۰نويسنده عيسي کياني هرچگاني م ۹۸۶ ع۱۷۵۷۱۲۵۳۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸

پيمان امـام مـحـمـد غـزالي; بهسـعي و اهتمامکيمياي سعادت
 پروين قائمي

۱۳۸۲ ک ۳۴ غ۱۷۵۸۱۲۶۵۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۳۵/۹۱۳۸۲ک۴غ

اميرکبير مـحـمدبن محمد غزالي طوسي; ديباچه وبرگزيده کيمياي سعادت
 حواشي و توضيحات از احمد رنجبر

۱۳۵۳ رب/ک۳۴غ۱۷۵۹۲۶۴۹۲۹۷/۶۱
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۲۹ش[BP۲۴۷/۳۵]

قدياني ابـوحـامـد، امـام مـحـمد غزالي طوسي;گزيده کيمياي سعادت
 انـتـخـاب، مـقـدمه و شرح لغات سعيد

يوسفنيا

۱۳۷۹ ي ب/ک۳۴ غ۱۷۶۰۱۲۵۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۳۵/۹۰۱۸ک۴غ

الهوتيان ۱۳۸۴حسين کريمشاهيبيدگليحکايات کوچک از مردان بزرگ ح ۵۱۲ ک۱۷۶۱۱۲۵۹۲۹۷/۶۱
BP۲۴۹/۵/۸ح۳۵ک

مبر ۱۳۸۸تاليف حسن کمالياخالق صنفي در نظام اداري کشور الف۶۸۱ک۱۷۶۲۴۷۵۹۲۹۷/۶۱
BP۲۴۶/۳۱۳۸۸الف۸ک

۱۳۸۹احمد لقمانيبهترين آرزوهاي زندگي ب۵۵۱ ل۱۷۶۳۸۴۴۱۲۹۷/۶۱
BP۲۵۸/ ۹۱۳۸۵ب۷ل

بهشت بينش ۱۳۸۱احمد لقماني۰خوشبختي چيست؟ خ۵۵۱ ل۱۷۶۴۲۸۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۱خ۷۵ل

عصر ظهور ۱۳۸۱تاليفات ابوالفتوح رازي مکيحليه المتقين در آداب و سنن و اخالق اسالمي ح ۲۸۱ م۱۷۶۵۱۲۶۶۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۶۵/د۸۱۳۸۱ح۳م

محمدباقر مجلسيحليه المتقين ح۲۸۱ م۱۷۶۶۶۱۴۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۶۵/۸ح۳م

آرام دل دانـسـتـنـيـهـاي ازدواج و زنـاشـويي: بـاب چـهـارم از کتاب
 ارزشمند و نفيس حليهالمتقين: برتري ازدواج از تجرد...

۱۳۸۶تاليف عالمه محمدباقر مجلسي د۲۸۱ م۱۷۶۷۴۶۰۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۶۵/۸۰۱۴۶ح۳م

مولف عالمه مجلسيفضائل قرآن و عترت: برگزيده از عين الحيات ف ب/ع۲۸۱ م۱۷۶۸۸۳۸۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۸/۹۰۱۶۵ع۳م

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۱جواد محدثيآفات علم: آسيبشناسي حيات علمي دانشمندان آ ۳۱۶ م۱۷۶۹۱۲۶۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۱آ۲۶م

اتشارات تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ۱۳۸۷رضا مختاريسيماي فرزانگان س۳۷۸م۱۷۷۰۵۱۹۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۷س۳۵م

احمد مسائليفلسفه اخالق ف۵۲۳ م۱۷۷۱۶۱۹۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۸۱۳۸۴ف۴۷م

صدرا ۱۳۸۵مرتضي مطهريحکمتها و اندرزها ح۶۳۴م۱۷۷۲۴۵۳۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۶/۸۱۳۸۵ح۶م

مرتضي مطهريفلسفه اخالق ف ۶۳۴ م۱۷۷۳۵۷۷۸۲۹۷/۶۱
مرتضي مطهريگفتارهايي در اخالق اسالمي گ۶۳۴ م۱۷۷۴۷۶۸۷۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۸۱۳۸۱ف۶م
انجمن اسالمي معلمان قم ۱۳۶۳ -از حسين مظاهريجهاد با نفس ج ۶۳۹ م۱۷۷۵۱۲۶۱۲۹۷/۶۱

BP۲۵۰/۹ج۶م
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۳تاليف محمدرضا مهدوي کنينقطههاي آغاز در اخالق عملي ن ۸۶۵ م۱۷۷۶۱۲۶۷۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۷ن۸۷م
دفـترمرجع عال قدر حضرت آيت الله العظمي
 فاضل لنکراني﴿مدظله العالي﴾بخش فرهنگي

۱۳۸۶مولف حافظ نجفيزنجانياخالق و تربيت از ديدگاه پيامبر اسالم صليالله عليه واله الف ۳۲۴ ن۱۷۷۷۵۲۴۶۲۹۷/۶۱
BP۲۴/۹ /۳۱۳۸۶ن۴۳ت

حکمت ۱۳۹۰تاليف مهدي نراقيعلم اخالق اسالمي: گزيده کتاب جامع السعادات م ب/ج۳۷۹ن۱۷۷۸۴۴۹۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۷/۲۰۴۲۱۵۱۳۸۳ج۴ن

وحدت بخش ۱۳۸۹مولف:احمد نراقي.معراج السعاده م ۳۷۹ ن۱۷۷۹۱۲۸۲۲۹۷/۶۱
دهقان مـعـراج الـسعاده: بهترين کتاب در علم اخالق و آداب و سنن

اسالمي
تاليف احمد نراقي

تصحيح و ويرايش رضا مرندي
۱۳۷۷ م ۳۷۹ ن۱۷۸۰۱۲۷۵۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۷۵/۶۱۳۷۷م۴ن
هجرت ۱۳۷۸تاليف مال احمد نراقيمعراج السعاده م ۳۷۹ ن۱۷۸۱۱۳۸۴۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۷۵/ب۷۱۳۸۱م۵ن
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني نـوشـته نـصـرالـدين طـوسي; مـقـدمه،گزيده اخالق ناصري

 انتخاب و شرح لغات شهرام رجبزاده
۱۳۷۷ ر ب/الف۴۶۸ن۱۷۸۲۱۲۶۹۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۴۵/۳۲۰۱۴۱۳۷۷الف۶ن
سخن ۱۳۷۴انتخاب و توضيح صمد موحدکليد سعادت: گزيده اخالق ناصري م ب/الف۴۶۸ن۱۷۸۳۱۲۶۸۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۴۵/۳۲۰۱۷الف۶ن
محبان ۱۳۸۳نويسنده مهرداد ويس کرمياخالق اسالمي الف  ۸۸۹ و۱۷۸۴۱۲۷۰۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۳الف۹و
کــتـاب تـحـلـيـلي اخـالق اسـالمي: نـکـات مـهم فـصـول،

 آزمون،سواالت چهارگزينهاي پنج دوره گذشته...
۱۳۹۰مولف ليلي صادقيزريني آ۴۶۹ ر۱۷۸۵۸۵۲۴۲۹۷/۶۱۰۷۶

BP۲۴۷/۸/۴۱۳۹۰آ ۱۵۴ص
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۳جواد محدثيراه زندگي: الفباي سعادت خانواده ر۳۱۶م۱۷۸۶۵۲۱۰۲۹۷/۶۲

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۳ر۲۲م
مولف اميرحسين بنائيفاطميدو بال بالندگي: چگونه به کمال انساني دست يابيم؟ د۶۹۱ ب۱۷۸۷۸۳۸۸۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۹۱۳۸۶د۸۳ب
سنبله ۱۳۷۷رضا جاهدفضائل ف۲۵۱ ج۱۷۸۸۶۵۴۱۲۹۷/۶۳

BP۲۴۸/۶۱۳۸۲ف۲ج
دفتر نشر فرهنگ اسالمي دانههـاي مـرواريـد: مـجـمـوعهاي موضوعي از احاديث کوتاه،

 خوشآهنگ و خواندني ويژه مدارس و کانونهاي فرهنگي
۱۳۸۱ترجمه و تحقيق غالمرضا حيدري ابهري د ۹۵۱ ح۲۹۷/۶۳[ج]۱۷۸۹۱۲۷۸

BP۲۵۰/۲د۹ح
نويسنده مهدي خداميان آرانيمعجزه دست دادن : با يک ديگرصميمانه دست بدهيم م۳۸۲ خ۱۷۹۰۶۲۹۹۲۹۷/۶۳

جمال ۱۳۸۶عباس رحيميزندگي موفق: رازهاي خوب زيستن ز ۴۲۴ ر۱۷۹۱۱۲۷۷۲۹۷/۶۳
BP۲۵۸/۹ز۳ر

محيي ۱۳۸۸محمد شجاعيضرورت خودشناسي و مطالعات انساني ض ۳۷۸ ش۱۷۹۲۵۷۰۹۲۹۷/۶۳
BP۲۵۰/۴۱۳۸۸ض۳ش

رساله شريفه حقوق امام سجاد عليهالسالم ر۸۴۵ ع۱۷۹۳۸۳۶۰۲۹۷/۶۳
BP۲۴۸۵۰۴۱۱۳۸۸ر۸ع/ب

نسيم حيات ۱۳۸۶مولف:رضا کريميرازهاي خوشبختي در زندگي ر ۵۱۶ ک۱۷۹۴۱۲۷۹۲۹۷/۶۳
بوستان کتاب اسـالم والـگوي مصرف درآمدي برکم وکيف مصرف براساس

 فقه واخالق اسالمي
۱۳۸۷علي اکبر کالنتري الف ۶۲۷ ک۱۷۹۵۵۷۱۷۲۹۷/۶۳

بهشت بينش مولف :احمد لقمانيچگونه شاد وخنده رو باشيم؟ چ ۵۵۱ ل۱۷۹۶۱۲۸۰۲۹۷/۶۳
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
بـلـقـيس آزاد...وديگران; براي اداره کلاصالح الگوي مصرف

 نهضت سوادآموزي استان اصفهان
۱۳۹۲ الف۴۶۲ آ۱۷۹۷۶۴۸۶۲۹۷/۶۳۲

فتيان ۱۳۸۷نويسنده محمود اکبريعجله و شتابزدگي : بحثهايي پيرامون عجله، اهمال کاري، ... ع۶۸۵ الف۱۷۹۸۶۸۲۳۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۸/۳۱۳۸۷ع۷الف

دارالعرفان ۱۳۸۵حسين انصاريانفرهنگ مهرورزي ف۸۸۶ الف۱۷۹۹۱۳۱۵۲۹۷/۶۳۲
حديث راه عشق ۱۳۸۷اميرحسين بانکي پور فردحيا ح۲۷۹ ب۱۸۰۰۵۶۰۸۲۹۷/۶۳۲

اميرکبير ۱۳۹۲تاليف عليرضا برازشهمه را دوست بداريم ه۳۹۵ ب۱۸۰۱۶۴۷۹۲۹۷/۶۳۲
بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانرهايي ازتکبرپنهان ر ۵۴۲ پ۱۸۰۲۵۸۲۷۲۹۷/۶۳۲

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوان ۱۳۸۶محمود پوروهابمهرباني هايت را قسمت کن! م ۷۸۵ پ۱۸۰۳۵۱۶۳۲۹۷/۶۳۲
BP۱۹۳/۴/۹۱۳۸۶م۹پ

اميرکبير ۱۳۸۲تحقيق و تاليف عبدالحسين جالليماهيت دنيا م ۵۲۴ ج۱۸۰۴۱۲۸۶۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۵/۲م۸ج

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۱مهدي خداميانفقط به خاطر تو: آثار اخالص در عمل ف۳۸۲ خ۱۸۰۵۶۱۳۵۲۹۷/۶۳۲
انتشارات آزادي ۱۳۵۰از سخنان آموزنده و سازنده امام خمينيمبارزه با نفس، يا، جهاد اکبر م۷۴۶ خ۱۸۰۶۵۵۸۱۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۹۱۳۵۰ج۸خ
کانون تربيت دو اثـر بـرگزيده از دستغيب; با مقدمه واخالص و انفاق

 تصحيح از محمدهاشم دستغيب
۱۳۶۳ خ الف ۵۴۷ د۱۸۰۷۱۲۸۵۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۶/۳۱۳۶۳الف۵د
عبدالحسين دستغيب شيرازياستعاذه س الف۵۴۷ د۱۸۰۸۶۲۳۴۲۹۷/۶۳۲

BP۲۷۲/۷/۵الف۵د
علي صفائيحائري ( عين - صاد)اخبات الف۶۸۲ ص۱۸۰۹۸۰۱۸۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۴/۳۱۳۸۵الف۷ص
کانون انديشه جوان ۱۳۷۸ارزش دنياارزش دنيا الف۸۳۹ ع۱۸۱۰۱۳۳۰۲۹۷/۶۳۲
جامعه القران الکريم ۱۳۸۹مولف محمد غفارنياتقوي رمز پيروزي از نظر آيات وروايات ت۴۳غ۱۸۱۱۵۳۸۸۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۵۵/۷۱۳۸۹ت۷غ
جواد محدثياصالح الگوي مصرف الف۳۱۶ م۱۸۱۲۶۰۰۲۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳۵/۶۱۳۸۸الف۲۵م
زائر ۱۳۸۷حسين منيريجايگاه استعاذه در اسالم ج۸۱۷ م۱۸۱۳۸۰۲۷۲۹۷/۶۳۲

BP۲۷۲/۷
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
مـولف مـهـدي نـويـد ادهم; ويـراسـتارعطر ياس

 مرتضي حاجعلي فرد
۱۳۷۸ ع ۸۲۹ ن۱۸۱۴۱۲۸۴۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳/۶ع۹ن
حسين واعظينژاد ۱۳۷۹حسين واعظينژادآيندهاي بهتر در پرتو انفاق آ۲۲۲ و۱۸۱۵۱۳۱۲۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳/۹آ۲و
سبط النبي ۱۳۸۸به اهتمام مهدي هاشمي،حميده رضاييگنجينه اصالح الگوي مصرف گ۲۵۲ ه۱۸۱۶۱۳۱۶۲۹۷/۶۳۲
حسنين ۱۳۸۲مولف عليرضا يوسفيايثار الف۸۵ي۱۸۱۷۴۷۳۶۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳/۹الف۹ي
هماي رحمت ۱۳۸۳منصوره عابدياناصفهانيبيماريهاي زبان ب ۱۱۹ ع۱۸۱۸۷۹۲۷۲۹۷/۶۳۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تهذيب ۱۳۸۵نويسنده کريم فيضيتبريزيدنياي زبان: (۱۹۰ گناه زبان) د۹۷۷ف۱۸۱۹۵۲۲۳۲۹۷/۶۳۴

BP۲۵۱/۹د۹ف
وحدت بخش حميد مظهر قراملکيگناهان زبان از منظر امامان وسخناني از حکيمان وشاعران گ۶۴۴ م۱۸۲۰۶۲۵۱۲۹۷/۶۳۴
زيتون سبز ۱۳۹۵مشروبات الکلي،قمار و اثار زيانبار ان م۵۱۴د۱۸۲۱۸۵۸۲۲۹۷/۶۳۵
صبح پيروزي ۱۳۸۵نوشته عليرضا اسداللهيفردمعجزه نگين م ۴۹۷ الف۱۸۲۲۱۲۸۹۲۹۷/۶۳۶

BP۲۵۲/۴۵/۶م۵الف
موسسه فرهنگي انتشاراتي حضور ۱۳۷۶مسعود پورسيد آقاييحجاب ميوه شناخت ح ۶۷۲ پ۱۸۲۳۱۲۹۰۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۳ح۹پ
دليل ما رسـائـل حـجـابـيـه: شـصت سال تالش علمي دربرابر بدعت

 کشف حجاب
۱۳۸۰رسول جعفريان ر۴۶۳ ج۱۸۲۴۴۰۶۸۲۹۷/۶۳۶

شهاب الدين ۱۳۸۶نويسنده محسن دهقانيمنطق کرامت زن:نگرشي جديد به مفهوم حجاب م۸۵۹ د۱۸۲۵۱۳۲۰۲۹۷/۶۳۶
رازبان ۱۳۸۴حسين رشيديحريم عفاف:حجاب ازديدگاه آيات وروايات ح۵۵۱ ر۱۸۲۶۱۳۱۷۲۹۷/۶۳۶
محيي ۱۳۸۴محمد شجاعيدر و صدف : بحثي ديني، اجتماعي و سياسي درباره حجاب د ۳۷۸ ش۱۸۲۷۵۷۰۴۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۴۱۳۸۴د۳ش
گلستان ادب ۱۳۸۴فاطمه قاضيحجاب دختران: حجاب اسالمي و بهداشت خانواده ح ۲۴۳ ق۱۸۲۸۱۱۸۹۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۳ح۱۶ق
مرکز چاپ ونشر سازمان تبليغات اسالمي ۱۳۷۱مقاالت کنگره اسالم وزنحجاب و آزادي ۷۵۱ ک۱۸۲۹۵۲۷۸۲۹۷/۶۳۶

سبط اکبر بـرهـنـگي زنـان : پـيرامون زيانهاي برهنگي از نظر اجتماعي،
روانشناسي...

۱۳۸۳اسدالله محمدينيا ب۳۵۷ م۱۸۳۰۶۸۲۲۲۹۷/۶۳۶
۲۷۱/۰۳۲PB/۴۱۳۸۳ب۲۸۵م

مرتضي مطهريپاسخهاي استاد به نقدهايي بر: کتاب مساله حجاب پ۶۳۴ م۱۸۳۱۷۶۸۱۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵۰۸۷۱۳۸۱م۶م

صدرا ۱۳۷۹نويسنده مرتضي مطهريمساله حجاب م ۶۳۴ م۱۸۳۲۱۲۸۷۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵۱۳۷۹م۶م

تهران محمدجواد معرفتسواالت: درباره حجاب تعدد زوجات و ... س ۶۶۳ م۱۸۳۳۱۲۹۱۲۹۷/۶۳۶
شهاب الدين ۱۳۸۷امير ملک محمدي اليگودرزيرايحه عفاف ر ۷۶۱ م۱۸۳۴۱۲۹۴۲۹۷/۶۳۶
جوانه رشد ۱۳۷۹مهدي مهريزيآسيبشناسي حجاب آ ۸۸۶ م۱۸۳۵۱۲۹۲۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۵آ۸۷۵م
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور طـراحـي وتـدويـن: گروه کارشناسي; زيرتحقق راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ حجاب وعفاف

 نظر: منصور واعظي
۱۳۹۲ ت۲۱۹ و۱۸۳۶۶۹۶۷۲۹۷/۶۳۶

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور زيـر نـظـر گروه کارشناسي; رئيس گروه:وضعيت سنجي پوشش وآرايش ايرانيان
 منصور واعظي

۱۳۹۲ و۲۱۹ و۱۸۳۷۶۹۶۶۲۹۷/۶۳۶

نگاران نور ۱۳۸۸زبيده خدائيخدايا چگونه شاد باشم؟ خ۳۹۴خ۱۸۳۸۴۴۹۵۲۹۷/۶۳۷
BP۲۳۲/۸۸/۴۱۳۸۹خ۴خ

مولف ۱۳۹۱هاجر قاسم پيونديشوخي: حسن سلوک يا آفت زبان؟ ش۱۸۱ ق۱۸۳۹۸۳۰۹۲۹۷/۶۳۷
موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۶داود حسينيروابط سالم در خانواده ر ۵۷۷ ح۱۸۴۰۴۰۴۸۲۹۷/۶۴

نشر اخالق ۱۳۷۳-۱۳۷۴تاليف حسين مظاهرياخالق در خانه الف ۶۳۹ م۱۸۴۱۱۲۹۳۲۹۷/۶۴
BP۲۵۳/۳۱۳۷۳الف۶م

مولف ۱۳۶۹تاليف علويه همايونيشخصيت زن ش۶۵۴ ه۱۸۴۲۶۷۲۹۲۹۷/۶۴
BP۲۳۰/۱۷۲/۹ز۸ه

زمزم هدايت ۱۳۸۳[ نويسنده علياصغر الهامينيا ]فقه خانواده ف ۷۴۶ الف۱۸۴۳۵۲۷۲۲۹۷/۶۴۲
BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۳ف۷۷الف

اسالمي ۱۳۶۴ابراهيم امينيآئين همسرداري، يا، اخالق خانواده آ ۸۴۴ الف۱۸۴۴۱۳۰۱۲۹۷/۶۴۲
HQ۱۰/۹آ۸الف

سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر ۱۳۷۴تاليف ابراهيم امينيانتخاب همسر الف ۸۴۴ الف۱۸۴۵۱۲۹۶۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۸/۵/۸الف۸الف

ابراهيم امينيهمسرداري ه۸۴۴ الف۱۸۴۶۸۱۴۷۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۸/۵/۸۸۱۳۸۸الف

حديث راه عشق ۱۳۸۶اميرحسين بانکي پورفرد.مطلع مهر،راهکارهاي جامع و کاربردي براي انتخاب همسر م ۲۷۹ ب۱۸۴۷۲۴۰۶۲۹۷/۶۴۲
مرسل ۱۳۷۹ابراهيم خرمي مشگانيراز خوشبختي همسران ر ۴۷۷ خ۱۸۴۸۱۳۰۰۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۲ر۴خ
خادم الرضا ۱۳۹۰مولف :حسين دهنويگلبرگ زندگي گ ۸۷۵د۱۸۴۹۳۳۸۷۲۹۷/۶۴۲
نسيم حيات ۱۳۸۶حسن زاهدي حقازدواج موقت/مجدد راه حل يا معضل؟ الف ۲۱ ز۱۸۵۰۱۳۰۷۲۹۷/۶۴۲

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۶تاليف محمدعلي ساداتراهنماي همسران جوان ر ۱۲۸ س۱۸۵۱۱۲۹۷۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۲ر۲س

موعود عصر﴿عج﴾ ۱۳۹۱به کوشش: اسماعيل شفيعي سروستانيدانشستان سرزمين هاي درگيردرواقعه شريف ظهور د۵۶۱ ش۱۸۵۲۵۹۳۱۲۹۷/۶۴۲
امام عصر(عج) ۱۳۸۳احمد صادقي اردستانيازدواج و اخالق خانواده الف ۱۹۸ ص۱۸۵۳۱۷۴۸۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۸/۵/۴۱۳۸۳الف۱۶ص
ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حائري (عين - صاد)روابط متکامل زن و مرد ر ۶۸۲ ص۱۸۵۴۱۳۰۴۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۹ر۶۶ص
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲نويسنده علي صفايي حائريزن و مرد ر۶۸۲ ص۱۸۵۵۶۶۴۷۲۹۷/۶۴۲

جامعه الزهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰محسن عباسي ولديتا ساحل آرامش ت۳۱۸ ع۱۸۵۶۸۳۲۹۲۹۷/۶۴۲
شهاب ۱۳۷۱تاليف علي قرني گلپايگانيپيوند دو گل "يا" عروس و داماد پ ۵۸۴ ق۱۸۵۷۱۳۰۲۲۹۷/۶۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ميم ۱۳۸۲محسن کاظميچگونه بهترين همسر باشم؟ چ ۲۲۹ ک۱۸۵۸۱۳۰۳۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۸۱۳۸۲چ۲ک
پيوند با امام (ره) ۱۳۸۶تدوين و گردآوري کاظم کاظميدانستنيهاي ازدواج از ديدگاه علما و مراجع تقليد د ۲۲۹ ک۱۸۵۹۱۲۹۵۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۲د۱۷۵ک
کتاب قدسيان نـويـسـنده محسن ماجراجو; مشاورعلميروابط غيراخالقي دختران و پسران

 سعيد رضا غديري پور
۱۳۹۲ ر۱۱۷ م۱۸۶۰۶۳۸۵۲۹۷/۶۴۲

BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۸ر۲م
پارسيان نـيـازهـا و روابـط دخـتران و پسران، احکام ازدواج و زناشويي،

 مـسـايـل نوجوانان و جوانان، درمان بيماريهاي جنسي، مسايل
 مربوط به حاملگي، شير دادن وتربيت کودک...

۱۳۹۲نويسنده محسن ماجراجو د ن۱۱۷ م۱۸۶۱۶۳۸۳۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۷ن۲م

پارسايان نـيـازهـا و روابـط زن و شـوهـر: روابط عاطفي و اخالقي زن و
 شـوهـر، آيـين هـمـسـرداري، نـحـوه رفتار صحيح در کانون

 خانواده، همياري، درک و تفاهم....

نـويـسنده محسن ماجراجو; مشاور علمي
 سعيد رضا غديري پور

۱۳۸۹ ز ن۱۱۷ م۱۸۶۲۶۳۸۴۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۲۱۳۸۸ن۲م

دار الفکر ۱۳۹۰از جواد مصطفويبهشت خانواده ب ۶۱۷م۱۸۶۳۳۳۵۶۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۷۷ب۶م

نسيم حيات ۱۳۸۵عطيه صادق کوهستانيجوان وازدواج ج۱۹۱ص۱۸۶۴۱۳۰۵۲۹۷/۶۴۳
مــرتـضي آقـاتـهـراني، مـحـمـدبـاقـرخانواده و تربيت مهدوي

حيدريکاشاني
خ۶۴۵ آ۱۸۶۵۶۳۸۰۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/الف۱۳۸۹ ۲خ۶۷آ
دليل ما ۱۳۸۱مولف عباس اسماعيلي يزديفرهنگ تربيت ف۵۳۵ الف۱۸۶۶۱۳۰۹۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۴ف۵الف
خردآذين ۱۳۸۷مولف ستار پور ابراهيم گلرودبارياگر فرزند صالح ميخواهيد الف۵۷۵ پ۱۸۶۷۱۳۱۳۲۹۷/۶۴۴

مولف محمدرضا سنگريدرآفاق تربيت د۷۷۹ س۱۸۶۸۶۲۰۴۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۴۱۳۸۵د۹س

۱۳۷۲اثري از علي قائمياسالم و تربيت دختران الف۳۵۲ ق۱۸۶۹۵۹۶۱۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۵الف۲ق

انـجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران،
 واحد انتشارات

۱۳۷۶علي قائميسازندگي و تربيت دختران س۳۵۲ ق۱۸۷۰۱۳۰۸۲۹۷/۶۴۴
B۲۵۳/۴/۲س۲ق

فاتح خيبر ۱۳۸۶تاليف حيدر قنبريداستانهاي شگفتانگيزي از تربيت فرزندان د۸۱۴ ق۱۸۷۱۱۳۱۰۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۲د۹ق

صبرا ۱۳۸۷مولف کاظم کاهاني مقدمتعليم وتربيت در انديشه بوعلي سينا ت۳۴۳ ک۱۸۷۲۱۳۱۴۲۹۷/۶۴۴
نسيم حيات ۱۳۸۹رضا کريميکليد ها و تکنيکهاي طاليي تربيت برتر ک ۵۱۶ ک۱۸۷۳۵۳۶۴۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۸ک۳۵ک
عـشق بـرتـر: راههـاي ايـجاد محبت اهلبيت عليهمالسالم در

 کودکان و نوجوانان
جواد محدثي ع۳۱۶ م۱۸۷۴۸۲۰۶۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۵۱۳۸۹ع۳م
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۸۱تاليف حسين مظاهريتربيت فرزند از نظر اسالم ت ۶۳۹ م۱۸۷۵۱۳۲۱۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۴۱۳۸۲ت۶م
هجرت ۱۳۷۴نويسنده علياکبر مظاهريهشدارهاي تربيتي: چهل مساله مهم تربيتي ه۶۳۹ م۱۸۷۶۶۷۵۱۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۵ه۶۳م
شهاب الدين ۱۳۸۷مولف:امير ملک محمودي اليگودرزيادب مسلماني الف ۷۶۱ م۱۸۷۷۱۳۲۹۲۹۷/۶۴۴

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو....[ونسل نور: تربيت کودک
ديگران]

۱۳۸۹ ۴۳۳ن۱۸۷۸۴۵۵۸۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۵۱۳۸۷ن

موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۶مهدي نيک خوگلبرگ زندگي:بررسي جنبه هاي گوناگون رشدوتربيت گ ۹۳۶ ن۱۸۷۹۴۰۴۰۲۹۷/۶۴۴
برگ شقايق ۱۳۸۱تاليف اميري تنکابنياحسان توحيدي و طرفيني غوغا ميکند الف۸۳۷الف۱۸۸۰۴۷۵۷۲۹۷/۶۴۶

BP۲۵۳/۶/۳الف۸الف
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيبهشت فراموش شده: قدر پدر و مادر خود را بيشتر بدانيد ب۳۸۲ خ۱۸۸۱۶۳۰۱۲۹۷/۶۴۶

BP۲۵۳/۶/۹۱۳۸۸ب۴خ
کتاب يوسف نـظم آنچه هـمه دوست دارنـد ولي...:راهکارهاي ايجاد نظم و

 برنامهريزي در زندگي
۱۳۸۹مرتضي آقاتهراني ن ۶۴۵ آ۱۸۸۲۵۳۷۵۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴/۶۱۳۸۹ن۷آ
صحيفه خرد ۱۳۸۷محمد اسفندياريهمه ما برادريم سيماي انساني و اخالقي اسالم ه۵۲۱ الف۱۸۸۳۵۳۸۳۲۹۷/۶۵

اسراء ۱۳۸۶مولف جواديآملياسالم و محيط زيست الف۷۴۵ ج۱۸۸۴۶۷۳۰۲۹۷/۶۵
BP۲۳۰/۱۵۵/۵۱۳۸۶الف۸۶ج

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيراز خشنودي خدا: به يکديگر بيشتر کمک کنيد ر۳۸۲ خ۱۸۸۵۶۳۰۵۲۹۷/۶۵
BP۲۵۴/۲۱۳۸۸ر۴خ

سـازمـان عـقـيـدتي سـيـاسي نيروي انتظامي،
 معاونت سياسي

۱۳۸۲نويسنده مجتبي عزيزيتحقيقي در ابعاد مختلف نهضت خدمترساني به مردم ت ۵۸۸ ع۱۸۸۶۱۳۲۲۲۹۷/۶۵
BP۲۵۴/۱/۳ت۴ع

انـتـشـارات مـوسـسه آموزشي وپژوهشي امام
خميني﴿ره﴾

۱۳۸۵محمدتقي مصباح يزدينگاهي گذرا به بسيج وبسيجي ن ۵۹۸ م۱۸۸۷۴۰۴۹۲۹۷/۶۵

مولف حسين انصاريانمعاشرت م۸۸۶ الف۱۸۸۸۸۴۲۱۲۹۷/۶۵۱
BP۲۵۴/۶۱۳۸۸م۸الف

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبيلغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۴جواد محدثياخالق معاشرت الف ۳۱۶ م۱۸۸۹۱۳۲۳۲۹۷/۶۵۱
BP۲۵۴/۳۱۳۸۴الف۲۵م

بوستان کتاب ۱۳۸۸جواد محدثيدانش آموز و اخالق معاشرت د۳۱۶م۱۸۹۰۴۴۵۲۲۹۷/۶۵۱
امير کبير ۱۳۹۰تاليف عليرضا برازشعاشق شو ع۳۹۵ب۱۸۹۱۴۵۷۹۲۹۷/۶۵۲

BP۲۵۴/۲/۱۷۱۳۹۰ع۴ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهر اميرالمومنين ۱۳۸۱نادعلي صالحيقصه دلبري ودلدادگي ق۲۹۷ ص۱۸۹۲۶۲۶۶۲۹۷/۶۵۲

لب الميزان ۱۳۸۸اصغر طاهرزادهمباني نظري وعملي حب اهل البيت م۲۷۱ ط۱۸۹۳۲۶۷۶۲۹۷/۶۵۲
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲نويسنده محمد جواد فالحاخالق همسايه داري و آپارتمان نشيني الف۸۲۶ ف۱۸۹۴۶۶۴۶۲۹۷/۶۵۲

کانون انديشه جوان ۱۳۸۳محمدرضا کاشفينگاهي قرآني به دوست و دشمن ن ۱۹۷ ک۱۸۹۵۵۴۲۲۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۸ن۱۶ک

نشر ميم ۱۳۸۲محسن کاظميشرح عشق، يا، آيين دوستيابي ش ۲۲۹ ک۱۸۹۶۱۱۸۲۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۴ش۲ک

جواد محدثيدوستي د۳۱۶ م۱۸۹۷۶۰۱۳۲۹۷/۶۵۲
BP۳۸/۰۹/۲۶۱۳۸۴م۹د

منير ۱۳۸۵راضيه محمدزادهدوست اگر اينگونه ميبود د ۳۴۶ م۱۸۹۸۱۷۵۲۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۹د۳م

آستان قدس رضوي،بنياد پژوهشهاي اسالمي دوسـتي و دوسـتـان: مـجموعه معارف اسالمي در هنر رفتار با
مردم

۱۳۷۰هادي مدرسي د۴۱۹م۱۸۹۹۵۲۱۷۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۴۰۴۱۱۳۷۰ص۴م

کتاب فردا مـبـانـي ومهارتهاي تفکر پرسشي براساسآيات قرآن و روايات
 اهل بيت

۱۳۹۰احمد رضا اخوت،هاني چيت چيان م۳۲۱ الف۱۹۰۰۲۶۷۰۲۹۷/۶۵۳

۱۳۷۸مولف محمدعلي مجاهديراهکارهاي موفقيت در تحصيل علوم اسالمي ر۲۶۲ م۱۹۰۱۸۴۹۵۲۹۷/۶۵۶
BP۲۵۴/۷/۲۱۳۸۷ر۳م

مـــرکـــز مـــديـــريـت حـوزه عـلـمـيـه
خواهران،مرکزنشرهاجر

۱۳۸۳محمدعلي حاجيدهآباديمديريت فرهنگي م۱۶۹ح۱۹۰۲۵۱۶۹۲۹۷/۶۵۸
BP۲۳۲/۶۷/۴۱۳۸۳م۲ح

نوشته وليا... نقيپورفراصول مديريت اسالمي و الگوهاي آن الف۵۹۶ ن۱۹۰۳۶۱۸۷۲۹۷/۶۵۸
BP۲۵۴/۹/۶الف۷ن

مـوسـسـه عـالـي آمـوزش وپژوهش مديريت
 برنامه ريزي

۱۳۷۶نوشته وليا... نقيپورفراصول مديريت اسالمي و الگوهاي آن الف۵۹۶ ن۱۹۰۴۶۵۴۵۲۹۷/۶۵۸
BP۲۵۴/۹/۶۱۳۸۰الف۷ن

ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حايرينامههاي بلوغ ن ۶۸۲ ص۱۹۰۵۱۳۲۴۲۹۷/۶۷
BP۲۴۹/۲۱۳۸۳ن۷ص

روحاني ۱۳۸۷علياصغر ظهيريپندخوبان: ۲۰ موضوع، ۲۰ پند، آيات، روايات و حکايات پ ۹۱ ظ۱۹۰۶۱۳۲۵۲۹۷/۶۷
BP۲۴۹/۹پ۹ظ

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

نـوشـته غـالمـرضـا آبـروي; تـصويرگرآبشار نور: داستانهايي از معجزههاي چهارده معصوم (ع)
 ميرمحمد اجاللي

۱۳۷۶ آ ۱۴۵ آ۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۰۷۱۳۲۶
BP۹/۲آ۲آ

دارالعرفان عـبـرتآمـوز: مـجموعهاي از نکتهها و داستانهاي کتب استاد
 حسين انصاريان

گـردآورنـده واحـد تـحـقـيـقـات مرکز
 علميتحقيقاتي دارالعرفان

۱۳۸۵ ع ۸۸۶ الف۱۹۰۸۵۱۱۳۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۲۳ع۸الف

پيوند با امام ۱۳۸۶مولف ابراهيم بابائي آمليداستان ازدواج معصومين عليهمالسالم د۱۱۸ ب۱۹۰۹۱۴۶۰۲۹۷/۶۸
BP۹/۲۱۳۸۱د۱۳ب

صبح پيروزي ۱۳۸۸عبدالرحمن باقرزاده بابليداستانهايي ازمسافران سراي باقي د۲۳۹ ب۱۹۱۰۶۴۵۷۲۹۷/۶۸
ستاد اقامه نماز نـويـسـنـده بهرامپور، اسماعيلي، قاري آرامش زالل

 جمعآوري و ويرايش مهدي خليليان
۱۳۷۹ آ ۸۴۲ب۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۱۱۳۰۲۵

BP۹/۴آ۹۳۵ب
دفتر نشرفرهنگ اسالمي،۱۳۷۷ داسـتـانـهـاي شـيـريـن:۴۲داسـتان از آثارمتفکر شهيد دکتر

 سيدمحمد حسيني بهشتي
۱۳۷۷محمدبهشتي،به کوشش مرتضي نظري د۸۶۶ب۱۹۱۲۴۴۸۶۲۹۷/۶۸

محراب قلم،کتاب هاي مهتاب ۱۳۹۱مجيد مال محمدي،محمود پور وهابقصه هاي خيلي قشنگ ق ۷۸۵ پ۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۱۳۵۴۲۵
قدياني، کتابهاي بنفشه تـرجـمه زهـره معينيفر; بازنوشته مهديهم قصه، هم پند ۱۰۱ حکايت اخالقي

 حجواني; تصويرگر فرشيد شفيعي
۱۳۷۹ ه ۳۶۴ح۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۱۴۱۳۲۸

BP۲۴۹/۵/۸۱۳۷۹ه۳ح
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
مـقـدمه و گـردآوري از غـالمعلي حدادسحرخيزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها

 عـــادل; ويــرايش و تـدوين ابـراهـيم
حسنبيگي

۱۳۷۱ س ۳۶۹ ح۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۱۵۱۳۴۰
BP۹/۳س۴ح

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيآسماني ترين عشق آ۳۸۲ خ۱۹۱۶۶۱۳۴۲۹۷/۶۸
مهدي خداميان آرانيلطفا لبخند بزنيد: زندگي بهتر را با لبخند تجربه کنيد ل۳۸۲ خ۱۹۱۷۶۲۹۸۲۹۷/۶۸

مسجدقم جمکران ۱۳۸۴تاليف محسن خرازيروزنههايي از عالم غيب ر ۴۲۳ خ۱۹۱۸۵۷۵۹۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۹۱۳۸۴ر۳۷خ

اوج از آثـار عبدالحسين دستغيب; گردآوريداستانهاي پراکنده
 از جـالل سـيـدابـراهـيـمي; با مقدمه و
 تنظيم، تصحيح از محمدهاشم دستغيب

۱۳۶۴ د ۵۴۷ د۱۹۱۹۱۳۵۵۲۹۷/۶۸
PB۲۴۹/۵/۹۷و۵د

قدياني مـحـسن ربـاني جويباري; ويراستار داودچهارده قصه از کودکي معصومين(ع)
غفارزادگان

۱۳۷۶ چ ۳۲۹ ر۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۲۰۱۳۵۷
BP۹/۹چ۲۳ر

محمدرضا رنجبرمکاسب: شرحي داستاني بر مکاسب شيخ انصاري م۷۲۷ ر۱۹۲۱۵۹۹۰۲۹۷/۶۸
BP۹/۷م۸۵ر

سروش ۱۳۸۷نويسنده نقي سليمانيبرادر: داستانهايي از زندگي محمد(ص) و علي(ع) ب۶۹۱س۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۲۲۴۵۷۷
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده مـهـدي شـجاعي; تصويرگريک اسب و دو سوار

 پرويز حاصلي
۱۳۷۴ ي ۳۷۸ ش۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۲۳۱۳۴۲

پيدايش ۱۳۷۶نويسنده شهرام شفيعيماه در چاه م ۵۵۶ ش۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۲۴۵۸۱۱
BP۹/۲ک۷ش

دفتر تبليغات اسالمي ۱۳۶۳[ويرايشگر] محمدجواد صاحبيحکايتها و هدايتها در آثار استاد شهيد آيهالله مطهري ح۱۷۱ص۱۹۲۵۱۳۴۸۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۷۸ح۶م

نشر موعود ۱۳۷۹مريم ضمانتييارماه در آينه م ۳۹ ض۱۹۲۶۱۳۵۶۲۹۷/۶۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني ۱۳۷۵داوود غفارزادگانفراموشان: داستاني از واقعه کربال ف۴۲ غ۱۹۲۷۵۶۱۰۲۹۷/۶۸

BP۹/۴ف۷غ
بـا مـردم ايـنـگونه برخورد کنيم: شامل يکصد و پنجاه داستان
 حـديـثي و آمـوزنـده از پـيـامـبـر اکـرم و ائـمه مـعصومين

عليهمالسالم

مهدي فقيهايماني ب۷۹۴ ف۱۹۲۸۶۵۴۶۲۹۷/۶۸
BP۹/۲ب۷ف

بقيه العتره ۱۳۸۲بازنويسي حسين کاظميدلبرستان د ۲۲۹ ک۱۹۲۹۱۳۵۴۲۹۷/۶۸
BP۹/۸د۱۸ک

نشر جمال اعـتـيـاد دخـتـران و پـسران: هشدارهاي پيشگيرانه به جوانان
 درباره خطر اعتياد (مجموعه داستان)

۱۳۷۹محمدعلي کريمينيا الف ۵۳۳ ک۱۹۳۰۱۳۵۳۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۶الف۴ک

کوثر ادب پـسـران; دوسـتيهـا و عـبـرتـها: فرجام همنشيني و رفاقت با
 دوستان ناباب

۱۳۸۴محمدعلي کريمينيا پ۵۳۳ ک۱۹۳۱۱۲۵۷۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۵۱۳۸۳پ۴ک

کوثرادب دخـتـران، دوسـتيهـا و عـبرتها: فرجام همنشيني و رفاقت با
 دوستان ناباب

۱۳۸۳محمدعلي کريمينيا د۵۳۳ ک۱۹۳۲۵۸۳۴۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۳۱۳۸۳د۴ک

پيام مهدي ۱۳۷۹محمدعلي کريمي نيادنياي دختران﴿يکصد داستان خواندني ويژه دختران﴾ ن د۵۳۳ ک۱۹۳۳۶۲۸۷۲۹۷/۶۸
کوثر ادب گـذرگـاه عـبـرت: مـاجـراهاي تاريخي مکافات و بازتاب عمل

 (ويژه جوانان و نوجوانان).
۱۳۸۳محمدعلي کريمينيا گ ۵۳۳ ک۱۹۳۴۱۳۵۲۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵۴۱۳۸۳گ۴/ک
نسل نوانديش از کـوتـهـي توست که ديوار بلند است: داستان هايي دلپذير و

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

۱۳۹۱ترجمه وتاليف سعيد گل محمدي الف۶۱۷ گ۱۹۳۵۷۶۰۳۲۹۷/۶۸

نسل نوانديش عـامـل تغيير باش نه قرباني تقدير: داستان هاي کوتاه وشگفت
انگيز

۱۳۹۳سعيد گل محمدب ع۶۱۷ گ۱۹۳۶۷۶۳۶۲۹۷/۶۸

بوستان کتاب ۱۳۸۸مهدي محدثيحيات پاکان:داستانهايي از زندگي معصومان عليهمالسالم ح ۳۱۶ م۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۳۷۵۱۶۷
BP۳۶/۹۱۳۸۹ح۳۲۳م

کانون فرهنگ و هنر اسالمي ۱۳۶۳-عليرضا مرتضوي کرونيداستانهائي از زندگي چهارده معصوم (ع) د ۴۴۷ م۱۹۳۸۱۳۵۱۲۹۷/۶۸
پيدايش ۱۳۷۹محمدکاظم مزينانيسوار سوم: داستان زندگي امام حسين(ع) س ۵۱۲ م۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۳۹۵۸۱۲

BP۹/۹۱۳۷۹س۴م
مرتضي مطهريداستان راستان د۶۳۴ م۱۹۴۰۶۱۸۴۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۹د۶م
علي ميرخلفزادهداستانهايي از حق الناس ح د۹۳۱ م۱۹۴۱۶۲۲۹۲۹۷/۶۸

BP۹/۲۳د۹۳م
روحاني تــالـيف احـمـد مـيـرخـلفزاده، قـاسمداستانهايي از دنيا و آخرت

ميرخلفزاده
۱۳۸۰ د د۹۳۱ م۱۹۴۲۲۵۹۶۲۹۷/۶۸

BP۹/۲۴۱۳۸۰د۹م
۱۳۸۷جواد نعيميقصههاي پنج گوهر ق۵۴۹ ن۲۹۷/۶۸[ج]۱۹۴۳۸۴۹۰

BP۹/۵۴۱۳۸۸ق۷ن
نذير نـوشـته سميه نوري; بهسفارش نمايندگيراز خلقت انسان

 انتشارات نذير در اسالمشهر
۱۳۸۰ ر ۷۵۷ ن۱۹۴۴۱۳۶۶۲۹۷/۶۸

BP۹/۲ر۸۳ن
شميم گل نرگس ۱۳۸۸داستانها و عبرتهايي از روابط دختران و پسران امروزي د ۱۳۳ و۱۹۴۵۱۳۷۸۲۹۷/۶۸

PIR۸۰۷۵/۲۱۳۸۲د۸۵۴۴ض
شميم گل نرگس ۱۳۸۶واحد تحقيقاتي کل نرگسداستانهاي شگفتانگيزي از اولياء خدا الف د۱۳۳ و۱۹۴۶۱۳۶۸۲۹۷/۶۸

BP۲۲۳/۸/۲د۷۳م
شميم گل نرگس ۱۳۸۲داستانهاي شگفتآوري از عاقبت غلبه بر هوسها و شهوتها غ د۱۳۳ و۱۹۴۷۱۱۸۷۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۲د۳۵ع
شميم گل نرگس ۱۳۸۲داستانهاي شگفتآوري از عاقبت هوسراني و شهوتراني ه د ۱۳۳ و۱۹۴۸۱۱۸۸۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۴۱۳۸۲د۳۵ع
کوثر ادب بـازخـواني و گزيده نگاري جامع التمثيل: نخستين کتاب تمثيل

 ومثل در زبان پارسي
بـازنـگـاري، پژوهش و تاليف محمد علي

 کريمي نيا
۱۳۸۴ ک ب/ج۴۲۴ ه۱۹۴۹۱۳۶۹۲۹۷/۶۸

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيراز شکرگزاري: سعادت را با شکر کردن به دست آوريد ر۳۸۲ خ۱۹۵۰۶۳۰۶۲۹۷/۷
BJ۱۵۳۳/۴۱۳۸۸خ۸ش

کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوت،هاني چيتچيانمباني ومهارت هاي برنامه ريزي م۳۲۱ الف۱۹۵۱۴۵۱۲۲۹۷/۷۲
BP۲۵۴/۴/۲۱۳۹۰م۳الف

موسسه علمي دارالحديث،سازمان چاپ ونشر ۱۳۸۸عباس پسنديدههنر رضايت اززندگي ه۴۶۳پ۱۹۵۲۴۷۲۹۲۹۷/۷۲
BP۲۵۸/۶۱۳۸۴ر۵پ

بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق ۱۳۹۲محمد جبارپورالف عشق ل۲۶۲ ج۱۹۵۳۷۲۸۱۲۹۷/۷۲
موسسه روايت سيره شهدا تـهـيـه مـوسـسـه فرهنگي هنري مطافبه رنگ صبح: سبک زندگي شهدا در خانواده

 عـشـق وابـسته به موسسه روايت سيره
شهدا

۱۳۹۱ ب۸۴۱ م۱۹۵۴۷۳۳۰۲۹۷/۷۲

نورالزهرا ۱۳۸۵مولف محمود اکبريصميمانه با عروس وداماد ص ۶۸۵ الف۱۹۵۵۱۳۰۶۲۹۷/۷۲۵
ابراهيم امينيجوان و همسرگزيني ج۸۴۴ الف۱۹۵۶۶۳۴۶۲۹۷/۷۲۵

BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۵ج۸الف
تاليف سهراب جينورازدواج عاشقانه عاقالنه الف۹۹۵ ج۱۹۵۷۶۱۳۸۲۹۷/۷۲۵

BP۱۸۹/۱/۴۱۳۸۰الف۹ج
ميقاث ۱۳۷۰نوشته جمالالدين حجازيازدواج در نظام آفرينش الف ۳۳۹ ح۱۹۵۸۵۵۸۷۲۹۷/۷۲۵

BP۲۵۸/۵/۴الف۳ح
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهدي يار،گلهاي بهشت انـتـخـاب هـمسر تربيت کودک: انتخاب همسر، اوصاف زنان

 نـيـکـو، ضرورت تربيت ديني، عوامل موثر در تربيت، تربيت
 از زبان بزرگان

۱۳۸۷محمدامين حجتي الف۳۵۶ ح۱۹۵۹۸۴۸۹۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸الف۳ح

نويسنده محمدرضا حداديبرويد باهم بسازيد: توصيههايي دربارهي همسرداري ب۳۷۲ ح۱۹۶۰۸۰۵۱۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۴۱۳۸۷ب ۴ح

الهادي ۱۳۷۹برگرفته از سخنرانيهاي مهدي دانشمندکلبه عشق: آنچه عروس و داماد بايد بدانند ک۲۵۴ د۱۹۶۱۱۴۷۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸ک۱۷د

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [و۲ نيمهي هم: ازدواج
ديگران]

۱۳۸۹ ۸۱۸ د۱۹۶۲۴۵۵۶۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۹د

مشهور ۱۳۸۶حسن صدريمازندرانيهنر همسريابي: (انتخاب همسر) ه۵۲۸ ص۱۹۶۳۴۶۰۹۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۴۴۹۱۳۸۶ص

حديث راه عشق ۱۳۸۸تدوين مطهره عابدينيانتخاب همسر الف۱۳۲ع۱۹۶۴۵۵۵۴۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸۱۳۸۸الف۱۴ع

بهشت بينش ۱۳۷۹احمد لقمانيهمسران، زندگي; الگوي بالندگي ه۵۵۱ ل۱۹۶۵۲۸۳۱۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵۸۱۳۸۳

عـلياکـبر مظاهري; ناظر و مجري پروژهجوانان و دوران نامزدي
 گروه چاپ و نشر قدسيان

ج۶۳۹ م۱۹۶۶۶۳۸۱۲۹۷/۷۲۵
BP۲۳۰/۱۷/۹۳۱۳۸۴ج۶م

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۴مولف رسول ملکيان اصفهانيزفاف (آداب ازدواج ازخواستگاري تا شب عروسي) ز ۷۶۳ م۱۹۶۷۱۲۹۸۲۹۷/۷۲۵
BP۲۳۰/۱۷/۷ز۷۴م

نورالزهرا ۱۳۸۲سيما ميخبرريحانه بهشتي، يا، فرزند صالح ر۹۲۳ م۱۹۶۸۴۶۰۸۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۲ر۸۶م

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم، دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۷۶تاليف محمد نجفييزديازدواج و روابط زن و مرد الف۳۲۷ ن۱۹۶۹۵۱۰۴۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۴الف۳ن

نويسنده حسنعلي خزائليعيد نوروز از منظر شرع و عقل ع۴۹۹ خ۱۹۷۰۸۴۰۴۲۹۷/۷۳
GT۴۸۷۴/۴خ۲آ

يدالله نفري ۱۳۸۸تاليف يدالله نفريعيد نوروز و گردشگري از ديدگاه اسالم ع ۵۵۸ ن۱۹۷۱۴۷۶۹۲۹۷/۷۳
BP۲۵۹/۹۱۳۸۸ع۷ن

حبل المتين ۱۴۲۳ق= ۱۳۸۱علي موحد ابطحياز زالل زمزم غدير الف۸۲۸ م۱۹۷۲۱۴۲۷۲۹۷/۷۳۸
BP۲۵۹/۷/۴۱۳۸۱الف۷۷م

بينش آزادگان ۱۳۸۷تاليف علي امينيهرنديمراسم عزاداري امام حسين عليهالسالم در هرند و فلسفه آن م ۸۴۷ الف۱۹۷۳۷۹۵۹۲۹۷/۷۴
BP۲۶۰/۳/۴۱۳۸۷م۸۵الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰علي بلوکباشينخلگرداني: نمايش تمثيلي از جاودانگي حيات شهيدان ن ۶۶۹ ب۱۹۷۴۱۳۷۰۲۹۷/۷۴
BP۲۶۰/۳ن۸ب

نشر فرهنگ اسالمي گـريـه بـرسـاالر شـهـيـدان چرا؟بررسي وتحليل چهل حديث
 درباره گريه وعزاي حسيني

۱۳۸۷مرتضي مهدوي يگانه گ ۸۶۵ م۱۹۷۵۱۳۸۶۲۹۷/۷۴

زمان ۱۳۸۲تدوين و محقق جعفر صالحانمقتل مطهر: روضههاي شهيد مطهري(ره) م ۲۷۴ص۱۹۷۶۳۳۶۵۲۹۷/۷۴۲
BP۲۶۰/۴/۷۱۳۸۲م۲ص

اميرکبير ۱۳۸۳نوشته علي بوکباشيتعزيه خواني: حديث قدسي مصائب در نمايش آئيني ت ۶۶۹ ب۱۹۷۷۱۳۷۱۲۹۷/۷۴۴
BP۲۶۰/۵/۷ت۸ب

گلبن ۱۳۸۶مولف مهدي مسائليقمه زني سنت يا بدعت؟! ق ۵۲۳ م۱۹۷۸۱۷۵۰۲۹۷/۷۴۶
BP۲۶۰/۶/۸ق۵م

سرايي پـرسـتـشـگـاه در عـهد سنت و تجدد (جامعهشناسي نهادهاي
ديني)

۱۳۸۱عمادالدين باقي پ ۲۴۵ ب۱۹۷۹۱۳۷۲۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۴پ۲ب

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰نويسنده عباس برومند اعلمدرآمدي بر جايگاه مسجد در تمدن اسالمي د ۴۹۵ ب۱۹۸۰۱۳۷۳۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۴د۴ب

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيبه باغ خدا برويم: آثار و برکات حضور در مسجد ب۳۸۲ خ۱۹۸۱۶۳۰۳۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۹۱۳۸۸ب۴خ

فاتح خيبر ۱۳۸۵نگارش و تدوين حيدر قنبري قزوينيداستانهاي شگفتانگيز از مسجد مقدس جمکران د ۸۱۴ ق۱۹۸۲۸۳۶۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۲د۸ق

مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۴واحد تحقيقات مسجد مقدس جمکرانتاريخچه مسجد مقدس جمکران ت۱۳۳ و۱۹۸۳۶۷۶۶۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۱۶۱۳۸۸ت

امير کبير به قلم ميرزاحسين نوريطبرسي (ره)لولو و مرجان: در آداب اهل منبر
زيـر نـظـر مـرکز پژوهش و علوم قرآني

 موسسه انتشارات فراهاني

۱۳۷۹ ل ۷۷۵ ن۱۹۸۴۱۳۷۴۲۹۷/۷۵۴
PB۲۶۱/۴۹ل۹ن

نسيم حيات رازهـاي غم ۳: آمـوزش سـطح مـتوسطه آداب و فنون مداحي
 اهل بيت

۱۳۸۵تهيه و تدوين زينالعابدين غالم ر ۶۲غ۱۹۸۵۱۳۷۵۲۹۷/۷۵۷
BP۲۶۱/۸/۲۴ر۸غ

موسسه امام صادق ۱۳۸۸تاليف جعفر سبحانيتبرک ـ توسل - بدعت ب ت۲۷۴ س۱۹۸۶۵۸۰۰۲۹۷/۷۶
BP۲۲۶/۶۵/۲۱۳۸۸ت۲س

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲مولف مهدي خداميان آرانيلذت ديدار ماه: فضيلت زيارت امام رضا﴿ع﴾ ل۳۸۲ خ۱۹۸۷۶۶۴۵۲۹۷/۷۶۷۲
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيلذت ديدار ماه: فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم ل۳۸۲ خ۱۹۸۸۶۳۰۹۲۹۷/۷۶۷۲

BP۲۶۴/۲/۴۱۳۸۸ل۴خ
صيانت ۱۳۸۸محمدعلي امينيرستگاري در پرتو نيايش: شرحي کوتاه بر دعاهاي قرآن کريم ر ۸۴۴ الف۱۹۸۹۷۹۹۹۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۵۱۳۸۵ر۸۳الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهدي خداميان آرانيبا من تماس بگيريد! ب۳۸۲ خ۱۹۹۰۶۲۹۶۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۲۱۳۸۷ب۴خ
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيخداي قلب من: راهي براي آشتي با خداي مهربان خ۳۸۲ خ۱۹۹۱۶۳۱۷۲۹۷/۷۷
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيسمت سپيده: در جستجوي دانش باشيم س۳۸۲ خ۱۹۹۲۶۳۲۱۲۹۷/۷۷
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيفانوس اول: با اولين شهيد راه واليتآشنا شويد ف۳۸۲ خ۱۹۹۳۶۳۱۸۲۹۷/۷۷

نـويـسـنده علي خمسهايقزويني(معروفصلوات کليد حل مشکالت
 به حکيم هندي)

ص۷۴۲ خ۱۹۹۴۶۲۴۵۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۸۱۳۸۵ص۸۴خ

حـکـايـتـهاي شنيدني از فضايل و آثار صلوات: شامل يکصد و
 بيست و هشت حکايت

علي دري اصفهاني ح۵۱۶ د۱۹۹۵۶۲۴۷۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۸۱۳۷۹ح۴د

کانون تريبت ۱۳۶۳مجموعهاي از آثار عبدالحسين دستغيبدعا و ياد د ۵۴۷ د۱۹۹۶۵۵۷۶۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۷۱۳۶۳د۵د

صاله ۱۳۸۱عباس عزيزيثواب بسمالله الرحمن الرحيم ث ۵۸۸ ع۱۹۹۷۱۳۷۶۲۹۷/۷۷
BP۱۴۱/۵/۴ع۵ب

الهوت ۱۳۹۱مولف مصطفي علويدايره المعارف جامع صلوات د۸۲۶ ع۱۹۹۸۶۵۲۱۲۹۷/۷۷
گلستان ادب ۱۳۸۶فاطمه قاضيدعا،کليدحل مشکالت ومشکل گشاي زندگي د ۲۴۳ ق۱۹۹۹۱۳۸۸۲۹۷/۷۷

جواد محدثيدعا د۳۱۶ م۲۰۰۰۶۰۱۲۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۷۱۳۸۵د۲۴م

مهرخوبان سـيـد عـبـاس مـوسوي مطلق;به اهتمامسرمه ايمان
 حسينيه حضرت رقيه﴿ع﴾بروجرد

۱۳۸۲ س ۸۴۲ م۲۰۰۱۱۳۸۷۲۹۷/۷۷

هادي ميراشرفيکليد آثار وبرکات صلوات در حل مشکالت و گرفتاريها ک۹۲۷ م۲۰۰۲۶۲۴۶۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۸۱۳۸۷ک۹م

روحاني ت ۹۳۱ م۲۰۰۳۱۳۷۷۲۹۷/۷۷ ۱۳۸۰تاليف قاسم ميرخلفزادهقصص الدعاء، يا، داستانهايي از دعا
BP۹/الفي۵۵۱۳۷۰ق۹۴م

هاتف ۱۳۷۷رضا جاهدداروخانه معنوي د۲۵۱ ج۲۰۰۴۴۵۲۸۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/ ۲۱۳۷۷د۲ج

نشر سنبله ۱۳۷۷رضا جاهدگنجهاي معنوي گ ۲۵۱ ج۲۰۰۵۱۳۹۳۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۹گ۲ج

نشر جمال گـردآوري وخـط مـحـمـد تـقي جعفرينجواي منتظران
تهراني

۱۳۸۱ ن۴۶۶ ج۲۰۰۶۱۴۱۸۲۹۷/۷۷۲

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيبا من مهربان باش: با خداي خويش اينگونه سخن بگوييم ب۳۸۲ خ۲۰۰۷۶۳۲۴۲۹۷/۷۷۲
آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر تـهـيه و تـنـظيم انتشارات زائر - آستانهزمزمههاي عارفانه: منتخب ادعيه

 مقدسه قم
۱۳۸۲ ۵۴ ز۲۰۰۸۱۳۷۹۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۸ز
صغير ارتـبـاط بـا امام زمان [عج]: زيارت عاشوار، دعاي ندبه، دعاي

عهد
۱۳۸۳[گردآورنده رضا صغير] الف ۶۳۶ ص۲۰۰۹۱۳۸۰۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۴الف۷ص
ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حائريشرحي بر دعاهاي روزانهي حضرت زهرا(س) ش ۶۸۲ ص۲۰۱۰۱۳۸۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/۳۰۴۲۲۱۶۱۳۸۳ص۲ف
سـازمـان تبليغات اسالمي. شرکت چاپ و نشر

بينالملل
امـام زينالـعـابـدين(ع); تـرجـمه لطيفصحيفه سجاديه. همراه با رساله حقوق

راشدي
۱۳۸۳ ص ۸۴۵ ع۲۰۱۱۱۳۹۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/۳۰۴۱۱۳۸۳ص۸ع
جمال تـرجـمه مـحـمدمهدي رضايي; ويراستهصحيفه سجاديه امام زينالعابدين عليهالسالم

 رضا موذنزاده
۱۳۸۲ ص۸۴۵ ع۲۰۱۲۳۳۴۲۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/ت۳۰۴۱۱۳۸۲ص۸ع
ميثم تمار ۱۳۸۷عليبن الحسين عليهمالسالمصحيفه کامله سجاديه ص ۸۴۵ ع۲۰۱۳۵۶۶۶۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/۳۰۴۱ص۸ع
گلستان ادب Sahifeh Sajjadieh = تـرجـمه و نگارش جواد فاضل، ويراستارصحيفه سجاديه

 حسين دهنوي
۱۳۸۶ ص ۹۴۵ ع۲۰۱۴۱۳۹۲۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/ص۳۰۴۱۱۳۸۲ص۸ع
گلنوش ۱۳۸۴مولف محسن کتابچيدعاهاي مشکلگشا د۳۶۵ ک۲۰۱۵۴۵۲۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۷د۲۶۵ک
مولف علي کريميدرمان با دعا يا داروخانه معنوي د۵۱۶ ک۲۰۱۶۶۲۴۰۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۴د۴۳ک
کتاب يوسف تـالـيف عـبـاس قـمي; مـترجم موسويمفاتيح الجنان

 دامـغـاني; خـوشـنويس افشاري; مصحح
 متن حسين استادولي

۱۳۷۸ م ۷۷۳ ک۲۰۱۷۱۳۹۴۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/م۷۰۴۱۱۳۷۸م۹ق

براق ۱۳۹۱سعيدهاشمي ايالمي۳۱۳ گزاره اخالقي-عرفاني س ۲۶۱ ه۲۰۱۸۵۸۲۶۲۹۷/۷۷۲
براق ۱۳۸۹سعيد هاشمي ايالمي.هزارويک گزاره ه ۲۶۱ ه۲۰۱۹۱۳۸۵۲۹۷/۷۷۲

موسسه نشر شهر بـايستههاي اقتصادي از ديدگاه فقهي و حقوقي: (گامي به سوي
 اصالح الگوي مصرف)

۱۳۸۸تاليف محسن اسماعيلي ب۵۳۳ الف۲۰۲۰۴۷۵۶۲۹۷/۷۷۴
BP۲۵۰/۳۵/۲۱۳۸۸ب۵۴الف

نشر هاتف ۱۳۷۸محمدعلي انصارينسيم رمضان: مروري بر خطبه شعبانيه رسول اکرم(ص) ن ۸۸۵ الف۲۰۲۱۵۱۱۵۲۹۷/۷۷۴
BP۲۷۰/۸الف۷۰۲ش

انتشارات انصاريان ۱۳۷۹دعاء کميل دعاء الندبه د۸۸۶ الف۲۰۲۲۱۴۱۹۲۹۷/۷۷۴
حر، سبحان ۱۳۸۶تاليف محمدباقر تحريرينجواي عارفانه: شرح مناجات شعبانيه ن۳۷۲ ت۲۰۲۳۵۹۹۴۲۹۷/۷۷۴

BP۲۷۰/۱۳۸۶ ۳ت۷۰۴۲۲ش
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۲ترجمه مصطفي چمراندعاي کميل ۵۷۷ د۲۰۲۴۱۳۸۲۲۹۷/۷۷۴

BP۲۶۹/۵۰۴۱۱۳۸۲پ
ماني ۱۳۸۴/ ترجمه محمود بهشتيدعاي کميل ۷۲۵ ک۲۰۲۵۷۹۴۷۲۹۷/۷۷۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۳تهيهکننده بنياد پژوهشهاي اسالميآداب زيارت امام عليهالسالم(ع) ۲۴۷ آ۲۰۲۶۲۸۳۲۲۹۷/۷۷۷

BP۲۷۱/۷/ث۸۰۴۱۱۳۸۰الف
سبحان ۱۳۹۱محمد باقر تحريريجلوه هاي الهوتي: شرحي بر زيارت جامعه کبيره ج۳۷۲ ت۲۰۲۷۶۳۴۰۲۹۷/۷۷۷

محمود تحريريشرحي بر زيارت امينالله( مخبتين ) ش۳۷۲ ت۲۰۲۸۶۲۲۲۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۱۰۲/۳۱۳۸۸ت

ماني ۱۳۸۶ترجمه و توضيح مختصر محمود بهشتيزيارت عاشورا ۸۲ ز۲۰۲۹۷۹۲۳۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶۰۴۲۲/۹۱۳۸۸ب

سبط النبي،عطرعترت ۱۳۸۹مجيدفوالدياعجاز واليت،منشورامامت﴿سيري درزيارت جامعه کبيره﴾ الف ۸۹۶ ف۲۰۳۰۵۷۴۴۲۹۷/۷۷۷
پيوند با امام (ره) شـگـفـتيهاي زيارت عاشوراي امام حسين عليهالسالم از منظر

 داستانهاي شنيدني و روايات ائمه اطهار عليهالسالم
۱۳۸۶تهيه و تدوين احسان مهدوي اشرف ش۸۶۵ م۲۰۳۱۱۴۲۱۲۹۷/۷۷۷

BP۲۷۱/۶/۸ش۹م
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲به کوشش سيد محمد مهدي ميرباقريضيافت بال: مقامات سلوکي در زيارت عاشورا ض۹۲۸ م۲۰۳۲۶۶۴۹۲۹۷/۷۷۷

شمس الضحي تـالـيف احـمـد مـيـرخـاني; خـط فريباشرح زيارت عاشورا
 مقصودي کرمانشاهي

۱۳۸۶ ش ۹۳۱ م۲۰۳۳۱۳۹۵۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶۰۲/۹م

براق ۱۳۸۷نوشته سعيد هاشميايالميشرح زيارت عاشورا ش۲۶۱ ه۲۰۳۴۴۵۲۰۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶۰۴۲۲/۲۱۳۸۷

علمي ۱۳۷۵خط اسماعيل نژاد فرد لرستانيمناجاتنامه خواجه عبدالله انصاري م۸۸۵الف۲۰۳۵۵۲۰۶۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸/۸م۸الف

حر بـازگـشت به سـوي او: شـرح مـنـاجـاه تائبينامام سجاد عليه
السالم

۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريري ب۳۷۲ ت۲۰۳۶۶۲۲۰۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸۲/۳۱۳۸۸ت۸۰۴۲۲خ

حر، سبحان ۱۳۹۰تاليف: محمد باقر تحريريدرد دل به درگاه الهي﴿شرح مناجات شاکين﴾ د۳۷۲ ت۲۰۳۷۶۰۵۸۲۹۷/۷۷۸
وزارت فـرهـنـگ وارشاد اسالمي;سازمان چاپ

وانتشارات
نـويـسـنـده مـصطفي چمران;به کوششنيايش ها

 مهدي چمران
۱۳۸۶ ن۵۶ چ۲۰۳۸۱۳۹۰۲۹۷/۷۷۸

بـوسـتـان کـتـاب﴿مـرکز چاپ و نشرتبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۵جواد محدثيالهي نامه الف ۵۲۶ ح۲۰۳۹۵۲۵۸۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸/۷۱۳۸۶الف۳۳م

مسجد مقدس جمکران ۱۳۷۹صادق سيدنژادعريضهنويسي به اهل بيت(عليهمالسالم) ع۹۱۹ س۲۰۴۰۶۷۶۴۲۹۷/۷۸
BP۲۲۶/۶/۴ع۹س

ترجمه آيات مهدي الهي قمشهاياستخاره: راهنماي استخاره با قرآن ۴۸۱ الف۲۰۴۱۶۵۴۲۲۹۷/۷۹
BP۲۷۲/۵/۵۰۴۱۱۳۸۱الف

کاک ۱۳۸۵مولف محسن صفري راد﴿امين قمي﴾آيا چشم ونظر وجادو صحيح است؟ آ۷۲۷ ص۲۰۴۲۱۴۲۰۲۹۷/۷۹
فاتح خيبر داسـتـانـهاي شگفتانگيزي از استخاره به انضمام فالنامه انبياء

عليهالسالم
۱۳۸۳تاليف حيدر قنبري د۸۱۴ ق۲۰۴۳۱۴۲۲۲۹۷/۷۹

BP۲۷۲/۵/۲د۹ق
ارديبهشت ۱۳۸۵بدرالدين نصيريزندگاني حضرت محمد با حضرت خديجه و حضرت فاطمه ز۴۷۲ ن۲۰۴۴۶۲۷۲۲۹۷/۷۹۲۲
جمهوري نـشـان از بينـشـانـها: شرح حال و کرامات و مقاالت و طريقه

 سير و سلوک عرفاني... شيخ حسنعلي اصفهاني قدس سره
۱۳۷۵ - ۱۳۷۸مولف علي مقدادي اصفهاني ن ۵۷۴ الف۲۰۴۵۱۳۸۳۲۹۷/۸۲

BP۲۸۴/۳/۵۱۳۷۵ن۶الف
تاليف ضياءالدين سجاديمقدمهاي بر مباني عرفان و تصوف م۳۶۷ س۲۰۴۶۵۹۸۱۲۹۷/۸۲

BP۲۷۵/۷۱۳۸۸م۳س
اميرکبير ۱۳۸۱نوشته ذبيحالله صفامقدمهيي بر تصوف م۶۳۸ ص۲۰۴۷۱۳۸۹۲۹۷/۸۲

BP۲۸۴/۵/۷۱۳۸۱م۷ص
دفتر پژوهش و نشر سهروردي ۱۳۷۸مارتين لينگز; ترجمه فروزان راسخيعرفان اسالمي چيست؟ ع ۹۶۱ ل۲۰۴۸۱۳۹۶۲۹۷/۸۲

BP۲۸۸/۴۱۳۸۳ع۹ل
سخن ريـنـولـد ا. نـيکلسون; ترجمه محمدرضاتصوف اسالمي و رابطه انسان و خدا

 شفيعي کدکني
۱۳۷۴ ت ۹۵۷ ن۲۰۴۹۱۴۱۷۲۹۷/۸۲

BP۲۸۴/۵/۶ت۹ن
سوره مهر ۱۳۸۷آرزو عبدالغفورانسان کامل ازديدگاه بيدل وحافظ م ۳۷۷ آ۲۰۵۰۱۳۹۹۲۹۷/۸۳
پيام آزادي ۱۳۶۰تاليف خميني; ترجمه احمد فهريمصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه م ۷۴۶ خ۲۰۵۱۱۴۰۵۲۹۷/۸۳

BP۲۸۷/۱/۶م۸خ
جمال ۱۳۹۱عباس رحيميبصيرت نياز هميشگي ب۴۲۴ ر۲۰۵۲۸۱۱۴۲۹۷/۸۳
سخن ۱۳۷۶انتخاب و توضيح علي فاضلاز جام شيخ جام: گزيده آثار شيخ جام ي ر ۵۶ ژ۲۰۵۳۱۴۰۲۲۹۷/۸۳

BP۲۸۶/۴الف۹ژ
بخشايش مـولف مـحـمـدحسين طباطبايي; مترجمطريق عرفان

 صـادق حـسنزاده; [بـا مـقدمه و تفريظ
 حسنزاده آملي]

۱۳۸۲ ط ۳۷۹ ط۲۰۵۴۱۴۰۴۲۹۷/۸۳
BP۲۸۶/۵۰۴۱۱۳۸۱ر۲ط

دفتر نشر معارف مـحـمـدرضـاکاشفي;تنظيم ونظارت نهادعرفان وتصوف
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـــشــگـاه هـا،مـعـاونـت آمـوزش

 وتبليغ-اداره مشاوره وپاسخ

۱۳۸۴ ع۱۹۷ ک۲۰۵۵۹۴۸۲۹۷/۸۳

دارالصادقين واليت در عـرفـان بـا تـکـيه بـر آراآ امـام خميني قدس سره
 (زمينههاي تاريخي، مباني نظري و مراتب وجودي)

۱۳۸۷ابوالفضل کياشمشکي و ۹۲۱ ک۲۰۵۶۵۷۶۶۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۱/۸و۹ک

سروستاه The leve star= ۱۳۸۲مجيد کيانيستاره عشق س۹۳۳ک۲۰۵۷۷۳۷۶۲۹۷/۸۳
BP۲۸۶/۹/۲س۸۶ک

صدرا ۱۳۶۷مرتضي مطهريانسان کامل الف ۶۳۴ م۲۰۵۸۱۱۵۸۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۲/۸۱۳۶۷الف۶م

اميرکبير، کتابهاي جيبي خـواجه عـبـدالـلهانـصـاري; بهکـوششسخنان پير هرات
 محمدجواد شريعت

۱۳۸۲ س ۸۸۵ الف۲۰۵۹۱۳۹۷۲۹۷/۸۴
BP۲۸۲/۶/۵۱۳۸۲ر۹الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني انـتـخـاب، مـقـدمه و شـرح لغات سعيدگزيده آثار پير هرات خواجه عبدالله انصاري

يوسفنيا
۱۳۷۵ گ ۸۸۵ الف۲۰۶۰۱۴۱۲۲۹۷/۸۴

BP۲۸۲/۶/۵۰۱۸ر۹الف
عالمه طباطبايي تاليف محمد حسين حسيني طهرانيرساله لب اللباب في سير و سلوک اولي االلباب

ترجمه عباس نورالدين
ق۱۴ = .۱۳۷۰ ر ۵۹۴ ح۲۰۶۱۱۳۹۸۲۹۷/۸۴

BP۲۸۸/۳/۵۱۳۷۰ر۵ح
سفينه ۱۳۸۷مهدي طيبشراب طهور:سلوک در صراط مستقيم عرفان ش ۹۶۸ ط۲۰۶۲۱۴۰۶۲۹۷/۸۴
سخن [عـليبن عـثـمـان هـجـويـري مـصححدرويش گنج بخش: گزيده کشف المحجوب

 ژوکـوفـسکي]; انتخاب و توضيح محمود
عابدي

۱۳۷۶ د ۴۴۱ ه۲۰۶۳۱۴۰۳۲۹۷/۸۴
BP۲۸۲/۶/۵۰۱۶ک۳ه

انتشاراتآريا ۱۳۴۴از عبدالحسين زرينکوبارزش ميراث صوفيه الف۴۳ ز۲۰۶۴۷۰۸۶۲۹۷/۸۹
BP۲۷۵/۴۱۳۷۸الف۴ز

سخن نـوشـته عـبدالحسين زرينکوب; ترجمهتصوف ايراني در منظر تاريخي آن
 مجدالدين کيواني

۱۳۸۳ ت ۴۳ ز۲۰۶۵۱۴۰۱۲۹۷/۸۹
BP۲۷۵/۶ت۴ز

علم ۱۳۸۲نوشته عليرضا علوي طباطبائيشبهاي قونيه ش۸۳۱ع۲۰۶۶۵۲۲۲۲۹۷/۸۹
BP۲۷۵/۲ش۸ع

فروغي ۱۳۷۷سعيد نفيسيسرچشمه تصوف در ايران س۵۶۳ ن۲۰۶۷۴۵۲۲۲۹۷/۸۹
BP۲۷۷/۷۱۳۸۸ن۹الف

سخن ۱۳۷۷عبدالحسين زرينکوبشعله طور ش ۴۳ ز۲۰۶۸۱۴۰۰۲۹۷/۸۹۲
BP۲۷۸/۴/۴ز۸ح

پيمان: دلآگاه تـالـيف فـريـدالـدين عطار نيشابوري; باتذکره االوليا: مطابق با نسخه نيکلسون
 مقدمه قزويني

۱۳۸۱ ت ۶۶۷ ع۲۰۶۹۱۴۱۴۲۹۷/۸۹۲
BP۲۷۸/۴۱۳۷۷ت۶ع

زوار فـريـدالـدين عـطـار نيشابوري; بررسي،تذکره االولياء
 تـصـحـيح مـتن، توضيحات و فهارس از

 محمد استعالمي

۱۳۴۶ ت ۶۶۷ ع۲۰۷۰۱۴۱۵۲۹۷/۸۹۲
BP۲۷۸/۴۱۳۴۶ت۶ع

قدياني فـريـدالـدين عـطار نيشابوري; انتخاب وگزيده تذکره االولياء
 شرح لغات شهرام رجبزاده

۱۳۷۵ گ ۶۶۷ ع۲۰۷۱۱۴۱۳۲۹۷/۸۹۲
BP۲۷۸/۴۰۱۵ت۶ع

آفتاب خوبان نـاگـفـتههـاي عـارفـان: مصاحبهها و مقاالت منتشرنشدهاي از
 عارفان و اولياءا

۱۳۸۱محمدجواد نورمحمدي ن ۷۴۱ ن۲۰۷۲۱۴۰۹۲۹۷/۸۹۲
BP۲۷۸/۱۷ن۹۶ن

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲امير بختياريانخواجه عبدالله انصاري خ ۳۴۳ ب۲۹۷/۸۹۲۴[ج]۲۰۷۳۱۴۱۶
BP۲۷۸/۸/۳ب۸الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳هاشم بناء پورعينالقضاه همداني ع ۶۸۴ ب۲۰۷۴۱۴۱۱۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۷۹/۹ب۹ع

سخن گـردآورنـده مـحـمـدبن عـلي سـهلگي;دفتر روشنايي: از ميراث عرفاني با يزيد بسطامي
 ترجمه محمدرضا شفيعي کدکني

۱۳۸۳ د ۸۴۹ س۲۰۷۵۱۴۰۷۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۷۸/۴/۹۳۰۴۱۱۳۸۳س۲ب

ميمم آفـتـاب خـوبـان: شـرح احـوال سيد العارفين آيت الحق سيد
 عبدالکريم کشميري (قدس سره) (۱۳۷۸ - ۱۳۰۴ش.)

۱۳۸۱علياکبر صداقت آ ۴۶۴ ص۲۰۷۶۱۴۱۰۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۸۰/۸/الف۴۱۳۸۱ص۵ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

امـيـرحـسين فردي; تصويرسازي فاطمهبقعه شيخ صفيالدين اردبيلي
رادپور

۱۳۸۲ ب۷۵۵ص۲۹۷/۸۹۲۴[ج]۲۰۷۷۴۱۹۳

نشرمرکز هـربـرت مـيـسن; [مـترجم] مجدالدينحالج
کيوان

۱۳۸۵ ح ۷۱ ۹ م۲۰۷۸۱۴۰۸۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۷۸/۴/۹۳۱۳۸۵م۸ح

مهر خوبان عـارف بـالله و حکيم متاله آيتالله حاج عليمحمد نجفآبادي
 از شاگردان برجسته عارف کامل آخوند مال حسينقلي همداني

۱۳۷۸محمدجواد نورمحمدي ع ۷۴۱ ن۲۰۷۹۱۶۱۰۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۸۰/۸/۹ن۳ن

انصاراالمامالمنتظر (عج) مـجـتهد نجفآبادي: مجموعه مقاالت و مصاحبههايي در شرح
 حـال زنـدگي عـلـمي، اجـتـمـاعي و سـياسي آيتاللهالعظمي

 حاجميرسيدعلي (آيت) نجفآبادي

به اهتمام محمدجواد نورمحمدي
[بـراي]  مـرکـز تـحـقيقات حوزه علميه

 نجفآباد
، بـا هـمـکـاري مرکز تحقيقات رايانهاي

 حوزه علميه اصفهان

۱۳۸۷ م۷۴۱ ن۲۰۸۰۱۴۳۱۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۸۰/۸/۳۸۱۳۸۷ن

موسسه فرهنگي طه دريـاي عـرفـان: شرح حال آيتالله سيد علي قاضي طباطبايي
 قدس سره

هـادي هـاشـمـيـان; ويـرايش و تهذيب
 محمد صفوي

۱۳۷۹ د ۲۵۷ ه۲۰۸۱۱۶۰۱۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۰۸/۸/۲ه۲ق

شهاب الدين سـيـره پـيـامـبـر اظـم﴿ص﴾: گـلـچـيني از تاريخ زندگي،سيره
 اخالقي،معجزات،برکات صلوتوسخنان پيامبر اکرم﴿ص﴾

۱۳۸۵امير ملک محمودي اليگودرزي س ۷۶۱ م۲۰۸۲۳۳۹۴۲۹۷/۹

رجاء ۱۳۶۸بهکوشش محمد چنگيزيقيام متار ثقفي (مختارنامه) ق۶۶چ۲۰۸۳۷۳۵۸۲۹۷/۹۱۲
BP۱۴۹ق/

رسولي محالتيدرسهايي از تاريخ تحليلي اسالم د۵۲۶ ر۲۰۸۴۶۱۷۷۲۹۷/۹۱۲
BP۱۴/۴د۵ر

علم اسـالم از ديـدگـاه آنمـاري شـيـمل به همراه يکي از آخرين
 تحقيقات درباره اعجاز عددي قرآن

۱۳۸۶آنماري شيمل الف۹۸۹ش۲۰۸۵۵۲۲۵۲۹۷/۹۱۲
BP۱۴/۴۱۳۸۶د۸۷ش

نويسنده محمود صالحيتاريخ تحليلي صدر اسالم ت۲۹۷ ص۲۰۸۶۸۳۷۲۲۹۷/۹۱۲
BP۱۴/۲۱۳۸۴ت۲۴ص

اميرکبير ۱۳۷۹تاليف حشمتالله قنبري همدانيسيري در تاريخ صدر اسالم س۸۱۸ ق۲۰۸۷۱۴۲۹۲۹۷/۹۱۲
BP۱۴/۹س۸۳ق

دفترنشرمعارف ۱۳۸۷محمد نصيريتاريخ تحليلي صدر اسالم ت ۴۷۲ ن۲۰۸۸۵۶۱۹۲۹۷/۹۱۲۰۷
کانون انديشه جوان اسـالم و ايـران: بـرگـرفـته از کـتاب "خدمات متقابل اسالم و

 ايران" استاد شهيد مرتضي مطهري
بهکــوشش حـجتالـله ابـراهـيـمـيـان;

 بهسفارش کانون انديشه جوان
۱۳۸۳ الف ۱۳۷ الف۲۰۸۹۴۰۴۶۲۹۷/۹۱۶۵۵

BP۱۵/۴/۵الف۲الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۴۱۸ق= ۱۳۷۶مرتضي مطهريخدمات متقابل اسالم و ايران خ ۶۳۴ م۲۰۹۰۳۳۷۵۲۹۷/۹۱۶۵۵

BP۱۵/۴/۴۱۳۷۶خ۶م
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيآرزوي سوم: ماجراي جنگ خندق آ۳۸۲ خ۲۰۹۱۶۳۱۱۲۹۷/۹۲

مسجدمقدس جمکران خـلق عـظـيم پـيـامـر اعـظم (صليالله عليه و آله): (جلوههاي
 رحماني در رسول رحمت)

۱۳۸۸علي احمديخواه(کوهناني) خ ۲۸۵ الف۲۰۹۲۵۱۶۶۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۸۱۳۸۹خ۲۶الف

محمدرضا انصاريگزارش لحظه به لحظه از والدت پيامبر صلياللهعليهواله گ۸۸۵ الف۲۰۹۳۶۱۶۰۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴۱۳۸۵گ۸۲الف

انـتـشـارات امـيـرکـبـير، شرکت چاپ و نشر
 بينالملل: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

رمـضـان محمدي ... [و ديگران]; زيرنظرپژوهشي در سيره نبوي: مجموعه مقاالت
 مـحمدرسول جعفريان تاليف پژوهشکده

 حوزه و دانشگاه

۱۳۸۲ ۴۵۲ پ۲۰۹۴۳۳۵۰۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴پ

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲عباس پسنديدهشادکامي از ديدگاه پيامبر اعظم﴿ص﴾ ش۴۶۳ پ۲۰۹۵۶۴۵۸۲۹۷/۹۳
دفتر نشر معارف ۱۳۸۵محمدباقر پور امينيپيامبر اعظم﴿ص﴾﴿سيره وتاريخ﴾ پ ۵۹۶ پ۲۰۹۶۳۳۹۵۲۹۷/۹۳
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد باقر پورامينيپيامبر اسالم﴿ص﴾ پ۵۹۶ پ۲۰۹۷۲۶۷۸۲۹۷/۹۳

مــولف جـمـعي از مـحـقـقـان [مـرکـزپيامبر اعظم (ص)
 مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه]

۱۳۸۵ پ۶۵۸ ج۲۰۹۸۸۴۸۸۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹۹پ/

قدياني مـحـمـد صـليالـله عـليه واله سلم: رسالت حضرت محمد چه
 بـود؟ آن حـضـرت چه مـعـجـزاتي داشت؟ از زندگي او چه

ميدانيم

ثـانياثـنـين خـان; تـرجـمه امير صالحي
طالقاني

۱۳۸۳ م ح ۲۳۷خ۲۹۷/۹۳[ج]۲۰۹۹۱۴۵۱
BP۲۲/۹/۳۱۳۸۳م۲ث

وثوق ۱۳۹۰مهدي خداميانآرانيسرزمين ياس: بخشش فدک به فاطمه﴿س﴾ س۳۸۲ خ۲۱۰۰۶۳۱۶۲۹۷/۹۳
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيمهاجر بهشت: حوادث روزهاي آخرزندگي پيامبر م۳۸۲ خ۲۱۰۱۶۳۱۹۲۹۷/۹۳

نواي دانش ۱۳۸۶مهدي خوبروزندگي پيامبر اکرم ز۸۱۸ خ۲۱۰۲۱۴۳۲۲۹۷/۹۳
نگارنده ز دانشمند پورمحمد﴿ص﴾ اميد اسالم: از والدت تا ازدواج م۲۵۴ د۲۱۰۳۶۳۹۸۲۹۷/۹۳

محمود رامياددر آستانه سال زاد پيامبر(ص) د۲۶۹ ر۲۱۰۴۶۱۷۳۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴د۲ر

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۳حسن رحيم پورازغديمحمد﴿ص﴾پيامبري براي هميشه م۴۲۱ر۲۱۰۵۴۴۸۷۲۹۷/۹۳
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۴هاشم رسولي محالتيزندگاني حضرت محمد خاتم النبيين(ص) ز ۵۲۳ ر۲۱۰۶۱۴۴۹۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۹۱۳۷۴ز۵ر
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

آخـرين فـرسـتـاده: زندگينامه حضرت محمد صليالله عليه و
 آله و سلم

۱۳۸۲رضا رهگذر آ۸۹۱ ر۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۰۷۱۴۲۴
BP۲۴/۸۴/۳آ۹ر

ايالف ۱۳۸۷وهبه زحيليروش دعوت در سيره ي پيامبر﴿ص﴾ ر ۲۵ ز۲۱۰۸۸۰۱۴۲۹۷/۹۳
مـرکـزانـتـشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه

 علميه قم
۱۳۶۱جعفر سبحانيفروغ ابديت: تجزيه تحليل کاملي از زندگي پيامبر اکرم ف۲۷۳ س۲۱۰۹۶۲۹۱۲۹۷/۹۳

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۳جعفر سبحانيفروغ ابديت: تجزيه و تحليل کاملي از زندگاني پيامبر اکرم ف ۲۷۳ س۲۱۱۰۱۴۴۴۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴۱۳۸۳ف۲۵س

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران روشـنـتـر از خـورشـيـد، آبيتر از دريا: زندگي حضرت رسول
اکرم(ص)

۱۳۸۳مظفر سربازي ر۴۳۵ س۲۱۱۱۱۴۲۵۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۹ر۴س

سازمان تبليغات اسالمي، معاونت فرهنگي تـهـيه و تـنظيم موسسه البالغ; ترجمه وسرچشمههاي نور: حضرت رسول اکرم(ص)
 نگارش مسلم صاحبي

۱۳۷۸ ۴۴۴س۲۱۱۲۳۳۵۲۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/ي۳۲۰۴۱۱۳۰۰م

آستان قدس رضوي شرکت به نشر ۱۳۸۵نقي سليمانيپيامبر پ ۶۹۱ س۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۱۳۵۸۴۴
BP۲۴/۸۴/۹۱۳۸۵پ۸س

تحقيق و تدوين حسين سيديتصويري از بهار ت۸۲۹ س۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۱۴۶۰۱۹
BP۲۴/۴۶/۶ت۹س

موسسه اسالمي ابجد نـوشـتـه بـابـا مـهـربـان﴿سـيـد محمودام سلمه ﴿هند دختر ابي اميه﴾
سياهپوش﴾

۱۳۵۹ الف۸۸۴ س۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۱۵۱۴۳۵

احمديه در مـحـضـر  پـيـامـبـر: مصاحبهاي صميمي با حضرت محمد
 صليالله عليه و اله و سلم

۱۳۸۵داود سيدميرزايي، هادي قطبي د ۹۱۸ س۲۱۱۶۴۷۱۹۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴۱۳۸۹د۸۶س

نسيم انديشه هـمـنـام گلهاي بهاري: نگاهي نو به زندگي و شخصيت پيامبر
گرامي(ص)

۱۳۹۱حسين سيدي ه ۹۲۲ س۲۱۱۷۵۸۴۶۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۹۸۱۳۸۹س

تهران ۱۳۵۰علي شريعتيسيماي محمد(ص) با ترجمه انگليسي س۴۴۴ ش۲۱۱۸۳۳۵۳۲۹۷/۹۳
افسانه شعباننژاديک آسمان سالم ي۵۱۱ ش۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۱۹۶۴۳۴

BP۲۴/۸۴/۸۱۳۷۸ي۷ش
بازآفريده رضا شيرازيآخرين سفير: داستان زندگي پيامبر گرامي اسالم(ص) آ۹۳۸ ش۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۲۰۶۵۳۹

BP۹/ج.۱ ۱۲۶د
خادم الرضا ۱۳۸۵علي شيرازيپيامبر اعظم الگوي تربيتي جوانان پ۹۳۸ ش۲۱۲۱۱۴۳۳۲۹۷/۹۳
کتاب نشر ۱۳۹۱محمدصمدي خوشخوالگوي نيکو﴿آداب زندگي پيامبر اعظم﴾ الف ۸۳۲ ص۲۱۲۲۵۸۷۵۲۹۷/۹۳

تاليف محمد طباطباييسننالنبي: آداب و سنن پيامبر (ص) س۳۷۹ ط۲۱۲۳۸۳۲۳۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۹۰۴۱۱۳۷۹س۲ط

اميد ۱۳۶۷جاللالدين فارسيپيامبري و انقالب پ۱۳۳ف۲۱۲۴۴۷۳۸۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۹پ۲ف

پيامبر ۱۳۸۵تهيه و تدوين شمس فراهانيزندگي پيامبراکرم (ص) بعد از بعثت پ۳۵۲ ف۲۱۲۵۷۹۶۷۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۹ز۳۵ف

جلوه کمال ۱۳۸۷تاليف محمد علي قاسميفـرهـنـگ زنـدگي﴿آموزه هاي نوراني پيامبر اکرم براي زندگي ف۱۹۹ ق۲۱۲۶۱۴۳۴۲۹۷/۹۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۵محسن قرائتيسيره پيامبر اکرم صلياللهعليهوآله با نگاهي به قرآن کريم س۵۳۸ ق۲۱۲۷۴۷۳۲۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/ب۱۳۸۵ ۹س۴ق
عابد يـکـصـد و بـيست درس زندگي از سيره عملي حضرت محمد

 صليالله عليه و آله
۱۳۸۱گردآوري و انتخاب حميدرضا کفاش ي۵۹۱ ک۲۱۲۸۱۴۲۳۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۸ي۷ک
زرين اثـر کـنـسـتـان ويرژيل گئورگيو; ترجمهمحمد، پيغمبري که از نو بايد شناخت

 ذبيحالله منصوري
۱۳۷۷ ۱۳۷۷م ۹۶۵ گ۲۱۲۹۱۴۴۸۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۳۱۳۷۷م۹۵گ
عصمت اخـالق نـبـوي: آشـنايي با سيره اخالقي پيامبر اعظم صلي الله

 عليه وآله
۱۳۸۵جواد محدثي الف ۳۱۶ م۲۱۳۰۱۴۴۷۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۳الف۳م
عـبـد شـکـور: نـگـاهي به سـيره عبادي پيامبر اعظم (صليا...

عليهوآلهوسلم)
محمدرضا مختاري، جواد بهشتي ع۳۷۸ م۲۱۳۱۸۱۴۸۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۹/۲۱۳۸۷م۸ن
صدرا ۱۳۶۹مرتضي مطهريپيامبر امي پ ۶۳۴م۲۱۳۲۳۳۶۲۲۹۷/۹۳

BP۲۲۱/۳/۹۱۳۶۹پ۶م
صدرا ۱۳۷۷مرتضي مطهريسيري در سيره نبوي س ۶۳۴ م۲۱۳۳۱۴۴۵۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۹۱۳۷۷س۶م
پيام آزادي ۱۳۸۰علي معصوميسفرهاي پيامبر صليالله عليه و آله و سلم ص ۶۶۷ م۲۱۳۴۱۴۴۶۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۷س۶۵م
حديث راه عشق ۱۳۸۵مولف اصغر منتظر القائمتاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلياللهعليهوآله) ت ۷۸۳ م۲۱۳۵۱۴۵۵۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۲ت۷۳۵م
موسسه فرهنگي هنري مسيا کيش ۱۳۸۸نويسنده مصطفي موسوي گرماروديمسيا ر۸۴۲ م۲۱۳۶۱۴۷۳۲۹۷/۹۳

طب پـيـامبر اعظم صلي الله عليه و آله: دستورهاي بهداشتي و
 غذايي پيامبر اسالم صلي الله و علي و آله

۱۳۹۰اثر محمدجعفر واصف ط ۱۹۶ و۲۱۳۷۴۳۶۴۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۲ط۲۴و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدرآهنگ وحي
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ آ ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۳۸۱۴۴۱
BP۲۲/۹/ج.۲ ۹خ۳۳و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدرتشنگان ديدار
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ ت ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۳۹۱۴۳۹
BP۲۲/۹/ج.۹۴خ۳۳و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدردرياي مهر
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ د ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۰۱۴۳۷
BP۲۲/۹/ج.۹ ۹خ۳۳و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدردعوت آشکار
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ ع د ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۱۱۴۴۰
BP۲۲/۹/ج.۳ ۹خ۳۳و

تاسوعا ۱۳۸۵مهدي وحيدي صدرمباهله م ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۲۱۴۵۲
تاسوعا نويسنده مهدي وحيدي صدرملک فاطمي

طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر
تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ ل م ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۳۱۴۴۳
BP۲۲/۹/ج. ۷ ۹خ۳۳و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدرميزبان آفتاب
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ ي م ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۴۱۴۳۸
BP۲۲/۹/ج.۵ ۹خ۳۳و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدرنسيم غدير
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ ن ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۵۱۴۳۶
BP۲۲/۹/ج.۱۰ ۹خ۳۳و

تاسوعا نويسنده مهدي وحيديصدرنسيم محمدي
طرح و اجرا شرکت سيماي نور کوثر

تصويرگر حسين آسيوند

۱۳۸۵ م ن ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۶۱۴۴۲
BP۲۲/۹/ج.۱ ۹خ۳۳و

تاسوعا ۱۳۸۵نويسنده مهدي وحيدي صدريگانه جوانمرد ي ۴۶۵ و۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۷۱۴۵۳
۱۳۸۴سيدجوادهاشميمحمد ﴿ص﴾ راز آفرينش م۲۵۲ه۲۱۴۸۴۷۸۴۲۹۷/۹۳

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

عـبـدالـتـواب يـوسف; مـتـرجـم هاديقصه هاي زندگي پيامبر (ص)
 خسروشاهي; تصويرگر فريدالدين ماليي

۱۳۸۸ ق۸۳ ي۲۹۷/۹۳[ج]۲۱۴۹۵۴۶۱

علم ۱۳۸۸بنتالشاطيآمنه ; مادر پيامبر صليالله عليه و سلم آ۶۹۳ب۲۱۵۰۵۳۹۴۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۴/۸۰۴۱۱۳۸۸الف۹ب

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۷۸تاليف بنتالشاطي; ترجمه احمد بهشتيمادر پيامبر صليالله عليه و آله و سلم م ۶۹۳ ب۲۱۵۱۱۴۵۶۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۴/ب۸۰۴۱۱۳۷۹الف۹ب

دليل ما ۱۳۸۳مجيد مسعوديآن که گفت آري: حمزه بن عبدالمطلب (ع) م س۸۲۳ ح۲۱۵۲۴۰۴۲۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۷/۸آ۵م

انتشارات اميد ۱۳۷۹مولف زينالعابدين دستدادهقطرهاي از دريا ق۵۴۵ د۲۱۵۳۵۲۹۸۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۶ق۵د

بـا من سـخن بـگـو، مـادر: داستان زندگي حضرت آمنه، مادر
پيامبر(ص)

بـاز آفـريـده مـحـمـدرضا سرشار (رضا
رهگذر)

ب۸۹۱ ر۲۹۷/۹۳۱[ج]۲۱۵۴۶۵۳۸
BP۲۵/۴/۲ب۹ر

و آن ســتـاره که دنـبـالهدار ميآيـد... (داسـتـان زاده شـدن
پيامبر(ص))

۱۳۷۵نويسنده محمدرضا سرشار [مستعار] و۸۹۱ ر۲۹۷/۹۳۱[ج]۲۱۵۵۶۵۴۹
BP۹/۱۳۸۰ج.۴۳الف۹ر

دار الکتب االسالميه [۱۳۶۸؟]فضلالله کمپانيرحمت عالميان (حضرت محمد المصطفي ص) ر۶۹۹ ک۲۱۵۶۱۴۶۹۲۹۷/۹۳۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قم اکبر پرورشپيامبر در مکه پ۳۸۴ پ۲۱۵۷۱۴۶۸۲۹۷/۹۳۴

مهدي خداميان آرانيقصه معراج ق۳۸۲ خ۲۱۵۸۶۲۹۷۲۹۷/۹۳۴
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۶علياکبر عليخاني و همکارانسياست نبوي; مباني، اصول، راهبردها س۸۵۳ ع۲۱۵۹۱۴۶۷۲۹۷/۹۳۶
BP۲۴/۶۵/۹۱۳۸۶س۸ع

موسسه مطبوعاتي عطايي ۱۳۵۶نصرتالله بختورتاشنبردهاي محمد (ص) ن۳۳۹ ب۲۱۶۰۱۴۶۶۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴/۲۱۳۷۶ن۳ب

تـالـيف مـرکـز بـررسي تـحقيقات سپاهجنگهاي پيامبر
 پاسداران انقالب اسالمي

ج۲۹۷ س۲۱۶۱۶۵۸۳۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴۹ج/

نبوي ۱۳۸۷حسين کرميخيبر قلعهي فراموش شده خ۴۶۹ ک۲۱۶۲۵۷۸۶۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴۵/۴۱۳۸۷ک۹۴خ

داسـتـانـهـاي شـنيدني از جنگ بدر و احد شامل صد داستان دفتر انتشارات اسالمي
 سـازنـده، ۳۰ داسـتـان از جنگ بدر - و ۷۰ داستان از جنگ

 احد ۰ داستانهاي شنيدني از فتح مکه و جنگ حنين

۱۳۸۹محمد محمدي اشتهاردي د۳۵۳ م۲۱۶۳۱۴۶۵۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴/۲۱۳۷۶د۳م

دليل ما ۱۳۸۲مجيد مسعوديسه رفيق: حبيببن مظاهر، ميثم تمار، رشيد هجري م س ۲۸۶ ح۲۱۶۴۴۰۴۵۲۹۷/۹۴
BP۲۸/۶/ج. ۶۲الف۵م

دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ۱۳۷۱جواد محدثيآشنايي با اسوهها: سلمان وبالل س۳۱۶ م۲۱۶۵۵۱۰۰۲۹۷/۹۴
BP۲۸/۶/۵۱۳۸۶آ۲۷۵م

مدرسه ۱۳۸۹منيرالدين بيروتيسلمان فارسي س۹۳۶ب۲۹۷/۹۴۲[ج]۲۱۶۶۵۳۴۰
BP۳۳/۹۱۳۸۹ب۸س

نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور.موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲حسين جعفريسالک ايراني﴿پژوهشي درزندگي سلمان فارسي﴾ س۴۶۲ ج۲۱۶۷۶۴۹۴۲۹۷/۹۴۲

۱۳۷۶احمد صادقي اردستانيسلمان فارسي، استاندار مدائن س۱۹۸ص۲۱۶۸۴۵۶۰۲۹۷/۹۴۲
BP۳۳/ ۲۱۳۸۸ص۸س

کانون پرورش فکري کودکان نوجوانان ۱۳۸۷نويسنده محمدحسين فکورنخلها قد ميکشند ن ۸۱۷ ف۲۹۷/۹۴۲[ج]۲۱۶۹۵۴۴۱
BP۳۳/۱۳۷ ۸ف۸س

دليل ما از قـبـيـله خـوبـان: کـميلبن زيادنخعي بهانضمام وصيت علي
 عليهالسالم به کميل

۱۳۸۲مجيد مسعودي م س ۷۲۵ ک۲۱۷۰۴۰۴۴۲۹۷/۹۴۲
BP۲۸/۶/ج. ۶۱الف۵م

دليل ما از قـبـيـله خـوبـان: کـميلبن زيادنخعي بهانضمام وصيت علي
 عليهالسالم به کميل

۱۳۸۲مجيد مسعودي الف۵۵۳ م۲۱۷۱۱۴۶۴۲۹۷/۹۴۲
BP۲۸/۶/ج. ۶۱الف۵م

ذره ۱۳۷۸عبدالمجيد معاديخواهشکوه تنهايي در سکوت ربذه: ابوذر غفاري ش۶۴۵ م۲۱۷۲۶۲۷۳۲۹۷/۹۴۲
اطالعات ۱۳۷۵عطاالله مهاجرانيبررسي سير زندگي و حکمت و حکومت سلمان فارسي ب۸۵۷ م۲۱۷۳۱۴۶۳۲۹۷/۹۴۲

BP۳۳/۹م۸س
چـهـارده اخـتـر تابناک: زندگاني چهارده معصوم عليهمالسالم

 (کوتاه و به زبان ساده)
تاليف احمد احمدي بيرجندي چ۲۸۴ الف۲۱۷۴۷۱۲۰۲۹۷/۹۵

BP۳۶/۵/۹۱۳۷۸چ۱۳الف
منشور وحي ۱۳۸۶علي ايزدي المشيريمطالب خواندني از فضايل پنج تن م۹۷۳ الف۲۱۷۵۱۴۷۰۲۹۷/۹۵

انتشارات آثار دانشوران ۱۳۸۷مولف محمدتقي پاشاييزندگاني چهاردهمعصوم عليهالسالم ز۱۹۸ پ۲۱۷۶۱۴۵۷۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۹ز۲پ

مـرکـزفـعـالـيـتـهـا وپژوهشهاي قران وعترت
 دانشگاه آزاد اسالمي

۱۳۷۸مهدي پيشواييشرح زندگاني حضرت علي ش۹۵۶ پ۲۱۷۷۱۴۷۱۲۹۷/۹۵

اميرکبير نـويـسـنـده هـاشم مـعـروف الـحسينيزندگي دوازده امام
 [صحيح: حسني]; ترجمه محمد مقدس

۱۳۷۰ ز۵۴۱ ح۲۱۷۸۱۴۵۹۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۹۰۴۱س۵ح

دليل ما ۱۳۸۸محمدرضا حکيميامام در عينيت جامعه الف ۷۵۶ ح۲۱۷۹۵۴۱۲۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۸۱۳۸۸الف۸ح

نواي دانش ۱۳۸۶موسي شريفيزندگاني چهارده معصوم ز۴۶۷ ش۲۱۸۰۱۴۷۲۲۹۷/۹۵
بازآفريده رضا شيرازينماز عشق: داستان زندگي امام علي عليهالسالم ن۹۳۸ ش۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۸۱۶۵۷۶

BP۳۶/۱۳۷۰ج.۲ ۲د
لب الميزان ۱۳۸۹اصغر طاهرزادهحقيقت نوري اهل البيت ح۲۷۱ ط۲۱۸۲۲۶۷۵۲۹۷/۹۵

دار الکتب اسالميه ۱۳۷۱علياکبر قرشيخاندان وحي خ۵۷۲ ق۲۱۸۳۱۴۷۷۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۲۱۳۷۱خ۳۸ق

مومنين ۱۳۷۹عباس قمي; مصحح صادق حسنزادهمنتهي االمال: زندگاني چهارده معصوم عليهمالسالم م۷۷۳ ق۲۱۸۴۱۴۷۵۲۹۷/۹۵
BP۳۶/ت۸۱۳۷۹م۸ق

هجرت ۱۴۱۰ق= ۱۳۶۸تاليف عباس قميمنتهي االمال م۷۷۳ ق۲۱۸۵۱۴۷۶۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸۱۳۶۸م۸ق

سرور ۱۳۸۳عالمه مجلسي; تحقيق علي اماميانجالء العيون، تاريخ چهارده معصوم ج۲۸۱ م۲۱۸۶۱۴۷۴۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸۱۳۸۳ج۳م

صدرا ۱۳۷۸مرتضي مطهريسيري در سيره ائمه اطهار عليهمالسالم س۶۳۴ م۲۱۸۷۱۴۷۸۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۹س۶م

حسين مظاهريزندگاني چهارده معصوم عليهمالسالم ز۶۳۹ م۲۱۸۸۶۴۹۶۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۹ز۶م

کيميا اثر ۱۳۹۱حسين مظاهريزندگاني چهارده معصوم عليهمالسالم ز۶۳۹ م۲۱۸۹۸۳۴۴۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۹ز۶م

براق ۱۳۸۷نويسنده مهدي وحيديصدرحضرت محمدبنعبدالله (صليالله عليه و آله و سلم) ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۰۱۴۷۹
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
براق نويسنده مهدي وحيديصدرحضرت عليبنابيطالب (سالم الله عليه)

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۱۱۴۸۰

BP۳۶۳۲م۳و/ .ج
براق نويسنده مهدي وحيدي صدرحضرت فاطمه زهرا (سالم الله عليها)

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۲۱۴۸۱

BP۳۶۳۳م۳و/ .ج
براق نويسنده مهدي وحيديحضرتعليبنالحسين (سجاد) (ع)

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۳۱۴۸۲

BP۳۶/ج .۶ ۳م۳و
براق نويسنده مهدي وحيديصدرحضرت جعفربنمحمد (صادق) سالمالله عليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۴۱۴۸۳

BP۳۶/ج.۳۸م۳و
براق نويسنده مهدي وحيديصدرحضرت  محمدبنعلي(باقر) سالمالله عليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۵۱۴۸۴

BP۳۶/ج.۳۷م۳و
براق نويسنده مهدي وحيدي صدرحضرت عليبنموسي (رضا) سالم الله عليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۶۱۴۸۵

BP۳۶/ج.۳۱۰م۳و
براق نويسنده مهدي وحيدي صدرحضرت موسيبنجعفر (کاظم) سالم الله عليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۷۱۴۸۶

BP۳۶/ج.۳۹م۳و
براق نويسنده مهدي وحيدي صدرحضرت محمدبنعلي (جواد) سالم الله عليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۸۱۴۸۷

BP۳۶/ج.۳۱۱م۳و
براق نويسنده مهدي وحيدي صدرحضرت حسنبنعلي (عسکري) سالماللهعليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۱۹۹۱۴۸۹

BP۳۶/ج.۱۳ ۳م۳و
براق نويسنده مهدي وحيديصدرحضرت حجهبنالحسن (مهدي)  عجلالله فرجه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۴۶۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۲۰۰۱۴۹۰

BP۳۶/ج.۳۱۴م۳و
براق نويسنده مهدي وحيدي صدرحضرت عليبنمحمد (هادي) سالماللهعليه

تصويرگر حسين آسيوند
۱۳۸۷ ح ۶۴۵ و۲۹۷/۹۵[ج]۲۲۰۱۱۴۸۸

BP۳۶/ج.۱۲ ۳م۳و
چـشم بـر خـورشـيـد: شـبـنـمي از درياي فضائل اميرمومنان

عليعليهالسالم
محمدجواد اسالمي چ۵۲۸ الف۲۲۰۲۶۵۳۰۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۵۱۳۸۷چ ۵۵الف
اساطير تـالـيف ابـوالـقـاسم پـايـنـده; به اهتمامعلي ابرمرد تاريخ

 عبدالکريم جربزهدار
۱۳۷۷ ع ۲۷۶پ۲۲۰۳۱۴۹۱۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸ع۲پ
دليل ما ۱۳۸۰رسول جعفريانتاريخ و سيره سياسي اميرمومنان عليبنابيطالب عليهالسالم ت ۴۶۳ ج۲۲۰۴۵۳۷۱۲۹۷/۹۵۱

BP۳۸/۰۹ /۷۱۳۸۰ج۹س
نويسنده محمدتقي جعفريفرازهايي جذاب و خواندني امام علي(ع) ف۴۶۶ ج۲۲۰۵۶۱۶۷۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۴۱۳۷۸ف۷۵ج
دفتر نشر فرهنگ اسالمي مـصـطـفي چـمـران; گردآوري و تدوينعلي زيباترين سرودهي هستي

 بنياد شهيد چمران
۱۳۸۰ ع ۵۶ چ۲۲۰۶۱۴۹۴۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸ع۸چ
تاليف محمود حکيميعلي(ع) عدالت جاويد ع۷۵۶ ح۲۲۰۷۶۲۱۵۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۸ع۸۳ح
وثوق ۱۳۹۰مهدي خداميان آرانيسکوتآفتاب: ماجراي شهادت حضرت علي﴿ع﴾ س۳۸۲ خ۲۲۰۸۶۳۱۲۲۹۷/۹۵۱

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۴هاشم رسولي محالتيزندگاني اميرالمومنين عليه اسالم ز ۵۲۳ ر۲۲۰۹۱۴۹۳۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۹ز۵ر

فرهنگ مردم امـيـر عـدل و شـکـوه حـقـيـقت: تـاريخ و تـحصيل زندگاني
 اميرالمومنين علي(ع)

نـويـسنده محبوبه ساطع; [براي] سازمان
 رفاهي، تفريحي شهرداري اصفهان

۱۳۸۱ الف ۱۶۷ س۲۲۱۰۱۴۹۵۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸الف۱۴س

موسسه امام صادق﴿ع﴾ فـروغ واليت: تـاريخ تـحـلـيـلي زنـدگـاني امـيـرمومنان علي
عليهالسالم

۱۳۷۴تاليف جعفر سبحاني ف ۲۷۴ س۲۲۱۱۵۸۰۸۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۵/۴۱۳۷۴ف۲۲س

نسيم انديشه ۱۳۸۵حسين سيديامير گلها نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام علي(ع) الف ۹۲۲ س۲۲۱۲۵۸۴۷۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۵الف۸۷۴س

تهران علي شريعتيعلي حقيقتي بر گونه اساطير ع ۴۴۴ ش۲۲۱۳۱۴۹۶۲۹۷/۹۵۱
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۶تاليف جعفر شهيديعلي از زبان علي، يا، زندگاني اميرمومنان علي عليهالسالم ع ۸۶۸ ش۲۲۱۴۱۴۹۲۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸ع۹ش
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۷۹نوشته محمدحسين طهماسبيامام علي(ع) آفتاب اسالم متمدن الف ۹۴۸ ط۲۲۱۵۱۴۹۷۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸الف۹ط
مهر خوبان ۱۳۷۹علياصغر ظهيريسيره عملي امام علي عليهالسالم در آيينه روايات و حکايات س ۹۱ ظ۲۲۱۶۱۴۹۸۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۹س۹ظ
عباس عزيزينماز و عبادت اميرالمومنين عليهالسالم ن۵۸۸ ع۲۲۱۷۸۴۲۳۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳/۸ن۴ع
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۷۹علياکبر عليخانيتوسعه سياسي از ديدگاه امام علي عليهالسالم ت ۸۵۳ ع۲۲۱۸۱۴۹۹۲۹۷/۹۵۱

BP۳۸/۰۹/۸۱۳۷۹ع۹س
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۲اميرحسين فرديامام اول: زندگينامه امام علي عليهالسالم الف۴۷۸ ف۲۹۷/۹۵۱[ج]۲۲۱۹۱۴۵۸

BP۳۷/۸الف۴ف
طال ۱۳۷۶تاليف عباس قميفصول العليه فضائل حضرت علي عليهالسالم ف۷۷۳ ق۲۲۲۰۵۱۰۱۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۴/۶۱۳۸۳ف۸ق
اميرکبير: شرکت چاپ و نشر بين المللي ۱۳۸۳تاليف حشمتالله قنبري همدانيخورشيد غدير خ ۸۱۸ ق۲۲۲۱۱۴۲۸۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۹۱۳۸۳خ۸۳ق
نشر عابد يـکـصـد و ده درس زنـدگي از سـيـره عـمـلي حـضرت علي

عليهالسالم
۱۳۷۹انتخاب و گردوآري حميدرضا کفاش ي ۵۹۱ ک۲۲۲۲۱۵۶۹۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸ي۷ک
دار الکتب االسالميه ۱۳۶۳فضلالله کمپانيعلي کيست؟ ع ۶۹۹ ک۲۲۲۳۱۵۰۵۲۹۷/۹۵۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۳۷۷مرتضي مطهريجاذبه و دافعه علي عليهالسالم ج ۶۳۴ م۲۲۲۴۱۵۰۶۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۲۱۳۷۷ج۶م
تاليف موسسه فرهنگي قدر واليتعلي عليهالسالم مقتدر مظلوم ع۸۴۱ م۲۲۲۵۸۳۸۳۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۷ع
دار الکتب االسالميه ۱۳۷۴تاليف محمدحسن موسوي کاشانيبر اميرمومنان علي(ع) چه گذشت ب ۸۴۲ م۲۲۲۶۱۵۰۷۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۴۱۳۷۰ب۸م
بهقلم اديبان و انديشمندانگنجينه غدير: برگهايي از تاريخ گ۸۵۷ م۲۲۲۷۸۳۱۵۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۴/۹۱۳۷۷گ۸۸م
انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۶۶از نصربن مزاحم منقريپيکار صفين پ۴۵۹ن۲۲۲۸۷۳۶۱۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۹۵/۶۵۰۴۱۱۳۷۵ن۷ص
دفتر نشرفرهنگ اسالمي ۱۳۶۲نوشته هيئت تحريريه بنياد نهجالبالغهپندهاي کوتاه از نهجالبالغه براي دانشآموزان ۹۹۸ه۲۹۷/۹۵۱[ج]۲۲۲۹۴۵۳۵

BP۳۸/۰۴۲۳/۸۵۲۱۳۶۶ب
پـژوهـشـگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، سازمان

انتشارات
بهاهـتـمـام پـژوهشگاه فرهنگ و انديشهدانشنامه امام علي(ع)

 اسـالمي; زيـرنـظـر عـلياکبر رشاد; [با
 حـمـايت سـتـاد بـزرگداشت سال امام

علي(ع)]

۱۳۸۶ ۲۵۵ د۲۲۳۰۱۵۰۸۲۹۷/۹۵۱۰۳
BP۳۷/۳۶/۲۶۱۳۸۲د

شـهـريـار مـوسـسه مـطـالعات و پژوهشهاي
 فرهنگي آيه حيات

تـهـيه و تـدوين جـمـعي از نويسندگان،آشنايي با نهج البالغه
 مـرکـز مـطـالـعـات و تـحقيقات حوزه
 نمايندگي ولي فقيه در جهاد سازندگي

۱۳۷۹ ۵۶۶ آ۲۲۳۱۱۵۱۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۵/۵آ

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

مـولف مـنـصـور پـويـا; [براي] سازمانعلي(ع) و استکبار
 تبليغات اسالمي، معاونت پژوهشي

۱۳۷۹ ع ۸۴۴ پ۲۲۳۲۱۵۱۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۹پ۹س

بنياد نهج البالغه ۱۳۸۶مولف محسن حائريانديشههاي اقتصادي در نهجالبالغه الف ۲۵۷ ح۲۲۳۳۵۵۸۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۷۱۳۸۶الف۲ح

دفتر نشر معارف ۱۳۸۹محمد حسين دانش کياجمال کعبه﴿شرحي برتاريخ اسالم به روايت امام علي ع﴾ ج ۲۴۴ د۲۲۳۴۱۵۱۷۲۹۷/۹۵۱۵
مـوسـسـه فرهنگي تربيت باهمکاري انتشارات

المهدي
۱۳۷۶محمددشتياخالق نوجواني ازديدگاه نهج البالغه الف ۵۷۳ د۲۹۷/۹۵۱۵[ج]۲۲۳۵۵۶۹۴

نشر دريا ۱۳۷۹مصطفي دلشاد تهرانيارباب امانت: اخالق اداري در نهج البالغه الف ۶۴۲ د۲۲۳۶۱۵۱۳۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۸۱۳۷۹د۴م

داللت دولت:  آيـين نـامه حـکـومت و مـديريت در عهدنامه
 مالک اشتر

مصطفي دلشاد تهراني د۶۴۲ د۲۲۳۷۶۲۱۴۲۹۷/۹۵۱۵

علي ذوعلمچهل گام چ۷۲ ذ۲۲۳۸۸۳۹۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۹/۵ /۹۱۳۸۷ذ۸ک

نشر دار الصادقين ۱۳۷۵عليرضا رجالي تهرانينماز در نهج البالغه ن۳۶۳ ر۲۲۳۹۱۰۰۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳ر۸ن

ياسين ۱۳۷۵تاليف اسمعيل رسولزادهخوئيقضاوتها و حکومت عدالتخواهي عليبنابيطالب عليه السالم ق۵۲۲ ر۲۲۴۰۶۷۴۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۷/۴/۶۱۳۶۶ق۵ر

حـوزه عـلـميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز
انتشارات

۱۳۷۸عبدالمجيد زهادتتعليم و تربيت در نهج البالغه ت ۷۴ز۲۲۴۱۳۳۵۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۹ز۸آ

تاليف ماشاالله صديقينسيم عرفان (برداشتي از خطبه متقين نهج البالغه) ن۵۷۸ ص۲۲۴۲۶۲۴۸۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۳ /۵۱۳۸۸ن۴ص

ليله القدر ۱۳۸۴علي صفايي حائري (عين - صاد)روش برداشت از نهج البالغه ر  ۶۸۲ ص۲۲۴۳۱۵۲۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹۵/۹ر۷ص

ورجاوند بـرگي از دفـتـر انـسانشناسي از ديدگاه نهج البالغه: ويژهنامه
 ترجمه و مفاهيم تهيه و تدوين ابوالقاسم طاهري

۱۳۸۱ويراستار کوروش گوهريان ب ۲۸۲ ط۲۲۴۴۱۵۱۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۲۱۳۸۱ط۸۷الف

انديشه ظهور ۱۳۸۹محمود عدالت پژوهمديريت در پرتو کالم علي﴿ع﴾ م۴۶۵ ع۲۲۴۵۶۳۴۲۲۹۷/۹۵۱۵
نـقش و حـقـوق کـارکـنـان در سـازمانها از ديدگاه امام علي

عليهالسالم
۱۳۸۴علياصغر عطارانطوسي ن۶۶۷ ع۲۲۴۶۸۴۴۲۲۹۷/۹۵۱۵

۹۰/۸۳PB/۶ع ۴۱۳۸۴د
مشهور تـهـيه و تـنـظـيم امـيـرمـلک محمودينشانههاي پرهيزکاران در نهج البالغه

اليگودرزي
۱۳۸۲ ن ب ۸۴۵ ع۲۲۴۷۱۵۱۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲۷۱۳۸۲م
دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹جعفر شيخاالسالميرياست و حکمراني از ديدگاه اميرمومنان علي عليهالسالم ر ۸۴۵ ع۲۲۴۸۱۵۰۳۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۹ش۹س
لوح محفوظ [عـليبن ابيطـالب(ع)]; بهکوشش مهديسخن موالي متقيان عليهالسالم (کلمات قصار)

انصاري
۱۳۸۲ س ۸۴۵ ع۲۲۴۹۱۵۱۲۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۹/۵/۸الف۸ک
امام عصر﴿عج﴾ ۱۳۸۱تاليف عبدالواحد آمديغررالحکم و دررالکلم: کلمات قصار اميرالمومنين عليهالسالم ف ت/غ۸۴۵ ع۲۲۵۰۴۵۱۷۲۹۷/۹۵۱۵

دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹جعفر شيخاالسالميقضاوت و عدالت از ديدگاه اميرمومنان علي عليهالسالم ق ۸۴۵ ع۲۲۵۱۱۵۰۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۹ش۳۵ع

دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹جعفر شيخاالسالميگنجينه اخالق از ديدگاه اميرمومنان علي عليهالسالم گ ۸۴۵ ع۲۲۵۲۱۵۰۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۹ش۳الف

موسسه تحقيقاتي امير المومنين [عـليبن ابيطـالب(ع)]; تـرجـمه مـحمدنهج البالغه
دشتي

۱۳۸۳ ن ۸۴۵ ع۲۲۵۳۱۵۱۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۱۱۳۷۹ثي

علويون [عـليبن ابيطـالب(ع)]; تـرجـمه مـحمدنهج البالغه
دشتي

۱۳۸۸ ن ۸۴۵ ع۲۲۵۴۱۵۱۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۱۱۳۷۹ثي

انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۸۴[ عليبنابيطالب ]نهجالبالغه ن ۸۴۵ ع۲۲۵۵۴۵۱۵۲۹۷/۹۵۱۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پيامآزادي نـهجالـبـالغه: خطبهها، نامهها و حکمتهاي حضرت اميرمومنان

 علي (عليهالسالم)
۱۳۷۸مولف رضي ن۸۴۵ ع۲۲۵۶۶۸۱۶۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱ ۱۳۷۹
کتاب نيستان آيـين زنـدگي: وصـايـاي امـيـرالـمومنين به امام حسنمجتبي

(عليهماالسالم)
۱۳۸۷ترجمه و توضيح مهدي شجاعي ش ب/ ن۸۴۵ ع۲۲۵۷۴۵۳۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲ /۲۷۱۳۸۸ش
ليله القدر عـبـدالـمـجـيـد فـلسفيان; تهيه و تنظيمعلي(عليهالسالم) و جاري حکمت

 موسسهي فرهنگي تحقيقاتي ليله القدر
۱۳۸۴ ع ۴۲ ۸ ف۲۲۵۸۱۵۶۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲۳/۸۱۳۸۳ف
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان

 چاپ و انتشارات
Nahjul - Balagha= آسـيبشـنـاسي زمان در نهج البالغه

Epoch-relevancy of 
نـويـسنده مهدي قاسمي منفرد; با مقدمه

 محمدرضا حکيمي
۱۳۸۶ آ ۲۲۶ ق۲۲۵۹۷۹۷۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۲ق۸۷ج
نويسنده کاظم کبيرحرفي از هزاران﴿۱﴾: مروري بر گفتار ناب حضرت علي (ع) ح۳۶۱ ک۲۲۶۰۸۰۲۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۹/۵/۲۳۱۳۸۸ک۸ک
جواد محدثياعتدال ع الف۳۱۶ م۲۲۶۱۶۰۰۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳م۹۵۱۳۸۵م
جواد محدثيامتحان م الف۳۱۶ م۲۲۶۲۶۰۱۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۷م۸۲الف
جواد محدثيانفاق ن الف۳۱۶ م۲۲۶۳۶۰۰۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۸۷۴الف
جواد محدثيپيامبراعظم صليالله عليه و آله پ۳۱۶ م۲۲۶۴۵۹۹۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۵م۳۵م
جواد محدثيخردورزي ر خ۳۱۶ م۲۲۶۵۶۰۱۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۵م۷ع
جواد محدثيخودسازي و خ۳۱۶ م۲۲۶۶۶۰۰۳۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۸م۹خ
بنياد پژوهشهاي اسالمي. ۱۳۹۰جواد محدثيزبان وسخن ز۳۱۶ م۲۲۶۷۶۰۵۹۲۹۷/۹۵۱۵

جواد محدثيسفر آخرت س۳۱۶ م۲۲۶۸۶۰۰۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۸م۴۵م

جواد محدثيشگردهاي شيطان ش۳۱۶ م۲۲۶۹۵۹۹۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۹۳ش

جواد محدثيقرآن ق۳۱۶ م۲۲۷۰۶۰۰۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۲۷۱۳۸۹م۴ق

جوادمحدثيگهرعمر گ۳۱۶ م۲۲۷۱۵۹۹۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۴م۹ک

جواد محدثيمشاوره ش م۳۱۶ م۲۲۷۲۶۰۰۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۸۷ش

جواد محدثيموعظه و م۳۱۶ م۲۲۷۳۶۰۰۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ / ۳۱۳۸۷م۷و

جواد محدثينعمت و سپاس ع ن۳۱۶ م۲۲۷۴۵۹۹۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۲۶۱۳۸۹م۸ش

جواد محدثينگاه گ ن۳۱۶ م۲۲۷۵۵۹۹۶۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲/۲۶۱۳۸۸م

جواد محدثيوحدت و انسجام و۳۱۶ م۲۲۷۶۶۰۰۸۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/م۳۳و

صدرا ۱۳۷۶مرتضي مطهريسيري در نهج البالغه س ۶۳۴ م۲۲۷۷۱۵۳۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۸/۶۱۳۷۶م

مريم معيناالسالم، ناهيد طيبيروانشناسي زن در نهج البالغه ر۶۸۱ م۲۲۷۸۸۳۹۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/۶۴م۹ز

حيات طيبه ۱۳۹۱مولف محسن نصريسبک زندگي علوي س۴۶۴ ن۲۲۷۹۸۴۴۹۲۹۷/۹۵۱۵
سلسبيل ۱۳۸۶مهدي نيلي پورگل روي علي الف ۹۸۴ ن۲۲۸۰۱۵۳۳۲۹۷/۹۵۱۵

براق ۱۳۹۰سعيد هاشميعرفان زندگي ع۲۵۲ه۲۲۸۱۴۳۶۷۲۹۷/۹۵۱۵
دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹جعفر شيخاالسالميايمان و مومن از ديدگاه اميرمومنان علي عليهالسالم الف ۸۴۵ ع۲۲۸۲۱۵۰۲۲۹۷/۹۵۱۶

BP۳۹/۰۹/۹۱۳۷۹ش۹الف
دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹جعفر شيخاالسالميحق و باطل از ديدگاه اميرمومنان علي عليهالسالم ح ۸۴۵ ع۲۲۸۳۱۵۰۴۲۹۷/۹۵۱۶

BP۳۹/۰۹/۹ش۷ح
دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹امام اول علي بن ابي طالبنماز از ديدگاه امير المومنان علي ﴿ع﴾ ن ۸۴۵ ع۲۲۸۴۱۵۰۹۲۹۷/۹۵۱۶

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيدر قصر تنهايي: حماسه صلح امام حسن﴿ع﴾ د۳۸۲ خ۲۲۸۵۶۳۳۱۲۹۷/۹۵۲
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۹هاشم رسولي محالتيزندگاني امام حسن مجتبي(ع) ز ۵۲۶ ر۲۲۸۶۱۵۳۱۲۹۷/۹۵۲

BP۴۰/۹۱۳۶۹ز۵ر
شکوفه ياس ۱۳۸۹مجتبي رضاييلحظه هاي طلوع: خطبه غدير ل۵۷۴ ر۲۲۸۷۸۳۰۴۲۹۷/۹۵۲

حضور ۱۳۸۵تاليف محمدرضا غياثيکرمانيسيره اخالقي امام حسن مجتبي عليهالسالم س ۹۳ غ۲۲۸۸۱۵۳۰۲۹۷/۹۵۲
BP۴۰/۶۵/۹س۹غ

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۱نوشته محمدجواد حجتي کرمانيحسينبن علي(ع) حماسه تاريخ ح ۳۶۱ ح۲۲۸۹۱۵۳۵۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۵۱۳۸۱ح۳ح

دارالصادقين ۱۳۸۸عبداالمير فائقجرعهاي از جام شهادت ۱۷۳ د۲۲۹۰۵۷۶۸۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ج۲۷ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون تربيت ۱۳۶۵اثر عبدالحسين دستغيبقيام حسيني ق ۵۴۷ د۲۲۹۱۵۶۸۴۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۹۱۳۶۵ق۵د
موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين(ع) ۱۳۸۱مولف محمد دشتيفرهنگ سخنان امام حسين(ع) ف ۵۷۳ د۲۲۹۲۱۵۳۶۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۷/۴۱۳۸۱ف۵د
موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور ۱۳۷۷محمد دشتيفرهنگ سخنان امام حسين عليهالسالم ف ۵۷۳ د۲۲۹۳۱۵۳۷۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۷/۴۱۳۸۰ف۵د
دانشنما ۱۳۸۲عبدالحسين سيفالهيرهبر و امام عاشورائيان تاريخ تشيع محرم ۶۱ قمري ر ۹۴۵ س۲۲۹۴۱۵۳۸۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۹ر۹۴س
دانشنما ۱۳۸۲عبدالحسين سيفالهيرهبر و امام عاشورائيان تاريخ تشيع محرم ۶۱ قمري ر ۹۴۵ س۲۲۹۵۱۵۲۰۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۹ر۹۴س
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۶تاليف جعفر شهيديقيام حسين(ع) پ ۸۶۸ ش۲۲۹۶۱۵۴۹۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۹۰۴۵۱۳۷۳ق۸۵ش
علم ۱۳۸۴احمد صادق اردستانيامام حسين(ع) و عاشورائيان الف ۱۹۸ ص۲۲۹۷۱۵۴۸۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۸الف۲۲۳ص
محمدرضا صالحي کرمانيالفباي فکري امام حسين"ع" الف۳۲۶ ص۲۲۹۸۶۲۳۷۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۷الف۲۳ص
مـسـجـد مـقـدس صـاحب الزمان (جمکران)،

انتشارات
عـبـاس صـفـايي حـائـري(ره); تحقيق وتاريخ سيدالشهداء(عليهالسالم)

 ويـرايش واحـد تحقيقات مسجد مقدس
جمکران

۱۳۷۹ ت ۶۸۲ ص۲۲۹۹۱۵۴۴۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۲ت۶۵ص

ليله القدر ۱۳۸۰علي صفايي حايريچهل حديث از امام حسين عليهالسالم ج ۶۸۲ ص۲۳۰۰۱۵۲۱۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۹چ۷ص

بـــنـــيـــاد فـرهـنـگي حـضـرت مـهـدي
موعود(عليهالسالم)

۱۳۸۱گردآوري و تنظيم محمدرضا فوائدياناز حسين عليهالسالم تا مهدي عليهالسالم الف ۸۷۴ ف۲۳۰۱۱۵۲۲۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۴الف۹ف

مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران) حـکـمـتـهـاي جـاويـد: چهارده موضوع تبليغي از سخنان امام
 حسين عليهالسالم

۱۳۸۳[محمدحسين فهيمنيا] ح ۹۳۰ف۲۳۰۲۱۵۲۳۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۸ح۹۴ف

موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۸مهدي محدثيرد پاي خورشيد: امام حسين عليهالسالم، از والدت تا شهادت ر۳۱۶ م۲۳۰۳۵۷۹۸۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ر۲۴م

روحاني ۱۳۷۸محمد محمدي اشتهارديامام حسين عليهالسالم: آفتاب تابان واليت الف ۳۵۳ م۲۳۰۴۱۵۲۴۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۸۱۳۷۸الف۳۴م

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۶۰نوشته مرتضي مطهريماهيت نهضت امام حسين(ع) م ۶۳۴ م۲۳۰۵۱۵۱۹۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۵/۲۱۳۶۰م۶م

جلوه کمال ۱۳۸۶علي نظري منفردواقعه کربال ت۵۱۷ ن۲۳۰۶۱۵۸۵۲۹۷/۹۵۳
نگارش هيئت تحريريهسيره امام حسين"عليهالسالم" سرچشمه زندگي س۹۹۸ ه۲۳۰۷۶۱۶۱۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۹۲س
سيدمرتضي آوينيفتح خون: روايت محرم ف۹۱۷ آ۲۳۰۸۶۶۲۰۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۲۱۳۹۰ف۸آ
انتشارات قم ۱۳۸۰مولف مهدي ابراهيميحسينبن علي عليهالسالم چراغ هدايت ح ۱۳۶ الف۲۳۰۹۱۵۳۴۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۵ح۲الف
تـرجـمه لـهـوف سـيـد بن طـاووس: هـمراه با گنجينهاالسرار

عمانساماني
ترجمه محمد لکعليآبادي ۱۳۸۴ف ت/ ل۱۶۶ الف۲۳۱۰۸۱۱۱۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/الف۱۳۸۴ ۹۰۴۱ل۲الف
نويد اسالم تـرجـمه و مـتن کـامل لـهـوف سـيـدبن طـاووس همراه جان

 نثاران و فرجام قاتالن امام حسين (ع)
تـرجـمه، اعراب گذاري و تصحيح عقيقي

بخشايشي
۱۳۷۷ ۱۳۸۶ف ت/ ل۱۶۶ الف۲۳۱۱۱۵۴۳۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/الف۹۰۴۱۱۳۸۳ل۲الف
مولف نوروز اکبريزادگانعاشورا خروش بيداري﴿آسيب ها- عبرت ها﴾ ع۶۸۶ الف۲۳۱۲۸۳۱۳۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۷۶/۲ع۷الف
نشر ني ۱۳۷۹عمادالدين باقيجامعهشناسي قيام حسين(ع) و مردم کوفه ج۲۴۵ ب۲۳۱۳۱۵۵۳۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۲ج۱۷ب
نشر ني ۱۳۷۹عمادالدين باقيجامعهشناسي قيام حسين(ع) و مردم کوفه ج ۲۴۵ ب۲۳۱۴۱۵۲۵۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۲ج۱۷ب
حکمت ۱۳۸۷ياسين حجازيکتاب آه: بازخواني مقتل حسين بن علي﴿ع﴾ ک۳۳۹ ح۲۳۱۵۱۵۵۴۲۹۷/۹۵۳۴

فجر واليت مـراقـبـه هاي عاشورايي/گفتارهاي عاشورايياز سيد منير الدين
 حسيني الهاشميوسيد محمد مهدي مير باقري

۱۳۸۸مهدي مير باقري م ۵۸۲ ح۲۳۱۶۳۰۵۰۲۹۷/۹۵۳۴

دليل ما ۱۳۸۱سخناني از محمدرضا حکيميعاشورا، مظلوميتي مضاعف ع ۷۵۶ح۲۳۱۷۳۳۶۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۷۶/۲۱۳۸۱ع۸ح

نوح مـشـعل هدايت: مقاالت و خطابههاي دانشمندان و وعاظ ايران
اسالمي

۱۳۸۷محمد حسينيقمي م ۹۹۴ ح۲۳۱۸۱۷۵۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۵م۵۲ح

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيهفت شهر عشق: نگاهي نو به حماسه عاشورا ه۳۸۲خ۲۳۱۹۵۲۸۶۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۳۶۷۱۳۸۹خ/الف

طرح فردا ۱۳۸۰حسن رحيمپور ازغديحسين عليه السالم; عقل سرخ ح۴۲۱ر۲۳۲۰۴۷۶۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۵۱۳۸۸ح۳۵ر

شهيد مسلم ۱۳۷۹محمدعلي رضائي اصفهانيآموزههاي تربيتي عاشورا (درسها و عبرتها) آ ۵۷۵ ر۲۳۲۱۱۵۲۶۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸آ۶ر

چهارباغ راه عـاشـورائـيـان مـحـرم ۶۱ هـجـري قمري همراه با دعاي
 عاشوراي حسيني(ع)

۱۳۸۲نوشتهي عبدالحسين سيفاللهي ر ۹۴۵ س۲۳۲۲۱۵۲۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۲ر۹۵س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
وزارت آمـوزش و پـرورش، مـعاونت پرورشي،

 موسسه فرهنگي منادي تربيت
۱۳۸۶مهدي شجاعيمردان و رجزهايشان م ۳۷۸ ش۲۳۲۳۴۰۴۷۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵۳/۴م۳ش
لبالميزان اصـغـر طـاهـرزاده; [به سـفـارش] گروهکربال: مبارزه با پوچيها

 فرهنگي الميزان
۱۳۸۴ ک ۲۷۱ط۲۳۲۴۳۳۵۸۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۴۱۳۸۴ک۱۵ط
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
تـالـيف بـخشعلي قنبري; [براي] سازمانفلسفه عاشورا از ديدگاه انديشمندان مسلمان

 تـبـلـيـغـات اسـالمي]، دفتر بررسيهاي
اسالمي

۱۳۷۹ ف۸۱۴ ق۲۳۲۵۱۵۵۱۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸ف۸۵ق

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۲تاليف حشمتالله قنبري همدانيبعثت بدون وحي ب ۸۱۸ ق۲۳۲۶۱۵۴۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۷ب۸۷ق

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۴تاليف حشمتالله قنبريهمدانيردپاي دنيا در فاجعه ۶۱ ر ۸۱۸ ق۲۳۲۷۱۵۲۸۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۱۳۸۴ /۴ر۸۷ق

اميرکبير حـشـمتالـله قـنـبـري همداني; [براي]همراه با آلعلي(ع) (از عاشورا تا اربعين)
 سـازمـان تـبـلـيـغـات اسـالمي، سـتاد
 بـرگـزاري برنامههاي فرهنگي - تبليغي

 سال حضرت اميرالمومنين علي(ع)

۱۳۷۹ ه ۸۱۸ ق۲۳۲۸۱۵۴۱۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸ه۸۷ق

اشرفي ۱۳۷۹بهکوشش منصور کريميانزندگاني امام حسين عليهالسالم ز ۵۱۷ ک۲۳۲۹۱۵۳۲۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۴/۹ز۴۵ک

فروغي ۱۳۷۰فضلالله کمپانيحسين کيست؟ ح ۶۹۹ ک۲۳۳۰۱۵۴۲۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۵۱۳۷۰ح۸ک

نويسنده حميد گروگانتشنه لبان ت۳۷۹ گ۲۹۷/۹۵۳۴[ج]۲۳۳۱۶۳۴۵
BP۴۱/۵/۵۱۳۸۸ت۴۳گ

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

مـولف گـروه مـولـفـان; تنظيم و نظارتپرسشها و پاسخهاي برگزيده ويژه محرم
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا مـرکـز فرهنگي - اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ پ ۳۸۴گ۲۳۳۲۲۸۳۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۴پ

۱۳۸۷نويسنده جواد محدثيپيامهاي عاشورا پ۳۱۶ م۲۳۳۳۸۴۴۳۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۹۱۳۸۴پ۲۷م

گـزارشي مـسـتـنـد از کـربـال: بـرگرفته از احاديث اهلبيت
 عليهمالسالم و اسناد معتبر تاريخي

تاليف محمد محمديان گ۳۵۳ م۲۳۳۴۶۲۰۶۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۹گ۲۸م

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲علي محمدي متکازينيآنها که جا ماندند﴿سيري در قيام توابين﴾ آ۳۵۶ م۲۳۳۵۶۶۵۱۲۹۷/۹۵۳۴
صدرا ۱۳۶۳ -مرتضي مطهريحماسه حسيني ح ۶۳۴ م۲۳۳۶۱۵۴۶۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۸ح۶م
دانشگاه امام صادق(ع) [تـهـيهکـنـنـده] مرکز تحقيقات دانشگاهخالصه کتاب حماسه حسيني

 امـام صـادق عـلـيهالسالم (فعاليتهاي
دانشجويي)

۱۳۸۱ خ۶۳۴ م۲۳۳۷۱۵۵۲۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸۰۱۸ح۶م

محمود موسوي ده سرخي تـالـيف مـحـمـودبن سيدمهدي موسوي(... رمز المصيبه في مقتل من قال انا قتيل العبره)
 دهسرخي اصفهاني

۱۳۷۰ ر ۸۴۲ م۲۳۳۸۵۱۰۵۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸ر۹د

برادري نـويـسـنده مسلم ناصري;تصويرگرفرهادماه پاره
جمشيدي

۱۳۸۷ م۱۷۲ ن۲۹۷/۹۵۳۴[ج]۲۳۳۹۲۶۷۷

فـرهـنگ مـردم، سـازمـان رفـاهي تـفـريـحي
 شهرداري اصفهان موسسه فرهنگي، انتشاراتي

۱۳۸۱مولف محمد نصر اصفهانيآغازي بيپايان: تاريخ و تحليلهاي واقعه عاشورا آ ۴۵۶ ن۲۳۴۰۱۵۴۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۶آ۵۵ن

۱۳۹۰تاليف علي نظريمنفردقصه کربال بضميمه قصه انتقام ق۵۱۷ن۲۳۴۱۴۵۹۸۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۶۱۳۷۹ق۶ن

توسعه دانش ۱۳۸۴تهيه و تنظيم به قلم غالمعلي نعيمآباديعاشورا در عاشورا ع۵۴۵ ن۲۳۴۲۶۴۰۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۷۶/۲ع۷ن

فراهاني درسي که حـسـين عليهالسالم به انسانها آموخت: يک بررسي
 تحقيقي و جامع درباره اصيلترين انقالبهاي خونين جهان

۱۳۶۲بقلم عبدالکريم هاشمينژاد ۲۹۱ه۲۳۴۳۵۵۷۳۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴د۲ه

معروف ۱۳۸۰جواد محدثيفرهنگ عاشورا ف ۳۱۶ م۲۳۴۴۱۵۴۵۲۹۷/۹۵۳۴۰۲
BP۴۱/۷۶/۴۱۳۸۰ف۳م

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميانآرانيدر اوج غربت: داستان سفر مسلم بن عقيل به شهر کوفه د۳۸۲ خ۲۳۴۵۶۳۲۹۲۹۷/۹۵۳۷
سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ و نشر

 بين الملل
آيـنهداران آفـتـاب: پـژوهش و نگارش نو از زندگي و شهادت

 ياران اباعبداللهالحسين عليهالسالم
۱۳۸۶محمدرضا سنگري آ ۷۷۹ س۲۳۴۶۵۹۱۸۲۹۷/۹۵۳۷

BP۴۲/۹۱۳۸۶آ۸۴س
مطبوعات ديني سـقـاي مـعـرفت: سيري در فضائل و مناقب حضرت اباالفضل

عليهالسالم
۱۳۸۲مولف باقر فخار اصفهاني س ۲۶۴ ف۲۳۴۷۷۹۱۰۲۹۷/۹۵۳۷

BP۴۲/۴/۳ف۲ع
قدياني يـاران کـوچک حـسـين(ع): حـکـايت کـودکان و نوجوانان در

 حماسه کربال
۱۳۷۷احمد موسوي وادقاني ي۸۴۲ م۲۳۴۸۱۵۵۰۲۹۷/۹۵۳۷

BP۴۲/۲ي۸م
مدرسه ۱۳۸۳محمدرضا سنگري.ماه در آب : ابوالفضل عباس بن علي ﴿ع﴾ م ۷۷۹ س۲۳۴۹۱۵۶۵۲۹۷/۹۵۳۸
دليل ما ۱۳۸۳مجيد مسعوديسفر سرخ: مسلمبن عقيل م س /۵۵۸ م۲۳۵۰۴۰۴۳۲۹۷/۹۵۳۸

BP۴۲/۴/۴۵م۵م
تاليف کاظم ارفعسيره عملي اهل بيت﴿ع﴾ امام عليبن الحسين(ع) س۴۲۱ الف۲۳۵۱۵۹۸۴۲۹۷/۹۵۴

BP۴۳/۸الف۴الف
موسسه گل ياس [تـهـيه و تـنـظـيم] واحـد تحقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام سجاد عليهالسالم

نرگس(عج)
۱۳۸۷ ۴۵۵ ع۲۳۵۲۱۵۵۵۲۹۷/۹۵۴

BP۴۳/۳/۳ع
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۸محمد ناصريبهترين پرهيزکاران: زندگينامه امام سجاد عليهالسالم ب۱۷۲ن۲۹۷/۹۵۴[ج]۲۳۵۳۵۳۰۰

BP۴۳/۹۱۳۸۸ب۲۳ن
اميرکبير زنـدگـاني امـام زينالـعـابـدين عـليبن الحسين عليهماالسالم:

 بضميمه رساله حقوقي و کلمات قصار آن حضرت
اثـر مـحـسن امـين حـسـيـني عـامـلي;

 ترجمه و تاليف حسين وجداني
۱۳۶۱ ز ۴۲۶ و۲۳۵۴۱۵۵۶۲۹۷/۹۵۴

BP۴۳/۹ز۸الف
دار الکتب االسالميه ۱۳۵۲فضلالله کمپانيحضرت صادق عليهالسالم ح ۶۹۹ ک۲۳۵۵۱۵۵۷۲۹۷/۹۵۵

BP۴۵/۶ح۸ک
مدرسه باقر العلوم حضرت آيت الهالعظمي وحيد خراسانيبه يادآن که مذهب حق يادگار اوست ب ۴۵۶ و۲۳۵۶۱۵۶۷۲۹۷/۹۵۵

موسسه فرهنگي مدرسه برهان مـردي که اسـرار سـرزمـينهـا را ميدانـست: زندگينامه امام
 محمدباقر عليهالسالم

۱۳۸۳محمود پوروهاب م۷۸۴ پ۲۹۷/۹۵۵۲[ج]۲۳۵۷۱۴۶۲
BP۴۴/۴م۸۷پ

هماي رحمت ۱۳۸۰مولف مظفر حاجيان حسينآباديشکافنده دانشها ش ۱۶۵ ح۲۳۵۸۷۹۶۲۲۹۷/۹۵۵۲
BP۳۶/ج.۳۷م۳۶۵م

شاکر [تـهـيه و تـنـظـيم] واحـد تحقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام باقر عليهالسالم
نرگس(عج)

۱۳۸۶ ۴۵۵ع۲۳۵۹۱۵۷۳۲۹۷/۹۵۵۲
BP۴۴/۴/۳ع

تاليف محمدتقي حکيمدرسهايي از مکتب امام صادق (ع) د۴۴۱ ج۲۳۶۰۸۳۷۳۲۹۷/۹۵۵۳
BP۴۵/۲/۴۱۳۷۲د۸ح

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيصبح ساحل: حوادث عصر امام صادق﴿ع﴾ ص۳۸۲ خ۲۳۶۱۶۳۱۳۲۹۷/۹۵۵۳
مدرسه ۱۳۸۲شهرام شفيعيپيراهن بلند ماه: زندگينامه امامجعفرصادقعليهالسالم پ۵۵۶ ش۲۹۷/۹۵۵۳[ج]۲۳۶۲۵۲۹۹

BP۴۵/۹۱۳۸۲پ۷ش
موسسه گل ياس تـهـيه و تـنـظـيم واحـد تـحـقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام صادق عليهالسالم

نرگس(عج)
۱۳۸۶ ۴۵۷ ع۲۳۶۳۱۵۵۸۲۹۷/۹۵۵۳

BP۴۵/۳۵/۳ع
جاويدان ۱۳۶۴ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوريمغز متفکر جهان شيعه; امام جعفرصادق(ع) م ۷۹۴ م۲۳۶۴۱۵۵۹۲۹۷/۹۵۵۳

BP۴۵/۶۱۳۶۴م۸م
مدرسه ۱۳۸۷نويسنده غالمرضا آبرويزنداني بي حصار: زندگينامه امام موسي کاضم (ع) ز۱۴۵ آ۲۹۷/۹۵۶[ج]۲۳۶۵۵۶۰۱

BP۴۶/۹۱۳۸۷ز۲آ
موسسه گل ياس تـهـيه و تـنـظـيم واحـد تـحـقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام کاظم عليهالسالم

نرگس(عج)
۱۳۷۹ ۲۳۶۶۱۵۶۰۲۹۷/۹۵۶

BP۴۶/۳۵/۳ع
آستان قدس رضوي ۱۳۸۷يعقوبي برجيجلوه وصال ج ۴۳۹ ب۲۳۶۷۱۵۶۶۲۹۷/۹۵۷

قدس رضوي ۱۳۹۱محمدباقر پورامينيسبک زندگي: منشور زندگي در منظر امام رضا﴿ع﴾ س۵۹۶ پ۲۳۶۸۸۳۲۸۲۹۷/۹۵۷
محمود داوريضامن آهو امام رضا (عليهالسالم) ض۳۱۸ د۲۳۶۹۶۳۷۳۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۲ض۲د
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۷۵گردآوري و تاليف نعيمه دوستدارايوان خدا (مجموعه حکايتهايي از زندگي امام رضا عليهالسالم) الف ۷۶۴ د۲۳۷۰۱۵۶۱۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۹الف۹د
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۲نويسنده محمدعلي دهقانيميهمان طوس م ۸۵۹ د۲۳۷۱۵۴۲۳۲۹۷/۹۵۷

PIR۸۰۵۵/۷۷۳۹۱۳۸۲م
قدس رضوي ۱۳۸۶نويسنده محمدهادي زاهدييک قمقمه دريا ي ۲۱ ز۲۳۷۲۷۰۵۷۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۳۵/۸۱۳۸۶ي۲ز
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
عـــشق هــشـتم: نـگـاهي نـو به زنـدگي و زمـانه حـضـرت

 معصومه(س) و امام رضا(ع)
نـويـسـنـده کـمال السيد; مترجم حسين

سيدي
۱۳۷۹ ع ۸۹۳ س۲۳۷۳۱۵۶۲۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۵۱۳۷۹ع۹س
محمدرضا شرفيمهارتهاي زندگي درسيره ي رضوي م۴۲۱ ش۲۳۷۴۸۴۲۵۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۳۵/۹۱۳۸۸م۳۶ش
شاکر ۱۳۸۶واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام رضا عليهالسالم ۴۵۵ ع۲۳۷۵۱۵۷۱۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۳۵/۳ع۱۶ط
به نشر امـام رضـا ﴿ع﴾ و زنـدگـي: گـزارشـهـا و داسـتانهايي کوتاه از

 زندگي و شيوه رفتاري امام رضا﴿ع﴾
۱۳۹۳مهدي غالمعلي الف۷۱ ع۲۳۷۶۸۳۰۵۲۹۷/۹۵۷

مدرسه شــکـوه قـاسمنـيـا; زيـرنـظـر شـورايسبزتر از بهار: زندگينامه امام رضا عليهالسالم
 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک
 آمــوزشي وزارت آمـوزش و پـرورش;

 تصويرگر متن عطيه مرکزي

۱۳۸۴ س ۱۹۸ ق۲۹۷/۹۵۷[ج]۲۳۷۷۱۵۶۳
BP۴۷/۳۵/۲س۲ق

دار المکتب االسالميه تـالـيف محمدباقر شريف القرشي; ترجمهپژوهشي دقيق در زندگاني امام عليبن موسيالرضا(ع)
 بهزبان فارسي جاسمالرشيد

۱۳۸۲ ب ۵۷۲ ق۲۳۷۸۱۵۶۴۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۹۰۴۱۱۳۸۲ح۴ق

مولف ۱۳۴۵محمد محدث خراسانيحيوه الرضا عليه السالم ح۳۱۵ م۲۳۷۹۶۵۸۷۲۹۷/۹۵۷
آستان قدس رضوي شرکت به نشر ۱۳۸۴نوشتهي مجيد مالمحمديماه غريب من: داستان زندگي امام رضا عليهالسالم م ۷۴۹ م۲۹۷/۹۵۷[ج]۲۳۸۰۵۸۴۵

BP۴۷/۲۱۳۸۴م۷۴م
نصايح کـرامـات الـرضـويه عـليهالسالم: معجزات عليبن موسيالرضا

 عليهالسالم بعد از شهادت
۱۳۷۶تاليف علي ميرخلفزاده ک۹۳۱ م۲۳۸۱۵۵۹۰۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۳۵/۴ک۹م
قدس رضوي تـهـيه وتنظيم گروه اداره توليدات آستانهمدلي و همزباني از منظر علي بن موسي الرضا﴿ع﴾

قدس
۱۳۹۴ ۶۷۸ ه۲۳۸۲۸۳۰۸۲۹۷/۹۵۷

شاکر تـهـيه و تـنـظـيم واحـد تـحـقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام جواد عليهالسالم
نرگس(عج)

۱۳۸۶ ۴۵۵ ع۲۳۸۳۱۵۷۲۲۹۷/۹۵۸۲
BP۴۸/۳۵/۳ع

بنيادپژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي تـالـيف عـبـدالـرزاق مقرم;ترجمه پرويزنگاهي گذرا بر زندگاني امام جواد عليهالسالم
لوالور

۱۳۷۲ ن ۷۲۵ م۲۳۸۴۵۲۶۰۲۹۷/۹۵۸۲
BP۴۸/۸۰۴۱۱۳۷۰الف۷م

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۱مجيد مالمحمديآواز مرغ باران (داستان زندگي امام هادي(ع) آ ۷۴۹ م۲۹۷/۹۵۸۳[ج]۲۳۸۵۱۵۷۰
BP۴۹/۸آ۸م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۸مجيد مالمحمديمن ماه را بوييدم: زندگينامه امام هادي عليهالسالم م ۷۴۹ م۲۹۷/۹۵۸۳[ج]۲۳۸۶۵۶۰۰

BP۴۹۱۳۸۸ /۸م۷م
مدرسه غـروب خـورشـيد در سامرا: زندگينامهي امام حسن عسگري

(عليهالسالم)
۱۳۸۸محمدرضا بايرامي غ۳۱۱ب۲۹۷/۹۵۸۴[ج]۲۳۸۷۵۶۰۲

BP۵۰/۴۱۳۸۸غ۲ب
عطر آگين ۱۳۸۴شيرين پاک نياخورشيد سامرا حضرت امام حسن عسکري عليهالسالم خ ۲۴۱ پ۲۳۸۸۱۵۷۵۲۹۷/۹۵۸۴

BP۳۶/ج. ۹۶۱۳پ
شاکر عـجـايب و مـعـجـزات شـگفتانگيزي از امام حسن عسکري

عليهالسالم
تـهـيه و تـنـظـيم واحـد تـحـقيقاتي گل

نرگس(عج)
۱۳۸۶ ۴۵۵ ع۲۳۸۹۱۵۷۴۲۹۷/۹۵۸۴

BP۵۰/۳۵/۳ع
مشهور ۱۳۸۱رحمتالله ابراهيميمالقات با طاووس بهشت حضرت مهدي(عج) م ۱۳۶ الف۲۳۹۰۱۵۷۶۲۹۷/۹۵۹

BP۲۲۴/۴/۷م۱۵۵الف
مدرسه مــاه خـورشـيـد کـاله: زنـدگـيـنـامه امـام زمـان عـجلالـله

تعاليفرجهالشريف
۱۳۸۶جعفر ابراهيمي (شاهد) م۱۳۶ الف۲۹۷/۹۵۹[ج]۲۳۹۱۱۵۸۴

BP۵۱/۲م۱۵الف
بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود﴿ع﴾ ۱۳۷۹مولف جمعي از نويسندگانحضرت مهدي ﴿ع﴾ در سنت نبوي ﴿ص﴾ ۶۴۹ ح۲۳۹۲۱۵۸۷۲۹۷/۹۵۹

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۷محمدرضا حکيميخورشيد مغرب (غيبت، انتظار، تکليف) خ ۷۵۶ ح۲۳۹۳۱۵۷۷۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۹۱۳۷۴خ۸ح

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيراهي به دريا: آشنايي با امام زمان﴿عج﴾ ر۳۸۲ خ۲۳۹۴۶۴۶۲۲۹۷/۹۵۹
احياء کتاب تـالـيف عـلي سـعادتپرور; مترجم جوادظهور نور: ترجمه کتاب الشموس المضيئه

 وزيري فرد
۱۳۷۹ ز ۵۳۴ س۲۳۹۵۱۵۹۰۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۸۰۴۱۱۳۸۰ش۶س
مسجد مقدس جمکران ۱۳۷۸تاليف محمدحسن شاهآباديمهر بيکران: نگاهي به رافت امام زمان عليهالسالم م۲۲۶ ش۲۳۹۶۶۷۶۱۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۹۱۳۷۸م۲ش
موعود عصر شـنـاخت زنـدگيبـخش: گفتارهايي در شناخت آخرين حجت

حق
۱۳۷۸نويسنده ابراهيم شفيعي سروستاني ش۵۶۱ ش۲۳۹۷۶۸۱۸۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۹ش۷۵ش
عهد ۱۳۸۱مرتضي طاهريآفتاب در نگاه خورشيد آ۲۸۲ ط۲۳۹۸۶۷۶۰۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۷آ۲ط
اتشارات الهادي ۱۳۷۶-۱۴۱۸قنوشته محمدکاظم قزوينيامام مهدي عليهالسالم: از والدت تا ظهور الف۶۴۲ق۲۳۹۹۵۲۹۲۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۸۰۴۱۱۳۷۶الف۴ق
کانون پژوهش ۱۳۸۷احمد مسائليخورشيد مکه صاحبالزمان "عجلالله تعالي فرجهالشريف" خ ۵۲۳ م۲۴۰۰۵۲۵۳۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۹۱۳۸۷خ۵م
سبحان ۱۳۷۷گردآوري و تدوين علياکبر ميرشفايافتگان: متوسلين به حضرت مهدي عجالله تعالي فرجه ش۹۲۵م۲۴۰۱۴۷۷۲۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۳۵/۷ش۸۵م
پـله پـله مـهـربـاني: فرهنگنامه امام زمان عجالله تعاليفرجه

 براي نوجوانان
بازآفريني مجيد مالمحمدي پ۷۴۹ م۲۹۷/۹۵۹۰۳[ج]۲۴۰۲۸۳۵۷

BP۵۱/۳۵/۸۱۳۸۶پ۷م
موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰بيژن شهراميدرخانه علما د ۷۹۲ ش۲۴۰۳۵۸۲۴۲۹۷/۹۶۶

مـولـفان سعيد انصاري ندوي، عبدالسالمبانوان نمونه عصر پيامبر و صحابه
ندوي

ب۸۸۶ الف۲۴۰۴۵۸۸۴۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۲۱۳۸۱ب۸الف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۰جواد محدثياخالق پژوهش الف۳۱۶ م۲۴۰۵۶۰۶۰۲۹۷/۹۷۱۵
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيبانوي چشمه: زندگي خديجه﴿همسر پيامبر اسالم﴾ ب۳۸۲ خ۲۴۰۶۶۳۱۵۲۹۷/۹۷۲۲

اميرکبير نـوشـته عـلي مـحـمدعلي دخيل; ترجمهزنان بزرگ اسالم
 فيروز حريرچي

۱۳۶۳ ح ۳۹۶ د۲۴۰۷۱۵۷۹۲۹۷/۹۷۲۲
BP۵۲/۶۰۴۱۱۳۶۱الف۳د

نقش نگين ۱۳۸۸يحيي اصغريفاطمه زهرا﴿س﴾نشانه عظمت خداوند ف۵۷۲ الف۲۴۰۸۱۵۸۳۲۹۷/۹۷۳
پارسايان ۱۳۷۵نويسنده کمال السيدبهشت ارغوان: قصه ناتمام فاطمه عليهاالسالم( رمان) ب۷۲۳ الف۲۴۰۹۶۲۵۴۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۸۰۴۱۱۳۷۶و۸۷س
شفق بـانـوي نـمونه اسالم فاطمه زهرا عليهاالسالم: يادبود يکهزار و

 چـهـارصـدمين سال شهادت حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم
۱۴۱۱ه.ق

۱۳۷۴ابراهيم اميني ب ۸۴۴ الف۲۴۱۰۱۵۷۸۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۱۳۷۱ب۸الف

موسسه فرهنگي انتشاراتي نور معرفت اثـري از انـتشارات حوزه علميه اهواز،زيرسيره فاطميه سرچشمه زندگي
 نظرآيت الله موسوي جزايري

۱۳۷۴ س۸۵۳ الف۲۴۱۱۱۵۸۶۲۹۷/۹۷۳

دليل ما صـداي فـاطـمي فـدک: مـتن عـربي و تـرجمه فارسي خطابه
 حـضـرت زهـرا عـلـيـهـاالسالم براي اولين مقابله شده با ۱۷

 نسخه از ۲۲ سند

۱۳۸۲محمدباقر انصاري، حسين رجايي ص۸۸۵الف۲۴۱۲۴۷۶۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۵/۴۱۳۸۱ص۸الف

موسسه انتشارات حضور ۱۳۹۱مسعود آقاييچشمه در بستر چ ۶۷۲ پ۲۴۱۳۵۴۱۰۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۵چ۹پ

محمدمهدي تاج لنگرودي 1375از تاليفات محمدمهدي تاج لنگرودياخالق حضرت فاطمه سالماللهعليها الف ۱۶۶ ت۲۴۱۴۱۵۹۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۳الف۲ت

موسسه پژوهشي فرهنگي مصابيح الهدي ۱۳۹۱مجتبي تهرانيبحثي کوتاه پيرامون خطبه فدک ب ۸۹۸ ت۲۴۱۵۵۴۱۷۲۹۷/۹۷۳
ام ابيها ۱۳۸۷محمود جويباريخصائص الفاطميه﴿ويژگيهاي حضرت فاطمه﴾ خ۸۸۸ج۲۴۱۶۴۷۸۳۲۹۷/۹۷۳

هماي رحمت ۱۳۸۱تاليف مظفر حاجيان حسينآباديفاطمه سالماللهعليها بقيه النبوه ف ۱۶۵ ح۲۴۱۷۱۵۸۰۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲ف۲ح

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

روحالـله حـسـينيان  [براي پژوهشکدهفاطمه زهرا عليهاالسالم: فرشته زميني
 باقرالعلوم عليهالسالم]

۱۳۸۲ ف ۵۸۳ ح۲۴۱۸۱۵۹۶۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/الف۴۱۳۸۲ف۴۲ح

اميرکبير مـهـدي حـسـيـنـيـان قـمي; بـا مقدمهزخم خورشيد: کاوشي در زندگي حضرت زهرا عليهالسالم
 محمدحسن مرتضوي لنگرودي

۱۳۷۹ ز ۵۸۴ ح۲۴۱۹۱۵۸۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۳ز۴۳ح

۱۳۸۳عزالدين حسينيزنجانيشرح خطبه حضرت زهرا عليهاالسالم ش۵۸۹ح۲۴۲۰۴۵۵۳۲۹۷/۹۷۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رشيد سـيـد صادق شيرازي;گردآوري و تحقيقکيست فاطمه؟

 مسعود بهنام
۱۳۸۸ ک۵۹۳ ح۲۴۲۱۱۵۸۲۲۹۷/۹۷۳

نبوغ ۱۳۸۱مولف علي حسينيقميکرامات و مقامات عرفاني حضرت زهرا(س) ک۵۹۴ ح۲۴۲۲۶۷۶۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴ک۵۳ح

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيروشني مهتاب: اثبات شهادت فاطمه﴿س﴾ ر۳۸۲ خ۲۴۲۳۶۳۲۸۲۹۷/۹۷۳
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيفرياد مهتاب: خاطرات مادر مظلوم مدينه ف۳۸۲ خ۲۴۲۴۶۳۰۸۲۹۷/۹۷۳

BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸ف۳۵خ
شيراز اثر عبدالحسين دستغيببندگي، راز آفرينش (شرح خطبه حضرت زهرا (ع))

تـنظيم و تصحيح و مقدمه از محمدهاشم
دستغيب

۱۳۶۲ ب ۵۴۷د۲۴۲۵۱۵۹۱۲۹۷/۹۷۳

کاوه ۱۳۶۳اثر عبدالحسين دستغيبزندگاني حضرت فاطمه زهرا سالماللهعليها ز۵۴۷ د۲۴۲۶۱۳۴۶۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹۱۳۶۳ز۵د

موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين(ع) رهآورد مـبـارزات حضرت زهرا: (بررسي تاريخ سياسي ۷۵ روز
 پس از وفات پيامبر صليالله عليه و آله)

۱۳۷۵محمد دشتي ر ۵۷۳ د۲۴۲۷۱۵۸۸۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۳۱۳۷۵ت۵۴د

موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين(ع) فـرهـنگ سـخـنان حضرت فاطمه عليهالسالم: (براي جوانان و
 عموم اقشار جامعه)

۱۳۷۶محمد دشتي ف ۵۷۳ د۲۴۲۸۱۵۸۹۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۹۰۱۴۱۳۷۶ن۵۴د

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۵هاشم رسولي محالتيزندگاني حضرت فاطمه سالماللهعليها و دختران آن حضرت ز ۵۲۳ ر۲۴۲۹۱۵۹۸۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹۱۳۷۵ز۵ر

بـانـوي آسـمـاني: زنـدگـاني حضرت فاطمه عليهاالسالم براي
دانشآموزان

نوشته زهرا زهرايي ب۷۷ ز۲۹۷/۹۷۳[ج]۲۴۳۰۵۸۹۶
BP۲۷/۲/۲۱۳۷۶ب۹ز

جمال جـرعهاي از کـوثـر: پـژوهشي در نامها و لقبهاي فاطمه زهرا
عليهاالسالم

۱۳۸۲عليرضا سبحانينسب ج۲۷۵ س۲۴۳۱۶۷۸۷۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۳/۲۱۳۸۲س۲ن

دانش نما مــادر و دخـتـر نـمـونه: فـاطـمه و بـنت فـاطـمه، يـا، زهـرا
 سالماللهعليها و زينب عليهاالسالم

۱۳۸۳عبدالحسين سيفاللهي م ۹۴۵ س۲۴۳۲۱۵۹۲۲۹۷/۹۷۳
BP۵۲/۲/۹س۲ف

عطر ياس شـهـادت مـادرم زهـرا عـلـيهاالسالم افسانه نيست: نگاهي به
 مـظـلوميتهاي حضرت زهرا عليهاالسالم در منابع معتبر اهل

تسنن

۱۳۸۵تاليف جمعي از نويسندگان ۷۵۵ش۲۴۳۳۱۶۳۲۲۹۷/۹۷۳
BF

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۷نوشته جعفر شهيديزندگاني فاطمه زهرا (ع) ز۸۶۸ش۲۴۳۴۵۲۱۹۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹۱۳۸۷ز۹ش

پيام آزادي ۱۳۷۱بازآفريده رضا شيرازيام ابيها: داستان زندگي حضرت فاطمهزهرا "سالماللهعليها" الف۹۳۸ ش۲۹۷/۹۷۳[ج]۲۴۳۵۴۷۲۱
BP۳۶/ج.۳ ۲د

عطرعترت ۱۳۸۹محمدصدريپانزده روز باغدير پ ۵۱۶ ص۲۴۳۶۵۷۴۲۲۹۷/۹۷۳
آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر ۱۳۸۲غالمعلي عباسيفروغ آفتاب ف۲۹۸ ع۲۴۳۷۶۷۸۳۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۴۱۳۸۲ف۲۴ع
۳۶۰ داسـتـان از فـضـايل، مـصايب و کرامات حضرت فاطمه

 زهرا (س)
عباس عزيزي س۵۸۸ ع۲۴۳۸۶۲۵۹۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۹س۴ع
مرکز فقهي ائمه اطهار فـاطـمـه و فـاطـميه: پيام ها و سخنان مرجع عالي قدر، احياگر

 عزاي فاطميه، حضرت آيه الله العظمي فاضل لنکراني
تاليف محمد فاضل لنکراني ف۱۵۷ ف۲۴۳۹۳۷۳۲۲۹۷/۹۷۳

تاسوعا بـوي گل يـاس: مـتن و تـرجـمه خـطـابه دادخواهانه حضرت
 صديقه کبري فاطمه زهرا عليهمالسالم

۱۳۸۱تقطيع و ترجمه عبدالله رضا داد ب ۱۶۷ ف۲۴۴۰۱۵۹۴۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۹ب۶ر

دليل ما پـيـامي از سـرا پـرده غـيب: مـتن و ترجمه خطبه دادخواهانه
 حـضـرت صـديقهطاهره فاطمه زهرا عليهالسالم در پاسداشت

 حريم امامت و واليت (خطبه فدکيه)

۱۳۸۸[مترجم]  عبدالله رضاداد پ ۱۶۷ ف۲۴۴۱۵۵۸۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۹۱۳۸۸پ۸د

پيام مهدي ۱۳۸۲ترجمه محمد روحيخطبه حضرت زهرا عليهاالسالم خ ۱۶۷ ف۲۴۴۲۱۵۹۳۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۶خ۸۶ر

عطرعترت ۱۳۸۴محمدباقر فقيهايمانيغدير روز بيعت با امام زمان عليه السالم برداشتي از کتاب... غ ۷۹۴ ف۲۴۴۳۵۷۳۵۲۹۷/۹۷۳
ابنيمين عـطـر گل مـحـمـدي: فـضـائل و مناقب فاطمه زهرا(س) در

 آيات و روايات
۱۳۸۱تاليف عباسعلي قاسمي ع ۱۹۹ ق۲۴۴۴۱۶۱۶۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۶ع۱۵ق
نشر آفاق مـحـمـدکـاظم قـزويـني; مترجم حسينفاطمه زهرا(ع) از والدت تا شهادت

فريدوني
۱۳۷۱ ف ۶۴۲ ق۲۴۴۵۱۵۹۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲۰۴۱۱۳۷۱ف۴ق
راسخون ۱۳۸۰کريمي جهرميسيره و سخن فاطمه، سالماللهعليها س ۵۲۴ ک۲۴۴۶۱۵۹۹۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۹س۴۴ک
کانون پژوهش مـجـمـوعه مـقاالت کنگره حضرت فاطمه زهرا (سالماللهعليها

 ) و انسان معاصر
۱۳۸۸به اهتمام اصغر منتظرالقايم ۷۵۱۱۳۸۸ ک۲۴۴۷۷۹۹۳۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۸۶۱۳۸۸ک
پيام عترت ۱۳۸۰مهدي گرجيازدواج آسماني: پيرامون ازدواج علي و زهرا عليهاالسالم الف ۳۱۳ گ۲۴۴۸۱۶۱۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۴الف۴گ
بهاهتمام علي لبافدرسنامههاي فاطميه د۳۵۴ ل۲۴۴۹۶۶۰۳۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۴۳۱۳۸۸د۲ل
۱۳۹۱به اهتمام علي لبافدانشنامه شهادت حضرت زهرا سالم اللهعليها د۳۵۴ ل۲۴۵۰۶۹۶۴۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲د۲ل
عطر عترت ۱۳۸۱محمد لک عليآباديخطبه و اشک "سياست حضرت فاطمه عليهاالسالم" خ ۵۶۷ ل۲۴۵۱۱۶۰۰۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۶خ۸۳۵ع
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات ۱۳۹۰مهري ماهوتيگلي براي آخرين پيامبر﴿زندگينامه حضرت فاطمه ﴿ع﴾﴾ گ ۱۹۳ م۲۹۷/۹۷۳[ج]۲۴۵۲۵۳۷۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محمدتقي مصباحيزديجامي از زالل کوثر ج۵۹۸ م۲۴۵۳۶۲۲۸۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲۱۳۸۸ج۵۲م
سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مـادر آفـتـاب (روايت داستاني زندگي حضرت فاطمه سالمالله

عليها)
۱۳۹۱مهرالسادات معرک نژاد م ۶۶۳ م۲۴۵۴۵۰۷۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲م۵۶۲م
سرور ۱۳۷۶تاليف مکارم شيرازيزهرا سالماللهعليها برترين بانوي جهان ز ۷۳۲ م۲۴۵۵۵۷۳۲۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۹۱۳۷۶ز۷م
۱۳۷۸درسهايي از منتظريخطبه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم و ماجراي فدک خ۷۸۳ م۲۴۵۶۸۴۸۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲۲/۶۱۳۷۸خ۷۵م
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي The paradise lost= ۱۳۸۱محمدصادق موسوي گرماروديبهشت گمشده ب۸۴۲ م۲۴۵۷۵۷۹۹۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۹ب۸۳۵م
بين الملل ۱۳۸۶م.موئدحسين علي ﴿درود خدابراو باد﴾ ح ۸۵۵ م۲۴۵۸۱۶۲۳۲۹۷/۹۷۳

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۶مولف:غالمرضا اماميجز زيبايي نديدم ج ۷۶۷ الف۲۴۵۹۱۶۲۵۲۹۷/۹۷۴
اميرکبير عـايـشه بـنتالـشاطي; ترجمه و نگارشزينب بانوي قهرمان کربال

 حـبـيب چـايـچـيـان "حـسان" و مهدي
 آيهاللهزاده نائيني

۱۳۴۴ ز ۶۹۳ ب۲۴۶۰۱۶۱۸۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۹۲۰۴۱۱۳۴۴ب۹ز

دارالصادقين ۱۳۷۹ترجمه و نگارش عليرضا رجالي تهرانييادگار خيمههاي سوخته ي ۳۶۳ ر۲۴۶۱۵۷۵۷۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۳ر۹ز

کمال السيد;مترجم حسين سيديبانوي آب و آئينه ب۸۹۳ س۲۹۷/۹۷۴[ج]۲۴۶۲۶۰۳۳
BP۹/۲۱۳۸۰ب۹س

۱۳۸۴مژگان شيخيخداحافظ درختان سرو: داستان زندگي بانو زينب (س) خ۹۲۵ش۲۴۶۳۴۵۵۵۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۸۶ش۹ز

نسيم حيات ۱۳۸۶مولف عطيه صادق .کوهستانيزندگاني حضرت زينب﴿س﴾ ز ۱۹۱ ص۲۴۶۴۱۶۱۹۲۹۷/۹۷۴
محبان الحسين مـحـمد تقي مدرسي; مترجم محمدصادقحضرت زينب﴿ع﴾

شريعت
۱۳۷۷ ح۴۱۹ م۲۴۶۵۶۲۷۸۲۹۷/۹۷۴

قدياني کـاش تـو را ميديدم: فرازهايي از زندگي بانو معصومه (ص) و
 حوادث تاريخي زمان ايشان

۱۳۸۷مژگان شيخي ک۹۲۵ش۲۹۷/۹۷۶[ج]۲۴۶۶۴۵۷۸
BP۵۲/۲/۹۱۳۸۸ش۶م

زائر ۱۳۷۹مولف الياس محمدبيگيفروغي از کوثر: زندگينامه حضرت فاطمه معصومه(ع) ف۳۴۱م۲۴۶۷۷۳۵۱۲۹۷/۹۷۶
BP۵۲/۶/۴۱۳۷۹ف۶م

اسـمـاء بـنتعـمـيس عـليهاالسالم(همسر گرامي امير مومنان
عليهالسالم)

حسين حسينيانمقدم الف۵۸۵ ح۲۴۶۸۸۲۸۳۲۹۷/۹۷۹
BP۵۲/۲ /۵۱۳۸۹ح۵الف

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيآخرين عروس: داستان حضرت نرجس از روم تا سامرا آ۳۸۲ خ۲۴۶۹۶۳۱۴۲۹۷/۹۷۹
قدياني خـاتـون عشق: داستان زندگي نرجس خاتون، مادر گرامي امام

زمان(عج)
۱۳۷۸زهرا زواريان خ ۶۷ ز۲۴۷۰۱۶۱۵۲۹۷/۹۷۹

BP۵۲/۵۵/۹ز۴ن
مريم صالحيمنشفضه رهيافته کوي فاطمه عليهاالسالم ف۳۲۹ ص۲۴۷۱۵۸۸۱۲۹۷/۹۷۹

BP۵۲۵۵/۲۱۳۸۶ص۶ف
مهر خوبان ۱۳۸۲مولف :ميثم فالح تفتيام البنين الف ۸۲۸ ف۲۴۷۲۱۶۲۴۲۹۷/۹۷۹

فقه تـــحـقـيق و تـالـيف مـحـمـدمـهـديامامزادگان: حافظ، مفسر و قاري قرآن
 فقيهمحمدي جاللي "بحر العلوم" گيالني

۱۳۷۸ الف ۷۹۸ ف۲۴۷۳۹۰۰۲۹۷/۹۸
BP۵۳/۸الف۷ف

مرسل ۱۳۷۶مولف عبدالرسول مدني کاشانيشرح زندگاني و شهادت حضرت سلطانعليبن محمدباقر(ع) مس/۶۴۶ س۲۴۷۴۱۶۲۲۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵/۴م۸س

تاليف جواد محدثينگين ري: آشنايي با شخصيت حضرت عبدالعظيم(ع) م س/۳۴۷ ع۲۴۷۵۸۳۱۴۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵/۳۱۳۷۹م۲ع

وثوق ۱۳۸۷محقق نسابه محمدمهدي فقيه بحرالعلومقيام يحيي بن زيد (عليه السالم)... ق ۷۹۶ ف۲۴۷۶۵۷۶۳۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵ /۷۱۳۸۷ف۳ي

محمدرضا واحديسکينه دختر امام اميرمومنان عليهالسالم: بانوي ناشناخته س۱۳۴ و۲۴۷۷۶۵۱۹۲۹۷/۹۸۴
BP۵۲/۲/۲و۸۵س

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹روحالله حسينيانستاره صبح انقالب (آيتالله سيد مصطفي خميني) س۵۸۳ ح۲۴۷۸۴۶۶۳۲۹۷/۹۸۸
BP۵۵/۳/۵ح۸خ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۱جمال سجاديسيري در انديشههاي استاد مطهري س۳۶۷ س۲۴۷۹۴۶۶۶۲۹۷/۹۸۸
BP۲۳۳/۷/۳س۶م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۹وحيد طلوعيجرير طبري ج۷۵۱ ط۲۹۷/۹۹۴۹[ج]۲۴۸۰۵۳۲۷
BP۵۴/۱ /۸۱۳۸۹ط۲ط

سـيـماي دانشوران در شرح حال علماء و نويسندگان شهرستان
 نجفآباد به ضميمه شهداي طلبه و نجفآباد در انقالب

حسنعلي خزائلي س۴۹۹ خ۲۴۸۱۸۳۶۳۲۹۷/۹۹۶
BP۵۵/۲/۹۱۳۸۳س۴خ

عسکريه ۱۳۷۸ -نوشته غالمحسين رحيمي اصفهانيوارثان انبياء: خاطرات آموزنده از علماء اسالم و ۴۲۴ ر۲۴۸۲۱۶۲۱۲۹۷/۹۹۶
BP۵۵/۲/۲و۳ر

مدرسه بـــتـول زرگـنـده  زيـرنـظـر شـورايآخوند خراساني
 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۴ آ ۳۴ ز۲۹۷/۹۹۶[ج]۲۴۸۳۱۶۲۰

توحيد ۱۳۵۴بحثهاي جعفر سبحانيشخصيتهاي اسالمي شيعه ش۲۷۳ س۲۴۸۴۵۱۱۷۲۹۷/۹۹۶
BP۵۵/۲/۳۳ش۲س

آفتاب خوبان فـرزانـه قـبـيـلـه عـشـق ،نـگاهي به حاالت ،کرامات وزندگي
 مالحسينقلي همداني

۱۳۸۳مولف:محمد جواد نور محمدي ف ۷۴۱ ن۲۴۸۵۱۶۲۶۲۹۷/۹۹۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير ۱۳۸۹علياکبر واليتينقش شيعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ن ۷۱۱ و۲۹۷/۹۹۶م۲۴۸۶۵۱۷۲

BP۵۵/۲/۷۱۳۸۹ن۸و
دانشگاه امام صادق(ع) [بـراي] مـرکـز تـحـقيقات دانشگاه اماممقام زن

 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي
دانشجويي)

۱۳۸۰ ۲۴۸۷۱۶۴۰۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج. ۸۴خ۶م

دانشگاه امام صادق(ع) تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامآشنايي با قرآن
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۰ ۵۶۷ آ۲۴۸۸۱۶۱۱۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج. ۸۵خ۶م

مدرسه ۱۳۸۵محمدعلي آقاميرزاييشهيد مدني ش۶۵۷ آ۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۴۸۹۵۳۴۵
BP۵۵/۳ /۷۱۳۸۵آ۳۷م

دليل ما راه خـورشـيـدي: انـديشهنامه و راهنامه استاد عالمهمحمدرضا
حکيمي.

۱۳۸۲محمد اسفندياري ر۵۲۱ الف۲۴۹۰۴۴۶۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۵۱۳۸۲الف۸۶ح

مدرسه ۱۳۸۹محمدرضا اصالنيامام موسي صدر الف ۵۷۷ الف۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۴۹۱۵۵۲۷
BP۵۵/۳ /۶۱۳۸۹الف۴۴ص

دانشگاه امام صادق(ع) تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامانسان بر آستان دين
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۰ ۸۷۸ الف۲۴۹۲۱۶۰۲۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج. ۸۳خ۶م

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۶نويسنده فريبا انيسياز تبار خورشيد خاطرات بانو مجتهده زهره صفاتي الف ۹۱۷ الف۲۴۹۳۱۶۱۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۹۱۳۸۶الف۷ص

زنـدگـيـنـامـه معلم اخالق ،فقيه فرزانه،استاد مجاهد آيت الله
 ايزدي﴿طاب ثراه﴾ امام جمعه فقيد نجف آباد

آيت اللله ايزدي س ر ۹۷۳الف۲۴۹۴۱۶۲۷۲۹۷/۹۹۸

انديشه جوان ۱۳۸۹احد ايمانياخالق وفرا اخالق الف ۹۸۵ الف۲۴۹۵۲۶۹۵۲۹۷/۹۹۸
آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر ۱۳۷۹ -رضا باقيزاده گيالنيبهجت عارفان در حديث ديگران ب ۲۴۵ ب۲۴۹۶۱۶۰۷۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۲ب۹۳ب
موسسه مطالعات وپژوهشهاي سياسي شـرح اسـم:زنـدگـي نـامـه آيـت الله سيدعلي حسيني خامنه

اي﴿۱۳۱۸-۱۳۵۷﴾
۱۳۹۱هدايت اله بهبودي ش ۸۲۸ ب۲۴۹۷۵۷۷۴۲۹۷/۹۹۸

موسسه فرهنگي سماء ۱۳۸۸محمدحسين رخشاددر محضر حضرت آيتالله العظمي بهجت ر س/۸۳۵ ب۲۴۹۸۳۳۲۹۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳ر۹۳ب

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن اسماعيل پورنيازيانسان شناسي الف۷۸۱ پ۲۴۹۹۲۷۲۳۲۹۷/۹۹۸
مدرسه ۱۳۸۸محمود پوروهابشهيد مفتح ش ۷۸۵ پ۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۰۰۵۳۵۷

BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹پ۶۵۵م
انديشه جوان ۱۳۸۹اکبر پيروياهل بيت﴿ع﴾ الف ۹۳۹ پ۲۵۰۱۲۶۹۴۲۹۷/۹۹۸
نهم دي ۱۳۹۲به کوشش علي جعفريتو عزيزي، عزيز خواهي ماند ت۴۶۲ ج۲۵۰۲۶۳۹۵۲۹۷/۹۹۸
مدرسه عـلياصـغـر جـعـفـريان; زيرنظر شورايآيتالله طالقاني

 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۲ آ۴۶۳ ج۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۰۳۱۶۱۳
DSR۱۵۶۸/۷۱۳۸۲ج۲۶ط

نوشته حسن جاللي عزيزيانآفتاب بروجرد: داستانهايي از زندگاني عالمه بحرالعلوم آ۵۳۸ ج۲۵۰۴۶۵۴۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۴۵/۷آ۸ج

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 امور کمکآموزشي و کتابخانهها

۱۳۶۴دفتر امور کمک آموزشي و کتابخانههاجلوههاي معلمي استاد ۵۶۸ ج۲۵۰۵۱۶۰۳۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۸ج۶م

صدرا ۱۳۷۱بهاهتمام حميد جاويد موسويسيماي استاد در آينه نگاه ياران س ۸۴۲ ج۲۵۰۶۱۶۰۵۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۲ج۶م

انديشه جوان ۱۳۸۹عباس چراغ چشمتربيت ت ۳۲ چ۲۵۰۷۲۶۹۳۲۹۷/۹۹۸
موسسه پژوهشي فرهنگي مصابيح الهدي حـاجآقـامـجـتبي: گذري برزندگي عالم رباني،فقيه عاليقدرحاج

 آقا مجتبي تهراني
شـــوراي ســـردبـــيــري :حـسـيـن
 تـهـرانـي،محمدرضا زائري،ميثم مطيعي،

 علي جعفرآبادي

۱۳۹۲ ۱۲۷ ح۲۵۰۸۶۲۲۵۲۹۷/۹۹۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹مصطفي حسيني نسبعدل الهي ع ۶۱۲ح۲۵۰۹۲۶۸۴۲۹۷/۹۹۸
مدرسه ۱۳۸۹فريدون حيدريملکميانشيخ طوسي ش۹۶۵ح۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۱۰۵۳۳۲

BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹ح۹ط
مدرسه ۱۳۸۹فريدون حيدريملکميانمحيط طباطبايي م ۹۶۵ ح۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۱۱۵۳۳۳

۹۱۳۸۹ح
موسسه فرهنگي برهان ۱۳۸۹فريدون حيدريملکميانمقدس اردبيلي م ۹۶۵ح۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۱۲۵۳۲۴

BP۵۵/۳/۹۱۳۸۹ح۶۷م
ايـنـچـنـين بـود استاد يگانه، فقيه فرزانه مرجع عاليقدر جهان

 تشيع حضرت آيتاللهالعظمي ميرزا جواد تبريزي (ره)
حسنعلي خزائلي الف۴۹۹ خ۲۵۱۳۸۰۲۲۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۵۱۳۸۶خ۱۶ت
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالحسين خسروپناهدين شناسي د۵۳۶ خ۲۵۱۴۲۷۱۵۲۹۷/۹۹۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالحسين خسروپناهروشنفکري وروشنفکران ر۵۳۶ خ۲۵۱۵۲۷۱۴۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسه فـرهـنگي دار الحديث: مرکز چاپ و
نشر

۱۳۷۸محمد محمدي ريشهريکيمياي محبت: يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط (نکوگويان) م س/ ۹۴۵ خ۲۵۱۶۱۶۰۶۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳۵م۹خ

انديشه جوان ۱۳۸۹علي دژاکامفلسفه اسالمي و غربي ف ۵۲۷ د۲۵۱۷۲۶۹۲۲۹۷/۹۹۸
صدرا ۱۳۷۵علي دوانيخاطرات من از استاد شهيد مطهري خ ۷۳۴ د۲۵۱۸۱۶۰۹۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/۹۱۳۷۵د۶م
دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۱[تـهـيه کـنـنـده مرکز تحقيقات دانشگاهدين و دوران ۹۷۵ د۲۵۱۹۱۶۰۸۲۹۷/۹۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اطالعات فـضـيـلتهـاي فراموش شده: شرح حال حاج آخوند مالعباس

 تـربـتي عـارف فرزانه عالم وارسته و شخصيت کمنظير تاريخ
معاصر

۱۳۸۷به قلم حسينعلي راشد ف۲۱۵ر۲۵۲۰۵۲۱۶۲۹۷/۹۹۸
BP۱۵۳/۵/۲۱۳۸۷ر۴ت

نويسنده فاطمه رجبيپدرم عالمه دواني پ۳۷۲ ر۲۵۲۱۶۰۱۸۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳۱۳۸۵ر۹د

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمدجواد رودگرعرفان ع۷۹۲ ر۲۵۲۲۲۷۲۰۲۹۷/۹۹۸
مدرسه ۱۳۸۸بتول زرگندهميرزاجوادآقا ملکيتبريزي م۳۴ ز۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۲۳۵۳۵۰

BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۸ز۷۵م
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶تاليف حسين ذکريايعزيزيشاگرد اول (زندگي و مبارزات شهيد دکتر محمود قندي) ش۴۸ ز۲۵۲۴۴۶۶۹۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۸۱۳۸۶ذ۸۵ق
انتشارات جامعه وفرهنگ فـرهـنگ مـطـهر: مفاهيم، اصطالحات و تعابير علوم انساني از

 ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري
۱۳۸۹پژوهش و تدوين محمدعلي زکريايي ف۴۸ز۲۵۲۵۴۴۹۶۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/۸۰۶۱۳۸۸ز۶م
موسسه نشر و تحقيقات ذکر پـارهاي از خـورشـيـد: گفتهها و ناگفتهها از زندگي استاد شهيد

 مرتضي مطهري
گـــردآوري و تـــدوين حــمـيـدرضـا

 سيدناصري، اميررضا ستوده
۱۳۷۷ پ ۳۵۷ س۲۵۲۶۱۶۲۹۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/۹س۶م
دانشگاه امام صادق(ع)، دفترنشر گـروه مـعـارف اسـالمي دانـشـگـاه امامسرشت و سرنوشت

 صادق عليه السالم
۱۳۸۴ ۴۶۷س۲۵۲۷۱۶۳۰۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/ج. ۸۷خ۶م
بهروايت جمعي از فضالء و يارانسرگذشتهاي ويژه از زندگي استاد شهيد مرتضي مطهري.. ۴۷۸ س۲۵۲۸۶۱۷۸۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۸۳۴س/
دانشگاه امام صادق(ع) تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامسيري در سيره معصومين عليهالسالم

 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي
دانشجويي)

۱۳۷۹ ۹۳۵س۲۵۲۹۱۶۳۴۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج. ۸۲خ۶م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حميدرضا شاکرينمعاد م۱۸۵ ش۲۵۳۰۲۷۱۱۲۹۷/۹۹۸
صدرا ۱۳۷۵شيخ شهيد ۹۱۶ش۲۵۳۱۱۶۳۳۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/۹ش۶م
بامداد کتاب ۱۳۸۲نوشته فرشته مراديسيد موسي صدر: نگاهي به زندگي و مبارزات امام موسي صدر م س/۴۷۷ ص۲۵۳۲۱۶۳۷۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۴م۴۴ص
دانشگاه امام صادق(ع) تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامصد گفتار

 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي
دانشجويي)

۱۳۷۹ ۵۵۳ص۲۵۳۳۱۶۳۵۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج. ۸۱خ۶م

بوستان کتاب ۱۳۸۷محمد اکرم عارفيانديشه سياسي طبرسي ع س/ ۴۲۹ ط۲۵۳۴۷۹۶۱۲۹۷/۹۹۸
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۸۲مهدي طهوريکاشف الغطا ک ۹۳۹ ط۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۳۵۱۶۳۸

BP۵۵/۲/۲ک۹ط
پيام بهاران پيام محراب ۱۳۸۷تدوين علي عزلتيمقدمگفتههاي آن بزرگوار آيتالله حقشناس گ۵۷۵ع۲۵۳۶۴۷۴۰۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۷ع۶۴ح
تـدوين فـرامـرز شـعـاعحـسيني، رحيمخاطرات حجتاالسالمو المسلمين اسماعيل فردوسيپور

روحبخش
۱۳۸۷ خ ۴۷۴ ف۲۵۳۷۴۴۴۲۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۱۳۸۷ ۳آ/۴ف
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷مولف  پروين قائميشگفتي روزگار (بر اساس زندگي شيخ محمدتقي بهلول) ش۳۵۲ ق۲۵۳۸۴۶۶۸۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۲۱۳۸۷ق۹۴ب
خـاطـرات حـجت االسـالم و الـمـسـلـمـين مـحـمـد حسين

بهجتي(شفق)
۱۳۸۸سعيد فخرزاده خ۳۷۴ق۲۵۳۹۴۵۵۹۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۳۱۳۸۸ف۹۳۳ب
مرکز اسناد انقالب اسالمي شـقـايق در مـحـراب: حـيـات و سيرهي دومين شهيد محراب

 آيت الله مدني
۱۳۸۴مهدي قيصري ش۹۷۳ ق۲۵۴۰۴۶۶۴۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۹ق۳۷م
مدرسه ۱۳۸۵علي کاشفيخوانساريآيتالله بروجردي آ۱۹۹ ک۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۴۱۵۳۵۲

BP۱۵۳/۵ /۲۱۳۸۵ک۴ب
مدرسه ۱۳۸۹علي کاشفيخوانساريصاحب جواهر ص۱۹۹ ک۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۴۲۵۳۵۱

BP۵۵/۳ /۲۱۳۸۹ک۱۶۴ص
حميد کمالي، محمد معليمشق سرخ: حماسه عاشورا در آثار شهيد مطهري م۶۸۱ ک۲۵۴۳۷۱۰۶۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷ /۸۷۱۳۸۹ک۶م
مدرسه ۱۳۸۸محدثه گودرزنياعالمه اميني ع۷۳۷ گ۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۴۴۵۵۴۴

BP۵۵/۳/۹۱۳۸۸گ۸الف
قدياني ۱۳۸۱عليمحمد رفيعيمجلسي، مال محمدباقر (زندگي، زمانه، نگاهها، نقدها) ر س/۲۸۱ م۲۵۴۵۱۶۲۸۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳/۷ر۲۳م
آشـنـايي مـخـتصر با زندگي، شخصيت، اخالق، آثار و تاليفات

 عالمه مجلسي
مولف زيبا طاهري ط س/۲۸۱ م۲۵۴۶۸۰۱۹۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۲۵۱۳۸۸ط۲۳م
انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالله محمديامير مومنان علي ﴿ع﴾ الف ۳۵۲ م۲۵۴۷۲۶۹۸۲۹۷/۹۹۸

صدرا ۱۳۷۷[با مقالهاي از هاشمي رفسنجاني]سيري در زندگاني استاد مطهري س/۶۳۴ م۲۵۴۸۱۶۳۱۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۹۱۳۷۷س۶م

سـازمـان تـبـليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۰مولف محمد خردمندشهيد مطهري "مرزبان بيدار" خ س/۶۳۴ م۲۵۴۹۱۶۰۴۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۴خ۶م

صدرا ۱۳۷۸يادداشتهاي استاد مطهري ي ۶۳۴ م۲۵۵۰۱۶۳۹۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۲۵۱۳۷۸آ۶م

لسان الصدق ۱۳۸۲مهدي معمارياندر راه بندگي: درسهايي از يک بنده صالح خدا د ۶۷۶ م۲۵۵۱۵۵۱۷۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۶۱۳۸۲م۶۷الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دانشگاه امام صادق(ع) [بـراي] مـرکـز تـحـقيقات دانشگاه اماممقام زن

 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي
دانشجويي)

۱۳۸۰ ۷۱۵ م۲۵۵۲۱۶۴۴۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج. ۸۴خ۶م

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۸مجيدمالمحمديحسن زاده آملي ح ۷۴۹ م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۵۳۵۳۶۸
مدرسه ۱۳۸۲محسن مومنياستاد مطهري الف۸۵۲ م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۵۴۱۶۱۴

BP۲۳۳/۷/۷۶م۶م
تدوين مهدي مهرعليزادهتاريخ شفاهي زندگي و مبارزات آيتالله خادمي ت۸۷۹ م۲۵۵۵۶۴۷۳۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۷م۲۵خ
انديشه جوان ۱۳۸۹رضا ميرزاييامامت ورهبري الف ۹۳۴ م۲۵۵۶۲۶۹۱۲۹۷/۹۹۸

مدرسه ۱۳۸۰مسلم ناصريآيتالله گلپايگاني آ۱۷۲ ن۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۵۷۱۶۴۲
BP۵۵/۳/۲ن۸گ

مدرسه ۱۳۸۱محمد ناصريعالمه جعفري ع۱۷۲ ن۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۵۸۱۶۴۱
BP۵۵/۳/۲۱۳۸۱ن۷ج

صدرا نـامههـا و نـاگفتهها: مجموعهاي از نامههاي شخصيتها به استاد
 مطهري و نامهها و يادداشتهاي ويژه استاد

به کـوشش شـوراي نـظارت بر نشر آثار
 استاد شهيد مطهري

۱۴۲۴ق= ۱۳۸۲ ۲۳۴ ن۲۵۵۹۱۶۴۳۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۴۱۳۸۲آ۶م

نهاوندي بـنـيـانگذار بناي عشق: شرح حال اسوه اخالق آقا شيخ ابراهيم
 رياضي نجفآبادي...

۱۳۷۵مولف محمدجواد نورمحمدي ب ۷۴۱ ن۲۵۶۰۱۶۵۷۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۵/۹ن۹ر

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۲تاليف محمدجواد نورمحمديشهيد دستغيب الله محراب ش ۷۴۱ ن۲۵۶۱۱۶۵۶۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۹۱۳۸۲ن۴۵د

تـاريخ شـفـاهي زنـدگاني و خدمات اجتماعي فرهنگي آيتالله
حايريتهراني

تدوين رحيم نيکبخت ت۹۲۵ ن۲۵۶۲۴۳۴۱۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۸ن۲۴ح

صدرا مـصـلح بـيـدار (مـجـموعه مصاحبهها، مقاالت، سخنرانيها و...
 درباره زندگاني و شخصيت شهيد آيهالله مطهري)

۱۳۷۸ - ۱۳۷۹گردآورنده محمدحسين واثقي م ۱۲۷ و۲۵۶۳۱۶۵۵۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۲و۶م

مدرسه ۱۳۸۵علياکبر واالييعالمه مجلسي ع ۲۴۴ و۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۵۶۴۵۳۱۹
BP۵۵/۳/۲۱۳۸۵و۲۳م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۵احمد نثاريشمع جمع (شرح آيتالله مالحسين قلي همداني) ن س ر ۶۷۷ ه۲۵۶۵۱۶۵۳۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/ن۸۴۲ه

شمسالشموس عـطش: نـاگفتههايي از سير توحيدي کامل عظيم حضرت آيت
 الله سيد علي قاضي طباطبايي

مـولف هـيـات تحريريه موسسه فرهنگي
 مطالعاتي شمس الشموس

۱۳۸۸ ع ۹۹۸ ه۲۵۶۶۱۶۵۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۸۱۳۸۴ص۲ق

دانشگاه ازاد اسالمي خميني شهر يـادگـارنامه فيضاالسالم: جستارهاي علمي و پژوهشي در باب
 ترجماني متون مقدس

به اهـتـمـام دانـشگاه آزاد اسالمي واحد
 خـمـيـنيشـهر، مرکز تحقيقات رايانهاي

 حوزه علميه اصفهان

۱۳۸۳ ۱۳ي۲۵۶۷۴۷۷۳۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۲ي۸۶ف

آانصاري فـريـادگـر تـوحـيـد: نـگـاهي به زندگي عارف کامل حضرت
 آيتاللهالعظمي بهجت

۱۳۸۳تهيه و تنظيم دفتر انتشارات انصاري س ر۸۳۵ب۲۵۶۸۵۱۹۹۲۹۷/۹۹۸۰۹۲
BP۵۵/۳/۴۱۳۸۳ف۹۳ب

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰حسين بکايياقبال الف ۵۹۸ ب۲۹۷/۹۹۹۴[ج]۲۵۶۹۱۶۵۱
BP۲۳۳/۷/۸ب۷الف

مدرسه ۱۳۷۷ناصر نادريدکتر علي شريعتي ن۴۴۴ش۲۹۷/۹۹۹۴[ج]۲۵۷۰۱۶۴۵
BP۲۳۳/۷/۲ن۴ش

فردوس پـژوهش و تـدوين قـاسم مـيـرآخـوري،اشخاص در آثار دکتر شريعتي
 حيدر شجاعي

۱۳۷۵ الف ۹۲۵ م۲۵۷۱۱۶۴۶۲۹۷/۹۹۹۴
BP۲۳۳/۷/۹م۴ش

قلم ۱۳۸۳علي شريعتيچه بايد کرد؟ چ ۴۴۴ ش۲۵۷۲۱۶۴۹۲۹۸/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۰ش. ۴۲۰ش

کريمه اهل بيت﴿ع﴾ نـظـر لـطـف بـر دشـمنان;عنايات وتوجهاتبزرگان دين به غير
دوستان

۱۳۸۶محمد رحمتي شهرضا ن ۴۱۲ ر۲۵۷۳۱۲۸۱۲۹۸/۶۳

علم ۱۳۸۵دوشن گيمندين ايران باستان د۷۶۷د۲۵۷۴۵۲۲۷۲۹۹/۱۵
BL۲۲۷۰/۹۱۳۸۱د۹د

علمي ۱۳۸۰گرهارد شوايتزرسياست و دينگرايي در ايران س۷۱۱ش۲۵۷۵۵۲۲۸۲۹۹/۱۵۵
BL۲۲۷۰/۹۱۳۸۰س۹ش

سخن ۱۳۸۲جيمز توئيمن; ترجمهي مريم بياتفرستادگان نور ف۸۸۷ ت۲۵۷۶۱۴۲۶۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۹۱۳۸۱ت۹ج

هادي وکيلي، آزاده مدنياشو از واقعيت تا خلسه الف۶۹۱ و۲۵۷۷۶۲۱۶۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۸۱۳۸۹و۵۲الف

نسل نوانديش مـاريـان ويـلـيـامـسـون; سـيـما فرجي;موهبتهاي الهي
 [ويراستار زهرا جواديزاده]

۱۳۸۳ م ۹۵۳ و۲۵۷۸۱۴۵۴۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۹۴۱۳۸۳و۶م

نويسنده جي. پي. واسوانيقرصهاي آرامش و شادي به همراه پيشنهادهاي عملي ق۱۸۶ و۲۵۷۹۸۳۳۳۲۹۹/۹۳۶
BP۵۸۵/۴۱۳۸۹الف۲و

۱۳۶۳نوشته و نقاشي از مرتضي اسماعيلسهيحکايت مرد و دريا: براساس داستاني از مثنوي معنوي کانون پرورش فکري ح۵۳۵ الف۳۰۰[ج]۲۵۸۰۱۸۰۹
نوشته الينور کوئرساداکو و هزار درناي کاغذي س۸۷۴ ک۳۰۰[ج]۲۵۸۱۶۵۶۲

شرکت انتشارات سوره مهر نوشته ليال مجومدارقصههاي ببر
ترجمه رضا رهگذر

۱۳۸۸ ق۲۸۲ م۳۰۰[ج]۲۵۸۲۳۷۸

مرواريد ۱۳۵۷گونار ميردال; ترجمه مجيد روشنگرعينيت در پژوهشهاي اجتماعي ع۹۳۲ م۲۵۸۳۳۷۷۳۰۰/۱
H۶۲/۹۱۳۵۷ع۹م

ابـراهـيم بـايـزيدي بهنام اوالدي نرگستـحـلـيل دادههـاي پـرسـشـنـامهاي به کـمک نـرم افزار 18 ت۳۱۳ ب۲۵۸۴۷۷۹۵۳۰۰/۲۸۵۵۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ديدار ۱۳۸۲باقر ساروخانيروشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ر ۱۵۳ س۲۵۸۵۳۷۶۳۰۰/۷۲

H۶۲/ي۹۱۳۰۰ر۲س
نشر توتيا ريـمـون کـيـوي و لـوک وان کـامپنهود;روش تحقيق در علوم اجتماعي (نظري و عملي)

 ترجمه عبدالحسين نيک گهر
۱۳۸۴ ر۹۹۴ ک۲۵۸۶۳۷۵۳۰۰/۷۲

H۶۲/۹۱۳۸۴ر۹ک
نشر ني ۱۳۷۶دي. اي. دواس; ترجمه هوشنگ نايبيپيمايش در تحقيقات اجتماعي پ ۱۷۹ و۲۵۸۷۳۶۵۳۰۰/۷۲۳

HN۲۹/۹۱۳۷۶پ۹د
تاليف حيدرعلي هومنآمار توصيفي در علوم رفتاري آ۸۸۲ ه۲۵۸۸۸۱۵۵۳۰۰/۷۲۷

HA۲۹/۵ /۹۱۳۷۵ه۲ف
تقي آزادارمکيتاريخ تفکر اجتماعي در اسالم: از آغاز تا دوره معاصر ت۴۶۲ آ۲۵۸۹۶۱۵۲۳۰۰/۹۲۲

H۵۷/۲۱۳۸۶ت۴آ
درانتظار فردايي ديگر ۱۳۸۹رضا داورياردکانيعلوم انساني و برنامهريزي توسعه ع۳۱۸د۲۵۹۰۵۳۸۰۳۰۰/۹۲۲

H۶۱/۸۱۳۸۹ع۲د
هنرهاي زيبا مـرکـز آمـوزش عـالي علمي - کاربرديپيمايش: ويژهنامه هفته پژوهش، ۱۳۸۴

 فـرهـنگ و هـنر اصفهان; ويراستار علي
 اکبر نوري زمان آبادي

۱۳۸۴ پ ۴۷۵ م۲۵۹۱۳۷۴۳۰۰/۹۵۵۹۳۲
HM۱۰۱/۹پ۳۸م

قطره ۱۳۸۴منوچهر آشتيانيجامعه شناسي شناخت کارل مانهايم ج ۵۵۶ آ۲۵۹۲۳۸۰۳۰۱
BD۱۷۵/۲۵ج۵آ

نشر ني ۱۳۷۵مسعود چلبيجامعهشناسي نظم: تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي ج۵۱ چ۲۵۹۳۳۷۳۳۰۱
HM۶۲/۸چ۲ف

عطار ۱۳۸۲محمود روحاالمينيگرد شهر با چراغ: در مباني انسانشناسي گ ۷۷۷ ر۲۵۹۴۳۷۲۳۰۱
GN۲۵/۴۱۳۸۲گ۹ر

نشر ني ۱۳۷۹کلود ريوير; ترجمه ناصر فکوهيدرآمدي بر انسانشناسي د ۹۸۹ ر۲۵۹۵۳۷۱۳۰۱
GN۲۵/۴۱۳۷۹د۹۵ر

دوران ۱۳۸۲آبرام دسوان; ترجمه جعفر نجفيزنددرآمدي به جامعهشناسي انساني د ۷۸۸ س۲۵۹۶۳۷۰۳۰۱
HM۷۰۱/۴۱۳۸۲د۹س

نشر ني ۱۳۷۹جوئل شارون; ترجمه منوچهر صبوريده پرسش از ديدگاه جامعهشناسي د۱۶۱ ش۲۵۹۷۳۶۹۳۰۱
HM۵۱/۹۱۳۷۹د۲ش

شهريار: دنياي کتاب ۰بقلم الکسيس کارل; ترجمه عنايتانسان موجود ناشناخته الف ۱۴۹ ک۲۵۹۸۱۷۴۲۳۰۱
GN۲۴/ي۸۱۳۰۰الف۲ک

نشر ني لـوئـيس اي. کـوزر، بـرنـارد روزنـبرگ;نظريههاي بنيادي جامعهشناختي
 ترجمه فرهنگ ارشاد

۱۳۷۸ ن ۸۲۵ ک۲۵۹۹۳۶۸۳۰۱
HM۵۱/۶۱۳۷۸ن۹ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

تـالـيف بـروس کـوئن; ترجمه و اقتباسمباني جامعهشناسي
 غالمعباس توسلي، رضا فاضل

۱۳۷۶ م ۸۷۳ ک۲۶۰۰۳۶۷۳۰۱
HM۵۱/۴۱۳۷۶د۹ک

توتيا ۱۳۷۵بروس کوئن; ترجمه محسن ثالثيدرآمدي به جامعه شناسي د ۸۷۵ ک۲۶۰۱۳۶۶۳۰۱
HM۴۰۳/۴۱۳۸۴د۹ک

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۰سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوممباني جامعهشناسي
 انساني دانشگاهها﴿سمت﴾.

۱۳۷۲ م ۸۷۵ ک۲۶۰۲۳۶۴۳۰۱
HM۵۱/۲۱۳۷۲م۹ک

نشر ني ۱۳۷۶آنتوني گيدنز; ترجمه منوچهر صبوريجامعهشناسي ج ۸۸۹ گ۲۶۰۳۳۶۳۳۰۱
HM۵۱/۲۱۳۷۶ج۹گ

منوچهر محسني ۱۳۷۰تاليف منوچهر محسنيمقدمات جامعهشناسي م ۳۲۵ م۲۶۰۴۳۶۱۳۰۱
HM۶۲/۳۳۱۳۷۳م۲ف

تهران ۱۳۶۱نوشته عليمحمد نقويجامعهشناسي غربگرايي ج ۵۸۹ ن۲۶۰۵۵۸۷۳۰۱
مرکز ۱۳۶۷ماکس وبر; ترجمه احمد صدارتيمفاهيم اساسي جامعهشناسي م۳۸۴ و۲۶۰۶۳۶۰۳۰۱

HM۵۷/۷۱۳۶۷م۲و
تقي آزادارمکينظريه پردازي در جامعهشناسي ن۴۶۲ آ۲۶۰۷۸۰۲۱۳۰۱/۰۱

HM۷۲۶/۲۱۳۸۶ج۴آ
نشر ني پـامـال آبوت، کلرواالس; ترجمهي منيژهجامعهشناسي زنان

 نجم عراقي
۱۳۸۰ ج ۱۸۳ الف۲۶۰۸۳۵۸۳۰۱/۰۱

HM۲۴/۷۱۳۸۰م۲الف
دانژه ۱۳۸۳تاليف حسين اديبي، عبدالمعبود انصارينظريههاي جامعهشناسي ن ۳۵۱ الف۲۶۰۹۳۵۹۳۰۱/۰۱

HM۶۰۶/۴الف۲ف
نشرني جـنـيـفـر لهمـان; تـرجمه شهناز مسميساخت شکني دورکيم: نقدي پساپسا ساختار گرايانه

پرست
۱۳۸۵ س ۸۲۸ ل۲۶۱۰۳۵۷۳۰۱/۰۱

HM۴۷۹/۹۱۳۸۴ي۹د
اميرکبير پل الزارســـفـــلـد; تـرجـمه و تـدوينبينشها و گرايشهاي عمده در جامعهشناسي معاصر

 غالمعباس توسلي
۱۳۷۰ ب ۱۷۲ ل۲۶۱۱۳۶۲۳۰۱/۰۷۲

HM۴۸/۹۱۳۷۰ب۲ل
نشر ني ۱۳۷۸پيتر کيويستو; ترجمه منوچهر صبوريانديشههاي بنيادي در جامعهشناسي الف ۹۹۴ ک۲۶۱۲۳۵۵۳۰۱/۰۹

HM۱۹/۸۱۳۷۸الف۹۴ک
سخن ۱۳۷۹احسان نراقي; با همکاري عطا آيتينظري به تحقيقات اجتماعي در ايران ت ۳۷۹ ن۲۶۱۳۳۷۹۳۰۱/۰۹۲

HM۲۲/۴ن۹۲الف
نشر قطره ۱۳۷۷ايرج اسکندري; بهکوشش علي دهباشيدر تاريکي هزارهها د ۵۲۵ الف۲۶۱۴۳۸۰۶۳۰۱/۰۹۵۵

HM۲۲/۴د۵الف
علم ۱۳۸۲عليمحمد ايزديچرا عقب ماندهايم؟ : جامعهشناسي مردم ايران چ ۹۷۳ الف۲۶۱۵۳۸۱۳۰۱/۰۹۵۵

HM۶۲/۹الف۲ف
رشد ۱۳۸۱نـوشـته رابرت بولتون; ترجمه حميدرضاروانشـنـاسي روابـط انساني (مهارتهاي مردمي): چگونه ابراز ر ۸۷۵ ب۲۶۱۶۳۵۶۳۰۱/۱۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آگاه ۱۳۸۰پيير گيرو; ترجمهي محمد نبوينشانهشناسي ن۸۹۶ گ۲۶۱۷۳۲۵۵۳۰۱/۲۱

P۹۹/۵۱۳۸۰ن۹گ
نشر پژوهش شيرازه به کوشش کيان تاجبخشسرمايه اجتماعي: اعتماد، دموکراسي و توسعه

نـويـسـنـدگان مقالهها رابرت پاتنام... [و
 ديگران]

ترجمه افشين خاکباز، حسن پويان

۱۳۸۴ س ۱۵۲ ت۲۶۱۸۳۸۲۳۰۲
HM۷۰۸/۴۱۳۸۴س۲ت

نشر ني درآمـدي بـر روانشـنـاسي اجـتـماعي: مجموعه ضرورتهاي
 جامعهشناسي رواني

به راهـنـمـايي کلود تاپيا; ترجمه مرتضي
کتبي

۱۳۷۹ د ۲۸۴ ت۲۶۱۹۳۸۳۳۰۲
HM۲۵۱/۴۱۳۷۹د۲ت

رشد آمـوزش مـهارتهاي ارتباط زناشويي: حرف زدن و گوش دادن
 به همديگر

مـولـفان شرود ميلر...[و ديگران]; ترجمه
 فرشاد بهاري، سميه مبشري

۱۳۸۸ آ ۹۷۹ م۲۶۲۰۳۸۴۳۰۲
HM۱۳۲/۸۱۳۸۲آ

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵يوسف کريميروانشناسي اجتماعي (رشته روانشناسي) ر ۵۱۶ ک۲۶۲۱۵۶۵۸۳۰۲/۰۷
HM۱۰۱۹/۹۱۳۸۵ر۴ک

فيروزه ۱۳۷۴تاليف محمد دادگرانمباني ارتباطات جمعي م ۱۵۱ د۲۶۲۲۳۸۵۳۰۲/۲
P۹۰/۲م۲د

خجسته ۱۳۸۳زيرنظر [و مقدمه] باقر ساروخانيانديشههاي بنيادين علم ارتباطات الف ۱۵۳ س۲۶۲۳۳۸۶۳۰۲/۲
P۹۱/۲۵/۸الف۲س

اطالعات ۱۳۷۵تاليف باقر ساروخانيجامعهشناسي ارتباطات ج ۱۵۳ س۲۶۲۴۳۸۷۳۰۲/۲
HM۲۵۸/۲۱۳۷۵ج۲س

اطالعات ۱۳۷۵تاليف باقر ساروخانيجامعهشناسي ارتباطات ج ۱۵۳ س۲۶۲۵۱۰۳۰۲/۲
HM۲۵۸/۲۱۳۷۵ج۲س

سروش ۱۳۹۳محسنيان راد،مهديارتباط شناسي ا۳۲۵م۲۶۲۶۸۵۵۲۳۰۲/۲
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۹تاليف مهدي محسنيان رادارتباطشناسي (ارتباطات انساني ميان فردي، گروهي، جمعي) الف ۳۲۵ م۲۶۲۷۳۸۸۳۰۲/۲

HM۲۵۸/۴الف۳۳م
جنگل نـوشـته اسـتـيـفن لـيتل جان; مترجميننظريههاي ارتباطات

 مـرتـضي نـوربـخش، اکـبـر ميرحسني;
 ويراسته علي قاسمنژاد جامعي

۱۳۸۴ ن ۸۵۱ ل۲۶۲۸۳۸۹۳۰۲/۲۰۱
P۹۰/۶۱۳۸۴ن۹ل

فخراکيا عـالئم و نـشـانههـاي تـصويري: مشتمل بر ۳۵۰۰ [سههزار و
 پانصد] نمونه از منابع جهاني

تـالـيف ردلف مـورلي; مترجم مجيدرضا
 رستمي، مهران منصوري

۱۳۸۳ ع ۴۱۹ م۲۶۲۹۳۹۱۳۰۲/۲۲۲
AZ۱۰۸/۲۱۳۸۳ر۴م

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲تدوين مريم رضايي وفريده پيشواييقاب جادو ﴿آسيب هاي اينترنت و تلوزيون در غرب﴾ ق۵۷۴ ر۲۶۳۰۶۶۵۶۳۰۲/۲۳
دانشگاه عالمه طباطبايي تـالـيف کـاظم مـعـتـمـدنـژاد; زيـرنظروسايل ارتباط جمعي

 مـعـاونت پـژوهـشي دانـشـگـاه عالمه
طباطبايي

- ۱۳۸۳ و ۶۵۸ م۲۶۳۱۳۹۰۳۰۲/۲۳
P۹۰/۵۱۳۸۳و۶۷م

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـما): صدا و
 سـيـمـاي جـمـهـوري اسـالمي ايـران، مرکز

 تحقيقات مطالعات و سنجش برنامهاي

تـحـلـيل پـيـامهـاي رسانهاي کاربرد تحليل محتواي کمي در
تحقيق

دانـيل رايف، اسـتـفن لـيسي، فريدريک
 جي. فـيـگـو; ترجمه مهدخت بروجردي

علوي

۱۳۸۱ ت ۳۱۸ ر۲۶۳۲۳۹۲۳۰۲/۲۳۰۱۴
P۹۳/۳۱۳۸۱ت۲ر

نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

رسـانـه سـلـطـه،سـلـطـه رسـانه﴿تبليغات رسانه ها درخدمت
 سياست آمريکا﴾

۱۳۹۲مريم رضايي ر۵۷۴ ر۲۶۳۳۶۴۸۷۳۰۲/۲۳۰۹۷۳

بنياد سينمايي فارابي مـامـان من ميتـرسم: چـگـونه تـلويزيون و فيلمها کودکان را
 دچار وحشت ميکند و...

نـويـسنده جوان کنتر; برگردان عبدالرضا
 زارعي; ويراستار اکرمالسادات ساکت

۱۳۸۳ م ۷۳۶ ک۲۶۳۴۳۹۳۳۰۲/۲۳۴۵۰۸۳
HQ۷۸۴/۹۱۳۸۳ک۸ت

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

نـوشـته بـري گـونـتـر و جـيل مکآلر;کودک و تلويزيون
 ترجمه نصرت فتي

۱۳۸۰ ک ۱۹۳ گ۲۶۳۵۳۹۴۳۰۲/۲۳۴۵۰۸۳
HQ۷۸۴/۲۱۳۸۰گ۸ت

دفتر پژوهشهاي فرهنگي اســتـيـفن پي. رابـيـنـز; تـرجـمه عـليرفتار سازماني: مفاهيم، نظريهها و کاربردها
 پارسائيان، محمد اعرابي

۱۳۷۸ ر ۱۱۸ ر۲۶۳۶۴۱۱۳۰۲/۳۵
HD۵۸/۷/۴۱۳۷۸م۲ر

اميرکبير ۱۳۷۸نوشته مصطفي عسکريانروابط انساني و رفتار سازماني (کاربردي) ر ۶۱۴ ع۲۶۳۷۵۸۶۳۰۲/۳۵
HD۵۸/۷/۹ر۵ع

سـازمـان انـتـشـارات جـهاد دانشگاهي، واحد
تهران.

راهـنـمـاي والدين در استفاده فرزندان از فنآوريهاي ارتباطي
 جديد "تلفن همراه"

۱۳۸۶مرتضي منطقي ر ۷۹۵ م۲۶۳۸۴۰۰۳۰۳/۴۸۳۳
HE۹۷۱۳/۲ر۸۳م

سروش (انتشارات صدا و سيما) آنـتـوني پـراتـکـانيس، اليوت آرونسون;عصر تبليغات: استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع
 تـرجـمه کاووس سيدامامي، محمدصادق

عباسي

۱۳۷۹ ع ۳۱۶ پ۲۶۳۹۴۱۰۳۰۳/۳۷۵
HM۲۶۳/۶۱۳۷۹ع۴پ

پژوهشکده مطالعات راهبردي مـولف ويـنـسنت پرايس; مترجمان عليافکار عمومي
 رستمي، الهام ميرتهامي

۱۳۸۲ الف ۳۲۲  پ۲۶۴۰۴۰۹۳۰۳/۳۸
HM۲۶۱/۷۱۳۸۲الف۴پ

مرواريد ۱۳۸۲تاليف محمد دادگرانافکار عمومي و معيارهاي سنجش آن الف ۱۵۱ د۲۶۴۱۴۰۸۳۰۳/۳۸
HM۲۶۱/۷الف۲د

نشر ني ژوديت الزار; پـــيــشـگـفـتـار از سـرژافکار عمومي
 مسکوويچي; ترجمه مرتضي کتبي

۱۳۸۰ الف ۱۷۲ ل۲۶۴۲۴۰۷۳۰۳/۳۸
HM۲۶۱/۷۱۳۸۰الف۲ل

نشر ني ۱۳۶۸گي روشه; ترجمه منصور وثوقيتغييرات اجتماعي ت ۸۳۴ ر۲۶۴۳۴۰۶۳۰۳/۴
HM۱۰۱/۷۱۳۶۸ت۹۵ر

نشر ني پـاتـريک نـوالن، گرهارد لنسکي; ترجمهجامعههاي انساني: مقدمهاي بر جامعهشناسي کالن
 ناصر موفقيان

۱۳۸۰ ج ۸۱۶ ن۲۶۴۴۴۰۵۳۰۳/۴
HM۵۱/۲۱۳۸۰ج۹ن

امير کبير ۱۳۷۸داريوش شايگانآسيا در برابر غرب آ ۳۴۳ ش۲۶۴۵۵۰۵۹۳۰۳/۴۸۲
CB۲۵۱/۵۱۳۷۸آ۲ش

مـــوســـسه آمـــوزشي و پــژوهـشي امـام ۱۳۸۰مـحـمـدتـقي مـصـبـاح يزدي; تحقيق وتهاجم فرهنگي ت ۵۹۸ م۲۶۴۶۴۰۴۳۰۳/۴۸۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ياقوت ۱۳۸۱احمد طهماسبيشبيخون فرهنگي ش ۹۴۸ ط۲۶۴۷۲۹۴۷۳۰۳/۴۸۲۵۵

GN۳۶۶/۲ش۹ط
اميرکبير ۱۳۷۸هربرت مارکوز; محسن مويديانسان تکساحتي الف ۱۳۱ م۲۶۴۸۴۰۳۳۰۳/۴۸۳

HM۱۰۱/۸۱۳۷۸الف۲م
جـامـعهي ارتـبـاطي و فـنـاوري اطـالعـات: بـررسي نظريات
 جـامـعهشـنـاسـان مـعـاصـر دربـارهي تـاثيرات فناوريهاي

 اطالعاتي و ارتباطي بر جامعه

گردآوري و تاليف مستجاد حسيني ج۵۷۷ ح۲۶۴۹۸۲۴۶۳۰۳/۴۸۳۳
TA۵۸/۵/۲۱۳۸۹ج۵ح

چاپار بـه کـوشـش احـمد شعباني،مظفر چشمهعلم اطالعات و جامعه اطالعاتي
سهرابي

۱۳۸۶ ع۵۱۲ ش۲۶۵۰۵۹۳۸۳۰۳/۴۸۳۳

دانش پژوهان برين تـالـيف مـحـمـدجـعـفر صديق، فرشيدطرح به کارگيري فناوري اطالعات براي توسعه انساني پايدار
آقاداودي

۱۳۸۴ ط ۵۶۶ ص۲۶۵۱۴۰۲۳۰۳/۴۸۳۳
HD۳۰/۲/۴ط۴ص

ديباگران تهران ۱۳۸۳مولفان محمد فتحيان، حاتم مهدوي نورپيش بهسوي جامعه اطالعاتي پ ۲۴۴ ف۲۶۵۲۴۰۱۳۰۳/۴۸۳۳
HM۸۵۱/۹پ۲ف

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ايـرانـيان و اينترنت: سنجش وضعيت بهره برداري از اينترنت
 در سال ۱۳۹۲و بررسي روندآن در سالهاي۱۳۸۷تا۱۳۹۲

۱۳۹۲منصور واعظي الف۲۱۹ و۲۶۵۳۷۰۱۶۳۰۳/۴۸۳۳

سازمان اسناد وکتابخانه ملي جمهوري اسالمي ۱۳۸۴[يونسکو]وضعيت تحقيق در جامعه اطالعاتي ۶۴۴ و۲۶۵۴۷۹۸۵۳۰۳/۴۸۳۳
HM۸۵۱/۶۱۳۸۴و

چاپار تـاثـيـر اطـالعـات بـر جامعه: بررسي ماهيت، ارزش و کاربرد
اطالعات

نـوشـته مـايـکل و. هيل; ترجمه محسن
نوکاريزي

۱۳۸۱ ت ۹۶۲ ه۲۶۵۵۳۹۹۳۰۳/۴۸۳۳
HM۲۲۱/۲۱۳۸۱ت۹هـ

اميرکبير نـوشـته فـيليپ برتون; ترجمه علياصغرآيين اينترنت: تهديدي براي پيوند اجتماعي؟
 سرحدي، ن. جمشيدي

۱۳۸۲ آ ۴۲۲ ب۲۶۵۶۳۹۸۳۰۳/۴۸۳۴
HM۸۵۱/۹۱۳۸۲آ۴ب

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ۱۳۹۰به کوشش حميد رضا اسماعيليمجموعه مقاالت: تروريسم در ايران معاصر م۵۳۳ الف۲۶۵۷۷۷۷۲۳۰۳/۶۲۵
نشر ني نـويـسـنـدگـان جـيـمـز دردريـان... [وتروريسم تاريخ، جامعهشناسي، گفتمان، حقوق

 ديـگـران]; گردآوري و ويرايش عليرضا
 طـيب; مـتـرجـمـان وحـيـد بزرگي...[و

ديگران]

۱۳۸۲ ت ۹۶۸ ط۲۶۵۸۳۹۷۳۰۳/۶۲۵
HV۶۴۳۱/۴۱۳۸۲ت۹ط

نشر ني ۱۳۸۲جان فورن; ترجمه فرهنگ ارشادنظريهپردازي انقالبها ن ۱۳۹ ف۲۶۵۹۳۹۶۳۰۳/۶۴
HM۲۸۱/۶۱۳۸۲ن۲۵ف

مهدي اديبيسدهجامعهشناسي جنگ و نيروهاي نظامي ج۳۵۱ الف۲۶۶۰۶۱۶۶۳۰۳/۶۶
HM۵۵۴/۲۱۳۸۷ج۴الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) جـرمي ريـفکين، تدهوارد; ترجمه محمودجهان در سراشيبي سقوط
بهزاد

۱۳۷۴ ج ۹۵۷ ر۲۶۶۱۳۳۷۲۳۰۴/۲
GF۲۱/۹۱۳۷۴ج۹ر

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵مهدي موسي کاظمي، علي بدريجغرافياي شهري و روستاشناسي (رشته کتابداري) ج ۸۴۱ م۲۶۶۲۵۶۵۷۳۰۴/۲
GF۱۲۵/۷۱۳۸۳ج۹م

رضا صدرزن و آزادي ز ۴۷۷ ص۲۶۶۳۴۲۱۳۰۴/۴۲
حسين محموديان... [و ديگران]دانش خانواده ۲۴۱ د۲۶۶۴۶۵۱۲۳۰۴/۶

HB۸۷۱/۲۱۳۸۸د
]تهران[ ترجمه و اقتباس محمد محقق کجيديچند مقاله درباره کشورهاي در حال رشد چ۳۳۱ م۲۶۶۵۳۹۵۳۰۴/۶
علم ۱۳۸۱اسماعيل يگانگيمهاجرت بزرگ ايرانيان م ۶۸ ي۲۶۶۶۴۱۶۳۰۴/۸۰۹

JV۸۷۴۱/۹م۸ي
کتابدرماني ۱۳۸۴نوشته لورا اي. برک; ترجمه ليلي گازررشد و شخصيت کودک ر ۴۵۸ ب۲۶۶۷۱۹۸۰۳۰۵

HQ۷۶۷/۹/۵۱۳۸۴ر۴ب
نشر ني اگـر فـرزنـد دخـتـر داريـد... جـامـعهشـناسي و روانشناسي،

 شکلگيري شخصيت در دخترها
الـنـا جـانـيني بلوتي; ترجمه محمدجعفر

پوينده
۱۳۷۶ الف۲۱۸ ج۲۶۶۸۲۳۰۶۳۰۵/۲۳

HQ۷۷۷/۷۱۳۷۷الف۲ج
کتابدرماني ۱۳۸۲نياز جاوداني۰روابط دختر و پسر در جامعه امروز ر ۲۲۵ ج۲۶۶۹۴۱۵۳۰۵/۲۳

HQ۷۹۹/۵/۹ر۲ج
دفـتـر پـژوهـشهاي فرهنگي: صندوق کودکان

 سازمان ملل متحد، يونيسيف
مـشـارکت کودکان و نوجوانان از پذيرش صوري تا شهروندي

واقعي
۱۳۸۰راجر اي. هارت; ترجمه فريده طاهري م ۱۷۹ ه۲۶۷۰۴۱۴۳۰۵/۲۳

HQ۷۸۴/۲۱۳۸۰ه۵م
ج ۴۲ ذ۲۶۷۱۱۳۶۲۳۰۵/۲۳۰۹۵۵ ۱۳۸۶تاليف محمدسعيد ذکائيجامعهشناسي جوانان ايران آگه

HQ۷۹۹/۵۱۳۸۶ /۲ج۸ذ
عطرياس ۱۳۸۵محمد سقازاده ، حمزه کريمخانيهجوم خاموش: ( آسيبشناسي نسل جوان) ه ۵۹۴ س۲۶۷۲۵۲۷۳۳۰۵/۲۳۰۹۵۵

HQ۷۹۹/۵/۷۳۱۳۸۶س
نشر ني ۱۳۸۳برنهارد شفرس; ترجمه کرامتالله راسخمباني جامعهشناسي جوانان م ۵۴۵ ش۲۶۷۳۴۱۳۳۰۵/۲۳۱

HQ۷۶۷/۲۱۳۸۳م۷ش
ثالث جـامـعهشـنـاسي دوران کودکي (نظريهپردازي دربارهي دوران

کودکي)
آلـسـيـون جـيـمز، کريس جنکس، آلن

 پروت
تـرجـمهي عـلـيـرضـا کـرماني، عليرضا

ابراهيمآبادي

۱۳۸۳ ۱۷۳ج۲۶۷۴۵۹۳۳۰۵/۲۳۲۱
HQ۷۶۷/۹/۲۱۳۸۳ج۹ج

کتاب نشر ۱۳۹۱علي اصغر احمدينوجوان وجامعه ن ۲۸۴ الف۲۶۷۵۵۸۷۶۳۰۵/۲۳۵
انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران کـنـد و کـاو: پـاسخ به سـوالهاي نوجوانان، ويژه دانشآموزان

 راهنمايي و دبيرستان
۱۳۷۴علياصغر احمدي ک ۲۸۴ الف۲۶۷۶۵۹۴۳۰۵/۲۳۵۰۹۵۵

HQ۷۹۹/۳الف۹الف
سروش (انتشارات صدا و سيما) مـحـمـدرضـا شرفي; [تهيه و تنظيم دفترجوان و نيروي چهارم زندگي

 مـشاور رييس سازمان صدا و سيما امور
۱۳۷۹ ج ۴۲۱ ش۲۶۷۷۴۱۲۳۰۵/۲۳۵۰۹۵۵

HQ۷۹۹/۴۳ش۹الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رشد مـراقـبت از نـوجـوانـان: مـعـتـبرترين مرجع بينالمللي براي

 راهنمايي والدين
سـرپرست گروه مولفان دونالد. اي. گري
 دانــوس; مـتـرجـمـان پـوريـا صـرامي
 فـروشـاني; بـزرگمهر مطهري; ويراستار

 فريده همتي

۱۳۸۳ م ۲۸۹ گ۲۶۷۸۴۱۷۳۰۵/۲۳۵۰۹۷۳
HQ۷۹۹/۱۵/۴۱۳۸۳م۴گ

نسل نوانديش آنـچه زنـان و مـردان نـميدانـنـد: حـقايقي دربارهي برقراري
 ارتباط با جنس مخالف

نـويـسـنده آلن و بارباراپيز; مترجم زهرا
 افتخاري; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۳ آ ۹۳۹ پ۲۶۷۹۴۱۸۳۰۵/۳
HQ۱۰۷۵/۴۱۳۸۳چ۹پ

روياپورمناف نـويـسـنـده حـامدي کال يونجي; مترجمچرا بعضي مردها خيانت ميکنند؟
 رويا پور مناف

۱۳۸۵ چ ۲۶۲ ک۲۶۸۰۴۱۹۳۰۵/۳۱
HQ۱۰۹۰/۴۱۳۸۴چ۲ک

انديشه عالم جي. دونـالـد والترز; [ترجمه] علي محبرازهاي براي مردان
خسروي

۱۳۸۲ ر ۲۴۸ و۲۶۸۱۷۵۸۳۰۵/۳۱
HQ۱۰۹۰/۲۱۳۸۲ر۲و

موسسه انتشارات دانش تـالـيف جينا لمبروزو; ترجمه پري حسامروانشناسي زن
شهرئيس

۱۳۶۹ ر۶۱۱ ل۲۶۸۲۷۵۱۳۰۵/۴

نـويـسـنده مرتضي شيرودي; تهيه کنندهنقش سياسي - اجتماعي زنان در تاريخ معاصر ايران
 پژوهشکده علوم اسالمي امام صادق

ن۹۶۹ ش۲۶۸۳۶۶۰۶۳۰۵/۴۰۹۵۵
HQ۱۲۳۶/۵/ش۹۹الف

روشنگران و مطالعات زنان گـردآوري و تـنـظـيم [صـحيح: ترجمه]حقوق زنان حقوق بشر
 فـريـده حميدي، پروانه قاسميان، سولماز

صباغنوين

۱۳۸۲ ح ۸۴۹ ح۲۶۸۴۴۲۰۳۰۵/۴۲
HQ۱۱۵۴/۷ح۸ح

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲رقيه رودسراييانقالب ژاکت هاي دکمه دار الف۷۸۹ ر۲۶۸۵۶۶۵۵۳۰۵/۴۲
نسل سوم تـعـارضـات کـنـوانـسـيون محو تبعيض، عليه زنان با اسالم و

 حقوق بشر بهضميمه متن کنوانسيون
۱۳۸۲تاليف عباس فتحي ت ۲۴۳ ف۲۶۸۶۴۲۲۳۰۵/۴۲

HQ۱۲۳۷/۷ت۲ف
ثالث در قـلـمـرو پـادشـاهـان (زنـدگي من در عـربستان سعودي):

 پـردهبـرداري از اسـرار بـزرگـتـرين و قـدرتمندترين خانواده
سعودي

کارمن بنالدن
ترجمهي عليرضا ميراسدالله

۱۳۸۴ د ۷۲۲ب۲۶۸۷۵۹۲۳۰۵/۴۲۰۹۲
HQ۱۷۳۰/۸۸۱۳۸۴ب۷۵ي

تشيع ۱۳۵۹علي شريعتيروشنفکر و مسئوليتهاي او در جامعه ر۴۴۴ ش۲۶۸۸۵۷۸۱۳۰۵/۵۵۲
HM۷۲۸/۹۱۳۹۰ر۴ش

موسسه فرهنگي قدر واليت ۱۳۸۶تدوين موسسه فرهنگي قدر واليتتاريخ تهاجم فرهنگي غرب ۲۲۱ ت۲۶۸۹۸۰۰۲۳۰۵/۵۵۲۰۰۹۵۵
DSR۱۵۱۵/۲۱۳۷۶ت

سرايي ۱۳۸۲محمد قوچانيفيلسوفها و شومنها ف ۸۷۷ ق۲۶۹۰۵۹۱۳۰۵/۵۵۲۰۹۵۵
HM۲۱۳/۹ف۸۶ق

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بهاهـتـمـام گروه تحقيقات سياسي اسالممولفههاي غربگرايي در تاريخ تحوالت ايران
 (پـژوهـشـگـاه عـلوم انساني و مطالعات

فرهنگي)

۱۳۸۱ ۸۴۷ م۲۶۹۱۴۲۴۳۰۵/۵۵۲۰۹۵۵
HM۲۱۳/۸۶م

انتشارات هو ۱۳۹۰فيروزه جزايريدوماخنده لهجه نداره خ۳۹۱ ج۲۶۹۲۶۷۴۳۳۰۵/۸۹۱۵۰۷۳
E۱۸۴/الف۱۳۸۸ ۳۶ج/۹الف

نويسنده فيروزه جزايريدوماعطر سنبل، عطر کاج ع۳۹۱ ج۲۶۹۳۶۵۷۴۳۰۵/۸۹۱۵۰۷۳
E۱۸۴/۴۱۳۸۵ج۹الف

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

مـحـمـدرضـا يـوسـفي; زيـرنظر شورايباغچهبان
کارشناسي

۱۳۸۰ ب ۸۵ ي۳۰۵/۹۰۸۱۶۲[ج]۲۶۹۴۴۲۵
HV۲۸۵۵/۲/۹ي۲ب

گام نو دومـيـنـيک اسـتـريـنـاتي; تـرجمه ثريامقدمهاي بر نظريههاي فرهنگ مردمي
پاکنظر

۱۳۷۹ م ۴۸۳ الف۲۶۹۵۴۲۶۳۰۶
HM۱۰۱/۷۱۳۸۰م۵الف

نشر ساقي ۱۳۷۸رضا داوري اردکانيفرهنگ. خرد و آزادي ف ۳۱۸ د۲۶۹۶۴۲۷۳۰۶
HM۱۰۱/۴ف۲د

عطار زمـيـنه فـرهـنگ شـنـاسي: تاليفي در انسانشناسي فرهنگي و
مردمشناسي

۱۳۶۸محمود روحاالميني ز ۷۷۷ ر۲۶۹۷۴۲۸۳۰۶
HM۱۰۱/۸۱۳۶۸ز۹ر

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲ابراهيم فياضمهندسي فرهنگ عمومي( راهبردها) م۹۳۶ ف۲۶۹۸۶۶۶۱۳۰۶
HM۶۲۳/۹۱۳۸۹م۹ف

اميرکبير [سـامـوئل هانتينگتون، الرنس هريسون];اهميت فرهنگ
 مـتـرجم گـروه تـرجـمه انـجمن توسعه

 مديريت ايران - در حال تايس

۱۳۸۳ الف ۳۷۴ ه۲۶۹۹۴۲۹۳۰۶
HM۶۸۱/۹۱۳۸۳الف۲ه

: صابرين نـخـسـتـين خداحافظي: به فرزندانتان در حل مشکالت طالق
 کمک کنيد

گري نيومن، پاتريشيا رمانوسکي
مترجم فرناز فرود

ن ۹۹۶ ن۲۷۰۰۴۵۴۳۰۶/۸۹ ۱۳۸۵
HQ۷۷۷/۵/۳۱۳۸۶ن۹ن

حکمت اثـر رنه گـنـون; تـرجـمه ضـيـاءالـدينبحران دنياي متجدد
دهشيري

۱۳۷۸ ب ۶۹۹ گ۲۷۰۱۲۵۰۳۳۰۶/۰۹
HM۱۰۶/۳۱۳۷۸ب۸۵گ

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲تاليف منصور واعظيمديريت پيام ﴿اهداف وسياست هاي توليد محتوا﴾ م۲۱۹ و۲۷۰۲۶۶۶۲۳۰۶/۰۹۵۵
مـرکـزآفـريـنـش هـاي ادبـي هنري اتحاديه

 انجمن هاي اسالمي دانش آموزان
از ايـنـجـا آغـاز مي شـود...: تاريخچه جنبش دانشآموزي در

 ايران اسالمي
۱۳۸۸نويسنده يعقوب توکلي الف ۸۶۱ ت۲۷۰۳۴۷۲۶۳۰۶/۱۰۹۲۳

HN۱۹/۴۱۳۸۸الف۹ت
نشر ني جـامـعهشـنـاسي سـيـاسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي

سياسي
۱۳۷۴حسين بشيريه ج ۵۶۹ ب۲۷۰۴۴۳۱۳۰۶/۲

JA۷۶/۲ج۵ب
مايکل راشجامعه و سياست: مقدمهاي بر جامعهشناسي سياسي ج۲۱۴ ر۲۷۰۵۵۹۴۶۳۰۶/۲

JA۷۶/۲۱۳۸۷ج۲ر
رعد نوشته داود رسائيحکومت اسالمي و نظر ابن خلدون ح۴۷۵ ر۲۷۰۶۸۳۶۷۳۰۶/۲

JA۷۵/۷/ي۱۳۰۰ ۸ح۵ر
سخن ۱۳۸۱تاليف منوچهر صبوريجامعهشناسي سياسي ج۴۲۲س۲۷۰۷۴۳۰۳۰۶/۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ني ۱۳۸۲ديويد تراسبي; ترجمه کاظم فرهادياقتصاد و فرهنگ الف ۴۳۵ ت۲۷۰۸۴۳۲۳۰۶/۳

HM۵۴۸/۷۱۳۸۲الف۴ت
اسفنديار ذوالقدر روشـهـاي سـيـاسـت گـذاري و فـرهنگ سازي اصالح الگوي

مصرف
تـالـيـف اسـفنديار ذوالقدر;بامقدمه داود

 دانش جعفري
۱۳۸۸ ر۶۶ ذ۲۷۰۹۶۱۵۳۰۶/۳

محمود شارعپورجامعهشناسي آموزش و پرورش ج۱۵۷ ش۲۷۱۰۸۱۰۹۳۰۶/۴۳
LC۱۹۱/۱۳۸۷ ۲ج۲ش

نشرني تـورسـتين وبلن; با مقدمهاي از سي. راتينظريه طبقه مرفه
 ميلز; ترجمه فرهنگ ارشاد

۱۳۸۳ ن ۳۸۷ د۲۷۱۱۴۳۳۳۰۶/۴۸۱۲
HB۸۳۱/۶۱۳۸۳ن۲و

علم ۱۳۹۱ريچارد جيوليونوتي;مارجم افسانه توسلينظريه هاي جامعه شناسي انتقادي در ورزش ن ۹۹۷ ج۲۷۱۲۵۰۸۵۳۰۶/۴۸۳
جوانه رشد نـوشـتهي بـري گـانـتر; ترجمهي حسناثر بازيهاي ويديويي و رايانهاي بر کودکان

 پورعابدي ناييني
۱۳۸۳ الف۱۹۳ گ۲۷۱۳۴۳۴۳۰۶/۴۸۷۰۸۳

GV۱۴۶۹/۳/۲۱۳۸۳الف۲گ
سخن ۱۳۸۰غالمعباس توسليجامعهشناسي ديني ج ۸۴۶ ت۲۷۱۴۴۳۵۳۰۶/۶

BL۶۰/۲ج۹ت
نشر ني ۱۳۸۸عليرضا شجاعيزندجامعهشناسي دين ج ۳۸۱ ش۲۷۱۵۷۹۵۱۳۰۶/۶

BL۶۰/۲۱۳۸۸ج۳ش
نـويـسـنـده هارولداچ. بلومفيلد;مترجمانعشقورزي عاقالنه: اسرار عشق براي ارتباطي پايدار نسل نوانديش

 شمس الدين حسيني،الهام آرام نيا
۱۳۹۰ ع ۶۷۲ ب۲۷۱۶۵۰۳۴۳۰۶/۷

HQ۸۰۱/۵۱۳۸۹ع۸۵ب
نسا نوانديش نـويـسـنـده سـوزان جفرز; مترجم گيتيعشق ماندگار : ترس را تجربه کنيد و به عشق ماندگار برسيد

شهيدي
۱۳۸۸ ع۴۸۷ ج۲۷۱۷۵۰۲۹۳۰۶/۷

HQ۸۰۱/۵۱۳۸۸ع۷ج
از بـاربـارا بـپـرسـيـد: يکصد درس آموزنده دربارهي زندگي،

 عشق و ازدواج
نويسنده باربارا ديآنجليس الف۸۸۹ د۲۷۱۸۶۰۶۴۳۰۶/۷

HQ۸۰۱/۴۱۳۸۸الف۹د
نسل نوانديش رازهـايي دربارهي زنان که هر مردي بايد آنها را بداند: عوامل

 سرد مزاجي جنسي زنها
نـويـسـنـده بـاربارا ديانجلس; برگردان
 هـادي ابـراهـيـمي; ويـراسـتـار مـحمد

تحريرچي

۱۳۸۲ ر ۸۸۹ د۲۷۱۹۴۳۶۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۸۱۳۸۳آ۹د

علم بـاربـارادي آنـجـلس;مـتـرجـمان الهامزيبايي عشق ميان زوجها
 دژکام،آرمانوش بابا خانيان

۱۳۸۴ ز ۸۸۹ د۲۷۲۰۵۰۶۰۳۰۶/۷
BF۵۷۵/۹۶۱۳۸۴ز۵ع

سـوپ جـوجه براي روح زن و شوهرها: داستانهايي که زندگي
 شما را سرشار از عشق، صميميت و لذت ميکند

نـويـسـنـدگـان باربارا ديآنجليس ... [و
ديگران]

۷۹۱ س۲۷۲۱۷۵۶۱۳۰۶/۷
BF۵۷۵/۴۱۳۸۹غ۵ع

ارمغان گيالر فـقـط زنـان بـخـوانـند: چه چيزهايي را به عنوان يک زن الزم
 است از دنياي دروني مردان بدانيم

۱۳۸۹شانتي فلدهان ف۸۳۸ ف۲۷۲۲۶۸۳۴۳۰۶/۷
HQ۱۰۹۰/۶۷۱۳۸۹ف۸ف

اليزابت مپستونجدال الفاظ ج۲۲۶ م۲۷۲۳۸۲۴۸۳۰۶/۷
HM۱۱۲۱/۴۱۳۸۲ج۲م

بهاهتمام محمود نامنيلطفا همسر خوبي باشيد ل۲۲۸ ن۲۷۲۴۷۵۷۱۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۶۱۳۸۸ل۲۵ن

کتابدرماني نـويـسـنـده سـالي فـولي، سـالي کوپ وپاسخ به مسائل جنسي زنان
 دنيس ساگرو; مترجم نياز جاوداني

۱۳۸۳ پ ۹۱۳ ف۲۷۲۵۴۳۷۳۰۶/۷۰۸۲
HQ۲۹/۲۱۳۸۳پ۹ف

حديث راه عشق ۱۳۸۸تدوين شهره فتوگرافيراهنماي دوران نامزدي و عقد ر۲۵۸ف۲۷۲۶۵۵۵۶۳۰۶/۷۳
HQ۸۰۱/۲۱۳۸۸ر۲ف

نسل نوانديش چـهـار هـديهي عـشق: چگونه خودتان را براي ازدواجي دائمي
 آماده کنيد

۱۳۸۶نويسنده ويالرداف. هارلي، جي.آر چ ۲۱۴ هـ۲۷۲۷۷۰۶۸۳۰۶/۷۳۴
HQ۸۰۱/۲۹۱۳۸۸چ

نسل نوانديش چـهـار هـديهي عـشق: چگونه خودتان را براي ازدواجي دائمي
 آماده کنيد

ويالرداف. هارلي، جي.آر
مترجمان شمسالدين حسين، الهامآرنيا

ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ چ ۲۱۴ ه۲۷۲۸۴۳۸۳۰۶/۷۳۴
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۶چ۲ه

نسل نوانديش رهـايي از خـيـانتهـاي زنـاشـويي: روشهـاي عـمـلي بـراي
 پـيـشـگـيـري از بيوفايي، درمان آن و بازسازي مجددزندگي

مشترک

نـــويـــسـنـدگـان ويـالرداف. هـارلي،
 جنيفرهارلي چالمرز

مـتـرجـمـان شـمسالدين حسيني، الهام
 آرامنيا

ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۵ ر ۲۱۴ ه۲۷۲۹۴۳۹۳۰۶/۷۳۶
HQ۸۰۶/۹۱۳۸۵ر۲ه

واژيران زن و مـرد: شـنـاسـايي خواستها و نيازها در زندگي جنسي -
زناشويي

۱۳۸۳پرتو ملکوتي، آرمان ساکت ز۷۶۲ م۲۷۳۰۶۷۴۷۳۰۶/۷۷
HQ۳۱/۹۱۳۸۳ز۷۴م

سخن زنـدگي جـنـسي زنـان: آشـنايي با رفتارهاي جنسي و روشهاي
 شناخت و درمان اختاللهاي جنسي زنان

مـحـمـدرضـا نـيکخو، هاماياک آواديس
يانس

۱۳۸۰ ز ۹۳۶ ن۲۷۳۱۴۴۱۳۰۶/۷۷
HQ۳۱/۹ز۹۵ن

حديث راه عشق ۱۳۸۸مولف زهرا رحيمييگانهخانواده موفق خ۴۲۸ ر۲۷۳۲۵۵۵۱۳۰۶/۸
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۹خ۳۵ر

وفايي ۱۳۸۵مولف محمدرضا وفائيدائرهالمعارف روابط جنسي د۶۵۹ و۲۷۳۳۶۸۳۵۳۰۶/۸
HQ۷۳۴/۲۱۳۸۶د ۷و

محقق اردبيلي ۱۳۸۸عزيز احدينقش گفتگو در حل اختالفات خانوادگي ن ۲۶۲ الف۲۷۳۴۵۲۵۷۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۷۱۳۸۸ن۲۶۷الف

حديث راه عشق ۱۳۸۸محسن ايمانيارتباط با خانواده همسر الف ۹۸۵ الف۲۷۳۵۵۵۵۲۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۴۱۳۸۸الف۹الف

علم ۱۰۱ راز بـراي ازدواج مـوفق: درسهـايي سـاده براي پايداري
درعشق

۱۳۸۶ليندا و چارلي بلوم;ترجمه ويدااسالميه ص ۶۷۲ ب۲۷۳۶۵۰۶۱۳۰۶/۸۱
HQ۷۳۴/۴۱۳۸۶ص۸۲ب

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيهمسر دوست داشتني ه۳۸۲خ۲۷۳۷۵۲۸۴۳۰۶/۸۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيهمسر دوست داشتني ه۳۸۲ خ۲۷۳۸۶۱۲۹۳۰۶/۸۱

برادري ۱۳۸۹نويسنده مسعود رادمعماري عشق پايدار در زندگي زناشويي م ۱۴۸ ر۲۷۳۹۴۵۰۷۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۶۱۳۸۹م۱۴ر

کـلـيـدهـاي کـاميابي در زندگي: ۱۲۰ يادآور جهت ازدواج و
 زندگي موفق

مصطفي رضويحائري ک۵۹۵ ر۲۷۴۰۸۱۱۷۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۸۱۳۸۹ک۶ر

نسل نوانديش ۱۳۹۳علي شميسامي خواهم در انتخاب همسر، بهترين باشم! ه۶۸۲ ش۲۷۴۱۷۶۰۶۳۰۶/۸۱
نسل نوانديش دانـايـي يـا شانس: کدام يک راز پيدا کردن همسر دلخواهتان

 اسـت؟ عـلـت نـارضايتي شما از زندگي عشقي تان و راههاي
 بهبود آن

۱۳۹۳آلن کوهن; نازنين ابراهيمي د۸۶۵ ک۲۷۴۲۷۶۲۱۳۰۶/۸۱

زرياب زن، مـرد، زنـدگي: راهـنـماييهاي مفيد و ضروري براي احياي
 عشق و صميميت

مـلـوين کيندر، کانل کوآن; ترجمه احمد
 ناهيدي; ويراستار پروين اديب

۱۳۸۱ ز ۹۷۴ ک۲۷۴۳۴۴۳۳۰۶/۸۱
HQ۷۳۴/۹۱۳۸۱ز۸۸ک

نسل نوانديش ۱۳۹۲نويسنده آرنولد الزاروس۲۳ باور مخرب در ازدواج ب۱۷۳ ل۲۷۴۴۶۱۲۴۳۰۶/۸۱
تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهمشاوره قبل از ازدواج

 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 هـنگامه خسرواني... [و ديگران]، [براي]
 دفـتـر صـنـدوق جمعيت ملل متحد در

ايران

۵۶۴ م۲۷۴۵۷۱۳۱۳۰۶/۸۱
HQ۱۰/۴۵۱۳۸۰م

حديث راه عشق ۱۳۸۸حسن ملکي، غالمعباس سرشورخراسانيبا مشکالت همسرم چه کنم؟ ب۷۶۳ م۲۷۴۶۵۵۵۵۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۸ب۷۶م

نسلنوانديش نـيـازهـاي مـردان، نـيـازهـاي زنان: چگونه مهمترين نيازهاي
 يکديگر را بشناسيد و آنها را برطرف کنيد

نويسنده ويالرداف هارلي
مـتـرجـمـان شـمسالدين حسيني، الهام

آرامنيا

۱۳۸۶ ن ۲۱۴ ه۲۷۴۷۹۳۴۳۰۶/۸۱۰۰۹۷۳
HQ۷۳۴/۹۱۳۸۶ن۲ه

نسل نوانديش رازهـايي دربـاره عشق: آنچه ميبايست هر مرد و زني بداند و
 چگونه در همه حال عشق بورزيم؟

نـويـنسده باربارا دي آنجليس; برگردان
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۳ ر ۸۸۹ د۲۷۴۸۴۴۰۳۰۶/۸۱۰۹۷۳
HQ۷۳۴/الف۲۱۳۸۳ر۹د

کتابدرماني ۱۳۸۳راسل وايلد; مترجم تکتم سعيدنياچرا مردان ازدواج ميکنند؟ چ ۳۶۹ و۲۷۴۹۴۴۴۳۰۶/۸۱۰۹۷۳
HQ۷۳۴/۲۱۳۸۳چ۲و

پژوهشکده حوزه و دانشگاه ۱۳۸۳حسين بستان (نجفي)اسالم و جامعهشناسي خانواده الف ۵۴۱ ب۲۷۵۰۴۴۵۳۰۶/۸۵
HQ۷۴۳/۵الف۴۷ب

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا ازدواج رويايي و تفاهم در خانواده د۸۹۳ س۲۷۵۱۷۵۹۱۳۰۶/۸۵
انجمن اوليا ومربيان جمهوري اسالمي ۱۳۸۶محمدرضا شرفيخانواده متعادل (آناتومي خانواده) خ۴۲۱ش۲۷۵۲۴۷۵۵۳۰۶/۸۵

HQ۱۰/۲۱۳۷۳خ۴ش
سلسبيل ۱۳۸۵نويسنده مهدي نيليپورمديريت خانواده م۹۸۴ن۲۷۵۳۴۴۶۳۰۶/۸۵

HQ۷۴۳/۴م۹۷۳ن
صابرين، کتابهاي دانه کارل پيکهارتکليدهاي تربيت فرزند در خانوادههاي تکسرپرست

ترجمه سارا رييسيطوسي
۱۳۷۹ ک ۹۷۴ پ۲۷۵۴۴۴۷۳۰۶/۸۵۶

HQ۷۵۹/۹۱۵/۸۱۳۷۹ک۹پ
رشد ۱۳۸۳ويرجينيا ستير; ترجمه بهروز بيرشکآدمسازي آ ۳۶۵ س۲۷۵۵۴۴۹۳۰۶/۸۷

HQ۷۳۴/۴۱۳۷۳آ۲س
بينش پويش ۱۳۸۵نوشته محمدعلي رضائيانراز يک عالمه راز ر۵۷۵ ر۲۷۵۶۶۸۸۶۳۰۶/۸۷۴

HQ۷۹۹/۱۵/۲ر۶ر
نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور.موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲رسول روشنچگونگي رفتار با نوجوانان چ۸۲۹ ر۲۷۵۷۶۴۹۲۳۰۶/۸۷۴

نشر ني بـچههـايـمـان به مـا چه ميآمـوزند؟: درسهايي درباره لذت
 زندگي، عشق و هشياري

۱۳۸۳پيرو فروچي; ترجمه مهسا ملک مرزبان آ ۵۸۶ ف۲۷۵۸۴۵۰۳۰۶/۸۷۴
HQ۷۵۵/۸/۳۱۳۸۳ب۳۶ف

نوروز هنر ۱۳۸۴آشا ميرو; ترجمه نازنين نوذريدختري از گنگ د ۹۶۳ م۲۷۵۹۴۵۱۳۰۶/۸۷۴۰۹۲
HV۸۷۴/۸۲/۳۱۳۸۴آ۹م

وزارت آمـوزش و پـرورش، مـعاونت پرورشي،
 انتشارات تربيت

مـولفان [آدامز، ميلنر، شرپف]; مترجمانروانشناسي کودکان محروم از پدر
 خسرو باقري، محمد عطاران

۱۳۷۰ ر۲۵۲آ۲۷۶۰۲۳۲۳۰۶/۸۷۴۱
HQ۷۷۷/۴/۹۱۳۷۰ر۴آ

اسپنسر جانسون، کنث جانسونپدر: يک دقيقه براي تربيت فرزندم پ۱۹۹ ج۲۷۶۱۷۵۳۱۳۰۶/۸۷۴۲
HQ۷۷۰/۴/۸۱۳۷۴ي۲ج

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۷۶ويليام سيرز; ترجمه شرفالدين شرفينقش پدر در مراقبت و تربيت کودک ن ۹۹۹ س۲۷۶۲۴۴۸۳۰۶/۸۷۴۲
HQ۷۵۶/۴۱۳۷۶پ۹س

نسل نوانديش ۱۳۹۴نويسنده مگ ميکر;مترجم فهيمه گنجيپدران توانا، دختران قوي: ده رازي که هر پدري بايد بداند پ۹۷۶ م۲۷۶۳۷۶۰۱۳۰۶/۸۷۴۲
نويسنده کي آلن بوخشکالت براي مادران ش۷۶۴ آ۲۷۶۴۶۰۹۱۳۰۶/۸۷۴۳

HQ۷۵۹/۸۱۳۸۹ش۷آ
کتابدرماني سـاز کـودک، رقص مادر: چگونه کودکان زندگي شما را تغيير

ميدهند
۱۳۸۳تاليف هرير لرنر; ترجمهي زهرا غفاري س ۴۲۴ ل۲۷۶۵۴۵۲۳۰۶/۸۷۴۳

HQ۷۵۹/۲۱۳۸۳س۴ل
گاج ۱۳۹۳-۱۳۹۲مولف امي چوآ; مترجم کيوان سلطانينبرد ببر مادر ن۶۹ چ۲۷۶۶۷۰۱۷۳۰۶/۸۷۴۳۰۹۲

حکايت قلم نوين ۱۳۸۲ژيزل حليمي; مترجم کميليزادهفريتنا ف۷۹۲ ح۲۷۶۷۴۵۳۳۰۶/۸۷۴۳۰۹۲
DC۴۱۹/۳۱۳۸۲آ۸ح

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان پـرامـود باترا، رخشندهروشهاي آسان براي لذتبردن از نوههايتان
 جـلـيل;مترجم کاظم بني هاشم;ويراستار

 الهام عطاردي

۱۳۸۵ ر۱۳۱ب۲۷۶۸۵۰۵۵۳۰۶/۸۷۴۵
BF۷۲۳/۲۱۳۸۵ب۴پ

نسل نوانديش ۱۳۹۱بـاربـارا دي آنـجـلـس; مـتـرجم آزادهچگونه به اينجا رسيدم؟ چ۸۸۹ د۲۷۶۹۷۶۲۲۳۰۶/۸۷۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش انـسـان از جـنـيـن تـا مـرگ: تـاثير متقابل رفتارهاي برادران

 وخواهران...
۱۳۹۳دروتي رو، مترجم فريده شکيبا الف۷۵۱ ر۲۷۷۰۷۶۱۹۳۰۶/۸۷۵

کنکاش مـجـمـوعه مقاالت نخستين همايش سراسري علل و پيامدهاي
طالق

[بـراي] سازمان بهزيستي استان اصفهان،
 معاونت امور فرهنگي و پيشگيري

[۱۳۸۱] ۶۴۲ ه۲۷۷۱۴۵۶۳۰۶/۸۹
HQ۸۱۹/۸۱۳۷۹ه

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چـاپ و انـتشارات: فرهنگستان هنر جمهوري

 اسالمي ايران

نـويـسنده مرتضي هادي جابري مقدم; باشهر و مدرنيته
 مـقـدمهاي از مـحـسن حـبـيبي، شهرام

پازوکي

۱۳۸۴ ش ۱۱۹ ج۲۷۷۲۴۵۷۳۰۷/۷۶
HT۱۵۱/۹ش۱۶ه

ني ۱۳۸۳ناصر فکوهيانسانشناسي شهري الف ۸۲۲ ف۲۷۷۳۴۵۸۳۰۷/۷۶
GN۳۹۵/۸الف۸ف

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازآزادشهر: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ آ۵۸۱ ف۲۷۷۴۶۳۶۲۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشـکـان فروتن، با تاليف شهنازاستان گلستان: پايتخت طبيعت ومهرورزي
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ الف۵۸۱ ف۲۷۷۵۶۳۵۱۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازبندر گز: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به شفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ب۵۸۱ ف۲۷۷۶۶۳۵۹۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازراميان: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ر۵۸۱ ف۲۷۷۷۶۳۴۸۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازفندرسک: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ف۵۸۱ ف۲۷۷۸۶۳۴۹۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگاليکش: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـرجـنـي; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ الف گ۵۸۱ ف۲۷۷۹۶۳۵۴۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگرگان: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ رگ۵۸۱ ف۲۷۸۰۶۳۵۳۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگميشان: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ م گ۵۸۱ ف۲۷۸۱۶۳۵۵۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازمينودشت: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بروجردي; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ م۵۸۱ ف۲۷۸۲۶۳۶۱۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازگنبد کاوس:  تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي; بـه سـفارش اداره کل فرهنگ

 وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ گ۵۸۱ ف۲۷۸۳۶۳۵۶۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۲

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازکالله: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ک۵۸۱ ف۲۷۸۴۶۳۵۷۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۸

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازمراوه: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ م۵۸۱ ف۲۷۸۵۶۳۶۰۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۹

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، باهمکاري شهنازآق قال: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ آ۵۸۱ ف۲۷۸۶۶۳۴۷۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۳۳

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازعليآبادکتول: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ع۵۸۱ ف۲۷۸۷۶۳۵۰۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۳۴

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازبندرترکمن: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ب۵۸۱ ف۲۷۸۸۶۳۵۸۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۴۲

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن، با همکاري شهنازکردکوي: تاريخ، سرزمين، فرهنگ
 بـيـگـي بـروجـني; به سفارش اداره کل
 فرهنگ وارشاد اسالمي استان گلستان

۱۳۹۰ ک۵۸۱ ف۲۷۸۹۶۳۵۲۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۴۴

نشر ني ۱۳۷۳عبدالرحمن عالمبنيادهاي علم سياست ب ۲۲۴ ع۲۷۹۰۴۵۹۳۲۰
JA۷۱/۹ب۲ع

علم نـوشـته سـمـوئل هـانـتـينگتون; ترجمهسامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني
 محسن ثالثي

۱۳۷۰ س۳۷۴ ه۲۷۹۱۴۶۰۳۲۰
JA۶۶/۲۱۳۷۰س۲ه

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر خواجه نظامالملک طوسيگزيده سياستنامه
انـــتــخـاب، شـرح و تـوضـيح اطـلس

اثنيعشري

۱۳۸۶ الف ب/س۴۸۵ن۲۷۹۲۴۹۶۳۲۰/۱
JC۴۹/۹۰۱۱۶س۶ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ني ۱۳۷۳محمد خاتمياز دنياي شهر تا شهر دنيا (سيري در انديشه سياسي غرب) الف ۱۱۴ خ۲۷۹۳۴۶۱۳۲۰/۰۱

JA۷۱/۴الف۲خ
اميرکبير ۱۳۵۸-مايکل ب. فاسترخداوندان انديشه سياسي ۳۸۶ خ۲۷۹۴۴۶۲۳۲۰/۰۱

JA۸۱/۴۱۳۵۸خ
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۷۷تاليف علي محمودينظريه آزادي در فلسفه سياسي هابز و الک ن ۳۶۲ م۲۷۹۵۴۶۳۳۲۰/۰۱

JC۱۵۳/۳م۲ه
شـرکـت انتشارات سوره مهرپژوهشگاه فرهنگ

وهنراسالمي
۱۳۸۸محمد مددپوردرآمدي بر سير تفکر معاصر د۳۹۹م۲۷۹۶۴۳۷۸۳۲۰/۰۱

JC۱۷۹/۴۱۳۸۸د۴م
مهدي يوسفيهوا را از من بگير، قدرت را نه: کتاب سياست ه۸۵ ي۲۷۹۷۶۶۱۸۳۲۰/۰۱

JA۷۱/۸۷۹۱۳۸۹ي
نشرني ۱۳۸۳رامين جهانبگلوحاکميت و آزادي: درسهايي در زمينه فلسفه سياسي مدرن ح ۹۲۲ ج۲۷۹۸۴۶۴۳۲۰/۰۱۱

JA۷۱/۲۱۳۸۳ح۹۳ج
گلآذين زنـان در انـقـالب کـوبا گفتگو باتتهپوئبال (بنيانگذار فدراسيون

 زنان کوبا)
بهکـوشش مـاري آلـيس واتـرز; مترجم

 علياصغر بهرامي
۱۳۸۲ ز۱۱۴ و۲۷۹۹۴۶۵۳۲۰/۰۸۲۰۹۷۲۹۱

HQ۱۵۰۷/۵/۲۱۳۸۲و۳آ
هالل ۱۳۸۴ترجمه و تاليف نصير صاحبخلقتاريخ ناگفته و پنهان آمريکا ت ۱۵۹ ص۲۸۰۰۵۴۱۹۳۲۰/۰۹۷۳

E۱۸۳/۲۱۳۸۴ت۲ص
قدياني اثـر خـواجه نـظـامالملک طوسي; مقدمه،گزيده سياستنامه (سير الملوک)

 انـتـخـاب و شـرح لغات مهدي فرهاني
منفرد

۱۳۷۷ گ ۴۸۵ ن۲۸۰۱۴۶۶۳۲۰/۱
JC۴۹/۹۰۱۶۱۳۷۷س۶ن

نشر نذير جـامـعه مـدني و مفاهيم ديني از ديدگاه قران کريم و احاديث
 ائمه اطهار عليهالسالم

۱۳۷۸نوشته علياکبر باقري ارومي م ۲۴۲ ب۲۸۰۲۴۶۷۳۲۰/۱۰۱
JC۳۳۶/۲ج۲ب

سرايي ۱۳۸۱عمادالدين باقيحقوق مخالفان: تمرين دموکراسي براي جامعه ايراني ح ۲۴۵ ب۲۸۰۳۴۶۸۳۲۰/۱۰۱
JC۳۳۶/۷۱۳۸۱ح۲۵ب

کتاب صبح ۱۳۷۷شهريار زرشناسجامعه مدني ج ۳۱ ز۲۸۰۴۴۶۹۳۲۰/۱۰۱۱
PJ۳۳۶/۲ج۴ز

گنجينه ۱۳۵۲اثر ژان ژاک روسو; ترجمه منوچهر کياقرارداد اجتماعي، يا، اصول حقوق سياسي ق ۸۲۴ ر۲۸۰۵۴۷۰۳۲۰/۵
JC۱۷۹/۴۱۳۶۶ق۹۳۶ر

نشر ني لـيـبـراليسم در تاريخ انديشه غرب: با متنهاي از الک، هيوم،
کنه...

۱۳۸۳ميکائل گاراندو; ترجمه عباس باقري ل ۱۳۱ گ۲۸۰۶۴۷۲۳۲۰/۵۱
JC۵۷۴/۹۱۳۸۳ل۲گ

کتاب صبح ۱۳۷۸مولف فاطمه رجبيليبراليسم ل ۳۷۲ ر۲۸۰۷۴۷۱۳۲۰/۵۱۰۹
HM۲۷۶/۹ل۳ر

صدرا ۱۳۷۷مرتضي مطهرينقدي بر مارکسيسم ن۶۳۴ م۲۸۰۸۷۶۸۴۳۲۰/۵۳۱۵
HX۷۱/۷۱۳۶۳ن۶م

انديشهسازان نور نـويـسـنـده نـافـذ ابـوحـسـنه; مـترجمکالبدشکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي
 محمدرضا حاجيان

۱۳۸۱ ک ۱۸۵ الف۲۸۰۹۴۷۳۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
DS۱۴۹/۴۰۴۱۱۳۸۱ت۲الف

کتاب صبح نـقـش مـسـيحيت صهيونيست در سياستگذاري خاورميانه اي
آمريکا

۱۳۹۰حسن خامه يار ن۲۳۵ خ۲۸۱۰۷۰۱۵۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

مـوسـسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشردفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

يـهـود و صـهـيـونيسم: تحليل عناصر قومي،تاريخي وديني يک
فاجعه

۱۳۸۴احمد کريميان ي۵۱۷ ک۲۸۱۱۵۴۴۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

خدمات فرهنگي رسا ۱۳۷۷روژه گارودي; مترجم مجيد شريفتاريخ يک ارتداد: اسطورههاي بنيانگذار سياست اسرائيل ت ۱۴۶ گ۲۸۱۲۴۷۴۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
DS۱۴۹/۲۱۳۷۶ت۲گ

اميرکبير سـيـري در انـديـشه سياسي عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا
 جنگ جهاني دوم

۱۳۷۰نوشته حميد عنايت س ۹۴۳ ع۲۸۱۳۵۰۵۸۳۲۰/۹۱۷۴۹۲۷
JA۸۴/۹۱۳۷۰ع۵ک

کتاب نشر اشـارات وتـنـبـيـهـات:جـسـتـارهاي به هم پيوسته نظري در
 قلمروهاي اقتصادوسياست امروز ايران

۱۳۹۱شهريارزرشناس الف ۳۱ ز۲۸۱۴۵۸۲۸۳۲۰/۹۵۵

نشر ني ۱۳۸۱حجتالله اصيلآرمانشهر در انديشه ايراني آ ۵۷۹ الف۲۸۱۵۴۷۵۳۲۱/۰۷
HX۸۰۶/۴۱۳۸۱آ۶الف

کيهان ۱۳۸۵تاليف حميد موالنااسطوره دموکراسي الف۸۴۷ م۲۸۱۶۵۶۱۱۳۲۱/۸
JC۴۲۳/۵الف۸م

ققنوس مايکل ج. مارتينتبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي
ترجمه مهدي حقيقتخواه

۱۳۸۶ ت ۱۲۵ م۲۸۱۷۴۷۶۳۲۳/۱۶۸۰۹
DT۱۷۵۷/۲۱۳۸۶ت۲م

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور نـويـسـنـدگـان ديـويد ادواردز و ديويدنگهبانان قدرت
 کرومول; مترجم محمد معماريان

۱۳۹۲ ن۳۴۱ الف۲۸۱۸۷۰۱۴۳۲۳/۴۴۵۰۹۰۳

انديشه ناب ۱۳۸۹اسدالله بادامچيانتحزب و تشکل از ديدگاه علمي و تاريخي ت۱۴۶ب۲۸۱۹۴۳۷۰۳۲۴/۲
JF۲۰۱۱/۳۱۳۸۹ت۲ب

ساقي ۱۳۸۹پرويز اميني;ويراستار مهدي تقويجامعه شناسي ۲۲ خرداد ج۸۴۴ الف۲۸۲۰۲۶۴۱۳۲۴/۹۵۵
ساحل انديشه تهران ۱۳۸۹مولف حسين بابازادهروز شمارکودتاي سبز ر۱۱۴ب۲۸۲۱۴۵۱۳۳۲۴/۹۵۵

JQ۱۷۸۹/۲۱۳۸۹ب۵آ
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف روحالله حسينياننظريهي فتنه ن۵۸۳ح۲۸۲۲۴۳۷۹۳۲۴/۹۵۵

JQ۱۷۸۹/۵۱۳۸۹ح۵آ
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران نـــويــسـنـدگـان:مـسـعـود رضـايـيوراي نمودها ونمادها

 شريفآبادي،عباس سليمي نمين
۱۳۸۸ و ۵۷۷ ر۲۸۲۳۵۴۹۳۲۴/۹۵۵

جام جم ۱۳۹۱امير سياححماسه تلخ ح ۸۶۱ س۲۸۲۴۵۴۲۰۳۲۴/۹۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸محمدسعيد کاوهشنبه پس از انتخابات ش۳۳۲ ک۲۸۲۵۵۵۰۳۲۴/۹۵۵

داود مهدويزادگانرئيس جمهور در رهنمودهاي رهبر معظم انقالب ر۸۶۵ م۲۸۲۶۵۹۹۱۳۲۴/۹۵۵
JQ۱۷۸۹/۹۱۳۸۸م۵آ

فجر واليت ۱۳۸۹محمد مهدي مير باقريکالبدشکافي فرهنگي فتنه ۸۸ ک۹۲۸ م۲۸۲۷۲۶۴۲۳۲۴/۹۵۵
شرکت انتشارات سوره مهر پـرسـش جـهـاني شدن:مجموعه گفت و گوهابا صاحب نظران

 ايران اسالمي
﴿گـردآورنـده﴾مجمع شهيد بهشتي بسيج

 دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف
۱۳۸۸ ۳۴۸پ۲۸۲۸۵۵۱۳۲۷/۱

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۹ناصر تکميل همايونگستره فرهنگي و مرزهاي تاريخي ايران زمين گ ۶۷۷ ت۲۸۲۹۴۷۹۳۲۷/۱۰۹۵۵
DSR۲۵/۵گ۷ت

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰ناصر تکميل همايونمرزهاي ايران در دوره معاصر م ۶۷۷ ت۲۸۳۰۴۷۸۳۲۷/۱۰۹۵۵
DSR۲۵/۴م۸ت

اسـتـراتـژي پيراموني اسرائيل: اسرار عمليات مشترک موساد،
 ســـاواک، سـرويسهـاي اطـالعـاتي تـرکـيه و اتـيـوپي در

 خاورميانه و آفريقا

محمدتقي تقيپور الف۶۵۷ ت۲۸۳۱۷۶۶۶۳۲۷/۱۲
JF۱۵۲۵/ت۲۷س

مهدي نکوئي سامانيدين و فرايند جهاني شدن د۶۲۴ ن۲۸۳۲۴۸۲۳۲۷۱۷
درآمـدي بـر سـايـبـرديـپلماسي و قدرت نرم در عصر جهاني

 شدن فرهنگ
نويسنده محمدعلي زهرهاي د۷۸ ز۲۸۳۳۷۰۰۰۳۲۷/۲

JZ۱۳۰۵/۴۱۳۸۹د۹ز
اميرکبير ۱۳۶۲ترجمه محسن مويديخاطرات همفر جاسوس انگليسي در ممالک اسالمي خ ۳۵۶ ه۲۸۳۴۴۸۰۳۲۷/۴۱۰۱۷۶۷۱

DA۴۷/۹/۲۱۳۶۲ه۵ک
دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۸۷حمزه صفوي هماميکالبد شکافي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ک۷۵۱ ص۲۸۳۵۵۵۲۳۲۷/۵۵

دنيا ۱۳۵۷دنيس رايتانگليسيان در ايران الف۳۱۲ ر۲۸۳۶۸۳۶۲۳۲۷/۵۵۰۴۱
DSR۱۳۲۴/۲۱۳۸۳ر۸الف

اقبال ت ۳۵۹ م۲۸۳۷۴۸۳۳۲۷/۵۵۰۴۱ ۱۳۴۴ -۱۳۴۵محمود محمودتاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميالدي
DSR۱۳۲۴/۳۱۳۶۲م۸الف

علمي-انتشارات آسونه ۱۳۹۱احمد خليل الله مقدمتاريخ روابط سياه ايران وانگليس ت ۶۹۸ خ۲۸۳۸۵۲۸۱۳۲۷/۵۵۰۴۲
نشر علم دو قـرن نـيـرنگ: داسـتان تلخ سياست استعماري انگليس در

 ايـران. بهانـضـمـام کـتـاب "ايرانيان در ميان انگليسيها"نوشته
 سردنيس رايت سفير پيشين انگليس در ايران

۱۳۸۰تاليف و ترجمه محمود طلوعي د ۷۵۱ ط۲۸۳۹۴۸۵۳۲۷/۵۵۰۴۲
DSR۱۳۲۴/۸۳ط۸الف

ايـران و اسـتـعـمـار انـگـلـيس: مجموعه سخنرانيها، مقاالت و
ميزگرد.

۶۴۲۱۳۸۷ ه۲۸۴۰۷۶۶۸۳۲۷/۵۵۰۴۲
DSR۱۳۹/۸۸۱۳۸۷الف

اميرکبير تـالـيف گـروه نـويـسـنـدگـان; زير نظرتاريخ روابط ايران و آلمان
 احـــسـان يـارشـاطـر; تـرجـمه گـروه
 مـتـرجـمـان [امـيرکبير]; زيرنظر پيمان

متين

۱۳۸۴ ۲۲۱ت۲۸۴۱۴۸۴۳۲۷/۵۵۰۴۳
DSR۱۳۹/۲۱۳۸۴ت۵آ

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليتاريخ روابط روس و ايران
دهباشي

۱۳۸۴ ت۵۹۷ج۲۸۴۲۴۸۶۳۲۷/۵۵۰۴۷
DSR۱۳۹/۸۱۳۸۳ج۷ر

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسيساواک و دستگاه اطالعاتي اسرائيل س۸۳۹ م۲۸۴۳۷۶۶۰۳۲۷/۵۵۰۵۶۴۹
DSR۱۵۰۲/۳/۲۱۳۸۱س۵الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمد تقي تقي پورايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي الف۶۵۷ ت۲۸۴۴۷۶۶۲۳۲۷/۵۵۰۵۶۹۴
DSR۱۵۰۲/۳/ ۳۱۳۸۸آ۵الف

۱۳۸۸دانشجويان مسلمان پيرو خط اماماسناد النه جاسوسي آمريکا الف۹۵۵ الف۲۸۴۵۷۶۵۹۳۲۷/۵۵۰۷۳
DSR۱۵۰۲/۳۸۶۱۳۸۶الف۹الف

طرح روز تــدوين بـنـيـاد فـرهـنـگي پـژوهـشيآمريکا دنيا را به کدام سو ميبرد
 غربشناسي، گروه پژوهش سياسي

۱۳۸۰ آ۷۲۸ب۲۸۴۶۴۱۴۳۳۲۷/۷۳
E۸۴۰/۸آ

فرس تـحـلـيـلي بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي بهضميمه
 بررسي اليحه جديد قانون انتخابات

نـويـسنده جواد عليزاده; [ويراستار علمي
 مسيح بهنيا]

۱۳۸۲ ت ۸۵۶ ع۲۸۴۷۴۸۷۳۲۸/۵۵
JQ۱۷۸۷/۵/۳ت۸ع

مدرسه راي، راي پـهـلـوي است: نـگاهي به ماهيت انتخابات در دوره
پهلوي

۱۳۸۳تدوين ايرج همتي ر۶۶۹ ه۲۸۴۸۴۸۸۳۲۸/۵۵
JQ۱۷۸۷/۵/۸۲ز

مهتاب ۱۳۹۴غالمرضا حدري ابهريدايره المعارف اسالمي د۹۴۹ح۳/۲۹۷م۲۸۴۹۸۵۵۸
آدام اسميتثروت ملل ث۵۳۷ الف۲۸۵۰۷۳۹۴۳۳۰

دانشگاه پيام نور جـمـشـيـد پـژويان، فرهاد خدادادکاشي،کليات علم اقتصاد (رشته اقتصاد)
 يگانه موسويجهرمي

۱۳۸۷ ک ۴۵۳ پ۲۸۵۱۵۶۵۶۳۳۰
HB۱۸۰/۴۶۱۳۸۲پ۲ف

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته اي. اف. شـومـاخـر; ترجمه عليکوچک زيباست: اقتصاد با ابعاد انساني
رامين

۱۳۶۰ ک ۷۳۴ ش۲۸۵۲۳۳۷۳۳۳۰
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 الف ۶۴۲ ن۲۸۵۳۴۸۹۳۳۰/۰۱
HB۱۳۱/۴الف۸ن

نويسنده مهدي شاگرديمشاهير اقتصاد ايران م۱۸۶ ش۲۸۵۴۷۹۰۶۳۳۰/۰۹۲۲
HC۴۷۲/۵/۲۱۳۸۷ش۲آ

اميرکبير، کتابهاي جيبي ۱۳۸۱نوشته محمدعلي کاتوزيانآدام اسميت و "ثروت ملل" آ ۱۲۵ ک۲۸۵۵۴۹۱۳۳۰/۱۵۳
HB۱۶۱/۴۰۸۶ث۵الف

نشر قومس درآمـدي بـر شـنـاخت مسائل اقتصادي - سياسي جهان سوم:
 سياست، قدرت و نابرابري

۱۳۷۴گردآوري و ترجمه احمد ساعي د۱۸۱ س۲۸۵۶۸۴۶۵۳۳۰/۹۱۷۲۴
HC۵۹/۷/۴د۲س

ساقي ورنر سومبارتيهوديان و حيات اقتصادي مدرن
ترجمهي رحيم قاسميان

۱۳۸۴ ي ۸۲۶ س۲۸۵۷۴۹۲۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴
DS۱۴۰/۵/۹۱۳۸۴ي۹ز

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عبدالله شهبازيزرساالران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران ز۷۶۶ ش۲۸۵۸۷۶۶۴۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴

DS۱۴۰/۵/۴۱۳۷۷ز۹ش
سخن ۱۳۸۳تاليف محمدعلي جمالزادهگنج شايگان: اوضاع اقتصادي ايران گ ۵۹۷ ج۲۸۵۹۴۹۳۳۳۰/۹۵۵

HC۴۷۵/۹۱۳۸۳گ۸ج
نشر ني ۱۳۷۶ابراهيم رزاقيآشنايي با اقتصاد ايران آ ۴۵۳ ر۲۸۶۰۴۹۴۳۳۰/۹۵۵

HC۴۷۵/۵آ۴ر
نشر ني ۱۳۷۱تاليف حسين عظيمي (آراني)مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران م ۷۱۶ ع۲۸۶۱۴۹۵۳۳۰/۹۵۵

HC۴۷۳/۴م۶ع
نهاد کتابخانه هاي عممي کشور جـوزف اي.اسـتـيـگـلـيـتز; مترجم اميرسقوطآزاد: امريکا، بازارهاي آزاد وغرق شدن اقتصاد جهاني

عزيزي
۱۳۹۲ س۵۴۱ الف۲۸۶۲۷۰۱۳۳۳۰/۹۷۳

قدياني ۱۳۸۳رضا اميرخانينشت نشا: جستاري پيرامون فرار مغزها ن۸۲۳الف۲۸۶۳۴۹۸۳۳۱/۱۲۷۹۱
HD۸۰۳۸/۸الف۹الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲نويسنده مجيد خسروانجمطراح صنعتي ط۵۲۸خ۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۶۴۵۰۲
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۳م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۱مولف مجيد خسروانجمکاريکاتوريست ک ۵۲۸ خ۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۶۵۵۱۱
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۲۰م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲نويسنده مجيد خسرو انجمگرافيست گ۵۲۸خ۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۶۶۵۰۶
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۸م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲مولف مريم رساييمهندس مکانيک ن۴۷۵ر۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۶۷۵۰۸
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۹م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲نويسنده عباس ساداتحسينيگلفروش گ۱۳۳س۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۶۸۵۰۴
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۶م

رشد بـرنـامه آمـادگي شـغلي (خود را براي بازار کار قرن بيست و
 يکم آماده کنيد)

نـوشـته دايان سوکي نيک، ويليام بندات،
 ليزا رافمن; ترجمه مرجان فرجي

۱۳۸۱ ب۸۱۹س۲۸۶۹۴۹۹۳۳۱/۷۰۲
HF۵۳۸۱/۴۱۳۸۱ب۹س

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲مولف ليال سيدقاسمآتشنشان آ ۹۱۷س۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۰۵۰۷
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۱۰م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، قلک نـويـسـنـده مـنصوره شوشتري; زيرنظرنجار
 گروه کودک و نوجوان

۱۳۸۲ ن ۷۱۹ ش۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۱۵۰۹
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۱۱م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي کتاب قلک نـويـسـنـده حسين عامري; زيرنظر گروهگچکار
 کودک و نوجوان

۱۳۸۲ گ۲۴۹'ع۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۲۵۱۰
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۱۳م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۱مولف مهناز عسگريمترجم م۶۲۳ع۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۳۵۰۰
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۱م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲نويسنده فاطمه غالميپرستار پ۷۲غ۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۴۵۰۵
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۷م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۲نويسنده محمدکاظم کاظميبازيگر ب ۲۲۹ ک۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۵۵۰۱
HF۵۳۸۱/ج. ۹۲م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، کتاب قلک ۱۳۸۱مولف نسرين ميرحسيننياراهنماي تور ر۹۳۱م۳۳۱/۷۰۲[ج]۲۸۷۶۵۰۳
HF۵۳۸۱/۲/ج. ۹۴م

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۵نويسنده حميد بهمنپوردرباره پول چه ميدانيد؟ د ۸۷۷ب۲۸۷۷۵۱۲۳۳۲
HG۲۲۱/۴د۸۷ب

نسل نوانديش رابـرت کـيوساکي، امي کيوساکي; مترجمبرادر ثروتمند، خواهر ثروتمند
 ثريا شريفي

۱۳۹۴ ب۹۸۷ ک۲۸۷۸۷۶۰۰۳۳۲/۰۲۴

عقيل نـويـسـنـده بـرايـان تريسي;ترجمه زهرا۲۱ رمز ميليونرهاي خودساخته
رضايي

۱۳۸۴ ب ۵۵۳ ت۲۸۷۹۵۰۷۳۳۳۲/۰۲۴۰۱
HF۵۳۸۶/الف۹۱۳۸۵ب۴ت

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰منيژه ربيعي رودسريبانک و بانکداري در ايران ب ۳۴۵ ر۲۸۸۰۵۱۴۳۳۲/۱۰۹۵۵
HG۳۲۷۰/۲/۲ر۶آ

فردريک ميشکينپول، ارز و بانکداري پ۹۷۲ م۲۸۸۱۷۲۳۶۳۳۲/۴
HG۱۷۳/۹۱۳۷۸پ۹م

جوانه رشد مـولـفـان آدريان فرنهام، مايکل آرگايل;روانشناسي پول
 مترجم شهال ياسائي

۱۳۸۲ ر ۵۷۷ ف۲۸۸۲۵۱۶۳۳۲/۴۰۱۹
HQ۲۲۲/۳/۹۱۳۸۲ر۴ف

چلش ۱۳۸۵نويسنده علي نيکطالعتجارت در بازار جهاني فارکس ت۹۵۴ن۲۸۸۳۵۴۸۹۳۳۲/۴۵۶
HG۳۸۵۱/۳ت۹ن

هايا ۱۳۹۳شورش احمدياصول سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار الف۲۸۴ الف۲۸۸۴۷۳۴۵۳۳۲/۶۳۲
HG۴۶۵۰/۶الف۸ع

پيدايش نـويـسـنـده اسـتـيو پارکر; مترجم مجيدآلودگي زمين
عميق

۱۳۸۳ آ ۱۵۷ پ۳۳۳/۷[ج]۲۸۸۵۵۱۷
TD۱۷۰/۱۵/۷۱۳۸۳آ۲پ

پونه گـردآورنـدگـان داريـوش کـيـخسروي،تاريخ تحول منابع طبيعي ايران
 نورالله کوچپيده

۱۳۸۶ ت۹۵۳ ک۲۸۸۶۶۷۲۸۳۳۳/۷۰۹۵۵
HC۴۷۳/۵/۲ت۹۴ک

سازمان حفاظت محيط زيست مـنـاطق حـفـاظت شده و توسعه پايدار: گزيده مقاالت نشريه "
 پـارک " اتـحـاديه جـهـاني حـفـاظت (ويـژه مـديران مناطق

حفاظتشده)

۱۳۸۲از اتحاديه جهاني حفاظت ۷۷۶ م۲۸۸۷۶۷۴۱۳۳۳/۷۲

سازمان حفاظت محيط زيست راهـنـمـاي ارزيـابي پـيـامـدهـاي تـوسـعه بـر محيط زيست:
 دسـتـورالـعـملهاي ارزيابي طرحهاي توسعه بخشي، انرژي و

۱۳۸۶[بانک جهاني. دپارتمان محيط زيست] ر۲۷۸ ب۲۸۸۸۶۷۵۷۳۳۳/۷۳۱۴
TD۱۹۵/۲۱۳۸۶ب۴ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نوشته الرنس ويليامزحفاظت از جنگلها ح۹۵۳ و۳۳۳/۷۵۱۶[ج]۲۸۸۹۸۳۷۸

SD۴۱۱/۷۱۳۷۰ح۹و
فاطمي ۱۳۸۸مولفان ج. بال...[و ديگران]انرژي هستهاي الف۲۵۵ب۳۳۳/۷۹۲۴[ج]۲۸۹۰۲۱۲۲

QC۷۹۲/۵ /۱۳۸۸ ۸الف
دلهام نـويـسـنـده ايـان گـراهام; مترجم مجيدانرژي هستهاي

 عميق; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۳ الف ۲۸۸ گ۳۳۳/۷۹۲۴[ج]۲۸۹۱۵۱۸

TK۹۱۴۸/۸۱۳۸۲الف۴گ
رضا گلپور چمرکوهي کـابـوس در بـيـداري: تـشـعشعات راديواکتيو نومک همچنان

 قرباني ميگيرد
۱۳۸۹رضا گلپورچمرکوهي ک۵۲۶ گ۲۸۹۲۴۴۳۹۳۳۳/۷۹۲۴۰۹۷۳

HD۹۶۹۸/۸۱۳۸۹گ۹۲الف
دلهام نـويـسـنـده ايـان گـراهام; مترجم مجيدانرژي گرمايشي زمينوانرژي زيستي

 عميق; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۴ الف ۲۸۸ گ۳۳۳/۸۸[ج]۲۸۹۳۵۱۹

GB۱۱۹۹/۵/۸۱۳۸۲الف۴گ
نوشته سالي مورگانارزش آب الف۸۳۴ م۳۳۳/۹۱[ج]۲۸۹۴۷۹۰۰

TD۳۴۸/۴۱۳۸۳الف۸۴م
دايره سبز ۱۳۸۴[اندرو پرايس، ساراها مفري]کاربرد مفهوم ذخيره گاه زيستکره در مناطق ساحلي - دريايي ک۳۲۲ پ۲۸۹۵۶۷۴۶۳۳۳/۹۱۷

HQ۵۴۱/۵/۴۱۳۸۴پ۹ب
خجسته چـارلـز رايت مـيـلـز; تـرجـمهي محمدمارکس و مارکسيسم

 رفيعي مهرآبادي
۱۳۸۱ م ۹۷۹ م۲۸۹۶۵۲۱۳۳۵

HX۴۰/۲۱۳۸۱م۹م
اميد ۱۳۵۹نوشته جاللالدين فارسيدرسهايي درباره مارکسيسم د ۱۳۳ ف۲۸۹۷۵۲۰۳۳۵/۴

HX۳۸۵/۲/۲ف۶آ
خجسته رايـا دونـايـفـسـکـايـا; مـترجمان حسنفلسفه و انقالب از هگل تا سارتر و از مارکس تا مائو

 مرتضوي و فريدا آفاري
۱۳۸۳ ف ۷۹۹ د۲۸۹۸۵۲۲۳۳۵/۴۱۱

HX۵۵۰/۹۱۳۸۳د۸الف
نشر نذير ۱۳۸۰مترجم علي اخالقيچهگوارا با جوانان سخن ميگويد چ ۸۷ چ۲۸۹۹۵۲۶۳۳۵/۴۳۰۸۳۵

HX۵۴۷/۹۱۳۸۰چ۹چ
خجسته آلـکس کـالـيـنـيـکوس; ترجمهي محمدتروتسکي و تروتسکيسم

 رفيعي مهرآبادي
۱۳۸۱ ت ۲۶۲ ک۲۹۰۰۵۲۳۳۳۵/۴۳۳

HX۳۱۳/۸/۲۱۳۸۱ک۴ت
احمد توکليماليه عمومي براي رشتههاي علوم انساني م۸۶۱ ت۲۹۰۱۷۱۱۴۳۳۶

HJ۱۹۱/۹۱۳۸۷ت۲ف
کتابخانه فروردين ۱۳۸۴تاليف ابوطالب مهندس، مهدي تقويماليه عمومي م۸۹۶ م۲۹۰۲۴۷۵۳۳۳۶

HJ۱۳۱/۲۱۳۷۶م۹م
رضا موسيزادهماليه عمومي م۸۴۱ م۲۹۰۳۸۳۲۱۳۳۶/۵۵

HJ۱۳۱۸/۲۱۳۸۵م۸م
نشر ني ۱۳۸۲جوزف استيگليتز; ترجمه حسن گلريزجهانيسازي و مسائل آن ج ۴۹۴ الف۲۹۰۴۵۲۵۳۳۷

HF۱۴۱۸/۵/۹۱۳۸۲ج۵الف
دانشپژوهان برين ۱۳۸۳مولف محسن روحاالمين گرگابيکتاب کار: تدوين طرح کسب و کار ک ۷۷۷ ر۲۹۰۵۵۲۴۳۳۸/۰۴

HB۶۱۵/۲ر۹ر
آسيم ۱۳۹۰سعيد گل محمديسرگذشت جذاب کارآفرينان بزرگ دنيا س ۶۱۷ گ۲۹۰۶۸۰۱۳۳۳۸/۰۴۰۹۲۲

اميرکبير فـاکـتـور چـهـار: رفاه دو برابر، با نصف مصرف ذخاير طبيعي
 (گزارش جديد به کلوب رم)

نـوشـته ارنـست اولـريش فون وايتسکر.
 آمـــوري ب. الويـــنس و ل. هـانـتـر

 الوينس; ترجمه جواد ولدان

۱۳۸۱ ف ۳۴۹ و۲۹۰۷۵۲۷۳۳۸/۰۶
T۵۸/۵/۲۱۳۸۱ف۲و

نشر ني تـام کـمپ; تـرجمه محمدابراهيم فتاحيالگوهاي تاريخي صنعتي شدن
ولياليي

۱۳۷۹ الف ۶۹۸ ک۲۹۰۸۵۲۸۳۳۸/۰۹
HD۲۳۲۱/۷۱۳۷۹الف۸ک

پرازش مـجـموعه سوالهاي کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي﴿صنايع
غذايي﴾

۱۳۹۰محبوبه فضايلي م۷۵۶ ف۲۹۰۹۸۱۷۱۳۳۸/۱۰۷۶

امير کبير ۱۳۲۹بهقلم ابوالفضل لسانيطالي سياه يا بالي ايران ط۴۴۶ ل۲۹۱۰۵۴۵۳۳۸/۲۷۲۸۲
علم ۱۳۸۴مصطفي فاتحپنجاه سال نفت ايران پ ۱۱۳ ف۲۹۱۱۵۲۹۳۳۸/۲۷۲۸۲۰۹۹۵

HD۹۵۷۶/۲۱۳۸۴ف۹۲الف
روايت فتح ۱۳۸۵بن باگديکيان; مترجم عليرضا عبادتيانحصار نوين رسانهاي الف ۲۵۴ ب۲۹۱۲۵۳۰۳۳۸/۴۷۳۰۲۲۳۰۹۷۳

P۹۶/۸۳۱۳۸۴ب۷۲الف
صاليي ۱۳۹۲خاراباف،عباسپرندگان آهنين:از زمين تا فضا پ۱۴۳خ۳۳۸/۴۷۶۲۹۱ج۲۹۱۳۸۵۴۱

مـوسـسه کـتـاب همراه: مجتمع فوالد مبارکه،
 روابط عمومي

هـيـات مـولـفان [موسسه کتاب همراه وآشنايي با صنعت فوالد
 مجتمع فوالد مبارکه]

۱۳۷۹ آ۹۹۸ه۲۹۱۴۵۳۱۳۳۸/۴۷۶۶۹۱۴۲
TS۳۰۵/۵آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي [نـوشـته] کـالـين مـايـکل هال، جان امسياستگذاري جهانگردي
 جـنـکـيـنز; ترجمه محمد اعرابي و داود

ايزدي

۱۳۷۸ س۳۲۸ه۲۹۱۵۲۸۴۳۳۳۸/۴۷۹۱۰۴
G۱۵۵/۲۱۳۸۲ه۱آ

دانشگاه آزاد اسالمي (نجفآباد) ۱۳۸۶حسن قرهنژادمقدمه بر توسعه گردشگري و مهمانپذيري م ۵۹۹ق۲۹۱۶۲۸۴۲۳۳۸/۴۷۹۱۶۸
G۱۵۵/ق۱۳۴آ

کتاب صبح ۱۳۷۷مولف شهريار زرشناستوسعه ت ۳۱ ز۲۹۱۷۵۳۲۳۳۸/۹
HD۷۵/۹ت۴ز

سروش ۱۳۸۸حسن سبحانياقتصاد عدالتمحور الف ۲۷۳ س۲۹۱۸۵۷۱۹۳۳۸/۹
HD۸۷/۷۱۳۸۸الف۲۴س

دانشگاه اصفهان ۱۳۸۴تاليف صادق بختيارياقتصاد کالن الف ۳۴۳ ب۲۹۱۹۵۶۵۵۳۳۹
HB۱۸۰/ب۲۳ف

ديباگران تهران ۱۳۸۲مولف سعيد ونکياقتصاد کالن الف ۷۹۳ و۲۹۲۰۵۳۳۳۳۹/۰۷۶
HB۱۸۰/۹و۲ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تاليف محمدجعفر جعفريلنگروديمقدمه عمومي علم حقوق م۴۷۳ ج۲۹۲۱۷۱۰۱۳۴۰

K۲۳۰/۷۱۳۸۷م۷ج
مصطفي دانشپژوهمقدمه علم حقوق با رويکردي به حقوق ايران و اسالم م۲۴۱ د۲۹۲۲۶۱۶۵۳۴۰

K۲۳۰/۷۱۳۸۹م۲د
مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه،نشرقضا تـدوين و گردآوري معاونت آموزش قوهمشاوره قضايي تلفني

قضائيه
۱۳۸۵ ۸۹۳ ق۲۹۲۳۴۴۴۸۳۴۰

KMH۱۶۵۰/۵۱۳۸۴م
۱۳۷۴ناصر کاتوزيانمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران م۱۲۵ ک۲۹۲۴۸۳۴۶۳۴۰

K۲۳۰/۷۱۳۷۰م۲ک
ميزان ۱۳۸۴قدرت الله واحديمقدمهي علم حقوق م۱۳۴ و۲۹۲۵۱۳۶۴۳۴۰

K۲۳۰/۷۱۳۸۵م۲و
مرکز نشر دانشگاهي رنه داويـد; تـرجمه حسين صفائي، محمدنظامهاي بزرگ حقوقي معاصر

 آشوري، عزتالله عراقي
۱۳۶۹ ن ۳۲۳د۲۹۲۶۵۳۴۳۴۰/۲

K۵۵۹/۶۱۳۶۹ن۲د
عبدالحسين شيرويحقوق تطبيقي ح۹۷۱ ش۲۹۲۷۸۳۱۹۳۴۰/۲

K۵۵۹/الف۱۳۸۵ ۷ح۹ش
نجادعلي الماسيتعارض قوانين ت۷۳۵ الف۲۹۲۸۷۲۳۰۳۴۰/۹

KY۷۰۴۰/۶ت۷الف
نجادعلي الماسيحقوق بينالملل خصوصي ح۷۳۵ الف۲۹۲۹۷۲۳۷۳۴۰/۹

K۷۰۴۰/۷ح۷الف
ميزان ۱۳۸۱ -تاليف محمود سلجوقيحقوق بينالملل خصوصي ح ۶۳۲ س۲۹۳۰۵۳۵۳۴۰/۹

K۷۰۴۰/۷۱۳۸۱ح۸س
آگاه حـقـوق بـينالـملل خصوصي: (کليات، تابعيت، اقامتگاه) (وضع

 اتباع بيگانه و تعارض قوانين و دادگاهها)
تـالـيف مـحمد نصيري; بازنگري، تنظيم،
 ويرايش مرتضي کاخي، مرتضي نصيري

۱۳۷۲ ح ۴۷۲ ن۲۹۳۱۵۳۶۳۴۰/۹
K۷۰۴۰/۷۱۳۷۴ح۶ن

کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۰تاليف محمدرضا ضيائي بيگدليحقوق بينالملل عمومي ح ۹۵۷ ب۲۹۳۲۵۳۷۳۴۱
JX۱۳۰۸/۷۱۳۸۱ح۹ض

نشر ميزان ۱۳۸۰رضا موسيزادهبايستههاي حقوق بينالملل عمومي (۲ - ۱) ب۸۴۱ م۲۹۳۳۵۳۸۳۴۱
JX۱۲۸۰/۷۶م۲ف

وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات هـوشـنگ مـقـتدر [براي] دفتر مطالعاتحقوق بينالملل عمومي
 سياسي و بينالمللي

۱۳۷۳ ح۸۴۱ م۲۹۳۴۵۴۰۳۴۱
JX۱۳۰۸/۷۱۳۷۳ح۷م

نشر ميزان ۱۳۷۹رضا موسيزادهسازمانهاي بينالمللي س ۸۴۱ م۲۹۳۵۵۳۹۳۴۱/۲
JX۱۹۵۴/۲۱۳۷۹س۸م

حسن خسرويحقوق اساسي ۱( رشته حقوق) ح۵۵۱ خ۲۹۳۶۶۱۴۷۳۴۲
K۳۱۶۵/۷۱۳۸۸ح۵خ

نشر ميزان ۱۳۸۰تاليف منوچهر طباطبايي موتمنيحقوق اساسي ح۴۱۸ ط۲۹۳۷۱۳۶۳۳۴۲
K۳۱۶۵/۷ح۲ط

پايدار ۱۳۷۶تاليف جاللالدين مدنيکليات حقوق اساسي (حقوق اساسي يک) ک ۴۲۱ م۲۹۳۸۵۴۱۳۴۲
K۳۱۶۵/۸ک۴م

نشر همراه ۱۳۷۰جاللالدين مدنيحقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران وح۴۲۱م۲۹۳۹۵۴۳۳۴۲/۵۵
KMH

بوستان کتاب ۱۳۸۹محمدجواد ارسطانگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران ن۳۹۶الف۲۹۴۰۵۲۳۰۳۴۲/۵۵۰۲۳
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲قانون اساس جمهوري اسالمي ايران ق۹۶۵ الف۲۹۴۱۶۴۹۵۳۴۲/۵۵۰۲۳

دوران قـانـون اسـاسي جـمـهـوري اسـالمي ايـران مـصـوب ۱۳۵۸
 اصـطـالحـات و تغييرات و تتميم  ... همراه با قانون مسئوليت

مدني

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق۹۶۵ الف۲۹۴۲۵۴۲۳۴۲/۵۵۰۲۳
KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸/الف۸۱۳۸۴ي

ميزان ۱۳۸۲محمد هاشميحقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ح ۲۵۲ ه۲۹۴۳۵۵۹۳۴۲/۵۵۰۲۳
KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸/ج۸۱۳۸۱ي

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مرکز اسناد انقالب اسالمينگهبان آراء ن ۴۷۵ م۲۹۴۴۵۷۵۳۴۲/۵۵۰۵
فرمنش ق۹۶۵ الف۲۹۴۵۱۳۶۱۳۴۲/۵۵۰۶۸ ۱۳۸۶گردآوري و تنظيم يوسف رونققانون مديريت خدمات کشوري

KMH۲۹۷۰/پ۱۳۸۶ ۲۸آ
نشر ديدار قـوانـين و مـقـررات مـربـوط به شـهـر و شـهـرداري شوراي

 اسالمي - قوانين شهرداري...
۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۴۶۲۰۷۰۳۴۲/۵۵۰۹

KMH۲۹۳۷/الف۲۸۱۳۸۰آ
ديدار قـوانـين و مـقـررات مـربـوط به شـهر و شهرداري: شوراهاي

 اسالمي کشور...
۱۳۹۰تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۴۷۵۷۴۹۳۴۲/۵۵۰۹

KMH۲۹۳۷/الف۲۸۱۳۹۰آ
ديدار قـانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶، قانون

 اصـالح مـوادي از قـانون مالياتهاي مستقيم مصوب بيست و
 هفتم بهمنماه ۱۳۸۰ ...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۴۸۵۶۴۳۴۳/۵۵۰۵۲
KHH۳۵۷۳/س ۱۳۸۴ ۲۸آ

آتروپات ۱۳۷۹تاليف محمدکاظم عمادزادهحقوق بازرگاني ح ۸۷۷ ع۲۹۴۹۵۶۱۳۴۳/۰۸۷
K۳۹۴۳/۷ح۸ع

ديدار قـوانـين و مـقـررات خـدمت وظـيـفه عـمـومي نظام وظيفه -
معافيتها

۱۳۸۳تدوين جهانگير منصور م ۹۶۵ الف۲۹۵۰۵۶۲۳۴۳/۵۵۰۱۲۲
KMH۳۷۶۷/۳۱۳۸۴آ۶ن

ديدار مـجـمـوعه قـوانين و مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي
 ايران: قوانين جزائي و دادرسي ...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور م ۹۶۵ الف۲۹۵۱۱۶۷۰۳۴۳/۵۵۰۱۴
KMH۳۷۵۸/۱۳۸۴الف۲۸آ

ديدار اضـافـات، الـحـاقـات و اصـالحات تا ۱۳۸۴ مجموعه قوانين و
 مقررات نيروهاي مصلح جمهوري اسالمي ايران

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور الف ۹۶۵ الف۲۹۵۲۵۶۰۳۴۳/۵۵۰۱۵
KMH۳۷۳۸/۲۸۱۳۸۴آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دوران قـانـون بـودجه سـال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۴

 مجلس شوراي اسالمي
۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۵۳۵۶۳۳۴۳/۵۵۰۳۴

KMH۳۵۲۸/ب۲۷۱۳۸۴آ
بيژن خزدوزيحسابداري مالياتي ح۵۱۱ خ۲۹۵۴۷۲۲۵۳۴۳/۵۵۰۴۲

KMH۳۵۶۲/۵۱۳۸۳ح۴خ
قـانـون مـالـيـاتـهاي مستقيم با اصالحات مورخه ۸۰/۱۱/۲۷

 همراه با جدول ماليات حقوق، ارث، نرخ ماده ...۱۳۱
تـــدوين حـسـين تـاجـمـيـر ريـاحي -

 حميدرضا شيراني
۹۶۵ الف۲۹۵۵۶۱۴۴۳۴۳/۵۵۰۵۲

KMH۳۵۷۳/ب۱۳۸۲ ۲۸آ
۱۳۹۰مولف رضا بناييقانون امور گمرکي و يادداشتهاي توضيحي ق۶۹۱ ب۲۹۵۶۸۲۸۸۳۴۳/۵۵۰۵۶

KMH۳۶۵۴/۵/۱۳۷۸ ۲۸آ
دوران قـانـون بـرنـامه چـهـارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 جـمـهـوري اسالمي ايران مصوب۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شوراي
 اسـالمي و مـصـوب ۱۳۸۳/۷/۱۶ مـجـمع تشخيص مصلحت

 نظام همراه با جداول مربوطه

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۵۷۵۶۵۳۴۳/۵۵۰۷۴
KMH۳۱۹۷/۲۸۱۳۸۴آ

مولفين کارشناسان معاونت راهور ناجاآموزش جامع قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ۹۶۵ الف۲۹۵۸۶۱۶۴۳۴۳/۵۵۰۹۴۴
KMH۳۴۴۳/پ۱۳۸۴ ۲۸آ

سروش (انتشارات صدا و سيما) قـانـون مـطـبـوعـات و سـيـر تـحـول آن در حـقوق ايران با
 تجديدنظر، اصالحات و افزودن مقررات مربطو

۱۳۸۲محسن اسماعيلي ق ۵۳۳ الف۲۹۵۹۵۶۶۳۴۳/۵۵۰۹۹۸
KMH۳۵۰۰/۲۱۳۸۲ق۵الف

دوران قـوانـين و مـقررات کار و تامين اجتماعي قانون کار، قانون بيمه
 بـيـکـاري، قـانون تامين اجتماعي، قانون بيمه همگاني، خدمات
 درماني، بيمه خدمات درماني خويش فرمايان همراه باآئين

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۶۰۵۶۷۳۴۴/۵۵۰۱
KMH۱۲۶۴۱۳۸۳الف

عزتالله عراقيحقوق کار (۱) ( با تجديدنظر اساسي و اضافات) ح۴۹۴ ع۲۹۶۱۷۱۱۹۳۴۴/۵۵۰۱
۰۷۲۱HMK/۷۱۳۸۶ح ۴ع

طرح نو ۱۳۸۲پرويز صانعيحقوق جزاي عمومي ح ۳۴۶ ص۲۹۶۲۵۶۸۳۴۵
K۵۰۱۵/۴/۷ح۲ص

دوران قـوانـين و مـقـررات مربوط به تعزيرات حکومتي: تعزيرات در
 شهرداري ها و تعزيرات...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور م ۱۶۵ الف۲۹۶۳۵۷۱۳۴۵/۵۵
KMH۳۷۹۴/۷۱۳۸۴ر

محمدعلي اردبيليحقوق جزاي عمومي ح۳۷۸ الف۲۹۶۴۸۱۵۲۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۷۱۳۸۲ح۴الف

ديدار قـــانـون مـجـازات اسـالمي: حـدود - قـصـاص - ديـات -
 تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور۰ ق ۹۶۵ الف۲۹۶۵۵۶۹۳۴۵/۵۵
KMH۳۷۹۴/۷۱۳۸۴

دوران قـوانـين و مـقـررات مـربـوط به اجـراي احکام:  اجراي احکام
 مـدني - اجـراي احـکام جزائي اجراي محکوميت هاي مالي -
 اجـراي اسـنـاد اعـسار: همراه با آراء رويه... نظريات مشورتي

 اداره حقوقي د

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور و ق۹۶۵ الف۲۹۶۶۵۷۰۳۴۵/۵۵
KMH۳۷۹۳/۸۱۳۸۴

تاليف هوشنگ شامبياتيحقوق کيفري اختصاصي ح۱۹۷ ش۲۹۶۷۸۱۵۴۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۷۴۱۳۸۸ح۲ش

ميزان ۱۳۸۵ايرج گلدوزيانبايستههاي حقوق جزاي عمومي (۳- ۲ - ۱) ب ۵۵۴ گ۲۹۶۸۴۴۵۸۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۲۱۳۸۱ب۸گ

مـحـشـاي قـانـون مـجازات اسالمي﴿کليات- حدود- قصاص-
 ديات- تعزيرات﴾

۱۳۸۸ايرج گلدوزيان م۵۵۴ گ۲۹۶۹۷۰۷۶۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۳۱۳۸۸م۸گ

ديدار مـجـمـوعه قـوانين و مقررات جزايي همراه با آرا وحدت رويه،
 نـظـريـات شـوراي نـگـهـبان، نظريات مشورتي اداره حقوقي

 دادگستري، نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور م ۷۹۳ م۲۹۷۰۱۶۶۱۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/ ۳۱۳۸۵م ۷۷م

حـقـوق جـزايي اخـتـصاصي (۳) جرايم عليه امنيت و آسايش
 عمومي (مطالعه تطبيقي)

۱۳۸۷حسين ميرمحمدصادقي ح۹۶۱ م۲۹۷۱۷۰۷۵۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۶۶۱۳۸۳ح۹م

۱۳۸۷رضا نوربهازمينه حقوق جزاي عمومي ز۷۲۵ ن۲۹۷۲۷۰۷۱۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/الف۱۳۸۶ ۸ز۹ن

نشر ديدار قـــوانــين و مـقـررات آئـين دادرسي کـيـفـري بـا آخـرين
 اصـالحـيههـا و الـحـاقـات: هـمراه با آراآ وحدت رويه هيات

 عمومي ديوان عالي کشور و ساير قوانين و مقررات الزم

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۷۳۶۲۱۳۴۵/۵۵۰۵
KMH۴۶۰۳/۸ ۱۳۷۸ث

قـوه قـضـايـيه ،دفترآموزش روحانيون وتدوين
 متون فقهي،نشرقضا

تـدوين و گردآوري معاونت آموزش قوهدادسرا و دادستان: وظايف قانوني و آيين رسيدگي
قضاييه

۱۳۸۶ ۹۶۵الف۲۹۷۴۴۴۴۷۳۴۵/۵۵۰۵
KMH۴۶۱۰/۲۱۳۸۶د

موسسه کمک به توسعه فرهنگ وهنر گـزارش عـمـلـکـرد و دسـتـاوردهـاي وزارت فرهنگ وارشاد
 اسالمي۱۳۸۸-۱۳۹۲﴿دولت دهم﴾

گـردآوري: مـعـاونـت فـرهـنگي وزارت
 فرهنگ وارشاد اسالمي

۱۳۹۲ گ۹۶۶ الف۲۹۷۵۶۳۳۸۳۴۵/۵۵۰۶۴۱

سرايي [نـويـسـنـده دنـيس هـافـمن]; تـرجمهقضاوت آمريکايي (آشنايي با سيستم کيفري آمريکا)
 عـمـادالـدين بـاقي، مـحـمدحسين باقي

(ابوذر)

۱۳۸۲ ق ۲۹۹ ه۲۹۷۶۶۲۲۳۴۵/۷۳۰۵
KF۹۲۲۳/۶۱۳۸۲ق۲ه

اميرکبير تـعـهـد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگليس، ايران و
 فقه اماميه

۱۳۸۳تاليف محمود صادقي ت ۱۹۶ص۲۹۷۷۶۲۳۳۴۶/۰۲
K۸۳۰/۷ت۲ص

۱۳۸۸تاليف حسن اماميحقوق مدني ح۷۶۷ الف۲۹۷۸۷۰۷۴۳۴۶/۵۵
KMH۵۰۲/۴/۷۱۳۸۹ح۸الف

ديدار مـجـمـوعه قـوانين و مقررات ثبتي همراه با آراء وحدت رويه،
 نظرات شوراي نگهبان...

۱۳۸۳تدوين جهانگير منصور م ۹۶۵ الف۲۹۷۹۱۴۵۰۳۴۶/۵۵
KMH۵۶/۲۸۱۳۸۳آ

مجد ۱۳۸۹تـــدوين ابـراهـيم تـقيزاده ، مـحـمـدپروندان قوانين و مقررات حقوقي پ ۶۵۸ ت۲۹۸۰۵۹۲۵۳۴۶/۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير ۱۳۸۲تاليف محمدرضا شکرائياحکام خيارغبن و آثار آن در حقوق ايران الف ۵۸۷ ش۲۹۸۱۶۲۴۳۴۶/۵۵

KMH۵۰۰/۳الف۸ش
حـقـوق مـدني ۶ :عـقـود مـعـين ۱ (بيع - معاوضه - اجاره -

 جعاله - قرض - صلح)
مهدي شهيدي ح۸۶۸ ش۲۹۸۲۷۰۹۹۳۴۶/۵۵

KMH۵۰۰/۷۱۳۸۲ح۹ش
ميزان ۱۳۸۸مرتضي قاسمزادهحقوق مدني : الزامها و مسئوليت مدني بدون قرارداد ح۱۸۵ ق۲۹۸۳۷۲۲۸۳۴۶/۵۵

KMH۵۰۰۱۳۸۷ /۷ح۱۶ق
۱۳۸۴ناصر کاتوزيانحقوق مدني: ايقاع، نظريه عمومي - ايقاع معين ح۱۲۵ ک۲۹۸۴۷۰۷۷۳۴۶/۵۵

KMH۵۰۰/۷۲۱۳۸۳ح۲ک
۱۳۸۷ناصر کاتوزيانحقوق مدني: عقود معين﴿عطايا: هبه,وقف, وصيت﴾ ح۱۲۵ ک۲۹۸۵۷۰۷۸۳۴۶/۵۵

KMH۵۰۲/ي۱۳۷۰ ۷ح۲ک
اميرکبير ۱۳۸۰ -نوشته علياکبر يلفانيشرح و تفسير قوانين دادرسي مدني (حقوق دادرسي مدني) ش ۷۱ ي۲۹۸۶۶۲۵۳۴۶/۵۵

KMH۵۰۰/۴ش۸ي
سعيده باقريفردحقوق زنان; برابري يا نابرابري ح۲۴۲ ب۲۹۸۷۶۶۰۷۳۴۶/۵۵۰۱۳۴

KMH۲۴۶۷/۲۱۳۸۶ب۹ز
دوران قـوانـين و مـقـررات مـربوط به خانواده زن در قانون اساسي -

 حقوقي ملت در قانون...
۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۸۸۶۲۷۳۴۶/۵۵۰۱۵

KMH۵۳۴/۳/۵۲۱۳۸۴آ
حديث راه عشق ۱۳۸فاطمه بداغياخالق و حقوق خانواده الف ۳۵۴ ب۲۹۸۹۵۶۷۸۳۴۶/۵۵۰۱۵

۱۳۸۹ناصر کاتوزياندوره مقدماتي حقوق مدني: خانواده د۱۲۵ ک۲۹۹۰۷۰۷۲۳۴۶/۵۵۰۱۵
KMH۵۴۰/۹۱۳۸۲د۲ک

نشر ديدار ۱۳۸۴تدوين جهانگير منصورقوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طالق: ازدواج، طالق... ق ۹۶۵ الف۲۹۹۱۶۲۸۳۴۶/۵۵۰۱۶
KMH۵۴۲/۲۸۱۳۸۲آ

حميد بهرامي احمديکليات عقود و قراردادها: حقوق مدني (۳) ک۸۴۴ ب۲۹۹۲۷۲۴۶۳۴۶/۵۵۰۲
KMH۸۵۸/۸۱۳۸۱ک۹ب

مهدي شهيديحقوق مدني ۳: تعهدات ح۸۶۸ ش۲۹۹۳۷۲۴۵۳۴۶/۵۵۰۲
KMH۸۵۸/۷۱۳۸۸ح۹ش

دوره مـقـدمـاتي حـقـوق مـدني: درسهايي از عقود معين براي
 دانشجويان دوره کارشناسي

ناصر کاتوزيان د۱۲۵ ک۲۹۹۴۷۱۱۰۳۴۶/۵۵۰۴
KMH۵۰۰/۹۴۱۳۸۴د۲ک

۱۳۸۹ناصر کاتوزياندوره مقدماتي حقوق مدني: وقايع حقوقي- مسئوليت مدني د۱۲۵ ک۲۹۹۵۷۰۷۳۳۴۶/۵۵۰۴
KMH۵۰۰/۹۵۱۳۸۴د۲ک

کتابآوا تـوقـيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران ( با مالحظه
 قانون اجراي احکام مدني)

۱۳۸۹تاليف محمدمجتبي روديجاني ت۷۹۳ ر۲۹۹۶۷۰۸۷۳۴۶/۵۵۰۴۳
KMH۶۸۳/۹۱۳۸۹ت۹ر

دوران قـانـون روابـط مـوجـر و مـستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ الزم
 االجـرا از اول مـهـر مـاه ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستاجر
 مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ قانون روابط ... قانون تملک آپارتمانها

۱۳۸۴جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۹۷۶۲۶۳۴۶/۵۵۰۴۳۴
KMH۸۸۰/پ۲۸۱۳۸۳آ

ديدار قـوانـين و مـقررات ثبتي: ثبت اسناد و امالک - ثبت احوال -
 ثـبت شـرکت هـا- ثـبت عـالئم و اخـتراعات - دفاتر اسناد

 رسمي همراه باآراء وحدت رويه ....

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۲۹۹۸۶۲۹۳۴۶/۵۵۰۴۳۸
KMH۵۶/۱۳۸۳پ۲۸آ

ديدار اضـافـات، الـحـاقـات و اصـالحات تا ۱۳۸۴ مجموعه قوانين و
 مقررات ثبتي

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور الف۷۹۳ م۲۹۹۹۶۳۳۳۴۶/۵۵۰۴۳۸
KMH۵۶/۲۸۱۳۸۴آ

حق شناس رونـد رسـيـدگي به پـرونـدههـاي حـقوقي در جنگل و قوانين
 مرتبط با آن

تـالـيف بابک توکلي، علي صالحي، برمک
اسالمي

۱۳۹۰ ر۸۶۱ ت۳۰۰۰۶۷۴۴۳۴۶/۵۵۰۴۶۷۵

ديدار قـوانـين و مـقررات مربوط به امور حسبي همراه باآراء وحدت
 رويه نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري ...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۳۰۰۱۶۳۰۳۴۶/۵۵۰۵۲
KMH۷۶۴/۷۱۳۸۳الف

ديدار قـوانـين و مـقـررات مـربوط به وصيت وارث: وصيت - انواع
 وصيتنامه - ارث

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور ق ۹۶۵ الف۳۰۰۲۶۳۱۳۴۶/۵۵۰۵۴
KMH۷۸۵/۲۸۱۳۸۵آ

ربيعا اسکينيحقوق تجارت: شرکتهاي تجاري ح۵۲۶ الف۳۰۰۳۷۱۱۱۳۴۶/۵۵۰۷
KMH۹۲۰/۷۵۱۳۸۸ح۵الف

حـقـوق تـجارت :کليات ، معامالت تجاري ، تجار و سازماندهي
 فعاليت تجاري

ربيعا اسکيني ح۵۲۶ الف۳۰۰۴۸۰۹۶۳۴۶/۵۵۰۷
KMH۹۲۰/۷۷۱۳۸۶ح۵الف

ديدار قـانـون تجارت با آخرين اصالحيه ها و الحاقات همراه به مواد
 ۲۱ الي ۹۳ قـانـون تـجـارت مـصـوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۱ قانون
 تـجـارت الـکـتـرونـيکي ائين نامه ....قانون جديد صدور چک

 مصوي ۲/۶/۱۳۸۲ .....آرا

۱۳۸۸تدوين جهانگير منصور ق ۹۷۵ الف۳۰۰۵۵۷۸۳۳۴۶/۵۵۰۷

نشر ديدار ۱۳۸۴تدوين جهانگير منصورقوانين چک، سفته، برات ق ۹۶۵ الف۳۰۰۶۶۴۱۳۴۶/۵۵۰۹۶
KMH۹۳۹/ب۱۳۸۵ ۲۸آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱حسن اميندادرسي و نظام قضايي در ايران د ۸۳۹ الف۳۰۰۷۶۳۲۳۴۷/۵۵
KMH۱۶۵۰/۲د۸الف

انديشه عصر ۱۳۸۵تدوين بهرام تاجانيمجموعه قوانين و مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني ۹۶۵الف۳۰۰۸۴۴۴۶۳۴۷/۵۵
KMH۱۷۰۳/۸ ۱۳۸۶ب

نگاه بينه بـهـرام بهرامي; ويراستار سعيده بهرامي،اجراي احکام مدني
 محمدرضا زماني درمزاري

۱۳۸۲ الف ۸۴۳ب۳۰۰۹۲۸۴۴۳۴۷/۵۵
HMH۱۷۱۰/۳الف۹ب

دراک ۱۳۸۷عبدالله شمسآيين دادرسي مدني: دورهي بنيادين آ۶۴۱ ش۳۰۱۰۷۰۸۸۳۴۷/۵۵
KMH۱۷۱۰/۹۳۱۳۸۷آ۸ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
۱۳۸۸ناصر کاتوزيانقانون مدني در نظم حقوقي کنوني ق۱۲۵ ک۳۰۱۱۷۰۸۰۳۴۷/۵۵

KMH۴۹۳/۸ ۱۳۸۵ح
فکرسازان ۱۳۸۳علي مهاجريآيين رسيدگي در دادسرا آ ۸۵۸ م۳۰۱۲۴۴۴۹۳۴۷/۵۵

KMH۱۶۵۱/۹۱۳۸۹آ۹م
تاليف عباس کريميادله اثبات دعوا (رشته حقوق) الف۵۱۶ ک۳۰۱۳۸۳۲۰۳۴۷/۵۵۰۶۴

KMH۱۷۸۰/۴۱۳۸۹الف۴ک
اميرکبير ۱۳۸۲تاليف محمدصادق موسويمباني نظري جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقي م ۸۴۲ م۳۰۱۴۶۳۸۳۴۷/۵۵۰۷۷۰۲۶۴۳

KMH۱۷۸۷/۲م۸م
نشر دوران مـجـموعه قوانين و مقررات حقوقي همراه با آراء وحدت رويه،

 نـظـريـات شـوراي نـگـهـبان، نظريات مشورتي اداره حقوقي
 دادگستري، نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام، و ...

۱۳۸۴تدوين جهانگير منصور م۹۶۵ الف۳۰۱۵۱۶۶۲۳۴۹/۵۵
KMH۴۹۴  /۷

سيماي دانش مـنـابع  کـليدي آزمون استخدامي با پاسخ  کليدي و تشريحي
 قـابل اسـتـفـاده بـراي داوطـلـبـان شـرکت در آزمـونهـاي

 استخدامي در کليه مقاطع تحصيلي

۱۳۸۷تاليف خديجه پورمعين م ۷۵۵ پ۳۰۱۶۶۳۷۳۵۱/۰۷۶
 

گلهاي بهشت ۱۳۸۹مولف هوشيار خزاييآزمونهاي جامع استخدامي آ۵۱۱ خ۳۰۱۷۷۳۹۳۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۲۵۷آ۱۳ي

کاظم زرينآمادگي براي آزمونهاي استخدامي آمار آ۴۱ ز۳۰۱۸۸۱۱۶۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۴۳۵۳۱۳۸۶آ۱۳ي

راهـنـمـاي اطـالعات بانکي و آزمونهاي استخدامي بانکها ويژه
 بـانـکـهـاي دولـتي و خـصـوصي شامل ۲۸۰۰ تست با پاسخ

تشريحي

پديدآورنده علياصغر عليزاده و همکاران ر۸۵۶ ع۳۰۱۹۸۱۸۵۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۴۴۵۱۳۸۷آ۱۳ي

روياي سبز مـجـمـوعه آزمـونـهاي تضميني استخدامي و اطالعات عمومي
 :قـابل اسـتـفـاده کـليه ارگانها، ادارات ، شرکت ها و نهادهاي

 دولتي و خصوصي...

۱۳۹۴مولفان مريم ساريخاني ... [ و ديگران] ۲۸۲ م۳۰۲۰۷۵۶۰۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۴۳۶۲۱۳۸۹آ۱۳ي.

اسرار دانش ۱۳۸۱گرآوري و تدوين جمشيد واحدينمونه سواالت آزمونهاي استخدامي تخصصي حقوق آ۱۳۴ و۳۰۲۱۶۷۰۰۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۸۴آ۱۳ي

نـمـونه سـواالت آزمـونهـاي اسـتخدامي: بانکها ، شرکتها،
 ادارات، نهادهاي دولتي و ...

گردآوري وتدوين جمشيد واحدي ب ۱۳۴ و۳۰۲۲۶۶۸۵۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۸۱۳۸۴آ۱۳ي

آسيم مـــجــمـوعـه سـوال هـاي آزمـون اسـتـخـدامـي مـقـطـع
 کـارداني﴿ديپلم،فوق ديپلم﴾ويژه آزمون بانکها،شرکتها،ادارات و

 نهادهاي دولتي ومصاحبه ها شامل کليه گروههاي شغلي...

تـالـيـف گـروه مـولـفـيـن:هـيات علمي
 دانـسـتني هاي علمي کمال;تدوين نهايي

 عباس عطاري﴿کرماني﴾

۱۳۸۵ آ۹۹۸ ه۳۰۲۳۶۳۹۳۵۱/۰۷۶

نشر شهر روايت خـدمت: گـزارش عـمـلکرد چهارساله شهرداري تهران
(۱۳۸۸-۱۳۸۴)

مـعـاونت تحقيقات و برنامهريزي توسعه
 شهري شهرداري تهران

۱۳۸۹ ۸۱۱ ش۳۰۲۴۵۹۲۰۳۵۱/۵۵۱۲۲
JQ۱۷۸۶/۹۱۳۱۳۸۹ش۷۴ي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳بهرام اميراحمديانتقسيمات کشوري ت۸۱۲ الف۳۰۲۵۶۳۶۳۵۲/۰۵۵
JS۷۴۶۲/۸الف۲آ

انتشارات آن ريـــون گــال، ديـويـد گـولـدز دورف;روانشناسي نظامي
 [مترجم] ناصر گودرزي

۱۳۸۲ ر۱۶۶ گ۳۰۲۶۶۳۵۳۵۵/۰۰۱۹
U۲۲/۳/۲۱۳۸۲ر۲گ

دلهام: دلير نـويـسـنـده ويل فـاولـر; مـترجم سهيالاسلحه و جنگافزارها در دوران جديد
 زمـاني; ويراستاران اميرهادي تاجبخش،

 رضا عشر

۱۳۸۱ الف۱۹۴ ف۳۵۵/۰۰۹[ج]۳۰۲۷۶۳۴
U۸۰۰/۵۱۳۸۱الف۲ف

داعا ۱۳۹۱سيدحسن فيروزآباديپايداري امنيت وامنيت پايداردراسالم ناب محمدي﴿ص﴾ پ ۹۴۸ ف۳۰۲۸۵۷۲۸۳۵۵/۰۰۹۵۵
نـيـروي انـتـظـامـي جـمـهوري اسالمي ايران،

 معاونت آموزش ناجا
۱۳۸۸سيد مجتبي اسالميجنگ هاي نوين ج۵۲۸ الف۳۰۲۹۴۵۴۸۳۵۵/۰۲

مولف مجتبي تهاميابعاد اجتماعي و فرهنگي امنيت ملي الف۸۹۱ ت۳۰۳۰۵۹۶۴۳۵۵/۰۳
UA۱۰/۵/۲۱۳۸۸الف۹۴ت

ابرار معاصر تهران سليمه دارميناتو در قرن بيست و يکم
نــظـارت و اجـرا مـوسـسه فـرهـنـگي
 مـطـالـعـات و تـحقيقات بينالمللي ابرار

 معاصر تهران

۱۳۸۶ ن ۱۸۳ د۳۰۳۱۶۴۲۳۵۵/۰۳۱۰۹۱۸۲۱
UA۶۴۶/۳/۲۱۳۸۶ن۲د

نـويـسندگان علياکبر رضايي، محمدعليافکار عمومي و شيوههاي سنجش آن در جنگ رواني
زهرهايمحقق

الف۵۷۴ ر۳۰۳۲۷۰۰۱۳۵۵/۳۴۳۴
UB۲۷۵/۷۱۳۸۹الف۶۳ر

مـــوســـســه فـرهـنـگـي شـهـيـدآويـنـي
ناشرهمکار:مهرآفرين

۱۳۸۷الهه کريمي-ريحانه رفيعياسرائيل شکستني است الف ۵۱۶ ک۳۰۳۳۵۷۴۷۳۵۵/۳۴۳۴

موسسه فرهنگي هنري شهيدآويني ۱۳۸۷گردآورنده:الهه کريمي،ريحانه رفيعيفلسطين براي فلسطيني است ف ۵۱۶ ک۳۰۳۴۵۷۲۹۳۵۵/۳۴۳۴
کانون انديشه جوان ۱۳۹۲پايه هاي فکري جنگ نرم پ۳۵۲م۳۰۳۵۸۵۷۸۳۵۵/۳۴۳۴

سروش نـويـسـنـده صـالح نصر; مترجم محمودجنگ رواني﴿کالمي﴾
 حقيقت کاشاني

۱۳۸۰ ج۴۵۵ ن۳۰۳۶۶۸۰۸۳۵۵/۳۴۳۴

ساحل انديشه دستهـاي نـامـريي: واکاوي راهبردها و راهبران براندازي نرم
 در ايران

۱۳۹۰مولف محمد عبدالهي د۳۷۱ع۳۰۳۷۴۵۰۴۳۵۵/۳۴۳۴۰۹۵۵
UB۲۷۷/۲۱۳۹۰ع۹الف

نـيـروي انـتـظـامـي جـمـهوري اسالمي ايران،
 مـعـاونت آموزش ناجا، اداره کل منابع ومتون

درسي

۱۳۸۸حسن قبوليانپدافند غيرعامل﴿ويژه فرماندهان﴾ پ ۳۹۲ ق۳۰۳۸۴۵۴۹۳۵۵/۴

مولف همايون يوسفيشبيهسازهاي دريايي: (سيميالتورها ) ش۸۵ ي۳۰۳۹۸۱۷۶۳۵۵/۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اداره کل منابع ومتون درسي سـالح هـاي نـيـمـه سـنـگـيـن﴿ مـوشـک انـدازهـا، خـمپاره

اندازها،تيربارها﴾
ايـران، نـيـروي انـتـظـامـي،مـعـاونـت
 آموزش،اداره کل منابع ومتون درسي

۱۳۸۷ ۶۱۹ س۳۰۴۰۴۵۴۷۳۵۵/۸

اميرکبير نـوشـته سـوخ دئـومـوني; تـرجمه پرويزنقش زرادخانهها در سرنوشت جهان سوم
محبت

۱۳۶۵ ن ۸۵۴ م۳۰۴۱۶۴۳۳۵۵/۸۲۰۹۱۷۲۴
HD۹۷۴۳/۸۱۳۶۵م۵۲ک

نشر سارگل نـويـسـنـده رابـرت هـلر; ترجمه سعيدمديريت کارکنان
 عـلـيـمـيرزايي; ويراستار سميه شريعتي

 راد; با مقدمه غالمرضا خاکي

۱۳۸۳ م ۶۱۹ ه۳۰۴۲۶۴۴۳۵۸/۳
HF۵۵۴۹/۴۱۳۸۳الف۸ه

فقيه خـطـرات و بـيماريهاي ناشي از سالحهاي شيميائي و ميکربي و
 راههاي مقابله با آن

تـالـيف مـعيناحمد محمود;مترجم کاظم
خلخالي

۱۳۶۶ خ ۳۵۹ م۳۰۴۳۵۱۱۶۳۵۸/۳۴
UG۴۴۷/۶۱۳۶۶خ۳م

نشر سارگل نـويـسنده تيم هيندل; مترجم شفيع الهي;فنون مذاکره
 ويراستار سميه شريعتي راد

۱۳۸۳ ف ۹۷۷ ه۳۰۴۴۲۲۷۳۳۵۸/۴۰۵۲
HD۵۸/۶/۹۱۳۸۳ف۹ه

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲حسين نوربخشدريانوردي در ايران د ۷۲۲ ن۳۰۴۵۶۶۷۳۵۹/۰۰۹۵۵
UK۱۰۷/۹۱۳۸۱ن۹الف

نگار نيما ۱۳۸۷محمدحسين بهراميسيري از نقد به فلسفه : (درسهايي از زندگي) س ۸۴۳ ب۳۰۴۶۷۹۵۰۳۶۱
HN۱۷/۵/۹۱۳۸۷س۹۴ب

مهدي طباطباييپورسرگذشت يک سرباز س۳۸۴ ط۳۰۴۷۶۵۲۶۳۶۱/۳۰۹۵۵
HV۳۸۵/۲/۴۱۳۸۸س۲ط

رشد ۱۳۸۲تاليف سعيد شاملوبهداشت رواني ب ۲۱۳ ش۳۰۴۸۶۴۵۳۶۲/۲
RA۷۹۰/۹۱۳۸۰ب۲ش

نشر ارسباران ۱۳۸۳تاليف حمزه گنجيبهداشت رواني ب ۶۷۸ گ۳۰۴۹۶۴۶۳۶۲/۲
RA۷۹۰/۹ب۹گ

رشد تـــهـــيه و تـدوين سـازمـان جـهـانيبهداشت رواني پناهندگان و آوارگان
 بــهـداشت(WHO); تـرجـمه ضـيـاء

 قائممقام فراهاني

۱۳۸۱ ۸۳۸ ب۳۰۵۰۶۴۷۳۶۲/۲۰۸۶۹۱
RC۴۵۱/۴/۹۱۳۸۱ب۹پ

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده اعـتـيـاد: بـيـمـاري فردي - فاجعه اجتماعي اطالعات کلي در
 مورد اعتياد براي استفاده عموم

نـويـسـنده محمود الله; جمعآوري ش -
پورآفرين

۱۳۷۹ الف ۲۳۴ ل۳۰۵۱۶۴۸۳۶۲/۲۹
HV۵۸۰۱/۶الف۲ل

شهامت تغيير کردن ۷۵۶ ش۳۰۵۲۶۷۴۸۳۶۲/۲۹۲
HV۵۲۷۸/۹۱۳۸۸ش۹ب

معاونت آموزش ناجا ۱۳۷۴تدوين غالمحسين احمدي اصلمواد مخدر ۸۱۹ م۳۰۵۳۳۷۲۹۳۶۲/۲۹۲
بي نا از ديـدگـاه بـيل: شـيـوه زنـدگي الـکـلي هـاي گمنام قطعات

برگزيده...
بي تا[بيل دبليو] الف۳۵۸ د۳۰۵۴۵۹۵۰۳۶۲/۲۹۲۸۶

HV۵۲۷۸/۴۱۳۸۴الف۲د
کتابدرماني ۱۳۸۳مريم اطاري، اعظم اطارياعتياد: پيشگيري و ترک الف ۵۸۲ الف۳۰۵۵۶۴۹۳۶۲/۲۹۳

HV۵۸۰۱/۶الف۵۷الف
۱۳۸۹گرگوريد. بوسهمرفين و هروئين م۷۷۵ب۳۰۵۶۴۴۷۸۳۶۲/۲۹۳

RM۶۶۶/۲۱۳۸۹ب۸م
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۰کارل پيکهارت; مترجم مسعود هومانکليدهاي پيشگيري و مقابله با اعتياد در نوجوان و جوان ک ۹۷۴ پ۳۰۵۷۶۵۱۳۶۲/۲۹۳

HV۵۸۰۱/۸۱۳۸۰ک۹۵پ
مولفان اورت هيل و بورويس پاندرفنون جهتيابي و حرکت ف۹۶۲ ه۳۰۵۸۸۱۷۹۳۶۲/۴۱

HV۱۵۹۸/۹۱۳۷۹ف۹ه
دانژه نـيـاز فـرزنـدان طـالق و جـدايي (راهـنماي والدين، معلمان و

مشاوران)
نـاتـاشـا ژوبـرت، کـاتـلين گاي; ترجمه

 فاطمه غديري لشکاجاني
۱۳۸۲ ن ۵۹ ژ۳۰۵۹۶۵۳۳۶۲/۷

HQ۷۷۷/۵/۹۱۳۸۲ن۹ژ
بنگاه ترجمه ونشر کتاب ۱۳۶۰اينزهيرونوقتي که درخت ها سبزبودند و۵۴۸ ه۳۰۶۰۶۸۶۳۳۶۲/۷۸۱۹۶۹۵۴

RJ۴۰۶/۴۱۳۸۴ه۹ت
نشر قطره ۱۳۸۶نويسندگان مريم امينايي... [وديگران]جوان وازدواج ۷۸۷ ج۳۰۶۱۷۵۲۳۶۲/۸۲۸۶

محمدرضا ساالريفرمقابله با خشونت خانگي عليه زنان م۲۱۱ س۳۰۶۲۶۴۷۱۳۶۲/۸۸
HV۶۲۵۰/۴ /۲۱۳۸۹س۹ز

موسسه علمي دانش پژوهان برين پـيـشـگـيـري از رفتار مخاطرهآميز در نوجوانان و جوان (سوء
 مصرف مواد)

۱۳۸۷نگارش ليال قرائت پ ۵۳۵ ن۳۰۶۳۵۲۵۴۳۶۳/۱
HV۵۸۲۴/۴۱۳۸۶ق۹ن

دانشپژوهان برين [وال اسـتـروم]; تـرجـمه احـمد شيراني،تابشهاي هستهاي، بهداشت و جامعه
 رسول قنبري

۱۳۸۱ ت ۲۴۲ و۳۰۶۴۶۵۴۳۶۳/۱۷۹۹
RA۱۲۳۱/۲۱۳۸۲و۵ت

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

۱۳۸۳ د ۴۸۷ ب۳۰۶۵۶۵۵۳۶۳/۲۸۳۰۹۴
HV۸۱۹۴/۴۱۳۸۳ب۲آ

[فرد مارتين]زمينلرزه ز۱۲۵ م۳۶۳/۳۴۹۵[ج]۳۰۶۶۸۲۱۰
QE۵۲۱/۲/۹۱۳۷۸ز۲م

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور-موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲ريس مارتينقرن آخر ق۹۵۱ ر۳۰۶۷۶۴۸۳۳۶۳/۳۴۹۷

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۸۱ترجمه و گردآوري محمدرضا هراتيدر سياره ما چه خبر است! ۴۵۴ د۳۶۳/۷[ج]۳۰۶۸۶۵۹
سازمان حفاظت محيط زيست مـديريت زيستمحيطي کوهستان از: يونپ، آي. يو. سي. ان و

 بي. اف. ان
تـرجـمه و تـدوين هـنـريک مـجنونيان،

 محمد دانش، هادي غبرايي
۱۳۸۶ م۲۸۲ م۳۰۶۹۶۷۴۵۳۶۳/۷

TD۱۷۰/۴م۳م
مجتمع فوالد مبارکه ۱۳۷۹هيات مولفانصنعت و محيط زيست و معرفي استاندارد ايزو ۱۴۰۰۱ ص ۲۹۸ ه۳۰۷۰۶۵۷۳۶۳/۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات فني ايران ۱۳۷۶گردآوري جان جاوناحفاظت از ذخاير زيرزميني ح۴۷۵ ه۳۶۳/۷[ج]۳۰۷۱۵۸۶۸
انشارات فني ايران ۱۳۸۱ترجمه و گردآوري محمدرضا هراتيحفاظت آبها آ ح۴۷۵ ه۳۶۳/۷[ج]۳۰۷۲۵۸۷۰

شرکت انتشارات فني ۱۳۸۱ترجمه و گردآوري محمدرضا هراتيحمايت حيوانات ح ح۴۷۵ ه۳۶۳/۷[ج]۳۰۷۳۵۸۷۱
انتشارات فني ايران ۱۳۷۶گردآوري جان جاونادر سياره ما چه خبر است! د۴۷۵ ه۳۶۳/۷[ج]۳۰۷۴۵۸۶۹
انتشارات فني ايران ۱۳۸۱ترجمه و گردآوري محمدرضا هراتيسبز نگه داشتن زمين س۴۷۵ ه۳۶۳/۷[ج]۳۰۷۵۵۸۶۶
انتشارات فني ايران ۱۳۸۱ترجمه و گردآوري محمدرضا هراتيصرفهجويي در مصرف انرژي ص ۴۷۵ ه۳۶۳/۷[ج]۳۰۷۶۵۸۶۷

نشر دلهام [نـويـسـنـده] سوفي تاهتا; مترجم فهيمهزبالهها يا طالي کثيف
 گلفشان; ويراستار مجيد عميق

۱۳۸۰ ز ۲۸۱ ت۳۶۳/۷۲۸[ج]۳۰۷۷۶۵۸
TD۷۹۲/۲۱۳۸۰ز۲ت

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته کـيت مک گـاون; تـرجمه ترانهزبالههاي خطرناک
طاهري

۱۳۸۵ ز ۷۳۹ م۳۰۷۸۶۵۶۳۶۳/۷۲۸۷
TD۱۰۳۰/۲۱۳۸۵ز۷م

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته شارون دالگليش; ترجمه شهرزادآلودگي هوا
فتوحي

۱۳۸۴ آ ۲۲۵ د۳۶۳/۷۳۹۲[ج]۳۰۷۹۶۶۰
TD۸۸۳/۱۳۷۱۳۸۴آ۲د

چهر تـالـيف پـريـوش حلم سرشت، اسماعيلجمعيت و تنظيم خانواده
 دل پيشه

۱۳۸۵ ج ۷۸۱ح۳۰۸۰۲۸۴۷۳۶۳/۹۶۰۹۵۵
HQ۷۶۶/۵/۸۲۱۳۸۵ح۹الف

تاليف تاجزمان دانشمجرم کيست،جرمشناسي چيست م۲۴۱ د۳۰۸۱۷۲۲۶۳۶۴
HV۶۰۲۶/۲۱۳۸۴د۲ف

ملکي نـويـسـنـده و گردآورنده سهراب اسديمهمترين رويدادهاي جنائي
تويسرکاني

۱۳۸۲ م ۴۹۹ الف۳۰۸۲۶۶۱۳۶۴/۱۵۰۹۵۵
HV۶۳۲۲/۳/۵۱۳۸۲الف۹الف

۱۳۷۵نوشته اچ. ج. آيسنيکجرم و شخصيت ج۹۷۶ آ۳۰۸۳۷۰۸۹۳۶۴/۳
HV۶۰۸۰/۴۱۳۷۵ج۹آ

رشد ۱۳۷۴تاليف مهدي کينياروانشناسي جنائي ر ۹۷۸ ک۳۰۸۴۶۶۲۳۶۴/۳
HV۶۰۸۰/۹ر۹ک

موسسه فرهنگي برهان بـرنـامهريـزي و تـالـيف حسين دانشفر،آمادگي در برابر زلزله
 احمد حسيني

۱۳۸۲ آ۲۴۲د۳۶۴/۳۴۹۵[ج]۳۰۸۵۵۷۰۶
HV۵۹۹/۸۱۳۸۲آ۲د

سزار بکاريارساله جرايم و مجازاتها ر۵۹۸ ب۳۰۸۶۸۱۵۱۳۶۴/۶
HV۸۶۶۱/۵۱۳۸۰ر۸ب

هالل نويسنده هارون يحييشواليههاي معبد
ترجمه فاطمه شفيعيسروستاني

۱۳۸۶ ش ۳۵ ي۳۰۸۷۳۱۳۷۳۶۶/۱
HS۳۹۵/۴۱۳۸۶ف۳ي

مرکز اسناد انقالب اسالمي تـالـيف گـروه تـحـقيقات علمي [صحيح:مباني فراماسونري
 هـارون يـحـيي]; تـرجمه جعفر سعيدي;

 ويراستار حسين مير

۱۳۷۶ م ۳۵ ي۳۰۸۸۶۶۹۳۶۶/۱۰۸۸۲۹۶
HS۴۹۹/۴۱۳۷۶ف۳ي

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۳عيسي ابراهيمزادهفلسفه تربيت (رشته علومتربيتي) ف۱۳۵ الف۳۰۸۹۵۶۲۵۳۷۰/۱
LB۱۴/۷/۸۱۳۸۵ف۲۴الف

گلبن ۱۳۸۴تاليف مصطفي پرورشصندلي هاي زندگي ص ۳۸۴پ۳۰۹۰۲۸۴۵۳۷۰/۱
LB۴۱/۹ص۴پ

تهران نوشته ژان پياژهتربيت به کجا ره ميسپرد؟: بهضميمه تحول روشهاي آموزشي
ترجمه م. منصور و پ. دادستان

۱۳۷۱ ت ۸۶۴ پ۳۰۹۱۶۶۸۳۷۰/۱

اميرکبير ۱۳۸۰تاليف مهدي سجاديتبيين رويکرد استنتاج در فلسفه تعليم و تربيت ت۳۶۷س۳۰۹۲۳۲۰۳۷۰/۱
LB۱۷/۲ت۳س

اميرکبير ۱۳۷۴علي شريعتمدارياصول و فلسفه تعليم و تربيت الف۴۴۳ش۳۰۹۳۴۵۴۰۳۷۰/۱
LB۱۷/۶۲۱۳۶۴الف۴ش

عبدالعظيم کريميگفتارهايي پيرامون اثرات پنهان تربيت آسيب زا گ۵۱۶ ک۳۰۹۴۸۱۲۶۳۷۰/۱۱۴
LC۲۷۳/۴۴ک۲ف

نويسنده جان. پي. ميلرآموزش و پرورش و روح بهسوي يک برنامه درسي معنوي آ۹۷۹م۳۰۹۵۴۵۹۷۳۷۰/۱۱۴
LC۲۶۸/۸۱۳۸۰آ۹م

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي نـويـسـنده کريستوفر وينچ;مترجم افشاراستقالل،آموزش وتفکر انتقادي
اميني

۱۳۸۶ الف۹۶۹ و۳۰۹۶۷۵۴۳۷۰/۱۱۵

رشد راهـنـمـاي رفـتـار بـا کودکان حل مشکالت رفتاري شايع در
کودکان

نـويـسـنده هواردان اسلون; مترجم حورا
صدر

۱۳۸۲ ر ۵۲۹ الف۳۰۹۷۶۶۶۳۷۰/۱۵
LB۱۱۱۷/۲۱۳۸۲ر۵۷الف

کـتـاب چـند منظوره و چند کاربردي کتاب تحليلي روانشناسي
تربيتي...

مولف محمدمهدي اسماعيلزادهپوريا ک۵۳۲ الف۳۰۹۸۶۴۱۶۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱/۲۱۳۹۰ک۴۷الف

کـتـاب چـند منظوره و چند کاربردي کتاب تحليلي روانشناسي
تربيتي...

۱۳۹۰مولف محمدمهدي اسماعيلزادهپوريا ر۵۳۵ الف۳۰۹۹۸۵۲۹۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱/۲۱۳۹۰ک۴۷الف

دنياي نو گـردآورنـدگـان آ. ک. بوندارنکو، آ. اي.نقش بازي در پرورش فکري کودک
ماتوسيک

۱۳۶۷ ن۷۹۱ ب۳۱۰۰۵۵۶۳۳۷۰/۱۵
LB۱۱۳۷/۷۱۳۶۷ن۹ب

حـوزه عـلـميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز
انتشارات

۱۳۷۷احمد بهشتيتربيت کودک در جهان امروز ت ۸۶۶ ب۳۱۰۱۶۶۴۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱/۴۱۳۷۷ت۸۳ب

سخن ۱۳۷۴تاليف محمد پارساروانشناسي تربيتي ر۱۴۲پ۳۱۰۲۶۶۳۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱/۸۸۱۳۷۴ر۲پ

نسل نوانديش نـويـسـنـده لـئونور م.ت. درويل;مترجمکاربرد روانشناسي در آموزش
 نظام خواجه نوري;مينا مهبدراد

۱۳۸۶ ک ۴۹۶ د۳۱۰۳۵۰۵۳۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱۲۱۳۸۶ک۴/د

آستان قدس رضوي، موسسه چاپ و انتشارات تـالـيف مـارگـارت دونـالدسون; ترجمهذهن کودک
 حسين نائلي

۱۳۷۰ ذ۷۹۹ د۳۱۰۴۲۳۸۳۷۰/۱۵
LB۱۱۱۵/۹۱۳۷۱ذ۹د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
زهره رئيسيروانشناسي تربيتي (پرورشي) ر۹۹۶ ر۳۱۰۵۶۲۶۰۳۷۰/۱۵

LB۱۰۵۱/۹ر۹۶ر
کاک تـربـيـت وپرورش کودک:نکاتي چند پيرامون تربيت وپرورش

 کودک براي مادران ودختران جوان
۱۳۸۶مولف محسن سلماني ت۶۷۱ س۳۱۰۶۷۵۳۳۷۰/۱۵

چهر ۱۳۶۹تاليف عبدالله شفيعآباديفنون تربيت کودک: راهنماي والدين، معلمان و مشاوران ف ۵۵۲ ش۳۱۰۷۲۲۱۱۳۷۰/۱۵
LB۱۱۱۵/۹۱۳۶۸ف۷ش

سخن ۱۳۷۸حمزه گنجي، رمضان حسنزادهروانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت ر ۶۷۸ گ۳۱۰۸۶۷۰۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱/۹۱۳۷۸ر۹گ

محمدباقر بهادري ۱۳۷۷محمدباقر بهادريراه گنج (مباني موفقيت در تحصيل) ر۸۱۴ ب۳۱۰۹۴۷۴۳۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۲ر۹ب

سخن ۱۳۷۴تاليف محمد پارساروانشناسي يادگيري بر بنياد نظريهها ر۱۴۲پ۳۱۱۰۶۷۱۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۹۱۳۷۴ر۲پ

نسل نوانديش هـنـر فـراگـيري آسان: روشهاي نوين کار را براي شما آسان
ميکنند

کـــورت تـــپــرواين;مـتـرجـم کـالرا
 کرمي;ويراستار امير طاهري

۱۳۸۸ ه ۳۳۴ ت۳۱۱۱۵۰۵۲۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۹۱۳۸۶ه۲ت

نسل نوانديش تـکـنـيکهـاي يادگيري سريع و آسان:  تندخواني - يادگيري
 زبان خارجه - کاربردي ترين و سريع ترين تکنيکها

۱۳۸۵نويسنده او اوزترکان;رويا پورمناف ت ۴۹۳ ت۳۱۱۲۵۰۵۷۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۸۱۳۸۵ت۴ت

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۸تاليف علي رووفياد دادن براي ياد گرفتن ي ۸۵۹ ر۳۱۱۳۶۷۲۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۱۳۴/۲ي۹ر

قاصد سحر پـاسخ به سـئـواالت دانشآمـوزان در زمـيـنه بـرنـامهريزي،
 مطالعه و امتحانات (ويژه دانشآموزان راهنمايي و دبيرستان)

مـولـفـان مـحـمـدرضـا عابدي، محمود
 جعفري; ويراستار ناصر کريمپور

۱۳۸۱ پ ۱۱۸ ع۳۱۱۴۶۷۳۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۲پ۲ع

يـادگـيـري چـگـونه يـاد گـرفـتن ( مـهـارتهـاي شناختي و
 فراشناختي يادگيري )

مولف احمد عابدي ي۱۱۸ ع۳۱۱۵۶۴۹۹۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۲۱۳۸۹ي۱۵ع

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ۱۳۸۶نوشته رابرت فيشرداستانهايي براي فکر کردن:(سي داستان،سي مضمون) د ۹۶۵ ف۳۱۱۶۴۵۱۰۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۲۱۳۸۹د۹ف

آوامتن چـگـونه بـخـوانـيم که بهتر ياد بگيريم: مطالعه - برنامهريزي
 براي استفاده دانشجويان، دانش آموزان و اولياء

مـولـفـان حـسنعلي ميرزابيگي، معصومه
 نهاوندي، حسن حيدريان

۱۳۸۵ چ۹۳۴م۳۱۱۷۴۷۵۴۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۸۱۳۸۵چ۹۳م

تاليف شهناز  بهمن، هلن مافينيپرورش هوش هيجاني کودکان پ۸۷۶ ب۳۱۱۸۶۹۸۵۳۷۰/۱۵۳۴
LB۱۰۶۰/۴۱۳۸۹پ۹ب

رشد پـرورش انـگـيزه در دانشآموزان رهيافت و راهکارهاي عملي
 براي معلمان

مـولـفـان بـاربارا مک کومبز، جيمز پاپ;
 تـرجـمه صغري ابراهيمي قوام; ويراستار

 فريده همتي

۱۳۸۲ پ ۷۳۹ م۳۱۱۹۶۷۴۳۷۰/۱۵۴
LB۱۰۶۵/۴۱۳۸۲پ۷م

مولف محمدرضا ابوترابيانپرورش نسل خالق در ايران پ۱۸۴ الف۳۱۲۰۸۰۸۸۳۷۰/۱۵۷
LB۱۰۶۲/۴۱۳۸۶پ۲۵الف

عابد: نو آور ۱۳۸۴مولف حسين فرخ مهرپرورش تفکرء درکالس درس پ ۴۳۶ ف۳۱۲۱۶۷۵۳۷۰/۱۵۷
LB۱۰۶۲/۴پ۴۳ف

وزارت آمـوزش و پـرورش، مـوسـسه فرهنگي
 منادي تربيت

۱۳۸۰عبدالعظيم کريميتربيت طربناک ذهنانگير و دلانگيز ت ۵۱۶ ک۳۱۲۲۶۷۶۳۷۰/۱۵۷
LB۱۰۶۲/۴ت۴۴ک

رشد مـدرسهزدايي از جـامعه: ضرورت دگرگونسازي نظام آموزش
جامعه

۱۳۸۷ايوان ايليچ م ۹۸۴ الف۳۱۲۳۵۸۴۳۳۷۰/۱۹
LA۲۱۰/۴۱۳۸۷م۹الف

قلم [۱۳۰۰]رضا اصفهانيبردگي فکري ب۵۷۴الف۳۱۲۴۲۱۱۳۷۰/۱۹۳
LC۶۵/۴ب۶الف

مـولـفـان جـين مکنـيف، پامال المکس،اقدام پژوهي (طراحي، اجرا، ارزشيابي)
 جک وايتهد

الف۷۴۲ م۳۱۲۵۶۵۲۹۳۷۰/۷
LB۱۰۲۸/۲۴/۷۱۳۸۲الف۷م

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۲نوشته جورج براون; ترجمه علي رووفتدريس خرد، يا، تمرين مهارتهاي تدريس در مقياس کوچک ت ۴۱۲ ب۳۱۲۶۶۷۸۳۷۰/۷۳۳
LB۱۷۳۱/۵/۴۱۳۷۲ت۴ب

احمد آقازادهآموزش و پرورش تطبيقي (رشته علوم تربيتي) آ۶۵۱ آ۳۱۲۷۸۴۱۴۳۷۰/۹
LB۴۳/۸۱۳۸۶آ۷آ

جنگل ۱۳۸۵عباس معدن دارآموزش و پرورش تطبيقي آ ۶۶۱ م۳۱۲۸۶۷۹۳۷۰/۹
LB۴۳/۸آ۶م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي احـمـد شـلـبي; پـارسـي کرده ي محمدتاريخ آموزش در اسالم
 حسين ساکت

۱۳۶۱ ت۶۲۶ ش۳۱۲۹۵۱۰۳۳۷۰/۹۱۷۴۹۲۷
LC۹۱۰/۳/۲۱۳۸۱ت۸ش

سيفا ۱۳۸۷بهمن آزاديآموزش و پرورش راستين (مجموعه مقاالت آموزشي) آ ۴۷۵ آ۳۱۳۰۷۹۱۱۳۷۰/۹۵۵
LA۱۳۵۱/۸۱۳۸۶آ۴آ

ارسباران تـاريخ آمـوزش و پـرورش ايـران (بـا تـاکـيـد بر تحليل سير
 تـحـوالت و رويـدادهـاي تربيتي و شناخت اهم مسائل کنوني

 آموزش و پرورش)

۱۳۸۲تاليف احمد آقازاده ت ۶۵۱ آ۳۱۳۱۶۸۱۳۷۰/۹۵۵
LA۱۳۵۱/۲ت۷آ

اميرکبير ۱۳۷۷عليمحمد الماسيتاريخ آموزش و پرورش اسالم و ايران ت۷۳۵ الف۳۱۳۲۳۲۳۳۷۰/۹۵۵
LA۱۳۵۱/۲۱۳۷۷ت۷الف

رشد تـاريخ آمـوزش و پـرورش ايـران از ايـران بـاسـتان تا ۱۳۸۰
 هـجـري شمسي با تاکيد بر دوره معاصر همراه با معرفي کليه

 وزراي علوم، معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش

۱۳۸۳تاليف اماناله صفوي ت ۷۳۹ ص۳۱۳۳۶۸۰۳۷۰/۹۵۵
LA۱۳۵۱/۲ت۷۵ص

غزل آمـوزش و پـرورش شـهـرسـتـان نـجف آباد در بستر تاريخ
 (۱۳۵۷ - ۱۲۹۷ش)

۱۳۸۵تهيه و تنظيم محمد اسماعيلي آ ۵۳۳ الف۳۱۳۴۶۸۲۳۷۰/۹۵۵۹۳۵۲
LA۱۳۵۴/۵الف۳ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اقبال قاسميپويامدارس جديد در دوره قاجاريه، بانيان و پيشروان م۲۱۲ ق۳۱۳۵۸۰۷۱۳۷۱/۰۰۹۵۵

LA۱۳۵۱/۴۱۳۷۷م۲ق
انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران ۱۳۶۵تاليف مجيد رشيدپورچگونه ميتوان تربيت کرد ۳۱۳۶۱۳۳۱۳۷۱/۱

LB۱۷۷۹/۸۶چ۵ر
سارگل ۱۳۸۷نويسنده مسعود دوجاستراتژي تدريس: تدريس اثربخشي الف ۷۴۱ د۳۱۳۷۵۲۴۷۳۷۱/۱۰۲

LB۱۰۲۵/۳/۶۱۵الف۸د
رشد نــويـسـنـدگـان اي. سي. رگ و جـورجتوضيح دادن

 براون; ترجمه فروزنده داورپناه
۱۳۷۹ ت ۶۸۵ ر۳۱۳۸۶۸۳۳۷۱/۱۰۲

LB۱۰۲۷/۹۱۳۷۹ت۸ر
گلبن ۱۳۸۷تاليف و ترجمه راضيه غالمينژادچگونه بهتر تدريس کنيم؟ چ ۷۴ غ۳۱۳۹۷۹۴۵۳۷۱/۱۰۲

LB۱۰۲۵/۳/۸۱۳۸۷چ۸غ
فاتحه ۱۳۷۱نوشته هايم گيناتروابط معلم و دانشآموز ر۹۴۸ گ۳۱۴۰۴۷۳۰۳۷۱/۱۰۲

LB۱۰۳۳/۹۱۳۷۱ر۹گ
ظـرافت هـاي مـعـلـمي ( ۶۷۸ نـکته کاربردي براي معلمان و

دبيران)
مولف مجيد نقيه ظ۵۹۹ ن۳۱۴۱۷۰۰۸۳۷۱/۱۰۲

۱۳۸۷منوچهر وکيلياننظارت و راهنمايي تعليماتي( رشته علوم تربيتي) ن۶۹۲ و۳۱۴۲۸۵۲۲۳۷۱/۱۰۲
LB۲۱۵۷/۸۱۳۸۷و۳آ

اجر ۱۳۸۳غالمرضا حجتي، علي اصغر دادگرمدرسه نمونه واقعيت يا رويا م ۳۵۶ ح۳۱۴۳۶۷۷۳۷۱/۱۰۲۳
LB۳۰۱۳/۴۱۳۸۳م۳ح

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۴۴۷۱۴۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۴۵۷۱۵۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -به کوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۴۶۷۱۶۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۴۷۷۱۷۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۴۸۷۱۸۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۴۹۷۱۹۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۵۰۷۲۰۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۵۱۷۲۱۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۵۲۷۲۲۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۵۳۷۲۳۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۵۴۷۲۴۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش علي فرخ مهردر باغ تجربهها د۴۳۶ ف۳۱۵۵۷۲۵۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

موسسه نشر ويرايش مـولـفـان جي دبـليو گتزلز... [و ديگران];روانشناسي اجتماعي تعليم و تربيت
 ترجمه يوسف کريمي

۱۳۷۸ ر ۲۳۵ گ۳۱۵۶۶۸۴۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۰۳۳/۹۱۳۷۸ر

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش محبتالله همتيدر باغ تجربهها د۶۶۹ ه۳۱۵۷۷۱۱۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش محبتالله همتيدر باغ تجربهها د۶۶۹ ه۳۱۵۸۷۱۲۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵ -بهکوشش محبتالله همتيدر باغ تجربهها د۶۶۹ ه۳۱۵۹۷۱۳۳۷۱/۱۰۲۳
LB۱۷۷۵/۴د۹ه

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

مـولف چـريل ال. اسـپالدينگ; مترجمانانگيزش در کالس درس
 محمدرضا نائينيان، اسماعيل بيابانگرد

۱۳۷۷ الف ۴۷۱ الف۳۱۶۰۶۸۵۳۷۱/۱۰۲۴
LB۱۰۶۵/۸۱۳۷۷الف۴۶الف

شارلوت دنيلسوننقش رهبري معلم در ساختار آموزش ن۷۲۵ د۳۱۶۱۷۰۰۶۳۷۱/۱۰۶
LB۲۸۰۶/۴۵/۷۱۳۸۸ن۹د

رشد مـولف کـريس کـايراکو; مترجم منصورهمهار استرس درمعلمان
 وحدتي احمدزاده

۱۳۸۴ م ۹۵۵ ک۳۱۶۲۶۸۶۳۷۱/۱۴۱۲
LB۲۸۴۰/۲/۸۱۳۸۲آ۹ک

چاپار درآمـدي بـر مطالعه و نقش خدمات ويژه کتابخانههاي عمومي
 در توسعه فرهنگ مطالعه

۱۳۸۳تاليف حسن اشرفيريزي د ۹۵۵ الف۳۱۶۳۶۸۷۳۷۱/۱۷۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۴د۵۷الف

والـدين فـهميده، کودکان تيزهوش: روشهاي علمي براي رشد
 استعداد کودکان

مولف جوآن فريمن و۷۲۲ ف۳۱۶۴۷۵۶۴۳۷۱/۱۹۲
LB۱۱۳۹/۳۵  /۴۱۳۸۱ف۵م

نسيم حيات ۱۳۸۷تاليف علي چراغي پورچهل نکته درباره مديريت چ۳۲ چ۳۱۶۵۷۵۶۳۷۱/۲
مدرسه برهان﴿انتشارات مدرسه﴾ مـدرسـه اي که من دوست دارم: راهنماي عمل سياستگذاران،

 مديران، معلمان، دانشآموزان و خانواده ها
۱۳۹۱حميدرضا حاجي بابايي، سوسن کشاورز م۱۶۸ ح۳۱۶۶۸۰۹۷۳۷۱/۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفترآموزش عمومي وزارت آموزش وپرورش گـروه آمـوزشـي مـديـران دفترآموزشراهبردهايي در مديريت آموزشگاهي

 عمومي وزارت آموزش وپرورش
۱۳۷۹ ر ۵۸۴ و۳۱۶۷۵۲۹۷۳۷۱/۲

اميرکبير ۱۳۸۰فخرالسادات امين۰روشهاي مقدماتي آماري در روانشناسي و تعليم و تربيت ر ۸۳۹ الف۳۱۶۸۶۸۸۳۷۱/۲۰۰۲۱
LB۲۸۴۶/۹۱۳۸۰ر۸الف

تاليف غالمحسين عدالتيمدرسه کجاست؟ م۴۶۹ ع۳۱۶۹۶۵۲۸۳۷۱/۲۰۰۹۵۵
LB۳۰۱۲/۴/۴ع۹الف

: پيک بهار ۱۳۸۶مرتضي مجدفرمدرسه موفق، مدير موفق م ۲۷۳ م۳۱۷۰۶۸۹۳۷۱/۲۰۱۱
LB۲۸۰۵/ ۳۷۱۳۸۶م۳م

راه کمال تـاليف محمدحسين يارمحمديان، سوسنمديريت وبرنامهريزي آمورشي
 بهرامي، احمدعلي فروغيابري

۱۳۸۷ م ۱۵ ي۳۱۷۱۷۹۱۴۳۷۱/۲۰۷
LC۷۱/۲/۴۱۳۸۷م۲ي

سـازمـان مـطـالـعـه وتدوين کتي علوم انساني
 دانشگاهها،مرکز تحقيق وتوسعه علوم انساني

۱۳۸۸عبدالله شفيعآباديراهنمايي ومشاوره تحصيلي و شغلي(مفاهيم و کاربردها) ر ۵۵۲ ش۳۱۷۲۵۰۶۸۳۷۱/۲۴۵
HF۵۳۸۱/۲۱۳۸۶ر۷ش

نصر ۱۳۷۹تاليف حسين کريميانسنجش و ارزشيابي در تعليم و تربيت س۵۱۷ ک۳۱۷۳۴۷۲۸۳۷۱/۲۶
LB۲۸۲۲/۷۵/۹۱۳۸۴س۴ک

نـويـسـنـدگـان پيتر  آيراسيان ،  مايکلسنجش کالسي : مفاهيم و کاربردها
راسل

س۹۶۳ آ۳۱۷۴۷۰۱۰۳۷۱/۲۶۰۹۷۳
LB۳۰۵۱/۹۱۳۸۸س۹آ

نشر دوران ۱۳۷۶تاليف علياکبر سيفروشهاي اندازهگيري و ارزشيابي آموزشي ر ۹۳۹ س۳۱۷۵۶۹۰۳۷۱/۲۶۴
LC۱۰۳۴/۹۱۳۷۶ر۹س

انصاري ۱۳۸۳مولف راضيه دشت بانهزاران معني در چهل نکته ه ۵۷۱ د۳۱۷۶۶۹۶۳۷۱/۳۰۲۳
LB۱۰۲۵/۳/۴ه۵د

کورش ۱۳۸۲نويسنده سهيال حاجياسحاقآموزش راههاي يادگيري آ۱۶۳ح۳۱۷۷۵۶۵۲۳۷۱/۳۰۲۸
LB۱۰۲۵/۳/۸۱۳۸۲آ۲ح

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۱حسن شعبانيمهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس م۵۱۲ ش۳۱۷۸۴۵۴۲۳۷۱/۳۰۲۸
LB۱۷۷۵/۹۱۳۸۶م۷ش

ليندا فريلانيسفن مطالعه ف۹۱۶ الف۳۱۷۹۷۳۴۷۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۹۱۳۷۳ف۸الف

نسلنو انديش نويسنده داهاوال باتياتکنيکهاي مطالعه و  رموز موفقيت در امتحان
مترجم ماندانا دانش

۱۳۸۶ ت ۱۳۶ ب۳۱۸۰۶۹۱۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۸۱۳۸۶ت۲ب

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر کـلـيـدهاي يادگيري: ۱۲۵نکته بهداشتي رفتاري براي افزايش
 ضريب يادگيري

۱۳۹۱مژده پور حسيني ک۶۴۳ پ۳۱۸۱۶۱۲۸۳۷۱/۳۰۲۸۱

تميشه ۱۳۷۴اسپنسرجانسون، کنستانس جانسونمعلم يک دقيقهاي م۱۹۹ج۳۱۸۲۴۷۳۱۳۷۱/۳۰۲۸۱
LC۳۲/۶۱۳۸۵م۲ج

محمدصادق صالحي ۱۳۶۵محمدصادق صالحيهنر مطالعه ه ۲۹۷ س۳۱۸۳۶۹۲۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۹ه۲ص

نشر دوران ۱۳۷۶تاليف و ترجمه علياکبر سيفروشهاي يادگيري و مطالعه ر ۹۳۹ س۳۱۸۴۶۹۳۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۹۳ر۹س

انجمن قلم ايران يـادگـيـري خـالق: درک خـالقـانه و بهخاطرسپاري هميشگي
 تمامي مطالب

۱۳۷۸ف. شجري ي ۳۸۵ ش۳۱۸۵۶۹۴۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۲ي۳ش

انجمن قلم ايران ۱۳۷۸ف. شجريپاسخگويي خالق ي ۳۸۵ ش۳۱۸۶۶۹۵۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۲پ۳ش

گفتمان انديشه معاصر ۱۳۹۰مرتضي طغيانيچرا مطالعه؟ چ۶۵۱ ط۳۱۸۷۸۰۳۱۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۶م۴ي

کيانوش محمدي روزبهانيچگونه بهتر درس بخوانيم: ( روشهاي مطالعه و تنظيم وقت ) چ۳۵۴ م۳۷۱/۳۰۲۸۱[ج]۳۱۸۸۸۱۲۸
LB۱۰۴۹/۸۱۳۸۷چ۳۲۴م

منشوروحي مـولـف مـحـسـن مـرتضوي;به کوششتکنيکهاي طاليي کاميابي دردرس وامتحانات زندگي
 فاطمه صفري راد

۱۳۸۶ ت۴۴۶ م۳۱۸۹۷۵۷۳۷۱/۳۰۲۸۱

بشير علم وادب مـولـفـين غـالمـحـسـين مـکتبي، عزيزميخواهم دانش آموز موفقي باشم
 مزرعه، احسان محب

۱۳۸۴ م ۷۳۳ م۳۱۹۰۵۰۶۹۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۹م۷م

مدرسه ۱۳۸۱تاليف مرتضي نظريعوامل موفقيت در تحصيل ع۵۱۱ ن۳۱۹۱۵۲۸۸۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۹۱۳۸۱ع۶۵ن

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۵نوشته و ترجمه علي رووفکارمايه معلمان در گذر از ياددهي به يادگيري ک ۸۵۹ ر۳۱۹۲۶۹۷۳۷۱/۳۳
LB۱۰۲۸/۸ت۹ر

۱۳۹۰مولف خديجه عليآباديمقدمات تکنولوژي آموزشي م۸۳۵ ع۳۱۹۳۸۵۲۱۳۷۱/۳۳
LB۱۰۲۸/۳/۷۱۳۸۸م۸ع

۱۳۸۸-۱۳۸۹هما ملکفناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان(ICT معلمان) ف۷۵۶ م۳۱۹۴۷۰۰۹۳۷۱/۳۳
LB۱۰۲۸/۳/۹۱۳۸۷ف۷م

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۶۹از محمدمهدي هراتيتهيه مواد و کارافزارهاي آموزشي "مجموعه مقاالت" ت ۴۷۵ ه۳۱۹۵۶۹۸۳۷۱/۳۳
LB۱۰۴۴/۸۸/۹ت۴ه

سرافراز ۱۳۸۹تاليف رمضان جهانيانرويکردهاي نوين در آموزش ر ۹۵۸ ج۳۱۹۶۷۹۱۸۳۷۱/۳۳۴
LB۱۰۲۸/۵/۹۱۳۸۹ر۹ج

سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

کـودک در خـانـواده: اصـول اسـاسي " روش جـهاني و مشهور
مونتسوري"

۱۳۸۶ماريا مونتسوري ک۸۵۳م۳۱۹۷۵۲۸۵۳۷۱/۳۹۲
LB۱۰۲۹/۸۱۳۸۶م۸م

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي، ۱۳۷۷مــولف جـوانـا اسـکـات و هـمـکـاران;يادگيري مشارکتي ي ۵۲۳ الف۳۱۹۸۷۰۰۳۷۱/۳۹۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گروه مولفان اختر جمالي ... [و ديگران]احياي نقش راهنمايي و مشاورهاي معلمان ۲۹۲ الف۳۱۹۹۸۱۶۶۳۷۱/۴۲۲

LB۱۰۲۷/۵/۳الف
ضريح آفتاب مـشـاوره با دانشآموزان در مدارس: مهارتها و کاربردها براي

معلمان
تـرجـمه و تـاليف حميد اصغريپور; نگار
 اصـغـريپـور، مـنـوچـهـر فـضليخاني

 ; زيرنظر مختار موسوي 

۱۳۸۳ م۵۷۲ الف۳۲۰۰۹۰۷۳۷۱/۴۲۲
LB۱۰۲۷/۵/۵م۵۶الف

گردآوري احمد مالکي، مهرداد پرچنکات مهم براي يافتن شغل مناسب ن۱۶۶ م۳۲۰۱۶۳۳۵۳۷۱/۴۲۵
HF۵۳۸۱/۸۱۳۸۸ن۲م

مـهـارتـهـاي تحصيلي و تنظيم وقت: براي دانشآموزان (دوره
 راهنمايي و دبيرستان)

[بت چنينگ] م۳۲۲ ب۳۷۱/۸[ج]۳۲۰۲۶۵۲۴
LB۳۶۰۷/۸/۹۱۳۷۳م۲ب

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۸۰احمد پهلوانيانمن بايد موفق شوم: مديريت زمان براي دانشآموزان م۸۶۱ پ۳۲۰۳۳۰۱۸۳۷۱/۸
LB۳۶۰۷/۸/۸م۹پ

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

احـمـد ابـراهـيمي;تهيه موسسه فرهنگيراه کارهاي عملي آموزش اخالق ومهارتهاي زندگي
 تـربيتي توحيد﴿باهمکاري محسن آزادي

 ونظارت رضا فرهاديان﴾

۱۳۸۷ ر۱۳۶ الف۳۲۰۴۷۵۵۳۷۱/۸۰۹۵۵

وزارت آمـوزش و پـرورش، مـعـاونت تـربيت
 بدني و تندرستي، دفتر تحقيقات و توسعه

مـــدرسه مـروج سـالمت: خـودآمـوز پـيـشـگـيـري (ويـژه
 دانشآموزان دوره متوسطه)

مـولـفـان سـيـامک عـالـيـخاني، عباس
 خـــالـصي; [بـراي] وزارت آمـوزش و
 پـــرورش، مـعـاونت تـربـيت بـدني و
 تـنـدرسـتي، دفـتـر پـيـشگيري و دفتر

 تحقيقات و توسعه

۱۳۸۲ م ۲۴۱ ع۳۲۰۵۷۰۲۳۷۱/۸۰۹۵۵
LB۳۶۰۷/۴م۲ع

انتشارات راه ۱۳۸۹مولف مرضيه جليلياختالالت يادگيري الف۵۸۷ ج۳۲۰۶۸۵۳۲۳۷۱/۹
LC۴۷۰۴/۳۱۳۸۹الف۸ج

شـيـوههاي آموزش به دانشآموزان خشمگين، بيقرار، منزوي،
 افسرده و ...

اثر روت لين ش۹۶۸ م۳۲۰۷۷۳۴۸۳۷۱/۹
LC۴۷۰۴/۹۱۳۸۱ش۹م

اميرکبير دانشآمـوزان اسـتـثـنـايي: تـعـريف، انـواع، ويـژگيها، علل و
 تـشـخـيص مـشـکـالت آنـان بـا ضـميمهاي درباره چگونگي

 تقويت و ترميم توانائيهاي ذهني - رواني کودکان

۱۳۶۶تاليف عزتاله نادري، مريم سيف نراقي د ۱۳۶ ن۳۲۰۸۷۰۳۳۷۱/۹
LC۳۹۶۵/۲۱۳۶۶د۲ن

دانژه [تـالـيف] ايـرس تـورس، آن ال. کورن;دانشآموز با مشکل بينايي در کالس درس (راهنماي معلمان)
 [تـرجـمه] عـلي اسـالمـبـولـچي مقدم;
 زيـــرنـظـر و بهويـراسـتـاري مـهـدي

صادقينژاد

۱۳۸۱ د ۸۱۷ ت۳۲۰۹۷۰۴۳۷۱/۹۱۱
HV۱۶۳۸/۲۱۳۸۱د۹ت

دانژه مـيـشل نوالن، ايوان تاکر; ترجمه فرشتهکودک کمشنوا و خانواده
موملي

۱۳۸۱ ک ۸۱۶ ن۳۲۱۰۷۰۵۳۷۱/۹۱۲
HV۲۳۹۱/۹۱۳۸۱ک۹ن

مجري طرح ايران بهادريفرهنگ زبان اشاره فارسي (۳) ف۸۱۴ ب۳۲۱۱۸۱۸۲۳۷۱/۹۱۲۷
HV۲۴۴۰/۴ف۹ب

فراروان ۱۳۷۶نوشته مصطفي تبريزيدرمان اختالالت ديکتهنويسي د ۳۲۲ ت۳۲۱۲۷۰۶۳۷۱/۹۱۴
LB۱۵۷۴/۴د۲ت

اميرکبير اخـتـالالت يـادگـيـري; تاريخچه، تعريف، گروهبندي، مراحل
 تشخيص، روشهاي آموزش و نمونههاي باليني

تـالـيف عـزتالـله نـادري، مـريم سيف
نراقي

۱۳۶۴ الف ۱۳۶ ن۳۲۱۳۷۰۷۳۷۱/۹۲
LC۴۷۰۴/۳الف۲ن

اميرکبير رشـد گـفتار در کودک تريزوميک ۲۱[بيست و يک] (راهنماي
 عملي کمک و مداخله تربيتي)

نــوشـته ژان آ. رونـدال; تـرجـمه الـمـا
داوديان

۱۳۷۳ ر ۸۵۷ ر۳۲۱۴۷۰۸۳۷۱/۹۲۸۳
LC۴۶۱۶/۵۱۳۷۳ر۹ر

آموخته آمـوزش تـفـکـر بـه کـودکـان ﴿تمرينات عملي براي کودکان
 ۱۴-۸ سال﴾

۱۳۹۱تاليف وترجمه محمد نجفي... [وديگران] ۸۱۳ آ۳۲۱۵۶۵۲۲۳۷۲/۰۱۹

نويسنده رابرت فيشرآموزش تفکر آ۹۶۵ ف۳۲۱۶۷۰۰۷۳۷۲/۰۱۹
LB۱۵۹۰/۳/۸۳۱۳۸۸آ۹ف

رشد نـويـسـنـدگان اليزابت دان و نويل بنت;بحث و يادگيري در گروه
 ترجمه فروزنده داورپناه

۱۳۷۹ ب ۲۳۳ د۳۲۱۷۷۰۹۳۷۲/۰۷۱۰۴۲
LB۱۷۷۶/۴/۲۱۳۷۹د۸الف

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۹مولف زهرا بازرگانميانجيگري در مدرسه: روشهاي بهبود رفتار دانشآموزان م ۲۱۳ب۳۲۱۸۶۶۵۳۷۲/۱۱۰۲۴
LB۱۰۶۰/۲/۹م۲ب

رشد ادوارد کـنـرادراگ; تـرجـمه عـلـيـرضامديريت کالس در دبستان
 کيامنش، کامران گنجي

۱۳۸۴ م ۲۵۴ ر۳۲۱۹۷۱۰۳۷۲/۱۱۰۲۴
LB۳۰۱۳/۴۱۳۸۲م۸ر

رشد نــويـسـنـدگـان اي. سي. رگ و جـورجسوال کردن
 بروان; ترجمه فروزنده داورپناه

۱۳۷۹ س ۶۸۵ ر۳۲۲۰۷۲۶۳۷۲/۱۳
LB۱۰۲۷/۴۴/۴۱۳۷۹پ۴ب

موسسه فرهنگي مدرسه برهان آمـوزش از راه بـازي بـراي مـربـيان و اولياي کودکان قبل از
دبستان

تـالـيف جـين مـارزولـو - جـين لـويـد;
 ترجمه و تلخيص ليلي انگجي

۱۳۸۳ آ ۷۱ ز۳۲۲۱۷۲۷۳۷۲/۲۱
LB۱۱۳۷/۸۱۳۸۳آ۲م

يـادگـيـري شـاد: بازي براي چهارفصل سال   فعاليتهاي عملي
 براي کودکان ۳  ۴ و ۵ ساله

مـولف  گـروه آمـوزشي انـتشارات مک
گراهيل

ي۳۸۴ گ۳۲۲۲۶۰۲۵۳۷۲/۲۱
LB۱۱۳۷/۲۱۳۸۷ي

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تـــالـيف لس کـمپپل... [و ديـگـران];محيط
 تـرجـمه مـحـمـدعـلي شميم; ويراستار

 علمي حسين دانشفر

۱۳۷۶ ح م ۲۱۲ ک۳۷۲/۳۵۰۴۴[ج]۳۲۲۳۱۶۸۲
LB۱۵۸۵/۳۱۳۷۶م

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

آمـوزش خـوانـدن: پـيـشـرفت خـواندن و نوشتن در سالهاي
 نخستين مدرسه

نـويـسـنـده جـني رايلي; ترجمه علياکبر
 مرعشي، سيروس وحدت

۱۳۸۰ آ ۳۱۹ ر۳۲۲۴۷۰۱۳۷۲/۴۱۴
LB۱۱۳۹/۵/۲۱۳۸۰ر۹خ

مدرسه ۱۳۸۳تاليف محمود مهرمحمديآموزش عمومي هنر: چيستي، چرايي، چگونگي آ۸۸۳ م۳۲۲۵۷۴۹۳۷۲/۵۰۷
NX۶۲۰/۸آ۹م

۱۳۷۰مولفان ليلي انگجي، منوچهر ترکمانکـارهـاي دسـتي و هـنـري کـودکـان: بـراي مربيان و اولياي ک ۸۳۹ الف۳۲۲۶۷۰۶۷۳۷۲/۵۵۰۴۹
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آمـوزشي

 انتشارات مدرسه
الـگـوهـاي يـاددهي و يـادگـيـري گـام به گـام انشاي فارسي
 (گـفـتـاري - نـگـارشي) در دوره ابـتـدايي: ويـژه مـعـلـمان،
 کارشناسان، مدرسان، دانشجويان مرکز تربيت معلم و والدين

۱۳۷۹عبدالرحمن صفارپور الف۶۵۳ ص۳۲۲۷۳۲۶۳۳۷۲/۶۳۰۷
LB۱۵۷۴/۷الف۷ص

رشد نـوشـتهي جک زايـپس; تـرجمهي مينوهنر قصهگويي خالق
پرنياني

۱۳۸۰ ه ۸۲ ز۳۲۲۸۷۲۸۳۷۲/۶۷۷
LB۱۰۴۲/۹۱۳۸۰ه۹ز

رشد مـولـفان ادوارد کنراد راگ، جورج براون;توضيح دادن در دبيرستان
 مـتـرجـمـان عـليرضا کيامنش، کامران

گنجي

۱۳۸۳ ت ۲۵۴ ر۳۲۲۹۷۲۹۳۷۳/۱۱۰۲
LB۱۶۰۷/۹۱۳۸۳ت۸ر

رشد مـولف ادوارد کـنـراد راگ; مـتـرجـمانمديريت کالس در دبيرستان
 عليرضا کيامنش، کامران گنجي

۱۳۸۳ م ۲۵۴ ر۳۲۳۰۷۳۱۳۷۳/۱۱۰۲۴
LB۳۰۱۳/۴۳۱۳۸۳م۸ر

رشد مـولف ادوارد کـنـراد راگ; مـتـرجـمانسنجش و يادگيري در دبيرستان
 عليرضا کيامنش، کامران گنجي

۱۳۸۳ س ۶۸۵ ر۳۲۳۱۷۳۰۳۷۳/۱۲۶
LB۳۰۵۱/۹۳۱۳۸۳س۸ر

رشد مـولـفان ادوارد کنراد راگ، جورج براون;پرسش کردن در دبيرستان
 مـتـرجـمـان عـليرضا کيامنش، کامران

گنجي

۱۳۸۲ پ ۲۵۴ ر۳۲۳۲۷۳۲۳۷۳/۱۳۷
LB۱۰۲۷/۴۴/۴۳۱۳۸۲پ۸د

تاليف عبادالله محموديانالمپياد رياضي در ايران الف۳۶۳ م۳۲۳۳۸۳۰۰۳۷۳/۲۳۸
LB۳۰۶۰/۲۴/۷الف۳۵م

طلوع دانش مـــولـــفـان افـشـين مـرادي، کـبـريمهارت امال و انشاي فارسي در کتاب کار پايهي اول راهنمايي
حيدريرزوه

۱۳۸۹ م۴۳۵ م۳۲۳۴۶۷۲۷۳۷۳/۲۳۸۰۷۶
LB۳۰۶۰/۲۶/۹۱۳۸۹م۳۷۵۶م

۱۳۸۵عيسي ابراهيمزادهآموزش بزرگساالن (رشته علوم تربيتي) آ۱۳۵ الف۳۲۳۵۸۵۲۰۳۷۴
LC۵۸۱۵/۸۱۳۸۸آ۲الف

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر بـازنـويـسـي عـبـدالـحـمـيـد مـوسـياخالق در خانه
کاظمي﴿موسوي﴾

۱۳۹۲ الف۱۵۸ س۳۲۳۶۶۶۵۴۳۷۴/۹۵۵

کتاب نشر ۱۳۹۱سازمان نهضت سوادآموزيبياييدباهم مهربان باشيم ۱۵۸ س۳۲۳۷۵۸۷۳۳۷۴/۹۵۵
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر عـلـي صـالـحـي; بـراي سـازمان نهضتقصه هاي قرآني: پند واندرز لقمان حکيم

سوادآموزي
۱۳۹۱ ق۲۹۷ ص۳۲۳۸۶۱۲۷۳۷۴/۹۵۵

وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات تاليف صفامحمود عبدالعالآموزش نژادپرستي در برنامههاي درسي اسرائيل
مـتـرجـمـين رضـوان حـکيمزاده، موسي

عليزادهطباطبايي

۱۳۸۶ آ ۳۴۷ ع۳۲۳۹۷۳۳۳۷۵/۰۰۹۵۹۶۴
LB۱۵۶۴/۱۳۸۶ ۲ع۵الف

آگه ۱۳۶۹نوشته علي تقيپورظهيرمقدمهاي بر برنامهريزي آموزشي و درسي م۶۴۹ ت۳۲۴۰۸۵۲۷۳۷۵/۰۰۱
LB۲۸۰۶/۱۵/۷۱۳۶۹م۷ت

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

[جـرالـد کـمپ]; تـرجمه و تاليف عادلطراحي آموزشي
يغما

۱۳۷۲ ط ۶۱ ي۳۲۴۱۶۹۹۳۷۵/۰۰۱
LB۲۸۰۶/۱۵/۴۱۳۷۵ط۸ک

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي جرارد دالنتيدانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانايي
[ترجمه] علي بختياريزاده

۱۳۸۶ د ۶۲۷ د۳۲۴۲۷۳۴۳۷۸
LB۲۳۲۴/۲۱۳۸۶د۸د

ژرف خـاطـراتي عـبـرتآمـيـز در راسـتـاي زنـدگي و زنـدگاني و
 همزيستي از شما چه پنهان (بين خودمان بماند)

۱۳۸۸نويسنده عبدالمهدي يادگاري خ ۱۳ ي۳۲۴۳۷۹۹۷۳۷۸/۱۲
۲۱۳۸۷ي۴/۸۷۷۱BL۹/احف

محمود پناهيشهريروانشناسي احساس و ادراک (رشته روانشناسي) ر۵۴۵ پ۳۲۴۴۶۴۱۷۳۷۸/۱۵۵۴۰۹۵
QP۴۳۱/۹۱۳۸۲ر۹پ

گـنـجـيـنهي طـاليي روانـشناسي احساس و ادراک: بر اساس
 کتاب محمود پناهيشهري

تهيه و تنظيم رضا همايي گ۶۵۷ ه۳۲۴۵۶۴۲۴۳۷۸/۱۵۵۴۰۹۵
QP۴۳۱/۹۲۹۱۳۸۹ر۹پ

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۵۰۰ [پـانـصـد] نـکـته دربـاره مـطالعه: براي دانشآموزان و
دانشجويان

۱۳۷۵مولف فيل ريس پ۹۵۱ر۳۲۴۶۵۲۷۱۳۷۸/۱۶
LB۲۳۳۳/۲۱۳۷۸پ۹ر

تاليف: بهزاد اشجريتحقيق در عمليات ت۵۴۹ الف۳۲۴۷۶۱۵۳۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۳۱۳۸۶ت۵۵۶الف

سپاهان سـاخـتمان گسسته (رشته مهندسي کامپيوتر) مطابق با آخرين
 تغييرات کنکور کارشناسي ارشد...

۱۳۸۸ملف شاهرود اعظمي، زهره حبيبي الف ۶۱۶ الف۳۲۴۸۸۰۰۴۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۲۱۳۸۸س۶۲۴۶الف

مارليک تـالـيف دفتر پژوهشهاي هنري انتشاراتمجموعه سوالهاي آزمون معماري
مارليک

۱۳۸۳ م ۸۵۳ الف۳۲۴۹۷۳۷۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳۲۸۲۵۷۱۷م

مـهـنـدسي صـنـايع : مديريت سيستم و بهرهوري، سيستمهاي
 اقتصادي اجتماعي

تهيهکننده مرتضي بذرافشان م۳۸۵ ب۳۲۵۰۶۱۵۱۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹۱۳۸۸م۴۱۴ب

آزاده ۱۳۸۴مولف مهدي پرناکنکور کارشناسي ارشد جلد۱: معماري و معماري منظر ک۳۶۴ پ۳۲۵۱۶۷۹۷۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹۳۱۳۸۹ک۴۵۲۸پ

آزاده کـنـکـور کارشناسي ارشد بانک سواالت مجموعه معماري ويژه
 رشتههاي مهندسي معماري ...

۱۳۸۹مولف مهدي پرنا ک۳۶۴ پ۳۲۵۲۶۷۹۸۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۸۶۷۱۳۸۹ک۴۷۵پ

آزاده ۱۳۸۹مولف مهدي پرناکنکور کارشناسي ارشد: بانک نکات مجموعه معماري ک۳۶۴ پ۳۲۵۳۶۷۹۹۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۲۱۳۸۸ب۴۷۵پ

آزاده ۱۳۸۴مولف مهدي پرناکنکور کارشناسي ارشد معماري: درک عمومي معماري ک۳۶۴ پ۳۲۵۴۶۸۰۰۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۴۱۳۸۹د۴۷۵پ

آزاده کـنـکـور کـارشـنـاسي ارشـد معماري کتاب دوم: دروس فني
 ساختمان (۲) ...

۱۳۸۵مولف مهدي پرنا ک۳۶۴ پ۳۲۵۵۶۸۰۱۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹۲۱۳۸۷ک۴۷۵پ

آزاده ۱۳۸۴مولف مهدي پرناکنکور کارشناسي ارشد معماري: معماري و معماري منظر ک۳۶۴ پ۳۲۵۶۶۸۰۲۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹۱۳۸۴ک۴۷۵پ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آزاده کـنـکـور کارشناسي ارشد معماري کتاب پنجم: دروس تاريخ و

 مباني نظري
۱۳۸۴مولف مهدي پرنا ک۳۶۴ پ۳۲۵۷۶۸۰۳۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۹۳۱۳۸۹ک۴۵۲۸پ
آزاده کـنـکـور کـارشـنـاسـي ارشـد معماري کتاب اول: دروس فني

 ساختمان (۱): (شناخت مواد، عناصر و جزييات، ايستايي ۱)
۱۳۸۴مولف مهدي پرنا ک۳۶۴ پ۳۲۵۸۶۸۰۴۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۴۶۱۳۸۹د۴۷۵پ
آزاده کـنـکـور کـارشـنـاسـي ارشد معماري کتاب سوم: دروس فني

 ساختمان (۳)
۱۳۸۴مولف مهدي پرنا ک۳۶۴ پ۳۲۵۹۶۸۰۵۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۴۵۱۳۸۹د۴۷۵پ
آزاده کـنـکـور کـارشـنـاسي ارشد مهندسي معماري: کتاب يازدهم:

 تـست هـاي کـنـکـور کـارشناسي ارشد دانشگاه آزاد با پاسخ
تشريحي

۱۳۸۹مولف مهدي پرنا ک۳۶۴ پ۳۲۶۰۶۸۰۶۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹۵۱۳۸۹ک۴۷۵پ

قلم علم ۱۳۸۸تاليف وتدوين مصطفي جمالي رادبهينه سازي مصرف انرژي ب۶۱۷ ج۳۲۶۱۷۵۰۳۷۸/۱۶۶۴
مـجـمـوعه سـوالـهـاي کـارشـناسي ارشد مهندسي کشاورزي

 (علوم و صنايع غذايي)
تهيهکننده عزيز جنگجو م۷۱۹ ج۳۲۶۲۸۱۵۸۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۳۱۳۸۷م۸۷ج
کتابخانه فرهنگ ۱۳۸۸مولفين فرحناز جوکار، کبري سالميکهنهوشبري: اصول و روشهاي بيهوشي، تشريح، فارماکولوژي... ه۸۶۸ج۳۲۶۳۸۴۰۸۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۹۱۳۸۸ ۹۵ج
مارليک ۱۳۸۶گردآوري و تاليف رضا حسينيدرک عمومي هنر د۵۷۷ ح۳۲۶۴۷۸۵۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۴د۵۴۴۴ح
ديباگران تهران تـهـيه و تـدوين بـرزو خـاکـپـور، عـمادآناتومي حيوانات اهلي (ويژه آزمونهاي کارداني به کارشناسي)

 شفيعي; زيرنظر شهرزاد خاکپور
۱۳۸۲ آ ۱۷۷ خ۳۲۶۵۷۷۳۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۸آ۱۴۵۶خ
ديباگران تهران ۱۳۸۲مولفان محمدرضا خاني، کاميار يغمائيانآلودگي هوا (با تجديد نظر و تکميل) آ ۲۷۹ خ۳۲۶۶۷۷۲۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۴۱۳۸۱پ۱۸۵خ
گلهاي بهشت درس و آزمـون اسـتـاتـيک "کـارداني به کـارشناسي" دانشگاه

 جامع علمي کاربردي، سراسري... ويژهي کليهي رشتهها
۱۳۸۶تاليف و تدوين هوشيار خزائي د ۵۱۱ خ۳۲۶۷۷۷۱۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۴۲۱۳۸۶د۴۴خ
شرکت سهامي انتشار ۱۳۷۶تاليف ابراهيم سلطاني لرگانيمجموعه تستهاي حقوق ثبت ويژه دانشجويان ... م۶۵۶ س۳۲۶۸۶۶۹۸۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۳۱۳۸۱م۸۲۶س
بـيـومـکـانـيک ورزشي : مـجـمـوعه جـامع نکتهها و سواالت

 چهارگزينهاي طبقهبندي شده آزمون کارشناسي ارشد
مـــولـفـان رحـمن سـوري ، مـحـمـود

شريعتزادهجنيدي
ب۸۱۲ س۳۲۶۹۷۵۵۰۳۷۸/۱۶۶۴

LB۲۳۵۳/۸۷۱۳۸۸ب۸۸۷۸۴۶س
يـادگـيـري، اجرا و کنترل حرکتي(مجموعه ساالت و آزمونهاي
 استاندارد کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

تـالـيف و تـدوين فـرشـيـد طـهماسبي ،
 فرزانه حاتمي

ي۹۴۸ ط۳۲۷۰۷۵۴۷۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۳۴۱۳۸۸م۸۸ط

مـجـمـوعه سواالت طبقهبندي شده (موضوعي) حقوق بينالملل
 خـصـوصـي﴿۱۰۵۲سـوال﴾ شـامل: سـواالت تاليفي آزمونهاي

 کارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسالمي

تاليف رحمان عمرواني م۹۱۳ ع۳۲۷۱۸۱۵۳۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۳۳۱۳۸۸م۸۷۱۶ع

مجد مـجـمـوعه آزمـونهاي مشاوران حقوقي و وکالت: موضوع ماده
 ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه۱۳۸۰تا۱۳۸۴

۱۳۸۴تاليف رحمان عمرواني م۹۱۳ ع۳۲۷۲۶۷۴۲۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۳۲۱۳۸۸م۸۷۱۶ع

صفار. اشراقي مـجـمـوعه تـستهـاي کـارداني به کـارشـنـاسي رشـتههاي
 الـکـتـرونـيک و قـدرت [دانـشـگاه سراسري و آزاد اسالمي]

 مدارهاي الکتريکي ۱ و ...۲

تـالـيف و تـدوين اسـدالـله کاظمي، نويد
 نيکبخش ذاتي

۱۳۸۰ م ۲۲۹ ک۳۲۷۳۷۶۱۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۳۱۳۸۲م۱۸۶ک

ريـاضـيـات عـمـومي دو : ويـژه دانـشـجـويـان کارداني فني،
 علميکاربردي و آزاد اسالمي

محمدعلي کرايهچيان ر۴۲۶ ک۳۲۷۴۷۲۴۸۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹۱۳۸۷ر۳۵۵ک

مـــجـــمـــوعه ســـواالت کـــارشـــنـاسي ارشـد رشـته
مديريت۱۳۸۳-۱۳۷۰

۱۳۸۳مولفين زبان داور ونوس...[و ديگران] ۲۸۲ م۳۲۷۵۸۳۴۵۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۲۸۲۲۴۵۱۳۸۰م

کـنـکـور کـارشـنـاسي ارشـد آمـار و احـتـمال مهندسي براي
 رشتههاي مهندسي صنايع...

مولف مهرزاد نورحسيني ک۷۲۹ ن۳۲۷۶۶۱۴۸۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۸۵۱۳۸۸ک۸۴۶ن

مـجـمـوعه سـواالت طـبقهبنديشده (موضوعي) حقوق اساسي
 (۱۰۶۸سـوال) شـامل: سـواالت تـالـيفي آزمونهاي کارشناسي

 ارشد سراسري و...

۱۳۹۰تاليف محمد وارسته م۱۵۶ و۳۲۷۷۷۱۱۲۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۳۱۳۸۷م۱۴۲ب

ديباگران تهران ۱۳۸۲مولف سعيد ونکياقتصاد خرد (کارشناسي به کارشناسي ارشد) الف ۷۹۲ و۳۲۷۸۳۳۴۱۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۷الف۸۵و

نسل نوانديش نـويـسـنـده يـواالين لـنگفـلد;برگردانراهبردها و مهارتهاي مطالعه
 غالمحسين خانقايي

۱۳۸۶ ر ۶۸۱ ل۳۲۷۹۵۰۵۴۳۷۸/۱۷۰۲۸۱
LB۲۳۹۵/۲۱۳۸۸ر۹ل

روانشـناسي اجتماعي : خالصه درس و مجموعه سواالت چهار
 گزينهاي فصل به فصل براساس کتاب دکتر يوسف کريمي

تـهـيه و تـنـظـيم نـادر تـاري (برازين)،
 اميرحسين مهديپور

گ۲۱۹ ت۳۲۸۰۶۴۲۰۳۷۸/۱۷۵
HM۱۰۱۹/۹۲۲۵۱۳۸۸ر۴ک

۱۳۸۳عيسي ابراهيمزادهفلسفه تربيت (رشته علومتربيتي) ف۱۳۵ الف۳۲۸۱۸۵۱۱۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LB۱۴/۷/۸۱۳۸۵ف۲۴الف

محمد احديانتهيه و کاربرد وسايل و مواد آموزشي (رشته علوم تربيتي) ت۲۶۳ الف۳۲۸۲۶۲۶۱۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۲۴الف۹الف

۱۳۸۸ابراهيم احمدپور ، آنهگلدي مهميانيرياضي عمومي ۱ (رشته رياضي) ر۲۷۹ الف۳۲۸۳۸۵۱۵۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
QA۳۷/۲/۹۱۳۸۸ر۲۷الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵تاليف محمدعلي احمدوندروان شناسي کودک و نوجوانان گروه کتابداري : درسنامه ر۲۸۳ الف۳۲۸۴۵۶۶۱۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۲۶۸الف۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۱بروس آلبرتس... [و ديگران]اصول زيستشناسي سلولي - ملکولي (رشته زيستشناسي) ۵۷۸ الف۳۲۸۵۵۶۳۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۵۵۱۳۸۱الف۹الف

حقوق اسالمي راهـنـمـاي کامل خواندن و درک مفاهيم (۳) دانشگاه پيام نور
 همراه با تستهاي امتحاني و لغتنامه

تـهـيه و تـالـيف جـلـيل بانان صادقيان;
 مترجم محمد شاطرلو

۱۳۸۱ ر ۲۷۳ ب۳۲۸۶۷۸۸۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/الف۱۷۲۲۱۳۸۱ب۹الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
زهرا برومندمديريت رفتار سازماني (رشته مديريت) م۴۹۵ ب۳۲۸۷۸۴۱۰۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

LC۵۸۰۸/۳۸۸۱۳۸۲ب۹الف
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۰نعمتالله تقويجامعهشناسيروستايي (رشته علوم اجتماعي) ج۶۴۷ ت۳۲۸۸۵۶۲۶۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

LC۵۸۰۸/۷۴ت۹الف
۱۳۸۰مهدي تقويمديريت مالي ۲ (رشته حسابداري) م۶۴۷ ت۳۲۸۹۸۵۱۴۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

HG۴۰۲۶/۴۳۱۳۸۸م۷ت
۱۳۸۲مولف علي تقيپورظهيراصول و مباني آموزش و پرورش (رشته علوم تربيتي) الف۶۴۹ ت۳۲۹۰۸۵۱۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

LB۱۰۲۵/۳/۶۱۳۸۹الف۷ت
جباري کـامـلـتـرين پرسشهاي چهارگزينه اي دروس اختصاصي رشته

حقوق
۱۳۸۵گردآورنده:سيدمجتبي جبارزاده ک ۲۶۴ ج۳۲۹۱۵۷۲۳۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

پيام دانشگاهي کـامـلـتـريـن تـرجـمه و راهنماي زبان انگليسي عمومي﴿ ويژه
 دانشگاه پيام نور﴾

۱۳۸۶مولف; داوود جعفري ک۴۶۲ ج۳۲۹۲۵۸۸۷۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

منوچهر جعفريگهرترجمه متون اقتصادي (رشته مترجمي زبان انگليسي) ت۴۷۳ ج۳۲۹۳۷۲۳۴۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
PE۱۱۲۷/۷۳۱۳۸۵ج۷الف

محمد جلوداريممقانيرياضي عمومي (۲) (رشته رياضي) ر۵۶۴ ج۳۲۹۴۸۰۹۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۸۲۳۴ج۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۴تاليف اردشير خداداديانتاريخ ايران در دوره ساسانيان ( رشته تاريخ ) ت ۳۶۸ خ۳۲۹۵۵۶۶۵۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۳۸خ۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷قاسم خداداديشيمي کوانتومي (رشته شيمي) ش ۳۶۸ خ۳۲۹۶۷۹۲۸۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
QD۴۶۲/۹۱۳۸۸ش۴خ

۱۳۸۵اصغر دادبهکليات فلسفه (رشته علوم تربيتي) ک۱۳۳ د۳۲۹۷۸۵۱۹۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
B۹۹/۱۵۳۱۳۸۶د۲۲ف

۱۳۷۹علياکبر سيفروانشناسي تربيتي (رشته علوم تربيتي - روانشناسي) ر۹۳۹ س۳۲۹۸۸۵۱۸۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LB۱۰۵۱/۹۳۱۳۷۹ر۹س

انتشارات حقوق اسالمي راهـنـمـاي کـامل فنون يادگيري زبان انگليسي رشته مترجمي
 زبـان هـمـراه بـا شـرح و تـوضـيح تـمـام تـمرينات کتاب و

 تستهاي امتحاني ويژه دورههاي فراگير دانشگاه پيام نور

نـوشـته شـهـرزاد سـيف; ترجمه محمد
شاطرلو

۱۳۷۹ ر۹۳۹س۳۲۹۹۷۹۰۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۹۲۱۳۸۰س۹الف

پـديـدآورنـدگـان بـهارک طالبلو ، سانازکتاب طاليي روانشناسي رشد ۱
مهدويتبار

ر۱۸۵ ط۳۳۰۰۶۴۲۳۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
BF۷۱۳/الف۱۳۸۹ ۹۲۶ر۳۵ک

ليدا فرخورياضيات پايه (رشته حسابداري، مديريت و علوم اجتماعي) ر۴۴۶ ف۳۳۰۱۶۱۴۶۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
QA۳۷/۲/۹۱۳۸۱ر۴۳ف

مولف ليدا فرخورياضي عمومي (۱) (رشته رياضي) ر۴۴۶ ف۳۳۰۲۸۱۵۷۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۳۳۳۱۳۸۲ف۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۳کيهان فروزنده شهرکياصول تصفيه و بهسازي منابع آب الف ۵۹۸ ف۳۳۰۳۵۶۶۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸۳۷۷ف۹الف/گ

نـظـام روابط کار در سازمان ( روابط صنعتي ) ( رشته مديريت
 دولتي و بازرگاني )

۱۳۸۴عليرضا موغلي ن۸۱۹ م۳۳۰۴۸۵۱۶۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
HD۶۹۷۱/۶۱۳۸۵ن۸۳م

راه ﴿کـتـاب چـندمنظوره وچندکاربري﴾ کتاب تحليلي زبان خارجي
 (۶) [شش] (رشته مديريت دولتي)

۱۳۸۹مسعود موسي نتاج ک ۸۴۱ م۳۳۰۵۵۶۱۷۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۸۵ع۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۰علي موسايي افضليمعارف اسالمي (۱) م۸۴۱ م۳۳۰۶۵۵۷۱۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۸۳۱۳۸۱م۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۳محمدرضا نيکخومقدمات نوروپسيکولوژي (رشته روانشناسي) م ۹۳۶ ن۳۳۰۷۵۶۶۰۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۹۳۱۳۸۲ن۹الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۹توفيق . سبحانيمسعود سعدسلمان (نظم ۳) (رشته زبان و ادبيات فارسي) م۲۴۶ ه۳۳۰۸۵۶۳۷۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
PIR۴۷۴۴/۹۰۸۲۲۱۳۸۹د

نشر ني تـــامس ولش، نـــوئل ف. مک جــين;تمرکززدايي در آموزش و پرورش: چه، چرا، چهوقت، چگونه؟
 ترجمه زهرا قناديان

۱۳۸۳ ت ۷۳۳ و۳۳۰۹۷۸۴۳۷۹/۱۵
LB۲۸۶۲/۸۱۳۸۳ت۸و

ابوعطا بـرنـامهريـزي آمـوزشي و آمـوزش بـرنـامهريـزي: ارزشيابي
 آموزشي در يک نگاه ...

مـولـفـان غـالمـرضا لشکربلوکي ، ناصر
 جعفري ، منوچهر فضليخاني

۱۳۸۸ ب ۴۶۳ ل۳۳۱۰۷۹۱۷۳۷۹/۱۵۰۹۵۵
LB۲۸۲۲/۷۵/۴۱۳۸۹ب۵ل

نسل نوانديش چـگـونه ايـمـيلهـاي مـوثـر تـهـيه کنيم: ارتقا دادن مکاتبات
 الکترونيکي شما

نـــويـسـنـدگـان نـانـسي فـلـين، تـام
 فـــلـــين;مــتـرجـم غـالمـحـسـيـن

 خانقايي;ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۸ چ ۸۵۶ ف۳۳۱۱۵۰۴۲۳۸۴/۳۴
HF۷۵۱/۸۳۱۳۸۸چ۸ف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲منوچهر احتشاميراهآهن در ايران ر ۲۵۷ الف۳۳۱۲۷۸۳۳۸۵/۰۹۵۵
HE۳۳۶۸/۲ر۳الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱منوچهر احتشاميراه و راهسازي در ايران ر ۲۵۷ الف۳۳۱۳۷۸۲۳۸۸/۱۰۹۵۵
HE۳۶۵/۳الف۹۲الف

نشر فانوس ۱۳۸۲حسن بنياسدي، حسين رشيدينژادسي مهارت براي موفقيت در دانشگاه س ۷۲۹ ب۳۳۱۴۷۸۱۳۸۸/۱۶
LB۲۳۳۳/۹۱۳۸۲س۸ب

محراب قلم نـويـسـنده روياخوبي;تصويرگرحميدرضاچراهاي شگفت انگيز پوشاک ايراني
بيدقي

۱۳۸۸ چ ۸۱۹ خ۳۹۱/۰۰۹۵۵[ج]۳۳۱۵۶۴۰

محراب قلم ۱۳۸۹رويا خوئيچراهاي شگفت انگيز لباس اقوام ايراني ل چ۹۳۴خ۳۹۱/۰۰۹۵۵[ج]۳۳۱۶۵۴۶۹
GT۱۴۲۰/۴۳۱۳۸۹چ۹خ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳مولف پيمان متينپوشاک ايرانيان پ ۲۵۴ م۳۳۱۷۷۸۰۳۹۱/۰۰۹۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
واژه آرا ۱۳۸۹مولف مسعود طاالريچگونه زيبا لباس بپوشيم( مخصوص خانمها) چ۱۶۱ ط۳۳۱۸۶۸۳۳۳۹۱/۲

TT۵۰۷/۸۱۳۸۹چ۲ط
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰علي بلوکباشينوروز: جشن نوزايي آفرينش ن۶۶۹ ب۳۳۱۹۷۷۹۳۹۴/۲۶۸۳۰۹۵۵

GT۴۸۷۸/۸ب۲آ
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳عسکر بهراميجشنهاي ايرانيان ج ۸۴۳ ب۳۳۲۰۷۷۸۳۹۴/۲۶۹۵۵

GT۴۸۷۴/۵ج۹ب
نشر نذير پـــژوهش و نـوشـتهي فـايق صـفيزادهبهار و آيينهاي بهاري

(بورکهيي)
۱۳۷۸ ب۷۶۶ ص۳۳۲۱۷۹۶۳۹۴/۲۶۹۵۵

GT۴۸۷۴/۹ب۷ص
معيار علم ۱۳۹۲ترجمه و گردآوري داود نعمت الهيآداب معاشرت براي همه آ۵۳۵ ن۳۳۲۲۸۰۳۸۳۹۵

نسل نوانديش ۳۶۵آداب رفـتـاري که بچه ها بايد بدانند: بازي ها، فعاليتها و
 ديـگـر شـيـوه هاي سرگرم کننده براي کمک به فرزندان در

 يادگيري آداب معاشرت

۱۳۹۴شريل ابرلي;مترجم آزيتا نجات مهر س۱۴۱ الف۳۳۲۳۷۵۹۳۳۹۵/۱۲۲

گردآوري و بازنويسي عبدالصالح پاکدختر چوبي: ۱۲ افسانه از ترکمن صحرا د۲۱۴ پ۳۹۷/۲۰۹۵۵۲۲۳[ج]۳۳۲۴۶۰۲۳
PL۳۳۴/۳د۲پ

محراب قلم کتابهاي مهتاب ۱۳۸۶محمد ميرکيانيراز مثلهاي ما: راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان ر ۹۵۸ مفا۳۹۷/۹[ج]۳۳۲۵۵۸۱۰
PIR۳۹۹۶/۲۱۳۸۶ر۹۴م

تـاليف و نگارش ابوالفضل يوسفبن عليخردنامه
مستوفي

خ۵۴۲ م۳۳۲۶۸۳۷۴۳۹۸
PN۶۳۰۷/۵۱۳۴۷م۲ف

اميرکبير گـردآوري و تـالـيف ابـوالـقـاسم انجويجشنها و آداب و معتقدات زمستان
شيرازي

۱۳۷۹ ج۸۶۶ الف۳۳۲۷۷۹۴۳۹۸/۰۹۵۵
GR۲۹۰/۵ج۸الف

علم وادب فـرهـنگ عـامه گـلـپـايگان: شامل لغات، امثال و اشعار محلي،
 مناظره و اشعار برگزيده

۱۳۷۸تاليف جواد غياثي گلپايگاني ف۹۳ غ۳۳۲۸۸۴۹۱۳۹۸/۰۹۵۵۹۳۵
GR۲۹۰/۴ف۹غ

آ. بلوکينتبر الماس و قصههايي ديگر از کشورهاي بالت ت۶۷۱ ب۳۹۸/۲[ج]۳۳۲۹۶۵۶۰
PZ۶۴/۲۱۳۷۱ت۸ب

برگردان فتحالله ديدهبانقوي سفيد ق۹۲۲ د۳۹۸/۲[ج]۳۳۳۰۶۵۶۷
GR۷۹/۹۱۳۷۵ق۹د

نويسنده کيت ديکاميلوقصه دسپروکس ق۹۳۹ د۳۹۸/۲[ج]۳۳۳۱۶۰۸۴
PZ۸/۸۱۳۸۹م۹د

اميرکبير،کتابهاي شکوفه ۱۳۷۹نوشته هلنفوره سلترافسانههاي سرخپوستان الف۶۲۹س۳۹۸/۲[ج]۳۳۳۲۷۳۷۹
GR۳۰۲/۲/۸۱۳۷۹س۴س

شقايق ۱۳۷۶ - ۱۳۸۱گردآوري و ترجمه از هروس شبانيافسانههاي ملل الف۳۵۱ ش۳۹۸/۲[ج]۳۳۳۳۲۵۹۵
GR۷۹/۷الف۲ش

قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته بـرادران گـريم; تـرجمه سپيدهقصههاي شب
 خليلي; تصويرگر مهرنوش معصوميان

۱۳۷۸ ۶۷۴ ق۳۹۸/۲[ج]۳۳۳۴۳۲۲۱

اميرکبير ويـراسـتار هارولد کورلند; ترجمه سيمينهمراه آفتاب
دانشور

۱۳۶۲ ه۸۱۷ ک۳۳۳۵۷۹۳۳۹۸/۲
GR۱۵/۸۱۳۶۲ه۹ک

محراب قلم ،کتابهاي مهتاب ۱۳۸۶مصطفي رحماندوستضربالمثلها و قصههايشان قصههاي بهار ب م۳۹۲ر۳۹۸/۲۰۹[ج]۳۳۳۶۵۳۹۸
PIR۳۹۹۶/۴۲۱۳۸۶ض۳۳ر

محراب قلم ،کتابهاي مهتاب ۱۳۸۹نويسنده مصطفي رحماندوستمثل ها و قصه هايشان : قصه هاي پاييز پ م ۳۹۲ر۳۹۸/۲۰۹[ج]۳۳۳۷۵۳۹۷
محراب قلم،کتابهاي مهتاب ۱۳۸۶مصطفي رحماندوستضربالمثلها و قصههايشان : قصههاي تابستان ت م۳۹۲ر۳۹۸/۲۰۹[ج]۳۳۳۸۵۳۹۹

PIR۳۹۹۶/۴۴۱۳۸۶ض۳۳ر
محراب قلم،کتابهاي مهتاب ۱۳۸۹مصطفي رحماندوستمثلها و قصههايشان: قصههاي زمستان ز م۳۹۲ر۳۹۸/۲۰۹[ج]۳۳۳۹۵۳۹۶

شرکت به نشر، کتابهاي پروانه نـوشـته محمد ميرکياني; تصويرگر محمدقصه ما مثل شد: صدوده قصه مثل براي نوجوانان
 حسين صلواتيان

۱۳۸۴ ق ۹۵۸ م۳۹۸/۲۰۹[ج]۳۳۴۰۳۶۴۹

نويسنده برادران گريمبهترين افسانههاي دنيا ب۴۲۲ گ۳۹۸/۲۰۹۴۳[ج]۳۳۴۱۶۴۳۶
PZ۳۴/۹۱۳۷۸ب۴گ

قدياني ۹۰[نـــود] افـــســـانـــه بـــراي نـوجـوانـان﴿ازتـرکـمـن
صحرا،ژاپن،کره،ويتنام﴾

۱۳۸۴عبدالصالح پاک...[وديگران] ۶۹۵ ن۳۹۸/۲۰۹۵[ج]۳۳۴۲۸۰۶

جيمز ريوردام;مترجم رضوان دزفوليجزيره عروس: ۱۰ [ده] افسانه از سرزمين کره ج۹۸۱ ر۳۹۸/۲۰۹۵۱۹[ج]۳۳۴۳۶۰۲۲
GR۳۴۲/۳۱۳۷۸ج۹ر

انتشارات ايل ۱۳۷۷به روايت علي آسمند، حسين خسرويافسانه هاي چهارمحال وبختياري الف۵۴۱ آ۳۳۴۴۸۰۵۳۹۸/۲۰۹۵۵
افق ۱۳۷۷انتخاب و بازنويسي محمدرضا شمسپهلوان پنبه: ۱۱ افسانه ايراني پ۶۴۱ ش۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۳۳۴۵۵۴۷۰

PIR۳۹۹۳/۹پ۸ش
محراب قلم ۱۳۹۰نوشته محمد ميرکيانيروزي بود و روزي نبود ر ۹۵۸ م۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۳۳۴۶۵۸۰۹

PIR۳۹۹۳/۹ر۹م
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴به روايت حسين ميرکاظمي۳۳ [سي و سه] قصه از سرزمين ايران س۹۵۸ م۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۳۳۴۷۷۹۱

PIR۳۹۹۳/۹س۸۸۵م
آواي کالر ۱۳۸۴هوشنگ فراهانيافسانههاي فراهان الف ۳۵۲ ف۳۳۴۸۷۹۸۳۹۸/۲۰۹۵۵۱۳۵۳

PIR۸۴۳۵/۷الف۴ف
المعي مـولف بـراد استايگر; مترجم علي نظريظهور آتالنتيس

نائيني
۱۳۸۰ ظ ۴۹۴ الف۳۳۴۹۸۰۰۳۹۸/۲۳۴

GN۷۵۱/۹۱۳۷۹ظ۵الف
روزنگار ۱۳۸۱ترجمه مژگان برومندافسانههاي ازوپ ۶۳۸الف۳۳۵۰۷۳۵۴۳۹۸/۲۴۵۴

PA۳۸۵۷/۴۱۳۸۱ب۲ف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ارديبهشت ۱۳۹۰آناهيتا حسين زادهگنجينه معما و چيستان گ۵۶۵ ح۳۳۵۱۷۵۹۲۳۹۸/۶

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گـردآورنـده احـمـد وکـيليان; تصويرگرچيستانهاي خواندني
 رامين مشرفي

۱۳۸۲ چ ۶۹۲ و۳۹۸/۶[ج]۳۳۵۲۸۰۱
PN۶۳۷۷/۸و۲ف

مولف نعمت الله ايزديالاليي(شنگول ومنگول)و قصه هاي خواب کودکان ل۹۷۳ الف۳۳۵۳۷۸۲۵۳۹۸/۸
PIR۳۹۹۱/۲۱۳۸۹ل۹الف

مجد اسالم ۱۳۹۲علي اکبر بقايياز پروانه ها بپرسيد! الف۵۹۴ بفا۳۳۵۴۷۲۵۹۳۹۸/۹
مجد اسالم ۱۳۹۲علي اکبر بقاييعيدها رسم دارند ع۵۹۴ بفا۳۳۵۵۷۲۸۰۳۹۸/۹
هيرمند ۱۳۷۹از فرجالله شريفي گلپايگانيگزيده و شرح امثال و حکم دهخدا الف۸۳۵ دفا۳۳۵۶۱۳۶۵۳۹۸/۹

PIR۳۹۹۶/۸۰۸۵الف۹د
مدرسه ۱۳۸۸مصطفي رحماندوستفوت کوزه گري: مثلهاي فارسي و داستانهاي آن ف۳۹۲رفا۳۳۵۷۵۳۰۹۳۹۸/۹

PIR۳۹۹۶/۱۳۸۸ ۹ف۳۳ر
نشر الوند ۱۳۷۳تهيه و تدوين سهيال سلحشوربهترين ضربالمثلهاي ايراني ب۶۳۴ سفا۳۹۸/۹[ج]۳۳۵۸۸۴۵۹

PIR۳۹۹۶/۹۱۳۷۳ب۸س
گلافشان ۱۳۷۹اثر مهديقلي صفاپورگوشهها و توشهها گ ۶۳۹ صفا۳۳۵۹۸۰۴۳۹۸/۹

PIR۴۰۰۰/۹گ۷ص
نسل نوانديش ۱۳۹۳منوچهر محمديصندوقچه خاکستري ص۳۵۲ مفا۳۳۶۰۷۶۲۰۳۹۸/۹

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۷گردآورنده و پژوهشگر احمد وکيليانتمثيل و مثل ت۶۹۲وفا۳۳۶۱۸۰۳۳۹۸/۹
PIR[PN۶۵۱۹/۲ف]

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲اشرف باغ عمادييک قرص آرام بخش براي عروس و داماد ي۲۲۹ ب۳۳۶۲۶۴۶۱۳۹۸/۹
خورشيد باران ۱۳۸۵نويسنده محمدرضا سنگريگلبرگها + تافا گ ۷۷۹ س۳۳۶۳۸۰۲۳۹۸/۹

PN۶۲۷۷/۹س۲ف
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر گـلـچـيـنـي از گرانبهاتر از در﴿از قرآن کريم، ائمه اطهار﴿ع﴾ و

 بزرگان ايران وجهان ﴾
۱۳۹۲محمد صفائيان گ۶۷۹ ص۳۳۶۴۶۶۵۷۳۹۸/۹

خيام ۱۳۸۲مولف فرزانه واعظيتطبيق متداولترين ضربالمثلهاي (عربي، فارسي، انگليسي) ت ۲۱۹ و۳۳۶۵۷۹۹۳۹۸/۹۹۲۷
PN۶۵۱۹/۲و۴ع

جمشيد طاهريدرد محبت ۱۳۸۱د۲۸۲ط۸/۶۲فا۳۳۶۶۷۰۵۸۳
PIR۸۱۴۳/۳۶۱۳۸۱د۸۷۴۷الف

سوره مهر ۱۳۹۵سايه ملخ س۳۱۱ب۸/۶۲فا۳۳۶۷۸۵۸۰۳
حسين شيخاالسالميچرا همهي گاوها اين رنگياند؟ کتاب زبان چ۸۹۵ ش۳۳۶۸۶۶۱۴۴۰۱

P۱۰۶/۴۱۳۸۹پ۹ش
سازمان تبليغات اسالمي،حوزه هنري ۱۳۷۹کورش صفويدرآمدي بر معنيشناسي د۷۳۹ ص۳۳۶۹۸۴۷۶۴۰۱/۴۳

P۳۲۵/۴د۷ص
ويـلـيـام اگـريـدي، مايکل دابروولسکي،درآمدي بر زبانشناسي معاصر

 مارک آرنف
۱۳۸۸ د۶۹۶ الف۳۳۷۰۸۴۶۳۴۱۰

P۱۲۱/۴۱۳۸۸د۷الف
۱۳۸۸محمود بيجنخانواجشناسي نظريه بهينگي و۸۹۳ ب۳۳۷۱۸۴۶۴۴۱۰/۱

P۱۵۸/۴۲/۲و۹ب
دانشگاه امام صادق ﴿ع﴾ ۱۳۸۹تاليف غالمرضا دينمحمديمباني زبانشناسي در جهان اسالم م۹۶۶ د۳۳۷۲۸۴۷۷۴۱۰/۱۷۶۷

P۵۷/۹۱۳۸۹د۵ک
نشر مرکز،ماد ۱۳۷۰آر. اچ. روبينزتاريخ مختصر زبانشناسي ت۱۱۲ ر۳۳۷۳۸۴۵۳۴۱۰/۹

P۶۱/۲۱۳۷۰ت۲ر
۱۳۸۷پيتر آ. ام. سورنتاريخ زبان شناسي: (بخشي از کتاب زبان شناسي در غرب) ت۸۱۱ س۳۳۷۴۸۴۷۵۴۱۰/۹

مـکـاتب زبـانشـنـاسي نـوين در غـرب : (بـخـشي از کـتاب
 زبانشناسي در غرب)

۱۳۸۸پيتر آ. ام. سورن م۸۱۱ س۳۳۷۵۸۴۵۲۴۱۰/۹
P۶۱/۷۱۳۸۸م۹س

طرح نو مورتون وينستونفلسفه چامسکي
ترجمه احمدرضا تقاء

۱۳۸۵ ف ۹۷۸ و۳۳۷۶۱۶۶۰۴۱۰/۹۲
P۸۵/۹۱۳۸۵و۲چ

فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،
انتشارات

۱۳۸۶بهکوشش اميرعلي نجوميانمقاالت همانديشيهاي بارت و دريدا ۶۳۹ ه۳۳۷۷۱۶۶۴۴۱۰/۹۲
P۸۵/۱۳۸۴ ۸ه۲ب

فـرهـنگ توضيحي: زبانشناسي کاربردي النگمن: (زبانشناسي و
 آموزش زبان)

مــولـفـين جک ريـچـاردز، جـان پـلت،
 هايدي وبر

ف۹۳۷ ر۳۳۷۸۶۲۲۷۴۱۸/۰۰۳
P۱۲۹/۴۱۳۷۲ف۹ر

مولف حسين فرهادياصول و روش تحقيق در زبانشناسي کاربردي الف۶۳۵ ف۳۳۷۹۷۲۳۹۴۱۸/۰۰۷۲
P۱۲۹/۶الف۴ف

language skills: from theory to practice
Testing

A. J. Jafarpur. P. Birjandi{
./ }H. Farhady, 

آ۶۳۵ ف۳۳۸۰۷۲۳۸۴۱۸/۰۰۷۶
P۵۳/۴/۵۱۳۷۶ت۴ف

انصاريان مـشـرق مـعـرفت (ويـژه دروس تـرجـمه) فـارسي انـگليسي
 وانگليسي فارسي

۱۳۸۹حسين وحيددستجردي م۴۵۶ و۳۳۸۱۸۴۶۶۴۱۸/۰۲
P۳۰۶/۹۱۳۸۹گ۳و

ثالث ۱۳۸۸[مصاحبه و گردآوري] کيوان باژنمهدي غبرايي س/۱۷ غ۳۳۸۲۶۷۸۹۴۱۸/۰۲۰۹۲
PN۲۴۱/۵/۲غ۹الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲زهره زرشناسزبان و ادبيات ايران باستان ز ۳۹ ز۰فا۳۳۸۳۱۶۵۹۴
PIR۵۶/۲ز۴ز

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰محمدتقي راشد محصلکتيبههاي ايران باستان ک ۲۱۶ ر۰/۰۲۱فا۳۳۸۴۱۶۵۸۴
PIR۱۶۶۱/۲ک۲ر

فرنبغ دادگيبندهش ۷۱۵ ب۰/۰۷فا۳۳۸۵۸۱۱۳۴
PIR۲۰۶۵/۱۳۸۵ ۷۱ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هنرهاي زيبا ۱۳۸۷حافظ حاتميآموزش زبان فارسي با رويکردي به نظام جديد آموزشي آ ۱۱۶ ح۰/۷۶ فا ۳۳۸۶۷۹۲۵۴

PIR۲۶۲۶/۸۱۳۸۷آ۱۶ح
موسسه کتاب همراه ۱۳۸۰مولف محسن ولي; ويراستار قربان وليئيفرهنگ فارسي همراه ف ۷۵۴ و۳فا۳۳۸۷۱۶۶۳۴

PIR۲۹۵۶/۴ف۸و
۱۳۸۶ آزيتا افراشيساخت زبان فارسي س۶۳۱ الف۵فا۳۳۸۸۸۴۵۷۴

PIR۲۶۸۸/۲۱۳۸۸س۶۶الف
مولفان حسن انوري،حسن احمدي گيويدستور زبان فارسي ۲ د۸۹۹ الف۵ فا۳۳۸۹۶۲۳۰۴

PIR۲۶۹۳/۵۲۱۳۸۵د۸۵الف
حسن انوري، يوسفعالي عباسآباددستور زبان فارسي۲ د۸۹۹ الف۵ فا۳۳۹۰۵۶۳۱۴

PIR۲۶۹۳/۵۲۱۳۸۸د۸۵الف
تـوصـيف سـاخـتمان دستوري زبان فارسي بر بنياد يک نظريه

 عمومي زبان
نوشته محمدرضا باطني ت۲۲۹ ب۵ فا۳۳۹۱۶۲۳۳۴

PIR۲۶۸۸/۹۱۳۴۸ت۲ب
توس ۱۳۷۷پرويز ناتل خانلريدستور زبان فارسي: مباحث ادبي و هنري د۲۶۸ خ۵ فا ۳۳۹۲۸۴۵۶۴

تقي وحيديان کامياردستور زبان فارسي (۱) د۴۶۴ و۵ فا۳۳۹۳۸۴۱۱۴
PIR۲۶۸۸/۵۱۳۸۷د۳و

حسن احمديگيوي، حسن انوريدستور زبان فارسي ۱ د۲۸۷ الف۵/۰۷۶ فا۳۳۹۴۶۲۳۱۴
PIR۲۶۹۳/۵۱۳۷۷د۳الف

course of English phonetics and phonology
A practical 

M. H. Keshavarz آ۵۶۳ ک۳۳۹۵۶۴۹۷۴۲۱/۵
PE۱۱۳۳/۴۱۳۷۹پ۵ک

فرهنگ معاصر تــرجـمه و تـدوين نـرگس انـتـخـابي،راهنماي تلفظ زبان انگليسي
 مصطفي شيرخان زاده

۱۳۸۲ ر ۸۵۳ الف۳۳۹۶۱۶۶۵۴۲۱/۵۵
PE۱۱۳۷/۲ر۸الف

.}Merriam - Webster's collegiate dictionary{ ۳۳۹۷۵۶۲۲۴۲۳
PE۱۶۲۸/۹۱۳۸۳م

نـگـارش عـبـاس آريـانپـور کـاشـاني،فرهنگ جيبي انگليسي بهفارسي يکجلدي
 منوچهر آريانپور کاشاني

ف۴۴۵ آ۳۳۹۸۸۳۴۱۴۲۳
PE۱۶۴۵/۳۷۱۳۶۲آ۲ف

Oxford elementary learner's dictionaryeditor micael Ashby{
Angela Crawley; phonetics 

;}edited by 

۶۷۲ آ۳۳۹۹۸۳۵۱۴۲۳
PE۱۶۲۸/۵ض۱۳۸۵ ۷آ

فرهنگ معاصر فـرهـنگ يکجـلـدي فـارسي - انـگـليسي: با ترجمه انگليسي
 مهمترين و متداولترين ...

۱۳۶۲سليمان حييم ف ف ۹۹۹حفا/۳۴۰۰۱۶۶۸۴۲۳
PE۱۶۴۵/۹۷ح۲ف

موسسه مطبوعاتي کاويان گـرامـر زبـان انـگـلـيسي﴿ شامل: گرامر کامل زبان انگليسي -
 حـروف اضـافـه-تـسـتهاي مختلف و سوالهاي کنکور سالهاي

 گذشته دانشگاه ﴾

۱۳۶۵تاليف فريدون حاجتي گ۱۴۱ ح۳۴۰۱۱۷۰۶۴۲۵

ترجمه و تاليف ابراهيم شهسواريگرامر جامع زبان انگليسي بر اساس کتاب استراکچر گ۸۴۱ ش۳۴۰۲۶۲۵۶۴۲۵
PE۱۱۳۰/۴۱۳۷۱گ۹۵ش

عطائي: آشيانه کتاب آزمـون زبـان و گـرامـر انـگـلـيسي براي استفاده دانشجويان،
دانشآموزان...

۱۳۸۳نگارش جواد عسکري آ ۶۱۳ ع۳۴۰۳۱۶۶۹۴۲۵
PE۱۱۳۰/۴۱۳۸۳آ۵ع

آسيم structure = قـواعـد سـاخـتـار جـمـله در زبـان انـگـليسي
English sentence 

تـالـيف رابـرت کـرون; ترجمه و اقتباس
 حميد شاملو

۱۳۸۲ ق ۴۸۵ ک۳۴۰۴۱۶۶۶۴۲۵
PE۱۱۳۰/الف۲۱۳۸۲ز۴ک

grammar in use گـرامـر پيشرفته زبان انگليسي بر اساس
Advanced

برگردان حميدرضا بلوچ گ۸۹۹ ه۳۴۰۵۸۲۶۵۴۲۵
PE۱۱۱۲/۳/۹۴۲۲۱۳۸۸گ

فاطمي تـالـيف مـايکل سوآن; ترجمه ليدا وطن،درست و نادرست در زبان انگليسي ۲
 اقبال قاسمي پويا; ويراستار علي صلحجو

۱۳۷۱ د ۷۸۸ س۳۴۰۶۱۶۶۷۴۲۸
PE۱۴۶۰/۴۲۱۳۷۱د۹س

روش سـريع آمـوزش انـگـلـيـسي بـوسـيـله کـاست و کتاب
Calling all beginners= 

متن انگليسي از ديويد هيکس ر۹۵۴ ه۳۴۰۷۶۸۲۴۴۲۸
PE۱۱۳۰/۹ر۹ه

: including Sherek 1 (2001
(Film focus 1: intermediate-advanced 

Mahmoud Ordudari . ت۳۸۶ الف۳۴۰۸۸۱۵۶۴۲۸/۰۰۷۱
PE۱۰۶۷/ ۹۱۳۸۸ف۴الف

سپاهان A basic English courseBirjandi, Parviz Mosalanejad
Parviz

۱۳۸۹= ۲۰۱۰م ب۹۳۳ ب۳۴۰۹۶۷۶۹۴۲۸/۰۰۷۱۱
PE۶۵/۹۱۳۸۹ب۸۴ب

جنگل course for the TOEFL test : the paper test
Longman preparation 

Deborah Phillips. ل۹۹۱ ف۳۴۱۰۸۱۴۱۴۲۸/۰۰۷۶
PE۱۱۲۸/۲۱۳۸۹ل۹ف

علي خزاعيفرترجمه متون ادبي ت۴۹۲ خ۳۴۱۱۷۲۴۰۴۲۸/۰۲
PE۱۴۹۸/۲ /۴۱۳۸۸خ۲ف

مولف محمود عليمحمديترجمه متون ادبي (رشته مترجمي زبان انگليسي) ت۸۶۶ ع۳۴۱۲۷۲۵۱۴۲۸/۰۲
PE۱۴۹۸/۲ /۴۱۳۸۸خ۲ف

University Students:Developing Reading Skills
A General English Course For 

majid Masoomi. ز۶۶۷ م۳۴۱۳۶۵۰۶۴۲۸/۲۰۷
BL۲۳۹۵/۳/۹۱۳۸۵د۶م

جنگل Concepts & commentsPatricia Ackert, Linda Lee۱۳۸۸= ۲۰۱۰م ک۶۶۹ آ۳۴۱۴۶۷۷۰۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/الف۱۳۸۸ ۲ک۶۷۴آ

استاندارد انـگـلـيـسي در سـفـر "کـتـاب دوم"  : مکالمات و اصطالحات
 روزمره انگليسي (سطح متوسط و پيشرفته)

۱۳۸۵تاليف و ترجمه حسن اشرفالکتابي الف۵۵۴ الففا۳۴۱۵۶۷۸۲۴۲۸/۲۴
PE۱۱۳۱۱۳۸۵ /۸۲الف۵۴الف

استاندارد انـگـلـيـسي در سـفـر: مـکـالـمـات و اصـطـالحـات روزمره
 انگليسي﴿کتاب اول﴾

۱۳۷۶تاليف و ترجمه حسن اشرفالکتابي الف۵۵۴ الففا۳۴۱۶۶۴۲۹۴۲۸/۲۴
PE۱۱۳۱/۸۱۳۸۷الف۵۴الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حسين الهيقمشهايبررسي آثار ترجمه شده اسالمي(۲) ب۷۵۲ الففا۳۴۱۷۷۲۴۱۴۲۸/۲۴

PE۱۱۳۰/۴۱۳۸۴ب۷۴۵الف
دانشگاه پيام نوردليل ما مـحـمـود عـلـيـمـحمدي، حسن خليلي;زبان انگليسي عمومي (رشته زبان انگليسي)

 ويراستار علمي بلقيس روشن
۱۳۸۳ ز ۸۶۶ عفا۳۴۱۸۷۸۶۴۲۸/۲۴

LC۵۸۰۸/۸۲۵۶ع۹الف
Grammar in use نـويـسـنـدگـان [ريـموند مورفي، ويليامگرامر کامل زبان انگليسي بر اساس

اسمالزر]
گ۸۳۴ مفا۳۴۱۹۸۲۶۶۴۲۸/۲۴

PE۱۱۲۸۱۳۸۴ /۴گ۸ب
in English language مـهـارتـهـاي بيان در زبان انگليسي

OSEL= oral skills 
compiler Farzad Yazdani م۴۸ ي۳۴۲۰۷۹۰۲۴۲۸/۲۴

PE۱۱۳۱/۲۱۳۸۸الف۴۴ي
حـسـين فـرهـادي، عبدالجواد جعفرپور،راهنماي جامع آزمون در زبان انگليسي: نظريهها و کاربردها

 پرويز بيرجندي
ر۶۳۵ ف۳۴۲۱۷۲۴۲۴۲۸/۲۴۰۷

PE۱۱۲۸/ف۲۴آ
جنگل TWO BOYS AND BOAT=دوپسر و يک قايقSUe Arengo۱۳۷۹ د ۴۲۵ آ۳۴۲۲۴۲۳۴۲۸/۶۴

تنديس نقره اي ۱۳۷۶روينا اکنيميجنگل هاي باران خيز ج ۶۷۵ آ۳۴۲۳۵۶۹۲۴۲۸/۶۴
آيين The Grapes Of Wrath۱۳۸۵جان استينبک خ۴۷۸ الف۳۴۲۴۲۳۴۲۴۲۸/۶۴

Little women Louisa May Alcottretold by John Escott۱۳۸۶ ل۵۲۳ الف۳۴۲۵۷۰۸۳۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۱۹۱۳۸۶/الف۵ل

pride and prejudiceجان اوستين غ۹۳۱ الف۳۴۲۶۳۳۹۲۴۲۸/۶۴
واژه اثـــر جـرج الـيـوت; تـرجـمه پـژمـانآسياب رودخانه فالس

هوسمينژاد
۱۳۸۲ آ۷۵۹ الففا۳۴۲۷۱۷۰۴۴۲۸/۶۴

PE۱۱۳۰/۵۱۳۸۲آ۷۴۵۴الف
واژه White Fang = اثـر جک لـنـدن; تـرجـمه منيرالساداتسپيد دندان

سيدکردستانچي
۱۳۷۹ س۶۵۳ لفا۳۴۲۸۱۷۰۵۴۲۸/۶۴

PE۱۱۳۰/۲۱۳۷۹س۸۵ل
آکسفورد in the rue morgue ]by] Edgar Allan Poe

The murders 
retold by Jennifer Bassett. م۲۱۸ ب۳۴۲۹۸۱۳۴۴۲۸/۶۴

PE۱۱۱۹/۸۱۳۸۷م۲۶ب
Julia Roberts نانسي تيلور ج۹۶۲ ت۳۴۳۰۲۳۴۱۴۲۸/۶۴

in reading English: for university students
A basic course 

F. Sadighi, M. H. Tahririan
and edited by A. Jafarpur, 

compiled

ب۴۴۲ ج۳۴۳۱۶۱۵۷۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۲/۹ب۷ج

زبـان انـگـلـيـسـي عمومي براساس کتاب محمود عليمحمدي
 وحسن خليلي;آزمون درآزمون، ترجمه حرفه اي...

مولفان محمدرضا حبيبوند ز۲۹۶ ح۳۴۳۲۶۱۳۹۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۲/۴۱۳۸۹آ۲ح

FLYING HOMEاستفن رابلي پ۱۱۶ر۳۴۳۳۲۳۴۰۴۲۸/۶۴
Dinos Day in LondonStephen Rabley ر۱۱۶ر۳۴۳۴۴۹۰۴۲۸/۶۴

اشتياق Gulliver's travelsJonathan Swift۱۳۷۸ گ۸۳۴ س۳۴۳۵۷۰۸۲۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۱/۲۱۳۸۵گ۹س

پژواک جامعه Gone with theWindمارگارت ميچل ب۹۲۲ م۳۴۳۶۲۳۴۴۴۲۸/۶۴
Holmes: short stories ]by] Athur Conan Doyle

Sherlock
retold by Clare West.۱۳۷۹ ش۶۱۷ و۳۴۳۷۷۰۸۱۴۲۸/۶۴

PE۱۱۱۹/۴۱۳۸۸ش۵و
زبان آموز،معرفت The Watchers۱۳۷۹جنيفر باست م۱۸۲ ه۳۴۳۸۲۳۴۳۴۲۸/۶۴

مولف حسين فرهادياصول و روش تحقيق (۱) و (۲): (رشته زبان انگليسي) الف۶۳۵ ف۳۴۳۹۷۲۳۳۴۲۸/۶۴۰۲۴۰۰۱۴
PE۱۱۲۷/۴۳۱۳۸۳ف۳ت

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۸مولف منوچهر جعفريگوهرمتون روانشناسي عمومي بهزبان خارجي ۱ م ۴۷۳ ج۳۴۴۰۵۶۳۰۴۲۸/۶۴۰۲۴۱۵
PE۱۱۲۷/۷۵۱۳۸۸ج۹۴ر

engineering manufacturing & production
English for students of mechanical 

Jamaloddin Jalalipour۱۳۷۹ الف۵۲۹ ج۳۴۴۱۶۴۲۱۴۲۸/۶۴۰۲۴۶۲۱
PE۱۱۲۷/۸۱۳۸۵ج۹م

ترجمه مجيد مهتديحقيقياسپانيايي در سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره اسپانيايي ۴۷۱ الففا۳۴۴۲۶۴۳۰۴۶۸/۲۴
PC۴۱۲۱/۵۱۳۸۷الف۹م

دسـتـور تـصـويري زبان روسي براي بيگانگاني که زبان روسي
ميآموزند

۱۳۸۷نويسنده کا.اي. پهلوانوا،  ام.ان. لبديوا د۹۱۳ ک۳۴۴۳۸۵۰۵۴۹۱/۷
PG۲۱۲۱/۵۱۳۸۷د۹۴پ

۱۳۸۲اثر خاورونينا، شيروچينسکاياتمرينات زبان روسي ت۲۸۸ خ۳۴۴۴۸۴۴۰۴۹۱/۷۵
PG۲۱۱۲/۸۱۳۸۲ت۲خ

تـرجـمه مـحـمـدرضـا محمدي، جاناللهروسي در سفر
 کريمي مطهر، عبدالصاحب سليماننژاد

۱۳۷۹ ر۳۵۲ مفا۳۴۴۵۸۵۰۴۴۹۱/۷۸۲۴
PG۲۱۲۱/۹۱۳۷۹ر۳م

احمد امام زادهصرف و نحو کاربردي ۱ [چهار]: رشته الهيات ص۷۶۵ الف۳۴۴۶۵۹۶۸۴۹۲/۷۵
کـامـلـتـرين و جامعترين راهنماي صرف و نحو کاربردي (۴)
 دانـشـگـاه پـيـام نـور همراه با: آزمونهاي گسترده امتحاني و

 نمونه سواالت امتحاني

مـنـصـوره حـسـناني [صحيح: حسنايي]،
 طاهره چالدره

ک۵۱۶ ح۳۴۴۷۵۹۷۴۴۹۲/۷۵
PJ۶۱۴۱/۴۱۳۸۴ص۸الف

کـامـلـتـرين راهـنما و بانک سواالت صرف و نحو کاربردي ۱
 (رشته الهيات)

مــولـفـان مـحـبـوبه صـالـحي، اسـداله
معظميگودرزي

ک۲۹۷ ص۳۴۴۸۵۹۷۳۴۹۲/۷۵
PJ۶۱۴۱/۴۲۶۱۳۸۶ ص۷۷ الف

راهـنـما و بانک سواالت امتحاني صرف و نحو کاربردي (۳) بر
 اسـاس کـتـاب احمد امامزاده ويژهي دانشجويان دانشگاه پيام
 نـور شـامل تـرجـمه کـامل و سليس کتاب درسي به صورت

 درس به درس ...

مولف ليال قاسميحاجيآبادي ر۲۱۴ ق۳۴۴۹۵۹۷۵۴۹۲/۷۵
PJ۶۱۴۱/۳۶۲۶۱۳۸۸ص۷۷الف

موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن نحو متوسطه ز۳۵۲ م۳۴۵۰۲۶۶۶۴۹۲/۷۵
دارالعلم حـمـيـد محمدي; [براي] مرکز مديريتنحو مقدماتي

 حـوزههـاي علميه خواهران [حوزه علميه
۱۳۸۲ ن ۳۵۲ م۳۴۵۱۲۵۰۲۴۹۲/۷۵

PJ۶۱۵۱/۳ن۳۵م
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن: تجزيه و ترکيب جزء سيام قرآن کريم ... ز ۳۵۲ م۳۴۵۲۲۵۰۱۴۹۲/۷۵۰۷

PJ۶۲۰۳/۲۳ز۳م
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن صرف متوسطه ت ز۳۵۲ م۳۴۵۳۲۶۶۵۴۹۲/۷۵۰۷
موسسه انتشارات دار العلم ۱۳۸۱حميد محمديصرف مقدماتي ق ز۳۵۲ م۳۴۵۴۲۵۰۰۴۹۲/۷۵۰۷

PJ۶۲۰۳/۴۱۳۸۱ص۳م
سنابل ۱۳۸۹حميدمحمديصرف متوسط ص ۳۵۲ م۳۴۵۵۱۶۷۱۴۹۲/۷۵۰۷

کـامـلـتـرين و جامعترين راهنماي صرف و نحو کاربردي (۲)
 دانشگاه پيام نور همراه با آزمونهاي گسترده امتحاني

نوشته احمد امامزاده ک۵۳۵ الف۳۴۵۶۵۹۷۷۴۹۲/۷۵۰۷۶
PJ۶۱۴۱/۳۴۲۲۱۳۸۷ص۷۷الف

به انتخاب و شرح جعفر شعارمتنخواني عربي ۳ (رشته الهيات) م۴۸۸ ش۳۴۵۷۵۹۷۹۴۹۲/۷۵۰۷۶
PJ۶۲۰۳/۲۱۳۸۹م۷ش

دانشگاه پيام نور ۱۳۷۹عبدالحسين فرزادترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي (۱) (رشته الهيات) ت۴۸۳ ف۳۴۵۸۵۶۲۹۴۹۲/۷۸۰۲
PJ۶۱۷۰/۴۱۳۷۹ت ۳۷ف

تـرکي اسـتـانبولي در سفرمکالمات و اصطالحات روزمره ترکي
 استانبولي با ترجمه فارسي و

تهيه و تدوين شعبان آزاديکناري ت۴۷۵ آ۳۴۵۹۵۹۴۰۴۹۴/۳۵۲۴
PL۱۲۷/۴۱۳۷۷ت۴آ

کتابفروشي حکمت عباس اشراقيراهنماي زبان ترکي ر ۵۵۳ الف۳۴۶۰۵۰۸۹۴۹۴/۳۵۸۲۴
فاطمي ۱۳۸۹مولفان جکي بال ... [و ديگران]کيهان: دنياي زنده ک۲۵۵ب۵۰۰[ج]۳۴۶۱۴۸۰۳

Q۱۶۳/۹۱۳۸۸ک
مدرسه ۱۳۸۵مولف احمد حسينيسنگ ها س۵۷۷ ح۵۰۰[ج]۳۴۶۲۳۳۶۸

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

تـــالـيف لس کـمپبل... [و ديـگـران];ارتباطات
 تـرجـمه اميرفرهنگ معتمدي; ويراستار

 علمي حسين دانشفر

۱۳۷۸ ر الف ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۳۱۶۸۱
Q۱۶۳/۱۳۷۸ج. ۸۴ع۸ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

تـالـيف لس کـمپ بل ... [و ديـگـران];انرژي
 تـرجـمه شاهده سعيدي; ويراستار علمي

 حسين دانشفر

۱۳۷۶ ن الف ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۴۱۶۷۴
Q۱۶۳/۱۳۸۱ج. ۸۶ع۸ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

تــالـيف لس کـمپ بل ... [وديـگـران];رشد
 تـرجـمه حـسين الوندي; ويراستار علمي

 حسين دانشفر

۱۳۷۸ ر ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۵۱۶۷۵
Q۱۶۳/۱۳۸۱ج. ۷۷۸ع

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تـــالـيف لس کـمپبل... [و ديـگـران];زمان
 مترجم حسين دانشفر

۱۳۷۶ ز ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۶۱۶۷۷
Q۱۶۳/۱۳۶۶ج. ۸۵ع۸ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تـالـيف لس کـمپبل، ... [و ديـگـران];سازهها و نيروها
 تـرجـمه مـجـيد ملکان; ويراستار علمي

 حسين دانشفر

۱۳۷۸ س ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۷۱۶۷۶
Q۱۶۳/۱۳۷۸ج. ۷۷۹ع

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تــالـيف لس کـمپبل ... و [ديـگـران];مانند دانشمندان کار کنيد
 تـرجـمه عـادل يـغـمـا; ويراستار علمي

 حسين دانشفر

۱۳۷۶ الف م ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۸۱۶۷۸
Q۱۶۳/۱۳۷۶ج. ۷۷۱ع

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

تــالـيف لس کـمپ بل ... [وديـگـران];مواد شيميايي
 تـرجـمه مرتضي خلخالي; ويراستار علمي

 حسين دانشفر

۱۳۷۶ و م ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۶۹۱۶۷۹
Q۱۶۳/۱۳۸۱ج. ۷۷۳ع

مدرسه تــالـيف لس کـمپ بل... [و ديـگـران];مايعات
 تـرجـمه مرتضي خلخالي; ويراستار علمي

 حسين دانشفر

۱۳۷۹ ي م ۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۷۰۱۶۸۰
Q۱۶۳/۱۳۸۲ج. ۸۱۰ع۸ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تـــالـيف لس کـمپبل... [و ديـگـران];هوا
 ترجمه حسين دانشفر

۱۳۷۶ ه۷۱۲ ک۵۰۰[ج]۳۴۷۱۱۷۰۲
۱۳۷۶ج. ۸۲ع۸ک/۱۶۳

مدرسه مـولـف اسـفـنـديـار معتمدي; ويراستارانرژي و تبديل آن
 علمي حجت الحق حسيني

۱۳۸۴ الف۶۵۹ م۵۰۰[ج]۳۴۷۲۳۳۶۶

مدرسه ۱۳۸۴مولف :اسفنديار معتمديگرما وآثار آن﴿۲﴾ گ ۶۵۹م۵۰۰[ج]۳۴۷۳۳۳۸۳
مدرسه ۱۳۸۵مولف :اسفنديار معتمديماشين ها م ۶۵۹م۵۰۰[ج]۳۴۷۴۳۳۸۴
مدرسه ۱۳۸۶محسن فرجيبيرشک ب ۳۸۴ ف۵۰۰/۹۲[ج]۳۴۷۵۵۳۳۰

QA۲۹/ف۹۴ب
کتاب فردا ۱۳۹۰امير مهدي بخشي زادهفايرابند ومعقوليت معرفت علمي ف۳۵۱ ب۳۴۷۶۵۴۰۲۵۰۱

انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکآسمان شب آ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۷۷۵۸۵۸
Q۴۶۱/۹۱۳۸۴.ج۸ع۸۷ب

انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکآب و هوا ب آ۷۶۹ ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۷۸۵۸۵۶
Q۱۶۴/۸.ج۸۱۳۸۴ع۸۷ب

انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکآدميان د آ ۷۶۹ ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۷۹۵۸۵۷
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۳ ۸ع۸۷ب

انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکجانوران ج۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۰۵۸۵۹
Q۱۶۴/۱۳۸۴.ج.۷ ۸ع۸۷ب

انتشرات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکدر جستجوي علم د۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۱۵۸۶۰
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۱ ۸ع۸۷ب

انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکسنگها س۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۲۵۸۶۱
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۸۵ع۸۷ب

انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاککاربرد علم ک۷۶۹ ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۳۵۸۶۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکگياهان گ ۷۶۹ ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۴۵۸۶۲

Q۱۶۴/ج. ۸۱۳۸۴۶ع۸۷ب
انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکمحيط زيست م۷۶۹ ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۵۵۸۶۴

Q۱۶۴/۴۱۳۸۴.ج۸ع۸۷ب
انتشارات فني ايران ۱۳۸۴نوشته سوزان بوزاکماده و انرژي الف م۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۳۴۸۶۵۸۶۳

Q۱۶۴/ج.۲ ۸۱۳۸۴ع۸۷ب
مدرسه ۱۳۸۲مولف حسين الونديدفع مواد زايد د ۷۴۵ الف۵۰۷[ج]۳۴۸۷۱۶۷۲

Q۱۶۳/ج. ۳۹م۷۶الف
جلوه ۱۳۷۴تاليف محمدتقي روحانيرانکوهيشيوه ارائه مطالب علمي - فني الف۷۸۱ ر۳۴۸۸۶۷۸۸۵۰۷/۲

QA۱۸۰/۹۳۱۳۸۸ر۱آ
محراب قلم ۱۳۹۴بوئن.اندايره المعارف طبيعت د۷۴۹ب۵۰۸م۳۴۸۹۸۵۵۹

جان و دوروتي پلطبيعت شکل ميگيرد ط۴۸۶ پ۵۰۸[ج]۳۴۹۰۵۹۸۳
QH۴۸/ ۲۱۳۷۳ط۸پ

آواي اميد ۱۳۸۹به کوشش محمدعلي خسرويگفتارهايي درباره تاريخ علم و نوآوريهاي مسلمين گ ۵۵۱ خ۳۴۹۱۱۶۸۳۵۰۹/۱۷۶۷۱
Q۱۲۷/۵۱۳۸۷خ۵۳ک

محراب قلم ۱۳۸۷نويسنده جورج بيشورعلم در اسالم ع ۹۴۵ ب۵۰۹/۱۷۶۷۱۰۹۰۲[ج]۳۴۹۲۵۸۲۳
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷ب۴۵ک

مدرسه ۱۳۷۸ابراهيم زاهدي مطلقاحمد آرام الف۲۲ ز۵۰۹/۲[ج]۳۴۹۳۱۶۸۴
Q۱۴۳/۲۱۳۸۲ز۴آ

مدرسه مـنـصـوره شـريفزاده; زيـرنظر شورايخوارزمي
 کـارشـنـاسي; مدير هنري کاظم طاليي،

 ويراستار سعيده نعمتزاده

۱۳۷۹ خ ۴۵۷ ن۵۰۹/۲[ج]۳۴۹۴۱۶۸۶
Q۱۴۳/۴ش۹خ

قصه جهاننما ۱۳۷۰تاليف و ترجمه محمد عبادزاده کرمانيسرگذشتهاي ناشناخته س ۲۷۲ ع۵۰۹/۲۲[ج]۳۴۹۵۳۵۲۹
Q۱۴۱/۴س۲ع

۱۳۸۲اسفنديار معتمديبنو موسي انتشارات مدرسه ب۶۵۹ م۵۰۹/۲۲[ج]۳۴۹۶۱۶۸۵
Q۱۴۱/۹ب۷م

محراب قلم ۱۳۸۷نويسنده جرالدين وودزعلم در مصر باستان ع ۸۱۹ و۵۰۹/۳۲[ج]۳۴۹۷۵۸۲۰
Q۱۲۷/۲۱۳۸۷و۶م

محراب قلم ۱۳۸۷نويسنده کارل موسعلم در بينالنهرين: تاريخ علم براي نوجوانان ع ۸۳۹ م۵۰۹/۳۵[ج]۳۴۹۸۵۸۲۲
Q۱۲۷/۸۱۳۸۷م۹ب

محراب قلم ۱۳۸۸نويسنده حسن ساالريعلم در ايران باستان ع ۱۹۸ س۵۰۹/۳۷[ج]۳۴۹۹۵۸۱۷
Q۱۲۷/۲۱۳۸۸س۹الف

محراب قلم ۱۳۸۷نويسنده ژاکلين ال. هريسعلم در روم باستان ع ۵۵۶ ه۵۰۹/۳۷[ج]۳۵۰۰۵۸۱۹
Q۱۲۷/۹۴۱۳۸۷ر

محراب قلم ۱۳۸۷نويسنده کتلين گيعلم در يونان ع ۸۶۶ گ۵۰۹/۳۸[ج]۳۵۰۱۵۸۱۸
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷گ۹ي

محراب قلم ۱۳۸۷نويسنده جورج بيشورعلم در چين باستان ع ۹۴۵ ب۵۰۹/۵۱[ج]۳۵۰۲۵۸۲۱
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷ب۹چ

مهاجر ۱۳۸۸مولف اسفنديار معتمديتاريخ علم در ايران ت ۶۵۹ م۳۵۰۳۵۷۲۰۵۰۹/۵۵
Q۱۲۷/الف ي۱۳۰۰ ۶م۹الف

مرکز نشر دانشگاهي رالف گـريـمـالـدي; ترجمه علي عميدي;رياضيات گسسته و ترکيباتي از ديدگاه کاربردي
 ويراسته محمدهادي شفيعيها

۱۳۷۶ ر ۴۲۲ گ۳۵۰۴۱۶۸۷۵۱۰
QA۳۹/۲/الف۹۱۳۷۶ر۴گ

مهدي يوسفياين صفرهاي دوست داشتني: کتاب عدد الف۸۵ ي۳۵۰۵۶۶۱۳۵۱۰/۱
QA۹/۹۱۳۸۹الف۹ي

مرکز نشر دانشگاهي اروين کـرويت سـيگ; تـرجـمه حـسينرياضيات مهندسي پيشرفته
 فرمان، سيامک کاظمي

۱۳۸۴ ر ۴۸۵ ک۳۵۰۶۱۶۸۹۵۱۰/۲۴۶۲
QA۴۰۱/الف ي۹۱۳۰۰ر۴ک

ابراهيم احمدپور ، آنهگلدي مهميانيرياضي عمومي ۱ (رشته رياضي) ر۲۷۹ الف۳۵۰۷۸۳۴۹۵۱۰/۷
QA۳۷/۲/۹۱۳۸۸ر۲۷الف

راهـنـمـاي جـامع ريـاضي عمومي (۱) قابل استفاده براي کليه
 دانشپـذيـران دانـشـگـاه پـيـام نور بر اساس تاليف ابراهيم

 احمدپور، آنهگلدي مهمياني

ملفين اميد محموديان، مهدي ساعتي ر۳۶۳م۳۵۰۸۸۴۰۹۵۱۰/۷
QA۳۷/۲/۹۲۸۳۴۱۳۸۷ر۲۷الف

مدرسه از ريـاضـيـات خـود مـطـمـئن شـويد: براي دوره اول تا سوم
 راهـنـمـايي تـحـصيلي و سالهاي اول و دوم دبيرستان و عموم

عالقهمندان

۱۳۷۱تليف عليرضا توکليصابري الف۸۶۴ ت۵۱۰/۷۶[ج]۳۵۰۹۶۵۸۰
QA۱۱/۴۱۳۷۲الف۹ت

صادق دوانيآموزش فنون محاسبات سريع رياضي آ۷۳۴ د۳۵۱۰۶۹۷۳۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۸۱۳۸۹آ۸۸د

صادق دوانيکتاب کار فنون محاسبات سريع رياضي ک۷۳۴ د۳۵۱۱۶۹۷۴۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۲۱۳۸۹ک۸۸د

مـوسـسـه آمـوزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي
نجفآباد

۱۳۸۶تاليف کورش روحالهيرياضي عمومي ر۷۷۸ ر۳۵۱۲۶۸۳۱۵۱۰/۷۶
QA۳۷/۲/۹۳ر۸۲ر

پرويز شهرياري۹۹ مساله رياضي ن۸۲۷ ش۵۱۰/۷۶[ج]۳۵۱۳۷۸۸۷
QA۱۳۹/۹ن۹ش

دالفک ۱۳۸۶عبدالله شيدفررياضيات پيشدانشگاهي: رياضيات مقدماتي ر۹۳۳ ش۳۵۱۴۶۸۳۶۵۱۰/۷۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حلالـمسائل رياضيات پايه (رشته حسابداري، مديريت و علوم

اجتماعي)
مولف ليدا فرخو ح۴۴۶ ف۳۵۱۵۷۲۲۷۵۱۰/۷۶

QA۳۷/۲/۹۲۷۱۳۸۱ر۴۳ف
سـازمـان پـژوهـش اسـالمـي وبـرنـامه ريزي

 آموزشي مدرسه برهان
۱۳۷۵مولف احمد قندهاريجبر، حساب و آناليز: براي دانشآموزان دوره دبيرستان ج۸۲۵ ق۳۵۱۶۴۷۴۶۵۱۰/۷۶

QA۱۳۹/۲۱۳۸۱ج۹ق
ريـاضـيـات مـقـدمـاتي ويـژه دانـشـجـويـان کـارداني فني ،

 علميکاربردي و آزاد اسالمي
محمدعلي کرايهچيان ر۴۲۶ ک۳۵۱۷۶۴۲۶۵۱۰/۷۶

QA۱۳۹/۹۱۳۸۸ر۳۲ک
کـتـاب چـنـدمـنظوره و چندکاربردي کتاب تحليلي رياضيات

 پايه: نماي کلي فصل به صورت نمودار، شرح درس...
مولف محمدامين کياني ک۹۳۳ ک۳۵۱۸۷۲۴۷۵۱۰/۷۶

QA۳۷/۲/۲۱۳۹۰ک۹۸ک
سنجش سپاهان ۱۳۸۵تاليف مهدي معتمديراهنماي رياضيات و کاربرد آن در مديريت دانشگاه پيام نور ر۶۵۹ م۳۵۱۹۶۷۵۶۵۱۰/۷۶

QA۳۷/۲/۹۴۲۸۳۱۳۸۵ر۴۳ف
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۸۰حميد نوايي لواسانيجمشيد کاشاني ج ۶۷۷ ن۵۱۰/۹۲[ج]۳۵۲۰۱۶۹۲
QA۲۹/۹ن۹غ

مدرسه ۱۳۸۸حميد نواييلواسانيعبدالغفار نجمالدوله ع۶۷۷ ن۵۱۰/۹۲[ج]۳۵۲۱۵۳۱۴
QA۲۹/۹۱۳۸۸ن۳ن

اوحدي گـردآوري و تـدوين هادي سودبخش; بايادنامه دکتر محسن هشترودي
 هـمـکـاري مـجـتـمع فرهنگي آموزشي

 دکتر هشترودي (منطقه ۲)

۱۳۸۰ ي ۵۸۵ ه۳۵۲۲۱۶۹۳۵۱۰/۹۲
QA۲۹/۲ي۵ه

شوو ينگتي. لين و يو - فنگ. ليننظريه مجموعهها و کاربردهاي آن ن۹۴۵ ل۳۵۲۳۸۰۲۰۵۱۱/۳۲۲
QA۲۴۸/۶۱۳۶۸ن۹۵ل

ديباگران تهران مـــولف [جي. آ. بــانـدي، يـو. اس. آر.نظريه گرافها و کاربردهاي آن
مورتي]

۱۳۷۸ ن۲۷۶ ب۳۵۲۴۶۸۱۴۵۱۱/۵
QA۱۶۶/۶۱۳۷۸ن۲ب

مدرسه ۱۳۹۰مولف زهره پنديالگوها، عبارتها و معادله هاي جبري الف۵۵۶ پ۳۵۲۵۶۹۶۹۵۱۲
مولف زهره پنديمقسومعليه و مضرب م۵۵۶ پ۳۵۲۶۶۹۵۶۵۱۲

QA۱۳۵/۶/۷۱۳۸۸م۹پ
مولف آرش رستگارجبر و معادله: مقدمهاي بر آموزش تفکر جبري ج۴۸۳ ر۳۵۲۷۶۹۵۸۵۱۲

QA۱۵۲/۲/۲۱۳۸۷ج ۵ر
موسسه نشر علوم نوين: آييژ نـوشـته سـيـمـور لـيپ شـوتس; ترجمهنظريه و مسائل جبر خطي

 علياکبر عالمزاده، مصطفي شاهزمانيان
۱۳۸۱ ن ۸۴۵ ل۳۵۲۸۱۶۹۴۵۱۲/۵

QA۱۸۴/۶۱۳۸۱ن۹ل
نوشتهي پرويز شهرياريعدد و عددنويسي و رياضيات در زندگي ع۸۲۷ ش۳۵۲۹۶۹۵۹۵۱۲/۷

QA۲۴۱/۴۱۳۸۶ع۹ش
مـولـفـان سي. دي. اولـدز، آنـلي لـکس،هندسه اعداد

 جوليانا داويدف
ه۹۳۷ الف۳۵۳۰۸۲۴۵۵۱۲/۷۵

QA۲۴۱/۵/۹۱۳۸۹ه۸الف
اميرکبير ۱۳۵۲-۱۳۶۲تاليف پرويز شهرياريروشهاي جبر ر ۸۲۷ ش۳۵۳۱۱۶۹۵۵۱۲/۹۰۰۷۶

QA۱۵۷/۹۱۳۷۵ر۹ش
مدرسه ۱۳۷۶مولف محمدرضا هاشميموسويتوان و راديکال ت۲۸۸ ه۳۵۳۲۶۸۳۲۵۱۲/۹۲۲

QA۱۶۱/۲ه۹ت
فاطمي ۱۳۸۸سياوش شهشهانيحساب ديفرانسيل و انتگرال ح ۸۴۲ ش۳۵۳۳۱۶۹۶۵۱۵/۰۷۶

QA۳۰۳/۳/۵ح۸۶ش
جيمز استوارتحساب ديفرانسيل و انتگرال ح۴۸۸ الف۳۵۳۴۷۹۰۵۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۲/۵۱۳۸۸ح۵الف
سپاهان ۱۳۸۹شاهرود اعظمي، حامد فاطميمتمم حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي م۶۱۶ الف۳۵۳۵۶۸۳۸۵۱۵/۱۵

LB۳۰۶۰/۲۶/۲۱۳۸۶م۸۸۵۳ز
صفار مـوريسدي. ويـر، جوئل هاس ،جورجب.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

توماس
۱۳۷۹ ح۸۷۷ ت۳۵۳۶۶۸۳۷۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۵۱۳۸۹ح۹ت
جورج توماس، راس فينيحساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ح۸۷۷ ت۳۵۳۷۵۹۶۲۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۵۱۳۷۳ح۹ت
راهـنـمـا و حل کـامل مـسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و

 هندسه تحليليلوئيس ليتهلد
موسي خضريان، مريم خضريان ر۶۱۴ خ۳۵۳۸۶۴۱۲۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۵۲۴۵۱۳۸۴ح ۹ل
ققنوس نـوشـته ريـچـارد ا. سـيـلـورمن; ترجمهحساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي: کتاب عام

 علياکبر عالمزاده
۱۳۷۳ ح ۹۶۲ س۳۵۳۹۱۶۹۸۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۴۸۱۳۷۳ح۹س
راهـنما و مرجع کامل حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال

 با هندسه تحليلي (کتاب عام) ريچارد ا. سيلورمن
تاليف طاهر لطفي ر۴۸۳ ل۳۵۴۰۶۱۶۸۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/ي۱۳۰۰ ۵۲۶۳ح۹س
مرکز نشر دانشگاهي لـوئـيس ليتهلد; ترجمه مهدي بهزاد... [وحساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

ديگران]
۱۳۷۵ - ۱۳۶۵ ح ۸۵۵ ل۳۵۴۱۱۶۹۷۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۵۱۳۶۵ح۹ل
تاليف جورج اف. سيمونزمعادالت ديفرانسيل و کاربرد آنها م۹۷۵ س۳۵۴۲۷۲۲۹۵۱۵/۳۵

QA۳۷۲/۶۱۳۷۴م۹س
مسعود نيکوکارمعادالت ديفرانسيل م۹۶۹ ن۳۵۴۳۸۲۶۳۵۱۵/۳۵۰۷۶

QA۳۷۱/۶۱۳۸۹م۹ن
مـولـفـان سـيـامک احـمـدپور، مصطفيهندسه مسطحه از مقدمات تا المپياد

مسگريمشهدي
ه۲۷۹ الف۳۵۴۴۸۲۶۲۵۱۶/۲۲۰۷

QA۴۵۵/۳۹۱۳۸۵الف
تاليف جليلالله قراگزلومثلثات پايه م۵۳۴ ق۳۵۴۵۶۱۴۹۵۱۶/۲۴۰۷۶

QA۵۳۷/۲م۴ق
نگارنده آرش رستگارترسيمهاي هندسي مقدمهاي بر آموزش تفکر هندسي ت۴۸۳ ر۳۵۴۶۶۹۵۷۵۱۶/۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بيشه مـترجمين مرتضي نوريان، زينت حسينيمرجع کامل کاربردي MATLAB 7 [مطلب ۷]

 راشه، نرگس نوريان
۱۳۸۴ م ۳۷۳ و۳۵۴۷۱۶۹۹۵۱۸/۰۲۸۵

QA۲۹۷/۴۱۳۸۴م
دانشگاه علم وصنعت ۱۳۷۷تاليف [رونالد والپول]مقدمهاي بر احتماالت و آمار کاربردي م ۲۴۶ و۳۵۴۸۵۶۷۱۵۱۹/۲۰۷۶

QA۲۷۳/۲۵/۷۱۳۷۷م۲و
آييژ نـوشـته کورتيس اف. جرالد، پاتريک او.آناليز عددي کاربردي ويرايش ششم

 ويتلي
ترجمه علياکبر عالمزاده

۱۳۸۵ آ ۳۷۵ ج۳۵۴۹۱۷۰۰۵۱۹/۴
QA۲۹۷/۳۱۳۸۵ م۴ج

تاليف هادي خاتميآزمونهاي آماري در علوم زيست محيطي آ۱۱۴ خ۳۵۵۰۶۶۷۲۵۱۹/۵
QA۲۷۶/۴آ۲خ

مرکز نشر دانشگاهي جـان فـرونـد; تـرجـمه عـلي عـمـيدي،آمار رياضي
 محمدقاسم وحيدي اصل

۱۳۷۸ آ ۶۲۲ ف۳۵۵۱۲۵۸۲۵۱۹/۵
QA۲۷۶/۸۱۳۷۸آ۴ف

طاهر لطفي، کتايون مهديانيراهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار رياضي جان فروند ر۴۸۳ ل۳۵۵۲۶۱۶۹۵۱۹/۵
QA۲۷۶/۴۱۳۸۲ف/۸۲۸آ

نشر ني نـورمن آر. کـورتـز; تـرجـمه حـبيباللهمقدمهاي بر آمار در علوم اجتماعي
تيموري

۱۳۷۴ م ۷۹۶ ک۳۵۵۳۱۷۰۱۵۱۹/۵۰۲۴۳
HA۲۹/۷۱۳۷۴م۹ک

بادران SAS مـولـفـين مـحمدامين جمالزاده، مجتبيتحليلهاي آماري با استفاده از تحليلگر کاربردي
شارقيبروجني

۱۳۸۳ ت ۵۹۷ ج۳۵۵۴۸۰۰۵۵۱۹/۵۰۲۸۵۵۳۶
QA۲۷۶/۴/۳۱۳۸۳ت۷۶ج

مجيد ايوزيان ، ابوالفضل تقيزادهواقفيمباني احتماالت و آمار مهندسي م۹۹۸ الف۳۵۵۵۶۱۵۰۵۱۹/۵۰۷۱۱
QA۲۷۶/۲/۲م۹۶الف

تاليف جواد بهبوديانآمار و احتمال مقدماتي آ۸۲۸ ب۳۵۵۶۸۳۱۷۵۱۹/۵۰۷۶
QA۲۷۶/۱۸/۸۱۳۸۵آ۹ب

دالفک ۱۳۸۵نادر نعمتالهيآمار و احتماالت مهندسي آ۵۳۵ ن۳۵۵۷۶۸۲۷۵۱۹/۵۰۷۶
TA۳۴۰/۸۱۳۸۸آ۷ن

مهرگان قلم مـدلـسـازي معادالت ساختاري در داده هاي پرسشنامه اي به
AMOS22کمک نرم افزار 

۱۳۹۳ابراهيم فربد م۳۵۹ ف۳۵۵۸۷۶۰۷۵۱۹/۵۳۵

MADM مولفان عادل آذر ، علي رجبزادهتصميمگيري کاربردي رويکرد ت۲۷۶ آ۳۵۵۹۸۱۸۳۵۱۹/۵۴۲
QA۲۷۹/۴/۶۱۳۸۹ت۴آ

موسسه گيتاشناسي ۱۳۷۸ترجمه و اقتباس توفيق حيدرزادهشناخت مقدماتي ستارگان ش ۹۴۴ ح۳۵۶۰۱۷۱۲۵۲۰
موسسه گيتاشناسي اثـر مـايـردگـاني; تـرجـمه مـحـمدرضانجوم به زبان ساده

خواجهپور
۱۳۸۶ ن ۶۱۶ د۳۵۶۱۱۷۱۳۵۲۰

QB۴۴/۲/۳۱۳۶۱ن۸د
دلهام نـويـسـنده استرم دان لپ; مترجم مجيدترينها در زمين، ستارگان، سيارات

 عميق; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۳ ت ۲۶۹ ر۵۲۰[ج]۳۵۶۲۱۷۰۹

QB۴۶/۴۱۳۸۳ت۲د
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
سـتـارهشـنـاسي عـمـلي: بـراي دانشآموزان دوره راهنمايي و

دبيرستان
مـــولف پـــرسي ســيـمـور; مـتـرجم

 محمدمهدي سلطانبيگي
۱۳۷۴ س ۹۷۳ س۵۲۰[ج]۳۵۶۳۱۷۰۷

QB۴۶/۲۱۳۷۶س۹س
مهرزهرا ۱۳۹۴صغري فروغيزيبايي هاي خلقت در فضا ز۶۱۶ ف۳۵۶۴۷۶۰۵۵۲۰
اميرکبير تـالـيـف مايکل کالينز;ترجمه غالمحسينپرواز با آپولوي يازده

کشاورز
۱۳۷۶ پ۲۶۱ ک۳۵۶۵۱۷۷۸۵۲۰

مدرسه شـنـاخت مـبـاني نـجوم (۲): خورشيد، ستارگان و کهکشانها،
 تاريخ نجوم

۱۳۸۱مولف منصور ملک عباسي ش ۸۷۲ گ۵۲۰[ج]۳۵۶۶۱۷۱۱
QB۴۴/۲/۹ش۹گ

، انتشارات مدرسه مـولف پـتر النکاستر براون; مترجم عادلستارهشناسي براي دانشآموزان دوره دبيرستان
 ارشقي; ويراستار جعفر مزيدي

۱۳۷۶ س ۶۷۲ ل۵۲۰[ج]۳۵۶۷۱۷۰۸
QB۴۶/۲۱۳۷۶س۸۸ل

مدرسه ۱۳۸۱مولف منصور ملکعباسيشناخت مباني نجوم (۱) : آشنايي با کيهان و منظومه شمسي ش ۷۵۹ م۵۲۰[ج]۳۵۶۸۱۷۱۰
QB۴۴/۲/۹ش۷م

دلهام نـويسنده کريستوفر مينارد; مترجم شهالآشنايي با ستارگان و سيارات
 افشار سليماني; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۰ آ ۹۸۵ م۵۲۰[ج]۳۵۶۹۱۷۱۴
QB۴۶/۵۱۳۸۰آ۸۷م

موسسه مهدي موعود (عج) ۱۳۸۴نوريهمدانيدانش عصر فضا د ۷۷۶ ن۳۵۷۰۳۷۰۳۵۲۰
QB۴۴/۲/۲۱۳۸۴د۹ن

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۶۸نوشته پاول هاج; ترجمه توفيق حيدرزادهساختار ستارگان و کهکشانها س ۱۴۵ ه۳۵۷۱۱۷۱۵۵۲۰
QB۴۳/۲/۲۱۳۶۸س۲ه

مدرسه ۱۳۸۶محمود برآباديابوريحانبيروني الف ۳۸۸ ب۵۲۰/۹۲[ج]۳۵۷۲۵۳۱۱
QB۳۶/ب۲۴الف

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۷۹عبدالحي شماسيخواجهنصير طوسي خ۶۳۴ ش۵۲۰/۹۲[ج]۳۵۷۳۱۷۱۷
QB۳۶/۸ش۶ن

شرکت توسعه کتابخانه هاي ايران ۱۳۷۹تاليف ذبيحالله صفاابوريحان بيروني الف ۷۹۷ ص۵۲۰/۹۲[ج]۳۵۷۴۱۷۱۶
QB۳۶/۷۱۳۷۹ص۲الف

فاطمي ۱۳۸۷مولفان ر. دواک ...[وديگران]نيروها و گرانش ن۷۷۳د۵۲۱/۱[ج]۳۵۷۵۴۸۰۹
QB۳۳۱/ ۹۱۳۸۷ن

آشنا ۱۳۸۵نويد صادقيشگفتيهاي کيهان ش۱۹۶ ص۵۲۳/۱[ج]۳۵۷۶۱۷۲۳
QB۹۸۳/۷ش۲ص

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۴مولف محمد امين محمديراز پيدايش جهان ر ۸۴۳ الف۳۵۷۷۱۷۸۰۵۲۳/۱۲
QB۹۸۱/۲ر۸الف

چاپ نفيس ۱۳۶۹از پرويز دبيريجهان-دنياي زنده-انسان﴿از ديدگاه جهان بيني علمي﴾ ج۳۷۴ د۳۵۷۸۱۷۷۹۵۲۳/۱۲
فاطمي ۱۳۸۹مولفان ج.بال ...[و ديگران]اکتشاف هاي فضايي الف۲۵۵ب۵۲۳/۲[ج]۳۵۷۹۴۸۱۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سازمان جغرافيائي و کارتوگرافي گيتاشناسي atlas of the solar system = اطـلس مـنظومه خورشيدي

The
پـاتـريک مـور، گـري هانت; برگردان و

 ويرايش از عباس جعفري
۱۳۷۴ الف ۸۳۲ م۳۵۸۰۱۷۱۸۵۲۳/۲

QB۵۰۱/۶۱۳۷۴الف۸م
فاطمي ۱۳۸۸مولف لورايين هاپينگاگانمنظومه شمسي م۷۷۲ ه۵۲۳/۲[ج]۳۵۸۱۴۷۶۶

QB۵۰۱/۳/۲۸۱۳۸۸م
دانکن بروورکاوش سيارات: مريخ ک۴۹۹ ب۵۲۳/۴۳[ج]۳۵۸۲۸۱۸۴

QB۶۴۱/۲۱۳۸۰ک۴ب
نشر ني، ادبيات کودکان و نوجوانان ۱۳۶۷تاليف عادل ارشقياقمار منظومه شمسي الف ۵۵۴ الف۵۲۳/۹۸[ج]۳۵۸۳۱۷۱۹

QB۴۰۱/۵/۷الف۴الف
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 امور کمکآموزشي و کتابخانهها
۱۳۶۸نويسنده سوزان بيکر; مترجم ف. سالکسياره ما س۹۵۱ ب۵۲۵[ج]۳۵۸۴۱۷۲۴

QB۶۳۱/۴/۹۱۳۶۸س۹ب
فاطمي ۱۳۸۹مترجم حسين دانشفرنقشهبرداري از زمين ن۲۵۵ب۵۲۶[ج]۳۵۸۵۴۸۱۱

GA۱۰۵/۶/۷۱۳۸۹ن
مهرگان قلم ۱۳۹۳محمد هادي نظر فر، رضوانه مومنيشناخت GPS مفاهيم و کاربردها ش۵۱۵ ن۳۵۸۶۷۶۰۸۵۲۶/۹۸۲

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰موسي اکرميگاهشماري ايراني گ۶۹۱ الف۳۵۸۷۱۷۲۱۵۲۹/۰۹۵۵
CE۶۱/۷الف۹الف

کتاب نشر ۱۳۹۱يوسف نجاريقزاآنيگاهشماريهاي جهان گ۲۹۹ ن۳۵۸۸۶۰۲۴۵۲۹/۳
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) گ۷۶۶ ص۳۵۸۹۱۷۲۰۵۲۹/۳۲۵
CE۳۴/۲گ۷ص

کارآفرينان بصير ۱۳۸۰تاليف نصرالله مرعشيسيستمهاي زمانسنجي س ۴۶۹ م۳۵۹۰۵۶۷۴۵۲۹/۷
GB۲۰۹/۹۱۳۸۰س۴م

فاطمي ۱۳۸۷جکي بال ... [و ديگران ]ماده م۲۵۵ب۵۳۰[ج]۳۵۹۱۴۶۷۱
QC۱۷۳/۳۶/۲۱۳۸۸م

فاطمي ۱۳۷۴-۱۳۷۵تاليف فرانک.ج. بلتفيزيک پايه ف۶۲۱ ب۳۵۹۲۶۸۲۸۵۳۰
QC۲۳/۹۱۳۸۱ف۸ب

مرکز نشر دانشگاهي رابـرت رزنـيک، ديـويـد هـاليدي، کنتفيزيک
 اس. کـرين; تـرجـمه جاللالدين پاشايي

 راد، محمدخرمي، محمدرضا بهاري

۱۳۸۶- ۱۳۸۲ ف۴۶۵ ر۳۵۹۳۱۷۲۸۵۳۰
QC۲۱/۲/۸۷۱۳۸۱ف۲ه

نشر ني لـري گونيک، آرت هافمن; ترجمه مجيدفيزيک به زبان ساده
ملکان

۱۳۷۵ ف۸۲۹ گ۵۳۰[ج]۳۵۹۴۱۷۲۷
QC۲۴/۵/۸۱۳۷۵ش۹گ

ديـويـد هـالـيـدي، رابرت رزنيک، جرلمباني فيزيک
واکر

م۳۴۱ ه۳۵۹۵۶۱۵۵۵۳۰
QC۲۱/۲/۲۲۱۳۸۶م

ديـويـد هـالـيـدي، رابرت رزنيک، جرلمباني فيزيک
 واکر; نعمت الله گلستانيان، محمود بهار

۱۳۸۷ م۳۴۱ ه۳۵۹۶۸۵۰۷۵۳۰

زيمانسکي، هيويانگ، فريدمنفيزيک دانشگاهي مکانيک، شارهها، موج، گرما ف۲۷ ي۳۵۹۷۷۹۰۴۵۳۰
QC۲۱/۳/۹۱۳۸۹ف۲ي

راه جـامعتـرين راهنما ،حلالمسايل و مجموعه سواالت طبقهبندي
 شده فيزيک پايه (۱) مکانيک : حل مسائل کتاب...

۱۳۸۸مولفان مجيد بختياري، ياور تقيپورآذر ج۳۴۳ ب۳۵۹۸۶۸۲۹۵۳۰/۰۷۶
QC۲۱/۲/۹۳۲۲۸۱۳۸۸ف۸۳ب

تاليف هريس بنسونفيزيک پايه ۱ (مکانيک) (رشتههاي علوم پايه و مهندسي) ف۷۱۶ ب۳۵۹۹۸۳۵۰۵۳۰/۰۷۶
QC۲۱/۲/۹۳۱۳۸۷ف۸۳ب

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

نـويـسـنـده جـانـيس وانکليو; ترجمه و۱۰۱ [صد و يک] آزمايش لذتبخش فيزيک
 تاليف طاهره رستگار، شاهده سعيدي

۱۳۷۳ ص۳۳۱ و۵۳۰/۰۷۶[ج]۳۶۰۰۱۷۲۵
QC۳۳/۴۱۳۷۶ص۲و

مدرسه ۱۳۸۵محمد رضا بايراميپرفسور حسابي پ۳۱۱ ب۵۳۰/۰۹۲[ج]۳۶۰۱۶۸۴۲
مدرسه ۱۳۸۹مرجان بصيريابن هيثم الف۵۷۹ ب۵۳۰/۰۹۲[ج]۳۶۰۲۵۳۱۶

QC۱۶/۶۱۳۸۹ب۲الف
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان

 چاپ و انتشارات
اسـتـاد عـشق: نـگـاهي به زنـدگي و تالشهاي پروفسور سيد
 مـحـمـود حـسـابي پـدر عـلم فـيزيک و مهندسي نوين ايران

efforts professor seyyed mahmoud hessaby= 
Master of love a Look at the Life and 

۱۳۸۰نگارش ايرج حسابي الف ۴۶۹ ح۳۶۰۳۱۷۳۷۵۳۰/۰۹۲
QC۱۶/الف۵۱۳۸۲ح۵ح

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۶۸نوشته مظفر سربازيزندگي و انديشههاي آلبرت انيشتن ز ۴۳۵ س۵۳۰/۰۹۲[ج]۳۶۰۴۱۷۳۸
QC۱۶/۴س۹الف

انتشارات مدرسه ۱۳۷۸محسن گلدانسارپروفسور حسابي پ ۵۴۷ گ۵۳۰/۰۹۲[ج]۳۶۰۵۱۷۳۶
QC۱۶/۸۱۳۸۴گ۵ح

ساويز دانـشـمـنـداني که جـهـان را دگـرگون ساختند: اسحاق نيوتن
 رياضيداني که مفاهيم جهاني را متحول ساخت قانون حرکت

نـويـسـنـده مـايـکل وايت; مترجم ربابه
مرتضوي

۱۳۸۱ د ۳۴۹ و۵۳۰/۰۹۲[ج]۳۶۰۶۱۷۳۵
QC۱۶/۲۱۳۸۱و۹ن

مدرسه مـولـفـان جف جونز، ماري جونز، فيليپفيزيک
 مـارچـنـگـتـون; مترجمان محمود اماني

 طهراني، اسفنديار معتمدي

۱۳۸۳ ف۸۷۵ ج۵۳۰/۱[ج]۳۶۰۷۱۷۲۹
QC۲۱/۲/۹۱۳۸۳ف۹ج

پويش انديشه ۱۳۸۴تاليف ديويدي هاليدي، رابرت رزنيکتشريح مسائل مباني فيزيک هاليدي ت۶۷۷ س۳۶۰۸۶۱۵۶۵۳۰/۱
QC۲۱/۲/۸۷۲۴۷ف۲ه

ثالث ۱۳۸۳ديويد بودانيس;ترجمه ع .ا.شاه صنمي.من آلبرت را دوست دارم م ۷۵۴ ب۳۶۰۹۱۷۳۹۵۳۰/۱۱
تهران ۱۳۴۷اثر مارتين گاردنرنسبيت براي همگان ن ۱۳۶ گ۳۶۱۰۱۷۳۴۵۳۰/۱۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز نشر دانشگاهي اسـتـيـون گازيوروويچ; ترجمه محيالدينفيزيک کوانتومي

 شيخاالسالمي; ويراسته منيژه رهبر
۱۳۷۸ ف ۱۵۲ گ۳۶۱۱۱۷۳۳۵۳۰/۱۲

QC۱۷۴/۱۲/۹۱۳۷۸ف۲گ
نوشته استيون هاوکينگجهان در پوست گردو : دنباله کتاب تاريخچه زمان ج۳۸۹ ه۳۶۱۲۴۳۳۷۵۳۰/۱۲

QC۱۷۴/۱۲/۲۹۱۳۸۳ج
مدرسه مـارک الـس،کـريـس هـانبول;مترجمانمکانيک وپرتوزايي

 روح الـــه خـــلـــيـــلـي بـروجـنـي
 ،احمدتوحيدي;ويرايش ناصر مقبلي

۱۳۸۷ م ۷۲۲ الف۳۶۱۳۳۶۵۴۵۳۱

مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي، دبير مجموعهمکانيک (ماده - نيرو - حرکت - کار)
 محمود اماني طهراني

۱۳۸۴ م ۶۵۹ م۵۳۱/۰۷۶[ج]۳۶۱۴۱۷۳۲

مدرسه ۱۳۸۱مولف اسفنديار معتمديموج و صوت م ۶۵۹ م۵۳۱/۱۱۳۳[ج]۳۶۱۵۱۷۳۱
QC۱۵۷/۸۱۳۸۱م۶م

ديباگران تهران ۱۳۸۲مولف عليرضا دهقانيمکانيک سياالت (ويژه آزمونهاي کارداني به کارشناسي) م ۸۵۹ د۳۶۱۶۱۷۴۵۵۳۲
QC۱۴۵/۲/۷م۹د

فاطمي ۱۳۸۸مولفان ج. بال ... [و ديگران]صوت: انرژي و زندگي ص۲۵۵ب۵۳۴[ج]۳۶۱۷۴۲۹۱
QC۲۲۵/۵/۹۱۳۸۷ص

مدرسه ۱۳۸۱مولف اسفنديار معتمديصوت و شنوايي ص ۶۵۹ م۵۳۴[ج]۳۶۱۸۱۷۳۰
QC۲۲۵/۵/۹ص۶م

سـازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي، دفتر
 امور کمک آموزشي و کتابخانه ها

۱۳۶۵مولف اسفنديار معتمديماوراي صوت: براي دانشآموزان دبيرستان م۶۵۹ م۵۳۴/۵۵[ج]۳۶۱۹۶۷۵۹
QC۲۴۴/۲۱۳۶۵م۶م

فاطمي ۱۳۸۷مولفان ج.بال...[و ديگران]نور ن۲۵۵ب۵۳۵[ج]۳۶۲۰۴۸۰۸
QC۳۶۰/۹۱۳۸۷ن

مرکز نشر دانشگاهي يـوجـين هـشت، آلـفـرد زاياک; ترجمهنور شناخت
 پـروين بـيـات مختاري، حبيب مجيدي

ذوالبنين

۱۳۶۷ ن ۵۸۴ ه۳۶۲۱۱۷۴۰۵۳۵
QC۳۵۷/۲/۹۱۳۶۷ن۵ه

مدرسه ۱۳۸۷عباداله نادرينور هندسي ن ۱۳۶ن۵۳۵/۳۲[ج]۳۶۲۲۳۳۸۵
فاطمي ۱۳۸۸مولفان [ج. بال... و ديگران]گرما گ۲۵۵ب۵۳۶[ج]۳۶۲۳۴۳۰۳

QC۲۵۶/۴۱۳۸۸گ
مدرسه ۱۳۸۴مولف:اسفنديار معتمديگرما وآثارآن﴿۱﴾ گ ۶۵۹م۵۳۶[ج]۳۶۲۴۳۳۸۲

تـشـريح کـامل مسائل مکانيک آماري مککواري: شامل ۲۵۰
 مساله حل شده...

گردآوري و تدوين ايمان نويدي ت۸۳۲ ن۳۶۲۵۸۲۶۴۵۳۶/۷۱
QC۳۱۱/۵/۴۲۸۱۳۸۹ت۷م

ديباگران تهران ۱۳۸۱مولف محمدحسن افشارالکتروتکنيک الف ۶۴۴ الف۳۶۲۶۱۷۴۱۵۳۷
QC۵۲۲/۷الف۷الف

فاطمي ۱۳۸۷ريچي چواتالکتريسيته الف ۶۹ چ۵۳۷[ج]۳۶۲۷۵۴۶۵
۱۳۷۴تاليف محمدعلي پزشپورالکتريسيته ساکن الف۴۳۷ پ۵۳۷/۲[ج]۳۶۲۸۸۳۶۵

QC۵۷۱/۷۱۳۷۶الف۴پ
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي.

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۱مولف محمدرضا خياطانآهنربا آ ۹۴۵خ۵۳۸[ج]۳۶۲۹۱۷۴۳

Q۱۶۳/ج. ۳۴م۷۶الف
فاطمي ۱۳۸۷مولف آدام رنکينمغناطيس م۲۸۲ر۵۳۸[ج]۳۶۳۰۴۸۰۷

QC۷۵۳/۷/۶۱۳۸۷م۹ر
سـازمـان پـژوهـشي و بـرنـامهريزي آموزشي.

 انتشارات مدرسه
۱۳۷۹تاليف نيل آردلي; ترجمه مجيد عميقکتاب علوم من: آهنربا ک ۳۷۳ آ۵۳۸/۴[ج]۳۶۳۱۱۷۶۱

QC۷۵۷/۵/۹۱۳۸۱آ۴آ
مرکز نشر دانشگاهي کـنت کـرين; تـرجمه ابراهيم ابوکاظمي،آشنايي با فيزيک هستهاي

 منيژه رهبر
۱۳۷۳ - ۱۳۷۱ آ ۵۳۳ ک۳۶۳۲۱۷۴۴۵۳۹/۷

QC۷۷۶/۵۱۳۷۱آ۴ک
فرهنگ معاصر ۱۳۸۷ترجمه فيروز آرشفيزيک ذرات ف ۶۵۳ ک۳۶۳۳۱۷۴۶۵۳۹/۷۲

مدرسه ۱۳۸۷نويسنده هيزل ريچاردسونسرگذشت انرژي هستهاي س۹۳۷ ر۵۳۹/۷۶۲[ج]۳۶۳۴۵۹۰۱
QC۱۷۳/۱۶/۹۱۳۸۷ب۹ر

نشر علوم دانشگاهي ۱۳۸۳ترجمه کرامتالله بهزاديراهنماي شيمي عمومي چارلز مورتيمر ر۸۶۱ ب۳۶۳۵۴۵۳۰۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۲۳۵۱۳۸۴ش۸م

۱۳۸۹مارتين سيلبربرگاصول شيمي عمومي الف۹۷۵س۳۶۳۶۸۵۰۶۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۱۳۸۹ش۹۴س

دانشگاه صنعتي اصفهان، مرکز نشر ۱۳۸۰تاليف غالمعباس پارسافر... [و ديگران]شيمي عمومي براي رشتههاي مهندسي ۹۹۱ ش۳۶۳۷۱۷۸۲۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۹۱۳۸۰ش

فاطمي ۱۳۸۷مولفان س.کوري...[و ديگران]شيمي ش۸۱۸ ک۵۴۰[ج]۳۶۳۸۴۳۰۰
QD۳۵/۹۱۳۸۸ش

فاطمي ۱۳۸۲تاليف مسترتون، اسالوينسکي، والفوردشيمي پايه ش ۵۲۹ م۳۶۳۹۵۶۷۰۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۱۳۷۱ش۵م

نشر علوم دانشگاهي ۱۳۸۳چارلز مورتيمر;ترجمه عيسي ياوريشيمي عمومي ش۸۳۲ م۳۶۴۰۴۵۳۱۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۱۳۷۵ش۸م

حلالـمـسـائل شـيمي عمومي (۱) (رشته شيمي) (ويژه دانشگاه
 پيام نور)

مولف رسول وفازاده ح۶۵۶ و۳۶۴۱۶۵۰۴۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۱۳۸۱ش۹۴م

۱۳۸۷تيتوس بورکهارتکيميا : علم جهان، علم جان ک ۷۶۴ ب۳۶۴۲۴۳۶۳۵۴۰/۱۱۲
QD۳۱/۲/۹۱۳۸۷ک۹۴ب

محراب قلم ۱۳۷۷علي عزآبادينامگذاري و فرمولنويسي : براي دانشآموزان دوره متوسطه ن۵۵۷ ع۳۶۴۳۶۷۸۴۵۴۰/۲۱۲۷۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فاطمي ۱۳۷۷-۱۳۷۸تاليف اسميت، اسموت، پرايسشيمي عمومي با نگرش کاربردي ش۵۳۱ الف۳۶۴۴۸۴۶۹۵۴۰/۷۶

QD۴۲/۹۱۳۷۷ش۵۲الف
فاطمي مـولـفان غالمعباس پارسافر...[و ديگران];شيمي با نگرش تحليلي﴿جلد اول﴾

 ويراستار مريم آرميون
۱۳۸۸ ۹۹۱ ش۳۶۴۵۳۳۹۱۵۴۰/۷۶

محراب قلم مـولـفـان مـحـمـدرضا محموديان، مريمساختار اتم: فعاليتهاي آموزشي ويژه شيمي سال دوم دبيرستان
 صباغان، محمد اواليي

۱۳۸۲ س ۳۷۳ ص۳۶۴۶۵۸۰۳۵۴۰/۷۶
QD۴۰/۲س۳م

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـوشـته آلـيس تـورن; تـرجـمه مـظـفرداستان زندگي مادام کوري و چگونگي کشف راديوم
سربازي

۱۳۶۴ د ۸۲۱ ت۵۴۰/۹۲[ج]۳۶۴۷۱۷۶۳
QD۲۲/۹۱۳۶۴ت۹ک

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

مـولف لـيـونل سـالم; مـتـرجم نـعـمتشگفتيهاي مولکول
عباديان

۱۳۷۲ ش ۲۲۵ س۳۶۴۸۱۷۶۲۵۴۱/۲۲
QD۴۶۱/۸۱۳۷۲ش۲س

نوشته پيتر اتکينز، جوليو ديپائوالشيميفيزيک﴿۱﴾: ترموديناميک ش۲۲۶ الف۳۶۴۹۸۰۷۹۵۴۱/۳
QD۴۵۳/۳/۹۱۳۸۳ش۲الف

محراب قلم ۱۳۷۷علي عزآباديالکتروشيمي: براي دانشآموزان دوره متوسطه الف ۵۵۷ ع۳۶۵۰۵۹۱۵۵۴۱۳۷۰۷۶
QD۵۵۶/۷الف۴ع

دانشگاه صنعتي اصفهان،مرکز نشر ۱۳۷۸تاليف غالمعباس پارسافر ، بيژن نجفيسينتيک شيميايي: مباني و کاربردها س۱۴۵پ۳۶۵۱۵۵۶۴۵۴۱/۳۹
QD۵۰۱/۹س۲پ

محراب قلم ۱۳۷۷رضا آقاپور مقدم، علي عزآباديتعادل: براي دانشآموزان دوره متوسطه ت ۶۴۴ آ۳۶۵۲۵۹۱۶۵۴۱/۳۹۰۷۶
QD۵۰۱/۷ت۷آ

مرکز نشر دانشگاهي ۱۳۸۷جي. مايکل هوالسطيفسنجي مولکولي (اصول و روشهاي جديد) ط ۸۶۱ ه۳۶۵۳۵۶۶۸۵۴۳/۰۸۵۸
QD۹۵/۹۱۳۷۸ط۹ه

جهاد دانشگاهي ۱۳۸۵تاليف محمد حکيميشيمي معدني ۲( رشته شيمي) ش ۷۵۶ ح۳۶۵۴۷۹۴۹۵۴۶
QD۱۵۱/۲/۸۶۱۳۸۳ش۸ح

فاطمي ۱۳۸۹مولف ديويد کراسنو، تام سدامعناصر ع۴۲۵ ک۵۴۶[ج]۳۶۵۵۲۲۴۷
QD۴۶۶/۹۱۳۸۹ع۴ک

دانشگاه اصفهان ۱۳۷۸ک. پيتر سي. ولهارد، نيل اي. شورشيمي آلي ش ۷۵۳ و۳۶۵۶۵۶۷۳۵۴۷
QD۲۵۱/۲/۹۱۳۷۶ش۸و

رابـرت تـورنـتـون مـوريـسـون رابـرت شيمي آلي ۱
نيلسونبويد

۱۳۸۷ ش۸۳۷ م۳۶۵۷۷۳۴۴۵۴۷/۰۰۷
QD۲۵۱/۲/۹۲۱۳۸۹ش۸م

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۴طيبه پرتويشيمي آلي (۱) ش۳۳۱ پ۳۶۵۸۵۶۳۳۵۴۷/۰۰۷۶
QD۲۵۱/۲/۹۵۱۳۸۰ش۳۵پ

دانـشـگـاه صـنـعتي شريف ،موسسه انتشارات
علمي

۱۳۷۳منصور عابديني، داور محمديبقاعيشيمي آلي فلزي ش ۱۳۲ ع۳۶۵۹۵۵۶۶۵۴۷/۰۵
QD۴۱۱/۹ش۲ع

فاطمي ۱۳۸۷آناپروکسسنگ ها وکاني ها س ۳۸۹ پ۵۴۹[ج]۳۶۶۰۵۴۶۳
مدرسه مـولف احـمـد حـسـيـني; دبير مجموعهکانيها

 محمد راماني طهراني
۱۳۸۲ ک ۵۷۷ ح۵۴۹[ج]۳۶۶۱۱۷۶۰

Q۱۶۳/ج. ۳۵م۷۶الف
مولف آنا پروکوسسنگها و کانيها ]ج[۳۶۶۲۳۴۹۰۵۴۹

QE۴۳۲/۲/۹۱۳۸۸س۴پ
موسسه گيتاشناسي ۱۳۸۱گردآوري و ترجمه عباس جعفريزمين ز ۹۳۴ ب۳۶۶۳۱۷۵۹۵۵۰

QB۳۱/۸ز۷ج
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
نـوشـته کـيت لي; تـرجـمه غـالمحسينزمين در حال تغيير

 اعرابي، محمود سالک
۱۳۶۸ ز ۸۳۳ ل۵۵۰[ج]۳۶۶۴۱۷۷۲

QE۲۹/۸۱۳۶۸ز۹ل
فاطمي ۱۳۸۷مولف جکي بال ... [ و ديگران]سرگذشت زمين س۲۵۵ب۵۵۱[ج]۳۶۶۵۴۸۰۵

QE۲۹/۴۱۳۸۷س
فاطمي ۱۳۸۷مولف ژاکلين اي. بالآتشفشانها آ ۲۵۵ ب۵۵۱/۲۱[ج]۳۶۶۶۴۸۰۴

QE۵۲۱/۳/۲۱۳۸۷آ ۲ب
به نشر ۱۳۸۶ريچارد باکويلدانستنيهايي درباره قطارها ۵۵۱/۲۱[ج]۳۶۶۷۵۴۵۹
فاطمي ۱۳۸۸مولفان ج.بال ... [و ديگران]زمين لرزه ز۲۵۵ب۵۵۱/۲۲[ج]۳۶۶۸۴۸۱۳

QE۵۲۱/۳/۸۱۳۸۸ز
دلهام،دلير [رگ کـاکس و نـيل مـوريس]; مـترجمعجايب هفتگانه: شگفتيهاي دنياي طبيعت

 محسن مظهري
۱۳۷۹ ع ۲۵۱ ک۵۵۱/۴۱[ج]۳۶۶۹۱۷۹۲

GB۴۰۶/الف۳۱۳۸۰ع۲ک
نويسنده آنتيا گانريفکر ميکنيد چرا؟﴿۱۱﴾  درياها و اقيانوسها ف۱۹۵ گ۵۵۱/۴۶[ج]۳۶۷۰۸۳۱۸

GC۲۱/۵/۸۱۳۸۶ف۲گ
موسسه کتاب همراه ۱۳۸۰مولف علي مقيم; ويراستار قربان وليئيدرياچههاي کوهستاني ايران د ۷۲۹ م۳۶۷۱۱۷۶۸۵۵۱/۴۸۲۰۹۵۵

DSR۲۱۵۵/۴د۷م[GB۲۲۸]
نوشته ويليام کورتنيهواسنج ه۷۹۷ ک۵۵۱/۶[ج]۳۶۷۲۶۵۳۲

مدرسه نـوشـته جـان و مـاري گـريبين; ترجمهدرباره هوا
 محمود سالک، غالمحسين اعرابي

۱۳۶۸ د ۳۹۲ گ۵۵۱/۶[ج]۳۶۷۳۱۷۷۱
QC۹۸۱/۳/۴۱۳۶۸د۴گ

فاطمي ۱۳۸۹مولف کارول هريسون، ديويد کراسنوآب و هوا آ۵۵۳ ه۵۵۱/۶[ج]۳۶۷۴۱۱۵۹
QC۹۸۱/۳/۴۲۱۳۸۸آ

دلهام نـويـسـنـده ايـان گـراهام; مترجم مجيدانرژي نفت و سوختهاي فسيلي
 عميق; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۳ الف ۲۸۸ ک۵۵۳/۲[ج]۳۶۷۵۱۷۷۰
TP۳۱۸/۳/۸۱۳۸۳الف۴گ

اميرکبير ۱۳۷۰تاليف علي درويشزادهزمينشناسي ايران ف ۴۸۸ د۳۶۷۶۲۳۹۶۵۵۵/۵
QE۳۰۷/۸۱۳۸۲ز۴د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۶مولف :احمد حسينيفسيل ها ف ۵۷۷ ح۵۶۰[ج]۳۶۷۷۳۳۸۶

تـالـيف احـمـد زوارهاي با همياري وحيدپالئونتولوژي
 احمدي و حامد المعي رامندي

پ۶۷ ز۳۶۷۸۶۶۷۱۵۶۰
QE۷۱۱/۲/۲پ۹ز

سازمان حفاظت محيط زيست ۱۳۸۷تاليف فاطمه واعظ جواديماکروفسيلهاي گياهي ايران م۲۱۲ و۳۶۷۹۶۶۸۷۵۶۱/۱۰۹۵۵
QE۹۰۵/۲۱۳۸۶م۲و

نشر دلهام، نشر دلير [مـايک يـونـوين [... و ديگران]]; مترجمدايناسورها
 فهيمه گلفشان; ويراستار رضا عشر

۱۳۷۹ د۹۶ ي۵۶۷/۹[ج]۳۶۸۰۱۷۲۲
QE۸۶۲/۲۱۳۷۹د۲د

نشر طاليي ۱۳۹۲خسروي، عرفاندايناسورها د۵۲۷خ۵۶۷/۹۰۳ج۳۶۸۱۸۵۴۰
دلهام نـويـسـنده المبرت ديويد; مترجم مجيدترين ها در دنياي موجودات زنده

 عميق; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۳ ت ۲۴۴ ل۵۷۰[ج]۳۶۸۲۱۷۶۷

QH۴۸/۴۱۳۸۳ت۲ل
کنکاش تـالـيف عـلياصـغـر رسـتـگاري، مهرانمباني بيوفيزيک

ميراوليايي
۱۳۸۶ م ۴۸۶ ر۳۶۸۳۵۶۶۹۵۷۱/۴

QH۵۰۵/۲م۵ر
فاطمي ۱۳۸۸مولفان ج. بال...[و ديگران]سلول س۲۵۵ب۵۷۱/۶[ج]۳۶۸۴۵۴۶۷

QH۵۸۲/۵/۸۱۳۸۸س
نـويسنده نوربرت الندا، پاتريک الگزاندرسفر به دنياي بينهايت کوچکها

بيوئرل
س۲۷۵ ل۵۷۱/۶[ج]۳۶۸۵۶۳۶۹

QH۵۸۲/۵/۷۱۳۸۱س۲ل
دلهام نـويسنده نوربرت الندا، پاتريک الگزاندرسلولها چگونه کار ميکنند؟

 بـيـوئـرل; مـترجم مهدي نجفي کوپايي;
 ويراستار رضا عشر

۱۳۸۴ س ۲۷۵ ل۵۷۱/۶[ج]۳۶۸۶۱۷۹۸
QH۵۸۲/۵/۸۱۳۸۱س۲ل

دلهام دخـتـر يـا پسر؟ جنسيت نوزاد چگونه تعيين ميشود؟ آشنايي
 با دانش مهندسي ژنتيک

نـويـسـنـده، نـوربـرت النـدا، پـاتـريک
 الـگـزانـدر بيوئرل; مترجم مهدي نجفي

 کوپايي; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۱ ت ۹۹۴ ب۵۷۱/۸[ج]۳۶۸۷۱۷۹۹
QP۲۵۱/۳۱۳۸۱د۲ل

نويسندگان رابرت موراي...[و ديگران]بيوشيمي مصور هارپر ۹۸۷ ب۳۶۸۸۷۸۹۶۵۷۲
QP۵۱۴/۲/۲الف۱۳۸۹ ۹۷ب

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ۱۳۷۹۱۳۷۹بيوشيمي ب ۹۴۳ و۳۶۸۹۱۷۸۱۵۷۲
QD۴۱۵/۹۱۳۸۰ب۹و

تاليف محمدرضا نوريدلوئيژنتيک مولکوليپزشکي در هزاره سوم ژ۷۶۶ ن۳۶۹۰۷۸۹۸۵۷۲/۸
QH۴۴۲/۹۱۳۸۸ژ۸۷ن

مدرسه مـولـف حـسـيـن الوندي; دبير مجموعهتبادل حياتي﴿دستگاه تنفس﴾
 محمود اماني طهراني

۱۳۸۴ ت۷۴۵ الف۵۷۳/۲[ج]۳۶۹۱۳۳۶۷

نشر دلهام ۱۳۸۳نويسنده ربکا تريس; مترجم مجيد عميقماهيچه و استخوانها چگونه کار ميکنند؟ م ۵۵۲ ت۵۷۳/۷۵[ج]۳۶۹۲۱۷۹۳
QP۳۲۱/۲۱۳۸۰م۴ت

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

زنـدگي بـر روي زمـين: بـراي دانشآمـوزان دوره راهـنـمايي
 تحصيلي و دبيرستان

مـولف دونـالـد ام. سـيلور; مترجم فريده
 شريفي (خوشآموز)

۱۳۷۳ ز ۹۶۲ س۵۷۴[ج]۳۶۹۳۱۸۰۶
QH۳۰۹/۲/۹۱۳۷۳ز۹س

مدرسه مـــولـفـان پل وايس، ريـچـارد کـوف;دانش زيستشناسي
 مـتـرجـمان حميده علمي غروي، حسين

 دانشفر، مرتضي هنري

۱۳۶۷ د ۳۶۱ و۳۶۹۴۱۸۱۹۵۷۴
QH۳۰۸/۲/۲۱۳۶۷د۲و

۱۰۰ [صـد] فـعـالـيت عملي علوم زيستي براي دوره راهنمايي
تحصيلي

نوشته داريل ورايزنگا ع۴۹۷ و۵۷۴[ج]۳۶۹۵۶۵۳۵
QH۳۰۹/۲/۴۱۳۷۴ص۴و

ترجمه و نگارش رضا شيرازيطبيعت شگفتانگيز ۴۸۱ ط۵۷۴/۵[ج]۳۶۹۶۶۵۳۴
ترجمه و تاليف محمود حکيميشگفتيهاي دريا ش۷۵۶ ح۵۷۴/۹۲[ج]۳۶۹۷۶۵۶۶

QH۹۱/۸ش۸ح
فاطمي ۱۳۸۸جکي بال ،مترجم فائضه غفارحداديتغيير گونهها ت۲۵۵ب۵۷۶[ج]۳۶۹۸۳۲۹۲

QH۳۶۷/۱/۷۱۳۸۸ت
دلهام نـويـسـنـده، نـوربـرت النـدا، پـاتـريکژنهاي نابغه آشنايي با مباني وراثت و چگونگي رشد

 الـگـزانـدر بيوئرل; مترجم مهدي نجفي
 کوپايي; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۱ ژ ۹۹۴ ب۵۷۶/۵[ج]۳۶۹۹۱۷۶۹
QH۴۳۷/۵/۹۱۳۸۱ژ۲ل

فاطمي ۱۳۸۷مولفان لو پارکر ،ديويد کراسنوژنتيک ژ۱۵۷پ۵۷۶/۵[ج]۳۷۰۰۴۸۱۲
QH۴۳۷/۵/۷۱۳۸۷م۲پ

مدرسه نويسندگان مزن بکويل، ميک رالفکشف بدن انسان
مترجم تهمينه ميرهاشميان

ويـراسـتـاران عـلـمي نايب علياحمدي،
 مجيد رضايي راد

۱۳۸۳ ک ۲۵۳ ب۵۷۶/۸[ج]۳۷۰۱۱۸۰۲
QP۳۷/۵۱۳۸۳ک۸ب

زرين ۱۳۸۰چارلز داروين; ترجمه نورالدين فرهيختهمنشاء انواع م ۱۸۸ د۳۷۰۲۱۸۱۶۵۷۶/۸
QH۳۶۵/۹۱۳۸۰ب

کنکاش ۱۳۸۲نويسنده منصور نادرياز زمين تا آسمان - پارهاي از اعجاز آفرينش الف ۱۳۶ ن۳۷۰۳۱۸۱۷۵۷۶/۸
QH۳۶۶/۲/۴الف۲ن

دلير: دلهام در جـسـتـجـوي موجودات فضايي: تحقيقي پيرامون موجودات
 فضايي خارج از مدار زمين

نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم داود
 شـعـبـاني داريـاني; ويـراسـتـار مـجيد

 عميق - رضا عشر

۱۳۸۱ د ۴۹۲ ج۵۷۶/۸۳۹[ج]۳۷۰۴۱۷۹۴
QB۵۴/۴۱۳۸۱د۷ج

دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ ۱۳۸۸تاليف محمدرضا اردکانياکولوژي الف۳۸۳ الف۳۷۰۵۵۶۴۹۵۷۷
QH۵۴۱۸۸۳۱ ۷الف۴الف/

فاطمي ۱۳۸۷مولفان جکي بال، آنا پروکسبومشناسي ب۲۵۵ب۵۷۷[ج]۳۷۰۶۲۲۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دلهام دنـيـاي مـوجـودات ذرهبـيـني: آشـنـايي بـا انواع ميکروب و

 ويروسها و آخرين دستاوردهاي دانش ميکروب شناسي
نـويـسـنده رابرت اسندن; مترجم هادي

 قرهباغي; ويراستار محيات جعفري
۱۳۸۳ د ۵۳۸ الف۵۷۹[ج]۳۷۰۷۱۷۹۵

QR۵۷/۹۱۳۸۳د۵الف
فاطمي ۱۳۸۹مولفان جکي بال ... [ و ديگران ]آغازيان و قارچها دنياي زنده آ۲۵۵ب۵۷۹[ج]۳۷۰۸۲۷۸۸

QR۷۴/۵/۶۱۳۸۸آ
نشر دنياي نو: مهرگان ايـزاک آسـيـمـوف; تـرجـمه جالل کيا;ميکربها

 ويراسته ع. عبدالهي; تصاوير النگ من
۱۳۶۳ م ۵۴۷ آ۵۷۹/۰۹۲۲[ج]۳۷۰۹۱۸۰۵

QR۵۷/۹۱۳۷۱م۵آ
دلهام پـژوهشهـاي مـيـکـروب شـنـاسي: آشـنـايي با دانشمندان و

 تاريخچه پژوهشهاي ميکروب شناسي
نـويـسـنده رابرت اسندن; مترجم هادي

 قرهباغي; ويراستار محيات جعفري
۱۳۸۳ د ۵۳۸ الف۵۷۹/۰۹۲۲[ج]۳۷۱۰۱۷۹۶

QR۳۰/۲۱۳۸۲د۵الف
فاطمي ۱۳۸۷مولف لين برونل، باربارا رويجباکتريها ب۹۸۳ر۵۷۹/۳[ج]۳۷۱۱۳۱۰۰

QR۵۷/۲۱۳۸۸ب۹ر
فاطمي ۱۳۸۷مترجم حسن ساالريگياهان گ۲۵۵ب۵۸۰[ج]۳۷۱۲۴۸۰۶

QK۴۹/۹۱۳۸۷گ
عسل نشر ۱۳۸۲مولف هنگامه ژاليگياهان گ۲۱ژ۵۸۰[ج]۳۷۱۳۵۴۵۸
مدرسه تـالـيف رست... [و ديـگـران]; تـرجـمهزيستشناسي گياهي

 مـهـرداد شـفـيـعي ثـابت، احـمـدرضا
خسروي

۱۳۷۸ ۱۵ ز۳۷۱۴۱۸۱۵۵۸۱
QK۴۷/۹۱۳۷۸ز

تاليف رضا روحانيسفر دانهها س۷۷۹ ر۵۸۲[ج]۳۷۱۵۸۲۸۶
مدرسه ۱۳۸۵محمدعلي شميمجانوران ج ۶۸۳ش۵۹۰[ج]۳۷۱۶۳۳۸۱
احسان ۱۳۷۸ترجمه و تاليف بهنام ظريفيان صنعتکاردنياي حيوانات: کودکان و نوجوانان د۴۱ ظ۵۹۰[ج]۳۷۱۷۶۵۳۷

QL۴۹/۹۱۳۸۰د۴ظ
نشر دلهام [مـايـکل چـيـنـري]; تـرجـمه شـهـرامحيوانات قطبي

 خـــزانهداري، شـــهـاب خـزانهداري;
 ويراستار علمي مجيد عميق

۱۳۷۷ ح ۹۸ چ۵۹۰/۹۱۱[ج]۳۷۱۸۱۷۹۱
QL۱۰۴/۹۱۳۷۷ح۹چ

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران مـولف [آن کـرامـر]; مـتـرجم خـديجهبايد بدانيم! درباره انواع حيوانات
سعادت

۱۳۷۹ ب ۴۲۴ ک۵۹۱[ج]۳۷۱۹۱۷۸۵
QL۴۹/۲۱۳۷۹ب۴ک

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـوشـته مـيـشل هـولت; تـرجـمه مظفرقورباغهها
سربازي

۱۳۶۹ ق ۸۶۲ ه۵۹۱[ج]۳۷۲۰۱۸۰۸
QL۶۶۸/۹۱۳۶۹ه۹ق

مدرسه مـولـفان کليولند. پي. هيکمن، الري. اس.جانورشناسي
 رابـرتس، آلن الرسـون;مـتـرجـمحسين

دانشفر

۱۳۸۲ ج۹۵۵ ه۳۷۲۱۵۷۴۸۵۹۱
QL۴۷/۲/۲۱۳۸۲ج۹ه

محراب قلم نـويـسـنده جني وود; مترجم رويا خوئي;نوزاد جانوران
 ويراستار ژاله راستاني

۱۳۸۱ ن ۸۱۸ ج۵۹۱/۳۹[ج]۳۷۲۲۱۸۰۳
QL۷۶۳/۹۱۳۸۱ن۹و

نويسنده کارل وان فريشمعماري حيوانات م۷۱۸ ف۵۹۱/۵۰۶۴[ج]۳۷۲۳۶۵۵۳
QL۷۵۶/۶۱۳۷۴م۴ف

الهام نويسنده سوزان مايزحيوانات چگونه حرف ميزنند؟
مترجم فهيمه گلفشان

۱۳۸۳ ح ۱۹۶ م۵۹۱/۵۹۴[ج]۳۷۲۴۱۷۸۸

نشر دلهام [مـايـکل چـيـنـري]; تـرجـمه شـهـرامحيوانات آبهاي شيرين
 خـــزانهداري، شـــهـاب خـزانهداري;
 تصحيح و بازنويسي فهيمه گلفشان

۱۳۷۷ ح ۹۸ چ۵۹۱/۷۶[ج]۳۷۲۵۱۷۸۹
QL۱۴۱/۹۱۳۷۷ح۹چ

نشر دلهام [مـايـکل چـيـنـري]; تـرجـمه شـهـرامحيوانات ساحلي
 خـــزانهداري، شـــهـاب خـزانهداري;
 تصحيح و بازنويسي فهيمه گلفشان

۱۳۷۷ ح ۹۸ چ۵۹۱/۷۶۹۹[ج]۳۷۲۶۱۷۸۷
QL۱۲۲/۲/۹۱۳۷۷ح۹چ

تيمورزاده: طبيب انـگلهـا: فـرمـانـروايـان واقـعي روي زمـين نـگاهي به درون
 عجيبترين ...

۱۳۸۲بهقلم کارل زيمر; ترجمه سيمين موحد۰ الف ۸۹ ز۳۷۲۷۱۸۱۳۵۹۱/۷۸۵۷
QL۷۵۷/۸۱۳۸۲الف۹ز

نشر دلهام [مـايـکل چـيـنـري]; تـرجـمه شـهـرامحيوانات جنگلهاي باراني
 خـــزانهداري، شـــهـاب خـزانهداري;
 تصحيح و بازنويسي فهيمه گلفشان

۱۳۷۷ ح ۹۸ چ۵۹۱/۹۰۹۵۲[ج]۳۷۲۸۱۷۹۰
QL۱۱۲/۹۱۳۷۷ح۹چ

اميرکبير، کتابهاي شکوفه نـوشـته جـان دنـسلو; ترجمه رضا اندرز;حشرات و بيمهرگان کوچک
 طرح روي جلد از محمد ضيايي

۱۳۶۳ ح ۷۱۸ د۵۹۵/۷[ج]۳۷۲۹۱۸۰۷

آندريو ياماسحشرات چگونه زندگي ميکنند؟ ح۲۶ ي۵۹۵/۷[ج]۳۷۳۰۸۲۰۹
ايران شناسي ۱۳۹۲نادري ،عليپروانه هاي ايران پ۱۳۲ن۳۷۳۱۸۵۴۳۵۹۵/۷۸۰۹۵۵

دلهام نـويـسـنـده تـرزا گـرين آواي; مـترجممورچهها
 طاهره بهادران

۱۳۸۳ م ۴۱۶ گ۵۹۵/۷۹۶[ج]۳۷۳۲۱۷۹۷
QL۵۶۸/۴۱۳۸۳گ۸م

نوشته کارل فونفريشاز زندگي زنبورها الف۷۱۸ ف۳۷۳۳۶۱۴۵۵۹۵/۷۹۹
QL۵۶۸/۴۱۳۶۶ف۹ز

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده و سـازنـده نـمونهها مليحهکندوي شيشهاي
همدانيزاده

۱۳۶۹ ک ۶۷۷ ه۵۹۵/۷۹۹[ج]۳۷۳۴۱۸۰۴
QL۵۶۸/۸ه۹ز

اميرکبير نـوشـته ر. يـوردان; تـرجـمه و تـالـيفاطلس زنبور عسل
 نعمتالله شهرستاني

۱۳۷۶ الف ۸۱۵ ي۳۷۳۵۱۸۱۲۵۹۵/۷۹۹
QL۵۶۸/۹۱۳۶۲ي۹ز

نقش مهر ۱۳۷۹تاليف مهدي ارجينيآکواريوم (نمادي از طبيعت زير آب) آ ۳۷۶ الف۳۷۳۶۱۸۱۰۵۹۷/۰۷۳
QL۷۸/۷آ۴الف

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران مـولف [آن کـرامـر]; مـتـرجم خـديجهبايد بدانيم! درباره خزندگان
سعادت

۱۳۷۹ ب ۴۲۴ ک۵۹۷/۹[ج]۳۷۳۷۱۷۸۶
QL۶۴۴/۲/۲۱۳۷۹ب۴ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ايران شناسي ۱۳۹۲کمالي،کامرانخزندگان و دوزيستان ايران ر۶۸۱ک۳۷۳۸۸۵۴۲۵۹۷/۹۰۹۵۵

دلهام نـويـسـنـده تـرزا گـرين آواي; مـترجممارها
 طاهره بهادران

۱۳۸۳ م ۴۲۹ گ۵۹۷/۹۶[ج]۳۷۳۹۱۸۰۱
QL۶۶۶/۴۱۳۸۳گ۲م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي تـرجـمه و تـاليف هما رئيسدانا، محمودشگفتيهاي جهان پرندگان
حکيمي

۱۳۶۷ ش۹۹۳ر۵۹۸[ج]۳۷۴۰۱۴۵
QL۶۷۳/۸ش۹ر

۱۳۹۴گلشن ،عليپستانداران ايران پ۳۸۵گ۳۷۴۱۸۵۳۸۵۹۹/۰۹۵۵
دلهام نـويـسـنـده تـرزا گـرين آواي; مـترجمخفاشها

 طاهره بهادران
۱۳۸۴ خ ۴۲۹ گ۵۹۹/۴[ج]۳۷۴۲۱۸۰۰

QL۷۳۷/۴۱۳۸۳گ۷خ
دلهام نـويـسـنـده بت واگـنـر براست; مترجمدلفينها

 طاهره بهادران
۱۳۸۳ د ۳۹۶ ب۵۹۹/۵۳[ج]۳۷۴۳۱۷۸۳

QL۷۳۷/۴۱۳۸۳ب۸د
پيدايش نـويـسـنـده اسـتـيو پارکر; مترجم مجيدمجموعه فنآوري برتر

عميق
۱۳۸۲ م ۱۵۷ پ۶۰۰[ج]۳۷۴۴۱۸۲۶

T۴۸/۳۱۳۸۲م۲پ
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر گـردآورنـده فـريـده پـيـشـوايي و مريمتکنولوژي و چالش هاي فرارو

رضايي
۱۳۹۲ ت۹۵۶ پ۳۷۴۵۶۶۵۸۶۰۰

چاپار مـهـارتهـاي سخنراني تخصصي: راهنماي بهبود سخنرانيهاي
 تـخـصـصي مـورد اسـتـفـاده استادان، سخنوران، دانشمندان،

 مهندسان، پزشکان و ديگر عالقمندان

نـوشـته سـيـنـکلر گودلد; مترجم پرويز
استيري

۱۳۸۱ م ۷۴۹ گ۳۷۴۶۱۸۲۵۶۰۱/۴
T۱۰/۵/۹۱۳۸۱م۹گ

مارليک تـالـيف جـان بدفورد، کالين پين; ترجمهتکنيکهاي گرافيک: اصول و مباني ترسيم و پرسپکتيو
 فرهاد گشايش

۱۳۸۰ ت ۳۶۷ ب۳۷۴۷۱۸۲۴۶۰۴/۲
T۳۵۳/۸۱۳۷۸ت۴ب

دانشپژوهان برين مـجـمـوعه مقاالت هفتمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت،
 دانـشـگـاه و صـنـعت براي توسعه ملي: نقش پارکها و مراکز
 رشـد عـلم و فـنـاوري در تـوسعه همکاريهاي سه جانبه ۲۶ و

 ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۲

بـرگـزارکـنـنـدگـان شـهـرک عـلمي و
 تـحـقـيـقـاتي اصـفهان; دبيرخانه کميته
 دائـمي کـنـگـره سه جـانـبه  تـهيه و

 تنظيم  تهيه و تنظيم رضا مرادي

۱۳۸۲ ۷۵۱ ک۳۷۴۸۱۸۲۳۶۰۷/۲
Q۱۷۹/۹/۹۱۳۸۲ک

اميرکبير اثـر گـروهي کـارشـنـاسـان; ويـراسـتارتاريخ صنعت و اختراع
 موريس دوما; ترجمه عبدالله ارگاني

۱۳۷۸-۱۳۶۲ ت ۷۹۴ د۳۷۴۹۱۸۲۲۶۰۹
T۱۵/۲۱۳۶۲ت۹د

دلهام نـويـسـنـده پـيـتر الفرتي; مترجم مجيدترينها در ماشينها و اختراعات
 عميق; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۳ ت ۱۹۷ ل۶۰۹[ج]۳۷۵۰۱۸۲۹
T۱۵/۴۱۳۸۳ت۲ل

ياس ۱۳۸۴اسماعيل اژدريدرمان بيماريها به روش سنتي د ۴۶۵ الف۳۷۵۱۱۸۲۱۶۱۰
R۱۳۵/۴د۴الف

پژواک کالم ۱۳۹۴ايزدي ،نعمت الهطبابت سنتي با گياهان دارويي خانگي ط۹۷۳ا۳۷۵۲۸۵۵۱۶۱۰
تيمورزاده: طبيب بـرگزيده نکات بهداشتي درباره پوست و زيبايي، تغذيه و رژيم

 درمـاني، داروهـاي رايج، طب ورزشي، دنـدانپزشکي و سالمت
 روان در کـتـاب دانـسـتـنـيـهـاي پزشکي برگرفته از مطالب

سالنامههاي

گـردآوري گـروه نـويـسـندگان موسسه
 فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده; ويرايش
 ادبي حـــســـامالــدين ريـاحي، سـارا
 پـــورســعـادتي; بـازنـگـري و تـدوين

 حسامالدين رياحي

۱۳۸۳ ۴۶۷ ب۳۷۵۳۱۸۴۶۶۱۰
RC۸۱/۳۶ب

اقبال ۱۳۶۲تاليف محمدحسين حاجبيپزشک بانوان: دانستنيهاي بهداشتي و ضروري براي بانوان پ ۱۳۵ ح۳۷۵۴۱۸۸۸۶۱۰
RC۸۱/۴۱۳۶۲پ۲ح

فواد طب الـرضـا(ع): طب و درمـان در اسـالم. طب الـصـادق(ع):
 طب و درمان در اسالم

۱۳۷۴تحقيق مرتضي عسکري ط۶۱۳ ع۳۷۵۵۵۵۱۵۶۱۰
R۱۲۷/۵/۲۱۳۷۴ط۵ع

پيام عدالت ۱۳۸۶تاليف محمدکاظم قزوينيطب جامع امام صادق عليهالسالم ط ۶۴۲ ق۳۷۵۶۴۵۷۲۶۱۰
R۱۲۷/۵/۲۰۴۱۱۳۸۶ط۴ق

آفتاب خوبان ۱۳۹۱تاليف رضا محمدي جاويديمزاج شناسي در طب سنتي م۳۵۴ م۳۷۵۷۶۷۷۱۶۱۰
تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي دهان، حلق، بيني، سينوسها و حنجره ب۷۸۴ م۳۷۵۸۸۱۰۸۶۱۰

RC۸۱/۹۱۳۸۸ب۷۷م
نسل نوانديش گـنـجـيـنهي شـفا و درمان: شگفتيهاي درمان در طب سنتي و

 طب نـوين، (بـيـمهنـامهي تـنـدرستي شما) تشخيص و تجويز
 بـــراســـاس رژيمهـــاي سـاده از داروخـانهي طـبـيـعت

therapeutic experiences modern - medicine, 
Dictionary of 

۱۳۸۲تاليف و گردآوري محمدحسن نعيمي گ ۵۴۹ ن۳۷۵۹۱۸۲۷۶۱۰
R۱۳۵/۹گ۶۶ن

رشد مـولف ادوارد پ. سـارافـيـنـو; تـرجـمهروانشناسي سالمت
 گـروهي از مـتـرجـمـان; زيـرنـظر الهه

ميرزايي

۱۳۸۴ ر ۱۴۳ س۳۷۶۰۱۸۳۰۶۱۰/۱۹
R۷۲۶/۷/۹۱۳۸۱ر۲س

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـويـسـنـده لـسـلي. وي. لـويت; مترجمآلبرت شوايتزر
 سعيده صدرالحفاظي

۱۳۷۵ آ۹۹۱ ل۶۱۰/۶۹۵۰۹۲[ج]۳۷۶۱۱۸۳۷
R۷۲۲/۳۲/۹۱۳۷۵ل۹ش

مدرسه نـــاصـر صـافي; ويـراسـتـاران عـلـميدکتر بگو چرا: پاسخ به پرسشهاي پزشکي دانشآموزان
 مـحـمدرضا سيد احمديان، مجيد رضايي

راد

۱۳۸۱ پ ۲۶۱ ص۶۱۰/۷۲[ج]۳۷۶۲۱۸۳۶
RC۸۱/۸۱۳۸۲د۲۴ص

رشد نـويـسـنـده فـيـلـيپ بـرنارد; مترجمانمن کيستم؟ روشهاي موثر براي خودشناسي
 مـنـصـوره وحـدتي احمدزاده، اسماعيل

ابراهيمي

۱۳۸۰ م ۴۷۸ ب۳۷۶۳۱۸۳۵۶۱۰/۷۳۰۱۹
RT۸۶/۸۱۳۸۰م۴ب

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران اثـر آلن دلـگـادو; تـرجـمه مـحـمدباقرفلورانس نايتينگل
سعيدي

۱۳۶۵ ف ۷۸۸ د۶۱۰/۷۳۰۹۲[ج]۳۷۶۴۱۸۳۴
RT۳۷/۸۱۳۶۵د۲ن

نشر ني ۱۳۷۹ترجمه و گردآوري رخشنده محمديپرستاري بهداشت جامعه پ ۳۵۲ م۳۷۶۵۱۸۳۳۶۱۰/۷۳۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پديده ۱۳۵۱مترجم حسين عطائي آشتيانيبزرگان طب ۵۲۹ب۶۱۰/۹[ج]۳۷۶۶۴۵۵
مدرسه ۱۳۷۹اميد فالح آزادزکرياي رازي ز ۸۲۹ ف۶۱۰/۹۲[ج]۳۷۶۷۱۸۳۲

R۱۴۴/۸ف۲ر
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۶۸خسرو معتضدمحمد زکريا رازي م ۶۵۵ م۶۱۰/۹۲[ج]۳۷۶۸۱۸۳۱

R۱۴۴/۵۸م۲ر
ثالث ۱۳۸۳پامال فرگوسون;ترجمه ليلي مهدوي راد.عناصرپنجگانه:چوب،آتش،خاک،فلزوآب ع ۵۵۶ ف۳۷۶۹۲۱۱۱۶۱۰/۹۵۱۲۱

سروش (انتشارات صدا و سيما) تـالـيف شيخالرئيس ابوعلي سينا; ترجمهقانون در طب
 عـبـدالـرحمن شرفکندي (ههژار)، مقابله
 بـا نـسـخه انـگـلـيـسي و تـهيه حواشي
 ابوالقاسم پاکدامن، محمدرضا غفاري

۱۳۷۰ - ۱۳۶۳ ق ۱۶۴ الف۳۷۷۰۱۸۲۰۶۱۰/۹۵۵
R۱۲۸/۳/۲۰۴۱۱۳۶۳ق۱۸الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۰علياصغر رواسيآناتومي انساني( رشته تربيت بدني) آ ۷۵۲ ر۳۷۷۱۵۶۲۸۶۱۱
QM۲۳/۲/۸۱۳۸۸آ۹ر

مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي تيمورزادهنشر
طبيب

[مـولف رونـالـد دادک]; تـرجمه مانداناآناتومي
اعرابي

۱۳۸۰ ز ۷۴۴ د۳۷۷۲۱۸۴۴۶۱۱/۰۰۲۰۲
QM۳۱/۸۱۳۸۰آ۹د

تيمورزاده: طبيب [تـالـيف لـوئيز کارلوس اکوا جان کوئيرا،بافتشناسي پايه
 خـوسه کـارنـيرو]; ترجمه آرزو صمدي،
 رهـام صـادقي مـکي، شـهـروز يـزداني;

 زيرنظر محمد رخشان

۱۳۸۲ ۱۳۸۲ب ۲۱۴ ج۳۷۷۳۱۸۴۵۶۱۱/۰۱۸
QL۸۰۷/الف۲۱۳۸۲ب۲ج

خسروي ۱۳۸۶ل. کارلوس جون کوئيرا، خوزه کارنيروبافت شناسي پايه ۱۳۸۶ب۲۱۴ ج۳۷۷۴۸۱۸۷۶۱۱/۰۱۸
QL۸۰۷/۲۱۳۸۳ب۲ج

تيمورزداه: طبيب نـويـسـنـده رونالد دبليو دودک; ترجمهزودآموز بافتشناسي
 مـيـثم عـليمـحـمدي، هادي رازجويان;

 زيرنظر ناصر کماليان

۱۳۸۲ ز ۱۴۸ د۳۷۷۵۱۸۴۳۶۱۱/۰۱۸۰۷۶
QM۵۵۴/۹۱۳۸۲ز۲د

مدرسه ۱۳۸۱مولف محمدعلي شميماستخوانها و ماهيچهها الف ۶۸۳ ش۶۱۱/۷۱[ج]۳۷۷۶۱۸۴۲
Q۱۶۳/ج. ۳۳م۷۶الف

ترجمه و گردآوري محمدتقي جغتايينور و آناتومي پايه ن۴۸۲ ج۳۷۷۷۸۱۸۸۶۱۱/۸
QM۴۵۱/۹ن۷ج

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب نـويـسـنـده اسـتـفن گـلـدبرگ; مترجمنگاهي ساده و طنزآميز به آناتومي اعصاب
 امـيـرابـراهـيم صـفرزاده; بانظر حسين

 حکمت، بالل آدي بيگ

۱۳۸۰ ن ۵۴۷ گ۳۷۷۸۱۸۴۱۶۱۱/۸
QM۴۵۱/۸۱۳۸۰ن۸گ

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده :طبيب ۱۳۸۲جيمز دي. فيکس; ترجمه هما حکمتزودآموز نوروآناتومي ز ۹۷۹ ف۳۷۷۹۱۸۴۰۶۱۱/۸۰۷۶
QM۴۵۱/۹۱۳۸۲ز۹۵ف

تاليف رضا حجازيآناتومي سر و گردن آ۳۳۹ ح۳۷۸۰۸۱۹۰۶۱۱/۹۱
QM۵۳۵/۸۱۳۸۸آ۳ح

فاطمي ۱۳۸۹مولفان ج. بال... [و ديگران]بدن انسان ب۲۵۵ب۶۱۲[ج]۳۷۸۱۳۱۰۷
QP۳۷/۳۶۱۳۸۸ب

افق ۱۳۹۵پارکر،استيودانش نامه بدن انسان د۱۵۷پ۶۱۲م۳۷۸۲۸۵۳۶
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
مـولـفـان رادني رودس، ريـچارد فالنزر;فيزيولوژي بدن انسان

 مـتـرجـمان حميده علمي غروي، حسين
دانشفر

۱۳۷۹-۱۳۷۶ ف ۷۸۸ ر۳۷۸۳۱۸۳۹۶۱۲
QP۳۴/۵/۹۱۳۷۶ف۹ر

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران ۱۳۷۸مولف [آن کرامر]; مترجم پريسا پژوهبايد بدانيم! درباره بدن انسان و ۴۲۴ ک۶۱۲[ج]۳۷۸۴۱۸۶۵
QP۳۷/۲۱۳۷۸ب۴ک

دلهام نـويـسـنـده آنـيـتا گانري; مترجم مجيدنکات خواندني از بدن انسان
عميق

۱۳۸۱ ن ۱۹۵ گ۶۱۲[ج]۳۷۸۵۲۱۰۲
QP۳۷/۷۱۳۸۱ن۲گ

مولف ريچارد والکرشگفتيهاي بدن: سفري شگفتانگيز به ساختمان بدن انسان ش۲۳۳ و۶۱۲[ج]۳۷۸۶۶۴۸۰
QP۳۷/۸۱۳۸۹ش۲و

تـــالـيف جکاچ. ويـلـمـور، ديـويـدال.فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني
 کاستيل، دابليو.الري کني

ف۹۴۶ و۳۷۸۷۷۸۲۳۶۱۲/۰۲۴
QP۳۰۱/۹۱۳۸۹ف۹و

نويسنده فراهانيحرکات اصالحي تغذيه و ورزش ح۵۷۸ ع۳۷۸۸۷۵۵۳۶۱۲/۰۴۴
QP۳۰۱/۴ح۴ع

مدرسه ۱۳۸۵مولف حسين الونديدستگاه انتقال مواد د ۷۴۵ الف۶۱۲/۱[ج]۳۷۸۹۳۳۳۲
QP۱۰۱/۵د۷الف

دلهام: دلير [جـودي هـيندلي، کولين کينگ]; ترجمهبدن انسان چگونه کار ميکند
 فهيمه گلفشان

۱۳۷۹ ب ۹۷۷ ه۶۱۲/۲۲۲[ج]۳۷۹۰۲۱۲۵
QP۳۷/۴۱۳۷۹ب۴ت

مدرسه ۱۳۸۲مولف حسين الونديتغذيه و گوارش ت ۷۴۵ الف۶۱۲/۳[ج]۳۷۹۱۱۶۷۳
QP۱۴۵/۷۱۳۸۲ت۷الف

نذير ۱۳۷۸برن ولوي; مترجم شهريار غريبزادهفيزيولوژي گوارش ف ۴۷۶ ب۳۷۹۲۱۸۶۴۶۱۲/۳
QP۱۴۵/۹۱۳۷۸ف۴ب

دلهام نـويـسـنـده کـيت نيدهام; مترجم فهيمهخوردنيها
 گلفشان; ويراستار مجيد عميق

۱۳۸۰ خ ۸۸۴ ن۶۱۲/۳[ج]۳۷۹۳۱۸۶۳
QP۱۴۱/۹۱۳۸۰خ۹۵ن

امينيان ۱۳۸۹محمد دريايينمک دريا، سالمترين نمک هستي ن۵۱۸ د۳۷۹۴۵۲۳۳۶۱۲/۳۹۲۶
QP۵۳۵/۴۱۳۸۹د۸ن

تيمورزادهنيک آيه ۱۳۸۳نـويـسـنـده رزمـاري اسـتـنسن; مترجمچربيهاي خوب و چربيهاي بد چ ۴۷۸ الف۳۷۹۵۱۸۶۲۶۱۲/۳۹۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه مـولف حـسـين الـونـدي; دبـيرمجموعهتنظيم اعمال دروني بدن (غدد درون ريز)

 اماني طهراني
۱۳۸۵ ت ۷۴۵ الف۶۱۲/۴[ج]۳۷۹۶۳۳۳۱

QP۱۸۷/۹ت۷۴الف
موسسه انتشارات کتابدرماني ۱۳۸۴عارف احتشام; زيرنظر مهدي فتحيچگونه قد بلند شويم چ ۲۵۵ الف۳۷۹۷۱۸۶۱۶۱۲/۶

QP۸۴/۸چ۳الف
اروند ۱۳۸۱اثر هانا استون، ابراهام استونراهنماي کامل ازدواج و زناشويي ر۴۹۲ الف۳۷۹۸۶۷۰۱۶۱۲/۶

HQ۳۱/۲پ۵الف
سخن بـحـرانـهاي زندگي زن: بحثي پيرامون مسائل رواني و روانتني

 مراحل بحراني زندگي زن
۱۳۸۳تاليف سيروس ايزدي ب ۹۷۳ الف۳۷۹۹۱۸۷۵۶۱۲/۶

تيمورزاده: طبيب تـالـيف [تـامس سـادلـر]; تـرجمه بابکجنينشناسي پزشکي النگمن
 عـزيـز افشاري، فربد رئيس زاده، ماندانا

 اعرابي; زيرنظر محمد رخشان

۱۳۸۴ ج ۱۴۱ س۳۸۰۰۱۸۶۰۶۱۲/۶۴
QM۶۰۱/پ۹۳۱۳۸۳ر۲ل

تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۲تاليف هايده فياض واثقياز کجا آمدهام؟!... : (داستان رشد و تکامل جنين انسان) الف ۹۳۹ ف۳۸۰۱۱۸۵۹۶۱۲/۶۴۷
RG۶۱۳/۴الف۹ف

اوحدي ۱۳۸۸شعله آتشيندانستنيهاي بلوغ(ويژه دختران) د ۱۸۶ آ۳۸۰۲۵۸۵۵۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۲۱۳۸۸د۲آ

تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهبهداشت بلوغ پسران
 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 ايـوب اسـپـنـدار... [و ديـگران]، [براي]
 دفـتـر صـنـدوق جمعيت ملل متحد در

ايران

۸۳۸ ب پ۳۸۰۳۷۱۲۴۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۹۱۳۸۰ب

تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهبهداشت بلوغ دختران
 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 شـهـرزاد عـيـوضخـاني... [و ديگران]،
 [بـراي] دفـتـر صـنـدوق جـمعيت ملل

 متحد در ايران

۸۳۸ ب د۳۸۰۴۷۱۲۵۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۹۲۱۳۸۰ب

نـويـسـنـدگان محمدرضا سهرابي و ثريادوران شکوفايي (راهنماي بلوغ پسران نوجوان)
سهرابي

۱۳۷۹ د۸۴۳ س۳۸۰۵۸۴۹۲۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۹د۸۶س

جوانه رشد مـولف مـعـصـومه عـلي مـحـمـديان; بابهداشت بلوغ (ويژه دختران)
 نظارت و مقدمه اشرفالسادات جمال

۱۳۸۳ ب ۸۶۶ ع۳۸۰۶۱۸۵۸۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۹ب۸ع

مدرسه ۱۳۸۷حسين الونديتنظيم اعمال حياتي بدن ت ۷۴۵ الف۶۱۲/۸[ج]۳۸۰۷۳۳۳۳
دلهام نـويـسـنـده ربـکـا تريس; ترجمه مجيدحواس چگونه کار ميکنند؟

 عميق; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۰ ح ۵۵۲ ت۶۱۲/۸[ج]۳۸۰۸۱۸۵۶

QP۴۳۴/۹۱۳۸۰ح۴ت
نشر دلهام نـويـسـنـده ربـکـا تريس; مترجم فهيمهمغز چگونه کار ميکند؟

 گلفشان; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۰ م ۵۵۲ ت۶۱۲/۸۲[ج]۳۸۰۹۱۸۵۵

QP۳۷۶/۶۱۳۸۰م۴۲ت
نسل نوانديش از تـمـامي ظـرفيت مغز خود استفاده کنيد: کاربردهاي چپ و

 راست مغز
۱۳۸۶مولف دومينيک شاوالن، کريستين روبو الف۱۹۴ش۳۸۱۰۴۷۷۱۶۱۲/۸۲۵

QP۳۸۵/۴۱۳۸۶الف۲ش
تنديس تـالـيف مـحـمدمهدي اصفهاني; همکارانآئين تندرستي

 شهرام رفيعيفر... [و ديگران]
۱۳۸۳ آ ۵۷۴ الف۳۸۱۱۱۸۵۷۶۱۳

RA۷۷۶/۵/۹آ۶الف
فاطمي ۱۳۸۹مولفان جکي بال ... [و ديگران]سالم زيستن : دنياي زنده س۲۵۵ب۶۱۳[ج]۳۸۱۲۳۳۲۸

RA۷۷۷/۲۱۳۸۸س
نسيم حيات ۱۳۸۶مولف ناصر شاهحسينينقش بهداشت در سالمتي و طول عمر انسان ن۲۴۲ ش۳۸۱۳۱۸۴۸۶۱۳

RA۷۷۶/۷ن۲ش
مدرسه ۱۳۷۴مولف تهمينه ميرهاشمياندانستنيهاي بهداشتي د۹۶۶م۶۱۳[ج]۳۸۱۴۵۳۰۲
ايالف ۱۳۸۴مسئول هيت: علي نوذريبهداشت و سالمت (در شرايط عادي و بحران) ب۶۹۷ ن۳۸۱۵۲۵۶۱۳

RA۷۷۶/۹ب۹ن
نويسنده اندرو ويلدستيابي به سالمتي در ۸  هفته د۹۲۵ و۳۸۱۶۸۱۸۶۶۱۳

RA۷۷۶/۵/۵۱۳۸۵د۹و
اميرکبير نـوشـته گـيـلـورد هـاوزر; ترجمه مهديرمز شادي و تندرستي

نراقي
۱۳۸۲ ر ۳۸۹ ه۳۸۱۷۱۹۰۶۶۱۳

RA۷۷۶/۸۱۳۶۸ر۲ه
نسل نوانديش نـويـسنده آنيتا هبمان کوزاريس; مترجمالغري و رژيم غذايي براساس گروههاي خوني

 رويا پورمناف
۱۳۸۴ ل ۴۲۴ ه۳۸۱۸۱۸۵۳۶۱۳

QP۹۸/۲۱۳۸۳ل۲ه
اميرکبير نـوشـته جـسي لـين هنلي، نانسي دويل;خسته از خستگيها

 ترجمه و تلخيص گيلهگل بهروزان
۱۳۸۲ خ ۷۴۶ ه۳۸۱۹۱۸۵۴۶۱۳

RA۷۷۶/۷۵/۵۱۳۸۲خ۹ه
نسل نوانديش نـويـسـنـده آلـفـرد داش; تـرجمه فريبااسرار بدن مرد

 جعفري نميني; ويراستار امير طاهري
۱۳۸۲ الف۱۹۳ د۳۸۲۰۱۸۵۱۶۱۳/۰۴۲۳۴

RA۷۷۷/۸/۵الف۲د
دوران کـريـسـتينا لي، گالين اونز; ترجمه جعفرروانشناسي سالمت مردان

نجفيزند
۱۳۸۳ ر ۸۳۳ ل۳۸۲۱۱۸۵۲۶۱۳/۰۴۲۳۴۰۱۹

RA۵۶۴/۸۳/۹۱۳۸۳ر۹ل
نسل نوانديش نـويـسـنـده آنـتوني شيالي; ترجمه فريبااسرار بدن زن

 جعفري نميني; ويراستار امير طاهري
۱۳۸۲ الف۸۸۵ ش۳۸۲۲۱۸۵۰۶۱۳/۰۴۲۴۳

RG۱۲۱/۵۱۳۸۲الف۹ش
نسل نوانديش پـيـشـگـيـري، تـشـخـيص و درمـان اختالالت و بيماريهاي

 کودکان و نوزادان "براي خانواده"
نـوشـتهي مـيـريـام اسـتـاپـرد;تـرجمه
 وتـلـخـيص فهيمه صادقيان;پزشک ناظر

 جالل حسيني

۱۳۸۳ پ ۴۷۵ الف۳۸۲۳۵۰۴۶۶۱۳/۰۴۳۲
RJ۱۰۱/۹۱۳۸۳پ۵۴الف

آيين تربيت;سنبله ۱۳۸۵مـيريام استاپارد; مترجم احسان سروش;راهنماي سالمت کودک ر۴۷۵ الف۳۸۲۴۱۸۴۷۶۱۳/۰۴۳۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـاني: دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکي و خـدمات

 بهداشتي درماني اصفهان
۱۳۷۷تاليف محمود بهشتيخانواده و کودک خ ۸۶۶ ب۳۸۲۵۱۹۷۲۶۱۳/۰۴۳۲

RJ۱۰۱/۲۱۳۸۰خ۸۸ب
واژيران نـويـسـنده نيکول دوره، دانيل لي هناف;بعد از ۹ ماه انتظار (از نوزاد تا نوپا)

 مترجم بهناز عباسيان
۱۳۸۳ الف ۷۵۵ د۳۸۲۶۲۰۶۷۶۱۳/۰۴۳۲

RJ۲۵۳/۷۱۳۷۹ب۹د
مهر راوش تـالـيف و تـنـظيم شهرزام رفيعيفر... [وراهنماي زندگي عاري از خطر براي نوجوانان

ديگران]
۱۳۸۹ ر۶۵۸ ر۳۸۲۷۸۴۶۱۶۱۳/۰۴۳۳

RA۵۶۴/۵/۲۱۳۸۹ر
زرين ۱۳۷۵جي. دي. تاپرزندگي بعد از ۵۰ [پنجاه] سالگي ز ۱۳۳ ت۳۸۲۸۵۷۳۱۶۱۳/۰۴۳۴

RA۷۷۷/۵/۹۱۳۷۵ز۲ت
عطش ۱۳۹۰برايان تريسي۲۱[بيست ويک] روش عالي براي زندگي تا صد سالگي ب۵۵۳ ت۳۸۲۹۸۰۶۵۶۱۳/۰۴۳۸

اسرار دانش مـيـشل رويـزن، الـيزابت آن استفنسون;سن واقعي: آيا به همان اندازه که ميخواهيد جوان هستيد
 ترجمه مهدي قراچهداغي

۱۳۸۱ س۸۶۳ ر۳۸۳۰۱۸۴۹۶۱۳/۰۴۳۸
RA۷۷۷/۶/۹۱۳۸۱س۹ر

حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف پريسا پورعلمداريبهداشت خانه و خانواده ب۷۱۳ پ۳۸۳۱۵۵۵۸۶۱۳/۰۷
RA۴۴۰/۵/۹۱۳۸۸ب۹پ

سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران،
 موسسه نشر شهر

در جـسـتـجـوي سـالمـتـي: مـجموعه خالصه آثار۱۵ روز تا
 سـالمـتـي، ارمغان تندرستي، عسل درماني، کليد ورود به طب

قديم

۱۳۹۱جمشيد خدادادي د۳۶۸ خ۶۱۳/۲م۳۸۳۲۷۵۹۶

نگاران نور ۱۳۹۰زبيده خدائيخدايا چه بخورم؟ خ۳۹۴ خ۳۸۳۳۴۴۸۸۶۱۳/۲
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲محمد عزيز خانيطب ايراني; تغذيه به انضمام طب ايراني حجامت ط۵۸۳ ع۳۸۳۴۶۴۵۹۶۱۳/۲

خـواص مـواد غـذايي و چـگـونـگي تـرکـيب آنها: با توجه به
 ويژگيهاي دستگاه گوارش بدن انسان

گـردآوري و اقـتـباس ماشاءالله فرخنده
(کشفي)

خ۴۳۸ ف۳۸۳۵۷۵۴۸۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۹۱۳۸۸خ۳۳ف

حديث راه عشق ۱۳۸۸تدوين فاطمه کوپايهئيهاتغذيه در خانواده ت۸۶۱ ک۳۸۳۶۵۵۵۹۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۷۱۳۸۸ت۹۴ک

عطر ياس ۱۳۸۹گروه پزشکي فرهنگ پوياتوصيه هاي پزشکي عارفان ت ۳۸۴ گ۳۸۳۷۵۰۲۱۶۱۳/۲
اميرکبير نـويـسـنـده گـيـلـورد هـاورز; ترجمه واسرار طول عمر، شادابي و تندرستي

 نگارش مهدي نراقي
۱۳۸۲ الف ۳۸۹ ه۳۸۳۸۱۸۶۷۶۱۳/۲

RA۷۷۶/۵۱۳۸۲الف۲ه
اميرکبير نـويـسـنـده گـيـلـورد هـاوزر; ترجمه وچه بايد خورد و چگونه بايد پخت

 نگارش مهدي نراقي
۱۳۸۲ چ ۳۸۹ ه۳۸۳۹۱۸۶۸۶۱۳/۲

RA۷۷۶/۹۱۳۸۲چ۲ه
اميرکبير ۱۳۸۲گيلورد هاوزر; ترجمه مهدي نراقيگذرنامه براي يک زندگي نوين گ ۳۸۹ ه۳۸۴۰۱۸۶۹۶۱۳/۲

RA۷۷۶/ي۴۱۳۰۰گ۲هـ
تاليف و ترجمه مسعود نقيزادهبائيتغذيه ورزشکاران ت۵۹۷ ن۳۸۴۱۶۵۱۸۶۱۳/۲۰۲۴۷۹۶

TX۳۶۱/۷۱۳۸۲ن۴و
ارجمند ۱۳۸۷مولف فريبا کالهدوزنيازهاي غذايي شيرخواران و دستور تهيه غذاهاي کمکي ن ۶۳۵ ک۳۸۴۲۷۰۵۰۶۱۳/۲۰۸۳

RJ۲۰۶/۹۱۳۸۷ن۷۸ک
نسل نوانديش الغـري بـا ان ال پـي: بـدون گـرفـتن رژيم، الغرتر و سالم تر

 شويد
۱۳۹۳لينزي اگنس; مترجم مهين خالصي ل۶۹۷ الف۳۸۴۳۷۶۲۴۶۱۳/۲۲۵

راهيان سبز ۱۳۸۲نوشته م. احمديآشپزي رژيمي آ ۲۸۴ الف۳۸۴۴۲۴۴۹۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۵آ۳۷الف

موسسه فرهنگي انتشاراتي راه موفقيت مـعـجـزه ذهن براي رسيدن به وزن ايدهآل: با اين شيوه ريشه
 چاقي و الغري را براي هميشه ميخشکانيد!

۱۳۸۸مرتضي احمديمنش م ۲۸۷ الف۳۸۴۵۵۲۶۲۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۶۱۳۸۸م۳۸الف

نشر دنياي نو نـويـسـنـدگـان جـنـيفر اشکرافت، باريروانشناسي کنترل وزن
 اشکرافت; ترجمه فاطمه همداني

۱۳۸۵ ر ۵۵۸ الف۳۸۴۶۲۸۳۸۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹۱۳۷۱ر۵۳الف

دفتر نشر برگزيده اصـوليتـرين و صـحـيحتـرين راه الغري: روش صحيح تغذيه
انساني

۱۳۸۴تهيه و تنظيم از نازيال بختياري الف ۳۴۳ ب۳۸۴۷۷۹۲۲۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۶الف۳ب

تيمورزاده: نيکآيه [نـويـسـنـدگان جوهانا براني، ليندا رائو];کربوهيدراتهاي خوب، کربوهيدراتهاي بد
 ترجمه عليرضا منجمي

۱۳۸۳ ک ۴۱۱ ب۳۸۴۸۱۸۷۰۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۴۱۳۸۳ک۳۷۵ب

نسل نوانديش ۱۳۸۶نويسنده ماري بورل;مترجم امير بهنام۶۰ رهنمود براي الغري ش ۷۶۷ ب۳۸۴۹۵۰۳۷۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۶۱۳۸۶ش۸۷ب

نسل نوانديش لـوسـي بـيل، سندي جي کوويلون، جوآنکاهش وزن بي خطر
 کالرک; ترجمه الهام شريف همداني

۱۳۹۱ ک۹۶۵ ب۳۸۵۰۷۵۸۱۶۱۳/۲۵

تيمورزادهپرديس باوران تـالـيف پير پاالردي; ترجمه آرش اميني،الغر شدن بدون چاق شدن مجدد با روش طبيعي
 پرويز اميني

۱۳۸۱ ل ۲۴۴ پ۳۸۵۱۱۸۷۱۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۲۱۳۸۱ل۲پ

انتظارسبز رژيم سـالمـتي بـا ساالدها: حاوي بيش از ۶۰ نوع ميوه و گياه
ساالدي...

تـالـيف و تـرجمه مجيد حاتمي; ويراستار
 مـحـسن مـحـمـدي; با همکاري حسين

بهادر

۱۳۸۲ ر ۱۱۶ ح۳۸۵۲۱۹۰۷۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۴۱۳۸۲ر۱۷ح

مـهـمـت آز، مـايـکل رويزان ;گردآوريرازهايي درباره سالمتي، جواني وطول عمر
 وبرگردان هادي ابراهيمي

۱۳۹۴ ر۸۳۶ ر۳۸۵۳۷۶۱۲۶۱۳/۲۵

دار الکتب االسالميه آلـکـسي سـوفـورين; ترجمه محمدجعفرروزه: روش نوين براي درمان بيماريها
 امامي; بامقدمه ناصر مکارم شيرازي

۱۳۶۳ ر ۸۲۹ س۳۸۵۴۱۸۷۲۶۱۳/۲۵
RM۲۲۶/۵/۹۱۳۶۳ر۹س

نسل نوانديش عـلي مـزرعـتي; ويـراسـتار علمي نوشينخودآموز حفظ تناسب اندام با رژيم غذايي
شهيدي

۱۳۸۰ خ ۴۹۸ م۳۸۵۵۱۸۷۳۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹خ۴م

نسل نوانديش روش نـوين کـاهش وزن: برنامهي بادي بليتز ويژهي خانمهاي
پرمشغله

نـويـسـنـده جـوآنـا هـال;مـترجم فريبا
 جعفري نميني

۱۳۸۵ ر۳۲۸ ه۳۸۵۶۵۰۴۵۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۵ر۲ه

Fit for life= نويسنده هاروي و ماريلين دياموندتندرست و با نشاط براي زندگي ت۳۳۳ د۳۸۵۷۷۵۶۷۶۱۳/۲۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتفوائد گياهخواري ف ۴۴۷ ه۳۸۵۸۱۸۷۴۶۱۳/۲۶۲

TX۳۹۲/الف۹۱۳۸۳ف۴ه
ثالث ۱۳۸۵نويسنده آ. د. آوانسيانخام خواري﴿زنده خواري﴾: فلسفه تغذيه و تندرستي خ۸۸۱ آ۳۸۵۹۸۳۰۳۶۱۳/۲۸

نويسنده هلموت واندميکرقابلمه را فراموش کن! ق۳۱۹ و۳۸۶۰۷۵۴۹۶۱۳/۲۸
RM۲۳۷/۵/۲۱۳۸۵ق۲و

انتشارات خليليان بـا ويـتـامن [ويـتـامـين] چـگونه زيبا و جوان بمانيد: براساس
 جديدترين يافتههاي علمي دانشمندان

نـويـسـنـده ارل ال مـيـنـدل; مـتـرجم
 نيرهاعظم زهرائي (محجوبي)

۱۳۸۰ ب۹۸۵ م۳۸۶۱۳۳۴۰۶۱۳/۲۸۶
TX۵۵۳/۹۱۳۸۰م۹و

فراگفت مـايـکل وب;ترجمه محمد تقي پورقاسمي۱۷۷روش رهايي از چاقي
 مقدم،زهراعابديني مطلق

۱۳۸۶ ص ۳۸۳ و۳۸۶۲۲۱۱۵۶۱۳/۳۵

تـنـدرسـتي، کـاهش وزن و تـناسب اندام با روشهاي ساده و
موثر...

مولف علي هاشمي ت۲۵۲ ه۳۸۶۳۶۲۵۸۶۱۳/۵
RM۲۲۲/۲/۱۷۹۱۳۸۹ت

روان نـويـسـنـده بـاک تـيلتون; مترجم رحيمبهمنشناسي و ايمني در بهمنها
دانايي

۱۳۸۰ ب ۹۶۱ ت۳۸۶۴۱۸۷۹۶۱۳/۶
QC۹۲۹/۹۱۳۸۰ت۹ب

عترت نو ۱۳۹۱تدوين عبدالحسين جهانبختهنر زنده ماندن در شرايط سخت ه ۹۱۷ ج۳۸۶۵۵۸۵۴۶۱۳/۶۹
GV۲۰۰/۵/۹۹۱۳۸۹ج

دانه ۵۰ روش سـاده بـراي عـالقـه مـنـد کردن فرزندبه ورزش و
سالمتي

۱۳۹۴لندي ،جوان ک۶۵۱ل۳۸۶۶۸۵۵۴۶۱۳/۷۰۴۲

سپهرانديشه مـولـفـان الري کـلـر، پيتر لمون، توماسآموزش گام به گام بدنسازي: تکنيکها و تاکتيکها
 اينکلدان; مترجم ليال حاجيرحيمي

۱۳۸۲ آ ۶۴۵ ک۳۸۶۷۲۵۶۴۶۱۳/۷۰۴۴۹
GV۵۴۶/۵/۸۱۳۸۳آ۸ک

بـدنـسـازي بـراي همه با استفاده از برنامه ۱۲ هفتهاي گام به
 گام متناسب شويد و متناسب بمانيد

نويسنده پل استفان لوبيک ب۷۱۴ ل۳۸۶۸۷۵۷۰۶۱۳/۷۰۴۴۹
GV۴۸۲/۵/۴۱۳۸۵ب۹ل

ارديبهشت ۱۳۹۱فلورانس رمي; مترجم فرشته کريميشصت راه از بين بردن چربي ها براي خانم ها و آقايان ش۷۲۱ ر۳۸۶۹۷۶۳۱۶۱۳/۷۰۴۵
نسل نوانديش مـولف سـري آنـانـدا; مـترجم ابوالفضليوگاي کامل (هماهنگي جسم و ذهن)

 حقيري قزويني
۱۳۷۹ ي ۸۳۴ آ۳۸۷۰۱۸۹۵۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۱۳۷۹ي۸آ
سپهر انديشه تـالـيف جـان اسـکـات; مـترجم نرگسآموزش گام به گام يوگا تکنيکها، تاکتيکها و قوانين

صادقيخو
۱۳۸۲ آ ۵۲۳ الف۳۸۷۱۱۸۹۳۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۶۸/۸۱۳۸۲آ۵الف
تالش نـوشـته بـرنـارد بـوآنشود;ترجمه کاظميوگا Yogaدر زندگي روزمره

فائقي
۱۳۸۶ ي ۷۴۳ ب۳۸۷۲۵۰۷۰۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۱۳۸۱ي۹ب
نسل نوانديش نوشته بهارات تاکوريوگا براي کاهش وزن

ترجمه رويا پورمناف
۱۳۸۶ ي ۲۳۹ ت۳۸۷۳۱۸۹۶۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۳۱۳۸۶ي۲ت
تالش اثـر ج. پي. ان. مـيـشرا; ترجمه اسماعيليوگا

 قهرمانيپور (خوئي)
۱۳۸۲ ي ۹۷۲ م۳۸۷۴۱۸۹۴۶۱۳/۷۰۴۶

RA۷۸۱/۷/۹۱۳۸۲ي۹۶م
کتابدرماني ۱۳۷۸عارف احتشام; زيرنظر عزيزالله حاتميروشهاي کوچک کردن شکم ر ۲۵۵ الف۳۸۷۵۱۸۹۱۶۱۳/۷۱

RA۷۸۱/۶/۹ر۳الف
کـتـاب تحليلي: کتاب چندمنظوره و چندکاربردي تربيت بدني

(۱)
۱۳۹۰مولف اکبر آفرينشخاکي ت۴۶۲ ج۳۸۷۶۸۵۳۱۶۱۳/۷۱

GV۳۴۱/۲۱۳۸۹ک۶۶آ
کوروش ويسي، محمد کشتيدارايروبيک: آموزش- فوايد آن آ۸۹۸ و۳۸۷۷۷۸۲۸۶۱۳/۷۱

RA۷۸۱/۱۵/۹۱۳۸۸الف۹و
ورزش ۱۳۸۹مه پري قاسم نژادايروبيک استيپ الف۱۹۸ ق۳۸۷۸۷۵۴۳۶۱۳/۷۱۵
قدياني گـروه نـويـسـنـدگـان پنلوب ساچ، ليندا۶۶۰ [ششصد و شصت] نکته، روانشناسي ساده

 فيلد، پاول ويلسون; ترجمه سپيده خليلي
۱۳۸۳ ش ۸۹۱ س۳۸۷۹۱۸۷۶۶۱۳/۷۹

RA۷۸۵/۵۱۳۸۳ش۸۵س
نوشته جکي شوارتزغلبه بر فشارهاي رواني: برنامه ۱۵ روزه دستيابي به آرامش غ۶۹۸ ش۳۸۸۰۷۳۴۲۶۱۳/۷۹

RA۷۸۵/۸۱۳۷۸غ۹ش
سـتـادمـبـارزه بـا مـوادمـخـدر،دفترتحقيقات

وآموزش
۱۳۸۹تارا کولهوفراکستازي (و ساير موارد محفلي) الف ۸۵۵ ک۳۸۸۱۴۴۷۲۶۱۳/۸

HV۵۸۲۲/۹۱۳۸۹ک۳و
۱۳۸۹م. فاستر آليوال. اس. دي الف۷۷۹ آ۳۸۸۲۴۴۷۳۶۱۳/۸۳

RM۶۶۶/۸۱۳۸۹الف۷الف
۱۳۸۹۰رندي مهلينگحشيش(ماريجوانا،علف،بنگ) ح۸۹۲ م۳۸۸۳۴۴۷۵۶۱۳/۸۳۵

HV۵۸۲۲/۷۱۳۸۹م۲م
جوانه رشد لـوري اسـتـويک، آنـيـتـا مـاکـزيـمين;آموزش ترک سيگار

 [مترجم] شهال ياسايي
۱۳۸۰ آ ۴۹۲ الف۳۸۸۴۱۸۹۰۶۱۳/۸۵

HV۵۷۴۰/۸۱۳۸۰آ۵الف
کتابدرماني ۱۳۸۳مريم اطاري، اعظم اطاريانتخاب جنسيت فرزند (دختر يا پسر) الف ۵۸۲ الف۳۸۸۵۲۱۷۴۶۱۳/۹۴

QP۲۷۹/۸الف۶الف
حکيم شناسي ۱۳۹۰تاليف مجتبي حسينيجمعيت و تنظيم خانواده ج ۵۷۷ ح۳۸۸۶۷۰۶۱۶۱۳/۹۴

RG۱۳۶/۸۱۳۸۹ج۵ح
مولف کامل شادپورمشارکت مردان در بهداشت باروري م۱۲۹ ش۳۸۸۷۷۱۲۳۶۱۳/۹۴

RC۸۸۸/۵۱۳۸۰م۲ش
کتابدرماني ۱۳۸۰عارف احتشامجديدترين روشهاي ضدبارداري ج ۲۵۵ الف۳۸۸۸۱۸۸۹۶۱۳/۹۴۳۲

RG۱۳۶/۴ج۳الف
خودآذين ۱۳۸۲تعيين جنسيت ۳۸۸۹۶۲۹۵۶۱۳/۹۴

مولف علي اسالمينسبدرمانهاي جنسي: ۴۱۲ درس براي موفقيت در رفتار جنسي د۵۲۸ الف۳۸۹۰۷۵۶۲۶۱۳/۹۵
RA۷۸۸/۴۱۳۸۰د۵الف

مولف علي اسالمينسبمـشـاوره جـنـسي و زنـاشـويي مـشاوره ازدواج، تعيين و تغيير م۵۲۸ الف۳۸۹۱۷۵۷۴۶۱۳/۹۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتابدرماني مـحـمـدرضـا تـقـدمي; زير نظر مهردادخستگي جنسي

 ربـاني، مـحـسن سـنـايي; ويـراسـته ح.
 عطايي راد

۱۳۷۸ خ ۶۳۸ ت۳۸۹۲۱۸۸۶۶۱۳/۹۶
HQ۳۱/۵خ۷ت

نويسنده ش. چوپانکارهدانستنيهاي جنسي د۷۴ چ۳۸۹۳۶۵۰۰۶۱۳/۹۶
HQ۳۱/۲۱۳۸۴د۹چ

دانژه مـريخ و ونـوس در اتـاق خـواب (زنـاشـوييدرمـاني جـنسي):
 راهنماي کاربردي زوجين براي تداوم عشق و...

۱۳۸۸نويسنده جان گري م۳۹۱ گ۳۸۹۴۶۷۷۸۶۱۳/۹۶
HQ۳۱/۴۱۳۸۸م۴گ

موسسه کتاب همراه ۱۳۸۰مولف ضرغام سپهريزادهآنچه بايد درباره دارو بدانيد آ ۳۳۴ س۳۸۹۵۱۸۸۷۶۱۵/۱
RM۳۰۰/۸آ۲۳س

کنکاش ۱۳۸۵تاليف مجتبي سهرورديراهنماي تجويز و مصرف منطقي داروها ر۸۴۸ س۳۸۹۶۲۸۳۵۶۱۵/۱
RM۳۰۱/۱۲/۲ر۹س

عصرغيبت ۱۳۸۹فرشته مهريداروشناسي: تشخيص دارويي در خانوادهها د ۵۳۳ ف۳۸۹۷۵۷۸۴۶۱۵/۱
RM۳۰۰/۲۱۳۸۹د۸۵م

کتابدرماني فـرهـنگ داروها به زبان ساده: راهنماي استفاده از داروهاي در
 دسترس خانواده

۱۳۸۱اعظم اطاري، مريم اطاري ف ۵۸۳ الف۳۸۹۸۱۹۰۹۶۱۵/۱۱۵۵
RS۱۴۱/۷۵/۶الف۹الف

آدينه تـجـويـز مـطـمـئـنتر داروها: راهنمائي براي برخي مسائل در
 مصرف داروها

۱۳۶۶تاليف ليندا بيلي; ترجمه چنگيز تقيبيگلو ت ۹۶۸ ب۳۸۹۹۱۹۰۸۶۱۵/۱۱۵۵
RM۳۰۲/۳۱۳۶۶ت۹ب

نسل سبز ۱۳۸۱تاليف اتن هايمرفرهنگ پزشکي (جيبي) ف۴۱۶ه۳۹۰۰۴۷۷۰۶۱۵/۳
RS۵۱/۴۱۳۸۱ف۲۵ه

مرضيه آقاابراهيميا، غالمرضا شهرامفرخواص ادويه و سبزيجات خ۶۳۸ آ۳۹۰۱۵۹۶۶۶۱۵/۳۲
RM۶۶۶/۷۱۳۸۹آ۴الف

منشور وحي چـگـونـگي درمـان بـيـماريها با ميوهها و سبزيجات:( خواص
 دارويي ميوهها و سبزيها)

۱۳۸۴تاليف حکيمه احساني چ ۲۷۱ الف۳۹۰۲۱۸۳۸۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۹خ۲۶الف

اميرکبير نـويـسـنـده لـتـونس کـارلـيه; ترجمه وگلها و گياهان شفابخش
 نگارش مهدي نراقي

۱۳۸۱ گ ۳۸۹ ک۳۹۰۳۱۸۸۲۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۸۱۳۸۱گ۱۵ک

زرقلم سـر الـشـفـاء: (اسـرار اطـباء سنتي): مقدار و طريقه استفاده از
 گياهان دارويي و خواص ميوهها

تـحـقـيق و تـدوين کـاظم کياني; زيرنظر
 حسن نوذري (عطار)

۱۳۸۲ س ۹۲۳ ک۳۹۰۴۱۸۸۱۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۴۱۳۸۲س۹گ

زرقلم ۱۳۸۳تحقيق و تدوين کاظم کيانيطب النجات ط ۹۳۳ ک۳۹۰۵۱۹۱۱۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۲ط۹ک

زر قلم گـنج الـشفا: تجربيات اطبا سنتي: ۴۰ گياه داروئي، ويتامينها و
 مواد معدني، فوايد خوراکيها در بيماريها شامل ...

تـالـيف و تـحـقـيق کاظم کياني; زيرنظر
 حسن نودري (عطار)

۱۳۸۳ گ ۹۳۳ ک۳۹۰۶۱۹۱۰۶۱۵/۳۲
RS۱۶۴/۹گ۹ک

زرقلم ۱۳۸۵محمدعلي افسرخياويدايرهالمعارف گياهان دارويي د ۶۳۹ الف۳۹۰۷۱۸۸۳۶۱۵/۳۲۰۳
RS۱۶۴/۲د۶۳الف

نسيم حيات ۱۳۸۲مولف رضا کريميراز سالمتي و طول عمر (با ميوهها و گياهان داروئي) ر۵۱۶ ک۳۹۰۸۱۸۸۰۶۱۵/۳۲۱
BP۲۳۲/۶/۲ر۴ک

۱۳۸۹تاماس م. سانتالترياک ( و مواد افيوني ديگر) ت۲۵۱س۳۹۰۹۴۴۷۴۶۱۵/۳۲۳۱۲۲
RM۶۶۶/۲۱۳۸۹س۴ت

۱۳۸۹م.فاستر آليومواد توهم زا(پيوت و مسکالين) م۷۷۹آ۳۹۱۰۴۴۷۷۶۱۵/۳۲۳۵۶
RS۱۶۵/۱۳۸۹ ۸الف۹پ.

نسل نوانديش درس هـايي از پـزشـکـان معجزهگر: يک راهنماي گام به گام
 بـراي رسـيـدن به سـالمـتي بـهـيـنه ورهـايي از بيماريهاي

فاجعهبار

نـويـسنده جاناتان بارون;مترجم ميرمجيد
 خلخالي زاويه

۱۳۸۶ د ۱۹۵ب۳۹۱۱۵۰۴۸۶۱۵/۵
R۳۳۷/۴۱۳۸۶د۲ب

ني ويـراسـتار بيل گاتليب، با همکاري دوگروشهاي نوين درمان طبيعي
 دولمور... [و ديگران]

۱۳۷۶ ر۱۲۳گ۳۹۱۲۴۴۰۲۶۱۵/۵
RA۷۷۶/۹۵/۹۱۳۷۶ر۲گ

علم عـشق، پـزشـکي و مـعـجـزه: درس هاي فراگرفته شده درباره
 خود - درماني از تجربه جراحي با بيماران استثنايي

۱۳۸۵برني سيگل; ترجمه رويا منجم ع۹۵۵ س۳۹۱۳۵۰۱۸۶۱۵/۵۰۱۹
R۷۲۶/۵/۵۵۱۳۸۵ع۹س

کتابدرماني ۱۳۷۹فرحناز صارم بافندهدرمان يبوست و اسهال بهروش سنتي د ۲۴۴ س۳۹۱۴۱۹۶۳۶۱۵/۵۳۵
RZ۴۴۰/۴د۲ص

کتابدرماني Health= بـرنـامهريـزي ۱۰ روزه بـراي رسـيدن به سالمتي
10 days to better 

[کـرسـتن هارتويگ، نيک رولي]; ترجمه
 عليرضا صالحي

۱۳۸۲ ب ۱۸۴ ه۳۹۱۵۱۸۸۵۶۱۵/۵۳۵
RZ۴۴۰/۴۱۳۸۲ب۲هـ

نسل نوانديش نـوشـتهي رابـرت دي; تـرجـمهي فريباپنج دقيقه ماساژ، بيست و چهار ساعت آرامش
 جعفري نميني; ويراستار بهناز بهادريفر

۱۳۸۲ پ۸۸۹ ت۳۹۱۶۳۴۸۱۶۱۵/۸۲۲
RA۷۸۰/۵/۹۱۳۸۲پ۹ت

فرهنگ تارا، مرواريد ميلدرد کارتر، تامي وبرماساژدرماني: معجزه انرژي انگشتان در شفابخشي دردها
ترجمه طال ميرهاديزاده، الهام جالئي

۱۳۸۲ م ۱۳۷ ک۳۹۱۷۱۹۰۴۶۱۵/۸۲۲
RM۷۲۳/۲۱۳۸۵ک۲م

دانژه تـوني نـيـومن; مـتـرجم شـهـناز رسوليماساژ نشسته
 بـاغـبان; ويراستار محمدمهدي شريعت

باقري

۱۳۸۱ م ۸۱۷ ن۳۹۱۸۱۸۸۴۶۱۵/۸۲۲
RA۷۸۰/۵/۲۱۳۸۱م۹ن

۱۳۸۷نويسنده ماريا مرکاتيماساژ تويينا براي شادابي، سالمتي و هوش کودکان م۴۷۴م۳۹۱۹۴۵۷۳۶۱۵/۸۲۲۰۸۳۲
RJ۵۳/۴۱۳۸۷م۱۶م

ارسباران نـويـسـنـده مـري بـاسـانو; ترجمه آذرشفا با کمک موسيقي و رنگ
 عمراني گرگري

۱۳۸۳ ش ۲۱۷ ب۳۹۲۰۱۹۰۳۶۱۵/۸۳
RZ۹۹۹/۷۱۳۸۳ش۲ب

طالييه ۱۳۸۳نوشته تد آندروز;ترجمه قدير گلکارياندرمان بيماريها بوسيله رنگها (رنگ درماني) د ۸۷۲ الف۳۹۲۱۵۰۷۴۶۱۵/۸۳۱
RZ۴۱۴/۶/۴۱۳۸۲د۸الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش درمـان مـغـنـاطـيسي: با کمک درمان مغناطيسي پزشک خود

باشيد
مــولف د.ر.گـاال، ديـرن گـاال، سـنـجي
 گـاال;مـتـرجـمـان نـاهـيد فريادي،رضا

فريادي

۱۳۷۹ د۱۶۶ گ۳۹۲۲۵۰۰۷۶۱۵/۸۴۵
RM۸۹۳/۴۱۳۷۹د۲گ

نسل نوانديش نـويـسـنـده خـوزه سيلوا، رابرت استون;انسان شفابخش: شما يک شفادهنده هستيد
 مترجم مجيد پزشکي

۱۳۸۳ الف۹۶۱س۳۹۲۳۱۹۰۲۶۱۵/۸۵۱
RZ۴۰۳/۹۱۳۸۳س۹س

ارسباران نـويـسـنـده ويـرا پـايفر; ترجمه سياوشاصول هيپنوتيزم درماني
جمالفر

۱۳۸۲ الف ۲۷۲ پ۳۹۲۴۱۹۰۰۶۱۵/۸۵۱۲
RC۴۹۵/۵۶۱۳۸۲الف۲پ

سيروس اتـوهـيپنوتيزم: "خود هيپنوتيزم کردن" تکنيک و استفاده آن در
 زندگي روزمره

تـالـيف لـسلي. م. لوکرون; ترجمه يدالله
همايونفر

۱۳۶۶ الف ۷۶۳ ل۳۹۲۵۱۹۰۱۶۱۵/۸۵۱۲
RC۴۹۹/۹۱۳۶۶ل۸آ

نشر روان نـوشـته تد - اندروز; ترجمه آذر عمرانيموسيقيدرماني براي همه
گرگري

۱۳۸۲ م ۱۷۲ الف۳۹۲۶۱۸۹۸۶۱۵/۸۵۱۵۴
ML۳۹۲۰/۸۱۳۸۰م۸الف

روان آوادرمـاني بـراي هـمه: چگونه از قدرت صداي خود در جهت
 ايجاد توازن و هماهنگي در زندگي استفاده نماييم؟

پـال نـيـوهـام; تـرجـمه و تـلخيص آذر
 عمرانيگرگري; ويراستار سروناز دارمي

۱۳۸۲ آ ۹۹۶ ن۳۹۲۷۱۸۹۹۶۱۵/۸۵۱۵۴
RZ۹۹۹/۸۱۳۸۲آ۹ن

نسل نوانديش نـويـسنده فري دون باتمانقليج; مترجمانآب براي سالمت، براي شفابخشي، براي زندگي
 حمبد شمسي پور، حميده جعفر يزدي

۱۳۹۰ آ۱۳۵ ب۳۹۲۸۷۵۸۸۶۱۵/۸۵۳

فريدون باتمانقليجآب خوددرماني با آب آ۱۳۵ ب۳۹۲۹۸۰۹۵۶۱۵/۸۵۳
RM۸۱۱/۲۱۳۷۱آ۲ب

مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي تيمورزادهنشر
طبيب

[آنـدرئـا بـيـتس، نـرم هـنسن]; مترجمتمرين درماني در آب
 مـــريم فــراهـاني; ويـرايش مـژگـان
 ابراهيمي; تحت نظارت محمد اکبري

۱۳۸۰ ت  ۹۱۸ب۳۹۳۰۱۸۹۷۶۱۵/۸۵۳
RM۷۲۷/۹۱۳۸۰ب۴و

انتشار تـالـيف آزاده امـينپـور، ناهيد ساالرکيا،تغذيه درماني
 گيتي صديق

۱۳۸۰ ت۸۴۱ الف۳۹۳۱۱۹۲۳۶۱۵/۸۵۴
RM۲۱۶/۷۱۳۸۰ت۴ص

نسل نوانديش خـواص و مـضـرات غـذاهـاي ايـراني (شـامل ارزش غذايي و
 مـوارد پـرهـيـز از ۱۸۰ نـوع غـذاهـاي ايـراني، مـرباجات...

 رژيمهاي غذايي در ۲۲۲ بيماري

۱۳۸۳تحقيق و گردآوري محمدحسن نعيمي خ۵۴۹ ن۳۹۳۲۱۹۳۱۶۱۵/۸۵۴
RM۲۱۶/۹خ۷ن

جمشيد مبينخواص سري و درماني جواهرات و سنگها خ۲۲۵ م۳۹۳۳۷۵۷۳۶۱۵/۸۸
RM۶۶۶/م۸۶۲س

ديباگران تهران سمشـنـاسي و اصـول مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي جهت
 اسـتـفـاده دانـشـجـويـان گياه پزشکي در مقاطع کارشناسي و

 کارشناسي ارشد...

۱۳۸۲مولف سهراب ايماني س ۹۸۱ الف۳۹۳۴۱۹۱۲۶۱۵/۹
RA۱۱۹۸/۸س۹الف

نوشته چارلز مراززنبور درماني (سالمتي و زنبور عسل) ز۴۳۵ م۳۹۳۵۶۲۵۳۶۱۵/۹۴۲
RM۶۶۶/۴۱۳۸۳م۸س

امامت [تاليف ويم مککنزي]افسردگي
ترجمهي محمد معمارزاده

عباس تيرگاني

۱۳۸۴ ۳۹۳۶۱۹۹۳۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/الف۷۱۳۸۴الف۷۵م

تيمورزادهطبيب [لـوئـيس هـاولي]; ترجمه آرزو طاهرپور،زودآموز ميکروبشناسي
 ژيوا طاهرپور; ويراستار آرزو طاهرپور

۱۳۸۲ ز ۳۹۱ ه۳۹۳۷۱۹۱۳۶۱۶/۰۱
QR۴۶/۹۱۳۸۲ز۲۵ه

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران الـکـسـانـدر فلمينگ "کاشف پنيسيلين": باکتريولوژيستي که با
 کـشف داروي مـعـجـزهگـر پـنيسيلين جان هزاران انسان را

 نجات داده است

نـويـسـنـده بـورلي بـرج; مـترجم ربابه
مرتضوي

۱۳۸۱ الف ۴۳۱ ب۶۱۶/۰۱۴۰۹۲[ج]۳۹۳۸۱۹۱۴
QR۳۱/۴۱۳۸۱ب۸ف

تيمورزاده: طبيب سـي.کـيـت استون،راجر ها مفريز;ترجمهاورژانس هاي اعصاب و روان
 عليرضا منجمي;زير نظر رامين قديمي.

۱۳۸۳ الف ۴۹۲ الف۳۹۳۹۲۱۱۶۶۱۶/۰۲۵

تيمورزاده: طبيب [سي. کـيت اسـتـون، راجـر هـامـفريز];اورژانسهاي داخلي و موارد اورژانس خاص
 تـرجـمه عـليرضا منجمي; زيرنظر رامين

قديمي

۱۳۸۳ د الف ۴۹۲ الف۳۹۴۰۱۹۱۵۶۱۶/۰۲۵
RC۸۶/۷/۱۳۸۳ج. ۵۲ت۵الف

تاليف و گردآوري فرشيد توفيقينمينکمکهاي اوليه و امداد ک۸۵۴ ت۳۹۴۱۶۴۳۹۶۱۶/۰۲۵
RC۸۶/۷/۸۱۳۸۴ک۹ت

تاليف رضا عليشاهيکمکهاي اوليه و اورژانسهاي پزشکي الف ۸۶۲ ع۳۹۴۲۸۴۵۱۶۱۶/۰۲۵
RC۸۶/۷/۸ک۸۴ع

نشر محمد(ص) نـويـسنده پيپا کيچ; ترجمه اکبر محمديراهنماي عملي براي کمک هاي اوليه
حسينپور

۱۳۸۸ ر۹۴۷ ک۳۹۴۳۱۴۴۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۸/ب۲۱۳۸۵ر۹ک

مهدي نجفيچگونه به يک مصدوم کمک کنيم؟ (آموزش کمکهاي اوليه) چ۳۲۱ ن۳۹۴۴۶۵۳۳۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۷/۸ج۳ن

نشر ني ويـراسـتـار آليس فاينستاين; با همکاريچه وقت به پزشک مراجعه کنيم؟
 لـوک دولـمـور... [و ديـگـران]; ترجمه

 رشاد مردوخي

۱۳۷۵ چ۲۱۵ ف۳۹۴۵۱۹۲۹۶۱۶/۰۴۷
RC۶۹/۹۱۳۷۵چ۲ف

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۰تاليف فواد الهيدرد مزمن: ماهيت - تجربه - مداوا - اثرات جانبي د۷۴۹ الف۳۹۴۶۱۹۲۸۶۱۶/۰۴۷۲
RB۱۲۷/۴د۷الف

نوانديش ۱۳۸۶انجمن ريدرز دايجست;رشادمرخوميدرد و تسکين درد ۸۶۵ الف۳۹۴۷۵۰۲۶۶۱۶/۰۴۷۲
RB۱۲۷/۳۷۱۳۸۶د

تيمورزاده: طبيب [ايـــوان دمـجـنـوف]; تـرجـمه هـاديزودآموز پاتولوژي
 رازجـويـان، مـيـثم عليمحمدي; زيرنظر

 ناصر کماليان

۱۳۸۲ ز۶۸۴ د۳۹۴۸۱۹۲۷۶۱۶/۰۷۰۲۰۲
RB۳۲/۹۱۳۸۲ز۸د

امامت ۱۳۸۳تـــهـيـه تـدويـن:انـجـمـن پـزشـکـينمودارها تشخيص بيماريها ۶۵۴ ن۳۹۴۹۴۵۹۰۶۱۶/۰۷۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي تيمورزادهنشر

طبيب
نـگـارش هارولد فريدمن; ترجمه گلبرگتشخيص طبي

 طـريـقت صـابـر، شـبنم زارعي; زيرنظر
 غالمرضا درخشان ديلمي

۱۳۸۰ ت۶۹۷ ف۳۹۵۰۱۹۲۶۶۱۶/۰۷۵
RC۷۱/۹۱۳۸۰ر۴ف

تيمورزاده: طبيب تـحتنـظـر عـلي احـمدي، [جان برناردادرار و ديگر مايعات بدن
 هـنـري]; تـرجـمه مجيد نياسري، بابک

عزيزافشاري

۱۳۸۲ الف۷۳۹ ه۳۹۵۱۱۹۲۵۶۱۶/۰۷۵۶۶
RB۵۳/۴۱۳۸۲آ۹ه

دلهام قـهـرمـانـان شـجـاع و دشمنان شرور آشنايي با مباني کارکرد
 دستگاه ايمني بدن

نـويسنده نوربرت الندا، پاتريک الگزاندر
 بـيـوئـرل; مـترجم مهدي نجفي کوپايي;

 ويراستار رضا عشر

۱۳۸۱ د۲۷۵ ل۶۱۶/۰۷۹[ج]۳۹۵۲۱۹۲۴
QR۱۸۱/۹۱۳۸۱ق۲ل

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي قلب و عروق براي بيماران پ۳۲۱ آ۳۹۵۳۱۹۲۲۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۴پ۴آ

اميرکبير تـرجـمه احـمـد قديمي; زيرنظر مهرداداطالعات عمومي براي بيماران قلبي - عروقي
کسائي

۱۳۸۱ ۵۸۴ الف۳۹۵۴۱۹۲۱۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۶۱۳۸۱الف

تيمورزاده: طبيب [آنـدرئـولي... و ديـگـران]; مترجم آرشبيماريهاي قلب و عروق
 رشيدي، انوش دهنادي مقدم

۱۳۸۳ ۹۶۹ ب۳۹۵۵۱۹۱۷۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/الف۹۱۳۸۳ب

کتابدرماني ۱۳۸۲ترجمه و تاليف مهرداد مزاريزنان و پيشگيري از بيماريهاي قلبي ز۴۹۴ م۳۹۵۶۱۹۱۹۶۱۶/۱۲۰۵۰۸۲
RC۶۸۲/۹ز۴م

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۴مولف عليمحمد حاجيزينعليقلب و ورزش ق۱۷۱ ح۳۹۵۷۱۹۲۰۶۱۶/۱۲۰۶۲
RC۶۸۴/۲ح۴و

نشر ني ۱۳۷۷محمود دوستيرژيم غذايي و بيماريهاي قلبي عروقي ر۷۶۶ د۳۹۵۸۱۹۱۸۶۱۶/۱۲۰۷۱
RC۶۲۸/۴ر۹د

تيمورزاده طيب ECG ۲۰۰۸ ۱۳۸۹[تاليف گابريل خان]خواندن سريع الکترو کارديوگرام خ ۱۱۵ گ۳۹۵۹۷۹۲۰۶۱۶/۱۲۰۷۵۴۷
RC۶۸۳/۵/۲۱۳۸۹گ۷الف

سپهر انديشه مـولف کـريـسـتـوفـر ديويدسن; مترجمسکته  قلبي و انواع بيماريهاي عروق قلب
 مجيد غالمپور

۱۳۸۳ ر ۹۹۲ د۳۹۶۰۱۹۴۷۶۱۶/۱۲۳
RC۶۸۵/۹۱۳۸۵د۴س

امامت تـالـيـف کريستوفر ديويد سون ; مترجمبيماري هاي کرونري قلب
 عـبـاس تيرگاني;ويراستار اعظم السادات

 ناصري،راضيه رضا پور

۱۳۸۴ ب ۸۲۹ س۳۹۶۱۲۱۱۷۶۱۶/۱۲۳

مـوسـسه فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده: نشر
طبيب

مـولف مـايـکل کـارتـر; زيـرنـظـر سيناراهنماي بسيار ساده نارسايي قلب
 مرادمند; ترجمه محمدطاهر رجبي

۱۳۸۰ ر ۳۷۳ ر۳۹۶۲۱۹۴۶۶۱۶/۱۲۹
RC۶۸۵/۲۱۳۸۰ک۲ن

فجر واليت ۱۳۸۶تاليف،تهيه و تنظيم هادي جعفري منشفشار خون و راههاي درمان﴿کشنده خاموش﴾ ف ۴۷۴ ج۳۹۶۳۲۱۱۴۶۱۶/۱۳۲
موسسه کتاب همراه مـولـفـان ا. پ. دوان و ديـگران; مترجمدرمان طبيعي فشار خون

 آوا الهيپناه
۱۳۸۰ د ۷۳۳ د۳۹۶۴۱۹۴۵۶۱۶/۱۳۲

RC۶۸۵/۴۶۱۳۸۰د۵ف
تاليف منوچهر صيونتتنظيم فشار خون ت۹۹۷ ص۳۹۶۵۷۳۴۹۶۱۶/۱۳۲

RC۶۸۵/۹۱۳۸۴ص۵ف
تيمورزادهپرديس باوران ۱۳۸۱تاليفمهدي موسوي، سينا مرادمندافزايش فشار خون: آنچه همگان بايد بدانند الف ۸۴۲ م۳۹۶۶۱۹۴۴۶۱۶/۱۳۲

RC۶۸۵/۴م۵ف
تيمورزادهطبيب روش درمـان فـشـار خـون، بـراي مـتـخـصـصان بيماريهاي

 داخلي و پزشکان عمومي
[نـورمن ام. کـاپـالن]; تـرجمه اميراحمد

 نصيري، حجتالله شهبازيان
۱۳۸۱ ر ۱۱۵ک۳۹۶۷۱۹۴۳۶۱۶/۱۳۲۰۶

RC۶۸۵/۲۲۱۳۸۲ک۵ف
کتابدرماني ۱۳۷۹مهدي فتحي; زيرنظر ايرج ناظمپيشگيري و کنترل فشار خون و چربي خون پ ۲۴۳ ف۳۹۶۸۱۹۴۲۶۱۶/۱۳۲۰۶۲

RC۶۸۵/۲ف۵ف
تيمورزاده: طبيب [آنـدرئـولي... و ديـگـران]; مترجم رهامبيماريهاي خون و انکولوژي

 صادقي مکي; زيرنظر بهمن شفائيان
۱۳۸۳ ۹۶۹ ب۳۹۶۹۱۹۴۰۶۱۶/۱۵

RC۶۳۳/۹۱۳۸۳ب
تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۳گردآوري فرهاد شاهي، علي افشاريبيماريهاي هماتولوژي و انکولوژي ب ۳۱۵ ش۳۹۷۰۱۹۳۹۶۱۶/۱۵

RC۶۳۶/۹ب۲ش
تيمورزاده: طبيب [جـان بـرنـارد هـنري]; ترجمه کيومرثخونشناسي، انعقاد و طب انتقال خون

 احمدي; زيرنظر محمد درخشان
۱۳۸۲ خ ۷۳۹ ه۳۹۷۱۱۹۳۸۶۱۶/۱۵

RB۴۵/۹۱۳۸۲خ۹ه
مـوسـسه فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده: نشر

طبيب
نـگـارش مـصـطـفي شـاهرضايي، سعيدخونريزي و شوک

حميدي
۱۳۷۵ خ ۲۶۱ ش۳۹۷۲۱۹۱۶۶۱۶/۱۵۷

RB۱۴۴/۹خ۲ش
تيمورزاده: طبيب [آنـدرئـولي... و ديـگـران]; مترجم کريمبيماريهاي تنفس

 خاوران، ميترا غازياني
۱۳۸۳ ۹۶۸ ب۳۹۷۳۱۹۳۷۶۱۶/۲

RC۷۳۱/الف۹۱۳۸۳ب
تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۳گردآوري فرهادشاهي... [و ديگران]بيماريهاي قلب و عروق ۹۶۹ ب۳۹۷۴۱۹۳۶۶۱۶/۲

RC۶۸۱/۹۱۵ب
تيمورزاده: طبيب گـردآوري فـرهـاد شـاهي، امـيـرحسينبيماريهاي تنفس

 شکيبا، مهدي آلوش
۱۳۸۳ ب ۳۱۵ ش۳۹۷۵۱۹۳۵۶۱۶/۲

RC۷۳۱/۹ب۲ش
سپهر انديشه مـولف جـان آيـرس; [ويـراسـتـار تونيآسم

 اسميت]; مترجم محبوبه مرشديان
۱۳۸۳ م ۹۶۳ آ۳۹۷۶۲۳۰۴۶۱۶/۲۳۸

RC۵۹۱/۵۱۳۸۵آ۹الف
نسل نوانديش درمـان تـنـگي نفس شما هم ياد بگيريد: تنفس راحت و بدون

سرفه
مـولـفـان مـوزر... و [ديـگران]; ترجمهي

 کوشيار کريمي طاري
۱۳۷۸ ۴۶۸ د۳۹۷۷۱۹۴۱۶۱۶/۲۴

RC۷۷۶/۴۱۳۷۸د۹۳ت
تيمورزاده: طبيب [ويـراسـتار تامس آندرئولي... و ديگران];بيماريهاي دستگاه گوارش، کبد و مجاري صفراوي

 مترجم حسين خدمت
۱۳۸۳ ۹۶۹ ب۳۹۷۸۱۸۷۷۶۱۶/۳

RC۸۰۱/الف۹۱۳۸۳ب
تيمورزادهطبيب ۱۳۸۳گردآوري فرهاد شاهي... [و ديگران]بيماريهاي دستگاه گوارش ب ۳۱۵ د۳۹۷۹۱۹۳۳۶۱۶/۳

RC۸۰۱/الف۹۱۳۸۳ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سپهر انديشه مـولف سي. جي. هـادکي، جي. دي وايت; راهنماي پزشکي  خانواده سوءهاضمه، زخم معده و اثني عشر

 مترجم فاطمه زهرايينيا
۱۳۸۳ س ۳۸۹ ه۳۹۸۰۱۸۹۲۶۱۶/۳

RC۸۲۷/۳۱۳۸۵ز۲ه
کتابدرماني [هـنـري جـانـوويـتس]; تـرجـمه مـريمغذاهاي خوب براي معدههاي بد

 اطاري، اعظم اطاري
۱۳۸۲ غ ۲۱۶ ج۳۹۸۱۱۹۳۲۶۱۶/۳۳۰۶۵۴

RC۸۱۶/۴۱۳۸۲غ۲ج
تيمورزاده: طبيب گـردآوري هـيـوا صـفـار، فرنوش الرتي،بيماريهاي پانکراس، کبد و مجاري صفراوي

 فرهاد شاهي
۱۳۸۳ ب ۴۶۹ س۳۹۸۲۱۸۷۸۶۱۶/۳۶۲

RC۸۴۵/۹ب۷ص
مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي تيمورزادهنشر

طبيب
۱۳۸۰تاليف مويد علويانکبد چرب ک ۸۲۷ ع۳۹۸۳۱۹۵۴۶۱۶/۳۶۲

RC۸۴۸/۸ع۲ک
نشر طبيب تـالـيف مـويـد عـلـويان، ناصر ابراهيميناقل هپاتيت

درياني
۱۳۷۸ ن ۷۲۷ ع۳۹۸۴۱۹۵۳۶۱۶/۳۶۲۳

RC۸۴۸/۸ع۲۲ه
تاليف و ترجمه عليرضا منجميهپاتيت ه۷۸۴ م۳۹۸۵۷۵۶۵۶۱۶/۳۶۲۳

PC۸۴۸/۲/۸۱۳۸۷م
تيمورزاده: طبيب [ويـراسـتار تامس آندرئولي... و ديگران];بيماريهاي  غدد و متابوليسم

 ترجمه محمدجعفر فاني
۱۳۸۳ ۹۶۹ب۳۹۸۶۱۹۴۹۶۱۶/۳۹

RC۶۲۷/۵۴/الف۹۱۳۸۳ب
فجر واليت ۱۳۸۶نويسنده هادي جعفري منشچربي خون﴿هيپر ليپيدمي﴾ درمان،پيشگيري،تغذيه چ ۴۷۴ ج۳۹۸۷۲۱۱۳۶۱۶/۳۹۹۷

تيمورزادهپرديس باوران آنـچه بـايـد دربـاره کـلسترول و چربي خون بدانيد: بهانضمام
 نشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در اينترنت براساس...

۱۳۸۱گردآوري و تدوين اميد مدرس موسوي آ ۴۱۳ م۳۹۸۸۱۹۵۵۶۱۶/۳۹۹۷
RC۶۳۲/۴م۷الف

تاليف آنيتا هرشچربي خون (کلسترول خوب، کلسترول بد) چ۵۱۱ ه۳۹۸۹۸۰۹۱۶۱۶/۳۹۹۷
RC۶۳۲/۷۴۱۳۸۴الف

تيمورزاده: نيکآيه [نـويـسـنده آنيتا هرش]; ترجمه عليرضاکلسترول خوب، کلسترول بد
منجمي

۱۳۸۳ ک ۵۱۱ ه۳۹۹۰۱۹۵۲۶۱۶/۳۹۹۷
RC۶۳۲/۴۱۳۸۳ه۷الف

تيمورزاده: طبيب گـردآوري عـلي آرش انـوشـيـرواني...[وبيماريهاي غدد و متابوليسم
ديگران]

۱۳۸۳ ب ۹۱۴ الف۳۹۹۱۱۹۴۸۶۱۶/۴
RC۶۴۸/۹۲۱۳۸۳ب

کتابدرماني تـالـيف بايليس و تانبريج; ترجمه مسعوداختالالت غده تيروئيد (پرکاري - کمکاري - درمان)
فاضل

۱۳۸۲ الف ۹۶۸ ب۳۹۹۲۱۹۵۶۶۱۶/۴۴
RC۶۵۵/۷۱۳۸۲ح۹ب

تاليف رادي بايلوسمرض قند (ديابت) م۹۶۷ ب۳۹۹۳۸۱۰۷۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۴۱۳۸۱م۲ب

باهمکاري هازل بک ... [و ديگران]بيماري قند چيست؟: چگونه با آن مبارزه کنيم؟ ۹۶۹ ب۶۱۶/۴۶۲[ج]۳۹۹۴۸۲۸۵
RC۶۶۰/۹۱۳۷۲ب

فجر واليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشمرض قند﴿ديابت﴾تشخيص،درمان م ۴۷۴ ج۳۹۹۵۲۵۹۰۶۱۶/۴۶۲
تيمورزاده: طبيب تـالـيف و گـردآوري مـژگـان خـطـيبي;دانستنيهاي ديابت

 تصحيح مژگان سنجري، حسين بافتي
۱۳۸۳ د ۶۳۹ خ۳۹۹۶۱۹۵۹۶۱۶/۴۶۲

RC۶۶۰/۴/۲د۶خ
تيمورزاده; طبيب ۱۳۷۵پيمان سالمتي; طراح بزرگمهر حسينپوراز بيماري قند چه ميدانيد؟ الف ۶۲۴ س۳۹۹۷۱۹۵۸۶۱۶/۴۶۲

RC۶۶۰/۴/۴الف۸س
نسل نوانديش نـــوشـــته و اقـــتـبـاس از مـاشـاالهديابت و بيماريهاي قند خون

فرخنده(کشفي)
۱۳۹۰ د ۴۳۸ ف۳۹۹۸۵۰۳۲۶۱۶/۴۶۲

RC۶۶۰/۹۱۳۸۹د۳۶ف
من و بـيـمـاري ديابت: راهنماي کامل و جامع بيماران مبتال به

 ديابت، تا غذاي سالم بخورند...
گردآوري و نگارش جواد فيض م۹۶۶ ف۳۹۹۹۷۱۴۶۶۱۶/۴۶۲

RA۶۴۵/۹ف۹د
تالش ۱۳۸۱ترجمه سيما لطف عليزادهبيماري قند به زبان ساده ب ۴۷۹ ل۴۰۰۰۱۹۶۶۶۱۶/۴۶۲

RC۶۶۲/۱۸/۹۱۳۸۱ب
کتابدرماني نـوشـته بـاربارا هنسن، شاونا اس رابرت;درمان چاقي بهروش امريکايي

 ترجمه ليال رضائيان
۱۳۸۳ د ۷۴۱ ه۴۰۰۱۱۹۶۱۶۱۶/۴۶۲۰۶۵۴

RC۶۶۲/۴۱۳۸۳د۹ه
عصر کتاب تـالـيف تـيم مـيـچل، آلـيـسـون دادلي;آکنه (جوش غرور جواني)

 ترجمه فرهاد همتخواه
۱۳۸۲ آ ۹۲۲ م۴۰۰۲۲۰۳۸۶۱۶/۵۳

RL۱۳۱/۷۱۳۸۲آ۹م
نسل نوانديش ۱۳۹۲کامبخش فرهمند پورراز لکنت زبان ر۶۵۳ ف۴۰۰۳۷۶۱۴۶۱۶/۵۵۴

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي کليه براي بيماران پ ۳۲۱ آ۴۰۰۴۱۹۶۰۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/۴پ۴آ

تيمورزادهطبيب گـردآوري علي افشاري، فاطمه معينينيا،بيماريهاي کليه
 فرهاد شاهي

۱۳۸۳ ب ۶۴۶ الف۴۰۰۵۱۹۵۰۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/۹ب۶۷الف

تيمورزاده: طبيب [آنـــدرئــولي... و ديـگـران]; مـتـرجمبيماريهاي کليه
 مـحـمـدبـاقر رجبي، محمدطاهر رجبي;

 زيرنظر بهزاد عينالهي

۱۳۸۳ ۹۶۹ ب۴۰۰۶۱۹۵۱۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/ب۹۱۳۸۳ب

کـتـابـدرماني: انجمن حمايت از بيماران کليوي
 ايران (شعبه خراسان)

پـيـشـگـيـري و درمـان بـيـمـاريـهاي کليه: تغذيه مناسب -
 مراقبتهاي ويژه

مـهـرداد ربـاني، مـحسن سنايي; زيرنظر
 مسيح نقيبي

۱۳۷۸ پ ۳۲۹ ر۴۰۰۷۱۹۶۴۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/۹پ۲ر

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب نـارسـايي کـلـيه و درمـان آن: کـتـاب راهـنـما براي بيماران
 کليوي و خانوادههاي آنان

نـوشـته [مـيـکي هـال فريس]; ترجمه و
 تاليف ليال افشاري

۱۳۸۱ ن ۷۱۸ ف۴۰۰۸۱۹۶۵۶۱۶/۶۱۴
RC۹۱۸/۴ف۲ن

گلبرگ تـالـيف يـوسف نـورعـلي يف، سيد جانگياهدرماني: درمان سنگ کليه بهروايت ابوعلي سينا
 نـادراف; مـتـرجم مـيـرزا مـال احـمـد;

 ويراستار نويد محمدي

۱۳۸۳ گ ۷۳۶ ن۴۰۰۹۱۹۶۹۶۱۶/۶۲۲۰۶
RC۹۱۶/۹۱۳۸۳گ۹ن

تيمورزادهپرديس باوران دانـسـتـنيهـاي پـروسـتـات: براساس تازهترين اخبار پزشکي
 بهانضمام نشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در اينترنت

گـردآوري و تـاليف حسين جوان شجاع;
 ويراستار شاهين شريفي

۱۳۸۱ د ۷۷۱ ج۴۰۱۰۱۹۶۷۶۱۶/۶۵
RC۸۹۹/۲د۹ج

سخن زنـدگي جـنـسي مردان: آشنايي با رفتارهاي جنسي و روشهاي
 شناخت و درمان اختاللهاي جنسي مردان

۱۳۷۸محمدرضا نيکخو ز ۱۳۶ ن۴۰۱۱۱۹۷۰۶۱۶/۶۹
RC۸۸۹/۹ز۹ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: طبيب ۱۳۷۸تاليف حسين بهاروندراهنماي درمان ناباروري براي زوجهاي نابارور ر ۸۲۱ ب۴۰۱۲۱۹۶۸۶۱۶/۶۹۲

RC۸۸۹/۲ر۹ب
راه روشن بهکـوشش شـهـريـار يـاربـخت; مقدمهشناخت ناتواني جنسي و درمان آن

 مددي نوعي
۱۳۷۸ ش ۱۴ ي۴۰۱۳۱۹۷۱۶۱۶/۶۹۲

RC۸۸۹/۹ش۲ي
تيمورزاده: طبيب اصـــول ارتـــوپـــدي، بـا ضـمـيـمه سـواالت آزمـونهـاي

 پيشکارورزي و پذيرش دستيار
تـالـيف مـحـمـود کـريـمي مـبـارکه; با
 هـمـکاري اميرحسين خوشنسب، حسن

 صديقي، محمدمهدي قائمي

۱۳۸۲ الف ۵۳۱ ک۴۰۱۴۱۹۷۴۶۱۶/۷۰۰۷۶
RD۷۳۱/۶الف۴۴ک

تيمورزادهطبيب ۱۳۸۲تاليف الله الجورديتوانبخشي در ارتوپدي ت ۱۳۲ ل۴۰۱۵۱۹۷۵۶۱۶/۷۰۳
RD۷۹۷/۹ت۲ل

تيمورزاده: طبيب [ويـراسـتار تامس آندرئولي... و ديگران];بيماريهاي اسکلتي - عضالني و بافت همبند
 تـــرجـمه مـاريـا رئـيـسي; زيـرنـظـر

 محمدمهدي امام

۱۳۸۳ ۹۶۹ ب۴۰۱۶۱۹۷۶۶۱۶/۷۱
RC۹۳۰/الف۸۶۱۳۸۳ب

کتابدرماني مـريم اطـاري، اعـظم اطـاري; بـا نظارتپيشگيري و درمان پوکي استخوان
 محمد سرافراز يزدي

۱۳۸۲ پ ۵۸۲ الف۴۰۱۷۱۹۸۱۶۱۶/۷۱۶
RC۹۳۱/۶الف۹پ

سپهر انديشه مـولف جـوليت کمپسون; [ويراستار تونيپوکي استخوان
 اسـمـيت]; مـتـرجم احـمد عزيزي رسا;

 ويرايش محمد خوشرو

۱۳۸۳ پ ۷۱۴ ک۴۰۱۸۲۱۴۲۶۱۶/۷۱۶
RC۹۳۱/۲۱۳۸۵ک۹پ

کتابدرماني مـريم اطـاري، اعـظم اطـاري; بـا نظارتپيشگيري و درمان آرتروز
 مرتضي ميرزاده۰

۱۳۸۲ پ ۵۸۲ الف۴۰۱۹۱۹۸۲۶۱۶/۷۲۲
RC۹۳۳/۹پ۶الف

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي روماتولوژي براي بيماران پ ۳۲۱ آ۴۰۲۰۱۹۷۷۶۱۶/۷۲۳
RC۹۲۷/۴پ۴آ

تيمورزاده گـردآوري فـرهـاد شاهي، هومان ستوده،بيماريهاي روماتولوژي
 احمد رمضانپوراصل

۱۳۸۳ ب ۳۱۵ ش۴۰۲۱۱۹۷۹۶۱۶/۷۲۳
RC۹۲۷/۹ب۲ش

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب پـزشک من: دانـسـتـنيهـاي بـيـماريهاي مغز و اعصاب براي
بيماران

۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرمينا پ ۳۲۱ آ۴۰۲۲۱۹۷۸۶۱۶/۸
RC۳۴۶/۴پ۴۳آ

نـورولـوژي، فـيـزيـولـوژي و آسـيبشـناسي دستگاه عصبي و
 بيماريهاي اعصاب

مهدي جاودان ن۲۲۱ ج۴۰۲۳۷۹۰۳۶۱۶/۸
RC۳۴۸/۹۱۳۸۵ن۲ج

شاپورخواست ۱۳۸۹احسان سليمانيضايعات نخاعي (شناخت، امداد و درمان، نگهداري و مراقبت) ض ۶۹۱ س۴۰۲۴۵۹۲۴۶۱۶/۸۳
RC۴۰۲/۲۱۳۸۹ض۸س

پژواک کالم آلـزايـمر و معجزه چهل گياه در تقويت مغز واعصاب و تعديل
 کننده ي نسبي آزردگيهاي زوال حافظه

۱۳۹۲نعمت الله ايزدي آ۹۷۳ الف۴۰۲۵۷۵۳۷۶۱۶/۸۳۱

سپهر انديشه مــولف جـان ام. اس پـيـرس; مـتـرجمپارکينسون
 مـحـبـوبه مـرشـديـان; ويرايش محمد

خوشرو

۱۳۸۳ پ۷۶۲ الف۴۰۲۶۲۳۱۰۶۱۶/۸۳۳
RC۳۸۲/۲۱۳۸۳پ۹پ

مسعود اعتماديفر، احمد چيتسازمولتيپل اسکلروز(ام. اس) م۵۹۸ الف۴۰۲۷۸۴۲۲۶۱۶/۸۳۴
RC۳۷۷/۸م۶الف

کياراد ۱۳۸۹محسن بختي، معصومه صالحيبيماري MS چيست؟ چگونه با آن زندگي کنيم؟ ب۳۳۹ب۴۰۲۸۷۳۹۱۶۱۶/۸۳۴
RC۳۷۷/۹۱۳۸۹ب۳ب

۱۳۸۸تاليف وترجمه دکترعليرضا منجمي.ام اس الف ۷۸۴ م۴۰۲۹۲۰۵۶۶۱۶/۸۳۴
شاليزه موسيپوراز ام اس تا سالمتي الف۸۴۱ م۴۰۳۰۷۵۴۵۶۱۶/۸۳۴

RC۳۷۷/۴۱۳۸۹الف۸۴م
رشد ۱۳۸۰نگارش و تاليف عباس داورمنشبهروز در رختخواب خيس: شبادراري ب ۳۱۷ د۴۰۳۱۱۹۸۴۶۱۶/۸۴۹

RJ۴۷۶/۲د۲ش
ياقوت سپاهان ۱۳۹۲مولف محسن احمديروشهاي پيشگيري و درمان سردرد ر۲۸۴ الف۴۰۳۲۸۴۰۷۶۱۶/۸۴۹۱۰۶

نويسنده رج ايري۵۰ روش طبيعي براي درمان سردرد پ۹۷۱ الف۴۰۳۳۷۵۲۸۶۱۶/۸۴۹۱۰۶
RB۱۲۸/۹۱۳۸۸پ۹الف

کتابدرماني ۱۳۷۶محسن سناييپيشگيري و درمان سردرد و ميگرن پ ۷۵۶ س۴۰۳۴۱۹۸۳۶۱۶/۸۴۹۱۰۶
RC۳۹۲/۹پ۹س

ارديبهشت ۱۳۹۲نويسنده ماري بول، مترجم مونا شهاب۶۰ راهکار خواب راحت براي خانم ها وآقايان ش۷۶۷ ب۴۰۳۵۷۵۸۷۶۱۶/۸۴۹۸
نويسنده ترسي کلي۵۰ روش طبيعي براي بهتر خوابيدن پ۶۶۲ ک۴۰۳۶۶۰۹۰۶۱۶/۸۴۹۸۲

RC۵۴۸/۹۱۳۸۸پ۸ک
نوانديش خـودتـان را دوست بـداريـد: يک راهـنماي تاکيد مثبت براي

 دوست داشتن و قدرداني از بدنتان
لـوئيزال. هي;بنفشه جاهد;ويراستارحميده

رستمي
۱۳۸۷ ۹۱۴ه۴۰۳۷۵۰۲۵۶۱۶/۸۵۱

RZ۴۰۱/۹۹۱۳۸۶خ
رشد نـوشـته لي بـائـر; بـا مقدمه جوديت ال.غلبه بر وسواس

 راپـاپـورت; مـترجمان مسعود محمدي،
 ليال کوهي، محمد دهگانپور

۱۳۸۲ غ ۳۱۱ ب۴۰۳۸۱۹۸۶۶۱۶/۸۵۲۲۷
RC۵۳۳/۸۱۳۸۲غ۹ب

مولفين قربانعلي اسداللهي ... [و ديگران]وسواس و سالمت روان ۶۳۱ و۴۰۳۹۸۱۹۴۶۱۶/۸۵۲۲۷
RC۵۳۳/۵۱۳۸۸و

جاناتان گريسونوسواس فکري:  شناخت اختالل نگراني وسواسي و۳۹۶ گ۴۰۴۰۸۲۰۳۶۱۶/۸۵۲۲۷۰۶
RC۵۳۳/۵۱۳۸۸و۴گ

رشد از گــيل اسـتـکـتي و ادنـافـوا; تـرجـمهوسواس: برداشتها و درمان رفتاري
 اميرهوشنگ مهريار

۱۳۷۳ و ۴۸۶ الف۴۰۴۱۱۹۸۵۶۱۶/۸۵۲۲۷۰۶۵۱
RC۵۳۳/۵۱۳۷۳و۵الف

اميرکبير ۱۳۶۳نـويـسـنـدگـان زيـگموند فرويد، ژوزفمطالعاتي بر روانشناسي فرويد م۶۲۸ ف۴۰۴۲۱۸۵۶۱۶/۸۵۲۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تيمورزاده: پرديس باوران ۱۳۸۲گردآوري و تدوين اميد مدرس موسويافسردگي بهانضمام نشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در اينترنت ۴۰۴۳۱۹۹۰۶۱۶/۸۵۲۷

RC۵۳۷/۷الف۴م
موسسه نشر ويرايش نـويـسنده انجمن پزشکي آمريکا; مترجمراهنماي عملي درمان افسردگي

 مـــهـدي گـنـجي; ويـراسـتـار مـالک
ميرهاشمي

۱۳۷۸ ۴۰۴۴۱۹۸۷۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۲۱۳۷۸ر

جوانه رشد افـسـردگي: پـرسشهـايي که داريـد و پـاسخهـايي که بدانها
نيازمنديد

نـوشـته ساندرا سالمانز; مترجم ميرمجيد
 خلخالي زاويه

۱۳۸۲ ۴۰۴۵۱۹۸۸۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷۱۳۸۲الف۲س

موسسه نشر ويرايش نـويـسنده انجمن پزشکي آمريکا; مترجمراهنماي عملي درمان افسردگي
 مـــهـدي گـنـجي; ويـراسـتـار مـالک

ميرهاشمي

۱۳۷۸ ر ۸۶۵ الف۴۰۴۶۱۹۹۶۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۲۱۳۷۸ر

نسل نوانديش گـيـليان باتلر، توني هوپ; ترجمه کوشياردرمان افسردگي (سرماخوردگي رواني)
 کريمي طاري

۱۳۷۸ د ۱۳۴ ب۴۰۴۷۱۹۹۷۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۴۱۳۷۸د۲ب

جوانه رشد افـسـردگي: پـرسشهـايي که داريـد و پـاسخهـايي که بدانها
نيازمنديد

نـوشـته ساندرا سالمانز; مترجم ميرمجيد
 خلخالي زاويه

۱۳۸۲ الف ۲۲۵ س۴۰۴۸۱۹۹۸۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷۱۳۸۲الف۲س

مـولـفـين عـلي عـبـاسعليزاده، قربانعليپاسخ به سواالت رايج بيماران مبتال به افسردگي
اسداللهي

پ۲۸۹ ع۴۰۴۹۸۱۸۰۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۲پ۲ع

امامت [تـــالـيف ويم مککـنـزي] ;تـرجـمـهافسردگي
 محمدمعمارزاده ،عباس تيرگاني

۱۳۸۴ الف ۷۴۳ ک۴۰۵۰۲۰۰۳۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/الف۷۱۳۸۴الف۷۵م

تيمورزاده: پرديس باوران ۱۳۸۲گردآوري و تدوين اميد مدرس موسويافسردگي بهانضمام نشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در اينترنت الف ۴۱۳ م۴۰۵۱۲۰۰۰۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷الف۴م

سپهر انديشه مـولف کـوام مـکـنـزي; مـتـرجم اعظمافسردگي
 چاوش; ويرايش محمد خوشرو

۱۳۸۳ الف۷۴۲ م۴۰۵۲۲۳۰۹۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷۱۳۸۳الف۷۵م

کوثر هدايت ۱۳۸۵مولف امير ملک محمدي اليگودرزي.--پيشگيري ودرمان اضطراب افسردگي پ ۷۶۱ م۴۰۵۳۲۱۱۲۶۱۶/۸۵۲۷
ما و شما ۱۳۸۴تاليف اصغر ساداتيان... [و ديگران]روش هاي غلبه بر افسردگي و رموز شاد زيستن ۴۰۵۴۱۹۸۹۶۱۶/۸۵۲۷۰۶

RC۵۳۷/۹۴۱۳۸۴ر
آينده سازان:شهر آب ۱۳۸۶تاليف اصغر ساداتيان... [و ديگران]روش هاي غلبه بر افسردگي و رموز شاد زيستن ۸۳۶ ر۴۰۵۵۱۹۹۹۶۱۶/۸۵۲۷۰۶

RC۵۳۷/۹۴۱۳۸۴ر
سپهر انديشه مـولف سـيمون دي. شورون، متيو والکر;صرع

 مـتـرجم اعـظم چاوشي; ويرايش محمد
خوشرو

۱۳۸۳ ص ۸۷۸ د۴۰۵۶۲۲۹۷۶۱۶/۸۵۳
RC۳۷۲/۴۱۳۸۵ص۲و

عصرکتاب ۱۳۸۲تاليف مارسيا ويلکينسون، آن مکگرگورميگرن و انواع سردردها م۹۴۳ و۴۰۵۷۷۰۴۲۶۱۶/۸۵۷
RC۳۹۲/۹۱۳۸۰م۹و

نشر ني ۱۳۷۳رودولفوال; ترجمه پريوش اخوانميگرن: علل ابتال و روش درمان قطعي با رژيم غذايي ۴۰۵۸۱۹۹۲۶۱۶/۸۵۷۰۶۵۴
RC۳۹۲/۹۱۳۷۳م۹ل

نشر ني ۱۳۷۳رودولفوال; ترجمه پريوش اخوانميگرن: علل ابتال و روش درمان قطعي با رژيم غذايي م ۶۸۸  ل۴۰۵۹۲۰۰۲۶۱۶/۸۵۷۰۶۵۴
RC۳۹۲/۹۱۳۷۳م۹ل

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب تـالـيف و گـردآوري عـلـيـرضا کاهاني،اختالل هويت جنسي، دگر جنسيتجوها
 پيمان فخري شجاعي

۱۳۸۱ الف ۳۴۳ ک۴۰۶۰۲۰۰۱۶۱۶/۸۵۸۳
RC۵۶۰/۲ک۹ه

از نـاتـواني جـنسي تا لذت جنسي: در صورت بروز يک مشکل
 جنسي چه بايد کرد؟...

مولف روزماريا لينکلن الف۹۵۹ ل۴۰۶۱۷۵۷۸۶۱۶/۸۵۸۳
RC۵۵۶/۴۱۳۸۰الف۹ل

نشر ني ۱۳۶۹شکوهالسادات بنيجمالي، حسن احديبهداشت رواني و عقبماندگي ذهني ب ۷۳۳ ب۴۰۶۲۲۰۰۴۶۱۶/۸۵۸۸
RC۵۷۰/۹ب۹ب

رشد نـــويـسـنـدگـان روت الکـاسـون ... [وعقبماندگي ذهني: تعريف، طبقهبندي و سيستمهاي حمايت
 ديـگـران]; بـرگـردان فـرهـاد مـاهـر;
 ويـــرايش نــهم انـجـمن آمـريـکـايي

 عقبماندگي ذهني

۱۳۸۰ ۴۰۶۳۱۹۹۴۶۱۶/۸۵۸۸۰۰۱۲
RC۵۷۰/الف۷۱۳۸۰ع

رشد نـــويـسـنـدگـان روت الکـاسـون ... [وعقبماندگي ذهني: تعريف، طبقهبندي و سيستمهاي حمايت
 ديـگـران]; بـرگـردان فـرهـاد مـاهـر;
 ويـــرايش نــهم انـجـمن آمـريـکـايي

 عقبماندگي ذهني

۱۳۸۰ ۷۳۷ع۴۰۶۴۲۰۰۵۶۱۶/۸۵۸۸۰۰۱۲
RC۵۷۰/الف۷۱۳۸۰ع

دکلمهگران مـولف مـلـودي بـيـتي; مـترجم نسرينوابستگي متقابل
 سالمت; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۷۸ ۴۰۶۵۱۹۹۵۶۱۶/۸۶
RC۵۶۹/۵/۹۱۳۷۸ب۲و

آواي دانش گستر مـولـفان: رضا آقاپور مقدم،محمود اسفنداعتياد ﴿وابستگي﴾
 فرد،فاطمه شوکتي گورابي

۱۳۸۹ الف ۶۴۴ آ۴۰۶۶۸۰۱۵۶۱۶/۸۶

دکلمهگران مـولف مـلـودي بـيـتي; مـترجم نسرينوابستگي متقابل
 سالمت; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۷۸ و ۹۱۹ ب۴۰۶۷۲۰۰۶۶۱۶/۸۶
RC۵۶۹/۵/۹۱۳۷۸ب۲و

رشد مـولف ليندا سي. سوبل ;مترجمانشهربانوترک اعتياد: درمان گام به گام مراجعان:﴿ راهنماي مشاور﴾
 قهاري،مهران ضرغامي

۱۳۸۴ ت ۷۸۹ س۴۰۶۸۲۰۰۷۶۱۶/۸۶۳۲
RC۵۶۶/۴۱۳۸۴ت۹س

رشد مولف ليندا سي. سوبلترک اعتياد: خود درماني هدايت شده: راهنماي مراجع
مـتـرجـمـان ابـراهـيم مـوسـوي، مهران

ضرغامي

۱۳۸۴ خ ت ۷۸۹ س۴۰۶۹۲۰۰۸۶۱۶/۸۶۳۲
RC۵۶۶/۴۱۳۸۴ت۹س

۱۳۸۹۰رندي مهينگمتآمفتامين (شيشه) م ۸۹۲ م۴۰۷۰۴۴۷۶۶۱۶/۸۶۴
RC۵۶۸/۷۱۳۸۹م۲۴م

۱۳۸۹م. فاستر آليوکراک ک۷۷۹ آ۴۰۷۱۴۴۷۹۶۱۶/۸۶۴۷
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتابدرماني الول کـلـينمن، دبورا مسينا; مترجم اعظمراهنماي کامل ترک سيگار: تدابيري ساده و طرحي...

 اطاري، مريم اطاري
۱۳۸۴ ر ۶۳۶ ک۴۰۷۲۲۰۰۹۶۱۶/۸۶۵۰۶

RC۵۶۷/۲۱۳۸۳ر۸ک
رشد عـاقـالن در جـاي ديوانگان: بخث و جدل برسر تشخيص هاي

 روان پزشکي
نـويـسـندگان ديويد ال. روزنهان، رابرت

 ال. اسپيتزر; مترجم يوسف کريمي
۱۳۸۴ ع ۸۱۴ ر۴۰۷۳۲۰۱۰۶۱۶/۸۹

RC۴۵۴/۲۱۳۸۴ع۸۷ر
رشد ۱۳۶۸تاليف سعيد شاملوآسيبشناسي رواني آ۲۱۳ ش۴۰۷۴۲۰۳۶۶۱۶/۸۹

BF۱۷۳/۵آ۲ش
يادآوران ۱۳۸۱مسعود غفاريانتخاب عاقالنه: زندگي عاشقانه الف۴۴ غ۴۰۷۵۸۴۵۴۶۱۶/۸۹

RC۴۵۵/۴/۷۱۳۸۷غ۲خ
فاران فــيـلم و بـيـمـاريـهـاي رواني (کـاربـرد فـيـلم در آمـوزش

 آسيبشناسي رواني)
مـولـفـان دني وديـنگ، مـاري آن بويد;
 مـتـرجم مـهـرداد فـيروزبخت; مصحح
 شيوا ممني; ويراستار نهايي رفعت بيات

۱۳۸۲ ف ۴۹۱ و۴۰۷۶۲۰۱۱۶۱۶/۸۹
RC۴۵۹/۹۱۳۸۲ف۴و

منشور وحي آشـنـايي بـا بـيـمـاريـهـاي جـسـمي وروحي به همراه درمان
وپيشگيري

۱۳۸۷تهيه وتنظيم اکرم وفايي آ۶۵۹ و۴۰۷۷۶۶۹۹۶۱۶/۸۹
RC۵۵/۵۱۳۸۷آ۷و

شهر کتاب، هرمس (کاراگاه) ۱۳۸۱ميشل فوکو; ترجمه فاطمه وليانيتاريخ جنون ت ۸۸۸ ف۴۰۷۸۲۰۱۲۶۱۶/۸۹۰۰۹
RC۴۳۸/۲۱۳۷۷ت۹ف

سخن سـرگـذشت بـيـماران رواني بهروايتDSM-IV[دي. اس. ام.
 ۴]: ضـمـيـمه آمـوزشي چـاپ چـهـارم راهنماي تشخيصي و

 آماري اختاللهاي رواني

گـردآورنـدگـان رابـرت ال اسپيتزر... [و
 ديـگـران]; مترجمان محمدرضا نيکخو و
 هـامـايـاک آواديس يـانس بـا همکاري

 قاسم حاتمي

۱۳۷۹ ۴۷۸ س۴۰۷۹۲۰۳۷۶۱۶/۸۹۰۷۵
RC۴۵۵/۲/۲۲۱۳۷۹ط۴ر

رشد آلـبـرت الـيس، رابـرت هـارپـر; ترجمهزندگي عاقالنه
 مهرداد فيروزبخت

۱۳۷۷ ز۷۵۵ الف۴۰۸۰۲۰۳۳۶۱۶/۸۹۱۴
RC۴۸۹/۷۱۳۷۷الف۹۵ر

خجسته واقـعـيت درمـاني "رواندرمـاني از راه شـناساندن وادار کردن
 درمان جو به پذيرش واقعيتها"

ويـــلـيـام گـالسـر; تـرجـمه مـحـمـد
هوشمندويژه

۱۳۷۹ و۴۷۶ گ۴۰۸۱۲۰۳۵۶۱۶/۸۹۱۴
RC۴۸۹/۸۱۳۷۹گ۲و

نسل نوانديش جـولـي آر آنسيس ، آرتور اي جانگسما;گام هاي روان درماني براي انواع مشکالت زنان
 مترجم شيوا صائقي

۱۳۹۳ گ۸۵۸ آ۴۰۸۲۷۶۱۶۶۱۶/۸۹۱۴۰۰۸۲

اثر ديويد برنزاز حال بد به حال خوب الف۴۸۱ ب۴۰۸۳۸۰۶۹۶۱۶/۸۹۱۴۲
RC۴۸۹/۴۱۳۷۰ب۹ش

رشد افـکـار پـلـيـد: رواندرمـاني شـنـاخـتي اخـتـاللهـاي تـفکر
 اسکيزوفرنيايي - پارانوييدي و وسواسي

نـويـسـنـدگـان روبرتو لورنزيني، ساندرا
 ساسارلي; ترجمه راحله اماني

۱۳۸۰ الف۷۳۴ ل۴۰۸۴۲۰۳۴۶۱۶/۸۹۱۴۲
RC۴۸۹/۹۱۳۸۰ل۹ش

امي ب. هريس و تامس آ. هريسماندن در وضعيت آخر م۵۵۶ ه۴۰۸۵۷۵۵۸۶۱۶/۸۹۱۴۵
RC۴۸۹/۷۷۴۱۳۸۷ر

اميرکبير نـوشـته سـالـوادور مـيـنوچين; مقدمه وخانواده و خانوادهدرماني
 ترجمه باقر ثنائي

۱۳۷۳ خ۹۸۸ م۴۰۸۶۲۰۳۲۶۱۶/۸۹۱۵
RC۴۸۸/۵/۲۱۳۷۳خ۹م

رشد نـوشـته سـالـوادور مينوچين و اچ چارلزفنون خانواده درماني
 فـيـشـمن; تـرجمه فرشاد بهاري - فرح

 سيا; پيشگفتار باقر ثنايي

۱۳۸۱ ف۹۸۸ م۴۰۸۷۲۰۳۱۶۱۶/۸۹۱۵
RC۴۸۸/۵/۹۱۳۸۱ف۹م

اميرکبير جي هيلي; دو مـقـدمه و تـرجمه از باقرروان درماني خانواده (متن کامل)
ثنائي

۱۳۷۰ ر۹۶۹ ه۴۰۸۸۲۰۳۰۶۱۶/۸۹۱۵
RC۴۸۸/۵/۹۱۳۷۰ر۹ه

نسل نوانديش نـوشـته مـادان کـاتـاريـا;برگردان مجيدخنديدن دليل نميخواهد!: خندهدرماني در باشگاههاي خنده
پزشکي

۱۳۹۰ خ ۱۱۷ ک۴۰۸۹۵۰۴۱۶۱۶/۸۹۱۶
RC۴۸۹/۲۱۳۸۵ک۹خ

رشد نـويـسـنـده يان اسکات; ترجمه سياوشغلبه بر نوسانات خلقي
 جـمـالفر; ويراستار گروه علمي انتشارات

رشد

۱۳۸۴ غ۵۲۳ الف۴۰۹۰۲۰۲۹۶۱۶/۸۹۵۰۶۵۱
RC۵۱۶/۸غ۵الف

نويسنده ج. پرواخانه شيشهاي خ۳۷۵ پ۴۰۹۱۵۹۶۵۶۱۶/۸۹۸۲
RC۵۱۴/۲خ۴پ

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي عفوني براي بيماران پ۳۲۱ آ۴۰۹۲۲۰۲۷۶۱۶/۹
RC۱۱۳/۴پ۴آ

دلهام مـبـارزه بـا بـيـماريهاي عفوني: آشنايي با دستگاه ايمني بدن
 انسان ...

نـويـسـنده رابرت اسندن; مترجم هادي
 قرهباغي; ويراستار محيات جعفري

۱۳۸۳ م۵۳۸ الف۶۱۶/۹[ج]۴۰۹۳۲۰۲۸
RC۱۱۲/۲۱۳۸۳م۵الف

تيمورزاده: طبيب [ويـراسـتار تامس آندرئولي... و ديگران];بيماريهاي عفوني
 زيـرنـظـر عـلـيـرضا يلدا; ترجمه بهرام

 حاجيکريم، مهدي نادريفر

۱۳۸۳ ۹۶۹ ب۴۰۹۴۲۰۲۶۶۱۶/۹
RC۱۱۱/۹۱۳۸۳ب

تيمورزاده طيب ۱۳۸۷تلخيص جميله نوروزيمروري بر ميکروبيولوژي جاوتز ۲۰۰۷ ۴۸۴ م۴۰۹۵۷۹۸۹۶۱۶/۹۰۴۱
QR۴۶/۴۱۳۸۸م۹ن

تيمورزاده: طبيب پـيـگـيري و تشخيص بيماريها بهکمک روشهاي آزمايشگاهي:
 ميکروبشناسي پزشکي

(هـنـري - ديـويـدسون); ترجمه سکينه
 عـمـوئـيـان، ناصر طيبي ميبدي، آرمين

عطارانزاده

۱۳۸۳ پ۷۳۹ ه۴۰۹۶۲۰۲۵۶۱۶/۹۰۴۱
QR۶۷/۹۱۳۸۳پ۹ه

فاطمي ۱۳۸۷مولفان لين برونل ، مارک گيوويروسها ۶۱۶/۹۱۰۱[ج]۴۰۹۷۴۸۰۲
QR۲۰۱/۴۱۳۸۸ب۹و

ارزنده [ويـراسـتاران آنتوني فوسي... و ديگران];بيماريهاي عفوني (باکتريال)
 تـرجـمه قـمرتاج خطايي،حامد زين ساز

 بروجردي،اميررضا ثباتي

۱۳۸۷ ۹۶۹ ب۴۰۹۸۲۰۲۴۶۱۶/۹۲
RC۱۱۵/۹۱۳۸۳ب

تاليف رابرت ديويسآلرژي و انواع حساسيتها آ۹۹۲ د۴۰۹۹۸۱۰۶۶۱۶/۹۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه کتاب همراه آنـچه شـمـا بـايـد دربـاره آلرژيها بدانيد (راهنماي بيماران و

والدين)
مـولـفـان ابـوالـحـسن فرهودي، مصطفي

معين
۱۳۷۳ آ۶۶۹ ف۴۱۰۰۲۰۲۱۶۱۶/۹۷

RC۵۸۴/۸۱۳۷۹آ۴۵ف
ارديبهشت ۱۳۹۳ماري بورل; مترجم مونا شهاب۶۰ راه مقابله با آلرژي براي خانم ها و آقايان ش۷۶۷ ب۴۱۰۱۷۶۳۰۶۱۶/۹۷۰۶
کتابدرماني Aidsand Hepatitis= تـرجـمه و تـالـيف مـريم اطـاري، اعظمايدز و هپاتيت

اطاري
۱۳۸۳ الف۵۸۲ الف۴۱۰۲۲۰۱۹۶۱۶/۹۷۹۲

RC۶۰۷/۶الف۹الف
تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهايدز و بيماريهاي مقاربتي

 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 مـحـمـد آزمـوده... [و ديگران]، [براي]
 دفـتـر صـنـدوق جمعيت ملل متحد در

ايران

۹۶۲ الف۴۱۰۳۷۱۲۷۶۱۶/۹۷۹۲
RC۶۰۷/۹۱۳۸۰الف۹الف

پيشرو گرافيک پـيـشـگـيـري از اچ آي وي - ايـدز برپايه آموزش مهارتهاي
زندگي

نـويـسـنـدگـان ريـاض غـيـرتمند... [و
 ديـگـران]; بـاهـمـکاري صندوق جهاني
 بـراي مـبـارزه بـا ايـدز، سل و مـاالريا،
 بـرنـامهي تـوسـعه سـازمان ملل متحد;
 [به سـفارش] وزارت آموزش و پرورش
 جـــمـهـوري اسـالمي ايـران; [بـراي]
 مـعـاونت تـربيت بدني وتندرستي، دفتر

 سالمت و تندرستي

۱۳۸۴ ۹۵۱ پ۴۱۰۴۲۰۲۰۶۱۶/۹۷۹۲
RA۶۴۴/۹۳پ۹الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ايـدز و برنامهريزي آموزشي (برنامهريزي آموزشي در محيطي
 که بيماري ايدز وجود دارد)

۱۳۸۲مايکل جي. کلي; ترجمه ارسطو صفياري الف۶۶۲ ک۴۱۰۵۲۰۱۸۶۱۶/۹۷۹۲
RC۶۰۷/۷۷۱۳۸۱ک۹الف

دانشگاه اصفهان تـالـيف بن فلچر; ترجمه ابوالقاسم نوري،کار، فشار رواني، بيماري و اميد به زندگي
 عباسعلي پورخاقان

۱۳۸۱ ک۸۳۸ ف۴۱۰۶۲۰۱۷۶۱۶/۹۸
RC۴۹/۲۱۳۸۱ک۸ف

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزادهطبيب پـزشک من: دانـسـتـنيهـاي بـيماريهاي خون و سرطان براي
بيماران

۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرمينا پ۳۲۱ آ۴۱۰۷۲۰۱۴۶۱۶/۹۹۴
RC۲۶۳/۴پ۴آ

نسل نو انديش امـيـدواري بـراي بـيماران سرطاني: رهنمودهايي براي بيماران
 سرطاني که تازه بيماري آنها تشخيص دادهشدهاست

نـويـسـنـده جين پترز;مترجم ماشاء الله
فرخنده

۱۳۸۹ الف۲۸۶ پ۴۱۰۸۵۰۲۰۶۱۶/۹۹۴
RC۲۶۲/۸۱۳۸۹الف۸۶پ

سپهر انديشه مــولف گـرت جي.جي. ريس; مـتـرجمسرطان
 محمد خوشرو

۱۳۸۳ س۹۵۱ ر۴۱۰۹۲۲۹۶۶۱۶/۹۹۴
RC۲۶۳/۴۱۳۸۵س۹ر

تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۳تاليف شهال انشائيهنقش تغذيه در پيشگيري از سرطان ن۸۸۳ الف۴۱۱۰۲۰۱۶۶۱۶/۹۹۴۰۵۲
RC۲۶۸/۴۵/۷ن۸۵الف

سـرطـاندرمـاني: گـزارشهـايي دربـارهي پـنجاه نوع سرطان
 مجموعهاي از تجربهها

ماکس گرسون س۳۳۷ گ۴۱۱۱۷۵۶۹۶۱۶/۹۹۴۰۶۵۴
RC۲۷۱/۴۱۳۸۹گ۴ر

نيکتاب سـرطـانـهـاي پـسـتـان، رحم و تخمدان: ۱۱۰ پرسش و پاسخ
 درباره سرطان

۱۳۸۳مهدي نوري س ۷۵۷ ن۴۱۱۲۷۹۹۰۶۱۶/۹۹۴۴۹
RC۲۸۰/۸۶ن۵پ

نشر طبيب گـــردآوري و تـالـيف اعـظمالـسـاداتبيماريهاي پستان: پيشگيري، تشخيص و درمان
 مـوسـوي، نـادره بـهـتـاش، محمدطاهر

رجبي

۱۳۷۸ ب۸۴۲ م۴۱۱۳۲۰۱۵۶۱۶/۹۹۴۴۹۰۵۹
RD۶۶۷/۵/۹ب۸م

نويد شيراز ۱۳۸۹[ ديويدا شريس، يوجينبي کرن ]مهارتهاي اوليه جراحي م ۴۳۶ ش۴۱۱۴۷۹۹۱۶۱۷/۰۰۷۶
RD۳۷/۲/۹۱۳۸۹م۴ش

دانشگاه قم اشراق ۱۳۸۱غالمرضا خانيتاثيرات بازي تربيت بدني ورزش برارگانيسم بدن ت۲۷۹خ۴۱۱۵۴۷۷۵۶۱۷/۱۰۲۷
RC۱۲۱۰/۲۱۳۸۱ت۲خ

زرقلم ۱۳۸۴تاليف و تحقيق سعيد رسوليآسيبهاي ورزشي و درمان با گياهان دارويي آ ۵۲۳ ر۴۱۱۶۲۰۷۱۶۱۷/۱۰۲۷
RD۹۷/۵۱۳۸۴آ۵ر

کنکاش ۱۳۸۷تدوين و گردآوري فرهاد رجاليراهنماي کاشت موي طبيعي و ليزر موهاي زايد ر۳۶۳ر۴۱۱۷۵۶۷۵۶۱۷/۴۷۷۹
RD۱۲۱/۵/۲۱۳۸۷ر۳ر

تيمورزاده: طبيب بـيـماريهاي گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن رويکردي
 براساس مشکالت بيماران

تـالـيف مـحـسن نـراقي; ويـرايش ادبي
 کيوان جورابچي

۱۳۸۲ ب۳۷۹ ن۴۱۱۸۲۰۱۳۶۱۷/۵۱
RF۴۶/۹ب۴ن

موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده تـاليف رابين مک کنزي; مترجمين بيژنچگونه گردن درد خود را درمان کنيم
 فروغ، بهرام کيارزم

۱۳۷۹ پ ۷۴۲ م۴۱۱۹۲۰۳۹۶۱۷/۵۳۰۶۲
RD۷۶۳/۴۱۳۷۹گ۷م

سپهر انديشه مــولف لـئـون روت; مـتـرجم فـاطـمهکمردرد
زهرايينيا

۱۳۸۳ ک۷۶۸ ر۴۱۲۰۲۳۰۵۶۱۷/۵۶۴
RD۷۷۱/۹۱۳۸۵ر۸ک

مـوسـسه فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده: نشر
طبيب

آمـوزش سـالمت ستون فقرات: چگونه کمردرد خود را درمان
کنيم

۱۳۷۸تاليف بيژن فروغ آ ۶۱۲ ف۴۱۲۱۲۰۴۰۶۱۷/۵۶۴۰۵۲
RD۷۷۱/۴ف۸ک

کتابدرماني پـيـشـگـيري و درمان کمردرد بهزبان ساده: درد پشت، ستون
 فقرات، ديسک کمر

۱۳۷۸ترجمه و تاليف مهدي فتحي پ ۲۴۳ ف۴۱۲۲۲۰۴۱۶۱۷/۵۶۴۰۶۲
RD۷۷۱/۲ف۸ک

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۴آذر معزي; ابراهيم عباسيپيشگيري و درمان کمردرد با ورزش پ ۶۶۵ م۴۱۲۳۲۰۴۲۶۱۷/۵۶۴۰۶۲
RD۷۷۱/۶م۸ک

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸مولفان آذر معزي، ابراهيم عباسيپيشگيري و درمان زانودرد با ورزش پ ۶۶۵ م۴۱۲۴۲۰۵۲۶۱۷/۵۸۲
RZ۲۶۵/۶م۲ز

تيمورزاده: طبيب ۱۳۸۳تاليف عبدالحميد ظفرمند، مازيار ميرتغذيه، رژيم غذايي و سالمت دهان و دندان ت ۵۳ ظ۴۱۲۵۲۰۴۴۶۱۷/۶۰۱
RK۲۸۱/۷ت۷ظ

نسل نوانديش مـــولف آرون کـومـار; مـتـرجم مـريممواظب دندانهاي خود باشيد
 پاشنگ; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۷۹ م ۸۵۸ ک۴۱۲۶۲۰۴۳۶۱۷/۶۰۱
RK۶۱/۸۱۳۷۹م۹ک

آزادمهر ۱۳۸۸تاليف وترجمه دکتر عليرضا منجميبيماري هاي چشم ب ۷۸۴ م۴۱۲۷۲۰۵۵۶۱۷/۷
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر طبيب ۱۳۸۰گردآوري و تنظيم مسعود حيدرنژاداصول گچ و گچگيري در ارتوپدي الف ۹۴۸ ح۴۱۲۸۲۰۴۵۶۱۷/۹

RD۱۱۴/۶الف۹ح
مـوسـسه فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده: نشر

طبيب
اصـول جراحي پالستيک و ترميمي صورت (براي دانشجويان و

 پزشکان عمومي)
تـالـيف مسعود قاسمي; با همکاري ناصر

 حسيني، علي نجات بلنداختر
۱۳۷۹ الف ۱۹۹ق۴۱۲۹۲۰۴۶۶۱۷/۹۵

RD۱۱۹/۵/۲ق۹ص
جامعه نگر ،سالمي تـــالـــيف فـــوزيه شـريـفي، مـولـودمجموعه سواالت کارداني به کارشناسي بيهوشي

فرمهينيفراهاني
۱۳۸۸ ب۴۶۷ ش۴۱۳۰۸۵۲۸۶۱۷/۹۶۰۷۶

RD۸۲/۳/۳۱۳۸۸م۴ش
ابتکاردانش ۱۳۹۳مريم جانبازبيماريها و درمان با عرقيات ب۱۸۶ ج۴۱۳۱۸۳۲۶۶۱۸/۱
قلم زنان ۱۳۹۰زبيده خداييخدايا بادردها چه کنم؟ خ۳۹۴ خ۴۱۳۲۷۰۱۸۶۱۸/۱
کتابدرماني ۲۳۶ [دويـست و سي و شش] پـرسش از مـسايل و بيماريهاي

زنان
۱۳۸۰سهيال خزائي د ۴۹۱خ۴۱۳۳۲۰۴۷۶۱۸/۱۰۰۷۶

RG۱۱۱/۹د۴خ
سپهر انديشه، نشاط مولف کريستين وستبرداشتن رحم

مترجم محمد خوشرو
۱۳۸۳ ب ۶۱۷ ک۴۱۳۴۲۱۴۳۶۱۸/۱۴۵۳

RG۳۹۱/۴۱۳۸۳ب۵و
سخن ۱۳۸۰محمدرضا نيکخويائسگي (واقعيتها و جلوههاي زنان يائسه) ي ۹۳۶ن۴۱۳۵۲۰۴۸۶۱۸/۱۷۵

RG۱۸۶/۲ي۸۶ن
تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهيائسگي

 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 ايـوب اسـپـنـدار... [و ديـگران]، [براي]
 دفـتـر صـنـدوق جمعيت ملل متحد در

ايران

۳۱ ي۴۱۳۶۷۱۳۴۶۱۸/۱۷۵
RG۱۸۶/۱۷۱۳۸۰ي

تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهناباروري
 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 ايـوب اسـپـنـدار... [و ديـگران]، [براي]
 دفـتـر صـنـدوق جمعيت ملل متحد در

ايران

۱۱۲ ن۴۱۳۷۷۱۳۲۶۱۸/۱۷۸
RC۸۸۹/۱۸ن

تيمورزاده: طبيب تـالـيف [آلن او. تـرونـسن، ديـويـد کي.لقاح آزمايشگاهي
 گـاردنـر]; تـرجـمه عـباس افالطونيان،

 ويکتوريا حبيبزاده

۱۳۸۳ ل ۴۳۸ ت۴۱۳۸۱۹۷۳۶۱۸/۱۷۸۰۵۹۹
RG۱۳۵/۷۱۳۸۳ل۴ت

مـوسـسه فـرهـنـگي انتشاراتي تيمورزاده: نشر
طبيب

زئـوشـوهم، هوارد جاکوبز، کالين هاولس;درمان ناباروري زنان
 مـتـرجـمـين محمدعلي کريمزاده، ربابه

طاهريپناه

۱۳۷۹ د ۷۲۷ش۴۱۳۹۲۰۴۹۶۱۸/۱۷۸۰۶
RG۲۰۱/۴۱۳۷۹د۹ش

موسسه کتاب همراه ۱۳۸۰مولف ماهرخ گلچينسرطان و ديگر بيماريهاي سينه س ۵۳۷گ۴۱۴۰۲۰۵۱۶۱۸/۱۹
RG۴۹۱/۴س۸گ

شهيدحسين فهميده ۱۳۸۶مولف محسن احمدي، سهيال ژالهياردانستنيهاي بارداري و تولد د ۲۸۴ الف۴۱۴۱۵۶۸۳۶۱۸/۲
RG۵۲۵/۲د۳الف

ماني ۱۳۸۴نويسنده عفت جاللياهميت مراقبت درنه ماه بارداري الف ۶۱۲ ج۴۱۴۲۲۰۵۴۶۱۸/۲
RG۵۲۵/۹الف۷۵ج

نويسنده لورا ريليراهنماي جامع هفته به هفته حاملگي ر۳۱۹ ر۴۱۴۳۷۵۶۳۶۱۸/۲
RG۵۵۱/۹۱۳۸۸ب۲ر

تالش ۱۳۸۰نوشته ع.عاصم گيلبهداشت مادر و کودک ب۹۱۷ گ۴۱۴۴۶۷۲۶۶۱۸/۲
RG۵۲۵/۹۱۳۸۰ب۹گ

تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهمراقبتهاي دوران بارداري
 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 شـهـرزاد عـيـوضخـاني... [و ديگران]،
 [بـراي] دفـتـر صـنـدوق جـمعيت ملل

 متحد در ايران

۴۳۸ م۴۱۴۵۷۱۳۰۶۱۸/۲
RG۵۲۵/۴۵۱۳۸۰م

تيمورزاده: طبيب [پـاتـريـشـيـا چـادلي، جـان مـالکوم پيکاربرد سونوگرافي در مامايي چرا، کي، چگونه
 يـرس]; تـرجمه فاطمه رمضانزاده، مينا

جعفرآبادي

۱۳۸۳ ک۱۳چ۴۱۴۶۲۰۵۰۶۱۸/۲۲
RG۵۲۷/۵/۲۱۳۸۳چ۲م

هيرمند ۱۳۸۹استوان ،جوانبارداري به زبان ادميزاد ب۴۸۸ا۴۱۴۷۸۵۳۳۶۱۸/۲۴
تـهـيه و تـدوين انـجـمن تنظيم خانوادهتغذيه در سنين باروري

 جـمـهـوري اسـالمي ايـران بـا همکاري
 ايـوب اسپندار [و ديگران]، [براي] دفتر
 صندوق جمعيت ملل متحد در ايران

۶۱۶ ت۴۱۴۸۷۱۲۸۶۱۸/۲۴
RG۵۵۹/۷۱۳۸۰ت

گلستان ادب ۱۳۸۵محسن دهقانيبارداري آسان ب ۸۵۹ د۴۱۴۹۲۱۱۰۶۱۸/۲۴
علم وشادي ۱۳۸۴تاليف منوچهر صيونتحاملگي و فرزند سالم ح۹۹۷ ص۴۱۵۰۶۷۰۲۶۱۸/۲۴

RG۵۲۵/۲۱۳۸۴ح۹ص
کتابدرماني مـهـتـاب قـاسميان; زيرنظر افسانه کابليتغذيه از بارداري تا بلوغ، همراه با طرز تهيه انواع غذاها

فرشچي
۱۳۷۹ ت ۲۱۱ ق۴۱۵۱۲۰۵۳۶۱۸/۲۴

RG۵۵۹/۷ت۲ق
آزما تـالـيف و تـدوين وليالله گرايليملک، باورزشهاي دوران بارداري و پس از زايمان

 همکاري عليرضا سعيدي
۱۳۸۷ و۲۹۴ گ۴۱۵۲۵۸۳۳۶۱۸/۲۴

۷/۸۵۵GR/۴۱۳۸۷و۴گ
نويسنده ورونيک لوژون، ورونيک فيديکتاب راهنماي کامل حاملگي ر۷۴۴ ل۴۱۵۳۷۵۴۴۶۱۸/۲۴

RG۹۴۰/۲۱۳۸۶گ۹ل
مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي تيمورزادهنشر ۱۳۸۰نـويـسـنـده الـيزابت ام. وارد; مترجمانتغذيه در بارداري براي تندرستي شما و فرزندتان ت ۱۷۷ و۴۱۵۴۲۰۶۵۶۱۸/۲۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
[تـهـيه و تـدوين] انـجمن تنظيم خانوادهورزش در سنين باروري

 جـمـهـوري اسـالمي ايران [با همکاري]
 ايـوب اسـپندار... [و ديگران]، بهسفارش
 انـجـمن تنظيم خانواده جمهوري اسالمي
 ايـران، دفـتـر صـنـدوق جـمـعيت ملل

 متحد در ايران

۵۳۱ و۴۱۵۵۷۱۳۳۶۱۸/۲۴
RG۵۵۸/۷۴و/

نسل نوانديش تـهـيه شده توسط بخش پرستاري انجمنچگونه دوران بارداري، زايمان و بچهداري راحتي داشته باشيم
 پـزشکي وزارت بهداشت ايالت بريتيش
 کلمبيا - کانادا; مترجم فرشاد نجف پور

۱۳۸۲ ۵۸۴ و۴۱۵۶۵۰۳۰۶۱۸/۲۴
RG۵۲۵/۸۱۳۸۲چ

[بـا همکاري] خسرو رفائي شيرپاک... [وبارداريهاي پرخطر
 ديـگـران]، بهسـفـارش انـجـمن تنظيم
 خـانـواده جـمهوري اسالمي ايران، دفتر
 صندوق جمعيت ملل متحد در ايران

۱۶۹ ب۴۱۵۷۷۱۲۶۶۱۸/۳
RG۵۷۱۲ب/

تيمورزاده: طبيب تـالـيف و اقـتـبـاس عـلي امـيني و فتانهطب قبل از تولد
زنوزي

۱۳۸۲ ط ۸۴۴ الف۴۱۵۸۲۱۵۳۶۱۸/۳۲۰۴۲
RG۶۲۸/۲ط۸الف

کتابدرماني ۱۳۸۲فرحناز صارمبافندهاسرار به دنيا آوردن فرزندان زيبا (اوژنيک) الف۲۴۴س۴۱۵۹۵۴۰۶۶۱۸/۴
RG۵۲۵/۵۱۳۸۲الف۲۳ص

[بهسـفـارش]انـجـمن تـنـظـيم خـانوادهزايمان طبيعي و مراقبتهاي پس از آن
 جـمـهـوري اسالمي ايران، دفتر صندوق

 جمعيت ملل متحد در ايران

۲۲ ز۴۱۶۰۷۱۲۹۶۱۸/۴۵
RG۶۶۱۲ز/

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸جورج کانستبل; مترجم ناهيد آزادمنشکودک و حوادث ک ۳۱۷ک۴۱۶۱۲۲۹۴۶۱۸/۹۲
RJ۴۵/۹۱۳۷۸ک۲۵ک

مدرسه ۱۳۸۶فرهاد حسنزادهمحمد قريب م ۵۲۶ ح۶۱۸۹۲۰۰۰۹۲[ج]۴۱۶۲۵۵۳۱
RJ۴۳/۵۱۳۸۶ح۴ق

[دانـاال. وانگ، مـريلين هاکنبري، ديويدکتاب مرجع پرستاري کودکان ﴿ونگ﴾
ويلسون]

ک۳۳۳ و۴۱۶۳۷۸۹۷۶۱۸/۹۲۰۰۲۳۱
RJ۲۴۵/۴۱۳۸۸د۲و

نويسندگان ريشل برايانوا، برايان لسکاختالالت خوردن در بچهها ( نوجوانان ) راهنماي والدين الف۴۱۴ ب۴۱۶۴۷۵۴۶۶۱۸/۹۲۸۵۲۶
RJ۵۰۶/۴۱۳۸۶ب۴غ

رشد ۱۳۸۰نگارش و تاليف عباس داورمنشرنج بيپايان شهرام: صرع ر ۳۱۷ د۴۱۶۵۲۰۶۶۶۱۸/۹۲۸۵۳
RJ۴۹۶/۲د۴ص

رشد پـرسش و پـاسخ درباره لکنت زبان: راهنماي والدين، مربيان و
درمانگران

تـالـيف جـمعي از نويسندگان متخصص
 در لـکـنت زبـان; ويراستاري ادوارد ج.
 کـانـچـر، جـين فريزر; مترجمان مهدي

 دستجردي، فربد مفيدي

۱۳۸۱ پ ۲۱۴ ک۴۱۶۶۲۰۶۴۶۱۸/۹۲۸۵۵۴
RJ۴۹۶/۲۱۳۸۱ک۸ل

جوانه رشد تـالـيف پـاتـريـشيا ا.کويين، جوديت ام.بيش فعالي کمک به کودکان و نوجوانان حواس پرت و بيقرار
 استرن; ترجمهي حميد عليزاده

۱۳۸۳ ب ۸۷۵ ک۴۱۶۷۲۰۶۲۶۱۸/۹۲۸۵۸۹
RJ۵۰۶/۹۱۳۸۳ب۷۷گ

آييژ تـالـيف مـاري اتـکينسون، گري هورنبي;بهداشت رواني در مدارس
 ترجمه اکبر رهنما، محمد فريدي

۱۳۸۳ ب ۲۲۶ الف۴۱۶۸۲۰۶۱۶۱۸/۹۲۸۹
RC۴۵۴/۴/۹۱۳۸۳ب۲الف

موسسه نشر ويرايش نـويـسـنـده يو داگالس; مترجم سياوشاصالح رفتار کودکان (مشکالت رفتاري در کودکان)
جمالفر

۱۳۷۶ الف ۲۱۸ د۴۱۶۹۲۰۵۷۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۵۰۶/۲۱۳۷۶د۲ن

ترجمه و تاليف ماندانا سلحشورخانواده و مشکالت رفتاري کودکان و نوجوانان خ۶۳۴ س۴۱۷۰۶۱۸۲۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۵۰۶/۸۱۳۸۸س۲ن

نشر ارسباران نـويـسندگان فرح لطفي کاشاني و شهرامروانشناسي مرضي کودک
وزيري

۱۳۷۶ ر ۴۹۲ ل۴۱۷۱۲۰۵۹۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۴۹۹/۹ر۶ل

رشد الن اي. کـزدين; مـترجمان سعيد شاملو،روان درماني کودک
 پروانه محمدخاني

۱۳۸۳ ر ۵۳۴ ک۴۱۷۲۲۰۵۸۶۱۸/۹۲۸۹۱۴
RJ۵۰۴/۹۱۳۸۲ر۴۳ک

دانژه ۱۳۸۳ترجمه و تاليف الهه محمداسماعيلبازي درماني: نظريهها، روشها و کاربردهاي باليني ب ۳۳۹ م۴۱۷۳۲۰۶۰۶۱۸/۹۲۸۹۱۶۵۳
RJ۵۰۵/۳م۲ب

مـوسـسـه فرهنگي هنري مخترعين و متفکرين
آريا

روان پـزشـکـي سـالـمـنـدان: اصول اساسي ارزيابي، تشخيص
 ومديريت اختالالت شناختي

۱۳۹۳سعيد سمندري ر۷۳۶ س۴۱۷۴۷۵۹۴۶۱۸/۹۷۶۸۹

اميرکبير ۱۳۷۷تاليف و ترجمه ناهيد عظيميرادپيشگيري و درمان لکنت زبان پ ۷۱۶ ع۴۱۷۵۲۰۶۳۶۱۸/۹۷۸۵۵۴
RJ۴۹۶/۶۱۳۷۷ع۸ل

ريـاضـيـات مـهـنـدسي: سريالها، انتگرالها و تبديالت فوريه
 معادالت با مشتقات جزئي توابع مختلط

عبدالله شيدفر ر۹۳۳ ش۴۱۷۶۷۲۴۹۶۲۰/۰۰۱۵
TA۳۳۰/۹۱۳۸۵ر۹ش

عابد ۱۳۹۳مولفان نيما جمشيدي... [و ديگران]راهنماي کاربردي AutoCAD 2015 براي طراحان ۲۹۸ ر۴۱۷۷۷۶۳۳۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵
T۳۸۵/۷۸۱۳۸۹آ۲ط

بيشه قلم همت ۱۳۸۹[ چريل شراک]مرجع کاربرديتمريني اتوکد ۲۰۱۱ ش۶۶۹ ه۴۱۷۸۵۹۲۱۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵
T۳۸۵/۴۵۱۳۸۹م۳۲ش

ناقوس جـيمز ليثرپ مريام، گلن کريگ; مترجمتشريح کامل مسائل استاتيک
 علي کالنتري

۱۳۸۵ ت ۴۸۸ م۴۱۷۹۲۰۷۴۶۲۰/۱
TA۳۵۲/۵۱۳۸۲ت۴م

آييژ تـالـيف جي. ال. مـريـام; ترجمه عليرضااستاتيک
انتظاري

۱۳۷۸ الف ۴۸۸ م۴۱۸۰۲۰۷۳۶۲۰/۱۰۳
TA۳۵۱/۵۱۳۷۸الف۴م

تمثيلميثاق عدالتانتشارات خليجفارس ۱۳۸۶تاليف راسل چارلز هيبلرمهندسي مکانيک: استاتيک م ۴۲۸ ه۴۱۸۱۲۰۸۱۶۲۰/۱۰۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دلهام نـويـسـنـده ايـان گـراهام; مترجم مجيدانرژي آب

 عميق; ويراستار رضا عشر
۱۳۸۳ الف ۲۸۸ گ۶۲۰/۱۰۶[ج]۴۱۸۲۲۰۸۴

TC۱۴۷/۸۱۳۸۳الف۴گ
دلهام ۱۳۸۳نويسنده کيت گود; مترجم رضا عشرمفاهيم پايه در مهندسي ريختهگري م ۷۲۸ ي۶۲۰/۱۱[ج]۴۱۸۳۲۰۸۸

TA۴۰۳/۲/۷۱۳۸۳م۹گ
ترجمه و تدوين اردشير اطيابيمسايل مقاومت مصالح م۵۸۶ الف۴۱۸۴۸۱۴۰۶۲۰/۱۱۲

TA۴۰۵/۷۲۱۶۱۳۸۸م ۹ب
مهرجرد،نقش سيمرغ ۱۳۸۶مولف هوشيارخزائي،حسن رحمانپور.تشريح کامل مسايل مقاومت مصالح ۱ بير،جانستون ت ۵۱۱ خ۴۱۸۵۲۱۰۸۶۲۰/۱۱۲
مهرجود،نقش سيمرغ ۱۳۸۶تاليف هوشيار خزايي،حسن رحمان پور.تشريح کامل مقاومت مصالح پوپوف پ ت ۵۱۱ خ۴۱۸۶۲۰۸۲۶۲۰/۱۱۲

TA۴۰۵/۶۸۲۲۱۳۷۸م۹پ
تاليف علي صدوقونينيمقدمهاي بر علم مواد م۵۵۸ ص۴۱۸۷۷۰۹۳۶۲۰/۱۱۲

TA۴۰۲/۷/۷۱۳۸۳م۴ص
جهاد دانشگاهي ۱۳۸۲تاليف مارس.ج. فونتانامهندسي خوردگي م۹۱۶ ف۴۱۸۸۵۶۱۶۶۲۰/۱۱۲۲۳

TA۴۱۸/۷۴/۹۱۳۸۰م۹ف
فني حسينيان مـولـفـين ويليام تي تامسون، مري ديلونتئوري ارتعاشات با کاربردهاي آن

 داله; مترجم بهرام پوستي
۱۳۷۸ ت ۲۶۱ ت۴۱۸۹۲۰۸۳۶۲۰/۳

TA۳۵۵/۹۱۳۷۸ت۲ت
مدرسه ۱۳۸۸عابد بدريانفناوري نانو ف ۳۶۷ ب۶۲۰/۵[ج]۴۱۹۰۳۳۳۴
مدرسه مـولـف اسـفنديار معتمدي;ويراستار:داودانرژي  و منابع آن

درانيان
۱۳۸۳ الف۶۵۹ م۶۲۱/۰۴۲[ج]۴۱۹۱۱۷۰۳

TJ۱۶۳/۲۳/۸الف۶م
دلهام ۱۳۸۳نويسنده کيت گود; مترجم رضا عشرمفاهيم پايه در مهندسي برق م  ۷۲۸ گ۶۲۱/۳[ج]۴۱۹۲۲۰۸۷

TJ۱۴۸/۷۱۳۸۳م۹گ
موسسه کتاب همراه نـويـسـنـده آنـا اسـپـرول; مـترجم آوااديسون

 الهيپناه; ويراستار قربان وليئي
۱۳۸۰ الف ۴۷۲ الف۶۲۱/۳۰۹۲[ج]۴۱۹۳۲۰۹۱

TK۱۴۰/۵۱۳۸۰الف۴الف
تـکـنـولوژي جامع محيطهاي مستعد خطر و دستگاههاي برقي،

 الکترونيکي و ابزار دقيق" ضد انفجار"
تاليف محمدرضا اشرفي ت۵۵۵ الف۴۱۹۴۷۲۳۱۶۲۱/۳۱۰۴۲

TK۴۵۴/۴/۵۳۱۳۸۹الف۴ض
عطاپور ۱۳۸۸مولف محمدرضا بهراميازطراحي تا بهرهبرداري تاسيسات توزيع نيروي برق الف۸۴۳ ب۴۱۹۵۵۵۶۵۶۲۱/۳۱۹

TK۳۰۰۱/۴۱۳۸۸الف۹ب
نص ۱۳۸۴ويليام هيت، جک کمرلي، استيون دوربنتحليل مهندسي مدار ت۹۲۲ه۴۱۹۶۴۴۵۹۶۲۱/۳۱۹۲

TK۴۵۴/۳۱۳۸۶ت۹ه
ديباگران تهران مـــدارهـــاي الـکـتـريـکي ...(خـالصه درس، پـرسـشـهـاي

 چـهـارگـزيـنهاي و پـاسـخـنـامه تـشريحي) ويژه دانشجويان
 مهندسي برق

1380مولف محمدحسن افشار م ۶۴۴الف۴۱۹۷۲۳۰۲۶۲۱/۳۱۹۲۰۷۶
TK۴۵۴/۳۷م۷الف

محبان علي﴿ع﴾ ۱۳۸۴تاليف غضنفر شاهقليان، منصور زينليمدارهاي الکتريکي معادالت حالت م ۲۷۹ ش۴۱۹۸۸۰۱۰۶۲۱/۳۱۹۲۰۷۶
TK۴۵۴/۴۵م۲ش

فاطمي ۱۳۷۴تاليف کارلن بيلينگز; ترجمه ناصر مقبليليزر: تکنولوژي جديد نور ل ۹۶۸ ب۶۲۱/۳۶۶[ج]۴۱۹۹۴۰۱۹
TA۱۶۸۲/۹۱۳۷۴ل۹ب

ديباگران تهران ۱۳۸۲[اوليويه پاوي]; مترجم سعيد ظريفيراهنماي اسکن و اصالح تصاوير ر ۲۶۳ پ۴۲۰۰۲۰۸۹۶۲۱/۳۶۷
TA۱۶۳۷/۲۱۳۸۲ر۲پ

ديباگران تهران ۱۳۷۷-مولف سعيد خرازيزادهاصول الکترونيک۱ الف ۴۲۷ خ۴۲۰۱۲۰۹۲۶۲۱/۳۸۱
TK۷۸۱۵/۶۱۳۷۷الف۴خ

مدرسه مـولـف گروه مولفان به سرپرستي ديويدنيرو، انرژي ومنابع انرژي
 جـــوالنـــدر;مــتـرجـم اسـفـنـديـار
 مـعـتمدي;ويراستار محمدمهدي سلطان

بيگي.-

۱۳۶۹ ۸۹۱ ن۶۲۱/۳۸۱۰۴۴[ج]۴۲۰۲۲۱۰۷

قطره ۱۳۷۹مجيد محمدي.ماهواره ها م ۳۵۲ م۴۲۰۳۲۱۰۶۶۲۱/۳۸۲۵
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـويـسـنـده بـورلي برچ; مترجم مرضيهزندگي مارکوني: چگونگي اختراع راديو، تلويزيون، ماهواره و...

جراحي
۱۳۸۲ گ ۴۳۱ب۶۲۱/۳۸۴۰۹۲[ج]۴۲۰۴۲۰۹۴

TK۵۷۳۹/۴۱۳۸۲ب۲م
آموزشگاه مقدم ۱۳۶۲تاليف مقدمراديو و تعميرات آن ر ۷۲۳ م۴۲۰۵۲۱۰۳۶۲۱/۳۸۴۱۸۷

TK۶۵۶۳/۲ر۸الف
دانش پژوهان برين ۱۳۸۴نگارش مجتبي جانقربان، بهمن حقيقيبرجهاي چند منظوره جهان ب ۲۱۳ ج۴۲۰۶۲۰۹۸۶۲۱/۳۸۸۳۵

TK۶۶۵۵/۲ج۸آ
ديباگران تهران ۱۳۸۰مولف محمدرضا شهرامراهنماي تعمير و نگهداري تلويزيون رنگي ر ۷۹۱ ش۴۲۰۷۲۰۹۶۶۲۱/۳۸۸۸۷

TK۶۶۷۰/۲ر۹ش
طاهريان ۱۳۹۰علي روح الهيراهنماي تعمير سخت افزار و شاخص هاي خريد آن ر۷۷۸ ر۴۲۰۸۷۶۲۹۶۲۱/۳۹۱
دانش نگار ۱۳۷۹تاليف گالن ا. گرايمزآموزش تعمير و ارتقاآ کامپيوترهاي شخصي در ۲۴ ساعت آ۲۹۴ ق۴۲۰۹۵۴۹۶۶۲۱/۳۹۱۶

TK۷۸۸۷/۵/۲ک۴گ
نص راهـنـمـاي جـامع +A بـراي مـديـريت، تـعـمـير و نگهداري

 کامپيوترهاي شخصي
۱۳۸۴جين اندروز ر۸۷۲ الف۴۲۱۰۵۵۰۲۶۲۱/۳۹۱۶۰۲۸۸

QA۷۶/۳/۲۱۳۸۴ر۸الف
نوشته موريس مانوطراحي ديجيتال (مدار منطقي) ط۱۷۹ م۴۲۱۱۸۳۲۲۶۲۱/۳۹۵

TK۷۸۸۸/۴/۴۱۳۸۷ط۲م
سنبله نـــويـــســـنـــده انـــدي اشــداونراهنماي جامع کامپيوتر: اسکنرها و پرينترها

 واندروايستونگ،مترجم بيژن معصوم
۱۳۸۶ ر ۵۴۹ آ۴۲۱۲۲۱۲۱۶۲۱/۳۹۹۴

دلهام نـويـسـنـده ايـان گـراهام; مترجم مجيدانرژي باد
 عميق; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۳ الف ۲۸۸ گ۶۲۱/۴۵[ج]۴۲۱۳۲۱۲۳
TJ۸۲۰/۸۱۳۸۲الف۴گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دلهام ۱۳۸۴نويسنده ايان گراهام;مترجم مجيد عميقانرژي خورشيدي الف۲۸۸ گ۶۲۱/۴۷[ج]۴۲۱۴۵۴۵۰

TJ۸۱۰/۳/۸الف۴گ
نشر دلهام: نشر دلير [جـانـاتـان راتـلـنـد، مارگارت استيونز];ماشينها

 مـتـرجم عـلـيرضا شريفي راد; ويراستار
 رضا عشر

۱۳۷۹ م ۱۲۸ ر۶۲۱/۸[ج]۴۲۱۵۲۱۲۹
TJ۱۴۷/۲۱۳۷۹م۲ر

نشر دلهام: دلير ۱۳۷۹جان کلي; مترجم عليرضا شريفي راددانش در خانه: دستگاههاي پيرامون ما چگونه کار ميکند؟ د ۶۶۲ ک۶۲۱/۸[ج]۴۲۱۶۲۱۲۶
TJ۱۴۷/۲۱۳۷۹د۸ک

دلهام ۱۳۸۳نويسنده کيت گود; مترجم رضا عشرمفاهيم پايه در مهندسي مکانيک م ۷۲۸ گ۶۲۱/۸۱۵[ج]۴۲۱۷۲۱۲۸
TJ۲۳۰/۷۱۳۸۳م۹گ

ناقوس ۱۳۸۴تاليف و ترجمه عليرضا قندچيکليات طراحي Piping و طراحي واحدهاي فرآيندي ک ۸۲۱ ق۴۲۱۸۵۶۹۰۶۲۱/۸۶۷۲
TJ۹۳۰/ي۱۳۸۰ ۶الف۹ق

Piping[ لوئيسگري الميت]تئوريها و اصول کاربردي. ت۲۶۸ ل۴۲۱۹۷۰۶۰۶۲۱/۸۶۷۲
TJ۹۳۰/۹۱۳۸۸ت۲ل

دلهام اسـلـحه و جـنگ افزار در دوران قديم: چگونه سالح و ابزار به
 جنگ افزار تبديل شد؟

نـويسنده ويل فاولر، مترجم محمدحسين
 آريا; ويراستار مجيد عميق، رضا عشر

۱۳۸۰ الف ۴۳۸  آ۶۲۳/۴۴۱[ج]۴۲۲۰۲۱۳۲
U۸۰۵/۵۴۱۳۸۲الف۲ف

نويسنده ويل فاولرتاريخ تحوالت و فناوري نظامي از دوران باستان تا امروز ت۱۹۴ ف۶۲۳/۴۴۱[ج]۴۲۲۱۶۳۶۷
U۸۰۰/۲۱۳۸۱ت۲ف

دلهام نـويـسـنـده ايـان گراهام; مترجم فريماهقايق و کشتي (قايقهاي سريعالسير)
 ديـلـمقاني; ويراستاران مجيد عميق، رضا

عشر

۱۳۸۱ ق ۲۸۸ گ۶۲۳/۸۲[ج]۴۲۲۲۲۱۳۴
VM۱۵۰/۲۱۳۸۱ق۴گ

دلهام نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم رضازير درياييها...
عشر

۱۳۸۳ ز ۴۹۲ ج۶۲۳/۸۲۰۵[ج]۴۲۲۳۲۱۲۷
V۸۵۷/۹۱۳۸۳ز۷ج

مولف براجا. ام. داساصول مهندسي ژئوتکنيک ترجمه کتاب الف۱۹۲ د۴۲۲۴۷۳۴۶۶۲۴/۱۵
TA۷۷۵/الف ي ۱۳۷۰ ۶الف۲د

موسسه علمي دانشپژوهان برينارکان نـگـارش مـحـمـدعـلي روشن ضمير; بامهندسي پي
 همکاري حامد شکراني

۱۳۸۱ م ۸۳۲ ر۴۲۲۵۲۱۴۸۶۲۴/۱۵
TA۷۷۵/۹م۸۷ر

ديباگران تهران تـالـيف سـعـيـد دهـقـاني سانيج، محمدمکانيک خاک (ويژه کارداني به کارشناسي)
 خليلزاده سلماسي

۱۳۸۲ م ۸۶۲ د۴۲۲۶۲۱۴۵۶۲۴/۱۵۱۳۶۰۷۶
TA۷۱۰/۷م۹د

دلهام ۱۳۸۳نويسنده کيت گود; مترجم رضا عشرمفاهيم پايه در مهندسي ساختمان م ۷۲۸ گ۶۲۴/۱۷۷۱[ج]۴۲۲۷۲۱۳۵
TA۶۳۴/۷۱۳۸۳م۹گ

موسسه علمي دانشپژوهان برين: ارکان ۱۳۸۳نگارش رضا خدادادي، محمد نيليپورمباني اجراي سازههاي فوالدي م ۳۶۸ خ۴۲۲۸۲۱۴۹۶۲۴/۱۸۲۱
TA۶۸۴/۲م۴خ

انديشياران stahlbau -profile=۱۳۸۰نويسنده مارتا اشنايدر - بورگرپروفيلهاي ساختمان فوالدي پ۷۶۵ ب۴۲۲۹۷۰۴۷۶۲۴/۱۸۲۱۰۲۱۲
TA۶۸۵/۴۱۳۸۰پ۹ب

دانشپژوهان برين، اردکان تـرک خـوردگي در بـتن و پـلهاي بتني (انواع، علل و روشهاي
تعمير)

[کـا. آر. رايـنـا]; مـترجمين رضا اکبري،
 مـجـيـد صـبـاغزاده; ويـراسـتـار فـني

 عبدالهاشم حسننيا

۱۳۸۲ ت ۳۲۲ ر۴۲۳۰۲۱۵۰۶۲۴/۲۰۲۸۲
TG۳۰۵/۴۱۳۸۲ت۲ر

دانژه تـالـيف ورنر - ريني; ترجمه علي حسينرشد و تقويت مهارتهاي ادراکي - حرکتي در کودکان
 سازمند، مهدي طباطبايينيا

۱۳۸۰ ت ۵۶۲ و۴۲۳۱۲۱۵۱۶۲۴/۹۲۷۴۰۹۱۸
RJ۵۰۶/۴۱۳۸۰و۲خ

دانشپژوهان برينارکان [تـرجـمه و تاليف] حميد بهبهاني، مهدياصول مهندسي راهآهن
 ابطحي; ويراستار فاطمه بابايي جزي

۱۳۸۳ الف ۸۲۹ ب۴۲۳۲۲۱۵۲۶۲۵/۱
TF۱۴۵/۶الف۹ب

بـرايـان مـاس، جـين مـجـويک، جفريراهنماي احياي درياچههاي کمعمق تغذيهگرا
فيليپس

ر۱۴۲ م۴۲۳۳۶۶۸۴۶۲۷/۱۴
TC۴۰۹/۲۱۳۸۶ر۲م

سازمان حفاظت محيط زيست ۱۳۸۷فيليپ کرني و تري ربرتسپااليش خاک و آب آلوده به آفتکشها پ۱۵۴ ک۴۲۳۴۶۷۰۷۶۲۸/۵۲۹
TD۸۷۹/۲۱۳۸۶ک۷آ

دانشپژوهان برين ۱۳۸۳نگارش بهنام امينيمباني مهندسي ترابري م ۸۴۴ الف۴۲۳۵۲۱۵۴۶۲۹/۰۴
TA۱۱۴۵/۲م۸الف

دلهام نـويـسـنـده ايـان گراهام; مترجم فريماههواپيما (هواپيماهاي سريعالسير)
 ديـلمقاني; ويراستار مجيد عميق -  رضا

عشر

۱۳۸۰ ه ۲۸۸ گ۶۲۹/۱۳[ج]۴۲۳۶۲۰۸۶
TL۵۴۷/۹۱۳۸۰ه۴گ

رياست جمهوري،مرکز امور زنان و خانواده نـويـسـنـده راضيه تجار;ويراستار محمدبانوي آبي ها﴿زندگينامه ي داستاني خلبان شهال ده بزرگي﴾
 حسن شيرازي

۱۳۸۷ ب۳۴۲ ت۴۲۳۷۲۳۳۹۶۲۹/۱۳۰۹۲

ديباگران تهران ۱۳۸۳مولف علي مراديدرباره هواپيما بيشتر بدانيم د ۴۳۵ م۶۲۹/۱۳۳۳۴[ج]۴۲۳۸۵۷۴۵
TL۶۷۰/۴د۴م

نشر دلهام [مـارک هـيـويش]; مـتـرجم عـلـيـرضاهواپيماهاي جت
 شريفي راد

۱۳۷۷ ه ۹۸۹ ه۶۲۹/۱۳۳۳۴۹[ج]۴۲۳۹۲۱۳۸
TL۷۰۹/۹۱۳۷۷ه۹ه

نشر دلهام [جـانـاتـان راتـلـنـد، مارگارت استيونز];اتومبيلها
 مترجم عليرضا شريفي راد

۱۳۷۷ الف ۱۲۸ ر۶۲۹/۲۲۲[ج]۴۲۴۰۲۱۰۴
TL۱۴۷/۲۱۳۷۷الف۲ر

نشر دلهام [فـيـلـيپ چـپـمن، مـارگـات اسـتيونز];موتورسيکلتها
 مترجم عليرضا شريفي راد

۱۳۷۷ م ۲۷ چ۶۲۹/۲۲۷۵[ج]۴۲۴۱۲۱۳۳
TL۴۴۰/۱۵/۸۱۳۷۷م۲چ

دلهام نـويـسـنـده ايان گراهام; مترجم مسعودموتورسيکلت (موتورسيکلتهاي سريعالسير)
 دارابي; ويـراسـتـار مـجيد عميق - رضا

عشر

۱۳۸۱ م ۲۸۸ گ۶۲۹/۲۲۷۵[ج]۴۲۴۲۲۱۳۶
TL۴۴۰/۱۵/۹۱۳۸۱م۴گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دلهام نـويـسـنـده ايـان گراهام; مترجم فريماهاتومبيل (اتومبيلهاي سريعالسير)

 ديـلـمـخـاني; ويـراستاران مجيد عميق،
 رضا عشر

۱۳۸۱ الف ۲۸۸ گ۶۲۹/۲۲۸[ج]۴۲۴۳۲۰۸۵
TL۱۴۷/۲۱۳۸۱الف۴گ

سفير خرد ۱۳۹۵بهمن ابادي،يوسففرهنگ رانندگي ف۸۷۶ب۴۲۴۴۸۵۵۰۶۲۹/۲۸۳
ماندگار مـکـانـيک خـودرو عـلمي- کاربردي شامل: مقررات ايمني در

 کـارگـاههـاي اتـو مـکـانـيک... آاليـنده ها قابل استفاده براي
دانشجويان....

۱۳۸۲تاليف محمود صافي م ۲۶۱ ص۴۲۴۵۵۰۶۵۶۲۹/۲۸۷
TL۲۰۵/۶۷۱۳۸۶م۲۴ص

دلهام پـيـشـتـازان فـضا: آشنايي با آخرين سفرهاي فضايي از زمين:
 ستارگان و اعماق فضا

نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم رضا
عشر

۱۳۸۳ پ ۴۲۹ ج۶۲۹/۴[ج]۴۲۴۶۲۱۳۷
TL۷۹۳/۹۱۳۸۳پ۷ج

نشر دلهام [کـنت ويـلـيـام گاتلند]; مترجم عليرضاموشک، ماهواره، فضاپيما
 شريفي راد

۱۳۷۷ م ۱۲۳ گ۶۲۹/۴[ج]۴۲۴۷۲۱۳۱
TL۷۹۳/۸۱۳۷۷م۲گ

نويسنده ديويد جفريسمجموعه فناوريهاي فوق پيشرفته م۴۹۲ ج۶۲۹/۸۹۲[ج]۴۲۴۸۶۳۶۸
TJ۲۱۱/۲/۳۱۳۸۱م۷ج

دلهام هـوش مـصـنـوعي: آخـرين پـيشرفتهاي دانش ربوتيکس و
 تکامل ماشينهاي هوشمند

۱۳۸۱نويسنده ديويد جفريس ه۴۹۲ج۶۲۹/۸۹۲[ج]۴۲۴۹۲۶
TJ۲۱۱/۲/۹ه۷ج

مولف امير ره افروزميکروکنترلرهاي AVR وکاربردهاي آن م۸۶۵ ر۴۲۵۰۸۲۷۱۶۲۹/۸۹۵
TJ۲۲۳/۹۱۳۸۵ر۹ک

ديباگران تهران ۱۳۸۱مولفان علي طباطبائي، مهدي خانيزراعت عمومي و غالت ز ۳۷۹ ط۴۲۵۱۲۱۶۵۶۳۰
S۴۹۳/۴ز۲ط

مهرآرمين مـــوج زنـــده: روايت مستند تالش ايرانيان براي دستيابي به
 فناوري صلحآميز هستهاي

۱۳۸۸اميرشهريار امينيان م ۸۴۵ الف۴۲۵۲۴۳۶۲۶۳۱/۴۸
TK۹۰۰۷/۸۱۳۸۸الف۹الف

کميته ملي آبياري  وزهکشي ۱۳۸۴پژوهش از جواد صفينژادنظام آبياري سنتي در نائين ن ۷۶۹ ص۴۲۵۳۷۹۴۳۶۳۱/۵۸۷
S۶۱۶/۹۱۳۸۴ص۹الف

مدرسه نـوشـته فـرانـکلين واتز; ترجمه و تاليفگندم
 مـرتـضي بـهـمن آزاد; ويـراستار داوود

غفارزادگان

۱۳۶۹ گ ۱۱۹ و۶۳۳/۱[ج]۴۲۵۴۲۱۶۲

وزارت آمـوزش و پـرورش، سازمان پژوهش و
 برنامهريزي آموزشي، انتشارات مدرسه

تـالـيف سـياوش شايان; طراح و گرافيکحبوبات
 مهدي کريمخاني

۱۳۷۶ ح  ۳۳۱ش۶۳۳/۳[ج]۴۲۵۵۲۱۶۰

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۴تاليف سياوش شايانداستان شيرين شکر د ۳۳۱ش۶۳۳/۶[ج]۴۲۵۶۲۲۹۳

مدرسه ۱۳۷۵تاليف سياوش شاياندانههاي روغني د ۳۳۱ ش۶۳۳/۸۵[ج]۴۲۵۷۲۱۶۱
SB۲۹۸/۲د۲ش

امينيان ۱۳۸۹محمدرسول درياييخرما، ميوه انرژي، حيات، سالمت خ۵۱۸ د۴۲۵۸۵۲۳۲۶۳۴/۶۲
SB۳۶۴/۴۱۳۸۹خ۴د

روزبهان سـبـزيـکـاري عـملي: با تجديدنظر کامل و افزودن ۳۰ سبزي
ديگر

۱۳۷۲تاليف غالمرضا وزيري الهي س ۵۹۲ و۴۲۵۹۲۱۶۷۶۳۵
SB۳۲۱/۲۱۳۷۲س۴و

ديباگران تهران تـالـيف و تـرجـمه مـحـمـدرضا قنادها،اصالح گياهان باغباني
 مهدي زهراوي، کورش وحدتي

۱۳۸۲ الف ۸۸۲ ق۴۲۶۰۲۱۶۸۶۳۵/۰۴۲۳
SB۳۲۴/۷/۶الف۹ق

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۶تاليف سياوش شايانمحصوالت انباري (سيبزميني، پياز) م ۳۳۱ ش۶۳۵/۲۱[ج]۴۲۶۱۲۱۶۳
SB۲۱۱/۲ش۹س

فرهنگ جامع راهـنـمـاي پـرورش  گياهان و گلهاي خانگي[مولف آن وارن];
 بهانضمام بنفشه آفريقايي و باغهاي شيشهاي

تــرجـمه و تـدوين مـراد وکـيـلي آذر;
 ويراستار مسعود هاشمي

۱۳۸۲ ۲۹۸ ر۴۲۶۲۲۱۶۶۶۳۵/۹۶۵
SB۴۱۹/۲۱۳۷۵ر۲و

انتشارات پاييز تـالـيف مـحـمد صانعي شريعتپناهي وپرورش، نگهداري و تکثير گياهان آپارتماني
 محمدمهدي فياضتهران

۱۳۷۱ پ ۳۴۸ ص۴۲۶۳۵۱۱۴۶۳۵/۹۶۵
SB۴۱۹/۴پ۲ص

ديباگران تهران پـرسـشـهـاي چهارگزينهاي تغذيه دام و طيور (ويژه آزمونهاي
 کارشناسي و کارشناسي ارشد)

۱۳۸۳مولفان احمد کريمي، شهرام نصابيان پ ۵۱۶ ک۴۲۶۴۲۱۶۹۶۳۶/۰۸۵۰۷۶
SF۹۵/۴۱۳۸۳پ۴ک

نشر دلهام [نـويـسـنده] لوسي اسميت; مترجم فريبااسبها
 فرسيو گلفشان۰

۱۳۸۰ الف ۵۳۷ الف۶۳۶/۱[ج]۴۲۶۵۲۱۳۰
SF۳۰۲/۵۱۳۸۰الف۵الف

نسل نوانديش مـردي که به اسبها گوش مي دهد: داستان واقعي از مردي که
 در گوش اسب نجوا ميکرد

۱۳۹۴مونتي رابرتز; گيتي شهيدي م۱۱۲ ر۴۲۶۶۷۶۲۵۶۳۶/۱۰۸۳۵۰۹۲

موسسه فرهنگي هنري ديباگران ۱۳۸۱تاليف شهرام نصابيانپرورش گاو (گوشتي - شيري) (کارشناسي ارشد) پ ۴۵۴ ن۴۲۶۷۲۱۷۰۶۳۶/۲۱۳
SF۲۰۷/۴پ۶ن

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران ۱۳۸۱مولف شهرام نصابيانپرورش گوسفند و بز پ ۴۵۴ ن۴۲۶۸۲۱۷۱۶۳۶/۳۹
SF۳۷۶/۲/۴پ۶ن

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران ۱۳۸۱مولف شهرام نصابيانپرورش طيور پ ۴۵۴ ن۴۲۶۹۲۱۷۲۶۳۶/۵۰۰۷۶
SF۴۸۷/۴پ۶ن

قـنـاري: نـگـهـداري، تـغـذيه، بـيـمـاريـهـا، تکثير و پرورش،
 آوازخواني و شناخت حاالت

تاليف اتوفون فريش ق۷۱۸ ف۴۲۷۰۶۴۳۵۶۳۶/۶۸۶۲
SF۴۶۳/۹۱۳۶۲ق۴ف

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۸تاليف مرتضي بهمن آزادابريشم الف ۸۷۶ ب۶۳۸[ج]۴۲۷۱۲۱۵۷

سازمان پرورش زنبورعسل امامي ۱۳۵۲تاليف حسين اماميفرهنگ پرورش زنبور عسل ف ۷۶۷ الف۴۲۷۲۵۵۹۲۶۳۸/۱
تاليف  فرحناز تدريسيغذا و تغذيه در ماهيها غ۳۹۸ ت۶۳۹/۳[ج]۴۲۷۳۶۳۳۷

HQ۳۰۹/۲/۳.ج ۲د۴ت
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علمي آبزيان نـوشـته رالف گـيـسـلر; ترجمه و تاليفبيماريهاي ماهي هاي آکواريومي و نحوه درمان آنها

 حسين عمادي
۱۳۸۵ ب ۸۹۹ گ۴۲۷۴۲۱۹۹۶۳۹/۳۴

SF۴۵۸/۵/۹۱۳۸۵ب۸ع
انتشارات علمي آبزيان ۱۳۸۶تاليف و ترجمه حسين عماديآکواريوم ماهيهاي آب شور آ ۸۸۲ ع۴۲۷۵۲۲۰۰۶۳۹/۳۴۲

SF۴۵۷/۱/۷۱۳۸۵آ۸ع
محمدرضا شيخيان زنـدگي مـاهـيان آکواريوم شامل ۵ فصل و ۱۲۵ عکس مصور

رنگي
۱۳۸۱نويسنده محمدرضا شيخيان ز ۹۲۵ ش۴۲۷۶۱۸۱۱۶۳۹/۳۴۴

SF۴۵۷/۹ز۹ش
حسين عمادي ۱۳۸۸نوشته حسين عماديآکواريوم ماهيهاي آبهاي شيرين آ ۸۸۲ ع۴۲۷۷۲۲۰۱۶۳۹/۳۴۴

SF۴۵۷/۷آ۸ع
تالش ۱۳۷۸دانستنيهايي براي يک زن خانه دار د۶۸۹ آ۴۲۷۸۶۳۴۳۶۴۰

نسل نوانديش مـديـريت وقت شـخـصي: (چگونه وقت شخصي خود را تنظيم
 کنيم؟) اولويتهاي کاري خود را مشخص کنيد

نـويـسـنـده مـاريـون.اي. هينز;برگردان
 گيتي شهيدي

۱۳۸۶ م ۹۷۹ ه۴۲۷۹۵۰۵۶۶۴۰/۴۰۹۳
HD۶۹/۹۷۱۳۸۶ه۷و

تميشه ۱۳۸۴برايان تريسي;مترجم عليرضا رضاييآن قورباغه را قورت بده! ۲۱ روش عالي غلبه بر تنبلي و... آ ۵۵۳ ت۴۲۸۰۵۴۰۸۶۴۰/۴۳
BF۶۳۷/ز۱۳۸۵ ۴ت۹الف

عقيل ۱۳۸۶برايان تريسي;مترجم:زهرا رضاييقورباغه را قورت بده!: ۲۱ روش مفيد براي ترک تنبلي ق ۵۵۳ ت۴۲۸۱۵۴۰۷۶۴۰/۴۳
BF۶۳۷/ژ۴۱۳۸۵ت۹الف

راشين قـوربـاغه را قـورت بده!: ۲۱ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام
 بيشترين کار در کمترين زمان

برايان تريسي
]مـتـرجـمـان[ اشـرف رحـماني، کورش

طارمي

۱۳۸۶ ق ۵۵۳ ت۴۲۸۲۳۷۰۱۶۴۰/۴۳
BF۶۳۷/۴۱۳۸۶ت۹الف

حديث راه عشق ۱۳۸۸تدوين طاهره کشوادياقتصاد در خانواده الف۵۸۲ ک۴۲۸۳۵۵۵۳۶۴۰/۹۵۵
TX۱۰۷/۷۱۳۸۸الف۵ک

هـنـر غـذاهاي سرد در منزل شامل: ساندويچها، پيشغذاهاي
 سرد، ساالدها، غذاهاي ژلهاي ...

نويسندگان کريستين تويبنر، آنت ولتر ۴۲۸۴۷۶۷۳۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۸۷۳۱۳۸۸ت۱آ

دفتر نشر فرهنگ اسالمي خـوردنيهـا و آشـامـيـدنيهـا از نـظر پيشوايان دين و علم با
 تجديد نظر واضافات کلي

مـحـمدتقي حکيمبا همکاري رهنما چيت
ساز

۱۳۶۶ خ۷۳۴ ح۴۲۸۵۵۱۰۲۶۴۱/۰۲
TX۳۵۵/۹۱۳۶۳خ۸ح

اميرکبير ۱۳۷۶غياثالدين جزايرياعجاز خوراکيها الف ۳۹۱ ج۴۲۸۶۲۲۰۹۶۴۱/۳
TX۳۵۵/۶الف۴ج

اميرکبير ۱۳۷۶غياثالدين جزايرياسرار خوراکيها خ ۳۹۱ ج۴۲۸۷۲۲۰۸۶۴۱/۳
TX۳۵۵/۶۱۳۷۶الف۴ج

اميرکبير ۱۳۵۱ - ۱۳۵۶غياثالدين جزايريزبان خوراکيها ز ۳۹۱ ج۴۲۸۸۲۱۷۳۶۴۱/۳
TX۳۵۵/۲ز۴ج

نسيم حيات، ۱۳۸۶واحد پژوهش و تحقيقات نسيم حياتميوهدرماني م ۱۳۳ و۴۲۸۹۱۹۰۵۶۴۱/۳۴
TX۵۵۷/۹۴م

تاليف مرتضي نظريخواص سبزيهاي خوراکي خ۵۱۱ ن۴۲۹۰۶۵۵۲۶۴۱/۳۵
TX۳۵۵/۲۱۳۷۴س۶ن

نسل نوانديش پـنـي استن وي; مترجم ميرمجيد خلخاليمعجزه عسل: نکات علمي براي سالمت، تغذيه و زيبايي
زاويه

۱۳۹۳ م۴۷۸ الف۴۲۹۱۷۶۰۹۶۴۱/۳۸

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸مولفان پرويز بشيري، ابراهيم حسينيترشيها و شوريها ت ۵۶۸ ب۴۲۹۲۲۱۹۷۶۴۱/۴۶
TX۸۰۵/۴ت۵ب

کتابدرماني ۱۳۸۰ف. فرحناز صارم بافندهسادهترين روشهاي ساخت ترشي و شوري س ۲۴۴ ص۴۲۹۳۲۱۹۶۶۴۱/۴۶
TX۸۰۵/۴۱۳۸۰ت۲ص

محراب دانش گــردآوري مـريم الههمـطـلق، سـمـيهآشپزي و شيريني پزي به خانه برمي گرديم
ابراهيمي

۱۳۸۴ آ ۱۳۶ الف۴۲۹۴۲۵۸۱۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۱۸ل۱آ

هـنـر آشـپـزي و شـيـريـنيپـزي گلبانو شامل انواع غذاهاي
 ايـراني و فـرنـگي، نـوشـيدنيها، کيکها، شيرينيهاي خانگي،

 ترشيجات و مرباها

تهيه و تنظيم فريبا الماسي ه۷۳۵ الف۴۲۹۵۷۵۶۶۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۷۴۱۳۸۴الف۱آ

تنديس ۱۳۸۷مترجم زري خاور﴿مرعشي﴾هنر غذاهاي سرد در منزل پ ۸۸۷ ت۴۲۹۶۲۵۹۱۶۴۱/۵
نگين سامانيوندآشپزي هليا آ۲۳۸ س۴۲۹۷۶۴۴۴۶۴۱/۵

TX۷۲۵/۲۱۳۸۶س۱آ
ستاد برگزاري دومين جشنواره ملي شير ۱۳۸۱سفره سالمتي﴿يکصد غذا با شير و فرآورده هاي شيري﴾ ۵۸۶ س۴۲۹۸۴۵۵۲۶۴۱/۵

ساناز سميعيآشپزي مريم آ۷۴۷ س۴۲۹۹۷۵۲۷۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۸۲۳س۱آ

گنجينه تـقـديـمي از فرح شيرين، با همکاري همافنون جديد آشپزي
 تهراني ... [و ديگران]

۱۳۷۷ ف۹۷۴ ش۴۳۰۰۲۷۰۶۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۹۵۱۳۷۷ش۱آ

الهوتيان ۱۳۸۶آشپزي شيرين آ۵۸۲ ق۴۳۰۱۶۲۵۰۶۴۱/۵
عقيل ۱۳۸۳مولف ليال مراديآشپزي روز آ ۴۳۵ م۴۳۰۲۲۵۷۹۶۴۱/۵

TX۷۲۵/۳۴۷م۱آ
شهيد حسين فهميده ۱۳۸۴اعظم منصوريهنر آشپزي بهاره ه ۷۹۴ م۴۳۰۳۲۵۸۰۶۴۱/۵

TX۷۲۵/الف۱۳۸۶ ۷۶۶م۱آ
حوا ۱۳۸۹سارا ليوزآشپزي کودکانه:  شيريني وبستني آ ۹۷۵ ل۴۳۰۴۷۹۲۱۶۴۱/۵۶۲۲

TX۷۴۰/۵۳۱۳۸۸آ۹ل
بالندين مارکاده و هانري بوشهآشپزي نوين براي کودکان از سه ماهگي تا هيجده ماهگي آ۱۲۹ م۴۳۰۵۷۵۵۴۶۴۱/۵۶۲۲

TX۷۴۰/۵۱۳۷۹آ۲م
دانش جاودان ۱۳۷۸کورما داسا; مترجم بزرگمهر گل بيديآشـپـزي گـيـاهي نزد ملل مختلف حاوي بيش از ۲۲۰ دستور آ ۱۹۲ د۴۳۰۶۲۲۰۷۶۴۱/۵۶۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر هـنـرآشـپـزي گـيـاهي و چند غذاي گوشتي براساس آشپزي

هندي
۱۳۹۲زهرا رجبي ص۳۷۲ ر۴۳۰۷۶۶۵۹۶۴۱/۵۶۳۶

تـغـذيهي سـالم براساس طب نتروپت: تهيهي انواع ساالدها و
 طبخ خوراکهاي مختلف با سيب زميني، قارچ، ماهي و پاستا

تاليف ترانه دبير ت۳۶۲ د۴۳۰۸۷۵۷۵۶۴۱/۵۶۳۷
TX۷۴۱/۷ت۲د

فرشته سرمدي مـولـف فـرشـتـه سـرمدي; گردآوري وغذاهاي سنتي ديار نون ﴿نجفآباد﴾
 تنظيم مرضيه حاج صادقيان

۱۳۹۲ غ۴۸۶ س۴۳۰۹۸۴۴۵۶۴۱/۵۹۳۵۲

مولف ۱۳۸۹محمدجواد هوشيار، طاهره نصريمهريآشپزي هوتسا : غذاهاي سنتي آ۸۴۴ ه۴۳۱۰۶۷۲۵۶۴۱/۵۹۵۵
TX۷۲۵/۹۹۱۳۸۹الف

ثالث ۱۳۸۱پريدخت منصور﴿ سيدنيا﴾صد و شانزده نوع غذا با قارچ ص ۹۱۹ س۴۳۱۱۲۲۰۳۶۴۱/۶۵۸
امينيان ۱۳۸۹محمد درياييمعجزات غذايي و درماني گوشت و شير شتر م۵۱۸ د۴۳۱۲۵۲۳۱۶۴۱/۶۶

TX۷۴۹/۵ /۴۱۳۸۹د۲ش
رويا درباب زاده مظفريآشپزي آسان آ ۳۶۲ الف۴۳۱۳۵۴۴۹۶۴۱/۸۵

فخردين ۱۳۸۵ليال سعادتيشيرينيپزي و ترشي سنتي ايراني ش ۵۴۳ س۴۳۱۴۲۲۰۲۶۴۱/۸۵۳
TX۷۹۱/۹۱۳۸۵ش۷س

کتابدرماني کـيک و شـيـريـني مـيـنـو: سـادهترين روشهاي پخت کيک و
شيريني

تـالـيف فـرحـنـاز صارمبافنده; ويراستار
 سارا کاظميان

۱۳۷۹ گ ۲۴۴ ص۴۳۱۵۲۱۹۵۶۴۱/۸۵۳
TX۷۹۱/۹ک۲ص

ثالث ۱۳۸۱تاليف پريدخت منصور (سيدنيا)دسرها و شيرينيهاي فرنگي د ۹۱۹س۴۳۱۶۲۸۴۶۶۴۱/۸۶
TX۷۷۳/۵د۸م

صلوات ۱۳۸۹مولف عليرضا عمويي نودهکافي شاپ در خانه ک۹۲۳ ع۴۳۱۷۶۸۴۰۶۴۱/۸۶
انتشارات بين المللي حافظ دنـيـاي هـنـر: تـزئين ميز، سفره و گلآرايي ۱ همراه با الگو و

 راهنماي چيدمان انواع ميز از قبيل ميز صبحانه، نهار...
۱۳۸۸[ژانت بريج] د۵۱۸ ب۴۳۱۸۶۷۰۸۶۴۲

TX۸۷۱/۹۱۳۸۸د۴ب
سـازمـان آمـوزش فـنـي وحـرفـه اي کـشور،

 شرکت تعاوني کارکنان: تورنگ
سـفـرهآرا ، سـبـزيآرا و مـيـوهآرا ، سـفـرهآرا  کد استاندارد
 ۵-۲/۱/۲۰/۹۹ ســـبــزيآرا و مـيـوهآرا کـد اسـتـانـدارد

۲/۱/۸۷/۶۱-۱

۱۳۸۹تاليف شهرزاد منصوري س۷۹۴ م۴۳۱۹۶۷۰۶۶۴۲/۸
TX۸۷۹/۷۱۳۸۹س۸م

آيين فطرت ۱۳۹۴عباسي ولدي، محسنمن ديگر ما:فرزند ما از ما جدا نيست م۲۹۸ع۴۳۲۰۸۵۶۹۶۴۴/۲۹۷
ايين فطرت ۱۳۹۴عباسي ولدي،محسنمن ديگر ما،فرزند ما از ما جدا نيست م۲۹۸ع۴۳۲۱۸۵۷۰۶۴۴/۲۹۷
ايين فطرت ۱۳۹۴عباسي ولدي، محسنمن ديگر ما م۲۹۸ع۴۳۲۲۸۵۷۱۶۴۴/۲۹۷
ايين فطرت ۱۳۹۴عباسي ولدي،محسنمن ديگر ما م۲۹۸ع۴۳۲۳۸۵۷۲۶۴۴/۲۹۷
ايين فطرت ۱۳۹۴عباسي ولدي،محسنمن ديگر ما:فرزند ما از ما جدا نيست م۲۹۸ع۴۳۲۴۸۵۷۳۶۴۴/۲۹۷

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

۱۳۸۹سيما فردوسي ... [ و ديگران ] الف۴۷۳ ف۴۳۲۵۸۴۷۹۶۴۵/۱۵۵
HQ۷۴۳/۴۴۱۳۸۹الف

مشق شب: علوم معروف کـتـاب جـامع خياطي شکوه (بهاران) با متد مولر: قابل استفاده
 در دانشگاهها (دانشجويان طراحي و دوخت...)

مـولف اکـرم الـسـادات بـدري (شـکـوه
بدريان)

۱۳۸۵ ک ۳۶۷ ب۴۳۲۶۲۱۹۲۶۴۶/۴
TT۵۰۸/۲ک۴ب

۱۳۷۸وينفرد آلدريچالگو و برش به روش متري- لباس مردانه الف۷۳۲ آ۴۳۲۷۸۴۳۱۶۴۶/۴۰۲
TT۵۹۰/۷۱۳۷۳الف۷آ

۱۳۷۷وينفرد آلدريچالگو و برش بهروش متري لباس زنانه الف۷۳۲ آ۴۳۲۸۸۴۳۳۶۴۶/۴۰۴۰۷
TT۵۲۰/۴۱۳۷۷ب۷آ

ناهيد عباديان گـردآورنـده نـاهـيـد عـبـاديان، فرزانهگنجينه سوالهاي خياطي
عباديان

- ۱۳۸۳ گ ۲۷۴ ع۴۳۲۹۲۱۹۳۶۴۶/۴۰۴۰۷۶
TT۵۰۸/۹۱۳۸۳گ۲ع

الـگـو و بـرش به روش مـتـري: لـبـاس کـودک و نـوجـوان،
 دختران ۲ تا ۱۴ سال،  پسران ۲ تا ۱۷ سال

۱۳۷۸وينفرد آلدريچ الف۷۳۲ آ۴۳۳۰۸۴۳۲۶۴۶/۴۰۶۰۷
TT۶۴۰/۷۱۳۷۴الف۷آ

تاليف نسرين روزگارخياطي جامع لباس بچه خ۸۱۳ ر۴۳۳۱۶۴۹۸۶۴۶/۴۰۶۰۷
TT۶۴۰/۹۱۳۷۵خ۹ر

نسل نوانديش طـراح تـوانـمـنـد: نقاط ضعف خود را درياب با برنامهاي ۹۰
 روزه بهسوي سک زندگي شکوفا و پربار

نـويـسـنـده سـوزان جـفرز; مترجم نادر،
ميرمحمدعلي

۱۳۸۴ ط ۴۸۷ ج۴۳۳۲۲۱۹۴۶۴۶/۷
HQ۲۰۳۷/۴۱۳۸۳ط۷ج

حـوزه عـلـمـيه قم. مـرکـز مديريت حوزههاي
 علميه خواهران. مرکز نشر هاجر

نـويـسـنـدگـان حـسـين خـنـيفر، مژدهمهارتهاي زندگي
پورحسيني

۱۳۸۵ م ۷۵۸خ۴۳۳۳۳۳۳۰۶۴۶/۷
HQ۲۰۳۷/۹م۹خ

نسل نوانديش ۱۳۹۳نسرين گل محمديمهارتهاي ده گانه زندگي م۶۱۷ گ۴۳۳۴۷۵۸۹۶۴۶/۷
علم نـويـسنده کريستين هاسلر; مترجم ميترابيست سالگي بعضي چيزها، خيلي چيزها

 کيوان مهر
۱۳۸۶ ب۲۳۷ ه۴۳۳۵۵۰۱۶۶۴۶/۷۰۰۸۴۲۲

HQ۱۲۲۹/۹۱۳۸۶ب۲ه
تووايوگاي صورت: راز زيبايي و جواني پوست ي۸۸۶ ت۴۳۳۶۸۳۰۱۶۴۶/۷۲

RA۷۸۱/۹۱۳۷۶ي۹ت
منشاء دانش ۱۳۸۲تاليف محمدرضا دژکامراز زيبايي و تناسب اندام ر۵۲۹ د۴۳۳۷۶۰۸۷۶۴۶/۷۲

RA۷۷۸/۲۱۳۸۸ر۴د
نسل نوانديش ۱۳۹۴بريژيت مارس ;ميرمجيد خلخاليسالمت و زيبايي طبيعي پوست، مو و ناخن با گياهان دارويي س۱۲۷ م۴۳۳۸۷۶۲۷۶۴۶/۷۲

نوانديش نـويـسـنـده:کـاتـرين ميالرد;مترجم:امير۶۰رهنمود براي سالمت پوست
بهنام

۱۳۸۶ ش ۹۷۸ م۴۳۳۹۲۲۰۴۶۴۶/۷۲

زرقلم ۱۳۸۱تهيه و تنظيم کاظم کيانيبهداشت مو و جلوگيري از سفيدي و ريزش مو با طب گياهي ب ۹۳۳ ک۴۳۴۰۲۱۸۶۶۴۶/۷۲۴
RL۹۱/۹ب۹۴ک

ثالث The wrinkle cure = تـرجـمهي قـاسم اصـالني; ويراستار گليدرمان چين و چروک
نژادي

۱۳۸۴ د ۴۲۷ پ۴۳۴۱۲۱۸۳۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۴۱۳۸۴د۴پ

موسسه انتشارات کتابدرماني ۱۳۷۵تاليف مهرداد رباني، محسن سنائيسالمت و زيبايي پوست و مو س ۳۳۱ ر۴۳۴۲۲۱۸۵۶۴۶/۷۲۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نيلوفرانه ۱۳۸۵علي سپهر منصوري۵۰۱ راز زيبايي پ ۳۲۷ س۴۳۴۳۲۲۰۵۶۴۶/۷۲۶
آوينا ۱۳۸۴گردآوري کننده محمد مهدي کريميمراقبتهاي ويژه از پوست و مو م ۵۱۶ ک۴۳۴۴۲۱۸۷۶۴۶/۷۲۶

RL۸۷/۴م۳۶ک
نسل نوانديش ۱۳۷۸کوشيار کريمي طاري، گلاندام قليزادهبهداشت و زيبايي صورت ب ۵۲۹ ک۴۳۴۵۲۱۹۰۶۴۶/۷۲۶

RA۷۷۸/۹۱۳۷۷ب۴ک
زيـبـائي پـوست و صـورت (هـمـراه با درمان بيماريهاي شايع

پوستي)
مولف محمدرضا کمالي ز۶۸۱ ک۴۳۴۶۶۴۴۵۶۴۶/۷۲۶

RL۸۷/۹۱۳۸۹ز۸۳ک
ققنوس بـهـداشت و زيـبـايي پـوست: درمـان طـبـيـعي و گياهدرماني

 بيماريهاي پوستي
۱۳۷۳جي. سي. مارشينا; ترجمه ساعد زمان ب ۱۲۸ م۴۳۴۷۲۱۸۴۶۴۶/۷۲۶

RL۸۷/۹۱۳۷۳ب۲م
امامت مـولف جـاو هـاوک، جـين مک گـرگور;پوست و نور آفتاب

 مـتـرجـم عباس تيرگاني;ويراستار اعظم
 السادات ناصري.

۱۳۸۳ پ ۳۱۲ ه۴۳۴۸۲۱۸۲۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۹۱۳۸۵پ۹ه

سپهر انديشه: نشاط مـولف جـاو هـاوک، جـين مک گـرگور;پوست و نور آفتاب
 مـترجم محبوبه مرشديان; ويرايش رضا

محمودي

۱۳۸۳ پ ۳۹۱ ه۴۳۴۹۲۲۶۳۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۹۱۳۸۳پ۹ه

نسل نوانديش هـنر گفتگو با هرکس در هرجا: مهارتهاي الزم براي موفقيت
 در شرايط مختلف

نـويـسـنـده روزالي مـاگـيـو; مـتـرجـم
 غالمحسين خانقايي

۱۳۸۶ ه۹۷۷ م۴۳۵۰۵۴۸۱۶۴۶/۷۶
HM۱۱۶۶/۹۱۳۸۶ه۷م

ملينا تـاليف: سوزان پيچ; مترجم: طيبه رفيعي،اگر من اينقدر جذابم، پس چرا هنوز مجردم؟
 افسانه سلماني گيوي

۱۳۸۹ الف۸۷۸ پ۴۳۵۱۵۹۸۹۶۴۶/۷۷

نسل نوانديش نـويـسـنده کورت پتر واين; مترجم کالراهنر رابطه: راز عشق و هماهنگي
کرمي

۱۳۸۳ ه ۳۳۴ ت۴۳۵۲۲۱۸۸۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۳ه۲ت

نسل نوانديش نـويـسنده باربارا دي آنجليس; برگردانآيا تو آن گمشدهام هستي؟
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۳ آ۸۸۹ د۴۳۵۳۳۴۸۲۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/الف۹۱۳۸۳آ۹د

نويسنده باربارا دي انجليسقوانين روابط موفق الف۸۸۹ د۴۳۵۴۷۵۵۹۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۵ر۹د

نسل نوانديش نـويـسـنده و.کيت کمبل;مترجمان:حميدمرد روياها (همسران خودشيفته)
 جـهـانـگـرد،پانتهآماراالني;ويراستار علي

ابوطالبي

۱۳۸۸ م ۶۹۶ ک۴۳۵۵۵۰۳۵۶۴۶/۷۷
BF۵۷۵/۸۱۳۸۸ک۸۷۵خ

نسل نوانديش جـان ب آردن، ويـکـتوريا آردن; مترجماز لوس کردن شوهرتان دست برداريد
 نازنين ابراهيمي

۱۳۹۳ الف۳۷۳ آ۴۳۵۶۷۶۱۸۶۴۶/۷۸

نسل نو انديش مـعـجـزه صـمـيـمـيـت....درروابـط زنـان و مـردان،در روابط
 همسران،در زندگي زناشويي....

تـحـقـيـق ونـگـارش زهـره اسـمـاعـيل
 بيگي،حميدرضا غالمرضايي

۱۳۸۶ م ۵۳۲ الف۴۳۵۷۲۲۰۶۶۴۶/۷۸

نسل نوانديش نـويـسـنده گري چاپمن;مترجمان شمسقلب پنج زبان عشق
 الـديـن حـسـيني،الهام آرام نيا;ويراستار

 حميده رستمي

۱۳۸۹ ق ۲۷ چ۴۳۵۸۵۰۴۴۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۹۱۳۸۸پ۲چ

نسل نوانديش نـويـسـنـده کـامـايل راسو، مايکل شين;چگونه مادرشوهر يا مادرزني نمونه باشيد
 مـترجم نفيسه معتکف; ويراستار حميده

رستمي

۱۳۷۸ چ ۸۲۴ ر۴۳۵۹۲۱۸۱۶۴۶/۷۸
HQ۷۵۹/۲۵/۸۱۳۷۸چ۹ر

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـان گـري; تصاوير بارباراپسران مريخي، دختران ونوسي
 اسليت; برگردان هادي ابراهيمي

۱۳۸۴ پ۳۹۱ گ۴۳۶۰۳۳۳۹۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۵۱۳۸۳پ۴گ

تميشه ۱۳۸۳نوشته جان گري; مترجم زهره افتخاريمردان مريخي، زنان ونوسي م ۳۹۱ گ۴۳۶۱۲۱۷۹۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/چ۴۱۳۸۳م۴گ

علم نـوشته جان گري; ترجمه لوئيز عندليب،مردان مريخي زنان ونوسي: راهنماي روابط زناشويي
 اشرف عديلي

۱۳۷۸ م ۳۹۱ گ۴۳۶۲۲۱۸۰۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/الف۴۱۳۷۸م۴گ

علويون نـويـسـنـده جان گري; ترجمه عبدالرضامردان مريخي زنان ونوسي
پرتابيان

۱۳۸۹ م۳۹۱ گ۴۳۶۳۵۰۳۱۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/الف ۱۳۸۹ ۴۴م۴گ

نقش سيمرغ برگ زيتون ۱۳۸۸نوشتهي جان گريمريخيها و ونوسيهاي واقعي م۳۹۱ گ۴۳۶۴۵۶۴۴۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۴۶۵۱۳۸۸م۴گ

فراگفت تـرجـمـه;کـاظم مطلق﴿براساس کتاب از۱۰۱ راز عاشقانه﴿فنون موفقيت در همسر داري﴾
 مايکل وب﴾

۱۳۸۶ ص ۶۳۲ م۴۳۶۵۲۵۸۹۶۴۶/۷۸

رحيمينژاد راز شـاد زيستن و نشاط کامل در (ازدواج موفق): (زنان بدانند
 دختران بخوانند)

نـوشـته مـارابل مـورگان; ترجمه صادق
آسوده

۱۳۸۴ ر ۸۳۴ م۴۳۶۶۲۱۷۶۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/الف۲۱۳۸۴ر۸م

سـازمان مديريت و برنامه ريزي، مرکز توسعه
 مديريت و تحول اداري

۱۳۸۵ليال قرائت ... [و ديگران]مهارتهاي ارتباطي همسران ۸۵۸ م۴۳۶۷۸۳۷۹۶۴۶/۷۸
HQ۷۴۳۹۳۱۳۸۷م

نسل نوانديش نـويـسـندگان: ترزا اسکات هالتزمن، ترزارازهاي زنان متاهل خوشبخت
 فوي دي گرونيمو; مترجم نيره اقباليان

۱۳۹۳ ز ر۳۲۹ ه۴۳۶۸۷۶۱۱۶۴۶/۷۸

رازهـاي مـردان متاهل خوشبخت: هشت شگرد براي تصاحب
 هميشگي قلب همسرتان...

نـويـسـنـدگان اسکات هالتزمن، ترزافوي
 دي گرونيمو; مترجم نيره اقباليان

۱۳۹۳ م ر۳۲۹ ه۴۳۶۹۷۶۱۰۶۴۶/۷۸

نسل نوانديش هـارويـل هـنـدريکس،هلن هاکلي هانت;عشق و محبت همسرتان را بپذيريد تا...
 مترجم گيتي شهيدي

۱۳۹۴ ع۷۱۵ ه۴۳۷۰۷۵۹۷۶۴۶/۷۸۰۷۶

آسيم ۱۳۸۳بک ،ارونعشق هرگز کافي نيست ۴۳۷۱۸۵۶۴۶۴۶/۷۸
سـپـاه پـاسداران انقالب اسالمي نمايندگي ولي

فقيه
۱۳۸۹تهيهکننده پژوهشکده تحقيقات اسالميپيشکسوتان يادگاران ماندگار پ ۵۳ ز۴۳۷۲۵۹۲۳۶۴۶/۷۹

HQ۱۰۶۲/۹۱۳۸۹پ۸ز
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
البرز روشهـاي خـانهداري: کـارآمـدترين و به صرفهترين مجموعه

خانهداري
۱۳۹۰ويکي بوردفورد ر۴۵۳ ب۴۳۷۳۵۹۰۵۶۴۸

TX۳۲۱/۹۱۳۹۰ر۴ب
صبح پيروزي ۱۳۸۱اصغر جدائيراه و رسم خانهداري ر ۳۲۵ ج۴۳۷۴۲۱۷۸۶۴۸

TX۳۲۱/۲۱۳۸۱ر۴ج
کياراد ۱۳۹۰مولف اشرف رحيمياندانستنيهاي مهم در خانه داري د۴۲۴ ر۴۳۷۵۶۸۴۱۶۴۸

آسمان نگار شـيـوه هـاي مـدرن خـانـه داري: چـگونه خانه اي زيبا داشته
باشيم...

۱۳۸۴ ش۴۲۴ ر۴۳۷۶۳۷۰۴۶۴۸

کتاب درماني ۱۳۸۳خانه داري نوين: براي بانوان جوان خ۲۴۴ ص۴۳۷۷۵۷۶۷۶۴۸
آوينا ۱۳۸۵نويسنده انسيه کريميدانستنيهاي خانهداري د ۵۱۶ ک۴۳۷۸۲۱۸۹۶۴۸

TX۳۲۱/۲د۴ک
شهاب الدين ۱۳۸۱فاطمه ملکيهنر خانهداري: بهترين هديه براي نوعروسان و دختران جوان ه ۷۶۳ م۴۳۷۹۲۱۷۷۶۴۸

TX۳۲۱/۹۱۳۸۱ه۷م
منشور وحي ۱۳۹۰فاطمه ملکيهنر خانهداري: بهترين هديه براي نوعروسان و دختران جوان ه۷۶۳ م۴۳۸۰۶۸۱۷۶۴۸

TX۳۲۱/۹ه۷م
جي بل مــيـريـام اسـتـاپـارد; مـتـرجم يـاسـرکودک نوپاي شما

 ظروفچيان; زيرنظر خليل رحيمي خوش
۱۳۸۵ ر ۴۷۵ الف۴۳۸۱۲۱۷۵۶۴۹/۱

RJ۶۱/۹۱۳۸۴م۴۶الف
شباهنگ فــرانس ايـلگ، لـوئـيس بـاتس آمس،رفتار کودک

 سيدني بيکر; ترجمه مهدي قراچهداغي
۱۳۸۷ ر ۹۸۳ الف۴۳۸۲۲۵۸۶۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۷۱۳۷۳ر۹الف
صادق هدايت خـانـواده و تـربـيت فرزند (بحثي در سيستم خانواده و شيوهي

 تربيت کودک و نوجوان)
۱۳۸۳احمد پدرام خ ۲۹۵ پ۴۳۸۳۲۲۱۲۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۲خ۴پ
صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۳اليزابت پنتليراهنماي کامل تربيت کودک ر۵۴۱پ۴۳۸۴۴۴۰۱۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۲۱۳۸۳ر۹پ
پريور ۱۳۸۲تاليف محمدرضا پوراحمدي اللهروشهاي تربيت کودکان ر ۵۷۸ پ۴۳۸۵۲۲۱۳۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۹ر۹پ
رشد ۱۳۷۰تاليف واين داير; ترجمه توران مالکيچه کنيم تا فرزندان خوشبختي داشته باشيم ح ۳۳۷ د۴۳۸۶۲۲۲۷۶۴۹/۱

HQ۷۷۲/۹۱۳۷۰چ۲د
تندر نـوشـته گـابـريل دالپـيانا; ترجمه مهنازچطور با بچهها (و ديگران) حرف بزنيم

 ملکي معيري
۱۳۶۶ ج ۶۲۱ د۴۳۸۷۲۲۲۹۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۶۱۳۶۶چ۸د
خادم الرضا نـسـيم مـهـر: پرسش و پاسخ تربيت کودک و نوجوان (شبکه

 راديويي معارف)
۱۳۸۶حسين دهنوي ن۸۷۵د۴۳۸۸۵۲۳۴۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/ي۱۳۰۰ ۵ن ۸۸د
برادري،نسل نوانديش ۱۳۹۰مسعود رادچگونه فرزندان خود را تربيت نکنيم چ ۱۴۸ ر۴۳۸۹۵۰۴۹۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۱۱۳۹۰.ج ۳م۱۵ر
نسل نوانديش خـطـاهـاي تـربيتي والدين: سي خطايي که والدين ممکن است

 در تربيت  فرزندان خود مرتکب شوند
۱۳۹۴مسعود راد خ۱۴۸ ر۴۳۹۰۷۶۲۳۶۴۹/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۳مسعود رادرفتارهاي درست تربيتي والدين ر۱۴۸ ر۴۳۹۱۷۶۱۷۶۴۹/۱
بصيرت افزا راز تـربـيت:بررسي ۳۰راز در تربيت بچه ها ،بيان بيش از ۵۰

 داستان کوتاه شنيدني همراه با صدها پيام تربيتي
۱۳۹۱تاليف محمدحسن رادمنش،افسر خليلي ر۱۶۲ ر۴۳۹۲۸۴۹۳۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۴۱۳۸۸ت۲۴ر
تـربـيت بـدون فـريـاد:بـاحفظ خونسردي به روشي انقالبي در

 تربيت فرزندان خود دست يابيد.
هالادوارد رانکل ت۲۸۲ ر۴۳۹۳۷۵۵۵۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۴۱۳۸۹ت۲ر
حسين زکريايي عزيزيگامهاي اساسي در تربيت فرزند گ۴۸ ز۴۳۹۴۸۲۴۷۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۲۱۳۸۸گ۸ز
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۰مگ زويبگکليدهاي رفتار با کودک دو ساله ک۷۳ ز۴۳۹۵۶۷۰۴۶۴۹/۱

HQ۷۷۴/۵/۸۲۱۳۸۲ک۹ز
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۲تاليف محمدعلي ساداتراهنماي پدران و مادران ش ۱۲۸ س۴۳۹۶۵۲۶۴۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۲۱۳۷۲ر۲س
دانه ۱۳۹۵کليدهاي پرورش تفکر در کودکان و نوجوانان ک۶۹۷ش۴۳۹۷۸۵۸۱۶۴۹/۱

ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حايريتربيت کودک ت ۶۸۲ ص۴۳۹۸۲۲۳۰۶۴۹/۱
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
آراء مـربـيـان بـزرگ مسلمان درباره تربيت کودک (ابنسينا،
 غـزالي و خـواجهنـصـيـرالدين طوسي) براي معلمان، دبيران و

 دانشجويان مراکز تربيت معلم

۱۳۷۵مولف محمد عطاران آ ۶۶۷ ع۴۳۹۹۲۲۲۸۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۴۱۳۷۵آ۶ع

صابرين، کتابهاي دانه آدل فـابـر و الـين مازليش; مترجم زهراکليدهاي گفتن و شنيدن با کودکان و نوجوانان
جعفري

۱۳۸۱ ک ۱۱۱ ف۴۴۰۰۲۲۲۴۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۹۱۳۸۱ب۹ف

دانه ۱۳۹۴فابر،ادلکليد هاي گفتن و شنيدن با کودکان و نوجوانان ک۱۱۱ف۴۴۰۱۸۵۴۷۶۴۹/۱
نشر ني ۱۳۷۸ادل فايبرچگونه با فرزند خود گفتگو کنيم؟ چ ۹۴۳ ف۴۴۰۲۲۲۳۱۶۴۹/۱
نشر ني ادل فـيـبـر، ايـلين مزليش; ترجمه گيتيکودک، خانواده، انسان

ناصحي
۱۳۶۸ ک ۹۴۳ ف۴۴۰۳۲۲۱۰۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۹ک۹ف
پيکان جک کـانـفـيـلـد... [و ديگران]; برگردانغذاي روح براي والدين

 معصومه بردباري; عباس چيني
۱۳۸۱ و غ ۷۴۷ ک۴۴۰۴۲۴۸۴۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۴۱۳۸۱غ
۱۳۸۵مولف کارول کوپردوران شيرخوارگي و کودکي: پرسش و پاسخ د۷۶۹ک۴۴۰۵۴۵۷۱۶۴۹/۱

RJ۶۱/الف ۹۱۳۸۴چ۹ک
مرواريد اسـتـفن کـاربـر، [مـاريـان دانيلز گاربر،چگونه با کودکم رفتار کنم؟

 روبـين فـريـدمن اسـپـيـزمن]; تـرجمه
 شـاهـين خـزعـلي، هـومن حـسيننيک،

۱۳۷۸ چ۱۳۳ گ۴۴۰۶۲۸۲۹۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۲۱۳۷۷ب۱۴گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آئين تفاهم نـــوشـته تـومـاس گـوردون، [جـوديتفرهنگ تفاهم در عمل

 گـوردون سـنـدز]; تـرجـمه پـريـچـهر
فرجادي

۱۳۸۰ ف ۷۶۴ گ۴۴۰۷۲۲۲۵۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۳۷۱۳۸۱ف۸۵گ

آئين تفاهم نـوشـته توماس گوردون; ترجمه پريچهرفرهنگ تفاهم در ارتباط والدين فرزندان
فرجادي

۱۳۸۰ ر ف ۷۶۴ گ۴۴۰۸۲۲۲۶۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۴۱۳۸۰ف۸۵گ

رابـطه بـين والـدين و کـودکـان: راهحلهاي جديد براي مسائل
قديمي

هايمجي. گينات ر۹۴۸ گ۴۴۰۹۶۱۸۶۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۹۱۳۶۸ر۹گ

علمي مـعـجـزه تشويق: چگونه حس اعتماد به نفس فرزندمان را باال
ببريم

۱۳۷۵استفاني مارستون م۱۲۷ م۴۴۱۰۵۰۱۹۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۶۱۳۷۵م۲م

نسل نوانديش ۱۳۹۳جاستين مول;مترجم حامد رنگين کمانپرورش کودکان بر پايه اعتماد به نفس پ۸۴۷ م۴۴۱۱۷۵۹۹۶۴۹/۱
به اهـتـمـام مـحـمـود نـامـني ، صديقهلطفا پدر و مادر خوبي باشيد

شجاعينامني
ل۲۲۸ ن۴۴۱۲۷۵۷۲۶۴۹/۱

BF۷۵۵/۸/۶۱۳۸۸ل۲ن
مري واالسکليدهاي رفتار با کودک چهارساله ک۲۴۲ و۴۴۱۳۷۵۵۷۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۸۱۳۸۵ک۲و
رشد فـرزندپروري بيدغدغه: چگونه از دست کودکان زير پنج سال

 خود جان سالم به در بريم
نـويـسـنـده ديـويد هسلم; ترجمه محمد
 قرباني; با همکاري مهرداد متين راد

۱۳۸۰ ف ۵۸۱ ه۴۴۱۴۲۲۲۰۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۴۱۳۸۰ف۱۵ه

علم هـنـگـامي که خشم به کودکان شما آسيب ميرساند (راهنماي
والدين)

نـويـسـنـدگـان مک کي ...[وديـگـران];
 ترجمه ميترا کيوان مهر

۱۳۸۶ ۷۴۵ ه۴۴۱۵۵۰۱۷۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/ ۹۱۳۸۶ه

کتابدرماني ۱۳۸۳نوشته پني هيمز; ترجمه رسامک امينيپيشگيري و درمان کج خلقي کودکان پ ۹۷۴ ه۴۴۱۶۲۵۸۸۶۴۹/۱
HQ۷۷۲/۹پ۹ه

نوانديش اولـين وظـيـفهي شـمـا رشد و شکوفاييسازي خانوادهتان است
 (کـتـاب تـمـرين): ابـزارهاي ويژه، راهکارها و مهارتها براي

 داشتن خانوادهاي نمونه

نـويـسنده فيليپ مکگرا;مترجم شهرزاد
 بيات موحد

۱۳۸۷ الف ۷۳۱ م۴۴۱۷۵۰۳۳۶۴۹/۱۰۷۶
HQ۷۵۵/۸/۷۶۱۳۸۶الف۷م

نويسنده تريسي گودريدج کودک شما از شش تا دوازده ماهگي ک۱۲۷ گ۴۴۱۸۶۶۸۳۶۴۹/۱۲۲
HQ۷۷۴/۹۱۳۸۵ک۲گ

نويسنده هريت گريفيکودک از دو تا سه سالگي ک۴۱۲ گ۴۴۱۹۶۶۶۶۶۴۹/۱۲۲
HQ۷۷۴/۵/۴۱۳۸۵الف۴گ

نويسنده هريت گريفيکودک از يک تا دو سالگي ک۴۱۲ گ۴۴۲۰۶۶۶۷۶۴۹/۱۲۲
HQ۷۷۴/الف۱۳۸۵ ۹ک۴گ

کتابدرماني نـوشـتهي آلـسـون مـکـنـچي; ترجمهيراهنماي سالمت کودک
 راحلهي پوربني

۱۳۸۲ ر ۷۴۲ م۴۴۲۱۱۹۵۷۶۴۹/۱۲۲
RJ۲۵۳/۴۱۳۸۲م۷م

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۸تکال.اس .نيکليدهاي مراقبت از نوزاد از تولد تا يک سالگي ک۸۶۲ ن۴۴۲۲۶۷۰۵۶۴۹/۱۲۲
HQ۷۷۴/۸۱۳۸۸ک۹ن

نويسنده کتي هالندکودک از تولد تا شش ماهگي ک۳۳۶ ه۴۴۲۳۶۶۶۸۶۴۹/۱۲۲
HQ۷۷۴/۲۵۴۱۳۸۵الف

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۳سوزاناي. گاتليبکليدهاي رفتار با کودک سه ساله ک۱۲۳ گ۴۴۲۴۶۷۰۳۶۴۹/۱۲۳
HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۳ک۲گ

نوانديش نـويـسـنـده ويل گلنون;مترجمان شمسپرورش هوش هيجاني در پسران
 الدين حسيني،الهام آرام نيا

۱۳۸۹ پ ۶۲۷ گ۴۴۲۵۵۰۲۲۶۴۹/۱۲۳
BF۷۲۳/۸۱۳۸۹گ۹ع

مارتي وايتکليدهاي رفتار با کودک پنج ساله ک۳۴۹ و۴۴۲۶۷۵۳۰۶۴۹/۱۲۳
HQ۷۶۹/۸۱۳۸۳ک۲۲و

صابرين، کتابهاي دانه دن فونتنلکليدهاي رفتار با نوجوانان
ترجمه مسعود حاجيزاده، اکرم قيطاسي

۱۳۸۱ ک ۹۱۶ ف۴۴۲۷۲۲۲۳۶۴۹/۱۲۵
HQ۷۹۹/۱۵/۸۱۳۸۱ک۹ف

نسل نوانديش نـويسنده ويل گلنون;مترجمان:الهام آرامدختران با عزتنفس: راههاي پرورش عزتنفس در دختران
 نـــــــيـــا،شـــمـــس الـــديـــن

 حسيني،ويراستار:حميده رستمي

۱۳۸۷ د ۶۲۹ گ۴۴۲۸۵۰۳۶۶۴۹/۱۳۳
HQ۷۷۷/۳۱۳۸۷د۸گ

: صابرين، کتابهاي دانه نـويـسـنـدگـان کـارنکـرکف گـرومادا،کليدهاي رفتار با دوقلوها
 مريسي. هرلبرت

مترجم آزيتا قدسيراثي

ک ۳۸۱ گ۴۴۲۹۲۲۲۲۶۴۹/۱۴۴ ۱۳۸۶
HQ۷۷۷/۳۵/۸۱۳۸۶ک۴گ

اميرکبير ۱۳۷۵نوشته کلود دالکورتياد; افسانه وارستهفرپرورش کودک کمتوان ذهني پ ۷۹۹ ک۴۴۳۰۲۲۱۸۶۴۹/۱۵۲۸
HQ۷۷۳/۷/۴۱۳۷۵پ۸د

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 ه ۱۷۳ ک۴۴۳۱۲۵۸۵۶۴۹/۱۵۳
HQ۷۷۳/۴۱۳۸۲ه۲ک

کـلـيـدهـاي آمـوخـتن دربـاره کـودکان کمتوجه و بيشفعال
ADD/ ADHD 

ليندا اسونا ک۸۲۹ س۴۴۳۲۷۵۲۹۶۴۹/۱۵۴
RJ۵۰۶/۹۱۳۸۸س۷۷ک

مرواريد ۱۳۸۷گاربر،استيفنچگونه با کودک خود رفتار کنم ۴۴۳۳۸۵۶۵۶۴۹/۱
نسل نوانديش ۱۳۹۰فرزندان ما جواهرند ولي ما اهنگريم ۴۴۳۴۸۵۹۱۶۴۹/۱

دانه ۱۳۹۳استوپارد ،ميرياماولين غذا ا۴۸۸ا۴۴۳۵۸۵۵۵۶۴۹/۳
صابرين، کتابهاي دانه کـارولين اي. مور، روبرت شولمن، ميميبهترين کليدهاي تغذيه براي کودک و نوجوان

 کر; ترجمه جواد ميداني
۱۳۷۶ ب ۸۳۵ م۴۴۳۶۲۲۲۱۶۴۹/۳

RJ۲۰۶/۹۱۳۷۶ب۷۶م
شرکت بهنشر راهـنـماي تغذيه و گذر از مراحل رشد کودک از شش ماهگي

 تا دو سالگي
[مـولـفـان] کـارين نـايت، جـيني الملي;
 ترجمه عبدالعلي خوارزمي... [و ديگران]

۱۳۷۸ ر ۲۵۳ ن۴۴۳۷۲۲۱۷۶۴۹/۳
TX۷۴۰/۲۱۳۷۸ر۲ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صابرين، کتابهاي دانه نـوشـته ويـلـيـام سـيـرز و مـارتا سيرز;چهل نکته کليدي براي شير دادن به نوزاد

 ترجمه جواد ميداني
۱۳۷۵ چ ۹۲۷ س۴۴۳۸۲۱۹۸۶۴۹/۳۳

RJ۲۱۶/۹۱۳۷۵چ۹۵س
پيدايش ۱۳۸۶نويسنده جوآنا مرهدتغذيه با شير مادر ت ۸۳۵ م۴۴۳۹۵۷۰۵۶۴۹/۳۳

RJ۲۱۶/۷۱۳۸۶ت۸م
موسسه کتاب همراه نـويـسـنـده مـگي جـونـز; مترجم ناهيدکودک، بازي و يادگيري

آزادمنش
۱۳۷۸ ک ۸۷۵ج۴۴۴۰۲۲۱۶۶۴۹/۵۵

HQ۷۸۲/۹۱۳۷۸ک۹ج
جوانه رشد قـصهگـويي:: چـگونه از داستان براي کمک به کودکان در رفع

 مشکالت زندگي بهره  ببريم
آرتور روشن

مترجمان بهزاد يزداني
مژگان عمادي

۱۳۸۵ ق ۸۲۹ ر۴۴۴۱۲۱۹۱۶۴۹/۵۸
BF۷۲۳/۹۱۳۸۵ر۶ق

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

چـگـونه کـودکـان و نـوجـوانـان را به مطالعه عالقمند کنيم؟
 راهنماي علمي براي والدين و مربيان

۱۳۷۸تاليف ماشاءالله کاربخش راوري چ ۱۳۶ک۴۴۴۲۲۲۱۵۶۴۹/۵۸
LB۳۶۰۷/۸چ۲ک

استاندارد ۱۰ فـرمـان بـراي تـربيت کودک: چگونه کودک خود را بهتر
 تربيت کنيم؟

۱۳۹۱جو فراست د۳۳۶ ف۴۴۴۳۷۵۰۸۶۴۹/۶۴

نسل نوانديش چـگـونـه رفـتارهاي خوب را به کودکم آموزش دهم؟بيش از
 ۱۲۰۰ راهکار عملي براي حل مشکالت کودکان

اسـتـيـون گـاربـر، مـاريـان دنيلز گاربر،
 روبـيـن فـريـدمـن اسپيزمن; مترجمان
 شمس الدين حسيني، الهام آرام نيا

۱۳۹۳ چ۱۳۳ گ۴۴۴۴۷۶۲۸۶۴۹/۶۴

ويليام ويلکافچگونه به کودک خود " نه " بگوييم چ۹۴۳ و۴۴۴۵۷۵۵۶۶۴۹/۶۴
HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۵چ۹و

صابرين،کتابهاي دانه کـلـيـدهاي آموزش و مراقبت از سالمت جنسي در کودکان و
نوجوانان

کـريـستال د فريتاس;مترجم سارا رئيسي
 طوسي;پيشگفتار عبدالعظيم کريمي

۱۳۸۶ ک ۵۸۷ د۴۴۴۶۵۰۷۱۶۴۹/۶۵
HQ۷۸۴/۷۱۳۸۱د۷۶الف

خرد آذين ۱۳۸۷مولف ستار پور ابراهيماگر فرزند باهوش ميخواهيد الف۵۷۵ پ۴۴۴۷۳۳۴۸۶۴۹/۶۸
LB۱۱۴۰/۳۵/۳الف۵م

نـوشـته جـيل اچ. الس وورث، ماتيو وي.تجارت از طريق اينترنت
 الس وورث

ت۷۲۱ الف۴۴۴۸۶۴۳۷۶۵۰/۰۲۸۵۴۶
HD۳۰/۳۷/۳۱۳۸۵ت۷الف

بهينه Quattro Pro = ۱۳۷۴مولف محمود زرگرراهنماي آسان کواتروپرو ر ۳۵ز۴۴۴۹۲۲۱۴۶۵۰/۰۲۸۵۵۳۶۹
HF۵۵۴۸/۴/۳۸ز۹ک

نسل نوانديش نـويـسنده کنت بالنچارد، [ سوزان فاولر،داستان جادوي خود رهبري و مدير يک دقيقهاي
 الرنس هـــاوکـــيـــنــز ];مـتـرجـم
 نگارمختاري;ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ د ۶۳۴ ب۴۴۵۰۵۰۳۹۶۵۰/۱
HD۵۷/۷/الف۱۳۸۶ ۹خ۸ب

بـرنـامهريـزي بـا نـقشههاي ذهن: چگونه در کار خود بهترين
 باشيم و براي تفريح هم وقت داشته باشيم

توني بوزان ب۷۶۹ ب۴۴۵۱۶۴۵۰۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۵ب۹ب

عطش ۲۱[بـيـسـت ويک] روش عالي براي اينکه شغل دلخواهتان را
 به دست آوريد

۱۳۹۰برايان تريسي ب۵۵۳ ت۴۴۵۲۸۰۶۶۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده الوودان، چاپمن;ترجمه مريمبرنامهي يافتن مسير شغلي
 فتاح زاده

۱۳۸۶ ب ۱۱ چ۴۴۵۳۵۰۹۷۶۵۰/۱
HF۵۳۸۱/۴۱۳۸۶ب۲چ

نسل نوانديش ذهـنـيت مـيـلـيوندالري : نيروهاي درونيتان را تحت کنترل
 درآوريد ، تا زندگياي که اليقش هستيد را ايجاد کنيد

نـوشـته جـيـمـز آرتورري;ترجمه افشين
ابرهيمي

۱۳۸۷ ذ ۳۱۲ ر۴۴۵۴۵۰۵۰۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۱۳۸۷ذ۲۳ر

[کيم - وو - چونگ[سنگفرش هر خيابان از طالست س۹۶۷ ک۴۴۵۵۶۱۸۳۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/ب۱۳۸۷ ۹س۹۲ک

کيم وو- چونگسنگفرش هر خيابان از طالست: راهي بسوي موفقيت واقعي س۹۶۷ ک۴۴۵۶۸۳۳۲۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۱۳۸۸س۹۲ک

نسل نوانديش نـوشته مايک ليتمن ، جيسن آمن;ترجمهگفتگو با آنتوني رابينز و رابرت آلن
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۷ آ ۸۵۲ ل۴۴۵۷۵۱۲۸۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۱۳۸۷ ۷گ۹۴ل

نسل اوانديش نـوشـته مايک ليتمن، جيسن آمن;مترجمگفتگو با جيم رون و باب برگ
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ر ج۸۵۲ ل۴۴۵۸۵۱۲۱۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مايک ليتمن، جيسن آمن;مترجمگفتگو با جيکانراد لوينسن و جيم مککن
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ک ج۸۵۲ ل۴۴۵۹۵۱۲۰۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۲۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـــوشـــته مـايک لـيـتـمن ، جـيـسنگفتگو با جک کنفيلد و والي ايموس
 آمن;مترجم افشين ابراهيمي

۱۳۸۷ ک ج۸۵۲ ل۴۴۶۰۵۱۲۷۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۱۳۸۷گ۹۴ل

نسل نوانديش نـــوشـــته مـايک لـيـتـمن ، جـيـسنگفتگو با شرون لکتر و سينتيا کرسي
 آمن;مترجم افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ل ش۸۵۲ ل۴۴۶۱۵۱۲۲۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۱۳۸۸ ۷۳۵گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مايک ليتمن، جيسن آمن;مترجمگفتگو با شريل ريچاردسن و جک زوفلت
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ل ش۸۵۲ ل۴۴۶۲۵۱۲۳۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مايک ليتمن، جيسن آمن;مترجمگفتگو با کلود دايموند و کنريک کليولند
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ک ۸۵۲ ل۴۴۶۳۵۱۱۹۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۷۱۳۸۹گ۹۴ل

نسل نوانديش نـــوشـتهي مـارک لـيـتـمن، جـيـسنگفتگو با مارک جوينر و راس ويتني
 آمن;مترجم افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج م۸۵۲ ل۴۴۶۴۵۱۲۴۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۸۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مايک ليتمن جيسن آمن;مترجمگفتگو با مايکل گربر و دالفدي روس
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ گ م۸۵۲ ل۴۴۶۵۵۱۲۶۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۶۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان مـايک لـيـتمن ، جيسنگفتگو با مارک ويکتور هانسن و جان برلي
 آمن;مترجم افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ و م۸۵۲ ل۴۴۶۶۵۱۲۵۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۴۱۳۸۸گ۹۴ل

محمدرضا محمدعليخلجبرو پي کارت ب۳۴۸ م۴۴۶۷۶۰۸۸۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۹ب۳م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شميم گل نرگس نـويـسـنـده جوزف مورفي; ترجمه حميدتکنيکهاي طاليي کسب ثروت و قدرت

عزيزي
۱۳۸۳ ت ۸۳۴ م۴۴۶۸۲۹۷۶۵۰/۱

HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۳ر۸۴م
اثر ناپلئون هيلبينديشيد و ثروتمند شويد ب۹۶۲ ه۴۴۶۹۶۴۴۱۶۵۰/۱

HF۵۳۸۶/۹الف۱۳۸۳ ۲ر
نسل نوانديش ۱۳۹۳ناپلئون هيل; مترجم مهين خالصيشاه کليد ثروت ش۹۶۲ ه۴۴۷۰۷۵۹۸۶۵۰/۱
نسل نوانديش ۱۳۹۳ناپلئون هيل; مهين خالصينردبان جادويي براي رسيدن به موفقيت ن۹۶۲ ه۴۴۷۱۷۶۲۶۶۵۰/۱
نسل نوانديش بـرنـامهريزي به منظور کاميابي در کار و زندگي: رويکرد تفکر

نظاممند...
۱۳۸۷مولف استيون هينز;مترجم:گيتي شهيدي ب ۹۷۹ ه۴۴۷۲۵۰۹۶۶۵۰/۱

HF۵۳۸۱/۴۱۳۸۷ب۹۷ه
نسل نوانديش نـويـسنده پرومد باترا;ترجمه آرش نصيرمديريت موفق در تجارت

نيا
۱۳۸۷ م ۳۲۲ ب۴۴۷۳۵۰۴۰۶۵۰/۱۰۸۲

HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۶م۲ب
قـدرت زمـان: يک دسـتورالعمل آزموده شده براي آن که کار
 بـيـشـتـري را درزمان کمتر از آن چه تاکنون تصورش را مي

 کرديد انجام دهيد

۱۳۸۴برايان تريسي;ترجمه ميترا کيوان مهر ق ۵۵۳ ت۴۴۷۴۵۰۸۴۶۵۰/۱۱
HD۶۹/۳۵۱۳۸۴ت۷و

۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت زمان د۸۹۳ س۴۴۷۵۷۶۱۵۶۵۰/۱۱
نسل نوانديش داالس د. واتـلـز;مـتـرجـم مـحمدصادقدانش ثروتمند شدن

 غالمحسين;ويراستار حميده رستمي
۱۳۸۹ د ۱۲۳ و۴۴۷۶۵۰۴۳۶۵۰/۱۲

BJ۱۶۱۱/الف۱۳۸۸ ۸ع۲و
نسل نوانديش مـهـارت در حـفـظ روابط انساني: چگونه خود را از خرابکاري

 (کارشکني) عمدي حفظ کنيم
نـويـسـنـدگـان الـوود ان چـاپمن، بارب
 ويـنگفـيـلـد;مـتـرجـم عـزت الملوک

شهيدي

۱۳۸۷ م ۱۱ چ۴۴۷۷۵۰۹۵۶۵۰/۱۳
HF۵۵۴۸/۸/۹۱۳۸۷م۲چ

نوانديش راز شـکـوفـايي شما: کار خود را عوض کنيد و خالق سرنوشت
 خويش باشيد

نـوشـتهي بـاربـارا کـويـين;ترجمه ابوذر
کرمي

۱۳۸۷ ر ۸۷۳ ک۴۴۷۸۵۰۴۷۶۵۰/۱۴
HF۵۳۸۴/۲۱۳۸۷ش۹ک

کتابدرماني ۱۳۸۴مالکوم هارنبري; مترجم مسعود فاضل۳ [سه] گام بهسوي شغل دلخواه س۲۱۵ ه۴۴۷۹۲۳۳۷۶۵۰/۱۴
HF۵۳۸۱/الف۹۱۳۸۳س۹ه

کتابخانه فروردين ۱۳۴۳ - ۱۳۴۷تاليف عزيز نبوياصول حسابداري الف۲۶۹ ن۴۴۸۰۲۳۰۱۶۵۷
HF۵۶۵۵/۲۱۳۴۲ن۲ف

حـسـابـداري صـنـعتي ۲ با تاکيد بر مسائل مديريتي بههمراه
 سواالت کارشناسي ارشد

تدوين و تاليف محمد عليمرادي ح۸۶۷ ع۴۴۸۱۷۲۴۴۶۵۷/۴۲
HF۵۶۸۶/۸ع۹ق

تاليف ناصر مکارممروري جامع بر حسابرسي صورتهاي مالي م۷۳۲ م۴۴۸۲۸۲۷۲۶۵۷/۴۵
HF۵۶۶۷/۴۱۳۸۸م۷۳م

ديباگران تهران ۱۳۸۲مولفان [صحيح: مولف] بهرام همتياصول حسابرسي الف ۶۶۹ ه۴۴۸۳۲۲۳۵۶۵۷/۴۵
HF۵۶۶۷/۶الف۸ه

محمدرمضان احمديحسابداري مالياتي (رشته حسابداري) ح۲۸۴ الف۴۴۸۴۷۲۴۳۶۵۷/۴۶
HF۵۶۸۱/۳۱۳۸۳الف۲م

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۲علي فجرکحسابداري ميانه (۲) (رشته حسابداري) ح۲۶۲ ف۴۴۸۵۵۶۲۳۶۵۷/۷۲۰۷۶
HF۵۶۸۱/۲۷۱۳۸۲ف۵ح

نسل نوانديش نـوشته دابليو استيون بران; ترجمهي لعيا۱۳ [سيزده] اشتباه مهلک مديران و طريقه اجتناب از آنها
 موسائي; ويراستار امير طاهري

۱۳۸۱ س ۴۱۲ ب۴۴۸۶۲۲۶۱۶۵۸
HF۵۵۴۹/۹۱۳۸۱س۴ب

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوزفلوک بلوندل;مترجمآموزش، جذب و وفادارکردن همکار جديد
محمدراد

۱۳۸۹ آ۶۳۷ب۴۴۸۷۵۱۴۶۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۴ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوزفلوک بلوندل;مترجممديريت گروه خود
محمدراد

۱۳۸۹ م ۶۷۳ ب۴۴۸۸۵۱۳۸۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۷ ۸ت

شرکت صنايع فوالد اهواز سـرپـرست طـرح مـحمدمهدي بهکيش;تعديل اقتصادي و نيازهاي مديريت
 مـجـريان شهيندخت خوارزمي، علياکبر

 فرهنگي; کارشناس محمد کريمي

۱۳۷۵ ت ۸۷۱ ب۴۴۸۹۲۲۳۸۶۵۸
HD۳۷/۸۶ب۲ف

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده تري دهالريز;مترجم محمدرادرمز موفقيت در تدوين برنامهي فعاليتهاي اقتصادي ر ۶۵۵ د۴۴۹۰۵۱۴۴۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۶ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۷نويسنده تيري دهالريزر;مترجم محمدرادمديريت پروژه م ۶۶۵ د۴۴۹۱۵۱۴۵۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱۱ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ژيل دوراند;مترجم محمدرادپروسهي قبول مسئوليت جديد مديريت پ ۷۴۸ د۴۴۹۲۵۱۴۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده يـان دهکـردمـارک;مترجمايجاد انگيزهي نوآوري براي همه افراد در شرکت
محمدراد

۱۳۸۹ الف ۷۷۵ د۴۴۹۳۵۱۴۱۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۳ ۸ت

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۶۹تاليف علي رضائياناصول مديريت الف ۵۷۵ ر۴۴۹۴۲۲۳۷۶۵۸
HD۳۷/۶ر۲ف

نسل نوانديش نـويـسـنـده امـانـوئل سـرتن، فـرانسوازبهينهسازي واحد کاري
 شرو;مترجم محمدراد

۱۳۸۹ ب ۴۴۱ س۴۴۹۵۵۱۴۲۶۵۸
HD۳۳۱/۱۳۸۷ج.۲۲ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـرثـريت سـيـوان;مـترجمهدايت موثر جلسهي ارزيابي عملکرد کارکنان
محمدراد

۱۳۸۹ ه ۹۹۱ س۴۴۹۶۵۱۲۹۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده مـارتين کومپانيون - ديديهتحريک خالقيت در گروه خود
 نويه;محمد راد

۱۳۸۹ ت ۸۵۸ ک۴۴۹۷۵۱۳۷۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱۹ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده برنارد لوکلشن;مترجم محمدرادکارکردن در محيط چندفرهنگي ک ۷۶۵ ل۴۴۹۸۵۱۴۰۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج۱۴ ۸ت

مـــوســـسه آمـــوزشي و پــژوهـشي امـام ۱۳۸۴مـولف اي. نگ; تـرجـمه مـحـمدمهديمدير صد دقيقهاي م ۶۲۷ ن۴۴۹۹۲۲۳۹۶۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نوانديش نويسنده ديديه نويه;مترجم محمدرادپرورش شايستگيها براي يک گروه پيشرو پ ۸۴۲ ن۴۵۰۰۵۱۳۵۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۱ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه;مترجم محمد رادتفويض مسئوليت و پرورش کارکنان مسئول ت ۸۴۲ ن۴۵۰۱۵۱۳۶۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۸ ۸ت
نسل نوانديش نـــويـــســـنـده ديـديه نـويه، جـوئلمديريت فراقسمتي يا مديريت غيرمستقيم

 لهويبرژه;مترجم محمدراد
۱۳۸۹ ف ۸۴۲ ن۴۵۰۲۵۱۳۹۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۹ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه;مترجم محمدرادموفقيت در تغييرات سخت م ۸۴۲ ن۴۵۰۳۵۱۳۱۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۵ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه;مترجم محمدرادمديريت اولويتها الف م۸۴۲ ن۴۵۰۴۵۱۳۴۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۲ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه;مترجم محمدرادمديريت پيشرفت پ م۸۴۲ ن۴۵۰۵۵۱۳۳۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۰ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه;مترجم محمدرادمديريت کردن افراد خود ک م ۸۴۲ ن۴۵۰۶۵۱۳۲۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۸ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه;مترجم محمدرادهدايت برنامهي عمليات تا کسب نتيجه ه ۸۴۲ ن۴۵۰۷۵۱۳۰۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲ ۸ت
نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ژرارد هرينو;مترجم محمدرادشناخت و آمادگي مواجه با ريسکهاي پروژه ش ۵۵۸ ه۴۵۰۸۵۱۴۷۶۵۸

HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۵ ۸ت
استادي راهـنـمـا و بـانک سـواالت امـتـحاني مديريت رفتار سازماني

 بـراسـاس تـالـيف زهـرا بـرومـنـد دانـشگاه پيام نور (رشته
 مـديـريت) شـامل يک دوره تـدريس روان و کـامل کـتـاب

درسي...

۱۳۸۳مولفان رضا رسولي - حسين ملتفت ر۵۲۳ ر۴۵۰۹۶۷۴۰۶۵۸/۴/۴
HD۵۸/۷/۴۲۴۱۳۸۸م۴ب

سارگل نـويـسـنده استيو اساليت; مترجم محمدتکنولوژي اطالعات(IT)[آي تي]
منتظري

۱۳۸۲ ت ۵۲۸ الف۴۵۱۰۲۲۴۰۶۵۸/۰۵۴۶
T۵۸/۵/۹۱۳۸۲ف۵الف

صفار نـويـسـنـده استيفن رابينز; ترجمه مهديتئوري سازمان ﴿ساختار، طراحي وکاربردها﴾
 الواني، حسن دانائي فرد

۱۳۷۹ ت۱۱۸ ر۴۵۱۱۶۸۰۷۶۵۸/۱

نسل نوانديش شـنـبههـاي شـاد: تـا خـودت نـخواهي نميتواني خوب باشي :
 برگرداندن لذت به کار

نـوشـتهي ريـچـارد ريوز;ترجمه ي ابوذر
کرمي

۱۳۸۷ ش ۹۸۲ ر۴۵۱۲۵۱۵۴۶۵۸/۱
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۶ر۶ر

دانشگاه صنعتي اميرکبير ۱۳۸۰تاليف محمدمهدي اسکونژاداقتصاد مهندسي ، يا ، ارزيابي اقتصادي پروژههاي صنعتي الف ۵۲۶ الف۴۵۱۳۵۶۲۱۶۵۸/۱۵
TA۱۷۷/۴/۷۱۳۸۹الف۵الف

ريموند پي. نوومديريت مالي م۸۲۲ ن۴۵۱۴۷۰۴۳۶۵۸/۱۵
HG۴۰۲۶/۴۱۳۸۵م۹ن

دانش پژوهان برين: ارکان تــالـيف مـجـيـد سـتـرگ دره شـويي،مديريت ريسک
 محمدرضا دلوي

۱۳۸۴ م ۳۵۴ س۴۵۱۵۲۲۴۱۶۵۸/۱۵۵
HD۶۱/۴م۲س

عابد ۱۳۹۳نويسندگان اميد باوي، مينا طاهر شمسمرجع کامل آموزش اينديزاين از صفحه آرايي تا چاپ م۲۹۲ ب۴۵۱۶۷۶۳۵۶۵۸/۲۲۴۴۵۳۶
Z۲۵۳/۵۳۲/ک۴۵ن

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان سـينتـيـادي.اسـکـات،چشمانداز، ارزشها و ماموريت سازماني
 دنــيستي.جف، گـلن تـوبي;بـرگـردان
 غالمحسين خانقايي،سامان هزار خاني

۱۳۸۶ چ ۵۲۳ الف۴۵۱۷۵۱۵۶۶۵۸/۳
HD۵۸/۹۵۱۳۸۶چ۵۴الف

اميرکبير تـالـيف پـال هـرسي و کـنت بـالنچارد;مديريت رفتار سازماني: کاربرد منابع انساني
 ترجمه علي عالقهبند

۱۳۶۵ م ۴۹۹ ه۴۵۱۸۲۲۴۲۶۵۸/۳
HD۵۸/۷/۴۱۳۶۵م۴ه

دفتر پژوهشهاي فرهنگي سـوزان سي. اشـنـايـدر، ژان لويي بارسو;مديريت در پهنه فرهنگها
 ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي

۱۳۷۹ م ۶۸۸ ش۴۵۱۹۲۲۴۳۶۵۸/۳۰۰۸۹
HD۳۸/۴۱۳۷۹م۵الف

نسل نوانديش ۱۳۸۰مولف راجيو ستي; مترجم نازلي گرگانيمديريت منابع انساني م ۳۶۵ س۴۵۲۰۲۲۴۴۶۵۸/۳۰۱
HF۵۵۴۹/۵/۲۱۳۸۰س۹ن

تاليف رضا سيد جوادينمباني و کاربردهاي مديريت منابع انساني و امور کارکنان م۹۱۲ س۴۵۲۱۸۲۶۷۶۵۸/۳۰۱
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۱س۹ن

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
 دانـشگاهها﴿سمت﴾، مرکز تحقيق وتوسعه علوم

انساني

۱۳۹۰آرين قلي پورمديريت منابع انساني﴿مفاهيم،تئوريهاو کاربردها﴾ م۷۴۱ ق۴۵۲۲۶۱۹۴۶۵۸/۳۰۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده اس.مـايـکل کراوتيز;ترجمهروانشناسي منفيگرايي و مديريت افراد منفيگرا
 هادي ابراهيمي;ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ر ۴۲۵ ک۴۵۲۳۵۰۹۱۶۵۸/۳۰۴۵
BF۶۹۸/۳۵/۴۱۳۸۶ک۸م

نوانديش ۱۳۸۹مولف جان هوور;مترجم فرخنده بافندهآدمهاي بدقلق آ۸۹۴ ه۴۵۲۴۵۰۲۳۶۵۸/۳۰۴۵
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۷ه۲۵ک

اميرکبير ۱۳۵۶نوشته محمود ساعتچياصول و فنون اجرايي مصاحبه استخدامي، ارزشيابي و باليني الف ۱۷۱ س۴۵۲۵۲۲۴۵۶۵۸/۳۱۱۲۴
HF۵۵۴۹/۵/۲۱۳۷۴س۶م

نسل نوانديش نـوشـته سـيـنـيتادي. اسکات، دنيستي.مديريت مشارکتي بهينه: راهنمايي براي موفقيت
 جف;تـرجـمه شهناز متظهري،محمدرضا

منتظري

۱۳۸۷ م ۵۲۳ الف۴۵۲۶۵۰۹۴۶۵۸/۳۱۴
HD۵۰/۵/۹۳۱۳۸۶ت۵الف

خرم ۱۳۸۱نوشته جين اسميت;ترجمه سعيد باقريانتوانمند سازي :خودآموز ارتقاء خويشتن ت۵۳۷ الف۴۵۲۷۲۳۳۸۶۵۸/۳۱۴
نسل نوانديش سـر کـار خـود با انگيزه باشيد: کارمندان توانمند نهايت تالش

 خود را ميکنند
نـويـسـنـده تـويـال دل;تـرجـمـه نفيسه

 معتکف;ويراستار:حميده رستمي
۱۳۸۶ س ۶۲۱ د۴۵۲۸۵۰۹۲۶۵۸/۳۱۴

HF۵۵۴۴۹/۵۹۳۱۳۸۶د
نسل نوانديش ۱۳۹۴اسـتـفـان سـي لوندين، جان کريستنسن،قـصـه هـاي مـاهـي، قـصـه هاي حقيقي براي دگرگون کردن ق۷۹۴ ل۴۵۲۹۷۶۱۳۶۵۸/۳۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سارگل نـويـسـنـده رابرت هلر; مترجمان سعيدمديريت انگيزش

 عليميرزايي، خدايار ابيلي
۱۳۸۲ م ۶۱۹ ه۴۵۳۰۲۲۴۶۶۵۸/۳۱۴

HF۵۵۴۹/۵/۸۱۳۸۲ه۸الف
مرکز تحقيقات صدا وسيما ۱۳۸۶سعادت شيخپرسشگري در تحقيق پيمايشي پ۸۹۴ ش۴۵۳۱۶۵۸۸۶۵۸/۳۱۴۰۷۲۳

نسل نوانديش نـويـسـنـده گـروه مـحـققان [انتشاراتآيا از شغل خود لذت ميبريد! روانشناسي رضايت شغلي
 کـريپ];تـرجمه شهناز منتظري;زيرنظر

 هادي ابراهيمي

۱۳۸۷ ۳۸۴ گ۴۵۳۲۵۰۲۷۶۵۸/۳۱۴۲۲
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۶آ۶ر

کتابدرماني اثـر گـلن وان اکـرن; بـا پـيشگفتاري ازدوازده رمز موفقيت در کار
 نـويـسندهي آثار پرفروش زيگ زيگالر;

 مترجم سودابه رحمانپور

۱۳۸۳ د ۷۶۳ و۴۵۳۳۲۵۸۷۶۵۸/۳۱۴۲۲
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۳و۶ر

نشر ارکان اصفهان ۱۳۸۰تاليف ايرج سلطانيروابط صنعتي در سازمانهاي توليدي ر ۶۵۱ س۴۵۳۴۲۵۸۴۶۵۸/۳۱۵۱
HD۶۹۶۱/۹ر۸س

نشر سارگل نـويـسـنـده تـيم هـيندل; مترجم محمدمديريت استرس
 منتظري; ويراستار سميه شريعتي راد

۱۳۸۳ م ۹۷۷ ه۴۵۳۵۲۲۴۸۶۵۸/۳۸۲
HF۵۵۴۸/۸۵/۲۱۳۸۳ک۹ه

نسل نوانديش نـــويـــســـنــدگـان مـوي عـلي... [واصول نگارش کارامد
 ديگران];مترجم سيدکاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۵۷۸ الف۴۵۳۶۵۱۴۸۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۲ ۳م

نسل نوانديش نـــويـــســـنــدگـان مـوي عـلي... [وبرقراري تعادل بين کار و زندگي
 ديگران];سيدکاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۴۵۴ ب۴۵۳۷۵۱۵۰۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۱ ۳م

نسل نوانديش NLP نـــويـــســـنــدگـان مـوي عـلي... [وتوسعه مهارتهاي
 ديگران];سيدکاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۸۳۲ ت۴۵۳۸۵۱۵۱۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۵ ۳م

نسل نوانديش نـــويـــســـنــدگـان مـوي عـلي... [ومديريت جهاني
 ديگران];سيدکاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۴۲۷م ج۴۵۳۹۵۱۴۹۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۰ ۳م

نسل نوانديش نـــويـــســـنــدگـان مـويعـلي... [ومديريت مسير شغلي
 ديگران];مترجم:سيدکاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۴۲۷ م۴۵۴۰۵۱۵۳۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۲ ۳م

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان مـويعلي... [ و ديگرانمشتريمداري
 ];سيدکاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۵۶۸ م۴۵۴۱۵۱۵۲۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۹ ۳م

: نسلنوانديش نويسندگان موي علي... [ و ديگران ]نحوهي رفتار با افراد مشکلساز
مترجم کاظم بنيهاشمي

۱۳۸۶ ، ۳۵۱ ن۴۵۴۲۲۲۵۰۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۶ ۳م

شرکت تعاوني کارآفرينان ۱۳۸۹تاليف محمد آهنچيراهبرد مديريت راهبردي ر ۹۲۷ آ۴۵۴۳۷۹۸۸۶۵۸/۴۰۱۲
HD۳۰/۲۸/۲۱۳۸۹ر۸۳آ

نشر سارگل نـويـسـنـده انـدي بـروس، کن النگدن;تفکراستراتژيک
 مـتـرجم سعيد عليميرزايي; بامقدمه علي

وثوقي

۱۳۸۳ ت ۴۸۹ ب۴۵۴۴۲۲۵۴۶۵۸/۴۰۱۲
HO۳۰/۲۸/۷۱۳۸۳ت۴۸۳ب

سمت ۱۳۹۰ابراهيم حسن بيگيمديريت راهبردي م۵۱۷ ح۴۵۴۵۷۳۵۰۶۵۸/۴۰۱۲
ارکان ۱۳۸۴مولف رسول موسوياناصول سرپرستي سازمان الف ۸۴۲ م۴۵۴۶۲۲۵۱۶۵۸/۴۰۲

HD۳۷/۸۴م۲ف
نشر سارگل نـويـسـنـده رابـرت هـلر; مترجم محمدتفويض اختيار

 منتظري; ويراستار سميه شريعتي راد
۱۳۸۳ ت ۶۱۹ ه۴۵۴۷۲۲۵۳۶۵۸/۴۰۲

HD۵۰/۸۱۳۸۳چ۸۴ه
نشر سارگل ۱۳۸۳رابرت هلر; مترجم سيعد عليميرزاييمديريت گروهها م ۶۱۹ ه۴۵۴۸۲۲۵۲۶۵۸/۴۰۲

HD۶۶/۴۱۳۸۳م۸۴ه
نسل نوانديش نـويـسنده کنت بالنچارد، [آلن راندولف،پيشبرد تيم: چگونه تيم سطح برتر ايجاد کنيم؟

 پـــيـــتـــر گـــرزيـــر];مــتـرجـم
 نگارمختاري;ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ پ ۶۳۴ ب۴۵۴۹۵۰۳۸۶۵۸/۴۰۲۲
HD۶۶/الف۱۳۸۶ ۸الف۸ب

نشر سارگل نـويـسـنـده رابـرت هـلر; مترجم سعيدتصميمگيري اثربخش
 عليميرزايي; ويراستار سميه شريعتي راد

۱۳۸۳ ت ۶۱۹ ه۴۵۵۰۲۲۵۵۶۵۸/۴۰۳
HD۳۰/۲۳/۶۱۳۸۳ت۷۷ه

اميرکبير ۱۰۱ [صـد و يک] تـکـنـيک حل خـالق مـسـئـله (راهـنماي
 انديشههاي نو براي کسب و کار)

نـوشـته جيمز ام. هيگينز; ترجمه محمود
 احمدپور دارياني

۱۳۸۱ ص ۹۶۱ ه۴۵۵۱۲۲۵۷۶۵۸/۴۰۳
HD۳۰/۲۹/۴۱۳۸۱ص۹ه

عبدالحسين سيفالهي تـجـزيه و تـحـلـيل مـديـريت سيستماتيک در دهه ۱۹۹۰ -
 ۱۹۸۰ در جهان ۱۳۷۰ - ۱۳۶۰ در ايران

۱۳۸۱تاليف و تدوين عبدالحسين سيفالهي ت ۹۴۵ س۴۵۵۲۲۲۶۰۶۵۸/۴۰۳۲
HD۲۹/۳ت۹س

دانشگاه علم وصنعت ايران مرکز انتشارات مـالحـظـات مـديـريـتي و اجـرايي پـياده سازي  سيستمهاي
 برنامهريزي منابع سازمان

نـويـسـنـده ديـويد السون;مترجمان علي
 اکـبـر جـاللـي،مـحـمدامين زارع،سعيد

روحاني

۱۳۸۴ م ۹۳۷ الف۴۵۵۳۵۰۷۲۶۵۸/۴۰۳۵۰۱۱
T۵۸/۶۴/۷۱۳۸۴م۹الف

دبيزش تـالـيف مـحـمدرضا داورپناه; با همکارياطالعات و جامعه
 معصومه آرميده

۱۳۸۴ الف ۳۱۴ د۴۵۵۴۲۲۵۸۶۵۸/۴۰۳۸
HD۳۰/۲/۶الف۲د

سارگل نـويـسـنـده انـدي بـروس، کن النگدن;مديريت پروژه
 مـتـرجم سـعـيـد عـليميرزايي، مهرداد

بختياري

۱۳۸۳ م ۴۸۹ ب۴۵۵۵۲۲۵۶۶۵۸/۴۰۴
HD۶۹/۴۵۱۳۸۲ب۴م

نوانديش مـذاکـرهکـنـنـدگـان ماهر: موفقترين مذاکرهکنندگان تجاري
 چگونه فکر ميکنند و چگونه عمل ميکنند

نـويـسـنده تام بيزر;نيره اقباليان;ويراستار
 فني:علي مزرعتي

۱۳۸۸ م۹۳۶ب۴۵۵۶۵۰۲۴۶۵۸/۴۰۵۲
HD۵۸/۶/۴۱۳۸۸م۹ب

نسل نوانديش ۱۳۹۴برايان تريسي; ترجمه فاطمه باغستانيمذاکره م۵۵۳ ت۴۵۵۷۷۵۹۰۶۵۸/۴۰۵۲
مـديـريت بـحـران: چـگونه بحرانهاي زندگيمان را مديريت

کنيم؟
برايان تريسي م۵۵۳ ت۴۵۵۸۷۵۵۱۶۵۸/۴۰۵۶

HD۴۹/۴۱۳۸۸م۴ت
نسل نوانديش ۱۳۹۱کن بالنچارد و [ديگران]چه کسي تغيير را کشت؟ ۸۷ چ۴۵۵۹۶۱۲۳۶۵۸/۴۰۶

سارگل ۱۳۸۲نـويـسـنده رابرت هلر; مترجمان خدايارمديريت تغيير م ۶۱۹ ه۴۵۶۰۲۲۷۲۶۵۸/۴۰۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اسـتـفـان سي. الندين، [جان کريستنسن،فيله ماهي: هنر تغيير کردن

 هري پل]
ف۲۷۹ ل۴۵۶۱۸۳۱۶۶۵۸/۴۰۶۳

HD۵۸/۸/۹۱۳۸۳ف۲ل
نسل نوانديش نـوشتهي دونالدجي. ترامپ; ترجمه الهامچگونه مثل يک بيليونر فکر کنيد

 شريف همداني
۱۳۸۹ چ۴۳۷ ت۴۵۶۲۵۰۱۵۶۵۸/۴۰۹

HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۹چ۳۴ت
نويسنده برايان تريسي۲۱ راز موفقيت در لحظههاي بحراني ب۵۵۳ ت۴۵۶۳۶۰۸۹۶۵۸/۴۰۹

HF۵۳۸۶۶۱۳۸۸چ۴ت/الف
نسل نوانديش مترجم علي حسينيمديريت زمان: کاسپر پستاوسکي

ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۸۶ م ۴۵۷ پ۴۵۶۴۲۲۷۵۶۵۸/۴۰۹۳

HD۶۹/۵۱۳۸۶پ۷و
ديوان ۱۳۸۸مولف صادق صالحيوقت شما ساعتي چند؟ و۲۹۷ ص۴۵۶۵۲۳۳۱۶۵۸/۴۰۹۳
ققنوس مـديـريت زمـان: چـگـونه هـر هـفته ده ساعت به وقت خود

بيفزاييد
۱۳۷۷ديويد لوئيس; ترجمه کامران روح شهباز م ۸۲۳ ل۴۵۶۶۲۲۷۴۶۵۸/۴۰۹۳

HD۶۹/۹۱۳۷۷ل۷و
نشر سارگل ۱۳۸۱نويسنده تيم هيندل; مترجم شفيع الهيمديريت زمان م ۹۷۷ ه۴۵۶۷۲۲۷۱۶۵۸/۴۰۹۳

HD۳۷/۱۳۸۱ج. ۴۹م۴گ
مولف محمد سلجوقيکارآفريني و پروژه ک۶۳۲ س۴۵۶۸۶۲۵۷۶۵۸/۴۲۱

HB۶۱۵/۲ک۸س
دانشگاه فردوسي (مشهد) تـالـيف دانـلـد اف. کوراتکو، ريچارد ام.نگرشي معاصر بر کارآفريني

 هــاجـتـسن; تـرجـمه ابـراهـيم عـامل
 محرابي; با همکاري محسن تبرائي

۱۳۸۳ ن ۷۹۲ ک۴۵۶۹۲۲۷۰۶۵۸/۴۲۱
HB۶۱۵/۸۱۳۸۳ن۹۴ک

نسل نوانديش بـراي بـهـيـنهسـازي ارتـباط: گنجينهاي از انديشههايي درباره
 ارتباط تجاري

۱۳۸۸نويسنده فيليپ. ئي. بوزک;گيتي شهيدي ب ۷۶۹ ب۴۵۷۰۵۱۵۵۶۵۸/۴۵
HF۵۷۱۸/۴۱۳۸۸ب۹ب

نشر سارگل نـويـسـنـده رابـرت هـلر; مترجم سعيدارتباط موثر
 عليميرزايي; ويراستار سميه شريعتي راد

۱۳۸۳ الف ۶۱۹ ه۴۵۷۱۲۲۶۹۶۵۸/۴۵
HD۳۰/۳/۴۱۳۸۳ب۷۸ه

نشر سارگل نـويـسنده تيم هيندل; مترجم شفيع الهي;فنون سخنراني
 ويراستار سميه شريعتي راد

۱۳۸۳ ف ۹۷۷ ه۴۵۷۲۲۲۶۸۶۵۸/۴۵۲
HF۵۷۱۸/۲۲/۹۱۳۸۳ف۹ه

رشدفرهنگ نـقـشه راه مـوفـقـيت در کـارآفـريـني: خودآموز تدوين طرح
 کسب و کار (مقدماتي)

مـولـفـان کـامبيز طالبي، محمدرضا زارع
يکتا

۱۳۸۸ ن۱۹۱ط۴۵۷۳۴۷۷۴۶۵۸/۴۵۳
HF۵۷۱۸/۵/۷۱۳۸۸ن۲ط

نشر سارگل نـويـسـنـده تـيم هـيـندل; مترجم سعيدمديريت جلسات
 عـلـيـمـيـرزايي; بـا مـقـدمه مـسـعود
 حيدري  ويراستار سميه شريعتي راد

۱۳۸۳ م ۹۷۷ ه۴۵۷۴۲۲۶۷۶۵۸/۴۵۶
HF۵۷۳۴/۵/۴۱۳۸۲م۹ه

نسل نوانديش نـويـسـنده مارسيا ميزالين;مترجم شهنازچگونه يک مشاور سازماني ماهر شويد...
متظهري

۱۳۸۷ چ ۹۷۱ م۴۵۷۵۵۰۹۳۶۵۸/۴۶
HD۶۹/۹۱۳۸۶م۵م

اسپنسر جانسونآري يا نه: راهنماي تصميمگيري بهتر آ۱۹۹ ج۴۵۷۶۷۵۵۲۶۵۸/۵۰۳۶
HD۳۰/۲۳/۴۱۳۷۴آ۲ج

نسل نوانديش نـــويـسـنـدگـان ديـانـا بـونت و ريککيفيت در کار: راهنماي فردي براي استانداردهاي شغلي
 گريگز;ترجمه مريم فتاح زاده

۱۳۸۶ ک ۷۸۹ ب۴۵۷۷۵۰۹۰۶۵۸/۵۶۲
TS۱۵۶/۹۱۳۸۶ک۹۵ب

نويسنده کازوئو تسوچيامهندسي فعاليتهاي سوپر 5S در سازمان م۵۷۶ ت۴۵۷۸۶۱۸۵۶۵۸/۵۶۲
HD۷۰/۵۱۳۸۱ت۲ژ

روناس مـدل سـرآمـدي EFQM از ايـده تـا عمل (براساس ويرايش
 سال ۲۰۰۳ ميالدي)

گـردآوري و تـالـيف مـنـوچـهـر نجمي،
 سيروس حسيني

۱۳۸۲ م ۳۳۴ ن۴۵۷۹۲۲۶۴۶۵۸/۵۶۲
HD۶۲/۱۵/۴م۳ن

نشر ارکان اصفهان کـيـفـيت رمـز ماندگاري (نگرشي ساده و نو به کنترل کيفيت
آماري)

۱۳۷۹مهدي کرباسيان، ساسان قاسمي ک۴۲۹ ک۴۵۸۰۲۲۶۵۶۵۸/۵۶۲۰۱۵۱۹۵
TS۱۵۶/۹ک۴ک

دانشگاه علم و صنعت ايران ۱۳۸۳مولف داگالسسي. مونتگومريکنترل کيفيت آماري ک۸۵۳ م۴۵۸۱۵۶۵۴۶۵۸/۵۶۲۰۱۵۱۹۵
TS۱۵۶/۹۱۳۸۴ک۸م

مولف صمدآقاييبازاريابي کارآفرينانه ب۸۱۵ ص۴۵۸۲۸۲۴۴۶۵۸/۸
HF۵۴۱۵/۲۱۳۸۸ب۸ص

سارگل نـويـسـنـده مـوآ عـلي; مـتـرجم محمدبازاريابي اثربخش
 منتظري; بامقدمه محمد رضا جباري

۱۳۸۲ ب ۸۳۴ ع۴۵۸۳۲۲۶۶۶۵۸/۸
HF۵۴۱۵/۲۱۳۸۲ب۸ع

اميرکبير نـوشـته جـانـيس ام. کـيـنگ، پل نايت،بازاريابي از طريق "وب"
 جـيـمـز اچ. ميسن; ترجمه محمدابراهيم

گوهريان

۱۳۸۲ ب ۹۷۵ ک۴۵۸۴۲۲۸۵۶۵۸/۸
HF۵۴۱۵/۱۷۱۳۸۲ب۹ک

اميرکبير نـــوشـــته نـــورمن هـارت; تـرجـمهبازاريابي صنعتي
 محمدابراهيم گوهريان; محمد کرماني

۱۳۸۰ ب ۱۷۹ ه۴۵۸۵۲۲۸۶۶۵۸/۸
HF۵۴۱۵/۱۲۶۳/۲۱۳۸۰ب۲ه

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۶اورويل سي واکر ... [و ديگران]استراتژي بازاريابي با رويکردي تصميم محور ۴۸۲ الف۴۵۸۶۷۹۹۶۶۵۸/۸۰۲
HF۵۴۱۵/۱۳/۵۱۳۸۳الف

سارگل نـويـسـنـده [صـحيح: نويسندگان] انديمشتري مداري
 بـــروس، کن النــگـدن; مـتـرجـمـان

 محمدرضا جباري، محمد منتظري

۱۳۸۳ م ۴۸۹ ب۴۵۸۷۲۲۸۴۶۵۸/۸۱۲
HF۵۴۱۵/۵/۵۱۳۸۳م۴ب

دبيزش: فرم بند کـاربـرد علوم رفتاري و ارتباطات در خدمت رضايت و تکريم
 مـشـتـري: ويژه کليه شرکتها و موسسات توليدي و خدماتي
 (بـانکها، بيمهها، شرکتهاي تعمير و نگهداري، فروشگاههاي

 زنجيرهاي و

۱۳۸۳تاليف بهرام کارخانهاي ک ۱۴۱ک۴۵۸۸۲۲۸۳۶۵۸/۸۱۲
HF۵۴۱۵/۵/۲ک۱۸ک

اميرکبير عـاليم تجاري در آسيا: ايجاد، توسعه و مديريت عاليم تجاري
 آسيايي براي بازار جهاني

تـــالــيف پـائـول تـمـپـورال; تـرجـمه
 محمدابراهيم گوهريان

۱۳۸۲ ع ۷۱۷ ت۴۵۸۹۲۲۸۲۶۵۸/۸۲۷۰۹۵
HD۶۹/۸۱۳۸۲ت۲ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مولف مجيد اسماعيلپورشيوههاي ساده خوشحال کردن مشتري و مديريت فروش ش۵۳۲ الف۴۵۹۰۶۴۳۸۶۵۸/۸۳۴

HF۵۴۱۵/۳۳۵/۹ش۵الف
کتاب مهربان نشر ۱۳۹۱نويسندگان لئون شيفمن، لزکي کانوکرفتار مصرف کننده ر۹۸۳ ش۴۵۹۱۸۱۸۹۶۵۸/۸۳۴۲

HF۵۴۱۵/۳۲/۷۱۳۸۵ر۲ه
ارکاندانشپژوهان برين مـايک کـانـيـنگهام; ترجمه و گردآوريتجارت الکترونيک

 احـمـدرضـا اخـوان صـراف، عبدالمجيد
عبدالباقي

۱۳۸۳ ت ۳۲۲ ک۴۵۹۲۲۲۸۰۶۵۸/۸۴
HF۵۵۴۸/۳۲/۳۱۳۸۳ت۲۵ک

اميرکبير نـوشـته ريـچـارد سـنـدهـازن; تـرجمهبازاريابي جهاني
 محمدابراهيم گوهريان، هاشم نيکومرام

۱۳۸۳ ب ۷۷۳ک۴۵۹۳۲۲۸۱۶۵۸/۸۴
HF۱۴۱۶/۲۱۳۸۳ب۹س

کـتـابي از اسـپـنـسـر جـانـسون، [الريفروشنده يک دقيقهاي
ويلسون]

ف۱۹۹ ج۴۵۹۴۷۵۶۸۶۵۸/۸۵
HF۵۴۳۸/۲۵/۴۱۳۷۴ف۲ج

اميرکبير نـــوشــته ري اي چـيت وود; تـرجـمهفروش حرفهاي: علم فروشندگي و فرآيند کامل فروش
 محمدابراهيم گوهريان، شهال يوسفي

۱۳۸۰ ف ۹۲چ۴۵۹۵۲۲۷۹۶۵۸/۸۵
HF۵۴۳۸/۲۵/۴ف۹چ

نسل نوانديش ۱۳۹۱نويسنده ريچارد دنيمهارتهاي فروش موفق م۷۲۴ د۴۵۹۶۶۱۱۷۶۵۸/۸۵
قدياني ۱۳۷۸پاتريک فورسايت۱۰۱راه براي افزايش فروش ص۸۸۲ ف۴۵۹۷۵۵۰۴۶۵۸/۸۵

HF۵۴۳۸/۲۵/۴۱۳۷۸ص۹ف
نسل نوانديش کـريـسـتـين هاروي;مترجم آزيتا نجاتفروش موفق در يک هفته

 مهر;ويراستار زهراصفاري
۱۳۸۹ ف ۲۲۶ ه۴۵۹۸۵۰۵۱۶۵۸/۸۵

HF۴۵۳۸/۲۵/۴۱۳۸۸ف۲ه
نشر سارگل نـوشـته رابـرت هـلر; مترجم شفيع الهي;فروش موفق

 ويراستار محمدحسين عابدي
۱۳۸۳ ف ۶۱۹ ه۴۵۹۹۲۲۷۸۶۵۸/۸۵

HF۵۴۳۸/۲۵/۴۱۳۸۳ف۸ه
طاهريان نـويـسـنـده جـيـسـون آر ريـچ; مترجمآموزش گام به گام تجارت الکترونيک

 هنگامه خدابنده
۱۳۹۰ آ۹۳۶ ر۴۶۰۰۷۶۳۲۶۵۸/۸۷۲

HF۵۵۴۸/۳۲/۲۱۳۸۵م۶۵م
درنا قلم اسـتـفـان آر کـاوي; تـرجـمـه مـحـمدهفت عادت بازاريابان شبکه اي موثر

 خضرزاده، علي معتمدي
۱۳۹۴ ه۳۳۵ ک۴۶۰۱۸۴۴۷۶۵۸/۸۷۲

ذهن آويز ۱۳۸۸[ نويسنده ريچارد کوک]رموز موفقيت در بازاريابي شبکهاي (نتورک مارکتينگ) ر۸۳۹ ک۴۶۰۲۸۴۳۰۶۵۸/۸۷۲
HF۵۴۱۵/۱۲۶/۲۱۳۸۸ر۸۶ک

پرديس دانش ۱۳۹۴رندي گيجعلم بازاريابي شبکه اي ع۸۸۶ گ۴۶۰۳۸۴۲۹۶۵۸/۸۷۲
HF۵۴۱۵/۱۲۶/۸۱۳۸۹ع۹گ

طاهريان تـالـيف جـيـنـي مـولن، ديويدال. دانيلز;آموزش گام به گام بازاريابي به وسيله پست الکترونيکي
 مترجم سمانه فالح

۱۳۹۰ آ۸۴۷ م۴۶۰۴۷۶۳۴۶۵۸/۸۷۲
HF۵۴۱۵/۱۲۶۵/۲۱۳۸۹ب۸م

رخداد کوير مـارک يـارنـل، والري بيتس، درک هال،الفباي بازاريابي شبکه اي
 شـلـبـي هـال; تـرجـمه علي معتمدي ،

 محمد خضرزاده

۱۳۹۴ الف۱۵ ي۴۶۰۵۸۴۴۸۶۵۸/۸۷۲

سـروش (انتشارات صدا و سيما)کانون انديشه،
 اداره کل پژوهشهاي سيما

۱۳۸۰هانتلي بالدوين; ترجمه حميد گرشاسبيچگونه آگهي تلويزيوني بسازيم چ ۲۵۹ب۴۶۰۶۲۲۷۷۶۵۹/۱۴۳
HF۶۱۴۶/۲۱۳۸۰ب۷آ

نزهت نــويـسـنـدگـان ک. ر. بـاالن; سي اسماهيت و کارکردهاي روابط عمومي
 رايـودو; مـتـرجـمـان هوشمند سفيدي;
 کـمـالالـدين نـيکرفتار خياباني; [براي]
 مـوسـسه تـحقيقات روابط عمومي اداره
 کل تـبـلـيـغات وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمي

۱۳۸۳ م ۲۵۶ ب۴۶۰۷۲۲۷۶۶۵۹/۲
HM۱۲۲۱/۲۱۳۸۳م۲۴ب

دفـتـر تـبليغات واطالع رساني ﴿اداره هماهنگي
 روابط عمومي هاي کشور﴾

۱۳۸۴ويراستار اسماعيل قديميفنون روابط عمومي ف۵۸۴ د۴۶۰۸۲۳۳۵۶۵۹/۲
HM۲۶۳/۹ف۷س

دفـتـر تـبليغات و اطالع رساني﴿اداره هماهنگي
 روابط عمومي هاي کشور﴾

۱۳۸۴ويراستار اسماعيل قديميمديريت در روابط عمومي م۵۸۴ د۴۶۰۹۲۳۳۶۶۵۹/۲

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۵هادي زمانيکليد رسانهها: فن ارتباط با دنياي امروز، روابط عمومي ک ۵۲ ز۴۶۱۰۲۲۸۹۶۵۹/۲
HM۱۲۲۱/۸ک۸ز

قدر واليت روابـط عـمـومـي مـطلوب با مقايسه روابط عمومي هاي دولتي
وخصوصي

۱۳۸۸فريبا شايگان ر۳۴۳ ش۴۶۱۱۲۳۳۴۶۵۹/۲

سارگل نـويـسنده موآعلي; مترجم سميه شريعتيروابط عمومي اثر بخش
 راد; زيرنظر غالمرضا خاکي

۱۳۸۴ ر ۸۳۴ع۴۶۱۲۲۲۹۰۶۵۹/۲
HD۵۹/۹ر۸ع

کاظم متوليروابط عمومي و تبليغات همراه با مباحث جديد کاربردي ر۲۵۱ م۴۶۱۳۸۱۵۹۶۵۹/۲
HM۲۶۳/۹۱۳۸۰ر۲م

مبتکران ۱۳۸۲تاليف علي ميرسعيد قاضيتئوري و عمل در روابط عمومي و ارتباطات ت ۹۳۶م۴۶۱۴۲۲۹۱۶۵۹/۲
HM۲۶۳/۹ت۹م

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۳رحمان سعيديتکنيکهاي روابط عمومي ت ۵۷۳س۴۶۱۵۲۲۹۲۶۵۹/۲۰۷
HM۲۶۳/۸ت۶۶س

دانـشـگـاه صـنـعتي شريف موسسه انتشارات
علمي

۱۳۷۸رابرت تريبالعمليات انتقال جرم ع۵۴۷ ت۴۶۱۶۵۶۴۶۶۶۰/۲۸۴۲۳
TP۱۵۶/۴۱۳۷۸ت۴ج

دلهام مـهـنـدسي پـزشـکي و فـنـاوري زيـسـتي تـرکيبي از آخرين
 دستاوردهاي علوم پزشکي مهندسي

نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم رضا
عشر

۱۳۸۳ م ۴۹۲ ج۶۶۰/۶[ج]۴۶۱۷۲۱۴۰
TP۲۴۸/۲۱۸/۹۱۳۸۳م۷ج

دلهام نـويـسـنده رابرت اسندن; مترجم هاديباکتريهاي سودمند
 قرهباغي; ويراستار محيات جعفري

۱۳۸۳ ف ۵۳۸ الف۶۶۰/۶۲[ج]۴۶۱۸۲۱۳۹
QR۵۳/۹۱۳۸۳ف۵الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دلهام ديـويـد جـفـريس; مـترجم مهدي نجفيهمانندسازي جديدترين دستاورد مهندسي ژنتيک

کوپايي
۱۳۸۱ ه ۴۹۲ ج۶۶۰/۶۵[ج]۴۶۱۹۲۱۴۱

QH۴۴۲/۲/الف۸۱۳۸۱ه۷ج
ارکان مـولـفـين غـالمرضا کافي موسوي، مجيدراهنماي نرم افزار Super Forge [سوپرفورج]

 کافي موسوي، فرشيد احمدي
۱۳۸۴ ر ۲۴۷ ک۴۶۲۰۶۰۵۶۷۱

TS۲۲۵/۲ر۲ک
آييژ تـالـيف کـيت کتي، ديويد گست; ترجمهراهنماي بازيافت کاغذهاي باطله

 احـمـد مـيـرشکرايي; ويراستار جهانشاه
ميرزابيگي

۱۳۸۰ ر ۳۸۴ک۴۶۲۱۲۲۹۸۶۷۶/۱۴۲
TS۱۱۲۰/۵/۲۱۳۸۰ر۲ک

فخرکيا اسـتـانـداردهـاي گـرافـيک و چـاپ، ابـعـاد کـاغذها، پاکتها،
 نويسههاي يونيکدو...

۱۳۹۰گردآوري حميدرضا بختياريفرد الف ۳۴۳ ب۴۶۲۲۷۹۹۲۶۷۶/۲۳۴
TS۱۱۱۸/۳۱۳۸۵ب۶ق

جهاد دانشگاهي صـنـعت فـاسـتـوني: (نـگـاهي کـامل به صـنـعت فاستوني و
 روشهاي تبديل الياف به نخ و پارچههاي فاستوني)

۱۳۸۹تاليف [ آلن بريرلي، جانا. آيردل] ص ۵۱۹ ب۴۶۲۳۸۰۰۹۶۷۷/۳۱
TS۱۶۲۵/۹۱۳۸۹ص۴ب

اميرکبير پـژوهش و نـگـارش نـادر کـريـمـيـانتاريخ زمانسنجي و صنعت ساعتسازي
سردشتي

۱۳۸۳ ت ۵۱۸ ک۴۶۲۴۲۳۰۰۶۸۱/۱۱۳
TS۵۴۲/۲ت۴ک

موسسه علمي دانشپژوهان برين: ارکان fx 4800 Pبـرنـامهنـويـسي بـا مـاشـين حـسـابـهاي علمي
 ,casio fx - 4500p[کـــاسـيـو اف ايـکس ۴۵۰۰ پي اف
 ايـکس ۴۸۰۰ پي] هـمراه با برنامههاي کاربردي در مهندسي

عمران

۱۳۸۱نگارش دانيال عادلجو ب۱۴۲ ع۴۶۲۵۲۳۱۲۶۸۱/۱۴
QA۷۵/۴ب۲ع

اميرکبير ۱۳۶۸تاليف محمدتقي احسانيجلدها و قلمدانهاي ايراني ج۳۷۱ الف۴۶۲۶۲۳۱۱۶۸۳/۳۰۰۹۵۵
Z۲۷۰/۳الف۹الف

تهيه و تنظيم وحيده تحويليانحل مسائل مديريت مالي (۱) دانشگاه پيام نور ح۳۸۴ ت۴۶۲۷۸۴۱۷۶۸۵/۱۵۰۷
HG۴۰۲۶/۴۲۲۵۱۳۸۳م۷ت

لوتس ۱۳۸۲مارسل الپوتور; ترجمه فرهاد گشايشصفحهآرايي ص۷۹۶ ت۴۶۲۸۲۳۰۸۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶
Z۲۵۳/۵۳/۷۱۳۸۲ص۹ت

ديباگران تهران طـراحي آسـان با کامپيوتر براي نوجوانان و مبتديان: استفاده از
office 2000 ،يـا ،Microsoft word 2000بـــرنـــامه 

 Microsoft [ميکرو سافت آفيس ۲۰۰۰]

مـولف آنـا کـلـيـبـورن; مـترجم مژگان
 ساداتشيرازي; با همکاري ميترا ملکي

۱۳۸۲ ط۶۶۲ک۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶[ج]۴۶۲۹۲۱۶۴
Z۲۴۴/۶۴/۴۱۳۸۲ط۸ک

ديباگران تهران طـراحي آسـان با کامپيوتر براي نوجوانان و مبتديان: استفاده از
office 2000،يـا ،Microsoft word 2000بـــرنـــامه 

 Microsoft [ميکرو سافت آفيس ]۲۰۰۰

۱۳۸۲مولف آنا کليبورن ط۶۶۲ ک۴۶۳۰۱۴۶۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶
Z۲۴۴/۶۴/۴۱۳۸۲ط۸ک

سنبله نـويـسـنـده جاشوآ مصطفي;مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر:طراحي وچاپ کامپيوتري
معصوم

۱۳۸۶ ر۶۱۶ م۴۶۳۱۲۳۳۲۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶

محمد رحمتيشهرضاصفحهآرايي حرفهاي با نرمافزار اينديزاين ص۴۱۳ ر۴۶۳۲۸۱۶۴۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶۹
Z۲۵۳/۵۳۲ /۳۱۳۹۰ر۴ن

سـازمـان مـديريت وبرنامه ريزي کشور. دفتر
 تدوين ضوابط و معيارهاي غني

تـــهـيهکـنـنـده مـعـاونت امـور فـني،مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني
 دفترتدوين ظوابط و معيارهاي فني

۱۳۸۳ ۱۵۸ س۴۶۳۳۶۶۸۸۶۹۰/۰۲۱۸
TH۴۲۰/۵۱۳۷۳م۹الف

تاليف حسين زمرشيدياجراي ساختمان (عناصر و جزييات) الف۵۴ ز۴۶۳۴۷۲۵۰۶۹۰/۰۲۸
TH۱۴۵/۳۱۳۸۵الف۸ز

اميرکبير ۱۳۶۲ - ۱۳۶۴ترجمه شاپور طاحونيطرح و محاسبه پل ط۱۱۶ ط۴۶۳۵۲۳۰۷۶۹۰/۵۹۸
TG۴۱۴/۴ط۲ط

فراآموزش مــولف عـلي افـراسـيـابي; بهسـفـارششناخت مواد و مصالح ساختماني
 مدرسان شريف

۱۳۸۴ ش ۶۳۳ الف۴۶۳۶۲۰۶۸۶۹۱/۰۷۶
TA۴۰۴/۳/۹۱۳۸۴ش۷الف

طـراحي سـاخـتمانهاي بتن مسلح بر مبناي آئيننامه بتن ايران
(آبا)

شاپور طاحوني ط۱۱۶ ط۴۶۳۷۸۰۷۸۶۹۳/۵۴۰۲۱۸۵۵
TA۶۸۳/۲۴/۴۱۳۷۵ط۲ط

فدک ايستاتيس مـودهـاي شـکـست و قواعد اساسي ساخت سازههاي مقاوم در
 برابر زلزله

۱۳۸۸محمدرضا تابشپور م ۱۱۹ ت۴۶۳۸۷۹۹۵۶۹۳/۸۵۲
TH۱۰۹۵/۸۱۳۸۸م۲ت

ناقوس ۱۳۸۴تاليف پيمان عابدکوهيمحاسبه اتصاالت و ايزومتريک درPiping [پايپينگ] م ۱۱۶ ع۴۶۳۹۵۶۴۷۶۹۶/۲
TN۸۷۹/۵۳/۳م۲ع

فجر واليت آسـم(Asthma) : تـشخيص،درمان،پيشگيري،آسم بالغين،آسم
 کودکان،آسم حاملگي

۱۳۸۶نويسنده:هادي جعفري منش آ۴۷۴ ج۴۶۴۰۲۳۳۳۶۹۷/۷۶۵۶

مجتمع فني تهران ۱۳۷۶ترجمه بهروز احمديمباني تهويه و تبريد م ۹۳۱ ت۴۶۴۱۲۱۲۴۶۹۷/۹۳
TH۷۶۸۷/۲۱۳۷۶م

برگ مـقـاالتي از تـيـتـوس بـورکـهـات...[ وجاودانگي و هنر
ديگران]

۱۳۷۰ ج۹۱۷آ۴۶۴۲۴۷۲۲۷۰۰
N۷۰/۲۱۳۷۰ج۸آ

اسرار دانش ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸تهيه و تنظيم ع. شروهاطالعات جامع هنري الف ۴۳۴ ش۴۶۴۳۲۳۱۸۷۰۰
NX۶۲۰/۶۱۳۷۷الف۴ش

شهر کتاب، هرمس مـارتـين هيدگر; با شرح فردريش ويلهلمسرآغاز کار هنري
 فن هرمن; ترجمهي پرويز ضياء شهابي

۱۳۷۹ س ۹۲۹ ه۴۶۴۴۲۳۱۶۷۰۰/۰۱
B۳۲۷۹/۲۱۳۷۹ف۲۲ه

سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
مهر

۱۳۸۸محمد مددپورآشنايي با آراي متفکران درباره هنر آ ۳۹۹ م۴۶۴۵۲۳۱۹۷۰۰/۱
N۶۹/۳/۴م۲ف

شرکت انتشارات سوره مهر اشـراق هـنر: مجموعه مقاالت همايش حکمت معنوي و فلسفه
 هنر در تعيين انديشههاي محمد مددپور

تـهـيه و تـنظيم پژوهشگاه فرهنگ و هنر
 اسالمي و دانشگاه هنر

۱۳۸۴ ۶۴۲ ه۴۶۴۶۲۳۱۷۷۰۰/۱
N۸۲۴۸/۸۴۱۳۸۴ه۶م

عفاف ۱۳۷۸تاليف بهرام نفري، حسين محسنيخواص مواد ابزار، مواد، مصالح خ ۵۵۸ ن۴۶۴۷۲۳۱۵۷۰۰/۳
N۸۵۴۳/۹خ۷ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عفاف مـولـفـان ايـان چيلورز، هارولد آزبورن وسبکها و مکتبهاي هنري

 ديگران; تدوين و ترجمه فرهاد گشايش
۱۳۸۰ س ۹۷ چ۴۶۴۸۲۳۱۴۷۰۰/۴

NX۲۰۰/۲۱۳۸۰س۹چ
فرهنگستان هنر ۱۳۸۴ويراستار منصور احمديمقاالت اولين هم انديشي تخيل هنري ۶۳۹ ه۴۶۴۹۲۳۱۳۷۰۰/۴

NX۶۵۰/۸۱۳۸۳ه۳ت
محراب قلم پـرورش مـهارت هاي منطقي با استفاده از مسائل و بازي هاي

منطقي
۱۳۹۴ پ۴۵۷پ۴۶۵۰۸۵۵۶۷۰۰/۷۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۴تايف فاطمه شيرينبازيچهي شهبانو، جشن هنر شيراز ب۹۷۴ ش۴۶۵۱۴۶۶۵۷۰۰/۷۹
NX۴۳۰/۹۷ش۹۲الف

رشد ۱۳۸۰جابر عناصريمردمشناسي و روانشناسي هنري م ۹۳۸ ع۴۶۵۲۲۳۲۱۷۰۱/۰۳
N۷۲/۹۱۳۸۰ع۳الف

امير کبير اثـر لـئون تولستوي; ترجمه کاوه دهگان;هنر چيست؟
 بـضـميمه حواشي و توضيحات الزم بقلم

مترجم

۱۳۷۲ ه ۸۶۶ ت۴۶۵۳۲۳۲۲۷۰۱/۱
N۷۰/۹۱۳۷۲ه۹ت

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته جـئـورگي کپش; ترجمه فيروزهزبان تصوير
مهاجر

۱۳۶۸ ز ۳۶۴ ک۴۶۵۴۲۳۲۳۷۰۱/۸
N۷۴۳۰/۵/۲۱۳۶۸ز۲گ

عفاف يـوهانس ايتن; ترجمه بهروز ژالهدوست;اتين: عناصر رنگ
 ويراستار افسانه بلوري

۱۳۸۱ ع ۹۵۸ الف۴۶۵۵۲۳۲۴۷۰۱/۸۵
ND۱۴۸۸/۹۱۳۷۸ع۹الف

مارليک to paint and drow = کـاربـرد رنگ و تـکنيکهاي نقاشي
How

تـالـيف بادو و. جکستيمر; ترجمه عربعلي
شروه

۱۳۷۴ ک ۴۱۴ ج۴۶۵۶۲۳۲۵۷۰۲/۸
N۷۴۳۰/۲۱۳۷۴ک۸ج

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۸دونيس ا. دانديس; ترجمه مسعود سپهرمبادي سواد بصري م ۲۳۹ د۴۶۵۷۲۳۲۶۷۰۲/۸
N۷۴۳۳/۲۱۳۶۸م۲د

اطالعات ۱۳۸۵مجتبي مطهري (الهامي)هنر قدسي ه ۶۳۴ م۴۶۵۸۲۳۳۰۷۰۴/۹۴۸
N۸۲۴۸/۵۶م۶م

فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران ۱۳۸۳رابرت اي فيشر; [مترجم] ع. پاشايينگارگري و معماري بودايي ن ۹۶۵ ف۴۶۵۹۲۳۲۹۷۰۴/۹۴۸۹۴۳
N۸۱۹۳/۹۱۳۸۳ف۴آ

مارليک ۱۳۷۸يوهانس ايتن; مترجم فرهاد گشايشطرح و فرم: دوره مباني هنرهاي تجسمي در بارهاوس ط ۹۵۸ الف۴۶۶۰۲۳۲۸۷۰۷
N۳۳۲/۲۱۳۷۸ب۷۳آ

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۲يوهانس ايتن; ترجمه پيروز سيارکالس مقدماتي من در باوهاوس: طرح و شکل ک ۹۵۸ الف۴۶۶۱۲۳۲۷۷۰۷
N۳۳۲/۲۱۳۷۹ب۷۳آ

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۸هارالد مانته; ترجمه پيروز سيارترکيببندي در عکاسي ت ۱۷۲ م۴۶۶۲۲۴۲۱۷۰۷/۱۱
TR۱۷۹/۴۱۳۶۸ت۲م

آستان قدس رضوي،اداره موزه ها ۱۳۶۴تاليف علي اردالن، جهان اينانلونگاهي به موزه مرکزي آستان قدس رضوي ن ۳۸۴ الف۴۶۶۳۵۵۷۷۷۰۸/۹۵۵۸۲۲
AM۱۰۱/۴۳الف۵۷م

عفاف تـاريخ هنر ايران و جهانتاليف و ترجمه فرهاد گشايش; بخش
 وقايعنگاري تاريخ ايران

۱۳۷۸بهرام نفري ت ۴۴۸ گ۴۶۶۴۲۳۵۰۷۰۹
NX۶۲۰/۲ت۵گ

شرکت انتشارات علمي فرهنگي ۱۳۸۶نويسنده پرويز مرزبانخالصه تاريخ هنر خ۴۵۸ م۴۶۶۵۳۶۷۰۹
N۵۳۰۰/۸۱۳۸۶خ۴م

ساقي خـوان - رامـون تـريـادو; ترجمه نسرينراهنماي هنر باروک
هاشمي

۱۳۸۶ ر ۲۶۸ ر۴۶۶۶۲۳۴۹۷۰۹/۰۳۲
N۶۴۱۵/۴۱۳۸۴ت۲ب

ني ۱۳۸۲نوربرت لينتن; ترجمه علي رامينهنر مدرن ه ۹۴۶ ل۴۶۶۷۲۳۶۸۷۰۹/۰۴
N۶۴۹۰/۹۱۳۸۲ه۹۴ل

چاپ و نشر نظر مـفـاهيم و رويکردها در آخرين جنبشهاي هنري قرن بيستم:
 جهاني شدن و هنر جديد

نويسنده ادوارد لوسياسميت
ترجمه عليرضا سميع آذر

۱۳۸۲ م ۷۴۸ ل۴۶۶۸۲۳۴۸۷۰۹/۰۴۵
N۶۴۹۰/۷۱۳۸۲م۹ل

سمت ۱۳۸۸زهرا رهنوردحکمت هنر اسالمي با اضافات ح ۸۹۶ ر۴۶۶۹۵۴۹۳۷۰۹/۱۷۶
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

بينالملل
۱۳۸۴نوشته محمد مددپورتجليات حکمت معنوي در هنر اسالمي ت ۳۹۹م۴۶۷۰۲۳۴۷۷۰۹/۱۷۶۷۱

N۶۲۶۰/۳ت۴م
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران تـرجـمه و تـالـيف سعيده صدرالحفاظي;ميکلآنژ: نقاش، معمار و پيکرتراش متبحر

 ويراستار ساويز سربازي
۱۳۸۰ م ۴۸۱س۷۰۹/۲۴[ج]۴۶۷۱۲۳۴۶

N۶۹۲۳/۴۱۳۸۰ص۹م
اميرکبير تـالـيف کـريستين پرايس;ترجمه مسعودتاريخ هنر اسالمي

 رجب نيا
۱۳۴۷ ت ۳۲۲ پ۴۶۷۲۵۱۷۸۷۰۹/۵۶

N۶۲۶۰/۲۱۳۶۴ت۴پ
فرهنگستان هنر ادوارد لوسي اسميتهنر آمريکاي التين در قرن بيستم

مترجم اميد نيک فرجام
۱۳۸۶ ه ۷۴۸ ل۴۶۷۳۲۳۴۵۷۰۹/۸۰۹۰۴

N۶۵۰۲/۵/۹۱۳۸۵ه۹ل
زمان نو ۱۳۸۹جمعي از نويسندگانفرهنگ عمومي ،معماري وشهر سازي﴿مجموعه مقاالت﴾ ۶۶۳ ف۴۶۷۴۲۳۶۱۷۱۱/۴۰۹۵۵

نشر ارکان اصفهان تـرجـمه و تـالـيف حميد بهبهاني، پيمانراهنماي طرح خيابانهاي شهري
حامد

۱۳۷۹ ر ۸۲۹ ب۴۶۷۵۲۳۵۹۷۱۱/۴۱
NA۹۰۵۳/۹ب۹خ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰حسين سلطانزادهبازارهاي ايراني ب ۶۴۵ س۴۶۷۶۲۳۵۸۷۱۱/۵۵۲۲۰۹۵۵
NA۶۲۷۵/۸س۹الف

ديباگران تهران ۱۳۸۱تاليف :مريم ابراهيميمعماري۱ ﴿هندسه وروستا﴾﴿کارداني به کارشناسي﴾ م ۱۳۶ الف۴۶۷۷۲۳۶۲۷۲۰
گردآورنده پل رودولفپل رودولف، ترسيمات معماري پ۷۹۲ ر۴۶۷۸۷۹۰۱۷۲۰/۲۲۲

NA۷۳۷/۴۱۳۸۶آ۹ر
مارليک تـــالـيف کـوين فـورست، داويـد واگن;ترسيم در معماري

 تـرجـمه مـسـعـود حاتمي، سعيد کمالي
نسب

۱۳۸۳ ت ۸۸۲ ف۴۶۷۹۲۳۵۷۷۲۰/۲۸۴
NA۲۷۰۸/الف۴۱۳۸۳ت۹ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرگان قلم Revit Architecture ۱۳۹۴مهدي جوادنيامرجع آموزشي م۷۴۴ ج۴۶۸۰۷۸۲۲۷۲۰/۲۸۴۰۲۸۵۵۳۶

مارليک ۱۳۸۲تاليف فرنوش اويسي، مينا فراهانيدروس فني معماري د ۹۴۴ الف۴۶۸۱۲۳۵۶۷۲۰/۷۶
NA۲۵۰۰/۴د۸الف

مولف ۱۳۷۳عبدالحسين سيف اللهييک اثر در معماري پر تحول بناهاي اداري ايران ي ۹۴۷س۴۶۸۲۲۳۶۰۷۲۰/۹
لوتس ۱۳۸۰کريستوف هوکر; ترجمه فرهاد گشايشتاريخ مختصر معماري: نگاهي نو به سرگذشت معماري ن ۸۵۵ ه۴۶۸۳۲۳۶۷۷۲۰/۹

NA۲۰۰/۲۱۳۸۰ت۹ه
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹هلن لي کرافتنخستين بناهاي ساختماني ن ۸۹۸ ل۷۲۰/۹۱۷۶۷۱[ج]۴۶۸۴۵۴۶۴

نويسنده هادي سيفدريچههايي رو به بهشت د۹۳۹ س۷۲۰/۹۵۵[ج]۴۶۸۵۶۲۰۲
NK۱۲۷۰/۴۱۳۸۷د۹س

سيماي دانش ۱۳۸۷تاليف رضا شاطرياناقليم و معماري ايران الف ۱۷۱ ش۴۶۸۶۲۳۵۵۷۲۰/۹۵۵
NA۲۵۴۱/۷۱۳۸۷الف۲ش

مدرسه ۱۳۸۵امين فقيريقوامالدين شيرازي ق۷۹۳ ف۷۲۰/۹۵۵۰۹۲[ج]۴۶۸۷۵۳۲۳
NA۱۴۸۹/ف۹۷ق

اميرکبير ۱۳۸۰گردآوري و تاليف محمدتقي احسانييادي از کاروانسراها، رباطها و کاروانها در ايران ي ۳۷۱الف۴۶۸۸۲۳۵۴۷۲۲/۵۲۰۴
NA۲۲۵/۲ي۳الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲وحيد قباديانمباني و مفاهيم در معماري معاصر در غرب م ۳۷۵ق۴۶۸۹۲۳۵۲۷۲۴/۶
NA۶۸۰/۲م۲ق

نشر دلهام: نشر دلير [مـولـفـين رگ کـاکس، نـيل مـوريس];عجايب هفتگانه: شگفتيهاي دنياي مهندسي
 ترجمه نسترن مويد جعفري

۱۳۷۹ ع ۲۵۱ک۷۲۵/۰۹۰۴[ج]۴۶۹۰۲۳۵۱
N۵۳۳۳/۳۳۱۳۷۹ع۲ک

فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،
انتشارات

نويسنده آرمن حقنظريانکليساهاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
مترجم نارسيس سهرابيماليوسف

۱۳۸۵ ک ۶۷۶ ح۴۶۹۱۲۳۶۴۷۲۶/۵۰۹۵۵۹۳۲
NA۵۹۸۷/۷۱۳۸۵ح۶الف

نـهـاد کـتـابخانه هاي عمومي کشور: اداره کل
 پژوهش و نوآوري

ابـراهـيـم افـشـار، نـگـار فـاضـلي، دبيرشاداب سازي محيط کتابخانه هاي عمومي
 مجموعه سيامک محبوب

۱۳۹۲ ش۶۴۴ الف۴۶۹۲۷۸۹۴۷۲۷/۸۰

فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،
انتشارات

کاراپت کاراپتيانخانههاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
مـتـرجم مريم قاسميسيچاني; دبير علمي
 گـروه مـعـمـاري و شـهـرسازي مکتب

 اصفهان باقر آيتاللهزادهشيرازي

۱۳۸۵ خ ۱۳۳ ک۴۶۹۳۲۳۶۵۷۲۸/۰۹۵۵۹۳۲
NA۷۴۲۳/۲۱۳۸۵ک۶الف

ديباگران تهران مـعـمـاري۲تـاريـخـچـه مـعـمـاري-رنگ شناسي﴿کارداني به
کارشناسي﴾

۱۳۸۱تاليف داود پوراميني م ۵۹۶پ۴۶۹۴۲۳۶۳۷۳۰

نشر هنر معماري قرن هـنـر مجسمهسازي با خمير - نما جواهر به همراه آموزش گل
 شيشهاي و نما ترک

۱۳۸۵مولف مريم جمشيدي فرهادي ه ۶۵۳ ج۴۶۹۵۲۳۶۶۷۳۱/۴۲
TT۹۱۶/۹ه۸ج

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۹بهرام داريانيبازي با کاغذ ب۱۸۹د۷۳۶/۵۴[ج]۴۶۹۶۲۴۰۱
پيدايش ۱۳۸۳نويسنده کاليو استيونسکاردستيهاي کاغذي ک۴۹۴ الف۷۳۶/۹۸[ج]۴۶۹۷۶۶۹۶

TT۸۷۰/۱۶۱۳۸۳ک۴۶الف
نوشتهي غالمعلي فيضاللهيهنر مينا ه۹۷۱ ف۴۶۹۸۸۱۲۰۷۳۸/۴

NK۵۰۰۰/۹۹۱۳۸۸ف
مارليک ريـچـارد. جي، الـيـنـگـر; مـترجم فرهادساختار رنگ و طراحي

گشايش
۱۳۷۷ س ۷۵۱ الف۴۶۹۹۲۳۷۰۷۴۱/۰۱۸

NC۷۵۸/۲۱۳۷۸س۷الف
مارليک کـمـپـوزيـسـيـون: مـهـارت در ترکيببندي تابلوهاي نقاشي،

 طراحي، گرافيک
تـالـيف لـوئـيس ولچانوک; ترجمه مريم

مدني
۱۳۸۳ ک ۷۳۵ و۴۷۰۰۲۳۷۱۷۴۱/۰۱۸

NC۷۴۰/۸۱۳۸۳ک۸و
حس برتر; مارليک تـالـيف بـادو. و. جکستيمر; ترجمه مريمکاربرد خط و روشهاي طراحي

 مدني; مقابله با متن اصلي عربعلي شروه
۱۳۷۹ س ۴۹۴ ج۴۷۰۱۲۳۷۲۷۴۱/۲

NC۷۵۴/۲۱۳۷۹ک۸ج
مارليک [نـوشـته د. ک. چـيـنگ]; ترجمه فرهاداصول و مباني طراحي

 گشايش، محمدحسن اثباتي
۱۳۷۵ الف ۹۸ چ۴۷۰۲۲۳۷۳۷۴۱/۲

NC۷۳۰/۶۱۳۷۵الف۹چ
اثر والتر فاسترچگونه طراحي کنيم (۱) چ۱۴۶ ف۴۷۰۳۸۱۴۳۷۴۱/۲

NC۷۳۰/ب۱۳۸۵ ۷۸چ۲ف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
شـيـوهاي ديـگـر در آمـوزش طـراحي: بـراي هـنـرجـويان و
 دانـشـجويان رشتههاي هنرهاي تجسمي و مراکز تربيت معلم

 هنر اثر بتي ادواردز ترجمه... محمود دلنواز

۱۳۷۷بازنويسي و تلخيص محمدعلي کشاورز ش ۵۶۲ ک۴۷۰۴۲۳۷۴۷۴۱/۲
NC۷۳۰/۹ش۵ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تـالـيف جـان لـنکستر; ترجمه ميرمحمدهنر در مدرسه
سيدعباسزاده

۱۳۷۳ ه ۶۷۲ ل۴۷۰۵۲۳۷۵۷۴۱/۲
NC۶۵۵/۹۱۳۷۳ه۹ل

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۲ - ۱۳۷۶محسن وزيري مقدمشيوه طراحي ش ۵۹۶ و۴۷۰۶۲۳۷۶۷۴۱/۲
NC۷۳۰/۹ش۴و

طراح آندره لوميسچگونه از چهره طراحي کنيم چ۷۸۹ ل۴۷۰۷۸۱۴۲۷۴۱/۲۴۰۷
NC۸۹۵/۴۱۳۸۸س

صبا نشر تهران ۱۳۸۲تاليف ياشار قهرمانيآموزش کاريکاتور آ ۹۳۲ ق۴۷۰۸۲۳۸۲۷۴۱/۵
NC۱۳۲۰/۸آ۹ق

مدرسه مـولف پـيتر کوپ; مترجم زهرا ميرزايي;آموزش گام به گام کاريکاتور
 بـازنـوشـته اميرحسين يزدانيان پور، ف.

 حاجي تقي تهراني

۱۳۸۳ آ ۷۶۶ ک۴۷۰۹۲۳۸۱۷۴۱/۵

کتاب ابان ۱۳۹۴هنر کميک ۱ ۴۷۱۰۸۵۸۵۷۴۱/۵
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۹گردآورنده عبدالله عليمرادروشهاي ساده متحرکسازي ر ۸۶۷ ع۷۴۱/۵۸[ج]۴۷۱۱۲۳۸۳

NC۱۷۶۵/۹ر۸ع
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ثالث ۱۳۸۰نوشته هرژه; ترجمه عليرضا باقريسيگارهاي فرعون س۴۹۷ ه۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۴۷۱۲۲۳۹۴

PN۶۷۹۰/الف۹۱۳۸۰س۸۴ب
شرکت انتشارات سوره مهر جـواد افـهـمـي;﴿بـراي﴾مـکـز هـنـرهايمجموعه آثارکاريکاتورسيدمسعود شجاعي طباطبايي

تجسمس
۱۳۸۹ م ۳۸۲ ش۴۷۱۳۱۹۹۱۷۴۱/۵۹۵۵

شرکت انتشارات سوره مهر مـعـاونـت هنري:سازمان فرهنگي هنرينخستين مسابقه بين المللي کاريکاتورغزه/۱۳۸۷
 شـهـرداري تـهـران;هـمـکـاري خـانـه

کاريکاتور

۱۳۸۸ ۵۱۷ م۴۷۱۴۴۰۰۲۷۴۱/۵۹۵۵

شرکت انتشارات سوره مهر کـاله به سـرهـاي ابـوغـريب: مـجموعه کاريکاتورهاي حسين
نيرومند

۱۳۸۶ ک ۸۹۲ ن۴۷۱۵۲۳۸۷۷۴۱/۵۹۵۵
NC۱۷۲۹/۱۳۸۶ ۴آ۹ن

عفاف نـويـسـنـده جـرزي کارو; ترجمه مهگانطراحي گرافيک
فرهنگپور

۱۳۸۳ ر ۱۵۵ ک۴۷۱۶۲۳۸۹۷۴۱/۶
NC۱۰۰۰/۴۱۳۸۳ط۲ک

لوتس ۱۳۸۲ريچارد هاليس; مترجم فرهاد گشايشتاريخ مختصر طراحي گرافيک ت ۸۷۴ ه۴۷۱۷۲۳۶۹۷۴۱/۶۰۹
NC۹۹۸/۲۱۳۸۲ت۲ه

مارليک مـولف سـيـمـورچـاوت و اسـتـيون هلر;سبکهاي گرافيک
 مترجم مهگان فرهنگپور و ليالکسايي

۱۳۸۳ س ۱۹ چ۴۷۱۸۲۳۸۸۷۴۱/۶۰۹۰۳۴
NC۹۹۸/۴/۲۱۳۸۳س۹خ

اميرکبير گـردآوري از ايـرويـنگ اسـتـون، جـينمن، ميکل آنژ، پيکرتراش: نامههاي ميکل آنجلو بوئوناروتي
 استون; ترجمه بهمن فرزانه

۱۳۷۷ م ۶۲۳م۴۷۱۹۲۳۵۳۷۴۱/۹۴۵
NC۲۵۷/۵۱۳۷۷الف۹م

مارليک تـالـيف دفتر پژوهشهاي هنري انتشاراتطراحي چهرهها
مارليک

۱۳۸۲ ط ۸۵۳ الف۴۷۲۰۲۳۷۷۷۴۳/۴۲
NC۷۷۰/۳۶ط

مالئک تـالـيف جي. ام. پـارامـون; تـرجمه مريمطراحي سر و چهره
 مدني; باويراستار بهاره دهاقين

۱۳۸۱ ط ۱۳۶ پ۴۷۲۱۲۳۷۹۷۴۳/۴۲
NC۷۷۳/۴۱۳۸۱ط۲پ

علم افزون تـالـيف پاول لويل; ترجمه و تنظيم محمدطراحي از چهره
اعظمزاده

۱۳۸۳ ط ۸۱۷ ل۴۷۲۲۲۳۹۰۷۴۳/۴۲
NC۷۷۳/۴۱۳۸۳ط۹ل

عفاف تـالـيف دفتر پژوهشهاي هنري انتشاراتطراحي حيوانات
مارليک

۱۳۸۴ ط ۸۵۳ الف۴۷۲۳۲۳۸۴۷۴۳/۶
NC۷۸۰/۴ط

موج ۱۳۸۳هاگ ليدمن; ترجمه عربعلي شروههنر طراحي از حيوانات ه ۸۶۵ ل۴۷۲۴۲۳۹۲۷۴۳/۶
NC۷۸۰/۹۱۳۸۳ه۹ل

مارليک ۱۳۸۱بهکوشش پيمان نظيفيطراحي از طبيعت و حيوانات ط ۵۲۶ ن۴۷۲۵۲۳۷۸۷۴۳/۶
NC۷۸۰/۴ط۶ن

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۰پاينده شاهندهطراحي و ارتباطات بصري: رهنمودي بر روششناسي بصري ط ۸۵۳ م۴۷۲۶۲۴۳۰۷۴۵/۴
NK۱۵۱۰/۴۱۳۷۰ط۹م

نشر ني وسـيـوس ونگ; ترجمه آزاده بيداربخت،اصول فرم و طرح
 نسترن لواساني

۱۳۸۰ الف ۷۹۴ و۴۷۲۷۲۳۹۵۷۴۵/۴
TA۳۴۵/۶۱۳۸۰الف۹و

مارليک ۱۳۸۶تاليف:توماس هاف :ترجمه ندا لنکرانيتاريخ مختصر طراحي صنعتي ت ۲۹۷ ه۴۷۲۸۲۴۰۵۷۴۵/۴۴
قدياني ۳۶۵ شـيـوه خـالق در هـنـر و کـاردسـتي با دور ريختني ها:

 نـقـاشي، چاپ، تکه چسباني، اشکال برجسته و جعبه، صورتک
 وآدمک، کارت پستال وشابلون

۱۳۹۰فيونا وات س۱۱۳ و۷۴۵/۵[ج]۴۷۲۹۷۸۴۱

ابتکار دانش ۱۳۹۱تاليف هادي استاد تقي زادهاريگامي﴿کار با کاغذ﴾ الف۴۷۵ الف۴۷۳۰۶۱۲۱۷۴۵/۵۴
ابتکار دانش ۱۳۹۱تاليف هادي استاد تقي زادهکار با کاغذ۳ ک۴۷۵ الف۴۷۳۱۶۱۲۰۷۴۵/۵۴

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان طـرح و اجـرا سـيامک اشرفينيا; عکاسيمقوا در مقوا
 محسن حاجمنوچهري

۱۳۶۵ م۵۵۵ الف۷۴۵/۵۴[ج]۴۷۳۲۲۳۸۶

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹علي پزشککاغذهاي دست ساز ک ۴۳۸ پ۷۴۵/۵۴[ج]۴۷۳۳۵۱۸۰
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ازمـجـموعه طراحي ونقاشي وايجاد نقشکاغذ و برش

 کار گلي توکلي
۱۳۶۸ ک ۸۶۱ ت۷۴۵/۵۴[ج]۴۷۳۴۲۳۹۹

دنـيـاي هـنر: دنياي هنر کاغذسازي به سبک ژاپني (کاردستي
 با کاغذ) شامل انواع متنوع طرحها، حيوانات، پرندگان...

مترجم مصطفي رازقي ۷۲۴ د۴۷۳۵۸۰۲۹۷۴۵/۵۴
TT۸۷۰/۸۸۱۳۸۰د

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـمـونهسـازي و تـهيه متن زهره طوسي،کاغذ و برش
 سـکـيـنه ابراهيم; ترسيم و صفحهآرايي
 نـاهـيـد اسـکـاش; بـا طـرح روي جلد

 ابوالفضل همتي آهويي

۱۳۶۵ ک۹۶۲س۷۴۵/۵۴[ج]۴۷۳۶۲۳۸۵

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـمـونهسـازي و صـفـحهآرايي مـهـشيداحجام هندسي بسازيم
 مـهـاجر; طراحي روي جلد کيوان وارثي
 ومـريـم تـاج بـخـش ; عـکاسي محسن

حاجمنوچهري

۱۳۶۴ الف۸۵۷ م۷۴۵/۵۴[ج]۴۷۳۷۲۳۹۱

پيدايش ۱۳۸۲نويسنده ميشل پاولکاردستيهاي هنري ک۲۶۳ پ۷۴۵/۵۸۲[ج]۴۷۳۸۶۶۹۵
TT۸۶۰/۲۱۳۸۳ک۲پ

هنرهاي ابريشم ۱۳۸۸مولف آفاق اميريانروباندوزي ر ۸۳۶ الف۴۷۳۹۲۳۸۰۷۴۵/۵۹۰۷
TT۸۵۰/۵/۹ر۸الف

نشر پيدايش نـويـسـنـدگان دي فيديو، [ويلما استرابلوشمعسازي تزئين شمع و شمعدان
 بليني]; مترجم جمشيد کاوياني

۱۳۸۷ آ ۹۳۸ د۴۷۴۰۲۴۰۷۷۴۵/۵۹۳۳۲۰۷
TT۸۹۶/۵/۸۱۳۸۰ش۹۵د

بصائر بـلـنـدر پـيـشرفته: شامل آموزش کامل گلهاي بلندر همراه با
 الگو و نمونه سوالهاي امتحانات مربيگري رشته گلسازي

۱۳۸۱مولف نسرين جهرميزاده ب ۹۶۵ ج۴۷۴۱۲۳۹۷۷۴۵/۵۹۴۳
TT۸۹۰/۸ب۹ج

تاليف و تحرير مجتبي شريفيخطآموز: آموزش خط تحريري خ۴۶۷ ش۴۷۴۲۸۲۹۴۷۴۵/۶۱۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۶امين فقيريميرعماد قزويني م۷۹۳ ف۷۴۵/۶۱۹[ج]۴۷۴۳۵۵۴۲

NK۳۶۳۹/۹۱۳۸۶م۲۵ف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
تـمـرين خط تحريري: براساس محتواي آموزشي کتاب فارسي

 سال چهارم دبستان
۱۳۷۳محمدمهدي هراتي، مصطفي کشفي ت ۴۷۵ه۴۷۴۴۲۴۱۲۷۴۵/۶۱۹

NK۳۶۳۳/۳۸۸ه۳آ
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۷مهدي الماسيکلهر ک۷۵۳ الف۷۴۵/۶۱۹۰۹۲[ج]۴۷۴۵۲۴۰۳

NK۳۶۳۳/۷الف۸ک
اثر محمدوحيد موسويجزايريخط و خوشنويسي خ۸۴۲ م۴۷۴۶۸۰۱۷۷۴۵/۶۱۹۹۲۷

NK۳۶۳۶/۵/۸۱۳۸۷م۲آ
هنرهاي ابريشم ۱۳۸۲مولف آفاق اميريانآموزش ساخت ميوه، کاکتوس و پرندههاي حجمي آ۸۳۶ الف۴۷۴۷۲۳۹۸۷۴۵/۹۲۴

TT۸۹۶/۸۱۳۸۲آ۸الف
اوحدي ۱۳۸۷نوشته  ناهيد آتشينآموزش بافتنيهاي زيبا آ ۱۸۶ آ۴۷۴۸۶۶۸۹۷۴۶/۴۳۲۰۴۱

TT۸۲۰/ ۸۱۳۸۷آ۲آ
فرين ۱۳۸۲مترجم پرويز پيشگاهدنياي هنر بافتني خردساالن ۱۰ [ده] ۷۲۴ د۴۷۴۹۶۶۹۰۷۴۶/۴۳۲۰۷

TT۸۲۰/۸۴۴۴۱۳۸۲د
انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۷[ کلر کرامپتون ]خودآموز جامع بافتني قدم به قدم خ۱۳۶گ۴۷۵۰۴۵۸۸۷۴۶/۴۳۲۰۷

TT۸۲۰/۹۱۳۸۵د۳۶ک
فرزانه مستعليتنپوشهاي بافتني ت۵۳۶ م۴۷۵۱۸۰۹۴۷۴۶/۴۳۲۰۷

TT۸۲۰/۹۱۳۸۷ت۴۷م
بين المللي حافظ ۱۳۹۳يوسفي مريمبافتني بزگساالن ۴۷۵۲۸۵۵۷۷۴۶/۴۳۲۰۷

ترجمه و تنظيم مهدي فراهانيقالببافي ستاره ق۳۵۲ ف۴۷۵۳۶۵۰۱۷۴۶/۴۳۴۰۴۱
TT۸۲۰/۸ق۴ف

مترجم عبدالله برادراندنياي هنر قالببافي ۷: اولين خودآموز کامل قالببافي ۷۲۴ د۴۷۵۴۶۵۰۲۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۸۸۵۵د

مترجم اکرم ذاکريدنياي هنر قالببافي ۲۰۶ ۷۲۴ د۴۷۵۵۷۸۲۶۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۸۸۵۸۸۸۶۱۳۷۹د

پيدايش ۱۳۸۷مترجم :جمشيد کاويانيهنر قالب بافي ه ۹۳۸ د۴۷۵۶۲۴۱۵۷۴۶/۴۳۴۰۷
مترجم احمد مروستيقالببافي تماشا ق۴۸۵ م۴۷۵۷۶۵۰۳۷۴۶/۴۳۴۰۷

حافظ دنـيـاي هـنـر سـرمـه دوزي ، سـنـگ دوزي و پـيـلـه دوزي
 پيشرفته و مدرن ۱

۱۳۹۰شريعت سيد جوادي د۹۱۲ س۴۷۵۸۷۸۴۲۷۴۶/۴۴

کنکاش گـردآورنـدگـان و مـولـفين فروغ اميني،گلدوزي با چرخهاي صنعتي
 نـاهـيـد صـبـري; بـا همکاري و نظارت
 اداره آمـوزشـگـاهـهـاي آزاد مـنـطـقه

[اصفهان]

۱۳۷۹ گ ۸۴۴ الف۴۷۵۹۲۴۰۲۷۴۶/۴۴۰۲۸
TT۷۷۲/۸گ۸الف

کمانگير ۱۳۷۰گلدوزي نگاه ۵۵۴ گ۴۷۶۰۵۲۶۶۷۴۶/۴۴۰۴۱
TT۷۷۱/۸۵  ۱۳۶۸

پيدايش ۱۳۸۰مترجم جمشيد کاويانيتکهدوزي با روشهاي نوين ت ۳۳۹ ک۴۷۶۱۵۸۰۷۷۴۶/۴۴۵۰۷
TT۷۷۹/۷۱۳۸۰ت

فخراکيا طـراحي و دوخت چـهل تـکه: مـشـتمل بر ۲۷ طرح آموزشي
 چهل تکه به همراه شابلون الگو

۱۳۸۴مولف ريتا وايس; مترجم شهرزاد همامي ط ۳۶۱ و۴۷۶۲۲۴۱۳۷۴۶/۴۶۰۱
TT۸۳۵/۴ط۲و

هنرهاي ابريشم ۱۳۸۷مولف آفاق اميرياننقاشي روي پارچه ن ۸۳۶ الف۴۷۶۳۲۴۰۰۷۴۶/۶
TT۸۵۱/۷ن۸الف

فرهنگستان هنر حـسـين يـاوري، عليرضا بطالنيخيادگار،قلمکار اصفهان (از آغاز درخشش در عصر صفوي تا به امروز)
 هاله هالليخاصفهاني

۱۳۸۵ ق ۲۹ ي۴۷۶۴۸۰۰۸۷۴۶/۶۰۹۵۵۹۳۲
TP۹۳۰/۸ق۲ي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰فضلاله حشمتي رضويفرش ايران ف ۶۲۵ ه۴۷۶۵۲۴۱۱۷۴۶/۷۹۵۵
NK۲۸۰۹/۵ح۹الف

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۷۸نسيم عزيزيرسام عربزاده ر۵۸۸ ع۷۴۶/۷۹۵۵۰۹۲[چ]۴۷۶۶۲۴۱۰
NK۲۸۹۸/۴ع۵ر

شرکت انتشارات سوره مهر نوشته فروهر نورماه و حسين ياورينگرشي بر تحوالت صنايع دستي در جهان
[به سـفـارش]  پژوهشگاه فرهنگ و هنر

اسالمي

۱۳۸۶ ن ۷۳۹ ن۴۷۶۷۲۴۰۹۷۴۷/۵
TT۱۶۰/۸۱۳۸۴ن۹ن

حس برتر اطـالعـات عمومي هنر: طراحي سهگانه (طراحي هنري، طراحي
 سنتي، طراحي صنعتي)

۱۳۸۰مولفان بهرام نفري، حسين محسني الف ۵۵۸ ن۴۷۶۸۲۴۰۸۷۵۰
ND۱۱۳۵/۶الف۷ن

موج ۱۳۸۶آنجال گير;﴿ترجمه﴾مژگان محمديان.آبرنگ گام به گام آ ۸۸۹ گ۴۷۶۹۲۴۰۴۷۵۱/۴۲۲
افق ۱۳۸۵فيروزه گلمحمديراز آن درخت: حکايتي از مثنوي مولوي ر۶۱۷ گ۷۵۱/۷۷۰۹۵۵[ج]۴۷۷۰۵۴۶۶

ND۱۳۳۷/ ۸۱۳۸۵گ ۹الف
اميرکبير نــوشـته لـورنس بـيـنـيـون، ج. و. س.سير تاريخي نقاشي ايراني

 ويـلـکينسون، بازيل گري; ترجمه محمد
ايرانمنش

۱۳۷۸ س ۹۸۳ ب۴۷۷۱۲۴۱۴۷۵۱/۷۷۱۰۹۵۵
ND۳۲۴۱/۹۱۳۶۷س۹ب

مارليک تـالـيف جـودي مـارتـين; تـرجمه پريساترکيب رنگ
 محقق زاده

۱۳۸۵ ت ۱۲۵م۴۷۷۲۲۴۲۰۷۵۲
ND۱۴۸۸/۴۱۳۸۴ت۲م

اميرکبير مـيـالن کـونـدرا و ديگران; گردآوري وده نقاش بزرگ نوگرا (زندگي و آثار)
 تـرجـمه حـمـيـدرضا زاهدي، علياصغر
 شيرزادي; با مقدمه نصرتالله مسلميان

۱۳۸۲ د ۲۱ ز۴۷۷۳۲۴۱۹۷۵۹/۰۹۲۲
ND۳۵/۹د۲ز

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۹مهدي الماسيحسين بهزاد ح۷۳۵ الف۷۵۹/۹۵۵[ج]۴۷۷۴۲۴۱۸

ND۹۸۹/۷الف۹۳ب
موسسه فرهنگي مدرسه الـهه بـهـشتي; زيرنظر شوراي کارشناسيکمالالملک

 دفتر انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۲ ک ۸۶۶ب۷۵۹/۹۵۵[ج]۴۷۷۵۲۴۱۷

ND۹۸۹/۹۱۳۸۲ب۸ک
مدرسه ۱۳۸۵منيرالدين بيروتيرضا عباسي ر۹۳۶ ب۷۵۹/۹۵۵[ج]۴۷۷۶۵۳۴۲

ND۹۸۹/۹۱۳۸۶ب۵۵ر
موسسه فرهنگي مدرسه ۱۳۸۲مريم خانعليلوکمالالدين بهزاد ک۲۶۱ خ۷۵۹/۹۵۵[ج]۴۷۷۷۲۴۲۷

PIR۸۰۳۳/۸۱۳۸۲ک۸۵الف
ني ۱۳۸۱ايران دروديدر فاصلهي دو نقطه ...! د ۴۸۲د۴۷۷۸۲۴۲۵۷۵۹/۹۵۵

ND۹۸۹/۴د۴د
چاپ و نشر نظر ۱۳۸۲مقدمه مرتضي مميزنقاشيهاي جالل شباهنگي: آيينهدار ماه ن ۳۵۲ ش۴۷۷۹۲۳۲۰۷۵۹/۹۵۵

ND۹۸۹/۴۱۳۸۲آ۲۷ش
نگار تـــرجـمه انـگـلـيـسي کـريـم امـامـي،برگزيده آثار نقاشي محمود فرشچيان

 اميرجاللالدين اعلم
۱۳۸۶ ب ۵۳۴ ف۴۷۸۰۴۵۹۳۷۵۹/۹۵۵

ND۹۸۹/۱۳۸۷ ۴آ۴ف
مدرسه ۱۳۸۶محدثه گودرزنيااستاد فرشچيان الف ۷۴۶ ق۷۵۹/۹۵۵[ج]۴۷۸۱۵۵۵۰

ND۹۸۹/۹۱۳۸۸گ۴ف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان حـبـيب يـوسفزاده; زيـرنـظـر شـورايعلياکبر صنعتي

 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۷۷ ع ۸۴ ي۷۵۹/۹۵۵[ج]۴۷۸۲۲۴۲۶
ND۹۸۹/۹۱۳۸۲ي۹ص

واحه ۱۳۹۱مرتضي آوينيانفطار صورت: گرافيک ونقاشي الف۹۱۷آ۴۷۸۳۶۶۲۷۷۶۰
NC۱۰۰۱/۸۱۳۸۷الف۹آ

فرهنگسراي ميردشتي ۱۳۸۶نيما ورامينيتفکر خالق در گرافيک ت ۴۹۵و۴۷۸۴۲۴۲۴۷۶۰
NC۱۰۰۱/۷۱۳۸۶ت۱۶و

موسسه فرهنگي عاشورا ۱۳۸۹ميثم محمدحسنيمجموعه پوسترهاي ميثم محمدحسني م۳۴۴م۴۷۸۵۴۴۳۳۷۶۰/۹۵۵
سروش (انتشارات صدا و سيما) آنـسل آدامـز بـا هـمکاري رابرت بيکر;دوربين عکاسي

 ترجمه پيروز سياره
۱۳۷۶ د ۲۵۲ آ۴۷۸۶۲۴۲۳۷۷۰

TR۱۴۵/۹۱۳۷۶د۴آ
سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته آنـدرئـاس فينينگر; ترجمه اميرنور و نورپردازي در عکاسي

ايافت
۱۳۷۴ ن ۹۹۴ف۴۷۸۷۲۴۲۲۷۷۰/۱۱

TR۵۹۰/۹۱۳۷۴ن۹ف
اميرکبير ۱۳۵۳تاليف مرتضي عريضيروش نوين عکاسي ر ۵۵۵ع۴۷۸۸۲۴۴۲۷۷۰/۲۸

TR۱۴۶/۹۱۳۵۳ر۴ع
اسرار دانش آنـدريـاس في نـيـنـگر; ترجمه نصراللهتکنيک عکاسي

کسرائيان
۱۳۸۰ ت ۹۹۴ ف۴۷۸۹۲۴۱۶۷۷۰/۲۸

TR۱۴۵/۸۱۳۸۱ت۹ف
اميرکبير ۱۳۶۶ترجمه و تاليف کرامت منظوريقواعد علمي و هنري عکاسي ق ۷۹۶ م۴۷۹۰۲۴۳۱۷۷۰/۲۸

TR۱۴۵/۹ق۸م
سروش (انتشارات صدا و سيما) سي. آي. جـاکوبسون، آر. اي. جاکبسون;ظهور

 ترجمه اکبر عالمي
۱۳۶۸ ظ ۱۵۳ج۴۷۹۱۲۴۲۹۷۷۰/۲۸۳

TR۲۹۵/۹۱۳۶۸ظ۲ج
مارليک ۱۳۸۶تاليف و ترجمه فرهاد گشايشعکاسي از تاريخ تا تکنيک ع ۴۴۸ گ۴۷۹۲۲۴۲۸۷۷۰/۹

TR۱۵/۸۱۳۷۸ع۵گ
سروش نـوشـته ميشل فريزو...[وديگران] ; پيروزسرگذشت پيدايش عکاسي

سيار
۱۳۷۶ ۴۷۸ س۴۷۹۳۲۶۶۷۷۷۰/۹۳۴

ارسباران ۱۳۸۲نوشته رحيم داناييآموزش نوين عکاسي آ ۲۳۴د۴۷۹۴۲۴۴۴۷۷۱
TR۱۴۵/۸آ۲د

ارسباران ۱۳۸۱نوشته رحيم داناييعکاسي با دوربينهاي اتوماتيک ع ۲۳۴د۴۷۹۵۲۴۴۳۷۷۱
TR۱۴۵/۸ع۲د

سروش (انتشارات صدا و سيما) صـافـيـهـا در عـکاسي سياه و سفيد و رنگي (بهانضمام فرهنگ
 اصطالحات عکاسي)

۱۳۶۷نوشته ژان الموره; ترجمه پيروز سيار ص ۲۶۵ل۴۷۹۶۲۴۴۱۷۷۱/۳۵۶
TR۵۹۰/۵/۲۱۳۶۷ص۲ل

[دريک استوري]آموزش دوستانه عکاسي ديجيتال آ۲۸۸ ط۴۷۹۷۷۸۳۱۷۷۵
TR۲۶۷/۸۱۳۸۸آ۴۶الف

کيت آندردالAdobe premiere 6.5[ادوبي پرمير ۵/۶] براي مبتديان ۴۷۹۸۵۵۰۳۷۷۸/۵۳۵۰۲۸۵
TR۸۹۹/۴الف۸آ

مير دشتي ۱۳۹۳النگ،بنکتاب جامع عکاسي ديجيتال ک۲۸۹ل۴۷۹۹۸۵۳۷۷۷۸/۳
ارسباران نـوشـته آستريد هوگ لند; ترجمه رحيمکتاب ساده درباره عکاسي ديجيتال

دانايي
۱۳۸۳ ک ۸۵۸ ه۴۸۰۰۲۴۳۹۷۷۸/۳

TR۲۶۷/۳۱۳۸۳ک۹ه
روان نـوشـته جي. او. اس. اسـونـسن; تـرجمهاصول فيلمبرداري با دوربينهاي ويديو ديجيتاليDV[دي وي]

 رحيم دانايي
۱۳۸۲ الف ۸۲۹ ک۴۸۰۱۲۴۳۸۷۷۸/۵۲۱

TR۸۶۰/۶۱۳۸۲الف۵الف
پرگار ۱۳۹۳ساره سپهري نژادمرجع کامل آموزش نرم افزاراليت روم م۳۲۹س۴۸۰۲۸۵۴۸۷۷۸/۵۳۰۲۸۵

سروش (انتشارات صدا و سيما) ريـمـوند فيلدينگ; ترجمه حميد احمديتکنيک فيلمبرداري جلوههاي ويژه
الري

۱۳۷۰ ت  ۹۸۳ف۴۸۰۳۲۴۳۵۷۷۸/۵۳۴۵
TR۸۵۸/۸۱۳۷۰ت۹ف

بنياد سينمايي فارابي نـويـسـنـده مـارين فرنسيس; مترجمانهنر در حرکت: زيباشناسي انيميشن
 سارا سعيدان، شهرزاد اکرمي

۱۳۸۳ ه ۵۷۳ف۴۸۰۴۲۴۳۶۷۷۸/۵۳۴۷
NC۱۷۶۵/۹۱۳۸۳ه۴ف

بنياد سينمايي فارابي نـويـسندگان هرولد ويتاکر، جان هاالس;زمانبندي در انيميشن
 مـتـرجم سـلـيـمان شريفپور; ويراستار

 محمد شهبا

۱۳۸۳ ز ۸۴۷و۴۸۰۵۲۴۳۴۷۷۸/۵۳۴۷
TR۸۹۷/۵/۸۱۳۸۳ز۹و

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بنياد سينمايي فارابي جــان هـاالس، راجـر مـانـول; مـتـرجمفنون متحرکسازي

 محمدرضا رازقي
۱۳۷۶ ف ۳۲۸ ه۴۸۰۶۲۳۹۳۷۷۸/۵۳۴۷

TR۸۹۷/۵/۹۱۳۷۶ف۲ه
سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته و تـالـيف کـارل رايتس و گوينفن تدوين فيلم

 مـيالر; با مقدمهاي از تارولد ديکينسون;
 ترجمه وازريک درساهاکيان

۱۳۶۷ ف ۳۱۲ر۴۸۰۷۲۴۳۲۷۷۸/۵۳۵
TR۸۹۹/۹۱۳۶۷ف۲۲ر

نص ۱۳۸۳جف سنگ استاگخودآموزPremiere pro [پريمرپرو] در ۲۴ ساعت خ ۷۷۹ س۴۸۰۸۵۵۱۳۷۷۸/۵۳۵۰۲۸۵
TR۸۹۹/۹۱۳۸۳خ۹س

سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: فيلم سازي ديجيتال ف ۹۱۹ ب۴۸۰۹۲۴۶۵۷۷۸/۵۹
TR۸۹۹/۸ک۹ب

بنياد سينمايي فارابي کـتـاب جـامع ويـديـو: شـنـاخت و آمـوزش ابـزار، فـنـون و
 زيباشناسي تصوير

نـوشـته ديـويـد چـشـايـر; ترجمه احمد
وخشوري

۱۳۷۷ ک ۴۱چ۴۸۱۰۲۴۳۷۷۷۸/۵۹
TR۸۸۲/۳/۲۱۳۷۷ک۵چ

ارسباران ۱۳۸۲نوشته کيت بروکز; ترجمه رحيم داناييآموزش فيلمبرداري دوربينهاي ويدئويي آ ۴۹۳ ب۴۸۱۱۲۴۶۴۷۷۸/۵۹۹
TR۸۸۲/۸۱۳۸۲آ۴ب

دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تـالـيف رابـرت ب. مـاسـبـرگر; ترجمهتوليد برنامههاي تلويزيوني به روش تک دوربينه
 مسعود اوحدي

۱۳۸۱ ت ۱۴۲م۴۸۱۲۲۴۶۳۷۷۸/۵۹۹
TK۶۶۵۵/۲۱۳۸۱م۹و

لوتس ۱۳۸۴[مايکل باسل]; مترجم نوشين نيک پرتوکمپوزيسيون و هارموني در عکاسي رنگي ک ۲۲۹ب۴۸۱۳۲۴۳۳۷۷۸/۶
TR۵۱۰/۸۱۳۸۴ک۲ب

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۰گردآورنده ضياءالدين خطيرظهور و چاپ رنگي: روش کار در البراتوار عکاسي ظ ۶۴۷خ۴۸۱۴۲۴۶۲۷۷۸/۶۶
TR۵۱۰/۹۱۳۸۰ظ۶خ

طلوع انديشه تـهـيـه وتـنظيم ناشر; ترجمه محمد رضاحريم عشاق
 فخر روحاني،احمد فاضل السعدي

۱۳۸۱ ۴۵۸ ح۴۸۱۵۲۶۶۸۷۷۸/۹

اميرکبير ۱۳۷۹پژوهشي از عبدالرضا پايداردنياي تصاوير روايي دوئين مايکلز د ۲۶۹پ۴۸۱۶۲۴۶۱۷۷۹/۲
TR۶۸۰/۹د۲پ

مارليک ۱۳۷۷تاليف بهرام نفرياطالعات جامع موسيقي الف ۵۵۸ ن۴۸۱۷۲۴۶۰۷۸۰/۳
ML۱۰۰/۶۱۳۷۷الف۷ن

ثالث ۱۳۸۲پژوهش و تحقيق حبيبالله نصيريفرسرگذشت مدارس موسيقي ايران س ۴۷۶ ن۴۸۱۸۲۴۹۸۷۸۰/۷۱۰۴
MT۳/۶ن۹الف

اميرکبير تـالـيف رومن روالن; تـرجـمه مـحـمودزندگاني بتهوون
تفضلي

۱۳۷۸ ز ۸۴۵ ر۴۸۱۹۲۴۵۹۷۸۰/۹۲
ML۴۱۰/۹۱۳۷۸ز۲ب

سنبله ۱۳۸۴نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: پخش موسيقي برروي کامپيوتر س ۹۱۹ب۴۸۲۰۲۴۵۷۷۸۱/۳۴۴۱۶
MT۵۶/۲۱۳۸۴ر۹ب

نشر ثالث: انتشارات يوشيج ۱۳۷۸زاون قوکاسيانبانوي ارديبهشت: نقد و بررسي فيلمهاي رخشان بنياعتماد ب ۸۸۵ ق۴۸۲۱۲۴۷۵۷۸۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۹ق۸۶ب

بنياد سينمايي فارابي نـويـسـنـده جـرج برت; مترجم مرجانهنر موسيقي فيلم
بيدرنگ

۱۳۸۳ ه ۴۱۷ب۴۸۲۲۲۴۵۸۷۸۱/۵۴۲
MT۶۴/۴۱۳۸۳ب۸م

بنيادسينمايي فارابي تـرجـمه و تـالـيف شـاهرخ خواجهنوري،موسيقي فيلم
 محمدحسين تمجيدي

۱۳۸۳ م ۷۸۵ خ۴۸۲۳۲۴۵۶۷۸۱/۵۴۲۰۹
ML۲۰۷۵/۸م۹خ

هواي جان تامپسونمتد آسان پيانو م ۲۵۷ ت۴۸۲۴۵۷۷۹۷۸۶/۲۰۷
MT۲۲۵/۹۱۳۸۰ر۲۵ت

تاليف و ترجمه امير جاويدانمباني فراگيري گيتار '' کالسيک '' م۲۳۱ ج۴۸۲۵۸۲۰۸۷۸۷/۸۷۰۷
MT۵۸۵/۲۱۳۸۹م۲ج

هواي تازه تـالـيف جـالل ذوالـفـنـون;بـه کـوششآموزش سهتار
 مهرداد ترابي

۱۳۸۱ آ ۶۵ ذ۴۸۲۶۵۲۶۷۷۸۷/۹۸۵۰۷
MT۶۵۴/۹ذ۹۴س

نشر ني ۱۳۸۳محسن شهرنازدارگفت و گو با محمدرضا درويشي درباره موسيقي ايران گ ۴۹۶ د۴۸۲۷۲۴۵۳۷۸۹/۰۹۲
ML۳۴۴/۹/۵۱۳۸۲آ۴د

نشر ني ۱۳۸۳محسن شهرنازدارگفت و گو با داريوش طاليي درباره موسيقي ايران گ ۶۸۶ ط۴۸۲۸۲۴۵۰۷۸۹/۰۹۲
ML۳۴۴/۹/۵۱۳۸۲آ۸ط

نشرني ۱۳۸۳محسن شهرنازدارگفت و گو با حسين عليزاده درباره موسيقي ايران گ ۸۵۶ ع۴۸۲۹۲۴۵۵۷۸۹/۰۹۲
ML۳۴۴/۹/۵۱۳۸۲آ۸ع

نشرني ۱۳۸۳محسن شهرنازدارگفت و گو با مجيد کياني درباره موسيقي ايران گ ۹۳۳ ک۴۸۳۰۲۴۵۴۷۸۹/۰۹۲
ML۳۴۴/۹/۵۱۳۸۳آ۹۴ک

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۷نوشته مرتضي حنانهگامهاي گمشده گ ۸۸۲ ح۴۸۳۱۲۴۴۶۷۸۹/۱۶۲
ML۳۴۴/۲گ۹ح

پژوهش مجيد کيانيبررسي سه شيوه تکنوازي در موسيقي کنوني ايران ب۹۳۳ ک۴۸۳۲۸۱۰۵۷۸۹/۴۳
M۱۷۵/۵/۴ب۹ک

پارت ۱۳۷۲تاليف مهرداد امينآموزش ارگ و پيانوي ايراني آ۸۳۹ الف۴۸۳۳۵۵۱۴۷۸۹/۶۲
MT۱۹۲/۳/۸۱۳۷۲آ۸الف

هواي تازه: نشر هستان ۱۳۷۹تاليف پشنگ کامکارشيوه سنتورنوازي ش ۲۸۳ ک۴۸۳۴۲۴۵۲۷۸۹/۷۴
MT۶۵۴/۲۳۱۳۷۹ک۹س

ني از مـوسـيقي تا سکوت: استاد حسن کسائي و نيم قرن آفرينش
هنري

به کـوشش مـحمدجواد کسائي; با مقدمه
 بيژن ترقي

۱۳۸۱ الف ۵۳۸ ک۴۸۳۵۲۴۴۸۷۸۹/۸۲
ML۴۱۰/۵ک۵ک

واحه ۱۳۹۱مرتضي آوينيگنجينه آسماني: گفتار متن فيلمهاي روايت فتح گ۹۱۷ آ۴۸۳۶۶۶۲۵۷۹۱
PN۱۹۹۷/۸۳۱۳۸۱ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
واحه ۱۳۹۱مرتضي آوينينسيم حيات: گفتار متن فيلمهاي مستند ن۹۱۷ آ۴۸۳۷۶۶۲۶۷۹۱

PN۱۹۹۷/۴۷۱۳۸۷م
خـانه دوست کـجـاست: هـمـراه بـا وقايعنگاري پشت صحنه،

 فيلمنامه، نظر منتقدان و نظر تماشاگران
وقـايعنـگـاري پـشت صـحـنه کيومرث

پوراحمد
خ۵۷۸ پ۴۸۳۸۶۲۳۲۷۹۱

PN۱۹۹۷/۹پ۲خ
بهاره ۱۳۶۷نوشته ويتوريو دسيکادزد دوچرخه د ۹۳۴ د۴۸۳۹۵۵۹۱۷۹۱

PN۱۹۹۷/۵۱۳۶۷د۴د
ناتان زارخي، وسوالود پودوفکينفيلمنامه مادر ف۱۳ ز۴۸۴۰۵۹۴۹۷۹۱

PN۱۹۹۷/۲۱۳۶۳ز۲م
مرتضي آوينيآينه جادو آ۹۱۷ آ۴۸۴۱۶۶۲۱۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۴/۹۱۳۸۹آ ۸آ
بنياد سينمايي فارابي ۱۳۷۷آندره بازن; ترجمه محمد شهباسينما چيست؟ س ۲۱۳ ب۴۸۴۲۲۴۶۷۷۹۱/۴۳۰۱

PN۱۹۹۴/۹۱۳۷۶س۱۵ب
بنياد سينمايي فارابي نـقـطه ديـد در سـيـنـمـا: نظريه روايت و ذهنيت در سينماي

کالسيک
۱۳۷۶ادوارد برانيگان; ترجمه مجيد محمدي ن ۴۴۱ ب۴۸۴۳۲۴۶۶۷۹۱/۴۳۰۱

PN۱۹۹۵/۷۱۳۷۶ن۳۵ب
خجسته ۱۳۶۷و. ف. پرکينز; ترجمهي عبدالله تربيتفيلم به عنوان فيلم: درک و داوري فيلمها ف ۳۵۷ پ۴۸۴۴۲۴۴۷۷۹۱/۴۳۰۱۵

PN۱۹۹۴/۹۱۳۷۶ف۴پ
بنياد سينمايي فارابي مـيـراحـمـد مـيـراحـسـان; ويـراسـتارپديدار و معنا در سينماي ايران

 اکرمالسادات ساکت
۱۳۸۳ پ ۹۲۶ م۴۸۴۵۲۴۶۸۷۹۱/۴۳۰۲

PN۱۹۹۵/۹م۵الف
اميرکبير رالف اسـتـيـونـسن و ژ.ر. دبري; ترجمههنر سينما

 پرويز دوائي
۱۳۷۲ ه ۴۹۴ الف۴۸۴۶۲۴۶۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳

PN۱۹۹۵/۹/۵۱۳۷۲الف۹ت
توفيق آفرين کـلـود شـابـرول [فرانسواگريف]; ترجمهچگونه فيلم بسازيم

 مانا اسکويي
۱۳۸۳ چ ۱۱۳ ش۴۸۴۷۲۴۷۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳

PN۱۹۹۵/۹/۲۱۳۸۳ش۹ت
بنياد سينمايي فارابي اسـتـيـون دي کـيـتـز; تـرجـمه مـحمدنما به نما

گذرآبادي
۱۳۷۶ ن ۱۲۳ ک۴۸۴۸۲۴۸۰۷۹۱/۴۳۰۲۳۳

PN۱۹۹۵/۹/۲۱۳۷۶ک۹ت
نشر ني ديـوار: فـيـلم، داسـتـان، اشـعـار و نقد فيلم بههمراه ديدگاهها،

 آلبومهاي انفرادي و راهنماي کامل گروه پينک فلويد
۱۳۸۰ابراهيم نبوي د۳۶۹ن۴۸۴۹۱۶۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳

PN۱۹۹۸/۳/۹د۲۲ن
نشر علم ۱۳۸۰کيومرث پوراحمدکودکي نيمهتمام: زندگي و فيلمها ک۵۷۸پ۴۸۵۰۲۴۸۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۹ک۸۷پ
سروش (انتشارات صدا و سيما) فـرنـسـوا تـروفـو بـاهـمکاري هلن جي.سينما بهروايت هيچکاک

 اسکات; ترجمه پرويز دوايي
۱۳۶۵ س ۵۳۶ ت۴۸۵۱۲۴۹۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۴۱۳۶۵ت۹ه
بنياد سينمايي فارابي ۱۳۷۷محمدرضا روحانيابراهيم حاتميکيا، فيلمساز مولف ر س ر۱۲۳ح۴۸۵۲۲۴۸۱۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۹ر۲۴ح
بنياد سينمايي فارابي ۱۳۷۷استفان شارف; ترجمه شاپور عظيميعناصر ساختاري سينماي هيچکاک ع ۱۵۷ ش۴۸۵۳۲۴۷۳۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۲ش۹ه
ثالث ۱۳۸۳محمد عبديغريبهي بزرگ: زندگي و آثار بهرام بيضايي غ۴۲۴ع۴۸۵۴۲۴۷۴۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۲ع۹ب
نشر ديدار ۱۳۷۸به اهتمام زاوان قوکاسيانمجموعه مقاالت در نقد و معرفي آثارمسعود کيميايي م۸۸۵ق۴۸۵۵۲۴۷۶۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۹ق۹۶ک
اختران ۱۳۸۴[مصاحبهکننده] پرويز جاهدنوشتن با دوربين: رو در رو با ابراهيم گلستان ن۵۷۳ گ۴۸۵۶۶۷۳۷۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

PN۱۹۹۸/۳/۲۱۳۸۴ج۷۶گ
جـشـنـواره بـيـن الـمـلـلـي فيلمهاي کودکان

ونوجوانان
رويـاهـاتـو از دسـت نـده: بـررسـي سينماي کودک و نوجوان

 محمد علي طالبي
۱۳۹۰مزدا مراد عباسي ر۴۳۴ م۴۸۵۷۸۰۵۷۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

ني ۱۳۸۱جوزف مکبرايد; ترجمه پرويز دوائيسينما بهروايت هوارد هاکس س۷۳۲م۴۸۵۸۲۴۷۰۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۷۱۳۸۱م۲ه

سروش (انتشارات صدا و سيما) گـردآوري و تـدوين تـرنس سـنت جانطراحي صحنه در فيلم
 مارنر; ترجمه و اقتباس مهدي رحيميان

۱۳۶۷ ط ۱۳۴م۴۸۵۹۲۴۸۶۷۹۱/۴۳۰۲۵
PN۱۹۹۵/۹/۲۱۳۶۷م۴ط

علمي ۱۳۷۷سمن مرادي رادخسرو شکيبايي: زندگي و فيلمها خ ۴۳۵ م۴۸۶۰۲۴۷۷۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲
PN۲۹۵۸/۴م۷ش

ثالث ۱۳۸۴بي تا ملکوتياسطوره مهر: زندگي و سينماي سوسن تسليمي الف۷۶۲م۴۸۶۱۲۴۷۱۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۵۱۳۸۴الف۵ت

دفتر پژوهشهاي فرهنگي مـتـرجم حـمـيـدرضـا منتظري; زيرنظراديسون و تولد سينما
 بهرام دهقاني

۱۳۷۴ ۳۵۴ الف۴۸۶۲۲۴۹۱۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/ش. ۳۴م۱آ

علم ۱۳۸۳۱۳۸۳چهل فيلم، چهل فيلمساز و چهل نقد چ ۸۱۷ ب۴۸۶۳۲۴۷۲۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/۹ب۱آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي مـتـرجم شـيـوا مـهشيد فالحي; زيرنظرپورتر: قصهگوي اول
 بهرام دهقاني

۱۳۷۴ ۶۲۵پ۴۸۶۴۲۴۹۲۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/ش. ۳۱م۱آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي مـتـرجم مـصطفي اسالميه; زيرنظر بهرامتصوير و سرشت دوربين
 دهـقـاني; ويرايش بخش انتشارات دفتر

 پژوهشهاي فرهنگي

۱۳۷۵ ۵۹۴ت۴۸۶۵۲۴۹۴۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/۱۳۷۵ش. ۳۶م۱آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي مـتـرجـمـان فـلـورا بوغوسپور، مصطفيدميل: کاشف هاليوود
 اسـالمـيه، الهام اميرکياني; زيرنظر بهرام

دهقاني

۱۳۷۴ ۶۹۸د۴۸۶۶۲۴۹۶۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/ش. ۳۳م۱آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۵مـتـرجم زهـرا بـرنـاک، شـايـا مـهشيدسينما: روزهاي آغازين ۹۸۹س۴۸۶۷۲۴۹۳۷۹۱/۴۳۰۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفتر پژوهشهاي فرهنگي نـوشـته [ديويد رابينسون]; مترجم رحيمکيتون: صورت سنگي

قاسميان
۱۳۷۴ ۹۴۷ک۴۸۶۸۲۴۹۵۷۹۱/۴۳۰۹

PN۱۹۹۳/۵/ش. ۳۵م۱آ
نشر قطره ســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا امـــــــپـــراتـــوري

پنهان:کمدي-تراژدي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي،روانشناسي
۱۳۸۶پالين کيل;برگردان بزرگمهر رفيعا س۹۶۶ ک۴۸۶۹۲۶۳۵۷۹۱/۴۳۰۹

دفتر پژوهشهاي فرهنگي مـتـرجم بـيـژن مـحـمـد; زيرنظر بهرامگريفيث: استاد بزرگ
دهقاني

۱۳۷۴ ۴۱۲گ۴۸۷۰۲۴۹۷۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/ش. ۳۲م۱آ

اميرکبير، کتابهاي جيبي نــوشـته آرتـور نـايت; تـرجـمه نـجفتاريخ سينما
دريابندري

۱۳۷۷ ت ۲۵۳ ن۴۸۷۱۲۴۸۳۷۹۱/۴۳۰۹
PN۱۹۹۳/۵/۲۱۳۷۷ن۱آ

تالش تـالـيف ناظم صادقاف; ترجمه علياصغرتاريخ سينماي آذربايجان
شهيدي

۱۳۸۲ ت ۱۹۵ ص۴۸۷۲۲۴۹۰۷۹۱/۴۳۰۹۴۷۵۴
PN۱۹۹۳/۵/۲ص۴آ

بنياد سينمايي فارابي ۱۳۷۷احمد طالبينژاددر حضور سينما: تاريخ تحليلي سينماي پس از انقالب د ۱۹۷ط۴۸۷۳۲۴۸۹۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
PN۱۹۹۳/۵/۱۷ط۹الف

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

عـلـيـرضـا طالبزاده; براساس طرحي ازبازگشت (فيلمنامه)
 عباس اکبري

۱۳۸۲ ب ۱۷۵ط۴۸۷۴۲۴۸۸۷۹۱/۴۳۲
PN۱۹۹۷/۲۲ب

دفتر پژوهشهاي فرهنگيبنياد سينمايي فارابي ۱۳۷۹ايرج رامينفرطراحي فيلم ط ۲۷۴ر۴۸۷۵۲۴۸۷۷۹۱/۴۳۲۵
PN۱۹۹۵/۹/۲ر۴ط

نشرعلم نـويـسـنـده هيات گردآورندگان آلماني;چاپلين
 ترجمه سيامک گلشيري

۱۳۸۲ ۱۲چ۴۸۷۶۲۴۸۵۷۹۱/۴۳۲۸۰۹۲
PN۲۲۸۷/۱۷۱۳۸۲چ۲چ

نشر مرکز ۱۳۷۷ديويد بوردول، کريستين تامسونهنر سينما ه۷۶۲ ب۴۸۷۷۵۸۹۲۷۹۱/۴۳۵۱
PN۱۹۹۵/۴۹۱۳۷۷ب

بنياد سينمايي فارابي تـامس جي. هـريس; بـرگردان اميدنيکفيلمهاي موزيکال کودکان بررسي انتقادي و فيلمشناسي
 فرجام; ويراستار اکرمالسادات ساکت

۱۳۸۳ ف ۵۵۲ ه۴۸۷۸۲۵۲۲۷۹۱/۴۳۶۵
PN۱۹۹۵/۹/۴۱۳۸۳ه۹ف

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

سـيـنـمـا و مـعـمـاري: از مه لي يس تا ماله استيونس و چند
رسانهها

تـدوين فـرانـسـوا پـنـز، مـورين تامس;
 ترجمه شهرام جعفرينژاد

۱۳۸۱ س  ۵۵۷ پ۴۸۷۹۲۵۲۱۷۹۱/۴۳۶۵۷
NA۲۵۸۸/۹۱۳۸۱س۹پ

بنياد سينمايي فارابي رابـرت جـانـستن; ترجمه فتاح محمدي;معنويت در فيلم
 ويراستار اکرم السادات ساکت

۱۳۸۳ م ۱۹۶ج۴۸۸۰۲۵۲۰۷۹۱/۴۳۶۸۲
PN۱۹۹۵/۹/۲۱۳۸۳ج۸۷۷ج

شرکت انتشارات سوره مهر سـيـنـماي اشراقي: سينماي ديني و هنر اشراقي شهيد آويني با
 نظري به عکاسي اشراقي

۱۳۸۴نوشته محمد مددپور س ۳۹۹ م۴۸۸۱۳۶۵۰۷۹۱/۴۳۶۸۲
PN۱۹۹۵/۹/۴۳م۹د

توفيق آفرين ۱۳۷۹بهروز افخمي; با همکاري مينو فرشچيفيلمنامه شوکران ف ۶۲۹ الف۴۸۸۲۲۵۰۹۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۸۴ش

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

۱۳۷۹نوشته عباس اکبريفيلمنامه حمزه (سيدالشهدا) ح۶۸۵ الف۴۸۸۳۲۹۵۹۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۶ح

توفيقآفرين سـيـروس الـونـد; بـراساس نوشتهاي ازدستهاي آلوده
 تيرداد سخايي

۱۳۷۹ ف ۷۴۴ الف۴۸۸۴۲۵۱۴۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۷الف۵۴د

توفيق آفرين ۱۳۸۰احمد امينيفيلمنامه چتري براي دو نفر ف ۸۴۴ الف۴۸۸۵۲۵۱۲۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۲۸۴چ

ديد لـوئـيس بـونـوئل; تـرجـمه حـسـينعليفراموششدگان
طباطبايي

۱۳۷۹ ف۷۹۳ ب۴۸۸۶۲۵۱۹۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۳۷۰۴۱۱۳۷۹ف

سروش (انتشارات صدا و سيما) بهقـلم مـحـمـدسعيد بهمنپور; بازنويسيفيلمنامه مجموعه تلويزيوني مريم مقدس
 شهريار بحراني، عبدالحميد قديريان

۱۳۸۰ ف۸۷۷ ب۴۸۸۷۲۵۳۱۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۴۳۳۱۳۸۰م

توفيق آفرين ۱۳۸۰کيومرث پوراحمدفيلمنامه شب يلدا ف ۵۷۸ پ۴۸۸۸۲۵۰۵۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۲۷ش

توفيق آفرين ۱۳۸۱ -ناصر تقوايي; با همکاري مينو فرشچيکاغذ بيخط ک ۶۴۶ ت۴۸۸۹۲۵۱۰۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۲۴ک

توفيق آفرين فـرهـاد توحيدي، براساس طرحي از عليفيلمنامه دنيا
روئينتن

۱۳۸۲ ف۷۹۲ ت۴۸۹۰۲۵۰۷۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۹ت۹د

توفيق آفرين ۱۳۷۸فريدون جيرانيفيلمنامه قرمز ف۹۸۱ ج۴۸۹۱۲۵۰۶۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۳۸ق

توفيق آفرين ۱۳۸۰فريدون جيرانيفيلمنامه آب و آتش آ ف۹۸۲ ج۴۸۹۲۲۵۰۸۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۲۲آ

نشر ني ۱۳۷۵بهاهتمام امير خسرويسالم سينما: چند گفتگو س۵۵۱ خ۴۸۹۳۲۴۷۸۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۴س

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۱ضياءالدين دريفيلمنامه کيف انگليسي ف ۵۱۳ د۴۸۹۴۲۴۴۵۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۹۶ک

توفيق آفرين ۱۳۸۰محمدعلي سجاديفيلمنامه رنگ شب ۸۱۷ ر۴۸۹۵۲۵۱۱۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۱۷ر

توفيق آفرين روبـرتـو بـنيني، وينچنزو چرامي; ترجمهزندگي زيباست
 ليلي کريمان

۱۳۷۸ ۲۱۴ز۴۸۹۶۲۵۳۰۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۹۱۴۱۳۷۸ز

سپاهان دانش مـصـائب مـسـيح: نـقـدي بـر فيلم مصائب مسيح ساخته مل
 گـيـبـسـون و بـررسي تـاريخ اجـمـالي يـهـود و مسيحيت و

 توطئههاي سران يهود

۱۳۸۳حميد شفيعزاده م۵۵۴ ش۴۸۹۷۲۵۲۶۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۵۰۸۳ل

ني ۱۳۷۷سهراب شهيد ثالثيک اتفاق ساده ي ۸۶۴ ش۴۸۹۸۲۵۷۸۷۹۱/۴۳۷۲
سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون ۱۳۸۲مينو فرشچيفيلمنامه تولدي ديگر (کاغذ بيخط) ت۵۳۴ ف۴۸۹۹۲۵۳۲۷۹۱/۴۳۷۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
توفيقآفرين ۱۳۷۹ناصر تقواييچاي تلخ چ ۶۴۲ف۴۹۰۰۲۵۱۶۷۹۱/۴۳۷۲

PN۱۹۹۷/۲۶چ
سروش (انتشارات صدا و سيما) نـــوشـــته کـــارل فــورمن; تـرجـمهماجراي نيمروز: فيلمنامه

 اميرجاللالدين اعلم
۱۳۷۰ م ۸۸۳ ف۴۹۰۱۲۵۱۸۷۹۱/۴۳۷۲

PN۱۹۹۷/۹۱۳۷۱ف۱۷م
خجسته ۱۳۸۱زاون قوکاسيانبهرام بيضايي و پديدهي سگکشي ب۸۸۵ ق۴۹۰۲۲۵۱۵۷۹۱/۴۳۷۲

PN۱۹۹۷/۷۷۰۸۶س
نشر ديدار ۱۳۷۸بهاهتمام زاون قوکاسيانگفتگو، نقد و نظر و فيلمنامه گفتگو با باد بهرام بيضايي گ۸۸۵ ق۴۹۰۳۲۵۲۹۷۹۱/۴۳۷۲

PN۱۹۹۷/۷۰۸۶گ
کتاب سيامکميترا اثـري از نصرت کريمي با يادداشتهاييدرشکهچي

 از عـباس کيارستمي، پرويز کيمياوي ...;
 ويرايش مصطفي زمانينيا

۱۳۸۳ د۵۱۶ ک۴۹۰۴۲۵۲۸۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۳۸۵د

مجيد مجيديآواز گنجشکها آ۲۸۵ م۴۹۰۵۶۳۸۷۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۳۸۳۱۳۸۹آ

توفيق آفرين ۱۳۸۰مجيد مجيديفيلمنامه باران ب ۲۸۵ م۴۹۰۶۲۵۱۳۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۱۸ب

نشر ني مـحـسن مـخـمـلـبـاف; عکسها از ميثمسيب
مخملباف

۱۳۷۷ س۳۸۸ م۴۹۰۷۲۵۲۴۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۹۸۳س

نشر ني ۱۳۷۳محسن مخملبافسالم بر خورشيد س ۳۸۸ م۴۹۰۸۲۹۲۸۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸س

سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري ۱۳۶۳محسن مخملباففيلمنامه زنگها ف ۳۸۸ م۴۹۰۹۲۵۲۵۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۹۵ر

ني ۱۳۶۹محسن مخملبافنوبت عاشقي ن۳۸۸ م۴۹۱۰۲۵۲۳۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۷ن

توفيق آفرين نـوشـتـه رضـا مقصودي;به روايت کمالفيلمنامه شيدا
تبريزي

۱۳۷۸ ف ۷۲۷ م۴۹۱۱۲۵۷۷۷۹۱/۴۳۷۲

قدياني ۱۳۸۱علي موذنيشبنامه ش ۸۳۱م۴۹۱۲۲۵۳۳۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۲۴ش

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۰يوسفعلي ميرشکاکفيلمنامه پورياي ولي ف۹۳۶ م۴۹۱۳۲۵۲۷۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۶پ

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۷اورسون ولز; ترجمه پرويز تاييديهمشهري کين ه۷۳۱ و۴۹۱۴۲۵۱۷۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۲۱۳۷۷ه

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته جرالد ميلرسون; ترجمه و تدوينفن برنامهسازي تلويزيوني
 مهدي رحيميان

۱۳۶۷ ف ۹۷۱ م۴۹۱۵۲۵۴۵۷۹۱/۴۵۰۲۳۲
PN۱۹۹۲/۷۵/۹۱۳۶۷ف۹م

کتاب صبح ۱۳۷۵مولف حبيبه جعفريانشهيد آويني: سيري در آثار ش ۴۶۳ج۴۹۱۶۲۵۴۶۷۹۱/۴۵۰۲۳۳
PN۱۹۹۲/۴/۷ج۸آ

فرانديش سـيـد مـرتـضي آويـني: گوشههايي از زندگي و خاطرات سيد
 شهيد اهل قلم

۱۳۸۳نوشته مجتبي زحمتکش ۹۱۷آ۴۹۱۷۲۵۴۴۷۹۱/۴۵۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۲/۴/۳ز۸آ

بنياد سينمايي فارابي ۱۳۷۷مولف محمد مددپورسينماي اشراقي حقيقت در نظر شهيد آويني س ۳۹۹ م۴۹۱۸۲۵۴۳۷۹۱/۴۵۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۲/۴/۴م۸آ

ورودي به قـلـمرو شبهعروسکها و نمايشهاي عروسکي: همراه
 بـا تـصـاويـر و تـوضـيـحاتي راجع به تعدادي از عروسکهاي

 خيمهشببازي ايراني

نوشته بهروز غريبپور و۲۹ غ۴۹۱۹۷۱۴۵۷۹۱/۵۳
PN۱۹۷۲/۴و۴غ

بنياد سينمايي فارابي ديــويـد بـردول; مـتـرجم عـالءالـدينروايت در فيلم داستاني
طباطبايي

-۱۳۷۳ ر ۴۴۱ب۴۹۲۰۲۵۴۱۷۹۲/۰۱
PN۱۹۹۵/۹۱۳۷۳ر۴ب

مولفحميد عبداللهيمسافر کوچولو: نمايشنامه براي کودکان م۳۷۱ ع۷۹۲/۰۲۲۶[ج]۴۹۲۱۷۰۹۱
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۰هيو موريسون; ترجمه حسن پارساييوظايف کارگردان در تئاتر و ۸۳۷ م۴۹۲۲۲۵۳۹۷۹۲/۰۲۳۳

PN۲۰۵۳/۶۱۳۸۰و۷۷م
نشر مرکز،کتاب ماد ۱۳۸۷احمد داموداصول کارگرداني تئاتر الف۲۲۹ د۴۹۲۳۵۴۸۶۷۹۲/۰۲۳۸

PN۲۰۵۳/۶۱۳۸۷الف۲د
سروش (انتشارات صدا و سيما) نـويـسـنـده کـنـسـتـانـتـين سـرگيويچآمادهسازي هنرپيشه: کار هنرپيشه روي خود در جريان تاثر

 اسـتـانـيـسـالوسکي; با يادداشتي از گ.
 کريستي; ترجمه مهين اسکوئي

۱۳۸۳ آ ۴۷۸الف۴۹۲۴۲۵۳۵۷۹۲/۰۲۸
PN۲۰۶۲/۱۳۸۳ج. ۳۱م۵الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـويـسنده استانيسالوسکي; با پيشگفتاريشخصيتسازي: کار هنرپيشه روي خود در جريان تجسم
 از گ. کريستي; ترجمه مهين اسکوئي

۱۳۸۲ ش ۴۷۸ الف۴۹۲۵۲۵۳۷۷۹۲/۰۲۸
PN۲۰۶۲/۱۳۸۳ج. ۳۲م۵الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـويـسـنـده کـنـسـتـانـتـين سـرگيويچنقشآفريني: کار هنرپيشه روي نقش
 اسـتـانـيسالوسکي; با پيشگفتاري از گ.
 کـريـسـتي و و.پراکوفيف; ترجمه مهين

اسکوئي

۱۳۸۲ ن ۴۷۸الف۴۹۲۶۲۵۳۶۷۹۲/۰۲۸
PN۲۰۶۲/۱۳۸۳ج. ۳۳م۵الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۰نورالدين استوارفنون بازيگري در تئاتر و سينما ف ۴۸۸ الف۴۹۲۷۲۵۳۸۷۹۲/۰۲۸
PN۲۰۶۱/۹ف۵الف

اميرکبير ۱۳۷۹ديدرو; ترجمه احمد سيمعيهنرپيشه کيست؟ (نظر خالف عرف درباره هنرپيشگان) ه ۹۲۱ د۴۹۲۸۲۵۳۴۷۹۲/۰۲۸
PQ۱۹۸۳/۹۱۳۷۹ه۹د

مرواريد ۱۳۷۵ -اسـکـاراگ. بـراکت; تـرجـمه هـوشنگتاريخ تئاتر جهان ت ۳۹۷ب۴۹۲۹۲۵۵۶۷۹۲/۰۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عفاف مـولف فـرهـاد گـشايش; مصحح حسينخالقيت نمايشي تئاتر - سينما

محسني
۱۳۷۷ خ ۴۴۸گ۴۹۳۰۲۵۵۵۷۹۲/۰۹

PN۲۱۰۹/۵گ۲ف
قطره گي لـکـلـرک، کريستف دسولير; ترجمهماجراهاي جاويدان تئاتر (روند تکاملي هنر نمايش)

 نادعلي همداني
۱۳۸۱ م ۵۶۹ ل۴۹۳۱۲۵۵۷۷۹۲/۰۹

PN۲۱۰۳/۲۱۳۸۱م۹ل
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۸ترجمه و اقتباس ناصر آقائيپانتوميم پ ۶۶۱آ۴۹۳۲۲۵۴۰۷۹۲/۳

PN۲۰۷۱/۷آ۲پ
نشر يوش الـــيـزابت هـارلـوک; تـرجـمه وحـيـدبازي

رواندوست
۱۳۶۴ ب ۲۱۳ ه۴۹۳۳۲۲۱۹۷۹۳/۰۱

GV۱۲۰۱/۳۷/۲۱۳۶۴ب۲ه
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
رابـرت اسـتم; تـرجـمه گـروه مترجمان;نظريه فيلم

 بهکوشش احسان نوروزي
۱۳۸۳ م ۴۸۷الف۴۹۳۴۲۵۵۴۷۹۳/۴۳۰۱

PN۱۹۹۵/۶۱۳۸۳ن۵الف
اميرکبير ۱۳۷۸ويراستار فيليپ کم;ترجمه احسان باقريداستانهاي فکري (۱) کندوکاوي فلسفي براي کودکان د ۶۷۱ ک۴۹۳۵۵۱۷۴۷۹۳/۷۳

GV۱۵۰۷/۸۱۳۷۸ک۴۵س
اميرکبير داسـتـانهاي فکري (۱): کندوکاوي فلسفي براي کودکان: کتاب

 راهنماي معلم (تمرين)
۱۳۷۸تاليف فيليپ کم;ترجمه احسانه باقري د ۶۷۱ ک۴۹۳۶۵۱۷۳۷۹۳/۷۳۰۷

B۱۰۵/۸۱۳۷۸ک۹ک
نشر همراه ۱۳۷۷ترجمه و تدوين پرويز امينيسرگرميهاي رياضي براي دوره راهنمايي س ۸۴۴الف۷۹۳/۷۴[ج]۴۹۳۷۲۵۵۲

QA۹۵/۴س۸۳الف
آموزش نوشته کورت اندلمکعب هوش روبيک: مسائل و راهحلهاي آن م۸۷۳ الف۴۹۳۸۸۱۹۲۷۹۳/۷۴

مولفين ريچارد ام شارپ، سيمور متزنر۸۳ فعاليت رياضي براي نوجوانان ه۱۵۵ ش۷۹۳/۷۴[ج]۴۹۳۹۶۵۵۰
QA۹۵/۲۵۱۳۷۴ش

ارديبهشت ۱۳۶۳ترجمهي کاظم فائقيتستهايي براي هوشآزمائي ت۲۱۴ ف۴۹۴۰۵۰۲۸۷۹۳/۷۴
QA۹۵/۵۴۱۳۶۳ت۲ف

خيام آزمون ۱۳۹۰تاليف عليرضا قربانيايستگاه معما و سرگرمي﴿۱﴾﴿هوش-منطق-چهارعمل اصلي﴾ الف۵۵۱ ق۴۹۴۱۶۴۵۳۷۹۳/۷۴
QA/95الف۴ق

خجسته فـــرانــسس مـوزلي، سـوزان مـرديت،چگونه استعداد رياضي کودکان خود را پرورش دهيم
 مـصـطـفي کـريـمي; [تـرجمه] مصطفي

کريمي

۱۳۷۹ چ ۸۳۸م۴۹۴۲۲۵۵۳۷۹۳/۷۴
QA۹۵/۸۱۳۸۰چ۸م

the art of Aha!! Puzzles =!!تاليف جليل صمدآقايي، مهدي زيوداريهنر مسالههاي آها ه۸۱۵ ص۴۹۴۳۴۵۹۶۷۹۳/۸
Q۱۶۴/۹۱۳۸۸ه۸ص

عصر کتاب ۱۳۸۰تاليف سوزان کالدولآموزش شطرنج ۸۱۳ آ۴۹۴۴۵۶۹۹۷۹۴/۱۰۷
GV۱۴۴۵/۸۱۳۸۰آ۲۵ک

اسرار دانش لـئـونـارد بـاردن; ترجمه محمود طلوعيتئوري شطرنج
 فر، حميدبلوچ

۱۳۸۳ ت۱۷۱ ب۴۹۴۵۵۴۴۶۷۹۴/۱۲
GV۱۴۴۵/۹۱۳۸۳ت۲ب

فرزين ۱۳۸۷[آلن بيو]شطرنج پيشرفته اوکلي ش۹۳۶ الف۴۹۴۶۵۰۶۶۷۹۴/۱۵۹
GV۱۴۴۵/۶۱۳۸۶ش۹ب

ابوالفضل فراهانيتربيت بدني عمومي ۲ (کليه رشتهها) ت۵۷۸ ع۴۹۴۷۸۴۱۶۷۹۶
GV۳۶۱/۴۱۳۸۷ت۴ع

تـاريخچه و مقررات ورزشها: همراه با عکس و تصوير، واژهنامه
 انگليسي، اسامي و ...

نوشته هوشنگ فتحي ت۲۴۳ ف۴۹۴۸۸۲۷۰۷۹۶
GV۵۷۱/۲ت۲ف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵ابوالفضل فراهانيتربيتبدني عمومي(۲) ت۳۵۲ ف۴۹۴۹۵۶۳۵۷۹۶
GV۳۴۱/۴۱۳۸۵ت۴ع

نسل نوانديش ارتـبـاط بـا خـويشتن = مقام قهرماني: راهنماي استفاده از مغز
 براي موفقيت در ورزش و زندگي

۱۳۸۶تاليف بهنام بستان الف ۵۴۱ ب۴۹۵۰۵۱۹۴۷۹۶/۰۱
GV۷۰۶/۴/۴۱۳۸۶الف۵ب

رشد آمـوزش روانشـنـاسي ورزشي: راهـنـمـاي عـملي براي درک
 مفاهيم اساسي روانشناسي ورزشي

مـولـفـان گـلن س. رابـرتس، کوين س.
 اسـپـيـنک، سـينتيال. پمبرتن; مترجمان
 مـحـمـدکـاظم واعـظ موسوي، معصومه

شجاعي

۱۳۸۲ آ ۱۱۳ر۴۹۵۱۲۵۵۱۷۹۶/۰۱
GV۷۰۶/۴/۸۱۳۸۲آ۲ر

بامداد کتاب ۱۳۸۴تاليف بهروز عبدليمباني رواني--  اجتماعي تربيت بدني و ورزش م۴۱۳ ع۴۹۵۲۶۲۹۳۷۹۶/۰۱
نشر طاليي ۱۳۹۲زارعي ، مهديفرهنگ نامه طاليي ورزش ف۱۳ز۷۹۶/۰۳م۴۹۵۳۸۵۳۹
اميرکبير ۱۳۷۷هوشنگ فتحيورزش وتبليغات و ۲۴۳ف۴۹۵۴۲۵۹۲۷۹۶/۰۳

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶مولف ديويدسي . واتمديريت و سازماندهي ورزش م۱۱۳ و۴۹۵۵۵۶۳۴۷۹۶/۰۶۹
GV۷۱۳/۴۳۱۳۸۶م۲و

ورزش ۱۳۹۴قاسم نژاد مه پريبازي هاي ورزشي نقش ان در رشد جسماني و رواني کودکان ب۲۲۷ق۴۹۵۶۸۵۴۶۷۹۶/۰۸۳
سفيراردهال آمـوزش ورزش زورخـانهاي: تـاريـخـچه ، فـرهـنگ ، آداب ،

 مکان ، ابزار ، عمليات و فوائد جسماني ورزش پهلواني
۱۳۸۹مولف فرهاد طلوعکيان آ۷۵۴ط۴۹۵۷۴۵۷۵۷۹۶/۰۹۵۵

GV۶۵۷/۸۱۳۸۹آ۸ط
تاليف ريتا کالنتونآموزش هندبال آ۶۵۲ ک۴۹۵۸۸۱۶۸۷۹۶/۳۱۲

GV۱۰۱۷/۸۱۳۸۴ک۹ه
بامداد کتاب ۱۳۹۱محمد پورکيانيهندبال: آموزش تکنيک ها و تاکتيک ها، قوانين ومقررات ه۷۳۶ پ۴۹۵۹۷۸۴۰۷۹۶/۳۱۲۰۷
سپهر انديشه مـولف السـلـونـيـمس; مـتـرجم فاطمهآموزش گام به گام: بسکتبال تکنيکها، تاکتيکها و قوانين

 قـربـاني; نـظـارت فني و ويرايش حسن
کريمي

۱۳۸۲ آ ۹۸۷ ن۴۹۶۰۲۵۶۶۷۹۶/۳۲۳۰۷
GV۸۸۵/۳۵/۸۱۳۸۲آ۸ن

سپهر انديشه مـولف کـيث نـيـکـولز; مترجم تقي ولي;آموزش گام به گام واليبال: تکنيکها، تاکتيکها و قوانين
 نظارت فني و ويرايش جواد حسينينژاد

۱۳۸۲ آ ۹۷۲ ن۴۹۶۱۲۵۶۸۷۹۶/۳۲۵
GV۱۰۱۵/۳/۸۱۳۸۲آ۹ن

توپ: زانيس: خدمات نشر کيان رايانه سبز ۱۳۹۰مـولـف بـيـل بـسـويـک; مترجم بهزاداستراتژي پيروزي در فوتبال: قدرت ذهني در فوتبال الف۵۳۵ ب۴۹۶۲۷۵۹۵۷۹۶/۳۳۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه کتاب همراه ۱۳۷۷مولف مجيد جاللي فراهانيدانستنيهاي فوتبال د ۵۲۴ج۴۹۶۳۲۵۵۰۷۹۶/۳۳۴

GV۹۴۰/۲د۸ج
زر قلم ۱۳۷۹مولف جعفرصادق محمدزادهدانش فوتبال د ۳۴۶م۴۹۶۴۲۵۴۸۷۹۶/۳۳۴

GV۹۴۰/۲د۳م
شرکت بهنشر مـهـارتـهـاي فوتبال: آموزش نفر به نفر فوتبال براي کودکان و

نوجوانان
۱۳۸۲رالف برمر; ترجمه وحيد کريم داديان م ۴۷۴ب۴۹۶۵۲۵۴۹۷۹۶/۳۳۴۰۷۷

GV۹۴۴/۲/۹۱۳۸۲م۴ب
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۴حسين محمدنبيفوتبال در ايران ف ۳۵۷ م۴۹۶۶۲۵۴۷۷۹۶/۳۳۴۰۹۵۵

GV۹۴۴/۳م۹الف
گلبهار ۱۳۸۱مولف سعيد خدارحميفوتسال ف ۳۷۴ خ۴۹۶۷۲۵۷۴۷۹۶/۳۳۴۸

GV۹۴۳/۹/۴۳خ۲س
حميده اخوانبدمينتون : آموزش آسان تکنيک و تاکتيکهاي نوين ب۳۱۷ الف۴۹۶۸۷۸۲۷۷۹۶/۳۴۵

GV۱۰۰۷/۴۱۳۸۹ب۳الف
تالش ۱۳۷۳اثر زد - آلباوزنهبرداري و پرورش اندام و۷۱۴ آ۴۹۶۹۵۴۹۲۷۹۶/۴۱

GV۵۴۶/۴۱۳۷۳و۷آ
کميته ملي المپيک، جمهوري اسالمي ايران انـجـمـن جـهـانـي فـدراسـيون هاي دومقررات دو و ميداني

 وميداني; مترجم بيژن شادمهر
۱۳۸۵ م۸۶۵ الف۴۹۷۰۶۲۹۲۷۹۶/۴۲

موسسه کتاب همراه نـويسنده جوسي پارت; ترجمه و تلخيصدويدن براي همه
 عبداالمير موسويان

۱۳۷۵ د ۱۳۷ پ۴۹۷۱۲۵۵۹۷۹۶/۴۲
GV۱۰۶۱/۵/۹۱۳۸۰د۲پ

روان ۱۳۸۰نوشته پر کالبرگ; ترجمه رحيم داناييسنگنوردي از الفبا "کتاب اول" س۲۵۳ ک۴۹۷۲۲۵۶۰۷۹۶/۵۲۲۳
GV۲۰۰/۲/۹۱۳۸۰س۲ک

ارسباران ۱۳۸۱نوشته پر کالبرگ; ترجمه رحيم داناييسنگنوردي از الفبا کتاب دوم س۲۵۳ ک۴۹۷۳۲۵۶۱۷۹۶/۵۲۲۳
GV۲۰۰/۲/۹۲۱۳۸۱س۲ک

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸مولف فرهود پوريوسفيدوچرخه و دوچرخهسواري د ۷۹۵ پ۴۹۷۴۲۵۶۲۷۹۶/۶
GV۱۰۴۱/۹د۹پ

سپهر انديشه مـولف تـومـاس رايـان، ژولي تـامـپسن;آموزش گام به گام کشتي تکنيکها، تاکتيکها، قوانين
 مـتـرجم مـجـيد غالمپور; نظارت فني و

 ويرايش مهدي سلگي

۱۳۸۱ آ ۳۱۲ ر۴۹۷۵۲۵۷۰۷۹۶/۸۱۲
GV۱۱۹۵/۸۱۳۸۱آ۱۷ر

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۷۸خسرو باباخانيتختي ت۱۱۳ ب۷۹۶/۸۱۲۰۹۲[ج]۴۹۷۶۲۵۶۳
GV۱۱۹۶/۲ب۳ت

سپهر انديشه مـولف جـيـمي پـدرو; مـتـرجم احـمـدآموزش گام به گام جودو تکنيکها و تاکتيکها و قوانين
 عزيزي; ويراستار محسن حسيني

۱۳۸۱ آ ۲۹۹ پ۴۹۷۷۲۵۶۵۷۹۶/۸۱۵۲
GV۱۱۱۴/الف۸۱۳۸۱آ۴پ

سپهر انديشه آمـوزش گـام به گـام کيک بوکسينگ: تکتيکها، تاکتيکها و
قوانين

مـولف جـو فاکس و آرت مايکلز; مترجم
 احـمـد بـيـان مـعـمـار; نـظارت فني و

 ويرايش مرتضي رحماني

۱۳۸۲ آ ۱۷۷ ف۴۹۷۸۲۵۶۹۷۹۶/۸۱۵۲
GV۱۱۱۴/۶۵/۸۱۳۸۲آ۲ف

سپهر انديشه آمـوزش گـام به گـام تنيس روي ميز : تکنيکها، تاکتيکها و
قوانين

مولف الري هادگس
مترجم حسين جهانديده

۱۳۸۳ آ ۱۵۴ ه۴۹۷۹۲۵۶۷۷۹۶/۸۱۵۲
GV۱۰۰۵/۲الف۱۳۸۳ ۸آ

انديشه علوي ۱۳۸۶افشينمحمدباقر طباطباييراهي به نهايت حقيقت ر۳۷۹ ط۴۹۸۰۶۷۵۸۷۹۶/۸۱۵۳
GV۱۱۱۴/۳/۲ر۲ط

سپهر انديشه مــولف جـو فـاکس; مـتـرجم مـجـيـدآموزش گام به گام تکواندو: تکنيکها، تاکتيکها و قوانين
 غالمپور; ويراستار مهدي ناطقي علوي

۱۳۸۲ آ ت ۱۷۷ ف۴۹۸۱۲۵۷۳۷۹۶/۸۱۵۳
GV۱۱۱۴/۹/۸۱۳۸۲آ۲ف

تالش ۱۳۷۸تاليف بروس تگنرکونگ فو (دفاع شخصي) ۸۵۹ ک۴۹۸۲۵۰۹۹۷۹۶/۸۱۵۳
GV۱۱۱۴/۷/۹۱۳۷۸ک۸۴ت

سپهر انديشه مـولف ديـويـد مـاتيکل; مترجم علياکبرآموزش گام به گام: کاراته تکنيکها، تاکتيکها و قوانين
 دهـبـان; نـظارت فني و ويرايش شيهان

 غالمرضا دباغيان

۱۳۸۲ آ ک ۹۹۶ م۴۹۸۳۲۵۷۲۷۹۶/۸۱۵۳
GV۱۱۱۴/۳/۸۱۳۸۲آ۹م

انتشارات علم وورزش ۱۳۶۶نويسنده کام يوآن;ترجمه ژيال پويانتکنيکها و فرم استفاده از نانچگوي سهقسمتي ت ۷۹ ي۴۹۸۴۵۱۰۹۷۹۶/۸۱۵۳
GV۱۱۴۲/۶/۸۱۳۶۶ت۹ي

نشر هنرهاي رزمي نـويـسـنده رابرت اسميت;مترجم محمدهنرهاي رزمي شائولين
 پور غالمي

۱۳۶۶ ه۵۳۷ الف۴۹۸۵۵۰۹۸۷۹۶/۸۱۵۵
GV۱۱۱۲/۵۹۴۱۳۶۸الف

عصر کتاب ۱۳۸۲تاليف داکفاي وونگ ، جين هالندرآموزش کونگ فو آ۷۹۴ و۴۹۸۶۶۶۸۶۷۹۶/۸۱۵۹
GV۱۱۱۴/۷/۸۱۳۸۳آ۸۷و

سپهر انديشه ۱۳۸۱ترجمه هادي عبداللهيآموزش گام به گام شنا: تکنيکها، تاکتيکها و قوانين ۸۱۳ آ۴۹۸۷۲۵۷۱۷۹۷/۲۱
GV۸۳۷/الف۸۴۱۳۸۱آ

پورحسين خـودآمـوز شـنـا: حـاوي مـراحل آموزشي بيومکانيک شنا در
 مقدمههاي کوچينگ

۱۳۸۱تاليف محمد باقريان خ ۲۴۲ ب۴۹۸۸۲۵۷۵۷۹۷/۲۱۰۷
GV۸۳۷/۹خ۲۵ب

بوستان ۱۳۸۷نويسنده جان هاک;ترجمه ژيال پويانآموزش و يادگيري درشنا آ ۳۲۵ ه۴۹۸۹۲۵۷۶۷۹۷/۲۱۰۷
اميرکبير ۱۳۶۹مولف و مترجم عبدالحسين زرينکوبارسطو و فن شعر الف ۳۹۷الف۴۹۹۰۳۲۷۱۸۰۱/۹۵

PN۱۰۴۰/۹۱۳۶۹ف۵الف
مرواريد اثـر جـان پک و مـارتـين کـويل; ترجمهروش مطالعه ادبيات و نقدنويسي

 سرورالسادات جواهريان
۱۳۸۲ ر ۴۷۹پ۴۹۹۱۳۲۶۸۸۰۱/۹۵

PN۸۱/۹۱۳۸۲ر۸پ
سخن ۱۳۷۴تاليف عبدالحسين زرينکوبآشنايي با نقد ادبي آ۴۳ز۴۹۹۲۳۲۶۷۸۰۱/۹۵

PN۸۱/۵۱۳۷۴آ۴ز
ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حائريروش نقد الف ۶۷۲ص۴۹۹۳۳۲۷۰۸۰۱/۹۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
افسانه شعباننژادهزارپاغوله ۸۰۸اد۴۹۹۴۵۹۳۷

مرکزمديريت حوزه ها علميه خواهران راهـنـمـاي پژوهش نامه نويسي﴿روش شناسي تهيه پايان نامه﴾
 حسين مهدي زاده

۱۳۸۵نويسنده حسين مهدي زاده ر۸۶۶ م۴۹۹۵۴۹۲۵۸۰۸/۰۲

ويرايش ۱۳۸۲زهره بهجوشيوهنامهي ويرايشي - انتشاراتي ش ۷۳۷ب۴۹۹۶۳۲۶۴۸۰۸/۰۲۷
PN۱۶۲/۹ش۹ب

علم ۱۳۸۷تاليف حسن ذوالفقاريراهنماي ويراستاري و درستنويسي ر ۶۱ ذ۴۹۹۷۴۵۰۰۸۰۸/۰۲۷
PN۱۶۲/۲۱۳۸۷ر۹ذ

سخن ۱۳۷۴تاليف حسن احمدي گيوياز فن نگارش تا هنر نويسندگي الف۲۸۷ الففا۴۹۹۸۳۲۶۲۸۰۸/۰۴
PIR۲۸۳۹/۴۳الف۳الف

دژنپشت ۱۳۸۴ناصر جان نثاريآئين نگارش و ويرايش: گزارش نويسي، مکاتبات اداري آ۲۱۶ جفا۴۹۹۹۳۲۶۱۸۰۸/۰۴
PN۱۴۵/۹آ۲ج

تاليف حسن ذوالفقاريکتاب کار نگارش و انشاء ک۶۱ ذفا۵۰۰۰۸۲۱۳۸۰۸/۰۴
PIR۲۸۳۹/۱۳۸۷ ۲ک۹ذ

حسن احمديگيوي... [و ديگران]زبان و نگارش فارسي ۲۳ زفا۵۰۰۱۶۵۰۷۸۰۸/۰۴
PIR۲۸۳۹/۲۱۳۷۸ز

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۶۷حسن احمدي گيوي ... [و ديگران]زبان و نگارش فارسي ۲۳ زفا۵۰۰۲۳۲۶۰۸۰۸/۰۴
PIR۲۸۳۹/۲۱۳۷۴ز

ارسباران آيـــين نـــگـارش و ويـرايش: راهـنـمـاي کـتـابنـويـسي،
 گزارشنويسي، مقالهنويسي...

۱۳۸۲تاليف قاسم صافي آ۲۶۱صفا۵۰۰۳۳۲۵۷۸۰۸/۰۴
PIR۲۸۳۹/۹آ۱۵ص

مـوسـسه عـالي آموزش و پژوهش مديريت و
برنامهريزي

آيـين نـگـارش مـکـاتبات اداري: با افزودهها، تحقيق و تدوين
جديد

۱۳۷۰تاليف کاظم اميني آ۸۴۴ الف۵۰۰۴۳۲۵۹۸۰۸/۰۶۶۶۵
HF۵۷۲۱/۹۱۳۸۳آ۸الف

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا): کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

۱۳۷۵ويليام اچ. فيليپس; ترجمه عباس اکبرينگارش فيلمنامه کوتاه ن۹۹۱ف۵۰۰۵۳۲۵۸۸۰۸/۰۶۶۷۹۱
PN۱۹۹۶/۸۱۳۸۰ن۹۵ف

دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران for animation :فـيـلـمـنـامهنويسي براي فيلمهاي انيميشن
Script writing 

۱۳۸۰ترجمه و تاليف اردشير کشاورزي ف۵۶۸ ک۵۰۰۶۳۴۰۸۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۳۴
PN۱۹۹۶/۹ف۵ک

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۰تاليف ابراهيم مکيمقدمهاي بر فيلمنامهنويسي و کالبدشکافي يک فيلمنامه م۷۴۳ م۵۰۰۷۳۴۰۹۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳
PN۱۹۹۶/۷۱۳۷۰م۷م

بنياد سينمايي فارابي ۱۳۸۳مترجم گروه مترجماننوشتن براي سينما: مجموعه مقاالت از نويسندگان مختلف ۷۸۴ ن۵۰۰۸۳۲۷۹۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳
PN۱۹۹۶/۹۱۳۸۳ن

سروش(انتشارات صدا و سيما) نويسنده مانورا ماجافاچگونه براي بچهها داستان بنويسيم
مترجم مهرداد تهرانيانراد

۱۳۸۵ چ۲۴ي۵۰۰۹۳۲۵۶۸۰۸/۰۶۸
PN۱۴۷/۵/۸۱۳۸۶چ۲ج

آواي ماندگار ۱۳۹۰کاظم عابديني مطلقروبوسي با عزرائيل﴿کتابي در فلسفه مرگ﴾ ر۱۳۶ ع۵۰۱۰۸۳۰۶۸۰۸/۱۸۲
سروش (انتشارات صدا و سيما) شـنـاخت عـوامل نـمـايش: نـگـاهي اجـمالي بر فرايند پيدايي

 نمايش و بررسي جامع اصول و مباني متون نمايش
۱۳۶۶نوشته ابراهيم مکي ش۷۴۳م۵۰۱۱۳۲۵۴۸۰۸/۲

PN۱۶۵۵/۹۱۳۷۱ش۷م
کـانـون انـديـشه، سـروش (انـتشارات صدا و

 سيما)اداره کل پژوهشهاي سيما
لـو شوارتز; ترجمه جمال آلاحمد، عباسهنر نگارش کمدي تلويزيوني

بياتي
۱۳۸۰ ه۶۹۸ ش۵۰۱۲۳۲۵۳۸۰۸/۲۲

PN۱۹۹۲/۷/۹۱۳۸۰ه۹ش
نيلوفر کريستوفر واگلرساختار اسطورهاي در فيلمنامه

ترجمه عباس اکبري
۱۳۸۶ س۶۹۶ و۵۰۱۳۳۲۵۲۸۰۸/۲۳

PN۱۹۹۶/۲۱۳۸۵س۷۶و
اميرکبير تـالـيف گـروه نويسندگان; ترجمه پيمانادبيات داستاني در ايران زمين

 متين; با مقدمه ابراهيم يونسي
۱۳۸۲ ۳۲۸الف۵۰۱۴۳۲۵۱۸۰۸/۳

PN۳۳۶۵/۴۱۳۸۲الف
تهران ۱۳۷۷منصور براهيميويژه نامه رمانس وملودرام و ۴۱۳ب۵۰۱۵۳۴۰۷۸۰۸/۳

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۹تاليف محمد حنيفراز و مرزهاي داستاننويسي ر۸۹۲ ح۵۰۱۶۳۲۴۹۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۲ر۹ح

اميرکبير ۱۳۷۰ترجمه محسن سليمانيفن داستاننويسي ف۶۹۱ س۵۰۱۷۳۴۱۶۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۹ف۸س

نشرزمان [گـردآورنـده] و تـرجمه آتوسا صالحي وداستان از نگاه داستاننويس
 مژگان کلهر

۱۳۸۰ د۲۹۷ص۵۰۱۸۴۷۷۸۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۲د۲ص

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۱داريوش عابدي; ويراستار ژاله راستانيپلي بهسوي داستاننويسي پ۱۱۸ ع۵۰۱۹۳۲۵۰۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۴۲۸پ

داسـتـان، گـام به گـام: اصـول ومباني داستان با نگاهي به آثار
 جنگ و دفاع مقدس

حسين فتاحي د۲۲۲ ف۵۰۲۰۷۱۰۵۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۲د۲ف

شـرکـت سـهـامـي کـتابهاي جيبي،با همکاري
 موسسه انتشارات اميرکبير

نـوشـته سـامـرست مـوام; تـرجمه کاوهدرباره رمان و داستان کوتاه
دهگان

۱۳۷۷ د۸۲۱ م۵۰۲۱۳۴۱۵۸۰۸/۳
PN۳۴۹۱/۴۱۳۶۴د۸م

[سخن] ۱۳۷۶جمال ميرصادقيادبيات داستاني (قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان) الف۹۴۱ م۵۰۲۲۳۴۱۴۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۴۱۳۷۶الف۹م

سخن ۱۳۷۶جمال ميرصادقيعناصر داستان: ادبيات داستاني، داستان ... ع۹۴۱ م۵۰۲۳۳۴۱۳۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۹۱۳۷۶ع۹م

نگاه ۱۳۸۸ابراهيم يونسيهنر داستاننويسي ه ۹۵ ي۵۰۲۴۷۰۳۵۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۹۱۳۸۲ه۹ي

حوزه هنري ۱۳۶۹الرنس پراين;ترجمه محسن سليمانيتاملي ديگر در باب داستان ت ۳۲۳ پ۵۰۲۵۵۲۶۱۸۰۸/۳۱
PN۳۳۷۳/۲۱۳۸۷ت۴۳پ

روزبهان ۱۳۶۵نوشته سيسلي بريپرورش صدا و بيان هنرپيشه پ۵۱۷ ب۵۰۲۶۵۴۹۱۸۰۸/۵
PN۴۱۹۷/۴۱۳۶۵پ۴ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتابدرماني چـگونه زيبا سخن بگوييم: ايجاد محبوبيت و نفوذ در خانواده و

 اجتماع با استفاده از نيروي سحرآميز کالم
۱۳۷۹محمدرضا تقدمي چ۶۳۸ ت۵۰۲۷۳۴۱۱۸۰۸/۵

PN۴۱۲۹/الف۷۱۳۷۹ت۲ف
نسل نوانديش ۱۳۹۲نويسنده جودت تلي اوغلوتمرين هاي کاربردي براي زيبا سخن گفتن ت۶۹۹ ت۵۰۲۸۶۱۲۶۸۰۸/۵

مـولـفـان دونـالد جي. فوسي، نورمن جي.مباني علم گفتار
الس

م۸۸۴ ف۵۰۲۹۸۱۷۷۸۰۸/۵
P۹۵/۲۱۳۸۰م۹ف

علم ۱۳۸۵نويسنده ديل کارنگيآيين سخنراني آ۱۵۴ک۵۰۳۰۴۸۹۱۸۰۸/۵
PN۴۱۲۱/۹۱۳۸۵آ۲ک

اميرکبير اثـر جـان دابـلـيـو کـلـتنر; ترجمه اکبرارتباط گفتاري ميان مردم
 ميرحسني، قاسم کبيري

۱۳۶۹ الف۶۴۱ ک۵۰۳۱۳۸۰۸/۵
PN۴۱۲۱/۴۱۳۶۹الف۹ک

نشر قطره ۱۳۸۳اونجلين مچلينفن بيان مختص بازيگران تئاتر، سينما و... ف۲۸۷ م۵۰۳۲۵۴۸۷۸۰۸/۵
PN۴۱۶۲/۹۱۳۸۳ف۳م

سرزمين سبز ۱۳۸۰مصطفي موسوي حرميافسون سخن الف۸۴۲ م۵۰۳۳۳۴۱۲۸۰۸/۵
PN۴۱۲۹/۸۱۳۸۰م۲ف

تيمورزاده: طبيب گـردآوري جـورج ام هـال; مـتـرجـمينچگونه مطالب خود را در همايشها ارائه کنيم؟
 حـسن ابـوالـقـاسمي، حسنعلي محبي; با
 هـمـکـاري محمد بصام; [براي] دانشگاه
 عـلـوم پـزشـکي بـقـيه الله(عج)، مرکز

 تحقيقات تروما

۱۳۸۲ چ۳۲۸ ه۵۰۳۴۳۴۱۰۸۰۸/۵
PN۴۱۲۱/۳۱۳۸۲س۲ه

مـهـارتـهـاي سـخـنـراني: سـخن بـگوييد تا برنده شويد کالم
 قدرتمند در هر موقعيت

نويسنده برايان تريسي م۵۵۳ ت۵۰۳۵۷۳۹۶۸۰۸/۵۱
PN۴۱۲۹/۱۵/۹۱۳۸۷م۴ت

سـروش (انتشارات صدا و سيما)کانون انديشه،
 اداره کل پژوهشهاي سيما

کـــيت ريـــچـاردز; تـرجـمه مـهـدينگارش نمايشنامه راديويي
عبداللهزاده

۱۳۸۱ ن ۹۳۷ر۵۰۳۶۳۲۶۵۸۰۸/۸۲۲۲
PN۶۱۲۰/۹۱۳۸۱ر۲ر

ترجمهي پريسا همايونروز۶۶ قصه از هانس کريستين آندرسن ش۸۷۱ الف۸۰۸/۸۳[ج]۵۰۳۷۶۱۷۲
سروش ۱۳۷۶مهشيد تهراني و مرجان کشاورزي آزادشببخير کوچولو ش۸۹۸ ت۵۰۳۸۵۷۹۳۸۰۸/۸۳
کوير قـصههـاي قـبل از خواب براي بچهها "تابستان": مجموعه [نود]

 ۹۰ قصه
۱۳۷۶تاليف جانگ شو ت ق۲۱۴ج۸۰۸/۸۳[ج]۵۰۳۹۵۴۵۴

قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۶مژگان شيخي۳۶۵ قصه براي شبهاي سال س۹۲۵ ش۵۰۴۰۵۹۵۵۸۰۸/۸۳
نشر حنانه فـريـبـا کلهر; تصويرگران رامين مشرفي،قصههاي يک دقيقهاي

 نيلوفر ميرمحمدي، علي مفاخري
۱۳۷۹ ق ۶۵۷ک۸۰۸/۸۳[ج]۵۰۴۱۳۱۰۸

۱۳۷۴محمد ميرکيانيحوض کاشي ح۹۵۸ م۸۰۸/۸۳[ج]۵۰۴۲۶۵۶۳
نسيم انديشه نويسنده سعيد هاشميبچههاي کالس اول جيم

تصويرگر محمود مختاري
۱۳۸۶ ب ۲۵۲ ه۸۰۸/۸۳[ج]۵۰۴۳۳۲۹۶

فرهنگ گستر کتاب سيب نـوشـته محمدرضا يوسفي;تصويرگرحافظژنرالها
ميرآفتابي

۱۳۸۴ ژ ۸۵ ي۵۰۴۴۴۴۹۲۸۰۸/۸۳

جاويدان ۱۳۶۲[نوشته] و ترجمه محمدعلي جمالزادههفت کشور شامل:  هفت داستان ه۵۹۷ ج۵۰۴۵۶۹۱۲۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۷۱۳۶۲ه۸ج

جامهدران ژان پل سـارتـر...[و ديـگـران]; [مترجم]ديوار...
 صادق هدايت

۱۳۸۳ ۹۷۷ د۵۰۴۶۳۱۴۲۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/الف۹۱۳۸۳د

برگ ۱۳۶۵ترجمه محسن سليمانيمجموعه داستان: عابر پياده ع ۶۹۱ س۵۰۴۷۳۴۲۹۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۳م۸س

مترجم محسن سليمانيعابر پياده ع۶۹۱ س۵۰۴۸۷۱۶۴۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۲۱۳۸۷ع۸س

قلم نوين ۱۳۸۴جواد فعال علويداستان کوتاه د ۷۸۲ف۵۰۴۹۳۴۲۲۸۰۸/۸۳۱
نسل نوانديش ۱۳۹۱سعيد گل محمديخوشبختي يا بدبختي انتخاب با شماست... خ۶۱۷ گ۵۰۵۰۷۴۱۸۸۰۸/۸۳۱
نسل نوانديش خـوشـبـخـتـي نـصـيـب بهترين ها ميشود: داستانهاي کوتاه و

 شگفت انگيز
۱۳۹۳سعيد گل محمدي خ۶۱۷ گ۵۰۵۱۷۶۳۷۸۰۸/۸۳۱

نسل نو انديش ۱۳۹۱سعيد گل محمدينيم کيلو باش ولي عاشق باش ن۶۱۷ گ۵۰۵۲۷۴۱۷۸۰۸/۸۳۱
نويسنده بروس النسکيدختران قهرمان: افسانهي دختران زيرک و شجاع از ملل دنيا د۲۸۲ ل۸۰۸/۸۳۱[ج]۵۰۵۳۶۶۳۰

PZ۱/۳۱۳۸۶د۲ل
زمستان مـهـدي اخوان ثالث (م. اميد); بهکوششنقيضه و نقيضهسازان

 وليالله دروديان
۱۳۷۴ ن ۳۱۷ الف۵۰۵۴۲۶۱۸۸۰۸/۸۷

PN۶۱۴۹/۳الف۷ن
مولف ابوالفضل طاهريانريزيآموزش دوستانه ترفندهاي SMS و ايميل آ۲۸۸ ط۵۰۵۵۷۸۳۲۸۰۸/۸۷

PN۶۱۴۷/۸۱۳۸۸آ۲ط
شرکت انتشارات سوره مهر The Book of satire 3 = ۳ ۱۳۸۵به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک ۸۴۲ م۵۰۵۶۳۴۳۵۸۰۸/۸۷

PN۶۱۴۹/۸م۹ط
شهيد شهبازي ۱۳۸۷اميد مهدي نژادهولوکاست ه ۸۶۶م۵۰۵۷۳۴۲۳۸۰۸/۸۷۹۳۵۸

عبدالحميد حسينيزادهآدمهاي بزرگ آدمهاي کوچک آ۵۸۹ ح۵۰۵۸۶۰۷۵۸۰۸/۸۸۲
PN۶۰۹۵/۵۸۸۱۳۸۹ح۲ف

حسين خرميبا طال بايد نوشت ب۴۷۳ خ۵۰۵۹۶۴۱۴۸۰۸/۸۸۲
PN۶۰۹۵/۴۱۳۸۴خ۲ف

زيبا بهکـــــــوشش مـــــــســــعـــودهمه چيز درباره زنان
 روشنبـخش;ويـراسـتـارجـواد کـامـور

بخشايش

۱۳۸۲ ه۸۳۱ ر۵۰۶۰۳۴۱۷۸۰۸/۸۸۲
PN۶۰۹۵/۹ر۲ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـولف [صـحـيح: گـردآورنـده] منصورهرازهاي موفقيت در زندگي

صفايي
ر۶۷۸ ص۵۰۶۱۶۱۷۶۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۷۱۳۸۵ص۲۸ف
بهزاد ۱۳۸۲مولف منصوره صفايي (اتابکي)گدازه هاي روح ع ۶۷۸ ص۵۰۶۲۳۴۲۱۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۷ص۲ف
نسل نوانديش زنـدگـي صـحـنـه يکتاي هنرمندي ماست: جمالت زيبا والهام

 بخش براي ساختن زندگي شاد ومفق
۱۳۹۳سعيد گل محمدي ز۶۱۷ گ۵۰۶۳۷۶۳۹۸۰۸/۸۸۲

آتروپات ۱۳۷۷مهرداد جوانبختگزيدهي آراء انديشمندان همراه با ۲۴ کاريکاتور برگزيده ج ۷۶۵گ۵۰۶۴۳۴۲۰۸۰۸/۸۸۲
PN۶۰۹۵/۹۳۳ج۲ف

داستانسرا ۱۳۸۳بهزاد خواجات، مريم بختيارزبان و ادب فارسي براي تدريس فارسي عمومي در دانشگاهها ز ۷۶۳خ۵۰۶۵۳۴۱۹۸۰۹
PN۵۹۵/۹خ۲ف

نگاه ۱۳۷۱ - ۱۳۷۶رضا سيدحسينيمکتبهاي ادبي م ۹۱۳س۵۰۶۶۳۴۱۸۸۰۹
PN۵۹۵/۹۱۳۷۱س۲۳ف

اميرکبير ۱۳۹۱نوشته جي. بي. پريستليسيري در ادبيات غرب س۴۲۵پ۵۰۶۷۴۹۰۳۸۰۹/۰۳
PN۷۰۱/۹۱۳۸۷س۴پ

سوره مهر تـرجـمه و تـالـيف مـنـصور خلج، ستارهدرامنويسان جهان
صالحي

۱۳۸۷ د۶۶۳ خ۵۰۶۸۶۷۱۴۸۰۹/۲
PN۱۷۲۹/۸۱۳۸۶خ۲ف

قطره ۱۳۸۲داويد لسکو; ترجمه نادعلي همدانيهنر نمايشنويسي جنگ ه ۴۵۴ ل۵۰۶۹۳۴۳۷۸۰۹/۲۹۳۵۸
PN۱۶۵۰/۵۱۳۸۳ل۹ج

قطره ۱۳۸۳ميالن کوندراهنر رمان ه۸۵۹ک۵۰۷۰۷۳۷۵۸۰۹/۳
PN۳۴۵۳/۹۱۳۸۳ه۹ک

نشر ني اشـتـفـان تـسـوايگ; تـرجمه محمدعليسه استاد سخن (بالزاک، ديکنز، داستايفسکي)
کريمي

۱۳۸۳ س۵۷۶ ت۵۰۷۱۳۴۳۶۸۰۹/۳۰۳۴
PN۷۶۴/۹۱۳۸۳س۵ت

امير کبير ۱۳۷۷ترجمه وگردآوري:رضافردفنون آموزش داستان کوتاه ۸۷۳ ف۵۰۷۲۳۴۵۰۸۰۹/۳۱
سوره مهر﴿حوزه هنري﴾ ۱۳۸۷ابوالفضل حريدرباره  طنز﴿رويکردي نوين به طنز وشوخي طبعي﴾ د ۴۳۳ ح۵۰۷۳۳۲۲۴۸۰۹/۷

شرکت انتشارات سوره مهر The book of satire 4= ۴ ۱۳۸۷به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک ۸۴۲ م۵۰۷۴۳۴۳۴۸۰۹/۷
PIR۳۹۵۱/۲ک۸م

شرکت انتشارات سوره مهر The book of Irony 5 = ۵ ۱۳۸۸به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز پ ک ۸۴۲ م۵۰۷۵۳۴۳۳۸۰۹/۷
PIR۴۳۱۷/۲ک۸م

سخن يـان ريـپـکا; با همکاري اوتاکار کليما...[وتاريخ ادبيات ايران
 ديگران]; ترجمه ابوالقاسم سري

۱۳۸۲ ت ۳۵۴ ر۰/۰۰۰۹فا۵۰۷۶۳۷۸۵۸
PIR۳۷/۲۱۳۸۳ت۹ر

سخن ۱۳۷۶احمد تفضلي; بهکوشش ژاله آموزگارتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ت ۷۲۶ ت۰/۰۰۹فا۵۰۷۷۲۶۶۲۸
PIR۷۸/۲ت۷ت

جامهدران زنـد و هـومن يـسن (بـهمن يشت) (مسئله رجعت و ظهور در
 آيين زرتشت) و کارنامه اردشير پاپکان

۱۳۸۳[مترجم] صادق هدايت ز ۵۸ ز۰/۰۶فا۵۰۷۸۳۱۴۳۸
PIR۲۰۶۵/الف۶۳۱۳۸۳ز

مجتمع فرهنگي عاشورا شـرح مـنـظـومـه ظـهر﴿نقد وتحليل شعر عاشورايي از آغاز تا
امروز﴾

۱۳۸۶غالمرضا کافي ش۲۴۷ ک۰۰۹۳۱/فا۵۰۷۹۲۶۳۶۸

فروزش ۱۳۸۵علياکبر ترابيجامعهشناسي ادبيات فارسي:جامعه شناسي در ادبيات ج ۴۲۷ ت۰/۳۹۱فا۵۰۸۰۵۷۶۵۸
PIR۳۶۴۲/۲۱۳۸۵ج۴ت

ثالث ۱۳۸۹گفتگو کننده عبدالله مدنيعبدالعلي دستغيب م س/۵۴۷ د۰/۴فا۵۰۸۱۶۸۷۵۸
PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۸آ۳۶س

چاپار ۱۳۸۹رضا عبدالهيبحثي پيرامون رخاف رايج در شعر فارسي ب ۳۷۱ ع۰/۴فا۵۰۸۲۲۶۶۱۸
PIR

تـحـول و رديف در سـبک خـراسـاني ( از نظر ساختار زباني ،
 بالغي و موسيقايي﴾

عطامحمد رادمنش ت۱۶۲ ر۰/۴۱فا۵۰۸۳۷۱۲۱۸
PIR۳۵۷۱/۳ت۲ر

نشر برگ ۱۳۶۹نگارش بهروز ثروتيانبيان در شعر فارسي ب۵۶ ث۰/۴۲فا۵۰۸۴۲۶۳۲۸
PIR۳۳۶۱/۹ب۴ث

سخن ۱۳۷۹نوشته سيمين بهبهانيکليد و خنجر: قصهها و غصهها ۱۳۷۹ک ۸۹۲ ب۰/۶۲فا۵۰۸۵۲۶۶۰۸
PIR۷۹۷۲/۸۱۳۷۹ک۴ه

تاليف گروه مولفان [دانشگاه پيام نور]فارسي عمومي (کليه رشتهها غير از زبان و ادبيات فارسي) ۱۳۵ ف۰/۷فا۵۰۸۶۵۹۷۰۸
PIR۳۳۳۱/۲۴۶۱۳۸۵ف

مـولـتي آزمـون کـتـاب چـنـدمـنظوره و چندکاربردي فارسي
 عـمـومي خـالصه و نکات برتر کتاب، ۱۱ دوره ادوار گذشته،

 پاسخهاي تشريحي...

مولف سعيد نظري م۵۱۱ ن۰/۷فا۵۰۸۷۸۳۴۷۸
PIR۳۳۳۱/۸۱۳۸۹م۶۵ن

چاپار پـژوهش و نـگـارش (روش تـحقيق و مرجعشناسي در ادبيات
فارسي)

۱۳۸۲حسين علي يوسفي پ ۸۵ ي۰/۷۲فا۵۰۸۸۲۶۵۹۸
PIR۳۳۲۰/۴۱۳۸۲پ۹ي

کـتـاب تـحـليلي فارسي عمومي تشريح خط به خط: نماي کلي
 فصل به صورت نمودار، پاسخهاي کامال تشريحي...

مولف علياکبر ابراهيمي ک۱۳۶ الف۰/۷۶فا۵۰۸۹۶۱۴۱۸
PIR۳۳۳۱/۲۴۶۲۱۶۱۳۸۷ف

اميرکبير ۱۳۶۷بهکوشش احمد رنجبرگزيده غزليات شمس [۱/۳۱فا۸]ش. ۲۸۱۵۷ش۰/۸فا۵۰۹۰۲۸۱۹۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۷ش[PIR۵۲۹۴]

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

مـاه در مـحـاق: گـزيـدهي شعر و داستان، فيلمنامه و نماهنگ
 دومين جشنواره نهج البالغه دانشگاهيان سراسر کشور

[بـرگـزارکـنـندگان] نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا; با
 هـمـکـاري وزارت عـلـوم تـحـقيقات و
 فـنـاوري ...; زيـرنـظر محمدعلي وکيلي،

۱۳۸۱ م ۶۵۷ ک۰/۸فا۵۰۹۱۳۱۰۵۸
PIR۳۳۱۴/۵۱۳۸۱ج

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي آثـاري از رضـا رهگذر و ... [ديگران]، بهبا غنچههاي فجر: براي نوجوانان

 کـوشش ابـراهـيم حـسن بـيگي، محمد
 جواد جزيني، سعيد فالحپور

۱۳۷۳ ب۵۱۷ ح۰/۸۰۶۲فا۸[ج]۵۰۹۲۵۵۸۴
PIR۴۰۲۷/۲ب۵ح

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸مولف مصطفي ملکعابديتماشاي افق ت ۷۵۷ م۰/۸۳۱فا۵۰۹۳۲۶۴۵۸
PIR۸۲۲۳/۸۱۳۷۸ت۷۳۲ل

امير کبير آنـه مـاري شيمل;ترجمه و تحقيق محمدعيسي و مريم در عرفان اسالمي
 حسين خواجه زاده

۱۳۸۷ ع ۹۸۱ ش۰/۸۳۵۱فا۵۰۹۴۲۶۶۴۸

آشـيـان هـاي سـوخـته مجموعه داستان و نثر ادبي با موضوع
 مقاومت مردم غزه...

نـويـسندگان: اعضاء مراکز آفرينش هاي
ادبي

۵۷۹ آ۰/۸۹فا۸[ج]۵۰۹۵۶۹۸۲

وزارت آمـــوزش وپـــرورش،مـــعـــاونـت
 پرورشي،موسسه فرهنگي منادي تربيت

"گلواژهي ۱۹": اشـعـار بـرگـزيـدهي دانشآموزان، : فراخوان
 پرسش مهر ۸

تـهـيه و تـنظيم دبيرخانهي ستاد پرسش
 مـــهـــر ۸ - مـــعـاونت پـرورشي و
 تربيتبدني وزارت آموزش و پرورش

۱۳۸۷ ۳۲۸ف۰/۸۹۲۸۳فا۵۰۹۶۴۷۶۷۸
PIR۴۰۰۷/۳۵۱۳۸۶ف ب۲ش

[۱۳۳۶] (تهرآصفه آصفينگاهي به ادب پارسي ن۵۹۲ آ۰/۹فا۵۰۹۷۲۶۳۳۸
PIR۳۳۷۵/۸ن۶آ

مرواريد ادوارد بـراون; تـرجـمه عـليپاشا صالح...تاريخ ادبيات ايران
 [و ديگران]

- ۱۳۶۶ ت۴۱۲ ب۰/۹فا۵۰۹۸۲۷۰۵۸
PIR۳۳۷۴/۲۱۳۶۶ت۳۷ب

سخن ۱۳۸۰ايرج پارسينژادروشنگران ايراني و نقد ادبي ر۱۵۴ پ۰/۹فا۵۰۹۹۲۷۰۴۸
PIR۳۳۴۲/۹ر۲پ

سخن از گـذشـتهي ادبي ايـران: مـروري بـر نثر فارسي - سيري در
 شعر فارسي با نظري بر ادبيات معاصر

۱۳۸۳نوشته عبدالحسين زرينکوب الف۴۳ ز۰/۹فا۵۱۰۰۲۷۰۳۸
PIR۳۳۷۴/۴۱۳۸۳الف۴ز

پروانه طاهريستارگان آسمان ادب ايران س۲۸۲ ط۰/۹فا۵۱۰۱۷۳۹۸۸
PIR۳۳۹۲/۲س۲ط

زوار ۱۳۸۸تاليف توفيق هـ.سبحانيتاريخ ادبيات ايران ت ۲۴۶ ه۰/۹فا۵۱۰۲۵۵۷۰۸
PIR۳۳۷۴۱۷ت۲۳/ه

طرح نو ۱۳۷۹منصور رستگار فسايياحوال و آثار دکتر پرويز ناتل خانلري ر س/۲۶۸ خ۰/۹۰۶۲فا۵۱۰۳۶۷۹۳۸
PIR۸۰۳۸/۳الف۵ر

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸طيبه بيضاييگوشههايي از تجلي نماز در ادبيات فارسي گ ۹۴۶ ب۰/۹۳۱فا۵۱۰۴۲۶۴۷۸
PIR۳۴۴۲/۹ب۸ن

سوره مهر ۱۳۸۷گردآوري وتنظيم حسين حدادرازسربه مهر:برگزيده سي وپنج سال ادبيات داستاني عاشورا ر۳۶۶ح۰/۹۳۱فا۵۱۰۵۴۷۸۶۸
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
۱۳۸۲حسن حسينيطلسم سنگ (مجموعه نثرهاي عاشورايي) ط۵۷۷ ح۰/۹۳۱فا۵۱۰۶۲۷۰۱۸

PIR۴۰۰۹/۵ح۲ع
فرهنگ مردم ۱۳۸۸به کوشش محمد قلمکاريانادبيات عاشورايي همايش کشوري نواي کربال ۶۴۲۱۳۸۸ هـ۰/۹۳۱فا۵۱۰۷۸۰۰۱۸

PIR۳۴۴۲/۲۸۱۳۸۸ع
تاليف سيروس شميساشاهد بازي در ادبيات فارسي ش۶۸۲ ش۰/۹۳۵۳فا۵۱۰۸۸۰۷۲۸

PIR۳۴۴۲/۸۱۳۸۱ش۹ل
دفتر شعر و داستان ۱۳۸۳شاعر محمدحسين نوريزادخر ما از کرگي دم نداشت ۴۶۲خ۱فا۸[ج]۵۱۰۹۶۰۳

[شاعر] جواد محققمثل من به انتظار م۳۳۱ م۱فا۸[ج]۵۱۱۰۶۳۹۱
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
هـفت شـهـر عـشق: گـزيـدهاي از شـعرهاي فردوسي، سنائي،

 مولوي، سعدي، حافظ، صائب و بيدل
۱۳۷۷تاليف مهدي الماسي ه۷۳۵ الف۱/۰۰۸فا۵۱۱۱۲۷۰۰۸

PIR۴۰۳۲/۷ه۷۵الف
به انتخاب پرويز ناتل خانلريترانهها ت۲۶۸ خ۱/۰۰۸فا۵۱۱۲۸۱۰۱۸

PIR۴۰۳۲/۴ت۲خ
سنائي ۱۳۷۷به کوشش و گزينش مهدي سهيليگنج غزل: مجموعهي هشتصد غزل از دويست شاعر گ۸۵۵ س۱/۰۰۸فا۵۱۱۳۸۴۵۵۸

PIR۴۰۸۶/۹گ۹س
خانه کتاب يزد خـلـوتـگه دل: گزيده آثار ادبي شعرا و عرفا در قوالب مختلف

شعري
۱۳۷۴محمد کارگر شورکي خ۱۴۷ ک۱/۰۰۸فا۵۱۱۴۴۵۳۲۸

PIR۴۰۳۲/۸خ۱۶ک
اميرکبير ۱۳۶۹گردآوري حسين مکيگلزار ادب گ۷۴۳ م۱/۰۰۸فا۵۱۱۵۲۶۹۹۸

PIR۴۰۳۲/۸گ۷م
پويان مهر ۱۳۸۳مصطفي هادوي شهيراصفهانيتذکره شعراي استان اصفهان از قرن پنجم تا عصر حاضر ت۱۵۹ ه۱/۰۰۸فا۸م۵۱۱۶۲۷۰۷

PIR۴۰۳۲/۴۱۳۸۳ت۲ه
زوار نـگـرش تـطـبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي، خمسه

 نظامي و منطق الطير
۱۳۸۲نگارش حميرا زمردي ن ۵۴ ز۱/۰۰۸۱۵فا۵۱۱۷۲۷۴۲۸

PIR۳۵۵۵/۸ز۵الف
جمهوري;اسدي به گـزيـنش عـلي انـسـاني ;بـا مـقـدمهچراغ صاعقه: مرثيه از مدينه تا مدينه

 موسوي گرمارودي
چ۸۷۸ الف۱/۰۰۸۳۱ فا۵۱۱۸۴۵۳۳۸

PIR۴۰۷۱/۴۱۳۷۱چ۸الف
انقالب اسالمي مـحـفـل شـاعـران آيـيني﴿مراسم شعر خواني شاعران آييني و

 مذهبي در حضور رهبر﴾
گـردآوريـمـوسسه انقالب اسالمي، دفتر

 حفظ نشر آثار امام
۱۳۹۱ م۲۳۱ خ۱/۰۰۸۳۱فا۵۱۱۹۷۷۵۳۸

انقالب اسالمي مـحـفـل شـاعران آييني ديدار جمعي از شاعران با مقام معظم
رهبري

گـردآوري مـوسـسه پـژوهـشي فرهنگي
 انـقـالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار

 حضرت آيتالله العظمي خامنهاي

۱۳۹۰ م۲۳۱خ۱/۰۰۸۳۱فا۵۱۲۰۵۳۹۲۸
DSR۱۶۹۱/۵۳۱۳۹۰م

بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود گـردآوري دبـيـرخـانه انـتـظـار موعود;جموعه اشعار دانشجويان: منتظران موعود
 مـعـاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم

 پزشکي تهران

۱۳۸۱ ۳۵۸ ش۱/۰۰۸۳۵۱فا۵۱۲۱۲۷۴۱۸
PIR۴۲۲۹/۲۱۳۸۰ش۲د

سرور ۱۳۷۵گردآوري محمدعلي مجاهدي (پروانه)آه عاشقان در انتظار موعود آ ۲۶۲ م۱/۰۰۸۳۵۱فا۵۱۲۲۵۵۸۲۸
PIR۴۰۷۲/م۳۳۸۲م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
طلوع مهر مـجـمـوعـه شـعـر خـورشـيدآفرينش:اشعارفرهنگيان ودانش

 آموزان سراسر کشور يادواره پيامبراعظم﴿ص﴾
مـحـمـدخان احمدي;آثار بيست ويکمين

 همايش ادبي
۱۳۸۶ ۶۴۲ه۱/۰۰۸۳۵۱فا۵۱۲۳۴۸۰۱۸

اقيانوس معرفت ۱۳۸۶تهيه و سروده جمشيد عابديدر بزم بادهنوشان د ۱۱۸ ع۱/۰۰۸۳۸فا۵۱۲۴۵۲۵۵۸
PIR۴۰۷۰/۴۱۳۸۶د۲ع

علمي ۱۳۷۳عبدالحسين زرينکوببا کاروان حله: مجموعه نقد ادبي ب۴۳ ز۱/۰۰۹فا۵۱۲۵۴۵۴۴۸
PIR۳۵۴۴/۲۱۳۷۰ب ۴ز

علمي شـعـر بيدروغ ، شعر بينقاب، بحث در فنون شاعري، سبک و
 نـقـد شـعـر فـارسي با مالحظات تطبيقي و انتقادي راجع شعر

 قديم و امروز

۱۳۷۱عبدالحسين زرينکوب ش ۴۳ ز۱/۰۰۹فا۵۱۲۶۲۷۴۰۸
PIR۳۵۴۸/۷۱۳۷۱ش۴ز

سخن ۱۳۸۰محمدرضا شفعيي کدکنيادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت الف ۵۶۶ ش۱/۰۰۹فا۵۱۲۷۲۷۳۹۸
PIR۳۵۴۸/۴الف۷ش

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 س۴۵۶ م۱/۰۰۹فا۵۱۲۸۲۶۳۴۸
PIR۳۵۴۳/۴۱۳۷۱ت۴۴م

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اثر رضاقليخان هدايتتذکره رياض العارفين
مـقـدمه، تـصـحـيح و تعليقات ابوالقاسم

 رادفر، گيتا اشيدري

۱۳۸۵ ت ۴۴۷ ه۱/۰۰۹فا۸م۵۱۲۹۲۷۳۸
PIR۳۵۴۳/۹۱۳۸۵ر۴ه

تيرگان ۱۳۸۳مولفان زينب يزداني، ليال ميريشرح زندگاني شاعران بزرگ ش ۴۸ ي۱/۰۰۹فا۵۱۳۰۲۷۳۷۸
PIR۳۵۴۴/۴ش۴ي

ثـالث: شـوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي،
دبيرخانه

۱۳۸۳کاووس حسنليگونههاي نوآوري در شعر معاصر ايران گ ۵۳۳ ح۱/۰۰۹۰۷فا۵۱۳۱۲۸۸۴۸
PIR۳۶۴۲/۹گ۵ح

حوا حـمـلهسرايي و حملهخواني: چند مقاله درباره گونهاي حماسي و
 نمايشي در ادبيات ديني

۱۳۸۵علي کاشفيخوانساري ح ۱۹۹ ک۱/۰۰۹۳۱فا۵۱۳۲۲۷۳۶۸
PIR۳۶۰۴/۸ح۲ک

جوانه رشد وسـوسه عـاشـقي: بـررسي تـحـول مـفهوم عشق در فرهنگ و
 ادبيات ايران

۱۳۸۷محمد دهقاني و ۸۵۹ د۱/۰۰۹۳۵۴فا۵۱۳۳۲۷۳۴۸
PIR۳۵۵۵/۹۱۳۸۷د۵ع

سوره مهر ۱۳۸۹محمدکاظم کاظميده شاعر انقالب د۲۲۹ ک۱۰۰۹۳۵۸فا۵۱۳۴۵۹۱۳۸
PIR۳۶۱۴/۹۱۳۸۹د۲ک

اميرکبير ۱۳۶۵بهکوشش ابوالقاسم رادفرچند مرثيه از شاعران پارسيگوي چ ۱۵۶ ر۱/۰۱۳فا۵۱۳۵۲۶۵۷۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۲ش[PIR۴۰۷۱]

اميرکبير حـمـاسهسـرايي در ايـران از قـديـميترين عهد تاريخي تا قرن
 چهاردهم هجري

۱۳۶۳تاليف ذبيحالله صفا ح ۶۳۸ ص۱/۰۳۰۰۹فا۵۱۳۶۲۷۳۵۸
PIR۳۵۹۵/۸ح۷ص

سخنگستر حـمـاسه در عـرفـان بـا تـامل بر: حديقه الحقيقه، منطق الطير،
 مثنوي معنوي، ديوان شمس

۱۳۸۰مولف جواد محقق نيشابوري ح ۳۳۱ م۱/۰۳۰۹فا۵۱۳۷۲۷۳۳۸
PIR۳۵۹۵/۸ح۳م

علم ۱۳۸۲تاليف محمد احمدپناهي "پناهي سمناني"ترانههاي ملي ايران: سيري در ترانه و ترانهسرايي در ايران ت۲۷۹الف۱/۰۴فا۵۱۳۸۴۹۰۷۸
PIR۴۰۹۹/۴ت۳الف

علم نـواي دل: مـجـمـوعهاي از تـرانههاي عاشقانه، سرودهاي ملي،
 ترانههاي محلي و عاميانه

۱۳۸۲گردآورنده سميرا بشيري ن۵۶۸ب۱/۰۴فا۵۱۳۹۴۹۰۲۸
PIR۴۰۹۹/۹ن۵ب

اميرکبير ۱۳۶۲گردآورنده زهراي خانلري (کيا)نمونه غزل فارسي ن۹۱۴ ک۱/۰۹۲فا۵۱۴۰۲۶۵۶۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۱۱ش[PIR۴۰۸۶]

طه ۱۳۸۸بهاهتمام محسن پويانديوان منصور حالج د۷۶۸ح۱/۱فا۵۱۴۱۴۹۱۴۸
PIR۴۳۷۲/۹۱۳۸۴د

بـوسه بـر خـاک پي حيدر: بحثي در ايمان و آرمان فردوسي و
 پرتو گيري شاهنامه از قرآن و احاديث معصومين(ع)

علي ابوالحسني(منذر) ب۱۷۷ الف۱/۲۱فا۵۱۴۲۶۳۶۳۸
PIR۴۴۹۷/۲۱۳۸۸الف۹د

نشر ني جـامـعهشـنـاسي خـودکـامـگي: تحليل جامعهشناختي ضحاک
ماردوش

۱۳۷۳نوشته علي رضاقلي ج ۵۸۹ ر۱/۲۱فا۵۱۴۳۲۷۳۰۸
PIR۴۴۹۶/۲ج۶ر

اميرکبير پـژوهش و شـرح جـعـفـر شـعار، حسنگزيده اشعار رودکي
انوري

۱۳۶۶ ش ب/۷۹۱ ر۱/۲۱فا۵۱۴۴۲۷۵۳۸
PIR۴۴۶۲۱۳۶۵

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰جعفر توزندهجانيرودکي ت س/۷۹۱ ر۱/۲۱فا۸[ج]۵۱۴۵۲۷۵۲
PIR۴۴۶۵/۹ر۹ت

عباس عطاري کرمانيرستم بر قله حماسه ر۶۷۹ ع۱/۲۱فا۵۱۴۶۸۲۲۶۸
PIR۴۴۹۶/۵۱۳۸۳ر۶ع

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۳عزتاله الونديفردوسي الفس/۴۷۳ ف۱/۲۱فا۸[ج]۵۱۴۷۲۷۵۵
PIR۴۴۹۵/۷۱۳۸۰الف۲آ

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـوشـته خـسـرو مـعتضد;بازنويس بتولنابغه طوس
سعيدي

۱۳۷۳ مس/۴۷۳ف۱/۲۱فا۸[ج]۵۱۴۸۲۷۶۳
PIR۴۴۹۵/۷۳م۲آ

کتابهاي جيبي [بهتـصـحـيح و مقدمه ژول مول; ديباچهشاهنامه فردوسي
 شاهنامه ترجمه جهانگير افکاري]

۱۳۵۳ ،۱۳۶۳ ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۵۱۴۹۲۷۴۳۸
PIR

پيمان مـتن کـامل شـاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي براساس نسخه
 چاپ مسکو

۱۳۷۹ابوالقاسم فردوسي ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۸م۵۱۵۰۳۲۲۲
PIR۴۴۹۰۱۳۷۹د

پيمان مـتن کـامل شـاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي براساس نسخه
 چاپ مسکو

۱۳۷۹ابوالقاسم فردوسي ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۵۱۵۱۱۹۳۴۸
PIR۴۴۹۰۱۳۷۹د

اميرکبير ۱۳۶۰بهاهتمام محمدقاسم صالح رامسريضحاک: شاهنامه فردوسي ص ب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۵۱۵۲۲۶۴۴۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۳۶ش[PIR۴۴۹۴]

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۷۶مقدمه، تصحيح و توضيح مهدي قريبداستان بيژن و منيژه از شاهنامه فردوسي ق ب/ش ۴۷۳ ف۱/۲۱فا۵۱۵۳۲۷۲۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه کتاب همراه ۱۳۸۰بهکوشش سعيد وزيريگزيده شاهنامه فردوسي و ب/ ش۴۷۳ ف۱/۲۱فا۵۱۵۴۲۷۲۷۸

PIR۴۴۹۱/۴و
کتابهاي جيبي [بهتـصـحـيح و مقدمه ژول مول; ديباچهديباچه شاهنامه فردوسي

 شاهنامه ترجمه جهانگير افکاري]
۱۳۵۳ ،۱۳۶۳ د ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۵۱۵۵۲۷۴۴۸

PIR
نشر پژوهش فروزان روز ۱۳۸۰انتخاب و شرح از عبدالمحمد آيتيقصه باربد و ۲۰ قصه ديگر از شاهنامه ۱۳۸۰آش/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۵۱۵۶۲۷۲۸۸

PIR۴۴۹۵/۶۱۳۸۰ق۹آ
سخن انـتـخـاب و توضيح از محمدعلي اسالمينامه نامور: گزيده شاهنامه فردوسي

ندوشن
۱۳۷۰ ز ن/ش ۴۷۳ ف۱/۲۱فا۵۱۵۷۲۷۳۲۸

PIR۴۴۹۱/۲۱۳۷۰ن۵الف
نشر ني داسـتـان گنجي و شاهنامه: مقايسه شاهکار ادبي ژاپن و شاهکار

 ادبي ايران
۱۳۸۲کازوکو کوساکابه; ويراست روحي افسر کن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۵۱۵۸۲۷۵۶۸

PIR۴۴۹۵/۲د۸۶ک
تاليف و تحقيق محمدامين رياحيکسايي مروزي: زندگي، انديشه و شعر او ر س/۵۴۱ ک۱/۲۱فا۵۱۵۹۸۰۷۶۸

PIR۴۵۰۹/۵۱۳۷۰ک۹ر
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکدر سايه سيمرغ د ۹۳۹ م۱/۲۱فا۵۱۶۰۵۷۸۷۸

PIR۴۴۹۵/۴ر۸۷م
قدياني مـقـدمه و تـنـظـيم و شرح لغات شهرامترانههاي باباطاهر: با پژوهشي نو در اشعار منسوب به او

 رجب زاده
۱۳۷۴ د۱۱۴ب۱/۲۲فا۵۱۶۱۲۷۶۲۸

PIR۴۶۰۰۱۳۷۴
نيلوفرانه تـهـيـه وتـنـظيم امين مظلومي; خط رضادوبيتي هاي باباطاهر

صادقي
۱۳۸۵ د۱۱۴ ب۱/۲۲فا۵۱۶۲۳۰۷۱۸

PIR۴۶۰۰۱۳۸۵پ
نيلوفرانه خـطـاط رضا صادقي; تهيه وتنظيم مژگانرباعيات خيام

چترروزتاجاني
۱۳۸۵ ر۹۵۷خ۱/۲۲فا۵۱۶۳۳۰۷۲۸

PIR
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۷۵نوشته مصطفي بادکوبهاي هزاوهايزندگي خيام ب س/۹۵۷خ۱/۲۲فا۸[ج]۵۱۶۴۲۷۶۰

PIR۴۶۳۵/۲۱۳۷۶ب
اميرکبير مـقـدمه، تـصـحـيح و تـحقيق محمدباقرترانههاي خيام

 نجفزاده بارفروش (م. روجا)
۱۳۸۳ نس/۹۵۷خ۱/۲۲فا۵۱۶۵۲۷۶۱۸

PIR۴۶۳۵/۴ت۲۷ن
مدرسه ۱۳۸۵علياکبر عسگريباباطاهر ب۶۲۳ ع۱/۲۲فا۸[ج]۵۱۶۶۵۳۲۹

PIR۴۶۰۶/۲ب۵ع
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آمـوزش،

 انتشارات مدرسه
۱۳۸۲مسعود علياعطار ع س/۶۶۷ ع۱/۲۲فا۸[ج]۵۱۶۷۲۷۵۹

PIR۵۰۵۴/۶۱۳۸۲ع۸ع
پيمان فـريـدالـدين عـطار نيشابوري; بهسعي ومنطق الطير. و الهينامه

 اهتمام پروين قائمي
۱۳۸۲ م ۶۶۷ ع۱/۲۲فا۵۱۶۸۲۷۶۵۸

PIR۵۰۴۹۱۳۸۲
اميرکبير ۱۳۵۴بهکوشش محمد دبيرسياقيبرگزيده اشعار استاد عنصري بلخي دب/د۹۵۸ع۱/۲۲فا۵۱۶۹۲۶۵۰۸

PIR۴۰۰۱/۱۳۵۴ش. ۲۱۲ش
سخن ۱۳۷۳بهکوشش محمد دبيرسياقيسخنگستر سيستان: گزيده اشعار فرخي سيستاني د۴۵۳ف۱/۲۲فا۵۱۷۰۲۷۵۸۸

PIR۴۷۰۱۱۳۷۳
: مدرسه محمود پوروهابمسعودسعدسلمان

زيـر نـظـر شـوراي کـارشـنـاسي [ دفتر
 انتشارات کمکآموزشي ]

۱۳۸۳ پ س/۵۵۲ م۱/۲۲فا۸[ج]۵۱۷۱۲۷۵۴
PIR۴۷۴۸/۵م۹پ

سخن ۱۳۷۴بهکوشش محمد دبيرسياقيتصويرها و شاديها: گزيده اشعار منوچهري دامغاني د ب/ت۸۱۳ م۱/۲۲فا۵۱۷۲۲۷۵۷۸
PIR۴۷۵۴/۹۰۱۱۳۷۳د

اميرکبير ۱۳۶۲بهکوشش محمد دبيرسياقيبرگزيده اشعار منوچهري دامغاني د ب/د۸۱۳م۱/۲۲فا۵۱۷۳۲۶۵۱۸
PIR۴۰۰۱/۱۳۶۲ش. ۲۱۳ش

قدياني ۱۳۷۷انتخاب و شرح لغات شهرام رجبزادهگزيده ديوان ناصرخسرو ش ب/د۱۶۴ن۱/۲۲فا۵۱۷۴۲۷۵۰۸
PIR۴۷۶۴/۳۱۳۷۷آ

اميرکبير سـرود بـيـداري: بـررسي و تفسير سخن، انديشه و آيين حکيم
 ناصرخسرو قبادياني با گزيدهاي از چکامههاي او

۱۳۷۸تاليف محمود درگاهي دس/۱۶۴ن۱/۲۲فا۵۱۷۵۲۷۵۱۸
PIR۴۷۷۴/۴س۴د

سخن ۱۳۷۲محمدرضا شفيعي کدکنيمفلس کيميافروش (نقد و تحليل شعر انوري) شن/ د۸۹۹ الف۱/۲۳فا۵۱۷۶۲۷۴۹۸
PIR۴۸۳۴/۷۱۳۷۲ش۹۸د

سخن شـاعـر صـبح: پـژوهـشي در شعر خاقاني شرواني: (افضلالدين
 بديلبن علي نجار ۵۲۰ - ۵۹۵ه. ق)

۱۳۷۳انتخاب و توضيح ضياءالدين سجادي ۱۳۸۱س ب/ د۱۷۳خ۱/۲۳فا۵۱۷۷۲۷۴۷۸
PIR۴۸۷۸/۳۱۳۷۳آ

اميرکبير افــضلالـدين بـديلبن عـلي نـجـار; بـاگزيده اشعار خاقاني شرواني
 مـقـدمه و شـرح لـغـات و تـرکيبات و
 مـعـني ابـيـات بهکـوشش ضـيـاالـدين

سجادي

۱۳۷۹ ۱۳۸۲س ب/ د۱۷۳خ۱/۲۳فا۵۱۷۸۲۷۴۸۸
PIR۴۸۷۸/۳۱۳۷۹آ

بهکوشش عطامحمد رادمنششرح قصيدهاي از خاقاني شرواني: اوج اناالله ر ش/ د۱۷۳ خ۱/۲۳فا۵۱۷۹۷۰۹۲۸
PIR۴۸۷۹۲ر/

اميرکبير ۱۳۸۱بهقلم علي دشتيخاقاني شاعري دير آشنا دس/۱۷۳خ۱/۲۳فا۵۱۸۰۲۷۷۴۸
PIR۴۸۸۵/۲۱۳۸۰خ۵د

سخن ۱۳۷۸نوشته عبدالحسين زرينکوبديدار با کعبه جان: درباره زندگي و آثار و انديشه خاقاني زس/۱۷۳خ۱/۲۳فا۵۱۸۱۲۷۴۶۸
PIR۴۸۸۵/۹د۴ز

گزارش عطامحمد رادمنشهديه جان: گزيده اشعار خاقانيشرواني ه۱۶۲ ر۱/۲۳فا۵۱۸۲۷۱۱۶۸
PIR۴۸۸۵/۲۴۱۳۸۸ر

اميرکبير ۱۳۶۴مصحح احمد رنجبرگزيده اشعار حديقه سنايي غزنوي رب/ح۷۵۵س۱/۲۳فا۵۱۸۳۲۶۵۲۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۴۶ش[PIR۴۹۴۴]

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سخن ۱۳۷۵انتخاب و توضيح احمد مهدوي دامغانيدر باغ روشنايي: گزيده حديقه الحقيقه م ب/ح۷۵۶س۱/۲۳فا۵۱۸۴۲۷۷۱۸

PIR۴۹۴۴/الف۱۱۳۷۵آ
نگارستان کتاب ۱۳۸۳مسيحا برزگروحدت عارفانه: شرحي بر حديقه الحقيقهي حکيم سنايي ب ن/ح۷۵۶س۱/۲۳فا۵۱۸۵۲۷۷۳۸

PIR۴۹۴۴/۳و۴ب
قدياني انـتـخـاب، مـقـدمه و شـرح لغات سعيدگزيده ديوان حکيم سنايي غزنوي

يوسفنيا
۱۳۷۷ ي ب/ د۷۵۶ س۱/۲۳فا۵۱۸۶۲۷۷۲۸

PIR۴۹۴۵/۱۹۱۳۷۷آ
سخن انـتـخـاب و توضيح ضياءالدين سجادي،نغمهگر حديقه عرفان: گزيده اشعار سنايي

 جعفر شعار
۱۳۷۴ ي ر۷۵۶س۱/۲۳فا۵۱۸۷۲۷۷۰۸

PIR۴۹۴۵/۱۱۳۷۴آ
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱محسن داماديشيخبهايي دس/۹۱۳ش۱/۲۳فا۵۱۸۸۲۹۰۴۸

PIR۶۳۵۸/۹ش۲د
پيمان ۱۳۸۲بهسعي و اهتمام پروين قائميديوان عطار نيشابوري د۶۶۷ع۱/۲۳فا۵۱۸۹۲۷۶۸۸

PIR۵۰۳۵۱۳۸۲
گلسار ديـوان اشـعـار عـطـار نـيـشـابـوري:مشتمل برقصايد،غزلياتو

ترجيحات
۱۳۸۷ د ۶۶۷ ع۱/۲۳فا۵۱۹۰۳۲۲۹۸

پيام محراب ۱۳۸۶تحقيق و تصحيح محمدحسن شيرازيگزيدهي ديوان عطار ش ب/د۶۶۷ ع۱/۲۳فا۵۱۹۱۵۰۶۳۸
PIR۵۰۳۵/۱۹۱۳۸۳آ

سخن صـداي بـال سـيـمـرغ: دربـاره زندگي و انديشه عطار/ نوشته
 عـبـدالـحـسـين زرينکوب. کتابشناسي کتابها و مقاالت دکتر

 عبدالحسين زرينکوب

۱۳۷۸عنايتالله مجيدي ز س/۶۶۷ع۱/۲۳فا۵۱۹۲۲۷۶۴۸
PIR۵۰۵۵/۴ص۴ز

زوار ۱۳۳۸باهتمام و تصحيح نوراني وصالمصيبتنامه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري م۶۶۷ع۱/۲۳فا۵۱۹۳۲۷۶۶۸
PIR۵۰۴۶۱۳۳۸

سخن عـطـار (فـريـدالـدين مـحمدبن ابراهيممنطق الطير
 نـيـشـابوري); مقدمه، تصحيح و تعليقات

 محمدرضا شفيعي کدکني

۱۳۸۴ م۶۶۷ع۱/۲۳فا۵۱۹۴۲۷۶۷۸
PIR۵۰۴۹۱۳۸۳

اميرکبير فـريـدالـدين عـطـار نـيشابوري; باهتمامخالصه منطق الطير
 صادق گوهرين

۱۳۶۲ گ ب/م۶۶۷ع۱/۲۳فا۵۱۹۵۲۷۶۹۸
PIR۴۰۰۱/۱۳۶۲ش. ۲۸ش

قدياني انـتـخـاب، مـقـدمه و شـرح لغات سعيدگزيده رباعيات عطار (مختارنامه)
يوسفنيا

۱۳۷۷ ي ب/م۶۶۷ ع۱/۲۳فا۵۱۹۶۲۷۸۰۸
PIR۵۰۴۵/الف۱۹۱۳۷۷آ

طاليه انـديـشه عـطـار، تـحـلـيل افق انـديشه شيخ فريدالدين عطار
نيشابوري

۱۳۷۴قادر فاضلي الف۱۵۸ ف۱/۲۳فا۵۱۹۷۴۵۴۱۸
PIR۵۰۵۵/۸الف۲ف

مدرسه ۱۳۸۶محسن فرجيخاقاني خ۳۸۴ف۱/۲۳فا۸[ج]۵۱۹۸۵۵۳۸
PIR۴۸۸۵/۲۱۳۸۶خ۴ف

مدرسه ۱۳۸۶منيژه نصراللهيسنايي س۴۵۹ ن۱/۲۳فا۸[ج]۵۱۹۹۵۳۴۳
PIR۴۹۵۴/۹۱۳۸۷س۶ن

زوار بـزرگـتـرين گنجينه فصاحت، بالغت، حکمت و اخالق: ليلي و
 مـجـنـون "حـکـيم نـظامي گنجوي" با حواشي و شرح لغات و

ابيات...

تـــصــحـيح و حـواشي حـسن وحـيـد
دستگردي

۱۳۸۵ ب۴۸۹ ن۱/۲۳فا۵۲۰۰۳۳۴۷۸
PIR۵۱۳۰۱۳۸۴

قدياني حـکيم نظامي گنجوي; به کوشش حسينداستان خسرو و شيرين
حداد

۱۳۷۶ خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۵۲۰۱۲۷۷۵۸
PIR۵۱۲۸۱۳۷۶الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳بهروز ثروتيانخسرو و شيرين ث ش/خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۵۲۰۲۲۷۷۸۸
PIR۵۱۲۸/۵خ۴۳ث

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲بهروز ثروتياننظامي گنجهاي ثس/۴۸۹ن۱/۲۳فا۵۲۰۳۲۷۷۹۸
PIR۵۱۳۵/۶ن۴ث

سخن پـيـر گـنـجه در جـسـتـجوي ناکجاآباد: درباره زندگي، آثار و
 انديشه نظامي

۱۳۷۲عبدالحسين زرينکوب زس/۴۸۹ن۱/۲۳فا۵۲۰۴۲۷۴۵۸
PIR۵۱۳۵/۹ب۴ز

مدرسه ۱۳۸۴هادي تقيزادهفخرالدين عراقي ف۶۵۸ ت۱/۳۱فا۸[ج]۵۲۰۵۵۵۳۶
PIR۵۲۴۰/۳۱۳۸۴ف۷ت

مولف بهروز خيريهنقش حيوانات در داستانهاي مثنوي معنوي ن۹۹۳ خ۱/۳۱فا۵۲۰۶۶۲۲۳۸
PIR۵۳۰۱/ن۹۸۷خ

علمي ۱۳۶۸تاليف عبدالحسين زرينکوبسرني: نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي س ۴۳ ز۱/۳۱فا۵۲۰۷۲۷۷۷۸
PIR۵۳۰۱/۴۱۳۶۴س۴ز

نشر مرکز ۱۳۸۴جالل ستاريعشق نوازيهاي موالنا ع ۳۴۵س۱/۳۱فا۵۲۰۸۲۷۸۱۸
PIR۵۳۰۷/۲س۵ع

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸بوستان سعدي مطابق نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي ب۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۰۹۲۷۸۲۸
PIR۵۲۰۴۱۳۷۸ب

شرکت بهنشر بـوستان سعدي از روي نسخه تصحيحشده محمدعلي فروغي با
 معني لغات، ترکيبات و عبارتهاي عربي

۱۳۸۰ ب۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۱۰۲۷۸۳۸
PIR۵۲۰۴۱۳۸۰الف

اميرکبير ۱۳۶۶... بوستان شيخ اجل سعدي شيرازي ب ۵۵۴س۱/۳۱فا۵۲۱۱۲۷۸۹۸
قدياني تـصـحـيح مـتن و شـرح لـغـات حسينبوستان شيخ شيراز سعدي

استادولي
۱۳۸۲ ب ۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۱۲۵۷۶۴۸

PIR۵۲۰۴ ۱۳۸۲د
سخن ۱۳۷۳انتخاب و توضيح غالمحسين يوسفيدر آرزوي خوبي و زيبايي: گزيده بوستان سعدي يب/ب۵۵۴س۱/۳۱فا۵۲۱۳۲۷۹۲۸

PIR۵۲۰۴/۱۱۳۷۳آ
قدياني ۱۳۷۸مـقـدمه، تـرجـمه و شـرح بـهـاءالـدينربـاعـيـات سعدي: شامل رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي و ر۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۱۴۲۷۸۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير ۱۳۸۱بهقلم علي دشتيدر قلمرو سعدي د س/۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۱۵۲۷۹۱۸

PIR۵۲۱۵/۸۱۳۸۱ق۵د
سخن ۱۳۷۹نوشته عبدالحسين زرينکوبحديث خوش سعدي: درباره زندگي و انديشه سعدي زس/۵۵۴س۱/۳۱فا۵۲۱۶۲۷۷۶۸

PIR۵۲۱۵/۴ح۴ز
قدياني ۱۳۷۴مقدمه و شرح بهاءالدين اسکندريغزليات سعدي غ ۵۵۴س۱/۳۱فا۵۲۱۷۲۷۸۶۸

PIR۵۲۰۹۱۳۷۴
علمي ۱۳۶۹مقدمه و شرح از حسن انوريگزيده غزليات سعدي الف ب/غ۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۱۸۵۲۴۵۸

PIR۵۲۰۹/۱۱۳۶۹آ
قدياني قـصـايـد سـعـدي: شامل قصايد فارسي، مراثي، قصايد عربي و

ملحقات
مـقـدمه، تـرجـمه و شـرح بـهـاءالـدين

 اسکندري ارسنجاني
۱۳۷۸ ق ۵۵۴س۱/۳۱فا۵۲۱۹۲۷۸۵۸

PIR۵۲۰۷۱۳۷۸
انتخاب و شرح جعفر شعارگزيده قصايد سعدي ش ب/ ق۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۲۰۸۳۵۴۸

PIR۵۲۰۷/۱۳۸۷ ۳آ
اميرکبير کـلـيـات سـعـدي: گلستان، بوستان، غزليات، قصائد، قطعات و

 رسائل از روي قديميترين نسخههاي موجود
۱۳۷۲بهاهتمام محمدعلي فروغي ک ۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۲۱۱۷۶۵۸

PIR۵۲۰۰۱۳۷۲
اميرکبير کـلـيـات سـعـدي: گلستان، بوستان، غزليات، قصائد، قطعات و

 رسائل از روي قديميترين نسخههاي موجود
۱۳۷۲بهاهتمام محمدعلي فروغي ک ۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۲۲۲۷۹۳۸

PIR۵۲۰۰۱۳۷۲
قدياني قـطـعـات سـعـدي: شامل قطعات، غزليات عرفاني، ترجيعات،

 مثلثات و مفردات
مـقـدمه و شـرح بـهـاءالـدين اسکندري

ارسنجاني
۱۳۷۸ ي/۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۲۳۲۷۹۰۸

PIR۵۲۰۱/۱۶۱۳۷۸آ
پيمان مـطـابق با نسخه تصحيح شده محمدعليکليات سعدي

فروغي
۱۳۸۱ ي/۵۵۴ س۱/۳۱فا۵۲۲۴۱۷۶۴۸

PIR۵۲۰۰۱۳۸۱ز
پيمان ۱۳۸۱مقدمه و تصحيح پروين قائميديوان شيخ فخرالدين عراقي د ۴۹۴ع۱/۳۱فا۵۲۲۵۲۷۸۷۸

PIR۵۲۴۵۱۳۸۱
قدياني مـقـدمـه،انـتـخـاب وشـرح لغات سعيدگزيده آثارشيخ فخرالدين عراقي

 يوسف نيا
۱۳۷۵ ي ب/ ک۴۹۴ع۱/۳۱فا۵۲۲۶۲۷۹۸۸

PIR۵۲۴۵/۳۱۳۷۷آ
مدرسه ۱۳۸۶امين فقيريسعدي س۷۹۳ ف۱/۳۱فا۸[ج]۵۲۲۷۵۳۱۷

PIR۵۲۱۴/۷۱۳۸۶س۷ف
اميرکبير ۱۳۶۵بهکوشش يدالله شکريگزيده اشعار استاد سراجالدين قمري آملي ش ب/د۷۶۲ق۱/۳۱فا۵۲۲۸۲۶۴۸۸

PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۳ش[PIR۵۲۸۲۹د]
سخن تـحـفههـاي آن جـهـاني (سـيـري در زنـدگي و آثـار مـوالنا

 جاللالدين رومي)
۱۳۸۲بکوشش علي دهباشي دس/۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۲۹۲۸۲۱۸

PIR۵۳۰۵/۳ت۹د
سخن تـحـفههـاي آن جـهـاني (سـيـري در زنـدگي و آثـار مـوالنا

 جاللالدين رومي)
۱۳۸۲بکوشش علي دهباشي دس/۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۳۰۲۸۱۸۸

PIR۵۳۰۵/۳ت۹د
اميرکبير ۱۳۷۹نوشته محمود درگاهيرسول آفتاب (مولوي از شريعت تا شوريدگي) دس/۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۱۲۸۰۵۸

PIR۵۳۰۵/۵ر۴د
علمي پـله پـله تا مالقات خدا: در باره زندگي، انديشه و سلوک موالنا

 جاللالدين رومي
۱۳۷۷نوشته عبدالحسين زرينکوب زس/۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۲۲۸۱۱۸

PIR۵۳۰۵/۸۱۳۷۱پ۴ز
پيمان کـلـيـات شـمس تـبـريزي: مطابق با نسخه تصحيحشده استاد

 بديعالزمان فروزانفر
۱۳۸۱جاللالدين محمد مولوي ش ۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۳۲۷۹۶۸

PIR۵۲۹۴۱۳۷۸
پيمان کـلـيـات شـمس تـبـريزي: مطابق با نسخه تصحيحشده استاد

 بديعالزمان فروزانفر
۱۳۸۱جاللالدين محمد مولوي ش۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۳۴۱۷۶۶۸

PIR۵۲۹۴۱۳۷۸
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲به انتخاب کاظم رستمياي شاخ تر به رقص آ: گزيده شعر مولوي رب/ش۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۵۶۶۳۷۸

قدياني ۱۳۷۳انتخاب و شرح لغات شهرام رجب زادهگزيده غزليات شمس تبريزي موالنا جاللالدين محمد بلخي رب/ش۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۶۲۷۹۷۸
PIR۵۲۹۴/الف۱۱۳۷۳آ

اميرکبير ۱۳۶۷بهکوشش احمد رنجبرگزيده غزليات شمس رب/ش۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۳۷۲۶۵۴۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۷ش[PIR۵۲۹۴]

اميرکبير سـروده جـالل الـديـن مـحـمـد بلخي;باگزيده غزليات شمس﴿قرن هفتم هجري قمري﴾
 مـقـدمـه وشـرح لـغـات وتـرکـيبات و
 فـهـارس  بهکـوشش محمد رضا شفيعي

کدکني

۱۳۷۸ ف ش ب/ش۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۸۲۸۱۵۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۷ش[PIR۵۲۹۴]

سخن نـردبـان شـکـسـته: شـرح تـوصيفي و تحليلي دفتر اول و دوم
مثنوي

۱۳۸۲نوشته عبدالحسين زرينکوب ز ش/۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۳۹۲۸۰۴۸
PIR۵۳۰۱/۴۱۳۸۲ن۴ز

پيمان ۱۳۷۹موالنا جاللالدين محمد بلخيمثنوي معنوي مطابق با نسخه تصحيحشده رينولد نيکلسون م۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۰۲۷۹۵۸
PIR۵۲۹۸۱۳۸۱ظ

پيمان ۱۳۷۹موالنا جاللالدين محمد بلخيمثنوي معنوي مطابق با نسخه تصحيحشده رينولد نيکلسون م۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۱۲۰۶۹۸
PIR۵۲۹۸۱۳۸۱ظ

نسل نوانديش ۱۳۸۶مولف محمد برهانيگنجينهي اسرار: گزيدهي مثنوي معنوي ب ب/م ۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۲۲۸۰۲۸
PIR۵۲۹۹/ت۱۱۳۸۵آ

قدياني ۱۳۷۳انتخاب و شرح لغات شهرام رجبزادهگزيده مثنوي معنوي موالنا جاللالدين محمد بلخي رب/ م۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۳۲۷۹۹۸
PIR۵۲۹۹/۱۱۳۷۳آ

سخن [جـاللالـدين مـحـمدبن محمد مولوي];از نينامه: گزيده مثنوي معنوي
 انـتـخـاب و تـوضـيح عـبـدالـحـسـين

 زرينکوب، قمر آريان

۱۳۷۷ زب/م۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۴۴۲۸۰۳۸
PIR۵۲۹۹/۱۱۳۷۷آ

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۹بهکوشش غالمرضا عمرانيگزيده داستانهاي مثنوي موالنا جاللالدين محمد بلخي ع ب/م۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۵۲۸۰۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شاکر بـشـنـو از ني: شـرحي بر حکايات مثنوي ديني، علمي، اخالقي،

 عرفاني، تاريخي، ادبي و اجتماعي
۱۳۸۳مولف حسين حقشناس پ ش/ م ۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۶۲۷۹۴۸

PIR۵۳۰۱/۵۱۳۸۴ب۷ح
نشر ني مـيـناگر عشق: شرح موضوعي مثنوي معنوي موالنا جاللالدين

 محمد بلخي
۱۳۸۲کريم زماني زش/ م۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۷۲۸۰۰۸

PIR۵۳۰۴/۸ز۲آ
علمي ۱۳۶۶تاليف عبدالحسين زرينکوببحر در کوزه: نقد و تفسير قصهها و تمثيالت مثنوي زن/م ۸۴۹ م۱/۳۱فا۵۲۴۸۲۷۳۱۸

PIR۵۳۰۱/۴۱۳۶۶ز
خجسته ۱۳۸۲مولف اسماعيل شفقرنگ عشق: شرح و تفسير سه داستان از مثنوي معنوي شن/م۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۴۹۲۸۱۶۸

PIR۵۳۰۱/۹۱۳۸۲ر۶۶ش
دانژه عـشقدرمـاني: رواندرمـاني عـارفـانه بـراسـاس قصهي شاه و

کنيزک
عـبـدالـعـظـيم کريمي; ويراستار نسرين

ورزيده
۱۳۸۳ ۱۳۸۳کن/م۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۵۰۲۸۲۰۸

PIR۵۳۰۱/۵ع۴ک
دانژه عـشقدرمـاني: رواندرمـاني عـارفـانه بـراسـاس قصهي شاه و

کنيزک
عـبـدالـعـظـيم کريمي; ويراستار نسرين

ورزيده
۱۳۸۳ کن/م۸۴۹م۱/۳۱فا۵۲۵۱۲۸۱۷۸

PIR۵۳۰۱/۵ع۴ک
اميرکبير آفـتـاب مـعـنـوي: چـهل داستان از مثنوي جاللالدين محمد

 مـولـوي: شرح لغات، اصطالحات عرفاني، تفسير ابيات و نقد و
 بررسي داستانها

۱۳۷۵نادر وزينپور آ۵۹۸ و۱/۳۱فا۵۲۵۲۲۸۱۴۸
PIR۵۳۰۱/۷۱۳۷۵آ۴و

سخن ۱۳۷۴انتخاب و توضيح حسن انوريصداي سخن عشق: گزيده غزلهاي حافظ ص۸۹۹ الف۱/۳۲فا۵۲۵۳۲۸۱۳۸
PIR۵۴۳۵/۴ص۸۴الف

بـامقدمه ناصر هيري; تصحيح امير احمدديوان کامل اوحدي مراغهاي
اشرفي

د۹۲۳ الف۱/۳۲فا۵۲۵۴۷۰۹۵۸
PIR۵۳۸۴/۹۱۳۶۲د

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان زيـرنـظـر شـوراي شـعـرکانون پرورشبرگزيده اشعار حافظ
 فکري کودکان ونوجوانان

۱۳۷۶ ب۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۵۲۵۵۲۸۰۶
PIR/۵۴۲۵۱۳۷۶

۱۳۹۲تدوين عباس زاهديحافظ به روايت نو ح۱۹۸ ح۱/۳۲فا۵۲۵۶۶۹۴۹۸
PIR۵۴۲۴ ۱۳۸۸چ ي

حـــافــظ شـيـرازي مـتـرجـم:عـالمـهديوان حافظ شيرازي
محمدقزويني

د ۱۹۸ ح۱/۳۲فا۵۲۵۷۵۷۸۲۸

قدياني ديـوان خـواجه شـمسالـدين مـحـمد حافظ شيرازي (۷۲۶ -
 ۷۹۱ه. ق)

۱۳۷۱بهتصحيح عليمحمد رفيعي د۱۹۸ ح۱/۳۲فا۵۲۵۸۲۸۱۲۸
PIR۵۴۲۴۱۳۷۱م

طلوع ۱۳۶۹مقدمه شاهروديديوان حافظ د ۱۹۸ ح۱/۳۲فا۵۲۵۹۲۸۲۴۸
PIR۵۴۲۴۱۳۶۸ش

اميرکبير ديـوان حـافظ بر اساس نسخه مورخ ۸۱۲-۸۱۷هجري ونسخه
 مورخ ذي الحجه سال۸۲۴هجري قمري

۱۳۵۰تدوين و تصحيح رشيد عيوضي د ۱۹۸ ح۱/۳۲فا۵۲۶۰۲۸۱۰۸
PIR۵۴۲۴۱۳۸۵ح

اقبال مـقـدمه اسـمـعـيل خدابنده; خط عباسديوان خواجه شمسالدين محمد حافظ شيرازي
منظوري

۱۳۶۷ د ۱۹۸ ح۱/۳۲فا۵۲۶۱۲۸۲۷۸
PIR۵۴۲۴۱۳۶۷ظ

وفايي ۱۳۸۵به خط امير اصغريديوان حافظ د ۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۲۲۸۲۸۸
عقيل فـالـنامه کامل ديوان حافظ براساس نسخه تصحيح شده غني و

قزويني
مـعـني و فـال عـلـيـمـراد رضائيپور; با

 مقدمه عبدالرضا مظاهري
۱۳۸۳ رب/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۳۲۸۸۷۸

PIR۵۴۲۵۱۳۸۳الف
سخن درس حـافـظ: نـقد و شرح غزلهاي خواجه شمسالدين محمد

حافظ
۱۳۸۲از محمد استعالمي الف ن/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۴۲۸۲۵۸

PIR۵۴۳۵/۴د۴۶الف
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريعرفان حافظ من/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۵۲۸۲۲۸

PIR۵۴۳۷/۶۱۳۷۳م۴ع
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲کاوه بهمنحافظ ب س/۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۵۲۶۶۲۸۰۷

PIR۵۴۳۴/۲۱۳۸۲ح۹ب
سخن مـحـمـدعـلي جـمالزاده; بهکوشش عليآشنايي با حافظ

دهباشي
۱۳۷۹ جس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۷۲۸۰۸۸

PIR۵۴۳۵/۵آ۸۴ج
اميرکبير ۱۳۸۱علي دشتينقشي از حافظ دس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۸۲۸۲۶۸

PIR۵۴۳۵/۷۱۳۸۱ن۵۴د
سخن ۱۳۷۳نوشته عبدالحسين زرين کوباز کوچه رندان: درباره زندگي و انديشه حافظ زس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۶۹۲۸۰۹۸

PIR۵۴۳۵/۴۱۳۷۳الف۴۵ز
موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸غزليات حافظ شيرازي براساس نسخ معتبر غ۱۹۸ح۱/۳۲فا۵۲۷۰۲۸۲۳۸

PIR۵۴۳۰۱۳۷۸
پيدايش شـاعـر راز و شيراز حافظ ( غزلنامه) /شاعر راز و شيراز حافظ

(زندگينامه)
۱۳۷۹محمدکاظم مزيناني م ن/۱۹۸ ح۱/۳۲فا۸[ج]۵۲۷۱۵۷۸۵

PIR۵۴۳۴/۸۱۳۷۹ب۴م
پرسش شـاعـران درزمـانـه عـسـرت،مـالحـظـاتي درباب شعر حافظ

 وحقيقت شعروشاعري
۱۳۹۰نوشته رضا داوري اردکاني ش۳۱۸د۱/۳۲فا۵۲۷۲۴۵۹۱۸

اميرکبير ۱۳۶۵بهکوشش ابوالقاسم رادفرگزيده اشعار سيف فرغاني (شاعر قرن هفتم و هشتم) رب/د۹۴۸س۱/۳۲فا۵۲۷۳۲۶۵۳۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۵ش[PIR۵۴۹۱/۹د]

طهوري ۱۳۶۱اثر محمود شبستريگلشن راز گ۳۵۸ش۱/۳۲فا۵۲۷۴۴۵۳۶۸
PIR

قدياني انـتـخـاب و مـقدمه و شرح لغات سعيدگزيده آثار عبيد زاکاني
يوسفنيا

۱۳۷۹ گ ۴۳۷ع۱/۳۲فا۵۲۷۵۲۸۴۹۸
PIR۵۵۲۱/۱۶۱۳۸۰آ

زوار تـصـحـيح و تـحـقـيق و شـرح و ترجمهکليات موالنا نظامالدين عبيدالله معروف به عبيد زاکاني
 حکايات عربي پرويز اتابکي

۱۳۸۴ ي/۴۳۷ع۱/۳۲فا۵۲۷۶۲۸۵۳۸
PIR۵۵۲۰۱۳۸۲

مدرسه ۱۳۸۹احمد عربلوخواجوي کرماني خ۵۲۸ ع۱/۳۲فا۸[ج]۵۲۷۷۵۳۳۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
چـراغي در بـاد: گزارش زيباشناختي و باورشناختي بيست غزل

حافظ
جاللالدين کزازي چ۵۳۴ ک۱/۳۲فا۵۲۷۸۸۰۳۳۸

PIR۵۴۳۷/۴۱۳۸۹ک۹ز
حافظ شناسي ۱۳۸۱حافظ پژوهي;دفتر پنجم ۷۵۱ ک۱/۳۲فا۵۲۷۹۲۸۵۸۸

سخن انـتـخـاب و تـوضـيح مـحمدرضا برزگرگلشن عشق: گزيده شرح گلشن راز الهيجي
 خالقي و عفت کرباسي

۱۳۷۴ ب ب/م۳۳۲ ل۱/۳۲فا۵۲۸۰۲۸۵۴۸
PIR۵۵۰۲/الف۲۱۳۷۴ل۷۰۸گ

مهدي مستشاري ۱۳۷۰مولف م. مستشاريتفسير غزليات حافظ: شاعري که بايد از نو شناخت ت ۵۳۱م۱/۳۲فا۵۲۸۱۲۸۴۸۸
PIR۵۴۳۵/۷ت۴۵م

پيمان کـلـيات نظامي گنجوي مخزن االسرار، خسرو و شيرين، ليلي و
 مـجـنـون هـفت پـيـکر، اسکندرنامه، اقبالنامه علينقي، نسخه
 تـصـحـيحشـده وحـيد دستگردي مطابق با نسخه تصحيحشده

 وحيد دستگردي

۱۳۸۱نظامي گنجوي خ۴۸۹ن۱/۳۲فا۵۲۸۲۲۸۵۲۸
PIR۵۱۲۰۱۳۸۱الف

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۸۲محمود برآباديجامي ب س/۱۷۹ج۱/۳۳فا۸[ج]۵۲۸۳۲۸۵۶
PIR۵۷۰۴/۲۱۳۸۱ج۴ب

قدياني مـقـدمه، انـتـخـاب و شـرح لغات سعيدگزيده ديوان شاه نعمتالله ولي
يوسفنيا

۱۳۷۷ يب/د۵۳۵ن۱/۳۳فا۵۲۸۴۲۸۵۵۸
PIR۵۸۳۳/۹۰۱۱۳۷۷د

مدرسه ۱۳۸۵حسين احمديمحتشم کاشاني م۲۸۴ الف۱/۴فا۸[ج]۵۲۸۵۵۳۳۵
PIR۶۱۱۸/۳م۳الف

زرين: نگارستان کتاب ۱۳۸۲مقدمه سعيد نفيسيديوان شيخبهايي: شامل غزليات، مثنويات، اشعار پراکنده ... ي/۹۱۳ ش۱/۴فا۵۲۸۶۲۸۵۹۸
PIR۶۳۴۲۱۳۸۲

قدياني مـقـدمه انـتـخاب و شرح لغات مهروشگزيده شعرهاي صائب تبريزي
طهوري

۱۳۷۵ ط ب/د۳۵۲ص۱/۴فا۵۲۸۷۲۸۶۴۸
PIR۶۳۷۶/الف۱۱۳۷۵آ

سخن ۱۳۷۳انتخاب و توضيح محمد قهرمانمجموعه رنگين گل: گزيده اشعار صائب تبريزي م ۳۵۲ص۱/۴فا۵۲۸۸۲۸۶۰۸
PIR۶۳۷۶/۱۱۳۷۳آ

مدرسه ۱۳۸۶يوسف عليخانيصائب تبريزي ص ۸۵۳ ع۱/۴فا۸[ج]۵۲۸۹۵۳۲۸
PIR۶۳۸۵۱۳۸۶ /۲ص۸ع

مدرسه ۱۳۸۵مريم مقبليوحشي بافقي و۷۱۷ م۱/۴فا۸[ج]۵۲۹۰۵۳۲۰
PIR۶۱۶۴/۳۱۳۸۵و۷م

پيمان کـمـالالـدين وحـشي بـافـقي کـرمـاني;ديوان وحشي بافقي
 بهسعي و اهتمام پروين قائمي

۱۳۸۱ د۴۴۸و۱/۴فا۵۲۹۱۲۸۶۱۸
PIR۶۱۵۵۱۳۸۱

قدياني انـتـخـاب مـقـدمه و شـرح لغات بابکگزيده اشعار وحشي بافقي
نيکطلب

۱۳۷۹ نب/د۴۴۸و۱/۴فا۵۲۹۲۲۸۶۲۸
PIR۶۱۵۵/۳۱۳۷۹آ

نگاه ۱۳۸۶عبدالقادر بيدل دهلويديوان بيدل دهلوي د ۹۳۱ب۱/۵فا۵۲۹۳۲۸۶۵۸
قدياني مـوالنـا عـبدالقادر بيدل دهلوي; انتخابگزيده غزليات بيدل دهلوي

 مقدمه و شرح لغات سيديوسفنيا
۱۳۷۸ ي ب/د۹۳۱ب۱/۵فا۵۲۹۴۲۸۶۳۸

PIR۶۶۴۵/الف۱۹۱۳۷۸آ
بهکوشش احمد کرميديوان جيحون يزدي د۹۷۷ ج۱/۵فا۵۲۹۵۷۱۱۳۸

PIR۶۹۶۷/۹۱۳۸۴د
قدياني ۱۳۷۷بهکوشش مهروش طهوريگزيده غزليات حزين الهيجي ط ب/غ۴۶۷ح۱/۵فا۵۲۹۶۲۸۵۱۸

PIR۶۶۷۱/۴۰۱۱۳۷۷غ
کتابفروشي نقش جهان ۱۳۶۳ فايزدشتستاني ۱۹۷ ف۱/۵فا۵۲۹۷۶۲۴۲۸

PIR
سپيده باران ۱۳۹۰محمدکاظم کاظميمرقع صدرنگ:۱۰۰رباعي از بيدل م ۲۲۹ ک۱/۵فا۵۲۹۸۵۶۹۳۸

ناشرين همکار،ابتکار دانش ۱۳۹۱جوادمحمدزمانيشناخت نامه عمان ساماني:مجموعه مقاالت ش ۳۴۶ م۱/۵فا۵۲۹۹۵۸۳۱۸
اميرکبير مـثـنـوي طاقديس بههمراه منتخبي از غزليات عالم رباني حاج

 مال احمد فاضل نراقي
۱۳۶۲بهاهتمام حسن نراقي ۱۳۶۲ط۳۷۹ن۱/۵فا۵۳۰۰۲۸۵۰۸

PIR۷۴۶۴/۲۱۳۶۲ط
قدياني مـقـدمه، انـتـخـاب و شرح لغات شهرامگزيده شعرهاي اقبال الهوري

رجبزاده
۱۳۷۴ رب/ ۶۶۷ الف۱/۶فا۵۳۰۱۲۵۹۸۸

PIR۹۲۳۹/۲۱۳۷۴آ۷الف
اداره مطبوعات پاکستان تـوصـيـه هايي جهت اتحاد ميان مسلمانان جهان، عواطف حب

 حـضـرت رسـول اکـرم﴿ص﴾ و مـنـاقـب اهـل بيت اطهار﴿ع﴾
 درآثارعالمه محمد اقبال

محمد رياض ر ب/۶۶۷ الف۱/۶فا۵۳۰۲۶۱۹۳۸

پيمان ۱۳۸۲بهسعي و اهتمام پروين قائميکليات اقبال الهوري ي /۶۶۷ الف۱/۶فا۵۳۰۳۲۵۹۹۸
PIR۹۲۳۹/۷۱۳۸۲الف

علم ديـوان اشـعـار: مـشـتـمل بـر قـصايد و مثنويات و غزليات و
 قطعات و مطايبات و رباعيات

۱۳۸۱محمدتقي (ملکالشعرا) بهار د۸۱۶ ب۱/۶فا۸م۵۳۰۴۳۲۶۹
PIR۷۹۶۵/۹۱۳۸۱د

آزاد مهر ۱۳۸۲ديوان اشعار ملکالشعراي بهار د ۸۱۶ ب۱/۶فا۵۳۰۵۳۲۶۶۸
PIR۷۹۶۵/۹۱۳۸۲د

مدرسه ۱۳۸۸آذردخت بهراميفرخي يزدي ف ۸۴۳ ب۱/۶فا۸[ج]۵۳۰۶۵۵۲۹
PIR۷۷۹۹/۴۱۳۸۸ف۹ب

مدرسه ۱۳۸۶داريوش عابديعارف قزويني ع ۱۱۸ ع۱/۶فا۸[ج]۵۳۰۷۵۵۳۰
PIR۷۷۶۳/۲ع۲ع

زوار ۱۳۸۵تصحيح چاوش اکبري (يسناي تبريزي)ديوان عارف قزويني چس/ د۱۶۶ ع۱/۶فا۵۳۰۸۲۶۰۵۸
PIR۷۷۶۴/۹۱۳۸۲د۲چ

قدياني ۱۳۷۶بهکوشش مهروش طهوريترانههاي فايز (با کاوشي در زندگي و شعر او) ت ۱۹۷ ف۱/۶فا۵۳۰۹۲۹۱۶۸
PIR۷۷۹۳/۴۱۳۷۴ت

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ثالث شـمـيم نـسيم: زندگي و شعر سيد اشرفالدين حسيني گيالني

 (نسيم شمال)
۱۳۸۲فريده کريمي موغاري ش ۵۱۶ک۱/۶فا۵۳۱۰۲۶۰۶۸

PIR۷۶۰۴/۸ش۴ک
نگاه ۱۳۸۳منوچهر آتشيآواز خاک وآ۱۸۲آ۱/۶۲فا۵۳۱۱۴۵۲۵۸

PIR۷۹۲۹/۸۱۳۸۰آ۵ت
نگاه ۱۳۸۳منوچهر آتشيآهنگ ديگر ه آ۱۸۲ آ۱/۶۲فا۵۳۱۲۴۵۲۶۸

PIR۷۹۲۹/۹۱۳۸۰آ۵ت
نگاه ۱۳۸۱منوچهر آتشيخليج و خزر خ۱۸۲ آ۱/۶۲فا۵۳۱۳۴۵۲۷۸

PIR۷۹۲۹/۸۱۳۸۱خ۵ت
اشرفي هـشت بـهـشت: هـشت اثـر مـنظوم - همراه با شرح حالي از

نگارنده
۱۳۸۱نگارش مهدي آذريزدي ه۳۳۱ آ۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۱۴۳۲۲۰

PIR۷۹۲۹/۵۱۳۸۰ه۷۴ذ
دفتر گردآوري وتدوين آثار شـاعـرمـحـمـدرضـا آقـاسـي﴿کـوشا﴾ ;بر مدار عشق

 گردآورنده غالمرضا آقاسي
۱۳۸۷ ب۶۵۲ آ۱/۶۲ فا۵۳۱۵۲۶۴۰۸

ثالث ۱۳۹۱ناصر صفاريانمردي که شبيه شعر خود نيست﴿درباره احمدرضا احمدي﴾ ص س/۲۸۴ الف۱/۶۲فا۵۳۱۶۸۰۵۹۸
ذوي القربي ۱۳۹۵تبسم هاي شرقي ت۳۱۶الف۱/۶۲فا۵۳۱۷۸۵۷۷۸
زمستان ۱۳۸۱مهدي اخوان ثالث (م. اميد)آخر شاهنامه آ ۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۱۸۲۶۱۵۸

PIR۷۹۴۷/۳۱۳۸۱آ
مرواريد ۱۳۶۳مهدي اخوان ثالث (م - اميد)ارغنون: مجموعه شعر الف۳۱۷الف۱/۶۲فا۵۳۱۹۲۶۱۳۸

PIR۷۹۴۷/۴۱۳۶۳الف
زمستان ۱۳۴۴مهدي اخوان ثالث (م. اميد)از اين اوستا ز الف۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۰۲۶۱۲۸

PIR۷۹۴۷/۴۵۱۳۸۱الف
مرواريد ۱۳۶۹مهدي اخوان ثالثترا اي کهن بوم و بر دوست دارم: مجموعه شعر ت۳۱۷الف۱/۶۲فا۵۳۲۱۲۶۰۹۸

PIR۷۹۴۷/۴ت
مرواريد: زمستان ۱۳۳۵مهدي اخوان ثالث (م. اميد)زمستان ز۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۲۲۶۱۴۸

PIR۷۹۴۷/۸۱۳۸۱ز
زمستان ۱۳۸۰مهدي اخوان ثالث (م. اميد)منظومه بلند سواحلي و خوزيات س ۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۳۲۶۱۷۸

PIR۷۹۴/۹۱۳۸۱م
نگاه مـهـدي اخـوانثـالث: شعر مهدي اخوانثالث از آغاز تا امروز،

 شعرهاي برگزيده، تفسير و تحليل موفقترين شعرها
۱۳۸۵از محمد حقوقي ح س/۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۴۵۰۸۶۸

PIR۷۹۴۹/۹۱۳۷۷م۷ح
زمستان سه کـتـاب: در حياط کوچک پائيز، در زندان. زندگي ميگويد:

 اما باز بايد زيست .... دوزخ، اما سرد
۱۳۷۴مهدي اخوان ثالث (م.اميد) ه س۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۵۲۶۱۱۸

PIR۷۹۴۵/۸۱۳۷۴ز۲آ
زمستان: مرواريد گـفت و گـوهـاي مهدي اخوان ثالث (م.صداي حيرت بيدار

 اميد); زيرنظر و با مقدمه مرتضي کاخي
۱۳۸۲ ص۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۶۲۶۱۶۸

PIR۷۹۴۸/۴۱۳۸۲آ
مرواريد ۱۳۶۹مهدي اخوان ثالث (م. اميد)گزينه اشعار گ ۳۱۷ الف۱/۶۲فا۵۳۲۷۲۶۱۰۸

PIR۷۹۴۵/۱۶آ
تپش نو ۱۳۸۷گفتو گوي داريوش اسديکيارسکتاب بهرام اردبيلي ک ۳۷۸ الف۱/۶۲ فا ۵۳۲۸۸۰۰۰۸

PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۷ي۴۶۸ر
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲شاعر ارژن بيژن دايي چيچارانه هاي ارژن بيژن چ۳۹۲ الف۱/۶۲فا۵۳۲۹۶۶۳۹۸

مهر تابان تهران ۱۳۸۲بيژن ارژنرنگ انار: چند برگ شعر ر۳۹۲ الف۱/۶۲فا۵۳۳۰۶۷۶۸۸
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۲ر۵۷۵ر

پويان مهر ۱۳۸۵مولف صديقه اژهايگلشن سحر: ديوان اشعار شيداي اصفهاني گ ۴۶۴ الف۱/۶۲فا۵۳۳۱۲۶۱۹۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۵گ۹ژ

فصل پنجم ۱۳۹۳حسين اسرافيليباران آرزوها را خيس مي کند ب۵۱۲الف۱/۶۲فا۵۳۳۲۷۲۹۳۸
رضا اسماعيليعاشقانههاي شرقي شعرهاي سالهاي ۸۰ - ۸۳ ع۵۳۳ الف۱/۶۲فا۵۳۳۳۸۲۲۳۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۴ع۹۴س
تجلي مهر ۱۳۹۰شاعر رضا اسماعيليناگهان دريا: مجموعه شعر عاشورايي ن۵۳۳ الف۱/۶۲فا۵۳۳۴۶۲۲۶۸
نشر نذير ۱۳۸۰نوشته کبري اصغرلواز خاک تا خورشيد الف ۵۷۲ الف۱/۶۲فا۵۳۳۵۲۶۲۰۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۰الف۵۳ص
ثالث ۱۳۸۰با مقدمه ملکالشعرا بهارديوان پروين اعتصامي د ۵۹۴الف۱/۶۲فا۵۳۳۶۲۶۰۲۸

PIR۷۶۱۴۱۳۸۰ب
قدياني مـقـدمه، تـنـظـيم و شـرح لغات شهرامديوان پروين اعتصامي

رجبزاده
۱۳۷۲ د ۵۹۴الف۱/۶۲فا۵۳۳۷۲۶۰۳۸

PIR۷۶۱۴۱۳۷۲پ
نيک فرجام ۱۳۸۶با مقدمه ملک الشعراي بهارديوان پروين اعتصامي د۵۹۴ الف۱/۶۲فا۵۳۳۸۲۶۳۷۸
نشر پيدايش ۱۳۸۰گردآوري جعفر ابراهيمي (شاهد)گزيده اشعار پروين اعتصامي الف ب/د۵۹۴الف۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۳۹۵۶۰۷

PIR۷۶۱۴/۳۱۳۸۰آ
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۷مهناز بهمنپروين اعتصامي ب س/۵۹۴ الف۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۴۰۲۶۰۰

PIR۷۶۱۷/۴پ۹ب
دفتر شعر رضوان امامداديسکوت و حرف س۷۶۴ الف۱/۶۲فا۵۳۴۱۸۰۳۰۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۹ف۲۱۱۳م
البرزفردانش ۱۳۹۳مجيد اماميسه گاه س۷۶۷ الف۱/۶۲فا۵۳۴۲۸۲۵۷۸
فصل پنجم ۱۳۹۲احمد اميرخليليتحت پيگرد قانوني ت۸۲۳الف۱/۶۲فا۵۳۴۳۷۲۹۲۸
فصل پنجم ۱۳۸۸محمدحسين انصارينژادپرندگان پراکندهاند انسانها پ ۸۸۶ الف۱/۶۲ فا ۵۳۴۴۷۹۵۲۸

PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۸پ۶۷۵ن
سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري ۱۳۶۹مهرداد اوستاامام حماسهاي ديگر الف ۹۳۱ الف۱/۶۲فا۵۳۴۵۲۶۲۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۴[کبري بابايي]ستارهات گم شد س۱۱۸ب۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۴۶۵۴۷۲

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۴س۲۷۸۵الف
نشر موعود ۱۳۸۹نويسنده رضا باباييندبههاي دلتنگي ۱۳۷۷ن ۱۱۹ ب۱/۶۲فا۵۳۴۷۲۶۲۳۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۷۷ن۲۷۵الف
برگ ۱۳۶۹ساعد باقرينجواي جنون: مجموعه شعر ن ۲۴۱ ب۱/۶۲فا۵۳۴۸۲۶۲۵۸

PIR
گزيده اشعار عباس باقرينه پنجره ، نه اي کاش ن۲۴۱ ب۱/۶۲فا۵۳۴۹۷۸۶۶۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۷ن۴الف
علي بداغيدريغا چلچراغ عشق افسرد د۳۵۴ ب۱/۶۲فا۵۳۵۰۸۰۴۶۸

PIR۷۹۶۳/۴د۲۴د
فصل پنجم ۱۳۸۸عليرضا بديعچلهي تاک چ۳۷۶ب۱/۶۲فا۵۳۵۱۴۵۸۵۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۸چ۸۳د
فراگاه ۱۳۸۴نوذر (دانيال) براتپوربلد نيستم جهان را بدوم: مجموعه شعر ب ۳۹۱ ب۱/۶۲فا۵۳۵۲۲۶۲۴۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۴ب۲۲ر
سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري ۱۳۶۹عباس براتيپورمجموعه شعر: بهت نگاه ب ۳۹۲ ب۱/۶۲فا۵۳۵۳۲۶۲۶۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۶۹ب۳ر
حميدرضا برقعيقبلهي مايل به تو ق۴۵۵ ب۱/۶۲فا۵۳۵۴۶۰۵۲۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۹۰ق۵۷۷۳ر
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۷زيرنظر شوراي شعر کانونبرگزيده شعرهاي ملکالشعراء بهار ب ۸۱۶ ب۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۵۵۲۸۶۷

PIR۷۹۶۵/۱۶۱۳۷۷آ
آزاد مهر ۱۳۸۲ديوان اشعار ملکالشعراي بهار د ۸۱۶ ب۱/۶۲فا۵۳۵۶۲۶۰۴۸

PIR۷۹۶۵/۹۱۳۸۲د
حديث ۱۳۷۵تدوين هادي حائري (کورش)يکصد دهمين سالگرد ميالد بهار س/۸۱۶ ب۱/۶۲فا۵۳۵۷۴۵۴۳۸

PIR۷۹۶۹/۸ي۲ح
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۹محمود پوروهابملکالشعراي بهار پس/۸۱۶ ب۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۵۸۲۸۶۸

PIR۷۹۶۸/۷م۹پ
مرواريد مـلکالـشعرا بهار; با مقدمه مهرداد بهار،گزينه اشعاربهار

 محمدرضا شفيعي کدکني
۱۳۸۰ گ ۸۱۶ ب۱/۶۲فا۵۳۵۹۲۸۶۹۸

PIR۷۹۶۵/۱۶۱۳۸۰آ
سخن ۱۳۷۸محمدتقي بهار "ملکالشعرا"مرغ سحر: منتخب اشعار م ۸۱۶ ب۱/۶۲فا۵۳۶۰۲۶۲۷۸

PIR۷۹۶۵/الف۱۶۱۳۷۸آ
قدياني ۱۳۷۵بهکوشش مهروش طهوريگزيده اشعار ملکالشعراي بهار ي ۸۱۶ب۱/۶۲فا۵۳۶۱۲۵۹۷۸

PIR۷۹۶۷/۹۰۱۱۳۷۵د
سخن از سـالـهـاي آب و سـراب: مـنتخب هفت دفتر شعر، جاي پا،

 چـلـچـراغ، مرمر، رستاخيز، خطي ز سرعت و از آتش، دشت
 ارژن، يک دريچه آزادي ۱۳۷۶ - ۱۳۲۵

۱۳۷۷سيمين بهبهاني الف۸۲۹ ب۱/۶۲فا۵۳۶۲۲۸۶۶۸
PIR۷۹۷۲/۱۶۱۳۷۷آ۴ه

ثالث ۱۳۸۲احمد ابومحبوبگهواره سبز افرا: زندگي و شعر سيمين بهبهاني الف س/۸۲۹ ب۱/۶۲فا۵۳۶۳۲۶۰۸۸
PIR۷۹۷۲/۸۲ي۴هـ

سيمين بهبهانيکولي و نامه و عشق ک ۸۲۹ ب۱/۶۲فا۵۳۶۴۴۶۰۲۸
PIR۷۹۷۲/۹۱۳۷۳ک۴ه

فصل پنجم ۱۳۹۳سعيد بيابانکيجامه داران ج۸۹۴ب۱/۶۲فا۵۳۶۵۷۲۹۴۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۷س۲ي

علم ۱۳۸۷شعرهاي سعيد بيابانکيسنگچين س۸۹۴ ب۱/۶۲فا۵۳۶۶۴۸۲۴۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۷س۲ي

گزيده اشعار موسي بيدجشعرهايي که در کوچه ميدوند ش۹۲۵ ب۱/۶۲فا۵۳۶۷۷۸۷۸۸
PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۸ش۴۵ي

ثالث ۱۳۸۲ع. پاشايينام همهي شعرهاي تو: زندگي و شعر احمد شاملو "ا. بامداد" ن ۱۹۸ پ۱/۶۲فا۵۳۶۸۲۸۸۶۸
PIR۸۱۱۴/۸۳۲۵۱۳۷۸ي۸۵الف

هنررسانه ارديبهشت ۱۳۹۰ضياء پورمحمديکولي باران: شعرهاي آزاد ک۷۴۷ پ۱/۶۲فا۵۳۶۹۸۲۵۸۸
سروده محمود پوروهابامام گلها الف۷۸۵ پ۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۷۰۶۹۸۱

PIR۷۹۹۲/۸۱۳۸۶الف۴۴۷و
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۶۹به کوشش منوچهر ترکمانشعرها و شکوفهها: براي کودکان قبل از دبستان ش ۵۱۳ ت۱/۶۲فا۵۳۷۱۲۸۸۵۸

نقش سيمرغبرگ زيتون ۱۳۸۵شاعر شهريار جعفريشاپرک سنگ درخت: مجموعه شعر ش ۴۶۲ ج۱/۶۲فا۵۳۷۲۲۹۷۹۸
PIR۸۰۰۳/۲۱۳۸۵ش۷۳۶۳ع

هاتف آشـيـان خورشيد: مرواريدهاي کبود شامل اشعار والئي مذهبي
 امـام زمـان (عج)، عارفانهها و غزليات عاطفي - محلي و ابيات

پراکنده

۱۳۸۵سروده ابوالقاسم جليليان(مصلحي) آ۵۸۷ ج۱/۶۲فا۵۳۷۳۶۸۸۹۸
PIR۸۰۰۳/۵۱۳۸۵آ۹۵ل

پر ۱۳۷۹نوشته محمد جليلي منفرد (حميد)آسمون بيستاره آ۵۹۱ج۱/۶۲فا۵۳۷۴۴۳۱۳۸
PIR۸۰۰۳/۵۱۳۷۹آ۹۸۵ل

حسين جنتمکانتبعيد در آيينه ت۶۹۲ ج۱/۶۲فا۵۳۷۵۸۲۱۷۸
PIR۷۹۲۹/۲۱۳۸۹ت۶۵ق

فراديد ۱۳۹۲کاظم جيروديهيس ه۹۸۳ ج۱/۶۲فا۵۳۷۶۶۱۰۵۸
گزيده اشعار ابوالقاسم حسينجانيعشق کبريت نيست که بيخطرش را بسازند ع۵۶۳ ح۱/۶۲فا۵۳۷۷۷۸۷۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گزيده اشعار ابوالقاسم حسيني(ژرفا)چشم شرقي چ۵۷۷ ح۱/۶۲فا۵۳۷۸۷۸۷۱۸

PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۹چ۹۴۲۵س
مدرسه ۱۳۹۰محمدحسن حسينيقيصرامين پور ق۵۷۷ ح۱/۶۲فا۸[ج]۵۳۷۹۵۳۶۷
نشر افق ۱۳۷۱حسن حسينيگنجشک و جبرييل: مجموعه شعر (۱۳۶۴ - ۱۳۶۳) ۱۳۷۱گ ۵۷۷ ح۱/۶۲فا۵۳۸۰۲۸۸۰۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۱گ۹۵س
نيلوفر ۱۳۷۱صالح حسينينيلوفر خاموش: نظري به شعر سهراب سپهري ن ۵۷۷ ح۱/۶۲فا۵۳۸۱۲۸۹۳۸

PIR۸۰۹۴/۹ن۵ح
موعود عصر ۱۳۸۲محمد حکاکهمهمه حيات (مجموعه شعر درباره حضرت مهدي(عج)) ه۶۹۹ح۱/۶۲فا۵۳۸۲۴۵۳۸۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۲ه۲ک
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰عليرضا حکمتيدرخت تنها ماند﴿مجموعه شعر﴾ د۷۲۴ ح۱/۶۲فا۵۳۸۳۸۲۵۹۸

پروين ۱۳۸۲مريم حيدرزادهپروانهات خواهم ماند (مجموعه شعر) پ۹۴۴ح۱/۶۲فا۵۳۸۴۲۸۷۷۸
PIR۸۰۳۱/۴۱۳۸۲پ۳۶ي

پروين، ۱۳۸۱مريم حيدرزادهتقصير من نبود (مجموعه شعر) ت۹۴۴ح۱/۶۲فا۵۳۸۵۲۸۷۶۸
PIR۸۰۳۱/۷۱۳۸۱ت۳۶ي

پروين ۱۳۸۲مريم حيدرزاده"ديگه ميذارمت کنار" (مجموعه شعر) ۱۳۸۲د۹۴۴ح۱/۶۲فا۵۳۸۶۲۸۷۹۸
PIR۸۰۳۱/۹۱۳۸۲د۳۶ي

پروين ۱۳۸۰مريم حيدرزادهمن او ندارم (مجموعه شعر) م۹۴۴ح۱/۶۲فا۵۳۸۷۲۸۷۸۸
PIR۸۰۳۱/۸۱۳۸۰م۳۶ي

پروين ۱۳۸۱مريم حيدرزادهماه تمام من (مجموعه شعر) م۹۴۴ح۱/۶۲فا۵۳۸۸۲۸۷۳۸
PIR۸۰۳۱/۱۵۱۳۸۱م۳۶ي

پروين ۱۳۸۱مريم حيدرزادهيا تو يا هيچکس (مجموعه شعر) ي ۹۴۴ ح۱/۶۲فا۵۳۸۹۵۸۴۱۸
PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۱ي۳۶ي

گزيده اشعار ضياءالدين خالقيبه رنگ باران نوشتم ب۲۱۳ خ۱/۶۲فا۵۳۹۰۷۸۷۲۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۷ب۷۸الف

قطره ۱۳۸۶بهاءالدين خرمشاهيزنده - ميري گزينه شعرهاي چهاردهه ز ۴۶۸ خ۱/۶۲فا۵۳۹۱۲۸۸۳۸
PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۵ز۸ر

ستاد اقامه نماز و احياي زکات ۱۳۸۱رسول بانگينخليفانيابريشمي از دريا (مجموعه شعر) الف ۶۸۹خ۱/۶۲فا۵۳۹۲۳۲۹۸۸
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۱الف۸۱۴الف

موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني بـاده عـشق: اشـعـار عـارفـانه حـضـرت امام خميني و نامهاي
 عرفاني از آن عزيز به خانم فاطمه طباطبائي.

۱۳۶۸روح الله خميني ب۷۴۶ خ۱/۶۲فا۵۳۹۳۴۵۲۹۸
PIR۸۰۴۰/۲ب۹م

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 واحد ادبيات

۱۳۷۲فرهنگ ديوان امام خميني(س) د۷۴۶ خ۱/۶۲فا۵۳۹۴۲۸۷۰۸
PIR۸۰۴۰/۶ي۹۹م

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۷۲ديوان امام: سرودههاي حضرت امام خميني"س" د ۷۴۶ خ۱/۶۲فا۵۳۹۵۲۸۷۱۸
PIR۸۰۴۰/الف۹۱۳۷۲د۹۹م

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 م۷۴۶خ۱/۶۲فا۵۳۹۶۲۸۷۲۸
PIR۸۰۴۰/۳۱۳۷۳م۹۹م

پازيتيگر ۱۳۸۶ثريا داوديحمولهآسمان حرفي از گيسوان ليلي بود آ ۲۹۵ د۱/۶۲فا۵۳۹۷۲۸۸۸۸
PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۵آ۹۴۶الف

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷احمدده بزرگيپنجره هاي هميشه باز پ ۸۳۱ د۱/۶۲فا۵۳۹۸۵۴۴۳۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶احد دهبزرگيشروهها (مجموعه شعر) ش ۸۳۱ د۱/۶۲فا۵۳۹۹۲۸۸۱۸

PIR۸۰۴۷/۴۱۳۸۵ش۴ه
مدرسه ۱۳۸۰مهناز بهمندهخدا س/۸۳۵د۱/۶۲فا۸[ج]۵۴۰۰۲۸۹۰

مريم پورزندوکيل ۱۳۸۵محمدحسين دهقانگذر برگ از برگا: مجموعهي شعر گ ۸۵۲ د۱/۶۲فا۵۴۰۱۲۸۸۹۸
PIR۸۰۵۵/۴۱۳۸۵گ۷۴۸ه

۱۳۸۷سراينده مرتضي ذاکريپاک ابر آهنگ پ۱۸ذ۱/۶۲فا۵۴۰۲۴۵۶۲۸
PIR۸۰۵۶/۲۱۳۸۶پ۷۳۵الف

ثالث ۱۳۸۸مهدي اورندنصرت رحماني الف س/۳۹۵ ر۱/۶۲فا۵۴۰۳۶۹۱۳۸
PIR۸۰۵۸/۸۴ي۸۳ح

همگام باهستي ۱۳۸۸محمود رزاقي( ارم)صحيفهي کاملهي سجاديه اثر جاويد امام سجاد عليهالسالم ص ۴۵۳ ر۱/۶۲ فا ۵۴۰۴۷۹۲۴۸
PIR۸۰۵۸/۳۱۳۸۸ص۳۳ز

کتاب نيستان ۱۳۷۹ي- مياندو آبيگزيده ادبيات معاصر مجموعه داستان ي/ ۵۳۲ ر۱/۶۲فا۵۴۰۵۴۷۷۷۸
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰محمدعلي رضازادهمرد مهآلود: مجموعه شعر م۵۶۳ ر۱/۶۲فا۵۴۰۶۸۲۶۱۸

آرتاکاوا ۱۳۹۰ميرزاحسين زارع شفيق ميبديارمغان دوست الف ۱۳ ز۱/۶۲فا۵۴۰۷۳۲۲۷۸
محمدهادي زاهديآي... همسايه! ماه بايد شد آ۲۱ ز۱/۶۲فا۵۴۰۸۷۱۰۹۸

PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۶آ۹۵۳۴۳الف
همشهري ۱۳۸۵ابوالفضل زرويينصرآباداصل مطلب، مجموعه شعر طنز الف ۳۸ ز۱/۶۲فا۵۴۰۹۲۸۹۲۸

PIR۸۰۷۶/۶۱۳۸۵الف۸ر
شوراي آموزش وپرورش مناطق مرزي ۱۳۷۵نويسنده احمد زرهانيگلشن تکبير گ۳۹ ز۱/۶۲فا۵۴۱۰۶۵۶۴۸

PIR۸۰۷۶/۸۱۳۶۹گ۸۳ر
گزيده اشعار مجيد زمانياصلمن از عشيره سوسنهايم م۵۲ ز۱/۶۲فا۵۴۱۱۷۸۷۶۸

PIR۸۰۷۶/۸۱۳۸۷م۲۴۴م
گزيده اشعار عزيزالله زياديدرهمسايگي مرگ د۸۲ ز۱/۶۲فا۵۴۱۲۷۸۷۵۸

PIR۸۰۷۶/۴۱۳۸۸د۳ي
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سنائي ۱۳۸۱اثر ژوليده نيشابوريدال بسوز که... اشعار مذهبي د۷۱ ژ۱/۶۲فا۵۴۱۳۲۸۳۶۸

PIR۸۰۷۷/۸۱۳۸۱د۷و
غنچه: فرهنگسراي پايداري نـويـسنده، شاعر ابوالفضل (بهزاد) سپهر;دفتر آبي

 با مقدمه گلعلي بابايي
۱۳۸۳ د ۳۲۱ س۱/۶۲فا۵۴۱۴۲۸۹۱۸

PIR۸۰۸۷/۷۱۳۸۳د۸۲۶پ
يازهرا ۱۳۹۳ابوالفضل﴿بهزاد﴾ سپهردفتر سرخ: مجموعه اشعار س د۳۲۱ س۱/۶۲فا۵۴۱۵۷۳۲۵۸
مرواريد ۱۳۸۳تحقيق، گردآوري و تدوين ايلياد يانوشبرهنه با زمين گزين گويههاي سهراب سپهري ب ۳۲۹ س۱/۶۲فا۵۴۱۶۲۸۹۵۸

PIR۸۰۹۰/۱۴آ
به اهتمام آناهيتا حسينزادهگل باغي ديگر: سهراب سپهري ح س/۳۲۹ س۱/۶۲فا۵۴۱۷۷۵۰۵۸

PIR۸۰۹۴/۸۱۳۸۸گ۴۶ح
مرواريد به سـراغ من اگـر ميآييد...: (سير انديشه سهراب سپهري در

 آيينه اشعارش)
۱۳۷۶محسن نوربخش نس/۳۲۹س۱/۶۲فا۵۴۱۸۲۸۹۴۸

PIR۸۰۹۴/۹ب۹ن
ذهن آويز هـشت کـتاب: مرگ رنگ، زندگي خواب ها، آوارآفتاب، شرق

 اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز، ماهيچ، ما نگاه
۱۳۹۲سهراب سپهري ه۳۲۹ س۱/۶۲فا۵۴۱۹۶۶۰۸۸

PIR۸۰۹۰/ب۱۶۱۳۹۰آ
شهرزاد ۱۳۸۹سهراب سپهريهشت کتاب : مرگ رنگ... ه۳۲۹ س۱/۶۲فا۵۴۲۰۵۴۴۷۸

PIR۸۰۹۰/وي۱۶۱۳۸۹آ
نگاه سـهـراب سـپـهـري: شـعـر سهراب سپهري از آغاز تا امروز،

 شعرهاي برگزيده
۱۳۸۶از محمد حقوقي ي/۳۲۹ س۱/۶۲فا۵۴۲۱۵۰۸۷۸

PIR۸۰۹۰/۱۶۱۳۷۱آ
اميرکبير [بهکـوشش لـيـلي گـلستان; با مساعدتسهراب سپهري: شاعر، نقاش

 مرتضي مميز و ناصر حقيقي]
۱۳۶۸ ۳۲۹ س۱/۶۲فا۵۴۲۲۲۸۹۶۸

PIR۸۰۹۴/۹س۸گ
حسينقلي غيور سخائي ۱۳۶۹گردآورنده [صحيح: مولف] سخائيديوان سخائي نجفآبادي د ۳۸۸ س۱/۶۲فا۵۴۲۳۵۵۹۸۸

PIR۸۰۹۵/۹۱۳۶۹د۲خ
صغير گـلـزار سـخـائي: مجموعه اشعار، مدايح اهل البيت اطهار(ع) و

غزليات
۱۳۸۰حسينعلي غيور گ۳۸۸ س۱/۶۲فا۵۴۲۴۸۵۰۳۸

PIR۸۰۹۵/۸۱۳۸۰گ۲خ
شهرستان ادب ۱۳۹۲مجيد سعدآباديگل فروش مسلمان: مجموعه شعر گ۵۴۷ س۱/۶۲فا۵۴۲۵۷۳۳۹۸

دفتر عقل ۱۳۸۷مريم سقالطونيتوراگلهاي عالم دوست دارند:گلبرگي از ادبيات انتظار ت ۵۹۷س۱/۶۲فا۵۴۲۶۳۰۴۹۸
علي سليمانيالسالم عليک يا باران الف۶۹۱ س۱/۶۲فا۵۴۲۷۶۹۵۲۸

PIR۸۰۹۸/۸۱۳۸۹س۹۳۶۲ل
۱۳۸۸علي سليمانيکوچه هاي پرواز ک۶۹۱س۱/۶۲فا۵۴۲۸۴۵۶۱۸

PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۸ک۹۳۶۲ل
نويسنده صديقه سمندريآينه هايي از عبرت آ۷۳۶ س۱/۶۲ فا۵۴۲۹۳۷۳۰۸

فصل پنجم ۱۳۹۳محمدرضا سنگريزير خيمه ي عطش ز۷۷۹س۱/۶۲فا۵۴۳۰۷۲۹۱۸
شهرستان ادب ۱۳۹۳محمد مهدي سياررودخواني: مجموعه شعر ر۸۶۹ س۱/۶۲فا۵۴۳۱۷۳۳۲۸

دفتر انتشارات اسالمي ۱۳۷۲گردآورنده عبدالرضا شالچيمجموعه اشعار برگ سبز يا جايگاه معلم در شر فارسي م۱۸۷ش۱/۶۲فا۵۴۳۲۴۵۵۰۸
مرواريد ۲۵۳۶احمد شاملوباغ آئينه (مجموعه شعر) ب۲۱۳ ش۱/۶۲فا۵۴۳۳۸۲۹۳۸
سخن در جـدال بـا خـامـوشي مـنتخب چهارده دفتر شعر: قطعنامه،

 هـواي تـازه، باغ آينه، لحظهها و هميشه، آيدا در آينه... مدايح
 بيصله، در آستانه ۱۳۷۶ - ۱۳۲۴

۱۳۷۶احمد شاملو د۲۱۳ش۱/۶۲فا۵۴۳۴۲۸۹۷۸
PIR۸۱۱۴/۱۶۱۳۷۶آ۸۵الف

دربـاره هنر و ادبيات: ديدگاههاي تازه: گفت و شنودي با احمد
شاملو

به کوشش ناصر حريري ر د۲۱۳ ش۱/۶۲فا۵۴۳۵۸۱۰۰۸
PIR۸۱۱۴/۷۱۳۸۵ي۸۵الف

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۷ع. پاشاييانگشت و ماه: خوانش نه شعر احمد شاملو پ س/۲۱۳ش۱/۶۲فا۵۴۳۶۲۸۹۸۸
PIR۸۱۱۴/۸۳۲۱۳۷۷ي۸۵الف

پرهام شهرجردياديسهي بامداد: دربارهي احمد شاملو ش س/۲۱۳ ش۱/۶۲فا۵۴۳۷۸۰۸۷۸
PIR۸۱۱۴/۸۴۷۱۳۸۷ي۸۵الف

گزيده اشعار محمود شاهرخي ( جذبه )اعجاز درد الف۲۵۵ ش۱/۶۲فا۵۴۳۸۷۸۶۷۸
PIR۸۱۱۴/۶۱۳۸۷الف۹۸الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۴محمود شاهرخي "جذبه"خلوتگاه عشق (دار الوصال در اسرار عاشورا) خ ۲۵۵ ش۱/۶۲فا۵۴۳۹۲۹۸۱۸
PIR۸۱۱۴/۸۱۳۷۴خ۹۸الف

نگاه امروز دفـتـرهاي سبز: مجموعه اشعار و نثرهاي شاعرانهي دکتر علي
شريعتي

۱۳۸۰بهکوشش محمدرضا حاجبابايي ش ۴۴۴ش۱/۶۲فا۵۴۴۰۲۹۰۹۸
PIR۸۱۲۳/۷۱۳۸۰ش۸۵ر

علي شريعتييک جلوش تا بينهايت صفرها ي۴۴۴ ش۱/۶۲فا۵۴۴۱۶۵۷۵۸
PIR۸۱۲۳/۵۰۳۸۲ي۸۵ر

سروده افسانه شعباننژادشيشه آواز: شعرهاي انتخابي از سالهاي ۶۵ - ۷۲ ش۵۱۱ ش۱/۶۲فا۸[ج]۵۴۴۲۶۰۲۶
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۷۴ش۳۸ع

سيفا ۱۳۸۶به اهتمام محمدحسن شفيعيخط اول: مجموعه شعر بسيج لرستان خ۵۵۶ش۱/۶۲فا۵۴۴۳۷۹۷۲۸
PIR۸۶۳۴۱۳۸۶ /۶خ۷ش

سخن ۱۳۷۶شفيعي کدکنيآيينهاي براي صداها هفت دفتر شعر: زمزمهها، شبخواني، ... آ ۵۶۳ ش۱/۶۲فا۵۴۴۴۲۹۰۷۸
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۷۶آ۹۵ف

سخن هـزاره دوم آهـوي کـوهي: پـنج دفـتـر شـعر: مرثيههاي سرو
 کـاشـمـر; خط دلتنگي; غزل براي گل آفتابگردان; در ستايش

 کبوترها" ستاره دنبالهدار

۱۳۷۶محمدرضا شفيعي کدکني ه ۵۶۳ش۱/۶۲فا۵۴۴۵۲۹۰۸۸
PIR۸۱۲۳/۱۶۱۳۷۸آ۹۵ف

مرواريد ۱۳۸۲شفيعي کدکنيگزينه اشعار ي/ ۵۶۳ ش۱/۶۲فا۵۴۴۶۲۹۰۶۸
PIR۸۱۲۳/۱۶۱۳۷۷آ۹۵ف

علم ۱۳۸۷حميدرضا شکارسريضـريح سـاده (مـجـموعه شعر): برگزيده اشعار مذهبي از سال ض ۵۷۶ش۱/۶۲فا۵۴۴۷۲۹۰۵۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ثالت ۱۳۸۶گفتگو کيوان باژنمحمدشمس لنگرودي ت۶۶۵ش۱/۶۲فا۵۴۴۸۷۳۶۷۸

PIR۸۱۲۳/۷۱۳۸۶ي۵۸م
گلبهار دکـتـر شـهـرام﴿مـصـطـفي﴾، خط عباسگلشن مهر

حسامي
۱۳۷۰ گ۷۹۱ ش۱/۶۲فا۵۴۴۹۷۹۰۸۸

زرين: نگاه ۱۳۷۷ديوان شهريار د۸۲۵ ش۱/۶۲فا۵۴۵۰۲۶۶۳۸
PIR۸۱۲۷/۹۱۳۸۲د

نسيم حيات ۱۳۸۷تدوين امينياستاد شهريار: داستان زندگي و سير و سلوک شهريار الف س/۸۲۵ ش۱/۶۲فا۵۴۵۱۲۶۲۱۸
PIR۸۱۲۸/۵۱۳۷۹الف۸الف

مدرسه مـحـمـدکـاظم مـزيناني; زيرنظر شورايشهريار
کارشناسي

۱۳۸۰ شس/۸۲۵ ش۱/۶۲فا۸[ج]۵۴۵۲۲۹۰۳
PIR۸۱۲۸/۹ش۴م

نشر ثالث ۱۳۸۲مريم مشرفمرغ بهشتي:زندگي وشعر محمد حسين شهريار م س/۸۲۵ ش۱/۶۲فا۵۴۵۳۳۰۵۶۸
گفتمان انديشه معاصر ۱۳۸۸صديقه صابري(شهال)صدف خاطره ص۱۲۹ص۱/۶۲فا۵۴۵۴۷۰۱۹۸

PIR۸۱۳۱/۴۱۳۸۸ص۲۵۲الف
مدرسه ۱۳۸۸شهربانو صارمينسيم شمال ن۲۴۸ ص۱/۶۲فا۸[ج]۵۴۵۵۵۳۱۵

PIR۷۶۰۳/۵۱۳۸۸ن۲ص
فصل پنجم ۱۳۹۳پانتهآ صفاييآويشن و اندوه آ۶۷۸ص۱/۶۲فا۵۴۵۶۷۲۹۵۸
نشر نذير سـرودهي فـاروق صـفيزاده (مـهر کيشمرگ سوشيانس: منظومه

آوستا)
۱۳۷۸ م۷۶۶ ص۱/۶۲فا۵۴۵۷۲۹۰۲۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۷۸م۹۲ف
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰رباب طاهريشب آهوها: مجموعه شعر ش۲۸۲ ط۱/۶۲فا۵۴۵۸۸۲۶۰۸

رسانش ديـوان مـحمد طاهري شهاب; بهکوششاشکي ز سوداي نهان
 زينالعابدين درگاهي

۱۳۸۰ الف۲۹۹ط۱/۶۲فا۵۴۵۹۲۶۳۰۸
PIR۸۱۴۳/۵۱۳۸۰الف۸۸الف

زالل ۱۳۷۴محمدرضا عبدالملکيانآوازهاي اهل آبادي آ ۴۱۲ ع۱/۶۲فا۵۴۶۰۵۷۶۰۸
PIR۸۱۴۸/۸۱۳۷۴آ۴۵ب

مـــيـــرزامـــحـــمـدعـليبنمـيـرزاديوان عبرتنائيني
عبدالخالقمصاحبيعبرتنائيني

۱۳۸۷ د۴۳۲ع۱/۶۲فا۵۴۶۱۴۵۶۴۸
PIR۸۱۴۹/۱۳۸۸ ۹د

نهاد کتابخانهاي عمومي کشور ۱۳۹۲سروده يحيي علوي فردگلوله خيالي گ۸۳۱ ع۱/۶۲فا۸[ج]۵۴۶۲۶۶۴۲
غالمحسين عمرانيحرف دلم شبيه غزلهاي حافظ است: مجموعهي غزل ح۸۹۹ ع۱/۶۲فا۵۴۶۳۸۲۲۴۸

PIR۸۱۵۱/۴۱۳۸۷ح۴۳۵م
مجموعه غزل غالمحسين عمرانيصلت کدام قصيدهاي، اي غزل ص۸۹۹ ع۱/۶۲فا۵۴۶۴۸۲۲۰۸

PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۷ص۴۳۵م
فرهنگ گستر ۱۳۸۷اقسر فاضلي شهر بابکيفقط براي کساني که عشق بلدند ف ۱۶۲ف۱/۶۲فا۵۴۶۵۳۰۵۱۸

مجموعه شعر مريم فتحالهيماديانهاي زيبا م۲۳۴ ف۱/۶۲فا۵۴۶۶۸۲۲۲۸
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۶م۳۳۴۴ت

سخن به آفـتـاب سالمي دوباره: منتخب پنج دفتر شعرا، اسير، ديوار،
 عـصـيـان، تـولـدي ديـگـر، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

۱۳۳۱ - ۱۳۴۷ 

۱۳۷۷فروغ فرخزاد ب۴۲۸ ف۱/۶۲فا۵۴۶۷۲۹۱۰۸
PIR۸۱۶۰/ب۱۶۱۳۷۷آ

توفيق آفرين اشـعـار فـروغ فـرخـزاد; همراه با ترجمهبار ديگر، تولدي ديگر
 اشـعـار و لـوح فـشـرده با دکلمه اشعار

 نيکي کريمي; [ترجمه کريم امامي]

۱۳۸۳ ت ۴۲۸ ف۱/۶۲فا۵۴۶۸۲۹۱۸۸
PIR۸۱۶۲/۹۱۳۸۳ت

مرواريد ۱۳۷۷با مقدمه بهروز جالليديوان اشعار فروغ فرخزاد د ۴۲۸ ف۱/۶۲فا۵۴۶۹۲۹۱۱۸
PIR۸۱۶۰۱۳۷۱

نشر نيکا ديـوان فـروغ فـرخـزاد: اسير،ديوار،عصيان، تولدي ديگر،ايمان
 بياوريم به آغاز فصل سرد

۱۳۸۱فروغ فرخزاد; به کوشش اعظم نوروزي د۴۲۸ ف۱/۶۲ فا۵۴۷۰۳۰۶۸۸

مرواريد فـروغ فـرخـزاد: جاودانه زيستن، در اوج ماندن: شامل نامهها،
 مـصـاحـبههـا، مـقـاالت و خـاطرات فروغ; بههمراه مجموعه
 مـقـاالت خـاطرات، نوشتهها و سرودها درباره شعر و زندگاني

 فروغ/ بهکوشش

۱۳۷۲ ج س/۴۲۸ف۱/۶۲فا۵۴۷۱۲۹۱۳۸
PIR۸۱۶۳/۴۱۳۷۲ف

مرواريد اگـر عـشق عـشق بـاشـد ... گـزين گويههاي فروغ فرخزاد (از
 مـيـان مـقـالهها، گفت و گوها، خاطرهنويسيها، يادداشتهاي

 روزانه، نامهها، نوشتههاي پراکنده و نقلقولها)

۱۳۸۲[گردآورنده] ايليا ديانوش دس/۴۲۸ ف۱/۶۲فا۵۴۷۲۲۹۱۵۸
PIR۸۱۶۳/۴۱۳۸۲آ

کاروان گـردآورنـده پـوران فـرخزاد; ويـراستارکسي که مثل هيچ کس نيست: درباره فروغ فرخزاد
 محمد قاسمزاده

۱۳۸۱ ف س/۴۲۸ف۱/۶۲فا۵۴۷۳۲۹۱۴۸
PIR۸۱۶۳/۵ک۳۶ف

شادان ۱۳۸۳فروغ فرخزادفروغ فرخزاد: مجموعهي سرودهها ف۴۲۸ ف۱/۶۲فا۵۴۷۴۲۹۱۲۸
PIR۸۱۶۰۱۳۸۳

نويد شيراز ۱۳۸۷سروده و نوشتههاي الدن فرشيدفرشاخههاي نرگس ش ۵۴۲ ف۱/۶۲فا۵۴۷۵۲۹۱۹۸
PIR۸۱۶۵/۲۱۳۸۶ش۶۶۶ر

نشر چشمه ۱۳۸۰فريدون مشيريبازتاب نفس صبحدمان: کليات اشعار ۱۳۸۰ب۵۹۳ف۱/۶۲فا۵۴۷۶۲۹۳۵۸
PIR۸۲۱۱/۲۴۱۳۸۰ب۹۴ش

۱۳۸۸-۱۳۸۹غالمعلي فالحقهروديرستم و سهراب ر۸۳۱ ف۱/۶۲فا۵۴۷۷۷۰۰۳۸
PIR۴۴۹۵/۵۱۳۸۷ر۸ف

سوره مهر ۱۳۸۶سيد محمد ضياء قاسميباغ هاي معلق انگور ب ۱۹۹ق۱/۶۲فا۵۴۷۸۳۰۵۴۸
فرهنگ صبا ۱۳۸۹گزيدهاي از سرودههاي محمدجواد قائمي. گ۳۵۲ ق۱/۶۲فا۵۴۷۹۵۹۰۳۸

PIR۸۱۷۴/۴۱۳۸۹گ۸۲الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
خورشيد باران ۱۳۸۷سفر سرخ س۴۴۹ق۱/۶۲فا۵۴۸۰۸۵۸۳۸
کتاب نشر ۱۳۹۱عليرضاقزوهصبح تان بخير،مردم ص ۶۳۹ ق۱/۶۲فا۵۴۸۱۵۸۷۸۸

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱علي رضا قزوهصبح بنارس ص۶۳۹ ق۱/۶۲فا۵۴۸۲۶۰۵۵۸
نامي گـنـجـيـنه مـسـاجـد (مـجموعهي اشعار): همراه با متن کامل

 خـطـبهي شـعـبـانـيه و مصداق منظوم آن به فارسي، مصداق
 منظوم دعاهاي...

سـروده مـصـطـفي قـالني فريدونشهري
 اصفهاني متخلص به ساجد

۱۳۸۴ گ۷۲۱ ق۱/۶۲فا۵۴۸۳۸۵۰۲۸
PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۴گ۲۵ل

سخن ۱۳۸۲دلآرا قهرمانليلي عاشق: مجموعهي سه دفتر شعر ل ۹۲۵ ق۱/۶۲فا۵۴۸۴۲۹۲۰۸
PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۲ل۴۳ه

فصل پنجم ۱۳۹۱ع. مشفق کاشانيصالي غم ص۱۸۱ ک۱/۶۲فا۵۴۸۵۶۰۵۶۸
سخن از خـون سـيـاوش: مـنـتـخب سـيـزده دفـتر شعر: آوا. آرش

 کمانگير. خون سياوش ... ستارگان سپيدهدم، مهره سرخ
۱۳۷۸سياوش کسرايي الف۵۴۷ ک۱/۶۲فا۵۴۸۶۲۹۲۲۸

PIR۸۱۸۴/۱۶آ۴۳س
کسرايي پـاسـداران سـخن پارسي: تضميني از شاعران قرن سوم تا قرن

 چهاردهم هجري رودکي تا بهار
۱۳۸۳[سروده محمدحسين کسرايي (کسري)] ح ۵۴۷ ک۱/۶۲فا۵۴۸۷۲۹۲۱۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۳پ۴۴س
آواز عاشقي: گزيده اشعار محمدباقر کالهياهري آ۶۳۵ ک۱/۶۲فا۵۴۸۸۷۸۶۸۸

PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۷آ۳۵ل
نشر نذير ۱۳۷۹نويسنده علي مهراني (نسيم)سوز عشق س۷۸۶ ک۱/۶۲فا۵۴۸۹۲۸۸۲۸

PIR۸۱۸۴/۹۱۳۷۹س۴۳و
[۱۳۸۲]سروده اصغر کورنگيوادي حيرت و ۸۱۹ ک۱/۶۲فا۵۴۹۰۴۵۵۱۸
نويسنده سوزان گشتاسبي اصلافسانه عشق الف۴۵۴ گ۱/۶۲فا۵۴۹۱۸۴۲۴۸

PIR۸۱۹۲/۷۱۳۸۵الف۲ش
مرواريد خـسـرو گـلـسرخي; بهکوشش و انتخاببيشه بيدار: از مجموعه شعرها و مقالهها

 مجيد روشنگر
۱۳۷۴ ب ۵۸۱ گ۱/۶۲فا۵۴۹۲۲۹۲۳۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۷۴ب۵۳ل
نويد شيراز ۱۳۸۴از سرودههاي محمدعلي ماهورينغمههاي ماهور: شامل بخشي از مثنويات، غزليات، قصايد... ۱۳۸۳ن۱۹۴م۱/۶۲فا۵۴۹۳۲۹۲۵۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۳ن۹۲الف
دارالصادقين ۱۳۷۷سروده محمدعلي مجاهدي (پروانه)مجموعه شعر: يک صحرا جنون ي۲۶۲ م۱/۶۲فا۵۴۹۴۵۷۵۶۸

PIR۸۲۰۳/۳۱۳۷۷م۲۴۲ج
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰محمد مجدنخي از جنس حسرت: گزيده غزل از سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۹ ن۲۶۸ م۱/۶۲فا۵۴۹۵۸۲۵۲۸

اسماعيل محمدپوراين شعرها ادامه باران است الف۳۴۲ م۱/۶۲فا۵۴۹۶۷۸۶۹۸
PIR۸۰۲۳/۹۱۳۸۶الف۸۲۲۷ح

نصرالله مردانيمست برخاستگان م۴۵۶ م۱/۶۲فا۵۴۹۷۷۸۷۴۸
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۸م۴۴ر

مينو ۱۳۸۱صديقه مرداني (طلوع)ميقات عشق م۴۵۶ م۱/۶۲فا۵۴۹۸۶۷۶۵۸
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۱م۴۲۳ر

ثالث ۱۳۸۴محمدعلي شاکرييکتاآسمانيتر از نام خورشيد: زندگي و شعر فريدون مشيري گ۵۹۳ م۱/۶۲فا۵۴۹۹۲۹۵۸۸
PIR۸۲۱۱/۸۴۳ي۹۴ش

سخن زيـبـاي جـاودانه: مـنتخب دوازده دفتر شعر: تشنه توفان، گناه
 دريـا، ابـر و کوچه، بهار را باور کن، از خاموشي، مرواريد مهر،

 آه باران، از ديار آشتي، با پنج سخنسرا، لحظهها و احسا_

۱۳۷۹فريدون مشيري ۱۳۷۹ي/۵۹۳م۱/۶۲فا۵۵۰۰۲۹۳۱۸
PIR۸۲۱۱/۲۱۳۷۹آ۹۴ش

سخن ۱۳۷۹حميد مصدقزيباي جاودانه ي/۵۹۳ م۱/۶۲فا۵۵۰۱۲۹۳۳۸
PIR۸۲۱۱/۲۱۳۷۱آ۴۳ص

گزيده اشعار اميرعلي مصدقبا اجازه عشق ب۶۱۲ م۱/۶۲فا۵۵۰۲۷۸۷۷۸
PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۸ب۴۲ص

توکا ۱۳۴۰حميد مصدقدرفش کاويان: منظومه د۶۱۲ م۱/۶۲فا۵۵۰۳۳۱۳۲۸
PIR۸۲۱۱/۴۱۳۵۶د۴۳ص

زمستان ۱۳۴۱حميد مصدقدرفش کاويان: منظومه د۶۱۲م۱/۶۲فا۵۵۰۴۳۱۳۳۸
PIR۸۲۱۱/۴۱۳۵۶د۴۳ص

مرواريد ۱۳۷۱حميد مصدقگزينه اشعار گ۶۱۲ م۱/۶۲فا۵۵۰۵۵۴۴۵۸
PIR۸۲۱۱/آ۴۳۲ص

سوره مهر ۱۳۸۸علي معلمدامغانيشرحه شرحه است صدا در باد ش۶۷۳ م۱/۶۲فا۵۵۰۶۵۹۱۴۸
PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۸ش۷۸۶ع

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲به انتخاب اميد مهدي نژادهزاره اول خاک ﴿گزيده شعر علي معلم دامغاني﴾ ه۶۷۳ م۱/۶۲فا۵۵۰۷۶۴۶۴۸
زوار ۱۳۸۷[مقدمه داريوش صبور]رهي معيري کليات: سايه عمر - آزاده - رهآورد - ترانهها. ي/۶۷۹ م۱/۶۲فا۵۵۰۸۵۷۷۷۸

PIR۸۲۱۵ ۱۳۸۷
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱شهرام مقدسيبه فکرم نيستي ﴿مجموعه غزل﴾ ب۷۲۲ م۱/۶۲فا۵۵۰۹۶۱۱۹۸
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱شهرام مقدسيپشت همه عکسها سفيد است پ۷۲۲ م۱/۶۲فا۵۵۱۰۶۱۱۸۸

قدياني ۱۳۷۱بيوک ملکي ;نقاش مهنوش مشيريمجموعه شعر: پشت يک لبخند م ۷۶۳ م۱/۶۲فا۸[ج]۵۵۱۱۵۹۲۲
PIR۸۲۲۳/۳م۷۵۶ل

علم ۱۳۸۷علي محمد مودبدروغ هاي: برگزيده شعرها د۸۲۹ م۱/۶۲ فا ۵۵۱۲۳۰۶۷۸
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) تـا صـبح اشـراق گـزينه شعر در منقبت و سوگ حضرت امام

خميني(س)
کـاري از واحـد ادبيات موسسه [تنظيم و

 نشر آثار امام خميني]
۱۳۷۶ ت ۸۴۱ م۱/۶۲فا۵۵۱۳۲۹۳۴۸

PIR۴۱۹۱/۲ت۸خ
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶کبري موسويقهفرخيترانه ماهيها ت ۸۴۲ م۱/۶۲فا۵۵۱۴۲۹۳۲۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۱۳۸۵ت/۵۶۵۴و
علي موسويگرماروديخواب ارغواني : شعر دفاع مقدس خ۸۴۲ م۱/۶۲فا۵۵۱۵۸۲۱۶۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني صـداي سـبـز: به گـزيـده شاعر از همه دفترهاي شعر خويش

 همراه با هشتاد شعر تازه
۱۳۸۲علي موسوي گرمارودي ي/۸۴۲ م۱/۶۲فا۵۵۱۶۲۹۵۰۸

PIR۸۲۲۳/۱۶۱۳۸۳آ۵۷و
کتاب نشر ۱۳۹۱سيدرضا مويدخراسانيچکامه عشق:مجموعه اشعار چ ۸۵۵ م۱/۶۲فا۵۵۱۷۵۷۲۷۸

بنياد شهيد انقالب اسالمي، نشر شاهد ۱۳۸۰مهري مهرمنشبوي باران ب ۸۸۲ م۱/۶۲فا۵۵۱۸۲۹۲۹۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۰ب۸۶۳ه

هنررسانه ارديبهشت ۱۱۳۸۶پايان رنگ هاي جهان پ۹۲۵م۱/۶۲فا۵۵۱۹۸۵۷۴۸
انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۶علياکبر ميرجعفريپايان رنگهاي جهان: شعرهاي مذهبي پ ۹۲۹م۱/۶۲فا۵۵۲۰۲۹۴۹۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۶پ۴۲۷۱۵ي
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکاز زبان يک ياغي الف۹۳۹ م۱/۶۲فا۵۵۲۱۵۷۹۰۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۶۹الف۴۵۷ي
شرکت انتشارات سوره مهر يـوسـفـعـلي مـيـرشـکـاک; به اهـتـمامزخم بي بهبود: گزيده اشعار

 عبدالجواد موسوي
۱۳۸۵ ز ۹۳۹م۱/۶۲فا۵۵۲۲۲۹۴۸۸

PIR۸۲۲۳/۳۱۳۸۴ز۴۵۷ي
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکماه و کتان م۹۳۹ م۱/۶۲فا۵۵۲۳۵۷۹۱۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۸م۴۵۷ي
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکماه وکتان م۹۳۹ م۱/۶۲فا۵۵۲۴۶۱۳۳۸

مرواريد از آسـمـان تـا ريـسـمان: مجموعه ۳۴ قطعه شعر از ۱۳۴۵ تا
۱۳۴۹

۱۳۵۶نادر نادرپور الف ۱۳۳ن۱/۶۲فا۵۵۲۵۲۹۴۶۸
PIR۸۲۳۳/۴۱۳۸۱الف۳۳الف

مرواريد ۱۳۳۳نادر نادرپورچشمها و دستها: مجموعه شعر چ ۱۳۳ن۱/۶۲فا۵۵۲۶۲۹۴۵۸
PIR۸۲۳۳/۵۱۳۳۳چ۳۳الف

مرواريد ۱۳۸۲نادر نادرپوردخترجام: مجموعه پانزده قطعه شعر د۱۳۳ن۱/۶۲فا۵۵۲۷۲۹۴۲۸
PIR۸۲۳۳/۳۱۳۸۲د۳۳الف

مرواريد ۱۳۳۹نادر نادرپورسرمه خورشيد: مجموعه شعر س۱۳۳ ن۱/۶۲فا۵۵۲۸۲۹۴۱۸
PIR۸۲۳۳/۴۱۳۸۲س۳۳الف

مرواريد ۱۳۸۰تحقيق و گزينش يزدان سلحشوردر آينه: نقد و بررسي آثار نادر نادرپور سس/۱۳۳ن۱/۶۲فا۵۵۲۹۲۹۳۹۸
PIR۸۲۳۳/۸۵ي۳۳الف

مرواريد ۱۳۴۸نادر نادرپورشعر انگور (مجموعه شعر) ش۱۳۳ ن۱/۶۲فا۵۵۳۰۲۹۴۳۸
PIR۸۲۳۳/۷۱۳۴۸ش۳۳الف

مرواريد ۱۳۸۲نادر نادرپورشام بازپسين: مجموعه ۵۰ قطعه شعر از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ ش۱۳۳ن۱/۶۲فا۵۵۳۱۲۹۴۴۸
PIR۸۲۳۳/۲۱۳۸۲ش۳۳الف

مرواريد گـيـاه و سـنگ نه، آتش: مـجموعه ۵۵ قطعه شعر از ۱۳۳۹ تا
۱۳۴۴

۱۳۵۶نادر نادرپور گ ۱۳۳ن۱/۶۲فا۵۵۳۲۲۹۴۰۸
PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۱گ۳۳الف

بکوشش محمدمهدي عطارنژادديوان اشعار حضرت استاد محمدعلي ناصح د۱۵۹ ن۱/۶۲فا۵۵۳۳۸۲۶۸۸
PIR۸۲۳۳/۹۱۳۷۳د۶۳الف

فصل پنجم ۱۳۸۸مجيد نظافتفرشتگان معاصر ف ۴۸۳ ن۱/۶۲ فا ۵۵۳۴۷۹۵۳۸
PIR۸۲۴۳/۴۱۳۸۸ف۱۷ظ

سوره مهر ۱۳۸۶ابوالفضل نظرياقليت: مجموعه غزل الف ۵۱۱ن۱/۶۲فا۵۵۳۵۲۹۳۸۸
PIR۸۲۴۵/۷۱۳۸۵الف۲۵ظ

نويد شيراز ۱۳۸۳داوود نگهداري (د. تنها)باروتهاي خيس (مجموعهي شعر) ب ۶۳۴ن۱/۶۲فا۵۵۳۶۲۹۳۷۸
PIR۸۲۶۲/۲۱۳۸۲ب۹۴۵گ

مرتضي نوربخشآمدن گناه من نبود آ۷۲۲ ن۱/۶۲فا۵۵۳۷۸۲۳۳۸
PIR۸۲۶۲/۸۱۳۸۷آ۴۳و

سخن ۱۳۷۸نيما يوشيجخانهام ابري است: منتخب اشعار خ۹۸۶ ن۱/۶۲فا۵۵۳۸۳۰۴۲۸
PIR۸۲۷۱/الف۱۶۱۳۸۲آ

مدرسه ۱۳۸۲محمدحسن حسينينيما ح س/۹۸۶ ن۱/۶۲فا۸[ج]۵۵۳۹۲۹۳۶
PIR۸۲۸۴/۹۱۳۸۲ن۵ح

نشر ثالث ۱۳۸۰سيروس طاهبازکماندار بزرگ کوهساران: زندگي و شعر نيما يوشيج ط س/۹۸۶ن۱/۶۲فا۵۵۴۰۲۹۵۷۸
PIR۸۲۸۵/۸ک۲ط

فيروزه ۱۳۷۵نيما يوشيجشهر شب، شهر صبح ش۹۸۶ ن۱/۶۲فا۵۵۴۱۲۹۶۱۸
PIR۸۲۸۲/۹۱۳۷۵ش

فيروزه ۱۳۷۵نيما يوشيجناقوس ن۹۸۶ ن۱/۶۲فا۵۵۴۲۲۹۶۰۸
PIR۸۲۸۱۱۳۷۵

سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
مهر

۱۳۸۳نوشته سيميندخت وحيدياين قوم ناگهان ۱۳۸۳الف۴۶۳و۱/۶۲فا۵۵۴۳۲۹۵۵۸
PIR۸۲۹۸/۹۱۳۸۳الف۸۵ح

گزيده اشعار سيميندخت وحيديبه درک عشق رسيدن ب۴۶۳ و۱/۶۲فا۵۵۴۴۷۸۷۳۸
PIR۸۲۹۸/۹۱۳۸۸ب۸۵ح

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج.

۱۳۸۶سيميندخت وحيديدستان اشراقي د ۴۶۳و۱/۶۲فا۵۵۴۵۲۹۵۶۸
PIR۸۲۹۸/۵۱۳۸۶د۸۵ح

اطالعات ۱۳۸۲صديقه وسمقيدردهاي مذاب د۶۲۸و۱/۶۲فا۵۵۴۶۲۹۵۴۸
PIR۸۲۹۸/۴۱۳۸۲د۸س

اميرکبير ۱۳۶۸سروده صديقه وسمقينماز باران: مجموعه شعر ن ۶۲۸ و۱/۶۲فا۵۵۴۷۲۹۵۱۸
PIR

عليرضا هاشمي نيا ۱۳۹۰عليرضا هاشمي نياکليات دلنشين شالي ک ۲۹۲ ه۱/۶۲فا۵۵۴۸۴۰۱۲۸
عليرضا هاشمي نيا ۱۳۹۰عليرضا هاشمي نياکليات دلنشين شالي ک ۲۹۲ ه۱/۶۲فا۵۵۴۹۱۶۸۸۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اثر طبع علي هنرور (مداح)نواي دل ن۷۳۶ ه۱/۶۲فا۵۵۵۰۸۱۳۰۸

PIR۸۳۲۱/۹۱۳۷۹ن۴۶۵ن
خالدين ۱۳۸۶اثر فاطمه يديديک نيمروز آفتابي ي ۳۸ ي۱/۶۲ فا ۵۵۵۱۷۹۵۸۸

PIR۸۳۲۳/۵۴۱۳۸۶ي۹د
تهران انتخاب اکبر وطناسالم و آبي تازهاش بايد (مجموعه شعر امروز) ۵۲۸ الف۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۲۲۹۵۳۸

نسيم حيات ۱۳۸۴گردآوري آيتالله باقريصهباي عشق ص ۲۴۱ب۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۳۲۶۰۱۸
PIR۴۱۹۰/ص۲۵۶۹ب

ثالث ۱۳۸۳بهکوشش اشرف باقري، نسرين صفويگل گلدون من: سيمين غانم از آغاز تا امروز گ۲۴۱ب۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۴۲۹۵۲۸
PIR۴۱۹۰/۸۱۳۸۳گ۲۶ب

انتشارات سوره مهر مـيـنـو در﴿هـفـتـمين مجموعه داستان جشنواره سراسري آزاد
جوان﴾

بـه اهـتـمـام افـسون اميني  براي مرکز
 آفرينش ادبي

۱۳۸۹ ۴۳۸ج۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۵۴۷۹۵۸

نشر ثالث: يوشيج انـتـخـاب، درآمـد، مـقـدمه و تفسير ازشعر نو از آغاز تا امروز (۱۳۷۰ - ۱۳۰۱)
 محمد حقوقي

۱۳۷۷ ش۶۷۷ ح۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۶۲۹۶۴۸
PIR۴۱۸۵/۷۱۳۷۷ش۷ح

دفتر طنز حوزه هنريدر حلقه رندان﴿مجموعه شعر طنز۱﴾ ۴۳۵ د۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۷۷۸۸۳۸
PIR۴۱۹۳/۳۵۱۳۸۸د

ليان ۱۳۸۲به کوشش: عبدالمجيد زنگوئيسرود نخل و دريا، سيري در غزل استان بوشهر س۶۴ ز۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۸۲۹۶۳۸
PIR۸۷۱۴/۴س۹ز[PIR۴۱۹۰]

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲مجيد سعدآباديروز هشتم﴿گزيده شعر سپيد رضوي﴾ ر۵۴۷ س۱/۶۲۰۸فا۵۵۵۹۶۴۶۰۸
مرکز پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما و خـدايي که در اين نـزديـکي است: خـداشـنـاسي در شـعـر

 کودک و نوجوان
۱۳۸۶مريم سقالطوني و۵۹۹ س۱/۶۲۰۸فا ۵۵۶۰۵۷۹۲۸

PIR۴۱۹۰/۳۱۳۸۶و۷س
تجلي مهر ۱۳۹۰به کوشش کامران شرفشاهيداناي مهربان: کتاب درآيينه شعر د۴۱۹ ش۱/۶۲۰۸ فا۵۵۶۱۳۰۶۹۸

محمد صحتيسردرودياکبرانههاي عرفاني: شهادت علياکبر﴿ع﴾ در شعر فارسي الف۴۴۲ ص۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۲۶۴۷۲۸
PIR۴۱۹۰/۷۱۳۸۷الف۳ص

موسسه انتشارات کتاب نشر بـه اهـتـمـام رضـاعـبـدالـهـي:مـجـريسرزمين محبوب من
 نهادکتابخانه هاي عمومي کشور

۱۳۹۱ س ۳۷۱ ع۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۳۵۸۲۵۸

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور شـکـرپـاش۲: مـجـمـوعـه شعر طنز مطبوعاتي بعد از انقالب
اسالمي

عـلـيـرضـا لـبش; کاريکاتورطنز پردازان
 پروا کارخانه

۱۳۹۲ ش۳۶۱ ل۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۴۶۴۶۳۸

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر عـلـيـرضـا لبش; کاريکاتور طنز پردازانشکرپاش۱:مجموعه شعر طنز انقالبي بعد از انقالب
 پروا کارخانه

۱۳۹۱ ش۳۶۱ ل۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۵۶۱۳۲۸

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۷گزينش و مقدمه بهرام محمديانباغ بيفصل ب ۳۵۳ م۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۶۲۹۲۷۸
PIR۴۱۹۰/۲۱۳۷۷ب۳۳م

سخن ۱۳۷۸فريدون مشيريشکفتنها و رستنها: منتخب شعر معاصر ايران ش۵۹۳م۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۷۲۹۶۲۸
PIR۴۱۹۰/۸ش۵۳م

انقالب اسالمي ۱۳۹۲گردآوري موسسه انقالب اسالميجامي ز خمخانه ي دل: پاسخ به مطروحه آيت الله خامنه اي ج۸۴۱ م۱/۶۲۰۸فا۵۵۶۸۷۷۵۰۸
نشر افق جـعـفـر ابراهيمي (شاهد) ... [و ديگران];پنجرههاي آسمان: ۷۲ شعر درباره معصومين(ع)

 بههمت بابا نيکطلب
۱۳۷۷ پ ۹۵۴ ن۱/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۵۶۹۴۰۲۰

PIR۴۱۹۰/۹پ۹۵ن
ذبيحالله احمديگورجيگلچين احمدي گ۲۸۷ الف۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۰۸۲۸۴۸

PIR۴۱۹۳ / ۱۳۸۱ ۸گ۲۷الف
اميرمحمد از تـيـرها و ترانهها: مجموعه شعر شاعران ايوان غرب پيرامون

 دفاع مقدس
بهاهـتـمـام مـجيد پرهيزکاري، داريوش

همتي
۱۳۸۳ الف ۴۱۸ پ۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۱۲۹۷۸۸

PIR۴۱۹۱/۴پ۹ج
کتاب نيستان ۱۳۸۱بهکوشش عزيزالله زياديجلوه جانان: کارنامه شاعران در آستان واليت موال علي(ع) ۵۶۵ ج۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۲۲۹۸۲۸

PIR۴۱۹۱/۹ز۸ع
به کوشش جعفر رسولزاده آشفتهروضهها و گريهها ر ۵۲۲ ر۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۳۴۵۹۵۸

PIR۴۰۷۱/۸۷۱۳۸۸ر۵ر
جمال ۱۳۸۱حميدرضا شاهميرزايياشک شقايق الف ۲۸۸ ش۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۴۲۸۹۹۸

PIR۴۱۹۱/ش۲۷۱و
روابـط عـمـومـي شـرکـت مـلـي نـفت ايران
 مـديـريـت توليد مناطق خشکي;صدا وسيماي

 جمهوري اسالمي ايران مرکز خوزستان

بـاقـافـلـه ساالر قبيله نور: منتخب سروده هاي دومين همايش
 شعر عاشورا

۱۳۷۶ ب۴۲۸ ش۱/۶۲۰۸۳۱ فا۵۵۷۵۳۰۷۰۸

مولف محمدعلي عارفي ورسيگلهاي عاشورا (گنجينه مصيبت) گ۱۷۳ع۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۶۴۵۹۴۸
PIR۸۱۴۸/۸۴۱۳۷۹گ۴۶الف

سوره مهر ۱۳۸۸داوود غفار زادهشبهاي بمباران:خاطرات کودکان و نوجوانان ش ۴۲ غ۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۷۳۰۵۲۸
عروج انديشه ۱۳۸۹رضايعقوبياناشک غربت:نوحه هاي محرم وصفر الف ۵۹ ي۱/۶۲۰۸۳۱فا۵۵۷۸۵۹۲۹۸

نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور.موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲رحيم زرياندرکرانه صبح﴿مجموعه شعر غزلهاي انتظار﴾ د۳۹ ز۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۵۵۷۹۶۴۸۸۸

گردآورنده ابراهيم سناييعصمت سبز (مجموعه شعر) ع۷۵۶ س۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۵۵۸۰۶۱۷۵۸
PIR۴۱۹۱/س۲۹ف

آبـروي آب: گـزيـده شـعـر شاعران معاصر در مدح حضرت
 ابوالفضل (ع)

به اهتمام کامران شرفشاهي آ۴۱۹ ش۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۵۵۸۱۶۹۵۰۸
PIR۴۱۹۱/۴۱۳۸۸ش۲۴ع

آل محمد﴿ع﴾ ۱۳۸۶به کوشش علي رستمييوسفنامه ي ۴۹۳ ر۱/۶۲۰۸۳۵۸فا۵۵۸۲۴۵۰۱۸
PIR۴۱۹۱/ر۹۵ج

نيال هـنـوز هم گـربه شـاخ ميزند: گفت و گو با شاعران معاصر م.
 آزاد، بـنـفـشه حجازي، محمدعلي سپانلو، محمدحسين عابدي،

۱۳۸۱بهکوشش بابک حاجتپور ه۱۳۸ح۱/۶۲۰۹فا۵۵۸۳۷۳۶۵۸
PIR۳۸۱۱/۲ه۲ح

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ثالث گـفـت وگـوکـنـنـده:کـيـوان بـاژن;دبيرگفت وگو با عمران صالحي

 مجموعه:محمدهاشم اکبرياني
۱۳۸۷ س/۷۸۲ ص۱/۶۲۰۹فا۵۵۸۴۶۹۲۶۸

ترفند ۱۳۸۳مولف علي مکارمي نيابررسي شعر دفاع مقدس ب ۷۳۲ م۱/۶۲۰۹۳۱فا۵۵۸۵۲۹۸۰۸
PIR۳۸۱۶/۷م۹ج

اردي بهشت ۱۳۹۵گنجشک اشتياق کمي نيست ۱/۶۲فا۵۵۸۶۸۵۸۶۸
خورشيد باران ۱۳۸۸لبخند روي ديوار ۱/۶۲ فا۵۵۸۷۸۵۸۷۸

سروش انتشارات صدا و سيما شـنـاخت اسـاطـيـر ايـران: بـراسـاس طومار نقاالن (پيوست:
 داستانهايي از شاهنامه و...)

۱۳۷۰جابر عناصري ش ۹۳۸ ع۲/۰۵۱۲فا۵۵۸۸۲۹۷۶۸
PIR۴۲۱۲/۹ش۹ع

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مـقـدمه، تـصـحـيح و تـوضـيح مـهرانهفت لشگر (طومار جامع نقاالن) از کيومرث تا بهمن
 افشاري، مهدي مدايني

۱۳۷۷ ۵۹۴ ه۲/۰۵۱۲فا۵۵۸۹۲۹۷۵۸
PIR۳۸۳۴/۷۱۳۷۷ه

آيات ۱۳۸۳نويسنده سيفاله احمديبلوط و برنو ۱۳۸۳ب۲۸۴الف۲/۶۲فا۵۵۹۰۲۹۷۷۸
PIR۷۹۴۳/۸۱۳۸۳ب۸۳۶ح

نويسنده فاطمه احمديعشق نبود عاقبت: نمايشنامه در دو پرده ع۲۸۴ الف۲/۶۲فا۵۵۹۱۸۲۳۲۸
PIR۷۹۴۳/۵۱۳۸۸ع۸۴۷ح

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸رسول بانگين خليفانيشير و خط ش۲۸۱ب۲/۶۲فا۵۵۹۲۲۴۵۱۸
PIR۷۹۶۳/۹۱۳۷۸ش۸۱۴الف

بهرام بيضائيچهار صندوق [نمايشنامه] چ۹۴۶ ب۲/۶۲فا۵۵۹۳۸۳۴۸۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۷۹چ۶۴ي

نوشته محمدرضا بيگناهدر تنگناي خرابه د۹۶۲ ب۲/۶۲فا۵۵۹۴۷۲۱۸۸
PIR۷۹۸۰/۴۱۳۸۸د۷۳۴ي

کتاب نيستان ۱۳۸۷مجموعه نمايشنامه مهدي پوررضائيانتمامهاي ناتمام ت ۶۵۷ پ۲/۶۲فا۵۵۹۵۴۴۵۳۸
۲۹۹۷RIP۱۳۸۷/ز۳۳۳آ۸۱

عباس حکيمچشمه سبز: نمايشنامه چ۷۳۴ ح۲/۶۲فا۵۵۹۶۶۵۱۵۸
PIR

نوشته عليرضا حنيفيچرخ هشتم ع۸۹۵ ح۲/۶۲فا۵۵۹۷۷۲۱۹۸
PIR۸۰۳۱/۴۱۳۸۸چ۹۴۶ن

نوشته عبدالرضا حياتياسب خونين يال الف۹۳۴ ح۲/۶۲فا۵۵۹۸۷۲۱۶۸
PIR۸۰۳۱/۵۱۳۸۸الف۱۶۷ي

نوشته عبدالرضا حياتيبه رنگ حماسه ب۹۳۴ ح۲/۶۲فا۵۵۹۹۷۲۱۵۸
PIR۸۰۳۱/۹۱۳۸۸ب۱۶۷ي

نوشته محمدمهدي خاتميمهتابي م۱۱۴ خ۲/۶۲فا۵۶۰۰۷۲۲۰۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۹م۲۲۵۵الف

مولف جمشيد خانيانروي ني بندي ر۲۸۱ خ۲/۶۲فا۵۶۰۱۷۲۱۷۸
PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۸ر۶۳الف

قطره ۱۳۸۳محمود دولتآبادييک زندگي کوچک: نما داستان ۱۳۸۲خ۷۷۹د۲/۶۲فا۵۶۰۲۳۰۵۹۸
PIR۸۰۴۷/۸۱۳۸۲ي۷و

نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديدر مه بخوان د۱۶۸ ر۲/۶۲فا۵۶۰۳۸۴۸۲۸
PIR۸۰۵۸/۴۱۳۸۷د۴۲الف

کتاب زمان ۱۳۵۴اکبر راديدر مه بخوان " نمايشنامه" د۱۶۸ ر۲/۶۲فا۵۶۰۴۶۷۵۵۸
PIR۸۰۵۸/۴۱۳۵۶د۴۲الف

اکبر راديمکالمات: گفتگو با ملکابراهيم اميري م۱۶۸ ر۲/۶۲فا۵۶۰۵۷۰۹۴۸
PIR۸۰۵۸/۷۳۱۳۷۹ي۴۲الف

افراز ۱۳۸۷محمد رضاييرادرقصي چنين... ر۵۷۴ ر۲/۶۲فا۵۶۰۶۸۴۸۳۸
PIR۸۰۷۵/۷۱۳۸۷ر۳۳ض

کتاب نيستان ۱۳۸۴مهدي شجاعيآئينهزار آ ۳۷۸ ش۲/۶۲فا۵۶۰۷۵۲۷۰۸
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۵آ۲۶ج

مهدي شجاعيمردي از جنس نور م۳۷۸ ش۲/۶۲فا۵۶۰۸۶۰۴۷۸
PIR۸۱۲۳/۴۳۱۳۸۸م۲۶ج

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

نـويـسـنـده عبدالحي شماسي; سرپرستخواجهنصيرالدين طوسي (ويژه دانشآموزان دبيرستان)
 طرح محمود فرهنگ

۱۳۸۰ خ۶۳۴ ش۲/۶۲فا۸[ج]۵۶۰۹۲۹۰۱
PIR۸۱۲۳/۹۳۱۳۸۰خ۲م

سخن ۱۳۸۰نويسنده پري صابريرند خلوتنشين: نگاهي به خواجه حافظ شيرازي ر۱۲۹ص۲/۶۲فا۵۶۱۰۲۹۷۱۸
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۰ر۲۲۴الف

سخن ۱۳۸۲بهروايت پري صابريسوگ سياوش س۱۲۹ص۲/۶۲فا۵۶۱۱۲۹۷۲۸
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۲س۲۲۴الف

نويسنده علي غالميبچههاي مدرسه اميد (ويژه دانش آموزان راهنمايي) ب۷۲ غ۲/۶۲فا۸[ج]۵۶۱۲۶۹۷۹
PIR۸۱۵۲/۳ب۲۲۶۵ل

گريفين نـصـرالـله قـادري; بهاهـتـمـام عـليرضاسرگذشت عجيب و باورنکردني بردار شدن سنساره!
 سلطاني محمدي

۱۳۸۱ ۱۳۸۱س۱۳۶ق۲/۶۲فا۵۶۱۳۲۹۷۰۸
PIR۸۱۷۱/۹۱۳۸۱س۳۶الف

نويسنده مسلم قاسميچهارميها(ويژه دانشآموزان ابتدايي) چ۱۹۹ ق۲/۶۲فا۸[ج]۵۶۱۴۶۹۸۰
افراز ۱۳۸۸حسين کيانيهمسايهي آقا: نمايشنامه ه۹۳۳ ک۲/۶۲فا۵۶۱۵۸۴۸۱۸

PIR۸۱۹۱/۸۱۳۸۷ه۲۶۴۳۵ي
سپاهان طنين نـويـسـنـدگان امير لطفي، منصور زماني;افسانه شهر بانو (نمايشنامه کمدي)

 اشعار عبدالعلي صادقي
۱۳۸۲ الف۴۸۳ ل۲/۶۲فا۵۶۱۶۲۹۲۴۸

PIR۸۲۰۱/۷۱۳۸۲الف۵۸۴ط
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ني کـبـوتـر تـوي کـوزههـوشـنگ مرادي کرماني; و گفت و گوي

 مفصل و خواندني با نويسنده
[مـصـاحبهکننده هوشنگ گلمکاني، احمد

طالبينژاد]
۱۳۸۰ ۱۳۸۰ک۴۳۵م۲/۶۲فا۵۶۱۷۳۱۲۵۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۰ک۲۸ر
توفيقآفرين ۱۳۸۳هاله مشتاقينيابعد از هرگز [نمايشنامه] ب۵۶۸م۲/۶۲فا۵۶۱۸۲۹۶۷۸

PIR۸۲۱۱/۷۱۳۸۳ب۲۷ش
آمه ۱۳۷۳نويسنده داود ميرباقرينمايشنامه معرکه در معرکه ن ۹۲۸ م۲/۶۲فا۵۶۱۹۲۹۶۶۸

PIR۸۲۲۳/۶۱۳۷۳م۴ي
ســـازمـــان پـــژوهــش وبـرنـامـه ريـزي

 آموزشي،انتشارات مدرسه
نـويـسـنـدگـان عـلي غـالمي، مـهـستيخودنويس طاليي (ويژه دانشآموزان ابتدايي)

 نادرتبار و مژگان بابامرندي
۱۳۸۰ خ ۷۲ غ۲/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۶۲۰۵۸۴۰

PIR۴۲۲۴/۹خ۸غ
اميرکبيرکتابهاي بنفشه ۱۳۸۹نگارش مهدي آذريزديقصههاي خوب براي بچههاي خوب ق ۳۳۱ آ۳فا۸[ج]۵۶۲۱۵۷۳۹

سوره مهر ۱۳۸۹فرهاد حسنزادهنمکي و مار عينکي ن۵۲۶ح۳فا۸[ج]۵۶۲۲۵۹۰۰
قدياني ۱۳۷۷گزينش و تدوين محمدحسين صفاخواهحکايتهاي دهخدا: گزيده حکايتهاي تربيتي از لغتنامه دهخدا ح۶۴۸ ص۳/۰۰۸۳۱فا۵۶۲۳۵۷۹۴۸

PIR۴۲۲۷/۸ح۷ص
نشر وتبليغ بشري ۱۳۷۱نويسنده مجيدپاشا ابراهيميتلخ و شيرين (داستانهاي کوتاه تاريخي) ت۱۳۶ الف۳/۰۸۱فا۵۶۲۴۶۸۷۸۸

PIR۴۲۳۷/۸ت۲الف
۱۳۷۱حسين نوريداستان باستان د۷۵۷ ن۳/۰۸۱فا۵۶۲۵۸۳۷۰۸

PIR۴۲۳۷/۲۱۳۷۵د۹ن
عروج ۱۳۸۷علي آقاغفاربه پيشباز بهار ۸۳۲ب۳/۲۰۸فا۸[ج]۵۶۲۶۳۴۰۲
نشرني اسـکـنـدر و عـياران: تلخيص از کليات هفتجلدي اسکندرنامه

 نقالي منوچهرخان حکيم
گـزيـنش و ويـرايش عـلـيـرضا ذکاوتي

قراگزلو
۱۳۸۳ الف۸۱۲م۳/۴فا۵۶۲۷۲۹۶۵۸

PIR۶۵۵۶/۵/۵۰۱۱۳۸۳الف
قدياني ۱۳۸۰بهکوشش مهدي ميرکياييسراي اژدها: شش قصه بهروايت سيد جمالالدين اسدآبادي ق۵۹۵ج۳/۶فا۵۶۲۸۲۹۶۸۸

PIR۶۹۵۶/۶۱۳۸۰ق
موسسه نمايشگاه ههاي فرهنگي ايران۷نشرتکا ۱۳۸۷غالمرضا آبروييادگار ( مجموعه داستان ) ي ۱۴۵ آ۳/۶۲فا۵۶۲۹۴۴۵۶۸

PIR۷۹۶۲/۸۱۳۸۸س۷۵م
نرگس آبياراختر و روزهاي تلواسه (مجموعه داستان) الف۱۶۱ آ۳/۶۲فا۵۶۳۰۷۸۶۵۸

PIR۷۹۲۹/۳۱۳۸۷الف۹۴ب
موسسه فرهنگي -هنري جهان کتاب ۱۳۸۹گفتارهايي از مهدي آذر يزديعاشق کتاب و بخاري کاغذي ع۳۳۱آ۳/۶۲فا۵۶۳۱۴۴۹۳۸

PIR۷۹۲۹/۷۱۳۸۸ي۷۴ذ
کتابهاي بنفشه ۱۳۸۹نگارش مهدي آذريزديقصههاي خوب براي بچههاي خوب ق۳۳۱ آ۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۳۲۲۱۵۸

علم ۱۳۸۷مهسا آرامشاز تو ميگريزم الف۳۴۷آ۳/۶۲فا۵۶۳۳۴۸۶۷۸
PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۶الف۲۳۶ر

سـازمـان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، کارگاه
 قصه و رمان

۱۳۷۸منيژه آرميناي کاش گل سرخ نبود! الف۴۱۹آ۳/۶۲فا۵۶۳۴۳۳۳۵۸
PIR۷۹۲۹/۹۱۳۷۸الف۶۳ر

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته آناهيتا آرمانپسرم قدش بلند است پ۴۳۱آ۳/۶۲ فا ۸[ج]۵۶۳۵۳۴۰۱
موج ۱۳۸۸آرمان آرينمجموعه پارسيان و من پ۴۵۵آ۳/۶۲فا۵۶۳۶۵۲۰۱۸

۹۲۹۷RIP/۳۱۳۸۸م۸۸ر
موج ۱۳۸۷آرمان آرينپارسيان و من "راز کوه پرنده" (رستم دستان) پ۴۵۵آ۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۳۷۵۲۰۲

PIR۷۹۲۹/۲۳۱۳۸۷پ۸۸ر
موج ۱۳۸۴آرمان آرينپارسيان و من پ۴۵۵آ۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۳۸۵۲۰۳

PIR۷۹۲۹/۲۱۳۸۳پ۸۸ر
نون ۱۳۹۱نويسنده محمدعلي آزاديخواهمرادو م۴۷۵ آ۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۳۹۶۰۲۷

PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۶م۴۴ز
آويژه ۱۳۸۶نوشته منيژه آقايانتنها آدم روي زمين (به انضمام باغ ريگي) ت۶۵۹ آ۳/۶۲فا۵۶۴۰۳۳۱۷۸

PIR۷۹۲۹/۹۱۳۸۵ت۴۵ق
خرم ۱۳۸۳جالل آل احمدزن زيادي ز ۶۹۸ آ۳/۶۲فا۵۶۴۱۲۹۸۵۸

PIR۷۹۳۴/الف۹۱۳۸۳ر
۱۳۹۰مولف کامران پارسينژادجالل آلاحمد پ س/۶۹۸آ۳/۶۲فا۵۶۴۲۴۵۶۷۸

PIR۷۹۳۸/۸۱۳۸۸ج۲پ
موسسه فرهنگي مدرسه برهان وحـيـد عـلـيـرضـايي; زيـرنـظر شورايجاللآل احمد

 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک
آموزشي

۱۳۸۲ ع س/۶۹۸ آ۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۴۳۲۹۸۳
PIR۷۹۳۷/۸ج۸ع

سـروش (انـتـشـارات صـدا و سيما): اداره کل
 تحقيق و توسعه صدا

۱۳۸۰پژوهشگر حسين ميرزائيجالل اهل قلم (زندگي، آثار و انديشه جالل آلاحمد) مس/۶۹۸آ۳/۶۲فا۵۶۴۴۲۹۸۷۸
PIR۷۹۳۸/۸ج۹م

کتاب نشر ۱۳۹۱جالل آل احمدمديرمدرسه م ۶۹۸ آ۳/۶۲فا۵۶۴۵۵۸۷۹۸
خرم ۱۳۸۳جالل آل احمدن و القلم ۶۹۸ آ۳/۶۲فا۵۶۴۶۲۹۸۶۸

PIR۷۹۳۴/ب۹۱۳۸۳ن
خرم ۱۳۸۳جالل آل احمدديد و بازديد ۶۹۸ آ۳/۶۲فا۵۶۴۷۲۹۸۴۸

PIR۷۹۳۴/الف۹۱۳۸۳د
فاتحان آيـت واليـت: زنـدگـي نامه داستاني شهيد مظلوم دکتر حسن

آيت
مـحـمـدعـلي گوديني; به سفارش کنگره

 سرداران و شهداي نجفآباد
۱۳۹۲ گ س/۹۴۹آ۳/۶۲فا۵۶۴۸۷۲۹۷۸

هيال ۱۳۹۳حميد اباذريعاشقي با حال و هواي پشه هاي لهيده ح۱۱۹الف۳/۶۲فا۵۶۴۹۸۶۱۰۸
روزبهان ۱۳۸۱نادر ابراهيميآرش در قلمرو ترديد ۱۳۸۲آ۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۰۳۰۰۸۸

PIR۷۹۴۳/۵۴۱۳۸۲آ۵۸ب
روزبهان ۱۳۷۱نادر ابراهيميآتش بدون دود آ ۱۳۶ الف۳/۶۲فا۵۶۵۱۲۹۸۸۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
روزبهان ۱۳۶۵نادر ابراهيميابوالمشاغل الف۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۲۳۰۰۹۸

PIR۷۹۴۳/۲۶۱۳۶۵الف۵۸ب
روزبهان ۱۳۴۵نادر ابراهيميابنمشغله ب الف۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۳۳۰۰۱۸

PIR۷۹۴۳/۲۴الف۵۸ب
روزبهان ۱۳۸۱نادر ابراهيميافسانهي باران ف الف۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۴۳۰۰۷۸

PIR۷۹۴۳/۷۱۳۸۲الف۵۸ب
روزبهان ۱۳۴۵نادر ابراهيميبار ديگر شهري که دوست ميداشتم ۱۳۷۰ب۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۵۲۹۹۹۸

PIR۷۹۴۳/۲۱۳۷۰ب۵۸ب
قدياني، کتابهاي بنفشه جـعـفر ابراهيمي (شاهد); ويراستار فرزانهجادوگران سرزمين بيسايه

کريمي
۱۳۷۸ ج ۱۳۶ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۵۶۳۰۱۰

PIR۷۹۴۳/۲۱۳۸۱ج۵۴ب
روزبهان ۱۳۸۱نادر ابراهيميخانهاي براي شب خ ۱۳۶ الف۳/۶۲فا۵۶۵۷۳۰۰۶۸
روزبهان ۱۳۶۹هفت قصه از نادر ابراهيميرونوشت، بدون اصل ر۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۸۲۶۰۷۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۶۹ر۵۸ب
سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري، دفتر

 ادبيات انقالب اسالمي
۱۳۷۵-۱۳۷۶نادر ابراهيميسه ديدار با مردي که از فراسوي باور ما ميآمد ۱۳۷۷س۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۵۹۳۳۳۶۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۷۷س۵۸ب
روزبهان ۱۳۸۱نادر ابراهيميغزلداستانهاي سال بد غ۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۶۰۳۰۰۰۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۸۲د۵۸ب
روزبهان ۱۳۶۸نادر ابراهيميفردا شکل امروز نيست ف ۱۳۶ الف۳/۶۲فا۵۶۶۱۳۰۰۵۸

PIR۷۹۴۳/۴۱۳۶۸ف۵۸ب
پيدايش ۱۳۸۹بازنويس جعفر ابراهيميقصههاي گلستان سعدي ق۱۳۶ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۶۲۸۴۷۱

PIR۷۹۴۳/۵۸۱۳۸۹ق۵۴ب
روزبهان ۱۳۸۲نادر ابراهيميمکانهاي عمومي ۱۳۸۲م۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۶۳۲۹۹۸۸

PIR۷۹۴۳/۷۱۳۸۲م۵۸ب
روزبهان ۱۳۸۱نادر ابراهيميمصابا و روياي گاجرات ۱۳۸۲م۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۶۴۳۰۰۴۸

PIR۷۹۴۳/۶۱۳۸۲م۵۸ب
روزبهان مـردي در تـبـعـيـد ابدي، براساس داستان زندگي مالصدراي

 شيرازي صدرالمتالهين
۱۳۸۳نادر ابراهيمي م۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۶۵۳۰۰۲۸

PIR۷۹۴۳/۴م۵۸ب[BBR۱۱۲۰]۱۳۸۳
روزبهان ۱۳۸۱نادر ابراهيميهزار پاي سياه و قصههاي صحرا ۱۳۸۱هـ۱۳۶الف۳/۶۲فا۵۶۶۶۳۰۰۳۸

PIR۷۹۴۳/۴۱۳۸۱هـ۵۸ب
نشر افق ۱۳۷۰قيصر امينپوربيبال پريدن ب۱۸۴الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۶۷۲۹۹۵

PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۰ب۶م
رسول آفتاب ۱۳۹۳محمد حسن ابوحمزهديده بان ها ايستاده نمي خندند: داستانهاي طنز دفاع مقدس د۱۸۵ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۶۶۸۷۳۲۸
نسل نوانديش ۱۳۹۴مينا اجاق زادهرنگ شادي ر۲۴۱ الف۳/۶۲فا۵۶۶۹۷۴۱۹۸

ترفند ۱۳۸۳پريسا احديانچارلي چاپلين و عشق چ۲۶۳الف۳/۶۲فا۵۶۷۰۴۳۱۲۸
PIR۷۹۴۳/۲۱۳۸۳چ۳۸۶ح

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵نويسنده حبيب احمدزادهداستانهاي شهر جنگي د ۲۸۱ الف۳/۶۲فا۵۶۷۱۲۹۹۴۸
DSR۱۶۲۹/۲د۳الف

Chess with the doomsday machinea novel Habib Ahmadzadeh ش۲۸۱ الف۳/۶۲فا۵۶۷۲۷۱۶۳۸
PIR۷۹۴۳/۶۰۳۸۲۱۳۸۷ش۷۵۵ح

ققنوس ۱۳۹۱فرشته احمديپري فراموشي پ۲۸۴الف۳/۶۲فا۵۶۷۳۸۶۱۶۸
ققنوس ۱۳۹۱فرشته احمديجنگل پنير ج۲۸۴الف۳/۶۲فا۵۶۷۴۸۶۱۵۸

نويسنده عزيز احمديانجنگ کهکشانها ج۲۸۴ الف۳/۶۲فا۵۶۷۵۸۲۳۸۸
PIR۷۹۴۳/۹۱۳۸۹ج۸۷۵۳ح

مهدي رضايي ۱۳۸۷علي اصغر احمديداستان زندگي سالم د ۲۸۴ الف۳/۶۲فا۵۶۷۶۳۶۵۳۸
نقش خورشيد ۱۳۸۰محمدرحيم اخوتنيمهي سرگردان ما: چند داستان کوتاه ن۳۲۱ الف۳/۶۲فا۵۶۷۷۲۹۹۷۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۰ن۶۷خ
شقايق ۱۳۹۳فريدون اديب يغماييستاره اي در آسمان س۳۵۱ الف۳/۶۲فا۵۶۷۸۷۴۹۳۸
پاليزان راوي نـادر اديـبي; نويسنده فاطمه دهقانظهر آبي حنظله

نيري
۱۳۹۰ ظ۳۵۱ الف۳/۶۲فا۵۶۷۹۶۴۷۸۸

آواي کالر ۱۳۸۴مادر م ۳۸۲ الف۳/۶۲فا۵۶۸۰۲۹۹۳۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۴م۴۸ر

قطره ۱۳۸۳شيوا ارسطويياو را که ديدم زيبا شدم الف۳۹۷ الف۳/۶۲فا۵۶۸۱۶۶۹۳۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۳الف۶۲ر

علم ۱۳۸۶اصغراستادحسنمعماربرخيز! اي بخت خفته ب۴۷۵ الف۳/۶۲فا۵۶۸۲۴۸۵۸۸
PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۶ب۱۵س

زهرا اسديآن سوي خيال آ۴۹۹ الف۳/۶۲فا۵۶۸۳۷۸۵۱۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۲آ۴۵۵س

آرينا ۱۳۹۰سعيده آسارهلحظه هاي باراني ل۵۱۷الف۳/۶۲فا۵۶۸۴۸۵۹۸۸
نسيم کوثر ۱۳۸۶طاهره استفاضهوداع خاموش و ۵۲۶الف۳/۶۲فا۵۶۸۵۳۰۳۱۸

تندر بـازنـوشـته مصطفي اسالميه از روي متنخورشيد شاه
 پنج جلدي سمک عيار

۱۳۶۸ خ۵۲۸ الف۳/۶۲فا۵۶۸۶۶۸۹۳۸
PIR۷۹۵۳/۱۳۶۸ ۹خ۹۱س

بينشآزادگان ۱۳۸۸مولف راضيه اسماعيليانبهاري در خزان ب۵۳۳ الف۳/۶۲فا۵۶۸۷۶۸۹۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
خجسته ۱۳۸۲مهدي اشتريسمفوني مهاجرت ۱۳۸۲س۵۴۶الف۳/۶۲فا۵۶۸۸۲۹۹۲۸

PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۲س/۲۵ش
مولف سميرا اصالنپورافسانه نهال و خورشيد: مجموعه داستان الف۵۷۷ الف۳/۶۲فا۵۶۸۹۷۸۵۸۸

PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۷الف۸۵ص
زرياب ۱۳۷۸نوشته مهدي اعتماديشوک پاريسي ش۵۹۸ الف۳/۶۲فا۵۶۹۰۴۸۲۶۸

۳۵۹۷RIP /۹۱۳۷۸ش۴۶۴ع
علم ۱۳۷۸نوشته مهدي اعتماديگلبانو گ۵۹۸ الف۳/۶۲فا۵۶۹۱۴۸۴۴۸

PIR۷۹۵۳/۸۱۳۷۸گ۴۶۴ع
علم ۱۳۸۰نوشته ر. اعتماديگل تيتي گ۵۹۸ الف۳/۶۲فا۵۶۹۲۵۴۸۲۸

PIR۷۹۵۳/۸۳۱۳۸۸گ۴۶۴ع
زرياب ۱۳۷۷نوشته مهدي اعتمادي[هشت] دقيقه تا برهوت ه۵۹۸الف۳/۶۲فا۵۶۹۳۴۳۳۴۸

PIR۷۹۵۳/۵۱۳۷۸ه۴۶۴ع
تليف ميالد اعرابيبت شيشهاي ب۶۱۲ الف۳/۶۲فا۵۶۹۴۷۴۷۵۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۹ب۴۸۵ع
سخن ۱۳۷۵بهرام افراسيابيخليفه نامدار (هارونالرشيد): کاخ خالفت و موج جنايت ۱۳۷۵خ۶۳۳الف۳/۶۲فا۵۶۹۵۲۹۹۶۸

PIR۷۹۵۳/۷۱۳۷۵خ۴۴ف
سوره مهر ۱۳۹۰جواد افهميسوران سرد س۶۶۶ الف۳/۶۲فا۵۶۹۶۷۸۸۹۸

علم ۱۳۸۵نويسنده فاطمه اقبالهمسفر ه۶۶۷ الف۳/۶۲فا۵۶۹۷۴۸۵۲۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۵ه۳۳ق

نوانديش ۱۳۸۸نوشتهي فرشته اقيانساقي س۶۷۹الف۳/۶۲فا۵۶۹۸۴۸۶۸۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۱س۹ق

کوشش ۱۳۹۳غزل اکبرزادهپس کوچه هاي عشق پ۶۸۴ الف۳/۶۲فا۵۶۹۹۷۴۰۷۸
۱۳۷۵محمود اکبرزادهپرواز بر فراز ويوودينا پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۵۷۰۰۴۵۶۶۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۷۸پ۱۷ک
علي ۱۳۸۹ر. اکبريملکهي جنوب م۶۸۵الف۳/۶۲فا۵۷۰۱۴۸۷۴۸

PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۸م۳۴۳ک
نشرعلي ۱۳۸۴ر. اکبريو بار ديگر مجنون و۶۸۵ الف۳/۶۲فا۵۷۰۲۵۴۰۴۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۴و۳۴۳ک
عمادفردا ۱۳۹۱موسسه سرلشکرشهيد حاج احمدکاظمياگر هندوانه ميوه ممنوعه بود ۶۹۶ الف۳/۶۲فا۵۷۰۳۶۲۸۵۸

علم ۱۳۸۵نويسنده رعنا امانيدوست دارم نگاهم کني د۷۷۴ الف۳/۶۲فا۵۷۰۴۴۸۸۳۸
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۵د۲۶۵۴م

کتاب نيستان ۱۳۸۰رضا اميرخانيازبه ۱۳۸۰الف۸۲۳الف۳/۶۲فا۵۷۰۵۲۹۹۱۸
PIR۷۹۵۳/۴۲۱۳۸۰الف۸۳۴۵م

افق ۱۳۹۰رضا اميرخانيجانستان کابلستان ج ۸۲۳ الف۳/۶۲فا۵۷۰۶۳۶۵۲۸
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲به انتخاب مسعود اميرخانيدعوت﴿چند داستان کوتاه﴾ د۸۲۳ الف۳/۶۲فا۵۷۰۷۶۶۴۰۸

افق ۱۳۹۱رضااميرخانيقيدار ق ۸۲۳ الف۳/۶۲فا۵۷۰۸۵۸۷۲۸
سـازمـان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، کارگاه

 قصه و رمان
۱۳۷۸رضا اميرخانيمن او ۱۳۷۸م۸۲۳الف۳/۶۲فا۵۷۰۹۴۲۸۹۸

PIR۷۹۵۳/۸۱۳۷۸م۸۳۴۵م
کتاب نيستان ۱۳۸۴رضا اميرخانيناصر ارمني: مجموعه داستان ن ۸۲۳ الف۳/۶۲فا۵۷۱۰۲۹۹۰۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۳ن۸۳۴۵م
افشار ۱۳۷۲نوشته مهدي اميرشاهيتونل شيطان. قتل خبرنگار ويژه ت ۸۲۶ الف۳/۶۲فا۵۷۱۱۵۶۷۷۸

PIR۷۹۵۳/۹ت۸۳۷م
اميرکبير ۱۳۷۹نوشته ميثاق اميرفجردو قدم تا "قاف" (مجموعه داستان) ۱۳۸۰د۸۲۹الف۳/۶۲فا۵۷۱۲۲۹۸۹۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۰د۸۴۸م
نگاه ۱۳۶۶ميثاق امير فجرفيلسوفها ف۸۲۹ الف۳/۶۲فا۵۷۱۳۶۸۵۳۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۶۶ف۸۴۸م
: شرکت انتشارات سوره مهر نوشته داوود اميريانرفاقت به سبک تانک (مجموعه طنز)

[بـراي] دفـتـر ادبـيـات و هنر مقاومت،
 واحـد کـودکـان و نوجوان [حوزه هنري

 سازمان تبليغات اسالمي]

۱۳۸۴ ، ر۸۳۶ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۱۴۳۲۸۹
PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۴ر۹۶۵م

مدرسه ۱۳۸۹داوود اميريانشهيد بهنام محمدي ش ۸۳۶ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۱۵۵۳۵۳
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۹ش۹۶۵م

کانون پرورش فکري کودکان نوجوانان ۱۳۹۰داووداميريانگردان قاطرچي ها گ ۸۳۶ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۱۶۵۳۷۹
ترمه امينپريدخت پ۸۳۹ الف۳/۶۲فا۵۷۱۷۷۴۸۶۸

PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۷پ۵۳م
ارمغان گيالر قـصـه هاي شب براي بچه هاي خوب﴿شامل ۲۷ داستان براي

 کودکان ونوجوانان﴾
۱۳۸۷رقيه امينيان املشي ق۸۴۵ الف۳/۶۲ فا۸[ج]۵۷۱۸۲۶۳۹

علم ۱۳۸۸نوشته علياصغر انتظاريبر شقايق نوشتهاند ب۸۵۶ الف۳/۶۲فا۵۷۱۹۴۸۵۳۸
PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۸ب۳۷ن

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲[نوشته] داوود اميريانجام جهاني در جواديه ج۸۶۳الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۲۰۳۲۸۵
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۳ج۹۶۵م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸منصور انوريجاده جنگ ج۸۹۹ الف۳/۶۲فا۵۷۲۱۵۹۱۷۸
PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۸ج۸۳ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير ۱۳۷۶ترجمه:محسن عالييبي رحمي چرا ب ۹۳۴الف۳/۶۲فا۵۷۲۲۳۰۳۲۸

سـازمـان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، کارگاه
 قصه و رمان

۱۳۸۱عبدالرحمن اونقآواي صحرا ۱۳۸۱آ ۹۳۹ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۲۳۳۰۳۰
PIR۷۹۶۲/۸۱۳۸۱آ۸۵و

عبدالرحمن اونقسورتک: مجموعه داستان س۹۳۹ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۲۴۶۰۳۷
PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۹س۸۵و

علم ۱۳۸۴اثر شهپر اويسيحضوري غايب ح۹۴۴ الف۳/۶۲فا۵۷۲۵۴۸۲۳۸
PIR۷۹۶۲/۶۱۳۸۴ح۸۶۶و

سـروش (انـتشارات صدا و سيما): چاپ و نشر
فرهنگگستر

۱۳۷۸طاهره ايبددور گردون د ۹۵۶الف۳/۶۲فا۵۷۲۶۳۰۲۹۸
PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۸د۳۲ي

سروش ۱۳۹۰طاهره ايبدشيشه هاي شکسته ش۹۵۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۲۷۵۴۸۰
نوشته ناصر ايرانيسختون س۹۶۷ الف۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۲۸۷۱۱۸

PIR۷۹۶۲/۳۱۳۵۸س۴۵ي
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۶۳ناصر ايرانيعروج ع ۹۶۷الف۳/۶۲فا۵۷۲۹۳۰۲۸۸

PIR۷۹۶۲/۴۱۳۶۳ع۴۵ي
نويسنده حجتالله ايزديکشف خويشتن ک۹۷۳ الف۳/۶۲فا۵۷۳۰۷۸۸۲۸

PIR۷۹۶۲/۵۱۳۸۹ک۵۳ي
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲تاليف وبازنويسي: راضيه ايماني خوشخوحکاياتي از مثنوي معنوي ح۹۸۵ الف۳/۶۲فا۵۷۳۱۶۶۳۸۸

فرهنگ گستر ۱۳۸۳منصور ايماني (صبا)ساروق س ۹۸۵ الف۳/۶۲فا۵۷۳۲۴۵۰۳۸
PIR۷۹۶۲/۱۲۱۳۸۳آ۸۵۵ي

فرهنگ گستر ۱۳۸۲محمد ايوبيآواز طوالني جنوب آ۹۹۷الف۳/۶۲فا۵۷۳۳۴۴۶۱۸
PIR۷۹۶۲/۸۱۳۸۲آ۹۲ي

شقايق ۱۳۹۳سهيال باميانالهه شب الف۲۷۲ ب۳/۶۲فا۵۷۳۴۷۴۶۲۸
نوشته سهيال بامياندختر آفتاب د۲۷۲ ب۳/۶۲فا۵۷۳۵۶۹۳۰۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۱د۷۸۷الف
نوشته سهيال باميانرقيبان عشق ر۲۷۲ ب۳/۶۲فا۵۷۳۶۶۹۳۱۸

PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۸ر۷۸۷الف
شقايق ۱۳۸۳نوشته سهيال باميانزيباي عرب ز۲۷۲ب۳/۶۲فا۵۷۳۷۴۳۳۶۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۳ز۷۸۷الف
شقايق ۱۳۸۰سهيال باميانشبهاي انتظار ش۲۷۲ب۳/۶۲فا۵۷۳۸۴۳۸۰۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۰ش۷۸۷الف
نگاه ۱۳۹۴سلمان باهنرسي و سه پل، چهارونيم اکتاو; مجموعه داستان س۲۹۵ ب۳/۶۲فا۵۷۳۹۸۳۵۳۸

نيستان ۱۳۹۰سه گانه اي براي بيگانه س۲۹۷ب۳/۶۲فا۵۷۴۰۸۵۹۲۸
قدياني ۱۳۷۵محمدرضا بايراميدود پشت تپه د ۳۱۱ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۴۱۵۷۰۱

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۷۵د۹۴الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نوشته محمدرضا بايراميدر ييالق د۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۴۲۳۰۱۷

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۷۶د۹۴الف
علمي و فرهنگي بايرامي،محمد رضاسنگ سالم س۳۱۱ب۳/۶۲فا۵۷۴۳۸۵۶۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷محمدرضا بايراميکوه مرا صدا زد ک۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۴۴۳۰۱۴
PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۱ک۹۴الف

روزنامه همشهري ۱۳۸۷محمدرضا بايرامي گرگها از برف نمي ترسند گ۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۴۵۵۲۰۰
PIR۷۹۶۳/۴۰۱۲۱۳۸۷گ۹۴الف

سوره مهر﴿حوزه هنري﴾ مـحمدرضا بايرامي;براي ﴿مرکز آفرينشمرد گان باغ سبز
 هاي ادبي﴾

۱۳۸۸ م ۳۱۱ ب۳/۶۲فا۵۷۴۶۳۲۲۶۸

کتاب نيستان ۱۳۸۸محمدرضا بايراميهمسفران ه۳۱۱ب۳/۶۲فا۵۷۴۷۵۲۶۹۸
PIR۷۹۶۳/۹۴۸۴۱۳۸۸الف

سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري سوره
 مهر، کارگاه قصه و رمان

۱۳۸۱داود بختياري دانشورطعم زندگي ۱۳۸۱ط۳۴۳ب۳/۶۲فا۵۷۴۸۴۳۱۶۸
PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۱ط۳۷۴خ

علم ۱۳۸۴اثر پگاه بختياريکبوتر ک۳۴۳ ب۳/۶۲فا۵۷۴۹۴۸۴۱۸
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۴ک۲۶۵خ

گفتمان انديشه معاصر ۱۳۸۳پگاه بختياريمن دختر نيستم م۳۴۳ ب۳/۶۲فا۵۷۵۰۶۸۸۵۸
PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۳م۲۶۵خ

علم ۱۳۸۵نويسنده فاطمه براتيپيمان پ۳۹۲ ب۳/۶۲ فا۵۷۵۱۵۹۳۶۸
PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۵پ۲۵ر

مريم برادرانحنانه ح۳۹۳ ب۳/۶۲فا۵۷۵۲۷۱۹۰۸
PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۳ح۳۱۸ر

اسماعيل شاهروديداستانهايي از هزار و يکشب د۳۹۳ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۵۳۸۰۹۰
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۷۴د۳۲ر

روايت فتح ۱۳۸۸مريم برادرانمحله هاي زندگي م ۳۹۳ ب۳/۶۲فا۵۷۵۴۴۰۱۵۸
جامهدران ۱۳۸۳رضا براهنيبرخورد نزديک در نيويورک ب۴۱۳ب۳/۶۲فا۵۷۵۵۳۰۲۶۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۳ب۳۸ر
نشر نو ۱۳۶۲رضا براهنيچاه به چاه چ۴۱۳ ب۳/۶۲فا۵۷۵۶۶۸۵۰۸

PZ۳/۲۱۳۶۲چ۴۱۷ب
رضا براهنيرازهاي سرزمين من ر۴۱۳ ب۳/۶۲فا۵۷۵۷۸۰۸۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علي ۱۳۸۶فوژان برقياننوژن ن۴۵۷ب۳/۶۲فا۵۷۵۸۴۴۰۰۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۶ن۵۷۸۴۵ر
فريبا بشيرکاربوسه عشق ب۵۶۷ ب۳/۶۲فا۵۷۵۹۷۴۸۵۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۷ب۸۳۴ش
ققنوس ۱۳۹۱مرجان بصيريبت دوره گرد ب۵۷۹ب۳/۶۲فا۵۷۶۰۸۶۲۰۸

عصر داستان ۱۳۹۱مريم بصيريدخيل عشق د۵۷۹ ب۳/۶۲فا۵۷۶۱۶۴۷۷۸
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کاب نشر ۱۳۹۲مريم بصيريمجموعه داستان چشم هاي عزيز م۵۷۹ ب۳/۶۲فا۵۷۶۲۶۶۶۳۸

قدر واليت ۱۳۹۱محسن بغالنيروضه حضرت قاسم﴿ع﴾ ر۵۸۸ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۶۳۷۲۵۶
قدر واليت ۱۳۹۱محسن بغالنيزنگ ورزش ز۵۸۸ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۶۴۷۲۵۴
قدر واليت ۱۳۹۱محسن بغالنيقرعه ق۵۸۸ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۶۵۷۲۵۸
قدر واليت ۱۳۹۱محسن بغالنيمحراب عشق م۵۸۸ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۶۶۷۲۵۷
قدر واليت ۱۳۹۱محسن بغالنيمحرم م۵۸۸ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۶۷۷۲۵۵
آفرينش چـنـگـيـزخان مهربان! و خوارزمشاهيان اصيل: تاريخ بهروايت

طنز
۱۳۸۷نوشته ايرج بقائي کرماني چ ۵۹۵ب۳/۶۲فا۵۷۶۸۳۰۲۷۸

DSR۹۶۹/۹چ۷ب
جهانگرد ۱۳۸۴نقي بالليدهکرديقلب شيشهاي ق ۶۳۲ ب۳/۶۲ فا ۵۷۶۹۷۹۶۶۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۲ق۲۶۴ل
بهزاد ۱۳۸۳صمدبهرنگيقصه هاي بهرنگ ق۸۱۱ ب۳/۶۲فا۵۷۷۰۸۴۸۰۸

نسل نوانديش ۱۳۹۲افراسياب بهاميريانسلول انفرادي عشق س۸۲۳ ب۳/۶۲فا۵۷۷۱۶۱۰۶۸
مدرسه ۱۳۸۶آذردخت بهراميجمالزاده ج۸۴۳ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۷۲۵۳۲۱

PIR۸۰۰۸/۸۱۳۸۶ج۹ب
علم ۱۳۸۴اثر هايده بهراميغروب هاي نارنجي غ۸۴۳ ب۳/۶۲فا۵۷۷۳۴۸۱۹۸

PIR۷۹۷۲/۴۱۳۸۴غ۸۷ه
روزنگار ۱۳۸۳کيوان باژنصمد بهرنگي ب س/۸۴۹ ب۳/۶۲فا۵۷۷۴۶۷۷۷۸

PIR۷۹۷۹/۸۱۳۸۳ص۲ب
آنيش ۱۳۸۲مرتضي بهزادراز گريه، يا، احساس کاغذي ر ۸۵۸ ب۳/۶۲فا۵۷۷۵۴۳۹۶۸

PIR۷۹۸۰/۲۱۳۸۲ر۳۸۳ه
نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده مژگان بهمنيکجاي تقدير مني؟ ک۸۷۹ ب۳/۶۲فا۵۷۷۶۷۴۳۴۸

علمي ۱۳۷۷مسعود بهنودامينه الف ۸۸۵ ب۳/۶۲فا۵۷۷۷۳۰۷۹۸
PIR۷۹۸۰/۸۱۳۷۶الف۸۵ه

ققنوس ۱۳۸۲منيرالدين بيروتيتک خشت و چند داستان ديگر ت۹۳۶ب۳/۶۲فا۵۷۷۸۳۰۲۳۸
PIR۷۹۸۰/۸۱۳۸۲ت۴۸۵ي

خجسته ۱۳۸۴احمد بيگدلياندکي سايه الف ۹۵۷ب۳/۶۲فا۵۷۷۹۳۰۲۲۸
PIR۷۹۸۰/۸۱۳۸۴الف۶۶۷ي

علم ۱۳۹۰احمد بيگدليبيترديد سهشنبه بود ب۹۵۷ب۳/۶۲فا۵۷۸۰۴۸۸۸۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۸ب۶۶۷ي

مدرسه ۱۳۸۵محمدرضا بيگناهشهيد کالهدوز ش۹۶۲ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۸۱۵۳۶۲
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۴ش۷۳۴ي

آواي کالر ۱۳۸۶فتح الله بي نيازبعد از مرگ هنوز مي ميرم ب ۹۸۳ ب۳/۶۲فا۵۷۸۲۳۰۲۱۸
PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۵ب۸۷ي

بازنويسي و تصويرگري علياکبر بيوارهسي و يک حکايت و سي و يک تصوير س۹۸۴ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۸۳۸۱۹۶
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۷س۸۸ي

بازنويسي علياکبر بيوارهسي حکايت، سي تصوير از کشکول شيخبهايي س۹۸۴ ب۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۸۴۸۱۹۷
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۰س۸۸ي

شهرنوش پارسيپورمردان در برابر زنان م۱۵۳ پ۳/۶۲فا۵۷۸۵۸۰۸۳۸
PIR۷۹۸۱/۴۱۳۸۳م۴۷الف

کانون انديشه جوان ۱۳۸۸کامران پارسينژادخورشيد ميماند: روايتي داستاني از زندگي شيخ بهايي خ ۱۵۴ پ۳/۶۲فا۵۷۸۶۵۴۲۹۸
PIR۷۹۸۱/۹۳۱۳۸۸خ۴۸الف

علم ۱۳۸۲مختار پاکيشمايل مانا (داستان) ش۲۴۱پ۳/۶۲فا۵۷۸۷۴۹۰۱۸
PIR۷۹۸۱/۸۱۳۸۲ش۷۷۶۴الف

بهزاد ۱۳۸۹نويسنده رسول پرويزيشلوارهاي وصلهدار ش۳۹۷ پ۳/۶۲فا۵۷۸۸۶۷۱۸۸
PIR۷۹۸۳/۸۱۳۸۹ش۸۶ر

نشر علي ۱۳۸۷نجمه پژمانعاشقم باش ع۴۴۷ پ۳/۶۲فا۵۷۸۹۵۴۶۲۸
PIR۷۹۸۴/۲۱۳۸۷ع۸ژ

ناهيد ا. پژواکشب سراب ش۴۵۱ پ۳/۶۲فا۵۷۹۰۸۲۱۴۸
PIR۷۹۹۲/ش۹۸۲ژ

البرز ۱۳۷۹پژواک ناهيدشب سراب ش۴۵۱پ۳/۶۲فا۵۷۹۱۸۶۰۳۸
سوره مهر ۱۳۸۸نوشته بهمن پگاه رادمثل رود پرخروش م ۴۸۳ پ۳/۶۲فا۸[ج]۵۷۹۲۵۸۸۰

PIR۷۹۹۲/۲۱۳۸۰م۲۸گ
حوزه هنري استان قم کـاري از دفـتـرمـطالعات فرهنگ وادبپالک بي سر﴿مجموعه داستان کوتاه دفاع مقدس

 پايداري حوزه هنري استان قم
۱۳۸۷ ۴۹۱پ۳/۶۲فا۵۷۹۳۴۷۹۴۸

پروانه پورانفکرپروانه پ۵۹۷ پ۳/۶۲فا۵۷۹۴۶۹۴۵۸
PIR۷۹۹۲/۴۱۳۸۸پ۲۸۴و

نويسنده طاهره پوررحمتيفردا خيلي دير است ف۶۵۵ پ۳/۶۲فا۵۷۹۵۶۹۲۳۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شقايق ۱۳۹۴نيلوفر پورعباسياولين عشق الف۶۹۸ پ۳/۶۲فا۵۷۹۶۷۶۴۹۸

PIR۸۰۴۷/۸۱۳۸۱الف۸۸و
نسل نوانديش ۱۳۸۶هانيه پورعليخانصبر ميراث من ص۷۱۴ پ۳/۶۲ فا۵۷۹۷۴۸۳۱۸

PIR۷۹۹۲/۲۱۳۸۶ص۳۶۱۲۷و
نذير ۱۳۸۱نويسنده حسن پورمنصوريعروس فرانسوي (عروس کوهستان) ع۷۶۴پ۳/۶۲فا۵۷۹۸۳۰۲۰۸

PIR۷۹۹۲/۴۱۳۸۱ع۴۷۲و
نشر ني ۱۳۸۱احمد پورنجاتيروياي سهگانه ر۷۷۳پ۳/۶۲فا۵۷۹۹۳۰۲۴۸

PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۱ر۴۷۵۴و
سلمان پاک ۱۳۹۰مجيد پوروليآواز ابابيل آ ۷۸۵ پ۳/۶۲فا۵۸۰۰۵۷۲۶۸

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۱مريم پوريا مينقصه هاي محمد حسن ق۷۹۱ پ۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۰۱۶۱۳۰
علي ۱۳۸۹فهيمه پوريانجواي شبانه ن۷۹۱پ۳/۶۲فا۵۸۰۲۴۸۷۵۸

PIR۷۹۹۲/۳۱۳۸۸ن۴۸۴و
کتاب نشر ۱۳۹۱نويسنده مريم پوريامينآدم برفي آ ۷۹۲ پ۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۰۳۵۸۵۳

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۰محمدرضا يوسفيپورياي ولي ي س/ ۷۹۲ پ۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۰۴۳۰۱۹
PIR۸۳۳۱/۹پ۴و

مليحه پوستچيشيفته ماه ش۸۱۱ پ۳/۶۲فا۵۸۰۵۶۰۷۸۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۷ش۴۸۵۸و

نشر مرکز سه کـتـاب: مـثل هـمهي عصرها، طعم گس خرمالو، يک روز
 مانده به عيد پاک

۱۳۸۱زويا پيرزاد ۱۳۸۱س۸۹۹پ۳/۶۲فا۵۸۰۶۲۹۷۳۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۱س۹۴ي

ميراث ماندگار ۱۳۸۲مطهره پيوستهبنز سفيد ب۹۹۴پ۳/۶۲فا۵۸۰۷۳۲۹۴۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۲ب۸۸۳ي

علم ۱۳۹۱خديجه تاج الدينبه پاي عشق ب۱۴۶ ت۳/۶۲فا۵۸۰۸۴۹۲۹۸
خورشيد باران ۱۳۸۷نويسنده راضيه تجارجاي خالي آفتابگردانها ج۳۴۲ت۳/۶۲فا۵۸۰۹۳۰۱۵۸

PIR۷۹۹۴/۲۱۳۸۳ج۲۲ج
خورشيد ۱۳۸۸سه شنبه هاي عزيز س۳۴۲ت۳/۶۲فا۵۸۱۰۸۵۷۵۸

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸راضيه تجارکوچه اقاقيا ک ۳۴۲ ت۳/۶۲فا۵۸۱۱۵۴۳۰۸
PIR۷۹۹۴/الف۱۳۸۸ ۹ک۲۲ج

تکا پديدآورنده مهدي ترابيگلي براي مريم: مجموعه داستان گ ۴۲۷ ت۳/۶۲ فا ۵۸۱۲۷۹۶۵۸
PIR۷۹۹۴/۸۱۳۷۸گ۴۲۴۶ر

نيلوفر ۱۳۷۱گلي ترقيخاطرههاي پراکنده (مجموعه قصه) خ۴۸۷ت۳/۶۲فا۵۸۱۳۳۰۱۳۸
PIR۷۹۹۴/۲۱۳۸۲خ۴۶ر

علم ۱۳۸۸سيامک تقيپورزوال ديروقت در خارزار ز۶۵۷ ت۳/۶۲فا۵۸۱۴۴۸۵۱۸
PIR۷۹۹۴/۹۱۳۸۸ز۹۱۶۴ق

شرکت انتشارات سوره مهر جـابـر تواضعي [به سفارش] دفتر کودکزير درخت انجير
 ونـــوجــوان مـرکـز آفـريـنـشـهـاي
 ادبـي[سـازمـان تـبـليغات اسالمي،حوزه

هنري]

۱۳۸۲ ز۷۶۳ ت۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۱۵۳۰۱۶
PIR۷۹۹۴/۹۱۳۸۳ز۱۳و

علم ۱۳۸۴نوشين توفيقيرگبرگ ر۸۵۳ ت۳/۶۲فا۵۸۱۶۴۸۴۷۸
PIR۷۹۹۴/۸۱۳۸۴ر۵۳و

علم ۱۳۸۳نويسنده نوشين توفيقيزنگي و مستي ز۸۵۳ ت۳/۶۲فا۵۸۱۷۴۳۰۸۸
PIR۷۹۹۴/۹۱۳۸۳ز۷و

علم ۱۳۸۴اثر نوشين توفيقيساکنين خانه سرخوش س۸۵۳ ت۳/۶۲فا۵۸۱۸۴۸۴۸۸
PIR۷۹۹۴/۲۱۳۸۴س۵۳و

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته حـسن تـهـراني; نـقاشي از ک.بشنو از ني
طالقاني

۱۳۶۱ ب۸۹۸ ت۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۱۹۳۰۱۲
PZ۹۱/۳/۵ب۹ت

علم ۱۳۸۸نسرين ثامنيآماندا آ۴۱ ث۳/۶۲فا۵۸۲۰۴۸۵۰۸
PIR۸۰۰۲/۸۱۳۸۸آ۸الف

نسرين ثامنيتنديس عشق ت۴۱ ث۳/۶۲فا۵۸۲۱۷۴۱۰۸
PIR۸۰۰۲/۹۱۳۷۲ت۸الف

ارغوان ۱۳۷۴نسرين ثامنيحجله در خون ح۴۱ ث۳/۶۲فا۵۸۲۲۵۶۸۵۸
علم ۱۳۸۷نسرين ثامنيدلسوخته د۴۱ث۳/۶۲فا۵۸۲۳۴۸۸۲۸

PIR۸۰۰۲/۸۵۱۳۸۷د۸الف
پگاه:منشاء دانش ۱۳۸۶نسرين ثامنيدر آغوش باران د۴۱ث۳/۶۲فا۵۸۲۴۴۳۹۷۸

PIR۸۰۰۲/۳۷۱۳۸۶د۸الف
آفرينش ۱۳۸۲نسرين ثامنيزخم انتظار ز۴۱ث۳/۶۲فا۵۸۲۵۴۳۸۴۸

PIR۸۰۰۲/۳۱۳۸۴ز۸الف
علم ۱۳۸۸نويسنده  نسرين ثامنيشکوه عشق... ش۴۱ ث۳/۶۲فا۵۸۲۶۴۸۲۰۸

PIR۸۰۰۲/۸۴۱۳۸۸ش۸الف
علم ۱۳۸۶نسرين ثامنيشيدا ش ۴۱ ث۳/۶۲فا۵۸۲۷۵۷۵۴۸
علم ۱۳۸۸نسرين ثامنيشکوه عشق ش۴۱ث۳/۶۲فا۵۸۲۸۸۶۰۱۸
علم ۱۳۸۸نويسنده  نسرين ثامنيمعجزهي عشق... م۴۱ث۳/۶۲فا۵۸۲۹۴۸۷۹۸

PIR۸۰۰۲/۶۱۳۸۸م۸الف
اميرکبير ۱۳۷۰تاليف منصور ثروتيادگار گنبد دوار: تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي ي۵۴ث۳/۶۲فا۵۸۳۰۳۰۱۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اهل قلم بـــهـــروز ثـــروتـــيــان;زيـرنـظـراقبال اسکندري

 اکـبـرايـرانـي،عـلـيـرضا مختارپور،براي
 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ الف۵۶ث۳/۶۲فا۵۸۳۱۴۷۸۹۸

نسل نوانديش ۱۳۹۳سيمين جعفر جالليچون دوست دشمن است چ۴۴۶ ج۳/۶۲فا۵۸۳۲۷۴۹۱۸
نوشته س. جعفريشبهاي مهتابي ش۴۶۲ ج۳/۶۲فا۵۸۳۳۷۴۴۹۸

PIR۸۰۰۳/۲۱۳۸۵ش۷۳۵ع
مريم جعفريکوه شيشهاي ک۴۶۲ ج۳/۶۲فا۵۸۳۴۷۸۴۹۸

PIR۸۰۰۳/۹۱۳۸۸ک۷۷۵ع
سوره مهر ۱۳۸۸حسينعلي جعفريمن سرباز هخامنشي بودم م ۴۶۲ ج۳/۶۲فا۵۸۳۵۳۱۵۲۸

نسل نوانديش نـويـسـنده فريبا جعفري نميني; ويراستارناله ي فاخته ها﴿کتاب اول﴾ بوي دود، بوي آتش، بوي عشق
 حميده رستمي

۱۳۹۲ ب۴۷۶ ج۳/۶۲فا۵۸۳۶۶۱۲۵۸

نوانديش ۱۳۸۹نويسنده سيمين جاللي "يزدي"حرمت ح۵۲۴ج۳/۶۲فا۵۸۳۷۴۸۸۱۸
PIR۸۰۰۳/۴۱۳۸۹ح۲۴۶۵ل

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليقصههاي کوتاه براي بچههاي ريشدار
دهباشي

۱۳۸۰ ه ق۵۶۷ ج۳/۶۲فا۵۸۳۸۳۰۳۴۸
PIR۸۰۰۵/الف۱۲۱۳۸۰آ

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليکهنه و نو
دهباشي

۱۳۸۰ ک۵۶۷ج۳/۶۲فا۵۸۳۹۳۰۴۰۸
PIR۸۰۰۵/ب۱۲۱۳۸۰آ

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليآسمان و ريسمان
دهباشي

۱۳۷۹ آ۵۹۷ج۳/۶۲فا۵۸۴۰۳۰۳۹۸
PIR۸۰۰۷/۵۱۳۷۸آ

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليتلخ و شيرين
دهباشي

۱۳۷۹ ت۵۹۷ج۳/۶۲فا۵۸۴۱۲۹۰۰۸
PIR۸۰۰۷/۸۱۳۷۹ت

شهاب ثاقب: سخن مـحـمـدعـلي جـمالزاده; بهکوشش ايرجخاطرات سيد محمدعلي جمالزاده
 افشار، علي دهباشي

۱۳۷۸ خ۵۹۷ ج۳/۶۲فا۵۸۴۲۳۰۳۸۸
PIR۸۰۰۸/۴آ

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليسر و ته يک کرباس
دهباشي

۱۳۸۱ س۵۹۷ ج۳/۶۲فا۵۸۴۳۳۲۸۰۸
PIR۸۰۰۵/۱۲۱۳۸۰آ

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليقلتشن ديوان
دهباشي

۱۳۷۹ ل ق۵۹۷ ج۳/۶۲فا۵۸۴۴۳۰۳۷۸
PIR۸۰۰۷/۸۱۳۷۹ق

سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليقصه ما به سر رسيد
دهباشي

۱۳۷۹ م ق۵۹۷ ج۳/۶۲فا۵۸۴۵۳۰۳۵۸
PIR۸۰۰۷/۵۵۱۳۸۱ق

شهاب ثاقب: سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش عليقصهنويسي
دهباشي

۱۳۷۸ ن ق۵۹۷ ج۳/۶۲فا۵۸۴۶۳۰۳۶۸
PN۳۳۵۵/۶ق۸ج

شهاب ثاقب: سخن مـحـمـدعـلي جـمـالزاده; بهکوشش علييکي بود و يکي نبود
دهباشي

۱۳۷۹ ي۵۹۷ج۳/۶۲فا۵۸۴۷۳۰۴۳۸
PIR۸۰۰۷/۸۱۳۷۹ي

شهاب ثاقبسخن ۱۳۷۸بهکوشش علي دهباشيبرگزيده آثار سيد محمدعلي جمالزاده د ي/۵۹۷ج۳/۶۲فا۵۸۴۸۳۰۴۱۸
PIR۸۰۰۵/۴۱۳۸۲ب۹د

علم ۱۳۸۶ماني جمشيديبا تو بودن ب۶۴۸ ج۳/۶۲فا۵۸۴۹۴۸۳۶۸
PIR۸۰۱۱/۲۱۳۸۶ب۵۶۷۵م

نوشته فاطمه جمشيديبعد از تو ... ب۶۸۴ ج۳/۶۲فا۵۸۵۰۷۴۸۰۸
PIR۸۰۱۱/۷۱۳۸۴ب۵۶۷م

پل ۱۳۹۲ليال جواديآيالر آ۷۴۵ ج۳/۶۲فا۵۸۵۱۷۴۲۸۸
PIR۸۰۱۱/۹۱۳۹۰آ۲۶۴و

پل ۱۳۹۲ليال جواديپاداش صبر پ۷۴۵ ج۳/۶۲فا۵۸۵۲۷۴۹۵۸
نسل نوانديش ۱۳۹۳شهرام جوادي نژادنمکدون ن۷۵۷ ج۳/۶۲فا۵۸۵۳۷۴۹۸۸

جوان ۱۳۷۱رضا جوانايلرمان الف۷۶۴ ج۳/۶۲فا۵۸۵۴۶۹۱۴۸
PIR۸۰۱۱/۹۱۳۸۳الف۳۶۶و

علم ۱۳۸۲جواد جواهريرخ ر۷۹۹ج۳/۶۲فا۵۸۵۵۴۸۸۷۸
PIR۸۰۱۱/۳۱۳۸۲ر۳۸۵۶و

آموت ۱۳۸۸نرگس جورابچيانبه وقت بهشت (رمان) ب۸۳۶ج۳/۶۲فا۵۸۵۶۴۹۰۴۸
PIR۸۰۱۱/۹۱۳۸۸ب۴۷۶و

نويسنده رضوان جوزانيهستي من ه۸۴۶ ج۳/۶۲فا۵۸۵۷۷۴۷۹۸
PIR۸۰۱۱/۵۱۳۸۸ه۵۲۴و

پيدايش ۱۳۹۰به روايت عباس جهانگيريانقصه هفت پيکر ق۹۵۴ ج۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۵۸۶۹۹۱
عصر جوان ۱۳۹۳خاطره چابکسوارسايه عشق س۱۱ چ۳/۶۲فا۵۸۵۹۷۴۸۸۸

PIR۸۱۴۳/ ۲۱۳۸۷س۸۷۸۴۵۸۴الف
نگاه ۱۳۸۳صادق چوبکانتري که لوطيش مرده بود و داستانهاي ديگر الف۷۲ چ۳/۶۲فا۵۸۶۰۶۷۵۳۸

PIR۸۰۱۲ / الف۱۲۱۳۸۳آ۲۳و
جامداران ۱۳۸۳صادق چوبکانتري که لوطيش مرده بود الف۷۲چ۳/۶۲فا۵۸۶۱۳۰۴۸۸

PIR۸۰۱۲/۸۱۳۸۳الف۲۳و
ثالث ۱۳۸۰بهکوشش علي دهباشيياد صادق چوبک د س/۷۲ چ۳/۶۲فا۵۸۶۲۳۰۸۱۸

PIR۸۳۰۸/۲ي۹د
حسن محمودينقد و تحليل و گزيده داستانهاي صادق چوبک م س/۷۲ چ۳/۶۲فا۵۸۶۳۸۱۲۹۸

PIR۸۰۱۲/۸۷ي۲۳و
البرز ۱۳۷۴فتانه حاجسيدجوادي (پروين)بامداد خمار ب۱۴۸ح۳/۶۲فا۵۸۶۴۴۷۰۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هماي رحمت ۱۳۸۲نويسنده المسون ميلنشاهزاده عاشق ش۱۶۵ح۳/۶۲فا۵۸۶۵۷۹۷۳۸

PZ۷/۲۱۳۸۱ش۹۷م
داديار ۱۳۸۵احمد حاجيوندآالم روح آ۱۷۶ح۳/۶۲فا۵۸۶۶۴۲۹۰۸

PIR۸۰۱۳/۷۱۳۸۵آ۴۷۵۴الف
نويسنده بتيا حافظيندا ن۲۱۴ ح۳/۶۲فا۵۸۶۷۷۴۲۶۸

PIR۸۰۱۳/۴۱۳۸۴ن۵۸الف
طاليه ۱۳۹۳بيتا حافظييلداي سياوش ي۲۱۴ ح۳/۶۲فا۵۸۶۸۷۴۲۷۸

PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۴ق۵۸الف
گويش نو فـائـزه حـبـابـي; ويـراسـتـار لعيا شجاعبه تو مديونم

زينکانلو
۱۳۹۱ ب۲۶۹ ح۳/۶۲فا۵۸۶۹۶۱۱۰۸

مجتبي حبيبيکابوسهاي روز (مجموعه داستان) ک۲۹۷ ح۳/۶۲فا۵۸۷۰۷۸۶۰۸
PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۷ک۹۷۲۴ب

کاروان ۱۳۸۲آرش حجازيشاهدخت سرزمين ابديت ش۳۳۹ح۳/۶۲فا۵۸۷۱۳۷۳۵۸
PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۲ش۲ج

افق ۱۳۶۸نگارش مهدي حجوانييک آسمان خبر: قصهاي براساس يک واقعه تاريخي ي۳۶۴ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۷۲۵۴۵۵
PIR۸۰۲۲/۵۴۱۳۶۸ي۹۴ج

آويژه ۱۳۸۵ح.ا. حداديکشنبه ساعت پنج، منتظرتم ! ي ۳۶۶ح۳/۶۲فا۵۸۷۳۳۳۱۲۸
PIR۸۰۲۲/۷۱۳۸۵ي۲د

شقايق ۱۳۹۰هانيه حدادياصلدلسپردگان د ۳۷ ح۳/۶۲فا۵۸۷۴۵۰۶۲۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۰د۲۸د

دارخوين ۱۳۹۲حميد حسامسوم خردادي ها: کتاب شهيد محمود شهبازي س۴۷۶ ح۳/۶۲فا۵۸۷۵۷۲۸۳۸
نشر زالل ۱۳۷۹نويسنده يعقوب حيدريتونل ت۴۹۴ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۷۶۵۳۸۴

PIR۸۰۳۱/۹۱۳۷۹ت۴۸۲ي
ابراهيم حسنبيگياشکانه الف۵۱۷ ح۳/۶۲فا۵۸۷۷۸۱۹۸۸

PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۳الف۸۲س
علم ۱۳۷۸مولف ابراهيم حسن بيگيسالهاي بنفش س ۵۱۷ ح۳/۶۲فا۵۸۷۸۵۲۶۸۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۵س۸۲س
نويسنده ابراهيم حسنبيگيشش تن و يک فرياد ش۵۱۷ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۷۹۶۵۷۱

PIR۸۰۲۲/۵۱۳۷۳ش۸۲س
ابراهيم حسنبيگيعکس روي درخت : مجموعه داستان براي نوجوانان ع۵۱۷ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۰۷۸۶۳

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷ع۸۲س
ابراهيم حسنبيگيمعماي مسيح م۵۱۷ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۱۶۵۶۱

PIR۸۰۲۲/۶۱۳۷۵م۸۲س
ابراهيم حسنبيگيمعماي مسيح م۵۱۷ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۲۶۹۷۸

PIR۸۰۲۲/۶۱۳۷۵م۸۲س
ابراهيم حسنبيگيمرد سوم م۵۱۷ ح۳/۶۲فا۵۸۸۳۶۲۰۵۸

PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۸م۸۲س
ققنوس ۱۳۹۳فرهاد حسن زادهحياط خلوت ح۵۲۶ح۳/۶۲فا۵۸۸۴۸۶۰۹۸
ققنوس ۱۳۸۲فرهاد حسنزادهحيات خلوت ح۵۲۶ح۳/۶۲فا۵۸۸۵۳۰۴۶۸

PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۲ح۸۳۵س
۱۳۷۴فرهاد حسنزادهسمفوني حمام س۵۲۶ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۶۶۰۳۱

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۴س۸۳۵س
افق ۱۳۸۸فرهاد حسن زادهعقرب هاي کشتي بمبک ع ۵۲۶ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۷۴۰۱۳

سـازمـان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، کارگاه
 قصه و رمان

۱۳۸۷فرهاد حسنزادهکالغ کامپيوتر (رمان کارآگاهي - تخيلي براي نوجوانها) ۱۳۷۸ک۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۸۳۰۴۷
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۸ک۸۳۵س

فرهاد حسنزادهمار و پله م۵۲۶ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۸۹۵۹۵۱
PIR۸۰۲۲/۱۷۱۳۷۷م۸۳۵س

زينت حسني (باخدا)جادوي عشق ج۵۴۱ ح۳/۶۲فا۵۸۹۰۷۴۷۶۸
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۴ج۸۶۳۴س

شقايق ۱۳۹۱سميه حسنيگناه عشق گ۵۴۱ ح۳/۶۲فا۵۸۹۱۷۴۶۰۸
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹نويسنده محمد علي حسنينسريع تر از نور س۵۴۸ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۹۲۴۹۲۶

علم ۱۳۸۵نويسنده هايده حسينزادهاز من تا هيچ الف۵۶۵ ح۳/۶۲فا۵۸۹۳۴۸۸۴۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۵الف۹۳۴۲س

علم ۱۳۸۴اثر هايده حسينزادهبهراميبگذار تا بگريم ب۵۶۵ ح۳/۶۲فا۵۸۹۴۴۸۴۳۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۴ب۹۳۴۲س

نوشته مريم حسينيقصه عشق من ق۵۷۷ ح۳/۶۲فا۵۸۹۵۷۴۷۸۸
PIR۸۰۲۲/۵۷۱۳۸۹ق۹۶۸۳س

رکسانا حسينيکلبههاي غم ک۵۷۷ ح۳/۶۲فا۵۸۹۶۷۴۵۰۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۷ک۹۶۴س

سوره مهر ۱۳۸۷هاشم حسينيمن ورضا وآيدين م ۵۷۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۸۹۷۳۰۵۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹احمد حسينيازنجير تقدير ز۵۷۸ ح۳/۶۲فا۵۸۹۸۴۶۷۴۸

PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۹ز۹۷۵۷س
موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۰نوشته حسين حسيني ارسنجانيزنداني کوچک: رمان نوجوان ز۵۸۱ ح۳/۶۲فا۵۸۹۹۵۹۳۴۸
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گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
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فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فراديد شـکـفـتن در کوير: مجموعه داستانهاي کوتاه و گفتگوهاي يک

 معلول
۱۳۹۱سيد محسن حسيني طاها ش۵۹۴ ح۳/۶۲فا۵۹۰۰۶۱۰۳۸

نشر دارخوئين ۱۳۹۱علي حسيني منجزيروحاني دلداده ر۵۹۹ ح۳/۶۲فا۵۹۰۱۷۲۶۴۸
نورا حقپرستزمستان سبز : مجموعه داستان براي نوجوانان ز۶۶۷ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۰۲۷۸۶۴

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷ز۲۳ق
نويسنده نورا حقپرستزمستان سبز ز۶۶۷ ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۰۳۶۰۳۲

انجمن قلم ايران ۱۳۸۸نوشته فرخنده حقشنوکابوس ک۶۷۳ح۳/۶۲فا۵۹۰۴۷۹۷۱۸
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۸ک۵۳۵ق

بوستان کتاب ۱۳۸۸مريم حقيکارنامه شگفت انگيز ک ۶۷۸ح۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۰۵۳۴۰۴
ليال حقيقتگوسکوت عشق س۶۸۹ ح۳/۶۲فا۵۹۰۶۶۰۸۱۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷س۹۴۷ق
غزال ۱۳۸۳ماه خسته: مجموعه داستان کوتاه م۶۹۲ح۳/۶۲فا۵۹۰۷۳۳۱۰۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۳م۹۷۲ق
عباس حکيمدرز: داستان د۷۳۴ ح۳/۶۲فا۵۹۰۸۶۵۱۶۸

PIR۸۰۲۲/۴۱۳۵۷د۹۳ک
اميرکبير ۱۳۵۵از عباس حکيمعيسي ميآيد: مجموعه داستان ع۷۳۴ ح۳/۶۲فا۵۹۰۹۶۵۱۷۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۴هادي حکيميانگل انارها را باد ميبرد...: مجموعه داستان گ۷۵۷ ح۳/۶۲فا۵۹۱۰۳۳۲۶۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۴گ۹۸۵ک

علم ۱۳۸۳خسرو حمزويخانهاي در کال سوسن، از من مپرس که شب چيست خ۸۱۵ح۳/۶۲فا۵۹۱۱۴۹۱۳۸
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۳خ۳م

نويسنده تکين حمزهلواز اين همه جا... الف۸۲۷ ح۳/۶۲فا۵۹۱۲۶۹۲۸۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۷الف۴۸م

تکين حمزهلوافسون سبز الف۸۲۷ ح۳/۶۲فا۵۹۱۳۷۸۵۰۸
PIR۸۰۲۲/۷۱۳۸۶الف۴۸م

تکين حمزهلودر پايان شب د۸۲۷ ح۳/۶۲فا۵۹۱۴۶۱۷۰۸
PIR۸۰۲۲/ ۴۱۳۸۲د۴۸م

شادان ۱۳۸۹تکين حمزهلومهر و مهتاب م ۸۲۷ ح۳/۶۲فا۵۹۱۵۵۴۸۳۸
PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۹م۴۸م

محمد حنيفشب ماهرخ (مجموعه داستان) ش۸۹۲ ح۳/۶۲فا۵۹۱۶۷۸۶۱۸
PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۸ش۹ن

نوح نبي﴿ع﴾ ۱۳۸۹خاچيک خاچرزندگي چنين خواهد شد ز۱۲۳ خ۳/۶۲فا۵۹۱۷۶۹۱۱۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۸ز۲۲۷الف

تنديس ۱۳۸۳نويسنده حسن خادمپابرهنه پ ۱۳۲خ۳/۶۲فا۵۹۱۸۳۰۴۵۸
PIR۸۰۳۳/۲۱۳۸۳پ۲۴الف

علم ۱۳۸۸جمشيد خانيانپر قيچي: هفت پرده از ماجراي پر قيچي گردن برنجي پ۲۸۱ خ۳/۶۲فا۵۹۱۹۴۸۵۴۸
PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۸پ۶۳الف

جمشيد خانيانالکپشت فيلي ل۲۸۱ خ۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۲۰۶۲۰۳
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۵ل۶۳الف

مـادر شـهادت فرزندت مبارک: صحنههايي از روزها و شبهاي
 انقالب ...

نوشته فهيمه خدادوست م۳۷۳ خ۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۲۱۶۰۳۶
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۵م۲۳د

انجمن قلم ايران ۱۳۸۸محمود خداوردياجازه ميدهيد آقاي چخوف الف ۳۸۳خ۳/۶۲فا۵۹۲۲۷۹۶۹۸
PIR۸۰۴۰/۳۱۳۸۸الف۲۵۲د

قدياني، کتابهاي بنفشه مـاجـراهـاي پـسر سرکار عبدي شش داستان پليسي: مجموعه
اول

نـوشـته مـصطفي خرامان;ويراستار مريم
روحاني

۱۳۸۲ م۴۳۸ خ۳/۶۲ فا۸[ج]۵۹۲۳۳۲۱۵

پازينه آب حـيـات عـشق (مجموعه داستان) و فيلمنامهي کوتاه ياس
شرقي

۱۳۸۰فريده خردمند آ۴۴۷خ۳/۶۲فا۵۹۲۴۳۰۴۴۸
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۱آ۳ر

آواي سورنا ۱۳۸۶پروين خردمنددرد سنگ د۴۴۷خ۳/۶۲فا۵۹۲۵۴۷۰۸۸
PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۶د۲۷۶ر

يسنا ۱۳۹۴رويا خسرونجدياين قصه را هرگز نخوان الف۵۴۸ خ۳/۶۲فا۵۹۲۶۷۴۵۶۸
يسنا ۱۳۷۹رويا خسرونجديسپيده عشق س۵۴۸خ۳/۶۲فا۵۹۲۷۴۳۰۶۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۹س۴۴۲س
نوشته رويا خسرونجديشب نيلوفري ش ۵۴۸ خ۳/۶۲فا۵۹۲۸۵۴۸۴۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۳ش۴۴۲س
رياست جمهوري، مرکز اموز زنان و خانواده ۱۳۸۷نويسنده شمسي خسرويآفتاب بيقرار آ ۵۵۱ خ۳/۶۲فا۵۹۲۹۳۰۶۵۸

PIR۸۰۴۰/۷۱۳۸۶آ۴۴۷۲س
رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۷نويسنده شمسي خسرويبر بلنداي حضور ب ۵۵۱ خ۳/۶۲فا۵۹۳۰۳۰۶۶۸

PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۶ب۴۴۷۲س
نشر مرکز ۱۳۷۰ابوتراب خسرويهاويه ه۵۵۱ خ۳/۶۲فا۵۹۳۱۶۹۱۰۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۹ه۴۴۵س
اميرکبير ۱۳۶۸نوشته اکبر خليليترکههاي درخت آلبالو ت ۷۲۱ خ۳/۶۲فا۵۹۳۲۳۰۶۴۸

PIR۸۰۴۰/۴۱۳۶۸ت۸۴ل
فرهنگ گستر ۱۳۸۷اکبر خليليفتوا ف ۷۲۱ خ۳/۶۲فا۵۹۳۳۴۴۶۸۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۷ف۸۴ل
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳هادي خورشاهيانسفر به شهريور س۸۳۸خ۳/۶۲فا۵۹۳۴۸۶۲۶۸

علم گـلـين مـسـتـعـار: گلين يعني عروس، عروس يعني زيباترين
 موجود جهان

۱۳۸۳نوشته ا. خورشيد گ۸۳۸خ۳/۶۲فا۵۹۳۵۴۳۰۱۸
PIR۸۰۴۰/۸۱۳۸۳گ۴۲۷و

پيدايش ۱۳۸۵تاليف يوسف خوشکالمبيوک آقا ب ۸۸۲ خ۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۳۶۵۸۱۳
PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۵ب۶۳۴و

عروج ۱۳۸۷نويسنده حميد رضا داداشيپشت ديوار مدرسه پ ۱۳۱د۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۳۷۳۴۰۳
نويسنده مريم داالئيبازيچه تقدير ب۲۲۱ د۳/۶۲فا۵۹۳۸۷۴۰۲۸

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۸۵ب۸الف
شقايق ۱۳۹۰مريم داالييپذيراي عشقم باش پ۲۲۱ د۳/۶۲فا۵۹۳۹۷۴۶۳۸

نويسنده مريم داالييروياي با تو بودن ر۲۲۱ د۳/۶۲فا۵۹۴۰۷۳۹۹۸
PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۷ر۸الف

شقايق ۱۳۹۴مريم داالييعشق يا هوس ع۲۲۱ د۳/۶۲فا۵۹۴۱۷۴۶۴۸
نوشته مريم داالئيميعاد عاشقانه م۲۲۱ د۳/۶۲فا۵۹۴۲۷۴۳۷۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۸۱م۸الف
گلهاي محمدي راهي سـرنـوشت از آمـريـکـا به سـوي کـربال: داستان تخيلي

اجتماعي
۱۳۸۱نويسنده مريم کاظمي ر ۲۲۹ د۳/۶۲ فا ۵۹۴۳۷۹۷۸۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۱ر۳۶۳الف
ثالث ۱۳۸۳مجيد دانشآراستهخاکسترنشين راه طلوع خ۲۴۱د۳/۶۲فا۵۹۴۴۳۰۶۲۸

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۸۳خ۸۸۲الف
ثالث ۱۳۸۰مجيد دانشآراستهمو به مو: مجموعه داستان م۲۴۱د۳/۶۲فا۵۹۴۵۳۰۶۱۸

PIR۸۰۴۱/۸۱۳۸۰م۸۸۲الف
مونيکا السادات دانشورسارا س۲۵۷ د۳/۶۲فا۵۹۴۶۷۴۸۷۸

PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۵س۹۳۲الف
خوارزمي ۱۳۴۸نوشته سيمين دانشورسووشون س۲۵۷ د۳/۶۲فا۵۹۴۷۶۷۰۹۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۴۸س۹الف
سخن ۱۳۸۳بهکوشش علي دهباشيبر ساحل جزيره سرگرداني (جشننامه سيمين دانشور) د س/۲۵۷ د۳/۶۲فا۵۹۴۸۳۰۵۸۸

PIR۸۰۴۱/۸۴۱۳۸۳ي۹الف
پيام آزادي ۱۳۷۸نوشته مجيد درخشانيقابلمه گالب خانم: (مجموعه داستان) ق۴۳۹د۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۴۹۴۴۳۲

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۷۸ق۳۶ر
نشرسهند ،نشر آنزان ۱۳۷۵علياشرف درويشاناز ندارد تا دارا: برگزيده داستانهاي کوتاه الف۴۹۶د۳/۶۲فا۵۹۵۰۴۷۳۳۸

PIR۸۰۴۱/۴۱۳۷۵الف۸۸ر
نوشته زهرا دلگرميچشمان منتظر چ۶۴۹ د۳/۶۲فا۵۹۵۱۷۴۴۷۸

PIR۸۰۴۴/۵۱۳۸۳چ۷۱۷ل
نوشته زهرا دلگرمي( باران )شب سپيد ش۶۴۹ د۳/۶۲فا۵۹۵۲۷۴۵۱۸

PIR۸۰۴۴/۲۱۳۸۸ش۷۱۷ل
نشر دبير ۱۳۸۲مجيد دواميطوطي: گوشهاي از تاريخ جذاب و پرماجراي نادر شاه ط۷۳۲د۳/۶۲فا۵۹۵۳۳۰۵۷۸

PIR۸۰۴۴/۹۱۳۷۸ط۲۳و
عشرت دوانيوسوسههاي زنانه و۷۳۴ د۳/۶۲فا۵۹۵۴۷۴۱۲۸

PIR۸۰۴۴/۵۱۳۸۲و۲۵و
پيوند ۲۵۳۶محمود دولتآبادياز خم چمبر الف۷۷۹ د۳/۶۲فا۵۹۵۵۶۹۰۰۸

PIR۸۰۴۷/۴۱۳۵۶الف۷و
نکاه ۱۳۵۱محمود دولتآباديسفر س۷۷۹ د۳/۶۲فا۵۹۵۶۶۸۹۹۸

PIR۸۰۴۷/۷۱۳۸۳س۷و
فرهنگ معاصر ۱۳۸۷محمود دولتآباديکليدر ک ۷۷۹ د۳/۶۲فا۵۹۵۷۳۰۷۴۸

PIR۸۰۴۷/۸۱۳۷۲ک۷و
نيستان ۱۳۸۸احمد دهقاندشت بان د ۸۵۲ د۳/۶۲فا۵۹۵۸۳۰۸۲۸

سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري، دفتر
 ادبيات و هنر مقاومت، واحد کودک و نوجوان

۱۳۷۷احمد دهقانزندهباد ايران ز ۸۵۲ د۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۵۹۳۰۸۰
PIR۸۰۵۵/۹۱۳۷۵ز۷ه

احمد دهقانمن قاتل پسرتان هستم م۸۵۲ د۳/۶۲فا۵۹۶۰۷۲۱۴۸
PIR۸۰۵۷ /۷۸۱۳۸۳م

عبدالرحمان دياجيسگ من آقجا س۹۹۳ د۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۶۱۶۰۳۵
PIR۸۰۵۵/۸۱۳۷۰س۸ي

چکه ۱۳۹۲راحيل ذبيحيباغ وحشت﴿رمان نوجوان﴾ ب۲۶ ذ۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۶۲۶۹۹۰
نشر ني ۱۳۷۹پرويز رجبيدشنه و سيب گمشده د۳۷۲ر۳/۶۲فا۵۹۶۳۳۲۹۰۸

PIR۸۰۵۸/۵۱۳۷۹د۳۴ج
چکاوک فهيمه رحيمياتوبوس الف۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۶۴۷۰۲۵۸

PIR۸۰۵۸/الف۱۳۷۷ ۲الف۹۴۷ح
چکاوک ۱۳۸۲فهيمه رحيمياتوبوس الف۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۶۵۶۲۷۰۸

نشر چکاوک ۱۳۸۰فهيمه رحيميبازگشت به خوشبختي ب ۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۶۶۵۸۹۳۸
PIR۸۰۵۸/۲۲۱۳۷۷ب۹۴۷ح

فهيمه رحيميبانوي جنگل ب۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۶۷۵۸۹۰۸
PIR۸۰۵۸/۲۴۱۳۸۱ب/۹۴۷ح

نشر چکاوک ۱۳۷۸فهيمه رحيميتاوان عشق ت۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۶۸۴۳۱۴۸
PIR۸۰۵۸/۲۱۳۷۸ت۹۴۷ح

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
چکاوک ۱۳۸۲فهيمه رحيميخيال تو خ۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۶۹۶۲۶۹۸
چکاوک ۱۳۸۰فهيمه رحيميروزهاي سرد برفي ر۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۷۰۵۸۹۵۸

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۷۷ر۹۴۷ح
چکاوک ۱۳۷۴فهيمه رحيميزخمخوردگان تقدير ز ۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۷۱۵۲۷۶۸

PIR۸۰۵۸/۳۱۳۷۷ز۹۴۷ح
نشر چکاوک ۱۳۷۷فهيمه رحيميهميشه با تو ه۴۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۷۲۵۸۹۴۸

PIR۸۰۵۸/۸۱۳۷۷ه۹۴۷ح
طاليه ۱۳۹۲زليخا رخشانيپريزاد پ۴۳۴ ر۳/۶۲فا۵۹۷۳۷۴۰۵۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۹۰پ۲۴۷۵ح
نويسنده زليخا درخشانماهرخ م۴۳۴ ر۳/۶۲فا۵۹۷۴۷۴۴۵۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۹م۵۶۴خ
اهل قلم بهکـوشش مـرتـضي رشيدي اشجردي ويادگار عبيد زاکاني

 عـلياکـبـر احمدي داراني; زيرنظر اکبر
 ايـراني و عـلـيـرضـا مـخـتارپور; [براي

 سازمان ملي جوانان]

۱۳۸۲ ي ۵۵۲ ر۳/۶۲فا۵۹۷۵۳۰۶۳۸
PIR۸۰۶۷/۲۱۳۸۲ي۸۷ش

زهرا رضاييشراره ش۵۷۴ ر۳/۶۲فا۵۹۷۶۷۴۷۲۸
PIR۸۰۷۵/۷۱۳۸۴ش۲۳۶۲ض

هيال ۱۳۹۲غالمرضا رضاييعاشقانه مارها ع۵۷۴ر۳/۶۲فا۵۹۷۷۸۶۲۴۸
شميم گل نرگس ۱۳۸۲نرگس رضوانيداستانهاي و عبرتهايي از روابط دختران و پسران امروزي د ۵۸۷ ر۳/۶۲فا۵۹۷۸۱۱۸۴۸

PIR۸۰۷۵/۲۱۳۸۲د۸۵۴۴ض
گلستان ادب مـجـمـوعه داسـتـان سـاحل خـاکستري: ازدواج و طالق، دام

 اعتياد و فراز از خانه
۱۳۸۰شمسي رضيان م۶۱۲ ر۳/۶۲فا۵۹۷۹۱۲۵۱۸

PIR۸۰۷۵/۳۱۳۸۰م۸۸۸۳ض
دارالصادقين ۱۳۷۸محمدرضا رنجبرکمند لطف: يک داستان اما عارفانه ک ۷۲۷ ر۳/۶۲فا۵۹۸۰۵۷۶۱۸

PIR۸۰۷۵/۸۱۳۷۸ک۲۶ن
علم ۱۳۸۴اميرحسين روحيخلوتيان خونهاي خسته خ ۷۸۵ ر۳/۶۲فا۵۹۸۱۴۸۸۶۸

PIR۸۰۷۵/۸۱۳۸۴خ۳۴و
علم ۱۳۸۴اميرحسين روحينهانگاه راز ن۷۸۵ ر۳/۶۲فا۵۹۸۲۴۸۶۱۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۳ن۳۴و
شهرستان ادب ۱۳۹۲محمد رودگرديلمزاد د۷۹۲ ر۳/۶۲فا۵۹۸۳۷۲۰۶۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸د۳۸۷۵و
ترفند ايـران ابـرامـپـراتـور جهان﴿اشکانيان،طوالني ترين حکومت در

 دوران باستان﴾
۱۳۸۴ولي محمدروستا الف۸۱۷ ر۳/۶۲فا۵۹۸۴۴۷۹۲۸

مدرسه ۱۳۸۴ظريفه روئيناستاد فضايلي الف۸۶۴ ر۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۸۵۵۳۳۹
NK۳۶۳۹/۵۱۳۸۴الف۵ف۲۵ف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸ظريفه روئينگنجشک ها نقطه گنجشک سرخط گ ۸۶۴ ر۳/۶۲فا۵۹۸۶۴۰۱۶۸
شرکت به نشر ۱۳۸۰نوشته محمدرضا سرشار (رهگذر)آنک آن يتيم نظر کرده آ ۸۹۱ ر۳/۶۲فا۵۹۸۷۳۰۷۸۸

BP۲۴/۸۴/۸آ۹ر
سوره مهر ۱۳۸۷نوشته رضا رهگذرقصه پرغصه ما: مجموعه داستان ق ۸۹۱ ر۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۸۸۳۳۰۰

PIR۸۰۷۵/۶۱۳۶۶ق۷۷ه
مدرسه ۱۳۸۸شاهين رهنماشهيد مهدي عراقي ش ۸۹۳ ر۳/۶۲فا۸[ج]۵۹۸۹۵۵۲۶

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸ش۸۵ه
نويسنده فريده رهنماطرالن ط۸۹۳ ر۳/۶۲فا۵۹۹۰۶۹۳۹۸

PIR۸۰۷۵ /۸۷۴۱۳۷۳ط
فريده رهنمانگين محبت ن۸۹۳ ر۳/۶۲فا۵۹۹۱۶۹۲۹۸

PIR۸۰۷۵ /۸۷۸۱۳۸۹ن
فريده رهنمايک بار ديگر با احساس ي۸۹۳ ر۳/۶۲فا۵۹۹۲۶۹۴۰۸

PIR۸۰۷۵/۸۷۴۲۱۳۸۰ي
علم ۱۳۸۸ليلي رياحيهمه ز آفتاب گويم ه۹۱۴ر۳/۶۲فا۵۹۹۳۴۸۷۶۸

PIR۸۰۷۵/۱۷۸۱۳۸۸ي
انديشه کهن ۱۳۸۴نويسنده فريبا رياضيحکم عشق ح۹۲۴ ر۳/۶۲فا۵۹۹۴۶۵۵۷۸

PIR۸۰۷۵/۸۱۳۸۳ح۲۲۸ي
هيال ۱۳۹۲پري ناز رئيسيما در عکس ها زندگي مي کنيم م۹۹۶ر۳/۶۲فا۵۹۹۵۸۶۱۱۸
تکا ۱۳۸۸زاهدي تورججذابيت عشق ج۲۱ز۳/۶۲فا۵۹۹۶۸۶۰۸۸

شادان ۱۳۸۸فاطمه زاهديضيافت اشکها ض۲۱ز۳/۶۲فا۵۹۹۷۴۳۸۲۸
PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۸ض۹۵۳الف

علم ۱۳۸۲زرتاج زربينيانباغ انار ب۲۸ز۳/۶۲فا۵۹۹۸۱۰۹۲۸
PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۲ب۲۸۴ر

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵نويسنده حسين زرهانيرنگ زندگي ر ۳۹ ز۳/۶۲فا۵۹۹۹۳۰۷۷۸
PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۴ر۸۳ر

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

۱۳۷۹احمد زرهانيسيدخندان س ۳۹ ز۳/۶۲فا۶۰۰۰۳۰۷۶۸
PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۱س۸۳ر

سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
مهر

شـهـنـاز زنـدينژاد; بازنويس محمدرضانوري بر فراز دار
بايرامي

۱۳۸۱ ۱ن۶۳ ز۳/۶۲فا۶۰۰۱۳۳۲۰۸
PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۱ن۴۸۳ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۵رضا زنگيآباديشهيد اندرزگو ش۶۴ ز۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۰۲۵۳۵۸

PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۵ش۸۶ن
علم ۱۳۸۶نويسنده فيروز زنوزيجالليسياه بمبک مجموعه داستان س۶۵ ز۳/۶۲فا۶۰۰۳۴۸۴۶۸

PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۶س۹۴ن
علم ۱۳۸۶فيروز زنوزيجالليمخلوق م۶۵ ز۳/۶۲ فا۶۰۰۴۴۹۲۴۸

PIR۸۰۷۶/۳۱۳۸۶م۹۴ن
شقايق ۱۳۹۳رها زوارهخونبهار خ۶۷ ز۳/۶۲فا۶۰۰۵۷۴۶۵۸

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۸محمد ساداتاخويسايه شکسته يوسف: مجموعه شش قصه الف۱۲۸س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۰۶۳۰۷۵
PIR۸۰۷۸/۲۱۳۷۸س۴الف

چاپ ونشر بين الملل ۱۳۸۸محمد ساداتاخويترس عاشق شدن ( براي کسي که همراه ماست ) ت۱۳۱ س۳/۶۲فا۶۰۰۷۵۷۸۹۸
PIR۸۰۷۸/۴۱۳۸۸ت۴الف

روزگار ۱۳۸۲روحالله مهديپور عمرانينقد و تحليل و گزيده داستانهاي غالمحسين ساعدي م س/۱۷۷س۳/۶۲فا۶۰۰۸۳۰۷۳۸
PIR۸۰۸۴/۷ن۹م

نگاه ۱۳۸۸غالمحسين ساعديشبنشيني با شکوه ش۱۷۷ س۳/۶۲فا۶۰۰۹۶۷۱۹۸
PIR۸۰۸۲/۲۱۳۸۸ش

غالمحسين ساعديعزاداران بيل ع۱۷۷ س۳/۶۲فا۶۰۱۰۶۹۲۲۸
PIR۸۰۸۲/۴۱۳۸۶ع

کـتـاب طه: حـوزه عـلـمـيه قم، دفتر تبيلغات
 اسالمي، بوستان کتاب

۱۳۸۲مظفر ساالرينيمه شبي در حله ن۱۹۸س۳/۶۲فا۶۰۱۱۳۰۸۳۸
PIR۸۰۸۷/۹۱۳۸۲ن۲۴۵الف

علم ۱۳۸۴اثر شيما سبحانيشقايق ش۲۷۳ س۳/۶۲فا۶۰۱۲۴۸۲۱۸
PIR۸۰۸۷/۷۱۳۸۴ش۳۴ب

کتاب نشر نـويـسـنـده و تـصـويـرسـاز مـحمدعليماجراهاي مبارزان
سپهرافغان

۱۳۹۱ م ۳۲۲ س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۱۳۵۸۵۲
PIR۸۰۸۷/۲۱۳۸۸م۸۷پ

عماد فردا ۱۳۹۰به قلم محمد ستاريوفاييشبيخون به خفاش ش۳۴۵س۳/۶۲فا۶۰۱۴۷۲۸۸۸
عماد فردا ۱۳۹۲محمد ستاريوفاييشکار کرکس ها ک ش۳۴۵س۳/۶۲فا۶۰۱۵۷۲۸۹۸
نشر مرکز ۱۳۸۲مهدي سحابيپيچک باغ کاغذي پ۳۷۹س۳/۶۲فا۶۰۱۶۳۰۸۴۸

PIR۸۰۹۵/۹۱۳۸۲پ۳۲ح
الفبا ۱۳۱۳۶۸مهدي سحابيناگهان سيالب ن۳۷۹ س۳/۶۲فا۶۰۱۷۶۸۸۱۸

PIR۸۰۹۵/۲۱۳۶۸ن۳۲ح
کتابآترينا ۱۳۹۳انسيه سراييترانه ت۴۳۴ س۳/۶۲فا۶۰۱۸۷۴۹۷۸

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۷۶مظفر سلطانيشاهکارهايي از مردان نامي ايران ش۴۳۵س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۱۹۳۰۸۵
PIR۸۰۹۵/۲۱۳۷۶ش۲۷ر

سپهر ادب ۱۳۹۱بقلم حمزه سردادورافسانه قاجار الف۴۵۲ س۳/۶۲فا۶۰۲۰۷۶۵۱۸
PIR۸۰۹۵/۷الف۴۳ر

سپهرادب ۱۳۹۳بقلم حمزه سردادوردر پس پرده ۱۳۹۳د۴۵۲ س۳/۶۲فا۶۰۲۱۷۴۸۱۸
PIR۸۰۹۵/۴۱۳۷۴د۴۳ر

علم ۱۳۷۴بقلم حمزه سردادوردر پس پرده د۴۵۲س۳/۶۲فا۶۰۲۲۳۰۸۶۸
PIR۸۰۹۵/۴۱۳۷۴د۴۳ر

آنـجـا که خـانهام نـيـست : بـراي دوره راهـنمايي تحصيلي و
دبيرستان

۱۳۸۶محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) آ۴۶۴ س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۲۳۸۵۰۱
PIR۸۰۹۵/۸۱۳۸۶آ۵۴۶ر

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵[محمد سرشار]توت فرنگي هاي روي ديوار ت ۴۶۴ س۳/۶۲فا۶۰۲۴۳۳۳۸۸
PIR۸۰۹۵/۹۱۳۸۵ت۵۴۵ر

کانون انديشه جوان "داش آکـل" حـواشـي و تبعات، متن ونقد داستان کوتاه صادق
 هدايت

۱۳۸۸محمدرضا سرشار د۴۶۴ س۳/۶۲ فا۶۰۲۵۳۱۱۰۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶نويسنده محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)مهاجر کوچک م ۴۶۴س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۲۶۳۳۱۱
PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۵م۷۷ه

مجنون ۱۳۸۵مريم سقالطونيخرچنگ ها براي ماهي ها آواز نميخوانند: مجموعه ي داستان خ ۵۹۷ س۳/۶۲فا۶۰۲۷۴۷۷۹۸
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۵خ۳ق

فرهنگ گستر ۱۳۸۳نويسنده مرتضي سلطانيجنگ، انسان، حيوان ج ۶۵۱ س۳/۶۲فا۶۰۲۸۴۴۶۹۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۳ج۶۸۷۴ل

دانش آموز ۱۳۷۳سعيد سلطانيدشمن پنهان د ۶۵۱ س۳/۶۲فا۶۰۲۹۵۷۰۰۸
PIR۸۰۹۸/۵۱۳۷۳د۶۷۵ل

ققنوس ۱۳۹۴بلقيس سليمانيبازي آخربانو ب۶۹۱س۳/۶۲فا۶۰۳۰۸۶۰۷۸
فهيمه سليمانيبرايم بمان ب۶۹۱ س۳/۶۲فا۶۰۳۱۷۴۳۱۸

PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۲ب۹۴۵ل
ققنوس ۱۳۸۴بلقيس سليمانيپسري که مرا دوست داشت پ۶۹۱س۳/۶۲فا۶۰۳۲۸۶۲۸۸

فهيمه سليمانيديوار شيشهاي د۶۹۱ س۳/۶۲فا۶۰۳۳۷۴۰۱۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۷د۹۴۵ل

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

۱۳۸۴نعمتالله سليمانينخلها و آدمها د ۶۹۱ س۳/۶۲فا۶۰۳۴۵۳۷۲۸
PIR۸۰۹۸/۳۱۳۸۰ن۹۵۳ل

دريـا اسب من شـده است: زنـدگينامه داستاني شمس تبريزي
 پير و مرشد مولوي، براي نوجوانان

۱۳۸۸نقي سليماني د۶۹۱ س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۳۵۴۵۶۵
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۸د۵۵۹ل

شقايق ۱۳۹۴نوشته فهيمه سليمانيشبگرد ش۶۹۱ س۳/۶۲فا۶۰۳۶۷۴۳۰۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فهيمه سليمانيقصر يخي ق۶۹۱ س۳/۶۲فا۶۰۳۷۷۴۸۲۸

PIR۸۰۹۸/۶۱۳۸۱ق۹۴۵ل
نوشته نقي سليمانيکارآگاه بچهها ک۶۹۱ س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۳۸۶۵۶۵

PIR۸۰۹۸/۲۱۳۷۴ک۹۵۵ل
علم ۱۳۸۶نويسنده فاطمه سميعيقصه بانو ق۷۴۷ س۳/۶۲فا۶۰۳۹۴۸۲۲۸

PIR۸۰۹۸/۱۳۸۵ ۶ق۹۵۳م
کتاب آترينا ۱۳۹۴فاطمه سويزيخسوف شيدايي خ۸۳۳ س۳/۶۲فا۶۰۴۰۷۴۱۵۸
هنر پارينه ۱۳۸۳ابراهيم موسويخانهاي در جنوب نويسنده النهي مار و گنجشک خ۹۱۸س۳/۶۲فا۶۰۴۱۳۰۸۷۸

PIR۸۱۰۸/۲۱۳۸۳خ۵۲۳ي
نشر نذير ۱۳۸۰نوشته رقيه سيروس اسکوئيدرنگي عاشقانه د ۹۳۱س۳/۶۲فا۶۰۴۲۳۳۰۵۸

PIR۸۱۰۸/۴۱۳۸۰د۵۸ي
مژگان ۱۳۷۱مجيد سيفستارهاي در مشت (مجموعه داستان) س ۹۳۹ س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۴۳۳۰۶۰

PIR۸۱۰۸/۲س۷۵ي
نويسنده رويا سيناپورابليس تنهايي الف۹۸۱ س۳/۶۲فا۶۰۴۴۶۰۶۶۸

PIR۸۱۰۸/۲۱۳۸۲الف۹۲۵ي
نوشته رويا سيناپوربر تيغه بام ب۹۸۱ س۳/۶۲فا۶۰۴۵۶۰۶۷۸

PIR۸۱۰۸/۳۶۱۳۸۰ب۹۲۵ي
نوشته رويا سيناپوربه تو ميانديشم ب۹۸۱ س۳/۶۲فا۶۰۴۶۶۱۷۱۸

PIR۸۱۰۸/۹۱۳۷۹ب۹۲۵ي
نوشته رويا سيناپورچشمهاي بيحيا چ۹۸۱ س۳/۶۲فا۶۰۴۷۶۰۷۶۸

PIR۸۱۰۸/۵۱۳۸۱چ۹۲۵ي
ثمن ۱۳۸۰رويا سيناپورشاه پري حجله ش۹۸۱س۳/۶۲فا۶۰۴۸۴۳۸۸۸

PIR۸۱۰۸/۲۱۳۷۹ش۹۲۵ي
پيک علوم ۱۳۸۶نويسنده و تصويرگر راحله راحيلهديهاي از فرشته مادر ه۹۸۲س۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۴۹۵۴۷۱

PIR۸۰۵۸/۴۱۳۸۶ه۲۵۷الف
فرهنگ گستر ۱۳۸۳احمد شاکريباران نيمروز ۱۳۸۲ب ۱۸۱ ش۳/۶۲فا۶۰۵۰۳۳۰۷۸

PIR۸۱۱۴/۲۱۳۸۲ب۶۱۶الف
فرهنگ گستر ۱۳۸۶احمد شاکريعريان در برابر باد ع ۱۸۱ ش۳/۶۲فا۶۰۵۱۵۶۴۲۸

PIR۸۱۱۴/۴۱۳۸۶ع۶۱۶الف
نشرتکا ۱۳۸۷احمد شاکريمردارخوار م۱۸۱ش۳/۶۲فا۶۰۵۲۴۴۵۵۸

PIR۸۱۱۴/۴۱۳۸۷م۶۱۶الف
فرهنگگستر، سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۰حميدرضا شاهآباديدايره زنگي و داستانهاي ديگر د۲۲۶ش۳/۶۲فا۶۰۵۳۳۳۱۴۸

PIR۸۱۱۴/۲۱۳۷۹د۹الف
افق ۱۳۸۷حميدرضا شاه آبادديالاليي براي دخترمرده ل ۲۲۶ ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۵۴۳۳۹۶

مهرنوش شاهمحمديانمعجزه عشق م۲۸۴ ش۳/۶۲فا۶۰۵۵۸۲۱۹۸
PIR۸۱۲۳/۶۱۳۸۲م۴۷۲۳الف

افـسـانههاي شيرين از روزگاران ديرين (۱): اقتباس از بوستان،
 مرزباننامه و کليله و دمنه

بازنويس خسرو شايسته الف۳۳۶ ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۵۶۶۰۷۰
PIR۸۱۲۳/۷۱۳۷۳الف۶۵الف

افـسـانههـاي شـيـرين از روزگـاران ديـرين (۲): اقـتـباس از
 سندبادنامه، جوامع الحکايات، قابوسنامه و

بازنويس خسرو شايسته، مجيد سيف الف۳۳۶ ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۵۷۶۰۷۱
PIR۸۱۲۳/۷۲۱۳۷۲الف۶۵الف

ارديبهشت ۱۳۹۲مهرآذر شايستهماه طلعت م۳۳۶ ش۳/۶۲فا۶۰۵۸۷۴۲۱۸
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۷۱مهدي شجاعياز ديار حبيب الف۳۷۸ش۳/۶۲فا۶۰۵۹۲۹۶۹۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۷۵الف۲۶ج
کتاب نيستان ۱۳۸۷مهدي شجاعيپدر، عشق و پسر ۱۳۸۳پ۳۷۸ش۳/۶۲فا۶۰۶۰۳۰۸۹۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۸۳پ۲۶ج
محراب قلم ۱۳۶۳مهدي شجاعيضريح چشمهاي تو ض۳۷۸ش۳/۶۲فا۶۰۶۱۴۲۳۶۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۶۳ض۲۶ج
نوشته مهدي شجاعيکشتي پهلو گرفته ک۳۷۸ ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۶۲۶۴۱۱

PIR۸۱۲۳/۵۱۳۷۲ک۲۶ج
کتاب نيستان ۱۳۷۹ -مهدي شجاعيسانتاماريا: مجموعه داستان ۱۳۷۹م۳۷۸ش۳/۶۲فا۶۰۶۳۴۲۸۸۸

PIR۸۱۲۳/۲۱۳۷۹س۲۶ج
تکا ۱۳۸۷منصوره شريف زادهدختران گيتي د۴۵۷ش۳/۶۲فا۶۰۶۴۸۵۹۹۸

شقايق ۱۳۹۳بهار شريفيتپش معکوس ت۴۶۷ ش۳/۶۲فا۶۰۶۵۷۴۸۹۸
مرواريد ۱۳۸۲روحانگيز شريفيانچهکسي باور ميکند: رستم چ۴۶۹ش۳/۶۲فا۶۰۶۶۳۳۲۴۸

PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۲چ۹۹۳ر
علم ۱۳۸۱شهال شعاعينگار ن۴۹۷ ش۳/۶۲فا۶۰۶۷۴۸۶۰۸

PIR۸۱۲۳/۸ن۳۷۵۳ع
شقايق ۱۳۹۴زهرا شعلهجنوبي ترين مرز عاشقي ج۵۲۴ ش۳/۶۲فا۶۰۶۸۷۴۵۸۸

نوشته زهرا شعلهشايد فردا نباشد ش۵۲۴ ش۳/۶۲فا۶۰۶۹۸۳۵۲۸
PIR۸۱۲۳/۲۱۳۸۸ش۶۴ع

عقيل ۱۳۹۳مليحه شفيعيآشناي غريب آ۵۵۶ ش۳/۶۲فا۶۰۷۰۷۴۳۳۸
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۴آ۲۳س

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵شهرام شفيعيدر نوجواني﴿مجموعه داستان﴾ د۵۵۶ ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۷۱۶۰۵۷
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

نـوشته مصطفي شکيباخو; ويراستار حميدحضور سبز
 گروگان; نقاشي منوچهر درفشه

۱۳۷۰ ح ۶۱۶ ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۷۲۱۳۴۳
PIR۸۱۲۳/۶۱۳۷۰ح۹۳۴ک

زهرا شوريدختر مهتابي د۷۱۶ ش۳/۶۲فا۶۰۷۳۶۵۵۶۸
PIR۸۱۲۳/۳۱۳۸۲د۴۳و

ققنوس ۱۳۹۳شهالشهابيانبوي برف ب۷۵۱ش۳/۶۲فا۶۰۷۴۸۶۱۹۸
نوشته اسماعيل شهبازيستارگان آسمان روستا س۷۶۶ ش۳/۶۲فا۶۰۷۵۶۲۲۴۸

PIR۸۱۲۳/۳۴۲۱۳۸۹س
نوشته مريم شهسواريروياي عاشقانه ر۸۴۱ ش۳/۶۲فا۶۰۷۶۷۴۱۳۸

PIR۸۱۳۰ /۵۴/۹۱۳۸۸ر
موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱محمدحسن شهسواريوقتي دلي و۸۴۱ ش۳/۶۲فا۶۰۷۷۵۹۳۰۸

نـهـادنـمـايـنـدگـي مـقـام مـعـظـم رهـبري
 دردانـــشــگـاهـهـامـعـاونـت مـطـالـعـات

 راهبردي-ماهنامه پرسمان

۱۳۸۵فاطمه شهيديخدا خانه دارد خ ۸۶۸ ش۳/۶۲فا۶۰۷۸۵۳۷۴۸
PIR۸۱۳۰/۸۷۶۵۴۱۳۸۵خ

قدياني ۱۳۷۴برگردان بهنثر مژگان شيخيداستان ليلي و مجنون (نظامي گنجوي) د ۹۲۵ ش۳/۶۲فا۶۰۷۹۳۰۸۸۸
PIR۸۱۳۰/۲۱۳۷۴د۳۷ي

علم ۱۳۸۳علياصغر شيرزاديغريبه و اقاقيا غ۹۵۲ ش۳/۶۲فا۶۰۸۰۳۳۱۵۸
PIR۸۱۳۰/۴۱۳۸۳غ۵۳ي

علم ۱۳۸۲علياصغر شيرزاديطبل آتش ط۹۵۹ ش۳/۶۲فا۶۰۸۱۴۸۱۸۸
PIR۸۱۳۰/۲۱۳۸۲ط۵۳ي

علياصغر شيرزاديهالل پنهان ه۹۵۹ ش۳/۶۲فا۶۰۸۲۷۲۱۳۸
PIR۸۱۳۰/۸۱۳۸۲ه۵۳ي

شقايق ۱۳۸۴نوشته فاطمه صابريهميشه پنجرهاي هست ه۱۲۹ص۳/۶۲فا۶۰۸۳۴۳۹۹۸
PIR۸۱۳۱/۲۷۸۱۳۸۵الف/۲۷الف

شقايق ۱۳۹۳نوشته فاطمه صابريکرمانيبراي آمدنم دير بود ب۱۳۵ ص۳/۶۲فا۶۰۸۴۷۴۲۹۸
PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۹ب۲۸۱۴الف

نوشته فاطمه صابريکرمانيبا من از عشق بگو ب۱۳۵ ص۳/۶۲فا۶۰۸۵۷۴۴۱۸
PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۹ب۲۸۱۴الف

نوشته فاطمه صابريکرمانيراهي به قلبم بياب ر۱۳۵ ص۳/۶۲فا۶۰۸۶۷۴۴۲۸
PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸ر۲۸۱۴الف

علم ۱۳۸۶نويسنده فاطمه صابريکرمانينوري که بر زندگيام تابيد ن۱۳۵ ص۳/۶۲فا۶۰۸۷۴۸۶۲۸
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۶ن۲۸۱۴الف

مدرسه ۱۳۸۸مولف شهربانو صارميابن رشد الف۲۴۸ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۸۸۵۵۴۱
PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸الف۵۳۳الف

پيام آزادي ۱۳۷۹نوشته عباس صالحمدرسهايدختر د۲۹۲ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۸۹۵۴۵۳
PIR۸۱۳۱/۳۱۳۷۹د۷۵۸الف

۱۳۸۳نويسنده آتوسا صالحيرستم وزارت آموزش پرورش س۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۰۱۷۸۴
PIR۸۱۳۱/۱۳۸۳ج.۲ ۳م۷۵۹الف

منادي تربيت ۱۳۸۳روايت آتوسا صالحيبيژن س۲۹۷ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۱۵۴۶۸
PIR۸۱۳۱/۱۳۸۳ج.۷ ۳م۷۵۹الف

روايت سيره شهدا ۱۳۹۲نويسنده محسن صالحي حاجيآبادياکبرکاراته و بچه ننه ها الف۳۱۴ ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۲۸۴۴۶
موسسه روايت سيره شهدا مـولف مـحـسن صـالـحيحـاجيآبادي;اکبر کاراته به تهران مي رود

 تصويرگر الهه ارکيا، فرشته ارکيا
۱۳۹۲ ب الف۳۱۴ ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۳۷۲۷۸

عقيق عشق مـحـسن صـالـحيحاجيآبادي; تصويرگراکبر کاراته و فسقلي هاي شکمو
 الهه ارکيا، فرشته ارکيا

۱۳۹۰ ف الف۳۱۴ ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۴۷۲۷۹

انتشارات عموعلوي ۱۳۹۱محسن صالحيحاجيآبادياکبر کاراته و قليه پيتو ق الف۳۱۴ ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۵۷۲۷۷
ستارگان درخشان ۱۳۹۰محسن صالحي حاجيآباديرقص سنگ ر۳۱۴ ص۳/۶۲فا۶۰۹۶۷۳۱۳۸

عقيق عشق ۱۳۸۹محسن صالحيحاجيآباديخواستگار ذليلمرده خ ۳۱۵ ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۰۹۷۵۷۳۷
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۹خ۷۸۷۳الف

اکبر صحرائيآنا هنوز هم ميخندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه) آ۴۴۵ ص۳/۶۲فا۶۰۹۸۷۱۷۵۸
PIR۸۱۳۱/۸۱۳۸۷آ۴۳ح

عصر داستان ۱۳۹۳اکبر صحراييسي مرد و سي مرغ س۴۴۵ ص۳/۶۲فا۶۰۹۹۷۳۳۷۸
کوشش ۱۳۹۳جمشيد صداقت نژادسرو ناز خاتون: بانوي شکست ناپذير کوه هاي بلند قفقاز س۴۷۲ ص۳/۶۲فا۶۱۰۰۷۵۰۳۸
کوشش ۱۳۹۳زهرا صدر ارحاميعشق بود نه هوس ع۴۷۷ ص۳/۶۲فا۶۱۰۱۷۴۲۳۸

کتاب آترينا ۱۳۹۳مهتاب صفاراننبش قلب ن۶۵۲ ص۳/۶۲فا۶۱۰۲۷۴۳۵۸
شقايق ۱۳۹۳هما صفاري پورشام مهتاب ش۶۵۹ ص۳/۶۲فا۶۱۰۳۷۴۷۴۸

PIR۸۲۴۳/۲۱۳۸۸ش۴۷۶الف
نسل نوانديش ۱۳۹۲مهرنوش صفايياز عشق تا ديوانگي راهي نيست الف۶۷۸ ص۳/۶۲فا۶۱۰۴۶۱۰۷۸

نويسنده مهرنوش صفائيجايي باالتر از رنجيدن ج۶۷۸ ص۳/۶۲فا۶۱۰۵۷۴۳۹۸
PIR۸۱۳۴/۲۱۳۸۹ج۳۴۵۶ف

نسا نوانديش ۱۳۹۳مهرنوش صفاييخاطرات خصوصي آنا خ۶۷۸ ص۳/۶۲فا۶۱۰۶۷۴۶۸۸
هماي رحمت ۱۳۸۳فاطمه صفاييدوتنها د ۶۷۸ ص۳/۶۲ فا ۶۱۰۷۷۹۷۶۸

PIR۸۱۳۴/۹۱۳۸۳د۳۳۴ف
نسل نوانديش ۱۳۸۷مهرنوش صفاييشام شوکران ش۶۷۸ ص۳/۶۲فا۶۱۰۸۴۸۳۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نويسنده مهرنوش صفاييعشقه ع۶۷۸ ص۳/۶۲فا۶۱۰۹۷۴۸۳۸

PIR۸۱۳۴/۵۱۳۸۵ع۳۴۵۶ف
آواي کالر ۱۳۸۳پريسا صفرپوردر سوگ دل د۷۱۲ص۳/۶۲فا۶۱۱۰۴۲۸۷۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۳د۴۲۳ف
۱۳۸۹ من پـارمـيس هـسـتم فـرزند برديا:  داستاني جذاب بر اساس

 زندگي داريوش کبير، خشايارشاه و تاريخ گهربار ايران
سايه گسترمرتضي صفري م۷۲۳ ص۳/۶۲فا۶۱۱۱۵۰۰۸۸

PIR۸۱۳۴/۹۱۳۸۹م۴۷۳۳ف
نازي صفويبرزخ اما بهشت ب۷۳۹ص۳/۶۲فا۶۱۱۲۵۸۹۱۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۲ب۷۷ف
نوشته  نازي صفويداالن بهشت د۷۳۹ ص۳/۶۲فا۶۱۱۳۶۹۳۲۸

PIR۸۱۳۴/۲۱۳۷۸د۷۷ف
ققنوس ۱۳۹۴نازي صفويداالن بهشت د۷۳۹ص۳/۶۲فا۶۱۱۴۸۶۰۴۸

موسسه تحقيقاتي فرهنگي جليل ۱۳۸۱جاويد صالحي - شيوافرار از دام عنکبوت ف۷۸۲ص۳/۶۲فا۶۱۱۵۴۲۹۵۸
PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۱ف۲ل

پيام نينوا ۱۳۷۰قدرتاله صلحميرزائياتفاقي که آن روز افتاد الف۷۹۳ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۱۶۲۹۳۰
PIR۸۱۳۴/۲۱۳۷۰الف۳ل

سروستان ۱۳۸۱نوشته قدرتالله صلح ميرزائيرمز پيروزي: من نظم و انضباط را دوست دارم ر۷۹۳ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۱۷۳۰۹۰
PIR۸۱۳۴/۸۱۳۸۱ر۳ل

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـويـسـنـده فـواد صـلواتي; طراح پروينمسافر خانه به دوش
نيکوزاد

۱۳۷۷ م۷۹۷ ص۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۱۸۳۰۹۱
PIR۸۱۳۴/۵۱۳۷۷م۹۵ل

گلستان ادب ۱۳۸۶غالمرضا صمديبادلم بازي نکن ب۸۲۵ص۳/۶۲فا۶۱۱۹۴۳۱۹۸
جمال ۱۳۸۴غالمرضا صمديدختري به نام خالف د۸۲۵ص۳/۶۲فا۶۱۲۰۴۲۹۸۸

PIR۸۱۳۴/۳۱۳۸۳د۳۶م
پرديسان ۱۳۸۱غالمرضا صمديعشقهاي مردود ع ۸۲۵ ص۳/۶۲فا۶۱۲۱۱۲۵۶۸

PIR۸۱۳۴/۵۱۳۸۱ع۳۶م
مريم صمديعروس دريا ع۸۲۵ ص۳/۶۲فا۶۱۲۲۷۴۴۶۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۱ع۳۷م
مهناز صيديسکوت در انتظار س۹۷۴ ص۳/۶۲فا۶۱۲۳۷۸۴۸۸

PIR۸۱۴۱/۸۱۳۸۸س۳۸۵ي
مـوسـسه تنظيم ونشر آثار امام خميني،موسسه

 چاپ ونشر عروج
نـــويـــسـنـده بـهـنـاز ضـرابـي زاده;آدم برفي

 تصويرگرحميدرضا داودي
۱۳۸۸ آ۲۵ ض۳/۶۲ فا ۸[ج]۶۱۲۴۳۳۹۳

ققنوس ۱۳۹۱جمشيد طاهريداستان من د۲۸۲ط۳/۶۲فا۶۱۲۵۸۶۱۴۸
علم ۱۳۸۱جمشيد طاهريدرد محبت د۲۸۲ ط۳/۶۲فا۶۱۲۶۴۸۶۳۸

PIR۸۱۴۳/۳۶۱۳۸۱د۸۷۴۷الف
پيکان ۱۳۸۰رکسانا طاهريسايههاي ترديد س۲۸۲ط۳/۶۲فا۶۱۲۷۷۳۵۳۸

PIR۸۱۴۳/۲۱۳۸۰س۸۷۵الف
پروانه طاهريشوکران عشق ش۲۸۲ ط۳/۶۲فا۶۱۲۸۷۴۴۴۸

PIR۸۱۴۳/۱۳۸۴ ۹ش۸۷۴۶۴۵الف
شقايق ۱۳۹۲پروانه طاهريشب آفتابي ش۲۸۲ ط۳/۶۲فا۶۱۲۹۷۴۶۹۸
علم ۱۳۸۲جمشيد طاهريغزل غ۲۸۲ط۳/۶۲فا۶۱۳۰۴۸۶۴۸

PIR۸۱۴۳/۳۸۱۳۸۲غ۸۷۴۷الف
علم ۱۳۸۱جمشيد طاهرينوشين ن۲۸۲ط۳/۶۲فا۶۱۳۱۴۸۹۰۸

PIR۸۱۴۳/۹۱۳۸۲ن۸۷۴۷الف
عباسي ۱۳۸۲نوشته مهسا طايعباورم کن نازنين ب۳۴۷ ط۳/۶۲فا۶۱۳۲۴۳۸۵۸

PIR۸۱۴۳/۲۱۳۸۲ب۸۸۷الف
نوشته مهسا طايعترفند شور ت۳۴۷ ط۳/۶۲فا۶۱۳۳۶۰۶۸۸

PIR۸۱۴۳/۴۱۳۸۲ت۸۸۷الف
علم ۱۳۸۳ناهيد طباطبائيآبي و صورتي آ۳۷۹ط۳/۶۲فا۶۱۳۴۴۸۶۵۸

PIR۸۱۴۳/۴۳۱۳۸۳آ۳۶ب
آواي کالر ۱۳۸۳ثريا طباطبائي (واالجم)سنگ بر شکسته ميزني س۳۷۹ط۳/۶۲فا۶۱۳۵۴۲۹۶۸

PIR۸۱۴۳/۹۱۳۸۳س۲ب
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۲تاليف محمد طحاندو هفته تا مهر د۴۸۲ ط۳/۶۲ فا ۶۱۳۶۴۶۷۹۸

PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۲د۲ح
گردآورنده اعظم طياريبه رنگ شب ب۹۶۶ ط۳/۶۲فا۶۱۳۷۶۹۴۳۸

PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۷ب۲۷ي
اعظم طياريدر چشم من طلوع کن د۹۶۶ ط۳/۶۲فا۶۱۳۸۷۸۴۷۸

PIR۸۱۴۶/۱۳۸۸ ۴د۲۷ي
کتاب نغمه ۱۳۹۴فاطمه طيبات﴿تيما﴾نگاهم کن ن۹۶۹ ط۳/۶۲فا۶۱۳۹۷۴۵۴۸

شرکت انتشارات سوره مهر داريوش عابدينقشبندان: رمان
[ بـراي ] مـرکـز آفـريـنـشـهاي ادبي ،

 کارگاه قصه و رمان

ن۱۱۸ ع۳/۶۲فا۶۱۴۰۳۳۱۸۸ ۱۳۸۴
PIR۸۱۴۸/۷۱۳۸۴ن۲۳الف

ثالث ۱۳۸۵مهدي عاطفرادماجراهاي من و صادق هدايت﴿مجموعه قصه﴾ م۱۹۵ ع۳/۶۲فا۶۱۴۱۶۷۱۵۸
نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور.موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲عليرضا عالميسفربه جزيره ناشناخته:﴿خاطرات اردوي جهادي﴾ س۲۳۳ ع۳/۶۲فا۶۱۴۲۶۴۹۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميد عباديدرد د۲۷۳ ع۳/۶۲فا۶۱۴۳۶۰۸۳۸

PIR۸۱۴۸/۴۱۳۸۹د۲۴۲ب
ن. عباسياهوازيسالهاي انتظار س۲۹۹ ع۳/۶۲فا۶۱۴۴۵۸۸۳۸

PIR۸۱۴۸/۲۱۳۸۵س۳۱۵ب
بوستان کتاب ۱۳۸۷محمد عبد اللهيکليد خوشبختي و ديو هزار سر ک ۳۷۱ع۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۴۵۳۴۰۵

هيال ۱۳۹۱حميد عبد اللهيانعشق و رب به اندازه کافي ع۳۷۲ع۳/۶۲فا۶۱۴۶۸۶۱۳۸
بوستان کتاب ۱۳۹۱سرزمين ارزوها س۳۹۱ع۳/۶۲فا۶۱۴۷۸۵۸۹۸

علي ۱۳۸۹ليال عبديمحراب دل م۴۲۴ع۳/۶۲فا۶۱۴۸۴۸۷۸۸
PIR۸۱۴۸/۳۱۳۸۹م۶۳۲ب

بوستان ۱۳۹۱نويسنده فروزنده عدالتلحظات احتضار عشق ل۴۶۴ ع۳/۶۲فا۶۱۴۹۶۱۰۸۸
بوستان ۱۳۹۱فروزنده عدالتيسناي عشق ي۴۶۴ ع۳/۶۲فا۶۱۵۰۶۱۰۹۸

احمد عربلوآدمهاي آبرودار: مجموعه داستان براي نوجوانان آ۵۲۷ ع۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۵۱۷۸۵۴
PIR۸۱۵۱/۴۴۱۳۸۷آ۳۴ر

شهرستان ادب ۱۳۹۰علي اصغرعزتي پاکآوازبلند آ ۵۶۹ ع۳/۶۲فا۶۱۵۲۵۷۲۴۸
نويسنده علي اصغر عزتي پاکزود برمي گرديم ز۵۶۹ ع۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۵۳۶۹۸۳

علياصغر عزتيپاکميمانم پشت در و داستانهاي ديگر م۵۶۹ ع۳/۶۲فا۶۱۵۴۸۲۱۸۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز

برگ ۱۳۷۱احمد عزيزيرودخانه رويا ر۵۸۸ ع۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۵۵۴۷۴۴
PIR۸۱۵۱/۸۷۱۳۷۱ر۹۳ز

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نادره عزيزي نيکپايان غبطه﴿ زندگي داستاني سردار شهيد احمد کاظمي﴾ پ ۵۹۴ ع۳/۶۲ فا ۶۱۵۶۴۶۹۹۸
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف نادره عزيزينيکجوانترين رهبر (زندگي داستاني شهيد نوابصفوي) ج۵۹۴ ع۳/۶۲فا۶۱۵۷۵۹۰۹۸

PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۸ج۹۸۵ز
نادره عزيزينيکريسمان دل: مجموعه داستان ر۵۹۴ ع۳/۶۲فا۶۱۵۸۷۸۵۹۸

PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۷ر۹۸۵ز
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف نادره عزيزينيکقاصد مراد ق۵۹۴ ع۳/۶۲فا۶۱۵۹۴۶۷۳۸

PIR۸۱۵۱/۲۱۳۸۸ق۹۸۵ز
هيال ۱۳۹۴عطاروقتي سروها برگ مي ريزند و۶۶۴ع۳/۶۲فا۶۱۶۰۸۵۹۶۸

نوشته فائزه عطاريانعشق ماندگار ع۶۷۷ ع۳/۶۲فا۶۱۶۱۷۴۷۷۸
PIR۸۱۵۱/۵۱۳۸۳ع۲۴۶ط

نويسنده بهناز عظيمينفس در قفس ن۷۱۶ ع۳/۶۲فا۶۱۶۲۷۰۲۶۸
PIR۸۱۵۱/۷۱۳۸۴ن۷۷ظ

شرکت انتشارات سوره مهر شـاهـنـشـاه درکـوچـه دلـگـشـا:وقـايـع نـگـاري﴿وايضا سياه
 بازي﴾باهمکاري جعفر کمال الديني،موالنا عبيد زاکاني۰۰﴾

۱۳۸۸محمدعلي علومي ش ۸۲۳ ع۳/۶۲فا۶۱۶۳۴۰۱۷۸

علمي ۱۳۷۷انتخاب و مقدمه محمد بهارلوبرگزيده آثار بزرگ علوي ب ب/ ۸۲۶ع۳/۶۲فا۶۱۶۴۳۰۹۹۸
PIR۸۱۵۱/۲۳آ۸۳ل

اميرکبير ۲۵۳۷بزرگ علويچمدان چ۸۲۶ ع۳/۶۲فا۶۱۶۵۶۸۸۷۸
PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۱چ۸۳ل

ثالث ۱۳۸۴به کوشش علي دهباشيياد بزرگ علوي د س/۸۲۶ ع۳/۶۲فا۶۱۶۶۶۷۷۶۸
PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۴ي۸۳ل

اميرکبير ۱۳۵۷بزرگ علوينامهها ن۸۲۶ ع۳/۶۲فا۶۱۶۷۶۸۸۸۸
PIR۸۱۵۱/۲۱۳۵۷ن۸۳ل

اميرکبير ۱۳۵۷بزرگ علويورق پارههاي زندان و۸۲۶ ع۳/۶۲ فا۶۱۶۸۶۸۸۲۸
PIR۸۱۵۱/۴۱۳۸۳و۸۳ل

مهر خوبان ۱۳۷۹مولف ابوالفضل عليدوست ابرقوييحريفان پهلوان حمزه ح۸۵۴ع۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۶۹۳۰۹۲
PIR۸۱۵۱/۴۱۳۷۹ح۹۶۴۸ل

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۲تاليف مرضيه عليشاهييک روز تاخير: مجموعه داستان ي۸۶۲ ع۳/۶۲فا۶۱۷۰۴۶۷۸۸
PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۲ي۹۸۷۴۲ل

اهل قلم حـکـايـتـهـاي دلـنـشين﴿بازنويسي کتاب جوامع الحکايات اثر
 سيدالدين محمد عوفي﴾تاليف قرن هفتم هجري

بـــه کـــوشـــش مـنـوچـهـر دانـش
 پژوه;براي﴿سازمان ملي جوانان

۱۳۸۰ دب/ج۹۷۳ ع۳/۶۲فا۶۱۷۱۴۷۹۰۸

علم ۱۳۸۶نرگس عينيهويت ه۹۹۳ع۳/۶۲فا۶۱۷۲۴۸۷۰۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴ه۸۷ي

افراز ۱۳۹۰حبيب باوي ساجدادبيات معاصر ايران در گذر زمان۳: عدنان غريفي ۳۲ غ۳/۶۲فا۶۱۷۳۸۰۵۸۸
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۳نوشته داوود غفارزادگانسايهها و شب دراز س۴۲ غ۳/۶۲فا۶۱۷۴۳۲۱۸۸
PIR۸۱۵۲/۲۱۳۷۳س۲۲ف

داود غفارزادگانشب ايوب (يک داستان) ش۴۲ غ۳/۶۲فا۶۱۷۵۷۱۷۷۸
PIR۸۱۵۲/۲۳۱۳۸۵ش۲۲ف

سوره مهر ۱۳۸۹نويسنده داوود غفارزادگانفال خون ف۴۲غ۳/۶۲فا۶۱۷۶۳۶۴۷۸
PIR۸۱۵۲/۲۱۳۷۵ف۲۲ف

کوشش ۱۳۸۳فواد فاروقيسيف القلم: مردي که پس از مرگش هم جنايت ميکرد س۱۴۲ف۳/۶۲فا۶۱۷۷۳۰۹۷۸
PIR۸۱۵۶/۹۱۳۸۳س۷الف

نوين ۱۳۸۳نويسنده فواد فاروقيلعبت: زيبارويان شهر هزار و يک شب ل ۱۴۲ ف۳/۶۲فا۶۱۷۸۳۰۹۳۸
PIR۸۱۵۶/۷۱۳۸۳الف

کوشش ۱۳۸۱نويسنده فواد فاروقيمـعـراج عـشق: قصه يک عشق، از زمان خواجه حافظ شيرازي م ۱۴۲ ف۳/۶۲فا۶۱۷۹۵۸۹۷۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتابآترينا ۱۳۹۳مرضيه فانياشک فرشته الف۱۸۸ ف۳/۶۲فا۶۱۸۰۷۴۹۴۸

تکا ۱۳۸۷حسين فتاحيآخرين روزهاي بهار: مجموعه داستان براي نوجوانان آ ۲۲۲ ف۳/۶۲ فا ۸[ج]۶۱۸۱۷۹۳۱
PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۷آ۲۳ت

اميرکبير،کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱نوشته حسين فتاحيآتش در خرمن آ۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۸۲۵۲۹۱
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۶۷آ۲۳ت

قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۷۰نوشته حسين فتاحيامير کوچولوي هشتم الف۲۲۲ ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۸۳۴۳۵۹
PIR۸۱۵۹/۸۱۳۷۰الف۲۳ت

قدياني ۱۳۸۰تلخيص و بازنويسي حسين فتاحيسمک عيار فرامرزبن خدادادبن عبدالله الکاتب االرجاني س۲۲۲ف۳/۶۲فا۶۱۸۴۳۰۹۴۸
PIR۸۱۵۹/۸۱۳۸۰س۲۳ت

علم ۱۳۸۲مرجانه فتاحي بياتبهانه ب۲۲۳ ف۳/۶۲فا۶۱۸۵۴۸۵۹۸
PIR۸۱۵۹/۹۱۳۸۲ب۲۶۵ت

آفرينش نـوشـته مـحـمـد فتحي; با مقدمه مهديتخ طال: داستاني شيرين و جذاب بهروايت طنز
خطيبي

۱۳۸۲ ت۲۴۳ف۳/۶۲فا۶۱۸۶۳۳۲۷۸
PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۲ت۳۴ت

اميرکبير ۱۳۷۹نوشته هوشنگ فتحيهيوا ه۲۴۳ف۳/۶۲فا۶۱۸۷۳۳۲۲۸
PIR۸۱۵۹/۹۱۳۷۹ه۳۸ت

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۲نوشته قاسمعلي فراستروزهاي برفي ر۳۳۶ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۸۸۳۲۹۱
PIR۸۱۵۹/۹ر۴ر

اميرکبير ۱۳۸۸قاسمعلي فراستنخل هاي بي سر ن۳۳۶ ف۳/۶۲فا۶۱۸۹۶۲۱۸۸
PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۵ن۴ر

واشقان ۱۳۹۳نويسنده ليال فرجاميعشق ميالد ع۳۵۷ ف۳/۶۲فا۶۱۹۰۷۴۸۴۸
PIR۸۱۵۹/۵۱۳۷۹ع۷۴۶ر

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸نويسنده صديقه فرجزادهبازگشت به اصل ب۳۷۸ف۳/۶۲فا۶۱۹۱۳۳۰۶۸
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۷۸ب۷۵ر

مدرسه ۱۳۸۵محسن فرجينظامي ن۳۸۴ ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۹۲۵۳۲۶
PIR۸۱۵۹/۶۱۳۸۵ن۷۵۸۵ر

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۷۲نوشته علي فرخمهرموفقها و ناموفقها م ۴۳۶ ف۳/۶۲فا۶۱۹۳۲۹۷۴۸
PIR۸۱۶۵/۸م۳ر

قدياني پـنج قـصه گزيده از شاهنامه فردوسي۱: ضحاک و کاوه آهنگر،
 تولد رستم، رستم و سهراب، سياوش، رستم و اسفنديار

۱۳۷۳انتخاب و برگردان به نثر حسين فتاحي ف ب/ش۴۷۳ ف۳/۶۲فا۶۱۹۴۳۰۹۶۸
PIR۸۱۵۹/۹پ۲۳ت

قدياني هـشت قـصه گـزيـده از شـاهـنـامه فـردوسي۲: جنگ بزرگ
 ايرانيان و تورانيان، کيکاووس، هفتخوان رستم...

۱۳۷۶انتخاب و برگردان بهنثر حسين فتاحي ف ب/ش۴۷۳ ف۳/۶۲فا۶۱۹۵۳۱۰۹۸
PIR۸۱۵۹/۵۱۳۷۶ه۲۳ت

انتخاب و برگردان به نثر حسين فتاحي۱۵قصهي برگزيده از شاهنامه فردوسي ف ب/ش۴۷۳ ف۳/۶۲فا۶۱۹۶۷۳۹۷۸
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۹پ۲۳ت

محسن ميهندوستداستان کيخسرو از زبان راوي دشت توس م ب/ش۴۷۳ ف۳/۶۲فا۶۱۹۷۸۲۲۹۸
PIR۸۲۳۱/۲۱۳۸۹د۸۸ي

ياس نـگـاشـتـه مـحمود محبي; نقاش حسينداستان باستان: قصه هاي شاهنامه
طالبي

۱۳۷۳ م ب/ش۴۷۳ ف۳/۶۲فا۶۱۹۸۶۲۶۸۸

پيام آزادي نـويـسـنـده اميرحسين فردي; تصويرگرآشيانه در مه
 احمد وکيلي

۱۳۷۵ آ۴۷۸ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۱۹۹۳۳۲۳
PIR۸۱۶۵/۵۱۳۷۵آ۳۲ر

قدياني ۱۳۸۰اميرحسين فرديکوچک جنگلي: داستاني از زندگي و مبارزات ميرزاکوچکخان ک ۴۷۸ ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۰۰۵۷۰۳
PIR۸۱۶۵/۹۱۳۸۰ک۳۲ر

نوشته عاطفه فرزينمجدقسم به عشق ق۵۱۶ ف۳/۶۲فا۶۲۰۱۷۴۴۳۸
PIR۸۱۶۵/۵۱۳۸۸ق۴۷۷۵ر

صفي عليشاه ۱۳۶۶اسماعيل فصيحدرد سياوش د۷۴۴ ف۳/۶۲فا۶۲۰۲۶۹۱۶۸
PIR۸۱۶۹/۴۱۳۶۶د۸۲ص

آسيم ۱۳۸۳اسماعيل فصيحعشق و مرگ ۱۳۸۳ع۷۴۴ف۳/۶۲فا۶۲۰۳۴۲۹۲۸
PIR۸۱۶۹/۵۱۳۸۳ع۸۲ص

مدرسه ۱۳۸۴اصغر فکورشهيد غفاري ش۸۱۷ ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۰۴۵۵۴۵
PIR۸۱۶۹/۹۱۳۸۴ش۸۲ک

مدرسه ۱۳۸۷اصغر فکورشهيد دقايقي ش ۸۱۷ ف۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۰۵۵۳۴۷
PIR۸۱۶۹/۸۷۱۳۸۷ش۸۲ک

۱۳۸۹ايرج فالحآهيدشتيانگشت باد الف۸۲۶ ف۳/۶۲فا۶۲۰۶۴۵۷۰۸
PIR۸۱۶۹/۸۱۳۸۹الف۱۵ل

نوشته بيتا فالحيعشق بينقاب ع۸۳۳ ف۳/۶۲فا۶۲۰۷۷۴۰۰۸
PIR۸۱۶۹/۵۱۳۸۸ع۲۶۸۶ل

حکايتي دگر ۱۳۹۲-۱۳۹۱فريبا فيروزبختماندگار م۹۴۹ ف۳/۶۲فا۶۲۰۸۷۴۱۱۸
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۷م۲۲ب

علم ۱۳۸۶نوشته شهره قائممقامي۲۱ عشق در گذر زمان ب۳۴۷ ق۳/۶۲ فا۶۲۰۹۴۸۴۰۸
PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۶ب۹۷۳الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۴پروين قائمينواب: اسطورهي مهر ن۳۵۲ ق۳/۶۲فا۶۲۱۰۴۶۸۲۸
PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۴ن۷۷الف

علمي ۱۳۷۸نسرين قديري (کافي)حاکم کيست؟ حاکم چيست؟ ۱۳۷۸ح۴۷۲ق۳/۶۲فا۶۲۱۱۴۳۰۲۸
PIR۸۱۷۴/۲۱۳۷۸ح۸د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علمي ۱۳۸۷نسرين قديري (کافي)غرور باالتر از عشق غ۴۷۲ق۳/۶۲فا۶۲۱۲۴۸۸۰۸

PIR۸۱۷۴/۴۱۳۷۹خ۸د
نسرين قديري (کافي)نيمي از وجودم ن۴۷۲ ق۳/۶۲فا۶۲۱۳۶۹۴۴۸

PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۰ن۸د
نشر نذير ۱۳۷۹نويسنده مصطفي قربانزادهگلريزان عشق گ ۵۴۷ ق۳/۶۲فا۶۲۱۴۲۹۱۷۸

PIR۸۱۷۴/۸۱۳۷۹گ۲۳۳ر
مرجان قنبريتيبا ت۸۱۴ ق۳/۶۲فا۶۲۱۵۷۴۰۴۸

PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۸ت۲۷۱۵ن
حکايتي دگر ۱۳۹۴عفت قنبريطلوع گذشته ط۸۱۴ ق۳/۶۲فا۶۲۱۶۷۴۲۵۸

PIR۸۱۸۰/۸۱۳۸۹ط۲۶۳ن
سخن ۱۳۸۲نوشته دلآرا قهرمانروياي حوا (مجموعه داستان) ر۹۲۵ق۳/۶۲فا۶۲۱۷۳۲۸۴۸

PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۲ر۴۳ه
علم ۱۳۸۵نويسنده مجيد قيصريباغ تلو ب۹۷۳ ق۳/۶۲فا۶۲۱۸۴۸۳۹۸

PIR۸۱۸۰/۲۱۳۸۵ب۶ي
ققنوس ۱۳۹۴محمد رضا کاتبهيس ه۱۱۸ک۳/۶۲فا۶۲۱۹۸۶۰۶۸
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيبغض يخي ب۱۴۱ ک۳/۶۲فا۶۲۲۰۷۵۰۰۸
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيشيدا ش۱۴۱ ک۳/۶۲فا۶۲۲۱۷۴۰۳۸

PIR۸۰۰۲/۸۶۱۳۸۵ش۸الف
مرکز اسناد انقالب اسالمي "يـاس در قفس": (داستان زندگي و شهادت غريبانه محمدجواد

تندگويان)
۱۳۸۰مولف جواد کامور بخشايش ي۲۹۲ ک۳/۶۲فا۶۲۲۲۴۶۷۶۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۰ي۸۵۱۵الف
۱۳۸۸صادق کرميارناميرا ن۳۱۱ ک۳/۶۲فا۶۲۲۳۸۴۸۶۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸ن۸۸ر
علم ۱۳۸۲ناتاشا کجوييطلوعي ديگر ط۳۹۲ک۳/۶۲فا۶۲۲۴۴۸۷۱۸

PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۲ط۸۵ج
عقيل ۱۳۹۳کتايون کدخدائيانملکه خاموش م۳۹۹ ک۳/۶۲فا۶۲۲۵۷۴۳۶۸

کتايون کدخداياندسيسه عشق د۴۱۱ ک۳/۶۲فا۶۲۲۶۷۴۰۹۸
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۶د۳۱۵د

ققنوس ۱۳۹۴مرتضي کرباليي لوچهره بر افراشته چ۴۲۴ک۳/۶۲فا۶۲۲۷۸۶۲۳۸
کاروان ۱۳۸۲فرزانه کرمپوردعوت با پست سفارشي د۴۶۵ک۳/۶۲فا۶۲۲۸۳۳۱۹۸

PIR۸۱۸۴/۷۱۳۸۲د۸۵ر
مدرسه ۱۳۸۸وحيد کرميابوسهل مسيحي الف۴۶۹ ک۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۲۹۵۵۳۷

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸الف۸۷۵ر
عصر داستان ۱۳۹۲صادق کرمياردرد د۴۶۹ ک۳/۶۲فا۶۲۳۰۷۳۳۸۸

علم ۱۳۸۱نوشته: حسن کريمپوراز دياري به ديار ديگر الف ۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۳۱۴۸۸۹۸
PIR۸۱۸۴۱/۴۱۳۸۷الف۹ر

علم ۱۳۸۲حسن کريم پوربيراهه اي درآفتاب ب ۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۳۲۴۳۰۵۸
اوحدي ۱۳۷۹نوشته حسن کريمپورباغ مارشال ب۴۹۵ک۳/۶۲فا۶۲۳۳۴۳۸۷۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۷۹ب۹ر
اوحدي ۱۳۷۷حسن کريم پورخوابي در هياهو خ۴۹۵ک۳/۶۲فا۶۲۳۴۴۷۹۶۸

حسن کريمپورخانه روبرو : (رمان) خ۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۳۵۶۹۳۵۸
PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۹خ۹ر

علم ۱۳۸۴نوشين کريمپوردردانه د۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۳۶۴۸۳۸۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۴د۹۲۳ر

علم ۱۳۸۲حسن کريمپوررها ر۴۹۵ک۳/۶۲فا۶۲۳۷۴۸۶۶۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۲ر۹ر

علم ۱۳۸۳نويسنده نوشين کريمپورستاره پرپر س۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۳۸۴۸۳۳۸
PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۳س۹۲۳ر

نويسنده حسن کريمپورگردي روي آينه گ۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۳۹۶۹۳۳۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۹ک۹ر

نوشته حسن کريمپورنقشي بر تصوير ديگر ن۴۹۵ ک۳/۶۲فا۶۲۴۰۶۹۳۴۸
PIR۸۱۸۴/۷۱۳۷۸ن۹ر

نويسنده عشرت کريمي افشارکاتوره ک۵۱۶ ک۳/۶۲فا۶۲۴۱۸۱۱۵۸
PIR۸۱۸۴/۲۱۳۷۹ک۹۷۴۳ر

دانژه ۱۳۸۲فوزيه کريميننه بيگل ن۵۱۶ک۳/۶۲فا۶۲۴۲۳۳۱۶۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۲ن۹۶۴۳ر

ققنوس ۱۳۹۳مهناز کريمييه کار تر و تميز ي۵۱۶ک۳/۶۲فا۶۲۴۳۸۶۲۲۸
عقيل ۱۳۹۳فخرالسادات کشميري صفاپري پ۵۷۹ ک۳/۶۲فا۶۲۴۴۷۴۹۰۸
ققنوس ۱۳۹۲فرهاد کشوريآخرين سفر زرتشت الف۵۸۴ک۳/۶۲فا۶۲۴۵۸۵۹۴۸
ثالث ۱۳۸۳پرويز کالنتريولي افتاد مشکلها و ۶۲۷ک۳/۶۲فا۶۲۴۶۳۱۰۶۸

PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۳و۲۶ل
آموت ۱۳۹۱فريبا کلهرپسران گل ﴿رمان﴾ پ۶۵۷ ک۳/۶۲فا۶۲۴۷۶۹۷۶۸

PIR۸۱۸۴/۵۱۳۷۳پ۹۶ل
شقايق ۱۳۹۴نوشتهي زهره کلهروسوسه و۶۵۷ ک۳/۶۲فا۶۲۴۸۷۶۴۸۸

ادامه در صفحه بعد
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نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نويسنده مژده کوهيحديث انتظار ح۸۶۹ ک۳/۶۲فا۶۲۴۹۷۴۳۲۸

PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۳ح۹۵۵و
پـسـر رودخـانه: از دارابنـامه ابـوطاهر طرسوسي (قرن ششم

هجري)
به روايت حسين کيانپور پ۹۲۶ ک۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۵۰۸۱۶۰

PIR۸۱۹۱/۵۱۳۸۷پ۲۵۶ي
سـتـاره تـوس: (داستان زندگي خواجه نصيرالدينتوسي): رمان

 براي نوجوانان
نويسنده حسين کيانپور س۹۲۶ ک۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۵۱۷۸۵۶

PIR۸۱۹۱/۲۱۳۸۸س۲۵۶ي
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۲محمود کيانوشدر آفاق نفس (يک داستان بلند فلسفي) د۹۳۲ک۳/۶۲فا۶۲۵۲۳۱۰۴۸

PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۲د۲۶ي
شهرستان ادب ۱۳۹۱حسن کي قباديشاخه هاي روز ش۹۶۳ ک۳/۶۲فا۶۲۵۳۷۲۶۰۸

خجسته ۱۳۸۳محمود گالبدرهايحکومت نظامي ح ۴۶۳گ۳/۶۲فا۶۲۵۴۳۱۰۲۸
PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۳ح۲۳ل

محمود گالبدرهاياسماعيل، اسماعيل الف۴۶۶ گ۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۵۵۶۰۲۹
PIR۸۱۹۲/۵۱۳۶۰الف۲۳ل

آشيانه کتاب ۱۳۸۲محمود گالبدرهييباديه ب۴۶۶گ۳/۶۲فا۶۲۵۶۴۲۹۹۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۲ب۲۳ل

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۱محمود گلبدرهييمادر م۴۶۶گ۳/۶۲فا۶۲۵۷۳۱۰۳۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۱م۲۳ل

علم ۱۳۸۶نويسنده فريد گلبوآواي مقدس و دختر خياط آ۵۱۶ گ۳/۶۲فا۶۲۵۸۴۸۳۷۸
PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۶آ۲۵ل

علم ۱۳۸۴اثر فريده گلبو (کردواني)توران و تنديس و تن ت۵۱۶ گ۳/۶۲فا۶۲۵۹۴۲۸۶۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۴ت۲۵ل

علم ۱۳۸۱نوشته فريده گلبو (کردواني)جادو ج۵۱۶ گ۳/۶۲فا۶۲۶۰۴۸۵۶۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۱ج۲۵ل

علم ۱۳۸۳فريده گلبو "کردواني"کنتس سلما ک۵۱۶ گ۳/۶۲فا۶۲۶۱۴۸۸۵۸
PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۲ک۲۵ل

نويسنده شهره گلپايگانيعشق الي آخر ع۵۲۴ گ۳/۶۲فا۶۲۶۲۶۰۸۲۸
PIR۸۱۹۲/۵۱۳۸۹ع۲۶۳ل

نسل نوانديش ۱۳۸۵نويسنده باران گلستانهدر نغان دره: "تنها صداست که ميماند" د۵۷۴ گ۳/۶۲فا۶۲۶۳۴۸۳۵۸
PIR۸۱۹۲/۴۱۳۸۵د۵۲۱۶ل

نشرني ۱۳۸۴فيروزه گلسرخيمن يک سايهام: مجموعه داستان م ۵۸۱ گ۳/۶۲فا۶۲۶۴۳۲۹۵۸
PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۳م۵۳۸ل

هوشنگ گلشيريآينههاي دردار آ۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۶۵۶۶۸۲۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۷۲آ۵۷ل

ثالث ۱۳۸۲سيامک گلشيريبالبان بسته ب۵۹۸گ۳/۶۲فا۶۲۶۶۴۲۸۴۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۲ب۵۶۵ل

مرواريد ۱۳۸۶سيامک گلشيريچهره پنهان عشق چ۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۶۷۶۷۱۶۸
PR۸۱۹۲/۹۱۳۸۶چ۵۶۵ ل

مرواريد ۱۳۸۸سيامک گلشيريخفاش شب خ۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۶۸۶۷۵۴۸
PIR۸۱۹۲/۷۱۳۸۸خ۵۶۵ل

نيلوفر ۱۳۶۸هوشنگ گلشيريشازده احتجاب ش۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۶۹۶۷۳۴۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۶۸ش۵۷ل

نگاه ۱۳۸۰سيامک گلشيريشب طوالني ش۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۰۶۷۱۱۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۰ش۵۶۵ل

مرواريد ۱۳۸۵سيامک گلشيريمن عاشق آدمهاي پولدارم م۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۱۶۷۱۷۸
PIR۸۱۹۲/الف۱۳۸۵ ۸م۵۶۵ل

مرواريد ۱۳۸۸سيامک گلشيريمهماني تلخ م۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۲۶۹۰۸۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۸م۵۶۵ل

مرواريد ۱۳۸۷سيامک گلشيرينفرين شدگان ن۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۳۶۹۰۷۸
PIR۸۱۹۲/۷۱۳۸۶ن۵۶۵ل

هوشنگ گلشيرينيمه تاريک ماه داستانهاي کوتاه ي ن۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۴۸۰۸۵۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۰ن۵۷ل

سيامک گلشيريهمسران ه۵۹۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۵۶۵۰۹۸
PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۲ه۵۶۵ل

فاتحان ۱۳۹۲ايت واليت الف۷۲۸گ۳/۶۲فا۶۲۷۶۸۵۹۰۸
پيام عدالت ۱۳۷۴بقلم حميدرضا گودرزيآخرين دفاع آ۷۳۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۷۳۳۲۵۸

PIR۸۱۹۲/۴۵۱۳۷۴آ۴۳و
شقايق ۱۳۹۲غزاله گودرزيطاليي تلخ ط۷۳۸ گ۳/۶۲فا۶۲۷۸۷۴۵۷۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف محمدعلي گودينيآسمان پر ستاره آ۷۵۴ گ۳/۶۲فا۶۲۷۹۴۶۷۵۸
PIR۸۱۹۲/۵۱۳۸۹آ۶و

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸محمدعلي گودينيتاالر پذيرايي پايتخت ت ۷۵۴ گ۳/۶۲فا۶۲۸۰۵۴۲۶۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۸ت۶و

محمدعلي گودينيسيالب س۷۵۴ گ۳/۶۲فا۶۲۸۱۷۱۵۳۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۹س۶و

ادامه در صفحه بعد
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نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عروج ۱۳۸۸نويسنده: محمد علي گودينيکنار جاده خاکي ک ۷۵۴گ۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۸۲۳۴۰۶

رخ مهتاب راتا ۱۳۹۳نيلوفر الرياز عشق گريزانم... الف۱۶۲ ل۳/۶۲فا۶۲۸۳۷۴۱۴۸
انسان برتر ۱۳۹۲نيلوفر الريدر دايره قسمت د۱۶۲ ل۳/۶۲فا۶۲۸۴۷۴۷۰۸

PIR۸۱۹۳/۴۱۳۸۶د۴۲۷الف
رخ مهتاب ۱۳۹۰نيلوفر الريقهرمانان جاويد ق۱۶۲ ل۳/۶۲فا۶۲۸۵۷۵۰۴۸
رخ مهتاب ۱۳۹۰سميه (نيلوفر) الريکسي پشت سرم آب نريخت﴿۲﴾ ک۱۶۲ ل۳/۶۲فا۶۲۸۶۷۴۰۸۸

PIR۸۱۹۳/۵۱۳۸۳ک۴۲۷الف
نشر پيدايش ۱۳۸۶داود لطف اللهقصه هاي شيرين کليله و دمنه ک۴۷۵ ل۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۸۷۵۶۸۱

پيام ۱۳۸۳امير حسين لگاسرنوشت ساز س۵۷۸ل۳/۶۲فا۶۲۸۸۸۶۱۸۸
سرچشمه پاکان ۱۳۸۴منصور ماجراجوقصههاي تلخ و شيرين ق۱۱۷ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۸۹۱۴۱

PIR۸۲۰۳/۶۱۳۸۴ق۴۷الف
مدرسه ۱۳۹۲عليرضا متولياميرحسين فردي الف۲۵۱ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۲۹۰۶۹۹۳

آتيه: نشر ثالث ۱۳۷۸جواد حجابيلطفا در را ببنديد! ل ۲۵۹ م۳/۶۲فا۶۲۹۱۳۱۰۱۸
PIR۸۲۰۳/۶۱۳۷۹ل۲۲ج

ثالث گـفـتـگـو: عـلـي شـروقي، دبير مجموعهجواد مجابي
 محمد هاشم اکبرياني

۱۳۹۳ ۲۵۹ م۳/۶۲فا۶۲۹۲۸۰۳۹۸

صنم نـويـسـنـده امـيـر مـحبزاده; ويراستارپسر خوانده
 طاهره مفتخري نظريپور

۱۳۸۱ پ۲۹۲م۳/۶۲فا۶۲۹۳۳۲۹۳۸
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۲پ۲۲۸۵ح

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

۱۳۸۹مهدي محدثيايستگاه آخر﴿مجموعه داستان﴾ الف۳۱۶ م۳/۶۲فا۶۲۹۴۵۴۰۵۸

غزل سرا ۱۳۹۴فريبا محسني پورالتهاب و انتظار الف۳۲۵ م۳/۶۲فا۶۲۹۵۷۴۵۳۸
احمد محققي ۱۳۷۴نوشته احمد محققيبعد از کنکور ب ۳۳۲ م۳/۶۲فا۶۲۹۶۵۶۹۸۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۷۴ب۶۵ح
عقيل ۱۳۹۳شهناز محلوجيانسحر س۳۳۵ م۳/۶۲فا۶۲۹۷۷۴۵۹۸
نذير ۱۳۸۱نويسنده سميه محمدخانيمسير عشق م۳۴۴م۳/۶۲فا۶۲۹۸۴۲۸۵۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۱م۸۲۸۴ح
کاروان ۱۳۸۴محمدمحمدعليآدم و حوا آ۳۴۸م۳/۶۲فا۶۲۹۹۴۳۱۱۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۴آ۸۳۵ح
کارون ۱۳۸۱محمد محمد علي ، محمدادم وهوا آ۳۴۸م۳/۶۲فا۶۳۰۰۸۵۶۷۸
کاروان ۱۳۸۳محمد محمدعليجمشيد و جمک ج۳۴۸م۳/۶۲فا۶۳۰۱۴۳۱۰۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۳ج۸۳۵ح
کاروان، انديشهسازان ۱۳۸۰محمد محمدعلينقش پنهان ن ۳۴۸ م۳/۶۲فا۶۳۰۲۳۷۳۳۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۰ن/۸۳۵ح
نوشته الهه محمديآتاناز ﴿نازنين پدر﴾ آ۳۵۲ م۳/۶۲فا۶۳۰۳۷۴۳۸۸

PIR۸۲۰۳/۴۲۱۳۸۹آ۸۳۶۳۴ح
شقايق ۱۳۸۹الناز محمديبغض عشق ب۳۵۲ م۳/۶۲فا۶۳۰۴۷۴۶۷۸

کتاب نغمه ۱۳۹۳عباس محمدي باهرراه آخر ر۳۵۲ م۳/۶۲فا۶۳۰۵۷۴۹۶۸
زمينه سازان ظهور امام عصر﴿عج﴾ ۱۳۸۷محمد حسين محمدي۱۱۴﴿يکصد وچهارده﴾داستان اخالقي ي۳۵۲م۳/۶۲فا۶۳۰۶۳۰۵۵۸

انتظار نور ۱۳۹۲ليال محمديانبهاي يک بهانه در عشق ب۳۵۳ م۳/۶۲فا۶۳۰۷۷۵۰۲۸
نوشته محمد محمدي اشتهارديداستانهاي مثنوي د۳۵۳ م۳/۶۲فا۶۳۰۸۶۴۴۰۸

PIR۸۲۰۳/۲۳۱۳۷۰د۸۴۸۳ح
علم ۱۳۸۶نويسنده هانيه محمدياريشکستخوردگان تقدير ش۳۵۳ م۳/۶۲فا۶۳۰۹۴۸۴۲۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۶ش۸۵۱۷ح
رخ مهتاب ۱۳۹۲مريم محمديانينگاهت در چشمانم نمي خوابد ن۳۵۳ م۳/۶۲فا۶۳۱۰۷۴۶۶۸

محمدرضا محمديپاشاکپسران سفيدرود ( رمان براي نوجوانان) پ۳۵۴ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۱۱۷۸۵۵
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۸پ۸۵۴۵ح

محمدرضا محمدي باشاکپسران سفيدرود پ۳۵۴ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۱۲۶۰۲۸
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۶پ۸۵۴۵ح

معين نـوشـته ممدوح بن عاطل ابونزال; ترجمهآدم زنده
 [صحيح: مولف] احمد محمود

۱۳۷۶ آ۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۱۳۳۱۱۲۸
PIR۸۲۰۳/۴۳۱۳۷۶آ۸۶ح

معين ۱۳۷۱احمد محموداز مسافر تا تب خال الف۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۱۴۳۱۱۱۸
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۲الف۸۶ح

معين ۱۳۸۳ليلي گلستانحکايت حال: گفتگو با احمد محمود [نوار] ح۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۱۵۳۱۱۶۸
PIR۸۲۰۳/۷۱۳۷۷ي۸۶ح

معين ۱۳۸۰احمد محمودديدار: سه داستان د ۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۱۶۳۱۱۸۸
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۷۶د۸۶ح

معين ۱۳۸۰احمد محمودداستان يک شهر د۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۱۷۳۱۱۳۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۷۲د۸۶ح

معين ۱۳۷۹احمد محموددرخت انجير معابد رد۳۵۹ م۳/۶۲فا۶۳۱۸۳۱۱۴۸
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۷۹د۸۶ح

معين ۱۳۸۱[نوشته] احمد محمودزائري زير باران (مجموعه قصه) ز۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۱۹۳۱۱۷۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۱ز۸۶ح

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
معين ۱۳۸۰احمد محمودزمين سوخته مز۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۲۰۳۱۱۵۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۸ز۸۶ح
بهکـوشش سـارک مـحمود (اعطا)، بابکديدار با احمد محمود

 محمود(اعطا)، سيامک محمود (اعطا)
س/۳۵۹ م۳/۶۲فا۶۳۲۱۶۶۷۷۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۴ي۸۶ح
بهنگار ۱۳۸۳بهکوشش احمد آقاييبيدار دالن در آينه، يا، نقد آثار احمد محمود آس/۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۲۲۳۱۲۱۸

PIR۸۲۰۳/۸۲ي۸۶ح
افراز ۱۳۸۹حبيب باويساجداحمد محمود به روايت ديگران ب س/۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۲۳۷۳۶۶۸

PIR۸۲۰۳/۸۳۱۳۸۹ي۸۶ح
معين ۱۳۷۸عبدالعلي دستغيبنقد آثار احمد محمود دس/۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۲۴۳۱۱۹۸

PIR۸۲۰۳/۸۴ي۸۶ح
معين ۱۳۸۲احمد محمودغريبهها و پسرک بومي غ۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۲۵۳۱۲۲۸

PIR۸۲۰۳/۴۲۱۳۸۱غ۸۶ح
معين ۱۳۸۱احمد محمودمدار صفردرجه م۳۵۹م۳/۶۲فا۶۳۲۶۳۱۲۰۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۷۶م۸۶ح
احمد محمودهمسايهها ه۳۵۹ م۳/۶۲فا۶۳۲۷۸۰۴۳۸

PIR۸۲۰۳/۸۶/۸۱۳۵۷ح
عماد فردا ۱۳۹۱نصرتا.. محمودزادهبستر آرام هور ب۳۶۱ م۳/۶۲فا۶۳۲۸۷۱۸۳۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۹ب۸۸۳ح
غنچه ۱۳۸۳نصرتالله محمودزادهرقص مرگ ر۳۶۱م۳/۶۲فا۶۳۲۹۳۳۲۱۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۳ر۸۸ح
طاليه ۱۳۹۳زهرا محموديکي ميدونه عشق چيه؟ ک۳۶۲ م۳/۶۲فا۶۳۳۰۷۵۰۱۸

نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲معصومه محموديگزيده مرزبان نامه گ۳۶۲ م۳/۶۲فا۶۳۳۱۶۴۸۵۸

نشر شاهد مـحـمـد محمودي نورآبادي; با همکاريرنج
 سـازمـان بـنياد شهيد و امور اليثارگران

 استان فارس

۱۳۹۰ ر۳۶۷ م۳/۶۲فا۶۳۳۲۷۲۷۵۸

محمد محمودينورآباديسرريزون س۳۶۷ م۳/۶۲فا۶۳۳۳۷۱۷۹۸
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۸س۹۷۳ح

دستان ۱۳۸۴نوشته ناهيد مختاريصبورا ص۳۷۸م۳/۶۲فا۶۳۳۴۴۳۸۶۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۵ص۳۴۸خ

هيال ۱۳۹۴پرويم مختارينبايد گفته شود ن۳۷۸م۳/۶۲فا۶۳۳۵۸۶۱۷۸
هيال ۱۳۹۴پروين مختارينبايد گفته شود ن۳۷۸م۳/۶۲فا۶۳۳۶۸۶۰۰۸
برگ ۱۳۶۵محسن مخملبافباغ بلور ب ۳۸۸ م۳/۶۲فا۶۳۳۷۴۳۲۰۸

PZ۴/۲ب۳م
ني ۱۳۷۶محسن مخملبافزندگي رنگ است: گزيده گفتار و نوشتار ۷۰ تا ۷۵ ز۳۸۸م۳/۶۲فا۶۳۳۸۴۳۹۸۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۷۶آ۳۶خ
ني ۱۳۸۱محسن مخملبافدين و نديدن: گزيده گفتار و نوشتار ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ ي/۳۸۸م۳/۶۲فا۶۳۳۹۳۱۲۳۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۱آ۳۸خ
مرکز ۱۳۸۱جعفر مدرسصادقيآن طرف خيابان: چهار داستان آ۴۱۳ م۳/۶۲فا۶۳۴۰۶۷۱۲۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۱آ۴۲۷د
نشر نقره ۱۳۶۹جعفر مدرس صادقيناکجاآباد ن۴۱۳ م۳/۶۲فا۶۳۴۱۶۸۵۷۸

PZ۴/۲ن۴م
معين ۱۳۸۱هوشنگ مرادي کرمانيتنور و داستانهاي ديگر ت۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۲۳۱۲۹

PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۰ت۲۸ر
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۳هوشنگ مرادي کرمانيخمره خ۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۳۳۲۴۷

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۳آ۲۸ر
معين هـوشـنگ مرادي کرماني;ترجمه انگليسيخمره

 تيمور روحي
۱۳۸۱ خ۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۴۳۲۴۴

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۳ش۲۸ر
معين صـداي خـط خـوردن مـشق: نـقد تاويلي آثار هوشنگ مرادي

کرماني
۱۳۸۰پروين سالجقه س س / ۴۳۵ م۳/۶۲فا۶۳۴۵۳۱۲۷۸

PIR۸۲۰۳/۸۵ي۲۸ر
معين ۱۳۸۴هوشنگ مرادي کرمانيشما که غريبه نيستيد ش۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۶۳۲۴۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۱آ۲۸ر
معين ۱۳۸۰هوشنگ مرادي کرمانيقصههاي مجيد ق۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۷۳۱۲۸

PIR۸۲۰۳/۶۱۳۸۰ق۲۸ر
معين ۱۳۸۲هوشنگ مرادي کرمانيلبخند انار (مجموعه داستان) ل۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۸۳۲۱۴

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۷۸ل۲۸ر
معين ۱۳۷۷هوشنگ مرادي کرمانيمرباي شيرين م۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۴۹۳۲۴۵

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۷۷م۲۸ر
معين ۱۳۸۱هوشنگ مرادي کرمانيمثل ماه شب چهارده ث م۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۵۰۳۱۲۴

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۱م۲۸ر
توس ۱۳۷۱مرادي کرمانيمشت بر پوست ش م۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۵۱۳۱۲۶

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۱م۲۸ر
نشر ني ۱۳۷۵هوشنگ مرادي کرمانيمهمان مامان (داستان بلند) ه م۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۵۲۳۲۱۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
معين ۱۳۸۱مرادي کرمانينخل ن۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۵۳۳۲۴۶

PIR۸۲۰۳/الف۳۱۳۷۹ن۲۸ر
معين ۱۳۸۲هوشنگ مراديکرمانينه تر و نه خشک ه ۴۳۵ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۵۴۵۴۲۸

PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۲ن۲۸ر
بادران ۱۳۸۴مولف هاجر مراديمجموعه همسفر ه ۴۳۵ م۳/۶۲ فا ۶۳۵۵۷۹۷۷۸

PIR۸۲۰۳/۳۱۳۸۴م۲۴۸۴ر
نوشته ليال مردانيفراموشت خواهم کرد ف۴۵۶ م۳/۶۲فا۶۳۵۶۷۴۴۸۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۹ف۴۲۴ر
ققنوس ۱۳۹۳شاهرخ گيوافيل ها ف۴۵۷م۳/۶۲فا۶۳۵۷۸۶۱۲۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹نويسنده ابوالفضل مرويقلب روشن دانا "مجموعه پنج داستان کوتاه" ق۴۸۶ م۳/۶۲فا۶۳۵۸۴۶۷۷۸
PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۹ق۸۶ر

سوره مهر ۱۳۸۴نوشته محمدکاظم مزينانيپاييز در قطار (رمان) پ۵۱۲ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۵۹۴۸۱۴
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۴پ۹۶ز

سوره مهر﴿حوزه هنري﴾ مـحـمدکاظم مزيناني;تهيه شده در مرکزشاه بي شين
 آفرينش هاي ادبي

۱۳۸۸ ش ۵۱۲ م۳/۶۲فا۶۳۶۰۳۲۲۵۸

اکباتان ۱۳۸۴حسينقلي مستعانحمويه: داستاني از عشق و هجران ح ۵۳۴ م۳/۶۲فا۶۳۶۱۳۱۳۱۸
PIR۸۲۰۷/۸۱۳۸۴ح

مرکز ۱۳۷۹مصطفي مستورروي ماه خداوند را ببوس ر۵۴۱م۳/۶۲فا۶۳۶۲۳۲۱۷۸
PIR۸۲۱۱/۹۱۳۷۹ر۲س

رسش ۱۳۸۲مصطفي مستورعشق روي پيادهرو: چند داستان کوتاه ۱۳۸۲ع ۵۴۱ م۳/۶۲فا۶۳۶۳۳۳۰۹۸
PIR۸۲۱۱/۵۱۳۸۲ع۲س

سخن گستر ۱۳۸۸گرداوري مژگان مشتاقيدرباغچه برايت بمب کاشته ام د۵۶۸ م۳/۶۲فا۶۳۶۴۴۷۹۳۸
ثالث ۱۳۸۳سروش مظفر مقدمکابارهي عدم و چند داستان ديگر ک ۶۴۱ م۳/۶۲فا۶۳۶۵۳۱۳۴۸

PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۳ک۵۸ظ
پگاه ۱۳۹۴مريم جعفريبي قراري ب۶۴۲م۳/۶۲فا۶۳۶۶۸۵۹۵۸
علمي ۱۳۸۰خسرو معتضدعروس بخارا: جنبش المقنع و سپيد جامگان ع۶۵۵م۳/۶۲فا۶۳۶۷۴۸۱۶۸

PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۰ع۲۲۲۴ع
علم ۱۳۸۶نوشته مريم معجوني " رويا"راز پنهان ر۶۵۹ م۳/۶۲فا۶۳۶۸۴۷۰۴۸

PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۶ر۳ع
علم ۱۳۸۶نوشته مريم معجوني (رويا)وسوسه شيطان و۶۵۹ م۳/۶۲ فا۶۳۶۹۴۸۴۹۸

PIR۸۲۱۱/۵۱۳۸۶و۳ع
ققنوس ۱۳۹۳معروفي،عباسدريا روندگان جزيره ابي تر د۶۶۴م۳/۶۲فا۶۳۷۰۸۵۵۳۸
فراديد ۱۳۸۰عزتالله معظمي گودرزيهمسران شاه ه۶۶۹ م۳/۶۲فا۶۳۷۱۶۰۶۹۸

PIR۸۲۱۱/۸۱۳۷۹ه۷۷۵ع
نوانديش ۱۳۹۰نويسنده ماندا معينيآن تابستان آ۶۸۴م۳/۶۲فا۶۳۷۲۴۸۶۹۸

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۸آ۷۱۸ع
نيريز ۱۳۹۲ماندانا معيني﴿مودب پور﴾انزوا الف۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۷۳۸۱۴۵۸

ماندا معينيبوي نا ب۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۷۴۷۴۵۲۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۷ب۷۱۸ع

علم ۱۳۸۶ماندانا معينيپس کوچه هاي سکوت پ ۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۷۵۵۷۷۶۸
نسل نوانديش ۱۳۹۲ماندانا معيني﴿مودب پور﴾چند روز ابري چ۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۷۶۶۱۱۴۸

نيريز ۱۳۸۸ماندانا معيني( مودبپور)کژال ک۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۷۷۴۸۳۰۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۸ک۷۱۸ع

علم ۱۳۸۵مودب پورکژال ک۶۸۴م۳/۶۲فا۶۳۷۸۸۶۰۵۸
نسل نوانديش ۱۳۸۹ماندانا معينينخلهاي مردابي ن۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۷۹۴۸۳۴۸

PIR۸۲۲۳/۳۱۳۸۹ن۷۱۷۷ع
نيريز ۱۳۸۸ماندا معيني(مدبپور)ننه سرما ن۶۸۴ م۳/۶۲فا۶۳۸۰۴۸۲۹۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸ن۷۱۸ع
انجمن قلم ايران ۱۳۸۸مريم مغانيعشق آبي ع۷۱۵م۳/۶۲فا۶۳۸۱۷۹۷۰۸

PIR۸۲۲۳/۵۱۳۸۸ع۲۴غ
فاتحان عـطـر نارنج بوي باروت: داستاني براساس زندگي سيده طاهره

 هاشمي انچپلي
۱۳۹۳مريم مقبلي ع۷۱۷ م۳/۶۲فا۶۳۸۲۷۳۲۶۸

شرکت به نشر ۱۳۸۳نوشتهي مجيد مالمحمديداستان يک مرد: قصهي حضور حبيببن مظاهر در کربال د ۷۴۹ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۳۸۳۵۷۰۷
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۳د۲۵ل

شهاب الدين آيـيـنه عـبـرت: مـجـموعه ماجراهاي واقعي زندگي دختران و
 پـسـران هـمـراه با تحليل روانشناسي خانواده و آسيبشناسي

 اجتماعي، فرجام، اختالالت خانوادگي ...

۱۳۸۶اميرملک محمودي اليگودرزي آ۷۶۱ م۳/۶۲فا۶۳۸۴۱۱۹۳۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۳آ۷۳۶۵ل

بـهـار ازدواج: مـجـموعه ماجراهاي واقعي از زندگي دختران و
 پسران به علت سختگيري در انتخاب همسر همراه با

امير ملکمحمودي اليگودرزي ب۷۶۱ م۳/۶۲فا۶۳۸۵۵۹۴۱۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۷ب۷۳۶۵ل

محمدرضا ملکيباغ بهشت( رمان) ب۷۶۳ م۳/۶۲فا۶۳۸۶۷۸۶۲۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۷ب۷۷۳ل

زرين: نگارستان کتاب ۱۳۸۲ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوريعشاق نامدار ع۷۹۴ م۳/۶۲فا۶۳۸۷۳۱۵۰۸
PIR۸۲۲۳/۵۱۳۸۲ع۶۵۵ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آواي کالر ۱۳۸۴ا. منوريانصليب شکسته عشق ص ۸۱۴ م۳/۶۲فا۶۳۸۸۴۲۸۳۸

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۴ص۹۲۲ن
علمي ۱۳۸۲سعيد منيريتبريز طوفاني ت۸۱۷ م۳/۶۲فا۶۳۸۹۴۸۱۷۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۲ت۹۴ن
نشر علمي ۱۳۷۰نگارش زينالعابدين موتمنآشيانه عقاب: حماسه تاريخي و انساني آ ۸۲۳ م۳/۶۲فا۶۳۹۰۳۱۳۰۸

PIR۸۲۲۳/۵۱۳۷۰آ۲۴و
م. مودبپورپريچهر پ۸۲۹ م۳/۶۲فا۶۳۹۱۶۵۱۳۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۷۹پ۳۸۶و
مولف ۱۳۹۲م. مودبپوررکسانا ر۸۲۹ م۳/۶۲فا۶۳۹۲۷۴۷۱۸

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۳ر۳۸۶و
علم ۱۳۸۳م. مودبپوررکسانا ر۸۲۹ م۳/۶۲فا۶۳۹۳۴۸۲۵۸

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۳ر۳۸۶و
علم ۱۳۸۱مودب پورگندم گ۸۲۹م۳/۶۲فا۶۳۹۴۸۶۰۲۸
علم ۱۳۸۲م. مودبپورگندم گ۸۲۹ م۳/۶۲فا۶۳۹۵۴۳۰۷۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۲گ۳۸۶و
نيريز ۱۳۸۸نويسنده م.مودبپورياسمين الف ي۸۲۹ م۳/۶۲فا۶۳۹۶۴۸۲۷۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۸ي۳۸۶و
نيريز ۱۳۸۷م. مودبپوريلدا ل ي۸۲۹ م۳/۶۲فا۶۳۹۷۴۸۲۸۸

PIR۸۲۲۳/۵۵۱۳۸۷ي۳۸۶و
کتاب نيستان ۱۳۸۴علي موذنيشعر به انتظار تو ش ۸۳۱ م۳/۶۲فا۶۳۹۸۳۳۹۷۸
شهرستان ادب ۱۳۹۱سيد مهرداد موسويانشهيد خودم ش۸۴۲ م۳/۶۲فا۶۳۹۹۶۰۶۲۸

قدياني ۱۳۷۷نوشته محمدصادق موسوي گرمارودييتيمان کوفه بر شانه آفتاب: ۱۱ قصه از تاريخ اسالم ي۸۴۲م۳/۶۲فا۶۴۰۰۳۱۳۵۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۷۷ي۵۸و

ارمغان ۱۳۸۲تاليف کبري موالخواهپرواز را به خاطر بسپار پ۸۴۷م۳/۶۲فا۶۴۰۱۴۳۸۳۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۲پ۶۲و

آواي مهديس ۱۳۹۲معصومه موميوندسرپناهي براي سودا س۸۵۲ م۳/۶۲فا۶۴۰۲۷۴۲۴۸
معين ۱۳۸۷فضلالله مهتدي (صبحي)قصههاي صبحي ق ۸۶۲ م۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۰۳۳۱۳۶

PIR۸۲۲۳/۶۱۳۸۵ق۳۳ه
غزل ۱۳۸۵نوشته خاطره مهدويدر بلنداي عشق د۸۶۵م۳/۶۲فا۶۴۰۴۴۳۸۱۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۵د۳۸۶ه
کتاب آترينا اشرف مهديزادهارمغان عشق الف۸۶۶ م۳/۶۲فا۶۴۰۵۷۴۰۶۸

PIR۸۰۰۲/۴۱۳۷۷الف۸الف
علي ۱۳۸۸منير مهريزيمقدمآتش کينه آ۸۸۶ م۳/۶۲فا۶۴۰۶۴۸۷۳۸

PIR۸۲۲۳ /۸۷۴۴۲۱۳۸۸آ
هيال ۱۳۹۳محمد علي مهمان نوازانرسواخانه ر۸۹۳م۳/۶۲فا۶۴۰۷۸۶۲۱۸

زهره ميرباقريعطر ياد تو ع۹۲۸ م۳/۶۲فا۶۴۰۸۷۴۷۳۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۴ع۴۱۳ي

شقايق ۱۳۸۴نويسنده مژده ميرزاده موسويساغر شکسته س۹۳۴م۳/۶۲فا۶۴۰۹۴۳۰۹۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۳س۴۴۱۵ي

قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته مـحـمـد مـيـرکياني; تصويرگرتنتن و سندباد: رمان نوجوانان
 محمدحسين صلواتيان

۱۳۷۴ ت ۹۵۸م۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۱۰۳۲۹۷
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۷۵ت۴۷۸ي

افق، کتابهاي فندق ۱۳۸۰مهدي ميرکياييسلطان آشغالگرها س ۹۵۸م۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۱۱۳۳۰۴
PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۰س۴۷۸۶ي

قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵نوشته ميرکيانيعمو رستم: چهارده داستان پيوسته براي نوجوانان ع۹۵۸م۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۱۲۵۲۰۴
PIR۸۲۲۳/۸۱۳۷۵ع۴۷۸ي

عماد فردا ۱۳۹۳سيدمحمد ميرموسويآواي سرباز آ۹۶۳م۳/۶۲فا۶۴۱۳۷۲۹۰۸
علي ۱۳۸۹افسانه نادربانآهو آ۱۳۶ن۳/۶۲فا۶۴۱۴۴۸۷۲۸

PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۹آ۳۵۵الف
آموت ۱۳۸۹بهنام ناصحايراندخت (رمان) الف۱۵۹ن۳/۶۲فا۶۴۱۵۵۳۹۵۸

PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۹الف۵۵الف
آموت ۱۳۹۱بهنام ناصحپروانه اي روي شانه پ۱۵۹ ن۳/۶۲فا۶۴۱۶۶۹۹۴۸

نوشتهي مسلم ناصريآذرک و انجمن جادوگران مرده الف آ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۱۷۶۲۰۸
PIR۸۲۲۳/۴۳۱۳۸۹آ۷۷الف

نوشتهي مسلم ناصريآذرک، جادوگر بزرگ ب آ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۱۸۶۲۰۷
PIR۸۲۳۳/۴۲۱۳۸۹آ۷۷الف

مسلم ناصريآذرک و جادوگر خواب فروش خ آ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۱۹۶۲۰۹
مسلم ناصريآذرک و جادوگر درياي ناپيدا ردآ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۲۰۶۲۱۰
مسلم ناصريآذرک و جادوگر دوچرخه سوار ودآ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۲۱۶۲۱۱
مسلم ناصريآذرک و جادوگر لوپ يک لپ لآ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۲۲۶۲۱۲

مسلم ناصريآذرک و جادوگر مخترع مآ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۲۳۶۲۱۳
نشرتکا ۱۳۸۷مسلم ناصرياسب بيسوار : مجموعه داستان براي نوجوانان الف۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۲۴۴۴۵۴

PIR۸۲۳۳/۵۱۳۸۸الف۷۷الف
مدرسه ۱۳۸۲نويسنده مسلم ناصريمسافر شهرهاي بينشان م۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۲۵۵۳۰۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات سوره مهر به سـخـتي پـوالد به نـرمي لـبخند : روايتي داستاني از زندگي

 شهيد سيداسدالله الجوردي
۱۳۸۸ساسان ناطق ب ۱۸۲ ن۳/۶۲فا۶۴۲۶۵۴۲۷۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸ب۷۸۲الف
شهرستان ادب ۱۳۹۳ساسان ناطقدر آفريقا همه چيز سياه است﴿مجموعه داستان﴾ د۱۸۲ ن۳/۶۲فا۶۴۲۷۷۳۳۳۸

علم ۱۳۸۱ابراهيم نبويخانه امن خ۲۶۹ن۳/۶۲فا۶۴۲۸۳۳۱۳۸
PIR۸۲۴۳/۲۱۳۸۱خ۸۲ب

نشر ني ۱۳۷۸نوشته ابراهيم نبويدشمنان جامعه سالم (مجموعه داستان کوتاه) د۲۶۹ن۳/۶۲فا۶۴۲۹۳۱۴۹۸
PIR۸۲۴۳/۵۱۳۷۸د۸۲ب

محمدباقر نجفزادهبارفروش(م.روجا)جنگ به خاطر وطنم :داستانهاي کوتاه جنگ ج۳۱۷ ن۳/۶۲فا۶۴۳۰۸۲۲۱۸
PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۸ج۷۳۲ج

نويسنده آزاده نجفي (ف)آرزوي وصال آ۳۲۱ ن۳/۶۲فا۶۴۳۱۷۴۴۰۸
PIR۸۲۴۳/۴۴۱۳۸۴آ۷۳ج

عبدالمجيد نجفيخورشيد سياه ( مجموعه داستان ) خ۳۲۱ ن۳/۶۲فا۶۴۳۲۷۸۵۷۸
PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۸خ۷۴۲ج

حميدرضا نجفيکوچه صمصام: رمان نوجوانان ک۳۲۱ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۳۳۶۰۳۴
PTR۸۲۴۳/۹۱۳۸۳ک۷۴۱۲ج

۱۳۷۱عبدالمجيد نجفيگمشدگان جنگل آي سوالن گ۳۲۱ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۳۴۴۵۶۸
PIR۸۲۴۳/۸گ۷۴۲ج

نويسنده فريده نجفيويرانههاي هوس و۳۲۱ ن۳/۶۲فا۶۴۳۵۷۸۵۲۸
PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۲و۷۴۳ج

علي ۱۳۹۰فرزانه نخعياوج آسمان الف۳۶۱ن۳/۶۲فا۶۴۳۶۴۸۷۷۸
PIR۸۲۴۳/۸۱۳۸۹الف۳۶۴خ

جليل ۱۳۸۲عاطفه ندافچشم عشق چ۳۶۵ن۳/۶۲فا۶۴۳۷۴۲۹۴۸
PIR۸۲۴۳/۵۱۳۸۲چ۱۶د

پري نرگسيتا انتهاي زندگي ت۳۹۱ ن۳/۶۲ فا۶۴۳۸۶۴۰۲۸
PIR۸۲۴۳/۲۱۳۸۶ت۸ر

عقيل ۱۳۹۳پري نرگسيدر يادم بودي د۳۹۱ ن۳/۶۲فا۶۴۳۹۷۴۹۹۸
عقيل ۱۳۹۳پري نرگسيرخساره ر۳۹۱ ن۳/۶۲فا۶۴۴۰۷۴۲۲۸

پري نرگسيقلب ستاره ق۳۹۱ ن۳/۶۲فا۶۴۴۱۶۰۸۰۸
PIR۸۲۴۳/۸۱۳۸۸ق۸ر

مدرسه ۱۳۸۸منيژه نصراللهيميرزاده عشقي م۴۵۹ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۴۲۵۳۳۶
PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۸م۴۴۵ص

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۶عرفان نظرآهاريمن هشتمين آن هفت نفرم م۴۹۵ ن۳/۶۲فا۶۴۴۳۸۴۷۳۸
PIR۸۲۵۳/۸۱۳۸۶م۲۴ظ

مدرسه ۱۳۸۲حميد نوايي لواسانيابوالوفاي بوزجاني الف ۶۷۷ ن۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۴۴۱۶۹۱
PIR۸۲۶۲/۲۱۳۸۲الف۲۶۵و

نسل نوانديش ۱۳۸۳نوشتهي فرشته نورمحمديمرغ برهوت م۷۴۱ ن۳/۶۲فا۶۴۴۵۴۸۵۵۸
PIR۸۲۶۲/۴۱۳۸۳م۴۴۴۵و

الزهرا(س) ۱۳۷۵مژگان نوريانمرا باور کن م۷۶۱ن۳/۶۲فا۶۴۴۶۴۲۹۳۸
PIR۸۲۶۲/۴۱۳۷۵م۵۵۲و

کتاب آترينا ۱۳۹۳زينب نوري زادهگناه سرنوشت گ۷۶۷ ن۳/۶۲فا۶۴۴۷۷۴۶۱۸
نشر ني ۱۳۸۸حسين نوشآذرسفر کردهها س ۷۸۳ن۳/۶۲فا۶۴۴۸۳۳۰۸۸

PIR۸۲۶۲/۷۱۳۸۵س۵۸۵و
سروچمان ۱۳۸۶نويسنده آرش نيرومنشبر فراز روياها ب ۸۹۱ ن۳/۶۲ فا ۶۴۴۹۷۹۵۴۸

PIR۸۲۶۲/الف۱۳۸۵ ۹ر۶ي
آشنا ۱۳۸۲به قلم جمشيد نيکخواه (بن عباس)گل زيبايي زعفران گ۹۳۷ن۳/۶۲فا۶۴۵۰۴۳۳۲۸

PIR۸۲۶۷/۸۱۳۸۲گ۵۲۴ي
شقايق ۱۳۹۴اعظم نيک سرشتعشق بي بهانه است ع۹۵۲ ن۳/۶۲فا۶۴۵۱۷۴۹۲۸
تارونه ۱۳۹۱محمدرضا واحديآقاي سليمان! ميشود من بخوابم؟ آ۱۳۴ و۳/۶۲فا۶۴۵۲۶۳۹۴۸

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده عـلياکـبر وااليي; تصويرگرايستگاه
 پرويز اقبالي

۱۳۷۶ الف ۲۴۴و۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۵۳۳۳۰۱
PIR۸۲۹۱/۹۱۳۷۶الف۸۶الف

علياکبر واالييما اختراع کرديم م۲۴۴ و۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۵۴۷۸۵۳
PIR۸۲۹۱/۲۱۳۸۸م۸۶الف

شهره وکيليبگشاي لب ب۶۹۱ و۳/۶۲فا۶۴۵۵۶۹۳۶۸
PIR۸۲۹۸/۸۱۳۸۱ب۹۳ک

علم ۱۳۸۴اثر شهره وکيليرقص باد وآب ر۶۹۱ و۳/۶۲فا۶۴۵۶۴۸۵۷۸
PIR۸۲۹۸/۷۱۳۸۴ر۹۳ک

شهره وکيليشاليزه ش۶۹۱ و۳/۶۲فا۶۴۵۷۶۹۳۸۸
PIR۸۲۹۸/۱۶۱۳۸۴ش۹۳ک

شهره وکيليعشق مرز ندارد ع۶۹۱ و۳/۶۲فا۶۴۵۸۶۹۳۷۸
PIR۸۲۹۸/۵۱۳۷۷ع۹۳ک

علم ۱۳۷۹نويسنده شهره وکيلينقطه تسليم ن ۶۹۱ و۳/۶۲فا۶۴۵۹۴۳۱۵۸
PIR۸۲۹۸/۷۱۳۷۹ن۹۳ک

نشر بين الملل ۱۳۸۸ناصر هاشم زادهاوسلمان شد الف ۲۴۸ ه۳/۶۲فا۶۴۶۰۳۱۵۱۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتاب چرخ فلک ۱۳۹۰نويسنده سيد سعيد هاشميوام دماغ: مجموعه ي داستانهاي طنز و۲۵۲ ه۳/۶۲فا۶۴۶۱۶۶۳۵۸

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲قاسم هاشمي نژادخيرالنساء ﴿۱۳۶۷-۱۲۷۰﴾: يک سرگذشت خ۲۹۱ ه۳/۶۲فا۶۴۶۲۶۶۱۰۸
کتاب زمان ۱۳۵۸قاسم هاشمينژادفيل در تاريکي ف۲۹۱ ه۳/۶۲فا۶۴۶۳۶۸۵۱۸

صادق هدايتبوف کور ب ۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۶۴۷۰۳۷۸
صادق هدايت ۱۳۸۳نوشتهي صادق هدايتبوف کور ب۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۶۵۶۷۲۱۸

PIR۸۳۰۴/۹۱۳۸۳ب
صادق هدايتتوپ مرواري ت۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۶۶۸۰۷۴۸

PIR۸۳۰۴/۹۱۳۷۴ت
جاويدان ۲۵۳۶= ۱۳۳۰نوشته صادق هدايتحاجي آقا ح۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۶۷۶۷۱۰۸
جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتزنده بگور ز۴۴۷ه۳/۶۲فا۶۴۶۸۳۱۳۹۸

PIR۸۳۰۴/الف۹۱۳۸۳ز
صادق هدايتسايه روشن الف س ۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۶۹۷۰۳۶۸

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۸۲نويسنده آنيتا بهارزندگي صادق هدايت ب س/۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۷۰۳۱۴۷۸
PIR۸۳۰۷/۹ز۹ب

ثالث Sadegh Hedayat:۱۳۸۰بهکوشش علي دهباشيياد صادق هدايت دس/۴۴۷هـ۳/۶۲فا۶۴۷۱۳۱۴۸۸
PIR۸۳۰۸/۲ي۹د

محمد قاسمزادهروي جادهي نمناک: دربارهي صادق هدايت ق س/۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۷۲۸۰۸۶۸
PIR۸۳۰۸/۹۱۳۸۷ر۱۷ق

جامهدران ۱۳۸۳نويسنده صادق هدايتسگ ولگرد گ س۴۴۷ه۳/۶۲فا۶۴۷۳۳۱۴۰۸
PIR۸۳۰۴/الف۸۱۳۸۱س

جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتسه قطره خون ه س۴۴۷ه۳/۶۲فا۶۴۷۴۳۱۴۴۸
PIR۸۳۰۴/الف۹۱۳۸۱س

جاويدان ۱۲۵۳۶نويسنده صادق هدايتعلويه خانم ع۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۷۵۶۸۶۲۸
PIR۸۳۰۴/۸۱۳۷۹ع

ورجاوند ۱۳۸۲جهانگير هدايتنيمه پنهان سرگذشت صادق هدايت ن ۴۴۷ ه۳/۶۲فا۶۴۷۶۳۱۴۶۸
PIR۸۳۰۸/۹ن۴ه

جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايتوغ وغ ساهاب و۴۴۷ه۳/۶۲فا۶۴۷۷۳۱۴۵۸
PIR۸۳۰۴/۷۱۳۸۳و

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف ميترا هنرمندسفرنامه آسمان: زندگينامهي داستاني شهيد همت س۷۳۴ ه۳/۶۲فا۶۴۷۸۴۶۷۲۸
PIR۸۳۲۱/۷۱۳۸۹س۴۳۳ن

يعقوب يادعليآداب بيقراري: رمان آ۱۳ ي۳/۶۲فا۶۴۷۹۶۶۸۱۸
PIR۸۳۲۳/۴۱۳۸۳آ۲۳۶الف

رياست جمهوري: مرکز امور زنان و خانواده مـثـل شـکـوفـه هاي انار: زندگي داستاني ﴿هما قرباني﴾، همسر
 شـهـيد محمد حسن نوري اعتماد، مادر شهيد علي اکبر نوري

 اعتماد و مادر آزاده عليرضا نوري اعتماد

۱۳۹۱زهرا يزدان پناه م۴۶ ي۳/۶۲فا۶۴۸۰۸۰۳۵۸

غزلسرا ۱۳۹۴فلور يزدانيشهربانو ش۴۸ ي۳/۶۲فا۶۴۸۱۷۴۵۵۸
هيال ۱۳۹۲منصور ياقوتيچشم هيچکاک چ۷۹۳ي۳/۶۲فا۶۴۸۲۸۵۹۷۸

چي چست ۱۳۸۴الناز يوزباشيخواستني ترين اشتباه چشمانم خ۸۱ ي۳/۶۲فا۶۴۸۳۶۰۹۸۸
PIR۸۳۲۳/۹۱۳۸۶خ۳۷و

نويسنده الناز يوزباشيساراي س۸۱ ي۳/۶۲فا۶۴۸۴۶۰۹۶۸
PIR۸۳۲۳/۲۱۳۸۱س۳۷و

نوشته الناز يوزباشيعشق سرخ ع۸۱ ي۳/۶۲فا۶۴۸۵۶۰۹۷۸
PIR۸۳۲۳/۵۱۳۸۳ع۳۷و

عمادفردا ۱۳۹۱زهرا يوسفانمرگ تدريجي يک سهراب م۸۳ ي۳/۶۲فا۶۴۸۶۶۲۸۶۸
پيدايش ۱۳۸۱نويسنده محمدرضا يوسفيسرزمين رازها الف ۸۵ ي۳/۶۲فا۶۴۸۷۳۱۳۸۸

PIR۸۳۳۱/۴۳۱۳۸۱س۴و
واژيران ۱۳۹۲م. يوسفيخاطراتت رهايم نميکنند خ۸۵ ي۳/۶۲فا۶۴۸۸۷۴۲۰۸

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۶نويسنده محمدرضا يوسفيستارهاي به نام غول: رمان نوجوانان س ۸۵ ي۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۸۹۳۳۰۳
PIR۸۳۳۱/۲۵۱۳۷۵س۴و

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده محمدرضا يوسفي; تصويرگرسرزمين آبي
 بهراد امين سلماسي

۱۳۷۳ س ۸۵ ي۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۹۰۳۲۹۹
PIR۸۳۳۱/۴۱۳۷۹س۴و

نوشته محمدرضا يوسفيقلعه طلسم شده ق۸۵ ي۳/۶۲فا۸[ج]۶۴۹۱۶۵۵۴
PIR۸۳۳۱/۸ق۴و

نـهـادکـتـابـخـانـه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲گردآوري راضيه ايماني خوشخوعشق رايافتم ع۹۸۵ الف۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۲۶۴۸۴۸

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴از عبدالرحمان اونق ... [و ديگران]۲۰ [بيست] داستان براي نوجوانان ۹۴۳ب۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۴۹۳۳۳۰۲
PIR۴۲۴۹/۹۸ب

سوره مهر ۱۳۹۰به انتخاب عباس محمديسراسر پنجره: مجموعه داستانهاي منتخب جايزه ادبي طهران ۱۳۸۷س۲۵۹ ج۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۴۷۸۸۸۸
پيک سبحان يـال:مـجـمـوعه داستانهاي برگزيده سومين جشنواره سراسري

 ادبيات داستاني بسيج
۱۳۸۳به کوشش امير حسين فردي ۴۳۸ج۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۵۴۷۹۹۸

کامران حافظيطلسم زن ط۲۱۴ ح۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۶۸۳۵۶۸
PIR۸۰۱۳/۸۱۳۸۶ط۶۱۳الف

نفش خورشيد ۱۳۸۴داستانهاي برگزيده اصفهان-مجموعه ي۲۸داستان ۱۹۲د۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۷۴۷۹۸۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سهشـنـبههـاي دوست داشـتـني: (مـجـموعه داستانهاي کوتاه
 اعـضـاي جلسههاي سهشنبه نقد داستان حوزه هنري تهران -

مرکز)

به کوشش محمدرضا سرشار س۸۹۱ ر۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۸۷۱۶۸۸
PIR۴۲۴۹/۹۱۳۸۹س۹۳۶ر

سخن گستر ۱۳۸۸محسن سراجيبراي روزهاي مبادا ب۴۲۷س۳/۶۲۰۸فا۶۴۹۹۴۷۹۱۸
سخن گستر ۱۳۸۸محسن سراجيرازکوچه هاي آجري ر۴۲۷س۳/۶۲۰۸فا۶۵۰۰۴۷۸۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر گـردآوري کـارگـاه قـصـه و رمان حوزهسرخي من از تو
هنري

۱۳۸۹ ۴۵۱ س۳/۶۲۰۸فا۶۵۰۱۳۳۹۸۸

جواهري ۶۱ داسـتـان گـلـچـين: مـجموعهاي از داستانهاي ايراني براي
 کودکان و نوجوانان

۱۳۸۰تاليف اسمعيل شاهرودي (بيدار) د۲۲۶ ش۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۵۰۲۸۴۶۰
PIR۴۲۴۹/۶۳ش۴ب

مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

نويسندگان علي آقاغفار ... [و ديگران]طلوع خورشيد
تصويرگر فرهاد جمشيدي

۱۳۸۷ ۷۴۲ط۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۵۰۳۳۲۸۷
PIR۴۲۴۹/۸۱۳۸۶ط

[گـردآوري و تـنـظـيم مـوسسه فرهنگيعلمدار: مجموعه داستان
 قدر واليت]

۸۱۱ ع۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۵۰۴۵۹۸۵
PIR۴۲۴۹/۷۵ع

ويستار تـرجـمه و ويرايش محمد مهدي خرمي;مهماني آينه: داستانهايي از زنان نويسندهي معاصر ايران
 شعله وطنآبادي

۱۳۸۱ م ۴۷۳غ۳/۶۲۰۸فا۶۵۰۵۳۰۹۸۸
PIR۴۲۲۹/۴خ۹ز

سوره مهر ۱۳۸۸دفتر ادبيات وهنر مقاومتقصه هاي شهر جنگي ۶۷۴ ق۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۵۰۶۳۱۶۳
آواي کالر ۱۳۸۶گردآوري و بررسي رضا قنبريگفتن از " گفت":(گزيده داستان هاي معاصر همراه بررسي) گ ۸۱۴ ق۳/۶۲۰۸فا۶۵۰۷۳۱۶۲۸

PIR۴۲۴۹/۷گ۹۴ق
نسل نوانديش ۱۳۹۴سعيد گل محمدي سيه کالننيم کيلو باش ولي انسان باش: داستانهاي کوتاه وشگفت انگيز ن۶۱۷ گ۳/۶۲۰۸فا۶۵۰۸۷۴۱۶۸
نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديهفت خوان موفقيت: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز ه۶۱۷ گ۳/۶۲۰۸فا۶۵۰۹۷۶۳۸۸

مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

نـويـسـنـدگـان ابـراهيم حسنبيگي...[ومثل پرندهها
ديگران]

۱۳۸۷ ۲۵۶م۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۵۱۰۳۲۸۸
PIR۴۲۴۹/۱۷۱۳۸۶م

موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب ۱۳۸۹به قلم جمعي از نويسندگانچت مقدس: مجموعه داستان کوتاه فتنه چ۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۶۵۱۱۵۳۸۹۸
PIR۴۲۴۹/۲۱۳۸۹چ۳۷م

موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب ۱۳۹۲به کوشش رحيم مخدوميرجل سياسي ر۳۸۳ م۳/۶۲۰۸فا۶۵۱۲۷۲۷۱۸
عـاشـوراي اغتشاش: مجموعه داستانک و داستان کوتاه فتنه به

 قلم جمعي از نويسندگان
۱۳۸۹به کوشش رحيم مخدومي ع۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۶۵۱۳۴۵۶۹۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۹ع۳۶خ
قدرواليت جـاي پـاي گـردبـاد:بـررسـي پـديـده مذهب گريزي واخالق

 ستيزي در داستان نويسي معاصر ايران
۱۳۸۷تاليف موسسه فرهنگي قدرواليت ج ۸۳۹ م۳/۶۲۰۸فا۶۵۱۴۴۰۱۸۸

سلوک افالکيان تـهـيه و گردآوري موسسه فرهنگيهنريخط اول: مجموعه داستانهاي تصويري دفاع مقدس
 سلوک افالکيان

۱۳۸۹ خ ۴۸۴ و۳/۶۲۰۸فا۶۵۱۵۵۷۱۳۸
PIR۴۲۳۴/۵۶۱۳۸۹خ۹ج

مدرسه ۱۳۷۳هزار آفتاب﴿مجموعه شش داستان از اصحاب امام حسين ع﴾ ۵۵۹ ه۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۶۵۱۶۳۱۶۴
پيام آزادي در مـسـيـر تـنـدباد (بررسي بيست سال ادبيات داستاني دفاع

 مقدس ويژه کودکان و نوجوانان)
نـويـسـنـده محمدرضا سرشار (رهگذر);
 بــررسي و بـازخـواني شـوراي بـررسي;
 [بــراي] بـنـيـاد حـفـظ آثـار و نـشـر

 ارزشهاي دفاع مقدس

۱۳۸۱ د ۴۶۴ س۳/۶۲۰۸۳۱فا۶۵۱۷۳۱۶۱۸
PIR۳۸۵۳/۹ر۹ج

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

داسـتـان مـعـاصـر، داسـتـاننويسان معاصر: مجموعه شانزده
 داستان و شانزده نقد

بهاهـتـمام حسين حداد; نقدها از کامران
پارسينژاد

۱۳۷۸ د ۳۶۶ ح۳/۶۲۰۹فا۶۵۱۸۳۱۶۰۸
PIR۳۸۶۹/۲د۴ح

مولف يحيي آرينپورزندگي و آثار هدايت آ س/۴۴۷ ه۳/۶۲۰۹فا۶۵۱۹۸۰۴۸۸
PIR۸۳۰۸/۹ز۴آ

روزگار ۱۳۸۱محمدمنصور هاشمينقد و تحليل و گزيده داستانهاي صادق هدايت ه س۴۴۷ ه۳/۶۲۰۹فا۶۵۲۰۳۱۵۹۸
PIR۳۸۶۹/ج. ۷۲ن۲ه

مدرسه ۱۳۸۴بتول زرکندهبانو امين ب ۳۴ ز۳/۶۲۳فا۸[ج]۶۵۲۱۵۵۲۵
PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۴ب۷۲۳ر

پيدايش ۱۳۹۰مزيناني،محمد کاظمحکايت شيرين ليلي و مجنون ۳/۶۲فا۸ج۶۵۲۲۸۵۶۲
مرواريد ۱۳۷۳دکتر سيروس شميسانگاهي به شعر سهراب سپهري ۳/۶۲فا۶۵۲۳۸۵۶۳۸

ملک اعظم ۱۳۹۵عمرتون چند ۳/۶۲فا۶۵۲۴۸۵۷۶۸
مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،

 موسسه چاپ و نشر عروج
نـويـسـنـدگـان غـالمـرضـا آبروي...[ومدرک جرم

 ديگران]
تصويرگر فرهاد جمشيدي

۱۳۸۷ ۴۱۹م۳/۶۲۸فا۸[ج]۶۵۲۵۳۲۸۶
PIR۴۲۴۹/۴۱۳۸۶م

قاسمعلي فراستگالب خانم گ۳۳۶ ف۳/۶۳فا۶۵۲۶۶۳۸۹۸
PIR۸۱۵۹/۸۱۳۷۴گ۴ر

واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيبا من سخن بگو دو کوهه گفتار متن برنامه روايت فتح ب۹۱۷ آ۴/۶۲فا۸[ج]۶۵۲۷۷۱۸۶
PIR۷۹۴۱/۲ب۸۴و

واحه ۱۳۹۰مرتضي آوينيرستاخيز جان: ادبيات، فرهنگ ورسانه ر۹۱۷ آ۴/۶۲فا۶۵۲۸۶۶۲۸۸
PIR۷۹۴۱/۵۱۳۷۹ر۸۴و

نشر ساقي ۱۳۷۹مرتضي آوينيرستاخيز جان ر۹۱۷آ۴/۶۲فا۶۵۲۹۳۱۵۸۸
PIR۷۹۴۱/۵۱۳۷۹ر۸۴و

مرتضي آوينيفردايي ديگر: فلسفه وشعر ف۹۱۷ آ۴/۶۲فا۶۵۳۰۶۶۱۹۸
PIR۷۹۴۱/۴۱۳۹۰ف۸۴و

انتشارات برگ ۱۳۷۳مرتضي آوينيفردايي ديگر: مجموعه مقاالت ف ۹۱۷ آ۴/۶۲فا۶۵۳۱۵۱۱۰۸
PIR۷۹۴۱/۴۱۳۷۳ف۸۴و

سپيده باران ۱۳۸۷رضا اميرخانيسرلوحه ها يادداشت هاي پراکندهي سال هاي ۸۱ تا ۸۴ س ۸۲۳ الف۴/۶۲فا۶۵۳۲۵۶۴۱۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نگاه، علم ۱۳۶۸تصحيح مقدمه و حواشي باستاني پاريزيپيغمبر دزدان آ ۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۳۳۳۱۶۹۸

PIR
علم ۱۳۸۲تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)آسياي هفت سنگ س آ۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۳۴۳۱۷۱۸

PIR۷۹۶۳/۵۱۳۸۳آ۵۶الف
ارغوان ۱۳۶۹اثر باستاني پاريزي (محمدابراهيم)حضورستان ح۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۳۵۳۱۶۸۸

PIR۷۹۶۳/۶۳۱۳۶۹ح۵۶الف
علم ۱۳۸۲تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)حماسه کوير م ح۲۲۴ ب۴/۶۲فا۶۵۳۶۳۱۵۴۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۲ح۵۶الف
علم ۱۳۷۷اثر باستاني پاريزي (محمدابراهيم)در شهر نيسواران د۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۳۷۳۱۶۷۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۷۷د۵۶الف
علم ۱۳۸۱تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)کاله گوشه نوشين روان مغ س/۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۳۸۳۱۶۵۸

PIR۷۹۶۳/۷ي۵۶الف
علم ۱۳۸۳تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)شاهنامه آخرش خوش است ش۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۳۹۳۱۵۵۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۳ش۵۶الف
علم ۱۳۷۸نوشته محمدابراهيم باستاني پاريزيشمعي در طوفان م ش۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۴۰۳۱۷۰۸

PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۳ش۵۶الف
علمي ۱۳۷۷نوشته محمدابراهيم باستاني پاريزيفرمانفرماي عالم ف۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۴۱۳۱۶۶۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۷۷ف۵۶الف
نشر علم ۱۳۸۰نوشته باستاني پاريزي (محمد ابراهيم)کاسه کوزه تمدن ک۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۴۲۳۱۵۶۸

PIR۷۹۶۳/۲ک۵۶الف
نشر علم ۱۳۸۰تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)مار در بتکده کهنه م۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۴۳۳۱۷۲۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۰م۵۶الف
ارغوان ۱۳۷۰اثر باستاني پاريزيهشت الهفت ه ۲۲۴ب۴/۶۲فا۶۵۴۴۳۱۷۳۸

PIR۷۹۶۳/۵۱۳۷۰ه۵۶الف
علم ۱۳۸۱تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)پوست پلنگ برپشت پلنگ پ۲۳۴ب۴/۶۲فا۶۵۴۵۳۱۵۷۸

PIR۷۹۶۳/۸۶۱۳۸۱پ۵۶الف
علم ۱۳۸۲مسعود بهنودبعد از ۱۱ سپتامبر: مجموعه مقاالت (زمستان ۸۰ تا بهار۸۲) ب ۸۸۵ب۴/۶۲فا۶۵۴۶۳۲۰۷۸

PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۲ب۸۵ب
علمي ۱۳۷۸مسعود بهنودحروف (گزيده مقاالت دو حرف و حرف ديگر) ح ۸۸۵ب۴/۶۲فا۶۵۴۷۳۲۰۶۸

PIR۷۹۸۰/۱۴آ۸۵ه
علم گـلوله بد است: مقاالت جامعه، توس، نشاط و آدينه (فروردين

 ۷۷ - شهريور ۷۸)
مـسـعـود بـهـنـود; گـردآورنده فريبرز

اعتمادي
۱۳۷۸ گ ۸۸۵ب۴/۶۲فا۶۵۴۸۳۲۰۵۸

PIR۷۹۸۰/۸۱۳۷۹گ۸۵ه
شهر کتاب،هرمس ۱۳۸۶غالمعلي حدادعادلبا احترام ب۳۶۹ح۴/۶۲فا۶۵۴۹۴۴۷۰۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۶ب۲۴د
پروين ۱۳۸۰مريم حيدرزادهنامههايي که پاره کردم ن۹۴۴ح۴/۶۲فا۶۵۵۰۲۸۷۵۸

PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۰ن۳۶ي
گردآوري مجيد شفيعيبمير و بدم ش ب/ الف۸۳۵ د۴/۶۲فا۸[ج]۶۵۵۱۶۰۴۱

PIR۸۰۵۰/۷۱۳۸۹ش۲آ
تيراژه ۱۳۶۸به کوشش محمد دبيرسياقيمقاالت دهخدا م۸۳۵ د۴/۶۲فا۶۵۵۲۷۰۲۴۸

PIR۸۰۵۰/۴۱۳۵۸آ
سخن ۱۳۷۹از محمدامين رياحيچهل گفتار در ادب و تاريخ و فرهنگ ايران چ ۹۱۴ ر۴/۶۲فا۶۵۵۳۳۱۸۵۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۷۹چ۱۷۶ي
سخن ۱۳۷۹نوشته عبدالحسين زرينکوباز چيزهاي ديگر: مجموعه نقد، يادداشت، بررسي و نمايشواره الف ۴۳ ز۴/۶۲فا۶۵۵۴۳۱۸۰۸

PIR۸۰۷۶/۴۱۳۷۹الف۹۶ر
سخن ۱۳۷۹عبدالحسين زرينکوبحکايت همچنان باقي ح۴۳ز۴/۶۲فا۶۵۵۵۳۱۸۱۸

PIR۸۰۷۶/۸۱۳۷۶ح۹۶ز
علمي ۱۳۷۴تاليف عبدالحسين زرينکوبدفتر ايام: مجموعه گفتارها، انديشهها و جستجوها د ۴۳ ز۴/۶۲فا۶۵۵۶۳۱۸۴۸

PIR۸۰۷۶/۷۱۳۷۴د۹۶ر
سخن نـقش بـر آب بههـمـراه جـسـتجوئي چند در باب شعر حافظ،

 گـلـشن راز، گـذشـته نـثـر فارسي، ادبيات تطبيقي، انديشهها،
 گفت و شنودها و خاطرهها

۱۳۷۴عبدالحسين زرينکوب ن ۴۳ ز۴/۶۲فا۶۵۵۷۳۱۸۲۸
PIR۸۰۷۶/۷۱۳۷۴ن۹۶ز

سخن تـــالـيف عـبـدالـحـسـين زرينکـوب;يادداشتها و انديشهها: از مقاالت، نقدها و اشارات
 [گردآورنده عنايتالله مجيدي]

۱۳۷۹ ي ۴۳ ز۴/۶۲فا۶۵۵۸۳۱۸۳۸
PIR۸۰۷۶/۲۱۳۷۹ي۹۶ر

سخن ۱۳۷۶به اهتمام علياصغر محمدخانيدرخت معرفت: جشننامه استاد دکتر عبدالحسين زرينکوب د۳۴۴م۴/۶۲فا۶۵۵۹۳۱۷۹۸
PIR۸۰۷۶/۸۵ي۹۶ر

ديد ۱۳۸۲مرتضي مميز; گردآورنده حسين چنمانيحرفهاي تجربه ح ۷۷۲ م۴/۶۲فا۶۵۶۰۳۱۷۸۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۲ح۷۸۸۸م

کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکستيز با خويشتن و جهان: مجموعه مقاالت س۹۳۹ م۴/۶۲فا۶۵۶۱۵۷۸۸۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۹س۴۵۷ي

کليدر ۱۳۸۵يوسفعلي ميرشکاکفرامرزنامه ف۹۳۹م۴/۶۲فا۶۵۶۲۴۵۰۲۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۴ف۴۵۷ي

اختران ۱۳۸۰حسن نراقيجامعهشناسي خودماني (چرا در ماندهايم) ج۳۷۹ن۴/۶۲فا۶۵۶۳۳۱۸۸۸
PIR۸۲۴۳/۲۱۳۸۱ج۲۲۵ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سرانه نـسـيـم جان: مجموعه مقاالت سومين همايش علمي- پژوهشي

 فـرهـنـگ رضـوي و جـلوه هاي آن در زبان و ادبيات فارسي:
 ﴿سيماي امام رضا﴿ع﴾ در آيينه ادبيات عرفاني﴾

بـه اهـتـمـام مـحـمـد ابـراهـيم مالمير،
 غـالمـرضا سالميان : برگزارکننده: اداره
 کـل فـرهـنـگ و ارشـاد اسالمي استان

کرمانشاه

۱۳۹۲ ۶۴۲۱۳۹۱ ه۴/۶۲فا۶۵۶۴۸۰۳۶۸

روزبهان ۱۳۶۸نادر ابراهيميچهل نامه کوتاه به همسرم چ ۱۳۶ الف۶/۶۲فا۶۵۶۵۳۱۸۷۸
PIR۷۹۴۳/۷ي۵۸ب

حوزه هنري ۱۳۶۹فهيمه بابائيان پورنامه هاي فهيمه ن ۱۱۹ ب۶/۶۲فا۶۵۶۶۵۵۷۸۸
پروين ۱۳۸۳مريم حيدرزادهنامههايي که پاره کردي ن ۹۴۴ ح۶/۶۲ فا۶۵۶۷۲۸۷۴۸

PIR۸۰۳۱/۲۳۱۳۸۳ن۳۶ي
دوسـتي خـاله خـرسه: طنز در ادبيات ايران، مرزباننامه، انوار

 سهيلي، گلستان سعدي، جوامعالحکايات
انتخاب و بازنويسي مجيد شفيعي د۵۵۶ ش۷فا۸[ج]۶۵۶۸۶۰۴۰

تالش ۱۳۸۱منصور خانلوآلبوم خنده آ۲۷۱خ۷/۰۰۸فا۶۵۶۹۳۱۷۴۸
PIR۴۳۲۳/۷۱۳۸۱آ۲۴خ

تابندهسنبله ۱۳۸۲گردآورنده محمد سهيلآباديحکايت و لطيفه ح ۸۴۹ س۷/۰۰۸فا۶۵۷۰۳۱۹۲۸
PIR۴۳۲۳/۸۱۳۸۲ح۹س

تابنده ۱۳۸۸گردآورنده محمد سهلآباديطنزهاي شيرين ط ۸۴۹ س۷/۰۰۸فا۶۵۷۱۵۲۵۲۸
PIR۴۳۲۳/۹ط۹س

سنبله ۱۳۸۲گردورنده محمد سهلآباديلطايف وحکايات ل۸۴۹س۷/۰۰۸فا۶۵۷۲۳۱۹۳۸
PIR۴۳۲۳/۸ح۹س

شـتـر به شرط گربه: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي
 طنز از کتابهاي بهارستان، روضه خلد، فيه مافيه

گردآوري مجيد شفيعي ش۵۵۶ ش۷/۰۰۸فا۸[ج]۶۵۷۳۶۰۴۳
PIR۴۳۱۳/۲۱۳۸۹ش۷ش

شهاب الدين آلـبـوم زيـبـاتـرين لطيفه ها وضرب المثلها:بهترين هديه براي
 غني سازي اوقات فراغت

۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزي، آ ۷۶۱م۷/۰۰۸فا۶۵۷۴۲۸۵۷۸

حـکـايتهـا و لـطـيـفههـاي شيرين: شامل طنزهاي آموزنده،
 شيرين و خواندني

بهکوشش حميدرضا نوروزي ح۷۵۲ ن۷/۰۰۸فا۶۵۷۵۶۴۴۲۸
PIR۴۳۲۳/۸۱۳۷۹ح۹ن

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران دگـرخـنـد: درآمـدي کـوتاه بر طنز و هزل و هجو در تاريخ و
 تاريخ معاصر

۱۳۸۰علي موسوي گرمارودي د ۸۴۲ م۷/۰۰۹فا۶۵۷۶۳۲۰۴۸
PIR۳۹۵۳/۸د۸م

شرکت انتشارات سوره مهر The book of satire 2 = ۲ ۱۳۸۴به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک ۸۴۲ م۷/۰۰۹فا۶۵۷۷۳۱۹۴۸
PIR۳۹۵۱/۲ک۸م

انتخاب و بازنويسي مجيد شفيعيسگي نماند ش ب/ ل۴۳۷ ع۷/۳۲فا۸[ج]۶۵۷۸۶۰۴۴
PIR۵۵۳۹/۱۳۸۶ ۱۹آ

تاليف فخرالدينعليصفيشش انگشت ندارم ش ب/ ل۲۷۸ ف۷/۴فا۸[ج]۶۵۷۹۶۰۳۹
PIR۶۰۴۶/۱۳۹۰ ۶۰۱ل

مولف ۱۳۸۵رحمت الله اميدوارنيشانوش ن۷۹۷ الف۷/۶۲فا۶۵۸۰۸۲۵۶۸
نشر آفرينش ۱۳۷۳نوشته ايرج بقائي کرمانيکشورگشايان قاجار: تاريخ بهروايت طنز ک ۵۹۵ ب۷/۶۲فا۶۵۸۱۳۱۹۱۸

PIR۷۹۶۳/۵ک۲۴ق
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
۱۳۸۳حسن حسينيبرادهها ۱۳۸۳ب۵۷۷ح۷/۶۲فا۶۵۸۲۳۱۹۰۸

PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۳ب۹۵س
فرهنگ جامع ۱۳۸۳نويسنده علياکبر دهخداچرند و پرند چ ۸۳۵ د۷/۶۲فا۶۵۸۳۳۱۸۹۸

PIR۸۰۵۲/۴۱۳۸۳چ
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،کتاب نشر قـنـد پـارسـي از کـلـيـات عـبـيد زاکاني: گزيده اي از رساله

 دلگشا﴿حکايات ولطايف﴾
۱۳۹۱فرخ زند وکيلي ق۶۱ ز۷/۶۲فا۸[ج]۶۵۸۴۶۱۳۱

بـمـير و آزار مرسان: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي
 طنز از کتاب کشکول

گردآوري مجيد شفيعي ش ب/ ک۹۱۳ ش۷/۶۲فا۸[ج]۶۵۸۵۶۰۴۲
PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۹ب۸۸۶ف

سخن ۱۳۷۸رويا صدرخبرنامه محرمانه: مجموعه طنز خ۴۷۷ص۷/۶۲فا۶۵۸۶۳۲۰۳۸
PIR۸۱۳۱/۲۱۳۷۹خ۴۴۲د

ثالث ۱۳۸۳رويا صدره، مثل تفاهم;طنز ه۴۷۷ ص۷/۶۲ فا ۶۵۸۷۳۲۱۹۸
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲نويسنده عليرضا لبشالف توشک: مجموعه نثر طنز ل۳۶۱ ل۷/۶۲فا۶۵۸۸۶۶۳۶۸

راهيان سبز ۱۳۸۶گردآورنده اسکندر متقيزادهبا هم بخنديم ب ۲۴۳ م۷/۶۲فا۶۵۸۹۳۲۰۲۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۱ب۷۳۴ت

پيدايش ۱۳۸۰نويسنده محمدکاظم مزينانيسنگ پا + گل: مجموعه طنز س ۵۱۲ م۷/۶۲فا۸[ج]۶۵۹۰۵۷۰۲
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۰س۹۶ز

منشور وحي ۱۳۸۵بهکوشش کاظم مقدمبا هم بخنديد به هم نخنديد ب۷۲۳ م۷/۶۲فا۶۵۹۱۳۱۷۷۸
PIR۳۹۹۶/۲ب۷م

کتاب نيستان ۱۳۸۰يوسفعلي ميرشکاکديپلمات نامه د۹۳۸م۷/۶۲فا۶۵۹۲۲۶۲۹۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۷۸د۴۵۷ي

قدياني ۱۳۸۰مهدي ميرکياييوزارت طوطي: چهارده روايت طنز از دوره قاجار و۹۵۸ م۷/۶۲فا۸[ج]۶۵۹۳۵۷۹۶
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۰و۴۷۸۶ي

روزنه ۱۳۷۸ابراهيم نبويستون پنجم س ۲۶۹ن۷/۶۲فا۶۵۹۴۳۲۰۱۸
PIR۸۲۴۳/۲۱۳۷۸س۸۲ب

صبح پيروزي ۱۳۷۹بهکوشش احمد دهقاندنياي لطيفهها و داستانها د ۸۵۲ د۷/۶۲۰۸فا۶۵۹۵۳۱۷۵۸
PIR۴۳۲۷/۹د۹د

نسيم کوثر ۱۳۸۷رضا سليمي همدانيتحفه نه طنز ت ۶۹۹ س۷/۶۲۰۸فا۶۵۹۶۳۱۸۶۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سوره مهر The book of Irony 1۱ = ۱۳۸۴به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۷/۶۲۰۸فا۶۵۹۷۴۳۶۰۸

PIR۴۳۱۷/۲ک۸م
گل آقا ۱۳۷۰بهکوشش ابراهيم نبويقند مکرر! ق۲۶۹ ن۷/۶۲۰۸فا۶۵۹۸۷۳۷۱۸

PIR۴۱۹۳/۹ق۲ن
۱۳۸۳ريتا اصغرپورکيومرث صابري "گل آقا" الف س/۱۲۹ص۷/۶۲۰۹۲فا۸[ج]۶۵۹۹۳۲۰۰

PIR۸۱۳۱/۸۲ي۲۸الف
علم ۱۳۹۰اثر باستاني پاريزي﴿محمدابراهيم﴾کجاوه ناهم لنگ ک۲۲۴ ب۸/۰۰۹فا۶۶۰۰۴۹۲۷۸

مدرسه ۱۳۸۸[گردآورنده] عزتالله الونديزرين کوب ز۷۴۵ الف۸/۰۶۲فا۸[ج]۶۶۰۱۵۳۴۱
PIR۸۰۷۶/ ۸۲۱۳۸۸ي۹۶ر

گلآقا ۱۳۸۴بهکوشش وليالله درودياندخوي نابغه (گزيده مقالهها درباره عالمه علياکبر دهخدا) د ۸۳۵د۸/۰۶۲فا۶۶۰۲۳۱۹۹۸
PIR۸۰۵۳/۳د۴د

دبيرمجموعه محمدهاشم اکبريانيليلي گلستان س/۵۷۳ گ۸/۰۶۲ فا۶۶۰۳۶۶۷۸۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۸ل۵۲۱۴ل

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۷۸رفيع غفارزادگاندکتر معين غس/۶۸۱ م۸/۰۶۲فا۸[ج]۶۶۰۴۳۱۹۸
PIR۲۶۷۳/۷۱۳۸۲غ۶م

ثالث ۱۳۸۷گفتگو اردوان اميرينژادگفتگو با ضياء موحد الف س/۸۲۸ م۸/۰۶۲فا۶۶۰۵۶۸۷۴۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۷ض۳۵و

نيلوفر ۱۳۹۰بهکوشش اميد طبيب زادهجشننامه ابوالحسن نجفي ط س/۳۲۱ ن۸/۰۶۲فا۶۶۰۶۶۷۹۱۸
PIR۸۲۴۳/۸۶۱۳۸۹ي۷۳۵۵ج

پيام نور گـردآوري شـعـبـانـعلي المعي; ويراستهحکايتها و لطيفههاي تربيتي
 رضا شيرازي

۱۳۷۲ ح ۲۵۸ ل۸/۲۰۰۸فا۶۶۰۷۳۱۷۶۸
PIR۴۳۲۳/۸۲ح۲ل

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۲حسين معلمحکايت نامه ح ۶۷۳ م۸/۲۰۰۸فا۸[ج]۶۶۰۸۵۳۷۷
PIR۴۳۲۷/۸۱۳۸۴ح۶م

ارمغان يوسف ۱۳۸۴گردآوري يوسف احمديلطيفههاي شيرين ل۲۸۴ الف۸/۲۶۰۸فا۸[ج]۶۶۰۹۸۴۲۶
PIR۴۳۲۷/۶۱۳۸۵ل۲۷الف

ژکان ۱۳۹۲مجموعه آثار جالل آل احمدتک نگاري ها ت۶۹۸ آ۸/۳۶۲فا۶۶۱۰۶۶۱۱۸
نشر علم ۱۳۸۰مسعود بهنوددربند اما سبز د۸۸۵ب۸/۳۶۲فا۶۶۱۱۳۱۹۷۸

PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۰ي۸۵ه
علم ۱۳۸۴مسعود بهنودضد يادها ش ۸۸۵ب۸/۳۶۲فا۶۶۱۲۳۱۹۶۸

PIR۷۹۸۰/۸۵۱۳۸۳ه
سخن محمدعلي جمالزادههزار بيشه

بهکوشش علي دهباشي
۱۳۸۳ ه ۵۹۷ج۸/۳۶۲فا۶۶۱۳۳۱۹۵۸

PIR۸۰۰۸/۱۳۸۴الف۴آ
رشد ۱۳۸۳تاليف عباس داورمنشنيلوفر باغچه ما ن۳۱۷د۸/۳۶۲فا۶۶۱۴۲۶۲۸۸

PIR۸۰۴۱/۹۱۳۷۲ن۹۶۶الف
مدرسه ۱۳۸۷زکيه احمديبديعالزمان فروزانفر ب۲۸۴ الف۸/۶۲فا۸[ج]۶۶۱۵۵۳۳۴

PIR۸۱۶۵/۳۱۳۸۷الف۹۶ر
عبدالرحيم سعيديرادديگر عرضي ندارم د۵۷۸ س۸/۶۲ فا۶۶۱۶۸۲۳۵۸

PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۵د۹۵ع
مدرسه ۱۳۸۶احمد عربلواستاد همايي الف ۵۲۸ ع۸/۶۲فا۸[ج]۶۶۱۷۵۳۲۵

PIR۸۳۱۹/۵الف۴ع
جامهدران ۱۳۸۳صادق هدايت; گردآور حسن قائمياننوشتههاي پراکنده ي/۴۴۷ه۸/۶۲فا۶۶۱۸۳۲۱۰۸

PIR۸۳۰۲/۲۱۳۸۳ق
فراديد ۱۳۹۱ماهرخسار جاهديانبي تو، هيچ هيچم: مجموعه يادداشتهاي ادبي ب۲۵۶ ج۸/۷۶۲فا۶۶۱۹۶۱۰۴۸
نيستان ۱۳۸۸مهدي شجاعيصميمانه با جوانان وطنم ص ۳۷۸ ش۸/۷۶۲فا۶۶۲۰۵۷۰۸۸

PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۸ص۲۶ج
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
بـاغ هـمـيـشه سـبـز: سيماي معصومين عليهمالسالم در متون

 کهن فارسي
۱۳۷۷[گردآورنده] مهدي الماسي ب۷۳۵الف۸/۸۰۰۳۵۲فا۶۶۲۱۳۲۰۹۸

PIR۴۲۵۸/۷الف۹چ
اميرکبير ۱۳۳۷تصنيف محمدتقي بهار "ملک الشعراء"سبکشناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي س۸۱۶ ب۸/۸۰۰۹فا۶۶۲۲۳۲۰۸۸

PIR۳۸۷۲/۱۳۸۲س۹ب
آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر عنصرالمعالي کيکاووسبناسکندرگزيده قابوسنامه

انتخاب، شرح  و توضيح بتول فخراسالم
۱۳۸۶ ف ب/ ق ۹۵۷ع۸/۸۲۲فا۶۶۲۳۳۲۳۴۸

PIR۴۶۶۷/الف۱۳۸۶ ۲۰۱ق
قدياني تـالـيف عـنـصـرالـمـعـالي کـيکاوسبنگزيده قابوسنامه

 اسـکـنـدربن قاموسبن وشمگيربن زيار;
 مـقـدمه، انـتـخاب و شرح لغات مهدي

 فرهاني منفرد

۱۳۷۶ فب/ ق۹۵۷ع۸/۸۲۲فا۶۶۲۴۳۲۳۷۸
PIR۴۶۶۷/۲۰۱۱۳۷۶ق

سخن ۱۳۷۲انتخاب و توضيح غالمحسين يوسفيدرس زندگي: گزيده قابوسنامه ي ب/ ق۹۵۷ع۸/۸۲۲فا۶۶۲۵۳۲۳۵۸
PIR۴۶۶۷/۲۱۱۳۷۲ق

اميرکبير، کتابهاي جيبي نـوشـته امـيـر عنصرالمعالي کيکاوسبنگزيده قابوسنامه (متن فارسي از قرن پنجم هجري)
 قـــابــوسبن وشـمـگـيـر; بهکـوشش

 غالمحسين يوسفي

۱۳۶۸ ي ب/ق۹۵۷ع۸/۸۲۲فا۶۶۲۶۳۲۳۶۸
PIR۴۶۶۷/۲۰۱۱۳۶۸ق

داسـتان داود و سليمان: برگرفته از تفسير روض الجنان و روح
الجنان

ابوالفتح رازي د۱۸۱ الف۸/۸۲۳فا۶۶۲۷۸۰۶۸۸
۵/۴۹PB]PIR/۴۰۰۱ش.۲۲۲ش

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر ۱۳۸۷[ترجمه]  نصرالله منشيگزيده کليله و دمنه ف ب/۶۶۷ ک۸/۸۲۳فا۶۶۲۸۳۲۸۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني [تـرجـمه] ابـوالـمـعـالي نصرالله منشي;کليه و دمنه

 تـوضـيح و شرح لغات و عبارات حسين
 حـداد; بـراساس دو نسخه معتبر مجتبي

 مينوي و حسن حسنزاده آملي

۱۳۸۰ ۶۶۷ک۸/۸۲۳فا۶۶۲۹۳۲۴۰۸
PIR۵۰۹۲۱۳۸۰الف

اميرکبير انـشـاي ابـوالـمـعـالي نـصـرالله منشي;ترجمه کليله و دمنه
 تصحيح و توضيح مجتبي مينوي طهراني

۱۳۷۱ ۶۶۷ک۸/۸۲۳فا۶۶۳۰۳۲۴۱۸
PIR۵۰۹۲۱۳۷۱الف

زوار انـشـاي ابـوالـمـعـالي نـصـرالـله منشيترجمه کليله و دمنه
 بـراسـاس نـسـخه تصحيح شده مجتبي
 مـــيـــنـــويي طـهـراني; به کـوشش

 محمدحسين مجدم

۱۳۸۵ ۶۶۷ک۸/۸۲۳فا۶۶۳۱۳۲۴۲۸
PIR۵۰۹۲۱۳۸۵الف

بهزاد مـتن کـامل کـلـيله و دمنه براساس قديميترين نسخه کليله و
دمنه

[ترجمه] ابوالمعالي نصرالله منشي
به تـصـحـيح مجتبي مينوي تهراني، زهرا

 کشاورز باقري

۱۳۸۵ ۶۶۷ک۸/۸۲۳فا۶۶۳۲۳۲۴۳۸
PIR۵۰۹۲  ۱۳۸۵

مدرسه ۱۳۸۲ليال برزگرنصراللهمنشي ب س/۷۹۱ م۸/۸۲۳فا۸[ج]۶۶۳۳۲۷۰۲
PIR۵۱۱۱/۵/۴۱۳۸۲ب۸ي

موسسه کتاب همراه [تـرجـمه] ابـوالـمـعـالي نصرالله منشي;گزيده کليله و دمنه
 بهکوشش غالمرضا عمراني

۱۳۷۹ ع ب/ ک ۷۹۱م۸/۸۲۳فا۶۶۳۴۳۲۳۹۸
PIR۵۰۹۲/۱۹۱۳۷۹آ

تهران تـالـيف احـمـدبن عـمـربن عـلي نظاميچهار مقاله
 عـروضي سمرقندي; طبق نسخه مصحح

 محمد قزويني
بـا تـصـحـيح و مـقـابـله مـجدد و شرح
 لـغـات و عـبـارات و توضيح نکات ادبي

 محمد معين

۱۳۷۲ ج ۴۸۹ن۸/۸۲۳فا۶۶۳۵۳۲۳۳۸

ابن سينا تـــالـــيف احـــمــدبنعـمـربنعـليچهار مقاله
نظاميعروضيسمرقندي

۱۳۳۱ چ۴۸۹ ن۸/۸۲۳فا۶۶۳۶۴۵۴۵۸
PIR۵۱۱۷/الف ۹۱۳۸۵چ

اميرکبير [عـــروضي ســمـرقـنـدي]; بهکـوششاز چهار مقاله
 ذبيحالله صفا

-۱۳۶۲ ص ب/چ۴۸۹ن۸/۸۲۳فا۶۶۳۷۲۶۵۵۸
PIR۴۰۰۱/۲۱۳۶۲ش[PIR۵۱۱۷/۹۱چ]ش. ۶

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور حـکـايـاتـي از گـلـستان سعدي﴿ بازنويسي حکاياتي از گلستان
سعدي﴾

۱۳۹۲تاليف وبازنويسي فرخ زند وکيلي ز ب/۵۵۴ س۸/۸۳۱فا۶۶۳۸۶۴۸۲۸

سخن ۱۳۷۰انتخاب و توضيح غالمحسين يوسفيدامني از گل: گزيده گلستان سعدي د۵۵۴س۸/۸۳۱فا۶۶۳۹۳۲۳۰۸
PIR۵۲۱۱/۳۱۳۷۰آ

قدياني تـصـحـيح مـتن و شـرح لـغـات حسينگلستان سعدي
استادولي

۱۳۶۷ گ ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۶۶۴۰۳۲۳۱۸
PIR۵۲۱۱۱۳۶۸د

اميرکبير گـلـسـتـان سـعدي: نسخه علمي و انتقادي از روي قديميترين
 نسخ خطي (نسخ پکن)

۱۳۷۳بهکوشش برات زنجاني گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۶۶۴۱۳۲۳۲۸
PIR۵۲۱۱۱۳۷۳د

اميرکبير ۱۳۶۱گلستان: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۶۶۴۲۳۲۷۵۸
PIR۵۲۱۱۱۳۷۶

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر مصلحالدين سعديشيرازيگزيده گلستان سعدي
انـــتـخـاب، شـرح  و تـوضـيح اطـلس

اثنيعشري

۱۳۸۷ الف ب/گ۵۵۴ س۸/۸۳۱فا۶۶۴۳۳۲۸۱۸
PIR۵۲۱۱/الف۳۱۳۸۶آ

انتشارات و آموزش انقالب اسالمي ۱۳۷۰[سديدالدين محمد عوفي]جوامع الحکايات و لوامع الروايات ج۹۷۳ ع۸/۸۳۱فا۶۶۴۴۷۳۷۲۸
PIR۵۲۶۲/۹۰۱۱۳۸۲ج

اميرکبير گـزيـنش، ديـبـاچه و پـانوشتها علياکبرگزيده غزلهاي حکيم فياض الهيجي(ره)
رشاد

۱۳۷۲ ر ب/غ۳۳۲ل۸/۸۴فا۶۶۴۵۲۶۳۱۸
PIR۴۰۰۱/ش. ۲۵۸ش[PIR۶۵۲۵/۵ر]

نشرني ۱۳۸۴حسن کامشادپايهگذاران نثر جديد فارسي پ ۲۸۱ک۸/۸۶۰۹فا۶۶۴۶۳۲۷۸۸
PIR۳۹۱۰/۲پ۲ک

روزبهان ۱۳۷۶نادر ابراهيمييک عاشقانهي آرام ي۱۳۶الف۸/۸۶۲فا۶۶۴۷۳۲۷۷۸
PIR۷۹۴۳/۸۱۳۷۶ي۵۸ب

نور بخش:بنياد شهيد چمران ۱۳۸۸نويسنده مصطفي چمرانعارفانه ع ۵۶ چ۸/۸۶۲فا۶۶۴۸۳۴۰۰۸
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲به اهتمام عبدالرحيم سعيدي رادمعجزه الفبا﴿مجموعه نثر ادبي﴾ م۵۶۵ س۸/۸۶۲فا۶۶۴۹۶۶۴۱۸

محمدرضا سنگريسيب و عطش ﴿نثر عاشورايي﴾ س۷۷۹ س۸/۸۶۲فا۶۶۵۰۶۹۷۷۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۲س۷۲۵ن

پيدايش ۱۳۸۸بازنويسي محمد شريعتيسفرنامه ناصرخسرو س۴۴۴ ش۸/۸۶۲ فا۸[ج]۶۶۵۱۳۲۷۴
PIR۸۱۲۳/۷۱۳۸۶س۸۵۲ر

نسيم کوثر ۱۳۸۳احمدصادقي علويجهميخواهم ببينمت... دفتردوم م ۲۲۳ص۸/۸۶۲فا۶۶۵۲۳۲۳۸۸
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۳م۴۸۸۶الف

سوره مهر ۱۳۸۸اسماعيل فيروزيعقيقهاي فصل يادگاري: مجموعه عاشقانههاي جنگ و... ع۹۵۸ف۸/۸۶۲فا۸[ج]۶۶۵۳۵۴۷۹
PIR۸۱۶۹/۷۱۳۸۸ع۴۵ي

نگارو نيما﴿نگيما﴾ ۱۳۸۷محمدقادرپورپنجاه داستان خيلي خيلي کوتاه پ۱۳۴ق۸/۸۶۲فا۶۶۵۴۴۷۹۷۸
توفيقآفرين ۱۳۸۳مونا زندي حقيقيتو که اينقدر مهربان بودي! ت ۶۳ز۸/۸۶۲۰۸فا۶۶۵۵۳۲۷۳۸

PIR۴۲۵۴/۹ز۹ک
کتاب فردا ۱۳۸۹بهروز خيريهاهل بيت پيامبر ﴿ص﴾ درشعر شاعران کرد الف ۹۹۳ خ۹/۲۱فا۶۶۵۶۳۲۲۳۸

ثالث ۱۳۸۷شيون فومنيخياله گرده گيج ﴿شعر گيلکي﴾ خ ۹۱۵ ف۹/۴۱فا۶۶۵۷۳۳۹۹۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ديدار بـرگـردان يـوسف بـخـشي خـوانساري،ديوان يوسف بخشي خوانساري "به گويش خوانساري"

 مـرتـضي اشـرفي; بهکوشش محمدجواد
بخشي

۱۳۷۶ د ۳۴۹ب۹/۸۱فا۶۶۵۸۳۲۷۶۸
PIR۳۲۷۶/۳۱۳۷۶ب۸۴۳خ

ليان ۱۳۸۶به کوشش عبدالمجيد زنگوييدو سده رباعي در بوشهر د ۶۴ ز۹/۹۵۵۶۴۰۱فا۶۶۵۹۳۲۷۲۸
PIR۳۰۲۴/۹۱۳۸۶ز۸۴ب

تاليف ويليس ويگرتاريخ ادبيات امريکا ت۹۲۲ و۶۶۶۰۸۱۱۰۸۱۰/۹
PS۸۸/۲۱۳۷۲ت۹و

کاروان جـبـران خـلـيل جـبران; برگردان آرشباغ پيامبر و سرگردان
حجازي

۱۳۸۳ ب ۲۸۱ ج۶۶۶۱۳۴۳۲۸۱۱/۵۲
PS۳۵۱۳/۲۱۳۸۳ب۴ب

نشر کارنامه جـبـرانخـلـيل جـبـران; [ترجمه] نجفپيامبر و ديوانه
 دريابندري; با پيشگفتار مترجم

۱۳۷۷ پ۲۸۱ج۶۶۶۲۳۴۲۴۸۱۱/۵۲
PS۳۵۱۳/۸۷۱۳۷۸پ۴ب

نيک فرجام ۱۳۸۴نويسنده جبرانخليل جبرانپيامبر و ديوانه پ۲۸۱ ج۶۶۶۳۶۸۹۱۸۱۱/۵۲
PS۳۵۱۳/۱۶۱۳۸۸آ۴ب

نگارستان کتاب: زرين ۱۳۸۲[اوشو]; [ترجمه] مسيحا برزگرزبان فرشتگان: شرحي بر پيامبر جبران خليل جبران الف ن/پ۲۸۱ج۶۶۶۴۳۴۳۱۸۱۱/۵۲
PS۳۵۱۳/۸۷۰۸۲۱۳۸۲پ۴ب

سنبله: انتشارات آيين تربيت جـبـرانخـلـيل جـبـران; تـرجـمه رضـاتازهها و طرفهها
 ابوترابي; ويراستار مرتضي خبازيانزاده

۱۳۸۴ ت۲۸۱ج۶۶۶۵۳۶۸۹۸۱۱/۵۲
PS۳۵۱۳/۲۱۳۸۳ت۴ب

شــعـر ازداگـالس فـلـورين; تـرجـمـهچشمهاي زمستاني
 وبـرگـردان بـه شعر افسانه شعبان نژاد;

 تصويرگر هدي حدادي

چ۸۵۴ ف۸۱۱/۵۴[ج]۶۶۶۶۶۳۹۰

برگ ۱۳۶۹رابرت اولتا; ترجمه عباس اکبريآژاکس آ ۹۳۷ الف۶۶۶۷۲۵۴۲۸۱۲/۵۴
PS۳۵۰۳/۸۱۳۶۹آ۷۵و

آرتور ميلرمرگ فروشنده م۹۷۹ م۶۶۶۸۸۲۸۱۸۱۲/۵۴
PS۳۵۳۷/۴۷۱۳۸۲م۸ي

قطره ۱۳۸۸تنسي ويليامزباغوحش شيشهاي:(نمايشنامه) ب۹۵۳و۶۶۶۹۷۳۶۸۸۱۲/۵۴
PS۳۵۴۱/۲۱۳۸۸ب۸ي

قصه، مرمر دسـتـکشهـاي طـالئي: (۱۲ داسـتـان از ۱۲ نـويـسـنده زن
آمريکايي)

جـويس کـرول اوتس; [تـرجـمه] احـمد
همتي

۱۳۸۲ د ۹۲۱ الف۶۶۷۰۳۴۳۰۸۱۳/۰۱۰۸
PZ۱/۵۱۳۸۲د۷۸۳الف

افق اثـر هـريت بـيـچـراسـتو،ترجمه محسنکلبهي عمو تام: متن کوتاه شده
سليماني

۱۳۸۸ ک۴۸۸ الف۶۶۷۱۴۹۲۱۸۱۳/۳
PS۱۱۵۴/۸۱۳۸۸ک

نشر مرکز ۱۳۸۹پل استراترنآشنايي با ادگار آلن پو الف س/۵۶۶پ۶۶۷۲۷۳۸۳۸۱۳/۳
PS۱۵۶۸/۵۱۳۸۹آ۴۶الف

فرانسسهاجسن برنتباغ مخفي ب۴۷۹ ب۸۱۳/۴[ج]۶۶۷۳۶۵۶۸
PS۱۴۱۴/۲۱۳۷۵ب

قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۳فرانسهاجسن برنتسارا کورو: شاهزاده خانم کوچک س۴۷۹ ب۸۱۳/۴[ج]۶۶۷۴۵۷۹۷
PS۱۴۱۴/۲۱۳۸۳س

فرانسيس هاجسن بارنتنجيب زاده کوچک ن۴۷۹ ب۸۱۳/۴[ج]۶۶۷۵۶۹۲۵
PS۱۴۱۴/۳۱۳۷۴ن

اميرکبير کتابهاي جيبي نـوشـته مـارک تـواين; ترجمه ابوالقاسمزندگي بر روي ميسيسيپي
حالت

۱۳۴۷ ز۷۳۳ت۶۶۷۶۳۴۲۸۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۹۱۳۸۰ز

افق ۱۳۸۸مارک توينتام ساير: متن کوتاه شده ت۷۷۳ت۶۶۷۷۴۹۱۷۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/الف۹۱۳۸۸ت

اميرکبير نـوشـته مـارک تـواين; ترجمه ابوالقاسمزندگي من
حالت

۱۳۸۰ م ز۷۷۳ ت۶۶۷۸۵۴۴۸۸۱۳/۴
PS۱۷۰۱/۲۱۳۸۰آ

افق ۱۳۸۸اثر مارک توينشاهزاده و گدا ش۷۷۳ت۶۶۷۹۵۳۸۷۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۸۸ش

ارديبهشت ۱۳۹۳مارک تواينشاهزاده و گدا ش۷۷۳ ت۶۶۸۰۷۷۳۲۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۸۹ش

مارک توينشاهزاده و گدا ش۷۷۳ ت۸۱۳/۴[ج]۶۶۸۱۸۳۱۱
PS۱۶۷۵/۲۱۳۷۷ش

اميرکبير ۱۳۶۸اثر مارک تواينماجراهاي هاکلبري فين ه ۷۷۳ ت۸۱۳/۴[ج]۶۶۸۲۵۶۱۸
PS۱۶۷۵ /۲۱۳۸۹ب

کوثر ۱۳۸۲هرمان ملويل; مترجم غالمحسين اعرابيبيلي باد ب۷۶۵م۶۶۸۳۳۴۲۷۸۱۳/۴
PS۲۶۹۴/۹۱۳۸۲ب

اميرکبير ۱۳۶۸هرمان ملويل; ترجمه پرويز داريوشموبي ديک، يا، وال سفيد م ۷۶۵ م۶۶۸۴۳۴۲۶۸۱۳/۴
PS۲۶۹۴[PZ۳]

افق هـرمـن مـلـويـل;بـازنـويـسـي هـنـريموبي ديک:متن کوتاه شده
 برووک;ترجمه نوشين ابراهيمي

۱۳۸۸ م۷۶۵م۶۶۸۵۴۹۲۳۸۱۳/۴

هرمس ۱۳۸۷هريتي. مورهنري جيمز ه۸۳۲ م۶۶۸۶۶۷۹۰۸۱۳/۴
PS۱۸۳۱/۹۱۳۸۵ه۹م

آبان ۲۵۳۵تئودور درايزرجف سياهه ج۴۲۲ د۶۶۸۷۶۸۴۶۸۱۳/۵
PS۳۵۱۷/۷۱۳۷۲ج۲ر

سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري، دفتر ۱۳۸۸نوشته اليوت آرنولد; مترجم مجيد عميقاسلحه سري الف۴۲۹ آ۸۱۳/۵۲[ج]۶۶۸۸۳۴۲۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر پليکان [نـويـسنده] اگنس اسالي ترنبال; مترجماهارا: سرآغازي بر ماجراي اسکارلت و بر بادرفته

 مجتبي شروقي
۱۳۸۱ الف۵۲۷ ت۶۶۸۹۳۴۴۵۸۱۳/۵۲

PS۳۵۵۵/۹۱۳۸۱الف۹ر
علم جـبـرانخـلـيل جبران; برگردان محسنعيسي، پسر انسان و بالهاي شکسته

نيکبخت
۱۳۸۲ ع۲۸۱ج۶۶۹۰۳۴۴۴۸۱۳/۵۲

PS۳۵۱۳/۹۱۳۸۲ع۴ب
نيلوفر ۱۳۶۹ويليام فاکنر; مترجم صالح حسينيخشم و هياهو، يا غوغا و خشم ۱۳۸۱خ۱۷۷ف۶۶۹۱۳۴۴۰۸۱۳/۵۲

PS۳۵۲۹/۵۱۳۸۱خ۸الف
نيلوفر ۱۳۶۳ويليام فاکنرداستانهاي يوکناپاتافا د۱۷۷ ف۶۶۹۲۶۸۵۶۸۱۳/۵۲

PS۳۵۲۹/۷ي۸الف
نيلوفر ۱۳۶۳ويليام فاکنر; ترجمه نجف دريابندرييک گل سرخ براي اميلي ۱۳۶۳ي۱۷۷ف۶۶۹۳۳۴۴۳۸۱۳/۵۲

PS۳۵۲۹/۲۵۱۳۶۳ي۸الف
نيلوفر ۱۳۴۴اسکات فيتسجرالد; مترجم کريم اماميگتسبي بزرگ ۱۳۷۹گ۹۴۴ف۶۶۹۴۳۴۴۲۸۱۳/۵۲

PS۳۵۲۹/۲۱۳۷۹گ۲ي
نيک فرجام،سپهر ادب ۱۳۸۸هارولد لمباسکندر مقدوني الف۵۹۶ ل۶۶۹۵۸۴۷۰۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۵/الف۱۳۸۸ ۵الف۲م
افق ۱۳۸۸اثر جک لندنآواي وحش: متن کوتاه شده آ۶۵۳ ل۶۶۹۶۴۹۱۹۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۵/۹۱۳۸۸آ۴ن
نگاه ۱۳۸۹جک لندن;ترجمه اصغر مهدي زادگانتيره بختان جامعه ت ۶۵۳ ل۶۶۹۷۳۴۴۹۸۱۳/۵۲
علمي ۱۳۷۱جک لندنسپيد دندان س۶۵۳ ل۶۶۹۸۶۸۷۹۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۵/۲۱۳۸۴س۴ن
ناميرا لـوسي مـاد مونت گومري; ترجمه چيستاقصههاي جزيره

 يـثـربي، نـسـيم سـلـطـانزاده، شـقايق
قندهاري

۱۳۸۲ ق۸۵۳ م۶۶۹۹۳۴۴۱۸۱۳/۵۲
PS۳۵۳۷/۶۱۳۷۹ق۴۸و

زريننگارستان کتاب اثـر مـارگـارت مـيـچل; مـترجم سوسنبر باد رفته
اردکاني

۱۳۸۱ ب۹۲۲م۶۷۰۰۳۴۳۸۸۱۳/۵۲
PS۳۵۳۷/۴۱۳۸۱ب۳ي

اميرکبير ۱۳۳۶مارگارت ميچل; ترجمه حسن شهبازبر باد رفته ب۹۲۲م۶۷۰۱۳۴۳۹۸۱۳/۵۲
PS۳۵۳۷/۴۱۳۴۶ب۳ي

قدياني ۱۳۸۴لورا اينگالز وايلدرخانه کوچک خ۳۷۱ و۸۱۳/۵۲[ج]۶۷۰۲۵۷۹۵
افق ۱۳۸۸جين وبستربابا لنگدراز: متن کوتاه شده ب۳۸۶و۶۷۰۳۴۹۱۶۸۱۳/۵۲

PS۳۵۴۱/۲۱۳۸۸ب۵ب
ارديبهشت ۱۳۹۲نوشته جين وبستربابا لنگ دراز ب۳۸۶ و۶۷۰۴۷۷۳۱۸۱۳/۵۲

PS۳۵۴۱/۲۱۳۸۹ب۵ب
شقايق ۱۳۷۳ايزالکآسيموف;ترجمه محمدقصاعالمپيک کهکشانها الف ۵۴۷ آ۶۷۰۵۵۰۸۸۸۱۳/۵۴
ققنوس ۱۳۸۲مارگارت اتوود; ترجمه سهيال سميسرگذشت نديمه س۲۳۱الف۶۷۰۶۳۴۴۶۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۴۱۳۸۲س۹۶ت
آغاز ۱۳۶۲نويسنده پل اردمننقرهخواران: خرسهاي نقره ن۳۸۴ الف۶۷۰۷۶۸۹۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۷ن۴ر
علم ۱۳۸۳نيکالس اسپارکسعشق گمشده ع۴۷۱ الف۶۷۰۸۴۹۰۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۵۱۳۸۳ع۱۵س
اميرکبير، کتابهاي جيبي ۱۳۷۸جان اشتاين بک; ترجمه سيروس طاهبازاسب سرخ، مرواريد، دره دراز الف۴۷۸ الف۶۷۰۹۳۴۷۰۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۵۱۳۷۸الف۲۳س
نشر بيست جـان اشـتـاين بک; ترجمه نازيال داوريبه خداي ناشناخته

دولتآبادي
۱۳۸۰ ب۴۷۸الف۶۷۱۰۳۴۶۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۹۱۳۸۰ب۲۳س
اميرکبير نـوشـته جان انشتين بک; ترجمه شاهرخخوشههاي خشم

 مسکوب، عبدالرحيم احمدي
۱۳۷۹ خ۴۷۸الف۶۷۱۱۳۴۷۱۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/الف۹۱۳۷۹خ۲۳س
موسسه انتشارات نگاه جـان اشـتـاينبک; تـرجـمه عبدالحسينخوشههاي خشم

شريفيان
۱۳۸۷ خ۴۷۸الف۶۷۱۲۳۴۷۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۹۱۳۷۹خ۲۳س
اميرکبير اثـر جـان اشـتـاين بک; تـرجـمه پرويزماه پنهان است

داريوش
۱۳۷۷ م۴۷۸الف۶۷۱۳۳۴۶۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۲۱۳۷۷م۲۳س
جان شتاينبکمرواريد ر م۴۷۸ الف۶۷۱۴۶۹۴۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/الف۱۳۸۹ ۴م۲۳س
ماهي ۱۳۹۲جان استاينبکموشها و آدمها و م۴۷۸ الف۶۷۱۵۷۹۷۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۹۱۳۸۸م۲۳۶س
مرکز ۱۳۸۷پل استراترنآشنايي با ناباکوف آ۴۸۲ الف۶۷۱۶۶۷۱۳۸۱۳/۵۴

PG۳۴۷۵/۸۳۱۳۸۷ي۲ن
مرواريد ۱۳۸۵پل استر; ترجمهي امير احمدي آريانکتاب اوهام ک ۴۸۲ الف۶۷۱۷۳۴۴۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۲۱۳۸۴ک۵و
روشان ۱۳۸۰دانيل استيل; ترجمه محمد شرفيآدمک و من آ۴۹۳الف۶۷۱۸۳۴۶۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۴۱۳۸۰آ۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۷۸دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانتصويري در آينه ت۴۹۳الف۶۷۱۹۳۴۵۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۶۱۳۷۹ت۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۳دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانپناهگاه امن ب۴۹۴الف۶۷۲۰۳۴۵۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۸۶۱۳۸۳پ۲۶س
توفيقآفرين ۱۳۸۳دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانباج ب۴۹۴الف۶۷۲۱۳۴۵۱۸۱۳/۵۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
توفيق آفرين ۱۳۸۳دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانبازتاب زب۴۹۴ الف۶۷۲۲۳۴۵۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۱۷۱۳۸۳ب۲۶س
ارسطو ۱۳۶۳اثر دانيل استيلپيمان پ۴۹۴ الف۶۷۲۳۵۹۴۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۹۱۳۷۱پ۲۶س
۱۳۸۱اثر دانيل استيل۰جوانههاي اميد (آلبوم خانوادگي) ج۴۹۴ الف۶۷۲۴۸۴۴۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۱آ۲۶س
توفيقآفرين ۱۳۸۲دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانجاني فرشته ج۴۹۴الف۶۷۲۵۳۴۵۵۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۲۱۳۸۲ج۲۶س
زريننگارستان کتاب اثـر دانيل استيل; ترجمه سوسن اردکانيچرخ بازيگر...

(شاهين)
۱۳۸۱ چ۴۹۴الف۶۷۲۶۳۴۵۶۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۴۱۳۸۱چ۲۶س
توفيقآفرين ۱۳۸۱دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانخانه ييالقي خ۴۹۴الف۶۷۲۷۳۴۵۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۲۱۳۸۱خ۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۲دانيل استيل; ترجمه ليلي کريماندعاهاي اجابت شده د۴۹۴الف۶۷۲۸۳۴۵۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۲د۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۳دانيل استيل; ترجمه ليلي کريماندومين شانس د ۴۹۴ الف۶۷۲۹۳۴۵۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۸۷۱۳۸۳د۲۶س
[شـرکت انـتـشـارات و فـرهـنگي هنري نواي

شهرام]
Lone eagle= اثـر دانـيل استيل; ترجمه شهرام (حسن)عقاب تنها

اکبراف
۱۳۸۰ ع۴۹۴الف۶۷۳۰۳۴۶۰۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۰ع۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۰دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانغروب عشق "جرقه ايمان" ۱۳۸۰غ۴۹۴الف۶۷۳۱۴۲۹۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۳۴۱۳۸۰غ۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۰دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانغروب عشق "جرقه ايمان" غ۴۹۴الف۶۷۳۲۴۳۱۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۳۴۱۳۸۰غ۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۱دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانغروب در سنت تروپز غ۴۹۴الف۶۷۳۳۳۴۶۱۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۳۵۱۳۸۱غ۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۸۲دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانمالقاتهاي عاشقانه م۴۹۴الف۶۷۳۴۳۵۴۶۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۷۱۳۸۲م۲۶س
توفيق آفرين ۱۳۷۹دانيل استيل; ترجمه ليلي کريماننور درخشان او: داستان زندگي نيک ترينا (پسر دانيل استيل) ن۴۹۴الف۶۷۳۵۳۴۶۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۹۱۳۷۹ن۲۶س
نويسنده لموني اسنيکتمدرسهي سختگير م۵۳۸ الف۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۳۶۸۳۰۲

PS۳۵۵۲/۴۱۳۸۳م۹س
نـويـسـنـدگـان کـرايس امـيـلـر، الريفرزندم بن...

 بکالند و بت پالسن
ف۹۴۴ الف۶۷۳۷۸۱۶۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۴۱۳۷۱ف۹۴و
اثر ريچارد باخپرندهيي بنام آذرباد پ۱۳۹ ب۶۷۳۸۸۲۰۲۸۱۳/۵۴

PZ۳/۴۱۳۶۲پ۲۱۵ب
اميرکبير، کتابهاي حبيبي نـوشـته ريـچـارد بـاخ; تـصـاويـر راسلجوناتان، مرغ دريايي

 مـانـسن; گـردانده هرمز رياحي، فرشته
مولوي

۱۳۶۹ پ۱۳۹ب۶۷۳۹۳۴۶۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۳/۴۱۳۶۹پ۳الف

جاويدان ۱۳۶۹پيرل. س. باکخاک خوب خ۲۴۸ ب۶۷۴۰۶۹۱۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/۲خ۷الف

توفيق آفرين ۱۳۸۰نوشته ساندرا براون; ترجمه ليلي کريمانهيچ گلي براي من نفرست ه۴۱۲ب۶۷۴۱۳۴۹۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۳/۹۱۳۸۰ه۱۴ر

علم ۱۳۸۲مالکم بسخان جهانگير خ۷۷۱ب۶۷۴۲۴۹۰۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۳/۲۱۳۸۲خ۴۷و

نسل نوانديش نـوشـته نـانـسي پـرايس; تـرجمه فهيمهبانوي شب
صادقيان

۱۳۸۰ ب۳۲۲پ۶۷۴۳۴۳۰۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۴/۲۱۳۸۱ب۲ر

آفرينگان ۱۳۷۹پوئنگ ،مانوئلنفرين ابدي براي خواننده اين برگ ها ن۸۵۳پ۶۷۴۴۸۵۶۱۸۱۳/۵۴
افق نـويـسـنـده: کـارال جـابلونسکي; ترجمهشاهزاده ي ايراني

 حسين شهرابي
۱۳۹۰ ش۱۱۹ ج۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۴۵۶۹۹۲

نگارستان کتاب نـويـسـنده هادلي چيز. بهانضمام تنهايي/چهره پنهان
 نـويـسنده ميشل جورج; مترجم ذبيحالله

منصوري

۱۳۸۴ چ۹۵چ۶۷۴۶۳۴۶۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۸/۹۱۳۸۳چ۴ي

وزارت آمـوزش و پـرورش، مـعاونت پرورش،
 موسسه فرهنگي منادي تربيت

نـويـسـنده راجر. و. دراري; مترجم اعظمآتشفشان افسانهاي
سيفالهي

۱۳۷۹ آ۴۱۴د۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۴۷۳۵۰۸
PS۳۵۵۹/۲۱۳۷۹آ۲ر

۱۳۹۱کران دسايميراث از دسترفته م۵۳۵ د۶۷۴۸۶۹۵۱۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۹/۹۱۳۸۷م۲س

علم ۱۳۸۱آندره دوبوخانه بر آب خ۷۳۷د۶۷۴۹۴۸۹۲۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۹/۲۱۳۸۱خ۹ب

سـازمـان پـژوهـش وبـرنـامه ريزي انتشارات
مدرسه

۱۳۷۸نوشته مايکل دوريسپشت درختها را ميبيند پ ۷۵۸ د۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۰۵۸۱۵
PS۳۵۵۹/۵۱۳۷۸پ۴۵و

کانون پرورش فکري کودک نوجوان ۱۳۷۴نوشته ميندرت دويونگلکلکها بر بام ل ۸۲۵ د۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۱۷۹۵۵
PS۳۵۱۷/۸۱۳۶۹ل۹و

نسل نوانديش ۱۳۹۱جيم ران و کريس وايدنردوازده ستون د۲۷۶ر۶۷۵۲۴۸۹۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۰/۹۱۳۸۹د۷۷الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته امـيـلي رودا; مـتـرجم مـحبوبهبازگشت به دل

نجفخاني
۱۳۸۲ ب۷۸۸ ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۳۳۴۷۴

PS۳۵۶۰/۲۱۳۸۲پ۴و
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۳اميلي رودا; ترجمه محبوبه نجف خانيجنگلهاي سکوت ج۷۸۸ ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۴۳۴۷۳

PS۳۵۶۰/۸۷۱۳۸۳ج۴و
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته امـيـلي رودا; مـتـرجم مـحبوبهدره گمشدگان

نجفخاني
۱۳۸۲ د۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۵۳۴۷۵

PS۳۵۶۰/۳۷۱۳۸۲د۴و
قدياني، کتابهاي بنفشه [نـوشـته] امـيـلي رودا; تـرجـمه محبوبهدرياچه اشک

نجفخاني
۱۳۸۲ د۷۸۸ ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۶۳۴۷۶

PS۳۵۶۰/۴۱۳۸۲د۴و
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته امـيـلي رودا; مـتـرجم مـحبوبهشنهاي روان

نجفخاني
۱۳۸۲ ش۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۷۳۴۷۷

PS۳۵۶۰/۸۷۱۳۸۲ش۴و
قديانيکتابهاي بنفشه نـوشـته امـيـلي رودا; تـرجـمه مـحبوبهشهر موشها

نجفخاني
۱۳۸۲ ش۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۸۳۴۷۸

PS۳۵۶۰/۹۱۳۸۲ش۴و
قدياني، کتابهاي بنفشه [نـوشـته] امـيـلي رودا; تـرجـمه محبوبهکوهستان وحشت

نجفخاني
۱۳۸۲ ک۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۵۹۳۴۷۹

PS۳۵۶۰/۹۱۳۸۲ک۴و
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲اميلي رودا; ترجمه محبوبه نجفخانيهزار توي هيوال ه۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۶۰۳۴۸۰

PS۳۵۶۰/۴۱۳۸۲ه۴و
قدياني ۱۳۷۹نوشته لوييس سکرآخرين گودال آ۱۸۷س۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۶۱۵۷۱۵

PS۳۵۶۳/۳۱۳۷۹آ۷الف
افق ۱۳۸۸جرومديويد سلينجراين ساندويچ مايونز ندارد الف۲۳۴ س۶۷۶۲۶۷۲۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۵/۹۱۳۸۹الف۷الف
جي.دي. سلينجرتيرهاي سقف را باال بگذاريد، نجاران و سيمور: پيشگفتار ت۲۳۴ س۶۷۶۳۷۰۴۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۵/۲۱۳۸۲ب۷۵الف
جي.دي.سلينجرجنگل واژگون [داستان بلند] ج۲۳۴ س۶۷۶۴۶۶۸۰۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۵/۹۱۳۸۵ج۷الف
جي.دي.سلينجردلتنگيهاي نقاش خيابان چهل و هشتم (نه داستان) د۲۳۴ س۶۷۶۵۶۶۷۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۵/۸۱۳۷۷د۷الف
نويسنده جي.دي. سلينجردختري که ميشناختم خ د۲۳۴ س۶۷۶۶۸۰۵۵۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۵/۳۱۳۸۸د۷الف
پارسيک بـا عـشـق و معصوميت: مجموعه مقاالتي در شناخت زندگي و

 آثار جروم ديويد سلينجر
۱۳۹۲جان ونک و س/۲۳۴ س۶۷۶۷۸۰۶۳۸۱۳/۵۴

سبزان ۱۳۸۸نوشتهي جي. د. سلينجرشانزدهم هپ ورث، سال1924 ش۲۳۴ س۶۷۶۸۸۰۵۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۲۵/۲۱۳۸۵ش۷الف

جي.دي. سلينجرناطور دشت ن۲۳۴ س۶۷۶۹۸۰۷۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۲۵/۲۱۳۸۸ن۷الف

نيال ۱۳۷۷جي.دي. سلينجرناتور دشت (رمان) ن۲۳۴ س۶۷۷۰۶۵۷۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۲۵/۲۱۳۸۴ن۷الف

جي. دي. سلينجرنغمه غمگين و داستانهاي ديگر غ ن۲۳۴ س۶۷۷۱۸۰۵۲۸۱۳/۵۴
PS۳۵۲۵/۷۱۳۸۵ن۷الف

کوله پشتي ۱۳۹۰جي دي سلينجريادداشتهاي شخصي يک پياده نظام پ ي۲۳۴ س۶۷۷۲۸۰۶۴۸۱۳/۵۴
جي. دي. سلينجريادداشتهاي شخصي يک سرباز س ي۲۳۴ س۶۷۷۳۸۰۵۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۵/۲۱۳۸۶ي۷الف
چشمه ۱۳۷۵نوشته جرج سلدنجيرجيرک در ميدان تايمز ج۶۳۸س۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۷۴۵۴۵۲

PS۳۵۲۵/۹۱۳۷۵ج۴ل
کوشش نـويـسـنـده سيدني شلدون; ترجمه ميتراآسمان فرو ميريزد

 ميرشکار سياهکل
۱۳۷۹ آ۶۲۸ش۶۷۷۵۳۴۸۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۴/۴۷۱۳۷۹آ۴ل
درسا ۱۳۸۳سيدني شلدون; [مترجم] نفيسه معتکفتو از تاريکي ميترسي؟ ت۶۲۸ش۶۷۷۶۳۴۸۵۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۴/۹۱۳۸۳ت۴ل
کوشش نـويـسـنده سيدني شلدون; مترجم هاديخشم فرشتگان

عادلپور
۱۳۷۳ خ۶۲۸ش۶۷۷۷۳۷۳۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۴/۵۱۳۷۳خ۴ل
درسا ۱۳۸۱سيدني شلدون; ترجمه اولگا کيائيشنهاي زمان ش۶۲۸ش۶۷۷۸۳۴۸۶۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۴/۹۱۳۸۱ش۴ل
علم ۱۳۸۳نانسي فارمر; مترجم ويدا اسالميهخانه عقرب خ۱۳۹ف۶۷۷۹۳۴۸۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۵/۲۱۳۸۳خ۴۳الف
زرين هـوارد فـاست; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهفرزند نيل

منصوري
۱۳۷۳ ف۱۴۶ف۶۷۸۰۳۴۸۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۹/۴۱۳۷۳ف۵الف
اساطير ۱۳۷۱هوارد فاستماجراي لوال گرگ م۱۴۶ ف۶۷۸۱۶۸۷۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۲۹/۱۷۱۳۷۱م۵الف
قطره ۱۳۸۲مارک فيشرحکايت دولت وفرزانگي ح ۹۶۵ ف۶۷۸۲۵۰۶۴۸۱۳/۵۴
نگاه ۱۳۸۹ارسکلين کالدولقصههاي بابام ق۲۵۴ ک۶۷۸۳۶۷۵۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۳۱/۶۱۳۸۹ق۸۴الف
مريهينگينز کالرکدو دختر بچه در پيراهن آبي د۶۱۶ ک۶۷۸۴۸۲۳۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۶/۹۱۳۸۷د۱۵ل
ليوسا ۱۳۸۱مـري هـيـگـينز کالرک; [مترجم] مهينکريسمس در خانه خواهم بود ۱۳۸۱ک۶۱۶ک۶۷۸۵۳۴۸۹۸۱۳/۵۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ليوسا مـري هـيـگـينز کالرک; [مترجم] مهينکريسمس در خانه خواهم بود

قهرماني
۱۳۸۱ ک۶۱۶ک۶۷۸۶۳۴۹۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۶/۴۱۳۸۱ک۱۵ل
واژهآرا ۱۳۸۳استيون کينگ; [ترجمه] نرسي خليليفرابليس الف۹۷۵ ک۶۷۸۷۳۴۹۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۶/۲۱۳۸۳الف۸۵ي
ليوسا ۱۳۸۳ليزا گاردنر; [ترجمه] مژگان انصاري رادسومين قرباني س۱۳۶ گ۶۷۸۸۳۴۸۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۷/۹۱۳۸۳س۳الف
مهر نـويـسـنـده امـيـلي گـريسون; برگردانعمارت کاله فرنگي

 شيرين الرودي (افراشي)
۱۳۸۲ ع۳۹۶ گ۶۷۸۹۳۴۹۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۷/۸۱۳۸۲ع۸۷ر
علم ۱۳۸۱اثر جان گريشاماحضاريه الف۳۹۷ گ۶۷۹۰۴۹۱۱۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۷/۳۱۳۸۱الف۹ر
علم ۱۳۸۰اثر جان گريشامخانه نقاشي شده خ۳۹۷گ۶۷۹۱۴۹۰۰۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۷/۲۱۳۸۰خ۹ر
سخن ۱۳۸۰نوشته آرتور گلدن; ترجمه مريم بياتخاطرات يک گيشا خ۵۵۲گ۶۷۹۲۳۵۰۰۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۷/۲۱۳۸۰خ۴۴ل
گلريز نـوشـته رالف گـولدمن; ترجمه و اقتباسقتل در اداره روزنامه

 ذبيحالله منصوري
۱۳۷۳ ق۸۱۵گ۶۷۹۳۳۴۹۱۸۱۳/۵۴

PS۳۵۶۷/۲۱۳۷۳ق۸و
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان تـيم الهـاي و جري بيبازماندگان: رماني از آخرين روزهاي زمين

 جـنـکـيـنـز; مـتـرجم نوشين ريشهري;
 ويراستار زهرا جواديزاده

۱۳۸۳ ب۳۲۵ ل۶۷۹۴۳۴۹۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۸/۲۱۳۸۳ب۸۳الف

علم ۱۳۸۳جامپا الهيري; ترجمهي ويدا اسالميهمترجم بيماريها (مجموعهاي از داستانهاي کوتاه) م۳۳۲ ل۶۷۹۵۳۵۰۱۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۸/۴۱۳۸۳ت۸۵الف

حوزه هنري ۱۳۷۷نوشته لوييز لنسکيدختر توتفرنگي د۶۶۲ ل۸۱۳/۵۴[ج]۶۷۹۶۵۴۵۷
PS۳۵۳۵/۳۱۳۷۷د۵ن

علم ۱۳۸۳نوشته يان مارتل; مترجم گيتا گرگانيزندگي پي ز۱۲۴م۶۷۹۷۳۴۴۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۹/۹۱۳۸۳ز۳۷الف

علم ۱۳۸۸کرمک مکارتيجاده ج۷۳۲م۶۷۹۸۴۸۹۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۹/۲۱۳۸۸ج۱۴ک

ثالث ۱۳۸۲الوئيز مک گراو; ترجمه فريبا نعمتالهيدختر دشت د۷۳۹ م۶۷۹۹۳۲۱۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۹/۴۱۳۸۲د۷ک

آگاه ۲۵۳۷اديتا موريس;ترجمه فريده الشاييگلهاي هيروشيما گ۸۳۷ م۶۸۰۰۶۹۴۲۸۱۳/۵۴
آتيه ۱۳۸۰هنري ميلر; داود قالجورديآرامش در تبعيد آ۹۷۹م۶۸۰۱۳۴۹۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۳۷/۴۱۳۸۰آ۸۴ي
نسل نوانديش ۱۳۸۷مولف والديمير نابوکفزندگي واقعي سباستين نايت ز۱۱۲ن۶۸۰۲۴۸۹۵۸۱۳/۵۴

PS۳۵۳۹/۹۱۳۸۶ز۱۶الف
ثالث کـورت واني گـات جـونـيـور; تـرجمهيگهواره گربه

 مهتاب کالنتري، منصوره وفايي
۱۳۸۳ گ۳۴۱ و۶۸۰۳۳۴۹۵۸۱۳/۵۴

PS۳۵۷۱/۹۱۳۸۳گ۹ن
اميرکبير ۱۳۴۷برت هرشفلدباني و کاليد ب۵۱۱ ه۶۸۰۴۸۲۵۵۸۱۳/۵۴
علم ۱۳۸۱آناهيتا همافيروز; ترجمه گلي اماميباغ فردوس (رمان) ب۶۳۵ه۶۸۰۵۳۵۰۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۷۲/۲۱۳۸۱ب۲۳م
نگاه ۱۳۸۵ارنست ميلر همينگويبهترين داستانهاي کوتاه ب۶۹۵ ه۶۸۰۶۶۷۲۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۴۳/۱۲۱۳۸۵آ۹م
ارنست همينگويداشتن و نداشتن د۶۹۵ ه۶۸۰۷۶۳۸۸۸۱۳/۵۴

PS۳۵۴۳/۲۱۳۸۷د۹م
نشرمرکز ۱۳۸۷پل استراترنآشنايي با همينگوي الف س/۶۹۵ ه۶۸۰۸۷۳۸۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۴۳/۱۳۸۷ ۸۱۶ي۹م
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۸۳گردآورنده و مترجم لويک اواکمارنست همينگوي الف س/۶۹۵ه۶۸۰۹۳۴۶۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۴۳/۸۲۱۳۸۳ي۹م
نيلوفر ارنـست هـمـيـنـگـوي; تـرجـمه نـجفوداع با اسلحه

دريابندري
۱۳۳۳ و۶۹۵ ه۶۸۱۰۳۵۱۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۴۳/۴۱۳۶۲و۹م[PZ۳]
نويسنده النس هورنرجاده آفتابي، يا، برده سفيد ج۸۱۱ ه۶۸۱۱۶۵۱۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۷۲/۲ج۴و
توس، جوانه توس اثـر جـميز هوستون; ترجمه ثريا قزلاياغآتش يخزده قصهاي از پايداري

(بهروزي)
۱۳۷۳ آ۸۱۸ ه۸۱۳/۵۴[ج]۶۸۱۲۳۵۰۷

PZ۳/۲۱۳۷۳آ۹ه
کتابهاي جيبي ۱۳۶۳الکس هيلي; ترجمه عليرضا فرهمندريشهها ر۹۷۱ه۶۸۱۳۳۵۱۱۸۱۳/۵۴

PS۳۵۷۲/۹۱۳۶۳ر۸۲ي
ني ۱۳۸۲اروين د. يالوم; ترجمه مهشيد ميرمعزيو نيچه گريه کرد و۲۵ي۶۸۱۴۳۵۱۰۸۱۳/۵۴

PS۳۵۷۳/۹۱۳۸۲و۷الف
علم ۱۳۹۱نويسنده ليزا گنووا;مترجم ميترا ميرشکارپيدا وپنهان پ۷۲۳ ج۶۸۱۵۴۹۲۸۸۱۳/۶

مرواريد خـالـد حسيني; ترجمه زيبا گنجي، پريسابادبادک باز
 سليمان زاده

۱۳۸۳ ب۵۷۷ ح۶۸۱۶۳۵۰۶۸۱۳/۶
PS۳۵۵۸/۴/الف۲۱۳۸۳ب۹س

زرين نـــوشـتـه روژه روسـل،پـل شـاک، ژانسفر به قطب شمال﴿به انضمام دو کتاب ديگر﴾
 شـاردن; تـرجـمـه واقـتـباس ذبيح الله
 منصوري; ويراستار زبيده جهانگيري

۱۳۷۶ س۸۲۳ ر۶۸۱۷۳۵۱۳۸۱۳/۶۲۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علمي ۱۳۷۸باربارا وودشهر سبز آفتابي ش۸۱۸ و۶۸۱۸۴۹۰۵۸۱۳/۹۱۴

PS۳۵۷۱/۹۱۳۷۸ش۴و
ويرايش نادين گرديمر، ليونل ابراهامزآثاري از نويسندگان امروز افريقاي جنوبي آ۳۲۹ گ۶۸۱۹۸۰۴۹۸۲۰/۹

PR۹۳۶۴/۹/۲۱۳۸۱آ۴گ
موسسه نشر هما سروده تي. اس. اليوتدشت سترون

نقد و ترجمه منظوم شهريار شهيدي
۱۳۷۷ د۷۵۳الف۶۸۲۰۳۵۰۲۸۲۱/۰۰۸

اميرکبير ۱۳۵۷بن جانسونولپن: کمدي در پنج پرده و۱۹۹ ج۶۸۲۱۶۷۲۰۸۲۲/۳
PR

ويليم شاکسپيرداستان غمانگيز اتلو مغربي درونديک د۵۸۵ ش۶۸۲۲۶۹۲۱۸۲۲/۳۳
PR

ارديبهشت ۱۳۹۳ويليام شکسپيررومئو و ژوليت ر۵۸۵ ش۶۸۲۳۷۷۲۵۸۲۲/۳۳
PR۱۳۸۷

ثالث ۱۳۸۰ويليام شکسپير; ترجمه فواد نظيريرومئو و ژوليت ر۵۸۵ ش۶۸۲۴۳۵۰۵۸۲۲/۳۳
PR

ويليام شکسپيرمکبث م۵۸۵ ش۶۸۲۵۶۹۲۰۸۲۲/۳۳
PR

اميرکبير تـالـيف جـرج بـرنارد شاو; ترجمه کاظمسزار و کلئوپاترا
نحيفي

۱۳۷۵ س۲۲۳ش۶۸۲۶۳۵۰۴۸۲۲/۹۱۲
PR

اميرکبير دو نـمـايـشـنامه: مرد سرنوشت (جواني ناپلئون)، مرد و اسلحه
 (سرباز شکالتي)

نـويـسـنـده جـرج بـرنـارد شـا; مترجم
 عالءالدين پازارگادي

۱۳۸۰ م۲۲۳ش۶۸۲۷۳۵۰۳۸۲۲/۹۱۲
PR

۱۳۸۱ويلي راسلگردش و نمايشنامههاي ديگر گ۲۱۱ ر۶۸۲۸۸۴۸۴۸۲۲/۹۱۴
PR

پيتر شفرآمادئوس آ۵۴۵ ش۶۸۲۹۶۹۱۹۸۲۲/۹۱۴
PR

رابرت ترسالبشر دوستان ژندهپوش ب۴۷۵ ت۶۸۳۰۶۸۴۸۸۲۳
PZ۳/ي۱۳۰۰ ۵ب۴ت

نشر ني ۱۳۸۸ديويد الجهنر داستان نويسي: با نمونههايي از متنهاي کالسيک و مدرن ه۱۳۱ ل۶۸۳۱۷۳۷۳۸۲۳/۰۰۹
PR۸۲۶/۲۹۱۳۸۸ل

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۸مترجمان فاطمه زماني، مينااخباري آزادچرا ماهيها حرف نميزنند؟ چ۵۳ ز۸۲۳/۰۱۰۸[ج]۶۸۳۲۳۲۸۳
PZ۷/۴۱۳۷۸چ۸ز

نشرنو ۱۳۶۱هنري فيلدينگ، ويراسته سامرست موامتام جونز ت۹۸۳ ف۶۸۳۳۶۸۷۱۸۲۳/۵
PZ۳/۴س۹۸ف

جين آستيناما الف۹۳۱ الف۶۸۳۴۷۸۴۴۸۲۳/۶
PZ۳/۸۱۳۸۷الف۸۷۵الف

جين آستينترغيب ت۹۳۱ الف۶۸۳۵۷۸۴۵۸۲۳/۶
PZ۳/۵۱۳۸۸و۸۷۵الف

مولف جين آستينسنديتون س۹۳۱ الف۶۸۳۶۸۲۱۵۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۹س۸۷۵الف

ني ۱۳۸۵اثر جين آستنعقل و احساس ع۹۳۱ الف۶۸۳۷۸۲۲۷۸۲۳/۶
PZ۳/۸۱۳۸۹د۸۷۵الف

ارديبهشت ۱۳۹۴جين آستينغرور و تعصب غ۹۳۱ الف۶۸۳۸۷۷۳۶۸۲۳/۶
PZ۳/۴۱۳۸۹غ۸۷۵الف

جين اوستنکاترين ک۹۳۱ الف۶۸۳۹۶۰۹۴۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف

جين آستينمنسفيلد پارک م۹۳۱ الف۶۸۴۰۷۸۴۶۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۶پ۸۷۵الف

جين آستيننورثنگر ابي ن۹۳۱ الف۶۸۴۱۷۸۴۳۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف

افق ۱۳۸۸رابرت لوسيي استيونسندکتر جکيل و آقاي هايد : متن کوتاه شده د۴۹۴ الف۶۸۴۲۴۹۱۸۸۲۳/۸
PZ۳/۸۱۳۸۸د۵۳۸الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) اف. هـاجـسن - بـرنت; تـرجـمه نوشينباغ مخفي
ريشهري

۱۳۷۲ ب ۴۷۹ ب۶۸۴۳۳۵۱۶۸۲۳/۸
PZ۷/۲۱۳۷۲ب۴ب

زريننگارستان کتاب ۱۳۸۱اثر اميلي برونته; ترجمه داريوش شاهينعشق هرگز نميميرد (بلنديهاي باخيز) ع۴۹۶ب۶۸۴۴۳۵۲۰۸۲۳/۸
PZ۳/الف۸۱۳۸۱ب۴۸۷ب

اثر شارلوت برونتهجين اير ج۴۹۷ ب۶۸۴۵۶۰۹۹۸۲۳/۸
۳ZP/۹۱۳۸۷ج۴۹ب

ارديبهشت ۱۳۹۱شارلوت برونتهجين اير ج۴۹۷ب۶۸۴۶۷۷۳۹۸۲۳/۸
PZ۳/۹۱۳۸۹ج۴۹ب

آن برونتهحقيقت عشق (مستاجر عمارت ويلدفيل) ح۴۹۷ ب۶۸۴۷۷۷۳۵۸۲۳/۸
PZ۳/۷۱۳۷۲ح۴۸۵ب

زرين ادوارد تــومـاس; تـرجـمه و اقـتـبـاسغزالي و زهره ﴿غزالي در بغداد﴾
 ذبيحالله منصوري

۱۳۶۶ غ ۸۷۷ ت۶۸۴۸۳۵۱۹۸۲۳/۸
PZ۳/۴غ۹۲۴ت

نهال نويدان ۱۳۷۳چارلز ديکنزآرزوهاي بزرگ آ۹۴۲د۸۲۳/۸[ج]۶۸۴۹۴۷۱۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گنجينه ناصرخسرو ۱۳۶۲اثر چارلز ديکنزآرزوهاي بزرگ آ۹۴۲ د۶۸۵۰۶۸۶۸۸۲۳/۸

PZ۳/۴آ۹۸د
اثر چارلز ديکنزاليور تويست الف۹۴۲ د۸۲۳/۸[ج]۶۸۵۱۸۲۰۷

PZ۳/۷۱۳۷۵الف۹۸د
گوتنبرگ شاهکار چارلز ديکنساوليورتويست

ترجمه يوسف قريب
۱۳۸۶ الف۹۴۲ د۶۸۵۲۳۵۱۸۸۲۳/۸

PZ۳/۷۱۳۸۶الف۹۸د
اميرکبير نـوشـته چـارلـز ديـکـنز; ترجمه مسعودسرگذشت ديويد کاپرفيلد

رجبنيا
۱۳۷۸ د۹۴۲د۶۸۵۳۳۵۱۷۸۲۳/۸

PZ۳/۲۳۱۳۷۸د۹۸د
چارلز ديکنزداستان دو شهر د۹۴۲ د۶۸۵۴۶۹۱۸۸۲۳/۸

PZ۳/۲۱۳۸۳د۹۸د
چارلز ديکنزديويد کاپرفيلد د۹۴۲ د۸۲۳/۸[ج]۶۸۵۵۵۹۵۴

PZ۳/۲۳۱۳۶۹د۹۸د
افق ۱۳۸۷اثر چارلز ديکنزسرود کريسمس }متن کوتاه شده س۹۴۲د۸۲۳/۸[ج]۶۸۵۶۵۴۵۶

PZ۷/۴۱۳۸۷س۹۴د
توسن ۱۳۶۳چارلز ديکنزميراث بزرگ م۹۴۲د۸۲۳/۸[ج]۶۸۵۷۴۷۱۵

PZ۳/۴آ۹۸د
افق ۱۳۸۸چارلز ديکنز،ترجمه محسن سليمانينيکالس نيکلبي : متن کوتاه شده ن۹۴۲د۶۸۵۸۴۹۲۰۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۸۸ن۹۸د
فرهنگخانه اسفار آنـاسـول; ترجمه منوچهر کريمزاده، اميدزيباي سياه

اقتداري
۱۳۶۸ ز۸۲۲ س۶۸۵۹۳۴۶۴۸۲۳/۸

PZ۳/۹۱۳۶۸ز۹۷۷س
جامي ۱۳۸۸اسکار وايلدتصوير دوريان گري ت ۳۶۹ و۶۸۶۰۷۹۵۶۸۲۳/۸

PZ۳/۶۱۳۸۸ت۲۷و
سخن ۱۳۸۰اسکار وايلد; مترجم حميد حقيقتشاهزاده خوشبخت ش۳۶۹و۶۸۶۱۳۵۱۵۸۲۳/۸

PZ۳/۲۱۳۸۰ش۲۷و
تامس هارديبه دور از مردم شوريده﴿دور از اجتماع خشمگين﴾ ب۱۸۹ ه۶۸۶۲۸۲۲۵۸۲۳/۸

PZ۳/۴۱۳۸۱ب۲۱۵ه
طرح نو نـوشـته آ. کـانن دويل; تـرجـمه کـريمماجراهاي شرلوک هولمز، کارآگاه خصوصي

 امامي; تصاوير اصلي از سيدني پجت
-۱۳۷۲ م ۸۲۴ د۶۸۶۳۳۵۱۴۸۲۳/۹

PZ۳/۲۱۳۷۲م۹۶۸د
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
نـوشـته ايـنـد بـلـيـتـون; ترجمه مهديمعماي هليکوپتر

ضرغاميان
۱۳۷۱ م ۶۷۵ ب۸۲۳/۹۱[ج]۶۸۶۴۳۵۳۱

PZ۷/۶۷۱۳۷۶م۸ب
نشرني هـنـر داسـتاننويسي : گزيدهاي از گفت و گو با نويسندگان در

 پاريس ريويو
۱۳۸۹[ مقدمهنويس فيليپ گورويچ ] ه۲۵۶پ۶۸۶۵۷۳۷۴۸۲۳/۹۱۰۹

PS۲۲۵/۹۱۳۸۹
حباب ۱۳۹۱نويسنده جورج اورولقلعه حيوانات ق۹۲۷ الف۶۸۶۶۷۳۹۵۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۱۳۸۹ق۸۷۳الف
نشرمرکز ۱۳۸۸پل استراترنآشنايي با جيمز جويس الف س/۸۹۳ ج۶۸۶۷۷۳۸۵۸۲۳/۹۱۲

PR
ارديبهشت ۱۳۶۳باربارا کارتلندحکومت بر قلبها ح۱۳۷ ک۶۸۶۸۵۵۸۵۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۱۳۶۳ح۲۱۵ک
افشار جـنـايت در کـرانه رودخـانه نـيل: از عـمليات کارگاه مشهور

 (هرکول پوارو)
۱۳۷۹آگاتا کريستي ق ۴۸۸ ک۶۸۶۹۵۵۶۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۶۱۳۷۹ق۳۸۷ک
اميرکبير نـوشـته رابـرت گـريوز; ترجمه فريدونقيصر و کسري

مجلسي
۱۳۸۳ ق ۴۳۱ گ۶۸۷۰۳۵۲۷۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۹۱۳۸۳ق۴۴گ
نشر روايت آگـاتـا کـريـسـتي; [تـرجـمه] جـمشيدمالقات با مرگ

اسکنداني
۱۳۷۲ م۴۸۸ گ۶۸۷۱۳۵۹۵۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۷۱۳۷۲م۳۸۷ک
شهر کتاب، هرمس (کيميا) ۱۳۸۸ناتاليا گينزبورگ; ترجمه محسن اقليديفضيلتهاي ناچيز ف۹۵۱ گ۶۸۷۲۳۵۲۸۸۲۳/۹۱۲

P۳/۶۱۳۸۰ف۸۹۵گ
نشرمرکز ۱۳۸۷پل استراترنآشنايي با دي.اچ. الرنس الف س/۱۵۵ل۶۸۷۳۷۳۸۶۸۲۳/۹۱۲

PR
نوشته اچ. اچ. مونرو (ساکي)ببر خانم پکل تايد ب۱۷۳ م۸۲۳/۹۱۲[ج]۶۸۷۴۶۲۳۸

PZ۳/۲۱۳۷۳ب۲۹۸۲م
ثالث ۱۳۸۹سامرست موآمحاصل عمر ح۸۲۱ م۶۸۷۵۶۷۹۲۸۲۳/۹۱۲

PR
اميرکبير اثـري ادبي، عـرفاني، انتقادي از ويرجينياارالندو (حقيقت چهار قرن زندگي)

 وولف; ترجمه محمد نادري
۱۳۷۰ الف ۸۲۲ و۶۸۷۶۳۵۲۶۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۷۰الف۸۷و
نشرمرکز ۱۳۸۷پل استراترنآشنايي با ويرجينيا وولف الف س/۸۲۲و۶۸۷۷۷۳۸۴۸۲۳/۹۱۲

PR۱۳۸۷
اميرکبير اتل لـيـلـيـان ويـنـيچ; تـرجـمه خـسروخرمگس

همايونپور
۱۳۷۸ خ۹۸۹و۶۸۷۸۳۵۴۷۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۷۸خ۸۹۸و
کتاب پنجره ۱۳۸۶داگالس آدامزراهنماي مسافران مجاني کهکشان ر ۲۵۲ آ۶۸۷۹۷۹۵۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۸۶ر۲۷۵آ
ديد جـفـري آرچـر; ترجمه شيده امير معزيچشم در برابر چشم

(حشمتي)
۱۳۸۰ چ۳۷۱آ۶۸۸۰۳۵۲۵۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۵۱۳۸۰چ۳۲آ
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۸۱نـوشـته راسل سـتـنـرد; مـتـرجم مژدهزمان و فضاي عمو آلبرت ز۴۸۷الف۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۸۱۳۵۲۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آبي نـوشـتـه ماري استوارت; ترجمه جمشيدغار بلورين

نرسي
۱۳۶۴ غ۴۸۸ الف۶۸۸۲۶۹۴۱۸۲۳/۹۱۴

نيلوفر بن اکريراه گرسنگان
ترجمه جالل بايرام

۱۳۸۳ ج ۹۳۶ الف۶۸۸۳۳۵۲۴۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۲۱۳۸۲ج۸۷۵۵الف

تمندر ۱۳۸۱آنتوني برجس; مترجم پريرخ هاشميپرتقال کوکي پ۴۲۸ب۶۸۸۴۳۵۲۲۸۲۳/۹۱۴
PZ۷/۴۱۳۸۱پ۳۵ب

زرين: نگارستان کتاب نـوشـته ويـلي فـرانـتز; ترجمه و اقتباسالماس بودا
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۱ الف۶۳۱ب۶۸۸۵۳۵۳۶۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۷۱۳۸۱الف۸۶ب

فرهنگ ها،افق ۱۳۸۹آنا پررا;ترجمه ي کيوان عبيدي آشتيانيپسري از گوانتانامو پ ۳۴۳ پ۶۸۸۶۴۰۱۴۸۲۳/۹۱۴
ليوسا ۱۳۸۲ليلين پيک; [ترجمه] عطيه رفيعيروياي روي تپه ر۹۶۳پ۶۸۸۷۳۵۳۳۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۸۲ر۹۷۷پ
سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي،حوزه هنري،دفتر

 قصه کودک ونوجوان
۱۳۷۵نوشته رولد دالجيمز و هلوي غولپيکر ج۲۱۹د۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۸۸۴۷۳۵

PZ۷/۹۱۳۷۵ج۲د
ذکر ۱۳۷۴نوشته رولد دالقهرمان دنيا ق۲۱۹د۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۸۹۷۳۸۱

PZ۷/۹۱۳۸۸ق۲د
جاويدان ۱۳۵۷روآلد دالگوسفند قرباني گ۲۱۹ د۶۸۹۰۸۰۵۶۸۲۳/۹۱۴
اکباتان ۱۳۶۵دافنه دوموريه; ترجمه مهدي افشارخانهاي در ساحل خ ۷۹۵د۶۸۹۱۳۵۳۰۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۶۵الف۹۶د
ارديبهشت ۱۳۹۳دافنه دوموريهربه کا ر۷۹۵ د۶۸۹۲۷۷۳۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۸۸ر۹۶د
دافنه دوموريهرازهاي زندگي يک زن ر۷۹۵ د۶۸۹۳۷۷۲۴۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۱۸۱۳۶۳ر۹۶د
دافنه دوموريهزنجير عشق ز۷۹۵ د۶۸۹۴۶۰۹۵۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۸۸ز۹۶د
ارغوان نـوشـته دافـنه دومـوريه; تـرجـمه افسرعشق ژنرال

بهاروند
۱۳۸۳ ع۷۹۵ د۶۸۹۵۳۴۹۲۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۵۱۳۸۳ع۹۶د
قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۸۶تري ديريپروندههاي محرمانه پ ۹۲۷ د۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۹۶۵۷۵۸

PZ۷/۴۱۳۸۶پ۹۲د
باغ نو نـويـسـنده جي. کي رولينگ; مترجم نيالهري پاتر و فرقه ققنوس

واال
۱۳۸۲ ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۹۷۳۵۳۸

PZ۷/ج۴۶۱۳۸۲ه۹۵ر
ثالث نـوشـته جي. کي، رولـينگ; ترجمه طوبيهري پوتر و جام آتش

يکتايي
۱۳۷۹ ج ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۹۸۳۵۳۷

PZ۷/ح۳۸۵۱۳۸۱ه۹۵ر
زرين، نگارستان کتاب ۱۳۸۱جي. کي. رولينگ; بهارک رياحيپورهري پاتر و سنگ کيميا س ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۹۹۳۵۴۰

PZ۷/الف۳۷۱۳۸۱ه ۹۵ر
زرين: نگارستان کتاب نـوشـته جي. ک. رولينگ; ترجمه بهارکهري پاتر و فرمان ققنوس

رياحيپور
۱۳۸۲ ف ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۰۰۳۵۳۹

PZ۷/ت۴۶۱۳۸۲ه۹۵ر
زرين: نگارستان کتاب نـويـسـنـده آلن سـويج; مـتـرجم جوادفرستاده سلطان

سيداشرف
۱۳۷۹ ف۸۳۲س۶۹۰۱۳۵۴۲۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۴۱۳۷۹ف۹۳۳س
قدياني، کتابهاي بنفشه دارن شـان; تـرجمه سوده کريمي، فرزانهقصههاي سرزمين اشباح

کريمي
۱۳۸۲ ق۲۱۷ش۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۰۲۳۵۴۱

PZ۷/۶۱۳۸۳ق۲۵ش
قدياني، کتابهاي بنفشه دارن شـان; تـرجمه سوده کريمي، فرزانهقصههاي سرزمين اشباح

کريمي
- ۱۳۸۳ ق۲۱۷ ش۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۰۳۳۵۳۲

PZ۷/۶۱۳۸۳ق۲۵ش
آرما ۱۳۹۲رنده عبدالفتاح; ترجمه محسن بدرهبهم مياد؟! ب۳۴۹ ع۶۹۰۴۷۰۱۲۸۲۳/۹۱۴
زرين ۱۳۷۶کالين فاکنر; ترجمه جواد سيداشرفسلطانه س۱۷۷ف۶۹۰۵۳۵۳۵۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۷۶س۱۸۶ف
نگارستان کتاب نوشته کالين فالکنرشيطان در کشتي

ترجمه جواد سيداشرف
۱۳۸۶ ش ۱۷۹ ف۶۹۰۶۳۵۶۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۸۶ش۲۷۴ف
زرين نـوشـته کـالـين فـالـکـنـر; ترجمه جوادکلئوپاترا

سيداشرف
۱۳۸۱ ک۱۷۹ف۶۹۰۷۳۵۴۵۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۸۲ک۲۷۴ف
زرين ۱۳۷۸کالين فالکنر; ترجمه جواد سيداشرفنفرين دختر آفتاب ن۱۷۹ف۶۹۰۸۳۵۴۳۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۷۱۳۷۸ن۲۷۴ف
ويس سـازش چـهـارم، بـرداشتي از پيمان سالت ۲ و رقابت شرق و

 غرب و جهان سوم
۱۳۶۷فردريک فورسايت س۸۸۲ ف۶۹۰۹۶۸۶۶۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۶۷س۹ف
توفيقآفرين ۱۳۸۳حنيف قريشي; ترجمه نيکي کريمينزديکي ن ۶۲۵ ق۶۹۱۰۳۵۳۴۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۴۱۳۸۲ن۴۷ق
افق ۱۳۷۶نوشته جان کريستفرجک جنگلي ج ۴۸۸ ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۱۵۸۱۶

PZV/۸۱۳۷۶ج۴ک
قدياني ۱۳۸۶ترجمه مهرداد تويسرکانيرمانهاي چهارگانه جان کريستوفر (مجموعه سوم) ر ۴۸۸ ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۲۵۶۸۶

PZ۷/۷۴۱۳۸۶ر۴ک
رمـانـهـاي سهگـانه جـان کـريستوفر: شامل سه رمان; شهريار

 آينده. آن سوي سرزمينهاي شعلهور. شمشير ارواح
مترجم حسين ابراهيمي (الوند) ر ۴۸۸ ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۳۵۶۸۷

PZ۷/۹ش۴ک
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته جـان کريستوفر; مترجم مهردادرمانهاي سهگانه جان کريستوفر

مهدويان
۱۳۷۵ ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۴۳۵۶۸

PZ۷/۸۱۳۸۲ر۴ک
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري کودکان  ونوجوان ۱۳۵۹نوشته ي: جان کريستوفرشهرطال و سرب ش۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۵۴۷۱۸

قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۸۱جان کريستوفرگوي آتش گ۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۶۵۲۰۵
PZ۷/۹۳۱۳۸۱گ۴ک

سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۷۱نوشته جورج کالرکماجراهاي ديويد کامرون م۶۱۶ ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۷۶۸۹۶
PZ۳/۲۱۳۷۱م۸۱۴ک

ديبايه انـدرو کلمنتس; برگردان: مرجان ظريفداستان مدرسه
 صنايعي، افسانه سليماني مختاري

۱۳۹۲ د۶۵۱ ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۱۸۶۹۸۹

طرح نو جـالل و قـدرت ، بهضميمه سخني درباره مولف و کتاب نوشته
 بهاء الدين خرمشاهي

۱۳۷۳نوشته گراهام گرين ج۴۲۶ گ۶۹۱۹۶۹۰۳۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۸۱۳۷۳ج۴۲گ

اساطير ۱۳۷۰گراهام گرينسايه گريزان س۴۲۶ گ۶۹۲۰۶۸۵۸۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۲۱۳۷۰س۴۲گ

تندر ۱۳۶۴گراهام گرينضيافت، [يا]، دکتر فيشر ژنوي ض۴۲۶ گ۶۹۲۱۶۸۸۳۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۶۴ض۴۲گ

نويسنده گراهام گرينمامور ما در هاوانا م۴۲۶ گ۶۹۲۲۸۲۳۹۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۱۶۱۳۸۹م۴۲گ

اساطير ۱۳۷۰گراهام گرينوزارت ترس و۴۲۶ گ۶۹۲۳۶۸۵۴۸۲۳/۹۱۴
PZ۳۴۱۳۷۰و۴۲گ

قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۵جميله گوينچشم اسب چ۸۵۹ گ۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۲۴۵۵۴۷
PZ۳/۵۱۳۸۵چ۲۷۷گ

کتابهاي بنفشه ۱۳۸۵جميله گوينردپاي باد ر۸۵۹ گ۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۲۵۵۵۴۸
PZ۳/۴۱۳۸۵ر۲۷۷گ

شرکت انتشارات سوره مهر اثـر دوريس لـسينگ; ترجمه ضياءالدينچال مورچه
ترابي

۱۳۸۶ چ ۴۵۹ ل۶۹۲۶۳۵۶۶۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۲۱۳۸۵چ۵ل

کاليواستيپلز لوئيسشير، کمد، جادوگر ش۸۲۳ ل۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۲۷۸۳۵۵
PZ۷/۹۱۳۸۲ش۹۱۸ل

ارمغان اثـر مـاتـيـسن; مـتـرجم شـهناز حسينيپر
کازروني

۱۳۷۸ پ۱۱۶م۶۹۲۸۳۵۲۱۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/الف۴۱۳۷۹پ۲م

چشمه ۱۳۸۳بورلي نايدو; ترجمه مليحه محمديآن روي حقيقت آ۲۵۴م۶۹۲۹۳۵۶۵۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۸۱۳۸۳آ۲۷ن

۱۳۸۸اثر اليستر مکلينايستگاه زبرا الف۷۴۱ م۶۹۳۰۶۷۳۳۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۷۱الف۷۶۶م

عارف ۱۳۷۰آليستر مکلينتوپهاي ناوارون ت۷۴۱ م۶۹۳۱۶۹۰۱۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۷۰ت۷۶۶م

اساطير ۱۳۷۰سامرست موام; ترجمه پرويز داريوشماه و شش  پشيز م ۸۲۱ م۶۹۳۲۳۵۶۳۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۲۱۳۷۰م۸م

افق ۱۳۹۱نويسنده کلر وندرپولماه بر فراز مانيفست م۷۷۱ و۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۳۳۶۶۶۵
کانون پرورش فکري ۱۳۵۴نويسنده نورمن هانترماجراهاي باورنکردني پروفسور برانشتام م۳۶۸ ه۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۳۴۵۵۶۲

PZ۷/۲۱۳۷۶م۲ه
اروند ۱۳۷۳داستانهاي انتخابي آلفرد هيچکاکآخرين لحظه آ۹۲۷ه۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۳۵۴۷۱۲

PZ۳/۳۱۳۷۴آ۹۶ه
اروند ۱۳۷۳داستانهاي انتخابي آلفرد هيچکاکتعقيب ذهني ت۹۲۷ه۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۳۶۴۷۱۳

PZ۳/۷۱۳۷۳ت۹۶ه
جاودان خرد ۱۳۷۶آلفرد هيچکاک; ترجمه گيسو ناصريراز نعره اژدها ر ۹۲۷ ه۶۹۳۷۳۵۵۴۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۷۶ر۹۶ه
اروند ۱۳۷۴داستانهاي انتخابي آلفرد هيچکاکشخص مرموز ش۹۲۷ه۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۹۳۸۴۷۱۴

PZ۳/۳۱۳۷۳ش۹۶ه
علم نـوشـته مـونـيـکـا عـلي; تـرجـمه جوادکوچه آجري

ذوالفقاري
۱۳۸۳ ک ۸۳۴ ع۶۹۳۹۳۵۶۴۸۲۳/۹۲

PZ۳/۹۱۳۸۳ک۷۶ع
نشر مرکز ۱۳۸۷پل استراترنآشنايي با بکت الف س/۵۹۹ب۶۹۴۰۷۳۸۸۸۲۸/۹۱۴۰۹۲

PR
کورت کريستيانژوزفين ژ۴۵۳ ک۶۹۴۱۷۷۲۷۸۳۳

PZ۳/۹۱۳۷۱ژ۳۴ک
ارديبهشت ۱۳۸۶آن ماري سلينکودزيره د۷۱۷ س۶۹۴۲۷۶۵۰۸۳۳/۹۱

PT۲۶۷۳/۵/۴۱۳۸۶د۹ل
وزارت فـرهـنگ وارشاد اسالمي، سازمان چاپ

 وانتشارات: قرن
۱۳۶۹آثاري از فريتس اورتمان... [و ديگران]سفر به گمسک س۱۶۲ ن۶۹۴۳۶۸۶۴۸۳۳/۹۱۰۸

PZ۱/۷۱۳۶۹س۲ن
ني اشـتـفـان تـسـوايگ; تـرجمه محمدعليسخنپردازان عصر خويش: کازانووا، استاندال، تولستوي

کريمي
۱۳۸۳ س ۵۷۶ ت۶۹۴۴۳۵۵۰۸۳۳/۹۱۲

PT۲۶۱۷/۱۶۱۳۸۳آ
زرين ژارگن تــوروالـد; تـرجـمه و اقـتـبـاسجراح ديوانه

 ذبيحالله منصوري
۱۳۷۰ ج ۸۲۴ ت۶۹۴۵۳۵۶۲۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۷۰ج۸۴۶ت
نوشته فرانتس کافکاپزشک دهکده:  چند داستان کوچک پ۲۴۶ ک۶۹۴۶۸۳۶۶۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۸۷پ۲۵ک
جامهدران ۱۳۸۳ترجمه حسن قائميانگروه محکومين و پيام کافکا ه س/ ۲۴۶ک۶۹۴۷۳۱۴۱۸۳۳/۹۱۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جامهدران نـويـسـنده فرانتس کافکا; ترجمه صادقمسخ

هدايت
۱۳۸۳ م۲۴۶ک۶۹۴۸۳۱۵۳۸۳۳/۹۱۲

PT
گلريز خـاطـرات يک جـراح بـزرگ آلـمـانيارهـارد لـوتز; بانضمام

 هنگامي که جراح هم ميلرزد
جـمـز هـرپال; ترجمه و اقتباس ذبيحالله

منصوري
۱۳۷۳ خ۷۱۶ل۶۹۴۹۳۵۶۰۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/۲۱۳۷۳خ۹۳۴ل
کتاب پارسه ۱۳۸۹کالوس واگنباخفرانتس کافکا ف۲۳۷و۶۹۵۰۷۳۷۸۸۳۳/۹۱۲

PT۲۶۳۲/۲۱۳۸۹و۸ي
فردوس هرمان هسهگرگ بيابان

نوشته ادوين کيسبير
۱۳۶۸ گ۵۸۲ ه۶۹۵۱۶۸۸۰۸۳۳/۹۱۲

PT۲۶۵۱/۴۱۳۸۳گ
نويسنده ميشل اندهجيم دگمه ج۸۷۳ الف۸۳۳/۹۱۴[ج]۶۹۵۲۶۹۸۴

PZ۳/۹۱۳۷۵ج۸۵الف
زرين ۱۳۷۸گئورک ابرس; ترجمه جواد سيداشرفکمبوجيه و دفتر فرعون ک۹۵۶ الف۶۹۵۳۳۵۴۴۸۳۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۷۸ک۹الف
نشر ني ۱۳۷۱آوني اينسلخاطرات کالغ لنگ خ۹۹۴ الف۶۹۵۴۶۸۷۰۸۳۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۷۱خ۹۶۴الف
کتاب مهناز ۱۳۷۱هاينريش بلشبکه امنيتي ش۷۸۴ ب۶۹۵۵۶۸۸۴۸۳۳/۹۱۴

PT۲۶۶۵/۲۱۳۷۱ش
چشمه ۱۳۷۹نويسنده هانريش بلعقايد يک دلقک ع۷۸۴ ب۶۹۵۶۶۷۲۲۸۳۳/۹۱۴

PT۲۶۶۵/۲۷۱۳۸۴ع
چشمه ۱۳۷۲هاينريش بلقطار به موقع رسيد ق۷۸۴ ب۶۹۵۷۶۸۹۷۸۳۳/۹۱۴

PT۲۶۶۵/۶۱۳۸۹ق
نشر چشمه اثـر هـايـنـريش بل; تـرجـمهي مـحمدنان سالهاي جواني

اسماعيلزاده
۱۳۸۰ ن۷۸۴ب۶۹۵۸۳۵۵۱۸۳۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۸۰ن۹۵ب
نشر پيدايش ۱۳۷۶نوشته گودرون پاوسه وانگباران مرگ ب۱۷۴پ۸۳۳/۹۱۴[ج]۶۹۵۹۵۶۰۵

PZ۷/۲۱۳۷۶ب۱۶پ
کارنگ رت ماروتشورش تنبهداران

مترجم حسن نيکوفريد
۱۳۸۶ ش ۴۴۲ ت۶۹۶۰۳۵۵۳۸۳۳/۹۱۴

PT۲۶۱۶/۲۷۹۱۳۸۶ش
اميرکبير اريـش مـاريـا رمـارک; تـرجـمه شريفوقتي براي زندگي و وقتي براي مرگ

لنکراني
۱۳۹۰ و۶۹۵ ر۶۹۶۱۷۸۹۳۸۳۳/۹۱۴

ابن سينا ۱۳۴۶ترجمه و گردآوري: هوشنگ طاهريداستانهاي نوين آلماني، اثر: ۲۴نويسنده معروف معاصر د۲۸۲ ط۶۹۶۲۶۹۲۷۸۳۳/۹۱۴
نـويـسـنـده فريدريک فلد;مترجم حسينطوطي اصفهان

ابراهيمي﴿الوند﴾
ط۸۳۸ ف۸۳۳/۹۱۴[ج]۶۹۶۳۶۰۳۰

PZ۳/۹۱۳۷۱ط۸ف
نـويـسـنـده کورنليا فونکه;مترجم شقايقسياهدل

قندهاري
س۹۱۷ ف۸۳۳/۹۱۴[ج]۶۹۶۴۶۰۵۱

PT۲۶۷۶/۹۱۳۸۸س۸۷و
نـويـسـنـده اليس کائوت; ترجمه سپيدهماجراهاي وروجک و شبح قصر

خليلي
م۳۴۷ ک۸۳۳/۹۱۴[ج]۶۹۶۵۷۲۸۲

PZ۳۳/۲۶۱۳۷۹م۲ک
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته اريش کـسـتـنـر; تـرجـمه عليکالس پرنده

پاکبين
۱۳۶۳ ک ۵۴۴ ک۸۳۳/۹۱۴[ج]۶۹۶۶۳۵۵۵

: اميرکبير ، کتابهاي جيبي نـوشـتـه چارلي چاپلين;ترجمه رضا سيداليم اليت
حسيني

۱۳۷۷ ل۳۶۹ گ۶۹۶۷۳۵۹۷۸۳۴/۹۱۲
۲۱۳۷۷ل۶۳۶۲QP/ر۹

زرين: نگارستان کتاب نـوشـته پييـر نـزلـوف; ترجمه ذبيحاللهسرنوشت شوم يک امپراتور
منصوري

۱۳۸۲ س۴۱۲ ن۶۹۶۸۳۵۵۹۸۳۴/۹۱۲
PQ۲۶۴۴/۴۱۳۸۲س۸ز

کتابهاي سپيده آني ام. جي. اشـمـيت; ترجمه به فرانسهمسافر کوچک
 سـوزان هـيـلـتـرمن، ايـزابل ژانترجمه

 بهفارسي فاطمه زهروي

۱۳۷۱ م ۵۶۱ الف۸۳۹/۳[ج]۶۹۶۹۳۵۵۶
PZ۷/۵۱۳۷۱م۵۵الف

شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۵۲پار الگرکويستباراباس ب۲۲۷ ل۶۹۷۰۶۸۶۹۸۳۹/۷۳۷۲
PZ۳/۲۱۳۸۲ب۲۶۳ل

شباويز ۱۳۷۲نوشتهي پارالرژک ويستداستانهاي دردانگيز د۲۲۷ ل۶۹۷۱۶۸۵۹۸۳۹/۷۳۷۲
PZ۳/۲۱۳۷۲د۲۶۳ل

سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۷۱سلما الگرلوفسفر شگرف نيلس هولگرسون در سرزمين سوئد س۲۲۷ ل۶۹۷۲۶۸۶۰۸۳۹/۷۳۷۲
PZ۳/۷۱۳۷۱س۲۶۵ل

ني پـر الگـرکـويـست; تـرجـمه عـلياصغرميريام
بهرامي

۱۳۸۲ م ۲۲۷ ل۶۹۷۳۳۵۵۷۸۳۹/۷۳۷۲
PZ۳/۹۱۳۸۲م۲۶۳ل

روزنه نـويـسـنـده ماريانه فردريکسون; مترجمدختران هانا
 مهشيد ميرمعزي

۱۳۸۱ د۴۶۵ف۶۹۷۴۳۵۵۲۸۳۹/۷۳۷۴
PZ۳/۳۱۳۸۱د۴۳۸۵ف

سوره مهر ۱۳۹۰آستريد ليندگرندره گل سرخ د۹۵۴ ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۶۹۷۵۷۸۸۰
PT۹۸۷۵/الف۱۳۷۵ ۴ب۹ل

نوشته آستريد ليندگرنراسموس و مرد آواره ر۹۵۴ ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۶۹۷۶۶۴۱۵
PZ۳/۲۱۳۷۷ر۹۸ل

قدياني تـــرجــمه آزاد مـحـمـدرضـا شـمس;۴۴ [چهل و چهار] قصه از هانس کريستين آندرسن
 تصويرگر محسن حسنپور

۱۳۸۰ چ۸۷۱ الف۸۳۹/۸۱۳۶[ج]۶۹۷۷۳۵۶۱
PZ۵۴/۹۱۳۸۱چ۸الف

ني هـانس کـريـسـتـيـان آندرسون; ترجمهقصه زندگي من
 جمشيد نوايي

۱۳۸۲ ق۸۷۱الف۶۹۷۸۳۵۵۸۸۳۹/۸۱۳۶
PZ۵۴/۶۱۳۸۲ق۸الف

پيوند نو ۱۳۷۹هـانس کـريـسـتيان آندرسن; انتخاب وقصههاي دلنشين ق۸۷۱ الف۸۳۹/۸۱۳۶[ج]۶۹۷۹۳۲۱۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هويت واتسژان آرپ و س/۳۵۸ آ۶۹۸۰۸۱۲۳۸۴۰/۹۰۰۹

PQ۱۴۶/۱۳۸۳ ج.۹۲۸ن
اريکا استروفسکيسن - ژون پرس آ س/۷۵۵ س۶۹۸۱۸۱۲۲۸۴۰/۹۰۰۹

PQ۱۴۶/۳۱۱۳۸۵ .ج۹ن
ان.ام. بگليمارگريت يورسنار ب س/۸۱ ي۶۹۸۲۸۱۲۴۸۴۰/۹۰۰۹

PQ۱۴۶/۱۳۸۳ج.۲۰ ۹ن
هما ۱۳۶۲موريس مترلينگژاندارک ژ۲۳۹م۶۹۸۳۴۷۱۷۸۴۲/۹۱۲

PQ۲۶۴۰/۲ژ۴ت
کتاب زمان ۱۳۴۶آلبر کاموکاليگوال ک۲۹۲ ک۶۹۸۴۶۸۴۹۸۴۲/۹۱۴

PQ۲۶۳۴/۲۱۳۸۲ک۸۳الف
ارديبهشت ۱۳۹۴اونوره دوبالزاکاوژني گرانده آ۲۶۱ ب۶۹۸۵۷۷۳۸۸۴۳/۷

PQ۲۱۸۹/۱۳۸۶الف
نشر ني انـوره دو بـالـزاک; تـرجـمه محمدجعفرآرزوهاي بر باد رفته

پوينده
۱۳۸۳ آ۲۶۱ ب۶۹۸۶۳۵۷۱۸۴۳/۷

PQ۲۱۸۹/۴۱۳۸۳آ
اميرکبير بـالـزاک; تـرجـمه سـعـيـد نـفـيسي; باآرزوهاي بر باد رفته

 مـــقـــدمهاي  در راهـــنـــمـايي به
 نويسندگان و مترجمان

۱۳۴۵ آ۲۶۱ب۶۹۸۷۳۵۷۲۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۴۱۳۴۵آ

ارديبهشت ۱۳۹۲اثر بالزاکباباگوريو ب۲۶۱ ب۶۹۸۸۷۷۳۴۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۲۱۳۶۲ب

ناهيد ۱۳۷۲انوره دوبالزاکچرم ساغري چ۲۶۱ ب۶۹۸۹۶۹۰۴۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۴۱۳۷۲چ

ارديبهشت ۱۳۹۱شاهکار اونوره دوبالزاکزنبق دره ز۲۶۱ ب۶۹۹۰۷۷۳۳۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۸۱۳۸۵ز

سمير  قصه پرداز ۱۳۸۳الکساندر دوما; ترجمه شهيديمادام کامليا م۷۹۴د۶۹۹۱۳۵۴۹۸۴۳/۷
PQ۲۲۶۰/۲۱۳۸۳م

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـويـسـنـده آنـدره مـوروا; مترجم احمدزندگي بالزاک
افشارپويا

۱۳۷۴ ز ۸۳۵ م۶۹۹۲۳۵۴۸۸۴۳/۷
PQ۲۲۰۴/۸۱۳۷۴م

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۵۶هانري بوسکوپسر و رود پ۷۷۴ ب۸۴۳/۸[ج]۶۹۹۳۸۱۸۱
نوشته آلفونس دودهپهلوان شيرافکن، يا، تارتارن تاراسکني پ۷۴۵ د۶۹۹۴۶۹۱۷۸۴۳/۸

PQ۲۲۴۶/۹۱۳۷۲پ
زرين ۱۳۸۱الکساندر دوما; ترجمه سعيد آذريچهل و پنج نفر چ۷۹۴د۶۹۹۵۳۵۷۰۸۴۳/۸

PQ۲۲۵۴/۹۱۳۸۱چ
زرين: گوتنبرگ اثـر الـکـسـانـدر دومـا; ترجمه ذبيحاللهسه تفنگدار

منصوري
۱۳۷۸ س۷۹۴د۶۹۹۶۳۵۶۹۸۴۳/۸

PQ۲۲۵۴/۹۱۳۷۸س
توسن ۱۳۶۰الکساندر دوما با تلخيص مانفرد گراهامسه تفنگدار س۷۹۴ د۶۹۹۷۴۷۱۶۸۴۳/۸

PZ۳/۹۱۳۶۳س۹۵د
[زرين: گوتنبرگ] نـويسنده الکساندر دوما; مترجم ذبيحاللهکنت مونت کريستو

منصوري
۱۳۷۹ ک۷۹۴د۶۹۹۸۳۵۷۴۸۴۳/۸

PQ۲۲۵۴/۹۱۳۷۹ک
نويسنده اميل زوالبرگي از دفتر عشق ب۷۱ ز۶۹۹۹۷۷۳۰۸۴۳/۸

PQ۲۲۷۷/۴۱۳۸۹ب
مهاجر کـنـتس دوسـگور; [ترجمه] محمدحسينخاطرات يک االغ

سروري
۱۳۸۸ خ۱۶۸ س۸۴۳/۸[ج]۷۰۰۰۳۳۳۷

PZ۱۰/۳/۲۱۳۸۲خ۸س
علم ۱۳۸۶ژرژ ساندنانون ن۲۵۲س۷۰۰۱۴۸۹۴۸۴۳/۸

PQ۲۳۴۶/۲۱۳۸۶ن
نشر مرکز شـاتـو بـريـان; برگردان مير جاللالدينآتاال و رنه

کزازي
۱۳۶۶ ۱۳۶۷ر۱۱۸ش۷۰۰۲۳۵۸۸۸۴۳/۸

PQ۲۳۷۹/۹۱۳۶۷ر
گوستاو فلوبرمادام بوواري م۸۵۲ ف۷۰۰۳۸۰۸۴۸۴۳/۸

PQ۲۳۹۰/۲۱۳۷۹م
سخن [کـنت گـوبـيـنـو]; [تـرجمه] محمدعليقنبر علي

 جمالزاده; بهکوشش علي دهباشي
۱۳۸۲ ق۷۲۲گ۷۰۰۴۳۵۸۴۸۴۳/۸

PQ۲۴۱۹/۹۱۳۸۲ق۴گ
توسن ۱۳۶۲اثر تئوفيل گوتيه; ترجمه محمدتقي دانياسرنوشت س۷۲۴ گ۷۰۰۵۳۵۷۶۸۴۳/۸

PZ۳/۴۱۳۶۲س۸۴گ
نگاه ۱۳۸۲ژان الفيت; ترجمه حسين نوروزيبرميگرديم گل نسرين بچينيم ب۲۱۳ ل۷۰۰۶۳۵۸۷۸۴۳/۸

PQ۲۶۳۸/۴۱۳۸۲ب۷۵الف
شهرزاد نـوشـته هـکـتـور مالو; ترجمه و تلخيصبيخانمان

 فريدون معمار
۱۳۷۴ ب۱۶۷ م۸۴۳/۸[ج]۷۰۰۷۳۵۷۵

PQ۲۴۵۷/۹۱۳۷۴ب
کتاب درنا ۱۳۶۸[فليکس مينارد] ترجمه اعتمادالسلطنهسرگذشت خانم انگليسي در هندوستان س۹۸۴ م۷۰۰۸۶۸۶۱۸۴۳/۸

PZ۳/۴۱۳۶۸س۹۸م
جواهري ۱۳۷۵اثر ژول ورن;ترجمه عنايت اله شکيباپورجزيره يخبندان ج ۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۰۹۵۲۴۳

PQ۲۵۰۷/۴۹۱۳۷۲ج
توسن ۱۳۶۸اثر ژول ورندو سال در تعطيالت د۵۵۹ و۷۰۱۰۷۰۲۸۸۴۳/۸

PQ۲۵۰۷/۹۵د
علمي ۱۳۷۵ژول ورن; ترجمه حکيمه عظيميدو سال تعطيلي مدرسه د ۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۱۳۵۸۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
راستي نو ۱۳۷۹ژول ورن; مترجم فروردين پارسايزمين طاليي ط ز۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۲۳۵۸۵

PQ۲۵۰۷/۸۳۱۳۷۹ز
نوشته ژول ورنسفر به ماه س۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۳۶۵۷۰

PQ۲۵۰۷/۴۸۱۳۶۴م
اثر ژول ورنستاره جنوب س۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۴۶۵۵۸

PQ۲۵۰۷/۲۱۳۷۶س
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۷۵اثر ژون ورن; ترجمه حسين چترنورکاپيتان پانزده ساله ک۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۵۳۵۸۹

PQ۲۵۰۷/۲۱۳۷۵ن
ژول ورنمدرسه رابينسونها م۵۵۹ و۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۶۶۵۶۹

PQ۲۵۰۷/۴۱۳۶۹م
نوشته استالماروسيا (رمان براي نوجوانان) م۴۳۲ ه۸۴۳/۸[ج]۷۰۱۷۶۵۵۹

PQ۲۵۲۱/۲۱۳۷۵م۳ه
اميرکبير اثـر ويـکـتـور هـوگـو; تـرجمه حسينقليبينوايان

مستعان
۱۳۴۹ ب ۸۵۹ ه۷۰۱۸۳۵۸۳۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۹۱۳۶۳ب
ويکتور هوگوپکوپن زيبا پ۸۵۹ ه۷۰۱۹۷۰۰۵۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ش
ويکتور هوگوتاريخ يک جنايت ت۸۵۹ ه۷۰۲۰۶۶۳۱۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ت
ويکتور هوگوزنداني قلعه فراموشي ز۸۵۹ ه۷۰۲۱۷۰۰۴۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۹۱۳۸۷ز
بنگاه مطبوعاتي گوتنبرگ ۱۳۳۹اثر ويکتور هوگو; ترجمه محمد قاضيکلود ولگرد ۱۳۳۹ک۸۵۹ ه۷۰۲۲۳۵۸۲۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۸۱۳۳۹ک
توسن ۱۳۶۹ويکتور هوگو;مترجم دکتر لقاء اردالنگوژپشت نتردام گ ۸۵۹ ه۷۰۲۳۵۱۰۷۸۴۳/۸

PQ۲۵۲۸/۹۱۳۶۲گ
تاليف پيير لوتيگذرگاه زندگي گ۷۱۸ ل۷۰۲۴۵۹۵۶۸۴۳/۹۱

PZ۳/۴۱۳۶۲گ۹۱۲ل
زرين [نـوشـته] امـين مـالوف; [ترجمه] محمدسمرقند

قاضي
۱۳۷۹ س۶۷۳م۷۰۲۵۳۵۸۰۸۴۳/۹۱

PQ۲۶۸۱/۸۱۳۷۹س۸ع
زرين،نگارستان کتاب ۱۳۸۰اثر پير نزلوف; ترجمه ذبيحالله منصوريزندگي و سرانجام ماري آنتوانت ز۴۱۲ن۷۰۲۶۳۵۷۳۸۴۳/۹۱

PQ۲۶۴۴/۹۱۳۸۰ز۸ز[DC۱۳۷/۱]
مارسل پروستدر جستجوي زمان از دست رفته د۳۸۷ پ۷۰۲۷۸۱۷۳۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۰۸/۴۱۳۸۵د۹ر
زرين نـويـسـنـده روبر دوما; ترجمه و اقتباسجدال جاسوسان (بهانضمام يک کتاب ديگر)

 ذبيحالله منصوري
۱۳۸۱ ج۷۵۴د۷۰۲۸۳۵۷۹۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۱۵/۴۱۳۸۱ج۸۲۵و
دوستان ۱۳۷۸رومن روالن; ترجمه م. ا. بهآذينجان شيفته ۱۳۷۸ج ۸۴۵ ر۷۰۲۹۳۵۷۸۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۱۷/۲۱۳۷۸ج۸۲و
دنياي نو ۱۳۸۵رومن روالن; [ترجمه] محمد عباسيژان کريستف ژ ۸۴۵ ر۷۰۳۰۳۵۷۷۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۱۷/۲۱۳۸۵ژ۸۲و
دنياي نو آندره ژيدسمفوني پاستورال

مترجم محمد مجلسي
۱۳۸۶ س ۸۷ ژ۷۰۳۱۳۵۸۱۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۱/۸۵۱۳۸۶س۴ي
قدياني، کتابهاي بنفشه آنــتـوان دوسـنت اگـزوپـري; تـرجـمهشازده کوچولو

 مصطفي رحماندوست
۱۳۸۰ ش۷۶۲س۸۴۳/۹۱۲[ج]۷۰۳۲۳۲۱۲

PQ۲۶۲۳/۲۱۳۸۰ش۳ن
ارديبهشت ۱۳۹۴آنتواندو سنت اگزوپريشازده کوچولو ش۷۶۲ س۷۰۳۳۷۷۲۹۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۳/۲۱۳۵۷ش۳ن
گلريز نـوشـته آندره سوبيران; ترجمه و اقتباسزندگي پزشکي من

 ذبيحالله منصوري
۱۳۷۲ ز۷۸۹س۷۰۳۴۳۵۹۹۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۳/۹۱۳۷۲ز۲۳و
گلريز نـوشـته پل شـاک; تـرجـمه و اقـتـباساحمد عبدالرحمن

 ذبيحالله منصوري
۱۳۷۱ الف۱۷۸ش۷۰۳۵۳۵۹۸۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۲۵/۳۱۳۷۱الف۷الف
پيتر اس. راجرزپل کلو دل ر س/۶۵۳ ک۷۰۳۶۸۱۲۱۸۴۳/۹۱۲

PQ۲۶۳۴/۲۱۳۸۳ر۹ل
علم ۱۳۸۵ژانين بواساردسه زن و امپراتور س۷۴۳ب۷۰۳۷۴۸۹۹۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۶۳/۹۱۳۸۶س۱۶و
باغ نو ۱۳۸۱کريستيان بوبن; برگردان ساسان تبسميزندگي از نو ز۷۴۵ب۷۰۳۸۳۵۹۲۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۶۳/الف۹۱۳۸۱ز۲و
گوتنبرگ نـويـسـنـده پـرويـز; مـتـرجم ذبـيحاللهقهرمان هندوچين

منصوري
۱۳۸۱ ق۳۹۴پ۷۰۳۹۳۵۹۶۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۰۸/۹۱۳۸۱ت۹۷ر
نسل نوانديش ۱۳۸۵مولف ژانپينهداستانهاي بامزه (طنزهاي فرانسوي) د۹۹۲پ۷۰۴۰۴۸۹۸۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۶۴/۲۱۳۸۷د۹۵ي
ارين کار ۱۳۷۱هانري تروياپرستار فرانسوي پ۵۳۳ ت۷۰۴۱۶۸۹۵۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۱۰/۴۱۳۷۱پ۸ر
زريننگارستان کتاب لـوسـيل دکـو; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهتزار و کاتيا

منصوري
۱۳۸۱ ت۶۱۵د۷۰۴۲۳۵۹۱۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۱۵/۴۱۳۸۱ت۹ک
گلريز ۱۳۸۲نويسنده موريس دکبراعشق نافرجام ع۷۷۳ د۷۰۴۳۶۷۳۲۸۴۳/۹۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ني ۱۳۸۰آلن روب - گريه; ترجمه مجيد اسالميدر هزار تو د۳۳۸ر۷۰۴۴۳۵۹۰۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۱۷/۴۱۳۸۰د۷ب
ژرژ سيمنونامضاي مرموز الف۹۷۲ س۷۰۴۵۶۶۰۵۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۲۳/۸۱۳۸۹الف۸۷ي
نوشته ژرژ فون ويليهکودک، سرباز، دريا ک۹۱۷ ف۷۰۴۶۸۱۹۹۸۴۳/۹۱۴

PZ۷/۹۱۳۶۸ک۹ف
ارديبهشت ۱۳۹۳آلبر کاموبيگانه و محاکمه ب۲۹۲ ک۷۰۴۷۷۷۲۶۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۳۴/۹۱۳۸۸ب۸۳الف
ثالث ۱۳۷۸رومن گاري; ترجمه منوچهر عدنانيريشههاي آسمان ر ۱۴۷ گ۷۰۴۸۳۶۰۱۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۳۶/۹۱۳۷۸ر۴الف
ثالث دومـيـنـيک بـونـا; تـرجـمه و تـلخيصاعجوبه قرن: شرح حال رومن گاري

 منوچهر عدناني
۱۳۸۱ س/۱۴۷گ۷۰۴۹۳۶۰۰۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۳۶/۸۲۱۳۸۱ي۴الف
نيل ۱۳۴۴ژولين گرينموئيرا م۴۲۶ گ۷۰۵۰۶۸۹۲۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۳۶/۹۱۳۴۴م۹۵ر
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳روژه گارودي; ترجمه نسرين کريميفکر ميکنيد من کي باشم؟ ف۸۴۶ گ۷۰۵۱۳۶۰۲۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۷۹/۸۱۳۸۳ف۴الف
شريعه توس ژان مـاري گـوسـتـاو لـوکـلـزيو; ترجمهصحرا

 حسين قنبري
۱۳۸۱ ص۷۶۵ ل۷۰۵۲۳۵۹۳۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۳۸/۳۱۳۸۱ص۸۲۴و
نشر پيدايش نـويـسنده ژنوياو لوموآل; ترجمه فاطمهقلعه گمشده

زهروي
۱۳۸۱ ق ۷۸۹ ل۸۴۳/۹۱۴[ج]۷۰۵۳۳۶۰۳

PQ۲۶۳۸/۸۱۳۸۱ق۸۶۵و
گلسار نـوشـته ژول مـاري; تـرجـمه عـبـدالـلهميپرست!

 منصوري [صحيح] پارسا
۱۳۸۰ م ۱۳۷ م۷۰۵۴۳۶۰۴۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۴۵۴/۸۷۱۳۸۰م۳م
کتاب زمان ۱۳۵۲روبر مرلمرگ کسب و کار من است م۴۷۷ م۷۰۵۵۶۹۰۶۸۴۳/۹۱۴

PZ۳/۴۱۳۶۳م۴۲م
اميرکبير ۱۳۸۲نوشته آندره موروا; ترجمه مريم هوشياردر واديهاي عشق د۸۳۵ م۷۰۵۶۳۵۹۴۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۴۰/۴۵۱۳۸۲د۴۵و
تابان آندره ژيدمائدههاي زميني و مائدههاي تازه

تـرجـمه و مـقـدمه و حواشي با اشاره به
 سـرچـشـمههـاي اصـلي الـهـام ژيد در

 ادبيات فارسي بقلم حسن هنرمندي

۱۳۳۴ م ۸۷ ژ۷۰۵۷۳۶۰۵۸۴۳/۹۲

ماهي ۱۳۸۲جان هيند استوارتکولت ک۴۸۸ الف۷۰۵۸۶۹۰۹۸۴۸/۹۱۲۰۹
PQ۲۶۳۴/۸۳۱۳۸۱ي۸۴و

نسل نوانديش ۱۳۸۵مولف کلوش; مترجم برف کرمانطنزهاي ملل: طنزهاي فرانسوي ط ۸۵۵ ک۷۰۵۹۳۶۰۶۸۴۸/۹۱۴۰۲
PN۶۲۷۲/۹۱۳۸۵ط۲ک

اميرکبير La divina commedia = دانـته آلـيگيري; ترجمه از متن ايتاليايي;کمدي الهي
 بـــا مـــقــدمه و شـرح و حـواشي از

 شجاعالدين شفا

۱۳۴۷ ک۲۳۸د۷۰۶۰۳۶۰۷۸۵۱/۱
PQ۴۳۸۹۱۳۴۷

فرهنگ جاويد ۱۳۹۳اينياتسيو سيلونهماجراي يک پيشواي شهيد م۹۶۲ س۷۰۶۱۸۰۴۱۸۵۲/۹۱۴
PQ

ققنوس ۱۳۸۲آلبا دسسپدس; ترجمه بهمن فرزانهعروسک فرنگي ع ۵۵۵ د۷۰۶۲۳۶۰۸۸۵۳/۹۱۲
PZ۳/۴۳۱۳۸۲ع۴۷۵د

جاويدان ۲۵۳۶گراتزيا دلداپيچک پ۶۳۸ د۷۰۶۳۶۸۷۳۸۵۳/۹۱۲
زرين ۱۳۷۸ميکا والتاري; ترجمه ذبيحالله منصوريسقوط قسطنطنيه ۱۳۸۲س۲۴۷و۷۰۶۴۳۶۰۹۸۵۳/۹۱۲

PZ۳/۷۱۳۸۲س۲۳و
شباويز ۱۳۶۵اومبرتو اکونام گل سرخ ن۶۹۴ الف۷۰۶۵۶۸۶۵۸۵۳/۹۱۴

PZ۳/۲۱۳۶۵ن۶۴الف
نيل ۱۳۴۹نويسنده دينو بوتزاتيبيابان تاتارها ب۷۴۷ ب۷۰۶۶۶۸۵۲۸۵۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۸۰ب۹۲ب
زرين مـيـکل پيرامو; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهکنيز ملکه مصر

منصوري
۱۳۷۶ ک ۸۸۸ پ۷۰۶۷۳۶۱۰۸۵۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۷۶ک۹۶۸پ
شرکت سهامي کتابهاي جيبي ۱۳۴۷نوشته اينياتسيو سيلونهفونتامارا ف۹۶۲ س۷۰۶۸۶۹۰۵۸۵۳/۹۱۴

PQ۴۸۳۴/۹۱۳۸۹ف۷ي
اينياتسيو سيلونهنان و شراب ن۹۶۲ س۷۰۶۹۶۹۵۳۸۵۳/۹۱۴

PQ۴۸۳۴/۲۱۳۶۶ن
اميرکبير ۱۳۷۹نوشته اينياتسيو سيلونهيک مشت تمشک ي۹۶۲س۷۰۷۰۷۳۵۲۸۵۳/۹۱۴

PZ۳/۸۱۳۷۹ي۹۴۸س
جاويدان ۱۳۵۷ناتاليا گينزبورگميشل عزيز م۹۵۱ گ۷۰۷۱۶۸۷۶۸۵۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۷۸م۸۹۵گ
يادگار ۱۳۷۶داريا او ليويهشاهزاده خانم محکوم ۷۰۷۲۸۵۶۰۸۵۳/۹۱۴

زاهاريا استانکوپابرهنهها (متن کامل) پ۴۷۸ الف۷۰۷۳۸۰۷۷۸۵۹/۳۳۲
PZ۳/۲۱۳۸۸پ۵۲۳الف

کتابهاي جيبي کـنـسـتـان ويـرژيل گـئـورگـيو; ترجمهدومين شانس
 عبدالرضا هوشنگ مهدوي

۱۳۵۷ د ۸۷۸ گ۷۰۷۴۳۶۲۶۸۵۹/۳۳۴
PZ۳/۹۱۳۷۵د۹گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اشرفي ۱۳۵۴اثر کنستان ويرژيلگيورگيوشيرزنان پتروداوا ش۹۶۵ گ۷۰۷۵۶۸۵۵۸۵۹/۳۳۴

PZ۳/۹۱۳۷۰ش۹گ
ابتکار نو ۱۳۸۲علياصغر قرهباغيفدريکو گارسيالوري قس/۱۴۱گ۷۰۷۶۳۶۱۱۸۶۱/۶۲

PQ
ايان گيبسنزندگينامهي لورکا گ س/۱۴۱ گ۷۰۷۷۸۱۰۲۸۶۱/۶۲

PQ
اميرکبير ۱۳۸۱بهنگارش بيژن الهيگزيده اشعار فدريکو گارسيالورکا با شش افزوده منثور گ ۱۴۱گ۷۰۷۸۳۶۲۵۸۶۱/۶۲

PQ
ثالث: يوشيج ۱۳۸۱پابلو نرودا; ترجمه فواد نظيريبانوي اقيانوس و صد غزل عاشقانه ب۳۹۴ن۷۰۷۹۳۶۲۴۸۶۱/۶۴

PQ
جامي [مـيـگل] د سـروانـتس; تـرجـمه محمددن کيشوت

قاضي
۱۳۸۲ ۱۳۸۲د۴۹۱س۷۰۸۰۳۶۲۳۸۶۳/۳

PZ۳/۹۱۳۸۲د۴س
نوروز هنر طــرح هـا و کـالم ادواردو گـالـد آنـو;کتاب دلبستگي ها

 ترجمه نازنين نوذري
۱۳۸۴ ک ۱۷۷ گ۷۰۸۱۳۶۱۵۸۶۳/۶۲

PQ۹۶۹۸/۲۷/۲۱۳۸۳ک۸الف
توس ۱۳۶۵نوشته ميگل انخل آستورياستعطيالت پايان هفته در گواتماال (مجموعه داستان) ت۵۳۳ آ۷۰۸۲۶۸۶۷۸۶۳/۶۴

PZ۳/۷۱۳۶۵ت۵آ
سخن ۱۳۸۰ايزابل آلنده; ترجمه مريم بياتپائوال پ۷۶۵ آ۷۰۸۳۳۶۱۳۸۶۳/۶۴

PZ۳/۲۱۳۸۰پ۷۷۵آ
زريننگارستان کتاب نـوشـته دومينيک راون; ترجمه و اقتباسسرگذشت دون ژوان

 ذبيحالله منصوري
۱۳۸۱ س۲۸۵ر۷۰۸۴۳۶۲۲۸۶۳/۶۴

PZ۳/۴۱۳۸۱س۲۷ر
علم گـابـريل گـارسـيـا مارکز; ترجمه نازنينعشق و شياطين ديگر

 نوذري، نازنين ميرصادقي
۱۳۸۳ الف ۱۴۱ گ۷۰۸۵۳۶۲۱۸۶۳/۶۴

PZ۳/۴۱۳۸۳الف۱۵گ
بال گـابـريل خـوزه گـارسيا مارکز; ترجمهياز عشق و شياطين ديگر

 جاهد جهانشاهي
۱۳۸۲ الف۱۴۱گ۷۰۸۶۳۶۱۹۸۶۳/۶۴

PZ۳/۴۱۳۸۲الف۱۵گ
ني گـابـريل گـارسـيـامـارکـز; ترجمه کاوهزندهام که روايت کنم

ميرعباسي
۱۳۸۳ ز۱۴۱گ۷۰۸۷۳۶۱۷۸۶۳/۶۴

PQ۸۱۸۰/۲۸/۹۱۳۸۳ز۲۴۶۷ي
کاروان گـابـريل گـارسيا مارکز; ترجمهي نازنينزيستن براي بازگفتن

نوذري
۱۳۸۲ ز۱۴۱گ۷۰۸۸۳۶۱۸۸۶۳/۶۴

PQ
نشرمرکز ۱۳۸۸پل استراترنآشنايي با گارسيا مارکز الف س/۱۴۱گ۷۰۸۹۷۳۸۲۸۶۳/۶۴

PQ۸۱۸۰/۲۸/۵۳۱۳۸۸ي۴الف
گابريل گارسيامارکزصد سال تنهايي ص۱۴۱ گ۷۰۹۰۷۰۲۹۸۶۳/۶۴

PQ۸۱۸۰/۴۱۳۸۸ص۴الف
روزگار جـادوگـري از شـهـر مـاکوندو (عطر گايابا) مصاحبه مشروح و

 اختصاصي پلينيو مندوزا با گابريل گارسيا مارکز
۱۳۸۲ترجمهي محمدرضا اينانلو ع۱۴۱گ۷۰۹۱۳۶۲۰۸۶۳/۶۴

PQ
علم the feast of the goat= نـوشـته مـاريـو بـارگـاس يـوسا; ترجمهسوربز

 عبدالله کوثري
۱۳۸۱ س۱۶۴و۷۰۹۲۳۶۱۶۸۶۳/۶۴

PZ۳/۹۱۳۸۱س۱۳و
زرين نـوشـته مـانـوئل مونتالبان; ترجمه جواديا قيصر يا هيچ

سيداشرف
۱۳۸۳ ي۱۸۵و۷۰۹۳۳۶۱۴۸۶۳/۶۴

PZ۳/۲۱۳۸۳ي۱۴۵و
علم ۱۳۸۸[ايزابل آلنده]سرزمين خيالي من: خاطرات ايزابل آلنده س۷۶۵آ۷۰۹۴۴۸۹۶۸۶۳/۶۴۰۹۲

PQ۸۰۹۸/۱/۴۶۵۱۳۸۸ي۹ل
نشر مرکز ۱۳۸۷پل استراترنآشنايي با بورخس الف س/۷۵۹ب۷۰۹۵۷۳۸۷۸۶۸/۶۲۰۹

PQ۷۷۹۷/۱۳۸۷ ۵۳ي۹ب
کاروان [نـويـسنده] پائولو کوئيلو; برگردان آرشپدران، فرزندان، نوهها

حجازي
۱۳۸۱ پ۸۷۳ک۷۰۹۶۳۶۶۹۸۶۹/۲۴

PZ۳/۴۱۳۸۱پ۸۸ک
کاروان پـائـولـو کوئليو; برگردان آرش حجازي،بريدا

 بهرام جعفري
۱۳۸۳ ب ۸۷۵ ک۷۰۹۷۳۶۲۹۸۶۹/۳

PZ۳/۴۱۳۸۲ب۸۸ک
کاروان رازگـشـايي کـيـمـيـاگر: کليدهايي براي درک مفاهيم کيمياگر

 پـائـولـو کوئليو (گفت و گويي ميان ويشک آيکلبرگر و ويشک
سچاوينسکي

۱۳۸۳برگردان ايليا حريري ر ۹۶۱ الف۷۰۹۸۳۶۳۳۸۶۹/۳۴
PZ۳/۹۰۸۲۱۳۸۳ک۸۸ک

کاروان پـائـولو کوئليو [صحيح: کوئيلو]; برگردانمکتوب
 آرش حجازي

۱۳۸۱ م۸۷۵ ک۷۰۹۹۳۶۳۱۸۶۹/۳۴
PZ۳/۷۱۳۸۱م۸۸ک

علم ۱۳۸۶ژوزه مائوره ده واسکونسلوسبنانابراوا (موز وحشي) ب۱۸۵و۷۱۰۰۴۹۱۰۸۶۹/۳۴
PQ۹۶۹۸/۳۴/۸۱۳۸۴م۵الف

ژوزه ساراماگوکوري ک۱۴۳ س۷۱۰۱۷۰۰۲۸۶۹/۳۴۲
PQ۹۲۷۶/۹۱۳۸۲ک۴الف

علم ژوزه سـارامـاگـو; تـرجـمه مينو مشيري;کوري
 ويراستار محمدرضا جعفري

۱۳۷۸ ک۱۴۳س۷۱۰۲۳۶۱۲۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/الف۹۱۳۷۸ک۱۶س

کاروان ۱۳۷۹پائولو کوئيلو; برگردان آرش حجازيخاطرات يک مغ خ۸۷۵ک۷۱۰۳۳۶۳۶۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/۲۱۳۷۹خ۸۸ک

کاروان پـائـولـوکـوئليو; برگردان آرش حجازي،دومين مکتوب
 بهرام جعفري فيجاني

۱۳۷۹ د ۸۷۵ ک۷۱۰۴۳۶۳۵۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/۸۷۱۳۷۹د۸۸ک

مرواريد ۱۳۸۱نوشته خوان آرياسزندگي من: پائولو کوئيلو آ س/۸۷۵ک۷۱۰۵۷۳۷۷۸۶۹/۳۴۲
PQ۹۶۹۸/۲۷/۴۶۳۱۳۸۱ي۹و

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کاروان ۱۳۸۲پائولو کوئليو; ترجمهي آرش حجازيکيمياگر ک۸۷۵ک۷۱۰۶۳۶۲۸۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/۹۱۳۸۳ک۸۸ک
کاروان ۱۳۸۳پائولو کوئليو; برگردان آرش حجازيکنار رود پيدرا نشستم و گريستم ک۸۷۵ک۷۱۰۷۳۶۳۴۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/الف۸۵۱۳۸۳ک۸۸ک
کاروان ۱۳۸۱پائولو کوئيلو; برگردان آرش حجازيکوه پنجم ک۸۷۵ک۷۱۰۸۳۶۳۷۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/الف۸۷۱۳۸۱ک۸۸ک
نشر ثالث ۱۳۷۷پائولو کوالو; ترجمه ح. نعيميکيمياگر ک۸۷۵ک۷۱۰۹۳۶۳۹۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/۹۱۳۷۷ک۸۸ک
محراب دانش نـوشـته پـائـولـو کـوئـليو; ترجمه بهرامکيمياگر

جعفري
۱۳۸۲ ک۸۷۵ ک۷۱۱۰۳۶۴۰۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/ب۹۱۳۸۲ک۸۸ک
نشر ثالث ۱۳۷۷پائولو کوالو; ترجمه حسين نعيميکوه پنجم و ک ۸۷۵ ک۷۱۱۱۳۶۳۸۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/الف۸۷۱۳۷۷ک۸۸ک
محراب دانش ۱۳۸۲پائولو کوئيلو; ترجمه بهرام جعفريمکتوب بهانضمام عطيه برتر م۸۷۵ ک۷۱۱۲۳۶۴۱۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/۷۲۱۳۸۳م۸۸ک
کاروان ۱۳۸۱پائولو کوئيلو; برگردان آرش حجازيورونيکا تصميم ميگيرد بميرد و۸۷۵ ک۷۱۱۳۳۶۳۰۸۶۹/۳۴۲

PZ۳/الف۴۱۳۸۰و۸۸ک
پر ۱۳۸۷کوئيلو،پائولوفرشته نگهبان ۷۱۱۴۸۵۶۶۸۶۹۳۴۲

کاروان ۱۳۸۳پائولو کوئليو; برگردان آرش حجازيشيطان و دوشيزه پريم ش ۸۷۵ ک۷۱۱۵۳۶۳۲۸۶۹/۳۹۲
PZ۳/الف۹۱۳۸۴ش۸۸ک

مرواريد ۱۳۸۲ماشادود آسيس; ترجمه عبدالله کوثريخاطرات پس از مرگ براس کوباس خ۱۴۵م۷۱۱۶۳۶۶۷۸۶۹/۴۱
PZ۳/۲۱۳۸۲خ۲۳۸۷م

لوح فکر ۱۳۸۲ماشادو د آسيس; ترجمه عبدالله کوثريروانکاو و داستانهاي ديگر ر۱۴۵م۷۱۱۷۳۶۶۸۸۶۹/۴۱
PZ۳/۹۱۳۸۲ر۲۳۸۷م

سپهر ادب ۱۳۸۸نويسنده هومراوديسه و الف۸۷۹ ه۷۱۱۸۶۰۹۲۸۸۳/۰۱
PA۴۰۳۲ ۱۳۸۸ب

نويسنده هومرايلياد ي الف۸۷۹ ه۷۱۱۹۶۰۹۳۸۸۳/۰۱
PA۴۰۳۲۱۳۸۸

نشر ثالث; مرکز بينالمللي گفتگوي تمدنها زمـان سـنـگي به هـمراه متن کامل: تقويم تبعيد، نامه به ژوليو
 کوري ...

يـانـيس ريـتـسـوس; تـرجمهي فريدون
فرياد

۱۳۸۳ ز۹۳۵ ر۷۱۲۰۳۶۶۳۸۸۹/۱۳۲
PA۵۶۲۱/۸۱۳۸۳ز۲ي

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نوشته آلکي زي; ترجمه مجيد عميقجنگ پتروس ج۸۲ ز۸۸۹/۳۳۴[ج]۷۱۲۱۳۶۶۲
PZ۷/۹۱۳۷۳ج۹ز

امير کبير ۱۳۸۰نوشته واسيليس واسيليکوسزد ز۱۸۸و۷۱۲۲۴۳۵۸۸۸۹/۳۳۴
PZ۳/۴۱۳۸۰ز۱۷۸و

علم ۱۳۹۰ترجمه جالل آلاحمد، سيمين دانشورچهل طوطي اصل ۸۸چ۷۱۲۳۴۹۰۹۸۹۱/۲۱
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴جميله گوينجاده سفيد ج۸۵۹ گ۸۹۱/۴۳۳۷۱[ج]۷۱۲۴۵۵۴۹

PZ۷/۲۱۳۸۴ج۲۵گ
آنتوان چخوفايوانف الف۳۱ چ۷۱۲۵۸۲۹۱۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۹۱۳۸۲الف
آنتوان چخوفباغ آلبالو ب۳۱ چ۷۱۲۶۷۱۱۷۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۲۵۱۳۸۳ب
آنتوان چخوفسه خواهر س۳۱ چ۷۱۲۷۸۲۹۲۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۹۳۱۳۸۳س
آنتوان پاولوويچ چخوفسه خواهر س۳۱ چ۷۱۲۸۸۲۹۰۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۹۳۱۳۸۵س
آنتوان چخوفمرغ دريايي م۳۱ چ۷۱۲۹۸۲۹۵۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۴۱۳۸۳م
آسيا، بهاران ۱۳۶۸الکساندر سولژنيتسينشمعي در باد ش۸۲۴ س۷۱۳۰۵۹۵۸۸۹۱/۷۲۴۴

PG۳۴۸۵/۸۱۳۶۸ش
نشر ني ۱۳۷۹بهسرپرستي خشايار ديهيمينويسندگان روس ن۹۹۹ د۸۹۱/۷۳۰۹۲۲م۷۱۳۱۳۶۶۶

PG۲۹۹۱/۹ن۹د
طرح نو سـوزان لي انـدرسن; تـرجـمه خـشـايارفلسفه داستايفسکي

ديهيمي
۱۳۸۴ ف۸۷۱ الف۷۱۳۲۳۶۶۵۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۶۲/۵/۸۱۳۸۴ف۸الف
جاودان خرد اثـر الـکـساندر پوشکين; ترجمه هوشنگدو برووسکي مجموعه سه داستان

مستوفي
۱۳۸۸ د۸۱۵ پ۷۱۳۳۳۶۶۴۸۹۱/۷۳۳

از الکساندر سرگهويچ پوشکيندختر سروان د۸۱۵ پ۷۱۳۴۷۰۲۷۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۲۶/۳۵۱۳۸۲د

اساطير ۱۳۶۳ايوان تورگنف;ترجمه عبدالحسين نوشينآبهاي بهاري آ ۸۱۸ ت۷۱۳۵۳۷۰۰۸۹۱/۷۳۳
ناهيد پـدران و فـرزنـدان/ تـورگـنف. بـانـضـمـام نـظريه "دي. اي.

 پيسارف" منتقد بزرگ روس درباره اين کتاب
۱۳۳۴ترجمه م. ه  - شفيعيها پ ۸۱۸ ت۷۱۳۶۳۶۷۲۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۳۶/۴۱۳۳۴پ
اميرکبير نـــوشـته ايـوان تـورگـنـيف; تـرجـمهخاک بکر

 عبدالرحمان رزندي
۱۳۷۸ خ ۸۱۸ ت۷۱۳۷۳۶۷۵۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۳۶/۴۱۳۷۸خ
دنياي نو ۱۳۸۲لوتولستوي; ترجمه محمد مجلسيآناکارنينا ۱۳۸۱آ۸۶۶ت۷۱۳۸۳۶۷۹۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۷۱۳۸۱آ
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دنياي نو لئوتولستوياسبها و انسانها

ترجمه يوسف قنبر
۱۳۸۵ الف ۸۶۶ ت۷۱۳۹۳۶۷۳۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۸/ب۱۳۸۵  ۱۲آ
نيلوفر ۱۳۷۷لئون تالستوي; ترجمه سروش حبيبيجنگ و صلح ۱۳۸۱ج۸۶۶ت۷۱۴۰۳۶۷۱۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۹۱۳۷۷ج
اميرکبير ۱۳۳۹ل. ن. تالستوي; ترجمه کاظم انصاريجنگ و صلح ج۸۶۶ت۷۱۴۱۳۶۷۰۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۸۱۳۳۹ج
توس ۱۳۸۹له اف تالستوي;ترجمه اسکندر ذبيحيان.رستاخيز ر ۸۶۶ ت۷۱۴۲۳۲۲۸۸۹۱/۷۳۳

نشر مرکز ۱۳۸۹پل استراترنآشنايي با تولستوي الف س/۸۶۶ت۷۱۴۳۷۳۹۰۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۵۳/۵۱۳۸۹آ۵الف

ليو تالستويشيطان ش۸۶۶ ت۷۱۴۴۶۴۷۰۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۴۹/۹۱۳۸۷ش

آنتون پاولوويچ چخوفبهترين داستانهاي کوتاه ب۳۱ چ۷۱۴۵۶۵۰۸۸۹۱/۷۳۳
PG۳۴۰۳/۱۲۱۳۸۱آ

آنتون پاولوويچچخوفخرس، خواستگاري، تاتيانا رپينا خ۳۱ چ۷۱۴۶۸۲۸۹۸۹۱/۷۳۳
PG۳۴۰۶/۲۱۳۸۸ک۱آ

دنياي نو ۱۳۸۵آنتون چخوف; ترجمه هاجر خانمحمدسه سال س ۳۱ چ۷۱۴۷۳۶۸۱۸۹۱/۷۳۳
PG۳۴۰۴/۹۵۱۳۸۴س

چشمه فـيـودور داسـتـايوسکي; ترجمه از روسيابله
 سروش حبيبي

۱۳۸۳ ۱۳۸۳الف۱۹۲د۷۱۴۸۳۶۸۰۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۲۱۳۸۳الف

ارديبهشت ۱۳۸۸فيودور داستايوفسکيدوست خانواده د ۱۹۲ د۷۱۴۹۷۹۷۵۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۱۳۸۹ ۹د

کتاب پارسه ۱۳۹۲يانکو الورينفيودورداستايفسکي ل س/۱۹۲ د۷۱۵۰۸۰۶۱۸۹۱/۷۳۳
نيلوفر ۱۳۶۴فيودور داستايفسکينيه توچکا ن۱۹۲ د۷۱۵۱۶۸۴۷۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۶۰/۹۱۳۶۴ن
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته ليوبا ورونکوا; تصويرها از دنيسمادر

 شـابـو; برگردان به فرانسه سسيل لواب،
 برگردان به فارسي فاطمه زهروي

۱۳۶۱ م۵۷۲ و۸۹۱/۷۳۴[ج]۷۱۵۲۳۶۶۰

توس ۱۳۸۰الکسي تولستوي; ترجمه سروژ استپانيانگذر از رنجها ۱۳۸۰گ۸۶۶ت۷۱۵۳۳۶۷۸۸۹۱/۷۳۴۲
PG۳۳۴۶/۴۱۳۸۰گ

اميرکبير ۱۳۵۷ماکسيم گورکيمادر م۷۷۲ گ۷۱۵۴۷۰۲۲۸۹۱/۷۳۴۲
چنگيز آيتماتفپرنده مهاجر پ۹۵۳ آ۷۱۵۵۶۴۶۸۸۹۱/۷۳۴۴

PG۳۴۷۹/۱۳۸۸ ۱۲آ
چنگيز آيتماتفروزي به درازاي يک قرن ر۹۵۳ آ۷۱۵۶۶۴۶۹۸۹۱/۷۳۴۴

PG۳۴۷۹/۹۱۳۸۲ر
قدياني نـوشـته بوريس پولهوي; ترجمه گامايون;داستان يک انسان واقعي

 پـيـراسـته و ويراسته محمدرضا سرشار
 (رضا رهگذر)

۱۳۷۶ د۸۳۱ پ۷۱۵۷۳۶۷۷۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۵۳/۲۱۳۷۶د۷پ

مازيار مـيـخـائـيل شـولوخوف; [ترجمه] احمددن آرام
شاملو

۱۳۸۲ ۱۳۸۲د۷۳۳ش۷۱۵۸۳۶۷۶۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۶۵/۹۱۳۸۲د

ثالث الـکـسـانـدر تيشما; ترجمه ايرج هاشميمکتب بي خدايي
زاده

۱۳۸۴ م۹۵۱ ت۷۱۵۹۷۹۲۸۹۱/۸۲۳۵۴
PG۱۴۱۹/۱۴/۷۱۳۸۴م۵ي

انتشارات هرمس ۱۳۹۱آبتين گلکارداستانهاي کوتاه از نويسندگان اسالو د۶۱۴گ۷۱۶۰۸۶۲۷۸۹۱/۸۴۳
نشرني والديــسـالو ريـمـونت; تـرجـمه روشنسرزمين موعود

وزيري
۱۳۸۳ س۹۷۱ ر۷۱۶۱۳۶۶۱۸۹۱/۸۵۳۷

PG۷۱۷۰/۴۱۳۸۳س۸ي
دماوند ۱۳۶۴ميالن کوندراکاله کلمنتيس ک۸۵۹ ک۷۱۶۲۶۸۹۸۸۹۱/۸۶۳۵

PZ۳/۸۱۳۶۳ک۹ک
کاروان ۱۳۸۳ميالن کوندرا; [مترجم] آرش حجازيجهالت ج ۸۵۹ ک۷۱۶۳۳۶۹۴۸۹۱/۸۶۳۵۴

PZ۳/۹۱۳۸۴ج۸۷۷ک
قطره ۱۳۸۲ميالن کوندرا; ترجمه پرويز همايونپورهويت ه۸۵۹ ک۷۱۶۴۳۶۹۵۸۹۱/۸۶۳۵۴

PZ۳/۹۱۳۸۲ه۸۷۷ک
پيدايش ۱۳۷۶فرشته رامشيني،محمد تاجيکقصه هاي شيرين هزار و يک شب ق۱۹۸ق۸۹۲[ج]۷۱۶۵۲۲۹۹

آيين تربيت سنبله ۱۳۸۳جبرانخليل جبراناشک و لبخند الف۲۸۱ج۷۱۶۶۴۷۰۵۸۹۲/۷۱۵
PJA۴۸۵۶/۱۳۸۳ب۸۰۳۳د۴۲ب

سنبله: انتشارات آيين تربيت جـبـرانخـلـيل جـبـران; تـرجـمه رضـاپيامبر
 افتخاري; ويراستار مرتضي خبازيانزاده

۱۳۸۴ پ۲۸۱ج۷۱۶۷۳۶۹۰۸۹۲/۷۱۵
PJA۴۸۵۶/۲۰۳۳۱۳۸۳ن۴۲ب

سنبله: انتشارات آيين تربيت جـبـرانخـلـيل جـبـران; تـرجـمه رضـاطاليهها = تندبادها
 افـتـخـاري; بـرگـردان بهنـظم منوچهر
 نـوربـخش گـنـابادي;; ويراستار مرتضي

 خبازيانزاده، محبوبه موسوي

۱۳۸۴ ط۲۸۱ج۷۱۶۸۳۶۸۷۸۹۲/۷۱۵
PJA۴۸۵۶/۸۰۳۳۱۳۸۳م۴۲ب

علم ۱۳۸۶اشعار آدونيس (علي احمد سعيد)خون آدونيس خ۵۵۹ س۷۱۶۹۴۹۱۲۸۹۲/۷۱۶
PJA۴۸۷۰/۹۱۳۸۵خ۹ع

مرواريد ۱۳۹۰صقر ابوفخرملکوت در غبار: يک گفتگوي بلند با آدونيس م۵۵۹ س۷۱۷۰۸۰۶۲۸۹۲/۷۱۶
نشر ثالث ۱۳۷۸نزار قباني; ترجمه موسي بيدجبلقيس و عاشقانههاي ديگر د۳۸۶ق۷۱۷۱۳۶۹۳۸۹۲/۷۱۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پل ۱۳۸۸ترجمه عبداللطيف طسوجيتبريزيمنتخب داستانهاي هزار و يکشب: حکايت کنيز بينظير ۷۲۶ الف۷۱۷۲۵۰۶۷۸۹۲/۷۳۳۴

PJA۳۴۴۸ ۵۱۳۸۸ط۲آ
قدياني انـتـخـاب و شرح لغات عليرضا رضاداد،هزار و يک شب، قصههاي برگزيده

 اقدس رزازيفر
۱۳۷۹ ۵۶۱ ه۷۱۷۳۳۶۷۴۸۹۲/۷۳۳۴

PJA۳۴۴۸/۵۱۳۷۹ط۲آ
نيک فرجام نـويـسـنـده جبران خليل جبران; مترجمبالهاي شکسته

 محمد ابراهيمي کاوري
۱۳۸۵ ب ۲۸۱ ج۷۱۷۴۳۶۸۴۸۹۲/۷۳۵

PJA۴۸۵۶/ج ۳۰۳۳۱۳۸۴الف۴۲ب
آيين تربيت: سنبله جـبـران خـلـيلجـبـران; تـرجـمه رضـابالهاي شکسته

 ابوترابي; ويراستار محبوبه موسوي
۱۳۸۴ ب۲۸۱ج۷۱۷۵۳۶۸۵۸۹۲/۷۳۵

PJA۴۸۵۶/۳۰۳۳۱۳۸۳الف۴۲ب
سازمان انتشارات نويد ۱۳۴۸جبران خليلجبران; جاللالدين فارسيجامعه برين ج ۲۸۱ ج۷۱۷۶۵۲۶۵۸۹۲/۷۳۵

پرستا مـتـرجـمان: شکوه حسيني، زهرا عباسي،زندگي، عشق، مقاومت: داستانهايي از مقاومت اسالمي لبنان
 فاطمه پرچگاني

۱۳۹۲ ۶۱ ز۷۱۷۷۷۰۱۱۸۹۲/۷۳۵

نسيم انديشه ۱۳۹۰نويسنده کمال السيدسوار سبزپوش آرزوها س۸۹۳ س۷۱۷۸۴۹۱۵۸۹۲/۷۳۶
علم ۱۳۸۷مولف رجاءعبدالله الصانهدختران رياض د۳۴۳ ص۷۱۷۹۴۸۴۵۸۹۲/۷۳۶

PJA۴۸۷۴/۹۰۴۱۱۳۸۷ب۷۸۷۷الف
تاليف بنتالهدي صدرمالقات در بيمارستان م۴۷۷ ص۷۱۸۰۶۲۴۴۸۹۲/۷۳۶

PJ۴۸۸۵/۹۱۳۷۰د۴د
ثالث ۱۳۸۱فاطمه العلي; ترجمهي موسي بيدجعصاي آبنوس ع۸۳۴ ع۷۱۸۱۳۶۹۲۸۹۲/۷۳۶

PJA۴۸۸۲/۶۱۳۸۱ع۹۵۶ل
نگرش ۱۳۶۷نوشتهي نجيب محفوظدزد و سگها د۳۲۹ م۷۱۸۲۶۷۶۷۸۹۲/۷۳۶

PJ۷۸۶۷/۴۱۳۶۷د۷ح
کاروان نـامههـاي عـاشـقانه يک پيامبر: مجموعه نامههاي جبرانخليل

 جبران به ماري هسکل بين سالهاي ۱۹۰۸ - ۱۹۲۴
گردآوري و اقتباس آزاد پائولوکوئليو

برگردان آرش حجازي
۱۳۸۲ ن ۲۸۱ ج۷۱۸۳۳۶۹۱۸۹۲/۷۶۵

PS۳۵۱۳/۶ن۴ب
ثالث ۱۳۸۲تحقيق و نگارش حسين نوربخشبهلول در آثار مکتوب و حکايتهاي مردمي ب۷۲۷ن۷۱۸۴۴۷۰۱۸۹۲/۷۷

PN۶۲۲۲/۹۳۸۱۳۸۲ب۴ع
موسسه فرهنگي مدرسه برهان عـبـاس جـهـانـگـيريان; زيرنظر شورايابنمقفع

 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک
آموزشي

۱۳۸۳ ج س/۱۷۲ الف۸۹۲/۷۸۳۲[ج]۷۱۸۵۳۶۸۳
PJA۳۳۵۴/۲الف۹ج

شرکت به نشر ابـــوعـــلـي مـحـسـن بـن ابـراهـيـمگزيده فرج بعداز شدت
 تـنـوخـي;انـتخاب،شرح،وتوضيح نسرين

قدمگاهي

۱۳۸۷ ق ب/الف۷۵۶ت۷۱۸۶۳۶۹۶۸۹۲/۷۸۳۴۰۸

شرکت به نشر ۱۳۸۷محمدعوفي بخاريگزيده جوامع الحکايات و لوامع الروايات ق ب/ج۹۷۳ع۷۱۸۷۳۶۹۷۸۹۲/۷۸۳۴۰۸
سنبله: انتشارات آيين تربيت جـبـرانخـلـيل جـبـران; تـرجـمه رضـاديوانه و رقيب

 افتخاري; ويراستار مرتضي خبازيانزاده
۱۳۸۴ د۲۸۱ج۷۱۸۸۳۶۸۸۸۹۲/۷۸۵

PJA۴۸۵۶/۳۰۳۳۱۳۸۳م۴۲ب
آيين تربيت: سنبله جـبـرانخـلـيل جـبـران; تـرجمه محمدموسيقي - عروسان دشت

 پـاکـدل نـوقـابي; ويـراسـتـار مـرتضي
خبازيانزاده

۱۳۸۴ م۲۸۱ج۷۱۸۹۳۶۸۶۸۹۲/۷۸۵
PJA۴۸۵۶/۸۴۱۳۸۳م۴۲ب

هرمس ۱۳۹۰مانکل،هنينگماده شير سفيد م۱۹۸م۷۱۹۰۸۵۴۹۸۹۳/۷۳۷۴
سوره ۱۳۷۷نوشته مختار عوضافصداي تير در گردنه ص۹۷۲ع۷۱۹۱۴۳۵۷۸۹۴/۳۴۷۳۳

PZ۳/۴۱۳۷۷ص۹ع
ققنوس ۱۳۷۷اورهان پاموک ترجمه: ارسالن فصيحيقلعه سفيد ق۲۵۶پ۷۱۹۲۸۶۲۵۸۹۴/۳۵۳۳
دنياي نو ۱۳۹۵کمال،ياشاراربابهاي آقچاساز ا۲۲ک۷۱۹۳۸۵۴۴۸۹۴/۳۵۳۳
دنياي نو ۱۳۹۵کمال،آقچاسازاربابهاي آقچاساز ا۲۲ک۷۱۹۴۸۵۴۵۸۹۴/۳۵۳۳
نشر ثالث ۱۳۷۸ياشار کمال; ترجمه مصطفي ايلخانيزادهپرندگان نيز رفتند پ ۶۷۴ ک۷۱۹۵۳۶۸۲۸۹۴/۳۵۳۳

PZ۳/۴۱۳۷۸پ۸۵ک
نويسنده مصطفي کوتلوپرنده آبي ب۷۷۴ ک۷۱۹۶۸۲۳۶۸۹۴/۳۵۳۳

PL۲۴۸/۴۱۳۸۶پ۹ک
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷محمود دست پيش واله باباگل ائشيت نئي دن﴿شعر﴾ گ ۵۴۴ د۷۱۹۷۳۶۹۸۸۹۴/۳۶۱۱

زرين نـوشـته مـحـمـدسعيد اردوبادي; ترجمهخاتون گنجه "زندگي نظامي گنجوي"
 غالمرضا طباطبايي مجد

۱۳۸۰ خ۳۸۵ الف۷۱۹۸۳۷۱۱۸۹۴/۳۶۱۳
PL۳۱۴/۲۱۳۸۰خ۴۳الف

شرکت انتشارات سوره مهر نـويـسـنـده  اکرم ايليسي;مترجم محمودبي بي آواز خوان من
 مـهـدوي;﴿بـه سـفـارش﴾دفـتـرکـودک

 ونوجوان مرکز آفرينش ادبي

۱۳۸۸ ب ۹۸۴ الف۷۱۹۹۳۶۹۹۸۹۴/۳۶۱۳

محراب قلم ۱۳۷۷نوشته عليم حکمتبه خاطر يک اسب (رمان نوجوانان) ب۷۱۶ ح۸۹۴/۳۶۴۳[ج]۷۲۰۰۵۹۰۲
PL۹۵/۹/۹۱۳۷۷ب۸ح

زرين ۱۳۷۸ميکا والتاري; ترجمه محمد قاضيراز اقليم آسماني ر۲۴۷ و۷۲۰۱۳۷۱۰۸۹۴/۵۴۱۳۳
PZ۳/۲۱۳۷۸ر۲۳و

زرين ۱۳۶۶ميکا والتاري; ترجمه ذبيحالله منصوريسينوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل" س۲۴۷ و۷۲۰۲۳۷۱۲۸۹۴/۵۴۱۳۳
PZ۳/۹۱۳۷۹س۲۳و

ارديبهشت ۱۳۹۴نويسنده ميکا والتاريسينوهه: پزشک مخصوص فرعون س۲۴۷ و۷۲۰۳۷۷۴۰۸۹۴/۵۴۱۳۳
PH۳۵۵/۹۱۳۸۹س۲و

زرين: نگارستان کتاب اثـر مـيـکـا والـتـاري; تـرجمه و اقتباسمردي باالي صليب
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۴ م۲۴۷و۷۲۰۴۳۹۵۲۸۹۴/۵۴۱۳۳
PH۳۵۵/۴۱۳۸۱م۲و

سخن ۱۳۸۰کائو شينگ ژيان; ترجمه دلآرا قهرمانلينگ شان: کوهستا جان ل۳۴۷ ک۷۲۰۵۳۶۲۷۸۹۵/۱۳۵۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بهجت هـايـکـو: پـيـدايـش هـايکو: شيوه هاي مشترک سرايش شعر

 ژاپني و فارسي
۱۳۹۰ناهوکو تاواراتاني ه۲۷۴ ت۷۲۰۶۸۰۶۰۸۹۵/۶۱۰۴۱۰۸

آگاه ۲۵۳۶ماسودزي ايبوسهباران سياه ب۹۵۶ الف۷۲۰۷۶۸۷۲۸۹۵/۶۳۵
PL۸۲۳/۲۱۳۸۹ب۲ي

سخن لــوئـيس پل تـاد، کـنت شـاف کـوپـر،تاريخ تمدن و زندگي مردم جهان
 کـالرنس وودرو سـورنـسـون; تـرجـمه

 هاشم رضي

۱۳۸۳ ت ۱۷۷ ت۷۲۰۸۳۷۲۳۹۰۱
CB۵۷/۲۱۳۸۲ت۲ت

عـلي شـريـعـتي - بهضـمـيمه نامهاي ازتاريخ و ارزش آن در اسالم
 سيد مهدي هاشمي به "امام"

ت۴۴۴ ش۷۲۰۹۶۵۷۷۹۰۱
D۱۶/۸/۲ت۴ش

صدرا ۱۳۶۹- ۱۳۸۳مرتضي مطهريفلسفه تاريخ ف ۶۳۴ م۷۲۱۰۳۷۲۲۹۰۱
D۱۶/۸/۸ف۶م

نشر ني سـپـيـدهدمـان فـلـسـفهي تـاريخ بورژواييماکس هورکهايمر;
 پيوست: نگاهي به مکتب فرانکفورت

۱۳۷۶ژان گنشار; ترجمه محمدجعفر پوينده س ۷۹۶ ه۷۲۱۱۳۷۲۱۹۰۱
D۱۶/۸/۲۱۳۷۶س۸۵ه

تاليف و تدوين محمود حکيميهزار و يک حکايت تاريخي ه۷۵۶ ح۷۲۱۲۸۱۱۲۹۰۲
D۱۰/ي۱۳۰۰ ۸۴ح

پژوهش و تحقيق علي حائري و همکارانروز شمار ميالدي ر۲۵۷ ح۷۲۱۳۶۹۴۶۹۰۲/۰۲
DSR۱۶۵۰/۹۱۳۸۴ر۲ح

پرواز ۱۳۶۴ويل کاپيچنين کنند بزرگان چ۱۱۶ک۷۲۱۴۷۳۶۹۹۰۲/۰۷
D۱۰/۹۱۳۶۴چ۲ک

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۹اميد پارساييفرابن خلدون الف۱۴۸پ۹۰۷/۲۰۲۴[ج]۷۲۱۵۵۳۳۷
D۱۱۶/۷ /۲۱۳۸۹پ۲الف

محمد ثقفيابن خلدون نخستين جامعهشناس مسلمان الف۶۶ ث۷۲۱۶۶۹۶۱۹۰۷/۲۰۲۴
D۱۱۶/۷ /۷۱۳۸۹ث۲الف

فرشيد ۱۳۷۷نويسنده مجيد اصالنپرويزنود داستان بهروايت تاريخ ن ۵۷۶ الف۷۲۱۷۳۷۱۹۹۰۹
PIR۴۲۳۷/۹۱۳۷۷ن۶الف

نشر ني ۱۳۸۳گردآوري و نگارش مهران توکليسرگذشت عالم و آدم س ۸۶۱ ت۷۲۱۸۳۷۱۷۹۰۹
CB۱۱۳/۹ت۲ف

محمود حکيميتاريخ تمدن، يا، داستان زندگي انسان ت۷۵۶ ح۹۰۹[ج]۷۲۱۹۶۶۷۴
D۲۰/۲۱۳۶۸ت۸ح

علم ۱۳۷۷محمود طلوعيخواندنيهاي تاريخي ج۷۵۱ط۷۲۲۰۳۸۳۷۹۰۹
D۲۴/۹۱۳۷۷خ۸ط

سخن هـنـري لـوکـاس; تـرجـمه عـبدالحسينتاريخ تمدن: از کهنترين روزگار تا سده ما
آذرنگ

۱۳۸۲ ت ۲۵۹ ل۷۲۲۱۳۷۴۴۹۰۹
CB۵۳/۲۱۳۸۲ت۹ل

اميرکبير ۱۳۵۱جواهر لعل نهرو; ترجمه محمود تفضلينگاهي به تاريخ جهان ن ۸۵۴ ن۷۲۲۲۳۷۱۵۹۰۹
D۲۱/۸۱۳۵۱ن۹ن

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها ،دفتر نشر معارف

۱۳۹۱سيدهاشم ميرلوحييوسرائيل وصهيوناکراسي ي ۹۵۸ م۷۲۲۳۵۴۱۸۹۰۹/۰۴۹۹۲۴

نويسنده بسام العسليروزهاي سرنوشتساز در جنگلهاي صليبي ر۶۲۸ ع۷۲۲۴۶۶۰۲۹۰۹/۰۷
D۱۵۷/۹۰۴۱۱۳۸۶الف۵ع

نشر دلهام: نشر دلير [مـولـفـين رگ کـاکس، نـيل مـوريس];عجايب هفتگانه: شگفتيهاي قرون وسطي
 ترجمه نسترن مويد جعفري

۱۳۷۹ ع ۲۵۱ ک۹۰۹/۰۷[ج]۷۲۲۵۳۷۱۳
N۵۳۳۳/۳۳۱۳۷۹ع۲ک

اميرکبير تـالـيف رابـرت روزول پـامـر; تـرجـمهتاريخ جهان نو
 ابوالقاسم طاهري

۱۳۸۳ ت۲۵۶ پ۷۲۲۶۳۷۲۸۹۰۹/۰۸
D۲۰۹/۲۱۳۸۳ت۲پ

اميرکبير ۱۳۸۴نوشته آلبرت حورانيتاريخ مردمان عرب ت۹۱۲ح۷۲۲۷۴۷۰۷۹۰۹/۰۹۷۴۹۲۷
DS۳۷/۷/۲۱۳۸۴ت۹ح

راه ۱۳۸۹مولف خيرالله اسماعيليکتاب تحليلي فرهنگ و تمدن اسالمي ف۵۳۳ الف۷۲۲۸۸۵۲۵۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۲/۲۱۳۸۹ک۵۳الف

۱۳۸۲رسول جعفريانمقاالت تاريخي دفتر دوازدهم م۴۶۳ ج۷۲۲۹۷۰۷۹۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳۷۱۳۸۷م۷ج/ج

دفتر عقل ۱۳۹۲پژوهش و تحقيق علي حائري و همکارانروز شمار قمري ر۲۵۷ ح۷۲۳۰۶۹۵۵۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DSR۱۶۵۰/۹۱۳۸۴ر۲ح

۱۳۶۰حسنابراهيم حسنتاريخ سياسي اسالم﴿از آغاز تا انقراض دولت اموي﴾ ت۵۱۱ ح۷۲۳۱۷۱۰۴۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۷/۷/۲۱۳۶۶ت۵ح

ني ۱۳۶۶تاليف ابوحنيفه احمدبنداود دينورياخبارالطوال الف ۹۷۵ د۷۲۳۲۷۰۳۹۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۳۰۴۱۱۳۶۴الف۹د

مدرسه ۱۳۸۸حسين سيديتمدن اسالمي ت۹۲۲س۹۰۹/۰۹۷۶۷۱[ج]۷۲۳۳۵۳۰۵
DS۳۵/۶۲/۸۱۳۸۸ت۹س

مرکز نشر دانشگاهي ۱۳۶۲جعفر شهيديتاريخ تحليلي اسالم تا پايان امويان ت ۸۶۸ ش۷۲۳۴۳۷۳۸۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲ت۸ش

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

۱۳۷۹ ت۴۳۴ ط۷۲۳۵۳۷۴۶۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲۰۴۲۷۲۱۳۸۰ت۲ط

تاليف محمدبنجرير طبريتاريخ طبري، يا، تاريخ الرسل والملوک ت۴۳۴ ط۷۲۳۶۸۱۳۳۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قطره ۱۳۷۰انتخاب و شرح جعفر شعار،گزيده تاريخ بلعمي ش ب/ت۴۳۴ ط۷۲۳۷۷۰۳۴۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۵/۶۳/۲۰۴۲۷۷۱۳۷۳ت۲ط
اميرکبير تـحـلـيلي بر مواضع سياسي عليبن ابيطالب(ع) پس از رحلت

 پيامبر(ص) تا قتل عثمانبن عفان
۱۳۷۵تاليف اصغر قائدان ت۳۳۶ ق۷۲۳۸۳۷۲۵۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۸/۱/۳۱۳۸۰ت۲ق
ترجمه ايرج کرمانياقليتهاي مسلمان در جهان: مجموعه مقاالت الف۴۶۲ ک۷۲۳۹۸۳۸۰۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۵/۶۲۵/۴ک۱آ
سروش ۱۳۶۸ابوعلي مسکويه الرازيتجارب االمم ت۵۵۵ م۷۲۴۰۷۳۶۲۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۵/۶۳/۳۱۳۶۶ت۳۵الف
مطهربنطاهر مقدسيآفرينش و تاريخ آ۷۲۲ م۷۲۴۱۸۰۷۳۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۵/۶۳/۴۰۴۱۱۳۵۰ب۶۸م
۱۳۸۳علياکبر واليتيفرهنگ و تمدن اسالمي ف۶۹۸ و۷۲۴۲۸۵۲۳۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۵/۶۲/۴ف۸و
وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات عـلياکـبـر واليـتي; [بـراي وزارت امـورپويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران: (از پيدايش تا شکوفايي)

 خــارجه]، مـرکـز اسـنـاد و خـدمـات
پژوهشي

۱۳۸۶ پ ۷۱۱ و۷۲۴۳۳۳۷۴۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۲/۹پ۸و

ددفتر نشر معارف عـلـي اکبر واليتي; تدوين نهاد نمايندگيفرهنگ وتمدن اسالمي
 مـقـام مـعـظـم رهـبري در دانشگاهها،
 مـعـاونـت پـژوهـشـي دانشگاه معارف

اسالمي

۱۳۸۹ ف۷۱۱ و۷۲۴۴۶۱۹۵۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

سـازمـان تبليغات اسالمي، موسسه چاپ و نشر
بينالملل

نـوشـته ريـچارد ويکز; ترجمه و ويرايشدانشنامه اقوام مسلمان
 زيرنظر معصومه ابراهيمي، پيمان متين

۱۳۸۳ د۹۱۷ و۷۲۴۵۳۷۲۴۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۲۷/۲۱۳۸۳د۹و

واحه تـوسـعه و مـبـاني تـمـدن غـرب: پيشرفت اقتصادي يا تکامل
فرهنگي

۱۳۹۰نويسنده مرتضي آويني ت۹۱۷ آ۷۲۴۶۶۶۲۲۹۰۹/۰۹۸۲۱
HD۷۵/۳۱۳۷۶ت۸آ

شهر کتاب، هرمس ۱۳۷۹رضا داوري اردکانيدرباره غرب د ۳۱۸ د۷۲۴۷۳۳۶۹۹۰۹/۰۹۸۲۱
CB۲۴۵/۴د۲د

مـوسـسه آمـوزشي و پـژوهـشي امـام خـميني
 قدس سره

غـربشـنـاسي: سـيري در تحوالت فرهنگي - سياسي غرب از
 يونان تا پايان هزاره دوم

۱۳۸۵احمد رهنمايي غ ۸۹۴ ر۷۲۴۸۳۷۶۱۹۰۹/۰۹۸۲۱
CB۲۴۵/۴۱۳۸۰غ۹ر

اميرکبير نـوشـته اسـتـيو بارلو و استيو اسکيدمور;در قرن بيستم، واقعا چه گذشت؟
 ترجمه عاطفه خياطي

۱۳۸۰ د ۱۹۴ ب۷۲۴۹۳۷۲۰۹۰۹/۸۲
D۴۲۵/۹۱۳۸۰ر۲ب

سخن بـاربـارا و. تـاکـمن; [مـتـرجم] عزتاللهبرج فرازان
فوالدوند

۱۳۸۰ ب ۲۳۹ ت۷۲۵۰۳۷۶۰۹۰۹/۸۲
D۳۹۸/۴۱۳۸۰ب۲ت

علم ۱۳۷۸تاليف محمود طلوعيصد سال، صد چهره: تاريخ مصور قرن بيستم ص۷۵۱ط۷۲۵۱۳۹۱۲۹۰۹/۸۲
D۴۴۳/۴ص۸ط

موسسه مطالعات وپژوهش هاي سياسي زيـرنـظـر شـوراي پـژوهـشي [مـوسسهمطالعات سياسي
 مطالعات و پژوهشهاي سياسي]

۱۳۸۴ ۶۲۷ م۷۲۵۲۵۲۷۵۹۰۹/۸۲
D۴۴۵۶م/

نذير ۱۳۸۰تاليف محسن همتيشايد سرآغاز جنگ جهاني سوم ش۶۶۹ه۷۲۵۳۵۲۴۰۹۰۹/۸۲
P۴۴۵/۲ش۸۴ه

مرواريد آيـا انـسـان پـيـروز خواهد شد؟: حقيقت و افسانه در سياست
جهاني

۱۳۶۲اريش فروم; ترجمه عزتالله فوالدوند آ۶۲۱ ف۷۲۵۴۳۷۳۹۹۰۹/۸۲۵
D۸۴۳/۹۱۳۶۲آ۴ف

قطره جـهـان در آستانه قرن بيست و يکم: گفتگوي آنتونيو پوليتو با
هابسباوم

اريک جي. هـابـسـبـاوم; تـرجـمه ناهيد
فروغان

۱۳۸۲ ج ۱۱۷ ه۷۲۵۵۳۷۴۰۹۰۹/۸۲۵
D۸۵۷/۹۱۳۸۲ج۲ه

مهرگان قلم مـولـفـيـن محمد عظيمي حسيني، محمدکاربرد GIS [جي.آي.اس] در مکان يابي
 هادي نظري فر، رضوانه مومني

۱۳۹۳ ک۷۲۱ ع۷۲۵۶۷۷۴۱۹۱۰/۲۸۵
G۷۰/۲۱۲/۲م۲ي

پرسون Arc GIS 10.3 ۱۳۹۳رضا محمديآموزش کاربردي آ۳۵۶ م۷۲۵۷۷۷۹۳۹۱۰/۲۸۵
فـرهـنگ گـيـتـاشـنـاسي (اصـطـالحـات جـغرافيائي): فارسي

 بهفارسي - فارسي بهانگليسي - انگليسي بهفارسي
گردآوري و ترجمه عباس جعفري ف۴۶۲ ج۹۱۰/۳م۷۲۵۸۸۱۴۹

G۶۳/۴۱۳۷۰ف۷ج
علم ۱۳۸۱تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)از پاريز تا پاريس الف۲۴۴ ب۷۲۵۹۳۷۵۱۹۱۰/۴

G۴۶۵/۴۱۳۸۱الف۲ب
مدرسه يـوسـف عـلـيـخـانـي;زيـر نـظر شورايابن بطوطه

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۸۳ الف ۸۵۳ ع۹۱۰/۴[ج]۷۲۶۰۳۸۸۰

دلهام راهـنـمـاي کامل جويندگان گنج: گنجها: مشهورترين گنجهاي
 دنيا چگونه کشف شد؟

نـويـسـنـده آنـا کاليبورن; مترجم شهال
 افـشـاري سـلـيماني; بازنويسي، ويرايش

 علمي و تطبيق ترجمه مجيد عميق

۱۳۸۳ ر ۶۶۲ ک۹۱۰/۴[ج]۷۲۶۱۳۷۴۲
G۵۲۵/الف۲۱۳۸۰ر۸ک

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

۱۳۸۳سياوش شاياندربارهي آموزش جغرافيا د ۳۳۱ ش۷۲۶۲۳۷۴۳۹۱۰/۷۶
G۷۳/۴د۲ش

زرين پـيـگـافـتـا دي لومبارد; ترجمه ذبيحاللهسفرنامه ماژالن
منصوري

۱۳۷۸ س ۹۷۶ پ۷۲۶۳۳۷۴۱۹۱۰/۹۱
G۴۲۰/۹۱۳۷۸پ۲م

مدرسه ۱۳۸۸افشين نادريمزجينسحاب س۱۳۶ ن۹۱۰/۹۲[ج]۷۲۶۴۵۳۱۳
G۶۹/۲۱۳۸۸ن۳۴س

موسسه جغرافيائي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۶۷موسسه گيتاشناسياطلس کامل گيتاشناسي: سياسي، طبيعي، اقتصادي ۵۸۳ الف۹۱۲م۷۲۶۵۳۷۴۵
G۱۰۲۱/۶۵۱۳۶۸الف۹م

طـرح، تـهـيه، لـيـتـوگـرافي و چـاپ ازاطلس ايران و جهان: سياسي، طبيعي، اقتصادي الف۸۳۹ م۹۱۲م۷۲۶۶۸۱۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تاليف عباس جعفرينقشهخواني گيتاشناسي ن۴۶۲ ج۷۲۶۷۸۱۵۰۹۱۲/۰۱۴

GA۱۵۱/۷۱۳۸۶ن۷ج
سخن ۱۳۶۳بکوشش علي دهباشيسفرنامه حاجسياح به فرنگ س۸۶۱ س۷۲۶۸۳۷۵۲۹۱۴/۰۴

D۹۱۹/۷س۹س
سوره مهر ۱۳۷۳هدايتالله بهبوديسفر به روسيه ۹۳ س۸۲۸ ب۷۲۶۹۳۷۵۰۹۱۴/۷۳۱۲۰۴۸۵۴

DK۶۰۱/۲/۷س۹ب
موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي بـرگـردان از فـرامرز ياوري; طرح، تهيه،شناسائي کشورهاي آسيا

 کـارتـوگـرافي، لـيـتـوگـرافي و چاپ از
گيتاشناسي

۱۳۷۲ ۶۸۶ ش۷۲۷۰۳۷۴۷۹۱۵
G۱۱۰/۹ش۵آ

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران اثـر مـانـوئل کمورف [صحيح: کمروف];مارکوپولو
 ترجمه مظفر سربازي

۱۳۶۸ م۷۱۷ ک۹۱۵/۰۴[ج]۷۲۷۱۳۷۴۹
G۳۷۰/۸۱۳۶۸ک۲۲م

کتاب سعدي ۱۳۴۵جالل آل احمدخسي در ميقات: سفرنامه خ ۶۹۸ آ۷۲۷۲۳۷۵۷۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸/۵۱۳۶۹خ۸آ

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶هدايتالله بهبوديسفربه قبله: يادداشتهاي حج ۱۳۷۰ س۸۲۸ ب۷۲۷۳۳۷۴۸۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸۷۱۳۸۶س۹ب

سوره مهر ۱۳۸۸عليرضا قزوهپرستو در قاف: سفرنامه حج پ۶۳۹ ق۷۲۷۴۷۸۸۱۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
DS۲۰۸/۷۱۳۷۵س۴ق

سياست ۱۳۹۰تاليف محمد پيرعليغريبگان آشنا غ۹۲۱ پ۷۲۷۵۶۳۷۲۹۱۵/۴۹۱۰۴۵
قطره فـرانک مک کـورت; تـرجـمه ابـراهـيمرنجهاي آنجال

يونسي
۱۳۸۳ ر ۷۳۹ م۷۲۷۶۳۷۵۶۹۱۹/۲۰۸۹۹۱۶۲۰۷۳

E۱۸۴/۷۱۳۸۳م۹۵الف
نشر طاليي تـــصـويـرگـران حـسـين صـافي ... [وفرهنگ نامه ي نام آوران

 ديـگـران] ; عکاسان افشين بختيار ... [و
ديگران]

۱۳۸۷ ۶۶۵ ف۹۲۰/۰۲م۷۲۷۷۵۱۸۳

وفائي ۱۳۸۴مولف:محمدرضاوفائيزندگي نامه مشاهير ايران وجهان ز ۶۵۹ و۷۲۷۸۳۸۷۷۹۲۰/۰۲
مولف هانيه صفريزندگينامه نوابغ و بزرگان جهان ز۷۲۳ ص۹۲۰/۰۳م۷۲۷۹۶۴۳۳

۳۸۸۱TC/۹۱۳۸۸ز۷ص
کتاب يوسف ۱۳۹۰حميد داودآباديازمعراج برگشتگان الف۲۹۱د۷۲۸۰۴۵۱۴۹۲۰/۰۵۵

CT۱۸۸۸/۳۱۳۸۹آ۲د
آرما ۱۳۹۲اميد مهدي نژادپينگ پنگ پ۸۶۶ م۷۲۸۱۸۱۴۶۹۲۰/۰۵۵

نشر قطره ۱۳۸۳توران ميرهادي و سيمين ضرابيمادر و خاطرات پنجاه سال زندگي در ايران م۹۶۵م۷۲۸۲۷۳۵۶۹۲۰/۰۵۵
CT۱۸۸۸/۹م۹د

شرکت توسعه کتابخانههاي ايران ۱۳۶۸مارگارت کازينز; ترجمه زهره خسرويتوماس الوا اديسون: مردي که جهان را روشن کرد ت ۱۷۱ ک۹۲۶/۲۱۳۰۹۲[ج]۷۲۸۳۳۸۵۵
TK۱۴۰/۲۱۳۶۸ک۴الف

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

حـکـومـتگران کشورهاي اسالمي در قرن بيستم شامل روساي
 جمهوري - پادشاهان - حاکمان - نخستوزيران

۱۳۸۰تاليف سيروس غفاريان ح۴۵ غ۷۲۸۴۳۷۲۶۹۲۹/۱۰۷۲۰۱۷۶۷۱
CS۱۰۹۵/۸ح۷غ

موسسه انتشاراتي نسيم حيات ۱۳۸۵طيبه پيرويفرهنگ اسامي ف ۹۳۱ پ۷۲۸۵۴۰۰۷۹۲۹/۴۰۲
فـرهـنگ بـزرگ نـامهـا: شـامل بـيش از ۵۰۰۰ نام به همراه
 مـعـاني و شـرح تـاريـخـچه آنها به تفکيک نامهاي پسران و

دختران

محمدرضا جعفرينيا ف۴۷۶ ج۷۲۸۶۶۳۹۳۹۲۹/۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۷ف۷ج

فـرهـنگ نـام: مـجموعهاي برگزيده از نامهاي ايراني و نامهاي
 رايج غيرفارسي با معاني نامهاي برگزيده

هوشنگ بختياري ف۳۴۳ ب۷۲۸۷۷۶۴۰۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۷۹ف۳ب

وزارت فـرهـنـگ وارشـاد اسـالمـي، سـازمان
 چاپ و انتشارات

۱۳۸۰گردآورنده محمود حسابينامهاي ايراني ن۴۶۹ ح۷۲۸۸۶۶۹۴۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۲ن۴۶ح

آوينا ۱۳۸۳مولف حسن شکري پينونديفرهنگ نامها ف ۵۸۴ ش۷۲۸۹۳۷۵۴۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴ف۸ش

آشيانه کتاب ۱۳۸۴فاروق صفي زاده، محمدملکان سرشتفرهنگ نامهاي آريايي و ۷۶۶ ص۷۲۹۰۳۷۶۷۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴ف۷ص

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۸پژوهش و تاليف پيمان ياريانفرهنگ نامها ف۱۵ ي۷۲۹۱۵۴۶۰۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۹ف۲۶ي

موسسه فرهنگي مدرسه برهان نـويـسـنـده سياوش شايان; تصويرسازيسرگذشت ملل کهن (مصر، هند، چين، ايران و يونان باستان)
 نـيـلـوفـر مـحـمـدي; زيـرنظر شوراي
 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات

 کمکآموزشي [انتشارات مدرسه]

۱۳۸۳ س ۳۳۱ ش۹۳۰[ج]۷۲۹۲۳۷۱۸
CB۳۱۱/۴س۲ش

افق ۱۳۹۵سانتون،ک،مدانش نامه جهان باستان د۱۱۱س۹۳۰/۱۰۳م۷۲۹۳۸۵۳۵
ققنوس ۱۳۸۱پاتريشيا د. نتسلي; ترجمه عسکر بهراميعصر حجر ع ۲۸۶ ن۹۳۰/۱۲[ج]۷۲۹۴۳۷۶۶

GN۷۶۸/۶۱۳۸۲ع۲ن
نشر دلهامنشر دلير [مـولـفـين رگ کـاکس، نـيل مـوريس];عجايب هفتگانه: شگفتيهاي دنياي قديم

 تـرجـمه فـهـيمه گلفشان; ويراستار رضا
عشر

۱۳۷۹ ع ۲۵۱ ک۹۳۰/۵[ج]۷۲۹۵۳۷۱۴
N۵۳۳۳/۳۲۱۳۷۹ع۲ک

مدرسه ۱۳۸۹بيژن ياورتمدن مصر باستان ت۲۹ي۹۳۲[ج]۷۲۹۶۵۳۰۴
DT۶۱/۸۱۳۸۹ت۲ي

جام حم تـاريخ تـمـدن و تـاريخ فـراعـنه مصر باستان بانضمام خالصه
 داسـتـان زنـدگي سينوهه (پزشک مخصوص فرعون)، داستان

۱۳۷۴تاليف و ترجمه رحمان دلفراقي ت۶۴۴د۷۲۹۷۴۷۱۰۹۳۲/۰۱
DT۸۳/۲ت۷د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير تاليف جولين ريدبينالنهرين

ترجمه آذر بصير
ويرايش علمي پيمان متين

۱۳۸۶ ب ۹۴۶ ر۷۲۹۸۳۷۶۵۹۳۵
DS۶۹/۵/۹۱۳۸۶ب۹۳ر

سازمان انتشارات و آموزش اسالمي ۱۳۳۹جان گونتراسکندر مقدوني الف۸۲۷ گ۷۲۹۹۸۳۶۴۹۳۸/۰۷۰۹۲
DF۲۳۴/۲۵/۵۱۳۷۳الف۹گ

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۰عبدالرسول خيرانديشآسياي صغير آ ۹۷۷ خ۹۳۹/۲[ج]۷۳۰۰۵۷۲۲
امير کبير ۱۳۷۶جاناتان.ر.ادلمن;ترجمه علي شادمانيدرآمدي برجنگ سرد د ۳۳۵ الف۷۳۰۱۳۸۷۹۹۴۰/۳۱۱

موسسه فرهنگي قدرواليت هـولـوکـاسـت: گـزارشـي ازعـمـق نفوذ يهوديت وصهيونيسم
 درتمامي ارکان اياالت متحده آمريکا

نـوشـتـه ديويد ديوک;ترجمه ازانگليسي
 بـه عـربي ابراهيم يحيي الشهابي;ترجمه
 از عــربـي بـه فـارسـي مـحـمـدرضـا

ميرزاجان﴿ابوامين﴾

۱۳۸۷ ه۹۸۷د۷۳۰۲۴۰۵۴۹۴۰/۵۱۳۸

امير کبير ۱۳۸۶نوشته رودولف چرنينشکست تابوها ش۳۷چ۷۳۰۳۵۴۳۸۹۴۰/۵۳۰۹۴
D۸۰۴/۴۱۳۸۶چ۴الف

موسسه فرهنگي پژوهشي ضياء انديشه نـويـسـنده روبر فوريسون; بامقدمه نوآماتاقهاي گاز در جنگ جهاني دوم واقعيت يا افسانه؟
 چامسکي; ترجمه ابوالفريد ضياءالديني

۱۳۸۱ الف ۸۸۳ ف۷۳۰۴۳۷۶۴۹۴۰/۵۳۱۷۴۳۸۶
D۸۱۰/۹۱۳۸۱ف۹ي

موسسه مطالعات وپژوهش هاي سياسي ۱۳۸۵محمدتقي تقي پورپس پرده هولوکاست پ۶۵۷ت۷۳۰۵۴۴۳۱۹۴۰/۵۳۱۸
D۸۰۴/۳/۵پ۷ت

فقه هـولـوکـاست (دورغ مـقـدس غـرب): به ضـميمه مصاحبه با
 پرفسور فوريسون

عليرضا محمدي
گـفت و گـو با پروفسور رابرت فوريسون

 درباره افسانه هولوکاست
ترحمه ياسمن اردوبادي

۱۳۸۵ ه ۳۵۲ م۷۳۰۶۳۷۶۳۹۴۰/۵۳۱۸
D۸۰۴/۳/۹۱۳۸۴ه۳م

گلريز پل خـيـلي دور استکـورنـليوس راين - بهانضمام فاجعه غرق
 کشتي تيتانيک

والـتـر لـورد; تـرجمه و اقتباس ذبيحالله
منصوري

۱۳۷۴ پ ۳۱۲ ر۷۳۰۷۳۷۶۲۹۴۰/۵۴۲۱۹۲۱۸
D۷۶۳/۲۱۳۷۴ر۸ه

علمي جـنگ نفت روي شن هاي داغ:ياداشت هاي دکترشمس الدين
 مـيـرزايـيـان تـنـهـا عـضـو ايـرانـي ادارهIIIfدرسازمان آب

R.S.H.Aوهر﴿ضدجاسوسي آلمان﴾وافسر 

۱۳۷۸نويسنده وتنظيم کننده خسرومعتضد م س/۹۳۴م۷۳۰۸۳۸۸۲۹۴۰/۵۴۸۷۴۳

بهجت نـوشـته جـان فـارمن; تـرجـمه و روايتتاريخ خونين بريتانيا بي هيچ تيغ برنده
 پروشات شوشتري

۱۳۸۴ ت ۱۳۹ ف۷۳۰۹۳۷۵۹۹۴۱
DA۳۰/۲۱۳۸۴ن۲ف

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نـويـسنده آنتوني آلفري; برگردان ناهيدادوارد هفتم و دربار يهودي او
 سـالمي، غـالمـرضـا امـامي; به کوشش

 عبدالحسين نوايي، نيلوفر کسري

۱۳۸۱ الف ۷۴۶ آ۷۳۱۰۳۷۵۸۹۴۱/۰۸۲۳۰۹۲
DA۵۶۷/۴۱۳۸۱الف۷آ

زرين نـويـسـنـده الـيـزابت النـفـورد; مترجمملکه ويکتوريا
 ذبيحالله منصوري

۱۳۶۵ م۲۹۴ل۷۳۱۱۳۷۷۴۹۴۲/۰۸۱۰۹۲
DA۵۵۴/۷۱۳۶۵م۲ل

خجسته ۱۳۸۱ديک گيري; ترجمه احمد شهساهيتلر و نازيسم ه۸۹۶گ۷۳۱۲۳۷۶۹۹۴۳/۰۸۶۰۹۲
DD۲۴۷/۹۱۳۸۱گ۹ه

به اهتمام علي رحماني، افسانه نظروحدت دو آلمان (مجموعه سخنرانيها و مقاالت سمينار) و۷۵۳ س۷۳۱۳۸۳۶۹۹۴۳/۰۸۷۹
اميرکبير تـاريخ قـرن هـيـجـدهم و انـقـالب کبير فرانسه و امپراطوري

ناپلئون
تـالـيف آلـبـر مـاله، ژول ايزاک; ترجمه

 رشيد ياسمي
۱۳۴۵ ت۱۶۶م۷۳۱۴۳۷۷۳۹۴۴/۰۴

DC۱۶۱/۲۱۳۷۸ت۲م
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـويـسـنـده [کـورلي بـارنت]; مـتـرجمزندگي ناپلئون بناپارت

 محمدباقر سعيدي
۱۳۸۳ ز۱۹۵ب۷۳۱۵۳۷۷۱۹۴۴/۰۵۰۹۲

DC۲۰۳/۹۱۳۸۲ز۲ب
اشتفان تسوايکژوزف فوشه ژ۵۷۶ ت۷۳۱۶۷۷۲۸۹۴۴/۰۵۰۹۲

DC۱۹۸/۵۱۳۸۸ت۹ف
اثـر ژان بـاتـيـست کلود کوشري (مارتنهجونامه ناپلئون

ويل)
ه۸۳۶ ک۷۳۱۷۷۰۴۰۹۴۴/۰۵۰۹۲۴

DC۲۰۳/۴/۳۱۳۶۶ه-۹ک
خجسته مـارتـين بـلـيتک هورن; ترجمهي محمدموسوليني و فاشيسم

 رفيعي مهرآبادي
۱۳۸۱ م۶۷۷ ب۷۳۱۸۳۷۶۸۹۴۵/۰۹۱

DG۵۷۱/۸۱۳۸۱م۸ب
دارالصادقين ۱۳۸۴مولف طنطاويغروب آفتاب در اندلس غ ۸۱۹ ط۷۳۱۹۵۷۶۹۹۴۶/۰۲

DP۱۰۱/۴۱۳۸۴غ۸۷ط
خوارزمي ۱۳۵۶آنتونيو د فيگردوپرتغال و ديکتاتوري آن پ۹۸۱ ف۷۳۲۰۸۱۷۲۹۴۶/۹
زرين ۱۳۷۲نوشته جرج. پي. کوچزندگي خصوصي کاترين کبير ز ۷۲۷ گ۷۳۲۱۵۶۶۷۹۴۷/۰۶۳۰۹۲

DK۱۷۰/۹۱۳۷۲ز۹گ
زرين رابـرت مـسي; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهنيکال و آلکساندرا (سرگذشت آخرين تزار روسيه)

منصوري
۱۳۶۹ س۵۶۱م۷۳۲۲۳۷۸۰۹۴۷/۰۸۰۹۲

DK۲۵۸/۹۱۳۶۹ن۲م
خجسته ديـويـدشـوب; تـرجـمهي مـحمد رفيعيلنين و لنينيسم

مهرآبادي
۱۳۸۱ ل۷۱۲ ش۷۳۲۳۳۷۷۹۹۴۷/۰۸۴۱۰۹۲

DK۲۵۴/۹۱۳۸۱ش۹ل
داسـتـان دو انـقـالب ۱۹۱۷ روسـيه از نـگاه گردانندگان آن:
 پـژوهـشي ژرف در مـاهـيت دو انـقـالب فوريه و اکتبر سال

 ۱۹۱۷ روسيه

تاليف د. س. آنين د۸۶۹ آ۷۳۲۴۸۲۶۹۹۴۷/۰۸۴۱۰۹۲۲
DK۲۶۵/۶۹/۲۱۳۷۸د۸آ

خجسته آالن وود; تـرجـمهي مـحـمـد رفـيـعياستالين و استالينيسم
مهرآبادي

۱۳۸۱ الف۸۱۸و۷۳۲۵۳۷۷۸۹۴۷/۰۸۴۲۰۹۲
DK۲۶۸/۸۶۱۳۸۱و۵الف

امير کبير ۱۳۷۶تاليف : گوردون بروک شفردسرنوشت فراريان از شوروي س ۴۹۳ ش۷۳۲۶۳۸۷۶۹۴۷/۰۸۴۲۰۹۲۴
اميرکبير نـوشـته:الکساندر کورژاکوف;ترجمه عمادبوريس يلتسين ازطلوع تاغروب

پورصفري
۱۳۷۷ ب ۸۱۱ ک۷۳۲۷۳۸۷۸۹۴۷/۰۸۴۲۰۹۲۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير ريـچـارد لـوري; ترجمه احمدعلي صادقشرح حال من: ژوزف استالين

 وزيري; با همکاري نوذر اسمعيلي
۱۳۷۹ ش۷۳۸ل۷۳۲۸۳۷۷۷۹۴۷/۰۸۴۲۰۹۲۴

DK۲۶۸/۹۱۳۷۹ل۵الف
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۹حسن واعظياصالحات و فروپاشي الف۲۱۹و۷۳۲۹۳۷۷۶۹۴۷/۰۸۶

DK۲۸۶/۵۱۳۷۹الف۲و
کليدر مــولف اومـاالت اومـاالتـوف; مـتـرجمجنگ چچن در کفه ترازو

 مصطفي برزويي
۱۳۸۲ ج۹۳۸الف۷۳۳۰۳۷۷۵۹۴۷/۵۲

DK۵۱۱/۹۱۳۸۲الف۳چ
مدرسه ۱۳۸۵نادرميرسعيديتمدن يونان ت۹۳۶ م۹۴۹/۵[ج]۷۳۳۱۵۶۱۳

DF۷۷/۸ت۹م
انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹کارين کوستر ، اديتا دوگاليچبا من به بوسني مي آيي ب ۸۲۶ ک۹۴۹/۷۱۰۳[ج]۷۳۳۲۵۴۳۱

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

۱۳۸۸ و۸۲۶ ک۹۴۹/۷۴۲۰۹۲[ج]۷۳۳۳۳۷۸۲
DR۱۷۴۸/۳۱۳۸۱آ۹د

مدرسه ۱۳۸۸عبدالرسول خيرانديشتمدن چين باستان ت۹۷۷خ۹۵۱[ج]۷۳۳۴۵۳۰۷
DS۷۲۱/۸۱۳۸۸ت۹خ

خجسته ون شـون چي; تـرجـمهي مـحمد رفيعيمائو و مائوئيسم
مهرآبادي

۱۳۸۱ م ۷۶۳ و۷۳۳۵۳۷۸۱۹۵۱/۰۵۰۹۲
DS۷۷۸/۹۱۳۸۱چ۲م

دار الکتب االسالميه بـر امـام حـسن عـلـيهالـسـالم و امـام حسين عليهالسالم چه
گذشت؟

۱۳۷۹تاليف محمدحسن موسوي کاشاني ب۸۴۳م۷۳۳۶۳۷۸۴۹۵۳/۰۲
DS۳۸/۳/۴۱۳۷۹ب۸م

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور نـــويـــســنـده نـوآم چـامـسـکـي...جنگ ۲۲ روزه
 [وديگران];ترجمه زهرا مرادي نسب

۱۳۹۱ ۷۱۹ ج۷۳۳۷۶۱۳۷۹۵۳/۱

اطالعات ۱۳۸۶سيف الرضا شهابيديدگاه هاي شوراي همکاري خليج فارس د ۷۵۱ ش۷۳۳۸۳۸۸۴۹۵۳/۶
اميرکبير ۱۳۶۲حسين قرهچانلوحرمين شريفين: (تاريخ مکه و مدينه) ح۵۱۵ق۷۳۳۹۳۷۸۳۹۵۳/۸

DS۲۴۸/۴ق۷م
تاليف علي محمديآشنانيشناخت عربستان ش۳۵۲ م۷۳۴۰۸۲۸۲۹۵۳/۸

DS۲۰۴/۹ش۳م
مدرسه ۱۳۸۸نويسنده مريم شيرازيتمدن هند ت۹۳۸ ش۹۵۴[ج]۷۳۴۱۵۶۱۵

DS۴۲۳/۸۱۳۸۸ت۹ش
اميرکبير تاليف آنهماري شيملدر قلمروي خانان مغول

ترجمه فرامرز نجدسميعي
۱۳۸۶ د ۹۸۹ ش۷۳۴۲۳۸۵۴۹۵۴/۰۲۵

DS۴۶۱/۴۱۳۸۶د۹۵ش
شرکت توسعه کتابخانههاي ايران نـويـسـنـده مـهاتما گاندي; مترجم ليليگاندي: رويارويي با حقيقت

شاپوريان
۱۳۸۰ ز۱۹۵گ۷۳۴۳۳۷۹۳۹۵۴/۰۳۵۰۹۲۴

DS۴۸۱/۳۱۳۸۱آ۲گ
اميرکبير مـهـاتـمـا گـانـدي; [گـردآورنـده شريهمه مردم برادرند

 کـريـشـنـاکـيـرپـاالني]; ترجمه محمود
تفضلي

۱۳۶۶ ه۱۹۵گ۷۳۴۴۳۷۹۲۹۵۴/۰۳۵۰۹۲۴
DS۴۸۱/۲۱۳۶۶گ۲گ

۱۳۶۶مهاتما گانديهمه مردم برادرند ه۱۹۵ گ۷۳۴۵۸۵۰۰۹۵۴/۰۳۵۰۹۲۴
DS۴۸۱/۲۱۳۶۶گ۲گ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱ناصر تکميل همايونتاريخ ايران در يک نگاه ت ۶۷۲ ت۷۳۴۶۵۱۳۹۵۵
DSR۱۱۰/۲ت۸ت

نشر هاجر .۱۳۸۷علياکبر حصاريتاريخ فرهنگي سياسي معاصر ايران ت۶۳۶ ح۷۳۴۷۵۸۰۲۹۵۵
DSR۱۰۹/۲۱۳۸۷ت۶ح

اميرکبير ۱۳۴۶از حمزه بن حسن اصفهانيتاريخ پيامبران و شاهان (تاريخ سني ملوک االرض و االنبياآ) ت۸۱۸ح۷۳۴۸۷۳۵۹۹۵۵
DSR۷۶/۹۱۳۶۷س۸ح

اميرکبير ۱۳۷۷-۱۳۸۰تاليف عبدالحسين زرينکوبتاريخ مردم ايران ت۴۳ز۷۳۴۹۳۷۲۷۹۵۵
DSR۱۰۹/۱۷ت۴ز

سخن ۱۳۷۸تاليف عبدالحسين زرينکوبروزگاران: تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي ر۴۳ز۷۳۵۰۲۵۸۳۹۵۵
DSR۱۰۹/۹۱۳۷۸ر۴ز

سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران ۱۳۷۹تاليف و نگارش داريوش شاهينايران در صد قرن الف۳۲۱ش۷۳۵۱۳۷۸۶۹۵۵
DSR۱۰۹/۹الف۲۸ش

سخن مـروري کـوتـاه بـر تـاريخ ايـران از آغـاز عصر مادها تا پايان
 دوران قاجاريه

۱۳۸۰رضا شعباني م۵۱۲ ش۷۳۵۲۴۷۰۶۹۵۵
DSR۱۰۹/۴۱۳۸۰م۷ش

نسل نوانديش نـويـسـنـده مـوهـنـداسکـارامـچـانـدکالم گاندي
 گاندي;ترجمه نازلي سيدگرگاني

۱۳۸۸ ک ۱۹۵ گ۷۳۵۳۵۱۸۴۹۵۵
DS۴۸۱/۲۵۱۳۸۸آ۲گ

نويد شيراز ۱۳۸۱عزتاله نوذريايران و تاريخ الف ۶۹۷ ن۷۳۵۴۳۸۵۳۹۵۵
DSR۱۰۹/۹الف۹ن

خجسته ۱۳۸۰ -عزتالله نوذريتاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت ت۶۹۷ن۷۳۵۵۳۷۹۹۹۵۵
HN۶۷۰/۲/۹۱۳۸۰ن۸آ

پژوهش و تحقيق علي حائري و همکارانروز شمار شمسي ر۲۵۷ ح۷۳۵۶۶۹۵۴۹۵۵/۰۰۲
DSR۱۶۵۰/۹۱۳۸۴ر۲ح

روزنه ۱۳۷۷صادق زيباکالمما چگونه ما شديم، ريشهيابي علل عقبماندگي در ايران م۸۲ ز۷۳۵۷۳۷۹۱۹۵۵/۰۰۴
HN۶۷۰/۲/۹۱۳۷۷ز۸آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مولف هميرا زماني فراهانيايران، صنعت گردشگري و خدمات مسافرتي الف۵۳ ز۷۳۵۸۸۱۶۹۹۵۵/۰۰۴۲

DSR۸/۹۱۳۷۹الف۸ز
اميرکبير مـيراث مشترک: نظري اجمالي بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق

 ايران و ماوراءالنهر از کوروش تا تيمور
۱۳۸۳تاليف مهدي گلجان ۵۳۱گ۷۳۵۹۳۷۹۷۹۵۵/۰۰۴۲

DSR۲۳/۹م۸گ
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

جـغـرافـيـاي تـاريخي شهرها: براي دانشآموزان دبيرستان و
معلمين

مـولف عـبـدالـحسين نهچيري; ويراستار
 ژاله راستاني

۱۳۷۰ ج ۸۵۲ ن۷۳۶۰۳۸۱۰۹۵۵/۰۰۴۲
DSR۲۳/۷ج۸۷ن

آشيانه کتاب ۱۳۷۹اميد عطايي فردشگفتيهاي باستاني ايران ش۶۸۶ع۷۳۶۱۳۷۹۵۹۵۵/۰۰۴۳
DSR۴۴/۸ش۶ع

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي،۱۳۸۸ تـــاراج بـــزرگ;آمـــريــکـاوغـارت مـيـراث فـرهـنـگـي
 ايران﴿۱۹۴۱-۱۹۲۵﴾محمدقلي مجد

۱۳۸۸مترجمين: گ-مرادي;مصطفي اميري ت ۲۷۶ م۷۳۶۲۳۸۸۵۹۵۵/۰۰۴۳

فرهنگ گستر ۱۳۷۸محسن رضاييبدنبال خورشيد: نهضت فرهنگي ب ۵۷۴ ر۷۳۶۳۴۵۰۸۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۶۱۳۷۸ر۶ف

تـاريخ ايـرانشـنـاسي در فـرانـسه: تـحليلي از دستآوردهاي
 پژوهشي تا سالهاي اخير

طهمورث ساجدي ت۱۲۱ س۷۳۶۴۸۲۴۳۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۴/۲۱۳۸۹ت۱۶س

کتاب نشر طـرح بـررسـي وسـنـجـش شـاخـص هـاي فـرهنگ عمومي
 کشور﴿شاخصهاي غير ثبتي﴾۸۷

مـديـر طـرح ومـسـئول سياست گذاري
 منصور واعظي

۱۳۹۱ ط ۲۱۹ و۷۳۶۵۵۸۳۰۹۵۵/۰۰۴۴

مـرکـز بـازشـنـاسي اسـالم و ايـرانپژوهشگاه
 فرهنگ، هنر و ارتباطات

[بـرگـزارکننده پژوهشگاه فرهنگ، هنر وسياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز
 ارتـبـاطـات]; بهاهـتـمـام مـجيد وحيد;

 ويراستار فرانک جمشيدي

۱۳۸۲ ۶۴۲ه۷۳۶۶۳۸۰۷۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۷۳۱۳۸۰ه۶ف

نـگـرشي بـر آثـار آرتـور کريستنسن بزرگترين ايرانشناس
 دانمارکي به انضمام داستان بزرگمهر حکيم

تاليف محمدرسول فرهنگخواه ن۶۶۱ ف۷۳۶۷۸۰۵۰۹۵۵/۰۰۷۲
DSR۶۴۵۵/۴۱۳۸۷ف۴ک

اميرکبير دفـتـر پـژوهـشـهاي فرهنگي وابسته بهحيات اجتماعي زن در تاريخ ايران
 مراکز فرهنگي - سينمايي

۱۳۶۹ ح۵۸۴د۷۳۶۸۷۳۵۷۹۵۵/۰۰۸۲
DSR۸۵/۹۱۳۶۹ح

نشر ني جـامـعهشـنـاسي نخبهکشي قائممقام، اميرکبير، مصدق: تحليل
 جـامـعهشـنـاخـتي بـرخي از ريـشههـاي تـاريـخي استبداد و

 عقبماندگي در ايران

۱۳۷۷عليرضا قلي ج۵۶۹ر۷۳۶۹۳۷۹۰۹۵۵/۰۰۹۲۲
DSR۱۳۲۹/۲ج۶ر

نقره عـبـدالـملکبن محمدبن اسماعيل ثعالبيتاريخ ثعالبي: مشهور به غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم
نيشابوري

۱۳۶۸ ت۶۳ ث۷۳۷۰۷۰۴۱۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۴۰۴۱۱۳۶۸غ۷ث

علم تـاريخ اجـتـمـاعي ايـران باستان: از آغاز مهاجرت به سرزمين
 قديم ايران تا حمله اسکندر مقدوني

۱۳۸۶موسي جوان ت۷۶۴ج۷۳۷۱۵۱۹۲۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۲/۲۱۳۸۶ت۹ج

سخن ۱۳۸۳ -اردشير خداداديانتاريخ ايران باستان ۳۶۸خ۷۳۷۲۳۷۵۵۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۲ت۴خ

مدرسه ۱۳۸۷عبدالرسول خيرانديشتمدن ايران باستان ت۹۷۷خ۹۵۵/۰۱[ج]۷۳۷۳۵۳۰۶
DSR۱۴۲/۹۱۳۸۷ت۹خ

سپهرادب ۱۳۹۱نويسنده آرتور ژوزف دوگوبينوتاريخ ايرانيان دوره باستاني ت۷۲۲ گ۷۳۷۴۷۶۵۷۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۹۱۳۸۸الف۹و

زرين از آثـــار مـاريـژان مـوله، هـرتـزفـلـد،سرزمين جاويد
 گـيـرشـمن; تـرجـمه و اقتباس ذبيحالله

منصوري

۱۳۷۰ س۷۹۴م۷۳۷۵۳۷۹۶۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۴س۸م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲نادر ميرسعيديايران باستان الف ۹۳۶ م۷۳۷۶۳۸۰۸۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۹الف۹۴م

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲نويسنده محمد باقر رجبيکوروش وداريوش هخامنشي ک۳۷۲ ر۷۳۷۷۶۶۴۳۹۵۵/۰۱۴
تـرجـمه کـتـيـبههـاي هخامنشي : تخت جمشيد، نقش رستم،

 پاسارگاد، بيستون، شوش به انضمام منشور کوروش
ختدوين و گردآوري محسن ضيائي ت۸۳ ض۷۳۷۸۸۰۸۹۹۵۵/۰۱۴۰۷۲۷

DSR۲۱۷/۴۱۳۸۸ت۹ض
نشر علم تـالـيف مـوالنـان ابـوالکالم آزاد; ترجمهکورش کبير (ذوالقرنين)

 باستاني پاريزي
۱۳۸۰ ک ۴۶۲ آ۷۳۷۹۳۸۰۳۹۵۵/۰۱۵

DSR۲۳۶/۹۱۳۸۰ک۴آ
زرين ۱۳۷۵آلبر شاندور; ترجمه محمد قاضيکورش کبير ک ۲۱۸ ش۷۳۸۰۳۸۰۲۹۵۵/۰۱۵

DSR۲۳۶/۹۱۳۷۱ک۲ش
دفـتـر پـژوهـشـهاي فرهنگي. مرکز بينالمللي

 گفتگوي تمدنها
۱۳۸۱رضا شعبانيکورش کبير ک۵۱۲ ش۷۳۸۱۳۸۱۱۹۵۵/۰۱۵

DSR۲۳۰۶/۹ک۷ش
علمي ۱۳۹۰نوشته کوروش کرميپورراز کوروش بزرگ ر ۴۷۲ ک۷۳۸۲۵۱۸۶۹۵۵/۰۱۵

DSR۲۳۶/۲۱۳۹۰ر۴ک
کتاب پارسه نوشته موسينثريهمدانيامپراتوري کوروش بزرگ

ويراستار محسن نيکبخت
۱۳۸۷ الف ۲۹۱ ن۷۳۸۳۳۸۰۴۹۵۵/۰۱۵۰۹

DSR۲۳۶/۷الف۲ن
نيلوفرانه ۱۳۸۹هارولد لمبکورش کبير ک۵۹۶ ل۷۳۸۴۸۱۷۸۹۵۵/۰۱۵۰۹۲

DSR۲۳۶۹۱۳۸۸ک۸ل/ ث
فرهنگ وقلم فـرمـانـروايـي داريـوش بـزرگ: نخستين پادشاه هخامنشي از

 شاخه دوم اقتباسي از ايران باستان حسن پيرنيا
۱۳۹۳حميد هاشمي ف۲۵۲ ه۷۳۸۵۷۶۵۲۹۵۵/۰۱۶

DSR۲۵۱/الف۱۳۸۹ ۲د۲الف
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲مولف رضا شعبانيداريوش بزرگ د ۵۱۲ ش۷۳۸۶۳۸۱۲۹۵۵/۰۱۶۰۹۲

DSR۲۵۱/۲د۷ش
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۳مولف حسين فتاحينبرد کوناکسا ن ۲۲۲ ف۹۵۵/۰۱۸۳[ج]۷۳۸۷۳۸۱۳

DSR۲۹۴/۲ن۲ف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي، ۱۳۸۲داود لطفاللهاسکندر مقدوني الف ۴۷۵ ل۹۵۵/۰۱۹۱[ج]۷۳۸۸۳۸۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتاب پارسه ۱۳۸۶مريم نژاداکبريمهربانشاهنشاهي ساسانيان ش۴۱۶ن۷۳۸۹۴۵۴۶۹۵۵/۰۳

DSR۴۰۳/۲۱۳۸۷ش۴ن
اميرکبير ۱۳۶۲، ۱۳۴۳تاليف عبدالحسين زرينکوبتاريخ ايران بعد از اسالم ت۴۳ز۷۳۹۰۳۷۵۳۹۵۵/۰۴

DSR۵۱۱/۲ت۴ز
سخن دو قـرن سـکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخي ايران در

 دو قرن اول اسالم
۱۳۷۸نويسنده عبدالحسين زرينکوب د ۴۳ ز۷۳۹۱۳۸۰۱۹۵۵/۰۴

DSR۵۱۶/۹۱۳۷۸د۴ز
فرانديش ۱۳۸۶حميد پارسانياهفت موج اصالحات نسبت تئوري و عمل ه۱۴۷پ۷۳۹۲۳۸۱۶۹۵۵/۰۴۰۴۴

DSR۶۳/۷ه۱۵پ
نويسنده خليل هيبتياصول شهروندي در فرهنگ ايراني الف۹۱۴ ه۷۳۹۳۸۲۸۰۹۵۵/۰۴۴

DSR۶۳/۹۶۱۳۸۸الف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۲جواد مهدويطاهر ط ۸۶۵ م۹۵۵/۰۴۵۱[ج]۷۳۹۴۳۸۱۷

DSR۶۰۰/۲ط۹م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۳مژگان شيخييعقوب ليث ي ۹۲۵ ش۹۵۵/۰۴۶۱[ج]۷۳۹۵۳۸۱۸

DSR۶۱۵/۷ي۹ش
علم ۱۳۷۷تاليف باستاني پاريزي (محمدابراهيم)يعقوب ليث ي۲۳۴ب۷۳۹۶۳۸۳۱۹۵۵/۰۴۶۱۰۹۲

DSR۶۱۵/۷۱۳۸۳ي۲ب
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰محمدرضا ناجيسامانيان: دوره شکوفايي فرهنگ ايراني - اسالمي س ۱۲۷ ن۷۳۹۷۳۸۱۹۹۵۵/۰۴۷۱

DSR۶۴۵/۲س۲ن
اميرکبير ۱۳۸۰تاليف جواد هرويتاريخ سامانيان (عصر طاليي ايران بعد از اسالم) ت۵۴۹ ه۷۳۹۸۳۸۳۰۹۵۵/۰۴۷۱

DSR۶۴۵/۲ت۴ه
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۸۰جعفر توزنده جانياميراسماعيل ساماني الف۸۲۸ ت۹۵۵/۰۴۷۱۰۹۲[ج]۷۳۹۹۳۸۲۹
DSR۶۵۴/۸الف۹ت

مدرسه مـحـمـود طـاهر احمدي; زيرنظر شورايعضدالدوله
 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۳ ع۲۵۸ط۹۵۵/۰۴۸۵۴[ج]۷۴۰۰۳۸۲۸
DSR۷۳۰/۶ع۲ط

سخن ۱۳۷۰تصحيح و توضيح محمد دبيرسياقيرهآورد سفر: گزيده سفرنامه ناصر خسرو د ب/ س۱۶۴ ن۷۴۰۱۳۸۲۷۹۵۵/۰۵۰۴
DSR۷۷۴/۵/۷۰۱۱۳۷۰س۲ن

سخن پارسي ۱۳۵۰بهکوشش نادر وزينپورسفرنامه ناصر خسرو س ۱۶۴ ن۷۴۰۲۳۸۲۶۹۵۵/۰۵۰۴۲
DSR۷۷۴/۵/۷۱۳۶۶س۲ن

اميرکبير نـوشـته ادمـوند کليفورد بازورث; ترجمهتاريخ غزنويان
 حسن انوشه

۱۳۷۲ ت ۲۱۴ ب۷۴۰۳۳۸۲۳۹۵۵/۰۵۱
DSR۷۷۰/۲۱۳۷۲ت۲ب

سخن ۱۳۸۱بهاهتمام احسان اشراقيبيهقي تصويرگر زمان (گزيده تاريخ بيهقي) ب۹۹۷ب۷۴۰۴۳۸۲۵۹۵۵/۰۵۱۳
DSR۷۹۱/۲۰۱۵ت۹ب

نشر پژوهش فرزان روز ۱۳۸۳[محمدبن حسين بيهقي]برگزيده و شرح تاريخ بيهقي دب/ت۹۹۷ب۹۵۵/۰۵۱۳[ج]۷۴۰۵۴۷۸۰
DSR۷۹۱/۲۰۱۳۴۴۱۳۸۳ت۹ب

قدياني ابـوالـفـضل محمدبن حسين بيهقي دبير;گزيده تاريخ بيهقي
 مـقـدمه، انـتـخاب و شرح لغات مهدي

 فرهاني منفرد

۱۳۷۵ گ۹۹۷ب۷۴۰۶۳۸۳۹۹۵۵/۰۵۱۳
DSR۷۹۱/۲۰۱۷ت۹ب

مدرسه ۱۳۸۲نوشته حمدالله صادقينيانبرد دندانقان ن۲۳۶ ص۹۵۵/۰۵۱۳[ج]۷۴۰۷۳۸۲۴
PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۲ن۴۹۷الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷رضا مصطفويسبزواريتاريخ بيهقي (رشته زبان و ادبيات فارسي) ت۶۱۷ م۷۴۰۸۵۶۲۴۹۵۵/۰۵۱۳
DSR۷۹۱/۲۰۲۱۷۱۳۸۷ت۹ب

ني ۱۳۷۲آن لمبتن; ترجمه يعقوب آژندتداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران ت۶۱۹ ل۷۴۰۹۳۷۷۲۹۵۵/۰۵۲
DSR۸۰۹/۵/۴۱۳۸۲ت۸ل

سـازمـان پـژوهـشي و بـرنـامهريزي آموزشي،
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۷۹فرهاد حسنزادهخواجه نظامالملک خ۵۲۶ ح۹۵۵/۰۵۲۱۴۲۰۹۲[ج]۷۴۱۰۳۸۲۱
DSR۸۳۳/۹خ۵ح

تاليف پناهي سمنانيحسن صباح چهره شگفتانگيز تاريخ ح۲۷۹ الف۷۴۱۱۸۰۴۵۹۵۵/۰۵۴۱۰۹۲
DSR۸۶۳/۵۱۳۷۴ح۳الف

شهر کتاب، هرمس عـطـاء مـلک عـالالـدينبن بـهـاءالدين;تاريخ جهانگشاي جويني
 [مـقـدمهنـويس و مـصـحح مـحـمدبن

 عبدالوهاب قزويني]

۱۳۸۷ ت۸۹۶ج۷۴۱۲۳۸۳۸۹۵۵/۰۶۲
DSR۹۵۲/۲۱۳۸۱ت۹ج

زوار مـقـدمه، تـصـحـيح، تـعليقات حبيباللهتاريخ جهانگشاي جويني
 عباسي، ايرج مهرکي

- ۱۳۸۵ ت۸۹۶ ج۷۴۱۳۱۵۰۹۵۵/۰۶۲
DSR۹۵۲ج۹ت۱۳۸۵۲ الف/

حافظ نوين [۱۳۷۳؟]تاليف محمد احمدپناهي (پناهي سمناني)چنگيزخان چهره خونريز تاريخ چ ۲۷۹ الف۷۴۱۴۳۷۰۵۹۵۵/۰۶۲۱
DSR۹۶۸/۹۱۳۷۳چ۳الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳غالمرضا اميرخانيتيموريان ت۸۲۳ الف۷۴۱۵۳۸۲۰۹۵۵/۰۶۶
DSR۱۰۸۶/۹ت۸الف

آئينه دانش ۱۳۸۹هارولد لمبتيمور لنگ﴿فاتح جهان﴾ ت۵۹۶ ل۷۴۱۶۷۶۴۷۹۵۵/۰۶۶۱
DSR۱۰۹۷/۹۱۳۸۸ت۸ل

معيار انديشه ۱۳۹۲نوشته جاستين ماروتسيزندگي پرماجراي تيمور جهانگشا ز۱۳۵ م۷۴۱۷۷۶۵۶۹۵۵/۰۶۶۱۰۹۲
DSR۱۰۸۶/۴۱۳۸۵س۹ز

پژوهشگاه دين حوزه و دانشگاه ۱۳۷۹رسول جعفريانصفويه درعرصه دين،فرهنگ و سياست ص۴۶۳ج۷۴۱۸۳۸۵۱۹۵۵/۰۷۱
کانون انديشه جوان ۱۳۸۸منصور صفت گلفرازوفرود صفويان ف ۶۸۸ ص۷۴۱۹۴۰۵۵۹۵۵/۰۷۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۸۷جمشيد نوروزيتمدن ايران در دورهي صفويه ت۷۵۲ ن۹۵۵/۰۷۱[ج]۷۴۲۰۵۶۱۴

DSR۱۱۷۶/۸۱۳۸۷ت۸۷ن
زرين نـويـسـنـدگـان اشـتن متز، جون بارک;شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان

 مترجم ذبيحالله منصوري
۱۳۶۷ ش۲۳۹م۷۴۲۱۳۷۹۴۹۵۵/۰۷۱۱

DSR۱۲۰۱/۲۱۳۶۷ش۵الف
مدرسه ۱۳۸۷جمشيد نوروزياقبال آشتياني الف ۷۵۲ ن۹۵۵/۰۷۲۰۲[ج]۷۴۲۲۵۵۳۲

DSR۹۸/۹۱۳۸۷ن۷الف
دانشگاهيان ۱۳۹۳گردآوري و ترجمه صادق رضازادهشفقنادرشاه ن۵۶۵ ر۷۴۲۳۷۶۵۸۹۵۵/۰۷۲۲

DSR۱۲۶۵/الف۱۳۸۹ ۲ن۶ر
ميراثبان سـرگـذشت نـادرشـاه افـشـار: تـلـخـيص و بـازنويسي کتاب

 جهانگشاي نادري اثر ميرزامهديخان استرآبادي
۱۳۸۶به کوشش مجيد اشرفي ت ۵۵۵ الف۷۴۲۴۳۸۵۲۹۵۵/۰۷۲۲۰۹۲

DSR۱۲۶۵/۴س۵۳الف
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱رضا شعبانينادرشاه افشار ن ۵۱۲ ش۷۴۲۵۵۱۵۹۵۵/۰۷۲۲۰۹۲

DSR۱۲۶۵/۲ن۷ش
سخن ۱۳۷۱بهرام افراسيابيقلعه پري [از کريمخان تا لطفعليخان] ق۶۶۳ الف۷۴۲۶۳۸۳۳۹۵۵/۰۷۳

DSR۱۲۸۱/۸۱۳۷۱ق۷الف
مرواريد تـالـيف الرنس لـکهارت; ترجمه مصطفيانقراض سلسله صفويه و ايام استيالي افاغنه در ايران

 قلي عماد
۱۳۶۸ الف۵۵۶ل۷۴۲۷۳۸۲۲۹۵۵/۰۷۳

DSR۱۲۵۱/۸۱۳۶۸الف۲ل
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۰جواد مهدوي سليميلطفعلي خان زند ل۸۶۵ م۹۵۵/۰۷۳۶۰۹۲[ج]۷۴۲۸۳۸۳۴

DSR۱۳۰۳/۶ل۹م
علم ۱۳۷۸مولف اسماعيل رزمآساقضاوت تاريخ: از آقا محمدخان تا محمدرضا شاه ق ۴۵۸ ر۷۴۲۹۵۱۹۰۹۵۵/۰۷۴

DSR۱۳۱۱/۶۱۳۷۷ق۴ر
زرين ۱۳۷۶اثر ژان يونير; ترجمه ذبيحالله منصوريدالوران گمنام ايران در جنگ با روسيه تزاري د۹۶ي۷۴۳۰۳۸۴۵۹۵۵/۰۷۴

DSR۱۳۵۴/۸۱۳۶۸د۹ي
زرين مـيوههاي دار: تاريخ جنبشهاي مردمي و مذهبي ملت ايران در

 قرن حاضر: عصر قاجار (۱۹۲۳ - ۱۸۹۰)
۱۳۷۶نويسنده و مترجم محمود پورشالچي م۶۷۶ پ۷۴۳۱۳۸۴۰۹۵۵/۰۷۴۰۴۵

DSR۱۳۱۵/۹پ۹ج
علم ۱۳۷۷مسعود بهنودکشتهگان بر سر قدرت ک۸۵۵ب۷۴۳۲۳۷۷۰۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲

DSR۱۳۲۶/۵ک۹ب
علمي ۱۳۷۷تاليف محمود طلوعيهفت پادشاه: ناگفتهها از زندگي و روزگار سالطين قاجار ه۷۵۱ ط۷۴۳۳۳۸۳۶۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲

DSR۱۳۲۷/۷ه۸ط
نقش مانا تـالـيف مـحمدعلي (معلم حبيبآبادي);مکارم االثار در اصول رجال در قرن ۱۳ و ۱۴ هجري

 تـصـحـيح، تـحـقـيق، تکميل محمدعلي
روضاتي

۱۳۸۱ م۶۷۱ م۷۴۳۴۳۸۳۵۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲
DSR۱۳۲۶/۷۱۳۸۱م۲ح

اميرکبير ۱۳۶۵ژان گوره; ترجمه ذبيحالله منصوريخواجه تاجدار م ۷۵۵ گ۷۴۳۵۳۸۰۵۹۵۵/۰۷۴۲
DSR۱۳۳۳/ي۹۱۳۰۰خ۹گ

اهل قلم سـرگـذشت آقـامـحـمـدخـان قاجار [برگرفته از کتاب تاريخ
 مـحـمـدي يـا احـسن التواريخ اثر محمد فتحاللهبن محمدتقي

ساروي]

بهکـوشش نـاصـر افـشارفر; زيرنظر اکبر
 ايـراني، عـلـيـرضـا مـخـتارپور; [براي]

 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ س۶۴۵ الف۷۴۳۶۳۸۴۷۹۵۵/۰۷۴۲۰۹۲
DSR۱۳۳۳/۴س۷الف

نشرني ۱۳۷۸کنت دوروشسشوار;ترجمه مهران توکليخاطرات سفر ايران خ ۸۲۷ ر۷۴۳۷۳۸۴۸۹۵۵/۰۷۴۳۰۴۲
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي، انتشارات مدرسه

۱۳۸۰محمود برآباديقائممقام فراهاني ق۳۸۸ ب۹۵۵/۰۷۴۳۰۹۲[ج]۷۴۳۸۳۸۴۶
DSR۱۳۵۸/۳۷ب۲ق

موسسه فرهنگي انتشاراتي آفرينه نـوشـته عـضهالـدوله; بهاهـتـمـام حسنناگفتههاي دربار فتحعلي شاه
 محمدي گرمساري

۱۳۷۹ ن۱۲۲ق۷۴۳۹۳۸۴۲۹۵۵/۰۷۴۳۰۹۲
DSR۱۳۴۳/۲ن۳الف

قلم ۱۳۷۴تاليف و تدوين محمود حکيميداستانهايي از عصر ناصرالدين شاه د ۷۵۶ ح۷۴۴۰۵۱۰۶۹۵۵/۰۷۴۵
DSR۱۳۷۱/۲۱۳۶۵د۸ح

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۶محمدامير شيخنوريفراز و فرود اصالحات در عصر اميرکبير ف۹۲۳ش۷۴۴۱۳۸۵۰۹۵۵/۰۷۴۵
DSR۱۳۸۵/۴ف۹ش

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران انـديـشـه تـحـريـم وخـودباوري: تحليل متون واسناد تاريخي
 اقتصاد مقاومتي در تحوالت سياسي ايران

۱۳۹۱موسي نجفي الف۳۲۱ ن۷۴۴۲۶۳۷۱۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۵

آفرينش ۱۳۸۵نويسنده ايرج بقايي کرمانيناصرالدين شاه زن ذليل! تاريخ بهروايت طنز ن۵۹۴ب۷۴۴۳۳۸۶۳۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۷۰/۲ن۷ب

نشر علم پـنـجـاه سـال تـاريخ ايـران در دوره ناصري: مستند به اسناد
 تاريخي و آرشيوي

۱۳۷۵تاليف خانبابا بياني پ۹۱۴ب۷۴۴۴۳۸۴۱۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۷۰/۹ب۲ن

هاد ۱۳۷۳تهيهکننده علي ثقفيقرباني توطئهها ق۶۶ث۷۴۴۵۴۷۳۴۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۴۱۳۷۳ق۷ث

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲مينا چوپانيميرزا تقي خان اميرکبير: نگاهي به زندگي و زمانه اميرکبير م۷۴ چ۷۴۴۶۶۴۶۵۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۷فرهاد حسنزادهاميرکبير الف۵۲۶ ح۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲[ج]۷۴۴۷۳۸۴۹

DSR۱۳۸۵/۸الف۵ح
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۳تاليف محمود حکيميداستانهايي از زندگاني اميرکبير د ۷۵۶ ح۷۴۴۸۳۸۶۵۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

DSR۱۳۸۵/۲۱۳۷۳د۸ح
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 س ۳۴۷ ر۷۴۴۹۳۸۶۴۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۷۰/۴س۲ر

ثالث فـرانـچـسـکـو سـوريـانو; ترجمهي رضازندگي و مرگ ميرزا رضا کرماني
قيصريه

۱۳۸۳ ز ۸۱۲ س۷۴۵۰۳۸۶۲۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۹۱/۹س۹۴م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علم تـالـيف ژوآنـس;تـرجـمـه عـباس اقبالسه سال در دربار ايران از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ قمري

آشتياني
۱۳۸۵ س ۹۱۷ ف۷۴۵۱۵۱۹۱۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

DSR۱۳۷۰/۹۱۳۲۵س۹ف
نشر ني ۱۳۷۶حجتالله اصيلزندگي و انديشهي ميرزا ملکم خان نظامالدوله س ز/۷۶۱م۷۴۵۲۳۸۶۱۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

DSR۱۴۴۷/۹ز۶الف
سخن ۱۳۶۸بهرام افراسيابيشاه ذوالقرنين و خاطرات مليجک ش ۶۳۳ الف۷۴۵۳۳۸۴۴۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲۲

DSR۱۳۷۰
حسين آباديانتاريخ سياسي ايران معاصر ت۱۱۷ آ۷۴۵۴۷۶۶۵۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۰۷/۳۱۳۸۳ب۱۷آ
نشر ني ايـران بـين دو انقالب: درآمدي بر جامعهشناسي سياسي ايران

معاصر
پـروانـد آبـراهـامـيـان; تـرجـمه احـمد
 گلمـحـمـدي; محمدابراهيم فتاحي ولي

اليي

۱۳۷۷ الف ۱۳۹ آ۷۴۵۵۳۸۶۰۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۹۱۳۷۷الف۲آ

اميرکبير تـالـيف گـروه نويسندگان; ترجمه پيمانانقالب مشروطيت
 متين; با مقدمه ناصر تکميل همايون

۱۳۸۲ ۸۹۱ الف۷۴۵۶۳۸۵۸۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۸۱۳۸۲الف

مدرسه ۱۳۸۷حسين برمايونباقرخان ب۴۷۴ ب۹۵۵/۰۷۵[ج]۷۴۵۷۵۳۱۸
DSR۱۴۵۳/۴۱۳۸۷ب۲۴ب

اميرکبير ۱۳۸۷تاليف عبدالهادي حائريتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق ت۲۵۷ ح۷۴۵۸۵۸۳۵۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۱۳/۵۱۳۸۷ت۲ح

غنچه ... روز تـندر: مروري فشرده بر تحوالت سياسي اجتماعي ايران
 زمـين از واقـعه مـشـروطه تا تجاوز مسلحانه ارتش فاشيستي

 صدام حسين در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹

گــردآورنـده واحـد پـژوهش مـوسـسه
 فرهنگي - هنري شهيد آويني

۱۳۸۲ ۸۱۲ر۷۴۵۹۳۹۲۷۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۹ر

امير کبير انـقـالب اول روسـيـه وعصر مشروطه﴿تحوالت ايران و آسياي
ميانه﴾

۱۳۸۴نوشته گلناز سعيدي ف س/۷۵۶س۷۴۶۰۳۸۸۱۹۵۵/۰۷۵

آستانه مقدسه ۱۳۸۶غالمعلي عباسي فردوئي تحريم تنباکو و مشروطيت پيامدها و عبرتها ... ت۳۱۴ع۷۴۶۱۵۲۳۶۹۵۵/۰۷۵
اميرکبير ۱۳۶۳نوشته کسروي تبريزيتاريخ مشروطه ايران ت۵۵۱ک۷۴۶۲۳۷۱۶۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۰۷/۲۱۳۶۳ت۵ک
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۲تاليف مجيد ملکانيک فتوا يک اراده ي۷۵۷م۷۴۶۳۴۶۱۴۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۱۲/۸۱۳۸۲ي۷م
سخن ۱۳۸۳تاليف مهدي ملکزادهتاريخ انقالب مشروطيت ايران ت ۷۵۹ م۷۴۶۴۳۸۵۷۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۰۹/۲۱۳۸۳ت۷م
قدرواليت ۱۳۸۹موسسه فرهنگي هنري قدرواليتدرمشروطه چه گذشت؟ د ۸۴۱ م۷۴۶۵۴۰۵۲۹۵۵/۰۷۵
اميرکبير تـاريخ بـيـداري ايرانيان، يا، تاريخ مشروح و حقيقي مشروطيت

 ايران با ۴۲ گراور
۱۳۷۱تاليف محمدبن علي ناظماالسالم کرماني ت ۱۸۹ ن۷۴۶۶۳۸۵۶۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۰۷/۲۱۳۷۱ت۲ن
ميراثبان تـاريـخ بـيـداري ايـرانيان : تلخيص و بازنويسي تاريخ بيداري

 ايرانيان اثر ناظم االسالم کرماني
۱۳۸۶به کوشش منيژه ربيعي ر ب/ت۱۸۹ن۷۴۶۷۳۸۸۳۹۵۵/۰۷۵

مـشـروطه: مجموعه مقاالت همايش پژوهشي جريانهاي فکري
مشروطيت

[بـرگـزارکـنـنـده] مـوسـسه مطالعات و
 پژوهشهاي سياسي

۶۴۲۱۳۸۵ ه۷۴۶۸۷۶۶۳۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۷۷۱۳۸۵ه

ني ۱۳۷۶سهراب يزدانيکسروي و تاريخ مشروطه ايران ک۴۸ي۷۴۶۹۳۸۷۵۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۲۰۸۷ت۵ک

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳عباس آقاييستاره اي بردار نگاهي به زندگي شهيد شيخ فضلالله نوري س۶۶۱ آ۷۴۷۰۴۶۶۱۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۵۱۳۸۳الف۶ف

عبرت ديـدهبـان، بـيـدار! ديـدگاهها و مواضع سياسي و فرهنگي شيخ
 فضلالله نوري

۱۳۷۹علي ابوالحسني (منذر) د۱۷۷الف۷۴۷۱۳۸۷۴۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۲۴الف۶ف

اميرکبير ۱۳۶۹تاليف مهدي انصاريشيخ فضلالله نوري و مشروطيت (رويارويي دو انديشه) س ۸۸۵ الف۷۴۷۲۴۰۵۶۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۸۱۳۷۸الف۶ف

کتاب نشر سـر دار: گـزارشي تـحـلـيـلي از بـر دار رفـتن آيتالـله شيخ
 فضلالله نوري در نهضت مشروطه

۱۳۹۱به قلم تندر کيا س ۷۴۷ ت۷۴۷۳۵۸۴۹۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۹۱۳۸۹ت۶ف

مدرسه ۱۳۸۲محمد شريعتيشيخ محمد خياباني ش ۴۴۴ ش۹۵۵/۰۷۵۰۹۲[ج]۷۴۷۴۱۶۳۶
DSR۱۴۶۸/۹ش۴ش

سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر
 انتشارات کمکآموزشي

۱۳۷۸عبدالمجيد نجفيستارخان س۳۲۱ ن۹۵۵/۰۷۵۰۹۲[ج]۷۴۷۵۳۸۷۳
DSR۱۴۵۳/۳۱۳۸۰ن۴س

ســـيـــاحت شـــرق و غـرب: زنـدگـيـنـامه آيتالـله آقـا
 نجفيقوچاني(قدسسرهالشريف)۱۳۶۳ - ۱۲۹۵ . ق

س/۳۲۶ ن۷۴۷۶۸۲۷۶۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/ب۱۳۷۸ ۳آ۳ن

قدياني ۱۳۷۹بازنوشته مژگان شيخيسياحت شرق: زندگينامه آقا نجفي قوچاني ش س/۳۲۶ ن۷۴۷۷۶۶۶۹۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۳۱۳۸۶آ۳ن /۱۳۸۶ ۳آ۳ن

سخن نـخـبگان سياسي ايران از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي:
 مطالعه از نظر جامعهشناسي سياسي

۱۳۷۲تاليف زهرا شجيعي ن۳۸۸ش۷۴۷۸۳۸۷۲۹۵۵/۰۷۵۰۹۲۲
DSR۱۴۴۰/۳۱۳۷۲ن۳ش

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمدقلي مجد; مترجم مصطفي اميريانگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول الف۲۶۸ م۷۴۷۹۷۶۴۴۹۵۵/۰۷۵۲
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱شاپور رواسانينهضت جنگل: زمينههاي اجتماعي ن۷۵۲ر۷۴۸۰۳۸۷۱۹۵۵/۰۷۵۲۰۴۵

DSR۱۴۷۱/۸۵ن۹ر
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ﴿مدرسه﴾ ۱۳۹۲سيروس فتحيرئيس علي دلواري ر۲۴۳ ف۹۵۵/۰۷۵۲۰۴۵[ج]۷۴۸۱۶۹۶۸

موسسه فرهنگي مدرسه برهان مـحـمـدکـاظم مـزيناني; زيرنظر شورايسيد جمالالدين اسدآبادي
 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۷۷ م س/۴۹۷ الف۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲[ج]۷۴۸۲۳۸۷۰
DSR۱۴۴۳/۹۱۳۸۲س۴۵م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کوير ۱۳۸۳[مهرماه فرمانفرمائيان]زير نگاه پدر (خاطرات مهرماه فرمانفرماييان از اندروني) ز۵۶۱ف۷۴۸۳۳۸۶۹۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲

DSR۱۴۷۴/۳۱۳۸۳آ۴۴ف
مدرسه ۱۳۸۷عصمت گيويانميرزا کوچکخان م ۹۹۴ ق۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲[ج]۷۴۸۴۵۵۳۳

DSR۱۴۷۱/۹۱۳۸۷م۹۴گ
اميرکبير مـخـتـصـري از زنـدگـاني سـيـاسي سـلطان احمد شاه قاجار:

 بهضميمه چند پرده از زندگاني داخلي و خصوصي او
۱۳۶۲نگارش و تاليف حسين مکي م۷۴۳ م۷۴۸۵۳۹۱۳۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲

DSR۱۴۵۵/۳۱۳۶۲م۷م
نشر ني ۱۳۸۲محمدرضا تاجيکتجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان ت۱۷۱ت۷۴۸۶۳۸۶۸۹۵۵/۰۸

DSR۱۴۷۶/۳ت۱۷ت
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵تاليف ر يحانه درودي۵۳ سال " عصر پهلوي به روايت دربار" پ۴۸۲ د۷۴۸۷۴۶۹۵۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۶/۹۱۳۸۵پ۴د
علمي ۱۳۷۸تاليف محمود طلوعياز طاووس تا فرح: جاي پاي زن در مسير تاريخ معاصر ايران الف۷۵۱ط۷۴۸۸۳۷۸۹۹۵۵/۰۸۲

DSR۸۲/۴الف۸ط
نشر علم ۱۳۷۳تاليف و ترجمه محمود طلوعيپدر و پسر: ناگفتهها از زندگي و روزگار پهلويها پ۷۵۱ط۷۴۸۹۴۴۰۳۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۶/۴۱۳۷۲پ۸ط
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۲تاليف نظرعلي کوشکيدربار بهروايت دربار (فساد اخالقي) د۸۳۵ ک۷۴۹۰۴۶۹۲۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۶/۴۱۳۸۲د۹ک
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۲محبوبه معراجيپوربرق غيرت: زندگي شهيد مدرس ب۶۶۲ م۷۴۹۱۴۶۳۲۹۵۵/۰۸۲۰۲۹

DSR۱۴۸۶/۶۱۳۸۲م۶م
نشر علم ۱۳۸۰تاليف محمود طلوعيراز بزرگ: فراماسونها و سلطنت پهلوي ر۷۵۱ط۷۴۹۲۳۸۸۸۹۵۵/۰۸۲۰۶

DSR۱۴۸۴/۲ر۸ط
کيهان مـعـمـاران تـبـاهي، سـيماي کارگزاران کلوپهاي "روتاري" در

ايران
بهکـوشش دفـتـر پـژوهـشـهاي موسسه

کيهان
-۱۳۷۶ ۶۷۵ م۷۴۹۳۳۸۹۹۹۵۵/۰۸۲۰۶

DSR۱۴۸۴/۶م
سخن: شهاب نـوشـته اردشـير آوانسيان; بکوشش عليخاطرات سياسي

دهباشي
۱۳۷۷ خ۸۸۱ آ۷۴۹۴۳۸۸۹۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۳۱۳۷۸آ۸آ
ني ۱۳۸۱[عباس اميرانتظام]آن سوي اتهام آ۸۱۶ الف۷۴۹۵۳۸۹۱۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

DSR۱۵۳۴/۵/۳۱۳۸۱آ۸الف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بهکـوشش وحـيـد نـيـکـخـواه آزاد... [وستارهاي بر خاک

ديگران]
۱۳۶۶ ۳۴۴س۷۴۹۶۳۹۱۰۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۲۵س۴م
فرانديش من مـحـمـدرضـا ۲۲ سـال دارم: نـگاهي به زندگي و سلطنت

 مـحـمـدرضا پهلوي، تلخيصي از کتاب ظهور و سقوط سلطنت
پهلوي

نـويـسـنـده حسين فردوست; بهکوشش
 حسامالدين ياسيني

۱۳۸۳ م۴۷۲ف۷۴۹۷۳۸۹۰۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۳۱۳۸۳آ۴۲ف

اطالعات ۱۳۷۱[نورالدين کيانوري]خاطرات نورالدين کيانوري خ۹۳۲ک۷۴۹۸۷۳۶۳۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
DSR۱۵۲۸/۵ /۳۱۳۷۱آ۸۷۱ک

نيستان ۱۳۹۲خاطرات حسنعلي خان مستوفي خ۵۴۱م۷۴۹۹۸۵۷۹۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف مهديه ارطايفهکلک مشکين ک۴۱۷الف۷۵۰۰۴۶۴۵۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۶۷۰/۴۱۳۸۸الف۵۴م
نشر علم ۱۳۷۲نويسنده محمود طلوعيبازيگران عصر پهلوي از فروغي تا فردوست ب۷۵۱ ط۷۵۰۱۳۹۱۴۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۴۸۵/۲ب۸ط
زرين ارتـشبدها و حديث تاريخ پهلوي بهروايت ارتشبد فريدون جم،

 ارتشبد فتحالله مين باشيان
۱۳۸۳مولف خسرو معتضد الف ۶۵۵ م۷۵۰۲۳۸۹۶۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲

DSR۱۴۸۵/۴الف۶م
اميرکبير ۱۳۷۸تاليف ملکالشعراء بهارتاريخ مختصر احزاب سياسي ايران: انقراض قاجاريه ت ۸۱۶ ب۷۵۰۳۴۷۷۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۴۹۱/۲۱۳۷۸ت۹ب
مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹نويسنده فاطمه حيدريانکشف حجاب ک۹۵۱ح۷۵۰۴۴۶۲۶۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۱۴۹۳/۳/۵۱۳۷۹ک۹ح
کانون انديشه جوان ۱۳۸۰رضا عيسينياانديشه سياسي شهيد مدرس الف ۹۸۶ ع۷۵۰۵۳۸۹۸۹۵۵/۰۸۲۲

DSR۱۴۸۶/۹۱۳۸۵ع۴م
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۸نويسنده محمدصادق فيضکودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ک ۹۶۶ ف۹۵۵/۰۸۲۲[ج]۷۵۰۶۵۸۱۴

DSR۱۴۹۱/۹۱۳۸۸ک۹ف
ابـوعـطـاوگـريـه جالد : نگاهي به رفتار روساي شهرباني ايران

 درعصر پهلوي اول
۱۳۸۳سيدقاسم ياحسيني ; ويراستار الف ۱۲ ل۷۵۰۷۳۹۰۳۹۵۵/۰۸۲۲

موسسه مطالعات وپژوهشهاي سياسي از قـاجـار به پـهـلـوي ۱۲۹۸-۱۳۰۹ بـر اساس اسناد وزارت
 خارجه آمريکا

۱۳۹۰محمدقلي مجد الف۲۶۸م۷۵۰۸۴۵۸۶۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۷۶/۴۱۳۸۹الف۳م

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۷۹نويسنده اعظم مرادحاصليخامنهسند بردگي س۴۳۳م۷۵۰۹۴۶۲۵۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۵/۹۱۳۷۹س۴م

حق قـضـاوت کـنـسولي کاپيتوالسيون: مجموعه سخنراني ها و
مقاالت

[بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مطالعات و
 پژوهشهاي سياسي]

۴۴۹۱۳۸۳ ن۷۵۱۰۷۶۴۲۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۵/۵۱۳۸۳ن

بـخش تـرجمه ابوالقاسم راهچمني; بخشعمليات آژاکس
 پـژوهـش سـجـاد راعي; ويراستار مهين

نادري

ع۹۳۲ و۷۵۱۱۶۳۶۶۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۵۱۹/۸۱۳۸۰ع۹۵و

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

۱۳۸۲تدوين قاسم ياحسينيقشون پهلوي: نگاهي به ارتش رضا شاه ق۱۲ي۷۵۱۲۳۸۸۷۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۷۹/۵ق۲ي

خجسته ۱۳۸۳ميرحسين يکرنگيانسيري در تاريخ ارتش ايران(ازآغازتاآخرشهريور ۱۳۲۰) س۶۶ي۷۵۱۳۳۹۱۱۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۱۹/۹س۸ي

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۲کامران پارسينژادشهيد مدرس ش۱۵۴پ۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲[ج]۷۵۱۴۳۸۹۴

DSR۱۴۸۶/۲۵پ۴م
نشر ثالث ۱۳۸۲نجفقلي پسيان، خسرو معتضداز سوادکوه تا ژوهانسبورگ: زندگي رضا شاه پهلوي الف ۴۶۴ پ۷۵۱۵۳۸۴۳۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲

DSR۱۴۸۸/۴۳الف۵پ
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۱تدوين ابراهيم حسنبيگيمرگ در مرداب: خاطراتي از روزهاي تبعيد رضا شاه م۵۱۷ ح۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲[ج]۷۵۱۶۳۸۹۳

DSR۱۴۸۸/۴م۵ح
طهوري گـنـجـينه خواف: مجموعه درسها و يادداشتهاي روزانه شهيد

 سيد حسن مدرس در تبعيد
۱۳۸۵به کوشش نصرالله صالحي گ۲۹۷ص۷۵۱۷۳۸۹۲۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲

DSR۱۴۸۶/ ص۴۲م
ســـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي درسي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۱تدوين عليرضا کمرهاي همدانيحکم ميکنم!: نگاهي به اخالق و رفتار رضاشاه ح ۷۱۸ ک۷۵۱۸۳۹۰۱۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲

DSR۱۴۸۸/۸ح۸ک
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۱تدوين عبدالله متوليتيمورتاش و بازي قدرت ت۲۵۱م۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲[ج]۷۵۱۹۳۹۰۲

DSR۱۴۸۶/۲م۹ت
نشر ني اسـرار کـودتـا اسـنـاد محرمانه CIA درباره عمليات سرنگوني

 دکتر مصدق
۱۳۷۹ترجمه حميد احمدي ۵۱۲ الف۷۵۲۰۳۹۰۶۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۱۹/۵۱۳۷۹الف
مرکزاسنادانقالب اسالمي خـروج مـمـنـوع: بـررسي فجايع سينما رکس آبادان و مسجد

 جامع کرمان
۱۳۸۷تليف ليال اشرفي خ ۵۵۵ الف۷۵۲۱۴۶۱۰۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۶۵/۵۱۳۸۷الف۹۳س
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف علي الفتيپورحاشيههاي مهمتر از متن ح۷۲۸ الف۷۵۲۲۴۶۹۸۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۱/۲۱۳۸۸ح۷۵الف
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران دسـتـنـوشتههاي محمدابراهيم اميرتيمورناگفتههايي از دولت دکتر مصدق

 (کاللي); بهکوشش مرتضي رسوليپور
۱۳۸۰ ن۸۱۸ الف۷۵۲۳۳۹۰۴۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۱۵/۲ن۸الف
خجسته از تـرور شـاه تـا تـرور سـپـهبد رزمآرا (پانزده بهمن ۱۳۲۷ -

 شانزده اسفند ۱۳۲۹)
۱۳۸۲ساسان ايمنآبادي الف۹۸۹الف۷۵۲۴۳۹۰۵۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۱/۴الف۹۵الف
علم نـوشـتـه هـوشـنـگ پـيـرنظر، با مقدمههرچه کاشتيم درو کرديم

 وتوضيحات محمود طلوعي
۱۳۸۴ ه۹۲۸ پ۷۵۲۵۳۹۵۵۹۵۵/۰۸۲۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۲روحالله حسينيانسه سال ستيز مرجعيت شيعه (۱۳۴۳ - ۱۳۴۱) س ۵۸۳ ح۷۵۲۶۳۶۴۴۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۳۰/۹س۵ح

اميرکبير ۱۳۷۹نوشته ع. الف خلخاليپرتو گفت و گو: (کيانوري در بوته نقد و بررسي) پ۶۷۳خ۷۵۲۷۳۹۱۵۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۲۸/۸خ۸۷ک

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف ريحانه دروديدربار بهروايت دربار: فساد سياسي س د۴۸۲ د۷۵۲۸۴۶۹۳۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۷/۴۱۳۸۳د۴د

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف ريحانه دروديدربار بهروايت دربار (فساد مالي - اقتصادي) م د۴۸۲ د۷۵۲۹۴۶۹۴۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۶/۴۳۱۳۸۳د۴د

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

چـکـمههـاي پـدرم: خـاطـراتي از بـاورهـا و رفـتار مستبدانه
 محمدرضا پهلوي

۱۳۸۲تدوين علي شجاعي صائين چ۳۸۱ش۷۵۳۰۳۹۲۳۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸چ۳ش

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي، انتشارات
 مدرسه برهان

مـا شـمـا را آدم کـرديم: خـاطـراتي از خـودبـزرگبـينيهاي
 محمدرضا پهلوي

۱۳۸۱تدوين علي شجاعي صائين م۳۸۱ ش۷۵۳۱۳۹۰۹۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۲م۳ش

اطالعات ۱۳۶۸تاليف مينو صميميپشت پرده تخت طاووس پ۸۵۱ص۷۵۳۲۵۲۳۵۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۵۱۳۶۸پ۸ص

نشر ني ۱۳۸۳مسعود کوهستانينژاداختيارات، اصطالحات و لوايح قانوني دکتر محمدمصدق الف۸۶۳ ک۷۵۳۳۳۹۲۲۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۱۵/۳الف۹ک

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۷۹نويسنده سويل ماکوئيصورتک: گذري بر جشنهاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي ص۱۶۱م۷۵۳۴۴۶۱۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۵/۷/۹۱۳۷۹ص۲م

۱۳۸۰مولف محبوبه معراجيپورگلبانگ سربلندي گ ۶۶۲ م۷۵۳۵۴۷۰۰۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸۱۳۸۰گ۶۴م

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۱مجيد ملکانچکمهي سيا چ ۷۵۷ م۷۵۳۶۴۶۵۵۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۲۰/۸۱۳۸۱چ۷م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف بهمن هدايتيعروس آخر: زندگي فرح پهلوي ع۴۵۴ ه۷۵۳۷۴۶۸۵۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۷/۴۴۱۳۸۸ف

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)

۶۴۲۱۳۸۵ ه۷۵۳۸۷۶۷۲۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸۱۳۸۵

مدرسه شـهـريور ۱۳۲۰: خاطراتي از فروپاشي شتابان ارتش و حکومت
 رضا پهلوي

۱۳۸۳تدوين قاسم ياحسيني ش۱۲ي۷۵۳۹۳۹۲۱۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۲/۵/۹ش۲ي

جامعه ايرانيان ۱۳۷۹عمادالدين باقيجنبش دانشجويي ايران (از آغاز تا انقالب اسالمي) د۲۴۵ب۷۵۴۰۳۹۱۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۵/۲ب۹۵ج

خجسته پـنج گـلـوله بـراي شاه: گفت و شنود محمود تربتي سنجابي با
 عبدالله ارگاني

۱۳۷۸ ۵۵۱پ۷۵۴۱۳۹۱۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۲۳/۹پ۴۵الف

علم جـريـانهـا و سـازمـانهـاي مـذهبي - سياسي ايران (از روي
 کـارآمـدن مـحمدرضا شاه تا پيروزي انقالب اسالمي) سالهاي

۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ 

۱۳۹۰رسول جعفريان ج ۴۶۳ ج۷۵۴۲۵۲۷۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۱/۴۱۳۸۵ج۷ج

کتاب صبح ۱۳۷۵مولف علي رضوينيانهضت آزادي: مروري بر تاريخچه، ماهيت و عملکرد ن۵۹۸ر۷۵۴۳۳۹۲۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۵/۶ر۹ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري ...و حـرکت آغـاز ميشـود: گـزارشي از وقايع روز ۱۹ دي ماه

 ۱۳۵۶ - قم
۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي و۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵[ج]۷۵۴۴۵۴۷۴

DSR۱۵۶۵/۲۱۳۸۰ش۹ن
مـتن کـامل مـذاکـرات هيات دولت طاغوت در پانزده خرداد

۱۳۴۲
دفـتـر هـيـات دولـت وروابـط عـمومي

 نخست وزيري
۲۴۵ م۷۵۴۵۶۵۲۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۳۳/ي۱۳۰۰ ۲م
علمي ۱۳۷۹خسرو معتضدشبکه سازمان نظامي افسران حزب توده ايران ش ۶۵۵ م۷۵۴۶۵۱۸۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۲۵/۲۱۳۷۹ش۶م
محمود نادريچريکهاي فدايي خلق چ۱۳۶ ن۷۵۴۷۷۶۶۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۴۱/۲۱۳۸۶ن۲آ
به کــوشش جـمـعي از پـژوهـشـگـرانحزب توده از شکلگيري تا فروپاشي (۱۳۲۰ - ۱۳۶۸)

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
۴۵۹ ح۷۵۴۸۷۶۷۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۲۳/۴۲۱۳۸۷ح
مظفر شاهديحزب رستاخيز; اشتباه بزرگ ح۲۴۹ ش۷۵۴۹۷۸۲۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۰۴/۵/۴۱۳۸۲ح۲ش
به کوشش مظفر شاهديحزب پانايرانيست(۱۳۳۰-۱۳۸۸س) ح۲۴۹ ش۷۵۵۰۷۶۵۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۳۵/۲۱۳۸۹ش۲پ
نـامي که مـاند: بازجستي درزندگي و مبارزات شهيد سيدکاظم

ذواالنوار
نويسنده جواد کاموربخشايش ن۲۹۲ ک۷۵۵۱۷۱۵۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۴۲/۲۱۳۸۵ک۹ذ
نورالدين کيانوريگفتگو با تاريخ گ۹۳۲ ک۷۵۵۲۷۶۵۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

فرانديش ۱۳۸۳نوشته ارميا آدينهسيد مجتبي نواب صفوي س۲۷۵آ۷۵۵۳۳۹۱۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۳خ۹ن

طاهريان نـويـسـنـده ثـريـا اسفندياري; ترجمه وخاطرات ثريا پهلوي: روايتي تازه از ديکتاتوري پهلوي
 گردآوري ابوالفضل طاهريان ريزي

۱۳۹۳ خ۵۲۱ الف۷۵۵۴۷۶۴۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۲۱۳۸۱ق۵الف

نشر علم ۱۳۷۴مسعود بهنوداين سه زن: اشرف پهلوي، مريم فيروز، ايران تيمورتاش ب س/۵۵۴ الف۷۵۵۵۳۹۳۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۹ب۵۴الف

سخن ۱۳۸۲گردآوري ايرج افشارمصدق و مسائل حقوق و سياست م ۶۴۴ الف۷۵۵۶۳۹۲۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۱۵/۶م۷۳الف

راه ظفر فـرح پـهـلـوي، بـه کـوشـش ابـوالفضلاسرار زندگي شاه وفرح
آتابادي

۱۳۸۲ الف ۸۶۲ پ۷۵۵۷۳۹۵۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

زرياب نـوشـته محمدرضا پهلوي; ترجمه حسينپاسخ به تاريخ
ابوترابيان

۱۳۷۹ پ ۸۶۲ پ۷۵۵۸۳۹۳۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۰/۲۱۳۷۹پ۳م

از تـنـهـايي تـا غـربت: يادماندههايي از فرح ديبا (پهلوي) (به
 روايت تاريخ)

تاليف و گردآوري سعيد قانعي ق س/۸۶۲ پ۷۵۵۹۷۶۵۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۱۶۱۳۸۵ق۴ف

نشر علم ۱۳۷۵با مقدمهاي از محمود طلوعيمن و برادرم: خاطرات اشرف پهلوي م ۸۶۲ پ۷۵۶۰۳۹۲۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۳۱۳۷۷آ۵۴الف

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وزيـر خـاکـسـتـري: بـازشـنـاسي نـقش داريوش همايون در
 حاکميت پهلوي دوم

۱۳۸۲صفاءالدين تبرائيان و۳۱۶ت۷۵۶۱۳۹۳۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۲ت۸۵ه

تدوين ابراهيم عباسيخاطرات حجتاالسالم جعفرياصفهاني خ۴۶۲ ج۷۵۶۲۶۴۷۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۳۱۳۸۶آ۶۷ج

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ۱۳۸۰بهکوشش مختار حديدي، جالل فرهمندپرونده ناتمام (مروري بر زندگي و اسناد منوچهر آزمون) پ۳۹۴ح۷۵۶۳۳۹۲۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۴پ۴۸آ

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

روزگـار بـا مـا چه کـرد؟ خـاطراتي از روزهاي پاياني زندگاني
 محمدرضا پهلوي

۱۳۸۱تدوين ابراهيم حسنبيگي ر۵۱۷ح۷۵۶۴۳۸۶۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۱/۹ر۵ح

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف علياصغر حسينيسالهاي خاکستري س ۵۷۷ ح۷۵۶۵۴۶۶۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۱۵/۲۱۳۸۳س۵ح

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

تـدوين مـحـمود حکيمي; ويراستار جوادمسابقه غارتگري
محقق

۱۳۸۱ م ۷۵۶ ح۷۵۶۶۳۹۰۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۱/۵م۸ح

مدرسه ۱۳۸۶شاهين رهنماشهيد نوابصفوي ش۸۹۳ ر۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۷۵۶۷۵۵۴۳
DSR۱۵۳۳/۵/۹۱۳۸۶ر۹ن

علم ۱۳۸۱با مقدمه و ويرايش محمود طلوعيرازهاي ناگفته: خاطرات اردشير زاهدي ر۲۱ ز۷۵۶۸۳۹۰۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۵آ۲ز

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۱محمد زرگرحديث عاشقي (زندگينامهي شهيد آيتالله دکتر محمد مفتح) ح۳۵ز۷۵۶۹۴۶۱۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۴۱۳۸۱ز۶۴م

علم ۱۳۷۶رحيم زهتاب فردافسانه مصدق الف ۷۵ ز۷۵۷۰۵۲۱۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
اداره سياسي ستادنمايندگي ولي فقيه مـلف اداره سـيـاسي سـتـاد نـمـايندگياز جدايي تا رويارويي: بررسي غائله ۲۳ آبان وريشههاي آن

 وليفقيه در سپاه
۱۳۷۷ الف ۲۹۷ س۷۵۷۱۵۲۵۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵تاليف محمدرضا سرابنديداستان يک مرداب د ۴۱۹ س۷۵۷۲۴۶۹۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۴۱۳۸۵س۱۵ه

فيروزه ۱۳۸۰حسن سعيديزن اژدها: روانشناسي شخصيت و زندگينامه اشرف پهلوي ز ۵۷۳ س۷۵۷۳۳۹۳۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۷س۵۴الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف عباس سليماننژادروياهاي بر باد رفته (زندگي خصوصي محمدرضا پهلوي) ر۶۸۹ س۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۷۵۷۴۴۶۹۱
DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۹ر۸س

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۰تاليف عباس سليماننژادمبارز نستوه م۶۸۹س۷۵۷۵۴۶۲۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۸۱۳۸۰س۲ک

سخن ۱۳۸۰ويراستار حبيب الجورديخـاطـرات جـعـفـر شـريفامامي نخستوزير ايران (۱۳۳۹ - خ ۴۵۱ ش۷۵۷۶۳۹۳۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ثالث در مـاگـادان کـسي پـيـر نـميشـود (يادماندههاي دکتر عطاء

 صفوي از اردوگاههاي دايي يوسف)
۱۳۸۳به کوشش اتابک فتحاللهزاده ۷۳۹ ص۷۵۷۷۳۸۸۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۲۸/۵/۳۱۳۸۴آ۷ص
علم ۱۳۸۱محمود طلوعيچهرهها و يادها: خاطراتي از گذشته... چ ۷۵۱ ط۷۵۷۸۳۹۳۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۳۱۳۸۱آ۸ط
علم ۱۳۸۳تاليف محمود طلوعيچهره واقعي علم چ ۷۵۱ ط۷۵۷۹۳۹۳۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۸ط۸ع
علم زيـبـاي تـنـهـا: سـرگـذشت و سرنوشت غمانگيز ثريا اولين و

 آخرين عشق شاه
۱۳۸۱تاليف محمود طلوعي ز۷۵۱ط۷۵۸۰۳۹۰۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۰۷/۳۱۳۸۱آ۵الف
علم ۱۳۷۹بهکوشش محمود طلوعيمصدق در پيشگاه تاريخ م ۷۵۱ ط۷۵۸۱۳۹۳۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۱۵/۶م۸ط
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران يـادداشـتهاي يک روزنامهنگار (تحوالت نيم قرن تاريخ معاصر

 ايران از نگاه ابوالحسن عميدي نوري)
۱۳۸۱بهکوشش مختار حديدي، جالل فرهمند ي ۹۳۳ ع۷۵۸۲۳۹۳۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۴/۵/۳آ۸ع
اطالعات ۱۳۷۰[حسين فردوست]ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ظ ۴۷۲ ف۷۵۸۳۷۰۳۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۳۱۳۶۹آ۴۲ف
کتابسرا ۱۳۸۰محمد قادسيسوار بر موج س ۱۴۷ ق۷۵۸۴۳۹۳۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۳۱۳۸۰آ۲ق
مرکزاسنادرانقالب اسالمي خـطـيب توانا: (سيري در زندگي و مبارزات حجتاالسالم شيخ

 محمدتقي فلسفي)
۱۳۸۶مولف مهدي قيصري خ۹۷۳ق۷۵۸۵۴۶۵۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۳/۵/۹۳۱۳۸۶ق۸ف
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۶مولف زهرا کرمانيخانه زادشاه: (زندگي و فعاليتهاي اميراسدالله علم) خ ۴۶۲ ک۷۵۸۶۴۶۵۹۹۵۵۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۴۱۳۸۶ک۸ع
۱۳۷۱خاطرات احمدعلي مسعود انصاريپس از سقوط: سرگذشت خاندان پهلوي در دوران آوارگي پ۵۵۱ م۷۵۸۷۷۶۴۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۱۳۸۴ ۳آ۴۸م
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶تاليف نصير مشايخپلنگ سياه: (زندگاني اشرف پهلوي) پ۵۶۵ م۷۵۸۸۴۶۱۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۰۷/۵۱۳۸۰م۵۴الف
علمي ۱۳۹۰به قلم محمد مصدقخاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق خ ۶۱۲ م۷۵۸۹۵۱۸۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۱۴/۱۳۶۵ ۳آ
زرين ۱۳۷۸خسرو معتضدهويدا: سياستمدار پيپ، عصا، گل ارکيده ه ۶۵۵ م۷۵۹۰۳۹۴۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۲۸/۶م۹ه
علم ديـپـلـماسي و سياست خارجي ايران از سوم شهريور ۱۳۲۰ تا

 ۲۲ بهمن ۱۳۵۷: احمد ميرفندرسکي در گفتگو با احمد احرار
۱۳۸۲ د ۹۵۳ م۷۵۹۱۳۹۴۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۲۸/۵/۵۱۳۸۲آ۹م
اختران ۱۳۸۰عباس ميالنيمعماي هويدا م۹۷۸م۷۵۹۲۳۹۱۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۹۱۳۸۰م۹ه
نشر حکايت قلم ﴿جامعه ايرانيان سابق﴾ ۱۳۸۱[مصاحبهکننده هرمزکي]آن حکايتها: گفتگو و نقد هرمزکي با احسان نراقي آ۳۷۹ ن۷۵۹۳۳۹۵۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۵۱۳۸۱آ۴ن
علم ۱۳۸۲احسان نراقياقبال ناممکن الف ۳۷۹ ن۷۵۹۴۳۹۴۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۵۱۳۸۲آ۴ن
جامعه ايرانيان ۱۳۷۸ابراهيم نبويدر خشت خام: گفتگو با احسان نراقي د ۳۷۹ ن۷۵۹۵۳۹۴۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۲۸/۵۱۳۷۸آ۴ن
حکايت قلم نوين ۱۳۸۱احسان نراقيدر پي آن حکايتها د ۳۷۹ ن۷۵۹۶۳۹۴۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/الف۵۱۳۸۲آ۴ن
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۱مولف علي نورآبادي... تا آسمان (زندگينامه شهيد سعيدي) ت ۶۹۸ ن۷۵۹۷۴۶۱۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۳/۵ /۹۱۳۸۱ن۷س
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۳تدوين علي نورآباديشاهد عتيق: نگاهي به زندگي شهيد آيتالله دستغيب ش ۶۹۸ ن۷۵۹۸۴۶۵۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۳/۵/۹۱۳۸۳ن۴۶د
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۴تاليف بهمن هدايتي آذردست بوس: (زندگينامه اميرعباس هويدا) د۴۵۴ه۷۵۹۹۴۶۲۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۴۱۳۸۴ه۹ه
ثالث ۱۳۸۴مصاحبهکننده ضياء صدقيخاطرات محمديگانه خ ۶۸ ي۷۶۰۰۳۹۵۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۴/۵/۵آ۸ي
حزب جمهوري اسالمي ۱۳۶۳حسن آيتدرسهايي از تاريخ سياسي ايران د۹۴۹آ۷۶۰۱۴۷۴۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

DSR۱۵۰۱/۴۱۳۶۳د۹آ
سهراب اسدي تويسرکاني پـژوهـشـگـر و نـويسنده سهراب اسدينخست وزيران بدفرجام

تويسرکاني
۱۳۸۵ ن ۴۹۹ الف۷۶۰۲۳۹۴۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

DSR۱۴۸۵/۳ن۵الف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
کـوروش قـرن بـيـستم!: خاطراتي از رواج تملق و چاپلوسي در

 عصر پهلوي دوم
۱۳۸۱تدوين علي شجاعي صائين ک ۳۸۲ ش۷۶۰۳۳۸۹۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

DSR۱۵۰۰/۹ک۳ش
علمي ۱۳۷۶جمشيدي الريجانيدوقلوي ميرپنج د۱۶۵ ل۷۶۰۴۳۹۲۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

DSR۱۵۰۷/۸ج۵۴الف
علمي دهه شـوم شـهـريـور: از سـوم شـهـريـور ۱۳۲۰ - تا حوادث

 آذربـايـجـان و کـردسـتـان صـد روز اسـارت در عـشقآباد
 خـاطـرات افـسـر اسير ايراني در ترکمنستان شوروي بهاضافه

 جغرافياي نظامي و... خاطرات

۱۳۸۱مولف خسرو معتضد د ۶۵۵ م۷۶۰۵۵۱۸۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲
DSR۱۴۸۵/۹۱۳۸۱د۶م

حسين آبادياندو دهه واپسين حکومت پهلوي د۱۱۷ آ۷۶۰۶۷۶۶۹۹۵۵/۰۸۲۴۹۵۵
DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۳د۱۷آ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف مجيدرضا اقدسيانقالب اسالمي ايران از دي ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ الف ۶۷۳ الف۷۶۰۷۵۹۱۰۹۵۵/۰۸۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف حمزه امراييانقالب اسالمي ايران و جنبشهاي اسالمي معاصر الف۷۸۲ الف۷۶۰۸۳۹۵۱۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۶۴/۸الف۲ت
نشرمعارف جـــمــعـي ازنـويـسـنـدگـان;تـدويـنانقالب اسالمي ايران

 نـهـادنـمـايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها،مرکزبرنامه ريزي وتدوين

 متون درسي

۱۳۸۴ ۸۹۱الف۷۶۰۹۴۳۲۱۹۵۵/۰۸۳

سرايي ۱۳۸۲عمادالدين باقيتولد يک انقالب (زمينهها و عوامل پيدايش انقالب ايران) ت ۲۴۵ ب۷۶۱۰۴۰۶۴۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۱/۹ت۲ب

سرايي ۱۳۸۲عمادالدين باقيجدل هاي تاريخي درآمدي بر تاريخ نگاري معاصر ج۲۴۵ ب۷۶۱۱۳۹۵۰۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۴د۲۳ب

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف آسيه باکريمرغ در طوفان م۲۴۹ب۷۶۱۲۴۶۵۶۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۹/۵/۴۱۳۸۸م۲ب

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۰تاليف يوسف بيدخوريدر گوادلوپ چه گذشت؟ د۹۲۶ب۷۶۱۳۴۶۳۰۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۴/۴۱۳۸۰د۹۳ب

فجر واليت اسـتـمـرار انـقـالب بـه کـدام روايـت؟، شناخت گفتمان هاي
 تـجـددگرايي اسالمي، تجددگرايي سنت گرايي و تمدن گرايي

اسالمي

۱۳۹۲مولف مصطفي جمالي الف۶۱۲ ج۷۶۱۴۶۶۰۹۹۵۵/۰۸۳

دفتر نشر فرهنگ اسالمي، بنياد شهيد چمران مـجـمـوعه بـيـنش و نيايش: يک مقاله و متن يک سخنراني و
 گـزيـدهاي از راز و نيازهاي سردار پرافتخار اسالم شهيد دکتر

 مصطفي چمران

۱۳۸۰مصطفي چمران م۵۶ چ۷۶۱۵۳۹۴۹۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۴/۳۱۳۸۰م۸چ

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۱رسول حسنزادهآذرخشي بر تاريکي آ۵۲۶ح۷۶۱۶۴۶۵۴۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۴۱۳۸۱آ۴۷ح

جامهدران غـالمـرضـا حـسـني; گـردآوري پوريا وخطبههاي نماز جمعه اروميه
 پرديس حاجيزاده

۱۳۸۱ خ۵۴۱ ح۷۶۱۷۳۹۴۸۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۸۹/۴۱۳۸۲الف

ناصر خداياري: عليرضا کريمي ۱۳۷۷تاليف ناصر خداياري، عليرضا کريميبررسي انقالب اسالمي ايران ب ۳۹۲ خ۷۶۱۸۴۰۶۲۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۱/۴ب۴خ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف علي خسروشيريانقالب اسالمي ايران و شيعيان لبنان الف۵۴۵ خ۷۶۱۹۵۹۰۷۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۶۴/۵۱۳۸۹خ۲ت

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۰نويسنده اکبر خليليگام به گام با انقالب گ۷۲۱ خ۷۶۲۰۳۹۴۷۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۵/۲۱۳۸۲گ۸خ

مهرنيوشا ۱۳۸۷رضا داوري اردکانيانقالب اسالمي ووضع کنوني عالم الف ۳۱۸ د۷۶۲۱۴۰۱۰۹۵۵/۰۸۳
نيلوفران دانـسـتني هاي انقالب اسالمي: جستاري کلي درباره حوادث و

 رويدادهاي انقالب اسالمي ايران ۱۳۴۲- ۱۳۵۷
۱۳۹۱عبدالرضا سالمي نژاد د۲۲۸ س۷۶۲۲۷۳۳۵۹۵۵/۰۸۳

کانون پرورش فکري ۱۳۷۸حميدرضا شاهآباديآن جمعه آ۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۷۶۲۳۵۴۷۷
DSR۱۵۶۵/۷۲۱۳۷۸ش

کانون پرورش فکري درود بـر بـرادر ارتـشي: گـزارشي از وقـايع روزهاي ۱۳ تا ۱۹
 بهمن ۱۳۵۷

۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي د۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۷۶۲۴۵۴۷۵
DSR۱۵۵۵/۵/۴۱۳۸۰د۱۷ش

حميدرضا شاهآباديشاه رفت ش۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۷۶۲۵۶۰۳۸
DSR۱۵۵۵/۵/۲۱۳۷۸ش۱۷ش

کانون پرورش فکري ۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادينيمکتهاي پاييزي: از مجموعه روزهاي خدا ن۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۷۶۲۶۵۴۷۸
DSR۱۵۵۵/۵/۹۱۳۸۰ن۱۷ش

محمدرحيم عيوضي، محمدجواد هراتيدرآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران د۹۹۶ ع۷۶۲۷۶۱۸۰۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۱/۳۱۳۸۹د۹ع

محمدرحيم عيوضي، محمدجواد هراتيدرآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران د۹۹۶ ع۷۶۲۸۷۲۳۲۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۱/۳۱۳۸۹د۹ع

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹تاليف عبدالوهاب فراتيتاريخ شفاهي انقالب اسالمي ت۳۲۷ ف۷۶۲۹۳۹۴۶۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۲ت۴ف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹حسين قديانينه،ده ن ۴۶۶ ق۷۶۳۰۴۰۰۹۹۵۵/۰۸۳
عصرداستان ۱۳۹۱محمود گالبدره ييلحظه هاي انقالب ل۴۶۶ گ۷۶۳۱۶۴۷۶۹۵۵/۰۸۳

صدرا [مـرتـضي مـطـهري]; شوراي نظارت بهنامه تاريخي استاد مطهري به امام خميني
 نشر آثار استاد شهيد مطهري

۱۴۲۲ق= ۱۳۸۰ ن ۶۳۴ م۷۶۳۲۳۹۶۷۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۶۸/۶م۶م

حديث راه عشق ۱۳۸۷محسن نصريدانسته ها وندانسته هاي يک انقالب د ۴۶۴ ن۷۶۳۳۴۰۰۸۹۵۵/۰۸۳
موسسه انديشه وفرهنگ اسالمي سـبـک شـنـاسـي تـاريـخ نگاري معاصر ايران﴿با تاکيدبرتاريخ

 نگاري انقالب اسالمي ايران﴾
۱۳۸۷يعقوب توکلي س ۸۶۱ ت۷۶۳۴۴۰۰۶۹۵۵/۰۸۳۰۱

[به کوشش پرويز سعادتي]روزشمار انقالب اسالمي ر۵۴۳ س۷۶۳۵۷۱۵۶۹۵۵/۰۸۳۰۲
DSR۱۵۵۵/۹۱۳۷۶ر۷س

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹اکبر ناظميانقالب به روايت اکبر ناظمي الف ۱۹۴ ن۷۶۳۶۳۷۸۷۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹اکبر ناظميانقالب به روايت اکبر ناظمي الف ۱۹۴ ن۷۶۳۷۳۶۵۸۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳
شرکت انتشارات سوره مهر زنـان درانـقـالب بـه روايـت اکـبـرنـاظـمي:عکس هاي زنان

 درانقالب ۱۳۵۷
۱۳۹۰اکبرناظمي ز ۱۹۴ ن۷۶۳۸۳۶۵۹۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

شرکت انتشارات سوره مهر زنـان درانـقـالب بـه روايـت اکـبـرنـاظـمي:عکس هاي زنان
 درانقالب ۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبرناظمي ز ۱۹۴ ن۷۶۳۹۲۲۴۹۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰اکبر ناظميشـعـارهـاوديـوارنوشته هادرانقالب به روايت اکبرناظمي:عکس ش ۱۹۴ ن۷۶۴۰۲۱۵۶۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر شـعـارهـاوديـوارنوشته هادرانقالب به روايت اکبرناظمي:عکس

 هاي شعارهاوديوارنوشته هاي انقالب۱۳۵۷
۱۳۹۰اکبر ناظمي ش ۱۹۴ ن۷۶۴۱۳۶۵۶۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

شرکت انتشارات سوره مهر کـودکـان ونـوجـوانـان درانـقـالب اسـالمـي بـه روايت اکبر
 ناظمي:عکس هاي کودکان ونوجوانان درانقالب ۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبر ناظمي ک ۱۹۴ ن۷۶۴۲۳۶۵۷۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

شرکت انتشارات سوره مهر کـودکـان ونـوجـوانـان درانـقـالب اسـالمـي بـه روايت اکبر
 ناظمي:عکس هاي کودکان ونوجوانان درانقالب ۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبر ناظمي ک ۱۹۴ ن۷۶۴۳۱۹۳۰۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳

کانون پرورش فکري بـيـزبوشاهي استميروخ = ما اين شاه را نميخواهيم: گزارشي از
 واقعه ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ - تبريز

۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي م۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳۰۴۵[ج]۷۶۴۴۵۴۷۶
DSR۱۵۶۰/۲۱۳۸۰ش۲ت

مرکز اسنادانقالي اسالمي ۱۳۸۰نويسنده اعظم مرادحاصلي خامنهتبريز در خون ت۴۳۳م۷۶۴۵۴۶۱۸۹۵۵/۰۸۳۰۴۵
DSR۱۵۶۰/۴۱۳۸۰م۲ت

علم صـد روز آخـر (۱۳ آبان - ۲۲ بهمن ۱۳۵۷): اسراري از وقايع
 روزهاي سرنوشتسازي که به سقوط دودمان پهلوي انجاميد

۱۳۷۸تاليف محمود طلوعي ص ۷۵۱ ط۷۶۴۶۳۸۹۵۹۵۵/۰۸۳۰۷۲
DSR۱۵۵۵/۴۱۳۷۸ص۸ط

کتاب طوبي،نشرکتاب سياسي ۱۳۷۲نوشته عباسعلي عميد زنجانيگزيده انقالب اسالمي و ريشههاي آن گ۹۲۵ع۷۶۴۷۴۳۵۶۹۵۵/۰۸۳۰۷۲
DSR۱۵۵۱/۸۰۱۶۱۳۷۲الف۸ع

مرکز برسي اسناد تاريخي ۱۳۸۱شهيدان حجج اسالم:سيدنورالدين وسيدفخرالدين رحيمي ۳۹۳ب۷۶۴۸۴۱۲۷۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷
وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي ۱۳۷۸شهيد سرافراز دکتر مصطفي چمران ۵۶ چ۷۶۴۹۴۱۲۵۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷

DSR۱۵۳۳/۴/ج. ۲۱۱ي
مرکزبرسي اسناد به روايت ساواک ۱۳۷۹حاج مال احمدکروبي﴿ياران امام به روايت ساواک﴾ ۱۵۶ح۷۶۵۰۴۱۲۶۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷

شـهـيـد حجهاالسالم سيدمحمدتقي حسينيطباطبايي به روايت
 اسناد ساواک

مـرکـز بـررسي اسـنـاد تـاريخي وزارت
اطالعات

۵۹۴ ح۷۶۵۱۷۸۹۹۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷
DSR۱۵۳۳/۵/۹۱۳۸۸ش۵۴ح

وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي ۱۳۷۸زبان گوياي اسالم حجهالسالم و المسلمين محمدتقي فلسفي ۲۳ ز۷۶۵۲۳۹۶۶۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷
DSR۱۵۳۳/۴/ج. ۲۹ي

مدرسه رضـا رسـولـي;زيـرنظرشوراي کارشناسيشهيد قاضي طباطبايي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۸۳ ش۵۲۳ ر۹۵۵/۰۸۳۰۹۱[ج]۷۶۵۳۳۹۶۹

جامعه ايرانيان ۱۳۷۹عمادالدين باقيفرادستان و فرودستان: خاطرات شفاهي انقالب ف۲۴۵ب۷۶۵۴۳۹۲۸۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۴ف۲ب

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۲ابوالفضل چيت سازمسافر ملکوت (نگاهي به زندگي شهيد آيت الله غفاري) م۹۱چ۷۶۵۵۴۶۴۸۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۹۱۳۸۲چ۶۸غ

امينان سـفـيـر بيداري: زندگي نامه و خاطرات سردار بيداري اسالمي
 شهيد سيد مصطفي الحسيني

۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي س/۵۷۷ ح۷۶۵۶۷۳۲۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۷تاليف علي درازيزندگي و مبارزات شهيد اصغر مرادي ز۴۱۵د۷۶۵۷۴۶۳۹۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۴۱۳۸۷د۳۵م

نشر ني ۱۳۷۹بهکوشش زهرا رودي (کديور)بهاي آزادي: دفاعيات محسن کديور در دادگاه ويژه روحانيت ب ۷۹۳ ر۷۶۵۸۳۹۶۵۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
PIR۱۵۶۸/۹۱۳۷۹ر۳۷ک

تدوين محمدمهدي سيفيخاطرات حجهاالسالم شيخاحمد سالک خ۲۱۸ س۷۶۵۹۶۴۷۵۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۱۳۸۵ ۳آ۲س

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۲مقيم صديقاز محراب تا معراج الف۵۶۶ ص۷۶۶۰۴۶۲۴۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴۱۳۸۲ص۴ص

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸علي اکبر قرشيخاطرات آيت الله سيد علي اکبرقرشي خ ۵۷۲ ق۷۶۶۱۴۰۱۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ابـــوذر انـقـالب (سـيـري در زنـدگي و مـبـارزات آيتالـله

 سيدمحمود طالقاني)
۱۳۸۹تاليف سعيده محتشميپور الف۲۹۹م۷۶۶۲۴۶۵۲۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۲۵۱۳۸۹م۲۶ط
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۲رحيم نيکبختخميني آذربايجان خ۹۲۵ن۷۶۶۳۴۶۵۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۹۱۳۸۲ن۲ق
کاتبان ۱۳۸۳سعيد عاکفحکايت زمستان ح۲۲۳ ع۷۶۶۴۳۸۶۶۹۵۵/۰۸۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۳آ۱۶ع
هزاربرگ مـحـسـن تـقـوي پـور:هـيات رزمندگانماآنجابوديم......

 گردان انصار الرسول﴿ص﴾
۱۳۸۷ م ۶۴۹ ت۷۶۶۵۳۹۷۰۹۵۵/۰۸۳۳۰۹۲۲

فاتحان ۱۳۹۳سارا مهدي نژادتاتته: مريوان ت۸۶۶ م۷۶۶۶۷۳۲۷۹۵۵/۰۸۳۴
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) ۱۳۸۳محمد حنيفاصفهان در انقالب: دوره بحران ۵۷۳ الف۷۶۶۷۳۹۶۳۹۵۵/۰۸۳۵۵۹۳۲۲

DSR۱۵۶۰/۹ح۶الف
نشر تاريخ و فرهنگ گـروه نـويـسـنـدگـان با اهتمام مصطفيآري

خرامان
۱۳۷۸ ۴۳۷ آ۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۶۸۳۹۶۲

DSR۱۵۸۲/ج. ۲۴ت
روزنامه ايران موسسه انتشاراتي ۱۳۸۹عليرضا آقاخانيکردستان ک ۶۴۹ آ۷۶۶۹۳۹۶۸۹۵۵/۰۸۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵تدوين عباس آقاييعقاب در آتش ( روايتي از شکست آمريکا درطبس ) ع۶۶۱ آ۷۶۷۰۴۶۹۷۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۵۵/۵/۷۱۳۸۵ع۵الف
واحه ۱۳۹۰مرتضي آوينيآغازي بر يک پايان: انقالب اسالمي وپايان انتظار آ۹۱۷ آ۷۶۷۱۶۶۲۴۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۸۳/۶۱۳۷۸آ۸آ
نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايايرباس - ۳۰۰

 توليد باهتمام مناف يحييزاده
۱۳۷۹ ۹۶۷ الف۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۷۲۳۹۶۱

DSR۱۵۸۲/۹الف
نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايبازگشت پرستوها

 توليد باهتمام قاسم کريمي
۱۳۷۹ ۲۱۳ب۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۷۳۳۹۶۰

DSR۱۵۸۲/۲ب
سخن ۱۳۷۹تارا بهرامپور; ترجمه هرمز عبداللهيديد و بازديد: زندگي در ايران، زندگي در آمريکا د ۸۴۲ ب۷۶۷۴۳۹۵۹۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۸۶/۹د۹ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايبهسوي پيروزي

 توليد; بهاهتمام مصطفي خرامان
۱۳۷۸ ۸۶۴ ب۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۷۵۳۹۵۸

DSR۱۵۸۲/ج. ۲۸ت
نشر علمي ۱۳۷۷نوشته مسعود بهنود۲۷۵  روز بازرگان د ۸۸۵ ب۷۶۷۶۳۹۷۹۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۲ب۹د
اميد فردا ۱۳۸۲ -مولف داود علي بابائيبيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمي) ۹۴۳ب۷۶۷۷۳۹۷۸۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۷۰/۹ب۸ع
نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايجنگ شهرها

 توليد باهتمام محمدرضا شمس
۱۳۷۸ ۷۱۹ ج۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۷۸۳۹۷۷

DSR۱۵۸۲/۹ج
دفتر نشر فرهنگ اسالمي اثـر مـصطفي چمران; تهيه و تدوين بنيادکردستان

 شهيد چمران
۱۳۸۰ ک ۵۶ چ۷۶۷۹۳۹۷۶۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۴۵/۴ک۸چ
کانون انديشه جوان ۱۳۸۵احمد حبيب نژادمجلس خبرگان: مشروعيت، وظايف و اختيارات م۲۹۶ح۷۶۸۰۳۹۷۵۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۲ح۳م
روزنامه ايران،موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸سميه حسينيبني صدر ب ۵۷۷ ح۷۶۸۱۳۹۹۷۹۵۵۰۸۴
روزنامه ايران موسسه انتشارتي ۱۳۸۸آرش حکيمانهفتم تير ه ۷۲۹ ح۷۶۸۲۴۰۰۰۹۵۵/۰۸۴

نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايحلبچه، خانه سوري
 توليد; باهتماممژگان شيخي

۱۳۷۹ ۷۷۶ح۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۸۳۳۹۷۴
DSR۱۵۸۲/۸ح

موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب گـردآوري و تـنـظـيم مـوسسه فرهنگيخرابکار اجارهاي: خاطرات فتنه (کتاب اغتشاش)
 هنري رسول آفتاب

۱۳۹۰ ۴۱۹خ۷۶۸۴۴۵۸۱۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰خ۸۶ج

روزنامه ايران موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸متين دلشادجمعه خونين مکه ج ۶۴۲ د۷۶۸۵۴۰۰۳۹۵۵/۰۸۴
سـازمـان عـقـيـدتي سـيـاسي نيروي انتظامي،

 معاونت سياسي
پـيـامـدهـاي حـضـور نـظامي آمريکا در عراق بر امنيت ملي

 جمهوري اسالمي ايران
۱۳۸۴احسان رازاني پ ۱۷۳ ر۷۶۸۶۳۹۵۷۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۵۲/۹ب۲ر
موسسه فرهنگي نشر رامين تـهـيه و تـنـظـيم دفـتر عقيدتي سياسيروزها و رويدادها: سال هجري شمسي

 فرماندهي معظم کل قوا
- ۱۳۸۱ ۸۱۴ ر۷۶۸۷۳۹۷۳۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۸۴/۹۳۱۳۸۱ر
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵تاليف سيمين رهگذرشهرهزار سنگر: روايتي از مقاومت تاريخي مردم شهر آمل ش۸۹۱ ر۷۶۸۸۴۶۸۳۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۹۱۳۸۵ر۲۳و
خورشيد باران ۱۳۸۶ما سخاوتمند ترين مردم دنيا هستيم م۱۱ز۷۶۸۹۸۵۸۸۹۵۵/۰۸۴

روزنامه ايران موسسه انتشارتي ۱۳۸۸سعيد زاهديدوازدهم فروردين د۲۱ز۷۶۹۰۴۰۰۴۹۵۵/۰۸۴
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸سعيد زيبا کالمخالف جريان خ ۸۲ ز۷۶۹۱۴۰۰۵۹۵۵/۰۸۴
مرکزاسنادانقالب اسالمي کـودتـاي شب: نـگـاهي به کـودتاي نظامي پايگاه شهيد نوژهي

همدان
۱۳۸۳تاليف محمدرضا سرابندي ک ۴۱۹ س۷۶۹۲۴۶۵۷۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۴۱۳۸۳س۹۹ک
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تدوين راکي سيکمنگروگانگيري ايراني گ ۹۵۴ س۷۶۹۳۸۰۰۳۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۵۴/۵/۴۱۳۸۹گ۹۳س
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف محمدعلي صدرشيرازيدولت موقت د۴۹۸ص۷۶۹۴۴۶۴۳۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۴۱۳۸۸ص۹د
نشر تاريخ و فرهنگ شـوراي نـويـسـندگان و شوراي توليد; باعبور از کارون

 اهتمام مصطفي خرامان
۱۳۷۸ ۴۳۵ ع۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۶۹۵۳۹۷۲

روزنامه ايران موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸فاطمه عليزادهمک فارلين م ۸۵۶ ع۷۶۹۶۳۹۹۹۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸علي فارسي نژادکودتاي نوژه ک۱۳۵ف۷۶۹۷۳۹۹۸۹۵۵/۰۸۴

سرايي ۱۳۸۲محمد قوچانينازي آباديها: ايران و جهان در تعليق ن۸۷۷ ق۷۶۹۸۳۹۷۱۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۹ق۶الف

کيهان ۱۳۹۰مولف محمدتقي کرامتينقش رهبري در مديريت بحران ها ن ۴۲۴ ک۷۶۹۹۵۷۱۴۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰ک۹ر

نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايکرم ابريشم
 توليد باهتمام فرهاد حسنزاده

۱۳۷۹ ۴۹۵ ک۹۵۵/۰۸۴[ج]۷۷۰۰۳۹۸۹
DSR۱۵۸۲/۴ک

روزنامه ايران موسسه انتشارتي ۱۳۸۸حامدکميلهشتم شهريور ه ۷۲۵ ک۷۷۰۱۴۰۰۱۹۵۵/۰۸۴
موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب مـن، مـادر مـصـطـفي. براساس زندگي شهيد مصطفي احمدي

روشن
۱۳۹۱رحيم مخدومي م۳۸۳ م۷۷۰۲۷۲۷۰۹۵۵/۰۸۴

وزارت ارشاد اسالمي گــردآوري و تـنـظـيم مـرکـز مـدارکدر مکتب جمعه: مجموعه خطبههاي نماز جمعه تهران
 فرهنگي انقالب اسالمي

- ۱۳۶۴ د ۴۶۵ م۷۷۰۳۹۹۲۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۸۸/۴د

روزنامه ايران،موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸مقداد منتظريسلمان رشدي س ۷۸۳ م۷۷۰۴۳۹۹۶۹۵۵/۰۸۴
نشر ني شش گـفـتـار دربـاره امـام، انـقـالب، جامعه، جنگ، اقتصاد و

فرهنگ
۱۳۸۳ميرحسين موسوي ش۸۴۲ م۷۷۰۵۳۹۸۸۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۸۳/۹۱۳۸۳پ۸م
روزنامه ايران،موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸رها مولويانطبس ط ۸۴۹ م۷۷۰۶۳۹۹۵۹۵۵۰۸۴

مدرسه ۱۳۸۹مريم عزيزيميرزاي شيرازي م ۵۸۸ ع۹۵۵/۰۸۴۰۰۹۲۲[ج]۷۷۰۷۵۵۲۸
DSR۱۳۹۱/۴۱۳۸۹ع۹۶م

نگاه امروز سـازمـان مـجـاهـدين خـلق از درون: خـاطـرات دکـتـر سيد
 محمدمهدي جعفري

۱۳۸۳گفتگو از قاسم ياحسيني س۴۶۲ ج۷۷۰۸۷۳۷۰۹۵۵/۰۸۴۰۴۵
DSR۱۶۶۱/۵  /۶۷۱۳۸۳ح۳۲م

جامعه ايرانيان بـازي بـزرگـان: وقايعنگاري جنبش اصطالحات دمکراتيک در
ايران

۱۳۷۸محمد قوچاني ب ۸۷۷ ق۷۷۰۹۴۰۶۵۹۵۵/۰۸۴۰۴۵
DSR۱۵۸۲/۵/۲ب۹ق

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي بهکـوشش جمعي از پژوهشگران موسسهسازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام (۱۳۸۴ - ۱۳۴۴)
 مطالعات و پژوهش هاي سياسي

- ۱۳۸۵ ۱۵۸س۷۷۱۰۳۹۸۷۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲
DSR۱۶۶۱/۵/۲۲س۳۲م

مظفر شاهديسه حزب : مردم، مليون، ايران نوين س۲۴۹ ش۷۷۱۱۷۶۷۰۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سرايي ۱۳۸۳عمادالدين باقيروحانيت و قدرت ر ۲۴۵ ب۷۷۱۲۳۹۶۴۹۵۵/۰۸۴۰۸۴۸

DSR۱۵۶۳/۲ب۹ر
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف عباس آقايييارقدوسيان"نگاهي به زندگي شهيد آيت الله علي قدوسي" ي۶۶۱ آ۷۷۱۳۴۶۸۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۵۱۳۸۳الف۴ق
انديشه ناب ۱۳۸۴اسدالله بادامچيانخاطرات منتظري و نقد آن خ ۱۴۶ ب۷۷۱۴۴۰۶۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۲ب۹م
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۷هدايتالله بهبوديشهيد صدوقي ش۸۲۸ ب۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۷۷۱۵۴۱۶۲

DSR۱۶۶۸/۹ب۴ص
کتاب فردا ۱۳۸۹به کوشش محمدمهدي بهداروندايستگاه آسمان: خاطرات سرلشکر پاسدار سيدرحيم صفوي الف۸۳۸ب۷۷۱۶۵۳۹۱۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۹آ۷ص
نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايپرواز ۴۷۲۱، پاريس - تهران

 توليد; بهاهتمام محمدرضا شمس
۱۳۷۸ ۳۷۶ پ۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۷۷۱۷۴۱۷۲

DSR۱۵۷۶/۴پ
تـدوين مـحـمـدرضـا احـمدي، معصومهخاطرات حجهاالسالم و المسلمين پورهادي

حسيني
خ۷۸۶ پ۷۷۱۸۶۵۷۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۱۳۸۲ ۳آ۹۶پ
موسسه فرهنگي مدرسه برهان مـحـمـود جـوانـبـخت; زيـرنظر شورايشهيد رجايي

 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۷۸ ش۷۶۵ ج۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۷۷۱۹۴۱۶۷
DSR۱۶۷۶/۹۱۳۸۲ش۹ج

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۶فاطمه حيدريانبنبست غرور ب۹۵۱ ح۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۷۷۲۰۴۶۱۷
DSR۱۶۷۳/۹۱۳۸۶ب۹ح

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۰مولف نسرين خداياريسوخته عشق: (داستان زندگي و شهادت محمدعلي رجايي) س۳۹۲خ۷۷۲۱۴۶۲۱۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۹۱۳۸۰س۴خ

مرکز اسنادانقالب اسالمي رسـالهي نـاتـمـام: روايتي از زندگاني شهيددکترسيدرضا پاک
نژاد

۱۳۸۵مولف علي اکبرخدايي ر۳۹۴خ۷۷۲۲۴۶۱۳۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴خ۲پ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶تاليف علي درازيزندگي و مبارزات شهيد ابوالفضل پيرزاده ز۴۱۵ د۷۷۲۳۴۶۸۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴۱۳۸۶د۹۴پ

نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايدهکده کوچک، نوفل لوشاتو
 توليد; بهاهتمام محمدرضا شمس

۱۳۷۸ ۸۶۴ د۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۷۷۲۴۴۱۷۱
DSR۱۵۷۶/۹د

وزارت ارشاد اسالمي مـکـاتـبـات شـهيد رجائي با بنيصدر و چگونگي انتخاب اولين
 نخستوزير جمهوري اسالمي ايران

۱۳۶۰تاليف کيومرث صابري چ ۳۶۳ ر۷۷۲۵۴۰۶۰۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۸۱۳۶۲چ

ذکر ۱۳۸۱بازنوشته غالمعلي رجاييخالصه خوبيها، ناگفتههايي از زندگي شهيد محمدعلي رجايي خ۳۶۳ ر۷۷۲۶۵۹۰۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۹۰۱۴۱۳۸۱س۳ر

۱۳۸۱گردآورنده غالمعلي رجاييسيره شهيد بهشتي ص۳۶۳ ر۷۷۲۷۸۴۳۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۱ر۹ب

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
دانشگاهها

شـهـيـد عـلم﴿دفتر دوم﴾: نخبه شهيد داريوش رضايي نژاد در
 آيينه خاطرات

۱۳۹۳محمد حسين حسيني ح س/۵۸۲ ر۷۷۲۸۷۳۱۹۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۹تدوين رحيم روحبخشاللهآبادآيتالله العظمي سيدمحمدهادي ميالني به روايت اسناد الف ۷۷۶ ر۷۷۲۹۵۹۰۸۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۹۱۳۸۹ر۹۷م

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
دانشگاهها

شـهـيـد علم ﴿دفتر اول﴾: دانشمند شهيد دکتر مجيد شهرياري
 در آيينه خاطرات

۱۳۹۳گروه مصاحبه وتدوين حسين مروتي و... س/۸۲۷ ش۷۷۳۰۷۳۲۰۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مدرسه ۱۳۸۴ناصر طاهرنياشهيد بهشتي ش۲۸۱ ط۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۷۷۳۱۵۳۶۳
DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۷ط۹ب

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۸۷صادق طباطباييخاطرات سياسي-اجتماعي دکتر صادق طباطبايي خ۳۷۹ ط۷۷۳۲۴۰۳۵۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۷آ۲۳۵ط

موسسه علمي فرهنگي دارالحديث سـنـجه انـصاف بررسي برههاي حساس از تاريخ رهبري نظام
 جمهوري اسالمي ايران

۱۳۸۶محمد محمديريشهري س۳۵۲م۷۷۳۳۵۴۱۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۹۱۳۸۶س۳م

شاکر ۱۳۸۵اکبر مظفريجفاي دوستان: بهشتي زير آوار اتهامها ج۶۴۲م۷۷۳۴۴۳۷۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۶۱۳۸۵م۹ب

دفتر نشر فرهنگ اسالمي خـاطـرات مـاندگار (از زندگي آيتا... دکتر سيد محمدحسين
بهشتي)

۱۳۷۸بهکوشش مرتضي نظري خ۵۱۱ ن۷۷۳۵۵۲۰۸۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۶۱۳۷۸ن۹ب

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيزيتون سرخ: خاطرات ناهيد يوسفيان ز ۸۵ ي۷۷۳۶۴۵۸۳۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷  ۳آ۹ي

نشر تاريخ و فرهنگ گـروه نـويـسـنـدگـان; بهاهتمام مهردادآسمان پرستاره
غفارزاده

-۱۳۷۸ ۵۴۱ آ۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲[ج]۷۷۳۷۴۱۷۰
DSR۱۶۶۹/۵آ

نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايروحالله، از تولد تا تبعيد
 توليد; بهاهتمام محمدرضا شمس

۱۳۷۸ ۷۷۷ ر۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲[ج]۷۷۳۸۴۱۶۸
DSR۱۵۷۶/۸۶۱۳۷۸ر

نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايفهميده، رزمنده کوچک
 توليد با اهتمام قاسم کريمي

۱۳۷۸ ۹۲۶ ف۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲[ج]۷۷۳۹۴۱۶۹
DSR۱۶۶۹/۹ف

به اهـــتـمـام مـحـمـدکـاظم مـدرسي،دانشنامه ائمه جمعه کشور
 مـيـرزامـحـمـد کاظميني; بنياد فرهنگي

 پژوهشي ريحانه الرسول يزد

د۲۴۲ ک۷۷۴۰۸۰۲۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲
DSR۱۵۸۸/۲۱۳۸۴د۴م

۱۳۸۳محدثه اسدزادهنويدهاي امام ن۸۴۱م۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲[ج]۷۷۴۱۴۳۴۳
وزارت ارشـاداسـالمـي اداره کـل تـبـلـيـغات

وانتشارات
۱۳۶۲تاليف آقابزرگ تهرانيميرزاي شيرازي الف ۸۹۸ ت۷۷۴۲۵۶۸۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۴

DSR۱۳۹۱/۷۳۰۴۱۱۳۶۲آ/۹۶م
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پنجره بـازنـوشـته عـلياصـغـر جـعـفريان... [وآبيتر از آبي

ديگران]
۱۳۸۳ ۱۶۱ آ۷۷۴۳۵۷۱۰۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۳آ
سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي وفـاق مـلي: جـامـعهشـنـاسي سـيـاسي وحدت از ديدگاه امام

 خميني(رحمهالله عليه)
۱۳۸۲تاليف اصغر افتخاري و ۶۲۷ الف۷۷۴۴۳۹۸۰۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/۵/۷الف۳و
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰به کوشش علي اکبريياد امام و شهدا ي۶۸۵الف۷۷۴۵۷۲۸۵۹۵۵/۰۸۴۲

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) امـام درآيـنه اسناد: سير مبارزات امام خميني به روايت اسناد
شهرباني

تـدوين مـوسـسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني(س)

۱۳۸۳ ۷۶۳ الف۷۷۴۶۴۰۳۶۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۸الف۹ش

مـــوســـســـه تـنـظـيـم ونـشـرآثـارامـام
 خميني﴿س﴾معاونت اموربين الملل

۱۳۸۸امام خميني(س) مخاطبي جهاني: گزيدهاي از نامههاي انگليسي ۷۶۴الف۷۷۴۷۴۳۷۲۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۷۵۳۱۳۸۸الف

محراب قلم ۱۳۸۷اسماعيل اوليائي، احمد صادقيادستانيتوسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي ت۹۳۷ الف۷۷۴۸۶۶۹۷۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۷ت۸الف

کانون انديشه جوان ۱۳۸۱احمد جهانبزرگيانديشه سياسي امام خميني قدسسره الف۹۱۹ج۷۷۴۹۴۲۷۵۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۸۱۳۸۵الف۹س

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۱مير احمدرضا حاجتيعصر امام خميني "قدس سره" ع۱۴۱ح۷۷۵۰۴۱۴۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۶۱۳۸۱ع۲ح

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۷۸تاليف محمدحسن حسنينوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني(س) ن۵۴۱ح۷۷۵۱۴۱۴۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹ن۲ج

دفتر نشر فرهنگ اسالمي تـفـسـير آفتاب: نگرشي به رسالت اسالم، و حماسه انسان، در
 رهبري امامخميني

۱۳۵۷محمدرضا حکيمي ت۷۵۶ ح۷۷۵۲۵۸۳۸۹۵۵/۰۸۴۲

موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي نـو بـهـار جان و دل : گزيدهاي از بيانات مقام معظم رهبري (
 مدظله ) با موضوع حج

گـردآوري مـوسـسه پـژوهـشي فرهنگي
 انـقـالب اسـالمي ، حـفـظ نـشـر آثـار
 حـضـرت آيتالـلهالـعـظمي خامنهاي (

 مدظلهالعالي )

۱۳۸۹ ن۲۳۱خ۷۷۵۳۴۴۹۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۹ن۳ح

موسسه تنظيم ونشرآثار امام خميني آيـيـن انـقـالب اسـالمـي: گـزيـده اي از انـديشه وآراي امام
 خميني﴿جلد اول﴾

۱۳۸۷ آ۷۴۶ خ۷۷۵۴۶۲۹۰۹۵۵/۰۸۴۲

موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني﴿س﴾ ۱۳۸۵تدوين محمد هاشميتروجنياحزاب و گروههاي سياسي از ديدگاه امام خميني (س) الف ۷۴۶ خ۷۷۵۵۵۳۷۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۳۱۳۸۵الف۲۴الف

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) تـدوين مهدي مرندي; استخراج و تنظيمبسيج در انديشه امام خميني(س)
 مـعـاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر

 آثار امام خميني(س)

۱۳۸۰ ب۷۴۶خ۷۷۵۶۴۱۳۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۵ب۵ب

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخـراج مـعـاونت پـژوهشي موسسهتبليغات (هنر و رسانهها) از ديدگاه امام خميني(س)
 تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

۱۳۸۱ ت۷۴۶خ۷۷۵۷۴۱۳۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۲۴ت۲۳ت

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخـراج و تـنـظيم معاونت پژوهشيتحوالت اجتماعي و انقالب اسالمي از ديدگاه امام خميني(س)
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

خميني(س)

۱۳۷۹ ح ت۷۴۶خ۷۷۵۸۴۱۳۷۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۳ت۸الف

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س):
 شوراي عالي جوانان، دبيرخانه

۱۳۷۸جوانان از ديدگاه امام خميني(س) ج۷۴۶خ۷۷۵۹۴۱۳۶۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹ج۹ج

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) رويـارويي بـا تـهـديـدات مـعاصر در انديشه امام خميني(ره):
 مـجموعه مقاالت و رويدادهاي همايش بزرگداشت يکصدمين
 سـال مـيالد امام خميني(ره) ۱۵ و ۱۶ شعبان ۱۴۲۰ه.ق. برابر

 با ۳ و ۴ آذر ما_

[بـرگـزارکـنـنـده] سـتـاد بـزرگـداشت
 يـکـصدمين سال ميالد امام خميني(ره);

 بهکوشش علي داستاني بيرکي

۱۳۷۹ ر۷۴۶ خ۷۷۶۰۴۰۳۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۷۸۱۳۷۸ه

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) تـدوين مـهـدي مـرنـدي، عـلياصـغـرقواي مسلح در انديشه امام خميني(س)
 رحـمـتي; [اسـتـخـراج و تنظيم موسسه

 تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)]

۱۳۸۳ ق۷۴۶خ۷۷۶۱۳۹۸۶۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹ق۹۴ن

موسسه فرهنگي قدر واليت قـرآن بـاب مـعرفتالله: مجموعه بيانات و نوشتههاي حضرت
 امام خميني (قدس سره) درباره قرآن

گـردآوري و تـنـظـيم مـسـاجد ششگانه
 جنوب تهران

۱۳۸۸ ق ۷۴۶ خ۷۷۶۲۸۰۰۶۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۴ق

کـتـاب وصـايـا وصـيتنـامه سـيـاسي الـهي امـام خميني(ره)
 مخصوص دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي...

تهيه و تدوين ذبيحالله عليزاده ک۷۴۶ خ۷۷۶۳۷۰۹۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۶۱۳۸۶و

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۷۲امام خميني(س)کلمات قصار: پندها و حکمتها ک۷۴۶ خ۷۷۶۴۳۹۸۵۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۸ک

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) تـدوين فـروغالـسادات رحيمپور; تهيه ومعاد از ديدگاه امام خميني(س)
 تـنـظـيم مـعـاونت پـژوهـشي مـوسسه

 تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)

۱۳۷۸ م۷۴۶ خ۷۷۶۵۳۹۹۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۶م۵۶م

دانش پرور مـتن کـامل وصـيتنـامه سـيـاسي - الـهي رهبر کبير انقالب
 اسالمي ايران حضرت امام خميني (قدسسره شريف)

۱۳۸۳ م ۷۴۶ خ۷۷۶۶۷۰۶۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/پ۱۳۸۳ ۶و

تسنيم نـمـايـنده شايسته و مجلس مقتدر از ديدگاه امام خميني قدس
سره

۱۳۹۰تهيه وتنظيم رسول سعادتمند ن ۷۴۶ خ۷۷۶۷۵۱۸۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۶ن۳م

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات

صـحـيـفه انقالب: وصيتنامه سياسي - الهي رهبر کبير انقالب
 اسالمي و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران

[۱۳۶۸]امام خميني و۷۴۶خ۷۷۶۸۳۹۸۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/ث۶۱۳۶۸و

مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۸۰وصيتنامه سياسي - الهي حضرت امام خميني (س) و۷۴۶خ۷۷۶۹۳۹۸۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/الف۶۱۳۸۰و

انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمي تـدوين و تـنـظـيم موسسه تنظيم و نشرصحيفه امام وصيت نامه سياسي الهي امام خميني
 آثار امام خميني(س)

۱۳۶۸ و۷۴۶خ۷۷۷۰۳۹۹۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۳/۸م

وثوق ۱۳۸۹فاطمه رجبيدولت دين،باتاکيد برآموزه هاي امام خميني د۳۷۲ ر۷۷۷۱۴۳۹۰۹۵۵/۰۸۴۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پنجره ۱۳۸۰گردآوري و تدوين اميررضا ستودهپا به پاي آفتاب: گفتهها و ناگفتهها از زندگي امام خميني(س) پ۳۵۷ س۷۷۷۲۵۵۷۴۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۰پ۲۸س
تسنيم ۱۳۸۹گردآوري و تنظيم رسول سعادتمندپنج پيام تاريخي امام خميني قدس سره د۵۳۹س۷۷۷۳۵۲۳۷۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۳/۹۱۳۸۹پ۷س
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۰تاليف عباس سليماننژاددولت صالحان د ۶۸۹ س۹۵۵/۰۸۴۲[ج]۷۷۷۴۴۶۳۱

DSR۱۵۷۴/۵ /۹۱۳۸۰د۸و
نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، معاونت امور اساتيد و دروس

 معارف اسالمي

۱۳۷۸محمد شفيعي مازندرانيدرسهايي از وصيتنامه امام خميني قدس سره د۵۶۴ ش۷۷۷۵۳۹۹۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۶۰۲۵و

محمد شفيعي مازندرانيدرسهايي از وصيتنامه امامخميني د۵۶۴ ش۷۷۷۶۶۱۷۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۶۰۲۱۵۱۳۸۵و

سازمان تبليغات اسالمي الـگـوي اجـتماعي پايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسالمي:
 براساس ديدگاه حضرت امام خميني(رض)

تـالـيف فـاطـمه صـفـري [براي سازمان
 تبليغات اسالمي]، معاونت پژوهشي

۱۳۷۴ الف۷۲۳ ص۷۷۷۷۵۶۴۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵ /۴۱۳۷۴م۹ز

سپاه پاسدارانقالب اسالمي ۱۳۹۰سيدحسن فيروزآباديامنيت پايدار درمکتب امام خميني الف ۹۴۸ ف۷۷۷۸۵۷۷۳۹۵۵/۰۸۴۲
مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،

 موسسه چاپ و نشر عروج
بـررسي انـديـشههـاي اقـتـصـادي امام خميني(س): مجموعه
 مـقـاالت دومـين کـنـگـره بـررسي انديشههاي اقتصادي امام

 خميني (ره)

تـنـظـيم دبـيرخانه دومين کنگره بررسي
 انـديـشههـاي اقـتـصـادي حضرت امام

 خميني (س)

۱۳۸۰ ۷۵۱ ک۷۷۷۹۳۹۹۲۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۹۱۳۸۰ک

ذکر، کتابهاي قاصدک شـهـاب سـبـز: بـراي نوجوانان و جوانان زندگينامه امام سيد
 روحالله موسوي خميني(س)

۱۳۷۹عليرضا متولي ش۲۵۱ م۷۷۸۰۳۹۹۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹ش۲۳م

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ابوالفضل مرويرهبر الهي ر۴۸۶ م۷۷۸۱۴۶۲۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۹۱۳۸۰ر۴۷م

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۱فهيمه مشايخپيامآور اميد پ ۵۶۵ م۷۷۸۲۴۶۳۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۱پ۵م

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س):
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۸۱ - ۱۳۸۲حميد روحانينهضت امام خميني ن ۷۷۹ ر۷۷۸۳۴۰۲۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۴۵
DSR۱۵۵۳/۹ن۹ر

شرکت انتشارات سوره مهر عبدالعظيم الشکرجيتوفان سرخ
ترجمه رسول رضاگاه

۱۳۸۵ ت۷۲۳الف۷۷۸۴۴۱۸۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵۱۳۸۵ ۳آ۸ش

مـوسـسـه تـنـظـيـم ونـشـرآثـارامـامـخميني
 ﴿س﴾،موسسه چاپ ونشر عروج

امـام ودفـاع مـقـدس:خـاطراتي ازرزمندگان وفرماندهان سپاه
اسالم

۱۳۷۷ ۷۶۶الف۷۷۸۵۴۴۸۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۷۸نويسنده حميد انصاريمرجعيت و رهبري: "تفکيک يا وحدت؟" م۸۸۵ الف۷۷۸۶۹۵۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴م۸و

نشر پنجره چـشـمه مـهـتـاب قـصههـاي زنـدگي امـام خميني(س) براي
 کودکان و نوجوانان

بـازنـوشته علياصغر جعفريان; تصويرگر
 فريده شهبازي

۱۳۷۶ چ۴۶۳ج۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۷۷۸۷۴۱۸۷
DSR۱۵۷۶/۵چ۷چ

مرکز اسنادانقالب سالمي ۱۳۸۸تاليف علياکبر جعفريندوشنآن سوي آفتاب (نگاهي بر زندگاني حضرت امامخميني (ره)) آ۴۷۵ج۷۷۸۸۴۶۲۹۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۸۱۳۸۸آ۷۴ج

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

گـزيـدهاي از آثـار و سـيره امام خميني(س): امر به معروف و
 نهي از منکر

گـردآورنـده ف. مـصباحي; تهيه و تنظيم
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

خميني(س)

۱۳۸۳ الف۷۴۶خ۷۷۸۹۴۱۸۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴گ۷۸۵الف

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

گـزيـدهاي از آثـار و سـيـره امـام خـمـيـني(س) دربـاره امام
زمان(عج)

گـردآورنـده ف. مـصباحي; تهيه و تنظيم
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

خميني(س)

۱۳۸۳ م الف۷۴۶خ۷۷۹۰۴۱۸۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴گ۷۸۳الف

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) تـعـلـيم و تربيت از ديدگاه امام خميني(س) (اهميت، جايگاه و
 عوامل موثر بر تعليم و تربيت)

اسـتـخـراج و تـنـظيم معاونت پژوهشي
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

 خميني(س); تدوين مجتبي فراهاني

۱۳۷۸ ت۷۴۶خ۷۷۹۱۴۱۳۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۷ت۸آ

موسسه تنظيم نشرآثار امام خميني ۱۳۸۲تدوين علي داستانيبيرکيجهان اسالم از ديدگاه امامخميني (س) ج ۷۴۶ خ۷۷۹۲۵۴۴۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۲ج۵۵ک

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۷۵[احمد خميني]دليل آفتاب: خاطرات يادگار امام د۷۴۶خ۷۷۹۳۴۱۷۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۷۵آ۸خ

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ره عـشق: نـامه عـرفـاني حضرت امام خميني رضوانالله تعالي
عليه

تـهـيه و تنظيم موسسه تنظيم و نشر آثار
 امـام خـمـيـني قـدس سره; خوشنويس

 ناصر جواهرپور

۱۳۷۲ ع ر۷۴۶ خ۷۷۹۴۴۰۶۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۵/۹۱۳۷۲ر۴آ

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخراج و تنظيم موسسه تنظيم و نشرسيماي معصومين(ع) در انديشه امام خميني
 آثار امام خميني

۱۳۷۵ س۷۴۶خ۷۷۹۵۴۱۳۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹س۹چ

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

حـديث بـيداري: نگاهي به زندگينامه آرماني - علمي و سياسي
 امام خميني (از تولد تا رحلت)

۱۳۷۴حميد انصاري الف س/۷۴۶ خ۷۷۹۶۴۱۷۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۴۱۳۷۸ح۸۳الف

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۷۸نويسنده حميد انصاريمرجعيت و رهبري: "تفکيک يا وحدت؟" الف س/۷۴۶خ۷۷۹۷۱۰۰۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴م۸و

مـــوســـســـه تـنـظـيـم ونـشـرآثـارامـام
 خميني﴿ره﴾،موسسه چاپ ونشرعروج

۱۳۸۶غالمعلي رجايييادگار سپيده رس/۷۴۶خ۷۷۹۸۴۴۴۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۵ر۸خ

مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

گـردآورنـده ف مـصباحي; تهيه و تنظيمگزيدهاي از آثار و سيره امام خميني(س): سعادت
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

خميني(س)

۱۳۸۳ ع س۷۴۶خ۷۷۹۹۴۱۸۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴گ۹خ

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۷۸ -علي قادريخـمـيـني روحالـله: زنـدگـيـنامه امام خميني براساس اسناد و ق س/۷۴۶خ۷۸۰۰۴۱۳۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
۱۳۸۱تدوين حسن کشوردوستماه تابان ک س/۷۴۶خ۷۸۰۱۴۴۴۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۱م۵ک
مـوسـسه تـنـطيم و نشر آثار امام خميني(س)،

 موسسه چاپ و نشر عروج
گـزيـدهاي از آثـار و سـيـره امـام خـمـيـني(س) درباره سيره

معصومين(ع)
گـردآورنـده مـنـصـوره جـاسبي; تهيه و
 تـنـظـيم موسسه تنظيم و نشر آثار امام

خميني(س)

۱۳۸۳ م س۷۴۶ خ۷۸۰۲۴۱۸۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴گ۹چ

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

گـردآورنـده مـنـصـوره جـاسبي; تهيه وگزيدهاي از آثار و سيره امام خميني(س): درباره سيره نبوي
 تـنـظـيم موسسه تنظيم و نشر آثار امام

خميني(س)

۱۳۸۳ ن س۷۴۶خ۷۸۰۳۴۱۸۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴گ۳۵م

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 معاونت امور بيناللمل

۱۳۷۸خميني; ترجمه رميز الحسن موسويعدل الهي ع۷۴۶ خ۷۸۰۴۴۳۲۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۳۶۱۳۸۴ع۳۶ع

گـزيـدهاي از آثـار و سـيـره امام خميني(س): عدالت در نظام
اسالمي

گردآورنده ف. مصباحي د ع۷۴۶ خ۷۸۰۵۵۸۳۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴۱۳۸۳گ۳۵ع

مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

گـزيـدهاي از آثـار و سـيـره امام خميني (س):  نظام جمهوري
 اسالمي ايران

تهيه و تنظيمه ف. مصباحي
مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني

(س)

۱۳۸۳ ظ ن۷۴۶خ۷۸۰۶۴۱۸۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/گ۸۴ج

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

گـردآورنـده ف. مـصباحي; تهيه و تنظيمگزيدهاي از آثار و سيره امام خميني(س): نماز
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

خميني(س)

۱۳۸۳ م ن۷۴۶خ۷۸۰۷۴۱۸۰۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۴گ۸ن

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

نـيمنـگـاهي به آيـنـده: گـزيـدهاي از بـيانات و مکتوبات امام
خميني(س)

۱۳۸۳تهيه و تنظيم فرامرز شعاع حسيني ي ن۷۴۶خ۷۸۰۸۴۱۷۹۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹ن۹ر

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) وعـده ديـدار: نـامههـاي حـضـرت امـام خـمـيني به حضرت
 حجهاالسالم و المسلمين حاج سيد احمد خميني

۱۳۷۴ و۷۴۶ خ۷۸۰۹۳۹۸۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۵/۷۱۳۸۳و۴آ

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخـراخ و تـنـظيم معاونت پژوهشيوحدت از ديدگاه امام خميني
 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

۱۳۷۶ ح و۷۴۶ خ۷۸۱۰۳۹۸۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۳و۳و

مرکزاسنادانقالب اسالمي بـا خـورشـيـد تـا سـپيده (حکايتهاي از زندگي امامخميني تا
 پيروزي انقالب اسالمي)

تـالـيـف سـهـيـال راجـي کاشاني،فاطمه
حسيني/ويراست۲

۱۳۸۹ ب۱۳۸ر۷۸۱۱۴۶۴۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۹ب۱۶ر

موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني﴿س﴾ ۱۳۸۴حشمت الله رنجبرگوهري دردستهاي لرزان گ۷۲۷ر۷۸۱۲۴۴۸۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
موسسه فرهنگي قدر واليت زمـزم نـور: زنـدگـينامه، آثار و برکات، خصوصيات  و مواضع،

 جهتگيري و راه حضرت امام خميني قدس سره
تـهـيه و تـدوين مـوسـسه فـرهنگي قدر

واليت
۱۳۷۶ ۵۴ ز۷۸۱۳۴۱۵۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۶/۸۴ز
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) سـلسله موي دوست "خاطرات دوران تدريس امامخميني(س)"

 بهنقل از: شاگردان، دوستان و منسوبين
بهکـوشش مـجـتـبي فـراهـاني; طـرح و
 نـظـارت مـعـاونت پـژوهـشي مـوسسه
 تـنـظـيم و نشر آثار امام خميني(س) -
 واحد خاطرات; با مقدمه عميد زنجاني

۱۳۸۳ ۶۴۱ س۷۸۱۴۴۱۷۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۷/۸س۴ف

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال يادگار امام

مــوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـامياد يادگار امام
خميني(س)

۱۳۸۰ ي۵۱۷ ش۷۸۱۵۴۱۷۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۲ي۸خ

شـرکت سـازمان تبليغات اسالمي، چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۴محمد عابدي ميانجيدرسهايي از مدير نمونه (شهيد رجايي) د۱۱۸ع۷۸۱۶۴۱۷۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۴د۲ع

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج

طـبـيب دلـها: خالصه گزارشهاي طول درمان و سير معالجات
 بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و خاطرات تيم پزشکي

۱۳۷۶بهقلم عارفي ط۱۶۹ع۷۸۱۷۴۱۷۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۲ط۲ع

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تدوين سعيد غفوريسبزواريمشاور امين م۵۹ غ۷۸۱۸۵۹۰۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۷۱۳۸۸غ۸خ

موسسه فرهنگي مدرسه برهان امـيـرحـسـين فـردي; زيـرنـظر شورايامام خميني
 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۷۷ الف۴۷۸ ف۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۷۸۱۹۴۱۵۴
DSR۱۵۷۶/۱۸۱۳۸۲ش۴ف

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۶اصغرفکورآيت الله اشرفي اصفهاني آ۸۱۷ ف۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۷۸۲۰۵۳۶۹
مدرسه ۱۳۸۴مرجان فوالدوندشهيد باهنر ش ۸۹۵ ف۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۷۸۲۱۵۵۲۴

DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۴ف۲ب
سپاه پاسداران انقالب اسالمي نـقـش حـضـرت امام ﴿ره﴾،مراجع عظام وروحانيت در پايداريو

 پـيـروزي دفاع مقدس وفصلي از خاطرات رهبر عزيز حضرت
 آيت الله خامنه اي در دفاع مقدس

سـرلـشـکـر بـسـيـجي دکتر سيدحسن
 فيروزآبادي وجمعي از فرماندهان

۱۳۹۰ ن۹۴۸ف۷۸۲۲۴۴۸۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

موسسه بوستان کتاب درآمـدي بـرمستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني رحمه
الله

۱۳۸۶نجف لک زايي د ۵۶۵ ل۷۸۲۳۴۰۵۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـــوســـســه تـنـظـيـم ونـشـر آثـارامـام
 خميني﴿س﴾،موسسه چاپ ونشرعروج

۱۳۸۵محمدجواد مرادينيامنزل به منزل با خميني م۴۳۵م۷۸۲۴۴۴۶۳۹۵۵۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۸۱۳۸۶م۳۷م

فاتحان دلـيـل آفـتـاب: نـگـاهي داستاني به زندگي شهيد شيخ محمد
منتظري

نـويـسـنـده امـير صفاييپور; به سفارش
 کنگره سرداران و شهداي نجفآباد

۱۳۹۲ ص س/۷۸۳م۷۸۲۵۷۲۹۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

۱۳۸۴تاليف مهناز ميزبانيشيفتهي خدمت: نگاهي به زندگي شهيد بهشتي (ره) ش۹۶۹م۷۸۲۶۴۶۲۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۳۱۳۸۴م۹ب

لوح محفوظ حـمـيـد نگارش، علي باقي نصرآبادي; باحديث پايداري: رمز موفقيت امام خميني(قدس سره)
 مقدمه جعفر سبحاني

۱۳۷۹ ح ۶۳۸ ن۷۸۲۷۴۱۵۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۴ح۷۶ن

دفتر نشر معارف انقالب هـاشـمي رفـسنجاني: آرامش و چالش کارنامه و خاطرات سال
۱۳۶۲

۱۳۸۱بهاهتمام مهدي هاشمي آ۲۷۳ ه۷۸۲۸۴۰۲۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۱آ۲ه

دفتر نشر معارف انقالب ۱۳۷۶زيرنظر محسن هاشميهـاشـمي رفـسـنجاني: دوران مبارزه خاطرات، تصويرها، اسناد، د۲۷۳ ه۷۸۲۹۴۰۲۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفتر نشر معارف انقالب بهاهـتـمـام فاطمه هاشمي; ويراستار قادرهاشمي رفسنجاني: کارنامه و خاطرات ۱۳۶۱: پس از بحران

باستاني
۱۳۸۰ پ ک۲۷۳ ه۷۸۳۰۴۰۳۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۰آ۲ه
دفتر نشر معارف انقالب هاشميرفسنجانيهاشميرفسنجاني: کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰: عبور از بحران

به اهتمام ياسر هاشمي
۱۳۷۸ ع ک۲۷۳ ه۷۸۳۱۴۰۲۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۲۳۱۳۷۸آ
نسيم ۱۳۸۹رسول سعادتمندآئين دانشوري در سيره امام خميني رحمه الله آ ۵۳۹ س۷۸۳۲۴۰۵۱۹۵۵/۰۸۴۲۹
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريآبادان ۱۱۵آ۷۸۳۳۴۲۱۲۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۱ر۹خ
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايدارياروند ۴۴۴الف۷۸۳۴۴۲۱۱۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۶ر۹خ
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۸۱علياصغر امانيزادهبررسي وضعيت اسراي ايراني در اردوگاههاي عراق ب۷۷۴الف۷۸۳۵۴۱۹۰۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۱/۴ب۷۷الف
داوود اميريانترکش هاي ولگرد ت۸۳۶ الف۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۷۸۳۶۷۱۸۰

صرير ۱۳۸۳بهکوشش خانه ادبيات و تاريخ پايدارياهواز ۹۵۳الف۷۸۳۷۴۲۱۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/ج.۲۷ر۹خ

بيست وهفت گـردان نـهـم: کـارنامه عملياتي گردان حبيب بن مظاهر لشکر
 ۲۷ محمد رسول ا لله از تاسيس تا پايان دفاع مقدس

۱۳۹۲گل علي بابايي گ۱۱۹ ب۷۸۳۸۷۳۴۱۹۵۵/۰۸۴۳

مرکزاسنادانقالب اسالمي تـــالــيف مـجـيـد بـذرافـکن ، هـاديدزفول در جنگ
طحاننظيف

۱۳۸۷ د۳۸۵ب۷۸۳۹۴۶۴۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۴۱۳۸۷ب۴د

صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريبستان ۵۴۱ ب۷۸۴۰۴۲۰۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/ج.۲۱۲ر۹خ

موسسه فرهنگي دانش وانديشه معاصر ايـران و آمـريـکـا: امـام خـميني(ره) و تبيين سياست خارجي
 جمهوري اسالمي ايران

۱۳۷۸بهاهتمام علي بنيلوحي الف ۷۳۷ ب۷۸۴۱۵۲۶۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۵۷۴/۵ /۹۱۳۷۸الف۸۷الف

کتاب فردا ۱۳۹۰نويسنده محمدمهدي بهدارونددستاوردهاي فرهنگي دفاع مقدس و آفات تهديد کننده آن د۸۳۸ب۷۸۴۲۵۳۸۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۵۱۳۹۰د۹ب

روايت فتح ۱۳۸۳عابده بهمنپورروزگاران: کتاب نفت ر۸۷۷ب۷۸۴۳۴۱۴۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۸/۹ر۹ب

اميرکبير بـا کـاروان اللههـا: بـرگـهـايي از دفتر خاطرات "مجموعه چند
 خاطره و يادداشت و يک سفرنامه"

۱۳۷۹نويسنده محسن پرويز ب ۳۹۴ پ۷۸۴۴۴۲۳۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۲ب۳۷پ

ستارگان درخشان عـزيـزالـه پـورکـاظـم; بـراي کـنـگـرهنبرد شوش
 بـزرگـداشت سرداران و دوهزار وسيصد

 شهيد شهرستان خميني شهر

۱۳۹۳ ن۷۲۸ پ۷۸۴۵۷۳۳۴۹۵۵/۰۸۴۳

يک دريـا سـتـاره: خـاطرات زهرا تعجب همسر شهيد مسعود
 (حبيب) خلعتي

مصاحبه و تدوين سيدقاسم  ياحسيني ي۵۹۹ ت۷۸۴۶۷۱۵۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۴ ۳آ۶۶ت

فاتحان ۱۳۹۳نويسنده رخساره ثابتيکمين کومه له; سقز ک۲۵ ث۷۸۴۷۷۱۴۱۹۵۵/۰۸۴۳
سوره سبز اطـلس نـبـردهـاي ماندگار: عمليات نيروهاي زميني در هشت

 سال دفاع مقدس شهريور ماه ۱۳۵۹ - مرداد ماه ۱۳۶۷
۱۳۸۹تدوين مجتبي جعفري الف۴۶۲ج۹۵۵/۰۸۴۳م۷۸۴۸۴۴۶۰

DSR۱۶۰۳/۶۱۳۸۹الف۷ج
مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف احمد حسينيافرار از حلقهي آتش ف۵۷۸ ح۷۸۴۹۴۶۳۶۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۵۳ح
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريخرمشهر ۴۶۸خ۷۸۵۰۴۲۰۸۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۴ر۹خ
سـتـاد اقـامه نـمـاز; [تهران]: موسسه تنظيم و

 نشر آثار امام خميني(س)
۱۳۷۸[امام خميني]امام در سنگر نماز الف ۷۴۶خ۷۸۵۱۲۸۴۰۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۵۷۴/۵/۸۱۳۷۶الف۸ن
نويسنده محمد دروديانپرسشهاي اساسي جنگ پ۴۸۳ د۷۸۵۲۷۱۷۸۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۱۳۸۲ج.۱ ۷ن۴د
صرير ۱۳۸۳بهکوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريدزفول ۵۲۵ د۷۸۵۳۴۲۰۷۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۲ر۹خ
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات وتاريخ پايداريدشت عباس ۵۷۱ د۷۸۵۴۴۳۲۵۹۵۵/۰۸۴۳
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريدوکوهه ۷۷۶د۷۸۵۵۴۲۰۶۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۱۱ر۹خ
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات وتاريخ پايداريدهالويه ۸۷۶ د۷۸۵۶۴۳۲۶۹۵۵/۰۸۴۳

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهگزارشي کوتاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; نـويسنده
 محسن رشيد; ويراستار مهدي انصاري

۱۳۷۸ گ۵۴۶ ر۷۸۵۷۴۲۳۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/ج. ۵۱آ۲س

نذير ۱۳۸۲عبدالله رفيعيبستان در جنگ ب ۶۵۸ ر۷۸۵۸۴۲۳۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۷ر۵ب

موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني﴿س﴾ روايت هـجـران: امـام خـميني و آزادگان، خاطرات و نامههاي
 دوران اسارت آزادگان

۱۳۷۵ ۷۶۲ ر۷۸۵۹۴۴۶۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۸/۸۸۱۳۷۵ر

فاتحان نـگـاه پـر بـاران: مـروري بـر نـقش زنان در هشت سال دفاع
مقدس

۱۳۹۱نويسندگان سعيد زاهدي، سميه شريفلو ن۲۱ ز۷۸۶۰۷۱۳۹۹۵۵/۰۸۴۳

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهدشت آزادگان در جنگ
 پاسداران

طرح و نظارت محسن رشيد
نويسنده و مجري طرح ابوالقاسم حبيبي

۱۳۸۱ د۲۲۳س۷۸۶۱۴۱۴۸۹۵۵/۰۸۴۳
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 ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دانـسـتـنيهـاي دفـاع مقدس: جستاري کلي درباره حوادث و

 رويدادهاي هشت سال دفاع مقدس (۱۳۶۷-۱۳۵۹)
عبدالرضا سالمينژاد د۲۲۸ س۷۸۶۲۷۲۰۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۲۱۳۸۷د۱۷س
ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز

 مطالعات و تحقيقات جنگ
مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهآبادان در جنگ

 پـاسـداران انقالب اسالمي; طراح و اجرا
 ابـوالـقـاسم حـبـيـبي  نظارت محسن
 رحـضت طـلب  ويـرايش و کـنـتـرل
 نـهـايي مهدي انصاري  مجري موسسه
 مـطـالـعات محاسبات سياسي و فرهنگي

 انديشه ناب

۱۳۸۲ آ۲۹۷س۷۸۶۳۴۱۴۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج.۶۶الف۲س

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

نـويـسـنـده مـحـمـد دروديـان; نظارت
 بــهـاءالـدين شـيخاالسـالمي; ويـرايش

 مهدي انصاري، احمد نصرتي

۱۳۸۳ غآ۲۹۷س۷۸۶۴۴۲۴۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۱۳۸۳ج. ۹۶س۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

اطـلس جـنگ ايـران و عـراق: فـشـرده نبردهاي زميني ۶۷ -
۱۳۵۹

طـرح و نـظـارت مـرکـز مـطـالـعات و
 تـحـقيقات جنگ سپاه پاسداران; مجري
 طـرح موسسه مطالعات سياسي فرهنگي

 انديشه ناب

۱۳۷۹ الف۲۹۷س۹۵۵/۰۸۴۳م۷۸۶۵۴۲۸۲
DSR۱۶۰۶/۷الف۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهايالم در جنگ
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; مـحـقق ،
 نـويـسـنـده و مدير اجرا امير رزاقزاده;
 طـــرح و نــظـارت مـحـسن رشـيـد;
 ويـراسـتـاران مـهـدي انـصاري، گودرز

نوروزي

۱۳۸۰ الف۲۹۷س۷۸۶۶۴۱۵۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج. ۶۳الف۲س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

[مـرکـز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاهپاسخ به ابهامات
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي] تـاليف و
 تـدوين عـلـيـرضـا لـطفالـلهزادگـان;
 تـغـيـيـرات چـاپ دوم هـادي نـخعي;
 ويـرايش مـهـدي انصاري، محمد مظفر

خرمي

۱۳۸۰ پ۲۹۷س۷۸۶۷۴۲۴۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۱۳۸۰ج. ۵۲آ۲س

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهخوزستان در جنگ ۶۷-۱۳۵۹
پاسداران

۱۳۷۹ خ۲۹۷ س۷۸۶۸۴۵۹۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/۱۳۷۹ج.۱ ۶الف۲س

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

۱۳۸۰ خ د۲۹۷س۷۸۶۹۴۱۵۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج. ۶۲الف۲س

ايران سبز گـردآوري و تـدوين مسعود بختياري; باعمليات بيتالمقدس و آزادسازي خرمشهر
 حـمـايت هـيـئت مـعارف جنگ شهيد

 سپهبد علي صياد شيرازي

۱۳۸۲ ب ع ۲۹۷ س۷۸۷۰۴۲۴۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۳ب۹ب

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

عـمـليات ثامن االئمه(ع) شکست محاصره آبادان آزادي شرق
 کارون (طراحي، اجرا، نتايج، بازتابها)

تـهـيهکـنـنده مرکز مطالعات و تحقيقات
 جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي

۱۳۸۲ ث ع ۲۹۷س۷۸۷۱۴۲۴۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۸ع۲ث

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

عـمـلـيـات خـيـبر: تصوف جزاير مجنون (طراحي، اجرا، نتايج،
بازتاب)

تـهـيه و آمـادهسازي مديريت بهرهدهي
 مـرکـز مطالعات و تحقيقات جنگ [سپاه

 پاسداران انقالب اسالمي]

۱۳۸۲ خ ع ۲۹۷س۷۸۷۲۴۲۴۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۸ع۹خ

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

عـمـلـيـات طـريق القدس: آزادي بستان (طراحي، اجرا، نتايج،
بازتابها)

تـهـيه و آمـادهسازي مديريت بهرهدهي
 مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ

۱۳۸۲ ط ع۲۹۷س۷۸۷۳۴۲۳۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۸ع۴ط

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

عـمـلـيـات کربالي ۵: پيشروي در شرق بصره (طراحي، اجرا،
 نـتـايج، بـازتـابهـا)، ضـمـيمه عمليات تکميلي کرباليي ۵ -

 عمليات کربالي ۸

تـهـيه مـديـريت و بـررسيهاي تاريخي
 مـرکـز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه

 پاسداران انقالب

۱۳۸۳ ک ع ۲۹۷س۷۸۷۴۴۲۳۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۶/۸ع

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

عـمـلـيـات والـفـجـر ۸ [هشت] فتح فاو (طراحي، اجرا، نتايج،
بازتابها)

تـهـيه و آمـادهسازي مديريت بهرهدهي
 مـرکـز مطالعات و تحقيقات جنگ [سپاه

 پاسداران انقالب اسالمي]

۱۳۸۲ وع۲۹۷س۷۸۷۵۴۲۴۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۸ع۲و

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 ک۲۹۷س۷۸۷۶۴۱۴۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۳/۶/ج. ۶۵الف۲س

سوره مهر ۱۳۸۸نوشته مرتضي سرهنگيهمه چيز درباره جنگ ه۵۲۲ س۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۷۸۷۷۵۴۳۶
DSR۱۶۰۰/۴۸۱۳۸۸س

کتاب نشر ۱۳۹۱به اهتمام:عبدالرحيم سعيدي رادجشن پتو﴿خاطرات طنز دوران دفاع مقدس﴾ ج ۵۷۹ س۷۸۷۸۵۸۷۷۹۵۵/۰۸۴۳
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريسوسنگرد ۸۱۵ س۷۸۷۹۴۲۰۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۵ر۹خ
آمادهسازي و توليد موسسه عمادسيري در جبهههاي غرب ۹۳۵ س۷۸۸۰۷۱۸۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۹۱۳۸۹س
تسنيم انديشه طـرح و اجـرا معاونت دفاع مقدس ستادخرمشهر تولدي دوباره

 عـلـمي فـرهنگي بصيرت، نوشتهي زهره
۱۳۸۳ خ۴۴۴ ش۷۸۸۱۴۲۵۱۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۶۵/۴خ۴۳ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تسنيم انديشه زهـره شـريـعتي،طرح واجرا:دفاع مقدسدرشلمچه ديدمت

 ستاد علمي فرهنگي بصيرت
۱۳۸۳ د۴۴۴ش۷۸۸۲۴۳۳۱۹۵۵/۰۸۴۳

تسنيم انديشه ۱۳۸۳زهره شريعتيگمشده اي در طالييه گ۴۴۴ش۷۸۸۳۴۳۳۰۹۵۵/۰۸۴۳
روايت سيره شهدا سـرزمـين مـقدس ( راهبردهاي روايتگري در اردوهاي راهيان

 نور )
۱۳۹۱تحقيق و تدوين جواد شفيعيان س۵۵۷ ش۷۸۸۴۷۲۰۹۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۶/۴۱۳۸۸س۷ش
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريشلمچه ۶۲۹ ش۷۸۸۵۴۲۰۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۹ر۹خ
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريشوش ۷۱۸ ش۷۸۸۶۴۲۰۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۸ر۹خ
به کوشش علي شيرازينامههاي دلتنگي ن۹۳۸ ش۷۸۸۷۷۱۴۷۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۵/۲۱۳۸۷ن۸۸۷۶۴ش
فاتحان ۱۳۹۱جعفر شيرعلي نياموج سرخ: روايت جنگ در خليج فارس م۹۶۲ ش۷۸۸۸۷۲۷۳۹۵۵/۰۸۴۳

نشر فاتحان جـنـگ; تـرجـمان آشتي وصلح﴿تاملي بر رويکردها کارکردهاي
 تبليغي دفاع مقدس﴾

جـواد صـحرايي رستمي; ترجمه انگليسي
 رافت نخعي

۱۳۹۰ ج۴۴۵ ص۷۸۸۹۳۳۷۶۹۵۵/۰۸۴۳

هويزه ۱۳۷۹تنظيم حميد علم الهديلحظه هاي آشنا ﴿خاطرات شهيد سيد حسين علم الهدي﴾ ل ۷۹۵ ع۷۸۹۰۴۳۲۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۶/۷۶ع۸ع

صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات وتاريخ پايداريفکه ۸۲۲ ف۷۸۹۱۴۳۲۷۹۵۵/۰۸۴۳
روايت سيره شهدا فـراتـر از رويـداد: هـشت سـال دفـاع مقدس، هشت موضوع

راهبردي
۱۳۹۱مهدي (فريدون) فندرسکي ف۸۶۸ ف۷۸۹۲۷۲۰۸۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مولف مهدي فهيميآداب و رسوم آ۹۳۱ف۷۸۹۳۱۷۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۲۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مولف مهدي فهيميآداب و رسوم آ۹۳۱ف۷۸۹۴۴۲۱۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۲۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمياعالم الف۹۳۱ف۷۸۹۵۴۲۱۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۰۱۶۲ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمياصطالحات و تعبيرات ص الف۹۳۱ف۷۸۹۶۴۲۱۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمياصطالحات و تعبيرات ص الف۹۳۱ف۷۸۹۷۱۸۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمياوقات فراغت والف۹۳۱ف۷۸۹۸۴۲۲۱۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۲۰۱۶۴ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميبازيها ب۹۳۱ف۷۸۹۹۴۲۲۰۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۲۰۱۶۲ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميتابلو نوشتهها ت۹۳۱ف۷۹۰۰۴۲۲۹۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۵۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميجنگ، کلمهها و ترکيبهاي تازه ج۹۳۱ ف۷۹۰۱۴۲۴۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۹ج۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميخالقيتها خ ۹۳۱ ف۷۹۰۲۴۲۳۲۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۲۰۱۶۳ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميروياهاي صادقانه ر ۹۳۱ ف۷۹۰۳۴۲۲۶۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۷۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميشعارها و رجزها ش ۹۳۱ف۷۹۰۴۴۲۳۰۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۴۰۱۶ف۹ف
فرهنگ گستر ۱۳۹۰سيدمهدي فهيميفرهنگ جبهه : شوخ طبعي ها ش۹۳۱ ف۷۹۰۵۵۶۸۰۹۵۵/۰۸۴۳

پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميشوخطبعيها و ش۹۳۱ف۷۹۰۶۱۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴۴۵۰۱۶ف۹ف

پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميشوخطبعيها و ش۹۳۱ف۷۹۰۷۴۲۱۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴۴۵۰۱۶ف۹ف

پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميشهادتنامهها ه ش۹۳۱ف۷۹۰۸۴۲۱۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴۴۶۰۱۶ف۹ف

پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميشهادتنامهها ه ش۹۳۱ف۷۹۰۹۱۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴۴۶۰۱۶ف۹ف

فرهنگ گستر ۱۳۸۱مهدي فهيميفرهنگ جبهه: آداب و رسوم آ ف۹۳۱ف۷۹۱۰۴۳۴۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۲۱۳۷۳ف۹ف

سروش﴿انتشارات صداو سيما﴾فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: اصطالحات و تعبيرات
مهرآبادي

۱۳۷۴ الف ف۹۳۱ف۷۹۱۱۴۳۴۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۳۱۳۷۸ف۹ف

سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾فرهنگ گستر ۱۳۷۶[گردآورنده] مهدي فهيميفرهنگ جبهه: شعارها و رجزها ش ف۹۳۱ف۷۹۱۲۴۳۵۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۴۱۳۷۶ف۹ف

فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: شهادتنامهها
مهرآبادي

۱۳۸۱ ش ف۹۳۱ف۷۹۱۳۴۳۴۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۴۱۳۸۱ف۹ف

سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾فرهنگ گستر ۱۳۸۰مهدي فهيميفرهنگ جبهه: مشاهدات م ف۹۳۱ف۷۹۱۴۴۳۵۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۵۱۳۷۷ف۹ف

پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميکلمات قصار ک۹۳۱ف۷۹۱۵۴۲۱۸۹۵۵/۰۸۴۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميمکاشفات م ۹۳۱ ف۷۹۱۶۴۲۲۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۷۰۱۶۲ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميامدادهاي غيبي م ۹۳۱ ف۷۹۱۷۴۲۳۱۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۵۰۱۶۲ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميمشاهدات ش م۹۳۱ف۷۹۱۸۴۲۲۸۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۵۰۱۶ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيميمنظومهها ن م۹۳۱ف۷۹۱۹۴۲۲۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۴۵۰۱۶۳ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمينامهها الف ن۹۳۱ف۷۹۲۰۴۲۲۷۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۳۵۰۱۶۳ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمينيايشها ي ن۹۳۱ف۷۹۲۱۴۲۲۲۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۵۰۱۶۳ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمييادداشتهاي روزانه ي ۹۳۱ ف۷۹۲۲۴۲۲۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۴۶۰۱۶۲ف۹ف
پايداري ۱۳۸۱مهدي فهيمييادگار نوشتهها گ ي۹۳۱ف۷۹۲۳۴۲۱۹۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۳۵/۴۸۰۱۶ف۹ف
دانشگاه عالي دفاع ملي﴿داعا﴾ از جـهـاد تـا جهاد ﴿گفتمان فرهنگ جهادي در انقالب اسالمي

ايران﴾
سـيد حسن فيروزآبادي،حسين عصاريان

نژاد
۱۳۹۰ الف۹۴۸ ف۷۹۲۴۶۰۵۴۹۵۵/۰۸۴۳

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف محمدعلي قاسميتوپها دهل ميزنند (مهران در جنگ) ت۱۹۹ق۷۹۲۵۴۶۳۵۹۵۵/۰۸۴۳
PIR۸۱۷۱/۹۱۳۸۹ت۵۶۶۶الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶تاليف مهدي قنواتيدروازه بهشت د ۸۳۴ ق۷۹۲۶۴۶۹۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۹۱۳۸۶ق۲آ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۴تاليف مهدي قيصريخرم، ولي خونين خ۹۷۳ ق۷۹۲۷۴۶۸۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۹۱۳۸۴ق۴خ

جواد محدثيشاگردان مدرسه عشق ش۳۱۶ م۷۹۲۸۶۲۴۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۲۱۳۸۸ش۳م

علم ۱۳۸۸مصطفي محمديسررسيد سال ۶۳:  يادداشتهاي روزانه يک مرد جنگي س ۳۵۲ م۷۹۲۹۵۱۸۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۸س۳۵م

نويسنده  نصرتالله محمودزادهحماسه هويزه ح۳۶۱ م۷۹۳۰۷۱۸۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰ /۹۳۱۳۸۹م

موسسه کتاب همراه ۱۳۷۵نگارنده نصرتالله محمودزادهحماسه هويزه ح۳۶۱م۷۹۳۱۴۲۳۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۸ح۳۳م

شرکت انتشارات سوره مهر نـوشـته رحـيم مـخـدومي; [براي] دفترهر کس کار خودش (فرهنگ مشاغل جبهه)
 ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۸۱ ه۳۸۳م۷۹۳۲۴۱۱۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴ه۳م

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]

۱۳۷۹ ن۴۷۵م۷۹۳۳۴۱۵۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۶/۲ن۸۴پ

فاتحان ۱۳۹۳آيت معروفيشانه شم شي; پاوه ش۶۶۴ م۷۹۳۴۷۱۴۲۹۵۵/۰۸۴۳
اسليمي ۱۳۸۰مولف اسماعيل منصوري الريجانيتاريخ دفاع مقدس ويژه دانشجويان سراسر کشور ت ۷۹۴ م۷۹۳۵۴۰۶۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۵۹۸/۲ت۸م
نشر تاريخ و فرهنگ زيـرنـظـر شـوراي نويسندگان و شورايموج اف. ام

 توليد; بهاهتمام قاسم کريمي
۱۳۷۹ ۸۲۷م۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۷۹۳۶۴۱۵۲

DSR۱۶۳۵/۷۶م
صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريهويزه ۸۹۸ ه۷۹۳۷۴۲۵۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/ج.۲۳ر۹خ
مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۴تاليف:سعيدپورداراب،نبي کريمي$تقويم تاريخ دفاع مقدس ت۵۱۶ ت۷۹۳۸۵۹۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

DSR۱۶۰۲/۷۱۳۸۴ت
سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات

 وتحقيقات جنگ
نـــويـــسـنـدگـان مـحـمـدحـسـيـنآخرين تالش ها درجنوب

 جـمـشـيـدي،مـحـمـوديزدانفام;نظارت
 وويـــرايـــش مـحـتـوايـي مـحـسـن
 رشـيـدي،مـهـدي انصاري;ويرايش ادبي

 گودرز نوروزي

۱۳۸۱ آ۲۹۷س۷۹۳۹۴۱۰۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پـاسـدارا نقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

نـويـسـنـده مـحـموديزدانفام;ناظرعلمياسکورت نفت کش ها
 وويـرايـش مـحـتوايي عليرضا لطف الله
 زادگان;ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۷۸ الف۲۹۷س۷۹۴۰۴۱۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پـاسـداران اسـالمـي ،مـرکـز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

مـــرکــز مـطـالـعـات وتـحـقـيـقـاتبحران در خوزستان
 جنگ;نويسنده حسين يکتا

۱۳۷۷ ب ۲۹۷ س۷۹۴۱۴۱۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي،مـرکـز
 اسناددفاع مقدس

پـيـدايـش نظام جديد:بحران هاي داخلي وتولد نيروهاي مسلح
 انقالب ۲۱بهمن۱۳۵۷تا۱۶ارديبهشت۱۳۵۸

۱۳۷۵هادي نخعي،حسين يکتا پ۲۹۷س۷۹۴۲۴۱۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـويـسـنـده هـادي نخعي; ويرايش ادبيتجديد رابطه آمريکا و عراق ۳۱ شهريور تا ۵ آذر ۱۳۶۳
 محمدباقر مدني

۱۳۷۹ ج ت ۲۹۷ س۷۹۴۳۴۰۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۳۳ر۲۵س

مرکز اسناددفاع مقدس تـــصـــويــب قـطـعـنـامـه۵۹۸،زمـيـنـه هـاي سـيـاسـي
 ونـظـامـي،۱۲خرداد۱۳۶۶تا۲۹تير۱۳۶۶،روزشمار جنگ ايران

۱۳۸۷عليرضا لطف الله زادگان ص ت۲۹۷س۷۹۴۴۴۱۰۱۹۵۵۰۸۴۳۰۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز

 مطالعات و تحقيقات جنگ
مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاهتکاپوي جهاني براي توقف جنگ آبان تا ۲۴ دي ۱۳۶۶

 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; نـويسنده
 حـسـين اردسـتـاني، نـظارت و ويرايش

 محتوايي محسن رشيد

۱۳۸۲ ک ت ۲۹۷ س۷۹۴۵۴۱۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
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

۱۳۸۳ و ت ۲۹۷ س۷۹۴۶۴۰۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۳۷ر۲۵س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي،مـرکـز
 اسناددفاع مقدس

جـــنـــگ مـــحـــدود ايـــران وآمـــريـکـا در خـلـيـج
فارس:۱مهرتا۲۷آبان۱۳۶۶

۱۳۸۷مهدي انصاري،محمود يزدانفام ج ۲۹۷ س۷۹۴۷۴۱۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

در تـدارک عـمـلـيـات سـرنـوشتساز ۱۸ تير تا ۲۰ شهريور
۱۳۶۵

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقالب اسالمي; نويسندگان
 يـحـيي فـوزي، عليرضا لطفاللهزادگان;
 ويـــرايش مـحـتـوايي هـادي نـخـعي;
 ويـرايش ادبي گودرز نوروزي; نظارت و

 بررسي نهايي مهدي انصاري

۱۳۷۸ د۲۹۷س۷۹۴۸۴۰۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۲۴۳س۹ر

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

مـاجـراي مکفارلين; اقدام آمريکا براي ارتباط با ايران - طرح
 نـهـايي عـمليات سرنوشتساز - عمليات فتح ۱ (۲ شهريور تا

 ۲۲ آبان ۱۳۶۵)

نـويـسـنـدگـان مـهـدي انصاري، يحيي
 فـــوزي، عـليرضـا لـطفالـلهزادگـان;

 ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۸۰ م۲۹۷س۷۹۴۹۴۰۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۴۴ر۲۵س

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

هـويـزه، آخـرين گامهاي اشغالگر: زمينگيرشدن و توقف کامل
دشمن

تـــدوين و نـــگـــارش عـــلـيـرضـا
 لــطفالـلهزادگـان; طـراحي، نـظـارت،
 ويـرايش هـادي نـخـعي به مـديريت و

 اجرا محسن رشيد و مهدي انصاري

۱۳۷۳ ه ۲۹۷ س۷۹۵۰۴۰۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/ج. ۹۵ر۲۵س

ستاد تبليغات جنگ VS. Aggression= جـنگ تـحـمـيـلي دفـاع در برابر تجاوز
 The Imposedwar defend= الـحـرب الـمفروضه الدفاع

 امام العدوان

۱۳۶۶ ج۳۴۱س۷۹۵۱۳۶۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲۲۲
DSR۱۶۰۳/۹ج

دارخوين ۱۳۹۳محمد محمديتبسم رزمندگان ت۳۵۲ م۷۹۵۲۷۲۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۴
سوره مهر ۱۳۸۸تدوين محمدرضا محمديپاشاکخاطرات فاطمه آباد همسر سردار شهيد علي بينا خ۱۱۵آ۷۹۵۳۴۳۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۸آ۹۸۵ب
بروجن ۱۳۹۳معصومه آبادمن زنده ام م۱۱۵ آ۷۹۵۴۷۰۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

رضا آبيار ،محمد تقي وکيل پورفانوس زائر (راهنماي ارتباط معنوي با شهيدان) ف۱۶۱ آ۷۹۵۵۷۲۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نه روز بـود، نه شب: زنـدگـيـنـامهي داسـتـاني شـهيد حسن

عباسپور
نويسنده نرگس آبيار (روشنا) ن۱۶۱ آ۷۹۵۶۶۵۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۵آ۲ع
سوره مهر ۱۳۸۹خاطرات عبدالرضا آلبوغبيشجاي امن گلولهها ج۷۱۹آ۷۹۵۷۵۳۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۷۷آ
يـک مـاه بـراي هـمـيشه: سردارشهيد حسن قرباني به روايت

همسرش
فاطمه ابوالقاسمي ي۱۸۱ الف۷۹۵۸۷۲۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۴۶۶۴۱۳۸۹ک
پيامآزادگان ۱۳۹۱عبدالمجيد رحمانيانخستگي ناپذير خ۱۸۴ الف۷۹۵۹۷۳۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

پروژه شهيدبروجردي عـروج﴿خـالصـه مـسـتـنـد درمـورد سـرداران شـهيد اسالم
 درسانحه ي نوزدهم دي ماه سال۱۳۸۴﴾

۱۳۸۴ناظر ومجري:جواد استيکي-مسعود ياران ع۲۸۴الف۷۹۶۰۴۳۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

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/۵۲۸ الف۷۹۶۱۷۲۶۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نـهـادکـتـابـخانه هاي عمومي کشور.انتشارات
 کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضااشتريبچه تهرون:خاطرات شفاهي کامران فهيم ب۵۴۶ الف۷۹۶۲۶۴۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه برهان

۱۳۸۱نويسنده محمدرضا اصالنيشهيد فهميده ش۵۷۷ الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۷۹۶۳۴۱۶۴
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۱الف۹ف

يا زهرا﴿س﴾ مـن ايـنـجـا نمي مانم: خاطراتي از غالمحسين افشردي﴿حسن
باقري﴾

۱۳۹۲علي اکبري الف س/۶۴۹ الف۷۹۶۴۷۳۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۱فرزانه مرديشهيد حسن باقري به روايت مادر م س/۶۴۹الف۷۹۶۵۷۳۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
به کوشش علي اکبريميخواهم با تو باشم﴿خاطراتي از شهيد حاج احمد متوسليان﴾ م۶۸۵ الف۷۹۶۶۷۱۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۵م
يا زهرا ۱۳۹۰بهکوشش علي اکبرينميتوانست زنده بماند﴿خاطراتي از شهيد مهدي باکري﴾ ن۶۸۵ الف۷۹۶۷۷۱۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۴۳ب
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷خاطرات احمد غانمالربيعيبادهاي برفي ب۷۲۱الف۷۹۶۸۴۴۶۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۱/۵/۳۱۳۸۷آ۲ر
مـتـرجم عـبـدالـرسـول رضاگاه; ترجمهخرمشهر در آتش: ( خاطرات سرهنگ عراقي رضا الصبري )

 عبدالرسول رضاگاه
خ۷۲۳ الف۷۹۶۹۶۰۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۶ ۳آ۲ص
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵ترجمه مهرداد آزادماموريت در خرمشهر م۷۳۴الف۷۹۷۰۴۰۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۱/۵/۳۱۳۸۵آ۲ل
مـردي بـرنگ پـرتـقال: زندگينامهي داستاني شهيد سيدموسي

نامجو
نويسنده عزت ا... الوندي م۷۴۵ الف۷۹۷۱۶۵۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷الف۲۷ن
سوره مهر ۱۳۸۷مصاحبه و تدوين فريبا طالش پورپوتين هاي مريم " خاطرات مريم امجدي" پ۷۷۸ الف۷۹۷۲۵۸۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

۱۳۸۱داوود اميريانداستان بهنام: بر اساس زندگينامه شهيد بهنام محمديراد د۸۳۶ الف۷۹۷۳۶۶۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶داوود اميريانفرزندان ايرانيم (داستان طنز) ف۸۳۶ الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۷۹۷۴۴۳۴۶

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۸۳الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷گفت و گو  و تدوين ساسان ناطقآوازهاي نخوانده: خاطرات اسير آزاد شده محمود امينپور آ۸۴۱ الف۷۹۷۵۴۴۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۸۳۵الف
علي مرجبابايي به روايت همسر شهيد م س/ ب۱۱۹ ب۷۹۷۶۷۱۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۲م۲۳ب
نشر صاعقه ۱۳۹۱به اهتمام گل علي بابائيراز آن ستاره: سرگذشت نامه سردار گمنام شهيد رضا چراغي ر۱۱۹ ب۷۹۷۷۷۲۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور قـقـنـوس فاتح: چند روايت شفاهي از سرگذشت شهيد محسن
وزوايي

۱۳۹۲به اهتمام گلعلي بابايي ق۱۱۹ ب۷۹۷۸۶۶۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شاهد قـقـنـوس فـاتح: بـيـسـت روايت شفاهي از سرگذشت سراسر
 ايثار و پيکار سردار شهيد مهندس محسن وزوايي...

۱۳۸۴گل علي بابايي ق۱۱۹ب۷۹۷۹۴۳۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۴ب۴و

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸گلعلي بابايينقطه رهايي ن ۱۱۹ ب۷۹۸۰۴۵۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲ب

نوشته داوود اميريانآقاي شهردار: بر اساس زندگي شهيد مهدي باکري الف س/آ۲۴۹ ب۷۹۸۱۷۱۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸الف۲۴ب

حبيبه جعفريانحميد باکري به روايت همسر شهيد ج س/ح۲۴۹ ب۷۹۸۲۷۱۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۹ج۲۳۸ب

مريم برادرانمهدي باکري به روايت همسر شهيد ب س/م۲۴۹ ب۷۹۸۳۷۱۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۹ب۲۴۳ب

آن سـوي شب: زنـدگينامهي  داستاني شهيد دکتر محمدجواد
باهنر

۱۳۸۵داود بختياريدانشور آ۳۴۳ ب۷۹۸۴۶۵۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۵ب۲ب

مدرسه ۱۳۸۹داود بختياريدانشورشهيد صياد شيرازي ش۳۴۳ ب۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۷۹۸۵۵۳۵۴
DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۹ب۹ص

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶نوشته داوود  بختياريدانشورغريبه: براساس زندگي شهيد يدالله کلهر غ۳۴۳ ب۷۹۸۶۴۵۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۸ب۸۶ک

۱۳۸۷نوشته داوود بختياريدانشورفرمانده شهر: براساس زندگي شهيد محمد جهانآرا ف۳۴۳ ب۷۹۸۷۸۴۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۸ب۹۴ج

مـردي که خـواب نـمي ديـد: خـاطرات اسير آزاد شده ايراني
 اسدالله خالدي

نوشته داود بختياريدانشور م۳۴۳ ب۷۹۸۸۷۱۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۷ب۲۳خ

من، مـحـمـدعلي رجايي...: زندگينامه داستاني شهيد محمدعلي
رجايي

نويسنده داود بختياري دانشور م۳۴۳ ب۷۹۸۹۶۵۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۸۱۳۸۵م۳ب

عماد فردا ۱۳۹۰مصاحبه وتدوين محسن مطلقحاجي بخشي: خاطرات شفاهي ذبيح الله بخشي م س/۳۴۹ ب۷۹۹۰۷۲۸۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
روايت فتح ۱۳۸۲مريم برادرانيادگاران: کتاب ميثمي ي۳۹۳ب۷۹۹۱۴۰۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۸/ج. ۲۲۵ي
روايت فتح ۱۳۸۰مريم برادرانيادگاران: کتاب همت ه ي۳۹۳ب۷۹۹۲۴۰۸۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/ج. ۱۸۵۲ي
گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيسرباز سالهاي ابري: خاطرات شفاهي عبدالحسين بنادري س۶۸۴ ب۷۹۹۳۷۱۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۴۱۳۸۹س۸۶ب
انتشارات سوره مهر مـهـمـان فـشـنگهـاي جنگي: خاطرات اسير آزاد شده ايراني

 مجيد بنشاخته (سجاديان)
۱۳۸۵مصاحبه و تدوين از قاسم ياحسيني م۷۱۶ ب۷۹۹۴۴۰۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹م۸ب
سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد
۱۳۹۲منا کرباسچيستاره ي غروب، زندگي نامه ي داستاني شهيد زهره بنيانيان ک س/۷۳۲ب۷۹۹۵۷۳۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

دانش و انديشه معاصر ۱۳۸۳علي بنيلوحيبوي باران ب ۷۳۷ ب۷۹۹۶۲۸۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ب۴ر

سوره مهر ۱۳۸۹هدايتالله بهبوديسفر به حلبچه س۸۲۸ ب۷۹۹۷۷۹۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۹ب

کتاب فردا ۱۳۸۹با مقدمه غالمعلي رشيدتا کوچههاي آسمان: خاطرات شهيد صياد شيرازي ت۸۳۸ب۷۹۹۸۵۳۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۹ب۹ص

سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
مهر

گـردآورنـده مـحـمـدمـهـدي بهداروند;جادههاي سربي: خاطرات سردار احمد سوداگر
 [بـراي] دفـتـر ادبـيـات و هنر مقاومت

 [حوزه هنري]

۱۳۸۳ ج۸۳۸ ب۷۹۹۹۴۰۸۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۳آ۸۵س

کتاب فردا ۱۳۸۹به کوشش محمدمهدي بهداروندشب بي ستاره: خاطرات سردار علي فضلي ش۸۳۸ب۸۰۰۰۵۳۸۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۶ف

سوره مهر گـمـشـده من: (گـفـتاري از دکتر محسن رضايي درباره شهيد
 علي هاشمي)

گـفت و گـو و تـدوين مـحـمـدمـهـدي
بهداروند

۱۳۸۹ گ۸۳۸ ب۸۰۰۱۴۳۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ب۱۸ه

پـشت مـيـدان نـبـرد: (خاطرات اسير آزاد شده ايراني رحمان
پرزحمت)

مصاحبه و تدوين ساسان ناطق پ۳۴۳ پ۸۰۰۲۷۱۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۳۴پ

مدرسه ۱۳۸۶راضيه تجارشهيد شيرودي ش۳۴۲ ت۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۰۳۵۳۶۰
DSR۱۶۲۶/۳ت ۹۶۱۳۸۶ش

سوره مهر ۱۳۹۰خاطره نگار اکرم ساجديخاطرات ايران: خاطرات ايران ترابي خ۴۲۷ ت۸۰۰۴۷۸۹۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
امينان [ تـهـيهکـنـنـده] گـروه فـرهنگي شهيديا زهرا: زندگينامه و خاطرات شهيد محمدرضا تورجيزاده

 ابراهيم هادي
۱۳۸۹ س/۸۱۴ ت۸۰۰۵۵۹۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۸۹نفيسه ثباتموصل: روايت هفت مرد از اسارت م۴۸ ث۸۰۰۶۵۴۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مجتبي جعفريجهنم تکريت: (خاطرات سرگرد آزاده مجتبي جعفري) ج۴۶۲ ج۸۰۰۷۷۱۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۷۲ج
۱۳۸۷مصاحبه و تدوين گلستان جعفريانخانهام همين جاست: خاطرات افسانه قاضيزاده خ۴۶۳ج۸۰۰۸۴۳۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۷۱۳۸۷ج۱۷ق
روايت فتح ۱۳۷۸نويسنده حبيبه جعفريانچمران بهروايت همسر شهيد چ۴۷۳ج۸۰۰۹۴۱۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۲ج۸چ
مدرسه ۱۳۸۲محسن جعفريمطلقشهيد آويني ش۴۷۴ ج۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۱۰۵۳۴۹

PN۱۹۹۲/۴ /۶۱۳۸۲م۸آ
نوشته محمود جوانبختفوتبال و جنگ: براساس زندگي سردار شهيد ناصر کاظمي ف۷۶۵ ج۸۰۱۱۷۱۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۸ج۱۸۴ک
سوره مهر ۱۳۸۷مصاحبه و تدوين محمود جوانبختنبرد درالوک: خاطرات سردار جعفر جهروتيزاده ن۹۶۷ ج۸۰۱۲۵۴۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ ۹۳ج
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان

 چاپ و انتشارات
was god and nothingelse= خـدا بـود و ديگر هيچ نبود

There
نـويـسـنـده مـصطفي چمران; بهکوشش
 مـهـدي چـمـران; [بـراي] بـنياد شهيد

چمران

۱۳۸۰ خ ۵۶ چ۸۰۱۳۴۰۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۲خ۸چ

بـنـيـاد شـهـيـد چـمـران، بـيناد حفظ آثار و
 ارزشهاي دفاع مقدس

۱۳۷۸مصطفي چمرانرقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست ر۵۶ چ۸۰۱۴۴۰۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۷۸آ۸چ

]تهران[ زندگينامه سردار رشيد اسالم: شهيد دکتر مصطفي چمران س/۵۶ چ۸۰۱۵۴۰۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
مـادر عـلي: خـاطـرات فـروغ آنـجـفي مادر سردار شهيد علي

 قوچاني از دوران دفاع مقدس
۱۳۸۹به کوشش الهه حاجيحسيني م۱۶۹ ح۸۰۱۶۷۰۹۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ح۸آ
نفيسه حاجيسليمانيجنگ مال خودت: عبدالرسول زرين به روايت همسرش ج۱۷۱ ح۸۰۱۷۷۱۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

PIR۸۰۱۳/۹۱۳۸۹ج۴۴۲الف
سـازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمکآموزشي
۱۳۷۹ابراهيم حسنبيگيشهيد بروجردي ب ش۵۱۷ ح۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۱۸۴۱۶۶

DSR۱۶۲۶/۵ح۴۶ب
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷به اهتمام سيده زهرا حسينيدا:خاطرات سيده زهرا حسيني د ۵۷۷ ح۸۰۱۹۳۷۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سوره مهر پـايـي که جا ماند: يادداشتهاي روزانه سيد ناصر حسيني پور از
 زندانهاي مخفي عراق

۱۳۹۱ناصر حسيني پور پ۵۸۶ ح۸۰۲۰۶۶۶۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
دانشگاهها

بـه کـوشـش محمد مهدي خالقي و مريمديالمه
 قربان زاده

۱۳۹۳ د۲۱۳ خ۸۰۲۱۷۳۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ملک اعظم روايـت دلبري: خاطرات راوي خوش لهجه دفاع مقدس جانباز
 عليرضا دلبريان

۱۳۹۱محمد خسروي راد ر۵۵۹خ۸۰۲۲۷۳۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

عيدگاه ۱۳۹۱خاطره مهدي مرنديحکايت سالهاي باراني ح ۵۶۱ خ۸۰۲۳۵۸۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۷۶آ۴۲۴م

نويسنده محمدرضا خليليدشت عباس د۷۲۱ خ۸۰۲۴۷۱۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۷د۸خ

مجد اسالم ۱۳۹۳نويسنده حميد داودآباديتفحص ت۲۹۱ د۸۰۲۵۷۲۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲د

مجد اسالم حـمـيـد داودآبـادي; کـاري از مـوسسهديدم که جانم مي رود
 سرلشکرشهيد حاج احمد کاظمي

۱۳۹۲ د۲۹۱ د۸۰۲۶۷۲۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات موسسه برهان

۱۳۸۱احمد دهقانشهيد چمران ش۸۵۲ د۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۲۷۴۱۶۳
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۱د۸ج

خاطرات معصومه رامهرمزييکشنبه آخر ي۲۶۸ ر۸۰۲۸۷۱۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۱۸۲۵ر

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸فهمي الربيعيهنگ ترسوها ه۳۴۷ ر۸۰۲۹۶۳۶۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۷۸ ۳آ۲۴ر

روايت فتح ۱۳۸۱زهرا رجبي متينيادگاران: کتاب متوسليان ي۳۷۵ر۸۰۳۰۴۱۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳ر۲۵م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸حسن رحيمپورزندگي خوب بود ز۴۲۱ ر۸۰۳۱۴۴۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۳۷ر

جمال ۱۳۸۴ابراهيم رستميطنين همت: زندگاني سردار شهيد محمدابراهيم همت ط۴۹۳ر۸۰۳۲۴۳۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
روايت فتح ۱۳۸۱رهي رسوليفر; ويراستار کورش عليانييادگاران: کتاب چمران ي۵۲۵ر۸۰۳۳۴۱۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۵ر۸چ
شهاب الدين تـدوين مـعـاونـت پـژوهـش ومطالعاتبا راويان نور

 راهبردي روايت سيره شهدا
۱۳۸۹ ب۷۶۲ ر۸۰۳۴۷۲۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف سيمين رهگذرهمپاي ذوالفقار (زندگي شهيد عليرضا ناهيدي) ه۸۹۱ ر۸۰۳۵۴۶۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۳ر۲۷۶ن

ستارگان درخشان ۱۳۹۱ويراستار هاجر صفائيهانبار حرف: يادداشتهاي روزانه حميد رئيسي الف۹۹۶ ر۸۰۳۶۷۳۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ابراهيم زاهديمطلقسقوط در سکوت: زندگينامهي داستاني شهيد جواد فکوري س۲۲ ز۸۰۳۷۶۵۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۵ز۸ف
سوره مهر گـداخـته: خـاطـرات اسير آزاد شده ايراني مهندس محمدعلي

زردباني
۱۳۸۸به کوشش رضا بندهخدا گ۳۱ ز۸۰۳۸۷۱۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۷۸ ۳آ۳۵ز
مرکز اسناد انقالب اسالمي پـا به پـاي سـتـاره: مـروري بـر زندگينامه و خاطرات سردار

 شهيد "حاج حسين بصير" قائممقام لشکر ويژهي ۲۵ کربال
۱۳۸۲تاليف حسين ذکريايي پ۴۸ ز۸۰۳۹۴۶۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۲ذ۶ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبرياز همه عذر ميخواهم: خاطراتي از شهيد مهدي زين الدين الف س/۹۲ ز۸۰۴۰۷۳۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

عبدالرضا سالمينژاددختري کنار شط: زندگينامه امدادگر شهيد مريم فرهانيان د۲۲۸ س۸۰۴۱۷۲۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۳۱۳۸۹س۴۳ف

سـپـاه پـاسـداران انـقالب اسالمي مرکز اسناد
 دفاع مقدس

۱۳۸۸وفيق السامراييويراني دروازه شرقي و۲۴۱ س۸۰۴۲۵۴۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸آ۲۴س

سوره مهر نـگـارش: مـعـصـومه سپهري; مصاحبه:نورالدين پسر ايران: خاطرات سيد نورالدين عافي
 موسي غيور، معصومه سپهري

۱۳۹۰ ن۳۲۹ س۸۰۴۳۵۹۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۱لعيا رزاقزادهستاري به روايت همسر شهيد ر س/۳۴۵س۸۰۴۴۷۳۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمشيداي شهادت: زندگينامه و خاطرات شهيد اسماعيل سريشي

هادي
۱۳۹۱ س/۵۲۵ س۸۰۴۵۷۲۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

پيام آزادي سه مـزار بـراي يک شـهـيـد: سيري در زندگي روحاني شهيد
 حجتاالسالم والمسلمين محمدحسن شريفقنوتي

۱۳۸۹مولف عبدالرحيم سعيديراد س ۵۷۸ س۸۰۴۶۵۱۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۷س۴۴ش

آصف ۱۳۸۶فاطمه سيفي پورکبوتران سپيد ک۹۵۱س۸۰۴۷۴۳۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري ۱۳۷۰بهکوشش مريم شانکيدر کوچههاي خرمشهر د۲۱۹ ش۸۰۴۸۴۱۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۴د۲ش
تسنيم انديشه نوشتهي زهره شريعتياز دهالويه تا آسمان

طـرح و اجـرا معاونت دفاع مقدس ستاد
 علميفرهنگي بصيرت

دبـــيـر مـجـمـوعه  مـحـمـدحـسـين
ظريفيانيگانه

۱۳۸۳ الف۴۴۴ ش۸۰۴۹۴۲۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/ش۸۴چ

حسن شکرينوني صفر ن۵۸۴ ش۸۰۵۰۷۱۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۷۸ش

نوشته کمال شکوفهخاطرات يک سرباز خ۵۹۱ ش۸۰۵۱۷۱۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۸۴ش

شبهـاي بيمـهـتـاب:خاطرات اسير آزاد شده ايراني سرهنگ
 شهابالدين شهبازي

مصاحبه و تدوين محسن کاظمي ش۷۶۶ ش۸۰۵۲۷۱۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳  ۳آ۸۶ش

گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديشهيد گمنام: ۷۲ روايت از شهداي گمنام و جاويداالثر ۸۶۶ ش۸۰۵۳۷۱۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۸۸۷۶۱۳۸۹ه

مجد اسالم ۱۳۹۳هادي شيرازيسيزده ساله ها: خاطراتي از رزمندگان نوجوان س۹۳۸ ش۸۰۵۴۷۲۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
مدرسه ۱۳۸۶فرزام شيرزاديشهيد غالمحسين افشردي (باقري) ش۹۵۹ ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۵۵۵۳۵۵

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۶ش۷الف
امينان بـر فـراز آسـمـان: زندگينامه و خاطرات سرلشکر خلبان شهيد

 علي اکبر شيرودي
۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي س/۹۶۹ ش۸۰۵۶۷۲۶۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

غالمرضا صادقزادهيادداشتهاي سوسنگرد ي۱۸۴ ص۸۰۵۷۷۱۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۵ ۳آ۱۳ص

هاجر صفاييهجايش پيش خودم است: قربانعلي عرب به روايت همسرش ج۶۸۷ ص۸۰۵۸۷۱۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۹ص۳۸ع

تقدير ۱۳۹۲به کوشش محمد عامريدلم برايت تنگ شده: خاطراتي از شهيد علي صياد شيرازي ع س/۹۵۹ص۸۰۵۹۷۳۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سوره مهر ۱۳۹۰گفت و گو و تدوين بهناز ضرابي زادهدختر شينا: روايتي از زندگي همسر شهيد ستار ابراهيمي هژير د۲۵ ض۸۰۶۰۷۸۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مصاحبه و تدوين ناهيد سلمانيگل سيمين: (خاطرات سهام طاقتي) گ۱۵۲ ط۸۰۶۱۷۱۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۱۷ط

مجد اسالم ۱۳۹۲حميدرضا طالقانيحماسه تپه برهاني ح۲۲۸ ط۸۰۶۲۷۳۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ستارگان درخشان ۱۳۹۱[گردآورنده] علي عادل مرامباغ شماره هفت ب۱۴۵ ع۸۰۶۳۷۲۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۲ ۳آ۲۷ف
سعيدعاکف ۱۳۸۷مصاحبه وتاليف :سعيدعاکفجاي خالي خاکريز ج۲۲۳ع۸۰۶۴۴۱۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مصاحبه و تاليف سعيد عاکفخاکهاي نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهيد خ۲۲۳ ع۸۰۶۵۷۱۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۷ع۴۸ب

گردآوري و تاليف سعيد عاکفنسيم تقدير: خاطره محمدجواد ساالريان ن۲۲۳ ع۸۰۶۶۶۹۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۲۳۱۳۸۶ع۱۸۶س

سعيد عاکفهاجر در انتظار (۱) : کتاب شهيد کريمي ه۲۲۳ ع۸۰۶۷۷۱۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
روايت فتح ۱۳۸۲سعيد عاکفيادگاران: کتاب ناصري ي۲۲۳ع۸۰۶۸۴۱۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/ج. ۱۸۵۱۳ي
تقدير ۱۳۹۳محمد عامريموحد: خاطراتي از سردار شهيد عليرضا موحددانش م۲۴۹ ع۸۰۶۹۷۳۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف سهيال عبدالحسينيمردي که سايه نداشت م۳۲۹ع۸۰۷۰۴۶۳۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۸ع۹۴ج

انتشارات سوره مهر عـبـور از آخـرين خـاکـريـز: خـاطـرات اسـيـرعـراقي دکتر
احمدعبدالرحمن

۱۳۸۵ترجمهي محمدحسين زوارکعبه ع۳۳۲ع۸۰۷۱۴۱۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DS۱۶۲۹/۲۱۳۸۵ع۲ع

پيامآزادگان ۱۳۹۳سرفراز عبداللهيزخم عشق: خاطرات اسارت س/۳۷۱ ع۸۰۷۲۷۳۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
پيام آزادي ۱۳۹۰نويسنده صفر عبدالملکينسيمي از بهشت ن ۳۸۵ ع۸۰۷۳۵۱۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۲۱۸ع
پـرنـدهاي که بـا قـفس پـرواز کـرد: زندگينامهي شهيد محمد

 جواد تندگويان
نويسنده احمد عربلو پ۵۲۷ ع۸۰۷۴۶۵۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۵ع۹ت
مدرسه ۱۳۷۹احمد عربلوشهيد همت ش۵۲۸ ع۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۷۵۵۳۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
روايت فتح ۱۳۸۷زينب عزيزمحمديبلندي به روايت همسر شهيد ب۵۸۷ع۸۰۷۶۴۱۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۶ع۸۴ب
مـثل يک خـواب: سـردار شـهـيد ابراهيم جعفرزاده به روايت

همسرش
راضيه عزيزي م۵۸۸ ع۸۰۷۷۷۲۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹ع۶۵ج
نـور، صـدا، پـرواز: زنـدگينـامهي داسـتـاني شهيد محمدعلي

فياضبخش
نويسنده علياکبر عسگري ن۶۲۳ ع۸۰۷۸۶۶۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۵۱۳۸۵ع۹ف
زينب عطاييجنگي که تمام نشد: علي رضاييان به روايت همسرش ج۶۸۲ ع۸۰۷۹۷۲۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ج۶۲۶ر
روايت فتح ۱۳۸۱کورش عليائييادگاران: کتاب کاوه ي۸۴۴ع۸۰۸۰۴۱۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۸/ج. ۲۲۶ي
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
[بـراي] سـوره مـهـر وابـسـته به حـوزهسفر جنوب: يادداشتهاي شهيد حبيب غنيپور

 هنري، دفتر ادبيات و هنر مقاومت
۱۳۸۲ س۸۵غ۸۰۸۱۴۱۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۷س۹غ
سوره مهر مـصـاحـبـه وتدوين سعيد غياثيان; تهيهآن روز سه ونيم بعدازظهر: خاطرات مهدي صمدي صالح

 کننده حوزه هنري استان همدان
۱۳۹۰ آ۹۳ غ۸۰۸۲۷۸۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ايـنـجـا چه ميکـني گل سـرخ؟ زنـدگينـامه داسـتاني شهيد
 مصطفي چمران

۱۳۸۵نويسنده اصغر فکور الف۸۱۷ ف۸۰۸۳۶۵۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۵ف۸چ

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور شـيـخ اکـبـر: بـراساس قصه هايي از زندگي سردار شهيد اکبر
يارمحمدي

۱۳۹۱نويسنده اصغر فکور ش۸۱۷ ف۸۰۸۴۶۱۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مدرسه ۱۳۸۹اصغر فکورشهيد حسين خرازي ش۸۱۷ ف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۸۰۸۵۵۳۴۶
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹ف۴خ

نوشته اصغر فکورمردي با چفيه سفيد: براساس زندگي شهيد عباس کريمي م۸۱۷ ف۸۰۸۶۷۱۷۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸ف۴۷ک

ملک اعظم يـک لـقمه آسفالت: ناگفته هايي از مرحله چهارم عمليات بيت
 المقدس و آزادي خرمشهر

۱۳۹۰غالمرضا قائني ثاني ي۳۶۲ ق۸۰۸۷۷۱۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نوشته حميد قباديهم مرز با آتش (خاطرات حميد قبادي) ه۳۷۴ ق۸۰۸۸۷۱۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۲۳ق

شـيخ شريف: سيري در زندگي و مبارزات اولين روحاني شهيد
 دفـاع مـقـدس حـجتاالسـالم والـمـسـلـمـين مـحمدحسن

شريفقنوتي

۱۳۸۶به کوشش جواد کاموربخشايش ک س/۸۳۴ق۸۰۸۹۴۴۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۶ش۹ق

يادبانو خـاطـرات مريم کاظمزاده; نويسنده رضاخبرنگار جنگي
رئيسي

۱۳۸۲ خ۲۲۲ک۸۰۹۰۴۱۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۲آ۱۸ک

نفيسه ثباتکاظمي: به روايت همسر شهيد ث س/ک۲۲۹ ک۸۰۹۱۷۱۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۶ث۱۸۴ک

به کوشش طيبه کيانيبخشدار ۱۴ ساله: زندگي وخاطرات شهيد مهرداد عزيز اللهي ب۹۳۳ ک۸۰۹۲۷۱۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ک۳۸۶۶ع

دارخوين ۱۳۹۲طيبه کيانيدر حسرت ديدار: خاطرات آزاده توحيد صادق وند د۹۳۳ ک۸۰۹۳۷۲۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
پيام آزادي مـولـفـين گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيممسافر کربال: زندگينامه و خاطرات شهيد عليرضا کريمي

هادي
۱۳۸۹ م۳۸۴ گ۸۰۹۴۷۰۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۸م۴۶۷ک
[ بـراي ] دفـتـر ادبيات و هنر مقاومت ،شنام: خاطرات کيانوش گلزارراغب

 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي
خ ۵۶۵ گ۸۰۹۵۶۳۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۹ ۳آ۸گ
فاتحان تـنـهـا سـي مـاه ديگر، برگ هايي ازدفتر زندگي شهيد حجت

 االسالم والمسلمين شيخ عبدالله ميثمي
مـصـطـفـي مـحـمـدي;ويـراستار فاطمه

 بهرامي زاده
۱۳۸۹ ت۳۵۲ م۸۰۹۶۳۳۷۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

هماي رحمت ۱۳۸۳نويسنده پرويز محمديناگفتههايي از اسارت ن ۳۵۲ م۸۰۹۷۷۹۸۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۲۶م

ستارگان درخشان ۱۳۹۰نصرتالله محمودزادهعقيق ع ۳۶۱ م۸۰۹۸۵۱۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۹م۴خ

۱۳۶۷نوشته رحيم مخدوميمعلم فراري: بر اساس زندگي شهيد محمدابراهيم همت م۳۸۳ م۸۰۹۹۸۴۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۸م۸ه

دارخوين کـاش او را مـي شناختم: خاطراتي از زندگي ورزم شهيد حسين
 قجه اي

۱۳۹۳احمدرضا مدحي ک۳۹۸ م۸۱۰۰۷۲۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان، تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
مهر

۱۳۸۳بهکوشش دفتر ادبيات و هنر مقاومتزندگي در مه (خاطرات اسارت يعقوب مرادي) ز۴۳۵ م۸۱۰۱۴۱۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۳آ۴۲۳م

روايت فتح ۱۳۸۱فرزانه مردييادگاران: کتاب باقري ي۴۵۶م۸۱۰۲۴۱۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۸/ج. ۲۲۴ي

سـفـرنـامهي کفشهاي پاره: زندگينامهي داستاني شهيد موسي
کالنتري

نويسنده محمدکاظم مزيناني س۵۱۲ م۸۱۰۳۶۵۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴۱۳۸۵م۸ک

اشرفالسادات مساوات ( سيستاني )کنار رود خين: يادداشتهاي روزانه يک مادر ک۵۲۲ م۸۱۰۴۷۱۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۴۲۵م

کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمهمسفر شهدا: زندگينامه و خاطرات سيد عليرضا مصطفوي
هادي

س/۶۱۷ م۸۱۰۵۷۱۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۸۱۳۸۹ه۶م

نهد نمايندگي رهبري در دانشگاهها ۱۳۸۹گردآوري و بازنويسي مهدي مطلبيبچههاي محله تو و من ب۶۳۱ م۸۱۰۶۷۱۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۳۱۳۸۸ب۵۵۴۵م

مهريالسادات معرکنژادنزديک است: اصغر جواني به روايت همسرش ن۶۶۳ م۸۱۰۷۷۲۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عماد فردا مـصـاحـبـه و تحقيق محمد معما، شهرامنبرد در آسمان: زندگي نامه سرتيپ خلبان فضلالله جاويدنيا

جانفشان
۱۳۹۰ ن۶۷۴م۸۱۰۸۷۲۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نويسنده غالمرضا مغزيآواز روي عرشه: داستان کوتاه آ۶۸۸ م۸۱۰۹۷۱۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹م۷۱۶ص

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر ۱۳۹۲عبدالحميد موسي کاظميروايت گر عشق: مروري بر انديشه هاي شهيد آويني ر۸۴۱ م۸۱۱۰۶۶۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نويسنده فاطمه مومنيبه بهانه دلتنگي: داستان کوتاه ب۸۵۲ م۸۱۱۱۷۱۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹م۷۴ت
گفتو گو و تدوين محمود مهدويترکشها گرايم را گرفتند: خاطرات شفيع شکوهي ت۸۶۵ م۸۱۱۲۷۱۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۸م۸۴۵۳ش
تدوين و نگارش رقيه ميرابوالقاسميپاييز ۵۹: خاطرات زهره ستوده پ۹۲۶ م۸۱۱۳۷۱۶۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۷م۲۶س
مصاحبه و تدوين ليال محمديديدار زخمها: خاطرات معصومه ميرزاعلي د۹۳۴ م۸۱۱۴۷۱۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۸۸۲م
۱۳/۹خاطرات محمود نجيمييکي از اين روزها به بلوغ رسيدم ي۳۴۶ن۸۱۱۵۴۵۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۳ن
عماد فردا ۱۳۹۰نويسنده غالمعلي نسائيفانوس کمين ف۴۱۹ن۸۱۱۶۷۳۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸تدوين مصطفي رحيميبابانظر: خاطرات شفاهي شهيد محمدحسن نظرنژاد ب ۴۹۹ ن۸۱۱۷۳۶۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۴/۳۱۳۸۴آ۶ن

هاجر نظريهزار از بيست: رضا کريمي به روايت همسرش ه۵۱۱ ن۸۱۱۸۷۲۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۶۶۴۱۳۸۹ک

سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران نشر شاهد ۱۳۸۷رضا نورمحمديخاطرات سردارشهيدرضانورمحمدي درسالهاي دفاع مقدس خ۷۴۱ ن۸۱۱۹۴۶۰۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
به کوشش مصطفي نهازيامضاي خدا:  خاطرات سردار شهيد مجيد کبيرزاده الف۸۴۴ ن۸۱۲۰۷۱۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ن۲۸۶ک
راز مـدرسهي مـا (زنـدگـيـنـامهي داستاني شهيد دکتر محمد

قندي)
نويسنده حسين نيري ر۸۹۵ ن۸۱۲۱۶۶۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۵ن۹ق
امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديعارفانه: زندگينامه وخاطرات شهيد عارف احمد علي نيري س/۸۹۵ ن۸۱۲۲۷۳۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مصاحبه و تدوين حسين نيريفرار از موصل: خاطرات شفاهي محمدرضا عبدي ف۸۹۵ ن۸۱۲۳۷۸۸۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۸ن۲۲۶ع

پـرنـدهاي که تـبـعـيـد شـد: زنـدگـيـنـامهي شهيد علياکبر
سليميجهرمي

نويسنده علياکبر وااليي پ۲۴۴ و۸۱۲۴۶۵۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۵و۸س

انتشارات شهيد ابراهيم هادي کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمسالم بر ابراهيم﴿زندگينامه و خاطرات شهيد ابراهيم هادي ﴾
هادي

۱۳۹۳ س/۱۶۲ ه۸۱۲۵۷۱۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸س۱۷ه

انتشارات شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديهوري: زندگينامه و خاطرات سردار شهيد علي هاشمي س/۲۵۲ ه۸۱۲۶۷۲۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سوره مهر ۱۳۸۳بهکوشش ولي هاشميستاره شمالي: خاطرات سيد حبيبالله حسيني س۲۵۲ ه۸۱۲۷۵۹۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۳ه۵۵۱۳ح
تقدير ۱۳۹۲به کوشش محمد عامريآقا مجتبي ع س/۲۵۲هـ۸۱۲۸۷۳۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

بيست وهفت بـه روايـت همت: درس- گفتارهاي معلم بسيجي شهيد محمد
 ابراهيم همت ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲

۱۳۹۲پژوهش ونگارش حسين بهزاد ب۶۶۵ ه۸۱۲۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳علي اکبريبراي خدا مخلص بود: خاطراتي از شهيد محمد ابراهيم همت الف س/۶۶۵ ه۸۱۳۰۷۳۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
فاتحان مـهـتـاب خـين: انـقـالب ، کردستان و دفاع مقدس به روايت

 فرمانده بسيجي حسين همداني
۱۳۸۹بهاهتمام حسين بهزاد م ۶۷۷ ه۸۱۳۱۵۹۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۷۷ه
فاتحان ۱۳۸۹مصاحبه و تدوين: قاسم ياحسينيپشت سنگر موج: خاطرات شفاهي حسن شريفي پ۱۲ي۸۱۳۲۴۴۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۳۷۵ش
فاتحان نـادر  بـرادرم ، حـسـين:  خـاطرات شفاهي حسن فقيه (برادر

 شهيد نادر مهدوي)
۱۳۸۹گفتوگو و تدوين: قاسم ياحسيني ن۱۲ي۸۱۳۳۴۴۴۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۷ف
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه برهان
۱۳۸۲حبيب يوسفزادهشهيد باکري ش۸۴ ي۸۱۳۴۴۱۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹ي۲۴۳ب
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف
۱۳۹۳سيدعباس سيد ابراهيميزندگي زيباست: روايتي از حيات شهيد سيدمرتضي آويني س س/۹۱۷آ۸۱۳۵۷۳۰۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مشهور ۱۳۸۴تهيه و تنظيم احمد اسفنديارخاطرات ماندگار خ۵۲۱الف۸۱۳۶۴۷۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۴خ۴۸۵الف

نشر يا زهرا﴿س﴾ ايـن وصـيـتـنامه ها... ﴿۱﴾: وصيت نامه ۴۰ تن از شهداي دفاع
مقدس

۱۳۹۳به کوشش علي اکبري مزدآبادي الف۶۸۶ الف۸۱۳۷۷۲۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

روايت فتح ۱۳۸۲حبيب اماميروزگاران: کتاب هوا نيروز ر۷۶۷ الف۸۱۳۸۴۱۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/ج. ۹۱۴ر

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت گـردآوري و تـدويـن مـوسـسه فرهنگيانتخاب دوست، رفتار با دوستان
 هنري قدر واليت

۱۳۸۲ ۸۵۳الف۸۱۳۹۷۳۰۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

حجت ايروانيآتش به اختيار آ۹۷۱ الف۸۱۴۰۶۰۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۸آ۸۸الف

وزارت فـرهـنگ و ارشاد اسالمي، معاونت امور
 مـطـبـوعـاتي و تـبـليغاتي: کنگره بزرگداشت
 سـرداران شـهـيـد سـپـاه و سي و شش هزار

 شهيد استان تهران، کميته انتشارات

چـشم بـيدار حماسه: خاطراتي از سرلشگر پاسدار، شهيد حسن
 باقري (افشردي)

۱۳۷۶بازنويس متن: محمد خسروي راد چ ۲۴۱ ب۸۱۴۱۴۲۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/ج. ۲۵۵م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶داود بختياري دانشورماهمه سرباز بوديم﴿خاطرات اسير آزادشده مهدي تجر﴾ م۳۴۳ ب۸۱۴۲۴۱۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

روايت فتح ۱۳۹۱راوي مکمل فرهاد خضريهمان لبخند هميشگي: کتاب محمد بروجردي خ س/۴۸۶ب۸۱۴۳۷۳۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
ملک اعظم مـسـيح کـردسـتـان: زنـدگينامه سرلشگر پاسدار شهيد محمد

بروجردي
۱۳۹۰نوشته نصرالله محمودزاده م س/۴۸۶ ب۸۱۴۴۶۹۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۵/۱۳۷۶ج.۲۷۴م
رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۶مجيد پوروليلکشترينگار ماندگار: زندگينامه داستاني "سرکار خانم عفت عسگري" ن۷۸۵پ۸۱۴۵۴۱۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۵/۸۱۳۸۶ن۸۶۶پ
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
۱۳۸۳بهکوشش دفتر ادبيات و هنر مقاومتپيام و پيامرساني اسيران جنگي ايران در اردوگاههاي عراق ۸۶۶پ۸۱۴۶۴۱۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۳پ
انتشارات شهيد ابراهيم هادي تـا کـربال... : چهل روايت از دلدادگي شهدا به سيدالشهدا﴿ع﴾ و

 شهداي کربال
۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۲۳۸ ت۸۱۴۷۷۲۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

امينان بـي قـرار: زنـدگـيـنـامه و خاطرات عارف متقي جانباز فداکار
 سردار شهيد حاج جعفر لنگرودي

۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي س/۷۱۹ ج۸۱۴۸۷۲۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

پالک هشت کـردار اهـل صـومـعه: خاطرات هشت سال پشتيباني و حضور
 هم وطنان ارمني در دفاع مقدس

۱۳۹۳اعظم حمزه اي خسرقي ک۸۱۹ ح۸۱۴۹۷۳۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

آل احمد ۱۳۸۳عليرضا حيدري نصباتاق پيامبران الف۹۶۶ح۸۱۵۰۴۱۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
روايت فتح ۱۳۸۹فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان: کتاب مهدي باکري ح ب۶۱۳خ۸۱۵۱۵۴۳۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۱ ۲۸م
روايت فتح ۱۳۸۰فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان: کتاب حميد باکري م ب۶۱۳خ۸۱۵۲۵۴۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۵/۱۳۸۰ج.۲۸۱م
روايت فتح ۱۳۸۹فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت ه ب۶۱۳ خ۸۱۵۳۵۴۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۳ ۲۸م
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲حميد داودآباديآن که فهميد... آن که نفهميد... آ۲۹۱د۸۱۵۴۷۲۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مجد اسالم تـبـسـم هـاي جـبـهه: خاطرات باحال وقشنگ بچه هاي جبهه
وجنگ

حـمـيـد داودآبـادي; به سفارش موسسه
 سرلشکر حاج احمد کاظمي

۱۳۹۳ ت۲۹۱ د۸۱۵۵۷۳۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

سـازمـان تـبليغات اسالمي، معاونت پژوهشي و
آموزشي

۱۳۸۴غالمعلي رجائيفرهنگ آزادگان ف۳۶۳ر۸۱۵۶۴۱۰۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۴ف۳ر

روايت فتح ۱۳۹۳سيداحمد معصومينژاديادگاران: کتاب غالمعلي رجبي﴿جندقي﴾ م س/۳۷۲ر۸۱۵۷۷۳۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
عبدالمجيد رحمانيانشهداي غريب ش۳۹۵ ر۸۱۵۸۶۳۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۶ش۳ر
بهکوشش معصومه سپهريلشکر خوبان( خاطرات مهديقلي رضايي) ل۵۷۴ ر۸۱۵۹۶۶۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

۹۲۶۱RSD۴۸۳۱/ر۸۵آ۳
[ طـرح و نـظـارت موسسه تنظيم و نشررنج غربت ; داغ حسرت: خاطرات آزادگان از دوران اسارت

 آثــار امـام خـمـيـني (س) ، مـعـاونت
 پژوهشي - گروه تاريخ  ]

۱۳۸۵ ۷۲۸ر۸۱۶۰۴۴۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۴۱۳۸۵ر

کـنـگـره سـرداران و ۱۶ هـزار شهيد کربالي
خوزستان

مـردان هـور: خـاطـرات ايـثـارگـران هشت سال دفاع مقدس
خوزستان

۱۳۷۹مولف عبدالصاحب رومزيپور م۸۴۹ ر۸۱۶۱۴۲۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۴م۹۵ر

روايت فتح ۱۳۸۲نيره رهبرفريادگاران: کتاب عموحسن ي۸۷۶ر۸۱۶۲۴۱۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/ج. ۲۲۱۵ي

ستارگان درخشان گـل هـاي سـرخ، گـلـوله هاي آتشين: شهداي توپخانه و ديده
 باني لشکر ۸ زرهي نجف اشرف

حـمـيـدرضـا زمـانـيـان; بـراي کـنگره
 بـــزرگــداشـت سـرداران و دوهـزارو

 پانصدشهيد شهرستان نجفآباد

۱۳۹۲ گ۵۲ ز۸۱۶۳۷۳۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

به روايت مرتضي سرهنگيآنچه اتفاق افتاد آ۵۲۲ س۸۱۶۴۷۱۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۱/۸۱۳۸۹آ۴س

سازمان عقيدتي سياسي جمهوري اسالمي ايران ۱۳۸۹مرتضي سلطانيتوفان شن ت۶۵۱ س۸۱۶۵۵۶۰۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۹ت۶۷س

[خاطرات محمد سيفي]من شيميايي شدم م۹۵۱ س۸۱۶۶۸۰۳۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۵آ۹۴س

نسيم انديشه نـوشـتهي زهـره شـريـعتي; طرح و اجراموج هاي اروند
 مـعـاونت دفـاع مـقـدس سـتـاد علمي
 فـرهـنـگي بـصـيـرت; دبـيـر مجموعه
 مـحـمـدحسين ظريفيان يگانه; پژوهش
 مـحـمدرضا فالح، محمدحسين ظريفيان

يگانه

۱۳۸۳ م۴۴۴ش۸۱۶۷۴۲۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸م۴ش

کـنـگـره سـرداران و ۱۶ هـزار شهيد کربالي
خوزستان

آه بـاران: خـاطـراتي از شـهـدا گردان جعفر طيار از تيپ يکم
 لشکر ۷ وليعصر(عج)

۱۳۷۹مولف بهزاد شيخي آ۹۲۵ش۸۱۶۸۴۲۴۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۹آ۹۴ش

فاطمه غفاريخدا ميخواست زنده بماني: کتاب صيادشيرازي غ س/خ۹۵۹ ص۸۱۶۹۷۱۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۴غ۹۵ص

تقدير ۱۳۹۲محمد عامريوصيت ياران و۲۴۹ع۸۱۷۰۷۳۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
سهيال فرجامفرکفشهاي سرگردان ک۳۷۴ ف۸۱۷۱۷۸۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۷۰/۱۳۸۱ ۳آ۴ف
سوره مهر ۱۳۸۵نوشته رحيم مخدومي... [و ديگران]فرمانده من ۵۵۹ ف۸۱۷۲۵۳۹۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

۸۲۶۱RSD/۳۴۱۳۸۵ف
سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت ۱۳۹۱جعفر کاظمياکـيـپ حاج هادي: مجموعه خاطرات ايثارگران جهاد پشتيباني الف۲۲۹ ک۸۱۷۳۷۲۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
حوزه هنري خراسان رضوي کـويـر پـرسـتـاره:مـسـتند داستاني زندگي شهداي دانشجوي

 شهرستان سبزوار
طـرح واجـرامـوسـسـه فـرهـنگي هنري

 انتظار قائم
۱۳۸۸ ۸۷۴ک۸۱۷۴۴۱۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

امينيان پـنـجـاه سـال عبادت: وصيتنامه ودلنوشته هاي ادبي و عاشقانه
 پنجاه تن از شهدا

کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيم
هادي

۱۳۹۱ پ۳۸۴ گ۸۱۷۵۵۹۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مرکزاسناداسالمي انقالب اسالمي ۱۳۹۰حسن گلچينما شنيدهها را ديديم م۵۳۷گ۸۱۷۶۴۶۴۲۹۵۵۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۹م۸گ

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰گردآورنده اسفنديار مبتکر سرابياشتياق حضور: "مجموعه خاطرات نماز شهيدان" الف۲۱۶م۸۱۷۷۴۲۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۵الف۲م

دارخوين ۱۳۹۲محمد محمديخواهرم حجاب: حجاب در کالم شهدا خ۳۵۲ م۸۱۷۸۷۲۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر رحـيم مـخـدومي.[بـراي] دفتر ادبيات وجنگ پابرهنه

 هـنـر مـقـاومت،حـوزه هـنـري سازمان
 تبليغات اسالمي

۱۳۸۷ ج۳۸۳ م۸۱۷۹۳۸۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۵ج۳۶خ

فاتحان مـحـبوبه معراجي پور به سفارش سازمانعباس دست طال: داستاني از زندگي حاج عباسعلي باقري
 بسيج اصناف کشور

۱۳۹۱ ع۶۶۲ م۸۱۸۰۷۱۳۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

حـمـله هـوايي به الـولـيـد (اچ -۳): انـهـدام انواع هواپيماها و
 تـجـهـيـزات مـوجـود در مـجـموعه پايگاههاي سهگانه الوليد

 معروف به اچ-۳

احمد مهرنيا ح۸۸۴ م۸۱۸۱۸۲۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۱۳۸۹ح۸۴م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف سيمين وهابزادهمرتضويشهرگان شهر ش ۸۲۵ و۸۱۸۲۴۶۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۹۱۳۸۹ش۹و

تسنيم ۱۳۸۹تهيه و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام د ۵۳۹ س۸۱۸۳۴۵۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۵
DSR۱۵۷۷/۴۱۳۸۷د۷س

تسنيم ۱۳۸۹گردآوري و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام: قناعت و ساده زيستي د ۵۳۹ س۸۱۸۴۴۵۰۶۹۵۵/۰۸۴۳۵
DSR۱۵۷۴/۵/۷۱۳۸۹س۲س

سرايي آزادي در حـصـار: گـزيـده مقاالت سياسي پس از دوم خرداد
 بههـمـراه دفـاعـيـات مـديـر مسوول هفتهنامه آوا در دادگاه

مطبوعات

۱۳۸۰مصطفي ايزدي آ۱۷۳الف۸۱۸۵۴۱۴۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۱۶/۴آ۸۵الف

ريـاست جمهوري، مرکز پژوهش و اسناد، نشر
جمهور

۱۳۸۶محمود احمدينژادتجلي هويت ايراني در نيويورک ت۲۸۷الف۸۱۸۶۴۱۰۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۳/۳۱۳۸۶ت۳الف

مرکز اسنادانقالب اسالمي شـورش اشـرافـيـت بـرجـمـهـوريت﴿ريشه يابي حوادث پس
 ازانتخابات سال۱۳۸۸﴾﴿خالصه﴾

۱۳۹۰تاليف:حميدرضا اسماعيلي ش ۵۳۳ الف۸۱۸۷۳۶۴۶۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه ايمان جهادي انـسـان ۲۵۰سـالـه:بـيـانات مقام معظم رهبري درباره زندگي
 سياسي-مبارزاتي ائمه معصومين ﴿ع﴾

۱۳۹۰گردآوري وتنظيم مرکز صبا ۸۷۸ الف۸۱۸۸۵۲۹۳۹۵۵/۰۸۴۴

سرايي ۱۳۸۲عمادالدين باقيجنبش اصالحات دموکراتيک ايران (انقالب يا اصالح) ج ۲۴۵ ب۸۱۸۹۴۰۸۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۱۵/۹ج۲ب

سرايي ۱۳۸۲عمادالدين باقيگفتمانهاي ديني معاصر گ ۲۴۵ ب۸۱۹۰۴۰۸۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۷۰/۵۱۳۸۲آ۲۶ب

در مـيـنـو در: ۴ روز بـا رهـبـر در سـفـر به اسـتـان قـزوين
 يادداشتهاي شخصي

محمدرضا بايرامي د۳۱۱ ب۸۱۹۱۶۰۵۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۴/۵/۴۱۳۸۸د۴ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف شعيب بهمنانقالب هاي رنگي و انقالب اسالمي ايران الف۸۷۶ ب۸۱۹۲۳۳۷۸۹۵۵/۰۸۴۴
جامه داران ۱۳۸۰محمدحاجي زادهنامه ها ريس جمهور ن۶۳۹ پ۸۱۹۳۴۳۳۵۹۵۵/۰۸۴۴
جامه دران ۱۳۸۱محمد حاجيزادهآيا اجراي حدود بر آقازادهها هم رواست؟ آ ۱۷۱ ح۸۱۹۴۴۰۷۳۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۷۱۶/۹آ۲ح
جامهداران ۱۳۸۲محمد حاجيزادهآمريکا آمريکاست آ م۱۷۱ح۸۱۹۵۴۱۴۵۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۷۱۵/۸آ۲ح
نـهـادکـتـابـخانه هاي عمومي کشور.انتشارات

 کتاب نشر
۱۳۹۲محسن حداديکتاب بايد هلو باشد ک۳۷۲ ح۸۱۹۶۶۴۸۹۹۵۵/۰۸۴۴

هومن نوايي گـفـتمان عدالت و معنويت: جستاري نشانهشناسانه در گفتمان
 سياسي دکتر محمود احمدينژاد

۱۳۸۹سپهر حکمت گ ۷۱۶ ح۸۱۹۷۵۹۲۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۷۱۳۸۹گ۸ح

دفـتـرنـشـرفـرهنگ اسالمي موسسه پژوهشي
 فرهنگي انقالب اسالمي

آزادي در نـگـاه رهـبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيتالله
خامنهاي

۱۳۸۵تدوين منوچهر محمدي آ۲۳۱خ۸۱۹۸۴۳۷۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۵آ۴۵آ

انقالب اسالمي آفـتـاب در مـصـاف﴿درس هاي عاشورا ﴾ : گزيده بيانات آيت
 الله خامنه اي

۱۳۹۰به کوشش موسسه حديث لوح و قلم ف آ۲۳۱خ۸۱۹۹۷۷۶۸۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي آفـتـاب در مـصاف﴿علل و ابعاد حادثه عاشورا﴾ : گزيده بيانات
 آيت الله خامنه اي

۱۳۹۲به کوشش موسسه لوح و قلم ف آ۲۳۱خ۸۲۰۰۷۷۷۴۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي انـتـخـابـات ليله القدر نظام اسالمي﴿بررسي آراء وانديشه هاي
 حضرت آيت الله خامنه اي درباره انتخابات﴾

۱۳۹۰به کوشش سعيد اشيري الف۲۳۱ خ۸۲۰۱۶۰۶۱۹۵۵/۰۸۴۴

دفتر حفظ ونشر آثارآيت الله خامنه اي انـتـخابات; چرا؟ چگونه؟ مهمترين توصيه هاي انتخاباتي رهبر
 معظم انقالب

۱۳۹۲علي خامنه اي چ الف۲۳۱ خ۸۲۰۲۷۷۴۲۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي اخـالق انـتـخـابـاتـي: گزيده بيانات آيت الله خامنه اي درباره
انتخابات

۱۳۹۰به کوشش علي محمد سويزي خ الف۲۳۱خ۸۲۰۳۷۷۶۷۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي امـيـر سـيـاهـپوش; مرکز پژوهش هايالگوي اسالمي -ايراني پيشرفت ﴿از منظر رهبر انقالب﴾
 علوم انساني اسالمي صدرا

۱۳۹۲ ل الف۲۳۱خ۸۲۰۴۷۷۷۸۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه ايمان جهادي ۱۳۹۰گردآوري و تنظيم مرکز صهبابـصـيـرت و اسـتـقـامت: بـيانات مقام معظم رهبري پيرامون ب۲۳۱خ۸۲۰۵۵۲۰۷۹۵۵/۰۸۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انقالب اسالمي بـيـانـات آيـت الـله خامنه اي در نخستين اجالس بين المللي

 بـيـداري اسـالمـي و پـنـجـمـيـن اجالس بين المللي حمايت
 انتفاضه ي مردم فلسطين سال ۱۳۹۰

۱۳۹۱موسسه انقالب اسالمي ي ب۲۳۱خ۸۲۰۶۷۷۷۰۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش عليرضا مختار پورپرسش و پاسخ ﴿پاسخ به پرسش هاي دانشجويان﴾ پ ۲۳۱ خ۸۲۰۷۷۷۵۹۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي تـوهـم سـلـطـه: گـزيـده بـيانات آيت الله خامنه اي پيرامون

صهيونيسم
۱۳۹۲به کوشش موسسه حديث لوح و قلم ت۲۳۱خ۸۲۰۸۷۷۷۹۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي جـهـاد اقـتصادي:چيستي ،اهداف و الزامات جهاد اقتصادي در
 بيانات آيت الله خامنه اي

۱۳۹۲به کوشش جمعي از محققين ج ۲۳۱ خ۸۲۰۹۷۷۶۰۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي جـهـاد خـودکفايي ارتش جمهوري اسالمي ايران : بيانات آيت
 الله خامنه اي

۱۳۹۴علي خامنه اي ه ج۲۳۱خ۸۲۱۰۷۷۷۶۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي گـردآوري مـوسـسـه انـقـالب اسالمي ،چهارگفتار: در تبيين زمينه ها، علل وآثار حادثه عاشورا
 دفتر حفظ ونشرآثار آيت الله خامنه اي

۱۳۹۳ چ۲۳۱ خ۸۲۱۱۷۷۵۱۹۵۵/۰۸۴۴

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

در وادي مـحـبت: عـصـمت فاطمي و اصول مداحي در بيانات
 مقام معظم رهبري

۱۳۸۲[علي خامنهاي] د ۲۳۱ خ۸۲۱۲۴۰۷۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴د۳۶م

انقالب اسالمي درس هـاي پـيـامـبـر اعـظـم: بيانات رهبر درباره شخصيت و
 بعثت نبي اسالمي

۱۳۹۱علي خامنه اي ر د۲۳۱خ۸۲۱۳۷۷۶۲۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي دشـمـن شناسي ﴿شناخت و روش هاي دشمن و راه هاي مقابله
 با آن ﴾ از ديدگاه رهبر

۱۳۹۴۱امير پورفاضلي ش د۲۳۱خ۸۲۱۴۷۷۷۷۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي دعـا از مـنـظـر رهـبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت الله
 العظمي خامنه اي

۱۳۹۰به کوشش عليرضا برازش ع د۲۳۱ خ۸۲۱۵۴۳۹۱۹۵۵/۰۸۴۴

سازمان تبليغات اسالمي در مـحـضـر مهر: مجموعه بيانات آيت الله خامنه اي در سفر
 به استان کرمانشاه

۱۳۹۰سازمان تبليغات اسالمي استان کرمانشاه م د۲۳۱خ۸۲۱۶۷۷۶۹۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي دوران جـديـد عـالـم : گـفـتـمـان انتقادي انقالب اسالمي در
 شناخت تجدد بر اساس بيانات آيت الله خامنه اي

۱۳۹۳به کوشش سعيد اشيري و د۲۳۱خ۸۲۱۷۷۷۸۰۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني"س" پـيـام آيتالـله خـامـنهاي بـمـناسبت...راه امام راه ما
 سالگرد رحلت جانکاه رهبر کبير انقالب

[۱۳۶۹] ر۲۳۱خ۸۲۱۸۴۱۸۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۷۸/۲ر۲آ

انقالب اسالمي ۱۳۹۰علي خامنه ايراهبرد هاي سياست خارجي از بيانات رهبر الف ر۲۳۱خ۸۲۱۹۷۷۶۳۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي روش تـحـلـيـل سـيـاسـي : بيانات آيت الله خامنه اي درباره

 مهارت ها و فنون تحليل سياسي
بـه کـوشـش دفتر حفظ و نشر آثار آيت

 الله خامنه اي
۱۳۹۲ ت ر۲۳۱خ۸۲۲۰۷۷۷۱۹۵۵/۰۸۴۴

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 و ر۲۳۱ خ۸۲۲۱۵۴۴۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۹۰ر۷۶ع

انقالب اسالمي بـه کـوشـش مـحـسـن کـرباليي نظر مزن وبازيابي هويت حقيقي: بيانات آيت الله خامنه اي
 جمعي از محققين

۱۳۹۳ ز۲۳۱ خ۸۲۲۲۷۷۴۸۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي شـرح مـاجـرا: مروري بر ديدگاههاي حضرت آيتاللهالعظمي
 سيد علي خامنهاي ... پيرامون فتنه سال ۱۳۸۸

گـردآوري مـوسـسه پـژوهـشي فرهنگي
 انقالب اسالمي

۱۳۸۹ ش۲۳۱خ۸۲۲۳۴۴۳۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۹ش۸الف

نسيم انقالب شـرح نـامه ﴿شرح اجمالي نامه ي آيت الله خامنه اي به عموم
 جوانان در اروپا و آمريکاي شمالي﴾

مـعـاونـت پژوهش و آموزش موسسه ي
 پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي

۱۳۹۴ ر ش۲۳۱خ۸۲۲۴۷۷۷۳۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي شـوراي عـالي انقالب فرهنگي:گزيده بيانات موضوعي آيت الله
 خامنه اي

بـه کـوشـش دبـيـرخـانـه شوراي عالي
 انقالب فرهنگي

۱۳۹۲ و ش۲۳۱ خ۸۲۲۵۷۷۶۱۹۵۵/۰۸۴۴

دفـتـرحفظ آثارحضرت آيت اله العظمي خامنه
 اي

فـلـسـطـيـن﴿ازمـنظر حضرت آيت اله العظمي سيدمحمدعلي
 خامنه اي رهبرمعظم انقالب اسالمي﴾

عـلـي خـامـنه اي رهبرجمهوري اسالمي
ايران

۱۳۹۰ ف ۲۳۱ خ۸۲۲۶۵۲۱۱۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه فرهنگي فجر انقالب اسالمي ۱۳۸۹تدوين وتنظيم ناصر بروجرديمطالبات مقام معظم رهبري درموضوع علوم انساني آ م۲۳۱ خ۸۲۲۷۵۸۳۹۹۵۵/۰۸۴۴
مـعـارف انـقـالب: مـروري بـر  ديدگاههاي حضرت آيتالله
 الـعـظـمي سيدعلي خامنهاي (مدظلهالعالي) رهبر معظم انقالب

 اسالمي درباره انقالب اسالمي ايران

به کوشش عليرضا مختارپورقهرودي ع م۲۳۱ خ۸۲۲۸۷۶۶۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲ /۳۸۶۱۳۸۹مالف

انقالب اسالمي مـطـلع عـشق: گـزيـدهاي از رهـنـمـودهاي حضرت آيتالله
 سيدعلي خامنهاي به زوجهاي جوان

۱۳۹۲[گردآورنده] محمدجواد حاجعلياکبري ل م۲۳۱ خ۸۲۲۹۷۷۵۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۶۱۳۸۸م۹۳ز

دفتر نشر فرهنگ اسالمي مـطـلع عـشق: گـزيـدهاي از رهـنـمـودهاي حضرت آيتالله
 سيدعليخامنهاي به زوجهاي جوان

۱۳۸۳محمدجواد حاجعلياکبري ل م۲۳۱خ۸۲۳۰۴۷۷۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/الف۱۳۸۸ ۶م۹۳ز

سوره مهر ۱۳۹۰علي خامنه ايمن وکتاب ن م۲۳۱ خ۸۲۳۱۳۶۴۵۹۵۵/۰۸۴۴
مسيا عـلـي حـسـيـنـي خامنه اي; به کوششميراث فاطمي: مقام و منزلت حضرت ولي عصر﴿عج﴾

 محمد باقر حسيني
۱۳۹۲ ي م۲۳۱ خ۸۲۳۲۶۳۷۰۹۵۵/۰۸۴۴

انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي﴿وابـسـتـه بـه
 موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

نـقـشـه ي نـقش برآب: مروري بر بيانات سيد علي خامنه اي
 رهبر معظم انقالب پيرامون فتنه سال ۸۸

گـردآورنـده: پـايـگاه اطالع رساني دفتر
 حـفـظ ونـشـرآثـار حـضـرت آيت الله

 خامنه اي

۱۳۹۰ ن۲۳۱ خ۸۲۳۳۵۴۰۱۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش امير حسين بانکي پورفردنقش و رسالت زن : گزيده بيانات آيت الله خامنه اي ق ن۲۳۱ خ۸۲۳۴۷۷۵۷۹۵۵/۰۸۴۴
موسسه پژوهشي انقالب اسالمي نـوبـهار جان و دل: جمالت قصار درباره حج از آيت الله خامنه

اي
۱۳۹۱حفظ ونشر آثار آيت الله خامنه اي و ن۲۳۱ خ۸۲۳۵۷۷۴۵۹۵۵/۰۸۴۴

قدرواليت وظـايـف درشـرايـط فـتـنـه:۲۲۰وظـيـفه تصريحي،۸۷وظيفه
 استنباطي در رهنمود هاي رهبر معظم انقالب اسالمي

۱۳۸۹موسسه فرهنگي هنري قدر واليت و۲۳۱خ۸۲۳۶۲۳۰۹۵۵/۰۸۴۴

هنر از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيهالله خامنهاي. ه۲۳۱ خ۸۲۳۷۵۹۴۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۷۷ه۹ه

انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش عليرضا مختارپور قهرودي۷۲ سخن عاشورايي: از بيانات آيت الله خامنه اي ف ه۲۳۱ خ۸۲۳۸۷۷۴۹۹۵۵/۰۸۴۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انقالب اسالمي يـازده گـفـتار پيرامون بيداري اسالمي: بيانات آيت الله خامنه

اي
مـوسـسـه پـژوهـشـي فـرهـنگي انقالب
 اسـالمي، دفتر حفظ ونشر آثار آيت الله

 خامنه اي

۱۳۹۲ ي۲۳۱ خ۸۲۳۹۷۷۴۷۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه ايمان جهادي دغـدغههـاي فرهنگي: شرح مزجي يکي از بيانات محوري مقام
 مـعـظم رهـبـري در سـال ۲۳۷۳ بـا اسـتفاده از ديگر بيانات

معظمله

۱۳۹۰گردآوري و تنظيم متن مرکز صهبا ۵۸۱د۸۲۴۰۵۲۸۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۷۱۳۹۰د۳۶ف

اسوه ۱۳۸۸جعفر دميرچي۳۰ سال افتخار ايرانيان س۶۹۷د۸۲۴۱۴۳۶۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۹۱۳۸۸س۸د

جمهورايران دولـت احـيـاگـر﴿مـجموعه توصيه ها،رهنمودهاوتاييدات رهبر
 فرزانه انقالب اسالمي درباره دولت نهم﴾

۱۳۸۷مرکز پژوهش واسناد رياست جمهوري ۷۷۹د۸۲۴۲۴۱۳۰۹۵۵/۰۸۴۴

تاليف و گردآوري فاطمه رجبياحمدي نژاد معجزه هزارهي سوم الف۳۷۲ ر۸۲۴۳۶۰۵۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۲/۳۱۳۸۵الف۳ر

تسنيم ۱۳۸۹رسول سعادتمندتاريخچه انقالب اسالمي در کالم امام خميني رحمهالله ت۵۳۹س۸۲۴۴۴۳۶۹۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۵۷۵/۵ /۲۱۳۸۹ت/۸الف

پنجره بـازنـوشـته عـلياصـغـر جـعـفريان... [وصداي پاي بهار
ديگران]

۱۳۸۳ ۴۷۵ص۸۲۴۵۵۷۱۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۵۷۶/۴۱۳۸۳ص

سرايي گـفت و گـوي مـحـمـد قوچاني با حسندولت ديني دين دولتي
 يـوسـفي اشـکـوري... و گـفتگو با عباس

 عبدي... [و ديگران]

۱۳۷۹ د ۸۷۷ ق۸۲۴۶۴۰۷۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۶/۹د۹ق

کيهان ۱۳۸۹مولف مهدي محمديدايره قرمز: روايتي تحليلي از فتنه ۸۸ د ۳۵۲ م۸۲۴۷۵۴۱۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۲۱۳۸۹د۳۴م

انقالب اسالمي جـمـعيت ارباب وفا: مراسم شب شعردر حضورآيت الله خامنه
اي

۱۳۹۳گردآوري موسسه انقالب اسالمي ج۸۴۱ م۸۲۴۸۷۷۵۴۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي گـردآوري مـوسسه انقالب اسالمي، دفترشب شاعران بي دل﴿مراسم شب شعر در حضور رهبر﴾
 حفظ ونشر آثار آيت الله خامنه اي

۱۳۹۱ ش۸۴۱ م۸۲۴۹۷۷۵۵۹۵۵/۰۸۴۴

نشر ني گـفت و گـوي صـمـيـمـانه: نـامههـاي نـوجوانان و جوانان به
 رئيسجمهور و پاسخهاي خاتمي

۱۳۷۷ گ۸۶۲ن۸۲۵۰۴۰۹۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۱۴/۷گ

قدياني ۱۳۸۲رضا اميرخانيداستان سيستان: ۱۰ روز با رهبر يادداشتهاي شخصي د۸۲۳الف۸۲۵۱۴۰۸۹۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲
DSR۱۶۹۴/۵/۲د۸الف

انقالب اسالمي ۱۳۹۳حسينعلي جعفريجلوه ي اهل خراسان: سفررهبري به خراسان شمالي ج۴۶۲ ج۸۲۵۲۷۷۵۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲
ني ۱۳۸۱رامين جهانبگلو; ترجمه منصور گودرزيموج چهارم م ۹۲۲ج۸۲۵۳۴۰۵۹۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۴

DSR۱۳۱۵/۹ج۳ت
صدرا ۱۳۷۹علي مطهرياصالحطلبي الف ۶۳۴ م۸۲۵۴۴۱۶۰۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۴

DSR۱۶۹۷/۶۱۳۷۹الف۶م
جامهدران گـردآوري پـوريـا حـاجيزاده، پـرديسآقاجري

حاجيزاده
۱۳۸۲ آ۶۴۷آ۸۲۵۵۴۱۵۹۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۵۸آ۶آ
بامداد کتاب يک سـبـد گل مـحـمـدي: گـوشههـايي از زندگي مقام معظم

رهبري
۱۳۸۲گردآوري و بازنويسي محسن حدادي ۳۷۲ح۸۲۵۶۴۱۵۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

DSR۱۶۹۳/۸ي۴ح
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور، کتاب نشر اشـک بـايـد رازدار باشد﴿بايدها ونبايدهاي عزاداري در بيانات

رهبر﴾
۱۳۹۲گردآورنده مرتضي مفيدنژاد الف۲۳۱ خ۸۲۵۷۶۶۵۲۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

انقالب اسالمي مـدح خورشيد: گزيده خاطرات آيت الله درباره شخصيت امام
 خميني رهبر کبير انقالب اسالمي

مـوسـسـه انـقالب اسالمي، دفتر حفظ و
 نشر آثار آيت الله خامنه اي

۱۳۹۰ م۲۳۱خ۸۲۵۸۷۷۶۶۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

انقالب اسالمي يـاد و يـادگـار، خاطراتي از ديدار آيت الله خامنه اي با همسر
 حضرت امام

۱۳۹۴دفتر حفظ ونشر آثار آيت الله خامنه اي ي۲۳۱ خ۸۲۵۹۷۷۴۴۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

فاطمه رجبيمرد بي ادعا م۳۷۲ ر۸۲۶۰۶۰۴۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۷۲۳/۴۱۳۸۶م۳ر

فاطمه رجبيميهمان کاخ سفيد ي م۳۷۲ ر۸۲۶۱۶۰۴۹۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۷۱۶/۵/۹۱۳۸۶م۳ر

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲ابراهيم رستميحديث نور: خاطراتي آموزنده از زندگاني امام خميني﴿ره﴾ ح۴۹۳ ر۸۲۶۲۶۴۶۶۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
جمال حـديـث نـور:خـاطراتي از زندگاني حضرت امام خميني قدس

 الله نفسه
۱۳۸۲ابراهيم رستمي ح ۴۹۳ ر۸۲۶۳۴۳۳۳۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۲ميثم رشيدآباديمثل باران: شهيد سيد اسدالله الجوردي م۵۵۵ ر۸۲۶۴۴۶۸۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۵۱۳۸۲ر۲ل

تهران اسـوه هـاي حـسنه دفاع مقدس سيرت مسئولين، فرماندهان و
 سرداران شهيد دفاع مقدس

۱۳۹۱محسن رضايي الف۵۸۱ ر۸۲۶۵۷۲۷۶۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

قـصه آفتاب: زندگينامه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ويژه
 نوجوانان و جوانان

تدوين موسسه فرهنگي قدر واليت ۴۲۴ ق۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲[ج]۸۲۶۶۶۲۱۷
DSR۱۶۹۳/۶۱۳۸۱ق

مجنون مـا  اهل ايـنجا نيستيم: مجموعهاي از خاطرات و سخنرانيهاي
 سردار سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي

گردآوري و تدوين جانمراد احمدي
زير نظر رجبعلي رحيمي

به کـوشش مـوسـسه حـفـظ آثار و نشر
 ارزشهـاي دفـاع مقدس لشکر زرهي ۸
 نــجف اشـرف و کـنـگـره سـرداران و

 ۲۵۰۰ شهيد شهرستان نجفآباد

۱۳۸۵ م ۲۲۹ ک۸۲۶۷۴۱۵۷۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۵آ۱۵ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جامعه ايرانيان ۱۳۸۱ابراهيم نبويماه عسل پاييزي م ۲۶۹ ن۸۲۶۸۴۰۵۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۳۷آ۲ن
مجنون تـمـنـاي شهادت: زوايايي از خصوصيات سردار سرلشکر شهيد

 احمد کاظمي فرمانده نيروي زميني سپاه از زبان همرزمان
بـا آثـار و گـفـتاري از احمد کاظمي ...[و

ديگران]
۱۳۸۶ ت ۲۸۴ الف۸۲۶۹۵۲۵۰۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲۲

DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۵الف۱۷ک
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف مهدي حقبينمنافقين خلق م۶۶۵ح۸۲۷۰۴۶۵۳۹۵۵/۰۸۴۴۵۲

DSR۱۶۶۱/۵ /۶۷۱۳۸۹ح۳۲م
موسسه فرهنگي قدر واليت راهـبـردهـاي اسـاسي خدمتگزاري در رهنمودهاي رهبر معظم

 انقالب اسالمي
۱۳۸۲تدوين موسسه فرهنگي قدر واليت ر۲۳۱خ۸۲۷۱۴۷۸۱۹۵۵/۰۸۴۵

DSR۱۶۹۲/۲۱۳۸۲ر۴م
انقالب اسالمي گـردآوري مـوسسه انقالب اسالمي، دفترشب پانزدهم﴿مراسم شب شعر در حضور رهبر﴾

 حفظ ونشر آثار امام
۱۳۹۰ ش۲۳۱ خ۸۲۷۲۷۷۵۲۹۵۵/۰۸۴۵

مرکزاسنادانقالب اسالمي عـاشق تـرين صـيـاد: (نگاهي به حيات و شهادت امير سرافراز
 شهيد صياد شيرازي)

۱۳۷۸محبوبه معراجي پور ع۶۶۲ م۸۲۷۳۴۶۲۲۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۶۱۳۸۵م۹ص

علم شـايد حرف آخر: مقاالت عصر آزادگان، گوناگون، آدينه (مهر
 ۷۸ - تير ۷۹)

۱۳۷۹مسعود بهنود ش ۸۷۸ ب۸۲۷۴۴۰۵۷۹۵۵/۰۸۴۶
DSR۱۷۱۶/۲ش۹ب

سينا واحد، [با همکاري شيوا خالدي]قيام گوهرشاد ق۱۳۳ و۸۲۷۵۷۰۲۳۹۵۵/۰۹۱
DSR۱۴۹۹/۹۱۳۶۱ق۲و

قم بهکـوشش گـروهي از هـواداران نـهضتروحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت مليشدن صنعت نفت
 اسالمي ايران و اروپا

۱۳۵۸ ۷۷۹ ر۸۲۷۶۴۰۸۱۹۵۵/۰۹۲

اثر ابوالحسن بنيصدرمنافقان از ديدگاه ما ه ۷۲۴ ب۸۲۷۷۴۰۸۰۹۵۵/۰۹۲۰۴۴
سرايي ۱۳۷۰عمادالدين باقيبررسي انقالب ايران (با درآمدي پيرامون تاريخ معاصر) ب ۲۴۵ ب۸۲۷۸۴۱۴۲۹۵۵/۰۹۳

DSR۱۵۵۱/۴۱۳۸۱ب۲۵ب
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۱اميد پاکنياروزهاي سياه، روزهاي سپيد (وقايع دي و بهمن ماه )۱۳۵۷ ر۲۴۱پ۸۲۷۹۴۶۳۳۹۵۵/۰۹۳

DSR۱۵۴۸/۹۱۳۸۱ر۲پ
اميرکبير ۱۳۶۵چارلي بکويث و دونالد ناکسنيروي دلتا از پليمي تا طبس ن ۶۱۶ ب۸۲۸۰۴۵۰۹۹۵۵/۰۹۴

DSR۱۶۵۵/۵/۹۱۳۶۵ن۸ب
کانون پرورش فکري ۱۳۸۵نويسنده: مريم جمشيديشکست طبس ش۶۴۸ج۹۵۵/۰۹۴[ج]۸۲۸۱۵۴۷۳

دفتر اسناد انقالب اسالمي ۱۳۶۱حميد روحانيشريعتمداري در دادگاه تاريخ ش ۷۷۹ ر۸۲۸۲۴۰۶۱۹۵۵/۰۹۴۰۹۲۴
DSR۱۶۷۰/۹ر۴ش

سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري ۱۳۸۸محمدحسين قدميجشن حنابندان: دو گزارش ج ۴۴۹ ق۸۲۸۳۳۶۴۲۹۵۵/۰۹۴۳
DSR۱۶۲۹/۵ج۴ق

عماد فردا ۱۳۹۰نويسنده نصرتالله محمودزادهنفس هاي مسموم حابچه ن۳۶۱م۸۲۸۴۷۲۸۶۹۵۵/۰۹۴۳
چـهـار خـاطـره از عـلي سـمـنـدريان ويادداشتهاي ناتمام

...[ديگران]
۱۳ ي۸۲۸۵۷۸۸۶۹۵۵/۰۹۴۳

DSR۱۶۲۵/۱۸۱۳۸۸ي
نه شـرقي، نه غـربي، جـمـهـوري اسالمي: اسناد و منابع خبري
 انـقـالب اسالمي ايران درباره روابط ايران و شوروي: مجموعه

 سخنرانيها و مصاحبهها و اخبار منتشر شده در جرايد

محمد مکري ن۷۳۷ م۸۲۸۶۸۳۷۵۹۵۵/۰۹۵
DSR۱۶۵۶/۷۱۳۶۲م۹ر

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۲علي نورآبادياز کوير تا بهشت الف ۶۹۸ ن۸۲۸۷۴۶۱۱۹۵۵/۰۹۵۰۹۲۴
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۲ن۲ب

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲ناصر تکميل همايونتهران ت ۶۷۶ ت۸۲۸۸۴۱۶۱۹۵۵/۱۲۲
DSR۲۰۷۹/۷۸ت۸۷ه

علم ۱۳۸۱مسعود نوربخشتهران بهروايت تاريخ ت۷۲۲ ن۸۲۸۹۴۰۳۷۹۵۵/۱۲۲
DSR۲۰۷۹/۹ن۸۷ه

دارالحديث ۱۳۸۳تاليف علي ملکيميانجيجغرافياي ري ج۷۶۳م۸۲۹۰۴۳۷۵۹۵۵/۱۲۶
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف محمدعلي حاجيبيگي کندريانقالب اسالمي در ورامين الف ۱۶۸ ح۸۲۹۱۴۰۷۸۹۵۵/۱۲۷۲

DSR۲۱۲۵/۲ح۳ر
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۹مولف ناصر تکميل همايونآبسکون يا، جزيره آشوراده آ ۶۷۶ ت۸۲۹۲۴۰۷۹۹۵۵/۲۱۴۲

DSR۲۲۰۷/۸ت۸ش
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰وحيد رياحيمازندران م ۹۱۴ ر۸۲۹۳۴۰۷۷۹۵۵/۲۲

DSR۲۰۵۳/۹۱۳۸۰ر۳۳الف
اهل قلم سـرگـذشت عـلـويـان طـبـرسـتان و آل زيار: بهروايت تاريخ

 طبرستان اثر بهاءالدين محمدبن حسن اسفنديار
بهکـوشش ميترا مهرآبادي; زيرنظر اکبر
 ايـراني و عـلـيـرضـا مـختارپور; [براي]

 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ س ۸۶۸ م۸۲۹۴۳۸۱۵۹۵۵/۲۲
DSR۲۰۵۳/۹م۳۷الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۹ناصر تکيمل همايونسرگذشت درياي مازندران س ۷۷۶ ت۸۲۹۵۴۰۷۶۹۵۵/۲۴
DSR۲۱۶۰/۴۱۳۷۹س۸ت

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲داريوش بهآذيناردبيل الف ۸۱۲ ب۸۲۹۶۴۰۷۵۹۵۵/۳۱۲۲
DSR۲۰۷۳/۹ب۳۴ر

زمان نو حـادثـه وحـمـاسـه ۸۸: روايـت پـايـگاه تحليلي خبري الف از
 حوادث حين وپس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري

۱۳۸۹جمعي از نويسندگان ۱۷۸ ح۸۲۹۷۳۳۷۷۹۵۵/۳۲۴

خبرگزاري فارس ۱۳۹۰اردشير زابلي زادهبيبي سي فارسي وانتخابات ۸۸ايران ب۱۱ز۸۲۹۸۴۴۸۵۹۵۵/۳۲۴
عـکس هـاي حـسن مـعـمـري، سـعـيدهمدان، گهواره تمدن

 آزادي، پروانه بابايي
ه۶۷۷ م۸۲۹۹۵۹۶۷۹۵۵/۴۳

DSR۲۰۵۹/۶۱۳۸۴م۴۳م
اقبال تـــالـيف و نـگـارش مـحـمـد مـقـدمتويسرکان

"گلمحمدي"
۱۳۸۷- ۱۳۷۸ ت۷۲۳م۸۳۰۰۴۲۰۰۹۵۵/۴۳۳۲

DSR۲۰۷۹/۷۱۳۷۸م۸و
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اساطير ۱۳۷۳ع. روحبخشانجغرافياي تاريخي بروجرد ج۷۷۶ر۸۳۰۱۷۳۹۲۹۵۵/۵۲۳

DSR۲۰۷۵/۹۱۳۷۳ر۷ر
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳غالمرضا عزيزيبروجرد ب ۵۸۸ ع۸۳۰۲۴۰۷۴۹۵۵/۵۲۳۲

DSR۲۰۷۵/۴ع۷ر
نشر شادگان تـاريخ خوزستان، ۱۸۷۸ - ۱۹۲۵ دوره شيخ خزعل: مطالعهاي

 در خودمختاري ايالتي و تحول
۱۳۷۷نوشته مصطفي انصاري ت۸۸۵الف۸۳۰۳۷۳۵۵۹۵۵/۵۳

DSR۲۰۱۷/۸۱۳۷۷الف۵۸و
جانگوردون لويمرتاريخ خوزستان ۱۶۰۴ - ۱۹۰۵ خ۱۶۹ ل۸۳۰۴۸۰۴۲۹۵۵/۵۳

DSR۲۰۱۷/۲۱۳۸۹ل۵۵و
تاليف البرز بختياروندتاريخ باستاني اللي و نگرشي بر فرهنگ قوم بختياري ت۳۴۳ ب۸۳۰۵۸۱۶۱۹۵۵/۵۳۴۳

DSR۲۱۱۹/۳۱۳۸۷ب۷الف
نشر ني ۱۳۸۰محمدحسن ضياء توانابازار قيصريه الر ب۵۹ ش۸۳۰۶۴۱۹۹۹۵۵/۶۳۵۲

DSR۲۱۱۹/۹ض۲الف
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰محمدباقر وثوقيالرستان ل ۴۱۴ و۸۳۰۷۴۱۹۸۹۵۵/۶۳۵۲

DSR۲۱۱۹/۱۸۶و۲الف
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۹حسين سلطانزادهتخت جمشيد ت ۶۴۵ س۸۳۰۸۴۲۰۲۹۵۵/۶۳۷

DSR۲۰۷۹/۸س۵خ
تهيه و تدوين مرکز کرمانشناسيکرمان در يک نگاه ک۴۷۵ م۸۳۰۹۸۲۷۹۹۵۵/۷۲

DSR۲۰۴۷/۴۱۳۸۱ک۶۳ر
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳ناصر تکميل همايونخليج فارس خ۶۲۸ت۸۳۱۰۳۸۳۲۹۵۵/۷۳۵

DSR۲۱۳۴/۸۱۳۸۳خ۸ت
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱غالمرضا زعيميتنگه هرمز ت ۴۷ ز۸۳۱۱۴۱۹۶۹۵۵/۷۳۵

DSR۲۱۵۱/۹ت۷ز
همياران جوان ۱۳۸۷نويسنده محقق و مولف حجت سميع پوردرياي پارس د ۷۴۴ س۸۳۱۲۴۳۷۱۹۵۵/۷۳۵

عطائي ۱۳۷۹تاليف پيروز مجتهدزادهخليج فارس، کشورها و مرزها خ ۲۶۶ م۸۳۱۳۴۲۰۱۹۵۵/۷۳۵
DSR۲۱۳۴/۸خ۳م

خانه کتاب گـردآوري محمد مهدويگورابي، ابراهيمخليج فارس
امينيزاده

۱۳۹۰ خ ۸۶۵ م۸۳۱۴۴۵۸۷۹۵۵/۷۳۵
DSR۲۱۳۴/۸۱۳۹۰خ۸۶م

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲حسين نوربخشبنادر ايران خليج فارس ب ۷۲۲ ن۸۳۱۵۴۱۹۵۹۵۵/۷۳۵
DSR۲۱۳۴/۹ب۹ن

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۹علي بلوکباشيجزيره قشم: صدف ناشکافته خليج فارس ج ۶۶۹ ب۸۳۱۶۴۱۹۷۹۵۵/۷۳۵۲
DSR۳۱۴۷/۴۱۳۷۸ج۸ب

اعتدال ۱۳۸۸ابوذر عرشيانچابهار نگين شرق جمهوري اسالمي ايران چ۵۴۱ ع۸۳۱۷۵۵۱۶۹۵۵/۷۴۵
DSR۲۰۸۳/۴۱۳۸۸ع۸الف

عليرضا سبحانينسبدر حريم يار﴿ره توشه زائرين مشهد مقدس ﴾ د۲۷۵ س۸۳۱۸۷۱۰۸۹۵۵/۸۲۲۰۴۲
DSR۲۱۲۱/۲۱۳۷۹س۸۶ش

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۳ناصر تکميل همايونخوارزم خ ۶۷۶ ت۸۳۱۹۴۱۹۴۹۵۵/۸۷
DSR۲۰۱۷/۸ت۳۵و

مدرسه ۱۳۸۹مهدي آذريزدي و حسين مسرتيزد ي۳۳۱آ۹۵۵/۹۲۲[ج]۸۳۲۰۵۳۰۳
DSR۲۱۲۹/۴۱۳۸۹آ۵۳ز

قداست ۱۳۸۶تاليف:علي سپهري اردکانييونان کوچک،آشنايي باشهرستانهان اردکان ي۳۳۱س۸۳۲۱۴۷۸۷۹۵۵/۹۲۳
تيک ۱۳۸۸تاليف محمود ملکزادهشيرکوه; شير کوير ش ۷۵۹ م۸۳۲۲۷۹۱۵۹۵۵/۹۲۴

DSR۲۱۹۲/۷۱۳۸۸م۹ش
سـازمـان فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان،

 مرکز اصفهان شناسي و خانه ملل
۱۳۸۶تاليف حسن بيک محمدياصفهان و گردشگري الف ۹۵۴ب۸۳۲۳۲۸۴۱۹۵۵/۹۳۲

DSR۲۰۷۳۹ب۷۳ص
کتاب همراه ۱۳۸۰مولف الياس شيخيديدنيهاي اصفهان د ۹۲۵ ش۸۳۲۴۷۰۷۰۹۵۵/۹۳۲

DSR۲۰۷۳/۹۱۳۷۹ش۷۶ص
سروچمان ۱۳۸۸حسين ناظرچهارباغ معنوي اصفهان در سي سال انقالب اسالمي ايران چ ۱۸۵ ن۸۳۲۵۷۹۱۶۹۵۵/۹۳۲۲

DSR۲۰۷۳/۲۱۳۸۸ن۷۷ص
ميرداماد ۱۳۸۱اثر محمد باقر ميرداماديخميني شهر شهري که از نو بايد شناخت... خ۹۳۲ م۸۳۲۶۵۵۱۹۹۵۵/۹۳۲۷

DSR۲۰۸۵/۹۱۳۸۱آ۸۵م
سروچمان ۱۳۸۵الياس صالحيان، اسدالله حمزهزادهقهدريجان ش ۳۱۲ ص۸۳۲۷۷۹۱۲۹۵۵/۹۳۴

DSR۲۱۱۳/۲۱۳۸۵ص۳۶ه
امابيها ۱۳۸۲تحقيق و تاليف اسماعيل کريميمبارکه در گذرگاه تاريخ م ۵۱۶ ک۸۳۲۸۳۸۰۹۹۵۵/۹۳۴۸

DSR۲۱۲۱/۴۱۳۸۲ک۲ب
آئـيـنه اهل قـلم: آشـنـايي بـا نـويـسندگان، ملفان، محققان و

 مترجمان شهرستان نجفآباد
ملفان حسنعلي خزائلي، صادق صالحي آ۴۹۹ خ۸۳۲۹۸۰۴۰۹۵۵/۹۳۵۲

DSR۲۱۲۳/۴۱۳۸۴خ۵ج
گــردآوري و تـدوين صـادق صـالـحي،کتاب نجف آباد

 توکل صالحي
۱۳۸۵ ک۲۹۷ ص۸۳۳۰۸۴۳۸۹۵۵/۹۳۵۲

DSR۲۱۲۳/۲۱۳۸۵ص۵ج
مولف مـنـوگـرافـي شـهرستان نجفآباد از ديدگاه مديريت وبرنامه

 ريـزي﴿ نـجـفآبـاد-شـهري تاريخي،علمي وصنعتي بامردمي
 غريب نوازوطرفدار علم وايثار﴾

تـالـيـف وگـردآوري: مـهـدي مطهري،
 عظيمه نورمحمدي نجفآبادي

۱۳۹۲ م۶۳۴ م۸۳۳۱۶۵۸۹۹۵۵/۹۳۵۲

ديـبـاچه ديـارنـون: نـگـرشي بر بنيادهاي تاريخي، جغرافيايي،
 اقـتـصـادي و فـرهـنـگي هـمـراه بـا شـرحي بر احوال رجال

۱۳۷۲علي يزداني نجفآبادي ۱۳۷۲د۴۸ ي۸۳۳۲۸۴۱۸۹۵۵/۹۳۵۲
DSR۲۱۲۳/۴۱۳۸۱ي۵ج

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ديـبـاچه ديـار نـون: نـگرشي بر بنيادهاي تاريخي، جغرافيايي،
 اقـتـصادي و فرهنگي همراه با شرحي براحوال رجال شهرستان

نجفآباد

تاليف علي يزدانينجفآبادي د۴۸ ي۸۳۳۳۸۰۴۷۹۵۵/۹۳۵۲
DSR۲۱۲۳/۴۱۳۸۳ي۵ج

يکتا ۱۳۷۹حسين صابري تهرانيتيران از گذشتههاي دور تا امروز ت۱۲۹ ص۸۳۳۴۸۴۳۹۹۵۵/۹۳۵۳
DSR۲۰۷۹/۲۱۳۷۹ص۴ي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۷۹علي بلوکباشيقاليشويان: مناسک نمادين قاليشويي در مشهد اردهال ق ۶۶۹ ب۸۳۳۵۴۱۹۲۹۵۵/۹۳۶
DSR۲۱۱۵/۸ب۵۶الف

عباسعلي اخوان ارمکيکاشان سرافراز ک۳۱۷ الف۸۳۳۶۶۶۷۰۹۵۵/۹۳۶۲
DSR۲۱۱۵/۳۱۳۸۳الف۵۳الف

نشر ني ۱۳۷۸حميد احمديقوميت و قومگرايي در ايران، از افسانه تا واقعيت ق۲۸۴ الف۸۳۳۷۴۲۵۹۹۵۵/۹۷
DSR۶۹/۹ق۳الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱علي بلوکباشيجامعه ايلي در ايران ج ۶۶۹ ب۸۳۳۸۴۲۶۵۹۵۵/۹۷
DSR۶۹/۲ج۸ب

خجسته ۱۳۸۹کاوه بياتنبرد سميرم :انگليسيها ، قشقايي و جنگ دوم جهاني ن ۸۹۵ ب۸۳۳۹۷۹۱۳۹۵۵/۹۷
DSR۶۹/۲۱۳۸۸ن۹ب

دارخوين از پـوده تـا پـبـده: گـذري بر پيشينه ي سرزمين پبده و طايفه
 پبدني بختياري

۱۳۹۳حسين عبدالهي پبدني الف۳۷۱ ع۸۳۴۰۸۳۲۵۹۵۵/۹۷

نـوشـته عـلياکـبـر نـيکخلق ، عسگريزمينه جامعهشناسي عشاير ايران
نوري

ز۹۳۵ ن۸۳۴۱۵۸۸۵۹۵۵/۹۷۰۴۴
DSR۷۰/۸۱۳۸۸ز۹ن

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲ژاسنت صليبيايرانيان آشوري و کلداني الف۱۲ ژ۸۳۴۲۴۲۶۴۹۵۵/۹۷۱۵
DSR۷۲/۸ص۵آ

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۱آندرانيک هويانايرانيان ارمني الف ۸۹۵ ه۸۳۴۳۴۲۶۲۹۵۵/۹۷۲
DSR۷۲/۹۲ه۴الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲مولف کتايون مزداپورزرتشتيان ز ۴۹۵ م۸۳۴۴۴۲۶۳۹۵۵/۹۷۳
DSR۷۲/۴م۴ز

۱۳۸۴شمسالدين رحماني۵۵۵ پ ۳۹۵ ر۸۳۴۵۴۳۳۸۹۵۵/۹۷۳۵
DSR۷۲/۳۱۳۸۴ر۹ي

سروش (انتشارات صدا و سيما) زمـسـتـان در فـرهـنگ مـردم کـرد اسـتـانهـاي کردستان،
 کـرمـانـشـاه و مـنـاطق کـردنـشـين آذربايجان غربي، ايالم،

 همدان و لرستان

۱۳۸۱گردآوري و تاليف هاشم سليمي ز۶۱۹س۸۳۴۶۴۲۶۰۹۵۵/۹۸۴
DSR۷۲/۸س۴ک

دانشگاه امام صادق ۱۳۸۸به کوشش مهدي ذاکريانخاورميانه پژوهي خ ۱۸ ذ۸۳۴۷۸۰۱۲۹۵۶
DS۶۱/۸/۲۱۳۸۸خ۲ذ

زرين ۱۳۶۹آلبر شاندور; ترجمه محمد قاضيصالحالدين ايوبي ص۲۱۸ش۸۳۴۸۴۲۵۸۹۵۶/۰۱۰۹۲۴
DS۳۸/۴/۲۱۳۶۹ش۸ص

نشر نذير نـوشـتهي کندال; ترجمه ناميق صفيزادهکردستان ترکيه
 (بوره کهيي)

۱۳۷۸ ک ۷۳۸ ک۸۳۴۹۴۲۵۵۹۵۶/۱۰۰۴۹۱۵۹۷
DS۵۹/۸۴۱۳۷۸ک۴ک

۱۳۸۲اسماعيلاحمد ياغيدولت عثماني از اقتدار تا انحالل د۲۳ ي۸۳۵۰۷۰۶۵۹۵۶/۱۰۱۵
DR۴۸۶/۹۱۳۸۹د۲ي

علم مولف مرو کاواکيمسئله حجاب در ترکيه
مترجم عبدالرحيم گواهي

۱۳۸۶ م۳۲۳ک۸۳۵۱۴۲۵۷۹۵۶/۱۰۴
DR۶۰۵/۵۱۳۸۶م۲ک

شرکت انتشارات سوره مهر صبار الالمي و ستار السعداشغال و مدال
مترجم محمدنبي ابراهيمي

۱۳۸۷ الف۷۳۴الف۸۳۵۲۴۲۵۶۹۵۶/۷۰۴۳
DS۷۹/۷۲/۵۱۳۸۶الف۲ل

نشر نذير نـويـسنده نوري شاه ويس; ترجمهي عمرپنجاه سال مبارزه در کردستان: (خاطرات نوري شاه ويس)
فاروقي

۱۳۸۰ پ۳۱۴ش۸۳۵۳۴۲۵۴۹۵۶/۷۰۴۳۰۹۲
DS۷۹/۶۶/۳۱۳۸۰آ۲ش

مرکزاسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف شبنم نادريبختالنصر (داستانکهاي واقعي از زندگي صدام) ب۱۳۶ن۸۳۵۴۴۶۳۷۹۵۶/۷۰۴۴۰۹۲
DS۷۹/۷/۳۱۳۸۹ب۷ن

بنياد شهيد چمران لـبـنـان: گـزيـدهاي از مجموعه سخنرانيها و دستنوشتههاي
 سـردار پـرافـتـخـار اسالم شهيد دکتر مصطفي چمران درباره

لبنان

۱۳۶۲مصطفي چمران ل۵۶ چ۸۳۵۵۴۲۷۰۹۵۶/۹۲۰۴۴
DS۸۷/۲ل۸چ

غنچه پـارههـاي پـوالد: نـگـاهي دقيق و مستند به تاريخچه مقاومت
 شـيعيان لبنان در برابر اشغالگري صهيونيسم ۱۳۷۷ - ۱۳۵۹

 شمسي، ۲۰۰۰ - ۱۹۷۸ ميالدي

۱۳۸۳حميد داودآبادي پ۲۹۱د۸۳۵۶۴۲۶۸۹۵۶/۹۲۰۴۴
DS۸۷/۵۳/۲پ۲ر

سميه طباطباييحزبالله ح۳۷۹ط۸۳۵۷۴۳۴۰۹۵۶/۹۲۰۴۴
DS۸۷/۵/۴۱۳۸۹ح۲ط

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۸تاليف صادق غفوريسبزواريحزبالله لبنان ح ۵۹ غ۸۳۵۸۴۶۴۰۹۵۶/۹۲۰۴۴
DS۸۷/۶۵/۴۱۳۸۸ح۷غ

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

گردآورنده محمدحسين بزيزبور مقاومت: حزبالله در کالم سيدحسن نصرالله
ترجمه و تحقيق مصطفي اللهياري

۱۳۸۶ ز۵۳۵ب۸۳۵۹۴۲۶۹۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۸۷/۲/۴۳۰۴۱۱۳۸۶ب۶ن

روايت فتح سها بشارهزندگيام براي لبنان
ترجمهي علي مرج

۱۳۸۷ ز ۵۵۹ ب۸۳۶۰۳۳۷۱۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۱۱۹/۷۶/۹۱۳۸۷ز۵ب

مرکزاسنادانقالب اسالمي آزادتـرين مـرد جهان: (بررسي زندگي مبارز محبوب و قهرمان
 عرب، سيدحسن نصرالله)

۱۳۸۹تاليف راشد جعفرپورکلوري آ۴۴۳ج۸۳۶۱۴۶۴۶۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۸۷/۲ /۷۱۳۸۹ج۶ن

نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰حـمـيـد داودآبـادي; تـرجـمه علي رضاسـيـد عـزيز; زندگي نامه خود گفته حجت االسالم و المسلمين دس/۴۵۷ن۸۳۶۲۷۲۹۹۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فرانديش ۱۳۸۲نويسنده زهرا اشعرياين نقشه جعلي است: فلسطين از آغاز تا امروز الف ۵۵۶ الف۸۳۶۳۴۲۶۷۹۵۶/۹۴

DS۱۱۷/۹الف۵الف
۱۳۷۶تاليف ريچي اونديلريشههاي جنگهاي اعراب و اسراييل ر ۹۳۹ الف۸۳۶۴۴۳۴۴۹۵۶/۹۴

DS۱۱۹/۷/۹۱۳۸۸ر۸۴الف
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۸۲مولف مجيد صفاتاجفلسطين: از اشغال تا انتفاضه ف ۶۴۱ ص۸۳۶۵۳۳۷۰۹۵۶/۹۴

۹۵۶/۹۴۰۵
مدرسه سـيـروس غـفـاريـان  زيـرنظر شورايسرگذشت سرزمين فلسطين

 کـــارشـــنــاسي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۴ س۴۵غ۸۳۶۶۴۲۶۶۹۵۶/۹۴

شاهد ۱۳۸۵پايداري فلسطين ازنگاه تاريخ وسرزمين پ ۲۸۲ م۸۳۶۷۵۸۳۷۹۵۶/۹۴
سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي ،دانشکده

 فرماندهي و ستاد
۱۳۸۱افرايم سنبيهاسراييل پس از ۲۰۰۰ الف۷۸۴ س۸۳۶۸۵۶۴۳۹۵۶/۹۴۰۰۱

DS۱۴۹/۵۱۳۸۱الف۹س
جـمـهوري اسالمي ايران و تحوالت فلسطين (۱۳۸۵ - ۱۳۵۷/

(۱۹۷۹ - ۲۰۰۶ 
۱۳۸۶علياکبر واليتي ج۷۱۱و۸۳۶۹۴۳۴۲۹۵۶/۹۴۰۴۵

DS۱۲۵/۸۱۳۸۶ج۸و
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف کسري صادقيزادهشهيد دکتر فتحي شقاقي ش۲۱۹ص۸۳۷۰۴۶۴۱۹۵۶/۹۴۰۵۰۹۲

DS۱۱۹/۷/۹۱۳۸۹ش۱۵ص
موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۸بوستان کتابغزه در حصار گزارشي از اوضاع غزه در ايام محاصره ۳۶غ۸۳۷۱۴۵۸۴۹۵۶/۹۴۰۵۳۱

روايت فتح مـايـکـل کـالـيـنز پايپر;ترجمه علي رضاقدرت پنهان در آمريکا
عبادتي

۱۳۸۸ ق۲۶۷پ۸۳۷۲۴۳۲۳۹۵۶/۹۴۰۵۴

موسسه بوستان کتاب عـبـدالـوهـاب مـسـيـري;تـرجمه احمدتاثير انتفاضه بررژيم صهيونيستي
کريميان

۱۳۸۵ ت ۵۶۲ م۸۳۷۳۴۳۲۲۹۵۶/۹۴۰۵۴

مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي نذير: موسسه
 فرهنگي هنري آواي عرشي

مـولـفـين حـسن بـاقري، مرتضي سالميعمليات استشهادي چرا و چگونه؟
قمصري

۱۳۸۱ ع۲۴۱ب۸۳۷۴۴۲۸۱۹۵۶/۹۴۰۵۶
DS۱۱۹/۷/۸ع۱۶ب

امير کبير ۱۳۶۴تاليف جعفر حميديتاريخ اورشليم: بيت المقدس ت۸۴۹ح۸۳۷۵۴۲۸۰۹۵۶/۹۴۴
DS۱۰۹/۹/۲ت۸ح

روايت فتح ۱۳۸۶سعاد اميريکاپوچينو در رامالله: متن کوتاه "شارون و مادر شوهرم" ک۸۳۵ الف۸۳۷۶۵۳۸۱۹۵۶/۹۵۴۲
DS۱۱۳/۷ /۸۱۳۸۶الف۲ش

اميرکبير ۱۳۷۸اوريانا فاالچي; ترجمه ليلي گلستانزندگي، جنگ و ديگر هيچ ز۱۷۸ف۸۳۷۷۴۲۷۹۹۵۹/۷۰۴۳۸
DS۵۵۷/۷/۹۱۳۷۸ز۲ف

مدرسه ۱۳۸۹عبدالرسول خيرانديشتمدن آفريقا ت۹۷۷خ۹۶۰[ج]۸۳۷۸۵۳۰۸
DT۱۴/۸۱۳۸۹ت۹خ

[نويسنده] تيتوس بورکهارتفاس،شهر اسالم ف۷۶۴ ب۸۳۷۹۶۶۳۳۹۶۴/۳
DT۳۲۹/۹۱۳۸۹ب۲ف

علم نـوشـته سيمون دوبوآر [باهمکاري ژيزلجميله بوپاشا
 حليمي];ترجمه گيسوپارساي

۱۳۸۴ ج ۷۹۳ ب۸۳۸۰۵۱۸۲۹۶۵/۰۴۰۹۲
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

۱۳۸۴ ن۷۵۲ع۸۳۸۱۴۲۷۷۹۷۰/۰۰۴۹۷
E۱۸۴/۸۱۳۸۴ع۴س

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۰محمد تمامينژادسينماي ايران س۸۹۱ ت۸۳۸۲۴۲۷۸۹۷۱/۴۳۰۹۵۵
PN۱۹۹۳/۵/۸۷ت۹الف

مدرسه ۱۳۸۹نويسنده محمدعلي علويکياتمدن آزتک و اينکا ت۸۳۲ ع۹۷۲/۰۱۸[ج]۸۳۸۳۵۶۱۲
F۱۲۱۹/۷۳/۸۱۳۸۹ت۸ع

تري ديريآمريکا آ۹۲۷ د۹۷۳[ج]۸۳۸۴۸۱۳۹
E۱۷۸/۳/۸۱۳۸۶آ۹د

کتاب نشر نـيـمه پنهان آمريکا: مروري کوتاه بر بنيانهاي نظري و ارکان
 تمدني آمريکا

۱۳۹۱شهريار زرشناس ن ۳۱ ز۸۳۸۵۵۸۵۰۹۷۳
E۱۷۸/۹۱۳۸۹ن۴ز

هالل ۱۳۸۹هاوارد زينروياي امريکايي( روايتي ديگر از تاريخ مردم امريکا ) ر۹۱ز۹۷۳[ج]۸۳۸۶۴۳۵۴
E۱۷۸/۳/۹۱۳۸۹ر۹ز

امير کبير ۱۳۸۹حميد موالناآمريکا شناسي:فرازوفرود يک امپراتوري آ ۸۴۷ م۸۳۸۷۴۰۵۰۹۷۳
کيهان America without Veil = ۱۳۸۰نويسنده هاشم ميرلوحيآمريکا، بدون نقاب آ۹۵۸م۸۳۸۸۴۲۷۶۹۷۳

E۱۷۸/۸آ۹م
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور تـدويـن مـريـم رضـايي، فريده پيشوايي;معماران امپراتور: چه کسي بر آمريکا حکومت ميکند؟

 زيرنظر داود رجبي نيا
۱۳۹۲ م۵۷۴ ر۸۳۸۹۶۴۶۷۹۷۳/۰۴۹۲۴

دانش و انديشه معاصر مـولف روژه گـارودي; مترجم جعفر ياره;آمريکا ستيزي چرا؟
 بهسـفـارش معاونت امور فرهنگي کميته

 امداد امام خميني(ره)

۱۳۷۹ آ۱۴۶گ۸۳۹۰۴۰۹۱۹۷۳/۹
E۸۴۰/۸۱۳۸۲آ۲گ

انتشارات علمي فرهنگي ۱۳۷۲ويل و آريل دورانتدو زندگينامه د۷۴۸د۸۳۹۱۷۳۶۰۹۷۳/۹۱۰۹۲
D۱۵/۳۱۳۷۷آ۹د

حکايت قلم نوين﴿جامعه ايرانيان سابق﴾ ۱۳۸۲کريستوفر هيچنس;ترجمه هماسليميجنايات آقاي کسينجر ج ۹۲۷ ه۸۳۹۲۴۳۲۴۹۷۳/۹۲۴۰۹۲
علمي نــويـسـنـدگـان: جـوئل بـنـرمن ... [وجنايتهاي يک رئيسجمهور يا جنجال ايرانکنترا

 ديـگـران]; بـرگـردان و تـنـظـيم يحيي
شمس

۱۳۷۵ ۶۱۷ج۸۳۹۳۴۲۷۴۹۷۳/۹۲۷
E۸۷۶/۹۱۳۷۵ج۹الف

نذير مـولف حـسن بـاقـري، سعيد عليشيري،توطئه ۱۱ [يازده] سپتامبر
 مرتضي سالمي قمصري

۱۳۸۰ ت۲۴۱ب۸۳۹۴۴۲۷۲۹۷۳/۹۲۹
E۸۸۹/۹ت۲ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده ۰۰۰۰تا رده ۹۹۹مورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
علمي دامي بـراي رئـيسجـمـهـور: وقـتي دموکراسي عقل خود را از

 دست ميدهد
تـالـيف نـيکول بشاران; ترجمه عبدالرضا

 (هوشنگ) مهدوي
۱۳۷۸ د ۵۵۹ ب۸۳۹۵۴۲۷۳۹۷۳/۹۲۹۰۹۲

E۸۸۶/۲/۲۱۳۷۸د۵ب
درسا نـــوام  چــامـسـکي; [تـرجـمه] ضـيـايازده سپتامبر

خسروشاهي
۱۳۸۳ ي۱۹چ۸۳۹۶۴۲۷۱۹۷۵/۵۲۹۵۰۴۴

HV۳۲/۷/۲۱۳۸۳ي۲چ


