
گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سپيده باوران ۱۳۸۹ابراهيم فياضتوليد علم و علوم انساني ت۹۳۶ف۱۹۲۱۰۰۱/۳

HM۶۲۳/۹۱۳۸۹م۹ف
فخراکيا ۱۳۹۴ترجمه;نفيسه تحويلدارانديد خالقانه در نقاشي/اصول ترکيب بندي در طراحي و نقاشي د۴۹۳ر۲۳۳۴۱۰۰۱/۴۲
طاهريان SPSS 19 ۱۳۹۰مولف آرمان ريبدآموزش گام به گام آ۹۳۱ر۳۲۷۱۹۰۰۱/۴۲۲۰۷۶

الماس دانش ۱۳۹۳فاطمهسادات رستگارهمهکاره کامپيوتر ه۴۸۳ر۴۲۷۳۳۰۰۴/۰۷
صفار: اشراقي تـمـرين و سـئـوال ICDL XP ﴿آي سـي دي ال- ايـکس پي﴾

 شامل کارعملي و سواالت تستي و تشريحي
مـولـفين مجيد سبزعليگل، علي موسوي،

 ﴿براي﴾ گروه آموزش مهارت ﴿گام﴾
۱۳۸۵ ت۲۷۷س۵۸۷۸۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷ /۲۴۱۳۸۵س/۹۲۵گ
صفار ICDL گـواهينامه بين المللي کاربري رايانه سطح دو بر اساس

نسخه۵
۱۳۹۰مولفين علي موسوي، مجيد سبزعلي گل گ۲۷۷س۶۱۱۲۵۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۲۴ر۷۶م
صفار: اشراقي گـواهـيـنامه بينالمللي کاربري رايانه براساس ICDL نسخه ۵

 مهارت اول: مفاهيم پايه فناوري اطالعات و ارتباطات
مـولـفـان مـجـيد سبزعليگل ، سيدعلي

موسوي
۱۳۹۰ م گ۲۷۷س۷۱۱۰۸۰۰۴/۰۷

Z۵۲/۵ /۲۵۱۳۹۰س۴و
طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام اکسل۲۰۱۰

خسروپور
۱۳۹۰ آ۲۸۸ط۸۲۷۵۴۰۰۴/۰۷

طاهريان Access 2010۱۳۹۰ابوالفضل طاهريان ريزي،آرزو خسروپورآموزش گام به گام الفآ۲۸۸ط۹۲۷۲۴۰۰۴/۰۷
طاهريان Power Point 2010 مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام

خسروپور
۱۳۸۹ پآ۲۸۸ط۱۰۲۷۶۰۰۰۴/۰۷

پرسون ۱۳۹۲مولفان حبيب فروزندهدهکرديمهندس کامپيوتر خود باشيد م۵۹۸ف۱۱۲۷۳۶۰۰۴/۰۷
صفار گـواهـيـنامه بينالمللي کاربري رايانه براساس ICDL نسخه ۵

Communication =مـهـارت هـفـتـم:اينترنت و اطالعات 
Web brosing and 

مـولفان علي موسوي ، مجيد سبزعليگل;
 بـرسي و نظارت بر محتوا گروه آموزش

مهارت﴿گام﴾

۱۳۹۰ ه گ۸۴۲م۱۲۱۱۰۷۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۸۴۱۳۹۰گ۷۶م

بيشه ۱۳۹۳عليرضا همتيآموزش تضميني کامپيوتربر اساس ويندوز۸،۱ آ۶۶۹ه۱۳۲۷۴۲۰۰۴/۰۷
مهرگان قلم ۱۳۹۲امير احسان رضاييآموزش تصويري کامپيوترهاي لپ تاپ آ۵۷۴ر۱۴۲۷۱۸۰۰۴/۱۶
طاهريان [پـاتـريک چـيکارلي]; مترجمان ابوالفضلآموزش گام به گام شبکههاي کامپيوتري

 طاهريان ريزي، آرزو خسروپور
۱۳۸۹ ۸۱۳آ۱۵۸۷۴۰۰۴/۶

TK۵۱۰۵/۵/۱۳۸۹۹ ۷۷آ
طاهريان مـولـفـان آرزو خـسـروپـور، ابـوالـفضلآموزش گام به گام اينترنت

طاهريانريزي
۱۳۹۲ آ۵۳۷خ۱۶۲۷۴۸۰۰۴/۶۷۸

مهرگان قلم ۱۳۹۳مولف اميراحسان رضاييآموزش تصويري Internet اينترنت آ۵۷۴ر۱۷۲۷۲۰۰۰۴/۶۷۸
پرسون،برگ زيتون ۱۳۹۳حبيب فروزندهدهکرديINTERNET اينترنت به زبان ساده الف۵۹۸ف۱۸۲۷۱۴۰۰۴/۶۷۸

مهرگان قلم تـالـيـف نـاصر مديري،مهرداد جنگجو ومهندسي طراحي و برنامه نويسي امن صفحات وب
 سيد ابوالحسن پور حسني

۱۳۹۴ م۴۲۷م۱۹۲۷۲۲۰۰۴/۶۷۸

انتشارات بين المللي گاج Internet & Mail۱۳۹۳هما ملک الف۷۵۶م۲۰۱۴۶۹۰۰۴/۶۷۸
کليد آموزش و توسعه آموزش واحـد تـحـقـيـقـات مجموعه کتاب هايکليد چت

 کاربردي کليد انتشارات کليد آموزش
۱۳۸۵ ۶۶۴ک۲۱۲۹۵۹۰۰۴/۶۹

ناقوس مـــولف هـــارويام. ديـــتل، پـالجي.چگونه با ++C برنامهنويسي کنيم
 ديتل;مترجم عليرضاانصاري

۱۳۸۹ چ۹۱۶د۲۲۸۷۶۰۰۵
QA۷۶/۷۳ /الف۱۳۸۹ ۸۵د۹۳س

مهرگان قلم ۱۳۹۲بهزاد عبديمرجع تصويري نصب  ويندوز و پارتيشن بندي م۴۲۴ع۲۳۲۷۲۱۰۰۵/۱
نشر علوم رايانه تـالـيف عـينالله جعفرنژاد قمي، رمضانICDL ﴿مهارت سوم واژهپردازي به کمک کامپيوتر﴾

عباسنژاد
۱۳۸۳ م۴۵۹ج۲۴۱۳۵۵۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۲۷/۹۱۳۸۴گ۷ج
انتشارات بين المللي گاج Python۱۳۹۳هما ملک پ۷۵۶م۲۵۱۴۷۱۰۰۵/۱۳۳

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

۱۳۸۷ آ۸۶۶ه۲۶۲۹۰۸۰۰۵/۱۳۳

مهرگان قلم ASP.NET  4.5.1ايـمـار اسـپـانـجـارز;مترجم امير احسانراهنماي جامع مايکروسافت
رضائي

۱۳۹۳ ر۴۷۱الف۲۷۲۷۱۳۰۰۵/۲۷۶

مهرگان قلم JQUERY 2نـويـسـنـده آدام فـريـمن;مترجم فاطمهراهنماي کاربردي
بهشتي

۱۳۹۳ ر۷۲۲ف۲۸۲۷۱۱۰۰۵/۲۷۶۲

مهرگان قلم رابـيـن نـيـکـسـون;مـترجم امير احسانراهنماي جامع طراحي وب سايت هاي ديناميک
رضائي

۱۳۹۴ ر۹۵۳ن۲۹۲۷۳۲۰۰۵/۲۷۶۲

کليدآموزش و توسعه آموزش مـولـف واحـد تـحقيقات مجموعه کتابکليد نصب نرم افزار
 هــاي کـاربـردي کـلـيـد انـتـشـارات
 کـلـيـدآمـوزش; گـردآوري و تـدويـن
 مـحـمـدتـقـي مـروج; طـراح و مـجري

 مجموعه منصور سجاد

۱۳۸۵ ۶۶۴ک۳۰۱۰۱۳۰۰۵/۳۱
QA۷۶/۷۵۴/۸ک۴م

مهرگان قلم Windows8 مـولف انـدي رثـبـون;ترجمه اميرحسينآموزش کاربردي
رضايي

۱۳۹۲ آ۳۶۱ر۳۱۲۷۳۸۰۰۵/۴۴۶

طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه اسرار جادويي ويندوز
خسروپور

۱۳۸۷ آ۲۸۸ط۳۲۲۷۶۹۰۰۵/۴۴۶

ناقوس Windows 7 ۱۳۸۹مولف مارتي ماتئوس; مترجم بهادرآموزش گام به گام آ۱۱۶م۳۳۸۸۰۰۰۵/۴۴۶
QA۷۶/۷۶/۱۱۶۱۳۸۹م۹۴س

انتشارات بين المللي گاج Windows۱۳۹۳هما ملک و۷۵۶م۳۴۱۴۷۰۰۰۵/۴۴۶
صفار ICDLگـواهـيـنـامـه بـين المللي کاربري سطح يک بر اساس

Windows 7  ۵ نسخه 
۱۳۹۰مولفين علي موسوي، مجيد سبزعليگل گ۸۴۲م۳۵۱۱۲۴۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۷۲/۱۶ر۷۶م
طاهريان ۱۳۹۲نـوشـته پل مکفدريز;مترجمان ابوالفضلآموزش گام به گام ويندوز ۷ آ۷۳۹م۳۶۲۷۳۱۰۰۵/۴۴۶۸۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
Microsoft office 2007 /office مـجموعه نرم افزارهاي

 ﴿از سري کتاب هاي شهروند الکترونيک﴾
شـري کـيـنکوف گانتر; مترجمان حسين

 کي نژاد، نياز نيکورزم
۱۳۹۰ م۱۹۳گ۳۷۶۷۳۰۰۵/۵

HM۷۴۲/۸۱۳۸۹آ۲گ
عابد:موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ Microsoft Office 2013 ايـلـين مـارمل;مـتـرجـم امـير فروزندهآموزش تصويري

دهکردي
۱۳۹۲ آ۱۳۳م۳۸۲۷۶۳۰۰۵/۵

مهرگان قلم نـويـسـنـده [گوکين دن]; مترجم ياسمنآموزش کاربردي مايکروسافت ورد ۲۰۱۳
رضائي

۱۳۹۲ آ۷۹۶گ۳۹۲۷۵۳۰۰۵/۵۲

عابد:موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ Microsoft Office Word 2013 آيـلـيـن مـارمل;مـتـرجـم امير فروزندهآموزش تصويري
دهکردي

۱۳۹۲ آ۱۳۳م۴۰۲۷۴۰۰۰۵/۵۲

کليد آموزش word ۱۳۹۰محمدتقي مروجکليد ترفندهاي ک۴۸۴م۴۱۲۰۵۸۰۰۵/۵۲
انتشارات بين المللي گاج Word۱۳۹۳هما ملک و۷۵۶م۴۲۱۴۷۲۰۰۵/۵۲

طاهريان ۱۳۹۴آرمان ري بدآموزش گام به گام توابع و فرمول نويسي در اکسل آ۹۳۱ر۴۳۲۷۲۸۰۰۵/۵۴
مهرگان قلم ۱۳۹۳کرتيس دي فراي;مترجم ياسمن رضاييآموزش کاربردي مايکروسافت اکسل۲۰۱۳ آ۳۵۶ف۴۴۲۷۵۷۰۰۵/۵۴
سهادانش Excel 2010 [کـريـتس فـراي]; مـتـرجـمـين محسنخودآموزتصويري

 محمديان، مرجان مقدس بيات
۱۳۸۹ خ۳۵۶ف۴۵۸۷۷۰۰۵/۵۴

HF۵۵۴۸/۴ /۳۷۵۱۳۸۹ف۷الف
مهرجرد ۱۳۹۳محمد مهدي لطفي و ديگرانمباحث پيشرفته اکسل وVBA براي مهندسين و مديران ۲۱۲م۴۶۲۷۱۶۰۰۵/۵۴

پرسون، برگ زيتون ۱۳۹۰نويسنده  مهدي محمديزنجاني Excel به زبان ساده الف۳۵۴م۴۷۲۷۴۹۰۰۵/۵۴
عابد:موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ Microsoft Office Excel  پل مکفـــدريس;مـــتـرجـم حـمـيـدآموزش تصويري

 کنعاني،زهرا معيني يوسفي
۱۳۹۳ آ۷۳۹م۴۸۲۷۴۴۰۰۵/۵۴

انتشارات بين المللي گاج Excel۱۳۹۳هما ملک الف۷۵۶م۴۹۱۴۶۷۰۰۵/۵۴
HF۵۵۴۸/۴ /۷۶۱۳۸۹م۷الف

مهرگان قلم ۱۳۹۳جان والکنباخ;مترجم امير حسين رضائيفرمولها و توابع اکسل براي حسابداري ف۲۶۷و۵۰۲۷۳۵۰۰۵/۵۴
عابد:موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ point 2013 Microsoft Officeآمـــوزش تــصـويـري

Power
ويـلـيـام وود;مـتـرجم سيد محمد حسن

حسيني
۱۳۹۲ آ۸۱۸و۵۱۲۷۲۵۰۰۵/۵۸

مهرگان قلم PHP 5.6 ۱۳۹۴ديويد پاورزآموزش کاربردي آ۲۶۳پ۵۲۲۷۶۵۰۰۵/۷۲
مهرگان قلم ريـچارد دنيس واگنر;ترجمه امير احسانمرجع کامل طراحي صفحات وب

رضايي
۱۳۹۲ م۲۳۷و۵۳۲۷۵۵۰۰۵/۷۲

نشر علوم روز نـويـسـنـده [ويـرجينيا اندرسن]; مترجمراهنماي جامعAccess 2000[اکسس دوهزار]
 محمد حسن مهدوي

۱۳۸۰ ر۸۷۱الف۵۴۱۲۴۰۰۰۵/۷۵۶۵
QA۷۶/۹/۷۶۱۳۸۰الف۲پ

ديباگران تهران Microsoft Office Access 2007 ۱۳۸۶مولف علياکبر متواضعآموزش گام به گام آ۲۴۶م۵۵۸۷۳۰۰۵/۷۵۶۵
QA۷۶/۹ /۲۸۳۱۳۸۷م۲پ

عابد:موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ Microsoft Office access پل مکفـدريـز;مـتـرجم حبيب فروزندهآموزش تصويري
دهکردي

۱۳۹۲ آ۷۳۹م۵۶۲۷۴۷۰۰۵/۷۵۶۵

نقش سيمرغ: برگ زيتون: مهرگان قلم ۱۳۸۸مولف مهدي کاميارآموزش سريع وبالگنويسي آ۳۱۱ک۵۷۲۷۵۲۰۰۵/۷۶
مهرگان قلم مـولف نـاصـر مـديـري، مـنـيرالساداتمهندسي پدافند غير عامل شبکه هاي کامپيوتري

شاهواليتي
۱۳۹۰ م۴۲۷م۵۸۲۷۵۹۰۰۵/۸

مهرگان قلم تـالـيف و تـدوين ناصر مديري ، مهردادمهندسي امنيت شبکههاي کامپيوتري
جنگجو

۱۳۹۴ الف م۴۲۷م۵۹۲۷۷۱۰۰۵/۸

طاهريان ۱۳۹۰مولف ابوالفضل طاهريانريزيآموزش گام به گام مقابله و شکست ويروس هاي کامپيوتري آ۲۸۸ط۶۰۲۷۶۱۰۰۵/۸۴
طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه هک ويروسها

خسروپور
۱۳۸۷ هـآ۲۸۸ط۶۱۲۷۶۸۰۰۵/۸۴

تـالـيف مـحـمـدرضـا مـاهر، علي کريمپيکربندي و برنامهنويسي شبکه Profibus step7(استپ۷)
 الديني; به اهتمام شرکت صابکو

۱۳۸۴ پ۱۸۶م۶۲۱۷۴۵۰۰۶/۳۳
TJ۲۱۷/۵/۹۱۳۸۴پ۲م

ناقوس ۱۳۸۴مولفين مليحه سليمي، نسترن يوسفزادهگرافيک رايانهاي  بر اساس استاندارد کاردانش گ۶۹۹س۶۳۱۷۴۶۰۰۶/۶
T۳۸۵/۴۱۳۸۴گ۸۵س

صـــدا و ســـيــمـاي جـمـهـوري اسـالمـي
 ايران﴿انتشارات سروش﴾

گـرافـيـک اطـالع رسـان ۲:بصري سازي تعاملي اطالعات در
مطبوعات

آلـبـرتـو کـايـرو  ;ترجمه احمد اشرفي و
 مريم سليمي

۱۳۹۴ گ۳۴۶ک۶۴۳۳۴۶۰۰۶/۶۶

توسعه آموزش،کليد آموزش ۱۳۸۵احسان مظلومي،منصور سجادکليد فتوشاپ ک۶۴۳م۶۵۲۹۷۳۰۰۶/۶۸
عابد ۱۳۹۳نويسنده اميد باويآموزش تصويري فتوشاپ آ۲۹۲ب۶۶۲۷۵۱۰۰۶/۶۸۶

مهرگان قلم ۱۳۹۴مهدي جوادنيافتوشاپ در معماري ف۷۴۴ج۶۷۲۷۳۹۰۰۶/۶۸۶
بيشه نـويـسـنـده شـرکت ادب; مـترجم اميرراهنماي جامع فتوشاپ CS﴿سي.اس﴾

فراغتي
۱۳۸۴ ر۴۲۸ش۶۸۱۵۰۲۰۰۶/۶۸۶

T۳۸۵/۱۸۱۳۸۴ر۳۵ش
طاهريان ۱۳۹۰ابوالفضل طاهريان ريزي،آرزو خسروپورآموزش گام به گام فتوشاپ۱۲ فآ۲۸۸ط۶۹۲۱۰۳۰۰۶/۶۸۶

پرسون،برگ زيتون ۱۳۹۳نويسنده مهدي محمديزنجانيPowerpoint  براي زبان ساده پ۳۵۴م۷۰۲۷۱۵۰۰۶/۶۸۶
عابد visually powerpoint 2010 آمـــوزش تـــصــويـري

Teach yourself 
۱۳۸۹مولف بيل وود; مترجم جواد زارع آ۸۱۸و۷۱۸۷۹۰۰۶/۶۸۶

T۳۸۵/۸۱۳۸۹آ۸۳و
مهرگان قلم V-Ray۱۳۹۳مولف مهدي جواد نيامرجع کاربردي م۷۴۴ج۷۲۲۷۵۸۰۰۶/۶۹۶
طاهريان 3ds Max 2009 مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام و جادويي

خسروپور
۱۳۸۸ آ۲۸۸ط۷۳۲۷۱۲۰۰۶/۶۹۶

خـدمـات نشر کيان رايانه گستر: زانيس: خليج
فارس

Flash CS5 گـــروه خـالق ادوب; مـتـرجـم مـريـممرجع کاربردي
 شيرمحمدي; ويراستارفهيمه جعفري

۱۳۸۹ ۴۴۹م۷۴۸۷۵۰۰۶/۶۹۶
TR۸۹۷/۷/۳۸۱۳۸۹م

طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه وبالگ
خسروپور

۱۳۸۹ آ۲۸۸ط۷۵۲۷۶۷۰۰۶/۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهرگان قلم css3 ۱۳۹۳ايان الن;مترجم فاطمه بهشتيراهنماي کاربردي ر۲۷۱ل۷۶۲۷۱۷۰۰۶/۷۴
مهرگان قلم HTML 5۱۳۹۴فيث ومپن;ترجمه امير احسان رضاييآموزش گام به گام آ۷۶۲و۷۷۲۷۲۷۰۰۶/۷۴
طاهريان آمـوزش گـام به گـام اسـتفاده از وبالگ براي کسب ثروت و

شهرت
۱۳۹۰[ريچ جيسن];مترجم هنگامه خدابنده آ۹۳۶ر۷۸۲۷۵۶۰۰۶/۷۵۲

مهرگان قلم ران سـورديـا،جـنـيفر گرس;مترجم اميرراهنماي کاربردي جومال۳
 احسان رضائي

۱۳۹۳ ر۷۹۸س۷۹۲۷۴۳۰۰۶/۷۸

مهرگان قلم C#2013جـــان شـــارپ، جن جـگـر;مـتـرجـمراهنماي جامع مايکروسافت ويژوال
 اميراحسان رضايي

۱۳۹۲ ر۱۵۵ش۸۰۲۷۶۴۰۰۶/۷۸۸۲

مدرسه ۱۳۸۸فريدون حيدريملکميانآقا بزرگ تهراني آ۹۶۴ح۸۱۹۲۹۰۱۰/۹۲
Z۱۰۰۴/۹۱۳۸۸ح۷آ

نـهـاد کـتـابخانه هاي عمومي کشور، اداره کل
 پژوهش و نوآوري

۱۳۹۱عباس حريمروري بر اطالعات و اطالعرساني م۴۳۳ح۸۲۱۰۸۱۰۲۰
Z۶۶۵/۴م۴ح

مهتاب برگريزان مـعـاونـت تـوسـعـه کـتـابـخانه هاي وروايت آشنا
کتابخواني

۱۳۹۳ ۷۶۲ر۸۳۳۳۷۹۰۲۰

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم،دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۹۵ابوالفضل عرب زادهطرحي نو در نظام کتابداري ط۵۱۶ع۸۴۳۳۷۴۰۲۰

هزاره ققنوس کـيـانـوش کـيـانيهـفتلـنـگه، محبوبآشنايي با آرشيو هاي جهان
 شـهـبـازي; ﴿بـه سـفـارش﴾ مرکز اسناد

ايثارگران

۱۳۸۸ آ۹۳۷ک۸۵۱۳۹۷۰۲۵
CD۹۶۵/۹۱۳۸۸ک۲ف

کتابدار ۱۳۹۱تاليف رحمتالله فتاحي، مهدي طاهريفهرستنويسي: اصول و روشها الف۲۲۲ف۸۶۱۰۱۴۰۲۵/۳
Z۶۹۳/۹۱۳۸۶ف۲ف

کتابدار ۱۳۹۲نسريندخت عمادخراسانيخدمات عمومي کتابخانه و شيوههاي آن خ۸۷۶ع۸۷۸۶۲۰۲۵/۵
Z۷۱۱/۴۱۳۸۸خ۸ع

نشر کتابدار بـه کـوشش حميد محسني; ترجمه همراهمرجعشناسيعمومي و تخصصي
 بـا فـزودنـيهاي فارسي از آيدين آذري،

 محسن عزيزي و حميد محسني

۱۳۹۱ م۳۲۵م۸۸۶۶۷۰۲۵/۵۵۲
Z۷۱۱/۴۱۳۹۰م۲ک

کـتـابـدار، سـازمـان اسـنـاد و کـتـابخانه ملي
 جمهوري اسالمي ايران

تـالـيـف امـيـرمـسـعود نيکبخت جم; بانشانه مولف فارسي: جدول سه رقمي مبتني بر کاتر  - سنبرن
 مقدمه و ويراستاري پوري سلطاني

۱۳۹۰ ن۹۲۵ن۸۹۸۶۱۰۲۵/۸۱
Z۶۹۸/۵۱۳۷۷ن۹ن

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

تـرجمه فاطمه نبوي;ويراستار رحمت اللهرهنمودهاي ايفال براي کتابخانه هاي سيار
فتاحي

۱۳۹۳ ۸۹۵ر۹۰۲۹۰۳۰۲۷/۴

چاپار:دبيزش ۱۳۸۸و.ام. موهانراجخدمات کتابخانهاي براي کودکان خ۸۵۴م۹۱۲۹۰۹۰۲۷/۶۲۵
Z۷۱۸/۱/۴خ۸م

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۱کتياي. زاهلر;مترجم سارا رئيسي طوسي۵۰  روش ساده براي عالقهمند کردن فرزند به مطالعه پ۱۱ز۹۲۳۰۷۶۰۲۸/۵
Z۱۰۳۷/۲۱۳۸۱ز۱آ

نشر کتابدار ۱۳۹۲مهري پريرخآموزش سواد اطالعاتي: مفاهيم، روشها و برنامهها آ۴۲۳پ۹۳۲۲۱۳۰۲۸/۷
نيکراد ۱۳۹۱نويسنده کيم تايلور; مترجم مجيد عميقجهان اسرارآميز ج۲۹۱ت۰۳۱/۰۲[ج]۹۴۱۶۱
آبشن ۱۳۹۴جو کانر;مترجم:فرزاد رضاييبخوانيم وبدانيم حيوانات ب۳۱۶ک۰۳۱/۰۲[ج]۹۵۳۵۵۷
آبشن ۱۳۹۳جوکانر;فرزاد رضاييفضا ف۳۱۶ک۰۳۱/۰۲[ج]۹۶۳۵۵۲

محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۱نويسنده باربارا تيلور; مترجم رويا خوئياختراعات: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان ۲۹۵الف۰۳۹[ج]۹۷۲۴۱
محمد، عالمگير ۱۳۸۱-۱۳۷۳تهيه و تاليف محمود اخترياناطالعات عمومي پيام الف۲۹۷الف۰۳۹م۹۸۱۷۲۴

AE۳۶/۶۱۳۷۳الف۳الف
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰نويسنده ريچارد ميد; مترجم رويا خوئيارتباطات ۳۶۹الف۰۳۹[ج]۹۹۲۵۳

محراب قلم ۱۳۹۰نويسنده جکي جاف; مترجم رويا خوئياسبها ۴۶۹الف۰۳۹[ج]۱۰۰۲۵۱
قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده اريک اوبـالکـر; تـصاوير ازانرژي اتمي

 مـانـفرد کوستا و فرانک کليمت; ترجمه
 بـهـروز بـيـضايي; به انتخاب و کوشش

 رضا هاشمي نژاد

۱۳۷۴ الف۹۱۹الف۰۳۹[ج]۱۰۱۲۷۹۱
AG۳۶/۱۳۷۴ ج.۴۷چ

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

 يوآخيم کنايه

۱۳۷۸ ک۹۱۹الف۰۳۹[ج]۱۰۲۲۷۸۴
AG۳۶/۱۳۷۸ج.۱۸ ۴چ

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

۱۳۹۰ م۹۱۹الف۰۳۹[ج]۱۰۳۲۷۷۵

قدياني ورنـر بـوگـيـش کـريـسـتـيان بوگيش;اقليم شناسي زمين﴿آب، هوا، زمين و جو﴾
 تـرجـمـه ي کـمال بهروز کيا; تصويرگر

 ابرهارد ريمان

۱۳۹۰ الف۷۸۳ب۰۳۹[ج]۱۰۴۲۷۷۸

قدياني، کتابهاي بنفشه ورنـر بـوگـيـش، کـريـسـتـيان بوگيش;سنگها و کانيها
 تـصـويـرگـر آرنـو کـلب; ترجمه کمال

بهروزکيا

۱۳۸۸ س۷۸۳ب۰۳۹[ج]۱۰۵۲۷۸۹
QE۴۳۲/۲/۹۱۳۸۸س۴پ

محراب قلم، کتابهاي مهتاب نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيبيابانها
طالقاني

۱۳۹۰ ۸۹۴ب۰۳۹[ج]۱۰۶۲۴۶

قدياني،کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده ولـفـانگ تارنووسکي،ترجمهموميائيها
 بهروز بيضايي

۱۳۷۲ م۲۱۷ت۰۳۹[ج]۱۰۷۲۷۷۳

محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰نـويـسـنـده بـاربـار تـيلور; مترجم اميرحمل و نقل ۸۳۳ح۰۳۹[ج]۱۰۸۲۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰نويسنده آماندا انيل; مترجم رويا خوئيخزندگان ۵۱۷خ۰۳۹[ج]۱۰۹۲۴۹

انتشارات قلم حسين داريان۳۶۵ روز ﴿هرروز يک مطلب بدانيم﴾ س۱۸۹د۱۱۰۳۱۵۸۰۳۹
قلم ۱۳۷۶ترجمه و تاليف حسين داريان۳۶۵ ص۱۸۹د۰۳۹[ج]۱۱۱۳۱۴۰

AG۳۶/۹۱۳۷۶س۲۵پ
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۱نويسنده رود تئودورو; مترجم رويا خوئيدايناسورها ۳۴۵د۰۳۹[ج]۱۱۲۲۵۰

سخن ۱۳۷۷ترجمه و تاليف سعيد درودياطالعات عمومي سخن الف۴۸۲د۰۳۹م۱۱۳۱۷۲۸
AE۳۶/۶الف۴د

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

۱۳۷۴ ج۴۸۶د۰۳۹[ج]۱۱۴۲۷۷۶
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۱ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده ايروين رابين; ترجمه ايرويناختراعات از آتش تا ماهواره
 رابــيـن; تـرجـمـه فـرزانـه کـريـمـي;
 تصويرسازان آنه ليزا يهه، گرد ورنر

۱۳۸۴ الف۱۱۸ر۰۳۹[ج]۱۱۵۲۷۸۷
AG۳۶/۱۳۸۵ج.۳۰ ۴چ

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

نـويسنده هانس رايشهارت،ترجمه بهروز
بيضايي

۱۳۸۹ ب۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۱۶۲۷۷۴
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۹ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴هانس ريشهارت; مترجم فرزانه کريميتمدن مصر باستان م ت۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۱۷۳۲۲
AG۳۶/۱۳۸۵ج.۲۲ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه هـانس رايـشـهارت; تصويرسازانآنهليزاتمدن يونان باستان
 يـهـمـه، گـردورنر; نظارت علمي توسط
 والتر لودويگ; مترجم بهروز بيضايي

۱۳۸۲ ي ت۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۱۱۸۳۲۴
AG۳۶/۱۳۸۳  ج.۴۲۱چ

قدياني، کتابهاي بنفشه هـانس رايـشـهـارت; تـرجـمه ي کمالخودرو: پيشينه و ساز و کار
 بـهـروزکـيا; تصويرگران آنه ليس ايم و

 گرد ورنر

۱۳۸۹ خ۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۱۹۲۷۸۳
AG۳۶/۱۳۸۹ ج.۴۹ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسنده هانس رايشهارت; تصويرگرانعجايب هفتگانه جهان
 آنـه لـيـزايهمه، گردورنر; ترجمه بهروز

بيضايي

۱۳۷۲ ع۳۱۷ر۰۳۹[ج]۱۲۰۲۷۸۲
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۵ ۴چ

محراب قلم نـويـسـنـده فيونا مک دانلد; مترجم اميرروم باستان
 صالحي طالقاني

۱۳۹۰ ۸۴۸ر۰۳۹[ج]۱۲۱۲۱۸

محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۱نويسنده برندا والپال; مترجم رويا خوئيزمان و فصلها ۵۲ز۰۳۹[ج]۱۲۲۲۴۳
قدياني اولـريـش سـدالک; تـرجـمـه ي کـمالفيل ها، شيوه ي زندگي، اهميت و انواع

 بهروزکيا; تصويرگر راينز زيگر
۱۳۹۰ ف۳۹۸س۰۳۹[ج]۱۲۳۲۷۹۲

حافظ نوين نـوشـتهي [فـرانسوا شريه]; مترجم کاظمآيا ميدانيد که
 فائقي، رويا فائقي

۱۳۸۲ آ۴۸۴ش۰۳۹[ج]۱۲۴۱۳۴۴
AG۳۶/۹۱۳۷۹آ۴ش

محراب قلم، کتابهاي مهتاب نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيغارها
طالقاني

۱۳۹۰ ۱۱غ۰۳۹[ج]۱۲۵۲۵۲

آبشن ۱۳۹۲جوکانر;فرزاد رضاييبخوانيم وبدانيم کجا ب۳۱۶ک۰۳۹[ج]۱۲۶۳۵۵۵
آبشن ۱۳۹۲جو کانر;فرزاد رضاييکدام ک۳۱۶ک۰۳۹[ج]۱۲۷۳۵۵۳
قدياني رايـنـر کـرومـنـرل; تـرجـمـه ي کـمالاقيانوسها و درياها

 بـهـروزنـيـا; تـصـويـرگران آرنو کلب،
 ماريون ويچورک

۱۳۹۰ الف۴۸۵ک۰۳۹[ج]۱۲۸۲۷۸۶

قدياني رايـنـر کـوته; تـرجـمـه مـجـيـد عميق;آتشفشانها و نقش آنها در زندگي
 تصويرگر گوت اندرسورگ

۱۳۸۷ آ۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۲۹۲۷۸۰
AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۹ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۷راينر کوته; ترجمه مجيد عميقسياره زمين: پيدايش، تغييرات ، منابع و حيات س۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۳۰۲۷۸۵
AG۳۶/۱۳۸۷ج. ۳۵ ۴چ

قدياني، کتابهاي بنفشه نـويسنده راينر کوته; نويسنده راينرکوته;کاشفان بزرگ و سفرهايشان
 مـتـرجم بهروز بيضايي; تصويرساز ديتر

 مولر; نقشه ها از يورگن پيپلو

۱۳۷۵ ک۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۳۱۲۷۷۷
AG۳۶/۱۳۷۷ج.۱۱ ۴چ

قدياني رايـنـر کـوته; ترجمه ي کمال بهروز کيا;معادن، گنج هاي زمين
 تصويرگر ابرهارد رايمان

۱۳۹۰ م۷۷۵ک۰۳۹[ج]۱۳۲۲۷۸۱
AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۹ ۴چ

محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۱نويسنده جکي گف; مترجم رويا خوئيکوهستان ۸۶۳ک۰۳۹[ج]۱۳۳۲۴۸
قدياني، کتابهاي بنفشه نـويـسـنـده دارلـين گايز; مترجم بهروزتازهترين کشفيات درباره پيدايش و مرگ دايناسورها

 بـيـضـايـي; تـصـويرسازان راينز سيگرو
گردورنر

۱۳۷۵ ت۸۹۷گ۰۳۹[ج]۱۳۴۲۷۸۸
AG۳۶/۱۳۷۵ج.۱۲ ۴چ

محراب قلم نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيماقبل تاريخ
طالقاني

۱۳۹۱ ۱۵۴م۰۳۹[ج]۱۳۵۲۴۷

قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱آندرئه مرتينيطبيعت :  پژوهش و حفاظت ط۴۴۷م۰۳۹[ج]۱۳۶۲۷۷۲
محراب قلم، کتابهاي مهتاب نـويـسـنـده فـيـليپ استيل; مترجم رويامردم و کشورها

خوئي
۱۳۹۰ ۴۵۶م۰۳۹[ج]۱۳۷۲۵۴

قدياني کـريـسـتـيـن نـويـمان; ترجمه ي کمالاسبها، از دوره ي باستان تا امروز
 بهروز کيا; تصويرگر مارتا هوفمان

۱۳۹۰ الف۸۳۸ن۰۳۹[ج]۱۳۸۲۷۹۰
SF۳۰۲/۵۱۳۸۰الف۵الف

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۴مانفرد نيکيش; ترجمه بهروز بيضاييخزندگان و دوزيستان خ۹۷۸ن۰۳۹[ج]۱۳۹۲۷۷۹
عابد گـردآوري و نـگارش عبدالعظيم کريمي;مدرسه موزه: مقدمهاي بر يادگيري فعال

 ﴿براي﴾ سازمان دانشآموزي
۱۳۸۳ م۵۱۶ک۱۴۰۹۱۹۰۶۹/۰۷

AM۷/۴م۴ک
سروش ۱۳۸۰اريک بارنو;ترجمه احمد ضابطي جهرميتاريخ سينماي مستند ت۱۸۹ب۱۴۱۳۲۴۲۰۷۰/۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هرمس ۱۳۹۰ويليام روتمن;ترجمه محمد گذر آباديآثار کالسيک سينماي مستند آ۷۶۸ر۱۴۲۳۳۸۵۰۷۰/۱۸

PN۱۹۹۵/۹ /۹۱۳۸۷ر۵م
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۸۹نويسنده حسن قربانيشگردهاي خبرنويسي ش۵۵۱ق۱۴۳۳۲۷۹۰۷۰/۴

PN۴۷۷۵/۸۱۳۸۹ش۳۶ق
مدرسه اسالمي هنر ۱۳۹۲نيل پستمن،استيو پاورزچگونه اخبار تلويزيون راتماشا کنيم؟ چ۴۵۷پ۱۴۴۳۵۲۷۰۷۰/۴۳

نـهـادکـتـابـخـانـه هـاي عـمومي کشور،موسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲حميدموالناسيرارتباطات اجتماعي درايران ازمشروطه تاانقالب اسالمي س۸۴۷م۱۴۵۱۱۰۴۰۷۹/۵۵
P۹۶/۷۷۱۳۸۴م۴الف

مدرسه مــريم ابـراهـيـمي; زيـر نـظـر شـورايبهمنيار
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۷ الف س/۸۸۱ب۰۷۹/۵۵۰۹۲[ج]۱۴۶۱۱۴
PN۵۴۴۹/۷۲۱۳۸۷ي۹الف

نشر فرهنگ ها:افق ۱۳۸۵استيون لو،﴿تصويرگر ;دانيل پوستگيت﴾سوال هاي چند هزار ساله س۹۹۹ل۱۴۷۳۰۸۱۱۰۰
B۷۴/الف۹۱۳۸۵س۲ل

افق ۱۳۹۰حسين شيخاالسالميشايد اين کتاب يک آلت قتاله باشد: کتاب جهان ش۸۹۵ش۱۴۸۱۳۹۴۱۰۲
B۶۸/۲۱۳۸۹ش۹ش

هرمس نـورا ک. و ويـتـوريـو هـوسـلـه;تـرجمهمحفل فيلسوفان خاموش
 کورش صفوي

۱۳۹۳ م۷۱۱ن۱۴۹۳۱۸۱۱۰۸/۳۲۱
B۱۰۵/۲۱۳۸۱ک۹ک

هرمس ۱۳۹۳حسن بلخاري قهيدر باب نظريه محاکمات د۶۳۸ب۱۵۰۳۴۰۵۱۱۱/۸۵
حکمت تـيـتوس بورکهارت; ﴿مترجم﴾ سيد حسنجهانشناسي سنتي و علم جديد

آذرکار
۱۳۸۹ ج۷۶۴ب۱۵۱۶۵۴۱۱۳

BD۵۳۲/۹۱۳۸۸ج۹ب
پرسش تـرونـد بـرگ اريـکـسن;ترجمه اردشيرتاريخ زمان

اسفندياري
۱۳۸۵ ت۴۵۱الف۱۵۲۲۰۰۱۱۱۵

افق ۱۳۸۹مازيار سميعيچه کسي بود صدا زد اصغر کتاب شناخت چ۷۴۷س۱۵۳۱۲۹۱۱۲۱
BD۱۶۸/۸۱۳۸۹س۲ف

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي کـريـسـتوفر نوريس;برگردان ناصرالدينشناختشناسي
 علي تقويان

۱۳۸۹ ش۷۶۸ن۱۵۴۲۱۱۶۱۲۱

افق چه رفـتـاري خـواهم داشت وقتي تيراندازي شروع شود: کتاب
هستيشناسي

۱۳۸۹نادر صدقي چ۸۳۵ش۱۵۵۱۲۹۰۱۲۸
BD۴۳۱/۹۱۳۸۹چ۹ش

افق ۱۳۹۰حسين شيخاالسالميسازمان قوريهاي متحد، کتاب من س۸۹۵ش۱۵۶۱۳۹۵۱۲۸
B۸۲۸/۵/۲۱۳۸۹س۹ش

نسل نو انديش ۳۰ نـگـرش بـراي تـحـول زنـدگيتـان: بـگوييد، باور کنيد و
 دريافت کنيد

نـويـسـنـده کـيت دي. هـرل; مترجمان
 احسان کاظم، کتايون دانشمند

۱۳۹۲ س۵۱۸هـ۱۵۷۲۶۵۷۱۲۸/۳
BF۳۲۷/۴۸۱۳۸۹ن

آفتاب پارسي ۱۳۹۱آنا ميلبورن;مترجم مهدي خدابندهآسمان چقدربلنداست؟ ب۹۷۸م۱۳۰دا۱۵۸۳۵۶۱
يادواره کتاب نـويـسـنـده رانـدا بـرن;مـترجم ميمنتراز

رحمتي
۱۳۸۹ ر۸۵۷ر۱۵۹۲۹۵۰۱۳۱

منشا دانش گـردآوري و نـگـارش محمدرضا دژکام،طالعبيني خورشيدي
 [مجيد يزدانيان]

۱۳۸۲ ط۵۲۹د۱۶۰۱۵۵۳۱۳۳/۵۲
BI۱۷۰۸/۸/۴۱۳۸۲د۲ف

شقايق ۱۳۸۱نوشته کاتاکار،ترجمه مريم الهه مطلقطالعبيني هندي ط۱۱۷ک۱۶۱۲۹۷۴۱۳۳/۵۹۴۴۵
نبوغ ۱۳۸۵علي درياصفهانيمردماني که دوبار مردند م۵۱۶د۱۶۲۱۵۴۸۱۳۳/۹۰۱۳

BL۵۳۵/۴۱۳۸۱م۴د
نسل نو انديش ۱۳۹۰فرشاد نجفيپورتعبيرخواب:﴿روان شناسي تفسير روياها﴾ ت۳۲۲ن۱۶۳۳۴۵۱۳۵/۳

BF۱۷۳/۹۱۳۸۹ر۳ن
خانه کتاب نـقـد فـلـسـفي(بـا آثاري از ريچارد فلدمن،جيسون بائر،فرانک

 گيفل،يوزف وتس و ...)
۱۳۸۹به کوشش علي اوجبي ن۹۲۲الف۱۶۴۱۹۹۳۱۴۲

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

۱۳۸۶ الف۳۹۵ر۱۶۵۳۶۹۱۵۰
BF۱۴۵/۱۳۸۸ج.۹۵ ۳م۳ر

ساواالن ۱۳۸۶حمزه گنجيروانشناسي عمومي ر۶۷۸گ۱۶۶۱۷۷۵۱۵۰
BF۱۲۸/۹۱۳۸۸گ۲ف

اميرکبير از نـرمـان ل. مـان; تـرجـمـه و اقـتباساصول روانشناسي: اصول سازگاري آدمي
 محمود ساعتچي

۱۳۵۲ الف۱۷۲م۱۶۷۲۸۶۴۱۵۰
BF۱۲۱/۶۱۳۷۱الف۲م

نسل نو انديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا شادي بيکران د۸۹۳س۱۶۸۲۵۸۴۱۵۲/۴۲
قدياني ۱۳۸۳نوشته پل ويلسون; ترجمه سپيده خليلي۱۴۸﴿صدو چهل و هشت﴾ نکته براي لذت و شادماني ص۹۴۲و۱۶۹۱۰۱۲۱۵۲/۴۲

BF۵۱۵/۴۱۳۸۳ص۹و
ارديبهشت ديل کـــارنــگي; تـرجـمـه و نـگـارشآيين زندگي: راهنماي غلبه بر تشويش و نگراني

 محمدرضا اکبري بيرقي
۱۳۷۳ آ۱۵۴ک۱۷۰۱۳۵۳۱۵۲/۴۶

BF۵۷۵/۲۱۳۸۹ک۸ن
حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف مريم کرباليي عليگلکنترل خشم در خانواده ک۴۳۴ک۱۷۱۶۷۸۱۵۲/۴۷

BF۵۷۵/۴۱۳۸۸ک۵خ
بوکتاب ۱۳۸۹مولف توني بوزان; مترجم عفت داوودينقشه ذهن ن۷۶۹ب۱۷۲۱۵۸۰۱۵۳/۱

BF۴۳۱/۷۱۳۸۶ن۹ب
بوکتاب نـويـسـنـده تـوني بـوزان; مـترجم اکرممعجزه ذهن

شکرزاده
۱۳۸۹ م۷۶۹ب۱۷۳۱۵۸۲۱۵۳/۱۲

BF۳۷۱/۲۱۳۸۸ح۹ب
صابرين ، کتابهاي دانه ۱۳۸۹باربارا آلمن;مترجم مريم نوزادانفعاليتهايي براي پرورش حافظه دانشآموزان دوره ابتدايي ف۷۶۱آ۱۴ /۱۷۴۳۰۸۹۱۵۳

BF۳۸۵/۷۱۳۸۹ف۷آ
کانون فرهنگي آموزش ۱۳۸۹مولف ملوک پارساييچگونه حافظه خود را ۵ تا ۱۰ برابر کنيم چ۱۴۸پ۱۴ /۱۷۵۳۰۸۸۱۵۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گاج ۱۳۹۲مترجم ارشاد عظيميورزش ذهن به همين سادگي و۳۲۳ک۱۷۶۱۴۶۳۱۵۳/۱۴

BF۳۸۵/۸۱۳۸۹چ۱۴ک
بهار سبز ۱۳۸۵گردآورنده مسعود لعليمشکالت را شکالت کنيد ش م۵۲۷ل۱۷۷۴۴۹۱۵۳/۴۳

BF۴۴۹/۵۱۳۸۸م۷ل
بهزاد ۱۳۹۰اثر آلن و باربارا پيز; مترجم آذر نجفيزبان بدن ز۹۳۹پ۱۷۸۲۶۶۱۱۵۳/۶۹

۹۱۳۸۹پ۷۳۶FB۶ /احف۴
نسل نو انديش ۱۳۹۴پويا ودايعمهندسي زبان بدن م۴۷۶و۱۷۹۲۷۱۰۱۵۳/۶۹

گاج ۱۳۹۲سوزي ولش،مترجم:مبيناسليماني االصلتصميمگيري به همين سادگي ت۷۳۳و۱۸۰۱۴۶۵۱۵۳/۸۳
BF۴۴۸/الف۱۳۸۹ ۹د۸و

طاليه چـگـونه IQ خـود را افـزايش دهيم: يک راهنماي کامل براي
 پيشرفت  براي بهرهي هوشي افراد

نـويـسـنـده گيلز آزوپاردي;مترجم فريبا
 جعفري نميني

۱۳۸۸ چ۴۹۴آ۱۸۱۲۹۹۵۱۵۳/۹
BF۴۳۱/۴آ۴۴آ

چهر ۱۳۶۹تاليف عبدالله شفيعآباديمباني روانشناسي رشد م۵۵۲ش۱۸۲۱۵۳۳۱۵۵
BF۷۱۳/۲۱۳۷۳م۷ش

گنج معرفت مـولفان زهرا جعفري، فرزانه ابراهيمي، باشخصيت خود و ديگران را بهتر بشناسيم
 هـمـکـاري غـالمـرضا شهرامفر، افسانه

جعفري

۱۳۸۸ ش۴۶۲ج۱۸۳۲۹۹۱۱۵۵/۲

نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت بر خويشتن م د۸۹۳س۱۸۴۲۶۶۴۱۵۵/۲
BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۷س۹خ

محمد علي وثوقيان ۱۳۸۱محمدعلي وثوقياندوباره متولد شويد همانطوريکه خود دوست ميداريد د۴۱۵و۱۸۵۱۵۴۰۱۵۵/۲
BF۷۲۴/۳/۲۳۱۳۸۱و۹خ

مـــوســـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشـي امـام
 خميني،معاونت تربيتي و فرهنگي

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

۱۳۹۴حسين اميري ن۸۳۵الف۱۸۶۳۰۸۶۱۵۵/۲۳۲

طاليه اسـپـنـسـر جـانـسـون; بـا مقدمه کنتچه کسي پنير مرا برداشته؟
 بالنچارد; ترجمه ميثاق آقايي

۱۳۸۳ چ۱۹۹ج۱۸۷۱۴۷۴۱۵۵/۲۴
BF۶۳۷/۲۳۱۳۸۲ج۳ت

الماس دانش نـويـسنده اسپنسر جانسون; مترجم کاظمچه کسي پنير مرا جابجا کرد
زرين

۱۳۸۶ چ۱۹۹ج۱۸۸۷۳۴۱۵۵/۲۴
BF۶۳۷/ج۱۳۸۶ ۲۲ج۲ت

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ۱۳۹۵نجيب الله نوريپشت ميز رضايت بنشينيد:راهکارهاي اقزايش رضايت شغلي پ۷۵۷ن۱۸۹۳۳۷۱۱۵۵/۲۶۴
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷حسن پاشاشريفيارزشيابي شخصيت (رشته روانشناسي) الف۴۶۷ش۱۹۰۲۱۹۱۱۵۵/۲۸۰۷

مدبران نـوشـتـه لـورا اشـلـسينگر; برگردان آتنا۱۰ اشتباه زنان که به آشفتگي زندگي آنها مي انجامد
براري

۱۳۸۸ د۶۲۸ش۱۹۱۳۳۵۱۵۵/۳۳۲
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۹د۸ش

اطالعات ۱۳۶۷علياکبر شعارينژادروانشناسي رشد ر۴۹۳ش۱۹۲۱۱۸۹۱۵۵/۴
BP۷۱۳/۹۱۳۸۵ر۶۸ش

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي تـالـيف رابـرت زيـگـلـر، مـارتـاواگـنرتفکر کودکان "روانشناسي رشد شناختي"
 آليبالي;ترجمه و تلخيص کمال خرازي

۱۳۸۶ ت۸۷ز۱۹۳۲۹۴۷۱۵۵/۴۱۳

مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهشي امام خميني،
 معاونت تربيتي و فرهنگي

اعـتـمـاد بـه نـفـس کودک من: راهکارهاي افزايش اعتماد به
 نفس کودکان

۱۳۹۵مجيد همتي الف۶۶۹هـ۱۹۴۳۵۸۳۱۵۵/۴۱۸۲

صابرين، کتابهاي دانه کـارل پـيکهارت; ترجمه مسعود حاجيکليدهاي تربيتي براي والدين تکفرزند
زاده

۱۳۷۹ ک۹۷۵پ۱۹۵۱۱۳۲۱۵۵/۴۴۲
HQ۷۷۷/۳/۸۱۳۸۸ک۹پ

نسل نو انديش بـاربـارا ديآنـجـلـيس; برگردان هاديرازهايي درباره مردان﴿سردکننده هاي جنسي﴾
 ابراهيمي; ويراستار امير طاهري

۱۳۸۲ م ر۸۸۹د۱۹۶۴۰۲۱۵۵/۶۳۲
HQ۱۰۹۰/۵۱۳۸۸الف۹د

نسل نو انديش نـويـسـنـده اوته ارهـارت; مترجم پدرامزنان خوب به آسمان ميروند، زنان بد به همه جا
 پورنگ; ويراستار علي طالبي

۱۳۸۰ ز۴۴۶الف۱۹۷۱۳۴۰۱۵۵/۶۳۳
HA۱۲۰۶/۳۱۳۸۴د۴الف

منشاء دانش ۱۳۸۲ترجمه و تاليف محمدرضا دژکامروانشناسي ازدواج ر۵۲۹د۱۹۸۳۸۶۱۵۵/۶۴۵۳
HQ۷۴۳/۸۷۱۳۸۲ر۴د

نسل نو انديش تـالـيـف سـيـده الـهـام شرفي، مرضيهآاز تنش تاآرامش:﴿چگونه استرس خود را مديريت کنيم؟﴾
 محمد شيرازي، علي نور باال

۱۳۹۱ الف۴۲۱ش۱۹۹۳۴۴۱۵۵/۹۰۴۲
HM۶۶۱/۶۱۳۸۹ن۹ن

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۵سيما فردوسيپاسخ به والدين پ۴۷۳ف۲۰۰۲۶۶۰۱۵۵/۹۲۴
BF۷۲۳/۴۲۵۱۳۸۵ف۲و

نسل نو انديش قـلـبـتان را التيام بخشيد: بعد از جدايي، طالق يا مرگ، دوباره
 به آرامش برسيد

نـويـسـندگان لوئيز ال. هي، ديويد کسلر;
 مترجم مينا اعظامي

۱۳۹۳ ۷۲۳ق۲۰۱۲۷۰۸۱۵۵/۹۳۷

رخ مهتاب ۱۳۹۳روندا برن;مترجم زهرا دشتبانجادو ج۴۷۶ب۲۰۲۲۵۸۶۱۵۸
نسل نو انديش ۱۳۹۱راندا برنمعجزه سپاسگزاري م۴۷۶ب۲۰۳۳۸۷۱۵۸

گاج ۱۳۹۲تال بنشاهار،ترجمه:احسان حسن قاجارشادکامي به همين سادگي ش۷۱۶ب۲۰۴۱۴۶۶۱۵۸
BF۵۷۵/۹۱۳۸۹ب۴ق

کياراد خـوشـبـختي يافتني نيست، دريافتني است: راه کار و مهارتهاي
 آرامش و شـاد زيـسـتن:خـوديـاري در پـيـشگيري و درمان

 افسردگي،اضطراب و وسواس و خود بيمارانگاري

احـمـد پدرام،محسن معروفي; ﴿ويراستار﴾
 رقيه منصوري بني﴿فردوس﴾

۱۳۸۹ خ۲۹۵پ۲۰۵۱۵۳۰۱۵۸
BF۶۳۲/۹۱۳۸۹خ۴پ

نسل نو انديش نـوشـتهي مـايک دولي; مـتـرجـم نـگاريادداشتهايي از آسمان
 مختاري; ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۸ ي۷۹۳د۲۰۶۲۶۶۸۱۵۸
BF۱۹۹۹/۲۱۳۸۸ن۹د

نسل نو انديش نـويـسـنـدگان آرنولد الزاروس، کليفورد۴۰ فکر سمي: حتي يک لحظه هم اين افکار را باور نکن!
 الزاروس، آلن في; مـتـرجـمـان شـمس
 الـديـن حسيني، الهام آرام نيا; ويراستار

 حميده رستمي

۱۳۸۷ چ۱۷۳ل۲۰۷۳۷۶۱۵۸
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۸ل۲ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عقيل از قـلـبـتـان پـيـروي کنيد: " راز شاد زيستن براي موفقيت در

 کار و زندگي"
نـويـسـنـده انـدرو مـتـيوس;مترجم ندا

شادنظر
۱۳۸۷ الف۱۱۴م۲۰۸۲۹۴۶۱۵۸

BF۶۳۷/۱۶م۲ر
تهران در جـا زدن مـمـنوع! ۱۵ قانون مطرح شده در اين کتاب را به

 کار ببريد و همچون رودي خروشان...
۱۳۹۳جان سي مکسول; ﴿مترجم﴾ سيما فرجي د۷۳۸م۲۰۹۲۷۰۴۱۵۸

تاليف امير نعمتيکتاب زندگي ۲۱۰۳۱۰۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۱۳۸۵ن۸م

اشجع: ميکائيل ۱۳۸۸تاليف پرومود باترا; ترجمه جعفر خزائيدانش مديريت د۱۳۱ب۲۱۱۱۳۵۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۱۳۸۸ب۲ر

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

 موفق و عاشقانه

مـولـف گـابـريل برنستين; مترجم سعيد
 گل محمدي

۱۳۹۳ م۴۸۲ب۲۱۲۲۷۰۶۱۵۸/۱

پيکان مـــارتـــا بک;تـــرجــمـه شـيـريـندر جست و جوي ستاره شمال
الرودي﴿افراشي﴾

۱۳۸۲ د۵۹۸ب۲۱۳۲۸۷۹۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۴د۸ب

نسل نو انديش نـويـسـنـده کـارويـن بويز; مترجم مريمپنج دقيقه ان ال پي: هروز تمرين کنيد و مثبت بينديشيد
ملکوتي

۱۳۹۱ پ۷۹۶ب۲۱۴۳۹۰۱۵۸/۱

نسل نو انديش ۱۳۹۳آفريننده محمد رضا بيات سرمديچگونه تحسين ديگران را بر انگيزيد چ۸۹۶ب۲۱۵۲۵۸۷۱۵۸/۱
نسل نو انديش چـگـونـه بـدرخـشـيـد: درسـهايي براي پيروزي در زندگي و

 کسب و کار
۱۳۹۳نويسنده محمدرضا بيات سرمدي ب چ۸۹۶ب۲۱۶۲۶۹۰۱۵۸/۱

نسل نو انديش چـگـونـه بـاالتر از ديگران پرواز کنيد: درسهايي براي پيروزي
 در زندگي و کسب و کار

۱۳۹۳نويسنده محمدرضا بيات سرمدي پ چ۸۹۶ب۲۱۷۲۶۸۷۱۵۸/۱

نسل نو انديش چـگونه از خودتان سبقت بگيريد: درس هايي براي پيروزي در
 زندگي و کسب و کار

۱۳۹۳نويسنده محمدرضا بيات سرمدي س چ۸۹۶ب۲۱۸۲۶۸۹۱۵۸/۱

نسل نو انديش چـگـونـه بر امپراتوري خود فرمانروايي کنيد: درس هايي براي
 پيروزي در زندگي و کسب و کار

۱۳۹۳آفريننده محمدرضا بيات سرمدي ف چ۸۹۶ب۲۱۹۲۶۸۸۱۵۸/۱

پيکان ۱۳۸۵کاترين پاندر;ترجمه گيتي خوشدلچشم دل بگشا چ۲۵۸پ۲۲۰۲۹۲۹۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۵چ۲پ

نسل نو انديش ۱۳۹۳برايان ترسي;مترجم گيتي شهيديافکارتان را تغيير دهيد تا زندگيتان تغيير کند الف۵۵۳ت۲۲۱۲۵۸۸۱۵۸/۱
دکلمه گران ۱۳۷۷مولف م. حورايياعتماد به نفس در ۱۰ روز الف۹۱۳ح۲۲۲۱۲۷۲۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۳۷۷ج.۱ ۹۵ح۸م
نسل نو انديش جـان اف ديـمـارتـيني; مترجم علي علياز استرس تا موفقيت فقط در ۳۱روز

پناهي
۱۳۹۲ الف۶۷۱د۲۲۳۲۶۵۸۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۱۳۸۸د۸م
نسل نو انديش ۱۳۹۳آنتوني رابينز;مترجم سيما فرجياهرم هاي خوشبختي الف۱۱۸ر۲۲۴۲۵۷۹۱۵۸/۱
نسل نو انديش تـا کي آرزو...؟! به پـا خـيـزيد و زندگي با عشق را آغاز کنيد:

 چـگـونه به زندگاني خود معنا هدف و جهت بخشيد تا غنيتر
شود

نـويـسـنـده آنـتوني رابينز;مترجم هادي
ابراهيمي

۱۳۸۵ ت۱۱۸ر۲۲۵۳۰۱۴۱۵۸/۱

نسل نو انديش نـظـام مديريت زندگي: مديريت زمان براي سريع تر به نتيجه
رسيدن

نــوشـتـه يآنـتـوني رابـيـنـز ، نـورمن
 کـازيـنس; تـرجـمه ي افشين ابراهيمي;

 ويراسته ي علي ابوطالبي

۱۳۹۰ ن۱۱۸ر۲۲۶۳۸۳۱۵۸/۱
۱۳۵FB/۴۱۳۸۶م۲ر

نسل نو انديش ۱۳۹۲حسين رهيابرازهاي معنوي موفقيت ر۸۹۹ر۲۲۷۲۷۰۵۱۵۸/۱
نسل جوان ۱۳۷۰جعفر سبحانيرمز پيروزي مردان بزرگ ر۲۷۴س۲۲۸۱۵۴۴۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۸/۲۱۳۷۰س۲ف
مرکز فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۸۴-۱۳۷۷محمدکاظم سجاديميخواهم خوشبخت باشم م۳۶۷س۲۲۹۱۵۴۷۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۳۱۳۷۶س۹خ
نسل نو انديش نـويـسـنـده مومين سکمان; مترجم شيواهمه چيز با تو شروع مي شود

 صائقي ممقاني
۱۳۹۰ ه۶۱۲س۲۳۰۳۴۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۷۵۱۳۸۸س۸م
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

 مدرسه ﴾
۱۳۹۴سنگري ،محمدرضاسفر زندگي:سخني با نوجوانان و جوانان عزيز ايراني س۷۷۹س۱۵۸/۱[ج]۲۳۱۳۰۴۶

BJ۱۵۸۱/۲/۹۷س
ذهن آويز کـتـابي بـراي جـوانها﴿آسان بياموزيد چه خوب بود اگراينها را

 قبال به من گفته بودند﴾
۱۳۸۸آنت الياسول: مهدي قراچه داغي ک۸۲۲س۲۳۲۳۰۳۰۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۱۶س۹خ
نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا  مثبتانديشي د۸۹۳س۲۳۳۲۶۶۵۱۵۸/۱

BF۶۹۷/۵/۹۱۳۸۸س۲م
نسل نو انديش ۱۳۹۴علي شميساآشنايي با کودک درون آ۶۸۲ش۲۳۴۲۷۰۹۱۵۸/۱
نسل نو انديش نـوشـته ديـويدجوزف شوارتز; ترجمه يجادوي فکر بزرگ

 مهين خالصي
۱۳۹۱ ج۶۹۸ش۲۳۵۲۶۶۲۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۱۳۸۵ش۸م
پيکان ۱۳۸۱ترجمه گيتي خوشدلچهار اثر فلورانس اسکاول شين چ۹۹۲ش۲۳۶۱۰۰۸۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۱/۹۱۳۸۴چ۹ش
انصاري ۱۳۸۱محمد حسين عادل پورعزت،رمز موفقيت ع۱۴۲ع۲۳۷۱۹۹۸۱۵۸/۱

نسيم حيات ۱۳۸۵فاطمه عزيزيانروانشناسي موفقيت در خانواده ر۵۸۹ع۲۳۸۱۳۴۲۱۵۸/۱
نسل نو انديش سـيـمـرغ مـن کـجـاست؟ راهنماي رسيدن به يک برنامه ي

 بلندمدت و پياده سازي آن در زندگي
۱۳۹۰حسين عليان ، ياسمن غالمي س۸۴۲ع۲۳۹۳۸۱۱۵۸/۱

PN۴۵۰۰/۱۳۸۹ ۹آ۸ع.
آواي رعنا ۱۳۸۴فردريک فاستر﴿با گردآوري و مترجم﴾قورباغه را قورت ندهيد ق۱۴۶ف۲۴۰۱۵۹۹۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۱۲۱۳۸۴ف۸م
سلسله مهر ۱۳۸۶نـويـسنده ديل کارنگي; ترجمه هانيه حقآيـين دوستيـابي: " چـگـونه دوست پـيـدا کنيم و بر ديگران آ۱۵۴ک۲۴۱۱۵۹۶۱۵۸/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پيمان ديل کـارنـگي; ﴿تـرجـمـه﴾ پروين قائمي،آئين دوستيابي

 ريحانه جعفري
۱۳۷۸ آ۱۵۴ک۲۴۲۱۷۳۵۱۵۸/۱

BF۶۳۷/الف۱۳۷۸ ۲ک۸م
ارديبهشت ديل کـارنـگي; مـترجم محمدرضا اکبريآئين دوستيابي و راه نفوذ در ديگران

بيرقي
۱۳۷۳ دآ۱۵۴ک۲۴۳۴۱۶۱۵۸/۱

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

 روش هايي آزمايش شده براي غلبه برنگراني
نـويـسـنـده ديل کـارنـگي; ترجمه ميترا

 کيوان مهر
۱۳۸۵ زآ۱۵۴ک۲۴۴۴۱۵۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۲۱۳۸۵ک۸ن
بهار سبز ۱۳۸۷رامين کريميزندگي عاقالنه ز۵۱۶ک۲۴۵۴۵۴۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۴۳۱۳۸۷ک۲ر
گاج ۱۳۹۲[تيکي کوستنماخر]زندگي به همين سادگي ز۸۲۶ک۲۴۶۱۴۶۴۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۹ک۹خ
نسل نو انديش نـويـسـنـده آنـتـونـي ام.گرانت،آليسونهشت گام تا شادکامي

 لـي;مـترجمان محمدرضا کرامتي،يعقوب
 شفيعي فرد

۱۳۹۳ ه۲۷۶گ۲۴۷۲۵۷۸۱۵۸/۱

نسل نو انديش ۱۳۹۰سعيد گل محمديبازيگر زندگي باشيم نه بازيچه ي آن! ب۶۱۷گ۲۴۸۲۷۰۷۱۵۸/۱
نسل نو انديش ۱۳۹۱سعيد گل محمديخوشبختي رابه بها مي دهند، نه به بهانه! خ۶۱۷گ۲۴۹۳۶۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۹س۸م
بهار سبز ۱۳۸۶مولف مسعود لعليبه بلنداي فکرت پرواز خواهي کرد ب۵۲۷ل۲۵۰۴۵۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۶۶۱۳۸۶ل۸م
بهار سبز ۱۳۸۷مولف مسعود لعليبهشت يا جهنم، انتخاب با شماست ه ب۵۲۷ل۲۵۱۴۴۸۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۶۷۱۳۸۷ل۸م
بهار سبز ۱۳۸۲گردآورنده مسعود لعليشما عظيمتر از آني هستيد که ميانديشيد (۱) ش۵۲۷ل۲۵۲۴۴۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۷۱۳۸۷ل۸م
بهار سبز ۱۳۸۹مولف مسعود لعليمثل زرافه باش،يک سر و گردن از بقيه باالتر ز م۵۲۷ل۲۵۳۴۵۷۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۷۵۱۳۸۹ل۸م
قدياني ۱۳۸۳سالي. آن. ليپسون۴۶﴿چهل و شش﴾  نکته براي رويارويي با بحران چ۸۴۵ل۲۵۴۱۰۱۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۸۶۱۳۸۳ل۳ت
جوانه رشد چـگـونه خـود را بـاور کـنـيـم/ گـام هـايـي در تقويت حس

 ارزشمندي و درمان زخم هاي احساسي
نـويـسـنـده گيل ليندن فيلد; مترجم الله

دهقاني
۱۳۹۰ چ۹۵۵ل۲۵۵۷۳۶۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۴۱۳۸۸ب۶الف
نسل نوانديش عـاشق خودت باش!: درسهاي حيرت انگيز و شگفت آور براي

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

 محمدي، سامرا اسدي
۱۳۹۳ ع۱۳۷م۲۵۶۲۶۷۰۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۲۱۳۹۰م۸۷خ
نسل نو انديش نـويـسـنده اسکات مايکر; مترجم مهتابدر ساحل نمي توان موج سواري کرد

 عليمرادي; ويراستار حميده رستمي
۱۳۸۹ د۱۹۷م۲۵۷۳۴۹۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۹م۸م
نسل نوانديش نـويـسـنـده اندرو متيوس; مترجم وحيدتک نسخه کاميابي

 افضلي راد
۱۳۹۳ ت۲۵۵م۲۵۸۲۶۷۱۱۵۸/۱

BF۶۳۷/ب۱۳۸۹ ۱۶م۲ر
نسل نو انديش ۱۳۹۳حميدرضا مظاهري سيفآرامش معنوي آ۶۳۹م۲۵۹۲۷۰۳۱۵۸/۱
منشور وحي آرامش و مـوفـقـيت بـهـتـرين هديه براي مديران، کارمندان،

 سخنرانان، معلمان، والدين....
۱۳۸۸امير ملکمحمودياليگودرزي آ۷۶۱م۲۶۰۱۰۱۰۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۷۴۱۳۸۹م۸م
نغمه ۱۳۷۴ژوزف مورفي; مترجم مهرداد مهرينمعجزه قدرت فکر م۸۳۴م۲۶۱۱۷۲۹۱۵۸/۱

BJ۱۶۱۱/۲/فلا۱۳۷۴ ۴۳ق۸م
تالش نـويـسـنـده کـاتـلين هال; ترجمه بهزادچهار راز شادکامي

رحمتي
۱۳۸۸ چ۳۲۸ه۲۶۲۴۳۸۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۹۲۱۳۸۸خ
سليس  اعـتـماد و عزت نفس (چگونه حس خود ارزشمندي رادر خود

 افزايش دهيم)
نـيـکي هـاوسهـولـد; مـتـرجـم حـميرا

آزادمنش
۱۳۸۹ الف۳۸۹ه۲۶۳۴۵۵۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۶۲۷۱۳۸۹الف
نقش سيمرغ ۱۳۸۹رابين نوروود; ترجمه گالره بخشي زادهتمرينات روزانه براي زناني که بيش از حد عشق مي ورزند ۷۲۹ت۲۶۴۴۵۸۱۵۸/۱۰۸۲

HQ۱۲۰۶/۸۱۳۸۹ت۸۶ن
ارديبهشت نـويـسـنـده پل هـرينگتون; مترجم آمنهراز نيروي جواني براي خانم ها و آقايان

کريمي
۱۳۹۱ ر۲۳۱هـ۲۶۵۲۶۷۲۱۵۸/۱۰۸۳۵

BF۷۲۴/۴پ۱۳۸۹ ۲ر
دفتر نشر فرهنگ اسالمي نـوشـته الـيس وايـتـزمن; تـرجـمـه ع.رشد اجتماعي (براي جوانان و خانوادهها)

سيمانظيري
۱۳۶۵ ر۳۴۹و۲۶۶۱۲۰۳۱۵۸/۱۰۸۴۲

BJ۱۶۶۱/۵۱۳۷۹ر۲و
عقيل سـوپ جـوجه بـراي تـقـويت  روح: داسـتـانهايي کوتاه براي

 زندگي بهتر
نـويـسـندگان جک کانفيلد...[و ديگران];

 مترجم ندا شادنظر
۱۳۸۶ ۷۹۱س۲۶۷۱۱۴۲۱۵۸/۱۲۸

BL۶۲۴/۹۳۱۳۸۶س
نسل نو انديش نـويـسندگان آلبرت اليس ، آرتور النگ;نمي گذارم کسي اعصابم را بههم بريزد

 مـتـرجـمـان شمس الدين حسيني، الهام
 آرام نيا; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ ن۷۵۵الف۲۶۸۲۶۷۴۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۷۱۳۸۸الف۳الف

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

۱۳۹۳ الف۴۸۱ب۲۶۹۲۶۶۹۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۴۱۳۸۹ب۳الف

نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا آرامش کامل آد۸۹۳س۲۷۰۲۶۶۳۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۹۱۳۸۷س۴آ

مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشي امام خميني
 ،معاونت تربيتي و فرهنگي

۱۳۹۵علي محمد صالحيخودي نشان بدهيد:مهارت ابراز وجود خ۲۹۷ص۲۷۱۳۱۵۳۱۵۸/۲

فرهنگ نشر نو ۱۳۹۰تامس آ.هريس; ترجمه اساعيل فصيحوضعيت آخر و۵۵۶هـ۲۷۲۲۶۶۶۱۵۸/۲
BF۱۴۵/۶۱۳۸۷و۴ه

ارسباران ۱۳۸۹تـالـيف ريـچـارد نـلـسون جونز; ترجمهمـقـدمهاي بـر مـهـارتهـاي مـشـاوره (مـبـاني نظري، فنون ۷۲۳م۲۷۳۷۰۸۱۵۸/۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشار روانشـنـاسي صـنعتي و مديريت (ويژه خودسازي مديران)، با

 افزودگي بخش ۲۱ - فانتومهاي ...
۱۳۸۸مهدي پروا ر۳۷۵پ۲۷۴۲۱۱۷۱۵۸/۷

فائز ۱۳۸۶علي روحبخشآئين مهرباني: دايره المعارف دوستيابي آ۷۸۳ر۲۷۵۳۰۰۱۱۵۹
افق ۱۳۹۰نادر صدقيبا بردهها ميرقصد: کتاب اخالق ب۸۳۵ش۲۷۶۱۲۹۵۱۷۰

BJ۳۷/۲۱۳۸۹ب۴ص
نسل نو انديش نـوشـتـه ي جـان ايـزو; ترجمه ي مجيدپنج راز که پيش از مرگ بايد بدانيد

شهرابي
۱۳۹۲ پ۹۷۳الف۲۷۷۲۶۵۹۱۷۰/۴۴

BF۶۳۷/ب۱۳۸۹ ۹الف۹خ
آگاه ۱۳۷۸تاليف پروين کديورروانشناسي اخالق ر۴۱۵ک۲۷۸۱۷۴۴۱۷۱

BJ۴۵/۹۱۳۷۸ر۴ک
نسل نو انديش اسـتـفـانآر. کـاوي ، به هـمـراه ربکاآر.اعتماد هوشمندانه

 مريل; مترجم مهين خالصي
۱۳۹۳ الف۳۳۵ک۲۷۹۲۶۷۳۱۷۴/۴

HF۵۳۸۷/الف۱۳۸۷ ۴س۲ک
شرکت انتشارات فني ايران تـالـيف چـارلـز ا. هـريس، مـايـکل س.اخالق در مهندسي

 پريچهرد، مايکل ج. ربينز
۱۳۹۳ الف۵۵۶ه۲۸۰۲۸۸۹۱۷۴/۹۶۲

صدرا ۱۳۸۳-۱۳۹۳مرتضي مطهرياخالق جنسي در اسالم و جهان غرب الف۶۳۴م۲۸۱۱۶۰۸۱۷۶
HQ۲۳/۳۱۳۸۳الف۷م

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيراز شکرگزاري ر۳۸۲خ۲۸۲۱۰۵۶۱۷۹/۹
BJ۱۵۳۳/۴۱۳۸۸خ۸ش

علم ۱۳۸۸رضا اکبريانجايگاه انسان در حکمت متعاليه مالصدرا ج۶۸۶الف۲۸۳۷۳۳۱۸۹/۱
BBR۱۰۸۳/۲۱۳۸۸ج۷الف

مـحـمـد حـسـن الـهي طباطبايي;ترجمهرساله علم و ادراک انسان
 خليل مالجوادي

۱۳۸۸ ر۷۴۹الف۲۸۴۲۱۱۱۱۸۹/۱

موسسه تاليف هـنـدسه خـيال و زيبايي(پژوهشي در آراء اخوان الصفا  درباره
 حکمت هنر و زيبايي)

۱۳۸۸حسن بلخاري ه۶۳۸ب۲۸۵۲۱۴۲۱۸۹/۱

مدرسه بـهـنام نوروزيقراگوزلو; زير نظر شورايجهانگيرخان قشقايي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۶ ن س/۹۵۲ج۱۸۹/۱[ج]۲۸۶۷۸
BBR۱۴۱۲/۹۱۳۸۶ج۹ن

سازمان چاپ و انتشارات نـوشـتـه خـواجهنـصـيـرالـدين طـوسي;آغاز و انجام
 مـقـدمـه و شرح و تعليقات حسن حسن

 زاده آملي

۱۳۶۶ آ۵۲۶ح۲۸۷۲۰۴۹۱۸۹/۱
BBR۸۵۰/۶۱۳۶۶آ

علم ۱۳۸۹نوشتهي نصرالله حکمتفارابي، فيلسوف غريب ف۷۱۶ح۲۸۸۶۸۴۱۸۹/۱
BBR۳۲۶/۹۰۳۳۱۳۸۹ز۸ح

عطرعترت ۱۳۸۷نويسنده:سيدمجيد نبويخورشيد پنهانهجده درس درموضوع مهدويت ۸۳۸خ۲۸۹۱۶۴۷۱۸۹/۱
BBR۱۴۱۲/۹۱۳۸۲خ۴ق

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

۱۳۸۷مرتضي يوسفي رادانديشه سياسي جال الدين دواني ي س/۷۳۴د۲۹۰۲۰۸۹۱۸۹/۱

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريشرح منظومه م ش/ش۲۷۷س۲۹۱۲۴۳۴۱۸۹/۱
مدرسه ۱۳۷۹مسعود علياسهروردي ع س/۸۴۸س۱۸۹/۱[ج]۲۹۲۲۳

BBR۷۷۰/۹۱۳۸۸س۸ع
مدرسه ۱۳۸۶بتول زرکندهشيخ بهايي زس/۹۱۳ش۱۸۹/۱[ج]۲۹۳۲۲

BBR۱۰۴۲/۴۱۳۸۶ز۸۵ي
صدرا ۱۳۹۳محمدحسين طباطبائياصول فلسفه و روش رئاليسم الف۳۷۹ط۲۹۴۲۴۷۹۱۸۹/۱

BBR۱۳۹۲/۶الف
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ۱۳۷۹تاليف عبدالرسول عبوديتهستيشناسي ه۴۳۶ع۲۹۵۱۷۹۳۱۸۹/۱

BBR۵۵ /۵۲۱۳۷۹ع
مدرسه جـــابـر تـواضـعي; زيـر نـظـر شـورايعالمه طباطبايي

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۵ ت س/۷۶۹ع۱۸۹/۱[ج]۲۹۶۷۹
BBR۱۳۹۴/۸۱۳۸۶ع۸۶ت

مدرسه عـبـاس جهانگيريان; زير نظر کارشناسانفارابي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۸۵ ج س/۱۲۷ف۱۸۹/۱[ج]۲۹۷۲۴
BBR۳۲۶/۲۱۳۸۵ف۹ج

مدرسه آرش ابـوتـرابيهـمداني; زير نظر شورايفخر رازي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۶ الف س/۲۸۶ف۱۸۹/۱[ج]۲۹۸۲۰
BBR۸۲۷/۵/۳۱۳۸۶ف۲الف

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريکليات علوم اسالمي آ۶۳۴م۲۹۹۲۴۷۸۱۸۹/۱
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريدرسهاي اسفار (مباحث قوه و فعل) د۶۳۴م۳۰۰۲۴۲۶۱۸۹/۱
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمسئله شناخت س م۶۳۴م۳۰۱۲۴۵۲۱۸۹/۱
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمقاالت فلسفي ق م۶۳۴م۳۰۲۲۴۵۶۱۸۹/۱
مدرسه ۱۳۸۲علياصغر سيدآباديمالصدرا س س/۷۴۷م۱۸۹/۱[ج]۳۰۳۲۹

BBR۱۱۲۱/۷۱۳۸۲م۹س
مدرسه ۱۳۸۸مصطفي بصيري تويسرکانيمالهادي سبزواري ب س/۷۴۹م۱۸۹/۱[ج]۳۰۴۱۸

BBR۱۲۴۰/۷۱۳۸۸م۶ب
کتاب صبح ۱۳۸۹مهدي نصيريآويني و مدرنيته (مجموعه مقاالت) آ۴۷۲ن۳۰۵۲۸۸۱۱۹۰
نشر مرکز لـودويگ ويتگنشتاين; ترجمه ي فريدونپژوهشهاي فلسفي

 فاطمي; با درآمدي از بابک احمدي
۱۳۸۰ پ۸۵۶و۳۰۶۱۰۰۹۱۹۳

B۳۱۹۹/۴۱۳۸۰پ۹۳و
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رخ دادنو ۱۳۸۹نويسنده ريچاردجي . لينژان بودريار ژ۹۴۵ل۳۰۷۲۱۲۶۱۹۴
قفنوس ۱۳۹۱محمد صادق صادقي پوربوطيقاي ژيژک:چهار مقاله و شرح آن ها ب۲۱۵ص۳۰۸۳۳۰۹۱۹۹/۴۹۷۳
هيوامهر ديـپک چـوپـرا; تـرجمه نادره ميرمحمدسفري به سوي جان

علي
۱۳۸۳ س۷۴چ۳۰۹۳۹۷۲۰۲

BT۱۰۲/۸۱۳۸۴چ۹چ
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۷۷جواد محققعلم و ايمان در گفتگو با دانشمندان ع۳۳۱م۳۱۰۱۴۰۳۲۱۵

BL۲۴۰/۲/۸۱۳۷۷ع۳م
نسل نو انديش فـقط براي خانمهاآنچه شما بايد دربارهي دنياي درون مردان

بدانيد
نـويـسـنـده شانتي فلدان; مترجم مرجان

 حيدري; ويراستار حميده رستمي
۱۳۹۰ ف۸۳۸ف۳۱۱۳۷۵۲۴۱/۶۶

BT۷۰۸/۵/۷۱۳۸۹ف۸ف
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف
دروغهـايي که زنـان بـاور ميکـنـند و حقايقي که آنها را آزاد

ميسازد
نــوشـته نـانـسي ليدمـوس; مـتـرجـم

پريساپورعلمداري
۱۳۸۷ د۶۹۳د۳۱۲۱۰۰۵۲۴۸/۸۴۳

BV۴۵۲۷/۴۱۳۸۷د۸د
دارالصادقين ۱۳۷۶علياصغر عزيزي تهرانيازدواج و خانواده در کالم خدا (الميزان، نمونه) الف۵۹۱ع۳۱۳۵۳۷۲۷۹/۷۲۵

BP۲۳۰/۱۷/۴الف۴۴ع
بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۸۹جواد محدثيفتنه ج.۲۱م ب/ن۸۴۵ع۳۱۴۵۰۰۲۷۹/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۹م۲ف
منشاء دانش ۱۳۸۷روندا بايرن; ترجمه عطاء فتحعليراز ف ر۴۷۶ب۳۱۵۳۸۹۲۸۹/۹۸

BF۶۳۹/پ۱۳۸۷ ۲ر۴ب
پيکان رانـدا برن; ترجمه مهدي قراچه داغي; باراز

 مقدمه عيسي جاللي
۱۳۸۶ ق ر۴۷۶ب۳۱۶۴۵۶۲۸۹/۹۸

ثالث ۱۳۸۶جالل ستاريپيوندهاي ايراني و اسالمي اسطوره پارزيفال پ۳۴۵س۳۱۷۲۰۴۴۲۹۱/۱۳۰۹۵۵
انتشارات هرمس ۱۳۹۰فرانتس فومان;ترجمه محمود عبادياننبرد با تيتان ها ن۲۷۴ع۳۱۸۳۳۱۵۲۹۲/۱۳

اساطير ۱۳۶۴ترجمه هاشم رجبزادهچنين گفت بودا: براساس متون بودايي چ۵۴۸ت۳۱۹۱۶۹۶۲۹۴/۳۸۲
BQ۱۱۳۸/۳/۳۱۳۷۴ر۲ف

ارديبهشت ۱۳۹۳تاليف آناهيتا حسين زادهآيين و شريعت زرتشتي آ۵۶۵ح۳۲۰۲۴۷۰۲۹۵
نشرچشمه ۱۳۸۹ژاله آموزگار، احمد تفضلياسطوره زندگي زردشت الف۸۱۶آ۳۲۱۲۸۵۴۲۹۵/۰۹۲

نسل نو انديش مـولف هـرولـداس. کاشنر;مترجم نفيسهچرا اتفاقات بد براي آدمهاي خوب ميافتد!؟
معتکف

۱۳۸۶ م چ۲۱۳ک۳۲۲۲۴۶۷۲۹۶/۳۱۱

آهنگ قلم يـگـانـه دوران شيخ حسنعلي اصفهاني اصفهاني مشهور به شيخ
نخودکي

۱۳۸۸قربانعلي محمديمقدم م س/۳۶۳ن۳۲۳۲۱۸۲۲۹۶/۷۶۴

حميد رضا انصاري ۱۳۸۸مولف حميد رضا انصاريبسوي روشنايي ب۸۵۵الف۳۲۴۲۱۷۷۲۹۷
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحاشيههاي استاد مطهري بر آثار دکتر شريعتي الف۶۳۴م۳۲۵۲۴۵۷۲۹۷

گلستان ادب کـوچ سـرخ: داسـتـانهايي واقعي از قتل و خودکشي پسران و
دختران

۱۳۸۰شمسي رضيان ک۵۷۵ر۳۲۶۲۹۲۰۲۹۷/۰۱

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمقدمه اي بر جهان بيني اسالمي م۶۳۴م۳۲۷۲۴۸۰۲۹۷/۰۱
اسراء مـولـف جـواديآمـلي; تـحقيق و تنظيم:مفاتيح الحياه

 حـجـج االسـالم مـحمحسين فالح زاده،
 يـداله مقدسي، سيد کمال الدين عمادي،

 محمود لطيفي و جعفر آرياني

۱۳۹۱ م۷۴۵ج۳۲۸۱۳۸۷۲۹۷/۰۲
BP۲۲۶/۲/۷۸۱۳۸۹الف۹ج

جمهوري بـه گـزيـنش و کوشش و نگارش حسينصفير شجر طوبي، يا، عمربن العزيز و نوادر حاالت او
 جـوهـري; پـيـشـگـفتار از محمداسدي

گرمارودي

۱۳۷۸ ص۸۷۹ج۳۲۹۱۷۴۳۲۹۷/۰۲
BP۹۳/۲۰۴۱۱۳۷۴ج۲ط

رامند تـدويـن و مـقـدمـه مـحـمـد المـعي واشارات:سخنان گزيده و پيام هاي کوتاه دکتر شريعتي
 شعبانعلي المعي

۱۳۹۱ الف۴۴۴ش۳۳۰۲۹۹۲۲۹۷/۰۲

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر ۱۳۸۷جواد محدثيحکمتهاي قدسي/ ترجمه و توضيح چهل حديث قدسي ح۳۱۶م۳۳۱۱۳۴۶۲۹۷/۰۲
BP۱۱/۸۱۳۸۷ح۳۱۴م

ملک اعظم ۱۳۹۴مصطفي هاشميمحجوبعمرتون چند؟! ع۲۸۶هـ۳۳۲۳۵۷۹۲۹۷/۰۲
BP۱۱/۲۴۸۱۳۸۷ع

محراب قلم،کتاب هاي مهتاب ۱۳۹۴نويسنده غالمرضا حيدري ابهريدايره المعارف اسالم براي کودکان د۹۵۱ح۳۳۳۳۰۷۸۲۹۷/۰۳
عصر غيبت رهتـوشه راهـيان نور: طرح هجرت تابستنان۱۳۹۱ويژه بشيران

جوان
تـهـيهو تـدويـن دفـتـر تبليغات اسالمي
 حـوزه عـلـمـيه قم، مـعاونت فرهنگي و

 تبليغي، اداره چاپ و نشر

۱۳۹۱ ۸۸۲ر۳۳۴۱۶۴۹۲۹۷/۰۴۵
BP۸/۹۶۸۸۲۱۳۸۴ر

نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ها،دفتر نشر معارف

مـحـمد رضا احمدي : ﴿با همکاري جمعيروابط پسر ودختر
 از محققان﴾

۱۳۸۶ ر۲۸۴الف۳۳۵۳۰۷۲۲۹۷/۰۷۶

بوستان فدک ۱۳۸۷مرتضي دانشمندنوجوانان ميپرسند: پاسخ به پرسشهاي مذهبي نوجوانان ن۲۵۴د۳۳۶۲۹۸۰۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۹ن۲۷د

دارالحديث به سـوي نـور: مـجـمـوعه سخنرانيهاي آيهالله حاج ميرزاعلي
 احمديميانجي (قدس سره)

۱۳۸۹ ب۲۸۷الف۳۳۷۵۹۴۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹ب۳الف

مـوسـسـه فـرهـنـگي پژوهشي مصابيح الهدي
۱۳۹۱،

۱۳۹۱آيت الله العظمي حاج آقا مجتبي تهرانيادب الهي :کتاب سوم:تربيت فرزند الف۸۹۸ت۳۳۸۳۱۳۰۲۹۷/۰۸

موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي ۱۳۹۱آيت الله العظمي حاج آقا مجتبي تهرانيادب الهي :کتاب پنجم:تربيت مربي الف۸۹۸ت۳۳۹۳۱۳۱۲۹۷/۰۸
موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي حـضـرت آيـت الـلـه الـعظمي حاج آقاادب الهي ﴿تاديب نفس﴾

 مجتبي تهراني
۱۳۹۲ الف۸۹۸ت۳۴۰۳۱۳۲۲۹۷/۰۸

موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي ۱۳۹۱آيت الله العظمي حاج آقا مجتبي تهرانيادب الهي :کتاب دوم :مباني تربيت الف۸۹۸ت۳۴۱۳۱۳۳۲۹۷/۰۸
مطيع ۱۳۹۳تحت اشراف محمدعلي جاودانمـواعـظ: سـلـسـله مباحث اخالقي مرحوم آيتالله حقشناس م۶۷۳ح۳۴۲۳۵۲۱۲۹۷/۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دارالفکر نـــگــارش مـحـمـدبـاقـر سـبـزواري،سرمايه سخن

 محمدابراهيم آيتي
۱۳۸۵ س۲۷۷س۳۴۳۱۵۲۴۲۹۷/۰۸

BP۴/۴/الف۱۳۸۵ ۴س۲س
موسسه بوستان کتاب مـحـمـدحـسـين طـباطبائي; به کوششقرآن در اسالم

 سيدهادي خسروشاهي
۱۳۸۶ ق۳۷۹ط۳۴۴۹۱۶۲۹۷/۰۸

BP۶۵/۴/۴۱۳۸۸ق۲ط
هنر پارينه ۱۳۸۸حسين غريب زاهديذخيره الواعظين ذ۳۱غ۳۴۵۲۱۷۳۲۹۷/۰۸
صدرا گـفت و گـوي چـهـارجـانـبه اسـتـاد شـهيد آيتالله مطهري،

 آيتالـله خـامـنهاي، اسـتـاد فـخـرالـدين حجازي، دکتر علي
شريعتي

۱۳۹۳ ۴۵۷گ۳۴۶۲۴۸۱۲۹۷/۰۸

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريآزادي معنوي آ۶۳۴م۳۴۷۲۴۵۵۲۹۷/۰۸
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريامداد هاي غيبي  در زندگي بشر الف۶۳۴م۳۴۸۲۴۴۲۲۹۷/۰۸
صدرا ۱۳۵۸مرتضي مطهريبيستگفتار ب۶۳۴م۳۴۹۱۲۳۸۲۹۷/۰۸

BP۱۰/۵/۹۱۳۵۸ب۶م
صدرا پـانزده گفتار: دفاع از ۱۳ مسئله نفاق، روابط بينالملل اسالمي،

 لزوم تعظيم شعائر اسالمي، نهضت آزادي بخش اسالم
۱۳۹۲مرتضي مطهري پ۶۳۴م۳۵۰۲۴۳۹۲۹۷/۰۸

صدرا ۱۳۹۳نويسنده مرتضي مطهريپنج مقاله: دين و مذهب، احتياجات قرآن پ۶۳۴م۳۵۱۲۴۷۲۲۹۷/۰۸
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريده گفتار د۶۳۴م۳۵۲۲۴۴۴۲۹۷/۰۸
صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريشش مقاله ش۶۳۴م۳۵۳۲۴۶۱۲۹۷/۰۸

BP۱۰/۵/۵ش۶م
موعود عصر﴿عج﴾ حـديث لـوح: مـجـمـوعهاي از سـخنرانيهاي مهدوي و واليي

 حضرت آيتاللهالعظمي وحيدخراساني
۱۳۸۸گردآوري علي کوراني ح۴۵۵و۳۵۴۲۱۶۷۲۹۷/۰۸

نسل نو انديش ۱۳۹۳جعفر شيخ االسالميشيوه هاي علمي آموزش مفاهيم ديني و قرآن ش۸۹۵ش۳۵۵۲۵۱۱۲۹۷/۱۰۷
ياقوت هـادي مـحـدث، حـمـيدخصفارهرندي،آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم

 ابوالفضل عالمي
۱۳۸۳ آ۳۱۵م۳۵۶۱۶۴۴۲۹۷/۱۰۷

BP۶۵/۲/۷۶۱۳۸۳آ۲۴م
پيام عدالت ۱۳۸۵مولف مسعود وکيلآموزش مفاهيم قرآن﴿۳﴾ آ۶۸۶و۳۵۷۱۷۷۸۲۹۷/۱۰۷

BP۶۵/۲/۸۵۱۳۸۴آ۸و
محراب قلم نـويسنده رضا نباتي; تصويرگر حميدرضاچراهاي شگفتانگيز قرآن کريم

بيدقي
۱۳۹۱ ق چ۲۶۶ن۲۹۷/۱۰۷۶[ج]۳۵۸۲۲۷

BP۶۵/۲/۴۱۳۸۸چ۲۳ن
اداره کـــل امـور فـرهـنـگـي وزارت عـلـوم،

 تحقيقات و فناوري
۱۳۸۶به کوشش مصطفي عباسيمقدمکلمات جاودان (آشنايي با پيامهاي قرآني) ک۳۱۶ع۳۵۹۱۶۷۲۲۹۷/۱۱

BP۶۵/۴/۸ک۲۴ع
هماي رحمت ۱۳۸۲تاليف پرويز محمديفهرستنامه قرآن کريم ف۳۵۲م۳۶۰۲۰۹۳۲۹۷/۱۲
آيين فرزانگي ۱۳۸۹گردآوري حسين دهکرديبازگشت به قرآن: منتخبي از آيات قرآن کريم ب۷۱غ۳۶۱۲۹۳۱۲۹۷/۱۴۱

BP۵۹/۹/۸غ
مـوسـسـه عـلـمي فرهنگي دارالحديث،سازمان

 چاپ و نشر
رضـايت از زنـاشويي:بررسي عوامل موفقيت زندگي زناشويي از

 ديدگاه اسالم
۱۳۹۱عباس پسنديده ر۴۶۳پ۳۶۲۳۰۳۵۲۹۷/۱۴۲

BP۲۵۳/۲/۶ر۵پ
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾، راديو قرآن ۱۳۸۱حسين اسکندريآيههاي زندگي آ۵۲۵الف۳۶۳۶۵۷۲۹۷/۱۵

BP۶۵/۳/۸۷۱۳۸۴آ۴۶الف
۱۳۶۰نوشته مرتضي مطهريدرسهائي ازقرآن د۶۳۴م۳۶۴۱۶۰۷۲۹۷/۱۵

نبوي ۱۳۷۸نويسنده شهريار پرهيزکارچگونه قرآن را حفظ کنيم چ۴۱۸پ۳۶۵۶۳۶۲۹۷/۱۵۱
BP۸۰/۸/۸۱۳۷۸چ۴پ

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حـمل قـرآن : پـژوهشي در روششناسي تعليم و تحفيظ قرآن
مجيد

۱۳۸۸ابوالفضل خوشمنش ح۸۸۷خ۳۶۶۲۱۰۲۲۹۷/۱۵۱

احياء کتاب حـلـيهالقرآن: سطح ۱ آموزش تجويد قرآن به روايت حفص از
عاصم

۱۳۹۳محسن موسويبلده ح۸۴۲م۳۶۷۲۹۸۱۲۹۷/۱۵۱
BP۷۴/۵/۸۲ح۸م

جامعه القرآن الکريم تـحـسـينالتالوه: دوره عمومي آموزش تجويد به روايت حفص
 از عاصم

۱۳۸۹علي قاسمي; با مقدمه ي ابوالفضل عالمي ت۱۹۹ق۳۶۸۱۶۵۳۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۳۱۳۸۹ت۲۳ق

قدياني ۱۳۷۵تاليف محمد. ح. کتابياهميت و روش يادگيري قرائت قرآن الف۳۷۷ک۳۶۹۵۳۶۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۹۱۳۷۰الف۲۳ک

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چـنـد مـعـنـايي در قـرآن کـريم: درآمـدي بـر تـوسـعه در
 داللتهاي قرآني

۱۳۸۸سيدمحمود طيبحسيني چ۹۶۹ط۳۷۰۲۱۹۹۲۹۷/۱۵۳
BP۸۲/۲/۹۱۳۸۸چ۹ط

موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱تاليف آيت الله جعفر سبحانيمثلهاي آموزنده قرآن: در تبين پنچاه و هفت مثل قرآني م۲۷۴س۳۷۱۶۳۰۲۹۷/۱۵۴
BP۸۴/۴/۲۱۳۸۲م۲س

دارالکتاب االاسالميه نـاصـرمـکارم شيرازي; با همکاري جمعيقصه حضرت موسي عليهالسالم
 از فضال; تدوين سيد حسين حسيني

۱۳۸۱ ق۵۷۷ح۳۷۲۱۴۸۹۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۴/۶۱۳۸۱ق۵ح

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانييک سبدآسمان: نگاهي نوبه چهل آيه قرآن ي۳۸۲خ۳۷۳۱۰۶۴۲۹۷/۱۵۶
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

انتشارات نسيم کوثر ۱۳۸۸اباصلت رسوليپيام آوران الهي پ۵۲۳ر۳۷۴۱۹۹۹۲۹۷/۱۵۶
آسمان علم ۱۳۹۲سيد محمد طهوريقصههاي  قرآني﴿از خلقت آدم تا رحلت خاتم﴿ص﴾﴾ ق۹۶۱ط۳۷۵۲۲۳۴۲۹۷/۱۵۶

اسالم ۱۳۷۵حسين عماد زادهتاريخ انبياآ از حضرت آدم تا حضرت خاتم ت۸۷۷ع۳۷۶۲۹۴۴۲۹۷/۱۵۶
زهير به قـلم مـحسن آشتياني، محسن موسويقرآندرماني روحي و جسمي

آملي
۱۳۹۱ ق۵۵۶آ۳۷۷۶۰۶۲۹۷/۱۵۷

BP۷۱/۹/۴۱۳۸۶ق۵آ
گوهر ماندگار خـواص شـگـفتانـگـيز " بسماللهالرحمنالرحيم " مشکلگشاي

مشکالت
۱۳۸۶مولف علي رستميچافي خ۴۹۴ر۳۷۸۱۵۰۱۲۹۷/۱۵۷

BP۷۱/۹/۹۵۱۳۸۸خ۵ر
مولف محمدرضا کريميدرمان با قرآن د۵۱۶ک۳۷۹۹۰۵۲۹۷/۱۵۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر عطش ۱۳۹۱مولفروح الله عليآباديبسمالله ذکر برتر ب۵۶۷ل۳۸۰۱۵۱۷۲۹۷/۱۵۷

BP۱۴۱/۵ /۷۱۳۸۶و۵ب
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲عليرضا برازشهمهبه جهنم مي روند حتي...! ه۳۹۵ب۳۸۱۱۱۷۱۲۹۷/۱۵۹

BP۱۹۶/۶۵/۴۸۱۳۸۲ب
جمال گـــردآوري و تـــدوين مـحـمـدرضـاپرسمان قرآني ازدواج و خانواده

 حـسـينزاده; بـراي مـرکـز فـرهنگ و
 معارف قرآن

پ۵۶۵ح۳۸۲۷۳۱۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵۱۳۸۹ح۸۶ز

فرهنگ علوي: شيوه ۱۳۸۹حسين حيدرپوربصيرت قرآن و واليي: تفسير موضوعي آيات مربوط به نفاق ب۹۳۹ح۳۸۳۱۴۸۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹۱۳۸۹ح۸م

آيه حيات ۱۳۸۹نفيسه سادات فاضليانپيوند سنت هاي الهي با تفکر مهدويت درقرآن پ۱۵۹ف۳۸۴۲۹۹۴۲۹۷/۱۵۹
BD۴۳۱/۸ک۲ف

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۸۴مولف نادر فضلياز عاشورا تا ظهور الف۷۶۸ف۳۸۵۱۲۳۰۲۹۷/۱۵۹
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۴الف۶۵ف

احمديه ۱۳۸۴محمدحسين فيضسالم و صلوات در قرآن س۹۶۶ف۳۸۶۱۷۸۰۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹۱۳۸۴ف۸س

آرام دل: صيام قـبـيـلهي سـلـمـان: پـژوهشي دربارهي تاريخ ارتباط و ارادت
 ايرانيان به اهل بيت (ع)

۱۳۸۹وحيد قاسمي ق۱۹۹ق۳۸۷۱۴۰۴۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۲۱۳۸۹ق۸۷الف

دبيزش ۱۳۸۸تليف روحالله مدبرکشاورزي در قرآن ک۳۹۶م۳۸۸۹۲۰۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۴۱۳۸۸م۵ک

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني﴿ره﴾ ۱۳۸۸محمدتقي مصباح يزديانسان سازي در قرآن الف۵۹۸م۳۸۹۹۶۱۲۹۷/۱۵۹
صدرا ۱۳۹۳اثر مرتضي مطهريانسانشناسي قرآن الف۶۳۴م۳۹۰۲۴۴۸۲۹۷/۱۵۹
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينبرد حق و باطل بهضميمه احياي تفکر اسالمي ن۶۳۴م۳۹۱۲۴۵۳۲۹۷/۱۵۹

نسيم انتظار ۱۳۸۹محمدتقي ناطقيخداشناسي از ديدگاه قرآن و نهجالبالغه خ۱۸۳ن۳۹۲۲۹۸۲۲۹۷/۱۵۹
مرکز فرهنگي نشر قبله; دفتر ميراث مکتوب بـخـشي از تـفـسيري کهن به پارسي از مولفي ناشناخته (حدود

 قرن چهارم هجري)
از مـولـفـي نـاشناخته﴿حدود قرن چهارم
 هـجـري﴾;تـحـقـيق و تـصـحيح مرتضي

 آيهاللهزاده شيرازي

۱۳۷۵ ۳۴۹ب۳۹۳۱۷۹۷۲۹۷/۱۷۲۴
BP۹۲/۹۵/۳۱۳۷۵ب

ذکر ۱۳۸۰سميح عاطف الزين; ترجمه علي چراغيداستان پيامبران در قرآن د۹۱ز۳۹۴۱۶۴۸۲۹۷/۱۷۲۴
BP۹۸/۳۰۴۲۱۳۱۳۸۰م۹۴ز

نشر مرکز نـوشته [صحيح: ترجمه] جمعي از علمايترجمهي تفسير طبري [قصهها]: فارسي قرن چهارم هجري
ماوراءالنهر

۱۳۷۲ ت۴۳۴ط۳۹۵۱۷۴۹۲۹۷/۱۷۲۴
BP۹۳/۲۰۴۱۱۳۷۴ج۲ط

انتشارات آيين احمد ۱۳۸۷رضا خيبريتفسير جوامع الجامع: سوره توبه به همراه شرح موجز ت۹۶۶خ۳۹۶۲۹۷۹۲۹۷/۱۷۲۶
نور فاطميه ۱۳۶۲تاليف محمدحسين طباطبائيمعاد در الميزان م۳۷۹ط۳۹۷۱۲۱۹۲۹۷/۱۷۲۶
خانه کتاب ۱۳۸۹تاليف عزتالله مرتضاييميبدي و تفسير کشف االسرار م ش/ک۹۱۴م۳۹۸۶۴۷۲۹۷/۱۷۸

BP۱۰۰/۵۰۲۱۷۱۳۸۹ک۹م
جليل تـفـسـيـر جـامع: جـمعآوري شـده از تـفسير امام عليهالسالم

 عـيـاشي و کـتب اخـبار معتبره بانضمام ترجمه تفسير عليبن
 ابراهيم قمي

۱۳۸۰بهقلم ابراهيم بروجردي ت۴۸۶ب۳۹۹۸۸۵۲۹۷/۱۷۹
BP۹۸/۷۱۳۸۰ت۳۷ب

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيپرتوي از نور(۱) دقايقي با تفسير قرآن(برگرفته از نور) ۳۳۱پ۴۰۰۱۶۸۷۲۹۷/۱۷۹
دارالکتب السالميه ۱۳۸۴علي غيوريتفسير مبين ت۹۷غ۴۰۱۲۹۴۵۲۹۷/۱۷۹

BP۹۸/۷ت۹غ
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريآشنايي با قرآن آ۶۳۴م۴۰۲۱۶۰۹۲۹۷/۱۷۹

BP۶۵/۲/۵۱۳۶۷آ۶م
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۰الله افتخاريزنان ز۶۲۷الف۴۰۳۲۰۸۷۲۹۷/۱۸

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

۱۳۸۹مرتضي حسينينجومينسيم ايمان: ( تفسير سوره مومنون ) ن۶۱۲ح۴۰۴۲۱۰۱۲۹۷/۱۸

فقه روز﴿وابسته به انتشارات انقالب اسالمي﴾ عـلـي خـامنه اي رهبر جمهوري اسالمياحکامموضوعي۱، احکام روزه
ايران

۱۳۹۳ الف۲۳۱خ۴۰۵۲۴۱۲۲۹۷/۱۸

انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي﴿وابـسـتـه بـه
 موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

مـقـدمـه اي مـشـتمل بر روش،گرايش،مباني و قواعد تفسيري
 حضرت آيه الله العظمي خامنه اي در تفسير سوره ي توبه

گـردآوري نـسـيـم انـقـالب وابـسته به
 انتشارات انقالب اسالمي

۱۳۹۳ م۲۳۱خ۴۰۶۲۴۶۸۲۹۷/۱۸

دفتر انتشارات اسالمي امام خمينيتفسير سوره حمد ت۷۴۶خ۴۰۷۱۶۱۵۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۱۲/۷۱۳۷۳ت۷۸خ

نشرفکر ۱۳۸۶تاليف قربانعلي درينجفآباديمروري بر تفسير سوره ممتحنه م۵۲۲د۴۰۸۲۸۰۴۲۹۷/۱۸
دفتر انتشارات اسالمي ۱۳۸۶خالصه بيانات عبدالحسين دستغيبقيامت و قرآن: تفسير شريفه طور ق۵۴۷د۴۰۹۲۹۵۴۲۹۷/۱۸

لک لک فــرزانه زنـبق; تـصـويـرگـر نـيـلـوفـرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء اول
ميرمحمدي

۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۰۸۳۰
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

لک لک ۱۳۸۵فرزانه زنبقي; تصويرگر نيلوفر محمديآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزءدوم آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۱۸۳۱
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

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

۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۲۸۳۲
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه
جزءچهارم

فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر
ميرمحمدي

۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۳۸۳۳
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـرنـيـلـوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزءپنجم
ميرمحمدي

۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۴۸۳۴
BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزءششم

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۵۸۳۵

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزءهفتم

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۶۸۳۶

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءهشتم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۷۸۳۷

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء نهم

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۸۸۳۸

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفرآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزءدهم

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۱۹۸۳۹

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءيازدهم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۰۸۴۰

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءدوازدهم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۱۸۴۱

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءسيزدهم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۲۸۴۲

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءچهاردهم
فـرزانـه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۳۸۴۳

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءپانزدهم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۴۸۴۴

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء

شانزدهم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۵۸۴۵

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءهفدهم
۱۳۸۵فرزانه زنبقي; تصويرگرنيلوفرميرمحمدي آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۶۸۴۶

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءهجدهم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۷۸۴۷

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءنوزدهم
فـرزانـه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۸۸۴۸

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

جزءبيستم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـرنـيـلـوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۲۹۸۴۹

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و يکم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۰۸۵۰

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و دوم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۱۸۵۱

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و سوم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۲۸۵۲

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و چهارم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۳۸۵۳

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و پنجم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۴۸۵۴

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و ششم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۵۸۵۵

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و هفتم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۶۸۵۶

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و هشتم
فـرزانه زنـبـقـي; تـصـويـرگـر نـيـلوفر

ميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۷۸۵۷

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي بـا قـرآن کـريم بـراي نـوجـوانـان: شـرح و ترجمه

 جزءبيست و نهم
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۸۸۵۸

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
لک لک آشـنـايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزءسي

ام
فـــرزانه زنـــبـــقـــي; تـصـويـرگـر

نيلوفرميرمحمدي
۱۳۸۵ آ۵۶ز۲۹۷/۱۸[ج]۴۳۹۸۵۹

BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز
اقيانوس معرفت ۱۳۸۸تاليف احمد عابدينيعروس قرآن: (( تفسير سوره الرحمن)) ع۱۳۲ع۴۴۰۱۰۰۰۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۴۵/۴۱۳۸۸ع۱۷ع
ارمغان گيالر ۱۳۸۷اسماعيل قاسمپورسرچشمهآيهالکرسي نجات بخش گرفتاران آ۱۷۷ق۴۴۱۹۹۲۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۱۳/۹۱۳۸۷آ۲ق
مرکزفرهنگي درسهايي ازقرآن ۱۳۸۱مولف:محسن قرائتيتفسير سوره اسراء ت۵۳۸ق۴۴۲۱۰۰۴۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۴۴/۷۱۳۸۷ت۴ق
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۵محسن قرائتيتفسير سوره فرقان ت۵۳۸ق۴۴۳۲۹۱۹۲۹۷/۱۸
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۴محسن قرائتيتفسير سوره يس ت۵۳۸ق۴۴۴۳۰۲۲۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۶۸۲/۷ت۴الف
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۳محسن قرائتيتفسير سوره حجرات ت۵۳۸ق۴۴۵۳۰۲۴۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۸۲۷/۷ت۴ص
سازمان اوقاف و امور خيريه ۱۳۸۶محسن قرائتيتفسير سوره زمر زت۵۳۸ق۴۴۶۱۶۸۸۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۷۳/۷۱۳۸۶ت۴ق
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵نويسنده محسن قرائتييوسف قرآن: تفسير سوره يوسف ي۵۳۸ق۴۴۷۱۶۸۹۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۳۵/۹۱۳۷۹ي۴ق
مشهور مـالقـات مـوسي و خضر عليهماالسالم:وحي بر آيات ۶۰ تا ۸۲

 سوره کهف
۱۳۹۴عبدالله ،مستحسن ، ۱۳۲۱ - م۵۲۷م۴۴۸۳۰۵۶۲۹۷/۱۸

سخن تـاليف محمدرضا جاللي نائيني; با مقدمهتاريخ جمع قرآن کريم
 احمد مهدوي دامغاني

۱۳۸۴ ت۵۴۵ج۴۴۹۱۷۲۳۲۹۷/۱۹
BP۷۲/۴/۲۱۳۸۴ت۸ج

شـوراي عـالـي قـرآن:سروش﴿انتشارات صدا و
سيما﴾

نـويـسـنـده کـمال نجمي;ترجمه وتحقيقزندگاني شيخمصطفي اسماعيل در سايه قرآن کريم
 سعيد مال حسيني

۱۳۸۴ ن س/۵۳۲الف۴۵۰۲۱۶۳۲۹۷/۱۹۲

مدرسه نـرگس تـشـکـري; زيـر نـظـر شـورايشيخ طبرسي
 کارشناسي دفترانتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۹ ت س/۹۱۷ش۲۹۷/۱۹۲۴[ج]۴۵۱۳۷
BP۹۲/۸ /۵۱۳۸۹ت۱۸ط

مدرسه مـــريم صــفـاري; زيـر نـظـر شـورايميبدي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۵ ص س/۹۱۴م۲۹۷/۱۹۲۴[ج]۴۵۲۹
BP۹۲/۸/۷۱۳۸۵ص۹م

سازمان چاپ و نشر دارالحديث تـالـيف شـيخ صـدوق ابيجعفر محمدبنمتن و ترجمه کمالالدين و تمامالنعمه
 عـليبن الـحـسـين قمي; مترجم منصور

پهلوان

۱۳۸۰ پ ت/ک۱۶۱الف۴۵۳۶۰۴۲۹۷/۲۱۲
BP۱۴۱/۵ /۲۴۰۴۱۱۳۸۰الف۹م

دليل ما تـرجـمه الـحـيـاه: دايـرهالمعارفي اسالمي، علمي، پژوهشي، که
روش...

مـحـمـدرضا حکيمي، محمد حکيمي، علي
 حکيمي; مترجم احمد آرام

۱۳۸۸-۱۳۸۳ ت۷۵۶ح۴۵۴۸۸۶۲۹۷/۲۱۲
BP۱۳۶/۹/ي۹۰۴۱۱۳۸۰ح۸ح

حقايق ۱۳۸۵با راهنمائي علي عراقچيهمدانيدر پرتو کالم معصوم ۴۳۲د۴۵۵۱۲۸۳۲۹۷/۲۱۲
BP۱۴۱/۴۱۳۶۲د۴ع

حر، سبحان تـاليف محمدباقر تحريري; تنظيم حسينحديث عنوان بصري: بندگي حقيقي و حقيقت علم
 حسين زاده اصفهاني

۱۳۸۷ ح۳۷۲ت۴۵۶۴۹۲۲۹۷/۲۱۴
BP۱۴۵/۹۰۴۲۲۲۱۳۸۷ع

نشر قدس رضوي ۱۳۸۷حسين علويمهرنشاني بهشت : چهل درس زندگي از نگاه ائمه عليهمالسالم ن۸۳۳ع۴۵۷۱۷۸۲۲۹۷/۲۱۶
BP۲۴۸/۵۱۳۸۷ن۷۵ع

ارمغان يوسف خـواص شـگـفت " بـسمالـلهالرحمنالرحيم "; همراه داستانهاي
آموزنده

۱۳۹۰تاليف يوسف احمدي خ۲۸۴الف۴۵۸۱۵۰۰۲۹۷/۲۱۸
BP۷۱/۹/۹۵۱۳۸۸خ۵ر

هماي رحمت راهـنـمـاي انـتـخـاب دوست (يـکصد و چهل حديث در باب
دوستي)

۱۳۷۹مولف مظفر حاجيان حسينآبادي ر۱۶۵ح۴۵۹۲۱۹۶۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۱/۵ /۲۱۳۷۹ح۹د

دارالکتاب االسالميه الـدرالـثمين في خمسمائه آيه نزلت في موالنا اميرالمومنين(ع):
 باتفاق اکثرالمفسرين من اهلالدين

۲۰۰۷متاليف الحافظ رجبالبرسي الف۱۹۸ح۴۶۰۹۳۲۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۵/۲۱۳۸۶ح۹م

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾ ۱۳۷۱امام خمينيشرح چهل حديث (اربعين حديث) ش۷۴۶خ۴۶۱۳۱۶۳۲۹۷/۲۱۸
دفتر نشر معارف مـحـمـد داودي; تـدويـن نهاد نمايندگياخالق اسالمي

 مـقـام مـعـظـم رهـبري در دانشگاهها،
 مـعـاونـت پـژوهـشـي دانشگاه معارف

اسالمي

۱۳۸۸ الف۲۹۵د۴۶۲۱۷۸۵۲۹۷/۲۱۸

دارالزهرا ۱۳۹۲تاليف محسن شکري پينونديبسم اللهمشکل گشاي مشکالت ب۵۸۴ش۴۶۳۱۴۹۹۲۹۷/۲۱۸
سايه گستر ۱۳۸۷مولف مصطفي علوي۲۸۳ نکته از بسمالله الرحمن الرحيم د۸۲۶ع۴۶۴۱۵۴۱۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵/۸۱۳۸۷ع۵ب
آيين فرزانگي بـازگـشت به نـهج الـفصاحه: منتخبي از احاديث گهربار پيامبر

 اکرم (ص) در نهج الفصاحه
۱۳۸۹محمدحسين غالمعليدهکردي ب۷۱غ۴۶۵۲۹۳۲۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۲ب۸۲غ
آستان قدس رضوي، شرکت به نشر حـکـمتهـاي نـبـوي:  ترجمه و توضيح چهل حديث از پيامبر

 اکرم صلياللهعليهوآله
۱۳۸۷جواد محدثي ن ح۳۱۶م۴۶۶۱۳۴۷۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۸۱۳۸۷ح۳م
دفتر نشر الهادي ۱۳۶۷نويسنده علي مشکيني; مترجم جنتينصايح و سخنان چهارده معصوم﴿ع﴾ و هزار و يک سخن ن۵۸۳م۴۶۷۱۱۸۸۲۹۷/۲۱۸

BP۲۴۸/۸۱۳۸۱گ۸۶ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيالماس هستي: مناسبت هاي ايام غدير الف۳۸۲خ۴۶۸۱۰۷۸۲۹۷/۲۵۷

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
دليل ۱۳۸۷تهيه و تنظيم حمزه عندليباحکام ما و کودکان ۲۷۷الف۴۶۹۱۱۱۵۲۹۷/۲۷۹

BP۱۹۸/۶/۳۱۳۸۷الف۹ک
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱تدوين دفتر فرهنگستان علوم اسالمياجتهاد و بررسي روش هاي آن ۲۴۲الف۴۷۰۲۰۷۹۲۹۷/۳۱

بيان معنوي ۱۳۹۰پديدآورنده عليرضا پناهيانشکوه امرخدا﴿به ضميمه يادداشتي براي معتکفين﴾ ش۵۴۲پ۴۷۱۱۰۰۲۲۹۷/۳۱
BP۱۸۸/۹۱۳۸۹ش۸۷پ

دانشگاه آزاد اسالمي مـرکـز فـعـالـيـتها و پژوهشهاي قرآن واحکام برادران
عترت

۲۷۷الف۴۷۲۲۲۰۸۲۹۷/۳۴۲۲

فتيان ۱۳۸۷محمود اکبريمردم و برداشتهاي احکام م۶۸۵الف۴۷۳۲۸۰۱۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۴م۷۴الف

دفتر نشر معارف رسـاله دانـشـجـويي : احـکـام تقليد، احکام نماز و روزه، احکام
 ازدواج ... مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام

مـولف مـجـتبي حسيني; تنظيم و نظارت
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، معاونت آموزش و تبليغ-

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۴ ر۵۷۷ح۴۷۴۱۴۷۵۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/ ۵۱۳۸۴ر۴۱۶ح

انتشارات انقالب اسالمي ،نشر فقه روز، سـيـد عـلـي خـامـنـه اي،تـهيه و تنظيمآموزش مصور احکام ،طبق فتاواي حضرت آيت الله خامنه اي
 مـوسـسـه ي اطـلس تاريخ شيعه﴿کانون

 نشر احکام﴾

.۱۳۹۳ آ۲۳۱خ۴۷۵۱۹۹۱۲۹۷/۳۴۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر فقه روز﴿وابسته به انتشارات اسالمي﴾ رسـالـه ي آمـوزشـي عـبادات بر اساس فتاواي مرجع عاليقدر

 حـضـرت آيـت الـلـه الـعـظـمـي خامنه اي ﴿مد ظله العالي﴾
 رهبرمعظم انقالب اسالمي

۱۳۹۲ ر۲۳۱خ۴۷۶۲۴۶۲۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۲۸۱۳۷۴الف۲خ

الهدي ۱۳۸۴علي خامنهايرساله اجوبهاالستفتائات ترجمه فارسي ج ر۲۳۱خ۴۷۷۲۹۹۳۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹۲۷۰۴۱الف۲خ/ت

زمزم هدايت نـويـسـنـده حـسن قاسميان; تهيه کنندهاحکام بيماران، پزشکان و پرستاران
 پـژوهـشکده تحقيقات اسالمي نمايندگي

 ولي فقيه در سپاه

۱۳۹۳ الف۲۱۱ق۴۷۸۱۷۵۶۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳۱۳۸۳الف۲ق

موسسه فرهنگي،مطالعاتي الزهراء ﴿ع﴾ ۱۳۷۹مظاهريرساله توضيحالمسايل ( احکام،اخالق،اعتقادات ) ر۶۳۹م۴۷۹۲۹۱۶۲۹۷/۳۴۲۲
امام علي بن ابي طالب﴿ع﴾ ۱۴۲۹ق.۱۳۸۷تهيه و تنظيم مسعود مکارمرساله احکام جوانان (پسران) ر۷۳۲م۴۸۰۹۱۷۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۴۸۳۱۳۸۷ر۷م
قدس احـکـام جـوانـان همراه با مطالب فرهنگي اخالقي ، اجتماعي و

 مسائل شرعي
۱۳۸۸نوريهمداني الف۷۷۶ن۴۸۱۲۹۶۰۲۹۷/۳۴۲۲

جام جوان ۱۳۸۸مولف احمد تقدسينيانماز کليد حل مشکالت (۵۰۰ نماز مستحبي) ن۶۳۸ت۴۸۲۹۴۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۷/۲/۸۱۳۸۹ن۷ت

اسراء مـولف جـواديآمـلي; ترجمه علي زمانيرازهاي نماز
 قـمـشـه اي; تـنـظيم و ويرايش حسين

شفيعي

۱۳۸۲ ر۷۴۵ج۴۸۳۹۵۱۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۵۰۴۱۱۳۸۲الف۹ج

هماي رحمت ۱۳۷۹تاليف مظفر حاجياننماز حديث عشق ن۱۶۴ح۴۸۴۱۹۸۸۲۹۷/۳۵۳
قم ۱۳۸۹حسن خرسنديچرا بعضي ها نماز نمي خوانند؟ چ۴۵۶خ۴۸۵۱۲۶۴۲۹۷/۳۵۳

۱۳۷۸تاليف امام خمينيآدابالصلوه﴿آداب نماز﴾ آ۷۴۶خ۴۸۶۱۲۸۶۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۴۰۴۶۱۳۷۸آ۸خ

موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني﴿س﴾ ۱۳۶۹نويسنده امام خمينيسرالصلوه: معراجالسالکين و صلوهالعارفين س۷۴۶خ۴۸۷۱۰۸۹۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۴۱۳۶۹س۸خ

بوستان کتاب قم ۱۳۸۶لطيف راشديشکوه محراب قصه  هاي نماز ش۲۱۷ر۲۹۷/۳۵۳[ج]۴۸۸۸۰۹
PIR۸۰۵۸/۸۱۳۸۶ش۶الف

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸تاليف و تحقيق حسن راشدينمازشناسي ن۲۱۷ر۴۸۹۱۵۰۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۷۸ن۲۱۳ر

ستاداقامه نماز ۱۳۷۵نويسنده: محمدرضا رضوان طلبپرستش آگاهانه پ۵۸۵ر۴۹۰۱۲۳۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۱۳۷۵پ۶ر

اطالعات ۱۳۷۰بهقلم جالل رفيعنماز، تسليم انساني عصيانگر ن۶۵۱ر۴۹۱۱۷۸۱۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۷۰ن۷ر

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱سعيد روح افزارو به روي او ر۷۷۶ر۲۹۷/۳۵۳[ج]۴۹۲۵۷۴
BP۱۸۶/۲/۹۱۳۸۵ر۹ر

کتابخانه صدر اهـمـيت نماز و وجوب آن از ديدگاه قرآن و احاديث اهل بيت
 عصمت و طهارت عليهمالسالم

۱۳۷۸تاليف سيدکاظم صدرالسادات دزفولي الف۴۸۴ص۴۹۳۲۹۴۰۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۹۱۳۷۸الف۴ص

نشر مشعر ۱۳۸۵محمدحسين فالحزادهمناسک مصور حج م۸۲۹ف۴۹۴۹۴۹۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۸/۸/۲۱۳۸۹ر۸ف

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۶تاليف محسن قرائتيپرتوي از اسرار نماز پ۵۳۸ق۴۹۵۹۴۵۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۱۳۸۶پ۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵مولف محسن قرائتيپرتوي از اسرار نماز پ۵۳۸ق۴۹۶۱۴۹۳۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۱۳۸۰پ۴ق

طرح اقامه نماز ۱۳۷۱-۱۳۷۴محسن قرائتييکصد و چهارده نکته درباره نماز ي ک۵۳۸ق۴۹۷۱۵۲۲۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۷۸ي۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن محسن قرائتييکصدو چهارده نکته درباره نماز ي۵۳۸ق۴۹۸۱۳۴۹۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۴۰۱۷۱۳۸۹پ۴ق

ستاد اقامه نماز گـــــــردآوري مـــطـــالب رحـــيمبهترين پناهگاه: حکايات و داستانهاي نماز
کارگرمحمدياري

۱۳۷۸ ب۱۴۷ک۴۹۹۱۴۸۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۹۱۳۷۴ب۲ک

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۶مجتبي کلباسييکصد و ده پرسش و پاسخ درباره نماز ي۶۳۸ک۵۰۰۱۷۷۴۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۸۱۳۸۷ي

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

نـمـاز عـارفـانه: خالصه اسرارالصلوه عارف وارسته حاج ميرزا
 جواد ملکي تبريزي رحمه الله;ترجمه جواد محدثي

۱۳۸۲جواد ملکيتبريزي ن۷۶۳م۵۰۱۲۸۵۷۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۸۴ن۲۶م

دانا کتاب ۱۳۹۳احمد نباتيپيوند جوان با نماز پ۲۶۶ن۵۰۲۲۸۵۶۲۹۷/۳۵۳
آهسته آمـوزش نـمـاز،يـا،چـگونه به درگاه خداوند نيايش کنيم:کتابي

 براي آموزش نماز
۱۳۸۱تاليف و گردآوري حسن اشرف الکتابي آ۵۵۴الف۵۰۳۲۸۴۹۲۹۷/۳۵۳۰۷

BP۱۸۶/۸آ۲۲۴ص
بيان معنوي ۱۳۸۹عليرضا پناهيانشهر خدا رمضان و رازهاي روزهداري ش۵۴۲پ۵۰۴۷۶۲۲۹۷/۳۵۴

BP۱۸۸/۹۱۳۸۹ش۸۷پ
سروش ۱۳۹۳محمدشجاعيضيافت حقيقي ض۳۷۸ش۵۰۵۳۱۱۴۲۹۷/۳۵۴

پيوند با امام ﴿قدس سره﴾ ۱۳۸۸احمد ضرابيبا امام در مهماني خدا ب۲۲ض۵۰۶۹۲۸۲۹۷/۳۵۴
بـنـيـاد فـرهـنگي حضرت مهدي موعود﴿عج﴾;

 مرکز تخصصي مهدويت
۱۳۸۹حسن محموديبراي ظهورش معتکف شويم ب۳۶۲م۵۰۷۱۴۸۳۲۹۷/۳۵۴

BP۱۸۸/۲/۶۱۳۸۹الف۳۷م
قم ۱۳۸۹تهيه و تدوين حسين مقدسي اميرياعتکاف سنت حسنه الف۷۲۲م۵۰۸۱۳۳۷۲۹۷/۳۵۴

راز توکل ۱۳۸۵عباس نصرالهزادهزواردهيچهل داستان از کرامات امام حسين(ع) چ۴۵۸ن۵۰۹۳۰۱۱۲۹۷/۳۵۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محراب فکر ۱۳۸۷محمد برفيفلسفه و احکام حج و عمره ف۴۵۳ب۵۱۰۹۵۲۲۹۷/۳۵۷

BP۱۸۸/۸/۸۱۳۸۹ف۳۶۵ب
مرکز فرهنگي انتشاراتي منير سـفـري به خـاکساري: پژوهشي پيرامون حج و عمره بر اساس

 آيات و روايات
سـيـد مـحـمد بنيهاشمي ، به قلم سعيد

مقدس
۱۳۸۸ س۷۳۹ب۲۹۷/۳۵۷[ج]۵۱۱۲۰۰۴

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۳قدرتالله حسينيشاهمراديديار نور د۵۹۳ح۵۱۲۲۸۹۸۲۹۷/۳۵۷
نشر مشعر مــنـاسک حج ويـژه بـانـوان مـطـابق بـا فـتـاواي حـضـرت

 آيهالـلهالـعـظـمي امام خميني سالمالله عليه با حواشي مراجع
 معظم تقليد

۱۳۷۸تدوين محمدحسين فالحزاده م۷۴۶خ۵۱۳۹۲۶۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۸۵۱۳۸۶م۸خ

سپيده باوران ۱۳۸۹علي شريعتيتحليلي از مناسک حج ت۴۴۴ش۵۱۴۲۴۸۴۲۹۷/۳۵۷
BP۲۳۳/۷ /۳۱۳۸۹ت۴ش

تهذيب ۱۳۸۵کريم فيضي تبريزيشرح مرگ: ماجراي روبرويي مشاهير بزرگ جهان با مرگ ش۹۷۶ف۵۱۵۳۰۱۵۲۹۷/۳۵۷
مشعر ۱۳۸۱سيدعلي قاضيعسکرحج در انديشه اسالمي ح۲۵۹ق۵۱۶۹۲۷۲۹۷/۳۵۷

BP۱۸۸/۸/۳۱۳۸۱ح۲ق
کتاب نشر ۱۳۹۲نويسنده:فاطمه کهرباييناودان طال : خاطرات و نکاتي از عمرهي دانشجويي ن۸۸۲ک۵۱۷۱۳۱۷۲۹۷/۳۵۷

BP۱۸۸/۹۲/۲۱۳۸۹ن۹ک
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحج ح۶۳۴م۵۱۸۲۴۷۴۲۹۷/۳۵۷
دليل ما ۱۳۹۰محمدحسين فالح زادهاحکام نگاه، حجاب، نکاح الف۸۲۹ف۵۱۹۱۴۳۷۲۹۷/۳۶
مبارک مـعـارف و احـکام بانوان مطابق با فتاواي فقيه عاليقدر حضرت

 آيهاللهالعظمي منتظري
۱۳۸۳گردآورنده ناصر مکاريان م۷۸۳م۵۲۰۱۷۷۰۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۶۱۳۸۳م۸۲م
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
تـمـاشـاي آفـتـاب: داسـتـانهـايي از ديـدار حـضرت مهدي

عليهالسالم
۱۳۸۴نويسنده محمدتقي اختياري ت۲۹۹الف۵۲۱۶۳۸۲۹۷/۳۶۲

BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۴ت۳الف
دليل ما پس از ديـدار بـا حـجه بن الـحـسن الـعسگري (عج) احمدبن

 اسحاق قمي
۱۳۸۴مجيد مسعودي پ۵۵۳م۵۲۲۶۱۱۲۹۷/۳۶۲

BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۴پ۵م
انتشارات انقالب اسالمي، نشرفقه روز اجـوبهاالسـتـفتائات پاسخ به پرسشهاي شرعي مطابق با فتاواي

 مـرجـع عـاليقدر معظم حضرت آيت الله العظمي خامنهاي مد
ظلهالعالي.

۱۳۹۲ الف۲۳۱خ۵۲۳۲۴۶۳۲۹۷/۳۶۲۲
BP۱۸۳/۹۲۷۰۴۱۱۳۸۹الف۲خ/الف

نـشـر فـقـه روز﴿وابـسـته به انتشارات انقالب
اسالمي﴾

رسـالـه ي آمـوزشـي معامالت بر اساس فتاواي مرجع عاليقدر
 حـضـرت آيـت الـلـه الـعظمي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾ رهبر

 معظم انقالب اسالمي

۱۳۹۲ ر۲۳۱خ۵۲۴۲۴۶۴۲۹۷/۳۷۲

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمسئله ربا و بانک به ضميمه بيمه م۶۳۴م۵۲۵۲۴۴۵۲۹۷/۳۷۲
سايه گستر ۱۳۸۸ملف وهاب مهدويزمزم هدايت: نگرشي بر وصيت ها ز۸۶۵م۵۲۶۲۰۵۰۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۲/۷/۸۱۳۸۸ز۹۳م
آل طاهر ۱۳۸۴محمدطاهر احمدوندجرم سياسي بغات و محاربان در فقه و قوانين موضوعه ج۲۸۳الف۵۲۷۱۶۸۵۲۹۷/۳۷۷

BP۱۹۶/۵/۴۱۳۸۴ح۲۶الف
نشر سوم شعبان ۱۳۹۲سيد مرتضي فتحيافول در فرودگاه شيطان الف۲۴۳ف۵۲۸۳۱۷۲۲۹۷/۳۷۷

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريجهاد ج۶۳۴م۵۲۹۲۴۷۱۲۹۷/۳۷۷
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۶محسن قرائتيامربه معروف، نهي ازمنکر الف۵۲۵ق۵۳۰۲۹۲۲۲۹۷/۳۷۷۵
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتيده درس پيرامون امر به معروف و نهي از منکر د۵۳۸ق۵۳۱۱۲۰۹۲۹۷/۳۷۷۵

BP۲۲۶/۴/۹۱۳۸۵د۴ق
مدرسه ۱۳۷۸مجيد مالمحمديآيتالله مرعشينجفي م س/۹۵۲آ۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۵۳۲۵۷

BP۵۵/۲/۱۳۸۹ج.۳۱ ۹س۶ن
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران تـراز سـيـاست: جـلوههايي از سياست و مديريت شيخ انصاري

 قدس سره
۱۳۸۳علي ابوالحسني (منذر) ت۱۷۷الف۵۳۳۱۷۳۱۲۹۷/۳۹۲۴

BP۱۵۳/۵ /۲۱۳۸۳الف۸الف
خانه کتاب ۱۳۸۹تاليف حميد حسنزادهاصفهانيمقدساردبيلي و تفسير زبدهالبيان م۵۲۶ح۵۳۴۶۴۶۲۹۷/۳۹۲۴

BP۱۵۳/۵/۷۳۰۸۳۱۳۸۹ز۷م
مدرسه بـزرگـمـهر شرفالدين; زير نظر شورايشيخ عبدالکريم حائري

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۶ ش س/۹۱۸ش۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۵۳۵۵۹
BP۱۵۳/۵/۴۱۳۸۶ش۱۷ح

مدرسه بـــتـول زرکـنـده; زيـر نـظـر شـورايشيخ مرتضي انصاري
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۶ ز س/۹۲۲ش۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۵۳۶۱۰
BP۱۵۳/۵/۴ز ۸۱۳۸۶الف

اسالمي ۱۳۸۹جعفر سبحانيآيين وهابيت آ۲۷۳س۵۳۷۳۰۰۰۲۹۷/۴۱۶
بقيه الله﴿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 ابـوالـفـتـوح رازي; ﴿تـرجـمه به
 فـــارســـي﴾ ابـراهـيـم اسـتـرآبـادي;

 بازنويسي و تحقيق محمد فربودي

۱۳۸۱ ح۱۸۱الف۵۳۸۱۶۲۰۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۵۰۴۱۱۳۸۱ح۲۵الف

آواي قرآن ۱۳۹۲مولف ابوالفضل بهرامپورحق با کيست؟ : مناظره مذاهب اسالمي با وهابيت ح۸۴۲ب۵۳۹۱۲۵۲۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۷۱۳۸۸ح۸۸ب

بنياد معارف اسالمي مـحـمـد تيجانيتونسي; ترجمه محمجواد... آنگاه هدايت شدم
مهري

۱۳۷۶ آ۷۲۲س۵۴۰۱۴۷۶۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۲/۵/۸۰۴۱۱۳۷۶ث۸۵س

مشعر ۱۳۸۶جعفر سبحانيگزيده راهنماي حقيقت گ۲۷۴س۵۴۱۹۹۹۲۹۷/۴۱۷۲
BP۲۱۱/۵/۲۰۱۵ر۱۸س

موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۴۳۳ق۱-۱۴۳۱تاليف جعفر السبحانيمنشور عقايد اماميه م۲۷۴س۵۴۲۷۱۰۲۹۷/۴۱۷۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آدينه ي سبز ۱۳۸۶سلطانالواعظين شيرازيشبهاي پيشاور در دفاع از حريم تشيع ش۶۴۳س۵۴۳۲۸۳۲۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۲۸/۲۱۳۸۸ش۸س
دارالکتاب االسالمي تـــالـــيف عـبـدالـلهبنمـحـمـدرضـاالسلوک اليالله

الحسينيالکاظمي
۱۴۲۷ ه.ق الف۳۵۶ش۵۴۴۹۶۵۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۳/۸س۲ش
موسسه فرهنگي سماء در مـحـضـر عـالمه طـبـاطبايي: پرسش و پاسخهاي تفسيري،

 اعتقادي و کالمي
۱۳۸۶تاليف محمدحسين رخشاد د۳۷۹ط۵۴۵۱۷۳۶۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۱۱/۵/۵۱۳۸۲ش۲ط
دليل ما تـالـيف ابيجعفرمحمدبنالحسن الطوسي;االقتصاد فيما يجب علي العباد

 تحقيق سيدمحمد کاظم الموسوي
۱۴۳۰ق-۱۳۸۸ الف۸۶۸ط۵۴۶۲۲۰۱۲۹۷/۴۱۷۲

BP۲۰۹/۷/۸۱۳۸۸الف۹ط
قدس رضوي ۱۳۸۶تهيه و تنظيمعلي اصغر قائمياصول اعتقادات در چهل درس الف۳۵۲ق۵۴۷۲۱۷۱۲۹۷/۴۱۷۲

موسسه ترويج فرهنگ قرآني درسـهـائي از قرآن﴿متن بيست برنامه بيستمين دوره مسابقات
 برنامه تلويزيوني﴾

مـحـسن قـرائـتي; تـهـيه و تنظيم محمد
 موحدي نژاد

۱۳۹۰ د۵۳۸ق۵۴۸۱۵۳۸۲۹۷/۴۱۷۲
BP۶۵/۳/۴۱۳۶۶د۳۶ق

جمال خـداشـنـاسي قـرآني کـودکان: پاسخ به ۴۰ پرسش کودکان و
 نوجوانان درباره خدا

۱۳۹۰غالمرضا حيدريابهري ح۹۵۱ح۲۹۷/۴۲[ج]۵۴۹۲۸۸۰

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيتا خدا راهي نيست: با چهل حديث قدسي آشنا شويم ت۳۸۲خ۵۵۰۱۰۷۰۲۹۷/۴۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيخداي خوبي ها: پيش به سوي شناخت خدا خ۳۸۲خ۵۵۱۱۰۷۱۲۹۷/۴۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم. دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۸۸تاليف عبدالحسين دستغيبعدل ع۵۴۷د۵۵۲۳۳۵۷۲۹۷/۴۲
BP۲۱۹/۳/۴۱۳۸۸ع۵د

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰نويسنده سعيد روحافزاهفت قدم تا خدا ه۷۷۶ر۲۹۷/۴۲[ج]۵۵۳۳۰۱
BP۲۱۷/۹۷۱۳۸۵ر

محيي ۱۳۹۱محمد شجاعيضرورت خودشناسي و مطالعات انساني ض۳۷۸ش۵۵۴۶۳۵۲۹۷/۴۲
BP۲۵۰/۴۱۳۸۸ض۳ش

لب الميزان ۱۳۸۸اصغر طاهرزادهآشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين آ۲۷۱ط۵۵۵۲۹۹۰۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۵آ۲ط

مـرکـز انـتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي
 امام خميني﴿ره﴾

۱۳۸۴محمدتقي مصباحيزديمعارف قرآن﴿۳-۱﴾: خداشناسي، کيهانشناسي، انسانشناسي م۵۹۸م۵۵۶۱۳۳۹۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۶۱۳۷۶م۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريتوحيد ت۶۳۴م۵۵۷۲۴۲۴۲۹۷/۴۲
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در انديشه انسان خ۶۳۴م۵۵۸۲۴۵۹۲۹۷/۴۲

BP۲۱۷/۴/۴خ۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در زندگي انسان خ۶۳۴م۵۵۹۲۴۳۷۲۹۷/۴۲
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريعدل الهي ع۶۳۴م۵۶۰۲۴۲۳۲۹۷/۴۲

تـهـيه کـنـنـده مـرکز تحقيقات اسالميمعارف قرآن﴿۲﴾
 نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران

۱۳۷۶ ۶۴۵م۵۶۱۱۲۷۸۲۹۷/۴۲

برکات اهل بيت عليهم السالم به قـلم مـفضلبن عمر;ترجمه عالمه مالتوحيد مفضل
 محمد باقر مجلسي

۱۳۹۴ ت۶۹۸م۵۶۲۲۸۵۰۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۲/۹۰۴۱ت۷م

مهر اميرالمومنين﴿ع﴾ ۱۳۸۷اسماعيل دانشبررسي تطبيقي حقيقت وحي در اسالم و مسيحيت ب۲۴۱د۵۶۳۲۱۵۱۲۹۷/۴۳
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم،دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۸۸عبدالحسين دستغيبنبوت ن۵۴۷د۵۶۴۳۳۶۰۲۹۷/۴۳

BP۲۲۱/۲۱۳۸۸ن۵د
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱سعيد روحافزااز شما، به سوي شما، براي شما الف۷۷۶ر۲۹۷/۴۳[ج]۵۶۵۵۳۰

BP۲۲۰/۱/۹۱۳۸۴ر۴الف
ليالي ۱۳۸۶مولف حجتالله غفوريمعجزات انبياء و اولياء م۵۷غ۵۶۶۲۰۳۹۲۹۷/۴۳

BP۲۲۰/۶/۶م۷غ
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخاتميت خ۶۳۴م۵۶۷۲۴۴۷۲۹۷/۴۳
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينبوت ن۶۳۴م۵۶۸۲۴۳۱۲۹۷/۴۳
حکمت ۱۳۶۱تاليف محمدحسين حسينيطهرانيمعادشناسي م۵۹۴ح۵۶۹۱۲۲۴۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۱۳۶۱م۵ح
وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيدر آغوش خدا: ترس از مرگ را در خود از بين ببريد د۳۸۲خ۵۷۰۱۰۵۳۲۹۷/۴۴

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
نبوغ ۱۳۸۶علي درياصفهانيسياحتي در قبر "سرگذشت ارواح در برزخ" س۵۱۶د۵۷۱۱۵۴۶۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۴/۹۱۳۸۱س۴۳د
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ۱۳۹۲عبدالحسين دستغيبمعاد م۵۴۷د۵۷۲۳۳۵۹۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۱۳۸۶م۵د
موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱تاليف آيت الله العظمي جعفر سبحانيتبرک ـ توسل - بدعت ت۲۷۳س۵۷۳۷۸۹۲۹۷/۴۴

BP۲۲۶/۶۵/۲۱۳۸۸ت۲س
موسسه امام صادق ۱۳۹۱جعفر سبحانيتوسل، يا، استمداد ازاولياء خدا ت۲۷۴س۵۷۴۷۸۷۲۹۷/۴۴

فکرآوران ۱۳۸۰مولف نعمتالله صالحي حاجيآباديانسان در بهشت و دوزخ الف۳۱۴ص۵۷۵۱۲۳۹۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۶۵/۸الف۲ص

آزادي قم مولف محمدحسين طباطبائيحيات پس از مرگ ح۳۷۹ط۵۷۶۱۶۱۶۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۹۱۳۷۹ح۲ط

عطش ۱۳۹۱مسعود عاليازاحتضار تا عالم قبر الف۸۳۴ع۵۷۷۲۹۸۹۲۹۷/۴۴
نيلوفرانه ۱۳۸۵مولف حسين محمدياز قيامت تا قيامت: همراه با داستانهاي جذاب و شگفتانگيز الف۳۵۲م۵۷۸۱۵۴۵۲۹۷/۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمعاد م۶۳۴م۵۷۹۲۴۲۹۲۹۷/۴۴
قدياني ۱۳۸۷آقانجفيقوچاني;بازنوشته مژگان شيخيسياحت غرب:سرنوشت ارواح بعد از مرگ س۳۲۶ن۵۸۰۲۹۷۶۲۹۷/۴۴
رهنمون فـروغ هـدايت: در اثـبـات شـايستگي حضرت اميرالمومنين و

 ائمه معصومين عليهمالسالم براي زمامداري مسلمانان
[مـولف] عـلي مـوسـويبهبهاني; مترجم

 علي دواني
۱۳۸۱ ف۸۲۹ب۵۸۱۱۲۴۵۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۵/۶۰۴۱۱۳۸۲م۸۲ب
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم.دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۸۸مولف عبدالحسين دستغيبامامت الف۵۴۷د۵۸۲۳۳۶۱۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸۱۳۸۸الف۵د
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم،دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۹۲اثر عبدالحسين دستغيبواليت و۵۴۷د۵۸۳۳۳۵۸۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۶/۸و۵د
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي ذوعلمنقد قال: پاسخ انتقادي به نامهکديور ن۷۲ذ۵۸۴۵۶۹۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۷۱۳۸۹ن۹ذ
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰سعيد روحافزامژدهاي در کوهستان م۷۷۶ر۲۹۷/۴۵[ج]۵۸۵۳۰۲

PIR۸۰۷۵/۴۱۳۸۴م۲۶و
کـمـيـتـه فـرهـنـگي جهاد دانشگاهي دانشگاه

اصفهان
گـردآوري و تـنـظـيـم انـجـمن اسالميروحانيت از ديدگاه عالمه شهيد مرتضي مطهري

 دانشجويان دانشگاه اصفهان
۷۷۹ر۵۸۶۱۶۱۸۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۹۱۳۶۵ر۶م
سدره المنتهي ۱۳۸۶مرزبان کريميواليت فقيه و۵۱۶ک۵۸۷۲۱۱۰۲۹۷/۴۵

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريامامت و رهبري الف۶۳۴م۵۸۸۲۴۳۸۲۹۷/۴۵
بنياد بعثت، مرکز چاپ و نشر عـبـدالـحـسـين اميني; ترجمه محمدتقيالغدير

 واحدي زيرنظر عليرضا ميرزا محمد
۱۳۸۶ الف۸۴۴الف۵۸۹۸۸۴۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۴۰۴۱۱۳۸۶غ۸الف
دليل ما خـطـابه غـديـر در آيـنه اسناد (نگاهي به اسناد و منابع خطبه

 غـديـر و مدارک حديث غدير به ضميمه داستان غدير و متن
 کامل و ترجمه خطابه غدير)

۱۳۸۵محمدباقر انصاري خ۸۸۵الف۵۹۰۱۵۰۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۶۱۳۸۵خ۸الف

دليل ما ۱۳۸۶محمدباقر انصاريمتن و ترجمه فارسي خطبه غدير م۸۸۵الف۵۹۱۱۲۱۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۶۰۱۲خ۸۳الف

هبوط الله ۱۳۸۶تاليف ف. جوشقانيامامعلي(عليهالسالم) جان هستي الف۸۶۱ج۵۹۲۹۶۹۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۸۱۳۸۷الف۹۳ج

سلسله ۱۳۸۷صادق الحسينيالشيرازيغدير،موهبتي براي جهانيان غ۵۹۳ح۵۹۳۱۶۴۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۸م۵۸ح

دليل ما ۱۳۸۲محمدرضا حکيميحماسه غدير ح۷۵۶ح۵۹۴۹۹۸۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۸۳۱۳۸۲غ۸الف

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيروي دست آسمان: داستان غدير خم ر۳۸۲خ۵۹۵۱۰۶۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۹۱۳۸۸ر۳۵خ

قلم مکنون داسـتـان غـديـر خم: برگرفته از کتاب الغدير اثر عالمه اميني
نجفي

تـــحــقـيق و تـرجـمه مـحـمـدحـسن
شفيعيشاهرودي

۱۳۸۵ د۵۶۱ش۵۹۶۱۲۳۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵۳۱۳۸۵غ۸الف

منير سـقـيفه: بررسي نحوه شکلگيري حکومت پس از رحلت پيامبر
 اکرم(ص). فارسي

۱۳۸۷سيدمرتضي عسکري س۶۱۳ع۵۹۷۲۰۴۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۷۱۳۸۲س۵ع

عطر عترت ۱۳۸۸تهيه و تنظيم محمد رضا فقيه ايمانيمردم ميپرسند: پرسش پاسخ پيرامون حماسه غدير م۷۹۴ف۵۹۸۲۰۶۵۲۹۷/۴۵۲
نشر نيکان ۱۳۸۸محمدعلي خردمنديگفتمان غدير ۴۵۷گ۵۹۹۱۵۱۶۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۷۱۳۸۸گ۴۳خ
مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۸۸به اهتمام علي لبافپژوهشهايي  در نيم قرن نخستين خالفت پ۳۵۴ل۶۰۰۹۴۰۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۶۰۱۸۱۳۸۸م۲ل
بنياد معارف اسالمي ۱۳۷۴نوشته محمدجواد مهريخاطرات مدرسه خ۸۸۶م۶۰۱۱۶۲۷۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵/۲خ۹۶م
گلبن ديـدار بـا امـام زمـان(عليهالسالم): حکايت پنجاه و پنج نفر از

 کساني که خدمت امام زمان عليهالسالم رسيدهاند
۱۳۸۱کريم آقاداودي د۶۴۹آ۶۰۲۱۳۵۲۲۹۷/۴۶۲

BP۵۱/۳۵/۹د۷آ
مـرکـز انـتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي

 امام خميني﴿ره﴾
در انـتـظـار قـقـنوس: کاوشي در قلمرو موعودشناسي و مهدي

باوري
مـولف ثـامـرهـاشمالـعـميدي; ترجمه و

 تحقيق مهدي عليزاده
۱۳۸۲ د۷۲۴الف۶۰۳۱۶۵۴۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۹۰۴۱۱۳۸۲م۸ع
بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانانتظار عالمانه،انتظار عالمانه،انتظار عارفانه الف۵۴۲پ۶۰۴۲۱۰۴۲۹۷/۴۶۲

نصايح ۱۳۸۳سيد محمدرضا حسينيمطلقراه وصال: وظايف مومنان در زمان غيبت امام زمان ﴿عج﴾ ر۵۹۸ح۶۰۵۱۳۵۷۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۳ر۵۸ح

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيحقيقت دوازدهم: والدت امام زمان﴿عج﴾ دروغ نيست! ح۳۸۲خ۶۰۶۱۰۵۷۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۷۱۳۸۸ح۳۴خ

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيداستان ظهور: زيبايي هاي ظهور امام زمان د۳۸۲خ۶۰۷۱۰۵۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

وثوق ۱۳۹۰مهدي خداميان آرانيگمگشته دل: انتظارظهورامام زمان﴿عجل الله فرجه﴾ گ۳۸۲خ۶۰۸۱۰۶۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

دفترانتشارات اسالمي ۱۳۹۲اثر عبدالحسين دستغيبمهدي موعود م۵۴۷د۶۰۹۳۵۱۷۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۷۱م۵د

مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۶تاليف علي اصغر رضوانيمنجي از ديدگاه اديان م۵۸۷ر۶۱۰۳۰۲۶۲۹۷/۴۶۲
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹نويسنده سعيد روح افزاآخرين روز زمستان آ۷۷۶ر۲۹۷/۴۶۲[ج]۶۱۱۲۹۸

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۷محمدحسن زبريقاينيمهدي موعود ﴿عج﴾ م۲۳ز۶۱۲۱۲۱۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹۱۳۸۶م۲۲ز

شباب الجنه خـدامـراد سليميان.﴿تهيه کننده﴾ موسسهپرسمان مهدويت
 پژوهشي انتظار نور

۱۳۸۷ پ۷۱۱س۶۱۳۱۲۱۳۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۴۱۳۸۵پ۸۵س

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محيي ۱۳۸۸محمد شجاعيآشتي با امام زمان (عجالله تعالي فرجهالشريف) آ۳۷۸ش۶۱۴۶۵۲۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۱آ۳ش
دفـتـر نشرآثار حضرت آيه الله العظمي صافي

گلپايگاني
نـويد امن و امان: پيرامون بشارتهاي قرآن مجيد فلسفه، فلسفه

 غيبت، طول عمر و شرح والدت حضرت مهدي (عج)
۱۳۸۶لطفالله صافيگلپايگاني ن۲۶۵ص۶۱۵۱۲۲۳۲۹۷/۴۶۲

فرهنگ منهاج مـحـمد علي صدوقي; ﴿گردآورنده﴾محمدمولود موعود
 صـدوقـي; تـهـيـه و تـنـظـيـم: موسسه

 فرهنگي هنري فرهنگ منهاج

۱۳۹۱ م۵۵۹ص۶۱۶۱۵۷۱۲۹۷/۴۶۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

رحـيـم کـارگر; [ تنظيم و نظارت ] نهادمهدويت ﴿دوران ظهور﴾
 نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانـشـگاه ها معاونت آموزش و تبليغ -

 اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ م۱۴۷ک۶۱۷۱۲۰۶۲۹۷/۴۶۲

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

۱۳۸۴مولف علي کورانيعصر ظهور ع۷۹۴ک۶۱۸۱۲۲۱۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۶۰۴۱۱۳۸۵ع۹ک

موسسه بوستان کتاب جـواد مـحـدثي; تـصويرگر محمدحسينصبح اميد: (نگاهي به مبحث مهدويت و انتظار)
 صـلـواتـيـان; تـهـيـه پژوهشگاه علوم و
 فـرهـنـگ اسـالمـي، مـوسـسه فرهنگي

 انتظار نور

۱۳۸۱ ص۳۱۶م۲۹۷/۴۶۲[ج]۶۱۹۷۹۶
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۹ص۳۲م

صدرا ۱۳۶۱مرتضي مطهريقيام و انقالب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ: شهيد ق۶۳۴م۶۲۰۱۶۰۲۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۶۱ق۶م

خلق آب حـيـات: مـجموعه سخنرانيهاي حضرت آيتالله ناصري
 دامت برکاته در مورد امام زمان عليهالسالم

۱۳۸۵تهيه و تنظيم مجيد هاديزاده آ۱۷۲ن۶۲۱۱۱۹۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۷آ۲۳ن

بنياد فرهنگي مهدي موعود﴿عج﴾ نـگـين آفـريـنش ( درسنامه دوره مقدماتي معارف مهدويت):
 عـنـوان روي جـلـد نگين آفرينش: آموزش معارف مهدويت

 درسنامه دوره مقدماتي

مـولـفـان مـحـمـدامـين بـاالدسـتـيان،
 مـحـمـدمـهـدي حـائـري پـور، مهدي

يوسفيان

۱۳۸۶ ۶۳۵ن۶۲۲۱۶۵۵۲۹۷/۴۶۲

مرغ سليمان ۱۳۸۷مهدي نيليپورانتظار و وظايف منتظران الف۹۸۴ن۶۲۳۱۲۲۹۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۷الف۹۷ن

خورشيد هدايت ۱۳۹۰محمد يوسفيفتنه هاي آخرالزمان ف۸۵ي۶۲۴۲۹۶۶۲۹۷/۴۶۲
قدسيان نـردبـان آسـمـان: مـجـمـوعهاي از درسهاي اخالق... حضرت

 آيهالله بهاآالديني﴿قدس﴾﴾
تـــدوين و ويـــرايش اکـــبـر اسـدي

کبوترآبادي
۱۳۸۹ ن۸۲۴ب۶۲۵۱۱۱۰۲۹۷/۴۶۴

BP۲۴۶/۴۱۳۸۰ن۸۵ب
احتجاج ۱۳۸۵معصومهبيگم آزرمينفس در اسارت شيطان ن۹۶۲ب۶۲۶۳۰۲۱۲۹۷/۴۶۴

BP۲۲۵/۶/۹گ۴آ
مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۸۸حسين حسينيعبوديت ع۵۷۷ح۶۲۷۲۱۲۷۲۹۷/۴۶۴

دفتر انتشارات اسالمي ۱۳۸۰تاليف عبدالحسين دستغيبگناهان کبيره گ۵۴۷د۶۲۸۱۱۸۶۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۸۵گ۵ د

انتشارات اسالمي ۱۳۷۴عبدالحسين دستغيبگناهان کبيره گ۵۴۷د۶۲۹۳۵۲۴۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۷۴گ۵د

ايالف تـالـيف عبداللهعبداالرحيم عبادي;مترجمصبر بر آزمون الهي و جايگاه آن در ايمان
 محمود خوش خبر

۱۳۸۷ ص۲۷۳ع۶۳۰۲۰۷۱۲۹۷/۴۶۴

صدرا -۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان و سرنوشت الف۶۳۴م۶۳۱۱۷۷۷۲۹۷/۴۶۵
BP۲۱۹/۵/۸الف۶م

کتاب يوسف ۱۳۹۰مرتضي آقاتهرانياز خود تا خدا الف۶۴۵آ۶۳۲۲۱۷۲۲۹۷/۴۶۶
امام عصر﴿عج﴾ بـهـترين آفريده: نگاهي به انسان شناسي با توشه گيري از آثار

 شهيد مطهري
۱۳۹۱نويسنده ابوالفضل ابوالقاسمي الف۱۸۱الف۶۳۳۱۸۰۵۲۹۷/۴۶۶

اميرکبير ۱۳۹۱تاليف عليرضا برازشعاشقتو ع۳۹۵ب۶۳۴۱۱۱۴۲۹۷/۴۶۶
BP۲۵۴/۲/۱۷۱۳۹۰ع۴ب

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰سعيد روحافزازير گنبد کبود ز۷۷۶ر۲۹۷/۴۶۶[ج]۶۳۵۳۰۳
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريانسان در قرآن الف۶۳۴م۶۳۶۱۵۳۷۲۹۷/۴۶۶

BP۲۲۶/۲/۸۱۳۶۸الف۶م
صدرا ۱۳۹۰مرتضي مطهريهدف زندگي هـ۶۳۴م۶۳۷۲۴۶۰۲۹۷/۴۶۶

BP۲۲۶/۲/الف۱۳۶۰ ۶۴م
موسسه بوستان کتاب مـحـمـد نـوروزي; تـهـيه دفتر تبليغاتآسيبشناسي رفتاري انسان از ديدگاه قرآن

 اسالمي شعبه خراسان رضوي
۱۳۸۴ آ۷۵۲ن۶۳۸۸۰۸۲۹۷/۴۶۶

BP۲۲۶/۲/۵آ۸۲ن
صدرا ۱۳۷۴مرتضي مطهريامدادهاي غيبي در زندگي بشر، بهضميمه چهار مقاله ديگر الف۶۳۴م۶۳۹۱۶۰۶۲۹۷/۴۶۸

BP۲۱۹/۸/۶۱۳۶۷م۶ن
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريبردگي در اسالم ب۶۳۴م۶۴۰۲۴۴۹۲۹۷/۴۷۳

دفتر نشر برگزيده و مولف ۱۳۸۶رضا استاديپاسخ جوانان شيعه به شبهات وهابيها پ۴۷۵الف۶۴۱۱۵۵۴۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۲۱۳۸۷پ۴۵الف

انقالب اسالمي ۱۳۹۱محمدعلي آذرشبالصحوه االسالميه: الفرص و التحديات الف۲۹۷آ۶۴۲۲۴۶۵۲۹۷/۴۸
مجمع جهاني جهاني تقريب مذاهب اسالمي ۱۳۹۰عبدالرحيم اباذريامام موسي صدر: سروش وحدت الف۱۱۲الف۶۴۳۲۱۹۴۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۶/۱۳۸۹ج.۵ ۸ط
فجر واليت اسـتـمـرار انـقـالب بـه کـدام روايـت؟، شناخت گفتمان هاي

 تـجـددگرايي اسالمي، تجددگرايي سنت گرايي، و تمدن گرايي
اسالمي

۱۳۹۲مصطفي جمالي الف۶۱۲ج۶۴۴۱۲۶۳۲۹۷/۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سـپـاه پـاسداران انقالب اسالمي، نمايندگي ولي
 فـقـيه، پژوهشکده تحقيقات اسالمي، انتشارات

 زمزم هدايت

۱۳۹۰علي سعيديشاهروديگفتمان اصول گرايي گ۵۷۹س۶۴۵۱۶۵۶۲۹۷/۴۸
BP۲۲۳/۸/۲۱۳۸۸ح۷س

بنياد فرهنگي دکتر علي شريعتي ۱۳۹۲نوشته علي شريعتيانسان الف۴۴۴ش۶۴۶۲۴۹۰۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۸۴۱۳۸۸الف۴ش

قلم ۱۳۹۱علي شريعتيانسان بيخود ب الف۴۴۴ش۶۴۷۲۴۹۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۷ش.۲۵ ۴ش

الهام نـوشـته عـلي شـريعتي; گردآورنده دفتربازگشت
 تـدويـن و تـنظيم آثار معلم شهيد دکتر

 علي شريعتي

۱۳۸۴ ب۴۴۴ش۶۴۸۲۴۸۸۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۱۸۱۳۸۶ب۴ش

چاپخش ۱۳۷۷از علي شريعتيتشيع علوي و تشيع صفوي ت۴۴۴ش۶۴۹۲۴۹۱۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷ /۱۳۸۷ج.۹ ۲۷م۴ش

قلم ۱۳۸۷علي شريعتيچه بايد کرد؟ چ۴۴۴ش۶۵۰۱۶۶۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۵ش.۴۲۰ش

حکايت قلم نوين نـوشـته عـلي شريعتي; ﴿گردآورنده دفترشيعه
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر شريعتي﴾

۱۳۹۲ ش۴۴۴ش۶۵۱۲۴۸۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۴ش.۷ ۴ش

ايران جوان ۱۳۸۹علي شريعتيفاطمه فاطمه است ف۴۴۴ش۶۵۲۲۴۸۷۲۹۷/۴۸
BP۲۷/۲/۲۱۳۸۶ف۴۸ش

ايران جوان ۱۳۸۹علي شريعتيکوير ک۴۴۴ش۶۵۳۲۴۸۶۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۹۱۳۸۶ک۴ش

الهام از عـلي شـريـعـتي; ﴿گـردآورنـده دفـترما و اقبال
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي﴾

۱۳۶۷ م۴۴۴ش۶۵۴۲۴۹۲۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۱۳۶۷ش.۵ ۴ش

سپيده باوران ۱۳۹۰علي شريعتيهبوط هـ۴۴۴ش۶۵۵۲۴۸۲۲۹۷/۴۸
BP۲۲۹/۲۱۳۸۸ه۳۷ش

سپيده باوران ۱۳۸۹علي شريعتيکوير ي/۴۴۴ش۶۵۶۲۴۸۳۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۹۱۳۸۶ک۴ش

صدرا ۱۳۹۲مرتضي مطهرياحياي تفکر اسالمي الف۶۳۴م۶۵۷۲۴۵۴۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرياسالم و نيازهاي زمان الف۶۳۴م۶۵۸۲۴۳۶۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريگفتارهايي در اخالق اسالمي گ۶۳۴م۶۵۹۲۴۴۱۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريمجموعه آثار استاد شهيد مطهري م۶۳۴م۶۶۰۴۶۱۲۹۷/۴۸

BP۲۳۳/۷/۲۷۱۳۶۸م۶م
موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي ۱۳۹۱بتول يوسفيپژوهشي پيرامون مباني نظري بيداري اسالمي در قرن اخير پ۸۵ي۶۶۱۲۵۱۰۲۹۷/۴۸۰۵

نشر نهضت نرم افزاري ۱۳۹۱گردآوري نهضت نرم افزاريمقاالت برگزيده همايش نظريه بيداري اسالمي م۷۱۴م۶۶۲۲۴۱۷۲۹۷/۴۸۰۸
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيچرا بايد فکر کنيم چ۳۸۲خ۶۶۳۱۰۴۳۲۹۷/۴۸۱۲

BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريعلل گرايش به ماديگري: مقدمه ماترياليسم در ايران ع۶۳۴م۶۶۴۲۴۴۳۲۹۷/۴۸۱۴
ليالي ۱۳۸۷مولف حجتالله غفوريبازتابهاي سياسي - اجتماعي وحدت ب۵۷غ۶۶۵۲۰۹۹۲۹۷/۴۸۲

انـتـشـارات مـوسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني

آفـتـاب مـطـهـر: زنـدگي، انديشه و خدمات علمي و فرهنگي
 عالمه شهيد، آيتالله مرتضي مطهري

۱۳۸۸آيت الله محمدتقي مصباحيزدي آ۵۹۸م۶۶۶۹۵۰۲۹۷/۴۸۲
BP۲۳۳/۷ /۶۱۳۸۹م۶م

صدرا ۱۳۶۰مرتضي مطهرينهضتهاي اسالمي در صدساله اخير ن۶۳۴م۶۶۷۱۶۱۰۲۹۷/۴۸۲
گلستان ادب ۱۳۸۶محمود اکبريدختران، پندها و هشدارها د۶۵۸الف۶۶۸۱۱۷۷۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۷/۳د۷۶الف
بنياد پژوهشهاي اسالمي مـحـمـدرضـا عبداالميراالنصاري; ترجمهجواني را غنيمت بدان

 موسي دانش
۱۳۸۶ ج۸۸۵الف۶۶۹۱۳۵۱۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۷۰۴۱۱۳۸۱الف۷۷الف
مهر ثامن االئمه ۱۳۸۹به اهتمام عليرضا باطنياربعين کار و تالش الف۲۲۹ب۶۷۰۲۹۹۹۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۳/۴الف۲ب
دارالحديث ۱۳۸۶گروه نويسندگان حديث زندگيجوان، هيجان و خويشتنداري ۷۶۴ج۶۷۱۲۹۸۶۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۸۲ج
انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران ۱۳۶۵مجيد رشيدپوررشد اجتماعي از نظر اسالم ر۵۴۷ر۶۷۲۱۲۰۴۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۵۱۳۷۹ر۵ر
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۸نويسنده محمدتقي فلسفيجوان از نظر عقل و احساسات ج۸۴۲ف۶۷۳۱۳۶۳۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۶۵/۹۱۳۷۸ج۸ف
گلستان ادب فاطمه قاضيحجاب دختران: حجاب اسالمي و بهداشت خانواده ح۲۴۳ق۶۷۴۹۹۵۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۷/۳۱۳۸۴ح۱۶ق
گلستان ادب ۱۳۸۱محمود اکبريبراي ريحانه: رهنمودهايي براي دختران جوان ب۶۸۵الف۶۷۵۱۳۴۸۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/الف۱۳۷۹ ۴ب۷الف
زمزم هدايت ۱۳۸۸نويسنده علي اصغر الهامينياآيين زندگي آ۷۴۶الف۶۷۶۱۶۳۸۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۸آ۷۷الف
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

 بين الملل
۱۳۷۹مولف محمدرضا امينزادهجايگاه اخص و ممتاز زن ج۸۴۲الف۶۷۷۹۳۱۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۲۱۳۸۰ج۸الف
موسسه فرهنگي کاربردي خيبر، تالوتآرامش ۱۳۸۹پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وبهترين حضور ۸۳۴ب۶۷۸۶۳۱۲۹۷/۴۸۳۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رياست جمهوري،مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۹مولف عباس پسنديدهکانون جوانمردي ک۴۶۳پ۶۷۹۱۹۹۷۲۹۷/۴۸۳۱

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

مـولفسـيـد ابـراهيم حسينيبا همکاريحقوق خانوادگي و اجتماعي زن
 گـروه مـحـقـقـان; تنظيم و نظارت نهاد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبرب در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت مـطـالعات

 راهبردي- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۹ ح۵۷۷ح۶۸۰۱۶۲۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۷۱۳۸۹ح۴۵ح

حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف زهرا رحيمييگانهخانواده شاد و بانشاط خ۴۲۸ر۶۸۱۶۸۱۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۸خ۳۳ر

مـرکـز مـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،
 مرکز نشر هاجر

محمدرضا ساالريفردرآمدي برنظام خانواده در اسالم د۱۹۸س۶۸۲۵۹۲۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۶۱۳۸۵ن۱۷س

موسسه انتشارات بعثت مـحـمـد مـهـدي شـمـس الدين;ترجمهحدود مشارکت سياسي زنان از ديدگاه اسالم
 محسن عابدي.

۱۳۷۶ ح۶۴۷ش۶۸۳۳۰۸۵۲۹۷/۴۸۳۱

شـوراي عـالـي حـوزه علميه قم ،مرکزمديريت
 حوزه هاي علميه خواهران ،مرکزنشرهاجر

فـريـبـا عـالسوند; [براي]دفتر مطالعاتزن دراسالم
 وتحقيقات زنان

۱۳۹۰ ز۷۵۷ع۶۸۴۱۱۵۰۲۹۷/۴۸۳۱
BP۱۸۹/۹۱۳۸۶ز۷۷۵ع

مـــوسـسـه بـوسـتـان کـتـاب﴿مـرکـزچـاپ
 ونشردفترتبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

فـتـحـيه فـتاحيزاده; تهيه مرکزپژوهشزن در تاريخ و انديشه اسالمي
 هاي اسالمي صداوسيما-

۱۳۸۶ ز۲۲۵ف۶۸۵۹۷۲۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/ ۹۱۳۸۷ز۲۵ف

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نعيمه اسالملو ... [وکلبه مهر: همسرداري
 ديـگـران]; کـاري از مـوسـسه فرهنگي

 هنري کاربردي خيبر

۱۳۸۹ ۶۳۸ک۶۸۶۶۳۳۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷/۷۷۱۳۸۷ک

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريزن و مسائل قضايي و سياسي ز۶۳۴م۶۸۷۲۴۷۵۲۹۷/۴۸۳۱
صدرا ۱۳۹۲مرتضي مطهرينظام حقوق زن در اسالم ن۶۳۴م۶۸۸۲۴۳۲۲۹۷/۴۸۳۱

کانون پژوهش اسـتـبـدادسـتـيـزي: تحليلي از زندگي اجتماعي و ديدگاههاي
 سياسي عالمه محمدحسين غروي نائيني

نـگـارش تـوفـيق الـسـيف;ترجمه محمد
نوري

۱۳۷۹ الف۹۳۹س۶۸۹۲۱۱۹۲۹۷/۴۸۳۲

موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي بـيـداري اسـالمـي﴿هـويـت تمدني و چالش هاي پيش رو﴾ در
 انـديـشه هخاي امام خميني﴿ره﴾ و رهبر معظم انقالب حضرت

 آيت الله خامنه اي﴿دام ظله﴾

۱۳۹۰تهيه و تدوين تقي صوفينيارکي ب۹۳۲ص۶۹۰۲۴۱۳۲۹۷/۴۸۳۲
BP۱۵۳/۵ /۹۱۳۸۳ص۷آ

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريآينده انقالب اسالمي ايران آ۶۳۴م۶۹۱۲۴۲۸۲۹۷/۴۸۳۲
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريپيرامون جمهوري اسالمي پ۶۳۴م۶۹۲۱۶۰۱۲۹۷/۴۸۳۲

BP۲۳۱/۹۲پ۶م
مـــرکــزمـديـريـت حـوزه هـاي عـلـمـيـه

خواهران،مرکزنشرهاجر
۱۳۹۰حسين اسحاقيمباني وراهبردهاي جهاداقتصادي م۴۹۵الف۶۹۳۱۰۰۶۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۱۳/۲۱۳۸۹ک۵الف
مـوسـسـه آموزشي و پژوهشي امام خميني﴿ره﴾،

 مرکز انتشارات
۱۳۹۰محمدجمال خليليان اشکذريشاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم ش۷۲۴خ۶۹۴۹۴۶۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۴ف۸۳خ
موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱جعفر سبحانيسيماي اقتصاد اسالمي س۲۷۴س۶۹۵۷۶۷۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۹س۲۳س
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينظري به نظام اقتصادي اسالم ن۶۳۴م۶۹۶۲۴۷۳۲۹۷/۴۸۳۳

پيام عدالت کـتـاب نـخـستين انديشه هاي راهبردي الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت

۱۳۹۰دبيرخانه نشست انديشه هاي راهبردي ک۴۴۹ن۶۹۷۸۱۷۲۹۷/۴۸۳۳

مشاوران مـجـمـوعه مـقاالت همايش اسالم و توسعه اقتصادي: مباني و
مولفهها

بـرگـزارکـنـنـده انـجـمن علمي اسالم و
 تـوسـعه اقـتـصـادي; ويـراسـتار محمد

کهندل

۱۳۸۴ م۶۴۲ه۶۹۸۶۹۳۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۱۳۸۴الف۷۷ه

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

مـولـف احمد بهشتي; بازبيني و ويرلستاسالم و تربيت کودکان
 سعيد بهشتي

۱۳۹۰ الف۸۶۶ب۶۹۹۱۳۰۴۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۵۱۳۸۰الف۹ب

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريتعليم و تربيت در اسالم ت۶۳۴م۷۰۰۲۴۲۷۲۹۷/۴۸۳۷
سازمان بسيج مستضعفين ۱۳۹۰محسن قرائتيراهکارهاي تقويت انگيزه و نشاط ر۵۲۵ق۷۰۱۳۰۰۸۲۹۷/۴۸۵

دفتر علم بـه کـوشـش روح الله عباسي با همکاريبازگشت به اسالم; ماهيت بيداري
 مجيد صحاف

۱۳۹۱ ب۲۹۸ع۷۰۲۵۴۹۲۹۷/۴۸۶
HN۶۷۰/۲/۲ع۸آ

سبط النبي ۱۳۸۸عبدالله مستحسنواليت غريب،پژوهشي پيرامون شناخت واليت درقرآن و۵۲۷م۷۰۳۱۰۸۳۲۹۷/۴۸۶۵
BP۲۲۳/۸/۸و۵م

ابتکار دانش ۱۳۸۵تاليف احمد اولياييچه بايد کرد ؟: نگاهي به موسيقي چ۹۳۷الف۷۰۴۱۶۱۹۲۹۷/۴۸۷۸
BP۲۳۲/۸۲/۹۱۳۸۵چ۸۳الف

نشرواحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيحلزونهاي خانه به دوش ح۹۱۷آ۷۰۵۱۳۲۳۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸۱۳۸۳ح۸آ

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني﴿ره﴾ ۳۰۴ص.علي اسديمواجهه آيات و روايات با جنبههاي منفي فرهنگپذيري م۴۹۹الف۷۰۶۲۰۵۱۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸۱۳۸۸م۵۴الف

صـدا و سـيـماي جمهوري اسالمي ايران، مرکز
 پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما

اکـبر اسد عليزاده; ﴿براي﴾ مرکز پژوهشچالش هاي فکري و سياسي وهابيت
 هاي اسالمي صدا و سيما

۱۳۸۶ چ۴۹۸الف۷۰۷۹۴۷۲۹۷/۵۲۷
BP۱۲/۴د۵۴الف

مشعر ۱۳۸۸رضا محمديپندارها و پاسخ ها: پاسخ به آنچه وهابيون ميگويند پ۳۵۲م۷۰۸۱۵۴۳۲۹۷/۵۲۷
BP۲۳۸/۶/۹۱۳۸۸پ۲۷م

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰سعيد روحافزاانسانها ، پاي ترازو بايستيد! الف۷۷۶ر۲۹۷/۵۶۲۲[ج]۷۰۹۳۰۰
شرکت انتشارات کيهان واکـاوي در لـجـنـه : نـقش بهاييان در پيدايش واستمراررژيم

پهلوي
مـريـم صـادقـي ;بـراي دفتر پژوهشهاي

 موسسه کيهان
۱۳۹۲ و۱۹۶ص۷۱۰۳۱۱۳۲۹۷/۵۶۴

زهير ۱۳۸۶محمد رضا آشتياني،محسن آشتيانيگنجينه آداب اسالمي گ۵۵۶آ۷۱۱۶۶۴۲۹۷/۶۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
خوشنواز ۱۳۷۹گردآورنده مصطفي بهرمنچرا اينگونه نباشيم! چند حديث و داستان از رهبران دين چ۸۴۹ب۷۱۲۱۵۲۰۲۹۷/۶۱

BP۲۴۸/۴چ۸۵ب
سازمان چاپ وانتشارات جـاري حـکـمت : نـکـتههـاي نـاب در کالم حضرت آيتالله

حائريشيرازي
ويـرايـش و بـازنويسي : زهير توکلي ; به
 کـوشش دفـتـر نـشـر آثـار محيالدين

حائريشيرازي

۱۳۸۸ ج۲۵۹ح۷۱۳۶۳۹۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۲۱۳۸۹م۲ح

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيفقط به خاطر تو ف۳۸۲خ۷۱۴۱۰۴۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها،دفتر نشر معارف

۱۳۸۷احمد ديلمي، مسعود آذربايجانياخالق اسالمي الف۹۵۴د۷۱۵۲۹۲۶۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۳الف۹۶د

مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما ۱۳۸۷احمد رضوان فرفرهنگ اخالقي معصومين ﴿ع﴾ ف۵۸۶ر۷۱۶۲۱۵۸۲۹۷/۶۱
خادم الرضا ۱۳۸۹تهيه و تدوين علي شيرازيموانع بصيرت م۹۳۸ش۷۱۷۱۶۵۰۲۹۷/۶۱
گلستان ادب رهـگـشـاي انـسـانـيت: سـخـنان گهربار حضرت رسول اکرم

 صليالله عليه و آله و سلم
۱۳۸۱[هاشم صالحي ر۲۹۷ص۷۱۸۳۱۶۸۲۹۷/۶۱

BP۱۴۲/۵/۹۰۴۱۱۳۸۴ن۲پ
قدياني ۱۳۷۹ابوحامد، امام محمد غزالي طوسيگزيده کيمياي سعادت ي ب/ک۳۴غ۷۱۹۲۴۶۹۲۹۷/۶۱
رشيدي ۱۳۶۲تاليف محمدباقر مجلسيحليه المتقين ح۲۸۱م۷۲۰۱۱۸۵۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۶۵/۸۱۳۸۹ح۳م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحکمتها و اندرزها ح۶۳۴م۷۲۱۲۴۷۷۲۹۷/۶۱
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريفلسفه اخالق ف۶۳۴م۷۲۲۲۴۳۳۲۹۷/۶۱

انتشارات امام علي بن ابي طالب عليه السالم گـفـتـار مـعـصـومين عليهمالسالم: درس اخالق آياللهالعظمي
 مکارمشيرازي (دامظله)

مـــکــارم شـيـرازي; تـدوين مـحـمـد
عبداللهزاده

۱۳۸۸ گ۷۳۲م۷۲۳۱۷۴۲۲۹۷/۶۱
BP۲۴۸/۷۱۳۸۷گ۷م

نهاوندي ۱۳۸۶اثر عباس قميالمقامت العليهخالصه کتاب معراجالسعاده ق ب/م۳۷۹ن۷۲۴۲۸۰۲۲۹۷/۶۱
جوانان موفق چـرا بـا حجاب شدم؟: انتخاب آگاهانه، دفاع عاقالنه: انگيزه و

 داليل انـتـخـاب پـوشش اسـالمي از زبـان دختري که زماني
 بيحجاب بود، : صد و ده دليل براي انتخاب حجاب اسالمي

۱۳۹۰نوشتههاي مژده بهروزي چ۸۵۳ب۷۲۵۲۹۸۸۲۹۷/۶۲۶
BP۲۳۰/۱۷/۴چ۸۵ب

دانشگاه علوم اسالمي رضوي ۱۳۸۸جواد ايروانيالگوي مصرف در آموزههاي اسالمي الف۹۷۱الف۷۲۶۲۱۷۶۲۹۷/۶۳
انتشارات چلچراغ ۱۳۸۹قاسم ترخانمهرماه م۴۶۵ت۷۲۷۲۹۲۱۲۹۷/۶۳

نشر جمال ۱۳۸۶عباس رحيميزندگي موفق: رازهاي خوب زيستن ز۴۲۴ر۷۲۸۷۳۵۲۹۷/۶۳
BP۲۵۸/۹۱۳۸۲ز۳ر

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

گـــردآورنــدگـان بـلـقـيس آزاد...[ واصالح الگوي مصرف
 ديـگـران]; ﴿بـراي﴾ اداره کـل نـهـضت

 سوادآموزي استان اصفهان

۱۳۹۱ ۵۷۶الف۷۲۹۱۱۷۶۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳۵/۵۶۱۳۸۹الف

حديث راه عشق ۱۳۸۴اميرحسين بانکيپورفردحيا ح۲۷۹ب۷۳۰۶۴۰۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۵۵/۹۱۳۸۴ح۲۶ب

اميرکبير ۱۳۹۲تاليف: عليرضا برازشهمه را دوست بداريم هـ۳۹۵ب۷۳۱۱۱۴۹۲۹۷/۶۳۲
BP۱۹۶/۶۵/۴۸۱۳۸۲ب

مـــوســـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشـي امـام
 خميني،معاونت تربيتي و فرهنگي

۱۳۹۴محمدرضا بنيانيحسابي مصرف کنيم;مهارت اصالح الگوي مصرف ح۷۳۲ب۷۳۲۳۰۸۲۲۹۷/۶۳۲

بيان معنوي ۱۳۶۹۱عليرضا پناهيانرهايي از تکبر پنهان ر۵۴۲پ۷۳۳۷۶۱۲۹۷/۶۳۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۳۱۳۸۹ت

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰محمود پوروهابمهرباني هايت را قسمت کن! م۷۸۵پ۲۹۷/۶۳۲[ج]۷۳۴۲۹۹
BP۱۹۳/۴/۹۱۳۸۶م۹پ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

مـهـدي خداميانآراني; ﴿به سفارش﴾ نهادفقط به خاطر تو
 کتابخانه هاي عمومي کشور

۱۳۹۱ ف۳۸۲خ۷۳۵۵۸۵۲۹۷/۶۳۲
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ

جمال ۱۳۸۸عباس رحيمياسراف چرا؟ الف۴۲۴ر۷۳۶۳۰۱۳۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳۵/۴۵الف۳ر

ليله القدر ۱۳۸۱علي صفائيحائري ( عين - صاد)اخبات الف۶۸۲ص۷۳۷۲۰۴۶۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۴/۳۱۳۸۵الف۷ص

زائر ۱۳۸۷حسين منيريجايگاه استعاذه در اسالم ج۸۱۷م۷۳۸۲۰۵۶۲۹۷/۶۳۲
بيت الرقيه ۱۳۹۲سيد حسين هاشمي نژادتشنه سيراب ت۲۹۱ه۷۳۹۳۰۰۷۲۹۷/۶۳۲
نواي دانش ۱۳۸۷محمد شريفياشکوريپناهگاه شيطان پ۴۶۸ش۷۴۰۲۱۶۲۲۹۷/۶۳۴
هماي رحمت ۱۳۸۳منصوره عابدياناصفهانيبيماريهاي زبان ب۱۱۹ع۷۴۱۱۹۹۰۲۹۷/۶۳۴
زيتون سبز ۱۳۹۵تاليف محمد درياييمشروبات الکلي ، قمار و آثار زيانبار آن م۵۱۸د۷۴۲۳۵۸۱۲۹۷/۶۳۵

BP۲۵۲/۲/۵۱۳۸۹م۴د
اطلس تاريخ شيعه کـانـون نـشـر احـکـام ، مـوسسه اطلساحکام پوشش بانوان: حجاب و عفاف

 تاريخ شيعه
۱۳۹۱ ۲۷۷الف۷۴۳۱۷۶۶۲۹۷/۶۳۶

سنابل ۱۳۸۷براساس سخنراني رحيمپورازغديعفاف نماد هويت انساني ع۵۷۹پ۷۴۴۱۶۲۲۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۹ع۳ر

دليل ما رسـائل حـجـابـيه: شـصت سـال تالش علمي در برابر بدعت
 کشف حجاب

۱۳۸۰رسول جعفريان ر۴۶۳ج۷۴۵۵۹۵۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵ر۷ج

مـوسـسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر:تالوت
آرامش

تـحـقـيق و پـژوهش نـعـيـمه اسالملو...حريم ريحانه:اولين تنها دايرت المعارف پوشش و عفاف
 [وديــگـران]; تـدويـن و ويـراسـتـاري

 محمدحسن زمان وزيري

۱۳۸۹ ۴۵۸ح۷۴۶۳۰۵۳۲۹۷/۶۳۶

محيي ۱۳۸۴محمد شجاعيدر و صدف د۳۷۸ش۷۴۷۶۵۶۲۹۷/۶۳۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دفتر نشر فرهنگ اسالمي احمد صبوراردوباديآئين بهزيستي اسالم آ۴۱۲ص۷۴۸۱۲۱۶۲۹۷/۶۳۶

BP۲۵۲/۴/۹آ۲ص
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريپاسخهاي استاد به نقدهايي برکتاب مساله حجاب پ۶۳۴م۷۴۹۲۴۵۸۲۹۷/۶۳۶
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمسله حجاب م۶۳۴م۷۵۰۲۴۵۱۲۹۷/۶۳۶

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات نشر

طـراحـي و تدوين: گروه کارشناسي- زيرتحقق راهکارهاي اجرائي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف
 نظر: منصور واعظي

۱۳۹۲ ت۲۱۹و۷۵۱۱۴۴۰۲۹۷/۶۳۶

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲منصور واعظيوضعيت سنجي پوشش و آرايش ايرانيان و۲۱۹و۷۵۲۱۴۴۱۲۹۷/۶۳۶

بهشت بينش ۱۳۸۶احمد لقمانيچگونه شاد و خنده رو باشيم؟ چ۵۵۱ل۷۵۳۳۰۱۹۲۹۷/۶۳۷
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
داود حـسـيـني; تهيه مرکز پژوهش هايروابط سالم در خانواده

 اسالمي صدا و سيما
۱۳۸۶ ر۵۷۷ح۷۵۴۶۸۸۲۹۷/۶۴

BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۶ر۴۷ح
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۶محمدتقي حکيمپدر و فرزند پ۷۳۴ح۷۵۵۱۲۰۰۲۹۷/۶۴

BP۲۵۳/۴۱۳۸۹پ۸ح
موعود عصر﴿عج﴾ ۱۳۹۱به کوشش اسماعيل شفيعي سروستانيدانشستان سرزمين هاي درگير ۲۴۱د۷۵۶۴۵۹۲۹۷/۶۴۲

DC۲۹/۳/۷س۷ش
خادم الرضا﴿ع﴾ گـلـبـرگ زنـدگي: مـجموعه گفت وگوي تلويزيوني ازدواج در

 شبکه سه سيما
۱۳۹۰حسين دهنوي گ۸۷۵د۷۵۷۹۰۴۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۸۱۳۸۸گ۹د
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۲۰۰۰۰علي صفاييحائري (عين - صاد)روابط متکامل زن و مرد ۱۳۹۲ر۶۸۲ص۷۵۸۲۰۶۰۲۹۷/۶۴۲

ليله القدر ۱۳۹۲علي صفاييحائريروابط متکامل زن و مرد ر۶۸۲ص۷۵۹۱۳۱۵۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۱ر۶۶ص

قدسيان ۱۳۹۲نويسنده محسن ماجراجوروابط غير اخالقي دختران و پسران ر۱۱۷م۷۶۰۱۱۱۶۲۹۷/۶۴۲
BP۲۳۰/۱۷/الف۱۳۸۷ ۹ر۲م

قدسيان نـيـازهـا و روابـط زن و شوهر: روابط عاطفي، عاشقي و اخالقي
 زن و شوهر، آيين همسرداري، عيبپوشي، رفتار، تفريح

نـويـسنده محسن ماجراجو; مشاور علمي
 دکتر سعيدرضا غديري پور

۱۳۸۹ ن۱۱۷م۷۶۱۱۱۰۹۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۲۱۳۸۸ن۲م

الهوت ۱۳۸۳محسن ماجراجونيازها و روابط زن و شوهر ن۱۱۷م۷۶۲۱۵۴۹۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۲ن۲م

قدسيان نـيـازهـا و روابـط دختران و پسران احکام ازدواج و زناشويي ،
 مسايل نوجوانان و جوانان ، درمان بيماريهاي جنسي ، ...

۱۳۹۲مولف محسن ماجراجو دن۱۱۷م۷۶۳۱۱۱۷۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۸۵ن۲م

هاتف ۱۳۷۸از جواد مصطفويبهشت خانواده ب۶۱۷م۷۶۴۱۲۶۶۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۹۱۳۷۸ب۵۵م

کتاب يوسف مــرتـضي آقـاتـهـراني، مـحـمـدبـاقـرخانواده و تربيت مهدوي
حيدريکاشاني

۱۳۸۹ خ۶۴۵آ۷۶۵۱۰۹۶۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/الف۱۳۸۹ ۲خ۶۷آ

خورشيد باران ۱۳۸۵مولف محمدرضا سنگريدرآفاق تربيت د۷۷۹س۷۶۶۸۶۴۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۴۱۳۸۵د۹س

آيين فطرت مـن ديـگـر مـا: فرزند ما از ما جدا نيست; او خود ما است اما
 در اندازه اي کوچکتر

۱۳۹۴محسن عباسي ولدي م۳۱۸ع۷۶۷۳۵۸۴۲۹۷/۶۴۴

بهشت بينش ۱۳۹۰احمد لقمانيموضوعات و شيوههاي گفتگو با نسل جوان م۵۵۱ل۷۶۸۲۹۴۱۲۹۷/۶۴۴
روحاني ۱۳۷۷حسين مظاهريتربيت فرزند از نظر اسالم ت۶۳۹م۷۶۹۲۹۳۵۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۴ت۶م
هجرت ۱۳۷۷نويسنده علياکبر مظاهريهشدارهاي تربيتي: چهل مساله مهم تربيتي ه۶۳۹م۷۷۰۲۹۸۷۲۹۷/۶۴۴

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [ونسل نور: تربيت کودک
 ديـــگـــران]; کـــاري از مــوسـسـه

 فرهنگيهنري کاربردي خيبر

۱۳۸۹ ۴۳۳ن۷۷۱۶۳۲۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/۵۱۳۸۹ن

مـوسـسـه بـوسـتان کتاب ﴿مرکز چاپ و نشر
 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

گـلـبـرگ زنـدگي بـررسي جـنـبههاي گوناگون رشد و تربيت
کودک

۱۳۸۶مهدي نيکخو گ۹۳۶ن۷۷۲۶۰۲۲۹۷/۶۴۴
HQ۷۶۹/۸۱۳۸۶گ۹۴ن

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيبهشت فراموش شده ب۳۸۲خ۷۷۳۱۰۴۵۲۹۷/۶۴۶
BP۲۵۳/۶/۹۱۳۸۸ب۴خ

احمدي ۱۳۷۷سيداسماعيل گوهريارزش پدر و مادر الف۸۴۵گ۷۷۴۱۲۸۲۲۹۷/۶۴۶
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيراز خشنودي خدا ر۳۸۲خ۷۷۵۱۰۴۴۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴/۲۱۳۸۸ر۴خ
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيمعجزه دست دادن: با يکديگر صميمانه دست بدهيم م۳۸۲خ۷۷۶۱۰۷۴۲۹۷/۶۵

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
دارالعرفان ۱۳۸۴مولف حسين انصاريانمعاشرت م۸۸۶الف۷۷۷۹۶۲۲۹۷/۶۵۱

BP۲۵۴/۶۱۳۸۸م۸الف
بوستان کتاب ۱۳۸۷جواد محدثياخالق معاشرت الف۳۱۶م۷۷۸۳۰۱۲۲۹۷/۶۵۱

BP۱۴۱/۵ /۳م۴۴آ
موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۸جواد محدثيدانش آموز و اخالق معاشرت د۳۱۶م۲۹۷/۶۵۱[ج]۷۷۹۱۵۸

کتاب آشنا ۱۳۷۸محمود اکبرينگاهي به حقالناس ن۶۸۵الف۷۸۰۹۹۳۲۹۷/۶۵۲
BP۱۹۸/۶ /۷۱۳۷۸الف۷۴ح

اميرکبير ۱۳۹۰تاليف عليرضا برازشعاشق شو ع۳۹۵ب۷۸۱۶۴۴۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۱۷۱۳۹۰ع۴ب

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۰مـحـمـد الـحيدري; ترجمه محمد صادقروش دوستيابي ر۹۴۹ح۷۸۲۱۵۸۱۲۹۷/۶۵۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرسل ۱۳۷۷ابراهيم خرميمشگانيرفيقشناسي ر۴۷۷خ۷۸۳۱۳۵۰۲۹۷/۶۵۲

BP۱۹۶/۶۵۱۳۷۸/۷ر۴خ
کتاب نشر ۱۳۹۲محمدجواد فالحياخالق همسايهداري و آپارتمان نشيني الف۸۲۶ف۷۸۴۱۲۹۲۲۹۷/۶۵۲

HD۷۲۸۷/۶ /۸۱۳۸۸ف۹الف
حسين فهميده ۱۳۸۷مولف :يدالله هادي پورآثار و برکات محبت به اهل بيت و قرآن آ۱۶۹ه۷۸۵۳۰۲۷۲۹۷/۶۵۲
نشر هاجر ۱۳۸۳محمدعلي حاجيدهآباديمديريت فرهنگي م۱۶۹ح۷۸۶۷۶۸۲۹۷/۶۵۸

BP۲۳۲/۶۷/۴۱۳۸۳م۲ح
زمزم هدايت ۱۳۸۳نويسنده قاسم واثقيمديريت اسالمي م۱۲۷و۷۸۷۱۶۷۰۲۹۷/۶۵۸

BP۲۳۲/۶۷/۴م۲و
مدرسه ۱۳۷۲حسن جاللي عزيزيانفرشته مرگ ف۵۳۸ج۷۸۸۹۷۵۲۹۷/۶۸

BP۹/۴۱۳۸۸ف۷۳غ
قدر واليت ۱۳۸۱چراغ هدايت: مجموعه چهار داستان واقعي ۳۲چ۷۸۹۹۳۰۲۹۷/۶۸

BP۹/۴۱۳۸۱چ
قدياني، کتابهاي بنفشه مـتـرجـم زهـره معينيفر; نگارش مهديهم قصه، هم پند ۱۰۱ حکايت اخالقي ديگر

 حجواني; تصويرگر فرشيد شفيعي
۱۳۷۹ ه۳۶۴ح۲۹۷/۶۸[ج]۷۹۰۱۷۰

BP۲۴۹/۵/۳۸۱۳۷۹ح
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيآسماني ترين عشق آ۳۸۲خ۷۹۱۵۸۷۲۹۷/۶۸

BP۹/۵۱۳۸۸آ۳۷خ
جـامـعه مدرسين حوزه علميه قم،دفترانتشارات

اسالمي
۱۳۸۲مولف عبدالحسين دستغيبداستانهاي شگفت د۵۴۷د۷۹۲۳۱۳۷۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۷۳د۵د
قدياني مـحـسن رباني جويباري; ويراستار داوودچهارده قصه از کودکي معصومين(ع)

غفارزادگان
۱۳۷۶ چ۳۲۹ر۲۹۷/۶۸[ج]۷۹۳۱۴۴

BP۹/۹چ۲۳ر
دارالصادقين ۱۳۷۸محمدرضا رنجبرمکاسب: شرحي داستاني بر مکاسب شيخ انصاري م۷۲۷ر۷۹۴۴۹۳۲۹۷/۶۸

BP۹/۷م۸۵ر
نشر پيدايش ۱۳۷۶نويسنده شهرام شفيعيماه در چاه م۵۵۶ش۲۹۷/۶۸[ج]۷۹۵۱۴۹

BP۹/۲ک۷ش
قدياني ۱۳۷۵داوود غفارزادگانفراموشان: داستاني از واقعه کربال ف۴۲غ۷۹۶۶۴۱۲۹۷/۶۸

BP۹/۴ف۷غ
جمال ۱۳۷۸محمدعلي کريمينيادختران، دوستيها و عبرتها د۵۳۳ک۲۹۷/۶۸[ج]۷۹۷۱۷۵۴

BP۲۴۹/۵/۳۱۳۸۳د۴ک
نسل نو انديش 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...

۱۳۹۱سعيد گل محمدي الف۶۱۷گ۷۹۸۲۴۱۸۲۹۷/۶۸

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

۱۳۹۲سعيد کل محمدي ع۶۱۹گ۷۹۹۲۴۶۶۲۹۷/۶۸

بهار سبز ۱۳۸۷مسعود لعليعالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي ع۵۲۷ل۸۰۰۴۵۲۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۷ع۷ل

نشر پيدايش مـحـمـدکـاظم مـزيـنـاني; تـصـويـرگرسوار سوم: داستان زندگي امام حسين(ع)
 محمدرضا لواساني

۱۳۷۹ س۵۱۲م۲۹۷/۶۸[ج]۸۰۱۱۴۸
BP۹/۹۱۳۷۹س۴م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريداستان راستان د۶۳۴م۸۰۲۲۴۷۶۲۹۷/۶۸
الهام ۱۳۶۶مولف:علي شريعتينيايش ۸۷۶ن۸۰۳۱۲۳۲۲۹۷/۶۸

BP۲۳۳/۷/۸۱۳۸۰ش۴ش
مهدي يار ۱۳۸۰تاليف ر  - يوسفيداستانهايي از زمين کربال د۸۵ي۸۰۴۱۳۵۸۲۹۷/۶۸

BP۹/۲۳۱۳۸۰د۹ي
موسسه فرهنگي روايت سيره شهدا تـهـيـه مـوسـسـه فرهنگي هنري مطافبه رنگ صبح

 عـشـق وابـسته به موسسه روايت سيره
شهدا

۱۳۹۱ ۸۴۹ب۸۰۵۱۹۸۱۲۹۷/۷۲

دانشگاه امام صادق﴿ع﴾،بسيج دانشجويي ۱۳۹۲محمد جبارپورالف عشق ل۲۶۲ج۸۰۶۱۹۴۷۲۹۷/۷۲
انتشاراتي امام عصر﴿عج﴾ ۱۳۹۰رسول حق شناسطلوع جواني ط۶۷۳ح۸۰۷۳۰۲۹۲۹۷/۷۲۴۲

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

۱۳۸۵ابراهيم امينيجوان و همسرگزيني ج۸۴۴الف۸۰۸۱۰۹۵۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۵ج۸الف

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميانآرانيهمسر دوست داشتني: زندگي زناشويي بهتر را تجربه کنيم ه۳۸۲خ۸۰۹۱۰۵۴۲۹۷/۷۲۵
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [و۲ نيمهي هم: ازدواج
 ديـگـران]; کـاري از مـوسـسه فرهنگي

 هنري کاربردي خيبر

۱۳۸۹ ۸۱۸د۸۱۰۶۳۴۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۹د

حديث راه عشق تـدوين مـطـهـره عـابديني; ﴿به سفارش﴾انتخاب همسر
 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۸ الف۱۳۲ع۸۱۱۶۸۳۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸۱۳۸۸الف۱۴ع

بهشت بينش ۱۳۸۵احمد لقمانيهمسران ، زندگي : الگوي بالندگي ه۵۵۱ل۸۱۲۱۷۸۳۲۹۷/۷۲۵
سبط اکبر ۱۳۸۵اسدالله محمدينياآئين همسرداري در زندگي حضرت فاطمه عليهاالسالم آ۳۵۲م۸۱۳۱۵۲۹۲۹۷/۷۲۵

BP۲۷/۲/۹۱۳۸۶آ۳م
پارسيان ۱۳۸۱علياکبر مظاهريجوانان و دوران نامزدي ج۶۳۹م۸۱۴۱۱۱۳۲۹۷/۷۲۵

BP۲۳۰/۱۷/۹۳۱۳۸۴ج۶م
نورالزهرا﴿س﴾ ۱۳۸۲مولف سيما ميخبرريحانه بهشتي، يا، فرزند صالح ر۹۲۳م۸۱۵۲۴۱۴۲۹۷/۷۲۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عطر عترت ۱۴۲۸ق-۱۳۸۹تاليف محمدباقر فقيه ايمانيغدير روزبيعت با امام زمان عليهالسالم غ۷۹۴ف۸۱۶۱۲۷۴۲۹۷/۷۳۸

BP۲۵۹/۷/۴۰۱۷س۷ف
بينش آزادگان ۱۳۸۷تاليف علي امينيهرنديمراسم عزاداري امام حسين عليهالسالم در هرند و فلسفه آن م۸۴۷الف۸۱۷۲۰۹۵۲۹۷/۷۴

سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

مــولـف عـبـدالـحـسـين شـرفالـدينمجالس افتخارآفرين در عزاي عترت طاهرين
 الـمـوسـوي، مـقـدمـه و برخي تعليفات
 نـورالـديـن مـيـالنـي; تـرجمه و تدوين

 ابراهيم سيدعلوي

۱۳۸۲ م۴۱۷ش۸۱۸۱۷۷۱۲۹۷/۷۴
BP۲۶۰/۳م۳۵ش

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيبه باغ خدا برويم ب۳۸۲خ۸۱۹۱۰۴۰۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۹۱۳۸۸ب۴خ

نقش مانا ۱۳۷۹﴿آيت الله حاج سيد﴾اسماعيل هاشميارمغان سفر حج الف۲۵۲ه۸۲۰۲۲۰۳۲۹۷/۷۶
BP۲۶۲/۴الف۲ه

عطر عترت سـتـاره دجـيـل: زنـدگـانـي و کـرامـات عـموي بزرگوار امام
 زمان﴿عليه السالم﴾ سيد محمد فرزند امام هادي﴿ع﴾

۱۳۸۹تاليف عالمه شيخ محمد اردوبادي س۳۸۵الف۸۲۱۱۰۰۳۲۹۷/۷۶۴
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۳۹ع۴الف

معروف ۱۳۸۶تاليف سيد احمداحمد علويراهنماي مصور سفر زيارتي سوريه ر۸۲۶ع۸۲۲۹۹۰۲۹۷/۷۶۵
DS۹۴/۲۱۳۸۸ر۸ع

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيبا من تماس بگيريد! ب۳۸۲خ۸۲۳۱۰۴۹۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۲۱۳۸۷ب۴خ

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيسمت سپيده: درجستجوي دانش باشيم س۳۸۲خ۸۲۴۱۰۶۹۲۹۷/۷۷
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيفانوس اول: اولين شهيدراه واليت ف۳۸۲خ۸۲۵۱۰۶۵۲۹۷/۷۷
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

جمال نـويـسـنده علي خمسهايقزويني(معروفصلوات کليد حل مشکالت
 به حکيم هندي)

۱۳۸۷-۱۳۸۵ ص۷۴۲خ۸۲۶۱۵۵۶۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۸۱۳۸۵ص۸۴خ

صلوه ۱۳۹۰عباس عزيزيدرمان و کليد مشکالت با صلوات د۵۸۸ع۸۲۷۱۵۵۵۲۹۷/۷۷
BP۲۲۶/۴۱۳۸۶د۴ع

الهوت ۱۳۹۱مولف سيدمصطفي علويدايره المعارف جامع صلوات د۸۲۶ع۲۹۷/۷۷م۸۲۸۳۵۶۲
BP۲۶۶/۲۱۳۸۷د۷الف

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

مـحـمـدرضا کاشفي، محمدکاظم روحاني;دعا و توسل
 بـراي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
 در دانـشـگـاهـهـا، مـعاونت آموزش و

 تبليغ- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۸ د۱۹۷ک۸۲۹۱۷۹۹۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۷۱۳۸۸د۱۵ک

آل علي مـيـرزا جـواد آقـا مـلـکـي تـبريزي ،بهترجمه مراقبات
 کوشش صادق حسن زاده

۱۳۷۹ ت۷۶۳م۸۳۰۳۱۱۷۲۹۷/۷۷

مشعر ۱۳۸۹مرکز تحقيقات حجادعيه و آداب حرمين شرفين در عمره مفرده با ترجمه فارسي ۳۳۴الف۸۳۱۹۷۸۲۹۷/۷۷۲
نيلوفرانه ۱۳۹۲ترجمه مهدي الهيقمشهايصحيفه سجاديه ص۷۴۹ الف۸۳۲۳۱۷۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۱/۳۰۴۱۱۳۸۸ص۸ع
سنبله ۱۳۸۶رضا جاهدگنجهاي معنوي گ۲۵۱ج۸۳۳۳۵۷۰۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۹۱۳۸۷گ۲ج
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيبا من مهربان باش: با خداي خويش اين گونه سخن بگوييم ب۳۸۲خ۸۳۴۱۰۷۲۲۹۷/۷۷۲

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيخداي قلب من خ۳۸۲خ۸۳۵۱۰۴۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۴۱۳۸۸خ۳۵۵خ
آيين فرزانگي بـازگـشت به صـحـيـفه سجاديه: منتخبي از دعاهاي ارزشمند

 امام سجاد(ع) در صحيفه سجاديه
۱۳۸۹گردآوري حسين دهکردي ب۲۱۳ع۸۳۶۲۹۱۷۲۹۷/۷۷۲

ميثم تمار ۱۳۸۰ترجمهمحمدتقي خلجيصحيفه کامله سجاديه/ ﴿امام عليبنالحسين عليهماالسالم﴾ خ ت/ص۸۴۵ع۸۳۷۸۸۲۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۱۳۰۴۱۱۳۸۵ص۸ع/ش

همگرا تـالـيف عـباس قمي; ترجمه مهدي الهيکليات مفاتيحالجنان
 قمشه اي

۱۳۸۹ ک۷۷۳ق۸۳۸۳۵۶۳۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۷۱۳۹۰م۹ق

موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۳حسن ممدوحيکرمانشاهيشهود و شناخت: ترجمه و شرح صحيفه سجاديه ش۷۷۱م۸۳۹۸۸۷۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۱/۳۰۴۲۲۷۸۵۱۳۸۳ص۸ع

الهيجي ۱۳۷۹هادي ميراشرفيگنجينه داروهاي معنوي گ۹۲۷م۸۴۰۱۱۹۶۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۹۱۳۷۹گ۸۸۸م

براق ۱۳۸۸سعيد هاشمي۳۱۳ گزاره اخالقي-عرفاني س۲۶۱هـ۸۴۱۷۶۶۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۲۶۴۱۳۸۸

براق ۱۳۸۹سعيد هاشميهزار و يک گزاره ه۲۶۱ه۸۴۲۶۲۶۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۲۶۴۱۳۸۸

مهر خوبان;آفتاب خوبان ۱۳۸۳مولف عباي ايزديشرح و تفسير (عرفاني فلسفي و اخالقي) دعاي افتتاح ش۹۷۳الف۸۴۳۲۱۵۹۲۹۷/۷۷۴
حر ۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريريدرد دل به درگاه الهي شرح مناجات شاکين د۳۷۲ت۸۴۴۵۷۳۲۹۷/۷۷۴

BP۲۷۰/۱۳۸۶ ۳ت۷۰۴۲۲ش
موسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري ۱۳۸۲محمدتقي جعفرينيايش امام حسين(ع) در صحراي عرفات ن۴۶۶ج۸۴۵۱۷۷۳۲۹۷/۷۷۴

BP۲۷۰/۷۱۳۷۶ج۴۰۴۲۲ع
فضيلت علم عـرفـان عـرفه: تـرجمه و شرح و تفسير موضوعي دعاي عرفه

 امام حسين و امام سجاد عليهمالسالم
۱۳۸۶تاليف قادر فاضلي ف۵۴۳ع۸۴۶۲۱۸۵۲۹۷/۷۷۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ماني ۱۳۸۴/ ترجمه محمود بهشتيدعاي کميل ۷۲۵ک۸۴۷۲۱۸۰۲۹۷/۷۷۴

موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني بـر درگـاه دوست: شـرح فـرازهايي از دعاي افتتاح و ابوحمزه
 ثمالي وافتتاح

مـحـمـدتـقـي مـصـبـاح يـزدي;تـحقيق
 ونگارش:عباس قاسميان

۱۳۷۹ ب۵۹۸م۸۴۸۹۹۶۲۹۷/۷۷۴
BP۲۷۰/۵۶م/۷۰۲الف

حر: سبحان ۱۳۸۶محمدباقر تحريرينجواي عارفانه: شرح مناجات شعبانيه ۳۳۸ن۸۴۹۴۹۱۲۹۷/۷۷۴
BP۲۷۰/۱۳۸۶ ۳ت۷۰۴۲۲ش

مشعر ۱۳۸۳مرکز تحقيقات حجادعيه و زيارات مدينه منوره با ترجمه فارسي ۳۳۴الف۸۵۰۹۷۷۲۹۷/۷۷۷
BP۲۶۷/۸/۳۷۲۱۳۸۴الف

حر مـحـمـود تـحـريـري; تـدويـن و تحقيقشرحي بر زيارت امينالله( مخبتين )
 محمدباقر تحريري

۱۳۸۸ ش۳۷۲ت۸۵۱۸۲۱۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۱۰۲/۳۱۳۸۸ت

سبحان، حر ۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريريجلوههاي الهوتي: شرحي بر زيارت جامعه کبيره ت ش/۱۷۳ج۸۵۲۱۰۸۴۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۲۰۴۲۲/۳۱۳۸۴ت

نشر مشعر مـحـمـدمـحـمـديريشهري با همکاريشرح زيارت جامعه کبيره يا تفسير قرآن ناطق
 احمد غالمعلي

۱۴۲۹ق= ۱۳۸۷ م ش/۱۷۳ج۸۵۳۶۶۹۲۹۷/۷۷۷
BP۱۴۱/۵/ي۱۳۸۰ ۳۳۰۴۱م۵الف

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيراهي به دريا: آشنايي با امام زمان﴿عج﴾ ر۳۸۲خ۸۵۴۱۰۷۶۲۹۷/۷۷۷
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيسالم برخورشيد: نگاهي نو به زيارت عاشورا س۳۸۲خ۸۵۵۱۰۷۵۲۹۷/۷۷۷
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانينردبان آبي: امامان خود را بهتر بشناسيم ن۳۸۲خ۸۵۶۱۰۷۳۲۹۷/۷۷۷
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲سيدمحمدمهدي ميرباقريضيافت بال: مقامات سلوکي در زيارت عاشورا م ش/۸۲ز۸۵۷۱۳۱۰۲۹۷/۷۷۷
BP۲۶۰/۳/۴۱۳۸۹م۴۸۳ح

پيوند با امام﴿قدس سره﴾ شـگـفـتيهاي زيارت عاشوراي امام حسين عليهالسالم از منظر
 روايات ائمه اطهار عليهالسالم و داستانهاي شنيدني

۱۳۸۹مولف احسان مهدوياشرف ش۸۶۵م۸۵۸۶۸۹۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶/۸ش۹م

محيي ۱۳۷۷عبدالغفار اميدواراعترافات در خلوت با معبود الف۷۹۷الف۸۵۹۲۹۹۶۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸/۶الف۷۶الف

نسيم حيات ۱۳۸۷خواجه عبدالله انصاريمناجاتنامه خواجهعبدالله انصاري ۱۳۸۷م۸۸۵الف۸۶۰۲۹۸۵۲۹۷/۷۷۸
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۵خط داوود رواسانيمناجاتنامه خواجه عبدالله انصاري م۸۸۵الف۸۶۱۲۹۵۱۲۹۷/۷۷۸

حر بـازگـشت به سـوي او: شـرح مـناجات تائبين امام سجاد عليه
السالم

۱۳۹۱محمدباقر تحريري ۲۱۳ب۸۶۲۸۶۹۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸۲/۳۱۳۸۸ت۸۰۴۲۲خ

گلهاي بهشت تـرجـمـه نـظـم و شـعـر فارسي صديقهمناجات خمسه عشر
سمندري

۱۳۸۴ م۵۷۷د۸۶۳۱۵۳۶۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱  /۸۲۰۴۱

دکتر زهرا ابراهيمي تواني ۱۳۸۹[زهرا ابراهيميتواني]صراط المستقيم تنها راه رستگاري ص۱۳۷الف۸۶۴۶۷۰۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۴۱۳۸۹ص۲الف

موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني﴿س﴾ ۱۳۷۲مولف امام خمينيمصباحالهدايه اليالخالفه والواليه م۷۴۶خ۸۶۵۹۳۴۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۱/۶۰۴۱۱۳۸۹م۸خ

صدرا ۱۳۶۷مرتضي مطهريانسان کامل الف۶۳۴م۸۶۶۱۶۳۰۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۲/۸۱۳۶۷الف۶م

آل علي﴿ع﴾ لـقاءالله: به ضميمه رساله لقاءالله امام خميني قدسسره، رساله
 لـقـاءالـله عالمه فيضکاشاني رحمهالله، نامه عرفاني مولف به

 عالمه کمپاني رحمهالله

مـيـرزاجـوادآقا ملکيتبريزي; به کوشش
 صادق حسن زاده

۱۳۸۰ ل۷۶۳م۸۶۷۱۷۸۴۲۹۷/۸۳
BP۲۸۴/۵/۵۰۴۱۱۳۸۰ر۸م

راه نيکان ۱۳۸۷تاليف محمد محدثفرقه صوفيان ف۳۱۵م۸۶۸۳۰۰۲۲۹۷/۸۷
اميرکبير ۱۳۵۷تاليف عبدالحسين زرينکوبجستجو در تصوف ايران ج۴۳ز۸۶۹۴۳۱۲۹۷/۸۹

BP۲۷۷/۴۱۳۵۷ز۹الف
احياء کتاب ۱۳۸۸تاليف علي سعادتپرورپاسداران حريم عشق (کلمات عرفا) پ۵۳۴س۸۷۰۲۰۵۲۲۹۷/۸۹۲

BP۲۸۵/۴/۲۱۳۸۸پ۷س
مدرسه ۱۳۸۲امير بختياريانخواجه عبدالله انصاري ب س/۷۷۶خ۲۹۷/۸۹۲۴[ج]۸۷۱۴

BP۲۷۸/۸/۳ب۸الف
اميرکبير بـامـداد اسـالم: داستان آغاز اسالم و انتشار آن تا پايان دولت

اموي
۱۳۶۲عبدالحسين زرينکوب ب۴۳ز۸۷۲۴۳۰۲۹۷/۹

BP۱۴/۲۱۳۶۲ب۴ز
انصار ۱۳۸۸محمدحسن صنعتيپيدايش پيامبري: نگاهي به تاريخ صدر اسالم پ۸۷۸ص۸۷۳۲۱۴۵۲۹۷/۹۱۲

يوسف فاطمه﴿ع﴾ ۱۳۸۷مهدي واحديان درگاهيسپاه اسامه س۱۳۵و۸۷۴۲۰۹۴۲۹۷/۹۱۲
دفتر نشر معارف مـحـمـد نـصـيري;تدوين نهاد نمايندگيتاريخ تحليلي صدر اسالم

 مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
۱۳۹۱ ت۴۷۲ن۸۷۵۲۹۴۹۲۹۷/۹۱۲۰۷

کانون انديشه جوان ۱۳۹۰حجتالله ابراهيمياناسالم و ايران الف۱۳۷الف۸۷۶۶۵۵۲۹۷/۹۱۶۵۵
BP۱۵/۴/۵۱۳۸۳الف۲الف

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدمات متقابل اسالم و ايران خ۶۳۴م۸۷۷۲۴۳۵۲۹۷/۹۱۶۵۵
دانش بيگي نـويـسـنـده حـمـيدالله بيگي با همکاريتاريخ انبياء

 سهراب اسدي
۱۳۸۸ ت۹۶۴ب۸۷۸۲۵۰۹۲۹۷/۹۲

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيآرزوي سوم: ماجراي جنگ خندق آ۳۸۲خ۸۷۹۱۰۶۳۲۹۷/۹۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

مسجد مقدس جمکران خـلق عـظـيم پـيـامـر اعـظم (صليالله عليه و آله): (جلوههاي
 رحماني در رسول رحمت)

۱۳۸۸علي احمديخواه(کوهناني) خ۲۸۵الف۸۸۰۶۰۳۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۸۱۳۸۹خ۲۶الف

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور ،موسسه ۱۳۹۲عباس پسنديدهشادکامي از ديدگاه پيامبر اعظم (ص) ش۴۶۳پ۸۸۱۱۱۷۴۲۹۷/۹۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شهرستان ادب ۱۳۹۴ويرايش ياسين حجازيقاف: بازخواني زندگي آخرين پيامبراز سه متن کهن فارسي ق۳۳۹ح۸۸۲۳۵۴۸۲۹۷/۹۳

۱۳۹۰مهدي خداميان آرانيسرزمين ياس: بخشش فدک به فاطمه﴿س﴾ س۳۸۲خ۸۸۳۱۰۵۹۲۹۷/۹۳
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيمهاجربهشت: حوادث روزهاي آخرزندگي پيامبر م۳۸۲خ۸۸۴۱۰۶۶۲۹۷/۹۳
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

مدرسه آخـــرين فـــرســتـاده: زنـدگـيـنـامه حـضـرت مـحـمـد
صلياللهعليهوآلهوسلم

رضـا رهگذر; زير نظر شوراي کارشناسي
 گـروه مـعارف; تصويرگر علي عامه کن;

 ويرايش ليلي موسوي خصال

۱۳۸۲ آ۸۹۱ ر۲۹۷/۹۳[ج]۸۸۵۲۹۰
BP۲۴/۸۴/۳آ۹ر

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر نـقي سـلـيـمـاني; ويـراستار رضا کريمي;پيامبر
 تصويرگر رضا مکتبي

۱۳۸۵ پ۶۹۱س۲۹۷/۹۳[ج]۸۸۶۵۳۳
BP۲۴/۸۴/۹۱۳۸۵پ۸س

کانو ن پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱تحقيق و تدوين حسين سيديتصويري از بهار ت۹۲۲س۲۹۷/۹۳[ج]۸۸۷۵۲۸
BP۲۴/۴۶/۶ت۹س

ميراث ماندگار مـحـمـد درياي رحمت: زندگاني رسول خدا صلياللهعليه و آله
 همراه با حکايات و اشعار

۱۳۸۱مريم شعبانلو م۵۱۱ش۸۸۸۹۴۸۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۳م۶۶ش

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱محمد صمدي خوشخوالگوي نيکو الف۸۳۲ص۸۸۹۲۰۷۳۲۹۷/۹۳

نوراالئمه ۱۳۸۹مولف محمدرضا طباطبايينسبگوهر جود : پيرامون زندگي و شخصيت امام جواد ( ع) گ۴۱۹ط۸۹۰۱۲۶۸۲۹۷/۹۳
BP۳۶/۱۳۸۹ج.۱۱ ۵چ۲۳۱۶ط

دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم ۱۳۸۵محسن قرائتيسيره پيامبر اکرم صليالله عليه و آله با نگاهي به قرآن کريم س۵۳۸ق۸۹۱۱۰۰۱۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶/۹۱۳۸۵س۴ق

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريسيري در سيره نبوي ي س۶۳۴م۸۹۲۲۴۴۰۲۹۷/۹۳
موسسه فرهنگي و هنري مسياکيش ۱۳۸۸نويسنده مصطفي موسويگرماروديرمان مسيا ر۸۴۲م۸۹۳۹۱۵۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۸۴/۸۱۳۸۸ر۸م
ارغوان دانش ۱۳۹۰زهرا نورالهيحضرت محمد (ص)در يک نگاه ح۷۱۳ن۸۹۴۲۹۷۱۲۹۷/۹۳

الهيجي مـحـمـد صـليالـله عليه و آله و سلم: ترجمه و شرح موضوعي
 صحيفه سجاديه

۱۳۸۴جواد هاشمي م۲۵۲ه۸۹۵۹۷۱۲۹۷/۹۳

مرکز نشر هاجر ابـوطـالب (حـامي پـيـامبر) برگرفته از کتاب الغدير اثر عالمه
 شيخ عبدالحسين اميني نجفي

تـلـخيص ، ترجمه و تحقيق محمد حسن
 شفيعي شاهرودي

۱۴۲۸ق الف۵۶۱ش۸۹۶۱۲۴۱۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۶/۲۱۳۸۶الف۷ش

دليل ما ۱۳۸۳مجيد مسعوديآن که گفت آري: حمزهبنعبدالمطلب(ع) آ۵۵۳م۸۹۷۶۱۰۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۷/۸آ۵م

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيقصه معراج ق۳۸۲خ۸۹۸۱۰۵۵۲۹۷/۹۳۴
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

دليل ما ۱۳۸۲محمدرضا انصاريگزارش لحظه به لحظه از ماجراي مباهله گ۸۸۵ الف۸۹۹۱۶۴۱۲۹۷/۹۳۶
BP۲۴/۳/۴۱۳۸۲گ ۸الف

دارالصادقين ۱۳۸۷محمد باقر علم الهديانديشه هاي دفاعي پيامبر رحمت(ص) الف۷۹۵ع۹۰۰۹۴۱۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴/۸۱۳۸۸الف۸ع

نبوي حـسـين کـرمي ; عکاس اکبر شيرازي وخيبر قلعهي فراموش شده
 حسين کرمي

۱۳۸۷ خ۴۶۹ک۹۰۱۶۳۷۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴۵/۴۱۳۸۷ک۹۴خ

دليل ما ۱۳۸۲مجيد مسعوديسه رفيق: حبيببنمظاهر، ميثم تمار، رشيد هجري س۵۵۳م۹۰۲۶۰۸۲۹۷/۹۴
BP۳۷/۸۷/۹۱۳۸۴س ۵م

مدرسه مـنـيـرالـدين بـيـروتي; زير نظر شورايسلمان فارسي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ ب س/۶۷۴س۲۹۷/۹۴۲[ج]۹۰۳۴۱
BP۳۳/۹۱۳۸۹ب۸س

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲حسين جعفري; ويراستار حبيب مقيميسالک ايراني:﴿پژوهشي در زندگي سلمان فارسي﴾ ج س/۶۷۴س۹۰۴۱۱۸۲۲۹۷/۹۴۲

موسسه بوستان کتاب ۱۳۷۶احمد صادقي اردستانيسلمان فارسي، استاندار مدائن س۱۹۸ص۹۰۵۵۹۱۲۹۷/۹۴۲
BP۳۳/ ۲۱۳۸۸ص۸س

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيه قم.دفتر
 انتشارات اسالمي

تـاليف جعفرمرتضي عاملي;مترجم محمدسلمان فارسي﴿رضوان الله عليه﴾
حسيني

۱۳۷۳ س۲۵۷ع۹۰۶۳۱۴۵۲۹۷/۹۴۲
BP۳۳/۲۵۰۴۱۱۳۷۰ع۸س

دليل ما از قـبـيـله خـوبـان: کميلبنزياد نخعي به انضمام وصيت علي
 عليهالسالم به کميل

۱۳۸۲مجيد مسعودي الف۵۵۳م۹۰۷۶۰۷۲۹۷/۹۴۲
BP۳۷/۸۷/۴الف۶م

مـوسـسـه انتشارات امير کبير،شرکت چاپونشر
بينالملل

۱۳۸۳تاليف محمدرضا اکبريقصههاي تربيتي چهارده معصوم عليهمالسالم ق۶۸۵الف۹۰۸۹۴۳۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۶ق۶۲الف

نسيم حيات ۱۳۸۳نويسنده جواد باقريزنجانيداستانها و حکايتهاي شيرين از چهاردهمعصوم (عليهالسالم) د۲۴۱ب۹۰۹۱۶۲۶۲۹۷/۹۵
BP۹/۱۳۸۳ ۲د۱۸۴ب

مدرسه مـردي که اسـرار سـرزمـينهـا را ميدانـست: زندگينامه امام
 محمدباقر عليهالسالم

مـحـمـود پـوروهـاب; تـصويرگري متن
 پژمان رحيمي زاده

۱۳۸۳ م۷۸۵پ۲۹۷/۹۵[ج]۹۱۰۲۹۳
BP۴۴/۴۱۳۸۸م۸۷پ

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيآسماني ترين عشق آ۳۸۲خ۹۱۱۱۰۴۶۲۹۷/۹۵
BP۹/۵۱۳۸۸آ۳۷خ

آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر آيـنه کـمال: سيري گذرا در سيره امامان معصوم عليهمالسالم
 در عراق

۱۳۸۶اکبر دهقان آ۸۵۲د۹۱۲۱۳۴۵۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۹۱۳۸۰آ۹د

جاجرمي ۱۳۸۱تاليف بهروز رحماني.-زندگاني چهاردهمعصوم(ع) ز۳۹۵ر۹۱۳۹۷۶۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۹ز۲۷ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سميع ۱۳۸۶نوشته محمدرضا رحيميمختصري از زندگاني چهاردهمعصوم عليهمالسالم م۴۲۴ر۹۱۴۱۶۴۵۲۹۷/۹۵

BP۳۶/۳م۲۸ر
مـعـاونـت آمـوزش سـازمـان عقيدتي سياسي

 وزارت دفاع  و پشتيباني نيروهاي مسلح
تـهـيهکـنـنـده مـرکـز تحقيقات اسالميسيره معصومين "عليهمالسالم" (اخالق اجتماعي)

 نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران
۱۳۷۶ ۹۳۵س۹۱۵۱۲۷۹۲۹۷/۹۵

BP۳۶/۹۶س
مدرسه شـهـرام شـفيعي; تصويرگري متن پژمانپيراهن بلند ماه: زندگينامه امامجعفرصادقعليهالسالم

 رحيمي زاده
۱۳۸۲ پ۵۵۶ش۲۹۷/۹۵[ج]۹۱۶۲۸۷

BP۴۵/۹۱۳۸۲پ۷ش
موسسه بوستان کتاب مـــحـــمـدتـقي عـبـدوس ، مـحـمـدآموزههاي اخالقي - رفتاري امامان شيعه عليهمالسالم

محمدياشتهاردي
۱۳۸۳ آ۴۱۸ع۹۱۷۳۰۰۵۲۹۷/۹۵

مدرسه امـيـرحـسـين فـردي; تـصويرگر فرشادامام اول: زندگينامه امام علي عليهالسالم
رستمي

۱۳۸۲ الف۴۷۸ف۲۹۷/۹۵[ج]۹۱۸۲۸۹
BP۳۷/۸۱۳۸۲الف۴ف

بوستان کتاب ۱۳۸۸مهدي محدثيحيات پاکان:داستانهايي از زندگي معصومان عليهمالسالم ح۳۱۶م۲۹۷/۹۵[ج]۹۱۹۲۷۸
BP۳۶/۹۱۳۸۹ح۳۲۳م

محبان الحسين عليه السالم مـحـمدتقي مدرسي; مترجم محمدصادقهدايتگران راه نور: زندگينامه چهارده معصوم عليهمالسالم
شريعت

۱۳۸۰ ه۴۱۹م۹۲۰۱۷۵۰۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۲۰۴۱۱۳۸۰ن۳۶م

صدرا ۱۳۷۴-۱۳۹۳مرتضي مطهريسيري در سيره ائمه اطهار عليهمالسالم س۶۳۴م۹۲۱۱۶۰۳۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۹س۶م

دفتر تبليغات حوزه علميه قم، مرکز انتشارات خـانـدان عصمت عليهمالسالم: بررسي اجمالي زندگاني چهارده
 معصوم عليهمالسالم

۱۳۷۸سيدتقي واردي خ۱۵۲و۹۲۲۱۶۲۸۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۲۱۳۸۰خ۲و

دليل ما چـشم بـر خـورشـيـد: شـبـنـمي از درياي فضائل اميرمومنان
عليعليهالسالم

۱۳۸۷محمدجواد اسالمي چ۵۲۸الف۹۲۳۲۹۴۳۲۹۷/۹۵۱

کلمه الحق ۲۰۰۷متاليف سيد هاشم البحرانيمعاجزاالمام علي(ع) م۳۳۴ب۹۲۴۹۰۲۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۶۱۳۸۵م۳ب

موسسه امام صادق﴿ع﴾ فـروغ واليت: تـاريخ تـحـلـيـلي زنـدگـاني امـيـرمومنان علي
عليهالسالم

۱۳۹۱تاليف جعفر سبحاني ف۲۷۴پ۹۲۵۶۴۲۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۵/۴۱۳۷۴ف۲۲س

پنجره جـورج جـرداق; تـرجـمـه ي محمدعليامام علي (ع)، صداي عدالت انساني
سلطاني

۱۳۸۹ الف۳۶۵ج۹۲۶۴۶۰۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸۰۴۱۱۳۸۹الف۴ج

لوح زرين، سايه سخن ۱۳۹۰محمود حکيميعلي(ع) ، عدالت جاويد ع۷۵۶ح۹۲۷۸۷۰۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۸ع۸۳ح

وثوق ۱۳۹۰مهدي خداميان آرانيسکوت آفتاب س۳۸۲خ۹۲۸۱۰۶۲۲۹۷/۹۵۱
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

موسسه بوستان کتاب يک صـدف از هـزار: مـجـمـوعه پـانـزده داستان کوتاه درباره
 زندگي حضرت علي عليهالسالم

۱۳۸۴مرتضي دانشمند ي۲۵۴د۲۹۷/۹۵۱[ج]۹۲۹۲۸۱
BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۵ي۲۵د

طرح فردا ۱۳۸۸حسن رحيمپور(ازغدي)علي عليهالسالم و شهر بيآرمان ع۴۲۱ر۹۳۰۲۱۲۲۲۹۷/۹۵۱
سپيده باوران ۱۳۹۲علي شريعتيعلي ع۴۴۴ش۹۳۱۲۴۸۵۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۴۴۱۳۸۷ع۴ش
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۹تاليف جعفر شهيديعلي از زبان علي، يا، زندگاني اميرمومنان علي(ع) ع۸۶۸ش۹۳۲۱۷۸۶۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۰۱۳ع۹ش
Imam Ali's life mottotranslated by Saeed Arjmand

Rida Sadr; 
۱۳۸۲ الف۴۷۷ص۹۳۳۳۰۰۴۲۹۷/۹۵۱

صدرا ۱-۱۳۷۷-۱۳۹۳مرتضي مطهريجاذبه و دافعه علي عليهالسالم ج۶۳۴م۹۳۴۱۶۰۴۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/الف۱۳۸۵ ۲ج۶م

سرور قـصه کـوفه: تاريخ زندگي امام اميرالمومنين علي عليهالسالم از
 هجرت به کوفه تا شهادت

۱۳۹۱تاليف علي نظري منفرد ق۵۱۷ن۹۳۵۱۱۹۱۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۳۵/۶ق۶ن

نشرني تـرجـمـه وتـحـشيه دکترمحمود مهدويجلوه تاريخ درشرح نهج البالغه
دامغاني

۱۳۶۸ ج۱۵۶الف۹۳۶۱۶۷۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۲/۲۱۳۸۸الف

دريا داللت دولت:  آيـين نـامه حـکـومت و مـديريت در عهدنامه
 مالک اشتر

۱۳۸۸مصطفي دلشاد تهراني د۶۴۲د۹۳۷۸۱۹۲۹۷/۹۵۱۵

لب الميزان ۱۳۸۳اصغر طاهرزادهفرزندم! اينچنين بايد بود﴿تعليم و تربيت در منظر علي﴿ع﴾﴾ ف۲۷۱ط۹۳۸۱۱۹۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۹/۵ /۲۱۳۸۷ط۸ک

انديشه ظهور ۱۳۸۹نويسنده محمود عدالتپژوهمديريت در پرتو کالم علي (ع) م۴۶۵ع۹۳۹۱۱۱۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۴۱۳۸۹ع۴م

آيين فرزانگي بـازگـشت به نهجالبالغه: منتخبي از خطبه ها نامهها و جمالت
 قصار نهجالبالغه

۱۳۸۹تاليف محمدحسين دهکردي ب۸۴۵ع۹۴۰۲۹۳۳۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲/۷غ

انتشارات اسوه نـداي عـدالت: آمـوزههـاي امـام عـلي (ع) دربـاره کارگزاران
 دولت اسالمي

۱۳۸۵بهقلم احمد زمانيان ن۸۴۵ع۹۴۱۹۶۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲/۸۶۱۳۸۵ز

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۶جواد محدثيموعظه ج.۱۰م ب/ن۸۴۵ع۹۴۲۵۱۱۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ / ۳۱۳۸۷م۷و

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۶جواد محدثيانفاق ج.۱۱م ب/ن۸۴۵ع۹۴۳۵۱۰۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۸۷۴الف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۶جواد محدثيوحدت و انسجام ج.۱۲م ب/ن۸۴۵ع۹۴۴۵۰۹۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹/م۳۳و

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۷جواد محدثيشگردهاي شيطان ج.۱۳م ب/ن۸۴۵ع۹۴۵۵۰۸۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۹۳ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۴جواد محدثيمشاوره ج.۱۴م ب/ن۸۴۵ع۹۴۶۵۰۷۲۹۷/۹۵۱۵

BP۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۸۷ش
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۷جواد محدثيامامت و اهلبيت عليهمالسالم ج.۱۵م ب/ن۸۴۵ع۹۴۷۵۰۶۲۹۷/۹۵۱۵

BP۲۲۳/الف۱۳۸۷ ۸الف۲۵م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۷جواد محدثيخودسازي ج.۱۶م ب/ن۸۴۵ع۹۴۸۵۰۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۸م۹خ
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۸جواد محدثيسفر آخرت ج.۱۷م ب/ن۸۴۵ع۹۴۹۵۰۴۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۸م۴۵م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۸جواد محدثينگاه ج.۱۸م ب/ن۸۴۵ع۹۵۰۵۰۳۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲/۲۶۱۳۸۸م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۸جواد محدثياصالح الگوي مصرف ج.۱۹م ب/ن۸۴۵ع۹۵۱۵۰۲۲۹۷/۹۵۱۵

BP۲۵۰/۳۵/۶۱۳۸۸الف۲۵م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۳جوادمحدثيگهرعمر ج.۱م ب/ن۸۴۵ع۹۵۲۵۲۰۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۴م۹ک
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۹جواد محدثينعمت و سپاس ج.۲۰م ب/ن۸۴۵ع۹۵۳۵۰۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۲۶۱۳۸۹م۸ش
بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۸۹جواد محدثيقرآن ج.۲۲م ب/ن۸۴۵ع۹۵۴۴۹۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۲۷۱۳۸۹م۴ق
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۰جواد محدثيزبان و سخن ج.۲۳م ب/ن۸۴۵ع۹۵۵۴۹۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۲۷۱۳۸۹م۴ق
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۰جواد محدثياخالق پژوهش ج.۲۴م ب/ن۸۴۵ع۹۵۶۴۹۷۲۹۷/۹۵۱۵

Q۱۸۰/۵۵/۹۱۳۸۷ن۹ج
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۳جواد محدثيتوبه بازگشت به فطرت ج.۲م ب/ن۸۴۵ع۹۵۷۵۱۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۲۲۵/۷/۹۱۳۸۵ت۲۲م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۳جواد محدثيعبادت و نماز ج.۳م ب/ن۸۴۵ع۹۵۸۵۱۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۲۶۱۳۸۴م۹د
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۳جواد محدثيدوستي ج.۴م ب/ن۸۴۵ع۹۵۹۵۱۷۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۲۶۱۳۸۴م۹د
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۴جواد محدثيدعا ج.۵م ب/ن۸۴۵ع۹۶۰۵۱۶۲۹۷/۹۵۱۵

BP۲۶۷/۸/۷د۲۸۶م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۴جواد محدثيامتحان ج.۶م ب/ن۸۴۵ع۹۶۱۵۱۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۷م۸۲الف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۵جواد محدثياعتدال ج.۷م ب/ن۸۴۵ع۹۶۲۵۱۴۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳م۹۵۱۳۸۵م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۵جواد محدثيخردورزي ج.۸م ب/ن۸۴۵ع۹۶۳۵۱۳۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۵م۷ع
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۷جواد محدثيپيامبر اعظم﴿ع﴾ ج.۹م ب/ن۸۴۵ع۹۶۴۵۱۲۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۲۶۱۳۸۳م۹د
اسوه عـالمـه سـيـد شـريف رضي رحمه الله;نهج البالغهامام علي  عليه السالم

 مترجم حسين استاد ولي
۱۳۸۶ الف ت/ ن۸۴۵ع۹۶۵۳۰۷۰۲۹۷/۹۵۱۵

اجر شـرح وتـفـسير چهل خطبه نهج البالغه در محضر استاد آيت
 الله حاج شيخ عباس ايزدي (ره)

۱۳۸۶تهيه و تدوين محمد علي خزائلي خ ش/ن۸۴۵ع۹۶۶۹۶۸۲۹۷/۹۵۱۵

انتشارات حضور ۱۳۸۳ترجمه محمد دشتيترجمه نهجالبالغه حضرت اميرالمومنين (ع) علي عليه السالم د ش/ن۸۴۵ع۹۶۷۳۰۲۸۲۹۷/۹۵۱۵
صدرا ۱۳۷۴-۱۳۹۳مرتضي مطهريسيري در نهجالبالغه س۶۳۴م۹۶۸۱۶۰۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۸ /۶۱۳۸۳م
نسيم حيات تـدوين واحـد پـژوهشي موسسه قرآن وشکوه پارسايي

 نهجالبالغه تسنيم
۱۳۸۹ ش۱۳۳و۹۶۹۱۷۷۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲۳ /۸۳۶۱۳۸۹م
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيدر قصر تنهايي: حماسه صلح امام حسن﴿ع﴾ د۳۸۲خ۹۷۰۱۰۴۸۲۹۷/۹۵۲

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
دفترنشرمعارف ۱۳۹۲حسين سيديغنچه دلتنگ : نگاهي نو به زندگي وشخصيت امام مجتبي ﴿ع﴾ غ۹۲۲س۹۷۱۳۱۱۶۲۹۷/۹۵۲

موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين ﴿ع﴾ ۱۳۸۱مولف محمد دشتيفرهنگ سخنان امام حسين(ع) ف۵۶۲ح۹۷۲۹۶۷۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۷/۴۱۳۸۱ف۵د

نبوغ ۱۳۸۲علي حسيني قميقمکرامات و مقامات عرفان امام حسن مجتبي(ع) ک۵۹۴ح۹۷۳۱۶۴۰۲۹۷/۹۵۳
BP۴۰/۶۵/۴ک۵ح

انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي﴿وابـسـتـه بـه
 موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

۷۲ سـخـن عـاشـورايـي﴿از بـيـانات حضرت آيت الله العظمي
 خامنه اي﴿مدظله العالي﴾رهبر معظم انقالب اسالمي﴾

۱۳۹۰به کوشش عليرضا مختارپور قهرودي هـ۲۳۱خ۹۷۴۲۴۱۵۲۹۷/۹۵۳

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم. دفتر
 انتشارات اسالمي

سـيـدالـشـهـداء: خـالصه بـيـانـات حـضـرت آيتالله آقاي
 حـاجسـيـدعـبـاسعـبدالحسين دستغيب در ۲۰ مجلس ايام

 عاشورا بضميمه ماه خدا...

۱۳۸۶تاليف عبدالحسين دستغيب س۵۴۷ د۹۷۵۳۴۳۶۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۹۱۳۸۸س۵د

نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ها،دفتر نشر معارف

يـک غـنـچـه،صـد زخـم;نـگـاهـي به زندگي و شخصيت امام
حسين﴿ع﴾

۱۳۹۳حسين ;سيدي ي۹۲۲س۹۷۶۳۱۴۸۲۹۷/۹۵۳

کلمه الحق ۱۳۹۰محمدمهدي شمسالدينقيام حسيني زمينههاي اجتماعي و پيامدهاي انساني ق۶۴۷ش۹۷۷۱۷۹۶۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۵/۹۰۴۱۱۳۸۶ث۷۷ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۸۸مهدي محدثيرد پاي خورشيد: امام حسين عليهالسالم، از والدت تا شهادت ر۳۱۶م۲۹۷/۹۵۳[ج]۹۷۸۱۵۹

BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ر۲۴م
سلمان محمودي ۱۳۸۸نويسنده سلمان محموديروضالبکاء ر۳۶۲م۹۷۹۲۸۰۰۲۹۷/۹۵۳

BP۴۱/۴/۹ر۳۵۵م
نشرواحه ۱۳۹۰مرتضي آوينيفتح خون: روايت محرم ف۹۱۷آ۹۸۰۱۳۲۴۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۲۱۳۷۹ف۸آ
انتشارات قم ۱۳۸۰مولف مهدي ابراهيميحسينبن علي عليهالسالم چراغ هدايت ح۱۳۶الف۹۸۱۱۴۸۸۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۵ح۲الف
بقيه الله تـالـيف ابـوالقاسم عليبن موسي معروفاللهوف علي قتلالطفوف

 به ابنطـاووس;تـرجـمـه مـحـمـد رضا
مجيري

۱۳۸۹ م ت/۱۶۶الف۹۸۲۲۸۴۶۲۹۷/۹۵۳۴

فجرواليت مـراقـبههـاي عـاشـورايي : گفتارهاي عاشورايي از: عالمه فقيد
 سـيـدمـنـيـرالـدين حـسـينيالهاشمي (ره) و حجتاالسالم و

 المسلمين سيدمحمدمهدي ميرباقري

۱۳۸۸گزينش و ويرايش حسين مهديزاده م۵۸۲ح۹۸۳۹۷۳۲۹۷/۹۵۳۴
BP۲۶۰/۳/۴۱۳۸۹م۴۸۳ح

کتاب نيستان ۱۳۸۶مهدي شجاعيمردان و رجزهايشان م۳۷۸ش۹۸۴۷۴۵۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۳/۴۱۳۸۸م۳ش

لب الميزان ۱۳۸۴اصغر طاهرزادهکربال مبارزه با پوچيها ک۲۷۱ط۹۸۵۹۷۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۹ک۱۵ط

مرکز تخصصي مهدويت ۱۳۸۸جمعي از نويسندگانفرات تا فرات ۳۲۷ف۹۸۶۳۰۰۹۲۹۷/۹۵۳۴
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـــويـــســـنــده حـمـيـد گـروگـان;تشنه لبان

 تصويرگرهاجرسليمي نمين
۱۳۹۱ ت۳۷۹گ۲۹۷/۹۵۳۴[ج]۹۸۷۱۰۸۵

BP۴۱/۵/۵۱۳۸۸ت۴۳گ
زمزم هدايت نـويـسـنـده جـواد مـحدثي; تهيه کنندهپيامهاي عاشورا

 پـژوهـشکده تحقيقات اسالمي نمايندگي
 ولي فقيه در سپاه

۱۳۸۷ پ۳۱۶م۹۸۸۱۲۰۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۹۱۳۸۴پ۲۷م

اميرکبير گـزارشي مـسـتـنـد از کـربـال: بـرگرفته از احاديث اهلبيت
 عليهمالسالم و اسناد معتبر تاريخي

۱۳۹۱تاليف محمد محمديان گ۳۵۳م۹۸۹۸۶۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۹گ۲۸م

کتاب نشر ۱۳۹۲علي محمدي متکازينيقيام توابين آ۳۵۶م۹۹۰۱۳۱۴۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۹۱۳۸۷ق۲۸۳م

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲سيد علي محمد ي متکازينيآنها که جا ماندند آ۳۵۶م۹۹۱۲۰۷۵۲۹۷/۹۵۳۴

صدرا ۱۳۶۳مرتضي مطهريحماسه حسيني ح۶۳۴م۹۹۲۱۶۰۰۲۹۷/۹۵۳۴
سرور ۱۳۹۰تاليف علي نظريمنفردقصه کربال بضميمه قصه انتقام ک ق۵۱۷ن۹۹۳۱۱۹۰۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۶۱۳۷۹ق۶ن
وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيدر اوج غربت: داستان سفر مسلم بن عقيل به شهر کوفه د۳۸۲خ۹۹۴۱۰۵۰۲۹۷/۹۵۳۷

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي، چاپ و نشر بين

الملل
آيـنهداران آفـتـاب: پـژوهش و نگارش نو از زندگي و شهادت

 ياران اباعبداللهالحسين عليهالسالم
۱۳۸۶محمدرضا سنگري آ۷۷۹س۹۹۵۵۹۰۲۹۷/۹۵۳۷

BP۴۲/۹۱۳۸۶آ۸۴س
مطبوعات ديني سـقـاي مـعـرفت: سيري در فضايل و مناقب حضرت اباالفضل

 عليه السالم
۱۳۸۲باقر فخاراصفهاني س۲۶۴ف۹۹۶۲۰۹۲۲۹۷/۹۵۳۷

دليل ما ۱۳۸۳مجيد مسعوديسفر سرخ: مسلمبنعقيل عليهالسالم س۵۵۳م۹۹۷۶۰۹۲۹۷/۹۵۳۸
BP۴۲/۴/۴۵۱۳۸۴م۵م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي آفـتـاب در زنـجـير:مروري تحليلي بر زندگي امام سجاد عليه
السالم

۱۳۹۰سعيد روح افزا آ۷۷۶ر۹۹۸۳۱۵۱۲۹۷/۹۵۴

دفتر نشرمعارف ۱۳۹۲حسين سيدينيلوفر نيايش : نگاهي نو به زندگي وشخصيت امام سجاد ﴿ع﴾ ن۹۲۲س۹۹۹۳۱۱۸۲۹۷/۹۵۴
مدرسه ۱۳۸۶محمد ناصريبهترين پرهيزکاران: زندگينامه امام سجاد عليهالسالم ب۱۷۲ن۲۹۷/۹۵۴[ج]۱۰۰۰۲۸۸

BP۴۳/۹۱۳۸۸ب۲۳ن
هماي رحمت ۱۳۸۰تاليف مظفر حاجيان حسينآباديشکافنده دانشها ش۱۶۵ح۱۰۰۱۲۱۳۴۲۹۷/۹۵۵۲

گـروه فـرهنگي مذهبي نورالثقلين، واحد چاپ و
 نشر معارف اسالمي

آمـوزگـار بـزرگ: طـرح چند سوال از محضر امام صادق عليه
السالم

گروه فرهنگي مذهبي نورالثقلين ۸۱۴آ۱۰۰۲۱۷۰۷۲۹۷/۹۵۵۳

کلمه الحق ۲۰۰۷مهاشم البحرانيمعاجز االمام الصادق(ع) م۷۱۲الف۱۰۰۳۹۳۳۲۹۷/۹۵۵۳
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيصبح ساحل: حوادث عصر امام صادق﴿ع﴾ ص۳۸۲خ۱۰۰۴۱۰۷۹۲۹۷/۹۵۵۳

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
مدرسه ۱۳۸۶مسعود رادشگفتيهاي آفرينش به بيان امام ششم (عليهالسالم) ش۱۴۸ر۲۹۷/۹۵۵۳[ج]۱۰۰۵۳۲۳

BP۴۵/۳ /۸۱۳۸۹ش۲ر
مدرسه ۱۳۸۷نويسنده غالمرضا آبرويزنداني بي حصار: زندگينامه امام موسي کاظم (ع) ز۱۴۵آ۲۹۷/۹۵۶[ج]۱۰۰۶۲۹۲

BP۴۶/۹۱۳۸۷ز۲آ
انتشارات قدس رضوي نـويـسـنـده مـحـمـدباقر پوراميني; تهيهسبک زندگي: منشور زندگي در منظر امام رضا﴿ع﴾

 معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمي
۱۳۹۱ س۵۹۶پ۱۰۰۷۱۲۷۱۲۹۷/۹۵۷

BP۲۵۸/۹۰۹۵۳۱۳۸۸آ۲ر
۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيلذت ديدار ماه: فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم ل۳۸۲خ۱۰۰۸۱۲۹۳۲۹۷/۹۵۷

BP۲۶۴/۲/۴۱۳۸۸ل۴خ
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيلذت ديدارماه﴿فضيلت زيارت امام رضا﴿ع﴾﴾ ل۳۸۲خ۱۰۰۹۱۰۵۸۲۹۷/۹۵۷

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
مدرسه االمام باقر العلوم﴿ع﴾ ۱۳۹۰حـضـرت آيـت الـلـه الـعـظـمـي وحيدبـه يـاد بـعـضـه خـاتـم االنياء﴿ص﴾ در طوس حضرت شمس ب۴۳۱خ۱۰۱۰۱۲۲۰۲۹۷/۹۵۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آسـتـان قدس رضوي، موسسه خدمات مشاوره

 اي جوانان و پژوهش هاي اجتماعي
۱۳۹۶محمدرضا شرفيمهارتهاي زندگي درسيره ي رضوي م۴۲۱ش۱۰۱۱۳۵۹۳۲۹۷/۹۵۷

BP۴۷/۳۵/۹۱۳۸۸م۳۶ش
به نشر﴿انتشارات آستان قدس رضوي﴾ امـام رضـا ﴿ع﴾ و زنـدگـي : گـزارش هـا و داستانهايي کوتاه از

 زندگي و شيوه رفتاري امام رضا﴿ع﴾
۱۳۹۳-۱۳۹۶مولف مهدي غالمعلي الف۷۱غ۱۰۱۲۱۷۰۸۲۹۷/۹۵۷

مدرسه شــکـوه قـاسمنـيـا; زيـر نـظـر شـورايسبزتر از بهار: زندگينامه امام رضا عليهالسالم
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
 کـــمــکآمـوزشـي وزارتآمـوزش و
 پرورش; تصويرگر متن عطيه مرکزي

۱۳۸۴ س۱۹۸ق۲۹۷/۹۵۷[ج]۱۰۱۳۲۸۶
BP۴۷/۳۵/۲۱۳۸۴س۲ق

به نشر﴿ آستان قدس رضوي﴾، کتابهاي پروانه نـوشـتهي مـجـيد مالمحمدي; تصويرگرماه غريب من: داستان زندگي امام رضا عليهالسالم
 محمدمهدي طباطبايي

۱۳۹۶ م۷۴۹م۱۰۱۴۳۵۹۶۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۲۱۳۸۷م۷۴م

اطالعات تـحـلـيـلي از زنـدگـاني و دوران امـام مـحمدتقي عليهالسالم:
 حضرت جواداالئمه

۱۳۹۳فضلالله صلواتي ت۷۹۷ص۱۰۱۵۳۵۲۳۲۹۷/۹۵۸۲
BP۴۸/۳ت۸ص

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۱مجيد مالمحمديآواز مرغ باران (داستان زندگي امام هادي(ع)﴾ آ۷۴۹م۲۹۷/۹۵۸۳[ج]۱۰۱۶۲۷۹
BP۴۹/۸۱۳۸۲آ۸م

مدرسه ۱۳۸۶مجيد مالمحمديمن ماه را بوييدم: زندگينامه امام هادي عليهالسالم م۷۴۹م۲۹۷/۹۵۸۳[ج]۱۰۱۷۲۹۴
BP۴۹۱۳۸۸ /۸م۷م

مدرسه غـروب خـورشـيد در سامرا: زندگينامهي امام حسن عسگري
(عليهالسالم)

مـحـمـدرضـا بـايـرامي; زير نظر شوراي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۸ غ۳۱۱ب۲۹۷/۹۵۸۴[ج]۱۰۱۸۲۹۱
BP۵۰/۴۱۳۸۸غ۲ب

مدرسه مــاه خـورشـيـد کـاله: زنـدگـيـنـامه امـام زمـان عـجلالـله
تعاليفرجهالشريف

۱۳۸۶جعفر ابراهيمي (شاهد) م۱۳۶الف۲۹۷/۹۵۹[ج]۱۰۱۹۲۹۵
BP۵۱/۲م۱۵الف

دليل ما ۱۳۸۲محمدرضا حکيميخورشيد مغرب خ۷۵۶ح۱۰۲۰۹۶۶۲۹۷/۹۵۹
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيراهي به دريا ر۳۸۲خ۱۰۲۱۱۱۶۹۲۹۷/۹۵۹

BP۲۶۷/۸/۴۱۳۸۸خ۳۵۵خ
خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۸۳عليرضا رجالي تهرانيموعود قرآن امام مهدي (عج) م۳۶۳ر۱۰۲۲۱۵۲۵۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱/۱/۸۱۳۸۳م۳ر
بـنـيـاد فـرهـنگي حضرت مهدي موعود عليه

السالم
۱۳۹۰سيد محمد سجادي اصفهانيجلوه هاي مهدوي در کلمات رضوي عليه السالم ج۳۶۸س۱۰۲۳۲۹۶۱۲۹۷/۹۵۹

مسجدمقدس صاحب الزمان﴿جمکران﴾ ۱۳۸۳تاليف محمد محمدياشتهاردي.-حضرت مهدي عليهالسالم فروغ تابان واليت ح۳۵۳م۱۰۲۴۹۹۷۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۶۱۳۸۳ح۳۳م

خورشيد هدايت ۱۳۸۷محمد يوسفيشفايافتگان امام زمان عليهالسالم در مسجد مقدس جمکران ش۸۵ي۱۰۲۵۱۷۴۱۲۹۷/۹۵۹
BP۵۱/۳۵/۷۱۳۸۷ش۹ي

هستي نما شـيـوه همسرداري پيامبر صليالله عليه و آله و سلم به گزارش
 قرآن و سنت

۱۳۸۱احمد عابديني ش۱۳۲ع۱۰۲۶۱۶۱۷۲۹۷/۹۷۲
BP۲۶/۹۱۳۸۴ش۲ع

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيبانوي چشمه: خديجه همسرپيامبراسالم ب۳۸۲خ۱۰۲۷۱۰۶۱۲۹۷/۹۷۲۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر ۱۳۸۱حميد احمديجلفاييصحيفه فاطميه ص۲۸۵الف۱۰۲۸۱۷۶۸۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۳۱۳۸۶ص۳۲الف

شفق ۱۳۷۸ابراهيم امينيبانوي نمونه اسالم ب۸۴۴الف۱۰۲۹۱۴۹۲۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۱۳۷۱ب۸الف

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 ص۸۸۵الف۱۰۳۰۱۲۱۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۵/۴۱۳۸۱ص۸الف

رشيد ۱۳۸۸صادق الحسيني الشيرازيکيست فاطمه؟ ک۵۹۳ح۱۰۳۱۲۹۹۷۲۹۷/۹۷۳
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيروشني مهتاب: اثبات شهادت حضرت فاطمه﴿س﴾ ر۳۸۲خ۱۰۳۲۱۰۷۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيفرياد مهتاب: خاطرات مادر مظلوم مدينه ف۳۸۲خ۱۰۳۳۱۰۴۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸ف۳۵خ
دفتر نشر معارف خـاطـرنـازک گـل : نـگـاهي نو به زندگي وشخصيت حضرت

 فاطمه ﴿س﴾
۱۳۹۲حسين سيدي خ۹۲۲س۱۰۳۴۳۱۱۹۲۹۷/۹۷۳

عطر ياس شـهـادت مـادرم زهـرا عـلـيهاالسالم افسانه نيست: نگاهي به
 مـظـلوميتهاي حضرت زهرا عليهاالسالم در منابع معتبر اهل

تسنن

۱۳۸۷تاليف جمعي از نويسندگان ۷۵۵ش۱۰۳۵۱۲۷۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۶۶۰۸۳۱۳۸۵الف

پيام آزادي ۱۳۷۱بازآفريده رضا شيرازيام ابيها: داستان زندگي حضرت فاطمهزهرا "سالماللهعليها" الف۹۳۸ش۱۰۳۶۱۲۳۷۲۹۷/۹۷۳
BP۳۶/ج.۳ ۲د

امام عصر﴿عج﴾ ۱۳۷۱احمد صادقياردستانيفاطمه(س) الگوي زن مسلمان ف۱۹۸ص۱۰۳۷۱۴۹۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۱۳۸۲ف۲ص

لب الميزان ۱۳۸۵اصغر طاهرزادهمقام ليلهالقدري فاطمه م ۲۷۱ ط۱۰۳۸۱۶۳۹۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۷۱۳۸۵م۱۷۳ط

پيام مهدي﴿عج﴾ فاطمه زهرا﴿س﴾خطبه حضرت زهراء عليهاالسالم خ۱۶۷ف۱۰۳۹۹۹۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۶۱۳۸۴خ۸۶ر

نشر مرتضي تـالـيـف عـاله فـقيد آيه الله سيد محمدفاطمه زهرا عليه السالم از والدت تا شهادت
 کـاظـم قـزويـنـي،ترجمه و نگارش:علي

۱۳۸۴ ف۶۴۲ق۱۰۴۰۳۱۷۴۲۹۷/۹۷۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۱بهاهتمام علي لبافدرسنامههاي فاطميه د۳۵۴ل۱۰۴۱۱۲۴۶۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۴۳۱۳۸۸د۲ل
منير ۱۳۸۶به اهتمام علي لبافدانشنامه شهادت حضرت زهرا سالم اللهعليها د۳۵۴ل۱۰۴۲۱۴۳۱۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۲د۲ل
بهشت بينش روش هـا و بـيـنش هاي حضرت زهرا عليهاالسالم درباره: يک

 زندگي زيبا
۱۳۸۵احمد لقماني ر۵۵۱ل۱۰۴۳۱۷۸۷۲۹۷/۹۷۳

BP۲۷/۲/۹۱۳۸۳ب۷ل
مدرسه گـلـي بـراي آخـريـن پـيـامـبـر﴿زنـدگـيـنامه حضرت فاطمه

عليهاالسالم﴾
مـهـري مـاهـوتـي; تـصـويـرگـر سـحر
 خـراسـانـي; زير نظر شوراي کارشناسي

 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۹۰ گ۱۹۳م۲۹۷/۹۷۳[ج]۱۰۴۴۲۸۵

مهدي يار ۱۳۷۹تاليف قاسم ميرخلفزادهقصص الفاطميه، يا، داستانهايي از حضرت زهرا عليهاالسالم ق۹۳۱م۱۰۴۵۱۷۶۹۲۹۷/۹۷۳
BP۹/۶ق۹۴م

پزشکيان نژاد و پسران ۱۳۷۱نوشته علي نوروزيمحفل انس: نگاهي به زندگي زناشويي علي﴿ع﴾ و فاطمه﴿س﴾ م۷۵۲ن۱۰۴۶۱۲۰۲۲۹۷/۹۷۳
BP۲۲/۹/۳م۹ن

فرهنگ اهل بيت ﴿ع﴾ نـگـاهي به خـطـبههـاي حضرت زينب عليهاالسالم در کوفه و
 شام به همراه زندگينامه ، پيامها و فضايل

۱۳۸۶عبدالکريم پاک نيا ن۲۴۱پ۱۰۴۷۱۵۴۲۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۲۱۳۸۹پ۹ز

دارالصادقين ۱۳۸۴ترجمه و نگارش عليرضا رجالي تهرانييادگار خيمههاي سوخته ي۳۶۳ر۱۰۴۸۸۱۰۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۳ر۹ز

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده کـمال السيد; مترجم حسينبانوي آب و آئينه
سيدي

۱۳۹۱ ب۸۹۳س۲۹۷/۹۷۴[ج]۱۰۴۹۵۶۶
BP۹/۲۱۳۸۰ب۹س

قدياني ۱۳۸۴مژگان شيخيخداحافظ درختان سرو: داستان زندگي بانو زينب (س) خ۹۲۵ش۲۹۷/۹۷۴[ج]۱۰۵۰۱۶۰
BP۵۲/۲/۸۶ش۹ز

قدياني کـاش تـو را ميديدم: فرازهايي از زندگي بانو معصومه (ص) و
 حوادث تاريخي زمان ايشان

۱۳۸۷مژگان شيخي ک۹۲۵ش۲۹۷/۹۷۶[ج]۱۰۵۱۲۷۵
BP۵۲/۲/۹۱۳۸۸ش۶م

موسسه بوستان کتاب بـانـوي مـلـکـوت: نـگرشي بر حيات معنوي کريمه آلمحمد،
 حضرت فاطمه معصومه سالماللهعليها

۱۳۹۶علي کريمي جهرمي ب۵۲۴ک۱۰۵۲۳۵۹۵۲۹۷/۹۷۶
BP۵۲/۲/۴ک۶م

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيآخرين عروس: داستان حضرت نرجس ازروم تاسامرا آ۳۸۲خ۱۰۵۳۱۰۶۰۲۹۷/۹۷۹
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

بوستان کتاب ۱۳۸۶مريم صالحي منشفضه ره يافته کوي فاطمه عليها السالم ف۳۲۹ص۲۹۷/۹۷۹[ج]۱۰۵۴۲۳۵
قدياني خـاتـون عشق: داستان زندگي نرجس خاتون، مادر گرامي امام

زمان(عج)
۱۳۷۸زهرا زواريان ز۳۸۵ن۱۰۵۵۷۹۰۲۹۷/۹۷۹

BP۵۲/۲ /۹۱۳۷۸ز۴ن
انتشارات شهيد کاظمي ابـووصـال:نـيـم نـگاهي به زندگي شهيد مدافع حرم محمدرضا

 دهقان اميري
مـحـدثـه عـلـيجان زاده روشن;کاري از

 موسسه شهيد کاظمي
۱۳۹۵ س ع/االف۸۵۲د۱۰۵۶۳۴۴۴۲۹۷/۹۸۴

بنياد پژوهشهاي اسالمي چـلـچـراغ شيراز: تحليلي از قيام احمدبنموسي و برادران امام
 رضا عليهالسالم

۱۳۹۶جليل عرفانمنش چ۵۴۳ع۱۰۵۷۳۵۹۴۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵ /۴ع ۳۵۱۳۸۸الف

وثوق ۱۳۸۵محقق نسابه محمدمهدي فقيه بحرالعلومقيام يحيي بن زيد (عليه السالم)... ق۷۹۵ف۱۰۵۸۵۷۷۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵ /۷۱۳۸۷ف۳ي

مدرسه ۱۳۸۹وحيد طلوعيجرير طبري ط س/۳۸۶ج۲۹۷/۹۹۴۹[ج]۱۰۵۹۳۰
BP۵۴/۱ /۸۱۳۸۹ط۲ط

مدرسه بـــتـول زرکـنـده; زيـر نـظـر شـورايآخوند خراساني
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۴ ز س/۲۴۳آ۲۹۷/۹۹۶[ج]۱۰۶۰۴۹
BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۴ز۳آ

نيکو روش ۱۳۸۹تنظيم علياکبر ساالريستارگان خفته در عتبات از استان يزد س۱۹۸س۱۰۶۱۲۱۶۰۲۹۷/۹۹۶
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۹۰بيژن شهراميدر خانه علما د۷۹۲ش۱۰۶۲۷۶۳۲۹۷/۹۹۶

BP۲۵۸/۴۱۳۸۷الف۹ش
اميرکبير ۱۳۸۹علياکبر واليتينقش شيعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ن۷۱۱و۱۰۶۳۶۰۵۲۹۷/۹۹۶

BP۵۵/۲/۷۱۳۸۹ن۸و
مدرسه عـلي کـاشـفيخوانساري; زير نظر شورايآيتالله بروجردي

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۵ ک س/۹۵۱آ۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۶۴۵۸
BP۱۵۳/۵ /۲۱۳۸۵ک۴ب

مدرسه ۱۳۸۰مسلم ناصريآيتالله گلپايگاني ن س/۹۵۲آ۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۶۵۸۱
BP۵۵/۳/۲۱۳۸۲ن۸گ

مدرسه ۱۳۸۲محسن مومنياستاد مطهري م س/۴۷۵الف۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۶۶۸۲
BP۲۳۳/۷ /۷۶۱۳۸۲م۶م

مدرسه مـحـمـدرضـا اصـالني; زيـر نظر شورايامام موسي صدر
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ الف س/۷۶۶الف۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۶۷۴۸
BP۵۵/۳ /۶۱۳۸۹الف۴۴ص

کمال انديشه نـکـتههـاي نـاب از بـيانات حضرت آيتاللهالعظمي بهجت به
 همراه گفتهها و نوشتههايي درباره معظم له

۱۳۸۹رضا باقيزادهگيالني ن۲۴۵ب۱۰۶۸۲۹۶۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۲۳ب۹۳ب

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

۱۳۸۲احمد بهشتيانديشه سياسي نائيني الف۸۶۶ب۱۰۶۹۹۸۹۲۹۷/۹۹۸
DSR۱۴۵۳/۹۱۳۸۲ب۲۵ن

ابتکار دانش ايـنـچنين بود استاد يگانه، فقيه فرزانه حضرت آيتاللهالعظمي
 تبريزي رحمه الله

۱۳۸۷حسنعلي خزائلي خ س/۳۲۲ت۱۰۷۰۲۲۰۶۲۹۷/۹۹۸

انتشارات نهم دي ۱۳۹۲به کوشش علي جعفريتو عزيزي، عزيز خواهي ماند ت۴۶۲ج۱۰۷۱۱۱۱۸۲۹۷/۹۹۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه پژوهشي فرهنگي مصابيح الهدي حـاج آقـا مـجـتـبي﴿گذري برزندگي عالم رباني، فقيه و مرجع

 عاليقدر حضرت آيت الله العظمي حاجآقا مجتبي تهراني﴾
حـاجآقـا مـجـتـبـي، شـوراي سردبيري;
 ﴿حـــجـج اسـالم حـسـيـن تـهـرانـي،
 مـحمدرضازائري وآقايان ميثم مطيعي و

 علي جعفرآبادي﴾

۱۳۹۲ ۱۲۷ح۱۰۷۲۸۷۲۲۹۷/۹۹۸

مدرسه ۱۳۸۸مجيد مالمحمديحسنزادهآملي م س/۵۲۶ح۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۷۳۵۴
BP۵۵/۳ /۸۱۳۸۹م۴۵ح

دانشآموز ۱۳۸۵نويسنده فاطمه رجبيپدرم عالمه دواني پ۳۷۲ر۱۰۷۴۵۷۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳۱۳۸۵ر۹د

مدرسه ۱۳۸۵محمدعلي آقاميرزاييشهيد مدني آس/۸۶۶ش۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۷۵۵۵
BP۵۵/۳ /۷۱۳۸۵آ۳۷م

مدرسه ۱۳۸۸محمود پوروهابشهيد مفتح پ س/۸۶۶ش۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۷۶۴۶
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹پ۶۵۵م

مدرسه ۱۳۸۹فريدون حيدريملکميانشيخ طوسي ح س/۹۱۷ش۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۷۷۱۱
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹ح۹ط

مدرسه عـلي کـاشـفيخوانساري; زير نظر شورايصاحب جواهر
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ ک س/۱۵۸ص۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۷۸۵۲
BP۵۵/۳ /۲۱۳۸۹ک۱۶۴ص

کياراد آشـنـايي مـخـتصر با زندگي، شخصيت، اخالق، آثار و تاليفات
 عالمه مجلسي

۱۳۸۸مولف زيبا طاهري آ۲۸۲ط۱۰۷۹۲۱۹۵۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۲۵۱۳۸۸ط۲۳م

موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۷محمد اکرم عارفيانديشه سياسي طبرسي الف۱۶۹ع۱۰۸۰۲۰۹۰۲۹۷/۹۹۸
مدرسه ۱۳۸۸محدثه گودرزنياعالمه اميني گ س/۷۶۷ع۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۸۱۸۳

BP۵۵/۳/۹۱۳۸۸گ۸الف
مدرسه ۱۳۸۱محمد ناصريعالمه جعفري ن س/۷۶۷ع۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۸۲۵۳

BP۵۵/۳/۲۱۳۸۱ن۷ج
مدرسه عـلياکـبـر وااليي; چـهره پردازجلد اميرعالمه مجلسي

 نـسـاجـي; زيـر نـظر شوراي کارشناسي
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۵ و س/۷۷۱ع۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۸۳۵
BP۵۵/۳/۲۱۳۸۵و۲۳م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸محمد قباديخاطرات حجت االسالم و المسلمين محمحسين بهجتي﴿شفق﴾ خ۳۷۴ق۱۰۸۴۶۵۰۲۹۷/۹۹۸
DSR۱۶۷۰/۲۱۳۸۸ق۲الف

مدرسه ۱۳۸۲مهدي طهوريکاشفالغطا ط س/۱۹۳ک۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۸۵۴۷
BP۵۵/۲/۲ک۹ط

موسسه فرهنگي دارالحديث ۱۳۷۸محمد محمديريشهريکيمياي محبت: يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط (نکوگويان) ک۳۵۴م۱۰۸۶۱۱۹۸۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۳۵۱۳۷۸م۹خ

مدرسه ۱۳۸۹فريدون حيدريملکميانمحيط طباطبايي ح س/۳۷۲م۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۸۷۹۲
۹۱۳۸۹ح۳/۵۵PB۲۴ /د۳

مدرسه فـريـدون حـيـدريمـلکمـيان; زير نظرمقدس اردبيلي
 شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر انتشارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ ح س/۷۲۱م۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۸۸۴۲
BP۵۵/۳/۹۱۳۸۹ح۶۷م

مـــوسـسـه بـوسـتـان کـتـاب﴿مـرکـزچـاپ
 ونشردفترتبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

سـيدمحمدرضا موسويان; تهيه پژوهشگاهانديشه سياسي شيخ طوسي
 عـلـوم و فـرهـنـگ اسالمي، پژوهشکده

 علوم و انديشه سياسي

۱۳۸۰ الف۸۴۲م۱۰۸۹۹۹۴۲۹۷/۹۹۸
BBR۸۵۶/۸۱۳۸۰م۹س

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷تدوين مهدي مهرعليزادهتاريخ شفاهي زندگي و مبارزات آيتالله خادمي ت۸۷۹م۱۰۹۰۱۱۸۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۷م۲۵خ

مدرسه ۱۳۸۸بتول زرکندهميرزاجوادآقا ملکيتبريزي ز س/۹۳۴م۲۹۷/۹۹۸[ج]۱۰۹۱۵۶
BP۵۵/۳ /۴۱۳۸۸ز۷۵م

نهاوندي بـنـيـانگذار بناي عشق: شرح حال اسوه اخالق آقا شيخ ابراهيم
 رياضي نجفآبادي...

۱۳۷۵مولف محمدجواد نورمحمدي ب۷۴۱ن۱۰۹۲۱۶۵۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۵/۹ن۹ر

مدرسه ۱۳۷۷ناصر نادريدکتر علي شريعتي ن س/۶۱۲د۲۹۷/۹۹۹۴[ج]۱۰۹۳۱۲۲
BP۲۳۳/۷ /۲۱۳۸۸ن۴ش

قلم ۱۳۹۲علي شريعتيحسين وارث آدم ح۴۴۴ش۱۰۹۴۲۴۹۴۲۹۷/۹۹۹۴
BP۲۳۳/۷/۱۳۸۶ج.۱۹ ۴ش

عطر عترت نـويـسـنـده سـليمبنقيس هاللي;ترجمهاسرار آل رسولالله
 محمد فاطمي

۱۳۹۲ الف۶۸۲س۱۰۹۵۲۸۵۸۲۹۸/۵۳

نسل نو انديش ۱۳۹۰ويک جانسون; مترجم اميرحسن مکيتعمقاتي در طول ماه: سي و يک روز با جيمز آلن... ت۱۹۹ج۱۰۹۶۳۳۱۲۹۸/۹۸
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۹ج۸م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۸هادي وکيلي، آزاده مدني.اشو، از واقعيت تا خلسه الف۶۹۱و۱۰۹۷۸۷۱۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۸۱۳۸۹و۵۲الف

بوستان کتاب ۱۳۷۸رفيع افتخاريک شهيد، سرمشق ما ۶۶ي۳۰۰[ج]۱۰۹۸۲۳۳
عابد (PASW) تـحـلـيل دادههـاي پرسشنامهاي به کمک نرم افزار

SPSS
ابـراهـيم بـايـزيدي بهنام اوالدي نرگس

عباسي
۱۳۹۳ ت۳۱۳ب۱۰۹۹۲۷۴۱۳۰۰/۲۸۵۵۳۶

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانـشگاهها﴿سمت﴾، مرکز تحقيق وتوسعه علوم

 انساني

تـالـيف بـروس کـوئن; ترجمه و اقتباسمباني جامعهشناسي
 دکـتـر غـالمـعـباس توسلي، دکتر رضا

فاضل

۱۳۷۸ م۸۶۵ک۱۱۰۰۱۱۹۹۳۰۱
HM۵۸۵/۴۱۳۸۷د۹ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جهاد دانشگاهي،واحد تربيت معلم ۱۳۸۹تقي آزاد ارمکينظريهپردازي در جامعهشناسي ن۴۶۲آ۱۱۰۱۲۱۸۴۳۰۱/۰۱

مـعـاونـت آمـوزش سـازمـان عقيدتي سياسي
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

تـهـيـه کـنـنـده مرکر تحقيقات اسالميوجدان کاري و انضباط اجتماعي و اقتصادي - مالي
 نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران

۱۳۷۷ ۴۲۵و۱۱۰۲۱۲۷۷۳۰۲/۱

هرمس ۱۳۹۳مسعود سپهرشرحي بر نشانه ها ش۳۲۱س۱۱۰۳۳۳۱۰۳۰۲/۲
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۸۴مهدي محسنيان رادايران در چهار کهکشان ارتباطي الف۳۲۵م۱۱۰۴۳۳۲۳۳۰۲/۲۰۹۵۵

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

قـاب جـادو: (آسـيبهـاي تـلـويزيون و اينترنت بر کودکان ،
 نوجوانان و بزرگساالن )

۱۳۹۲تدوين مريم رضايي ، فريده پيشوايي ق۵۷۴ر۱۱۰۵۱۳۰۱۳۰۲/۲۳
P۹۴/۲۱۳۸۹ق۶ر

ساقي ۱۳۸۵ويليام شاوکراسروپرت مورداک: امپراتور رسانهاي ر۲۲۴ش۱۱۰۶۲۱۶۴۳۰۲/۲۳
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
رسـانه سـلـطه ، سـلـطه رسـانه: ﴿تبليغات رسانهها در خدمت

 سياست آمريکا﴾
تـدوين مـريم رضـايي ، فـريده پيشوايي;

 زير نظر داوود رجبي نيا
۱۳۹۲ ر۵۷۴ر۱۱۰۷۱۱۶۳۳۰۲/۲۳۰۹۷۳

P۹۵/۸۲/۶۱۳۸۹ر۹الف
آييژ پـرفـسـور اس.اس. خـانـکـا; تـرجـمـهرفتار سازماني

 غالمرضا شمس مورکاني
۱۳۸۹ ر۲۶۴خ۱۱۰۸۱۱۹۲۳۰۲/۳۵

HD۵۸/۷/۷۱۳۸۹ر۹۳ک
اطالعات فـرهـنگ مـهـاجم، فرهنگ مولد ( در باب فرهنگ و متعلقات

 آن )
۱۳۷۳جالل رفيع ف۶۵۱ر۱۱۰۹۳۳۵۱۳۰۳/۴۸۲

GN۳۶۶/۴۱۳۷۳ف۷ر
امير کبير ۱۳۷۸داريوش شايگانآسيا در برابر غرب آ۳۴۳ش۱۱۱۰۶۲۱۳۰۳/۴۸۲

CB۲۵۱/۵۱۳۷۸آ۲ش
ساقي هـيـوبـرت دريفوس; مترجم علي فارسيدربارهي اينترنت

نژاد
۱۳۸۹ د۵۲۲د۱۱۱۱۹۶۰۳۰۳/۴۸۳۳

HM۸۵۱/۴۱۳۸۹د۴د
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
ايـرانـيان و اينترنت: سنجش وضعيت بهره برداري از اينترنت
 در سال ۱۳۹۲ و بررسي روندآن در سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

۱۳۹۲منصور واعظي الف۲۱۹و۱۱۱۲۱۴۳۹۳۰۳/۴۸۳۳

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰به کوشش حميدرضا اسماعيليمجموعه مقاالت; تروريسم در ايران معاصر م۵۳۳الف۱۱۱۳۲۶۵۵۳۰۳/۶۲۵
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۷۴جرمي ريفکين، تدهوارد; محمود بهزادجهان در سراشيبي سقوط ج۹۵۸ر۱۱۱۴۶۱۷۳۰۴/۲

GF۲۱/۹۱۳۷۴ج۹ر
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱علياصغر احمدينوجوان و جامعه ن۲۸۴الف۱۱۱۵۲۰۶۳۳۰۵/۲۳۵

آئينه دانش پـرومـود باترا; ترجمه سيمين دانشوررادراهکارهاي ساده براي تربيت دختران موفق
 وح ميرزابيگي

۱۳۸۸ ر۱۳۱ب۱۱۱۶۱۱۳۸۳۰۵/۲۳۵۲
HD۷۹۸/الف۱۳۸۶ ۲ر۲ب

نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ها ،دفتر نشر معارف

دخـتـران به عفاف روي ميآورند ( اين بد نيست که تو خوب
 باشي )

نـويـسـنـدگـان وندي شليت ، نانسي لي
 دمـوس،تـرجـمـه و تـخـلـيـص سمانه

 مدني،پريسا پور علمداري

۱۳۸۹ د۴۲۱م۱۱۱۷۳۰۷۹۳۰۵/۲۴۲۲
HQ۱۱۵۵/۳۱۳۸۸د۴م

موسسه انتشارات دانش تـالـيف جينا لمبروزو; ترجمه پري حسامروح زن
شهرئيس

۱۳۶۳ ر۶۱۱ل۱۱۱۸۱۲۱۰۳۰۵/۴
HQ۱۲۱۲/۹۱۳۷۰ر۸ل

زمزم هدايت نـويـسـنده مرتضي شيرودي; تهيه کنندهنقش سياسي - اجتماعي زنان در تاريخ معاصر ايران
 پژوهشکده علوم اسالمي امام صادق﴿ع﴾

۱۳۹۱ ن۹۶۹ش۱۱۱۹۱۲۴۹۳۰۵/۴۰۹۵۵
HQ۱۲۳۶/۵/ش۹۹الف

انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲رقيه رودسراييانقالب ژاکتهاي دکمهدار الف۷۸۹ر۱۱۲۰۱۲۹۶۳۰۵/۴۲
GT۲۱۱۲/۸۱۳۸۹الف۹ر

هرمس فـيروزه جزايري (دوما); ترجمه غالمرضابامزه در فارسي (متن کامل)
امامي

۱۳۹۱ ب۳۹۱ج۱۱۲۱۱۵۸۹۳۰۵/۸۹۱۵۰۷۳
E۱۸۴/۴۱۳۸۹ج۹الف

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ گـردآورنـده مـنـصـور برجيان،تصويرگرنوابغ و مشاهير معلول جهان
 رويا ميربد

۱۳۹۴ ن۴۲۹ب۱۱۲۲۳۰۳۳۳۰۵/۹۰۸۱۶
HV۳۰۱۲/۹ن۴ب

قفنوس ۱۳۹۲سيدرضا صالحي اميريآسيب شناسي فرهنگي در ايران آ۲۹۷ص۱۱۲۳۳۳۴۷۳۰۶
زمان نو ۱۳۸۹ابراهيم فياضمهندسي فرهنگ عمومي( رهيافتهاي نظري) م۹۳۶ف۱۱۲۴۱۳۲۰۳۰۶

HM۶۲۳/۹۱۳۸۹م۹ف
موسسه جام جم نـــويـسـنـده پل.اي تـيـلـور و جـان.النظريات انتقادي رسانههاي گروهي

 هريس;مترجم يعقوب نعمتي وروجني
۱۳۸۹ ن۹۶۵ت۱۱۲۵۲۱۵۰۳۰۶/۰۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲منصور واعظيمديريت پيام﴿اهداف و سياست هاي توليد محتوا﴾ م۲۱۹و۱۱۲۶۱۳۲۷۳۰۶/۰۹۵۵

نسل نو انديش از بـاربـارا بـپـرسـيـد: يکصد درس آموزنده دربارهي زندگي،
 عشق و ازدواج

نـويـسـنده باربارا ديآنجليس; مترجمان
 مينا اسماعيلي، هادي ابراهيمي

۱۳۸۵ الف۸۸۹د۱۱۲۷۳۷۹۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۴۱۳۸۸الف۹د

نسل نوانديش رازهـايي دربـاره زنـان که هـر مردي بايد آن را بداند: عوامل
 سردمزاجي جنسي زن ها

نـويـسـنـده بابارا ديآنجليس; برگردان
 هـــادي ابـــراهـــيـمـي; ويـراسـتـار

محمدتحريرچي

۱۳۸۲ زر۸۸۹د۱۱۲۸۴۰۱۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۸۱۳۸۸آ۹د

نقش سيمرغ نـويـسـندگان جک کانفيلد...  و ديگران;سوپ جوجه براي روح زن و شوهرها
 ترجمه سهيال ايماني

۱۳۸۸ ۷۹۱س۱۱۲۹۲۶۴۵۳۰۶/۷

سايه گستر نـويـسـنـده جک کـانـفيلد...[وديگران];سوپ جوجه براي روحهاي رومانتيک
 مترجم مريم اسالمي

۱۳۸۵ س۳۱۷ک۱۱۳۰۴۱۷۳۰۶/۷
BF۵۷۵/۹۱۳۸۵ک۵ع

بهار سبز ۱۳۸۷رامين کريميعشق بدون اشک ع۵۱۶ک۱۱۳۱۴۴۵۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۵۱۳۸۷ع۴ک

پيکان ۱۳۸۲اليزابت مپستون;ترجمه شيرين الروديجدال الفاظ ج۲۲۶م۱۱۳۲۲۸۹۱۳۰۶/۷
نامن ۱۳۹۲بهاهتمام محمود نامنيلطفا همسر خوبي باشيد ل۲۲۸ن۱۱۳۳۲۵۸۰۳۰۶/۷

حديث راه عشق تـدوين شـهـره فـتـوگـرافي; به سفارشراهنماي دوران نامزدي و عقد
 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۸ ر۲۵۸ف۱۱۳۴۶۸۲۳۰۶/۷۳
HQ۸۰۱/۲۱۳۸۸ر۲ف

حديث راه عشق ۱۳۸۹مولف زهرا رحيمييگانهخانواده موفق خ۴۲۸ر۱۱۳۵۷۲۶۳۰۶/۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتابستان معرفت ۱۳۹۴حسين ،عالميجوشکاري:ازدواج عاقالنه ،آسان وبه موقع ج۲۳۳ع۱۱۳۶۳۱۰۲۳۰۶/۸

TS۲۲۷۹ج/
هرمس ۱۳۸۷لويس اسکار;ترجمه حشمت کامرانيفرزندان سانچز ف۸۲۳ل۱۱۳۷۳۴۸۵۳۰۶/۸۰۹۷۲

HQ۵۶۲/۴۱۳۸۷ف۹ل
حديث راه عشق مـحـسن ايـمـاني; ﴿بـه سفارش﴾ سازمانارتباط با خانواده همسر

 ملي جوانان
۱۳۹۰ الف۹۸۵الف۱۱۳۸۶۷۵۳۰۶/۸۱

HQ۷۴۳/۴۱۳۸۸الف۹الف
نسل نو انديش نـويـسـنـدگـان لـيـنـدا و چـارلي بلوم;۱۰۱ نکته که اي کاش قبل از ازدواج ميدانستم

 مـتـرجـمـان شمس الدين حسيني، الهام
 آرام نيا، مهديه سامع

۱۳۸۷ ص۶۷۲ب۱۱۳۹۲۶۴۲۳۰۶/۸۱
HQ۷۳۴/۴۱۳۸۹ص۸۲ب

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيهمسر دوست داشتني ه۳۸۲خ۱۱۴۰۵۷۹۳۰۶/۸۱
BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ

نسل نو انديش ۱۳۹۳علي شميسامي خواهم در انتخاب همسر،بهترين باشم م۶۸۲ش۱۱۴۱۲۵۸۵۳۰۶/۸۱
نسل نو انديش دانـايـي يـا شـانس: کدام يک راز پيداکردن همسر دلخواهتان

 اسـت؟ عـلـت نـارضايتي شما از زندگي عشقي تان و راه هاي
 بهبود آن

نـويـسـنـدهآلن کـوهن; مـتـرجم نازنين
 ابراهيمي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۲ د۸۶۵ک۱۱۴۲۲۶۴۶۳۰۶/۸۱

نسل نو انديش نـويـسـنـدهآرنـولـد الزاروس; مترجمان۲۳ باور مخرب در ازدواج
 شـمـس الـديـن حـسيني، الهامآرام نيا،
 نادياآرام نيا; ويراستارحميده رستمي

۱۳۹۱ ب۱۷۳ل۱۱۴۳۳۳۲۳۰۶/۸۱
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۵ل/۲ر

حديث راه عشق حـــسن مـــلـــکي، غـــالمعــبـاسبا مشکالت همسرم چه کنم؟
 سـرشـورخـراسـاني، به سفارش سازمان
 مـلـي جـوانـان، مـعـاونـت مـطالعات و

تحقيقات

۱۳۸۸ ب۷۶۳م۱۱۴۴۶۷۴۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۸ب۷۶م

صابرين مـعـجزه گفت و گو: راز دستيابي به زندگي مشترک عاشقانه و
مستحکم

نـويـسـنـده سـوزان هيتلر;مترجم اکرم
محمدي

۱۳۸۶ م۹۲۲هـ۱۱۴۵۳۵۳۹۳۰۶/۸۱
HQ۷۳۴۶۱۳۸۸/ه۲۹م

نسل نو انديش رازهـايي دربـاره عشق : آنچه ميبايست هر مرد و زني بداند و
 چگونه در همه حال عشق بورزيم؟

نـويـنـسده باربارا ديآنجليس; برگردان
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۳ ع ر۸۸۹د۱۱۴۶۴۰۳۳۰۶/۸۱۰۹۷۳
HQ۷۳۴/۲۱۳۸۴ر۹د

نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا ازدواج رويايي و تفاهم در خانواده الف د۸۹۳س۱۱۴۷۲۶۵۲۳۰۶/۸۵
HQ۷۴۳/۹۱۳۸۵د۹۳س

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مولف رسول روشنچگونگي رفتار با نوجوانان چ۸۲۹ر۱۱۴۸۱۱۶۵۳۰۶/۸۷۴
BF۷۲۴/۸۱۳۸۸چ۹ر

فراوري: مهراد ۱۳۸۵پرومود باترا; مترجم پونه بازرگانراههاي ساده تربيت پسران موفق ر۳۲۲ب۱۱۴۹۱۱۳۹۳۰۶/۸۷۴۲
HQ۷۵۶/۹۱۳۸۶ر۲ب

ارديبهشت اسـپـنسر جانسون، کنت جانسون; ترجمهپدر: يک دقيقه براي تربيت فرزندم
 کامران پروانه

۱۳۷۴ پ۱۹۹ج۱۱۵۰۲۶۴۷۳۰۶/۸۷۴۲
HQ۷۷۰/۴/۸۱۳۸۸ي۲ج

نسل نو انديش پـدران تـوانـا، دخـتران قوي: ده رازي که هر پدري الزم است
بداند

نـويـسـنـده دکـتـر مـيگ ميکر; مترجم
 فـهـيـمـه گـنـجـي; ويراستار الهام اثني

عشري

۱۳۹۳ پ۹۷۶م۱۱۵۱۲۷۰۲۳۰۶/۸۷۴۲

صابرين کـارول اسميلي، باهمکاري ايلين فارسلند;راهنماي مادران شاغل
 مترجم فريبا مقدم

۱۳۸۴ ر۵۳۸الف۱۱۵۲۲۶۵۴۳۰۶/۸۷۴۳
HQ۷۵۹/۴۸/۲۱۳۸۴ر۵الف

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲﴿امي چوآ﴾; مترجم کيوان سلطانينبرد ببر مادر ن۶۹چ۱۱۵۳۱۴۷۳۳۰۶/۸۷۴۳۰۹۲
نداي دوست نـويـسـنـده باربارا دي آنجليس; مترجمچگونه به اينجا رسيدم؟

 آزاده سخايي منش
۱۳۹۱ چ۸۸۹د۱۱۵۴۲۶۵۰۳۰۶/۸۷۵

BF۶۳۷/۸۵۱۳۸۵د۹خ
نسل نو انديش انـسـان از جـنـيـن تـا مرگ: تاثير متقابل رفتارهاي برادران و

خواهران...
۱۳۹۲نويسنده دوروتي رو; مترجم فريده شکيبا الف۷۵۱ر۱۱۵۵۲۷۰۱۳۰۶/۸۷۵

ذهن آويز مگ اف. اشــــــنـــايـــدر، جـــووانپرسشهاي سخت بچهها در مورد طالق
 زوکربرگ،ترجمه فرخ بافنده

۱۳۸۸ پ۵۶۱الف۱۱۵۶۳۰۴۱۳۰۶/۸۹
HQ۷۷۷/۵/۴پ۵الف

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۶نوشته حسين حقاني زنجانيطالق، يا، فاجعه انحالل خانواده ط۶۶۴ح۱۱۵۷۱۲۲۸۳۰۶/۸۹
HQ۸۱۹/۸ط۷ح

افق ۱۳۹۰مهدي يوسفيهوا را از من بگير، قدرت را نه: کتاب سياست هـ۸۵ي۱۱۵۸۱۲۸۷۳۲۰/۰۱
JA۷۱/۸۷۹۱۳۸۹ي

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهرينقدي بر مارکسيسم ن۶۳۴م۱۱۵۹۲۴۳۰۳۲۰/۵۳۱۵
کتاب صبح نـقـش مـسـيحيت صهيونيست در سياستگذاري خاورميانه اي

آمريکا
۱۳۹۰حسن خامه يار ن۲۳۵خ۱۱۶۰۱۴۳۸۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

عابد بـه بـهـانـه مـسـيـح:مـروري برشکل گيري جريان مسيحيت
صهيونيستي

۱۳۹۱مولف:سعيد زاهدي ب۲۱ز۱۱۶۱۳۵۳۰۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

اميرکبير سـيـري در انـديـشه سياسي عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا
 جنگ جهاني دوم

۱۳۷۰نوشته حميد عنايت س۹۴۳ع۱۱۶۲۶۲۲۳۲۰/۹۱۷۴۹۲۷
JA۸۴/۹۱۳۵۶ع۵ک

موسسه انتشارات کتاب نشر اشـارات و تـنـبـيـهـات: جـسـتارهاي به هم پيوسته نظري در
 قلمروهاي اقتصاد و سياست امروز ايران

۱۳۹۱شهريار زرشناس الف۳۱ز۱۱۶۳۷۲۴۳۲۰/۹۵۵
PN۳۳۵۵/۵۱۳۸۸ج۴ز

کيهان ۱۳۸۵تاليف حميد موالنااسطوره دموکراسي الف۸۴۷م۱۱۶۴۷۸۰۳۲۱/۸
JC۴۲۳/۵الف۸م

نشر ني ۱۳۶۹جان استوارت ميلتامالتي در حکومت انتخابي ت۴۸۸الف۱۱۶۵۲۸۰۵۳۲۳/۴۴
JC۵۸۵/۴د۹م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
نـويـسـنـدگـان ديـويد ادواردز و ديويدنگهبانان قدرت

 کرومول; مترجم محمد معماريان.
۱۳۹۲ ن۳۴۱الف۱۱۶۶۱۴۰۹۳۲۳/۴۴۵۰۹۰۳

انديشه ناب ۱۳۸۹اسدالله بادامچيانتحزب و تشکل از ديدگاه علمي و تاريخي ت۱۴۶ب۱۱۶۷۶۲۷۳۲۴/۲
JF۲۰۱۱/۳۱۳۸۹ت۲ب

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تدوين دکتر سلمان علوي نيکمجموعه اعترافات فتنه ۱۳۸۸﴿جلد اول﴾ ۲۸۲م۱۱۶۸۸۱۶۳۲۴/۹۵۵

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تاليف حسين عليمددينظرسنجيهاي خارجي انتخابات دهم رياست جمهوري ن۳۹۹م۱۱۶۹۷۵۲۳۲۴/۹۵۵
JQ۱۷۸۹/۷۷۱۳۸۹ع۵آ

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي اسـتـراتـژي پيراموني اسرائيل: اسرار عمليات مشترک موساد،
 ســـاواک، سـرويسهـاي اطـالعـاتي تـرکـيه و اتـيـوپي در

 خاورميانه و آفريقا

۱۳۹۰محمدتقي تقيپور الف۶۵۷ت۱۱۷۰۲۵۸۱۳۲۷/۱۲

انتشارات بين المللي گاج درآمـدي بـر سـايـبـرديـپلماسي و قدرت نرم در عصر جهاني
 شدن فرهنگ

۱۳۸۹نويسنده محمدعلي زهرهاي د۷۸ز۱۱۷۱۱۴۵۶۳۲۷/۲
JZ۱۳۰۵/۴۱۳۸۹د۹ز

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ايـران و اسـتـعـمـار انـگـلـيس: مجموعه سخنرانيها، مقاالت و
ميزگرد.

۱۳۸۷ الف۶۴۲هـ۱۱۷۲۲۶۰۵۳۲۷/۵۵۰۴۲
DSR۱۳۹/۸۸۱۳۸۷الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۵موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسيساواک و دستگاه اطالعاتي اسرائيل ۲۵۴س۱۱۷۳۲۶۰۴۳۲۷/۵۵۰۵۶۴۹
DSR۱۵۰۲/۳/۲۱۳۸۱س۵الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمدتقي تقيپورايران و اسرائيل در دوران سطنت پهلوي. ج.۱. الف۶۵۷ت۱۱۷۴۲۶۱۲۳۲۷/۵۵۰۵۶۹۴
JF۱۵۲۵/ت۲۷س

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۸دانشجويان مسلمان پيرو خط اماماسناد النه جاسوسي آمريکا الف۹۵۵الف۱۱۷۵۲۵۸۹۳۲۷/۵۵۰۷۳
DSR۱۵۰۲/۳۸۶۱۳۸۶الف۹الف

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ نـوشـته اي. اف. شـومـاخـر; ترجمه عليکوچک زيباست: اقتصاد با ابعاد انساني
رامين

۱۳۶۵ ک۷۳۴ش۱۱۷۶۶۱۶۳۳۰
HB۱۷۱/۹۱۳۶۵ک۹ش

جامعه و اقتصاد ۱۳۵۸نوشته محمدعلي کاتوزيانآدام اسميت و "ثروت ملل" آ۱۲۵ک۱۱۷۷۱۶۹۰۳۳۰/۱۵۳
HB۱۶۱/۴۰۸۴۱۳۸۸ث ۵الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۷۷عبدالله شهبازيزرساالران يهودي و پارسي استعمار بريتانيا و ايران ز۷۶۶ش۱۱۷۸۲۵۹۰۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴
DS۱۴۰/۵/۴۱۳۷۷ز۹ش

نويسنده فياض زاهدعملکرد دولت اصالحات دراستان اصفهان ع۱۹ز۱۱۷۹۹۸۸۳۳۰/۹۵۵۹۳
HC۴۷۸/۲ز۶الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

جـوزف اي. اسـتـيـگـلـيتز; مترجم اميرسقوط آزاد: امريکا، بازارهاي آزاد و غرق شدن اقتصاد جهاني
عزيزي

۱۳۹۲ س۵۴۱الف۱۱۸۰۱۴۱۰۳۳۰/۹۷۳

شرکت فرآزما پردازش دورکـاري:مـبـاني،اصول و روش ها به انضمام طرح دور کاري
 در نظام اداري ايران

۱۳۹۰شراره بخت جو د۸۱۴ق۱۱۸۱۲۹۵۳۳۳۱

نسل نو انديش ۱۳۹۴رابرت کيوساکي; مترجم ثريا شريفيبرادر ثروتمند، خواهر ثروتمند ب۹۸۷ک۱۱۸۲۲۶۴۸۳۳۲/۰۲۴
تميشه دخـتـران خـوب ثروتمند ميشوند اگر ۰۰۰ !؟ ۷۵ اشتباه قابل

 اجتناب که زنان با پول انجام ميدهند
نـويـسـنـده لـوئـيس پي. فرانکل;مترجم

 حوريا موسائي
۱۳۸۶ د۳۴۸ف۱۱۸۳۳۰۱۷۳۳۲/۰۲۴۰۰۸۲

HG۱۷۹/۲خ۴ف
ارکان دانش تـمرين رفتار با مشتري در موسسات مالي و تجاري( بانکها و

هتلها)
تـالـيف و تـنـظـيم رسول آقاداود، مجيد

ردايي
۱۳۸۶ ت۶۴۹آ۱۱۸۴۱۷۳۸۳۳۲/۱۷۵

HG۱۶۱۶/۸۱۳۸۸ت۷آ
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۱نويسنده شان کالري; مترجم رويا خوئيطبيعت در معرض خطر ط۲۵۴ک۳۳۳/۷[ج]۱۱۸۵۲۱۶

فاطمي تـالـيـف جـکي بال... ﴿و ديگران﴾; ترجمهانرژي هستهاي
 شـاهـده سـعـيـدي; ويـرايـش حـسين

 دانشفر، سيد علي آل محمد

۱۳۸۷ الف۲۵۵ب۳۳۳/۷۹۲۴[ج]۱۱۸۶۱۸۱
QC۷۹۲/۵ /۱۳۸۸ ۸الف

دات ۱۳۸۵ف. ج. پيترز;ترجمه ي د.شيخاونديسرگذشت يک خانواده مبارز س۸۷۳پ۱۱۸۷۲۸۱۴۳۳۵/۴۰۹۲۲
HX۲۷۴/۷/۹پ۲م

آسيم ۱۳۹۲سعيد گل محمدي،صابر خطيريسرگذشت جذاب کارآفرينان بزرگ دنيا س۶۱۷گ۱۱۸۸۲۰۹۱۳۳۸/۰۴۰۹۲۲
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي مـولـفين مرتضي ناظريان، محمد دهمردهفن آوري توليد تخته اليي

 قلعه نو
۱۳۸۹ ف۱۸۷ن۱۱۸۹۲۰۵۴۳۳۸/۴۷۶۷۴۸۳۴

ميزان ۱۳۹۰رضا موسيزادهبايستههاي حقوق بينالملل عمومي (۲-۱) ب۸۴۱م۱۱۹۰۱۷۱۷۳۴۱
JX۱۲۸۰/م۲۶۷ف

نشر ميزان ۱۳۸۰تاليف منوچهر طباطبائي موتمنيحقوق اساسي ﴿کليات و رژيم هاي مهم سياسي﴾ ح۴۱۷ط۱۱۹۱۱۶۵۸۳۴۲
ميزان ۱۳۸۸ابوالفضل قاضي "شريعت پناهي"بايستههاي حقوق اساسي ب۲۴۳ق۱۱۹۲۱۷۳۴۳۴۲

K۳۱۶۵/الف۱۳۸۱ ۲ب۲ق
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ۳۱۵ق۱۱۹۳۱۱۵۹۳۴۲/۵۵۰۲۳

KMH۲۰۶۴/۵ ۱۳۶۸/۸۱۳۸۸ي
دوران قـانـون اسـاسي جـمهوري اسالمي ايران: قانون اساسي مصوب

 ۱۳۵۸: اصـالحـات و تـغـييرات و تتميم قانون اساسي مصوب
 ۱۳۶۸. قانون مدني با آخرين اصالحيه ها والحاقات همراه...

۱۳۹۲تدوين جهانگير منصور ۳۱۵ق۱۱۹۴۱۱۴۳۳۴۲/۵۵۰۲۳
KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸/ش۸۱۳۸۰ي

دوران قـانـون اسـاسي جـمـهـوري اسـالمي ايـران مـصـوب ۱۳۵۸
 اصالحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب ۱۳۶۸

۱۳۹۲تدوين جهانگير منصور ۳۱۵ق۱۱۹۵۲۶۶۷۳۴۲/۵۵۰۲۳
KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸/ع۱۳۸۹ ۸ي

دوران قـانـون کـار،  قانون بيمه بيکاري همراه با تصويب نامهها،آئين
 نامه ها، بخشنامه ها...

۱۳۹۲تدوين جهانگير منصور ۳۱۵ق۱۱۹۶۱۱۴۴۳۴۴/۵۵۰۱
۸۸۳۱ ۸/۳۶۲۱HMKپ

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۶حسين آقاباباييبررسي فقهي - حقوقي جرم براندازي ب۶۴۲آ۱۱۹۷۹۸۶۳۴۵/۰۲۳۲
K۵۲۵۷/۴۱۳۸۶ب۷آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مهاجر قـانـون مـجازات اسالمي در نظام حقوق کنوني (دکترين ورويه

 کـيـفـري ايـران): مـشـتمل بر قانون مجازات عمومي و ساير
 قوانين مرتبط...

تـالـيف رضـا شـکـري، قادر سيروس; با
 ديباچه اي از جعفر کوشا

۱۳۸۴ ۳۱۵ق۱۱۹۸۱۷۱۴۳۴۵/۵۵
KMH۳۷۹۳/۸  ۱۳۸۴ب

ميزان ۱۳۸۸ايرج گلدوزيانبايستههاي حقوق جزاي عمومي (۳- ۲ - ۱) ب۵۵۴گ۱۱۹۹۱۷۱۶۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۲۱۳۸۱ب۸گ

اميرکبير حـقـوق جـزاي اختصاصي: جرايم عليه عفت و اخالق عمومي و
 حقوق و تکاليف خانوادگي

۱۳۸۰نوشته محمدصالح وليدي ح۷۵۵و۱۲۰۰۱۴۹۷۳۴۵/۵۵
KMH۳۸۰۰/۷۲۱۳۸۰ح۸و

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها

۱۳۸۶محمد آشوريآيين دادرسي کيفري آ۵۷۵آ۱۲۰۱۲۷۹۳۳۴۵/۵۵۰۵

موسسه کمک به توسعه فرهنگ وهنر گـــزارش عـــمــلـکـردودسـتـاوردهـاي وزارت فـرهـنـگ
 وارشاداسالمي﴿دولت دهم﴾.

مـعاونت فرهنگي وزارت فرهنگي وزارت
 فرهنگ وارشاداسالمي

۱۳۹۲ گ۹۶۶الف۱۲۰۲۱۰۸۲۳۴۵/۵۵۰۶۴۱
PIR۵۲۹۹/۱۱۳۷۳آ

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات وچاپ ۱۳۸۲تاليف حسين صفائي، اسدالله اماميحقوق خانواده ح۶۷۸ص۱۲۰۳۱۷۴۰۳۴۶/۵۵
KMH۵۴۰/۷۱۳۷۲ح۷ص

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، معاونت پژوهشي

۱۳۸۶سعيده باقريفردحقوق زنان; برابري يا نابرابري ح۲۴۲ب۱۲۰۴۱۲۵۰۳۴۶/۵۵۰۱۳۴
KMH۲۴۶۷/۲۱۳۸۶ب۹ز

برگ زيتون گـردآوري و تدوين: طيبه آرتيدار﴿براي﴾قوانين و مقررات ويژه زنان در جمهوري اسالمي ايران
 مـرکـز امـور مـشـارکـت زنان رياست

جمهوري

۱۳۷۹ ۸۷۴ق۱۲۰۵۹۱۸۳۴۶/۵۵۰۱۳۴
KMH۵۱۷/۵/۲۸۱۳۷۶آ

حديث راه عشق تـاليف فاطمه بداغي﴿به سفارش﴾ سازماناخالق و حقوق خانواده
 ملي جوانان

۱۳۹۰ الف۳۵۴ب۱۲۰۶۶۷۶۳۴۶/۵۵۰۱۵
KMH۵۴۲/الف۱۳۸۸ ۳الف۳۷ب

ميزان ۱۳۸۶حسين صفائي ، اسدالله اماميمختصر حقوق خانواده م۶۷۸ص۱۲۰۷۱۷۱۵۳۴۶/۵۵۰۱۵
KMH۵۴۰/۳۱۳۸۶م۷ص

ارگ ۱۳۸۸روزبه ابوعليزاده بهبهانيمديريت قرارداد در قراردادهاي ساخت الف۱۹۱الف۱۲۰۸۲۱۲۵۳۴۶/۵۵۰۲
مجد ۱۳۸۷تاليف مهدي شهيديشروط ضمن عقد ش۸۶۸ش۱۲۰۹۱۷۲۱۳۴۶/۵۵۰۲

KMH۵۰۲/۴/۱۳۸۶ج.۴ ۷ح۹ش
سمت حـقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و

چک)
۱۳۸۸ربيعا اسکيني ح۵۲۶الف۱۲۱۰۱۷۲۰۳۴۶/۵۵۰۷

KMH۹۲۰/۷۱۳۸۸ح۵الف
ادراک ۱۳۸۷عبدالله شمسادلهي اثبات دعوا حقوق ماهوي و شکلي الف۶۴۱ش۱۲۱۱۱۷۶۰۳۴۷/۵۵۰۶۴

KMH۱۷۸۰/۴۱۳۸۸الف۸۴ش
خدمات نشر کيان رايانه سبز گـردآوري زهـره عـبـداللهنژاد; ويراستارنمونه سواالت آزمونهاي جامع استخدامي و اطالعات عمومي

 مجيد ياريان
۱۳۹۰ ن۳۶۹ع۱۲۱۲۲۶۴۴۳۵۱/۰۷۶

JQ۱۷۸۶/۴۴۴۴۵۶۱۳۸۹آ۱۳ي
معاونت آموزش نسا تـهـيه کننده سردار محمدحسين عصمتيآشنايي با بسيج

پور
۱۳۸۵ ۵۶۷آ۱۲۱۳۱۷۷۲۳۵۵/۲۸۰۹۵۵

UA۹۱۵/۳۱۳۸۴ب۹الف
انتشارات بين المللي گاج نـويـسندگان علياکبر رضايي، محمدعليافکار عمومي و شيوههاي جنگ رواني در آن

زهرهايمحقق
۱۳۸۹ الف۵۷۴ر۱۲۱۴۱۴۵۷۳۵۵/۳۴۳۴

UB۲۷۵/۷۱۳۸۹الف۶۳ر
مـوسـسـه فـرهـنـگي شهيد آويني''به سفارش

 بنياد فرهنگي انقالب اسالمي''
اسـرائـيـل شـکـسـتـنـي است''بازخواني يک پرونده-۲، کتاب

اسرائيل''
الـــهـــه کـريـمـي،۱۳۶۰- ريـحـانـه

رفيعي،۱۳۶۵
۱۳۸۷ الف۷۶۲ر۱۲۱۵۸۱۵۳۵۵/۳۴۳۴

مـوسـسه فرهنگي شهيدآويني﴿به سفارش بنياد
 فرهنگي انقالب اسالمي﴾

فـلـسطين براي فلسطيني است''بازخواني يک پرونده-۱، کتاب
فلسطين''

الـهـه کـريـمـي،۱۳۶۰- ريـحانه رفيعي،
۱۳۶۵

۱۳۸۷ ف۷۶۲ر۱۲۱۶۸۱۴۳۵۵/۳۴۳۴

ساحل انديشه تهران دستهـاي نـامـريي: واکاوي راهبردها و راهبران براندازي نرم
 در ايران

۱۳۹۰مولف محمد عبدالهي د۳۷۱ع۱۲۱۷۸۰۵۳۵۵/۳۴۳۴۰۹۵۵
UB۲۷۷/۲۱۳۹۰ع۹الف

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر انـقـالب اسـالمـي در بـوتـه آزمـون:جنگ نرم بيست ساله و
 فتنه۸۸

۱۳۹۰منوچهر محمدي الف۳۵۲م۱۲۱۸۳۱۲۳۳۵۵/۳۴۳۴۰۹۵۵

نگار و نيما ۱۳۸۷محمدحسين بهراميسيري از نقد به فلسفه : (درسهايي از زندگي) س۸۴۳ب۱۲۱۹۲۰۵۹۳۶۱
کنکاش راهـنـمـاي خـانـواده: براي پيشگيري از مصرف سيگار، الکل و

 مواد درنوجوانان
۱۳۸۴علي اکبر ابراهيمي ر۱۳۶الف۱۲۲۰۱۸۰۲۳۶۲/۲۹۳

HV۵۸۰۱/۲ر۲الف
دانژه ۱۳۹۵عليرضا جزايري، ليال سليمانينيامجموعه پيشگيري از اعتياد م۳۹۱ج۱۲۲۱۳۵۲۰۳۶۲/۲۹۳

HV۵۸۰۱/۲۱۳۸۷ر۴ج
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۸نويسنده عزتالله کردميرزانيکوزادهشناخت اعتياد: مواد، مغز، رفتار ش۴۵۱ک۱۲۲۲۲۱۷۰۳۶۲/۲۹۳

رهرو دانش ۱۳۸۸ايرج حامدي کلخورانغرق شدگان غ۲۳۹ح۱۲۲۳۲۱۸۹۳۶۲/۲۹۳۰۹۵۵
کيميا اثر کـمـيـتـه نـشـريـات خـدمـات جـهانيمعتادان گمنام-کتاب پايه

 ﴿ان-اي﴾:مترجم :کميته ترجمه
۱۳۸۸ ۶۵۴م۲۹۳۸۶۰۹۷۳ /۱۲۲۴۳۱۳۴۳۶۲

هنر آبي راهـنـمـاي آمـوزشـي پـيشگيري از دخانيات در مدارس،ويژه
 رابطين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش وپرورش

عـبـاس خـالـصـي،عـبـاس قندي،مژگان
دانشورفرد

۱۳۸۶ ر۱۹۷خ۱۲۲۵۳۱۴۷۳۶۲/۲۹۶۰۹۵۵

مهر قائم ۱۳۸۱تاليف مريم حيدريروانشناسي فرار از خانه ر۹۴۹ح۱۲۲۶۷۲۷۳۶۲/۷۰۸۳
HQ۷۹۶/۹ر۹ح

ماوشما ۱۳۸۹مولفين اصغر ساداتيان ، ماهيار آذرمسائل و مشکالت زناشويي و راهکارها م۱۳۹س۱۲۲۷۴۴۶۳۶۲/۸۲۸۶
HQ۱۰/۵۱۳۸۸م۱۶س

مرکزنشرهاجر ۱۳۸۹محمدرضا ساالريفرمقابله با خشونت خانگي عليه زنان م۲۱۲س۱۲۲۸۱۱۷۵۳۶۲/۸۸
HV۶۲۵۰/۴ /۲۱۳۸۹س۹ز

نويد شيراز ۱۳۸۹تاليف احد کريمآقايينگرشي بر ايمني و بهداشت محيط کار ن۴۹۱ک۱۲۲۹۱۷۳۹۳۶۳/۱۱
T۵۵/۸۱۳۸۹ن۳۷ک

سپاه پاسداران انقالب اسالمي ۱۳۹۰سيد حسن فيروزآباديامنيت پايدار در مکتب امام خميني﴿ره﴾ الف۹۴۸ف۱۲۳۰۷۹۷۳۶۳/۲۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
دانشگاه عالي دفاع ملي، انتشارات داعا ۱۳۹۱حسن فيروزآباديپايدارسازي امنيت و امنيت پايدار در اسالم ناب محمدي﴿ص﴾ پ۹۴۸ف۱۲۳۱۷۹۹۳۶۳/۲۳

Q۱۲۷/۸۵۱۳۸۷ف۹الف
مدرسه بـرنـامهريـزي و تـالـيف حسين دانشفر،آمادگي در برابر زلزله

 احـمـد حـسـيني; همکار علمي اسماعيل
 فرزانگان; نقاشي سيميندخت کرامتي

۱۳۷۹ آ۲۵۷د۳۶۳/۳۴۹۵[ج]۱۲۳۲۷۲۸
HV۵۹۹/۸۱۳۸۲آ۲د

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱مارتين ريس; مترجم حسين داوريقرنآخر ق۹۵۱ر۱۲۳۳۱۱۶۴۳۶۳/۳۴۹۷
QB۹۸۱/۵۱۳۸۸ش۸۵ر

جمهوري نـويـسـنـده مارو بالوسک; مترجم حبيببزرگترين جنايات قرن بيستم
 گوهري راد

۱۳۸۳ ب۲۶۴ب۱۲۳۴۲۸۲۵۳۶۴/۱۵۲۳
HV۶۷۹۳/۲۱۳۸۴ب۹و

اميرکبير ۱۳۶۴علي شريعتمدارياصول و فلسفه تعليم و تربيت الف۴۴۳ش۱۲۳۵۱۶۲۵۳۷۰/۱
LB۱۷/۶۲۱۳۶۴الف۴ش

بوستان کتاب ۱۳۷۷احمد بهشتيتربيت کودک درجهان امروز ت۸۶۶ب۱۲۳۶۳۵۴۴۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱/۴۱۳۸۶ت۸۳ب

انجمن اوليا ومربيان جمهوري اسالمي ايران ۱۳۶۶مجيد رشيدپورتربيت کودک از ديدگاه اسالم ت۵۴۷ر۱۲۳۷۱۲۰۱۳۷۰/۱۵
LB۱۱۱۵/۴۱۳۷۸ت۵ر

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني تـحـصـيـالت با طعم شکالت: راهکارهاي افزايش انگيزه براي
تحصيل

۱۳۹۵ابوالفضل ابراهيمي ت۱۳۶الف۱۲۳۸۳۵۶۸۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۳۱۳۹۰ت۱۷الف

نشر نوشته ۱۲ اصل يـاددهي - يـادگـيـري در عمل(راهنماي عملي براي
 ايجاد پيوند بين تدريس و مغز انسان)

رنـيت نـامـال کـين...[وديـگـران]; پيش
 گـفـتـار آرتـور ال کاستنا; ترجمه اصغر

 نوري امام زاده اي

۱۳۸۹ ۷۲۹د۱۲۳۹۹۸۷۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۹۱۳۸۹د

دوران تـالـيـف بي.آر. هرگنهان، ميتواچ. السون;مقدمهاي بر نظريههاي يادگيري
 ترجمه علي اکبرسيف

۱۳۸۳ م۵۱۷ه۱۲۴۰۹۸۵۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۵۱/۴۷۱۳۸۳م

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۱تاليف شهنازبهمن، هلن مافينيپرورش هوش هيجاني کودکان پ۸۷۶ب۱۲۴۱۱۴۶۱۳۷۰/۱۵۳۴
LB۱۰۶۰/۴۱۳۸۹پ۹ب

سفير اردهال نـگـاهي به عـوامل فـردي و اجـتماعي در يادگيري و انگيزش
يادگيري

۱۳۸۶مولف مهشيد ايزدي ن۹۷۳الف۱۲۴۲۱۲۷۰۳۷۰/۱۵۴
LB۱۰۶۵/۸۱۳۸۶ن۹الف

وراي دانش روشهـاي ايـجـاد انگيزهي تحصيلي در دانشآموزان : ويژهي
 مديران ، مشاوران و معلمان مدارس

مـولف مـحـمـد مـصـطـفـوي; زير نظر
 کـمـيـتـه ي عـلمي تدوين کتابچه هاي

 مهارت هاي تحصيلي

۱۳۸۷ ر۶۱۷م۱۲۴۳۱۵۳۴۳۷۰/۱۵۴
LB۱۰۶۵/۹۱۳۸۷ر۶م

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵نويسنده محبوبه اسپيدکارجعبه هاي ذهن ج۴۷۱الف۱۲۴۴۳۳۶۹۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵نويسنده محبوبه اسپيدکاردنيايي که نمي شناسم د۴۷۱الف۱۲۴۵۳۳۶۸۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيدکارمن وهستي م۴۷۱الف۱۲۴۶۳۳۷۲۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان آيـنـه ي حـواس: روشـي بـراي پـرورش تـفـکـر فـلسفي در

 کودکان و نوجوانان
۱۳۹۵نويسنده محبوبه اسپيدکار آ۴۷۴الف۱۲۴۷۳۵۸۵۳۷۰/۱۵۷

عابد: نوآور ۱۳۸۴حسين فرخمهرپرورش تفکر در کالس درس پ۴۳۶ف۱۲۴۸۱۷۳۰۳۷۰/۱۵۷
LB۱۰۶۲/۴پ۴۳ف

رشد مـولـفـان جـين مکنـيف، پامال المکس،اقدام پژوهي (طراحي، اجرا، ارزشيابي)
 جک وايـتـهـد; مـترجم دکتر محمدرضا

آهنچيان

۱۳۸۲ الف۷۴۲م۱۲۴۹۱۳۸۴۳۷۰/۷
LB۱۰۲۸/۲۴/۷۱۳۸۲الف۷م

غزل آمـوزش و پـرورش شـهـرسـتـان نـجفآبـاد در بستر تاريخ
 (۱۲۹۷ - ۱۳۵۷ش)

۱۳۸۵تاليف محمد اسماعيلي آ۵۳۳الف۱۲۵۰۹۲۲۳۷۰/۹۵۵۹۳۵۲
LA۱۳۵۴/۵الف ۳۱۳۸۵ن

اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان ۱۳۷۲گردآوري مطالب:عباس دهکرديآيين فرزانگي ۹۹۷آ۱۲۵۱۱۶۷۴۳۷۱/۱۰۰۹۵۵
LB۲۸۳۲/۴/۹آ۹الف

سـتـاد بـرگزاري کنگره بزرگداشت استاد رضا
 روزبـه بـا هـمکاري اداره کل فرهنگ و ارشاد

 اسالمي زنجان

۱۳۷۷علي مدرسيفيض گل ف۴۱۹م۱۲۵۲۹۶۳۳۷۱/۱۰۰۹۵۵
LB۲۸۳۲/۴ /۴۳۱۳۷۷م۹الف

سارگل ۱۳۸۵نويسنده مسعود دوجاستراتژي تدريس: تدريس اثربخشي الف۷۴۱د۱۲۵۳۳۰۱۰۳۷۱/۱۰۲
انتشارات بين المللي گاج ظـرافت هـاي مـعـلـمي ( ۶۷۸ نـکته کاربردي براي معلمان و

دبيران)
۱۳۹۲مولف مجيد نقيه ظ۵۹۹ن۱۲۵۴۱۴۵۴۳۷۱/۱۰۲

انتشارات بين المللي گاج شـارلـوت دنـيـلـسـون; مـتـرجم وحيدنقش رهبري معلم در ساختار آموزش
معتمدي

۱۳۸۹ ن۲۸۶د۱۲۵۵۱۴۵۸۳۷۱/۱۰۶
LB۲۸۰۶/۴۵/۷۱۳۸۸ن۹د

نسل نو انديش والـدين فـهميده، کودکان تيزهوش: روشهاي علمي براي رشد
 استعداد کودکان از لحظه تولد تا پنج سالگي

۱۳۸۶مولف جوآن فريمن; مترجم ليال صالحي و۷۲۲ف۱۲۵۶۲۶۵۱۳۷۱/۱۹۲
LB۱۱۳۹/۳۵  /۴۱۳۸۱ف۵م

نداي دوست ۱۳۸۳محمد جواد خالقياخالق مديران الف۲۱۳خ۱۲۵۷۱۲۸۱۳۷۱/۲
راه کمال- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تـاليف محمدحسين يارمحمديان، سوسنمديريت وبرنامهريزي آمورشي

 بـهـرامي، احـمدعلي فروغيابري; ﴿ابري﴾
 دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکـي و خدمات

 بهداشتي درماني

۱۳۸۷ م۱۵ي۱۲۵۸۲۲۰۰۳۷۱/۲۰۷
LC۷۱/۲/۴۱۳۸۷م۲ي

موسسه آموزشي  و پژوهشي امام خميني بـيست با ماست:اضطراب امتحان ،راههاي پيشگيري و غلبه بر
آن

۱۳۹۵محمود حسني نژاد مغني ب۵۴۸ح۱۲۵۹۳۴۴۳۳۷۱/۲۶۰۱۹

انتشارات بين المللي گاج نـويـسـنـدگـان پيتر  آيراسيان ،  مايکلسنجش کالسي : مفاهيم و کاربردها
 راسل; مترجم هادي کرامتي

۱۳۸۸ س۹۶۳آ۱۲۶۰۱۴۵۵۳۷۱/۲۶۰۹۷۳
LB۳۰۵۱/۹۱۳۸۸س۹آ

وراي دانش ۱۳۸۷مـولـفـان مـحـمـد مـصـطـفوي، مژگانافت تـحـصـيلي و راهکارهاي  پيشگيري از آن ويژه مديران ، الف۶۱۷م۱۲۶۱۱۵۳۵۳۷۱/۲۹۱۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
کـلـيـدهـاي يـادگـيـري: ۱۲۵ نکته ي بهداشتي رفتاري براي

 افزايش ضريب يادگيري
۱۳۹۱نويسنده مژده پورحسيني ک۶۴۳پ۱۲۶۲۵۸۱۳۷۱/۳۰۲۸۱

گفتمان انديشه معاصر ۱۳۹۰مرتضي طغياني دولتآباديچرا مطالعه؟ چ۶۵۱ط۱۲۶۳۲۰۵۵۳۷۱/۳۰۲۸۱
آييز تـالـيـف آرنـولد چيني، رزماري لي پاتر;کاربرد تلويزيون در آموزش

 ترجمه محرم آقازاده، علي رئوف
۱۳۹۵ ک۹۹چ۱۲۶۴۳۵۹۱۳۷۱/۳۲

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۸۸هما ملکفناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان(ICT معلمان) ف۷۵۶م۱۲۶۵۱۴۶۰۳۷۱/۳۳
LB۱۰۲۸/۳/۹۱۳۸۷ف۷م

سرافراز ۱۳۸۹تاليف رمضان جهانيانرويکردهاي نوين در آموزش ر۹۵۸ج۱۲۶۶۲۰۹۷۳۷۱/۳۳۴
کتابخانه فرهنگ ۱۳۸۷گردآوري احمد مالکي، مهرداد پرچ.نکات مهم براي يافتن شغل مناسب ن۱۶۶م۱۲۶۷۱۱۰۱۳۷۱/۴۲۵

HF۵۳۸۱/۸۱۳۸۸ن۲م
هنر آبي مـــدرسه مـروج سـالمت، خـودآمـوز پـيـشـگـيـري (ويـژه

 دانشآموزان دوره متوسطه)
مـولـفـان :عـبـاس خـالـصـي ،سـيامک
 عـالـيـخـانـي;﴿بـه سـفـارش﴾مـعـاونت
 پـرورشـي و تربيت بدني دفتر سالمت و

پيشگيري

۱۳۸۶ م۱۹۴خ۱۲۶۸۳۱۳۸۳۷۱/۸۰۹۵۵
LB۳۶۰۷/۴۲م۲ع

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

وضـعـيت اسفبـار پـسـران: تـرجـمه و تلخيص کتاب پسران
رهاشده

نـوشته لئونارد ساکس; ترجمه و تلخيص
 نرگس سادات چاووشي

۱۳۹۰ و۱۸۹س۱۲۶۹۷۲۵۳۷۱/۸۲۳
LC۱۳۹۰/۶۱۳۸۸و۲س

سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور ۱۳۷۹مولفين آليس هوسپيان، محمدرضا تاتآموزش و پرورش تلفيقي دانشآموزان ديرآموز آ۸۱۷ه۱۲۷۰۳۰۱۸۳۷۱/۹۲۸
LC۴۶۰۱/۸آ۹ه

انتشارات بين المللي گاج نـويـسـنـده رابـرت فيشر; مترجم دکترآموزش تفکر
 غالمعلي سرمد

۱۳۹۲ آ۹۶۵ف۱۲۷۱۱۴۵۹۳۷۲/۰۱۹
LB۱۵۹۰/۳/۸۳۱۳۸۸آ۹ف

صابرين، کتابهاي دانه يـادگـيـري شـاد: بازي براي چهارفصل سال   فعاليتهاي عملي
 براي کودکان ۳  ۴ و ۵ ساله

مـولف  گـروه آمـوزشي انـتشارات مک
 گراهيل; مترجم مريم نوزرآدان

۱۳۸۷ ۱۳ي۱۲۷۲۴۹۵۳۷۲/۲۱
LB۱۱۳۷/۲۱۳۸۷ي

مبتکران ۱۳۹۱هادي عزيززاده۸ آزمون هادي هوش و استعداد درک و يادگيري ه۵۸۴ع۱۲۷۳۲۸۷۶۳۷۲/۲۴۰۷۸
فاطمي ۱۳۹۵مولف رضا قريبآموزش مفاهيم علوم تجربي و اجتماعي آ۶۱۵ق۱۲۷۴۳۵۸۶۳۷۲/۳۵۰۴۴

ســـازمـــان پـــژوهـش و بـرنـامـه ريـزي
 آموزشي،انتشارات مدرسه

کـارهـاي دسـتي و هـنـري کـودکـان: بـراي مربيان و اولياي
 کودکان قبل از دبستان

۱۳۶۷مولفان ليلي انگجي، منوچهر ترکمان ک۵۶۲ک۱۲۷۵۳۰۲۵۳۷۲/۵۵۰۴۹

مدرسه ۱۳۸۷مولف زهره پنديمقسومعليه و مضرب م۵۵۶پ۱۲۷۶۱۳۹۲۳۷۲/۷
QA۱۳۵/۶/۷۱۳۸۸م۹پ

کتاب نو مـروري جـامع بـر حـسـابـداري مالي بر اساس استانداردهاي
 حسابداري ايران

۱۳۸۵مولفان ايرج نوروش ... [و ديگران] ۴۸۴م۱۲۷۷۱۷۱۳۳۷۳/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۴۶م

کتاب نشر تـهـيه شده در دفتر تحقيق و تاليف کتباخالق در خانه
 درسي سازمان نهضت سوادآموزي

۱۳۹۲ ۳۱۶الف۱۲۷۸۱۳۱۶۳۷۴/۹۵۵
LC۵۲۵۷/۳الف۹الف

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱سازمان نهضت سواد آموزيبياييد با هم مهربان باشيم ۹۱۴ب۱۲۷۹۲۰۶۴۳۷۴/۹۵۵

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱علي صالحيقصههاي قرآني ق۲۹۷ص۱۲۸۰۲۰۸۰۳۷۴/۹۵۵

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

مـولـف عـلي صـالـحي; ﴿بـراي﴾ سازمانقصه هاي قرآني: پند و اندرز لقمان حکيم
 نـهـضـت سوادآموزي معاونت آموزش،
 دفـتـر پژوهش، تاليف کتب و فن آوري
 آمـوزشـي، سـازمـان آموزش و پرورش
 اسـتـان اردبـيـل مـديـريـت نـهـضت

سوادآموزي

۱۳۹۱ ق۲۹۷ص۱۲۸۱۵۸۳۳۷۴/۹۵۵
PIR۸۱۳۱/۹۱۳۸۲چ۷۸۳الف

ماوشما راهـنـمـاي آشنايي با رشتههاي دانشگاهي گروه آزمايشي علوم
 رياضي و فني

مـولـفين محسن ساداتيان، مهدي نکويي،
 زينب غالمعليتفرشي

۱۳۸۶ رر۱۳۹س۱۲۸۲۱۶۲۴۳۷۸/۱۶۰۹۵۵
LB۲۳۵۰/۵/۲۷۱۳۸۶ر

عصر انتظار بـيـومـکـانـيک ورزشي : مـجـمـوعه جـامع نکتهها و سواالت
 چهارگزينهاي طبقهبندي شده آزمون کارشناسي ارشد

مـــولـفـان رحـمن سـوري ، مـحـمـود
شريعتزادهجنيدي

۱۳۸۸ ۹۹۳ب۱۲۸۳۲۶۴۳۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۸۷۱۳۸۸ب۸۸۷۸۴۶س

مـرکـز تـحـقـيـقـات صدا و سيماي جمهوري
 اسالمي ايران

۱۳۸۶سعادت شيخپرسشگري درتحقيق پيمايشي پ۸۹۴ش۱۲۸۴۱۳۳۶۳۷۸/۱۶۶۴

نگاه دانش مـروري جـامع بـر حـسـابـداري مالي بر اساس استانداردهاي
 حـسـابـداري ايـران ﴿مـفـاهيم...﴾ رشته حسابداري به انضمام

 مجموعه سواالت کارشناسي ارشد... حسابداري۷۰ تا۸۷

۱۳۸۶ايرج نوروش ... [ و ديگران ] م۷۴۶ن۱۲۸۵۱۷۱۲۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۴۶۱۳۸۹م

کانون فرهنگي آموزش بـرنـامه ريـزي آمـوزشي و مـشاوره تحصيلي (مباحث عمومي
 شيوه مطالعه و آزمون دادن)

۱۳۹۰مولف مصطفي قلمچي ب۷۳۲ق۱۲۸۶۳۰۹۱۳۷۸/۱۷۰۲۸۱
LB۲۳۹۵/۴۱۳۸۹ب۷۷ق

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶مولف محمد حسينيقواعد عربي ۱ ق۵۷۷ح۱۲۸۷۲۰۸۳۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۳تاليف محمد حکيميشيمي معدني ۲( رشته شيمي) ش۷۵۶ح۱۲۸۸۲۲۰۲۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

QD۱۵۱/۲/۸۶۱۳۸۳ش۸ح
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۲تاليف قاسم خداداديشيمي کوانتومي (رشته شيمي) ش۳۶۸خ۱۲۸۹۲۱۹۳۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵

LC۵۸۰۸/۳۷خ۹الف
ابو عطا بـرنـامهريـزي آمـوزشي و آمـوزش بـرنـامهريـزي: ارزشيابي

 آموزشي در يک نگاه ...
مـولـفـان غـالمـرضا لشکربلوکي ، ناصر

 جعفري ، منوچهر فضليخاني
۱۳۸۸ ب۴۶۳ل۱۲۹۰۲۰۹۸۳۷۹/۱۵۰۹۵۵

اطالعات ۱۳۸۴نوشته صادق طباطبائيطلوع ماهواره و افول فرهنگ (چه بايد کرد؟) ط۳۷۹ط۱۲۹۱۳۳۵۵۳۸۴/۵۱
HE۹۷۱۹/۸ط۲ط

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۵۹نوشته غالمعلي حدادعادلفرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي ف۳۶۹ح۱۲۹۲۱۵۳۹۳۹۱/۰۰۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محراب قلم نـويـسـنـده رويـا خـويي; تـصـويـرگـرچراهاي شگفتانگيز پوشاک ايراني

 حميدرضا بيدقي
۱۳۹۰ پ چ۹۳۴خ۳۹۱/۰۰۹۵۵[ج]۱۲۹۳۲۲۹

GT۱۴۲۰/۴۱۳۸۷چ۹خ
محراب قلم ۱۳۸۹رويا خوئيچراهاي شگفت انگيز لباسهاي محلي اقوام ايراني ل چ۹۳۴خ۳۹۱/۰۰۹۵۵[ج]۱۲۹۴۲۲۸

GT۱۴۲۰/۴۳۱۳۸۹چ۹خ
نس نو انديش ۳۶۵ آداب رفـتـاري کـه بـچـه هـا بـايـد بـدانـند: بازي ها ،

 فـعـالـيـتـهـا و ديگر شيوه هاي سرگرم کننده براي کمک به
 فرزندان در يادگيري آداب معاشرت

۱۳۹۳شريل ابرلي; مترجم آزيتا نجات مهر س۱۴۱الف۱۲۹۵۲۶۴۹۳۹۵/۱۲۲
BJ۱۸۵۷/۲۱۳۸۸الف۹ک

صابرين ۱۳۹۵شريل ابرلي; مترجم ترانه بهبهانيکليدهاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان و نوجوانان ک۱۴۱الف۱۲۹۶۳۵۸۰۳۹۵/۱۲۲
BJ۱۸۵۷/۲۱۳۸۸الف۹ک

محراب قلم ۱۳۹۱محمد ميرکيانيراز مثلهاي ما: راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان ر۹۵۸م۳۹۷/۹[ج]۱۲۹۷۳۱۵
PIR۳۹۹۶/۲۱۳۸۶ر۹۴م

تيراژه ۱۳۶۲علياکبر دهخداگزيده امثال و حکم دب/الف۸۳۵د۱۲۹۸۱۵۶۵۳۹۸
PIR۳۹۹۶/م ۸۰۱۱۳۶۲الف۹د

قلم کيميا نـويـسـنـده کيت ديکاميلو; مترجم ليالقصه دسپروکس
شيرزاد

۱۳۸۹ ق۹۳۹د۳۹۸/۲[ج]۱۲۹۹۳۵۰
PZ۸/۸۱۳۸۹م۹د

جهان سترگ ۱۳۹۳انسيه صادقيافسانههاي شيرين ايراني الف۱۹۶ص۳۹۸/۲دا۱۳۰۰۲۲۴۵
شرکت به نشر، کتابهاي پروانه نـوشـته مـحـمـد مـيـرکياني; تصويرگرمجموعه قصه ما مثل شد،مجموعه قصه مثل براي نوجوانان

 محمدحسين صلواتيان
۱۳۸۴ ۲۸۲م۳۹۸/۲۰۹[ج]۱۳۰۱۲۷۶

ارديبهشت ۱۳۹۰آناهيتا حسينزادهگنجينه معما و چيستان گ۵۸۸ح۱۳۰۲۲۶۵۳۳۹۸/۶
انصاراالمام المنتظر﴿عج﴾ ۱۳۸۹مولف نعمت الله ايزديالاليي(شنگول ومنگول)و قصه هاي خواب کودکان ل۹۷۳الف۱۳۰۳۱۳۷۸۳۹۸/۸

PIR۳۹۹۱/۲۱۳۸۹ل۹الف
قم عـلـي اکـبر بقايي; ويراستار سعيده بقايي;از پروانه ها بپرسيد!
 کـاري از مـوسـسه سرلشکر شهيد حاج

 احمد کاظمي

۱۳۹۲ الف۵۹۴بفا۱۳۰۴۱۹۰۹۳۹۸/۹

قم عـلـي اکـبر بقايي; ويراستار سعيده بقايي;عيدها اسم دارند
 کـاري از مـوسـسه سرلشکر شهيد حاج

 احمد کاظمي

۱۳۹۲ ع۵۹۴بفا۱۳۰۵۱۹۰۸۳۹۸/۹

نشر اروند ۱۳۷۳تهيه و تدوين سهيال سلحشوربهترين ضربالمثلهاي ايراني ب۶۳۴سفا۱۳۰۶۱۳۵۴۳۹۸/۹
PIR۳۹۹۶/۹۱۳۸۷ب۸س

ارغوان دانش ۱۳۸۵نويسنده نادعلي صالحيگنجينه حکمت گ۲۹۷صفا۱۳۰۷۱۲۲۲۳۹۸/۹
PN۶۲۷۷/۲۴۱۳۸۵ص۲ف

نسل نو انديش ۱۳۹۲منوچهر محمديصندوقچه خاکستري ص۳۵۲مفا۱۳۰۸۲۳۳۱۳۹۸/۹
DSR۱۵۵۳/۳۱۳۸۸ت۲۷م

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲اشرف باغ عمادييک قرص آرامبخش براي عروس و داماد ي۲۲۹ب۱۳۰۹۱۱۶۶۳۹۸/۹
PN۶۲۷۸/۲ب۹۳ز

محراب قلم، کتابهاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثل ها و قصه هايشان : قصه هايپائيز
خائف

۱۳۹۰ پ ر۳۹۲ر۳۹۸/۹[ج]۱۳۱۰۱۷۲

محراب قلم، کتاب هاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثل ها و قصه هايشان : قصه هايبهار
خائف

۱۳۹۰ ب م۳۹۲ر۳۹۸/۹[ج]۱۳۱۱۱۷۴

محراب قلم، کتابهاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثل ها و قصه هايشان : قصه هاي تابستان
خائف

۱۳۹۰ ت م۳۹۲ر۳۹۸/۹[ج]۱۳۱۲۱۷۳

محراب قلم، کتابهاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثل ها و قصه هايشان : قصه هاي زمستان
خائف

۱۳۹۰ ز م۳۹۲ر۳۹۸/۹[ج]۱۳۱۳۱۷۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

گـلـچـيـنـي گـرانـبهاتر از در: از قرآن کريم، ائمه اطهار﴿ع﴾ و
 بزرگان ايران و جهان

۱۳۹۲مولف و گردآورنده محمد صفائيان گ۶۷۹ص۱۳۱۴۱۳۳۳۳۹۸/۹

افق ۱۳۹۰حسين شيخاالسالميچرا همهي گاوها اين رنگياند؟ کتاب زبان رچ۸۹۵ش۱۳۱۵۱۲۸۸۴۰۱
P۱۰۶/۴۱۳۸۹پ۹ش

نشر ثالث [مـصـاحـبه و گـردآوري] کـيـوان باژن;مهدي غبرايي
 ﴿تـاريـخ شـفاهي ادبيات معاصر ايران﴾/
 دبير مجموعه: محمدهاشم اکبرياني

۱۳۸۸ م۱۷غ۱۳۱۶۱۷۰۶۴۱۸/۰۲۰۹۲
PN۲۴۱/۵/۲غ۹الف

نويد شيراز ۱۳۸۸تهيه و تنظيم جهانشاه سيسختيپارسي را پاس بداريم پ۹۳۷س۱/۵۲فا۱۳۱۷۲۱۶۸۴
استاد مطهري ۱۳۸۸فاطمه غفوريداستانشناسي از ديدگاه شاهنامه د۵۷غ۳فا۱۳۱۸۴۸۲۴

PIR۴۴۹۵/۲۱۳۸۷ش۷غ
مهاجر ۱۳۸۹گردآوري مجيد شفيعيبمير و بدم ب۸۳۵د۸/۶۲فا۴[ج]۱۳۱۹۵۲۷

PIR۸۰۵۰/۷۱۳۸۹ش۲آ
شرکت انتشارات سوره مهر زبـانزاگـرس، چـراغي روشن به دهليز تاريک: گزيده مقاالت،

 داسـتـان و اشـعـار نـخـستين همايش "بررسي زبان و ادبيات
 بـومي لـرسـتـان" ۲۵ [بيست و پنجم] ارديبهشت ماه ۱۳۸۲،

 مرکز آفرينشهاي اد

۱۳۸۵به کوشش و انتخاب محمدکاظم عليپور ز۶۴۲ه۹ فا۱۳۲۰۶۲۹۴
PIR۳۲۸۴/۸۱۳۸۴ه۲۱آ

فراآوري اطالعات مهندسي دانشگاهي فـرافـرهـنگ، فـرهـنگ و گنجواژه و بستر،کتاب اول: گنجواژه،
 انـگـلـيـسـي انـگـلـيسي ، کتاب دوم: فرهنگ پايه، انگليسي-

 انگليسي- فارسي

عـلـيـرضـا پـورمـمتاز; دستياران: شهره
 مـدرسي تـهـراني، شکوه اميرپور، بامداد

 موذني، محسن مدرس

۱۳۷۸ ف۷۵۷پ۴۲۳م۱۳۲۱۱۷۵۳
PE۱۶۴۵/۹پ۲ف

فرهنگ معاصر ۱۳۶۹سليمان حييمفرهنگ کوچک انگليسي - فارسي ف۹۹۹ح۱۳۲۲۱۶۸۲۴۲۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جنگل The Oxford picture dictionaryNorma Shapiro.

Jayme Adelson-Goldstein, 
۱۹۹۸م د۸۹۲ش۱۳۲۳۱۰۱۸۴۲۳/۱

PE۱۶۲۹/الف ۱۳۸۹ ۷آ۴الف
اميرکبير نـگـارش عباس آريانپورکاشاني، منوچهرفرهنگ جيبي فارسي به انگليسي يکجلدي

آريانپورکاشاني
۱۳۶۳ ف۴۴۵آفا/۱۳۲۴۱۶۸۳۴۲۳

PE۱۶۴۵/آ۲۸۳ف
سپاهان English sentence structureUniversity of Michigan Press

LanguageInstitute ]of] the 
and the Staff of the English 

Robert Krohn; 

۱۳۸۷ الف۴۸۵ک۱۳۲۵۱۰۱۵۴۲۵
PE۱۳۷۵/۹۱۳۸۷الف۴ک

شعاع intermediate students of English with answers
a self - Study reference and practice book for 

English grammar in use: 

Raymond Murphy.۱۳۸۵ الف۸۳۴م۱۳۲۶۱۰۱۶۴۲۵
PE۱۱۱۲/۳/ج۱۳۸۵ ۹الف۸م

ذهن آويز 50" English self help classics:Help yourself
& Longman dictionaries' guide: to "Top 

Oxford

۱۳۸۹هادي ، ابراهيمي ، ۱۳۴۷ - ه۱۳۶الف۱۳۲۷۳۰۵۵۴۲۸/۱
PE۱۴۴۹/۸ م۲الف

جنگل 504 absolutely esseential worldsJulius Liebb Arthur Traiger
Murray Bromberg. 

۲۵۹پ۱۳۲۸۱۰۱۷۴۲۸/۱
PE۱۴۴۹۲ف/

استاندارد ۱۳۸۰ترجمه و تاليف حسن اشرفالکتابيانگليسي در سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره انگليسي... م۵۵۴الففا۱۳۲۹۳۰۰۳۴۲۸/۲۴
علم و انديشه ۱۳۸۸مولف محمود ملکيراهنماي جامع اينترچنج ر۷۶۳مفا۱۳۳۰۲۰۷۶۴۲۸/۲۴
علم و انديشه ۱۳۸۸مولف محمود ملکيراهنماي جامع اينترچنج اينترو الف ر۷۶۳مفا۱۳۳۱۲۰۸۲۴۲۸/۲۴
زبان ملل Essential IELTS listening tests: with answersAhmad Parvaz۲۰۰۷=۱۳۸۵ الف۳۷۶پ۱۳۳۲۱۲۸۴۴۲۸/۲۴

PE۱۱۲۸/۵۱۳۸۵الف۴۷پ
بادران ۱۳۸۸فرزاد يزدانيمهارتهاي بيان در زبان انگليسي م۴۸ي۱۳۳۳۲۱۵۴۴۲۸/۲۴
چنگل Two boys and a boatSue Arengo۱۳۸۲ ت۴۲۵آ۱۳۳۴۱۸۰۴۴۲۸/۶۴

PE۱۱۱۹۹۱۳۸۴ت۴آ
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ شـوراي واژه گـزيني سروش۱۳۶۷:حسنواژگان فني سينما و تلويزيون

 امتيازي...( وديگران﴾
۱۳۸۸ و۴۱۹ر۱۳۳۵۳۳۱۲۴۳۰۳/۷۹۱

فرهنگ معاصر مـحـمـدرضـا پـارسايار; تدوين در واحدفرهنگ معاصر فرانسه - فارسي
 پژوهش فرهنگ معاصر

۱۳۸۰ ف۱۴۷پفا/۴۴۳م۱۳۳۶۱۷۲۷
PC۲۶۴۵/۲۱۳۸۱پ۲ف

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۷محمدتقي حکيمزبان عربي ز۷۳۴ح۱۳۳۷۲۱۷۸۴۹۲/۷۰۷۶
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده وتصويرگر  توربيورن اگنر ;قرمز و مشکي

 مترجم سوسن کاوياني
۱۳۹۱ ق۶۹۷الف۵۰۰[ج]۱۳۳۸۵۳۵

فاطمي تـالـيـف جـکي بال... ﴿و ديگران﴾; ترجمهکيهان
 مهران اخباريفر; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۹ ک۲۵۵ب۵۰۰[ج]۱۳۳۹۲۰۶

ايده پردازان چکاد ۱۳۹۲تام جکسون/ نجمه عسگريدانشنامه اسرار علم د۴۹۴ج۵۰۰[ ج]۱۳۴۰۳۰۹۵
محراب قلم ۱۳۹۰نويسنده باربارا تيلور; مترجم رويا خوييعلم و تجربه ۸۱۳ع۵۰۰[ج]۱۳۴۱۲۱۰

وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي; سازمان
 چاپ و انتشارات; نشر زالل

نـويـسـنـده نـينا مورگان; مترجم محمدگام اول در علوم
 حسين خواجه نوري

۱۳۸۵ گ۸۳۴م۵۰۰[ج]۱۳۴۲۵۴۶
Q۱۶۳/۲۱۳۸۵گ۸۳م

مدرسه مـــحـسن فـرجي; زيـر نـظـر شـورايبيرشک
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۶ ف س/۹۳۴ب۵۰۰/۹۲[ج]۱۳۴۳۱۱۵
QA۲۹/ف۹۴ب

پيام آزادي [ويـراستار کاترين هدلم]; ترجمه محمودفرهنگنامه علمي دانشآموز
سالک

۱۳۸۰ ف۴۶۷هـ۵۰۳[ج]۱۳۴۴۳۵۶۴
Q۱۲۱/۴۴۱۳۸۰ف

محراب قلم نـويـسـنـده کـارل مـوس; ترجمه حسنعلم در بينالنهرين
 سـاالري; ويـرايش علمي عسکر بهرامي;

 ويرايش ادبي مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۹۱ ع۸۳۹م۵۰۹/۱۷۶۷۱۰۹۰۲[ج]۱۳۴۵۱۳۵
Q۱۲۷/۸۱۳۸۷م۹ب

مدرسه ۱۳۷۸ابراهيم زاهدي مطلقاحمد آرام ز س/۲۷۸الف۵۰۹/۲[ج]۱۳۴۶۱۲۳
Q۱۴۳/۲۱۳۸۷ز۴آ

قدياني ۱۳۹۰نويسنده جين بتلدانشمندان بزرگ د۳۲۴ب۵۰۹/۲۲[ج]۱۳۴۷۲۵۶۲
مدرسه اسـفنديار معتمدي; بازنويسي ادبي حميدبنو موسي

 نوايي لواساني
۱۳۸۲ م س/۷۲۴ب۵۰۹/۲۲[ج]۱۳۴۸۲۱

محراب قلم نـويـسـنـده جـرالـدين وودز; تـرجـمـهعلم در مصر باستان
 سـاالري; ويـرايش علمي عسکر بهرامي;

 ويرايش ادبي مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۹۱ ع۸۱۹و۵۰۹/۳۲[ج]۱۳۴۹۱۳۲
Q۱۲۷/۲۱۳۸۷و۶م

محراب قلم نـويـسـنده حسن ساالري; ويرايش علميعلم در ايران باستان
 عـسـکر بهرامي، يونس کرامتي; ويرايش

 ادبي مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۸۹ ع۱۹۸س۵۰۹/۳۷[ج]۱۳۵۰۱۳۷
Q۱۲۷/۲۱۳۸۸س۹الف

محراب قلم نـويـسـنده حسن ساالري; ويرايش ادبيعلم در اسالم
 مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۹۱ الف ع۱۹۸س۵۰۹/۳۷[ج]۱۳۵۱۱۳۴
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷ب۴۵ک

محراب قلم نـويـسـنـده ژاکـلـين ال. هريس; ترجمهعلم در روم باستان
 حـسـن سـاالري; ويـرايش علمي عسکر
 بـهـرامي; ويرايش ادبي مرتضي حاجعلي

فرد

۱۳۹۱ ع۵۵۶ه۵۰۹/۳۷[ج]۱۳۵۲۱۳۳
Q۱۲۷/۹۴۱۳۸۷ر

محراب قلم ۱۳۹۱نـويـسـنـده جـورج بيشور; ترجمه حسنعلم در چين ع۹۴۵ب۵۰۹/۳۸[ج]۱۳۵۳۱۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محراب  قلم نـويـسـنـده کـتـلـين گي; ترجمه حسنعلم در يونان

 سـاالري، ويـرايش علمي يونس کرامتي;
 ويرايش ادبي مرتضي حاجعلي فرد

۱۳۹۱ ع۹۱۵گ۵۰۹/۳۸[ج]۱۳۵۴۱۳۶
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷گ۹ي

مهاجر ۱۳۸۹تاليف اسفنديار معتمديتاريخ علم در ايران ت۶۵۹م۱۳۵۵۷۰۲۵۰۹/۵۵
Q۱۲۷/ي۱۳۰۰ ۶م۹الف

سراي دانش تـرجـمه مـحـمـد (آرمـان) خـسـروي;ارشميدس
 ويرايش هادي مازوچي

۱۳۸۸ الف۴۷۸الف۱۳۵۶۲۱۶۱۵۱۰

افق ۱۳۹۰مهدي يوسفياين صفرهاي دوست داشتني: کتاب عدد الف ۸۵ ي۱۳۵۷۱۲۸۹۵۱۰/۱
QA۹/۹۱۳۸۹الف۹ي

مبتکران،پيشروان مــولـفـان تيتـو آنـدرسـکـو، بـوغـدانگنجينه المپيادهاي رياضي
 انيسکو;ترجمه ابراهيم دارابي

۱۳۸۷ گ۸۷۱آ۱۳۵۸۲۹۰۱۵۱۰/۷۶

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲صادق دوانيآموزش فنون محاسبات سريع رياضي آ۷۳۴د۱۳۵۹۱۴۵۳۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۸۱۳۸۹آ۸۸د

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲صادق دوانيکتاب کار فنون محاسبات سريع رياضي ک۷۳۴د۱۳۶۰۱۴۵۲۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۲۱۳۸۹ک۸۸د

محراب قلم ۱۳۹۲پرويز شهرياري۹۹ مساله رياضي ن۸۲۷ش۵۱۰/۷۶[ج]۱۳۶۱۲۲۲۶
QA۱۳۹/۹ن۹ش

مدرسه ۱۳۸۲حميد نوايي لواسانيجمشيد کاشاني ن س/۶۴۶ج۵۱۰/۹۲[ج]۱۳۶۲۲۸
QA۲۹/۹۱۳۸۰ن۹غ

مدرسه ۱۳۸۸حميد نواييلواسانيعبدالغفار نجمالدوله ن س/۳۴۹ع۵۱۰/۹۲[ج]۱۳۶۳۱۱۱
QA۲۹/۹۱۳۸۸ن۳ن

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۰مولف زهره پنديالگوها، عبارت ها و معادله هاي جبري الف۵۵۶پ۱۳۶۴۱۳۹۳۵۱۲
QA۱۳۹/۳۱۳۸۹ب۸۴پ

مدرسه ۱۳۸۷مولف آرش رستگارجبر و معادله: مقدمهاي بر آموزش تفکر جبري ج۴۸۳ر۱۳۶۵۱۳۹۰۵۱۲
QA۱۵۲/۲/۲۱۳۸۷ج ۵ر

مدرسه ۱۳۸۶نوشتهي پرويز شهرياريعدد و عددنويسي و رياضيات در زندگي ع۸۲۷ش۱۳۶۶۱۳۸۹۵۱۲/۷
QA۲۴۱/۴۱۳۸۶ع۹ش

فاطمي مـولـفـان سي. دي. اولـدز، آنـلي لـکس،هندسه اعداد
 جوليانا داويدف

۱۳۹۲ ه۹۳۷الف۱۳۶۷۲۸۷۷۵۱۲/۷۵

فاطمي ۱۳۹۰جيمز استوارت;مترجم ارشک حميديحساب ديفرانسيل، انتگرال ح۴۸۸الف۱۳۶۸۲۱۰۵۵۱۵/۱۵
مرکز نشر دانشگاهي لـوئـيس ليتهلد; ترجمه مهدي بهزاد... ﴿وحساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

ديگران﴾
۱۳۷۵-۱۳۶۵ ح۸۵۵ل۱۳۶۹۱۷۹۲۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۵۱۳۶۵ح۹ل
مدرسه ۱۳۸۷نگارنده آرش رستگارترسيمهاي هندسي مقدمهاي بر آموزش تفکر هندسي ت۴۸۳ر۱۳۷۰۱۳۹۱۵۱۶/۶

QA۵۰۱/۴۱۳۸۷ت۵ر
مهرگان قلم مـدلسـازي معادالت ساختاري در داده هاي پرسشنامه اي به

AMOS22 کمک نرم افزار 
۱۳۹۳ابراهيم فربد م۳۵۹ف۱۳۷۱۲۷۲۳۵۱۹/۵۳۵

محراب قلم نـويـسـنـده کـارول استوت; مترجم روياجهان
خوئي

۱۳۹۰ ج۴۸۹الف۵۲۰[ج]۱۳۷۲۲۲۰

موسسه جغرافيايي و کارتو گرافي گيتا شناسي کـارول اسـتوت و کلينت تويست;مترجم۱۰۰۱حقيقت درباره فضا
 احمد دالکي

۱۳۹۰ ه۴۹۱الف۱۳۷۳۲۵۶۰۵۲۰

سازمان جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۷۴ترجمه و اقتباس توفيق حيدرزادهشناخت مقدماتي ستارگان ش۹۴۴ح۵۲۰[ج]۱۳۷۴۱۶۲۳
QB۴۶/۹ش۹ح

انتشارات مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳مولف صغري فروغيزيبايي هاي خلقت در فضا ز۶۱۶ف۱۳۷۵۲۵۵۹۵۲۰
ايده پردازان چکاد ۱۳۹۲رابين کرود;مترجم آمنه برزنونيدانشنامه اسرار کيهان د۴۸۲ک۵۲۰[ ج ]۱۳۷۶۳۰۹۶

مدرسه مـحـمـود بـرآبـادي; زيـر نـظر شورايابوريحانبيروني
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۸۶ ب س/۱۸۷الف۵۲۰/۹۲[ج]۱۳۷۷۲۷
QB۳۶/ب۲۴الف

مدرسه ۱۳۷۹عبدالحي شماسيخواجه نصير طوسي ش س/۷۸۲خ۵۲۰/۹۲[ج]۱۳۷۸۲۶
QB۳۶/۸۱۳۸۷ش۶ن

فاطمي مـولـفـان ر. دواک ...[وديـگران]; ترجمهنيروها و گرانش
 ناصر مقبلي; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۷ ن۷۷۳د۵۲۱/۱[ج]۱۳۷۹۲۰۴
QB۳۳۱/ ۹۱۳۸۷ن

فاطمي تـالـيـف جـکـي بال... و ديگران; ترجمهاکتشاف هاي فضايي
 منيژه رهبر; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۹ الف۲۵۵ب۵۲۳/۲[ج]۱۳۸۰۱۹۸
QB۵۰۰/۷۱۳۸۸الف

فاطمي تـالـيـف لـورايـين هـاپينگاگان; ترجمهمنظومه شمسي
 حـسـيـن دانشفر; ويرايش سيد علي آل

محمد

۱۳۸۷ م۷۷۲ه۵۲۳/۲[ج]۱۳۸۱۱۹۷
QB۵۰۱/۳/۲۸۱۳۸۸م

گوهر انديشه ۱۳۸۹علي ذوالفقاريستارگان س۶۱ذ۵۲۳/۸[ج]۱۳۸۲۳۰۹۳
محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۱نويسنده پت جاکوبز; مترجم رويا خوئيقطب ها ق۱۵۳ج۵۲۵[ج]۱۳۸۳۲۵۶

DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص
محراب قلم ۱۳۹۱نويسنده آنيتا گانري; مترجم رويا خوييسياره زمين س۱۹۵گ۵۲۵[ج]۱۳۸۴۲۱۹
فاطمي تـالـيـف جـکي بال... ﴿و ديگران﴾; ترجمهنقشهبرداري از زمين

 حسين دانشفر
۱۳۸۹ ن۲۵۵ب۵۲۶[ج]۱۳۸۵۱۹۲

GA۱۰۵/۶/۷۱۳۸۹ن
مهرگان قلم ۱۳۹۳محمدهادي نظريفر، رضوانه مومنيشناخت GPS مفاهيم و کاربردها ش۵۱۵ن۱۳۸۶۲۷۶۲۵۲۶/۹۸۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسف نجاريقزاآنيگاهشماريهاي جهان گ۲۹۹ن۱۳۸۷۴۹۴۵۲۹/۳

CE۱۱/۲گ۳ن
فاطمي تـالـيف جکي بال ... [و ديگران ]; ترجمهماده

 شـهـال مهدوي; ويرايش حسين دانشفر،
 سيد عليآل محمد

۱۳۸۷ م۲۵۵ب۵۳۰[ج]۱۳۸۸۲۰۷
QC۱۷۳/۳۶/۲۱۳۸۸م

صفار نـويـسـنـدگـان جـرل واکـر; مـترجمانمباني فيزيک
 مـحـمـدرضـا جـلـيليان نصرتي، محمد

عابديني

۱۳۸۷ م۲۳۳و۱۳۸۹۶۹۷۵۳۰

مرکز نشر دانشگاهي رابـــرت رزنــيک، ديـويـد هـالـيـدي،فيزيک
 کـنتاس. کـرين; تـرجـمه منيژه رهبر،

 جالل الدين پاشايي راد

۱۳۸۶ ف۳۴۱ه۱۳۹۰۱۷۹۸۵۳۰
QC۲۱/۳/۹۱۳۸۶ف۲ه

مازيار ۱۳۸۹ترجمهي بهرام معلمي ، فريبرز مجيديهندبوک فيزيک ۷۱۴ه۱۳۹۱۱۳۸۸۵۳۰
QC۶۱/۹۱۳۸۹

موسسه نشر علوم نوين زيــمـانـسـکي، هـيـويـانگ، فـريـدمن;فيزيک دانشگاهي ،جلد اول، مکانيک، شارهها، موج، گرما
 مـتـرجـمـان: اعـظم پورقاضي، روح الله
 خـلـيـلـي بـروجـنـي، محمدتقي فالحي

مروست

۱۳۸۹ ف۲۷ي۱۳۹۲۶۹۶۵۳۰
QC۲۱/۳/۹۱۳۸۹ف۲ي

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

تـالـيف پـيـتـر وارن; تـرجـمه اسفنديارفيزيک زنده
معتمدي

۱۳۷۴ ف۱۶۷و۵۳۰/۰۷۸[ج]۱۳۹۳۶۹۹
QC۳۳/۹۱۳۷۴ف۱۵و

مدرسه مـرجـان بـصـيـري; زيـر نـظـر شورايابن هيثم
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ ب س/۱۷۴الف۵۳۰/۰۹۲[ج]۱۳۹۴۸
QC۱۶/۶۱۳۸۹ب۲الف

مدرسه ۱۳۸۴محسن گلدانسازپروفسور حسابي گ س/۳۸۸پ۵۳۰/۰۹۲[ج]۱۳۹۵۱۱۳
QC۱۶/۸۱۳۸۲گ۵ح

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اسـتـاد عـشق: نـگـاهي به زنـدگي و تـالشهـاي پـروفـسـور
 سيدمحمود حسابي پدر علم فيزيک و مهندسي نوين ايران

۱۳۸۶نگارش ايرج حسابي الف۴۶۹ح۱۳۹۶۳۰۲۰۵۳۰/۰۹۲

مرکز نشر دانشگاهي کـلـود کـوهن - تـانـوجي، بـرنـارد ديو،مکانيک کوانتومي
 فرانک اللوئه

۱۳۶۵ ر م۴۲۴ک۱۳۹۷۲۱۹۲۵۳۰/۱۲

اميد انقالب تـحـلـيـل و تـشريح کامل مسائل ارتعاشات مکانيکي بر مبناي
 کتاب ستو همراه با حل مسائل اضافي

۱۳۸۹نويسنده ويليام ستو; ترجمه بهرام پوستي ت۳۵۶س۱۳۹۸۷۰۰۵۳۱/۳۲
QA۹۳۵/۹۱۳۷۱ت۲س

فاطمي تـالـيـف جـکي بال... ﴿وديگران﴾; ترجمهصوت
 محمود سالک; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۷ آ۲۵۵ب۵۳۴[ج]۱۳۹۹۲۰۳

فاطمي تـالـيـف جـکي بال... ﴿و ديگران﴾; ترجمهنور
 شـاهـده سـعـيـدي; ويـرايـش حـسين

 دانشفر، سيد علي آل محمد

۱۳۸۷ ن۲۵۵ب۵۳۵[ج]۱۴۰۰۲۰۲
QC۳۶۰/۹۱۳۸۷ن

فاطمي تـالـيـف جـکـي بال... و ديگران; ترجمهگرما
 مـحـمود سالک; ويرايش حسين دانشفر;

 سيد علي آل محمد

۱۳۸۷ الف۲۵۵ب۵۳۶[ج]۱۴۰۱۱۹۴
QC۲۵۶/۴۱۳۸۸گ

فاطمي تـالـيـف ريـچي جوات. جکي بال: ترجمهالکتريسيته
 طاهره رستگار: ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۷ الف۶۹چ۵۳۷[ج]۱۴۰۲۲۰۱

فاطمي مـولف آدام رانـکـين; تـرجـمـه شـاهدهمغناطيس
 سعيدي; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۷ م۲۸۲ر۵۳۸[ج]۱۴۰۳۱۹۵
QC۷۵۳/۷/۶۱۳۸۷م۹ر

مدرسه نـويـسـنـده هـيزل ريچاردسون; مترجمسرگذشت انرژي هستهاي
 رضــوانـه سـيـد عـلـي; تـصـويـرگـر

اسکوالرآندرسون

۱۳۸۶ س۹۳۷ر۵۳۹/۷۶۲[ج]۱۴۰۴۳۰۴
QC۱۷۳/۱۶/۹۱۳۸۷ب۹ر

فاطمي تـالـيـف اسـتـفـان کوري... ﴿و ديگران﴾;شيمي
 تـرجـمـه فروغ فرجود; ويرايش حسين

 دانشفر، سيد علي آل محمد

۱۳۸۷ ش۸۲۴ک۵۴۰[ج]۱۴۰۵۱۸۳
QD۳۵/۹۱۳۸۸ش

مدرسه مـولف بـاب مکدوئل; مـتـرجـم احـمدمهارتهاي پايه شيمي: ﴿براي دانشآموزان ۱۱تا ۱۴سال﴾
 خرمآبادي زاد

۱۳۸۰ م۷۳۵م۵۴۰[ج]۱۴۰۶۲۳۹
QD۳۵/۹۱۳۸۰م۷م

نشر علوم دانشگاهي ۱۳۹۱ترجمه عيسي ياوريشيمي عمومي ش۸۳۲م۱۴۰۷۳۵۴۶۵۴۰
QD۳۱/۲/۹۲۴۱۳۷۷ش۸م

محراب قلم ۱۳۷۷رضا آقاپور مقدم، علي عزآباديتعادلدر شيمي: براي دانشآموزان دوره متوسطه ت۶۴۴آ۵۴۱/۲۲۱[ج]۱۴۰۸۳۰۵
QD۵۰۱/۷ت۷آ

محراب قلم مـولـف مـريـم صـبـاغـيـان، مـحمرضاساختار اتم
 محموديان، سيد محمد اواليي

۱۳۹۱ س۳۷۳ص۱۴۰۹۸۱۱۵۴۱/۲۴

محراب قلم ۱۳۷۷علي عزآباديالکتروشيمي: براي دانشآموزان دوره متوسطه الف۵۵۷ع۵۴۱/۳۷[ج]۱۴۱۰۳۰۶
QD۵۵۶/۷الف۴ع

فاطمي مـولف ديويد کراسنو، تام سدون; ترجمهعناصر
 فروغ فرجود; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۹ ع۴۱۹ک۵۴۶[ج]۱۴۱۱۱۹۹
QD۴۶۶/۹۱۳۸۹ع۴ک

فاطمي تـالـيـف آنـا پـروکـوس; ترجمه حسينسنگها و کانيها
 دانشفر; ويرايش سيد علي آل محمد

۱۳۸۷ س۳۸۹پ۵۴۹[ج]۱۴۱۲۱۹۶
QE۴۳۲/۲/۹۱۳۸۸س۴پ

ذکر ۱۳۸۷پيتر ريلي; ترجمه مسعود سلطاني۱۰۰حقيقت شگفت انگيز از کره ي زمين ص۹۶۶ر۵۵۰[ج]۱۴۱۳۱۷۳۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فاطمي تـالـيف جکي بال ... [ و ديگران]; ترجمهسرگذشت زمين

 شهرزاد ايزدي; ويرايش حسين دانشفر.
۱۳۸۷ س۲۵۵ب۵۵۱[ج]۱۴۱۴۲۰۰

QE۲۹/۴۱۳۸۷س
فاطمي مـولف ژاکـلـين اي. بـال; ترجمه حسينآتشفشانها

دانشفر
۱۳۸۷ آ۲۵۵ب۵۵۱/۲۱[ج]۱۴۱۵۲۰۵

QE۵۲۱/۳/۲۱۳۸۷آ ۲ب
فاطمي تـالـيـف جـکي بال... و ﴿ديگران﴾; ترجمهزمين لرزه

 شهرزاد ايزدي; ويرايش حسين دانشفر
۱۳۸۷ ز۲۵۵ب۵۵۱/۲۲[ج]۱۴۱۶۱۹۳

Q۱۶۳/۱۳۶۷ج.۱۴ ۸ن۵آ
هرمس ۱۳۸۸ارسطو;ترجمه اسماعيل سعادتآثارعلوي آ۳۹۷الف۱۴۱۷۱۹۹۶۵۵۱/۵
فاطمي مـولف کـارول هـريسون، ديويد کراسنو;آب و هوا

 ترجمه حسين دانشفر
۱۳۸۹ آ۵۵۶ه۵۵۱/۶[ج]۱۴۱۸۱۸۲

QC۹۸۱/۳/۴۲۱۳۸۸آ
شرکت انتشارات فني ايران. ۱۳۸۹نوشته گريم بيس;مترجم فواد نظيري.آب چال: (درباه اهميت آب) ۱۳۸۹آ۵۳۷ب۱۴۱۹۳۱۰۷۵۵۳/۷

آبشن ۱۳۹۴جوکانربخوانيم وبدانيم دايناسورها ب۳۱۶ک۵۶۷/۹[ج]۱۴۲۰۳۵۵۴
نشر طاليي نـويـسـنـده عـرفـان خسروي;تصويرگرعصر طاليي دايناسورها

 محمد رسول حقاني
۱۳۹۲ ع۵۵۱خ۵۶۷/۹۰۳[ج]۱۴۲۱۳۴۳۴

QE۸۶۲/۵۱۳۹۰خ۲د
فاطمي مـولـفـان جـکي بال...[و ديگران]; ترجمهسلول

 حـسن ساالري; ويرايش حسين دانشفر،
 سيد علي آل محمد

۱۳۸۷ س۲۵۵ب۵۷۱/۶[ج]۱۴۲۲۱۸۸
QH۵۸۲/۵/۸۱۳۸۸س

دلهام نـويسنده نوربرت الندا، پاتريک الگزاندرسفر به دنياي بينهايت کوچکها
 بـيـوئـرل; مـترجم مهدي نجفي کوپائي;

 ويراستار عليرضا شريفي راد

۱۳۸۱ س۲۷۵ل۵۷۱/۶[ج]۱۴۲۳۱۰۸۶
QH۵۸۲/۵/۷۱۳۸۱س۲ل

تيمورزاده:طبيب نـــويـــسـنـدگـان رابـرت مـوراي...[وبيوشيمي مصور هارپر
 ديگران];مترج سعداله اسماعيلي

۱۳۸۹ ۹۸۷ب۱۴۲۴۲۱۱۸۵۷۲

فاطمي تـالـيـف جـکي بال... ﴿و ديگران﴾; ترجمهتغيير گونهها
 فـائـضـه حـدادي; ويرايش محمد کرام

الديني

۱۳۸۹ ت۲۵۵ب۵۷۶[ج]۱۴۲۵۱۸۰
QH۳۶۷/۱/۷۱۳۸۸ت

قدياني کـلـوديـا ابـرهارت متسگر;مترجم کمالژن ها
 بـــهـروز کـيـا;تـصـاويـر از يـواخـيـم

 کناپ،توماس هامر

۱۳۹۱ ژ۱۴۲الف۵۷۶/۵[ج]۱۴۲۶۲۵۶۴

فاطمي مـولـفـان لو پارکر ،ديويد کراسنو; ترجمهژنتيک
 حسن ساالري; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۷ ژ۱۵۷پ۵۷۶/۵[ج]۱۴۲۷۱۸۷
QH۴۳۷/۵/۷۱۳۸۷م۲پ

فاطمي مـولـفـان جـکي بال، آنا پروکس; ترجمهبومشناسي
 مـحـمـد کـرام الـديني; ويرايش حسين

دانشفر

۱۳۸۷ ب۲۵۵ب۵۷۷[ج]۱۴۲۸۱۸۶
QH۵۴۱/۱۴/۹۱۳۸۷ب۲ب

خانيران ۱۳۸۹مولف غالمرضا نادريمحيط زيست﴿۱۶﴾-اکولوژي﴿عمومي و حيات وحش﴾ م۱۳۶ن۱۴۲۹۲۹۲۵۵۷۷/۰۷۶
QH۵۴۱/۲/۸الف۲ن

قدياني،کتابهاي بنفشه آنـدرئـه مـرتـيـنـي،مـتـرجـم مـجـيـدجنگلهاي باراني
 عميق;تصويرگر راينر تسيگر

۱۳۹۱ ج۴۴۷م۵۷۷/۳۴[ج]۱۴۳۰۲۵۶۳

محراب قلم ۱۳۹۰نويسنده آنيتا گانري; مترجم رويا خوئيدرياها و اقيانوسها د۱۹۵گ۵۷۸/۷۷[ج]۱۴۳۱۲۲۲
فاطمي تـاليف جکي بال ... [ و ديگران ]; ترجمهآغازيان و قارچها

 حسن ساالري; ويرايش حسين دانشفر
۱۳۸۹ آ۲۵۵ب۵۷۹[ج]۱۴۳۲۱۷۹

QR۷۴/۵/۶۱۳۸۸آ
فاطمي مـولف لـين بـرونل، باربارا رويج; ترجمهباکتريها

 حـسـيـن دانـشفر; ويرايش سيد عليآل
محمد

۱۳۸۷ ب۹۸۹ر۵۷۹/۳[ج]۱۴۳۳۱۸۴
QR۵۷/۲۱۳۸۸ب۹ر

فاطمي تـالـيـف جکي بال ... ﴿و ديگران﴾; ترجمهگياهان
 حسن ساالري ; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۷ گ۲۵۵ب۵۸۰[ج]۱۴۳۴۱۹۱
QK۴۹/۹۱۳۸۷گ

محراب قلم نـويـسـنـده آنـدرو شارمن; مترجم روياگياهان
خوئي

۱۳۹۱ گ۱۶۱ش۵۸۱[ج]۱۴۳۵۲۲۱

محراب قلم ۱۳۹۵پنلوت ،آرلون;ترجمه حسين الونديدايره المعارف جانوران د۳۹۸آ۵۹۰/۳[ج]۱۴۳۶۳۵۵۹
محراب قلم ۱۳۹۱نويسنده آنيتا گانري; مترجم رويا خوئيجانوران ج۱۹۵گ۵۹۱[ج]۱۴۳۷۲۱۱
محراب قلم نـوشـته ي کـارولين هريس; مترجم روياجانوران دريا

خويي
۱۳۹۱ ج۵۵۶ ه۵۹۱[ج]۱۴۳۸۲۱۷

محراب قلم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰نويسنده بليندا وبر; مترجم رويا خوئيزندگي جانوران ز۵۵۶ ه۵۹۱[ج]۱۴۳۹۲۲۶
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۷نوشته برين ر. وارد; ترجمه علي دانشساختمان گوش: شنوايي و تعادل س۱۵۲و۵۹۱/۱۸۲۵[ج]۱۴۴۰۵۷۵

QP۴۶۲/۲/۲۱۳۷۰س۲و
محراب قلم نـويـسـنده جني وود; مترجم رويا خويي;نوزاد جانوران

 ويراستار ژاله راستاني
۱۳۹۰ ن۸۱۸و۵۹۱/۳۹[ج]۱۴۴۱۲۱۲

محراب قلم ۱۳۹۰نويسنده آندو شارمن; مترجم رويا خوئيانقراض نسل جانوران الف۱۶۱ش۵۹۱/۵۲[ج]۱۴۴۲۲۱۵
محراب قلم ۱۳۹۰نويسنده آماندا انيل; مترجم رويا خوئيحشرات ح۹۴۱الف۵۹۵/۷[ج]۱۴۴۳۲۱۳
اميرکبير ۱۳۸۲نگارش و ترجمه حسين حجتحشرات: راهنماي جمعآوري و شناسايي ح۳۴۶ح۱۴۴۴۲۹۴۲۵۹۵/۷

QL۴۶۵/۵۱۳۷۵ح۳ح
ايران شناسي ۱۳۹۱عليرضا نادريپروانه هاي ايران=Butterflise of Iran راهنماي ميداني پ۱۳۶ن۱۴۴۵۳۳۷۸۵۹۵/۷۸۰۹۵۵

انتشارات ايران شناسي ۱۳۹۲کامران کماليراهنماي ميداني خزندگان و دوزيستان ايران ر۶۸۱ک۱۴۴۶۳۳۷۷۵۹۷/۹۰۹۵۵
محراب قلم ۱۳۹۱نويسنده آماندا انيل; مترجم رويا خوئيپرندگان پ۹۴۱الف۵۹۸[ج]۱۴۴۷۲۱۴
سعيد چراغي ۱۳۸۹تاليف سعيد چراغي، نوشين ساطعيپرندهنگري در ايران پ۳۲چ۱۴۴۸۱۰۳۹۵۹۸/۰۷۲۳۴۵۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۴علي گلشنپستانداران ايران پ۳۸۵گ۵۹۹/۰۹۵۵م۱۴۴۹۳۵۳۵

قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱نويسنده پترا دايمروالها و دلفينها﴿ اجداد، ساختمان بدن و حفاظت از آنها﴾ و۳۳۹د۵۹۹/۵[ج]۱۴۵۰۲۵۶۱
محراب قلم نـويـسـنـده راجـر بـريـجمن; مترجماندايره المعارف فناوري

 احسان کاظم، حميدرضا غالمرضايي
۱۳۹۵ د۵۱۸ب۶۰۰[ج]۱۴۵۱۳۵۶۰

محراب قلم ۱۳۹۱نويسنده استيو پارکر; مترجم رويا خوئيکارگاهها و ساختمانها ک۱۵۷پ۶۰۰[ج]۱۴۵۲۲۵۵
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲تدوين مريم رضايي، فريده پيشواييتکنولوژي و چالشهاي فرا رو ت۹۵۶پ۱۴۵۳۱۳۰۲۶۰۰

T۴۵/۸۱۳۸۹ت۶ر
کتاب آبان اريـک اولـوفـسـان،کـالرا خـولين;ترجمهاسکچينگ

 افشيد ريحاني فرد
۱۳۹۲ الف۹۳۷الف۱۴۵۴۳۴۰۰۶۰۴/۲

ابتکار دانش ۱۳۹۳تاليف احمد حبيب الهي،طيبه سليميشناختطبع و مزاج ش۲۸۴ح۱۴۵۵۲۹۵۷۶۱۰
سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران،

 موسسه نشرشهر
۱۳۸۸جمشيد خداداديکليد ورود به طب قديم ک۳۶۸خ۱۴۵۶۲۵۲۱۶۱۰

R۱۳۵/۸۱۳۸۸ک۴خ
تولي شـفـاء الـمـعـصومين: درمان با ميوهها و گياهان در کالم ائمه

 معصومين عليهمالسالم
۱۳۹۳نويسنده رضا فهيمي ش۹۳۱ف۱۴۵۷۲۲۵۰۶۱۰

آزادمهر ۱۳۸۷تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي دهان، حلق، بيني، سينوسها و حنجره ب۷۸۴م۱۴۵۸۱۵۶۱۶۱۰
RC۸۱/۹۱۳۸۸ب۷۷م

نهضت پويا نـويـسـنـدگـان حـميداله بهادر ، مهرانيادگيري مبتني بر تلفن همراه : روش  آموزشي نوين
 کامکارحقيقي ، شهرام آگاه

۱۳۸۸ ي۸۱۳ب۱۴۵۹۲۱۷۹۶۱۰/۷۰۷

جامعه نگر ۱۳۸۸ترجمه و تاليف وحيده حسينيپرستاري بهداشت جامعه (۳﴾ پ۶۷۲ح۱۴۶۰۲۰۸۱۶۱۰/۷۳۴۳
نشر و تبليغ بشري [ويـراسـتـاران سـوزان اوکـانل اسلمتزر،پرستاري عفوني و فوريتها

 برندا جي. بر]; مترجم پوران سامي
۱۳۸۰ پ۵۳۵الف۱۴۶۱۱۷۹۴۶۱۰/۷۳۶۷۷

RT۴۱/۱۳۸۰ج.۵و۴۶۶پ۵۶الف
فواد طبالـرضـا عليهالسالم طبالصادق عليهالسالم (طب و درمان

 در اسالم)
۱۳۶۶تحقيق مرتضي عسکري ط۶۱۳ع۱۴۶۲۱۲۲۵۶۱۰/۹۱۷۶۷۱

R۱۲۸/۳/۲۱۳۸۸ط۵ع
مدرسه ۱۳۷۹اميد فالحزادهزکرياي رازي ف س/۴۸ز۶۱۰/۹۲[ج]۱۴۶۳۲۵

R۱۴۴/۸۱۳۸۲ف۲ر
پرتو خورشيد چـرا و چـگـونه جـراح شـدم؟: خـاطرات يک جراح عاشق در

 غرب و شرق و در جنگ و صلح
۱۳۸۷هوشنگ کديور چ۴۱۵ک۱۴۶۴۹۰۸۶۱۰/۹۲

R۶۳۴/۴۱۳۸۷چ۴ک
نوردانش ۱۳۸۹گردآوري و تنظيم داوود رمزيآناتومي اندام: گزيده آناتومي اسنل و گري الفآ۶۹۹ر۱۴۶۵۹۰۱۶۱۱

QM۲۳/۲/۸۱۳۸۹آ۸ر
نور دانش ۱۳۸۹گردآوري و تنظيم داوود رمزيآناتومي تنه: گزيده آناتومي اسنل و گري تآ۶۹۹ر۱۴۶۶۹۰۰۶۱۱

QM۲۳/۲/۸۳۱۳۸۹آ۸ر
اميرکبير [تـالـيف بي. دي. چـاراسيا]; ترجمه رضاآناتومي اندام

 نظري و بهزاد نجفيان
۱۳۷۰ آ۲۷چ۱۴۶۷۹۳۹۶۱۱/۹۷

QM۵۴۸/۸۱۳۷۰آ۲چ
محراب قلم نـويـسنده بريژيت آويسون; مترجم رويابدن انسان پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان

 خوئي; ويراستار ژاله راستاني
۱۳۹۱ ب۹۱۴آ۶۱۲[ج]۱۴۶۸۲۲۴

فاطمي مـولـفـان ج. بـال... [و ديـگران]; ترجمهبدن انسان
 حسين دانشفر

۱۳۸۹ ب۲۵۵ب۶۱۲[ج]۱۴۶۹۱۸۹
QP۳۷/۳۶۱۳۸۸ب

افق ۱۳۹۲استيو پارکر;ترجمه الهه علويدانشنامه بدن انسان د۱۵۷پ۶۱۲م۱۴۷۰۳۵۳۴
عصر انتضار ۱۳۸۹تاليف و ترجمه عيدي عليجانيفيزيولوژي انساني ۹۶۳ف۱۴۷۱۸۹۰۶۱۲

QP۳۴/۵/۹۱۳۸۹ف۸ع
آبشن ۱۳۹۲جوکانر;مترجم فرزاد رضاييبدن انسان ب۳۱۶ک۶۱۲[ج]۱۴۷۲۳۵۵۶
طبيب [آرتـو سي گايتون، جان ئي هال]; ترجمهفيزيولوژي پزشکي گايتون

 احمدرضا نياوراني
۱۳۷۵ ف۲۱۲گ۱۴۷۳۲۸۶۷۶۱۲

QP۳۴/۵/۹۲ف۲گ
سماط [آرتـورسي گـايـتـون، جـانادوارد هال];فيزيولوژي پزشکي گايتون

 تـرجـمـه احـمـدرضـا نياوراني; زيرنظر
 محمد درخشان

۱۳۷۹ ف۲۱۲گ۱۴۷۴۱۳۴۳۶۱۲
QP۳۴/۵/۹۲۱۳۸۹ف۲گ

ايده پردازان چکاد ۱۳۹۴ريچاردواکر;مترجم: سمانه آبنيکيدانشنامه بدن انسان د۲۳۳و۶۱۲[ ج]۱۴۷۵۳۰۹۴
پيام آزادي مولف ريچارد والکر;مترجم:الدن خانلريشگفتيهاي بدن : سفري شگفتانگيز به ساختمان بدن انسان ش۲۳۳و۶۱۲[ج]۱۴۷۶۳۵۶۵

QP۳۷/۸۱۳۸۸ش۲و
نشر شهر ۱۳۸۹اميرحسين زنديهبرق گرفتگي ب۶۳ز۱۴۷۷۲۱۸۸۶۱۲/۰۱۴۴۲

بامداد کتاب ۱۳۸۶نويسنده فراهانيحرکات اصالحي تغذيه و ورزش ح۵۷۸ع۱۴۷۸۲۵۳۹۶۱۲/۰۴۴
مبتکران، پيشروان تـــالـيف جکاچ. ويـلـمـور، ديـويـدال.فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني

 کـاسـتيل، دابليو.الري کني; ترجمه ضياء
 معيني... و ديگران

۱۳۹۳ ف۹۴۶و۱۴۷۹۲۶۵۶۶۱۲/۰۴۴
QP۳۰۱/۹۱۳۸۹ف۹و

نسل نو انديش نـقش مـوثـر ويـتـامينها و مواد معدني در پيشگيري و درمان
بيماريها

نـــويـــسـنـده ارل مـنـدل [هـسـتـر
 مانديس];مترجم يوسف اوطميشي

۱۳۸۷ ن۹۸۶م۱۴۸۰۲۵۶۵۶۱۲/۳۹۹

کليني پـاسخ به مـسائل جنسي و زناشويي بصورت سئوال و جواب ما
 بين دو نامزد و طبيب مخصوص آنها

۱۳۷۲هانا استون و ابراهام استون پ۴۹۲الف۱۴۸۱۱۷۹۱۶۱۲/۶
HQ۳۱/۲۱۳۷۱پ۵الف

هيرمند اثـر والـتـرز بـورتـز ;تـرجـمه  ي بنفشهعمر طوالني به زبان آدميزاد
فرهمندي.

۱۳۸۹ ع۷۵۹ب۱۴۸۲۳۱۰۱۶۱۲/۶۸
RA۷۷۶/۷۵/۸۱۳۸۹ع۹ب

علم و حرکت پل گـريـمـشـو ....[و ديـگـران]; ترجمهبيومکانيک ورزش و تمرين
 رسـول حـمـايـت طـلـب، لـيال رشيدي

رستمي

۱۳۸۹ ۹۹۳ب۱۴۸۳۸۹۸۶۱۲/۷۶
QP۳۰۳/۹۱۳۸۹ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
محراب قلم، کتابهاي مهتاب نـويـسـنـده: دبـورا چـنسلر; مترجم روياحواس پنج گانه

خويي
۱۳۸۶ ح۶۳چ۶۱۲/۸[ج]۱۴۸۴۲۲۵

انديشه ظهور نـويـسـندگان مصطفي رضائيطاويراني ...شبکه عصبي مصنوعي
 [و ديگران]

۱۳۸۹ ش۵۷۹ر۱۴۸۵۸۹۹۶۱۲/۸۲
QP۳۶۳/۳/۲۱۳۸۸ش

قدياني،کتابهاي بنفشه مـونـيـکـا روسـيـگر;ترجمه کمال بهروزمغز و شگفتيهايش
 کـيـا;تـصـويـر گر يواخيم کناپ،توماس

هامر

۱۳۹۲ م۸۲۵ر۶۱۲/۸۲[ج]۱۴۸۶۲۵۵۴

عقيل A B AB O پـيتر.ج.د.آدامو و [کاترين ويتني];مترجمتغذيه مناسب براي گروه خوني هاي
 مکيه سالمي

۱۳۹۲ ت۲۵۳آ۱۴۸۷۲۲۴۶۶۱۳

درسا ۱۳۸۶ماسارو ايموتو; مترجم: نفيسه معتکفپيامهاي نهفته درآب پ۷۹۳الف۱۴۸۸۱۷۵۷۶۱۳
RA۵۹۱/۵/۹۱۳۸۵پ۸الف

فاطمي تـالـيـف جکي بال ... [و ديگران]; ترجمهسالم زيستن
 فروغ فرجود; ويرايش حسين دانشفر

۱۳۸۹ س۲۵۵ب۶۱۳[ج]۱۴۸۹۱۹۰
RA۷۷۷/۲۱۳۸۸س

آبا تـالـيف پـرويـز حـکـمتي، بيژن رادمهر،کليدهاي طاليي زندگي سالم، شاد و طوالني
 بهرام شريف عسکري

۱۳۸۲ ک۷۲۴ح۱۴۹۰۷۳۲۶۱۳
RA۷۷۶/۸ک۷۶ح

مدرسه مـولف تـهـمـينه ميرهاشميان; تصويرگردانستنيهاي بهداشتي
 عادل عادل رستم پور

۱۳۷۹ د۹۶۶م۶۱۳[ج]۱۴۹۱۱۵۰

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان نـويـسـنـده وزارت بـهداشت و خدماتتندرستي در +۵۰
 انساني : ترجمه مسعود جوادي پروانه

۱۳۸۶ ۷۴۷ت۱۴۹۲۷۴۹۶۱۳/۰۴۳۸
RA۵۶۴/۸/۹۱۳۸۷ت

قلم ۱۳۷۹اثر ورونيکا ويندمبل ;مترجم حسين نير.عالم سالمندي: برخورد مثبت در مراقبت از سالخوردگان ع۹۶۴و۱۴۹۳۳۱۳۹۶۱۳/۰۴۳۸
RA۵۶۴/۸/۲۱۳۷۹ع۹و

حديث راه عشق تـالـيف پريسا پورعلمداري; ﴿به سفارش﴾بهداشت خانه و خانواده
 ســازمـان مـلـي جـوانـان، مـعـاونـت

 مطالعات و تحقيقات

۱۳۹۰ ب۷۱۳پ۱۴۹۴۶۷۷۶۱۳/۰۷
RA۴۴۰/۵/۹۱۳۸۸ب۹پ

انتشارات مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۱علي پزشکيگنجينه نکات تغذيه گ۴۴۴پ۱۴۹۵۲۵۲۶۶۱۳/۲
LB۲۳۵۳/۸الف۴۷۸پ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲محمد عزيزخانيطب ايراني، تغذيه به انضمام طب ايراني حجامت ط۵۸۳ع۱۴۹۶۱۱۶۷۶۱۳/۲
TX۳۵۳/۲ط۴ع

نسل نو انديش خـواص مـواد غـذايي و چـگـونـگي تـرکـيب آنها: با توجه به
 ويژگيهاي دستگاه گوارش بدن انسان

گـردآوري و اقـتـباس ماشاءالله فرخنده
 (کشفي); ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۷ خ۴۳۸ف۱۴۹۷۲۵۱۲۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۹۱۳۸۸خ۳۳ف

حديث راه عشق تـدوين فـاطـمه کـوپـايهئيها; به سفارشتغذيه در خانواده
 سازمان ملي جوانان

۱۳۹۰ ت۸۶۱ک۱۴۹۸۶۷۹۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۷۱۳۸۸ت۹۴ک

پورشاد ۱۳۹۱ص. يوسفيراز سالمتي : بايدها و نبايدها در سبد غذايي ر۸۵ي۱۴۹۹۱۵۵۹۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۲۱۳۸۷ر۹ب

نسل نو انديش اثـري از لـيـنـزي اگـنـس;مترجم مهينالغري با ان .ال.پي
خالصي

۱۳۹۳ ل۶۹۷الف۱۵۰۰۲۵۵۳۶۱۳/۲۲۵

دفتر نشر برگزيده اصـوليتـرين و صـحـيحتـرين راه الغري: روش صحيح تغذيه
انساني

۱۳۸۴تهيه و تنظيم از نازيال بختياري الف۳۴۳ب۱۵۰۱۲۰۹۶۶۱۳/۲۵

نسل نو انديش لـوسـي بـيل، سندي جي کوويلون، جوآنکاهش وزن بيخطر
 کالرک; ترجمه الهام شريف همداني

۱۳۹۰ ک۹۶۵ب۱۵۰۲۲۵۱۵۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۴۱۳۹۰ب۸۴ت

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان راهـنـمـاي عملي شناسايي، ارزيابي و درمان اضافه وزن و چاقي
 در بالغينو رژيم درماني ويژه جانبازان ضايعه نخاعي

نـويـسـنـده مـسـعـود جـوادي پـروانه;
 ويراستار فرشته پيروز

۱۳۸۲ ر۷۵۲ج۱۵۰۳۷۱۴۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۲ر۹ج

نسل نو انديش ۱۳۹۳گردآوري و برگردان هادي ابراهيميرازهايي درباره سالمتي،جواني و طول عمر ر۸۶۳ر۱۵۰۴۲۵۴۹۶۱۳/۲۵
نسل نو انديش Fit for life= نـــويـــســـنـده هـاروي و مـاريـلـينتندرست و با نشاط براي زندگي

 ديـامـونـد;مـتـرجـم سـيـد مـاشاءالله
فرخنده﴿کشفي﴾

۱۳۹۴ ت۳۳۳د۱۵۰۵۲۵۷۶۶۱۳/۲۶

نسل نو انديش نـويـسـنـده هـلـموت واندميکر; مترجمقابلمه را فراموش کن!
 ماشاء الله فرخنده﴿کشفي﴾

۱۳۸۵ ق۳۱۹و۱۵۰۶۲۵۰۸۶۱۳/۲۸
RM۲۳۷/۵/۲۱۳۸۵ق۲و

شميم قلم ۱۳۹۳قاسم صالحيتناسب اندام ت۲۹۷ص۱۵۰۷۲۲۴۸۶۱۳/۵
پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان راهـنـمـاي بـهـداشت و سـالمت بـراي جـانـبازان شيميايي و

 مراقبين بهداشتي آنها
نـويـسـنـدگـان مـصطفي قانعي، شهريار

 خاطري، طريقتي
۱۳۸۲ ر۲۹۸ق۱۵۰۸۷۱۳۶۱۳/۶۰۸۶۹۷

UB۳۶۹/۵/۲ق۹الف
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱تدوين عبدالحسين جهانبختهنر زنده ماندن در شرايط سخت ه۹۱۶ج۱۵۰۹۲۰۷۰۶۱۳/۶۹

صابرين ، کتابهاي دانه ۵۰ روش سـاده بـراي عـالقهمـنـد کـردن فرزند به ورزش و
سالمتي

جـوان لـنـدي و کـيت بـاريج;مـتـرجـم
 سارارئيسي طوسي

۱۳۸۱ پ۶۸۷ل۷۰۴۲ /۱۵۱۰۳۰۶۸۶۱۳
GV۴۴۳/۹۱۳۸۱پ۹ل

معيار علم بـدنـسـازي بـراي همه با استفاده از برنامه ۱۲ هفتهاي گام به
 گام متناسب شويد و متناسب بمانيد

۱۳۸۵نويسنده پل استفان لوبيک ب۷۱۴ل۱۵۱۱۲۵۴۱۶۱۳/۷۰۴۴۹

ارديبهشت ۱۳۹۱فلورانس رمي;مترجم فرشته کريمي۶۰ راه از بين بردن چربي ها ش۷۲۱ر۱۵۱۲۲۵۸۲۶۱۳/۷۰۴۵
بامداد کتاب،ورزش ۱۳۹۴کوروش ويسي، محمد کشتيدارآموزش ايروبيک و فوايد آن آ۸۹۸و۱۵۱۳۲۵۴۰۶۱۳/۷۱

جامعه نگر مـولـفـين يوسف محمودي فر[وديگران];درسنامه جمعيت و تنظيم خانواده
 ويراستاريوسف محمودي فر

۱۳۸۸ ۴۵۴د۱۵۱۴۹۵۷۶۱۳/۹۴
HQ۷۶۶/۵/۹ش۹الف

قدياني هـيـزلچـسـتـرمن فـيليپز، تسا هيلتون;جنسيت فرزند خود را انتخاب کنيم: دختر ميخواهيد يا پسر؟
 مترجم فرزانه کريمي

۱۳۸۰ ج۹۹۱ف۱۵۱۵۱۱۴۱۶۱۳/۹۴
QP۲۷۹/۹۱۳۸۱ج۹ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نو انديش مـولف علي اسالمينسب; ويراستار احمددرمانهاي جنسي

 بهرامپور آشتياني
۱۳۷۹ د۵۲۸الف۱۵۱۶۲۵۱۷۶۱۳/۹۵

RA۷۸۸/۴۱۳۸۰د۵الف
نسل نو انديش مـولف علي اسالمي نسب;ويراستار احمدمشاوره جنسي و زناشويي

 بهرامپور آشتياني
۱۳۸۵ م۵۲۸الف۱۵۱۷۲۵۴۲۶۱۳/۹۶

انتشارات شميم قلم گـردآورنـده دکـتـر مـحـمد جواد جوادداروشناسي
 قاسم زاده

۱۳۹۳ د۱۸۵ق۱۵۱۸۲۲۴۹۶۱۴/۱۱۵۴

مرکز نشر صدا ۱۳۸۴نويسنده جان آ. روزندال;ناهيد نورجاهکنترل ناقلين روشهاي فردي و جمعي ک۸۱۴ر۱۵۱۹۲۹۲۴۶۱۴/۴۳
RA۶۳۹/۳/۹ک۹ر

ارجمند تـرجـمه داوود ابـراهـيـمي، احمد فنائي،فارماکولوژي کاتزونگ
 حسين جمالي

ف۱۲۳ک۱۵۲۰۲۸۶۵۶۱۵/۱
RM۳۰۰/۲۱۳۷۴ف۲ک

آسمان علم دايـرهالـمـعـارف دارويي خـانـواده﴿به انضمام داروهاي گياهي
 فرآوري شده در ايران﴾

۱۳۹۰مولفسيده زهرا طهوري د۹۶۱ط۶۱۵/۱۱۵۵م۱۵۲۱۲۲۳۹
RM۳۰۱/۱۵/۲۱۳۸۵د۹ه

سبزآرنگ ۱۳۸۹تاليف ژاله ورشوسازتکنيکهاي ساخت و کاربرد ليپوزومها ت۵۴۴ و۱۵۲۲۲۰۴۷۶۱۵/۱۹
RS۲۰۱/۴۱۳۸۹و۹ل

آدينه سبز ۱۳۹۱ترجمه و تاليف علي جانزادهاعجاز گل ها و گياهان دارويي الف۱۹۳ج۱۵۲۳۲۲۴۳۶۱۵/۳۲
هبوط الله ۱۳۸۹زينت بصيريميوه هاي بهشتي وعسل م۵۷۹ب۱۵۲۴۹۵۴۶۱۵/۳۲۱

RS۱۶۴/۹۱۳۸۹گ۶ب
عطش ۱۳۹۲جواد کرمعليعرقيات گياهي ع۴۶۷ک۱۵۲۵۲۲۴۰۶۱۵/۳۲۱

QK۹۹/۴ع۴ف
مهر زهرا﴿س﴾ دانـشـنـامـه گـياهان دارويي و ميوهها :  خواص وطرز مصرف

 بيش از ۳۸۰ نوع گياه دارويي وميوه ...
۱۳۹۳تاليف رضا محمديجاويد د۳۵۴م۱۵۲۶۲۴۹۸۶۱۵/۳۲۱

RS۱۶۴/۴۱۳۸۷ف۳۶م
راهيان سبز ۱۳۸۵نوشته شيرين چوپانکارهتغذيه درماني ت۷۴چ۱۵۲۷۲۹۳۰۶۱۵/۳۵۲

RA۷۸۴/۶ت۸۶چ
قلم علم ۱۳۸۹تاليف مهدي زمانلو، هالکو محسنيفرتمرينات کششي در فيزيوتراپي ت۵۲ز۱۵۲۸۱۰۲۶۶۱۵/۸۲

RM۷۰۰/۸۱۳۸۹ت۸ز
حوض نقره نـويـسـنـده مـاريا مرکاتي; ترجمه تبسمماساژ تويينا براي شادابي، سالمتي و هوش کودکان

 آتشين جان
۱۳۸۶ م۴۷۴م۱۵۲۹۷۱۸۶۱۵/۸۲۲۰۸۳۲

RJ۵۳/۴۱۳۸۷م۱۶م
تـالـيـف خـوزه سـيـلـوا، رابرت استون;دستان شفابخش آموزش شفابخشي خود و ديگران

 ترجمه مجيد پزشکي
۱۳۷۸ د۹۶۱س۱۵۳۰۱۷۳۲۶۱۵/۸۵۱

RZ۴۰۳/۹۱۳۸۹ش۹س
جيحون اصـول هـيپنوتيزم و هيپنوتيزم درماني در بزرگساالن (مجموعه

 کاملي از تئوري، تکنيک و نحوه کاربرد)
نـويسنده ورا پايفر; ترجمه و تاليف دکتر

 سيدرضا جماليان
۱۳۸۸ الف۲۷۱پ۱۵۳۱۱۰۲۵۶۱۵/۸۵۱۲

RC۴۹۵/۶۱۳۷۸الف۲پ
نسل نو انديش نـويـسنده فري دون باتمانقليج; مترجمانآببراي سالمت، براي شفابخشي، براي زندگي

 حـمـيد شمسي پور، حميده جعفر يزدي;
 ويراستارحميده رستمي

۱۳۹۰ آ۱۳۵ب۱۵۳۲۲۵۱۳۶۱۵/۸۵۳
RM۸۱۱/۲آ۲ب

همگرا پـائـوال بارتيموس; مترجم سميه موحدي۱۰۰ غذاي برتر براي سالمتي و تندرستي
فرد

۱۳۹۱ ص۱۶۶ب۱۵۳۳۲۲۳۵۶۱۵/۸۵۴
LB۱۰۲۵/۳/۴۱۳۸۴ص۳۷گ

سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران،
 موسسه نشر شهر

جـمـشـيـد خـدادادي; بـا مقدمه محمدعسل درماني: شگفتي قرآن کريم
 هادي موذن جامي

۱۳۹۰ ع۳۶۸خ۱۵۳۴۲۵۲۰۶۱۵/۸۵۴
RM۶۶۶/۴۱۳۹۰خ۵ع

جمشيد مبين ۱۳۸۵جمشيد مبينخواص سري و درماني جواهرات و سنگها خ۲۲۵م۱۵۳۵۲۵۲۲۶۱۵/۸۸
RM۶۶۶/م۸۶۲س

هـنـرهاي زيبا:دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
 بهداشتي درماني کاشان

۱۳۸۵تاليف روحالله دهقانيکژدم و کژدم زدگي (بيولوژي، اکولوژي و کنترل آن) ک۸۵۹د۱۵۳۶۲۹۲۷۶۱۵/۹۴۲
RD۹۶/۲/۴ک۹د

هخامنش کـمـکـهـاي اولـيه پـيش از رسـيـدن پـزشک، اگر پزشک در
 دسترس نباشد چه بايد کرد

[دونـالـد کمپر]; به کوشش محمد حسن
 پـدرام کـيـش; تـرجـمـه مـاشـاء الـله

مشعشعي

۱۳۸۲-۱۳۸۱ ک۷۱۳ک۱۵۳۷۱۰۳۴۶۱۶/۰۲۴
RC۸۱/۸۱۳۸۱ک۸ک

موسسه آراد کتاب، کهکشان دانش ۱۳۸۷تاليف بابک خيابانيامدادگر و فوريتهاي پزشکي ( کمکهاي اوليه ) الف۹۴۴خ۱۵۳۸۸۹۷۶۱۶/۰۲۵۲
RC۸۶/۷۱۳۸۸ /۸الف۹خ

خانه زيست شناسي ۱۳۸۷حسين بهاروندسلولهاي بنيادي بزرگساالن ب س۸۲۱ب۱۵۳۹۸۹۲۶۱۶/۰۲۷۷۴
QH۶۰۷/۸۱۳۸۷س۹ب

خانه زيست شناسي ۱۳۸۷حسين بهاروندسلولهاي بنيادي : تمايز و کاربردها ت س۸۲۱ب۱۵۴۰۸۹۳۶۱۶/۰۲۷۷۴
QH۶۰۷/۸۱۳۸۷س۹ب

خانه زيست شناسي ۱۳۸۶حسين بهاروندسلولهاي بنيادي جنيني ج س۸۲۱ب۱۵۴۱۸۹۱۶۱۶/۰۲۷۷۴
QH۶۰۷/۸۱۳۸۷س۹ب

خانه زيست شناسي ۱۳۸۷مولف حسين بهاروندسلولهاي بنيادي/ مهندسي بافت و روشهاي آزمايشگاهي م س۸۲۱ب۱۵۴۲۸۹۴۶۱۶/۰۲۷۷۴
QH۶۰۷/۸۱۳۸۷س۹ب

حيات اسـتـنـلي رابـيـنـز، رمـزي کاترن، وينيچکيده پايه آسيبشناسي بيماريها (رابينز)
 کـومـار; مـتـرجـمـين بهزاد حاجي علي

 محمدي و ...

۱۳۷۲ چ۱۱۸ر۱۵۴۳۲۸۶۲۶۱۶/۰۷
RB۱۱۱/۲۱۳۷۲ک۲ر

امامت ﴿تـهـيه و تدوين﴾ انجمن پزشکي بريتانيا;نمودار تشخيص بيماري ها
 تـرجـمـه فاطمه تقي زاده زير نظر خليل

 رحيمي خوش

۱۳۸۳ ۶۵۴ن۱۵۴۴۷۰۱۶۱۶/۰۷۲
RC۸۱/ج. ۲۹ ۲۶ر

معارف پژوهشي مـولف ايـوان رويت، جـاناتان بروستوف،ايمونولوژي
 ديـويـد مـيل;مـترجم دکتر بهنام ملک

الف۸۶۳ر۱۵۴۵۲۸۶۸۶۱۶/۰۷۹
QR۱۸۱/۶الف۹ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تيمورزاده: طبيب CPR ۱۳۸۶تاليف مريم آيتيروشهاي جديد ر۹۵۵آ۱۵۴۶۱۲۲۶۶۱۶/۱۰۲۵

RC۸۷/۹/۹۱۳۸۶ر۹آ
انديشمند [تـدوين  سـازمـان بـهـداشت جـهاني];پيشگيري و مراقبت از حمله قبلي و سکته مغزي

 تـرجـمـه سـيـد مـحسن صانعي و سيد
 ابوالفضل صانعي

۱۳۸۶ ۹۵۱پ۱۵۴۷۱۰۳۸۶۱۶/۱۲۳۷
RC۶۸۵/۹۱۳۸۵پ۸س

اجر تـرجـمه اصـغـر جـعفري ، مهدي موحدراهنماي غربالگري بيماري ها
ابطحي

۱۳۸۶ ۲۹۸ر۱۵۴۸۲۸۶۰۶۱۶/۱۳۲

آزاد مهر ۱۳۹۰تاليف و ترجمه عليرضا منجميفشار خون ف۷۸۴م۱۵۴۹۲۹۶۹۶۱۶/۱۳۲
RC۶۸۵/۵ف

تيمورزاده ۱۳۸۷بروکس;تلخيص جميله نوروزيمروري بر ميکروبيولوژي جاوتز ۴۸۴م۱۵۵۰۱۹۸۹۶۱۶/۱۹۰۴۱
اشتياق [بـراون والـد، ايسلباخر، ويلسون]; ترجمهاصول طب داخلي : بيماريهاي دستگاه تنفس هاريسون

 دکتر هومان اکتائي
الف۵۵۶هـ۱۵۵۱۲۸۶۳۶۱۶/۲

RC۷۳۱/۹۱۳۷۹ب
شهيد حسن فهميده ۱۳۸۲مولف محسن احمديرژيم غذايي براي پيشگيري و درمان يبوست و اسهال ر۲۸۴الف۱۵۵۲۲۹۷۷۶۱۶/۳۴۲۸۰۶۵۴

فرهنگ پرور [تـنـسـلي رانـدولف هـاريسون]; ترجمهبيماريهاي کبد و مجاري صفراوي و لوزالمعده هاريسون ۱۹۹۴
 دکـتـر مـنـوچـهر اکتائي و دکتر هومان

اکتائي

۱۳۷۴ ب۵۵۶هـ۱۵۵۳۲۸۶۶۶۱۶/۳۶۲
RC۸۴۵/۴۹۱۳۷۴ب

آزادمهر ۱۳۸۷تاليف و ترجمه عليرضا منجميهپاتيت هـ۷۸۴م۱۵۵۴۲۵۲۹۶۱۶/۳۶۲۳
PC۸۴۸/۲/۸۱۳۸۷م

تيمورزاده: طبيب تـالـيف م.شو - م. کامينگز، [کنت شاو];ديابت و عوارض مزمن
 تـرجـمـه مريمآيتي; بازخواني و تصحيح
 علي اکبر توسلي; ويراستار الهام يزداني

۱۳۸۶ د۲۲۳ش۱۵۵۵۱۲۱۷۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۹۱۳۸۶د۲ش

نسل نو انديش ۱۳۸۸نويسنده کامبخش فرهمندپورراز لکنت زبان ر۶۵۳ف۱۵۵۶۲۴۹۵۶۱۶/۵۵۴
RC۴۲۴/۲۱۳۸۸ر۳۷ف

آزادمهر ۱۳۸۸تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي کليه و مجاري ادرار ب۷۸۴م۱۵۵۷۲۵۳۱۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/۹۱۳۸۸ب۸م

اشتياق تـنـسـلـي رانـدولـف هـريسون; مترجماصول طب داخلي هاريسون: بيماريهاي کليه و مجاري ادرار
 دکترهومان اکتائي

۱۳۷۶ الف۵۵۶هـ۱۵۵۸۲۸۶۱۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/۸۸۷۱۳۷۸ب۴ه

اشتياق اصـول طـب داخـلـي هـاريـسـون: بـيماريهاي مفاصل و بافت
 همبند - دستگاه ايمني

[تـنـسـلي راندولف هاريسون]; مترجمين
 دکـتـرفـرزاد نورايي، دکتر شاهين سينا،

 دکتر محسن اسفند بد

۱۳۷۷ الف۵۵۶هـ۱۵۵۹۲۸۶۹۶۱۶/۷۲
RC۹۳۲/۸۵۱۳۷۸ب۴ه

نقش خورشيد نـورولـوژي، فـيـزيـولـوژي و آسـيبشـناسي دستگاه عصبي و
 بيماريهاي اعصاب

۱۳۸۵مهدي جاودان ن۲۲۱ج۱۵۶۰۲۱۴۸۶۱۶/۸

شاپورخواست ۱۳۸۹احسان سليمانيضايعات نخاعي (شناخت، امداد و درمان، نگهداري و مراقبت) ض۶۹۱س۱۵۶۱۹۵۵۶۱۶/۸۳
RC۴۰۲/۲۱۳۸۹ض۸س

پژواک کالم آلـزايـمـر و مـعـجزه ي چهل گياه در تقويت مغز و اعصاب و
 تعديل کننده ي  نسبي آزردگيهاي  زوال حافظه

۱۳۹۲گردآورنده نعمتالله يزدي آ۹۷۳الف۱۵۶۲۲۴۹۷۶۱۶/۸۳۱
DSR۲۱۲۳/۹۱۳۸۷الف۵ج

اطالعات شـبـانـه روز ۳۶ سـاعـتـه:راهـنماي خانواده ها براي چگونگي
 پـرسـتاري از بيماراني که در سالهاي پاياني زندگي خود دچار

 آلزايمر و يا روان پريشي مي شوند

پـيـتر رابينز،نانسي ميس;برگردان حسين
 بني احمد

۱۳۹۰ ش۹۷۱م۱۵۶۳۳۳۷۵۶۱۶/۸۳۱

هيرمند رزالـــيـــنـــد کـــالـــب،نــانـسـيام اس  به زبان آدميزاد
 هوالند،بارباراگيسر;ترجمه ماني لطفي

۱۳۹۰ لف۲۵۳ک۱۵۶۴۳۱۵۲۶۱۶/۸۳۴

هيرمند اثـــر رزالـــيـــنــد کـالـب،نـانـسـي ام اس به زبان آدميزاد
 هوالند،بارباراگيسر;ترجمه ماني لطيفي.

۱۳۹۰ الف م۲۵۳ک۱۵۶۵۳۵۸۲۶۱۶/۸۳۴

نسل نو انديش ۱۳۹۰شاليزه موسيپوراز ام اس تا سالمتي الف۸۴۱م۱۵۶۶۲۵۵۷۶۱۶/۸۳۴
نسل نو انديش ۱۳۸۸نويسنده رج ايري۵۰ روش طبيعي براي درمان سردرد پ۹۷۱الف۱۵۶۷۲۵۶۸۶۱۶/۸۴۹۱۰۶
ارديبهشت ۱۳۹۲نويسنده ماري بول;مترجم مونا شهاب۶۰راهکار خواب راحت براي خانم ها و آقايان ش۷۶۷ب۱۵۶۸۲۵۷۵۶۱۶/۸۴۹۸

نسل نو انديش ۱۳۸۶نويسنده ترسي کلي; مترجم امير بهنام۵۰ روش طبيعي براي بهتر خوابيدن پ۶۶۲ک۱۵۶۹۳۶۸۶۱۶/۸۴۹۸۲
RC۵۴۸/۹۱۳۸۸پ۸ک

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان راهـنـمـاي کـاربردي براي مبتاليان به اختالل استرس پس از
 ضربه ناشي از درگيري نظامي

نـويـسنده آشلي. ب. هارت; ترجمه رضا
 اميني; ويراستار بتول شيرازي

۱۳۸۳ ر۱۷۹ه۱۵۷۰۷۴۷۶۱۶/۸۵۲۱۲
RC۵۵۲/۲۱۳۸۳ه۳۵الف

بهشتيان ۱۳۸۹محمد بهشتيانغلبه بر افسردگي : راهنماي گام به گام خوددرماني افسردگي غ۵۸۵ح۱۵۷۱۲۱۶۶۶۱۶/۸۵۲۷
آزادمهر ۱۳۸۷تاليف و ترجمه عليرضا منجميصرع ص۷۸۴م۱۵۷۲۲۵۲۸۶۱۶/۸۵۳

RC۳۷۲/۴۱۳۸۷ص۸م
نسل نو انديش از نـاتـواني جـنسي تا لذت جنسي﴿مشاوره و درمانهاي جنسي-

 طب رواني جنسي﴾
مـولف روزمـاريـا لـينکلن; مترجم فرشاد
 نـجـفي پور; ويراستار علمي علي اسالمي
 نـسـب، ويـراسـتار ادبي احمد بهرامپور

آشتياني

۱۳۸۰ الف۹۵۹ل۱۵۷۳۲۵۱۸۶۱۶/۸۵۸۳
RC۵۵۶/۴۱۳۸۰الف۹ل

کالم شيدا ۱۳۸۸نويسنده باب تايلر;مترجم زهير باقريديگر  بس است: راهنماي  ترک اعتياد د۲۸۹ت۱۵۷۴۲۵۴۵۶۱۶/۸۶
نسل نو انديش نـويـسندگان جولي.آر آنسيس،آر تور.ايگام هاي روان درماني براي انواع مشکالت زنان

 جانگسما;مترجم شيوا صائقي ممقاني
۱۳۹۳ گ۸۵۸آ۱۵۷۵۲۵۴۷۶۱۶/۸۹۱۴۰۰۸۲

دانژه ۱۳۸۸نويسنده مايکل نينان - ويندي درايدنرفتاردرماني عقالنيهيجاني "مختصر و مفيد" ر۹۸۸ن۱۵۷۶۲۰۶۷۶۱۶/۸۹۱۴۲
تالش نـويـسـنـده شـيال شارپه; ترجمه وتاليفروانشناسي شوهران ناسازگار

 بهزاد رحمتي
۱۳۸۸ ر۱۵۵ش۱۵۷۷۷۸۶۶۱۶/۸۹۱۵۶

RC۴۸۸/۵/۲۱۳۸۸ش
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
فاطمي مـولـفـان لين برونل ، مارک گيو; ترجمهويروسها

 سـيـد عـلـي آل محمد; ويرايش حسين
دانشفر

۱۳۸۷ و۴۹۷ب۶۱۶/۹۱۰۱[ج]۱۵۷۸۱۸۵
QR۲۰۱/۴۱۳۸۸ب۹و

کردگاري ۱۳۸۷تاليف احمد محمودآباديآلرژيهاي شايع کهير - التهاب بيني به زبان ساده... آ۳۵۹م۱۵۷۹۲۵۰۵۶۱۶/۹۷
RC۵۸۴/۷۱۳۸۹آ۳م

ارديبهشت ۱۳۹۳نويسندهمارل بورل;مترجم مونا شهاب۶۰ راه مقابله با آلرژي براي خانم ها و آقايان ش۷۶۷ب۱۵۸۰۲۵۴۶۶۱۶/۹۷۰۶
هنر آبي. ضـيـاء الـديـنـي;﴿بـه سـفـارش﴾وزارتآنچه بايد در مورد اچ اي وي-ايدز بدانيم;ويژه اولياء و مربيان

 آموزش و پرورش.
۱۳۸۶ آ۵۲ض۱۵۸۱۳۱۴۶۶۱۶/۹۷۹۲

نسل نو انديش سـرطـاندرمـاني: گـزارشهـايي دربـارهي پـنجاه نوع سرطان
 مجموعهاي از تجربهها

مـاکس گـرسـون; تـرجـمه از ماشاء الله
فرخنده

۱۳۸۹ س۳۳۷گ۱۵۸۲۲۵۱۶۶۱۶/۹۹۴۰۶۵۴
RC۲۷۱/۴۱۳۸۹گ۴ر

نويد شيراز ۱۳۸۹[ ديويدا شريس، يوجينبي کرن ]مهارتهاي اوليه جراحي م ت/م۴۳۶ش۱۵۸۳۲۱۲۰۶۱۷/۰۰۷۶
پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان کـتـاب راهـنـمـاي افراد مبتال به آسيب نخاعي: اثرات آسيب

 طناب نخاعي و روشهاي کنترل آن
[مـــرکــز خـدمـات ضـايـعه نـخـاعي
 کـوئـيـنـزلـنـد]; مرکز ضايعات نخاعي;

 ترجمه و تنظيم عباس کاشي

۱۳۸۷ ۳۷۶ک۱۵۸۴۷۴۸۶۱۷/۴۸۲۰۴۴
RD۵۹۴/۳/۲۱۳۸۷ک

نوربخش نـويـسـنـده کولل، فورسن; ترجمه آناهتااطلس رنگي بيماريهاي گوش
وزير

۱۳۸۸ الف۸۴۵ک۱۵۸۵۸۹۵۶۱۷/۸۰۰۲۲۲
RF۱۴۵/۶۱۳۸۸الف۹ک

قلم زنان ۱۳۹۰زبيده خدائيخدايا با دردها چه کنم؟ ز۳۹۴خ۱۵۸۶۱۴۰۲۶۱۸/۱
BP۲۳۲/۸۸/۴۱۳۸۹خ۴خ

آدينه سبز نـوشتهي لوسين النس; مترجمان لطفعليدانستنيهاي پزشکي براي زنان
 شجاعي مقدم، محمدمهدي آل محمد

۱۳۹۱ د۲۸۲ل۱۵۸۷۲۲۴۲۶۱۸/۱
RG۱۲۱/۲۱۳۸۲د۲ل

هيرمند مـارشـال .جـونـز،تـرزاايـچن والد،نانسييائسگي به زبان آدميزاد
 دبليو.هال;ترجمه پريسا غريبي

۱۳۹۱ ي۸۷۵ج۱۵۸۸۳۱۰۸۶۱۸/۱۷۵

کتاب ارجمند: نسل فردا: ارجمند مـولـفـين کنينگهام... [و ديگران]; ترجمهبارداري و زايمان ويليامز ۲۰۱۰
 مـهـرناز ولدان، سارارزاقي، محمدحسين

قرباني

۱۳۸۹ ۱۶۹ب۱۵۸۹۹۰۷۶۱۸/۲
RG۵۲۴/۲۳۱۳۷۹آ۹و

نسل نو انديش نـويـسـنـده لورا ريلي; مترجم اميربهنام;راهنماي جامع هفته به هفته حاملگي
 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۶ ر۹۶۶ر۱۵۹۰۲۵۰۶۶۱۸/۲
RG۵۵۱/۹۱۳۸۸ب۲ر

ساالر الموتي ۱۳۹۳نويسنده نسترن صالحي، امير صالحيدانستنيهاي زنان ''هنگام بارداري'' د۲۹۷ص۱۵۹۱۲۲۴۱۶۱۸/۲
تالش نـــوشـــته ع.عــاصم گـيل; تـرجـمـهبهداشت مادر و کودک

قديرگلکاريان
۱۳۸۰ ب۹۱۷گ۱۵۹۲۴۳۵۶۱۸/۲

RG۵۲۵/۹۱۳۸۰ب۹گ
هيرمند اثـر جـوآن سـتـون، کـيت ادلـمن، مريبارداري به زبان آدميزاد

 دوئنوالد ; ترجمه  ي نياال نصير اوغلي.
۱۳۸۹ ب۴۹۲الف۱۵۹۳۳۰۹۸۶۱۸/۲۴

RG۵۲۵/۲۱۳۸۹ب۵۶الف
نسل نو انديش نـويـنـسـنـده ورونـيـک لوژون،ورونيککتاب راهنماي کامل حاملگي

 فيدي;مترجم فاطمه صالحي طالقاني
۱۳۹۰ ک۷۴۴ل۱۵۹۴۲۵۸۳۶۱۸/۲۴

علوم کامپيوتر: آرتين طب [کـــارن.ج مــارکدنت...و ديـگـران];مباني طب کودکان نلسون ۲۰۱۱
 تـرجـمـه بـهـنـام ثـبوتي، پيام کشاورز،

 کيانوش خليلي

۱۳۸۹ ۲۱۴م۱۵۹۵۸۸۳۶۱۸/۹۲
RJ۴۵/الف ۱۳۸۹ ۲۳۷۶م۸ن

آزادمهر، ناشر همکار: نشر سليس ۱۳۸۹تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي کودکان ک ب۷۸۴م۱۵۹۶۲۵۳۰۶۱۸/۹۲
RJ۴۵/۹۱۳۸۹ب۸م

مدرسه فـرهـاد حـسنزاده; زيـر نـظـر شـورايمحمد قريب
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۶ ح س/۳۴۸م۶۱۸/۹۲۰۰۰۹۲[ج]۱۵۹۷۱۲۱
RJ۴۳/۵۱۳۸۶ح۴ق

نشر و تبليغ بشري:تحفه کـتـاب جـامع پـرسـتاري کودکان ونگ مرجع معرفي شده از
 سـوي شـوراي عـالـي بـرنامه ريزي وزارت بهداشت،درمان و

 آموزش پزشکي

دانـا.ال وانـگ،مـريـلـين هاکنبري،ديويد
 ويلسون;ترجمه پوران سامي

۱۳۸۹ س ک۳۳۳و۱۵۹۸۲۱۸۷۶۱۸/۹۲۰۰۲۳۱

نسل نو انديش نـويـسـنـدگـان ريـشل بـرايانوا، براياناختالالت خوردن در بچهها ( نوجوانان ) راهنماي والدين
 لسک;مترجم اعظم عزيزي

۱۳۸۶ الف۴۱۴ب۱۵۹۹۲۵۶۷۶۱۸/۹۲۸۵۲۶

صابرين، کتابهاي دانه نـويـسـنـده مـارلـين تارگبريل; مترجمکليدهاي تربيت کودک مبتال به سندرم دان
 اکرم کرمي

۱۳۸۶ ک۵۲۴ب۱۶۰۰۲۵۲۷۶۱۸/۹۲۸۵۸۸۴۲
RJ۵۰۶/۴۱۳۸۶ب۹س

مينا بـا بـچههـاي شـيـطـان و بيقـرار چه کـنيم؟ بهانضمام تست
 استرس براي کودکان

۱۳۷۱پل کارسن; ترجمه هنگامه شهرياري ب۱۴۵ک۱۶۰۱۱۴۹۸۶۱۸/۹۲۸۵۸۹
RJ۵۰۶/۲۱۳۷۱ک۸۸ک

خرد آذين (ADHD) ۱۳۸۸مولف زينب رضازادهتيتکانلوکودکان بيش فعال پر تحرک ک۵۶۳ر۱۶۰۲۱۱۳۶۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۵۰۶/۶۱۳۸۸ر۲ن

رشد نـويـسـنـدگان اريکجي. مش، ديويداي.روانشناسي مرضي کودک
 وولف; مـتـرجـمـان مـحـمـد مـظفري
 مکيآبادي، اصغر فروع الدين عدل

۱۳۸۹ ر۵۶۳م۱۶۰۳۹۱۳۶۱۸/۹۲۸۹
RJ۴۹۹/۸۷۱۳۸۷ر۴۷م

مـوسـسه  فرهنگي هنري مخترعين و متفکرين
آريا

۱۳۹۳سعيد سمندريروان پزشکي سالمندان ر۷۳۶س۱۶۰۴۲۵۴۴۶۱۸/۹۷۶۸۹

عابد، مهرگان قلم ۱۳۹۳مولفين نيما جمشيدي ... [و ديگران]راهنماي کاربردي Auto Cad 2015 براي طراحان ۲۹۸ر۱۶۰۵۲۷۵۰۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵
جـهـاد دانـشـگـاهي، واحد تربيت معلم، مرکز

 فرهنگي انتشارات
نـانـو فـيـزيک و فناوري نانو: آشنايي مقدماتي با مفاهيم مدرن

 علوم نانو
۱۳۸۹تاليف ادوارد ل. ولف ن۷۳۴و۱۶۰۶۸۹۶۶۲۰/۵

QC۱۷۶/۸ /۸۱۳۸۹و۲ن
نشر علوم دانشگاهي مــارک س. سـانـدرز و ارنـست ج مکارگونومي (عوامل انساني در طراحي مهندسي)

 کورميک; ترجمه محمدرضا افضلي
۱۳۷۸ الف۲۵۲س۱۶۰۷۱۷۹۵۶۲۰/۸۲

TA۱۶۶/۴۱۳۷۸الف۲س
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
کاوش پرداز [  گـرهـارد تسيگلر ];ترجمه طهماسبقليحفاظت ديستانس، آنالوگ و ديجيتال

شاهرخشاهي
۱۳۸۸ ش س/ح۵۷۷ت۱۶۰۸۲۱۰۷۶۲۱/۳۱۷

محبان علي﴿ع﴾ ۱۳۸۴تاليف غضنفر شاهقليان، منصور زينليمدارهاي الکتريکي معادالت حالت م۲۷۹ش۱۶۰۹۲۰۷۸۶۲۱/۳۱۹۲۰۷۶
محبان علي﴿ع﴾ تـالـيف و تنظيم غضنفر شاهقليان، فرهادمدارهاي الکتريکي دو قطبيها

مصرينژاد
۱۳۸۲ م۲۷۹ش۱۶۱۰۲۱۱۵۶۲۱/۳۱۹۲۰۷۶

فاطمي ۱۳۷۴تاليف کارلن بيلينگز; ترجمه ناصر مقبليليزر: تکنولوژي جديد نور ل۹۶۸ب۶۲۱/۳۶۶[ج]۱۶۱۱۷۴۶
TA۱۶۸۲/۹۱۳۷۴ل۹ب

فدک ايستاتيس جـانجي. پـروکـيس، مـسـعـود صالحي;اصول و مباني سيستمهاي مخابراتي
 تـرجـمـه سـعـيـد قـاضي مغربي، ميثم

اميراحمدي

۱۳۸۹ الف۳۸۹پ۱۶۱۲۸۸۱۶۲۱/۳۸۲
TK۵۱۰۱/۶۱۳۸۹الف۴پ

انديشه هاي گوهربار کـنـسـتـانـتين ا. باالنيس;مترجمين فرختئوري آنتن : تحليل و طراحي
 آزرم،صمد هدايتي،رقيه کريم زاده

۱۳۸۹ آت/ت۲۵۶ب۱۶۱۳۲۰۸۵۶۲۱/۳۸۲۴

طاهريان ۱۳۹۰مولف علي روحاللهيراهنماي تعمير سختافزار و شاخصهاي خريد آن ر۷۷۸ر۱۶۱۴۲۷۳۰۶۲۱/۳۹۱
شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور [يـونس چـنـگل]; مـترجم کوروش اميرگرمايش و سرمايش در ساختمان: رويکردي نو

اصالني
۱۳۸۴ گ۷۶۹س۱۶۱۵۱۷۶۴۶۲۱/۴۰۲۲

QC۳۲۰/۴۱۳۸۴گ۹چ
ساحل انديشه تهران﴿سات﴾ تـرجـمه و تـالـيفکورش امير اصالني....تشريح کامل مسايل طراحي اجزاء ماشين شيگلي ۳

 [و ديگران]
۱۳۸۵ ۵۸۰ت۱۶۱۶۱۰۳۶۶۲۱/۸۱۵

TJ۲۳۰/۴۲۲۱۳۸۵ط۹ش
ساحل انديشه تهران﴿سات﴾ تـرجـمه و تـالـيف مهرداد جوادي ... [وتشريح کامل مسايل طراحي اجزاء ماشين شيگلي ۲

 ديـگـران]; ويـراسـتـاران تخصصي علي
 رجبي ابهري، علي صنعتي اقوسي

۱۳۸۵ ۵۸۲ت۱۶۱۷۱۰۳۷۶۲۱/۸۱۵
TJ۲۳۰/۳۷۲۲۱۳۸۵ط۹ش

انديشه سرا II با استفاده از نرمافزار piping تـحـليل تنش در سيستمهاي
CAESAR

نـويـسـنـدگـان  مـحسن خورسند، علي
کلبخاني

۱۳۸۷ ت۸۳۱خ۱۶۱۸۲۱۰۰۶۲۱/۸۶۷۲

دلهام اسـلـحه و جـنگ افزار در دوران قديم: چگونه سالح و ابزار به
 جنگ افزار تبديل شد؟

۱۳۸۲مترجم:محمدحسينآريا الف۱۹۴ ف۱۶۱۹۱۲۶۵۶۲۳/۴۴۱
U۸۰۵/۵۱۳۸۲الف۲ف

دلهام نـويـسـنـده ويل فـاولر; مترجمان محمدتاريخ تحوالت و فناوري نظامي از دوران باستان تا امروز
 حـسـيـنآريـا، سهيالزماني; ويراستاران
 مـجـيـد عـمـيـق، اميرهادي تاج بخش،

رضاعشر

۱۳۸۱ ت۱۹۴ف۶۲۳/۴۴۱[ج]۱۶۲۰۱۰۸۸
U۸۰۰/۲۱۳۸۱ت۲ف

پندار پاس ۱۳۸۹مولف اکبر اديبفرشيرينسازي آب مباني و روشها ش۳۴۹الف۱۶۲۱۲۱۸۶۶۲۸/۱۶۲
سفيرخرد ۱۳۹۵يوسف بهمن آباديفرهنگ رانندگي ف۸۷۶ب۱۶۲۲۳۴۴۱۶۲۹/۲۸۳
طاليي ۱۳۹۲عباس خارابافپرندگان آهنين:از زمين تا فضا پ۱۴۳خ۶۲۹/۴۳۴[ج]۱۶۲۳۳۴۴۰

قدياني،کتاب هاي بنفشه ۱۳۹۰رودلف متزلر;ترجمه عباس لقمانيماهوارهها: تماشاگران هوشمند م۲۴۱م۱۶۲۴۲۵۶۶۶۲۹/۴۶
مرکز نشر دانشگاهي ژان - ژاک ا. اسـلـوتـين، وايـپـينگ لي;'کنترل غيرخطي کاربردي

 تـرجـمـه مـحمدرضا هاشمي گلپايگاني،
 منوچهر احمدوند، اميرهمايون جعفري

۱۳۸۲ ک۵۲۹الف۱۶۲۵۱۴۹۱۶۲۹/۸۳۱۲
QA۴۰۲/۳۵/۹۱۳۸۲ک۵الف

دلهام نـويـسـنـده ديـويـد جفريس; مترجمانمجموعه فناوريهاي فوق پيشرفته
 مـهـدي نـجـفـي کـوپائي، داود شعباني
 داريـانـي، نـسـترن مويد جعفري; مجيد

 عميق، عليرضا شريفي راد

۱۳۸۱ م۴۹۲ج۶۲۹/۸۹۲[ج]۱۶۲۶۱۰۸۷
TJ۲۱۱/۲/۳۱۳۸۱م۷ج

شهرام فهيمي آشــنـايي بـا سـيـسـتم هـاي کـنـتـرلDCS [دي سي اس]
Distributed Control systems= 

۱۳۸۴شهرام فهيمي آ۹۳۱ف۱۶۲۷۱۷۳۷۶۲۹/۸۹۵
TS۱۵۶/۸/۵آ۹ف

مدير فالح گـردآوري و تدوين  سعيد کدخدايي...[وکشاورزي مولکولي
 ديـــگـــران]; ﴿بــراي﴾وزارت جـهـاد
 کـشـاورزي، پـژوهـشـکده بيوتکنولوژي

کشاورزي

۱۳۸۹ ۵۶۸ک۱۶۲۸۲۰۴۳۶۳۱/۵۳۳۳
SB۱۰۶/۵۱۳۸۹ک۸۵ت

انتشارات ايران شناسي ۱۳۹۳مجيد اسکندريراهنماي ميداني طبيعت گردي با گياهان ايران ر۵۲۵الف۱۶۲۹۳۱۷۳۶۳۱/۵۷۰۹۵۵
کميته ملي آبياري و زهکشي گـروه کـار تـاريـخ آبـيـاري و کـنـترلنظام آبياري سنتي در نائين

 سيالب;پژوهش از جواد صفي نژاد
۱۳۸۴ ن۷۶۹ص۱۶۳۰۲۱۷۴۶۳۱/۵۸۷

شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران ۱۳۶۹نوشته و ترجمه اسماعيل اعتبارياصول نوغانداري (کشت توت و پرورش کرم ابريشم) الف۵۹۱الف۱۶۳۱۱۷۵۹۶۳۴/۳۸
SF۵۵۷/۶الف۶الف

محراب قلم نـويـسنده جکي گف; مترجم رويا خوئي;جنگل ها
 ويراستار ادبي شهرام رجب زاده

۱۳۹۱ ج۴۵۶گ۶۳۴/۹[ج]۱۶۳۲۲۰۸

نسل نو انديش ۱۳۹۴مونتي رابرتز;مترجم گيتي شهيديمردي که به اسب ها گوش مي دهد م۱۱۲ر۱۶۳۳۲۵۷۲۶۳۶/۱۰۸۳۵۰۹۲
پيام علوي ۱۳۸۶گردآوري و تدوين عباس عزيزيپرورش کاربردي گاوهاي شيري پ۵۸۸ع۱۶۳۴۱۰۲۷۶۳۶/۲

SF۲۰۸/۴پ۴ع
سفير اردهال ۱۳۸۶تاليف محمد درياييمعجزات غذايي و درماني شير و فرآورده هاي لبني م۵۱۸د۱۶۳۵۹۲۳۶۳۷/۱

RA۷۸۴/۸چ۴د
آييژ مـبـانـي پـرورش زنـبورعسل: تقويم زنبورداري ايران، پرورش

 زنبور عسل بدون نيش، اطلس کندوهاي جهان
۱۳۸۳جواد سعادتمند م۵۳۹س۱۶۳۶۱۷۵۸۶۳۸/۱

SF۵۲۳/۹ز۷س
درياسر ۱۳۸۷مولف فرحناز تدريسيغذا و تغذيه در ماهيها ۱۹غ۶۳۹/۳[ج]۱۶۳۷۱۰۸۰

محمدرضا شيخيان ۱۳۸۱نويسنده محمدرضا شيخيانزندگي ماهيان آکواريوم ز۹۲۵ش۱۶۳۸۱۶۱۲۶۳۹/۳۴۴
SF۴۵۷/۹۱۳۸۱ز۹ش

نشر دانش ايران ۱۳۸۵ويـوين آرمـسـتـرانگو ديـگران; ترجمهامنيت در خانه ۷۹۲الف۱۶۳۹۲۵۰۴۶۴۰/۲۸۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سنبله نـويـسـنـده برايان تريسي; مترجم جليلقورباغه را قورت بده

 حقاني پور
۱۳۸۴ ق۵۵۳ت۱۶۴۰۱۵۹۸۶۴۰/۴۳

BF۶۳۷/ث۱۳۸۹ ۴ت۹الف
حديث راه عشق تـدوين طـاهـره کـشـوادي; بـه سفارشاقتصاد در خانواده

 ســازمـان مـلـي جـوانـان، مـعـاونـت
 مطالعات و تحقيقات

۱۳۸۸ الف۵۸۲ک۱۶۴۱۶۸۰۶۴۰/۹۵۵
TX۱۰۷/۷۱۳۸۸الف۵ک

شاپورخواست تـــالـــيف مــهـنـاز مـرداني، شـبـنمترکيبات و خواص ميوهها و سبزيها
 دالوند.ويراستار:صادق رضاپور

۱۳۸۸ ت۴۵۶م۱۶۴۲۹۵۶۶۴۱/۳۴
TX۵۵۷/۴۱۳۸۹ت۴۵م

نسل نو انديش پـنـي استن وي;مترجم ميرمجيد خلخاليمعجزه عسل
زاويه

۱۳۹۳ م۴۷۸الف۱۶۴۳۲۵۷۰۶۴۱/۳۸

ارديبهشت هـنـر آشـپـزي و شـيـريـنيپـزي گلبانو شامل انواع غذاهاي
 ايـراني و فـرنـگي، نـوشـيدنيها، کيکها، شيرينيهاي خانگي،

 ترشيجات و مرباها

تـهـيه و تـنـظـيم فريبا الماسي; ويرايش
 فخرنور رزاق پرست

۱۳۸۳ هـ۷۳۵الف۱۶۴۴۲۵۲۳۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۷۴۱۳۸۴الف۱آ

نشر محمد ۱۳۸۵نويسنده و مترجم هماي مهرينهنر آشپزي عروس هـ۸۸۷م۱۶۴۵۲۵۲۴۶۴۱/۵
TX۷۲۵۹۵۱۳۸۳م

حوا ۱۳۸۹سارا ليوز;ترجمه اشرف پورمندآشپزي کودکانه:شيريني و بستني آ۹۷۷ل۱۶۴۶۲۷۹۸۶۴۱/۵۶۲۲
TX۷۴۰/۵۳آ۹ل

صابرين، کتابهاي دانه بـالنـدين مارکاده و هانري بوشه; ترجمهآشپزي نوين براي کودکان از سه ماهگي تا هيجده ماهگي
 افرا شکوهيان

۱۳۷۹ آ۱۲۹م۱۶۴۷۲۵۱۴۶۴۱/۵۶۲۲
TX۷۴۰/۵۱۳۷۹آ۲م

کتاب نشر مـتـرجـم و نويسنده زهرا رجبي; ﴿براي﴾صد غذاي گياهي بر اساس آشپزي هندي
 نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور

۱۳۹۲ ص۳۷۲ر۱۶۴۸۱۲۹۹۶۴۱/۵۶۳۶
TX۸۳۷//۸۹۱۳۸۸گ

نسل نو انديش تـغـذيهي سـالم براساس طب نتروپت: تهيهي انواع ساالدها و
 طبخ خوراکهاي مختلف با سيبزميني، قارچ، ماهي و پاستا

۱۳۸۹تاليف ترانه دبير ت۳۶۲د۱۶۴۹۲۵۵۰۶۴۱/۵۶۳۷

فرشته سرمدي نجفآبادي مـولـف فـرشـتـه سـرمدي; گردآوري وغذاهاي سنتي ديار نون﴿نجفآباد﴾
 تنظيم مرضيه حاج صادقيان

۱۳۹۲ غ۴۸۷س۱۶۵۰۱۳۳۴۶۴۱/۵۹۳۵۲

منشور وحي ۱۳۸۶تهيه و تنظيم هدي عباسيکليد آشپزي و شيريني پزي براي ذائقه ايراني ک۲۹۸ع۱۶۵۱۲۲۳۸۶۴۱/۵۹۵
پيام عدالت آشـپـزي روز ايـراني بـا پـيوستهايي شامل روش آماده سازي

 مواد غذايي شناخت چاشني ها انواع رژيم هاي غذايي و ...
گـردآوري مـحـمـود بـاقري; ويرايش و

 بازنگري نوشين ديانتي
۱۳۸۸ آ۲۴۱ب۱۶۵۲۱۱۲۱۶۴۱/۵۹۵۵

ابتکار دانش ۱۳۹۳شهيده طالبآشپزي براي همه﴿پلو﴾ آ۱۶۳ط۱۶۵۳۲۹۶۴۶۴۱/۶۳۱۸
انتشارات علمي آبزيان نـوشـته اسـتـيـون ريـچلن;ترجمه فاطمهکباب ماهي و ميگو

 عسکريان،آرمين کوشا
۱۳۸۸ ک۹۳۸ر۱۶۵۴۲۷۹۹۶۴۱/۷۶

معيار علم ۱۳۸۶ترجمه و گردآوري کبري قيصريهنر سفرهآرايي و تزئين مواد غذايي ه۹۷۳ق۱۶۵۵۱۱۲۳۶۴۲/۸
TX۸۷۹/۹۹۱۳۸۸ق

زر قلم تـالـيف روژه هـابش، تـرجمه ي کتايونسفرهآرايي با ميوه و سبزي
 سرمدي، ويراستار کاظم فائقي

۱۳۸۵ س۱۱۷ه۱۶۵۶۴۰۰۶۴۲/۸
TX۸۷۹/۲۸۱۳۸۵س

علوم معروف ۱۳۹۰گردآورنده معصومه طلوعزمانيگره م۷۴۴ط۱۶۵۷۲۵۳۸۶۴۶/۴۰۰۷
مـرکـزمـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،

 مرکز نشر هاجر
نـويـسـنـدگـان حـسـين خـنـيفر، مژدهمهارتهاي زندگي

پورحسيني
۱۳۸۵ م۷۵۸خ۱۶۵۸۱۰۲۸۶۴۶/۷

HQ۲۰۳۷/۹۱۳۸۵م۹خ
نسل نو انديش ۱۳۹۳نسرين گل محمديمهارتهاي دهگانه زندگي م۶۱۷گ۱۶۵۹۲۵۶۹۶۴۶/۷

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان ۱۳۸۶مولفين شکوفه رادفر... [ و ديگران ]مديريت هيجانات ۴۲۷م۱۶۶۰۱۰۳۲۶۴۶/۷
HQ۲۰۳۷/۱۳۸۷ج.۳ ۲۳ر

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان ۱۳۸۶مولفين شکوفه رادفر ... [ و ديگران ]مهارت حل مسئله ۸۵۸م۱۶۶۱۱۰۳۳۶۴۶/۷
HQ۲۰۳۷/۱۳۸۷ج.۴ ۲۳ر

پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان ۱۳۸۶مولفين شکوفه رادفر...[و ديگران]مهارت تصميمگيري ۸۵۸م۱۶۶۲۱۰۳۰۶۴۶/۷
HQ۲۰۳۷/۱۳۸۷ج.۵ ۲۵ر

پژوهشکده مهندسي و علوم جانبازان ۱۳۸۶مولفين شکوفه رادفر ... [و ديگران]مهارت ارتباط موثر ۸۵۸م۱۶۶۳۱۰۳۱۶۴۶/۷
HQ۲۰۳۷/۱۳۸۷ج.۳ ۲۳ر

منشاء دانش ۱۳۸۲تاليف محمدرضا دژکامراز زيبايي و تناسب اندام ر۵۲۹د۱۶۶۴۳۷۸۶۴۶/۷۲
RA۷۷۸/۲۱۳۸۸ر۴د

نسل نو انديش بـريـژيـت مـارس;مـتـرجـم مـيرمجيدسالمت و زيبايي پوست و مو و ناخن با گياهان دارويي
 خلخالي زاويه

۱۳۹۴ س۱۲۷م۱۶۶۵۲۵۴۳۶۴۶/۷۲

آيينه دانش مـولف جـاو هـاوک، جـين مکگـرگور;پوست و نور آفتاب
 مترجم محبوبه مرشديان

۱۳۸۹ پ۸۵۴هـ۱۶۶۶۲۲۳۶۶۴۶/۷۲۶
RL۸۷/۹۹۱۳۸۹پ

نسل نو انديش نـويـسـنـده بـاربارا ديآنجليس; مترجمقوانين روابط موفق
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۳ ق۸۸۲د۱۶۶۷۲۵۰۳۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/ب۱۳۸۹ ۹ر۹د

نسل نو انديش نـويـسـنـده جـان ب.آردن،ويـکـتـوريـااز لوس کردن شوهرتان دست برداريد
 آردن;مـتـرجم نازنين ابراهيمي;ويراستار

 حميده رستمي

۱۳۹۳ الف۳۷۳آ۱۶۶۸۲۵۷۱۶۴۶/۷۸

پروان ۱۳۸۷مسعود اسدينامزدي، عقد، ازدواج ن۴۹۹الف۱۶۶۹۱۲۶۹۶۴۶/۷۸
HQ۷۴۳/۲ن۵۱۶۵الف

حافظ نوين ۱۳۹۰احمد حاجيشريفي(عطار اصفهاني)مسايل جنسي، زناشويي و ازدواج م۱۷۱ح۱۶۷۰۲۵۲۵۶۴۶/۷۸
HQ۳۱/۵۱۳۸۹م۱۶ح

نداي سينا جـمـشـيـد خـدادادي; بـا مقدمه محمدراز کاميابي در زندگي زناشويي
 هادي موذن جامي

۱۳۹۲ ر۳۶۸خ۱۶۷۱۲۵۱۹۶۴۶/۷۸
TX۷۲۵/۴۱۵۱۳۸۹خ۱آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
زرين،نگارستان کتاب مـردان مـريـخي، زنان ونوسي ﴿راهنماي بهبود روابط و ارضاي

 نيازهاي زناشويي﴾
۱۳۸۲جان گري; مترجم سيدرضا نيازي م۳۹۱گ۱۶۷۲۱۲۷۳۶۴۶/۷۸

HQ۷۳۴/۴۱۳۷۸م۴گ
نسل نو انديش اســـکـــات هـــالــتـزمن، تـرزافـويرازهاي زنان متاهل خوشبخت

 ديگرونيمو;مترجم نيره اقباليان
۱۳۹۳ ر۳۲۹ه۱۶۷۳۲۵۵۲۶۴۶/۷۸

نسل نو انديش رازهـاي مـردان متاهل خوشبخت: هشت شگرد براي تصاحب
 هميشگي قلب همسرتان...

اسـکـات هـالتزمن، ترزافوي ديگرونيمو;
 ترجمه نيره اقباليان

۱۳۹۲ م ر۳۲۹هـ۱۶۷۴۲۴۹۶۶۴۶/۷۸
HQ۷۵۹/۲۱۳۸۹ر۲۳ـه

نسل نو انديش هـارويل هـنـدريکس، هلن هالکلي هانت;عشق و محبت همسرتان را بپذيريد تا...
 گيتي شهيدي; ويراستار سميه بهري

۱۳۹۳ ع۷۱۵هـ۱۶۷۵۲۵۰۷۶۴۶/۷۸۰۷۶
HQ۷۳۴/۲۱۳۸۲ب۹ه

انتشارات زمزم هدايت تـهـيهکننده پژوهشکده تحقيقات اسالمي;پيشکسوتان يادگاران ماندگار
 نـويـسـنـدگـان حـبيب زماني محجوب

،مجيدسليماني.

۱۳۸۹ پ۵۲ز۱۶۷۶۹۵۳۶۴۶/۷۹
HQ۱۰۶۲/۹۱۳۸۹پ۸ز

مرغ سليمان ۱۳۹۰نويسنده مهدي نيليپورپاياني طالئي:۱۱۰نکته پيرامون بازنشستگي پ۹۸۴ن۱۶۷۷۲۹۹۸۶۴۶/۷۹
BP۱۴۳/۹/۸۷چ۹۶ن

البرز روشهـاي خـانهداري: کـارآمـدترين و به صرفهترين مجموعه
خانهداري

۱۳۹۰ويکي بوردفورد; مترجم رويا ماليري ر۴۵۳ب۱۶۷۸۷۸۳۶۴۸
TX۳۲۱/۹۱۳۹۰ر۴ب

کتابدرماني ۱۳۸۳فرحناز صارم بافندهخانهداري نوين: براي بانوان جوان خ۲۴۴ص۱۶۷۹۷۸۲۶۴۸
TX۳۲۱/۲۱۳۸۲خ۲ص

شهاب الدين ۱۳۸۸فاطمه ملکياليگودرزيهنر خانهداري: بهترين هديه براي نوعروسان و دختران جوان هـ۷۶۳م۱۶۸۰۲۹۳۴۶۴۸
TX۳۲۱/۷۹م

پيمان نـوشـته بـنـيامين اسپاک، استيون پارکر;تغذيه و نگهداري کودک
 ترجمه پروين قائمي

۱۳۸۲ ت۴۷۱الف۱۶۸۱۵۹۶۶۴۹/۱
RJ۱۰۱/۷۱۳۸۶ت۱۵الف

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۳اليزابت پنتلي; مترجم اکرم قيطاسيراهنماي کامل تربيت کودک ر۵۴۹پ۱۶۸۲۱۱۳۱۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۲۱۳۸۳ر۹پ

برادري: نسل نوانديش مـسـلـم تـسـابـحـجـي; مـترجمان عليفرزندان ما جواهرند ولي ما آهنگريم
 مـرتـضـوي، اسـمـاء نـشـاطـي اعـظم;

 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۹۰ ف۵۶۳ت۱۶۸۳۳۵۸۸۶۴۹/۱

نسيم حيات ۱۳۸۹محسن تنهکاراشتباهات والدين در تربيت فرزندان الف۷۵۹ت۱۶۸۴۱۳۶۰۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۵۱۳۸۹الف۹ت

مرنديز نـويـسـنـدگـان کـريـستين شاندلر، لوراکودک خوشرفتار در ۴ هفته
 مکگراث،ترجمه سمانه شادمان

۱۳۸۸ ک۶۳چ۱۶۸۵۱۱۳۷۶۴۹/۱
HQ۷۷۲/۹۱۳۸۹ک۹چ

تندر نـوشـته گـابـريل دالپـيانا; ترجمه مهنازچطور با بچهها (و ديگران) حرف بزنيم
 ملکي معيري

۱۳۶۶ چ۶۲۱د۱۶۸۶۱۷۴۷۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۶۱۳۶۶چ۸د

نسل نو انديش ۱۳۹۴سيد مسعود رادخطاهاي تربيتي والدين خ۱۴۸ر۱۶۸۷۲۵۷۳۶۴۹/۱
نسل نو انديش ۱۳۹۳مسعود رادرفتارهاي درست تربيتي والدين ر۱۴۸ر۱۶۸۸۲۵۰۲۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۱۱۳۹۰.ج ۳م۱۵ر
آموت ۱۳۸۹بتي راد ;مترجم آرتميس مسعوديشادي را به فرزند خود هديه کنيد ش۱۴۸ر۱۶۸۹۳۱۱۱۶۴۹/۱
صابرين تـربـيت بـدون فـريـاد: باحفظ خونسردي به روشي انقالبي در

 تربيت فرزندان خود دست يابيد.
۱۳۸۹هالادوارد رانکل; مترجم اکرم کرمي ت۲۸۲ر۱۶۹۰۱۱۳۰۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۴۱۳۸۹ت۲ر
هزاره ققنوس ۱۳۸۸حسين زکريايي عزيزيگام هاي اساسي در تربيت فرزند گ۴۸ز۱۶۹۱۲۹۰۶۶۴۹/۱

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۲مگ زويبگ; مترجم سارا رئيسي طوسيکليدهاي رفتار با کودک دو ساله ک۶۷ز۱۶۹۲۱۱۲۸۶۴۹/۱
HQ۷۷۴/۵/۸۲۱۳۸۲ک۹ز

صابرين ۱۳۹۵مير نابي.شور; مترجم فرناز فرودکليد هاي پرورش  تفکر در کودکان و نوجوانان ک۷۱۵ش۱۶۹۳۳۵۷۸۶۴۹/۱
BF۷۲۳/۹۳۱۳۸۹ش۲۷الف

صابرين،کتابهاي دانه آدل فـابـر و الـين مـازليش;مترجم زهراکليدهاي گفتن و شنيدن با کودکان و نوجوانان
جعفري

۱۳۸۱ ک۱۱۱ف۱۶۹۴۳۴۳۸۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۹۱۳۸۱ب۹ف

ملينا ۱۳۹۳دن فونتنل;ترجمه راضيه رستگاريانکليدهاي تربيت و طرز برخورد با نوجوانان ک۹۱۶ف۱۶۹۵۲۲۵۳۶۴۹/۱
انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران ۱۳۶۶علي قائميخانواده و دشواريهاي رفتار کودکان خ۳۵۲ق۱۶۹۶۱۲۲۷۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۲۱۳۷۰خ۲ق
انتشار سبز روانـشـنـاسي کـودک:(خـوابـاندن بيدار کردن و غذا دادن به

کودک)
۱۳۸۴نويسنده کارولين کراودر ر۴۲۵ک۱۶۹۷۲۹۵۲۶۴۹/۱

تيمورزاده: طيب مـولف کـارول کوپر; مترجم فريبا قرباني،دوران شيرخوارگي و کودکي: پرسش و پاسخ
 محبوبه نادري فر

۱۳۸۴ د۷۶۹ک۱۶۹۸۶۲۵۶۴۹/۱
RJ۶۱/الف ۹۱۳۸۴چ۹ک

ملينا رابـين گـلـداسـتـين، بـا هـمکاري جنتکليدهاي تربيت و طرز برخورد با کودکان ۶تا۹سالگي
گاالنت

۱۳۹۳ ک۵۴۷گ۱۶۹۹۲۲۵۴۶۴۹/۱

نسل نو انديش ۱۳۹۲جاستين مول;مترجم حامد رنگين کمانپرورش کودکان بر پايه اعتماد پ۸۴۷م۱۷۰۰۲۵۵۸۶۴۹/۱
نامن به اهـتـمـام مـحـمـود نـامـني ، صديقهلطفا پدر و مادر خوبي باشيد

شجاعينامني
۱۳۸۶ ل۲۲۸ن۱۷۰۱۱۱۹۷۶۴۹/۱

BF۷۵۵/۸/۶۱۳۸۸ل۲ن
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۹۲- ۱۳۹۵مري واالس; ترجمه مينا اخباري آزادکليدهاي رفتار با کودک چهارساله ک۲۴۲و۱۷۰۲۲۵۳۴۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۸۱۳۸۵ک۲و
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۲مگ زويبک; مترجم زهرا جعفريکليدهاي رفتار با کودک يک ساله ي ک۷۳ز۱۷۰۳۲۵۳۳۶۴۹/۱۲۲

HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۲ک۹ز
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۷۵ويليام سيرز; مترجم جواد ميدانيآمادگي براي زايمان و مراقبت از نوزاد آ۹۲۷س۱۷۰۴۱۱۲۶۶۴۹/۱۲۲

RJ۱۰۱/۸۱۳۷۵آ۹س
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
گلبرگ تـربـيت کودک: تمام آنچه که تا يکسالگي کودک به آن نياز

داريد...
۱۳۸۹نويسنده تکال.اس ني; مترجم ترانه يگانه ت۸۶۲ن۱۷۰۵۱۰۳۵۶۴۹/۱۲۲

HQ۷۷۴/۸۱۳۸۹ک۹ن
شهريار نـويـسـنـده الـين هايس; مترجم ريحانهگريه کردن کودک و روش هاي تسکين

زماني
۱۳۸۹ گ۴۱۴ه۱۷۰۶۱۱۴۰۶۴۹/۱۲۲

BF۷۲۰/۹۱۳۸۸ک۴گ
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۳سوزاناي. گاتليب; مترجم زهرا جعفريکليدهاي رفتار با کودک سه ساله ک۱۲۳گ۱۷۰۷۱۱۲۹۶۴۹/۱۲۳

HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۳ک۲گ
ملينا ۱۳۹۳دکتر گلداستين و جنت گاالنتکليدهاي تربيت و طرز برخورد با کودکان از تولد تا ۵ سالگي ک۵۴۷گ۱۷۰۸۲۲۵۵۶۴۹/۱۲۳

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۳مارتي وايت; مترجم اکرم کرميکليدهاي رفتار با کودک پنج ساله ک۳۴۹و۱۷۰۹۲۵۳۵۶۴۹/۱۲۳
HQ۷۶۹/۸۱۳۸۳ک۲۲و

سـازمـان انـجـمـن اولـيـاء و مربيان جمهوري
 اسالمي ايران

تـالـيف اسـتـادان طـرح جـامع آموزشخانواده و فرزندان در دوره دبيرستان
خانواده

۱۳۷۸ ۲۷۶خ۱۷۱۰۱۵۳۲۶۴۹/۱۲۵
HQ۷۶۹/۱۳۷۸ج.۸۵آ

صابرين، کتابهاي دانه الـيـنـور سـيـگل و لـيندا سيگل; ترجمهکليدهاي رويارويي با مشکالت رفتاري کودکان
 مسعود حاجي زاده

۱۳۷۸ ک۹۵۵س۱۷۱۱۱۱۳۳۶۴۹/۱۲۵
HQ۷۹۹/۱۵/۸۱۳۷۸ک۹س

سـروش﴿انـتـشـارات صـدا وسـيماي جمهوري
اسالمي﴾

پـسـرتـان را در پيشرفت تحصيلي کمک کنيد، کتاب راهنماي
 حياتي براي والدين

۱۳۹۵گري بي ويلسون; ترجمه زهرا نامور پ۹۴۲و۱۷۱۲۳۵۸۷۶۴۹/۱۳۲

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۸تکال.اس .ني; مترجم زهرا جعفريکليدهاي مراقبت از نوزاد از تولد تا يک سالگي ک۸۶۲ن۱۷۱۳۱۱۲۷۶۴۹/۱۳۳
HQ۷۷۴/۸۱۳۸۸ک۹ن

صابرين نـويـسـنـده پت اسـپـانـگـين، ويکتورياراهنماي بهبود روابط خواهر و برادرها
 ريچاردسون;مترجم سارا رييسي طوسي

۱۳۸۶ ر۴۷۱الف۱۷۱۴۳۵۴۳۶۴۹/۱۴۳
HQ۷۵۹/۹۶/۲۱۳۸۶ر۵الف

صابرين ۱۳۷۵نوشته مگ زويبک;ترجمه جواد ميدانيفرزند دوم: پيامدها و راهحلها ف۶۷ز۱۷۱۵۳۵۴۲۶۴۹/۱۴۳
HQ۷۷۷/۲۲/۴۱۳۷۵ف۹ز

صابرين، کتابهاي دانه کـلـيـدهـاي آمـوخـتن دربـاره کـودکان کمتوجه و بيشفعال
ADD/ ADHD 

نـويـسـنـده لـيـنـدا اسونا; مترجم ترانه
بهبهاني

۱۳۸۸ ک۸۲۹س۱۷۱۶۲۵۳۶۶۴۹/۱۵۴
RJ۵۰۶/۹۱۳۸۸س۷۷ک

صابرين ، کتابهاي دانه مـيـريـام اسـتـوپـارد:مـترجمين مرتضياولين غذاها
 کاشي زاده و دکتر رضا راد گودرزي

۱۳۸۹ الف۴۸۸الف۱۷۱۷۳۰۶۹۶۴۹/۳
RJ۲۰۶/۴۱۳۸۹غ۵الف

صابرين، کتابهاي دانه کـارولـيناي. مـور، رابرت شولمن، ميميبهترين کليدهاي تغذيه براي کودک و نوجوان
 کر; ترجمه جواد ميداني

۱۳۹۲ -۱۳۸۸ ب۸۳۲م۱۷۱۸۱۱۳۴۶۴۹/۳
RJ۲۰۶/۹۱۳۷۶ب۷۶م

کتابهاي ارغواني تـالـيف همداني ،شيرين تصويرگر فرشيدغذاي کمکي :﴿تغذيه کودکان از ۶ تا۱۲﴾
شفيعي

۱۳۸۲ غ۶۷۷ه۱۷۱۹۳۱۶۲۶۴۹/۳

صابرين،کتابهاي دانه نـوشـته ويليام سيرز و مارتا سيرز;ترجمهچهل نکته کليدي براي شيردادن به نوزاد
 جواد ميداني

۱۳۷۵ چ۹۲۷س۱۷۲۰۱۱۳۵۶۴۹/۳۳
RJ۲۱۶/۹۱۳۷۵چ۹۵س

پيدايش نـويـسـنـده جوآنا مورهد; مترجم فاطمهتغذيه با شير مادر
صهبا

۱۳۸۶ ت۸۳۵م۱۷۲۱۷۸۱۶۴۹/۳۳
RJ۲۱۶/۷۱۳۸۶ت۸م

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

چـگـونه کـودکـان و نـوجـوانـان را به مطالعه عالقمند کنيم؟:
 راهنماي علمي براي والدين و مربيان

۱۳۷۸تاليف ماشاءالله کاربخشراوري چ۱۳۶ک۱۷۲۲۱۳۹۶۶۴۹/۵۸
LB۳۶۰۷/۸چ۲ک

استاندارد ۱۰ فـرمـان بـراي تـربـيت کودک:چگونه کودک خود را بهتر
 تربيت کنيم

نـوشـتـه جو فراست;ترجمه عاطفه تجلي
جولنگرودي

۱۳۹۱ د۳۳۶ف۱۷۲۳۲۵۴۸۶۴۹/۶۴

زوار نـوشـته جي. ا. فـراست; تـرجـمـه مهبدمادرکافي
 ابراهيمي، زير نظر محمد ولي سهامي

۱۳۸۶ م۳۳۶ف۱۷۲۴۴۳۴۶۴۹/۶۴
HQ۷۵۵/۸۵/۲۱۳۸۶م۳۷ف

نسل نو انديش چـگـونـه رفـتارهاي خوب را به کودکم آموزش دهم؟بيش از
 ۱۲۰۰راهکار عملي براي حل مشکالت کودکان

اسـتـيفن گاربر،ماريان دنيلز گاربر،روبين
 فـريـدمن اسپيزمن;ترجمه شمس الدين

حسيني

۱۳۹۳ چ۱۳۲گ۱۷۲۵۲۵۷۷۶۴۹/۶۴

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۵ويليام ويلکاف; مترجم زهرا جعفريچگونه به کودک خود " نه " بگوييم چ۹۴۳و۱۷۲۶۲۵۳۲۶۴۹/۶۴
HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۵چ۹و

صابرين، کتابهاي دانه کـلـيـدهاي آموزش و مراقبت از سالمت جنسي در کودکان و
نوجوانان

کـريـسـتـال د فـريـتـاس; مترجم سارا
 رئـيـسـي طـوسـي; پيشگفتار عبدالعظيم

کريمي

۱۳۸۱ ک۵۸۷د۱۷۲۷۲۵۳۷۶۴۹/۶۵
HQ۷۸۴/۷۱۳۸۱د۷۶الف

سفير صبح نـوشـته تـومـاس آرمـسـترانگ; ترجمهکودک من چگونه نابغه ميشود!؟
 ترانه بهبهاني

۱۳۸۰ ک۴۱۱آ۱۷۲۸۱۵۳۱۶۴۹/۶۸
LB۱۱۴۰/۳۵ /۴۱۳۸۱آ۵م

اشکذر مـديـريت بـحـران: چـگونه بحرانهاي زندگيمان را مديريت
کنيم؟

نـويـسـنده برايان تريسي; مترجم فاطمه
محمدي

۱۳۸۸ م۵۵۳ت۱۷۲۹۱۰۲۹۶۵۰/۱
HD۴۹/۴۱۳۸۸م۴ت

نسل نو انديش نـويـسـندگان جوئل فوتينوس و آگوستسيزده گام به سوي ثروت
 گلد; مترجم مهين خالصي

۱۳۹۱ س۸۷۶ف۱۷۳۰۳۵۷۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹س۹۵ب

نسل نو انديش ۱۳۹۳ناپلئون هيل;مترجم مهين خالصيشاه کليد ثروت ش۹۶۲ه۱۷۳۱۲۵۵۱۶۵۰/۱
نسل نو انديش نـويـسـنده ناپلئون هيل;تجديد نظر و بهنردبان جادويي براي رسيدن به موفقيت

 روز شـــده تـــوســـط پـاتـريـشـيـا
 جي.هوران;مترجم مهين خالصي

۱۳۹۳ ن۹۶۲ه۱۷۳۲۲۵۵۶۶۵۰/۱

نسل نو انديش نـاپـلـئـون هـيل; مترجم مجيد شهرابي;۱۷ قانون موفقيت
 ويراستار مليحه حجازي

۱۳۹۱ ه۹۶۲ه۱۷۳۳۳۲۸۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۹۱۳۸۹ز

نسل نو انديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت زمان د۸۹۳س۱۷۳۴۲۵۰۱۶۵۰/۱۱
نسل نو انديش مـهـارتهاي مديريتي خود را ارزيابي کنيد. چهره نماي مديريتي

 شما از توانايي هاي شناخته شده...
نـويـسـنـده مـايـکل کـريـسپ; مترجم
 غـالمـحـسـيـن خـانقاني; ويراستار علي

ابوطالبي

۱۳۸۷ ۸۵۸م۱۷۳۵۳۳۰۶۵۱/۳
HF۵۵۴۷/۹۱۳۸۹م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
لوح دانش ۱۳۷۹مولف م. محمديهنر آشپزي و شيرينيپزي دلآرا ه۳۵۲م۱۷۳۶۱۱۲۰۶۵۱/۵

TX۷۲۵/۳۳۱۳۷۹م۱آ
ترمه ۱۳۸۶شکراله خواجوي، مرتضي مجاهدياصول حسابداري ۳ الف۷۶۵خ۱۷۳۷۱۷۱۹۶۵۷

HF۵۶۵۵/۸۵۶۱۳۸۸خ۲ف
موسسه کتاب مهران نشر نـوشـته فيليپ ا. فس، رولين نيس ونگر;اصول حسابداري

 ترجمه مهدي تقوي، ايرج نيک نژاد
۱۳۸۱ الف۷۳۳ف۱۷۳۸۱۷۱۸۶۵۷

HF۵۶۳۵/۶۳۱۳۸۱الف۵ف
دانشگاه پيام نور عـبـدالـکـريم مـقـدم، عـلي شـفيعزاده;اصول حسابداري ۱ (رشته حسابداريو مديريت)

 ويراستار علمي جواد رضازاده
۱۳۸۴ الف۷۲۳م۱۷۳۹۱۷۷۶۶۵۷/۰۴۶

HF۵۶۵۵/۶۳۳۱۳۸۵م۲ف
سـازمـان حـسابرسي، مرکز تحقيقات تخصصي

 حسابداري و حسابرسي
[مـولـفـان والـتر بي. ميگز ... و ديگران];اصول حسابرسي

 تـرجـمـه عباس ارباب سليماني، محمود
نفري

۱۳۸۱-۱۳۷۴ ۵۷۸الف۱۷۴۰۱۷۱۱۶۵۷/۴۵
HF۵۶۶۷/ ۶۱۳۷۴الف

دانشگاه پيام نور ۱۳۹۱محمد رمضان احمديحسابداري مالياتي﴿رشته حسابداري﴾ ح۷۱۴ر۱۷۴۱۲۹۵۵۶۵۷/۴۶
کيومرث ۱۳۸۵تاليف جمشيد اسکندريحسابداري ميانه ۲ بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران ح۵۲۵الف۱۷۴۲۱۷۱۰۶۵۷/۷۲

۴۵الف ۱۸۶۵FH۱۳۸۵/ح۵
کتابآراد ۱۳۸۴مولف آرش فرهوديحسابداري شرکتها (۱) ح۶۶۹ف۱۷۴۳۱۷۲۲۶۵۷/۹۵۰۷۶

HF۵۶۸۶/۴۱۳۸۸ف۴ش
فرا نـوشـتهي جـيم کـالـينز;ترجمه فضل الهبهتر از خوب: پژوهشي در راز و رمز شرکتهاي برتر

اميني
۱۳۹۲ ب۲۶۱ک۱۷۴۴۳۰۱۶۶۵۸

HD۵۷/۷/۹ب۲۵ک
زيرنظر رضا صالحياميريسرمايه فرهنگي ۱۷۴۵۳۲۹۹۶۵۸/۴۰۶۳

HD۵۳/۴۱۳۸۹س۲۴ص
مبلغان ۱۳۸۸ترجمه مجيد نوريانراهانداختن يک کسب و کار جديد ۲۹۱ر۱۷۴۶۲۱۷۵۶۵۸/۱۱
عابد ۱۳۹۳اميد باوي،مينا ظاهر شمسمرجع کامل آموزش اينديزاين از صفحه آرايي تا چاپ م۲۹۲ب۱۷۴۷۲۷۳۷۶۵۸/۲۲۴۴۵۳۶

نسل نو انديش نـويـسـنـدگـان استفان سي. لوندين.جانقصههاي ماهي
 کريستين و هري پل

۱۳۹۴ ۶۷۴ق۱۷۴۸۲۵۷۴۶۵۸/۳۱۴

مـــوســـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشـي امـام
 خميني،معاونت تربيتي و فرهنگي

ايـن رشـته سر دراز دارد:مهارت هاي انتخاب رشته تحصيلي و
شغل

۱۳۹۵احمد امامي راد الف۷۶۵الف۱۷۴۹۳۳۷۰۶۵۸/۳۱۴۲۲

دفتر پژوهشهاي فرهنگي فـردآر. ديـويـد; ترجمه علي پارسائيان ومديريت استراتژيک
 محمد اعرابي

۱۳۷۹ م۹۲۲د۱۷۵۰۲۰۵۳۶۵۸/۴۰۱۲
HD۳۰/۲۸/۴۱۳۸۸م۹د

جـهـاد دانشگاهي- واحد صنعتي اصفهان، مرکز
انتشارات

مـديـريت و کـنـتـرل پروژه: (کاربرد روشهاي سيپيام، پرت،
 گرت و پيان)

۱۳۷۸تاليف علي حاجشيرمحمدي م۱۴۹ح۱۷۵۱۱۳۸۳۶۵۸/۴۰۴
HD۶۹/۲۱۳۷۸ح۴م

نسل نو انديش ۱۳۹۴برايان تريسي;ترجمه فاطمه باغستانيمذاکره م۵۵۳ت۱۷۵۲۲۵۰۰۶۵۸/۴۰۵۲
نسل نو انديش کن بـالنـچـارد و ديـگران; ترجمه مهينچه کسي تغيير را کشت؟

خالصي
۱۳۹۱ ۸۷چ۱۷۵۳۳۵۱۶۵۸/۴۰۶

HD۶۶/۸۱۳۸۷الف۸ب
قفنوس ۱۳۹۴سيدرضا صالحي اميري،رزيتا سپهرنياالگوي ارتقاي سرمايه فرهنگي در ايران الف۲۹۷ص۱۷۵۴۳۳۲۹۶۵۸/۴۰۶۳
ماني ۱۳۸۶تاليف احمد سيروسحفاظت ايمني﴿مديريت سيستمي ايمني﴾ ح۹۳۱س۱۷۵۵۱۵۱۹۶۵۸/۴۰۸

T۵۵/۴م۹س
نسل نو انديش نـويـسـنـده برايان تريسي; مترجم سيما۲۱ راز موفقيت در لحظههاي بحراني

فرجي
۱۳۸۶ ب۵۵۳ت۱۷۵۶۳۲۷۶۵۸/۴۰۹

HF۵۳۸۶۶۱۳۸۸چ۴ت/الف
ديوان ۱۳۸۸صادق صالحيوقت شما ساعتي چند؟ و۲۹۷ص۱۷۵۷۱۳۳۵۶۵۸/۴۰۹۳

سلسله مهر نـويـسنده راسلاچ. گرانگر; مترجم مجيد۷ روش براي گرفتن بله
شهرابي

۱۳۸۹ ه۲۸۱گ۱۷۵۸۴۳۳۶۵۸/۴۵
HF۵۷۱۸/۴۷۱۳۸۹گ

آواي پاتريس ۱۳۸۶تاليف هايده متقيمديريت توليد و عمليات م۲۴۳م۱۷۵۹۱۷۶۳۶۵۸/۵
TS۱۵۵/۴۱۳۸۷م۲۳م

ارديبهشت ۱۳۸۵اسپنسر جانسون;ترجمه کامران پروانهآري يا نه آ۱۹۹ج۱۷۶۰۲۵۵۵۶۵۸/۵۰۳۶
نشر پردازش مـجـمـوعه مقاالت نخستين سمينار مديريت مالي ايران ۱۵ -

 ۱۷ آبان ۱۳۷۵
تـهـيه، تـدوين و مـجـري دانشکده علوم

 اداري، دانشگاه شهيد بهشتي
۱۳۷۶ ۲۸۲م۱۷۶۱۱۵۱۸۶۵۸/۵۱

HG۴۰۰۶/۸۱۳۷۵س
دانش پژوهان جوان ۱۳۸۸مولف جليل صمدآقاييبازاريابي کارآفرينانه ب۵۱۸ص۱۷۶۲۲۸۷۵۶۵۸/۸

HF۵۴۱۵/۲ب۸ص
ارديبهشت کـتـابي از اسـپـنـسـر جـانـسون، [الريفروشنده يک دقيقهاي

 ويلسون];ترجمه غالمحسين اعرابي
۱۳۹۳ ف۱۹۹ج۱۷۶۳۲۴۹۹۶۵۸/۸۵

نسل نو انديش ريـچـارد دني; مـتـرجمان محمد ابراهيممهارت هاي فروش موفق
 گوهريان، مهشيد باطني دزفولي

۱۳۹۱ م۷۲۴د۱۷۶۴۳۳۴۶۵۸/۸۵
HF۵۴۳۸/۲۵/۸۱۳۸۹م۹د

طاهريان جـيني مولن،ديويدال.دانيلز;مترجم سمانهآموزش گام به گام بازيابي بوسيله پست الکترونيکي
فالح

۱۳۹۰ آ۸۴۷م۱۷۶۵۲۷۲۶۶۵۸/۸۷۲

سروش نـوشـته جرج تي. ايتون;ترجمه عبدالعليشيمي عکاسي در عکاسي سياه - سفيد و رنگي
ذکاوت

۱۳۶۴ ش۹۵۸الف۱۷۶۶۳۲۴۴۶۶۱/۸۰۸
TR۲۱۰/۹۱۳۶۴ش۹الف

اميرکبير ۱۳۶۴تاليف ناصر توحيديسير تکاملي توليد آهن و فوالد در ايران و جهان س۷۹۲ت۱۷۶۷۱۶۷۱۶۶۹/۱۴۱
TN۷۰۵/۹س۹ت

حميدرضا بختياري فرد ۱۳۸۷مولف حميدرضا بختياريفرداستانداردهاي گرافيک و چاپ الف۳۴۳ب۱۷۶۸۹۰۶۶۷۶/۲۳۴
TS۱۱۱۸/۳۱۳۸۵ب۶ق

کتاب آبان نـويـسنده الکس وايت;مترجم الهه پور وعناصر طراحي گرافيک
 ويراستار عبدالرضا قريشي

۱۳۸۸ ع۳۴۹و۱۷۶۹۳۳۳۲۶۸۶/۲۲
Z۲۴۶/۹۱۳۸۸ع۲و

صانعي شهميرزادي ۱۳۸۸مولف وحيد وکيلالرعايامرجع محاسبات تاسيسات مکانيکي ساختمان م۶۸۶ر۱۷۷۰۹۱۴۶۹۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
طحان:هله نـويـسـنده تامي کليون;ترجمه محمدرضاتهويه طبيعي در ساختمانها

ليليان
۱۳۸۹ ت۶۳۶ک۱۷۷۱۲۱۴۹۶۹۷/۹۲

استاد تـهـويه مـطـبـوع مـدرن (درسنامه تهويه مطبوع) گرايشهاي
 معماري، عمران، مکانيک

اردشـيـر فـرشـيـديـانفـر، انـوشـيروان
 فرشيديانفر، امير فنودي

۱۳۸۳ ت۵۴۳ف۱۷۷۲۱۷۶۵۶۹۷/۹۳
TH۷۶۸۷/۹ت۴ف

هرمس ۱۳۷۹مارتين هيدگر;ترجمه پرويز ضياء شهابيسرآغاز کار هنري س۹۲۹ه۱۷۷۳۲۱۶۹۷۰۰/۱
عفاف مـولـفـان ايـان چيلورز، هارولد آزبورن وسبکها و مکتبهاي هنري

 ديگران; تدوين و ترجمه فرهاد گشايش
۱۳۸۰ س۹۷چ۱۷۷۴۱۴۹۴۷۰۰/۴

NX۲۰۰/۲۱۳۸۰س۵گ
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۶۸دونيسا. دانديس;ترجمه مسعود سپهرمبادي سواد بصري م۲۳۹د۱۷۷۵۳۲۴۵۷۰۲/۸

N۷۴۳۳/۲۱۳۶۸م۲د
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۷۳پرويز مرزبانخالصه تاريخ هنر خ۴۵۸م۱۷۷۶۱۵۰۵۷۰۹

N۵۳۰۰/۸۱۳۷۳خ۴م
سروش ﴿انتشارات صدا وسيما﴾ شـيـال بـلـر، جـانـاتـان ام. بلوم];ترجمههنر و معماري اسالمي

 اردشير اشراقي
۱۳۸۱ ه۶۴۵ب۱۷۷۷۳۳۹۱۷۰۹/۱۷۶۷۱

N۶۲۶۰/۹۱۳۸۱ه۸ب
اميرکبير تـالـيف کريستين پرايس; ترجمه مسعودتاريخ هنر اسالمي

 رجب نيا
۱۳۴۷ ت۳۲۲پ۱۷۷۸۶۲۳۷۰۹/۵۶

N۶۲۶۰/الف۱۳۴۷ ۲ت۴پ
انديشه ظهور مـولف فـرانـسـيس د.ک. چينگ;مترجممعماري: فرم، فضا و نظم

 زهرا ترکمن،کاظم کمالي نسب
۱۳۹۳ م۹۸چ۱۷۷۹۳۳۳۵۷۲۰/۱

NA۲۷۶۰/۶۱۳۸۸م۹چ
کتاب آبان يـورگ کـورت گـروتـر;مترجمين مجتبيزيبايي شناسي در معماري

 دولتخواه،سولماز همتي
۱۳۹۳ ز۸۱ي۱۷۸۰۳۳۴۵۷۲۰/۱

همام پـل رودولـف;تـرجمه و تدوين امير اعالپل رودولف،ترسيمات معماري
عديلي

۱۳۸۶ پ۷۹۲ر۱۷۸۱۲۰۰۵۷۲۰/۲۲۲

مهرازان ۱۳۸۸نويسنده کريستوفر الکساندرالگوهاي استاندارد در معماري الف۴۸۸ک۱۷۸۲۲۱۴۰۷۲۰/۲۸۴
مهرگان قلم Revit Architecture 2015۱۳۹۴مولف مهدي جوادنيامرجع آموزشي م۷۴۴ج۱۷۸۳۲۷۴۶۷۲۰/۲۸۴۰۲۸۵۵۳۶

بهجت ۱۳۹۱نوشته و پژوهش عباس﴿مسعود﴾سليمينگاهي بر معماري اسالمي در جهان ن۶۹۹س۱۷۸۴۳۳۱۳۷۲۰/۹۱۷۶۷۱
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان پـديدآورندگان هلن و ريچارد ليکرافت;نخستين بناهاي اسالمي

 مترجم علي خاکبازان
۱۳۸۹ ن۸۹۸ل۷۲۰/۹۱۷۶۷۱[ج]۱۷۸۵۲۳۸

NA۳۸/۳۱۳۷۶ن۹ل
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱نويسنده هادي سيفدريچههايي رو به بهشت د۹۳۹س۱۷۸۶۸۶۰۷۲۰/۹۵۵

NK۱۲۷۰/۴۱۳۸۷د۹س
مدرسه امـين فقيري; زير نظر شوراي کارشناسيقوامالدين شيرازي

 دفتر انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۵ ف س/۸۴۱ق۷۲۰/۹۵۵۰۹۲[ج]۱۷۸۷۳۸

NA۱۴۸۹/ف۹۷ق
پشوتن مـعـمـاري در دارالـخـالفه ناصري. سنت و تجدد در معماري

 معاصر تهران
۱۳۸۵مولف وحيد قباديان م۳۷۵ق۱۷۸۸۳۳۸۳۷۲۰/۹۵۵۱۲۲۲

NA۱۴۸۷/ق۹۲ت
آثار انديشه ۱۳۸۰تاليف ابوالقاسم سيدصدرمعماري، رنگ و انسان م۸۹۳س۱۷۸۹۳۲۹۵۷۲۱

NA۲۷۹۵/۶م۹س
پشوتن گـردآوري انـتـشـارات اورگـرين;ترجمهمعماري با شيشه

 پونه حسيني نسب
۱۳۹۰ م۶۱۲ح۱۷۹۰۳۳۳۶۷۲۱/۰۴۴۹۶

NA۴۱۴۰/۱۳۸۹
خاک پـستمـدرنيته و معماري: بررسي جريانهاي فکري و معماري

 معاصر غرب ﴿۲۰۰۰ - ۱۹۶۰﴾
۱۳۸۶نوشته امير بانيمسعود پ۲۸۴ب۱۷۹۱۹۸۳۷۲۴/۶

NA۶۸۰/۵۱۳۸۸پ۲ب
نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ابـراهـيم افشار،نگار فاضلي;دبير مجموعهشاداب سازي محيط کتابخانه هاي عمومي

 سيامک محبوب
۱۳۹۲ ش۶۴۴الف۱۷۹۲۲۲۱۱۷۲۷/۸۰

فرهيختگان دانشگاه ۱۳۹۰محمد حسين احمدي شلمانيمعماري معاصر مساجد م۶۲۹ش۱۷۹۳۳۳۹۹۷۲۹
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنده فريدريک فلد; مترجم حسينطوطي اصفهان

ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۹۱ ط۸۳۸ف۷۳۳/۹۱۴[ج]۱۷۹۴۵۳۱

PZ۳/۹۱۳۷۱ط۸ف
فخراکيا هـربـرت ريـد;پـرويـن آقايي;علي محمدتاريخچه مجسمه سازي مدرن

مصلحي
۱۳۹۰ ت۹۴۶ر۱۷۹۵۳۳۱۱۷۳۵/۲۳

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۷۵ناصر پلنگيشيوه طراحي ذهني ش۵۱۷پ۱۷۹۶۳۲۸۸۷۴۱/۲
NC۷۳۰/۹۱۳۷۵ش۸پ

سروش ۱۳۶۲محسن وزيري مقدمشيوه طراحي ش۵۹۱و۱۷۹۷۳۲۸۹۷۴۱/۲
سنبله مـجـمـوعه آثـار جـشـنـواره بـينالمللي دوساالنه کاريکاتور و

 مـقـاومسـازي: به مـناسبت روز پژوهش وو يادمان زلزله بم :
 ۲۵ آذر۱۳۸۸ ايران - مشهد

مــعـاونت پـژوهـشي مـرکـز آمـوزش
 مهندسين خانه عمران شريف

۱۳۸۸ م۴۳۸ج۱۷۹۸۹۸۴۷۴۱/۵
NC۱۷۶۳/۵۱۳۸۸ج۸ز

کتاب آبان اثـر اسـکـات مـک کـلود; مترجم رامينهنر کميک۱
رحيمي

۱۳۹۴ هـ۷۳۹م۱۷۹۹۳۵۸۹۷۴۱/۵

زرين ۱۳۸۰نوشته هرژه; ترجمه شيرين رياحي پورروي ماه قدم گذاشتيم ر۴۹۷هـ۷۴۱/۵۹۲۹۳[ج]۱۸۰۰۱۶۷۵
PN۶۷۹۰/۲۱۳۸۱ک۸۴ب

فخراکيا ۱۳۹۲آناهيتا مقبليطراحي نشانه ط۷۱۷م۱۸۰۱۳۳۳۸۷۴۱/۶
NC۱۰۰۲/۵گ۵ن

لوتس فـرهـنگ طـراحي گـرافـيک:اصـطـالحات،سبک ها و طراحان
گرافيک

آلن و ايـزابل لـيـويـنگ اسـتـون;ترجمه
 فرهاد گشايش

۱۳۸۹ ف۹۹۳ل۱۸۰۲۳۳۰۱۷۴۱/۶۰۳
NC۹۹۷/۴۱۳۸۰ف۹ل

سـروش﴿انـتـشـارات صـدا و سيماي جمهوري
 اسالمي ايران﴾

کـودک و تـصـويـر : جـسـتـارهايي در تصويرگري کتابهاي
 کودکان و نوجوانان

۱۳۸۹نوشته جمالالدين اکرمي ک۶۹۱الف۱۸۰۳۳۳۸۴۷۴۱/۶۴۲
NC۹۶۵/ي۱۳۰۰ ۹ک۸الف

فخراکيا تـکـنـيکهـاي رانـدو تکنيک مداد و مدادرنگي، تکنيک قلم و
مرکب....

۱۳۸۸گردآورنده علي ذوقي ت۷۴ذ۱۸۰۴۳۳۰۲۷۴۲
NC۷۵۰/۸۱۳۸۸ت۹ذ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
يزدا: ماهنامه تهويه و تبريد ۱۳۸۹نوشته جان مانتگيواصول و مباني پرسپکتيو الف۸۵۳م۱۸۰۵۸۸۹۷۴۲

NC۷۵۰/۴۱۳۸۹پ۸م
فخراکيا تـکـنـيکهـاي طـراحي ۱ - ۲ - ۳: اصـول طـراحي بـا مـداد

 (تـکـنـيکهاي طراحي ۱)، اصول طراحي با زغال و مداد کنته
 (تـکـيـنکهاي طراحي ۲)، اصول طراحي با قلم و مو و مرکب

 (تکنيکهاي طراحي ۳)

تـــالـــيف و گـردآوري عـليمـحـمـد
 مصلحي;خديجه مالمير

۱۳۸۷ ت۱۶۳م۱۸۰۶۳۲۴۷۷۴۳/۴۲
NC۷۷۰/۸۱۳۸۷ت۶م

فخراکيا هـنـدسه نـقـوش،فـراگيري اصولي،آسان و کاربردي و تفهيمي
 هندسه ترسيمي

۱۳۹۲آناهيتا مقبلي،وحيده ميرفخرايي ه۷۱۷م۱۸۰۷۳۳۸۱۷۴۵/۴
NK۱۵۷۰/۵۹ک

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۷۰برونو موناري;ترجمه پاينده شاهندهطراحي و ارتباطات بصري: رهيافتي بر روششناسي بصري ط۸۵۳م۱۸۰۸۳۲۹۸۷۴۵/۴
NK۱۵۱۰/۴۱۳۸۵ط۹م

فخر اکيا تـالـيف گـاي جـولـيـر;ترجمه فرزاد آقافرهنگ طراحي مدرن
ميري

۱۳۸۷ ف۸۷۳ج۱۸۰۹۲۱۳۷۷۴۵/۴۰۹۰۴۰۳

فرين ۱۳۸۷مترجم اکرم ذاکريدنياي هنر نقاشي روي چهره کودکان ۲ ۷۲۴د۱۸۱۰۷۲۱۷۴۵/۵
TT۹۱۱/۹۱۳۸۸د

راضيه ۱۳۹۰مهناز رشيدحسينپورآموزش گريم کودک... آ۵۴۷ر۱۸۱۱۷۲۲۷۴۵/۵
TT۹۱۱/۸۱۳۸۹آ۵ر

قدياني ۳۶۵ شـيـوه ي خـالق در هـنـر و کاردستي با دورريختني ها:
 نـقـاشـي، چـاپ، تـکـه چـسـبـانـي، اشـکال برجسته و جعبه

 صورتک و آدمک، کارت پستال و شابلون

نـويـسـنـده فـيـونـا وات; مترجم نازنين
نجفيان

۱۳۹۰ س۱۱۳و۱۸۱۲۲۶۷۵۷۴۵/۵

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان طـرح و اجـرا عـلـي پـزشک، با همکاريکاغذهاي دست ساز
 نازنين نيازي

۱۳۸۹ ک۴۳۸پ۷۴۵/۵۴[ج]۱۸۱۳۱۴۶
BP۲۲۳/۵/۸م۳م

انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۰مترجم مصطفي رازقيدنياي هنر کاغذ سازي به سبک ژاپني ﴿کاردستي با کاغذ﴾ ۷۲۴د۱۸۱۴۲۱۳۶۷۴۵/۵۴
نشر راضيه اثـر پل مـارکـو، دبي ديـويس; تـرجـمهآموزش شمعسازي

 رضوان دزفولي
۱۳۹۰ آ۱۳۱م۱۸۱۵۲۶۸۰۷۴۵/۵۹۳۳۲

TT۸۹۶/۵/۸۱۳۸۱آ۲م
مدرسه امـين فقيري; زير نظر شوراي کارشناسيميرعماد قزويني

 دفتر انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۶ ف س/۹۴۸م۷۴۵/۶۱۹[ج]۱۸۱۶۳۱

NK۳۶۳۹/۹۱۳۸۶م۲۵ف
مدرسه ۱۳۷۷مهدي الماسيکلهر الف س/۶۵۷ک۷۴۵/۶۱۹۰۹۲[ج]۱۸۱۷۱۰۶

فرهنگ مکتوب ۱۳۸۵تاليف علي راهجيريخوشنويسان ايران خ۲۹۵رفا۱۸۱۸۷۰۵۷۴۵/۶۱۹۹
NK۳۶۳۹/۲۷۱۳۸۵ر۲ف

کتاب آبان اثـر مـحـمـدوحيد موسويجزايري;ميسخط و خوشنويسي
 کريستين،علي شهباز

۱۳۸۹ خ۸۴۲م۱۸۱۹۲۱۲۸۷۴۵/۶۱۹۹۲۷

انتشارات بين المللي حافظ ۱۳۸۸مولف دبي وبر; ترجمه اکرم ذاکريهنر بافتني کاله کودکان هـ۸۷۶و۱۸۲۰۲۶۸۴۷۴۶/۴۳
TT۸۲۵/۲۹۱۳۸۸و

ابتدا خـودآمـوز بافتني و سايز بافي با دوميل براساس استاندارد ملي
 مهارت (با کد ۷-۶۶/۹۵)

نـويـسـنـده اکـرمالـسـادات آقـاميري;
 طراحان مريم السادات کوشکي

۱۳۸۳ خ۶۵۷آ۱۸۲۱۱۲۱۸۷۴۶/۴۳۲۰۷
TT۸۲۰/۹۱۳۸۴خ۶۷آ

نقش زرين تاليف ايراندخت ابطحيراهنماي بافت لباس نوزاد تا ۵ سال ر۱۴۹الف۱۸۲۲۱۷۰۹۷۴۶/۴۳۲۰۷
TT۸۲۰/۲ر۲الف

فرين ۱۳۸۵مترجم مريم يوسفيدنياي هنر بافتني بزرگساالن ۸ ۷۲۴د۱۸۲۳۲۶۷۹۷۴۶/۴۳۲۰۷
TT۸۲۰/۸۳۷۴۱۳۸۵د

انتشارات بين المللي حافظ خـودآمـوز جامع بافتني قدم به قدم (۲): آموزش کامل بافتني
 از مبتدي تا عالي با بيش از هزار تصوير رنگي براي ...

۱۳۸۷سو گاردنر; مترجم اکرم ذاکري خ۱۳۶گ۱۸۲۴۷۳۷۷۴۶/۴۳۲۰۷
TT۸۲۰/۹۱۳۸۷خ۲گ

بين المللي حافظ مـجـلـه مـوديـشـه مـاشه ;مترجم مريمدنياي هنر بافتني بزرگساالن ۱۰۷
يوسفي

۱۳۹۳ د۸۲۹م۴۳۲۰۷ /۱۸۲۵۳۰۹۰۷۴۶
TT۸۲۰/۸۳۷۵۱۳۸۵د

قدياني تـهـيه و تـنـظـيم مـريم يعقوبي; مترجمقالببافي
 حميرا نوروزي

۱۳۸۴ ق۵۹ي۱۸۲۶۲۶۷۸۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۸۳۱۳۸۱ق۷ي

پيدايش ۱۳۷۹مترجم جمشيد کاويانيتکهدوزي با روشهاي نوين ۶۷۹ت۱۸۲۷۷۲۰۷۴۶/۴۴۵۰۷
TT۷۷۹/۷۱۳۸۰ت

فرهنگستان هنر حـسـين يـاوري، عليرضا بطالنيخيادگار،قلمکار اصفهان (از آغاز درخشش در عصر صفوي تا به امروز)
 هاله هالليخاصفهاني

۱۳۸۵ ق۲۹ي۱۸۲۸۲۰۸۶۷۴۶/۶۰۹۵۵۹۳۲

مدرسه ۱۳۷۸نسيم عزيزيرسامعربزاده ع س/۴۷۴ر۷۴۶/۷۹۵۵۰۹۲[ج]۱۸۲۹۱۰۴
NK۲۸۹۸/۴۱۳۷۸ع۵ر

قفنوس مـرتـضـي احـمـدي;تهيه و تنظيم نت هاپيش پرده و پيش پرده خواني
 بهرنگ بقايي

۱۳۹۳ پ۲۸۴الف۱۸۳۰۳۳۰۷۷۴۶/۹۴

بيهق کتاب هـمـنـشـيـنـي رنـگـها در خانه ۱۰۰۰ ترکيب حرفه اي براي
 فضاهاي داخلي يک خانه

ديـويـد ويـلـيـس،مـتـرجـمين;کوروش
 محمودي ده بيگلو،سهيال غفور

۱۳۹۱ ه۹۵۵و۱۸۳۱۳۳۰۶۷۴۷/۹۴

فخراکيا ۱۳۹۳ياشار قهرمانيچگونه از چهره کاريکاتور ترسيم کنيم. چ۹۳۲ق۱۸۳۲۳۳۴۳۷۵۰/۱۷
فخراکيا مـولف جـونـز اسـتـال،مـتـرجـم سامانهنر خياباني

هزارخاني
ه۴۷۷الف۱۸۳۳۳۳۳۷۷۵۱/۷۳

ND۲۵۹۰/۵۹۱۳۸۹الف
افق تصويرگرفيروزه گلمحمديراز آن درخت: حکايتي از مثنوي مولوي ر۶۱۷گ۱۸۳۴۶۹۸۷۵۱/۷۷۰۹۵۵

ND۱۳۳۷/ ۸۱۳۸۵گ ۹الف
فخراکيا مــارگـارت کـسـلـر،تـرجـمـه فـرهـادهمنشيني رنگها در نقاشي

 خـسـروي،مـريـم خـسـروي،پـژوهـش
 وتحقيق دکتر آناهيتا مقبلي

۱۳۹۴ ه۵۵۲ک۱۸۳۵۳۳۴۴۷۵۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه مـحـدثه گـودرزنـيـا; زيـر نـظر شوراياستاد فرشچيان

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۸ گ س/۴۷۵الف۷۵۹/۹۵۵[ج]۱۸۳۶۱۰۳
ND۹۸۹/۹۱۳۸۸گ۴ف

مدرسه ۱۳۷۹مهدي الماسيحسين بهزاد الف س/۵۶۲ح۷۵۹/۹۵۵[ج]۱۸۳۷۱۱۰
ND۹۸۹/۷۱۳۸۶الف/۹۳ب

مدرسه مـنـيـرالـدين بـيـروتي; چهره پرداز جلدرضا عباسي
 امـيرنساجي; زير نظر شوراي کارشناسي

 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۸۵ ب س/۵۶۷ر۷۵۹/۹۵۵[ج]۱۸۳۸۱۰۱
ND۹۸۹/۹۱۳۸۶ب۵۵ر

مدرسه ۱۳۷۷حبيب يوسف زادهعلياکبر صنعتي ي س/۸۳۹ع۷۵۹/۹۵۵[ج]۱۸۳۹۱۰۵
مدرسه ۱۳۷۷الهه بهشتيکمالالملک ب س/۶۷۵ک۷۵۹/۹۵۵[ج]۱۸۴۰۱۰۲

ND۹۸۹/۹۱۳۸۸ب۸ک
واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيانفطار صورت الف۹۱۷آ۱۸۴۱۱۳۲۲۷۶۰

NC۱۰۰۱/۸۱۳۸۷الف۹آ
فخراکيا ۱۳۸۷مولف عليمحمد مصلحيمباني پايه و هندسي عناصر گرافيک: ﴿نقطه، خط، سطح﴾ م۶۲۲م۱۸۴۲۳۲۹۶۷۶۰

NC۱۰۰۰/۲۱۳۸۸م۶م
سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد
۱۳۸۵تاليف حسين پورسلطاني، اميد جهانسوزحرکتهاي ورزشي براي جانبازان و معلولين ح۶۶۷پ۱۸۴۳۷۰۶۷۶۹/۰۴۵۶

GV۷۰۹/۳/۴ح۹پ
زبان تصوير ۱۳۹۲مولف:ديويد پرکل،مترجم:کريم متقيفرهنگ مصور عکاسي ف۳۵۵پ۱۸۴۴۳۳۰۸۷۷۰/۲

سروش ﴿صدا و سيماي جمهوري اسالمي﴾ هـــفت مـقـاله از بـرنـيس آبـوت... [وعکاسان و عکاسي
 ديـگـران]; ويـراسته ناتان الينز; ترجمه

 وازريک درساهاکيان، بهمن جاللي

۱۳۹۲ ع۳۴۶ل۱۸۴۵۳۵۶۹۷۷۰/۲۳
TR۱۸۵/۸۱۳۸۸ع۲ل

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۷۵اسماعيل عباسيفرهنگ عکاسي ف۲۹۸ع۱۸۴۶۳۳۰۰۷۷۰/۳
TR۹۱۳۷۵ /۴ف۲ع

رحيم دانايي ۱۳۹۱تاليف:رحيم داناييراهنماي عملي عکاسي ر۲۳۴د۱۸۴۷۳۳۰۵۷۷۰/۷
نشر پشوتن در مـسـيـر عـکاسي حرفه اي:راهنماي استفاده از دوربين هاي

DSLR
۱۳۹۴توني نورتراب;مترجم فرشيد کرمي نوين د۷۲۷ن۱۸۴۸۳۳۴۲۷۷۰/۷

پشوتن درمـسـيـر عـکـاسي حرفه اي:راهنماي استفاده از دوربين هاي
DSLR

تـونـي نـور تـراب;مـترجم فرشيد کرمي
نوين

۱۳۹۴ د۷۲۷ن۱۸۴۹۳۳۴۸۷۷۰/۷

زبان تصوير نـويـسـنـدگـان:پـيـتـر تـراورز،جـيـمزآموزش عکاسي پرتره:دستورالعمل ها و تکنيک هاي حرفه اي
 چيدل;مترجم:سيوا شهباز

۱۳۹۴ آ۴۴۲ت۱۸۵۰۳۳۰۴۷۷۰/۹۲

ترانه ۱۳۹۳مازيار نيک بر،محمد حسن پورکتاب کوچک عکاسي موبايل،کامپکت ک۹۲۵ن۱۸۵۱۳۲۴۹۷۷۱/۳۰۷
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۶۸تاليف حسين جعفريانعدسي در عکاسي و فيلمبرداري ع۴۶۳ج۱۸۵۲۳۲۴۱۷۷۱/۳۵۲

TR۲۷۰/۴ع۷ج
سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ صـافـيـهـا در عـکاسي سياه و سفيد و رنگي (بهانضمام فرهنگ

 اصطالحات عکاسي)
۱۳۶۷نوشته ژان الموره ;ترجمه پيروز سيار ص۲۶۵ل۱۸۵۳۳۳۸۹۷۷۱/۳۵۶

TR۵۹۰/۵/۲۱۳۶۷ص۲ل
طاهريان ديـويـد اسـتـوري;مـتـرجـمان ابوالفضلآموزش دوستانه عکاسي ديجيتال

 طاهريان ريزي،آرزو خسروپور
۱۳۸۸ آ۴۹۱الف۱۸۵۴۲۷۶۶۷۷۵

اتحاد ۱۳۸۸رامين موالناپورعکاسي ديجيتال ع۸۴۷م۱۸۵۵۳۲۹۷۷۷۸/۳
TR۲۶۷/۸۱۳۸۸ع۸م

زبان تصوير تـورسـتـن آنـدريـاس هـوفـمان;مترجم فن و هنرعکاسي سياه و  سفيد در عصر ديچيتال
 شيرين حکمي

۱۳۹۳ ف۸۱۵ه۱۸۵۶۳۳۰۳۷۷۸/۳

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ نـوشـته جـرالـد مـيلرسون;ترجمه حميدتکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما
 احمدي الري و فواد نجف زاده

۱۳۶۹ ت۹۷۹م۱۸۵۷۳۳۳۳۷۷۸/۵۳۴۳
TR۸۹۱/۸۱۳۶۹ت۹م

رحيم دانايي ۱۳۹۰تاليف مايکل فريمن;ترجمه رحيم داناييعکاسي منظره و طبيعت ع۷۲۲ف۱۸۵۸۳۳۸۲۷۷۸/۹۳۶
TR۶۶۰/۸۱۳۹۰ع۴ف

آواي مهرباني عـلـم االلـحـان: آشـنايي با مباني نظري، شعر شناسي، اصول و
 مهارت هاي صداسازي و بهداشت صوتي

زيـر نـظـر شـوراي کـارشـنـاسان الحان
الذاکرين

۱۳۹۰ ۷۹۵ع۱۸۵۹۷۰۳۷۸۹/۲
M۱۸۲۰/۶۱۳۸۹الف۸آ

هرمس ۱۳۹۳آندره بازن;ترجمه محمد شهباسينما چيست؟ س۲۱۲ب۱۸۶۰۳۳۳۹۷۹۱/۴۳۰۱
PN۱۹۹۴/۹۱۳۸۱س۱۵ب

هرمس نـويـسـنـده استفان شارف;ترجمه محمدعناصر سينما
 شهبا،فريدون خامنه پور

۱۳۹۳ ع۱۵۶ش۱۸۶۱۳۳۳۴۷۹۱/۴۳۰۱
PN۱۹۹۵/۹۱۳۷۱ع۲ش

هرمس ۱۳۹۲آلن کازبيه;ترجمه عالء الدين طباطبائيپديدارشناسي و سينما پ۱۶۳ک۱۸۶۲۳۳۴۰۷۹۱/۴۳۰۱
PN۱۹۹۵/۴۱۳۸۸پ۹ک

قفنوس ويـراسـتـار انـگـلـيـسي[و گـردآورنده]الکان - هيچکاک
 اسـالوي ژيـژک;ويراستار فارسي مازيار

اسالمي

۱۳۸۶ ل۵۲۸الف۱۸۶۳۳۱۸۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/الف۹۱۳۸۵ژ۹ه

هرمس ايـنـگـمـار بـرگـمـان ;تـرجـمـه مهوشفانوس خيال
 تابش-مسعود فراستي

۱۳۹۲ ف۴۶۷ب۱۸۶۴۳۴۳۱۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

آگاه ۱۳۷۱زاون قوکاسيانگفت و گو با بهرام بيضايي گ۹۴۷ب۱۸۶۵۱۳۸۱۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۵۱۳۷۱آ۹ب

هرمس ۱۳۸۹گردآورنده ناصر زراعتيداريوش مهرجويي، نقد آثار: ااز الماس ۳۳ تا هامون د۲۷ز۱۸۶۶۳۳۹۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۴ق۹م

مدرسه ۱۳۸۲محسن جعفريمطلقشهيد آويني ج س/۸۶۴ش۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲[ج]۱۸۶۷۶۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نيال اين ســوي ذهن، آن سـوي مـردمک: يـازده گـفت و گـو بـا:

 نيکالس ري، اتو پره مينجر، ...
۱۳۷۸بهمن مقصودلو; به کوشش پرويز جاهد الف۷۲۷م۱۸۶۸۱۳۶۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲

PN۱۹۹۸/۲/۹الف۷م
قفنوس ۱۳۷۸مرتضي احمديمن و زندگي: خاطرات مرتضي احمدي. م۲۸۴الف۱۸۶۹۳۲۲۶۷۹۱/۴۳۰۲۸۰۹۲

PN۲۹۵۸/۳۱۳۷۸آ۳الف
انتشارات هرمس ۱۳۹۴ريچارد داير;ترجمه محمد شهباهفت (SE7EN)] سون] ه۳۳۷د۱۸۷۰۳۱۹۷۷۹۱/۴۳۷۲

PN۱۹۹۷/۲۱۳۸۴د۷۳ه
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸مهدي شجاعييعقوبترين يوسف، يوسفترين زليخا: فيلمنامه ي۳۷۸ش۱۸۷۱۶۰۱۷۹۱/۴۳۷۲

PN۱۹۹۷/۷۱۳۸۸ي
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نويسنده محمدرضا گوهريبيداري روياها ب۸۴۵گ۱۸۷۲۳۰۶۲۷۹۱/۴۳۷۲

هرمس ۱۳۸۷جاشوآ کلوور;ترجمه محمد شهباماتريکس ۱۳م۱۸۷۳۳۱۹۴۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۱۳۱۳۸۶م

کتاب نيستان ۱۳۸۹مجيد مجيديآواز گنجشکها آ۲۸۵م۱۸۷۴۱۰۹۱۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۳۸۳۱۳۸۹آ

نـوشـته پـيـتـر جـارويس;ترجمه فاطمهفيلمبرداري در محل
 کرمعلي;زير نظر حميد  احمدي الري

۱۳۸۱ ف۱۳۹ج۱۸۷۵۳۳۹۳۷۹۱/۴۵۰۲۳
PN۱۹۹۲/۷۵/۹۱۳۸۱ف۲ج

هرمس دنـيـاي درام: نـشـانههـا و مـعنا در رسانههاي نمايشي: تئاتر،
 سينما، تلويزيون

۱۳۹۳مارتين اسلين;ترجمه محمد شهبا د۵۲۷الف۱۸۷۶۳۳۸۰۷۹۲/۰۱۴
PN۱۶۳۳/۵۱۳۸۷ الف۵ن

قطره الـکـسـانـدر دين، الرنس کـارا;تـرجـمهاصول کارگرداني نمايش
 محمدباقر قهرماني

۱۳۸۳ الف۹۶۶د۱۸۷۷۳۳۳۱۷۹۲/۰۲۳۳
PN۲۰۵۳/۶۱۳۸۳الف۹د

هرمس ۱۳۹۲پيتر بروک;ترجمه محمد شهبارازي در ميان نيست: (انديشههايي درباره بازگيري و تئاتر) ر۴۹۲ب۱۸۷۸۳۲۶۸۷۹۲/۰۲۸
PN۲۰۶۱/۲۱۳۸۳ر۴۷ب

قفنوس ۱۳۹۳بال مرلين;ترجمه علي حاجي مال عليمباني بازيگري م۴۷۷م۱۸۷۹۳۲۴۶۷۹۲/۰۲۸
PN۲۰۶۱/۲م۹گ

سـروش﴿انـتـشـارات صـدا و سـيـمـاجمهوري
 اسالمي ايران﴾

۱۳۶۸ترجمه و اقتباس ناصر آقائيپانتوميم پ۶۶۱آ۱۸۸۰۳۳۹۰۷۹۲/۳
PN۲۰۷۱/۷۱۳۶۸آ۲پ

صابرين،کتابهاي دانه نـويـسـنـده اولـريش اشتن;مترجم لي البازيهاي جشن تولد:از ۴ تا ۱۰ سالگي
لفظي.

۱۳۹۱ ب۵۴۷الف۱۸۸۱۳۰۸۷۷۹۲/۴

آيين فطرت تـدويـن محسن عباسي ولدي; با همکاريبازي، بازوي تربيت
 گروه تربيتي﴿﴿ آيين فطرت﴾﴾

۱۳۹۵ ب۳۱۸ع۱۸۸۲۳۵۹۰۷۹۳/۴

محراب قلم پـرورش مـهـارت هـاي مـنـطقي با استفاده از مسائل و بازياي
منطقي

۱۳۹۴مولفان پورلي پست ...و ﴿ديگران﴾ ۳۸۴پ۱۸۸۳۳۰۸۴۷۹۳/۷۳

اميرکبير داسـتـانهاي فکري (۱): کندوکاوي فلسفي براي کودکان: کتاب
 راهنماي معلم (تمرين)

۱۳۷۸تاليف فيليپ کم; ترجمه احسانه باقري د۶۷۱ک۱۸۸۴۶۲۰۷۹۳/۷۳۰۷
B۱۰۵/۸۱۳۷۸ک۹ک

محراب قلم تــالـيف هـواردپي.دايـنـزمن; تـرجـمـهمعماهاي ممتاز رياضي
 غالمرضا ياسي پور

۱۳۷۸ م۳۴۵د۱۸۸۵۱۶۲۱۷۹۳/۷۴
GV۱۴۹۳/۶۱۳۷۸م۲د

شباهنگ ۱۳۹۰مورايچندلر، هلن ميليگان; خشايار بهاريشطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم ش۶۳چ۷۹۴/۱۲[ج]۱۸۸۶۲۶۸۳
GV۱۴۴۶/۶۱۳۷۷ش۹ک

شباهنگ ۱۳۸۸آرون نيمزوويچ; ترجمه خشايار بهاريروش من ر۹۸۷ن۱۸۸۷۲۶۸۱۷۹۴/۱۲
G۱۴۴۹/۵/۹۱۳۸۸ر۹ن

مهپري قاسمنژادبازيهاي ورزشي و نقش آن در رشد جسماني و رواني کودک ۱۸۸۸۳۳۶۵۷۹۶/۰۸۳
GV۷۰۹/۲/۲۱۳۸۹ب۲ق

مهپري قاسمنژادبازيهاي ورزشي و نقش آن در رشد جسماني و رواني کودک ۱۸۸۹۳۳۵۰۷۹۶/۰۸۳
GV۷۰۹/۲/۲۱۳۸۹ب۲ق

بنيادمستضعفان وجانبازان انقالب اسالمي تـــالـيف کـارل هـيـنس وزونـکل، آرلتمرينات و بازيهاي با توپ براي ويلچررانان
 باربو،مترجم جاللي فراهاني

۱۳۷۱ ت۵۸۵و۱۸۹۰۱۲۳۶۷۹۶/۰۱۹۶
GV۷۰۹/۳/۸۱۳۷۱ت۴و

دانشگاه پيام نور مـولف ديـويدسي . وات;مترجم ابوالفضلمديريت و سازماندهي ورزش
فراهاني

۱۳۸۶ ف ت/م۱۱۳و۱۸۹۱۲۱۰۶۷۹۶/۰۶۹

ورزش ۱۳۹۴مه پري قاسم نژادبازي هاي ورزشي-نقش آن در رشد جسماني و رواني کودکان ب۱۹۸ق۱۸۹۲۳۳۶۶۷۹۶/۰۸۳
سفير اردهال ۱۳۸۹مولف فرهاد طلوعکيانآموزش ورزش زورخانهاي آ۷۴۵ط۱۸۹۳۷۱۹۷۹۶/۰۹۵۵

GV۶۵۷/۸۱۳۸۹آ۸ط
بامداد کتاب کـتـاب هـنـدبـال : آمـوزش تـکـنيکها و تاکتيکها قوانين و

مقررات
مـولـفـان مـحـمـد پورکياني، محمدناصر

 نجفپور، هادي ميري
۱۳۹۱ ک۷۳۶پ۱۸۹۴۲۶۸۲۷۹۶/۳۱۲۰۷

GV۱۰۱۷ /۹۹۱۳۸۹پ
نشرورزش بـيـل کـوچـار، مـايک کوچار; حميدرضابسکتبال نوجوانان﴿راهنماي مربيگري﴾

 قـاسـم پـور، دکـتر ابراهيم علي دوست
 قهفرخي، دکتر محمدرضا مرادي

۱۳۹۳ ب۷۸۴ک۱۸۹۵۲۶۷۷۷۹۶/۳۲۳۲
GV۸۸۵/۵۱۳۸۵ب

معيارعلم ۱۳۸۴مولف جوئل دييرينگ،مترجم رضاقائميآموزش واليبال: تکنيکها و تاکتيکها آ۹۲۸د۱۸۹۶۱۶۴۳۷۹۶/۳۲۵
GV۱۰۱۵/۳/۸۱۳۸۴آ۹د

نـشـر تـوپ، زانـيس; خدمات نشر کيان رايانه
سبز

مـولـف تـومـاس ريـلي; مـتـرجم بهزادعلم تمرين در فوتبال ; کتاب برگزيده علم فوتبال
نوشادي

۱۳۹۰ ع۳۱۹ر۱۸۹۷۲۶۷۶۷۹۶/۳۳۴
GV۹۴۳/۷۷۱۳۸۹ع

نشر ورزش جف گــالـووي;تـرجـمـه مـحـمـدرضـاپيادهروي
 دهخدا،محمد عباس زاده نصر آبادي.

۱۳۹۴ پ۱۷۶گ۱۸۹۸۳۱۰۰۷۹۶/۵۱
GV۱۰۷۱/۹۱۳۸۹پ۲گ

مدرسه ۱۳۷۸خسرو باباخانيتختي ب س/۳۸۸ت۷۹۶/۸۱۲۰۹۲[ج]۱۸۹۹۱۰۹
GV۱۱۹۶/۲۱۳۸۹ب۳ت

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
المپيک ورزش نـوشـته فـدراسيون جهاني کاراته; ترجمهقوانين داوري کاراته، دو- کاتا وکوميته

 محمدعلي مرداني
۱۳۷۹ ۸۷۴ق۱۹۰۰۱۷۵۱۷۹۶/۸۱۵۳

GV۱۱۱۴/۳/۹۳۱۳۸۲ق۳۶ف
گويا تـالـيف بـروس لي، ام. اويههـارا; ترجمهروش مبارزه بروس لي

 فرهاد فرجامي
۱۳۷۸ ر۸۳۳ل۱۹۰۱۱۷۵۲۷۹۶/۸۱۵۳

GV۱۱۱۴/۳/۹۱۳۷۸ش۹ل
نشر قطره ۱۳۸۸اکبر راديآهنگهاي شکالتي آ۱۴۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۲۳۱۹۸

PIR۸۰۵۸/۹۳۱۳۸۸آ۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديهاملت با ساالد فصل ه۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۳۳۲۸۵

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۷ه۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۷چيستا يثربيزني که تابستان گذشته رسيد: نمايشنامه ز۳۳ي۲/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۴۳۲۷۷

PIR۸۳۲۳/۹۳۱۳۸۷ز۳۵ث
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵افرهاد حسن زادههستي ه۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۵۳۴۳۷

PQ۹۶۹۸/۲۷/۱۳۸۸ ۶آ۹و
هيال ۱۳۹۴فريده خرميقطار دهلي-بمبئي ق۴۷۳خ۳/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۶۳۳۱۴

نشر دبير ۱۳۷۱اثري از سبکتکين سالورنسل شجاعان ن۲۳۱س۳/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۷۳۱۶۶
PIR۸۰۸۷/۵ن۴۸الف

قفنوس ۱۳۸۹بلقيس سليمانيپسري که مرا دوست داشت پ۶۹۱س۳/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۸۳۱۹۹
PIR۸۰۹۸/۵۱۳۸۹پ۹۲۵ل

قفنوس ۱۳۹۳مهناز کريمييه کار تر و تميز ي۵۱۶ک۳/۶۲فا۸[ج]۱۹۰۹۳۱۸۹
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۶ي۹۶۶ر

نسيما ۱۳۹۱محمدعلي شامانيمهارت نوشتن م۱۹۷ش۱۹۱۰۳۵۷۵۸۰۸/۰۲
PN۱۴۵/۹۱۳۸۸م۲ش

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۷۷ويليام نوبل;ترجمه عباس اکبريراهنماي نگارش گفتگو ر۶۸۳ن۱۹۱۱۳۴۲۰۸۰۸/۰۲
PN۲۱۸/۲۱۳۷۷ر۹ن

اساطير کـتـاب کـار نـگـارش و انشاء:آموزش مهارت هاي نگارشي با
 روشي کاربردي به همراه تمرين و نمونه

۱۳۹۲تاليف حسن ذوالفقاري ک۶۱ذفا۱۹۱۲۲۸۹۹۸۰۸/۰۴

اميرکبير فـرهـنگ کـامل نـامه نـگـاري و بازرگاني فارسي - انگليسي و
 انگليسي - فارسي

۱۳۷۸ترجمه و تاليف احمد حسين مديري ف۴۲۷م۸۰۸/۰۶۶۶۵م۱۹۱۳۱۷۲۶

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۷۰تاليف ابراهيم مکيمقدمهاي بر فيلمنامهنويسي و کالبدشکافي يک فيلمنامه م۷۴۳م۱۹۱۴۳۲۶۷۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳
PN۱۹۹۶/۷۱۳۷۰م۷م

ساقي ۱۳۸۹مايکل تييرنو;مترجم محمد گذرآباديبوطيقاي ارسطو براي فيلمانهنويسان ب۹۴۳ت۱۹۱۵۲۷۹۴۸۰۸/۲۳
نيلوفر ۱۳۹۱سيد فيلد;عباس اکبريچگونه فيلمنامه بنويسيم چ۹۸۳ف۱۹۱۶۲۸۰۳۸۰۸/۲۳

PN۱۹۹۶/۸چ۹ف
سروش ﴿انتشارات صدا و سيما﴾ يـورگن ولف - کـري کـاکس ;تـرجـمهراهنماي نگارش فيلمنامه: (سينما و تلويزيون)

 عباس اکبري
۱۳۸۱ ر۷۳۴و۱۹۱۷۳۲۷۰۸۰۸/۲۳

PN۱۹۹۶/۲۱۳۸۱ر۸و
سوره مهر ۱۳۸۷ترجمه و نگارش محسن سليمانيرمان چيست؟ ر۶۹۱س۱۹۱۸۴۶۴۸۰۸/۳

PN۳۳۵۴/۸۱۳۸۷ر۸س
اميرکبير ۱۳۷۰ترجمه محسن سليمانيفن داستاننويسي ف۶۹۱س۱۹۱۹۶۲۴۸۰۸/۳

PN۳۳۵۵/۹۱۳۷۰ف۸س
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۶۹ابراهيم يونسيهنر داستاننويسي ه۹۵ ي۱۹۲۰۱۶۶۰۸۰۸/۳

PN۳۳۵۵/۹۱۳۶۹ه۹ي
نسل نو انديش نـويـسـنده جودت تل اوغلو; مترجم روياتمرين هاي کاربردي براي زيبا سخن گفتن

پورمناف
۱۳۹۱ ت۶۹۹ت۱۹۲۱۳۶۶۸۰۸/۵

اشکذر نـويـسـنده برايان تريسي; مترجم پروينقدرت بيان: حرف بزن تا برنده شوي
آقايي

۱۳۸۸ ق۵۵۳ت۱۹۲۲۱۳۴۱۸۰۸/۵۱
PN۴۱۲۹/۱۵/۴۱۳۸۸ق۴ت

نسل نو انديش مـهـارتـهـاي سـخـنـراني: سـخن بـگوييد تا برنده شويد کالم
 قدرتمند در هر موقعيت

نـويـسـنـده بـرايان تريسي;مترجم ابوذر
کرمي

۱۳۹۳ م۵۵۳ت۱۹۲۳۲۳۷۵۸۰۸/۵۱

بهار سبز ۱۳۸۵مولف مسعود لعليجانب عشق عزيز است فرو مگذارش ج۵۲۷ل۱۹۲۴۴۵۰۸۰۸/۸۰۳۵۴۳
PN۶۰۷۱/ ۷ل ۵۱۳۸۶ع

نشر قطره جـان اشـتبک،عباس جوانمرد،علي محمدموش ها و آدم ها و سه اثر ديگر
 افغاني،نادر ابراهيمي

۱۳۹۳ م۷۸۲ج۱۹۲۵۳۳۲۲۸۰۸/۸۲

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيلطفا لبخند بزنيد: زندگي بهتر را با لبخند تجربه کنيد ل۳۸۲خ۱۹۲۶۱۰۵۲۸۰۸/۸۲
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

حوض نقره ۱۳۸۹نويسنده شرمين نادريخانجون و خواب شمرون خ۱۳۶ن۸۰۸/۸۲[ج]۱۹۲۷۱۵۷۹
قدر واليت نـويـسـنده امير بغالني; طراح گرافيک وقرعه

 تصويرگر امير نساجي
۱۳۹۱ ق۵۵۸ب۸۰۸/۸۳[ج]۱۹۲۸۱۸۴۷

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت امـيـر بـغالني;طراح گرافيک و تصويرگرزنگ ورزش
 امير نساجي

۱۳۹۱ ز۵۸۸ب۸۰۸/۸۳[ج]۱۹۲۹۱۹۳۰

تنديس شب ۱۳۹۳گردآوري ام کلثوم حبيبيقصههاي مادربزرگ ق۲۹۷ح۸۰۸/۸۳[ج]۱۹۳۰۲۲۴۷
محراب قلم نـويـسـنـده مـحمد ميرکياني; تصويرگرروزي بود، روزي نبود

 محمدحسين صلواتيان
۱۳۹۱ ۸۱۵ر۸۰۸/۸۳[ج]۱۹۳۱۲۶۱

جامه داران ۱۳۸۲نويسنده، فرانتس کافکا... [و ديگران]ديوار ۹۷۷د۱۹۳۲۱۳۷۳۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۱۳۸۴الف۹د

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷مـتـرجم مـحـسن سـليماني; براي مرکزعابر پياده ع۶۹۱س۱۹۳۳۱۸۵۹۸۰۸/۸۳۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نو انديش ۱۳۹۱گردآورنده و مترجم سعيد گل محمديبه دنياآمده ايم تا خوشبخت شويم!... ب۶۱۷گ۱۹۳۴۳۵۳۸۰۸/۸۳۱

BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۹س۸م
نسل نو انديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديخوشبختي يا بدبختي؟انتخاب با شماست... خ۶۱۷گ۱۹۳۵۲۳۷۷۸۰۸/۸۳۱
نسل نو انديش ۱۳۹۳سعيد گل محمدينيم کيلو باش ولي عاشق باش ن۶۱۷گ۱۹۳۶۲۳۷۴۸۰۸/۸۳۱
نسل نو انديش خـوشـبـخـتـي نصيب بهترين ها مي شود داستان هاي کوتاه و

 شگفت انگيز
۱۳۹۲سعيد گل محمدي خ۶۱۹گ۱۹۳۷۲۴۱۹۸۰۸/۸۳۱

محراب قلم دخـتـران قهرمان﴿۱﴾: افسانهي دختران زيرک و شجاع از ملل
دنيا

نـويـسنده بروس النسکي; مترجم سعيدا
زنديان

۱۳۹۰ د۲۸۲ل۸۰۸/۸۳۱[ج]۱۹۳۸۱۳۰۶
PZ۱/۳۱۳۸۶د۲ل

فراانگيزش ۱۳۹۱[گردآوري و ترجمه] مسعود لعلياول خودمان را پيدا کنيم، نيمه گمشده پيشکش الف۵۲۷ل۱۹۳۹۴۳۶۸۰۸/۸۳۱
PZ۱۱۳۸۸ /۸ز۷ل

فراانگيزش [گـردآوري و تـرجـمه] مـسعود لعلي باز مثل ... زندگي
 همکاري بهرام سفري

۱۳۸۶ ز۵۲۷ل۱۹۴۰۴۳۷۸۰۸/۸۳۱
PZ۱۱۳۸۸ /۸ز۷ل

آموت جـــــــــــــــيــــــــــمـــــــزدخترها در جنگ﴿مجموعه داستان﴾
 جـويـس....و﴿ديگران﴾﴿گردآورنده﴾،×متر

جم :ناهيده هاشمي

۱۳۹۰ د ۲۵۲ ه۱۹۴۱۳۰۶۷۸۰۸/۸۳۱

طاهريان ۱۳۸۸مولف ابوالفضل طاهريانريزيآموزش دوستانه ترفندهاي SMS و ايميل آ۲۸۸ط۱۹۴۲۲۷۷۰۸۰۸/۸۷
نسل آفتاب ۱۳۸۹گردآوري اکرم بهراميزندگي با عشق ز۸۴۳ب۱۹۴۳۱۲۷۶۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۸۶۱۳۸۹ب۲۶ف
طاووس بهشت ۱۳۷۹اصغر جدائيعاشقانه با قلم: (مجموعهاي از درسها و تجربههاي زندگي) ع۳۲۵ج۱۹۴۴۱۴۷۷۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۴۱۳۷۹ج۲ف
فراديد ۱۳۸۹سيدعبدالحميد حسينيزادهآدمهاي بزرگ، آدمهاي کوچک آ۵۸۹ح۱۹۴۵۳۷۰۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۵۸۸۱۳۸۹ح۲ف
نسل نو انديش زنـدگـي صحنه يکتاي هنرمندي ماست: جمالت الهام بخش و

 حيرت انگيز
۱۳۹۲سعيد گل محمدي ز۶۱۹گ۱۹۴۶۲۴۲۰۸۰۸/۸۸۲

ظفر ۱۳۸۴علي رضا نريمانينمک سخن: (مجموعه حکمتها و ضربالمثلهاي تربيتي) ن۳۹۸ن۱۹۴۷۲۱۱۳۸۰۸/۸۸۲
نشر فروزان روز ۱۳۷۳باکنر تراويک; ترجمه عربعلي رضاييتاريخ ادبيات جهان ت۴۴۳ت۱۹۴۸۱۳۶۴۸۰۹

PN۵۲۴/۲۱۳۷۳ت۴ت
نگاه ۱۳۷۱-۱۳۷۶رضا سيدحسينيمکتبهاي ادبي م۹۱۳س۱۹۴۹۲۸۱۹۸۰۹

PN۵۹۵/۹۱۳۷۱س۲ف
هرمس ۱۳۸۶ويوين هولند;ترجمه عبدالله کوثرياسکار وايلد ه س/۳۶۹و۸۰۹[ج]۱۹۵۰۳۱۸۶

PR۸۳۰/۵۱۳۸۶الف۲ه
اميرکبير نـوشته جي. بي. پريستلي; ترجمه ابراهيمسيري در ادبيات غرب

يونسي
۱۳۷۲ س۴۲۵پ۱۹۵۱۶۴۵۸۰۹/۰۳

PN۷۰۱/۹۱۳۷۲س۴پ
ويستار ۱۳۷۹اکبر راديمکالمات: گفتگو با ملکابراهيم اميري م۱۶۸ر۱۹۵۲۱۶۶۱۸۰۹/۲

PIR۸۰۵۸/۷۳۱۳۷۹ي۴۲الف
هرمس ۱۳۸۷ترجمه احمد کساييپورارنست همينگوي الف۴۲۸ب۸۱۳/۵۲[ج]۱۹۵۳۳۲۱۰

PS۳۵۴۳/۸۲۵۱۳۸۷ي۹م
اطالعات،کتابهاي سپيده نـوشـته پـرل بـاک; تـرجـمه محمدرضادرخت بلوط

 مهديزاده ;طرحها از مرتضي جهانبخش
۱۳۷۲ د۲۴۸ب۸۱۳/۵۴[ج]۱۹۵۴۳۴۳۵

PZ۷/۴۱۳۷۴د۱۸ب
فروزش ۱۳۸۳علي اکبر ترابيجامعهشناسي ادبيات فارسي﴿جامعه شناسي در ادبيات﴾ ج۴۲۷ت۰/۳۹۱فا۱۹۵۵۱۲۸۵۸

PIR۳۴۴۲/ر۳۷۸الف
ثالث عـبـدالـعـلي دستغـيب﴿مجموعه تاريخ شفاهي ادبيات معاصر

ايران﴾
گـفـتـگـو کـنـنـده عـبـدالله مدني،دبير

 مجموعه:محمد هاشم اکبرياني
۱۳۸۹ ع۵۴۷د۰/۴ فا ۱۹۵۶۱۶۶۲۸

PIR۸۰۴۱/۵۱۳۸۸آ۳۶س
رياست جمهوري،مرکز امور زنان و خانواده بـه اهـتـمـام مـعصومه رامهرمزي;مرکززن،جنگ،انقالب،ادبيات

 امور زنان و خانواده
۱۳۹۱ ۵۷ز۰/۸۹۲۸۳فا۱۹۵۷۲۱۵۶۸

آموت مـعـجـون عـشق: گفتگوي يوسف عليخاني با  ر.اعتمادي، امير
 عـشـيـري، پرينوش صنيعي، نازي صفوي، تکين حمزهلو، مريم
 جـعـفـري، نـرگس جـورابچيان، مريم رياحي، مژگان مظفري،

 فريده شجاعي، حس

۱۳۸۸يوسف عليخاني م۸۵۳ع۰/۹۰۶۲فا۱۹۵۸۱۵۸۴۸
PIR۳۸۴۹/۶۱۳۸۸م۸ع

نشر مشعر ۱۳۷۹تاليف خليلالله يزدانيحج در ادب فارسي ح۴۸ي۰/۹۳۱فا۱۹۵۹۹۲۵۸
PIR۳۴۴۲/۴ي۳ح

افق،کتاب هاي فندق مـصـطـفي رحماندوست; تصويرگر پژمان۲۰ [بيست] افسانه ايراني
 رحيمي زاده

۱۳۹۲ ۹۴۳ب۱فا۸[ج]۱۹۶۰۲۷۲۹

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹[مولف] جواد محققمثل من به انتظار م۳۳۱م۱فا۸[ج]۱۹۶۱۱۱۰۶
انتشارات انقالب اسالمي مـحـفل شـاعـران آيـيـني﴿مراسم شعر خواني شاعران آييني و

 مذهبي در حضور آيت الله العظمي خامنه اي ﴾
۱۳۹۱علي خامنه اي م۲۳۱خ۱/۰۰۸۳۱فا۱۹۶۲۲۳۸۳۸

مرکز پژوهشهاي اسالمي صداوسيما و خـدايي که در اين نـزديـکي است; خـداشـنـاسي در شـعـر
 کودک و نوجوان﴿ويژه برنامه سازان کودک و نوجوان﴾

مـريم سـقـالطـوني; ﴿تـهيه کننده﴾ مرکز
 پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما

۱۳۸۶ و۵۹۶س۱/۰۰۸۳۸فا۱۹۶۳۷۷۴۸
PIR۴۱۹۰/۳۱۳۸۶و۷س

شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـدکـاظم کـاظـمي; بـراي مـرکـزده شاعر انقالب
 آفرينشهاي ادبي

۱۳۸۹ د۲۲۹ک۱/۰۰۹۳۵۸فا۱۹۶۴۶۹۴۸
PIR۳۶۱۴/۹۱۳۸۹د۲ک

ثالث ۱۳۸۰به اهتمام حبيبالله نصيريفرترانهها و آهنگهاي جاودانه، همراه با نت ت۴۷۶ن۱/۰۴فا۱۹۶۵۵۹۷۸
PIR۴۰۹۹/۳۷۱۳۸۹ت۶ن

مرواريد ۱۳۸۸مهدي مظفريساوجيگفت و گو با نجف دريابندري گ۵۱۴د۱/۰۶۲فا۱۹۶۶۱۳۶۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي بـوسه بـر خـاک پي حيدر:﴿بحثي در ايمان و آرمان فردوسي و

 پرتو گيري شاهنامه از قرآن و احاديث معصومين(ع)﴾
۱۳۹۰علي ابوالحسني(منذر) ب۱۷۷الف۱/۲۱فا۱۹۶۷۱۰۹۲۸

PIR۴۴۹۷/۲۱۳۸۸الف۹د
مدرسه جـعـفـر تـوزنـدهجاني; ﴿زير نظر شورايرودکي

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي﴾

۱۳۸۰ ت س/۷۹۱ر۱/۲۱فا۸[ج]۱۹۶۸۱۴
PIR۴۴۶۵/۹۱۳۸۸ر۹ت

پيکان ۱۳۸۳عباس عطاري کرمانيرستم بر قله حماسه ر۶۷۶ع۱/۲۱فا۱۹۶۹۲۸۹۴۸
مدرسه ۱۳۸۳عزت اله الونديفردوسي الف س/۴۷۳ف۱/۲۱فا۸[ج]۱۹۷۰۱۷

پيام عدالت ۱۳۹۰تحت نظر يوگنيادواردويچ برتلسشاهنامه فردوسي بر اساس نسخه مسکو ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۱۹۷۱۲۳۹۰۸
شرکت به نشر سـرگـذشت رسـتم: داستان تولد و مرگ رستم (بههمراه شرح

 ابيات و واژههاي دشوار و برگردان متن منظوم به نثر)
۱۳۸۱بهکوشش حميدرضانويدي مهر ﴿نگهبان﴾ ن ب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۱۹۷۲۱۱۴۷۸

PIR۴۴۹۶/۴س۸ن
شرکت به نشر قـيـام کـاوه: ظـلمسـتيزي کاوه بر ضد ضحاک (همراه با شرح

 ابيات و واژههاي دشوار و برگردان متن منظوم به نثر)
۱۳۸۳حميدرضا نويدي مهر﴿نگهبان﴾ ن ب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۱۹۷۳۱۱۴۸۸

PIR۴۴۹۶/۹ق۸ن
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکدر سايه سيمرغ د۹۳۹م۱/۲۱فا۱۹۷۴۷۱۵۸

PIR۴۴۹۵/۴ر۸۷م
نشر محمد ۱۳۷۸مقدمه حسين الهي قشمهايرباعيات باباطاهر د۱۱۴ب۱/۲۲فا۱۹۷۵۳۱۶۵۸

PIR۴۶۰۰
مدرسه عـلياکـبـر عـسـگـري; زير نظر شورايباباطاهر

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۵ ع س/۱۱۴ب۱/۲۲فا۸[ج]۱۹۷۶۳۵
PIR۴۶۰۶/۲ب۵ع

ايران ياران خـيـام عـمـربـن،ابـراهـيـم،خـط عباسرباعيات خيامفارسي-انگليسي-آلماني-عربي
 اخـويـن،مـيـنـيـاتـورهـا جاللي سوسن
 آبادي;گزينش و پيشگفتار فرشيد اقبال

۱۳۸۹ ر چ۹۵۷خ۱/۲۲ فا۱۹۷۷۳۱۶۹۸
PIR۴۶۲۵ ۱۳۸۹ر

فرهنگسراي ميردشتي بـخـط عـلي مـوسـوي; نـگـارگري هايرباعيات حکيم عمر خيام
 عـليرضاآقاميري، امير طهماسبي; مقدمه
 عـبـدالرضا قريشي زاده; ترجمه انگليسي
 فـيـتـز جرالد; ترجمه عربي احمد صافي

نجفي

۱۳۸۹ ر۹۵۷خ۱/۲۲فا۱۹۷۸۴۰۴۸
PIR۴۶۲۵/ب۸۲۱۳۸۹ي

مدرسه ۱۳۸۲مسعود عليا; ويراستار بهروز راستانيعطار ع س/۶۶۷ع۱/۲۲فا۸[ج]۱۹۷۹۱۹
PIR۵۰۵۴/۶۱۳۸۲ع۸ع

مدرسه مـــحـسن فـرجي; زيـر نـظـر شـورايخاقاني
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۴ ف س/۱۷۳خ۱/۲۳فا۸[ج]۱۹۸۰۷
PIR۴۸۸۵/۲۱۳۸۶خ۴ف

مدرسه ۱۳۸۶منيژه نصراللهيسنايي س ن/۷۵۶س۱/۲۳فا۸[ج]۱۹۸۱۶
PIR۴۹۵۴/۹۱۳۸۷س۶ن

مهرآمين حـکـيم جـمـال الدين ابومحمدالياس بنخسرو و شيرين
 يوسف نظاميگنجوي

۱۳۸۷ خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۱۹۸۲۱۱۴۵۸
PIR۵۱۲۸ ۱۳۸۹

مهرآمين حـکـيـم جـمال الدين ابومحمدالياس بنليلي  و مجنون
 يوسف نظامي گنجوي

۱۳۸۷ ل۴۸۹ن۱/۲۳فا۱۹۸۳۱۱۴۶۸
PIR۵۱۳۰ ۱۳۸۹الف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹اسماعيل امينيلبخند سعدي : طنزآوري در غزلهاي سعدي ل۸۴۴الف۱/۳۱ فا۱۹۸۴۳۰۹۹۸
PIR۵۲۱۵/۲۱۳۸۹ل۷۸الف

قدياني سـعـدي; تـصـحـيح مـتن و شرح لغاتبوستان
 حسين استادولي

۱۳۹۰ ب۵۵۴س۱/۳۱فا۱۹۸۵۶۷۱۸
PIR۵۲۰۴  ۱۳۶۹

مدرسه امـين فقيري; زير نظر شوراي کارشناسيسعدي
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۶ ف س/۵۵۴س۱/۳۱فا۸[ج]۱۹۸۶۴۴
PIR۵۲۱۴/۷۱۳۸۶س۷ف

مدرسه هـــادي تــقيزاده; زيـر نـظـر شـورايفخرالدين عراقي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۴ ت س/۲۷۸ف۱/۳۱فا۸[ج]۱۹۸۷۱۶
PIR۵۲۴۰/۳۱۳۸۴ف۷ت

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

بـه کـوشـش کـاظم رستمي; ﴿براي﴾نهاداي شاخ تر به رقصآ: گزيده شعر مولوي
 کتابخانه هاي عمومي کشور

۱۳۹۲ رب/ک۸۴۹م۱/۳۱فا۱۹۸۸۱۳۰۰۸
PIR۵۲۹۵/خ۱۳۸۸ ۱آ

علم ماندگار جالل الدين محمد بلخيمثنوي معنوي: بر اساس نسخه نيکلسون م۸۴۹م۱/۳۱فا۱۹۸۹۴۱۰۸
PIR۵۲۹۸

پيمان ۱۳۷۹موالنا جاللالدينمحمدبلخيمثنويمعنوي مطابق نسخه تصحيحشده رينولد نيکلسون م۸۴۹م۱/۳۱ فا۱۹۹۰۳۱۶۷۸
PIR۵۲۹۸

سخن [جـاللالـدين مـحـمدبن محمد مولوي];از نينامه: گزيده مثنوي معنوي
 انـتـخاب و توضيح از دکتر عبدالحسين

 زرين کوب و دکتر قمر آريان

۱۳۷۷ ز ب/م۸۴۹م۱/۳۱فا۱۹۹۱۷۷۳۸
PIR۵۲۹۹/۱۱۳۷۷آ

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲راوي عباس زاهديحافظ به روايت نو ح۱۹۸ح۱/۳۲فا۱۹۹۲۱۴۶۸۸
PIR۵۴۲۴ ۱۳۸۸چ ي

ساحل ۱۳۷۳خط از فاتح عزت پورديوان حافظ شيرازي د۱۹۸ح۱/۳۲فا۱۹۹۳۱۶۸۱۸
PIR۵۴۲۴ ۱۳۷۴ح

دوستان ديـوان حـافـظ بـراسـاس نـسـخه خلخالي (۸۲۷ق) و مقابله با
 نـسـخه بادليان (۸۴۳ق.) و پنجاب (۸۹۴ق) و مطابق با هشت

 نسخه موثق چاپي

بـا تـجـديـد حـروفـنـگـاري و افـزايش
 اصـالحـات و تـعـليقات و مقدمه جديد
 بهانــضـام کـشف االبـيـات بهکـوشش

۱۳۸۵ د۱۹۸ح۱/۳۲فا۱۹۹۴۴۱۲۸
PIR۵۴۲۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريعرفان حافظ م ن/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۱۹۹۵۲۴۴۶۸
مدرسه ۱۳۸۲کاوه بهمنحافظ ب س/۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۱۹۹۶۲

PIR۵۴۳۴/۲۱۳۸۲ح۹ب
سخن ۱۳۷۳نوشته عبدالحسين زرينکوباز کوچه رندان: درباره زندگي و انديشه حافظ زس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۱۹۹۷۴۰۵۸

PIR۵۴۳۵/۴۱۳۷۱الف۴۵ز
نشر پيدايش مـحـمـدکاظم مزيناني; نقاشي محمدرضاحافظ

لواساني
۱۳۷۹ م ن/۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۱۹۹۸۲۶۳

PIR۵۴۳۵/۸۱۳۷۷ب۴م
مدرسه احـمـد عربلو; زير نظر شوراي کارشناسيخواجوي کرماني

 دفتر انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۶ ع س/۷۶۸خ۱/۳۲فا۸[ج]۱۹۹۹۱

PIR۵۴۶۴/۹۱۳۸۹خ۴ع
زوار سـروده مـحـمـود شـبـسـتري همراه باگلشن راز

 مـقـدمه، درست خـواني ابـيـات تـلـفظ
 واژگان دشوار و توضيحات

۱۳۸۹ گ۳۵۸ش۱/۳۲فا۲۰۰۰۲۳۸۱۸

مدرسه ۱۳۸۲محمود برآباديجامي ب س/۱۷۹ج۱/۳۳فا۸[ج]۲۰۰۱۳۹
PIR۵۷۰۴/۲۱۳۸۳ج۴ب

توسعه قلم به کـوشش و ويـرايـش کـاظـم عابدينيکليات اشعار و اثار فارسي به همراه گزيده کشکول شيخ بهايي
مطلق

۱۳۹۲ ي/۹۱۳ش۱/۴فا۲۰۰۲۲۲۴۴۸

مدرسه ۱۳۸۶يوسف تبريزيصائب تبريزي ع س/۳۵۳ص۱/۴فا۲۰۰۳۳۵۲۸
مدرسه ۱۳۸۵حسين احمديمحتشم کاشاني الف س/۲۹۸م۱/۴فا۸[ج]۲۰۰۴۴۰

PIR۶۱۱۸/۳م۳الف
مدرسه مـريم مـقبلي; زير نظر شوراي کارشناسيوحشي بافقي

 دفتر انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۵ م س/۴۴۸و۱/۴فا۸[ج]۲۰۰۵۴۵

PIR۶۱۶۴/۳۱۳۸۵و۷م
مدرسه ۱۳۷۷مهناز بهمنپروين اعتصامي ب س/۳۹۹پ۱/۶فا۸[ج]۲۰۰۶۹۶

PIR۷۶۱۷/۴۱۳۸۲پ۹ب
مدرسه آذردخت بـهـرامي; زيـر نـظـر شـورايفرخي يزدي

 کـارشـنـاسـي دفـتـرانـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۸۸ ب س/۴۵۴ف۱/۶فا۸[ج]۲۰۰۷۹۱
PIR۷۷۹۹/۴۱۳۸۸ف۹ب

مرواريد ۱۳۶۵منوچهر آتشيگزينه اشعار گ۱۸۲آ۱/۶۲فا۲۰۰۸۱۶۳۴۸
PIR۷۹۲۹/۱۶۱۳۶۵آ۵ت

ذهن آويز ۱۳۹۱پيمان آزاد.در حسرت پرواز:حکايت نفس در شعر شاملو و سپهري د۴۶۲آ۱/۶۲فا۲۰۰۹۳۱۴۲۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۵د۲۳۸م

چشمه ۱۳۶۹ه. ا. سايهآينه در آينه (برگزيده شعر) آ۱۲۱الف۱/۶۲فا۲۰۱۰۱۶۳۳۸
PIR۷۹۴۳/۹۱۳۶۹آ۳ب

شرکت انتشارات سوره مهر از سـبـزوار تـا سـرزمـيـن رويـا:درشـرح زندگي و آثار حميد
 سبزواري

۱۳۸۸فاطمه ابراهيمي،فريبا فرشادمهر الف۱۳۶الف۱/۶۲فا۲۰۱۱۳۰۲۳۸

شرکت انتشارات سوره مهر از سـبـزوار تـا سـرزمـين رويـا: در شـرح زندگي و آثار حميد
سبزواري

۱۳۸۸فاطمه ابراهيمي فريبا فرشادمهر الف۱۳۶الف۱/۶۲ فا۲۰۱۲۳۰۴۲۸
PIR۸۰۸۷/۷ي۴ب

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶سروده محبوبه ابراهيميبادها خواهران مناند ب۱۳۶الف۱/۶۲فا۲۰۱۳۲۱۵۳۸
موسسه تحقيقاتي فرهنگي جليل ۱۳۸۰حامد ابراهيميپرياد آسمانه (۱۳۷۶- ۱۳۷۸﴾ پ۱۳۶الف۱/۶۲فا۲۰۱۴۱۵۵۲۸

PIR۷۹۴۳/۲۱۳۸۰پ۵۴۴ب
آرام دل،ناظرين ۱۳۸۷پديدآورنده محمدحسين ابوترابياز آسمان براي زمين: مجموعه اشعار آئيني الف۱۸۴الف۱/۶۲فا۲۰۱۵۳۵۲۲۸

PIR۷۹۴۳/۴۱۳۸۷الف۸۶۱۷ب
آرما ۱۳۹۳رضا احسان پورخنده هاي امپراتور:مجموعه شعر طنز خ۲۶۹الف۱/۶۲فا۲۰۱۶۳۰۸۳۸
ثالث ۱۳۹۱نوشته ناصر صفاريانمردي که شبيه شعر خود نيست (درباره احمدرضا احمدي) م۲۸۴الف۱/۶۲فا۲۰۱۷۱۵۷۶۸

PIR۷۹۴۳/۷۱۳۸۹ي۸۲ح
مرواريد ۱۳۷۱مهدي اخوانثالث (م. اميد)زمستان ز۳۱۷الف۱/۶۲فا۲۰۱۸۱۶۳۲۸

PIR۷۹۴۷/۸۱۳۸۱ز
مرواريد ۱۳۷۱مهدي اخوانثالث( م. اميد)گزينه اشعار گ۳۱۷الف۱/۶۲فا۲۰۱۹۱۶۳۱۸

PIR۷۹۴۵/۱۳۸۷ ۱۶آ
مرواريد ۱۳۷۰مهدي اخوانثالث (م. اميد)از اين اوستا الف۳۹الف۱/۶۲فا۲۰۲۰۲۸۴۰۸

PIR۷۹۴۷/۴۵الف
کتاب نشر ۱۳۹۲بيژن ارژنچارانه هاي بيژن ارژن چ۳۹۲الف۱/۶۲فا۲۰۲۱۱۳۱۸۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۹چ۵۷۵ر
گلبن ۱۳۸۰سراينده صديقه اژهايآتش مهر: مجموعه اشعار آ۴۶۷الف۱/۶۲فا۲۰۲۲۲۱۴۶۸

فصل پنجم ۱۳۹۳حسين اسرافيليباران آرزوها را خيس ميکند ب۵۱۲الف۱/۶۲فا۲۰۲۳۱۸۳۱۸
PIR۷۹۵۳/۱۳۸۸ ۹آ۵۵س

هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱ساره اسالم دوستپاييز زني که فشارش مدام مي افتد پ۵۲۷الف۱/۶۲فا۲۰۲۴۲۹۰۴۸
هزاره ققنوس ۱۳۸۸رضا اسماعيليعاشقانههاي شرقي شعرهاي سالهاي ۸۰ - ۸۳ ع۵۳۳الف۱/۶۲فا۲۰۲۵۲۸۸۶۸
تجلي مهر ۱۳۹۰رضا اسماعيليناگهان دريا ن۵۳۳الف۱/۶۲فا۲۰۲۶۸۶۸۸

PIR۷۹۵۳/۴۳۱۳۹۰آ۹۴س
ثالث ۱۳۸۰ديوان پروين اعتصامي /با مقدمهمحمدتقي بهار﴿ملک الشعرا﴾. د۵۹۴الف۱/۶۲فا۲۰۲۷۲۴۰۹۸

PIR۷۶۱۴۱۳۸۶/ر
نشر پيدايش ۱۳۷۹گردآوري جعفر ابراهيمي (شاهد)گزيده اشعار پروين اعتصامي الف ب/د۵۹۴الف۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۲۸۱۵۶

PIR۷۶۱۴/۳۱۳۸۰آ
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آرام دل ۱۳۹۴امير اکبرزادهچراغ پنجرهها روشن است چ۶۸۴الف۱/۶۲فا۲۰۲۹۳۵۷۷۸

PIR۷۹۵۳/۴۱۳۸۶چ۱۵۵ک
انتشارات هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۸۶مرمر الفتپروانه و سنگ پ۷۲۷الف۱/۶۲فا۲۰۳۰۲۸۸۵۸

رسپينا ۱۳۹۱دفتر شعر رضوان امامداديسکوت و حرف س۷۶۵الف۱/۶۲فا۲۰۳۱۲۰۰۲۸
البرز فردانش ۱۳۹۳نوشته مجيد اماميسه گاه س۷۶۷الف۱/۶۲فا۲۰۳۲۲۸۷۳۸
فصل پنجم ۱۳۹۲احمد امير خليليتحت پيگرد قانوني ت۸۲۳الف۱/۶۲فا۲۰۳۳۲۰۳۰۸

آرام دل :صيام ۱۳۹۰محمد حسين انصاري نژادمصرع به مصرع اين همه خورشيد م۸۸۵الف۱/۶۲ فا۲۰۳۴۳۳۶۷۸
تکا ۱۳۸۷عباس باقرينه پنجره ، نه اي کاش ن۲۴۱ب۱/۶۲فا۲۰۳۵۲۰۲۱۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۷ن۴الف
آرام دل:قديم االحسان ۱۳۹۱فاطمه بديعي;با مقدمه صائم کاشاني.خيمه در التهاب مي سوزد خ۳۸۱ب۱/۶۲فا۲۰۳۶۳۱۲۶۸

فصل پنجم ۱۳۹۱سيدحميدرضا برقعيقبلهي مايل به تو ق۴۵۵ب۱/۶۲فا۲۰۳۷۵۴۱۸
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۹۰ق۵۷۷۳ر

قدياني ۱۳۷۵به کوشش مهروش طهوريگزيده اشعار ملک الشهراي بهار ط ب/گ۸۱۶ب۱/۶۲فا۲۰۳۸۲۴۱۰۸
PIR۷۹۶۵/۱۶۱۳۸۵آ

فصل پنجم ۱۳۹۳سعيد بيابانکيجامه دران ج۸۹۴ب۱/۶۲فا۲۰۳۹۱۸۳۳۸
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۷س۲ي

تکا ۱۳۸۷موسي بيدجشعرهايي که در کوچه ميدوند ش۹۲۵ب۱/۶۲فا۲۰۴۰۲۰۲۴۸
PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۸ش۴۵ي

گفتمان انديشه معاصر گـردآورنـدگان مسعود پاکنژاد، غضنفردر گلستان ادب فارسي
 عبدي، مجيد آقاامينيها

۱۳۸۹ د۲۳۶پ۱/۶۲فا۲۰۴۱۱۷۶۷۸
PIR۴۰۰۳/۴۱۳۸۷د۲پ

هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۹۰ضياء پورمحمديکولي باران ک۷۴۷پ۱/۶۲فا۲۰۴۲۲۹۰۲۸
مدرسه سـروده مـحـمود پوروهاب; طراح جلد وامام گلها

 تصويرگر امير نساجي
۱۳۸۸ الف۷۸۵پ۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۴۳۱۴۴۷

PIR۷۹۹۲/۸۱۳۸۸الف۴۷۷و
موسسه نشر شهر ۱۳۸۶شاعرعباس تربن; تصويرگر الله ضياييايستگاه الغري الف۴۴۹ت۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۴۴۵۵۳

PIR۷۹۹۴/۹۱۳۸۶الف۴۳۵۲ر
ارديبهشت ۱۳۹۱گزيده اشعار محمدرضا ترکيبغض درنواحي لبخند ب۵۱۷ت۱/۶۲فا۲۰۴۵۳۵۴۰۸

PIR۷۹۹۴/۴۸۱۵۹۱۳۸۸ر
هنر رسانه ي اردي بهشت ۱۳۹۰مهدي ترمشيرگم شدن در خواب گ۵۲۲ت۱/۶۲فا۲۰۴۶۲۹۱۲۸
آرام دل :قديم االحسان ۱۳۹۱مصطفي مصلحي جليلياندروازه هاي روشني د۵۸۷ج۱/۶۲فا۲۰۴۷۳۵۲۹۸

هزاره ققنوس ۱۳۸۹حسين جنتمکانتبعيد در آيينه ح۶۹۲ج۱/۶۲فا۲۰۴۸۲۸۸۳۸
فراديد ۱۳۸۹کاظم جيروديهيس ه۹۸۳ج۱/۶۲فا۲۰۴۹۳۷۱۸

PIR۸۱۸۱/۲۲۹۱۳۷۸الف
اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۸ابراهيم حسنبيگيمرد سوم م۵۱۷ح۱/۶۲فا۲۰۵۰۸۶۶۸

PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۸م۸۲س
تکا ۱۳۸۷ابوالقاسم حسينجانيعشق کبريت نيست که بيخطرش را بسازند ع۵۶۳ح۱/۶۲فا۲۰۵۱۲۰۳۴۸

PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۷ع۹۲۳س
ارديبهشت ۱۳۸۹به اهتمام آناهيتا حسينزادهگل باغي ديگر: سهراب سپهري گ۵۶۵ح۱/۶۲فا۲۰۵۲۲۳۷۲۸

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، تکا ۱۳۸۸سيد ابوالقاسم حسيني(ژرفا)چشم شرقي چ۵۷۷ح۱/۶۲فا۲۰۵۳۲۰۳۸۸
PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۹چ۹۴۲۵س

نگاه احـمـد شـامـلـو: شـعر احمد شاملو از آغاز تا امروز، شعرهاي
 برگزيده، تفسير و تحليل موفقترين شعرها

۱۳۶۸از محمد حقوقي الف۶۷۷ح۱/۶۲فا۲۰۵۴۱۶۳۵۸
PIR۸۱۱۴/۸۳۵۱۳۸۵ي۸۵الف

انتشارات هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۹۰عليرضا حکمتيدرخت تنها ماند د۷۲۴ح۱/۶۲فا۲۰۵۵۲۹۰۵۸
پروين ۱۳۸۱مريم حيدرزادهپروانهات خواهم ماند (مجموعه شعر) پ۹۴۴ح۱/۶۲فا۲۰۵۶۱۵۱۰۸

PIR۸۰۳۱/۴۱۳۸۱پ۳۶ي
پروين ۱۳۸۱مريم حيدرزادهتقصير من نبود: (مجموعه شعر) ت۹۴۴ح۱/۶۲فا۲۰۵۷۱۵۱۳۸

PIR۸۰۳۱/ت۳۶۷ي
پروين ۱۳۸۲مريم حيدرزادهديگه ميذارمت کنار (مجموعه شعر) د۹۴۴ح۱/۶۲فا۲۰۵۸۱۵۱۲۸

PIR۸۰۳۱/۹۱۳۸۲د۳۶ي
پروين ۱۳۸۰مريم حيدرزادهمن او ندارم (مجموعه شعر) م۹۴۴ح۱/۶۲فا۲۰۵۹۱۵۱۴۸

PIR۸۰۳۱/۸م۳۶ي
پروين ۱۳۸۱مريم حيدرزادهماه تمام من (مجموعه شعر) الف م۹۴۴ح۱/۶۲فا۲۰۶۰۱۵۰۹۸

PIR۸۰۳۱/۱۵۱۳۸۱م۳۶ي
پروين ۱۳۸۱مريم حيدرزادهيا تو يا هيچکس (مجموعه شعر) ي۹۴۴ح۱/۶۲فا۲۰۶۱۱۵۱۵۸

PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۱ي۳۶ي
تکا ۱۳۸۷ضياءالدين خالقيبه رنگ باران نوشتم ب۲۱۳خ۱/۶۲فا۲۰۶۲۲۰۱۹۸

PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۷ب۷۸الف
هيال ۱۳۹۴فريده خرميروژييار ر۴۷۳خ۱/۶۲فا۲۰۶۳۳۲۲۵۸

PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۷ر۸۶۷ر
تکا ۱۳۸۷وحيد دانازمزمههاي تنها ز۲۳۳د۱/۶۲فا۲۰۶۴۲۰۲۲۸

PIR۸۰۴۱/۸۱۳۸۸ز۸۶۶الف
گلبهار دکتر شهرامگلشن مهر ۶۱۲د۱/۶۲فا۲۰۶۵۲۱۴۷۸
مدرسه ۱۳۸۰مهناز بهمندهخدا ب س/۸۳۵د۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۶۶۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سخن گستر ۱۳۸۹ندا ديانيتمام هستي سالهاي بيپروا ت۸۹۱د۱/۶۲فا۲۰۶۷۲۱۳۹۸
نشر ثالث ۱۳۸۸مهدي اورندنصرت رحماني الف س/۳۹۵ر۱/۶۲فا۲۰۶۸۲۸۳۹۸

PIR۸۰۵۸/۸۴ي۸۳ح
آرام دل ۱۳۹۴مولف مهدي رحيميتنهايي دستهجمعي ت۴۲۴ر۱/۶۲فا۲۰۶۹۳۳۶۴۸

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۹ت۹۶۲ح
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱سيد محمد علي رضا زادهمرد مه آلود م۵۶۳ر۱/۶۲فا۲۰۷۰۲۹۱۱۸

تکا ۱۳۸۷مجيد زماني اصلمن از عشيره سوسنهايم م۵۲ز۱/۶۲فا۲۰۷۱۲۰۱۸۸
PIR۸۰۷۶/۸۱۳۸۷م۲۴۴م

تکا ۱۳۸۷عزيزالله زياديدرهمسايگي مرگ د۸۲ز۱/۶۲فا۲۰۷۲۲۰۱۷۸
PIR۸۰۷۶/۴۱۳۸۸د۳ي

اسالم حـسن فـرحـبخش(ژوليده نيشابوري); بهگلزار خونين : مجموعه شعر آييني و اجتماعي
 اهتمام محسن حافظي

۱۳۸۹ گ۷۱ژ۱/۶۲فا۲۰۷۳۹۳۵۸
PIR۸۰۷۷/۸۱۳۸۹گ۷و

محراب قلم شـاعـر افـسـانه شـعـباننژاد; تصويرگرسايههاي مهربان
 محمد علي بني اسدي

۱۳۹۱ ۲۶۶س۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۷۴۱۴۷

نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳ابوالفضل﴿بهزاد﴾ سپهردفتر سرخ: مجموعه اشعار د۳۲۱س۱/۶۲فا۲۰۷۵۱۸۵۷۸
PIR۸۰۸۷/۷۴۱۳۸۷د۸۲۶پ

نگاه ۱۳۷۶به کوشش حميد سياهپوشباغ تنهايي﴿سهراب سپهري﴾ س س/۳۲۹س۱/۶۲فا۲۰۷۶۲۸۳۴۸
طهوري ۱۳۷۰سهراب سپهريمنتخب اشعارسهراب سپهري م۳۲۹س۱/۶۲فا۲۰۷۷۱۵۹۷۸

PIR۸۰۹۰/۱۶۱۳۶۴آ
ذهنآويز ۱۳۹۲سهراب سپهريهشت کتاب: مرگ رنگ... ه۳۲۹س۱/۶۲فا۲۰۷۸۱۲۴۳۸

PIR۸۰۹۰/ط ۱۶۱۳۸۸آ
مبين انديشه هـشت کـتـاب: مـرگ رنـگ، خواب ها، خواب ها، آوارآفتاب،

 شرق انده، صداي پايآفتاب، حجم سبز، ماهيچ، مانگاه
۱۳۹۰سهراب سپهري ه۳۲۹س۱/۶۲فا۲۰۷۹۱۱۲۲۸

PIR۸۰۹۰/ب۱۶۱۳۹۰آ
فصل پنجم ۱۳۸۸محمود سجاديگندم و گوشواره و آهن و آرواره گ۳۶۷س۱/۶۲فا۲۰۸۰۲۱۱۲۸

شهرستان ادب ۱۳۹۲مجيد سعد آباديگل فروش مسلمان: مجموعه شعر گ۵۴۷س۱/۶۲فا۲۰۸۱۱۸۴۰۸
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۸ق۴۵۵ع

آرام دل: ناظرين ۱۳۸۸علي سليمانيالسالمعليک يا باران الف۶۹۱س۱/۶۲فا۲۰۸۲۱۴۰۸۸
PIR۸۰۹۸/۸۱۳۸۹س۹۳۶۲ل

صديقه سمندريتفکرات تنهايي ت۷۳۶س۱/۶۲فا۲۰۸۳۹۰۳۸
PQ۲۰۰۰۹خ/

فصل پنجم ۱۳۹۳محمدرضا سنگريزير خيمه ي عطش ز۷۷۹س۱/۶۲فا۲۰۸۴۲۰۲۸۸
انتشارات شهرستان ادب ۱۳۹۲محمدمهدي سياررود خواني: مجموعه شعر ر۸۶۹س۱/۶۲فا۲۰۸۵۱۸۶۹۸

PIR۸۱۰۸/۷۱۳۸۹ح۴۳۶ي
ابتکار ۱۳۵۹احمد شاملوکاشفان فروتن شوکران: مجموعه شعر ک۲۱۳ش۱/۶۲فا۲۰۸۶۱۶۹۲۸

PIR۸۱۱۴/۲ک۸۵الف
تکا ۱۳۸۷محمود شاهرخياعجاز درد الف۲۵۵ش۱/۶۲فا۲۰۸۷۲۰۲۰۸

PIR۸۱۱۴/۶۱۳۸۷الف۹۸الف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱سروده افسانه شعباننژادشيشه آواز: شعرهاي انتخابي از سالهاي ۶۵ - ۷۲ ش۵۱۱ش۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۸۸۵۲۹

PIR۸۱۲۳/۹۱۳۷۴ش۳۸ع
ارديبهشت ۱۳۹۰سيدضياء الدين شفيعيحاالنوبت خداست ودونوبت ديگر ح۵۵۶ش۱/۶۲فا۲۰۸۹۳۵۴۹۸
سپيدبرگ ۱۳۸۴شاعر عباسقلي شفيعي علويجهديوان اشعار د۵۶۲ش۱/۶۲فا۲۰۹۰۹۰۹۸

PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۵د۹۴ف
ثالث ۱۳۸۷گفتگو کيوان باژنمحمدشمس لنگرودي م۶۶۵ش۱/۶۲فا۲۰۹۱۱۵۶۴۸

PIR۸۱۲۳/۷۱۳۸۶ي۵۸م
مدرسه ۱۳۸۰محمدکاظم مزينانيشهريار ش س/۸۲۵ش۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۹۲۱۲۹

PIR۸۱۲۸/۹ش۴م
بلور ۱۳۸۸جمال صالحيباور آسمان ب۲۹۷ص۱/۶۲فا۲۰۹۳۲۱۹۰۸

فصل پنجم ۱۳۹۳پانتهآ صفائيبروجنيآويشن و اندوه آ۶۷۸ص۱/۶۲فا۲۰۹۴۱۹۵۷۸
PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۶گ۳۱۶ف

مرواريد ۱۳۸۲عمران صالحيگزينه اشعار طنز آميز گ۷۸۲ص۱/۶۲فا۲۰۹۵۱۵۲۶۸
PIR۸۱۳۴/۱۶۱۳۸۵آ۲۲ل

کـلـيـات طـوطي هـمـداني شـامل: هـشت کـتـاب که کتاب
 شيطاننامه از آن جمله است

۱۳۶۱ابوالحسن طوطي همداني ي/۸۸۳ط۱/۶۲فا۲۰۹۶۱۶۵۱۸

بهار علم ۱۳۸۱مولف مهدي طهمورثپوررهايي ر۹۵۵ط۱/۶۲فا۲۰۹۷۲۹۶۳۸
PIR۸۱۴۶/۹ر۸۴ه

انتشارات هنر رسانه اي اردي بهشت ۱۳۸۸محسن عابديجزيکمي بهار و پنجره: مجموعه غزل م۱۲۱ع۱/۶۲فا۲۰۹۸۲۱۵۵۸
مدرسه داريــوش عـابـدي; زيـر نـظـر شـورايعارف قزويني

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۶ ع س/۱۶۶ع۱/۶۲فا۸[ج]۲۰۹۹۱۲۸
PIR۷۷۶۳/۲ع۲ع

فرهنگ ايليا ۱۳۸۶محمد عباسيهکهنتذکرهي شاعران گيالن ت۳۱۹ع۱/۶۲فا۲۱۰۰۱۲۳۱۸
PIR۸۴۶۴۱۳۸۶ /۴ت۲ع

چاپار ۱۳۹۰رضا عبداللهيوقتي که نيستي گريه را بهانه مي کنم و۳۷۱ع۱/۶۲فا۲۱۰۱۷۸۸۸
PIR۸۱۴۸/۸۱۳۸۹ب۴۴۲۵ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نگاه ۱۳۹۰رضا عبداللهيياد تودردل من توفان به پا ميکنه... مجموعه ي ترانه ها ي۳۷۱ع۱/۶۲فا۲۱۰۲۷۷۵۸

PIR۸۱۴۸/۸۱۳۸۸د۴۴۲۵ب
صرير:موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۴ميالد، عرفان پور،۱۳۶۷ -۱۷۵اقيانوس﴿مجموعه شعر﴾ ص۵۴۳ع۱/۶۲فا۲۱۰۳۳۰۵۴۸
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
سـروده يـحيي علوي فرد; تصويرگر سيدگلوله خيالي

 عماد الدين جواد زاده
۱۳۹۲ گ۸۳۱ع۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۰۴۱۳۲۹

انتشارات هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۸۷مجموعه غزل غالمحسين عمرانيصلت کدام قصيدهاي، اي غزل ص۸۹۹ع۱/۶۲فا۲۱۰۵۲۸۸۷۸
گاج ۱۳۸۸غالمعلي فالحقهروديرستم و سهراب ر۸۳۱ف۱/۶۲فا۲۱۰۶۱۴۶۲۸

PIR۴۴۹۵/۵۱۳۸۷ر۸ف
مهر قائم ۱۳۹۱علي فالحيانسيب حق: مجموعه اشعار س۸۳۴ف۱/۶۲فا۲۱۰۷۱۷۸۸۸

فرهنگ صبا ۱۳۸۹گزيدهاي از سرودههاي محمدجواد قائمي. گ۳۵۲ق۱/۶۲فا۲۱۰۸۷۰۷۸
PIR۸۱۷۴/۴۱۳۸۹گ۸۲الف

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱عليرضا قزوهصبح بنارس ص۶۳۹ق۱/۶۲فا۲۱۰۹۵۷۱۸
PIR۴۰۸۶/۴غ۴ق

نشرجمهوري ۱۳۹۲محمد ، قهرمان ، ۱۳۰۸-روي جاده ابريشم شعر﴿مجموعه شعر﴾ ر۹۲۵ق۱/۶۲فا۲۱۱۰۳۰۶۵۸
مدرسه مـحـمـدحـسن حسيني; زير نظر شورايقيصر امين پور

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۹۰ ح س/۹۶۹ق۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۱۱۱۰۰
PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۷ب۹۶۷س

تکا ۱۳۸۷محمد باقر کالهي اهريآواز عاشقي دفتر شعر آ۶۳۵ک۱/۶۲فا۲۱۱۲۲۰۳۵۸
PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۷آ۳۵ل

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سـروده ي مـحـمـود کيانوش; تصويرگرطوطي سبز هندي: شعر براي کودکان
 ابوالفضل همتي آهويي

۱۳۹۱ ط۹۳۲ک۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۱۳۵۳۴

فصل پنجم صـبح در فـنـجـان نيلوفر: برگزيده شعر جوان دومين جشنواره
 شعر فجر استان کرمان

۱۳۸۸مهدي گنجي گوهري ص۶۸۳گ۱/۶۲فا۲۱۱۴۲۲۰۴۸

پيام صادق مـــجـمـوعه شـعـر يـاس نـيـلـوفـري: در رثـاي حـضـرت
زهرا(عليهاالسالم)

۱۳۸۱عليرضا لطفي (حامد اصفهاني) م۴۸۳ل۱/۶۲فا۲۱۱۵۲۲۰۷۸

پيام صادق﴿ع﴾ ۱۳۸۲سراينده عليرضا لطفي (حامد اصفهاني)شوق ظهور ۴۸۳ل۱/۶۲فا۲۱۱۶۲۱۳۵۸
دارالصادقين ۱۳۷۷سروده محمدعلي مجاهدي (پروانه)يک صحرا جنون ي۲۶۲م۱/۶۲فا۲۱۱۷۷۳۸۸

PIR۸۲۰۳/۳۱۳۷۷م۲۴۲ج
هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۹۰محمد مجدنخي از جنس حسرت: گزيده غزل از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۹ ن۲۶۸م۱/۶۲فا۲۱۱۸۲۹۰۷۸

پيدايش ۱۳۸۶سراينده جواد محققباران بهانه بود ب۳۳۱م۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۱۹۲۷۰
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۵ب۶۲۵ح

تکا ۱۳۸۷اسماعيل محمدپوراين شعرها ادامه باران است الف۳۴۲م۱/۶۲فا۲۱۲۰۲۰۲۳۸
PIR۸۰۲۳/۹۱۳۸۶الف۸۲۲۷ح

تکا ۱۳۸۷نصرالله مردانيمست برخاستگان م۴۵۶م۱/۶۲فا۲۱۲۱۲۰۱۶۸
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۸م۴۴ر

فصل پنجم ۱۳۹۱اثر مشفق کاشانيصالي غم ص۵۷۶م۱/۶۲فا۲۱۲۲۵۴۰۸
PIR۸۱۹۱/۸۱۳۶۹ص۸۴ي

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۴فريدون مشيريگزيده اشعار فريدون مشيري گ۵۹۳م۱/۶۲فا۲۱۲۳۲۳۷۸۸
تکا ۱۳۸۷اميرعلي مصدقبا اجازه عشق ب۶۱۲م۱/۶۲فا۲۱۲۴۲۰۳۷۸

PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۸ب۴۲ص
انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸علي معلمدامغانيشرحه شرحه است صدا در باد ش۶۷۳م۱/۶۲فا۲۱۲۵۶۹۰۸

PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۸ش۷۸۶ع
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲به انتخاب اميدمهدي نژادهزاره اول خاک:﴿گزيده شعر علي معلم دامغاني﴾ هـ۶۷۳م۱/۶۲فا۲۱۲۶۱۱۵۶۸

PIR۸۲۱۱/۱۶آ۷۸۶ع
انتشارات پورصائب ۱۳۹۳گردآوري و تنظيم مريم تنباکوييديوان کامل رهي معيري د۶۷۹ م۱/۶۲فا۲۱۲۷۳۱۷۰۸

PIR۸۲۱۷/۱۳۸۳الف۹د
سپهر ادب ۱۳۸۶مولف رهي معيريمجموعه اشعار رهي معيري ي/۶۷۹م۱/۶۲فا۲۱۲۸۲۴۱۱۸

PIR۸۲۱۵/۱۳۸۱ت۱۶آ
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱شهرام مقدسيبه فکرم نيستي﴿مجموعه غزل﴾ ب۷۲۲م۱/۶۲فا۲۱۲۹۳۵۶۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۱ت۳ق
هنر رسانه ارديبهشت شـهـرام مـقدسي; مترجمان مرضيه﴿رويا﴾پشت همه ي عکس ها سفيد است

 محسني، احمد فوالدي، احمد نادمي
۱۳۹۱ پ۷۲۲م۱/۶۲فا۲۱۳۰۳۴۳۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۱ت۳ق
مدرسه ۱۳۷۹محمود پوروهابملکالشعراي بهار پ س/۷۵۷م۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۳۱۱۲۵

PIR۷۹۶۸/۷۱۳۸۲م۹ب
قدياني، بنفشه ۱۳۷۱بيوک ملکي ;تصويرگرمهنوش مشيريمجموعه شعر: پشت يک لبخند م۷۶۳م۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۳۲۲۳۶

PIR۸۲۲۳/۳م۷۵۶ل
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲علي موسويگرماروديخواب ارغواني : شعر دفاع مقدس خ۸۴۲م۱/۶۲فا۲۱۳۳۲۸۹۵۸

داستان سرا ۱۳۸۸م. مويدبيخوانش پرندگان: ( مجموعهي شعر ) ب۸۵۵م۱/۶۲فا۲۱۳۴۲۱۵۲۸
موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۰سيداحمد ميرزادهمهربان مثل باران م۹۳۴م۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۳۵۲۸۲

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۲م۴۳۸۷ي
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکاز زبان يک ياغي الف۹۳۹م۱/۶۲فا۲۱۳۶۷۵۷۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۶۹الف۴۵۷ي
کليدر ۱۳۸۴يوسفعلي ميرشکاکجاي دندان پلنگ: مجموعه اشعار ج۹۳۹م۱/۶۲فا۲۱۳۷۷۱۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکماه و کتان الف۱۳۹۱م۹۳۹م۱/۶۲فا۲۱۳۸۵۸۲۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۸م۴۵۷ي
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸به اهتمام عبدالرضا رضايينيايادداشتهاي روزانه نيمايوشيج ي۱۳ن۱/۶۲فا۲۱۳۹۲۱۰۸۸

مرواريد گـيـاه و سـنگ نه، آتش: مـجموعه ۵۵ قطعه شعر از ۱۳۳۹ تا
۱۳۴۴

۱۳۵۶نادر نادرپور گ۱۳۳ن۱/۶۲فا۲۱۴۰۱۵۹۰۸
PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۱گ۳۳الف

نصايح ۱۳۸۲اعظمالسادات ناصرينژادگلچين مولودي ها گ۱۷۲ن۱/۶۲فا۲۱۴۱۵۵۱۸
PIR۴۰۷۱/۸۱۳۸۳گ۱۷ن

مدرسه ۱۳۸۸شهربانو صارمينسيم شمال ص س/۴۳۹ن۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۴۲۹۹
PIR۷۶۰۳/۵۱۳۸۸ن۲ص

برهان ۱۳۹۲حسين نوروزي (سرخوش) دماونديمشتلق: غزليات سرخوش م۷۵۴ن۱/۶۲فا۲۱۴۳۲۱۹۷۸
PIR۸۲۶۲/۵۱۳۸۱ع۴۸۸و

فراديد ۱۳۹۱معصومه نوريچرا صورتم خيس مي شود: گزيده اي از دل نوشته ها چ۷۵۷ن۱/۶۲فا۲۱۴۴۳۵۸۸
PIR۸۲۶۲/۴۱۳۸۶چ۵۵۱۲و

هزاره قفنوس ۱۳۸۸پونه نکويانار سبز زيتون سرخ الف۹۷۷ن۱/۶۲فا۲۱۴۵۳۰۵۰۸
PIR۸۲۶۲/۸الف۹۳۵ک

مدرسه ۱۳۸۲محمدحسن حسينينيما ح س/۹۸۵ن۱/۶۲فا۸[ج]۲۱۴۶۱۲۷
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۳۰۴سيميندخت وحيديبه درک عشق رسيدن ب۴۶۳و۱/۶۲فا۲۱۴۷۲۰۳۶۸

PIR۸۲۹۸/۹۱۳۸۸ب۸۵ح
خالدين ۱۳۸۶اثر فاطمه يديديک نيمروز آفتابي ي۳۸ي۱/۶۲فا۲۱۴۸۲۰۴۵۸

PIR۸۳۲۳/۵۴۱۳۸۶ي۹د
اميرکبير، کتابهاي جيبي ۱۳۵۸به انتخاب سيروس طاهبازنمونههايي از شعر نيما يوشيج ن۸۹ي۱/۶۲فا۲۱۴۹۱۵۷۴۸

PIR۸۲۷۱/۱۳۷۱  ۱۶آ
کتاب نشر بـه اهـتـمـام رضا عبداللهي; مجري نهادسرزمين محبوب من

 کتابخانه هاي عمومي کشور
۱۳۹۱ س۹۳۷الف۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۰۸۱۲۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۳دفتر طنز حوزه هنريدر حلقه رندان ۴۳۵د۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۱۲۲۱۵۸
کتاب شيراز ۱۳۷۹به اهتمام ايرج زبردستيک سبد آئينه: برگزيده رباعي امروز فارس ي۲۳ز۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۲۲۱۸۳۸

خادم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۹۲محمد صحتيسردرودياکبرانههاي عرفاني: شهادت علياکبر در شعر فارسي الف ۴۵۹ س۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۳۱۱۵۴۸
PIR۴۱۹۰/۷۱۳۸۷الف۳ص

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مجيد سعدآباديروز هشتم ر۵۴۷س۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۴۱۱۵۷۸
PIR۸۰۹۸/۷۱۳۸۸س۶ع

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

عـلـيـرضـا لبش; کاريکاتور طنز پردازانشکرپاش۱: مجموعه طنز مطبوعاتي بعد از انقالب اسالمي
پرواکارخانه

۱۳۹۱ ش۳۶۱ل۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۵۵۸۰۸
PIR۸۲۰۱/۲۱۳۸۹ک۵ب

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور ،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

عـلـيـرضـا لـبش;کاريکاتور طنز پردازانشکرپاش۲:مجموعه شعرطنز مطبوعاتي بعد از انقالب اسالمي
پرواکارخانه

۱۳۹۲ ک ش۳۶۱ل۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۶۱۱۵۸۸
PIR۸۲۰۱/۹۱۳۸۸خ۵ب

سپيده باوران به کـوشش اميد مهدينژاد، محمدمهديدادخواست
سيار

۱۳۸۸ د۸۶۶م۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۷۳۵۳۸۸
PIR۴۱۹۰/۲۱۳۸۸د۹۱۱۸م

نشر افق جـعـفـر ابراهيمي (شاهد) ... [و ديگران];پنجرههاي آسمان: ۷۲ شعر درباره معصومين(ع)
 به همت بابک نيک طلب

۱۳۷۷ پ۹۵۴ن۱/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۱۵۸۱۵۱
PIR۴۱۹۰/۹پ۹۵ن

آفتاب خوبان هـزار بـغض نـگـفـته: اشعار برگزيده فراخوان يادواره شهداي
 روحانيت نجفآباد: رسوالن عرش

تـهـيه و تـنـظـيم سـتاد يادواره شهداي
 روحانيت نجفآباد

۱۳۸۵ ۵۵۹ه۱/۶۲۰۸فا۲۱۵۹۲۹۲۳۸

آواي مهرباني بـحـور االلحان: ويژه ذاکرين: گلچين اشعار آييني و مناسبتي با
 ذکر نام دستگاهها، آوازها و يا گوشه هاي مناسب

زيـر نـظـر شـوراي کـارشـنـاسان الحان
الذاکرين

۱۳۹۰ ۳۳۶ب۱/۶۲۰۸۳۱فا۲۱۶۰۷۰۴۸
M۱۸۲۰/۳۱۳۷۵ب۴ف

شرکت انتشارات سوره مهر بـازنـوشـته داود غفارزادگان، محمد رضاشبهاي بمباران: خاطرات کودکان و نوجوانان
بايرامي

۱۳۸۸ ش۴۲غ۱/۶۲۰۸۳۱فا۸[ج]۲۱۶۱۴۷۷

عروج انديشه ۱۳۸۹نويسنده رضا يعقوبياناشک غربت: نوحههاي محرم و صفر الف۵۹ي۱/۶۲۰۸۳۱فا۲۱۶۲۹۳۶۸
PIR۸۳۲۳/۹۱۳۸۱ن۷۷۴ع

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲به اهتمام رحيم زريان در کرانه صبح﴿مجموعه شعر غزل هاي انتظار﴾ د۳۹ز۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۲۱۶۳۱۱۷۲۸
PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۸ق۸۶۵ر

هزاره ققنوس آبـروي آب: گـزيـده شـعـر شاعران معاصر در مدح حضرت
 ابوالفضل (ع)

۱۳۸۸به اهتمام کامران شرفشاهي آ۴۱۹ش۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۲۱۶۴۱۴۰۶۸
PIR۴۱۹۱/۴۱۳۸۸ش۲۴ع

آئينه زمان وديـعهالـرسـول: مـجموعه اشعار شامل مدايح، مراثي و مناقب
 حضرت فاطمهالزهرا عليهاالسالم

۱۳۸۹به کوشش و گزينش حسين يونسيان و۹۵ي۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۲۱۶۵۹۵۹۸
PIR۴۱۹۱/۹۱۳۸۶ي۲ف

آل احمد﴿ع﴾ ۱۳۸۶به کوشش علي رستمييوسفنامه ي۴۹۳ر۱/۶۲۰۸۳۵۸فا۲۱۶۶۷۱۷۸
PIR۴۱۹۱/ر۹۵ج

عباسي ۱۳۸۸فاطمه اکبريطپشهاي فلق ط۶۸۵الف۱/۶۲۰۹فا۲۱۶۷۲۱۲۴۸
نيال هـنـوز هم گـربه شـاخ ميزند: گفت و گو با شاعران معاصر م.

 آزاد، بـنـفـشه حجازي، محمدعلي سپانلو، محمدحسين عابدي،
 کسري عنقايي، شمس لنگرودي

۱۳۸۳بهکوشش بابک حاجتپور ه۱۳۸ح۱/۶۲۰۹فا۲۱۶۸۱۵۶۶۸
PIR۳۸۱۱/۲ه۲ح

ثالث گـفـت و گـو بـا عمران صالحي﴿مجموعه تاريخ شفاهي ادبيات
 معاصر ايران﴾

گـفـت و گـو کـنـنـده کيوان باژن; دبير
 مجموعه محمد هاشم اکبرياني

۱۳۸۷ گ۷۸۲ص۱/۶۲۰۹فا۲۱۶۹۱۵۶۷۸
PIR۸۱۳۴/۸۱۳۸۵آ۲۲ل

مــوسـسـه پـژوهـشـي فـرهـنـگـي انـقـالب
 اسالمي،انتشارات انقالب اسالمي،نسيم انقالب

۱۳۹۲جامي ز خمخانه ي دل ۱۸۲ج۱/۶۲۸۰فا۲۱۷۰۲۳۷۱۸

شقايق ۱۳۸۲پروانه طاهريستارگان آسمان ادب ايران س۲۸۲ط۱/۹فا۲۱۷۱۲۳۸۲۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه نـويـسـنـدگـان مـنـوچـهر اکبرلو، اميرنمايشنامه مهمان هاي ناخوانده

 مشهديعباس; اشعار آزاده فرهنگيان
۱۳۸۹ ن۶۸۴الف۲فا۸[ج]۲۱۷۲۱۵۴

نشر قطره ۱۳۸۲اکبر راديشب به خير جناب کنت و کاکتوس ش۱۶۸ر۲فا۸[ج]۲۱۷۳۳۲۳۳
PIR۸۰۵۸/۱۶۱۳۸۳ش۴۲الف

هزاره ققنوس ۱۳۸۹نويسنده فاطمه احمديعشق نبود عاقبت: نمايشنامه در دو پرده ع۲۸۴الف۲/۶۲فا۲۱۷۴۲۸۹۷۸
PIR۷۹۴۳/۵ع۸۴۷ح

قفنوس ۱۳۹۱محمود استاد محمدکافه مک آدم﴿نمايشنامه﴾ ک۴۷۵الف۲/۶۲فا۲۱۷۵۳۲۵۶۸
نشر قطره ۱۳۸۵محمد چرمشيرشبي در طهران (نمايشنامه) ش۳۶چ۲/۶۲فا۲۱۷۶۳۲۰۹۸

PIR۸۰۱۲/۲۳ش۸ر
اميرکبير ۱۳۵۵عباس حکيمچشمه سبز: نمايشنامه چ۷۳۴ح۲/۶۲فا۲۱۷۷۱۵۹۱۸

PIR
اميرکبير ۱۳۸۸نوشته عليرضا حنيفيچرخ هشتم چ۸۹۵ح۲/۶۲فا۲۱۷۸۱۸۸۰۸

PIR۸۰۳۱/۴۱۳۸۸چ۹۴۶ن
اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۸نوشته عبدالرضا حياتيبوي خوش جنگ ب۹۳۴ح۲/۶۲فا۲۱۷۹۱۸۸۴۸

PIR۸۰۳۱/۸۶۱۳۸۸ب۱۶۷ي
اميرکبير، کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۸نوشته عبدالرضا حياتيبه رنگ حماسه ب۹۳۴ح۲/۶۲فا۲۱۸۰۱۸۶۳۸

PIR۸۰۳۱/۹۱۳۸۸ب۱۶۷ي
اميرکبير ۱۳۸۸مولف جمشيد خانيانروي ني بندي ر۲۸۱خ۲/۶۲فا۲۱۸۱۱۸۶۷۸

PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۸ر۶۳الف
نشر قطره ۱۳۹۳هادي خورشاهيانسرباز و مرز س۷۳۸خ۲/۶۲فا۲۱۸۲۳۲۵۵۸
نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديآهسته با گل سرخ آ۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۸۳۳۲۳۷

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۸آ۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۵اکبرراديافول الف۱۶۸ر۲/۶۲فا۲۱۸۴۳۱۹۵۸

PIR۸۰۵۸/۷۱۳۸۵الف۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۳اکبر راديپايين، گذر سقاخانه پ۱۶۸ر۲/۶۲فا۲۱۸۵۳۱۷۷۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۳پ۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۵اکبررادياز پشت شيشهها الف پ۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۸۶۳۱۹۳

PIR۸۰۵۸/۴۴۱۳۸۵الف۴۲الف
مرواريد ۱۳۸۷مهدي مظفريساوجيپشت صحنه آبي : گفت و گو با اکبر رادي ش پ۱۶۸ر۲/۶۲فا۲۱۸۷۱۳۷۰۸

PIR۸۰۵۸/۷۱۳۸۸ي۴۲الف
نشر قطره ۱۳۹۵اکبر راديپلکان ل پ۱۶۸ر۲/۶۲فا۲۱۸۸۳۱۷۶۸

PIR۸۰۵۸/۸۱۳۸۷پ۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۵اکبر راديمرگ در پاييز م پ۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۸۹۳۲۳۵

PIR۸۰۵۸/۴۱۳۸۶م۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديتانگوي تخممرغ داغ ت۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۹۰۳۲۴۰

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۷ت۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديدر مه بخوان د۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۹۱۳۲۲۱

PIR۸۰۵۸/۴۱۳۸۷د۴۲الف
نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديشب روي سنگفرش خيس [نمايشنامه] ش ر۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۹۲۳۲۲۰

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۷ش۴۲الف
افراز ۱۳۸۸اميرمسعود راديزندهي بيدار: نمايشنامه ز۱۶۸ر۲/۶۲فا۲۱۹۳۲۱۵۷۸

نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديملودي شهر باراني م ش۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۹۴۳۱۷۸
PIR۸۰۵۸/۸۱۳۸۷م۴۲الف

نشر قطره ۱۳۸۷اکبر راديلبخند باشکوه آقاي گيل ل۱۶۸ر۲/۶۲فا۸[ج]۲۱۹۵۳۲۱۹
PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۷ل۴۲الف

نشر قطره ۱۳۸۲اکبر راديروي صحنه آبي: دوره آثار ي۱۶۸ر۲/۶۲فا۲۱۹۶۳۲۳۲۸
PIR۸۰۵۸/۱۸۱۳۸۲آ۴۲الف

کتاب نيستان ۱۳۸۸سيدمهدي شجاعيمردي از جنس نور م۳۷۸ش۲/۶۲فا۲۱۹۷۵۴۳۸
PIR۸۱۲۳/۴۳۱۳۸۸م۲۶ج

قطره ۱۳۹۳دکتر قطب الدين صادقياگر نرفته بودي... و سه نمايش نامه ي ديگر الف۱۹۶ص۲/۶۲فا۲۱۹۸۳۲۲۷۸
اميرکبير هوشنگ صمدي (روشن)بهار در مه: دو نمايشنامه ب۸۲۵ص۲/۶۲فا۲۱۹۹۱۶۹۹۸

PIR
مدرسه نـويـسـنده علي غالمي; سرپرست طرح:بچههاي مدرسه اميد (ويژه دانش آموزان راهنمايي)

 محمود فرهنگ
۱۳۸۰ ب۷۲غ۲/۶۲فا۸[ج]۲۲۰۰۱۴۴۴

PIR۸۱۵۲/۳ب۲۲۶۵ل
نشر قطره چـه کـسـي دنـبـال آقـاي هنرور مي رود:نمايش نامه در يک

 پرده و هفت صحنه
۱۳۹۲جمال ميرصادقي چ۹۴۱م۲/۶۲فا۲۲۰۱۳۲۷۳۸

قدياني ۱۳۹۰گزينش و تدوين محمدحسين صفاخواهحکايتهاي دهخدا: گزيده حکايتهاي تربيتي از لغتنامه دهخدا ص ب/ل۸۳۵د۳/۰۰۸۳۱فا۸[ج]۲۲۰۲۶۹۲
PIR۴۲۲۷/۸ح۷ص

پيکان ۱۳۷۷شهره وکيليعشق مرز ندارد ع۶۹۱و۳/۰۸۵فا۲۲۰۳۱۴۲۳۸
PIR۸۲۹۸/۵۱۳۷۷ع۹۳ک

موسسه فرهنگي- هنري جهان کتاب ۱۳۸۸گفتارهايي از مهدي آذر يزديعاشق کتاب و بخاري کاغذي ع۳۳۱آ۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۰۴۱۵۷
PIR۷۹۲۹/۷۱۳۸۸ي۷۴ذ

اميرکبير، کتابهاي شکوفه ۱۳۷۰نگارش مهدي آذريزديقصههاي برگزيده از سندبادنامه و قابوسنامه ق۳۳۱آ۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۰۵۹۷۹
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير، کتابهاي شکوفه ۱۳۶۹نگارش مهدي آذريزديقصههاي چهارده معصوم(ع) ق۳۳۱آ۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۰۶۱۵۷۰

PIR۷۹۲۹/ ۱۳۶۹ج.۸ ۵۷۳ق۷۴ذ
اميرکبير ۱۳۶۹نگارش مهدي آذريزديقصههاي برگزيده از قصههاي قرآن ب ق۳۳۱آ۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۰۷۱۵۶۹

PIR۷۹۲۹/۱۳۶۹ج.۵ ۵۷۳ق۷۴ذ
نشر نون ۱۳۹۱محمدعلي آزاديخواهمرادو: رمان م۴۷۵آ۳/۶۲فا۲۲۰۸۵۳۹۸

انتشارات انجمن قلم ايرانيان امروز،۱۳۹۴ ۱۳۹۴نوشته يعقوب آژندخانواده ما ﴿مجموعه داستان﴾ خ۵۱۲آ۳/۶۲فا۲۲۰۹۳۰۵۱۸
PIR۷۹۲۹/۲خ۸ژ

قفنوس ۱۳۸۶فرخنده آقائياز شيطان آموخت و سوزاند الف۶۶۱آ۳/۶۲فا۲۲۱۰۳۲۱۸۸
PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۷الف۵۶ق

فردوس جـالل آلاحـمـد; ويـراستار منوچهر علياز رنجي که ميبريم
پور

۱۳۷۸ ر الف۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۱۴۴۲۸
PIR۷۹۳۴/۴۱۳۸۷الف

آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمدديد و بازديد د۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۲۴۴۱۸
PIR۷۹۳۴/الف۹۱۳۸۷د

نهال نويدان: گل بيتا ۱۳۸۹جالل آل احمدديد و بازديد د۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۳۱۵۲۷۸
PIR۷۹۳۴/۹۱۳۸۹د

آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمدزن زيادي ز۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۴۴۷۶۸
PIR۷۹۳۴/الف۱۳۸۸ ۹ز

آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمدسنگي بر گوري س۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۵۴۹۰۸
PIR۷۹۳۷/ب۴۱۳۸۸آ

نهال نويدان: گل بيتا ۱۳۸۹نويسنده جالل الاحمدسهتار ه س۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۶۱۵۲۸۸
PIR۷۹۳۴/ب۹۱۳۸۹س

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱جالل آلاحمدمدير مدرسه م۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۷۲۰۶۲۸

معيار انديشه ۱۳۸۵جالل آلاحمدنفرين زمين ۱۳۸۵ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۸۲۹۵۸۸
PIR۷۹۳۴/الف۷۱۳۸۵ن

آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمدنفرين زمين ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۱۹۴۴۰۸
PIR۷۹۳۴/الف۱۳۸۷ ۷ن

آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمديک چاه و دو چاله و مثال شرح احواالت ي۶۹۸آ۳/۶۲فا۲۲۲۰۴۳۹۸
PIR۷۹۳۷/ب۴۱۳۸۷آ

فاتحان آيـت واليـت: زنـدگـي نامه داستاني شهيد مظلوم استاد دکتر
 سيدحسن آيت

مـولف مـحـمـدعلي گوديني; به سفارش
 کنگره سرداران و شهداي نجفآباد

۱۳۹۲ گ س/آ۹۴۹آ۳/۶۲فا۲۲۲۱۱۹۸۶۸
PIR۸۱۹۲/۴۱۳۸۵د۶و

هيال ۱۳۹۳حميد اباذريعاشقي با حال و هواي پشه هاي لهيده ع۱۱۲الف۳/۶۲فا۲۲۲۲۳۴۰۲۸
مدرسه ۱۳۸۸مولف شهربانو صارميابن رشد ص س/۱۶۳الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۲۳۳

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸الف۵۳۳الف
مدرسه ۱۳۸۲حميد نواييلواسانيابوالوفايبوزجاني ن س/۱۸۲الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۲۴۳۴

PIR۸۲۶۲/۲۱۳۸۲الف۲۶۵و
رسول آفتاب ۱۳۹۳مولف محمد حسن ابوحمزهديده بان ها ايستاده مي خندند: داستان هاي طنز ابوحمزه د۱۸۵الف۳/۶۲فا۲۲۲۵۲۰۳۱۸

مدرسه وحـيد کرمي; زير نظر شوراي کارشناسيابوسهل مسيحي
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۸ ک س/۱۸۸الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۲۶۳۲
PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸الف۸۷۵ر

نسل نو انديش ۱۳۹۳مينا اجاق زادهرنگ شادي ر۲۴۱الف۳/۶۲فا۲۲۲۷۲۴۲۲۸
قفنوس ۱۳۸۷فرشته احمديپري فراموشي پ۲۸۴الف۳/۶۲ فا۲۲۲۸۳۲۸۴۸

PIR۷۹۴۳/ ۴۱۳۸۸پ۸۶۲۲ح
قفنوس ۱۳۸۸فرشته احمديجنگل پنير ج۲۸۴الف۳/۶۲ فا۲۲۲۹۳۱۹۰۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۸۸ج۸۶۲۲ح
قفنوس ۱۳۹۱فرشته احمديساراي همه (مجموعه داستان) س۲۸۴ الف۳/۶۲فا۲۲۳۰۳۲۸۲۸

PIR۷۹۴۳/۲۱۳۸۳س۸۶۲۲ح
هيال ۱۳۹۳مرتضي احمديمردي که هيچ بود م۲۸۴الف۳/۶۲ فا۲۲۳۱۳۴۲۷۸

محراب قلم ۱۳۹۱نوشتهي حسن احمدييک سفر رويايي ي۲۸۴الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۳۲۲۶۸
PIR۷۹۴۳/۸۱۳۸۳ي۸۳ح

شقايق ۱۳۹۳فريدون اديب يغماييستاره اي در آسمان س۳۵۱الف۳/۶۲فا۲۲۳۳۲۳۲۰۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۲آ۹۷۵د

لشکر۱۴ امام حسين﴿ع﴾ ۱۳۷۶نسرين ارتجاييقصري از حرير سرخ﴿مجموعه داستان﴾ ق۳۶۹الف۳/۶۲فا۲۲۳۴۱۵۰۸۸
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۹آ۳۶ر

هيال ۱۳۹۲کيوان ارزاقيزندگي منفي يک ز۳۸۹الف۳/۶۲فا۲۲۳۵۳۴۲۸۸
مدرسه ۱۳۸۴ظريفه روئيناستاد فضايلي ر س/۴۷۵الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۳۶۹۳

NK۳۶۳۹/۵۱۳۸۴الف۵ف۲۵ف
مـوسسه فرهنگي هنري وانتشارات مرکز اسناد

 انقالب اسالمي
۱۳۹۴تاليف :اصغر استاد حسن معمارکتاب زندگي ﴿شهيد مهدي رجب بيگي ﴾ ک۴۷۵الف۳/۶۲ فا۲۲۳۷۳۱۶۰۸

شادان ۱۳۹۲زهرا اسديآن سوي خيال آ۴۹۹الف۳/۶۲فا۲۲۳۸۲۲۲۵۸
مـوسـسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر،تالوت

آرامش
ن.اسـالمـلـو،اجرا موسسه فرهنگي هنريفرشته ها هم عاشق  مي شوند

 کاربردي خيبر.
۱۳۹۲ ف۵۲۷الف۳/۶۲ فا۲۲۳۹۳۰۶۰۸

تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه
 نمايشگاه هاي فرهنگي ايران

۱۳۸۷مولف سميرا اصالنپورافسانه نهال و خورشيد: مجموعه داستان الف۵۷۷الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۴۰۲۰۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نسل نو انديش ۱۳۸۸تاليف ميالد اعرابيبت شيشهاي ب۶۱۲الف۳/۶۲فا۲۲۴۱۲۳۳۹۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۹ب۴۸۵ع
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲جواد افهمي;مرکز آفرينش هاي ادبيسوران سرد س۶۶۶الف۳/۶۲فا۲۲۴۲۲۲۱۲۸

قدياني مـحـمـود اکـبـرزاده; ويـراسـتار ابراهيمپرواز بر فراز ويوو دينا
اقليدي

۱۳۷۵ پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۲۲۴۳۷۷۲۸
PIR۷۹۵۳/۴۱۳۷۵پ۱۷ک

کوشش ۱۳۹۳غزل اکبرزادهپسکوچههاي عشق پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۲۲۴۴۲۲۹۲۸
مدرسه ۱۳۹۲عليرضا متولياميرحسين فردي م س/۸۲۱الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۴۵۱۴۴۶

PIR۳۴۰۵/ج.۳ ۹چ
افق ۱۳۹۰رضا اميرخانيجانستان کابلستان ج۸۲۳الف۳/۶۲فا۲۲۴۶۴۶۸۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۹ج۸۳۴۵م
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲به انتخاب مسعود اميرخانيدعوت﴿چند داستان کوتاه﴾ د۸۲۳الف۳/۶۲فا۲۲۴۷۱۳۳۲۸

قفنوس ۱۳۹۴ناتاشا اميريمرد ه ها در راه اند م۸۳۵الف۳/۶۲فا۲۲۴۸۳۲۹۴۸
نسل نو انديش ۱۳۹۰قاسم اميري (ق. تنها)من هميشه تو بودم م۸۳۵الف۳/۶۲فا۲۲۴۹۳۶۱۸

PIR۷۹۵۳/۹۱۳۸۳آ۹۵۳م
قدياني ۱۳۸۲نوشتهداوود اميريانجام جهاني در جواديه﴿رمان نوجوانان﴾ ج۸۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۵۰۱۶۹

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۳ج۹۶۵م
کوشش ۱۳۸۷ترمه امينپريدخت پ۸۳۹الف۳/۶۲فا۲۲۵۱۲۳۵۱۸

PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۷پ۵۳م
سپيده باوران ۱۳۹۴انصاري زاده مرتضيآسمان شيشهاي نيست آ۸۸۶الف۳/۶۲فا۲۲۵۲۳۰۳۴۸

PIR۷۹۵۳/۵آ۴۳۴س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸منصور انوريجاده جنگ ج۸۹۹الف۳/۶۲فا۲۲۵۳۴۶۲۸

PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۸ج۸۳ن
قدياني ۱۳۷۹عبدالرحمن اونقسورتک: مجموعه داستان س۹۳۹الف۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۵۴۵۶۲

PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۹س۸۵و
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲نويسنده حجتالله ايزديکشف خويشتن ک۹۷۳الف۳/۶۲فا۲۲۵۵۲۲۱۰۸

فرهنگ گستر ۱۳۸۴محمد ايوبيآواز طوالني جنوب آ۹۹۷الف۳/۶۲فا۲۲۵۶۴۶۶۸
PIR۷۹۶۲/۸۱۳۸۲آ۹۲ي

شقايق ۱۳۹۳نوشته سهيال باميانالهه شب الف۲۷۲ب۳/۶۲فا۲۲۵۷۲۲۶۱۸
شقايق ۱۳۸۱نوشته سهيال بامياندختر آفتاب د۲۷۲ب۳/۶۲فا۲۲۵۸۱۴۲۴۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۱د۷۸۷الف
شقايق ۱۳۸۷نوشته سهيال باميانرقيبان عشق ر۲۷۲ب۳/۶۲فا۲۲۵۹۱۴۲۶۸

PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۸ر۷۸۷الف
شقايق ۱۳۸۰سهيال باميانشبهاي انتظار ش۲۷۲ب۳/۶۲فا۲۲۶۰۱۴۲۵۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۰ش۷۸۷الف
سروش ﴿انتشارات صدا وسيما﴾ امـيـرحـسـين بـانـکي، بـهـزاد دانشگر،دختران آفتاب

 محمدرضا رضايتمند
۱۳۸۲ د۲۷۹ب۳/۶۲فا۲۲۶۱۳۱۰۴۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۲د۷۸۷۴الف
مدرسه ۱۳۸۴بتول زرکندهبانو امين ز س/۲۸۲ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۶۲۸۰

PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۴ب۷۲۳ر
افراز ۱۳۸۹حبيب باويساجداحمد محمود به روايت ديگران الف۲۹۲ب۳/۶۲فا۲۲۶۳۲۸۵۱۸

PIR۸۲۰۳/۸۳ي۸۶ح
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۹۳سلمان باهنرسي و سه پل،چهار و نيم اکتاو س۲۹۵ب۳/۶۲فا۲۲۶۴۲۸۳۷۸
قدياني، کتابهاي بنفشه مـحـمـدرضـا بـايرامي; ويراستار حسيندود پشت تپه

فتاحي
۱۳۷۵ د۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۶۵۱۶۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۷۵د۹۴الف
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۹۴محمدرضا بايراميسنگ سالم س۳۱۱ب۳/۶۲فا۲۲۶۶۳۵۷۴۸

PIR۷۹۶۳/۹۴۸۴۱۳۸۸الف
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمدرضا بايرامي براي دفتر کودک وسايه ملخ

 نوجوان مرکز آفرينش هاي ادبي
۱۳۹۵ الف س۳۱۱ب۳/۶۲فا۲۲۶۷۳۵۷۳۸

PIR۷۹۶۳/۹۴۸۴۱۳۸۸الف
کتاب نيستان ۱۳۹۵محمدرضا بايراميسه گانه اي براي يگانه هـ س۳۱۱ب۳/۶۲فا۲۲۶۸۳۵۷۲۸

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۸م۹۴الف
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۷محمدرضا بايراميگرگها از برف نميترسند الف گ۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۶۹۲۶۰

PIR۷۹۶۳/۴۱۳۸۷گ۹۴الف
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۷نوشته محمدرضا بايراميگرگ صفر، سفر گرگ ص گ۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۷۰۱۶۲

PIR۷۹۶۳/۳۷۱۳۸۷گ۹۴الف
سوره سبز ۱۳۹۰محمدبداقيهزارويک روز ه۳۵۴ب۳/۶۲ فا۲۲۷۱۳۱۵۹۸
روايت فتح ۱۳۸۳مريم برادرانحنانه ح۳۹۳ب۳/۶۲فا۲۲۷۲۱۸۱۴۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۳ح۳۱۸ر
نگاه ۱۳۸۷رضا براهنيرازهاي سرزمين من ر۴۱۳ب۳/۶۲فا۲۲۷۳۲۸۲۶۸

PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۶ر۳۸ر
قفنوس ۱۳۹۴سهيال بسکيعکس هاي فوري ع۵۴۶ب۳/۶۲ فا۲۲۷۴۳۴۶۲۸
بوستان ۱۳۸۷فريبا بشيرکاربوسه عشق ب۵۶۷ب۳/۶۲فا۲۲۷۵۲۳۴۴۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۷ب۸۳۴ش
قفنوس ۱۳۹۱مرجان بصيريبت دورهگرد: مجموعه داستان کوتاه ب۵۷۹ب۳/۶۲ فا ۲۲۷۶۳۴۴۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات عصر داستان ۱۳۹۱مريم بصيريدخيل عشق د۵۷۹ب۳/۶۲فا۲۲۷۷۱۱۵۳۸

PIR۷۹۶۳/۹۱۳۸۸ب۸۷ص
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲مريم بصيريمجموعه داستان چشم هاي عزيز م۵۷۹ب۳/۶۲فا۲۲۷۸۱۳۰۸۸

قدر واليت مـحـسن بـغـالني; طـراح گـرافـيـک وروضه ي حضرت قاسم﴿ع﴾
 تصويرگر امير نساجي

۱۳۹۱ ر۵۸۸ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۷۹۱۸۴۴

قدر واليت نــويـسـنـده مـحـسن بـغـالني; طـراحمحراب عشق
 گرافيک و تصويرگر امير نساجي

۱۳۹۱ م۵۸۸ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۸۰۱۸۴۶

قدر واليت مـحـسن بـغـالني; طـراح گـرافـيـک ومحرم
 تصويرگر امير نساجي

۱۳۹۱ ح م۵۸۸ب۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۸۱۱۸۴۵

جهانگرد ۱۳۸۴نقي بالليدهکرديقلب شيشهاي ق۶۳۲ب۳/۶۲فا۲۲۸۲۲۰۴۱۸
PIR۷۹۶۳/۸۱۳۸۲ق۲۶۴ل

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹حسن بهراميتفنگ پدر بر بامهاي تهران ت۸۴۳ب۳/۶۲فا۲۲۸۳۳۰۴۰۸
PIR۷۹۷۲ /۶۶۷ت

روزنگار کـيـوان بـاژن; ويـراسـتـار مـحمد هاشممجموعه تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران
اکبرياني

۱۳۸۳ ب س/۸۴۹ب۳/۶۲فا۲۲۸۴۱۵۶۳۸
PIR۸۲۱۱/ي۴۷ش

شادان ۱۳۸۵نويسنده اعظم طياريبه رنگ شب ۸۴۹ب۳/۶۲فا۲۲۸۵۱۴۱۵۸
PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۷ب۲۷ي

نسل نوانديش ۱۳۹۱نويسنده مژگان بهمنيکجاي تقدير مني؟! ک۸۷۹ب۳/۶۲فا۲۲۸۶۲۳۶۴۸
شيرين ۱۳۸۴شهرنوش پارسيپورمردان در برابر زنان م۱۵۳پ۳/۶۲فا۲۲۸۷۲۸۳۸۸

PIR۷۹۸۱/۴م۴۷الف
ابوالقاسم پايندهقدمگاه شهرک نون ق۲۷۶پ۳/۶۲فا۲۲۸۸۲۸۴۸۸

PIR۸۱۵۹/۴۴ق۶۴۴ر
بينش آزادگان ۱۳۸۵مولف عباس پايندهنجفآباديگذر گ۲۷۷پ۳/۶۲فا۲۲۸۹۹۲۴۸

PIR۷۹۸۳/۴۱۳۸۵گ۸۴۵الف
بهزاد ۱۳۸۹نويسنده رسول پرويزيشلوارهاي وصلهدار ش۳۹۷پ۳/۶۲فا۲۲۹۰۲۸۴۲۸

PIR۷۹۸۳/۸ش۸۶ر
نشر البرز ۱۳۹۲ناهيد ا. پژواکشب سراب ش۴۵۱پ۳/۶۲فا۲۲۹۱۲۸۸۸۸

هيال ۱۳۹۱اميد پناهي آذرکتلت سرد ک۵۴۱پ۳/۶۲ فا ۲۲۹۲۳۳۱۸۸
البرز ۱۳۸۸پروانه پورانفکرپروانه پ۵۹۷پ۳/۶۲فا۲۲۹۳۱۴۱۶۸

PIR۷۹۹۲/۴۱۳۸۸پ۲۸۴و
شقايق ۱۳۹۳نيلوفر عباسياولين عشق الف۶۹۸پ۳/۶۲فا۲۲۹۴۲۳۲۳۸

PIR۸۰۴۷/۸۱۳۸۱الف۸۸و
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱نويسنده مريم پوريامينآدم برفي آ۷۹۱پ۳/۶۲فا۲۲۹۵۲۰۶۸۸

نـهـاد کـتـابخحانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـويـسـنـده مـريم پـوريامين; تصويرگرقصههاي محمد حسن
 شرکت تبليغاتي سيماي نور

۱۳۹۱ ق۷۹۱پ۳/۶۲فا۸[ج]۲۲۹۶۵۸۴

هنر پارينه ۱۳۸۷مليحه پوستچي﴿سعيدائي﴾شيفته ماه ش۸۱۱پ۳/۶۲فا۲۲۹۷۳۵۹۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۷ش۴۸۵۸و

نشر مرکز سه کـتـاب: مـثل هـمهي عصرها، طعم گس خرمالو، يک روز
 مانده به عيد پاک

۱۳۸۱زويا پيرزاد س۸۹۹پ۳/۶۲ فا۲۲۹۸۳۳۵۶۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۱س۴۴ي

يکتا پديدآورنده مهدي ترابيگلي براي مريم: مجموعه داستان گ۴۲۷ت۳/۶۲فا۲۲۹۹۲۰۴۸۸
PIR۷۹۹۴/۸۱۳۷۸گ۴۲۴۶ر

دنياي کتاب ۱۳۹۲نوشته لطفاله ترقي و حسين لعلجيران و زندگي خصوصي ناصرالدين شاه ج۴۸۷ت۳/۶۲فا۲۳۰۰۲۳۷۹۸
هيال ۱۳۹۲تکتم توسلياينجا همه چيز موقتي است الف۸۳۶ت۳/۶۲فا۲۳۰۱۳۵۰۶۸

PIR۷۹۹۴/۹۱۳۸۶ت۴۶و
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ۱۳۸۳نويسنده يعقوب توکليدار بر دوش: رمان تاريخي ۱۳۸۳د۸۶۱ت۳/۶۲ فا۲۳۰۲۳۰۹۷۸

PIR۷۹۹۴/۲۱۳۸۳د۶۲و
پگاه ۱۳۸۰نسرين ثامنياشکها و آرزوها الف۴۱ث۳/۶۲فا۲۳۰۳۴۶۹۸

PIR۸۰۰۲/۵۵۱۳۸۰الف۸الف
ارديبهشت ۱۳۷۲نسرين ثامنيتنديس عشق ت۴۱ث۳/۶۲فا۲۳۰۴۳۷۳۸

PIR۸۰۰۲/۹۱۳۷۲ت۸الف
شاني ۱۳۸۷بهروز ثروتيانليلي و مجنون راز عشق در مثنوي عارفانه نظامي گنجوي ل۵۶ث۳/۶۲فا۲۳۰۵۲۱۲۹۸
قفنوس ۱۳۹۱محمدجواد جزينيکسي براي قاطر مرده گريه نميکند ک۴۲۱ج۳/۶۲ فا۲۳۰۶۳۲۱۷۸

PIR۸۰۰۳/۵۱۳۸۵ک۹۵ز
نسل نو انديش ۱۳۹۲سيمين جعفرجاللي(يزدي)چون دوست دشمن است چ۴۴۶ج۳/۶۲فا۲۳۰۷۲۳۶۲۸

PIR۸۰۰۳/۹۱۳۸۸خ۶۵۳ع
شقايق ۱۳۸۷نوشته س. جعفريشبهاي مهتابي ش۴۶۲ج۳/۶۲فا۲۳۰۸۲۲۹۴۸
شادان ۱۳۸۸مريم جعفريکوه شيشهاي ک۴۶۲ج۳/۶۲فا۲۳۰۹۲۲۳۰۸

PIR۸۰۰۳/۹۱۳۸۸ک۷۷۵ع
سوره مهر ۱۳۸۸حسينعلي جعفريمن سرباز هخامنشي بودم م۴۶۲ج۳/۶۲فا۲۳۱۰۴۸۶۸

PIR۸۰۰۳/۸۱۳۸۸م۷۲۶ع
نسل نو انديش ۱۳۹۰فـريـبـا جـعـفرينميني; ويراستار حميدهبوي دود، بويآتش، بوي عشق ب۴۷۶ج۳/۶۲فا۲۳۱۱۳۳۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه وحـيـد عـلـيـرضـايي ; زيـر نظر شورايجالل آلاحمد

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۲ ع س/۵۱۵ج۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۱۲۱۲۴
PIR۷۹۳۷/۸۱۳۸۲ج۸ع

دنياي کتاب شـبـهـاي پـرسپوليس: گوشهاي از تاريخ جذاب و هيجانانگيز
 زندگي داريوش

۱۳۸۵علي جاللي ش۵۲۴ج۳/۶۲فا۲۳۱۳۵۵۰۸
PIR۸۰۰۳/۲۳۱۳۸۸ش۲۸ل

مدرسه آذردخت بـهـرامي; زيـر نـظـر شـورايجمالزاده
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۶ ب س/۵۹۷ج۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۱۴۱۰۷
PIR۸۰۰۸/۸۱۳۸۶ج۹ب

علم ۱۳۸۷ماني جمشيديبا تو بودن ب۶۴۸ج۳/۶۲فا۲۳۱۵۳۹۹۸
PIR۸۰۱۱/۲۱۳۸۶ب۵۶۷۵م

هيال ۱۳۹۲زهره جمشيديزهتاب ز۶۴۸ج۳/۶۲ فا۲۳۱۶۳۲۵۰۸
تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه

 نمايشگاههاي فرهنگي ايران
۱۳۸۷مريم جمشيديمثل فرود کبوتر م۶۴۸ج۳/۶۲فا۲۳۱۷۴۷۹۸

PIR۸۰۱۱/۲۱۳۸۷م۵۷م
شقايق ۱۳۸۷نوشته فاطمه جمشيديبعد از تو ... ب۶۸۴ج۳/۶۲فا۲۳۱۸۲۲۸۸۸
پل ۱۳۹۱ليال جواديآيالر آ۷۴۵ج۳/۶۲فا۲۳۱۹۲۳۴۸۸

PIR۸۰۱۱/۹۱۳۹۰آ۲۶۴و
پل ۱۳۹۱ليال جواديپاداش صبر پ۷۴۵ج۳/۶۲فا۲۳۲۰۲۳۳۸۸

PIR۸۰۱۱/۲۱۳۹۰پ۲۶۴و
نسل نو انديش ۱۳۹۲شهرام جوادي نژادنمکدون ن۷۵۷ج۳/۶۲فا۲۳۲۱۲۳۳۷۸

PIR۸۰۱۳/۸۱۳۸۸ن۳۲۵الف
آموت ۱۳۸۸نرگس جورابچيانبه وقت بهشت: رمان ب۸۳۶ج۳/۶۲فا۲۳۲۲۷۷۸۸

PIR۸۰۱۱/۹۱۳۸۸ب۴۷۶و
شقايق ۱۳۹۱نويسنده رضوان جوزانيهستي من ه۸۴۶ج۳/۶۲فا۲۳۲۳۲۲۸۷۸
پيدايش ۱۳۹۰به روايت عباس جهانگيريانقصه هفت پيکر ق۹۵۴ج۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۲۴۱۴۴۹

PIR۸۰۱۱/۳۷۳۸۱۳۸۶ح
عصر جوان ۱۳۹۳خاطره چابکسوارسايه عشق س۱۱چ۳/۶۲فا۲۳۲۵۲۳۱۲۸

PIR۸۰۷۵/۲۱۳۸۹س۶۸ف
البرز ۱۳۷۷فتانه حاجسيدجوادي (پروين)بامداد خمار ب۱۴۸ح۳/۶۲فا۲۳۲۶۱۶۶۸۸

PIR۸۰۱۳/۲۱۳۷۴ب۳۴۳الف
هماي رحمت ۱۳۸۲مولف مظفر حاجيانداستان يک اذان: مجموعه داستانهايي از امام حسين(ع) و ... د۱۶۵ح۳/۶۲فا۲۳۲۷۲۰۶۶۸
هماي رحمت ۱۳۸۲مظفر حاجيان حسين آباديشاهزاده عاشق ش۱۶۵ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۲۸۱۹۹۲
هماي رحمت ۱۳۸۲مظفر حاجياننامهرسان شجاع و حاضر جواب ن۱۶۵ح۳/۶۲فا۲۳۲۹۲۲۰۵۸

ستارگان درخشان ۱۳۹۰نفيسه حاجيسليمانيجنگ مال خودت: عبدالرسول زرين به روايت همسرش ج۱۷۱ح۳/۶۲فا۲۳۳۰۱۹۲۳۸
PIR۸۰۱۳/۹۱۳۸۹ج۴۴۲الف

هيال ۱۳۹۳محمداسماعيل حاجيعلياناگه زنش بشم ميتونم شمرروبغل کنم الف۱۷۲ح۳/۶۲فا۲۳۳۱۳۴۸۷۸
PIR۸۰۱۳ / ۹۱۳۸۹س۴۵۲الف

آموت ۱۳۹۴محمداسماعيل حاجيعليانسمفوني بابونههاي سرخ﴿رمان﴾ س۱۷۲ح۳/۶۲فا۲۳۳۲۳۰۴۷۸
PIR۸۰۱۳ / ۹س۴۵۲الف

طاليه ۱۳۹۲بيتا حافظيندا ن۲۱۴ح۳/۶۲فا۲۳۳۳۲۳۴۵۸
PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۴ق۵۸الف

طاليه ۱۳۹۲بيتا حافظييلداي سياوش ي۲۱۴ح۳/۶۲فا۲۳۳۴۲۳۴۶۸
PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۴ق۵۸الف

گويش نو فـائـزه حـبـابي; ويـراسـتـار لـعيا شجاعبه تو مديونم
زينکانلو

۱۳۹۱ ب۲۶۹ح۳/۶۲فا۲۳۳۵۳۳۸۸
PIR۸۰۱۳/۸۱۳۸۷آ۲ب

تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه
 نمايشگاههاي فرهنگي ايران

۱۳۸۷نوشته مجبتي حبيبيکابوسهاي روز ک۲۹۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۳۶۲۰۱۴

علم ۱۳۸۵مولف ابراهيم حسن بيگيسالهاي بنفش س۵۱۷ح۳/۶۲فا۲۳۳۷۴۷۲۸
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۵س۸۲س

موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران،نشر تکا ۱۳۸۷ابراهيم حسنبيگيعکس روي درخت : مجموعه داستان براي نوجوانان ع۵۱۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۳۸۲۰۱۳
مدرسه ۱۳۷۵ابراهيم حسنبيگيمعماي مسيح م۵۱۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۳۹۱۴۴۲

PIR۸۰۲۲/۶۱۳۷۵م۸۲س
قفنوس ۱۳۸۲فرهاد حسن زادهحياط خلوت ح۵۲۶ح۳/۶۲ فا۲۳۴۰۳۲۵۲۸

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۴فرهاد حسنزادهسمفوني حمام س۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۴۱۵۶۱
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۴س۸۳۵س

افق ۱۳۸۸فرهاد حسنزادهعقربهاي کشتي بمبک ع۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۴۲۲۹۷
PIR۸۰۲۲/۷۱۳۸۸ع۸۳۵س

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹فرهاد حسنزادهنمکي و مار عينکي ن۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۴۳۲۶۷
آسيم ۱۳۸۶زينت حسني (باخدا)جادوي عشق ج۵۴۱ح۳/۶۲فا۲۳۴۴۲۳۱۳۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۴ج۸۶۳۴س
شقايق ۱۳۹۱نوشته سيده سميه حسنيگناه عشق گ۵۴۱ح۳/۶۲فا۲۳۴۵۲۲۶۷۸
هيال ۱۳۹۲مهين دخت حسني زادهانگار کمي مرده بودم الف۵۴۵ح۳/۶۲ فا۲۳۴۶۳۴۲۵۸

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹نويسنده محمد علي حسنينسريع تر از نور س۵۴۸ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۴۷۲۸۴
قفنوس ۱۳۸۳محمد حسينيآبيتر از گناه ، يا ، بر مدار هالل آن حکايت سنگينبار آ۵۷۷ح۳/۶۲فا۲۳۴۸۳۲۱۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه بوستان کتاب ۱۳۸۹سيد حسن حسينيپنجره اي به سوي نور پ۵۷۷ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۴۹۲۸۳

شقايق ۱۳۹۱نوشته مريم حسينيقصهي عشق من ق۵۷۷ح۳/۶۲فا۲۳۵۰۲۲۶۰۸
شقايق ۱۳۹۳رکسانا حسينيکلبههاي غم ک۵۷۷ح۳/۶۲فا۲۳۵۱۲۲۷۳۸

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱نويسنده حسن حسيني ارسنجانيزنداني کوچک: رمان نوجوان ز۵۸۱ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۵۲۲۳۷
هيال ۱۳۹۴فريد حسينيان تهرانيمن آليس نيستم ولي اينجا خيلي عجيبه م۵۸۳ح۳/۶۲فا۲۳۵۳۳۴۹۱۸
فراديد شـکـفـتن در کوير: مجموعه داستانهاي کوتاه و گفتگوهاي يک

معلول
۱۳۹۱سيد محسن حسيني طاها ش۵۹۴ح۳/۶۲فا۲۳۵۴۲۸۷۰۸

دارخوين ۱۳۹۱علي حسينيمنجزيروحاني دلداده ر۵۹۹ح۳/۶۲فا۲۳۵۵۱۹۶۳۸
موسسه بوستان کتاب قم نـويـسـنـده مريم حقي; تصويرگر محمدکارنامه شگفت انگيز

پيريايي
۱۳۸۸ ک۶۷۸ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۵۶۱۵۲

بوستان ۱۳۸۷ليال حقيقتگوسکوت عشق س۶۸۹ح۳/۶۲فا۲۳۵۷۳۸۲۸
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷س۹۴۷ق

اميرکبير ۱۳۵۱عباس حکيمدرز داستان د۷۳۴ح۳/۶۲فا۲۳۵۸۱۵۹۲۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۵۷د۹۳ک

اميرکبير ۱۳۵۵عباس حکيمعيسي ميآيد: مجموعه داستان ع۷۳۴ح۳/۶۲فا۲۳۵۹۱۵۸۷۸
گوهرشاد ۱۳۸۰نوشته فيروزه خليلي يزدياثر صحبت پاک الف۷۳۷ح۳/۶۲فا۲۳۶۰۴۷۴۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۰الف۹۸۳ل
هيال ۱۳۹۴علي حالجيرقص کاج ها ر۷۷۲ح۳/۶۲فا۲۳۶۱۳۵۱۶۸
روشا ۱۳۹۲نويسنده تکين حمزهلواز اين همه جا... الف۸۲۷ح۳/۶۲فا۲۳۶۲۱۴۱۳۸

PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۷الف۴۸م
شادان ۱۳۸۰تکين حمزهلوافسون سبز الف۸۲۷ح۳/۶۲فا۲۳۶۳۲۲۳۲۸

PIR۸۰۲۲/۷۱۳۸۶الف۴۸م
تـوسـعـه کـتاب ايران ﴿تکا﴾ وابسته به موسسه

 نمايشگاه هاي فرهنگي ايران
۱۳۸۷محمد حنيفشب ماهرخ (مجموعه داستان) ش۸۹۲ح۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۶۴۲۰۱۵

نوح نبي﴿ع﴾ ۱۳۸۸خاچيک خاچرزندگي چنين خواهد شد ز۱۲۳خ۳/۶۲فا۲۳۶۵۱۵۹۳۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۸ز۲۲۷الف

افق ۱۳۸۵نوشته ي جمشيد خانيانالکپشت فيلي ل۲۸۱خ۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۶۶۸۶۳
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۵ل۶۳الف

قدياني، کتابهاي بنفشه مـادر شـهادت فرزندت مبارک: صحنههائي از روزها و شبهاي
 انـقـالب، روزها و شبهاي خون و شهادت در يکي از محلههاي

 جنوب تهران

۱۳۶۰نوشته فهيمه خدادوست م۳۷۳خ۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۶۷۵۶۳
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۶۰م۲۳د

هيال ۱۳۹۴اميرخداورديآمين مي آورم آ۳۸۳خ۳/۶۲فا۲۳۶۸۳۴۹۲۸
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته مـصطفي خرامان; ويراستار مريمماجراهاي پسر سرکار عبدي

روحاني
۱۳۸۰ م۴۳۸خ۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۶۹۱۶۵

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۵م۲۷ر
کوله پشتي ۱۳۸۸نوشته آبتين خردمندراز يک راهبه: يازده رمان تاريخي ر۴۴۷خ۳/۶۲فا۲۳۷۰۳۹۱۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۸ر۲۷۴ر
هيال ۱۳۸۹فريده خرميدرختم دلشوره دارد د۴۷۳خ۳/۶۲ فا۲۳۷۱۳۴۶۰۸

PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۹د۸۶۷ر
يسنا ۱۳۹۴رويا خسرونجدياين قصه را هرگز نخوان الف۵۴۸خ۳/۶۲فا۲۳۷۲۲۲۹۰۸
يسنا ۱۳۹۳نوشته رويا خسرونجديشب نيلوفري ش۵۴۸خ۳/۶۲فا۲۳۷۳۲۲۷۸۸

نشر مرکز ۱۳۷۹ابوتراب خسرويهاويه ه۵۵۱خ۳/۶۲فا۲۳۷۴۱۳۷۶۸
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۹ه۴۴۵س

افق ۱۳۹۲سيدعلي خواستهسلحشوران پارله آن س۷۹۴خ۳/۶۲فا۲۳۷۵۳۵۳۱۸
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳هادي ، خورشاهيان ،۱۳۵۲ -سفر به شهريور س۸۳۸خ۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۷۶۳۰۶۱

شقايق ۱۳۸۷رزانا خوشبختدلداده د۸۵۷خ۳/۶۲فا۲۳۷۷۲۲۷۰۸
پيدايش ۱۳۸۷تاليف يوسف خوشکالمبيوک آقا ب۸۸۲خ۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۷۸۲۶۵

PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۵ب۶۳۴و
شقايق ۱۳۹۳نويسنده مريم داالئيبازيچه تقدير ب۲۲۱د۳/۶۲فا۲۳۷۹۲۲۹۶۸
شقايق ۱۳۹۰نوشته مريم داالييپذيراي عشقم باش.. پ۲۲۱د۳/۶۲فا۲۳۸۰۲۲۷۵۸
شقايق ۱۳۸۸نويسنده مريم داالييروياي با تو بودن ر۲۲۱د۳/۶۲فا۲۳۸۱۲۲۹۹۸
شقايق ۱۳۹۳نويسنده مريم داالئيعشق يا هوس ع۲۲۱د۳/۶۲فا۲۳۸۲۲۳۲۱۸

PIR۸۰۴۱/۲۱۳۸۵ب۸الف
شقايق ۱۳۹۱نوشته مريم داالئيميعاد عاشقانه م۲۲۱د۳/۶۲فا۲۳۸۳۲۲۷۶۸

گلهاي محمدي راهي سـرنـوشت از آمـريـکـا به سـوي کـربال: داستان تخيلي
اجتماعي

۱۳۸۱نويسنده مريم کاظمي ر۲۲۹د۳/۶۲فا۲۳۸۴۲۰۵۷۸

نشر قطره ۱۳۸۴مجيد دانش آراستهمتن خود يک کوير است م۲۴۱د۳/۶۲فا۲۳۸۵۲۸۰۷۸
PIR۸۰۴۱/۲م۸۸۲الف

طاليه ۱۳۹۲مونيکا السادات دانشورسارا س۲۵۷د۳/۶۲فا۲۳۸۶۲۳۵۵۸
PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۵س۹۳۲الف

شقايق ۱۳۹۲نوشته زهرا دلگرميچشمان منتظر ج۶۴۹د۳/۶۲فا۲۳۸۷۲۲۶۹۸
شقايق ۱۳۹۰نوشته زهرا دلگرمي( باران )شب سپيد ش۶۴۹د۳/۶۲فا۲۳۸۸۲۲۵۸۸
کوشش ۱۳۹۲عشرت دوانيوسوسههاي زنانه و۷۳۴د۳/۶۲فا۲۳۸۹۲۲۹۷۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هرمس ۱۳۹۴سه دانشجو س۸۲۴د۳/۶۲ فا ۲۳۹۰۳۳۱۶۸
افق ۱۳۹۰احمد دهقانمن قاتل پسرتان هستم م۸۵۲د۳/۶۲فا۲۳۹۱۱۹۵۱۸

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس راوي مـحـمـدعـلي فلکي،نويسنده فاطمهروياي پرواز : يادي از پرواز ملکوتي شهيد محسن فلکي
 دهقان نيري

۱۳۹۵ ر۸۵۸ د۳/۶۲فا۲۳۹۲۳۱۴۱۸
PIR۸۰۵۵ /۷۶۳۹۱۳۸۹ر

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۰عبدالرحمان ديه جيسگ من آقجا س۹۹۳د۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۹۳۵۲۱
PIR۸۰۵۵/۸۱۳۷۰س۸ي

انتشارات چکه ۱۳۹۲راحيل ذبيحيباغ وحشت﴿رمان نوجوان﴾ ب۲۶ذ۳/۶۲فا۸[ج]۲۳۹۴۱۴۳۴
فراديد ۱۳۹۱اردشير رحمانيوسواس به سبک امروزي و۳۹۵ر۳/۶۲فا۲۳۹۵۳۲۶۸

PIR۸۰۵۸/۵۱۳۸۹و۸۲۲۳ح
ققنوس ۱۳۹۳مهکامه رحيمزادهچه دير ... چ۴۲۲ر۳/۶۲فا۲۳۹۶۳۵۷۱۸

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۷چ۹۲۴ح
نشر پگاه ۱۳۸۰نوشته فهيمه رحيميتاوان عشق ت۴۲۴ر۳/۶۲فا۲۳۹۷۴۷۱۸
پگاه ۱۳۸۰فهيمه رحيميعشق و خرافات ع۴۲۴ر۳/۶۲فا۲۳۹۸۴۷۰۸

PIR۸۰۵۸/۵۱۳۸۲ع۹۴۷ح
طاليه ۱۳۹۲نويسنده زليخا درخشانپريزاد پ۴۳۴ر۳/۶۲فا۲۳۹۹۲۳۵۷۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۹م۵۶۴خ
طاليه ۱۳۸۹نويسنده زليخا درخشانماهرخ م۴۳۴ر۳/۶۲فا۲۴۰۰۲۳۵۶۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۹م۵۶۴خ
ققنوس ۱۳۹۵سميرا رشيدپورسگ خارجي س۵۴۷ر۳/۶۲فا۲۴۰۱۳۵۶۷۸
مدرسه [نـوشـته] مـحـدثه رضـايي; تـصـويرگرپلنگ صورتي بالدار

 سمانه شريفي
۱۳۸۸ پ۵۷۴ر۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۰۲۲۷۴

شقايق ۱۳۸۳زهرا رضاييشراره ش۵۷۴ر۳/۶۲فا۲۴۰۳۲۳۱۸۸
PIR۸۰۷۵/۷۱۳۸۴ش۲۳۶۲ض

هيال ۱۳۹۲غالمرضا رضاييعاشقانه مارها ع۵۷۴ر۳/۶۲ فا۲۴۰۴۳۲۷۵۸
هرمس ۱۳۹۴مهدي رعنائيمرد بيست و چند انگشتي م۶۲۲ر۳/۶۲فا۲۴۰۵۳۴۶۶۸
بوستان ۱۳۹۰مولف حسن رفيعيمهرعشق با بهارآمد ع۶۶۳ر۳/۶۲فا۲۴۰۶۳۸۴۸

PIR۸۰۷۵/۲۱۳۸۹س۶۸ف
محمدرضا رنجبرکمند لطف: يک داستان اما عارفانه ک۷۲۷ر۳/۶۲فا۲۴۰۷۷۴۳۸

PIR۸۰۷۵/۸۱۳۷۸ک۲۶ن
شهرستان ادب ۱۳۹۲محمد رودگرديلمزاد د۷۹۲ر۳/۶۲فا۲۴۰۸۱۸۶۱۸

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸د۳۸۷۵و
سوره مهر ظـريـفه روئـين; ﴿بـه سـفـارش﴾ سازمانگنجشگها نقطه  گنجشگ سر خط

 تـبـلـيـغـات اسالمي حوزه هنري استان
تهران

۱۳۸۸ گ۸۶۴ر۳/۶۲فا۲۴۰۹۷۵۱۸
PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸گ۹۶و

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، نشر تکا ۱۳۸۷محمدرضا سرشار﴿رهگذر﴾پشت ديوار شب: (مجموعه داستان) پ۸۹۱ر۳/۶۲فا۲۴۱۰۴۷۸۸
PIR۸۰۷۵/ ۷۷۵۱۳۸۷پ

درسا ۱۳۹۲نويسنده فريده رهنماطرالن ط۸۹۳ر۳/۶۲فا۲۴۱۱۱۴۰۱۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۴۱۳۷۳ط

درسا ۱۳۹۲فريده رهنمانگين محبت ن۸۹۳ر۳/۶۲فا۲۴۱۲۱۳۹۹۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۸۱۳۸۹ن

فروغ قلم ۱۳۸۰فريده رهنمايک بار ديگر با احساس ي۸۹۳ر۳/۶۲فا۲۴۱۳۱۴۰۰۸
PIR۸۰۷۵/۸۷۴۲۱۳۸۰ي

پرسمان ۱۳۸۵نويسنده مريم رياحي ( زهرا )همخونه ه۹۱۴ر۳/۶۲فا۲۴۱۴۹۸۰۸
PIR۸۰۷۵/۱۶۸۱۳۸۵ي

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰شهريار زماني.ناهيد ن۵۲ز۳/۶۲ فا ۲۴۱۵۳۱۰۶۸
PIR۸۱۸۴/۲۱۳۷۹ن۵۸۵ش

علم ۱۳۸۶نويسنده فيروز زنوزيجالليقاعده بازي ق۶۵ز۳/۶۲فا۲۴۱۶۶۶۶۸
PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۶ق۹۴ن

شقايق ۱۳۹۳نوشته رها زوارهخونبهار خ۶۷ز۳/۶۲فا۲۴۱۷۲۳۱۱۸
هيال ۱۳۹۵مژده ساجدينشهرزاد چاه ش۱۲۱س۳/۶۲ فا۲۴۱۸۳۴۲۲۸

سـازمـان تـبليغات اسالمي، شرکت چاپ ونشر
 بين الملل

۱۳۸۸محمد ساداتاخويترس عاشق شدن ( براي کسي که همراه ماست ) ت۱۲۸س۳/۶۲فا۲۴۱۹۷۵۹۸
PIR۸۰۷۸/۴۱۳۸۸ت۴الف

کتابستان معرفت ۱۳۹۴مظفر ساالريروياي نيمه شب ر۱۹۸س۳/۶۲فا۲۴۲۰۳۱۵۶۸
هيال ۱۳۹۲محمدرضا ساالريمرده ريگ م۱۹۸س۳/۶۲ فا۲۴۲۱۳۴۲۴۸

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـويـسـنـده و تـصـويـرسـاز مـحمدعليماجراهاي مبارزان
سپهرافغان

۱۳۹۱ م۳۲۱س۳/۶۲فا۲۴۲۲۲۰۶۱۸

عماد فردا ۱۳۹۲محمد ستاريوفاييشکار کرکس ها ش۳۴۸س۳/۶۲فا۲۴۲۳۱۸۲۵۸
PIR۸۰۹۵/۲۱۳۸۹ش۲۳۷ت

هيال ۱۳۹۴فاطمه ستودهمي خواستم نويسنده شوم،آشپز شدم م۳۵۷س۳/۶۲ فا۲۴۲۴۳۴۲۶۸
عماد فردا ۱۳۹۰محمد ستاريوفاييشبيخون به خفاش ش۳۶۴س۳/۶۲فا۲۴۲۵۱۹۵۲۸

انتشارات کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته انسيه سراييترانه ت۴۳۴س۳/۶۲فا۲۴۲۶۲۳۰۳۸
سپهر ادب ۱۳۹۱نويسنده حمزه سردادورافسانه قاجار الف۴۵۲س۳/۶۲فا۲۴۲۷۲۴۰۶۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سپهر ادب ۱۳۹۳نويسنده حمزه سردادوردر پس پرده د۴۵۷س۳/۶۲فا۲۴۲۸۲۳۸۰۸
پيام محراب عـلي سـالمي; تصويرگر متن عبدالحسيندختر ماه پيشاني

 پور عيدي
۱۳۸۴ د۶۲۵س۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۲۹۱۷۶۲

PIR۸۰۹۸/۳۱۳۸۴د۲۲ل
پيام محراب عـلي سـالمي; تصويرگر متن عبدالحسينکچلک

 پور عيدي
۱۳۸۴ ک۶۲۵س۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۳۰۱۷۶۱

PIR۸۰۹۸/۳۱۳۸۴ک۲۲ل
شقايق ۱۳۸۵فهيمه سليمانيبرايم بمان ب۶۹۱س۳/۶۲فا۲۴۳۱۲۲۶۵۸
قفنوس ۱۳۸۴بلقيس سليمانيبازي آخر بانو ب۶۹۱س۳/۶۲ فا۲۴۳۲۳۳۸۸۸

PIR۸۰۹۸/۲۱۳۸۶ب۹۲۵ل
قفنوس ۱۳۸۷بلقيس سليمانيخالهبازي خ۶۹۱س۳/۶۲ فا۲۴۳۳۳۲۳۴۸

PIR۸۰۹۸/۲۱۳۸۸خ۹۲۵ل
شقايق ۱۳۹۳فهيمه سليمانيديوار شيشهاي د۶۹۱س۳/۶۲فا۲۴۳۴۲۲۶۲۸

قدياني، کتابهاي بنفشه دريـا اسب من شـده است: زنـدگينامه داستاني شمس تبريزي
 پير و مرشد مولوي، براي نوجوانان

۱۳۸۸نقي سليماني د۶۹۱س۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۳۵۷۵۸
PIR۸۰۹۸/۴۱۳۸۸د۵۵۹ل

انتشارات شقايق ۱۳۹۴نوشته فهيمه سليمانيشبگرد ش۶۹۱س۳/۶۲فا۲۴۳۶۲۳۱۰۸
ققنوس ۱۳۹۴بلقيس سليمانيشب طاهره ش۶۹۱س۳/۶۲فا۲۴۳۷۳۵۰۹۸

PIR۸۰۹۸/۵۱۳۸۹پ۹۲۵ل
شقايق ۱۳۹۲فهيمه سليمانيقصر يخي ق۶۹۱س۳/۶۲فا۲۴۳۸۲۳۰۱۸

انتشارات کتاب آترينا ۱۳۹۴فاطمه سويزيخسوف شيدايي ش۸۳۳س۳/۶۲فا۲۴۳۹۲۲۹۵۸
سمن ۱۳۸۲نويسنده رويا سيناپورابليس تنهايي الف۹۸۱س۳/۶۲فا۲۴۴۰۳۴۱۸

PIR۸۱۰۸/۲۱۳۸۲الف۹۲۵ي
نشر سمن ۱۳۸۰نوشته رويا سيناپوربر تيغه بام ب۹۸۱س۳/۶۲فا۲۴۴۱۳۴۶۸

PIR۸۱۰۸/۳۶۱۳۸۰ب۹۲۵ي
نشر سمن ۱۳۸۰نوشته رويا سيناپورچشمهاي بيحيا چ۹۸۱س۳/۶۲فا۲۴۴۲۳۳۷۸

PIR۸۱۰۸/۵۱۳۸۱چ۹۲۵ي
صابرين نـويـسـنـده و تـصـويرگر زهرا سينايي(هديهاي از فرشته مادر

 راحـيل); بـا يـادداشـتي از دکتر حسين
 محي الدين الهي قمشه اي

۱۳۸۸ ه۹۸۲س۳/۶۲فا۲۴۴۳۷۴۲۸
PIR۸۱۰۸/۹۴۴۱۳۸۹ي

فرهنگ گستر ۱۳۸۰احمد شاکريعريان در برابر باد ع۱۸۱ش۳/۶۲فا۲۴۴۴۱۹۶۸۸
PIR۸۱۱۴/۴۱۳۸۶ع۶۱۶الف

تنديس دانش ۱۳۸۴مهرنوش شاه محمديانمعجزه عشق م۲۸۴ش۳/۶۲فا۲۴۴۵۲۸۷۲۸
سپيده افـسـانههاي شيرين از روزگاران ديرين (۱): اقتباس از بوستان،

 مرزباننامه و کليله و دمنه
۱۳۷۳بازنويس خسرو شايسته ج.۱الف۳۳۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۴۶۳۲۰

PIR۸۱۲۳/۷۱۳۷۳الف۶۵الف
سپيده افـسـانههـاي شـيـرين از روزگـاران ديـرين (۲): اقـتـباس از

 سندبادنامه، جوامع الحکايات، قابوسنامه و
۱۳۷۲بازنويس خسرو شايسته، مجيد سيف ج.۲الف۳۳۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۴۷۳۲۱

PIR۸۱۲۳/۷۲۱۳۷۲الف۶۵الف
ارديبهشت ۱۳۹۰نوشته مهرآذر شايستهماه طلعت م۳۳۶ش۳/۶۲فا۲۴۴۸۲۳۵۲۸

PIR۸۱۲۳/۲۱۳۸۹د۶۸۳الف
کتاب نيستان ۱۳۸۷مهدي شجاعيپدر، عشق و پسر پ۳۷۸ش۳/۶۲فا۲۴۴۹۴۸۷۸

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۸۳پ۲۶ج
کتاب نيستان ۱۳۸۴مهدي شجاعيطوفان ديگري در راه است ط۳۷۸ش۳/۶۲فا۲۴۵۰۴۸۱۸

PIR۸۱۲۳/۹۳۱۳۸۷ط۲۶ج
کتاب نيستان ۱۳۸۹علي شجاعيفصل شيدايي ليالها ف۳۷۸ش۳/۶۲فا ۲۴۵۱۳۰۴۴۸

PIR۸۱۲۳/۶ف۲۲۴ج
شقايق ۱۳۹۴نوشته بهاره شريفيتپش معکوس ت۴۶۷ش۳/۶۲فا۲۴۵۲۲۳۰۹۸
شقايق ۱۳۹۴زهرا شعلهجنوبي ترين مرز عاشقي ج۵۲۴ش۳/۶۲فا۲۴۵۳۲۲۶۶۸
عقيل ۱۳۹۳مليحه شفيعيآشناي غريب آ۵۵۶ش۳/۶۲فا۲۴۵۴۲۳۳۳۸

TT۱۷۵/۹۱۳۸۶ر۷ش
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵شهرام شفيعيدر نوجواني: مجموعه داستان د۵۵۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۵۵۵۴۴

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۷۳د۸۶ف
آموت ۱۳۹۰حسين ، شکربيگي ، -۱۳۵۴روايت هاي من﴿مجموعه داستان﴾ ر۵۷۶ش۳/۶۲ فا۲۴۵۶۳۰۵۷۸
ققنوس ۱۳۹۲قاسم شکريگانگستري از ديارحافظ گ۵۸۴ش۳/۶۲فا۲۴۵۷۳۴۷۷۸

PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۷ر۴۳۸۵ک
زمزمه زندگي مـجـمـوعـه اي دلـنـشـيـن از قصه هاي پدربزرگ: قصه هاي

شاهنامه
۱۳۹۰مولف قنبر شکريپينوندي م۵۸۴ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۵۸۱۵۶۰

PIR۳۵۴۴/۹۱۳۸۷ز۸ش
ققنوس ۱۳۹۳شهال شهابيانبوي برف ب۷۵۱ش۳/۶۲فا۲۴۵۹۳۵۰۸۸

PIR۸۱۲۳/۲۸۴۳۹۱۳۸۸ب
اطالعات ۱۳۸۹نوشته اسماعيل شهبازيستارگان آسمان روستا س۷۶۶ش۳/۶۲فا۲۴۶۰۸۲۲۸

PIR۸۱۲۳/۳۴۲۱۳۸۹س
بوستان کتاب او چـراغ خـانه مـاست: داسـتـانهـاي کـوتاه از تعاليم اخالقي

 پيامبر صلياللهعليهوآله
۱۳۸۵بيژن شهرامي الف۷۹۲ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۶۱۲۳۴

PIR۸۱۲۳ / ۵۲۵۸۱۳۸۷الف
شقايق ۱۳۸۸نوشته مريم شهسواريروياي عاشقانه ر۸۴۱ش۳/۶۲فا۲۴۶۲۲۲۵۷۸

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱محمدحسن شهسواريوقتي دلي و۸۴۱ش۳/۶۲فا۲۴۶۳۶۶۸۸
PIR۸۱۳۰/۹۱۳۸۹ش۵۳ه

مدرسه ۱۳۸۹داوود امـــيـريـان; زيـر نـظـر شـورايشهيد بهنام محمدي الف س/۸۶۴ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۶۴۷۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه رضـا زنـگيآبـادي; زيـر نـظـر شـورايشهيد اندرزگو

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
 کـمـکآمـوزشـي; چهره پرداز جلد علي

نامور

۱۳۸۵ ز س/۸۶۴ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۶۵۶۹
PIR۸۰۷۶/۹۱۳۸۵ش۸۶ن

مدرسه ۱۳۸۷اصغر فکورشهيد دقايقي ف س/۸۶۵ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۶۶۷۰
PIR۸۱۶۹/۸۷۱۳۸۷ش۸۲ک

مدرسه ۱۳۸۵محمدرضا بيگناهشهيد کالهدوز ب س/۸۶۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۶۷۹۰
PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۴ش۷۳۴ي

افق ۱۳۸۲علياصغر شيرزاديهالل پنهان هـ۹۵۹ش۳/۶۲فا۲۴۶۸۱۹۶۴۸
PIR۸۱۳۰/۸۱۳۸۲ه۵۳ي

شقايق ۱۳۸۵نوشته فاطمه صابريهميشه پنجرهاي هست ه۱۲۹ص۳/۶۲فا۲۴۶۹۲۳۰۴۸
شقايق ۱۳۹۰نوشته فاطمه صابريکرمانيبا من از عشق بگو ب۱۳۵ص۳/۶۲فا۲۴۷۰۲۲۹۳۸
شقايق ۱۳۹۳نوشته فاطمه صابريکرمانيبراي آمدنم دير بود ب۱۳۵ص۳/۶۲فا۲۴۷۱۲۳۱۶۸

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۹ب۲۸۱۴الف
شقايق ۱۳۹۰نوشته فاطمه صابريکرمانيراهي به قلبم بياب ر۱۳۵ص۳/۶۲فا۲۴۷۲۲۲۸۶۸

ستارگان درخشان ۱۳۹۰محسن صالحي حاجي آباديرقص سنگ ر۲۷۹ص۳/۶۲فا۲۴۷۳۱۹۴۰۸
موسسه روايت سيره شهدا مـحـسن صـالـحيحاجيآبادي; تصويرگراکبر کاراته به تهران مي رود

 الهه ارکيا، فرشته ارکيا
۱۳۹۲ ت الف۳۱۴ص۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۷۴۱۸۱۷

موسسه روايت سيره شهدا نـويـسـنده محسن صالحي حاجي آبادي;اکبر کاراته و فسقلي هاي شکمو
 تصويرگران الهه ارکيا، فرشته ارکيا

۱۳۹۲ ف الف۳۱۴ص۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۷۵۱۸۱۶

انتشارات عمو علوي ۱۳۹۱مولف محسن صالحيحاجيآبادياکبر کاراته و قليه پيتو ق الف۳۱۴ص۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۷۶۱۸۷۷
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷اکبر صحرائيآنا هنوز هم ميخندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه) آ۴۴۵ص۳/۶۲فا۲۴۷۷۱۹۷۸۸

PIR۸۱۳۱/۸۱۳۸۷آ۴۳ح
عصر داستان ۱۳۹۳اکبر صحراييسي مرد و سي مرغ س۴۴۵ص۳/۶۲فا۲۴۷۸۱۸۸۳۸

PIR۸۱۳۱/۴۱۳۸۹س۴۳ح
کوشش ۱۳۹۲نوشته جمشيد صداقتنژادسرونازخاتون; بانوي شکست ناپذير کوههاي بلند قفقاز س۴۷۲ص۳/۶۲فا۲۴۷۹۲۴۰۷۸

PZ۴/۹ب۴ص
کوشش ۱۳۹۳زهرا صدر ارحاميعشق بود نه هوس ع۴۷۷ص۳/۶۲فا۲۴۸۰۲۲۹۸۸
ققنوس ۱۳۸۲محمدرضا صفدريمن ببر نيستم پيچيده به باالي خود تاکم م۶۴۹ص۳/۶۲فا۲۴۸۱۳۴۹۷۸

PIR۸۱۳۴/۸۱۳۸۲م۴۲ف
انتشارات کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته مهتاب صفاراننبش قلب ن۶۵۲ص۳/۶۲فا۲۴۸۲۲۲۸۰۸

شقايق ۱۳۹۳نوشته صفاري پور اصفهانيشام مهتاب ش۶۵۹ص۳/۶۲فا۲۴۸۳۲۳۰۸۸
نسل نو انديش ۱۳۹۱نويسنده مهرنوش صفائياز عشق تا ديوانگي راهي نيست الف۶۷۸ص۳/۶۲فا۲۴۸۴۳۲۹۸

PIR۸۱۳۴/۲۱۳۸۹ج۳۴۵۶ف
نسل نو انديش ۱۳۸۹نويسنده مهرنوش صفائيجايي باالتر از رنجيدن ج۶۷۸ص۳/۶۲فا۲۴۸۵۲۳۶۰۸

PIR۸۱۳۴/۲۱۳۸۹ج۳۴۵۶ف
نسل نو انديش ۱۳۹۳مولف مهرنوش صفاييخاطرات خصوصي آنا خ۶۷۸ص۳/۶۲فا۲۴۸۶۲۳۱۴۸

PIR۸۱۳۴/۵۱۳۸۵ع۳۴۵۶ف
نسل نو انديش ۱۳۸۵مهرنوش صفاييخلوت خلود خ۶۷۸ص۳/۶۲فا۲۴۸۷۳۹۵۸

PIR۸۱۳۴/۸۱۳۸۶خ۳۴۵۶ف
هماي رحمت ۱۳۸۳فاطمه صفاييدوتنها د۶۷۸ص۳/۶۲فا۲۴۸۸۲۱۲۱۸
نسل نو انديش ۱۳۸۵نويسنده مهرنوش صفاييعشقه ع۶۷۸ص۳/۶۲فا۲۴۸۹۲۳۳۵۸

PIR۸۱۳۴/۵۱۳۸۵ع۳۴۵۶ف
قفنوس ۱۳۹۲محمدرضا صفدريسنگ و سايه (يک بازي بلند) س۶۹۴ص۳/۶۲فا۲۴۹۰۳۴۱۹۸

PIR۸۱۳۴/۸۷۱۳۸۹س۴۲ف
قفنوس ۱۳۸۲نازي صفويبرزخ اما بهشت ب۷۳۹ص۳/۶۲فا۲۴۹۱۳۲۰۶۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۲ب۷۷ف
ققنوس ۱۳۷۸نوشته  نازي صفويداالن بهشت د۷۳۹ص۳/۶۲فا۲۴۹۲۱۴۱۷۸

PIR۸۱۳۴/۲۱۳۷۸د۷۷ف
شقايق ۱۳۸۰مريم صمديعروس دريا ع۸۲۵ص۳/۶۲فا۲۴۹۳۲۳۱۹۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۱ع۳۷م
مرکز نشر فرهنگي و تحقيقاتي نينوا ۱۳۶۸نسرين صمصاميگوزن شيشه اي گ۸۴۵ص۳/۶۲فا۸[ج]۲۴۹۴۳۱۵۵

شادان ۱۳۹۲مهناز صيديسکوت، در انتظار... س۹۷۴ص۳/۶۲فا۲۴۹۵۲۲۱۶۸
سوره مهر سـوسن طـاقديس; ﴿براي﴾ دفتر کودک وو دست ها از خاک روييدند

 نوجوان دفتر ادبيات انقالب اسالمي
۱۳۸۸ و۱۵۲ط۳/۶۲فا۲۴۹۶۷۸۴۸

PIR۸۱۴۳/الف ۱۳۸۸ ۴و۶۶الف
قفنوس ۱۳۹۱جمشيد طاهريداستان من د۲۸۲ط۳/۶۲ فا۲۴۹۷۳۴۱۸۸

PN۲۲۸۷/۳۱۳۸۱آ۸م
پيکان ۱۳۸۰رکسانا طاهريسايههاي ترديد س۲۸۲ط۳/۶۲فا۲۴۹۸۲۸۳۱۸

PIR۸۱۴۳/۲۱۳۸۰س۸۷۵الف
شقايق ۱۳۹۲نوشته پروانه طاهريشب آفتابي ش۲۸۲ط۳/۶۲فا۲۴۹۹۲۳۰۰۸
شقايق ۱۳۸۵پروانه طاهريشوکران عشق ش۲۸۲ط۳/۶۲فا۲۵۰۰۲۲۶۴۸
عباسي ۱۳۸۲نوشته مهسا طايعترفند شور ت۳۴۷ط۳/۶۲فا۲۵۰۱۳۶۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شادان ۱۳۹۲اعظم طياريدر چشم من طلوع کن د۹۶۶ط۳/۶۲فا۲۵۰۲۲۲۱۷۸

کتاب نغمه ۱۳۹۴فاطمه طيباتنگاهم کن ن۹۶۹ط۳/۶۲فا۲۵۰۳۲۲۸۳۸
چشمه ۱۳۸۹حسن ميرعابدينيدر ستايش داستان: مقالهها و گفت و گوها د۱۳۲ع۳/۶۲فا۲۵۰۴۲۸۳۵۸

PIR۸۱۴۸/۷۱۳۸۹ي۲۴۸۲الف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲عليرضا عالميسفر به جزيره ناشناخته: ﴿خاطرات اردوي جهادي﴾ س۲۳۳ع۳/۶۲فا۲۵۰۵۱۱۶۰۸

PIR۸۱۸۴/۷۱۳۸۶س۷۳۶۶الف
قلم کيميا ۱۳۸۹اميد عباديدرد د۲۷۳ع۳/۶۲فا۲۵۰۶۳۷۷۸

PIR۸۱۴۸/۴۱۳۸۹د۲۴۲ب
هيال ۱۳۹۱حميد عبداللهيانعشق و رب به اندازه کافي ع۳۷۲ع۳/۶۲ فا۲۵۰۷۳۲۵۳۸

موسسه بوستان کتاب ۱۳۹۵مرتضي عبدالوهابيسرزمين آرزوها س۳۹۱ع۳/۶۲فا۲۵۰۸۳۵۷۶۸
PIR۸۱۴۸/۹۱۳۸۸چ۴۶ب

بوستان ۱۳۹۰نويسنده فروزنده عدالتلحظات احتضار عشق ل۴۶۴ع۳/۶۲فا۲۵۰۹۳۸۰۸
PIR۸۱۵۱/۴۳۱۳۸۹د۱۳د

بوستان ۱۳۹۰فروزنده عدالتيسناي عشق ي۴۶۴ع۳/۶۲فا۲۵۱۰۳۸۸۸
PIR۸۱۵۱/۷۱۳۸۹ع۱۳د

موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران،نشر تکا ۱۳۸۷نويسنده احمد عربلوآدمهاي آبرودار آ۵۲۷ع۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۱۱۲۰۱۲
کتاب نيستان ۱۳۹۳سارا عرفانيپنجشنبه فيروزه اي پ۵۴۴ع۳/۶۲ فا۲۵۱۲۳۱۲۹۸
هزاره ققنوس ۱۳۸۴علياصغر عزتيپاکميمانم پشت در و داستانهاي ديگر م۵۶۸ع۳/۶۲فا۲۵۱۳۲۸۷۸۸

PIR۸۱۵۱/۹م۲۶ز
سلمان پاک عـلياصـغـر عزتيپاک; موسسه فرهنگيآواز بلند

 شهرستان ادب
۱۳۹۰ آ۵۶۹ع۳/۶۲فا۲۵۱۴۷۲۳۸

PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹علياصغر عزتيپاکباغ کيانوش ب۵۶۹ع۳/۶۲فا۲۵۱۵۳۵۱۹۸

PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده عـلي اصـغـر عـزتي پـاک;زود برمي گرديم

 تصويرگر مريم نيکخواه ابيانه
۱۳۹۲ ز۵۶۹ع۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۱۶۱۴۴۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تاليف نادره عزيزينيکجوانترين رهبر (زندگي داستاني شهيد نوابصفوي) ج۵۹۴ع۳/۶۲فا۲۵۱۷۶۸۶۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۸ج۹۸۵ز

روايت فتح ۱۳۸۸زينب عزيزمحمديروزگاران:  کتاب خارک ر۵۹۴ع۳/۶۲فا۲۵۱۸۷۴۰۸
DSR۱۶۲۸/۱۳۸۸ج.۲۲ ۹ر

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱نويسنده نورا حقپرستزمستان سبز ز۶۶۷ع۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۱۹۵۵۹
هيال ۱۳۹۲فهيم عطارقاب هاي خالي ق۶۶۷ع۳/۶۲فا۲۵۲۰۳۵۱۴۸
هيال ۱۳۹۴فهيم عطاروقتي سروها برگ مي ريزند و۶۶۷ع۳/۶۲فا۲۵۲۱۳۵۶۶۸
شقايق ۱۳۹۴نوشته فائزه عطاريانعشق ماندگار ع۶۷۷ع۳/۶۲فا۲۵۲۲۲۳۰۲۸
قفنوس ۱۳۹۳عاليه عطاييکافورپوش ک۶۸۲ع۳/۶۲فا۲۵۲۳۳۴۰۱۸
هيال ۱۳۹۱عاليه عطاييمگر ميشود قابيل، هابيل را کشته باشد؟ م۶۸۲ع۳/۶۲فا۲۵۲۴۳۲۰۸۸

PIR۸۱۵۱/۷۱۳۸۹م۲۵۶ط
نگاه ۱۳۸۱بزرگ علويچمدان چ۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۲۵۴۲۳۸

PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۱چ۸۳ل
نگاه ۱۳۷۲بزرگ علويچشمهايش ش چ۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۲۶۴۱۹۸

PIR۸۱۵۱/۵۱۳۸۳چ۸۳ل
نگاه ۱۳۸۲بزرگ علويساالريها س۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۲۷۴۲۲۸

PIR۸۱۵۱/۲۱۳۸۶س۸۳ل
نگاه ۱۳۷۷بزرگ علويگيله مرد گ۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۲۸۴۲۱۸

PIR۸۱۵۱/۹۱۳۷۷گ۸۳ل
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۶بزرگ علويموريانه م۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۲۹۴۲۴۸

PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۱م۸۳ل
هيال ۱۳۹۳طاهره علويمن واتاقهاي زير شيرواني م۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۳۰۳۵۱۱۸
نگاه ۱۳۸۵بزرگ علويميرزا ي م۸۲۶ع۳/۶۲فا۲۵۳۱۴۲۰۸

PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۳م۸۳ل
موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران،نشر تکا ۱۳۸۷فريدون عموزادهخليليسفر چشمه کوچک س۹۱۹ع۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۳۲۲۰۱۱

شهيد عبدالرضامصلي نژاد ۱۳۸۲مولف طيبه غزليعشق و حقيقت ع۳۵غ۳/۶۲فا۲۵۳۳۱۵۲۳۸
PIR۸۱۵۲/۵۱۳۸۲ع۸ز

نشر صرير ۱۳۷۶داوود غفارزادگانآواز نيمه شب آ۴۲غ۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۳۴۱۴۸۷
PIR۸۱۵۲/۹۱۳۷۶آ۲۲ف

سوره مهر ۱۳۸۵داود غفارزادگانشب ايوب ش۴۲غ۳/۶۲فا۲۵۳۵۱۹۳۵۸
PIR۸۱۵۲/۲۳۱۳۸۵ش۲۲ف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵داود غفارزادگانشب ايوب ش۴۲غ۳/۶۲فا۲۵۳۶۱۸۲۲۸
PIR۸۱۵۲/۲۳۱۳۸۵ش۲۲ف

نوين ۱۳۸۴فوآد فاروقيرامشگر: همسران تيمور جهانگشا در بازار مکاره عشق و جنون ر۱۴۲ف۳/۶۲فا۲۵۳۷۴۰۸۸
PIR۸۱۵۶/۲۱۳۸۵ر۷الف

انتشارات کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته مرضيه فانياشک فرشته الف۱۸۸ف۳/۶۲فا۲۵۳۸۲۲۷۴۸
موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران،نشر تکا ۱۳۸۷حسين فتاحيآخرين روزهاي بهار: مجموعه داستان براي نوجوانان آ۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۳۹۲۰۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
قدياني ۱۳۸۷حسين فتاحيپري نخلستان پ۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۴۰۳۲۵

PIR۸۱۵۹/۴۱۳۸۷پ۲۳ت
مدرسه ۱۳۸۷نويسنده حسين فداييحسينخواب يوسف خ۳۱۴ف۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۴۱۳۱۹

PIR۸۱۵۹/۹۱۳۸۷خ۳د
قدياني ۱۳۷۴قاسمعلي فراستگالب خانم گ۳۳۶ف۳/۶۲فا۲۵۴۲۱۰۹۳۸

PIR۸۱۵۹/۸۱۳۷۴گ۴ر
واشقان ۱۳۹۳نويسنده ليال فرجاميعشق ميالد ع۳۷۵ف۳/۶۲فا۲۵۴۳۲۳۵۹۸

PIR۸۱۵۹/۵۱۳۷۹ع۷۴۶ر
قدياني ۱۳۹۰انتخاب و برگردان به نثر حسين فتاحي۱۵قصهي برگزيده از شاهنامه فردوسي ف ب/ش۴۷۳ف۳/۶۲فا۲۵۴۴۲۳۹۱۸

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷اميرحسين فردياسماعيل الف ۴۷۸ ف۳/۶۲فا۲۵۴۵۱۶۶۶۸
PIR۸۱۶۵/ ۵۱۳۸۷الف۳۲ر

قدياني ۱۳۸۰اميرحسين فرديکوچک جنگلي: داستاني از زندگي و مبارزات ميرزاکوچکخان ک۴۷۸ف۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۴۶۲۶۹
PIR۸۱۶۵/۹۱۳۸۰ک۳۲ر

قفنوس ۱۳۸۷بهمن فرزانهچرکنويس چ۴۹۲ف۳/۶۲فا۲۵۴۷۳۲۸۳۸
PIR۸۱۶۵/۴۱۳۸۳چ۴۶۳ر

شقايق ۱۳۹۰نوشته عاطفه فرزينمجدقسم به عشق ق۵۱۴ف۳/۶۲فا۲۵۴۸۲۲۸۹۸
آسيم ۱۳۸۳اسماعيل فصيحاسير زمان الف۷۴۴ف۳/۶۲فا۲۵۴۹۴۸۰۸

PIR۸۱۶۲/۵۱۳۸۴الف۸۲ص
آسيم ۱۳۸۸اسماعيل فصيحکشته عشق ک۷۴۴ف۳/۶۲فا۲۵۵۰۴۸۸۸

PIR۸۱۶۹/۵۱۳۸۸ک۸۲ص
هيال ۱۳۹۳امين فقيريمن و محمد فري م۷۹۳ف۳/۶۲ فا۲۵۵۱۳۲۵۴۸

سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره
مهر

نـوشـته اصغر فکور; براي واحد کودک ومردي با چفيه سفيد: براساس زندگي شهيد عباس کريمي
 نوجوان دفتر ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۸۱ م۸۱۷ف۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۵۲۱۸۵۰
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸ف۴۷ک

سوره سبز ۱۳۸۹ايرج فالحآهيدشتيانگشت باد الف۸۲۶ف۳/۶۲فا۲۵۵۳۷۶۰۸
PIR۸۱۶۹/۸۱۳۸۹الف۱۵ل

ققنوس ۱۳۹۱الهام فالحزمستان باطعم آلبالو ز۸۲۶ف۳/۶۲فا۲۵۵۴۳۵۱۵۸
ققنوس ۱۳۹۲الهام فالحسامار س۸۲۶ف۳/۶۲فا۲۵۵۵۳۵۱۳۸
شقايق ۱۳۹۲نوشته بيتا فالحيآن شب باراني آ۸۳۳ف۳/۶۲فا۲۵۵۶۲۳۱۷۸

۸۱۳۸۷آ۳۴۱۸RIP۷/ب۴۳
شقايق ۱۳۹۰نوشته بيتا فالحيعشق بينقاب ع۸۳۳ف۳/۶۲فا۲۵۵۷۲۳۰۶۸
قفنوس ۱۳۹۳مهدي فياضيکيامردگان م۹۴۱ف۳/۶۲فا۲۵۵۸۳۳۸۷۸

PIR۸۱۶۹/۴۱۳۸۹م۲۴ي
حکايتي دگر ۱۳۹۲فريبا فيروزبختماندگار م۹۴۹ف۳/۶۲فا۲۵۵۹۲۳۵۸۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۷م۲۲ب
کاروان ۱۳۸۱گردآورنده محمد قاسمزادهروي جاده نمناک ر۱۸۵ق۳/۶۲فا۲۵۶۰۲۸۲۴۸

PIR۸۳۰۸/۹ر۱۷ق
موسسه نشر هما ۱۳۷۸بهجت قاسمي (ناهيد)فرياد بيصدا ف۱۹۹ق۳/۶۲فا۲۵۶۱۲۹۲۸۸

PIR۸۱۷۱/۴ف۵۶۱۵الف
آسيم ۱۳۸۲نسرين قديري (کافي)چه آسان باختم چ۴۷۲ق۳/۶۲فا۲۵۶۲۴۲۵۸

PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۲چ۸د
آسيم ۱۳۸۲نسرين قديري (کافي)رهايم کن ر۴۷۲ق۳/۶۲فا۲۵۶۳۴۲۷۸

PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۲ر۸د
فرهنگ انديشمندان ۱۳۸۹نسرين کافيسحر نزديک است س۴۷۲ق۳/۶۲فا۲۵۶۴۴۲۶۸

PIR۸۱۷۴/۳۱۳۸۹س۸د
نشرالبرز ۱۳۹۰نسرين قديري (کافي)نيمي از وجودم ن۴۷۲ق۳/۶۲فا۲۵۶۵۱۴۱۴۸

PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۰ن۸د
رياست جمهوري:مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۹۱زهره يزدان پناه قره تپهمثل شکوفه هاي انار ي س/م۵۵۱ق۳/۶۲فا۲۵۶۶۲۰۷۴۸

کتاب نغمه ۱۳۹۰مرجان قنبريتيبا ت۸۱۴ق۳/۶۲فا۲۵۶۷۲۲۹۱۸
حکايتي دگر ۱۳۹۳عفت قنبريطلوع گذشته ط۸۱۴ق۳/۶۲فا۲۵۶۸۲۳۴۷۸

PIR۸۱۸۰/۸۱۳۸۹ط۲۶۳ن
سوره مهر ۱۳۸۸نوشته مجيد قيصريسه دختر گل فروش: مجموعه داستان س۹۷۳ق۳/۶۲فا۲۵۶۹۴۸۴۸

PIR۸۱۸۰/۹۱۳۸۸س۶ي
ققنوس ۱۳۸۲رضا قيصريهکافه نادري ک۹۷۶ق۳/۶۲فا۲۵۷۰۳۴۹۶۸

PIR۸۱۸۰/۲۱۳۸۲ک۹ي
ققنوس ۱۳۸۳رضا قيصريههفت داستان هـ۹۷۶ق۳/۶۲فا۲۵۷۱۳۴۷۶۸

PIR۸۱۸۰/۷۱۳۸۳ه۹ي
هيال ۱۳۸۸محمدرضا کاتبآفتابپرست نازنين آ۱۱۸ک۳/۶۲فا۲۵۷۲۳۵۰۴۸

PIR۸۱۸۱۷۱۳۸۸آ۲۲/الف
ققنوس ۱۳۸۲نوشته محمدرضا کاتبهيس هـ۱۱۸ک۳/۶۲فا۲۵۷۳۳۴۸۳۸

PIR۸۱۸۱/۲۲۹۱۳۷۸الف
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيبغض يخي ب۱۴۱ک۳/۶۲فا۲۵۷۴۲۳۶۷۸
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيشيدا ش۱۴۱ک۳/۶۲فا۲۵۷۵۲۳۶۸۸
هيال ۱۳۹۲روح الله کامليالفباي قطعه اي از جهنم الف۲۹۱ک۳/۶۲ فا۲۵۷۶۳۴۶۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر هيال ۱۳۹۱مولف دينا کاويانيشما از کجا بادمجان ميخريد؟ ش۳۳۹ک۳/۶۲فا۲۵۷۷۳۲۲۳۸

PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۹ش۹۵۷الف
روايت فتح ۱۳۹۱نجمه کتابچي.فرشته ها حواسشان جمع است:شهيدان غياثوند به روايت مادر ف۳۶۵ک۳/۶۲ فا ۲۵۷۸۳۱۲۸۸

فال ۱۳۸۶نوشته کتايون کدخداياندسيسه عشق د۳۹۹ک۳/۶۲فا۲۵۷۹۲۳۵۰۸
PIR۸۱۸۴/۲م۳د

عقيل ۱۳۹۲نوشته کتايون کدخدايانملکه خاموش م۳۹۹ک۳/۶۲فا۲۵۸۰۲۳۴۹۸
PIR۸۱۸۴/۲م۳د

ققنوس ۱۳۹۴مرتضي کربالييلوچهره برافروخته چ۴۳۴ک۳/۶۲فا۲۵۸۱۳۵۰۳۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۳خ۲۴ر

قفنوس ۱۳۸۵مرتضي کرباليي لوزني با چکمه ساق بلند سبز ز۴۳۴ک۳/۶۲فا۲۵۸۲۳۲۲۴۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۵ز۲۴ر

قفنوس ۱۳۸۲مرتضي کربالييلومن مجردم، خانوم؟ و چند داستان ديگر ۱۳۸۱م۴۳۴ک۳/۶۲ فا ۲۵۸۳۳۲۸۱۸
PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۱م۲۴ر

انتشارات عصر داستان ۱۳۹۱صادق کرمياردرد د۴۶۹ک۳/۶۲فا۲۵۸۴۱۸۱۱۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۹غ۸۸ر

آموت ۱۳۹۰حسن کريمپورخانه روبرو (رمان) خ۴۹۵ک۳/۶۲فا۲۵۸۵۱۴۱۸۸
PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۹خ۹ر

اوحدي ۱۳۸۹نويسنده حسن کريمپورگردي روي آينه گ۴۹۵ک۳/۶۲فا۲۵۸۶۱۴۲۰۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۹ک۹ر

نشراوحدي ۱۳۷۸نوشته حسن کريمپورنقشي بر تصوير ديگر ن۴۹۵ک۳/۶۲فا۲۵۸۷۱۴۱۹۸
PIR۸۱۸۴/۷۱۳۷۸ن۹ر

معين ۱۳۹۳ميرجاللالدين کزازيوخشور ايران: داستاني بر پايه سرگذشت زرتشت و۵۳۴ک۳/۶۲فا۲۵۸۸۲۳۴۳۸
PIR۴۴۹۵/ج.۲۲ن۴۳ک

عقيل ۱۳۹۳فخرالسادات کشميري صفاپري پ۵۸۱ک۳/۶۲فا۲۵۸۹۲۳۳۶۸
PN۱۹۹۷/۴۵۱۳۷۸پ

قفنوس ۱۳۸۶فرهاد کشوريآخرين سفر زرتشت آ۵۸۴ک۳/۶۲ فا۲۵۹۰۳۱۸۰۸
PIR۸۱۸۴/۴۳۱۳۸۶آ۶۵ش

آموت ۱۳۹۱فريبا کلهرپسران گل﴿رمان﴾ پ۶۵۷ک۳/۶۲فا۲۵۹۱۱۴۱۲۸
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۷۳پ۹۶ل

ققنوس ۱۳۹۰فريبا کلهرشروع يک زن ش۶۵۷ک۳/۶۲فا۲۵۹۲۳۴۸۲۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۹ش۹۶ل

دفتر نشر فرهنگ اسالمي مـاه تنها در آسمان ميگردد (داستان زندگي شيخ شهابالدين
سهروردي)

۱۳۷۷نويسنده فريبا کلهر م۶۵۷ک۳/۶۲ فا ۸ج۲۵۹۳۳۰۷۳
PIR۸۱۸۴/۱۷۱۳۷۷م۹۶ل

شقايق ۱۳۹۴زهره کلهروسوسه و۶۵۷ک۳/۶۲فا۲۵۹۴۲۳۲۲۸
PIR۸۲۰۳/۵و۶۵ح

شقايق ۱۳۸۵نويسنده مژده کوهيحديث انتظار ح۸۶۹ک۳/۶۲فا۲۵۹۵۲۲۷۲۸
سـازمـان بـنيادشهيد و امور ايثارگران،معاونت

 پژوهش و ارتباطاتد فرهنگي،نشر شاهد
۱۳۹۱بيژن کياپرواز ناتمام پ۹۱۴ک۳/۶۲ فا۲۵۹۶۳۱۵۰۸

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پــژوهـش و ارتـبـاطـات فـرهـنـگـي،نـشـر
 شـاهـد،سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران

 استان مازندران

۱۳۹۱بيژن کيا.پرواز ناتمام پ۹۱۴ک۳/۶۲ فا ۲۵۹۷۳۵۹۹۸

شهرستان ادب ۱۳۹۱حسن کي قباديشاخه هاي رز ش۹۶۳ک۳/۶۲فا۲۵۹۸۱۹۸۲۸
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱محمود گالبدرهاياسماعيل، اسماعيل الف۴۶۶گ۳/۶۲فا۸[ج]۲۵۹۹۵۵۸

PIR۸۱۹۲/۵۱۳۶۰الف۲۳ل
گويش نو ۱۳۸۹نويسنده شهره گلپايگانيعشق الي آخر ع۵۲۴گ۳/۶۲فا۲۶۰۰۳۶۰۸

PIR۸۱۹۲/۵۱۳۸۹ع۲۶۳ل
نشر ثالث ۱۳۸۲سيامک گلشيريبالبان بسته﴿مجموعه قصه﴾ ب۵۹۸گ۳/۶۲فا۲۶۰۱۱۵۸۶۸

PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۲ب۵۶۵ل
انتشارات نگاه ۱۳۸۰سيامک گلشيريشب طوالني ش۵۹۸گ۳/۶۲فا۲۶۰۲۲۸۱۵۸

PIR۸۱۹۲/۲ش۵۶۵ل
مرواريد ۱۳۸۸سيامک گلشيريمهماني تلخ م۵۹۸گ۳/۶۲فا۲۶۰۳۱۵۹۵۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۸م۵۶۵ل
نيلوفر ۱۳۸۰هوشنگ گلشيرينيمه تاريک ماه داستانهاي کوتاه ن۵۹۸گ۳/۶۲فا۲۶۰۴۱۳۶۸۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۰ن۵۷ل
شقايق ۱۳۹۲غزاله گودرزيطاليي تلخ ط۷۳۸گ۳/۶۲فا۲۶۰۵۲۳۰۵۸

شرکت انتشارات سوره مهر مـحمدعلي گوديني; براي مرکز آفرينشسيالب
 هاي ادبي﴿سازمان تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۹ س۷۵۴گ۳/۶۲فا۲۶۰۶۱۸۱۲۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۹س۶و

رخ مهتاب راتا ۱۳۹۳نيلوفر الرياز عشق گريزانم... الف۱۶۲ل۳/۶۲فا۲۶۰۷۲۳۴۲۸
PIR۸۱۹۳/۲۱۳۸۵ي۴۲۷الف

انسان برتر ۱۳۹۲نيلوفر الريدر دايره قسمت د۱۶۲ل۳/۶۲فا۲۶۰۸۲۳۶۱۸
PIR۸۱۹۳/۴۱۳۸۶د۴۲۷الف

رخ مهتاب ۱۳۹۰نيلوفر الريقهرمانان جاويد ق۱۶۲ل۳/۶۲فا۲۶۰۹۲۳۴۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
رخ مهتاب ۱۳۹۰سميه (نيلوفر) الريکسي پشت سرم آب نريخت﴿۲﴾ ک۱۶۲ل۳/۶۲فا۲۶۱۰۲۳۴۰۸

PIR۸۱۹۳/۵۱۳۸۳ک۴۲۷الف
نشر پيدايش گـردآورنـده﴿تـصـحيح و اقتباس کننده﴾قصههاي شيرين کليله و دمنه

 داود لـطفالـله، تـصـويـرسـاز پـژمـان
 رحيمي زاده

۱۳۸۶ ق۴۷۵ل۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۱۱۱۶۴

هيال ۱۳۹۵م.مالمير آباديشب هاي کوش آداسي ش۱۶۴م۳/۶۲فا۲۶۱۲۳۴۰۳۸
هيال ۱۳۸۷جواد ماهزادهخنده را از من بگير خ۱۸۶م۳/۶۲فا۲۶۱۳۳۲۱۱۸

PIR۸۲۰۳۹۱۳۸۶/الف۸۸خ
هيال ۱۳۹۳ناتاشا محرم زادهبراي پيرهنت مي ميرند ب۳۱۹م۳/۶۲فا۲۶۱۴۳۲۵۷۸

غزل سرا ۱۳۹۴فريبا محسني پورالتهاب و انتظار الف۳۲۵م۳/۶۲فا۲۶۱۵۲۲۸۴۸
عقيل ۱۳۹۳شهناز محلوجيانسحر س۳۳۵م۳/۶۲فا۲۶۱۶۲۳۶۳۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۷ع۷۸ح
نذير ۱۳۸۱نويسنده سميه محمدخانيمسير عشق م۳۴۴م۳/۶۲فا۲۶۱۷۱۴۹۶۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۱م۸۲۸۴ح
کاروان ۱۳۸۰محمد محمدعلينقش پنهان ن۳۴۸م۳/۶۲فا۲۶۱۸۹۸۱۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۰ن/۸۳۵ح
شقايق ۱۳۹۳نوشته الهه محمديآتاناز﴿نازنين پدر﴾ آ۳۵۲م۳/۶۲فا۲۶۱۹۲۲۶۸۸
شقايق ۱۳۹۲نوشته الناز محمديبغض عشق ب۳۵۲م۳/۶۲فا۲۶۲۰۲۲۵۹۸

کتاب نغمه ۱۳۹۳نوشته عباس محمدي باهرراه آخر ر۳۵۳م۳/۶۲فا۲۶۲۱۲۲۷۹۸
انتظار نور ۱۳۹۲ليال محمديانرمان، بهاي يک بهانه در عشق ر۳۵۳م۳/۶۲فا۲۶۲۲۲۳۳۲۸

PIR۲۶۲۶/۸۱۳۸۸الف۷۷ع
رخ مهتاب ۱۳۹۲مريم محمديانينگاهت در چشمانم نمي خوابد ن۳۵۳م۳/۶۲فا۲۶۲۳۲۳۱۵۸

PIR۳۲۵۶/۲۶۱۳۸۰م۷۴۳س
تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه

 نمايشگاه هاي فرهنگي ايران
۱۳۸۸محمدرضا محمدي باشاکپسران سفيدرود ۱۳۸۸پ۳۵۴م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۲۴۲۰۰۹

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱محمدرضا محمدي باشاکپسران سفيدرود پ۳۵۴م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۲۵۵۶۵
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۶پ۸۵۴۵ح

معين بهکـوشش سـارک مـحمود (اعطا)، بابکديدار با احمد محمود
 محمود(اعطا)، سيامک محمود (اعطا)

۱۳۸۴ د۳۵۹م۳/۶۲فا۲۶۲۶۱۶۶۵۸
PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۴ي۸۶ح

معين ۱۳۸۲احمد محمودزمين سوخته م ز۳۵۹م۳/۶۲فا۲۶۲۷۲۸۱۸۸
PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۸ز۸۶ح

اميرکبير ۱۳۵۷احمد محمودهمسايهها هـ۳۵۹م۳/۶۲فا۲۶۲۸۱۶۶۹۸
عماد فردا ۱۳۹۱نصرتا.. محمودزادهبستر آرام هور ب۳۶۱م۳/۶۲فا۲۶۲۹۱۹۶۰۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۷۹ب۸۸۳ح
واژه سرا نـويـسـنـده الدن مـحـمودي; تصويرگرقصههاي دلنشين بچهها "داستانهاي مرزباننامه"

 پرويز اقبالي
۱۳۸۷ ق۳۶۲م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۳۰۱۲۰۵

PIR۸۲۰۳/۶۱۳۸۰ق۹۵۷ح
طاليه ۱۳۹۲زهرا محموديکي مي دونه عشق چيه؟! ک۳۶۲م۳/۶۲فا۲۶۳۱۲۳۳۴۸

GV۷۴۳۹/۴و۳م
عطرعترت ۱۳۸۹حسن محمودينمي دانستم ن۳۶۲م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۳۲۱۸۰۱

BP۲۷/۲/۹۱۳۸۹ب۳۱۸۵م
سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد
مـحـمـد مـحمودينورآبادي; با همکاريرنج

 سـازمـان بـنـياد شهيد و امور ايثارگران
 استان فارس

۱۳۹۰ ر۳۶۷م۳/۶۲فا۲۶۳۳۱۸۸۶۸
PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۸س۹۷۳ح

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

مـحـمـد مـحـمودينورآبادي،با همکاريسرريزون
 سـازمـان بـنـياد شهيد و امور ايثارگران

فارس

۱۳۸۸ س۳۶۷م۳/۶۲فا۲۶۳۴۱۹۴۹۸

هيال ۱۳۹۴پروين مختارينبايد گفته شود ن۳۷۸م۳/۶۲ فا۲۶۳۵۳۳۲۰۸
موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب عـاشـوراي اغتشاش: مجموعه داستانک و داستان کوتاه فتنه به

 قلم جمعي از نويسندگان
۱۳۸۹به کوشش رحيم مخدومي ع۳۸۳م۳/۶۲فا۲۶۳۶۷۷۹۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۹ع۳۶خ
معين ۱۳۸۲هوشنگ ،  مرادي کرماني ، ۱۳۲۳ -بچه هاي قاليبافخانه ب۴۳۵م۳/۶۲فا۲۶۳۷۳۰۶۴۸
معين ۱۳۹۴هوشنگ مراديکرمانيپلو خورش﴿مجموعه قصه ها﴾ پ۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۳۸۳۰۳۸

PIR۸۲۰۳/۸پ۲۸ر
معين ۱۳۸۱هوشنگ مرادي کرمانيتنور و داستانهاي ديگر ت۴۳۵م۳/۶۲ فا۸[ج]۲۶۳۹۳۰۳۷

PIR۸۲۰۳/۹ت۲۸ر
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۳هوشنگ مرادي کرمانيخمره خ۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۰۱۵۰۳

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۳آ۲۸ر
معين ۱۳۹۵هوشنگ مرادي کرمانيلبخند انار (مجموعه داستان) ل۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۱۳۰۳۹

PIR۸۲۰۳/۲ل۲۸ر
معين ۱۳۹۳هوشنگ مرادي کرمانيمثل ماه شب چهارده م۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۲۳۰۳۲

PIR۸۲۰۳/۲م۲۸ر
معين ۱۳۷۷هوشنگ مراديکرمانيمرباي شيرين م۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۳۱۵۷۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۷۷م۲۸ر
معين ۱۳۸۸هوشنگ مراديکرمانيناز بالش ن۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۴۷۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
معين ۱۳۹۴هوشنگ مرادي کرمانينخل خ ن۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۵۳۰۳۱

PIR۸۲۰۳/۳ن۲۸ر
بادران ۱۳۸۴مولف هاجر مراديمجموعه همسفر ه۴۳۵م۳/۶۲فا۲۶۴۶۲۱۸۱۸

کتاب نغمه ۱۳۸۹نوشته ليال مردانيفراموشت خواهم کرد ف۴۵۶م۳/۶۲فا۲۶۴۷۲۲۷۷۸
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۵نويسنده محمدرضامرزوقيبچه هاي کشتي رافائل ب۴۵۹م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۴۸۳۱۶۱

سوره مهر مـحمدکاظم مزيناني; تهيه شده در مرکزشاه بي شين
 آفرينش هاي ادبي

۱۳۸۸ ش۵۱۲م۳/۶۲فا۲۶۴۹۴۷۳۸
PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۹ش۹۶ز

نشر پيدايش ۱۳۷۸نويسنده محمدکاظم مزينانيمنطق الطير م۵۱۲م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۵۰۲۷۳
PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۹م۹۶ز

قفنوس ۱۳۸۲مصطفي مستورمن داناي کل هستم: مجموعه داستان کوتاه م۵۴۱م۳/۶۲ فا۲۶۵۱۳۳۹۴۸
PIR۸۲۱۱/۸۱۳۸۳م۲س

هرمس ۱۳۸۸حسين مسرور (سخنيار)ده نفر قزلباش د۵۴۸م۳/۶۲فا۲۶۵۲۶۱۸۸
PIR۸۲۱۱/۹۱۳۸۸د۴س

آرما ۱۳۹۲حسام الدين مطهري.کلت ۴۵ ک۶۲۷م۳/۶۲فا۲۶۵۳۳۱۲۴۸
قفنوس ۱۳۸۲عباس معروفيدرياروندگان جزيره آبيتر (مجموعه داستانهاي کوتاه) د۶۶۴م۳/۶۲فا۲۶۵۴۳۲۴۳۸

PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۲د۴۵ع
قفنوس ۱۳۸۲عباس معروفيسال بلوا ۱۳۸۰س۶۶۴م۳/۶۲ فا۲۶۵۵۳۴۱۷۸

PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۱س۴۵ع
قفنوس ۱۳۸۰عباس معروفيسمفوني مردگان س۶۶۴م۳/۶۲ فا ۲۶۵۶۳۲۰۵۸

PIR۸۲۱۱/۸۱۳۸۱س۴۵ع
فراديد ۱۳۷۹عزتالله معظمي گودرزيهمسران شاه ه۶۶۹م۳/۶۲فا۲۶۵۷۳۳۶۸

PIR۸۲۱۱/۸۱۳۷۹ه۷۷۵ع
نيريز ۱۳۸۷ماندا معينيبوي نا ب۶۸۴م۳/۶۲فا۲۶۵۸۲۳۲۵۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۷ب۷۱۸ع
نيريز ۱۳۸۸ماندانا معيني( مودبپور)کژال ک۶۸۴م۳/۶۲فا۲۶۵۹۲۳۲۴۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۸ک۷۱۸ع
ستارگان درخشان ۱۳۸۹نويسنده غالمرضا مغزيآواز روي عرشه: داستان کوتاه آ۶۸۸م۳/۶۲فا۲۶۶۰۱۹۶۵۸

DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹م۷۱۶ص
انجمن قلم ايران مـريم مـغاني. با حمايت معاونت فرهنگيعشق آبي

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
۱۳۸۸ ع۷۱۵م۳/۶۲فا۲۶۶۱۴۸۵۸

PIR۸۲۲۳/۵۱۳۸۸ع۲۴غ
هيال ۱۳۹۴نسترن مکارميبن بست ارديبهشت ب۷۳۲م۳/۶۲ فا۲۶۶۲۳۴۰۴۸

شرکت به نشر ۱۳۸۶نوشتهي مجيد مالمحمديداستان يک مرد: قصهي حضور حبيببن مظاهر در کربال د۷۴۹م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۶۳۲۷۱
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۳د۲۵ل

تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه
 نمايشگاه هاي فرهنگي ايران

۱۳۸۷محمدرضا ملکيباغ بهشت (رمان) ب۷۶۳م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۶۴۲۰۱۰

آسيم ۱۳۹۱شهال ملکيمارال﴿روياي گمشده﴾ م۷۶۳م۳/۶۲فا۲۶۶۵۳۹۶۸
PIR۸۲۲۳/۷۶۲۲۹۱۳۸۸ل

نسل نو انديش ۱۳۷۸م. مودبپورپريچهر پ۸۲۹م۳/۶۲فا۲۶۶۶۲۳۲۸۸
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۷۹پ۳۸۶و

مودب پور ۱۳۹۱م. مودبپوررکسانا ر۸۲۹م۳/۶۲فا۲۶۶۷۲۳۲۹۸
PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۳ر۳۸۶و

نيريز ۱۳۸۸مرتضي مودبپورشيرين ش۸۲۹م۳/۶۲فا۲۶۶۸۲۳۲۶۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸ش۳۸۶و

مودب پور ۱۳۹۱م. مودبپورگندم گ۸۲۹م۳/۶۲فا۲۶۶۹۲۳۲۷۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸گ۳۸۶و

نيريز ۱۳۸۷م. مودبپوريلدا ي۸۲۹م۳/۶۲فا۲۶۷۰۲۳۳۰۸
PIR۸۲۲۳/ ۵۵۱۳۸۴ي۳۸۶و

سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسالمي، لشگر ۴۱
 ثارالله کرمان

۱۳۸۷علي موذنيظهور: با نگاهي به زندگي سردار شهيد حاجيونس زنگيآبادي ظ۸۳۱م۳/۶۲فا۲۶۷۱۱۷۸۹۸
PIR۸۲۲۳/۹۲۱۳۸۷ظ۴۴و

صدا ۱۳۸۹نويسنده مجيد موسويداستانهاي از ياد رفته د۸۴۲م۳/۶۲فا۲۶۷۲۵۵۵۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۹د۵۴۷۵۳۵و

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱سيد مهرداد موسويانشهيد خودم: مجموعه داستان ش۸۴۲م۳/۶۲فا۲۶۷۳۵۴۷۸
قفنوس ۱۳۹۱فرشته مولويحاال کي بنفشه مي کاري ح۸۴۹م۳/۶۲ فا۲۶۷۴۳۴۲۱۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲نويسنده راضيه ايمانيحکاياتي از مثنوي معنوي الف ب/م۸۴۹م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۷۵۱۳۳۰

آواي مهديس ۱۳۹۲م. موميوندسرپناهي براي سودا س۸۵۲م۳/۶۲فا۲۶۷۶۲۳۶۵۸
کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته اشرف مهديزادهارمغان عشق الف۸۶۶م۳/۶۲فا۲۶۷۷۲۳۰۷۸

تيرگان ۱۳۹۵نويسنده روحالله مهدي پورعمرانيچلچراغ: بازآفريني چهل داستان از قابوسنامه چ۸۶۶م۳/۶۲فا۲۶۷۸۳۵۱۸۸
PIR۸۲۲۳/۴۸۴۸۱۳۸۸چ

شقايق ۱۳۸۹زهره ميرباقريعطر ياد تو ع۹۲۸م۳/۶۲فا۲۶۷۹۲۲۷۱۸
شقايق ۱۳۹۳نويسنده مژده ميرزاده موسويساغر شکسته س۹۳۴م۳/۶۲فا۲۶۸۰۲۲۶۳۸
مدرسه ۱۳۸۸منيژه نصراللهيميرزاده عشقي ن س/۹۳۴م۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۱۹۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عماد فردا ۱۳۹۳نويسنده سيدمحمد ميرموسويآواي سرباز خ۹۶۳م۳/۶۲فا۲۶۸۲۱۸۶۸۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۲خ۵۳۷ي
آموت ۱۳۹۱بهنام ناصحپروانه اي روي شانه: رمان پ۱۵۹ن۳/۶۲فا۲۶۸۳۱۴۱۱۸

PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۹الف۵۵الف
افق ۱۳۹۰نوشتهي مسلم ناصريآذرک و انجمن جادوگران مرده الفآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۴۸۲۷

PIR۸۲۲۳/۴۳۱۳۸۹آ۷۷الف
افق ۱۳۹۰نوشتهي مسلم ناصريآذرک، جادوگر بزرگ بآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۵۸۲۹

PIR۸۲۳۳/۴۲۱۳۸۹آ۷۷الف
افق ۱۳۹۰نويسنده مسلم ناصريآذرک و جادوگر خواب فروش خآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۶۸۲۴
افق ۱۳۹۰نويسنده مسلم ناصريآذرک و جادوگر دوچرخه سوار دآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۷۸۲۳
افق ۱۳۹۰نويسنده مسلم ناصريآذرک و جادوگر لوپ يک لپ لآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۸۸۲۵
افق ۱۳۹۰نويسنده مسلم ناصريآذرک و جادوگر مخترع مآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۸۹۸۲۶
افق ۱۳۹۰نويسنده مسلم ناصريآذرک و جادوگر درياي ناپيدا نآ۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۹۰۸۲۸

مدرسه نـويـسـنـده مـسـلم نـاصري; تصويرگرمسافر شهرهاي بينشان: رمان نوجوانان
 فرهاد  جمشيدي

۱۳۸۲ م۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۹۱۲۷۷
PIR۸۲۳۳/۵۱۳۸۲م۷۷الف

شهرستان ادب ۱۳۹۱ساسان ناطقدر آفريقا همه چيز سياه است: مجموعه داستان د۱۸۲ن۳/۶۲فا۲۶۹۲۱۹۸۳۸
انتشارات هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۸۹محمدباقر نجفزادهبارفروش(م.روجا)جنگ به خاطر وطنم :داستانهاي کوتاه جنگ ج۳۱۷ن۳/۶۲فا۲۶۹۳۲۸۷۱۸

شقايق ۱۳۸۵نويسنده آزاده نجفيآرزوي وصال آ۳۲۱ن۳/۶۲فا۲۶۹۴۲۲۸۵۸
شادان ۱۳۸۰فريده نجفي (مشيري)افسانه الف۳۲۱ن۳/۶۲فا۲۶۹۵۴۲۸۸

PIR۸۲۴۳/۷۱۳۸۲الف۷۴۳ج
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱حميدرضا نجفيکوچهي صمصام ک۳۲۱ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۶۹۶۵۶۷

PTR۸۲۴۳/۹۱۳۸۳ک۷۴۱۲ج
شادان ۱۳۹۲نويسنده فريده نجفيويرانههاي هوس و۳۲۱ن۳/۶۲فا۲۶۹۷۲۲۱۸۸
عقيل ۱۳۹۳پري نرگسيدر يادم بودي د۳۹۱ن۳/۶۲فا۲۶۹۸۲۳۵۳۸

PIR۸۲۴۳/۸۱۳۸۸ق۸ر
عقيل ۱۳۹۲پري نرگسيرخساره: به ياد مادرم رخساره ر۳۹۱ن۳/۶۲فا۲۶۹۹۲۳۵۴۸

PIR۸۲۴۳/۸۱۳۸۸ق۸ر
بوستان ۱۳۸۸پري نرگسيقلب ستاره ق۳۹۱ن۳/۶۲فا۲۷۰۰۳۶۳۸

PIR۸۲۴۳/۸۱۳۸۸ق۸ر
بوستان ۱۳۸۷پري نرگسيهميشه در قلب مني ه۳۹۱ن۳/۶۲فا۲۷۰۱۳۵۵۸

PIR۸۲۴۳/۸۸۱۳۸۷ر
مدرسه مـــحـسن فـرجي; زيـر نـظـر شـوراينظامي

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۵ ف س/۴۸۹ن۳/۶۲فا۸[ج]۲۷۰۲۳۶
PIR۸۱۵۹/۶۱۳۸۵ن۷۵۸۵ر

هيال ۱۳۹۳مرتضي نظري زاده کرمانيمالقات با سوسک م۵۱۱ ن۳/۶۲ فا۲۷۰۳۳۲۵۱۸
کتاب آترينا ۱۳۹۳نوشته زينب نوري زادهگناه سرنوشت گ۷۶۷ن۳/۶۲فا۲۷۰۴۲۲۸۱۸
سروچمان ۱۳۸۵نويسنده آرش نيرومنشبر فراز روياها ب۸۹۴ن۳/۶۲فا۲۷۰۵۲۰۴۰۸

PIR۸۲۶۲/الف۱۳۸۵ ۹ر۶ي
شقايق ۱۳۹۴اعظم نيک سرشتعشق بي بهانه زيباست ع۹۵۲ن۳/۶۲فا۲۷۰۶۲۲۵۶۸
تارونه ۱۳۹۱سيدمحمدرضاواحديآقاي سليمان! مي شودبخوابم؟ آ۱۳۴و۳/۶۲فا۲۷۰۷۱۱۰۳۸

BP۳۶/۵/۹۰۴۲۱۸۱۳۸۸س۵ح
تـوسـعـه کـتـاب ايران﴿تکا﴾ وابسته به موسسه

 نمايشگاه هاي فرهنگي ايران
۱۳۸۷علياکبر واالييما اختراع کرديم م۱۶۳و۳/۶۲فا۸[ج]۲۷۰۸۲۰۰۶

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲معصومه محموديگزيده مرزباننامه م ب/م۴۹۷و۳/۶۲فا۸[ج]۲۷۰۹۱۱۷۳
PIR۸۱۳۰/۶۶۱۳۷۵ق۴۵ي

پيکان ۱۳۷۷شهره وکيليبگشاي لب ب۶۹۱و۳/۶۲فا۲۷۱۰۱۴۲۱۸
PIR۸۲۹۸/۸۱۳۸۱ب۹۳ک

آسيم ۱۳۹۰شهره وکيليجادوي نهفته ج۶۹۱و۳/۶۲فا۲۷۱۱۳۴۰۸
PIR۸۲۹۸/۱۷۱۳۸۹ر۹۳ک

شادان ۱۳۸۳شهره وکيليشاليزه ش۶۹۱و۳/۶۲فا۲۷۱۲۱۴۲۲۸
PIR۸۲۹۸/۱۶۱۳۸۴ش۹۳ک

کتاب چرخ فلک ۱۳۹۰نويسنده سيدسعيد هاشميوام دماغ: مجموعه ي داستان هاي طنز و۲۵۲ه۳/۶۲ فا۲۷۱۳۱۳۰۹۸
PIR۸۲۹۹/۳۱۳۸۸م۵۳الف

هيال ۱۳۹۳نسترن هاشمييخ در جهنم ي۲۵۲ه۳/۶۲فا۲۷۱۴۳۳۲۱۸
فاتحان عـطر نارنج بوي باروت: براساس زندگينامه شهيد سيده طاهره

 هاشمي انچپلي
۱۳۹۳مريم مقبلي م س/ع۲۵۸هـ۳/۶۲فا۲۷۱۵۱۹۶۶۸

PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۴ب۳۲۵۳الف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲قاسم هاشمينژادخيرالنساء (۱۲۷۰ - ۱۳۶۷) : يک سرگذشت خ۲۹۱ه۳/۶۲فا۲۷۱۶۱۲۴۸۸

PIR۸۲۹۹/۹۱۳۷۲خ/۷۳الف
صادق هدايت ۱۳۸۳نويسنده صادق هدايتبوف کور ب۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۱۷۱۳۷۲۸

PIR۸۳۰۴/۹ب
جاويدان ۱۳۱۵صادق هدايتبوف کور ب۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۱۸۱۶۵۷۸

PIR۸۳۰۴/۹۱۳۴۹ب
جاويدان ۱۳۰۹صادق هدايتزنده بگور ز۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۱۹۱۵۵۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
جامه دران ۱۳۸۵صادق هدايتزنده بگور ز۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۲۰۲۸۴۳۸

PIR۸۳۰۴۹ز/
جامه دران ۱۳۸۳صادق هدايتسه قطره خون ۱۳۸۳س۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۲۱۲۸۴۴۸
جاويدان ۱۳۱۱صادق هدايتسه قطره خون س۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۲۲۲۸۲۰۸

PIR۸۳۰۴/ث۹۱۳۸۳س
جامه دران ۱۳۸۳صادق هدايتسگ ولگرد س۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۲۳۱۳۷۱۸

PIR۸۳۰۴/۸۱۳۸۶س
جاويدان نوشته صادق هدايتعلويه خانم ع۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۲۴۱۳۷۵۸
جاويدان ۱۳۱۲صادق هدايتوغ وغ ساهاب و۴۴۷ه۳/۶۲فا۲۷۲۵۲۸۴۱۸

PIR۸۳۰۴/۷و
بصير ۱۳۹۲طاهره هميز.قرار ق۶۹۲ه۳/۶۲فا ۲۷۲۶۳۱۲۷۸

۱۳۹۳آنيتا يارمحمديبازدم ب۱۵ي۳/۶۲فا۲۷۲۷۳۴۹۵۸
PIR۸۳۲۳/۹۱۳۸۹ب۴۵۴۷الف

هيال ۱۳۹۲منصور ياقوتيچشم هيچاک چ۲۶ي۳/۶۲فا۲۷۲۸۳۲۷۲۸
غزلسرا ۱۳۹۴فلور يزدانيشهربانو ش۴۸ي۳/۶۲فا۲۷۲۹۲۲۸۲۸
هيال ۱۳۹۴حسين يعقوبياتفاق ممنوع نيست الف۵۹ي۳/۶۲ فا۲۷۳۰۳۴۶۴۸

چي چست ۱۳۸۴نوشته الناز يوزباشيخواستني ترين اشتباه چشمانم خ۸۱ي۳/۶۲فا۲۷۳۱۳۳۳۸
PIR۸۳۲۳/۹۱۳۸۶خ۳۷و

بوستان نـويـسـنـده الناز يوزباشي; ويراستار رقيهساراي
 عليزاده، خانم صدقي

۱۳۸۱ س۸۱ي۳/۶۲فا۲۷۳۲۳۷۴۸
PIR۸۳۲۳/۲۱۳۸۱س۳۷و

بوستان ۱۳۸۲نوشته الناز يوزباشيعشق سرخ ع۸۱ي۳/۶۲فا۲۷۳۳۳۶۵۸
PIR۸۳۲۳/۵۱۳۸۳ع۳۷و

مدرسه ۱۳۸۸نويسنده محمدرضا يوسفيپر پرو، مرغ دريا پ۸۵ي۳/۶۲فا۸[ج]۲۷۳۴۵۹۹
PIR۸۳۳۱/۴۱۳۸۸پ۴و

واژيران ۱۳۹۲نويسنده م. يوسفيخاطراتت رهايم نمي کنند خ۸۵ي۳/۶۲فا۲۷۳۵۲۳۶۶۸
موج ۱۳۸۹محمدرضا يوسفيدختر سبز آبي د۸۵ي۳/۶۲فا۲۷۳۶۳۵۴۵۸

PIR۸۳۳۱/۳۳۳۱۳۸۹د۴و
نشر پيدايش ۱۳۸۲نويسنده محمدرضا يوسفيافسانه شيرين کارنامه اردشير بابکان ق۸۵ي۳/۶۲فا۸[ج]۲۷۳۷۲۷۲

PIR۸۳۳۱/۷۴۱۳۸۲الف۴و
مـــوســـسـه تـنـظـيـم و نـشـر آثـار امـام

 خميني﴿س﴾،موسسه چاپ و نشر عروج
نـويـسـندگان محمدرضا اصالني، افشينپرواز

 عالء، رنجبرگلمحمدي
۱۳۸۷ پ۵۷۷الف۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۳۸۲۹۱۳

PIR۴۲۴۹/۴پ۶۳الف
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
گـردآوري راضـيـه ايماني; ﴿مجري طرحعشق را يافتم: مجموعه داستان کوتاه

 نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور﴾
۱۳۹۲ ع۹۸۵الف۳/۶۲۰۸فا۲۷۳۹۱۱۸۳۸

نشر آثار امام خميني﴿س﴾ ۱۳۸۷نويسندگان علي آقاغفار... [و ديگران]به پيشباز بهار ۸۳۲ب۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۴۰۲۹۶۵
مـوسـسـه تـنـظـيـم و نـشر امام خميني ﴿س﴾

 .موسسه چاپ و نشر عروج
نـويـسـنـده احـمد امانتدار و ...تصويرگرروز تولد

 فرهاد جمشيدي
۱۳۸۷ ۸۱۲ر۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۴۱۲۹۷۵

شرکت انتشارات سوره مهر سهشـنـبههـاي دوست داشـتـني: (مـجـموعه داستانهاي کوتاه
 اعـضـاي جلسههاي سهشنبه نقد داستان حوزه هنري تهران -

مرکز)

۱۳۸۹به کوشش محمدرضا سرشار س۸۹۱ر۳/۶۲۰۸فا۲۷۴۲۱۹۶۹۸
PIR۴۲۴۹/۹۱۳۸۹س۹۳۶ر

نـشـر آثـار امـام خـميني﴿س﴾،موسسه چاپ و
 نشر عروج

نـويـسـنـدگـان غـالمـرضا آبروي ... [وزيارت
ديگران]

۱۳۸۷ ۸۲ز۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۴۳۲۹۶۷

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲عباس محمديسراسر پنجره ۴۲۹س۳/۶۲۰۸فا۲۷۴۴۲۲۲۴۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸دفتر ادبيات و هنر مقاومتقصههاي شهر جنگي ۶۷۴ق۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۴۵۵۵۲

PIR۴۲۴۹/۶۲۱۳۸۸ق
قفنوس ۱۳۹۳فرزانه کرم پور،الدن نيکناماين خانه پالک ندارد الف۴۶۵ک۳/۶۲۰۸ فا۲۷۴۶۳۳۱۷۸

نسل نو انديش ۱۳۹۳سعيد گل محمدينيم کيلو باش ولي انسان باش ن۵۶۲گ۳/۶۲۰۸فا۲۷۴۷۲۳۸۷۸
نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديهفت خوان موفقيت: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز هـ۶۱۹گ۳/۶۲۰۸فا۲۷۴۸۲۴۲۱۸

نشر آثار امام خميني﴿س﴾ نـويـسـنـدگـان ابـراهيم حسنبيگي...[ومثل پرندهها
ديگران]

۱۳۸۷ ۲۵۶م۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۴۹۲۹۱۴
PIR۴۲۴۹/۱۷م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸به کوشش محمدحسين محمديخاطره ظهر فردا: داستان جوان شهر ري خ۳۵۲م۳/۶۲۰۸فا۲۷۵۰۶۴۸۸
PIR۴۲۴۹/۲۱۳۸۸خ۳۵م

موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب ۱۳۹۲به کوشش رحيم مخدوميرجل سياسي ر۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۲۷۵۱۱۹۶۲۸
PIR۴۲۴۹/۲۱۳۸۹چ۳۷م

نشر امام خميني﴿س﴾ نـويـسـنـدگـان غـالمـرضـا آبروي...[ومدرک جرم
 ديگران]،تصويرگر فرهاد جمشيدي

۱۳۸۷ ۴۱۹م۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۲۷۵۲۲۹۷۲

فراديد بهکـوشش کـاظم جـيرودي، محمد کوثرچگونه شعر بگوئيم؟
 (قولي مياب)

۱۳۸۰ چ۹۸۳ج۴فا۲۷۵۳۳۴۸۸
PIR۳۵۴۸/۸چ۹ج

فرهنگستان زبان  و ادب فارسي﴿نشر آثار﴾ فـرهـنگ امـاليي خـط فـارسي بـراسـاس دسـتور خط فارسي
 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي

۱۳۹۴علي اشرف صادقي،زهرا زندي مقدم.-- ف۱۹۶ص۴/۱فا۲۷۵۴۳۱۴۴۸
PIR۲۷۲۹/۴۱۳۸۵ف۲ص

نشر واحه ۱۳۹۲سيدمرتضي آوينيبا من سخن بگو دو کوهه گفتار متن برنامه روايت فتح ب۹۱۷آ۴/۶۲فا۲۷۵۵۱۸۷۸۸
PIR۷۹۴۱/۲ب۸۴و

واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيرستاخيز جان ر۹۱۷آ۴/۶۲فا۲۷۵۶۱۳۲۶۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيفردايي ديگر رف۹۱۷آ۴/۶۲فا۲۷۵۷۱۳۲۱۸

PIR۷۹۴۱/۴۱۳۹۰ف۸۴و
علم ۱۳۸۴اثر محمدابراهيم باستانيپاريزياژدهاي هفتسر (راه ابريشم) الف۲۲۴ب۴/۶۲فا۲۷۵۸۲۹۱۸۸

PIR۷۹۶۳/۴۳الف۵۶الف
پروين ۱۳۸۰مريم حيدرزادهنامههايي که پاره کردم ن۹۴۴ح۴/۶۲فا۲۷۵۹۱۵۱۱۸

PIR۸۰۳۱/۲۳۱۳۸۳ن۳۶ي
تيراژه ۱۳۶۸به کوشش دکترسيدمحمد دبيرسياقيمقاالت دهخدا م۸۳۵د۴/۶۲فا۲۷۶۰۱۷۰۵۸

PIR۸۰۵۰/۴۱۳۵۸آ
کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکستيز با خويشتن و جهان س۹۳۹م۴/۶۲فا۲۷۶۱۷۱۶۸

PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۹س۴۵۷ي
دستان و دايره المعارف ايران شناسي چـهل گـفتار از چهل استاد در ايرانشناسي: سخنراني هاي ايراد

 شده در انجمن ادبي کمال
۱۳۸۱[گردآورنده] ويراستار حسن امين چ۸۳۹الف۴/۶۲۸فا۲۷۶۲۹۸۲۸

PIR۴۲۸۷/۹چ۷۶الف
ققنوس ۱۳۸۸تبسم غبيشيسالم س۱۷غ۶/۶۲۰۸فا۲۷۶۳۳۴۷۵۸

PIR۸۱۵۲/۹۱۳۸۸ت۹۵ب
مهاجر دوسـتي خـاله خـرسه: طنز در ادبيات ايران، مرزباننامه، انوار

 سهيلي، گلستان سعدي، جوامعالحکايات
انـتـخـاب و بـازنـويـسي مـجيد شفيعي;

 تصويرسازي سعيد رزاقي
۱۳۸۷ ف۵۵۶ش۷فا۸[ج]۲۷۶۴۵۲۶

مهاجر شـتـر به شرط گربه: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي
 طنز از کتابهاي بهارستان، روضه خلد، فيه مافيه

۱۳۸۹گردآوري مجيد شفيعي ش۵۵۶ش۷/۰۰۸فا۸[ج]۲۷۶۵۵۲۴
PIR۴۳۱۳/۲۱۳۸۹ش۷ش

مهاجر انـتـخـاب و بـازنـويـسي مـجيد شفيعي;سگي نماند
 تصويرسازي سعيد رزاقي

۱۳۸۶ ش ب/ل۴۳۷ع۷/۳۲فا۸[ج]۲۷۶۶۵۲۳
PIR۵۵۳۹/۱۳۸۶ ۱۹آ

بهار سبز مـالنـصرالدين زندگي خويشتنيم: برداشتهاي روانشناسانه از
طنزها

۱۳۸۹مولف مسعود لعلي ن م۵۲۷ل۷/۳۲فا۲۷۶۷۴۵۳۸
PIR۵۶۱۵۱۳۸۹پ

مهاجر تـالـيف فـخـرالـدينعليصفي; گردآوريشش انگشت ندارم
 مجيد شفيعي

۱۳۹۰ ش ب/ل۲۷۸ف۷/۴فا۸[ج]۲۷۶۸۵۲۵
PIR۶۰۴۶/۱۳۹۰ ۶۰۱ل

رحمت الله اميدوار ۱۳۸۵رحمت الله اميدوارنيشانوش ن۷۹۷الف۷/۶۲فا۲۷۶۹۲۸۷۴۸
مرواريد ۱۳۹۰سعيد بيابانکي.ضد حاالت﴿مجموعه طنز﴾ ض۸۹۴ب۷/۶۲ فا ۲۷۷۰۳۱۲۵۸
نيلوفر ۱۳۹۱به کوشش ولي الله دروديانچرند و پرند دهخدا د س/۸۳۵د۷/۶۲فا۲۷۷۱۴۱۸۸

PIR۸۰۵۲/ب۱۳۸۷ ۴چ
مهاجر بـمـير و آزار مرسان: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي

 طنز از کتاب کشکول
۱۳۸۹گردآوري مجيد شفيعي ش ب/ک۹۱۳ش۷/۶۲فا۸[ج]۲۷۷۲۵۲۲

PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۹ب۸۸۶ف
گلآقا گـل آقـا گـزيـده دو کلمه حرف حساب سالهاي ۱۳۶۹ و بهار

۱۳۷۰
۱۳۷۰نوشته کيومرث صابري گ۱۲۹ص۷/۶۲فا۲۷۷۳۱۶۹۷۸

PIR۷۹۷۲/۹۱۳۷۹د۸۲ه
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
قـنـد پـارسي از کـلـيـات عـبيد زاکاني: گزيده اي از رساله ي

 دلگشا حکايات و لطايف
۱۳۹۱تاليف و بازنويسي ز ب/ر۴۳۷ع۷/۶۲فا۸[ج]۲۷۷۴۵۸۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضا لبشالف توشک: مجموعه نثرطنز ل۳۶۱ل۷/۶۲فا۲۷۷۵۱۳۱۱۸
PIR۸۲۰۱/۹۱۳۸۸خ۵ب

نشر پيدايش ۱۳۸۰نويسنده محمدکاظم مزينانيسنگ پا + گل: مجموعه طنز س۵۱۲م۷/۶۲فا۸[ج]۲۷۷۶۷۷۶
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۰س۹۶ز

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۹مهدي ميرکياييوزارت طوطي: چهارده روايت طنز از دوره قاجار و۹۵۸م۷/۶۲فا۸[ج]۲۷۷۷۱۶۶
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۰و۴۷۸۶ي

انتشارات ملينا ۱۳۸۵محمدحسين محمديقهقهه: (۶۴۰ لطيفه جالب در ۴۰ موضوع و قالب) ق۳۵۲م۷/۶۲۰۸فا۲۷۷۸۳۱۶۴۸
PIR۴۳۲۷/۹۱۳۸۵ق۲۷م

مدرسه ۱۳۸۳ريتا اصغرپورکيومرث صابري "گل آقا" الف س/۹۹۲ک۷/۶۲۰۹فا۸[ج]۲۷۷۹۱۰۸
PIR۸۱۳۱/۸۲۱۳۸۵ي۲۸الف

نيلوفر ۱۳۸۹بهکوشش اميد طيبزادهجشننامه ابوالحسن نجفي ۴۳۸ج۸/۰۶۲فا۲۷۸۰۱۶۶۴۸
PIR۸۲۴۳/۸۶۱۳۸۹ي۷۳۵۵ج

مدرسه ۱۳۷۸رفيع غفارزادگاندکتر معين غ س/۶۱۲د۸/۰۶۲فا۸[ج]۲۷۸۱۹۴
PIR۲۶۷۳/۷۱۳۷۸غ۶م

مدرسه ۱۳۸۸[گردآورنده] عزتالله الونديزرين کوب الف س/۴۳ز۸/۰۶۲فا۸[ج]۲۷۸۲۱۱۹
PIR۸۰۷۶/ ۸۲۱۳۸۸ي۹۶ر

نيلوفرانه ۱۳۹۲مولف حسن شکريلطيفههاي شيرين وبانمک ل۵۸۴ش۸/۲۶۲فا۲۷۸۳۲۲۵۱۸
نيلوفرانه ۱۳۹۲اخالص کماليدنياي الکي خوش ها د۶۸۱ک۸/۲۶۳فا۲۷۸۴۲۲۵۲۸
ژکان ۱۳۹۲جاللآل احمدتکنگاريها: مجموعه آثار جالل آلاحمد ت۶۹۸آ۸/۳۶۲فا۲۷۸۵۱۲۴۴۸

PIR۷۹۳۷/ب۴۱۳۸۹آ
مرکز ۱۳۸۱به کوشش عليرضا اهتمامبه روايت سعيد نفيسي: خاطرات سياسي، ادبي، جواني ب۵۶۳ن۸/۳۶۲فا۲۷۸۶۱۳۶۱۸

PIR۸۲۵۸/۴۱۳۸۱آ
مدرسه احـمـد عربلو; زير نظر شوراي کارشناسياستاد همايي

 دفـتـر انتشارات کمک آموزشي﴿سازمان
 پـژوهـش و بـرنـامـه ريـزي آموزشي﴾;

 مدير هنري کاظم طاليي

۱۳۸۶ ع س/۴۷۵الف۸/۶۲فا۸[ج]۲۷۸۷۹۵
PIR۸۳۱۹/۵الف۴ع

مدرسه زکـــيه احــمـدي; زيـر نـظـر شـورايبديعالزمان فروزانفر
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۷ الف س/۳۷۸ب۸/۶۲فا۸[ج]۲۷۸۸۱۲۶
PIR۸۱۶۵/۳۱۳۸۷الف۹۶ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ثالث ۱۳۸۴به کوشش علي دهباشيياد بزرگ علوي ي۸۲۹د۸/۶۲فا۲۷۸۹۱۶۳۷۸

PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۴ي۸۳ل
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲تاليف و بازنويسي سيدفرخ زندوکيليحکاياتي از گلستان: بازنويسي حکاياتي از کليات سعدي زب/گ۵۵۴س۸/۶۲فا۲۷۹۰۱۱۸۴۸

گل آقا عـمـران صـالحي;تـصـويرسازي و طرحگفتار طربانگيز (طنز سعدي در گلستان و بوستان)
 جلد غالمعلي اطيفي

۱۳۹۵ گ۷۸۲ص۸/۷۳۱فا۲۷۹۱۳۱۳۵۸
PIR۵۲۱۲/۷۱۳۸۷گ۸ص

فراديد بي تـو، هـيـچ هـيـچم: مـجـموعه يادداشتهاي ادبي ماهرخسار
جاهديان

۱۳۹۲ماهرخسار جاهديان ب۲۵۶ج۸/۷۶۲فا۲۷۹۲۳۷۲۸
PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۴ب۶۲۵۶ح

کتاب نيستان ۱۳۸۶مهدي شجاعيصميمانه با جوانان وطنم ص۳۷۸ش۸/۷۶۲فا۲۷۹۳۷۷۷۸
PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۸ص۲۶ج

زوار انـشـاي ابـوالمعالي نصرالله منشي; همراهشرح کليله و دمنه
 بـا مـقـدمه درست خواني متن، فرهنگ
 لـغـات و فـهـرسـتـهـا عـفت کرباسي،
 مـحـمـدرضـا بـرزگـر خـالقي; براساس

 نسخه ي مجتبي مينوي

۱۳۸۸ م ش/۶۶۷ک۸/۸۲۳فا۲۷۹۴۴۱۳۸
PIR۵۰۹۲ ۱۳۸۸ث

۱۳۶۹نصرالله بن محمد بن عبدالحميد منشيکتاب کليله ودمنه ۶۶۷۱۳۶۹ک۸/۸۲۳فا۲۷۹۵۲۸۵۹۸
آدينه سبز ۱۳۹۱مترجم ابوالمعالي نصراللهمنشيکليله و دمنه ۶۶۷ک۸/۸۲۳فا۲۷۹۶۲۴۰۸۸

PIR۵۰۹۲۱۳۸۶ب
مدرسه ۱۳۸۲ليال برزگرنصرالله منشي ب س/۴۵۸ن۸/۸۲۳فا۸[ج]۲۷۹۷۳۳

PIR۵۱۱۱/۵/۴۱۳۸۲ب۸ي
آسمان علم ۱۳۹۰مقدمه و تصحيح محمدعلي فروغيگلستان سعدي گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۲۷۹۸۲۲۳۷۸

PIR۵۲۱۱
روزبهان ۱۳۷۶نادر ابراهيمييک عاشقانهي آرام ي۱۳۶الف۸/۸۶۲فا۲۷۹۹۴۸۹۸

PIR۷۹۴۳/۷۱۳۷۶ي۵۸ب
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲عبدالرحيم سعيديرادمعجزه الفبا م۵۷۸س۸/۸۶۲فا۲۸۰۰۱۳۱۲۸

PIR۸۰۹۸/۷۱۳۸۸ح۹۵ع
خورشيدباران ۱۳۸۲محمدرضا سنگريسيب و عطش﴿نثر عاشورايي﴾ س۷۷۹س۸/۸۶۲فا۲۸۰۱۱۴۲۷۸

PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۲س۷۲۵ن
موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران،نشر تکا ۱۳۹۴محمدرضا سنگري .غروب بود و تو بودي غ۷۷۹س۸/۸۶۲فا۲۸۰۲۳۰۸۰۸

سوره مهر اســـمـاعـيل فـيـروزي; ﴿بـراي﴾ دفـتـرعقيقهاي فصل يادگاري: مجموعه عاشقانههاي جنگ و...
 ادبـــيــات و هـنـر مـقـاومـت، حـوزه

 هنري،﴿سازمان تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۸ ع۹۵۸ف۸/۸۶۲فا۲۸۰۳۷۵۰۸
PIR۸۱۶۹/۷۱۳۸۸ع۴۵ي

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱نوشته حميد گروگانديدار با فردا د۳۷۹گ۸/۸۶۲فا۸[ج]۲۸۰۴۵۳۲
شهر قصه ۱۳۹۱نويسنده کامران نجف زادهخبرنگار ژنرال دوگل خ۳۱۷ن۸/۸۶۲فا۲۸۰۵۷۵۳۸

DSR۱۶۶۱/۳ /۸۱۳۸۹ع۲۷ج
نيک فرجام جـبـرانخـلـيل جـبـران; مترجم سيمينسرگشته

 پناهي فرد
۱۳۸۶ س۲۸۱ج۲۸۰۶۴۶۷۸۱۱/۵۲

PS۳۵۱۳/۹۱۳۸۸ح۴ب
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شـعـر ازداگـالس فـلـورين; تـرجـمـه وچشمهاي زمستاني

 بـرگـردان بـه شـعر افسانه شعبان نژاد;
 تصويرگر هدي حدادي

۱۳۹۱ ج۸۵۴ف۸۱۱/۵۴[ج]۲۸۰۷۱۱۰۵

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۶لوئيزامي الکت; ترجمه فرزين مرواريدزنان کوچک ز۷۵۴آ۸۱۳/۴[ج]۲۸۰۸۱۶۳
PS۱۰۳۷/۹۱۳۷۶ز

افق نـوشـته هريت بيچراستو; ترجمه محسنکلبه عمو تام: متن کوتاه شده
سليماني

۱۳۸۸ ک۴۸۸الف۸۱۳/۴[ج]۲۸۰۹۳۰۷
PS۱۱۵۴/۸۱۳۸۸ک

قدياني، کتابهاي بنفشه فـرانسهـاجـسن بـرنت; تـرجمه رامکسارا کورو: شاهزاده خانم کوچک
 نيک طلب

۱۳۸۳ س۴۷۹ب۸۱۳/۴[ج]۲۸۱۰۳۱۸
PS۱۴۱۴/۲۱۳۸۳س

افق نـوشـتـه مـارک تـوين; تـرجمه محسنتام ساير : متن کوتاه شده
سليماني

۱۳۸۸ ت۷۷۳ت۸۱۳/۴[ج]۲۸۱۱۳۱۳
PS۱۶۷۵/پ۹۱۳۸۸ت

افق ۱۳۷۸مارک توين; ترجمه محسن سليمانيشاهزاده و گدا: متن کوتاه شده ش۷۷۳ت۸۱۳/۴[ج]۲۸۱۲۳۰۸
ارديبهشت نـويـسـنـده مارک تواين; مترجم سکينهشاهزاده و گدا

 نـصـرتـي; ويـراسـتـار راضـيه السادات
فروزان

۱۳۹۰ ش۷۷۳ت۲۸۱۳۲۴۰۱۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۷۶ش

اميرکبير ۱۳۸۸اثر استيفن کرين;ترجمه غفور آلبانشان سرخ دليري ن۵۳۳ک۲۸۱۴۲۱۶۵۸۱۳/۴
افق هـرمـان ملويل; بازنويسي هنري برووک;موبيديک: متن کوتاه شده

 ترجمه نوشين ابراهيمي
۱۳۸۸ م۷۶۵م۸۱۳/۴[ج]۲۸۱۵۳۱۱

PS۲۶۹۴/۹۱۳۸۸م
انديشه اثـر هنريک ايب سن; تـرجمه ا.ح.آرياندشمن مردم

پور
د۹۵۶الف۲۸۱۶۱۶۹۳۸۱۳/۵۲

نيک فرجام هـارولـد لـمب; تـرجـمه صادق رضازادهاسکندر مقدوني
شفق

۱۳۸۸ الف۵۹۶ل۲۸۱۷۱۳۶۷۸۱۳/۵۲
PS۳۵۳۵/الف۱۳۸۸ ۵الف۲م

دنياي نو ۱۳۸۷جک لندن; ترجمه محمدتقي فرامرزيمارتين ايدن م۶۵۱ل۲۸۱۸۴۷۵۸۱۳/۵۲
PS۳۵۳۵/۲۶۱۳۸۷م۴ن

افق نـوشـتـه جک لـنـدن; تـرجـمـه محسنآواي وحش: متن کوتاه شده
سليماني

۱۳۸۸ آ۶۵۳ل۸۱۳/۵۲[ج]۲۸۱۹۳۱۰
PS۳۵۳۵/۹۱۳۸۸آ۴ن

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اميرکبير ۱۳۳۶مارگارت ميچل; ترجمه حسن شهبازبر باد رفته ب۹۲۲م۲۸۲۰۸۲۰۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۷/۴۱۳۳۶ب۳ي
افق ۱۳۸۸جين وبستر; ترجمه محسن سليمانيبابا لنگ دراز: متن کوتاه شده ب۳۸۶و۸۱۳/۵۲[ج]۲۸۲۱۳۰۹

PS۳۵۴۱/۲۱۳۸۸ب۵ب
ارديبهشت نـويـسـنـده جـين وبـستر; مترجم آمنهبابالنگدراز

کريمي
۱۳۹۱ ب۳۸۶و۲۸۲۲۲۳۹۸۸۱۳/۵۲

PS۳۵۴۱/۲ب۵ب
افق نـوشـته ارنـست هـمـيـنگوي; ترجمه يداشتن و نداشتن

 خجسته کيهان
۱۳۸۷ د۴۳۷الف۲۸۲۳۱۰۹۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۴۳/۲۱۳۸۰د۹م
عقيل نـويـسـنده آر.ال. استاين; ترجمه محسنخون هيوال

شادنظر
۱۳۸۹ خ۴۷۸الف۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۲۴۳۵۴

PS۳۵۵۲/ب۱۳۸۹ ۹خ۲۱۴س
پليکان ۱۳۸۵آر.ال.استاين;مترجم غالمحسين اعرابيفراموشم مکن ف۴۷۸الف۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۲۵۳۰۰۶

فرهنگ معاصر ۱۳۸۹جان اشتاينبک; ترجمه سروش حبيبيمرواريد م۴۷۸الف۲۸۲۶۱۴۰۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۰۳/الف۱۳۸۹ ۴م۲۳س

نشر ماهي ۱۳۹۲جان استاينبک;مترجم سروش حبيبيموشها و آدمها م۴۷۸الف۲۸۲۷۱۹۹۴۸۱۳/۵۴
نشر مرکز پل اســتـراتـرن; تـرجـمـه ي مـهـديآشنايي با ناباکوف

جواهريان
۱۳۸۷ آ۴۸۲الف۲۸۲۸۱۵۸۳۸۱۳/۵۴

PG۳۴۷۵/۸۳۱۳۸۷ي۲ن
امير کبير، کتابهاي جيبي تـالـيف هـريب بـيـچراستو; ترجمه منيرکلبه عمو تم

جزني﴿مهران﴾
۱۳۷۶ ک۴۸۸الف۲۸۲۹۵۵۴۸۱۳/۵۴

PS۱۱۵۴/۸۱۳۷۶ک
ناهيد ۱۳۷۲ايرونيگ استونعشق جاويد است: داستاني از ماري تاد و آبراهام لينکلن ع۴۹۲الف۲۸۳۰۱۶۸۴۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۵۱۳۷۲ع۴س
آموت ۱۳۹۴فالنري اوکانرآدم هاي روستايي خوب﴿شش داستان﴾ آ۹۳۶الف۲۸۳۱۳۱۵۴۸۱۳/۵۴
کاروان ۱۳۸۶ريچارد باخ; ترجمه ي فاطمه محمديجاناتان مرغ دريايي ج۱۳۹ب۲۸۳۲۱۲۶۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۳/۴۱۳۸۷پ۳الف
جاويدان ۱۳۶۲پيرل. س. باکخاک خوب خ۲۴۸ب۲۸۳۳۱۳۸۲۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/۲خ۷الف
افق نـويـسـنـده: کارال جابلونسکي; ترجمه يشاهزاده ايراني۱: شن هاي زمان

 حسين شهرابي
۱۳۹۰ ش۱۱۳ج۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۳۴۱۴۵۰

تهران نـويـسـنـده: کارالجابلونسکي; ترجمه يشاهزاده ايراني۲: معبد نگهبانان
 حسين شهرابي

۱۳۹۰ م ش۱۱۳ج۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۳۵۱۴۵۱

روزگار ۱۳۸۷کران دساي; ترجمه نرگس سينبريميراث از دسترفته م۵۳۵د۲۸۳۶۱۴۰۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۹/۹۱۳۸۷م۲س

مدرسه نـوشـته مـايـکل دوريس; ترجمه حسينپشت درختها را ميبيند
ابراهيمي﴿الوند﴾

۱۳۷۸ پ۷۵۸د۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۳۷۱۴۵
PS۳۵۵۹/۵۱۳۸۲پ۴۵و

شادان نـورا رابـرتز; ترجمه شاهرخ بهار، مهرزادشهر بيگناه
ملکان

۱۳۸۰ ش۱۱۳ر۲۸۳۸۳۹۸۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۰/۹۱۳۸۱ش۱۵الف

قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته لـويـيس سـکـر; ترجمه حسينآخرين گودال
ابراهيمي﴿الوند﴾

۱۳۷۹ آ۱۸۷س۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۳۹۱۶۷
PS۳۵۶۳/۳۱۳۷۹آ۷الف

افق لـوئـيس سکر; ترجمه ي پروين علي پور;"ته کالس، رديف آخر، صندلي آخر"
 ويراستار: مژگان کلهر

۱۳۸۵ ت۱۸۷س۸۱۳/۵۴[ج]۲۸۴۰۱۵۷۷
PS۳۵۶۳/۹۱۳۸۵ت۷الف

ققنوس ۱۳۷۷جي.دي.سلينجر; ترجمه احمد گلشيريدلتنگيهاي نقاش خيابان چهل و هشتم (نه داستان) د۲۳۴س۲۸۴۱۱۵۵۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۲۵/۸۱۳۷۷د۷الف

نيال نـوشـتـه جي. دي. سـلـيـنجر; برگردانناتور دشت
 محمد نجفي

۱۳۷۷ ن۲۳۴س۲۸۴۲۱۵۷۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۲۵/۲۱۳۷۸ن۷الف

آسيم چـارلـز فـريـزر; بـرگردان مهدي قراچهکوهستان سرد
داغي

۱۳۸۶ ک۷۱۷ف۲۸۴۳۲۸۲۱۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۵/۹۱۳۸۵ک۸۶ر

نشر قطره ۱۳۸۲مارک فيشر; ترجمه گيتي خوشدلحکايت دولت و فرزانگي ح۹۶۵ف۲۸۴۴۱۴۹۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۵/۸۱۳۸۲ح۵ي

هرمس عـباس کازروني;مترجمان سارا آهني،پويامرد کوچولوبر اساس داستان واقعي عباس کازروني
پارسي

۱۳۸۸ م۱۶۸ک۲۸۴۵۳۴۴۷۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۶/۴۱۳۸۸م۴۴الف

پيکان مـريهـيـنـگـيـنز کالرک;ترجمه مهيندو دختر بچه در پيراهن آبي
قهرمان

۱۳۸۷ د۶۱۶ک۲۸۴۶۲۹۱۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۶/۱۵ل

وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي; سازمان
 چاپ و انتشارات

the king of torts=۱۳۸۳نويسنده جان گريشامشاه زيانکاران ش۳۹۷گ۲۸۴۷۶۸۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۸۵۱۳۸۳و۹۸د

هرمس ۱۳۹۳جومپا الهيري;ترجمه مزده دقيقيترجمان دردها ت۳۲۹ل۲۸۴۸۳۲۶۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۸/۴۱۳۸۴ت۸۵الف

فراروي: مهراد تـالـيف هـارولـدآلـبـرت لـمب; ترجمهکوروش کبير
 رضازاده شفق

۱۳۸۶ ک۵۹۶ل۲۸۴۹۱۳۶۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۳۵/۹۱۳۸۶ک۲م

اميرکبير ۱۳۹۰برت هرشفلد;ترجمه محمد سالورباني و کاليد ب۵۱۱ه۲۸۵۰۲۸۹۰۸۱۳/۵۴
هرمس ۱۳۹۴ارنست همينگويداشتن و نداشتن ۱۳۹۴د۶۹۲ه۲۸۵۱۳۳۹۸۸۱۳/۵۴

انتشارات هرمس ارنـسـت همينگوي;ترجمه  احمد کساييآن سوي رودخانه ،زير درختان
پور

۱۳۹۴ آ۶۹۵ه۲۸۵۲۳۴۲۳۸۱۳/۵۴

هرمس ارنـست هـمـينگوي;ترجمه احمد کساييخورشيد همچنان ميدمد
پور

۱۳۹۳ خ۶۹۵هـ۲۸۵۳۳۴۹۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۹۱۳۸۹خ۹م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
آموت ۱۳۹۰تئا آب رت ;ترجمه علي قانعهمسر ببر﴿رمان﴾ ه۱۴۳آ۲۸۵۴۳۰۶۳۸۱۳/۶
کاروان ۱۳۸۳ميچ آلبوم; برگردانپامالک يوخانياندر بهشت پنج نفر منتظر شما هستند د۷۱۴الف۲۸۵۵۱۲۰۸۸۱۳/۶

PS۳۶۰۱/ب۱۳۸۴ ۹پ۲ل
باغ نو ۱۳۸۶نويسنده خالدحسيني; مترجم بيتا کاظميهزار خورشيد درخشان ه۵۷۷ح۲۸۵۶۱۳۵۹۸۱۳/۶

PS۳۶۰۸/۴۱۳۸۶ه۹س
اميرکبير ويـرايـش نادين گرديمر، ليونل ابراهامز;آثاري از نويسندگان امروز آفريقاي جنوبي

 ترجمه محمود تقوي
۱۳۸۰ آ۳۲۸گ۲۸۵۷۱۵۶۲۸۲۰/۹

انتشارات هرمس مـيـکـاييل مکليموير، ايون بولند;ترجمهويليام باتلر ييتس
 هوشنگ رهنما

۱۳۸۹ د۷۴۱م۲۸۵۸۳۲۷۸۸۲۱/۹۱۴
PR

هرمس فـرانـک ارنـست هليدي;ترجمه هوشنگشکسپير
رهنما

۱۳۹۰ ش۳۴۱ه۲۸۵۹۳۲۷۱۸۲۲/۲۳۰۹۲

اميرکبير بن جانسون; مترجم ع. نوشينولپن: کمدي در پنج پرده و۱۹۹ج۲۸۶۰۱۵۸۵۸۲۲/۳
PR

پيدايش انـدرو دانـکـيـن;کـاليو گارد;مترجم عليويليام شکسپيرعاشق
 رمضاني مقدم

۱۳۹۱ و۲۶۷د۲۸۶۱۲۸۵۲۸۲۲/۳۳
PR

ارديبهشت نـويـسـنده ويليام شکسپير; مترجم مريمرومئو و ژوليت
رسولي

۱۳۹۰ ر۵۸۵ش۲۸۶۲۲۳۹۵۸۲۲/۳۳
PR

شـکـسـپـير ويليام۱۵۶۴-۱۶۱۶،ترجمههر طور ميل شما است...
 فريده مهدوي دامغاني

۱۳۷۸ ه۵۸۵ش۲۸۶۳۳۰۴۵۸۲۲/۳۳
PR

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي اثـرويـلـيـام شـکـسپير; ترجمه فرنگيستراژدي مکبث
شادمان﴿نمازي﴾

۱۳۷۰ ت۶۸۸ش۲۸۶۴۱۷۰۱۸۲۲/۳۳
PR

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۷۰اثر ويليام شکسپير; ترجمه مسعود فرزادهملت ه۶۸۸ش۲۸۶۵۱۷۰۲۸۲۲/۳۳
PR۱۳۷۳

هرمس ۱۳۹۴عباس پژماندر جستجوي زمان از دست رفته د۹۸۸پ۲۸۶۶۳۲۸۶۸۲۲/۹۱۴
PQ۲۶۰۸/۴۱۳۸۵د۹ر

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۷۴ترجمه محسن سليمانينقاش کوچک ن۶۹۱س۸۲۳/۰۱۰۸[ج]۲۸۶۷۵۵۷
PZ۱/۷۱۳۸۵ن۸س

پر ۱۳۸۸جين آستن; ترجمه منوچهر آرامکاترين ک۵۳۱آ۲۸۶۸۳۴۲۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف

نشر ني ۱۳۸۸جين آستين; مترجم رضا رضاييترغيب ت۹۳۱الف۲۸۶۹۲۲۲۹۸۲۳/۶
PZ۳/۵۱۳۸۸و۸۷۵الف

نشر ني ۱۳۹۲جين آستين;ترجمه رضا رضاييعقل و احساس ع۹۳۱الف۲۸۷۰۲۸۹۲۸۲۳/۶
نشر ني ۱۳۸۶جين آستين; مترجم رضا رضاييمنسفيلد پارک م۹۳۱الف۲۸۷۱۲۲۲۷۸۲۳/۶

PZ۳/۲۱۳۸۶پ۸۷۵الف
نشر ني ۱۳۸۷جين آستين; ترجمه رضا رضايينورثنگر ابي ن۹۳۱الف۲۸۷۲۲۲۲۸۸۲۳/۶

PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف
نشر ني ۱۳۸۶جين آستين; ترجمه رضا رضايياما الف۹۳۱الف۲۸۷۳۲۲۳۳۸۲۳/۷

PZ۳/۸۱۳۸۷الف۸۷۵الف
نشر توسعه ايران ۱۳۹۰مولف جين آستين;مترجم ليال نظريسنديتون س۹۳۱الف۲۸۷۴۲۹۰۰۸۲۳/۷

هرمس ۱۳۸۶مارگانيتا لسکي;ترجمه هوشنگ رهنماجين آستين ل س/۹۳۱الف۲۸۷۵۳۱۸۷۸۲۳/۷
PZ۳/۵۳۱۳۷۲ي۸۷۵الف

افق رابـرتلـويي اسـتـيونسن; ترجمه محسندکتر جکيل و آقاي هايد : متن کوتاه شده
سليماني

۱۳۸۸ د۴۹۴الف۸۲۳/۸[ج]۲۸۷۶۳۱۲
PZ۳/الف۱۳۸۹ ۸د۵۳۸الف

ارديبهشت ۱۳۹۳جين آستين;مترجم پونه مير مشهوريغرور و تعصب ۱۳۹۴غ۹۳۱الف۲۸۷۷۲۳۸۸۸۲۳/۸
جامي جـين اوسـتـون; تـرجـمه شمس الملوکغرور و تعصب

مصاحب
۱۳۸۰ غ۹۳۱الف۲۸۷۸۴۲۹۸۲۳/۸

PZ۳/۴۱۳۸۰غ۸۷۵الف
هرمس بـازنـويسي جيمز پالدوين;ترجمه حشمتدن کيشوت

کامراني
۱۳۹۳ د۲۵۹ب۸۲۳/۸[ج]۲۸۷۹۳۴۸۶

PZ۷/۲۱۳۹۰د۲ب
اردي بهشت ۱۳۹۱شارلوت برونتهجين اير ۱۳۹۱ج۴۹۷ب۲۸۸۰۲۳۸۶۸۲۳/۸

بوستان ۱۳۸۷اثر شارلوت برونته; ترجمه زهره بکوبيجين اير ج۴۹۷ب۲۸۸۱۳۸۵۸۲۳/۸
۳ZP/۹۱۳۸۷ج۴۹ب

ارديبهشت ۱۳۷۲آن برونتهحقيقت عشق (مستاجر عمارت ويلدفيل) ح۴۹۷ب۲۸۸۲۲۴۰۴۸۲۳/۸
PZ۳/۷۱۳۷۲ح۴۸۵ب

افق ۱۳۸۸چارلز ديکنز; ترجمه محسن سليمانينيکالس نيکلبي : متن کوتاه شده ن۹۴۲د۸۲۳/۸[ج]۲۸۸۳۳۱۴
PZ۳/۹۱۳۸۸ن۹۸د

جامي اســـکـــار وايـــلـــد;تـرجـمـه رضـاتصوير دوريان گري
 مشايخي;ويراستار همايون جوانمردي

۱۳۸۸ ت۳۶۹و۲۸۸۴۲۱۴۳۸۲۳/۸

نشرنو ۱۳۶۹تامس هارديبازگشت بومي ب۱۸۹ه۲۸۸۵۱۶۳۶۸۲۳/۸
PZ۳/۲۱۳۶۹ب۲۱۵ه

فرهنگ نشر نو ۱۳۸۱تامس هارديبه دور از مردم شوريده هـ ب۱۸۹هـ۲۸۸۶۲۸۹۳۸۲۳/۸
هرمس ۱۳۸۶فيليس بنتلي;ترجمه هوشنگ رهنماخواهران برونته خ۴۹۷ب۲۸۸۷۳۱۸۸۸۲۳/۸۰۹

PR
نشر فرزان روز، ۱۳۸۱چارلز ديکنز،ترجمه مهرداد نيلي.داستان دو شهر ۱۳۸۱د۹۴۲د۲۸۸۸۳۱۳۶۸۲۳/۸۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
هرمس چـسـتـر جـي. اندرسون;ترجمه هوشنگجيمز جويس

رهنما
۱۳۸۷ ج۸۷۱الف۲۸۸۹۳۲۹۳۸۲۳/۹۱۲

حباب نـويـسـنـده جورج اورول;مترجم ادريسقلعه حيوانات
 بابا خاني

۱۳۹۳ ق۹۲۴الف۲۸۹۰۲۳۷۶۸۲۳/۹۱۲

آموت ۱۳۹۰لويدجونز:مترجم فريده اشرفيآقاي پيپ:رمان آ۸۷۵ج۲۸۹۱۳۰۵۸۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۴آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقيدرنده باسکرويل د۸۲۴د۲۸۹۲۳۴۱۵۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۴۱۳۸۳د۹۶۸د
هرمس ۱۳۹۴سرآرتورکانن دو يل;ترجمه مژده دقيقينشانه چهار ن۸۲۴د۲۸۹۳۳۴۹۳۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۵۱۳۷۸ن۹۶۸د
هرمس فـرانـتس کـافـکـا... [و ديـگـران]ترجمهمقبرهدار ... و مرگ: مجموعه داستانهاي کوتاه

 محمود حسيني زاد
۱۳۹۳ م۲۴۶ک۲۸۹۴۳۴۴۶۸۲۳/۹۱۲

PT۲۶۳۲/۷۱۳۸۴م۱آ
هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ ۱۳۹۳آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقياتود در قرمز الکي الف۳۱۸ک۲۸۹۵۳۲۶۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۲۴۱۳۸۰الف۹۶۸د
انتشارات هرمس﴿کاراگاه﴾ ۱۳۹۳آرتور کانندويل;ترجمه مژده دقيقيجعبه مقوايي ج۳۱۸ک۲۸۹۶۳۴۱۲۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۷۱۳۸۴ج۹۶۸د
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۲آگاتا کريستي;ترجمه نيما حضرتي آقاي کوئين مرموز آ۴۸۸ک۲۸۹۷۳۲۲۹۸۲۳/۹۱۲
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۴آگاتا کريستي;ترجمه نيما حضرتيآواز قو قآ۴۸۸ک۲۸۹۸۳۲۶۵۸۲۳/۹۱۲

PN۱۹۹۷/۸۳۸آ
هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـسـتي;تـرجـمه محمد طاهران يا ام؟

رياضي
۱۳۹۳ الف۴۸۸ک۲۸۹۹۳۱۹۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۹ ۷۸الف۳۸۷ک
هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۳آگاتاکريستي;ترجمه محمدعلي ايزدياعالم يک قتل ع الف ۴۸۸ک۲۹۰۰۳۳۹۶۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۶۱۳۸۵الف۳۸۷ک
هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي:ترجمه مجتبي عبداللهبه طرف صفر

نژاد
۱۳۹۳ ب۴۸۸ک۲۹۰۱۳۴۵۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۹۱۳۸۸ن۳۸۷ک
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۴آگاتا کريستيپنج خوک کوچک پ۴۸۸ک۲۹۰۲۳۲۱۶۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۹ ۶ت۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه رويا سعيديپس ازتشييع جنازه الف پ۴۸۸ک۲۹۰۳۳۵۱۲۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۳اثر آگاتا کريستي;رويا سعيديپرده ر پ۴۸۸ک۲۹۰۴۳۵۰۷۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۳۶۱۳۷۳م۳۸۷ک
هرمس﴿کاراگاه﴾ ۱۳۹۴آگاتا کريستي;ترجمه مريم زکرياتله موش ت۴۸۸ک۲۹۰۵۳۲۱۴۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۶۱۳۸۷ت۳۸۷ک
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـسـتـي;تـرجـمـه حميدرضاتحقيقات پوآرو

بلندسران
۱۳۹۴ پ ت ۴۸۸ک۲۹۰۶۳۴۰۶۸۲۳/۹۱۲

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهجيب پر از چاودار
نژاد

۱۳۸۸ ج۴۸۸ک۲۹۰۷۳۴۵۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۹۲۸۱۳۸۸ج۳۸۷ک

هرمس﴿کاراگاه﴾ ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه گلرخ سعيدنياجنايت خفته خ  ج  ۴۸۸ک۲۹۰۸۳۳۹۵۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۹۱۳۸۱ج۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهجسدي در کتابخانه
نژاد

۱۳۹۲ س ج۴۸۸ک۲۹۰۹۳۳۲۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمد علي ايزديجنايتهاي ميهن پرستانه م ج ۴۸۸ک۲۹۱۰۳۳۲۵۸۲۳/۹۱۲
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـسـتـي;تـرجـمـه حميدرضاجنايت در شب آتش بازي

بلندسران
۱۳۹۳ ن ج۴۸۸ک۲۹۱۱۳۲۲۸۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;مجتبي عبداله نژادجشن هالووين ه ج۴۸۸ک۲۹۱۲۳۴۹۰۸۲۳/۹۱۲
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهچهار غول بزرگ

نژاد
۱۳۹۳ چ۴۸۸ک۲۹۱۳۳۲۷۴۸۲۳/۹۱۲

انتشارات هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهچرا از ايوانز نخواستند
نژاد

۱۳۹۳ ر چ۴۸۸ک۲۹۱۴۳۴۰۹۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۸۸چ۳۸۷ک

هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهچشمبندي
نژاد

۱۳۹۲ ش چ۴۸۸ک۲۹۱۵۳۴۵۹۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۱۷۱۳۸۸ق۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۲سرآرتور کانن دويل;ترجمه مژده دقيقيحلقه سرخ و پنج داستان ديگر ح۴۸۸ک۲۹۱۶۳۴۳۳۸۲۳/۹۱۲
انتشارات هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهخطر در خانه آخر

نژاد
۱۳۹۴ خ۴۸۸ک۲۹۱۷۳۴۳۰۸۲۳/۹۱۲

انتشارات هرمس نـوشـته آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه:فائزهخانهاي در شيراز
اسکندري

۱۳۹۳ دخ۴۸۸ک۲۹۱۸۳۴۷۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۴۱۳۷۳خ۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۴آگاتا کريستي;ترجمه محمودحبيبيخانه وارونه وخ۴۸۸ک۲۹۱۹۳۴۷۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۷۱۳۸۷خ۳۸۷ک

هرمس،کابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـسـتي;تـرجـمه محمد طاهردشمن پنهان
رياضي

۱۳۹۳ د۴۸۸ک۲۹۲۰۳۲۱۵۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۵۱۳۸۹د۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه مجتبي عبداله نژاددست پنهان س د۴۸۸ک۲۹۲۱۳۴۷۳۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۵۱۳۸۸د۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;مجتبي عبداله نژادراز سيتافورد س ر۴۸۸ک۲۹۲۲۳۵۰۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۳۱۳۸۸ر۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۲آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهراز قطار آبي ق ر۴۸۸ک۲۹۲۳۳۴۵۵۸۲۳/۹۱۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهساعتها

نژاد
۱۳۹۳ س۴۸۸ک۲۹۲۴۳۲۳۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۹ ۱۵س۳۸۷ک
هرمس.کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۲آگاتا کريستيسرو غمگين ر س۴۸۸ک۲۹۲۵۳۲۰۱۸۲۳/۹۱۲

۳ZP/۴۱۳۸۸س۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;محمدطاهر رياضيسوزش سرانگشتان س س۴۸۸ک۲۹۲۶۳۴۸۹۸۲۳/۹۱۲

هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه مهوش عزيزيسيزده معما م س۴۸۸ک۲۹۲۷۳۴۵۱۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۹۴۱۳۸۸س۳۸۷ک

هرمس،کتابهاي کاراگاه [مـولف]  آگـاتـا کريستي;ترجمه مجتبيشرارتي زير آفتاب
 عبدالله نژاد

۱۳۹۳ ش۴۸۸ک۲۹۲۸۳۲۳۶۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۸۷ش۳۷۸ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه حميدرضا بلندشاهدي براي دادگاه
سران

۱۳۹۳ الف ش ۴۸۸ک۲۹۲۹۳۳۲۶۸۲۳/۹۱۲

هرمس﴿کاراگاه﴾ آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهشب بي پايان
نژاد

۱۳۹۳ ب ش۴۸۸ک۲۹۳۰۳۲۰۲۸۲۳/۹۱۲

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهشاهد خاموش
نژاد

۱۳۹۳ خ ش۴۸۸ک۲۹۳۱۳۴۶۹۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۳نوشته آگاتا کريستي;ترجمه نيما حضرتيشبح مرگ بر فراز نيل م ش ۴۸۸ک۲۹۳۲۳۴۵۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۶۱۳۸۹ق۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه حميدرضا بلندفيلها به خاطر مي آورند
سران

۱۳۹۳ ب ف۴۸۸ک۲۹۳۳۳۵۱۰۸۲۳/۹۱۲

کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهقتل آسان است
نژاد

۱۳۹۳ آ  ق۴۸۸ک۲۹۳۴۳۲۶۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۱۳۸۹ق۳۷۸ک

هرمس﴿کاراگاه﴾ نـوشـته آگاتا کريستي;ترجمه محمد عليقتلهاي الفبايي
ايزدي

۱۳۹۳ الف ق ۴۸۸ک۲۹۳۵۳۱۸۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۷۱۳۸۷الف۳۸۷ک

هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۲آگاتا کريستي/ترجمه محمود حبيبيقتل در بينالنهرين ب ق۴۸۸ک۲۹۳۶۳۲۰۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۲۴۱۳۸۸ق۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهقتل در خوابگاه دانشجويي
نژاد

۱۳۹۳ خ ق۴۸۸ک۲۹۳۷۳۴۶۸۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا گريستي;ترجمه محمدعلي ايزديقطار ساعت ۴:۵۰ از پدينگتون س ق۴۸۸ک۲۹۳۸۳۴۱۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۵۱۳۸۸آ۳۸۷ک

انتشارات هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ نـويـسـنـده آگاتا کريستي;ترجمه محمدقتل در قطار سريعالسير شرق
گذرآبادي

۱۳۹۳ ق ق ۴۸۸ک۲۹۳۹۳۲۱۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۵۵۱۳۸۸ق۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه نـوشـته آگاتا کريستي;ترجمه محمد عليقتل در زمين گلف
ايزدي

۱۳۹۲ گ ق۴۸۸ک۲۹۴۰۳۴۵۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۲۵۱۳۸۸ق۳۸۷ک

طرح نو ۱۳۸۹آگاتا کريستيکمينگاه خطر ک۴۸۸ک۲۹۴۱۱۳۷۷۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۱۳۷۲ک۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي;مترجم محمد گذرآباديلرد اجور ميميرد الف ل۴۸۸ک۲۹۴۲۳۴۵۴۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۴۱۳۸۸ل۳۸۷ک

هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهموجسواري
نژاد

۱۳۹۳ م۴۸۸ک۲۹۴۳۳۱۷۹۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۷۱۳۸۹گ۳۸۷ک

هرمس﴿کاراگاه﴾ ۱۳۹۲آگاتا کريستي;ترجمه روء يا سعيديماجراي اسرارآميز در استايلز الف م ۴۸۸ک۲۹۴۴۳۲۶۹۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۱۳۸۳ط۳۸۷ک

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمدعلي ايزديمردي با لباس قهوهاي ب م۴۸۸ک۲۹۴۵۳۴۷۲۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۲۱۳۸۵م۳۸۷ک

هرمس نـوشـته آگاتا کريستي;ترجمه محمد عليمرگ در ميان ابرها
ايزدي

۱۳۹۳ د م ۴۸۸ک۲۹۴۶۳۲۰۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۷۱۳۸۷م۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـستي ;ترجمه مجتبي عبداللهمعماي کارائيب
نژاد

۱۳۹۳ ک م  ۴۸۸ک۲۹۴۷۳۴۱۱۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۶۱۳۸۹م۳۸۷ک

هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهمصيبت بيگناهي
نژاد

۱۳۹۲ گ م۴۸۸ک۲۹۴۸۳۴۵۶۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۶۱۳۸۸خ۳۷۸ک

کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهمرگ خانم مگينتي
نژاد

۱۳۹۲ م  م۴۸۸ک۲۹۴۹۳۴۱۰۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۳۶۵۱۳۸۸م۳۸۷ک

هرمس آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه: مجتبي عبدالهنوشابه باسيانور
نژاد

۱۳۹۳ ب ن۴۸۸ک۲۹۵۰۳۴۷۱۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۸۶۱۳۸۸ن۳۸۷ک

کتابسراي تنديس نــويـسـنـده گـراهـام گـرين;مـتـرجـممامور ما در هاوانا
 غالمحسين سالمي

۱۳۹۳ س ت/۴۲۷گ۲۹۵۱۲۸۸۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳ناتاليا گينزبورگ;ترجمه محسن ابراهيمفضيلتهاي ناچيز ف۹۵۱گ۲۹۵۲۳۴۷۸۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۶۱۳۸۴ف۸۹۵گ

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴نوشتهاي نزبيت ; ترجمه شيما فتاحيبچههاي راه آهن ب۴۱۱ن۸۲۳/۹۱۲[ج]۲۹۵۳۳۱۷
نيلوفر ۱۳۷۸آلدوس هاکسليدنياي قشنگ نو د۳۱۴ه۸۲۳/۹۱۲[ج]۲۹۵۴۵۵۶

PZ۳/۹۱۳۷۸د۲۶ه
کتاب پنجره ۱۳۸۶داگالس آدامز;ترجمه فرزاد فربدراهنماي مسافران مجاني کهکشان ف ت/ر۲۵۲آ۲۹۵۵۲۰۸۴۸۲۳/۹۱۴
هرمس ۱۳۹۴کازئو ايشيگورو;ترجمه مژده دقيقيوقتي يتيم بوديم و۹۷۸الف۲۹۵۶۳۳۹۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۷۱۳۸۱و۹۵۴الف
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
پيدايش ۱۳۹۲سوزان پاترون مترجم:آنيتا يارمحمدينيروي برتر الکي ن۱۲۴پ۸۲۳/۹۱۴ج۲۹۵۷۳۵۲۶
تهران ۱۳۹۳پروين علي پورشگفتي ش۲۴۴پ۸۲۳/۹۱۴ج۲۹۵۸۳۵۲۵

فرهنگ ها: افق آنـا پـررا; تـرجـمـه ي کـيـوان عـبيديپسري از گوانتانامو
آشتياني

۱۳۸۹ پ۳۴۳پ۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۵۹۲۹۶
PZ۳/۵۱۳۸۸پ۴۱۱۴پ

ارديبهشت ۱۳۹۳نويسنده دافنه دوموريهربهکا ر۷۹۵د۲۹۶۰۲۳۶۹۸۲۳/۹۱۴
ارديبهشت دافنه دوموريه; ترجمه ناصر ايراندوسترازهاي زندگي يک زن الف ر۷۹۵د۲۹۶۱۲۳۹۴۸۲۳/۹۱۴

پر ۱۳۷۲اثر دافنه دوموريه; مترجم مريم حقيقيزنجير عشق ز۷۹۵د۲۹۶۲۳۶۴۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۷۲ز۹۶د

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۶تري ديري; مهرداد تويسرکانيپروندههاي محرمانه پ۹۵۱د۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۶۳۶۹۵
PZ۷/۴۱۳۸۶پ۹۲د

پيکان ۱۳۸۶جي. کي. رولينگهري پاتر و يادگاران مرگ ه۸۴۵ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۶۴۲۳۹۲
پيکان ۱۳۸۴نويسنده جي.کي. رولينگهري پاتر و شاهزاده دورگه ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۶۵۲۳۹۳

کتابسراي تنديس نـويـسـنده جي.کي. رولينگ; مترجم ويداهري پاتر و شاهزاده دورگه
اسالميه

۱۳۸۴ ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۶۶۱۵۲۱
PZ۷/ب۱۳۸۴ ۹۵۴۴ر

آرما ۱۳۹۲رنده عبدالفتاح; ترجمه محسن بدرهبهم مياد؟! ب۳۴۹ع۲۹۶۷۱۴۳۶۸۲۳/۹۱۴
نگارينه ۱۳۸۶نويسنده جوزفين فيني;مترجم آذر عالييبچههاي زرنگ ب۹۹۴ف۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۶۸۲۱۳۸

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه نـوشـته آگـاتا کريستي;ترجمه محمدعليآنها به بغداد آمدند
ايزدي

۱۳۹۳ آ۴۸۸ک۲۹۶۹۳۲۵۸۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۸۱۳۸۹آ۳۸۷ک

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهآيينه سرتاسر ترک برداشت
نژاد

۱۳۹۳ ي آ۴۸۸ک۲۹۷۰۳۴۳۲۸۲۳/۹۱۴

افق ۱۳۷۶جان کريستوفر; ترجمه حسين ابراهيميجک جنگلي ج۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۷۱۲۶۶
PZ۷/۸۱۳۸۸ج۴ک

هرمس ۱۳۹۲آگاتا کريستي;ترجمه مهتاب بخاراييدختر سوم خ د۴۸۸ک۲۹۷۲۳۵۰۵۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۳۱۳۸۶د۳۸۷ک

قدياني، کتابهاي بنفشه رمـانـهـاي سهگـانه جـان کـريستوفر: شامل سه رمان; شهريار
 آينده. آن سوي سرزمينهاي شعلهور. شمشير ارواح

۱۳۷۵مترجم حسين ابراهيمي (الوند) مجموعه.۱ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۷۳۶۶۰
PZ۷/۹ش۴ک

قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته جـان کريستوفر; ترجمه مهردادرمانهاي سهگانه جان کريستوفر
مهدويان

۱۳۸۱ مجموعه.۲ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۷۴۶۵۹
PZ۷/۸۱۳۸۲ر۴ک

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۵مترجم مهرداد تويسرکانيرمان هاي چهارگانه جان کريستوفر﴿مجموعه سوم﴾ مجموعه.۳ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۷۵۶۵۸
کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـسـتـي;تـرجـمـه حميدرضارويا

بلندسران
۱۳۹۳ ر۴۸۸ک۲۹۷۶۳۴۶۷۸۲۳/۹۱۴

انتشارات هرمس،کتابهاي کاراگاه آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهقتل در تعطيالت
نژاد

۱۳۹۳ ت ق۴۸۸ک۲۹۷۷۳۳۸۶۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۲۳۱۳۸۹ق۳۸۷ک

هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه رويا سعيديمالقات با مرگ ب م۴۸۸ک۲۹۷۸۳۴۵۳۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۷۱۳۸۰م۳۸۷ک

ديبايه نـويـسنده اندرو کلمنتس،مترجم :مرجانداستان مدرسه
 ظـريـف صـنـايـعـي، افـسـانه سليماني

مختاري

۱۳۹۰ د۶۵۱ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۷۹۱۴۳۳
PZ۷/۲۱۳۸۹ک۷۷ک

مرکز گـراهـام گـرين; ترجمه عبدالصمد گلينمرد دهم
مقدم

۱۳۶۸ م۴۲۶گ۲۹۸۰۱۶۹۴۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۴۱۳۶۸م۴۲گ

قدياني، کتابهاي بنفشه جـــمـيـله گـوين; تـرجـمـه حـسـيـنچشم اسب
ابراهيمي﴿الوند﴾

۱۳۸۵ چ۸۵۹گ۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۸۱۶۶۲
PZ۳/۵۱۳۸۵چ۲۷۷گ

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۵جميله گوين; ترجمه حسين ابراهيميردپاي باد ر۸۵۹گ۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۸۲۶۶۳
PZ۳/۴۱۳۸۵ر۲۷۷گ

هرمس الـکساندر مککالاسميت;ترجمه ميرعليدفتر کارآگاهي شماره يک بانوان
غروي

۱۳۸۸ د۷۳۲م۲۹۸۳۳۴۸۱۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۸۱۳۸۸الف۷م

افق نـويـسنده کلر وندرپول; ترجمه ي کيوانماه بر فراز مانيفست
 عبيدي آشتياني

۱۳۹۱ م۷۷۱و۸۲۳/۹۱۴[ج]۲۹۸۴۱۳۲۸

هرمس نـويـسـنـده جک هـيگينز;ترجمه مجتبيپرواز عقاب
 عبدالله نژاد

۱۳۸۹ پ۹۵۷ه۲۹۸۵۳۴۱۶۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۴۱۳۸۴پ۹۶۳ه

آگاه ۱۳۴۸برتولت برشت; ترجمه مصطفي رحيميآنکه گفت: آري و آنکه گفت: نه. و سه اثر ديگر آ۴۵۲ب۲۹۸۶۱۶۹۸۸۳۲/۹۱۲
PT۲۶۱۳/۶۸۱۳۴۸آ

ارديبهشت ۱۳۷۱کورت کريستيان; ترجمه احمد مرعشيژوزفين ژ۴۵۳ک۲۹۸۷۲۴۰۲۸۳۳
PZ۳/۹۱۳۷۱ژ۳۴ک

ارديبهشت آنمـاري سـلـيـنـکـو; تـرجـمـه عباسدزيره
اسکندري

۱۳۸۶ د۷۱۷س۲۹۸۸۲۴۰۳۸۳۳/۹۱
PT۲۶۷۳/۵/۴۱۳۷۲د۹ل

نشر مرکز ۱۳۸۷پل استراترن;ترجمه ي احسان نوروزيآشنايي با کافکا آ۴۸۲الف۲۹۸۹۲۸۵۵۸۳۳/۹۱۲
PT۲۶۳۲/۵الف۸ي

زرين ۱۳۹۰ژارگن توروالدجراح ديوانه ج۸۲۴ت۲۹۹۰۲۳۸۴۸۳۳/۹۱۲
هرمس﴿کاراگاه﴾ ۱۳۹۴آرتور کانن دويل;ترجمه مژده حقيقيدره وحشت د۸۲۴د۲۹۹۱۳۲۲۲۸۳۳/۹۱۲

PZ۳/۴۳۱۳۷۸د۹۶۸د
جامه داران ۱۳۸۳نـوشـته فـرانـتس کـافکا; ترجمه صادقمسخ م۲۴۶ک۲۹۹۲۱۳۷۴۸۳۳/۹۱۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سيمرغ ۱۳۲۹نويسنده فرانسس کافکامسخ م۲۴۶ک۲۹۹۳۱۲۸۰۸۳۳/۹۱۲

PT۲۶۳۲/۵۱۳۸۷م
نشر ماهي ۱۳۸۳توماس مان;ترجمه ي علي اصغر حدادبودنبروکها: زوال يک خاندان ب۱۷۲م۹۱۲ /۲۹۹۴۳۰۷۷۸۳۳

PT۲۶۳۷/۹۱۳۸۳ب
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده مـيـشل انده; مترجم يزدانجيم دگمه

 خدابنده لو; تصويرگر راينهارد ميخل
۱۳۹۲ ج۸۷۳الف۸۳۳/۹۱۴[ج]۲۹۹۵۱۴۴۳

PZ۳/۹۱۳۷۵ج۸۵الف
نشرپيدايش نـوشـته گـودرون پـاوسه وانگ; تـرجمهباران مرگ

 حسين ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۸۰ ب۱۷۴پ۸۳۳/۹۱۴[ج]۲۹۹۶۲۶۲

PZ۷/۲۱۳۷۶ب۱۶پ
اميرکبير نـوشـتـه اريـش مـاريـا رمـارک;ترجمهوقتي براي زندگي و وقتي براي مرگ

 شريف لنکراني
۱۳۹۰ و۶۹۵ر۲۹۹۷۲۲۱۹۸۳۳/۹۱۴

انتشارات هرمس پـاتـريک زوسکينت;ترجمه احمد کساييسرگذشت آقاي زومر
پور

۱۳۹۱ س۶۹ز۲۹۹۸۳۴۶۱۸۳۳/۹۱۴

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده کورنليا فونکه; مترجم شقايقسياهدل
قندهاري

۱۳۹۱ س۹۱۷ف۸۳۳/۹۱۴[ج]۲۹۹۹۵۶۴
PT۲۶۷۶/۹۱۳۸۸س۸۷و

چشم انداز به روايت اريش کـسـتـنر; مترجم سپيدهدن کيشوت
خليلي

۱۳۸۶ د۵۴۴ک۸۳۳/۹۱۴[ج]۳۰۰۰۷۴۱
PT۲۶۳۳/۹۱۳۸۶د۲۵س

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۶۸نوشته اريش کستنر; ترجمه علي پاکبينکالس پرنده ک۵۴۴ک۸۳۳/۹۱۴[ج]۳۰۰۱۱۴۷۸
PZ۷/۸۱۳۶۸ک۵ک

فرهنگ گستر ۱۳۹۶نربرت ويت;مترجم نيکي خوگرردپاي خرس در شب ر۸۴۷و۸۳۳/۹۱۴[ج]۳۰۰۲۳۵۵۸
PZ۳/۴۱۳۸۲د۸۸۶و

خرسندي سـيـد بـغداد:قصه جيمي سرباز آمريکايي که به راز عاشورا پي
 مي برد/

مـحـمـد طـعان:ترجمه محمدرضا شيخي
محمدي

۱۳۹۴ س۶۲۴ط۳۰۰۳۳۰۵۹۸۳۴/۹۱۴

شرکت انتشارات سوره مهر نـوشتهآستريد ليندگرن; ترجمه عزيزاللهدره گل سرخ
 قـوطـاسـلـو; ويراسته محمدرضا سرشار;

 مرکز آفرينشهاي ادبي

۱۳۹۰ د۹۵۴ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۳۰۰۴۲۲۳۱
PT۹۸۷۵/۴۱۳۷۰ب۹ل

هرمس ۱۳۹۰هنينگ مانکل;ترجمه مهنازرعيتيپسري که روي تختي پرازبرف خوابيد ب۱۷۸م۳۰۰۵۳۴۷۹۸۳۹/۷۳۷۴
PZ۳/۵۱۳۸۴پ۲۹۸۳۳م

هرمس ۱۳۸۸هنينگ مانکل;ترجمه مهناز رعيتيسايه ها در سپيده دم مي رويند س۱۷۸م۳۰۰۶۳۳۱۹۸۳۹/۷۳۷۴
هرمس ۱۳۹۰هنينگ مانکل;ترجمه هادي بناييسگهاي ريگا گ س۱۷۸م۳۰۰۷۳۴۸۰۸۳۹/۷۳۷۴

PT۹۸۷۶/۳۲/۸۱۳۸۹س۸الف
هرمس ۱۳۹۱هنينگ مانکل;ترجمه مهناز رعيتيگربهاي که عاشق باران بود گ۱۷۸م۳۰۰۸۳۱۷۵۸۳۹/۷۳۷۴

PZ۳/۴۱۳۸۴گ۲۹۸۳۳م
هرمس ۱۳۹۳هنينگ مانکل;ترجمه مهناز رعيتيسگي که به سوي ستارهاي ميدود گ۱۷۸م۳۰۰۹۳۲۶۰۸۳۹/۷۳۷۴

PT۹۸۷۶/۳۲ /۸۱۳۸۸س۸الف
انتشارات هرمس ۱۳۹۰هنينگ مانکل ;ترجمه هادي بناييماده شير سفيد م۱۷۸م۳۰۱۰۳۴۲۹۸۳۹/۷۳۷۴

هرمس ۱۳۹۳ياستين گوردر;ترجمه مهرداد بازياريراز فال ورق ر۱۳۵گ۳۰۱۱۳۲۶۳۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۲۱۳۸۹ر۴و

هرمس ۱۳۹۳ياستين گوردر;ترجمه مهرداد بازياريقصري در پيرنه ق۷۶۲گ۳۰۱۲۳۴۱۳۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۶۱۳۸۸ق۴و

هرمس ۱۳۹۳يوستين گوردر;ترجمه مهرداد بازياريمايا م۷۶۲گ۳۰۱۳۳۴۸۸۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۲۱۳۸۷م۴و

هرمس ۱۳۹۴يوستين گوردر;ترجمه مهرداد بازياريدختر پرتقال د۷۶۳گ۳۰۱۴۳۵۰۲۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸/۳۱۳۸۴د۴و

اميرکبير تـــالــيف وردنل. سـولـنـيه;تـرجـمـهادبيات فرانسه در قرون وسطي و رنسانس
 عبدالحسين زرين کوب

۱۳۶۹ الف۵۲۴و۳۰۱۵۲۸۰۶۸۴۰/۹

نشر ماهي ۱۳۸۴هويت واتس;مترجم احمد کسايي پورژان آرپ وس/۳۵۸آ۳۰۱۶۲۸۰۸۸۴۰/۹۰۰۹
PQ۱۴۶/۹ن

نشر ماهي ۱۳۸۵اريکا استروفسکي;مترجم فرزانه طاهريسن  ژون پرس آس/۷۲ژ۳۰۱۷۲۸۰۹۸۴۰/۹۰۰۹
PQ۱۴۶/۹ن

کتاب زمان ۱۳۴۶آلبر کاموکاليگوال ک۲۹۲ک۳۰۱۸۱۶۱۴۸۴۲/۹۱۴
PQ۲۶۳۴/الف۱۳۸۸ ۲ک۸۳الف

هرمس ۱۳۹۳اوژن يونسکو[ترجمه]داريوش مهرجوييدرس و آوازخوان طاس د۹۴ي۳۰۱۹۳۲۸۷۸۴۲/۹۱۴
PQ۲۶۵۱/۴۱۳۸۶د۹و

نويسنده ساراکيهزار و يک روز ۳۰۲۰۳۱۰۵۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۷۷/۱۶۴۱۳۸۸الف

ارديبهشت نـويـسـنـده اونـوره دوبـالـزاک; مترجماوژني گرانده
 شادي ابطحي; ويراستار مرضيه سيدي

۱۳۹۳ الف۲۶۱ب۳۰۲۱۲۴۰۵۸۴۳/۷
PQ۲۱۸۹/۸۱۳۸۸الف

ارديبهشت ۱۳۹۲اونورهدو بالزاکبابا گوريو ب۲۶۱ب۳۰۲۲۲۳۸۹۸۴۳/۷
ارديبهشت اثـراونـوره دو بـالـزاک;مـتـرجم سکينهزنبق دره

نصرتي
۱۳۹۱ ز۲۶۱ب۳۰۲۳۲۳۸۵۸۴۳/۷

آگاه کلود تيليه; مترجم مرتضي کالنترياندايي من بنژامن د۹۶۷ت۳۰۲۴۱۵۷۳۸۴۳/۸
سمير: ارديبهشت نـويـسـنـده امـيل زوال; مـتـرجـم سپهربرگي از دفتر عشق

شهاليي
۱۳۸۹ ب۷۱ز۳۰۲۵۲۳۹۷۸۴۳/۸

PQ۲۲۷۷/۴۱۳۸۹ب
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر نـويـسـنـده سوفي سگور; تصويرگر ژاکخاطرات يک االغ

 پـکـنـار; مـتـرجم سهيال صفوي; ﴿براي﴾
 دفــــتـــر کـــودک و نـــوجـــوان

 مرکزآفرينشهاي ادبي

۱۳۸۸ خ۶۱۸س۸۴۳/۸[ج]۳۰۲۶۱۵۵
PQ۲۳۶۹/۲۱۳۸۸خ۴س

افق ۱۳۸۸اثر ويکتور هوگو; ترجمه محسن سليمانيبينوايان ب۸۵۹ه۳۰۲۷۱۷۴۸۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۹۱۳۸۶ب

سمير ويـکـتـور هـوگـو; ﴿ترجمه﴾ شهال انساني،پکوپن زيبا
 شاپور رزمآزما

۱۳۸۷ پ۸۵۹ه۳۰۲۸۱۳۸۵۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ش

سمير ۱۳۸۷ويکتور هوگو; مترجم شاپور رزمآزماتاريخ يک جنايت ت۸۵۹ه۳۰۲۹۱۳۰۳۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ت

سمير ۱۳۸۷ويکتور هوگو; مترجم شاپور رزمآزمازنداني قلعه فراموشي ز۸۵۹ه۳۰۳۰۱۳۸۶۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۹۱۳۸۷ز

ارديبهشت آنـتـواندو سنت اگزوپري; مترجم شاديشازده کوچولو
ابطحي

۱۳۹۲ ش۷۶۲س۸۴۳/۹۱۲[ج]۳۰۳۱۲۳۹۶
PQ۲۶۲۳/۲۱۳۵۷ش۳ن

نشر ماهي ۱۳۸۳پيتر اس. راجرز;ترجمه عبدالله کوثريپل کلو دل رس/۶۵۳ک۳۰۳۲۲۸۱۲۸۴۳/۹۱۲
PQ۲۶۳۴/۲ر۹ل

نشر ماهي ۱۳۸۳ان.ام. بگلي;مترجم رضا رضاييمارگريت يورسنار ب س/۸۱ي۳۰۳۳۲۸۱۳۸۴۳/۹۱۲
PQ۱۴۶/ج.۲۰ ۹ن

هرمس ۱۳۹۳آندره برتون; ترجمه عباس پژمانناديا ن۴۲۲ب۳۰۳۴۳۲۵۹۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۰۶/۲۱۳۸۹ن۳۶ر

نشر ماهي ۱۳۸۴لئون اس. روديز;مترجم رضا رضاييميشل بوتور ر س/۷۴۸ب۳۰۳۵۲۸۱۱۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۶۳/۸۴ي۲۴و

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده ژاک سـرون; ترجمه محمدماجراجوي جوان
قاضي

۱۳۵۲ م۵۱۵س۸۴۳/۹۱۴[ج]۳۰۳۶۱۶۱۳
PQ۲۶۲۳/۲۱۳۸۵م۹ر

نشر ماهي ۱۳۸۴جورججي. لنارد;مترجم فرزانه طاهريکلود سيمون ک /۹۱۴س۳۰۳۷۲۸۱۰۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۷۲/۸۶ي۸ي

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۹ژرژ سيمنون; ترجمه ي کريم کشاورزامضاي مرموز الف۹۷۲س۳۰۳۸۱۲۴۷۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۸۱۳۸۹الف۸۷ي

هرمس نـوشـته ژرژ سيمنون;ترجمه شهرياروقفيمگره و يکصد چوبهي دار
پور

۱۳۹۳ گ۹۷۲س۳۰۳۹۳۴۹۸۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۷۶۱۳۸۸م۸۷ي

هرمس﴿کاراگاه﴾ ۱۳۹۴ژرژ سيمنون;ترجمه فائزه اسکندريمگره  و مرد اسرار آميز الف م۹۷۲س۳۰۴۰۳۲۳۰۸۴۳/۹۱۴
هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژ سيمنون;ترجمه شهريار وقفي پورمگره و مرد تنها ت م ۹۷۲س۳۰۴۱۳۲۰۴۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۲۳/۷۳۷۱۳۸۹م۸۷ي
هرمس﴿کتابهاي کاراگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژ سيمنون;ترجمه ابراهيم قليديمگره و ديوار سنگي د م۹۷۲س۳۰۴۲۳۴۴۸۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۲۳/۷۳۳۱۳۸۹م۸۷ي
هرمس ژرژ سـيـمـنـون;تـرجـمـه آبـلـيـن النمگره و مرد نيمکت نشين

 باگن;ترجمه ابراهيم اقليدي
۱۳۹۳ م  ۹۷۲سن م۹۷۲س۳۰۴۳۳۲۰۳۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۲۳/۷۳۷۱۳۸۹م۸۷ي
ارديبهشت ۱۳۹۰نويسندهآلبر کامو; مترجم مريم رسوليبيگانه و محاکمه ب۲۹۲ک۳۰۴۴۲۳۹۹۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۳۴/۹۱۳۷۷ب۸۳الف
هرمس ۱۳۹۳آلبر کامو;ترجمه محمدرضا پارساياربيگانه ب۲۹۲ک۳۰۴۵۳۵۰۱۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۴۳/۹۱۳۸۸ب۸۳الف
هرمس ۱۳۹۴آگاتا کريستيشرکاي جرم ش۴۸۸ک۳۰۴۶۳۲۳۱۸۴۳/۹۱۴
کاروان ژانمـاريگـوستاو لوکلزيو; برگردان آزيتابيابان

همپارتيان
۱۳۸۴ ب۷۶۵ل۳۰۴۷۱۱۸۷۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۸۰/۹۱۳۸۴ب۸و
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه به قـلم کـلـود مـارتن;بـرگردان مهستيآندره ژيد

بحريني
۱۳۹۲ آ۱۲۴م۳۰۴۸۲۸۴۷۸۴۸/۹۱۲

ماهي ۱۳۸۲جون هيند استوارت; مترجم ليدانصرتيکولت ک۴۸۸الف۳۰۴۹۱۵۸۸۸۴۸/۹۱۲۰۹
PQ۲۶۳۴/۸۳۱۳۸۲ي۸۴و

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي نـوشـته لـويـجي پـيـراندلو; ترجمه زهرابيست داستان
خانلري

۱۳۶۹ ي۸۸۹پ۳۰۵۰۱۷۰۳۸۵۳/۹۱۲
PZ۳/۹۱۳۶۹ب۹۷پ

پيام ۱۳۵۰لوئيجي پيراندلو; ترجمه بهمن فرزانهيکي، هيچکس، صدهزار ه ي۸۸۹پ۳۰۵۱۱۷۰۴۸۵۳/۹۱۲
PQ۴۸۱۱/۴۵۶۱۳۸۷ي

زرين مـيکل پيرامو; ترجمه و اقتباس ذبيح اللهکنيز ملکه مصر
منصوري

۱۳۷۶ ک۸۸۸پ۳۰۵۲۲۴۱۶۸۵۳/۹۱۴
PQ۴۸۶۵/۹۱۳۷۶ک۴ي

انتشارات هرمس ۱۳۹۳سوزانا تامارو;ترجمه هاله ناظميجان جهان ج۲۵۴ت۳۰۵۳۳۴۰۸۸۵۳/۹۱۴
PQ۴۸۶۶/۲۱۳۸۹ج۷الف

زرين ۱۳۶۶؟اينياتسيو سيلونه; ترجمه محمد قاضينان و شراب ن۹۶۱س۳۰۵۴۱۵۵۸۸۵۳/۹۱۴
PQ۴۸۳۴/۲۱۳۶۶ن

هرمس ۱۳۹۳ناتاليا گينزبرگ;ترجمه محسن ابراهيمشهر و خانه ش۹۵۱ک۳۰۵۵۳۴۰۷۸۵۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۸۰ش۸۹۵گ

کتاب يوسف ۱۳۸۹آماده سازي و توليد موسسه عمادسيري در جبهه هاي غرب ۹۳۵س۳۰۵۶۱۹۰۷۸۵۵/۰۸۴۳
نگاه ۱۳۷۷زاهاريا استانکو; ترجمه احمد شاملوپابرهنه ها پ۴۷۸الف۳۰۵۷۲۸۲۷۸۵۹/۳۳۲
نگاه ۱۳۸۲ايـان گـيـبـسن; تـرجمه ي فريده حسنزندگينامهي لورکا گ س/۱۴۱گ۳۰۵۸۱۵۶۸۸۶۱/۶۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نوروز هنر تـصـاوير طرحها و کالم ادواردو گالدآنو;کتاب دلبستگيها

 ترجمه نازنين نوذري
۱۳۸۴ ک۱۷۵گ۳۰۵۹۴۸۳۸۶۳/۶۲

PQ۹۶۹۸/۲۷/۲۱۳۸۴ک۸الف
هرمس ۱۳۹۳لوئيس سپولودا;ترجمه محمدشهباپيرمردي که داستانهاي عاشقانه ميخواند پ۳۱۶س۳۰۶۰۳۴۸۴۸۶۳/۶۴

PQ۸۴۹۸/۲۳/۹۱۳۸۳پ۹پ
نشر ماهي، عـطـر گـوابـا:گـفـت.و گـوهايي با گابريل گارسيا مارکز;پلينيو

مندوزا;
گـابـريـل گارسيا مارکز;مترجمان مهدي

 نوري،نازنين ديهيمي .
۱۳۹۳. الف۱۴۱گ۳۰۶۱۳۵۹۸۸۶۳/۶۴

اميرکبير گـابـريلگـارسـيـا مـارکز; ترجمه بهمنصدسال تنهايي
فرزانه

۱۳۹۰ ص۱۴۱گ۳۰۶۲۲۸۳۳۸۶۳/۶۴
PZ۳/۴۱۳۹۰ص۱۵گ

نشر ماهي عـطـر گـوابـا:گـفـت و گـوهايي با گابريل گارسيا مارکز;پلينيو
مندوزا;

۱۳۹۳مترجمان مهدي نوري،نازنين ديهيمي ع۱۴۱گ۳۰۶۳۳۱۴۹۸۶۳/۶۴

اطالعات نـوشـته گـابـريل گـارسيا مارکز ;ترجمهگزارش يک آدمربايي
 اميرحسين فطانت

۱۳۷۶ گ۱۴۱گ۳۰۶۴۳۳۶۳۸۶۳/۶۴
PZ۳/۳۵گ۱۵گ

نشرمرکز ۱۳۹۲ژوزه ساراماگوترجمه:مهدي غبراييکوري ک۱۴۳س۳۰۶۵۱۴۳۲۸۶۹/۳۴۲
PQ۹۲۷۶/ب۱۳۷۸ ۹ک۴الف

محراب دانش ۱۳۸۷پائولو کوئيلو;ترجمه بهرام جعفريکيمياگر ک۸۷۵ک۳۰۶۶۲۳۷۳۸۶۹/۳۴۲
مرکز ۱۳۶۹ويرژيل; ترجمه ميرجالل الدين کزازيانهايد الف۸۷۸و۳۰۶۷۲۸۳۰۸۷۳/۰۱

PA۶۸۱۷/۱/۴۱۳۸۳ک
مرکز ۱۳۷۷هومر; ترجمه ي مير جالل الدين کزازيايلياد الف۸۷۹هـ۳۰۶۸۲۸۲۸۸۸۳/۰۱

PA۴۰۳۲/۳۱۳۷۷آ۲ف
نشر مرکز ۱۳۸۱هومر; ترجمه ي مير جالل الدين کزازياديسه الف۸۷۹هـ۳۰۶۹۲۸۲۹۸۸۳/۰۱

PA۴۰۳۲/۴۱۳۸۱آ۲ف
نويسنده جسپر گريفينهومر گ س/۸۷۹ه۳۰۷۰۲۸۴۵۸۸۳/۰۱

PA۴۰۳۷/۹ه۴گ
ايوان تورگنيفرودين ۱۳۷۹ر۸۱۸ت۳۰۷۱۳۲۳۹۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۳۶/۹۱۳۷۹ر
قدياني، کتابهاي بنفشه جـــمـيـله گـوين; تـرجـمـه حـسـيـنجاده سفيد

ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۸۴ ج۸۵۹گ۸۹۱/۴۳۳۷۱[ج]۳۰۷۲۶۶۱

PZ۷/۲۱۳۸۴ج۲۵گ
هرمس نـفـوس مـرده: کـمـدي در چـهـار پـرده (دوازده صـحـنه با

پيشدرآمد)
مـيـخـائـيلآفاناسيويچ بولگاکوف;ترجمه

 آبتين گلکار
۱۳۸۹ ن۷۸۴ب۳۰۷۳۳۲۸۰۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۵۲/۷۱۳۸۹ن۵ب
انتشارات هرمس ۱۳۹۱آلکساندر پوشکين;ترجمه آبتين گلکارباريس گادونف ب۸۱۵پ۳۰۷۴۳۲۹۲۸۹۱/۷۲۳

هرمس لف نـيـکـااليـويچ تالستوي;ترجمه آبتينمرده متحرک: درام در شش پرده (دوازده صحنه)
گلکار

۱۳۸۹ م۸۶۶ت۳۰۷۵۳۱۸۵۸۹۱/۷۲۳
PQ۳۳۴۹/۳۶۱۳۸۸م

نشر قطره ۱۳۹۲آنتوان چخوف;ترجمه سعيد حميديانايوانف الف۳۱چ۳۰۷۶۲۹۳۶۸۹۱/۷۲۳
نشر قطره ۱۳۹۳آنتوان چخوفباغ آلبالو ب۳۱چ۳۰۷۷۲۹۳۷۸۹۱/۷۲۳
نشر قطره ۱۳۹۳آنتوان چخوفسه خواهر س۳۱چ۳۰۷۸۲۹۱۵۸۹۱/۷۲۳

PG۳۴۰۴/۹۳س
نشر قطره ۱۳۹۳آنتوان چخوف;کامران فانيمرغ دريايي م۳۱چ۳۰۷۹۲۹۳۹۸۹۱/۷۲۳
هرمس نـيـکاالي واسيليويچ گوگول;ترجمه آبتينبازرس;کمدي در پنج پرده

گلکار
۱۳۹۳ ب۸۱۲گ۳۰۸۰۳۱۹۶۸۹۱/۷۲۳

انتشارات هرمس نـيـکاالي واسيليويچ گوگول;ترجمه آبتينعروسي
گلکار

۱۳۹۳ ع۸۱۲گ۳۰۸۱۳۳۲۷۸۹۱/۷۲۳

هرمس ۱۳۹۴ويکتور مرژکو;ترجمه آبتين گلکاررولت قفقازي;نمايشنامه در دو پرده ر۹۶۷م۳۰۸۲۳۲۹۱۸۹۱/۷۲۴۴
نشر قطره ۱۳۹۲آنتوان چخوفدايي وانيا د۳۱چ۳۰۸۳۲۹۳۸۸۹۱/۷۳۲
هرمس لـئـانـيـد نـيکااليويچ آندري يف;ترجمهزندگي انسان و فرمانرواي گرسنگان

 آبتين گلکار
۱۳۸۹ ر۸۴۹آ۳۰۸۴۳۳۲۸۸۹۱/۷۳۳

نشر مرکز ۱۳۸۷پل استراترن;ترجمه رضا نوحيآشنايي با داستايفسکي آ۴۸۲الف۳۰۸۵۲۸۵۳۸۹۱/۷۳۳
هرمس لـئو تولستوي; ترجمه حميدرضا آتش برمرگ ايوان ايليچ

آب
۱۳۹۴ م۲۴۷ت۳۰۸۶۳۱۹۲۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۴۱۳۸۸م
نشر مرکز ۱۳۷۸هانري تروايا; ترجمه ي فيروزه ديلمقانيتورگنيف ت س/۸۱۸ت۳۰۸۷۴۶۵۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۰/۹۱۳۷۸ت۴ت
انتشارات هرمس ايـوان سـرگـي يـويـچ تـورگنيف;ترجمهيک ماه در دهکده:کمدي در پنج پرده

 آبتين گلکار
۱۳۹۱ ي۸۱۸ت۳۰۸۸۳۲۴۸۸۹۱/۷۳۳

نگارستان کتاب اثـر لـئـونـيـکاليويچ تالستوي; مترجمانجنگ و صلح
 داريوش شاهين، سوسن اردکاني

۱۳۸۶ ج۸۶۶ت۳۰۸۹۴۱۴۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۴۹/۸۱۳۸۶ج

نشرچشمه ۱۳۸۷ليو تالستوي; ترجمه ازروسيشيطان ش۸۶۶ت۳۰۹۰۱۱۵۵۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۴۹/۹۱۳۸۷ش

نگارستان کتاب فـئـودور مـيـخـائـيـلوويچ داستايوسکي;آزردگان
 ترجمه فهيمه حصارکي

۱۳۸۹ آ۱۹۲د۳۰۹۱۴۰۷۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۴۱۳۸۹آ

نگاه فـئـودور داستايوسکي; ترجمه علي اصغرتسخيرشدگان
 خبره زاده

۱۳۸۶ ت۱۹۲د۳۰۹۲۳۹۳۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۵۱۳۸۵ت

آمون ۱۳۶۶تئودور داستايفسکيخاطرات خانه مردگان خ۱۹۲د۳۰۹۳۱۳۸۰۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۲۵۱۳۶۶خ

جامي ۱۳۸۸فـيـودور داسـتـايـوفسکي;ترجمه مهرداددوست خانواده د۱۹۲د۳۰۹۴۲۱۱۴۸۹۱/۷۳۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نشر ماهي فــــئـــودور داســـتـــايـــوســـکيهمزاد

 ،۱۸۲۱-۱۸۸۱م;مترجم سروش حبيبي
۱۳۹۱ ه ۱۹۲ د۳۰۹۵۳۰۴۹۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۶۰۸ه/
سپيده نـوشـته نـيـکـالي گـوگـول،ترجمه:امينتاراس بولبا

نصيري
۱۳۶۹ ت۸۱۲گ۸۹۱/۷۳۳[ج]۳۰۹۶۱۶۷۳

PG۳۳۷۳/۲۱۳۶۹ت
هرمس نـيـکالي لسکوف;ترجمه حميدرضا آتشهنرمند چهرهپرداز

برآب
۱۳۸۸ هـ۴۵۴ل۳۰۹۷۳۲۶۶۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۷۷/۶۹۱۳۸۸ل
هرمس ۱۳۹۰آلکساندر هرتسن;ترجمه آبتين گلکارمقصر کيست؟ م۴۸۷ه۳۰۹۸۳۱۸۳۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۷۹ /۴۳۷۱۳۸۹م
هرمس الـکـساندر کوپرين;ترجمه حميدرضا آبالنگوي ياقوت

 بر آتش
۱۳۹۱ الف۷۶۹ک۳۰۹۹۳۲۷۶۸۹۱/۷۳۴

اميرکبير ۱۳۵۷ماکسيم گورکيمادر م۷۷۴گ۳۱۰۰۱۶۹۱۸۹۱/۷۳۴۲
PG۳۴۲۷/۲۴۱۳۵۷م

دنياي نو ۱۳۸۷چنگيز آيتماتف;ترجمه محمدمجلسيپرنده مهاجر پ۹۵۳آ۳۱۰۱۱۱۵۱۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۷۹/۱۳۸۸ ۱۲آ

دنياي نو ۱۳۸۷چنگيز آيتماتف;ترجمه محمدمجلسيروزي به درازاي يک قرن ر۹۵۳آ۳۱۰۲۱۱۵۲۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۷۹/۹۱۳۸۲ر

قدياني نـوشـته بوريس پولهوي; ترجمه گامايون;داستان يک انسان واقعي
 پـيـراسـتـه و ويـراسـتـه مـحـمد رضا

 سرشار﴿رضا رهگذر﴾

۱۳۷۶ د۲۵۲پ۳۱۰۳۵۶۸۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۵۳/۲۱۳۷۶د۷پ

آزادمهر نـويـسـنـده مـيـخائيل شولوخف;مترجمداستانهاي دن
م.ع.عمويي

۱۳۸۸ د۷۱۴ش۳۱۰۴۲۸۱۶۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۶۵/۲د

مجله ماه نو نـويـسنده والديمير نابوکوف،ترجمه:ذبيحلوليتا
 الله منصوري

ل۱۱۲ن۳۱۰۵۱۶۵۹۸۹۱/۷۳۴۴
PG۳۴۷۵/۲۱۳۸۹ل۲ن

هرمس والديـمـيـرنـيـکـااليويچ واينوويچ;ترجمهآقاي نويسنده و جنجال بر سر آپارتمان دولتي
 آبتين گلکار

۱۳۸۹ آ۳۷۵و۳۱۰۶۳۴۹۹۸۹۱/۷۸۴۴
PG۳۴۹۰/۷۱۳۸۹ي۲۷و

هرمس ۱۳۹۴ميکوال کوليش;ترجمه آبتين گلکار فاميلي بي لهجه:مينا مازايلو﴿نمايشنامه کمدي﴾ ف۸۵۶ک۳۱۰۷۳۲۹۰۸۹۱/۷۹۲۳
انتشارات هرمس ۱۳۹۱آبتين گلکارداستانهاي کوتاه از نويسندگان اسالو د۶۱۳گ۳۱۰۸۳۴۶۵۸۹۱/۸۴۳

هرمس ۱۳۹۴فسواالدميخاييلوويچ گارشينگل قرمز گ۱۴۱گ۳۱۰۹۳۵۳۷۸۹۱/۸۷۳۴۲
موسسه البعثه ۱۳۸۷قسم الدراسات االسالميه،موسسه البعثهفاطمه الزهرا-عليها السالم-في ديوان الشعر العربي ۱۶۷ف۳۱۱۰۲۱۰۹۸۹۲/۷۱۰۰۸۰۳۸۲

پرستا مـتـرجمان: شکوه السادات حسيني، زهرازندگي،عشق،مقاومت
 عباسي سمناني و فاطمه پرچگاني

۱۳۹۲ ۶۱ز۳۱۱۱۱۴۳۵۸۹۲/۷۳۵

اشکذر، نسيم انديشه نـويـسـنـده کـمال السيد; مترجم حسينسوار سبزپوش آرزوها
سيدي

۱۳۹۰ س۸۹۳س۳۱۱۲۷۵۶۸۹۲/۷۳۶
PJA۴۸۷۰/۸۰۳۳۱۳۸۱ش۳۶ي

انتشارات روايت فتح بـراسـاس داسـتـاني از مـحـمـود لباديبچههاي فلسطين
 (نـويـسـنـده فـلـسـطيني)بازنويسي ب.
 بــيـدار.            نـويـسـنـده غـسـان

 کنفاني;ترجمه ي فاطمه باغستاني

۱۳۹۴ ب۷۴۷ک۳۱۱۳۳۱۴۳۸۹۲/۷۳۶

مدرسه ۱۳۸۳عباس جهانگيريانابنمقفع ج س/۱۷۲الف۸۹۲/۷۸۳۲[ج]۳۱۱۴۱۲
PJA۳۳۵۴/۲۱۳۸۷الف۹ج

نارون ۱۳۷۱ناظم حکمتآخرين شعرها آ۷۱۶ح۳۱۱۵۲۱۹۸۸۹۴/۳۵۱۳
PL۲۴۸/۳۱۳۷۱آ۸ح

دنياي نو ۱۳۶۷ياشار کمال;رحيم رييسي نيااربابهاي آقچاساز الف۶۷۴ک۳۱۱۶۳۵۴۱۸۹۴/۳۵۳۳
PZ۳/۴۱۳۶۷الف۸۵ک

انتشارات هنر رسانه اردي بهشت نـويـسـنـده مصطفي کوتلو;مترجم شرارهپرنده آبي
کامراني

۱۳۸۶ پ۷۷۴ک۳۱۱۷۲۸۸۲۸۹۴/۳۵۳۳

محراب قلم ۱۳۹۱نوشته عليم حکمتبه خاطر يک اسب ب۲۵۴ع۸۹۴/۳۶۴۳[ج]۳۱۱۸۲۸۰
PL۹۵/۹/۹۱۳۷۷ب۸ح

نگارستان کتاب اثـرمـيـکا والتاري; ترجمه و اقتباس ذبيحپزشکمخصوص فرعون
 الله منصوري

۱۳۶۶ پ۲۴۷و۳۱۱۹۳۹۴۸۹۴/۵۴۱۳۳
PH۳۵۵/۹۱۳۸۷س۲و

ارديبهشت نـويـسـنـده مـيکا والتاري;مترجم فرشتهسينوهه پزشک مخصوص فرعون
کريمي

۱۳۹۴ س۲۴۷و۳۱۲۰۲۳۷۰۸۹۴/۵۴۱۳۳

کتابستان معرفت ۱۳۹۴احمد،تورگوتشهيد عشق ش۷۹۶ت۳۱۲۱۳۱۵۷۸۹۶/۳۵۳۳
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۹۰نويسنده داغستانيj;ترجمه يوسف قنبرمادر خورشيد را روشن کن!داستاني از احمدخان ابوبکر م۱۹۷د۳۱۲۲۳۳۷۳۸۹۹/۹۶۴

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريفلسفه تاريخ ف۶۳۴م۳۱۲۳۲۴۲۵۹۰۱
محراب قلم نـويـسـنـده رزي گرين وود; مترجم رويابالياي طبيعي﴿خشم طبيعت﴾

 خوئي; ويراستار شهرام رجب زاده
۱۳۹۰ ب۴۲۹گ۹۰۴/۵[ج]۳۱۲۴۲۴۰

اميرکبير ۱۳۶۲عبدالحسين زرينکوبتاريخ در ترازو: درباره تاريخنگري و تاريخنگاري ت۴۳ز۳۱۲۵۴۳۲۹۰۷/۲
D۱۳/۲۱۳۶۲ت۴ز

مدرسه امـيـد پـارسـاييفـر; زيـر نـظـر شورايابن خلدون
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ پ س/۱۶۲الف۹۰۷/۲۰۲۴[ج]۳۱۲۶۱۵
D۱۱۶/۷ /۲۱۳۸۹پ۲الف

جامعه شناسان ۱۳۸۹محمد ثقفيابن خلدون نخستين جامعهشناس مسلمان الف۶۶ث۳۱۲۷۱۳۹۸۹۰۷/۲۰۲۴
D۱۱۶/۷ /۷۱۳۸۹ث۲الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
تاليف محمدعلي تاچپورتاريخ دو اقليت مذهبي: يهود مسيحيت در ايران ت۱۵۲ت۳۱۲۸۲۹۸۴۹۰۹

اميرکبير ۱۳۵۱جواهر لعلنهرو; ترجمه محمود تفضلينگاهي به تاريخ جهان ن۸۵۴ن۹۰۹[ج]۳۱۲۹۴۶۳
D۲۱/۸۱۳۸۲ن۹ن

مجيد نظري ۱۳۸۹مجيد نظريتاريخ جنگهاي صليبي و تحوالت صليب ت۵۱۱ن۳۱۳۰۲۱۳۲۹۰۹/۰۷
سـازمـان تبليغات اسالمي شرکت چاپ و نشر

 بين الملل
۱۳۷۸مولف مجتبي حسينيتاريخچه سياسي - اقتصادي صدر اسالم ت۵۷۷ح۳۱۳۱۱۳۷۹۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۸/۱/۲ت۵ح
نشرني ۱۳۶۴تاليف ابوحنيفه احمدبن داوداخبارالطوال الف۹۷۵د۳۱۳۲۱۶۷۸۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

DS۳۵/۶۳/۳۱۳۷۹الف۹د
مدرسه حـسـيـن سيدي; شوراي کارشناسي داودتمدن اسالمي

 غفارزادگان... ﴿و ديگران﴾
۱۳۸۸ ت۹۲۲س۹۰۹/۰۹۷۶۷۱[ج]۳۱۳۳۸۱۸

نشر قطره ۱۳۷۰انتخاب و شرح جعفر شعارگزينه تاريخ بلعمي ش ب/ت۴۳۴ط۳۱۳۴۱۶۱۱۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲۰۴۲۷۸۱۳۷۰ت۲ط

اساطير تـالـيف مـنـهـاج سـراج; بـه تـصحيح وطبقات ناصري، يا، تاريخ ايران و اسالم
 مقابله و تحشيه عبدالحي جيبي

۱۳۸۹ ط۸۱۵م۳۱۳۵۸۸۸۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۳/۲ط۷۸م

۱۳۹۰رضا داورياردکانيدرباره غرب د۳۱۸د۳۱۳۶۹۱۲۹۰۹/۰۹۸۲۱
CB۲۴۵/۴۱۳۸۶د۲د

مهرگان قلم مـولـفـين مـحـمـد عـظـيـميحـسـيني،کاربرد GIS در مکان يابي
 محمدهادي نظريفر، رضوانه مومني

۱۳۹۳ ک۷۲۱ع۳۱۳۷۲۷۳۴۹۱۰/۲۸۵

پرسون ArcGIS 10.3 ۱۳۹۴تاليف رضا محمديمطلقآموزش کاربردي آ۳۵۶م۳۱۳۸۲۷۴۵۹۱۰/۲۸۵
مدرسه يـوسف عـلـيـخـاني; زيـر نـظـر شورايابنبطوطه

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۳ ع س/۱۶۱الف۹۱۰/۴[ج]۳۱۳۹۴۳
DS۳۵/۵۷/۸۱۳۸۶ع۲الف

قدياني، کتابهاي بنفشه لـورا ايـنـگـالـز وايـلـدر; مترجم مهردادخانه کوچک
مهدويان

۱۳۸۴ خ۳۷۱و۹۱۰/۴[ج]۳۱۴۰۳۱۶

زرين دي لـومـبـارد پـيـگافتا;ترجمه ذبيح اللهسفرنامه ماژالن (بزرگترين دريانوردي تاريخ بشر)
منصوري

۱۳۷۱ س۹۷۶پ۳۱۴۱۲۷۹۶۹۱۰/۹۱
G۴۲۰/۹پ۲م

مدرسه افـشـين نـادريمـزجين; زيرنظر شورايسحاب
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۸ ن س/۳۷۸س۹۱۰/۹۲[ج]۳۱۴۲۱۱۸
G۶۹/۲۱۳۸۸ن۳۴س

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي تـهـيه و تـدوين گـيـتـاشـنـاسي، واحـداطلس راههاي ايران ۱۳۹۴ ﴿اطلس﴾
 پـژوهش و تـالـيف; زيـر نـظـر سـعيد

بختياري

۲۰۱۵م=۱۳۹۴ ۵۸۴الف۳۱۴۳۲۶۱۰۹۱۲/۵۵
G۲۲۵۶/الف۱۳۸۸ ۸۴م۲ر

مجيد ۱۳۸۲جالل آلاحمدخسي در ميقات: سفرنامه خ۶۹۸آ۳۱۴۴۱۴۷۹۹۱۵/۳۸۰۴
DS۲۰۸/۵۱۳۷۵خ۸آ

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸عليرضا قزوهپرستو در قاف پ۶۳۹ق۳۱۴۵۲۲۲۲۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
سياست ۱۳۹۰تاليف محمد پيرعليغريبگان آشنا غ۹۲۱پ۳۱۴۶۱۱۱۹۹۱۵/۴۹۱۰۴۵

آدينه سبز ۱۳۸۷اثرجالل آلاحمدسفر به واليت عزرائيل س۶۹۸آ۳۱۴۷۸۰۷۹۱۵/۶۹۴۰۴۵۲
DS۱۰۷/۴ /۷۱۳۸۷س۷آ

اطالعات يـادداشـتـهـا و رهـاوردهاي سفر نيويورک...در بهشت شداد!:
 آمريکاي متمدن، آمريکاي متوحش

۱۳۸۳نوشته جالل رفيع ي۶۵۱ر۳۱۴۸۳۳۵۳۹۱۷/۴۷۴۷
F۱۱۹/۲۱۳۸۳ي۷ر

نشرقطره ۱۳۸۳توران ميرهادي و سيمين ضرابيمادر و خاطرات پنجاه سال زندگي در ايران م۹۶۵م۳۱۴۹۱۶۶۷۹۲۰/۰۵۵
CT۱۸۸۸/۹م۹د

ارديبهشت ۱۳۸۸اشتفان تسوايک; مترجم ولي الله شادابژوزف فوشه ژ۵۷۶ت۳۱۵۰۲۴۰۰۹۲۳/۲۴۴
DC۱۴۶/۵۱۳۶۹ت۹ف

نسيم کوثر فـرهـنگ بـزرگ نـامهـا: شـامل بـيش از ۵۰۰۰ نام به همراه
 مـعـاني و شـرح تـاريـخـچه آنها به تفکيک نامهاي پسران و

دختران

محمدرضا جعفرينيا ف۴۷۶ج۳۱۵۱۱۱۰۰۹۲۹/۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۷ف۷ج

ارديبهشت فـرهـنگ نـام: مـجموعهاي برگزيده از نامهاي ايراني و نامهاي
 رايج غيرفارسي با معاني نامهاي برگزيده

۱۳۷۹هوشنگ بختياري ف۳۴۳ب۳۱۵۲۲۶۲۵۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۷۹ف۳ب

افق ۱۳۹۰ک م سانتون;ترجمه مجيد عميقدانشنامه جهان باستان د۲۵۱س۹۳۰/۱۰۳م۳۱۵۳۳۵۳۶
مدرسه ۱۳۸۸بيژن ياورتمدن مصر باستان ت۲۹ي۹۳۲[ج]۳۱۵۴۱۷۸

DT۶۱/۸۱۳۸۹ت۲ي
محراب قلم نـويـسـنده: رزي گرين وود; مترجم روياکاشفان

خوئي
۱۳۹۱ ۱۹۳ک۹۳۸[ج]۳۱۵۵۲۲۳

محراب قلم، کتابهاي مهتاب نـوشـتهي فـيـليپ استيل; مترجم شهراممصر باستان
 رجب زاده

۱۳۹۱ ۶۱۴م۹۳۸[ج]۳۱۵۶۲۴۵

محراب قلم، کتابهاي مهتاب نـويـسـنـده فيونامک دانلد; مترجم اميريونان
 صالحي طالقاني

۱۳۹۱ ۹۳ي۹۳۸[ج]۳۱۵۷۲۴۴

مدرسه نـويـسـنـده عبدالرسول خيرانديش; زيرآسياي صغير
 نـظـر شوراي کارشناسي دفتر انتشارات
 کـمـکآمـوزشـي﴿سـازمـان پـژوهش و

 برنامه ريزي آموزشي﴾

۱۳۹۰ آ۹۷۷خ۹۳۹/۲[ج]۳۱۵۸۸۰۲
DS۷۲۱/۸۱۳۸۸ت۹خ

گلريز ۱۳۹۰ترجمه و اقتباس ذبيحالله منصوريخاطرات هانس رودل (خلبان اشتوکا) خ۷۹۴م۳۱۵۹۲۹۶۸۹۴۰/۵۴۲۱۰۹۲۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات هرمس ۱۳۹۳اريک الرسن;ترجمه احمد عزيزيدر باغ حيوانات د۱۴۸ل۳۱۶۰۳۳۳۰۹۴۳/۸۶

هرمس کـارلـولـوي;ترجمه محمد حسين رمضانمسيح هرگز به اينجا نرسيد
کيايي

۱۳۹۳ م۷۹۸ل۳۱۶۱۳۴۴۹۹۴۵/۷
DG۴۴۱/۵۱۳۸۳م۹ل

دارالصادقين غـروب آفـتـاب در آندلس: علل سقوط حکومت مسلمانان در
 شبه جزيره اسپانيا

تـالـيـف طـنـطاوي; ترجمه گروه ترجمه
دارالصادقين

۱۳۸۱ غ۸۱۹ط۳۱۶۲۷۹۲۹۴۶/۰۲
DP۱۰۱/۴غ۸۷ط

نشرآبي نـــويـسـنـده رابـرت پـاين; مـتـرجـمزندگي و مرگ لنين
 عبدالرحمن صدريه

۱۳۸۹ ز۲۷۵پ۳۱۶۳۲۸۳۶۹۴۷/۰۸۴۱۰۹۲
DK۲۵۴/۹۱۳۸۹پ۹ل

انتشارات صدا و سيما ۱۳۷۹حسن واعظياصالحات و فروپاشي الف۲۱۹و۳۱۶۴۱۴۸۱۹۴۷/۰۸۶
DK۲۸۶/۵۱۳۷۹الف۲و

مدرسه ۱۳۸۵نادرميرسعيديتمدن يونان ت۹۳۶م۹۴۹/۵[ج]۳۱۶۵۱۷۷
DF۷۷/۸ت۹م

مدرسه ۱۳۸۸عبدالرسول خيرانديشتمدن چين باستان چ ت۹۷۷خ۹۵۱[ج]۳۱۶۶۱۲۴۲
DS۷۲۱/۸۱۳۸۸ت۹خ

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـويـسـنـده نـوام چـامـسکي و ديگران;جنگ ۲۲ روزه
 ترجمه زهرا مرادي نسب

۱۳۹۱ ۷۱۹ج۳۱۶۷۵۸۶۹۵۳/۱
DS۱۱۰/۴۱۳۸۸م۴غ

مدرسه نـويسنده مريم شيرازي; زير نظر شورايتمدن هند
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۸ ت۹۳۸ش۹۵۴[ج]۳۱۶۸۱۷۵
DS۴۲۳/۸۱۳۸۸ت۹ش

دفتر نشر فرهنگي، آفـتـاب در زنـجـير:مروري تحليلي بر زندگي امام سجاد عليه
السالم

۱۳۹۰.سعيد روح افزا. آ۷۷۴ر۳۱۶۹۳۶۰۰/۹۵۴

پارميس تـالـيف حـسن پيرنيا ﴿مشيرالدوله﴾، اقبالتاريخ ايران
آشتياني

۱۳۸۹ ت۹۲۹پ۳۱۷۰۱۳۳۸۹۵۵
DSR۱۰۹/الف۱۳۸۹ ۲ت۹پ

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۹هدايت الله بهبوديروزشمار تاريخ معاصر ايران، جلد سوم۱۳۰۲ خورشيدي ر۳۵۲ف۹۵۵/۰۰۲م۳۱۷۱۲۶۰۰
DSR۷۶/۹۱۳۸۵ر۴ف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي تـاراج بـزرگ; آمريکا و غارت ميراث فرهنگي ايران (۱۹۴۱ -
۱۹۲۵م﴾

مـحـمدقلي مجد; مترجمين: گ- مرادي;
 مصطفي اميري

۱۳۸۸ ت۲۶۸م۳۱۷۲۲۶۲۲۹۵۵/۰۰۴۳
DSR۴۴/۲۱۳۸۸ت۲۶م

آدينه سبز ۱۳۸۷جالل آلاحمدغربزدگي غ۶۹۸آ۳۱۷۳۴۴۴۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۷۱۳۸۹آ۲ت

سوره مهر ۱۳۸۷محمد مددپورسير تفکر معاصر س۳۹۹م۳۱۷۴۹۱۰۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۴۱۳۸۵م۳ت

اسما ۱۳۸۵تاليف مصطفي رحيمينياآشنايي با تاريخ و مشاهير ايران آ۴۲۸ر۳۱۷۵۱۰۲۰۹۵۵/۰۰۹۲۲
DSR۸۶/۵۱۳۸۵آ۳ر

نشرنقره عـبـدالـملکبن محمدبن اسماعيل ثعالبيتاريخ ثعالبي: مشهور به غرر اخبار ملوکوسيرهم
 نيشابوري:مترجم :محمدفضائلي

۱۳۶۸ ت۶۳ث۳۱۷۶۱۶۷۷۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۴۰۴۱۱۳۶۸غ۷ث

مدرسه عـبدالرسول خيرانديش; زير نظر شورايتمدن ايران باستان
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۷ ت۹۷۷خ۹۵۵/۰۱[ج]۳۱۷۷۸۰۳
DSR۱۴۲/۹۱۳۸۷ت۹خ

سپهر ادب آرتـور ژوزف دوگـوبينو; ترجمه ابوترابتاريخ ايرانيان دوره باستاني
 خواجه نوريان

۱۳۹۱ ت۷۲۲گ۳۱۷۸۲۶۱۸۹۵۵/۰۱
DSR۱۵۰/۲۱۳۸۷ت۹گ

نگارستان کتاب ۱۳۷۰ترجمه و اقتباس ذبيح الله منصوريسرزمين جاويد س۸۴۹م۳۱۷۹۲۵۹۱۹۵۵/۰۱
DSR۱۴۰/۴۱۳۸۴س۸م

محراب قلم نـويـسـنـده مـهروش طهوري; تصويرگرايران باستان: پاسخ به سوال هاي کودکان و نوجوانان
 حميدرضا بيدقي

۱۳۹۰ چ۹۶۱ط۹۵۵/۰۱۲[ج]۳۱۸۰۲۰۹

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲گردآورنده محمدباقر رجبيکوروش و داريوش هخامنشي ک۳۷۲ر۳۱۸۱۱۲۹۷۹۵۵/۰۱۴
DSR۲۳۶/۸۷۱۳۸۹ک۹ب

الينا ۱۳۹۰ليال زارعکوروش کبيرپادشاه جهان باستان ک۱۳ز۳۱۸۲۱۵۹۴۹۵۵/۰۱۵
DSR۲۳۶/۹۱۳۸۷ک۱۶ق

آرمان خرد گـردآوري و تـدوين احـسـان گـريواني،شاه شاهان کوروش بزرگ
 محمدرضا آخوندي

۱۳۸۸ س/ش۴۳۱گ۳۱۸۳۱۵۵۰۹۵۵/۰۱۵
DSR۲۳۶/۲۱۳۸۸ش۴گ

جامي ; ولـفـگانگ ويلهلم; ترجمه و تاليف بهرامکوروش شهريار دادگر
 شـالـگـوني، مـنـصـور تـوانـائيان، کريم

طاهرزاده

۱۳۸۶ ک۹۴۹و۳۱۸۴۲۹۷۸۹۵۵/۰۱۵
DSR۲۳۶/۹ک۹و

سپهر ادب تـالـيف هـارولـدآلـبـرت لـمب; ترجمهکوروش کبير
 صادق رضازاده شفق

۱۳۸۷ ک۵۹۶ل۳۱۸۵۴۰۶۹۵۵/۰۱۵۰۹۲
DSR۲۳۶/۹۱۳۸۹ک۸ل

انتشارات پلک ۱۳۸۸کاوان درويشيداريوش هخامنشي د۴۹۶د۳۱۸۶۲۱۳۳۹۵۵/۰۱۶
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تـالـيف ايـمـان نـوروزي; ويراستار علميخشايارشا، جهان گشاي ناکام هخامنشي

 نعمت الله علي محمدي
۱۳۹۱ خ۷۵۲ن۳۱۸۷۲۵۹۳۹۵۵/۰۱۶

DSR۲۶۹/۵۱۳۸۹خ۹ن
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه نـويـسنده ايمان نوروزي; ويراستار علميداريوش بزرگ معمار امپراتوري هخامنشيان

 نعمت الله علي محمدي
۱۳۸۸ د۷۵۲ن۳۱۸۸۲۵۹۲۹۵۵/۰۱۶

DSR۲۵۱/۲۱۳۸۸د۸۶ن
فرهنگ و قلم فـرمـانـروايي داريوش بزرگ: نخستين هخامنشي از شاخه دوم

 اقتباسي از ايران باستان حسن پيرنيا
۱۳۹۱نويسنده حميد هاشمي ف۲۵۲هـ۳۱۸۹۲۶۱۹۹۵۵/۰۱۶

سازمان انتشارات وآموزش انقالب اسالمي جـفـري هـاوسهـولـد; تـرجمه منوچهربازگشت از ايران ( گزنوفون )
اميري

۱۳۲۹ ب۳۸۹ه۹۵۵/۰۱۸۳[ج]۳۱۹۰۱۷۰۰
DSR۲۹۴/۲۱۳۶۹ب۲ه

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
اساطير تـالـيـف ابوالقاسم بن غسان; به اهتمام وتاريخ برامکه

 تـصـحـيـح و مـقـدمـه تـاريخي و ادبي
 عبدالعظيمخان گرگاني

۱۳۸۹ ت۱۸۱الف۳۱۹۱۶۱۳۹۵۵/۰۴۲۸

اشتياق نور ۱۳۹۰نويسنده خليل هيبتياصول شهروندي در فرهنگ ايراني الف۹۱۴ه۳۱۹۲۲۹۵۶۹۵۵/۰۴۴
مدرسه ۱۳۷۹فرهاد حسنزادهخواجه نظام الملک ح س/۷۸۴خ۹۵۵/۰۵۲۱۴۲۰۹۲[ج]۳۱۹۳۱۳

DSR۸۳۳/۹۱۳۸۶خ۵ح
بدرقه جاويدان، جاويدان نـوشـتـه پل آمـيـر; تـرجـمـه ذبيح اللهخداوند الموت: حسن صباح

منصوري
۱۳۸۰ خ۸۲۴آ۳۱۹۴۴۰۹۹۵۵/۰۵۴۱۰۹۲

هرمس عـطـاآ مـلک عـالالـدينبن بـهـاآالدين;تاريخ جهانگشاي جويني
 ﴿مـقـدمـه نـويـس و مـصحح محمد بن

 عبدالوهاب قزويني﴾

۱۳۸۷ ت۸۹۶ج۳۱۹۵۲۶۲۱۹۵۵/۰۶۲
DSR۹۵۲/۲۱۳۸۱ت۹ج

آئينه دانش ۱۳۸۸هارولد لمب; ترجمه علي جواهر کالمتيمور لنگ ت۵۹۶ل۳۱۹۶۲۵۹۴۹۵۵/۰۶۶۱
DSR۱۰۹۷/الف ۱۳۸۹ ۹ت۸ل

معيار انديشه نـوشـتـه جاستين ماروتسي; ترجمه داودزندگي پرماجراي تيمور جهانگشا
 نعمت اللهي

۱۳۹۲ ز۱۳۵م۳۱۹۷۲۵۹۵۹۵۵/۰۶۶۱۰۹۲
DSR۱۰۹۷/۹۱۳۸۸ت۸ل

کانون انديشه جوان ۱۳۸۸منصور صفتگلفراز و فرود صفويان ف۶۸۸ص۳۱۹۸۷۶۹۹۵۵/۰۷۱
DSR۱۱۷۶/۴۱۳۸۸ف۶۶ص

مدرسه جـمـشـيـد نـوروزي; زيـر نـظر شورايتمدن ايران در دورهي صفويه
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۷ ت۷۵۲ن۹۵۵/۰۷۱[ج]۳۱۹۹۸۰۱
DSR۱۱۷۶/۸۱۳۸۷ت۸۷ن

زرين، نگارستان گتاب نـويـسـنـدگـان اشـتـاينمتر، جان بارک;شاهجنگ ايرانيان در چالدران و يونان
 ترجمه ذبيح ا... منصوري

۱۳۷۲ ش۲۳۹م۳۲۰۰۱۳۶۲۹۵۵/۰۷۱۱
DSR۱۲۰۱/۲۱۳۷۹ش۵الف

مدرسه جـمـشـيـد نـوروزي; زيـر نـظر شوراياقبال آشتياني
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۷ ن س/۶۶۷الف۹۵۵/۰۷۲۰۲[ج]۳۲۰۱۱۱۶
DSR۹۸/۹۱۳۸۷ن۷الف

مهرفام ۱۳۸۷بهرام افراسيابيعقاب کالت ع۶۳۳الف۳۲۰۲۴۱۱۹۵۵/۰۷۲۲
DSR۱۲۶۵/۷۱۳۸۷ع۷الف

دانشگاهيان ۱۳۸۸گردآوري و ترجمه صادق رضازادهشفقنادرشاه ن۵۶۵ر۳۲۰۳۲۶۲۰۹۵۵/۰۷۲۲
DSR۱۲۶۵/ث۱۳۸۸ ۲ن۶ر

نيک فرجام ۱۳۸۹گاسپار دروويل;ترجمه جواد محبيسفرنامه دروويل س۴۹۶د۳۲۰۴۲۹۷۰۹۵۵/۰۷۴۰۴۲
گلريز از فـروغالـسـلـطـنه تا انيسالدوله، زنان حرمسراي ناصرالدين

 شاه: بررسي و تحليل زندگي، رويدادها و سرنوشت آنان
۱۳۷۷ابوالقاسم تفضلي، خسرو معتضد الف۶۲۶ت۳۲۰۵۳۹۲۹۵۵/۰۷۴۵

DSR۱۳۷۳/۴۱۳۷۷الف۷ت
نگارستان کتاب نـويـسـنـده کـنت دوگـوبـينو; ترجمه وسه سال در ايران

 اقتباس ذبيح الله منصوري
۱۳۸۴ س۷۲۲گ۳۲۰۶۲۶۱۷۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۲

DSR۱۳۷۹/۷۱۳۸۵س۹گ
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران انـديـشه تـحـريـم و خـودباوري: تحليل متون و اسناد تاريخي

 اقتصاد مقاومتي در تحوالت سياسي ايران
۱۳۹۱تاليف موسي نجفي الف۳۲۱ ن۳۲۰۷۱۰۹۰۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۵

BP۱۵/۴/۸الف۳ن
مدرسه ۱۳۷۷فرهاد حسنزادهاميرکبير ح س/۸۳۱الف۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲[ج]۳۲۰۸۱۲۰

DSR۱۳۸۵/۸الف۵ح
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲مينا چوپانيميرزا تقيخان اميرکبير: نگاهي به زندگي و زمانه ي اميرکبير م۷۴چ۳۲۰۹۱۱۷۰۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

DSR۱۳۸۵/۹۱۳۸۷م۴ن
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰حسين آباديانتاريخ سياسي ايران معاصر، بحران مشروطيت در ايران ت۱۱۷آ۳۲۱۰۲۵۹۶۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۰۷/۳۱۳۸۳ب۱۷آ
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي تـاريـخ سـيـاسـي ايـران مـعـاصـر، جـنـگ جـهـانـي اول تا

کودتا﴿۱۲۹۳-۱۲۹۹ش﴾
۱۳۹۰حسين آباديان ج ت۱۱۷آ۳۲۱۱۲۵۹۷۹۵۵/۰۷۵

مدرسه ۱۳۸۷حسين برمايونباقرخان ب س/۲۳۸ب۹۵۵/۰۷۵[ج]۳۲۱۲۱۳۰
DSR۱۴۵۳/۴۱۳۸۷ب۲۴ب

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي مـشـروطه: مجموعه مقاالت همايش پژوهشي جريانهاي فکري
مشروطيت

[بـرگـزارکـنـنـده] مـوسـسه مطالعات و
 پژوهشهاي سياسي

۱۳۸۵ م۶۴۲هـ۳۲۱۳۲۵۹۹۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۷۷۱۳۸۵ه

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انشارات کتاب نشر

سـردار: گـزارشي تحليلي از بردار رفتن آيتالله شيخ فضلالله
 نوري در نهضت مشروطه

۱۳۹۱بهقلم تندرکيا س۷۴۷ت۳۲۱۴۲۰۶۹۹۵۵/۰۷۵۰۹۲

مدرسه ۱۳۸۲محمد شريعتيشيخ محمد خياباني ش س/۹۲۲ش۹۵۵/۰۷۵۰۹۲[ج]۳۲۱۵۱۱۲
DSR۱۴۶۸/۹۱۳۸۳ش۴ش

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۲نويسنده محمدصادق فيضکودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ک۹۶۶ف۹۵۵/۰۷۵۲[ج]۳۲۱۶۲۶۴
DSR۱۴۹۱/۹۱۳۸۸ک۹ف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي مـحـمدقلي مجد; مترجم مصطفي اميري;انگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول
 ويراستار علي اکبر رنجبر کرماني

۱۳۹۰ الف۲۷۶م۳۲۱۷۲۶۰۹۹۵۵/۰۷۵۲
DSR۱۴۶۰/۹۱۳۹۰الف۳م

مدرسه ۱۳۹۲سيروس فتحيرئيس علي دلواري ف س/۹۹۸ر۹۵۵/۰۷۵۲۰۴۵[ج]۳۲۱۸۱۴۴۵
PIR۴۱۹۱/ز۹۹ر

مدرسه ۱۳۷۷محمدکاظم مزينانيسيد جمالالدين اسدآبادي م س/۹۱۲س۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲[ج]۳۲۱۹۱۱۷
DSR۱۴۴۳/۹۱۳۸۷س۴۵م

مدرسه عـصـمت گـيـويـان; زيـر نـظـر شورايميرزا کوچکخان
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۷ گ س/۹۳۴م۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲[ج]۳۲۲۰۱۳۱
DSR۱۴۷۱/۹۱۳۸۷م۹۴گ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ملک اعظم ۱۳۸۳سعيدعاکفحکايت زمستان ح۲۲۳ع۳۲۲۱۱۴۳۰۹۵۵/۰۸

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۶آ۵۳ح
انتشارات ملک اعظم ۱۳۸۶تاليف سعيد عاکفنسيم تقدير ن۲۲۳ع۳۲۲۲۹۴۲۹۵۵/۰۸

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بهکـوشش وحـيـد نـيـکـخـواه آزاد... [وستارهاي بر خاک
ديگران]

۱۳۶۸ ۳۴۴س۹۵۵/۰۸۲۰۹۲[ج]۳۲۲۳۱۴۸۰
DSR۱۴۸۶/۲۵۱۳۶۶س۴م

اطالعات ۱۳۷۱[نورالدين کيانوري]خاطرات نورالدين کيانوري خ۹۳۲ک۳۲۲۴۲۸۲۲۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
DSR۱۵۲۸/۵ /۳۱۳۷۱آ۸۷۱ک

کتاب نيستان تـحـرير از ميرزا حسين پيشکار; ويرايشخاطرات حسنعلي خان مستوفي
 حداقلي از ابوالفضل زرويي نصرآباد

۱۳۹۵ خ۵۴۲م۳۲۲۵۳۵۹۲۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

مدرسه مـا شـمـا را آدم کـرديم: خـاطـراتي از خـودبـزرگبـينيهاي
 محمدرضا پهلوي و اهانت هاي او به ملت ايران

تـدوين عـلي شـجـاعيصـائين; ويراستار
 جواد محقق

۱۳۸۱ م۳۸۱ش۳۲۲۶۱۲۱۱۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲
DSR۱۵۰۱/۲۱۳۸۷م۳ش

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي از قـاجـار به پـهـلـوي ۱۲۹۸-۱۳۰۹ بـر اساس اسناد وزارت
 خارجه آمريکا

مـحـمـدقـلي مـجد; مترجمين: سيد رضا
 مرزاني، مصطفي اميري

۱۳۸۹ الف۲۷۶م۳۲۲۷۲۶۱۱۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۷۶/۴۱۳۸۹الف۳م

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي نـشست تخصصي حق قضاوت کنسولي کاپيتوالسيون: مجموعه
 سخنراني ها و مقاالت

[بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مطالعات و
 پـژوهـشـهاي سياسي]; سخنرانان گودرز

 افتخار جهرمي... ﴿و ديگران﴾

۱۳۸۴ ن۴۴۹ن۳۲۲۸۲۶۲۴۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۵/۵۱۳۸۳ن

مـوسـسـه فـرهـنـگي مطالعات وتحقيقات بين
 المللي ابرارمعاصرتهران

بـخش تـرجـمه ابوالقاسم راهچمني،بخشعمليات آژاکس
 پـژوهـش سـجـادراعـي; ويراستارمهين

نادري

۱۳۸۷ ع۹۳۲و۳۲۲۹۱۱۰۲۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۵۱۹/۸۱۳۸۰ع۹۵و

نشر و پژوهش فرزان روز ۱۳۷۵ويتاسکويل - وست;مترجم مهران توکليمسافر تهران م۶۱۴س۳۲۳۰۲۸۱۷۹۵۵/۰۸۲۲۰۴۲
DSR۱۴۸۱/۵م۸س

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي سـقـوط ۲: مـجـمـوعه مـقـاالت دومـين همايش بررسي علل
 فروپاشي سلطنت پهلوي

بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مـطالعات و
 پـژوهشهـاي سياسي، با همکاري مجمع
 هـمـاهنگي مراکز تاريخپژوهي و بانکهاي

 اطالعاتي (مهتاب)

۱۳۸۷ ۶۴۲هـ۳۲۳۱۲۶۰۳۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸۱۳۸۵

اطالعات ۱۳۶۵نوشته فريدون هويدا ;ترجمه ح.ا.مهرانسقوط شاه س۸۹۷ ه۳۲۳۲۳۴۳۹۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۹۷۱۳۶۵س

اداره سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه ۱۳۸۷جمعي از نويسندگانجريانشناسي سياسي ۳۸۲ج۳۲۳۳۱۴۸۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۲۲/۹۱۳۸۴خ۲د

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمود نادريچريکهاي فدايي خلق چ۱۳۶ن۳۲۳۴۲۶۰۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۴۱/۲۱۳۸۶ن۲آ

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي به کــوشش جـمـعي از پـژوهـشـگـرانحزب توده از شکلگيري تا فروپاشي (۱۳۲۰ - ۱۳۶۸)
 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

۱۳۸۷ ۴۵۹ح۳۲۳۵۲۵۹۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲
DSR۱۵۲۳/۴۲۱۳۸۷ح

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵نويسنده جواد کاموربخشايشنامي که ماند ک س/۵۴ذ۳۲۳۶۱۹۷۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲
DSR۱۵۴۲/۲۱۳۸۵ک۹ذ

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۲مظفر شاهديحزب رستاخيز; اشتباه بزرگ ح۲۴۹ش۳۲۳۷۲۶۰۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲
DSR۱۵۰۴/۵/۴۱۳۸۲ح۲ش

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۹به کوشش مظفر شاهديحزب پانايرانيست(۱۳۳۰-۱۳۸۸س) پ ح۲۴۹ش۳۲۳۸۲۶۱۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲
DSR۱۵۳۵/۲۱۳۸۹ش۲پ

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۶نورالدين کيانوريگفتگو با تاريخ گ۹۳۲ک۳۲۳۹۲۶۰۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲
۶۸۳۱۵ آ۵/۸۲۵۱RSD/ک۷۸

طاهريان نـويـسـنـده ثـريـا اسـفندياري بختياري;خاطرات ثريا پهلوي
 تـرجـمه و گردآوري ابوالفضل طاهريان

ريزي

۱۳۹۲ خ۵۲۱الف۳۲۴۰۲۶۲۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۸۶تدوين ابراهيم عباسيخاطرات حجتاالسالم جعفرياصفهاني خ۴۶۲ج۳۲۴۱۱۱۷۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۳۱۳۸۶آ۶۷ج

موسسه فرهنگي هنري فرهنگ ايران واسالم ۱۳۹۴غالمعلي حدادعادلمحض اطالع : ﴿تحليل محتواي جلد هفتم يادداشت هاي علم ﴾ م۳۶۶ح۰۸۲۴۰۹۲ /۳۲۴۲۳۱۱۲۹۵۵
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷داوود سالکسومين پرچمدار س۲۱۸س۳۲۴۳۶۴۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۳/۵ /۲۱۳۸۷س۹ن
البرز رهآورد روزگـار: گـزيـده خـاطرهها، همراه با نقدهاي مقطعي از

 وضع سياسي ديپلماسي ايران در سالهاي پيش از انقالب
۱۳۷۸حسين شهيدزاده ر۸۶۶ش۳۲۴۴۹۱۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۴۸۶/۱۳۷۸ ۳آ۹۴ش
مدرسه شــاهـين رهـنـمـا; زيـر نـظـر شـورايشهيد نوابصفوي

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۴ ر س/۸۶۷ش۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۳۲۴۵۵۱
DSR۱۵۳۳/۵/۹۱۳۸۶ر۹ن

اطالعات ۱۳۶۹[حسين فردوست]ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ظ۴۷۲ف۳۲۴۶۱۶۷۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۳۱۳۶۹آ۴۲ف

به آفرين از تـنـهايي غربت: يادمانده هايي از فرح ديبا﴿پهلوي﴾﴿به روايت
تاريخ﴾

۱۳۸۵تاليف و گردآوري سعيد قانعي الف۲۹۸ق۳۲۴۷۲۶۱۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۲۱۳۸۲ق۴ف

مـوسسه فرهنگي هنري وانتشارات مرکز اسناد
 انقالب اسالمي

۱۳۹۵تاليف:زهرا کرمانيپاسبان جهنمي﴿زندگي سياسي سپهبد نصيري﴾ پ۴۶۲ک۳۲۴۸۳۵۲۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۶خاطرات احمدعلي مسعود انصاريپس از سقوط: سرگذشت خاندان پهلوي در دوران آوارگي پ۵۵۱م۳۲۴۹۲۶۰۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۱۳۸۴ ۳آ۴۸م

ني ۱۳۸۵به اهتمام علي اکبر رنجبرکرمانيمـسي به رنگ شـفق: سرگذشت و خاطرات سيد کاظم موسوي م۸۴۲م۳۲۵۰۲۷۹۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۳حسين آبادياندو دهه واپسين حکومت پهلوي د۱۱۷آ۳۲۵۱۲۶۱۴۹۵۵/۰۸۲۴۹۵۵

DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۳د۱۷آ
مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز

 اسناد انقالب اسالمي
۱۳۹۱تاليف مجيدرضا اقدسيانقالب اسالمي ايران از دي ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ الف۶۷۳الف۳۲۵۲۵۹۳۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۳/۸۱۳۸۹الف۶۶الف
مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز

 اسناد انقالب اسالمي
۱۳۹۱تاليف علي خسروشيريانقالب اسالمي ايران و شيعيان لبنان الف۵۴۵خ۳۲۵۳۵۹۸۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۶۴/۵۱۳۸۹خ۲ت
نيلوفران ۱۳۹۰تاليف عبدالرضا سالمي نژاددانستني هاي انقالب اسالمي د۲۲۸س۳۲۵۴۲۰۳۳۹۵۵/۰۸۳

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۹حميدرضا شاهآباديآن جمعه آ۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۳۲۵۵۱۴۱
DSR۱۵۶۵/۷۲۱۳۷۸ش

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰حميدرضا شاهآباديدرود بر برادر ارتشي د۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۳۲۵۶۱۴۳
DSR۱۵۵۵/۵/۴۱۳۸۰د۱۷ش

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱حميدرضا شاهآباديشاه رفت ش۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۳۲۵۷۵۶۰
DSR۱۵۵۵/۵/۲۱۳۷۸ش۱۷ش

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بـيـزبوشاهي استميروخ = ما اين شاه را نميخواهيم: گزارشي از
 واقعه ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ - تبريز

۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي م۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۳۲۵۸۱۳۹
DSR۱۵۶۰/۲۱۳۸۰ش۲ت

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادينيمکتهاي پاييزي ن۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۳۲۵۹۱۴۰
DSR۱۵۵۵/۵/۹۱۳۸۰ن۱۷ش

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰حميدرضا شاهآبادي...و حرکت آغاز ميشود و۲۲۶ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۳۲۶۰۱۴۲
DSR۱۵۶۵/۲۱۳۸۰ش۹ن

دفتر نشر معارف ۱۳۹۰محمدرحيم عيوضي، محمدجواد هراتيدرآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران د۹۹۶ع۳۲۶۱۲۹۴۸۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۱/۳د۹ع

انتشارات عصرداستان ۱۳۹۱سيدمحمود گالبدرهييلحظههاي انقالب ل۴۶۶گ۳۲۶۲۱۱۷۸۹۵۵/۰۸۳
صدرا ۱۳۸۹[مرتضي مطهري]نامه تاريخي استاد مطهري به امام خميني ن۶۳۴م۳۲۶۳۲۴۵۰۹۵۵/۰۸۳

اطالعات خـاطـرات ژنـرال هايزر;ترجمه علي اکبرماموريت در تهران
عبدالرشيدي

۱۳۶۵ م۳۹۹ه۳۲۶۴۳۳۵۴۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۲۸ /۲۵۱۳۶۵ ۳آ

مدرسه اصـغـر فکور; زير نظر شوراي کارشناسيشهيد غفاري
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۴ ف س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۳۰[ج]۳۲۶۵۶۶
PIR۸۱۶۹/۹۱۳۸۴ش۸۲ک

سوره مهر ۱۳۷۶[به کوشش پرويز سعادتي]روزشمار انقالب اسالمي ر۵۴۳س۳۲۶۶۱۸۸۷۹۵۵/۰۸۳۰۲
DSR۱۵۵۵/۹۱۳۷۶ر۷س

مدرسه رضـا رسـولي; زير نظر شوراي کارشناسيشهيد قاضي طباطبايي
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۳ ر س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۳۰۹۱[ج]۳۲۶۷۷۶
DSR۱۵۶۸/۵۱۳۸۸ر۲ق

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵تدوين محمدمهدي سيفيخاطرات حجهاالسالم شيخاحمد سالک خ۲۱۸س۳۲۶۸۱۱۸۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۱۳۸۵ ۳آ۲س

امينان سـفـيـر بـيداري: زندگينامه و خاطرات سردار بيداري اسالمي
 روحاني شهيد سيد مصطفي الحسيني

۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۵۸۸س۳۲۶۹۱۸۲۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۹۰م۴ر

قدر واليت تـحـقـيق و تـدوين موسسه فرهنگي قدرمهندس مهدي بازرگان
واليت

۱۳۸۷ ۸۹۶م۳۲۷۰۲۱۳۱۹۵۵/۰۸۳۴۰۹۲

نشرواحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيآغازي بر يک پايان آ۹۱۷آ۳۲۷۱۱۳۲۵۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۸۳/۶۱۳۷۸آ۸آ

موسسه فرهنگي هنري رسولآفتاب گـردآوري و تـنـظـيم مـوسسه فرهنگيخرابکار اجارهاي: خاطرات فتنه (کتاب اغتشاش)
 هنري رسول آفتاب

۱۳۹۰ ۴۱۹خ۳۲۷۲۸۰۶۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰خ۸۶ج

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تدوين راکي سيکمنگروگانگيري ايراني گ۹۵۴س۳۲۷۳۲۰۷۷۹۵۵/۰۸۴
موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب مـن و مـادر مـصطفي. بر اساس زندگي شهيد مصطفي احمدي

روشن
۱۳۹۱رحيم مخدومي م۳۸۳م۳۲۷۴۱۸۲۶۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۶م۱۷ط
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۷مظفر شاهديسه حزب : حزب مليون ، حزب مردم ، حزب ايران نوين س۲۴۹ش۳۲۷۵۲۶۰۷۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲

DSR۱۶۵۸/۵۳۱۳۸۷الف۲ش
مدرسه ۱۳۸۲علياصغر جعفريانآيتالله طالقاني ج س/۹۵۲آ۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۳۲۷۶۸۴

DSR۱۵۶۸/۷ج ۲۶۱۳۸۲ط
کانون انديشه جوان ۱۳۹۴حسن ابراهيمزادهبهشتي در زمين ب۱۳۵الف۳۲۷۷۳۰۳۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۲الف۹ب
مرکز اسناد انقالب اسالمي تـدوين مـحـمـدرضـا احـمدي، معصومهخاطرات حجهاالسالم و المسلمين پورهادي

حسيني
۱۳۸۲ خ۷۸۶پ۳۲۷۸۱۲۵۱۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۱۳۸۲ ۳آ۹۶پ
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف
شـهـيـد عـلم﴿دفتر دوم﴾: نخبه شهيد داريوش رضايي نژاد در

 آينه خاطرات
تـهـيه و تنظيم سيدمحمدحسين حسيني;
 گـروه مـصاحبه و تدوين وحيد کرايلي...
 ﴿و ديـگـران﴾; به سفارش دفتر مطالعات

 جبهه فرهنگي انقالب اسالمي

۱۳۹۱ ح س/ش۵۸۲ر۳۲۷۹۱۹۰۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تدوين رحيم روحبخشاللهآبادآيتالله العظمي سيدمحمدهادي ميالني به روايت اسناد آ۷۷۸ر۳۲۸۰۶۰۰۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۹۱۳۸۹ر۹۷م

فرهنگ وهنر ۱۳۹۲فرامرز شعاع حسينيبهشتي اززبان بهشتي ب۴۹۵ش۳۲۸۱۳۵۴۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
مدرسه ۱۳۸۴ناصر طاهرنياشهيد بهشتي ط س/۸۶۴ش۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۳۲۸۲۵۰

DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۷ط۹ب
مدرسه ۱۳۷۷هدايتالله بهبوديشهيد صدوقي ب س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۳۲۸۳۶۷

DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۲ب۴ص
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۷۸محمود جوانبختشهيدمحمدعلي رجايي ج س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۳۲۸۴۸۷

DSR۱۶۷۶/۹۱۳۸۲ش۹ج
مدرسه ۱۳۸۸شاهين رهنماشهيد مهدي عراقي ر س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۳۲۸۵۶۲

PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۸ش۸۵ه
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيزيتون سرخ: خاطرات ناهيد يوسفيان ز۸۵ي۳۲۸۶۶۵۱۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷  ۳آ۹ي
سامان دانش شـقـايـق مـجـنـون﴿زنـدگي نامه ي سردار رشيد اسالم شهيد

 سهراب نوروزي﴾
بـه کـوشـش قـربـانـعلي صادقي، خسرو

محمدي
۱۳۸۴ ش۱۹۶ص۳۲۸۷۱۵۷۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲

مدرسه مـــريم عــزيـزي; زيـر نـظـر شـورايميرزاي شيرازي
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ ع س/۹۳۴م۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲[ج]۳۲۸۸۶۰
DSR۱۳۹۱/۴۱۳۸۹ع۹۶م

پنجره آبيتـر از آبي: قـصههـاي زنـدگي امام خميني(س) از پيروزي
تارحلت

بـازنـوشـته عـلـي اصـغـر جعفريان...﴿ و
 ديـگـران﴾; تصويرگران: فريبا افالطون...

﴿وديگران﴾

۱۳۸۳ ۱۶۱آ۳۲۸۹۷۹۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۷۶آ۵ح

کانون انديشه جوان۱۳۹۱ ۱۳۹۱حسن ابراهيم زادهمهدي هاشمي م۱۳۵الف۳۲۹۰۳۱۲۰۹۵۵/۰۸۴۲
يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰به کوشش علي اکبريياد امام و شهدا ي۶۸۵الف۳۲۹۱۱۹۰۵۹۵۵/۰۸۴۲
قدر واليت ۱۳۹۱امام خميني﴿ره﴾امام خميني ورفتار سياسي ۷۶۴الف۳۲۹۲۳۵۳۳۹۵۵/۰۸۴۲
هماي رحمت وصـيـتنامه سياسيالهي امام خميني(ره): (بهانضمام توضيحات و

 سئواالت چهارگزينهاي)
۱۳۸۳تدوين مظفر حاجيان و۱۶۵ح۳۲۹۳۲۱۲۳۹۵۵/۰۸۴۲

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾.
 موسسه چاپ و نشر عروج

۱۳۷۸تاليف محمدحسن حسنينوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني(س) ن۵۴۱ح۳۲۹۴۱۸۰۳۹۵۵/۰۸۴۲
۹۱۳۷۸ن۵/۴۷۵۱RSD/ج۲

انقالب اسالمي نـو بـهار جان و دل: جمالت قصار درباره ي حج از مقام معظم
 رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾

گـردآوري مـوسـسـه پـژوهـشي انقالب
 اسـالمي، حفظ و نشر آثار حضرت آيت
 الله العظمي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾

۱۳۸۹ ن۲۳۱خ۳۲۹۵۲۶۲۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

تسنيم انـتـخـابـات سـالم، نماينده شايسته و مجلس مقتدر از ديدگاه
 امام خميني قدس سره

۱۳۷۹تهيه وتنظيم رسول سعادتمند الف۷۴۶خ۳۲۹۶۷۹۳۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۶ن۳م

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾ ۱۳۷۷جوانان از ديدگاه امام خميني(س) ج۷۴۶خ۳۲۹۷۷۰۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵ /۹۱۳۸۰ج۹ج

مدارس هوشمند بـرگرفته از آثار امام خميني (س);تدوينهماي رحمت: امام علي عليهالسالم
مجيدزمانپور

۱۳۸۶ ه۷۴۶خ۳۲۹۸۱۰۲۴۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵ /۸۸۱۳۸۶ع

انقالب اسالمي روشـنـاي عـلـم: مـروري بر بيانات حضرت حضرت آيت الله
 الـعـظمي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾ رهبر معظم انقالب پيرامون

 دانش و توليد علم

بـه کـوشـش مـوسـسـه فرهنگي حديث
 لوح و قلم

۱۳۹۰ ۸۳۱ر۳۲۹۹۲۶۴۱۹۵۵/۰۸۴۲

سازمان بسيج مستضعفين آسـيب شناسي انقالب اسالمي از منظر وصيتنامه حضرت امام
﴿ره﴾

۱۳۵۷نصرالله سخاوتي آ۳۸۷س۳۳۰۰۲۹۸۳۹۵۵/۰۸۴۲

پنجره صـداي پـاي بـهـار: قـصههاي زندگي امام خميني(س) از تولد
 تاپيروزي انقالب اسالمي

۱۳۸۳بازنوشته محمد ناصري ۴۷۵ص۳۳۰۱۷۳۹۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۶/۴۱۳۷۵ص۲۴ن

پيوند با امام ﴿قدس سره﴾ ۱۳۸۷تاليف و تدوين احمد ضرابينصايح اخالقي - عرفاني امام خميني سالمالله عليه ن۲۲ض۳۳۰۲۶۲۸۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵ /۶۱۳۸۸ن۲۵الف

مدرسه ۱۳۸۶اصغر فکورآيتالله اشرفياصفهاني ف س/۹۵۱آ۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۳۳۰۳۷۴
DSR۱۶۶۸/۸۱۳۸۸ف۵الف

مدرسه امـيـرحـسـين فـردي; زيـر نظر شورايامام خميني
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۲ ف س/۷۶۴الف۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۳۳۰۴۶۵
DSR۱۵۷۶/۸۱۳۸۲الف۴ف

سـازمـان بـنـياد شهيد وامورايثارگران،معاونت
 پژوهش وارتباطات فرهنگي، نشرشاهد

آن سـوي شب: زنـدگـينامهي داستاني شهيد دکتر محمدجواد
باهنر

۱۳۸۵داود بختياريدانشور ب س/۲۹۵ب۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۳۳۰۵۱۲۵۴
DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۵ب۲ب

ذکر ۱۳۹۱بازنوشته غالمعلي رجاييخالصه خوبيها، ناگفتههايي از زندگي شهيد محمدعلي رجايي خ۳۶۳ر۳۳۰۶۶۹۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۹۰۱۴۱۳۸۱س۳ر

مدرسه مـرجـان فـوالدونـد; زيـر نـظـر شورايشهيد باهنر
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي.

۱۳۸۴ ف س/۸۶۴ش۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۳۳۰۷۶۴
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۴ف۲ب

فاتحان دلـيـل آفـتـاب: نـگـاهي داستاني به زندگي شهيد شيخ محمد
منتظري

نـويـسـنـده امـير صفاييپور; به سفارش
 کنگره سرداران و شهداي نجفآباد

۱۳۹۲ د۶۷۹ص۳۳۰۸۱۹۸۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
PIR۸۱۳۴/۸۱۳۸۳ن۳۶۴ف

سـازمـان تبليغات اسالمي. شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

۱۳۸۴محمد عابديميانجيدرسهايي از مدير نمونه (شهيد رجايي) د۱۳۲ع۳۳۰۹۷۳۰۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۴۱۳۸۴د۲ع

نشرشاهد ۱۳۹۸احمد عربلوچندقدم تامتن ﴿بانک سوژه ايثار وشهادت﴾ چ۵۱۱ع۳۳۱۰۳۱۱۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۱سعيد غفوريسبزواريمشاور امين م۵۹غ۳۳۱۱۶۸۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۶۷۰/۷۱۳۸۸غ۸خ
موسسه بوستان کتاب درآمـدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني رحمه

الله
نـجف لکزايـي; تـهيه پژوهشگاه علوم و
 فـرهـنـگ اسـالمـي، مـرکـز فرهنگ و

 معارف قرآن

۱۳۸۶ د۵۶۳ل۳۳۱۲۷۷۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۸ل۹س

مجد اسالم تـبـسـم هاي جبهه: خاطرات باحال و قشنگ بچه هاي جبهه و
جنگ

حـمـيد داوودآبادي; ﴿به سفارش﴾موسسه
 سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي

۱۳۹۳ س/ت۲۹۱د۳۳۱۳۱۹۰۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲سهيال فرجامفرکفشهاي سرگردان ک۳۷۴ف۳۳۱۴۲۲۱۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲۲

تسنيم ۱۳۸۹گردآوري و تنظيمرسول سعادتمندآئيندانشوري در سيرهامامخميني رحمه الله آ۵۳۹س۳۳۱۵۶۷۲۹۵۵/۰۸۴۲۹
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۹آ۷س

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهشي و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

۱۳۸۷داوود اميريانترکش هاي ولگرد ت۸۳۶الف۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۳۳۱۶۱۸۴۸

نشر ۲۷ گـردان نـهـم: کـارنـامـه ي عـملياتي گردان حبيب بن مظاهر
 لـشـکـر۲۷ مـحـمـد رسول الله﴿ص﴾ از تاسيس تا پايان دفاع

مقدس

۱۳۹۲پژوهش و نگارش گل علي بابايي گ۱۱۹ب۳۳۱۷۱۸۰۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۸/۴۱۳۷۳غ۲۳ب

سـپـاه پـاسـداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد
 دفاع مقدس

نـويـسـنـدگـان عـلي بـنيلـوحي، هادينبردهاي شرق کارون به روايت فرماندهان
 مـرادپـيـري، ضـميمه بحران داخلي در
 شـش ماهه دوم جنگ، محسن محمدي

معين

۱۳۸۷ ن۷۳۷ب۳۳۱۸۷۹۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۹۱۳۸۷ب۲ک

ستارگان درخشان عـزيـز الـه پـور کـاظـم; بـراي کـنـگرهنبرد شوش
 بــزرگـداشـت سـرداران و دو هـزار و
 سيصد شهيد شهرستان خميني شهر

۱۳۹۲ ن۷۲۸پ۳۳۱۹۱۸۰۹۹۵۵/۰۸۴۳
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۷۹ن۴۶ذ

شرکت انتشارات سوره مهر يک دريـا سـتـاره: خـاطرات زهرا تعجب همسر شهيد مسعود
 (حبيب) خلعتي

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين سيدقاسم  ياحسيني ي۵۹۹ت۳۳۲۰۱۸۳۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۴ ۳آ۶۶ت

نشر فاتحان ۱۳۹۳رخساره ثابتيکمين کومه له; سقز ک۲۵ث۳۳۲۱۱۸۸۱۹۵۵/۰۸۴۳
PIR۸۰۰۲/۹۱۳۸۹ش۳۱۸الف

انتشارات انقالب اسالمي مـطـلع عـشق: گـزيـدهاي از رهـنـمـودهاي حضرت آيتالله
 سيدعلي خامنهاي به زوجهاي جوان

۱۳۹۲[گردآورنده] محمدجواد حاجعلياکبري م۲۳۱خ۳۳۲۲۲۶۲۶۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۹۲/۶۱۳۸۸م۹۳ز

روايت فتح ۱۳۸۱فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان; محمد ابراهيم همت ب۶۱۳خ۳۳۲۳۱۸۴۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۳ ۲۸م

مـجـداسالم:موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد
کاظمي

۱۳۹۴حميد داود آبادينامزد خوشگل من ن۲۹۱د۳۳۲۴۳۵۳۲۹۵۵/۰۸۴۳

نسيم حيات ۱۳۸۴مصطفي رحيميخاطرات سبز خ۴۲۴ر۳۳۲۵۱۴۸۵۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۸/۲۴۱۳۸۴خ

فاتحان ۱۳۹۱سعيد زاهدي، سميه شريفلونگاه پرباران: مروري بر نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس ن۲۱ز۳۳۲۶۱۹۸۴۹۵۵/۰۸۴۳
نيلوفران ۱۳۹۲عبدالرضا سالمينژاددانستنيهاي دفاع مقدس د۲۲۷س۳۳۲۷۱۹۲۸۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـويـسـنـده مـحـمـد دروديان; ويرايشپرسشهاي اساسي جنگ
 مـحـتـوايـي بـهاء الدين شيخ االسالمي،

 ويرايش ادبي فرهاد طاهري

۱۳۸۲ پ۲۹۷س۳۳۲۸۱۹۶۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۱۳۸۲ج.۱ ۷ن۴د

موسسه روايت سيره شهدا سـرزمـين مـقدس ( راهبردهاي روايتگري در اردوهاي راهيان
 نور )

تـحـقـيق و تـدوين جـواد شفيعيان; تهيه
 مـعـاونت پژوهش و مطالعات راهبردي

 موسسه روايت سيره شهدا

۱۳۹۱ س۵۵۷ش۳۳۲۹۱۸۳۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۶/۴۱۳۸۸س۷ش

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶نوشته کمال شکوفهخاطرات يک سرباز خ۵۹۱ش۳۳۳۰۱۹۷۱۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۸۴ش

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۱به کوشش علي شيرازينامههاي دلتنگي ن۹۳۸ش۳۳۳۱۱۸۴۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۲۱۳۸۱ن۹۶ش

فاتحان ۱۳۹۱جعفر شيرعلينياموج سرخ: روايت جنگ در خليج فارس م۹۶۲ش۳۳۳۲۱۹۰۰۹۵۵/۰۸۴۳
موسسه روايت سيره شهدا مـهـدي (فـريـدون) فـنـدرسکي; تهيه وفراتر از رويداد: هشت سال دفاع مقدس

 تـنـظـيـم مـعاونت پژوهش و مطالعات
 راهبردي موسسه روايت سيره شهدا

۱۳۹۱ ۳۲۷ف۳۳۳۳۱۸۶۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۹ف

فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: شهادتنامهها
مهرآبادي

۱۳۹۰ ۶۶۱ف۳۳۳۴۶۵۳۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۴۱۳۸۱ف۹ف

کـنـگـره بـزرگـداشـت سـرداران شـهيد سپاه
 و۳۶هزارشهيداستان تهران

مـالک خـيـبـر مـروري مـسـتـند و داستاني به زندگي سردار
 شهيدمحمدرضا کارور

۱۳۷۷رحيم مخدومي،ويراستارحسن يونسي م س/۱۵۶ک۳۳۳۵۱۶۴۶۹۵۵/۰۸۴۳

موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي ۱۳۹۱اکرم کيانيآيه هاي پرواز آ۹۳۳ک۳۳۳۶۱۹۱۰۹۵۵/۰۸۴۳
کتاب يوسف ۱۳۸۹نويسنده  نصرتالله محمودزادهحماسه هويزه ح۳۶۱م۳۳۳۷۱۸۳۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰ /۹۳۱۳۸۹م
نشر فاتحان ۱۳۹۳آيت معروفيشانه ي شم شي;پاوه ش۶۶۴م۳۳۳۸۱۹۱۵۹۵۵/۰۸۴۳
نشر فاتحان ۱۳۹۳سارا مهدي نژادتا تته;مريوان ت۸۶۶م۳۳۳۹۱۹۱۷۹۵۵/۰۸۴۳

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸علي شيرازينسيم سبز خاطرهها ن۹۳۸ش۳۳۴۰۱۰۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۱۶
Z۳۳۶۹/۹۱۳۸۸ش۹ج

مرکز اسناد انقالب اسالمي [تـهـيه و تدوين] مرکز پژوهشهاي دفاعتقويم تاريخ دفاع مقدس
 مـقـدس نـيروي زميني ارتش جمهوري
 اسـالمي; تـاليف نبي کريمي; ﴿ويرايشگر
 احـمـد حـيـدري، شـعـاع الـدين فالح

دوست﴾

۱۳۸۴ ۶۵۲ت۳۳۴۱۹۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۲
DSR۱۶۰۲/۷۱۳۸۴ت

نشر سايان ۱۳۹۲مولف جعفر شيرعلي نيادايره المعارف مصور تاريخ جنگ د۹۶۲ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۲۲۳م۳۳۴۲۱۸۰۶
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۸س۹۴ش

دارخوين ۱۳۹۲محمد محمديتبسم رزمندگان ت۳۵۲م۳۳۴۳۱۹۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۴
بروج ۱۳۹۲معصومه آبادمن زنده ام/ خاطرات دوران اسارت به قلم معصومه آباد م۱۱۵آ۳۳۴۴۱۶۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات تقدير ۱۳۹۳به کوشش محمد عامريآقا مجتبي ع س/۶۵۶آ۳۳۴۵۱۹۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـتـارگـان درخشان، موسسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هـاي دفـاع مـقـدس، سـپـاه صـاحـب

الزمان﴿عج﴾

يـک مـاه بـراي هـمـيشه﴿سردار شهيد حسن قرباني به روايت
همسرش﴾

۱۳۹۰فاطمه ابوالقاسمي ي۱۸۱الف۳۳۴۶۱۹۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹ع۶۵ج

پيام آزادگان ۱۳۹۳عبدالمجيد رحمانيانخستگي ناپذير رس/خ۱۸۴الف۳۳۴۷۱۸۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
انتشارات شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديمن کنيز زينبم ح س/م۵۲۳الف۳۳۴۸۱۹۴۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲نوشته عليرضا اشتريبچه تهرون: خاطرات شفاهي کامران فهيم ب۵۴۶الف۳۳۴۹۱۱۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۵۱۳۸۵الف۸۶۵ف

نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲به کوشش علي اکبريمن اينجا نميمانم الف س/م۶۴۹الف۳۳۵۰۱۹۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبرياز همه عذر مي خوام الف۶۸۵الف۳۳۵۱۱۹۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبريبراي خدا مخلص بود ب۶۸۵الف۳۳۵۲۱۹۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

صيام ۱۳۸۸به کوشش علي اکبريميخواهم با تو باشم م۶۸۵الف۳۳۵۳۱۹۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۵م

نشريازهرا﴿س﴾ بـلـورچـي : مـجـمـوعه يادداشت ها ودست نوشته هاي شهيد
 مهران ﴿علي﴾ بلورچي

۱۳۹۲علي اکبري ب۶۸۵۵الف۳۳۵۴۳۱۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سوره مهر نـوشـته رضا الصبري; مترجم عبدالرسولخرمشهر در آتش
رضاگاه

۱۳۸۷ خ۷۲۳الف۳۳۵۵۵۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۶ ۳آ۲ص

انتشارات سوره مهر مـصـاحـبه و تـدوين فـريـبا طالش پور;پوتين هاي مريم " خاطرات مريم امجدي"
 ﴿براي﴾ دفتر ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۹۰ پ۷۷۹الف۳۳۵۶۷۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نشر شاهد نـويـسنده داوود اميريان;تصويرگر رشيدآخرين نبرد;نگاهي به زندگي شهيد محسن وزوايي
کارگر.

۱۳۹۰ آ۸۳۶الف۳۳۵۷۳۰۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

بـنـيـاد شـهيد وامورايثارگران،معاونت پزوهش
 وارتـبـاطـات فـرهـنـگـي،نشر شاهد:اداره کل

 تحقيق وپژوهش

۱۳۸۱داوود اميريانداستان بهنام: بر اساس زندگينامه شهيد بهنام محمديراد د۸۳۶ الف۳۳۵۸۱۲۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۱الف۳م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵داوود اميريانفرزندان ايرانيم: (مجموعه طنز) ف۸۳۶الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۳۵۹۱۵۳
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۴ ۳آ۸۳الف

روايت فتح ۱۳۹۱علي مرجبابايي به روايت همسر شهيد م س/ب۱۱۹ب۳۳۶۰۱۸۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نشر صائقه راز آن سـتـاره: سـرگـذشـت نامه ي سردار گمنام; شهيد رضا

چراغي
۱۳۹۱به اهتمام گلعلي بابايي ر۱۱۹ب۳۳۶۱۱۸۷۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۰۶/۴۱۳۸۶ض۲ب
موسسه انتشارات کتاب نشر قـقـنـوس فـاتح: بـيـسـت روايت شفاهي از سرگذشت سراسر

 ايـثـار و پـيـکار سردار شهيد مهندس محسن وزوايي، معاونت
 عملياتي لشکر ۲۷محمدرسول الله﴿ص﴾

۱۳۹۲به اهتمام گلعلي بابايي ق۱۱۹ب۳۳۶۲۱۳۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۴ب۴و

نشرشاهد/ فاتحان ۱۳۸۴گل علي باباييققنوس فاتح ق۱۱۹ب۳۳۶۳۷۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۴ب۴و

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶گلعلي بابايينقطه رهايي ن۱۱۹ب۳۳۶۴۱۹۷۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲ب

ستارگان درخشان ۱۳۹۰به کوشش علي عادل مرامباغ شماره هفت: خاطرات حسين فتاحي ۲۲۹ب۳۳۶۵۱۹۳۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۲ ۳آ۲۷ف

سـوره مـهـر﴿حـوزه هـنـري سـازمان تبليغات
 اسالمي﴾.بنياد شهيد انقالب اسالمي،نشر شاهد

۱۳۸۷داوود اميريانآقاي شهردار﴿بر اساس زندگي شهيد مهدي باکري﴾ الف س/آ۲۴۹ب۳۳۶۶۱۸۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۸۳مريم برادرانمهدي باکري به روايت همسر شهيد ب س/م۲۴۹ب۳۳۶۷۱۹۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰بهکوشش علي اکبرينميتوانست زنده بماند الف س/ن۲۴۹ب۳۳۶۸۱۹۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۴۳ب
شرکت انتشارات سوره مهر مـردي که خـواب نـمي ديـد: خـاطرات اسير آزاد شده ايراني

 اسدالله خالدي
۱۳۸۷نوشته داود بختياري دانشور م۳۴۳ب۳۳۶۹۱۸۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۴ب۲۳خ
عماد فردا ۱۳۹۰مصاحبه و تدوين محسن مطلقحاجي بخشي:خاطرات شفاهي ذبيح الله بخشي م س/ح۳۴۹ب۳۳۷۰۱۹۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سازمان هنري و ادبيات دفاع مقدس خـاکـريـز ۲۰۲ خـاطـرات سـرتـيپ ۲ علي عبديبسطامي از
 عمليات فتحالمبين (منطقه عينخوش و دشت عباس)

۱۳۹۵علي عبديبسطامي س خ۵۴۵ب۳۳۷۱۳۳۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/الف۱۳۸۹ ۳آ۲۳ع

فاتحان ۱۳۸۹گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيسرباز سالهاي ابري: خاطرات شفاهي عبدالحسن بنادري س۶۸۴ب۳۳۷۲۱۸۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۴۱۳۸۹س۸۶ب

شرکت انتشارات سوره مهر مـهـمـان فـشـنگهـاي جنگي: خاطرات اسير آزاد شده ايراني
 مجيد بنشاخته (سجاديان)

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين از قاسم ياحسيني م۷۱۶ب۳۳۷۳۱۸۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۶آ ۸ب

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

۱۳۹۲منا کرباسچيستاره ي غروب ک س/س۷۳۲ب۳۳۷۴۱۹۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر گـمـشـده من: (گـفـتاري از دکتر محسن رضايي درباره شهيد
 علي هاشمي)

گـفت و گـو و تـدوين مـحـمـدمـهـدي
بهداروند

۱۳۸۹ گ۸۳۸ب۳۳۷۵۸۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ب۱۸ه

شرکت انتشارات سوره مهر پـشت مـيـدان نـبـرد: (خاطرات اسير آزاد شده ايراني رحمان
پرزحمت)

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ساسان ناطق پ۳۴۳پ۳۳۷۶۱۸۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۳۴پ

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲خاطره نگار اکرم سجاديخاطرات ايران س/۴۲۷ت۳۳۷۷۲۲۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
پـرندهاي که با قفس پرواز کرد زندگينامهي شهيد محمد جواد

تندگويان
۱۳۸۵نويسنده احمد عربلو ع س/۷۴۸ت۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۳۷۸۱۲۵۶

DSR۱۶۲۶/۴۱۳۸۵ع۹ت
روايت فتح ۱۳۸۴نفيسه ثباتکاظمي: به روايت همسر شهيد ک۴۸ث۳۳۷۹۱۸۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۶ث۱۸۴ک
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
عماد فردا مـصـاحـبـه و تحقيق محمد معما، شهرامنبرد در آسمان: زندگي نامه امير خلبان فضلالله جاويدنيا

جانفشان
۱۳۹۰ م س/ن۲۴۳ج۳۳۸۰۱۹۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۹آ۲۲ج
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶مجتبي جعفريجهنم تکريت: (خاطرات سرگرد آزاده مجتبي جعفري) ج۴۶۲ج۳۳۸۱۱۹۶۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۷۲ج
روايت فتح ۱۳۸۰به قلم حبيبه جعفريانحميد باکري به روايت همسر شهيد ح۴۶۳ج۳۳۸۲۱۸۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۰ج۲۴ب
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶مصاحبه و تدوين محمود جوانبختنبرد درالوک: خاطرات جعفر جهروتيزاده ن۹۶۷ج۳۳۸۳۱۸۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۹۳ج
سـازمـان بـنياد شهيد وامورايثارگران ،معاونت

 پژوهش وارتباط فرهنگي ،نشرشاهد
ايـنـجـا چه ميکـني گل سـرخ؟ بر اساس زندگي شهيد دکتر

 مصطفي چمران
۱۳۸۵نويسنده اصغر فکور ف س/۵۶چ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۳۸۴۱۲۵۵

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۵ف۸چ
پـايـي که جا ماند: يادداشت هاي روزانه سيد ناصر حسيني پور شرکت انتشارات سوره مهر

 از زندانهاي عراق
سـيـدنـاصـر حـسـيني پور; ﴿براي﴾ دفتر
 ادبـيات و هنر مقاومت﴿سازمان تبليغات

اسالمي﴾

۱۳۹۱ پ۵۸۶ح۳۳۸۵۱۳۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها،دفتر نشر معارف

بـه کـوشـش محمد مهدي خالقي و مريمديالمه
 قربان زاده

۱۳۹۳ د۲۱۳خ۳۳۸۶۱۹۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نويسنده محمدرضا خليليدشت عباس د۷۲۱خ۳۳۸۷۱۸۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۷د۸خ

مـجـد اسـالم، مـوسـسـه سرلشکر شهيد حاج
 احمد کاظمي

۱۳۹۳نويسنده حميد داودآباديتفحص ت۲۹۱د۳۳۸۸۱۸۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲د

مجد اسالم ۱۳۹۲حميد داود آباديديدم که جانم مي رود د۲۹۱د۳۳۸۹۱۹۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر فـهـمي الـربـيـعي; مـتـرجم محمدحسنهنگ ترسوها

 مـقـيـسـه; ﴿تهيه کننده﴾ دفتر ادبيات و
 هنر مقاومت﴿سازمان تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۸ ه۳۴۷ر۳۳۹۰۱۰۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲۴ر

سـازمـان بـنياد شهيد وامورايثارگران ،معاونت
 پژوهش وارتباطات فرهنگي،نشرشاهد

۱۳۸۵نويسنده :داود بختياري دانشورمن، محمدعلي رجايي... ب س/۳۶۳ر۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۳۹۱۱۲۵۳
DSR۱۶۷۶/۸۱۳۸۵م۳ب

سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري، دفتر
 ادبيات انقالب اسالمي

۱۳۸۱حسن رحيمپورزندگي خوب بود ز۴۲۱ر۳۳۹۲۱۸۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۳۷ر

سـتـارگـان درخـشان،موسسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هـاي دفـاع مـقـدس،سـپـاه صـاحـب

الزمان﴿عج﴾

۱۳۹۲زينب عطاييجنگي که تمام نشد: علي رضاييان به روايت همسرش ع س/ج۵۷۵ر۳۳۹۳۱۹۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شهرداري منطقه۲ ۱۳۹۰سيد ابراهيم رئوف موسوياين جبهه نيرو ندارد الف۹۸۵ر۳۳۹۴۱۹۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ستارگان درخشان ۱۳۹۱ويراستار هاجر صفائيهانبار حرف: يادداشتهاي روزانه ي حميد رئيسي الف۹۹۶ر۳۳۹۵۱۸۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

PIR۸۰۷۵/۴۱۳۸۶ت۸۶۷ي
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـد عـلـي زرد باني;به کوشش رضاگداخته: خاطرات اسير آزاد شده ايراني

 بنده خدا
۱۳۸۸ س/گ۳۱ز۳۳۹۶۱۸۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

فاتحان عـبـدالـرضـا سـالـمينژاد; ﴿به سفارش﴾دختري کنار شط: زندگينامه امدادگر شهيد مريم فرهانيان
 سـفـارش بـسـيـج جـامعه زنان و بنياد
 حـفـظآثـار و نـشـر ارزش هـاي دفـاع

مقدس

۱۳۸۹ د۲۲۸س۳۳۹۷۱۹۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۳۱۳۸۹س۴۳ف

سـپـاه پـاسداران انقالب اسالمي، مرکزاسناد و
 تحقيقات دفاع مقدس

۱۳۸۸وفيق السامرايي; مترجم عدنان قارونيويراني دروازه شرقي و۲۴۱س۳۳۹۸۱۸۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸آ۲۴س

شرکت انتشارات سوره مهر تـدويـن مـعصومه سپهري; ﴿تهيه کننده﴾نورالدين پسر ايران: خاطرات سيد نورالدين عافي
 دفتر ادبيات و هنر مقاومت

۱۳۹۰ ن۳۲۹س۳۳۹۹۵۷۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
۹۲۶۱RSD۴۸۳۱/ر۸۵آ۳

روايت فتح ۱۳۹۱لعيا رزاقزادهستاري به روايت همسر شهيد رس/۳۴۵س۳۴۰۰۱۸۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷تدوين و نگارش رقيه ميرابوالقاسميپاييز ۵۹: خاطرات زهره ستوده م س/پ۳۵۷س۳۴۰۱۱۹۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۷م۲۶س
سـازمـان عـقـيـدتـي سـياسي ارتش جمهوري

 اسالمي ايران
۱۳۸۹مرتضي سلطاني; ويراستار عهلي اعوانيتوفان شن ت۶۵۱س۳۴۰۲۷۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۹ت۶۷س
سـازمـان بـنـيـاد شـهيد امورايثاگران،معاونت

 پزوهش وارتباطات فرهنگي،نشر شاهد
پـرنـدهاي که تـبـعـيـد شـد: زنـدگـيـنـامهي شهيد علياکبر

سليميجهرمي
۱۳۸۵نويسنده علياکبر وااليي و س/۷۱۱س۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۰۳۱۲۶۱

DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۵و۸س
انـتـشـارات سـوره مـهـر﴿حوزه هنري سازمان

 تبليغات اسالمي﴾
۱۳۸۷به کوشش محمد مهدي بهداروندجاده هاي سربي ب س/ج۷۹۴س۳۴۰۴۱۸۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶به کوشش مريم شانکيدر کوچههاي خرمشهر د۲۱۹ش۳۴۰۵۱۹۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۸/۴۱۳۸۶د۱۶ش

امينيان شـاهـرخ حـر انـقالب اسالمي: زندگينامه  و مجموعه خاطرات
 شهيد شاهرخ ضرغام

۱۳۹۴گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۲۵۲ش۳۴۰۶۳۰۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۹ش۴ض

خبرگزاري مهر،نشر رسانه مهر ۱۳۹۳مولفمرتضي قاضيحرفه اي:خاطرات مرحوم جواد شريفي راد س ق/۴۶۷ش۳۴۰۷۳۳۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
GV۱۱۱۲/۴۱۳۸۷ح۹۵ق

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶سيدحسن شکرينوني صفر ن۵۸۴ش۳۴۰۸۱۸۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۷۸ش

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸گفتو گو و تدوين محمود مهدويترکشها گرايم را گرفتند: خاطرات شفيع شکوهي م س/ت۵۹۶ش۳۴۰۹۱۸۹۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
دارخوين ۱۳۹۲حميد حسامسوم خردادي ها ح س/س۷۶۶ش۳۴۱۰۱۸۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شـرکـت انـتـشـارات سـوره مهر﴿حوزه هنري ۱۳۸۶مصاحبه و تدوين محسن کاظميشبهـاي بيمـهـتـاب:خاطرات اسير آزاد شده ايراني سرهنگ ش۷۶۶ش۳۴۱۱۱۸۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مدرسه ۱۳۷۹ابراهيم حسنبيگيشهيد بروجردي ح س/۸۶۴ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۲۸۸

DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۲ح۴۶ب
مدرسه ۱۳۸۲احمد دهقانشهيد چمران د س/۸۶۴ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۳۸۹

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۲د۸چ
مدرسه اصـغـر فکور; زير نظر شوراي کارشناسيشهيد حسين خرازي

 دفتر انتشارات کمکآموزشي
۱۳۸۹ ف س/۸۶۴ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۴۶۳

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹ف۴خ
مدرسه حـبـيب يـوسفزاده; زيـر نـظـر شورايشهيد باکري

 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات
کمکآموزشي

۱۳۸۳ ي س/۸۶۴ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۵۸۵
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۳ي۲۴۳ب

مدرسه نـويـسـنـده محمدرضا اصالني; زير نظرشهيد فهميده
 شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر انتشارات

کمکآموزشي.

۱۳۸۱ الف س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۶۷۲
DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۱الف۹ف

مدرسه داود بـخـتـيـاريدانشور; ﴿براي﴾ سازمانشهيد صياد شيرازي
 پـژوهـش و بـرنـامـه ريـزي آمـوزشي،
 وزارت آمـوزش و پـرورش; زيـر نـظـر
 شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر انتشارات

کمکآموزشي.

۱۳۸۹ ب س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۷۷۳
DSR۱۶۶۸/۳۱۳۸۹ب۹ص

مدرسه راضـيه تـجار; زير نظر شوراي کارشناسيشهيد شيرودي
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۸۶ ت س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۸۷۷
DSR۱۶۲۶/۳ت ۹۶۱۳۸۶ش

مدرسه ۱۳۸۶فرزام شيرزاديشهيد غالمحسين افشردي (باقري) ش س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۱۹۶۸
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۶ش۷الف

امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديشهيد گمنام: ۷۲ روايت از شهداي گمنام و جاويداالثر ۸۶۶ش۳۴۲۰۱۸۷۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۸۸۷۶۱۳۸۹ه

مدرسه احـمد عربلو; زير نظر شوراي کارشناسي;شهيد همت
 مـديـر هـنـري کـاظم طالئي; ويراستار

 ناهيد پژم

۱۳۷۹ ع س/۸۶۷ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۲۱۷۵
DSR۱۶۲۶ /۸۴۱۳۸۲ع

امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديبر فراز آسمان س/ب۹۶۹ش۳۴۲۲۱۸۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۸ه۶م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵غالمرضا صادقزادهيادداشتهاي سوسنگرد ي۲۱۹ص۳۴۲۳۱۸۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۵ ۳آ۱۳ص

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰بهناز ضرابي زادهدختر شينا د۲۵ض۳۴۲۴۲۲۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ناهيد سلمانيگل سيمين: (خاطرات سهام طاقتي) گ۱۵۲ط۳۴۲۵۱۸۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۱۷ط
ملک اعظم ۱۳۸۷مصاحبه و تاليف محمدحسين سلطانيجاي خالي خاکريز ج۲۲۳ع۳۴۲۶۱۴۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۷ج۲ع
مولف ۱۳۸۴تحقيق و تاليف سعيد عاکفخاکهاي نرم کوشک خ۲۲۳ع۳۴۲۷۷۶۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۰ع۴۸ب
تقدير ۱۳۹۲به کوشش محمد عامريدلم برايت تنگ شده: خاطراتي از شهيد علي صياد شيرازي د۲۴۹ع۳۴۲۸۲۰۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر عـبـور از آخـرين خـاکـريـز: (خـاطـرات اسـيـرعـراقي دکتر
احمدعبدالرحمن)

۱۳۸۶ترجمهي محمدحسين زوارکعبه ع۳۳۲ع۳۴۲۹۶۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DS۱۶۲۱/۵/۳۱۳۸۵آ۲ع

پيام آزادگان ۱۳۹۳تاليف سرفراز عبداللهيزخم عشق: خاطرات اسارت ز۳۷۱ع۳۴۳۰۱۸۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۴ ۳آ۲۱۶ع

پيام آزادگان ۱۳۹۰نويسنده صفر عبدالملکينسيمي از بهشت ن۳۸۵ع۳۴۳۱۷۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۲۱۸ع

سـتـارگـان درخـشان،موسسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هـاي دفـاع مـقـدس،سـپـاه صـاحـب

الزمان﴿عج﴾

۱۳۹۰هاجر صفاييهجايش پيش خودم است: قربانعلي عرب به روايت همسرش ص س/ج۵۱۱ع۳۴۳۲۱۹۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـتـارگـان درخشان، موسسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هـاي دفـاع مـقـدس، سـپـاه صـاحـب

الزمان﴿عج﴾

مـثـل يـک خـواب﴿سـردار شـهيد ابراهيم جعفرزاده به روايت
همسرش﴾

۱۳۹۰راضيه عزيزي م۵۸۸ع۳۴۳۳۱۹۲۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

انتشارات شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۴علمدارگروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۸۱۱ع۰۸۴۳۰۹۲ /۳۴۳۴۳۰۷۵۹۵۵
انتشارات شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۴گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديعلمدار : خاطرات شهيدسيدمجتبي علمدار ۸۱۱ع۳۴۳۵۳۰۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر رقص دلـفـينهـا: (خـاطـرات سـرهـنگ خـلـبـان غـالمرضا

 عليزادهنيلي )
بهکـوشش حـجت شـاهمـحـمدي; براي
 دفـتـر ادبـيـات و هـنـر مقاومت حوزه

 هنري﴿سازمان تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۷ س/ر۸۶۱ع۳۴۳۶۱۸۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۸۳ع

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

شـيخ اکـبـر: بـر اسـاس قصههايي از زندگي سردار شهيد اکبر
يارمحمدي

۱۳۹۱نويسنده اصغر فکور ش۸۱۷ف۳۴۳۷۵۷۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۸ف۲۳ي

سـازمـان بـنـياد شهيد وامورايثارگران،معاونت
 پژوهش وارتباطات فرهنگي،نشرشاهد

۱۳۸۵نويسنده:ابراهيم زاهديمطلقسقوط در سکوت: زندگينامهي داستاني شهيد جواد فکوري ز س/۸۱۹ف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۳۸۱۲۶۰
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۵ز۸ف

سـوره مـهـر﴿حـوزه هـنـري سـازمان تبليغات
 اسالمي﴾،بنياد شهيد انقالب اسالمي

۱۳۸۴نوشته مرجان فوالدوندپروانه در چراغاني براساس زندگي شهيد حسين خرازي پ۸۹۵ف۳۴۳۹۲۷۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ف۴خ

سـازمـان بـنـياد شهيد وامورايثارگران،معاونت
 پژوهش وارتباطات فرهنگي،نشرشاهد

نـور، صـدا، پـرواز: زنـدگينـامهي داسـتـاني شهيد محمدعلي
فياضبخش

۱۳۸۵نويسندهعلياکبر عسگري ع س/۹۳۷ف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۴۰۱۲۵۸
DSR۱۶۶۸/۵۱۳۸۵ع۹ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات ملک اعظم ۱۳۹۵غالم رضا قائيني ثانييک لقمه آسفالت ۱۳۹۵ي ۳۶۲ق۳۴۴۱۳۴۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ملک اعظم يـک لـقـمـه آسـفالت: يادبودي گذرا از مرحله چهارم عمليات
 بيت المقدس و آزادي خرمشهر

۱۳۹۰نويسنده غالمرضا قائني ثاني ي۳۶۲ق۳۴۴۲۱۸۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸آ۲ق

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نوشته حميد قباديهم مرز با آتش (خاطرات حميد قبادي) هـ۳۷۴ق۳۴۴۳۱۸۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۲۳ق

نشر دارخوين ۱۳۹۳احمد رضا مدحيکاش او را مي شناختم م س/ک۴۱۳ق۳۴۴۴۱۹۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
امينان ۱۳۹۵حسين قراييکوچ لبخند:زندگي نامه وخاطرات شهيد علي قمي کردي ک۵۳۹ق۳۴۴۵۳۵۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان بـنـيادشهيد وامور ايثارگران،معاونت
 پژوهش وارتباطات فرهنگي،نشرشاهد

۱۳۸۵نويسنده حسين نيريراز مدرسهي ما (براساس زندگي شهيد دکتر محمود قندي) ن س/۸۲۸ق۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۴۶۱۲۵۷
DSR۱۶۶۸/۹۱۳۸۵ن۹ق

سـوره مـهـر﴿حـوزه هـنـري سـازمان تبليغات
اسالمي﴾

۱۳۸۸محمود جوانبختفوتبال و جنگ : بر اساس زندگي شهيد ناصر کاظمي ج س/ف۲۲۹ک۳۴۴۷۱۹۳۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـتـارگـان درخـشان،موسسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هـاي دفـاع مـقـدس،سـپـاه صـاحـب

الزمان﴿عج﴾

۱۳۹۲هاجر نظريهزار از بيست﴿رضا کريمي به روايت همسرش﴾ ن س/ه۵۱۶ک۳۴۴۸۱۹۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـن بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي، نشر شاهد

سـفـرنـامـه ي کـفـش هـاي پـاره: زندگينامه ي شهيد موسي
کالنتري

۱۳۸۵نويسنده محمدکاظم مزيناني م س/۶۲۷ک۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۴۹۱۲۶۲

سوره مهر ۱۳۸۶داوود  بختياريدانشورغريبه: براساس زندگي شهيد يدالله کلهر ب س/غ۶۵۷ک۳۴۵۰۷۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۸ب۸۶ک

شرکت انتشارات سوره مهر زنـداني فـاو/ خـاطـراتگروهبان دوم عراقي عماد جبار زعالن
الکنعاني

تـرجـمه مـهرداد آزاد﴿براي دفتر ادبيات
 وهنر مقاومت حوزه هنري﴾

۱۳۸۶ ز۷۴۶ک۳۴۵۱۳۰۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نشر دارخوين ۱۳۹۲تدوين طيبه کيانيدر حسرت ديدار: خاطرات سرافراز توحيدصادق وند د۹۳۳ک۳۴۵۲۱۸۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۹۱۳۸۸چ۹۵ک

شرکت انتشارات سوره مهر [ بـراي ] دفـتـر ادبيات و هنر مقاومت ،شنام: خاطرات کيانوش گلزارراغب
 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

۱۳۸۹ خ۵۶۵گ۳۴۵۳۱۰۹۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۹ ۳آ۸گ

هماي رحمت ۱۳۸۳نويسنده پرويز محمديناگفتههايي از اسارت ن۳۵۲م۳۴۵۴۱۹۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سازمان بسيج دانشجويي ۱۳۸۰نصرتالله محمودزادهسفر سرخ س۳۶۱م۳۴۵۵۹۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۱م۸ع
ملک اعظم ۱۳۹۱نصرتالله محمودزادهعقيق ۱۳۹۱ع۳۶۱م۳۴۵۶۳۳۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۹م۴خ
ستارگان درخشان ۱۳۸۹نصرتالله محمودزادهعقيق ع۳۶۱م۳۴۵۷۷۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۳۱۳۸۹م۴خ
ملک اعظم مـسـيح کـردسـتـان: زنـدگينامه سرلشگر پاسدار شهيد محمد

بروجردي
۱۳۹۰نوشته نصرالله محمودزاده م۳۶۱م۳۴۵۸۱۴۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۵/۱۳۷۶ج.۲۷۴م
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷داود بختياري دانشورزندگي در مه (خاطرات اسارت يعقوب مرادي) س/ز۴۳۵م۳۴۵۹۱۹۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۱فرزانه مرديشهيد حسن باقري به روايت مادر ش۴۵۶م۳۴۶۰۱۸۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۴ ۱۸۵ي

انتشارات شهيد ابراهيم هادي مـولـفـين گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيممسافر کربال: زندگينامه و خاطرات شهيد عليرضا کريمي
هادي

۱۳۹۳ ۵۲۱م۳۴۶۱۱۸۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۵۱۳۸۸م۴۶۷ک

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰اشرفالسادات مساوات ( سيستاني )کنار رود خين: يادداشتهاي روزانه يک مادر س/ک۵۲۲م۳۴۶۲۱۸۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ستارگان درخشان ۱۳۹۰مهريالسادات معرکنژادنزديک است: اصغر جواني به روايت همسرش ن۶۶۳م۳۴۶۳۱۹۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۶۱۳۸۹م۸۸ج
شرکت انتشارات سوره مهر گـفتو گـو و تـدوين حـسن شـيـردل وماه در ميدان مين: خاطرا ت جواد منصف

 حـسـين شـيـردل:بـراي دفتر ادبيات و
 هـنـر مـقـاومـت:حـوزه هنري ﴿سازمان

 تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۸ م۷۹۲م۳۴۶۴۳۰۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

تقدير ۱۳۹۳به کوشش محمد عامريموحد ع س/م۸۲۸م۳۴۶۵۱۹۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
موسسه انتشارات کتاب نشر سـيد عبدالحميد موسي کاظمي﴿موسوي﴾;روايت گر عشق: مروري گذرا بر انديشه هاي شهيد آويني

 براي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
۱۳۹۲ ر۸۴۱م۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۶۶۱۳۳۱

ستارگان درخشان نـويـسـنـده فـاطمه مومني; جمع آوري:به بهانه دلتنگي: داستان کوتاه
 کـمـيـته جمعآوري و تدوين آثار کنگره
 بــزرگـداشـت سـرداران و دو هـزار و

 پانصد شهيد شهرستان نجفآباد

۱۳۸۹ ب۸۵۲م۳۴۶۷۱۹۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹م۷۴ت

سـازمـان تبليغات اسالمي حوزه هنري. شرکت
 انتشارات سوره مهر

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ليال محمديديدار زخمها: خاطرات معصومه ميرزاعلي د۹۳۴م۳۴۶۸۱۸۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۸۸۲م

سـازمـان بـنـيـادشهيد وامورايثارگران،معاونت
 پژوهش وارتباطات فرهنگي ،نشرشاهد

مـردي به رنگ پـرتقال: زندگينامهي داستاني شهيد سيدموسي
نامجو

۱۳۸۵نويسنده :عزت ا... الوندي الف س/۲۲۳ن۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۳۴۶۹۱۲۵۹
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۵الف۲۷ن

عماد فردا ۱۳۹۰نويسنده غالمعلي نساييفانوس کمين ف۴۱۹ن۳۴۷۰۲۰۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸تدوين مصطفي رحيميبابانظر: خاطرات شفاهي شهيد محمدحسن نظرنژاد ب۴۹۹ن۳۴۷۱۶۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۴/۳۱۳۸۸آ۶ن
ستارگان درخشان به کـوشش مـصـطـفي نـهـازي; تـدوينامضاي خدا:  خاطرات سردار شهيد مجيد کبيرزاده

 کـنـگـره بـزرگـداشـت سـرداران و دو
 هـزار و پـانـصـد شـهـيـد شـهـرستان

نجفآباد

۱۳۸۹ الف۸۴۴ن۳۴۷۲۱۸۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ن۲۸۶ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديعارفانه س/ع۸۹۵ن۳۴۷۳۱۹۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان تـبليغات اسالمي،حوزه هنري،شرکت
 انتشارات سوره مهر

۱۳۹۲مصاحبه و تدوين حسين نيريفرار از موصل: خاطرات شفاهي محمدرضا عبدي ف۸۹۵ن۳۴۷۴۲۲۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

انتشارات شهيد ابراهيم هادي کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمسالم بر ابراهيم: زندگينامه و خاطرات شهيد ابراهيم هادي
هادي

۱۳۹۳ گ س/س۱۶۲ه۳۴۷۵۱۹۷۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نشر ۲۷ بـه روايـت همت: درس- گفتارهاي معلم بسيجي شهيد محمد
 ابراهيم همت۱۳۵۹تا ۱۳۶۲

۱۳۹۲پژوهش و نگارش: حسين بهزاد ب۶۶۵هـ۳۴۷۶۱۸۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PN۱۹۹۳/۵/۹ب۸۵۵الف

فاتحان مـهـتـاب خـين: انـقـالب ، کردستان و دفاع مقدس به روايت
 فرمانده بسيجي حسين همداني

بهاهـتـمـام حـسـين بـهـزاد; به سفارش
 سـازمان حفظآثار و نشر ارزشهاي دفاع

 مقدس و بسيج

۱۳۸۹ م۶۷۷ه۳۴۷۷۳۵۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۷۷ه

امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمهمسفر شهدا:زندگينامه و خاطرات سيد عليرضا مصطفوي
هادي

۱۳۹۰ ۶۸۶هـ۳۴۷۸۱۸۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۸۱۳۸۹ه۶م

شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديهوري: زندگينامه و خاطرات سردار شهيد علي هاشمي س/۸۱۳هـ۳۴۷۹۱۹۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
فاتحان نـادر  بـرادرم ، حـسـين:  خـاطرات شفاهي حسن فقيه (برادر

 شهيد نادر مهدوي)
۱۳۸۹گفتوگو و تدوين: قاسم ياحسيني ن۱۲ي۳۴۸۰۷۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۷ف
امينان [ تـهـيهکـنـنـده] گـروه فـرهنگي شهيديا زهرا: زندگينامه و خاطرات شهيد محمدرضا تورجيزاده

 ابراهيم هادي
۱۳۹۳-۱۳۹۱ ۱۶ي۳۴۸۱۱۲۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲نويسنده احمد يوسف زادهآنبيست و سه نفر:خاطرات احمد يوسف زاده آ۸۴ي۳۴۸۲۳۰۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها،دفتر نشر معارف
۱۳۹۳سيد عباس سيد ابراهيميزندگي زيباست س س/ز۹۱۷آ۳۴۸۳۱۹۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مشهور ۱۳۸۴تهيه و تنظيم احمد اسفنديارخاطرات ماندگار خ۵۲۱الف۳۴۸۴۱۰۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۴خ۴۸۵الف

نشر يا زهرا﴿س﴾ ايـن وصـيـتـنـامـه ها... ﴿۱﴾ : وصيت نامه ها۴۰ تن از شهداي
 دفاع مقدس

۱۳۹۳به کوشش علي اکبري مزدآبادي الف۶۸۶الف۳۴۸۵۲۰۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

موسسه فرهنگي هنري قدرواليت گـردآوري و تـدويـن مـوسـسه فرهنگيانتخاب دوست،رفتار با دوستان
 هنري قدر واليت

۱۳۹۲ ۸۵۳الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲[ج]۳۴۸۶۱۹۳۲

انتشارات سوره مهر حـجت ايرواني; براي دفتر ادبيات و هنرآتش به اختيار
 مـقـاومـت﴿حوزه هنري سازمان تبليغات

اسالمي﴾

۱۳۸۸ آ۹۷۱الف۳۴۸۷۵۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۸آ۸۸الف

فاتحان بـهـار۸۲:کـارنـامه تـاريـخي اسـتـان همدان درجنگ تحميلي
 زمستان ۱۳۶۰- بهار ۱۳۶۱

۱۳۸۹پژوهش و نگارش گلعلي بابايي ب۱۱۹ب۳۴۸۸۱۹۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شهاب الدين مـعـاونـت پژوهش و مطالعات راهبرديبا راويان نور۳
 موسسه روايت سيره شهدا

۱۳۸۹ ۱۵۵ب۳۴۸۹۱۸۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

فاتحان مـحـبوبه معراجي پور به سفارش سازمانعباس دست طال
 بسيج اصناف کشور

۱۳۹۳ م س/ع۲۴۱ب۳۴۹۰۱۹۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

انتشارات شهيد ابراهيم هادي پـنـجـاه سال عبادت: وصيتنامه و دلنوشته هاي ادبي و عاشقانه
 پنجاه تن از شهدا

۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۵۵۱پ۳۴۹۱۱۸۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

انتشارات شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديتا کربال... ۲۳۸ت۳۴۹۲۱۹۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
سوره مهر ۱۳۸۶داود بختياري دانشورما همه سرباز بوديم﴿خاطرات اسير آزادشده مهدي تجر﴾ ب س/م۳۵۳ت۳۴۹۳۱۹۸۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
امينان بـي قـرار: زنـدگـيـنـامه و خاطرات عارف متقي، جانباز فداکار

 سردار شهيد حاج جعفر جنگروي
۱۳۹۱گروه فرهنگ شهيد ابراهيم هادي گ س/ب۷۱۹ج۳۴۹۴۱۹۷۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

انتشارات پالک هشت ۱۳۹۳اعظم حمزه اي خسرقيکرداراهل صومعه ک۸۱۹ح۳۴۹۵۱۹۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
روايت فتح ۱۳۹۱راوي مکمل فرهاد خضريهمان لبخند هميشگي: کتاب محمد بروجردي هـ۶۱۳خ۳۴۹۶۱۸۵۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

PIR۸۴۰/۲۱۳۸۹ج۴۷۵ض
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲نويسنده حميد داودآباديآن که فهميد... آن که نفهميد... آ۲۹۱د۳۴۹۷۱۸۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲د
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵معصومه رامهرمزييکشنبه آخر: خاطرات معصومه رامهرمزي ي۲۶۸ر۳۴۹۸۱۹۷۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۱۸۲۵ر
پيام آزادگان ۱۳۸۶عبدالمجيد رحمانيانشهداي غريب ش۳۹۵ر۳۴۹۹۱۰۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۶ش۳ر
شرکت انتشارات سوره مهر بهکـوشش مـعـصـومه سـپهري; ﴿براي﴾لشکر خوبان( خاطرات مهديقلي رضايي)

 دفتر ادبيات و هنر مقاومت
۱۳۹۱ ل۵۷۴ر۳۵۰۰۱۳۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

۹۲۶۱RSD۴۸۳۱/ر۸۵آ۳
ستارگان درخشان گـل هـاي سـرخ، گـلـوله هاي آتشين: شهداي توپخانه و ديده

 باني لشکر ۸ زرهي نجف اشرف و نجف آباد
حـمـيـدرضـا زمـانـيـان، ﴿بـراي﴾ کنگره
 بـزرگداشت سرداران و دو هزارو پانصد

 شهيد شهرستان نجفآباد

۱۳۹۲ س/گ۵۲ز۳۵۰۱۱۹۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر به روايت مــرتـضي سـرهـنـگي; طـراحآنچه اتفاق افتاد
 گرافيک کورش پارسا نژاد

۱۳۸۹ آ۵۲۲س۳۵۰۲۱۹۷۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۱/۸۱۳۸۹آ۴س

هماي رحمت ۱۳۸۵علي سيفيمن شيميايي شدم س/ م۹۵۱س۳۵۰۳۲۰۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
مجد اسالم هــادي سـيـرازي; کـاري از مـوسـسـهسيزده ساله ها: خاطراتي از رزمندگان نوجوان

 سـرلـشـکـر شـهـيد حاج احمد کاظمي;
 ﴿بـراي﴾ مـرکـز پـژوهـش هـاي بـنياد

 فرهنگي شهيد شيرازي

۱۳۹۳ س۹۳۸ش۳۵۰۴۱۸۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مجد اسالم ۱۳۹۲سـيـد حـمـيـدرضـا طـالـقاني; کاري ازحماسه تپه برهاني ح۲۲۸ط۳۵۰۵۱۸۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
ملک اعظم ۱۳۹۲سعيدعاکفخاطرات شگفت ﴿۱﴾ خ۲۲۳ع۳۵۰۶۳۱۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
ملک اعظم هـاجـر در انـتـظـار/ ايـن بي بي بزرگوار; شهيد کريمي از نگاه

همسر
۱۳۸۸سعيد عاکف هـ۲۲۳ع۳۵۰۷۱۸۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

تقدير ۱۳۹۲محمد عامريوصيت ياران و۲۴۹ع۳۵۰۸۲۰۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
روايت فتح ۱۳۸۳فاطمه غفاريخدا ميخواست زنده بماني: کتاب صيادشيرازي خ۴۴غ۳۵۰۹۱۸۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۴غ۹۵ص
اصفهان ۱۳۹۲محمد محمديخواهرم حجاب: حجاب در کالم شهدا خ۳۵۲م۳۵۱۰۱۹۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷رحيم مخدوميجنگ پابرهنه ج۳۹۳م۳۵۱۱۱۸۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۸ج۳۴م

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها،دفتر نشر معارف

۱۳۸۹گردآوري و بازنويسي مهدي مطلبيبچههاي محله تو و من س/ب۶۳۱م۳۵۱۲۱۸۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

انتشارات روايت فتح ۱۳۹۳سيد احمد معصومي نژاديادگاران، کتاب غالم علي رجبي﴿جندقي﴾ ي۶۷۷م۳۵۱۳۱۹۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر حـمـله هـوايي به الـولـيـد (اچ -۳): انـهـدام انواع هواپيماها و

 تـجـهـيـزات مـوجـود در مـجـموعه پايگاههاي سهگانه الوليد
 معروف به اچ-۳

۱۳۹۰احمد مهرنيا. ح۸۸۴م۳۵۱۴۲۸۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شاهنده ۱۳۸۹سيدعليمحمد ميرمحمديميبديسرمشق سرخ زندگي س۹۶۱م۳۵۱۵۱۰۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۴۱۳۸۸س۹۵۳م

سوره مهر ۱۳۸۳بهکوشش سيدولي هاشميستاره شمالي: خاطرات سيد حبيبالله حسيني س۲۵۲ه۳۵۱۶۷۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۳ه۵۵۱۳ح

قدياني، کتابهاي بنفشه در مـيـنـو در: ۴ روز بـا رهـبـر در سـفـر به اسـتـان قـزوين
 يادداشتهاي شخصي

۱۳۸۶محمدرضا بايرامي د۳۱۱ب۳۵۱۷۴۹۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۴/۵/۴۱۳۸۸د۴ب

انتشارات انقالب اسالمي جـمـعيت ارباب وفا: مراسم شب شعر در حضور حضرت آيت
 الـلـه العظمي خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي۱۴ رمضان

۱۴۳۲ق

گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگي
 انقالب اسالمي

۱۳۹۳ ۶۵۸ج۳۵۱۸۲۶۸۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۷۷۱۳۹۰و۸و

هومن نوايي گـفـتمان عدالت و معنويت: جستاري نشانهشناسانه در گفتمان
 سياسي دکتر محمود احمدينژاد

۱۳۸۹سپهر حکمت گ۷۱۶ح۳۵۱۹۹۳۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۷۱۳۸۹گ۸ح

خيزش نو اقـتـصـاد مـقـاومـتـي سـکوي پيشرفت و عدالت:تبين اقتصاد
 مقاومتي در بيان مقام معظم رهبري

مـوسـسـه فـرهـنـگـي خـاکريز ايمان و
 انـديـش;پـژوهشگران محمد امير هاشم

 پور... و ديگران

۱۳۹۳ الف۲۲۷خ۳۵۲۰۳۳۷۶۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي آفـتـاب در مـصـاف: گزيده بيانات حضرت آيتالله خامنهاي
 در "مد ظلهالعالي"

۱۳۹۲به کوشش موسسه ي فرهنگي لوح و قلم آ۲۳۱خ۳۵۲۱۲۶۱۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/۷۱۳۸۲ن

انقالب اسالمي آفـتـاب در مـصـاف﴿درسهاي عاشورا﴾: گزيده بيانات حضرت
 آيـت الـلـه الـعـظمي سي علي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾ رهبر

 معظم انقالب اسالمي

بـه کـوشـش موسسه ي فرهنگي حديث
 لوح و قلم

۱۳۹۰ ب/آ۲۳۱خ۳۵۲۲۲۶۳۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي﴿وابـسـتـه بـه
 موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

انـتـخـابـات لـيله القدر نظام اسالمي﴿بررسي آراء انديشه هاي
 حـضرت آيت الله العظمي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾ درباره ي

انتخابات﴾

۱۳۹۰به کوشش سعيد اشيري الف۲۳۱خ۳۵۲۳۵۸۹۹۵۵/۰۸۴۴

مـوسـسـه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي،
 دفـتـر حـفـظ و نـشـر آثار حضرت آيت الله

 العظمي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾

انـتـخـابـات; چـرا؟چـگونه؟: مهم ترين توصيه هاي انتخاباتي
 حـضـرت آيـت الـلـه الـعظمي خامنه اي، رهبر معظم انقالب

اسالمي

مـوسـسـه ي پـژوهـشي فرهنگي انقالب
 اسـالمي، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
 آيـت الـلـه الـعـظمي خامنه اي﴿مد ظله

العالي﴾

۱۳۹۲ چ الف۲۳۱خ۳۵۲۴۲۶۹۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۹ع۹م

انتشارات انقالب اسالمي اخـالق انـتـخـابـاتـي﴿گـزيده بيانات حضرت آيت الله العظمي
 خـامـنـه اي﴿مـدظـلـه الـعـالـي﴾ رهـبر معظم انقالب اسالمي

 درباره ي انتخابات﴾

۱۳۹۰به کوشش علي محمد سويزي خ الف۲۳۱خ۳۵۲۵۲۶۹۱۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي بـيـانـات حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي﴿مدظله
 الـعـالـي﴾ رهبر معظم انقالب اسالمي سال ۱۳۹۰ در نخستين
 اجالس بين المللي بيداري اسالمي و پنجمين اجالس بين الم

مـوسـسـه ي پـژوهـشي فرهنگي انقالب
اسالمي

۱۳۹۱ ب۲۳۱خ۳۵۲۶۲۶۳۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۳به کوشش عليرضا مختارپور قهروديپرسش و پاسخ﴿پاسخ به پرسشهاي دانشجويان﴾ پ۲۳۱خ۳۵۲۷۲۷۰۰۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي تـوهـم سـلـطه: مجموعه بيانات حضرت آيت الله العظمي سيد

 عـلـي خـانـه اي ﴿مـدظـله العالي﴾ رهبر معظم انقالب اسالمي
 درباره ي اسراييل

[عـلي خـامنهاي]/ به کوشش موسسه ي
 فرهنگي حديث لوح و قلم

۱۳۹۲ ت۲۳۱خ۳۵۲۸۲۶۲۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انقالب اسالمي جـهـاد خـودکـفـايـي ارتـش جـمـهوري اسالمي ايران: بيانات
 حـضـرت آيـت الـلـه الـعظمي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾ رهبر

 معظم انقالب اسالمي

۱۳۹۴ خ ج۲۳۱خ۳۵۲۹۲۶۳۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انتشارات انقالب اسالمي گـردآورنده موسسه ي پژوهشي فرهنگيچهار گفتار﴿در تبيين زمينه ها، علل و آثار حادثه ي عاشورا﴾
 انـقـالب اسـالمـي دفتر حفظ و نشرآثار
 حـضـرت آيـت الـلـه الـعـظمي خامنه

 اي﴿مد ظله العالي﴾

۱۳۹۱ چ۲۳۱خ۳۵۳۰۲۶۹۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۹ع۹م

ايمان جهادي خـانـواده بـه سـبک ساخت يک جلسه مطول مطوي درمحضر
رهبر

۱۳۹۲سيدعلي خامنه اي خ۲۳۱خ۳۵۳۱۳۵۵۰۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي دعـا از مـنـظـر رهـبـرمعظم انقالب اسالمي حضرت آيت الله
 العظمي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾

۱۳۹۰به کوشش عليرضا برازش د۲۳۱خ۳۵۳۲۹۳۸۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي ۱۳۹۱به کوشش سعيد اشيريدوران جـديـد عـالـم/ گـفـتـمـان انـتقادي انقالب اسالمي در و د۲۳۱خ۳۵۳۳۲۶۹۷۹۵۵/۰۸۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انقالب اسالمي راهـبـردهـاي سـيـاست خارجي برگرفته از بيانات مقام معظم

رهبري
۱۳۹۰از بيانات علي خامنه اي ر۲۳۱خ۳۵۳۴۲۶۳۹۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ
مـوسـسـه پـژوهـشي فرهنگي انقالب اسالمي،

 انتشارات انقالب اسالمي
روش تـحـلـيـل سـيـاسـي: مجموعه بيانات حضرت آيت الله
 الـعظمي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾ درباره ي مهارت ها و فنون

 تحليل سياسي

بـه کـوشـش پـايـگاه اطالع رساني دفتر
 حـفـظ و نشر حضرت آيت الله العظمي

 خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾

۱۳۹۲ ت ر۲۳۱خ۳۵۳۵۲۶۳۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انقالب اسالمي زن و بـازيـابـي هويت حقيقي﴿گزيده بيانات﴾ حضرت آيت الله
 الـعـظـمـي سيد خامنه اي ﴿مد ظله العالي﴾ رهبر معظم انقالب

اسالمي

بـه کـوشـش مـحـسـن کـرباليي نظر و
 جمعي از محققين

۱۳۹۳ ز۲۳۱خ۳۵۳۶۲۶۳۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

نسيم انقالب شـرح نـامـه﴿شرح اجمالي نامه حضرت آيت الله خامنه اي﴿مد
 ظله العالي﴾﴾ به عموم جوانان در اروپا و آمريکاي شمالي

تـهـيـه و تـنـظـيـم : معاونت پژوهش و
 آمـوزش مـوسـسه ي پژوهشي فرهنگي

 انقالب اسالمي

۱۳۹۴ ش۲۳۱خ۳۵۳۷۲۶۳۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انتشارات انقالب اسالمي شـرح مـاجرا: مروري بر ديدگاههاي حضرت آيت الله العظمي
 سيد علي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾ پيرامون فتنه سال ۱۳۸۸

۱۳۸۹به کوشش عليرضا مختارپور قهرودي ر ش۲۳۱خ۳۵۳۸۲۶۹۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۸۹ع۹م

فرهنگ اهل بيت﴿ع﴾ عـصـر شـکوفايي: مقايسه قبل و بعد از انقالب اسالمي در نگاه
 مقام معظم رهبري

تـدوين عـبـدالـرحيم اباذري; تهيه کننده
 پـايـگـاه اطـالع رسـانـي دسـتاوردهاي

 انقالب اسالمي

۱۳۸۸ ع۲۳۱خ۳۵۳۹۱۷۹۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۶۱۳۸۸ع۸۳الف

انـتـشـارات انـقالب اسالمي﴿وابسته به موسسه
 پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

فـلـسـطـين﴿از منظر حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه
 اي﴿مدظله العالي﴾ رهبر معظم انقالب اسالمي﴾

۱۳۹۰به کوشش سعيد صلح ميرزايي ف۲۳۱خ۳۵۴۰۸۱۳۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي مـعـارف انـقـالب: مـروري بـر  ديدگاههاي حضرت آيتالله
 الـعـظـمي سيدعلي خامنهاي (مدظلهالعالي) رهبر معظم انقالب

 اسالمي درباره انقالب اسالمي ايران

۱۳۸۹به کوشش عليرضا مختارپورقهرودي م۲۳۱خ۳۵۴۱۶۶۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲ /۳۸۶۱۳۸۹مالف

انتشارات مسيا عـلـي حـسـيـنـي خامنه اي; به کوششميراث فاطمي: مقام و منزلت حضرت ولي عصر﴿عج﴾
 سيدمحمدباقر حسيني

۱۳۹۲ ي م۲۳۱خ۳۵۴۲۱۱۱۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/۷۱۳۸۲ن

انتشارات انقالب اسالمي نـقـشـه نـقـش بـرآب: مـروري بـر بـيـانات سي علي خامنه
 اي﴿مـدظـلـه الـعالي﴾ رهبر معظم انقالب اسالمي پيرامون فتنه

 سال ۸۸

گـردآورنـده: پـايـگاه اطالع رساني دفتر
 حـفـظ و نـشـر آثـار حضرت آيت الله

 العظمي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾

۱۳۹۰ ن۲۳۱خ۳۵۴۳۱۵۰۴۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/۷۱۳۸۲ن

انقالب اسالمي [عـلي خـامـنهاي]; به کوشش اميرحسيننقش و رسالت زن
 بانکي پورفرد

۱۳۹۱ ن۲۳۱خ۳۵۴۴۲۶۲۷۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

ساحل انديشه تهران نـقـشه راه: مروري منويات مقام معظم رهبري پيرامون انس با
 قرآن کريم

۱۳۸۸به کوشش علي رجبي ابهري ق ن۲۳۱خ۳۵۴۵۲۶۳۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۷هنر از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيهالله خامنهاي. ه۲۳۱خ۳۵۴۶۱۷۵۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۷۷ه۹ه

انقالب اسالمي يـازده گـفـتـار پـيـرامـون بـيداري اسالمي: حضرت آيت الله
 الـعـظـمـي خـامنه اي﴿مد ظله العالي﴾ رهبر حضرت آيت الله

 العظمي خامنه اي

تـهيه کننده موسسه ي پژوهشي فرهنگي
 انـقـالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار
 حـضـرت آيـت الـلـه الـعـظمي خامنه

 اي﴿مد ظله العالي﴾

۱۳۹۱ ي۲۳۱خ۳۵۴۷۲۶۴۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انتشارات انقالب اسالمي دشـمـن شـناسي﴿شناخت و روشهاي دشمن و راههاي مقابله با
 آن﴾ از ديـدگـاه حـضـرت آيـت الـله العظمي﴿مد ظله العالي﴾

 رهبر معظم انقالب اسالمي

۱۳۹۱سيد امير پورفاضلي ۵۷۶د۳۵۴۸۲۶۹۵۹۵۵/۰۸۴۴

دانشآموز ۱۳۸۵تاليف و گردآوري فاطمه رجبياحمدي نژاد معجزه هزارهي سوم الف۳۷۲ر۳۵۴۹۵۷۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۲/۳۱۳۸۵الف۳ر

انتشارات انقالب اسالمي شـب شـاعـران بي دل﴿مراسم شب شعر در حضور مقام معظم
رهبري﴾

گـردآوري مـوسسه ي پژوهشي فرهنگي
 انـقـالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار
 حضرت آيت الله العظمي خامنه اي

۱۳۹۰ ۳۵۸ش۳۵۵۰۲۶۹۸۹۵۵/۰۸۴۴

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

کـتـاب بـايـد هـلـو بـاشـد: تـوصـيههـايي براي کتابخواني و
کتابنخواني

۱۳۹۲تدوين محسن حدادي ۳۶۵ک۳۵۵۱۱۱۶۸۹۵۵/۰۸۴۴
Z۱۰۰۳/۲ک۴ح

قدياني ۱۳۸۲رضا اميرخانيداستان سيستان: ۱۰ روز با رهبر يادداشتهاي شخصي د۸۲۳الف۳۵۵۲۶۱۲۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲
DSR۱۶۹۴/۵/۲۱۳۸۲د۸الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲﴿گردآورنده﴾ مرتضي مفيدنژاداشک بايد رازدار باشد الف۲۳۱خ۳۵۵۳۱۲۹۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۵۱۳۸۶الف۲و

مرکز نشرانقالب اسالمي اخـالق بـايد محمدي باشد: گوشههايي از سيرهي نبوي در بيان
 رهبر معظم انقالب

۱۳۸۸گردآوردنده علي موسوي الف۲۳۱خ۳۵۵۴۲۱۴۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي مـدح خـورشـيـد. گـزيـده اي از خـاطرات حضرت آيت الله
 الـعـظـمي سيد علي خامنه اي﴿مدظله العالي﴾ درباره شخصيت

 امام خميني﴿ره﴾ رهبر کبير انقالب اسالمي

۱۳۹۰سيدعلي خامنهاي م۲۳۱خ۳۵۵۵۲۶۸۵۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۲/۷۷۱۳۹۰و۸و

انقالب اسالمي يـاد و يـادگـار، خـاطـراتـي از ديدار حضرت آيت الله العظمي
 خـامـنـه اي﴿مـدظـلـه العالي﴾با همسر مکرمه ي حضرت امام

 قدس سره الشريف

مـوسـسـه پـژوهـشـي فـرهـنگي انقالب
 اسـالمـي، دفـترحفظ و نشر آثارحضرت

 آيت الله العظمي خامنه اي

۱۳۹۴ ي۲۳۱خ۳۵۵۶۲۶۳۷۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

دانشآموز ۱۳۸۶فاطمه رجبيميهمان کاخ سفيد م۳۷۲ر۳۵۵۷۵۴۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۷۱۶/۵/۹۱۳۸۶م۳ر

دانشآموز ۱۳۸۶فاطمه رجبيمرد بي ادعا رم۳۷۲ر۳۵۵۸۵۳۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۷۲۳/۴۱۳۸۶م۳ر

نيلوفران اسـوه هـاي حـسنه دفاع مقدس سيرت مسئولين، فرماندهان و
 سرداران شهيد سالهاي دفاع مقدس

۱۳۹۱نويسنده محسن رضايي الف۵۸۱ر۳۵۵۹۱۸۷۳۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۶۵/۶۳۱۳۸۰ر۶ف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف
شـهـيـد عـلم﴿دفتر اول﴾: دانشمند شهيد دکتر مجيد شهرياري

 در آينه خاطرات
گـروه مـصاحبه و تدوين حسين مروتي...
 ﴿و ديـگـران; به سفارش﴾ دفتر مطالعات

 جبهه فرهنگي انقالب اسالمي

۱۳۹۲ م س/ش۸۲۷ش۳۵۶۰۲۰۲۶۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

قدر واليت قـصه آفتاب: زندگينامه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ويژه
 نوجوانان و جوانان

۱۳۸۱تدوين موسسه فرهنگي قدر واليت ۶۷۴ق۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲[ج]۳۵۶۱۸۶۵
DSR۱۶۹۳/۶۱۳۸۱ق

قدر واليت امـانـتـداران عـاشورا و درسها و عبرتهاي کربال: شخصيت امام
 حـسـين عـلـيهالـسـالم، اهداف، درسها و عبرتهاي عاشورا از

 بيانات مقام معظم رهبري

گـردآوري و تـدوين مـوسـسه فـرهنگي
 قدر واليت

۱۳۸۵ الف۲۳۱خ۳۵۶۲۱۱۹۳۹۵۵/۰۸۴۵
DSR۱۶۹۲/۸۱۳۸۵الف۲ع

انقالب اسالمي الـگـوي اسـالمي- ايراني پيشرفت از منظر رهبر معظم انقالب
اسالمي

بـه اهـتـمـام امير سياهپوش; به کوشش
 مرکز پژوهشهاي علوم انساني صدرا

۱۳۹۰ ل الف۲۳۱خ۳۵۶۳۲۶۳۶۹۵۵/۰۸۴۵
DSR۱۶۹۱/الف۱۳۷۸ ۲خ

انتشارات انقالب اسالمي گـردآوري مـوسـسـه پـژوهشي فرهنگيشب پانزدهم﴿مراسم شب شعر در حضور مقام معظم رهبري﴾
 انـقـالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار
 حضرت آيت الله العظمي خامنه اي

۱۳۹۰ ش۲۳۱خ۳۵۶۴۲۶۹۹۹۵۵/۰۸۴۵

امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمشيداي شهادت: زندگينامه و خاطرات شهيد اسماعيل سريشي
هادي

۱۳۹۲ ۹۲۷ش۳۵۶۵۱۸۷۵۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲
DSR۱۶۲۵/۸۶۳۱۳۸۹ش

وزارت ارشاد اسالمي ۱۳۶۱سينا واحد، [با همکاري شيوا خالدي]قيام گوهرشاد ق۱۳۳و۳۵۶۶۱۶۹۵۹۵۵/۰۹۱
DSR۱۴۹۹/۹۱۳۶۱ق۲و

مدرسه ۱۳۸۲کامران پارسينژادشهيد مدرس پ س/۸۶۶ش۹۵۵/۰۹۲[ج]۳۵۶۷۸۶
DSR۱۴۸۶/۲۵۱۳۸۲پ۴م

شرکت انتشارات کيهان کـامـران غضنفري;براي دفتر پژوهشهايراز قطعنامه:چرايي و چگونگي پايان جنگ تحميلي
 موسسه کيهان.

۱۳۹۲ ر۳۸غ۳۵۶۸۳۱۲۲۹۵۵/۰۹۴۳

عماد فردا ۱۳۹۰نصرتا.. محمودزادهنفس هاي مسموم حلبچه س/ن۳۶۱م۳۵۶۹۱۸۹۴۹۵۵/۰۹۴۳
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲علي سمندريان... [و ديگران]يادداشتهاي ناتمام: چهار خاطره ۱۳ي۳۵۷۰۲۲۲۳۹۵۵/۰۹۴۳

محراب قلم چـراهـاي شـگـفتانـگيز'' ايرانشناسي'' استان تهران: پاسخ به
 سوال هاي کودکان و نوجوانان

۱۳۹۰مولفان مهدي چوبينه، کوروش اميري ت چ۷۳چ۹۵۵/۱۰۳[ج]۳۵۷۱۲۳۲
DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص

فردوس جـالل آلاحـمـد; ويـراستار منوچهر علياورازان: وضع محل، آداب و رسوم، فلکلور، لهجه
 پـور; تـرجـمـه مـقـدمـه به انگليسي از

 سيمين دانشور

۱۳۸۷ و الف۶۹۸آ۳۵۷۲۴۴۳۹۵۵/۱۲۵۵
DSR۲۰۷۳/۷۱۳۸۸آ۴و

محراب قلم چـراهـاي شـگـفتانـگيز''ايرانشناسي'' استان اردبيل: پاسخ به
 سوال هاي کودکان و نوجوانان

۱۳۹۰مولفان مهدي چوبينه، کوروش اميري الف چ۷۳چ۹۵۵/۵۵۳۱۰۳[ج]۳۵۷۳۲۳۱
DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص

محراب قلم چـراهـاي شـگـفتانـگـيز''ايرانشناسي'' استانبوشهر: پاسخ به
 سوال هاي کودکان و نوجوانان

۱۳۹۰مولفان مهدي چوبينه، کوروش اميري نيا ب چ۷۳چ۹۵۵/۶۴[ج]۳۵۷۴۲۵۹
DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص

گام سوم ۱۳۹۱علي اصغر عنا بستانيشام غريب﴿يادداشت هاي سفر به سوريه﴾ ش۹۳۷ع۳۵۷۵۲۱۴۴۹۵۵/۶۹۱
نشر جمال ۱۳۸۴گردآوري عليرضا سبحانينسبدر حريم يار: رهتوشه زائر مشهد مقدس د۲۷۵س۳۵۷۶۱۶۸۶۹۵۵/۸۲۲۰۴۲

DSR۲۱۲۱/۲۱۳۷۷س۸۶ش
انتشارات انقالب اسالمي درسـهـاي پيامبر اعظم﴿ص﴾﴿گزيده اي از بيانات حضرت آيت

 الـلـه الـعـظمي سيد علي خامنه اي﴿مد ظله العالي﴾رهبر معظم
 انقالب اسالمي درباره ي شخصيت و بعثت نبي مکرم اسل﴾

۱۳۹۱علي خامنهاي د۲۳۱خ۳۵۷۷۲۶۹۶۹۵۵/۸۴۲۰۹۲

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲ابراهيم رستميحديث نور: خاطراتي از زندگاني حضرت امام خميني (ره) ح۴۹۳ر۳۵۷۸۱۱۶۱۹۵۵/۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۴/۴۱۳۸۲ح۵ر

ستارگان درخشان ۱۳۹۳به کوشش طيبه کيانيبخشدار۱۴ساله ک س/ب۵۸۱ع۳۵۷۹۱۹۵۴۹۵۵/۸۴۳۰۹۲
محراب قلم چـراهاي شگفتانگيز''ايرانشناسي'' استان چهارمحال بختياري:

 پاسخ به سوال هاي کودکان و نوجوانان
۱۳۹۰مولفان مهدي چوبينه، کوروش اميري چ چ۷۳چ۹۵۵/۹۰۳[ج]۳۵۸۰۲۵۸

DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص
مدرسه ۱۳۸۹مهدي آذريزدي و حسين مسرتيزد ي۳۳۱آ۹۵۵/۹۲۲[ج]۳۵۸۱۸۰۰

DSR۲۱۲۹/۴۱۳۸۹آ۵۳ز
محراب قلم چـراهـاي شـگـفتانگيز'' ايرانشناسي'' استانآذربايجان شرقي:

 پاسخ به سوال هاي کودکان و نوجوانان
۱۳۹۰مولفان مهدي چوبينه، کوروش اميري آچ۷۳چ۹۵۵/۹۳[ج]۳۵۸۲۲۳۰

DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص
محراب قلم ۱۳۹۱مولفان مهدي چوبينه، کوروش اميريچراهاي شگفتانگيز''ايرانشناسي'' استان اصفهان الف چ۷۳چ۹۵۵/۹۳۰۴۲[ج]۳۵۸۳۲۵۷

DSR۲۰۰۱/۹۱۳۸۹چ۷۳ص
فرهنگ مردم بـر بـام سـپـاهـان:يـادنـامهي مورخ و اصفهانپژوه سيدمهدي

سجادينائيني
۱۳۸۷به کوشش علي سجادينائيني ب۳۷۲س۳۵۸۴۲۱۳۰۹۵۵/۹۳۲

سروچمان ۱۳۸۵الياس صالحيان، اسدالله حمزهزادهشهر قهدريجان ش۳۱۲ص۳۵۸۵۲۰۸۸۹۵۵/۹۳۴
عقيق عشق آئـيـنه اهل قـلم: آشـنـايي بـا نـويسندگان، مولفان، محققان و

 مترجمان شهرستان نجفآباد
۱۳۸۴مولفان حسنعلي خزائلي، صادق صالحي آ۴۹۹خ۳۵۸۶۱۰۲۳۹۵۵/۹۳۵۲

DSR۲۱۲۳/۴۱۳۸۴خ۵ج
ديبايه ۱۳۸۸منصور مومنيگذري بر ديار هنر و قلم: دهق و روستاهاي بخش مهردشت گ۸۵۲م۳۵۸۷۱۰۰۷۹۵۵/۹۳۵۳

DSR۲۰۸۷/۸۱۳۸۸م۶۵ه
خجسته ۱۳۸۹کاوه بياتنبرد سميرم :انگليسيها ، قشقايي و جنگ دوم جهاني ن۸۹۵ب۳۵۸۸۲۰۰۳۹۵۵/۹۷
نيلوفران جـنـگ سـرنـوشـت﴿رونمايي از پشت پرده جنگي که جهان را

 دوپاره کرد﴾
۱۳۹۲هشام آلقطيط ج۷۴۸آ۳۵۸۹۱۸۳۴۹۵۶/۹۱۰۴۲

DS۸۷/۶۵/۹۰۴۱۱۳۸۸ب۷آ
نشر يا زهرا حـمـيـد داودآبـادي;تـرجـمـه علي رضاسيدعزيز

موحدي
۱۳۹۳ س/س۴۵۷ن۳۵۹۰۱۹۲۰۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲

موسسه بوستان کتاب تـرجـمـه احـمـد کـريـميان; تهيه مرکزغزه در حصار گزارشي از اوضاع غزه در ايام محاصره
 مطالعات و رايزني هاي زيتونه بيروت

۱۳۸۸ ۳۶غ۳۵۹۱۷۵۵۹۵۶/۹۴۰۵۳۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو

نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۸۷جواد محدثيفلسطين:تاريخ و جغرافيا ،اشغال  و انتفاضه ف۳۱۶م۳۵۹۲۳۱۲۱۹۵۶/۹۴۰۵۴

اميرکبير ۱۳۶۴تاليف جعفر حميديتاريخ اورشليم: بيت المقدس ت۸۴۹ح۳۵۹۳۶۱۹۹۵۶/۹۴۴
DS۱۰۹/۹/۲ت۸ح

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۹جعفر رباني، ۱۳۳۳-بيتالمقدس ب۳۲۹ر۳۵۹۴۳۰۵۲۹۵۶/۹۴۴
DS۱۰۹/۹/۹ب۲ر

مدرسه عـبدالرسول خيرانديش; زير نظر شورايتمدن آفريقا
 کـــارشـــنـاسـي دفـتـر انـتـشـارات

کمکآموزشي

۱۳۸۹ آت۹۷۷خ۹۶۰[ج]۳۵۹۵۱۷۶
DT۱۴/۸۱۳۸۹ت۹خ

حـکـمـت،سـازمـان فـرهنگي هنري شهرداري
تهران

[نـــويـــســـنـــده] تـــيـــتـــوسفاس،شهر اسالم
 بـورکـهـارت،مـتـرجـم:مـهرداد وحدتي

دانشمند

۱۳۸۹ ف۷۶۴ب۳۵۹۶۱۳۱۹۹۶۴/۳
DT۳۲۹/۹۱۳۸۹ب۲ف

زرين ۱۳۷۶ساموئل ايليوت موريسونسفرهاي پرماجراي کريستف کلمب س۸۳۷م۳۵۹۷۱۷۲۵۹۷۰/۰۱۵
E۱۱۱/۷۱۳۷۳س۸م

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـيـمه پنهان آمريکا: مروري کوتاه بر بنيانهاي نظري و ارکان
 تمدني آمريکا

۱۳۹۱شهريار زرشناس ن۳۱ز۳۵۹۸۲۰۷۲۹۷۳

اميرکبير حميد موالناآمريکاشناسي: فراز و فرود يک امپراتوري آ۸۴۷م۳۵۹۹۶۴۳۹۷۳
E۱۵۱/۸۱۳۸۹الف۸م

علمي فرهنگي ويل و آريل دورانت; مــتـرجـم هـرمـزدو زندگينامه
 عبداللهي; ويراستار کامران فاني

۱۳۷۸ د۷۴۸د۳۶۰۰۲۸۲۳۹۷۳/۹۱۰۹۲
D۱۵/۳۱۳۷۷آ۹د


