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از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

فاضل لنکرانيمشعل هدايت همراه با استفتائاتي پيرامون مراسم... ۱۴۷۱۰
قدياني ، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴نويسنده ليندا بولکحرفهها و مشاغل در وب ح۷۸۴ب۰۰۴/۶۷۸۰۲۳﴿ج﴾۲۶۰۵۱

TK۵۱۰۵/۸۸۸/۴۱۳۸۴ح۹ب
قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴نويسنده دانا لوراناينترنت و شما: تاريخ اينترنت الف ۱۳۲ل۰۰۴/۶۷۸۰۹﴿ج﴾۳۶۰۵۰

TK۵۱۰۵/۸۷۵/۱.ج۹الف۹الف
قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۸۴نويسنده دانا لوراناينترنت و شما: استفاده ايمن از اينترنت الف ۱۳۲ل۰۰۴/۶۷۸﴿ج﴾۴۶۰۴۸
قدياني ،کتابهاي بنفشه World wide web۱۳۸۴نويسنده ليندا بوالکشبکه جهان گستر ش ۷۸۴ب۰۰۴﴿ج﴾۵۶۰۴۹

TK۵۱۰۵/۸۷۵/۱۳۸۴ج.۲ ۹۵الف۹الف
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۷۴نويسنده اريک اوبالکرانرژي اتمي الف ۹۱۹الف۰۳۹﴿ج﴾۶۵۷۷۸

AG۳۶/۱۳۷۴ ج.۴۷چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۷۸نويسنده اريک اوبالکرکيهان در مرزهاي فضا و زمان ک۹۱۹الف۰۳۹﴿ج﴾۷۵۷۷۴

AG۳۶/۱۳۷۸ج.۱۸ ۴چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۷۲نويسنده ولفانگ تارنووسکيموميائيها م۲۱۷ت۰۳۹﴿ج﴾۸۵۷۷۵

AG۳۶/۱۳۷۴ج.۶ ۴چ
قدياني ،کتاب هاي بنفشه ۱۳۷۴ويتوس ب. دروشرجانوران چگونه ميبينند، ميشنوند و حس ميکنند ج۴۸۶د۰۳۹﴿ج﴾۹۵۷۸۰

AG۳۶/۱۳۷۴ج.۱ ۴چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه بـاليـاي طـبـيـعي: زلـزله، آتـشفشان، طوفان، گردباد، سيل و

خشکسالي
۱۳۷۴نويسنده هانس رايشهارت ب۳۱۷ر۰۳۹﴿ج﴾۱۰۵۷۷۷

AG۳۶/۱۳۷۴ج.۹ ۴چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۷راينر کوتهسياره زمين: پيدايش، تغييرات ، منابع و حيات س۷۷۵ ک۰۳۹﴿ج﴾۱۱۵۷۷۶

AG۳۶/۱۳۸۷ج. ۳۵ ۴چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵نويسنده راينر کوتهکاشفان بزرگ و سفرهايشان ک۷۷۵ک۰۳۹﴿ج﴾۱۲۵۷۸۱

AG۳۶/۱۳۷۷ج.۱۱ ۴چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵نويسنده دارلين گايزتازهترين کشفيات درباره پيدايش و مرگ دايناسورها ت۸۹۷ گ۰۳۹﴿ج﴾۱۳۵۷۷۹

AG۳۶/۱۳۷۵ج.۱۲ ۴چ
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۷آندرئه مرتينيطبيعت :  پژوهش و حفاظت ط۴۴۷م۰۳۹﴿ج﴾۱۴۵۷۷۳

AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۸ ۴چ
جمال خـداشـنـاسي قـرآني کـودکان: پاسخ به ۴۰ پرسش کودکان و

 نوجوانان درباره خدا
۱۳۹۰غالمرضا حيدريابهري خ۹۴۹ح۲۹۷/۴۲﴿ج﴾۱۵۶۰۳۹

BP۲۱۷/۴۱۳۸۸خ۹۳ح
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ، نشر تکا ۱۳۸۷ابراهيم حسنبيگيعکس روي درخت ع۵۱۷ح۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۱۶۵۹۹۶

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷ع۸۲س
توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷نويسنده نورا حقپرستزمستان سبز ز۶۶۶ح۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۱۷۶۰۰۱

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳هادي خور شاهيانسفر به شهريور س۸۳۸خ۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۱۸۶۰۶۰
مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر

 تکا
۱۳۸۷نويسنده احمد عربلوآدمهاي آبرودار آ۵۲۷ع۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۱۹۵۹۹۳

PIR۸۱۵۱/۴۴۱۳۸۶آ۳۴ر
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ﴿نشر تکا﴾ ۱۳۸۷فريدون عموزادهخليليسفر چشمه کوچک س۹۱۹ع۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۰۶۰۰۲

PIR۸۱۵۱/۷۱۳۸۸س۸م
مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰نشر

 تکا
۱۳۸۷حسين فتاحيآخرين روزهاي بهار آ۲۲۲ ف۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۱۵۹۸۶

PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۷آ۲۳ت
توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷محمد حسين کيانپورستاره توس ﴿داستان زندگي خواجه نصير الدين توسي ﴾ س۹۲۵ک۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۲۶۰۱۲
توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷محمد رضا محمدي پاشاکپسران سفيدرود ( رمان براي نوجوانان) پ۳۵۴م۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۳۶۰۰۳

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۸پ۸۵۴۵ح
معين ۱۳۹۴هوشنگ مرادي کرمانيبچه هاي قاليبافخانه ب۴۳۵م۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۴۵۹۵۳

معين - پروين ۱۳۹۵هوشنگ مرادي کرمانيتنور و داستان هاي ديگر ت۴۳۵م۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۵۵۹۵۵
معين ۱۳۹۳هوشنگ مرادي کرمانيمثل ماه شب چهارده م۴۳۵م۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۶۵۹۵۶
معين ۱۳۷۷هوشنگ مراديکرمانيمرباي شيرين م۴۳۵م۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۷۵۹۷۵

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۷۷م۲۸ر
معين ۱۳۹۴هوشنگ مرادي کرمانينخل ن۴۳۵م۳/۶۲فا۸﴿ج﴾۲۸۵۹۵۷

جاودان خرد ۱۳۸۶ژول ورنجزيره اسرارآميز ج۵۵۹ و۸۴۳/۸﴿ج﴾۲۹۵۹۶۸
PQ۲۵۰۷/۱۳۸۶ ۴ج

سازمان بنياد شهيد ، نشر شاهد ۱۳۹۰نويسنده داوود اميريانآخرين نبرد: نگاهي به زندگي شهيد محسن وزوايي آ۷۹۹الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲﴿ج﴾۳۰۶۰۶۹
DSR۱۶۲۶/۸۱۳۸۹الف۴و

سپيده باوران ۱۳۹۱ابراهيم فياضتوليدعلم و علوم انساني ت۹۳۶ف۳۱۴۵۳۱۰۰۱/۳
AZ۱۰۳/۹۱۳۸۵ک

فجرواليت ۱۳۸۹محمدمهدي ميرباقريگفتارهايي پيرامون تحول درعلوم انساني گ۹۲۸م۳۲۳۲۶۰۰۰۱/۳۰۹۵۵
نشر معروف ۱۳۸۹مولف جواد محدثيروشها ر۳۱۶م۳۳۳۲۳۷۰۰۱/۴۲

مـرکـزمـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،
 مرکز نشر هاجر

۱۳۹۰حسين مهدي زادهراهنماي پژوهشنامهنويسي (روششناسي تهيه پاياننامه) ر۸۶۶م۳۴۴۲۶۶۰۰۱/۴۲
Q۱۸۵۰/۵۵/۲۱۳۸۸ر۹م

مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم ومعارف
اسالم

راهـنـماي تحقيق براساس نگرش اسالم به علم و هستي (سطح
مقدماتي)

۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ر۱۸۳و۳۵۳۷۵۱۰۰۱/۴۲
Q۱۸۰/۵۵/۲و۹ر

طاهريان SPSS19 ۱۳۹۰مولف آرمان ري بدآموزش گام به گام آ۹۳۱ ر۳۶۶۱۵۳۰۰۱/۴۲۲۰۷۶
مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم و معارف

اسالم
راهـنـمـاي تحصيل در حوزههاي علميه براساس نگرش اسالم

 به دين، علم و عالم ديني
۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطي ر۱۸۳و۳۷۳۷۳۱۰۰۱/۴۸

BP۷/۴/۲۱۳۹۰ر۲و
تالش ۱۳۷۸اثر اريکفون دنيکنترفند خدايان: نگاهي به عجايب باستانشناسي ت۲۷۸د۳۸۶۷۷۷۰۰۱/۹۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 الرنـس ديـويـد کـاش; تـرجـمه افشينحل اسرار مثلث برمودا
مويدي

۱۳۸۲ ح۱۷۸ک۳۹۴۰۰۰۱/۹۴

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

اميني

۱۳۸۰ ۱۸۶گ۴۰۵۰۰۰۴

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

۱۳۸۵ آ ۷۵۶ م۴۱۵۱۶۹۰۰۴

مولف شهرام شکوفيانرايانه کار درجه ۲ ۴۲۵۳۰۲۰۰۴/۰۷
QA۷۶/۲۷/۱۸ر۸ش

الماس دانش ۱۳۹۰فاطمه سادات رستگارهمه کاره کامپيوتر ه۴۸۳ ر۴۳۶۱۲۳۰۰۴/۰۷
صفار :اشراقي گـواهـيـنـامه بينالمللي کاربري رايانه براساسICDLنسخه ۵:

 مهارت اول مفاهيم پايه فناوري اطالعاتو ارتباطات
۱۳۸۳مولفين مجيد سبزعليگل، علي موسوي گ۲۷۷س۴۴۴۹۷۱۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹۱۳۸۳گ۲۴س
Power point 2010 مـولـفـان ابوالفضل طاهريانريزي ، آرزوآموزش گام به گام

خسروپور
آ۲۸۸ ط۴۵۶۱۵۸۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۲۴۱۳۸۸آ۲۸ط
Access 2010 مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام

خسروپور
آ۲۸۸ ط۴۶۶۱۳۲۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۸۲۱۳۸۸آ ۲۸ط
پرسون ۱۳۹۱حبيب فروزنده دهکرديمهندس کامپيوتر خود باشيد م۵۹۸ ف۴۷۶۱۰۵۰۰۴/۰۷
گاج ۱۳۹۳هما ملککودکان الکترونيکي الف۷۵۶م۰۰۴/۰۷[ج]۴۸۵۳۱۹

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۸۹هما ملککودکان الکترونيکي﴿۲﴾ ک ۷۵۶ م۴۹۵۱۶۷۰۰۴/۰۷
صفار:اشراقي گـواهـيـنـامه بـينالمللي کاربري رايانه براساس  ICDLنسخه

 ۵مهارت هفتم: اينترنت واطالعات
۱۳۹۰مولفين مجيد سبزعليگل، علي موسوي گ۸۴۲ م۵۰۴۹۷۲۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹۷۱۳۸۳گ۲۴س
صفار:اشراقي گـواهـيـنـامه بينالمللي کاربري کامپيوتر ICDL XP [آي سي

 دي ال -ايکس پي]سطح دو
۱۳۸۵مولفين علي موسوي،مجيد سبز علي گل د گ۸۴۲م۵۱۵۳۱۷۰۰۴/۰۷

QA۷۶/۲۷/۹گ۵ح
بيشه ۱۳۹۳نويسنده عليرضا همتيآموزش تضميني کامپيوتر براساس ويندوز ۸,۱ آ۶۶۹ ه۵۲۶۱۴۶۰۰۴/۰۷
سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: شخصي نمودن کامپيوتر خود ش۹۱۹ب۵۳۲۶۰۳۰۰۴/۱۶

مهرگان قلم ۱۳۹۰امير احسان رضاييآموزش تصويري کامپيوترهاي لپ تاپ آ۵۷۴ ر۵۴۶۱۶۹۰۰۴/۱۶
ناقوس حـل تـشـريحي تمام مسائل"کتاب معماري کامپيوتر" ﴿موريس

 مانو﴾ بيش از۳۳۵مساله حل شده ازمعماري کامپيوتر
۱۳۸۲تاليف حسن سيد رضي ح۹۱۴س۵۵۲۳۰۰۴/۲۲

پـاتـريـک جـيکارلي، مترجمان ابوالفضلآموزش گام به گام شبکه هاي کامپيوتري
 طاهريان، آرزو خسروپور

۱۳۸۹ ۸۱۳ آ۵۶۶۰۵۳۰۰۴/۶

ناقوس تـالـيـف عـطـا الـهي; مترجم علي اصغرفنآوري شبکه ها
 الهي، حميد هاشمي

۱۳۸۳ ف۷۴۹ الف۵۷۲۲۰۰۴/۶

مهرگان قلم ۱۳۹۳اميراحسان رضاييآموزش تصويري اينترنت ۲۰۱۴ آ۵۷۴ ر۵۸۶۱۲۴۰۰۴/۶۷۸
ناقوس ۱۳۸۱نويسنده رضا رياضيچگونه يک سايت اينترنت بسازيم چ۹۲۴ر۵۹۱۷۰۰۴/۶۷۸
زرينمهر آمـوزش گـام به گـام ايـنـتـرنت در ۲۴ سـاعت (مقدماتي -

پيشرفته)
۱۳۸۶تاليف و گردآوري کيوان سالمي فيه آ۲۲۸س۶۰۲۰۴۳۰۰۴/۶۷۸

هواي تازه ۱۳۸۲مولف مظاهر عليپورکتاب همراه ﴿براي کاربران اينترنت﴾ الف۸۴۸ع۶۱۲۶۳۸۰۰۴/۶۷۸
پرسون،برگ زيتون ۱۳۹۰نويسنده حبيب دهکردي INTERNET به زبان ساده الف۵۹۸ ف۶۲۶۱۴۵۰۰۴/۶۷۸

قدياني بـرايـان کـوپـر; مترجم محمد رضا رکناتصال به اينترنت
الديني

۱۳۸۱ الف۷۶۹ ک۶۳۲۸۰۰۴/۶۷۸

مهرگان قلم تـالـيـف و تـدوين ناصر مديري، مهردادمهندسي طراحي و برنامه نويسي امن صفحات وب
 جنگجو، ابوالحسن پورحسني

۱۳۹۴ م۴۲۷ م۶۴۶۱۲۸۰۰۴/۶۷۸

گاج ۹۳-۹۴هما ملکinternet&MaiI﴿اينترنت وپست الکترونيکي﴾ الف ۷۵۶ م۶۵۵۲۷۴۰۰۴/۶۷۸
سنبله نـويـسـنـده آنـالـيزا ميلنر; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر: گشت و گذار در اينترنت

معصوم
۱۳۸۶ گ۹۷۹م۶۶۲۶۰۰۰۰۴/۶۷۸

قدياني نـويسنده کريستف هافکه; مترجم عباساينترنت از آ تا يا: کتاب جامع براي کاربران اينترنت
لقماني

۱۳۸۰ الف۲۹۷هـ۰۰۴/۶۷۸[ج]۶۷۴۹

سنبله نـويـسـنـده جـان هـاولز ، جان واتسون;راهنماي جامع کامپيوتر: کنترل والدين
 مترجم بيژن معصوم

۱۳۸۶ ک۳۹۱هـ۶۸۲۶۰۶۰۰۴/۶۷۸۰۸۳

مهرگان قلم ۱۳۹۰بهزاد عبديمرجع تصويري نصب ويندوزو پارتيشن بندي م۴۲۴ ع۶۹۶۱۵۴۰۰۵/۱
ارکان دانش ۱۳۸۷تاليف شهريار رسوليالگوريتم و فلوچارت الف۵۲۳ر۷۰۲۳۱۵۰۰۵/۱۲۰۲۸

ناقوس ۱۳۸۲مولف فرشيد شيرافکنکنکورپاسکال: مرجع کامل ک۹۴۹ش۲پ۷۱۱۲۰۰۵/۱۳۳
آريـاپـژوه، مـوسـسـه فرهنگي و اطالع رساني

 آموزگارمهر﴿انتشارات زوفا﴾
C# 2008 [انـدرو تـرولـسن]; مـتـرجـمـين رامينخودآموز جامع

 موالناپور، لقمان محمدزاده
۱۳۸۷ س۵۳۷ت۷۲۳۵۶۴۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳/۳۶۱۳۸۸ت۹س
شرکت غزال جوان C ++ هـارويديـتـل، پـاولديـتل; مـتـرجمانبرنامه نويسي پيشرفته با

 محسن شريفي، امين ايزدپناه
۱۳۸۵ ب۹۱۶د۹۳س۷۳۲۰۴۵۰۰۵/۱۳۳

شرکت غزال جوان C++هـاروي ديـتل، پل ديـتل; مـتـرجـمـانمباني کامپيوتر و برنامهنويسي به زبان
 محسن شريفي، امين ايزدپناه

۱۳۸۴ م۹۱۶د۹۳س۷۴۲۰۴۴۰۰۵/۱۳۳

موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران C#NET [نوشته هاروي ديتل... و ديگران]مرجع کامل برنامهنويسي
مترجم رامين موالناپور

۴۴۹م۹۵س۷۵۲۹۲۱۰۰۵/۱۳۳ ۱۳۸۳

مهرگان قلم C#2013نـويسنده جان شارپ; مترجم اميراحسانراهنماي جامع مايکروسافت ويژوال
رضايي

۱۳۹۲ ر۱۵۵ ش۷۶۶۱۴۷۰۰۵/۱۳۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 غزال جوان خـودآمـوزSAMS ﴿ سـامـز ﴾ ويـژوال بـيسيک ۲۰۰۵ در ۲۴
 ساعت

مـولـف جـيـمـز فـاکسال; مترجم پريسا
 محمد پور

۱۳۸۵ خ۱۷۷ف۷۷۲۲۵۷۰۰۵/۱۳۳

دانـشـگـاه امـام حـسـيـن﴿ع﴾ ،موسسه چاپ و
انتشارات

تـالـيف الريآر نـايـهـوف ، اسـتـانفوردفرترن ۹۰ براي رشتههاي علوم و مهندسي
 سيليستما; ترجمه محمود صالح

۱۳۸۷ ف۲۶۲ن۹ف۷۸۴۶۳۴۰۰۵/۱۳۳
QA۷۶/۷۳ /۲۱۳۸۲ن۹۵ف

گاج ۱۳۹۳-۱۳۹۴هما ملکpython ﴿پايتون﴾ پ ۷۵۶ م۷۹۵۲۷۳۰۰۵/۱۳۳
موسسه فرهنگي - انتشاراتي سيميا ۱۳۸۸مولف استيو هولزنرAjax براي نابغهها ، راه گشايي براي همه ما آ۸۶۶ ه۸۰۶۰۴۴۰۰۵/۱۳۳

QA۷۶/۷۳ /۲۳۲۱۳۸۸ج
جهان نو ۱۳۸۵مولفين هاروي ديتل،  پاول ديتلراهنماي جامع برنامه نويسان ويژوال بيسيک ۶ ر۹۱۶د۸۱۵۳۴۳۰۰۵/۲۶۲

QA۷۶/۷۳/۸۵د۹۳س
مهرگان قلم ASP.NET 4.5.1نـويـسـنـده ايـمـاراسـپـانـجارز; مترجمراهنماي جامع مايکروسافت

 اميراحسان رضايي
۱۳۹۳ ر۴۷۱ الف۸۲۶۰۵۸۰۰۵/۲۷۶

مهرگان قلم آمـوزش کـاربـردي PHP 5.6: طـراحـيآسـان وب سـايـت
 ديناميک

نــويـسـنـده ديـويـد پـاورز; تـرجـمـه
 اميراحسان رضايي

۱۳۹۴ آ۲۶۳ پ۸۳۶۱۲۶۰۰۵/۲۷۶۲

مهرگان قلم jQuery2 نـويـسـنـده آدام فـريمن; مترجم فاطمهراهنماي کاربردي
بهشتي

۱۳۹۳ ر۷۲۲ ف۸۴۶۱۲۹۰۰۵/۲۷۶۲

مهرگان قلم نـويـسـنـد رابـين نيکسون; مترجم اميرراهنماي جامع طراحي وب سايت هاي ديناميک
 احسان رضايي

۱۳۹۴ ر۹۵۲ ن۸۵۶۱۴۸۰۰۵/۲۷۶۲

کليد آموزش ۱۳۸۷علي حيدريکليد ويژوال بيسيک ک۹۴۹ح۸۶۴۹۲۹۰۰۵/۲۷۶۸
QA۷۶/۷۳/۸۶۱۳۸۷ح۹و

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

۱۳۸۶ ش۲۲۱الف۷الف۸۷۲۵۹۹۰۰۵/۳۶۹

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

۱۳۸۶ الف۹۷۵د۷الف۸۸۲۵۹۸۰۰۵/۳۶۹

علوم رايانه تـالـيف سيلبرشاتس، گالوين، گين;مترجممفاهيم و اصول طراحي سيستمهاي عامل
 مهندس عين اله جعفرنژاد

۱۳۸۸ م۹۵۷س۸۹۵۳۳۷۰۰۵/۴۳
QA۷۶/۷۶ /۹۴س۹۴س

دانش بيگي مـولـفـين اندرو اس. تننباوم، آلبرت اس.طراحي وپياده سازي سيستمهاي عامل
 وودهال; مترجم ابوالفضل طرقي حقيقت

۱۳۸۱ و.۲ط۷۵۵ت۹۰۱۸۰۰۵/۴۳۲

برگ سبز ماندگار مـولفين اندرو اس. تننباوم و آلبرت اس.طراحي و پيادهسازي سيستمهاي عامل
 وودهال; مترجم معصومه رحيمي

۱۳۸۵ و.۳ط۷۵۵ت۹۱۲۰۴۶۰۰۵/۴۳۲

مهرگان قلم Windows 8 ۱۳۹۲اندي رثبون; ترجمه امير حسين رضاييآموزش کاربردي آ۳۶۱ ر۹۲۶۱۳۱۰۰۵/۴۴۶
مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه اسرار جادويي ويندوز

خسروپور
آ۲۸۸ ط۹۳۵۸۰۳۰۰۵/۴۴۶

QA۷۶/۷۶ /۲۱۳۸۷ط۹۵و
آريا پژوه: نقش سيمرغ تـالـيـف والـتـر گـلن، آنتوني نورتروپ;خودآموز جامع ويندوزXP سرويس پک ۲

 مترجم فهيمه عباس اصل
۱۳۸۶ خ۶۲۳گ۹۴۲۲۵۶۰۰۵/۴۴۶

گاج ۱۳۹۳-۱۳۹۴هما ملکWindows﴿ويندوز﴾ و ۷۵۶ م۹۵۵۲۷۵۰۰۵/۴۴۶
طاهريان ۱۳۸۹پل مک فدريزآموزش گام به گام ويندوز ۷ آ۷۳۹م۹۶۶۰۵۹۰۰۵/۴۴۶۸۲

ديباگران تهران مـولـفـان زهرا سليميزاده  کبري کامرانسيستم عامل مقدماتي
 غـالمـرضا مينايي; مولف متون انگليسي

 هما تيموري

۱۳۸۸ س۷۱۳ س۹۷۴۷۲۴۰۰۵/۴۴۶۹
QA۷۶/۷۶ /۷۸۳۱۳۸۸س۹۴س

زند Microsoft Windowsراهـــنـــمـــاي عـيـب يـابـي در
 [مايکروسافت ويندوز]

[اسـتـيـون سـاگمن]; ترجمه مهسا عرب
 يار محمدي، مهشيد عرب يارمحمدي

۱۳۸۱ ر۱۹۳س۹۴س۹۸۱۴۰۰۵/۴۴۶۹

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

۱۳۸۶ م۷۶۹ک۹ل۹۹۲۵۹۷۰۰۵/۴۴۶۹

ناقوس XP۱۳۸۲تاليف و ترجمه رضا کافي پورراهنماي خطاهاي ويندوز ر۲۴۷ ک۹و۱۰۰۲۱۰۰۵/۴۴۶۹
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
office 2007/ office مـــجـــمـــوعه نـــرم فـزارهـاي

 Microsoft ﴿ از سري کتابهاي شهروند الکترونيک﴾
شـري کـيـنـکـوف گـانتر; مترجمان کي

 نژاد، نياز نيکورزم
۱۳۹۱ م۱۹۳گ۱۰۱۴۷۰۳۰۰۵/۵

QA۷۶/۷۵۴/۳م۵م
عابد Microsoft Office 20133 ايـلـيـن مـارمـل; مـتـرجم امير فروزندهآمزش تصويري

دهکردي
۱۳۹۲ آ۱۳۳ م۱۰۲۶۱۴۴۰۰۵/۵

مهرگان قلم نـويـسـنـده دن گـوکين; مترجم ياسمنآموزش کاربردي مايکروسافت ورد ۲۰۱۳
رضايي

۱۳۹۲ آ۷۹۶ گ۱۰۳۶۰۵۶۰۰۵/۵۲

عابد: نقش سيمرغ Microsoft office word2013نـويـسـنـده مـيـلين مارمل;امير فروزندهآموزش تصويري
دهکردي

۱۳۹۲ آ۱۳۳ م۱۰۴۶۱۶۴۰۰۵/۵۲

گاج ۹۳-۹۴هما ملکWord ﴿ورد﴾ رو۷۵۶ م۱۰۵۵۲۷۷۰۰۵/۵۲
صفار:اشراقي رايـانه کـار درجه Microsoft word XP ۲ [مـايـکروسافت

 ورد.ايکس پي]
تـالـيف عـلـي مـوسـوي،مجيد سبز علي

 گل،مهدي قرباني
۱۳۸۳ ر۸۴۲م۱۰۶۵۳۱۶۰۰۵/۵۲

سنبله نـويـسـنـده جـان واتـسون; مترجم هالهراهنماي جامع کامپيوتر: طراحي و چاپ کامپيوتري
 آگاهي زاد

۱۳۸۶ ط۱۲۱و۱۰۷۲۶۰۷۰۰۵/۵۲

طاهريان ۱۳۹۰آرمان ري بدآموزش گام به گام توابع و فرمول نويسي در اکسل آ۹۳۱ ر۱۰۸۶۱۰۷۰۰۵/۵۴
مهرگان قلم نـويـسـنـده کـرتـيس دي فراي; مترجمآموزش کاربري مايکروسافت اکسل۲۰۱۳

 ياسمن رضايي
۱۳۹۲ آ۳۵۶ ف۱۰۹۶۱۴۹۰۰۵/۵۴

مهرجرد ۱۳۹۳مولفين محمد مهدي لطفي....[و ديگران]مباحث پيشرفته اکسل وVBA براي مهندسين و مديران ۲۱۲ م۱۱۰۶۱۶۳۰۰۵/۵۴
پرسون،برگ زيتون ۱۳۹۰نويسنده مهدي محمديExcel به زبا ساده الف۳۵۴ م۱۱۱۶۱۶۸۰۰۵/۵۴

عابد Microsoft Office Excel 2013 ۱۳۹۳پـل مـک فدريس; مترجم حميد کنعاني،آموزش تصويري آ۷۳۹ م۱۱۲۶۱۴۳۰۰۵/۵۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۹۳-۹۴هما ملکExceI ﴿ اکسل ﴾ ک الف۷۵۶ م۱۱۳۵۲۷۶۰۰۵/۵۴
نـويـسـنـده جـان والـکنباخ; اميرحسينفرمول ها و توابع اکسل براي حسابداري

رضايي
۱۳۹۳ ف۲۶۷ و۱۱۴۶۰۵۲۰۰۵/۵۴

عابد:نقش سيمرغ 2013 Microsoft office آمـــــوزش تـــصـــويـــري
powerpoint

نـويسنده ميليام وود; مترجم محمدحسن
حسيني

۱۳۹۲ آ۸۱۸ و۱۱۵۶۱۶۵۰۰۵/۵۸

سنبله نـويـسـنـده آنه اليت و دس واتـسـون;راهنماي جامع کامپيوتر: گسترش وب سايت
 مترجم بيژن معصوم

۱۳۸۶ گ۳۳۶ل۱۱۶۲۶۰۱۰۰۵/۷۲

کليد آموزش PDF ۱۳۸۸مولف محمدتقي مروجکليد ک۴۸۴م۱۱۷۴۹۳۰۰۰۵/۷۲
QA۷۶/۹ /۴۱۳۸۸م۲م

مهرگان قلم ريـچـارد دنـيس واگنر، ريچاردمنسفيلد;مرجع کامل طراحي صفحات وب
 ترجمه امير احسان رضايي

۱۳۹۰ م۲۳۷ و۱۱۸۶۱۰۶۰۰۵/۷۲

ابتدا مـرجـع کـامـل بـانـک اطالعاتي اورکل در سيستم هاي عامل
 لينوکس و ويندوز

۱۳۸۲مولف علي محبوبي م۲۹۵م۹الف۱۱۹۱۱۰۰۵/۷۵۶۵

عابد،نقش سيمرغ Microsoft office access 2013 نـويـسـنده پل مک فدريز; مترجمحبيبآموزش تصويري
 فروزنده دهکردي

۱۳۹۲ آ۷۳۹ م۱۲۰۶۱۵۵۰۰۵/۷۵۶۵

مولف مهدي کاميارآموزش سريع وبالگنويسي آ۳۱۱ ک۱۲۱۶۱۳۳۰۰۵/۷۶
TK۵۱۰۵/۸۸۸۳/۸۱۳۸۸آ۲۵ک

مهرگان قلم تـالـيـف و تـدوين ناصر مديري، مهردادمهندسي امنيت شبکه هاي کامپيوتري
جنگجو

۱۳۹۴ م۴۲۷ م۱۲۲۶۱۳۰۰۰۵/۸

مـولف نـاصـر مـديـري، مـنـيرالساداتمهندسي پدافند غير عامل شبکه هاي کامپيوتري
شاهواليتي

پ م۴۲۷ م۱۲۳۶۱۵۷۰۰۵/۸
QA۷۶/۹ /۳۷۱۳۸۹م۹ک

طاهريان ۱۳۹۰مولف ابوالفضل طاهريان ريزيآموزش گام به گام مقابله و شکست ويروسهاي کامپيوتري آ۲۸۸ ط۱۲۴۶۱۶۶۰۰۵/۸۴
طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانهاسرار جادويي ويندوز ﴿ هک ويروسها﴾

خسروپور
۱۳۸۶ آ۲۸۸ط۱۲۵۵۶۹۴۰۰۵/۸۴

QA۷۶/۷۶ /۱۷۱۳۸۷ط۹و
عابد ۱۳۹۳نويسنده اميد باويآموزش تصويري فتوشاپ آ۲۹۲ ب۱۲۶۶۱۴۲۰۰۶/۶۸۶
اتحاد Photoshop Extended CS3(10) ۱۳۸۶غالمرضا درويشيمرجع کامل فتوشاپ م۴۹۶د۱۲۷۲۳۱۴۰۰۶/۶۸۶
سنبله Draw﴿راهـنـمـاي جـامع کـامـپيوتر: مقدمهاي بر کورل دراو

(Corel
نـويـسنده کريس دالنوگرد; مترجم هاله

 آگاهي زاد
۱۳۸۶ م۶۲۷د۱۲۸۲۶۰۴۰۰۶/۶۸۶

پرسون ۱۳۹۰نويسنده مهدي محدي زنجانيpowerpoint به زبان ساده پ۳۵۴ م۱۲۹۶۱۲۵۰۰۶/۶۸۶
مهرگان قلم V-Ray3.0۱۳۹۳مولف مهدي جوادنيامرجع کاربردي م۷۴۴ ج۱۳۰۶۱۵۶۰۰۶/۶۹۶

3ds Max 2009 مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش گام به گام و جادويي
خسروپور

آ۲۸۸ ط۱۳۱۶۰۵۵۰۰۶/۶۹۶
TR۸۹۷/۷/۸۶۱۳۸۷آ۲ط

ناقوس پـيـتـر لـينز; مترجم عبدالحسين صرافمقدمه اي بر نظريه زبانها و ماشين ها
زاده

۱۳۸۲ م۹۵۷ ل۱۳۲۲۷۰۰۶/۶۹۶

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

۱۳۸۶ م۹۵۳و۱۳۳۲۶۰۵۰۰۶/۶۹۶

طاهريان مـولـفـان ابـوالفضل طاهريانريزي، آرزوآموزش دوستانه ساخت وبالگ
خسروپور

۱۳۸۶ آ۲۸۸ط۱۳۴۵۶۹۳۰۰۶/۷
TK۵۱۰۵/۸۸۸۴/۸۱۳۸۶آ۲ط

مهرگان قلم CSS3۱۳۹۳نويسنده ايان الن;مترجم فاطمه بهشتيراهنماي کاربردي ر۲۷۱ ل۱۳۵۶۱۶۱۰۰۶/۷۴
HTML5۱۳۹۰فيث ومپن، ترجمه: اميراحسان رضاييآموزش گام به گام آ۷۶۲ و۱۳۶۶۰۵۷۰۰۶/۷۴

طاهريان آمـوزش گـام بـه گـام استفاده از وبالگ براي کسب ثروت و
شهرت

۱۳۹۰ريچ جيسن; مترجم هنگامه خدابنده آ۹۳۶ ر۱۳۷۶۱۶۷۰۰۶/۷۵۲

گام ۱۳۹۱نويسنده:شارون سيندريچآنچه دختران باهوش بايد بدانند دختران واينترنت آ۹۸۱س۱۳۸۶۶۹۲۰۰۶/۷۵۴۰۸۳
مهرگان قلم نـويـسـنـده ران سـورديـا، جنيفرگرس;راهنماي کاربردي جومال۳

 مترجم اميراحسان رضايي
۱۳۹۳ ر۷۹۸ س۱۳۹۶۱۲۷۰۰۶/۷۸

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

۱۳۸۸مهري پريرخ و زهرا مجدي د۴۲۳پ۱۴۰۳۲۰۲۰۰۷/۲۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۸- ۱۳۹۱فريدون حيدري ملک ميانآقا بزرگ تهراني ح س/۶۴۲آ۰۱۰/۹۲[ج]۱۴۱۳۳۶۶

مرکز حافظ شناسي ۱۳۸۰گزارش از سليم نيسارينسخههاي خطي حافظ (سده نهم) ن۱۹۸ح۱۴۲۲۴۱۸۰۱۱/۳۱
مجمع ذخائر اسالمي فـهـرسـت نـسـخه هاي خطي صارم الدوله اهدائي به کتابخانه

 فرهنگ اصفهان    ﴿اصفهان-ايران﴾
۱۴۳۰ق=۲۰۰۹منگارش محمد علي هدايت ف۴۴۷ه۱۴۳۳۲۰۱۰۱۱/۳۱

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

۱۳۸۵ ک۲۶۲ع۱۴۴۳۲۵۰۰۱۶/۲۹۷۴۸۵
Z۷۲۰۴/۲ع۹ر

پـژوهـشـکـده مـطـالعات فرهنگي و اجتماعي:
 وزارت عـلـوم، تـحـقيقات و فناوري، اداره کل

 امور فرهنگي

۱۳۸۵گردآورنده علي تاجورکتابشناسي پايان نامههاي نمايش ک۱۶۷ت۱۴۵۲۸۴۷۰۱۶/۷۹۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

۱۳۸۰تهيه و تنظيم سعيده کمائي فردکتابشناسي گزيده توصيفي زبان و ادبيات فارسي ک۶۹۳کفا۱۴۶۲۹۸۵۰۱۶/۸

امير کبير مـعـاونـت تـوسـعـه ي کـتـابخانه ها وروايت آشنا ،جشنواره خاطره نويسي
کتابخواني

۱۳۹۴ ۴۳۸ج۱۴۷۶۲۷۶۰۲۰

کتابدار ۱۳۷۸عباس حرياطالع رساني: نظام ها و فرايندها الف۴۳۳ح۱۴۸۴۷۰۲۰
هياتامناي کتابخانه هاي کشور ۱۳۷۲عباس حريمروري بر اطالعات و اطالعرساني م۴۳۳ح۱۴۹۴۹۳۸۰۲۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سمت ۱۳۸۱ايرج صباشيوه بهره گيري از کتابخانه ها ومنابع اطالعاتي ش۳۶۲ص۱۵۰۳۲۰۲۰
دفتر انتشارات اسالمي ۱۳۹۵مولف ابوالفضل عرب زادهطرحي نو در نظام کتابداري ط۵۱۶ع۱۵۱۶۳۳۵۰۲۰

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۲تاليف وتنظيم علي مزينانيکتابخانه و کتابداري ک۵۱۲م۱۵۲۳۹۰۲۰

مختومقلي فراغي ﴿سارلي﴾ آشـنـايـي بـا پـيـدايـش کـتـاب و کـتابخانه: نحوه کتابداري
 درکتابخانه هاي مدارس

۱۳۸۲محمدعلي نشاط ور، حسين جوادمنش آ۴۴۴ن۱۵۳۳۱۰۲۰

[نوشته] استال کيننفرهنگ فشرده کتابداري و اطالعرساني ف۹۷۶ک۰۲۰/۳م۱۵۴۶۲۳۳
Z۱۰۰۶/۴۱۳۷۸ف۹ک

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مـقـاالت کـتابخانههاي عمومي ايفال ۲۰۱۰ گوتنبرگ، ۱۵-۱۰
 آگـوسـت،۲۰۱۰ گـزيـده مقاالت هفتاد وششمين همايش بين

 المللي ايفال

۱۳۹۰ويراستار حسين معماري مختار ۲۴۶الف۱۵۵۳۹۵۲۰۲۰/۶۲۱
Z۶۷۲/۵۳/الف

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

۱۳۸۶ الف۸۶۵الف۱۵۶۳۱۸۷۰۲۱/۱

هزاره ققنوس کـيـانـوش کـيـانيهـفتلـنـگه، محبوبآشنايي با آرشيو هاي جهان
شهبازي

۱۳۹۲ آ۹۳۷ک۱۵۷۵۲۰۹۰۲۵
CD۹۶۵/۹۱۳۸۸ک۲ف

دبيزش، چاپار مـاريـلـيـن ديـگان، سيمون تانر; ترجمهآينده ديجيتالي کتابخانه ها: راهبردهايي براي عصر اطالعات
 عباس گيلوري

۱۳۸۲ آ۹۴۴د۱۵۸۴۴۰۲۵/۰۰۲۸۵

کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ۱۳۸۳ويراستار پوري سلطانيخدمات فني خ۶۵۱س۱۵۹۹۳۸۰۲۵/۰۲
دبيزش، چاپار جـسـتـجـوي اطـالعـات عـلـمـي و پژوهشي درمنابع چاپي و

 الکترونيکي; شامل حوزه هاي علوم، فني مهندسي...
تـالـيـف مـحـمـدرضا داورپناه; ويراستار

 محمدحسين دياني
۱۳۸۲ ج۳۱۵د۱۶۰۹۳۵۰۲۵/۰۴

انتشارات کتابخانه رايانه اي نـوشـتـه اسـتـوارت د. لي; ترجمه محمدمجموعه سازي منابع الکترونيکي﴿ راهنماي عملي﴾
 زره سـاز، عـلـيـرضـا اسفندياري مقدم;

 ويراستار محمد حسين دياني

۱۳۸۳ م۸۳۳ل۱۶۱۹۳۴۰۲۵/۰۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۷-۱۳۷۹علي سينائيمجموعه سازي در کتابخانه ها م۹۸۲س۱۶۲۳۶۰۲۵/۲

کتابدار ۱۳۹۱تاليف رحمتالله فتاحي، مهدي طاهريفهرستنويسي: اصول و روشها ف۲۲۲ف۱۶۳۴۵۳۳۰۲۵/۳
Z۶۹۳/۹۱۳۸۶ف۲ف

شرکت انتشارات علمي فرهنگي ۱۳۸۶ملويل ديوئيخالصه ردهبندي دهدهي ديوئي و نمايه نسبي خ ۹۹۲ د۱۶۴۵۰۸۸۰۲۵/۴۳۱
Z۶۹۶/۱۳۷۸ ۹د

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

۱۳۸۷ ر۹۳۴ح۱۶۵۳۲۰۰۰۲۵/۴۳۳

کتابدار ۱۳۹۲نسريندخت عمادخراسانيخدمات عمومي کتابخانه و شيوههاي آن خ ۸۷۶ ع۱۶۶۴۹۱۳۰۲۵/۵
Z۷۱۱/۴۱۳۸۸خ۸ع

کتابدار نوشته ويليام اي. کتسمنابع جغرافيايي ، زندگي نامهاي و دولتي
تـرجـمه هـمـراه با افزوده هاي فارسي از
 مـــحـــسن غـــزيـــزي و حـمـيـد

 محسني;ويرايش رزيتا بهزادي

۱۳۸۶ م۳۷۹ک۱۶۷۳۱۴۳۰۲۵/۵۵۲

کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تـنـظـيـم امـيـرمـسعود نيکبخت جم; بانشانه مولف فارسي : جدول سه رقمي مبتني بر کاتر- سن برن
 مقدمه پوري سلطاني

۱۳۸۲ ن۹۲۵ن۱۶۸۳۵۰۲۵/۸۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور ، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۳رهنمودهاي ايفال براي کتابخانه هاي سيار ۸۹۵ ر۱۶۹۶۱۰۸۰۲۷/۴

موسسه انتشارات کتاب نشر مـعـاونـت تـوسـعـه کـتـابـخـانـه ها ومجموعه دستورالعملهاي اداره ي کتابخانه هاي عمومي
 کتابخواني، اداره کل امور کتابخانه ها

۱۳۹۰ م۸۴۴ن۱۷۰۳۹۲۸۰۲۷/۴۵۵
Z۷۱۸/۲۱۳۸۹ک۹ز

موسسه انتشارات کتاب نشر نـاتـاليريف زيـارنـيک; تـرجمه مهردادکتابخانههاي عمومي و مدارس: توسعه همبستگيهاي نهادي
نيکنام

۱۳۹۰ ک۸۲ز۱۷۱۳۷۴۳۰۲۷/۴۷۳
Z۷۱۸/۲۱۳۸۹ک۹ز

چاپار :دبيزش ۱۳۸۸و.ام. موهانراجخدمات کتابخانهاي براي کودکان خ۸۵۴ م۱۷۲۶۰۳۷۰۲۷/۶۲۵
Z۷۱۸/۱/۴۱۳۸۸خ۸م

انتشارات ۵۹ جـواد يـغـمـايـي،عـلـيـرضـا اسفندياريمديريت کتابخانههاي دانشگاهي
 مقدم،ناصر آصفي يزدي

۱۳۸۴ م۶۱ي۱۷۳۲۸۵۴۰۲۷/۷

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۷کتي اي. زاهلر; مترجم سارا رئيسي۵۰ [پنجاه] روش ساده براي عالقهمند کردن فرزند به مطالعه پ۲۲ز۱۷۴۳۳۱۷۰۲۸/۵
Z۱۰۳۷/۲۱۳۸۱ز۱آ

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان چـگـونه بـچههـايـمـان را به مطالعه تشويق کنيم: براي اولياي
تربيتي

۱۳۶۶نوشته نانسي الريک چ۱۶۷ل۱۷۵۶۷۸۶۰۲۸/۵
Z۱۰۳۷/۲۱۳۶۶ل۱آ

چاپار ،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۸۸بابک پرتومرجعشناسي عمومي التين﴿چاپي - اينترنتي ﴾ م۳۲۶پ۱۷۶۶۱۲۱۰۲۸/۷
Z۱۰۳۵/۱/۴۱۳۸۶م۴و

کتابدار ۱۳۹۲مهري پريرخآموزش سواد اطالعاتي : مفاهيم ، روش ها و برنامه ها آ۴۲۳پ۱۷۷۶۱۳۵۰۲۸/۷
فرهنگ معاصر ۱۳۷۲نوشته نورالله مراديمرجع شناسي: شناخت خدمات وکتابهاي مرجع م۴۳۵م۱۷۸۳۰۰۲۸/۷
نسل نوانديش جک کـانـفـيـلـد، گي هندريکز، کاروليناين کتاب را بايد بخوانيد

 کالين; ترجمه اميربهنام
۱۳۹۰ الف۷۴۷ ک۱۷۹۳۹۹۷۰۲۸/۸

Z۱۰۰۳/۹۱۳۸۹الف۹ک
دبـيـر خـانه هيات امناي کتابخانههاي عمومي

کشور
تـالـيف رالف سي اسـتـيگر; ترجمه عليشيوههاي مطالعه

شکويي
۱۳۷۷ ش۴۹۴الف۱۸۰۳۱۲۴۰۲۸/۹

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

۱۳۴۷ گ۱۹۴ج۱۸۱۲۱۶۵۰۲۸/۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

رامند حـکـايـت هـاي فـرهـنگي: کتاب، نويسندگان،نمونه هاي شعر
معاصر

۱۳۸۲شعبانعلي المعي; ويرايش محمد المعي ح۲۵۸ل۱۸۲۴۸۰۲۸/۹

موسسه انتشارات کتاب نشر گـردآورنـدگـان نـهـاد کـتـابخانه هايکارتون کتاب
 عـمـومـي کـشـور و خـانـه کـاريکاتور;
 ريـاسـت طرح وجشنواره منصور واعظي;
 مـتـرجـم نـيـلـوفـر اربابي; سيدمسعود

 شجاعي طباطبايي

۱۳۹۰ ۵۱۷م۱۸۳۳۷۸۱۰۲۸/۹
Z۱۰۰۳/۵/۹۷۱۳۷۵الف

خشايار مـولـف بـريـجـت آردلي; مترجم پوران۱۰۰۱﴿هزار ويک﴾ سوال وجواب علمي
طوافي

۱۳۸۲ هـ۳۷۳آ۰۳۹[ج]۱۸۴۳

افق بـريـجـت آردلـي، نـيـلآردلـي; ترجمه۱۰۰۱[هزارويک] پرسش
 رضـوان دزفـولـي; بـازنـوشته  مهروش

طهوري

۱۳۷۹ هـ۳۷۳آ۰۳۹[ج]۱۸۵۵۱

کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده باربارا تيلور; رويا خوئياختراعات ۲۹۵الف۰۳۹[ج]۱۸۶۵۸
کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده ريچارد ميد; مترجم رويا خوئيارتباطات ۳۶۹الف۰۳۹[ج]۱۸۷۵۴
کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده جکي جاف; مترجم رويا خوئياسب ها ۴۶۹الف۰۳۹[ج]۱۸۸۶۲

نويسنده اريک اوبالکرماه و اقمار منظومه شمسي م۹۱۹ الف۰۳۹[ج]۱۸۹۵۷۹۰
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۳ ۴چ

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

۱۳۹۰ الف۷۸۳ ب۰۳۹[ج]۱۹۰۵۷۹۹

ورنر بوگيش کريستيان بوگيشکانيها و سنگها س۷۸۳ ب۰۳۹[ج]۱۹۱۵۷۸۲
AG۳۶/۱۳۸۸]ج.۴۲[ ۴چ

پيام آزادي کـتـي پـاکـت; مـتـرجـم حسين ايرايي;دنياي شما: يک دايره المعارف مقدماتي
 ويراستار حسين ترابي

۱۳۸۲ د۲۱۹پ۰۳۹[ج]۱۹۲۹۳۲

قدياني، کتابهاي بنفشه جـمـعـي از نـويـسـندگان; ترجمه بهروزچرا وچگونه
بيضايي

۱۳۷۸-۱۳۷۳ ۳۲چ۰۳۹[ج]۱۹۳۵۲

کتابهاي پروانه نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيحمل و نقل
طالقاني

۱۳۸۳ ۸۳۳ح۰۳۹[ج]۱۹۴۵۵

کورش ۱۳۸۰مترجم و گردآورنده بختيار حيدرياطالعات عمومي مدرسه الف۹۴۹ح۰۳۹[ج]۱۹۵۴۶
کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده آماندا انيل; مترجم رويا خوئيخزندگان ۵۱۷خ۰۳۹[ج]۱۹۶۵۳

ترجمه و تاليف حسين داريان۳۶۵ [سيصد و شصت و پنج] روز هر روز يک مطلب بدانيم س۱۸۹د۰۳۹[ج]۱۹۷۶۳۱۸
AG۳۶/۹۱۳۷۶س۲۵پ

کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده رود تئودورو; مترجم رويا خوئيدايناسورها ۳۴۵د۰۳۹[ج]۱۹۸۵۶
نويسنده ايروين رابيناختراعات مهم از آتش تا ماهواره الف۱۱۸ ر۰۳۹[ج]۱۹۹۵۷۹۱

AG۳۶/۱۳۸۵ج.۳۰ ۴چ
قدياني، کتابهاي بنفشه بـاليـاي طـبـيـعي زلـزله، آتـشـفشان، طوفان، گردباد، سيل و

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

 مهروش طهوري

۱۳۷۴ ب۳۱۷ر۰۳۹[ج]۲۰۰۳۲۶۸
AG۳۶/۱۳۷۴ج. ۴۹چ

هانس رايشهارتخودرو: پيشينه و ساز و کار خ۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۲۰۱۵۷۸۳
AG۳۶/۱۳۸۹ ج.۴۹ ۴چ

نويسنده هانس رايشهارتعجايب هفتگانه جهان ع۳۱۷ ر۰۳۹[ج]۲۰۲۵۷۹۳
AG۳۶/۱۳۷۴ج.۵ ۴چ

قدياني ۱۳۹۰اولريش سدالگ; ترجمه کمال بهروزکيافيل ها، شيوه زندگي، اهميت وانواع ف۳۹۸ س۰۳۹[ج]۲۰۳۵۷۹۷
کتابهاي پروانه نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيغارها

طالقاني
۱۳۸۳ ۱۱غ۰۳۹[ج]۲۰۴۶۱

پيدايش [ديـويد فلدمن]; مترجم حسين ابراهيميهزار نکته باريکتر از مو
 الوند; ويراستار محمود سالک

۱۳۸۳-۱۳۸۲ هـ۸۳۸ف۰۳۹[ج]۲۰۵۶۳

پيام آزادي نـويـسـنـده رابـيـن کرود; ترجمه مجيددايره المعارف پرسش ها وپاسخ ها: ستارگان و سيارات
عميق

۱۳۸۳ د۴۸۲ک۰۳۹[ج]۲۰۶۹۳۱

قدياني ۱۳۹۰راينر کرومنرل;ترجمه کمال بهروزکيااقيانوس ها و درياها الف۴۸۵ ک۰۳۹[ج]۲۰۷۵۷۹۶
راينر کوتهآتشفشانها و نقش آنها در زندگي آ۷۷۵ ک۰۳۹[ج]۲۰۸۵۷۹۴

AG۳۶/۱۳۸۸ج.۳۹ ۴چ
قدياني ۱۳۹۰راينرکوته;ترجمه کمال بهروزکيامعادن، گنج هاي زمين م۷۷۵ ک۰۳۹[ج]۲۰۹۵۷۹۵

کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده جکي گف; مترجم رويا خوئيکوهستان ۸۶۳ک۰۳۹[ج]۲۱۰۶۰
فرجام مـولـف آرکـدي لـئـوکوم; مترجم خليلبه من بگو چرا...

خليليان
۱۳۸۰ ب۹۸۱ل۰۳۹[ج]۲۱۱۴۳

کتابهاي پروانه نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيماقبل تاريخ
طالقاني

۱۳۸۳ ۱۵۴م۰۳۹[ج]۲۱۲۵۹

پيام آزادي نـويـسـنده وندي مجويک; ترجمه مجيددايره المعارف پرسش ها وپاسخها: تمدنهاي باستان
عميق

۱۳۸۳ د۲۸۲م۰۳۹[ج]۲۱۳۹۳۰

کتابهاي پروانه ۱۳۸۳نويسنده فليپ استيل; مترجم رويا خوئيمردم و کشورها ۴۵۶م۰۳۹[ج]۲۱۴۵۷
قدياني ۱۳۹۰کرستين نويمان; ترجمه کمال بهروزکيااسب ها، از دوره باستان تا امروز الف۸۳۸ ن۰۳۹[ج]۲۱۵۵۷۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مانفرد نيکيشخزندگان و دوزيستان خ۹۷۸ن۰۳۹[ج]۲۱۶۵۷۸۴
وفائي نـکـات جـذاب و خـوانـدني: اطالعات عمومي، عجائب جهان،

 خاطرات به ياد ما
۱۳۸۵تهيه و تدوين محمدرضا وفائي ن۶۵۹و۰۳۹[ج]۲۱۷۱۷۹۰

دانش گستر روز ۱۳۹۱کامران فانيدانشنامه دانش گستر ۲۵۵ د۰۳۹/۹۱۵۵م۲۱۸۴۹۱۶
عابد ۱۳۸۳گردآورنده ونگارش عبدالعظيم کريميمدرسه موزه: مقدمه اي بر يادگيري فعال در موزه ها م۵۱۶ک۲۱۹۹۳۷۰۶۹/۰۷

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۸۱محمد تهامي نژادسينماي مستندايران، عرصه تفاوتها س۸۹۱ت۲۲۰۹۰۷۰/۱۸
دانشگاه عالمه طباطبائي ۱۳۷۸تاليف نعيم بديعي ، حسين قنديروزنامه نگاري نوين ر۳۸۱ب۲۲۱۳۴۰۷۰/۴

روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي نـوشـتـه ديـويد رندال; ترجمه علي اکبرروزنامه نگاري حرفه اي
 قاضي زاده

۱۳۸۲ ر۷۳۴ر۲۲۲۴۲۰۷۰/۴

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۵بيل گيلهام; ترجمه محمود عبداللهزادهمصاحبهپژوهي: راهنماي فن مصاحبه علمي م۹۳۹گ۲۲۳۳۰۸۶۰۷۰/۴
مدرسه اسالمي هنر ۱۳۹۲نيل پستمن، استيو پاورزچگونه اخبار تلوزيون را تماشا کنيم؟ چ۴۵۸پ۲۲۴۶۶۰۱۰۷۰/۴۳

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ ۱۳۸۲نويسنده اکبر نصراللهياصول خبرنويسي، شناخت، جمعآوري و انتشار اخبار الف۴۵۹ ن۲۲۵۴۱۰۷۰/۴۳
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۸۱عبدالحسينآذرنگمباني نشر کتاب م۳۲۲ آ۲۲۶۳۸۰۷۰/۵

سي بال هنر طـراحـان گـرافـيک، کـانونهاي تبليغاتي و... راهنماي شيوههاي
 مـخـتـلف چـاپ بـر روي مـواد يـا چه چاپي براي چه کاري

 مناسب است

۱۳۸۳بهرام عفراوي ط۷۳۲ع۲۲۷۳۲۶۲۰۷۰/۵
Z۱۱۶/۴ط۷ع

پيکان نـگـرشـي بـر کـلـيات صنعت چاپ شامل تاريخ، حال و آينده
 چاپ... براي مورخان، محققان، مولفان، ناشران، طراحان...

۱۳۸۰ترجمه و تاليف محسن مشهوري ن۵۸۸م۲۲۸۱۵۰۷۰/۵

دبيزش آمـوزش حـرفـه کتابداري و اطالع رساني در کشورهاي عربي
 خليج فارس

نـوشـتـه مـحـمـدصـالـح جـميل آشور،
 عـبـدالـسـتـار چـودري; تـرجمه احمد

 شعباني، محمود تفقدي جامي

۱۳۸۳ آ۵۷۴آ۲۲۹۹۳۳۰۷۰/۷۱۱۵۳۶

زرين ۱۳۷۵-۱۳۷۸علي بهزاديشبه خاطرات ش۸۶۱ب۲۳۰۶۰۷۰/۹۲
علم تـالـيف ادوارد براون; ترجمه و تحشيه وتاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت

 تعليقات تاريخي و ادبي محمد عباسي
۱۳۸۶ ت۴۱۲ب۲۳۱۴۰۰۹۰۷۹/۵۵

PN۵۴۴۴۹/۴۱۳۸۵ب۹الف
انتشارات کتاب تشر ۱۳۹۲حميد موالناسيرارتباطات اجتماعي درايران ازمشروطه تا انقالب اسالمي س ۸۴۷ م۲۳۲۴۹۸۸۰۷۹/۵۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـــريم ابـراهـيـمي; زيـرنـظـرشـورايبهمنيار
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ الف س/۸۸۱ب۰۷۹/۵۵۰۹۲[ج]۲۳۳۴۳۸۲
PN۵۴۴۹/۷۲۱۳۸۷ي۹الف

ققنوس تـاريـخ شـفـاهي مطبوعات ايران: گفت وگوهايي با پيشکسوتان
 روزنامه نگاري ومجله نگاري

۱۳۸۲فريد قاسمي ت۱۹۹ق۲۳۴۹۳۶۰۷۹/۵۵۰۹۲۲

علم ۱۳۸۷ترجمه،  تبويب و تحقيق کريم فيضيکشکول شيخ بهائي ک۹۱۳ش۲۳۵۲۹۷۸۰۸۹/۹۲۷
کتابچي تـرجـمه و شـرح فـارسي مـحـمـدبـاقرکشکول شيخبهائي عليهالرحمه

 ساعدي خراساني
- ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ک۹۱۳ش۲۳۶۳۲۶۱۰۸۹/۹۲۷

AC۱۰۵/۵۰۴۱ک۹ش
احتجاج شـيـخ بـهـايـي ; تـرجمه و تحقيق کريمکشکول شيخبهائي عليهالرحمه

فيضي
۱۳۸۵ ۱۳۸۵ک۹۱۳ش۲۳۷۲۴۲۱۰۸۹/۹۲۷

دفترنشرممتاز ۱۳۷۸محمدمهدي تاج لنگرودي﴿واعظ﴾کشکول ممتاز ک۱۶۶تفا/۲۳۸۴۰۸۹
اساطير گـردآوري تـنـظـيم و تـوضيح علياصغرخواندنيهاي ادب فارسي، يا، (هزار حکايت و اشارت)

حلبي
۱۳۸۶ خ۷۷۷حفا/۲۳۹۱۹۸۷۰۸۹

ارغوان دانش ۱۳۹۰نويسنده:احمد خزاييليبچه کشکول ب۴۹۹خفا/۲۴۰۶۸۷۹۰۸۹
گنجينه ۱۳۸۲اثر محمد منتظري يزديکشکول ک۷۸۳مفا/۲۴۱۱۹۲۱۰۸۹

آيين تربيت حـبـيبا... نـوروزي; بـا مـقدمه موسويقطره، اما زالل: گلچيني از زيباترين سخنان ائمه...
زنجاني

۱۳۷۶ ق۷۵۲نفا/۲۴۲۲۳۹۷۰۸۹

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۸حميد پارسانياعلم و فلسفه ع۱۴۷پ۲۴۳۳۷۶۴۱۰۰
B۹۹/۲پ۲۲ف

فرهنگ ها:افق ۱۳۸۵استيون السوالهاي چند هزار ساله س۹۹۹ل۲۴۴۶۰۲۲۱۰۰
B۷۴/الف۹۱۳۸۵س۲ل

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۰شيوا کاويانيفرزانگي درآينه زمان: درنگ برفلسفه، هنر و دانش ف۳۳۹ک۲۴۵۱۰۸۱۰۱
افق ۱۳۹۰حسين شيخاالسالميشايد اين کتاب يک آلت قتاله باشد: کتاب جهان ش۸۹۵ش۲۴۶۵۲۱۲۱۰۲

B۶۸/۲ش۹ش
چاپخش ۱۳۸۰عطا هودشتيانمدرنيته، جهاني شدن و ايران م۷۸۲هـ۲۴۷۱۰۷۱۰۷
بحردانش نـويـسـنـدگـان ويـليام ساهاکيان،محابلافکار فالسفه بزرگ

 لئوساهاکيان; ترجمه گل بابا سعيدي
۱۳۸۰ الف۲۵۹س۲۴۸۱۷۱۱۱۰۸

هرمس نـوراک.و ويـتوريوهوسله;ترجمه کوروشمحفل فيلسوفان خاموش
صفوي

۱۳۹۳ م۱۱۱ک۲۴۹۶۴۷۷۱۰۸/۳۲۱

۱۳۵۴آصفه آصفيمباني فلسفه: آشنايي با فلسفه جهان از زمانهاي قديم تا امروز م۵۹۲آ۲۵۰۲۸۰۵۱۰۹
نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانـشـگـاهها، پژوهشگاه فرهنگ و معارف; قم:
 نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در

 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

۱۳۸۶تحقيق و تدوين علي دژاکامتفکر فلسفي غرب از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري ت۶۳۴م۲۵۱۲۹۱۳۱۰۹/۲

هرمس مـونروسي.بيردزلي،جان هاسپرس;ترجمهتاريخ ومسايل زيباشناسي
 محمدسعيدحنايي کاشاني

۱۳۹۳ ت۹۳۲ب۲۵۲۶۴۷۶۱۱۱/۸۵

حکمت ۱۳۸۹تـيـتـوس بـورکهارت; مترجم سيدحسنجهانشناسي سنتي و علم جديد ج۷۶۴ب۲۵۳۳۸۱۳۱۱۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

افق ۱۳۹۲مازيار سميعيچه کسي بود صدا زد اصغر کتاب شناخت چ۷۴۷س۲۵۴۵۱۱۱۱۲۱
BD۱۶۸/۸س۲ف

دارالصادقين ۱۳۷۸محمدتقي فعاليعلوم پايه: نظريه بداهت ع۷۸۲ف۲۵۵۴۶۶۶۱۲۱/۶۵
BD۱۸۲/۸ع۷ف

ماهي ۱۳۹۰نويسنده آيزايا برلينآزادي و خيانت به آزادي: شش دشمن آزادي بشر آ ۴۷۳ ب۲۵۶۴۸۸۴۱۲۳/۵
B۸۲۴/۴/۴۱۳۸۶آ۴ب

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

۱۳۹۰نادر صدقي چ۸۳۵ش۲۵۷۵۱۱۲۱۲۸
BD۴۳۱/۹۱۳۸۹چ۹ش

افق ۱۳۹۲حسين شيخاالسالميسازمان قوريهاي متحدکتاب من س۸۹۵ش۲۵۸۵۲۱۱۱۲۸
B۸۲۸/۵/۲۱۳۸۹س۹ش

نشر حاذق ۱۳۷۳نوشته حسن ابطحيعالم عجيب ارواح ع۱۴۹الف۲۵۹۶۶۴۷۱۲۸/۱
BD۴۲۲/۲۵۱۳۷۳الف۲ف

نسل نو انديش ۳۰ نـگرش براي متحول کردن زندگيتان: بگوييد، باور کنيد و
 دريافت کنيد

۱۳۹۲نويسنده کيت دي. هرل س۵۱۸ ه۲۶۰۵۶۹۹۱۲۸/۳
BF۳۲۷/۴۸۱۳۸۹ن

نسل نوانديش قـانـون جـذب، سـاده و روان: زندگي بي نظيري را بسازيد که
 اليق آن هستيد

۱۳۹۰سونيا ريکتي; ترجمه احسان غيرتي ق۹۵۹ر۲۶۱۴۲۴۶۱۳۱

هاد شـرف الـديـن اعـرجي ; مترجم  يوسفپيشگوئيهاي نوسترآداموس
عزيزي

۱۳۷۵ پ۶۱۲الف۲۶۲۱۹۱۷۱۳۳/۳۲

ريچارد وبسترفنگشويي براي زندگي در آپارتمان ف۳۸۶ و۲۶۳۵۹۰۱۱۳۳/۳۷۳۳۷
BF۱۷۷۹/۲۳۱۳۸۴و۹ف

آفتاب توس ۱۳۸۹نويسنده جواد امينخندقيشناخت و بررسي شيطانپرستي ش۸۴۱الف۲۶۴۵۲۹۱۱۳۳/۴۲۲
BL۴۸۰/۹ش۸الف

سيمرغ ۱۳۷۲نوشته ليندا گودمنمتن کامل طالع بيني خورشيدي ط۷۵۱گ۲۶۵۶۶۵۳۱۳۳/۵
BF۱۷۰۸/۱/۲۱۳۸۳ط۹گ

پيمان ۱۳۸۳نوشته ليندا گودمن; ترجمه پروين قائميطالعبيني خورشيدي ط۷۵۱گ۲۶۶۴۵۷۰۱۳۳/۵
BF۱۷۰۸/۱/۲۱۳۸۰ط۹گ

هيرمند نـوشـتـه پـائوال دلسول;ترجمه ي شهينطالعبيني چيني
 دخت بهزادي

۱۳۸۴ ط۶۴۱د۲۶۷۲۳۱۱۱۳۳/۵۹۲۵۱

فخردين ۱۳۸۴گردآورنده هادي خوبروکف بيني و چهره شناسي ک۸۱۸خ۲۶۸۱۷۷۶۱۳۳/۶
تالش نـوشـتـه مـيـرا لـورانـس; ترجمه سعيدکف شناسي هندي

فريسي
۱۳۸۳ ک۷۲۹ل۲۶۹۷۴۱۳۳/۶

شجره طيبه ۱۳۸۵مولف هادي خوبرواشباح و ارواح الف۳۲۶م۲۷۰۱۷۸۶۱۳۳/۸
BF۱۰۳۸/۹خ۲ف

نشرمرداد ۱۳۸۰مولف ندا منشيخوشفکر، خوشاندام خ۷۹۱م۲۷۱۶۶۵۹۱۳۳/۸
BF۱۱۵۶/۸۱۳۸۰م۸ت

نسل نو انديش تـدويـن کـنـنـده: ﴿مـوسـسه تايم اليفاسرارذهني
بوکس﴾

۱۳۷۹ الف۸۳۹م۲۷۲۶۶۹۱۱۳۳/۸

نسل نوانديش گـردآورنـده جمشيد مبين; ويراستار عليسوال از انسان جواب از ارواح
ابوطالبي

۱۳۷۸ س۲۲۵م۲۷۳۹۰۱۳۳/۹۱

علم ۱۳۸۵نيل دونالدوالش; مترجم سهيل سميدوستي با خداوند: گفت و گويي نامتعارف د۲۶۴و۲۷۴۴۱۷۹۱۳۳/۹۳
BF۱۹۹۹/۹۱۳۸۵د۲و

دايره نـيل دونـالـد والش; مـترجم توراندختگفتگو با خدا
 تمدن (مالکي)

-۱۳۸۱ گ۲۶۴و۲۷۵۲۶۱۳۱۳۳/۹۳

گلپا تـالـيف محمدبن سيرين، [صحيح] تاليفتعبير خواب کامل
 حبيشبنابراهيم تفليسي

۱۳۸۶ ت۶۳۱ت۲۷۶۳۶۴۴۱۳۵/۳
BF۱۰۸۸/۷ت۲ف

ياس بهشت کـلـيـات تـعـبير خواب محمدبنسيرين و حضرت دانيال عليه
 الـسـالم و امـام جـعـفر صادق عليه السالم با تصحيح کامل و

 فهرست عناوين ...

تـالـيف ابـوالفضل حسينبنمحمدابراهيم
تفليسي

۱۳۹۱ ت۶۳۱ت۲۷۷۴۸۰۶۱۳۵/۳
BF۱۰۸۸/چ۷۱۳۸۵ت۲ف

نورالکتاب تـعبير خواب کامل امام صادق﴿ع﴾ - محمد ابنسيرين و دانيال
پيغمبر(ص)

تـالـيف ابـوالـفـضل حـبـيشبن ابراهيم
 الـتـفـلـيـسي; بـه کـوشش مجيد بابکي

رسکتي

۱۳۸۶ ۱۳۸۶ت۶۳۱ت۲۷۸۲۳۳۲۱۳۵/۳

قدس تـالـيـف ابوالفضل حبيش تفليسي; تنظيمکليات تعبيرخواب
 کاظم مقدم

۱۳۸۳ ۱۳۸۳ک۶۳۱ت۲۷۹۷۹۱۳۵/۳

کمال انديشه تهران کـلـيـات تـعـبـيـر خـواب مـحـمدبن سيرين، حضرت دانيال
 عليهالسالم ...با اعراب گذاري احاديث

تـالـيف ابوالفضل حسينبن محمدابراهيم
تفليسي

۱۳۸۴ ۱۳۸۶ک۶۳۱ت۲۸۰۲۰۶۴۱۳۵/۳

پل شـيخ ابـوالـفـضل حـبـيشبن ابـراهـيممتن کامل تعبير خواب ابنسيرين و دانيال پيغمبر
التفليسي

۱۳۷۸ م۶۳۱ت۲۸۱۶۶۵۵۱۳۵/۳
BF۱۰۸۸/ص۱۳۸۳ ۷ت۲ف

پيدايش نـويـسـنـده بـرنـد هـوير; ترجمه حميراراز و رمز چهره ها
نوروزي

۱۳۸۲ ر۸۹۸هـ۲۸۲۷۱۱۳۸

تنديس ۱۳۷۹مژگان کيا﴿توکلي﴾نيهيليسم و تاثيرآن بر نقاشي ن۹۱۴ک۲۸۳۲۹۰۲۱۴۹/۸
اختران نـويـسـنـده سـوناريک لـيدمان; مترجمدر سايهي آينده تاريخ انديشهي مدرنيته

 سعيد مقدم
۱۳۸۷ د۸۶۵ل۲۸۴۲۵۹۶۱۴۹/۹۷

نسل نوانديش ۱۳۸۷نـويـسنده جوني جانستون; مترجم فرشادروانشناسي: توصيههاي جادويي براي زندگي ر۱۹۷ج۲۸۵۴۰۸۱۱۵۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۸۸نويسنده مهري رحمانياز اسمت خوشت مياد: روانشناسي تاثير نام الف ۳۹۵ ر۲۸۶۴۷۶۲۱۵۰
BF۱۴۵/۱۳۸۸ج.۹۵ ۳م۳ر

کتاب صبح ۱۳۸۷شهريار زرشناسروان شناسي مدرن و حقيقت فراموش شده انسان ر۳۱ز۲۸۷۳۱۱۳۱۵۰
نسل نوانديش ۱۳۸۹مولف شاهرخ شاهپرويزيجهان بهترين مشاور ازدواج ج۲۳۸ش۲۸۸۴۱۸۳۱۵۰

BF۱۲۸/ش۲۸۲ف
دارالعلم ۱۳۸۳مولف محمدحسين ضيائي بيگدليروانشناسي تحليلي ر۸۴ض۲۸۹۱۶۶۴۱۵۰

BF۱۲۸/۹ض۲ف
ساواالن ۱۳۸۲تاليف حمزه گنجيروان شناسي عمومي ر۶۷۸گ۲۹۰۸۸۱۵۰
امير کبير نـوشـتـه نرمان ل. مان; ترجمه و اقتباساصول روانشناسي: اصول سازگاري آدمي

 محمود ساعتچي
۱۳۵۲ الف۱۷۲م۲۹۱۶۶۱۵۰

رشد ۱۳۸۲تاليف علي دالوراحتماالت و آمار کاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي الف۶۱۹د۲۹۲۷۸۱۵۰/۱۵۱۹۵
مرواريد ۱۳۸۲اريک فروم; ترجمهآرسن نظريانروانکاوي ودين ر۶۲۱ف۲۹۳۱۶۶۶۱۵۰/۱۹۵۷
رشد مـولـفـان هـاراطـون داويديان، داود شاهسنجش عالئم و نشانهاي اختالالت رواني

محمدي
۱۳۸۱ س۳۲۵د۲۹۴۴۱۰۱۵۰/۲۸۷

آگاه تـالـيف زهره سرمد، عباس بازرگان، الههروشهاي تحقيق در علوم رفتاري
حجازي

۱۳۸۷ ر ۴۸۴ س۲۹۵۴۷۳۴۱۵۰/۷۲
BF۷۶/۵/۹۱۳۷۷ر۴س

هزاره ققنوس روش هـاي پـژوهـش در عـلـوم رفتاري همراه با روش تدوين
 پيشنهاده

۱۳۸۸عليرضا پير خائفي ، داود معنوي پور ر۸۸۴پ۲۹۶۶۰۳۴۱۵۰/۷۲۴

اميرکبير نـوشـتـه گري جي برانيگان; ترجمه فريباآزمون روان شناسي: فعاليتهاي کاربردي يادگيري
 نبوي آلآقا

۱۳۸۱ آ۴۱۱ب۲۹۷۹۶۱۵۰/۷۶

فرا روان شناسي نـوشـتـه احـمـد عـالمه فلسفي;بامقدمهاسرار روان شناسي رنگ ها﴿وخواص درماني آن ها﴾
 نوريه ثابت

۱۳۹۱ الف۷۶۹ع۲۹۸۴۵۴۰۱۵۲/۱۴۵
BF۷۸۹/۸۱۳۸۷ز۹ر

نسل نوانديش EQ چـيـست و چـرا مهمتر از IQ است : چگونه ) EQ هوش
 هيجاني ) خود را کشف کنيم ...

نـويـسـنـدگان تريويس برادبري و جين
 گـريـوز; مـتـرجـم هـادي ابـراهـيـمي;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۹ الف۴۳۷ب۲۹۹۴۰۵۹۱۵۲/۴
BF۵۷۶/۹۱۳۸۸الف۴ب

کنکاش ۱۳۹۵نويسنده :سوسن خسرويکمک به کودکان براي کنترل هيجانات منفي ک۵۵۱خ۳۰۰۶۸۲۴۱۵۲/۴
نسل نوانديش آنـتـونـي رابينز، نورمن کازينس; مترجممديريت احساسات

 مجيد پزشکي
۱۳۸۵ م۱۱۸ر۳۰۱۲۲۵۳۱۵۲/۴

ققنوس غـلـبه بر کمرويي: مطمئن، استوار و پرجرئت شويد و اعتماد به
 نفس پيدا کنيد

۱۳۷۷پل ژاگو غ۱۶ژ۳۰۲۶۷۷۰۱۵۲/۴
BF۵۷۵/۲۱۳۷۷ژ۳خ

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

نـويـسـنـدگـان اس.مـايـلک کـراويـتز،
 سـوزاندي. شـوبـرت; بـرگردان صفورا

شهاليي

۱۳۸۸ هـ۴۲۵ک۳۰۳۴۱۵۷۱۵۲/۴
BF۵۷۶/۳/۳۵۹۱۳۸۷ک

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

 بهرامپور آشتياني

۱۳۸۰ ع۴۸۳الف۳۰۴۱۹۸۰۱۵۲/۴۱

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

داورپناه

۱۳۸۸ ق۴۸۳ الف۳۰۵۳۰۳۹۱۵۲/۴۱

نسل نوانديش ۱۳۹۳محمد سيدا۱۲ گام تا شادي بيکران د۸۹۳ س۳۰۶۵۹۲۳۱۵۲/۴۲
نسل نوانديش روانشـنـاسي شـوخ طـبـعي، خـالقيت، سالمت روان; همراه با

 آزمونهاي شوخطبعي، خالقيت، سالمت روان
نـويسندگان علي پوالديريشهري، موسي

گلستانه
۱۳۸۷ ر۸۲۴پ۳۰۷۴۰۹۲۱۵۲/۴۳

BF۵۷۵/۹۱۳۸۶پ۶ل
فردوس شـهـامت: لذت زندگي مخاطرهآميز (تائوي شهامت - شهامت

 عشق - در جستجوي بيترسي - تکنيکهاي مراقبه پويا)
۱۳۸۰اشو; ترجمه خديجه تقيپور ش۵۶۱الف۳۰۸۲۱۸۹۱۵۲/۴۶

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

۱۳۸۸اثر جوزف اکانر; ترجمه اسکندر قرباني خ۹۳۶الف۳۰۹۴۱۷۱۱۵۲/۴۶
BF۵۷۵/۸۱۳۸۸الف۴ت

پيدايش نـويـسـنـده کـريستين براش، اينگا مارياهول و هراس
 ريچبرگ ;مترجم منير سنگلجي

۱۳۸۲ هـ۳۹۶ب۳۱۰۶۸۱۵۲/۴۶

نسل نوانديش ۱۳۸۳سوزان جفرز;مترجم فاطمه خسرويماوراي ترس م۴۸۷ج۳۱۱۲۰۳۳۱۵۲/۴۶
نسل نوانديش غـلـبه بـر اضـطراب: مقدمهاي بر کنترل بهتر زندگي ، چگونه

 احساسات مضطربکننده را بشناسيم و کنترل کنيم...
نـويـسـنـده لـين فـاسم; تـرجـمه هادي

 ابراهيمي، افشين تابعي
۱۳۸۷ غ۱۴۶ف۳۱۲۴۱۰۶۱۵۲/۴۶

BF۵۷۵/۲۱۳۸۷ف۵۸الف
رسا چـگـونه شادي آفرين زندگي خود باشيم و در برابر ناماليمات

مقاومتر
آلبرت اليس
مترجم هوشان

۱۳۸۵ چ۷۵۵الف۳۱۳۲۸۹۸۱۵۲/۴۷

حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف مريم کربالييعليگلکنترل خشم در خانواده ک۴۳۴ک۳۱۴۴۴۹۳۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۴ک۵خ

نسل نوانديش م. ک. گـوپـتـا; مـتـرجـم ماندانا دانش;کنترل عصبانيت: دشمن خطرناک
 ويراستار علي طالبي

۱۳۸۶ ک۷۲۳گ۳۱۵۲۰۰۲۱۵۲/۴۷

علم نـويـسنده جي.پي. واسواني; مترجم ميتراخشم را بسوزانيد پيش از اينکه خشم شما را بسوزاند
 کيوان مهر

۱۳۸۸ خ۱۸۶و۳۱۶۴۱۷۷۱۵۲/۴۷
BF۵۷۵/۱۶۱۳۸۸و۵خ

صابرين ، کتابهاي دانه ۱۳۹۴باربارا آلمنفعاليتهايي براي پرورش حافظه دانشآموزان دوره ابتدايي ف۷۶۱آ۳۱۷۶۰۴۳۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۷۱۳۸۹ف۷آ

نسل نوانديش مـولف تـوني بـوزان; مترجم ثريا شريفي;قدرت هوش کالمي: ده روش براي بکارگيري نبوع کالميتان
 ويراستار نسيم روشنايي

۱۳۸۷ ق۷۶۹ب۳۱۸۴۰۸۹۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۴۱۳۸۷ق۹ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 فرهنگي آموزش ۱۳۸۹مولف ملوک پارساييچگونه حافظه خود را ۵ تا ۱۰ برابر کنيم چ۱۴۸پ۳۱۹۶۱۸۰۱۵۳/۱۴
پيدايش نـويـسنده يورگ تايالکر; مترجم کتايونپرورش حافظه براي همه سنين

تجلي
۱۳۸۳-۱۳۸۲ پ۲۸۹ت۳۲۰۶۹۱۵۳/۱۴

نسل نوانديش مـولف مـايـکل تـيـپـر; مـتـرجـم گيتيتقويت حافظه: ۱۰۱  راه يادگيري فوري و سريع
 شهيدي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۱ ت۹۳۱ت۳۲۱۴۰۵۷۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۷۱۳۸۸ت۹۴ت

مـولف مـرتـضي جـاويـد ، بـا هـمکاريچگونه کلمهها را به خاطر بسپاريم؟
 اعـضاي شبکهي تکريم و تحکيم سواد و

مهارت

چ۲۲۹ ج۳۲۲۶۲۹۶۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۸۵۱۳۸۸چ۲ج

گاج ۱۳۹۲مترجم ارشاد عظيميورزش ذهن به همين سادگي و ۳۲۳ ک۳۲۳۵۲۳۴۱۵۳/۱۴
BF۳۸۵/۸۱۳۸۹چ۱۴ک

نسل نوانديش تـمـرکز چگونه براي رسيدن به موفقيت تمرکز کنيد: بياموزيد
 چـگونه حافظهتان را تقويت و موفقيت را در ذهن خود مجسم

کنيد...

نـوشـتهي سـام هـورن; تـرجـمه صفورا
 شهاليي، محمد مهرجو

۱۳۸۹ ت۷۹۹هـ۳۲۴۴۱۵۶۱۵۳/۱۵۳۲
BF۳۲۱/۹۸۱۳۸۷ت

بينش پويش ۱۳۸۴نوشته محمدعلي رضاييانآفرينشگري: روشهاي آموزش خالقيت الف۵۷۵ر۳۲۵۶۷۶۸۱۵۳/۳۵
BF۴۰۸/۷۱۳۸۴آ ۶۴ر

انجمن اوليا ومربيان کـالس خـالقـيت: تمرينات و روشهاي عملي پرورش خالقيت
 براي معلمان و مربيان

۱۳۸۶نويسنده افشين سليماني ک ۶۹۱ س۳۲۶۵۲۸۷۱۵۳/۳۵
BF۴۰۸/۸۱۳۸۱ک۸س

عابد تـازه به تـازه: نـکـتههـا و تـمـرينهايي براي پرورش خالقيت
 گروههاي سني "ج" و "د"

۱۳۸۶حسين فرخمهر ت۴۳۶ف۳۲۷۲۶۲۵۱۵۳/۳۵

فرهنگسراي ميردشتي دسـتـورالـعـمل هاي فيل آبي براي ايده يابي:دستورالعمل هاي
 ايده يابي و پرورش آن

۱۳۹۱محمد حسين نيرومند د۸۹۲ن۳۲۸۵۱۳۴۱۵۳/۳۵

ملينا ۱۳۸۶محمد مهدي اميني زادهچگونه ذهن برتر داشته باشي؟ چ۸۴۶الف۳۲۹۲۰۱۵۱۵۳/۴۲
نسل نوانديش گـرد آوري و تـرجمه کاظم بني هاشمي ،قدرت تفکر مثبت و مديرت استرس

 مهديس مسيبي
۱۳۸۵ ق۷۳۹ب۳۳۰۲۰۱۶۱۵۳/۴۲

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

تـوني بـوزان; مـتـرجـم اقـدس رضايي;
 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۷ ن۷۶۹ب۳۳۱۴۱۰۹۱۵۳/۴۲
BF۴۴۱/۶۱۳۸۷چ۹ب

اختران ادوارد دو بـونـو; مـتـرجـم مـلک دختدرس هاي درست انديشيدن
 قاسمي نيک منش

۱۳۸۳ د۷۳۷د۳۳۲۱۶۶۷۱۵۳/۴۲

پيکان ۱۳۸۶ملکوم گلدوندر يک چشم به هم زدن: انديشيدن بدون انديشيدن د۵۵۳ گ۳۳۳۶۰۳۸۱۵۳/۴۴
BF۴۴۸/الف۱۳۸۶ ۶ت۸۳گ

خدمات فرهنگي رسا ۱۳۷۴تاليف علي اکبر فرهنگيارتباطات انساني الف۶۶۶ف۳۳۴۸۷۱۵۳/۶
قاصدک صبا زبـان بـدن: چـگـونـه ميتوانيم بهترين موفقيت ها را در روابط

 شخصي و شغلي مان داشته باشيم
۱۳۹۰آلن و باربارا پيز ز۹۳۹ پ۳۳۵۵۹۱۰۱۵۳/۶۹

BF۶۳۷/۹۱۳۸۰پ۴۶الف
نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده پويا ودايعمهندسي زبان بدن م۴۷۶ م۳۳۶۵۷۴۵۱۵۳/۶۹
نسل نوانديش تـقـويت نيروي ذهن فنون موثر، براي ايجاد نيروي ذهن برترو

 داشتن يک زندگي موفق
جـي. فـرانـسـيس زاوير; مترجم محسن

 خواجه محمدي
۱۳۸۵ ت۱۸ز۳۳۷۲۰۱۹۱۵۳/۸

نسل نوانديش نـوشـتهي دنـيس ويـتلي; ترجمه افشينروانشناسي انگيزش
ابراهيمي

۱۳۸۸ ر۸۵۷و۳۳۸۴۱۶۷۱۵۳/۸
BF۵۰۳/ ۹۱۳۸۸ر۸۷و

گاج ۱۳۹۳سوزي ولشتصميمگيري به همين سادگي ت ۷۳۳ و۸۳ /۳۳۹۵۲۳۶۱۵۳
BF۴۴۸/الف۱۳۸۹ ۹د۸و

نسل نوانديش نـگـرش هـمه چـيـز است: نـگـرش خـود را تـغيير دهيد...و
 زندگيتان را دگرگون کنيد!

جف کـلـر; مـتـرجـمـان احـسان کاظم،
 کـتـايـون دانـشـمـنـد; ويراستار حميده

رستمي

۱۳۹۰ ن۶۴۵ک۳۴۰۴۱۰۸۱۵۳/۸۵
BF۳۲۷/۸۱۳۸۹ن۸ک

تاليف رابرتبي. چالدينيقدرت نفوذ: شگردهاي موفق تاثيرگذاري ق۱۷چ۳۴۱۴۷۶۳۱۵۳/۸۵۲
BF۷۷۴/۴۱۳۸۸ق۲چ

نسل نوانديش چـگـونه هـوش خـود را افـزايش دهـيد؟ تا در تمام آزمونها
 موفق باشيد

نـويسنده هري الدر; مترجم فرشاد نجفي
 پور; ويراستار اميرطاهري

۱۳۹۰ چ۷۳۲آ۳۴۲۴۱۰۴۱۵۳/۹۳۲
BF۴۳۱/۸۱۳۸۲چ۷آ

قدياني ۱۳۸۲پاول ويلسون; ترجمه سپيده خليلي۱۵۰[صد و پنجاه] نکته براي خواب راحت ص۹۴۲و۳۴۳۱۰۰۱۵۴/۶
نسل نوانديش خـوابآفـرينهـا: (چـگـونه از خـوابـهاي خود بهصورت مفيد

 بهرهبرداري کنيم)
مـولـفـان ريـچارد کورير، جوزف هارت;
 مـتـرجـم غـالمحسين خاقاني; ويراستار

 امير طاهري

۱۳۸۰ خ۸۲۴ک۳۴۴۴۱۷۳۱۵۴/۶۳
BF۱۰۹۱/۹۱۳۷۹خ۹ک

ايدون ۱۳۸۳تاليف نسرين جهان مرداسرار وتعبير علمي رويا الف۹۵۶ج۳۴۵۱۶۶۸۱۵۴/۶۳۴
نسل نوانديش تـالـيف د.کـوريدون هاموند; ترجمه رضاايجاد خلسهي هيپنوتيزمي و تلقين

جماليان
۱۳۸۸ الف۳۵۹هـ۳۴۶۴۱۰۵۱۵۴/۷

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

 حامدبرآبادي، حميدرضا آقامحمديان
۱۳۸۵ ن۸۷۷ت۳۴۷۲۹۱۵۱۵۵

کرشمه نـويـسـنـه:آذر پور شفيع زنگنه; زير نظرمغز وشخصيت
 عليرضا اصفاء،سعيد عسگري

۱۳۸۲ م۶۸۱پ۳۴۸۱۶۶۲۱۵۵/۲

قدياني ۱۳۸۲سوزان جفرز; مترجم سپيده خليلي[صد و سي و پنج] ۱۳۵ نکته براي اعتماد به نفس ص۴۸۷ج۳۴۹۹۸۱۵۵/۲
نسل نوانديش گـفـتـگـوي دروني بـراي روزي مـطمئن: عشق موثر، ، آرامش

ذهني
نـويـسـنـده سوزان جفرز; مترجمان الهام
 آرام نـيـا، شـمـس الـديـن حـسـيـني;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ گ۴۸۷ج۳۵۰۴۱۰۲۱۵۵/۲
BF۵۷۵/۷۳۱۳۸۶ج۶الف

رجاء تهران ۱۳۸۷نويسنده محمود جهانگيريزندگي در بهشت: تصوير ذهني ز۹۵۴ج۳۵۱۳۹۴۴۱۵۵/۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش نـويـسـنـده اردال دمـيـرقـيران; مترجممن عاقلترين انسان دنيا هستم
 حسين ولي زاده

۱۳۸۷ م۶۹۷د۳۵۲۴۱۲۴۱۵۵/۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۷د۶الف

نسل نوانديش نـوشـته بـاربـارا دي انـجليس; برگرداناعتماد به نفس: دستيابي به آن و زندگي با آن
 هادي ابراهيمي

۱۳۹۰ -۱۳۸۲ الف۸۷۸د۳۵۳۲۰۳۱۱۵۵/۲

نسل نوانديش آنـتـونـي رابينز، وين داير; ترجمه مجيدخودت را بشناس!
پزشکي

۱۳۸۴ خ۱۱۸ر۳۵۴۲۰۱۲۱۵۵/۲

نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا مديريت برخويشتن د۸۹۳ س۳۵۵۵۸۲۸۱۵۵/۲
موسسه نشر ويرايش ۱۳۸۲يوسف کريميروانشناسي شخصيت ر۵۱۶ ک۳۵۶۶۲۱۴۱۵۵/۲

گوهر کمال; انتشارات نامن ۱۳۸۷-۱۳۹۰نويسنده محمود نامنيلطفا گوسفند نباشيد: روانشناسي چگونه خود را بشناسيم ل۲۲۸ن۳۵۷۲۴۵۶۱۵۵/۲
موسسه انتشارات کتابدرماني ۱۳۷۴محمدرضا تقدميچگونه ديگران را روانشناسي کنيم چ۶۳۸ت۳۵۸۶۷۷۳۱۵۵/۲۲

BF۶۹۷/۸۱۳۷۴چ۷ت
موسسه امام خميني نـوجـوان در نـقـش شـکـيـبايي: پرخاشگري نوجوان، عوامل و

 راهکارها کنترل
۱۳۹۴حسين اميري ن۸۳۵الف۳۵۹۶۲۹۳۱۵۵/۲۳۲

علم ۱۳۸۸زهره خسروي، امهاني عليزاده صحراييکمالگرايي: سالمت يا بيماري؟ ک۵۵۱خ۳۶۰۴۱۸۴۱۵۵/۲۳۲
BF۶۹۸/۳۵/۵۱۳۸۸خ۸ک

نسل نوانديش آنـتـوني رابـيـنـز، نـاپلئون هيل ; مجيدقدرت تفکر منفي!
پزشکي

۱۳۹۰ ق۱۱۸ر۳۶۱۴۱۱۶۱۵۵/۲۳۲
BF۶۹۸/۳۵/۲۱۳۸۴ر۸م

نسيم حيات ۱۳۸۷اسپنسر جانسون; مترجم مهشيد صفريچه کسي پنير مرا برداشته است؟ چ۱۹۹ج۳۶۲۲۲۸۹۱۵۵/۲۴
عقيل چه کـسي پـنـيـر مـرا جـابـجـا کـرد: يک روش حيرتانگيز

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

رضايي
۱۳۸۴ چ۱۹۹ج۳۶۳۲۰۰۰۱۵۵/۲۴

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

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

۱۳۸۵ چ۹۳۷الف۳۶۴۴۰۹۶۱۵۵/۲۶۴
BF۶۹۸/۳/۹۱۳۷۶چ۷الف

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

نـگـارش کـورت تپرواين; برگردان کالرا
کرمي

۱۳۸۸ الف۳۳۴ت۳۶۵۴۰۸۰۱۵۵/۲۶۴
BF۶۹۸/۳/۸۱۳۸۸الف۲ت

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷حسن پاشاشريفيارزشيابي شخصيت (رشته روانشناسي) الف۴۶۷ش۳۶۶۴۴۸۱۱۵۵/۲۸۰۷
BF۶۹۸/۵/۴الف۴ش

نواي دانش نـويـسـنده ابوالفضل بيرقي، صديقه ايالنآموزشهاي رفتار با کودک ونوجوان
داغي

۱۳۸۸ آ۹۳۵ب۳۶۷۳۳۰۷۱۵۵/۴
BF۷۲۱

رشد نـويسنده مياکلمر پرينگل; مترجمان نيرهنيازهاي کودکان﴿دورنماي فردي﴾
 ايجادي، جواد شافعي مقدم

۱۳۸۰ ن۴۳۳پ۳۶۸۸۲۱۵۵/۴

زرقلم ۱۳۹۰تاليف محمدرضا پوراحمدياللهروانشناسي کودک و نوجوان ر۵۷۳پ۳۶۹۴۱۱۳۱۵۵/۴
BF۷۲۱/۹۱۳۸۵ر۸۴پ

حسين فهميده چـراغـهـاي قـرمز و سبز در تربيت کودک: چرادر تربيت گل
 هاي زندگي مشکل داريم

۱۳۸۶مهدي دانشمند، مجيد زارعي چ۲۵۴د۳۷۰۲۰۲۱۱۵۵/۴

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

۱۳۸۱ ن۴۶۸ک۳۷۱۷۵۱۵۵/۴

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

نــوشـتهي الـيـزابت هـارتـلي بـروئـر;
 ترجمهي احمد ناهيدي

۱۳۹۰-۱۳۸۸ الف۱۸۲ه۳۷۲۳۰۴۳۱۵۵/۴

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

نـويـسـنـده پل هـاک; مترجمان حسين
 صيفوريان، محمدطاهر رياضي ارسي

۱۳۸۶ م۳۱۲ه۳۷۳۳۰۶۱۱۵۵/۴

ققنوس ۱۳۸۰برنادت دافي; ترجمه مهشيد ياسائيتشويق خالقيت و تخيل در کودکان ت۲۱۲د۳۷۴۱۰۶۱۵۵/۴۱۳
پيک بهار نــويـسـنـده ادوارد دبـونـو; بـرگـردانبه فرزندان خود فکر کردن بياموزيد

 عـبـدالـمـهدي رياضي; ويراستار فرحناز
فرهمندفر

۱۳۸۰ ب۳۵۹د۳۷۵۹۲۱۵۵/۴۱۳

رشد نـــويـــســـنـــده مـــري دوروتــيبازي و رشد کودک﴿از تولد تا شش سالگي﴾
 شـريـدان;مـتـرجـمان رضا توکلي،هرمز

 سنايي نسب،فريده براتي

۱۳۸۷ ب۴۳۵ش۳۷۶۲۸۴۸۱۵۵/۴۱۸

کاتارينا ماناسيسکليدهاي مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان ک۱۷۲ م۳۷۷۵۹۰۲۱۵۵/۴۱۸
BF۷۲۳/۲۱۳۸۳م۵۶الف

صابرين، کتابهاي دانه بـاري اي مـک نـامـارا ، فـرانسيس جيکليدهاي رويارويي با پديده خشونت در کودکان و نوجوانان
 مـک نـامارا; ترجمه مسعود حاجي زاده;

 ويراستار احمد بروجردي

۱۳۷۸ ک۷۴۲م۳۷۸۹۵۱۵۵/۴۱۸

صابرين ۱۳۸۸هانس مورشيتسکيکليدهاي برخورد با ترس در نوجوانان ک۸۳۳م۳۷۹۶۷۸۸۱۵۵/۴۲
BF۷۲۴/۸۱۳۸۸م۶الف

پيدايش نـويـسنده ماري دي شرايدن; تجديدنظرازتولد تا پنج سالگي
 وبـازنـويـسـي مـاريـون فـراست،آجاي

 شارما; ترجمه محمود مزيناني

۱۳۸۳ الف۴۳۵ش۳۸۰۷۲۱۵۵/۴۲۲

جوانه رشد نـويـسندگان آنت کاست- زان،هارتموتهر کودکي مي تواند خوابيدن بياموزد
 مـــورگـــن روث; مــتـرجـم شـيـده

کرمانشاهاني

۱۳۸۲-۱۳۸۸ هـ۱۷۵ک۳۸۱۸۳۱۵۵/۴۲۷

صابرين، کتابهاي دانه کـارل پـيـکـهارت; ترجمه مسعود حاجيکليدهاي تربيتي براي والدين تک فرزند
زاده

۱۳۷۸ ک۹۷۵پ۳۸۲۹۱۱۵۵/۴۴۲

۱۳۸۲مريم سيف نراقي، عزت اله نادريروانشناسي و آموزش کودکان استثنايي ارسباران ر۹۴۹س۳۸۳۸۶۱۵۵/۴۵۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 پرديس۵۷ روانـشـنـاسي رشـد: مـفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و
جواني

۱۳۸۰مولفين حسن احدي، نيکچهر محسني ر۲۶۲الف۳۸۴۱۰۷۹۱۵۵/۵
BF۷۲۴/۹ر۲۷الف

مشعل روانـشـنـاسـي نـوجـوانـان و جوانان شامل ويژگيهاي زيستي...
 شغلي و جنسي

۱۳۸۲تاليف احمد احمدي ر۲۸۴الف۳۸۵۷۷۱۵۵/۵

ايران نگين بـلـوغ و دگـرگونيهاي آن: آنچه هر پدر و مادر بايد در مورد
 دختر نوجوان خود بداند

۱۳۸۲تاليف فرزانه صمدي ب۸۲۵ص۳۸۶۳۱۴۱۵۵/۵

ارديبهشت ۱۳۹۱پل هرينگتونراز نيروي جواني براي خانم ها و آقايان ر۵۵۸ ه۳۸۷۵۷۰۰۱۵۵/۵
BF۷۲۴/۴پ۱۳۸۹ ۲ر

پيدايش مـسـائل خاص نوجوانان پسر همراه با توصيه ها وراه حل هاي
جذاب

۱۳۸۲نوشته تيم هوش; مترجم کتايون تجلي م۸۲۲هـ۳۸۸۷۰۱۵۵/۵

نسل نوانديش مـولف بـاربـارا دي آنـجـلـيس; مترجمرازهايي دربارهي مردان﴿سرد کنندههاي جنسي ﴾
 هادي ابراهيمي; ويراستار امير طاهري

۱۳۹۱ -۱۳۸۳ ر۸۷۸د۳۸۹۲۳۱۰۱۵۵/۶۳۲

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

۱۳۸۰ ز۴۴۶الف۳۹۰۱۹۷۹۱۵۵/۶۳۳

چاف ۱۳۸۸باربارادي آنجليس; مترجم زهره مستيده راز درباره زندگي که هر زني بايد بداند د۸۷۸د۳۹۱۳۳۰۹۱۵۵/۶۳۳
BF

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

۱۳۹۱سيما فردوسي ... [ و ديگران ] ۴۵۳ الف۳۹۲۴۹۲۶۱۵۵/۶۴۵
HQ۷۴۳/۴۴۱۳۸۹الف

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

۱۳۹۱تاليف خسرو اميرحسيني خ۸۲۱الف۳۹۳۴۳۱۷۱۵۵/۶۴۵
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۲خ۸الف

معارف معنوي ۱۳۸۸مهدي لکعليآباديهمسران خوشبخت: قو مهربان است و آرام ه۵۵۶ل۳۹۴۶۷۷۲۱۵۵/۶۴۵
HQ۸۰۱/الف۱۳۸۸ ۸۸ل

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

۱۳۹۱ترجمه و تاليف محمدرضا دژکام ر ۵۲۹ د۳۹۵۴۷۶۴۱۵۵/۶۴۵۳
HQ۷۴۳/۸۷ر۴د

قلم همت چـرا مـريخ و ونـوس به هم بـرخـورد ميکـنند؟: بهبود روابط
 زن و مـرد بـا درک رفتار متفاوت آنها در مقابله با استرس و

 بررسي داليل ناسازگاري آنان

نـويـسـنـده جـانگري مترجمان عليرضا
 همتي،مرتضي نجفي،طاهره رضايي پور

۱۳۸۸ چ ۳۹۱ گ۳۹۶۴۷۶۱۱۵۵/۹
BF۵۷۵/الف۱۳۸۸ ۳۶گ۵ف

امامت مـتـرجـم حـسـيـن غضنفري ; ويراستاراسترس
 اعظم السادات ناصري

۱۳۸۴ ۴۸۲الف۳۹۷۲۲۳۹۱۵۵/۹۰۴۲

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

۱۳۸۵ الف۲۷۱پ۳۹۸۲۰۰۳۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۲پ۵ف

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني بـيـسـت با ماست: اضطراب امتحان، راه هاي پيشگيري و غلبه
 بر آن

۱۳۹۵محمود حسني نژاد مغني ب۵۴۸ح۳۹۹۶۳۱۵۱۵۵/۹۰۴۲

نسل نوانديش نـويـسنده درو اسکات دکر; ترجمه زهرااسترس انگيزهبخش:رموز تفکرات شخصي در موفقيت
پاکبر

۱۳۸۷ الف۶۱۳د۴۰۰۴۱۵۹۱۵۵/۹۰۴۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۶د۵ف

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

۱۳۸۲ الف۸۵۵ر۴۰۱۳۰۴۸۱۵۵/۹۰۴۲

پيام فرهيختگان مـولف مـري ريـچـاردز; مـتـرجم راحلهاسترس
 نجف الهي

۱۳۸۶ الف۹۳۷ر۴۰۲۲۰۱۰۱۵۵/۹۰۴۲

پيدايش ۱۳۸۲[گريجا کانا]; مترجم شقايق قندهارياسترس از مجموعه روان تن درماني الف۸۷۶ک۴۰۳۶۷۱۵۵/۹۰۴۲
قدياني ۱۳۸۲پاول ويلسون; ترجمه سپيده خليلي۱۵۰ [صد و پنجاه] نکته براي آسودگي خاطر ص۹۴۲و۴۰۴۹۹۱۵۵/۹۰۴۲
پيدايش نـويـسنده گرگ ويلکينسون; مترجم منيراسترس

سنگلجي
۱۳۸۳ الف۹۴۳و۴۰۵۷۳۱۵۵/۹۰۴۲

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

۱۳۸۵ چ۶۷۲ب۴۰۶۴۱۲۶۱۵۵/۹۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۴ب۶الف

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

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

 شمس الدين حسيني، الهام آرام نيا

۱۳۸۹ ش۲۱۹هـ۴۰۷۴۰۸۳۱۵۵/۹۲
BF۵۷۵/۹۱۳۸۶ک۸الف

سيما فردوسيپاسخ به والدين پ۴۷۳ ف۴۰۸۵۸۴۰۱۵۵/۹۲۴
BF۷۲۳/۴۲۵۱۳۸۵ف۲و

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

۱۳۸۸نويسنده جري وايت ه۳۴۹و۴۰۹۶۰۲۰۱۵۵/۹۳۵
BF۳۳۵/۲۴۴۱۳۸۸و

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

نـويـسـنـدگـان لـوئـيـز ال. هـي، ديويد
 کسلر;مترجم مينا اعظامي

۱۳۹۴ ق۹۹۷ ه۴۱۰۵۸۴۹۱۵۵/۹۳۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده جان آساراف; مترجم فرشادهمه چيز داشتن: دستيابي به اهداف و آرزوهاي بزرگ
 نجفي پور; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ هـ۵۱۸آ۴۱۱۴۱۲۸۱۵۸
BJ۱۶۱۱/۲/۵۸۱۳۸۸آ

آسيم ۱۳۸۷جي.پي.اس. باوابه سوي پيشرفت بيپايان: از موفقيت به موفقيت ب۲۸۵ب۴۱۲۶۶۴۹۱۵۸
BF۶۳۷/۲۶۱۳۸۷ب۸م

خيام نـويـسـنـده :دکـتر حسين باهر;ويراستاررفتار شناسي خوشبختي
 نوشين همايونفر

۱۳۸۳ ر۲۹۴ب۴۱۳۱۶۶۵۱۵۸

رخ مهتاب ۱۳۹۱روندا برنجادو ج۴۷۶ب۴۱۴۵۶۹۷۱۵۸
BF۱۵۶۶/۲۱۳۸۸ج۹ذ

علم ۱۳۸۷روندا بايرن; ترجمه رويا منجمراز ۱۳۸۷ر۴۷۶ب۴۱۵۴۱۱۲۱۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش مـولـف رانـدا بـرن; مـتـرجـم نـازنـينراز
 ابراهيمي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ ر۴۷۶ب۴۱۶۲۲۴۵۱۵۸

منشاء دانش ۱۳۹۱راندا برن ترجمه عطاء فتحعليراز ر ۴۷۶ ب۴۱۷۴۷۶۰۱۵۸
BF۶۳۹/پ۱۳۸۷ ۲ر۴ب

دانشگاهيان ۱۳۸۷راندا برنراز ر۴۷۶ب۴۱۸۶۶۶۳۱۵۸
BF۶۳۹/ت۱۳۸۸ ۲ر۴ب

نسل نو انديش ۱۳۹۱راندا برن;سيما فرجيمعجزه ي سپاس گزاري م ۴۷۶ ب۴۱۹۴۷۹۱۱۵۸
گاج ۱۳۹۲تال بنشاهارشادکامي به همين سادگي ش ۷۱۶ ب۴۲۰۵۲۳۵۱۵۸

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

 پايه هاي عزت نفس تان
مـولـفان شمس الدين حسيني، الهام آرام

 نيا; ويراستارحميده رستمي
۱۳۸۶ ع۵۷۷ح۴۲۱۲۲۳۱۱۵۸

نسل نوانديش گـروه نـويـسـندگان انتشارات کريسپ;۱۲ گام به سوي پيشرفت و موفقيت ...
 ترجمه محمد مهرجو

۱۳۸۷ ۷۲۹د۴۲۲۴۰۹۸۱۵۸
BF۶۳۷/۸۳۱۳۸۶د۹خ

نسل نو انديش ۱۳۸۸نوشتهي مايک دولييادداشتهايي از آسمان ي۷۹۳د۴۲۳۵۷۴۰۱۵۸
BF۱۹۹۹/۲۱۳۸۸ن۹د

علم بـهـتـرين سـال زنـدگي: آرزو کنيد، برنامهريزي کنيد، زندگي
کنيد!

۱۳۸۶دبي فورد; ترجمه ميترا ميرشکار ب۸۸۱ف۴۲۴۴۰۹۱۱۵۸
BF۶۳۷/الف۱۳۸۵ ۸۴ف۹خ

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

 حميده رستمي

۱۳۹۰ چ۱۷۳ل۴۲۵۴۰۵۶۱۵۸
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۸ل۲ر

عقيل نـويـسـنـده انـدرو مـتيوس; مترجم ندا راز شاد زيستن﴿راهنماي کسب اعتماد وامنيت﴾
شادنظر

۱۳۸۵ ر۲۵۵م۴۲۶۲۰۰۴۱۵۸

نسل نو انديش ۱۳۸۴گردآوري و ترجمه فرشاد نجفي پورشخصيت و روابط ش۳۲۲ن۴۲۷۲۲۴۷۱۵۸
نسل نوانديش گـردآوري و تـرجـمه فـرشـاد نجفيپور;عشق، ازدواج و زندگي

 ويراستار منيرالسادات حسيني
۱۳۸۶ ع۳۲۲ن۴۲۸۴۱۸۲۱۵۸

BF۶۳۶/۱۳۸۶ ج.۳۱۴م۳ن
جوانه رشد نـويـسنده اييانال ونزنت; ترجمه منصورهديروز گريستم: درس هايي از زندگي و عشق ورزيدن

 وحدتي احمدزاده
۱۳۸۱ د۷۸۵و۴۲۹۱۰۹۱۵۸

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ۱۳۹۳مرتضي آقا تهرانياهمال کاري :بررسي علل و راه کارهاي درمان الف۶۴۵ آ۴۳۰۶۰۶۳۱۵۸/۱
نسل نوانديش نـويـسـنـده مـري جوال آگاروال; مترجمده قانون خوشبختي

 زهرا افتخاري; ويراستار علي طالبي
۱۳۸۵ د۶۷۷آ۴۳۱۲۰۲۹۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده آلـبـرت الـيس، اروين بکر;مسيري به سوي شادماني
 مـتـرجـمـان شمس الدين حسيني، الهام

 آرام نيا; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ م۷۵۵الف۴۳۲۴۱۷۰۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۷۵۱۳۸۷الف۹خ

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

۱۳۸۸ناتانيل براندن; مترجم مريم فتاح زاده چ۴۱۱ب۴۳۳۴۰۸۴۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۴۱۳۸۸ب۶الف

نسل نوانديش نـويـسنده بارباراجي براهام; ترجمه جوادهدفيابي:راهنمايي به سوي احساس رضايت فردي
 منتظري، شهناز متظهري

۱۳۸۸ هـ۴۱۳ب۴۳۴۴۱۰۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۳۳۱۳۸۸ب۹خ

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 م۴۸۲ ب۴۳۵۵۸۲۷۱۵۸/۱

دفتر نشر معارف ابـوالـقـاسـم بشيري;تنظيم و نظارت نهاداختالالت رفتاري
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

دانشگاهها

۱۳۸۷ الف۵۶۸ب۴۳۶۳۱۵۲۱۵۸/۱

پيکان ۱۳۸۲مارتا بکدر جست و جوي ستاره شمال د۵۹۸ب۴۳۷۶۰۴۲۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۸۲د۸ب

نسل نو انديش ۱۳۸۸نويسنده کنت بالنچارد ۰۰۰﴿و ديگران ﴾شيوه ي نهنگ ش۶۳۴ب۴۳۸۵۶۹۸۱۵۸/۱
BF۵۰۳/۲۱۳۸۹الف

نسل نو انديش ۱۳۹۱کارولين بويز;مترجم مريم ملکوتيپنج دقيقه ان ال پي:هر روز تمرين کنيد و مثبت بينديشيد پ ۷۹۶ ب۴۳۹۴۷۹۲۱۵۸/۱
نسل نوانديش ۱۳۹۱نويسنده کارولين بويزپنج دقيقه ان ال پي : هر روز تمرين کنيد و مثبت بيانديشيد پ۷۹۶ ب۴۴۰۵۸۲۵۱۵۸/۱
نسل نوانديش چـگـونـه بـر امـپراتوري خود فرمانروايي کنيد: درسهايي براي

 پيروزي در زندگي و کسب وکار
۱۳۹۳آفريننده محمدرضا بيات سرمدي چ۸۹۶ ب۴۴۱۵۸۴۸۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـونـه تحسين ديگران را برانگيزيد: درسهايي براي پيروزي
 در زندگي و کسب و کار

۱۳۹۳محمدرضا بيات سرمدي چ۸۹۶ ب۴۴۲۵۹۲۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـونـه بـاالتر از ديگران پرواز کنيد: درسهايي براي پيروزي
 در زندگي و کسب وکار

۱۳۹۳نويسنده محمد رضا بيات سرمدي الف چ۸۹۶ ب۴۴۳۵۷۶۱۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـونـه بـدرخـشـيـد: درسـهايي براي پيروزي در زندگي و
 کسب و کار

۱۳۹۴محمدرضا بيات سرمدي ب چ۸۹۶ب۴۴۴۵۷۶۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش چـگـونـه از خودتان سبقت بگيريد: درسهايي براي پيروزي در
 زندگي و کسب و کار

۱۳۹۴نويسنده محمدرضا بيات سرمدي ز چ۸۹۶ ب۴۴۵۵۸۳۵۱۵۸/۱

نسل نوانديش تـقـويـت اعـتـماد به نفس: رهنمودي براي رسيدن به موفقيت
قطعي

نـويـسنده کاني پاالدينو; برگردان صفورا
شهاليي

۱۳۸۶ ت۲۴۴پ۴۴۶۲۲۵۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۸۸نـويـسنده باب پراکتر; ترجمه اميرحسينثروتمند زاده شده اي ! ث۳۱۸پ۴۴۷۴۱۸۵۱۵۸/۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش نـويـسـنـده سـوزان پـيـبادي; مترجمانهنر تغيير: مسيري به سوي زندگي
 شـمـس الـديـن حسيني، الهام آرام نيا;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ هـ۸۶۸پ۴۴۸۴۱۲۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۱۳۸۶پ۳ت

نسل نوانديش نـوشـتهي کـورت پـترواين; ترجمه کالراقوانين موفقيت : دانش عملي براي برندگان
کرمي

۱۳۸۹ ق۳۳۴ت۴۴۹۴۰۸۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۶۱۳۸۸ت۸م

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

کنيد

۱۳۸۶نويسنده برايان تريسي الف۵۵۳ت۴۵۰۵۶۹۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/الف۱۳۸۶ ۴۳ت۸م

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

نـــوشـــتهي پـاولآر. تـيم; تـرجـمـه
 غالمحسين خانقايي، رامونا خانقايي

۱۳۸۷ ز۹۶۸ت۴۵۱۴۱۶۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۵۱۳۸۷ت۸م

الماس دانش:پوينه The Present= ۱۳۸۹نويسنده اسپنسر جانسونهديه ه۱۹۹ج۴۵۲۱۲۱۱۵۸/۱
BJ۱۴۸۱/۳۷ه۴ج

نسل نوانديش نـويـسـنـده سوزان جفرز; مترجمان الهامکتاب کوچک آرامش
 آرام نـيـا ، شـمـس الـديـن حـسـيني;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ک۴۸۷ج۴۵۳۴۱۰۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۴۱۳۸۷ج۴آ

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان ﴿انتشارات
 مدرسه ﴾

۱۳۹۰محمد رضا سنگريسفر زندگي :سخني با نوجوانان و جوانان عزيز ايراني س۷۷۹ج۴۵۴۶۲۷۲۱۵۸/۱

نسل نوانديش نـويـسـنده تانگ چن;با مقدمه کني ياپ;پنير چه کسي رو مي تونم بردارم؟
 بـرگـردان بـه انگليسي آگوستين کوک;
 بـرگـردان از انـگليسي به فارسي هادي

ابراهيمي

۱۳۸۳ پ۶۲چ۴۵۵۲۲۵۰۱۵۸/۱

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

نـويـسـنده چيننينگ چو; مترجم سيمين
موحد

۱۳۸۶ ک۶۹چ۴۵۶۴۱۷۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۱۳۸۶چ/۸م

دکلمهگران ۱۳۷۷مولف م. حورايي; ويراستار فريبا نوريصميميت، نفوذ و تاثيرگذاري در ۱۰ دقيقه ص۹۱۳ح۴۵۷۲۵۱۰۱۵۸/۱
نسل نوانديش اين زنـدگي شـمـاست، نه لـبـاس عـاريه: راهبردهاي ضروري

 براي خلق زندگي دلخواهتان
نـويـسـنـده جيم داناوان; مترجمان الهام
 آرام نـيـا، شـمـس الـديـن حـسـيـني;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ الف۲۳۳د۴۵۸۴۰۹۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۶د۲ر

علم وين.و. دايـر; تـرجـمـه بـدر زمـان نيکچگونه شخصيت سالمتر بيابيم؟ (غلبه بر عصبيت)
فطرت

۱۳۹۰ چ۳۳۷د۴۵۹۴۱۵۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/الف۱۳۸۵ ۲د۹خ

بنگاه ترجمه ونشر کتاب پارسه ۱۳۸۷وين دايرخود مقدس شما خ۳۳۷د۴۶۰۶۶۵۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/ ۲۱۲۵۱۳۸۷د۹خ

هامون ۱۳۸۵وين داير;ترجمه محمد رضا آل ياسينعظمت خود را دريابيد ع۳۳۷د۴۶۱۵۳۳۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲د۹خ

نسل نوانديش نـويسنده جان اف دمارتيني; مترجم علياز استرس تا موفقيت فقط در ۳۱ روز
 علي پناهي

۱۳۹۳ الف۶۷۱ د۴۶۲۵۸۳۴۱۵۸/۱

اصباح ۱۳۸۶محسن دهقانيفرهنگ برتر،انسان برتر ف۸۵۹د۴۶۳۳۲۳۱۱۵۸/۱
نداي دوست نـويـسـنـده بـاربـارا دي آنجلس;ترجمهچگونه به اينجا رسيدم؟

 آزاده سخايي منش
۱۳۹۱ چ۸۸۹ د۴۶۴۵۸۴۷۱۵۸/۱

نسل نوانديش اهـرم هـاي خـوشـبختي: چگونه مزرعه سرنوشتمان را گلکاري
کنيم؟

نـويـسـنـده آنـتوني رابينز; مترجم سيما
فرجي

۱۳۹۳ الف۱۱۸ ر۴۶۵۵۷۵۶۱۵۸/۱

نسل نوانديش آنـتـوني رابـيـنـز - برني سيگل; ترجمهپشتوانههاي زندگي
 مجيد پزشکي

۱۳۸۷ پ۱۱۸ر۴۶۶۴۱۱۴۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۸۷۳۵۱۳۸۷ر۸م

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

۱۳۸۵ ت۱۱۸ر۴۶۷۲۲۵۱۱۵۸/۱

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

۱۳۸۲آنتوني رابينز; ترجمه آزاد تويسرکاني ر۱۱۸ر۴۶۸۲۰۰۱۱۵۸/۱

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

۱۳۸۹ ق۱۱۸ر۴۶۹۴۱۱۵۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۵۱۳۸۶ر۹خ

نسل نوانديش آنـتـونـي رابـيـنز، چارلز گيونز ; مترجممشکالت شيريني زندگي اند
 مجيد پزشکي

۱۳۸۵ م۱۱۸ر۴۷۰۲۰۰۵۱۵۸/۱

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

نـوشـته آنـتـوني رابـيـنـز;ترجمه افشين
 ابراهيمي;ويراسته ي علي ابوطالبي

۱۳۹۱ ن ۱۱۸ ر۴۷۱۴۷۹۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۸۱۳۷۴ر۸م

نسل نو انديش ۱۳۹۲حسين رهيابرازهاي معنوي موفقيت ر۸۹۹ ر۴۷۲۶۰۱۵۱۵۸/۱
نسل نوانديش عـلم مـوفـقـيت: وقـتي عـلم و اشـتـياق تالقي کنند، روياها به

 واقعيت ميپيوندند
نـوشـتـه جيمز آرتور ري ; با پيشگفتاري
 از باب پراکتر;ترجمه افشين ابراهيمي

۱۳۸۷ ع۹۱۳ر۴۷۳۴۱۸۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۶۱۳۸۶ر۸م

نسل نوانديش نـوشـته شـريل ريچاردسون; مترجم اميربراي زندگي خود بهپاخيزيد
 بهنام; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۰ ب۹۳۷ر۴۷۴۴۰۶۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۴۱۳۸۶ر۹خ

نسل نوانديش زمـانـي بـراي زنـدگـي کردن: ۷[هفت] گام براي خلق زندگي
دلخواه

نـويـسـنـده شـريل ريچاردسون; مترجم
 امير بهنام

۱۳۸۶ ز۹۳۷ر۴۷۵۴۱۷۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲ر

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

اثـر پـيـتـر سـان; مترجم مجيد خلخالي
زاويه

۱۳۸۶ چ۲۵۱س۴۷۶۴۰۸۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۳۱۳۸۶س۲ر

مرکز نشر فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۸۲محمد کاظم سجاديمي خواهم خوشبخت باشم م۳۶۷س۴۷۷۱۸۶۹۱۵۸/۱
ذهن آويز ۱۳۸۸آنت الياسولکـتـابي بـراي جوانها ﴿آسان بياموزيد چه خوب بود اگراينها را ک۸۲۲ س۴۷۸۶۰۲۱۱۵۸/۱

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

انتشارات مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲نويسنده:حميدرضا سياسيتاخوشبختي راهي نيست ت۸۷۳س۴۷۹۶۸۶۲۱۵۸/۱
نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا آرامش کامل د۸۹۳س۴۸۰۵۷۴۳۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۹۱۳۸۴س۴آ
نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا  مثبتانديشي د۸۹۳ س۴۸۱۵۶۹۵۱۵۸/۱

BF۶۹۷/۵/۹۱۳۸۸س۲م
نسل نوانديش نـويـسنده مري گالبريت شرتلف; ترجمهاعتمادآفريني : راهنماي مديريتي براي کسب موفقيت شغلي

 افشين تابعي
۱۳۸۷ الف۴۱۳ش۴۸۲۴۰۹۷۱۵۸/۱

BF۵۷۵/۴۱۳۸۷ش۵۸۶الف
نسل نوانديش نـويـسنده جيمز آر. شرمن; ترجمه گروهکارها را پشت گوش نيندازيد﴿روان شناسي مسامحه کاري﴾

 مـتـرجـمـان انتشارات نسل نوانديش;﴿
 زيرنظر هادي ابراهيمي﴾

۱۳۸۶ ک۴۳۱ش۴۸۳۲۰۱۳۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۲علي شميساآشنايي با کودک درون: شناسايي و صميميت با کودک درون آ۶۸۲ ش۴۸۴۵۸۵۱۱۵۸/۱
نسيم حيات ۱۳۸۷نويسنده فاطمه عزيزيانروانشناسي موفقيت درخانواده ر۵۸۹ع۴۸۵۲۲۸۶۱۵۸/۱
ايران بان ۱۳۸۷پرويز عطاييسيمرغ عشق: تحقيق و بررسي پيرامون سي کتاب " فرا حسي " س۶۸۲ع۴۸۶۳۶۹۵۱۵۸/۱

BF۶۳۷/۶ع۴آ
نسل نو انديش سـيـمـرغ من کجاست؟راهنماي رسيدن به يک برنامه ي بلند

 مدت و پياده سازي آن در زندگي
۱۳۹۱حسين عليان،ياسمن غالمي س ۸۴۲ ع۴۸۷۴۷۹۳۱۵۸/۱

ملينا ۱۳۸۷نويسنده علي عليکريميشما نابغه هستيد، اگر... ش۸۶۴ع۴۸۸۲۴۲۹۱۵۸/۱
نسل نوانديش نـويـسـنـده و مـشاور  بينالمللي ابراهيمبرنامهي زبان اعصاب و هنر ارتباط بدون مرز

 فـقي; مترجم آزاد اميني; ويراستار نسيم
روشنايي

۱۳۸۷ ب۷۹۳ف۴۸۹۴۰۹۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۰۴۱۱۳۸۶ف۴ب

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

اثـر هـربـرت فـنـسـترهايم و جين بائر;
 مترجم مهدي قراچه داغي

۱۳۸۱ ن۸۶۹ف۴۹۰۴۱۷۵۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۹۱۳۸۱ف۴ت

قدياني ۱۳۸۰ليندا فيلد; ترجمه سپيده خليلي۵۷[پنجاه و هفت] نکته براي توانمندي زنان پ۹۸۳ف۴۹۱۹۷۱۵۸/۱
نشر قطره ۱۳۸۷قاسم قاضيسلطهجويي: از سلطهجويي تا خويشتنسازي س۲۴۳ق۴۹۲۲۹۰۰۱۵۸/۱

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

۱۳۷۸ الف۱۴۹ک۴۹۳۱۹۸۹۱۵۸/۱

علم آيـين زنـدگي: چـگـونـه تشويش و نگراني را ازخود دورکنيم:
 روش هاي آزمايش شده براي غلبه برنگراني

نـويـسـنـده ديل کـارنـگي; ترجمه ميترا
 کيوان مهر

۱۳۸۵ ۱۳۸۵آ۱۵۴ک۴۹۴۴۱۰۳۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۲۱۳۸۹ک۸ن

ارديبهشت ديـل کـارنـگي; مترجم محمدرضا اکبريآيين زندگي : راههاي غلبه بر تشويش و نگراني
بيرقي

۱۳۸۲ آ۱۵۴ک۴۹۵۹۴۱۵۸/۱

پيمان ديـل کـارنـگـي; مترجمين پروين قائمي،آيين زندگي
 ريحانه جعفري

۱۳۸۲ آ۱۵۴ک۴۹۶۱۲۳۱۵۸/۱

پيمان ديـل کـارنـگـي; تـرجـمه پروين قائمي،آئين دوست يابي
 ريحانه جعفري

۱۳۷۸ ۱۳۸۳د آ۱۵۴ک۴۹۷۹۳۱۵۸/۱

علم آئـين دوستيـابي، چـگـونه مـيتوان دوست يافت و در مردم
 نفوذ کرد

تـالـيف ديل کارنگي; مترجم ميترا کيوان
مهر

۱۳۸۴ ۱۳۸۴دآ۱۵۴ک۴۹۸۴۱۸۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۱۳۷۱ک۸م

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

۱۳۸۸ ه۳۳۵ک۴۹۹۲۹۱۷۱۵۸/۱

پيکان ۱۳۷۵استفان کاويهفت عادت مردمان موثر ه۳۳۵ک۵۰۰۶۶۴۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۵۱۳۸۱ک۸م

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲[ورنر کوستنماخر];ارشاد عظيميزندگي به همين سادگي ز۸۲۶ک۵۰۱۵۲۳۳۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۷ک۹خ

نسل نوانديش نـويـسـنده دافنهرز کينگما; مترجم مريمهنر دوستداشتن خود
 ملکوتي; ويراستار شهال محمدي

۱۳۸۹ هـ۹۷۵ک۵۰۲۴۱۸۱۱۵۸/۱
BL۶۲۵/۷/۹۱۳۸۹ه۹ک

نسل نو انديش ۱۳۹۱آنتوني ام ۰ گرانت ، آليسون ليهشت گام تا شادکامي ه۲۷۶گ۵۰۳۵۸۸۱۱۵۸/۱
آسونه رمـز رسـيـدن بـه آرزوهـا: راهـنماي علمي و معنوي درجهت

 دستيابي به موفقيتهاي شخصي
جــان گـري; مـتـرجـم مـحـمـدجـواد
 انـتـظـاري﴿مـهـرداد﴾، بـا همکاري آمنه

 عالقه بندي

۱۳۸۰ م ر۳۹۱گ۵۰۴۴۲۴۷۱۵۸/۱

نسل نو انديش ۱۳۹۰سعيد گل محمديبازيگر زندگي باشيم نه بازيچه ي آن ! ب۶۱۷گ۵۰۵۵۶۰۸۱۵۸/۱
نسل نو انديش ۱۳۹۱سعيد گل محمديخوشبختي را به بها مي دهند نه به بهانه ! خ۶۱۷گ۵۰۶۵۶۰۹۱۵۸/۱

بهار سبز ۱۳۸۷مولف مسعود لعليبهشت يا جهنم، انتخاب با شماست ب۵۲۷ل۵۰۷۶۶۵۰۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۶۷۱۳۸۷ل۸م

درسا ۱۳۸۲مايکل لوسيرقانون جذب ق۷۴۸ل۵۰۸۶۶۵۱۱۵۸/۱
BF۶۳۹/۲۱۳۸۲ق۹ل

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

نـويـسنده سم. آر. لي. اويد - تينا برتلود;
 بـرگـردان مـحـمدرضا منتظري، شهناز

متظهري

۱۳۸۷ چ۸۱۳ل۵۰۹۴۱۵۸۱۵۸/۱
HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۶چ۹ل

قدياني ۱۳۸۳سالي آن. ليپسون;ترجمه سپيده خليلي۴۶﴿چهل وشش﴾ نکته براي روياروي با بحران چ۸۴۵ل۵۱۰۱۶۷۰۱۵۸/۱
جوانه رشد چـــگـونه خـود را بـاور کـنـيم: گـامهـايي در تـقـويت حس

 ارزشمندي و درمان زخمهاي احساسي
نـويـسـنـده  گـيل ليندنفيلد;مترجم:الله

دهقاني
۱۳۹۰ چ۹۵۵ل۵۱۱۳۵۰۵۱۵۸/۱

BF۶۹۷/۵ /۹ل۴ع
نيريز نـويـسـنـده اندرو متيوس; مترجم وحيدآخرين راز شاد زيستن: پيرو قلب خود باشيد

 افضلي راد
۱۳۷۸ آ۲۵۵م۵۱۲۲۰۳۴۱۵۸/۱

نسل نوانديش ۱۳۹۴نـويـسـنـده اندرو متيوس; مترجم وحيدتک نسخه کاميابي ت۲۵۵ م۵۱۳۵۸۳۶۱۵۸/۱
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

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

۱۳۸۵-۱۳۸۱ ر۲۵۵م۵۱۴۲۰۳۶۱۵۸/۱

نيريز نـويـسـنـده انـدرو مـتيوز; مترجم وحيدشادي بيکران
 افضلي راد

۱۳۹۰ ب ش۲۵۵م۵۱۵۴۰۷۹۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۲۱۳۸۰م۲ر

نيريز نـويـسـنـده اندرو متيوس; مترجم وحيدشاد ماندن در روزگاران سخت
 افضلي راد

۱۳۹۰ م ش۲۵۵م۵۱۶۴۱۱۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۱۷۱۳۹۰م۲ر

نسيم کوثر ۱۳۸۷سروش مرداني کليد بزرگي راهي به سوي فرهيختگي ک۴۵۶م۵۱۷۴۶۸۰۱۵۸/۱
نسل نوانديش آيـا اسـير باورهايت هستي؟: چگونه باورهايي را که زندگيتان

 را کنترل ميکنند آشکار کنيد و تغيير دهيد
نـويـسـنـدگـان مـاتـيو مککي، پاتريک
 فـانينگ; مترجمان شمس الدين حسين،
 الهام آرام نيا; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ آ۷۳۹م۵۱۸۴۱۳۰۱۵۸/۱
BF۷۷۳/۹۱۳۸۸ز۷م

نسل نوانديش ۱۳۸۵- ۱۳۸۷فيليپ مکگراو; مترجم اقدس رضائيخويشتن شناسي و عزت نفس خ۷۳۹م۵۱۹۲۰۳۵۱۵۸/۱
نسل نوانديش کـتـاب عـمـلـي خـويشتن شناسي و عزت نفس: کمک به شما

 درآفرينش زندگي خود از درون
نـويـسـنـده فـيليپ مک گراو; برگردان
 غالمحسين خانقايي، آناهيتا خانقايي

۱۳۸۶ ک۷۳۹م۵۲۰۲۰۵۴۱۵۸/۱

منشور وحي ۱۳۸۹امير ملکمحمودياليگودرزيآرامش و موفقيت بهترين هديه براي مديران، کارمندان.... آ ۷۶۱ م۵۲۱۴۸۹۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۷۴۱۳۸۹م۸م

انديشه ماندگار ۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزيچگونه ميتوان فردي سرزنده ، اميدوار و موفق بود ؟ چ۷۶۱م۵۲۲۲۱۴۸۱۵۸/۱
شهاب الدين ۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزيچگونه مي توان فردي سر زنده ، اميدوار وموفق بود؟ چ۷۶۱م۵۲۳۱۸۷۹۱۵۸/۱
شهاب الدين ﴿ مـولـفـان ﴾ امـيـر مـلـک مـحـمـوديرفتارهاي آرام بخش

 اليگودرزي ، فاطمه ملکي
۱۳۸۶ ر۷۶۱م۵۲۴۲۲۱۲۱۵۸/۱

سپنج اثــر ژوزف مـورفي; تـرجـمه هـوشـيـارتقويت و تمرکز فکر
رزمآزما

۱۳۷۸ ت۸۳۴م۵۲۵۲۱۹۶۱۵۸/۱

نش  نغمه ۱۳۸۷ژوزف مورفي;مترجم مهرداد مهرينمعجزه قدرت فکر م ت/م۸۳۴م۵۲۶۵۳۰۳۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/فلا۱۳۷۴ ۴۳ق۸م

استاندارد ۱۰۰ راه بـراي آسـايش زنـدگي: "۱۰۰ نـکـته بـراي زنـدگي
 ساده و شفاف"

نــويـسـنـده جـويس مـيـر ; مـتـرجـم
 محمدصادق عظيم; عادل جهان آراي

۱۳۸۷ ص۹۲۵م۵۲۷۳۶۷۶۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۸۸م۲ز

نامن ۱۳۸۸نويسنده محمود نامنيلطفا موفقيت را باور کنيد ل۲۲۸ن۵۲۸۳۳۰۶۱۵۸/۱
BP۶۳۷/۱۶ن۸م

آسيم ۱۳۹۰محمود نامنيلطفا انسان باشيد ل۲۲۸ن۵۲۹۵۶۸۶۱۵۸/۱
پيدايش نـويـسـنـده آنـيـتا نايک; مترجم شقايقاعتماد به نفس

قندهاري
۱۳۸۳ الف۲۵۹ن۵۳۰۸۴۱۵۸/۱

موسسه علمي دانش پژوهان برين تـالـيـف نـاصـر نـهضت; ويرايش ساعدچگونه بهتر زندگي کنيم؟آموزشي براي بهتر زيستن
يزداني

۱۳۸۲ چ۸۵۷ن۵۳۱۱۶۷۱۱۵۸/۱

علم نـويـسـنده جي.پي.واسواني; ترجمه ميترالذت،آرامش، درمان
ميرشکار

۱۳۸۹ ل۱۸۶و۵۳۲۴۱۶۸۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۱۵۱۳۸۸و۴آ

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

کـريس وايـدنر; مترجم اميرحسين مکي;
 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۹۰ ز۳۵۴و۵۳۳۴۰۵۲۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۲۵۳۱۳۸۹و۸م

نسل نوانديش نـوشـته دنيس ويتلي; مترجم وحيد ايمن;۱۰فرمان انسان هاي فوق موفق: روانشناسي پيروزي
 ويراستار اميرطاهري

۱۳۸۹ د۸۵۷و۵۳۴۴۰۸۷۱۵۸/۱
BJ۱۶۱۱/۲/۴۱۳۸۴ب۹و

جوانه رشد ۱۳۷۹نويسنده پال هاوک; مترجم ناصر بليغاينگونه مي توانيد: چگونه به خواسته هايتان برسيد الف۳۸۹هـ۵۳۵۱۰۱۱۵۸/۱
علم نـويـسـنـده لـوئـيـز هـي ; ترجمه ميتراسالمت تن در سالمت روح

ميرشکار
۱۳۸۵ س۹۱۴هـ۵۳۶۲۲۴۶۱۵۸/۱

پيکان ۱۳۶۹لوئيز هيشفاي زندگي ش۹۱۴ه۵۳۷۶۷۷۱۱۵۸/۱
BF۶۳۷/۹۹۱۳۸۰خ

نسل نوانديش نـوشـتهي نـورمنسي هيل; ترجمه بنفشهبهبود روابط برابر
جاهد

۱۳۸۷ ب۹۶۲هـ۵۳۸۴۱۶۰۱۵۸/۱
BF۵۷۵/۲۹۱۳۸۷ق

نسل نوانديش نـويـسـنـده نـاتـانـيل براندن; مترجمانعزتنفس در زنان
 شـمـس الـديـن حسيني، الهام آرام نيا;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ ع۴۱۱ب۵۳۹۴۰۸۶۱۵۸/۱۰۸۲
BF۶۹۷/۵ /۴۱۳۸۸ب۴۳ع

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

گـردآوري هلن لرنر رابينز; مترجم بيژن
 محمد (ايليايي)

۱۳۸۸ -۱۳۸۵ ق۴۲۴ل۵۴۰۲۰۱۴۱۵۸/۱۰۸۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده آنـيـتـا نايک; ترجمه فريباراهنماي موفقيت مخصوص دختر خانمها
 جعفري نميني; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۹ ر۹۲۱ن۵۴۱۴۱۷۸۱۵۸/۱۰۸۲
BF۷۲۴/۳/۹۱۳۸۸ن۸م

نشر گفتار ۱۳۷۳شاکتي گواين; ترجمه گيتي خوشدلبازتابهاي نور ب۷۱۸گ۵۴۲۲۱۸۶۱۵۸/۱۲
علمي Perfect Right:  روانـشـنـاسي ابـراز وجـود، حق مسلم شما

 Yourابراز وجود کنيد و حق خود را بستانيد
اثـر رابـرت الـبرتي، مايکل امونز; ترجمه

 مهدي قراچه داغي
۱۳۸۹ ر۷۱۷آ۵۴۳۴۰۹۵۱۵۸/۲

RC۴۸۹/ ۷۱۳۷۴آ۲ق
نويسندگان آلبرت اليس ، آرتور النگنمي گذارم کسي اعصابم را بههم بريزد ن۷۷۶ آ۵۴۴۵۸۰۱۱۵۸/۲

BF۶۳۷/۷۱۳۸۸الف۳الف
نسل نوانديش ۱۳۹۳ديويد دي برنزاحساس خوب با هم بودن: راز بازسازي روابط تيره الف۴۸۱ ب۵۴۵۵۸۲۱۱۵۸/۲
نسل نوانديش نـويـسـنـده کنت بالنچارد...﴿ وديگران﴾;شيوه ي نهنگ

 مـتـرجـم فـرشـاد نـجفي پور; ويراستار
 حميده رستمي

۱۳۸۸ ش۶۳۴ب۵۴۶۴۱۱۱۱۵۸/۲
BF۵۰۳/۲۱۳۸۹الف

نسل نوانديش نـويـسـنـده ديـويـدالرنس پـرسـتـون;۳۶۵ گام به سوي اعتماد به نفس
 مـتـرجـمـان شمس الدين حسيني، الهام

۱۳۸۸ س۳۴۸پ۵۴۷۴۱۰۷۱۵۸/۲
BF۵۷۵/۴۱۳۸۸پ۶الف

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

پرتو خورشيد ۱۳۸۴جاللالدين حسينيتکنيکهاي طاليي ارتباط با ديگران ت۵۷۷ح۵۴۸۱۷۹۷۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۵ح۴الف

امام خميني ۱۳۹۵علي محمد صالحيخودي نشان بدهيد:مهارت ابراز وجود خ۲۹۷ص۵۴۹۶۳۳۷۱۵۸/۲
سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مـحـمدرضا عابدي، زهرا يوسفي، رضوانرابطههاي رنگي

هويدافر
۱۳۸۵ ر۱۱۸ع۵۵۰۳۶۵۵۱۵۸/۲

BF۶۳۷/۲ع۴الف
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان اسـتـيـو  کارتر و جوليامردان زناني را دوست دارند که خودشان را دوست دارند

 سـوکـول; مـتـرجـمـان شـمـس الدين
 حـسـيني، الهام آرام نيا; ويراستار حميده

رستمي

۱۳۹۰ م۱۳۷ک۵۵۱۴۰۹۹۱۵۸/۲
HQ۸۰۱/۳۷۱۳۸۹م۲ک

نسل نوانديش هـــفت پــلهي صـمـيـمـيت: هـنـر دوست داشـتن و لـذت
 دوستداشته شدن

نـويـسـنـده مـتـيـو کلي; مترجم نازنين
 ابراهيمي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ هـ۶۶۲ک۵۵۲۴۱۸۷۱۵۸/۲
BF۵۷۵/۸۱۳۸۸ک۸ص

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

سازد؟

نـويـسـنده دافن رزکينگما; مترجم مجيد
 حجت شهامي

۱۳۸۹ ن۹۷۵ک۵۵۳۴۱۶۹۱۵۸/۲
BF۵۷۵/۹۵۱۳۸۵ک۵ع

تالش ۱۳۸۳نوشته جان گري; ترجمه قدير گلکاريانروابط زناشويي موفق ر ۳۹۱ گ۵۵۴۸۰۱۵۸/۲
عقيل نـــويـــسـنـده جـان گـري; مـتـرجـمروابط موفق زناشويي

 فاطمه﴿ايرن﴾علي پور
۱۳۸۶ م ر۳۹۱گ۵۵۵۲۰۳۲۱۵۸/۲

عقيل نـيـاز زن هـا، خـواسـتـه مردها: راهنمايي سودمند براي عشق
پايدار

۱۳۸۳تاليف جان گري; مترجمندا شادنظر م۳۹۱گ۵۵۶۲۰۰۶۱۵۸/۲

نسل نوانديش آيـين صـلح و دوسـتي: راهـکـارهايي اعجابانگيز جهت پايان
 بخشيدن به هر گونه اختالف ، کينه ، دشمني و قهر

نـويـسـنـده ديـويد جي. ليبرمن; مترجم
 اميرحسن مکي

۱۳۸۸ آ۸۴۱ل۵۵۷۴۱۳۱۱۵۸/۲
BF۶۳۷/۹۱۳۸۸ل۶۷ت

نسل نوانديش هـوشـيـار بـاشـيـد و فريب نخوريد ! با خواندن اين کتاب در
 مـوقـعـيـت يـاگـفتگويي در کمتراز ۵ دقيقه به حقيقت دست

 خواهيد يافت

ديـويـد جـي، ليبرمن; مترجم امير حسن
مکي

۱۳۸۵ هـ۸۴۱ل۵۵۸۲۲۴۸۱۵۸/۲

نسل نوانديش ۱۳۹۰مولف دنيس ويتلي; مترجم امير بهناماز انگيزش تا حرکت انگيزشي الف۸۵۷و۵۵۹۴۱۲۹۱۵۸/۲
BF۵۰۳/۴۱۳۸۶الف۸۷و

نسل نوانديش ۱۳۸۵نويسنده محمدرضا افضل نيابهداشت رواني خانواده ب۶۵۴الف۵۶۰۲۰۱۱۱۵۸/۲۴
زالل کوثر تـدوين مـعـاونت تـربـيـتي و فـرهـنگيخانواده پويا

 مــوسـسه آمـوزشي و پـژوهـشي امـام
 خميني (ره)

۱۳۸۶ ۲۷۶خ۵۶۱۳۶۴۳۱۵۸/۲۴
HQ۷۴۳/۱۵خ

مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهشي امام خميني،
 مرکز انتشارات

تـدوين مـعـاونت تـربـيـتي و فـرهـنگيخانواده پويا
 مــوسـسه آمـوزشي و پـژوهـشي امـام

 خميني (ره)

۱۳۸۶ ۲۷۶خ۵۶۲۳۵۶۲۱۵۸/۲۴
HQ۷۴۳/۱۵۱۳۸۶خ

ترمه ۱۳۸۲عبدالله شفيع آباديفنون و روشهاي مشاوره ف۵۵۲ش۵۶۳۸۹۱۵۸/۳
نسل نوانديش آنـتـوني رابـيـنـز، بـاربـارا ديآنجليس;پرسشهاي کوانتومي

 مترجم مجيد پزشکي
۱۳۹۰ ر پ۱۱۸ر۵۶۴۴۱۸۰۱۵۸/۴

BF۶۳۷/۱۸۷۳۳۱۳۸۶ر۸م
نسل نوانديش ۱۳۸۴گرد آوري و ترجمه فرشاد نجفي پورخشم و خشونت خ۳۲۲ن۵۶۵۲۱۱۲۱۵۸/۴۲

ارسباران ۱۳۸۲تاليف حمزه گنجيروانشناسي کار ر۶۷۸گ۵۶۶۸۵۱۵۸/۷
رشد نـويسنده جولي هي; مترجم مينو پرنياني;روان شناسي موفقيت در محيط کار

 بامقدمه اي از باقر ثنايي
۱۳۸۰ ر۹۱۴هـ۵۶۷۸۱۱۵۸/۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده بورلياي. پاتر; ترجمه عزتچگونه از تحليل قواي رواني در کار پيشگيري کنيم ...
 الملوک﴿گيتي﴾ شهيدي

۱۳۸۷ چ۱۲۳پ۵۶۸۴۱۳۶۱۵۸/۷۲
HF۵۵۴۸/۸۵/۸۱۳۸۷چ۲پ

نگاه معاصر نـوشـتـه فـريـتيوف شوان;ترجمه حسينمنطق و تعالي
 خندق آبادي

۱۳۸۷ م۶۹۹ش۵۶۹۳۱۱۲۱۶۰

فيروزآبادي ۱۴۱۷ق= ۱۳۷۵المولف محمدرضا مظفرالمنطق م۶۴۱م۵۷۰۲۶۵۱۱۶۰
نشر جمهور ۱۳۸۶مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوريتجلي هويت ايراني در نيويورک ۴۷۵م۵۷۱۲۸۸۳۱۶۰/۲۵۴
دانشگاه مفيد نـلـسـن گـودمن; مـتـرجم رضـا گندميواقعيت، افسانه و پيشبيني

نصرآبادي
۱۳۸۱ و۷۵۱گ۵۷۲۱۹۲۹۱۶۱

افق ۱۳۹۰نادر صدقيبا بردهها ميرقصد: کتاب اخالق ب۸۳۵ش۵۷۳۵۱۱۳۱۷۰
BJ۳۷/۲ب۴ص

نسل نوانديش نـويـسـنـده و گـردآورنـده آلن کـالين;گفتههاي روحيه بخش
 مترجم سهيال موسوي رضوي

۱۳۸۵ گ۶۳۶ک۵۷۴۴۱۷۴۱۷۰
PN۶۰۸۴/۸۱۳۸۴ک۹خ

بهنام جـيـدو کـريـشـنـامورتي; ترجمه مرسدهمرگ
لساني

۱۳۷۷ م۴۸۸ک۵۷۵۲۱۹۹۱۷۰/۲۰۲

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

۱۳۸۳ الف۵۳۵الف۵۷۶۲۰۳۰۱۷۰/۴۴

نسل نوانديش ۱۳۹۳نوشته جان ايزو; ترجمه مجيد شهرابيپنج راز که پيش از مرگ بايد بدانيد پ۹۷۳ الف۵۷۷۵۷۴۹۱۷۰/۴۴
نيريز ۱۳۸۴اوگ ماندينو; مترجم مريم افراسيابيانبزرگترين معجزه ي جهان ب۱۷۳م۵۷۸۴۰۹۴۱۷۰/۴۴

BJ۱۶۱۱/۲/۲۱۳۸۴ر۷۷م
اقبال ۱۳۸۰آندره موروا; ترجمه اسماعيل اسعديهنر زندگي کردن هـ۸۳۵م۵۷۹۲۱۶۲۱۷۰/۴۴

بنگاه ترجمه ونشرکتاب پارسه ۱۳۹۵جورجسميوئل کالسونثروتمندترين مرد بابل ث۶۱۸ک۵۸۰۶۷۶۱۱۷۴
HF۵۳۸۷/۴۱۳۸۹ث۸ک

نسل نوانديش ۱۳۸۹داالس د. واتـلـز; مـتـرجـم محمدصادقدانش ثروتمند شدن د۱۲۳و۵۸۱۴۰۴۵۱۷۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش نـويـسنده استفان کاوي، گرگ لينک، ربهاعتماد هوشمندانه
 کاآر.مريل; ترجمه مهين خالصي

۱۳۹۴ الف۳۳۵ ک۵۸۲۵۷۵۷۱۷۴/۴

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ال. تي. هسمـر; تـرجـمه سـيـد مـحمداخالق در مديريت
 اعرابي و داود ايزدي

۱۳۸۲ الف۲۳۲ه۵۸۳۲۹۱۴۱۷۴/۴

شرکت انتشارات فني ايران تـالـيف چـارلـز ا. هـريس، مـايـکل س.اخالق در مهندسي
 پريچهرد، مايکل ج. ربينز

۱۳۷۹ الف۵۵۶ ه۵۸۴۶۰۴۱۱۷۴/۹۶۲
TA۱۵۷/۳۱۳۷۹الف۴ه

۱۳۷۴مرتضي مطهرياخالق جنسي در اسالم و جهان غرب الف۶۳۴ م۵۸۵۵۷۳۱۱۷۶
HQ۲۳/۳۱۳۸۳الف۷م

نيريز نـويـسـنـده اندرو متيوس; ترجمه وحيددرخت دوستي بنشان
 افضلي راد

۱۳۸۸ د۲۵۵م۵۸۶۴۱۱۰۱۷۷/۶
BJ۱۵۳۳/۲۱۳۸۸م۹د

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيراز شکرگزاري ر۳۸۲خ۵۸۷۴۹۴۲۱۷۹/۹
BJ۱۵۳۳/۴۱۳۸۸خ۸ش

جامي ۱۳۷۸فريدريش نيچه;ترجمه مجيد شريففلسفه در عصر تراژيک يونانيان ف۸۸۲ن۵۸۸۳۰۶۲۱۸۰
اميرکبير سـرگـذشـت و عـقـايـد فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي : به

 انضمام بعضي از رسائل و مکاتبات وي
۱۳۶۳نگارش محمد مدرسي﴿زنجاني﴾ م س/۴۶۸ن۵۸۹۷۶۱۸۱/۰۷

تير اثـر کـنـفـوسيوس; ترجمه فريده مهدويتعاليم کنفوسيوس﴿گلچين ادبيات عرفاني﴾
دامغاني

۱۳۷۹ ت۷۴۷ک۵۹۰۱۷۱۰۱۸۱/۱۱۲

معين ۱۳۸۳ژرژ آلداس; مترجم عباس سالميانسقراط ومسيح س۷۳۱آ۵۹۱۱۶۶۹۱۸۳/۲۰۹۲
جليل ۱۳۸۲منيژه پلنگ پوش"نگار نگارين"رمز و رازخوشبختي ر۵۱۷پ۵۹۲۲۴۲۶۱۸۵/۱
مازيار تـالـيـف رونالد اي.ريجو; مترجمان داودزمينه روان شناسي صنعتي/سازماني

 حــسـيـن زاده، زهـرا لـبـادي،پـرويـز
 صـالـحـي;زيرنظر و به ويراستاري پرويز

صالحي

۱۳۸۳ ز۹۳۵ر۵۹۳۱۶۶۳۱۸۵/۷

صبرا ۱۳۸۷کاظم کاهاني مقدمتعليم وتربيت در انديشه بوعلي سينا ک ب/۱۶۴الف۵۹۴۲۲۲۹۱۸۹/۱
BP۳۲۸۵۸ج

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

تـجـريـد:شرح نمط هفتم از کتاب ''االشارات و التنبيهات''شيخ
 الرئيس ابن سينا

۱۳۸۵ترجمه و شرح احمد بهشتي ب ب/ت۱۶۴الف۵۹۵۳۲۴۷۱۸۹/۱

زرين ۱۳۷۳اقتباس ذبيح اله منصوريابن سينا نابغه اي از شرق م س/۱۶۴الف۵۹۶۶۵۱۸۹/۱
انـتـشـارات مـوسـسه آموزشي وپژوهشي امام

خميني
مـحـمـدتـقي مـصـباح يزدي;  نگارش وشرح برهان شفاء﴿۲-۱﴾: ﴿مشکات﴾

 تحقيق محسن غرويان
۱۳۸۶ م ش/ش۱۶۴الف۵۹۷۲۵۶۳۱۸۹/۱

دليل ما گـــرد آورنـــدگـان  مـحـمـد کـاظـممقام عقل
 حيدري،محمد اسفندياري

۱۳۸۳ م۷۵۶ح۵۹۸۱۶۵۷۱۸۹/۱

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۹رضا داوري اردکانيما و تاريخ فلسفه اسالمي م۳۱۸د۵۹۹۳۴۴۱۱۸۹/۱

بوستان کتاب،دفتر تبليغات حوزه علميه قم مـرتـضـي يـوسـفـي راد; تهيه پژوهشگاهانديشه سياسي جالل الدين دواني
 عـلـوم و فـرهـنـگ اسالمي، پژوهشکده

 علوم وانديشه سياسي

۱۳۸۷ ي س/۷۳۴د۶۰۰۶۳۱۴۱۸۹/۱

کوير ۱۳۸۳منوچهر دين پرستسيد حسين نصر،دلباخته ي معنويت س۹۶۷د۶۰۱۱۶۵۸۱۸۹/۱
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱مصطفي بصيري تويسرکانيمالهادي سبزواري ب س/۲۷۷س۱۸۹/۱[ج]۶۰۲۴۵۰۵

BBR۱۲۴۰/۷۱۳۸۸م۶ب
۱۳۷۳مرتضي مطهريشرح منظومه م ش/م ۲۷۷س۶۰۳۵۷۱۹۱۸۹/۱

BBR۱۲۳۹/۶۱۳۷۳م۴۱۰۳ش
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۲- ۱۳۹۱مسعود علياسهروردي ع س/۸۴۸س۱۸۹/۱[ج]۶۰۴۱۰۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱بتول زرکندهشيخ بهايي ز س/۹۱۳ش۱۸۹/۱[ج]۶۰۵۴۳۸۷
BBR۱۰۴۲/۴۱۳۸۶ز۸۵ي

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱علي اصغر سيدآباديمالصدرا س س/۴۸۲ص۱۸۹/۱[ج]۶۰۶۱۰۳

صدرا مـحـمـدحسين طباطبائي،مقدمه و پاورقياصول فلسفه و روش رئاليسم
 بقلم مرتضي مطهري

۱۳۶۲ و الف۳۷۹ط۶۰۷۵۷۲۶۱۸۹/۱
BBR۱۳۹۲/۶۱۳۶۲الف

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

جـــابــر تـواضـعي; زيـرنـظـر شـورايعالمه طباطبايي
 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ ت س/۳۷۹ط۱۸۹/۱[ج]۶۰۸۳۳۲۹

انتشارات زمان حـنـا فـاخـوري، خـلـيل الـجـر; ترجمهتاريخ فلسفه در جهان اسالمي
 عبدالمحمد آيتي

۱۳۵۸ ت۱۲۴ف۶۰۹۱۷۲۰۱۸۹/۱

وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي;سـازمان
 چاپ و انتشارات

تـصـنـيف ابونصر محمد فارابي; ترجمه وسياست مدنيه
 تحشيه دکتر سيد جعفر سجادي

۱۳۷۱ ف ت/س۱۲۷ف۶۱۰۲۹۱۸۱۸۹/۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

عـبـاس جهانگيريان; زيرنظر کارشناسانفارابي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ج س/۱۲۷ف۱۸۹/۱[ج]۶۱۱۴۵۰۷
BBR۳۲۶/۲۱۳۸۵ف۹ج

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

آرش ابـوتـرابيهـمداني; زيرنظر شورايفخر رازي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ الف س/۲۸۶ف۱۸۹/۱[ج]۶۱۲۴۵۰۶
BBR۸۲۷/۵/۳۱۳۸۶ف۲الف

سـازمان انتشاراتي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ۱۳۸۴احد فرامرز قراملکياستاد مطهري و کالم جديد الف۳۴۴ف۶۱۳۲۵۶۷۱۸۹/۱

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

عروج انديشه ۱۳۸۰عزيزالله فياض صابريعلم و عالم و معلوم ع۹۳۸ف۶۱۴۱۰۴۱۸۹/۱
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
بـهـنـام نوروزي قراگزلو;زير نظر شورايجهانگيرخان قشقايي

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۶ ن س/۶۵۶ق۱۸۹/۱[ج]۶۱۵۳۳۳۵

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

۱۳۸۴ ب۴۳۴ک۶۱۶۳۰۴۱۱۸۹/۱

کوير ۱۳۸۳به کوشش محمد کريمي زنجاني اصلابن سينا وجنبش هاي باطني﴿مجموعه مقاالت﴾ الف۵۲۷ک۶۱۷۱۶۵۹۱۸۹/۱
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريآشنائي با علوم اسالمي﴿۳﴾ : اصول فقه-فقه آ۶۳۴م۶۱۸۲۳۶۳۱۸۹/۱
صدرا ۱۳۶۶مرتضي مطهريکليات علوم اسالمي آ۶۳۴م۶۱۹۵۳۴۲۱۸۹/۱

BBR۱۵/۵آ۶م
۱۳۸۲مرتضي مطهريدرسهاي اسفار (مباحث قوه و فعل) د۶۳۴ م۶۲۰۵۷۲۴۱۸۹/۱

BBR۱۰۸۸/۶۱۳۸۸م۴ح
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريفطرت ف۶۳۴م۶۲۱۵۷۱۴۱۸۹/۱

BBR۱۴۷۲/۱۳۶۹ ۶ف
۱۳۷۱-۱۳۷۶مرتضي مطهريکليات علوم اسالمي ک۶۳۴ م۶۲۲۵۷۲۹۱۸۹/۱

LC۵۹۵۶/۴۲ف۹الف
صدرا ۱۳۶۷مرتضي مطهريمسئله شناخت م۶۳۴م۶۲۳۵۷۱۲۱۸۹/۱

BBR۱۴/۵۱۳۶۷م۶م
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريمقاالت فلسفي ق م۶۳۴م۶۲۴۵۶۱۳۱۸۹/۱
پرسش ۱۳۹۰مولف عباس معارفنگاهي دوباره به مبادي حکمت انسي ن۶۴۵م۶۲۵۴۵۸۶۱۸۹/۱

BBR۱۴۰۷/۸۵۶۱۳۸۰ي۴ف
کانون انديشه جوان ۱۳۹۱حسن معلميحکمت جاودانه ح۶۷۳م۶۲۶۴۳۳۴۱۸۹/۱

BBR۱۴/۸۱۳۸۴ح۶۳م
جامي تـالـيف و ترجمه وشرح از مهدي  نجفيمعاد در فلسفه وکالم اسالمي

افرا.
۱۳۸۳ م۳۲۲ن۶۲۷۱۶۶۰۱۸۹/۱

حکمت زيـرنـظـر سـيد حسين نصر، اليور ليمن;تاريخ فلسفه اسالمي
 ترجمه جمعي ازمترجمان

۱۳۸۹ ت۴۵۵ن۶۲۸۳۴۲۴۱۸۹/۱

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

۱۳۸۵ترجمه سيد مصطفي شهر آييني د۴۵۵ن۶۲۹۲۸۶۹۱۸۹/۱

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۲سيد حسين نصر; مترجم احمد آرامسه حکيم مسلمان س۴۵۵ن۶۳۰۳۰۴۰۱۸۹/۱
کتاب صبح ۱۳۸۵مهدي نصيريفلسفه از منظر قرآن و عترت ف۴۷۲ن۶۳۱۲۸۴۹۱۸۹/۱

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

تـاريخ تـحـلـيـلي - انـتـقـادي فلسفه اسالمي (به ضميمه نقد
 محتوايي کتاب)

۱۳۸۸يحيي يثربي ت۳۳ي۶۳۲۳۵۶۹۱۸۹/۱
BBR۴۵/۲۱۳۸۸ت۲ي

نشر قو ۱۳۸۰نويسنده يحيي يثربيقلندر و قلعهبراساس زندگي شيخ شهابالدين سهروردي ق۳۳ي۶۳۳۲۸۹۹۱۸۹/۱
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷مولف علي دانشپورآشنايي با کليات علوم اسالمي فلسفه و عرفان﴿ رشته الهيات﴾ آ۲۴۱د۶۳۴۴۴۷۰۱۸۹/۱۰۷

BBR۷/۵۱۳۸۷آ۲د
پرسش ويليام بارتتکنيک، وجود، آزادي

ترجمه سعيد جهانگيري
۱۳۸۶ ت۱۶۲ب۶۳۵۳۰۴۲۱۹۰

سـازمـان تبليغات اسالمي. شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۵نوشته رضا داورياردکانيفلسفه در دام ايدئولوژي، ويراست "فلسفه در بحران" ف۳۱۸د۶۳۶۲۸۵۰۱۹۰

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

۱۳۸۴ ت۱۱۹ر۶۳۷۴۱۳۲۱۹۰
B۷۲/۲۱۳۸۴ت۱۵ر

کتاب صبح ۱۳۸۹مهدي نصيريآويني و مدرنيته ﴿مجموعه مقاالت ﴾ آ۴۷۲ن۶۳۸۶۰۳۳۱۹۰
علم نــگـاهي به روشـنـگـري مـدرنـيـته و نـاخـرسـنـدي هـاي

 آن:سوبژکتيويته  معرفت و زيبائي در آثار فردريک بايزر...
۱۳۸۵اقتباس وبرگردان محمدضميران ن۴۳ض۶۳۹۴۰۸۸۱۹۰/۹۰۳۳

B۸۰۲/ ۸۱۳۸۵ن۹ض
خوارزمي ۱۳۷۷ترجمه احمد بيرشکزندگينامه برتراند راسل به قلم خودش ز۲۱۱ر۶۴۰۱۲۷۶۱۹۲
هرمس نـورمـن مالکوم...[وديگران]; ترجمه ناصرويتگنشتاين وتشبيه نفس به چشم

زعفرانچي
۱۳۸۲ م س/۸۵۶و۶۴۱۱۶۶۱۱۹۲

نشر مرکز ۱۳۸۲بابک احمديهايدگر و تاريخ هستي ه۲۸۴الف۶۴۲۳۰۵۱۱۹۳
پرسش مــارتـين هـيـدگـر; مـتـرجـمـان نـادرمفهوم زمان

 پورنقشبند، محمد رنجبر
۱۳۸۴ م۳۹۸ه۶۴۳۳۰۶۰۱۹۳

پرسش ۱۳۸۸مارتين هيدگر;ترجمه منوچهر اسديمتافيزيک نيچه م۹۲۹ه۶۴۴۳۱۱۱۱۹۳
نشر ني نــوشـتـه ژيـل دلـوز;تـرجـمـه نـيـکـوفوکو

 سرخوش،افشين جهانديده
۱۳۸۶ ف۷۸۹د۶۴۵۳۰۹۸۱۹۴

طرح نو سـوزان لي انـدرسـون; تـرجـمه خشايارفلسفه کيرگگور
ديهيمي

۱۳۸۵ ف۸۷۱الف۶۴۶۲۹۰۱۱۹۸/۹

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

۱۳۸۸ الف۱۱۶ک۶۴۷۴۰۰۸۲۰۰
BL۵۱/۹۱۳۸۸الف۱۵ک

فرهنگ قرآن ۱۳۸۲مولف مرتضي حسيني اصفهانينقدي بر قبض وبسط تئوريک شريعت ن۵۷۷ح۶۴۸۱۶۷۳۲۰۰/۱
رشد نـوشـته مـايـکل پـالـمـر; ترجمه محمدفرويد، يونگ ودين

 دهگانپور، غالمرضا محمودي
۱۳۸۸ ف۲۴۹پ۶۴۹۳۰۶۷۲۰۰/۱۹

سخن thought, ... ۱۳۹۰مسعود جالليمقدمتـــاريخ اجـمـالي اديـان جـهـان بـر مـبـنـاي ت۵۴۴ج۶۵۰۳۸۱۸۲۰۰/۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

حکمت دين و نـظـام طـبـيعت﴿ مجموعه سخنراني هاي ادوارد کدبري
 در دانشگاه بيرمنگام۱۹۹۴﴾

۱۳۸۹حسين نصر; مترجم محمدحسن فغفوري د۴۵۵ن۶۵۱۳۶۳۵۲۰۲/۱۲
BL۶۵/۶ن۲ط

نسل نوانديش مـولف مـليندا رودريگس; مترجم فرشتهلبخند آسمانيان
اقيان

۱۳۸۸ ل۷۸۸ر۶۵۲۴۰۰۲۲۰۲/۱۵
BL۴۷۷/۲۱۳۸۸ل۹ر

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

۱۳۸۵ خ۱۱چ۶۵۳۲۲۰۷۲۰۴/۴

نسل نوانديش نـويـسـنده کارن کيسي ; مترجمان الهامذهنيت تان را تغيير دهيد تا زندگي تان تغيير کند
 آرام نـيـا ، شـمـس الـديـن حـسيني ،;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۰ -۱۳۸۵ ذ۹۵۷ک۶۵۴۲۲۰۱۲۰۴/۴

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

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

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ الف۹۱۴هـ۶۵۵۳۹۹۹۲۰۴/۴
BL۶۲۴۷۱۳۸۷الف۹/الف

ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حايري﴿عين-صاد﴾از معرفت ديني تا حکومت ديني الف۶۸۲ص۶۵۶۳۰۶۳۲۱۰
آيت عشق امـيـرعـبـاس عليزماني ; ويراستار محمدخدا، زبان و معنا (درآمدي بر فلسفه زبان ديني)

 عابدي
تـهـيه شـده در انـجـمن معارف اسالمي

ايران

۱۳۸۱ خ۸۶۱ع۶۵۷۱۶۷۷۲۱۰/۱۴
BL۶۵/ع۲۸ز

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۸مريم صانع پورخدا و دين در رويکردي اومانيستي خ۳۴۳ص۶۵۸۳۱۹۶۲۱۱/۶

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۲جواد محققعلم و ايمان در گفتگو با دانشمندان ع۳۳۱م۶۵۹۵۲۰۰۲۱۵
BL۲۴۰/۲/۸۱۳۷۷ع۳م

نشر و پژوهش فرزان روز ۱۳۸۰توني لين; ترجمه روبرت آسريانتاريخ تفکر مسيحي ت۹۴۵ل۶۶۰۲۸۰۸۲۳۰/۰۹
غزل ۱۳۸۵تحقيق و تدوين پريا﴿شباب حسامي﴾تعليمات مسيح دوازده انجيل ت۴۸۵ح۶۶۱۱۸۲۷۲۳۲/۹۵۴

نسل نو انديش فـقـط بـراي خـانـم ها:آن چه شما بايد درباره ي دنياي درون
 مردان بدانيد

نـويـسـنـده شـانتي فلدان;مترجم مرجان
 حيدري;ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۲ ف ۸۳۸ ف۶۶۲۴۷۸۹۲۴۱/۶۶
QP۸۴/۴/۷۱۳۸۵ف۴ب

مولف ۱۳۷۱بختورتاشنشان رازآميز: گردونه خورشيد، يا، گردونه مهر ن۳۴۱ب۶۶۳۱۷۵۹۲۴۶/۵۵۸
نسل نوانديش نـويـسـنـده نورمن وينسنت پيل; مترجمنتايج شگفت انگيز تفکر مثبت

 امير بهنام
۱۳۸۶ ن۹۷۸پ۶۶۴۲۲۱۶۲۴۸/۴

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

۱۳۷۸ د۳۲۱د۶۶۵۲۱۰۰۲۴۸/۴

مهراج ۱۳۸۸نويسنده:گري چاپمنپنج زبان عشق مجردها پ۱۱چ۶۶۶۶۸۶۹۲۴۸/۸۴
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۳ايريس ياب; ترجمه مسعود حاجي زادهکليدهاي آموختن به کودکان درباره خدا ک۱۱ي۶۶۷۳۱۱۲۴۸/۸۴۵

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

۱۳۹۱رضا هالل; مترجم قبس زعفراني م۶۱۴هـ۶۶۸۴۳۱۱۲۶۱/۲۶
BM۵۳۵/۸۵۰۴۱۱۳۸۳م

موسسه نگاه معاصر نـوشـتـه سـيـمـون وي; تـرجمه فروزاننامه به يک کشيش
راسخي

۱۳۸۲ ن۸۳۶و۶۶۹۳۴۷۲۸۲

بنيانگذار تکنولوژي فکر در ايران ۱۳۸۷اثر عليرضا آزمنديانتکنولوژي فکر: چگونه راه سعادت را يافتم ت۴۹۱آ۶۷۰۲۲۸۴۲۸۹/۹۸
گنج معرفت; تهران: دانشگاهيان [فـلـورانساسـکاول شين]; ترجمه ي ليالچهار اثر از فلورانساسکاول شين

رحمتي
۱۳۸۸ چ۹۹۲ش۶۷۱۳۳۱۴۲۸۹/۹۸

BF۶۳۹/۹چ۹ش
مـنـتـظـر مـعـجـزه باش: رازي گم شده براي رسيدن به يک

 موفقيت مبهوت کننده
جو ويتالي م۸۴۷ و۶۷۲۶۶۴۳۲۸۹/۹۸

BF۶۳۹/۸۱۳۸۸م۹و
علمي ۱۳۸۶عبدالعظيم رضاييتاريخ اديان جهان ت۵۷۴ر۶۷۳۲۰۸۰۲۹۰

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۱حسين توفيقيآشنايي با اديان بزرگ آ۸۵۳ت۶۷۴۲۵۴۲۹۱

دفتر نشر معارف نـويـسـنـده حميد رضا شاکرين;تنظيم واديان و مذاهب: پرسش ها و پاسخ ها
 نـظـارت:نـهـاد نـمـايـندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاه هـا، مـعـاونت
 آموزش و تبليغ - اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۷ الف۱۸۵ش۶۷۵۳۱۸۱۲۹۱

علم رابــرت ا. هـيـوم; تـرجـمه و تـوضـيحاديان زنده جهان
 عبدالرحيم گواهي

۱۳۸۶ الف۹۹۴هـ۶۷۶۲۱۰۷۲۹۱

علم ۱۳۸۲ميرچا الياده; ترجمه رويا منجماسطوره، رويا، راز الف۷۵۳الف۶۷۷۴۰۱۱۲۹۱/۱۳
BL۳۱۱/۵۱۳۸۲الف۷الف

نويد شيراز [نـويـسـنـده توفيق طويل];برگردان وبازتاريخچه ي کشمکش عقل ودين
 نگارش علي فتحي لقمان

۱۳۸۳ ت۹۳۳ط۶۷۸۱۶۷۵۲۹۱/۱۷۵

آهنگ قلم ۱۳۸۲تاليف يوسف فضاييجامعه شناسي اديان ج۷۵۷ف۶۷۹۳۳۵۲۹۱/۱۷۵
نسل نوانديش نـويـسـنـده وين دبليوداير; مترجم سيمابراي هر مشکلي، راه حلي معنوي وجود دارد

 فرجي ; ويراستار منير السادات حسيني
۱۳۸۵ ب۳۳۷د۶۸۰۲۲۱۵۲۹۱/۴

شرکت سهامي انتشار ۱۳۷۲نوشته جاللالدين آشتيانيعرفان ع۵۵۶آ۶۸۱۲۱۸۰۲۹۱/۴۲۲
کاروان ف.ژيـران;تـرجـمه ي ابوالقاسم اسماعيلاساطير يونان

پور
۱۳۸۲ الف۸۹ ژ۶۸۲۱۶۷۴۲۹۲/۱۳

هرس فرانتس فومان;ترجمه محمود عبادياننبرد با تيتان ها ن۸۷۳ف۶۸۳۶۵۳۲۲۹۲/۱۳
نسل نوانديش آرامش حـقـيقي: به خشونت درون خود، خانواده، جامعه و دنيا

 پايان دهيد
نـويـسـنـده تـيک نـاتهان; مترجم مينا

 اعظامي; ويراستار علي ابوطالبي
۱۳۸۶ آ۱۲۵ن۶۸۴۴۰۰۴۲۹۴/۳۳۷۸۷۳

BQ۴۵۷۰/۲۱۳۸۵ن۸ص
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 تـالـيف سيبل شاتوک; ترجمه محمدرضاآيين هندو
بديعي

۱۳۸۸-۱۳۸۷ آ۱۱۸ش۶۸۵۲۱۰۲۲۹۴/۵

فراروان نـوشـته پارا ماهاما، نيرانجاناندا; برگرداناسرار تمرکز "جدايي ذهن از محسوسات"
 جالل موسوي نسب

۱۳۷۷ الف۸۸۵ن۶۸۶۲۱۹۷۲۹۴/۵۴۳۵

کلک آزادگان،حميدا ۱۳۸۴تي. ال. واسواني;[مترجم] فريبا مقدمزايري در راه ز۱۸۶و۶۸۷۲۳۶۹۲۹۴/۵۴۴
علم نـويـسـنـده والـمـيکي; ويراستار ماالبيکارامايانا

 داس گوپتا;  مترجم کتايون نميرانيان
۱۳۸۶ ر۲۷۲و۶۸۸۴۰۰۱۲۹۴/۵۹۲۲

BL۱۱۳۹/۲۳ /۱۳۸۶ ۲ف
ارديبهشت ۱۳۹۰آناهيتا حسين زادهآيين و شريعت زرتشتي آ۵۶۵ح۶۸۹۵۶۸۹۲۹۵
بهجت ۱۳۸۳نوشته و پژوهش هاشم رضيزرتشت پيامبر ايران باستان ز۵۹۹ر۶۹۰۲۰۷۲۹۵
جامي زرتـشت پـيـامـبـري که از نـو بـايد شناخت سيري در "فروغ

مزديسني"
۱۳۸۶تاليف کيخسرو شاهرخ ز ۲۵۲ ش۶۹۱۴۷۴۴۲۹۵

BL۱۵۷۱/۴ز۱۸ش
فردوسي: نشريه چيستا ۱۳۷۷يسنا اوستا ; موبد رستم شهزاديبرگردان گات ها ب۹۳۱الف۶۹۲۳۳۷۲۹۵/۱۸۲

PIR۴۷۳۱۳۷۷
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۷گروه هنري پژوهشي حنيفسايه ها س۳۸۴گ۶۹۳۳۱۷۶۲۹۶

مولف هرولداس. کاشنرچرا اتفاقات بد براي آدمهاي خوب ميافتد!؟ چ۲۱۳ ک۶۹۴۵۸۰۰۲۹۶/۳۱۱
BM۶۴۵/۲۱۳۷۹ک۴ع

حرم ۱۳۸۲تاليف حسن تربتي نژاداسالم و خشونت الف۴۴۸ت۶۹۵۳۳۴۲۹۶/۳۴۱
خردآذين ۱۳۸۷مولف ستار پورابراهيمفرزند زيبا ف۵۷۵پ۶۹۶۲۴۴۷۲۹۶/۵۸۵
پارسايان ۱۳۸۲محمود اکبريمعيارهاي زندگي ۱۳۸۲م۶۸۵الف۶۹۷۱۵۶۲۹۷
موج علم ۱۳۸۶محمود اکبريمعيارهاي زندگي ۱۳۸۶م۶۸۵الف۶۹۸۲۴۵۴۲۹۷

حميدرضا انصاري ۱۳۸۸مولف حميدرضا انصاريبسوي روشنايي ب۸۸۵الف۶۹۹۲۸۰۳۲۹۷
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرواعدام به دست شيطان الف۸۱۸خ۷۰۰۲۰۲۴۲۹۷
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرواجساد عريان الف ۸۱۸ خ۷۰۱۱۹۷۱۲۹۷
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروسکرات مرگ س۸۱۸خ۷۰۲۱۹۶۶۲۹۷
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروشکاف قبر ﴿برزخ﴾ ش۸۱۸خ۷۰۳۱۹۶۷۲۹۷
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروشب اول قبر ش۸۱۸خ۷۰۴۱۹۶۵۲۹۷

معاونت آموزش نيروي مقاومت بسيج سپاه نـويـسـنـدگان ابراهيمزاده...[و ديگران];دينشناسي
 تـهـيهکننده پژوهشکده تحقيقات اسالمي
 نـــمـايـنـدگـان ولي فـقـيه در سـپـاه;
 [بهسـفـارش] اداره آموزشهاي عقيدتي
 سـيـاسي سـتـاد نمايندگان ولي فقيه در

سپاه

۱۳۸۱ ۹۷۳د۷۰۵۳۴۸۲۹۷

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريحاشيه هاي استاد مطهري برآثار دکتر شريعتي م ش/الف۴۴۴ ش۷۰۶۵۸۱۹۲۹۷
مشهور ۱۳۸۳تاليف عباس شمسي کهريزيآغوش مهر﴿ بهترين گهواره تربيت﴾ آ۸۸۳ک۷۰۷۱۶۵۲۹۷

شجره طيبه ۱۳۸۵مولف هادي محشرتابوت ت ۳۲۶ م۷۰۸۱۷۸۵۲۹۷
اميرالعلم بـخش فـرهـنـگي دفـتـر مرجع عاليقدرهفت آسمان جواني ﴿گلبرگ هايي از زندگاني پيامبر اسالم﴾

 آيهالله العظمي فاضل لنکراني
۱۳۸۵ ۵۹۲هـ۷۰۹۳۴۸۳۲۹۷

BP۸/۷ه۵۶ل
دعـا: پـنـجـاه دعاي کوتاه قرآني و حديثي، با ترجمه و توضيح

کوتاه
جواد محدثي ۷۱۰۴۸۱۷۲۹۷/۱۵۷

BP۸۷/۷۱۳۸۵د۲۴م
صدرا ۱۳۷۳نوشته مرتضي مطهريانسان و سرنوشت الف۶۳۴م۷۱۱۵۷۰۷۲۹۷/۴۶۵/۴۶۵

BP۲۱۹/۵/الفي۱۳۰۰ ۸الف۶م
صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريپاسخهاي استاد به نقدهايي بر کتاب مساله حجاب پ۶۳۴م۷۱۲۵۷۰۸۲۹۷/۶۳۶/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۵۰۸۷۱۳۶۸م۶م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيتوبه: بازگشت به فطرت ت۳۱۶م۷۱۳۴۸۶۵۲۹۷/۹۵۱۵/۴۶۲

BP۳۸/۲۷م۴۲۳ت
لوح محفوظ ۱۳۷۸محمدمحمدي اشتهارديپژوهشي پيرامون: شناخت و اسالمشناسي پ۳۵۳م۷۱۴۲۱۶۸۲۹۷/۰۱

صدرا [؟]مرتضي مطهريمقدمهاي بر جهانبيني اسالمي م۶۳۴م۷۱۵۲۶۳۲۲۹۷/۰۱
صدرا مـقـدمه اي بـر جهان بيني اسالمي شامل بخشهاي :۱-انسان و

ايمان...
۱۳۷۵مرتضي مطهري م۶۳۴ م۷۱۶۵۷۴۶۲۹۷/۰۱

HM۴۳۵/ي۱۳۰۰ ۲ج۶م
خادم الرضا(ع) گــردآوري و تـدوين مـجـيـد بـاقـري;۱۱۰[صد و ده] سوال از استاد مرتضي مطهري قدس سره

 ويراستار محمدحسن استادي مقدم
۱۳۸۴ ص۲۴۱ب۷۱۷۲۵۰۶۲۹۷/۰۲

اسراء جـوادي آملي;محقق حجج االسالم محمدمفاتيح الحياه
 حسين فالح زاده يدالله مقدسي

۱۳۹۲ م۷۴۵ج۷۱۸۵۲۲۳۲۹۷/۰۲

دفتر نشر مصطفي ۱۳۷۵به کوشش محمود جويباريمعماها و مسابقات اسالمي (شامل ۲۶۰ معما و مسابقه) م۸۸۸ج۷۱۹۲۵۳۵۲۹۷/۰۲
دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۷۷محمدرضا حکيميبعثت، غدير، عاشورا، مهدي ب۷۵۶ح۲۹۷/۰۲[ج]۷۲۰۲۴۰۲

مهدي علوي ۱۳ -تاليف مهدي علويگفتار علوي گ۸۲۶ع۷۲۱۱۸۶۶۲۹۷/۰۲
BP۱۱/۷گ۸ع

نـويـسـنـده مـحـمدرضا کاشفي; تهيه وراهنماشناسي: پرسشها و پاسخها دفتر نشر معارف
 تـنـظـيم نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشگاهها مرکز فرهنگي;

 ويراستار عبداالمير چناري

ر۱۹۷ک۷۲۲۳۱۳۶۲۹۷/۰۲

پاپلي ۱۳۸۶شـوقي ابـوالـخـلـيل، بـه کوشش فاطمهاطلس قرآن الف۱۷۷الف۷۲۳۳۰۶۹۲۹۷/۰۲۳۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۹۴غالمرضا حيدري ابهريدايره المعارف اسالم براي کودکان د۹۴۹ح۲۹۷/۰۳م۷۲۴۶۰۲۵
لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهچگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني چ۲۷۱ط۷۲۵۳۴۲۲۲۹۷/۰۴

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

۱۳۸۷به اهتمام حسن بشيرتعامل دين و ارتباطات ت۵۶۶ب۷۲۶۳۰۰۸۲۹۷/۰۴۵

گلستان ادب [؟]محمود اکبري۲۰۰معماي احکام همراه با جدول هاي احکام د۶۸۵الف۷۲۷۴۶۷۲۲۹۷/۰۷
BP۶۵/۲/۸۱۳۸۲گ۲۷م

بهشت بينش ۱۳۸۲احمد لقمانيجوانان، پرسش ها و پاسخ ها ج۵۵۱ل۷۲۸۱۴۸۲۹۷/۰۷
مـوسـسـه مـطـالعات راهبردي علوم و معارف

اسالم
۱۳۸۹تاليف عبدالحميد واسطيراهنماي تدريس : براساس نگرش اسالم به علم و علم آموزي ر۱۸۳و۷۲۹۳۷۳۶۲۹۷/۰۷۱

BP۷/۲/۲ر۲و
کانون انديشه جوان ۱۳۹۱قنبرعلي تيموريکوله پشتي طلبگي ک۹۸۳ت۷۳۰۴۳۳۲۲۹۷/۰۷۱۰۵۵۱۲۸

BP۷/۴۷/۹۱۳۸۹ک۹ت
دفتر نشر معارف مـحـمد رضااحمدي﴿با همکاري جمعي ازروابط پسر و دختر

محققان﴾
۱۳۸۶ ر۲۸۴الف۷۳۱۳۱۹۸۲۹۷/۰۷۶

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

مـحمدرضا احمدي; تنظيم و نظارت نهادروابط پسر و دختر
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاه ها

۱۳۸۶ ر۲۸۴ الف۷۳۲۶۲۹۲۲۹۷/۰۷۶

طوباي محبت پـرسشهـاي شما و پاسخهاي آيتاللهالعظمي بهجت حفظهالله:
 نـمـاز، امام زمان عليهالسالم، سياسي، اجتماعي،عرفاني،معارفي

 از اسالم...

۱۳۸۷حامد اسالمجو پ۵۲۷الف۷۳۳۳۵۸۵۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۱ ۴پ۵۶الف

علي اسماعيليعشق و روابط پسر و دختر ع۵۳۳الف۷۳۴۳۲۳۲۲۹۷/۰۷۶
دفتر نشر معارف تـوصـيههـا، پـرسشهـا و پاسخها در محضر حضرت آيتالله

 جوادي آملي(مدظلهالعالي)
تـدوين نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقام معظم

 رهبري در دانشگاهها،
۱۳۸۵ ت۷۴۵ج۷۳۵۳۱۴۰۲۹۷/۰۷۶

دفتر نشر معارف سـيـد مـجـتبي حسيني; تنظيم و نظارتاحکام خمس، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت آمـوزش و

 تبليغ-اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۲ الف۵۷۷ح۷۳۶۳۱۵۷۲۹۷/۰۷۶

دفتر نشر معارف نـويـسـنـده حميد رضا شاکرين; تنظيم وحکومت ديني: پرسشها و پاسخ ها
 نـظـارت: نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونت
 آموزش و تبليغ-اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۴ ح۱۸۵ش۷۳۷۳۱۵۸۲۹۷/۰۷۶

دفتر نشر معارف نـويـسـنـده حميد رضا شاکرين;تنظيم ودين شناسي :پرسش ها و پاسخ ها
 نـظـارت :نـهـاد نـمـايندگي مقام معظم

رهبري

۱۳۸۷ د۱۸۵ش۷۳۸۳۲۱۳۲۹۷/۰۷۶

مهدييار بـوسـتـان چيستان؟ و کيستان؟﴿ج۲﴾ اطالعرساني کلي در۸۲۰
عنوان

۱۳۸۵اثر عبدالله صالحي ب۲۹۷ص۷۳۹۲۵۵۴۲۹۷/۰۷۶

مهدييار ۱۳۸۵اثر عبدالله صالحيبوستان چيستان؟ و کيستان؟ اطالعرساني کلي در ۸۰۰ عنوان ب۲۹۷ص۷۴۰۲۵۵۳۲۹۷/۰۷۶
BP۱۲/۹ب۲۷ص

دفتر نشر معارف ۱۳۸۵مولف محمد رضا کاشفيامام شناسي: پرسش ها و پاسخ ها الف۱۹۷ک۷۴۱۳۲۰۳۲۹۷/۰۷۶
دفتر نشر معارف عـلـيـرضا محمدي; تنظيم و نظاطت نهادمجلس خبرگان رهبري

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت آمـوزش و

 تبليغ-اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ م۳۵۲م۷۴۲۳۱۵۵۲۹۷/۰۷۶

فراهاني ۱۳۸۱عبدالکريم هاشمي نژادبحث هايي از مناظره دکتر و پير ب۲۹۱هـ۷۴۳۳۴۴۲۹۷/۰۷۶
دارالحديث به سـوي نـور: مـجـمـوعه سخنرانيهاي آيهالله حاج ميرزاعلي

 احمديميانجي (قدس سره)
۱۳۹۰علي احمدي ميانجي ب۲۸۷الف۷۴۴۳۶۰۵۲۹۷/۰۸

BP۱۰/۵/۹ب۳الف
موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي ۱۳۹۱حاج آقا مجتبي تهرانيادب الهي الف ۸۹۸ت۷۴۵۶۱۹۰۲۹۷/۰۸
موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي ۱۳۹۰- ۱۳۹۱مجتبي تهرانيسلوک عاشورايي س۸۹۸ت۷۴۶۴۵۸۹۲۹۷/۰۸

BP۱۰/۵/۷۱۳۸۹ت۹۶ت
کـتـابـخـانه عـمـومي حضرت آيهالله العظمي

 مرعشي نجفي
۱۳۷۳بهکوشش رسول جعفريانميراث اسالمي ايران: دفتر اول م۴۶۳ج۷۴۷۲۶۴۱۲۹۷/۰۸

آفاق ۱۳۸۶نويسنده سيد حسين حسينياربعيني در نماز الف۵۷۷ح۷۴۸۲۵۶۵۲۹۷/۰۸
آرتا کاوا آن گـنـج سـعـادت﴿گـزيدهي مجالس الواعظين آيت الله حاج

 سيد اسماعيل اردکاني﴾
اسـمـعيلبن حاج سيد محمد اردکاني; به

 کوشش اسماعيل ثقفي
۱۳۸۵ آ۵۸۱ح۷۴۹۲۸۰۴۲۹۷/۰۸

مطيع تـحـت اشـراف مـحـمـدعلي جاودان;بهمواعظ، سلسله مباحث اخالقيآيت الله حق شناس
 اهتمام موسسه ايمان ماندگار

۱۳۹۳ م۶۷۳ح۷۵۰۶۶۰۲۲۹۷/۰۸

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

سـيـد محمدحسين طباطبايي; به کوشششيعه در اسالم
 سيد هادي خسرو شاهي

۱۳۸۶ ش۳۷۹ط۷۵۱۳۰۶۵۲۹۷/۰۸

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

شريعتي

۴۵۷ گ۷۵۲۵۷۳۶۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۷۵۱۳۸۲گ

صدرا ۱۳۷۸اثر مرتضي مطهريآزادي معنوي آ۶۳۴م۷۵۳۲۳۸۷۲۹۷/۰۸
دفـتـر انـتـشـارات اسـالمـي وابسته به جامعه

 مدرسين حوزه علميه قم
۱۳۶۱مرتضي مطهريبيست گفتار ۱۳۶۱ب۶۳۴م۷۵۴۳۴۸۱۲۹۷/۰۸

BP۱۰/۵/۹ب۶م
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۷۰مرتضي مطهريبيست گفتار ۱۳۷۰ب۶۳۴م۷۵۵۲۱۸۱۲۹۷/۰۸
صدرا ۱۳۸۹مرتضي مطهريبيست گفتار ۱۳۸۹ب۶۳۴م۷۵۶۱۶۸۳۲۹۷/۰۸
صدرا پـانـزده گـفـتـار : دفـاع از ۱۳، مـسئله نفاق، روابط بين الملل

 اسـالمـي، لـزوم تـنـظيم شعائر اسالمي، نهضت آزادي بخش
اسالم...

۱۳۸۳مرتضي مطهري پ۶۳۴م۷۵۷۱۶۸۸۲۹۷/۰۸

صدرا ۱۳۹۰مرتضي مطهريپنج مقاله: دين و مذهب، احتجاجات قرآن.... ن پ۶۳۴ م۷۵۸۵۷۳۰۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹۱۳۸۷پ۲۴خ

صدرا ۱۳۶۶مرتضي مطهريده گفتار د۶۳۴م۷۵۹۵۷۱۰۲۹۷/۰۸
BP۱۰/۵/۹۱۳۸۲د۶م

صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهريشش مقاله ش۶۳۴م۷۶۰۱۶۹۴۲۹۷/۰۸
صدرا ۱۳۷۳نويسنده :مرتضي مطهريگفتارهاي معنوي گ۶۳۴م۷۶۱۶۷۶۰۲۹۷/۰۸

نسل نو انديش شـيـوه هـاي عـلـمـي آمـوزش مـفـاهيم ديني و قرآن ، روش
 تـدريـس و کـتـاب کـار راهنماي مربي براي نونهاالن ۳ تا ۵

 سال مهدهاي کودک کشور

۱۳۹۲جعفر شيخ االسالمي ش۸۹۵ش۷۶۲۵۸۸۲۲۹۷/۱۰۷

موسسه مهد قرآن نـويـسـنـده مـسـعود وکيل، با همکاريآموزش مفاهيم قرآن
 مـهـدي سـيف ... [و ديـگران]; تصحيح
 مـتن مـحمدرضا آينت، محمود کريمي،

 فرهنگ علياکبري

۱۳۷۹ آ۶۸۶و۷۶۳۲۴۹۴۲۹۷/۱۰۷

رامين فـرهـنگ قـرآن: آمـوزش تـرجـمه و تـفـسـيـر ساده، کوتاه،
 موضوعي و درسي

۱۳۷۵نگارش هاشم هاشمزاده هريسي ف۲۴۸ه۷۶۴۴۹۳۵۲۹۷/۱۰۷
BP۶۵/۲/۴۱۳۷۵ف۲ه

جمال ۱۳۸۳مولف سيد محمد طباطبايي۸۵۰[هشتصد و پنجاه] معماي قرآني ۱۳۸۳هـ۳۷۹ط۷۶۵۲۴۵۲۹۷/۱۰۷۶
منشور وحي ۱۳۸۷مولف سيدمحمد طباطبايي۸۵۰[هشتصد وپنجاه] معماي قرآني هـ۳۷۹ط۷۶۶۲۳۰۲۲۹۷/۱۰۷۶

دفـتـر تـبـليغات اسالمي حوزه علميه قم مرکز
انتشارات

۱۳۷۲محمود جويباري۱۱۴ [صد و چهارده] معماي قرآني بهضميمه نور هدايت ص۸۸۸ج۲۹۷/۱۰۷۹[ج]۷۶۷۶۷۹۴
BP۶۵/۲۵/۴۱۳۷۵ص۴م

نشر معارف قرآني بـا اسـتـفاده از ترجمه و منتخب التفاسيرقرآن کريم جز ۳۰
 فارسي مهدي الهي قمشهاي

۱۳۷۹ ۵۳۷ ق۲۹۷/۱۱۲[ج]۷۶۸۴۸۹۰
BP۵۹/۹/۷الف

نسيم حيات آمـوزش مـوضـوعي وکـاربردي ترجمه ومفاهيم قرآن کريم به
 روش پرسش وپاسخ(وسواالت مسابقه اي)

۱۳۸۸مهدي محموديان آ۳۶۳م۷۶۹۵۳۰۰۲۹۷/۱۱۲۰۷۶

راه قرآن آشـنـايـي با مفاهيم قر آن کريم با پرسش و پاسخ ،جزء اول و
 سي ام

مـولـف مـهـدي مـحـموديان، باهمکاري
 واحـد پـژوهـش بـيت القرآن امام علي
 ﴿ع﴾،بـــه سـفـارش سـازمـان بـسـيـج

دانشآموزي

۱۳۸۳ آ۳۶۳م۷۷۰۱۸۵۹۲۹۷/۱۱۲۰۷۷

دفـتـر تـبليغات اسالمي حوزه علميه قم، مرکز
انتشارات

۱۳۷۵جواد محدثيهزار موضوع هزار آيه هـ۳۱۶م۷۷۱۲۶۵۹۲۹۷/۱۲

دفت نشر نويد اسالم ۱۳۸۷تاليف راغب اصفهانيمفردات الفاظ قرآن م۲۳۱ر۷۷۲۴۹۶۸۲۹۷/۱۳
BP۸۲/۳/۷۰۴۱۱۳۸۷م۲ر

بخشايش تـرجـمه بـقـلم مهدي الهي قمشهاي;خطقرآن کريم
 احمد نيريزي

۱۳۸۰ ۷۵۲الف۷۷۳۱۱۱۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶/ت۷۱۳۶۲الف

کتاب صبح قـرآن کـريـم هـمراه با ترجمه استاد حسين انصاريان و گزيده
 اي از احاديث تفسير روايي البرهان

۱۳۹۱مترجم  حسين انصاريان ۸۸۶الف۷۷۴۴۶۰۷۲۹۷/۱۴۱
BP۵۹/۶۶/ضي۱۳۸۴ ۷الف

بخشايش ۱۳۸۳سيد مهدي حجتيگلي از بوستان خدا: ترجمه اي گويا از قرآن کريم گ۳۵۶ح۷۷۵۱۳۵۲۹۷/۱۴۱
حکمت ۱۳۹۰ترجمه و توضيح از جاللالدين مجتبويقرآن الحکيم ۲۶۴م۷۷۶۳۷۸۰۲۹۷/۱۴۱

BP۵۹/۶۶/۲۷۱۳۷۹م
دارالحديث ، سازمان چاپ و نشر ۱۳۹۱عباس پسنديدهرضايت زناشويي ر۴۶۳پ۷۷۷۶۰۴۷۲۹۷/۱۴۲

BP۲۵۳/۲/۶۱۳۸۹ر۵پ
سـروش ﴿انـتـشـارات صـدا وسيماي جمهوري

 اسالمي ايران﴾، راديو قرآن
۱۳۸۷- ۱۳۹۰حسين اسکندريآيههاي زندگي آ۵۲۵الف۷۷۸۴۲۷۱۲۹۷/۱۵

BP۶۵/۳/۹۱۳۸۱آ۴۶الف
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ابـومـنـصـور عـبدالملکبنمحمد ثعالبي;اقتباس از قرآن کريم

 مترجم حسين صابري
۱۳۸۶ الف۶۳ث۷۷۹۲۵۵۷۲۹۷/۱۵

مکتبه االمام الرضا عليه السالم ۱۳۸۸موسي جواديآرامش در سايه قرآن آ۷۴۵ج۷۸۰۶۱۹۵۲۹۷/۱۵
شهاب الدين ۱۳۸۷تاليف علي سرلکجوانان و الگوهاي قرآني ج۴۸۲س۲۹۷/۱۵[ج]۷۸۱۳۵۸۴

BP۶۵/۴/۹ج۸۵ح
دفتر نشر فرهنگ اسالمي رمـزگـشـايي از آيـات الهي: تبيين آيات خداوند نگاهي پديدار

 شناسانه به اسالم
آنهمـاري شـيـمل; تـرجـمه عـبدالرحيم

گواهي
۱۳۸۲ ر۹۸۹ش۷۸۲۲۸۲۸۲۹۷/۱۵

نـهـاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ها، دفترنشرمعارف

به کـوشش صـالح قـنـادي. (بـا همکاريقرآن شناسي﴿ پرسش ها وپاسخ ها﴾
 جمعي از محققان)

۱۳۹۱ ق۷۸۳ق۷۸۳۴۳۵۰۲۹۷/۱۵
BP۶۵/۴/۴۱۳۸۴ق۸۶ق

موسسه انتشارات نبوي ۱۳۸۰- ۱۳۹۰نويسنده شهريار پرهيزکارچگونه قرآن را حفظ کنيم چ۴۱۸پ۷۸۴۲۳۸۰۲۹۷/۱۵۱
دفترنشرالهادي ۱۳۷۲[تاليف شوراي نويسندگان خانه کودک]حريم نور ۴۵۸ح۷۸۵۲۳۸۸۲۹۷/۱۵۱

پازينه مـولف مـصـطـفي کـافي; ويراستار مجيدالحان قرآني و شناخت صوت خوش
 حبيبي مشکيني

۱۳۸۴ الف ۲۴۷ ک۷۸۶۲۸۱۹۲۹۷/۱۵۱

مرکز چاپ ونشر سازمان تبليغات اسالمي حـلـيهالقرآن سطح ۲:آموزش تجويد قرآن به روايت حفص از
عاصم

۱۳۷۲محسن موسويبلده ۱۳۷۲ح۸۴۲م۷۸۷۲۶۵۷۲۹۷/۱۵۱

احياء کتاب ۱۳۸۰مولف محسن موسوي بلدهحـلـيه القرآن سطح۲ :آموزش تجويد قرآن به روايت حفص از ۱۳۸۰ح۸۴۲م۷۸۸۲۵۳۱۲۹۷/۱۵۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مـوسـسهفـرهـنـگـي مـهـد قـرآن و عـتـرت
 آذربايجان شرقي

مـولـف موسسه مهدقرآن وعترت استانآموزش روخواني قرآن کريم
 آذربايجان شرقي

۱۳۸۳ ۸۱۳آ۷۸۹۲۳۷۱۲۹۷/۱۵۱۰۷

پيام آزادي مـولـفـيـن احـمـد حاجي  شريف، محمدآموزش روخواني و روانخواني قرآن کريم نور
خواجوي

۱۳۸۳ آ۱۷۱ح۷۹۰۱۷۰۲۲۹۷/۱۵۱۰۷

مـوسـسـه انـتـشـارات اميرکبير، شرکت چاپ
 ونشر بين اللمل

۱۳۸۲تاليفعلي حبيبيآموزش قرآن کريمروخواني ''سطح يک '' آ۲۹۷ح۷۹۱۲۳۷۹۲۹۷/۱۵۱۰۷

نشر هاجر راهـنـمـاي تدريس روخواني قرآن کريم و خالصهاي از رسم و
 ضبط قرآن

۱۳۸۰تاليف علي حبيبي ر ۲۹۷ ح۷۹۲۵۲۸۴۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۲۱۳۸۹ر۲۳ح

قدياني ۱۳۷۵تاليف محمد. ح. کتابياهميت و روش يادگيري قرائت قرآن الف ۳۷۷ ک۷۹۳۴۸۱۱۲۹۷/۱۵۱۰۷
BP۷۴/۵/۹۱۳۷۰الف۲۳ک

روحاني آمـوزش روخـواني و روانخواني قرآن کريم براساس رسم الخط
 عربي به  همراه عم جزء

۱۳۸۴تاليف علي حبيبي آ۲۹۷ح۷۹۴۱۸۴۰۲۹۷/۱۵۱۰۷۶

کانون انديشه جوان ۱۳۸۵رضا بابايينگاهي به اعجاز بياني قرآن ن۱۱۹ب۷۹۵۳۱۷۵۲۹۷/۱۵۳
موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱= ۱۴۳۳قتاليف جعفر سبحانيمثلهاي آموزنده قرآن: در تبين پنچاه و هفت مثل قرآني م۲۷۴س۷۹۶۴۶۰۶۲۹۷/۱۵۴

BP۸۴/۴/۲۱۳۸۲م۲س
فاتح خيبر ۱۳۸۶نوشته ر. اکبريداستان پيامبران،يا، قصص االنبياء د۶۸۵الف۷۹۷۲۱۵۰۲۹۷/۱۵۶

موسسه فرهنگي و هنري ضريح شـوق ديـدار (تـفـسـيـر آيـات کالمالله مجيد درباره حضرت
 موسي عليهالسالم)

۱۳۷۳درسهايي از عباس ايزدي ش۹۷۳الف۷۹۸۱۸۴۳۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۴/۹ش۹الف

انتشارات برادري تـرجمه و تاليف احمد برادري; تصويرگرطعمه نيل
 فرهاد جمشيديان

۱۳۸۸ ط۳۹۳ب۲۹۷/۱۵۶[ج]۷۹۹۳۴۱۶

جامعه نو ۱۳۹۱محمدسعيد بهمنپورخفتگان بيدار: سرگذشت اصحاب کهف خ۸۷۷ب۸۰۰۴۶۴۹۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۷۵/۷۱۳۷۵خ۹ب

دانش بيگي نـويـسـنـده حـمـيدالله بيگي با همکاريتاريخ انبياء
 سهراب اسدي

۱۳۸۸ ت۹۶۴پ۸۰۱۵۸۱۲۲۹۷/۱۵۶
BP۲۱/۲۱۳۸۸ت۹۴ب

دارالکتب االسالميه نـاصـر مکارم شيرازي، با همکاري جمعيداستان پيامبر اسالم
 از فضال; تدوين سيد حسين حسيني

۱۳۸۱ د۵۷۷ح۸۰۲۲۷۶۲۹۷/۱۵۶

دارالکتب االسالميه ۱۳۸۲تدوين حسين حسينيقصه هاي قرآن برگرفته از تفسير نمونه مکارم شيرازي ق۵۷۷ح۸۰۳۱۱۲۲۹۷/۱۵۶
دارالکتب االسالميه نـاصـر مکارم شيرازي، با همکاري جمعيقصه حضرت عيسي﴿ع﴾

 از فضال; تدوين حسين حسيني
۱۳۸۱ ع ق۵۷۷ح۸۰۴۲۷۵۲۹۷/۱۵۶

دارالکتب االسالميه نـاصـر مکارم شيرازي، با همکاري جمعيقصه حضرت موسي
 از فضال; تدوين سيد حسين حسيني

۱۳۸۱ م ق۵۷۷ح۸۰۵۲۷۷۲۹۷/۱۵۶

دارالکتب االسالميه نـاصـر مکارم شيرازي، با همکاري جمعيقصه حضرت يوسف
 از فضال; تدوين سيد حسين حسيني

۱۳۸۱ ي ق۵۷۷ح۸۰۶۲۷۸۲۹۷/۱۵۶

دارالثقلين ۱۳۷۸ابوالقاسم حسيني (ژرفا)مباني هنري قصههاي قرآن م۵۷۷ح۸۰۷۶۶۸۴۲۹۷/۱۵۶
BP۸۸/۲۱۳۷۸م۴۵ح

حضور سـرگـذشـت پيامبران : شامل ۱۱۰ داستان از زندگي پيامبران
الهي

۱۳۸۵لطيف راشدي س۲۱۷ر۸۰۸۱۷۸۳۲۹۷/۱۵۶

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

۱۳۸۲هاشم رسولي محالتيتاريخ انبياء ت۵۲۳ر۸۰۹۲۷۸۸۲۹۷/۱۵۶

دارالتعليم القرآن الکريم ۱۳۸۳رضا سعادت نياآيهها و قصهها آ۵۴۲س۸۱۰۲۳۵۹۲۹۷/۱۵۶
وزارت آمـوزش و پـرورش،مـعاونت پرورشي ،

 موسسه فرهنگي منادي تربيت
نـوشـته عـبـدالودود االمين; ترجمهو بازقصههاي حيوانات در قرآن

 نويسي محمد رضا سرشار
۱۳۸۷ ق۳۸۸ع۲۹۷/۱۵۶ج۸۱۱۳۱۱۸

نسل نوانديش ۱۳۸۲عصمت عربابراهيم(ع) در آيينه حکايات و روايات الف۵۱۱ع۸۱۲۲۱۰۱۲۹۷/۱۵۶
فرهنگ مکتوب ۱۳۹۰به کوشش محمدحسن عربدانشنامه اماکن جغرافيايي قرآن مجيد د ۵۱۱ ع۸۱۳۴۸۸۶۲۹۷/۱۵۶

BP۸۷/۸/۲۱۳۸۸د۴ع
قدياني ۱۳۸۱بتول قديانيسيماي حضرت مريم﴿س﴾ از ديدگاه قرآن وانجيل س۴۶۶ق۸۱۴۳۰۱۲۹۷/۱۵۶

پژواک انديشه مـحـمـداحـمـد جـادالمولي...[وديگران];قصه هاي قرآن : به انضمام اطلس تاريخ انبياء و رسل
 تـرجـمه مصطفي زماني; ويراستار محمد

نوروزي

۱۳۸۲ ۶۷۴ق۸۱۵۳۳۹۲۹۷/۱۵۶

قدياني ۱۳۸۲نوشته علي موسوي گرماروديداستان پيامبران د۸۴۲م۸۱۶۱۵۰۲۹۷/۱۵۶
زرين، نگارستان کتاب نـوشـتـه ابواسحق ابراهيم بن منصور بنقصص االنبياء : داستانهاي پيامبران

 خـلـف نـيـشـابـوري; دوبـاره نويسي و
 بازپردازي احسان يغمايي

۱۳۸۲ ق۹۱۹ن۸۱۷۱۱۷۲۹۷/۱۵۶

زهير ۱۳۹۱به قلم محسن آشتياني، محسن موسويقرآندرماني روحي و جسمي ق۵۵۶آ۸۱۸۴۶۸۵۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۴۱۳۸۶ق۵آ

يادمان فلسفي تـالـيف مـحـمـدتقي بن محمدباقر نجفيخواص آيات قرآن کريم: باختومات قرآني
 اصفهاني; تهيه وتنظيم علي فلسفي

۱۳۸۵ خ۶۵۷آ۸۱۹۴۰۰۶۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۹۱۳۸۵خ۷آ

فراگفت مـحـمدسعيد المبيض; ترجمه و ويرايشقصه هاي قرآني
 زينب شبانکاري، کاظم عابديني

۱۳۸۵ ق۷۳۵الف۲۹۷/۱۵۷[ج]۸۲۰۱۷۸۱

بيت االحزان فاطمه﴿س﴾ داسـتـانـهـاي شـگـفت آيهالـکـرسي: سـيد آيات قرآن همراه
 بافضائل و ثواب

۱۳۸۹مولف احمد ايزانلو د۹۷۲الف۸۲۱۳۶۸۳۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۲د۹الف

بوکتاب خــواص الـقـرآن: خـواص وفـضـيـلـت سـوره هـاي قـرآن،
 ادعيه،زيارتنامه ها، استخاره ها،تعبيرخواب قرآني

۱۳۸۶مولف همايون پورصائب خ۶۸۷پ۸۲۲۲۰۸۳۲۹۷/۱۵۷

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

گلپا شـفـا و درمـان بـا قرآن : گنجينه نجات از بالها و بيماريها به
 همراه داستانهاي شگفت

بـقـلـم مـجـتبي رضائي; با مقدمه مهدي
 حائري تهراني

۱۳۸۴ ش۵۷۴ر۸۲۳۱۸۱۱۲۹۷/۱۵۷

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

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

۱۳۹۱تدوين و گردآوري سيد فرخ زند وکيلي الف۶۱ز۸۲۴۴۶۶۲۲۹۷/۱۵۷
BP۷۱/۹/۶۱۳۸۹ف۲الف

الهيجي ۱۳۸۲هادي ميراشرفيشفا و درمان در قرآن ش۹۲۷م۸۲۵۲۵۱۵۲۹۷/۱۵۷
آراس طب در قـرآن:(تـحـقـيـقي بـر اعـجاز پزشکي و درماني آيات

 قرآن،راهکارهاي بهداشتي...)
مـولـفان احمد دياب، احمد قرقوز; ترجمه

 وتحقيق کمال روحاني
۱۳۸۹ ط۸۷۸د۸۲۶۳۷۲۶۲۹۷/۱۵۸

BP۱۰۳/۵/۶۰۴۱م۹د
نسيم حيات ۱۳۸۶مولف زينالعابدين غالمرازهاي صراط نور ر۶۲غ۸۲۷۳۵۵۹۲۹۷/۱۵۸

BP۸۶/۲۱۳۸۶ر۷۷غ
کتاب فردا ۱۳۹۰مولف احمدرضا اخوت، هاني چيت چيانپرورش تفکربنيادي پ۳۲۱الف۸۲۸۳۷۵۵۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴/۳الف۷۵الف
کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوتپرورش تفکر قرآني پ۳۲۱الف۸۲۹۳۴۱۸۲۹۷/۱۵۹
کتاب فردا ۱۳۹۰احمد رضا اخوتمباني و روش هاي جهاد نرم م۳۲۱الف۸۳۰۳۴۱۹۲۹۷/۱۵۹

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضا برازشهمه به جهنم مي روند حتي... ه۳۹۵ب۸۳۱۵۰۸۲۲۹۷/۱۵۹

سـازمان ترويج، آموزش و تحقيقات کشاورزي،
 مـعـاونـت آموزش کشاورزي، دفتر تکنولوژي

 آموزشي- نشر آموزش کشاورزي

تـهـيه و تـدوين مـديـريت مـطالعات وپيامها و عبرتهاي قرآن
 تـحـقـيقات حوزه نمايندگي ولي فقيه در

 وزارت جهاد کشاورزي

۱۳۸۷ ۸۶۶پ۸۳۲۳۶۵۹۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۹پ۲ع

مرکز نشر فرهنگي رجا ۱۳۷۰عبدالله جوادي آمليرسالت قرآن ر۷۴۵ج۸۳۳۱۸۶۸۲۹۷/۱۵۹
BP۶۵/۵/۵ر۹ج

نشر اسراء مـولف عـبـدالـله جوادي آملي; تحقيق وزن در آيينه جالل و جمال
 تـنـظـيم مـحمود لطيفي; ويراستار سعيد

بندعلي

۱۳۸۳ ز۷۴۵ج۸۳۴۲۹۶۷۲۹۷/۱۵۹

مرکز نشر فرهنگي رجاء ۱۳۷۲عبدالله جوادي آمليکرامت در قرآن ک۷۴۵ج۸۳۵۲۴۰۰۲۹۷/۱۵۹
مرکز نشر اسراء ۱۳۷۳مولف جواديآملي; تحقيق علي نصيرينزاهت قرآن از تحريف ن۷۴۵ج۸۳۶۲۸۳۶۲۹۷/۱۵۹

جمال گـــردآوري و تـــدوين مـحـمـدرضـاپرسمان قرآني ازدواج و خانواده
حسينزاده

۱۳۹۱ پ۵۶۵ح۸۳۷۴۵۴۳۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵ح۸۶ز

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱اسحاق حسينيکوهسارينگاهي قرآني به فشار رواني ن۵۹۵ح۸۳۸۴۴۴۳۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵ح۵ف

اميرکبير ۱۳۸۹نوشته محمد حسيني کشکوئيهنگرشي اجتماعي به کعبه و حج از ديدگاه قرآن ن۵۹۵ح۸۳۹۳۸۰۹۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۵ح۷ک

مرکز فرهنگي انصار المهدي افـسـردگي: (زمـيـنه، پـيـشگيري و درمان) در مکتب قرآن و
 عترت عليهمالسالم

۱۳۷۸تاليف محمدحسين حقجو الف۶۷۱ح۸۴۰۳۴۳۲۹۷/۱۵۹

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۱[نويسنده] اکبر دهقانيکصد و چهارده نکته از قرآن کريم دربارهي نماز ي۸۵۹د۸۴۱۲۷۲۲۹۷/۱۵۹
انتشارات گلهاي بهشت حـيـوانـات در قـصههـاي قرآن: همراه با کلمات قرآني، نتايج

 قصهها و تصاوير آن ويژه کودکان و نوجوانان
مولف حيدر شاهزيدي ح۲۶۵ش۲۹۷/۱۵۹[ج]۸۴۲۶۸۱۷

BP۸۸/۷۸۵/۹۱۳۸۱ح۲ش
پارسايان ۱۳۷۷تاليف عباس شهيديتوسلدرنگاه قرآن و حديث ت۸۶۸ش۸۴۳۱۹۰۱۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۴
تفاهم مـحـمـدباقر صدر; مترجم جمال موسويسنتهاي تاريخ در قرآن

اصفهاني
۱۳۹۰ ت۴۷۷ص۸۴۴۴۴۴۶۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۳/۸/۷۰۴۱۱۳۸۰م۴ص
ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حائري (عين - صاد)حرکت ح۶۸۲ص۸۴۵۳۰۶۴۲۹۷/۱۵۹
پيامآزادي ۱۳۸۵احمد عالمهفلسفيصلح و رحمت از نظر قرآن کريم ص۷۶۹ع۸۴۶۳۱۳۷۲۹۷/۱۵۹

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

۱۳۹۲گردآورنده وحيد قاسمي ق۱۹۹ق۸۴۷۵۲۱۵۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۲۱۳۸۹ق۸۷الف

دفتر نشر معارف بـه کـوشـش صـالـح قنادي ﴿با همکاريقرآن شناسي﴿پرسش ها و پاسخ ها﴾
 جمعي از محققان﴾

۱۳۸۶ ق۷۸۳ق۸۴۸۳۲۰۶۲۹۷/۱۵۹

براق،کمال انديشه ۱۳۸۸هيئت تحريريه نشر براقمجموعه حيوانات در قرآن ۲۸۲م۲۹۷/۱۵۹ج۸۴۹۳۱۹۱
انـتـشـارات مـوسسه آموزشي و پژوهشي امام

خميني
مـحـمـد تـقي مـصـبـاح يزدي ; تحقيقاخالق در قرآن

 ونگارش محمدحسين اسکندري
۱۳۹۱ الف۵۹۸م۸۵۰۴۳۳۸۲۹۷/۱۵۹

BP۱۰۳/۳/۳۱۳۷۹الف۶م
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريانسان شناسي قرآن الف ۶۳۴م۸۵۱۵۶۱۱۲۹۷/۱۵۹

۱۳۸۲مرتضي مطهرينبرد حق و باطل بهضميمه احياي تفکر اسالمي ن۶۳۴م۸۵۲۵۷۱۶۲۹۷/۱۵۹
BP۱۰۴/۶۱۳۷۸م۷ح

امام عصر(عج) ۱۳۸۳محمدجواد مولوينياسيماي مهدويت در قرآن س۸۴۹م۸۵۳۲۴۸۶۲۹۷/۱۵۹
بينش آزادگان آيـات الـهـي﴿خـلـقت جهان هستي وانطباق آن با آيات قرآن

مجيد﴾
۱۳۸۶مولف زهرا نعمت الهي آ۵۳۵ن۸۵۴۲۴۶۲۲۹۷/۱۵۹

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸رضا هاشمي نجفآباديمقامات عرفاني نماز در قرآن م۲۸۹هـ۸۵۵۲۹۷۲۹۷/۱۵۹
سخن ۱۳۸۸احمد ياسوف; ترجمه حسين سيديزيبا شناسي واژگان قرآن ز۱۹ي۸۵۶۲۸۳۵۲۹۷/۱۵۹

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

نـاصـر مـکـارم شـيـرازي... [وديگران] ;
 تدوين حسين حسيني

۱۳۸۱ ۶۶ي۸۵۷۱۳۳۲۹۷/۱۵۹

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶-۱۳۹۰مصطفي غفاريسارويهديهي مسيح﴿سيري در زندگي ادوارد و آنيلي﴾ غ س/۸۶۸آ۸۵۸۳۱۳۰۲۹۷/۱۶
ققنوس ۱۳۹۱محمودبنعمربنمحمد زمخشريتفسير کشاف ت ۵۲ ز۸۵۹۴۸۸۷۲۹۷/۱۷۲۴

BP۹۴/۵/۵۰۴۱۱۳۸۹ک۸ز
ذکر ۱۳۸۲سميح عاطف الزين; ترجمه علي چراغيداستان پيامبران در قرآن د۹۱ ز۸۶۰۲۷۰۲۹۷/۱۷۲۴

ادامه در صفحه بعد



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

تـحـقـيق مـسـسه البعثه، قسم الدراسات
االسالميه

۱۳۸۸ ت۳۳۴ب۸۶۱۲۸۷۱۲۹۷/۱۷۲۶

کتاب صبح: نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۰نويسنده هاشم بحرانيترجمه تفسير روايي البرهان: چکيده ۳جلدي ب/ت۳۳۴ب۸۶۲۳۶۱۸۲۹۷/۱۷۲۶
BP۹۷/۳/۴۰۴۱ب۳ب

مرکز پژوهش ميراث مکتوب مـيـرمـحـمـدرضـا بن مـحـمـد مـومنخزائن االنوار و معادن االخبار
 خـاتـونآبـادي; تـصـحيح وتحقيق مريم

 ايماني خوشخو

۱۳۸۶ خ۴۱۲م۸۶۳۲۵۹۵۲۹۷/۱۷۲۶

سرور ۱۳۸۱تاليف مهدي اسالميپناه (يزدي)تفسير ادبي قرآن ت۵۲۸الف۸۶۴۳۳۸۲۹۷/۱۷۷
مرکز نشر اسراء مـولف جـوادي آمـلي; تـنظيم و ويرايشمبادي اخالق در قرآن

 حسين شفيعي
۱۳۹۰ -۱۳۸۷ م۷۴۵ج۸۶۵۲۹۷۳۲۹۷/۱۷۹

مرکز نشر اسراء مـولـف جـواديآمـلي; تنظيم و ويرايشمراحل اخالق در قرآن
 علي اسالمي

۱۳۷۷ رم۷۴۵ج۸۶۶۲۸۳۷۲۹۷/۱۷۹

دفـتـر تنظيم و نشر آثار عالمه  طباطبائي،چاپ
اسوه

عـالمـه سـيـد مـحـمد حسين.طباطبائيالبيان في الموافقه بين الحديث و القرآن
 ،تحقيق اصغر ارادتي

۱۳۸۳ الف ۳۷۹ ط۸۶۷۳۱۸۸۲۹۷/۱۷۹

اسالم بهقـلم مـصـطـفي شـاکـر; مترجم فاطمهترجمه خالصه تفسير الميزان عالمه طباطبائي
مشايخ

۱۳۸۶ ش ت/ت۳۷۹ط۸۶۸۲۰۸۷۲۹۷/۱۷۹

صدرا ۱۳۸۲-۱۳۸۴مرتضي مطهريآشنايي با قرآن آ۶۳۴م۸۶۹۱۶۸۵۲۹۷/۱۷۹
مفيد بـاران رحـمت: آشـنـايي بـا قرآن کريم از طريق تقطيع آيات،

 معني عبارات، شرح لغات و ذکر نکات تفسيري
۱۳۸۷-مهدي معينيان ب۶۸۴م۸۷۰۲۵۵۹۲۹۷/۱۷۹

دارالکتب االسالميه زيـرنـظر ناصر مکارم شيرازي;باهمکاريتفسير نمونه
 جمعي از نويسندگان

۱۳۸۲ ت۷۳۲م۸۷۱۱۷۲۲۹۷/۱۷۹

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱مولف الله افتخاريزنان ز۶۲۷الف۸۷۲۴۲۹۷۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۵۵/۷۱۳۸۶ت

منشور وحي ۱۳۸۶مولف علي ايزدي المشيريمطالب خواندني از فضايل پنج تن آل عبا م۹۷۳الف۸۷۳۲۱۴۵۲۹۷/۱۸
هجرت ۱۳۸۱ابوالفضل بهرام پورنسيم حيات: تفسير قرآن کريم: جزء ۲ جزء ۲ن۸۴۲ب۸۷۴۲۳۷۳۲۹۷/۱۸
هجرت ۱۳۸۰ابو الفضل بهرام پورنسيم حيات :تفسير قرآن کريم ،جزء۳۰ جزء ۳۰ن۸۴۲ب۸۷۵۱۸۶۱۲۹۷/۱۸

انتشارات فقه روز سيد علي،خامنه اي،رهبراحکام روزه الف۲۳۱خ۸۷۶۶۷۴۰۲۹۷/۱۸
انقالب اسالمي مـروري بـر مـبـانـي روش و قواعد تفسيري حضرت آيت الله

 العظمي خامنه اي در تفسير سوره توبه
۱۳۹۳گردآوري نسيم انقالب م۲۳۱ خ۸۷۷۵۷۵۵۲۹۷/۱۸

نشرفکر ۱۳۸۶تاليف قربانعلي درينجفآباديمروري بر تفسير سوره ممتحنه م۵۲۲د۸۷۸۳۵۵۸۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۸۵۴/۴م۴د

دار الکتاب خـالصه بـيـانـات عبدالحسين دستغيبسراي ديگر: شرح و تفسير سوره شريفه واقعه
 شـيـرازي; [مقدمه و تنظيم و تصحيح از

 محمدهاشم دستغيب]

۱۳۸۶ س۵۴۷۵د۸۷۹۱۹۸۵۲۹۷/۱۸

دفتر انتشارات اسالمي اثـر عـبـدالـحـسـين دستغيب; تنظيم وقلب قرآن: تفسير سوره شريفه يس
 تـصـحـيح و مـقـدمه از مـحـمـدهاشم

دستغيب

۱۳۷۹ ق۵۴۷۵د۸۸۰۱۸۳۹۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۳۵/۸ق۵د

تاسوعا خـدا و امـيـر عـليهالسالم، شهيدان رسالت: بررسي تحليلي آيه
 شريفه: ويقولالذين

۱۳۸۵غالمرضا صادقيفرد خ۲۲۴ص۸۸۱۳۱۳۳۲۹۷/۱۸

مرکز فرهنگي درسهايي ازقرآن ۱۳۸۶محسن قرائتيتفسير سوره زمر ت۵۳۸ق۸۸۲۵۳۹۸۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۷۳/۷ت۴ق

مرکز فرهنگي درسهايي از قر آن ۱۳۸۰مولف محسن قرائتيتفسير سوره حجرات ﴿ سوره آداب ﴾ ح ت ۵۳۸ق۸۸۳۱۸۳۶۲۹۷/۱۸
مرکز فرهنگي درسهائي از قرآن ۱۳۸۲محسن قرائتيتفسير سوره لقمان ل ت۵۳۸ق۸۸۴۱۸۱۹۲۹۷/۱۸
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۴محسن قرائتيتفسير سورهيس ي ت۵۳۸ق۸۸۵۲۵۳۳۲۹۷/۱۸
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۷۵محسن قرائتييوسف قرآن: تفسير سوره يوسف ي۵۳۸ق۸۸۶۶۷۸۱۲۹۷/۱۸

BP۱۰۲/۳۵/۹۱۳۸۷ي۴ق
دارالفکر ۱۳۸۳پروانه کريمزادهتفسير روان سوره انعام ت۴۹۹ک۸۸۷۲۵۴۸۲۹۷/۱۸
مشهور مـالقـات مـوسـي و خـضـر عـلـيـهـما السالم : رحي بر آيات

 ۶۰تا۸۲سوره کهف
۱۳۹۴عبدالله مستحسن م۵۲۷ م۸۸۸۶۰۸۷۲۹۷/۱۸

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم. دفـتر
 انتشارات اسالمي

[?۱۳]علي مشکيني اردبيليدرسي از قرآن کريم تفسير سوره صاد د۵۸۳م۸۸۹۳۴۸۴۲۹۷/۱۸
BP۱۰۲/۷۲۵/۴د۵م

صدرا ۱۳۶۸مرتضي مطهريآشنائي با قرآن: سورههاي حمد، بقره آ۶۳۴م۸۹۰۲۶۲۱۲۹۷/۱۸
انتشارات اتقان صـراط انـديـشـه: دو سـيـر پيشنهادي در مطالعه کتب استاد

مطهري
۱۳۸۳مهدي نيلي پور ص۹۸۴ن۸۹۱۳۲۳۴۲۹۷/۱۸

جامعه القرآن الکريم ۱۳۷۸اصغر جدائيخاطراتي از دکتر هفت ساله خ۳۲۵ج۸۹۲۲۳۶۷۲۹۷/۱۹۲۴
مـوسـسـه فـرهنگي مدرسه برهان ﴿ انتشارات

مدرسه﴾
نـــرگس تـشـکـري; زيـرنـظـرشـورايشيخ طبرسي

 کـارشـنـاسـي دفـتـرانـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ ت س/۴۲۹ط۲۹۷/۱۹۲۴[ج]۸۹۳۴۳۷۰
BP۹۲/۸ /۵ت۱۸ط

تدبير ۱۳۸۲نوشته عباس مبشريمردي برتر از کامپيوتر م۲۲۲م۸۹۴۳۳۲۲۹۷/۱۹۲۴
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـريم صـفاري; زيرنظرشوراي کارشناسيميبدي

 دفتر انتشارات کمک آموزشي
۱۳۹۱ ص س/۹۱۴م۲۹۷/۱۹۲۴[ج]۸۹۵۴۳۶۸

BP۹۲/۸/۷۱۳۸۵ص۹م
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

بطحاء ۱۳۸۲نوشته سيد حسن ابطحيشبهاي مکه ش۱۴۹الف۸۹۶۱۴۱۲۹۷/۲
دارالحديث ۱۳۹۱تاليف علي نقي فقيهيتربيت جنسي: مباني ، اصول و روش ها ازمنظر قرآن وحديث ت۷۹۹ف۸۹۷۴۴۳۸۲۹۷/۲

BP۲۳۰/۱۷/۳۳۱۳۸۶ت
ارمغان طوبي تـالـيف شـيخ صدوق (ره); ترجمه صادقالخصال المحموده و المذمومه: صفات پسنديده و نکوهيده

 حسن زاده
۱۳۸۷ خ ۱۶۱ الف۸۹۸۳۲۴۹۲۹۷/۲۱۲

BP۲۴۸/۶۰۴۱خ۲الف
سازمان چاپ و نشر دارالحديث تـالـيف شـيخ صـدوق ابيجعفر محمدبنمتن و ترجمه کمالالدين و تمام النعمه

 عــليبن الـحـسـين قـمي قـدس سـره;
 مترجم منصور پهلوان

۱۳۹۱ پ ت/ک۱۶۱الف۸۹۹۴۵۸۳۲۹۷/۲۱۲
BP۱۴۱۵/۲۴۰۴۱الف۹م

الهوت تـالـيف مـحمدبنحسن حرعاملي; ترجمهترجمه کامل جهاد با نفس
 محمدحسين محمودي گلپايگاني

۱۳۹۱ م ت/و۴۲۳ح۹۰۰۴۳۴۸۲۹۷/۲۱۲
BP۱۳۵/۵۰۴۲۱۷۶و۴ح

مـوعـود عصر (عج): مرکز پژوهشهاي اسالمي
 صدا و سيما

۱۳۸۵ابراهيم شفيعيسروستانيحقوق مومنان از ديدگاه خاتم پيامبران صليالله عليه و آله ح۵۶۱ش۹۰۱۳۱۲۸۲۹۷/۲۱۲

دارالثقلين نـويـسـنده کليني; با ترجمه و با تصحيحاصول کافي تاليف ثقه االسالم کليني
 حسين استادولي

۱۳۹۰ ۱۳۹۰ف ت/ک۶۶۹ک۹۰۲۴۵۱۸۲۹۷/۲۱۲
BP۱۲۹/۲۲۰۴۲۲۲۱۳۸۹ک۸ک

االسالميه تـالـيـف ابـي جـعفر محمدبن يعقوب بناالصول من الکافي
 اسـحـاق کـلـيني رازي; باشرح وترجمه
 مـحمدباقر کمره اي;باتصحيح محمدباقر
 بـهـبـودي، عـلي اکبر غفاري محمد باقر

 البهبودي. علي اکبر الغفاري

۱۳۸۱ ک ش/ ک ۶۶۹ ک۹۰۳۱۲۲۲۹۷/۲۱۲

دارالکتب االسالميه ۱۳۸۱عالمه مجلسي; مترجم علي دوانيمهدي موعود: ترجمه جلد سيزدهم بحاراالنوار ۱۳۸۱م۲۸۱م۹۰۴۱۱۶۲۹۷/۲۱۲
مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران) مـولف مـحـمـدبـاقـر مـجـلسي; مترجممهدي موعود: ترجمه جلد سيزدهم بحار االنوار

 حسنبن محمد ولي اروميهاي
۱۳۸۲ م۲۸۱م۹۰۵۱۳۰۲۹۷/۲۱۲

مـحـمـد مـحـمـدي ريشـهري; مترجمميزان الحکمه همراه با ترجمه فارسي دار الحديث
 حميدرضا شيخي

۱۳۸۵ م۳۵۴م۹۰۶۲۷۴۱۲۹۷/۲۱۲

پارسايان ۱۳۸۲تنظيم و ترجمه ابراهيم احمدياناحاديث قدسي الف۲۸۴الف۹۰۷۱۷۱۴۲۹۷/۲۱۳
BP۱۳۹/۵/۳الف۳۶الف

حر سبحان ۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريري حديث عنوان بصري: بندگي حقيقي و حقيقت علم ح ۳۷۲ ت۹۰۸۴۸۲۳۲۹۷/۲۱۴
BP۱۴۵/۹۰۴۲۲۲۱۳۸۷ع

پارسايان ۱۳۸۸[ مولف ابوالقاسم پاينده ]نهجالفصاحه: سخنان پيامبر اعظم صلياللهعليه و آله و سلم ن۲۷۶پ۹۰۹۵۳۸۲۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۲/۵/۹۰۴۱۷۵ن۲پ

صبح پيروزي شـگـفـتـي هـا واسـرار عـجيب عدد چهل: همراه با داستانهاي
 شگفت و امور مهم کاربردي

۱۳۸۹تاليف ستار پورابراهيم گلرودباري ش۵۷۵پ۹۱۰۴۲۴۸۲۹۷/۲۱۸
BP

وزارت فـرهـنگ و ارشاد اسالمي، معاونت امور
فرهنگي

تـدوين مـوسـسه نشر حديث اهل البيتچهل حديث از سخنان گهربار حضرت زهرا عليهاالسالم
 عـلـيـهـاالـسالم; با همکاري خانه کتاب

ايران

۱۴۱۶ق= ۱۳۷۴ ۸۸چ۹۱۱۱۸۳۰۲۹۷/۲۱۸

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

مولف مظفر حاجيان حسينآبادي ر۱۶۵ح۹۱۲۶۳۰۰۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۱/۵ /۲۱۳۷۹ح۹د

مهدي نراقي ۱۳۸۲تهيه و تنظيم عليمحمد حيدري نراقينسخههاي شفا بخش از ديدگاه معصومين ن۹۶۶ح۹۱۳۲۴۹۲۹۷/۲۱۸
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ۱۳۸۶امام خميني سالماللهعليهشرح چهل حديث (اربعين حديث) ش۷۴۶خ۹۱۴۳۶۹۴۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۳/۹/۴۲۰۲۱۷۱۳۸۶الف۸خ
حـــوزه نــمـايـنـدگي ولي فـقـيه در بـسـيج

 وزارتخانهها و ادارات، ستاد اقامه نماز
۱۳۷۷حسين ديلميهزار و يک نکته درباره نماز هـ۹۵۴د۹۱۵۲۵۲۱۲۹۷/۲۱۸

ستاد اقامه نماز گـزيـنش و ترجمه علياکبر رشاد; خطاطمعراج سبز: چهل حديث نماز
 کاوه تيموري

۱۳۷۷ م۵۳۲ر۹۱۶۲۱۳۲۹۷/۲۱۸

تاسوعا بـراي سـرخ تـريـن شـقايق: توصيف شخصيت امام ابوعبدالله
 حـسـين بن علي ﴿ع﴾در بيانات وحياني همراه با سخنان گهربار

 از آن حضرت

گـزيـنـش، تـدويـن و تـرجـمـه عبدالله
 رضـاداد، [بـراي] دفـتـر تدوين فرهنگ
 عـاشـورا، مـعاونت امور فرهنگي، وزارت

 فرهنگ و ارشاد اسالمي

۱۳۸۰ ب۵۶۲ر۹۱۷۳۴۰۲۹۷/۲۱۸

سعيدنوين ۱۳۸۵مولف محمدرضا رمزي اوحدينشانه هايي از ظهور امام زمان﴿عج﴾ ن۶۹۹ ر۹۱۸۲۲۱۰۲۹۷/۲۱۸
احياء کتاب تـالـيف عـلي سـعـادت پـرور (پـهلوانيسراالسراء: شرح حديث معراج همراه با  ترجمه فارسي

 تهراني); ترجمه محمدجواد وزيري فرد
۱۳۹۰ س۵۳۴س۹۱۹۳۷۶۱۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۵/۱۳۸۵ ۷۰۴۱م
انتشارات دارالزهرا محسن شکري پيونديبسم الله الرحمن الرحيم مشکل گشاي مشکالت ب۱۸۲ش۹۲۰۶۸۱۱۲۹۷/۲۱۸

نسيم حيات ۱۳۸۷مولف عطيه صادق کوهستانينشانههاي ظهور امام زمان(عج) ن۱۹۱ص۹۲۱۲۳۴۸۲۹۷/۲۱۸
پارسايان تـهـيـه وتـنـظـيم هاشم صالحي ; ترجمهرهگشاي انسانيت: سخنان گهربار حضرت رسول اکرم ﴿ص﴾

 ابراهيم احمديان
۱۳۸۲ ر۲۹۷ص۹۲۲۱۷۱۳۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۲/۵/۹۰۴۱ن۲پ
اسپيد ۱۳۸۱علي غيورياصول زندگي الف۹۹غ۹۲۳۲۵۱۴۲۹۷/۲۱۸

دارالکتب االسالميه نـــوشـــته عـلي غـيـوري; تـحـقـيـقمسوليتهاي اجتماعي مسلمان
 مـرکـزپـژوهـشـهـاي مـوسـسه باقيات

الصالحات

۱۳۸۳ م۹۹غ۹۲۴۲۵۳۹۲۹۷/۲۱۸

کشف الغطاء ۱۳۸۵مولف ولي فاطميدرمان معنوي ﴿پاداش و کيفر اعمال﴾ د۱۶۸ف۹۲۵۱۸۱۰۲۹۷/۲۱۸
عطر عترت ۱۳۹۱ضياآ فقيهايمانيجايگاه روزه در احاديث و روايات ج ۷۹۴ ف۹۲۶۵۲۸۰۲۹۷/۲۱۸

BP۱۴۱/۵ /۷۱۳۷۵ف۸ن
حلم ۱۳۸۵برگردان ونگارش علي کرمي فريدنيپرتوي از پيام پيامبر،يا، برگرداني تازه از نهج الفصاحه ن۴۷۴ک۹۲۷۲۰۸۶۲۹۷/۲۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

قدسيان ۱۳۸۶مولف محمدرضا کريمي بختياريروان درماني اسالمي : درمان با قرآن د۵۲۱ک۹۲۸۱۹۰۴۲۹۷/۲۱۸
دارالحديث مـحـمـد مـحـمديريشهري با همکاريتحکيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

 عـبـاس پـسـنـديـده; مترجم حميدرضا
شيخي

۱۳۹۰ ت۳۵۴م۹۲۹۳۸۲۰۲۹۷/۲۱۸

تهذيب ۱۳۹۰نويسنده سيدجواد معصوميطب موال علي ﴿ع﴾ ط۶۶۷م۹۳۰۴۱۱۷۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۱/۵/۹۱۳۸۴ح۴پ

گلستان ادب مـترجم ابراهيم احمديان; تنظيم احاديثنهجالفصاحه: سخنان گهربار حضرت رسول اکرم﴿ص﴾
 هاشم صالحي

۱۳۸۵ ۸۵۲ن۹۳۱۱۹۲۸۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۲/۵/۹۰۴۱ن۲پ

مرسل ۱۳۹۰مولف حسين هاشميمسگرمعجزهاي به نام بسماللهالرحمنالرحيم م۲۸۶ه۹۳۲۶۷۹۸۲۹۷/۲۱۸
BP۱۴۱/۵ /۵۲۱۳۸۹ب

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيالماس هستي:مناسبت هاي ايام غدير الف ۳۸۲ خ۹۳۳۴۹۹۳۲۹۷/۲۵۷
مرکز نشر هاجر عـلي نـصـيـري;﴿بـراي﴾مـرکـز مديريتدرسنامه علم حديث

 حـوزههـاي عـلـمـيه خـواهران،معاونت
پژوهش

۱۳۸۵ د۴۷۲ن۹۳۴۲۹۷۶۲۹۷/۲۶

دليل ۱۳۸۷تهيه و تنظيم حمزه عندليباحکام ما و کودکان الف۹۵۳ع۹۳۵۴۹۶۹۲۹۷/۲۷۹
BP۱۹۸/۶/۳۱۳۸۷الف۹ک

سنابل ۱۳۸۹محمد وحيديفلسفه و اسرار احکام ف۴۶۳و۹۳۶۳۲۴۱۲۹۷/۳۰۲
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱دفتر فرهنگستان علوم اسالمياجتهاد و بررسي روش هاي آن ۲۴۲ الف۹۳۷۴۸۷۹۲۹۷/۳۱

ذوي القربي اصـول فـقه مـقـارن: ( مقايسهاي بين اصول فقه اماميه و اصول
 فقه اهل سنت)

۱۳۸۷تاليف علياصغر رضواني الف۵۸۷ر۹۳۸۳۵۸۱۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۶الف۵۷ر

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶- ۱۳۸۹حسن طارميراداصول فقه ۲ (رشته الهيات و معارف اسالمي) الف۱۲۶ط۹۳۹۴۴۸۲۲۹۷/۳۱
BP۱۵۵/۶۱۳۸۴الف۲ط

موسسه بوستان کتاب حـسـيـن عزيزي; تهيه پژوهشگاه علوم ومباني و تاريخ تحول اجتهاد
 فرهنگ اسالمي.پژوهشکده فقه و حقوق.

۱۳۸۴ م۵۸۸ع۹۴۰۳۱۷۷۲۹۷/۳۱

انديشه هاي حقوقي ۱۳۸۹تاليف محمد صدريمعامالت الکترونيک: مباني- ماهيت- مشروعيت م۵۱۶ص۹۴۱۵۳۱۳۲۹۷/۳۴۲
HF۵۵۴۸/۳۲/۶م۴ص

انتشارات الهادي ۱۳۹۱محمدحسين  فالحزادهآموزش فقه﴿ مطابق با فتاواي سيزده تن از مراجع معظم تقليد﴾ آ۸۲۹ف۹۴۲۳۴۴۶۲۹۷/۳۴۲
BP۱۸۳/۵/۸۱۳۸۸آ۸ف

موسسه فرهنگي منادي تربيت تـهـيه و تـنظيم ستاد اقامه نماز، معاونتاحکام ويژه دوره دبيرستان
پرورشي

۱۳۷۸ ۲۷۷الف۹۴۳۱۷۴۰۲۹۷/۳۴۲۲

آيات بينات مـطـابق بـا فـتـاواي محمدحسن احمديرساله احکام عبادات﴿از آغاز نوجواني و امتداد زندگي﴾
فقيه

۱۴۲۵ق= ۱۳۸۳ ر۲۸۶الف۲۹۷/۳۴۲۲[ج]۹۴۴۱۸۴۸
BP۱۸۳/۹/۳۱۳۸۲الف۳۶الف

دفـتـر حـضـرت آيهالـله الـعـظـمي محمدتقي
 بهجت: شفق

۱۳۸۷محمدتقي بهجترساله توضيح المسائل آيت الله بهجت ر۸۳۵ب۹۴۵۲۳۱۲۲۹۷/۳۴۲۲

موسسه فرهنگي انتشارات ائمه عليهم السالم احـکـام اخـتـصـاصـي دختران و زنان: ﴿مطابق با فتواي سيزده
مرجع﴾

۱۳۸۲-۱۳۸۶خسرو تقدسي نيا الف۶۳۸ت۹۴۶۱۳۹۲۹۷/۳۴۲۲

آدينه مـولـف عـلـي حـسن زاده; تهيه و تنظيمراه سبز احکام ويژه دختران مقطع متوسطه
 ستاد اقامه نماز، آموزش و پرورش

۱۳۸۲ ر۵۲۶ح۲۹۷/۳۴۲۲[ج]۹۴۷۱۷۵۵

دفتر نشر معارف ۱۳۸۵سيد مجتبي حسينياحکام تقليد و بلوغ، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام الف۵۷۷ح۹۴۸۳۱۵۳۲۹۷/۳۴۲۲
احـکام نگاه و پوشش: آرايش، روابط، گفت و گو (مطابق با نظر دفتر نشر معارف

 ده تن از مراجع عظام)
سيد مجتبي حسيني

تـنـظـيم و نـظـارت نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبري در دانشگاهها، معاونت
 آموزش و تبليغ، اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ ن الف۵۷۷ح۹۴۹۳۱۳۹۲۹۷/۳۴۲۲

دفتر نشر معارف رسـالـه دانـشـجـويـي: احـکام تقليد، احکام نماز و روزه، احکام
 ازدواج، احـکـام نـگـاه و پوشش، احکام موسيقي، احکام بانکي،

 احکام پزشکي، احکام خارج ازکشورو...

۱۳۸۴سيد مجتبي حسيني ر۵۷۷ح۹۵۰۳۲۰۹۲۹۷/۳۴۲۲

انقالب اسالمي،فقه روز آمـوزش مـصـور احـکام،طبق فتاواي حضرت آيت الله العظمي
 خـامـنـه اي﴿مـجـمـوعـه مـسـائا و استفتائات پيرامون احکام

تکليف،طهارت،وضو،غسل...﴾

تـهـيـه و تـنـظـيم موسسه اطلس تاريخ
 شيعه﴿کانون نشر احکام﴾

۱۳۹۳ آ۲۳۱خ۹۵۱۶۳۳۴۲۹۷/۳۴۲۲

نشرفقه روز ايت العظمي سيد علي خامنه ايرساله ي آموزشي ۱ احکام عبادت ر۲۳۱خ۹۵۲۶۶۸۹۲۹۷/۳۴۲۲
الهدي عـلي الحسيني الخامنئي;مترجم احمدرضارساله اجوبه االستفتاءات﴿ترجمه فارسي﴾

حسيني
۱۳۸۲ ر۲۳۱خ۹۵۳۵۲۸۶۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۲۸الف۲خ
بارش رسـاله تـوضـيحالـمـسـائل مـطابق با فتاوي حضرت آيت الله

 العظمي منتظري
۱۳۸۲امام خميني ر۷۴۶خ۹۵۴۵۳۸۹۲۹۷/۳۴۲۲

BP۱۸۳/۹/۵ر۸۶م
بارش رسـالـه تـوضيح المسائل: بانضمام مسائل و استفتائات جديد و

 معاني اصطالحات
۱۳۸۲امام خميني ر۷۴۶خ۹۵۵۱۴۲۲۹۷/۳۴۲۲

الهيجي رسـا لـه آمـوزشـي : مـنتخبي از توضيح المسائل حضرت امام
 خميني قدس سره

۱۳۸۲گردآورنده هادي ميراشرفي ر۷۴۶خ۹۵۶۳۱۸۲۹۷/۳۴۲۲

سفير اردهال اسـتـفتائات جديد بانوان ( شش مرجع ) حضرت امام خميني (
 قـدس سـره )، مـقام معظم رهبري( مدظله) ، آيتاللهالعظمي
 بـهـجت، آيتالـلهالـعـظـمي مـکارمشيرازي، آيتاللهالعظمي

 سيستاني، آيتالل_

۱۳۸۸گردآورنده لطيف راشدي الف۲۱۷ر۹۵۷۶۰۱۹۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۵۱۳۸۸الف۱۵ر

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 مصطفي دانـسـتـنيهـاي احـکام جوانان "ويژه دختران" مطابق با فتاواي
 حـضـرت امـام خـمـيـني"ره" حـضـرت آيـالله العظمي فاضل

لنکراني...

۱۳۸۴تطبيق و تدوين لطيف راشدي د۲۱۷ر۹۵۸۲۳۶۴۲۹۷/۳۴۲۲

آدينه تـهـيه و تـنـظيم ستاد اقامه نماز وزارتراه خوشبختي احکام ويژه پسران دوره راهنمايي
 آموزش و پرورش

۱۳۸۲ ۲۹۵ر۲۹۷/۳۴۲۲[ج]۹۵۹۱۸۳۸

موسسه تحقيقاتي واليت ۱۳۸۷موسي شبيري زنجانيرساله توضيح المسائل آيت الله شبيري زنجاني ر۳۶۶ش۹۶۰۳۰۴۵۲۹۷/۳۴۲۲
دفترنشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۴- ۱۳۹۱تدوين محمدحسين فالحزادهاحکام زندگي الف۸۲۹ف۹۶۱۲۴۹۳۲۹۷/۳۴۲۲

دفـتـر حـضرت آيهالله العظمي حاج شيخ علي
 صافي گلپايگاني

مـطـابق بـا فـتاواي مرجع عاليقدر جهانرساله توضيح المسائل آيت الله گلپايگاني
 تـشـيع حضرت آيت الله العظمي صافي

گلپايگاني

۱۳۸۷ ر۵۲۴گ۹۶۲۳۰۴۶۲۹۷/۳۴۲۲

تهران ۱۳۵۸محمدجواد معرفتسواالت: درباره حجاب تعدد زوجات و ... س۶۶۳م۹۶۳۳۰۳۸۲۹۷/۳۴۲۲
انتشارات امام علي بن اب طالب ع رسـاله احـکـام جـوانـان (پـسـران): مـطابق با فتاواي حضرت

 آيهاللهالعظمي مکارمشيرازي مدظله
۱۳۹۰تهيه و تنظيم مسعود مکارم ر ۷۳۲ م۲۹۷/۳۴۲۲[ج]۹۶۴۴۹۲۰

BP۱۸۳/۹/۴۸۳۱۳۸۷ر۷م
شفق احـکـام جـوانـان و نوجوانان "دانشجويان و دانشآموزان" طبق

 فـتـاوا و نـظريات آيات عظام فاضل لنکراني، بهجت، تبريزي،
 شبيريزنجاني و مکارمشيرازي دامت برکاتهم

۱۳۷۸عبدالرحيم موگهي الف۸۴۶م۹۶۵۴۵۷۲۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۲۷۱۳۸۰الف۸۸۵م

موسسه مهدي موعود(عج) احـکـام جـوانان: جوانان و مطالب فرهنگي، اخالقي، اجتماعي و
 مسائل شرعي

[۱۳۸۱؟]نوري همداني الف۷۷۶ن۹۶۶۱۷۳۲۲۹۷/۳۴۲۲
BP۱۸۳/۹/۳الف۹ن

سنابل ۱۳۸۹محمد وحيدياحکام عمومي الف۴۶۳و۹۶۷۳۲۴۳۲۹۷/۳۴۲۲
فاتح خيبر ۱۳۸۶مولف سيدمحمد طباطباييکليات احکام نوتکليفان ک۳۷۹ط۹۶۸۲۱۵۹۲۹۷/۳۵

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيعبادت و نماز ع۳۱۶م۹۶۹۴۸۶۴۲۹۷/۳۵
BP۳۸/۰۹/۳م

گلهاي بهشت ۱۳۸۴تاليف نعمتالله صالحي حاجيآباديسجاده عشق س۳۱۴ص۹۷۰۲۳۹۶۲۹۷/۳۵۲
موسسه فرهنگي دينپژوهي بشرا نـمـازيههـاي مـاندگار: گزيدهاي از مقاالت دانشوران در آداب

 باطني نماز
تـحـقيق و تدوين محمد اسفندياري، رضا
 بـاقـريانموحد، رضا بابايي; زيرنظر علي

 باقري فر

۱۳۸۷ ن۵۲۱الف۹۷۱۲۵۹۱۲۹۷/۳۵۳

مسجدقم جمکران ۱۳۷۵تاليف محمدرضا اکبريتفسير نماز ت ۶۸۵ الف۹۷۲۴۷۴۵۲۹۷/۳۵۳
BP۱۸۶/۲/۷۳۱۳۸۹ت۷الف

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۵گردآورنده جواد بهشتيچهارصد سخن پيرامون نماز چ۸۶۶ب۹۷۳۲۴۲۲۹۷/۳۵۳
اسراء مـولف جـواديآمـلـي;ترجمه علي زمانيرازهاي نماز

 قمشه اي
۱۳۹۲ ر۷۴۵ج۹۷۴۵۱۰۲۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲/۵۰۴۱الف۹ج
موسسه فرهنگي قدر واليت گـردآوري و تنظيم موسسه فرهنگي قدرحبيب و محبوب

واليت
۱۳۷۸ ۲۹۶ح۹۷۵۲۳۹۲۲۹۷/۳۵۳

معصومين﴿ع﴾ ۱۳۹۲حسن خرسنديچرا بعضي ها نماز نمي خوانند؟ چ۴۵۶خ۹۷۶۵۱۲۲۲۹۷/۳۵۳
زائر ۱۳۸۴مصطفي خليلينقش نماز در شخصيت جوانان ن۷۲۱خ۹۷۷۲۲۵۹۲۹۷/۳۵۳

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۹گردآورنده مهدي خليليانجوانههاي جوان ج۷۲۴خ۹۷۸۱۹۳۲۲۹۷/۳۵۳
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۹۰امام خمينيآداب الصلوه = آداب نماز آ۷۴۶خ۹۷۹۳۴۳۲۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲/۴آ۸خ
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ﴿س﴾ ۱۳۶۹امام خمينيسرالصلوه: معراجالسالکين و صلوهالعارفين س۷۴۶خ۹۸۰۴۹۷۰۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲/۴۱۳۶۹س۸خ
نشر ايام ۱۳۷۶تاليف ميرابوالفتح دعوتيشبهاي راز و نياز "نماز شب" ش۵۷۹د۹۸۱۵۰۳۷۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۷/۷/۲ش۷د
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰پژوهش و نگارش حسن راشدينمازشناسي ن۲۱۷ر۹۸۲۲۸۰۲۹۷/۳۵۳
صبح پيروزي ۱۳۸۶لطيف راشدياز نماز بگو: چگونه بايد نماز را برپا کرد؟ الف۲۱۷۵ر۹۸۳۲۱۸۷۲۹۷/۳۵۳
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۸نويسنده محمدرضا رضوانطلبپرستش آگاهانه پ۵۸۵ر۹۸۴۳۶۷۴۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۴۱۳۸۱پ۶ر
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱سعيد روح افزارو به روي او ر ۷۷۶ ر۲۹۷/۳۵۳[ج]۹۸۵۴۸۰۷

BP۱۸۶/۲/۹۱۳۸۵ر۹ر
چاف ۱۳۸۲حسن صدري مازندرانيرازهاي نماز در کالم ائمه اطهار(عليهاالسالم) و علما ر۵۲۸ص۹۸۶۲۴۴۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۶/۲ر۴۴ص
موسسه فرهنگي جهان رايانه کوثر ۱۳۸۰مولف طالب شهرستانيماجراي شب م۱۸۲ط۹۸۷۳۴۱۲۹۷/۳۵۳

نبوغ ۱۳۷۸عباس عزيزيسيماي نماز در آثار عالمه حسنزاده آملي س۵۸۸ع۹۸۸۲۳۶۰۲۹۷/۳۵۳
شهابالدين ۱۳۸۶محمود غفارياسرار پزشکي نماز شب الف۴۴غ۹۸۹۲۱۲۵۲۹۷/۳۵۳

BP۱۸۷/۷/۵الف۷غ
مـعـاونـت آمـوزش سـازمـان عقيدتي سياسي

 وزارت دفاع وپشتيباني نيروي مسلح
۱۳۷۶محسن قرائتيتفسير نماز ت۵۳۸ق۹۹۰۲۶۶۲۲۹۷/۳۵۳

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات

۱۳۶۹-۱۳۷۱تهيه محسن قرائتي; تدوين جواد محدثيراز نماز (براي جوانان) ر۵۳۸ق۲۹۷/۳۵۳[ج]۹۹۱۲۳۸۱

طرح اقامه نماز ۱۳۷۳محسن قرائتييکصد و چهارده نکته درباره نماز ۱۳۷۳ي۵۳۸ق۹۹۲۱۷۳۹۲۹۷/۳۵۳
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۴محسن قرائتييکصد و چهارده نکته درباره نماز ۱۳۷۴ي۵۳۸ق۹۹۳۲۶۴۸۲۹۷/۳۵۳
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۷تاليف رحيم کارگر محمديارينماز از ديدگاه دانشمندان و متفکران ن۱۴۷ک۹۹۴۲۹۶۲۹۷/۳۵۳

ستاد اقامه نماز و احياي زکات ۱۳۸۲گردآورنده مجتبي کلباسييک صد پرسش و پاسخ : درباره نماز ي۶۳۸ک۹۹۵۲۹۰۲۹۷/۳۵۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۷گردآورنده مجتبي کلباسييکصد و ده پرسش و پاسخ درباره نماز دي۶۳۸ک۹۹۶۲۴۸۰۲۹۷/۳۵۳
موسسه در راه حق جـواد مـلـکي تبريزي; ترجمه و تلخيصخالصه اسرار الصلوه

 جواد محدثي
۱۳۷۷ الف۷۶۳م۹۹۷۲۳۹۰۲۹۷/۳۵۳

کنکاش مـصـطفي نجفي، اميرقلي جعفري، مسعوداحکام نماز بيماران
راعي

۱۳۸۲ الف۳۲۱ن۹۹۸۲۵۵۲۹۷/۳۵۳

سـازمـان انـجـمن اولـيـاء و مـربيان جمهوري
 اسالمي ايران، واحد انتشارات

تـدوين انـجمن اولياء و مربيان جمهورينماز در سيماي خانواده
 اسالمي ايران

۱۳۷۹ ۶۴۱ن۹۹۹۲۳۸۲۲۹۷/۳۵۳

ستاداقامه نماز ۱۳۸۲رحيم نوبهارشيوه هاي گسترش فرهنگ نماز: از ديدگاه قرآن کريم ش۶۸۴ن۱۰۰۰۲۸۹۲۹۷/۳۵۳
انتشارات زائر ۱۳۸۶به کوشش محسن ربانيدر آستان نماز د۳۲۹ر۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۱۰۰۱۶۷۶۴
انديشه اسالمي ۱۳۸۴مولف جعفر شيخاالسالميبوستان نيايش "۲" آموزش نماز براي نوجوانان ويژه پسران ب ۸۹۶ ش۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۱۰۰۲۵۲۷۹

BP۱۴۷/۷/۹۱۳۸۴ب۸۶ش
قدياني، کتاب هاي بنفشه ۱۳۹۰حسين صدرالحفاظچطوري نماز بخوانم چ۴۸۱ص۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۱۰۰۳۳۸۱۵

ستاد اقامه نماز ۱۳۸۲تدوين محمدحسين فالح زادهآموزش نماز ويژه نوجوانان آ۸۲۹ف۲۹۷/۳۵۳۰۷[ج]۱۰۰۴۲۸۷
امير کبير ۱۳۸۲مولف حبيب الله جعفرياهميت پزشکي روزه درسالمت انسان الف۴۶۲ج۱۰۰۵۳۲۵۲۹۷/۳۵۴
مـقـدمه و گـردآوري از غـالمعلي حدادسحرخيزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها مدرسه

 عـــادل; ويــرايش و تـدوين ابـراهـيم
 حسنبيگي; طرحها از ناصر پاکشير

۱۳۷۱ س۳۶۹ح۲۹۷/۳۵۴[ج]۱۰۰۶۳۱۰۶

دفتر نشر معارف مجتبي حسينياحکام روزه مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام
تـنـظـيم و نـظـارت نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبـري در دانـشـگاهها مرکز

 فرهنگي - اداره مشاوره و پاسخ
[بـراي] نـهـاد نـمـايـنـدگي مقام معظم
 رهــبـري در دانـشـگـاههـا، مـعـاونت

 آموزش و تبليغ

۱۳۸۵ ۵۷۷ح۱۰۰۷۳۱۴۱۲۹۷/۳۵۴

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۷۶تاليف هاشم رسولي محالتيسخني درباره روزه س۵۲۳ر۱۰۰۸۲۳۷۴۲۹۷/۳۵۴
سـروش ﴿انـتـشـارات صدا و سيماي جمهوري

 اسالمي ايران ﴾
۱۳۹۳محمد شجاعيضيافت حقيقي ض۳۷۸ش۱۰۰۹۶۲۱۱۲۹۷/۳۵۴

دفتر نشر معارف گـروه مـولـفـان;تـنـظـيم و نظارت نهادپرسش ها و پاسخ هاي برگزيده﴿ويژه ماه مبارک رمضان﴾
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا،معاونت آموزش و تبليغ

 -اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ پ۳۸۴گ۱۰۱۰۳۲۱۱۲۹۷/۳۵۴

نسيم حيات نـسـيـم رمـضان﴿آموزه هاي اخالقيادعيه روزهاي  ماه مبارک
رمضان﴾

۱۳۸۶تاليف ابوالفضل هادي منش ن۱۷۳هـ۱۰۱۱۳۵۸۶۲۹۷/۳۵۴
BP۱۸۸/۴ب ۵۳الف

نسل نوانديش نـويسنده م ۰ شلتون ; مترجم ماشاء اللهروزه مي تواند زندگي ات را نجات دهد
 فرخنده ﴿ کشفي ﴾

۱۳۸۷-۱۳۸۵ ر۶۲۷ش۱۰۱۲۲۱۲۳۲۹۷/۳۵۴۰۱

ميثم تمار ۱۳۷۸زينالعابدين احمدي، حسنعلي احمديانفاق و صدقه در اسالم الف۲۸۴الف۱۰۱۳۶۷۹۳۲۹۷/۳۵۶
BP۱۹۳/۴/۸۱۳۷۸الف۳الف

منير سـفـري به خـاکساري: پژوهشي پيرامون حج و عمره بر اساس
 آيات و روايات

۱۳۸۸محمد بنيهاشمي ، به قلم سعيد مقدس س۷۲۷ب۱۰۱۴۶۰۹۸۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۷۱۳۸۸س۸۶ب

مشعر بـقـلم عـبـدالـله جوادي آملي; ترجمه وجرعهاي از بيکران زمزم (پژوهشي پيرامون اسرار حج)
 تـحـقـيق از علي حجتي کرماني; [براي]
 حـوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و

زيارت

۱۳۸۳ ج۷۴۵ج۱۰۱۵۲۳۹۸۲۹۷/۳۵۷

مشعر ۱۳۸۴جوادي آمليعرفان حج ع۷۴۵ج۱۰۱۶۶۲۲۰۲۹۷/۳۵۷
مشعر ۱۳۸۸ملف جواد آمليعرفان عمره ع ۷۴۵ ج۳۵۷ /۱۰۱۷۴۹۱۸۲۹۷

BP۱۸۸/۹۲/۴ع۹ج
منير ۱۳۹۳قدرتالله حسينيشاهمراديديار نور د۵۷۷ح۱۰۱۸۶۰۴۶۲۹۷/۳۵۷

BP۱۸۸/۹/۹۱۳۸۶د۴۶ح
مشعر مـنـاسـک عمره مفرده ويژه بانوان مطابق با فتاواي امام خميني

 با حواشي مراجع تقليد
۱۳۸۳تدوين محمدحسين فالح زاده م۷۴۶خ۱۰۱۹۱۸۳۷۲۹۷/۳۵۷

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها، دفترنشر معارف

از "مـيـقـات" تـا "عرفات": سفرنامهاي عرفاني (سيري کوتاه در
 آداب معنوي حج)

۱۳۸۴عبدالله درويش الف۴۹۱د۱۰۲۰۳۶۶۰۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹/۴الف۴د

مشعر تـالـيف مـحـمـدتـقي رهـبر[براي حوزههمراه با زائران خانه خدا
 نـمـايـنـدگـي ولـي فـقـيه در امور حج

وزيارت]

۱۳۸۱ هـ۸۷۴ر۱۰۲۱۲۵۰۲۲۹۷/۳۵۷

موسسه امام صادق ﴿ع﴾ حـضـرت آيـت الـلـه الـعـظمي سبحانيرساله توضيح المسائل مطابق با فتاوي معظم له
تبريزي

۱۴۲۹ق.=۱۳۸۶ ر۲۷۴س۱۰۲۲۳۰۴۷۲۹۷/۳۵۷

ليله القدر ۱۳۸۳علي صفايي حائريحقيقت حج به ضميمه ذبح، عامل حيات برتر ح۶۷۸ص۱۰۲۳۱۷۰۴۲۹۷/۳۵۷
نشر مشعر مـحـمدحسين فالحزاده; [براي بعثه مقاممناسک مصور حج

 مـعـظم رهـبـري، مـعـاونت آموزش و
تحقيقات]

۱۳۸۰ م۸۲۹ف۱۰۲۴۲۵۰۱۲۹۷/۳۵۷

مشعر ۱۳۸۵علي قاضيعسکرآداب سفر حج آ۲۵۹ق۱۰۲۵۳۶۶۴۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۸/۴۱۳۷۸آ۲ق

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۸۰مولف محسن قرائتيحج ح۵۳۸ق۱۰۲۶۲۲۹۲۹۷/۳۵۷
مشعر رحـيم کـارگـر; [بـراي] حـوزه نمايندگيحج عارفان

 وليفقيه در امور حج و زيارت
۱۳۸۱ ح۱۴۷ک۱۰۲۷۲۵۰۳۲۹۷/۳۵۷

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲فاطمه کهرباييناودان طال:خاطرات و نکاتي از عمره دانشجويي ن۸۸۲ک۱۰۲۸۵۱۲۹۲۹۷/۳۵۷

صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهريحج ح۶۳۴ م۱۰۲۹۵۷۳۷۲۹۷/۳۵۷
BP۱۸۸/۹/۳۱۳۸۴ح۶م

سايه احـکـام و مـنـاسک حج مطابق با فتاواي فقيه عاليقدر حضرت
 آيهالله العظمي منتظري دام ظله العالي

۱۳۸۱حسينعلي منتظري الف۷۸۳م۱۰۳۰۲۸۶۲۹۷/۳۵۷

ملک اعظم ۱۳۸۸رحيم مخدومييار کجاست؟(سفرنامه حج) ي۳۸۳م۱۰۳۱۲۸۱۶۲۹۷/۳۵۷۰۹۲
انتشارات حماسه راهـنـمـاي رهـايـي از فـسـاد جـنسي واخالقي: مباحث قانون،

 ازدواج موقت، پاسخ به شبهات
۱۳۸۳مولف محمدحسين. آ ر۱۱۱ آ۱۰۳۲۲۷۱۲۹۷/۳۶

سلسله قـانـون قـوه بـاه (آداب زنـاشـويي): رهـنـمـودهـاي چـهارده
 مـعـصوم(ع)، آثار فردي و اجتماعي متعه; ازدواج موقت همراه

 با احکام آن

۱۳۸۲محمدابراهيم آوازه (رضوي) ق۸۷۵آ۱۰۳۳۳۲۸۲۹۷/۳۶

دفتر نشر معارف احـکـام ازدواج﴿اهـمـيت ازدواج، مقدمات ازدواج، شرايط عقد،
 ازدواج مـوقـت، مـحرميت، مهريه و...﴾ مطابق با نظر ده تن از

 مراجع عظام

۱۳۸۶- ۱۳۹۱سيد مجتبي حسيني الف۵۷۷ح۱۰۳۴۳۲۰۸۲۹۷/۳۶

سفير اردهال ۱۳۹۰لطيف راشدي، سعيد راشدياحکام ازدواج نه مرجع: احکام و رواياتي پيرامون ازدواج الف۲۱۷ر۱۰۳۵۶۰۴۰۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۳۱۳۸۶الف۲ر

ستاد اقامه نماز و احياي زکات تـهـيه و تـنظيم[ستاد اقامه نماز] وزارتراه خوشبختي: احکام ويژه دختران دوره راهنمايي
 آموزش و پرورش

۱۳۸۱ ۲۹۵ر۱۰۳۶۲۶۲۹۲۹۷/۳۶

نسيم حيات ۱۳۸۶حسن زاهديحقازدواج موقت/مجدد راهحل يا معضل؟ الف۲۲ز۱۰۳۷۶۸۰۶۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۴/۴۱۳۸۶الف۲ز

موسسه فرهنگي - انتشاراتي شاکر ازدواج مـوقت، نـيـاز امـروز: بـحـث تـاريخي، تفسيري، فقهي
 واجتماعي صيغه

۱۳۸۵تاليف عباس عباسزاده الف۲۸۲ع۱۰۳۸۲۳۲۸۲۹۷/۳۶

دليل ماه ۱۳۹۲محمد حسين فالح زادهاحکام نگاه،حجاب،نکاح الف۸۲۹ف۱۰۳۹۵۲۶۸۲۹۷/۳۶
خرسندي زن و حـقـوق مـالي : مـطالعه تطبيقي در حقوق اسالم، ايران و

 کنوانسيون رفع تبعيض از زنان
۱۳۸۸فاطمه فهيمي ; بامقدمه وحدتي شبيري ز۹۳۱ف۱۰۴۰۳۵۷۰۲۹۷/۳۶

BP۱۸۹/۷۱۳۸۸ح۹ف
اصباح ۱۳۸۶نويسنده فاطمه قاضينوجواني و بلوغ ن۲۴۳ق۱۰۴۱۲۲۱۷۲۹۷/۳۶

عصررسانه ۱۳۸۲محمدرضا گلشاديمحرم و نامحرم﴿بررسي تفصيلي اسباب محرميت﴾ م۵۸۲گ۱۰۴۲۱۶۱۲۹۷/۳۶
شاهد ۱۳۸۲مولف احمد مازنينگاهي به حقوق يتيمان در اسالم ن۱۳۸م۱۰۴۳۱۸۳۲۲۹۷/۳۶

سبط اکبر(ع) شـکـار جـوانـان: داسـتـانهـاي عـبـرتانگيز براي دختران و
خانوادهها

۱۳۸۳اسدالله محمدينيا ش۳۵۷م۱۰۴۴۳۴۷۹۲۹۷/۳۶
HQ۷۹۶/۸ش۳م

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

احـکـام روابـط زن و مـرد و مـسـائل اجتماعي آنان: مطابق با
 فـتـاواي مـراجع تـقـلـيـد حـضرات آيات عظام امام خميني،

 گلپايگاني ...

۱۳۹۱تهيه و تنظيم مسعود معصومي الف۶۶۷م۱۰۴۵۴۲۸۷۲۹۷/۳۶
BP۱۸۹/۱/۲۶۱۳۸۳الف۶م

شميم گل نرگس ۱۳۸۶واحدتحقيقاتي گل نرگسبهترين راه ارضاء وکنترل نيازجنسي ۱۳۳و۱۰۴۶۱۹۹۰۲۹۷/۳۶
سنابل ۱۳۸۹محمدوحيدياحکام خانواده الف۴۶۳و۱۰۴۷۳۲۳۶۲۹۷/۳۶
دليل ما پس از ديـدار بـا حـجه بن الـحـسن الـعسگري (عج) احمدبن

 اسحاق قمي
۱۳۹۰مجيد مسعودي پ۵۵۳م۱۰۴۸۳۶۰۷۲۹۷/۳۶۲

BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۴پ۵م
انقالب اسالمي سيدعلي خامنه اياجوبه االستفتائات الف۲۳۱خ۱۰۴۹۶۷۲۶۲۹۷/۳۶۲۲
جنگل، جاودانه [تـاليف مرتضي انصاري]; ترجمه و شرحخودآموز مکاسب بخش خيارات: خيار مجلس و حيوان

 عباس زراعت
۱۳۸۸ ز ش/م۸۸۵الف۱۰۵۰۳۵۷۸۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۱/۷۰۴۲۳۴۱۳۸۷م۸الف
جنگل، جاودانه [ تـالـيف مـرتـضي انـصاري ]; ترجمه وخودآموز مکاسب: بخش خيارات: خيار شرط و غبن

 شرح عباس زارع
۱۳۸۸ ز ش/م۸۸۵الف۱۰۵۱۳۵۷۹۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۱/۷۰۴۲۲۳۶م۸الف
انتشارات دارالعلم ۱۳۸۸توضيح و تعليق:  پايانيترجمه و توضيح مکاسب شيخ انصاري ۴۶۲ت۱۰۵۲۵۲۸۱۲۹۷/۳۷۲

نشر فقه روز سيد علي خامنه ايرساله يآموزشي ۲ احکام معامالت ر۲۳۱خ۱۰۵۳۶۶۸۸۲۹۷/۳۷۲
جمال ۱۳۹۱عباس رحيميتجارت موفق ت۴۲۴ر۱۰۵۴۴۵۵۸۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۳۱۳۸۶ت۳ر
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريمسئله ربا و بانک به ضميمه مسئله بيمه م۶۳۴م۱۰۵۵۵۷۰۴۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۶/۵۱۳۸۱م۶م
امام علي بن ابي طالب ﴿ع﴾ ۱۳۸۹[ناصر مکارم شيرازي]بررسي طرق فرار از ربا ب۷۳۲م۱۰۵۶۶۰۹۹۲۹۷/۳۷۲

BP۱۹۰/۶/۴۱۳۸۰ب۷م
کيهان تـاليف منتظري; ترجمه و تقرير محمدياحتکار و قيمت گذاري

گيالني
۱۳۶۷ الف۷۸۳م۱۰۵۷۳۴۲۲۹۷/۳۷۲

خرسندي ۱۳۸۹مولف علياکبر باصريمواد مخدر در منابع فقهي و فتاواي مراجع تقليد عظام م۲۲۹ب۱۰۵۸۳۱۲۹۲۹۷/۳۷۴
سنابل ۱۳۸۶محمد وحيديدرآمدهاي حالل و حرام د۴۶۳و۱۰۵۹۳۰۳۳۲۹۷/۳۷۴
اميرکبير ۱۳۷۸تاليف محمدرضا زينليجرم سياسي و حقوق جزاي اسالمي (مطالعه تطبيقي) ج۹۶ز۱۰۶۰۳۷۱۲۹۷/۳۷۵

BP۱۹۵/۴ج۹ز
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۸۷علي محمديجورکويهقصاص مرد در برابر زن (با نگاهي به فلسفه تفاوتها) ق۳۵۲م۱۰۶۱۲۷۸۶۲۹۷/۳۷۵

انتشارات دانشگاه عالي دغاع ملي ۱۳۹۰سـيـد حـسـن فـيـروز آبـادي،حـسـينازجـهـاد تـاجـهـاد﴿گـفتمان فرهنگ جهادي درانقالب اسالمي الف ۹۴۸ ف۱۰۶۲۴۸۷۳۲۹۷/۳۷۷
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کهن دژ ۱۳۸۶حسينعلي قربانيشهيد وشهادت ش۵۵۵ق۱۰۶۳۲۴۶۱۲۹۷/۳۷۷
صدرا مـرتـضـي مـطـهـري;ويـراسـتار شورايجهاد

 نـظـارت بـرنـشـر آثار استاد شهيد آيه
 الله مطهري

۱۳۸۲ ج۶۳۴م۱۰۶۴۱۶۹۹۲۹۷/۳۷۷

مرتضي مطهريجهاد ج۶۳۴ م۱۰۶۵۵۷۳۲۲۹۷/۳۷۷
BP۱۹۶/۱/۹ج۶م

نمايندگي ولي فقيه در سپاه ۱۳۷۶تهيه کننده مرکز تحقيقات اسالمي سپاهامر به معروف و نهي از منکر ۷۸۲الف۱۰۶۶۱۷۳۶۲۹۷/۳۷۷۵
مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ۱۳۸۶محسن قرائتيده درس پيرامون امر به معروف و نهي از منکر د۵۳۸ق۱۰۶۷۲۳۹۵۲۹۷/۳۷۷۵

سياره ۱۳۸۴علياصغر لشکري آهنگرانيامر به معروف و نهي از منکر الف۴۶۳ل۱۰۶۸۲۲۹۱۲۹۷/۳۷۷۵
اميرکبير ۱۳۷۷نوشته عباسعلي عميدزنجانيفقه سياسي ف۹۲۵ع۱۰۶۹۵۳۹۲۲۹۷/۳۷۹

BP۱۹۸/۶ /۸۵ع۸ع
انتشارات علمي فرهنگي صاحب الزمان﴿عج﴾ گردآورنده محسن محموديمسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد م۳۶۲م۱۰۷۰۵۳۷۸۲۹۷/۳۷۹

BP۱۹۸/۵/۵م۳م
دفتر پژوهش و نشر سهروردي سـيـدحسين نصر; ترجمه محمد صالحي;اسالم سنتي در دنياي متجدد

 ويراستارفني محمد جعفر صدري
۱۳۸۶ الف۴۵۵ن۱۰۷۱۲۸۷۷۲۹۷/۳۸

نسيم حيات مـعـاونـت پرورشي و تربيت بدني استانچشمه هاي نور﴿ شرح حال مراجع تقليد﴾
 کـرمـان- سـازمـان آمـوزش و پرورش

 استان کرمان

۱۳۸۶ ۶۵۲م۱۰۷۲۴۶۷۱۲۹۷/۳۹۲
BP۱۵۳/۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

بـتـول زرکنده; زيرنظرشوراي کارشناسيشيخ مرتضي انصاري
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ زس/۸۸۵الف۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۱۰۷۳۴۴۹۶
BP۱۵۳/۵/۴ز ۸۱۳۸۶الف

موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور بـرگي از دفـتـر آفـتـاب: شـرح حـال شـيخالسالکين حضرت
 آيتالله العظمي بهجت

۱۳۷۹رضا باقيزاده پالمي ب س/۸۳۵ب۱۰۷۴۲۵۰۴۲۹۷/۳۹۲۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

بزرگمهر شرفالدينشيخ عبدالکريم حائري
زيـرنـظـر شـوراي کـارشـنـاسي دفـتـر

 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۹ ش س/۲۵۷ح۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۱۰۷۵۳۳۳۲

رهنمون يـادي از دلـدادهاي ... دفـتر شعر ، مصاحبه و سه مقالهي ادبي
 علي دواني

۱۳۸۸بهکوشش محمد رجبيدواني رب/۷۳۴د۱۰۷۶۳۷۶۸۲۹۷/۳۹۲۴
BP۵۵/۳/۳۴۱۳۸۸ر۹د

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱مجيد مالمحمديآيتاللهالعظمي مرعشينجفي م س/۴۶۹م۲۹۷/۳۹۲۴[ج]۱۰۷۷۴۴۰۱
BP۱۵۳/۵/۸۱۳۸۲م۴م

دانشگاه فردوسي مشهد اثـر: ر. ا .نـيـکلسن; ترجمه اسدالله آزاد;عرفان عارفان مسلمان
 ويرايش وتعليقات علي نقوي زاده

۱۳۷۲ ع۹۵۷ن۱۰۷۸۳۷۷۲۹۷/۴

مـعـاونـت امـوزش سـازمـان عـقيدتي سياسي
 وزرات دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح

مـرکـز تـحـقيقات اسالمي نمايندگي وليمعاد ازديدگاه قرآن وروايات
 فقيه در سپاه پاسداران

۱۳۷۶ ۴۷۵م۱۰۷۹۴۶۷۷۲۹۷/۴۱

حديث امروز ۱۳۸۷تاليف مجتبي قزوينيبيان الفرقان: دربيان اصول اعتقادي شيعه ب۶۴۳ق۱۰۸۰۲۵۸۲۲۹۷/۴۱۱
موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱تاليف جعفر سبحانيوهابيت: مباني فکري و کارنامه عملي و۲۷۴س۱۰۸۱۴۳۴۳۲۹۷/۴۱۶

BP۲۰۷/۶/۸۷۱۳۸۰و۲س
رهنمون نـويـسـنده محمدحسن قزويني; مقدمه وفرقه وهابي و پاسخ به شبهات آنها

 ترجمه علي دواني
۱۳۹۱ ف۸۴۲م۱۰۸۲۴۴۳۲۲۹۷/۴۱۶

BP۲۳۸/۶/۴ف۹د
آواي قرآن ۱۳۸۸تدوين ابوالفضل بهرام پورحق با کيست؟: مناظره مذاهب اسالمي  با وهابيت ح۸۴۲ب۱۰۸۳۳۲۶۴۲۹۷/۴۱۷

BP
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد صفر جبرئيليعقايد تشيع ع۲۸۹ج۱۰۸۴۳۳۸۷۲۹۷/۴۱۷

اهل قلم بـه کـوشش محمدکاظم رحمتي; زيرنظرپاسخ نغز
 اکـــبـــر ايـــرانـــي، عـــلـيـرضـا
 مختارپور;[براي]سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ پ۴۱۲ر۱۰۸۵۳۴۶۲۹۷/۴۱۷

بنياد معارف اسالمي مـحـمـد تـيجاني تونسي  ;ترجمه محمد۰۰۰آنگاه هدايت شدم
 جواد مهري

۱۳۸۲ آ۷۲۲س۱۰۸۶۱۸۴۶۲۹۷/۴۱۷

مـرکـزتحقيقات وپژوهشهاي علوم اسالمي دفتر
 تبليغات اسالمي

مـحـمـدتـيـجاني سماوي تونسي; ترجمهراه يافته
 عباس جاللي

۱۳۶۸ ۱۳۶۸ر۷۲۲س۱۰۸۷۲۳۸۶۲۹۷/۴۱۷

شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـد حسين حسيني طهراني; تلخيصتلخيص موضوعي امام شناسي
 محسن دريا بيگي

۱۳۹۰ د ب/الف۵۹۴ط۱۰۸۸۳۵۰۷۲۹۷/۴۱۷
BP۲۱۱/۵/۸ت۴۷د

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۵۸رضا برقعي، محمدجواد باهنراصول دين واحکام براي خانواده الف۴۵۵ب۱۰۸۹۲۵۱۸۲۹۷/۴۱۷۲
موسسه امام صادق عليهالسالم مـنـشـور عـقـايـد اماميه شرحي گويا و مستدل از عقايد شيعه

 اثنيعشري در يکصد و پنجاه اصل
۱۳۸۹- ۱۳۹۱تاليف جعفر سبحاني م۲۷۴س۱۰۹۰۳۲۴۲۲۹۷/۴۱۷۲

سفينه اثـر نـظـرعلي طالقاني; به کوشش مهديکاشفاالسرار
طيب

۱۳۸۶ ک۲۲۸ط۱۰۹۱۲۸۰۹۲۹۷/۴۱۷۲

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

سـيـد مـحمدحسين طباطبايي;به کوششگلچيني از معارف تشيع
 سيد هادي خسرو شاهي

۱۳۹۰ گ۳۷۹ط۱۰۹۲۳۴۶۷۲۹۷/۴۱۷۲

دفتر نشر برگزيده ۱۳۷۵مولف محسن غروياندر محضر استاد آيتالله حسنزاده آملي د۲۵غ۱۰۹۳۲۳۹۴۲۹۷/۴۱۷۲
واريان ۱۳۸۲تهيه و تنظيم اصغر قائمياصول اعتقادات در چهل درس الف۳۵۲ق۱۰۹۴۲۴۸۲۲۹۷/۴۱۷۲

- -نوشتهي محسن قرائتيدرسهايي از قرآن:اصول الدين د۵۳۸ق۱۰۹۵۵۳۴۰۲۹۷/۴۱۷۲
BP۶۵/۳/۴د۳۶ق

اسالميه ۱۳۷۸تايف محمد باقر مجلسيحق اليقين: در اصول دين و معارف ح۲۸۱م۱۰۹۶۱۱۹۲۹۷/۴۱۷۲
نسل جوان ۱۳۷۵مـکـارم شـيـرازي; بـا همکاري جمعي ازاعتقاد ما: شرح فشردهاي از عقايد شيعه اماميه الف۷۳۲م۱۰۹۷۲۶۴۷۲۹۷/۴۱۷۲

ادامه در صفحه بعد
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پيام مهدي(عج) مـولف مـحمدمهدي نراقي; تعليقه قاضيانيسالموحدين: آموزش اصول دين
 طـبـاطـبـائي; تصحيح و تدوين نشر پيام

مهدي(عج)

۱۳۸۶ الف۳۷۹ن۱۰۹۸۲۳۲۳۲۹۷/۴۱۷۲

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيتاخدا راهي نيست:باچهل حديث قدسي آشنا شويم ت ۳۸۲ خ۱۰۹۹۵۰۰۲۲۹۷/۴۲
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيخداي خوبي ها:پيش به سوي شناخت خدا خ ۳۸۲ خ۱۱۰۰۴۹۹۷۲۹۷/۴۲
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان ارانيسالم برخورشيد:نگاهي نوبه زيارت عاشورا ل س۳۸۲ خ۱۱۰۱۵۰۱۱۲۹۷/۴۲
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان ارانينردبان آبي:امامان خودرابهتربشناسيم ن ۳۸۲ خ۱۱۰۲۵۰۰۷۲۹۷/۴۲

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلميه قم ، دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۹۵تاليف عبدالحسين دستغيبعدل ع۵۴۷ د۱۱۰۳۶۲۵۲۲۹۷/۴۲
BP۲۱۹/۳/۴۱۳۸۸ع۵د

شهاب الدين ۱۳۸۷نويسنده محسن دهقانيمهد کودک بزرگساالن م۸۵۹د۱۱۰۴۴۶۷۹۲۹۷/۴۲
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده سـعـيـد روحافـزا; ويراستارهفت قدم تا خدا

 سيداکبر ميرجعفري
۱۳۹۰ هـ۷۷۶ر۲۹۷/۴۲[ج]۱۱۰۵۴۲۸۰

BP۲۱۷/۹۷۱۳۸۵ر
دفتر نشر معارف حـميد رضا شاکرين﴿با همکاري جمعي ازراز آفرينش

محققان﴾
۱۳۸۶ ر۱۸۵ش۱۱۰۶۳۲۱۲۲۹۷/۴۲

لب الميزان ۱۳۹۱اصغر طاهرزادهآشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين آ۲۷۱ط۱۱۰۷۴۳۰۶۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۵۱۳۸۸آ۲ط

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۹۰محمدحسن قدردانقراملکيپاسخ به شبهات کالمي پ۴۲۳ق۱۱۰۸۳۴۳۷۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۸/۲پ۴ق

دفتر نشر معارف مـولـف مـحـمـدرضـاکـاشـفـي;تنظيم وخداشناسي: پرسش ها و پاسخ ها
 نـظـارت:نـهـاد نـمـايـندگي مقام معظم
 رهـبـري در دانـشـگـاه هـا،مـعـاونـت
 آموزش و تبليغ-اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ خ۱۹۷ک۱۱۰۹۳۱۸۳۲۹۷/۴۲

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۷۴تاليف مصباح يزديمعارف قرآن م۵۹۸م۱۱۱۰۲۳۷۶۲۹۷/۴۲

صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريتوحيد ت۶۳۴م۱۱۱۱۵۷۲۰۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۴/۹ت۶م

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در انديشه انسان خ۶۳۴ م۱۱۱۲۵۷۳۸۲۹۷/۴۲
BT۹۸/۴خ۶ن

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخدا در زندگي انسان ز خ ۶۳۴م۱۱۱۳۵۷۳۹۲۹۷/۴۲
BP۲۱۷/۴/۴خ۶م

صدرا ۱۳۷۱مرتضي مطهريعدل الهي ع۶۳۴م۱۱۱۴۵۶۱۴۲۹۷/۴۲
مـعـاونـت آمـوزش سـازمـان عقيدتي سياسي

 وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح
مـرکـز تـحـقيقات اسالمي نمايندگي وليمعارف قرآن۲﴿آل عمران-نساء- مائده﴾

 فقيه درسپاه پاسداران
۱۳۷۷ ۶۴۵م۱۱۱۵۲۶۵۲۲۹۷/۴۲

کانون انديشه جوان ۱۳۹۰عبدالله نصريفلسفه خلقت انسان ف۴۶۴ن۱۱۱۶۳۴۷۲۲۹۷/۴۲
BP۲۳۲/۴/۸ف۶ن

برهان ۱۳۶۶تاليف حسين نوريانسان و جهان الف۷۵۷ن۱۱۱۷۳۵۱۲۹۷/۴۲
سازمان بسيج دانشجويي مـديـريت تاليف و نشر مرکز مطالعات وتعميم نبوت و نفي پيامبري

 پژوهشهاي بسيج دانشجويي
۱۳۸۳ ۶۱۳ت۱۱۱۸۲۶۵۸۲۹۷/۴۳

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيقصه معراج ق۳۸۲خ۱۱۱۹۴۹۵۱۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۵/۶۱۳۸۷ق۴خ

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم ،دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۹۵عبدالحسين دستغيبنبوت ن۵۴۷ د۱۱۲۰۶۲۴۶۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲۱۳۸۸ن۵د

دارالکتب االسالميه مـولـف عـلـي رضـوي کـشـمـيـري; باافق اعلي : سيمايي از معراج پيامبر گرامي اسالم
 پيشگفتاري از جعفر سبحاني

۱۳۸۲ الف۵۹۷ر۱۱۲۱۳۳۶۲۹۷/۴۳

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱سعيد روحافزااز شما، به سوي شما، براي شما الف ۷۷۶ ر۱۱۲۲۴۸۰۸۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۱/۹۱۳۸۴ر۴الف

مرتضوي راه سـعـادت: رد شـبهات ، اثبات نبوت خاتم االنبياء وحقانيت
 دين اسالم

تـالـيف ابيالـحـسن الشعراني; تصحيح و
 تحقيق حامد فدوي اردستاني

۱۳۸۶ ر۵۱۶ش۱۱۲۳۴۶۷۳۲۹۷/۴۳
BP۱۵۹/۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹امين عابدي نژادنبوت ن۱۲۹ع۱۱۲۴۳۳۷۹۲۹۷/۴۳
ليالي ۱۳۸۶حجت الله غفوريمعجزات انبياء و اوليا ء م۵۷غ۱۱۲۵۶۲۰۶۲۹۷/۴۳

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۶محمدحسن قدردانقراملکيآيين خاتم م۴۲۳ق۱۱۲۶۳۱۳۵۲۹۷/۴۳

صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريخاتميت خ۶۳۴م۱۱۲۷۵۷۱۵۲۹۷/۴۳
BP۲۲۱/۲/۱۸۱۳۸۰خ۶م

صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهرينبوت ن۶۳۴ م۱۱۲۸۵۷۱۷۲۹۷/۴۳
BP۲۲۰/۲۱۳۸۸ن۶م

صدرا ۱۳۸۰-۱۳۸۲مرتضي مطهريوحي و نبوت و۶۳۴م۱۱۲۹۲۵۴۵۲۹۷/۴۳
انتشارات ارمغان طوبي مـــولف مـــحــمـدبنعـليبنبـابـويهثواباالعمال و عقاباالعمال

(شيخصدوق)
ث۱۶۱الف۱۱۳۰۶۸۱۰۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶/۹۰۴۱۱۳۸۸ث۲الف
جمال فـضـائل عـجـيب اعـمـال در دنـيا و آخرت: منتخبي از ثواب

 االعمال و عقاب االعمال
مـولف شيخ صدوق; تهيه و تنطيم محمد

طباطبائي
۱۳۸۳ ف۱۶۱الف۱۱۳۱۳۲۲۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶/۹۰۴۲۱۵۴۱۳۸۳ت۲الف
وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيدر آغوش خدا د۳۸۲خ۱۱۳۲۴۹۵۳۲۹۷/۴۴

نواي دانش ۱۳۸۶نويسنده:هادي خوبروپشت ديوار مرگ پ۸۱۸خ۱۱۳۳۶۸۲۰۲۹۷/۴۴
ادامه در صفحه بعد
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نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبروپل صراط ل پ۸۱۸خ۱۱۳۴۱۹۶۴۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرودوزخ در بهشت د۸۱۸خ۱۱۳۵۲۰۲۵۲۹۷/۴۴
نواي دانش ۱۳۸۶- ۱۳۸۷هادي خوبروعزرائيل و صور اسرافيل ع۸۱۸خ۱۱۳۶۱۹۷۲۲۹۷/۴۴
فخردين ۱۳۸۵گردآورنده هادي خوبرومرگ را تجربه کنيد م۸۱۸خ۱۱۳۷۱۷۷۰۲۹۷/۴۴

نواي دانش ۱۳۸۶هادي خوبرووحشت از عزرائيل و۸۱۸خ۱۱۳۸۲۰۲۳۲۹۷/۴۴
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ۱۳۹۵عبدالحسين دستغيبمعاد م۵۴۷ د۱۱۳۹۶۲۴۷۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۱۳۸۶م۵د
گوهر ماندگار ۱۳۸۶مولف علي رستمي چافيراز هرگز نمردن﴿حيات ماندگار﴾ ر۴۹۴ر۱۱۴۰۲۲۰۶۲۹۷/۴۴

دفترنشر معارف مـولف سـيـد مـحمدکاظم روحاني; نهادشفاعت و توسل
 نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانـشـگـاههـا، مـرکـز فـرهـنـگي اداره

 مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ -۱۳۸۴ ش۷۷۹ر۱۱۴۱۳۱۴۲۲۹۷/۴۴

نواي دانش ۱۳۸۶مهدي زمانيآنگاه که عزرائيل ميآيد آ۵۲ز۱۱۴۲۱۹۰۷۲۹۷/۴۴
BP۲۲۲/۲۲/۸آ۹خ

فخردين ۱۳۸۵مهدي زمانيوحشت از عزرائيل ۱۳۸۵و۵۲ز۱۱۴۳۲۴۱۱۲۹۷/۴۴
شيخ صنعان ۱۳۸۶مهدي زمانيوحشت از عزرائيل ۱۳۸۶و۵۲ز۱۱۴۴۱۹۰۸۲۹۷/۴۴

موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱تاليف جعفر سبحانيتبرک ، توسل ، بدعت ت۲۷۴س۱۱۴۵۴۶۰۱۲۹۷/۴۴
BP۲۲۶/۶۵/۲۱۳۸۸ت۲س

موسسه امام صادق ۱۳۹۱جعفر سبحانيتوسل، يا، استمداد از اولياء خدا و ت۲۷۴س۱۱۴۶۴۶۰۵۲۹۷/۴۴
BP۲۲۶/۶/۹ت۲س

مـرکـز انـتـشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه
 علميه قم

مـولف جـعـفر سبحاني; تلخيص و تنظيمخدا و معاد
 از رضا استادي

۱۳۶۲ خ۲۷۴س۱۱۴۷۲۶۶۴۲۹۷/۴۴

نواي دانش ۱۳۸۶موسي شريفياز قبر تا قيامت الف۴۶۷ش۱۱۴۸۱۷۸۷۲۹۷/۴۴
مهرخوبان ۱۳۸۲تاليف نعمتالله صالحي حاجيآباديانسان از مرگ تا برزخ الف۳۱۴ص۱۱۴۹۳۶۹۰۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۸۱۳۸۱الف۲ص
گلهاي بهشت ۱۳۸۴تاليف نعمتالله صالحيحاجيآباديسفرنامه برزخ س۳۱۴ص۱۱۵۰۳۶۸۷۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۴/۷۱۳۸۳س۲ص
شاکر بـعـد از مـرگ بـر ما چه مي گذرد؟﴿سيري در مباحث مرگ،

 قبر، برزخ و قيامت﴾
۱۳۸۲تاليف عباس ارموي﴿عباس زاده﴾ ب۲۸۲ع۱۱۵۱۱۴۴۲۹۷/۴۴

موسسه فرهنگي انتشاراتي حضور ۱۳۸۴محمد غفاريدادگاه رستاخيز﴿سير پرونده آدمي در قيامت﴾ د۴۳غ۱۱۵۲۱۷۸۲۲۹۷/۴۴
ديوان ۱۳۸۶تاليف مهدي فربوديطعم مرگ ط۳۶۲ف۱۱۵۳۵۲۹۰۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۷ط۳۶ف
مرکز فرهنگي شهيد مدرس ۱۳۸۰- ۱۳۷۸تاليف عباس قميمنازل االخره : سرنوشت انسان هنگام مرگ و بعداز آن م۷۷۳ق۱۱۵۴۲۳۷۲۹۷/۴۴

فاتح خيبر ۱۳۸۴تاليف  حيدرقنبريداستانهاي شگفتانگيز ي از عالم برزخ د۸۱۴ق۱۱۵۵۱۷۷۱۲۹۷/۴۴
دفتر نشر معارف مـحـمد رضا کاشفي;تنظيم و نظارت نهادفرجام شناسي

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاه هـا،مـعاونت آموزش و تبليغ

 -اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۸۵ ف۱۹۷ک۱۱۵۶۳۱۸۲۲۹۷/۴۴

موسسه انتشارات نبوي ۱۳۷۳محمد محمدي اشتهارديعالم برزخ در چند قدمي ما ع۳۵۳م۱۱۵۷۳۱۲۷۲۹۷/۴۴
سبط اکبر﴿ع﴾ ۱۳۸۷اسدالله محمدي نيالحظه جان دادن ل۳۵۷م۱۱۵۸۲۴۵۳۲۹۷/۴۴

صدرا [؟۱۳]مرتضي مطهريزندگي جاويد يا حيات اخروي ز۶۳۴م۱۱۵۹۲۶۳۴۲۹۷/۴۴
۱۳۷۳مرتضي مطهريمعاد ع م۶۳۴م۱۱۶۰۵۷۲۱۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۱۳۸۷م۶م
موسسه کتاب نشر ۱۳۹۲محمدحيدر مظفريورسيمرگانديشي در آموزههاي اسالمي م ۶۴۲ م۱۱۶۱۵۱۵۴۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲/۴۱۳۸۸م۵۵م
راه قرآن ملينا ۱۳۸۸فرشته مهريجهنم ج ۸۸۶ م۱۱۶۲۴۷۱۴۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۶۵/۹۱۳۸۸ج۹م
طوباي محبت ۱۳۸۹آقانجفيقوچانيسياحت غرب : سرنوشت ارواح پس از مرگ در عالم برزخ س ۳۲۶ ن۱۱۶۳۴۷۱۶۲۹۷/۴۴

BP۲۲۲/۲۲۹۱۳۸۹س۳ن/پ
الزهرا تـالـيف محمد حسن قوچاني﴿ره﴾،مقدمه وسياحت غرب يا سرنوشت ارواح بعد از مرگ

 حواشي سيد مجتبي حسيني موحد
۱۳۷۹ س۳۲۶ن۱۱۶۴۵۳۷۷۲۹۷/۴۴

قدياني آقـا نـجـفـي قـوچـاني; باز نوشته مژگانسياحت غرب : سرنوشت ارواح بعداز مرگ
شيخي

۱۳۸۱ س۳۲۶ن۱۱۶۵۳۰۲۲۹۷/۴۴

رهنمون فـروغ هـدايت:در اثبات شايستگي حضرت اميرالمومنين و ائمه
 معمصومين عليهم السالم براي زمامداري مسلمانان

۱۳۹۱علي موسوي بهبهاني;مترجم علي دواني ف۸۲۹ب۱۱۶۶۵۰۹۹۲۹۷/۴۵

موسسه نبا ۱۳۸۱محمد بياباني اسکوئيمعرفت امام م۸۹۴ب۱۱۶۷۲۵۰۰۲۹۷/۴۵
مـرکـزمـطـالـعـات وتـحـقـيـقـات ولـي فقيه

درجهادسازندگي
۱۳۷۶عبدالمحمد حسنيواليت فقيه و ۵۴۱ ح۱۱۶۸۴۷۳۱۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸/۸و۴۳ح
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم ،دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۸۸اثر عبدالحسين دستغيبامامت الف۵۴۷ د۱۱۶۹۶۲۵۳۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸الف۵د
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم ،دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۹۲اثر عبدالحسين دستغيبواليت و۵۴۷ د۱۱۷۰۶۲۵۴۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۶/۸و۵د
کانون انديشه جوان ۱۳۹۱علي ذوعلمنقد قال: تاملي انتقادي بر يک نامه ن ۷۲ ذ۱۱۷۱۴۸۱۸۲۹۷/۴۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۰سعيد روحافزامژدهاي در کوهستان م۷۷۶ر۲۹۷/۴۵[ج]۱۱۷۲۴۲۸۲
دفتر نشر معارف مـــولـفـان حـمـيـدرضـا شـاکـريـن وواليت فقيه و جمهوري اسالمي ايران

عليرضامحمدي
۱۳۸۵ و۱۸۵ش۱۱۷۳۳۲۰۴۲۹۷/۴۵

مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۷مولف رحيم لطيفيامامت و فلسفه خلقت الف۵۱۱ل۱۱۷۴۴۶۷۶۲۹۷/۴۵
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيامامت و اهلبيت عليهمالسالم الف۳۱۶م۱۱۷۵۴۸۱۶۲۹۷/۴۵

BP۲۲۳/۸الف۲۵م
بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات

 اسالمي حوزه عليمه قم)
۱۳۸۴جواد محدثيواليت فقيه به زبان ساده ۱۳۸۴و۳۱۶م۱۱۷۶۲۵۱۳۲۹۷/۴۵

بـوسـتـان کـتـاب قـم﴿ مرکز چاپ ونشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۹۱جواد محدثيواليت فقيه به زبان ساده ۱۳۹۱و۳۱۶م۱۱۷۷۴۲۸۹۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۹۱۳۸۸و۲۶م

۱۳۷۰مرتضي مطهريامامت و رهبري الف۶۳۴ م۱۱۷۸۵۷۲۵۲۹۷/۴۵
BP۲۲۳/۸/۸۱۳۶۴الف۶م

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـين اميني; تدوين، ترجمه وداستان غدير خم
 تحقيق محمدحسن شفيعيشاهرودي

۱۴۳۲ق= ۱۳۸۹ غ۸۴۴الف۱۱۷۹۳۶۹۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵۳۱۳۸۹غ۸الف

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـسـيـن امـيـني; تدوين، ترجمه وابوطالب﴿ع﴾ حامي پيامبر﴿ص﴾
 تحقيق محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۰۳۶۹۸۲۹۷/۴۵۲
BP۲۵/۶/۲۱۳۸۶الف۷ش

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين اميني ;تدوين ،امام حسين﴿ع﴾
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۱۳۶۹۹۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسين اميني; تدوين وامام حسن﴿ع﴾
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۲۳۷۰۰۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـيـن اميني; تدوينشيعه علي ﴿ع﴾
 وتـحـقـيـق و ترجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۳۳۷۰۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـيناميني; تدوين وثقل اکبرقرآن کريم
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۴۳۷۰۲۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسين اميني; تدوين واجتهاد
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۵۳۷۰۳۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسين اميني; تدوين وعلي﴿ع﴾ سيد مظلومان
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۶۳۷۰۴۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوينعمروعاص
 وتـحـقـيـق و ترجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۷۳۷۰۵۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسين اميني; تدوين وبني اميه
 تحقيق و ترجمه محمدحسن شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۸۳۷۰۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسين اميني; تدوين وصديقه طاهره فاطمه زهرا﴿س﴾
 تـحـقـيـق و تـرجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۸۹۳۷۰۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوينمعاويه بن ابي سفيان
 وتـحـقـيـق و ترجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۰۳۷۰۸۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت تـاليف عبدالحسين اميني; تدوين، تحقيقعلي عليه السالم در قرآن
 وترجمه محمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هه ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۱۳۷۰۹۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۴۰۱۵غ۸الف

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـيـن اميني; تدوين،تحقيق وخالفت و امامت
 ترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۲۳۷۱۱۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـيـن اميني; تدوين،تحقيق وامامان چهار گانه فقه
 ترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۳۳۷۱۲۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـيـن اميني; تدوين،تحقيق ويزيد بن معاويه
 ترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۴۳۷۱۳۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوين،تحقيق وياران اميرالمومنين عليه السالم
 ترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۵۳۷۱۴۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـينامـيـنـي; تدوين،ترجمهاصحاب جمل
 محمدحسن شفيعي شاهرودي.

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۶۳۷۱۵۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـينامـيـنـي; تدوين، تحقيقپيامبر اعظم صلي اله عليه وآله وسلم
 وترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۷۳۷۱۶۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسيناحمداميني; تدوين، تحقيقعلي عليه السالم وخلفاء
 وترجمهمحمدحسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۸۳۷۱۷۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالحسين اميني; تدين،تحقيق وترجمهعلي عليه السالم اززبان مخالفان
 محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۱۹۹۳۷۱۸۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت ۱۴۳۲هـ ق۱۳۸عـبدالحسيناميني; تدوين،تحقيق وترجمهغلو درفضايل غ۸۴۴الف۱۲۰۰۳۷۱۹۲۹۷/۴۵۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـينامـيـنـي; تدوين، تحقيقثقل اصغرعليه السالم
 وترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۲۰۱۳۷۲۰۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـد الـحـسـيـن امـيني; تدوين،تحقيقشعر وشعرا
 وترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۲۰۲۳۷۲۱۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـين امـيـني; تدوين، تحقيقکتابهاي دروغين
 وترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۲۰۳۳۷۲۲۲۹۷/۴۵۲

موسسه ميراث نبوت تـالـيف عـبـدالـحـسـين امـيني; تدوينسرقت هاي حديثي
 وتـحـقـيـق و ترجمه محمدحسن شفيعي

شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ غ۸۴۴الف۱۲۰۴۳۶۷۷۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/ي۴۱۳۰۰غ۸الف

موسسه ميراث نبوت عـبـدالـحـسـيـن اميني; تدوين،تحقيق وعلي عليه السالم درسنت
 ترجمه محمد حسن شفيعي شاهرودي

۱۴۳۲هـ ق۱۳۸ ج.۵غ۸۴۴الف۱۲۰۵۳۷۱۰۲۹۷/۴۵۲

دليل ما ۱۳۸۶محمدباقر انصاريترجمه فارسي خطبه غدير ت۸۸۵الف۱۲۰۶۴۵۷۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۶۰۱۲خ۸۳الف

مولود کعبه خـطـابه غـديـر: گـزارش مـراسم سه روزه در غـدير خم متن
 عربي و ترجمه فارسي خطبه غدير

۱۳۷۹محمدباقر انصاري ۱۳۷۹خ۸۸۵الف۱۲۰۷۲۶۴۲۲۹۷/۴۵۲

نهاد کتابخانه هاي عمومي ۱۳۹۰اداره کل امور فرهنگي دانشگاه يزدبر کرانه غدير ۴۶۱ب۱۲۰۸۵۰۱۴۲۹۷/۴۵۲
دليل ما ۱۳۹۰محمدرضا حکيميحماسه غدير ح۷۵۶ح۱۲۰۹۳۴۹۹۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵۴/۴۰۸۳غ۸الف
دارالکتاب اسالمي ۱۳۸۷تاليف محمدعلي الحلوتاريخ حديث نبوي در حلقه حاکميت متن و متن حاکميت ت۷۸۵ح۱۲۱۰۳۵۷۱۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵/۲۰۴۱۱۳۸۷ت۸ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان ارانيروي دست آسمان:داستان غديرخم و ر۳۸۲ خ۱۲۱۱۵۰۰۹۲۹۷/۴۵۲
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيفرياد مهتاب ف۳۸۲خ۱۲۱۲۴۹۴۴۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸ف۳۵خ
خادم الرضا(ع) ۱۳۸۲تاليف مهدي دانشمندافسانه خالفت الف۲۵۴د۱۲۱۳۳۱۷۲۹۷/۴۵۲
پيام مهدي﴿عج﴾ ۱۳۸۳گردآورنده عبدالمجيد رکنيخطبه پيامبر اکرم در غدير خم سال دهم هجرت خ۶۸۱ ر۱۲۱۴۱۸۳۵۲۹۷/۴۵۲

دانشکده اصول الدين سـقـيفه: بررسي نحوه شکلگيري حکومت پس از رحلت پيامبر
 اکرم صليالله عليه و آله و سلم

۱۳۸۹مرتضي عسکري س۶۱۳ع۱۲۱۵۳۶۴۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵۴/۷س۵ع

عطر عترت ۱۳۸۸تهيه و تنظيم محمدرضا فقيهايمانيمردم مي پرسند: پرسش و پاسخ پيرامون حماسه غدير م۷۹۴ف۱۲۱۶۶۷۶۶۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۸م۷ف

کتاب نيستان ۱۳۸۰مهدي قاسمي منفردنجوي: گفتگوي اميرالمومنين(ع) با پيامبر اکرم(ص) ن۲۲۶ق۱۲۱۷۱۶۸۱۲۹۷/۴۵۲
BP۲۲۳/۵/۳ن۱۶ق

عطرياس ۱۳۸۷-۱۳۸۹مولف حمزه کريم خانيدرچشمهسار غدير د۴۹۸ک۱۲۱۸۲۶۵۶۲۹۷/۴۵۲
معروف ۱۳۸۷جواد محدثيفرهنگ غدير ف ۳۱۶ م۱۲۱۹۴۷۴۳۲۹۷/۴۵۲

BP۲۲۳/۵/۴۱۳۸۷ف۲۷م
عطرعترت ۱۴۲۳ق= ۱۳۸۱محمدحسن مومنيروشنتر از خورشيد: نگاهي به ماجراي غمبار خالفت ر۸۵۲م۱۲۲۰۲۵۲۰۲۹۷/۴۵۲

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

تـمـاشـاي آفـتـاب: داسـتـانهـايي از ديـدار حـضرت مهدي
عليهالسالم

۱۳۹۰- ۱۳۹۱نويسنده محمدتقي اختياري ت۲۹۹الف۲۹۷/۴۶۲[ج]۱۲۲۱۴۲۷۰
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۴ت۳الف

بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود پـيـچـک انـحـراف﴿ زمـيـنه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي
 گـرايـش بـرخي از مردم به مدعيان مهدويت و نيابت در دو

 قرن اخير﴾

۱۳۹۱جواد اسحاقيان پ۴۹۵الف۱۲۲۲۴۲۸۸۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۶/۴م۶م

سعيد اصفهانيان راه فـردا، در مـقـايـسـه اسـالم نـاب مـحمدي (ص) و اسالم
آمريکايي

۱۳۹۱سعيد اصفهانيان ر۵۷۴الف۱۲۲۳۴۳۳۶۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۸۱۳۸۹م۶الف

مـرکـز انـتـشارات موسسه آموزشي وپژوهشي
 امام خميني ﴿ره﴾

۱۳۸۵مرتضي آقاتهرانيسوداي روي دوست س۶۴۵الف۱۲۲۴۶۷۷۵۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۹۱۳۸۷س۶۶آ

دفترنشر فرهنگ اسالمي محمد امامي کاشانيخط امان:  پژوهشي در موعود اديان خ۷۶۹الف۱۲۲۵۳۵۷۲۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۸الف۷۶الف

شفق ۱۳۷۶ابراهيم امينيدادگستر جهان د۸۴۴الف۱۲۲۶۲۴۷۴۲۹۷/۴۶۲
کلمه الحق ۱۳۸۷احسان باباييموعود در نگاه شيعه م۱۱۹ب۱۲۲۷۳۵۷۵۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۸م۱۵ب
نصايح عـنـايات حضرت مهدي عليهالسالم به علما و طالب: ارشادها،

 تشويقها، فرمانها، اخطارها، بخششها، کمکها
۱۳۸۱محمدرضا باقي اصفهاني ع۲۴۵ب۱۲۲۸۲۵۲۳۲۹۷/۴۶۲

بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانانتظار عاميانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه الف۵۴۲پ۱۲۲۹۴۵۷۳۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۱۳۸۹ ۳آ۳۸م

مـرکـز جـهـاني علوم اسالمي، دفتر تحقيقات و
 تدوين متون درسي

۱۳۸۱مولفان پورسيدآقايي...[و ديگران]درسنامه تاريخ عصر غيبت د۶۷۲پ۱۲۳۰۲۵۴۱۲۹۷/۴۶۲

سلسله اگـر مـواليم مـهـدي(ع) را بـبـيـنيم ...: حرف دل تعدادي از
 دانشآموزان دختر و پسر شيعه و سني

۱۳۸۰تهيه و تنظيم محمدجواد جعفرنژاد الف ۴۵۹ ج۱۲۳۱۲۶۶۲۹۷/۴۶۲

نصايح ۱۳۸۵تاليف محمدرضا حسيني مطلقراه وصال : وظايف مومنين در زمان غيبت امام زمان﴿عج﴾ ر۵۹۸ح۱۲۳۲۲۳۶۱۲۹۷/۴۶۲
مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران) ۱۳۸۰محمد خادمي شيرازيياد مهدي عليهالسالم ي۱۴۱خ۱۲۳۳۲۴۸۷۲۹۷/۴۶۲

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيحقيقت دوازدهم ح۳۸۲خ۱۲۳۴۴۹۴۰۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۷۱۳۸۸ح۳۴خ

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيداستان ظهور د۳۸۲خ۱۲۳۵۴۹۵۲۲۹۷/۴۶۲
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيگمگشته دل : انتظارظهورامام زمان ﴿عج﴾ گ ۳۸۲ خ۱۲۳۶۵۰۱۰۲۹۷/۴۶۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

۱۳۹۲نويسنده :سيد عبدالحسين دستغيبمهدي موعود﴿عج﴾ م۵۴۷د۱۲۳۷۶۶۰۶۲۹۷/۴۶۲
کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹نويسنده سعيد روح افزاآخرين روز زمستان آ۷۷۶ ر۲۹۷/۴۶۲[ج]۱۲۳۸۴۲۸۵

موعود عصر (عج) بـشـارت مـنـجي مـوعود: نگرشي تحقيقي پيرامون عقايد ملل،
 اقوام و اديان جهان درباره منجي آخرالزمان

۱۳۸۵علي سرائي ب۴۳۴س۱۲۳۹۳۱۴۶۲۹۷/۴۶۲

محيي ۱۳۹۰-۱۳۹۱محمد شجاعيآشتي با امام زمان (عجالله تعالي فرجهالشريف) آ۳۷۸ش۱۲۴۰۴۲۹۴۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۵۱۳۸۱آ۳ش

موعود عصر﴿عج﴾ به کـوشش اسـمـاعيل شفيعيسروستاني;دانشستان سرزمين هاي درگير در واقعه شريف ظهور
 تـحـقـيـق و ويـرايـش واحـد پـژوهش

 موسسه فرهنگي موعود عصر

۱۳۹۱ د۵۶۱ش۱۲۴۱۴۶۸۳۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۹ج۷ش

موعود عصر﴿عج﴾ ۱۳۹۰اسماعيل شفيعي سروستانيجاهليت مدرن در رويارويي با امام زمان﴿ع﴾ ۵۶۱ش۱۲۴۲۳۴۹۲۲۹۷/۴۶۲
موسسه فرهنگي انتشاراتي آمه "غـريب غـيـبت" در قـرآن به ضميمه "غريب غيبت" در آيينه

 کالم "غريب غدير"
تـالـيف مـحـمـدحـسـين صـفـاخواه; با

 مقدمهاي از مهدي حائري تهراني
[۱۳۷۹] غ۶۴۸ص۱۲۴۳۱۷۰۸۲۹۷/۴۶۲

زائر ۱۳۸۵مولف حبيب الله طاهريسيماي آفتاب : سيري در زندگاني حضرت مهدي﴿عج﴾ س۲۸۲ط۱۲۴۴۱۹۰۹۲۹۷/۴۶۲
مسجد مقدس صاحب الزمان (جمکران) نـشـانههـاي يار و چکامهي انتظار: دريافتي جديد از نشانههاي

 ظهور و آفاق انتظار
۱۳۸۲مهدي عليزاده ن۸۵۶ع۱۲۴۵۲۴۹۵۲۹۷/۴۶۲

موعود عصر﴿عج﴾ ۱۳۸۷نوشته ثامر هاشم عميديغيبت امام مهدي﴿ع﴾ از ديدگاه امام جعفر صادق﴿ع﴾ غ۹۲۷ع۱۲۴۶۲۸۳۸۲۹۷/۴۶۲
انتشارات دانشگاه عالي دفاع مقدس ۱۳۸۸دکتر سيد حسن فيروزآباديقيام مهدي﴿عج﴾ منتظر ماست ق۹۴۸ف۱۲۴۷۳۲۲۵۲۹۷/۴۶۲

دفتر نشر معارف رحـيـم کـارگـر;تـنـظـيـم و نظارت:نهادمهدويت﴿پيش از ظهور﴾
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاه ها

۱۳۸۷ م۱۴۷ک۱۲۴۸۳۲۱۵۲۹۷/۴۶۲

دفتر نشر معارف ۱۳۸۷رحيم کارگرمهدويت﴿پس از ظهور﴾ م۱۴۷ک۱۲۴۹۳۲۰۵۲۹۷/۴۶۲
موسسه بوستان کتاب جـواد مـحـدثي ; تـصويرگر محمدحسينصبح اميد (نگاهي به مبحث مهدويت و انتظار)

 صـلـواتـيـان; تـهـيـه پژوهشگاه علوم و
 فرهنگ اسالمي، موسسه فرهنگي نور

۱۳۹۰ ص۳۱۶م۲۹۷/۴۶۲[ج]۱۲۵۰۴۲۷۴
BP۲۲۴/۴/۲۱۳۸۹ص۳۲م

نوآور ۱۳۸۸مولف محمدمحمدباقريعطر گل نرگس ع۳۴۱م۱۲۵۱۳۵۸۲۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۴/۶ع۳۳۴م

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹بهروز محمديمهدويت م۳۵۲م۱۲۵۲۳۳۸۴۲۹۷/۴۶۲
الهوت ۱۳۸۲تاليف محمودي گلپايگانيعالئم آخرالزمان ع۳۶۶م۱۲۵۳۲۵۱۹۲۹۷/۴۶۲

۱۳۷۳مرتضي مطهريقيام و انقالب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ و مقاله ي: شهيد ۱۳۹۳ق۶۳۴ م۱۲۵۴۵۷۳۵۲۹۷/۴۶۲
BP۲۲۴/۹۱۳۶۱ق۶م

ابتکاردانش امـام زمـان ﴿عـج﴾ وامـکـان طـول عـمر تا بي نهايت﴿برگرفته
 ازقرآن وحديث﴾

۱۳۸۷تاليف محمد مظاهري الف۶۳۹م۱۲۵۵۲۴۲۸۲۹۷/۴۶۲

سـازمـان تـبـلـيـغات اسالمي، دبيرخانه دائمي
 حضرت مهدي

مـولف مـرکـز مـطالعات و پژوهش هايمعارف مهدوي
 فـرهـنـگي حـوزه علميه قم; به سفارش
 دبيرخانه دائمي اجالس حضرت مهدي

۱۳۸۵ ۶۴۵م۱۲۵۶۲۵۷۶۲۹۷/۴۶۲

مدرسه االمام عليبن ابيطالب(ع) ۱۳۷۶مکارم شيرازيحکومت جهاني مهدي(عج) ح۷۳۲م۱۲۵۷۲۵۳۷۲۹۷/۴۶۲
مشهور ۱۳۸۴مولف محمد موسويسپيدهدم ظهور س۸۴۲م۱۲۵۸۳۴۸۶۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/ي۱۳۸۰ ۲س۷۵م
اعجاز سـپـيـده دم ظهور :بررسي نشانه هاي ظهور حضرت ولي عصر

﴿عج﴾
۱۳۸۳محمد موسوي س۸۴۲م۱۲۵۹۱۹۰۰۲۹۷/۴۶۲

ايران نگين نـويـسـنـده مـحمدتقي موسوي اصفهاني;مکيال المکارم (في فوائد الدعاء للقائم عليهالسالم)
 مترجم مهدي حائري قزويني

۱۳۸۱ م۸۴۲۲م۱۲۶۰۲۵۴۴۲۹۷/۴۶۲

مهرخوبان مـيـعـادگـاه عـاشـقان﴿ مسجد سهله﴾ :فضائل، اعمال، تشرفات،
 سيره بزرگان

۱۳۸۳مولف عباس موسوي مطلق م۸۴۲۸م۱۲۶۱۳۳۱۲۹۷/۴۶۲

شاکر ۱۳۸۶سيدمحمد ميرسلطانيديدار با امام زمان ﴿عج﴾ د۹۳۷م۱۲۶۲۲۱۵۴۲۹۷/۴۶۲
وثوق دوازده قـرن غـربت: پـيـرامـون غربت و مظلوميت امام عصر

 عجل الله تعالي فرجه
۱۳۸۵علي هراتيان ۱۳۸۵د۴۷۵هـ۱۲۶۳۳۵۸۷۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۴۶۹د
عطر عترت دوازده قـرن غـربت: پـيـرامـون غربت و مظلوميت امام عصر

 عجلالله تعالي فرجه
۱۳۸۷مولف علي هراتيان ۱۳۸۷د۴۷۵هـ۱۲۶۴۳۵۵۷۲۹۷/۴۶۲

BP۲۲۴/۴/۴۶۹د
دار العرفان ۱۳۸۶مولف حسين انصاريانتوبه آغوش رحمت ت۸۸۶الف۱۲۶۵۲۴۱۵۲۹۷/۴۶۴
پارسايان ۱۳۸۵اکبر اسدينردبان آسمان ن۸۲۴ ب۱۲۶۶۴۹۵۸۲۹۷/۴۶۴

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

دروس اسـتـاد مـجـتـبي تهراني; زيرنظرکيش پارسايان
 علي اکبر رشاد

۱۳۹۱ ک۸۹۸ت۱۲۶۷۴۳۱۲۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۹۱۳۷۸ک۹ت

فائز ۱۳۸۲تاليف محمدحسين جعفريتوبه زيباترين پوزش ت۴۶۲ج۱۲۶۸۳۲۴۲۹۷/۴۶۴
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد علي داعي نژادايمان الف۱۹۶د۱۲۶۹۳۳۸۵۲۹۷/۴۶۴
دار الکتاب-جزائري تـالـيف عـبـدالحسين دستغيب شيرازي;گناهان کبيره

 مـقـدمه [وتـصـحـيح] از مـحـمدهاشم
دستغيب

۱۳۸۷ ۱۳۸۷گ۵۴۸د۱۲۷۰۱۹۷۵۲۹۷/۴۶۴

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۸۲عبدالحسين دستغيبگناهان کبيره گ۵۴۸د۱۲۷۱۲۴۸۹۲۹۷/۴۶۴

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

۱۳۸۶گردآورنده هاشم رسولي محالتيکيفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن ک۵۲۶ر۱۲۷۲۲۰۸۲۲۹۷/۴۶۴

عصر جوان ۱۳۸۶محمد سبحانينياتوبه تولدي دوباره ت۲۷۵س۱۲۷۳۲۶۲۲۲۹۷/۴۶۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کانون انديشه جوان ۱۳۸۸-۱۳۹۰احمد حسين شريفيموج فتنه: از جمل تا جنگ نرم م۴۶۷ش۱۲۷۴۲۸۳۳۲۹۷/۴۶۴
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۶رضا فيروزينظريه ايمان، با تاکيد بر تعليم و تربيت اسالمي ن۹۵۸ف۱۲۷۵۳۰۷۷۲۹۷/۴۶۴

مرکزفرهنگي درسهايي از قرآن مـحـسن قـرائتي; گردآورنده و ويراستارگناهشناسي
 محمد محمدي اشتهاردي

۱۳۹۱ گ۵۳۸ق۱۲۷۶۴۴۳۰۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۶/۹۱۳۷۷گ۴ق

صدرا ۱۳۷۵مرتضي مطهريانسان و ايمان الف۶۳۴م۱۲۷۷۲۵۳۶۲۹۷/۴۶۴
BP۲۲۵/۲/۸۱۳۶۹الف۶م

شهاب الدين ۱۳۸۷مولف اميرملک محمودي اليگودرزيادب مسلماني الف۷۶۱م۱۲۷۸۲۲۲۴۲۹۷/۴۶۴
کانون انديشه جوان ۱۳۸۶حسن مهدويان، احمد نطنزينگاهي قرآني به آزمون االهي ن۸۶۵م۱۲۷۹۳۱۵۰۲۹۷/۴۶۴

کتاب فردا تـبـيـين عـنـاصـر ساختار وجودي انسان جهت نيل به  تزکيه
 نفس با توجه به آيات و روايات اهلبيت عليهمالسالم

۱۳۸۹احمدرضا اخوت ت۳۲۱الف۱۲۸۰۳۵۲۰۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/۲ت۲۳الف

اميرکبير ۱۳۹۲عليرضا برازشعاشق تو ع ۳۸۵ ب۱۲۸۱۴۹۸۴۲۹۷/۴۶۶
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰سعيد روحافزازير گنبد کبود ز۷۷۶ر۲۹۷/۴۶۶[ج]۱۲۸۲۴۲۸۴

صدرا تـکـامل اجتماعي انسان. به ضميمه هدف زندگي الهامي ازشيخ
 الطائفه مزايا وخدمات آيه الله بروجردي

۱۳۷۸مرتضي مطهري ت۶۳۴م۱۲۸۳۳۵۰۲۹۷/۴۶۶

صدرا ۱۳۹۳مولف مرتضي مطهريهدف زندگي ه۶۳۴ م۱۲۸۴۵۷۳۳۲۹۷/۴۶۶
BP۲۲۶/۲/۶۴م

نسيم رحمت ۱۳۸۹ابوالحسن مهدويهدف خلقت ه۸۶۵م۱۲۸۵۶۷۹۶۲۹۷/۴۶۶
BP۲۳۲/۴۱۳۸۹/۴ه۸۷م

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

محمد نوروزيآسيبشناسي رفتاري انسان از ديدگاه قرآن
تـهـيه دفـتـر تـبـلـيـغات اسالمي شعبه

 خراسان رضوي

۱۳۹۰ آ۷۵۲ن۱۲۸۶۳۴۵۶۲۹۷/۴۶۶

الهيجي ۱۳۸۵مولف ستار پورابراهيمجن موجودي اسرارآميز ج۵۷۵پ۱۲۸۷۲۶۱۲۲۹۷/۴۶۷
محمد و آل محمد ۱۳۹۳جعفر حمزهجن از نگاه آيات وروايات و کالم بزرگان ج۸۱۸ ح۱۲۸۸۶۱۸۲۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۳/الف۱۳۸۴ ۹د۸ح
جعفر حمزهدنياي ناشناخته جن د۸۱۸ ح۱۲۸۹۶۱۸۱۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۳/۹۱۳۸۵د۸ح
گلهاي بهشت ۱۳۸۴نعمتالله صالحيحاجيآباديشيطان در کمين گاه ش۳۱۴ص۱۲۹۰۳۶۹۱۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۱/۹ش۲ص
ملينا ۱۳۸۶تاليف  محمدحسين محمديشيطان مامور گمراهي ش۳۵۲م۱۲۹۱۲۰۰۹۲۹۷/۴۶۷
مباهله ۱۳۸۷مولفسيد محمد ميرسلطانيداستانهايي از ابليس و شيطان د ۹۳۷ م۱۲۹۲۴۷۴۲۲۹۷/۴۶۷

BP۲۲۶/۱/۲۱۳۸۷د۹م
آي سان ۱۳۸۶مولف عباس ميريشيطان کيست،و چه ميکند؟ ش۹۶۷م۱۲۹۳۲۱۵۳۲۹۷/۴۶۷
وفائي ۱۳۸۴مولف محمدرضا وفائيجن و داستانهاي شگفت انگيز آن ج۶۵۹و۱۲۹۴۱۷۸۴۲۹۷/۴۶۷

بوستان دانش ۱۳۸۴نويسنده رقيه يعقوبيدنياي شگفت جن، ابليس، شيطان د۵۹ي۱۲۹۵۱۷۸۸۲۹۷/۴۶۷
صدرا ۱۳۷۴مرتضي مطهريامدادهاي غيبي در زندگي بشر الف ۶۳۴ م۱۲۹۶۵۷۰۶۲۹۷/۴۶۸

DSR۱۶۰۱/۵/۱۳۸۱ج.۴ ۴گ۹ف
وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي ، سازمان

 چاپ و انتشارات
۱۳۸۳نويسنده عليرضا مسجدجامعياسالم آيين برگزيده نگاهي اسالمي به دين شناسي تطبيقي الف۵۴۴ م۱۲۹۷۶۰۲۳۲۹۷/۴۷

BP۲۲۷/۵الف۵م
صدرا ۱۳۸۰-۱۳۸۱مرتضي مطهريجهانبيني توحيدي ج۶۳۴م۱۲۹۸۲۵۴۶۲۹۷/۴۷

شرکت سهامي انتشار ۱۳۸۱از علي شريعتيتاريخ و شناخت اديان ت۴۴۴ش۱۲۹۹۱۸۶۲۹۷/۴۷۰۹
صدرا ۱۳۹۳مرتضي مطهريبردگي در اسالم ب۶۳۴م۱۳۰۰۵۷۰۹۲۹۷/۴۷۳

شهيد حسين فهميده شـيـطـان کـيـست، کجاست چه ميکند: (و ارائه بهترين راهها
 جهت رهائي از او)

۱۳۸۱مولف علياصغر ملکاحمدي ش۷۵۷م۱۳۰۱۲۳۶۲۲۹۷/۴۷۶

دفتر نشر فرهنگ اسالمي  دخـتـرانراهي ديـگـر﴿سرگذشت زنان آمريکايي که اسالم را
پذيرفتهاند﴾

نـوشـته کـارول ال آنـوي; ترجمه محمد
 عرب مازار يزدي، ناهيد آزادمنش

۱۳۸۴ د۸۶۶آ۱۳۰۲۲۸۲۱۲۹۷/۴۷۹

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰پديدآورنده فاطمه حسينيپشت جلد يک کتاب ( بررسي توطئه آيات شيطاني) ح ن/آ۵۳۹ر۱۳۰۳۳۸۵۸۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۹۰۸۲۷۱۳۸۷آ۵ر

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۶احمد زمرديانشيطان کيست و آيات شيطاني چيست ش۵۴ز۱۳۰۴۱۸۴۴۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/۴/۹۰۸۴آ۵ر

تهذيب مـولف سـلـطـانالواعظينشيرازي; کريمشبهاي پيشاور
فيضي

۱۳۹۰ ش۶۴۳س۱۳۰۵۴۰۰۰۲۹۷/۴۷۹
BP۲۲۸/الف۱۳۸۶ ۲ش۸س

 وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات

سـکـوت جـايـز نـيـست : مـقـابـله بـا برداشتهاي نادرست
 امريکاييان از اسالم

نـويـسـنـده پـاول فـايندلي; مترجم ليدا
کاووسي

۱۳۸۶ س۲۱۵ف۱۳۰۶۳۱۳۴۲۹۷/۴۷۹

انقالب اسالمي محمد علي آذرشبالصحوه االسالميه ص۲۹۷آ۱۳۰۷۶۷۲۵۲۹۷/۴۸
ذکر ۱۳۷۹نوشته هاشم آقاجريشريعتي : متفکر فردا ﴿مجموعه مقاالت﴾ ش۶۴۷آ۱۳۰۸۳۴۵۲۹۷/۴۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن ابراهيم زادهغربشناسي غ۱۳۵الف۱۳۰۹۳۴۱۲۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹غالمرضا بهروز لکامر به معروف و نهي از منکر الف۸۵۲ب۱۳۱۰۳۳۹۳۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن پناهي آزادشناخت، جهان بيني ش۵۴۱پ۱۳۱۱۳۳۹۷۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد باقر پور امينيتمدن اسالمي ت۵۹۶پ۱۳۱۲۳۳۸۹۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد باقر پور امينيحماسه عاشورا ح۵۹۶پ۱۳۱۳۳۴۰۴۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد صفر جبرئيلياسالم شناسي الف۲۸۹ج۱۳۱۴۳۳۸۶۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹ابراهيم حسينيمنزلت و حقوق زن م۵۷۷ح۱۳۱۵۳۳۹۶۲۹۷/۴۸

ادامه در صفحه بعد
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سليمان خاکبانروحانيت و حوزهها ر۱۷۶خ۱۳۱۶۳۳۹۲۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي ذوعلمانقالب اسالمي الف۷۲ذ۱۳۱۷۳۴۱۴۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد مهدي رضايينهج البالغه ن۵۷۴ر۱۳۱۸۳۳۹۴۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عباس رضواني نسبجوان ج۵۹۲ر۱۳۱۹۳۴۰۲۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسين سوزنچياسالم و دنياي متجدد الف۸۱۳س۱۳۲۰۳۳۹۹۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹- ۱۳۹۱حميدرضا شاکرينحکمت احکام ح۱۸۵ش۱۳۲۱۳۴۱۵۲۹۷/۴۸

آگاه ۱۳۷۹از علي شريعتيآثار گونه گون آ۴۴۴ش۱۳۲۲۱۹۵۲۹۷/۴۸
چاپخش ۱۳۸۱از علي شريعتياسالم شناسي﴿درسهاي دانشگاه مشهد﴾ الف۴۴۴ش۱۳۲۳۲۰۰۲۹۷/۴۸

بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه اي نـسل اسير وطنم﴿گزيده اي از حکايات و روايات دکتر علي
شريعتي﴾

۱۳۹۲به کوشش محسن نيک بخت الف۴۴۴ ش۱۳۲۴۵۹۰۳۲۹۷/۴۸

الهام از عـلـي شـريـعـتـي; [گـردآورنده دفترابوذر
 تـدوين وتنظيم مجموعه آثارمعلم شهيد

 دکترعلي شريعتي]

۱۳۸۱ ب الف۴۴۴ش۱۳۲۵۱۷۶۲۹۷/۴۸

قلم از عـلـي شـريـعـتـي; [تـهيه کننده]دفتراسالم شناسي : درسهاي ارشاد
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي

۱۳۸۲ س الف۴۴۴ش۱۳۲۶۱۸۷۲۹۷/۴۸

الهام ازعـلـي شريعتي;[گردآورنده دفتر تدويناسالم شناسي﴿﴿ درسهاي ارشاد﴾﴾
 وتـنـظـيـم مـجـمـوعه آثار معلم شهيد

 دکترعلي شريعتي]

۱۳۸۱ س الف۴۴۴ش۱۳۲۷۱۸۸۲۹۷/۴۸

الهام از عـلـي شـريـعـتـي; [گـردآورنده دفترانسان
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعهآثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۱ ن الف۴۴۴ش۱۳۲۸۱۹۲۲۹۷/۴۸

الهام از عـلـي شـريـعـتـي;[گـردآورنده دفتربازشناسي هويت ايراني-اسالمي
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعهآثار معلم

 شهيد دکتر علي ش]

۱۳۸۱ ب۴۴۴ش۱۳۲۹۲۰۳۲۹۷/۴۸

الهام از عـلـي شـريـعـتـي;[گـردآورنده دفتربازگشت
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۱ گ ب۴۴۴ش۱۳۳۰۱۷۷۲۹۷/۴۸

قلم ۱۳۷۸علي شريعتيتاريخ تمدن ت۴۴۴ش۱۳۳۱۱۸۴۲۹۷/۴۸
الهام از عـلـي شـريـعـتـي;[گـردآورنده دفترتحليلي از مناسک حج
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۲ ح ت۴۴۴ش۱۳۳۲۱۷۹۲۹۷/۴۸

چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيتشيع علوي و تشيع صفوي ش ت۴۴۴ش۱۳۳۳۱۸۲۲۹۷/۴۸
الهام از عـلي شـريـعـتي; [گـردآورنـده دفـترخودسازي انقالبي
 تـدوين و تـنـظـيم مـجـموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۱ خ۴۴۴ش۱۳۳۴۱۹۳۴۲۹۷/۴۸

چاپخش از عـلـي شـريـعـتـي; [گـردآورنده دفترروش شناخت اسالم
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۱ ر۴۴۴ش۱۳۳۵۲۰۲۲۹۷/۴۸

چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيزن ز۴۴۴ش۱۳۳۶۱۹۰۲۹۷/۴۸
چاپخش ۱۳۸۱پوران شريعت رضويطرحي از يک زندگي ش س/۴۴۴ش۱۳۳۷۱۹۴۲۹۷/۴۸
الهام از عـلـي شـريـعـتـي;[گـردآورنده دفترشيعه
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۱ ش۴۴۴ش۱۳۳۸۱۸۰۲۹۷/۴۸

نشرآزمون ۱۳۸۲از علي شريعتيعلي﴿ع﴾ ع۴۴۴ش۱۳۳۹۲۰۴۲۹۷/۴۸
دفـتر تدوين و تنظيم مجموعه آثار معلم شهيد

 دکتر علي شريعتي
[۱۳۶۲]از علي شريعتيفاطمه فاطمه است ف۴۴۴ش۱۳۴۰۲۳۹۳۲۹۷/۴۸

ايران جوان ۱۳۸۹نويسنده علي شريعتيکوير ک۴۴۴ ش۱۳۴۱۵۹۱۷۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۹۱۳۸۹ک۴ش

آگاه ۱۳۸۱از علي شريعتيگفتگوهاي تنهايي گ۴۴۴ش۱۳۴۲۱۹۷۲۹۷/۴۸
الهام از عـلـي شـريـعـتـي;[گـردآورنده دفترما و اقبال
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

 شهيد دکتر علي شريعتي]

۱۳۸۰ م۴۴۴ش۱۳۴۳۱۷۸۲۹۷/۴۸

چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيمذهب عليه مذهب ذ م۴۴۴ ش۱۳۴۴۱۹۱۲۹۷/۴۸
سپيده باوران ۱۳۹۳علي شريعتيمذهب عليه مذهب ذ م۴۴۴ ش۱۳۴۵۵۹۱۲۲۹۷/۴۸

آگاه ۱۳۸۲از علي شريعتيميعاد با ابراهيم ي م۴۴۴ش۱۳۴۶۲۰۱۲۹۷/۴۸
قلم ۱۳۸۰علي شريعتينامه ها ن۴۴۴ش۱۳۴۷۱۹۶۲۹۷/۴۸

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰جمال سجاديسيري در انديشههاي شريعتي س ن/۴۴۴ش۲۹۷/۴۸[ج]۱۳۴۸۳۸۵۹
BP۲۳۳/۷/۳س۴ش

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰داود غراياق زنديمثنوي بيتابي: (دکتر علي شريعتي) غ ن/۴۴۴ش۱۳۴۹۳۹۰۹۲۹۷/۴۸
BP۲۳۳/۷/۴غ۴ش

الهام از عـلـي شـريـعـتـي; [گـردآورنده دفترنيايش
 تـدويـن و تـنـظـيـم مجموعه آثار معلم

۱۳۸۰ ي ن۴۴۴ش۱۳۵۰۱۸۱۲۹۷/۴۸

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

چاپخش ۱۳۸۰از علي شريعتيويژگيهاي قرن جديد و۴۴۴ش۱۳۵۱۱۹۹۲۹۷/۴۸
چاپخش ۱۳۸۳از علي شريعتيهبوط در کوير هـ۴۴۴ش۱۳۵۲۱۸۵۲۹۷/۴۸
چاپخش ۱۳۸۱از علي شريعتيهنر ن هـ۴۴۴ش۱۳۵۳۱۹۸۲۹۷/۴۸

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ۱۳۹۰عبدالرحيم اباذريامام موسي صدر: سروش وحدت الف س/۴۷۷ص۱۳۵۴۳۴۱۷۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹مهدي عبدالهيخداشناسي خ۳۷۱ع۱۳۵۵۳۳۷۶۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سعيد فراهاني فرداقتصاد اسالمي الف۳۵۳ف۱۳۵۶۳۴۰۵۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد حسن قدردان قراملکيسياست و حکومت س۴۲۳ق۱۳۵۷۳۴۰۱۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹رضا کلوريتحجر ت۶۵۳ک۱۳۵۸۳۴۱۳۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹نجمه کيخاعدالت اجتماعي ع۹۴۸ک۱۳۵۹۳۴۰۰۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹شريف لک زاييآزادي آ۵۶۵ل۱۳۶۰۳۴۰۸۲۹۷/۴۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي محمدي آشنانيپوشش و حجاب پ۳۵۲م۱۳۶۱۳۳۹۸۲۹۷/۴۸

صدرا ۱۳۸۰مرتضي مطهرياحياي تفکر اسالمي الف۶۳۴م۱۳۶۲۱۷۰۱۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۶۲-۱۳۷۳مرتضي مطهرياسالم و نيازهاي زمان الف۶۳۴ م۱۳۶۳۵۷۲۳۲۹۷/۴۸

BP۲۲۹/۵۱۳۸۱الف۶م
صدرا ۱۳۸۴مرتضي مطهرياسالم ونيازهاي زمان س الف۶۳۴م۱۳۶۴۱۶۸۴۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۶۷مرتضي مطهريگفتارهايي در اخالق اسالمي گ۶۳۴ م۱۳۶۵۵۷۷۲۲۹۷/۴۸
صدرا ۱۳۸۴مرتضي مطهريمجموعه آثار استاد شهيد مرتضي مطهري م۶۳۴م۱۳۶۶۱۶۷۸۲۹۷/۴۸
طرح نو ۱۳۸۴سيدحسين نصر; ترجمه مرتضي اسعديجوان مسلمان و دنياي متجدد ج۴۵۵ن۱۳۶۷۲۸۲۰۲۹۷/۴۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي نصيريقرآن شناسي ق۴۷۲ن۱۳۶۸۳۳۸۸۲۹۷/۴۸
موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرايرانپژوهشي پيرامون مباني نظري بيداري اسالمي درقرن اخير پ۸۵ي۱۳۶۹۶۷۳۹۲۹۷/۴۸۰۵

نهضت نرم افزاري مـقـاالت بـرگـزيـده همايش نظريه بيداري اسالمي در انديشه
 سـياسي امام خميني ﴿قدس سره الشريف ﴾و حضرت آيت الله

 العظمي خامنه اي ﴿مد ظله العالي ﴾

۱۳۹۱نهضت نرم افزاري ۷۱۴۱۳۹۰م۱۳۷۰۶۲۲۲۲۹۷/۴۸۰۸

کتاب فردا ۱۳۸۹احمدرضا اخوت ، مريم قاسميتدبر چيستي، چرايي و چگونگي ت۳۲۱الف۱۳۷۱۳۵۲۶۲۹۷/۴۸۱۲
BP۲۲۹/۲/۴ت۳الف

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيچرا بايد فکر کنيم چ۳۸۲خ۱۳۷۲۴۹۴۵۲۹۷/۴۸۱۲
BP۲۲۹/۲/۴۱۳۸۸چ۴خ

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد علي داعي نژادعقالنيت ع۱۹۶د۱۳۷۳۳۴۰۳۲۹۷/۴۸۱۲
تجسم خالق ۱۳۸۵تاليف مجيد صفاتاجنيروي انديشه ن۶۴۱ص۱۳۷۴۲۳۳۳۲۹۷/۴۸۱۲

صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهريعلل گرايش به ماديگري : مقدمه ماترياليسم در ايران ع۶۳۴م۱۳۷۵۱۶۹۳۲۹۷/۴۸۱۴
صدرا ۱۳۷۲مرتضي مطهريعلل گرايش به ماديگري ع۶۳۴ م۱۳۷۶۵۷۳۴۲۹۷/۴۸۱۴

يوسف فاطمه﴿ع﴾ ۱۳۸۷تاليف محمد مرتضويموسوعه تهاجم فرهنگي عليه مکتب اهل بيت(ع) م۴۴۶م۱۳۷۷۲۵۷۱۲۹۷/۴۸۲
صدرا ۱۳۶۴-۱۳۸۲مرتضي مطهريبررسي اجمالي نهضتهاي اسالمي در صد ساله اخير ن۶۳۴م۱۳۷۸۱۸۶۲۲۹۷/۴۸۲

BP۲۳۳/۴۱۳۶۵ب۶م
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۷۷سيداحمد موثقيجنبشهاي اسالمي معاصر ج۸۲۶م۱۳۷۹۲۱۵۲۹۷/۴۸۲

دفتر نشر مصطفي ۱۳۸۵بهمن افالطوناز هوس تا عشق ﴿دوست دختر، دوست پسر ﴾ الف۶۶۴الف۱۳۸۰۱۹۷۰۲۹۷/۴۸۳
شهاب الدين ۱۳۸۴محمود اکبري; ويراستار جليل حبيبيپسران چه مي پرسند؟ ۱۳۸۴پ۶۸۵الف۱۳۸۱۱۷۱۹۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۱۶۵/۴۷پ۷۴الف
سنابل ۱۳۸۶نويسنده محمود اکبريپسران چه مي پرسند؟ ۱۳۸۶پ۶۸۵الف۱۳۸۲۲۲۰۸۲۹۷/۴۸۳

گلستان ادب ۱۳۹۲محمود اکبريدختران پندها،هشدارها د۶۸۵الف۱۳۸۳۵۰۷۶۲۹۷/۴۸۳
گلستان ادب ۱۳۸۳محمود اکبريدختران چه مي پرسند؟ چ د۶۸۵الف۱۳۸۴۱۶۹۲۹۷/۴۸۳
گلستان ادب ۱۳۸۴محمود اکبري۵۰۰ معماي تالش م۶۸۵الف۱۳۸۵۱۹۰۵۲۹۷/۴۸۳
مهر دلدار ۱۳۹۲نويسنده : مسلم داودي نژادرازهاي ارتباط با جنس مخالف ر۲۹۹د۱۳۸۶۶۶۵۶۲۹۷/۴۸۳

موسسه انتشارات مدين ۱۳۷۸مولف محمدعلي ساالريرمز موفقيت جوان و جامعه ر۱۹۸س۱۳۸۷۶۷۹۰۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۸ر۱۷س

مـوسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)

مـحـمـد سـبـحانينيا; تهيه مجله معارفجوان و آرامش
اسالمي

۱۳۹۰ ج۲۷۵س۱۳۸۸۳۴۵۸۲۹۷/۴۸۳
BP۲۳۰/۹ج۲س

ميراث ماندگار عـشـق سوخته: مجموعه ي ماجراهاي واقعي از زندگي دختران
 وپسران وبررسي عشق، ويژگي هاي جوانان....

۱۳۸۱حسن صدري مازندراني ع۵۲۸ص۱۳۸۹۱۷۴۲۹۷/۴۸۳

حضرت عباس عليه السالم ۱۳۸۵مولف م. ع عطايي اصفهانينسخه جوان و کنترل غريزه﴿پوشش وحجاب﴾ ن۶۸۳ع۱۳۹۰۲۶۴۹۲۹۷/۴۸۳
مـوسـسـه بـوسـتان کتاب﴿ مرکز چاپ و نشر

 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۹۱تاليف و تدوين رضا فرهاديانآنچه يک جوان بايد بداند: ويژه پسران آ۶۳۶ف۱۳۹۱۴۲۹۲۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۸ف۴۴آ
دانشگاه علوم اسالمي رضوي گـروه پژوهش علوم قرآن و حديث رضافرهنگ روابط اجتماعي در آموزههاي اسالمي

 وطندوست... [و ديگران]
۱۳۸۷ ۶۶۲ف۱۳۹۲۳۵۸۰۲۹۷/۴۸۳

BP۲۳۰/۴۶ف
گلستان ادب ۱۳۸۷فاطمه قاضيحجاب دختران ح۲۴۳ق۱۳۹۳۲۱۴۶۲۹۷/۴۸۳
نسيم حيات ۱۳۸۷رضا کريميکليدها وتکنيک هاي طاليي موفقيت جوان ک۵۱۶ک۱۳۹۴۲۴۵۹۲۹۷/۴۸۳

صـدا و سـيـمـاي جمهوري اسالمي ايران،مرکز
 پژوهشهاي اسالمي

۱۳۸۳مختار نيکفرکار در زندگي فردي و اجتماعي از ديدگاه قرآن ک۳۷۷م۱۳۹۵۳۵۳۲۹۷/۴۸۳

مشهور آيـيـنه عـبـرت: مـجـموعه ماجراهاي واقعي زندگي دختران و
 پـسـران هـمـراه با تحليل روانشناسي خانواده و آسيبشناسي

۱۳۸۶اميرملک محمودي اليگودرزي آ۷۶۱م۱۳۹۶۳۴۸۵۲۹۷/۴۸۳
PIR۸۲۲۳/۹آ۷۳۶۵ل

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مشهور کـرشـمـه هـاي شـيـطاني: فرجام همنشيني بادوستان فاسد...;
 مـجـمـوعه ماجراهاي واقعي از زندگي پسران و دختران همراه

 با تحليل روان شناسي رابطه ها

۱۳۸۰-۱۳۸۲اميرملک محمودي اليگودرزي ۱۳۸۲ک۷۶۱م۱۳۹۷۱۵۹۲۹۷/۴۸۳

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

 با تحليل روانشناسي رابطهها

۱۳۸۶امير ملکمحمودي اليگودرزي ۱۳۸۶ک۷۶۱م۱۳۹۸۲۱۴۹۲۹۷/۴۸۳

مرغ سليمان ۱۳۹۰مهدي نيلي پورفرهنگ جوان ف۹۸۴ن۱۳۹۹۵۰۵۱۲۹۷/۴۸۳
پرديسان ۱۳۷۹-۱۳۸۲محمود اکبريبراي ريحانه :  رهنمودهايي براي دختران جوان ب۶۸۵الف۱۴۰۰۳۴۷۰۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/الف۱۳۷۹ ۴ب۷الف
شهاب الدين [بي تا]محمود اکبريدختران و مزاحمت ها د۶۸۵الف۱۴۰۱۴۶۷۰۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۴ب۷الف
محمدرضا نيلفروشان به قـلم بـانـو مـجـتهده امين معروف بهروش خوشبختي

 بانوي ايراني
۱۳۸۶ ر۸۳۹الف۱۴۰۲۲۵۲۸۲۹۷/۴۸۳۱

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وبهترين حضور
ديگران]

۱۳۸۹ ۸۳۴ب۱۴۰۳۳۸۰۳۲۹۷/۴۸۳۱
BP۲۳۰/۱۷۲/۸۴۷۱۳۸۹ب

رياست جمهوري ، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۹۱عباس پسنديدهکانون جوانمردي ک۴۶۳پ۱۴۰۴۶۲۱۵۲۹۷/۴۸۳۱
بـوسـتـان کـتـاب﴿ مـرکز چاپ ونشر تبليغات

 اسالمي حوزه علميه قم﴾
داود حـسـيـني; تـهـيه مرکزي پژوهشروابط سالم در خانواده

 هاي اسالمي صدا وسيما
۱۳۹۰ ر۵۷۷ح۱۴۰۵۳۵۹۷۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۹ر۴۷ح
وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيهمسر دوست داشتني : زندگي زناشويي بهتر را تجربه کنيم هـ۳۸۲خ۱۴۰۶۴۳۳۹۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۹خ۴۱۸ح
حديث راه عشق ۱۳۸۸تاليف زهرا رحيمييگانهخانواده شاد و بانشاط خ۴۲۸ر۱۴۰۷۴۴۹۲۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۸خ۳۳ر
مـرکـز مـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،

 مرکز نشر هاجر
۱۳۹۰محمدرضا ساالريفردرآمدي بر نظام خانواده در اسالم د۲۱۱س۱۴۰۸۴۲۷۲۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۶۱۳۸۷ن۱۷س
بعثت ۱۳۸۸محمدمهدي شمسالدينحدود مشارکت سياسي زنان از ديدگاه اسالم ح۶۴۷ ش۱۴۰۹۶۰۲۴۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۹۰۴۱۱۳۷۶الف ۸۵ش
ارغوان دانش ۱۳۸۹نادعلي صالحيپرسمان راه زندگي ﴿۱﴾ هيجانهاي جنسي پ۲۹۷ ص۱۴۱۰۴۹۲۲۲۹۷/۴۸۳۱
لب الميزان ۱۳۸۷اصغر طاهرزادهزن، آنگونه که بايد باشد ( زن- خانواده- بحران ) ز۲۷۱ط۱۴۱۱۶۷۸۵۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۹۱۳۸۷ز۱۶ط
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

 بين الملل
۱۳۸۱تاليف حبيب اله طاهريسيري در مسائل خانواده س۲۸۲ط۱۴۱۲۲۲۶۲۹۷/۴۸۳۱

شـوراي عـال حـوزه عـلميه قم،مرکز مديريت
 حوزه هاي علميه خواهران

۱۳۹۲فريبا عالسوندزن در اسالم ز۷۵۷ع۱۴۱۳۵۰۵۵۲۹۷/۴۸۳۱

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

۱۳۹۱مولف عيسي عيسيزادهخانواده قرآني ﴿ويژگي ها و وظايف اعضاي آن﴾ خ۹۸۶ع۱۴۱۴۴۲۹۹۲۹۷/۴۸۳۱
BP۷/۷/۱۳۸۵ ۴ق۹ع

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

فـتـحـيه فتاحي زاده;تهيه مرکز پژوهشزن در تاريخ و انديشه اسالمي
 هاي اسالمي صدا و سيما

۱۳۹۰-۱۳۸۷ ز۲۲۵ف۱۴۱۵۳۰۳۰۲۹۷/۴۸۳۱

کتاب سعدي ۱۳۸۲حکيمه قاسميدختران، آرزوها و حسرت ها د۱۹۹ق۱۴۱۶۱۶۸۲۹۷/۴۸۳۱
مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت

آرامش
پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [وکلبهي مهر: همسرداري

ديگران]
۱۳۸۹ ۶۳۸ک۱۴۱۷۳۸۰۵۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷/۷۷۱۳۸۹ک
تهذيب ۱۳۸۹رضا کوشارياوضاع زنان در آخر الزمان الف۸۲۷ک۱۴۱۸۵۳۲۰۲۹۷/۴۸۳۱
فخرالدين ۱۳۸۱محسن ماجراجونيازها و روابط عروس و داماد ۱۳۸۱ن۱۱۷م۱۴۱۹۱۶۰۲۹۷/۴۸۳۱
جمال ۱۳۸۳نوشته سيدمحسن مرتضويآئين ازدواج و زناشويي آ۴۴۶م۱۴۲۰۱۹۳۱۲۹۷/۴۸۳۱
صدرا ۱۳۹۱مرتضي مطهريزن و مسائل قضايي و سياسي ز۶۳۴م۱۴۲۱۵۷۰۵۲۹۷/۴۸۳۱

HQ۱۲۳۶/۵/۹ز۹الف
صدرا ۱۴۱۸ق۱۳۷۶ ۰مرتضي مطهرينظام حقوق زن در اسالم ن۶۳۴م۱۴۲۲۴۳۱۵۲۹۷/۴۸۳۱

BP۲۳۰/۱۷۲/۶۱۳۷۶ن۶م
شهيد حسين فهميده زنـاشـويي: آداب و احـکـام زنـاشوئي و آداب تزويج، احکام و

 روابـط زن و مـرد، آداب آمـيـزش، دانـسـتـنـيهاي جنسي و
همسرداري

۱۳۸۵رسول ملکيان اصفهاني ز۷۶۳م۱۴۲۳۲۱۲۱۲۹۷/۴۸۳۱

مرکز نشر اسراء مـولف جـوادي آمـلي; تـنظيم و ويرايشحماسه و عرفان
 محمد صفايي

۱۳۷۷ ح۷۴۵ج۱۴۲۴۳۰۶۶۲۹۷/۴۸۳۲

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نـقش عـلـمـاي شـيـعه در رويـارويي بـا اسـتـعمار ۱۹۰۰ -
 ۱۹۲۰م./۱۲۷۹ - ۱۲۹۹ش

سـلـيم الـحـسـني; تـرجـمه محمد باهر;
 صفاءالدين تبرائيان

۱۳۷۸ ن۵۴۱ح۱۴۲۵۱۵۸۷۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۴/الف۹۰۴۱۱۳۷۸د۵ح

دفتر نشر معارف اصل مـنع تـوسل به زور و مـوارد اسـتـثـنـاي آن در اسالم و
 حقوق بين الملل معاصر

مـولف ابـراهيم حسيني; ويراستار کورش
 گـوهـريـان; تـدوين نهادنمايندگي مقام
 مـعـظم رهبري دردانشگاهها پژوهشکده

 فرهنگ ومعارف

۱۳۸۲ الف۵۷۷ح۱۴۲۶۴۳۲۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۶الف۴۵ح

سـازمـان انـتـشـارات، پـژوهـشـگاه فرهنگ و
 انديشه اسالمي

۱۳۸۷عليرضا صدرامشروعيت سياسي م۴۷۷ص۱۴۲۷۳۱۹۵۲۹۷/۴۸۳۲

ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حايري (عين - صاد)درسهايي از انقالب/دفتر سوم: قيام ت د۶۸۲ص۱۴۲۸۲۸۱۸۲۹۷/۴۸۳۲
ليله القدر ۱۳۸۲علي صفايي حايري (عين - صاد)درسهايي از انقالب/ دفتر دوم: تقيه ت د۶۸۲ص۱۴۲۹۲۸۱۲۲۹۷/۴۸۳۲

انقالب اسالمي ۱۳۹۰تهيه و تدوين تقي صوفي نيارکيبـيـداري اسـالمـي﴿هـويـت تمدني و چالش هاي پيش رو﴾ در ب۹۳۲ ص۱۴۳۰۵۸۳۲۲۹۷/۴۸۳۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نشرني ۱۳۸۲داود فيرحيقدرت، دانش و مشروعيت در اسالم (دوره ميانه) ق۹۴۷ف۱۴۳۱۵۳۹۴۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۴ق۹ف

سپاه پاسداران انقالب اسالمي ۱۳۹۰سيد حسن فيروزآباديامنيت پايدار درمکتب امام خميني الف۹۴۸ف۱۴۳۲۴۵۹۰۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۸۱۳۸۸الف۲ه

دانشگاه عالي دفاع ملي، انتشارات داعا ۱۳۹۱سيدحسن فيروزآباديپايدارسازي امنيت و امنيت پايدار دراسالم ناب محمدي﴿ص﴾ پ۹۴۸ف۱۴۳۳۴۵۶۹۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱

انـتـشـارات مـوسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني

مـحـمـد تـقي مـصـبـاح يـزدي; تحقيقنظريه سياسي اسالم
 ونگارش کريم سبحاني

۱۳۹۱ ن۵۹۸م۱۴۳۴۴۳۳۷۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۶۱۳۸۸ن۵۵م

صدرا ۱۳۹۱اثر مرتضي مطهريآينده انقالب اسالمي ايران آ۶۳۴م۱۴۳۵۴۳۰۱۲۹۷/۴۸۳۲
BP۲۳۱/۹۱۳۸۶آ۶م

صدرا ۱۳۸۰-۱۳۸۲مرتضي مطهريپيرامون انقالب اسالمي پ۶۳۴م۱۴۳۶۲۵۴۷۲۹۷/۴۸۳۲
صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهريپيرامون جمهوري اسالمي ج پ۶۳۴م۱۴۳۷۱۶۸۷۲۹۷/۴۸۳۲

مـرکـز مـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،
 مرکز نشر هاجر

۱۳۹۰حسين اسحاقيمباني و راهبردهاي جهاد اقتصادي م۴۹۵الف۱۴۳۸۳۷۹۷۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۹۱۳۹۰ج۴۸۷۴ح

قدر واليت تـدويـن وتـنظيم موسسه فرهنگي هنرياقتصاد در عرصه اقتصادي از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي
 قدر واليت

۱۳۹۱ ۶۷۱الف۱۴۳۹۴۵۶۱۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲

مـوسـسـه آمـوزشـي و پژوهشي امام خميني ،
 مرکز انتشارات

۱۳۹۰محمدجمال خليليان اشکذريشاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم ش۷۲۴خ۱۴۴۰۳۶۱۶۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۱۷۲س

موسسه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۹۱نگارش جعفر سبحانيسيماي اقتصاد اسالمي س۲۷۴س۱۴۴۱۴۶۰۳۲۹۷/۴۸۳۳
BP۲۳۰/۲/۹س۲۳س

شکوفه ياس ۱۳۸۹عباس فيروزيفرهنگ مکتب اهل بيت ﴿ع﴾ راه عدالت و پيشرفت ف۹۵۸ف۱۴۴۲۳۲۴۶۲۹۷/۴۸۳۳
صدرا ۱۳۸۲مرتضي مطهرينظري به نظام اقتصادي اسالم ن۶۳۴م۱۴۴۳۳۴۸۷۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۵ن۶م
پرسش مـبـاني حکمي اقتصاد و معيشت: تامالتي در باب رهيافت هاي

 اقتصادي در اسالم
۱۳۹۱تاليف عباس معارف م۶۴۵م۱۴۴۴۴۶۰۸۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۲م۶۵م
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۹۱حسين ميرمعزينظام اقتصادي اسالم: مباني، اهداف، اصول راهبردي و اخالق ن۹۶۲م۱۴۴۵۴۵۶۰۲۹۷/۴۸۳۳

BP۲۳۰/۲/۶۱۳۸۹ن۹م
بينش آزادگان ۱۳۸۷مولف عباس عسکرينگاهي تئوريک به عدالت اجتماعي ن۶۱۳ع۱۴۴۶۲۴۴۶۲۹۷/۴۸۳۴

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹سيد حسين فخر زارعگفتمان عدالت در انقالب اسالمي گ۲۸۷ف۱۴۴۷۶۰۶۵۲۹۷/۴۸۳۴
سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

اسالمي
۱۳۸۸سيد علي ميرموسوي،سيد صادق حقيقتمباني حقوق بشر از ديدگاه اسالم و ديگر مکاتب م۹۶۳م۱۴۴۸۳۱۹۴۲۹۷/۴۸۳۴

فرهنگ ومردم ۱۳۸۲محمد نصر اصفهانياعالميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي الف۴۵۶ن۱۴۴۹۱۶۸۲۲۹۷/۴۸۳۴
جمال ۱۳۹۰عباس رحيميجوان موفق ج۴۲۴ر۱۴۵۰۵۰۴۲۲۹۷/۴۸۳۶

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهجوان و انتخاب بزرگ: من کو؟! تاثير حرکات ورزشي بر روح ج۲۷۱ط۱۴۵۱۳۸۲۱۲۹۷/۴۸۳۶
BP۲۳۰/۱۶۵/۱۳۸۸ ۹ج۱۸ط

دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰تاليف احمد احمدياصول و روشهاي تربيت در اسالم الف۲۸۴الف۱۴۵۲۲۱۶۲۹۷/۴۸۳۷
بـوسـتـان کـتـاب قم (مـرکز چاپ و نشردفتر

 تبليغات اسالمي حوز علميه قم)
۱۳۸۴نويسنده ابراهيم امينياسالم و تعليم و تربيت الف۸۴۵الف۱۴۵۳۳۰۶۸۲۹۷/۴۸۳۷

سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

احـمـد بـهشتي;بازبيني و ويراست سعيداسالم و تربيت کودکان
بهشتي

۱۳۹۰ الف۸۶۶ب۱۴۵۴۵۱۰۰۲۹۷/۴۸۳۷
BP۲۳۰/۱۸/۵الف۹ب

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۵۹نگارش محمدباقر حجتيسه گفتار پيرامون برخي از مسائل تربيتي اسالم س۳۵۶ح۱۴۵۵۲۶۶۰۲۹۷/۴۸۳۷
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۹علي حسينيزادهسيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) س۵۸۹ح۱۴۵۶۳۲۵۱۲۹۷/۴۸۳۷

BP۲۳۰/۱۸/۹س۴۸۷ح
امير کبير ۱۳۸۲تاليف علي شريعتمداريتعليم و تربيت اسالمي ت۴۴۳ش۱۴۵۷۳۲۷۲۹۷/۴۸۳۷

دفتر نشر فرهنگ اسالمي از شـهـيـد ثـاني; ترجمه گزارش گونه...آداب تعليم و تعلم در اسالم
 نگارش محمدباقر حجتي

۱۳۶۹ آ۸۶۴ش۱۴۵۸۲۳۸۹۲۹۷/۴۸۳۷

حـوزه عـلـميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز
انتشارات

تـالـيف مـحـمـدجـواد طبسي; با مقدمهحقوق فرزندان در مکتب اهل بيت(ع)
 آيتالله معرفت

۱۳۷۶ ح۴۴۲ط۱۴۵۹۲۵۲۶۲۹۷/۴۸۳۷

صدرا ۱۳۸۶مرتضي مطهريتعليم و تربيت در اسالم ت۶۳۴م۱۴۶۰۲۱۸۲۲۹۷/۴۸۳۷
انتظار سبز ۱۳۸۱غالمرضا بهراميبهداشت دهان و دندان در اسالم ب۸۴۳ب۱۴۶۱۳۰۹۲۹۷/۴۸۵
نشر طاليي ۱۳۹۰سليم الحسني۱۰۰۱:اختراع ميراث مسلمانان در جهان ما ه۵۴۱ح۱۴۶۲۵۰۷۵۲۹۷/۴۸۵

هنرپارينه; وزارت نيرو، دفترفرهنگي حـامـد شاهرخي; به اهتمام دفتر فرهنگيآب گوهر آفرينش
 وزارت نيرو

۱۳۸۶ آ۲۵۵ش۱۴۶۳۲۶۴۳۲۹۷/۴۸۵

شهيد فهميده ۱۳۸۰نگارنده علي صالحي خواهافسردگي از ديدگاه اسالم و علم روز الف۳۱۵ص۱۴۶۴۳۲۶۲۹۷/۴۸۵
نسيم حيات ۱۳۸۶کارون مطلبياز درمان تا رهايي الف۶۳۱م۱۴۶۵۲۵۵۲۲۹۷/۴۸۵
نسل نوانديش ۱۳۹۴نويسنده حميد رضا مظاهري سيفآرامش معنوي آ۶۳۹م۱۴۶۶۵۷۵۴۲۹۷/۴۸۵

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

۱۳۹۱ ب۲۹۸ع۱۴۶۷۴۸۷۰۲۹۷/۴۸۶

شهيد فهميده ۱۳۸۰محسن کتابچيمراقبتهاي بارداري از ديدگاه دين و دانش م۳۶۵ک۱۴۶۸۳۱۹۲۹۷/۴۸۶
انتشارات عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش نـويـسـنـده ولـي الـله رستگار جويباري;هنر و هنرمندي در نظام اسالم

 ويرايش علي محمدگودرزي
۱۳۷۶ هـ۴۸۳ر۱۴۶۹۱۷۳۵۲۹۷/۴۸۷

دفتر نشر معارف ۱۳۸۵سيد مجتبي حسينياحـکـام مـوسيقي﴿به ضميمه رقص و قمار﴾، مطابق با نظر ده تن الف۵۷۷ح۱۴۷۰۳۲۰۷۲۹۷/۴۸۷۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيحلزونهاي خانه به دوش ح۹۱۷آ۱۴۷۱۵۱۴۶۲۹۷/۴۸۹
BP۲۲۹/۳/۸ح۸آ

مرکز نشر دانشگاهي ۱۳۷۴جواد حديدياسالم از نظر ولتر الف۳۹۴ح۱۴۷۲۲۵۰۲۹۷/۴۸۹
لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهر زادهتمدن زايي شيعه ت۲۷۱ط۱۴۷۳۳۴۴۵۲۹۷/۴۸۹

ياران قائم عليهالسالم ۱۳۷۹نوشته جعفر رفيعيامام زمان عليهالسالم و شيخ مفيد رحمهالله الف۶۵۸ر۱۴۷۴۲۴۹۹۲۹۷/۴۹۲۴
کومه ۱۳۸۸احمد رضا آقاداديطوباي هدايت: پاسخي به شبهات وهابيت ط۶۳۷الف۱۴۷۵۶۷۷۸۲۹۷/۵۲۷

BP۲۳۸/۶/۹۱۳۸۸ط۶۶آ
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸روح الله حسينياندرآمدي برانقالب اسالمي ايران د۵۸۳ح۱۴۷۶۲۸۳۱۲۹۷/۵۳

عطرياس اسـرارآلرسـول الـلـه عليهالسالم: ترجمه کتاب سليمبن قيس
 هـاللي، اولـين کـتـاب اعـتـقـادي تاريخي حديثي از قرن اول

هجري

تـالـيف ابـوصـادق سـليمبن قيس هاللي
 عـامـري کـوفي; تـرجـمه ابراهيم نداف

 زاده، حمزه کريم خاني

۱۳۸۶ الف۶۹۴س۱۴۷۷۲۲۵۸۲۹۷/۵۳

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد حسين پورامينيتاريخچه تشيع ت۵۹۶پ۱۴۷۸۳۳۹۵۲۹۷/۵۳۲
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۰سعيد روحافزاانسانها ، پاي ترازو بايستيد! الف۷۷۶ر۲۹۷/۵۶۲۲[ج]۱۴۷۹۴۲۸۱

مرکزاسناد انقالب اسالمي نـويـسنده سعيد زاهدزاهداني، با همکاريبهائيت در ايران
 محمدعلي سالمي

۱۳۹۰ ب۱۹ز۱۴۸۰۳۵۳۳۲۹۷/۵۶۴
BP۳۳۰/۹ب۲ز

شرکت انتشارات کيهان واکـاوي در لـجـنـه : نقش بهائيان در پيدايش و استمرار رژيم
 پهلوي

مـريـم صـادقـي :بـراي دفتر پژوهشهاي
 موسسه کيهان ۰

۱۳۹۲ و۱۹۶ص۱۴۸۱۶۲۱۷۲۹۷/۵۶۴

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها،دفترنشر معارف

عـلـيـرضـا محمدي; تنظيم ونظارت نهادجريانشناسي بهائيت
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت مـطـالعات

 راهبردي- اداره مشاوره و پاسخ

۱۳۹۱ ج۳۵۲م۱۴۸۲۴۳۴۱۲۹۷/۵۶۴
BP۳۳۰/۴۱۳۸۸ج۲۷م

کتاب آشنا بـابيگـري و بـهاييگري [مولود  مدعيان دروغين نيابت خاص
 از امام زمان (عج)]

۱۳۷۹محمد محمدياشتهاردي ب۳۵۳م۱۴۸۳۶۷۷۴۲۹۷/۵۶۴
BP۳۳۰/۲۱۳۸۵ب۳م

زهير ۱۳۹۱محمدرضا آشتياني، محسن آشتيانيگنجينه آداب اسالمي (شيوه خوب زيستن يک مسلمان) گ۵۵۶آ۱۴۸۴۴۶۸۴۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹ک۵۳آ

سـازمـان تـبليغات اسالمي، شرکت چاپ ونشر
 بين الملل

مـــولف ابـومـحـمـد حـسنبن عـليبنتحف العقول عن آل الرسول صل الله عليه و آله
 حـسـينبن شـعـبه حـراني; ترجمهاحمد

جنتي

۱۳۸۷ ت۱۶۴الف۱۴۸۵۲۵۸۳۲۹۷/۶۱

هجرت تـالـيـف عبدالله شبر; مترجم محمد رضااخالق:ترجمه کتاب الخالق
جباران

۱۳۷۴ ش۳۵۶الف۱۴۸۶۲۹۷۵۲۹۷/۶۱

دارالعرفان ۱۳۸۶حسين انصاريانزيبايهاي اخالق ز۸۸۶الف۱۴۸۷۲۴۱۶۲۹۷/۶۱
نهاوندي ۱۳۷۵محمد بهاريهمدانيتذکرهالمتقين در آداب سير و سلوک ت۸۲۲ب۱۴۸۸۶۶۸۵۲۹۷/۶۱

BP۲۴۶/۴۱۳۸۰ت۹ب
گلبهار اصفهان ۱۳۸۶فاطمه ترکانطرائق الوصال﴿ راههاي رسيدن ﴾ ط۴۹۳ت۱۴۸۹۲۱۱۹۲۹۷/۶۱

سـازمـان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه
اسالمي

۱۳۸۱مجتبي تهرانياخالق االهي الف۸۹۸ت۱۴۹۰۶۷۹۷۲۹۷/۶۱
BP۲۴۸/۳۱۳۸۸الف ۸۸۷ت

سازمان چاپ و انتشارات جـاري حـکـمت : نـکـتههـاي نـاب در کالم حضرت آيتالله
حائريشيرازي

به کـوشش دفـتـر نـشر آثار محيالدين
 حـائـريشـيـرازي; ويرايش و بازنويسي

 زهير توکلي
بـه کـوشـش دفـتـر نشرآثار محي لدين

 حائري شيرازي

۱۳۸۹ ج۲۵۹ح۱۴۹۱۴۵۳۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۲۱۳۸۹م۲ح

۱۳۶۱حائري شيرازيدرسهايي از اخالق اسالمي دفتر تحکيم وحدت د۲۵۹ح۱۴۹۲۲۵۱۷۲۹۷/۶۱
پيام آزادي ۱۳۷۴مولف حائري شيرازيمثلها و پندها م۲۵۹ح۱۴۹۳۲۶۵۳۲۹۷/۶۱
فکر برتر تـازيـانـه سلوک: سلسله دستوالعملهاي اخالقي آيت الله حسن

 حسن زاده آملي
۱۳۷۹تنظيم و توضيحات  محمد ناصر تقوي ت۵۲۶ح۱۴۹۴۱۸۶۴۲۹۷/۶۱

انتشارات ارم ۱۳۸۷نگارشغالمعلي حيدريگلچين احاديث چهارده معصوم عليهم السالم گ۹۴۹ح۱۴۹۵۲۳۴۲۲۹۷/۶۱
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيفقط به خاطر تو ف۳۸۲خ۱۴۹۶۴۹۴۷۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۷۱۳۸۸ف۳۶خ
عبدالحسين دستغيبآيين زندگي آ۵۴۷د۱۴۹۷۶۵۸۹۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۹آ۵د
دارالکتب االسالميه تـالـيـف عـبـدالـحـسـيـن دسـتـغـيبقلب سليم

 شـيـرازي;[بـه کـوشـش مـحـمد هاشم
دستغيب]

۱۳۸۱ ق۵۴۷۵د۱۴۹۸۱۳۴۲۹۷/۶۱

احمد جام جـمـع و تـرتـيب گلناز رخشاني مقدم; باچشم چراني و عالج آن در پرتو شريعت
 همکاري افضل دهمرد نژاد

۱۳۸۱ چ۴۳۴ر۱۴۹۹۱۷۰۶۲۹۷/۶۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۲محمدعلي ساداتاخالق اسالمي الف۱۲۸س۱۵۰۰۲۵۳۲۹۷/۶۱

ليله القدر عـلي صـفـايي حـائـري (عـين - صـاد);نظام اخالقي اسالم مروري بر دعاي مکارم االخالق
 تـهـيه و تـنـطـيم مـوسـسه فـرهـنگي

 تحقيقاتي ليله القدر

۱۳۸۳ ن۶۸۲ص۱۵۰۱۲۸۱۵۲۹۷/۶۱

پرديسان ۱۳۸۱نوشته غالمرضا صمديعشق هاي مردود ع۸۲۵ص۱۵۰۲۱۶۴۲۹۷/۶۱
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۷۰حبيبالله طاهريدرسهايي از اخالق اسالمي، يا، آداب سير و سلوک د۲۸۲ط۱۵۰۳۶۷۹۱۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۸/۴د۲ط
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 امـام مـحـمـد غـزالي; به سعي و اهتمامکيمياي سعادت
 پروين قائمي

۱۳۸۲ ک۳۴غ۱۵۰۴۱۲۰۲۹۷/۶۱

پيام آزادي راه نـجـات: ترجمه کتاب منهاج النجات: در اعتقادات، عبادات،
اخالقيات

تـالـيف مـالمحسن فيض کاشاني; ترجمه
 رضا رجب زاده

۱۳۷۴ م۹۷۴ف۱۵۰۵۲۳۶۶۲۹۷/۶۱

روحاني مـفـاتـيح الـسـعـاده، يـا، راههاي خوشبختي مسيري در جهت
 رسيدن نسل جوان به مرز پيروزي

[۱۳۸۰]نويسنده عيسي کياني هرچگاني م۹۳۷ک۱۵۰۶۲۲۸۵۲۹۷/۶۱

فراگفت مـولـف مـحـمـدباقر مجلسي; ويرايش وازدواج و آداب زناشويي
 تبويب کاظم مطلق

۱۳۸۱ الف۲۸۱م۱۵۰۷۱۵۷۲۹۷/۶۱

شاکر تـالـيـف مـحمد باقر مجلسي; به انضمامحليه المتقين
 مـکـالـمـات حـسـنـيـه در دربارهارون
 الـرشـيـد بـا عـلـمـاي مخالفين/ تاليف

 ابوالفتوح رازي مکي

۱۳۸۲ ۱۳۸۲ح۲۸۱م۱۵۰۸۱۲۶۲۹۷/۶۱

کومه ۱۳۸۶تاليف محمدباقر مجلسيحليه المتقين در آداب و سنن و اخالق اسالمي ۱۳۸۶ح۲۸۱م۱۵۰۹۱۸۹۵۲۹۷/۶۱
آرام دل مـولف مـحـمـدباقر مجلسي; بازنويسي ودانستنيهاي ازدواج و زناشويي

 ويرايش محمد سهرابي
۱۳۸۶ د۲۸۱م۱۵۱۰۲۱۲۷۲۹۷/۶۱

گنج معرفت مـولف مـحـمـدبـاقر مجلسي; ويرايش وفضيلت ازدواج ،آداب زناشويي وهمسرداري دراسالم
 استخراج منابع داوود احمدي

۱۳۸۷ ف۲۸۱م۱۵۱۱۲۶۴۵۲۹۷/۶۱

بـوسـتـان کـتـاب  (مـرکـز چاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۱جواد محدثيآفات علم: آسيبشناسي حيات علمي دانشمندان آ۳۱۶م۱۵۱۲۳۰۷۸۲۹۷/۶۱

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

۱۳۹۱رضا مختاريسيماي فرزانگان س۳۷۸م۱۵۱۳۴۲۹۶۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۹۱۳۸۷س۳۵م

صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهريحکمتها و اندرزها ح۶۳۴م۱۵۱۴۳۴۸۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۶/۸۱۳۸۵ح۶م

صدرا ۱۳۷۲مرتضي مطهريحکمتها و اندرزها ح۶۳۴م۱۵۱۵۵۷۲۸۲۹۷/۶۱
BP۲۴۶/۸۱۳۸۵ح۶م

صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهريفلسفه اخالق ف۶۳۴م۱۵۱۶۳۴۹۰۲۹۷/۶۱
BP۲۴۷/۸/۸۱۳۶۷ف۶م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۳تاليف محمدرضا مهدوي کنينقطههاي آغاز در اخالق عملي ن۸۶۵م۱۵۱۷۲۷۸۷۲۹۷/۶۱
حکمت ۱۴۳۲ق=۱۳۹۰شتاليف مهدي نراقيعلم اخالق اسالمي: گزيده کتاب جامع السعادات م ب/ج۳۷۹ن۱۵۱۸۳۷۵۰۲۹۷/۶۱

BP۲۴۷/۷/۲۰۴۲۱۵ج۴ن
نيايش احـمـدبـن مـحـمدمهدي نراقي ; خالصهمقامات العليه دراخالق عملي﴿مختصر معراج السعاده﴾

 کـنـنـده عـبـاس قمي; بامقدمه مرتضي
 نـجـومي; تحقيق وتوضيح جمشيد غالمي

نهاد

۱۳۷۷ ق ب/م۳۷۹ن۱۵۱۹۲۵۴۳۲۹۷/۶۱

وحدت بخش ۱۳۸۹تاليف احمد نراقيمعراج السعاده ع م۳۷۹ن۱۵۲۰۳۲۳۵۲۹۷/۶۱
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۳مولف ميرمحمود ساعياخالق و تربيت اسالمي الف۱۸۱س۱۵۲۱۴۴۶۹۲۹۷/۶۱۰۷۶

BP۲۴۷/۸/۳۱۳۸۳الف۲۲س
پيشتاز ۱۳۸۶مولف اميرحسين بنائيفاطميدو بال بالندگي: چگونه به کمال انساني دست يابيم؟ د ۶۹۱ ب۱۵۲۲۴۷۱۳۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۹۱۳۸۶د۸۳ب
نشرجمال ۱۳۸۶عباس رحيميفرشتگان زمين﴿ کاوشي درچيستي و چرايي پوشش بانوان﴾ ف۴۲۴ر۱۵۲۳۲۴۵۵۲۹۷/۶۳
محيي ۱۳۹۰محمد شجاعيدر و صدف : بحثي ديني، اجتماعي و سياسي درباره حجاب د ۳۷۸ ش۱۵۲۴۴۵۴۴۲۹۷/۶۳

BP۲۳۰/۱۷/۴۱۳۸۴د۳ش
محيي ۱۳۹۱محمد شجاعيضرورت خودشناسي و مطالعات انساني ض۳۷۸ش۱۵۲۵۴۵۴۵۲۹۷/۶۳

BP۲۵۰/۴۱۳۸۸ض۳ش
سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۶۴محمد شجاعيمقاالت م۳۷۸ش۱۵۲۶۲۸۱۱۲۹۷/۶۳

نشر معارف ۱۳۹۱نويسنده:حسن قدوسي زادهگام هاي سلوک:چهل گام در خودسازي گ۴۵۹ق۱۵۲۷۶۶۹۰۲۹۷/۶۳
نسيم حيات ۱۳۸۶رضا کريميرازهاي خوشبختي در زندگي ر۵۱۶ک۱۵۲۸۲۴۲۵۲۹۷/۶۳
نسيم حيات ۱۳۸۷کارون مطلبيخودت را به اوبسپار: فقط خدا خ۶۳۱م۱۵۲۹۲۴۲۴۲۹۷/۶۳
سبط النبي بـه اهـتـمـام سيد مهدي هاشمي، حميدهگنجينه اصالح الگوي مصرف

رضائي
۱۳۸۸ گ۲۵۲ه۱۵۳۰۳۲۵۹۲۹۷/۶۳

ملک اعظم ۱۳۸۹نويسنده:سيد مصطفي هاشمي محجوبعمرتون چند؟! ع۲۸۶ه۱۵۳۱۶۷۱۷۲۹۷/۶۳
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲گردآورندگان بلقيس آزاد...[ و ديگران]اصالح الگوي مصرف الف۴۶۲آ۱۵۳۲۵۰۷۱۲۹۷/۶۳۲

BP۲۵۰/۳۵/۵۶الف
فتيان عـجـلـه وشـتـابزدگي: بحث هايي پيرامون عجله، اهمال کاري،

 صبر،بي تابي ووقار
۱۳۸۷محمود اکبري ع۶۸۵الف۱۵۳۳۲۴۳۵۲۹۷/۶۳۲

حديث راه عشق ۱۳۸۶- ۱۳۹۱اميرحسين بانکي پورفردحيا ح۲۷۹ب۱۵۳۴۲۶۲۷۲۹۷/۶۳۲
اميرکبير ۱۳۹۲مولف عليرضا برازشهمه را دوست بداريم ه۳۹۵ب۱۵۳۵۵۰۶۳۲۹۷/۶۳۲

BP۱۹۶/۶۵/۴۸ب
مـوسـسـه آمـوزشـي و پـژوهـشي امام خميني

 ،معاونت تربيتي و فرهنگي
۱۳۹۴محمد رضا بنيانيحسابي مصرف کنيم :مهارت اصالح الگوي مصرف ح۷۳۲ب۱۵۳۶۶۲۷۰۲۹۷/۶۳۲

بيان معنوي ۱۳۹۱عليرضا پناهيانرهايي از تکبر پنهان ر۵۴۲پ۱۵۳۷۴۶۱۲۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۴/۴غ۹ت

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۰محمود پوروهابمهرباني هايت را قسمت کن! م۷۸۵پ۲۹۷/۶۳۲[ج]۱۵۳۸۴۲۸۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱مهدي خداميانفقط به خاطر تو ف ۳۸۲ خ۱۵۳۹۴۸۷۸۲۹۷/۶۳۲

نسيم حيات ۱۳۸۵سعيد خوشدلنيکي تا مرز تعادل ن۸۶۴خ۱۵۴۰۴۶۶۹۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳/۹ن۴م

پيام رسان ۱۳۸۸گرد آورنده فاطمه زارعيمصرف و اعتدال در فرهنگ اسالمي م۱۳ز۱۵۴۱۵۰۴۱۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳۵/۶م۲ز

جامعه القرآن الکريم ۱۳۸۹مولف محمد غفارنياتقوي رمز پيروزي از نظر آيات وروايات ت۴۳غ۱۵۴۲۴۴۲۲۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۵۵/۷۱۳۸۹ت۷غ

نسيم حيات ۱۳۸۵مولف رمضان کرميمهرورزي و خشونت م۴۶۹ک۱۵۴۳۲۴۶۳۲۹۷/۶۳۲
BF۱۹۶/۶۵/۹م۳۴۴ک

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

اسـالم و الـگوي مصرف: در آمدي بر مقدار و چگونگي مصرف
 بر اساس فقه و اخالق اسالمي

۱۳۹۱علياکبر کالنتري الف۶۲۷ک۱۵۴۴۴۵۵۹۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳۵/الف۱۳۸۸ ۵الف۸ک

بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثياصالح الگوي مصرف الف۳۱۶م۱۵۴۵۴۸۵۰۲۹۷/۶۳۲
BP۲۵۰/۳۵/۶الف۲۵م

زائر ۱۳۸۷حسين منيريجايگاه استعاذه در اسالم ﴿و نقش آن در سالمت جامعه﴾ ج۸۱۷م۱۵۴۶۶۲۱۳۲۹۷/۶۳۲
خردآذين ۱۳۸۷مولف ستار پورابراهيمفرزند صالح ف۵۷۵پ۱۵۴۷۲۲۹۷۲۹۷/۶۳۴
مهرخوبان ۱۳۸۱به قلم محمود رستگاريشايعه و آثار زيانبارآن ش۴۸۶ر۱۵۴۸۳۲۱۲۹۷/۶۳۴
فخردين ۱۳۸۴محمدشريفي اشکوريپناهگاه شيطان پ۴۶۸ش۱۵۴۹۱۷۸۹۲۹۷/۶۳۴

BP۲۵۱/۳/۹پ۴ش
تهذيب ۱۳۸۹نويسنده کريم فيضيتبريزيدنياي زبان: (۱۹۰ گناه زبان) د۹۷۷ف۱۵۵۰۴۰۰۳۲۹۷/۶۳۴

BP۲۵۱/۹د۹ف
رياست جمهوري. مرکز امور زنان و خانواده تـهـيـه کـننده مرکز امور زنان و خانوادهمرا تربيت کن

 رياست جمهوري
۱۳۸۷ ۴۳۲م۱۵۵۱۳۱۷۴۲۹۷/۶۳۴

سلسله ۱۳۸۲محمدابراهيم آوازه (رضوي)قانون خوردن و آشاميدن: رهنمودهاي چهارده معصوم (ع) ق۸۷۵آ۱۵۵۲۳۳۰۲۹۷/۶۳۵
زيتون سبز ۱۳۸۹نويسنده:محمددرياييمشروبات الکلي،قمار وآثار زيانبارآن م۵۱۸د۱۵۵۳۶۶۹۹۲۹۷/۶۳۵
صبح پيروزي ۱۳۸۶عليرضا اسدالهي فردمعجزه نگين م۵۱۱الف۱۵۵۴۲۲۰۲۲۹۷/۶۳۶

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

۱۳۹۰رسول جعفريان ر۴۶۳ج۱۵۵۵۳۶۰۱۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵ر۷ج

مرسل ۱۳۸۳ابراهيم خرمي مشگانيچرا حجاب؟ چ۴۷۷خ۱۵۵۶۱۸۹۸۲۹۷/۶۳۶
شهاب الدين ۱۳۸۶محسن دهقانيمنطق کرامت زن: نگرشي جديد به مفهوم حجاب م۸۵۹د۱۵۵۷۴۶۶۸۲۹۷/۶۳۶

BP۲۳۰/۱۷/۳۱۳۸۹ح۱۷ح
رياست جمهوري،مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۷۸سهيال صالحي اصفهانيراز هديه خدا در نامه هاي دخترانه ر۷۷۴ص۱۵۵۸۳۱۹۳۲۹۷/۶۳۶

اطلس تاريخ شيعه گـــردآوري وتـــدويـن:کـانـون نـشـراحکام پوشش بانوان:حجاب وعفاف
 احکام،موسسه اطلس تاريخ شيعه

۱۳۹۱ الف۳۲۱ک۱۵۵۹۶۸۲۷۲۹۷/۶۳۶

صدرا ۱۳۷۹مرتضي مطهريمسئله حجاب م۶۳۴م۱۵۶۰۵۷۱۳۲۹۷/۶۳۶
BP۲۳۰/۱۷/۵۱۳۷۹م۶م

جوانه رشد ۱۳۷۹مهدي مهريزيآسيب شناسي حجاب آ۸۸۶م۱۵۶۱۲۳۲۲۹۷/۶۳۶
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
طـراحـي و تـدويـن:گروه کارشناسي زيرتحقق راهکارهاي اجرائي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف

 نظر منصور واعظي
۱۳۹۲ ت۲۱۹و۱۵۶۲۵۲۲۷۲۹۷/۶۳۶

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲منصور واعظيوضعيت سنجي پوشش و آرايش ايرانيان و۲۱۹و۱۵۶۳۵۲۲۸۲۹۷/۶۳۶

قلم زنان ۱۳۹۰زبيده خدائي; ويراستار علي بيگيخدايا چگونه شاد باشم؟ خ۳۹۴خ۱۵۶۴۳۷۴۷۲۹۷/۶۳۷
BP۲۳۲/۸۸/۴۱۳۸۹خ۴خ

بهشت بينش ۱۳۹۱نوشته احمد لقمانيچگونه شاد و خنده رو باشيم چ۵۵۱ل۱۵۶۵۴۳۱۴۲۹۷/۶۳۷
دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيراه زندگي: الفباي سعادت خانواده ر۳۱۶م۱۵۶۶۴۳۰۵۲۹۷/۶۴

BP۲۳۰/۱۷/۲۱۳۸۳ر۲۲م
نشر اخالق ۱۳۸۹- ۱۳۹۱تاليف حسين مظاهرياخالق در خانه الف۶۳۹م۱۵۶۷۳۲۶۳۲۹۷/۶۴

BP۲۵۳/۳۱۳۷۳الف۶م
گلستان ادب زنـدگي شـيـرين: رهـنـمـودهـا و داسـتـانهاي آموزنده براي

 زوجهاي جوان
۱۳۸۲محمود اکبري ز۶۸۵الف۱۵۶۸۱۹۳۳۲۹۷/۶۴۲

زمزم هدايت نـويسنده علياصغر الهامينيا; تهيه کنندهفقه خانواده
 پژوهشکده تحقيقات اسالمي

۱۳۹۱ ف۷۴۶الف۱۵۶۹۴۳۲۳۲۹۷/۶۴۲
BP۲۳۰/۱۷/۷۱۳۸۳ف۷۷الف

گنج معرفت ۱۳۸۸احمد ايزانلوکشکول ازدواج: گلچيني از زيباترين مطالب درباره ازدواج ک۹۷۲الف۱۵۷۰۵۳۱۰۲۹۷/۶۴۲
HQ۷۴۳/۵ک۸۴الف

نشر اخالق ۱۳۷۹رضا پاک نژادازدواج مکتب انسان سازي الف۲۳۶پ۱۵۷۱۱۴۹۲۹۷/۶۴۲
مهر دلدار ۱۳۹۲نويسنده:مسلم داودي نژادسين جين هاي خواستگاري س۲۹۹د۱۵۷۲۶۶۵۷۲۹۷/۶۴۲

گـلبرگ زندگي: مجموعه گفت وگوي تلويزيوني تفاوتهاي زن و
 مرد در شبکه سه سيما

حسين دهنوي گ۸۷۵د۱۵۷۳۶۶۴۱۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۸۱۳۸۸گ۹د

خادم الرضا گـلـبـرگ زنـدگـي: مجموعه گفت وگوي تلويزيوني ازدواج در
 شبکه سه سيما

۱۳۹۰مولف حسين دهنوي گ۸۷۵د۱۵۷۴۳۳۴۳۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲

ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حائري (عين - صاد)روابط متکامل زن و مرد ر۶۸۲ص۱۵۷۵۳۱۳۱۲۹۷/۶۴۲
کتاب نشر ۱۳۹۲علي صفاييحائري (عين - صاد)روابط متکامل زن و مرد ر ۶۸۲ ص۱۵۷۶۵۱۵۸۲۹۷/۶۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 و به موقع ج۲۳۳ع۱۵۷۷۶۲۵۹۲۹۷/۶۴۲
سازمان تبليغات اسالمي، مرکز چاپ و نشر ۱۳۷۳مولف حميدمحمد قاسمياخالق جنسي از ديدگاه اسالم الف۱۹۹ق۱۵۷۸۱۷۳۴۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۳الف۱۷ق
نشر ميم ۱۳۸۶محسن کاظميچگونه بهترين همسر باشم؟ چ۲۲۹ک۱۵۷۹۳۶۷۳۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۸چ۱۸ک
پيوند با امام﴿ره﴾ ۱۳۸۶سيد کاظم کاظميدانستني ها و احکام ازدواج از ديدگاه علما و مراجع تقليد د۲۲۹ک۱۵۸۰۱۹۶۹۲۹۷/۶۴۲
کتاب قدسيان ۱۳۸۸نويسنده محسن ماجراجوروابط غيراخالقي دختران و پسران ر۱۱۷م۱۵۸۱۴۹۷۳۲۹۷/۶۴۲

BP۲۳۰/۱۷/۹۱۳۸۸ر۲م
قدسيان نـيـازهـا و روابـط زن و شوهر: روابط عاطفي، عاشقي و اخالقي

 زن و شوهر، آيين همسرداري، عيبپوشي، رفتار، تفريح
۱۳۸۸نويسنده محسن ماجراجو ن۱۱۷م۱۵۸۲۴۹۷۴۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۹۲۱۳۸۸ن۲م
پارسايان ۱۳۸۶محسن ماجراجونيازها و روابط دختران و پسران ن۱۱۷م۱۵۸۳۲۱۰۵۲۹۷/۶۴۲
فخرالدين ۱۳۸۲محسن ماجراجونيازها و روابط جنسي و زناشوئي ج ن۱۱۷م۱۵۸۴۳۵۵۶۲۹۷/۶۴۲

BP۲۵۳/۲/۸۷ن۲م
دار الفکر ۱۳۹۰جواد مصطفويبهشت خانواده ۱۳۹۰ب۶۱۷م۱۵۸۵۳۴۶۵۲۹۷/۶۴۲

هاتف﴿هجرت مشهد﴾ ۱۳۸۲از جواد مصطفويبهشت خانواده ب۶۱۷م۱۵۸۶۱۵۴۲۹۷/۶۴۲
انتشارات پارسايان ۱۳۸۳-۱۳۸۶نويسنده علي اکبر مظاهريجوانان و انتخاب همسر ج۶۳۹م۱۵۸۷۱۴۷۲۹۷/۶۴۲

مشهور راهـنـمـاي ازدواج: آنـچـه يک پسر و دختر درباره ي انتخاب
 همسر بايد بدانند

۱۳۸۳امير ملک محمودي ر۷۶۱م۱۵۸۸۱۵۸۲۹۷/۶۴۲

موسسه فرهنگي انتشاراتي مشهور راهـنـماي خانواده: راز شاد زيستن و خوشبختي در کانون گرم
خانواده

۱۳۸۱امير ملکمحمودي اليگودرزي خ ر۷۶۱م۱۵۸۹۱۷۳۲۹۷/۶۴۲
BP۲۵۳/۲/۲ر۷م

کتاب يوسف مــرتـضي آقـاتـهـراني، مـحـمـدبـاقـرخانواده و تربيت مهدوي
حيدريکاشاني

۱۳۸۹ خ۶۴۵ آ۱۵۹۰۴۹۶۴۲۹۷/۶۴۴
BP۲۵۳/۴/الف۱۳۸۹ ۲خ۶۷آ

افسر ۱۳۸۲علي خليليمربيان آگاه، کودکان موفق م۷۲۱خ۱۵۹۱۳۲۳۲۹۷/۶۴۴
خورشيد باران ۱۳۹۲مولف محمدرضا سنگريدرآفاق تربيت د ۷۷۹ س۱۵۹۲۴۹۰۷۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۴۱۳۸۵د۹س
آيين فطرت مـن ديـگـر ما:فرزند ما از ما جدا نيست اوخود ما است اما در

 اندازه اي کوچکتر
۱۳۹۱نويسنده : محسن عباسي ولدي م۳۱۷ع۱۵۹۳۶۷۱۴۲۹۷/۶۴۴

فاتح خيبر ۱۳۸۶تاليف حيدر قنبريداستانهاي شگفتانگيزي از تربيت فرزند د۸۱۴ق۱۵۹۴۲۲۱۳۲۹۷/۶۴۴
نشرميم ۱۳۸۲محسن کاظميچگونه فرزند نابغه داشته باشيم چ۲۲۹ک۱۵۹۵۱۵۵۲۹۷/۶۴۴

نسيم حيات ۱۳۹۱رضا کريميکليدها وتکنيکهاي طاليي تربيت برتر ک۵۱۶ک۱۵۹۶۴۳۴۴۲۹۷/۶۴۴
پارسايان ۱۳۸۰ابراهيم مظاهريبا فرزندان در سايه قرآن ب۶۳۹م۱۵۹۷۳۰۶۲۹۷/۶۴۴
هجرت ۱۳۷۴نويسنده علياکبر مظاهريهشدارهاي تربيتي: چهل مساله مهم تربيتي ه ۶۳۹ م۱۵۹۸۴۷۱۲۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۵ه۶۳م
مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت

آرامش
پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [ونسل نور: تربيت کودک

ديگران]
۱۳۸۹ ۴۳۳ن۱۵۹۹۳۸۰۴۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۵۱۳۸۹ن
موسسه بوستان کتاب گـلـبـرگ زنـدگي بـررسي جـنـبههاي گوناگون رشد و تربيت

کودک
۱۳۹۰مهدي نيکخو گ۹۳۶ن۱۶۰۰۳۶۱۱۲۹۷/۶۴۴

BP۲۵۳/۴/۸گ۹۴ن
مهدي نراقي ۱۳۸۵تهيه و تنظيم علي محمد حيدري نراقيوالدين و فرزندان از ديدگاه اسالم و۹۶۶ح۱۶۰۱۲۵۵۶۲۹۷/۶۴۶

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيبهشت فراموش شده: پدر و مادر خود را بيشتر احترام کنيد! ب۳۸۲خ۱۶۰۲۴۹۴۹۲۹۷/۶۴۶
BP۲۵۳/۶/۹۱۳۸۸ب۴خ

کتاب يوسف نـظم آنچه هـمه دوست دارنـد ولي...:راهکارهاي ايجاد نظم و
 برنامهريزي در زندگي

۱۳۹۱مرتضي آقاتهراني ن۶۴۵آ۱۶۰۳۴۳۴۲۲۹۷/۶۵
BP۲۵۴/۶۱۳۸۹ن۷آ

صحيفه خرد ۱۳۹۰محمد اسفندياريهمه ما برادريم سيماي انساني و اخالقي اسالم هـ۵۲۱الف۱۶۰۴۴۴۲۰۲۹۷/۶۵
گلستان ادب ۱۳۸۵محمود اکبرينگاهي به حق الناس ن۶۸۵الف۱۶۰۵۲۱۳۳۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴۸۱۳۸۳ن۷الف
وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيراز خشنودي خدابا کمک کردن به ديگران، سعادتمند شويد! ر۳۸۲خ۱۶۰۶۴۹۴۶۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴/۲۱۳۸۸ر۴خ
نصايح ۱۳۸۰وحيد رضائيان ريزيفرياد مدارا: تساهل يا عدم تساهل از ديدگاه اسالم ف۵۷۵ر۱۶۰۷۱۸۴۷۲۹۷/۶۵

BP۲۵۴/۱/۴ف۶۳ر
نشر خرم ۱۳۷۹امام سجاد; ترجمه محمدجواد مولوينيارساله حقوق امام سجاد (ع): حقوق و روابط اجتماعي ر۸۴۵ع۱۶۰۸۲۱۹۴۲۹۷/۶۵

پيام مهدي﴿عج﴾ آداب مـعـاشـرت با خويشاوندان : با پدر، مادر و خويشاوندان
 چگونه رفتارکنيم

۱۳۸۱محمود ارگاني بهبهاني حائري آ۴۲۶الف۱۶۰۹۱۵۲۲۹۷/۶۵۱

بـوسـتـان کـتـاب قـم﴿مرکزچاپ و نشر دفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۹۰جواد محدثيدانش آموز و اخالق معاشرت د۳۱۶م۱۶۱۰۳۹۲۲۲۹۷/۶۵۱
BP۱۴۱/۵ /۳۱۳۸۸م۴۴آ

اميرکبير ۱۳۹۰تاليف عليرضا برازشعاشق شو ع۳۹۵ب۱۶۱۱۳۸۱۲۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۱۷۱۳۹۰ع۴ب

انتظار سبز ۱۳۸۱غالمرضا بهراميآيين دوستي آ۸۴۳ ب۱۶۱۲۳۰۸۲۹۷/۶۵۲
مرسل ۱۳۸۰ابراهيم خرمي مشگانيرفيق شناسي ر۴۷۷خ۱۶۱۳۱۷۳۳۲۹۷/۶۵۲

جامعه القران آلکريم ۱۳۹۰حجت الله رحمانيمحبت ، دوستي و دوستيابي از نگاه قرآن کريم م۳۹۵ر۱۶۱۴۴۴۲۳۲۹۷/۶۵۲
فخردين ۱۳۸۴موسيشريفيکليد خوشبختي ک۴۶۷ش۱۶۱۵۲۵۵۱۲۹۷/۶۵۲

لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهمباني نظري و عملي حب اهل بيت عليه السالم م۲۷۱ط۱۶۱۶۳۴۷۷۲۹۷/۶۵۲
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه ۱۳۹۲محمد جواد فالحاخالق همسايه داري و آپارتمان نشيني الف۸۲۶ف۱۶۱۷۵۱۶۳۲۹۷/۶۵۲

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

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱محمدرضا کاشفينگاهي قرآني به دوست و دشمن ن۱۹۷ک۱۶۱۸۴۴۴۴۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۸ن۱۶ک

بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيدوستي د۳۱۶م۱۶۱۹۴۸۶۳۲۹۷/۶۵۲
BP۳۸/۰۹/۲۶م۹د

بنياد پژوهشهاي اسالمي دوسـتي و دوسـتـان: مـجموعه معارف اسالمي در هنر رفتار با
مردم

هـادي مـدرسي; مـتـرجـمـان حميدرضا
 شيخي، حميدرضا آژير

۱۳۹۱ د۴۱۹م۱۶۲۰۴۳۱۳۲۹۷/۶۵۲
BP۲۵۴/۲/۴۰۴۱۱۳۷۰ص۴م

کتاب فردا ۱۳۹۰احمدرضا اخوت، سارا شهيدزادهمباني و مهارتهاي برنامه ريزي م۳۲۱الف۱۶۲۱۳۷۵۴۲۹۷/۶۵۳
BP۲۵۴/۴/۲م۳الف

کتاب فردا مـبـانـي و مـهـارت هاي تفکر پرسشي بر اساس آيات قرآن و
 روايات اهل بيت﴿ع﴾

۱۳۹۰احمد رضا اخوت، هاني چيت چيان ت م۳۲۱الف۱۶۲۲۳۴۲۰۲۹۷/۶۵۳

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني مـحـمـد تـقي مـصـبـاح يـزدي; تدويننگاهي گذرا به بسيج و بسيجي
 ونگارش حسين ارجيني، عليرضا تاجيک

۱۳۹۰ ن۵۹۸م۱۶۲۳۳۵۹۹۲۹۷/۶۵۴
BP۲۵۴/۵/۷ن۶م

سـازمـان تـحـقـيـقـات و آمـوزش کشاورزي،
 مـعـاونـت آمـوزش و تـجهيز نيروي انساني-

 نشر آموزش کشاورزي

۱۳۸۶نويسنده محمدرضا ايزدپورمسئوليت انسان در اسالم م۹۷۲الف۱۶۲۴۳۶۵۸۲۹۷/۶۵۸
BP۲۳۲/۶۷/۵م۸۴الف

مرکز نشرفرهنگي رجاء ۱۳۶۹تاليف عبدالله جوادي آملياخالق کارگزاران در حکومت اسالمي الف۷۴۵ج۱۶۲۵۲۳۷۵۲۹۷/۶۵۸
مـرکـزمـديـريـت حوزه هاي علميه خواهران،

 مرکز نشرهاجر
۱۳۹۰محمدعلي حاجيدهآباديمديريت فرهنگي م۱۶۹ح۱۶۲۶۴۲۶۹۲۹۷/۶۵۸

BP۲۳۲/۶۷/۴۱۳۸۳م۲ح
انتشارات ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حائرينامههاي بلوغ ن۶۸۲ص۱۶۲۷۲۸۲۳۲۹۷/۶۷

روحاني ۱۳۸۷علي اصغر ظهيريپندخوبان:۲۰ موضوع،۲۰ پند، آيات، روايات و حکايات پ۹۱ظ۱۶۲۸۲۲۹۳۲۹۷/۶۷
نصر تـالـيف عـالمه امـيـني; به کوشش رضاداستانهاي الغدير

 باقريان موحد
۱۳۸۲ ب ب/۸۴۴الف۱۶۲۹۳۰۷۲۹۷/۶۸

پيوند با امام ﴿ره﴾ ۱۳۸۶مولف ابراهيم بابايي آمليداستان ازدواج معصومين(ع) د۱۱۹ب۱۶۳۰۲۰۹۹۲۹۷/۶۸
دفترنشر فرهنگ اسالمي داسـتـانهاي شيرين: ۴۲ داستان از آثار متفکر شهيد دکتر سيد

 محمد حسيني بهشتي
۱۳۹۰بهکوشش مرتضي نظري د۸۶۶ب۱۶۳۱۳۷۵۸۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲د۹ب
بيت االحزان فاطمه﴿س﴾ ۱۳۸۹تاليف ستار پورابراهيمگلرودباريداستانهاي عبرتآموز وعجيب از قبرها و قبرستانها د۵۷۵پ۱۶۳۲۳۶۸۰۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲د۹پ
محراب قم، کتابهاي مهتاب ۱۳۹۰-۱۳۹۱نوشتهي  محمود پوروهاب۱۰۲ قصه ي خواندني: قصه هاي خيلي قشنگ ص۷۸۵پ۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۳۳۵۱۴۳

بـوسـتـان کـتـاب قم (انتشارات دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۳محمود پوروهابهديهي گرانبها: داستانهايي از زندگي امام موسي کاظم (ع) ه ۷۸۵ پ۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۳۴۴۷۱۸
BP۹/ج.۶۴۹ق

قدياني، کتابهاي بنفشه تـرجـمه زهـره مـعينيفر; نگارش مهديهم قصه، هم پند ۱۰۱ حکايت اخالقي
 حجواني; تصويرگر فرشيد شفيعي

۱۳۹۰ هـ۳۶۴ح۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۳۵۳۹۴۳
BP۲۴۹/۵/۳۸۱۳۷۹ح

نهادکتابخانه هاي عمومي کشور کتاب نشر ۱۳۹۱مهدي خداميان آرانيآسماني ترين عشق آ ۳۸۲ خ۱۶۳۶۴۸۸۲۲۹۷/۶۸
مسجد مقدس جمکران ۱۳۹۱تاليف محسن خرازيروزنههايي از عالم غيب ر۴۲۳خ۱۶۳۷۴۵۸۴۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۹۱۳۸۴ر۳۷خ
جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم ،دفتر

 انتشارات اسالمي
۱۳۹۵عبدالحسين دستغيبداستانهاي شگفت د۵۴۷د۱۶۳۸۶۲۴۸۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۲د۵د
دارالصادقين ۱۳۷۸محمد رضا رنجبردر مکتب شيخ شرحي داستاني برمکاسب شيخ انصاري م ۷۲۷ د۱۶۳۹۴۷۹۹۲۹۷/۶۸

انتشارات کريمه اهل بيت داسـتـانهاي شيرين و حکايات خواندني در محضر استاد سخن
 مرحوم فلسفي

۱۳۸۶محمد رحمتي شهرضا د۴۱۳ر۱۶۴۰۴۶۶۷۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۸د۷۷الف

بوستان کتاب قم ۱۳۷۷محمد رزقي قميدهکده پرماجرا د۴۵۶ ر۱۶۴۱۴۷۲۳۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۹۱۳۷۹د۴ر

سروش ﴿انتشارات صدا وسيما﴾ نـويـسـنـده نقي سليماني; تصويرگر رضابرادر: داستانهايي از زندگي محمد(ص) و علي(ع)
مکتبي

۱۳۸۷ ب۶۹۱۵س۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۴۲۳۸۱۰

پيدايش ۱۳۹۱نويسنده شهرام شفيعيماه در چاه م۵۵۶ش۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۴۳۴۶۰۹
BP۹/۲ک۷ش

مسل ۱۳۸۹مولف مهدي صاحب هنرداستانهايي از ياد خدا د ۱۶۹ ص۱۶۴۴۵۲۸۸۲۹۷/۶۸
BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۸د۱۳ص

ستاد اقامه نماز ۱۳۷۸محمد صحتي سردرودينماز ابرار ﴿مجموعه داستان﴾ ن۴۴۲ص۱۶۴۵۲۴۷۲۹۷/۶۸
قدياني ۱۳۸۷داوود غفارزادگانفراموشان: داستاني از واقعه کربال ف۴۲غ۱۶۴۶۴۵۳۰۲۹۷/۶۸

BP۹/۴ف۷غ
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۵گردآوري و تنظيم نادر فاضليکوتاه و خواندني از نماز ک۱۵۸ف۱۶۴۷۲۳۴۲۹۷/۶۸

قدياني، کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضا۱۴[چهارده]، قصه۱۴[چهارده] معصوم: براي دبستاني ها
 دادگر; ويراستار مهدي حجواني

۱۳۸۹-۱۳۸۲ چ ۲۲۲ ف۱۶۴۸۵۱۴۲۲۹۷/۶۸

قدياني، کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضاامام حسن﴿ع﴾: براي دبستاني ها
دادگر

۱۳۸۲ ح۲۲۲ف۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۴۹۲۶۲

قدياني، کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضاامام حسن عسگري﴿ع﴾: براي دبستاني ها
 دادگر; ويراستار مهدي حجواني

۱۳۸۲ ع ح۲۲۲ف۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۵۰۲۵۷

قدياني، کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضاامام زين العابدين﴿ع﴾: براي دبستاني ها
دادگر

۱۳۸۲ ز۲۲۲ف۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۵۱۲۶۰

قدياني، کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضاامام محمد باقر﴿ع﴾: براي دبستاني ها
 دادگر; ويراستار مهدي حجواني

۱۳۸۶-۱۳۸۲ م۲۲۲ف۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۵۲۲۶۱

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضاامام محمد تقي﴿ع﴾: براي دبستاني ها ت م۲۲۲ف۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۵۳۲۵۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

فاتح خيبر ۱۳۸۶مولف حيدر قنبريداستانهاي شگفت انگيزي از جن د۸۱۴ق۱۶۵۴۲۲۹۲۲۹۷/۶۸
مولف بـازگـشت از بـيـراهه (داستانهاي جوانان توبهکننده) بهضميمه

 چهل مناجات عاشقانه
۱۳۷۷رحيم کارگر محمدياري ب۱۴۷ک۱۶۵۵۱۸۴۵۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲ب۱۶ک
خورشيد هدايت لـطـيـفههـاي چـهـارده مـعـصـوم عـلـيـهمالسالم  و مرحوم

کافيرحمهالله
۱۳۸۸مولف محمد يوسفي ل۲۴۷ک۱۶۵۶۵۰۳۵۲۹۷/۶۸

BP۹/۶ل۹۳ي
کوثر ادب پـسـران; دوسـتيهـا و عـبـرتـهـا فرجام همنشيني و رفاقت با

 دوستان ناباب
۱۳۸۴محمدعلي کريمينيا پ۵۳۳ک۱۶۵۷۲۲۸۸۲۹۷/۶۸

کوثر ادب دخـتـران; دوسـتيهـا و عـبـرتها: فرجام همنشيني و رفاقت با
 دوستان ناباب

۱۳۸۷محمدعلي کريمينيا ۱۳۸۷د۵۳۳ک۱۶۵۸۲۶۴۴۲۹۷/۶۸

پيام مهدي﴿عج﴾ ۱۳۸۱محمدعلي کريمي نيادنياي دختران ﴿ يکصد داستان خواندني ويژه دختران﴾ ن د۵۳۳ک۱۶۵۹۱۶۶۲۹۷/۶۸
کوثر ادب ۱۳۸۵محمدعلي کريمينياگذرگاه عبرت: ماجراهاي تاريخي مکافات و بازتاب عمل گ۵۳۳ک۱۶۶۰۲۱۳۱۲۹۷/۶۸

نسل نوانديش از کـوتـهـي تـوسـت که ديوار بلند است: داستانهايي دلپذير و
 الـهـام بـخـش بـراي آنـان کـه مـيخواهند به زباني ساده به

 مفاهيمي عميق دست يابند...

۱۳۹۱سعيد گل محمدي الف۶۱۷ گ۱۶۶۱۵۹۲۱۲۹۷/۶۸

نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديعامل تغيير باش: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز ع۶۱۷ گ۱۶۶۲۵۸۹۳۲۹۷/۶۸
نيلوفرانه ۱۳۸۷مولف محمدحسين محمديهزار ويک حکايت قرآني هـ۳۵۲م۱۶۶۳۲۴۲۲۲۹۷/۶۸
پيدايش مـحـمـدکـاظم مـزيـنـاني; تـصـويـرگرسوار سوم: داستان زندگي امام حسين(ع)

 محمدرضا لواساني
۱۳۹۱ س۵۱۲م۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۶۴۴۶۱۰

BP۹/۹۱۳۷۹س۴م
صدرا ۱۳۷۴مرتضي مطهريداستان راستان ۱۳۷۴د۶۳۴م۱۶۶۵۲۳۶۸۲۹۷/۶۸
صدرا ۱۳۷۹مرتضي مطهريداستان راستان ۱۳۹۳د۶۳۴ م۱۶۶۶۵۷۲۲۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۰د۶م
صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهريداستان راستان د۶۳۴م۱۶۶۷۱۶۹۸۲۹۷/۶۸
نصايح تــالـيف احـمـد مـيـرخـلفزاده; قـاسمقصص الله يا داستانهائي از خدا

ميرخلفزاده
-۱۳۷۷ ق۹۳۱م۱۶۶۸۱۸۶۳۲۹۷/۶۸

BP۲۴۹/۵/۶ق۹م
ميراث اهل قلم داسـتـان راسـتـان در ۸۰ دقـيـقه: بازنويسي اثر ماندگار استاد

 شهيد مرتضي مطهري
۱۳۸۹نويسنده محمدجواد ميري د۹۶۷م۲۹۷/۶۸[ج]۱۶۶۹۶۸۰۹

BP۲۴۹/۵/۲۱۳۸۹د۹۳م
ستاد اقامه نماز ۱۳۷۶محمد ناصريلبخند شيرين پيامبر: قصههاي نماز از زندگي رسول اکرم(ص) ل۱۷۲ن۱۶۷۰۲۸۳۲۹۷/۶۸

BP۹/۲ل۲۴ن
نذير نـــوشــته سـمـيه نـوري; به سـفـارشراز خلقت انسان

 نمايندگي انتشارات نذير در اسالمشهر
۱۳۸۰ ر۷۵۷ن۱۶۷۱۲۱۳۲۲۹۷/۶۸

شميم گل نرگس ۱۳۸۶تهيه و تنطيمواحد تحقيقاتي گل نرگسداستانهاي شگفتآوري از عاقبت غلبه بر هوسها و شهوتها غ د۱۳۳و۱۶۷۲۱۹۷۳۲۹۷/۶۸
شميم گل نرگس ۱۳۸۶واحدتحقيقاتي گل نرگسداستانهاي شگفتآوري از عاقبت هوسراني و شهوتراني هـ د۱۳۳و۱۶۷۳۱۹۹۱۲۹۷/۶۸

کوثر ادب بـازخـواني و گزيدهنگاري جامع التمثيل نخستين کتاب تمثيل و
 مثل در زبان پارسي

بـازنـگـاري، پـژوهش و تاليف محمدعلي
کريمينيا

۱۳۸۴ ب۴۲۴هـ۱۶۷۴۲۱۶۰۲۹۷/۶۸

موسسه فرهنگي روايت سيره شهدا مـوسـسـه فـرهـنگي هنري مطاف عشقبه رنگ صبح
 وابسته به موسسه روايت سيره شهدا

۱۳۹۱ ۸۴۹ب۱۶۷۵۵۴۳۱۲۹۷/۷۲
PIR۷۹۹۴/۹ب۷۳و

نشر جمال ۱۳۸۶عباس رحيميزندگي موفق﴿رازهاي خوب زيستن﴾ ز۴۲۴ر۱۶۷۶۲۸۲۲۲۹۷/۷۲
جلوه کمال فـرهـنگ زنـدگي﴿آمـوزه هـاي نـورانـي پيامبر اکرم﴿ص﴾براي

 زندگي بهتر﴾
۱۳۸۷محمد علي قاسمي ف۱۹۹ق۱۶۷۷۲۸۲۹۲۹۷/۷۲

نسيم حيات ۱۳۸۳رضا کريميراز داشتن زندگي شاداب ر۵۱۶ک۱۶۷۸۳۱۶۲۹۷/۷۲
مـوسـسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر،تالوت

آرامش
تـالـيف و تـنـظـيم نـعـيـمه اسـالمـلو،خانهاي پيش خدا

 محمدحسن زمانوزيري
۱۳۸۹ خ۵۲۷الف۱۶۷۹۶۶۴۶۲۹۷/۷۲۵

BP۲۵۸/۵/۲۱۳۸۹خ۴۷الف
نورالزهراء ۱۳۹۰محمود اکبري با همکاري صاحبنظرانصميمانه با عروس و داماد: آنچه همسران جوان بايد بدانند ۱۳۹۰ص۶۸۵الف۱۶۸۰۴۰۳۶۲۹۷/۷۲۵

BP۲۵۸/۵/۸۱۳۸۹ص۷۵الف
نورالزهراء﴿س﴾ ۱۳۸۵محمود اکبريصميمانه با عروس و داماد ص۶۸۵الف۱۶۸۱۲۰۲۲۲۹۷/۷۲۵

سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ و نش
 بين الملل

۱۳۹۰تاليف ابراهيم امينيانتخاب همسر الف۸۴۴الف۱۶۸۲۵۳۰۹۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۸الف۸الف

بوستان کتاب ۱۳۸۵ابراهيم امينيجوان و همسرگزيني ج۸۴۴ الف۱۶۸۳۴۹۶۷۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۵ج۸الف

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

۱۳۸۶ابراهيم امينيجوان وهمسرگزيني ج۸۴۴الف۱۶۸۴۲۴۴۹۲۹۷/۷۲۵

مـوسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر، تالوت
آرامش

پـژوهش و تـنـظـيم نـعيمه اسالملو... [و۲ نيمهي هم: ازدواج
ديگران]

۱۳۸۹ ۸۱۸د۱۶۸۵۳۸۰۲۲۹۷/۷۲۵
BP۲۵۸/۵/۹۱۳۸۹د

مشهور ۱۳۸۶حسن صدري مازندرانيهنر همسريابي :انتخاب همسر هـ۵۲۸ص۱۶۸۶۲۰۲۰۲۹۷/۷۲۵
حديث راه عشق تـدوين مـطـهـره عـابـديني; به سفارشانتخاب همسر

 سازمان ملي جوانان
۱۳۸۸ الف۱۳۲ع۱۶۸۷۴۴۹۱۲۹۷/۷۲۵

BP۲۵۸/۵/۸۱۳۸۸الف۱۴ع
پارسايان ۱۳۸۲نويسنده علي اکبر مظاهريجوانان و دوران نامزدي ج۶۳۹م۱۶۸۸۱۵۳۲۹۷/۷۲۵

شهيد حسين فهميده ۱۳۸۴مولف رسول ملکيان اصفهانيزفاف (آداب ازدواج ازخواستگاري تا شب عروسي) ز۷۶۳م۱۶۸۹۱۹۷۴۲۹۷/۷۲۵
نور الزهراء(ع) سـيـمـا مـيـخـبـر; با همکاري جمعي ازريحانه بهشتي، يا، فرزند صالح

 خواهران حوزه علميه قم
۱۳۸۹-۱۳۸۶ ر۹۲۳م۱۶۹۰۲۲۸۱۲۹۷/۷۲۵

دفتر نشر فرهنگ اسالمي گـريـه بـر سـاالر شهيدان چرا؟: بررسي و تحليل چهل حديث
 در باره گريه و عزاي حسيني

۱۳۸۷مرتضي مهدوي يگانه گ۸۶۵م۱۶۹۱۲۸۳۴۲۹۷/۷۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

شميم ياس واليت ۱۳۹۰تدوين و محقق جعفر صالحانمقتل مطهر: روضههاي شهيد مطهري(ره) م۲۷۴ص۱۶۹۲۳۶۴۰۲۹۷/۷۴۲
BP۲۶۰/۴/۷م۲ص

گلبن ۱۳۸۶مهدي مسائليقمهزني سنت  يا بدعت؟ ق۵۲۳م۱۶۹۳۳۶۸۸۲۹۷/۷۴۶
BP۲۶۰/۶/۸ق۵م

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميانآرانيبه باغ خدا برويم: آثار و برکات حضور در مسجد ب۳۸۲خ۱۶۹۴۴۹۴۱۲۹۷/۷۵
BP۲۶۱/۹۱۳۸۸ب۴خ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مهدي کافيکافي واعظ شهير ک۲۴۷ک۱۶۹۵۳۷۴۴۲۹۷/۷۵۴۹۲۴
BP۲۶۱/۶ /۲ک۲ک

نشر حيات ۱۳۸۵تهيه و تدوين زينالعابدين غالمرازهاي غم۳: جديدترين کتاب آموزش مداحي ر۶۲غ۱۶۹۶۲۴۲۰۲۹۷/۷۵۷
ميراث ماندگار عـتبات عاليات: آشنايي با اماکن مقدسه، نجف اشرف، کربالي

 معلي، کاظمين، سامرا همراه با زيارتنامهي مربوطه
۱۳۸۲تاليف علي سپهري اردکاني ع۳۳۱س۱۶۹۷۲۴۷۸۲۹۷/۷۶۴

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيلذت ديدار آفتاب: فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم ل۳۸۲خ۱۶۹۸۴۹۴۸۲۹۷/۷۶۷۲
BP۲۶۴/۲/۴۱۳۸۸ل۴خ

دعوت ۱۳۹۱رضا آبيار ،محمد تقي وکيل پورفانوس زائر (راهنماي ارتباط معنوي با شهيدان) ف۱۶۱آ۱۶۹۹۵۵۶۱۲۹۷/۷۷
اقليم مهر داوود احمديصلوات حالل مشکالت ص ۲۸۴  الف۱۷۰۰۴۷۱۱۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸۱۳۸۷ص۸۴خ
نصايح ۱۳۸۱مهدي احمديکيمياي سبز: (۵۰ فايده و اسرار ذکر صلوات) ک۲۸۴الف۱۷۰۱۱۶۲۲۹۷/۷۷

موسسه فرهنگي دينپژوهي بشرا تـحـقـيق و تـدوين رضـا بـاقريانموحد;نيايش از نگاه انديشمندان
 زيرنظر علي باقري فر

۱۳۸۷ ن۲۴۲ب۱۷۰۲۲۵۹۰۲۹۷/۷۷

موسسه فرهنگي دين پژوهي بشرا نـيـايـش ضـرورت زندگي: برگزيده مقاالت همايش﴿﴿ نيايش،
 ضرورت زندگي﴾﴾

نـويـسـنـده علي باقريفر; ويراستار رضا
 باقريان موحد

۱۳۸۷ ن۲۴۲۵ب۱۷۰۳۲۵۹۳۲۹۷/۷۷

جام جوان صـلـوات هـديه خـدا: آثار و برکات صلوات در دنيا و آخرت،
 صلوات در قرآن و روايات،

۱۳۸۷مولف احمد﴿خسرو﴾ تقدسينيا ص۶۳۸ت۱۷۰۴۳۶۸۱۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۸ص۷۳ت

وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيبا من تماس بگيريد! ب۳۸۲خ۱۷۰۵۴۹۵۰۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۲۱۳۸۷ب۴خ

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيسمت سپيده:درجست جوي دانش باشيم م س۳۸۲ خ۱۷۰۶۵۰۰۶۲۹۷/۷۷
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيفانوس اول:اولين شهيدراه واليت ف ۳۸۲ خ۱۷۰۷۵۰۰۵۲۹۷/۷۷
جمال ۱۳۸۲علي خمسه اي قزوينيصلوات کليد مشکالت ص۷۴۲خ۱۷۰۸۲۹۹۲۹۷/۷۷
نبوغ حـکـايـتـهاي شنيدني از فضايل و آثار صلوات: شامل يکصد و

 بيست و هشت حکايت
۱۳۸۸علي دري اصفهاني ح۵۱۶د۱۷۰۹۳۶۹۲۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸۱۳۷۹ح۴د
پيوند با امام ره ۱۳۸۹تاليف و تدوين عليرضا صادقيدرمان با صلوات د۱۹۶ص۱۷۱۰۳۶۷۹۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۴د۲۴ص
صاله ۱۳۹۱عباس عزيزيآثار و برکات صلوات در دنيا، برزخ و قيامت آ۵۸۸ع۱۷۱۱۵۳۰۵۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۲آ۴ع
صاله ۱۳۸۰عباس عزيزيثواب "ذکر يونسيه" ذکر نجات، نماز غفيله همراه با تفسير ث۵۸۸ع۱۷۱۲۲۹۸۲۹۷/۷۷
جمال ذکـر اسـرارآمـيز صلوات: مشتمل بر فضائل، احاديث، داستان

 ها و ختومات صلوات
۱۳۸۳مولف مويد عسکرپور ذ۵۹۹ع۱۷۱۳۳۰۰۲۹۷/۷۷

فاتح خيبر ذکـر اسـرارآمـيز صلوات: مشتمل بر فضائل، احاديث، داستان
 ها و ختومات صلوات

[۱۳۸۳]مولف مويد عسگرپور ذ۶۱۹ع۱۷۱۴۲۶۲۸۲۹۷/۷۷

الهوت ۱۳۹۱سيد مصطفي علويدايره المعارف جامع صلوات د۸۲۶ع۱۷۱۵۵۰۵۲۲۹۷/۷۷
عطش ۱۳۹۲حبيبالله فرحزادآواي محبت:سيري در فضائل و آثار صلوات آ۳۹۷ف۱۷۱۶۵۳۰۶۲۹۷/۷۷

BP۲۲/۹/۳م۴ف
نورالنور ۱۳۸۶مولف اسماعيل قاسمپورصلوات نجاتبخش گرفتاران ص ۱۷۸ ق۱۷۱۷۴۷۵۰۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸۱۳۸۶ص۲۳ق
گلستان ادب ۱۳۸۶تاليف فاطمه قاضيدعا، کليد حل مشکالت ومشکل گشاي زندگي د۲۴۳ق۱۷۱۸۲۱۵۱۲۹۷/۷۷

آوينا [۱۳۸۷]به کوشش انسيه کريميصلوات کليد سعادت و شفاعت با معجزات آيهالکرسي ص۵۱۶ک۱۷۱۹۳۶۸۴۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۸ص۴۳ک

محمد المهدي [۱۳۸۳]مولف محسن ماجراجوآثار و برکات صلوات آ۱۱۷م۱۷۲۰۳۶۷۸۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۱۶آ۲م

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيدعا د۳۱۶م۱۷۲۱۴۸۶۶۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۷۱۳۸۵د۲۴م

آل علي ۱۳۹۵ميرزا جواد آقا ملکي تبريزيترجمه مراقبات ت۷۶۳م۱۷۲۲۶۲۵۸۲۹۷/۷۷
خرد آذين ۱۳۸۹تاليف سيما ممتازانصلوات سپر باليا ص۷۶۸م۱۷۲۳۳۶۸۲۲۹۷/۷۷

BP۲۶۶/۸ص۷م
مهرخوبان عـباس موسوي مطلق; به اهتمام حسينيهسرمه ايمان

 حضرت رقيه ﴿ بروجرد ﴾
۱۳۸۲ س۸۴۲۵م۱۷۲۴۱۸۲۸۲۹۷/۷۷

مهدي يار داسـتـانـهـايي از صلوات بر محمد و آلمحمد صليالله عليه و
 آله و سلم

۱۳۸۰علي ميرخلفزاده د۹۳۱م۱۷۲۵۳۶۸۵۲۹۷/۷۷
BP۲۶۶/۲د۹۵م

وفائي ۱۳۸۵محمدرضا وفائيصلوات مشکل گشاي مشکالت ص۶۵۹ و۱۷۲۶۱۷۷۲۲۹۷/۷۷
سنبله ۱۳۸۵رضا جاهدگنجهاي معنوي گ۲۵۱ج۱۷۲۷۱۹۰۳۲۹۷/۷۷۲
جمال گـرد آوري و خـط مـحـمد تقي جعفرينجواي منتظران

تهراني
۱۳۸۱ ن۴۶۶ج۱۷۲۸۲۱۱۸۲۹۷/۷۷۲

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيبامن مهربان باش:باخداي خويش اين گونه سخن بگوييم ب ۳۸۲ خ۱۷۲۹۵۰۰۳۲۹۷/۷۷۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

وثوق ۱۳۸۹مهدي خداميان آرانيخداي قلب من: راهي براي آشتي با خداي مهربان خ۳۸۲خ۱۷۳۰۴۹۴۳۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۴۱۳۸۸خ۳۵۵خ

انتشارات ليله القدر ۱۳۸۸علي صفايي حائريشرحي بر دعاهاي روزانهي حضرت زهرا(س) ش۶۸۲ ص۱۷۳۱۲۸۱۷۲۹۷/۷۷۲
دارالکتب االسالميه انـشـاء الـسـجـاد زيـن العابدين علي بنصحيفه کامله سجاديه

 الحسين﴿ع﴾; ترجمه صدرالدين بالغي
۱۳۸۱ ۱۳۸۱ص۸۴۵ع۱۷۳۲۱۲۷۲۹۷/۷۷۲

حضور صـحـيـفـه سجاديه امام علي بن الحسين﴿ع﴾، با ترجمه ساده و
روان

۱۳۸۴محمدعلي مجاهدي﴿پروانه﴾ ۱۳۸۴ص۸۴۵ع۱۷۳۳۱۸۰۸۲۹۷/۷۷۲

گلستان ادب ۱۳۸۶ترجمه مهدي الهي قمشه ايصحيفه کامله سجاديه. بانضمام رساله الحقوق ۱۳۸۶ص۸۴۵ع۱۷۳۴۲۱۳۴۲۹۷/۷۷۲
کتاب يوسف تـالـيف عـبـاس قـمي; بـخـط افشاري ;مفاتيح الجنان

 ترجمهموسوي دامغاني
۱۳۷۹ ۱۳۷۹م۷۷۳ق۱۷۳۵۱۹۳۰۲۹۷/۷۷۲

رواق مهر ۱۴۲۳ق= ۱۳۸۱عباس قمي; بهخط غالمعلي موسويمفاتيح الجنان با ترجمه فارسي درشت خط ۱۳۸۱م۷۷۳ق۱۷۳۶۱۱۳۲۹۷/۷۷۲
BP۲۶۷/۸/۷۰۴۱م۹ق

شهاب الدين ۱۳۸۷امير ملک محمودي اليگودرزيدرمان معنوي ﴿ ره توشه مومنين ﴾ د۷۶۱م۱۷۳۷۲۱۲۰۲۹۷/۷۷۲
براق ۱۳۹۱سعيد هاشمي۳۱۳ گزاره اخالقي- عرفاني س۲۶۱هـ۱۷۳۸۴۶۱۱۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۲۶۴۱۳۸۸
براق ۱۳۸۹مولف سعيد هاشمي ايالميهزار ويک گزاره هـ۲۶۱هـ۱۷۳۹۳۲۶۷۲۹۷/۷۷۲

BP۲۶۷/۸/۴هـ۲۶هــ
ميثم تمار تـالـيـف زين العابدين احمدي، حسنعليرمضان ماه خدا

احمدي
۱۳۷۹ ر۲۸۴الف۱۷۴۰۱۷۳۸۲۹۷/۷۷۴

مهرخوبان،آفتاب خوبان مـولـف عباس ايزدي; تدوين محمد عليشرح و تفسير ﴿ عرفاني ، فلسفي و اخالقي ﴾ دعاي افتتاح
خزائلي

۱۳۸۳ ش۹۷۳الف۱۷۴۱۱۸۵۸۲۹۷/۷۷۴

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) ۱۳۸۶نويسنده امام خميني (س)شرح دعاي سحر (ترجمه فارسي) ش۷۴۶خ۱۷۴۲۲۸۰۷۲۹۷/۷۷۴
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۲ترجمه مصطفي چمراندعاي کميل د۵۷۷د۱۷۴۳۲۸۲۶۲۹۷/۷۷۴

حر ۱۳۸۹تاليف محمدباقر تحريرينجواي عارفانه: شرح مناجات شعبانيه ت ش/۵۷۷ د۱۷۴۴۴۸۲۴۲۹۷/۷۷۴
BP۲۷۰/۱۳۸۶ ۳ت۷۰۴۲۲ش

اميرکبير ۱۳۷۶نگارش احمد زمرديانعلي عليهالسالم و کميل; شرحي بر دعاي کميل ع۵۴ز۱۷۴۵۱۳۱۲۹۷/۷۷۴
BP۲۶۹/۵۰۴۲۲۸ز

/ ترجمه محمود بهشتيدعاي کميل ۷۲۵ک۱۷۴۶۶۳۱۱۲۹۷/۷۷۴
BP۲۶۹/۵۰۴۱  ۱۳۸۴

شهاب الدين ۱۳۸۷امير ملک محمودي اليگودرزيراههاي خوشنود کردن اموات در عالم برزخ ر۷۶۱م۱۷۴۷۵۳۶۵۲۹۷/۷۷۴
حر مـحـمود تحريري;تدوين و تحقيق محمدشرحي بر زيارت امين الله﴿مخبتين﴾

 باقر تحريري
۱۳۹۱ ز ش۳۷۲ت۱۷۴۸۴۹۲۸۲۹۷/۷۷۷

نشر حر ۱۳۹۱محمد باقر تحريريدرد دل بدرگاه الهي:شرح مناجات شاکين م ش۳۷۲ت۱۷۴۹۴۸۶۷۲۹۷/۷۷۷
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آ رانيراهي به دريا:آشنايي باامام زمان ﴿عج﴾ الف ر۳۸۲خ۱۷۵۰۵۰۰۴۲۹۷/۷۷۷
شاکر ۱۳۸۳ناصر رستمي الهيجانيشرح زيارت عاشورا و آثار معجزه آساي آن ش۴۹۶ر۱۷۵۱۲۳۴۱۲۹۷/۷۷۷

تاليف محمدباقر تحريريجلوههاي الهوتي: شرحي بر زيارت جامعه کبيره ت ش/۸۲ ز۱۷۵۲۴۹۵۴۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۲۰۴۲۲/۳۱۳۸۴ت

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲سيد محمد مهدي ميرباقريضيافت بال:مقامات سلوکي در زيارت عاشورا م ش/۸۲ز۱۷۵۳۵۱۶۵۲۹۷/۷۷۷

شمسالضحي ۱۳۸۶تاليف احمد ميرخانيشرح زيارت عاشورا م ش/۸۲ز۱۷۵۴۳۲۵۳۲۹۷/۷۷۷
BP۲۷۱/۶۰۴۲۲۹م/

براق ۱۳۸۷مولف سعيد هاشمي ايالميشرح  زيارت عاشورا هـ ش/۸۲ز۱۷۵۵۲۵۷۳۲۹۷/۷۷۷
سابقون ۱۳۸۷مولف هدايتالله طالقانيهمره نور: شرح زيارت ناحيه مقدسه هـ۲۲۸ط۱۷۵۶۲۵۷۲۲۹۷/۷۷۷

پيوند با امام ره شـگـفـتي هاي زيارت عاشوراي امام حسين﴿ع﴾ ازمنظر داستان
 هاي شنيدني و روايات ائمه اطهار

۱۳۸۶تهيه وتدوين احسان مهدوي اشرف ش۸۶۵م۱۷۵۷۱۹۸۴۲۹۷/۷۷۷

علمي خـواجه عـبـدالـله انصاري ;خط اسماعيلمناجات نامه خواجه عبدالله انصاري
 نژادفرد لرستاني

۱۳۸۲ ۱۳۸۲م۸۸۵الف۱۷۵۸۴۰۱۰۲۹۷/۷۷۸
۸/۱۷۲PB/پ۸۱۳۸۹م۸الف

نگاه عـبـدالـلـه بـن محمد انصاري; خط داودمناجات نامه خواجه عبدالله انصاري
رواساني

۱۳۸۳ ۱۳۸۳م۸۸۵الف۱۷۵۹۲۰۸۲۹۷/۷۷۸

نيلوفرانه ۱۳۸۴خواجه عبداله انصاريمناجات نامه ۱۳۸۴م۸۸۵الف۱۷۶۰۱۷۷۳۲۹۷/۷۷۸
موسسه فرهنگي دينپژوهي بشرا تـحـقـيق و تـدوين رضـا بـاقريانموحد;کتاب نيايش: برگزيدهاي از نيايشهاي اديان و فرهنگها

 زيرنظر علي باقري فر
۱۳۸۷ ک۲۴۲ب۱۷۶۱۲۵۹۴۲۹۷/۷۷۸

وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـي;سـازمان
 چاپ و انتشارات

دکـتـر مصطفي چمران;به کوشش مهدينيايش ها
چمران

۱۳۸۶ ن۵۶چ۱۷۶۲۳۱۶۳۲۹۷/۷۷۸

حر ۱۳۹۱تاليف محمدباقر تحريريبازگشت به سوي او: شرح مناجاه تائبين ت ش/۵۷۷ د۱۷۶۳۴۹۰۶۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸۲/۳۱۳۸۸ت۸۰۴۲۲خ

موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني ۱۳۹۱محمدهادي فالحالهينامه حضرت امامخميني (رحمهالله) الف ۸۲۶ ف۱۷۶۴۴۷۵۱۲۹۷/۷۷۸
BP۲۷۱/۸/۷۱۳۸۹الف۸خ

ويدا تـرجـمـه آيـات مـهـدي الـهـي قـمشهراهنماي استخاره
 اي;[تـرجـمـه مـتـنـهاي کوتاه غالمرضا

نوعي]

۱۳۸۲ ۲۹۸ر۱۷۶۵۱۱۸۲۹۷/۷۹

کاک ۱۳۸۵محسن امين قميآيا چشم ونظر صحيح است آ۷۷۳ق۱۷۶۶۲۲۱۱۲۹۷/۷۹
جمهوري ۱۳۸۶مولف علي مقدادي اصفهانينشان از بي نشان ها م س/۵۷۴الف۱۷۶۷۱۹۱۱۲۹۷/۸۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

خوارزمي شـمسالـدين مـحمد تبريزي; تصحيح ومقاالت شمس تبريزي
 تعليق محمدعلي موحد

۱۳۷۷ م۶۵۴ش۱۷۶۸۱۱۲۶۲۹۷/۸۲

دفتر پژوهش و نشر سهروردي ۱۳۷۸مارتين لينگز; مترجم فروزان راسخيعرفان اسالمي چيست؟ ع۹۶۱ل۱۷۶۹۲۸۲۴۲۹۷/۸۲
شرکت انتشارات سوره مهر عـبـدالـغـفـور آرزو;[بـه سـفارش]مرکزمقايسه ي انسان کامل از ديدگاه بيدل و حافظ

 آفرينش هاي ادبي
۱۳۸۷ م۳۷۷آ۱۷۷۰۳۰۳۴۲۹۷/۸۳

رسانش مـولـف سـيـد حـيـدر آمـلـي; مـترجمجلوه دلدار:ترجمه جامع االسرار و منبع االنوار
 سيديوسف ابراهيميان آملي

۱۳۸۷ ج۷۹۷آ۱۷۷۱۲۵۷۵۲۹۷/۸۳

آل علي(ع) ۱۳۸۲گردآوري محمدحسين اکبري ساوجيآب حيات : دستورالعملهاي اخالقي، عرفاني آ۶۸۶الف۱۷۷۲۳۰۵۲۹۷/۸۳
جاودان خرد; گوتنبرگ فـرزانـگان منتخب گفتارهاي عارفان از شيخ ابوالحسن خرقاني

 تا جامي
۱۳۷۰احمد بهشتي ف۸۶۶ب۱۷۷۳۱۷۵۷۲۹۷/۸۳

BP۲۸۶/۴ف۹ب
پيک سحر ۱۳۸۴جبرائيل حاجيزادهکرامات و حکايات عاشقان خدا ک۱۷۱ح۱۷۷۴۲۴۸۱۲۹۷/۸۳
مولف ۱۳۸۳جبرائيل حاجيزادهکرامات و حکايات عاشقان خدا ک۱۷۱ح۱۷۷۵۲۴۹۰۲۹۷/۸۳

ره آوران ۱۳۸۵علياکبر صداقتهزار و يک تحفه در اخالق ، عرفان ، سير وسلوک هـ۴۶۴ص۱۷۷۶۴۶۷۴۲۹۷/۸۳
BP۲۸۶/۳۱۳۸۸ت۴ص

انصاري ۱۳۸۱علي اصغر ظهيريتنهايي، لذت وعشق ت۹۱ظ۱۷۷۷۲۴۳۸۲۹۷/۸۳
دفتر نشر معارف مـحـمد رضا کاشفي;تنظيم و نظارت نهادعرفان و تصوف

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاه ها

۱۳۸۴ ع۱۹۷ک۱۷۷۸۳۲۱۴۲۹۷/۸۳

دارالصادقين واليت در عـرفـان بـا تـکـيه بـر آراآ امـام خميني قدس سره
 (زمينههاي تاريخي، مباني نظري و مراتب وجودي)

۱۳۷۸ابوالفضل کياشمشکي و۹۲۱ک۱۷۷۹۴۵۸۰۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۱/۸و۹ک

صدرا ۱۳۶۷اثر مرتضي مطهريانسان کامل ۱۳۹۱الف۶۳۴م۱۷۸۰۴۴۳۹۲۹۷/۸۳
BP۲۸۷/۲/۸۱۳۸۳الف۶م

ستاد بزرگداشت حضرت امام خميني﴿س﴾ ۱۳۹۰اصغر مير شکاريراه و رسم منزلها﴿مفاهيم اخالقي در سيره امام خميني﴿س﴾﴾ ر۹۳۹م۱۷۸۱۵۳۲۵۲۹۷/۸۳
BP۲۸۲/۶/۹۰۲۴۸م۹الف

حضور رسـاله صـد ميدان ،به ضميمه زندگي و انديشه خواجه عبدالله
انصاري

۱۳۸۵به کوشش رضا باقريان موحد ب ب/ر۸۸۵الف۱۷۸۲۵۳۰۷۲۹۷/۸۴

قدياني انـتـخـاب، مـقـدمـه و شرح لغات سعيدگزيده آثار پير هرات خواجه عبدالله انصاري
 يوسف نيا

۱۳۸۰ ي ب/ ر۸۸۵الف۱۷۸۳۲۸۸۲۹۷/۸۴

عالمه طباطبائي ۱۴۳۱قتاليفسيد محمدحسين حسيني طهرانيرساله لباللباب در سير و سلوک اولي االلباب ر۵۹۴ح۱۷۸۴۳۰۷۰۲۹۷/۸۴
اساطير تـالـيـف مـحمد رياض. به انضمام رسالهفتوتنامه: تاريخ، آيين، آداب و رسوم

 فـتـوتـيـه/عـلـي هـمـدانـي;بـه اهتمام
 عبدالکريم جربزه دار

۱۳۸۲ ف۹۲۳ر۱۷۸۵۲۹۷۱۲۹۷/۸۵

اميرکبير ۱۳۸۲از عبدالحسين زرين کوبارزش ميراث صوفيه الف۴۳ز۱۷۸۶۲۱۰۲۹۷/۸۹
اميرکبير ۱۳۷۹تاليف عبدالحسين زرين کوبجستجو درتصوف ايران ج۴۳ز۱۷۸۷۱۳۷۲۹۷/۸۹
اميرکبير ۱۳۸۰تاليف عبدالحسين زرين کوبدنباله جستجو در تصوف ايران د۴۳ز۱۷۸۸۱۳۸۲۹۷/۸۹
علم ۱۳۸۲نوشته عليرضا علوي طباطبائيشبهاي قونيه ش۸۳۱ع۱۷۸۹۴۰۰۵۲۹۷/۸۹

BP۲۷۵/۲ش۸ع
سخن ۱۳۸۳عبدالحسين زرين کوبشعله طور ش۴۳ز۱۷۹۰۲۰۶۲۹۷/۸۹۲

احياء کتاب ۱۳۸۸تاليف علي سعادتپرورپاسداران حريم عشق (کلمات عرفا) پ۵۳۴ س۱۷۹۱۶۱۰۴۲۹۷/۸۹۲
BP۲۸۵/۴/۲۱۳۸۸پ۷س

مهرخوبان نـاگـفـتـه هـاي عارفان : ﴿مقاالت و مصاحبه ها منتشر نشده از
 عارفان و اولياء الله﴾

۱۳۷۹-۱۳۸۲محمد جواد نورمحمدي ن۷۴۱ن۱۷۹۲۳۱۲۲۹۷/۸۹۲

آفتاب خوبان نـاگـفـتـه هـاي عـارفان: ﴿مقاالت و مصاحبه ها منتشرنشده از
 عارفان و اولياء الله﴾

۱۳۸۳محمدجواد نورمحمدي ن۷۴۱ن۱۷۹۳۳۱۳۲۹۷/۸۹۲

امـيـرکـبـير; سازمان تبليغات اسالمي، معاونت
پژوهشي

مـسـافري غريب: شرح احوال و آثار عالمه سيد حيدر آملي و
 بررسي موضوعي واليت در آثارش

۱۳۸۱تاليف اسماعيل منصوري الريجاني م ش/۷۹۷آ۱۷۹۴۲۱۱۲۹۷/۸۹۲۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱امير بختياريانخواجه عبدالله انصاري ب س/۸۸۵الف۲۹۷/۸۹۲۴[ج]۱۷۹۵۴۳۵۶
BP۲۷۸/۸/۳ب۸الف

منشور وحي ۱۳۸۶تاليف حميد احمدي جلفاييتنديس عشق الف س/۵۷۱ح۱۷۹۶۲۴۲۳۲۹۷/۸۹۲۴
بقيهالله(عج) آفـتـاب خـوبـان:  شـرح احـوال آيت الـحق سـيد عبدالکريم

 کشميري(قدس سره) (۱۳۷۸ - ۱۳۰۴ش)
۱۳۷۸علياکبر صداقت ص/آ۵۷۹ک۱۷۹۷۲۶۳۳۲۹۷/۸۹۲۴

کتابخانه منوچهري ۱۳۷۳تاليف لوئي ماسينيونقوس زندگي منصور حالج ق۱۴۴م۱۷۹۸۵۳۸۰۲۹۷/۸۹۲۴
BP۲۷۸/۴/۲م۸ح

نشرمرکز هـربـرت مـيـسن; [مـترجم] مجدالدينحالج
کيوان

۱۳۸۵ ح۹۷۱م۱۷۹۹۲۸۱۴۲۹۷/۸۹۲۴

انصاراالمام المنتظر﴿عج﴾ مـجـتـهـد نـجـفآبادي: مجموعه مقاالت و مصاحبه هايي در
 شـرح زنـدگي علمي، اجتماعي و سياسي آيت الله العظمي حاج

 مير سيد علي﴿آيت﴾ نجفآبادي

بـه اهـتـمـام مـحـمد جواد نورمحمدي;
 ﴿بـراي﴾ مـرکـز تـحـقيقات حوزه علميه
 نـجـفآبـاد; بـا همکاري مرکزتحقيقات

 رايانه اي حوزه علميه اصفهان

۱۳۸۷ ۶۴۲هـ۱۸۰۰۲۲۱۸۲۹۷/۸۹۲۴

شهاب الدين سـيـره پـيـامـبـر اعـظم﴿ص﴾: گلچيني از تاريخ زندگي ، سيره
 اخالقي، معجزات، برکات صلوات و سخنان پيامبر اکرم﴿ص﴾

۱۳۸۵امير ملک محمودي اليگودرزي س۷۶۱م۱۸۰۱۱۸۹۹۲۹۷/۹

دفتر نشر معارف مـولـفـان جـمـعي از نويسندگان; تدوينتاريخ اسالم
 نـهـاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در

۱۳۸۲ ۲۲۱ت۱۸۰۲۲۴۰۲۹۷/۹۱۲

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

علم اسـالم از ديـدگـاه آنمـاري شـيـمل به همراه يکي از آخرين
 تحقيقات درباره اعجاز عددي قرآن

۱۳۸۷آنماري شيمل; عبدالرحيم گواهي الف۹۸۹ش۱۸۰۳۳۹۹۸۲۹۷/۹۱۲
BP۱۴/۴۱۳۸۶د۸۷ش

مرکز برنامه ريزي و تدوين متون درسي مـولـف محمد نصيري رضي; تدوين نهادتاريخ تحليلي اسالم
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

دانشگاهها

۱۳۸۳ ت۴۷۲ن۱۸۰۴۲۳۹۲۹۷/۹۱۲۰۷

کانون انديشه جوان ۱۳۹۰حجتالله ابراهيمياناسالم و ايران الف۱۳۷الف۱۸۰۵۳۵۹۲۲۹۷/۹۱۶۵۵
BP۱۵/۴/۵۱۳۸۳الف۲الف

صدرا ۱۳۹۰مرتضي مطهريخدمات متقابل اسالم و ايران خ۶۳۴م۱۸۰۶۳۴۳۳۲۹۷/۹۱۶۵۵
BP۱۵/۴/۴خ۶م

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيآرزوي سوم :ماجراي جنگ خندق رآ ۳۸۲ خ۱۸۰۷۴۹۹۰۲۹۷/۹۲
مسجد مقدس جمکران خـلق عـظـيم پـيـامـر اعـظم (صـليالله عليه و آله): جلوههاي

 رحماني در رسول رحمت
۱۳۸۹- ۱۳۹۱علي احمديخواه(کوهناني) خ۲۸۵الف۱۸۰۸۴۲۷۳۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۸۱۳۸۹خ۲۶الف
کتاب نشر ۱۳۹۲عباس پسنديدهشادکامي از ديدگاه پيامبر اعظم (ص) ش۴۶۳پ۱۸۰۹۵۰۷۰۲۹۷/۹۳

دفتر نشر معارف ۱۳۸۵محمد باقر پور امينيپيامبر اعظم﴿ص﴾ ﴿سيره و تاريخ﴾ پ۵۹۶پ۱۸۱۰۳۲۱۰۲۹۷/۹۳
سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمي مـهـدي پـيـشوايي; تلخيص مرکزفعاليتشرح زندگاني حضرت محمد ﴿ص﴾

 هــا وپـژوهـش هـاي قـرآن وعـتـرت
 دانشگاه آزاد اسالمي

۱۳۷۸ م ش۹۵۶پ۱۸۱۱۱۸۲۵۲۹۷/۹۳

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيسرزمين ياس:بخشش فدک به فاطمه ﴿س﴾ س ۳۸۲ خ۱۸۱۲۴۹۹۶۲۹۷/۹۳
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيمهاجر بهشت:حوادث روزهاي آخر زندگي پيامبر م ۳۸۲ خ۱۸۱۳۴۹۹۲۲۹۷/۹۳
وثوق ۱۳۹۲معهدي خداميان آرانييک سبد آسمان:نگاهي نوبه چهل آيه قرآن ي ۳۸۲ خ۱۸۱۴۴۹۹۵۲۹۷/۹۳
اقبال ۱۳۸۵محمد علي خليليزندگاني محمد ﴿ص ﴾ پيامبر اسالم ز۷۲۱خ۱۸۱۵۱۸۹۷۲۹۷/۹۳

نواي دانش ۱۳۸۶مهدي خوبروزندگي پيامبر اکرم صليالله عليه و آله و سلم ز۸۱۸خ۱۸۱۶۲۱۵۵۲۹۷/۹۳
[بي نا] ۱۳۸۴ز-دانشمند پورمحمد﴿ص﴾ اميد اسالم از والدت تا ازدواج م۲۵۴د۱۸۱۷۳۲۳۰۲۹۷/۹۳

دفترنشر فرهنگ اسالمي ۱۳۹۰حسن رحيمپور (ازغدي)محمد(صليالله عليه و آله و سلم) پيامبري براي هميشه م۴۲۱ر۱۸۱۸۳۷۵۹۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۳م۳۴ر

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۴هاشم رسولي محالتيزندگاني حضرت محمد خاتم النبيين﴿ص﴾ ز۵۲۳ر۱۸۱۹۲۷۸۴۲۹۷/۹۳
غزل ۱۳۸۶فريبا رضويمحمد رسول الله م۵۹۳ر۱۸۲۰۱۸۶۵۲۹۷/۹۳

حديث نينوا ۱۳۸۵عليرضا زکي زاده رناني۱۷۰ پرسش در محضر رسول خدا ... ص۴۹ز۱۸۲۱۱۰۵۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۴ص۸ز

نشرمشعر جـعـفـر سـبحاني;[به کوشش] بعثه مقامفرازهايي از تاريخ پيامبر اسالم
 مـعـظـم رهـبـري،مـعـاونت آموزش و

پژوهش

۱۳۸۸ ف۲۷۳س۱۸۲۲۵۳۶۴۲۹۷/۹۳

بـوسـتان کتاب﴿انتشارات دفتر تبليغات اسالمي
 حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۳-۱۳۸۶جعفر سبحانيفروغ ابديت: تجزيه وتحليل کاملي از زندگي پيامبر اکرم﴿ص﴾ ف۲۷۳س۱۸۲۳۱۳۶۲۹۷/۹۳

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر ۱۳۹۱نقي سليماني; تصويرگر رضا مکتبيپيامبر پ۶۹۱ س۱۸۲۴۴۶۴۴۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۸۴/۹پ۸س

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱تحقيق و تدوين حسين سيديتصويري از بهار ت۸۲۹س۲۹۷/۹۳[ج]۱۸۲۵۴۸۶۹
احمديه ۱۳۸۶سيد داود سيد ميرزاييدر محضر پيامبر د۹۱۸س۱۸۲۶۵۳۷۳۲۹۷/۹۳

نسيم انديشه هـمـنام گلهاي بهاري:  نگاهي نو به زندگي و شخصيت پيامبر
 گرامي (ص)

۱۳۹۱حسين سيدي هـ۹۲۲س۱۸۲۷۴۶۴۵۲۹۷/۹۳
BP۲۲/۹/۸۷۸۱۳۸۵س

ميراث ماندگار مـحـمـد دريـاي رحـمـت: زندگاني رسول خدا﴿ص﴾ ، همراه با
 حکايت و اشعار

۱۳۸۱مريم شعبانلو م۵۱۱ش۱۸۲۸۲۴۶۲۹۷/۹۳

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱محمد صمدي خوشخوالگوي نيکو: آداب زندگي پيامبر اعظم﴿ص﴾ الف۸۳۲ص۱۸۲۹۴۶۶۳۲۹۷/۹۳
BP۲۴/۴۶

ارغوان انديشه ۱۳۸۹جميله عبدالعزيزيرسول مهر ر۳۴۳ ع۱۸۳۰۳۵۵۲۹۷/۹۳
شاکر ۱۳۸۶واحدتحقيقاتي گل نرگسعجايب ومعجزات شگفت انگيزي ازپيامبر اکرم﴿ص﴾ ۴۵۵ع۱۸۳۱۲۲۷۹۲۹۷/۹۳
زرين اثـر کـنـسـتـان ويرژيل گئورگيو; ترجمهمحمد پيغمبري که از نو بايد شناخت

 ذبيح الله منصوري
۱۳۸۶-۱۳۸۲ م۹۶۵گ۱۸۳۲۱۲۴۲۹۷/۹۳

عصمت ۱۳۸۵تاليف جواد محدثياخالق نبوي ﴿ آشنايي با سيره اخالقي پيامبر اعظم ﴾ الف۳۱۶م۱۸۳۳۱۹۴۲۲۹۷/۹۳
کليدر ۱۳۸۰ابوالحسن مطلبي ... [و ديگران]سيره نبوي س۶۳۱ م۱۸۳۴۴۷۲۵۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۹۷س
صدرا ۱۳۹۰مرتضي مطهريپيامبر امي پ۶۳۴م۱۸۳۵۳۵۳۴۲۹۷/۹۳

BP۲۲۱/۳/۹۱۳۸۷پ۶م
صدرا ۱۴۱۹ق۰=۱۳۷۷مرتضي مطهريسيري در سيره نبوي س۶۳۴م۱۸۳۶۳۴۸۹۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۹۱۳۷۷س۶م
جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر

 انتشارات اسالمي
[۱۳۶۴]مرتضي مطهريسيره نبوي س۶۳۴م۱۸۳۷۳۴۸۰۲۹۷/۹۳

BP۲۴/۴۶/۹۱۳۶۴س۶م
پيام آزادي ۱۳۸۰علي معصوميسفرهاي پيامبر﴿حکايت کودک وخرما﴾ س۶۶۷م۲۹۷/۹۳[ج]۱۸۳۸۳۳۳

موسسه فرهنگي و هنري مسيا کيش ۱۳۸۸-۱۳۹۰نويسنده مصطفي موسوي گرماروديرمان مسيا ر۸۴۲م۱۸۳۹۲۸۳۲۲۹۷/۹۳
واصف الهيجي طب پـيـامبر اعظم صلي الله عليه و آله: دستورهاي بهداشتي و

 غذايي پيامبر اسالم صلي الله و علي و آله
۱۳۸۸اثر محمدجعفر واصف ط۱۹۶و۱۸۴۰۳۷۴۱۲۹۷/۹۳

BP۲۲/۹/۲ط۲۴و
نشر آموزش کشاورزي ۱۳۸۷مـحـمدرضا ايزدپور; به سفارش مديريتنقش اهل بيت(ع) در تبيين معارف اسالمي ن۹۷۲الف۱۸۴۱۳۶۶۶۲۹۷/۹۳۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

علم بـنتالـشـاطي; تـرجـمـه و تـعليق احمدآمنه ; مادر پيامبر صليالله عليه و سلم
 صادقي اردستاني

۱۳۸۸ الف۶۹۳ب۱۸۴۲۴۴۲۱۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۴/۸۰۴۱۱۳۸۸الف۹ب

موسسه انتشارات اميد ۱۳۷۹-۱۳۸۱مولف زينالعابدين دستدادهقطرهاي از دريا: داستانهاي آموزنده تاريخي، ادبي ق۵۴۵د۱۸۴۳۲۲۶۹۲۹۷/۹۳۱
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بـازآفـريـده مـحـمـدرضـا سرشار﴿رضاآنچه خداي کعبه اراده کند ﴿داستان زندگاني پدر پيمبر ما ﴾

 رهگذر﴾ ; تصويرگر پرويز حاصلي
۱۳۷۶ آ۸۹۱ ر۲۹۷/۹۳۱[ج]۱۸۴۴۱۸۳۱

سلسله صـادق داوري; بهاهـتمام مجمع مطالعاتفاطمهالزهرا عليهاالسالم در روايات عامه
 عـلـمي تـحـقـيـقي هـيـئت محبان اهل
 بيت(عليهمالسالم) اصفهان - دولتآباد

۱۳۸۱ ف۴۳۳ش۱۸۴۵۲۶۵۲۹۷/۹۳۱

دليل ما ۱۳۹۰مجيد مسعوديآن که گفت آري: حمزهبنعبدالمطلب(ع) آ۵۵۳م۱۸۴۶۳۶۰۶۲۹۷/۹۳۱
BP۲۵/۷/۸آ۵م

شرکت بهنشر ۱۳۸۰نوشته محمدرضا سرشار (رهگذر)آنک آن يتيم نظر کرده﴿پيامبر ﴿ص﴾،از تولد تا هجرت حبشه﴾ آ۸۹۱ر۱۸۴۷۲۹۶۵۲۹۷/۹۳۳
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۶علياکبر عليخاني و همکارانسياست نبوي; مباني، اصول، راهبردها س۸۵۳ع۱۸۴۸۲۸۷۰۲۹۷/۹۳۶

نبوي حـسـين کـرمي; عـکـاس اکبر شيرازي،خيبر قلعهي فراموش شده
 حسين کرمي

۱۳۸۷ خ۴۶۹ک۱۸۴۹۴۶۱۳۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴۵/۴۱۳۸۷ک۹۴خ

جـامـعه مـدرسـين حـوزه عـلـمـيه قم، دفـتر
 انتشارات اسالمي

داسـتـانـهـاي شـنيدني از جنگ بدر و احد شامل صد داستان
 سـازنـده، ۳۰ داسـتـان از جنگ بدر - و ۷۰ داستان از جنگ

 احد ۰ داستانهاي شنيدني از فتح مکه و جنگ حنين

۱۳۸۹محمد محمدي اشتهاردي د۳۵۳م۱۸۵۰۳۲۵۶۲۹۷/۹۳۷
BP۲۴/۴/۲د۳م

دليل ما ۱۳۹۰مجيد مسعوديسه رفيق: حبيببن مظاهر، ميثم تمار، رشيد هجري س۵۵۳م۱۸۵۱۳۶۰۸۲۹۷/۹۴
BP۲۸/۶/۶الف۵م

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲حسين جعفري;ويراستار حبيب مقيميسالک ايراني:﴿پژوهشي در زندگي سلمان فارسي﴾ س۴۶۲ج۱۸۵۲۵۰۷۹۲۹۷/۹۴۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـنـيـرالـدين بـيـروتي ; زيـرنظرشورايسلمان فارسي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۶۷۴س۲۹۷/۹۴۲[ج]۱۸۵۳۴۳۷۱
BP۳۳/۹ب۸س

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

۱۳۹۰احمد صادقياردستانيسلمان فارسي: استاندار مداين س۱۹۸ص۱۸۵۴۳۹۳۶۲۹۷/۹۴۲
BP۳۳/۲ص۸س

جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـميه قم ،دفتر
 انتشارات اسالمي

۱۳۷۳مولف جعفرمرتضي عامليسلمان فارسي (رضوانالله عليه) س۲۵۷ع۱۸۵۵۶۲۵۵۲۹۷/۹۴۲
BP۳۳/۲۵۰۴۱۱۳۷۳ع۸س

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱نويسنده محمدحسين فکورنخلها قد ميکشند ن۸۱۷ ف۲۹۷/۹۴۲[ج]۱۸۵۶۴۴۴۲
BP۳۳/۱۳۷ ۸ف۸س

دليل ما از قـبـيـله خوبان: کميل بن نخعي به انضمام وصيت علي عليه
 السالم به کميل

۱۳۸۲مجيد مسعودي الف۵۵۳م۱۸۵۷۱۷۰۵۲۹۷/۹۴۲

باربد ۱۳۸۱نويسنده شهباز آزادمهرزندگينامه چهارده معصوم و دوازده امام ز۴۶۸آ۱۸۵۸۱۷۱۲۲۹۷/۹۵
ميثم تمار ۱۳۸۲احمد اسالمياز خاتميت تا غيبت : نگاهي نوبه زندگاني چهارده معصوم﴿ع﴾ الف۵۲۸الف۱۸۵۹۳۱۵۲۹۷/۹۵
نسيم حيات ۱۳۸۶جواد باقري زنجانيداستانها وحکايتهاي شيرين ازچهارده معصوم﴿ع﴾ د۲۴۲ب۱۸۶۰۲۴۵۷۲۹۷/۹۵
خانه پژوهش ۱۳۹۱مولف محمدباقر پورامينيسبک زندگي :منشور زندگي در منظر امام رضا ﴿ع﴾ س ۵۹۶ پ۱۸۶۱۵۲۸۲۲۹۷/۹۵

BP۴۷/۴۱۳۸۷پ۸۷پ
اميرکبير نـويـسـنده هاشم معروف حسني; ترجمهزندگي دوازده امام

 محمد مقدس
۱۳۸۲ ز۵۴۱ح۱۸۶۲۱۲۹۲۹۷/۹۵

دليل ما ۱۳۹۱محمدرضا حکيميامام در عينيت جامعه الف۷۵۶ح۱۸۶۳۴۴۳۳۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۵/۸۱۳۸۸الف۸ح

انتشارات دليل ما تـالـيـف حضرت آيت الله العظمي وحيدبه ياد آن که مذهب حق يادگار اوست
خراساني

ب۴۳۱خ۱۸۶۴۳۲۳۳۲۹۷/۹۵

نواي دانش ۱۳۸۶تاليفموسي شريفيزندگاني چهارده معصوم ز۴۶۷ش۱۸۶۵۳۴۶۹۲۹۷/۹۵
BP۳۶/خ۸۱۳۸۲م۸ق

نواي دانش ۱۳۸۶مرتضي شريفي اشکوريعالم برزخ ع۴۶۷ش۹۵ /۱۸۶۶۱۲۹۷
لب الميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهحقيقت نوري اهل بيت ﴿ع﴾ ح۲۷۱ط۱۸۶۷۳۴۲۱۲۹۷/۹۵

هاتف مـنـتـهي االمـال : در زنـدگـاني و شرح احوال چهارده معصوم
 سالم الله عليها

۱۳۸۴عباس قمي ۱۳۸۴م۷۷۳ق۱۸۶۸۱۹۲۴۲۹۷/۹۵
BP۳۶/۸م۸ق

ديوان عـبـاس قـمي ;ويـراسـتار کاظم عابدينيمنتهي االمال: ذکر تاريخ چهارده معصوم عليه السالم
مطلق

۱۳۸۷ ۱۳۸۷م۷۷۳ق۱۸۶۹۲۳۴۳۲۹۷/۹۵

بوستان دانش تـهـيـه و تـلـخـيص سيد عباس موسويزندگينامه چهارده معصوم عليهم السالم
مطلق

۱۳۸۴ م ب/م۷۷۳ق۱۸۷۰۱۸۰۶۲۹۷/۹۵

سرور ۱۳۸۶عالمه مجلسي; تحقيق سيدعلي اماميانجالء العيون ، تاريخ چهارده معصوم ج۲۸۱م۱۸۷۱۲۰۸۱۲۹۷/۹۵
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۹۰مهدي محدثيحيات پاکان:داستانهايي از زندگي معصومان عليهمالسالم ح۳۱۶م۲۹۷/۹۵[ج]۱۸۷۲۴۲۶۸

BP۳۶/۹۱۳۸۹ح۳۲۳م
مطهر ۱۳۷۶محمد محمدياشتهاردينگاهي بر زندگي امام سجاد عليهالسالم ن ۳۵۳ م۱۸۷۳۴۷۳۹۲۹۷/۹۵

BP۳۶/ج.۴۶پ
وزارت آمـوزش و پـرورش، مـعاونت پرورشي،

 موسسه فرهنگي منادي تربيت
۱۳۸۳نويسنده مهدي مراد حاصلمرد صادق: حضرت امام جعفر صادق عليهالسالم م۴۳۳م۲۹۷/۹۵[ج]۱۸۷۴۲۳۹۱

صدرا ۱۳۷۹-۱۳۸۳مرتضي مطهريسيري در سيره ائمه اطهار عليهمالسالم س۶۳۴م۱۸۷۵۲۵۴۰۲۹۷/۹۵
صدرا ۱۳۷۸مرتضي مطهريسيري در سيره ائمه اطهار عليهم السالم س۶۳۴م۱۸۷۶۵۶۱۲۲۹۷/۹۵
دليل ما ۱۳۸۷محمدجواد اسالميچـشم بـر خـورشـيـد: شـبـنـمي از درياي فضائل اميرمومنان چ ۵۲۸ الف۱۸۷۷۴۸۸۹۲۹۷/۹۵۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نشرالف ۱۳۸۴به اهتمام حبيب الله اکبرپورقضاوتها و معجزات اميرالمومنين علي عليه السالم ق۶۸۳الف۱۸۷۸۱۸۰۹۲۹۷/۹۵۱
سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمي مـهـدي پيشوايي; تلخيص مرکزفاليت هاشرح زندگاني امام علي عليه السالم

 وپـژوهـش هـاي قرآن وعترت دانشگاه
 آزاد اسالمي

۱۳۷۸ ش۹۵۶پ۱۸۷۹۱۸۱۶۲۹۷/۹۵۱

دليل ما ۱۳۹۱رسول جعفريانتاريخ و سيره سياسي اميرمومنان عليبنابيطالب عليهالسالم ت۴۶۳ج۱۸۸۰۴۳۴۰۲۹۷/۹۵۱
BP۳۸/۰۹ /۷۱۳۸۰ج۹س

دفتر نشر فرهنگ اسالمي مـصـطـفي چـمـران; گردآوري و تدوينعلي زيباترين سرودهي هستي
 بنياد شهيد چمران

۱۳۸۰ ع۵۶چ۱۸۸۱۳۱۱۵۲۹۷/۹۵۱

پارسايان ۱۳۸۱محمدرضا حسيني مطلقمقتل علي﴿ع﴾ : شهيد تنها م۵۹۸ح۱۸۸۲۳۲۰۲۹۷/۹۵۱
لوح زرين ۱۳۹۲تاليف محمود حکيميعلي(ع) عدالت جاويد ع ۷۵۶ ح۱۸۸۳۴۹۰۸۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۸ع۸۳ح
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيسکوت آفتاب ک س۳۸۲ خ۱۸۸۴۵۰۰۱۲۹۷/۹۵۱
دريا جـمـال دولـت محمود : حکومت امام علي ﴿ع﴾ ، حکومت موفق

تاريخ
۱۳۸۲مصطفي دلشاد تهراني ج۶۴۲د۱۸۸۵۱۶۹۶۲۹۷/۹۵۱

انتشارات کريمه اهل بيت فـضـائـل امـيـرالمومنين علي بن ابيطالب﴿عليه السالم﴾از زبان
 بزرگان اهل تسنن

۱۳۸۷نويسنده:محمد رحمتي شهرضا ف۴۱۲ر۱۸۸۶۶۸۲۸۲۹۷/۹۵۱

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۴هاشم رسولي محالتيزندگاني  اميرالمومنين عليهالسالم ز۵۲۳ر۱۸۸۷۲۷۸۳۲۹۷/۹۵۱
موسسه امام صادق﴿ع﴾ فـروغ واليت: تـاريخ تـحـلـيـلي زنـدگـاني امـيـرمومنان علي

عليهالسالم
۱۳۹۱= ۱۴۳۳قتاليف جعفر سبحاني ف۲۷۴س۱۸۸۸۴۶۰۴۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۵/۴۱۳۷۴ف۲۲س
نسيم انديشه ۱۳۹۱حسين سيديامير گلها نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام علي(ع) الف۹۲۲س۱۸۸۹۴۶۴۸۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۸۱۳۸۵الف۸۷۴س
دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۵- ۱۳۹۱تاليف جعفر شهيديعلي از زبان علي ، يا، زندگاني اميرمومنان علي عليه السالم ع۸۶۸ش۱۸۹۰۱۷۷۴۲۹۷/۹۵۱

موسسه فرهنگي انتشاراتي انصاري ۱۳۸۰محمدحسين عادلپورمعماها و فضيلتهاي علي عليهالسالم م۱۴۲ع۱۸۹۱۳۶۷۵۲۹۷/۹۵۱
BP۳۷/۴/۶م۱۶ع

سلسله [۳۲۰ = سـيـصـد و بـيـست] داسـتـان از معجزات و کرامات
 اميرالمومنين علي عليهالسالم

۱۳۸۱عباس عزيزي س۵۸۸ع۱۸۹۲۲۱۹۲۹۷/۹۵۱

سلسله سـوگـنـامه امـام عـلي عليهالسالم: ۴۰۰ [چهارصد] داستان از
 مـصـايب و سـرگـذشتهـاي غمانـگـيـز زنـدگي حـضـرت

اميرالمومنين(ع)

۱۳۸۱عباس عزيزي و س۵۸۸ع۱۸۹۳۲۲۳۲۹۷/۹۵۱

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲حسين فتاحيامام علي﴿ع﴾: براي دبستاني ها ع۲۲۲ف۲۹۷/۹۵۱[ج]۱۸۹۴۲۶۴
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهن﴿ انتشارات

مدرسه﴾
امـيـرحـسـين فـردي; تـصويرگر فرشادامام اول: زندگينامه امام علي عليهالسالم

رستمي
۱۳۹۱ الف۴۷۸ف۲۹۷/۹۵۱[ج]۱۸۹۵۴۴۰۵

BP۳۷/۸۱۳۸۲الف۴ف
عابد يـکـصـد و ده درس زنـدگـي از سيره عملي حضرت علي عليه

السالم
۱۳۷۹انتخاب و گرد آوري حميد رضا کفاش ي۵۹۱ک۱۸۹۶۱۸۶۷۲۹۷/۹۵۱

دارالکتب االسالميه ۱۳۸۰فضل الله کمپانيعلي کيست؟ ع۶۹۹ک۱۸۹۷۱۲۵۲۹۷/۹۵۱
دليل ما از قـبـيـله خـوبـان: کميلبنزياد نخعي به انضمام وصيت علي

 عليهالسالم به کميل
۱۳۹۰مجيد مسعودي ۱۳۹۰الف۵۵۳م۱۸۹۸۳۶۱۵۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۸۷/۴الف۶م
مـرکـزانـتـشارات موسسه آموزشي و پژوهشي

 امام خميني
۱۳۸۵محمدتقي مصباح يزديپيام موال از بستر شهادت پ۵۹۸م۱۸۹۹۳۵۷۳۲۹۷/۹۵۱

BP۳۹/۵ /۶م۶و
صدرا ۱۴۳۳ق= ۱۳۷۷مرتضي مطهريجاذبه و دافعه علي عليهالسالم ۱۳۹۱ج۶۳۴م۱۹۰۰۴۳۲۵۲۹۷/۹۵۱

BP۳۷/۳۵/۲ج۶م
صدرا ۱۳۷۷-۱۳۸۷مرتضي مطهريجاذبه ودافعه علي عليه السالم ج۶۳۴م۱۹۰۱۱۶۸۶۲۹۷/۹۵۱

دار الکتب االسالميه ۱۳۸۱تاليف محمدحسن موسوي کاشانيبر اميرمومنان علي(ع) چه گذشت ب۸۴۲م۱۹۰۲۲۲۴۲۹۷/۹۵۱
سرور قـصه کـوفه: تاريخ زندگي امام اميرالمومنين علي عليهالسالم از

 هجرت به کوفه تا شهادت
۱۳۸۶تاليف علي نظري منفرد ق۵۱۷ن۱۹۰۳۲۴۱۳۲۹۷/۹۵۱

مدرسه حـضـرتآيـت الـه الـعـظمي حاج شيخبه ياد اول مظلوم روزگار
 حسين وحيد خراساني

۱۳۹۰ ب۴۵۵و۱۹۰۴۵۳۶۶۲۹۷/۹۵۱

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۵۹محمدتقي جعفريترجمه و تفسير نهجالبالغه ت۴۶۲ج۱۹۰۵۱۷۴۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۲۲/۷۴۲ج

خيرالبريه ۱۳۸۲محمدرضا جواهرياخالق جواني از ديدگاه امير مومنان امام علي بن ابي طالب﴿ع﴾ الف۷۹۹ج۱۹۰۶۱۷۰۷۲۹۷/۹۵۱۵
دفتر نشر معارف مـحـمـد حـسـين دانش کيا،تدوين نهادجمال کعبه﴿شرحي بر تاريخ اسالم به روايت امام علي ﴿ع﴾﴾

 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـها،معاونت پژوهشي دانشگاه

 معارف اسالمي

۱۳۸۹ ج۲۴۴د۱۹۰۷۳۰۳۶۲۹۷/۹۵۱۵

محمد دشتي شـنـاخت نـهج الـبـالغه (پژوهش در پيرامون عظمت و ارزش
 نهج البالغه)

۱۳۷۰محمد دشتي ش۵۷۳د۱۹۰۸۲۳۷۲۲۹۷/۹۵۱۵

نشر موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين(ع) ۱۳۶۸محمد دشتيکليدهاي شناسايي نهج البالغه ک۵۷۳د۱۹۰۹۱۷۴۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۵/۸ک۵د

دريا داللت دولت:  آيـين نـامه حـکـومت و مـديريت در عهدنامه
 مالک اشتر

۱۳۹۲مصطفي دلشاد تهراني د ۶۴۲ د۹۵۱۵ /۱۹۱۰۴۹۱۵۲۹۷

دارالفکر دريـچهاي گشوده بر آفتاب، بحثي در باره نهج البالغه و مباني
 حکومت اخالق و تربيت از ديدگاه آن

۱۳۶۹حسين رزمجو د۴۶۲ر۱۹۱۱۲۳۸۴۲۹۷/۹۵۱۵

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر ۱۳۹۰عبدالمجيد زهادتتعليم و تربيت در نهج البالغه ت۷۴ز۱۹۱۲۳۴۶۳۲۹۷/۹۵۱۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

وزارت ارشاد اسالمي ۱۳۶۵گردآورنده مهدي شمسالديندنيا در نهج البالغه د۶۴۷ش۱۹۱۳۱۷۴۲۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۸/۹د۸ش

ليله القدر ۱۳۸۴علي صفايي حائري (عين - صاد)روش برداشت از نهج البالغه ر۶۸۲ص۱۹۱۴۲۹۷۷۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹۵/۹ر۷ص

انديشه ظهور ۱۳۸۹نويسنده محمود عدالتپژوهمديريت در پرتو کالم علي (ع) م۴۶۵ع۱۹۱۵۴۹۵۵۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۴۱۳۸۹ع۴م

موسسه بوستان کتاب نـقش و حـقـوق کـارکـنـان در سـازمانها از ديدگاه امام علي
عليهالسالم

۱۳۸۷علياصغر عطارانطوسي ن۶۶۷ع۱۹۱۶۵۰۴۳۲۹۷/۹۵۱۵

انتشاراتي موعود اسالم ۱۳۸۱ترجمه محمد دشتينهج البالغه حضرت اميرالمومنين عليه السالم ۱۳۸۱ن۸۴۵ع۱۹۱۷۱۱۵۲۹۷/۹۵۱۵
فاخر ۱۳۸۲علي بن ابي طالب; مترجم مهدي حجتيترجمه نهج البالغه حضرت اميرالمومنين عليهالسالم ۱۳۸۲ن۸۴۵ع۱۹۱۸۱۱۴۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱
سبط النبي﴿ع﴾ ۱۳۸۶مترجم محمد دشتيترجمه نهج البالغه ۱۳۸۶ن۸۴۵ع۱۹۱۹۲۳۳۰۲۹۷/۹۵۱۵
بقيت الله﴿عج﴾ تـرجـمه نـهجالـبالغه حضرت اميرالمومنين(ع) (با تجديد نظر

 وويرايش جديد)
۱۳۸۸ترجمه محمد دشتي ۱۳۸۸ن۸۴۵ع۱۹۲۰۳۲۴۰۲۹۷/۹۵۱۵

موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين﴿ع﴾ ۱۳۸۲محمد دشتيترجمه نهج البالغه ن۸۴۵ع۱۹۲۱۲۲۰۲۹۷/۹۵۱۵
اسوه ۱۳۹۲مترجم حسين استادولينهج البالغه امام علي عليه السالم ن۸۴۵ع۱۹۲۲۶۰۴۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۱۱۳۸۴ث
گلبرگ ۱۳۹۲ترجمه محمد دشتيپندهاي جاودانه: حکمتهاي نهج البالغه دب/ ن۸۴۵ ع۱۹۲۳۶۱۱۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲/۴۸۱۳۸۲د
گلگشت [گـردآورنـده شـريف رضي]; مـتـرجـمترجمه نهجالبالغه حضرت اميرالمومنين (ع)

 محمد دشتي
۱۳۸۷ ۱۳۸۷د ت/ن۸۴۵ع۱۹۲۴۲۵۶۶۲۹۷/۹۵۱۵

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي [عـليبن ابيطـالب]; گـردآورنده شريفنهج البالغه
 رضي ; مترجم سيدجعفر شهيدي

۱۳۸۹ ش ت/ن۸۴۵ع۱۹۲۵۳۸۲۴۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۴۱  ۱۳۶۸ م

ليله القدر عـبـدالـمـجـيـد فـلسفيان; تهيه و تنظيمعلي(عليهالسالم) و جاري حکمت
 موسسهي فرهنگي تحقيقاتي ليله القدر

۱۳۸۴ ع۸۴۲ف۱۹۲۶۳۱۸۹۲۹۷/۹۵۱۵

نقش نگين ۱۳۸۶محمد فوالدگرمنشور تربيتي پدران براي فرزندان م۸۹۴ف۱۹۲۷۶۷۹۲۲۹۷/۹۵۱۵
BP۳۸/۰۹ /۹۱۳۸۷ف۴ت

فروزش مولف مسلم قليپورگيالنيتقوا و پارسايي در نهجالبالغه
تصحيح و بازنگري حسين صدرالحفاظ

بهسـفـارش دفـتـر بـرنـامهريـزي امـور
 فـرهـنـگي و مشاوره (کارشناسي قرآن و

 معارف اسالمي)

۱۳۸۴ ت۷۴۲ق۲۹۷/۹۵۱۵[ج]۱۹۲۸۱۸۱۸
BP۳۸/۰۹/۷۶ق۳الف

فروزش مولف: مسلم قليپورگيالنيواليت و رهبري در نهج البالغه
تصحيح و بازنگري: حسين صدرالحفاظ
به ســـفـــارش دفـتـر بـرنـامهريـزي
 امـورفـرهـنـگي و مـشـاوره کـارشناسي

 قرآن و معارف اسالمي

۱۳۸۴ و۷۴۲ق۲۹۷/۹۵۱۵[ج]۱۹۲۹۱۸۱۷
BP۳۸/۰۹/۸۴۳ق۳الف

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثياخالق پژوهش خ الف۳۱۶م۱۹۳۰۴۸۵۵۲۹۷/۹۵۱۵
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثياعتدال ع الف۳۱۶م۱۹۳۱۴۸۶۲۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۹۵م
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيامتحان م الف۳۱۶ م۱۹۳۲۴۸۱۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۷م۸۲الف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيانفاق ن الف۳۱۶م۱۹۳۳۴۸۵۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۸۷۴الف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيپيامبراعظم صليالله عليه و آله پ۳۱۶م۱۹۳۴۴۸۶۰۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳م۳۵م
بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيخردورزي ر خ۳۱۶م۱۹۳۵۴۸۶۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳م۷ع
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيخودسازي و خ۳۱۶م۱۹۳۶۴۸۴۹۲۹۷/۹۵۱۵
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيزبان و سخن ز۳۱۶م۱۹۳۷۴۸۵۴۲۹۷/۹۵۱۵
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيسفر آخرت س۳۱۶م۱۹۳۸۴۸۴۷۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۸م۴۵م
بنياد پزوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيشگردهاي شيطان ش۳۱۶ م۱۹۳۹۴۸۵۶۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۳۱۳۸۷م۹۳ش
بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيفتنه ف۳۱۶م۱۹۴۰۴۸۵۲۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳م۲ف
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيقرآن ق۳۱۶م۱۹۴۱۴۸۵۳۲۹۷/۹۵۱۵
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جوادمحدثيگهرعمر گ۳۱۶م۱۹۴۲۴۸۴۵۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/۳۱۳۸۴م۹ک
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيمشاوره ش م۳۱۶م۱۹۴۳۴۸۴۶۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /الف۱۳۸۷ ۳م۸۷ش
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثيموعظه و م۳۱۶م۱۹۴۴۴۸۵۹۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ / ۳۱۳۸۷م۷و
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثينگاه ن۳۱۶م۱۹۴۵۴۸۴۸۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۴۲/۲۶م
بنياد پژوهش هاي اسالمي ۱۳۹۱جواد محدثينعمت و سپاس ن۳۱۶م۱۹۴۶۴۸۵۱۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹ /۲۶م۸ش
بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۶جواد محدثيوحدت و انسجام و۳۱۶م۱۹۴۷۴۸۵۷۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۹/م۳۳و
صدرا ۱۳۹۱مرتضي مطهريسيري در نهجالبالغه س۶۳۴م۱۹۴۸۴۳۳۰۲۹۷/۹۵۱۵

BP۳۸/۰۸ /۶۱۳۸۳م
اديان خـاسـتـگـاه فـرهـنـگـي نهج البالغه: پژوهشي درباره خاستگاه

 فرهنگي سخنان امام علي عليه السالم در نهج البالغه
۱۳۸۳محمد حسن نادم خ۱۳۸ن۱۹۴۹۱۶۷۶۲۹۷/۹۵۱۵

براق ۱۳۹۰سعيد هاشميعرفان زندگي ع۲۵۲ه۱۹۵۰۳۴۹۳۲۹۷/۹۵۱۵
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۰گردآورنده خدابخش کرميان زيارانيکالم برتر:﴿ سخنان اميرالمومنين ﴿ع﴾ درباره نماز﴾ ک۴۷۱ک۱۹۵۱۲۳۳۲۹۷/۹۵۱۶

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۹راضي آلياسينصلح امام حسن(ع): پرشکوهترين نرمش قهرمانانهي تاريخ ص۷۷۴ آ۱۹۵۲۴۹۳۳۲۹۷/۹۵۲
BP۴۰/۸۰۴۱۱۳۷۹ص۷آ

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان ارانيدرقصرتنهايي:حماسه صلح امام حسين رد ۳۸۲ خ۱۹۵۳۵۰۰۸۲۹۷/۹۵۲
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۶۹هاشم رسولي محالتيزندگاني امام حسن مجتبي ﴿ع﴾ ز۵۲۳ر۱۹۵۴۲۷۸۵۲۹۷/۹۵۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها ،دفتر نشر معارف

۱۳۹۲حسين سيديغنچه دلتنگ :نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام مجتبي ﴿ع﴾ غ۸۹۳ س۱۹۵۵۶۲۶۷۲۹۷/۹۵۲

شاکر عـجـايـب ومـعـجـزات شـگـفت انگيزي از امام حسن مجتبي
عليهالسالم

۱۳۸۶واحد تحقيقاتي گل نرگس ۴۵۵ع۱۹۵۶۲۳۰۰۲۹۷/۹۵۲

سلسله [۵۰۱ = پـانـصد و يک] داستان از فضايل، مصايب، معجزات و
 کرامات امام حسن مجتبي(ع)

۱۳۸۱عباس عزيزي پ۵۸۸ع۱۹۵۷۲۲۲۲۹۷/۹۵۲

واريان ۱۳۸۷مال احمد اشرفياسرارالشهاده الف۵۵۵الف۱۹۵۸۳۵۸۳۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۵الف۵الف

سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۷۸نويسنده  مهدي پيشواييشرح زندگاني امام حسين﴿ع﴾ ش۹۵۶پ۱۹۵۹۳۴۹۱۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۲۱۳۸۲ت۶ر

سـيـدالشهدا(ع). بهضميمه ماه خدا: شرح خطبه شعبانيه پيغمبر
 اکرم(ص) در فضيلت ماه مبارک رمضان

خـالصه بيانات عبدالحسين دستغيب در
 ۲۰ مـجـلس ايـام عـاشـورا] ;مـقدمه و

 تصحيح از محمدهاشم دستغيب]

س۵۴۷د۱۹۶۰۶۳۱۷۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۹۱۳۷۳س۵د

نشر سبحان بـغض نـشـکـفـته: داستانهائي از زندگي و گزيدهاي از سخنان
 حضرت امام حسين(ع)

۱۳۷۶لطيف راشدي ب۲۱۷ر۱۹۶۱۲۶۱۵۲۹۷/۹۵۳

زوار ۱۳۷۶زينالعابدين رهنمازندگاني امام حسين (ع) ز۸۹۳ ر۱۹۶۲۴۹۳۲۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۹۱۳۷۶ز۹ر

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها ،دفتر نشر معارف

يـک غـنـچـه ،صـد زخـم ،نـگاهي به زندگي و شخصيت امام
 حسين ﴿ع﴾

۱۳۹۳حسين سيدي ي۹۲۲س۱۹۶۳۶۲۸۶۲۹۷/۹۵۳

حاذق تـالـيف جعفر شوشتري; ترجمه و نگارشويژگيهاي امام حسين عليه السالم
 علي کرمي

۱۳۸۱ و۷۱۹ش۱۹۶۴۱۴۳۲۹۷/۹۵۳

ليله القدر ۱۳۸۰علي صفايي حايري﴿عين-صاد﴾چهل حديث از امام حسين عليهالسالم چ۶۸۲ص۱۹۶۵۳۰۰۰۲۹۷/۹۵۳
سلسله [۵۴۰ = پـانـصـد و چـهل] داستان از معجزات و کرامات امام

حسين(ع)
۱۳۸۱عباس عزيزي پ۵۸۸ع۱۹۶۶۲۱۸۲۹۷/۹۵۳

صاله ۱۳۸۰عباس عزيزينماز و عبادت امام حسين عليهالسالم ن۵۸۸ع۱۹۶۷۱۸۶۰۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۸ن۴ع

دارالصادقين ۱۳۸۴عبداالمير فائقجرعهاي از جام شهادت ج۲۱۴ف۱۹۶۸۴۵۷۷۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ج۲۷ف

احمديه بـر سـاحل عـاشـورا: نـيم نـگـاهي به زنـدگاني حسين به علي
 عليهالسالم، نقل واقعه کربال ...

۱۳۸۱تاليف هادي قطبي ب۶۹۵ق۱۹۶۹۲۵۳۰۲۹۷/۹۵۳

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

۱۳۹۰مهدي محدثيرد پاي خورشيد: امام حسين عليهالسالم، از والدت تا شهادت ر۳۱۶م۱۹۷۰۴۶۰۲۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ر۲۴م

مـوسـسـه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ ونشردفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۸مهدي محدثيرد پاي خورشيد: امام حسين عليهالسالم، از والدت تا شهادت ر۳۱۶م۱۹۷۱۶۶۶۵۲۹۷/۹۵۳
BP۴۱/۴/۴۱۳۸۸ر۲۴م

الهيجي ۱۳۸۴نويسنده سيدجواد هاشميحسين خون خدا ح۲۵۲هـ۱۹۷۲۱۸۰۷۲۹۷/۹۵۳
ساقي ۱۳۹۲مرتضي آوينيفتح خون: روايت محرم ف۹۱۷ آ۱۹۷۳۵۱۵۰۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۲۱۳۸۵ف۸آ
نسيم حيات ۱۳۸۵سيد بن طاووس; مترجم مهدي لطفيلهوف ل۱۶۶الف۱۹۷۴۲۲۹۴۲۹۷/۹۵۳۴

دفتر نشر معارف ۱۳۸۵مولف گروه مولفانپرسش ها و پاسخ هاي برگزيده ويژه محرم ۳۴۸پ۱۹۷۵۳۱۹۷۲۹۷/۹۵۳۴
کتابستان معرفت ۱۳۹۴احمد تورگوتشهيد عشق ش۸۱۸ت۱۹۷۶۶۱۹۱۲۹۷/۹۵۳۴

اميرالعلم بـخش فرهنگي دفتر مرجع فقيد آيه اللهجلوههاي عاشورا﴿۴﴾: مشعل هدايت
 العظمي فاضل لنکراني

[؟] ۵۶۸ ج۱۹۷۷۲۶۱۱۲۹۷/۹۵۳۴

حکمت ۱۳۸۷ياسين حجازيکتاب آه:بازخواني مقتل حسين ابن علي عليهما السالم ک۳۳۹ح۱۹۷۸۳۱۶۴۲۹۷/۹۵۳۴
جوانان کرباليي سـيـدمـحـمـد حـسيني شيرازي; مترجمپيام عاشورا

 حامد حسن نواب
۱۳۸۰ پ۵۹۳ح۱۹۷۹۳۴۹۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۹پ۶ف
دليل ما ۱۳۹۰سخناني از محمدرضا حکيميعاشورا، مظلوميتي مضاعف ع۷۵۶ح۱۹۸۰۳۵۶۰۲۹۷/۹۵۳۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

وثوق ۱۳۹۱مهدي خداميانآرانيهفت شهر عشق: نگاهي نو به حماسه عاشورا هـ۳۸۲خ۱۹۸۱۴۳۲۸۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۳۶۷۱۳۸۹خ/الف

خورشيد باران روزدهـم﴿۱﴾ :مـجـمـوعـه مـقاالت پژوهشي وتحقيقي در زمينه
عاشورا

۱۳۸۶نويسنده:محمدرضا سنگري ر۷۷۹س۱۹۸۲۶۶۹۸۲۹۷/۹۵۳۴

کتاب نيستان ۱۳۸۸مهدي شجاعيمردان و رجزهايشان م۳۷۸ش۱۹۸۳۳۵۸۹۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵۳/۴م۳ش

موسسه توسعه فرهنگ قرآني عـبـور از غـروب: تاريخ تحليلي قيام امام حسين عليهالسالم از
 آغاز تا پايان اسارت اهلبيت

۱۳۸۰مهدي شمسالدين ع۶۴۷ش۱۹۸۴۲۴۷۶۲۹۷/۹۵۳۴

دفترنشرفرهنگ اسالمي پـس از پنجاه سال پژوهشي تازه پيرامون قيام امام حسين عليه
السالم

۱۳۸۱جعفر شهيدي پ۸۶۸ش۱۹۸۵۲۴۱۲۹۷/۹۵۳۴

لبالميزان ۱۳۹۰اصغر طاهرزادهکربال مبارزه با پوچيها ک۲۷۱ط۱۹۸۶۳۴۵۷۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴ک۱۵ط

سازمان انتشارات جهاددانشگاهي ۱۳۹۰حامد علياکبرزادهنگاهي گذرا به نهضتساالر شهيدان: طريق عشق ن۸۳۹ع۱۹۸۷۳۷۶۰۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۸۱۳۸۹ن۷۸۸ع

نشر بخشايش ۱۳۷۸مولف علي اکبر قرشيميدان کربال م۵۷۲ق۱۹۸۸۲۳۵۲۹۷/۹۵۳۴
کانون پرورش فکري ۱۳۸۸نويسنده حميد گروگانتشنه لبان ت۳۹۷ گ۲۹۷/۹۵۳۴[ج]۱۹۸۹۴۹۸۰

BP۴۱/۵/۵۱۳۸۸ت۴۳گ
اميرالعلم [بي تا]آيت الله العظمي لنکرانيجلوههاي عاشورا﴿۳﴾ ج۱۵۶ل۱۹۹۰۴۶۷۵۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۸ج۶ل
زمزم هدايت نـويـسنده جواد محدثي; تهيهکننده مرکزپيامهاي عاشورا

 تـحـقـيـقات اسالمي نمايندگي ولي فقيه
 در سپاه

۱۳۸۵ پ۳۱۶م۱۹۹۱۲۳۴۷۲۹۷/۹۵۳۴

اميرکبير گـزارشي مـسـتـنـد از کـربـال: بـرگرفته از احاديث اهلبيت
 عليهمالسالم و اسناد معتبر تاريخي

۱۳۹۲تاليف محمد محمديان گ ۳۵۳ م۱۹۹۲۴۹۰۵۲۹۷/۹۵۳۴
BP۴۱/۵/۴۱۳۸۹گ۲۸م

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲سيد علي محمدي متکازينيآنها که جا ماندند:﴿قيام توابين﴾ آ۳۵۶م۱۹۹۳۵۱۲۵۲۹۷/۹۵۳۴

فجر واليت گـفـتارهاي عاشورايي از سيد منير الدينمراقبه هاي عاشورايي
 حـسـيـني الهاشمي و سيد محمد مهدي

 مير باقري

۱۳۹۰-۱۳۸۹ ۴۳۸م۱۹۹۴۳۴۷۴۲۹۷/۹۵۳۴

صدرا ۱۳۷۲-۱۳۸۳مولف مرتضي مطهريحماسه حسيني ح۶۳۴م۱۹۹۵۲۴۷۵۲۹۷/۹۵۳۴
دانشگاه امام صادق(ع) [تـهـيهکـنـنـده] مرکز تحقيقات دانشگاهخالصه کتاب حماسه حسيني

 امـام صـادق عـلـيهالسالم (فعاليتهاي
دانشجويي)

۱۳۸۱ ب/ح۶۳۴م۱۹۹۶۳۱۲۶۲۹۷/۹۵۳۴

صالحان ۱۳۸۶علي اکبر ميرزاييمقتل نمونه م۹۳۴م۱۹۹۷۲۴۶۵۲۹۷/۹۵۳۴
برادري نـوشـتـه مـسلم ناصري; تصويرگر فرهادماه پاره: داستان مقتل امام حسين﴿ع﴾

جمشيدي
۱۳۸۹ م۱۷۲ن۲۹۷/۹۵۳۴[ج]۱۹۹۸۳۴۷۶

بـخـش فـرهـنگي مرجع عاليقدر حضرت آيت
 اله العظمي فاضل لنکراني

۱۳۸۸۵جلوه هاي عاشورا (۷) ج ۳۲۱ ن۱۹۹۹۴۷۵۲۲۹۷/۹۵۳۴

سرور ۱۳۸۶تاليف علي نظري منفردقصه کربال بضميمه قصه انتقام ق۵۱۷ن۲۰۰۰۲۴۱۴۲۹۷/۹۵۳۴
جلوه کمال ۱۳۸۶مولف علي نظري منفردواقعه کربال﴿تاريخ اسالم﴾ و۵۱۷ن۲۰۰۱۲۰۸۴۲۹۷/۹۵۳۴
فراهاني درسي که حـسـين عـلـيهالسالم بانسانها آموخت: يک بررسي

 تحقيقي و جامع درباره اصيلترين انقالب خونين جهان
۱۳۹۱بهقلم عبدالکريم هاشمينژاد د۲۹۱هـ۲۰۰۲۴۴۴۱۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵/۴۱۳۷۲د۲ه
معروف ۱۳۸۶- ۱۳۹۱تاليف جواد محدثيفرهنگ عاشورا ف۳۱۶م۲۰۰۳۲۰۸۵۲۹۷/۹۵۳۴۰۳

سـازمـان تـبليغات اسالمي،شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

آيـنهداران آفـتـاب: پـژوهش و نگارش نو از زندگي و شهادت
 ياران اباعبداللهالحسين عليهالسالم

۱۳۹۱محمدرضا سنگري آ۷۷۹س۲۰۰۴۴۶۸۹۲۹۷/۹۵۳۷
BP۴۲/۹۱۳۸۶آ۸۴س

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيدراوج غربت :داستان سفرمسلم بن عقيل به شهرکوفه خ س/۵۵۸م۲۰۰۵۴۹۹۱۲۹۷/۹۵۳۷
قدياني يـاران کـوچـک حـسـيـن﴿ع﴾ : حکايت کودکان و نوجوانان در

 حماسه کربال
۱۳۸۱احمد موسوي وادقاني ي۸۴۲م۲۰۰۶۲۸۱۲۹۷/۹۵۳۷

صاله [۴۸۰ = چـهـارصـد و هـشـتـاد] داستان از فضايل، مصايب و
 کرامات حضرت ابوالفضل العباس(ع)

۱۳۸۲عباس عزيزي چ۵۸۸ع۲۰۰۷۲۷۴۲۹۷/۹۵۳۸

دليل ما ۱۳۹۰مجيد مسعوديسفر سرخ: مسلمبنعقيل عليهالسالم س۵۵۳م۲۰۰۸۳۶۰۹۲۹۷/۹۵۳۸
BP۴۲/۴/۴۵م۵م

فيض کاشاني ۱۳۸۲تاليف کاظم ارفعامام زين العابدين عليه السالم الف۴۲۱الف۲۰۰۹۱۷۴۳۲۹۷/۹۵۴
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۹۰سعيد روح افزاآفتاب در زنجير: مروري تحليلي برزندگي امام سجاد﴿ع﴾ آ۷۷۶ر۲۰۱۰۶۳۳۶۲۹۷/۹۵۴

دفتر نشر معارف ۱۳۹۲نويسنده حسين سيدينيلوفر نيايش: نگاهي نو به زندگي و شخصيت امام سجاد﴿ع﴾ ن۹۲۲س۲۰۱۱۶۲۹۴۲۹۷/۹۵۴
شاکر ۱۳۸۶واحدتحقيقاتي گل نرگسعجايب ومعجزات شگفت انگيزي از امام سجاد عليهالسالم ۴۵۵ع۲۰۱۲۲۲۷۸۲۹۷/۹۵۴

دار الکتب االسالميه ۱۳۷۹محمدحسن موسوي کاشانيبر امام سجاد عليهالسالم و امام باقر عليهالسالم چه گذشت؟ ب۸۴۲م۲۰۱۳۲۲۵۲۹۷/۹۵۴
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱محمد ناصريبهترين پرهيزکاران: زندگينامه امام سجاد عليهالسالم ب۱۷۴ن۲۰۱۴۴۴۰۴۲۹۷/۹۵۴

BP۴۳/۹۱۳۸۸ب۲۳ن
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـردي که اسـرار سـرزمـينهـا را ميدانـست: زندگينامه امام

 محمدباقر عليهالسالم
مـحـمـود پـوروهـاب; تـصـويرگر پژمان

 رحيمي زاده
۱۳۹۱ م۷۸۵پ۲۹۷/۹۵۵۲[ج]۲۰۱۵۴۵۲۳

BP۴۴/۴م۸۷پ
شاکر ۱۳۸۶[تـهـيه و تـنـظـيم] واحـد تحقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام باقر عليهالسالم ۴۵۵ع۲۰۱۶۲۳۴۴۲۹۷/۹۵۵۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيصبح ساحل:حوادث عصرامام صادق ﴿ع﴾ ص ۳۸۲ خ۲۰۱۷۴۹۹۴۲۹۷/۹۵۵۳
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
شـهـرام شـفـيـعي; تصويرگر متن پژمانپيراهن بلند ماه: زندگينامه امامجعفرصادقعليهالسالم

 رحيمي زاده
۱۳۹۱ پ۵۵۶ش۲۹۷/۹۵۵۳[ج]۲۰۱۸۴۴۰۲

BP۴۵/۹۱۳۸۲پ۷ش
شاکر ۱۳۸۶واحد تحقيقاتي گل نرگسعجايب و معجزات شگفت انگيزي از امام صادق عليهالسالم ۴۵۵ع۲۰۱۹۲۳۰۱۲۹۷/۹۵۵۳

دفترنشر نويد اسالم [۱۳۶۴]مصنف عقيقي بخشايشيامام جعفر صادق(ع) پيشوا و رئيس مذهب الف۷۴۵ع۲۰۲۰۲۳۹۹۲۹۷/۹۵۵۳
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱نويسنده غالمرضا آبرويزنداني بي حصار: زندگينامه امام موسي کاظم (ع) ز۱۴۵آ۲۹۷/۹۵۶[ج]۲۰۲۱۴۵۲۱

BP۴۶/۹۱۳۸۷ز۲آ
فاطيما ۱۳۸۶نويسنده حبيب الله احمديامام کاظم (ع) الگوي زندگي الف۲۸۴الف۲۰۲۲۲۵۷۰۲۹۷/۹۵۶
شاکر عـجـايـب و مـعـجـزات شـگـفـت انگيزي از امام موسيکاظم

عليهالسالم
۱۳۸۶واحدتحقيقاتي گل نرگس ۴۵۵ع۲۰۲۳۲۲۹۰۲۹۷/۹۵۶

قدياني، کتابهاي بنفشه حـسـيـن فـتـاحـي; تصويرگر محمدرضاامام موسي کاظم﴿ع﴾: براي دبستاني ها
 دادگر; ويراستار مهدي حجواني

۱۳۸۲ ک م۲۲۲ف۲۹۷/۹۵۶[ج]۲۰۲۴۲۵۹

سلسله ۱۳۸۱محمدجواد جعفرنژادآثار حضور و برکات امام رضا(ع) در ايران آ۴۵۹ج۲۰۲۵۲۳۶۲۹۷/۹۵۷
فجرواليت اسـتـمـرار انـقالب به کدام روايت؟شناخت گفتمان هاي تجدد

 گـرايـي اسـالمـي،تـجـدد گـرايي سنت گرايي و تمدن گرايي
اسالمي

۱۳۹۲مصطفي جمالي الف۶۱۲ج۲۰۲۶۵۱۰۵۲۹۷/۹۵۷
BP۴۷/۳۵/۵الف۲خ

موسسه کتا نشر ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيلذت ديدار ماه: فضيلت زيارت امام رضا عليه السالم ل ۳۸۲ خ۲۰۲۷۵۱۵۵۲۹۷/۹۵۷
BP۲۶۴/۲/۴۱۳۸۸ل۴خ

انتشارات آستان قدس رضوي مــهـارت هـاي زنـدگـي در سـيـره ي رضـوي بـا تـجـديـد
 نظرواضافات کلي

۱۳۹۴نويسنده:محمد رضا شرفي م۴۲۱ش۲۰۲۸۶۸۴۳۲۹۷/۹۵۷

شاکر تـهـيه و تـنـظـيم واحـد تـحـقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام رضا عليهالسالم
نرگس(عج)

۱۳۸۶ ۴۵۵ع۲۰۲۹۲۳۳۶۲۹۷/۹۵۷

به نشر﴿انتشارات آستان قدس رضوي﴾ امـام رضـا﴿ع﴾وزنـدگـي: گـزارش هـا وداسـتان هايي کوتاه از
 زندگي وشيوه رفتاري امام رضا﴿ع﴾

۱۳۹۳نويسنده:مهدي غالمعلي الف۷۱غ۲۰۳۰۶۸۴۴۲۹۷/۹۵۷

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

شـکوه قاسمنيا; زيرنظرشوراي کارشناسيسبزتر از بهار: زندگينامه امام رضا عليهالسالم
 دفـتـر انـتـشـارات کـمـک آمـوزشـي;

 تصويرگر متن عطيه مرکزي

۱۳۹۱ س۱۹۸ق۲۹۷/۹۵۷[ج]۲۰۳۱۴۴۰۳
BP۴۷/۳۵/۲۱۳۸۴س۲ق

دارالکتب االسالميه تـالـيف محمدباقر شريف القرشي; ترجمهپژوهشي دقيق در زندگاني امام علي بن موسي الرضا﴿ع﴾
 به زبان فارسي محمد صالحي

۱۳۸۲ پ۵۷۲ق۲۰۳۲۱۲۸۲۹۷/۹۵۷

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر نـوشتهي مجيد مالمحمدي; محمدمهديماه غريب من: داستان زندگي امام رضا عليهالسالم
طباطبايي

۱۳۹۰ م۷۴۹م۲۹۷/۹۵۷[ج]۲۰۳۳۴۶۴۷
BP۴۷/۲۱۳۸۷م۷۴م

سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمي تـالـيف مهدي پيشوايي; مرکز فعاليت هاشرح زندگاني امام جواد عليهالسالم
 وپـژوهـش هـاي قرآن وعترت دانشگاه

 آزاد اسالمي

۱۳۷۸ ش۹۵۶پ۲۰۳۴۲۶۷۰۲۹۷/۹۵۸۲

اطالعات تـحـلـيـلي از زنـدگـاني و دوران امـام مـحمدتقي عليهالسالم:
 حضرت جواداالئمه

۱۳۸۴فضلالله صلواتي ت۷۹۷ص۲۰۳۵۶۵۸۸۲۹۷/۹۵۸۲
BP۴۸/۳ت۸ص

شاکر ۱۳۸۶واحدتحقيقاتي گل نرگسعجايب ومعجزات شگفت انگيزي از امام جواد عليهالسالم ۴۵۵ع۲۰۳۶۲۲۹۸۲۹۷/۹۵۸۲
نشر الف ۱۳۸۳بهاهتمام حبيبالله اکبرپورمعجزات امام هادي عليهالسالم م۶۸۳الف۲۰۳۷۲۳۳۸۲۹۷/۹۵۸۳
شاکر تـهـيه و تـنـظـيم واحـد تـحـقيقاتي گلعجايب و معجزات شگفتانگيزي از امام هادي عليهالسالم

نرگس(عج)
۱۳۸۶ ۴۵۵ع۲۰۳۸۲۳۴۵۲۹۷/۹۵۸۳

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱مجيد مالمحمديمن ماه را بوييدم: زندگينامه امام هادي عليهالسالم م۷۴۵م۲۹۷/۹۵۸۳[ج]۲۰۳۹۴۵۲۲
BP۴۹۱۳۸۸ /۸م۷م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

غـروب خـورشـيد در سامرا: زندگينامهي امام حسن عسگري
(عليهالسالم)

مـحـمـدرضـا بـايـرامي; زيرنظر شوراي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ غ۳۱۱ب۲۹۷/۹۵۸۴[ج]۲۰۴۰۴۵۲۰
BP۵۰/۴غ۲ب

شاکر عـجـايـب ومـعـجـزات شگفت انگيزي از امام حسن عسکري
عليهالسالم

۱۳۸۶واحد تحقيقاتي گل نرگس ۴۵۵ع۲۰۴۱۲۲۹۹۲۹۷/۹۵۸۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مــاه خـورشـيـد کـاله: زنـدگـيـنـامه امـام زمـان عـجلالـله
تعاليفرجهالشريف

۱۳۸۶- ۱۳۹۱جعفر ابراهيمي (شاهد) م۱۳۶الف۲۹۷/۹۵۹[ج]۲۰۴۲۲۸۱۰

نشر ممتاز سـيـمـاي امـام زمـان حـضـرت مـهدي عجل اله تعالي فرجه
الشريف

از تـالـيـفـات محمدمهدي تاج لنگرودي
واعظ

۱۳۸۰ س۱۶۶ت۲۰۴۳۲۴۳۲۹۷/۹۵۹

دفترنشر ممتاز ۱۳۸۰محمدمهدي تاج لنگرودي واعظمعجزات امام زمان﴿عج﴾ م۱۶۶ت۲۰۴۴۲۵۶۲۹۷/۹۵۹
دفترنشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۰- ۱۳۹۱محمد رضا حکيميخورشيد مغرب ﴿ غيبت ، انتظار ، تکليف ﴾ خ ۷۵۶ح۲۰۴۵۱۸۳۳۲۹۷/۹۵۹

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مهدي خداميانراهي به دريا ر۳۸۲خ۲۰۴۶۵۰۸۰۲۹۷/۹۵۹

عطر عترت ۱۳۸۹علي  اصغر رضوانيمردم  مي پرسند!﴿پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان ﴿ع﴾﴾ م۵۸۷ر۲۰۴۷۵۳۵۹۲۹۷/۹۵۹
احياء کتاب تـالـيف عـلي سـعادتپرور; مترجم جوادظهور نور: ترجمه کتاب الشموس المضيئه

 وزيري فرد
۱۳۷۹ ظ۵۳۴س۲۰۴۸۲۹۷۲۲۹۷/۹۵۹

آفاق مـولف کـامل سـلـيمان; مترجم علياکبرروزگار رهائي
مهديپور

۱۳۸۶ ر۶۸۴س۲۰۴۹۲۵۷۷۲۹۷/۹۵۹

موسسه نبا ۱۳۷۹محمدباقر صدرجستجو و گفتگو پيرامون امام مهدي عليهالسالم ج۴۷۷ص۲۰۵۰۲۶۱۴۲۹۷/۹۵۹
دفتر نشر الهادي نـوشـتـه مـحـمـدکاظمقزويني; ترجمه وامام مهدي عليه السالم: از والدت تا ظهور

 تحقيق علي کرمي و محمد حسيني
۱۳۹۱ الف۶۴۲ق۲۰۵۱۴۳۳۵۲۹۷/۹۵۹

BP۵۱
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مقدم جـهـان در انتظار کيست؟ مصلح حقيقي جهان قلب عالم امکان
 امـام زمـان حـجهبن الحسن عليهماالسالم با اخبار آخرالزمان

 از بزرگان

۱۳۸۲بقلم محمدتقي مقدم ج۷۲۳م۲۰۵۲۲۵۲۲۲۹۷/۹۵۹

آفاق ۱۳۵۶زيرنظر محمدمهدي خلخاليآخرين تحول با حکومت ولي عصر(عج) آ۸۴۲م۲۰۵۳۱۸۴۲۲۹۷/۹۵۹
شميم گل نرگس تـهـيه و تنظيم جمعي ازمحققين ومولفينزيبا داستانهايي از زنان بهشتي

 به سرپرستي حميدعزيزي
۱۳۸۴ ۸۲ز۲۰۵۴۲۳۶۵۲۹۷/۹۷

ميثم تمار ۱۳۸۱احمد فاضلي بيارجمندينقش زنان شيعه در عصر امام علي عليهالسالم ن۱۵۸ف۲۰۵۵۵۰۴۶۲۹۷/۹۷
BP۵۲/۵/۷ن۲ف

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان ارانيبانوي چشمه:خديجه همسرپيامبر ب۳۸۲ خ۲۰۵۶۵۰۱۲۲۹۷/۹۷۲۲
نسيم انتظار ۱۳۸۵علي کرميفريدنينگاهي نوبه زندگي درخشان خديجه عليهاالسالم ن۴۷۴ک۲۰۵۷۲۶۴۶۲۹۷/۹۷۲۲

شفق ۱۳۷۱-۱۳۸۶ابراهيم امينيبانوي نمونه اسالم فاطمه زهرا عليهاالسالم ب۸۴۴الف۲۰۵۸۲۵۲۷۲۹۷/۹۷۳
دليل ما صـداي فـاطـمي فـدک: مـتن عـربي و تـرجمه فارسي خطابه

 حـضـرت زهـرا عـلـيـهـاالسالم براي اولين مقابله شده با ۱۷
 نسخه از ۲۲ سند

۱۳۸۹محمدباقر انصاري، حسين رجايي ص ۸۸۵ الف۲۰۵۹۴۹۲۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۵/۴۱۳۸۱ص۸الف

موسسه انتشارات حضور چـشـمه در بـسـتـر: تـحـلـيـلي از زمانشناسي حضرت زهرا
عليهاالسالم

۱۳۹۱مسعود پورسيد آقايي چ۶۷۲پ۲۰۶۰۴۴۳۶۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۵۱۳۸۱چ۹پ

نشر ممتاز از تـالـيـفـات محمدمهدي تاج لنگرودياخالق حضرت فاطمه سالماللهعليها
(واعظ)

۱۳۷۷ الف۱۶۶ت۲۰۶۱۲۴۸۲۹۷/۹۷۳

موسسه فرهنگي پژوهشي مصابيح الهدي بـحـثـي کـوتـاه پـيـرامون خطبه فدک: شرحي کوتاه بر خطبه
 حضرت زهرا

۱۳۹۱برگرفته از درسهاي مجتبي تهراني ب۸۹۸ت۲۰۶۲۴۴۳۱۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۴۱۳۹۰ش۹۳ت

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

تـالـيف عـزالـدين حـسـينيزنجاني ; بهشرح خطبه حضرت زهرا(س)
 کوشش سيدمحمدحسيني زنجاني

۱۳۹۰ ش۵۸۹ح۲۰۶۳۳۹۲۴۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲۲/۴۱۳۷۰ش۵ح

نبوغ ۱۳۸۶مولف علي حسيني قميکرامات و مقامات عرفاني حضرت زهرا(س) ک۵۹۴ح۲۰۶۴۲۵۱۶۲۹۷/۹۷۳
وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيروشني مهتاب:اثبات شهادت حضرت فاطمه﴿س﴾ ر ۳۸۲ خ۲۰۶۵۴۹۹۸۲۹۷/۹۷۳

ميثم تمار ۱۳۸۲-۱۳۸۴محمد تقي خلجيرخساره خورشيد: شرح خطبه حضرت فاطمه ر۶۶۹خ۲۰۶۶۱۴۶۲۹۷/۹۷۳
موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين(ع) مـولف مـحـمد دشتي، با همکاري جمعينهج الحياه: فرهنگ سخنان فاطمه عليهماالسالم

 از پژوهشگران موسسه
۱۳۷۲ ن۵۷۳د۲۰۶۷۱۷۱۸۲۹۷/۹۷۳

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۷۵هاشم رسولي محالتيزندگاني حضرت فاطمه سالماللهعليها و دختران آن حضرت ز۵۲۶ر۲۰۶۸۲۳۷۰۲۹۷/۹۷۳
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها ،دفتر نشر معارف
خـاطـر نـازک گـل نـگـاهي نو به زندگي و شخصيت حضرت

 فاطمه ﴿س﴾
۱۳۹۲حسين سيدي خ۸۹۳ س۲۰۶۹۶۲۶۶۲۹۷/۹۷۳

ايران جوان ۱۳۸۹علي شريعتيفاطمه فاطمه است ف۴۴۴ ش۲۰۷۰۵۹۱۸۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۱۳۸۹ف۴۸ش

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۴- ۱۳۹۱نوشته جعفر شهيديزندگاني فاطمه زهرا﴿س﴾ ز۸۶۸ش۲۰۷۱۴۶۸۱۲۹۷/۹۷۳
صاله ۱۳۷۹عباس عزيزيثواب تسبيح فاطمه زهرا (س) ث۵۸۸ع۲۰۷۲۱۸۲۹۲۹۷/۹۷۳
۳۶۰ [سي صـد و شـصت] داسـتـان از فـضـايل، مـصـايب و سلسله

 کرامات حضرت فاطمه زهرا(س)
۱۳۸۲عباس عزيزي س۵۸۸ع۲۰۷۳۲۳۱۲۹۷/۹۷۳

نبوغ ۱۳۷۹عباس عزيزينماز و عبادت فاطمه زهرا عليهاالسالم ن۵۸۸ع۲۰۷۴۱۸۴۹۲۹۷/۹۷۳
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲حسين فتاحي; ويراستار مهدي حجوانيحضرت فاطمه﴿س﴾ ف۲۲۲ف۲۹۷/۹۷۳[ج]۲۰۷۵۲۶۳

آفاق مـولف مـحـمـدکـاظم قـزويـني; مترجمفاطمهي زهرا عليهاالسالم از والدت تا شهادت
 حسين فريدوني; ويراستار رضا بيات

۱۳۸۶ ف۶۴۲ق۲۰۷۶۲۵۸۴۲۹۷/۹۷۳

مرتضي ۱۳۸۲محمدکاظم قزوينيفاطمهالزهرا(ع) از والدت تا شهادت ف۶۴۲ ق۲۰۷۷۴۹۳۴۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۲۰۴۱۱۳۸۲ف۴ق

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۲بهاهتمام علي لبافدرسنامههاي فاطميه د۳۵۴ل۲۰۷۸۵۰۸۹۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴۳د۲ل

مرکز فرهنگي انتشاراتي منير ۱۳۹۲به اهتمام علي لبافدانشنامه شهادت حضرت زهرا سالم اللهعليها الف د ۳۵۴ ل۹۷۳ /۲۰۷۹۵۲۶۲۲۹۷
BP۲۷/۲/۲د۲ل

بهشت بينش ۱۳۸۵مولف احمد لقمانيروش ها وبينش هاي حضرت زهرا﴿ع﴾درباره: يک زندگي زيبا ر۵۵۱ل۲۰۸۰۲۴۵۱۲۹۷/۹۷۳
مـوسـسـه فـفرهنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
گـلـي بـراي آخرين پيامبر﴿ زندگينامه ي حضرت فاطمه عليها

السالم﴾
مـهـري مـاهـوتـي; تـصـويـرگـر سـحر
 خـراسـانـي; زيـرنـظرشوراي کارشناسي

 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ گ۱۹۳م۲۹۷/۹۷۳[ج]۲۰۸۱۴۴۱۴

مـــوســـسه آمـــوزشي و پــژوهـشي امـام
 خميني(قدس سره)

مـحـمـدتـقـي مـصـباح يزدي; تحقيق وجامي از زالل کوثر
 نگارش محمدباقر حيدري

۱۳۸۸ ج۵۹۸م۲۰۸۲۲۶۲۶۲۹۷/۹۷۳

سرور ۱۳۸۰تاليف مکارم شيرازيزهرا سالماللهعليها برترين بانوي جهان ز ۷۳۲ م۲۰۸۳۴۷۱۵۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹۱۳۷۶ز۷م

وزارت فـرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ
ونشر

۱۳۸۱محمدصادق موسوي گرماروديبهشت گمشده ب۸۴۲م۲۰۸۴۴۶۱۴۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۹ب۸۳۵م

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

۱۳۸۶م. مويدحسين علي﴿درود خداوند براو﴾ ح۸۵۵م۲۰۸۵۲۸۳۰۲۹۷/۹۷۳

عالمه بهبهاني ۱۳۸۸محمد يثربيدردانه خلقت رفتار امت د۳۳ي۲۰۸۶۶۷۶۷۲۹۷/۹۷۳
BP۲۷/۲/۴۱۳۸۸د۲۴ي

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۶غالمرضا اماميجز زيبايي نديدم: زندگي نامه حضرت زينب ج۷۶۷الف۲۰۸۷۲۸۱۳۲۹۷/۹۷۴
اميرکبير ۱۳۸۲عـايـشـه بـنت الشاطي; ترجمه و نگارشزينب بانوي قهرمان کربال ز۶۹۳ب۲۰۸۸۲۲۸۲۹۷/۹۷۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ممتاز ۱۳۸۲از تاليفات تاج لنگرودي﴿واعظ﴾سيماي حضرت زينب﴿سالم الله عليها﴾ س۱۶۶ت۲۰۸۹۲۳۰۲۹۷/۹۷۴
کانون پرورش فکري ۱۳۹۱کمال السيدبانوي آب و آئينه ب۸۹۳ س۲۹۷/۹۷۴[ج]۲۰۹۰۴۸۳۰

BP۹/۲۱۳۸۰ب۹س
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۷مهدي شجاعيآفتاب در حجاب آ۳۷۸ش۲۰۹۱۲۳۸۵۲۹۷/۹۷۴

قدياني ۱۳۹۰مژگان شيخيخداحافظ درختان سرو: داستان زندگي بانو زينب (س) خ۹۲۵ش۲۰۹۲۳۹۲۳۲۹۷/۹۷۴
BP۵۲/۲/۸۶ش۹ز

نسيم حيات ۱۳۸۶مولف عطيه صادق کوهستانيزندگاني حضرت زينب سالماللهعليها ز۱۹۱ص۲۰۹۳۲۴۱۹۲۹۷/۹۷۴
نشر سلسله [۲۰۰ = دويـست] داسـتـان از فـضـايل، مـصـايب و کرامات

 حضرت زينب عليهاالسالم
۱۳۸۱عباس عزيزي د۵۸۸ع۲۰۹۴۲۵۱۲۹۷/۹۷۴

قدياني کـاش تـو را ميديدم: فرازهايي از زندگي بانو معصومه (ص) و
 حوادث تاريخي زمان ايشان

۱۳۹۰- ۱۳۹۱مژگان شيخي ک۹۲۵ش۲۹۷/۹۷۶[ج]۲۰۹۵۳۹۴۲
BP۵۲/۲/۹۱۳۸۸ش۶م

موسسه بوستان کتاب بـانـوي مـلـکـوت ﴿نـگـاهـي بـه حـيـات مـعـنوي کريمه آل
 محمد،حضرت فاطمه معصومه عليها السالم﴾

۱۳۹۳نويسنده:علي کريمي جهرمي ب۵۲۳ک۲۰۹۶۶۸۴۵۲۹۷/۹۷۶

مهرخوبان ام الـبـنـيـن: پـژوهـشـي مـستند در ابعاد زندگي مادر گرامي
 حضرت ابوالفضل العباس

۱۳۸۲مولف ميثم فالح تفتي الف۸۲۶ف۲۰۹۷۳۰۴۲۹۷/۹۷۹

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيآخرين عروس:داستان حضرت نرجس ازروم تاسامرا خ س/۳۸۵ن۲۰۹۸۵۰۰۰۲۹۷/۹۷۹
قدياني خـاتـون عشق : داستان زندگي نرجس خاتون، مادر گرامي امام

 زمان ﴿عج﴾
۱۳۸۲- ۱۳۹۱زهرا زواريان زس/۳۸۵ن۲۰۹۹۲۷۹۲۹۷/۹۷۹

موعود اسالم تـالـيـف عـبدالله ابن عبدالحسن حسينيباب الحوائج حضرت علي اصغر عليه السالم
 کاکي دشتي

۱۳۸۲ ب۵۹۵ح۲۱۰۰۱۴۵۲۹۷/۹۸۴

شهيد کاظمي ابـووصـال:روايـت زنـدگـي طـلبه شهيد مدافع حرم محمدرضا
 دهقان اميري

۱۳۹۵محدثه عليجان زاده روشن ع س/الف۸۵۲د۲۱۰۱۶۳۴۵۲۹۷/۹۸۴

بنياد پژوهشهاي اسالمي چـلـچـراغ شيراز:تحليلي از قيام احمد بن موسي وبرادران امام
رضا﴿ع﴾

۱۳۸۶نويسنده:جليل عرفان منش چ۵۴۳ع۲۱۰۲۶۸۴۲۲۹۷/۹۸۴

وثوق ۱۳۹۱محقق نسابه محمدمهدي فقيه بحرالعلومقيام يحيي بن زيد (عليه السالم)... ق۷۹۵ف۲۱۰۳۴۵۸۷۲۹۷/۹۸۴
BP۵۳/۵ /۷۱۳۸۷ف۳ي

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹اکبر پيروياهل بيت (ع) الف۹۳۹پ۲۱۰۴۳۴۱۰۲۹۷/۹۸۸
دليل ما ۱۳۸۳محمد رضا حکيميعقل سرخ: بيست مقاله ع۷۵۶ح۲۱۰۵۱۶۷۲۲۹۷/۹۹
مرنجاب حـديـث آيـينه زندگي وشخصيت حضرت آيت الله آقا ميرزا

 احمد عاملي آراني در يک نگاه
۱۳۸۰نوشته علي اکبر قنداني آراني ق س/۲۵۷ع۲۱۰۶۱۷۰۳۲۹۷/۹۹۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱وحيد طلوعيجرير طبري ط س/۴۳۴ط۲۹۷/۹۹۴۹[ج]۲۱۰۷۴۳۶۷
BP۵۴/۱ /۸۱۳۸۹ط۲ط

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

بـتول زرکنده; زيرنظر شوراي کارشناسيآخوند خراساني
 دفتر انتشارات کمکآموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۷ ز س/۲۴۳آ۲۹۷/۹۹۶[ج]۲۱۰۸۳۳۵۸

دانشگاه امام صادق(ع) تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامآشنايي با قرآن
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۰ ۵۶۷آ۲۱۰۹۳۱۶۵۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲-۱۳۹۱مهدي طهوريکاشف الغطا ط س/۷۴۹آ۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۱۰۲۹۴

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حسن اسماعيل پور نيازيانسانشناسي الف۵۳۲الف۲۱۱۱۳۳۹۰۲۹۷/۹۹۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۸- ۱۳۹۱محدثه گودرزنياعالمه اميني گ س/۸۴۴الف۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۱۲۳۳۴۲

دانشگاه امام صادق ﴿ع﴾ تـهـيه کننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامانسان بر آستان دين
 صـادق عـلـيـه الـسـالم﴿فـعـالـيـتهاي

دانشجويي﴾

۱۳۸۰ ۸۷۸الف۲۱۱۳۳۱۵۶۲۹۷/۹۹۸

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۶نويسنده فريبا انيسياز تبار خورشيد خاطرات بانو مجتهده زهره صفاتي الف۹۱۷الف۲۱۱۴۲۸۲۷۲۹۷/۹۹۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹احمد ايمانياخالق و فرا اخالق الف۹۸۵الف۲۱۱۵۳۳۹۱۲۹۷/۹۹۸

ياس بهشت نـکـتههـاي نـاب از بـيانات حضرت آيتاللهالعظمي بهجت به
 همراه گفتهها و نوشتههايي درباره معظم له

۱۳۸۳رضا باقيزادهگيالني ن۲۴۵ب۲۱۱۶۶۷۸۲۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۲۳۱۳۸۵ب۹۳ب

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

عـلي کـاشـفي خوانساري; زيرنظر شورايآيت الله بروجردي
 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۷ ک س/۴۸۶ب۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۱۷۳۳۳۷

مولف تـالـيف سـيـد حـسن شـفيعي; تدوين وزندگاني حاج آقا رضا بهاءالديني ﴿(آيت بصيرت﴾)
 نگارش احمد لقماني

۱۳۷۶ ش س/۸۲۴ب۲۱۱۸۲۵۰۷۲۹۷/۹۹۸

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي شـرح اسـم: زنـدگـي نـامـه آيـت الله سيدعلي حسيني خامنه
 اي﴿۱۳۱۸- ۱۳۵۷﴾

۱۳۹۱هدايت الله بهبودي ش۸۲۸ب۲۱۱۹۴۵۸۸۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۲۵ر۸خ

موسسه فرهنگي سماء ۱۳۹۰محمدحسين رخشاددر محضر حضرت آيتالله العظمي بهجت ر ب/۸۳۵ب۲۱۲۰۳۴۶۸۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳ر۹۳ب

ياس بهشت نـکـتـه هاي ناب از بيانات حضرت آيت اله العظمي بهجت به
 همراه گفته ها و نوشته هايي...

۱۳۸۳رضا باقي زاده گيالني ب س/۸۳۵ب۲۱۲۱۳۰۳۲۹۷/۹۹۸

انتشارات سوره مهر خـاطـرات حـجت االسـالم و الـمـسـلـمـين مـحـمـد حسين
بهجتي(شفق)

۱۳۹۰محمد قبادي ق/۸۳۶ب۲۱۲۲۳۹۲۵۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳۱۳۸۸ف۹۳۳ب

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف  پروين قائميشگفتي روزگار (بر اساس زندگي شيخ محمدتقي بهلول) ق س/۸۷۴ب۲۱۲۳۳۸۶۲۲۹۷/۹۹۸
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

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد باقر پورامينيپيامبر اسالم (ص) پ۵۹۶پ۲۱۲۴۳۳۸۳۲۹۷/۹۹۸
صدرا ۱۳۷۸بهاهتمام حميد جاويد موسويسيماي استاد در آينه نگاه ياران س۲۴۱ج۲۱۲۵۱۶۹۱۲۹۷/۹۹۸

BP۲۳۳/۷/۲ج۶م
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۱- ۱۳۹۱نويسنده محمد ناصريعالمه جعفري ن س/۴۶۲ج۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۲۶۲۹۳

ســـازمـــان پـــژوهـش و بـرنـامـه ريـزي
 آموزشي،انتشارات مدرسه.

۱۳۸۰دفتر امور کمک آموزشي و کتابخانه ها.جلوه هاي معلمي استاد مطهري ۵۶۸ج۲۱۲۷۱۷۰۰۲۹۷/۹۹۸

اميرکبير ۱۳۸۱تاليف مرتضي مدرسي چهاردهيسيد جمال الدين و انديشه هاي او م ن/۵۹۵ج۲۱۲۸۲۱۴۲۹۷/۹۹۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عباس چراغ چشمتربيت ت۳۲چ۲۱۲۹۳۴۱۱۲۹۷/۹۹۸

موسسه پژوهشي فرهنگي مصابيح الهدي ۱۳۹۲حاج آقا مجتبي ، تهرانيحاج آقا مجتبي س/۱۲۷ح۲۱۳۰۴۹۲۵۲۹۷/۹۹۸
کانون پژوهش حـکـايت پارسايي : شرح زندگاني و انديشه هاي آيت الله حاج

 شيخ احمد حججي نجف آبادي
مـحـمـد جـواد نـور مـحـمدي ﴿ براي ﴾
 انـجـمن آثار و مفاخر فرهنگي اداره کل
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

۱۳۸۰ ن س/۳۶۲ح۲۱۳۱۱۸۳۴۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۹- ۱۳۹۱مجيد مال محمديعالمه حسن زاده آملي م س/۵۲۶ح۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۳۲۳۳۷۰

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹مصطفي حسيني نسبعدل الهي ع۶۱۲ح۲۱۳۳۳۳۸۰۲۹۷/۹۹۸
دليل ما راه خـورشـيـدي: انـديشهنامه و راهنامه استاد عالمهمحمدرضا

حکيمي
۱۳۹۰محمد اسفندياري الف س/۷۵۶ح۲۱۳۴۳۷۶۶۲۹۷/۹۹۸

BP۵۵/۳ /۵۱۳۸۲الف۸۶ح
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالحسين خسروپناهدينشناسي د۵۳۶خ۲۱۳۵۳۳۷۷۲۹۷/۹۹۸
کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالحسين خسروپناهروشنفکري و روشنفکران ر۵۳۶خ۲۱۳۶۳۳۸۱۲۹۷/۹۹۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰روحالله حسينيانستاره صبح انقالب (آيتالله سيد مصطفي خميني) ح س/۷۴۶خ۲۱۳۷۳۸۹۳۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۵ح۸خ

انتشارات نهم دي ۱۳۹۲علي جعفريتوعزيزي ،عزيزخواهي ماند ج س/۹۱۴خ۲۱۳۸۴۹۸۳۲۹۷/۹۹۸
موسسه فرهنگي دار الحديث ۱۳۸۶محمد محمدي ريشهريکيمياي محبت يادنامه مرحوم شيخ رجبعلي خياط (نکوگويان) م س/۹۴۵خ۲۱۳۹۲۱۰۶۲۹۷/۹۹۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹علي دژاکامفلسفه اسالمي و غربي ف۵۲۷د۲۱۴۰۳۳۸۲۲۹۷/۹۹۸
صدرا ۱۳۸۱علي دوانيخاطرات من از استاد شهيد مطهري خ۷۳۴د۲۱۴۱۱۶۹۲۲۹۷/۹۹۸

دانشگاه امام صادق (ع) [تـهـيه کـنـنـده مرکز تحقيقات دانشگاهدين و دوران
 امـام صـادق عـلـيهالـسـالم (فعاليتهاي

دانشجويي)]

۱۳۸۱ ۹۷۵د۲۱۴۲۳۱۲۵۲۹۷/۹۹۸

اطالعات فـضـيـلتهـاي فراموش شده: شرح حال حاج آخوند مالعباس
 تـربـتي عـارف فرزانه عالم وارسته و شخصيت کمنظير تاريخ

معاصر

به قـلم حـسينعلي راشد; ديباچه از جالل
رفيع

۱۳۹۱ ف۲۱۵ر۲۱۴۳۴۳۱۰۲۹۷/۹۹۸
BP۱۵۳/۵/۲۱۳۸۷ر۴ت

دانش آموز ۱۳۸۵نويسنده فاطمه رجبيپدرم عالمه دواني پ ۳۷۲ ر۲۱۴۴۴۸۰۴۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۳۱۳۸۵ر۹د

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹محمد جواد رودگرعرفان ع۷۹۲ر۲۱۴۵۳۴۰۷۲۹۷/۹۹۸
ذکر پـاره اي از خورشيد: گفته ها و ناگفته ها از زندگي استاد شهيد

 مرتضي مطهري
گـــردآوري وتـــدويـــن امـيـر رضـا

 ستوده،حميد رضا سيد ناصري
۱۳۸۳ پ۳۵۷س۲۱۴۶۱۶۹۰۲۹۷/۹۹۸

دانشگاه امام صادق(ع)، دفترنشر گـروه مـعـارف اسـالمي دانـشـگـاه امامسرشت و سرنوشت
 صادق عليه السالم

۱۳۸۴ ۴۶۷س۲۱۴۷۳۱۳۸۲۹۷/۹۹۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹حميدرضا شاکرينمعاد م۱۸۵ش۲۱۴۸۳۴۰۶۲۹۷/۹۹۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
عـلـي کـاشفي خوانساري;زير نظر شورايصاحب جواهر

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ - ۱۳۸۹ ک س/۱۵۸ص۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۴۹۳۳۵۹

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـحـمـد رضـا اصـالنـي;زير نظر شورايامام موسي صدر
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۹ الف س/۴۷۷ص۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۵۰۳۳۴۱

دانشگاه امام صادق(ع) تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامصد گفتار
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۷۹ ۵۵۳ص۲۱۵۱۳۱۴۴۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱فريدون حيدريملکميانشيخ طوسي ح س/۸۶۸ط۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۵۲۴۳۷۹
BP۵۵/۳ /۹۱۳۸۹ح۹ط

شمسالشموس عـطش: نـاگفتههايي از سير توحيدي کامل عظيم حضرت آيت
 الله سيد علي قاضي طباطبايي

نـويـسـنـده:هـيـات تـحـريريه موسسه
 فرهنگي مطالعاتي شمس الشموس

۱۳۸۸ ۶۹۲ع۲۱۵۳۳۰۴۴۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه تـنـظيم ونشرآثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

تـدوين فـرامـرز شـعـاعحـسيني، رحيمخاطرات حجتاالسالمو المسلمين اسماعيل فردوسيپور
روحبخش

۱۳۹۰ خ۴۷۴ف۲۱۵۴۳۷۹۱۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۱۳۸۷ ۳آ/۴ف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف حسين زکريايعزيزيشاگرد اول (زندگي و مبارزات شهيد دکتر محمود قندي) ز س/۸۲۸ق۲۱۵۵۳۸۷۹۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۸ذ۸۵ق

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۷- ۱۳۹۱مسلم ناصريآيتالله گلپايگاني ن س/۵۲۴گ۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۵۶۳۳۶۰

قدياني ۱۳۸۱علي محمد رفيعيمجلسي، مالمحمدباقر﴿زندگي،زمانه، نگاهها،نقدها﴾ رس/۲۸۱م۲۱۵۷۲۸۲۲۹۷/۹۹۸
مـوسـسـه فـرهـنـگي درسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
عـلياکـبـر وااليي; چـهـره پـرداز امـيـرعالمه مجلسي

 نـسـاجـي; زيـرنـظـر شوراي کارشناسي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ و س/۲۸۱م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۵۸۴۳۵۴
BP۵۵/۳/۲۱۳۸۵و۲۳م

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 اصفهان بـکـوشـش اصـغـر مـنـتظر القائم، گروهمجموعه مقاالت همايش فاضل سراب و اصفهان عصر وي
 دانـشـگـاه اصـفـهـان، مجموعه تاريخي

 فرهنگي مذهبي تخت فوالد

۱۳۸۲ ۲۸۲م۲۱۵۹۲۱۷۲۹۷/۹۹۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹عبدالله محمدياميرمومنان علي(ع) الف۳۵۲م۲۱۶۰۳۴۰۹۲۹۷/۹۹۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱فريدون حيدريملکميانمحيط طباطبايي ح س/۳۷۲م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۶۱۴۳۶۳

BP۹۱۳۸۹ح
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۹- ۱۳۹۱محمدعلي آقا ميرزاييشهيد مدني آس/۴۲۱م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۶۲۳۳۳۳

مرکزاسناد انقالب اسالمي شـقـايق در مـحـراب: حـيـات و سيرهي دومين شهيد محراب
 آيت الله مدني

۱۳۹۰مهدي قيصري ق س/۴۲۱م۲۱۶۳۳۸۶۱۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳/۹ق۳۷م

دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ تـهـيهکننده مرکز تحقيقات دانشگاه امامسيري در سيره معصومين عليهالسالم
 صـادق عـلـيهالـسـالم (فـعـالـيـتـهاي

دانشجويي)

۱۳۸۹ ب/۶۳۴م۲۱۶۴۳۱۳۲۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/ج.۸۲خ۶م

صدرا ۱۳۸۲[با مقالهاي از هاشمي رفسنجاني]سيري در زندگاني استاد مطهري ز س۶۳۴م۲۱۶۵۱۶۹۷۲۹۷/۹۹۸
صدرا ۱۳۸۳انتشارات صدراشيخ شهيد ص س/۶۳۴م۲۱۶۶۱۷۰۹۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲-۱۳۹۱محسن مومنياستاد مطهري م س/۶۳۴م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۶۷۲۹۵

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰جمال سجاديسيري در انديشههاي استاد مطهري س ن/۶۳۴م۲۱۶۸۳۸۵۷۲۹۷/۹۹۸
BP۲۳۳/۷/۳س۶م

صدرا ۱۳۸۳مرتضي مطهرييادداشتهاي استاد مطهري ي۶۳۴م۲۱۶۹۱۶۷۹۲۹۷/۹۹۸
مـوسـسـه فـرهنگي مدرسه برهان ﴿ اننتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۹- ۱۳۹۱محمود پوروهابشهيد مفتح پ س/۶۹۴م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۷۰۳۳۶۸

دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ ﴿بـراي﴾ مـرکـز تـحـقيقات دانشگاه اماممقام زن
 صـادق عـلـيـه الـسـالم﴿فـعـالـيـتهاي

دانشجويي﴾

۱۳۸۰ ۷۱۵م۲۱۷۱۳۱۵۴۲۹۷/۹۹۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

فـــريـــدون حـــيـدريمـلکمـيـان;مقدس اردبيلي
 زيـرنـظـرشـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر

 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ح س/۷۲۱م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۷۲۴۳۸۸
BP۵۵/۳/۹۱۳۸۹ح۶۷م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۸- ۱۳۹۱بتول زرکندهميرزا جواد آقا ملکي تبريزي ز س/۷۶۳م۲۹۷/۹۹۸[ج]۲۱۷۳۳۳۶۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷تدوين مهدي مهرعليزادهتاريخ شفاهي زندگي و مبارزات آيتالله خادمي ت۸۷۹م۲۱۷۴۵۰۳۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۳ /۹م۲۵خ

کانون انديشه جوان ۱۳۸۹رضا ميرزاييامامت و رهبري الف۹۳۴م۲۱۷۵۳۳۷۸۲۹۷/۹۹۸
صدرا نـامـه هـا ونـاگـفـته ها: مجموعه اي از نامه هاي شخصيتها به

 استاد مطهري و نامه ها و يادداشتهاي ويژه استاد
بـه کـوشـش شوراي نظارت بر نشر آثار

 استاد شهيد مطهري
۱۳۸۲ ۲۳۴ن۲۱۷۶۱۶۹۵۲۹۷/۹۹۸

کانون انديشه جوان ۱۳۸۵احمد نثاريشمع جمع (شرح آيتالله مالحسين قلي همداني) ش۲۸۹ن۲۱۷۷۲۸۲۵۲۹۷/۹۹۸
آفتاب خوبان شـرح زنـدگاني و مجموعه آثار عالم فرزانه آيت الله حاج شيخ

 محمد حسن عالم نجف آبادي
۱۳۹۱به اهتمام محمدجواد نورمحمدي ۷۴۱ ن۲۱۷۸۵۲۹۲۲۹۷/۹۹۸

BP۲۸۰/۸/۳۸ن
صدرا مـصـلـح بيدار﴿مجموعه مصاحبه ها،مقاالت،سخرانيهاو... درباره

 زندگاني وشخصيت شهيد آيت الله مطهري
۱۳۸۰گردآورنده  محمد حسين واثقي م۱۲۷و۲۱۷۹۱۶۸۹۲۹۷/۹۹۸

انصاري فـريـادگر توحيد: نگاهي به زندگي عارف کامل حضرت آيهالله
 العظمي بهجت

۱۳۸۰- ۱۳۸۹تهيه و تنظيم دفتر انتشارات انصاري ۶۸۲ف۲۱۸۰۲۵۰۵۲۹۷/۹۹۸۰۹۲

قيام مـروري بـر آثـار و تـالـيـفـات اسـتاد عالمه حسنزاده آملي.
 بهضميمه جلوهاي از حسن يار

۱۳۷۴بهقلم حسن رمضاني ۲۱۸۱۳۳۴۰۲۹۷/۹۹۸
BP۵۵/۵/۸۱۳۷۴ر۴۵ح

قلم ۱۳۸۱علي شريعتيانسان بي خود الف۴۴۴ش۲۱۸۲۱۹۳۲۹۷/۹۹۹۴
چاپخش ۱۳۸۲از علي شريعتيبا مخاطبهاي آشنا ب۴۴۴ش۲۱۸۳۱۷۵۲۹۷/۹۹۹۴
قلم ۱۳۸۰علي شريعتيجهت گيري طبقاتي اسالم ج۴۴۴ش۲۱۸۴۱۸۳۲۹۷/۹۹۹۴
قلم ۱۳۸۰ازعلي شريعتيچه بايد کرد؟ چ۴۴۴ش۲۱۸۵۲۰۵۲۹۷/۹۹۹۴
قلم ۱۳۸۱علي شريعتيحسين وارث آدم ح۴۴۴ش۲۱۸۶۱۸۹۲۹۷/۹۹۹۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف روحا...حسينياندکتر علي شريعتي ح س/۴۴۴ش۲۱۸۷۳۸۶۰۲۹۷/۹۹۹۴
BP۲۳۳/۷/۵ح ۴۱۳۸۸ش

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱ناصر نادريدکتر علي شريعتي ن س/۴۴۴ش۲۹۷/۹۹۹۴[ج]۲۱۸۸۲۹۲

افکار آنـه مـاري شـيـمـل; مـتـرجـم سـعيدشرق وغرب
فيروزآبادي

۱۳۸۳ ش۹۸۹ش۲۱۸۹۱۶۸۰۲۹۷/۹۹۹۴

صدرا [گـردآورنده شوراي نظارت بر نشر آثارمعرفي اجمالي آثار استاد مطهري
 شهيد مطهري]

۱۳۸۲ ۶۶۳م۲۱۹۰۲۵۳۲۲۹۷/۹۹۹۴۰۱۶

کريمه اهل بيت﴿ع﴾ نـظـرلـطـف بر دشمنان: عنايات وتوجهات بزرگان دين به غير
دوستان

۱۳۸۶محمد رحمتي شهرضا ن۴۱۳ر۲۱۹۱۲۴۵۸۲۹۸/۶۳

علم ۱۳۸۵ژاک دوشن گيمن; ترجمه رويا منجمدين ايران باستان د۷۶۷د۲۱۹۲۴۰۱۲۲۹۹/۱۵
BL۲۲۷۰/۹۱۳۸۱د۹د

اميرکبير نـبـرد تـاريـکي و روشنايي﴿ سرآغاز فرهنگ و تمدن در ايران
باستان﴾

۱۳۸۰نوشته حسين وحيدي ن۴۶۳و۲۱۹۳۲۱۲۲۹۹/۱۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

علمي گـرهـارد شـوايـتـزر; مـحـمدجواد شيخسياست و دينگرايي در ايران
 االسالمي; ويراستار خسرو معتضد

۱۳۸۰ س۷۱۱ش۲۱۹۴۴۰۷۵۲۹۹/۱۵۵
BL۲۲۷۰/۹۱۳۸۰س۹ش

فردوس ۱۳۸۰اشو; مترجم مرجان فرجيخالقيت: آزادسازي نيروهاي درون ... خ۵۶۱الف۲۱۹۵۲۱۹۳۲۹۹/۹۳
فضيلت علم ۱۳۸۷تاليف قادر فاضليآب و سراب آ۱۵۸ف۲۱۹۶۳۲۳۸۲۹۹/۹۳

کانون انديشه جوان ۱۳۹۲هادي وکيلي، آزاده مدنياشو از واقعيت تا خلسه الف ۶۹۱ و۲۱۹۷۴۹۰۹۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۸۱۳۸۹و۵۲الف

نسل نوانديش ۱۳۸۸ماريان ويليامسون ; ترجمه سيما فرجي;موهبتهاي الهي م۹۵۳و۲۱۹۸۴۰۰۷۲۹۹/۹۳
BP۶۰۵/۹۴۱۳۸۴و۶م

محسن ۱۳۸۰پال توئيچلنامه هايي به گيل ن۸۸۷ت۲۱۹۹۶۸۷۱۲۹۹/۹۳۱۹
مدرسه ۱۳۸۶مژگان بابامرنديحتي مردها هم گريه ميکنند ۱۳۸۶ح۱۱۷ب۳۰۰[ج]۲۲۰۰۶۷۸۳

نشر مرکز ۱۳۸۲ماکس وبر; ترجمه حسن چاوشيانروش شناسي علوم اجتماعي ر۳۸۴و۲۲۰۱۴۴۹۳۰۰/۱
تـحـلـيل دادههـاي پـرسـشـنـامهاي به کـمک نـرم افزار22

SPSS (PASW) 
ابـراهـيم بـايـزيدي بهنام اوالدي نرگس

عباسي
ت۳۱۳ ب۲۲۰۲۶۰۵۴۳۰۰/۲۸۵۵۳۶

HA۳۲/۳۱۳۸۸ت۲ب
کتابخانه رايانه اي ۱۳۸۲تاليف و ترجمه محمدحسين ديانيگلوگاههاي پژوهش درعلوم اجتماعي گ۸۹۱د۲۲۰۳۴۸۱۳۰۰/۷۲

هنرهاي زيبا مـرکـز آمـوزش عـالي علمي - کاربرديپيمايش: ويژهنامه هفته پژوهش، ۱۳۸۴
 فـرهـنگ و هـنر اصفهان; ويراستار علي

 اکبر نوري زمان آبادي

۱۳۸۴ پ۴۷۵م۲۲۰۴۲۵۸۵۳۰۰/۹۵۵۹۳۲

عطار ۱۳۸۲محمود روح االمينيگردشهر با چراغ در مباني انسان شناسي گ۷۷۷ر۲۲۰۵۴۱۳۳۰۱
توتيا ۱۳۷۵بروس کوئن ;ترجمه محسن ثالثيدرآمدي به جامعه شناسي د۸۷۵ک۲۲۰۶۳۷۳۳۰۱
ني ۱۳۷۶آنتوني گيدنز; ترجمه منوچهر صبوريجامعه شناسي ج۸۸۹گ۲۲۰۷۴۰۳۳۰۱

نشر وپژوهش فرزان روز کـلـود لوي - استروس; مترجمين فاضلاسطوره و تفکر مدرن
 الريجاني،علي جهان پوالد

۱۳۸۰ الف۷۹۹ل۲۲۰۸۴۸۲۳۰۱

شعاع ۱۳۸۲مولف فاطمه مجدفرجامعه شناسي عمومي ج۲۷۳م۲۲۰۹۴۸۰۳۰۱
نشرني جـنـيـفـر لهمـان; تـرجمه شهناز مسميساخت شکني دورکيم: نقدي پساپسا ساختار گرايانه

پرست
۱۳۸۵ س۹۳۴ل۲۲۱۰۲۸۹۷۳۰۱/۰۱

نشرقطره ۱۳۸۴منوچهر آشتيانيجامعه شناسي شناخت کارل مانهايم ج۵۵۶آ۲۲۱۱۲۸۹۳۳۰۱/۰۹۲۴
علم ۱۳۸۲-۱۳۸۵عليمحمد ايزديچرا عقب ماندهايم؟جامعه شناسي مردم ايران چ۹۷۳الف۲۲۱۲۲۰۴۱۳۰۱/۰۹۵۵

نقش جهان ۱۳۷۹هرمز انصاري; به کوشش احمد جواهريمقدمه اي بر جامعه شناسي اصفهان م۸۸۵الف۲۲۱۳۳۹۹۳۰۱/۰۹۵۵۳۲۲
آگاه ۱۳۸۳گردآورنده سهيال شهشهانيمقاالت انسانشناسي ۲۲۱۴۳۳۷۵۳۰۱

GV۲۹/۷م۹ش
جامي اثـر فـريـدريـش انـگـلس;ترجمه خسرومنشاء خانواده،مالکيت خصوصي ودولت

پارسا
۱۳۸۰ م۸۹۴الف۲۲۱۵۴۵۸۳۰۱/۷

سينا ۱۳۷۱محمدصادق رحمتيروانشناسي اجتماعي معاصر ر۴۱۲ر۲۲۱۶۳۸۴۳۰۲
HM۲۵۱/۹ر۳ر

اسراردانش اثـر مـاتـيو مککي، پاتريک فانينگ، کيمرابطه موثر: مهارتهاي زناشويي
پالگ

۱۳۷۹ ر۷۴۳م۲۲۱۷۶۷۷۹۳۰۲
HM۱۱۰۶/۲۱۳۷۹ر۷م

رشد آمـوزش مـهـارت هـاي ارتـبـاط زناشويي:حرف زدن و گوش
 دادن به همديگر

نـــويـــســنـدگـان شـراد مـيـلـر...[و
 ديگران];ترجمه فرشاد بهاري

۱۳۸۸ آ۹۷۹م۲۲۱۸۲۹۰۷۳۰۲

درسا ۱۳۸۲ديويد نيونصد راز موفقيت در زندگي زناشويي ص۹۹۶ن۲۲۱۹۶۶۵۲۳۰۲
HM۱۱۰۶/۴۱۳۸۲ص۹ن

سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ريـد بـلـيـک، ادويـن هارولدسن;ترجمهطبقه بندي مفاهيم در ارتباطات
 مسعود اوحدي

۱۳۷۸ ط۶۷۶ب۲۲۲۰۳۹۵۳۰۲/۲

اطالعات ۱۳۸۲تاليف باقر ساروخانيجامعه شناسي ارتباطات ج۱۵۳س۲۲۲۱۳۸۸۳۰۲/۲
هرمس ۱۳۹۳مسعودسپهرشرحي برنشانه ها:نشانه هاي گرافيک در ارتباط تصويري ش۳۲۱س۲۲۲۲۶۴۷۹۳۰۲/۲

نشر و پژوهش شيرازه پـل کـابـلـي; نقاش ليتزا يانتس; مترجمنشانه شناسي﴿قدم اول﴾
 محمد نبوي; ويراستار مهران مهاجر

۱۳۸۰ ن۱۱۲ک۲۲۲۳۴۶۰۳۰۲/۲

سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾ ۱۳۸۲تاليف مهدي محسنيان رادارتباط شناسي﴿ارتباطات انساني ميان فردي، گروهي، جمعي﴾ الف۳۲۵م۲۲۲۴۴۱۷۳۰۲/۲
سروش (انتشارات صدا و سيما) مـــتن خـالصه، الي ابل... [و ديـگـران];يک جهان، چندين صدا (گزارش مکبرايد)

 ويرايش شن مکبرايد; ترجمه ايرج پاد
۱۳۷۵ ۶۵ي۲۲۲۵۱۹۴۰۳۰۲/۲

جنگل نـوشـته اسـتـيـفن لـيتل جان; مترجميننظريههاي ارتباطات
 مـرتـضي نـوربـخش، اکـبـر ميرحسني;

 ويراسته علي قاسمنژاد جامعي

۱۳۸۴ ن۸۵۱ل۲۲۲۶۲۸۴۱۳۰۲/۲۰۱

موسسه کتاب نشر قـاب جـادو: (آسـيبهـاي تـلـويزيون و اينترنت بر کودکان ،
 نوجوانان و بزرگساالن )

۱۳۹۲تدوين مريم رضايي ، فريده پيشوايي ق۵۷۴ ر۲۲۲۷۵۱۵۳۳۰۲/۲۳
P۹۴/۲۱۳۸۹ق۶ر

ساحل انديشه تهران ۱۳۸۸تدوين و تنظيم داود رنجبرانجنگ نرم ج۷۲۷ر۲۲۲۸۳۶۵۷۳۰۲/۲۳
P۹۵/۸/۹ج۹ر

آرون سـلـطـه پـنهاني: سيطره پنهاني صهيونيسم برسياست ،فرهنگ
 وافکار ملتها

۱۳۸۳تحقيق وتاليف مجيد صفاتاج س۶۴۱ص۲۲۲۹۴۷۹۳۰۲/۲۳

اطالعات نـوشته ژان کازنو; ترجمه باقر ساروخاني،جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي
 منوچهر محسني

۱۳۸۱ ج۱۷۱ک۲۲۳۰۳۸۳۳۰۲/۲۳

صـدا و سـيـماي جمهوري اسالمي ايران، مرکز
 تحقيقات، مطالعه و سنجش برنامهاي

[اوال کـارلـسـون، سيسيليا فون فايليتزن];کودکان و خشونت در رسانههاي جمعي
 ترجمه مهدي شفقتي

۱۳۸۰ ک۱۴۹ک۲۲۳۱۳۸۶۳۰۲/۲۳۰۸۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

رسـانه سـلـطه ، سـلـطه رسـانه: تـبليغات رسانهها در خدمت
 سياست آمريکا

تدوين مريم رضايي ، فريده پيشوايي ر۵۷۴ر۲۲۳۲۵۰۷۳۳۰۲/۲۳۰۹۷۳
P۹۵/۸۲/۶ر۹الف

سـروش﴿انـتـشـارات صـدا و سـيـمـا﴾: کانون
 انديشه، اداره کل پژوهشهاي سيما

نـوشـته باري گانتر، جيل مکآلر; ترجمهکودک و تلويزيون
 نصرت فتي

۱۳۸۰ ک۱۹۳گ۲۲۳۳۳۸۰۳۰۲/۲۳۴۵۰۸۳

وثوق ۱۳۹۲مهدي خداميان آرانيمعجزه دست دادن:بايکديگرصميمانه دست بدهيم م۳۸۲خ۲۲۳۴۴۹۹۹۳۰۲/۳۴
فخردين ۱۳۸۲راحله نيک بخشعوامل انحراف جوانان وازدواج ع۹۲۶ن۲۲۳۵۴۲۱۳۰۲/۵۲۴
آواي نور ۱۳۸۱هدايت الله ستودهآسيب شناسي اجتماعي ﴿جامعه شناسي انحرافات﴾ آ۳۵۷س۲۲۳۶۴۰۰۳۰۲/۵۴۲

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۷رحمتالله صديقسروستانيآسيبشناسي اجتماعي: (جامعهشناسي انحرافات اجتماعي) آ۵۷۳ص۲۲۳۷۳۷۹۶۳۰۲/۵۴۲
HM۸۱۱/۵آ۴ص

پژوهشکده مطالعات راهبردي مـولـف ويـنسنت پرايس; مترجمان عليافکار عمومي
 رستمي، الهام ميرتهامي

۱۳۸۲ الف۳۲۲پ۲۲۳۸۴۴۵۳۰۳/۳۸

ني ۱۳۸۲گي روشه; ترجمه منصور وثوقيتغييرات اجتماعي ت۸۳۶ر۲۲۳۹۳۷۵۳۰۳/۴
شهيد حسين فهميده ۱۳۸۱مرضيه السادات بحرينيجوانان و تهاجم فرهنگي ج۳۳۶ب۲۲۴۰۴۲۳۳۰۳/۴۸۲

اطالعات فـرهـنگ مـهـاجم، فرهنگ مولد ( در باب فرهنگ و متعلقات
 آن )

۱۳۹۵جالل رفيع ف۶۵۱ ر۲۲۴۱۶۲۵۶۳۰۳/۴۸۲
GN۳۶۶/۴۱۳۷۳ف۷ر

اميرکبير ۱۳۹۱داريوش شايگانآسيا در برابر غرب آ۳۴۳ش۲۲۴۲۴۲۷۷۳۰۳/۴۸۲
CB۲۵۱/۵۱۳۷۸آ۲ش

شکوفه ياس ۱۳۸۹عباس فيروزيمباني جنگ نرم و ريشه يابي آن در تهاجم فرهنگي م۹۵۸ف۲۲۴۳۳۲۴۵۳۰۳/۴۸۲
ياقوت ۱۳۹۱احمد طهماسبيشبيخون فرهنگي ش۹۴۸ط۲۲۴۴۴۴۵۴۳۰۳/۴۸۲۵۵

GN۳۶۶/۲ش۹ط
کتاب صبح نـويـسـنده جرمي ريفکين; مترجم حسينقرن بيوتکنولوژي

داوري
۱۳۸۲ ق۹۵۸ر۲۲۴۵۴۳۷۳۰۳/۴۸۳

قدياني اسـتـيـو اسـاليت;مترجم محمدرضا رکنفن آوري اطالعات
 الديني;ويراستار فرزانه کريمي

۱۳۸۱ ف۵۲۸الف۲۲۴۶۳۷۸۳۰۳/۴۸۳۳

جـامـعهي ارتـبـاطي و فـنـاوري اطـالعـات: بـررسي نظريات
 جـامـعهشـنـاسـان مـعـاصـر دربـارهي تـاثيرات فناوريهاي

 اطالعاتي و ارتباطي بر جامعه

گردآوري و تاليف مستجاد حسيني ج۵۷۷ح۲۲۴۷۶۲۲۳۳۰۳/۴۸۳۳
TA۵۸/۵/۲۱۳۸۹ج۵ح

چاپار:دبيزش بـه کـوشـش احـمد شعباني،مظفر چشمهعلم اطالعات و جامعه اطالعاتي
سهرابي

۱۳۸۶ ع۵۱۲ش۲۲۴۸۳۰۳۵۳۰۳/۴۸۳۳

موسسه علمي دانش پژوهان برين ۱۳۸۴محمدجعفر صديقطرح بکارگيري فناوري اطالعات براي توسعه انساني پايدار ط۵۶۶ص۲۲۴۹۴۸۸۳۰۳/۴۸۳۳
عابد راهـنـمـاي والـدين در استفاده فرزندان از فنآوريهاي ارتباطي

 جديد، تلفن همراه
مـرتـضي مـنـطـقي.عـضـو هـيات علمي

 دانشگاه تربيت معلم
۱۳۸۶ ر۷۹۵م۲۲۵۰۲۸۸۵۳۰۳/۴۸۳۳

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲منصور واعظيايرانيان و اينترنت الف۲۱۹و۲۲۵۱۵۲۶۵۳۰۳/۴۸۳۳

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰به کوش حميدرضا اسماعيليمجموعه مقاالت: تروريسم در ايران معاصر م۵۳۳ الف۲۲۵۲۵۹۱۳۳۰۳/۶۲۵
مـوسـسـه فـرهـنگي مطالعات و تحقيقات بين

 المللي ابرار معاصر تهران
۱۳۸۶علي عبدالهخانيتروريسمشناسي ت۳۵۸ع۲۲۵۳۲۸۷۴۳۰۳/۶۲۵

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها﴿سمت﴾، دانشگاه اصفهان

۱۳۷۹مهدي اديبي سدهجامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي ج۳۵۱الف۲۲۵۴۳۶۶۳۰۳/۶۶

سروش (انتشارات صدا و سيما) جـرمي ريـفکين، تدهوارد; ترجمه محمودجهان در سراشيبي سقوط
بهزاد

۱۳۸۹ ج۹۵۸ر۲۲۵۵۳۵۰۳۳۰۴/۲
GF۲۱/۹ج۹ر

نشر جامعهپژوه: دانيال ۱۳۷۸نعمتاله تقويمباني جمعيتشناسي م۶۴۷ت۲۲۵۶۳۵۹۳۰۴/۶
HB۸۷۱/۲۱۳۷۸م۷ت

نگاه معاصر ۱۳۸۲محمد باستاني قمشهآشنايان غريب آ۲۲۴ب۲۲۵۷۴۵۴۳۰۴/۸۹۴۰۵۵
پيدايش نـوشـتـه گـابـي شوستر ; ترجمه کتايونمسائل ناب دختران جوان

تجلي
۱۳۸۲ م۷۱۷ش۲۲۵۸۴۱۹۳۰۵/۲۳

نقش و نگار اثـر مـيشل گوريان; ترجمه مهدي قراچهشگفتي دختران: طبيعت نهان دخترانمان را درک کنيم
داغي

۱۳۸۲ ش۷۸۳گ۲۲۵۹۴۶۱۳۰۵/۲۳

نشرجمال ۱۳۸۳کاظم مقدمزنگ خطر براي دختران جوان﴿همراه با داستانهاي شنيدني﴾ ز۷۲۳م۲۲۶۰۴۲۲۳۰۵/۲۳
HQ۷۸۱/۹د۹ب

عطرياس ۱۳۹۱محمد سقازاده ، حمزه کريمخانيهجوم خاموش: ( آسيبشناسي نسل جوان) هـ۵۹۴س۲۲۶۱۴۳۱۹۳۰۵/۲۳۰۹۵۵
BP۲۳۲/۷۳۱۳۸۶س

انتشارات سازمان انجمن اوليا و مربيان کـودک خـود را بـيـازمـائـيد: چگونه ميتوانيد استعداد واقعي
 کودک خود را کشف و آنرا افزايش دهيد

مـيـريام استاپارد; ترجمه پروين بلورچي﴿
رستمکاليي﴾

۱۳۸۰ ک۴۷۵الف۲۲۶۲۳۶۴۸۳۰۵/۲۳۱
BF۷۲۲۸ه۵الف/ ۱۳۸۰الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱علياصغر احمدينوجوان و جامعه ن۲۸۴الف۲۲۶۳۴۶۴۳۳۰۵/۲۳۵
HQ۷۹۶۱۳۸۶ /۹ن۳الف

سروش (انتشارات صدا و سيما) تـالـيـف محمدرضا شرفي; تهيه و تنظيم:جوان ونيروي چهارم زندگي
 دفـتـر مـشـاور ريـيس سـازمان صدا و

 سيما در امور جوانان

۱۳۹۱ -۱۳۷۹ ج۴۲۱ش۲۲۶۴۲۸۷۳۳۰۵/۲۳۵۰۹۵۵

نسل نوانديش نـويـسـنـده مـاريـنا گاسک; ترجمه روياآيا مردها از فضا آمدهاند؟
 پورمناف; ويراستار جميده رستمي

۱۳۸۷ آ۱۵۸گ۲۲۶۵۴۲۰۵۳۰۵/۲۳۵۱
HQ۷۹۷/۹۱۳۸۶آ۵گ

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها ، دفتر نشر معارف

دخـتـران به عفاف روي ميآورند ( اين بد نيست که تو خوب
 باشي )

نـويـسـنـدگـان وندي شليت ، نانسي لي
دموس

۱۳۸۹ د۴۲۱ م۲۲۶۶۶۰۹۵۳۰۵/۲۴۲۲
HQ۱۱۵۵/۳۱۳۸۸د۴م

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

امير کبير مـن و دوران سالمندي ﴿چه کنم که سالمندي سالم و پويا باشم
؟﴾

۱۳۹۳جواد فيض م۹۶۶ف۲۲۶۷۵۸۸۰۳۰۵/۲۶

نويد شيراز ويـون بـار; برگردانندگان حبيب احمدي،جنسيت و روان شناسي اجتماعي
 بيتا شقايق

۱۳۸۳ ج۱۵۴ب۲۲۶۸۴۶۴۳۰۵/۳

نسل نوانديش آنـچـه زنـان و مـردان نـمي دانند: حقايقي درباره ي برقراري
 ارتباط باجنس مخالف

۱۳۸۴آلن و باربارا  پيز; مترجم زهرا افتخاري آ۹۳۹پ۲۲۶۹۲۰۴۰۳۰۵/۳

نسل نوانديش نـويـسـنـده حـامدي کال يونجي; مترجمچرا بعضي از مردها خيانت مي کنند؟
روياپورمناف

۱۳۸۵ چ۲۶۲ک۲۲۷۰۲۲۲۲۳۰۵/۳۱

بخشايش ۱۳۸۰مهدي حجتيزن زيباترين گل آفرينش ز۳۵۶ح۲۲۷۱۳۹۳۳۰۵/۴
زمزم هدايت ۱۳۹۱نويسنده مرتضي شيرودينقش سياسي - اجتماعي زنان در تاريخ معاصر ايران ن۹۶۹ش۲۲۷۲۵۱۱۵۳۰۵/۴۰۹۵۵

HQ۱۲۳۶/۵/ش۹۹الف
دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۴سميه سادات لوح موسويزن باش ز۷۱۹ل۲۲۷۳۱۸۷۱۳۰۵/۴۰۹۵۵

روشنگران و مطالعات زنان گـردآوري و تـنـظـيـم[صـحيح: ترجمه]حقوق زنان حقوق بشر
 فـريـده حميدي، پروانه قاسميان، سولماز

 صباغ نوين

۱۳۸۲ ح۸۴۹ح۲۲۷۴۴۵۳۳۰۵/۴۲

فخراکيا گـنـجـيـنـه هـنـرهاي  تجسمي:ميراث گرانبهاي هنرمندبراي
 هنرمند/ميراث گرانبهاي خالقانه هنر

کــــــــــلـــــــيـــــــنـــــــت
براون،منصورخانکه،مجيدرضارستمي

۱۳۹۴ گ۲۶۴خ۲۲۷۵۶۴۷۸۳۰۵/۴۲

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارت کتاب نشر

۱۳۹۲رقيه روسراييانقالب ژاکت هاي دکمه دار الف۸۲۱ر۲۲۷۶۵۱۳۰۳۰۵/۴۲

فراگام ۱۳۸۴نيما سينازنان، بحرانها و انحرافها ز۹۸۲س۲۲۷۷۱۴۶۶۳۰۵/۴۲
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
سـيـدرضـا صـدر;بـه اهـتـمام سيد باقرزن و آزادي

 خسرو شاهي
۱۳۸۶ ز۴۷۷ص۲۲۷۸۲۸۹۰۳۰۵/۴۲

نسل سوم تـعـارضـات کـنـوانـسـيون محو تبعيض، عليه زنان با اسالم و
 حقوق بشر بهضميمه متن کنوانسيون

۱۳۸۲عباس فتحي ت۲۴۳ف۲۲۷۹۲۸۹۲۳۰۵/۴۲

ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمددر خدمت و خيانت روشنفکران ۱۳۸۹د۶۹۸آ۲۲۸۰۳۴۴۹۳۰۵/۵۵۲
HM۲۱۳/۴د۷آ

خوارزمي ۱۳۵۷نوشته جالل آلاحمددر خدمت و خيانت روشنفکران د۶۹۸آ۲۲۸۱۴۶۲۳۰۵/۵۵۲
انتشارات خوارزمي ۱۳۵۷نويسنده:جاللآل احمددرخدمت وخيانت روشنفکران د۶۹۸آ۲۲۸۲۶۸۸۰۳۰۵/۵۵۲

نيلوفر ژان پـل سـارتـر; با سه مقدمه از مترجم،در دفاع از روشنفکران
 فـرانـسـوا شـاتـله و مصطفي رحيمي; به
 انـضـمـام من متهم ميکنم از اميل زوال;

 ترجمه رضا سيد حسيني

۱۳۸۰ د۱۴۵س۲۲۸۳۴۵۶۳۰۵/۵۵۲

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۸۱بهاهتمام گروه تحقيقات سياسي اسالممولفههاي غربگرايي در تاريخ تحوالت ايران ۸۴۷م۲۲۸۴۳۰۹۱۳۰۵/۵۵۲۰۹۵۵
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ۱۳۹۳نويسنده:اکبر نيک خواههنرنخبه پروري ه۹۳۷ن۲۲۸۵۶۸۲۳۳۰۵/۵۵۲۰۹۵۵

هرمس فيروزه جزايري: ترجمه غالمرضا اماميبامزه درفارسي ب۳۹۱ج۲۲۸۶۶۵۲۷۳۰۵/۸۹۱۵۰۷۳
سروش ﴿انتشارات صدا و سيما ﴾ ۱۳۹۴گردآورنده منصور برجياننوابغ و مشاهير معلول جهان ن۴۲۹ب۲۲۸۷۶۰۹۳۳۰۵/۹۰۸۱۶

HV۳۰۱۲/۹۱۳۷۶ن۴ب
گام نو ۱۳۷۹دومينيک استريناتي; ترجمه ثريا پاکنظرمقدمه اي بر نظريه هاي فرهنگ مردمي م۴۸۳الف۲۲۸۸۲۸۴۴۳۰۶

موسسه فرهنگي آينده پويان ۱۳۷۹حسين بشيريهنظريههاي فرهنگ در قرن بيستم ن ۵۶۹ ب۲۲۸۹۱۶۳۰۶
HM۱۰۱/۶ن۵ب

نشر ساقي ۱۳۷۸رضا داوري اردکانيفرهنگ. خرد و آزادي ف۳۱۸د۲۲۹۰۲۸۸۹۳۰۶
ثالث ۱۳۸۲رونالد رابرتسون; ترجمه کمال پوالديجهاني شدن - تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهاني ج۱۱۳ر۲۲۹۱۳۷۶۳۰۶

زمان نو ۱۳۹۲ابراهيم فياضمهندسي فرهنگ عمومي م۹۳۶ف۲۲۹۲۵۱۰۱۳۰۶
HM۶۲۳/۹م۹ف

کارول اسميلي، باهمکاري ايلين فارسلندراهنماي مادران شاغل ۲۲۹۳۱۹۳۰۶/۸۷۴۳
HQ۷۵۹/۴۸/۲۱۳۸۴ر۵الف

حکمت ۱۳۸۹رنه گنون;مترجم حسن عزيزيبحران دنياي متجدد ب۶۹۹گ۲۲۹۴۳۵۲۵۳۰۶/۰۹
HM۶۲۱/۹د۹گ

اسفنديار ذوالقدر روش هـاي سـيـاسـت گـذاري و فرهنگ سازي اصالح الگوي
مصرف

تـالـيـف:اسـفنديار ذوالقدر;با مقدمه داود
 دانش جعفري

۱۳۸۸ ر۶۶ذ۲۲۹۵۲۹۰۶۳۰۶/۳

سپاه پاسداران انقالب اسالمي مـعـاونـت تـربـيـت و آمـوزش عقيدتيگفتارهاي اعتقادي،معرفتي وسياسي
 سـيـاسي نمايندگي ولي فقيه در سازمان
 بـسـيـج مستضعفين -مديريت آموزش

بسيج

۱۳۵۷ ۴۵۷گ۲۲۹۶۵۳۶۷۳۰۶/۴۲

اميرکبير ۱۳۸۱تاليف علي شريعتمداريجامعه و تعليم و تربيت: مباني تربيت جديد ج۴۴۳ش۲۲۹۷۳۸۵۳۰۶/۴۳
گاج ۱۳۹۲امي چوآ مترجم:کيوان سلطانينبرد ببر مادر ن ۶۹ چ۲۲۹۸۵۲۷۸۳۰۶/۴۳۰۹۲
علم نـويـسـنـده ريچارد جيوليونوتي;  مترجمنظريه هاي جامعه شناسي انتقادي در ورزش

 افسانه توسلي
۱۳۹۱ ن۹۹۷ج۲۲۹۹۴۲۴۴۳۰۶/۴۸۳

جوانه رشد نـوشـتـه بـري گـانـتـر;ترجمه ي حسناثر بازي هاي ويديويي و رايانه اي بر کودکان
 پورعابدي ناييني

۱۳۸۳ الف۱۹۳گ۲۳۰۰۳۹۱۳۰۶/۴۸۷۰۸۳

فرهنگ مردم ويـتـامـيـنهاي عشق و صميميت: راهنماي رازهاي صميميت و
 شادمانه زيستن

تـرجمه و تاليف منصوره آرام فرد، احمد
حلت

۱۳۸۸ و۳۴۷آ۲۳۰۱۳۳۰۱۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۲و۸ح

نسل نوانديش ۱۳۹۰نـويـسـنده هارولداچ. بلومفيلد; مترجمانعشقورزي عاقالنه: اسرار عشق براي ارتباطي پايدار ع۶۷۲ب۲۳۰۲۴۰۴۶۳۰۶/۷
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

درسا کـيـم پـليج، ماتيو مک کي ; مترجم الهاموقتي خشم باعث آسيب روابط زناشويي مي شود
 آرام نيا، شمس الدين حسيني

۱۳۸۲ و۵۲۲پ۲۳۰۳۴۳۸۳۰۶/۷

نسل نوانديش نـويـسـنـده سـوزان جفرز; مترجم گيتيعشق ماندگار : ترس را تجربه کنيد و به عشق ماندگار برسيد
 شهيدي; ويراستار زهرا صفاري

۱۳۸۹ ع۴۸۷ج۲۳۰۴۴۲۰۸۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۵۱۳۸۸ع۷ج

نسل نو انديش از بـاربـارا بـپـرسـيـد: يکصد درس آموزنده دربارهي زندگي،
 عشق و ازدواج

۱۳۹۱نويسنده باربارا ديآنجليس الف ۸۷۸ د۲۳۰۵۴۷۵۸۳۰۶/۷
HQ۸۰۱/۴۱۳۸۸الف۹د

علم بـاربـارادي آنجليس; مترجمان آرمانوشزيبايي عشق ميان زوجها
 باباخانياس، الهام دژکام

۱۳۸۴ ز۸۷۸د۲۳۰۶۴۱۵۴۳۰۶/۷
BF۵۷۵/۹۶۱۳۸۴ز۵ع

نسل نوانديش رازهـايي دربـاره زنـان که هر مردي بايد آنها را بداند: عوامل
 سرد مزاجي جنسي زنها

نـويـسـنـده بـاربارا ديانجلس; برگردان
 هـادي ابـراهـيـمي; ويـراسـتـار مـحمد

تحريرچي

۱۳۸۳ ر۸۸۹د۲۳۰۷۲۰۳۹۳۰۶/۷

نقش سيمرغ سـوپ جـوجه براي روح زن و شوهرها: داستانهايي که زندگي
 شما را سرشار از عشق، صميميت و لذت ميکند

نـويـسـنـدگـان باربارا ديآنجليس ... [و
ديگران]

۱۳۸۸ ۷۹۱س۲۳۰۸۵۷۰۱۳۰۶/۷
BF۵۷۵/۴۱۳۸۹غ۵ع

اليزابت مپستونجدال الفاظ ج۲۲۶م۲۳۰۹۶۲۲۴۳۰۶/۷
HM۱۱۲۱/۴۱۳۸۲ج۲م

نامن ۱۳۸۸محمود نامنيلطفا همسر خوبي باشيد ل۲۲۸ن۲۳۱۰۵۶۸۷۳۰۶/۷
حديث راه عشق تـدوين شـهـره فـتـوگـرافي; به سفارشراهنماي دوران نامزدي و عقد

 سازمان ملي جوانان
۱۳۸۸ ر۲۵۸ف۲۳۱۱۴۴۹۴۳۰۶/۷۳

HQ۸۰۱/۲۱۳۸۸ر۲ف
نسل نو انديش چـهـار هـديـه عـشـق: چگونه خودتان را براي ازدواجي دائمي

 آماده کنيد
ويـالرداف هـارلـي، جـي. آر; مـترجمان
 شـمـس الـديـن حسيني، الهام آرام نيا;

 ويراستارحميده رستمي.

۱۳۸۶ چ۲۱۴هـ۲۳۱۲۲۲۱۹۳۰۶/۷۳۴

نسل نوانديش رهـايـي ازخـيـانـت هـاي زنـاشـويـي: روش هاي عملي براي
 پـيـشـگـيـري از بـي وفـايي، درمان، وبازسازي مجدد زندگي

مشترک

نـويـسـنـدگـان ويالرداف هارلي، جنيفر
 هـارلـي چـالمرز; مترجمان شمس الدين
 حـسـيني، الهام آرام نيا; ويراستارحميده

حسيني.

۱۳۸۶ ر۲۱۴هـ۲۳۱۳۲۲۲۳۳۰۶/۷۳۶

دفترنشرفرهنگ اسالمي ۱۳۸۷مولف اسماعيل بيابانگرد"جوانان و ازدواج" (اهداف، مالکها، روشها، موانع و راهکارها) ج۸۹۴ب۲۳۱۴۳۷۹۴۳۰۶/۸
HQ۷۴۳/۹۱۳۸۱ج۸۶ب

حديث راه عشق ۱۳۸۹مولف زهرا رحيمييگانهخانواده موفق خ۴۲۸ر۲۳۱۵۴۴۹۵۳۰۶/۸
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۹خ۳۵ر

صبح پيروزي ۱۳۷۹عليرضا اسداللهيفردگفتنيهاي ازدواج گ۴۹۸الف۲۳۱۶۶۷۹۵۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۷ک۵الف

حديث راه عشق مـحـسن ايـماني; به شفارش سازمان مليارتباط با خانواده همسر
جوانان

۱۳۸۸ الف۹۸۵الف۲۳۱۷۴۴۸۹۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۴۱۳۸۸الف۹الف

حديث راه عشق ۱۳۸۹- ۱۳۹۱امير حسين بانکي پورفردمطلع مهر،راهکارهاي جامع و کاربردي براي انتخاب همسر م۲۷۹ب۲۳۱۸۳۴۶۱۳۰۶/۸۱
علم ۱۰۱ راز بـراي ازدواج مـوفق: درسهـايي سـاده براي پايداري

درعشق
۱۳۸۶ليندا و چارلي بلوم; ترجمه ويدا اسالميه ص۶۷۲ب۲۳۱۹۴۱۵۵۳۰۶/۸۱

HQ۷۳۴/۴۱۳۸۶ص۸۲ب
برادري ۱۳۹۰نويسنده مسعود رادمعماري عشق پايدار در زندگي زناشويي م۱۴۸ر۲۳۲۰۳۷۳۹۳۰۶/۸۱

HQ۷۴۳/۶م۱۴ر
زرياب زن، مـرد، زنـدگي: راهـنـماييهاي مفيد و ضروري براي احياي

 عشق و صميميت
مـلـوين کيندر، کانل کوآن; ترجمه احمد

 ناهيدي; ويراستار پروين اديب
۱۳۸۱ ز۹۷۴ک۲۳۲۱۲۰۳۸۳۰۶/۸۱

نسل نو انديش نـويـسـنـده آرنـولـد الزاروس;مترجمان۲۳باور مخرب در ازدواج
 شمس الدين حسيني،الهام آرام نيا

۱۳۹۲ ب ۱۷۳ ل۲۳۲۲۴۷۸۸۳۰۶/۸۱
BF۶۳۷/۲۴۱۳۸۵ل/۲ر

حديث راه عشق حـــسن مـــلـــکي، غـــالمعــبـاسبا مشکالت همسرم چه کنم؟
 سـرشـورخـراسـاني; به سفارش سازمان

 ملي جوانان

۱۳۸۸ ب۷۶۳م۲۳۲۳۴۴۸۸۳۰۶/۸۱
HQ۷۴۳/۲۱۳۸۸ب۷۶م

مـعـجزه گفت و گو: راز دستيابي به زندگي مشترک عاشقانه و
مستحکم

نويسنده سوزان هيتلر م۹۲۲ه۲۳۲۴۶۵۹۸۳۰۶/۸۱
HQ۷۳۴۶۱۳۸۸/ه۲۹م

نسل نو انديش ۱۳۹۳علي شميسامي خواهم در انتخاب همسر بهترين باشم ه۶۸۲ش۲۳۲۵۵۶۱۰۳۰۶/۸۱۰۷۶
معيارعلم اثـر پـامـال پاول ;ترجمه وتلخيص مهديازدواج اول وآينده زناشويي

 قراچه داغي
۱۳۸۳ الف۲۶۳پ۲۳۲۶۴۶۷۳۰۶/۸۱۰۹۷۳

نسل نو انديش رازهـايـي دربـاره عـشـق: آنـچـه مي بايست هر زن و مردي
 بداندو چگونه در همه حال عشق بورزيم؟

نـويـسنده باربارا دي آنجليس; برگردان
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۴ ر۸۷۸د۲۳۲۷۲۰۱۸۳۰۶/۸۱۰۹۷۳

نسل نوانديش نـيـازهـاي مـردان، نـيـازهاي زنان: چگونه مهم ترين نيازهاي
 يکديگر رابشناسيد و آن ها را برطرف کنيد

نـويـسـنـده ويـالرداف هارلي; مترجمان
 شمس الدين حسيني، الهام آرام نيا

۱۳۸۶ ن۲۱۴هـ۲۳۲۸۲۲۲۰۳۰۶/۸۱۰۹۷۳

نويد شيراز ۱۳۸۳نويسنده مصطفي ارفعوالدين و جوانان بخوانند و پند گيرند و۴۲۱الف۲۳۲۹۴۶۶۳۰۶/۸۵
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۳حسين بستان (نجفي)اسالم و جامعهشناسي خانواده الف۵۴۱ب۲۳۳۰۳۲۴۸۳۰۶/۸۵

نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲ گام تا ازدواج رويايي و تفاهم در خانواده د۸۹۳س۲۳۳۱۵۷۰۲۳۰۶/۸۵
HQ۷۴۳/۹۱۳۸۷د۹۳س

صابرين ; کتابهاي دانه کـارل پـيـکـهـارت; تـرجمه سارا رئيسيکليدهاي تربيت فرزند در خانواده هاي تک سرپرست
طوسي

۱۳۸۲ ک۹۷۵پ۲۳۳۲۴۱۵۳۰۶/۸۵۶

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مولف رسول روشنچگونگي رفتار با نوجوانان چ ۸۲۹ ر۲۳۳۳۵۰۶۷۳۰۶/۸۷۴
BF۷۲۴/۸چ۹ر

علم ۱۳۸۳جودي فورد; مترجم نفيسه معتکفراه هاي شگفت انگيز عشق به فرزند ر۸۸۱ف۲۳۳۴۴۶۵۳۰۶/۸۷۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش چـگـونه بـا نوجوانم صحبت کنم که گوش کند و چگونه گوش
 کنم که نوجوانم صحبت کند

نـويـسـنـدگـان ادل فيبر، الين مازليش;
 مـتـرجـمان الهام آرام نيا، شمس الدين

 حسيني; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۰ چ۹۴۳ف۲۳۳۵۴۱۲۱۳۰۶/۸۷۴
HQ۷۹۹/۱۵/۸۱۳۸۸چ۹۳ف

درسا ۱۳۸۲ويليام کولمن; ترجمه نفيسه معتکفآنچه بايد بچه هاي طالق بدانند آ۸۵۳ک۲۳۳۶۴۴۳۳۰۶/۸۷۴
فراگام ۱۳۸۴ابوالفضل هدايتي فخرداودپدران، مادران و پرورش کودکان پ۴۵۶ه۲۳۳۷۱۴۶۵۳۰۶/۸۷۴

نوروز هنر ۱۳۸۴آشا ميرو; ترجمه نازنين نوذريدختري از گنگ د۹۶۳م۲۳۳۸۲۸۵۲۳۰۶/۸۷۴۰۹۲
ارديبهشت نـويـسـنـده اسـپـنـسـر جانسون، کنثپدر: يک دقيقه براي تربيت فرزندم

 جانسون;مترجم کامران پروانه
۱۳۷۴ پ۱۹۹ ج۲۳۳۹۵۷۵۱۳۰۶/۸۷۴۲

نسل نوانديش پـدران تـوانـا، دخـتران قوي: ده رازي که هر پدري الزم است
بداند

۱۳۹۴مگ ميکر;فهيمه گنجي پ۹۷۶ م۲۳۴۰۵۸۲۰۳۰۶/۸۷۴۲

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۷۶ويليام سيرز; ترجمه شرفالدين شرفينقش پدر در مراقبت و تربيت کودک ن۹۳۵س۲۳۴۱۲۹۹۷۳۰۶/۸۷۴۲۰۹۷۳
نسل نوانديش نـويـسـنـده کي آلن بـوخ; مترجم عفتشکالت براي مادران

حيدري
۱۳۹۰ ش۷۶۴آ۲۳۴۲۴۲۱۱۳۰۶/۸۷۴۳

HQ۷۵۹/۸۱۳۸۹ش۷آ
کارول اسميلي، باهمکاري ايلين فارسلندراهنماي مادران شاغل ر۵۳۵ الف۲۳۴۳۵۶۷۸۳۰۶/۸۷۴۳

HQ۷۵۹/۴۸/۲۱۳۸۴ر۵الف
نسل نوانديش نـويسندگان پرامود باترا، رخشنده جليل;روشهاي آسان براي لذتبردن از نوههايتان

 مـتـرجـم کـاظـم بني هاشمي; ويراستار
 الهام عطاردي

۱۳۸۵ ر۱۳۱ب۲۳۴۴۴۲۱۰۳۰۶/۸۷۴۵
BF۷۲۳/۲۱۳۸۵ب۴پ

نسل نوانديش انـسـان از جـنـيـن تـا مرگ: تاثير متقابل رفتارهاي برادران و
خواهران...

۱۳۹۳نويسنده داروتي رو; ترجمه فريده شکيبا الف۷۵۱ ر۲۳۴۵۵۷۶۰۳۰۶/۸۷۵

مگ اف. اشنايدر، جووان زوکربرگپرسشهاي سخت بچهها در مورد طالق پ۵۶۱ الف۲۳۴۶۶۲۲۶۳۰۶/۸۹
HQ۷۷۷/۵/۴۱۳۸۸پ۵الف

صابرين گـري نـيومن، پاتريشيا رمانوسکي;مترجمنخستين خداحافظي
 فرناز فرود

۱۳۸۵ ن۹۹۶ن۲۳۴۷۲۸۵۷۳۰۶/۸۹

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲منصور واعظيمديريت پيام﴿اهداف و سياست هاي توليد محتوا﴾ م۲۱۹و۲۳۴۸۵۱۲۴۳۰۶/۹۵۵

تيسا عـبـاس اسـتاد تقي زاده; با مقدمه حسنشهر آرام، شهر استرس زدا
عماري

۱۳۹۲ ش۴۷۵ الف۲۳۴۹۵۹۲۰۳۰۷/۷۶

دانشگاه اصفهان تـالـيـف رسول رباني با همکاري فريدونجامعه شناسي شهري
وحيدا

۱۳۸۱ ج۳۲۹ر۲۳۵۰۳۶۴۳۰۷/۷۶

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

مـايـک ساوج، آلن وارد; ترجمه ابوالقاسمجامعه شناسي شهري
پوررضا

۱۳۸۰ ج۸۳۲س۲۳۵۱۳۹۷۳۰۷/۷۶

ني ۱۳۸۳ناصر فکوهيانسان شناسي شهري الف۸۲۲ف۲۳۵۲۳۶۱۳۰۷/۷۶
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چـاپ و انـتشارات: فرهنگستان هنر جمهوري

 اسالمي ايران

نـويـسنده مرتضي هادي جابري مقدم; باشهر و مدرنيته
 مـقـدمهاي از مـحـسن حـبـيبي، شهرام

پازوکي

۱۳۸۴ ش۱۶۹ه۲۳۵۳۲۸۸۶۳۰۷/۷۶

رسانش ۱۳۹۰اشکان فروتنآزادشهر:تاريخ گ،سرزمين،فرهنگ آ۵۸۱ ف۲۳۵۴۵۰۲۵۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱
رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازاستان گلستان:پايتخت طبيعت و مهرورزي

 بيگي بروجني
۱۳۹۱ الف۵۸۱ف۲۳۵۵۵۰۱۳۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش ۱۳۹۰اشکان فروتنبندرگز:تاريخ ،سرزمين،فرهنگ ب ۵۸۱ ف۲۳۵۶۵۰۲۷۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱
رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازراميان:تاريخ،سرزمين،فرهنگ

 بيگي بروجني
۱۳۹۰ ر۵۸۱ف۲۳۵۷۵۰۲۹۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازفندرسک:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
بيگي

۱۳۹۰ ف۵۸۱ف۲۳۵۸۵۰۲۳۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازگاليکش:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
بيگي

۱۳۹۰ الف گ۵۸۱ف۲۳۵۹۵۰۲۰۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازگرگان:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
 بيگي بروجني

۱۳۹۱ رگ۵۸۱ف۲۳۶۰۵۰۱۹۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازگميشان:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
 بيگي بروجني

۱۳۹۰ م گ۵۸۱ف۲۳۶۱۵۰۱۸۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازمينو دشت:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
 بيگي بروجني

۱۳۹۰ م۵۸۱ف۲۳۶۲۵۰۱۵۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازگنبد کاووس:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
 بيگي بروجني

۱۳۹۰ ن گ۵۸۱ف۲۳۶۳۵۰۱۷۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۲

رسانش تـالـيـف اشـکـان فـروتـن،بـا هـمکاريکالله:تاريخ،سرزمين،فرهنگ
 شهنازبيگي بروجني

۱۳۹۰ ک۵۸۱ف۲۳۶۴۵۰۲۱۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۸

رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازمراوه،تاريخ،سرزمين،فرهنگ
 بيگي بروجني

۱۳۹۰ م۵۸۱ف۲۳۶۵۵۰۱۶۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۲۹

رسانش ۱۳۹۰اشکان فروتنآق قال:تاريخ،سرزمين :فرهنگ آ۵۸۱ ف۲۳۶۶۵۰۲۶۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۳۳
رسانش ۱۳۹۰اشکان فروتنعلي آباد کتول:تاريخ،سرزمين،فرهنگ ع ۵۸۱ ف۲۳۶۷۵۰۲۴۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۳۴
رسانش تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازبندر ترکمن:تاريخ،سرزمين،فرهنگ

 بيگي بروجني
۱۳۹۰ ب۵۸۱ف۲۳۶۸۵۰۲۸۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۴۲

رسانش ۱۳۹۰تـالـيـف اشکان فروتن،با همکاري شهنازکردکوي:تاريخ،سرزمين،فرهنگ ک۵۸۱ف۲۳۶۹۵۰۲۲۳۰۷/۷۶۰۹۵۵۲۱۴۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۸کرامت الله زياريبرنامه ريزي شهرهاي جديد ب۸۲ ز۲۳۷۰۳۷۲۳۰۷/۷۶۸

ني ۱۳۷۳عبدالرحمن عالمبنيادهاي علم سياست ب۲۲۴ع۲۳۷۱۴۰۲۳۲۰
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۷۶مايکل ب. فاسترخداوندان انديشه سياسي خ۱۴۶ف۲۳۷۲۵۳۹۱۳۲۰/۰۱

JA۸۱/۴خ۲ف
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۷۷تاليف علي محمودينظريه آزادي در فلسفه سياسي هابز و الک ن۳۶۲م۲۳۷۳۲۸۴۵۳۲۰/۰۱

شـرکـت انـتـشـارات سـوره مـهـر، پژوهشگاه
 فرهنگ و هنر اسالمي

۱۳۹۰محمد مددپوردرآمدي بر سير تفکر معاصر د۳۹۹م۲۳۷۴۳۷۵۶۳۲۰/۰۱
JC۱۷۹/۴د۴م

افق ۱۳۹۲مهدي يوسفيهوا را از من بگير، قدرت را نه: کتاب سياست ه۸۵ي۲۳۷۵۵۱۰۸۳۲۰/۰۱
JA۷۱/۸۷۹۱۳۸۹ي

گلآذين گـفـتـگو با تته پوئبال﴿بنيانگذار فدراسيونزنان در انقالب کوبا
 زنـان کـوبـا﴾ به کوشش ماري - آليس

 واترز; مترجم علي اصغر بهرامي

۱۳۸۲ ز۱۴۶و۲۳۷۶۴۴۴۳۲۰/۰۸۲۰۹۷۲۹۱

هالل ۱۳۹۱ترجمه و تاليف نصير صاحبخلقتاريخ ناگفته و پنهان آمريکا ت۱۵۹ص۲۳۷۷۴۴۵۳۳۲۰/۰۹۷۳
E۱۸۳/۲۱۳۸۴ت۲ص

اساطير تـالـيف خـواجه نـظـامالـمـلک ابـوعليسياستنامه
 حـــسنبن عــليبن اسـحـاق طـوسي;

 بتصحيح عباس اقبال

۱۳۸۰ س۴۸۵ن۲۳۷۸۲۸۹۱۳۲۰/۱

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر خواجه نظامالملک طوسيگزيده سياستنامه
انـــتــخـاب، شـرح و تـوضـيح اطـلس

اثنيعشري

۱۳۸۶ الف ب/س۴۸۵ن۲۳۷۹۲۸۵۳۳۲۰/۱

نذير جـامـعه مـدني و مفاهيم ديني از ديدگاه قران کريم و احاديث
 ائمه اطهار عليهالسالم

۱۳۷۸نوشته علياکبر باقري ارومي م۲۴۲ب۲۳۸۰۲۱۶۷۳۲۰/۱۰۱

کتاب صبح ۱۳۷۷شهريار زرشناسجامعه مدني ج۳۱ز۲۳۸۱۳۲۵۸۳۲۰/۱۰۱۱
PJ۳۳۶/۲ج۴ز

دانشگاه اصفهان جـان اريـک لـين ،استونت ارسن; ترجمهسياست و جامعه در اروپاي غربي
 جواد امام جمعه زاده

۱۳۸۲ س۹۴۵ل۲۳۸۲۳۶۰۳۲۰/۳۰۹۴

نشر ني ۱۳۷۸حسين بشيريهتاريخ انديشههاي سياسي در قرن بيستم ت۵۶۹ب۲۳۸۳۵۳۸۵۳۲۰/۵
JA۸۳/۲ت۵ب

کتاب صبح ۱۳۸۹مولف فاطمه رجبيليبراليسم ل۳۷۲ر۲۳۸۴۳۲۶۶۳۲۰/۵۱۰۹
HM۲۷۶/۹ل۳ر

صدرا ۱۴۱۹ ق۱۳۷ ۰مرتضي مطهرينقدي بر مارکسيسم ن۶۳۴م۲۳۸۵۵۷۱۸۳۲۰/۵۳۱۵
HX۷۱/۷۱۳۷۷ن۶م

مهرخوبان ۱۳۸۱مسعود فاضلفلسطين، صهيونيسم، انتفاضه ف۱۴۹ف۲۳۸۶۱۸۲۰۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۴۹
انديشهسازان نور نـويـسـنـده نـافـذ ابـوحـسـنه; مـترجمکالبدشکافي جامعه صهيونيستي در فلسطين اشغالي

 محمدرضا حاجيان
۱۳۸۱ ک۱۸۵الف۲۳۸۷۲۸۵۹۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

سلسله تـالـيف مـحـمد حسينيشيرازي ; ترجمهخطر صهيونيزم و صلح اعراب و اسرائيل
 سيد جاالل الدين هاشمي

۱۳۸۳ خ۵۹۳ح۲۳۸۸۲۵۵۵۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

کتاب صبح نـقـش مـسـيحيت صهيونيست در سياستگذاري خاورميانه اي
آمريکا

۱۳۹۰حسن خامه يار ن۲۳۵خ۲۳۸۹۵۲۶۴۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

عابد بـه بـهـانـه مـسـيـح: مروري بر شکل گيري جريان مسيحيت
صهيونيستي

۱۳۹۱سعيد زاهدي ب۲۱ز۲۳۹۰۶۶۲۴۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴

خدمات فرهنگي رسا ۱۳۷۷روژه گارودي; مترجم مجيد شريفتاريخ يک ارتداد: اسطورههاي بنيانگذار سياست اسرائيل ت۱۴۶گ۲۳۹۱۲۸۸۸۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
اميرکبير سـيـري در انـديـشه سياسي عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا

 جنگ جهاني دوم
۱۳۹۱نوشته حميد عنايت س۹۴۳ع۲۳۹۲۴۲۷۶۳۲۰/۹۱۷۴۹۲۷

JA۸۴/۹۱۳۷۰ع۵ک
وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات ۱۳۸۳عبدالرحمن عالمتاريخ فلسفه سياسي غرب عصر جديد و سده نوزدهم ت۲۲۴ع۲۳۹۳۵۳۸۶۳۲۰/۹۴

JA۸۴/۲۳ع۴الف
وزارت امور خارجه،موسسه چاپ و انتشارات ۱۳۸۳عبدالرحمن عالمتاريخ فلسفه سياسي غرب از آغاز تا پايان سدههاي ميانه الف ت۲۲۴ع۲۳۹۴۵۳۸۷۳۲۰/۹۴

JA۸۴/۲ع۴الف
موسسه انتشارات کتاب نشر اشـارات وتـنـبـيـهـات : جـسـتارهاي به هم پيوسته نظري در

 قلمروهاي اقتصاد وسياست امروز ايران
۱۳۹۱شهريار زرشناس الف۳۱ز۲۳۹۵۴۵۹۹۳۲۰/۹۵۵

کيهان ۱۳۹۱تاليف حميد موالنااسطوره دموکراسي الف۸۴۷م۲۳۹۶۴۵۳۲۳۲۱/۸
JC۴۲۳/۵الف۸م

ققنوس مـايکل ج. مارتين; ترجمه مهدي حقيقتتبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي
خواه

۱۳۸۶ ت۱۲۵م۲۳۹۷۲۸۴۶۳۲۳/۱۶۸۰۹

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

ديـويـد ادواردز و ديويد کرومول;مترجمنگهبانان قدرت
 محمد معماريان

۱۳۹۲ ن۳۴۱ الف۲۳۹۸۵۲۲۶۳۲۳/۴۴۵۰۹۰۳

نوشته ديويد رزگوانتانامو: جنگ امريکا عليه حقوق بشر گ۴۴۷ ر۲۳۹۹۶۳۰۵۳۲۳/۴۹۰۹۷۲۹۱
JC۵۷۳/۲/۴۱۳۸۵ر۹ک

پژوهشکده مطالعات راهبردي نـويـسـنـدگـان اسـتـفن کاستلز، آليسترشهروندي و مهاجرت: جهاني شدن وسياست تعلق
 ديويدسون; ترجمه فرامرز تقي لو

۱۳۸۲ ش۱۷۵ک۲۴۰۰۴۵۷۳۲۳/۶

انديشه ناب ۱۳۸۹اسدالله بادامچيانتحزب و تشکل از ديدگاه علمي و تاريخي ت۱۴۶ب۲۴۰۱۳۶۴۱۳۲۴/۲
JF۲۰۱۱/۳ت۲ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۷۸تاليف ملک الشعراء بهارتاريخ مختصر احزاب سياسي ايران: انقراض قاجاريه ت۸۱۶ب۲۴۰۲۳۸۹۳۲۴/۲۵۵
ساقي ۱۳۸۹پرويز اميني;ويراستار مهدي تقويجامعه شناسي ۲۲ خرداد ج۸۴۴الف۲۴۰۳۳۵۱۹۳۲۴/۹۵۵

JQ۱۷۸۹/۸۲الف۵آ
ساحل انديشه تهران ۱۳۸۹مولف حسين بابازادهروز شمارکودتاي سبز ر۱۱۴ب۲۴۰۴۳۷۲۳۳۲۴/۹۵۵

JQ۱۷۸۹/۲ب۵آ
زمان نو ۱۳۸۹جمعي از نويسندگانحادثه و حماسه۸۸ ۱۷۸ح۲۴۰۵۳۴۴۴۳۲۴/۹۵۵

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف روحالله حسينياننظريهي فتنه ن۵۸۳ح۲۴۰۶۳۶۳۱۳۲۴/۹۵۵
JQ۱۷۸۹/۵ح۵آ

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران نـويـسـنـدگـان مـسـعود رضائي شريفوراي نمودها و نمادها
 آبادي،عباس سليمي نمين

و۵۷۷ر۲۴۰۷۲۹۰۵۳۲۴/۹۵۵

موسسه جام جم ۱۳۹۱امير سياححماسه تلخ ح۸۶۱س۲۴۰۸۴۴۵۵۳۲۴/۹۵۵
JQ۱۷۸۹/۸۷س۵آ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸محمد سعيد کاوهشنبه پس از انتخابات ش۳۳۲ک۲۴۰۹۲۸۷۵۳۲۴/۹۵۵
کانون انديشه ۱۳۸۸داود مهدويزادگانرئيس جمهور در رهنمودهاي رهبر معظم انقالب ر ۸۶۶ م۲۴۱۰۴۸۰۵۳۲۴/۹۵۵

فجر واليت، کتاب فردا ۱۳۹۰محمد مهدي ميرباقريکالبد شکافي فرهنگي فتنه ۸۸ ک۹۲۸م۲۴۱۱۳۴۶۲۳۲۴/۹۵۵
قومس ۱۳۸۱نويسنده احمد نقيب زادهتحوالت روابط بين الملل از کنگره وين تا امروز ت۵۹۳ ن۲۴۱۲۳۹۴۳۲۷
قومس مـاهـيت سـيـاسـتـگـزاري خارجي در دنياي وابستگي متقابل

کشورها
مـــولـــفـين جـيـمـز بـاربـر، مـايـکل
 اسـمـيت;تـرجمه و تحشيه حسين سيف

زاده

۱۳۸۱ م۱۵۸ب۲۴۱۳۵۳۹۰۳۲۷/۰۷۲
JZ۱۲۳۷/۲م۲ب

شرکت انتشارات سوره مهر پـرسـش جـهـانـي شدن:مجموعه گفتگوها با صاحبنظران ايران
اسالمي

[گـرد آورنـده]مجمع شهيد بهشتي بسيج
 دانشجوئي دانشگاه صنعتي شريف

۱۳۸۸ ۳۴۸پ۲۴۱۴۲۹۱۰۳۲۷/۱

پژوهشکده مطالعات راهبردي ۱۳۸۲تاليف جيمز روزنا; مترجم عليرضا طيبجهان آشوب زده ج۸۱۴ ر۲۴۱۵۴۷۴۳۲۷/۱
اسـتـراتـژي پيراموني اسرائيل: اسرار عمليات مشترک موساد،
 ســـاواک، سـرويسهـاي اطـالعـاتي تـرکـيه و اتـيـوپي در

 خاورميانه و آفريقا

محمدتقي تقيپور الف۶۵۷ ت۲۴۱۶۵۸۵۸۳۲۷/۱۲
JF۱۵۲۵/ت۲۷س

مرکزپژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ۱۳۷۸رضا عاصفسازمانهاي اطالعاتي انگليس از گذشته تا امروز س۱۸۵ع۲۴۱۷۳۲۷۰۳۲۷/۱۲
JF۱۵۲۵/۹۴ر/۲س

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات; محراب قلم

۱۳۷۱احمد ساجديسازمانهاي جاسوسي دنيا س۱۲۱س۲۴۱۸۲۵۰۹۳۲۷/۱۲۰۹

عطايي ريـچـارد تـامـلـيـنـسـون; ترجمه مهينخيانت بزرگ سازمان جاسوسي انگليسئMI6[ام. آي ۶]
 قهرمان; ويراستار مهگونه قهرمان

۱۳۸۲ خ۲۶۲ت۲۴۱۹۴۷۶۳۲۷/۱۲۴۲

بال ۱۳۸۴هادي زمانيايران: فرصتها و چالشهاي جهاني شدن الف۵۲ز۲۴۲۰۳۶۵۴۳۲۷/۱۷
JZ۱۳۱۸/۹الف۸۴ز

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

۱۳۸۶مهدي نکوئي سامانيدين و فرآيند جهاني شدن د۶۲۴ن۲۴۲۱۲۹۰۹۳۲۷/۱۷

انتشارات بين المللي گاج درآمـدي بـر سـايـبـرديـپلماسي و قدرت نرم در عصر جهاني
 شدن فرهنگ

۱۳۸۹نويسنده محمدعلي زهرهاي د ۷۸ ز۲۴۲۲۵۲۳۲۳۲۷/۲
JZ۱۳۰۵/۴۱۳۸۹د۹ز

اميرکبير ۱۳۸۲-۱۳۸۶ترجمه محسن مويديخاطرات همفر جاسوس انگليسي در ممالک اسالمي خ۳۵۶هـ۲۴۲۳۲۰۳۷۳۲۷/۴۱۰۱۷۶۷۱
دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ ۱۳۸۷حمزه صفوي هماميکالبد شکافي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ک۷۵۱ص۲۴۲۴۲۸۶۸۳۲۷/۵۵

اختران نـويـسـنـده سـر دنـيـس رايت; مترجمانگليسيان در ايران
 غالمحسين صدري افشار

۱۳۸۳ الف۳۱۲ر۲۴۲۵۴۷۵۳۲۷/۵۵۰۴۱

ايـران و اسـتـعـمـار انـگـلـيس: مجموعه سخنرانيها، مقاالت و
ميزگرد.

۶۴۲۱۳۸۷ ه۲۴۲۶۵۸۷۷۳۲۷/۵۵۰۴۲
DSR۱۳۹/۸۸۱۳۸۷الف

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمدتقي تقي پورايران واسرائيل در دوران سلطنت پهلوي الف۶۵۷ ت۲۴۲۷۵۸۶۱۳۲۷/۵۵۰۵۶۹۴
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسيساواک و دستگاه اطالعاتي اسرائيل ۲۵۴ س۲۴۲۸۵۸۵۷۳۲۷/۵۵۰۵۶۹۴

DSR۱۵۰۲/۳/۲۱۳۸۱س۵الف
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۶دانشجويان مسلمان پيرو خط اماماسناد النه جاسوسي آمريکا الف۹۵۵الف۲۴۲۹۵۸۳۷۳۲۷/۵۵۰۷۳

DSR۱۵۰۲/۳۸۶۱۳۸۶الف۹الف
مـوسـسـه ي فرهنگي مطالعات وتحقيقات بين

 المللي ابرارمعاصرتهران
گـردآورنـده اسـدالـه خـلـيلي; ويراستارروابط ايران و آمريکا: بررسي ديدگاه هاي نخبگان آمريکايي

 شکوه السادات حسيني
۱۳۸۱ ر۷۲۱خ۲۴۳۰۴۷۸۳۲۷/۵۵۰۷۳

موسسه فرهنگي انتشاراتي نذير مـولـفـين حـسن بـاقري ،مرتضي سالميمحور شرارت
قمصري

۱۳۸۱ م۲۴۱ب۲۴۳۱۲۲۸۲۳۲۷/۷۳

فرس تـحـلـيلي بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي به ضميمه
 بررسي اليحه جديد قانون انتخابات

نـويـسـنده جواد عليزاده;﴿ويراستار علمي
 مسيح بهنيا﴾

۱۳۸۲ ت۸۵۶ع۲۴۳۲۴۵۰۳۲۸/۵۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان ﴿انتشارات
مدرسه﴾

راي، راي پـهـلـوي است: نـگاهي به ماهيت انتخابات در دوره
پهلوي

۱۳۹۱تدوين ايرج همتي ر۶۶۹هـ۳۲۸/۵۵[ج]۲۴۳۳۴۳۲۱
JQ۱۷۸۷/۵/۸۲۱۳۸۳ر

سروش﴿انتشارات صدا و سيما﴾ نـوشـته اي. اف. شـومـاخـر;ترجمه عليکوچک زيباست: اقتصاد با ابعاد انساني
رامين

۱۳۸۹ ک۷۳۴ش۲۴۳۴۳۵۱۷۳۳۰
HB۱۷۱/۹ک۹ش

شرکت سهامي انتشار ارتـبـاط اقـتـصـاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخالق
 مدار موضوعات انتخابي در اقتصاد و اقتصاد اسالمي

۱۳۸۵حسين نمازي، يداله دادگر الف۶۴۲ن۲۴۳۵۲۸۵۸۳۳۰/۰۱

کتاب صبح سـرمـايهساالري (کاپيتاليسم) مروري کالبدشکافانه بر ماهيت و
 تطور تاريخي

۱۳۸۹شهريار زرشناس س۳۱ز۲۴۳۶۳۲۴۴۳۳۰/۱۲۲

اختران ۱۳۸۳اسـوالـدو دريـورو; تـرجـمـه ي مـحمودافسانه ي توسعه اقتصادهاي ناکارآمد قرن بيست ويکم الف۹۸۱ر۲۴۳۷۴۸۳۳۳۰/۹۱۷۲۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ساقي ۱۳۸۴ورنر سومبارت; مترجم رحيم قاسميانيهوديان و حيات اقتصادي مدرن ي۸۲۶س۲۴۳۸۲۸۶۴۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴
عبدالله شهبازيزرساالران يهودي و پارسي استعمار بريتانيا و ايران ز۷۶۶ ش۲۴۳۹۵۸۵۴۳۳۰/۹۱۷۴۹۲۴

DS۱۴۰/۵/۴۱۳۷۷ز۹ش
آموزه ۱۳۷۹محمدحسين اديببحرانهاي اقتصاد ايران و راهکارهاي برونرفت از آن ب۳۴۶الف۲۴۴۰۲۶۳۷۳۳۰/۹۵۵

طاق بستان ۱۳۸۱نويسنده سهراب دل انگيزاناندازه دولت دراقتصاد﴿ وبرخي علل بزرگ شدن آن﴾ الف۶۲۷د۲۴۴۱۴۸۴۳۳۰/۹۵۵
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲جوزف اي.استيگليتز;مترجم امير عزيزيسقوط آزاد:آمريکا،بازارهاي آزاد و غرق شدن اقتصاد جهاني س۵۴۱الف۲۴۴۲۵۲۲۴۳۳۰/۹۷۳

قدياني ۱۳۸۳رضا امير خانينشت نشا:جستاري پيرامون فرار مغزها ن۸۲۳الف۲۴۴۳۲۹۰۴۳۳۱/۱۲۷۹۱
همشهري گـروه نـويـسـنـدگـان ﴿مـجـلـه داستانبگو آآآ: روايت يک شغل

 همشهري ﴾
۱۳۹۱ ۶۱۷ب۲۴۴۴۶۲۱۲۳۳۱/۷۰۰۹۵۵

نسل نو انديش رابـرت کـيـوسـاکـي، امـي کـيـو ساکي;برادر ثرتمند، خواهر ثروتمند
 مترجم ثريا شريفي

۱۳۹۴ ر ب۹۸۷ ک۲۴۴۵۵۷۴۷۳۳۲/۰۲۴

ريواس ۱۳۹۴نويسنده رابرت تيکيو ساکيپدر پولدار پدر بي پول پ۹۸۷ک۲۴۴۶۶۶۴۴۳۳۲/۰۲۴
HG۱۷۹/۴۳۱۳۸۹پ۹ک

سلسله مهر دخـتـران خـوب ثروتمند ميشوند اگر ۰۰۰ !؟ ۷۵ اشتباه قابل
 اجتناب که زنان با پول انجام ميدهند

۱۳۸۷نويسنده لوئيس پي. فرانکل د۳۴۹ف۲۴۴۷۶۶۸۳۳۳۲/۰۲۴۰۰۸۲
HG۱۷۹/۲۱۳۸۸خ۴ف

جوانه رشد مـولـفـان آدريان فرنهام، مايکل آرگايل;روانشناسي پول
 مترجم شهال ياسائي

۱۳۸۴ ر۵۷۷ف۲۴۴۸۲۸۴۲۳۳۲/۴۰۱۹

مـعـاونـت آمـوزش و تـرويـج سازمان جنگلها
 ومراتع کشور

۱۳۷۲محمد خسروشاهي; شهاب الدين قواميهشدار هـ۵۴۵خ۲۴۴۹۲۵۵۰۳۳۳

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۲نويسنده:جوديت اندرسونمحيط زيست پايدار﴿براي نوجوانان﴾ م۸۷۱الف۳۳۳/۷[ج]۲۴۵۰۶۸۳۳
پيدايش نـويـسـنـده اسـتـيو پارکر; مترجم مجيدآلودگي زمين

عميق
۱۳۸۸ آ۱۵۷پ۳۳۳/۷[ج]۲۴۵۱۲۸۶۱

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۱نويسنده:شارون دالگليشخاک طالست خ۲۲۵د۳۳۳/۷۲[ج]۲۴۵۲۶۸۳۶
شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۳نويسنده:آنا کليبورن۱۰۰راه براي نجات کره ي زمين ۱۳۹۲ص۶۶۲ک۳۳۳/۷۲[ج]۲۴۵۳۶۸۳۷

بهمن آرا تـالـيف احمد نوزاد، محمد قنادي مراغه،انرژي ﴿مباني، منابع، فناوريهاي پيشرفته و محيط زيست﴾
 افـشـين بوربوراژدري: ﴿براي﴾ پژوهشگاه

 علوم و فنون هسته اي

۱۳۸۶ الف۷۷۷ن۲۴۵۴۲۲۴۳۳۳۳/۷۹۱۴

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۰نويسنده:بوفي سيلورمنانرژي وصرفه جويي به روايت آزمايش الف۹۶۲س۳۳۳/۷۹۱۶[ج]۲۴۵۵۶۸۳۴
رضاگلپورچمرکوهي کـابـوس در بـيـداري: تـشـعشعات راديواکتيو نومک همچنان

 قرباني ميگيرد
۱۳۸۹رضا گلپورچمرکوهي ک۵۲۶گ۲۴۵۶۳۷۸۲۳۳۳/۷۹۲۴۰۹۷۳

HD۹۶۹۸/۸گ۹۲الف
شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۲نويسنده:الکساندرا فيکسدرمصرفآب د۹۷۹ف۳۳۳/۹۱۱۶[ج]۲۴۵۷۶۸۴۹

خورشيدآفرين نـيـکـالي بـرديـايف; ترجمه عنايت اللهريشه هاي کمونيسم روسي و مفهوم آن
رضا

۱۳۸۳ ر۴۴۲ب۲۴۵۸۴۷۷۳۳۵/۴۲۲۰۹۴۷

انتشارات دانش پژوهان برين ۱۳۸۳نگارش محسن روح االمين گرگابيکتاب کار تدوين طرح کسب وکار ک۷۷۷ر۲۴۵۹۴۸۷۳۳۸/۰۴
آسيم سـعـيـد گل محمدي ، صابر خطيري ، باسرگذشت جذاب کار آفرينان بزرگ دنيا

 مقدمه کامران صحت
۱۳۹۰ س۶۱۷گ۲۴۶۰۶۲۰۷۳۳۸/۰۴۰۹۲۲

علم ۱۳۸۴مصطفي فاتحپنجاه سال نفت ايران پ۱۱۳ف۲۴۶۱۲۱۱۷۳۳۸/۲۷۲۸۲۰۹۹۵
روايت فتح ۱۳۸۵بن باگديکيانانحصار نوين رسانهاي الف۲۵۴ب۲۴۶۲۲۸۷۲۳۳۸/۴۷۳۰۲۲۳۰۹۷۳

جهاددانشگاهي ۱۳۸۹مرتضي ناظريان،محمد دهمرده قلعه نوفن آوري توليد تخته اليي ف۱۸۷ن۲۴۶۳۶۳۱۳۳۳۸/۴۷۶۷۴۸۳۴
کتاب صبح ۱۳۸۹مولف شهريار زرشناستوسعه ت۳۱ز۲۴۶۴۳۲۷۱۳۳۸/۹

HD۷۵/۹ت۴ز
سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۹۱حسن سبحانياقتصاد عدالتمحور الف۲۷۳س۲۴۶۵۴۵۵۷۳۳۸/۹

HD۸۷/۷۱۳۸۸الف۲۴س
ساقي ۱۳۹۲مرتضي آوينيتوسعه و مباني تمدن غرب ت ۹۱۷ آ۲۴۶۶۵۱۵۱۳۳۸/۹۰۰۱

HD۷۵/۳۱۳۸۶ت۸آ
ميزان ۱۳۸۵قدرتالله واحديمقدمهي علم حقوق م۱۳۴و۲۴۶۷۲۵۲۴۳۴۰

شرکت سهامي انتشار ۱۳۸۳حسن جعفري تبارمباني فلسفي تفسير حقوقي م۴۶۶ج۲۴۶۸۴۸۶۳۴۰/۱
کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۱تاليف محمدرضا ضيائي بيگدليحقوق بين الملل عمومي ح۸۴ض۲۴۶۹۳۶۲۳۴۱

نسل نيکان ۱۳۸۳داود آقاييسازمانهاي بينالمللي س۶۶۱آ۲۴۷۰۵۳۸۴۳۴۱/۲
JZ۴۸۵۰/۲س۷آ

کتاب صبح [نـويـسـنده واندانا شيوا]; مترجم حسينچپاول دانش وطبيعت
داوري

۱۳۸۳ چ۹۳۳ش۲۴۷۱۴۶۹۳۴۱/۷۵۸

نشر ميزان ۱۳۸۵تاليف منوچهر طباطبايي موتمنيحقوق اساسي ﴿کليات ورژيم هاي مهم سياسي﴾ ح۴۱۸ط۲۴۷۲۲۴۹۷۳۴۲
پايدار ۱۳۷۶تاليف جاللالدين مدنيکليات حقوق اساسي (حقوق اساسي يک) ک۴۲۱م۲۴۷۳۲۸۴۰۳۴۲

کتاب نشر ۱۳۹۲گردآوري مجدالدين روستا طسوجيقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ر۹۶۶الف۲۴۷۴۵۰۶۸۳۴۲/۵۵۰۲۳/۵۵۰۲۳
KMH۲۰۶۴/۵۱۳۶۸ /ش۸۱۳۸۹ي

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۹منوچهر طباطبائي موتمنيحقوق اداري ح۴۱۸ط۲۴۷۵۳۹۶۳۴۲/۰۶

بـوسـتان کتاب﴿مرکزچاپ ونشر دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۹۱محمدجواد ارسطانگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران ن۳۹۶الف۲۴۷۶۴۲۹۸۳۴۲/۵۵۰۲۳

خورشيد ۱۳۸۰گردآورنده محمد امينمتن بازنگري شده قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الف۹۶۶الف۲۴۷۷۳۵۷۳۴۲/۵۵۰۲۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

دوران قـانـون اسـاسـي جمهوري اسالمي ايران: قانون اساسي مصوب
 ۱۳۵۸اصالحات وتغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب۱۳۶۸

۱۳۸۳تدوين جهانگير منصور م۹۶۶الف۲۴۷۸۳۵۶۳۴۲/۵۵۰۲۳

اميرکبير ۱۳۷۵محمد يزديقانون اساسي براي همه ق۵۲ي۲۴۷۹۱۹۳۶۳۴۲/۵۵۰۲۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مرکز اسناد انقالب اسالمينگهبان آراء ن۴۷۵م۲۴۸۰۲۹۱۱۳۴۲/۵۵۰۵

خرسندي مـجـمـوعه تـنـقيحشده قوانين و مقررات انرژي هستهاي ايران
 همراه با دستهبندي موضوعي

۱۳۸۷تاليف نادر ساعد م۱۷۳س۲۴۸۱۲۵۸۸۳۴۳/۰۹۲۵۰۹۵۵

نشرديدار قـانـون مـالـيـاتـهـاي مـستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶، قانون
 اصـالح مـوادي از قـانـون مـالـيـاتـهـاي مـسـتـقيم مصوب
 ۱۳۸۰/۱۱/۲۷هـمـراه بـا قـسمتي از قانون مالياتهاي مستقيم

 مصوب

۱۳۸۱تدوين جهانگير منصور م۹۶۶الف۲۴۸۲۱۷۲۴۳۴۳/۵۵۰۵۲

انتشارات محقق قـانـون مـاليات برارزش افزوده متن کامل قانون طبق روزنامه
 رسمي شماره ۱۶۲۷۳/ ۹۵مورخه ۱۹/۳/۸۷

۱۳۸۷محمد قبول، سعيد لعلقادري ۳۱۵ق۲۴۸۳۴۹۳۱۳۴۳/۵۵۰۵۵
KMH۳۶۲۸/۱۳۸۷ ۲۸آ

مولفين کارشناسان معاونت راهور ناجاآموزش جامع قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي آ۹۶۶الف۲۴۸۴۶۶۴۵۳۴۳/۵۵۰۹۴۴
KMH۳۴۴۳/پ۱۳۸۴ ۲۸آ

کيومرث مـجـمـوعـه قـوانـيـن و مـقررات کار و تامين اجتماعي: شامل
 پـرسـش وپـاسـخـهـاي قـانـون کار وقانون تامين اجتماعي با

 آخرين اصالحات

مـوسـسـه حـسـابررسي و خدمات مالي
دايارايان

۱۳۸۲ ۹۶۶۱۳۸۲الف۲۴۸۵۳۷۴۳۴۴/۵۵۰۱

دوران قـانـون کـار، قانون بيمه بيکاري همراه با تصويب نامه ها، آيين
 نامه ها، بخشنامه ها

۱۳۸۳تدوين جهانگير منصور ۹۶۶۱۳۸۳الف۲۴۸۶۳۶۶۵۳۴۴/۵۵۰۱
KMH۱۲۶۳/۸ ۱۳۷۹ب

طرح نو ۱۳۸۲پرويز صانعيحقوق جزاي عمومي ح۳۴۶ص۲۴۸۷۲۸۶۶۳۴۵
دانشگاه اسالمي ۱۳۸۵محمود نجيبحسنيرابطه سببيت در حقوق کيفري ع۵۴۱ ح۲۴۸۸۵۲۹۶۳۴۵/۰۴

K۵۰۵۹/۸۰۴۱۱۳۸۵ع۵ح
ميزان ۱۳۸۵محمدعلي اردبيليحقوق جزاي عمومي ح۳۷۸الف۲۴۸۹۲۴۹۸۳۴۵/۵۵
ميزان حـقـوق کيفري اختصاصي جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي

 بــراسـاس قـانـون تـعـزيـرات و مـجـازاتـهـاي بـازدارنـده
مصوب۱۳۷۵/۳/۲

۱۳۷۵تاليف ضياء الدين پيماني ح۹۸۷پ۲۴۹۰۳۸۲۳۴۵/۵۵

ققنوس ۱۳۸۲عباس زراعتشرح قانون مجازات اسالمي: بخش تعزيرات ش۲۷ز۲۴۹۱۳۶۷۳۴۵/۵۵
ققنوس ۱۳۸۰عباس زراعتشرح قانون مجازات اسالمي ش۲۷ز۲۴۹۲۳۶۸۳۴۵/۵۵
اميرکبير ۱۳۷۸-تا ليف محمد صالح وليديحقوق جزاي اختصاصي... براساس آخرين اصالحات قانوني ح۷۵۵و۲۴۹۳۳۵۸۳۴۵/۵۵
اميرکبير ۱۳۷۴نوشته غالمحسين مسعودآئين دادرسي کيفري: قرارهاي محدودکننده آزادي آ۵۵۱م۲۴۹۴۱۹۳۵۳۴۵/۵۵۰۵

موسسه کمک به توسعه فرهنگ وهنر گـزارش عـمـلـکـرد ودسـتـاوردهـاي وزارت فرهنگ وارشاد
 اسالمي﴿دولت دهم﴾

۱۳۹۲ گ ۹۶۵ الف۲۴۹۵۴۹۸۹۳۴۵/۵۵۰۶۴۱

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها،دفتر نشر معارف

سعيده باقريفردحقوق زنان; برابري يا نابرابري ح۲۴۲ب۲۴۹۶۵۱۱۸۳۴۶/۵۵۰۱۳۴
KMH۲۴۶۷/۲ب۹ز

نشر دوران قـوانـين و مـقـررات مربوط به خانواده: زن در قانون اساسي -
 حقوق ملت در قانون اساسي

۱۳۸۹تدوين جهانگير منصور ۹۶۵الف۲۴۹۷۵۰۴۴۳۴۶/۵۵۰۱۵
۸۸۳۱ ۸/۳۳۵HMKب

حديث راه عشق تـلـيف فـاطمه بداغ; به سفارش معاونتاخالق و حقوق خانواده
 مـطـالـعـات و تـحـقـيقات سازمان ملي

جوانان

۱۳۸۸ الف۳۵۴ب۲۴۹۸۴۴۹۰۳۴۶/۵۵۰۱۵
KMH۵۴۲/الف۱۳۸۸ ۳الف۳۷ب

مـعـاونـت آمـوزش سـازمـان عقيدتي سياسي
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

مـرکـز تـحـقيقات اسالمي نمايندگي ولياحکام معامالت -حقوق جزايي
 فقيه در سپاه پاسداران

۱۳۷۶ ۴۷۵م۲۴۹۹۴۶۷۸۳۴۶/۵۵۰۲

موج ۱۳۸۱تاليف جهانبخش ابراهيميتخلفات ساختماني و نحوه رسيدگي آن در حقوق ايران ت۱۳۶الف۲۵۰۰۴۱۲۳۴۶/۵۵۰۴۵۰۲۶۳
سرمدي [کـورت رايس]; تـرجـمـه و گـردآوريمحاکماتي که دنياي ما را تکان داد

 مصطفي شمسا، انوشيروان خلعتبري
۱۳۸۸ م۳۱۷ر۲۵۰۱۳۵۶۱۳۴۷/۰۷۰۱۹

K۵۴۲/۳م۹ر
اسرار دانش مـجـمـوعه سواالت اولين دوره آزمون استخدامي ادواري مقطع

کارداني
۱۳۸۲تنظيم بهروز پرتو ف م۳۲۶پ۲۵۰۲۳۹۰۳۵۱/۰۷۶

شايگان، مهرگان قلم، نقش سيمرغ ۱۳۸۹مولف هوشيار خزاييآزمونهاي جامع استخدامي آ۵۱۱خ۲۵۰۳۳۳۱۱۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۲۵۷آ۱۳ي

سها دانش مـولـفـين شـهـرام شکوفيان، غالمحسينمجموعه سواالت آزمونهاي استخدامي و اطالعات عمومي
 خوشبين ماسوله

۱۳۹۰ م۵۹۲ش۲۵۰۴۴۷۰۸۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۴۴۴۱۵۱۳۸۸آ۱۳ي

روياي سبز مـجـمـوعه آزمـونـهاي تضميني استخدامي و اطالعات عمومي
 استخدامي ادارات ۰۰۰

۱۳۹۴مولفان مريم ساريخاني ... [ و ديگران] ۲۸۲م۲۵۰۵۵۹۳۰۳۵۱/۰۷۶
JQ۱۷۸۶/۴۴۳۶۲۱۳۸۹آ۱۳ي.

معاونت آموزش-مديريت پژوهش وتاليف ۱۳۸۳حسن بختياريآشنايي با بسيج ﴿﴿ ويژه مقطع دانش آموزي﴾﴾ آ۳۴۳ب۲۵۰۶۲۴۹۱۳۵۱/۵۵۰۳۲۵
آن ريــون گـال، ديـويـد مـنـگـلـزدورف ;روانشناسي نظامي

 [مترجم]ناصر گودرزي
۱۳۸۲ ر۱۶۶گ۲۵۰۷۴۲۸۳۵۵/۰۰۱۹

دلهام اسـلـحه و جـنگ افزارها در دوران جديد: چگونه زمين، دريا و
 آسمان به صحنه کارزار تبديل شد؟

نـويـسـنـده ويل فـاولـر; مـترجم سهيال
 زمـاني; ويراستاران اميرهادي تاجبخش،

 رضا عشر

۱۳۸۱ الف۱۹۴ف۳۵۵/۰۰۹[ج]۲۵۰۸۴۳۶
U۸۰۰/۵۱۳۸۲الف۲ف

انتشارات آشيان ۱۳۸۲تاليف غالمرضا علي باباييتاريخ ارتش ايران: از۵۸۸ پيش ازميالد تا ۱۳۵۷شمسي ت۸۴۵ع۲۵۰۹۴۴۶۳۵۵/۰۰۹۵۵
سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، دانشکده

 فرماندهي و ستاد - دوره عالي جنگ
۱۳۸۰محمدحسين جمشيديمباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران م۶۴۸ج۲۵۱۰۳۹۸۳۵۵/۰۳۳۵۵۵

سپاه پاسداران انقالب اسالمي ۱۳۸۸حسن فيروز آباديبسيج قلب امام ب۹۴۸ف۲۵۱۱۲۹۱۲۳۵۵/۲۸۰۹۵۵
گاج ۱۳۸۹نـويـسندگان علياکبر رضايي، محمدعليافکار عمومي و شيوههاي جنگ رواني در آن الف ۵۷۴ ر۲۵۱۲۵۲۷۲۳۵۵/۳۴۳۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کانون انديشه جوان ۱۳۹۲نويسنده:عبدالله محمديپايه هاي فکري جنگ نرم پ۳۵۲م۲۵۱۳۶۷۰۰۳۵۵/۳۴۳۴
ساحل انديشه تهران دستهـاي نـامـريي: واکاوي راهبردها و راهبران براندازي نرم

 در ايران
۱۳۹۰مولف محمد عبدالهي د۳۹۱ع۲۵۱۴۳۷۵۳۳۵۵/۳۴۳۴۰۹۵۵

UB۲۷۷/۲ع۹الف
موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر انـقالب اسالمي در بوته آزمون : جنگ نرم بيست ساله و فتنه

۸۸
۱۳۹۱منوچهر محمدي الف۳۵۲م۲۵۱۵۶۱۹۴۳۵۵/۳۴۳۴۰۹۵۵

آبي ريـمـونـد تـالـيور، جي کنستابل; مترجمهارتمان تکخال خلبانان شکاري جهان
 مهرداد اهري

۱۳۸۰ ت س/۱۸۲هـ۲۵۱۶۴۴۲۳۵۸/۴۱۴۰۹۲

نورين سپاهان ۱۳۸۸مهدي طباطباييپورسرگذشت يک سرباز س۳۸۴ط۲۵۱۷۳۶۵۱۳۶۱/۳۰۹۵۵
HV۳۸۵/۲/۴س۲ط

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده بـانـوي رنـگـين کـمـان زنـدگـينامه داستاني اشرف قندهاري
(بهادرزاده)

۱۳۸۶نويسنده راضيه تجار ب۳۴۲ت۲۵۱۸۲۸۵۶۳۶۱/۷۴۰۹۲

آييژ ۱۳۸۳تاليف فريبا خياطياصول مديريت در خدمات بهداشتي الف۹۵۲خ۲۵۱۹۴۶۳۳۶۲/۱۰۶۸
گپ تـالـيف و تـرجمه عبدالوهاب باغبانيان...مديريت در عرصهي بهداشتي و درماني

 [و ديگران]
۱۳۸۲ ۴۲۷م۲۵۲۰۳۶۴۵۳۶۲/۱۰۶۸

RA۳۹۳۴م/
اهل قلم مـحـمدزکرياي رازي; وانوشت پارسي ازطب روحاني ﴿رساله روانشناسي اخالق﴾

 پـرويـز اذکـائـي;[بـراي] سـازمـان ملي
جوانان

۱۳۸۱ ط۱۸۲ر۲۵۲۱۴۵۹۳۶۲/۲

رشد ۱۳۸۲سعيد شاملوبهداشت رواني ب۲۱۴ش۲۵۲۲۳۷۹۳۶۲/۲
تيمورزاده; طبيب ۱۳۷۹نويسنده محمود اللهاعتياد: بيماري فردي- فاجعه اجتماعي الف۲۳۴ل۲۵۲۳۴۲۶۳۶۲/۲۹

پيدايش نـويـسـنده آنيتا نايک; تصويرگر سارا نيمواد مخدرهرگز!
 لر; مترجم فاطمه زماني

۱۳۸۲ م۲۵۹ن۲۵۲۴۴۶۸۳۶۲/۲۹

کنکاش راهـنـمـاي خـانـواده: براي پيشگيري از مصرف سيگار، الکل و
 مواد درنوجوانان

۱۳۸۵علي اکبر ابراهيمي ر۱۳۶الف۲۵۲۵۲۲۸۰۳۶۲/۲۹۳

سـتـادمـبـارزه بـا مواد مخدر، دفتر تحقيقات و
آموزش

گـرگـوريد. بوسه; ترجمه مهرداد مظفر،مرفين و هروئين
 نازيال رستمي; ويرايش رشاد مردوخي

۱۳۸۹ م۲۱۷ب۲۵۲۶۳۷۷۴۳۶۲/۲۹۳
RM۶۶۶/۲ب۸م

دانژه ۱۳۹۵عليرضا جزايري، ليال سليماني نيامجموعه پيشگيري از اعتياد م۳۹۱ج۲۵۲۷۶۶۰۰۳۶۲/۲۹۳
کيميا اثر ۱۳۹۲کميته نشريات خدمات جهاني ﴿ان -اي﴾معتادان گمنام - کتاب پايه ۷۲۳ ک۲۵۲۸۶۲۴۳۳۶۲/۲۹۳
ماني مـجـمـوعه مـقـاالت گردهمايي بررسي نقش مراکز فرهنگي و

 هنري در پيشگيري از اعتياد، اصفهان، ۱۱ اسنفد ماه ۱۳۸۱
[بـرگـزارکـنـنـده] دبـيـرخـانه شـوراي
 آمـوزش و فـرهنگ پيشگيري از اعتياد،
 اداره کل فـــرهـنگ و ارشـاد اسـالمي
 اسـتـان اصـفـهـان; با همکاري دانشکده
 مـــديـريت و اطـالعرسـاني پـزشـکي

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

۱۳۸۲ ۳۲۷گ۲۵۲۹۴۲۹۳۶۲/۲۹۳

رهرو دانش ۱۳۸۸ايرج حامدي کلخورانغرق شدگان غ۲۳۵ح۲۵۳۰۶۱۱۵۳۶۲/۲۹۳۰۹۵۵
HV۵۸۴۰/۲۵۱۳۸۸ح۹الف

هنر آبي راهـنـمـاي آمـوزشـي پيشگيري از دخانيات در مدارس ،ويژه
 رابطين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش

۱۳۸۶عباس خالصي ر۱۹۷خ۲۵۳۱۶۲۶۰۳۶۲/۲۹۶۰۹۵۵

نشرجمال فـرار دخـتـران: مـجـمـوعه اي ازخاطرات گزارش ها ومقاالت
 ازشبکه جهاني اينترنت

۱۳۸۲صادق برزگر ف۴۴۴ب۲۵۳۲۴۲۴۳۶۲/۷۰۸۶۹۴

نشر قطره ۱۳۸۶نويسندگان مريم امينايي... ﴿و ديگران﴾جوان و ازدواج ۷۸۷ج۲۵۳۳۲۸۶۳۳۶۲/۸۲۸۶
مرکز نشر هاجر ۱۳۸۹محمدرضا ساالريفرمقابله با خشونت خانگي عليه زنان م۲۱۱س۲۵۳۴۵۰۷۲۳۶۲/۸۸

HV۶۲۵۰/۴ /۲س۹ز
موسسه علمي دانشپژوهان برين [وال اسـتـروم]; تـرجـمه احـمد شيراني،تابشهاي هستهاي، بهداشت و جامعه

 رسول قنبري
۱۳۸۲ ت۲۴۲و۲۵۳۵۴۸۹۳۶۳/۱۷۹۹

روزنگار مـحـاکـمه شلمچه: جريان شکل گيري شلمچه از اولين شکايت
 تا گذشت رياست جمهوري

۱۳۸۱عذرا فراهاني م۳۵۲ف۲۵۳۶۴۷۳۳۶۳/۳۱۰۹۵۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

بـرنـامهريـزي و تـالـيف حسين دانشفر،آمادگي در برابر زلزله
 احـمـد حـسـيني ;همکار علمي اسماعيل
 فرزانگان; تصويرگر سيميندخت کرامتي

۱۳۹۱ آ۲۴۲د۳۶۳/۳۴۹۵[ج]۲۵۳۷۴۵۶۲
HV۵۹۹/۸۱۳۸۲آ۲د

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مارتين ريس;مترجم حسين داوريقرن آخر ق۹۵۱ر۲۵۳۸۵۰۶۶۳۶۳/۳۴۹۷
QA۲۷۶/۱۲/۲م۹ر

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۴نويسنده:کريسآکسليدباز هم بازيافت ۱۳۹۳ب۶۷۳آ۳۶۳/۷[ج]۲۵۳۹۶۸۳۹
شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۸۱ترجمه و گردآوري محمد رضا هراتيدر سياره ما چه خبر است ۴۵۴د۳۶۳/۷ج۲۵۴۰۲۹۰۸

شرکت انتشارات فني ايران،کتلب هاي نردبان ۱۳۹۴نويسنده: کي بارنهامبازيافت در همه جا ب۱۸۶ب۳۶۳/۷۲[ج]۲۵۴۱۶۸۳۲
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته کـيت مک گـاون; تـرجمه ترانهزبالههاي خطرناک

طاهري
۱۳۸۵ ز۷۳۹م۲۵۴۲۲۸۸۷۳۶۳/۷۲۸۷

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۳نويسنده:جنيفر الندوآفت کش ها وبدن ما:محيط زيست خطرناک ما الف۲۷۸ل۳۶۳/۷۳۸۴۹۸[ج]۲۵۴۳۶۸۳۵
شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته شارون دالگليش; ترجمه شهرزادآلودگي هوا

فتوحي
۱۳۸۴ آ۲۲۵د۳۶۳/۷۳۹۲ج۲۵۴۴۲۸۶۲

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۸۵نويسنده:ربکااکانراثرات باران اسيدي الف۹۳۶الف۳۶۳/۸۳۸۶[ج]۲۵۴۵۶۸۲۶
کيهان ۱۳۸۱تاليف تاج زمان دانشمجرم کيست: جرم شناسي چيست م۲۴۱د۲۵۴۶۳۶۳۳۶۴

نسيم حيات ۱۳۸۶احمد کشوريخودکشي احساسي جوانان خ۵۸۴ک۲۵۴۷۲۳۲۲۳۶۴/۱۵۲۲
فخردين ۱۳۸۴محمد شريفي اشکوريعوامل بزهکاري در جوانان ع۴۶۸ش۲۵۴۸۱۵۰۹۳۶۴/۳۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

هالل هـارون يـحـيي; تـرجـمـه فاطمه شفيعيشواليههاي معبد: فراماسونري جهاني
سروستاني

۱۳۹۰ ش۳۵ي۲۵۴۹۳۴۶۴۳۶۶/۱

المعي اثـر هـارون يحيي; ترجمه داود ميرترابي;فراماسونري جهاني
 باسخني از شهدا المعي

۱۳۸۴ ف۳۵ي۲۵۵۰۲۸۸۰۳۶۶/۱

مرکز اسناد انقالب اسالمي تـالـيف گـروه تـحـقيقات علمي [صحيح:مباني فراماسونري
 هـارون يـحـيي]; تـرجمه جعفر سعيدي;

 ويراستار حسين مير

۱۳۷۶ م۳۵ي۲۵۵۱۲۸۸۱۳۶۶/۱۰۸۸۲۹۶

موسسه فرهنگي هنري آهنگ آتيه آشـنايي با تعهدات وخدمات سازمان تامين اجتماعي﴿ويژه بيمه
 شدگان تامين اجتماعي﴾

تـهـيـه وتـنـظـيـم دفـتـر امـورفرهنگي
 واجتماعي بيمه شدگان

[بي تا] ۵۶۷آ۲۵۵۲۱۸۷۴۳۶۸/۴۰۰۹۵۵
HD۷۲۱۲/۵۶/۴۱۳۸۶م

اميرکبير ۱۳۶۴علي شريعتمدارياصول فلسفه تعليم و تربيت الف۴۴۳ش۲۵۵۳۳۸۱۳۷۰/۱
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي نـويـسـنـده کـريـستوفر وينچک;مترجماستقالل،آموزش و تفکر انتقادي

 افشار اميري
۱۳۸۶ الف۹۶۹و۲۵۵۴۲۹۰۳۳۷۰/۱۱۵

رشد راهـنـمـاي رفـتـار بـا کودکان حل مشکالت رفتاري شايع در
کودکان

۱۳۸۲نويسنده هواردان اسلون ر۵۲۷الف۲۵۵۵۶۷۸۷۳۷۰/۱۵
LB۱۱۱۷/۲۱۳۸۲ر۵۷الف

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

۱۳۷۷احمد بهشتيتربيت کودک در جهان امروز ت۸۶۶ب۲۵۵۶۲۸۸۲۳۷۰/۱۵

نسل نوانديش نـويـسـنـده لئونور م.ت. درويل; مترجمکاربرد روانشناسي در آموزش
 نـظـام خـواجـه نـوري; ويـراسـتار مينا

مهبدراد

۱۳۸۶ ک۴۹۶د۲۵۵۷۴۱۲۰۳۷۰/۱۵
LB۱۰۵۱۲۱۳۸۶ک۴/د

آستان قدس رضوي، موسسه چاپ و انتشارات تـالـيف مـارگـارت دونـالدسون; ترجمهذهن کودک
 حسين نائلي

۱۳۷۰ ذ۷۹۹د۲۵۵۸۲۶۲۴۳۷۰/۱۵

کاک تـربـيت وپرورش کودک: نکاتي چند پيرامون تربيت وپرورش
 کودک براي مادران ودختران جوان

۱۳۸۶مولف محسن سليماني ت۶۷۴س۲۵۵۹۲۴۳۰۳۷۰/۱۵

اميرکبير ۱۳۶۶تاليف علي شريعتمداريروانشناسي تربيتي ر۴۴۳ش۲۵۶۰۳۶۵۳۷۰/۱۵
نقش ونگار ۱۳۸۲کورت تپرواين; علي اصغر شجاعيذهن خالق: تقويت خالقيت ذهني ذ۳۳۴ت۲۵۶۱۴۰۵۳۷۰/۱۵۲

گاج ۱۳۹۳نويسنده رابرت فيشرآموزش تفکر آ ۹۶۵ ف۲۵۶۲۵۲۴۲۳۷۰/۱۵۲
LB۱۵۹۰/۳/۸۳۱۳۸۸آ۹ف

نسل نوانديش هـنـر فـراگـيري آسان: روشهاي نوين کار را براي شما آسان
ميکنند

کـورت تـپـرواين; مـتـرجم کالرا کرمي;
 ويراستار امير طاهري

۱۳۸۸ هـ۳۳۴ت۲۵۶۳۴۲۰۷۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۹۱۳۸۶ه۲ت

نسل نوانديش تـکـنـيکهـاي يادگيري سريع و آسان:  تندخواني - يادگيري
 زبان خارجه - کاربردي ترين و سريع ترين تکنيکها

نـويـسـنـده او اوزتـرکـان; مـترجم رويا
پورمناف

۱۳۸۹ ت۴۹۳ت۲۵۶۴۴۱۱۹۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۸۱۳۸۵ت۴ت

قاصد سحر پـاسـخ بـه سـئـواالت دانـش آمـوزان در زمينه برنامه ريزي
 ،مطالعه و امتحانات

مـولـفـيـن مـحـمد رضا عابدي، محمود
 جعفري ; ويراستار ناصر کريم پور

۱۳۸۲ پ۱۱۸ع۲۵۶۵۱۸۷۰۳۷۰/۱۵۲۳

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نـوشـته رابـرت فـيـشـر; تـرجمه جليلداستانهايي براي فکر کردن:(سي داستان،سي مضمون)
 شاهري لنگرودي

۱۳۹۰ د۹۶۵ف۲۵۶۶۳۷۴۸۳۷۰/۱۵۲۳
LB۱۰۶۰/۲د۹ف

شميم گل نرگس ۱۳۸۴نويسنده عبدالله محمديچگونگي موفقيت در امتحانات چ۳۵۲م۲۵۶۷۴۹۹۳۷۰/۱۵۲۳
انتظار سبز نـويـسـنـده سـمـيه نـوروزي; ويـراستارويتامينهاي موفقيت

 عبدالعلي غفوري
۱۳۸۲ و۷۵۲ن۲۵۶۸۴۰۹۳۷۰/۱۵۲۳

LB۱۰۶۰/۹و۸۶ن
گاج ۱۳۹۲تاليف شهناز  بهمن، هلن مافينيپرورش هوش هيجاني کودکان پ ۸۷۶ ب۲۵۶۹۵۲۳۷۳۷۰/۱۵۳۴

LB۱۰۶۰/۴۱۳۸۹پ۹ب
وراي دانش روش هـاي ايـجـاد انـگيزه ي تحصيلي در دانش آموزان﴿ويژه

 مديران،مشاوران و معلمان مدارس﴾
مـولف مـحـمـد مـصـطـفـوي;زيـر نظر
 کـمـيـته ي علمي تدوين کتاب چه هاي

 مهارت تحصيلي

۱۳۸۷ ر۶۱۷م۲۵۷۰۱۱۰۳۷۰/۱۵۴

رشد پـرورش انـگـيـزه در دانشآمـوزان: تـوصيه هايي عملي براي
معلمان

نـوشـتـه بـاربارا مک کومبز، جيمز پاپ;
 ترجمه صغري ابراهيمي قوام

۱۳۸۸ پ۷۳۹م۲۵۷۱۲۸۷۹۳۷۰/۱۵۴

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱نويسنده:محبوبه اسپيدکارآينه ي حواس ﴿مجموعه گام به گام تا انديشه﴾ آ۴۷۱الف۲۵۷۲۶۶۹۵۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيد کارجعبه هاي ذهن ج۴۷۱الف۲۵۷۳۶۲۶۱۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيد کاردنيايي که نمي شناسم د۴۷۱الف۲۵۷۴۶۲۶۳۳۷۰/۱۵۷
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵محبوبه اسپيد کارمن و هستي م۴۷۱الف۲۵۷۵۶۲۶۲۳۷۰/۱۵۷

رشد مـدرسهزدائي از جـامعه:ضرورت دگرگون سازي نظام آموزش
جامعه

۱۳۸۷ايوان ايليچ; ترجمه الهام ضرغام م۹۸۴الف۲۵۷۶۲۸۶۰۳۷۰/۱۹
LA

روان ۱۳۸۲تاليف علي عالقه بندجامعه شناسي آموزش و پرورش ج۷۶۶ع۲۵۷۷۳۸۷۳۷۰/۱۹
رشد مـولـفـان جين مک نيف، پامال لوماکس،اقدام پژوهي﴿طراحي، اجرا، ارزشيابي﴾
 جـک وايـتـهـد; مـتـرجـم مـحـمدرضا

آهنچيان

۱۳۸۲ الف۷۴۲م۲۵۷۸۴۳۰۳۷۰/۷

جنگل ۱۳۸۵عباس معدندارآموزش و پرورش تطبيقي﴿ نظريات و تئوريهاي بنيادين﴾ آ۶۶۱م۲۵۷۹۲۸۴۳۳۷۰/۹
شرکت سهامي انتشار نـويـسـنـدگان سکينه توحيدي﴿مجيدي﴾،سفرنامه تربيتي: رويکردي انتقادي در مسائل تعليم وتربيت

 مـحـمـدرضـا توحيدي; ويراستار بهروز
داستاني

۱۳۸۳ س۷۹۲ت۲۵۸۰۴۷۲۳۷۰/۹۵۵

موسسه فرهنگي انتشاراتي امام عصر ﴿ع﴾ ۱۳۷۹کليم الله روحيفرهنگ پذيري دانش آموزان ف۷۸۵ر۲۵۸۱۴۱۶۳۷۰/۹۵۵
غزل آمـوزش و پـرورش شـهـرسـتـان نـجف آباد در بستر تاريخ

 ﴿۱۳۵۷-۱۲۹۷ش ﴾
۱۳۸۵محمد اسماعيلي آ۵۳۳الف۲۵۸۲۱۸۷۳۳۷۰/۹۵۵۹۳۵۲

آفاق ۱۳۸۰حسن تاجريازتوآموختيم... ت س/۷۹۷ر۲۵۸۳۴۳۳۳۷۱/۱۰۰۹۵۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مهر خوبان ۱۳۹۲مرتضي صابريداستانک هايي تلخ و شيرين از ديار ما د۱۲۹ ص۲۵۸۴۵۹۱۴۳۷۱/۱۰۰۹۵۵
رشد نـويـسـنـدگـان  اي .سـي.رگ و جـورجتوضيح دادن

 براون; ترجمه فروزنده داور پناه
۱۳۷۹ ت۶۸۵ ر۲۵۸۵۴۰۸۳۷۱/۱۰۲

گاج ظـرافت هـاي مـعـلـمي ( ۶۷۸ نـکته کاربردي براي معلمان و
دبيران)

۱۳۹۳مولف مجيد نقيه ظ ۵۹۹ ن۲۵۸۶۵۲۳۹۳۷۱/۱۰۲

گاج ۱۳۹۰شارلوت دنيلسوننقش رهبري معلم در ساختار آموزش ن ۷۲۵ د۲۵۸۷۵۲۳۸۳۷۱/۱۰۶
LB۲۸۰۶/۴۵/۷۱۳۸۸ن۹د

چاپار درآمـدي بـرمطالعه ونقش خدمات ويژه کتابخانه هاي عمومي
 در توسعه فرهنگ مطالعه

۱۳۸۳تاليف حسن اشرفي ريزي د۵۵۵الف۲۵۸۸۴۷۱۳۷۱/۱۷۰۲۸۱

: پيک بهار م۲۷۳م۲۵۸۹۲۹۵۸۳۷۱/۲۰۱۱ ۱۳۸۶مرتضي مجدفرمدرسه موفق، مدير موفق
قدياني ۱۳۸۰آنيتا نيک; ترجمه سپيده خليلي۶۰[شصت] نکته براي موفقيت در امتحان ش۹۲۱ن۲۵۹۰۴۱۱۳۷۱/۲۶
گاج نـويـسـنـدگـان پيتر  آيراسيان ،  مايکلسنجش کالسي : مفاهيم و کاربردها

راسل
۱۳۹۰ س ۹۶۳ آ۲۵۹۱۵۲۴۱۳۷۱/۲۶۰۹۷۳

LB۳۰۵۱/۹۱۳۸۸س۹آ
دوران ۱۳۹۰تاليف علياکبر سيفاندازهگيري، سنجش، و ارزشيابي آموزشي الف۹۳۹س۲۵۹۲۵۳۳۹۳۷۱/۲۶۴

LC۱۰۳۴/۹ر۹س
رشد کـارول آ. کارت رايت، جي.فيليپ کارتپرورش مهارتهاي مشاهده

 رايت; ترجمه ولي الله نعمتي
۱۳۸۲ پ۱۳۷ک۲۵۹۳۳۹۲۳۷۱/۳

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۰حسن شعبانيمهارتهاي آموزشي و پرورشي ﴿روشها و فنون تدريس﴾ م۵۱۲ش۲۵۹۴۴۳۴۳۷۱/۳۰۲۸

آموزش وپژوهشي امام خميني ۱۳۹۵ابوالفضل ابراهيميتحصيالت با طعم شکالت: راهکارهاي افزايش مطالعه ت۱۳۶الف۲۵۹۵۶۶۰۷۳۷۱/۳۰۲۸۱
نسل نوانديش نـويـسـنـده دهـاوال باتيا; مترجم مانداناتکنيک هاي مطالعه و رموز موفقيت در امتحان

دانش
۱۳۸۶ ت۱۳۶ب۲۵۹۶۲۲۲۱۳۷۱/۳۰۲۸۱

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور موسسه
 انتشارات کتاب نشر

کـلـيـدهـاي يـادگـيـري:۱۲۵نـکته ي بهداشتي رفتاري براي
 افزايش ضريب يادگيري

۱۳۹۱مژده پورحسيني ک ۶۴۳ پ۲۵۹۷۴۸۸۰۳۷۱/۳۰۲۸۱

نشر دوران ۱۳۸۰تاليف و ترجمه علياکبر سيفروشهاي يادگيري و مطالعه ر۹۳۹س۲۵۹۸۲۱۹۱۳۷۱/۳۰۲۸۱
۱۳۷۶م.ژ.گورملن وژ.ف گروننمره بيست ن۷۸۳ گ۲۵۹۹۳۵۴۳۷۱/۳۰۲۸۱

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

عـوامل مـوفـقـيت در تـحصيل: براي دانش آموزان دوره هاي
 راهنمايي تحصيلي و دبيرستان

۱۳۹۱تاليف مرتضي نظري ع۵۱۱ن۲۶۰۰۴۳۲۶۳۷۱/۳۰۲۸۱
LB۱۰۴۹/۹۱۳۸۸ع۶۵ن

نشر تبليغ بشري ۱۳۷۵تاليف محمد احديانمقدمات تکنولوژي آموزشي م۲۶۳الف۲۶۰۱۱۷۲۳۳۷۱/۳۰۷۸
LB۱۰۲۸/۳/۷م۳الف

آييژ ۱۳۹۰تاليف:آرنولد چيني-رزماري لي پاترکاربرد تلوزيون در آموزش ک۹۹چ۲۶۰۲۶۶۹۷۳۷۱/۳۲
گاج ۱۳۸۹هما ملکفناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان(ICT معلمان) ف ۷۵۶ م۳۳ /۲۶۰۳۵۲۴۰۳۷۱

LB۱۰۲۸/۳/۹۱۳۸۷ف۷م
انتشارات بين المللي گاج ۱۳۸۹-۱۳۸۸هما ملکفناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان﴿ICTمعلمان﴾ ف۷۵۶م۲۶۰۴۲۹۲۰۳۷۱/۳۳

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
 بين الملل

کـودک در خانواده: اصول اساسي  روش جهاني و مشهور ماريا
مونتسوري

مـاريـا مونتسوري; ترجمه ونگارش سعيد
بهشتي

۱۳۹۱ ک۸۵۳م۲۶۰۵۴۳۲۷۳۷۱/۳۹۲
LB۱۰۲۹/۸۱۳۸۶م۸م

امام خميني ايـن رشـتـه سر دراز دارد : مهارتهاي انتخاب رشته تحصيلي و
شغل

۱۳۹۵احمد امامي راد الف۷۶۸ الف۲۶۰۶۶۳۴۱۳۷۱/۴۲۰۹۵۵

کتابخانه فرهنگ ۱۳۸۸گردآوري احمد مالکي، مهرداد پرچنکات مهم براي يافتن شغل مناسب ن۱۶۶م۲۶۰۷۴۹۳۹۳۷۱/۴۲۵
HF۵۳۸۱/۸۱۳۸۸ن۲م

پيدايش نـويـسنده ميک اليوت ; تصوير گر هريقلدري
 ونينگ; مترجم محمود مزيناني

۱۳۸۲ ق۷۵۹ الف۲۶۰۸۴۱۸۳۷۱/۵۸

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

احـمـد ابـراهـيمي;تهيه موسسه فرهنگيراه کارهاي عملي آموزش اخالق و مهارت هاي زندگي
 تـربـيـتـي تـوحـيـد﴿با همکاري محسن

 آزادي و نظارت رضا فرهاديان﴾

۱۳۸۷ ر۱۳۶الف۲۶۰۹۲۸۶۷۳۷۱/۸۰۹۵۵

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـوشـته ژ. کـريـسـتـان;مترجم سيروسپيروزي بر شب
طاهباز

۱۳۶۲ ک۵۲۴پ۲۶۱۰۵۳۹۳۳۷۱/۹۱۱۰۹۲
HV۱۶۲۴/۴ک۴ب

امير کبير اخـتـالالت يـاد گـيري: تاريخچه، تعريف، گروهبندي، مراحل
 تشخيص، روشهاي آموزش ونمونه هاي باليني

تـالـيـف عـزت الله نادري ، مريم سيف
نراقي

۱۳۸۲ الف۱۳۶ن۲۶۱۱۴۰۶۳۷۱/۹۲

رشد،پاييز ادوارد کـنـرادراگ; تـرجـمه عـلـيـرضامديريت کالس در دبستان
 کيامنش، کامران گنجي

۱۳۸۴ م۲۵۴ر۲۶۱۲۲۸۷۸۳۷۲/۱۱۰۲۴

رشد نـويـسندگان اي.سي.رگ و جورج براون;سوال کردن
 ترجمه فروزنده داور پناه

۱۳۷۹ پ۶۸۵ ر۲۶۱۳۴۰۷۳۷۲/۱۳

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين مـريم احـمدي، ناصرقصهگويي
 يـوسـفي; سادهنويسي و ويراستاري زهرا
 رسـتـمي، احـمـد خـاکزاد، وحيد فتاحي
 امـين، تـصـويـرسـازي اکـبر نيکانپور;
 تـهـيهشـده تـوسـط صـنـدوق کودکان
 سـازمـان مـلل [مـتـحـد] (يـونـيسف)
 بـاهـمـکـاري موسسه پژوهشي کودکان

دنيا

۱۳۸۲ ق۲۸۴الف۲۶۱۴۲۴۶۸۳۷۲/۲۱

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين فـرشـته صـاحب قلم،کاردستي
 مـهـرزاد بـنيهـاشـمي، سـادهنـويسي و

۱۳۸۲ ک۱۶۷ص۲۶۱۵۲۴۷۰۳۷۲/۲۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين زهـرا فـرماني; نسرينکتابسازي

 نـافـعي; سـادهنويسي و ويراستاري زهرا
 رسـتـمي، احـمـد خاکزاد و وحيد فتاحي
 امـين، تـصـويـرسـازي اکـبر نيکانپور;
 تـوسـط صـنـدوق کودکان سازمان ملل
 [مـتـحـد] (يونيسف) باهمکاري موسسه

 پژوهشي کودکان دنيا

۱۳۸۲ ک۵۶۲ف۲۶۱۶۲۴۶۶۳۷۲/۲۱

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين آرسينه مارديروسيان ،آشنايي با طبيعت
 نـــســـرين نـافـعي; سـادهنـويـسي و
 ويـراسـتاري زهرا رستمي، احمد خاکزاد،
 وحـيـد فـتـاحيامـين; تـهيهشده توسط
 صـــنــدوق کـودکـان سـازمـان مـلل
 (يـونـيسف)با همکاري موسسه پژوهشي

 کودکان دنيا

۱۳۸۲ آ۱۲۶م۲۶۱۷۲۴۷۳۳۷۲/۲۱

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين نـسـرين نافعي، ناصربازي
 يـوسـفي; تـصـويـرسازي اکبر نيکانپور;
 تـهـيهشـده تـوسـط صـنـدوق کودکان
 سـازمـان مـلل [مـتـحـد] (يـونـيسف)
 بـاهـمـکـاري موسسه پژوهشي کودکان

دنيا

۱۳۸۲ ب۲۱۴ن۲۶۱۸۲۴۶۹۳۷۲/۲۱

صابرين کتابهاي دانه يـادگـيـري شـاد: بازي براي چهارفصل سال   فعاليتهاي عملي
 براي کودکان ۳  ۴ و ۵ ساله

مـولف  گـروه آمـوزشي انـتشارات مک
گراهيل

۱۳۹۱ ۱۳ ي۲۶۱۹۴۸۰۰۳۷۲/۲۱
LB۱۱۳۷/۲۱۳۸۷ي

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين شـهره يوسفي، نسرينآمادگي براي رفتن به مدرسه
 نـافـعي، زهـرا فـرمـاني; سـادهنويسي و
 ويـراسـتاري زهرا رستمي، احمد خاکزاد،
 وحـيـد فـتـاحي امين; تصويرسازي اکبر
 نـيـکـانپـور; تـهـيهشده توسط صندوق
 کـــودکـان سـازمـان مـلل [مـتـحـد]
 (يـونـيسف) باهمکاري موسسه پژوهشي

 کودکان دنيا

۱۳۸۲ آ۸۵ي۲۶۲۰۲۴۷۱۳۷۲/۲۱

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين شـهـره يـوسفي، اکرمآموزش مقدمات رياضي
 امـيـنـايي; تـصويرسازي اکبر نيکانپور;
 تـهـيهشـده تـوسـط صـنـدوق کودکان
 سـازمـان مـلل [مـتـحـد] (يـونـيسف)
 بـاهـمـکـاري موسسه پژوهشي کودکان

دنيا

۱۳۸۲ وآ۸۵ي۲۶۲۱۲۴۶۷۳۷۲/۲۱

سازمان نهضت سوادآموزي تـالـيف و تـدوين نـاصـر يـوسـفي، زهراکار با کودکان از تولد تا شش ماهگي
 فـرمـاني; سادهنويسي و ويراستاري زهرا
 رسـتـمي، احـمـد خـاکزاد، وحيد فتاحي
 امـين; تـصـويـرسـازي اکـبر نيکانپور;
 تـهـيهشـده تـوسـط صـنـدوق کودکان
 سـازمـان مـلل [مـتـحـد] (يـونـيسف)
 بـاهـمـکـاري موسسه پژوهشي کودکان

دنيا

۱۳۸۲ ک۸۵ي۲۶۲۲۲۴۷۲۳۷۲/۲۱

مبتکران ۱۳۹۱هادي عزيز زاده۸ آزمون هادي هوش و استعداد درک و يادگيري ه۵۸۴ع۲۶۲۳۶۲۷۳۳۷۲/۲۴۰۷۸
موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲مولف زهره پنديمقسومعليه و مضرب م۵۵۶پ۲۶۲۴۵۲۰۷۳۷۲/۷

QA۱۳۵/۶/۷۱۳۸۸م۹پ
ساز و کار آمـوزش قـلـب هـا و انـديشه ها: تجربه آموزشي ژاپني ها﴿در

 مراکز پيش دبستاني وابتدايي﴾
کـاتـريـن لـوئـيـس; ترجمه ش. ايلبگي

 طاهر، ح. افشين منش
۱۳۸۰ آ۸۲۳ل۲۶۲۵۴۴۷۳۷۲/۹۵۲

ديباگران تهران الـگـوريـتم و فـلـوچـارت رايـانـه کـار درجـه۱ [کـتـابـهـاي
درسي]:۳۰۷تا۱-۱۰-۱۰۳-۳۰۱

بـرنـامهريـزي مـحتوا و نظارت بر تاليف
 دفـتـر بـرنـامهريـزي درسي و تـالـيف
 آمـوزشـهاي فني وحرفهاي و کار دانش;
 مـولف واحـد تـحـقـيـقـات و انتشارات
 مـجـتـمع فـني تـهران; با همکاري سيما
 مـجـاهـد; ويـراسـتـاران عـلمي حسين
 آجـوداني، مـجـتـبي الـلهوردي; [براي]
 وزارت آمـــوزش و پـرورش سـازمـان

 پژوهش و برنامهريزي آموزشي

۱۳۸۲ ۷۳۴الف۲۶۲۶۲۳۵۸۳۷۳

ديباگران تهران NC[ان. سي] و ويـروسـهـاي کـامـپـيـوتري [کتابهاي درسي]
 شماره شناسايي ۳۰۷ تا ۱-۱۰-۱۰۳-۳۰۱

بـرنـامهريـزي مـحـتوا نظارت بر تاليف
 دفـتـر بـرنـامهريزي درسي آموزشهاي
 فــني و حـرفهاي و کـار دانش; مـولف
 واحـد تـحقيقات و انتشارات مجتمع فني
 تـهـران، بـا هـمکاري مجتبي اللهوردي،

 حــسـين آجـوداني، افـشـين پـزشـکي;
 [بـــراي] وزارت آمــوزش و پـرورش،

۱۳۸۲ ۸۸۲الف۲۶۲۷۲۲۰۴۳۷۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

صفار اشراقي اطـالعـات و ارتـبـاطـات [کـتـابـهاي درسي] شاخه کاردانش
 اسـتـانـدارد آمـوزشي وزارت کار و امور اجتماعي کاربر رايانه
 ۳-۳/۰/۱/۲۴/۴۲ اســتـانـدارد مـهـارت و آمـوزش وزارت

 فرهنگ و ارشاد اسالمي ر_

۱۳۸۸مولفين علي موسوي ، مجيد سبزعليگل الف۲۷۷س۲۶۲۸۴۷۲۱۳۷۳
T۵۸/۵/۵۷۱۳۸۸الف

صفاراشراقي سـيـسـتم عـامل پـيـشـرفته [کتابهاي درسي] شاخه کاردانش
 اسـتـانـدارد آمـوزشي وزارت کار و امور اجتماعي کاربر رايانه
 ۳-۳/۰/۱/۲۴/۴۲ اســتـانـدارد مـهـارت و آمـوزش وزارت

 فرهنگ و ارشاد اسالمي _

۱۳۸۸مولفين علي موسوي ، مجيد سبزعليگل س۲۷۷ س۲۶۲۹۴۷۲۰۳۷۳
QA۷۶/۷۶ /۹۱۴۶۳۱۳۸۸س۹۴س

ديباگران تهران بـرنـامهريـزي مـحتوا و نظارت بر تاليفسيستم عاملDOS[داس: کتابهاي درسي]
 دفـتـر بـرنامهريزي و تاليف آموزشهاي
 فــني و حـرفهاي و کـار دانش; مـولف
 سـعـيـد سـعـادت; بـا همکاري مجتبي
 الـلهوردي، افـشـين پـزشـکي، حـسـين
 آجـــوداني [بــراي] وزارت آمـوزش و
 پـــرورش، ســـازمـــان پـــژوهش و

 برنامهريزي آموزشي

۱۳۸۲ ۹۳۷س۲۶۳۰۲۲۰۳۳۷۳

ديباگران تهران Q Basic[کـيـو بـيـسـيک. کـتـابهاي درسي] شماره شناسايي
 رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱ - ۱۰۳ - ۱۰ - ۱

بـرنـامهريـزي مـحتوا و نظارت بر تاليف
 دفـتـر بـرنامهريزي و تاليف آموزشهاي
 فــني و حـرفهاي و کـار دانش; مـولف
 واحـد تـحقيقات و انتشارات مجتمع فني
 تـهـران; با همکاري افشين پزشکي ... [و
 ديـــگــران]; بـراي وزارت آمـوزش و
 پـــرورش، ســـازمـــان پـــژوهش و

 برنامهريزي آموزشي

۱۳۸۲ ۹۸۶ک۲۶۳۱۲۱۸۳۳۷۳

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

تـهـيه شده در دفتر تحقيق و تاليف کتباخالق در خانه
 درسي سازمان نهضت سوادآموزي

۱۳۹۲ ۳۱۶الف۲۶۳۲۵۱۱۹۳۷۴/۹۵۵
LC۵۲۵۷/۳الف۹الف

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱مولف سازمان نهضت سواد آموزيبياييد با هم مهربان باشيم ۹۱۴ب۲۶۳۳۴۶۳۵۳۷۴/۹۵۵
LC۵۲۵۷/۹۵د۹الف

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور کتاب نشر ۱۳۹۱علي صالحيقصه هاي قرآني﴿پند واندرز لقمان حکيم﴾ ق۲۹۷ ص۲۶۳۴۴۸۷۶۳۷۴/۹۵۵
موسسه چاپ و انتشارات يادواره کتاب اصـول بـرنامهريزي درسي: ماهيت برنامهريزي درسي - مباني

 فلسفي، روانشناختي و جامعهشناختي برنامه، ...
۱۳۹۱تاليف محمدحسين يارمحمديان الف۱۵ي۲۶۳۵۵۳۴۸۳۷۵/۰۰۱

LB۲۸۰۶/۱۵/۶الف۲ي
وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات تـالـيف صـفامحمود عبدالعال; مترجمينآموزش نژادپرستي در برنامههاي درسي اسرائيل

 رضـوان حـکـيـم زاده، مـوسـي عليزاده
طباطبايي

۱۳۸۶ آ۳۴۷ع۲۶۳۶۲۸۶۵۳۷۵/۰۰۹۵۹۶۴

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي جرارد دالنتيدانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانايي
[ترجمه] علي بختياريزاده

۱۳۸۶ د۶۱۹د۲۶۳۷۲۹۵۷۳۷۸

مـدرسه مـروج سـالمت: خـودآمـوز پـيـشـگـيـري (ويـژهي
 دانشآموزان سال اول دوره متوسطه)

مولفان عباس خالصي، سيامک عاليخاني م۱۹۷خ۳۷۸/۱۰۹۵۵[ج]۲۶۳۸۶۳۱۹
LB۳۶۰۷/۳۵۱۳۸۶م۲خ

مـدرسه مـروج سـالمت: خـودآمـوز پـيـشـگـيـري (ويـژهي
 دانشآموزان سال دوم دوره متوسطه)

مولفان عباس خالصي، سيامک عاليخاني م۱۹۷خ۳۷۸/۱۰۹۵۵[ج]۲۶۳۹۶۳۲۰
LB۳۶۰۷/۳۵۱۳۸۶م۲خ

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۵۰۰[پـانـصـد]نـکـتـه دربـاره مـطالعه، براي دانش آموزان و
 دانشجويان

مـولـف فـيـل ريـس; مـتـرجـمـان بيتا
 عسگري، گيتا عسگري

۱۳۹۱ -۱۳۸۱ پ۹۵۱ر۲۶۴۰۴۱۴۳۷۸/۱۶

قلم علم ۱۳۸۸به قلم:مصطفي جمالي رادبهينهسازي مصرف انرژي ب۶۱۷ج۲۶۴۱۲۸۵۵۳۷۸/۱۶۶۴
مارليک ۱۳۸۶گردآوري وتاليف رضا حسينيدرک عمومي هنر د۵۷۷ح۲۶۴۲۲۰۶۷۳۷۸/۱۶۶۴

عصر انتظار بـيـومـکـانـيک ورزشي: مـجـمـوعه سـواالت جـامع کـنـکور
 کارشناسيارشد تربيت بدني

مـولـفـان رحـمن سـوري،محمد شريعت
 زاده جنيدي

۱۳۸۸ ب۷۹۷س۲۶۴۳۵۹۳۳۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/۹ب۸۸۷۸۴۶س

پوران پژوهش مـــولـــفـين نـدا عـليبـيـگي، راضـيهروانشناسي مرضي و کودکان استثنائي
 مخبرياننژاد، زهرا جنتي

۱۳۸۷ ر ۸۴۶ ع۲۶۴۴۴۷۳۳۳۷۸/۱۶۶۴
LB۲۳۵۳/الف۱۳۸۷ ۹۳ر۷۶۴ع

جليل ۱۳۸۳فاطمه حسين زادهمقدمات روش هاي مطالعه وپژوهش م۵۶۵ح۲۶۴۵۲۴۵۲۳۷۸/۱۷۰۲۸
کانون فرهنگي آموزش بـرنامه ريزي آموزشي و مشاوره تحصيلي﴿مباحث عمومي شيوه

 مطالعه و آزمون دادن﴾
۱۳۹۳مولف مصطفي قلم چي ب۷۳۲ ق۲۶۴۶۶۱۷۹۳۷۸/۱۷۰۲۸۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده يـواالين لـنگفلد; برگردانراهبردها و مهارتهاي مطالعه
 غالمحسين خانقايي

۱۳۸۸ ر۶۸۱ل۲۶۴۷۴۲۱۲۳۷۸/۱۷۰۲۸۱
LB۲۳۹۵/۲۱۳۸۸ر۹ل

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۲احمد بهشتيفقه مقدماتي (۳) (رشته الهيات) ف۸۶۶ب۲۶۴۸۴۴۸۰۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
LC۵۸۰۸/۹۲۳ب۹الف

دانشگاه پيام نور تـالـيف پـريـوش حـلمسرشت، اسماعيلجمعيت و تنظيم خانواده
دلپيشه

۱۳۸۵ ج۷۸۱ح۲۶۴۹۵۰۳۶۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
HQ۷۶۶/۸ج۸ح

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۴تاليف پرويز نصيريآمار و احتماالت مهندسي ﴿رشته کامپيوتر﴾ آ۴۷۲ن۲۶۵۰۲۳۵۱۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
ني تـامـس ولـش، نـوئـل ف. مـک جـيـن;تمرکززدايي درآموزش و پرورش: چه، چرا، چه وقت، چگونه؟

 ترجمه زهرا قناديان
۱۳۸۳ ت۷۳۳و۲۶۵۱۴۷۰۳۷۹/۱۵

بـرنـامهريـزي آمـوزشي و آمـوزش بـرنـامهريـزي: ارزشيابي
 آموزشي در يک نگاه ...

مـولـفـان غـالمـرضا لشکربلوکي ، ناصر
 جعفري ، منوچهر فضليخاني

ب۴۶۳ل۲۶۵۲۶۳۰۷۳۷۹/۱۵۰۹۵۵
LB۲۸۲۲/۷۵/۴۱۳۸۹ب۵ل

جهاد دانشگاهي واحد اصفهان ۱۳۸۰تاليف علي صنايعيبازاريابي و تجارت الکترونيکي ب ۸۶۶ ص۲۶۵۳۴۸۹۳۳۸۲
HF۱۳۷۹/۲ب۹ص

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

آموزه ايـران و سـازمـان تـجـارت جـهـاني، بـحـران اقـتصاد بازار و
 دمکراسي در ايران

۱۳۷۹محمدحسين اديب الف۳۴۶الف۲۶۵۴۲۶۵۵۳۸۲/۹۲

پژوهشکده مطالعات راهبردي مـولـف پـيـتـر ويـلـکن; مترجم مرتضياقتصاد سياسي ارتباطات جهاني و امنيت انساني
بحراني

۱۳۸۱ الف۹۴۳و۲۶۵۵۴۵۱۳۸۴/۰۴۱

نسل نوانديش چـگـونه ايـمـيلهـاي مـوثـر تـهـيه کنيم: ارتقا دادن مکاتبات
 الکترونيکي شما

نـويـسـنـدگـان نـانـسي فلين، تام فلين;
 مـتـرجـم غالمحسين خانقايي; ويراستار

 علي ابوطالبي

۱۳۸۸ چ۸۵۶ف۲۶۵۶۴۲۰۹۳۸۴/۳۴
HF۷۵۱/۸۳۱۳۸۸چ۸ف

اطالعات ۱۳۸۴نوشته صادق طباطبائيطلوع ماهواره و افول فرهنگ ( چهبايد کرد؟ ) ط۳۷۹ط۲۶۵۷۶۲۵۷۳۸۴/۵۱
HE۹۷۱۹/۸۱۳۸۴ط۲ط

لوح نگار تـجـربه منوريل در جهان و ارزيابي قابليتآن براي کالن شهر
تهران

۱۳۸۷تاليف محمد حسن شهيدي ت۸۶۸ش۲۶۵۸۲۸۷۶۳۸۵

سروش (انتشارات صدا و سيما) ۱۳۷۴نوشته غالمعلي حداد عادلفرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي ف۳۶۹ح۲۶۵۹۲۶۵۴۳۹۱/۰۰۱
آوينا گـرمـابـه: نگاهي به حمام هاي قديمي ايران از دوره ي باستان

تاکنون
۱۳۸۴زهرا نظرمحمدنرگسي گ۴۹۹ن۲۶۶۰۹۶۵۳۹۱/۶۴

نشر نذير پـژوهش و نـوشتهي فايق صفيزاده (بورهبهار وآيينهاي بهاري
کهيي)

۱۳۷۸ ب۷۶۶ص۲۶۶۱۲۱۷۰۳۹۴/۲۶۹۵۵

صابرين ۱۳۸۸نويسنده:شريل ابرليکليدهاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان ونوجوانان ک۱۲۸الف۲۶۶۲۶۶۹۶۳۹۵/۱۲۲
نسل نوانديش ۳۶۵ آداب رفـتـاري کـه بـچه ها بايد بدانند:بازي ها، فعاليتها

 وديـگـر شـيوه هاي سرگرم کننده براي کمک به فرزندان در
 يادگيري آداب معاشرت

نـويـسـنـده شـريـل ابرلي; ترجمه آزيتا
 نجات مهر

۱۳۹۴ س۱۴۱ الف۲۶۶۳۵۸۸۶۳۹۵/۱۲۲

صابرين ۱۳۹۱شريل ابرلي;مترجم ترانه بهبهانيکليدهاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان و نوجوانان ک۱۴۱الف۲۶۶۴۵۳۷۶۳۹۵/۱۲۲
قدياني ۱۳۸۱گردآوري و بازنويسي عبدالصالح پاکدختر چوبي: ۱۲ افسانه از ترکمن صحرا د۲۱۴ پ۳۹۷/۲۰۹۵۵۲۲۳[ج]۲۶۶۵۴۸۲۸

PL۳۳۴/۳د۲پ
فرهنگ مکتوب ۱۳۸۶مولف مهدي قاسميمنفردآسيبشناسي زمان در نهجالبالغه آ۲۲۶ق۲۶۶۶۲۸۳۹۳۹۷/۹۵۱۵

اميرکبير گـردآوري و تـالـيـف ابـوالـقاسم انجويجشنها و آداب و معتقدات زمستان
شيرازي

۱۳۷۹ ج۸۶۶الف۲۶۶۷۳۷۰۳۹۸/۰۹۵۵

نشرچشمه [صـادق هـدايـت; گـردآورنده  جهانگيرفرهنگ عاميانه مردم ايران
هدايت]

۱۳۸۳ ف۴۴۷هـ۲۶۶۸۴۰۴۳۹۸/۰۹۵۵

اس. اي. هندفورد ...[و ديگران]افسانههاي مردم دنيا: (جلدهاي۹ تا ۱۲) ۶۳۸ الف۳۹۸/۲[ج]۲۶۶۹۵۸۶۹
نوشته محمد ميرکيانيقصه ما مثل شد: صدوده قصه مثل براي نوجوانان ق۹۵۸ م۳۹۸/۲۰۹[ج]۲۶۷۰۵۹۵۸

هرمس﴿کيميا﴾; مرکزبين المللي گفتگوي تمدنها بـه روايـت آيلين افائولين; ترجمه محمدافسانه هاي مردم ايرلند
گذرآبادي

۱۳۸۲ الف۶۲۴الف۲۶۷۱۴۵۵۳۹۸/۲۰۹۴۱۷

شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۸۲يان ني يدره; مترجم روحي اربابداستان هاي لتوني د۹۹۹ن۲۶۷۲۴۸۵۳۹۸/۲۰۹۴۷۹۶
قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۸۱جيمز ريوردامجزيره عروس: ۱۰ [ده] افسانه از سرزمين کره ج ۹۸۱ ر۳۹۸/۲۰۹۵۱۹[ج]۲۶۷۳۴۸۳۷

GR۳۴۲/۳۱۳۷۸ج۹ر
نشرافق ۱۳۷۷مترجم محمدرضا شمسديوهاي دماغ دراز (۱۴ افسانه ژاپني) د۹۷۷د۳۹۸/۲۰۹۵۲[ج]۲۶۷۴۶۸۱۵

GR۳۴۰/۹۱۳۷۷د
انديشه زرين ۱۳۹۰مرتضي صفريپنج قصه برگرفته از داستانهاي کهن ايراني پ۷۲۳ص۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۲۶۷۵۴۲۰۶

PIR۳۹۹۳/۹۱۳۸۸پ۷ص
سايه گستر ۱۳۹۰مرتضي صفريپنج قصه برگرفته از داستانهاي کهن ايراني پ۷۲۳ص۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۲۶۷۶۴۰۴۰

PIR۳۹۹۳/۹۱۳۸۸پ۷ص
به نشر ۱۳۸۵زهرا مهاجريمجموعه افسانههاي ايراني م۸۵۸م۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۲۶۷۷۶۶۸۰

PIR۳۹۹۳/۳۱۳۸۰م۸۷م
آستان قدس رضوي،شرکت به نشر ۱۳۸۶زهرا مهاجريمجموعه افسانههاي ايراني م ۸۵۸ م۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۲۶۷۸۵۲۹۳

PIR۳۹۹۳/۳م۸۷م
آواي کالر ۱۳۸۴هوشنگ فراهانيافسانه هاي فراهان - نارنج و ترنج الف۳۵۲ف۲۶۷۹۲۱۱۱۳۹۸/۲۰۹۵۵۱۳۵۳

انتشارات آرون، خاورزمين ۱۳۸۲پژوهش وتاليف کيوان پهلوانفرهنگ مردم االشت﴿زادگاه رضاشاه﴾ وسواد کوه ف۸۵۷پ۲۶۸۰۴۹۰۳۹۸/۲۰۹۵۵۲۲۵۳
بوشهر ۱۳۸۲شمس الحاجيه اردالنيقصه ها و افسانه هاي بوشهر ق۳۸۴الف۲۶۸۱۴۴۱۳۹۸/۲۰۹۵۵۶۴۲۲
ماه جان ۱۳۸۲حميدرضا خزاعيافسانه هاي خراسان الف۴۹۱خ۲۶۸۲۴۵۲۳۹۸/۲۰۹۵۵۸۲

کتابسراي تنديس بـاز نـوشـتـه امينه شاه; تصويرهاي کندهقصه هاي عاميانه عرب
 کـاري شـده روي چوب از جورج بودي;

 ترجمه مهدي پرتوي

۱۳۸۲ ق۲۲۸ش۲۶۸۳۴۳۹۳۹۸/۲۰۹۵۶

المعي مـولـف بـراد استيگر; مترجم علي نظريظهور آتالنتيس
 نائيني; ويراستار شهال المعي

۱۳۸۰ ظ۴۹۴الف۲۶۸۴۴۴۸۳۹۸/۲۳۴

ثـالـث بـا هـمـکاري مرکز بين المللي گفتگوي
 تمدنها

گـردآورنـدگـان  ايـنـگـه دريکن ،والترزيباترين افسانه هاي جهان
 شـنـايدر;طراح کارل تايسيک;ترجمه ي

 علي عبداللهي،سيامک گلشيري

۱۳۸۳ ز۴۶۲د۲۶۸۵۴۰۱۳۹۸/۳

ارديبهشت ۱۳۹۰نويسنده آناهيتا حسين زادهگنجينه معما و چيستان گ۵۶۵ ح۲۶۸۶۵۷۶۵۳۹۸/۶
سروش ﴿انتشارات صدا و سيما ﴾ ۱۳۹۲سيد عليرضا هاشميچيستان : مقبول ديروز ، مغفول امروز چ۲۸۳ه۲۶۸۷۶۰۶۲۳۹۸/۶

مولف نعمت الله ايزديالاليي(شنگول ومنگول)و قصه هاي خواب کودکان ل۹۷۳ الف۲۶۸۸۵۸۹۴۳۹۸/۸
PIR۳۹۹۱/۲۱۳۸۹ل۹الف

مجد اسالم ۱۳۹۲عـلياکبر بقايي;کاري از موسسه سرلشکراز پروانه ها بپرسيد الف۵۹۴بفا۲۶۸۹۵۴۰۴۳۹۸/۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مجداسالم عـلـي اکـبر بقايي; ويراستار سعيده بقايي;عيدها اسم دارند
 کـاري از مـوسـسه سرلشکر شهيد حاج

 احمد کاظمي

۱۳۹۲ ع۵۹۴ بفا۲۶۹۰۶۱۷۲۳۹۸/۹

هيرمند ۱۳۸۹فرج الله شريفي گلپايگانيگزيده وشرح امثال و حکم دهخدا ش ب/الف۸۳۵دفا۲۶۹۱۳۳۱۰۳۹۸/۹
PIR۳۹۹۶/۸الف۹د

محراب قلم، کتاب هاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثلها و قصههايشان: قصههاي بهار
خائف

۱۳۹۰ ب م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۹۲۳۹۳۴
PIR۳۹۹۶/۴۱۳۸۴ض۳۳ر

محراب قلم، کتاب هاي مهتاب نـويـسـنـده مـصـطـفي رحـمـاندوست;مثلها و قصههايشان: قصههاي پاييز
 تصويرگر رودابه خائف

۱۳۹۰ پ م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۹۳۳۹۳۲

محراب قلم، کتاب هاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثلها و قصههايشان : قصههاي تابستان
خائف

۱۳۹۰ ت م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۹۴۳۹۳۵
PIR۳۹۹۶/ي۲۱۳۰۰م۳۳ر

محراب قلم، کتابهاي مهتاب مـصـطفي رحماندوست; تصويرگر رودابهمثلها و قصههايشان: قصههاي زمستان
خائف

۱۳۹۰ ز م۳۹۲رفا۳۹۸/۹[ج]۲۶۹۵۳۹۳۰

پل ۱۳۸۵محمود سروري فخرضرب المثل هاي رايج ايران زمين ض۴۹۷ سفا۲۶۹۶۱۹۱۵۳۹۸/۹
مازيار ۱۳۸۸غالمحسين صدريافشارفرهنگ زبانزدهاي فارسي: دعاها، نفرينها... ف۵۱۹ صفا۳۹۸/۹م۲۶۹۷۴۹۶۵

PIR۳۹۹۶/۴۱۳۸۸ف۴ص
نسل نو انديش ۱۳۹۲منوچهر محمديصندوقچه خاکستري ص۳۵۲مفا۲۶۹۸۵۶۷۴۳۹۸/۹

اميرکبير ۱۳۷۸به کوشش منصور ثروتخرد نامه: اثري ازقرن ششم هجري قمري خ۵۴۲مفا۲۶۹۹۴۲۰۳۹۸/۹
محراب قلم ۱۳۹۱محمد ميرکيانيراز مثلهاي ما: راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان ر۹۵۸مفا۳۹۸/۹[ج]۲۷۰۰۴۵۹۸

PIR۳۹۹۶/۲۱۳۸۶ر۹۴م
سـروش (صـدا و سـيـمـاي جـمهوري اسالمي

ايران)
۱۳۸۷گردآورنده و پژوهشگر احمد وکيليانتمثيل و مثل ت۶۹۲وفا۲۷۰۱۲۸۸۴۳۹۸/۹

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲اشرف باغ عمادييک قرص آرامبخش براي عروس و داماد ي۲۲۹ب۲۷۰۲۵۰۶۱۳۹۸/۹
PN۶۲۷۸/۲ب۹۳ز

خورشيد باران ۱۳۸۵محمدرضا سنگريگلبرگها + تافا گ۷۷۹س۲۷۰۳۲۸۵۱۳۹۸/۹
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
گـلـچيني گرانبهاتر از در:از قرآن کريم،ائمه اطهار﴿ع﴾و بزرگان

 ايران و جهان
۱۳۹۲محمد صفائيان گ۶۷۹ص۲۷۰۴۵۱۶۴۳۹۸/۹

آوينا ۱۳۸۵محمد مهدي کريميپندها ومثل ها از مشاهيربزرگ جهان پ۵۱۶ک۲۷۰۵۱۸۷۶۳۹۸/۹
خيام ۱۳۸۲مولف فرزانه واعظيتطبيق متداولترين ضرب المثلهاي ﴿عربي، فارسي، انگليسي﴾ ت۲۱۹و۲۷۰۶۴۴۰۳۹۸/۹۹۲۷
ققنوس ۱۳۹۱فرشته احمديساراي همه س۲۸۴الف۸/۶۲فا۲۷۰۷۶۴۹۵۳

PIR۷۹۴۳/۲۱۳۸۳س۸۶۲۲ح
ققنوس ۱۳۸۲فرهاد حسنزادهحياط خلوت ح۵۲۶ح۸/۶۲فا۲۷۰۸۶۴۹۳۳

PIR۸۰۲۲/۹۱۳۸۲ح۸۳۵س
ققنوس ۱۳۸۳رضا قيصريههفت داستان ه۹۷۶ق۸/۶۲فا۲۷۰۹۶۴۹۲۳

PIR۸۱۸۰/۷۱۳۸۳ه۹ي
افق ۱۳۹۲حسين شيخاالسالميچرا همهي گاوها اين رنگياند؟ کتاب زبان چ۸۹۵ش۲۷۱۰۵۱۱۰۴۰۱

P۱۰۶/۴پ۹ش
طرح نو ۱۳۸۵مورتون وينستون; ترجمه احمد رضا تقاءفلسفه چامسکي ف۹۷۸و۲۷۱۱۲۸۹۶۴۱۰/۹۲

فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،
انتشارات

۱۳۸۶بهکوشش اميرعلي نجوميانمقاالت همانديشيهاي بارت و دريدا م۶۳۹ه۲۷۱۲۲۸۹۵۴۱۰/۹۲

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۲ژرژ ژان; ترجمه اکبر تبريزيتاريخچه مصور الفبا و خط ت۲۴ژ۲۷۱۳۴۹۵۴۱۱/۰۹
اميرکبير فـرهـنگ عـميد:شامل واژه هاي فارسي و لغات عربي و اروپايي

 مصطلح در زبان فارسي
۱۳۷۴تاليف حسن عميد ف۹۲۴ع۳فا۲۷۱۴۲۹۱۹۴

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷حسن انوريدستور زبان فارسي۲ د۸۹۹الف۵فا۲۷۱۵۴۴۷۹۴
PIR۲۶۹۳/۵۲۱۳۸۸د۸۵الف

ناهيد عـبـدالعظيم قريب...[وديگران];به اهتمامدستور زبان فارسي پنج استاد
 جهانگير منصور

۱۳۷۳ ۵۵۴د۵فا۲۷۱۶۴۹۲۴

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

تـالـيف رضي هـيـرمندي; ويراستار عليتوصيف مقابلهاي زمانها در انگليسي و فارسي
صلحجو

۱۳۷۰ ت۹۴۲هـ۵فا۲۷۱۷۲۶۵۰۴

اساطير دسـتـورسـاده زبان فارسي همراه با تجزيه وترکيب: مخصوص
 دانشجويان و داوطلبان ورود به دوره پيش دانشگاهي وکنکور

۱۳۷۶تاليف محمدجواد شريعت د۴۳۸ش۵/۰۷فا۲۷۱۸۴۹۴۴

قصيده سرا ۱۳۸۵کامياب خليليفرهنگ واژه سازي در زبان فارسي ف۷۲۱خ۵/۹۲فا۴م۲۷۱۹۵۹۶۰
فرهنگستان زبان و ادب فارسي ﴿نشر آثار ﴾ فـرهـنـگ امـاليـي خـط فـارسي بر اساس دستور خط فارسي

 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
۱۳۹۴علي اشرف صادقي ف۱۹۶ص۸/۱فا۴م۲۷۲۰۶۲۶۴

مرکز نشردانشگاهي ۱۳۷۱ابوالحسن نجفيغلط ننويسيم: فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي غ۳۲۱ن۸/۱فا۲۷۲۱۴۹۳۴
نشر واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيرستاخيز جان ۱۳۹۲ر۹۱۷آ۸/۶۲فا۲۷۲۲۵۱۶۸۴

PIR۷۹۴۱/۵۱۳۷۹ر۸۴و
نشر واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيفردايي ديگر ف۹۱۷آ۸/۶۲فا۲۷۲۳۵۱۴۸۴

PIR۷۹۴۱/۴۱۳۸۱ف۸۴و
تاويل ۱۳۸۶گردآوري و پژوهش اصغر اسفنديارگويش فيروزکوه (روستاي لزور) گ۵۲۱الف۹فا۲۷۲۴۲۶۱۶۴

فرهنگ معاصر تــرجـمه و تـدوين نـرگس انـتـخـابي،راهنماي تلفظ زبان انگليسي
 مصطفي شيرخان زاده

۱۳۸۲ ر۸۵۳الف۲۷۲۵۲۸۹۴۴۲۱/۵۵

زبان پژوه learner's dictionary  ۱۳۸۳النـگـمن هـنـدي لـرنز، ديکشنري ۲۹۵ل۲۷۲۶۲۶۶۵۴۲۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سپاهان النگمن ۲۹۶ل۲۷۲۷۵۳۷۹۴۲۳
PE۱۶۲۸

رهنما مـقـدمـه اي بـر درک فـيـلـم هاي سينمايي﴿اصطالحات رايج
انگليسي﴾

۱۳۸۳محمود سميعي نصر م۷۵۲س۲۷۲۸۴۹۷۴۲۳/۱

کانون فرهنگي آموزش فـرهـنـگ لـغـت انگليسي به فارسي ﴿راهنمايي - دبيرستان -
 پيش دانشگاهي﴾

۱۳۸۰مولفان احد بهمرام، عليرضا يوسف زاده ف۸۷۵بفا/۲۷۲۹۴۹۱۴۲۳

جنگل نـويـسـنـده روبـرت کرون; مترجم عليزبان انگليسي و قواعد ساختار جمله
 اکبر جعفرزاده

۱۳۸۱ ز۴۸۵ک۲۷۳۰۱۷۳۰۴۲۵

کاروان حله ۱۳۸۵تاليف و گردآوري حميدرهروانزبان فني مهندسي مکانيک ز۸۸۵ر۲۷۳۱۲۶۲۳۴۲۸
50" English self help classics:Help yourself

& Longman dictionaries' guide: to "Top 
Oxford

compiled by Hadi Ebrahimi ه۱۳۶ الف۲۷۳۲۶۲۳۴۴۲۸/۱
PE۱۴۴۹/۸۱۳۸۹ه۲الف

قلمستان هنر English vocabulary in use: pre  -intermediateStuart Redman۱۳۸۷ الف ۴۴۵ ر۲۷۳۳۴۷۴۷۴۲۸/۱
PE۱۴۴۹/۹الف۴ر

استاندارد ۱۳۷۶ترجمه و تاليف حسن اشرفالکتابيانگليسي در سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره انگليسي... الف۵۵۴الففا۲۷۳۴۳۲۶۹۴۲۸/۲۴
PE۱۱۳۱/۸۱۳۷۶الف۵۴الف

انديشه پيک زبان Select reading: intermediateLinda Lee, Erik Gundersen ۶۶۵س۲۷۳۵۵۳۵۰۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۸۴س۸۸ل

جنگل Anecdotes in American EnglishL. A.Hills۱۳۸۶ الف ۹۶۲ هـ۲۷۳۶۴۷۴۸۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۹۸۱۳۸۹الف

سپاهان Intermediate steps  to understandingL. A. Hill۱۳۸۶ الف ي ۹۶۲ هـ۲۷۳۷۴۷۴۶۴۲۸/۲۴
PE۱۱۲۸/۹۹۴۱۳۸۶الف

OSEL= oral skills in English languagecompiler Farzad Yazdani م۴۸ي۲۷۳۸۶۳۰۸۴۲۸/۲۴
PE۱۱۳۱/۲۱۳۸۸الف۴۴ي

اشراقي ، صفار مـکـالـمات روزمره انگليسي به فارسي با ترجمه فارسي و تلفظ
 واژه ها با الفباي فارسي

۱۳۷۹ترجمه و تاليف نادره شعيبي م۵۲۷ شفا۲۷۳۹۴۷۱۷۴۲۸/۳۴

سپاهان for students of English as a second language
Concepts and Comments: A reader 

Patricia A ckert۱۳۸۴ ک۶۶۹آ۲۷۴۰۵۳۴۹۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۸/۲ک۶۷۴آ

and the Duke's [by] sir Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes 

retold by Jennifer Bassett۱۹۹۸ ش۲۱۸ب۲۷۴۱۶۶۳۳۴۲۸/۶۴
PE۱۱۱۹/۴۱۳۸۸ش۲۵ب

in the rue morgue [by] Edgar Allan Poe
The murders 

retold by Jennifer Bassett۲۰۰۲ م۲۱۸ب۲۷۴۲۶۶۳۱۴۲۸/۶۴
PE۱۱۱۹/۸۱۳۸۸م۲۵ب

oxford adventures of Tom Sawyer [by] Mark Twain
The

retold by nick bullard۱۹۹۶ الف۷۸۴ب۲۷۴۳۶۶۳۴۴۲۸/۶۴
PE۱۱۱۹/۴۱۳۸۱الف۸ک

oxford White fangJack London۲۰۰۸ و۶۵۳ ل۲۷۴۴۶۶۳۵۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۱/۲۱۳۸۷و۹ل

oxford university press A christmas carol [by] Charles Dickensillustrated by Ian Miller
retold by Clare West; 

۱۹۹۶ ک۶۱۷ و۲۷۴۵۶۶۳۲۴۲۸/۶۴
PE۱۱۲۱/۴۱۳۸۰ک۵و

استاندارد ايـتـالـيـايي در سفر: مکالمات و اصطالحات روزمره ايتاليايي با
 ترجمه فارسي...

تـرجـمه و [تـالـيف] علي عباسي، ماهرخ
اسماعيلي

۱۳۸۹ -۱۳۷۹ الف۲۹۸عفا۲۷۴۶۲۱۹۸۴۵۸/۲۴

فاطمي ۱۳۹۱نويسنده:رضا قريبآموزش مفاهيم علوم تجربي واجتماعي آ۶۱۵ق۲۷۴۷۶۷۲۳۴۷۲/۳۵۰۴۴
محسن ۱۳۷۸ابوطالب فناييبرابر واژه هاي کاربردي عربي - فارسي ب۸۶۳ففا۲۷۴۸۴۹۶۴۹۲/۷۳

انتشارات دار العلم ۱۳۸۲مولف محمدرضا طباطبائيصرف ساده بضميمه صرف مقدماتي ۱۳۸۲ص۳۷۹ط۲۷۴۹۲۴۸۸۴۹۲/۷۵
دارالعلم ۱۳۸۸مولف محمدرضا طباطبائيصرف ساده ۱۳۸۸ص۳۷۹ط۲۷۵۰۳۶۶۹۴۹۲/۷۵

PJ۶۲۰۳/۴۴ص۲۳ط
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۸۹حميد محمديزبان قرآن روخواني و روانخواني قرآن کريم ر ز۳۵۲م۲۷۵۱۳۴۲۶۴۹۲/۷۵

BP۷۴/۵/۹۲ر
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن صرف مقدماتي ص ز۳۵۲م۲۷۵۲۳۴۲۷۴۹۲/۷۵

PJ۶۲۰۳/۴ص۳م
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن نحو مقدماتي ن ز۳۵۲م۲۷۵۳۳۴۲۸۴۹۲/۷۵

انتشارات دارالعلم ۱۳۸۱تاليف محمود ملکي اصفهانينحو مقدماتي: روش نوين در آموزش علم نحو ن۷۶۳م۲۷۵۴۲۴۸۵۴۹۲/۷۵
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰مولف حميد محمديزبان قرآن تجزيه و ترکيب ت ز۳۵۲م۲۷۵۵۳۴۲۹۴۹۲/۷۵۰۷

PJ۶۲۰۳/۲ز۳م
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰حميد محمديزبان قرآن صرف متوسطه ۱۳۹۰ص ز۳۵۲م۲۷۵۶۳۴۳۱۴۹۲/۷۵۰۷
موسسه انتشارات دارالعلم ۱۳۹۰تاليف حميد محمديزبان قرآن نحو متوسطه ن ز۳۵۲م۲۷۵۷۳۴۳۰۴۹۲/۷۵۰۷

سنابل ۱۳۸۹حميد محمديصرف متوسطه﴿زبان قرآن دوره متوسطه۱﴾ ص۳۵۲م۲۷۵۸۳۲۵۴۴۹۲/۷۵۰۷
PJ۶۲۰۳/۲ز۳م

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷عبدالحسين فرزادترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي (۱) (رشته الهيات) ت۴۸۳ف۲۷۵۹۴۴۸۴۴۹۲/۷۸۰۲
PJ۶۱۷۰/۴۱۳۷۹ت ۳۷ف

ابرون مـولـف ايـزاک آسيموف;ترجمه عليرضاآسيموف شرح مي دهد
 توکلي صابري

۱۳۷۸ آ۵۴۷آ۵۰۰[ج]۲۷۶۰۵۴۹

نشر و پژوهش فرزان روز نـوابـغ سـخـن مـي گـويـند: گفت وگو با برندگان جايزه نوبل
 ودانشمندان ديگر

نـويـسنده دنيس برايان; ترجمه سيروس
فرمانفرمانيان

۱۳۸۲ ن۴۱۴ب۲۷۶۱۵۴۴۵۰۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 نـويـسندگان کاترين چمبرز، فرد مارتين;مجموعه پديده هاي طبيعي
 مترجمان محمود سالک، مجيد عميق

۱۳۸۲ م۵۵چ۵۰۰[ج]۲۷۶۲۵۲۶

مدرسه ۱۳۹۰مولف احمد حسينيسنگها س۵۷۷ح۵۰۰[ج]۲۷۶۳۳۵۵۲
Q۱۶۳/۱۳۸۶ ج.۳۱۸م۷۶الف

مدرسه ۱۳۹۰مولف احمد حسينيکانيها ک۵۷۷ح۵۰۰[ج]۲۷۶۴۳۵۵۱
Q۱۶۳/ج.۵ ۳م۷۶الف

مدرسه ۱۳۹۰مولف محمدعلي شميماستخوانها و ماهيچهها الف۶۸۳ش۵۰۰[ج]۲۷۶۵۳۵۴۸
Q۱۶۳/ج.۳۳م۷۶الف

به نشر ۱۳۸۱نويسنده باربارا تيلور; مترجم رويا خوئيعلم و تجربه: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان ۸۱۳ع۵۰۰[ج]۲۷۶۶۵۱۶
مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي;ويراستار علميانرژي و تبديل آن

 حجت الحق حسيني
۱۳۹۰ الف۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۷۳۵۳۶

QC۱۶۳/ج .۱۲ ۳م۷۶الف
مدرسه مـولـف اسـفنديار معتمدي;ويراستار:داودانرژي و منابع آن

درانيان
۱۳۸۳ م الف۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۸۳۵۳۵

TJ۱۶۳/۲۳/۸الف۶م
مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي; ويراستارعلميگرما و آثار آن

 داود درانيان
۱۳۹۰ گ۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۶۹۳۵۳۸

Q۱۶۳/۳م۷۶الف
مدرسه ۱۳۹۰مولف اسفنديار معتمديماشينها الف م۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۷۰۳۵۳۷

Q۱۶۳/۳م۷۶الف
مدرسه ۱۳۹۰مولف اسفنديار معتمديموج و صوت و م۶۵۹م۵۰۰[ج]۲۷۷۱۳۵۴۱

QC۱۶۳/ج. ۲ ۳م۷۶الف
زالل ۱۳۸۵نويسنده نينا مورگانگام اول در علوم گ ۸۳۴ م۵۰۰[ج]۲۷۷۲۴۸۳۶

Q۱۶۳/۲۱۳۸۵گ۸۳م
پيدايش نـويـسنده جان کرک وود; مترجم حجتمجموعه جهان اسرارآميز فضا

 الحق حسيني
۱۳۸۲ م۴۵۵ک۵۰۰/۵[ج]۲۷۷۳۵۲۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـحسن فرجي; زيرنظرشوراي کارشناسيبيرشک
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ف س/۹۳۴ب۵۰۰/۹۲[ج]۲۷۷۴۴۳۵۵
QA۲۹/ف۹۴ب

کتاب فردا ۱۳۹۰اميرمهدي بخشي زادهفايرابند و معقوليت معرفت ب ن/۱۹۶ف۲۷۷۵۳۹۵۱۵۰۱
Q۱۷۵/۴۱۳۷۵ب۲ف

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مترجم مهردادآب و هوا
سرمدي

۱۳۹۱ آ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۶۴۶۵۱
Q۱۶۴/۸.ج۸۱۳۸۴ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم حسنآدميان
 مرندي قصر

۱۳۹۱ د آ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۷۴۶۵۰
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۳ ۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم شهابآسمان شب
صقري

۱۳۹۱ س آ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۸۴۶۶۵
Q۴۶۱/۹۱۳۸۴.ج۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشته سوزان بوزاک; مترجم محمدرضاجانوران
نوروزي

۱۳۹۱ ج۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۷۹۴۶۵۶
Q۱۶۴/۱۳۸۴.ج.۷ ۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مترجم سيامکدر جستجوي علم
کاظمي

۱۳۹۱ د۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۰۴۶۵۴
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۱ ۸ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشته سوزان بوزاک; مترجم محمدرضاسنگها
هراتي

۱۳۹۱ س۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۱۴۶۵۷
Q۱۶۴/۱۳۸۴ج.۸۵ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـتـرجم بابککاربرد علم
 عظيمي کاظمي

۱۳۹۱ ک۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۲۴۶۵۲
Q۱۶۴/ج.۸۱۳۸۴۱۰ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم محمدگياهان
 کرام الديني

۱۳۹۱ گ۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۳۴۶۵۸
Q۱۶۴/ج. ۸۱۳۸۴۶ع۸۷ب

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـترجم محمدماده و انرژي
 ابراهيم ابوکاظمي

۱۳۹۱ م۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۴۴۶۵۳
Q۱۶۴/ج.۲ ۸۱۳۸۴ع۸۷ب

نـوشـته سـوزان بـوزاک; مـتـرجم ترانهمحيط زيست شرکت انتشارات فني ايران
طاهري

۱۳۹۱ ح م۷۶۹ب۵۰۲/۸[ج]۲۷۸۵۴۶۵۵
Q۱۶۴/۴۱۳۸۴.ج۸ع۸۷ب

پرک مـولـف کي. پلي فورد، اچ. ليتک; مترجمعصر کامپيوتر
 علي نعمتي; ويراستار سعيد قزويني

۱۳۸۱ ع۵۲۴پ۵۰۳[ج]۲۷۸۶۵۳۷

پرک مـولـف رزالين ويلکينسون; مترجم سعيدکتاب راهنما
 مدرسي قزويني، کامران مافي

۱۳۸۱ ک۹۴۳و۵۰۳[ج]۲۷۸۷۵۵۴

مدرسه مـولف حـسـين الـونـدي;ويراستار علميتغذيه و گوارش
 محمد علي شميم

۱۳۹۰ ت۷۴۵الف۵۰۷[ج]۲۷۸۸۳۵۴۵
QP۱۴۵/۷ت۷الف

مدرسه مـولف حـسـينالـونـدي;ويـراستار علميدفع مواد زايد
 محمد علي شميم

۱۳۹۰ د۷۴۵الف۵۰۷[ج]۲۷۸۹۳۵۴۶
Q۱۶۳/ج.۹ ۳م۷۶الف

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۸۲نويسنده:رابرت دبليووودعلم در عمل ع۸۱۸و۵۰۷/۸[ج]۲۷۹۰۶۸۵۰
آواي اميد به کـوشش مـحـمـدعـلي خـسـروي;بـاگفتارهايي درباره تاريخ علم و نوآوريهاي مسلمين

 همکاري حسن فقيه عبداللهي
۱۳۸۹ گ۵۵۱خ۲۷۹۱۳۱۵۱۵۰۹/۱۷۶۷۱

محراب قلم نـويـسـنده حسن ساالري; ويرايش علميعلم در اسالم
 عسکر بهرامي

۱۳۹۱ ع۱۹۸س۵۰۹/۱۷۶۷۱۰۹۰۲[ج]۲۷۹۲۴۵۹۳
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷ب۴۵ک

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱ابراهيم زاهدي مطلقاحمد آرام زس/۳۴۵آ۵۰۹/۲[ج]۲۷۹۳۵۱۲

مدرسه ۱۳۷۹منصوره شريفزادهخوارزمي ش/۷۹۲خ۵۰۹/۲[ج]۲۷۹۴۵۱۰
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نويسنده جين بتلدانشمندان بزرگ د۳۲۴ ب۵۰۹/۲۲[ج]۲۷۹۵۵۷۸۵
AG۳۶/۱۳۸۶ج.۱۹ ۴چ

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

اسـفنديار معتمدي; بازنويسي ادبي حميدبنو موسي
 نوايي لواساني

۱۳۹۱ ب۶۵۹م۵۰۹/۲۲[ج]۲۷۹۶۴۳۹۰
Q۱۴۱/۹ب۷م

محراب قلم نـويـسـنـده جـورج بيشور; ترجمه حسنعلم در چين باستان
 ساالري; ويرايش علمي عسکر بهرامي

۱۳۹۱ ع۹۴۵ب۵۰۹/۳۱[ج]۲۷۹۷۴۵۹۵
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷ب۹چ

محراب قلم نـويـسـنده جرالدين وودز; ترجمه حسنعلم در مصر باستان
 ساالري; ويرايش علمي عسکر بهرامي

۱۳۹۱ ع۸۱۹و۵۰۹/۳۲[ج]۲۷۹۸۴۵۹۶
Q۱۲۷/۲۱۳۸۷و۶م

محراب قلم نـويـسـنـده کـارل مـوس; ترجمه حسنعلم در بينالنهرين
 ساالري; ويرايش علمي عسکر بهرامي

۱۳۹۱ ع۸۳۹م۵۰۹/۳۵[ج]۲۷۹۹۴۵۹۴
Q۱۲۷/۸۱۳۸۷م۹ب

محراب قلم نـويـسـنـده ژاکـلـين ال. هريس; ترجمهعلم در روم باستان
 حـسـن سـاالري; ويـرايش علمي عسکر

بهرامي

۱۳۹۱ ع۵۵۶هـ۵۰۹/۳۷[ج]۲۸۰۰۴۵۹۲
Q۱۲۷/۹۴۱۳۸۷ر

محراب قلم نـويـسـنـده کـتـلـين گي; ترجمه حسنعلم در يونان باستان
 ساالري; ويرايش علمي يونس کرامتي

۱۳۹۱ ع۸۶۶گ۵۰۹/۳۸[ج]۲۸۰۱۴۶۱۹
Q۱۲۷/۹۱۳۸۷گ۹ي

محراب قلم نـويـسـنده حسن ساالري; ويرايش علميعلم در ايران باستان
 عسکر بهرامي

۱۳۹۱ ع۱۹۸س۵۰۹/۵۵[ج]۲۸۰۲۴۵۹۱
Q۱۲۷/۲۱۳۸۸س۹الف

مهاجر ۱۳۹۱تاليف اسفنديار معتمديتاريخ علم در ايران ت۶۵۹م۲۸۰۳۴۵۶۳۵۰۹/۵۵
Q۱۲۷/ي۱۳۰۰ ۶م۹الف

مرکز نشر دانشگاهي رالف گـريـمـالـدي; ترجمه علي عميدي;رياضيات گسسته و ترکيباتي از ديدگاه کاربردي
 ويراسته محمدهادي شفيعيها

۱۳۷۶ ر۴۲۲گ۲۸۰۴۳۰۷۴۵۱۰

فاطمي رالـف پ. گـريـمالدي; ترجمه محمدعليرياضيات گسسته و ترکيبياتي
 رضواني، بيژن شمس

۱۳۷۸-۱۳۷۶ ر۴۲۲گ۲۸۰۵۵۰۶۵۱۰

محراب قلم نـويـسنده حسن ساالري; ويراستار علمي۱۰۰ دانشمند ايران و اسالم
 يونس کرامتي

۱۳۹۰ ص۱۹۸س۵۱۰/۰۹۵۵۹۲۲م۲۸۰۶۳۶۴۲
Q۱۴۱/۴ص۲س

افق ۱۳۹۲مهدي يوسفياين صفرهاي دوست داشتني: کتاب عدد الف۸۵ي۲۸۰۷۵۱۰۹۵۱۰/۱
QA۹/۹الف۹ي

مبتکران ،پيشروان ۱۳۸۷مولفان تيتو آندرسکو، بوغدان انيسکوگنجينه المپيادهاي رياضي گ۸۴۶آ۲۸۰۸۶۰۹۲۵۱۰/۷۶
QA۴۳/۹۱۳۸۷گ۸آ

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲صادق دوانيآموزش فنون محاسبات سريع رياضي آ۷۳۴د۲۸۰۹۵۲۳۰۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۸۱۳۸۹آ۸۸د

انتشارات بين المللي گاج ۱۳۹۲صادق دوانيکتاب کار فنون محاسبات سريع رياضي ک۷۳۴د۲۸۱۰۵۲۳۱۵۱۰/۷۶
QA۱۱/۲۱۳۸۹ک۸۸د

فاطمي ۱۳۸۹رياضيات کانگورو ۹۲۵ر۵۱۰/۷۶[ج]۲۸۱۱۵۹۵۹
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱حميد نوايي لواسانيجمشيد کاشاني ن س/۹۲غ۵۱۰/۹۲[ج]۲۸۱۲۴۵۰۹

QA۲۹/۹۱۳۸۲ن۹غ
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱حميد نواييلواسانيعبدالغفار نجمالدوله ع۶۷۷ن۵۱۰/۹۲[ج]۲۸۱۳۴۳۸۰

QA۲۹/۹۱۳۸۸ن۳ن
اوحدي گـردآوري و تـدوين هادي سودبخش; بايادنامه دکتر محسن هشترودي

 هـمـکـاري مـجـتـمع فرهنگي آموزشي
 دکتر هشترودي﴿منطقه۲﴾

۱۳۸۰ ي۵۸۵ هـ۲۸۱۴۵۴۲۵۱۰/۹۲

ارمغان شـرح حـال ريـاضـي دانـان ايـران وجـهـان ازآغـاز تـا عصر
 حـاضـر﴿۵۸تن﴾ همراه با تاريخ پيدايش علم رياضي و تاريخچه

 مختصرآن درجهان

۱۳۸۲تاليف احمد حسيني کازروني ش۵۹۵ح۲۸۱۵۵۴۶۵۱۰/۹۲۲

عابد ۱۳۸۳تاليف گودرز نجفيآشنايي با رياضي دانان واخترشناسان ايراني آ۳۲۱ن۲۸۱۶۵۵۰۵۱۰/۹۲۲
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۲زهره پنديالگوها،عبارت ها ومعادله هاي جبري الف۵۵۶پ۲۸۱۷۵۲۲۵۵۱۲

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲مولف آرش رستگارجبر و معادله: مقدمهاي بر آموزش تفکر جبري ج۴۸۳ر۲۸۱۸۵۲۰۵۵۱۲
QA۱۵۲/۲/۲ج ۵ر

موسسه نشر علوم نوين-آييژ نـوشـته سـيـمـور لـيپ شـوتس; ترجمهنظريه و مسائل جبر خطي
 علياکبر عالمزاده، مصطفي شاهزمانيان

۱۳۸۱ ن۸۴۵ل۲۸۱۹۲۹۲۴۵۱۲/۵

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲نوشتهي پرويز شهرياريعدد و عددنويسي و رياضيات در زندگي ع۸۲۷ش۲۸۲۰۵۲۰۸۵۱۲/۷
QA۲۴۱/۴ع۹ش

فاطمي مـولـفـان سي. دي. اولـدز، آنـلي لـکس،هندسه اعداد
 جوليانا داويدف

۱۳۸۹ ه۹۳۷الف۲۸۲۱۶۰۹۴۵۱۲/۷۵
QA۲۴۱/۵/۹۱۳۸۹ه۸الف

اميرکبير ۱۳۶۲- ۱۳۵۲پرويز شهرياريروشهاي جبر ر۸۲۷ش۲۸۲۲۳۰۲۱۵۱۲/۹۰۰۷۶
فاطمي، گنجينه دانش ۱۳۹۰تاليف عبدالحسين مصحفيتصاعدها و لگاريتم ت۵۹۹م۲۸۲۳۳۶۲۸۵۱۲/۹۲۲

QA۵۹/۶ت۶م
فاطمي ۱۳۸۸سياوش شهشهانيحساب ديفرانسيل و انتگرال ح۸۴۲ش۲۸۲۴۳۰۰۷۵۱۵/۰۷۶
فاطمي ۱۳۹۰جيمز استوارت; مترجم ارشک حميديحساب ديفرانسيل و انتگرال ح۴۸۸الف۲۸۲۵۳۶۳۰۵۱۵/۱۵

QA۳۰۳/۲/۵ح۵الف
مرکز نشر دانشگاهي لـوئـيس ليتهلد; ترجمه مهدي بهزاد... [وحساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

ديگران]
۱۳۷۵ - ۱۳۶۵ ح۸۵۵ل۲۸۲۶۳۰۲۰۵۱۵/۱۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

فراسوي علم تـالـيـف حـمـيد رضا زهره وند ،عليرضاتشريح مسائل ديفرانسيل وانتگرال وهندسه تحليلي توماس
معصومي

۱۳۸۲-۱۳۸۰ ت۷۸ز۲۸۲۷۱۸۷۵۵۱۵/۵

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲نگارنده آرش رستگارترسيمهاي هندسي مقدمهاي بر آموزش تفکر هندسي ت۴۸۳ر۲۸۲۸۵۲۰۶۵۱۶/۶
QA۵۰۱/۴ت۵ر

آييژ نـوشـته کورتيس اف. جرالد، پاتريک او.آناليز عددي کاربردي ويرايش ششم
 ويتلي; ترجمه علي اکبر عالم زاده

۱۳۸۵ آ۳۵۷ج۲۸۲۹۳۰۰۲۵۱۹/۴

نشر ارکان اصفهان [ريـچـارد جـانـسـون، گـوري باتاچاريا];آمار: اصول وروشها
 ترجمه فتاح ميکائيلي

۱۳۸۱-۱۳۸۰ آ۱۹۹ج۲۸۳۰۵۰۷۵۱۹/۵

مرکز نشر دانشگاهي جـان فـرونـد; تـرجـمه عـلي عـمـيدي،آمار رياضي
 محمدقاسم وحيدي اصل

۱۳۷۸ آ۶۲۲ف۲۸۳۱۳۰۰۶۵۱۹/۵

مهرگان قلم مـدلـسـازي معادالت ساختاري در داده هاي پرسشنامه اي به
AMOS22کمک نرم افزار 

۱۳۹۳ابراهيم فربد م۳۵۹ ف۲۸۳۲۶۱۶۲۵۱۹/۵۳۵

به نشر نـويـسـنـده کـارول استوت; مترجم روياجهان: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان
خوئي

۱۳۸۱ ج۴۸۹الف۵۲۰[ج]۲۸۳۳۵۱۴

پيدايش نـويـسنده سيمون بيکرافت; مترجم داودمجموعه جهان در قرن بيست و يکم
 شعباني دارياني

۱۳۸۲ م۹۵۱ب۵۲۰[ج]۲۸۳۴۵۲۷

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۷۸ترجمه و اقتباس توفيق حيدرزادهشناخت مقدماتي ستارگان ش۹۴۴ح۵۲۰[ج]۲۸۳۵۲۰۷۹
موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي تـالـيـف مـاير دگاني; ترجمه محمدرضانجوم به زبان ساده

خواجهپور
۱۳۸۶ ن۶۱۶د۲۸۳۶۲۰۷۸۵۲۰

مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۴مولف صغري فروغيزيبايي هاي خلقت در فضا ز۶۱۶ ف۲۸۳۷۵۹۰۵۵۲۰
شـنـاخت مـبـاني نـجوم (۲): خورشيد، ستارگان و کهکشانها، مدرسه

 تاريخ نجوم
۱۳۸۸-۱۳۹۰مولف حميدرضا گياهي يزدي ش۸۷۲گ۵۲۰[ج]۲۸۳۸۳۰۰۵

اميرکبير، کتابهاي شکوفه نـوشـته کريستوفر مينارد، ژان پيروردت;کيهان شناسي﴿نوجوانان﴾
 ترجمه فرح جايدرپور

۱۳۸۱ ک۹۸۴م۵۲۰[ج]۲۸۳۹۵۳۳

حـوزه عـلـميه قم، دفتر تبليغات اسالمي، مرکز
انتشارات

۱۳۷۸حسين نوريدانش عصر فضا د۷۷۶ن۲۸۴۰۲۲۱۵۲۰
QB۴۴/۲/۲د۹ن

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۶۸نوشته پاول هاج; ترجمه توفيق حيدرزادهساختار ستارگان و کهکشانها س۱۴۵هـ۲۸۴۱۲۰۷۷۵۲۰
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـحـمـود بـرآبـادي; زيـرنـظـرشـورايابوريحانبيروني

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۱۸۷الف۵۲۰/۹۲[ج]۲۸۴۲۴۳۹۲
QB۳۶/ب۲۴الف

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱عبدالحي شماسيخواجه نصير طوسي ش س/۴۶۸ن۵۲۰/۹۲[ج]۲۸۴۳۴۳۵۲
QB۳۶/۸ش۶ن

نويد شيراز اي.سـي. کـراپ;تـرجـمـه يـاسمين نيکستاره شناسي تمدن هاي کهن
سرشت

۱۳۸۳ س۴۱۷ک۲۸۴۴۵۵۱۵۲۲/۱۹۵۵

پرشکوه ۱۳۸۲عباس دهقانياناز زمين تا کهکشانها: آشنايي با آفرينش فضا وساختار کائنات الف۸۵۹د۲۸۴۵۵۴۵۵۲۳/۱
آشنا ۱۳۸۵نويد صادقيشگفتي هاي کيهان ش۱۹۶ص۵۲۳/۱[ج]۲۸۴۶۲۱۶۴

موسسه فرهنگي- هنري جهان کتاب ۱۳۸۸عليافضل صمدياز بينهايت بزرگ تا بينهايت کوچک الف۸۲۵ص۲۸۴۷۳۸۰۱۵۲۳/۱
QB۹۸۱/۴۱۳۸۸الف۸ص

سازمان جغرافيائي و کارتوگرافي گيتاشناسي پـاتـريک مـور، گـري هانت; برگردان واطلس منظومه خورشيدي
 ويرايش از عباس جعفري

۱۳۸۶ الف۸۳۲م۲۸۴۸۲۰۷۵۵۲۳/۲

فاطمي مـولف لـورايـين هـوپـينگ اگان; ترجمهمنظومه شمسي
 حـسـيـن دانـشفر; ويرايش سيدعلي آل

محمد

۱۳۹۱ م۷۷۲هـ۵۲۳/۲[ج]۲۸۴۹۵۱۸۱
QB۵۰۱/۳/۲۸۱۳۸۸م

تخت جمشيد ۱۳۸۱تاليف ناصر هاشميماه ﴿نزديکترين همسايه ي زمين﴾ م۲۵۲هـ۲۸۵۰۵۴۱۵۲۳/۳
به نشر ۱۳۸۱نويسنده آنيتا گانري; مترجم رويا خوئيسياره زمين: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان س۱۹۵گ۵۲۵[ج]۲۸۵۱۵۲۳

مهرگان قلم ۱۳۹۳محمد هادي نظري فر، رضوانه مومنيشناختGPS مفاهيم و کاربردها ش۵۱۵ ن۲۸۵۲۶۱۷۰۵۲۶/۹۸۲
اميرکبير ۱۳۷۵رضا عبداللهيتاريخ تاريخ در ايران ت۳۷۱ع۲۸۵۳۱۵۷۸۵۲۹/۰۹۵۵

CE۶۱/۲ع۹الف
رنگ پنجم ۱۳۹۱يوسف نجاريقزاآنيگاهشماريهاي جهان گ ۲۹۹ ن۲۸۵۴۴۸۰۱۵۲۹/۳

CE۱۱/۲گ۳ن
نشر نذير گـاهشـمـاري ايراني; پيشينهي چهارده هزار سالهي گاهشماري

 ايـراني مـعـني و مـفهوم نام ماهها و هفته و نامگذاري جانوري
 سالها ...

۱۳۷۹فاروق صفيزاده (مهر کيش اوست) گ ۷۶۶ ص۲۸۵۵۲۱۶۳۵۲۹/۳۲۵

موسسه فرهنگي- هنري جهان کتاب سـفـر در زمـان : آشـنـايي بـا برخي از مفاهيم فيزيک نوين و
 شناخت جهان

جـان و مـري گريبين; ترجمه محمدرضا
غفاري

۱۳۸۹ س۳۹۲گ۲۸۵۶۳۸۰۰۵۲۹/۷۲۲
QB۲۰۹/۷۱۳۸۹س۴۵گ

فاطمي تـالـيـف فـرانـک بـلـت; ترجمه مهرانفيزيک پايه
 اخباريفر، محمد خرمي، ناصر مقبلي

۱۳۷۵-۱۳۷۴ ف۶۳۷ب۲۸۵۷۵۰۵۵۳۰

پويش انديشه ۱۳۸۴فرانک بلت ; مولف امين شيرانيتشريح کامل مسائل فيزيک پايه ش/ف۶۳۷ب۲۸۵۸۲۳۵۲۵۳۰
مرکزنشر دانشگاهي رابـرت رزنـيـک، ديـويـد هاليدي، کنتفيزيک

 اس. کـريـن; ترجمه جالل الدين پاشايي
 راد، محمد خرمي، محمدرضا بهاري

۱۳۸۶-۱۳۸۲ ف۵۱۵ر۲۸۵۹۵۳۱۵۳۰

مبتکران ديـويـد هـالـيـدي، رابرت رزنيک، جرلحل کامل مسائل مباني فيزيک
 واکر; ترجمه محمود بهار

۱۳۸۱ ۱۳۸۱ح۳۴۱هـ۲۸۶۰۳۶۴۷۵۳۰
QC۲۱/۲/۲م۲ه

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مازيار هـيـات مـولـفـيـن;تـرجـمـه ي بـهرامهندبوک فيزيک
 معلمي،فريبرز مجيدي

۱۳۹۲ ۷۱۴ه۲۸۶۱۵۲۱۷۵۳۰

فاطمي مـولف پلجي. هـيـوئـيت; مترجم منيژهفيزيک مفهومي
رهبر

۱۳۹۰-۱۳۸۹ ف۹۹۷هـ۲۸۶۲۳۶۲۵۵۳۰
QC۲۳/۲/۹۹ف

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـرجـان بـصـيـري; زيـرنـظـر شـورايابن هيثم
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۱۷۴الف۵۳۰/۰۹۲[ج]۲۸۶۳۴۳۷۴
QC۱۶/۶ب۲الف

وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان
 چاپ و انتشارات

اسـتـاد عـشق: نـگـاهي به زنـدگي و تالشهاي پروفسور سيد
 محمود حسابي پدر علم فيزيک و مهندسي نوين ايران

۱۳۸۰نگارش ايرج حسابي الف۴۶۹ح۲۸۶۴۲۲۸۳۵۳۰/۰۹۲

سـازمـان چـاپ وانـتـشـارات وزارت فرهنگ
 وارشاد اسالمي

اسـتـاد عـشق: نـگـاهي به زنـدگي و تـالشهـاي پـروفـسـور
 سيدمحمود حسابي پدر علم فيزيک و مهندسي نوين ايران

۱۳۸۰نگارش ايرج حسابي الف۴۶۹ح۲۸۶۵۶۸۱۳۵۳۰/۰۹۲
QC۱۶/الف۱۳۸۲ ۵ح۵ح

وزارت فـرهـنگ وارشاد اسالمي ،سازمان چاپ
وانتشارات

اسـتـاد عـشق: نـگـاهي به زنـدگي و تالشهاي پروفسور سيد
 مـحـمـود حـسـابي پـدر عـلم فـيزيک و مهندسي نوين ايران

Master of love: Alook ot the life...= 

۱۳۸۰نگارش ايرج حسابي الف۴۶۹ح۲۸۶۶۶۷۵۷۵۳۰/۰۹۲
QC۱۶/۵۱۳۸۱ح۵ح

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱محسن گلدانسازپروفسور حسابي گ س/۴۶۹ح۵۳۰/۰۹۲[ج]۲۸۶۷۵۱۱

علم رالـف لـيـگـتـون; مـترجمين توراندختماجراجوئي هاي فيزيکدان قرن بيستم ريچارد فاينمن
 تمدن﴿مالکي﴾،اردوان مالکي

۱۳۸۲ م۲۱۵ف۲۸۶۸۵۴۳۵۳۰/۰۹۲

ناقوس مـولـفـان هـري هـارالل،...[و ديـگـران];فيزيک کاربردي: مکانيک وحرارت
 مترجم مهرداد صالحيان متي کالئي

-۱۳۸۲ ۹۶۳ف۲۸۶۹۵۰۲۵۳۰/۱

دانشگاه پيام نور [ب. بـرانـسـدن، ش.ژ. ژواکـين]; ترجمهمکانيک کوانتومي (۱): (رشته فيزيک)
 محي الدين شيخ االسالمي

۱۳۸۳ م۴۱۱ب۲۸۷۰۴۴۷۷۵۳۰/۱۲
LC۵۸۰۸/۳۷۱۳۸۳ب۹الف

مرکز نشر دانشگاهي اسـتـيـون گازيوروويچ; ترجمه محيالدينفيزيک کوانتومي
 شيخاالسالمي; ويراسته منيژه رهبر

۱۳۷۸ ف۱۵۲گ۲۸۷۱۳۰۰۴۵۳۰/۱۲

فراروي ۱۳۹۱استيون هاکينگکيهان در پوست گردو ک۳۱۲ه۲۸۷۲۶۶۷۷۵۳۰/۱۲
QC۱۷۴/۱۲/۲۹۱۳۸۶ج

نـوشـته اسـتـيـون هـاوکـيـنگ; مترجمجهان در پوست گردو شرکت سهامي انتشار
 محمدرضا محجوب

۱۳۸۳ ج۳۸۹ه۲۸۷۳۳۰۰۱۵۳۰/۱۲

طاهريان تـشـريـح کـامل مسائل فيزيک ديويد هاليدي، رابرت رزنيک،
 کنت اس. کرين

۱۳۸۲حميدرضا پاکزاد ت۲۲۷پ۲۸۷۴۵۳۰۵۳۰/۷۶

پويش انديشه ۱۳۸۲مولف امين شيرانيتشريح کامل مسائل فيزيک هاليدي-رزينک ف۳۴۱هـ۲۸۷۵۲۶۱۹۵۳۰/۷۶
مدرسه مـارک الس، کـريس هانيويل; مترجمانمکانيک و پرتوزايي

 روح الـه خليلي بروجني، احمد توحيدي;
 ويرايش ناصر مقبلي

۱۳۹۰ م۷۲۲الف۲۸۷۶۳۶۲۷۵۳۱
QC۱۲۵/۲/۷۱۳۸۷م۷الف

مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي;ويراستار علميمکانيک (ماده - نيرو - حرکت - کار)
 داود درانيان

۱۳۹۰ م۶۵۹م۵۳۱/۰۷۶[ج]۲۸۷۷۳۵۳۹
QA۸۰۹/۷م۶۴م

ناقوس ۱۳۸۲تامسون; مترجم علي کالنتريتشريح مسائل ارتعاشات مکانيکي ت۲۶۱ت۲۸۷۸۵۰۱۵۳۱/۳۲
مدرسه مـولف اسـفنديار معتمدي;ويراستار داودصوت و شنوايي

درانيان
۱۳۹۰ ص۶۵۹م۵۳۴[ج]۲۸۷۹۳۵۴۰

QC۲۲۵/۵/۹ص۶م
مرکز نشر دانشگاهي يـوجـين هـشت، آلـفـرد زاياک; ترجمهنور شناخت

 پـروين بـيـات مختاري، حبيب مجيدي
ذوالبنين

۱۳۶۷ ن۵۸۴ه۲۸۸۰۳۰۱۹۵۳۵

مدرسه ۱۳۹۰عبادالله نادرينور هندسي ن۱۳۶ن۵۳۵/۳۲[ج]۲۸۸۱۳۵۵۳
QC۳۸۱/۴/۹۱۳۸۷ن۲ن

ناقوس، ميرزايي تـشـريـح کامل مسائل مباني ترموديناميک کالسيک ون وايلن
 شامل حل کامل مسائل فصول ۱۰تا۱۶

۱۳۸۲-ترجمه و تدوين بهزاد خداکرمي ت۳۷۶خ۲۸۸۲۵۰۳۵۳۶/۷

اميرکبير، کتابهاي شکوفه ۱۳۷۷ترجمه علي کاظميمغناطيس و الکتريسيته ۶۹۱م۵۳۷[ج]۲۸۸۳۷۵۸
اميرکبير ۱۳۶۲تاليف حسن گيويحل مسائل الکتريسيته عمومي ح۹۹۳گ۲۸۸۴۵۰۴۵۳۷/۰۷۶
مدرسه مـولف محمدرضا خياطان;ويراستار علميآهنربا

 داود درانيان
۱۳۹۰ آ۹۴۵خ۵۳۸[ج]۲۸۸۵۳۵۴۹

مرکز نشر دانشگاهي کـنت کـرين; تـرجمه ابراهيم ابوکاظمي،آشنايي با فيزيک هستهاي
 منيژه رهبر

۱۳۷۳ - ۱۳۷۱ آ۵۳۳ک۲۸۸۶۲۹۲۳۵۳۹/۷

فرهنگ معاصر ۱۳۸۷فرانک کلوز; ترجمه فيروز آرشفيزيک ذرات ف۶۵۳ک۲۸۸۷۳۰۲۲۵۳۹/۷۲
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

برهان﴾
نـويـسـنده هيزل ريچاردسون; تصويرگرسرگذشت انرژي هستهاي

 اسـکـوالر آنـدرسـون ; مـترجم رضوانه
سيدعلي

۱۳۹۱ س۹۳۷ر۵۳۹/۷۶۲[ج]۲۸۸۸۴۶۸۸
QC۱۷۳/۱۶/۹۱۳۸۷ب۹ر

نشر علوم دانشگاهي ۱۳۸۵چارلز مورتيمر;ترجمه عيسي ياوريشيمي عمومي۱ ش۸۳۲م۲۸۸۹۵۳۴۴۵۴۰
QD۳۱/۲/۹ش۸م

حکمت تـيـتوس بورکهارت; ترجمه گلناز رعديکيميا : علم جهان، علم جان
 آذرخشي، پروين فرامرزي

۱۳۸۹ ک۷۶۴ب۲۸۹۰۳۶۳۲۵۴۰/۱۱۲
QD۳۱/۲/۹ک۹۴ب

فرهنگ معاصر واژهنـامه مـهـنـدسي مـکانيک و زمينههاي وابسته: انگليسي -
فارسي

۱۳۸۳محمدرضا افضلي و۶۵۵الف۲۸۹۱۲۹۲۵۵۴۰/۱۴

فاطمي ۱۳۹۰تـالـيف  رابـرت اسموت،ريچارد اسميت،شيمي عمومي با نگرش کاربردي ش۵۳۵الف۲۸۹۲۳۶۲۹۵۴۰/۷۶

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

فاطمي تـــالـيف غـالمـعـبـاس پـارسـافـر...[وشيمي با نگرش تحليلي
 ديگران];ويراستار مريم آرميون

۱۳۸۸ ۹۹۱ش۲۸۹۳۳۴۲۵۵۴۰/۷۶

محراب قلم ۱۳۹۱مريم صباغيان، محمدرضا محموديانساختار اتم س۳۷۳ص۲۸۹۴۴۵۹۷۵۴۱/۲
QD۴۶۱/۲س۷م

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

مـولف لـيـونل سـالم; مـتـرجم نـعـمتشگفتيهاي مولکول
عباديان

۱۳۷۲ ش۲۲۵س۲۸۹۵۲۳۵۵۵۴۱/۲۲

محراب قلم ۱۳۷۸سيد رضا آقا پور مقدم،علي عزآباديتعادل در شيمي، براي دانش آموزان دوره متوسطه ت۶۴۴آ۲۸۹۶۴۷۰۲۵۴۱/۳۷
QD۴۱۵/۷م۹س

محراب قلم ۱۳۷۸مولف علي عزآباديالکتروشيمي، براي دانش آموزان دوره متوسطه الف۵۵۷ع۲۸۹۷۴۷۰۱۵۴۱/۳۷
LB۳۰۶۰/۲۶/۱۶ک۴۵۴ع

محراب قلم مـولـفـان مـهـديه ساالرکيا، رقيه عابديکربن وترکيب هاي بي شمار آن
 کرجي بان

۱۳۸۳ ک۱۹۷س۲۸۹۸۵۵۲۵۴۷

دانشگاه اصفهان ک. پـــيـــتـــرسي. ولـهـارد، نـيلاي.شيمي آلي ساختار و کاربرد
 شور،ترجمه مجيد مير محمد صادقي

۱۳۸۳ ش۷۵۳و۲۸۹۹۵۳۸۸۵۴۷
QD۲۵۱/۲/۹ش۸و

نشرعلوم دانشگاهي رابـرت تـورنـتـون مـوريـسـون، رابرتراهنماي شيميآلي
 نـيـلـسـون بـويـد;تـرجـمه علي سيدي
 اصــفـهـانـي،عـيـسـي يـاوري، احـمـد

ميرشکرايي

۱۳۷۵-۱۳۷۳ ر۸۳۷م۲۹۰۰۵۰۰۵۴۷/۰۰۷

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷طيبه پرتوي; ويراستار احمد ميرشکراييشيمي آلي (۱) بخش ۱﴿ رشته شيمي﴾ ش۳۳۱پ۲۹۰۱۴۴۷۴۵۴۷/۰۰۷۶
QD۲۵۱/۲/۹۵۱۳۸۰ش۳۵پ

دانشگاه پيام نور جـــري زوکـرمـن، ايـونـل هـايـدوک;شيمي آلي فلزي (رشته شيمي)
 مـتـرجـمـيـن مـنـصور عابديني، احمد

ميرشکرايي

۱۳۸۳ ش۶۹ز۲۹۰۲۴۴۷۳۵۴۷/۰۵۶
QD۴۱۱/ي۱۳۰۰ ۹ش ۹ز

افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقکاني ها﴿ثروت هاي طبيعي زمين﴾ ک۲۸۸گ۵۴۹[ج]۲۹۰۳۲۴۴۵
موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي ۱۳۸۱گردآوري و ترجمه عباس جعفريزمين ز۴۶۲ج۲۹۰۴۲۰۷۶۵۵۰

اميرکبير، کتابهاي شکوفه بـرگـردان مـرتضي الهي قمشهاي، مانداناانرژي زمينگرمايي
دانش

۱۳۷۵ ۸۷۵الف۵۵۱[ج]۲۹۰۵۷۶۲

گلبن ۱۳۸۶نويسنده:فضل الله خليليقنوات وشبکه هاي آبياري درشهرستان نجفآباد ق۷۲۱خ۲۹۰۶۶۸۷۰۵۵۱/۴۹۰۹۵۵۹۳۵۲
جزيل، کتابهاي زاغچه نـويـسـنـده بـنـيتا سرل بارنس; مترجمشگفتيهاي هوا

 مهرنوش فرهمند
۱۳۷۹ ۶۲۵ش۵۵۱/۵[ج]۲۹۰۷۵۲۵

اهل قلم بـه کـوشش يونس کرامتي; زيرنظر اکبرهوا شناخت
 ايـرانـي، عـلـيـرضـا مـخـتـارپور، براي

 [سازمان ملي جوانان]

۱۳۸۱ هـ۴۲۴ک۲۹۰۸۵۴۰۵۵۱/۵

افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقهوا ﴿ثروت هاي طبيعي زمين﴾ هـ۲۸۸گ۵۵۱/۵[ج]۲۹۰۹۲۴۴۰
کتابهاي شکوفه نـوشـته ويـلـيـام کـورتني; ترجمه ايرج هواسنج

مستوفي
۱۳۷۷ هـ۷۹۷ک۵۵۱/۵۴۰۲۸[ج]۲۹۱۰۷۵۹

افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقخاک﴿ ثروت هاي طبيعي زمين﴾ خ۲۸۸گ۵۵۲[ج]۲۹۱۱۲۴۴۲
افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقسنگ ها﴿ثروت هاي طبيعي زمين﴾ س۲۸۸گ۵۵۲[ج]۲۹۱۲۲۴۴۳
افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقسوخت هاي فسيلي﴿ثروت هاي طبيعي زمين﴾ س۲۸۸گ۵۵۳/۳[ج]۲۹۱۳۲۴۴۴
افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقآب﴿ثروت هاي طبيعي زمين﴾ آ۲۸۸گ۵۵۳/۷[ج]۲۹۱۴۲۴۳۹

انتشارات يادواره اسدي ۱۳۷۴مولف داريوش اديبجهان جواهرات ج۳۴۶الف۲۹۱۵۵۴۷۵۵۳/۸
مدرسه ۱۳۹۰احمد حسينيفسيل ها ف۵۷۷ح۵۶۰[ج]۲۹۱۶۳۵۱۶

دانشگاه پيام نور [بـروس آلـبـرت ... و ديـگران]; ترجمهاصول  و مباني زيستشناسي سلولي - مولکولي
 فريده احساني طباطبائي

۱۳۸۵ ۵۷۸الف۲۹۱۷۴۴۷۶۵۷۱/۶
QH۵۸۱/۲/۶۱۳۸۳الف

دلهام نـويسنده نوربرت الندا، پاتريک الگزاندرسفر به دنياي بينهايت کوچکها
بيوئرل

۱۳۸۱ س۷۲۱ن۵۷۱/۶[ج]۲۹۱۸۴۹۷۸
QH۵۸۲/۵/۷۱۳۸۱س۲ل

مدرسه مـولف حـسـين الـونـدي;دبـير مجموعهتبادل حياتي (دستگاه تنفس)
 اماني طهراني

۱۳۹۰ ت۷۴۵الف۵۷۳/۲[ج]۲۹۱۹۳۵۴۴
QP۱۲۱/۲ت۷الف

انتشارات مدرسه مـولـفان جف جونز و ماري جونز; مترجمزيست شناسي
 محمدکرام الديني

۱۳۸۲ ز۸۷۵ج۲۹۲۰۵۲۹۵۷۴

کتابهاي پروانه نـويسنده جکي گف; مترجم امير صالحيبيابانها:پاسخ به سوال هاي کودکان ونوجوانان
طالقاني

۱۳۸۳ ۸۹۴ب۵۷۴/۵۲۶۵۲[ج]۲۹۲۱۵۲۱

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۹اصغر نيشابوريجغرافياي زيستي ج۹۱۹ن۲۹۲۲۵۰۹۵۷۴/۹

نويسنده کلوديا ابرهاردمتسگرژن و ژنتيک ژ۱۴۲ الف۵۷۶/۵[ج]۲۹۲۳۵۷۸۸
QH۴۳۰/۹۱۳۸۸ژ۱۷الف

فاطمي ۱۳۷۶تاليف ويليام ر. ولنيتزمفاهيم و مسائل ژنتيک م۷۴۵و۲۹۲۴۶۰۹۱۵۷۶/۵۰۷۶
QH۴۴۰/۳/۷۱۳۷۶م۸و

اميرکبير، کتابهاي شکوفه تـالـيـف حـمـيد ميرزا آقايي; تصاوير ازويروسها
 حميد ميرزا آقايي

۱۳۸۲ و۹۳۴م۵۷۶/۶۴[ج]۲۹۲۵۵۳۲

کنکاش ۱۳۸۲نويسنده منصور نادرياز زمين تا آسمان: پارهاي از اعجاز آفرينش الف۱۳۶ن۲۹۲۶۲۱۲۸۵۷۶/۸
شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۱نويسنده:رابرت اسندنمحيط زيست به روايت آزمايش م۵۳۱الف۵۷۷[ج]۲۹۲۷۶۸۴۰

نويسنده آندرئه مرتينيجنگلهاي باراني: ( تعريف ، تاريخچه ، کاربرد و انواع) ج۴۴۷ م۵۷۷/۳۴[ج]۲۹۲۸۵۷۸۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

به نشر ۱۳۸۱نويسنده آنيتا گانري; ترجمه روياخوئيدرياها و اقيانوسها: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان د۱۹۵گ۵۷۸/۷۷[ج]۲۹۲۹۵۱۵
به نشر ۱۳۸۱نويسنده آندرو شارمن; ترجمه روياخوئيگياهان: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان گ۱۶۱ش۵۸۱[ج]۲۹۳۰۵۲۲

افق ۱۳۸۷يان گراهام; ترجمه مجيد عميقگياهان﴿ثروت هاي طبيعي زمين﴾ گ۲۸۸گ۵۸۱[ج]۲۹۳۱۲۴۴۱
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۷۱نوشته سرور پورياچطور آسمان به زمين افتاد چ۷۹۱پ۵۹۰[ج]۲۹۳۲۵۲۹۹

مدرسه ۱۳۹۰مولف محمدعلي شميمجانوران ج۶۸۳ ش۵۹۰[ج]۲۹۳۳۳۵۴۷
QL۴۵/۲/۲ج۸ش

شيدوش گـردآوري و تـدويـن مـحمدتقي خواجهدانستنيهاي دنياي حيوانات
نصير

۱۳۸۱ د۷۸۲خ۲۹۳۴۵۰۸۵۹۱

به نشر ۱۳۸۱نويسنده آنيتا گانري; ترجمه رويا خوئيجانوران: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان ج۱۹۵گ۵۹۱[ج]۲۹۳۵۵۱۷
به نشر ۱۳۸۱نويسنده جني وود; ترجمه رويا خوئينوزاد جانوران: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان ن۸۱۸و۵۹۱/۳۹[ج]۲۹۳۶۵۲۰
به نشر نـويـسـنـده آنـدرو شارمن; ترجمه روياانقراض نسل جانوران: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان

خوئي
۱۳۸۱ الف۱۶۱ش۵۹۱/۵۲[ج]۲۹۳۷۵۱۹

آييژ مـولـفان ناصر مهدوي شهري، محمدعليمراحل رشد وتکوين جنين توتياي دريايي
 شريعت زاده، منيژه ژيان طبسي

۱۳۸۳ م۸۶۵م۲۹۳۸۵۵۳۵۹۳/۹۵

اميرکبير تـرجـمـه ايـرج مـافـي; صفحه آرايي ازعنکبوتيان
 محمد ضيائي

۱۳۷۶ ۹۶۵ع۵۹۵/۴[ج]۲۹۳۹۵۳۴

به نشر ۱۳۸۱نويسنده آماندا اونيل; ترجمه رويا خوئيحشرات: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان ح۹۴۱الف۵۹۵/۷[ج]۲۹۴۰۵۱۳
صفار نـويـسـنـده مـوريس مـترلينگ; ترجمهحشره نابغه

 ذبـيحالـله مـنـصـوري [صـحيح: فرامرز
برزگر]

۱۳۷۱ ح۲۳۹م۲۹۴۱۱۷۵۱۵۹۵/۷۳۶
QL۵۲۹/۵۱۳۷۱ح۲م

صفار نـويـسـنـده مـوريس مـترلينگ; ترجمهساکنان شهر عسل
 ذبيحاله منصوري

۱۳۷۱ س۲۳۹م۲۹۴۲۱۷۵۴۵۹۵/۷۹۹
QL۵۶۸/۲۱۳۷۱م۹ز

اميرکبير نـوشـته ر. يـوردان; تـرجـمه و تـالـيفاطلس زنبور عسل
 نعمتالله شهرستاني

۱۳۷۶ ز۸۱ي۲۹۴۳۶۸۸۵۹۵/۷۹۹

به نشر ۱۳۸۱نويسنده آماندا اونيل; ترجمه روياخوئيپرندگان: پاسخ به سوالهاي کودکان و نوجوانان پ۹۴۱الف۵۹۸[ج]۲۹۴۴۵۱۸
شبپره ۱۳۸۳تاليف وترجمه حسن محمديانپستانداران ايران پ۳۵۳م۲۹۴۵۵۴۸۵۹۹/۰۹۵۵

نويسنده پترا دايمروالها و دلفينها اجداد، ساختمان بدن و حفاظت از آنها و۳۴۱ د۵۹۹/۵[ج]۲۹۴۶۵۷۸۷
AG۳۶/۱۳۸۷ج.۳۷ ۴چ

به نشر ۱۳۸۲نويسنده استيو پارکر; مترجم رويا خوئيکارگاهها وساختمانها ک۱۵۷پ۶۰۰[ج]۲۹۴۷۷۲۶
پيدايش نـويـسـنـده اسـتـيو پارکر; مترجم مجيدمجموعه فنآوري برتر

عميق
۱۳۸۲ م۱۵۷پ۶۰۰[ج]۲۹۴۸۵۵۶

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲فريده پيشوايي،مريم رضاييتکنولوژي و چالش هاي فرارو ت۹۵۶پ۲۹۴۹۵۱۲۷۶۰۰
مارليک تـالـيف جـان بدفورد، کالين پين; ترجمهتکنيکهاي گرافيک: اصول و مباني ترسيم و پرسپکتيو

 فرهاد گشايش
۱۳۸۴ ت۳۶۷ب۲۹۵۰۲۰۷۰۶۰۴/۲

بيهق A.B.Cرزمـي مـت رانـي ،کوروش محمودي دهچگونه اسکيس بزنيم به سادگي
 ده بيگلو

۱۳۹۲ چ۷۹۵ر۲۹۵۱۶۴۸۱۶۰۴/۲

موسسه علمي دانش پژوهان برين مـجـمـوعه مقاالت هفتمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت،
 دانشگاه و صنعت۲۶و۲۷آذرماه۱۳۸۲-اصفهان

[بـرگـزارکننده]شهرک علمي و تحقيقاتي
اصفهان

۱۳۸۲ ۷۵۱ک۲۹۵۲۷۸۲۶۰۷/۲

آفاق الرستان ۱۳۸۲کرامت اله تقوياختراعات واکتشافات دانشمندان اسالمي الف۶۴۷ت۲۹۵۳۷۶۳۶۰۸/۷۱
حنانه ۱۳۸۱[وندي مجويک]; مترجم امين اظهرياختراعات الف۲۸۲م۶۰۹[ج]۲۹۵۴۷۵۳

ارمغان طوبي تـالـيـف شـيـخ الـرئـيـس ابوعلي سينا;برگزيده قانون در طب
 ترجمه و تلخيص لطيف راشدي

۱۳۹۰ رب/ ق۱۶۴ الف۶۱۰م۲۹۵۵۵۸۸۸

اقبال ۱۳۸۴اسماعيل اژدرياطالعات پزشکي،يا، دکتر براي همه الف۴۶۵الف۲۹۵۶۱۸۹۰۶۱۰
ياس ۱۳۸۴اسماعيل اژدريدرمان بيماريها به روش سنتي د۴۶۵الف۲۹۵۷۲۳۱۳۶۱۰

آشيانه کتاب طبالـصـادق، يـا، طب و بـهـداشت از نـظر امام جعفر صادق
عليهالسالم

۱۳۸۷تاليف محمد خليلي ط۸۲۶ الف۲۹۵۸۴۹۳۶۶۱۰
R۱۲۸/۳/۲۰۴۲۲۲۱۳۸۷ط۸خ

نوند مـحـمد زکرياي رازي و جالينوس حکيم;طب رازي
 گـردآورنـده، تدوين، بازنويسي و ترجمه

 واژه هاحسين واحدي﴿م. حيدريان﴾

۱۳۸۳ ط۹۵۱ح۲۹۵۹۱۸۰۵۶۱۰

تابش انديشه گـردآوري و تـدويـن جـواد عـبدالملکي،کتابچه سالمت: آشنايي با بيماريهاي چاقي، ايدز، سکته قلبي....
 مـتـيـن رحـمـت پـنـاهـي; بـاهمکاري

عارفآريافر

۱۳۸۴ ک۳۸۵ع۲۹۶۰۲۲۳۴۶۱۰

مرنديز پـيـشـگيري و درمان چاقي و الغري و نسخههاي گياهي مجاز:
 آشـنـايي بـا ويتامينها و امالح معدني مورد نياز بدن و منابع

 غذايي آنها

۱۳۸۹تاليف ميترا قاسمي پ۱۹۹ق۲۹۶۱۶۸۰۴۶۱۰
R۱۳۵/۱۳۸۸ج.۸ ۹گ۲ق

پيام عدالت تـالـيف مـحـمـدکـاظم قـزويني; ترجمهطب جامع امام صادق عليهالسالم
 لطيف راشدي ، سعيد راشدي

۱۳۸۹ ط۶۴۲ق۲۹۶۲۳۸۲۳۶۱۰
R۱۲۷/۵/۲۰۴۱۱۳۸۶ط۴ق

تيمورزاده،طبيب تـــالـــيـــف وگـــردآوري شــهـابآناتومي و نوروآناتومي
 انـاري...[وديـگـران];زيـرنـظـر مـحـمد
 درخـشـان; ويـرايش پيمان فارسي،فرزاد

 دارابي،ليال سعيديان

۱۳۸۰ ۸۳۱آ۲۹۶۳۶۲۷۶۱۰/۷

تيمورزاده ،طبيب ۱۳۸۰تـــالـــيـف و گـردآوري امـيـرصـبـحانگل شناسي-ميکروب شناسي ﴿ويروس +باکتري﴾ ۸۹۴الف۲۹۶۴۶۳۱۶۱۰/۷

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

تيمورزاده ،طبيب تـــــالـــيـــف وگـــردآوري ســـارابافت شناسي - ايمونولوژي -جنين شناسي
 گـنـجـي...[وديـگـران ];زيـر نـظرمسلم
 بـــهــاري،مـحـمـد رخـشـان،مـاهـرو
 احـمـديان;بررسي وويرايش نهايي پيمان

 فارسي ،فرزاد دارابي ،ليال سعيديان.

۱۳۸۰ ۲۳۲ب۲۹۶۵۶۳۰۶۱۰/۷

تيمورزاده ،طبيب مـهـدي ابـوذري ...[وديـگـران ];زيرنظربيوشيمي -پاتولوژي
 مـسـلـم بـهـادري،محمد رخشان،پروين
 پـاسـاالر;ويـرايـش پيمان فارسي ،فرزاد

 دارابي ،ليالسعيديان

۱۳۸۰ ۹۸۷ب۲۹۶۶۶۳۵۶۱۰/۷

تيمورزاده،طبيب تـــالــيـف وگـردآوري مـحـمـد رضـاتغذيه-  معارف اسالمي -زبان تخصصي پزشکي
 مـتـقـي...[وديـگران]; بررسي و ويرايش
 نـهـايـي پيمان فارسي ،فرزاد دارابي، ليال

سعيديان

۱۳۸۰ ۶۱۶ت۲۹۶۷۶۲۸۶۱۰/۷

تيمورزاده ،طبيب تـالـيـف وگـردآوري عـلـي دره زرشکيبهداشت وعلوم تندرستي
 ،مـحـمـد عـلـي مـرتـضـوي زاده،پوريا

 منصوري;زيرنظر محمد رخشان

۱۳۸۰ ب۴۹۹د۲۹۶۸۶۳۳۶۱۰/۷

تيمورزاده،طبيب تـالـيـف وگردآوري فريد ساعي همداني،ژنتيک -روان شناسي -فيزيک پزشکي
 فـرانـک طـيـبـي، بـابـک سـنـد گـل;
 زيـرنـظرمحمد رخشان;بررسي وويرايش
 نـهـايـي پيمان فارسي ،فرزاددارابي ،ليال

سعيديان.

۱۳۸۰ ژ۱۸۳س۲۹۶۹۶۲۹۶۱۰/۷

تيمورزاده ،طبيب گـلـنـاز حـيـدري...﴿وديـگـران﴾; زيرنظرفيزيولوژي
 مـحـمـد رخـشـان ; بـررسـي وويرايش
 نـهـايـي پـيـمـان فـارسي ،فرزاد دارابي

،ليالسعيديان.

۱۳۸۰ ۹۶۳ف۲۹۷۰۶۳۴۶۱۰/۷

امامت تـهـيـه وتـدويـن انجمن پزشکي بريتانيا;مراقبت ودرمان
 تـرجـمـه احـسان سروش; زيرنظرخليل

 رحيمي خوش

۱۳۸۲ ۴۳۸م۲۹۷۱۵۸۱۶۱۰/۷۱۱

گـلـهـاي مـحـمـدي،دانـشـگـاه علوم پزشکي
 وخدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

کـاتـلـين مورگان اسپير; مترجمين مهريطرح مراقبت درکودکان
 گـلـچـيـن، زهـرا عـبـديـزدان، صديقه

 طالکوب و...

۱۳۸۰ ط۴۷۴الف۲۹۷۲۶۸۶۶۱۰/۷۳۶۲

نورالزهرا(س) مـولـفـيـن عبدالله بن بسطام وحسين بنطب االئمه نسخه هاي شفااز ائمه هدي عليهم السالم
 بسطام; مترجم جابر رضواني

۱۳۸۲ ط۱۶۱الف۲۹۷۳۶۷۰۶۱۰/۹۱۷۶۷۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱اميد فالح آزادزکرياي رازي ف س/۱۸۲ر۶۱۰/۹۲[ج]۲۹۷۴۶۲۳

شـرکـت نـشـر دانـش امـروز﴿سهامي خاص﴾
 وابسته به انتشارات اميرکبير

[تـالـيف بي. دي. چـاراسـيـا]; مترجمانآناتومي اندام
 رضـا نـظـري، بـهـزاد نـجفيان، زيرنظر

 محمود شهزادي

۱۳۷۰ آ۲۷چ۲۹۷۵۵۸۸۶۱۱/۹۷
QM۵۴۸/۸۱۳۷۰آ۲چ

به نشر نـويـسنده بريژيت آويسون; مترجم رويابدن انسان
 خوئي; ويراستار ژاله راستاني

۱۳۸۲ ب۹۱۴آ۶۱۲[ج]۲۹۷۶۷۲۵

نشر حيان تــالـيف آلـکـسي دوروخـوف; تـرجـمهشما و بدنتان
 شهريار نظري

۱۳۷۶ ش۷۵۶د۶۱۲[ج]۲۹۷۷۱۹۳۸

انتشارات مدرسه مـولـفـان رادنـي رودز، ريـچـاردفـالنزر;فيزيولوژ ي بدن انسان
 مـتـرجـمـان حميده علمي غروي،حسين

 دانش فر

۱۳۸۲ ف۷۸۹ر۲۹۷۸۵۵۸۶۱۲

نويسنده فراهانيحرکات اصالحي تغذيه و ورزش ح۵۷۸ع۲۹۷۹۶۲۳۷۶۱۲/۰۴۴
QP۳۰۱/۴ح۴ع

تـــالـيف جکاچ. ويـلـمـور، ديـويـدال.فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني
 کاستيل، دابليو.الري کني

ف۹۴۶ و۲۹۸۰۵۹۰۰۶۱۲/۰۴۴
QP۳۰۱/۹۱۳۸۹ف۹و

مدرسه ۱۳۹۰مولف حسين الونديدستگاه انتقال مواد د۷۴۵الف۶۱۲/۱[ج]۲۹۸۱۳۵۴۳
QP۱۰۱/۵د۷الف

فجرواليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشفشار خون﴿کشنده خاموش و راههاي درمان﴾ ف۴۷۴ج۲۹۸۲۲۳۰۶۶۱۲/۱۳۲
انتشارات مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۴نويسنده:صمد جواديقاتل خاموش:بنويسيم فشار خون باال بخوانيم قاتل خاموش ق۷۴۵ج۲۹۸۳۶۸۲۹۶۱۲/۱۳۲

نذير ۱۳۷۸برن ولوي; مترجم شهريار غريببزادهفيزيولوژي گوارش ف۴۷۶ب۲۹۸۴۲۱۲۶۶۱۲/۳
امينان ۱۳۹۱محمد دريايينمک دريا، سالمترين نمک هستي ن۵۱۸د۲۹۸۵۴۳۰۸۶۱۲/۳۹۲۶

QP۵۳۵/۴۱۳۸۹د۸ن
نـقش مـوثـر ويـتـامينها و مواد معدني در پيشگيري و درمان

بيماريها
نويسنده ارل مندل [هستر مانديس] ن۹۸۵ م۲۹۸۶۵۸۳۸۶۱۲/۳۹۹

QP۷۷۱/۷۱۳۸۷ن۹م
مدرسه ۱۳۹۰مولف حسين الونديتنظيم اعمال دروني بدن (غدد درونريز) ت۷۴۵الف۶۱۲/۴[ج]۲۹۸۷۳۵۵۵

QP۱۸۷/۹۱۳۸۷ت۷۴الف
ارغوان پـاسخ به مـسـائل جـنسي و زناشوئي: بصورت سئوال و جواب

 مابين دو نامزد و طبيب مخصوص آنها
اثـر هـانا استون و ابراهام استون; ترجمه

 طراز الله اخوان
۱۳۸۳ پ۴۹۲الف۲۹۸۸۳۶۵۶۶۱۲/۶

HQ۳۱/۲پ۵الف
تيمورزاده، طبيب ت. و. سـادلـر; زيـرنـظـرمحمدرخشان ;جنين شناسي پزشکي النگمن

 ترجمه ماندانا اعرابي، فربد رئيس زاده
۱۳۸۱ ج۱۴۱س۲۹۸۹۵۷۹۶۱۲/۶۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

آييژ مـحـمـدعلي شريعت زاده، ناصر مهدويفرهنگ مصور جنين شناسي تکويني انسان
شهري

۱۳۸۳ ف۴۳۹ش۲۹۹۰۷۹۳۶۱۲/۶۴

رشد کـودک ومـدرسـه، راهـنـماي عملي-پزشکي تخصصي کودک
 براي معلمان

نـوشـتـه رونـالد-س-ايلينگورث; ترحمه
 شکوه نوابي نژاد

۱۳۸۲ ک۹۸۴الف۲۹۹۱۶۹۶۶۱۲/۶۵

دلشدگان ۱۳۸۲گردآوري اميد رضائياز تولد تا بلوغ الف۵۷۴ر۲۹۹۲۷۵۵۶۱۲/۶۵
کاک کـودک مـرواريـدي در صـدف زنـدگـي  ﴿ شـناخت و تحليل

 مـراحـل رشـد و تـربيت کودکان  باز شناسي روابط و مسائل
 رفتاري کودکان ﴾

۱۳۸۶اکرم وفايي ک۶۵۹ و۲۹۹۳۱۸۹۳۶۱۲/۶۵

اوحدي ۱۳۹۱شعله آتشيندانستنيهاي بلوغ(ويژه دختران) د۱۸۶آ۲۹۹۴۴۶۳۸۶۱۲/۶۶۱
QP۸۴/۴/۲۱۳۸۸د۲آ

انتشارات مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۵نويسنده:صمد جوادياسرار بلوغ زود هنگام دختران:علل،پيامدها وراهکارها الف۷۴۵ج۲۹۹۵۶۸۱۹۶۱۲/۶۶۱
جوانه رشد مـولـف مـعـصـومـه عـلـي محمديان; بابهداشت بلوغ﴿ويژه دختران﴾

 نظارت و مقدمه اشرف السادات جمال
۱۳۸۳ ب۸۶۶ع۲۹۹۶۷۸۷۶۱۲/۶۶۱

اثر والترز بورتزعمر طوالني به زبان آدميزاد ع۷۵۹ب۲۹۹۷۶۳۲۳۶۱۲/۶۸
RA۷۷۶/۷۵/۸۱۳۸۹ع۹ب

مدرسه ۱۳۹۰حسين الونديتنظيم اعمال حياتي بدن[دستگاه عصبي] ت۷۴۵الف۶۱۲/۸[ج]۲۹۹۸۳۵۴۲
QP۳۵۵/۲/۹۱۳۸۸ت۷الف

محراب قلم نـويـسندگان آندرو شارمن، آنيتا گانري،دايرهالمعارف چراهاي شگفت انگيز علوم و فنون
 آماندا نيل

۱۳۸۸ د۱۴چ۶۱۲/۸[ج]۲۹۹۹۶۶۸۲

مونيکا روسيگرمغز و شگفتيهايش م۸۲۵ ر۶۱۲/۸۲[ج]۳۰۰۰۵۷۸۹
QP۳۷۶/۶۱۳۸۸م۹ر

شهيد فهميده ۱۳۸۱تاليف اکرم اديبيچگونه عمري طوالني و رواني سالم داشته باشيم چ۳۵۱الف۳۰۰۱۶۶۸۶۱۳
تنديس تـالـيف مـحـمدمهدي اصفهاني; همکارانآئين تندرستي

 شهرام رفيعيفر... [و ديگران]
۱۳۸۳ آ۵۷۴الف۳۰۰۲۲۹۲۹۶۱۳

پيدايش نـويـسـنـدگـان[کـلوس اوبربيل،اوال رانجوان بمانيد﴿عمل به برنامه ضد پيري﴾
 هوبر] ; ترجمه سيروس بابازاده

۱۳۸۲ ج۹۱۹الف۳۰۰۳۷۲۸۶۱۳

کـتابخانه فرهنگ سازمان آموزش فني و حرفه
 اي کشور، شرکت تعاوني کارکنان

گـردآورنـدگـان مـريم رجـبي، طـاهـرهمديريت خانواده: مهارتهاي سالم زيستن
شهبازي

۱۳۸۶ م۳۷۲ر۳۰۰۴۳۹۳۹۶۱۳
RA۷۷۷/۷/۴۱۳۸۸م۳ر

قدياني ۱۳۸۲پنلوپ سيچ; مترجم سپيده خليلي۱۵۰[صد وپنجاه]نکته براي حفظ تندرستي ص۸۹۱س۳۰۰۵۶۳۶۶۱۳
نسيم حيات ۱۳۸۷مولف ناصر شاه حسينينقش بهداشت درسالمتي وطول عمر انسان ن۲۴۲ش۳۰۰۶۲۴۳۶۶۱۳

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـولف تـهـمـينه ميرهاشميان; تصويرگردانستنيهاي بهداشتي
 عادل رستم پور

۱۳۹۱ د۹۶۶م۶۱۳[ج]۳۰۰۷۴۴۰۶

نسل نوانديش نـويـسـنده آنيتا هبمانکوزاريس; مترجمالغري و رژيم غذايي براساس گروههاي خوني
 رويا پورمناف

۱۳۸۹ ل۴۲۴هـ۳۰۰۸۴۲۱۴۶۱۳
QP۹۸/۲۲۱۳۸۴ل

ريحان نـويـسنده دايان هيلز ; مترجم محمدرضاراهنماي تندرستي; چاقي والغري
 شـگـرف نـخـعـي﴿زيـرنـظـر رضـا راد

گودرزي﴾

۱۳۸۳ ر۹۶۷هـ۳۰۰۹۲۳۵۶۶۱۳

خردآذين ۱۳۸۷مولف زينب اجداديآنچه مادران بايد بدانند آ۲۴۳الف۳۰۱۰۲۳۴۶۶۱۳/۰۴۳۲
آيين تربيت، سنبله مـولف مـيـريام استاپارد; مترجم احسانراهنماي سالمت کودک: بيماريهاي عفوني

 سروش; زيرنظر خليل رحيمي خوش
۱۳۸۵ ب۴۷۵الف۳۰۱۱۲۱۴۴۶۱۳/۰۴۳۲

نسل نوانديش پـيـشـگـيـري، تـشـخـيص و درمـان اختالالت و بيماريهاي
 کودکان و نوزادان "براي خانواده"

نـوشـتهي مـيـريـام اسـتـاپرد; ترجمه و
 تلخيص فهيمه صادقيان

۱۳۸۳ پ۴۷۵الف۳۰۱۲۴۰۵۳۶۱۳/۰۴۳۲
RJ۱۰۱/۹۱۳۸۳پ۵۴الف

اداره سـالمـت سـالـمـنـدان- دفـتـر سالمت
 خـانـواده و جـمعيت، اداره سالمت سالمندان:

 صندوق جمعيت ملل متحد

مـهـشـيـد فـروغـان ،مـينا مجد ، مهينزندگي شاداب
 سـادات عـظـيـمـي ;زيـرنـظـر مـحمد

 اسماعيل اکبري ، بهرام دالور

۱۳۸۲ ز۶۱۲ف۳۰۱۳۱۸۲۴۶۱۳/۰۴۳۸

اداره سـالمـت سالمندان-دفتر سالمت خانواده
 وجـمـعـيـت، اداره سالمت سالمندان: صندوق

 جمعيت ملل متحد

مـيـنـا مـجـد ،مـهـيـن سـادات عظيمياستخوانها ، مفاصل و حوادث
 ;زيـرنـظر محمد اسماعيل اکبري ،بهرام

دالور

۱۳۸۲ الف۲۶۸م۳۰۱۴۱۸۲۲۶۱۳/۰۴۳۸

اداره سـالمـت سـالمندان-دفترسالمت خانواده
وجمعيت

مـولـفين مينا مجد، مهين سادات عظيمي;تغذيه و ورزش
 زيـرنـظـر مـحمداسماعيل اکبري، بهرام

دالور

۱۳۸۲ ت۲۶۸م۳۰۱۵۱۸۱۳۶۱۳/۰۴۳۸

اداره سـالمـت سـالـمـنـدان- دفـتـر سالمت
 خـانـواده و جـمعيت ،اداره سالمت سالمندان:

 صندوق جمعيت ملل متحد

مـيـنـا مـجد ،مهين سادات عظيمي; زيرچند توصيه بهداشتي
 نظر محمد اسماعيل اکبري ،بهرام دالور

۱۳۸۲ چ۲۶۸م۳۰۱۶۱۸۲۳۶۱۳/۰۴۳۸

قلم ۱۳۷۹ورونيکا ويندميلعالم سالمندي: برخورد مثبت در مراقبت از سالخوردگان ع۹۷۱و۳۰۱۷۶۲۵۰۶۱۳/۰۴۳۸
RA۵۶۴/۸/۲۱۳۷۹ع۹و

حديث راه عشق تـالـيف پـريـسا پورعلمداري; به سفارشبهداشت خانه و خانواده
 ســازمـان مـلـي جـوانـان. مـعـاونـت

 مطالعات و تحقيقات

۱۳۹۰ ب۷۱۳پ۳۰۱۸۴۴۸۵۶۱۳/۰۷
RA۴۴۰/۵/۹۱۳۸۸ب۹پ

قدس ۱۳۷۷تهيه و تنظيم محمدجعفر اماميروزه: روش نوين براي درمان بيماريها ر۷۶۷الف۳۰۱۹۲۰۹۶۱۳/۲
سـازمـان فـرهـنـگـي هنري شهرداري تهران ،

 موسسه نشر شهر
در جـسـتـجـوي سـالمـتـي : مجموعه خالصه آثار ۱۵ روز تا
 سـالمـتـي ، ارمـغـان تندرستي ، عسل درماني ، کليد ورود به

 طب قديم

۱۳۹۱جمشيد خدادادي د۳۶۸ خ۶۱۳/۲م۳۰۲۰۵۸۸۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

قلم زنان ۱۳۹۰زبيده خدائيخدايا چه بخورم؟ خ۳۹۴خ۳۰۲۱۳۷۵۷۶۱۳/۲
دارالکتب االسالميه مـولـف الـکـسـي سـوفـوريـن; مـترجمروزه: روش نوين براي درمان بيماريها

 مـحمدجعفر امامي ;با مقدمه ناصرمکارم
شيرازي

۱۳۷۵ ر۸۱۷س۳۰۲۲۲۶۹۶۱۳/۲

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲نوشته محمد عزيزخانيطب ايراني، تغذيه به انضمام طب ايراني حجامت ط۵۸۳ع۳۰۲۳۵۰۵۴۶۱۳/۲
TX۳۵۳/۲ط۴ع

خـواص مـواد غـذايي و چـگـونـگي تـرکـيب آنها: با توجه به
 ويژگيهاي دستگاه گوارش بدن انسان

گـردآوري و اقـتـباس ماشاءالله فرخنده
(کشفي)

خ۴۳۸ ف۳۰۲۴۵۸۰۴۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۹۱۳۸۸خ۳۳ف

حديث راه عشق تـدوين فـاطـمه کـوپـايهئيها; به سفارشتغذيه در خانواده
 سازمان ملي جوانان

۱۳۹۰ ت۸۶۱ک۳۰۲۵۴۴۸۷۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۷۱۳۸۸ت۹۴ک

عطرياس ۱۳۹۰گروه پژوهشي فرهنگ پوياتوصيه هاي پزشکي عارفان ت۳۸۴گ۳۰۲۶۴۱۹۵۶۱۳/۲
RA۷۸۴/۲۲۱۳۸۸پ۴خ

آزادمهر، نشر سليس ۱۳۸۹تالف وترجمه عليرضا منجميتغذيه ت۷۸۴م۳۰۲۷۳۳۱۵۶۱۳/۲
پيام نسيم ۱۳۸۲نوشته م.احمديبهترين روشهاي الغري وتناسب اندام ب۲۸۴الف۳۰۲۸۶۷۳۶۱۳/۲۵

نسل نوانديش نـويـسـنـده لـينزي اگنس; ترجمه مهينالغري با  ان. ال. پي: بدون گرفتن رژيم الغرتروسالم ترشويد
خالصي

۱۳۹۳ ل۶۹۷ الف۳۰۲۹۵۷۵۹۶۱۳/۲۵

برگزيده ۱۳۸۴نازيال بختيارياصولي ترين و صحيح ترين روش الغري الف۳۴۳ب۳۰۳۰۶۱۹۹۶۱۳/۲۵
نسل نوانديش ۱۳۸۶نويسنده ماري بورل; ترجمه امير بهنام۶۰ رهنمود براي الغري ش۷۶۷ب۳۰۳۱۴۰۶۵۶۱۳/۲۵

RM۲۲۲/۲/۶۱۳۸۶ش۸۷ب
نسل نوانديش لـوسـي بـيل، سندي جي کوويلون، جوآنکاهش وزن بي خطر

 کالرک; ترجمه الهام شيرف همداني
۱۳۹۰ ک۹۶۵ ب۳۰۳۲۵۷۶۹۶۱۳/۲۵

تيمورزاده، پرديس باوران تـالـيف پير پاالردي; ترجمه آرش اميني،الغر شدن بدون چاق شدن مجدد با روش طبيعي
 پرويز اميني

۱۳۸۱ ل۲۴۳پ۳۰۳۳۷۲۳۶۱۳/۲۵

نشر بقيت الله﴿عج﴾ ۱۳۹۰رضا جهانگيريالغر شويد و الغر بمانيد ل۹۵۴ج۳۰۳۴۵۳۵۲۶۱۳/۲۵
پيام انديشه ۱۳۸۸شهناز چوپانکارهروشهاي کوچک کردن شکم و راههاي از بين بردن چربيها ر۷۴چ۳۰۳۵۵۳۵۸۶۱۳/۲۵
انتظار سبز رژيـم سـالمـتـي بـاسـاالدها: حاوي بيش از۶۰نوع ميوه و گياه

ساالدي....
تـالـيف وترجمه مجيد حاتمي، ﴿باهمکاري
 حسين بهادر﴾; ويراستار محسن محمدي

۱۳۸۲ ر۱۱۶ح۳۰۳۶۶۲۰۶۱۳/۲۵

آسمان نگار کـاهـش دهـنـده هاي گياهي اشتها وچاقي، شامل معرفي۷نوع
چاقي...

مـولـف ومترجم مجيد حاتمي; ويراستارا.
حاتمي

۱۳۸۳ ک۱۱۶ح۳۰۳۷۶۵۸۶۱۳/۲۵

نسل نوانديش نـويـسـندگان مهمت آز، مايکل رويزان;رازهايي درباره سالمتي، جواني و طول عمر
 گردآوري و برگردان هادي ابراهيمي

۱۳۹۴ ر۸۶۳ ر۳۰۳۸۵۸۳۱۶۱۳/۲۵

ابتکار دانش ۱۳۹۱تاليف و گردآوري مبين گنجيدرمان چاقي شکمي به انضمام کبد چرب د۶۷۸گ۳۰۳۹۵۳۴۵۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۴د۸۶گ

نسل نوانديش ۱۳۸۶علي مزرعتيخودآموز حفظ تناسب اندام با رژيم غذايي خ۴۹۸م۳۰۴۰۲۰۵۰۶۱۳/۲۵
نشرفرا گفت نـوشـتـه مـايـکل وب ; ترجمه ي محمد۱۷۷ روش رهايي از چاقي

 تقي پورقاسمي مقدم ، زهرا عابديني
۱۳۸۶ ص۳۸۳و۳۰۴۱۱۸۹۲۶۱۳/۲۵

نسل نوانديش روش نـوين کـاهش وزن: برنامهي بادي بليتز ويژهي خانمهاي
پرمشغله

نـويـسـنـده جـوآنـا هـال; مترجم فريبا
 جعفري نميني; ويراستار امير طاهري

۱۳۸۵ ر۳۲۸هـ۳۰۴۲۴۲۴۲۶۱۳/۲۵
RM۲۲۲/۲/۹۱۳۸۵ر۲ه

نشر پيدايش نـويـسـنـده مـارگـوت هـلميس; مترجمرژيم غذايي، زندگي نشاطآور
 عباس طائب

۱۳۸۲ ر۶۲۵هـ۳۰۴۳۷۳۶۶۱۳/۲۵

جام جوان نـقـش گـيـاهـان وميوه هادر درمان بيماريها: داروخانه طبيعي
وسنتي

۱۳۸۲تاليف سهراب جينور ن۹۹۵ج۳۰۴۴۶۶۱۶۱۳/۲۶

نسل نو انديش Fit for life= ۱۳۸۵نويسنده هاروي و ماريلين دياموندتندرست و با نشاط براي زندگي ت۳۳۳د۳۰۴۵۵۶۸۴۶۱۳/۲۶
RM۲۳۵/۹۱۳۸۵ت۲و

جامه دران ۱۳۸۳صادق هدايتفوائد گياهخواري ف۴۴۷هـ۳۰۴۶۱۲۲۲۶۱۳/۲۶۲
معيار انديشه مـولـف کـارواليـن ديکن; مترجم پروينتغذيه نوزاد با شيرمادر براي مادران جوان

قائمي
۱۳۸۳ ت۹۴۲د۳۰۴۷۷۸۸۶۱۳/۲۶۹

البرز کـارولـيـن ديـکون; برگردان توراندختروشهاي شيردادن نوزاد﴿فوايد شيرمادر﴾
تمدن﴿مالکي﴾

۱۳۸۳ ر۹۴۲د۳۰۴۸۷۸۹۶۱۳/۲۶۹

نسل نوانديش نـويسنده هلموت واندميکر;مترجم ماشاءقابلمه را فراموش کن
 الله فرخنده﴿کشفي﴾

۱۳۹۳ ق۳۱۹ و۳۰۴۹۵۷۶۸۶۱۳/۲۸

بـا ويـتـامن [ويـتـامـين] چـگونه زيبا و جوان بمانيد: براساس خليليان
 جديدترين يافتههاي علمي دانشمندان

نـويـسـنـده ارل ال مـيـنـدل; مـتـرجم
 نيرهاعظم زهرائي (محجوبي)

۱۳۸۴ ب۹۸۵م۳۰۵۰۲۰۵۲۶۱۳/۲۸۶

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱تدوين عبدالحسين جهانبختهنر زنده ماندن در شرايط سخت هـ۹۱۶ج۳۰۵۱۴۶۳۹۶۱۳/۶۹
GV۲۰۰/۵/۹۹۱۳۸۹ج

صابرين ، کتابهاي دانه ۵۰ روش سـاده بـراي عـالقهمـنـد کـردن فرزند به ورزش و
سالمتي

۱۳۸۱جوان لندي و کيت باريج پ۶۵۱ ل۳۰۵۲۶۰۹۶۶۱۳/۷۰۴۲
GV۴۴۳/۹۱۳۸۱پ۹ل

معيار علم بـدنـسـازي براي همه: با استفاده از برنامه ۱۲ هفته اي گام به
 گام متناسب شويدو متناسب بمانيد

۱۳۸۵پل استفان لوبيک; پيام علي بيگي ب۷۱۴ ل۳۰۵۳۵۹۰۷۶۱۳/۷۰۴۴۹

ارديبهشت ۱۳۹۱فلورانس رميشصت راه ازبين بردن چربي ها براي خانمها وآقايان ش۷۲۱ر۳۰۵۴۵۸۲۲۶۱۳/۷۰۴۵
نسل نوانديش مـولف سـري آنـانـدا; مـترجم ابوالفضليوگاي کامل (هماهنگي جسم و ذهن)

 حقيري قزويني
۱۳۸۵ ي۸۳۴آ۳۰۵۵۲۰۵۵۶۱۳/۷۰۴۶

سپهرانديشه ۱۳۸۵تـالـيـف جـان اسـکـات; مترجم نرگسآموزش گام به گام يوگا: تکنيک ها،تاکتيک ها وقوانين آ۵۲۳الف۳۰۵۶۱۹۲۰۶۱۳/۷۰۴۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سپهرانديشه تـالـيـف کـريـستوفر ان. مارتين، کاترينراهنماي پزشکي خانواده : فراموشي وجنون
 آر.گيل; ترجمه سعيده مسجدي

۱۳۸۳ ف۸۹۵الف۳۰۵۷۲۴۲۷۶۱۳/۷۰۴۶

نسل نوانديش نـوشـتـه بـهـارات تـاکـور; تـرجمه رويايوگا براي کاهش وزن
پورمناف

۱۳۸۶ ي۲۳۹ت۳۰۵۸۲۰۶۳۶۱۳/۷۰۴۶

پل س.ک.شـارمـا.بـالـمـوکاند سينج،مترجميوگا راهي به سوي تندرستي
 مهرنوش طالئي

۱۳۸۶ ي۱۶۱ش۳۰۵۹۵۳۶۲۶۱۳/۷۰۴۶

عصر انتظار تـــربــيتبـدني عـمـومي ۱و۲: مـجـمـوعه جـامع سـواالت
 چهارگزينهاي ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور

۱۳۸۸تاليف ابوالفضل فراهاني ۴۵۲ت۳۰۶۰۵۹۳۲۶۱۳/۷۰۷۶
GV۳۶۱/۴۰۹۵۶۱۳۸۸ت۴ع

نشر نهضت ۱۳۸۸اللهيار عربمومنيتربيت بدني عمومي ت ۵۲۸ ع۳۰۶۱۴۷۳۸۶۱۳/۷۱
GV۳۴۱/۴۱۳۸۸ت۳۷ع

قوانين ۱۳۸۱نويسنده محسن غريب زادهورزش علمي و۲۹غ۳۰۶۲۷۶۸۶۱۳/۷۱
مبتکران عـلـي غـضـنفري ;براي معاونت فرهنگيسالمتي با نرمشهاي کششي

 وآمـوزشـي سـازمـان تـربـيـت بـدنـي
 جـمـهوري اسالمي ايران و نظارت دفتر

 تحقيقات تربيت بدني

۱۳۷۹ س۳۸غ۳۰۶۳۵۷۰۶۱۳/۷۱

سروش﴿انتشارات صداوسيما﴾ ۱۳۷۹ليتزپيسک;ترجمه ناصرآقاييبازيگر و بدنش ب۹۴۲پ۳۰۶۴۶۴۷۵۶۱۳/۷۱۰۲۴۷۹۲
مهپري قاسمنژادايروبيک : استپ الف۱۹۸ ق۳۰۶۵۵۹۱۱۶۱۳/۷۱۵

GV۵۰۱/۵/۹۱۳۸۹الف۲ق
پيدايش [نـويـسـنـده اولـريـش پـرامان]; ترجمهراز خوشبختي

 کتايون تجلي
۱۳۸۳ ر۳۱۹پ۳۰۶۶۷۳۰۶۱۳/۷۹

قدياني ۱۳۸۲پاول ويلسون;ترجمه سپيده خليلي۱۵۰(صد وپنجاه)نکته براي آرامش در کار ص۹۴۲ و۳۰۶۷۶۳۷۶۱۳/۷۹
سـتـاد مـبـارزه بـا موادمخدر، دفتر تحقيقات و

آموزش
تـارا کـولـهـوفـر ; ترجمه مهرداد مظفر،اکستازي (و ساير موارد محفلي)

 رشاد مردوخي
۱۳۸۹ الف۸۵۵ک۳۰۶۸۳۷۷۵۶۱۳/۸

HV۵۸۲۲/۹ک۳و
آوندنگين نويسنده:ثريا طباطباييآينه تقدير آ۳۷۹ط۳۰۶۹۶۸۷۲۶۱۳/۸۱۸۳۰۶۵۱

سـتـادمـبـارزه بـا مواد مخدر، دفتر تحقيقات و
آموزش

م. فـاسـتـر آلـيـو; ترجمه مهرداد مظفر،ال. اس. دي
 رشاد مردوخي

۱۳۸۹ الف ۹۳۷ الف۳۰۷۰۳۷۷۷۶۱۳/۸۳
RM۶۶۶/۸۱۳۸۹الف۷الف

سـتـاد مـبـارزه با مواد مخدر، دفتر تحقيقات و
 آموزش

رنـدي مـهـلـينگ; ترجمه مهرداد مظفر،حشيش(ماريجوانا،علف،بنگ)
 نازيال رستمي

۱۳۸۹ ح۸۹۲م۳۰۷۱۳۷۷۹۶۱۳/۸۳۵
HV۵۸۲۲/۷م۲م

جوانه رشد لـوري اسـتـويک، آنـيـتـا مـاکـزيـمين;آموزش ترک سيگار
 [مترجم] شهال ياسايي

۱۳۸۰ آ۴۹۲الف۳۰۷۲۶۱۹۶۱۳/۸۵

پرشکوه ۱۳۸۲تاليف پرخيده حسنيآخرين روش علمي ترک سيگار آ۵۴۱ح۳۰۷۳۷۷۳۶۱۳/۸۵
شهربانو قهاريزندگي بدون سيگار: چگونه سيگار را کنار بگذاريم ز۹۱۹ق۳۰۷۴۶۳۰۱۶۱۳/۸۵

HV۵۷۴۰/۹ز۹ق
انتشارات مدرسه نـوشـتـه نـورمـن دبليو هاوزر;باهمکاريسيگار!خطر اول...

 جـولـيـوس بـي. ريـچـمـونـد، ارويـس
 آ.هـرلـسون;ترجمه ايرج مافي; ويراستار

 حسين دانشفر

۱۳۷۸ س۳۸۹هـ۳۰۷۵۵۶۹۶۱۳/۸۵

خردآذين ۱۳۸۷مولف ستار پورابراهيمتعيين جنسيت: فرزند دختر يا پسر ت۵۷۵پ۳۰۷۶۲۲۳۵۶۱۳/۹۴
گزيده ۱۳۸۲فيروزه عالم زادهروش هاي پيشگيري از بارداري در ايران همراه با اقدامات... ر۲۲۷ع۳۰۷۷۷۸۶۶۱۳/۹۴
ثالث کـارول. الـف. تـرکـيـنگتن، سوزان. جي.سالمتي زنان

 پـرابـسـت; مترجمان گلي نژادي، مهسا
سيداحدي

۱۳۸۱ س۵۱۷ت۳۰۷۸۵۶۲۶۱۴

تنديس شب ۱۳۹۱نويسنده مجتبي رجبيونداروشناسي د۳۷۵ر۳۰۷۹۵۳۵۴۶۱۵/۱
گلپا ۱۳۸۶ذبيح ا... حسن زادهفرهنگ داروئي خانواده ف۵۲۶ح۶۱۵/۱۰۳م۳۰۸۰۱۹۱۶
تالش ۱۳۸۲مولف محمد عطارزادهنسخه سبز: درمان بيماريها با داروهاي گياهي ن۶۷۳ع۳۰۸۱۶۸۴۶۱۵/۳۱

راهيان سبز ۱۳۸۱شهناز چوپانکارهدرمان طبيعي بيماريهاي اعصاب د۷۴چ۳۰۸۲۶۹۲۶۱۵/۳۲
انديشه فريد ۱۳۸۴نويسنده شهناز چوپانکارهدرمان طبيعي بيماريهاي اعصاب د۷۴چ۳۰۸۳۱۷۹۹۶۱۵/۳۲
آسمان نگار بـهـتـريـن روشهاي درمان سرفه وسينوزيت با گياهان دارويي:

 حـاوي بـيـش از۱۱۰نـسـخـه گياهي موثر در درمان سرفه و
سينوزيت....

۱۳۸۳تاليف وترجمه مجيد حاتمي ورزنه ب۱۱۶ح۳۰۸۴۶۷۴۶۱۵/۳۲

آسمان نگار جـديـدترين روشهاي درمان نفخ وورم معده با گياهان دارويي:
 حاوي بيش از۹۰گياه و...

تـالـيف وترجمه مجيد حاتمي; (ويراستار)
ا.حاتمي

۱۳۸۳ ج۱۱۶ح۳۰۸۵۶۶۶۶۱۵/۳۲

شهيدفهميده ۱۳۸۱مولف مجيد حاتميراز درمان دردهاي مفصلي با گياهان دارويي ر۱۱۶ح۳۰۸۶۶۱۰۶۱۵/۳۲
الهيجي ۱۳۸۲آريا فالحتگرليشگياهان دارويي گ۸۲۸ف۳۰۸۷۶۸۵۶۱۵/۳۲

يادعارف ۱۳۸۴غالمحسين قراگوزلوخواص ميوه ها و سبزي ها﴿گياهان و نباتات شفابخش﴾ خ۵۳۴ ق۳۰۸۸۱۸۰۴۶۱۵/۳۲
خشايار ۱۳۸۲تاليف مهرداد مهرينخواص ميوه ها - خوراکيها بانضمام درمان طبيعي خ۸۸۷م۳۰۸۹۶۸۳۶۱۵/۳۲
اکرام ۱۳۸۵مژده پورحسينيضدسرطانهاي سبز ض۶۴۳پ۳۰۹۰۲۵۴۹۶۱۵/۳۲۱

انتظارسبز ۱۳۸۲مولف مجيد حاتمي; ويراستار ا. حاتميداروخانه گياهي وطبيعي د۱۱۶ح۳۰۹۱۶۰۰۶۱۵/۳۲۱
انتظارسبز درمـان بـيـمـاريـهـاي جـنـسـي زنان با گياهان دارويي، بيش

 از۴۰۰نسخه گياهي موثردر درمان بيماريهاي جنسي زنان
مـولـف مـجـيـد حاتمي; ويراستار مهدي

آقابابايي
۱۳۸۲ ر د۱۱۶ح۳۰۹۲۶۵۵۶۱۵/۳۲۱

حسين فهميده ۱۳۸۱مولف مجيد حاتمي راز تندرستي با گياهان دارويي ر۱۱۶ح۳۰۹۳۶۳۲۶۱۵/۳۲۱
انتظارسبز ۱۳۸۲مولف مجيد حاتمي; ويراستار ا. حاتميشـگـفتيهاي درمان با گياهان دارويي، جلد دوم ازمجموعه دائره ش۱۱۶ح۳۰۹۴۷۲۴۶۱۵/۳۲۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

تيمورزاده، طبيب ۱۳۸۲مولف لين گلدبرگ ; ترجمه فتانه کماليرايحه درماني: رهيافت عملي ر۵۴۷گ۳۰۹۵۵۸۴۶۱۵/۳۲۱
خادم الرضا ، انديشه ي ماندگار ۱۳۸۷مولف فاطمه محرابيگياه درماني گ۳۱۷م۳۰۹۶۲۳۲۱۶۱۵/۳۲۱

تالش ۱۳۸۲آنيتا هرش; ترجمه نسرين صابريبراي سالمت خود بنوشيد ب۵۱۱هـ۳۰۹۷۶۵۷۶۱۵/۳۲۱
پيدايش نـويـسنده مارگوت هلميس; مترجم نيکيمعجزه سرکه سيب

خوگر
۱۳۸۳ م۶۲۵ هـ۳۰۹۸۷۳۳۶۱۵/۳۲۱

سـتـادمـبـارزه بـا موادمخدر، دفتر تحقيقات و
آموزش

تـامـاس م. سانتال; ترجمه مهرداد مظفر،ترياک ( و مواد افيوني ديگر)
 طهورا ضرابيان، نازيال رستمي

۱۳۸۹ ت۲۵۱س۳۰۹۹۳۷۷۶۶۱۵/۳۲۳۱۲۲
RM۶۶۶/۲۱۳۸۹س۴ت

سـتـاد مـبـارزه بـا موادمخدر، دفترتحقيقات و
آموزش

م.فـاسـتـر آلـيـو; تـرجمه مهرداد مظفر،مواد توهم زا(پيوت و مسکالين)
 رشاد مردوخي

۱۳۸۹ م۹۳۷الف۳۱۰۰۳۷۷۳۶۱۵/۳۲۳۵۶
RS۱۶۵/۱۳۸۹ ۸الف۹پ.

انتشارات خادم الرضا ۱۳۸۷فاطمه محرابيسيب درماني س۳۱۷م۳۱۰۱۳۲۹۴۶۱۵/۳۲۳۷۳
RM۶۶۶/۲و۸۸س

وفائي ۱۳۸۴-۱۳۸۸فاطمه وفائي موحدسيب درماني : خواص درماني سيب- مشتقات سيب س۶۶۳و۳۱۰۲۱۸۰۲۶۱۵/۳۲۴۲
تپش ۱۳۸۳سيدرضا حسينيسيب درماني: سيب چگونه معجزه مي کند؟ س۵۷۷ح۳۱۰۳۷۸۴۶۱۵/۳۲۴۳
مشهور پـال بـرگنر; مترجمان حسن رضائي راد،قدرت شفا بخشي سير

 فريد رضائي راد،رضا رضائي راد
۱۳۸۲ ق۴۶۸ب۳۱۰۴۷۵۶۶۱۵/۳۲۴۳۲۴

راهيان سبز ۱۳۸۵شهناز چوپانکارهويتامين درماني و۷۴چ۳۱۰۵۱۸۰۰۶۱۵/۳۲۹
نسل نوانديش درس هـايي از پـزشـکـان معجزهگر: يک راهنماي گام به گام

 بـراي رسـيـدن به سـالمـتي بـهـيـنه ورهـايي از بيماريهاي
فاجعهبار

۱۳۸۶نويسنده جاناتان بارون د۱۹۵ب۳۱۰۶۴۰۷۶۶۱۵/۵
R۳۳۷/۴۱۳۸۶د۲ب

علم عـشق، پـزشـکي و مـعـجـزه: درس هاي فراگرفته شده درباره
 خود - درماني از تجربه جراحي با بيماران استثنايي

۱۳۸۵برني سيگل; ترجمه رويا منجم ع۹۵۵س۳۱۰۷۴۲۰۳۶۱۵/۵۰۱۹
R۷۲۶/۵/۵۵۱۳۸۵ع۹س

بهجت تــالـيف گـروهي از پـزشـکـان آيـورودعلم زندگي: دانشي براي حفظ کامل سالمت ذهن، بدن
 ماهاريشي; ترجمه هايده قلعهبيگي

۱۳۸۰ ۸۱۳ع۳۱۰۸۲۱۹۰۶۱۵/۵۳

گستره نـويـسـنـده روژه دالـه; مترجم غالمرضانقاط شفابخش
 افشار نادري

۱۳۸۱ ن۲۲۶د۳۱۰۹۶۸۷۶۱۵/۸۲۲

پيدايش [کـاريـن شـوت]; مـتـرجـم محمد طاهرماساژ درماني
طاهر

۱۳۸۲ م۷۱۳ش۳۱۱۰۷۳۵۶۱۵/۸۲۲

فرهنگ تارا مـيـلـدرد کـارتـر، تامي وبر; ترجمه طالمعجزه انرژي انگشتان درشفابخشي دردها
 ميرهاديزاده، الهام جالئي

۱۳۸۲ م۱۳۷ک۳۱۱۱۵۸۳۶۱۵/۸۲۲

حوض نقره نـويـسـنـده مـاريا مرکاتي; ترجمه تبسمماساژ تويينا براي شادابي، سالمتي و هوش کودکان
 آتشين جان

۱۳۸۷ م۴۷۴م۳۱۱۲۳۹۱۹۶۱۵/۸۲۲۰۸۳۲
RJ۵۳/۴۱۳۸۷م۱۶م

نسل نوانديش درمـان مـغـنـاطـيسي: با کمک درمان مغناطيسي پزشک خود
باشيد

مـولف د. ر.گـاال، ديرن گاال، سنجي گاال;
 مـتـرجـمان ناهيد فريادي، رضا فريادي;

 ويراستار علي ابوطالبي

۱۳۸۶ د۱۶۶گ۳۱۱۳۴۱۳۳۶۱۵/۸۴۵
RM۸۹۳/۴۱۳۷۹د۲گ

نسل نوانديش تـالـيف خـوزه سـيـلـوا، رابـرت استون;دستان شفابخش: آموزش شفابخش خود و ديگران
 ترجمه مجيد پزشکي

۱۳۷۷ د۹۶۱س۳۱۱۴۱۸۲۶۶۱۵/۸۵۱
RZ۴۰۳/۹۱۳۷۷س۹س

نسل نوانديش خـودتـان را دوست بـداريـد: يک راهـنماي تاکيد مثبت براي
 دوست داشتن و قدرداني از بدنتان

لـوئـيـزال. هي; مـتـرجـم بـنفشه جاهد;
 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ خ۹۱۴هـ۳۱۱۵۴۱۹۹۶۱۵/۸۵۱
RZ۴۰۱/۹۹۱۳۸۶خ

پيدايش ۱۳۸۲تاليف جعفر دارابيهيپنوتيزم در روان درماني هـ۱۶۸د۳۱۱۶۷۲۷۶۱۵/۸۵۱۲
کتاب سرا ۱۳۷۱فريدون باتمانقليجآب خوددرماني با آب آ۱۳۵ب۳۱۱۷۶۶۷۱۶۱۵/۸۵۳

RM۸۱۱/۲۱۳۷۱آ۲ب
نسل نوانديش نـويـسـنده فري دون باتمانقليج;مترجمانآب براي سالمت، براي شفابخشي، براي زندگي

 حميد شمسي پور،حميده جعفر يزدي
۱۳۹۰ آ۱۳۵ ب۳۱۱۸۵۸۰۷۶۱۵/۸۵۳

مهر زهرا﴿س﴾ نـويـسـنده :نيکوالس کاتسيالمبروس...[وتغذيه در بيماري ها
 ديگران];مترجم:علي پزشکي

۱۳۹۲ ت۴۴۴پ۳۱۱۹۵۲۸۹۶۱۵/۸۵۴
BP۲۰۱/۲۱۳۸۸د۴پ

خادم الرضا،انديشه ي ماندگار ۱۳۸۷مولف فاطمه محرابيتغذيهدرماني ت۳۱۷م۳۱۲۰۲۳۲۰۶۱۵/۸۵۴
خادم الرضا، انديشه ي ماندگار ۱۳۸۷مولف فاطمه محرابيعسلدرماني ع۳۱۷م۳۱۲۱۲۳۱۹۶۱۵/۸۵۴

نسل نوانديش خـواص و مـضـرات غـذاهـاي ايـراني (شـامل ارزش غذايي و
 مـوارد پـرهـيـز از ۱۸۰ نـوع غـذاهـاي ايـراني، مـرباجات...

 رژيمهاي غذايي در ۲۲۲ بيماري

۱۳۸۹تحقيق و گردآوري محمدحسن نعيمي خ۵۴۹ن۳۱۲۲۴۲۲۰۶۱۵/۸۵۴
RM۲۱۶/۹خ۷ن

جمشيد مبينخواص سري و درماني جواهرات و سنگها خ۲۲۵ م۳۱۲۳۵۸۱۳۶۱۵/۸۸
RM۶۶۶/م۸۶۲س

پروين بيات تـغـيـيـر سـرنـوشت و درمـان با استفاده از سنگهاي قيمتي و
 جواهرات رنگها و کريستالها

مـولف دايـا ساري چکرن; مترجم پروين
بيات

۱۳۸۵ ت۴۵چ۳۱۲۴۲۲۶۲۶۱۵/۸۸۲

تيمورزاده، طبيب ۱۳۸۱تاليف علي اصغر نويدي...[وديگران]اصول پايه وباليني طب سوزني ۵۷۸الف۳۱۲۵۵۸۷۶۱۵/۸۹۲
موسسه فرهنگي انتشاراتي ظفر گـــردآوري و تــالـيف ژاله نـصـيـري،امداد و کمکهاي اوليه

 احمدرضا ظفري
۱۳۸۳ الف۴۷۲ن۳۱۲۶۲۴۷۹۶۱۶/۰۲۵

حوزه معاونت خدمات امدادي کـمـک هـاي اولـيـه امـداد﴿دوره آموزش عمومي﴾ از مجموعه
 برنامه هاي آمادگي امداد

۱۳۷۳ ۶۷۱ک۳۱۲۷۶۸۳۰۶۱۶/۰۲۵۲

نشر محمد نـويـسنده پيپا کيچ; ترجمه اکبر محمديراهنماي عملي براي کمکهاي اوليه
 حسين پور

۱۳۸۸ ر۹۴۷ک۳۱۲۸۲۹۲۶۶۱۶/۰۲۵۲

آزادمهر ۱۳۸۸سحر معدنچيانکمک هاي اوليه ک۶۶۱م۳۱۲۹۵۳۷۲۶۱۶/۰۲۵۲
سـازمـان جـوانان جمعيت هالل احمرجمهوري ۱۳۸۳مهدي نجفيچگونه به يک مصدوم کمک کنيم؟ (آموزش کمکهاي اوليه) چ۳۲۱ن۳۱۳۰۶۸۱۲۶۱۶/۰۲۵۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کيش مهر ۱۳۸۰گردآورنده سيد محمد جواد هاشميامداد ونجات الف۲۵۲هـ۳۱۳۱۶۱۳۶۱۶/۰۲۵۲
وثوق تـاليف محمد يوسفي; بامقدمه محمد گلآموزش امداد وکمکهاي اوليه ويژه دوره پايه﴿۳۲ساعته﴾

 افـشـان; زيـرنـظر دکتر مريم گل پرور،
 معصومه گل پرور، عبدالنبي بحراني

۱۳۸۷ آ۸۵ي۳۱۳۲۲۳۵۳۶۱۶/۰۲۵۲

نشر ني ويـراسـتـار آلـيـس فاينستاين;باهمکاريچه وقت به پزشک مراجعه کنيم؟
 دوک دولـمـور...[وديگران];ترجمه رشاد

مردوخي

۱۳۸۱ چ۲۱۵ف۳۱۳۳۵۵۹۶۱۶/۰۴۷

امامت تـهـيـه وتـدويـن انجمن پزشکي بريتانيا;نمودارها تشخيص بيماري ها
 تـرجـمـه فاطمه تقي زاده ;زيرنظر خليل

 رحيمي خوش

۱۳۹۰ ۶۵۴ن۳۱۳۴۳۹۵۰۶۱۶/۰۷۲
RC۶۹/۶۱۳۶۸ت۲ص

امامت انـجـمـن پزشکي بريتانيا; ترجمه مرضيهروشهاي تشخيص بيماريها
 صابري; زيرنظرخليل رحيمي خوش

۱۳۸۲ ۸۳۶ ر۳۱۳۵۵۸۰۶۱۶/۰۷۵

سلسله قـانـون حـجـامت و فصد به انضمام: زالو انداختن و کي کردن
 (داغ زدن) رهنمودهاي چهارده معصوم (ع)

۱۳۸۲محمدابراهيم آوازه (رضوي) ق۸۷۵آ۳۱۳۶۳۲۹۶۱۶/۰۷۵۶۱

۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي قلب و عروق براي بيماران تيمورزاده: طبيب پ۳۲۱آ۳۱۳۷۷۴۷۶۱۶/۱۲
توتيا ۱۳۷۶نوشته خسرو احسني قهرمانبيماريهاي قلب به زبان ساده ب۲۷۳الف۳۱۳۸۲۱۸۴۶۱۶/۱۲

اميرکبير تـرجـمـه احـمد قديمي; زيرنظر مهرداداطالعات عمومي براي بيماران قلبي-عروقي
کسائي

۱۳۸۲ ۵۸۴الف۳۱۳۹۷۴۰۶۱۶/۱۲

غزل ۱۳۸۴تاليف مصطفي رفيعيتندرست بمانيد و خوشبخت زيست کنيد ت ۶۵۸ ر۳۱۴۰۴۷۳۶۶۱۶/۱۲
RC۶۸۱/۹ت۷ر

قدياني کـي فـاستر پاول، جني براند ميلر; مترجمانقالب گلوکز و قلب شما
 سپيده خليلي

۱۳۸۱ الف۱۴۶ف۳۱۴۱۶۷۵۶۱۶/۱۲۰۶۵۴

امامت مـتـرجـم عباس تيرگاني; ويراستار اعظمکرونري قلب
 السادات ناصري ، راضيه رضا پور

۱۳۸۴ ۴۸۵ک۳۱۴۲۲۲۴۰۶۱۶/۱۲۳

خوارزمي تـالـيف و تـنـظيم از انجمن قلب آمريکا;چگونه از حمله قلبي در امان باشيم
 تـرجـمـه مـحـمـد دانش پژوه ، نسرين

 شيخ نيا

۱۳۸۱ ۴۷چ۳۱۴۳۵۹۳۶۱۶/۱۲۳۷
RC۶۸۵/۸چ۸س

تيمور زاده،پرديس باوران ۱۳۸۱تاليف مهدي موسوي، سينا مرادمندافزايش فشار خون: آنچه همگان بايد بدانند الف۸۴۲م۳۱۴۴۶۰۳۶۱۶/۱۳۲
تيمورزاده، طبيب روش درمـان فـشـار خـون،بـراي متخصصان بيماريهاي داخلي

 وپزشکان عمومي
[نـورمـن ام. کـاپـالن] ;ترجمه اميراحمد

 نصيري، حشمت الله شهبازيان
۱۳۸۲ ر۱۱۵ک۳۱۴۵۶۲۱۶۱۶/۱۳۲۰۶

فجر واليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشآسم: تشخيص،درمان،پيشگيري آ۴۷۴ج۳۱۴۶۲۱۵۷۶۱۶/۲۳۸
نسل نوانديش درمـان تـنـگينـفس شما هم ياد بگيريد: تنفس راحت و بدون

سرفه
مـولـفـان مـوزر ... و [ديگران]; ترجمهي

 کوشيار کريمي طاري
۱۳۷۸ ۶۴۸د۳۱۴۷۲۰۴۷۶۱۶/۲۴

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۳نويسنده:دانيل هارموناثر آلودگي هوا بر دستگاه تنفس:محيط زيست خطرناک ما الف۲۱۵ه۶۱۶/۲۴۰۵[ج]۳۱۴۸۶۸۳۱
امامت مـتـرجم منصوره داوري; ويراستار راضيهسوء هاضمه و زخم معده و اثنيعشر

رضاپور
۱۳۸۴ ۸۳۶س۳۱۴۹۲۳۰۷۶۱۶/۳۳۲

کهن دژ ۱۳۸۴تاليف محمد صدر عاملي ، امين پارساييبيماري ورم و زخم معده و اثني عشر ب۴۹۹ص۳۱۵۰۲۲۳۷۶۱۶/۳۴۳
کيارا مـولـفان محسن بختي، معصومه صالحي،بيماري کبد چرب و سيروز

 نوشين دانشگر
۱۳۸۹ ب ۳۴۲ ب۳۱۵۱۴۸۹۲۶۱۶/۳۶۲

RC۸۴۸/۳۱۳۸۸ب۲ک
تيمورزاده ،طبيب ۱۳۸۰تاليف مويد علويانکبد چرب ک۸۲۷ع۳۱۵۲۶۱۲۶۱۶/۳۶۲
تيمورزاده، طبيب تـالـيـف مـويـد عـلويان، ناصر ابراهيميناقل هپاتيت

درياني
۱۳۸۰ ن۸۲۷ع۳۱۵۳۵۹۲۶۱۶/۳۶۲۳

تاليف و ترجمه عليرضا منجميهپاتيت ه۷۸۴ م۳۱۵۴۵۸۱۸۶۱۶/۳۶۲۳
PC۸۴۸/۲/۸۱۳۸۷م

تاليف و ترجمه عليرضا منجميچاقي ، افزايش وزن و درمان آن چ۷۸۴ م۳۱۵۵۵۸۴۳۶۱۶/۳۹۸
RC۶۲۸/۲۱۳۸۸چ۸م

پيدايش نـويـسـنـده آنـيتا نايک;[تصويرگر جيمزبلوغ، چاقي
 تـيـرل]; مـشـاور سوزي اورباچ; مترجم

 فاطمه زماني

۱۳۸۲ ب۲۵۹ن۶۱۶/۳۹۸۰۰۱۹[ج]۳۱۵۶۶۷۲

فجر واليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشچربي خون﴿هيپرليپيدمي﴾: درمان، پيشگيري،تغذيه چ۴۷۴ج۳۱۵۷۲۱۵۸۶۱۶/۳۹۹۷
تيمورزاده، پرديس باوران آنـچـه بـايـد دربـاره کلسترول وچربي خون بدانيد: به انضمام

 نشاني پايگاه هاي مفيد پزشکي در اينترنت
۱۳۸۱گردآوري وتدوين اميد مدرس موسوي آ۴۱۳م۳۱۵۸۷۴۱۶۱۶/۳۹۹۷

آزادمهر ۱۳۸۸تاليف و ترجمه عليرضا منجميتيروئيد وبيماريهاي آن ت۷۸۴م۳۱۵۹۳۳۰۴۶۱۶/۴۴
RC۶۵۵/۹۱۳۸۳ت۲ت

نوند جـمـيـز انـدرسـن،آلـن ونس; برگردانتغذيه درماني بيماري قند
 پروانه داد بخش

۱۳۸۳ ت۸۷۱الف۳۱۶۰۱۸۰۳۶۱۶/۴۶۲

تالش ۱۳۸۱ترجمه سيما لطف عليزادهبيماري قند به زبان ساده ۹۶۹ب۳۱۶۱۶۶۰۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۲/۱۸/۹۱۳۸۱ب

انتشارات دنياي تغذيه تـرجـمه و تـدوين تحريريه مجله دنيايتغذيه و ديابت
تغذيه

۱۳۸۴ ۶۱۶ت۳۱۶۲۲۹۳۸۶۱۶/۴۶۲

فجرواليت ۱۳۸۶هادي جعفري منشمرض قند (ديابت) تشخيص ، درمان م۴۷۴ج۳۱۶۳۲۳۰۸۶۱۶/۴۶۲
تيمورزاده، طبيب پـيـمـان سالمتي; طراح بزرگمهر حسينازبيماري قند چه مي دانيد؟

پور
۱۳۸۱ الف۶۲۴س۳۱۶۴۶۲۴۶۱۶/۴۶۲
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گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نشرآبي ۱۳۷۸تاليف فاطمه طالقاني، اسداله رجبدرسهايي از فاطمه طالقاني: تغذيه و ديابت د۲۲۸ط۳۱۶۵۶۷۸۹۶۱۶/۴۶۲
RC۶۶۰/۴د۲ط

پيکان بـيـمـاري قـند: راهنمايي براي افراد خانواده ودوستان مبتاليان
 به بيماري قند

ايـو گـلينگ ;برگردان منيژه شيخ جوادي
 (بهزاد )

۱۳۸۲ ب۶۴۴گ۳۱۶۶۶۰۸۶۱۶/۴۶۲

انديشه رفيع بـيـمـاريـهـاي پـوسـت تـشخيص و درمان به انضمام مباحث
 برگزيده اندروز

مـولـف توماس پي. هبيف... [و ديگران];
 تـرجـمـه پـروين مـنـصـوري، پـژمـان
 مـبـاشـر،الـبـرز صلواتي;ويراستار علمي

 نازنين سادات نبوي

۱۳۸۸ ۹۶۹ب۳۱۶۷۲۵۶۰۶۱۶/۵

موسسه فرهنگي انتشاراتي برتر ۱۳۷۶تاليف داريوش دائراثرات آفتاب بر پوست انسان الف۳۳۷د۳۱۶۸۶۲۶۶۱۶/۵
تيمورزاده، طبيب مـولـفـيـن مـحـمـدعـلـي ماپار، ابراهيمراهنماي عملي تشخيص ودرمان بيماريهاي پوست

حيدري﴿سردابي﴾
۱۳۸۰ ر۱۱۳م۳۱۶۹۵۹۹۶۱۶/۵

کنکاش ۱۳۸۰علي اصيليان ،اسدالله کيانيروش نوين درمان دربيماريهاي پوست ومو ر۵۷۹الف۳۱۷۰۵۸۲۶۱۶/۵۰۶۱
نسل نو انديش ۱۳۸۸نويسنده کامبخش فرهمندپورراز لکنت زبان ر۶۵۳ف۳۱۷۱۵۹۳۱۶۱۶/۵۵۴

RC۴۲۴/۲۱۳۸۹ر۳۷ف
تيمورزاده، طبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي کليه براي بيماران پ۳۲۱آ۳۱۷۲۷۴۸۶۱۶/۶۱

اصـغـر ساداتيان، محبوب لسانپزشکي...عفونت و سنگهاي کليه و مجاري ادراري
 [و ديگران]

۷۳۲ ع۳۱۷۳۵۸۴۶۶۱۶/۶۱
RC۹۰۲/۷۱۳۸۳ع

تيمورزاده، طبيب نـارسـايي کليه ودرمان آن: کتاب راهنما براي بيماران کليوي و
 خانواده هاي آنان

نـوشـتـه[مـيـکـي هـال فريس]; ترجمه
 وتاليف ليال افشاري

۱۳۸۱ ن۷۱۸ف۳۱۷۴۵۹۱۶۱۶/۶۱۴

آتروپات ۱۳۷۹تاليف محمد صدر عاملي، امين پارسائيراهنماي شما در سنگ کليه و مجاري ادراري ر۴۹۹ص۳۱۷۵۲۱۸۵۶۱۶/۶۲۲
گلبرگ تـالـيف يـوسف نـورعـلي يف، سيد جانگياهدرماني: درمان سنگ کليه بهروايت ابوعلي سينا

 نـادراف; مـتـرجم مـيـرزا مـال احـمـد;
 ويراستار نويد محمدي

۱۳۸۳ گ۷۳۶ن۳۱۷۶۲۹۳۹۶۱۶/۶۲۲۰۶

تيمورزاده، پرديس باوران دانـسـتـنـي هـاي پروستات: براساس آخرين يافته هاي علمي
 برگرفته ازمنابع اطالع رساني پزشکي جهان

گـردآوري وتـالـيف حسين جوان شجاع;
 ويراستار شاهين شريفي

۱۳۸۱ د۷۷۱ج۳۱۷۷۵۹۷۶۱۶/۶۵

انتظار سبز تـالـيـف مجيد حاتمي،(باهمکاري حسينتقويت نيروي جنسي با گياهان دارويي
 بهادر) ;ويراستار حسين قرباني

۱۳۸۲ ت۱۱۶ح۳۱۷۸۷۵۰۶۱۶/۶۹۲

نشر الکترونيکي و اطالع رساني جهان رايانه ۱۳۸۲تاليف ابوطالب صارميشبيه سازي﴿کلونينگ﴾ ش۲۴۸ص۳۱۷۹۴۹۸۶۱۶/۶۹۲
تيمورزاده، طبيب ۱۳۸۰محسن کرميدانستنيهاي ارتوپدي د۴۶۹ک۳۱۸۰۵۹۵۶۱۶/۷
تيمورزاده، طبيب ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي روماتولوژي براي بيماران پ۳۲۱آ۳۱۸۱۷۴۵۶۱۶/۷۲۳
تيمورزاده، طبيب پـزشک من: دانـسـتـنيهـاي بـيـماريهاي مغز و اعصاب براي

بيماران
۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرمينا پ۳۲۱آ۳۱۸۲۷۴۳۶۱۶/۸

حيان: اباصالح ۱۳۸۲مترجم مهين رئيسدانازندگي مستقل پس از سکته مغزي ۶۱ز۳۱۸۳۷۵۴۶۱۶/۸۱۰۶۲
پژواک کالم آلـزايمر و معجزه چهل گياه در تقويت مغز و اعصاب و تعديل

 کننده ي نسبي آزردگيهاي زوال حافظه
۱۳۹۲گردآورنده نعمت اله ايزدي آ۹۷۳ الف۳۱۸۴۶۲۸۹۶۱۶/۸۳۱

اطالعات شـبـانـه روز۳۶سـاعـتـه:راهـنـمـاي خانواده ها براي چگونگي
 پـرسـتـاري از بـيـمـارانـي کـه در سـالـهـاي پـاياني زندگي

 دچارآزايمر ويا روان پريشي ميشوند و نيروي حافظه ...

نـگـارش پـيـتـر رابـيـنـز، نانسي ميس;
 برگردان حسين بني احمد

۱۳۹۰ ش۹۷۱م۳۱۸۵۶۳۴۲۶۱۶/۸۳۱

هيرمند اثـر رزا لـيـنـد کـالـب،نـانـسي هوالند،ام اس به زبان آدميزاد
 بارباراگيسر;ترجمه ماني لطيفي

۱۳۹۰ الف۲۵۳ک۳۱۸۶۶۳۳۹۶۱۶/۸۳۴

شاليزه موسيپوراز ام اس تا سالمتي الف۸۴۱ م۳۱۸۷۱۳۶۱۶/۸۳۴
RC۳۷۷/۴۱۳۸۹الف۸۴م

صنوبر مـولـفي وي. اي. گرجکو; مترجمين مجيدپيشگيري و درمان سردرد
 زارعي، مريم ميزباني

۱۳۷۹ پ۳۱۷گ۳۱۸۸۲۲۰۵۶۱۶/۸۴۹۱
RC۳۹۲/۴۱۳۷۹س۴گ

نسل نو انديش ۱۳۸۶نويسنده رج ايري۵۰ روش طبيعي براي درمان سردرد پ۹۷۱الف۳۱۸۹۵۶۹۶۶۱۶/۸۴۹۱۰۶
RB۱۲۸/۹۱۳۸۸پ۹الف

ارديبهشت ۱۳۹۲نويسنده ماري بورل; مترجم مونا شهاب۶۰ راهکار خواب راحت براي خانم ها و آقايان ش۷۶۷ ب۳۱۹۰۵۸۵۰۶۱۶/۸۴۹۸
شيدانگر چـگـونه آسوده بخوابيم: بيش از۲۵۰روش ساده و طبيعي براي

 پيشگيري و درمان بي خوابي
نـويـسـنـده بـاربارا هلر ;ترجمه بنيامين

کبيري
۱۳۸۲ چ۶۱۹هـ۳۱۹۱۶۱۴۶۱۶/۸۴۹۸

نسل نوانديش ۱۳۸۸نويسنده تريسي کلي; مترجم امير بهنام۵۰ روش طبيعي براي بهتر خوابيدن پ ۶۶۲ ک۳۱۹۲۳۷۹۵۶۱۶/۸۴۹۸۲
RC۵۴۸/۹پ۸ک

البرز ۱۳۹۰پيمان آزادغلبه بر وسواس و احساس گناه غ۴۶۲آ۳۱۹۳۴۵۶۶۶۱۶/۸۵۲۲۰۶
RC۵۳۱/۸۱۳۹۰غ۴آ

رشد ۱۳۸۲هلن کنرلي; ترجمه سيروس مبينياختالالت اضطرابي﴿آموزش کنترل و درمان﴾ الف۷۴۲ک۳۱۹۴۵۶۸۶۱۶/۸۵۲۲۳۰۶۵۱
رشد نـوشـته لي بائر; با مقدمه جوديت ال.راپاغلبه بر وسواس

 پـورت; تـرجـمـه مـسعود محمدي،ليال
 کوهي،محمد دهگانپور

۱۳۸۲ غ۳۱۱ب۳۱۹۵۷۱۰۶۱۶/۸۵۲۲۷

امامت مـترجم محمد معمارزاده; ويراستار اعظمافسردگي
ناصري

۱۳۸۴ ۶۳۹الف۳۱۹۶۲۱۴۰۶۱۶/۸۵۲۷

نسل نوانديش گـيـليان باتلر، توني هوپ; ترجمه کوشياردرمان افسردگي (سرماخوردگي رواني)
 کريمي طاري

۱۳۸۷ د۱۳۴ب۳۱۹۷۲۰۵۳۶۱۶/۸۵۲۷

گيليان باتلر، توني هوپدرمان افسردگي (سرماخوردگي رواني) د۱۳۴ب۳۱۹۸۶۲۳۶۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۴۱۳۷۸د۲ب

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

جوانه رشد افـسـردگـي : پـرسـش هـايي که داريد وپاسخ هايي که بدانها
نيازمنديد

مـولـف ساندرا سالمانز; مترجم ميرمجيد
 خلخالي زاويه

۱۳۸۲ الف۲۲۵س۳۱۹۹۶۱۶۶۱۶/۸۵۲۷

نشرقطره افـــسـردگي و درمـان آن: جـديـدتـرين اطـالعـات دربـاره
 افسردگي و راههاي درمان آن

جــان. اچ. گـريـست، جـيـمـز دبـلـيـو
 جفرسون; ترجمه مهدي قراچه داغي

۱۳۸۴ الف۳۹۶گ۳۲۰۰۳۶۶۷۶۱۶/۸۵۲۷
RC۵۳۷/۷الف۴گ

تيمورزاده ،پرديس باوران افـسـردگـي بـه انـضـمـام نـشاني پايگاههاي مفيد پزشکي در
اينترنت

۱۳۸۲گردآوري وتدوين اميد مدرس موسوي الف۴۱۳م۳۲۰۱۷۳۷۶۱۶/۸۵۲۷

پيدايش نـوشـتـه کـوام مـکنزي،با همکاري تونيافسردگي
 اسميت ;مترجم منير سنگلجي

۱۳۸۳ الف۷۴۲م۳۲۰۲۶۷۱۶۱۶/۸۵۲۷

آينده سازان: شهرآب تـالـيـف اصـغـر سـاداتـيان... و ديگران;روش هاي غلبه بر افسردگي ورموز شاد زيستن
 ويراستاراصغر ساداتيان

۱۳۸۵ ۸۳۶ر۳۲۰۳۲۹۴۲۶۱۶/۸۵۲۷۰۳

تيمورزاده، طبيب [مـولـف رابـرت گـامينت ]; مترجم پگاهصرع ومطالبي پيرامون آن
 سرخيل ; زيرنظر محمود معتمدي

۱۳۷۸ ص۱۸۹گ۳۲۰۴۶۰۲۶۱۶/۸۵۳۰۶۱

تيمورزاده، طبيب چـگـونـه از حـنـجـره وصـداي خـود مراقبت کنيم؟ بهداشت
 حنجره براي کاربران حرفه اي حنجره، خوانندگان، قاريان ....

۱۳۸۲مسعود قاسمي، مهدي دارويي چ۱۹۹ق۳۲۰۵۷۴۲۶۱۶/۸۵۵

سعيده احمدي آشـنـايـي بـا اخـتـالالت ارتباطي ناشي از آسيب ديدگي هاي
عصبي

[رابـرت بـروک شـايـر]; مترجم سعيده
احمدي

۱۳۸۲ آ۴۹۳ب۳۲۰۶۷۵۲۶۱۶/۸۵۵۲

صلوات ۱۳۸۷هادي جعفري منشانواع سردردها الف۴۷۴ج۳۲۰۷۲۳۰۵۶۱۶/۸۵۷
علوي تـالـيـف آن مک گرگور; ترجمه عليرضاميگرن در بانوان

ثامني
۱۳۸۱ م۷۳۹م۳۲۰۸۷۶۵۶۱۶/۸۵۷

تيمورزاده، طبيب ﴾TS﴿دگر جنسيت جوها ، ﴾GID﴿ تـالـيـف وگـردآوري عـلـيـرضا کاهاني،اختالل هويت جنسي
 پيمان فخري شجاعي

۱۳۸۱ الف۳۴۳ک۳۲۰۹۶۱۵۶۱۶/۸۵۸۳

نسل نو انديش ۱۳۸۵نويسنده ال. ران هوباردبدنتان را پاک کنيد تا ذهني پاک داشته باشيد ب۱۱۵ه۳۲۱۰۵۸۰۹۶۱۶/۸۶
RC۵۶۴/۴۱۳۸۶ب۲ه

فرهنگ مردم،سازمان بهزيستي استان اصفهان مـولـفـان تـرنس گـورسکي و جان کلي;راهنماي عملياتي پيشگيري از بازگشت
 مترجم علياکبر ابراهيمي

۱۳۸۲ ر۷۶۸گ۳۲۱۱۲۶۳۶۶۱۶/۸۶۰۶

سـتـاد مـبـارزه بـا موادمخدر، دفتر تحقيقات و
آموزش

رنـدي مـهـلـينگ; ترجمه مهرداد مظفر،متآمفتامين (شيشه)
 نازيال رستمي; ويرايش رشاد مردوخي

۱۳۸۹ م۸۹۲م۳۲۱۲۳۷۷۲۶۱۶/۸۶۴
RC۵۶۸/۷۱۳۸۹م۲۴م

سـتـاد مـبـارزه با مواد مخدر، دفتر تحقيقات و
آموزش

م. فـاسـتـر آلـيـو; ترجمه مهرداد مظفر،کراک
 طهورا ضرابيان; ويرايش رشاد مردوخي

۱۳۸۹ ک۹۳۷الف۳۲۱۳۳۷۷۸۶۱۶/۸۶۴۷
RC۵۶۸/۸الف۴ک

انتشارات بعثت روانـشناسي باليني: مباني آزمايش باليني و فرآيند تشخيص به
 انـضـمـام الـگـوي مصاحبه باليني،تست افسردگي بک،مقياس

 اضطراب کتل

۱۳۸۷اثر پرون و پرون ر ۳۹۱ پ۳۲۱۴۴۷۳۰۶۱۶/۸۹
RC۴۶۷/۹۱۳۷۶ر۴پ

رشد ۱۳۸۲-۱۳۸۸نويسنده سعيد شاملوآسيب شناسي رواني آ۲۱۴ش۳۲۱۵۵۶۶۶۱۶/۸۹
رشد ۱۳۸۲تاليف سعيد شاملوروانشناسي باليني ر۲۱۴ش۳۲۱۶۵۶۴۶۱۶/۸۹

هرمس ۱۳۸۳ميشل فوکو; ترجمه فاطمه وليانيتاريخ جنون ت۸۸۸ف۳۲۱۷۷۹۲۶۱۶/۸۹۰۰۹
آزاده ۱۳۸۲نصرت الله پور افکارينشانه شناسي بيماري هاي رواني ن۵۹۳پ۳۲۱۸۵۷۴۶۱۶/۸۹۰۷۵

نسل نوانديش نـويـسندگان جوليآر. آنسيس،آرتور اي.گامهاي روان درماني براي مشکالت زنان
 جانگسما; ترجمه شيوا صائقي ممقاني

۱۳۹۳ گ۸۵۸آ۳۲۱۹۵۷۶۶۶۱۶/۸۹۱۴

دانشگاه اصفهان ۱۳۸۷تاليف احمد احمديمقدمهاي بر مشاوره و  رواندرماني م۲۸۴الف۳۲۲۰۵۳۳۸۶۱۶/۸۹۱۴
RC۴۸۰/۷م۳الف

آلبرت اليسرفتاردرماني عقالني هيجاني: راهنماي درمانگران ر۷۵۵الف۳۲۲۱۶۲۹۹۶۱۶/۸۹۱۴
RC۴۸۹/۷۳۱۳۸۵الف۷۳ر

پيدايش ولـفـگـانـگ وايکرت;مترجم محمد طاهرزبان روح،شفاي تن
طاهر

۱۳۸۲ ز۳۶۵و۳۲۲۲۷۲۹۶۱۶/۸۹۱۴

رشد نـويـسـنـده ويـلـيـام وسـت ; مترجمانروان درماني ومعنويت
 شهريار شهيدي،سلطانعلي شيرافکن

۱۳۸۳ ر۶۱۷ و۳۲۲۳۵۶۵۶۱۶/۸۹۱۴

رشد افـکـار پـلـيـد: روان درمـانـي شـنـاخـتـي اخـتالل هاي تفکر
 اسکيزوفرنيايي- پارانوييدي و وسواسي

نـويـسـنـدگـان روبرتو لورنزيني، ساندرا
 ساسارلي; ترجمه راحله اماني

۱۳۸۰ الف۷۳۵ل۳۲۲۴۶۸۹۶۱۶/۸۹۱۴۲

امي ب. هريس و تامس آ. هريسماندن در وضعيت آخر م۵۵۶ ه۳۲۲۵۵۸۳۹۶۱۶/۸۹۱۴۵
RC۴۸۹/۷۷۴۱۳۸۷ر

اميرکبير نـوشـتـه سـالـوادور مـيـنـوچين; مقدمهخانواده وخانواده درماني
 وترجمه باقر ثنائئ

۱۳۸۱ خ۹۸۸م۳۲۲۶۶۹۴۶۱۶/۸۹۱۵

اميرکبير جـي هـي لـي; دومـقـدمه وترجمه ازباقرروان درماني خانواده﴿متن کامل﴾
ثنائي

۱۳۸۱ ر۹۷۱هـ۳۲۲۷۶۸۱۶۱۶/۸۹۱۵

تيمورزاده،طبيب کـيـم پـالـگ،آرتـور جـانـگسما; ترجمهراهنماي کاربردي روان درماني گروهي
 نرگس جانزاده ،زينب رزوان

۱۳۸۱ ر۲۴۷پ۳۲۲۸۵۷۳۶۱۶/۸۹۱۵۲

رشد درون پـردازي : روان درمـانـي بـا شـيـوه هـاي نمايشي﴿ تاتر
درماني﴾

نـوشـته آدام بالنر; ترجمه وتاليف حسن
 حـق شـناس، حميد اشکاني; ويراستارليال

ساکي

۱۳۸۳ د۶۳۴ب۳۲۲۹۶۹۰۶۱۶/۸۹۱۵۲۳

رشد راهـنـمـاي گـام به گـام درمـان مشکالت زناشويي (طرحهاي
 مدون زوجدرماني)

نـويـسـنـدگان ک. دانيل ليري، ريچارد
 اي. هي من. آرتور اي. جانگسما

۱۳۸۴ ر۷۵۳الف۳۲۳۰۶۸۰۵۶۱۶/۸۹۱۵۶
RC۴۸۸/۵/۹۱۳۸۲ر۸الف

نسل نوانديش نـوشـته مـادان کـاتـاريا; برگردان مجيدخنديدن دليل نميخواهد!: خندهدرماني در باشگاههاي خنده
پزشکي

۱۳۹۰ خ۱۱۷ک۳۲۳۱۴۰۴۴۶۱۶/۸۹۱۶
RC۴۸۹/۲۱۳۸۵ک۹خ

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۸۰گردآورنده پژمان آذرميناپزشک من: دانستنيهاي بيماريهاي عفوني براي بيماران پ۳۲۱آ۳۲۳۲۷۴۶۶۱۶/۹
تيمورزاده،طبيب تـرجـمـه وتدوين رضوان منيري، کامرانتب خونريزي دهنده کريمه-کنگو

 دسته گلي، مهدي نوروزي
۱۳۸۰ ت۸۱۷م۳۲۳۳۶۱۸۶۱۶/۹۲

ارديبهشت ۶۰ راه مـقـابله با آلرژي : با استفاده از گياهان از سالمتي خود
 محافظت کنيد...

۱۳۹۳ماري بورل ش۷۶۷ ب۳۲۳۴۵۸۲۴۶۱۶/۹۷۰۶

آسمان نگار پـيـشگيري و مقابله با ايدز: دراين کتاب مي خوانيد معرفي دو
 نوع ويروس ايدز...

مـولـف و مـترجم  مجيد حاتمي ورزنه ،
 باهمکاري علي اکبر يحيايي

۱۳۸۴ -۱۳۸۳ پ۱۱۶ح۳۲۳۵۱۸۸۸۶۱۶/۹۷۹۲

تخت جمشيد ايـدز: راهـنماي شناخت بيماريهاي ايدز و راههاي پيشگيري از
آن

۱۳۸۳مهناز زارعي الف۱۳ز۳۲۳۶۷۳۹۶۱۶/۹۷۹۲

ترجمه و تاليف حسن ضياءالدينيآنچه بايد در مورد اچ آي وي - ايدز بدانيم; ويژه اولياء آ۵۳ ض۳۲۳۷۶۳۲۲۶۱۶/۹۷۹۲
RA۶۴۴/۹۱۳۸۶ض۹الف

الهوت ۱۳۸۴م. ممن ايدزي هستم م۳۶۲م۳۲۳۸۱۷۹۶۶۱۶/۹۷۹۲
آزادمهر ۱۳۸۷تاليف و ترجمه عليرضا منجميايدز الف۷۸۴م۳۲۳۹۳۷۹۳۶۱۶/۹۷۹۲

RA۶۴۴/۸م۹الف
دانشگاه اصفهان تـالـيف بن فلچر; ترجمه ابوالقاسم نوري،کار، فشاررواني، بيماري واميد به زندگي

 عباسعلي پورخاقان
۱۳۸۱ ک۸۳۸ف۳۲۴۰۵۸۵۶۱۶/۹۸

نسل نوانديش امـيـدواري بـراي بـيماران سرطاني: رهنمودهايي براي بيماران
 سرطاني که تازه بيماري آنها تشخيص دادهشدهاست

نـويـسـنـده جين پترز; مترجم ماشاء الله
 فرخنده; ويراستار حميده رستمي

۱۳۹۰ الف۲۸۶پ۳۲۴۱۴۲۱۵۶۱۶/۹۹۴
RC۲۶۲/۸۱۳۸۹الف۸۶پ

امامت مـتـرجـم عباس تيرگاني; ويراستار اعظمسرطان
 السادات ناصري

۱۳۸۴ ۴۶۸س۳۲۴۲۲۳۰۹۶۱۶/۹۹۴

سـرطـاندرمـاني: گـزارشهـايي دربـارهي پـنجاه نوع سرطان
 مجموعهاي از تجربهها

ماکس گرسون س۳۳۷ گ۳۲۴۳۵۸۴۲۶۱۶/۹۹۴۰۶۵۴
RC۲۷۱/۴۱۳۸۹گ۴ر

تيمورزاده، طبيب گـردآوري وتـالـيـف اعـظـم الـسـاداتبيماريهاي پستان: پيشگيري ، تشخيص و درمان
 مـوسـوي، نـادره بـهـتـاش، محمدطاهر

رجبي

۱۳۷۸ ب۸۴۲م۳۲۴۴۵۹۸۶۱۶/۹۹۴۴۹۰۵۹

دانشگاه تبريز تـالـيـف مـلـيندا فلگل; ترجمه غالمرضاکمکهاي اوليه ورزشي
جليليان

۱۳۷۸ ک۸۴۸ف۳۲۴۵۵۷۲۶۱۷/۱۰۲۷

عالم افروز نــويـسـنـده مـارک ولـپ ا; مـتـرجـمراهنماي طب ورزشي
 مـحمدرضا درافشان طباطبائي; ويراستار

 علي اصغر محمدي

۱۳۸۱ ر۷۱۳و۳۲۴۶۵۷۱۶۱۷/۱۰۲۷

فـرهنگ مردم، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات
 بهداشتي درماني اصفهان

تـالـيف هوشنگ معين; به اهتمام محمودضربه هاي مغز وستون فقرات
 مشهدي زاده، محمدرضا کوثري

۱۳۸۱ ض۶۸۱م۳۲۴۷۵۸۶۶۱۷/۴۸۱۰۴۴

سپهر انديشه مـولف انـجـمن پزشکي بريتانيا [صحيح:بيماريهاي گوش، حلق و بيني
 توني اسميت]

۱۳۸۵ ب۸۶۵ الف۳۲۴۸۴۷۳۲۶۱۷/۵۱
RF۴۶/۹۳۱۳۸۷ب۵الف

تيمورزاده،طبيب بـيـمـاريـهـاي گوش،گلو،بيني و جراحي سر وگردن: رويکردي
 براساس مشکالت بيماران

۱۳۸۲محسن نراقي ب۳۷۹ن۳۲۴۹۵۷۷۶۱۷/۵۱

مهراد ۱۳۸۵تحقيق، ترجمه وتدوين کامبيز پارتازياندرمان آسان کمر درد د۱۳۷پ۳۲۵۰۱۷۹۸۶۱۷/۵۶۴
طاليه جـان اي. سـارنـو; تـرجمه فريبا جعفريدرمان کمر درد براي هميشه (ارتباط متقابل ذهن وجسم﴾...

 نميني،داود ذاکر
۱۳۸۱ د۱۵۱س۳۲۵۱۵۸۹۶۱۷/۵۶۴

تيمورزاده، طبيب آمـوزش سالمت ستون فقرات: چگونه کمر درد خود را درمان
کنيم

۱۳۸۰تاليف بيژن فروغ آ۶۱۲ف۳۲۵۲۶۰۹۶۱۷/۵۶۴۰۵۲

شايان نمودار ۱۳۸۱جالل پورهاشميدندانپزشک خانواده د۷۸۸پ۳۲۵۳۷۶۷۶۱۷/۶
نسل نوانديش مـــولف آرون کـومـار; مـتـرجم مـريممواظب دندانهاي خود باشيد

 پاشنگ; ويراستار علي طالبي
۱۳۸۰ م۸۵۸ک۳۲۵۴۲۰۴۸۶۱۷/۶۰۱

تيمورزاده، طبيب دانـسـتـنـيـهـاي مفيد براي بيماران ارتودنسي: راهنماي عملي
 بـراي اسـتـفـاده صـحـيـح و مـراقـبـت بـهداشتي از وسايل

 ارتودنسي و آشنايي بيشتر با اين درمان

۱۳۸۱تاليف اصغر عبادي فر د۲۷۴ع۳۲۵۵۷۴۹۶۱۷/۶۴۳

حيان،ابا صالح مـولـفـيـن کـنـت سي. چرن، مايکل اي.مروري بر چشم پزشکي نوين
 زيـگـانز; ترجمه محمود نادعلي; زيرنظر

 گيتي جلوخاني

۱۳۸۳ م۳۷چ۳۲۵۶۷۶۱۶۱۷/۷

سنا ۱۳۷۷ترجمه و تاليف محمدمحسن روستاييفيزيوتراپي و ورزشدرماني در زنان و زايمان ف۸۱۹ر۳۲۵۷۶۶۶۸۶۱۸/۰۴۶۲
RG۱۲۹/۹ر۹ف

قلم زنان ۱۳۹۲زبيده خدائيخدايا با دردها چه کنم؟ خ۳۹۴خ۳۲۵۸۵۲۰۴۶۱۸/۱
موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمور زاده:طبيب تـالـيـف فـاطـمـه رمـضان زاده ،حسينآنچه زنان بايد از بلوغ ،باروري ويائسگي بدانند

فيروزي
۱۳۷۸ آ۷۱۴ر۳۲۵۹۶۰۴۶۱۸/۱

تيمورزاده،نشرطبيب ۱۳۸۰[تاليف:ليندا اوجدا]; ترجمهآيدا برهمنديائسگي بدون دارو ي۹۲۲الف۳۲۶۰۵۹۰۶۱۸/۱۷۵
هيرمند مـارشـاال. جـونـز،ترزا ايچن والد، نانسييائسگي به زبان آدميزاد

 دبليو هال;ترجمه پريسا غريبي
۱۳۹۱ ي۸۷۵ج۳۲۶۱۶۳۳۸۶۱۸/۱۷۵

شهيدحسين فهميده ۱۳۸۶مولف محسن احمدي، سهيال ژاله ياردانستنيهاي بارداري و تولد د۲۸۴الف۳۲۶۲۲۲۴۲۶۱۸/۲
ماني ۱۳۸۴نويسنده عفت جمالياهميت مراقبت در نه ماه بارداري الف۶۱۲ج۳۲۶۳۲۳۴۹۶۱۸/۲

نويسنده لورا ريليراهنماي جامع هفته به هفته حاملگي ر۹۶۶ ر۳۲۶۴۵۸۶۵۶۱۸/۲
RG۵۵۱/۹۱۳۸۸ب۲ر

صابرين ۱۳۹۰ميريام استوپارد; مترجم الهام زينالي بقامراقبتهاي دوره بارداري م۴۸۹ الف۳۲۶۵۵۹۲۴۶۱۸/۲۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

اثـر جـوآن سـتـون، کـيت ادلـمن، مريبارداري به زبان آدميزاد
دوئنوالد

ب۴۹۲الف۳۲۶۶۶۳۲۴۶۱۸/۲۴
RG۵۲۵/۲۱۳۸۹ب۵۶الف

نسل نوانديش تـهـيه شده توسط بخش پرستاري انجمنچگونه دوران بارداري، زايمان و بچهداري راحتي داشته باشيم
 پـزشکي وزارت بهداشت ايالت بريتيش
 کـلـمـبـيا - کانادا; مترجم فرشاد نجفي

 پور;  ويراستار امير طاهري

۱۳۹۰ ۴۷چ۳۲۶۷۴۱۶۶۶۱۸/۲۴
RG۵۲۵/۸۱۳۸۲چ

گلستان ادب مـحـسـن دهـقـان، زيرنظر دکتر اقدسبارداري آسان
وکيلي

۱۳۸۵ ۱۳۸۵ب۸۵۹د۳۲۶۸۱۸۹۴۶۱۸/۲۴
RG۵۲۵/۲ب۲ش

اصباح مـحـسـن دهـقـاني; زيرنظر دکتر اقدسبارداري آسان
وکيلي

۱۳۸۸-۱۳۸۶ ب۸۵۹د۳۲۶۹۲۱۲۴۶۱۸/۲۴
RG۵۲۵/۲ب۲ش

تيمورزاده، طبيب نـويـسـنـده الـيزابت ام. وارد; مترجمانتغذيه در دوران بارداري براي تندرستي شما وفرزندتان
 حـــسـن مـظـفـري خـسـروي، فـرزاد
 شـــيـــدفـــر،مـــحـــمــدحـسـن
 افـتـخـاري;ويـراسـتارعلمي محمدحسن

 احرام پوش

۱۳۸۰ ت۱۵۲و۳۲۷۰۵۹۶۶۱۸/۲۴

جـهـاد دانـشگاهي، پژوهشکده ابن سينا، تيمور
زاده

۱۳۸۲سهيالعارفي ...[وديگران]نگرشي نوين بر سندرم سقط مکرر ۶۲۹ ن۳۲۷۱۶۰۵۶۱۸/۳۹۲

رشد زنـــاشـــويــي درمـانـي(از ديـدگـاه رفـتـاري -ارتـبـاطـي
( 

مـولـفـان فـيـليپ اچ. برنشتاين، مارسي
 تـي.بـرنـشـتـايـن;مترجمان سيد حسن

 پورعابدي نائيني، غالمرضا منشئي

۱۳۸۰ ز۴۸۲ب۳۲۷۲۶۰۶۶۱۸/۸۹۱۵۶

صابرين،کتابهاي دانه نـورمـن بـي. شـل، جـوديت ام. نوريک;کليدهايي براي بيماريهاي کودکان
 ترجمه مسعود حاجي زاده

۱۳۸۳ ک۶۲۶ش۳۲۷۳۷۱۲۶۱۸/۹۲

سفيرصبح گـردآورنـده ومـتـرجـم اعـظم الساداتکودک من
علوي

۱۳۸۵-۱۳۸۲ ک۸۲۶ع۳۲۷۴۶۶۲۶۱۸/۹۲

تاليف و ترجمه عليرضا منجميبيماريهاي کودکان ب۷۸۴ م۳۲۷۵۵۸۱۷۶۱۸/۹۲
RJ۴۵/۹۱۳۸۹ب۸م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

فــرهـاد حـسنزاده; زيـرنـظـر شـورايمحمد قريب
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ح س/۶۱۵ق۶۱۸/۹۲۰۰۰۹۲[ج]۳۲۷۶۴۵۰۸
RJ۴۳/۵۱۳۸۶ح۴ق

گوردن پاترسونکمکهاي اوليه براي کودکان ک۱۲۴پ۳۲۷۷۶۳۰۳۶۱۸/۹۲۰۰۲۵
RJ۳۷۰/۸۱۳۸۳ک۲پ

سنبله; بندرعباس: جي بل [رب بـوکـمن، وندي دير]; مترجم عباسکودک شما و آسم
 تيرگاني; زيرنظر خليل رحيمي خوش

۱۳۸۵ ک۲۵۲ب۳۲۷۸۲۲۸۷۶۱۸/۹۲۲۳۸
RJ۴۳۶/۲۱۳۸۴ب۵آ

يونيسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) مـجـمـوعه آمـوزشي بـراي يـاران چـنـد پيشه: طرح مداخله
 تغذيهاي ايالم، برازجان، بردسير

جـمعآوري و تـنـظيم کيخسرو کيقبادي;
 [بـراي] اداره بـهـبـود تـغـذيه معاونت
 ســـالمت وزارت بـــهـــداشت ... [و
 ديـگـران]; بـا هـمـکاري وزارتخانههاي
 کشور... و نهضت سوادآموزي کشور

۱۳۸۰ م۹۶۳ک۳۲۷۹۱۸۲۱۶۱۸/۹۲۳۹۰۹۵۵
RJ۳۹۹/۹۱۳۸۰ک۹س

نويسندگان ريشل برايانوا، برايان لسکاختالالت خوردن در بچهها ( نوجوانان ) راهنماي والدين الف۴۱۴ ب۳۲۸۰۵۸۱۴۶۱۸/۹۲۸۵۲۶
RJ۵۰۶/۴۱۳۸۶ب۴غ

پيک فرهنگ ريـچـارد هـاريـنـگ تن; [ترجمه] حسنروش هاي درمان افسردگي کودکان ونوجوانان
 توزنده جاني، نسرين کمالي

۱۳۸۰ ر۲۳۱هـ۳۲۸۱۶۹۳۶۱۸/۹۲۸۵۲۷

رشد تـالـيـف جـان آيـزنـسون; ترجمه حميداختالالت زبان وگفتار درکودکان
عليزاده

۱۳۸۱ الف۹۷۶آ۳۲۸۲۶۹۵۶۱۸/۹۲۸۵۵

رشد پـرسـش وپاسخ درباره لکنت زبان: راهنماي والدين ، مربيان و
درمانگران

تـالـيـف جـمعي ازنويسندگان متخصص
 درلـکـنـت زبـان; ويراستاران ادوارد.ج.
 کـانـچـر،جـيـن فريزر; مترجمان مهدي

 دستجردي، فربد مفيدي

۱۳۸۱ پ۳۱۴ک۳۲۸۳۶۱۷۶۱۸/۹۲۸۵۵۴

نويسنده مارلين تارگبريلکليدهاي تربيت کودک مبتال به سندرم دان ک۵۲۴ ب۳۲۸۴۵۸۶۴۶۱۸/۹۲۸۵۸۸۴۲
RJ۵۰۶/۴۱۳۸۶ب۹س

صابرين،کتابهاي دانه نــويـسـنـدگـان بـاري اي. مکنـامـارا،کليدهاي پرورش کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه
 فرانسينجي. مکنامارا

۱۳۸۶ ک۷۴۲م۳۲۸۵۶۷۸۴۶۱۸/۹۲۸۵۸۹
RJ۵۰۶/۷۳۱۳۸۸م۷۷ک

آييژ تـالـيف مـاري اتـکينسون، گري هورنبي;بهداشت رواني در مدارس
 ترجمه اکبر رهنما، محمد فريدي

۱۳۸۳ ب۲۲۶الف۳۲۸۶۲۹۳۱۶۱۸/۹۲۸۹

پيدايش نـويـسـنـده ايـزولده انله; مترجم سپيدهمشکالت رفتاري کودکان
خليلي

۱۳۸۳ م۸۹۵الف۳۲۸۷۷۳۲۶۱۸/۹۲۸۹

صابرين،کتابهاي دانه جـودي لـي بچمن; ترجمه مسعود حاجيکليدهاي رويارويي با بيماري حساسيت در کودکان ونوجوانان
زاده

۱۳۸۰ ک۳۲۹ب۳۲۸۸۶۶۴۶۱۸/۹۲۹۷

فاطمي ۱۳۹۰مولف محمدرضا مشکانيآمار و احتمال مهندسي آ۵۷۸م۳۲۸۹۵۳۹۷۶۲۰/۰۰۱۵۱۹۵
TA۳۴۰/۸آ۵م

عابد ۱۳۹۳[مولفان]نيما جمشيدي[و ديگران]...راهنماي کاربرديAutoCAD2015 براي طراحان ۲۹۸ ر۳۲۹۰۶۱۵۹۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵
مهرجرد تـرجـمه و تاليف عليرضا مشهدي ،سهيالآموزش نوين اتوکد بر پايه نسخه ۲۰۰۸-۲۰۰۹

 جـهـانـگـيـري،ويـراسـتاران علي اصغر
 اسدي،مه لقا جهانگيري

۱۳۸۸ آ۵۸۶م۳۲۹۱۲۹۵۲۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

بيشه ۱۳۸۶چريل شراک; مترجم عليرضا همتيمرجع کاربردي تمريني اتوکد۲۰۰۸ م۳۹۹ش۳۲۹۲۲۲۵۴۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵۵۳۶
وينا: سهادانش کــارور AutoCAD (۲۰۰۰-۲۰۰۵) [اتـوکـد دو هـزار - دو

 هـزار و پـنج] قابل استفاده: دانشآموزان شاخه کار و دانش -
 فني و حرفهاي ... بر اساس استاندارد سازمان آموزش فني

۱۳۸۳مولف شهرام شکوفيان ک۵۹۲ش۳۲۹۳۳۲۹۷۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵۵۳۶
T۳۸۵/۲ک۸۳ش

آينده ديگر CAD - 1414= ۱۴ رايـانه کـار نـقـشهکـشي بهکمک اتوکد
 Auto: کـتـاب درسي نظام جديد آموزش متوسطه شاخه کار

دانش...

مـولـفين حسن صمديآذر، علي موسوي،
 مجيد سبزعلي گل

۱۳۸۴ ر۸۱۷ص۳۲۹۴۳۲۹۵۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵۵۳۶۹
T۳۸۵/۲ر۸۴ص

ناقوس تـالـيف جيمز ليثرپ مريام ، گلن کريگ;تشريح کامل مسائل استاتيک
 مترجم علي کالنتري

۱۳۸۵-۱۳۸۲ ت۴۸۸م۳۲۹۵۷۰۰۶۲۰/۱

گلهاي بهشت، مهرجرد درس وآزمـون اسـتاتيک"کارداني به کارشناسي "دانشگاه جامع
 علمي کاربردي، سراسري... کليه رشته ها

۱۳۸۶تاليف وتدوين هوشيار خزائي د۵۱۱خ۳۲۹۶۲۰۴۲۶۲۰/۱۰۳

تمثيل، خليج فارس،ميثاق عدالت تـالـيـف راسل چارلز هبيلر; ترجمه داودمهندسي مکانيک: استاتيک
 تاني بختياري

۱۳۸۶ م۴۲۸هـ۳۲۹۷۲۱۱۰۶۲۰/۱۰۳

نشر علوم دانشگاهي [تـالـيف] فـرديـنـاندپي بيير، اي.راسلراهنماي مکانيک برداري براي مهندسان
 جـانـسـتـون، اليوتار. آيزنبرگ;ترجمه

واحديان

۱۳۸۵ ر۹۳۲ب۳۲۹۸۵۳۳۰۶۲۰/۱۰۵
TA۳۵۰/۹۲۲۵۲د۹ب

ناقوس فـرديـنـانـد بـيـر، اي راسل جـانستون;تشريح کامل مسائل مقاومت مصالح
 مترجم علي کالنتري

۱۳۸۲ ج. ۱ت۹۳۲ب۳۲۹۹۳۲۹۶۶۲۰/۱۱۲
TA۴۰۵/۷۲۲۱۳۸۲م۹ب

نشرعلوم دانشگاهي فـرديـنـاند. پي. بير، اي. راسل جانستون;مقاومت مصالح
 ترجمه ابراهيم واحديان

۱۳۷۸ م۹۳۲ب۳۳۰۰۲۵۴۲۶۲۰/۱۱۲

شايگان، مهرجرد، نقش سيمرغ ۱۳۸۶مولف هوشيار خزائي، حسن رحمانپورتشريح کامل مسائل مقاومت مصالح﴿۱﴾ بير- جانستون خ/م۹۳۲ب۳۳۰۱۲۱۰۸۶۲۰/۱۱۲
ناقوس ۱۳۸۲ايگور پوپوف; مترجم علي کالنتريتشريح کامل مسائل مقاومت مصالح﴿۱و۲﴾ ت۵۶۷پ۳۳۰۲۷۰۲۶۲۰/۱۱۲

شايگان، مهرجرد، نقش سيمرغ ۱۳۸۶تاليف هوشيار خزائي، حسن رحمانپورتشريح کامل مسايل مقاومت مصالح پوپوف خ/م۵۶۷پ۳۳۰۳۲۱۰۹۶۲۰/۱۱۲
جهاد دانشگاهي،واحد صنعتي اصفهان ۱۳۸۶تاليف ديويدر - گاسکلمقدمهاي بر ترموديناميک مواد م۱۵۸گ۳۳۰۴۵۳۴۱۶۲۰/۱۱۲۹۶

TN۶۷۳/۷م۲گ
فني حسينيان مـولـفـيـن ويليام تي تامسون،مري ديلونتئوري ارتعاشات با کاربردهاي آن

 داله،مترجم بهرام پوستي
۱۳۷۸ ت۲۶۱ت۳۳۰۵۲۹۳۰۶۲۰/۳

مدرسه مـولـفـان عـابد بدريان، عليرضا منسوبفناوري نانو
بصيري

۱۳۹۰ ف۳۶۷ب۶۲۰/۵[ج]۳۳۰۶۳۵۵۴
T۱۷۴/۷/۹۱۳۸۸ف۳۷ب

نشرمرکز، کتاب ماد گـزيـنـش وتـرجمه محمدامين موعوديارگونومي در عمل: جستارهاي برگزيده ارگونومي
 ،عليرضا چوبينه

۱۳۸۲ الف۸۴۴م۳۳۰۷۷۷۲۶۲۰/۸۲

ناقوس ۱۳۸۱تاليف طهماسبقلي شاهرخشاهيحفاظت الکتريکي و رله هاي حفاظتي ژنراتورها ح۲۵۴ش۳۳۰۸۷۰۴۶۲۱/۳۱۳
ناقوس ۱۳۸۱[نويسنده سيامک بهنام]تحليل مهندسي مدار-هيت ت۸۸۳ب۳۳۰۹۷۰۳۶۲۱/۳۱۹۲

اشراقي، صفار ۱۳۸۲تاليف علي مسگري، هادي قنادمدارات کاربردي برق صنعتي درجه ۲ م۵۵۷م۳۳۱۰۱۷۲۲۶۲۱/۳۱۹۲
فاطمي ۱۳۹۰تاليف چارلن بيلينگز; ترجمه ناصر مقبليليزر: تکنولوژي جديد نور ل۹۶۸ب۶۲۱/۳۶۶[ج]۳۳۱۱۳۵۸۸

TA۱۶۸۲/۹ل۹ب
ناقوس،آذين رايانه تـالـيـف [الـکـتور الکترونيکس]; مترجم۳۰۰[سيصد]مدار

 رضا خوش کيش
۱۳۸۰ ۹۳۸س۳۳۱۲۷۰۵۶۲۱/۳۸۱۵

ناقوس:آذين رايانه تـالـيـف [الـکـتور الکترونيکس]; مترجم۳۰۴ [سيصدوچهار]مدار
 رضا خوش کيش

۱۳۸۰ ۹۳۸چ س۳۳۱۳۷۰۹۶۲۱/۳۸۱۵

ناقوس، آذين رايانه تـالـيـف[ الـکـتور الکترونيکس]; مترجم۳۰۲[سيصدو دو]مدار
 رضا خوش کيش

۱۳۸۰ ۹۳۸د س۳۳۱۴۷۰۷۶۲۱/۳۸۱۵

ناقوس:آذين رايانه تـالـيـف [الـکـتور الکترونيکس]; مترجم۳۰۳[سيصدوسه]مدار
 رضا خوش کيش

۱۳۸۰ ۹۳۸س س۳۳۱۵۷۰۸۶۲۱/۳۸۱۵

علوم روز نـويـسـنـده [الکتورالکترونيکس]; مترجم۳۰۱ [سيصدويک]مدار
 رضاخوش کيش

۱۳۷۹ ۳۹۸ي س۳۳۱۶۷۰۶۶۲۱/۳۸۱۵

۱۳۸۴هري نيوتن;مترجم محمد حسن مهدويفرهنگ تشريحي اينترنت، وب  و ايميل ف۹۹۱ن۳۳۱۷۵۲۹۵۶۲۱/۳۸۲۰۳
TK۵۱۰۲/۳۸ف۹ن

مـوسـسـه علمي دانش پژوهان برين، انتشارات
ارکان

۱۳۸۴نگارش مجتبي جان قربان، بهمن حقيقيبرج هاي چند منظوره جهان ب۲۱۳ج۳۳۱۸۷۷۶۶۲۱/۳۸۸۳۵

محسن گـردآوري وتـرجـمه حسين ثابتي مقدم;مرجع فرکانس ماهواره هاي تلويزيوني قابل دريافت درايران
 ويرايش فني شروين قاموس

۱۳۸۰ م۳۲ث۳۳۱۹۵۶۷۶۲۱/۳۸۸۵۳

طاهريان ۱۳۹۰علي روح اللهيراهنماي تعمير سخت افزار و شاخص هاي خريد آن ر۷۷۱ر۳۳۲۰۶۱۳۸۶۲۱/۳۹۱
سنبله تـالـيف [انـدي اشـداون]، اندرو ايستون;راهنماي جامع کامپيوتر: اسکنرها وپرينترها

 مترجم بيژن معصوم
۱۳۸۶ الف۵۴۹الف۳۳۲۱۳۵۶۳۶۲۱/۳۹۹۴

TK۷۸۸۲/۵۱۳۸۳الف۹پ
ناقوس ۱۳۸۱گردآورنده علي کالنتريتشريح کامل مسائل انتقال حرارت جک فيليپ هولمن ت۶۲۷ک۳۳۲۲۶۹۹۶۲۱/۴۰۲۲

گسترش علوم پايه مـولـفـان مـجـتبي جعفرزاده، علي اوسطآموزش سيمپيچي به زبان ساده
غالمي

۱۳۸۴ آ۴۴۸ج۳۳۲۳۳۶۵۲۶۲۱/۴۶
TK۲۴۷۴/۸آ۷ج

اميرکبير، کتابهاي شکوفه گـردآورنـده عـادل ارشـقي; طـرح رويانرژي خورشيدي
 جلد اميد گنجور تهراني

۱۳۷۷ ۸۷۵الف۶۲۱/۴۷[ج]۳۳۲۴۷۵۷

مهرآرمين، فراگفت مـــوج زنـــده: روايت مستند تالش ايرانيان براي دستيابي به
 فناوري صلحآميز هستهاي

امـيـرشـهـريـار امـيـنيان; زيرنظر گروه
 مطالعاتي انديشه ورزان

۱۳۸۸ م۸۴۵الف۳۳۲۵۳۷۲۹۶۲۱/۴۸
TK۹۰۰۷/۸الف۹الف

بهمن آرا ۱۳۸۶نـويـسـنـده پـي.دي ويـلسون; ترجمه وچرخه سوخت هسته اي چ۹۴۲و۳۳۲۶۲۲۲۵۶۲۱/۴۸۳۳۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

بهمنآرا آر. اي. ريـــچ، اچ. دي. هــالـنـد ويـو.کانسارهاي اورانيوم گرمابي
 پـيـتـرسـن; تـرجمه محمد يزدي، خالق

خوشنودي

۱۳۸۶ ک۹۳۶ر۳۳۲۷۲۲۴۴۶۲۲/۱

دلهام مـتـرجم مـحـمـدحـسين آريا; ويراستاراسلحه و جنگافزارها در دوران قديم
 مجيد عميق - رضا عشر

۱۳۸۲ الف۱۹۴ف۶۲۳/۴۴۱[ج]۳۳۲۸۴۳۵
U۸۰۵/۵۱۳۸۱الف۲ف

دلهام ۱۳۸۱ويل فاملرتارخ تحوالت و فناوري نظامي از دوران باستان تا امروز ت۱۹۴ف۶۲۳/۴۴۱[ج]۳۳۲۹۴۹۸۱
کاوش پرداز راب سـاونـيـسـکـس;مـتـرجمين مامککاربرد مصالح در طراحي منظر

 صلواتيان،محمد فرزين مقدم
۱۳۸۸ ک۲۵۵س۳۳۳۰۶۴۷۳۶۲۴

موسسه علمي دانش پژوهان برين ۱۳۸۲نگارش محمدعلي روشن ضميرمهندسي پي م۸۳۲ ر۳۳۳۱۷۷۸۶۲۴/۱۵
دانش پژوهان برين، ارکان ۱۳۸۳نگارش رضا خدادادي، محمد نيلي پورمباني اجراي سازه هاي فوالدي م۳۶۸خ۳۳۳۲۷۹۴۶۲۴/۱۸۲۱

جـهـاد دانـشگاهي واحد صنعتي اصفهان، مرکز
انتشارات

۱۳۸۶اميرمسعود کينياآناليز و طراحي سازههاي بتن آرمه آ۹۷۸ک۳۳۳۳۲۰۵۱۶۲۴/۱۸۳۴۱

دانش پژوهان برين تـرک خـوردگـي در بـتـن و پلهاي بتني﴿انواع، علل و روشهاي
تعمير﴾

وي. آر. رايـنـا; مـتـرجـمين رضا اکبري،
 مجيد صباغ زاده

۱۳۸۲ ت۳۲۲ر۳۳۳۴۷۷۹۶۲۴/۲۰۲۸۲

موسسه علمي دانش پژوهان برين تـرجـمـه وتـاليف حميد بهبهاني، مهدياصول مهندسي راه آهن
ابطحي

۱۳۸۳ الف۸۲۹ب۳۳۳۵۷۸۰۶۲۵/۱

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۴نويسنده:کريسآکسليدآب آ۶۷۳آ۶۲۸/۱۶۲[ج]۳۳۳۶۶۸۳۸
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۵کيهان فروزنده شهرکياصول تصفيه و بهسازي منابع آب الف۵۹۸ف۳۳۳۷۴۴۷۸۶۲۸/۱۶۲

LC۵۸۰۸۳۷۷ف۹الف/گ
تيمورزاده ،طبيب ۱۳۸۲تاليف واقتباس علي اميني، فتانه زنوزيطب قبل از تولد ط۸۴۴الف۳۳۳۸۶۰۱۶۲۸/۳۲۰۴۲

نويسنده سالي مورگانبا زبالهها چه کنيم؟ ب۸۲۳م۶۲۸/۴۴[ج]۳۳۳۹۶۵۹۷
TD۷۹۲/۲۱۳۸۹ب۹م

کتابهاي شکوفه،اميرکبير ۱۳۷۷ام، برايت; ترجمه آرمان اعتماديباران اسيدي ب۴۱۴ب۶۲۸/۵۳[ج]۳۳۴۰۷۶۰
موسسه علمي دانش پژوهان برين، ارکان ۱۳۸۳نگارش بهنام امينيمباني مهندسي ترابري م۸۴۴الف۳۳۴۱۷۸۱۶۲۹/۰۴

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۶نويسنده راضيه تجاربانوي آبيها ب۳۴۳ت۳۳۴۲۲۹۳۵۶۲۹/۱۳۰۹۲
پانيذ ۱۳۸۳بريل مارکهام; ترجمه ابراهيم يونسيبا شب به سوي غرب ب۱۳۱م۳۳۴۳۷۹۱۶۲۹/۱۳۰۹۲

سفير خرد ۱۳۹۵يوسف بهمن آباديفرهنگ رانندگي ف۸۷۶ب۳۳۴۴۶۳۴۴۶۲۹/۲۸۳
اميرعلي ۱۳۸۲نويسنده حسين منوچهر پارسافنون ودانستنيهاي رانندگي ف۱۴۲پ۳۳۴۵۷۷۰۶۲۹/۲۸۳

قدياني، کتابهاي بنفشه رودلـف مـتـزلـر; تـرجمه عباس لقماني;ماهواره ها: تماشاگران هوشمند
 ويراستار فرزانه کريمي

۱۳۸۰ م۲۳۹م۶۲۹/۴۶[ج]۳۳۴۶۵۵۷

رودلف متزلرماهوارهها: تماشاگران هوشمند م۲۴۱ م۶۲۹/۴۶[ج]۳۳۴۷۵۷۹۲
TL۷۹۶/۲۱۳۸۰م۲۵م

دلهام ۱۳۸۱نويسنده ديويد جفريسمجموعه فناوريهاي فوق پيشرفته م۴۲۹ج۶۲۹/۸۹۲[ج]۳۳۴۸۴۹۷۷
TJ۲۱۱/۲/۳۱۳۸۱م۷ج

ناقوس 80C196 تـالـيـف وتـرجـمه پيمان حاجي حسيني،ميکرو کنترلر
 محمد موسوي انزهايي

۱۳۸۲ م۱۶۹ح۳۳۴۹۷۰۱۶۲۹/۸۹۵۱۶

جـهـاد دانـشگاهي واحد صنعتي اصفهان، مرکز
انتشارات

۱۳۸۳تاليف محمدرضا خواجه پوراصول ومباني زراعت الف۷۷۲خ۳۳۵۰۵۷۶۶۳۰/۲

اميرکبير،کتابهاي شکوفه ۱۳۸۰[ترجمه محمود سالک]ماشينهاي کشاورزي چگونه کار ميکنند ۱۴۶م۶۳۱/۳۱[ج]۳۳۵۱۷۳۸
دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷مريم وراويپورخاکشناسي عمومي (رشته اقتصاد کشاورزي) خ۴۹۷و۳۳۵۲۴۴۷۲۶۳۱/۴

S۵۹۱/۲۱۳۸۳خ۴و
شرکت بهنشر مــولف جـان ال. مـريـام و جک کـلـر;ارزيابي سيستمهاي آبياري مزارع

 مترجم فرهاد قاسمزاده مجاوري
۱۳۶۹ الف۴۸۸م۳۳۵۳۲۶۳۹۶۳۱/۵۸۷

امينان ۱۳۹۱محمدرسول درياييخرما، ميوه انرژي، حيات، سالمت خ۵۱۸د۳۳۵۴۴۳۰۷۶۳۴/۶۲
SB۳۶۴/۴۱۳۸۹خ۴د

فرهنگ جامع گـردآوري و تـدوين پـرينـاز مـرعشي،پرورش گلها و گياهان زينتي در باغ، خانه و آپارتمان
 حسن نويان اشرف

۱۳۸۳ پ۴۶۹م۳۳۵۵۲۲۶۱۶۳۵/۹

روزبهان ۱۳۷۴تاليف غالمرضا وزيري الهيگلکاري عملي (فرهنگنامه الفبايي گلهاي خانگي و زينتي) گ۵۹۲و۳۳۵۶۳۶۷۰۶۳۵/۹
SB۴۰۶/۸۱۳۷۴گ۴و

پرتو واقعه،دانش نگار ۱۳۸۵تاليف محمد لطفيزادهدانستنيهاي هاري براي صاحبان سگ و گربه د ۴۸۳ ل۳۳۵۷۵۲۹۴۶۳۶/۰۸۹۶۹۵۳
SF۹۸۱/۲۱۳۸۵د۶ل

نسل نوانديش مـردي کـه بـه اسبها گوش ميدهد: داستان واقعي از مردي که
 در گوش اسبها نجوا ميکرد

نـويـسـنـده مونتي رابرت; مترجم عزت
 الملوک﴿گيتي﴾ شهيدي

۱۳۹۴ م۱۱۲ر۳۳۵۸۵۷۵۲۶۳۶/۱۰۸۳۵

قلم نوين ۱۳۹۰گردآوري ناهيد عباديانگنجينه سوال هاي خياطي۱ گ۲۷۴ع۳۳۵۹۵۳۱۵۶۳۶/۴۰۴۰۷۶
فرهنگ جامع مـولـفـيـن آر.اي.بـاتاگليا، و. ب. مي. رز;روشهاي عملي در پرورش طيور

 مسعود هاشمي
۱۳۸۰ ر۱۳۱ب۳۳۶۰۶۹۷۶۳۶/۵۰۸۲

ترجمه و گردآوري مرتضي بهبهانيدنياي سگان: تعليم و تربيت سگان - بهداشت و تغذيه د۸۲۹ب۳۳۶۱۶۳۰۹۶۳۶/۷۰۸۳
SF۴۲۶/۹۱۳۷۶د۹ب

فرهنگ جامع ۱۳۸۰مولف و ويراستار مسعود هاشميراهنماي کامل پرورش زنبور عسل ر۲۵۲هـ۳۳۶۲۵۶۰۶۳۸/۱
علمي آبزيان ۱۳۸۸حسين عماديآکواريوم و تکثير و پرورش ماهي هاي آکواريومي آب شيرين آ۸۸۲ع۳۳۶۳۲۹۵۳۶۳۹/۳۴

انتشارات علمي آبزيان نوشته رالف گيسلربيماريهاي ماهيهاي آکواريومي و نحوه درمان آنها
ترجمه و تاليف حسين عمادي

۱۳۸۵ ب۸۹۹گ۳۳۶۴۲۹۵۱۶۳۹/۳۴

ادامه در صفحه بعد
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نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

انتشارات علمي آبزيان ۱۳۸۶تاليف و ترجمه :حسين عماديآکواريوم ماهي هاي آب شور آ۸۸۲ع۳۳۶۵۲۹۵۴۶۳۹/۳۴۲
تالش نـوشـتـه[پ۰آگـوسـت و ب۰ چـندلر]دانستنيهايي براي يک زن خانه دار

 ;ترجمه افسانه فائقي ، کاظم فائقي
۱۳۸۶ د۶۸۹آ۶۴۰م۳۳۶۶۱۹۱۲

نسل نوانديش مـديـريت وقت شـخـصي: (چگونه وقت شخصي خود را تنظيم
 کنيم؟) اولويتهاي کاري خود را مشخص کنيد

نـويـسـنـده مـاريون.اي. هينز; برگردان
 گيتي شهيدي

۱۳۸۶ م۹۷۹هـ۳۳۶۷۴۱۹۷۶۴۰/۴۰۹۳
HD۶۹/۹۷۱۳۸۶ه۷و

تميشه آن قـوربـاغه را قـورت بـده! ۲۱ [بـيـست و يک] روش عالي
 براي غلبه بر تنبلي ...

۱۳۸۴برايان تريسي; مترجم عليرضا ميرزايي آ۵۵۳ت۳۳۶۸۲۱۹۲۶۴۰/۴۳

پيام موفقيت قـوربـاغـه را قـورت بـده: ۲۱راه بـراي رسيدن به موفقيت در
 کوتاهترين زمان

۱۳۸۴برايان تريسي; مترجم نرگس شکفته ق۵۵۳ت۳۳۶۹۱۷۹۲۶۴۰/۴۳

راشين قـوربـاغه را قـورت بده!: ۲۱ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام
 بيشترين کار در کمترين زمان

۱۳۸۸برايان تريسي ق ۵۵۳ ت۳۳۷۰۴۷۴۹۶۴۰/۴۳
BF۶۳۷/۴۱۳۸۸ت۹الف

حديث راه عشق تـدوين طـاهـره کـشـوادي; بـه سفارشاقتصاد در خانواده
 ســازمـان مـلـي جـوانـان، مـعـاونـت

 مطالعات و تحقيقات

۱۳۸۸ الف۵۸۲ک۳۳۷۱۴۴۸۶۶۴۰/۹۵۵
TX۱۰۷/۷۱۳۸۷الف۵ک

به آفرين نـقـش رايحه وعطر درماني: بهره درماني غذاي روزمره خود را
 کشف کنيد

۱۳۸۲مولف رقيه باقرزاده اکبري ن۲۳۹ب۳۳۷۲۵۶۱۶۴۱/۳

اميرکبير ۱۳۸۲غياث الدين جزايريزبان خوراکيها ز۳۹۱ج۳۳۷۳۷۳۱۶۴۱/۳
پيدايش ۱۳۷۹ترجمه محمود سالکمجموعه تغذيه وتندرستي م۲۱۸س۶۴۱/۳[ج]۳۳۷۴۵۵۵

منشور وحي ۱۳۸۵مولف حکيمه احساني ،محسن احسانيخواص دارويي ميوه ها وسبزيجات خ۲۷۱الف۳۳۷۵۱۹۲۲۶۴۱/۳۴
TX۵۵۷/۹خ۴م

فخردين ۱۳۸۴گردآورنده محمدحسين شريفيميوه درماني م۴۶۷ش۳۳۷۶۱۸۰۱۶۴۱/۳۴
خادم الرضا، انديشه ي ماندگار ۱۳۸۷مولف فاطمه محرابيميوه درماني م۳۱۷م۳۳۷۷۲۳۱۸۶۴۱/۳۴

نسيم حيات مـولف واحـد پـژوهش و تحقيقات نسيمميوهدرماني
حيات

۱۳۹۱ ۹۹۴م۳۳۷۸۴۴۴۰۶۴۱/۳۴
TX۵۵۷/۹۴۱۳۸۶م

خادم الرضا، انديشه ي ماندگار ۱۳۸۷مولف فاطمه محرابيسبزيدرماني س۳۱۷م۳۳۷۹۲۳۱۷۶۴۱/۳۵
نسل نوانديش ۱۳۹۳پني استن ويمعجزه عسل : نکات عملي براي سالمت، تغذيه و زيبايي م۴۸۷ الف۳۳۸۰۵۸۲۶۶۴۱/۳۸
راهيان سبز ۱۳۸۲نوشته م. احمديآشپزي رژيمي آ۲۸۴الف۳۳۸۱۸۸۵۶۴۱/۵

TX۷۲۵/۳۱۳۸۵الف۱آ
هـنـر آشـپـزي و شـيـريـنيپـزي گلبانو شامل انواع غذاهاي
 ايـراني و فـرنـگي، نـوشـيدنيها، کيکها، شيرينيهاي خانگي،

 ترشيجات و مرباها

تهيه و تنظيم فريبا الماسي ه۷۳۵ الف۳۳۸۲۵۸۰۵۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۷۴۱۳۸۴الف۱آ

ايران ۱۳۷۶تاليف روحان پناهي نياهنرآشپزي نمونه آ۵۴۶پ۳۳۸۳۵۹۴۶۴۱/۵
تنديس نـويـسندگان کريستين تويبنر، آنت ولتر;هنر غذاهاي سرد در منزل

 مترجم زري خاور﴿مرعشي﴾
۱۳۸۷ ه۸۸۷ت۳۳۸۴۲۹۵۰۶۴۱/۵

گلستان ادب ۱۳۸۶لعيا حاجي پور فرشبافآشپزي ساناز ﴿ آموزش انواع غذاهاي ايراني و خارجي ﴾ آ۱۶۹ح۳۳۸۵۱۸۹۶۶۴۱/۵
نشر کارنامه نـجف دريـابـنـدري; بـا همکاري فهيمهکتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز

 راسـتـکـار; مـدير هنري محمد زهرايي;
 عـکسها احمدرضا پناهي... [و ديگران];
 تـــصـويـرهـاي آرايـشي  و آمـوزشي

 کـيـانـوش لـطـيـفي، غـالمعـلي لطيفي;
 تـنـظـيم و اجـراي طـرح روي جـلـد و
 پــردازش تـصـويـرهـا روزبه زهـرايي;
 آرايش صـفـحههـا مـاهـور درخـشاني،

 عادل قشقايي

۱۳۷۹ ک۵۱۴د۳۳۸۶۲۹۲۷۶۴۱/۵

محمد﴿ص﴾ ۱۳۸۲تهيه وتنظيم فاطمه سلحشورهنرآشپزي شيرين هـ۶۳۴س۳۳۸۷۵۷۵۶۴۱/۵
نسيم حيات ۱۳۸۳تاليف  عطيه صادق کوهستانيآشپزي رز آ۱۹۱ص۳۳۸۸۶۱۱۶۴۱/۵

چاف ۱۳۸۶مولف مکرم عطائيآشپزي مهر آ۶۸۲ع۳۳۸۹۳۶۹۳۶۴۱/۵
TX۷۲۵/۵۷ع۱آ

انتشاراتي الهوتيان آشـپزي شيرين و اصول شوهرداري، خانه داري، دانستني هاي
کدبانو

۱۳۸۶شيرين قرنلي آ۵۸۳ق۳۳۹۰۲۱۵۶۶۴۱/۵

جمال ۱۳۸۶زينب محمودي چالبطانيخانم شام چي داريم﴿آشپزي آسان براي بانوان جوان﴾ خ۳۶۴م۳۳۹۱۲۳۳۷۶۴۱/۵
عقيل ۱۳۸۶مولف ليال مراديآشپزي روز آ۴۳۵م۳۳۹۲۲۰۶۶۶۴۱/۵

شهيد حسين فهميده هـنـرآشـپزي و شيرينيپزي بهاره: کاملترين غذاها، بستني ها،
 نوشيدني هاي ايراني به همراه دانستنيهاي خانه داري

۱۳۸۶مولف و مترجم اعظم منصوري هـ۷۹۴م۳۳۹۳۲۰۶۵۶۴۱/۵

نويسنده و مترجم هماي مهرينهنر آشپزي عروس ه۸۸۷ م۳۳۹۴۵۸۶۸۶۴۱/۵
TX۷۲۵۹۵۱۳۸۳م

دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۴تاليف رويا اربابزاده مظفريآشپزي آسان، يا، چگونه دل همسر خود را به دست آوريد؟ آ۳۶۲الف۳۳۹۵۲۹۴۸۶۴۱/۵۰۹۵۵
سارا ليوزآشپزي کودکانه: شيريني و بستني آ۹۷۷ل۳۳۹۶۶۳۰۶۶۴۱/۵۶۲۲

TX۷۴۰/۵۳۱۳۸۸آ۹ل
صابرين ، کتابهاي دانه ۱۳۷۹بالندين مارکاده و هانري بوشهآشپزي نوين براي کودکان از سه ماهگي تا هيجده ماهگي آ۱۲۹م۳۳۹۷۵۹۴۰۶۴۱/۵۶۲۲

TX۷۴۰/۵۱۳۷۹آ۲م
دانش جاودان آشـپـزي گـيـاهي نزد ملل مختلف حاوي بيش از ۲۴۰ دستور

 غذايي بينظير جهان
۱۳۷۸کورما داسا; مترجم بزرگمهر گل بيدي آ۱۹۲د۳۳۹۸۲۹۳۴۶۴۱/۵۶۳۶
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کتاب نشر ۱۳۹۲مترجم و نويسنده زهرا رجبيهنر آشپزي گياهي بر اساس آشپزي هندي ص۳۷۲ر۳۳۹۹۵۱۶۱۶۴۱/۵۶۳۶
فرهنگ مردم آشـپـزي گـيـاهي﴿بـيـش ازصـدهـا نـوع دستور آشپزي ملل

 مختلف﴾
۱۳۸۶تاليف ليندا فريزر; ترجمه سمانه عطاري آ۷۱۷ف۳۴۰۰۲۲۶۵۶۴۱/۵۶۳۶

تـغـذيهي سـالم براساس طب نتروپت: تهيهي انواع ساالدها و
 طبخ خوراکهاي مختلف با سيب زميني، قارچ، ماهي و پاستا

تاليف ترانه دبير ت۳۶۲د۳۴۰۱۶۲۳۵۶۴۱/۵۶۳۷
TX۷۴۱/۷ت۲د

پيام انديشه ۱۳۸۲فريبا انظاريژله ها وانواع دسرهاي متنوع فريبا ژ۸۸۸الف۳۴۰۲۶۲۲۶۴۱/۵۹۵۵
امينان ۱۳۹۱محمد درياييمعجزات غذايي و درماني گوشت و شير شتر م۵۱۸د۳۴۰۳۴۳۰۹۶۴۱/۶۶

TX۷۴۹/۵ /۴۱۳۸۹د۲ش
غزل ۱۳۷۹بدري آدميکيک پزي ک۲۶۷آ۳۴۰۴۱۹۰۶۶۴۱/۸۵۳
چاف ۱۳۸۱نگار صادقيشيرينيپزي مهر ش۱۹۶ص۳۴۰۵۶۲۵۶۴۱/۸۵۳

سفير اردهال مـعـجـزات درمـاني عـرقـيـات گـياهي توصيف خاصيتهاي
 تقطيري و ميزان مصرف تقويتي و درماني...

۱۳۸۶تاليف محمد دريايي م۵۱۸د۳۴۰۶۲۹۴۷۶۴۱/۸۷۵

ترجمه و گردآوري کبري قيصريهنر سفرهآرايي و تزئين مواد غذايي ه۹۷۳ ق۳۴۰۷۵۸۶۷۶۴۲/۸
TX۸۷۹/۹۹۱۳۸۸ق

پيک ريحان ۱۳۹۰معصومه محمدي القارنازکدوزي زنانه (درجه ۲)،به روش متريک ن۳۵۳م۳۴۰۸۵۳۱۲۶۴۶/۴۰۴
TT۵۰۸/۲ن۹ص

وينفرد آلدريچالگو و برش بهروش متري﴿لباس زنانه﴾ الف۷۳۲آ۳۴۰۹۶۶۴۰۶۴۶/۴۰۴۰۷
TT۵۲۰/۴۱۳۷۷ب۷آ

شرکت حرفه وفن نوين تـالـيـف گـروهـي از کارشناسان سازمانآموزش خياطي
 آمـوزش فـنـي وحرفه اي کشور انجمن
 خـيـاطـان تـهـران;طراحي محمدمهدي
 مـنـتظري  ;گردآورنده سازمان آموزش

 فني و حرفهاي، مديريت پژوهش

۱۳۷۴ ۸۱۳آ۳۴۱۰۲۱۸۸۶۴۶/۴۰۴۰۷

گـــردآوري و تـــالـيف [مـعـصـومه]آموزش خياطي به روش مولر
طلوعزماني

آ۷۴۴ ط۳۴۱۱۵۸۹۹۶۴۶/۴۰۴۰۷
TT۵۰۸/۸۱۳۸۶آ۸ط

الـگـو و بـرش به روش مـتـري: لـبـاس کـودک و نـوجـوان،
 دختران ۲ تا ۱۴ سال،  پسران ۲ تا ۱۷ سال

وينفرد آلدريچ الف۷۳۲آ۳۴۱۲۶۶۳۹۶۴۶/۴۰۶۰۷
TT۶۴۰/۷۱۳۷۴الف۷آ

پيک ريحان ۱۳۸۹معصومه محمدي القار،اکرم تشکريفانتزيدوزي ف۳۵۳م۳۴۱۳۵۳۱۱۶۴۶/۴۰۷
TT۵۲۰/۲ف۵ت

عارف کامل ۱۳۸۶مولف خسرو اميرحسينيمهارت هاي زندگي برتر م۸۲۱الف۳۴۱۴۲۴۴۸۶۴۶/۷
سـازمـان تـبـلـيـغـات اسـالمـي، پـژوهشکده

 باقرالعلوم﴿ع﴾.انتشارات نورالسجاد
۱۳۸۳مولف اصغر جدائيايمني در زندگي الف۳۲۵ج۳۴۱۵۶۷۹۶۴۶/۷

هاجر ۱۳۹۰حسين خنيفر، مژده پورحسينيمهارتهاي زندگي م۷۵۸خ۳۴۱۶۳۵۱۵۶۴۶/۷
نسل نوانديش ۱۳۹۳نويسنده نسرين گل محمديمهارتهاي ده گانه زندگي م۶۱۷ گ۳۴۱۷۵۷۶۳۶۴۶/۷
نسل نوانديش نـويـسـنده ديان مسترومارينو; مترجمانعبارات تاکيدي مثبت براي زنان: زيبايي به وجود نميآيد

 الـهـام آرام نـيـا، شمس الدين حسيني;
 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ع۵۲۹م۳۴۱۸۴۲۱۸۶۴۶/۷
HQ۱۲۰۶/۲۱۳۸۷ع۵م

اوحدي ۱۳۸۶نوشته ناهيد آتشينمراقبت از پوست و مو م۱۸۶آ۳۴۱۹۲۹۴۶۶۴۶/۷۲
آموزشگاه آرايش گلآرا ۱۳۸۰نويسنده اشرف بياتيعلم آرايش ع۸۹۸ب۳۴۲۰۲۶۴۰۶۴۶/۷۲

منشا دانش ۱۳۸۸تاليف محمدرضا دژکامراز زيبايي و تناسب اندام ر ۵۲۹ د۳۴۲۱۴۷۷۸۶۴۶/۷۲
RA۷۷۸/۲۱۳۸۸ر۴د

نسل نوانديش نـويـسـنـده بـريـژيـت مـارس; ترجمهسالمت وزيبايي طبيعي پوست، مو وناخن با گياهان دارويي
 ميرمجيد خلخالي زاويه

۱۳۹۴ س۱۲۷ م۳۴۲۲۵۷۵۸۶۴۶/۷۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده کاترين ميالرد; مترجم امير۶۰ رهنمود براي سالمت پوست
بهنام

۱۳۸۶ ش۹۷۸م۳۴۲۳۲۲۳۳۶۴۶/۷۲

امامت مـتـرجم عباس تيرگاني;  ويراستار اعظمپوست و نور آفتاب
 السادات ناصري

۱۳۸۴ ۸۱۱پ۳۴۲۴۲۲۴۱۶۴۶/۷۲۶

شقايق تـالـيـف نـسـرين تک زارع،عليرضا تک۱۰۰۱[هزار و يک]نکته زيبايي پوست و ضمائم آن
 زارع ،محمد رضا تک زارع

۱۳۸۴ ه۶۶۸ت۳۴۲۵۲۹۵۵۶۴۶/۷۲۶

پيدايش نـويـسـنـده مـاريانه فولک; مترجم نيکيسالمت پوست
خوگر

۱۳۸۲ س۹۱۳ف۳۴۲۶۲۲۴۹۶۴۶/۷۲۶

آوينا ۱۳۸۴محمد مهدي کريميمراقبتهاي ويژه از پوست و مو م۵۱۶ک۳۴۲۷۱۸۸۹۶۴۶/۷۲۶
نسل نوانديش ۱۳۸۶کوشيار کريمي طاري، گلاندام قليزادهبهداشت و زيبايي صورت ب۵۲۹ک۳۴۲۸۲۰۶۲۶۴۶/۷۲۶
نسل نوانديش ۱۳۸۵مولف کوشيار کريمي طاريراز جواني دوباره ر۵۲۹ک۳۴۲۹۲۰۴۹۶۴۶/۷۲۶
نسل نوانديش هـنـر گـفـتـگـو بـا هـر کس در هر جا : مهارتهاي الزم براي

 موفقيت در شرايط مختلف
نـويـسـنـده روزالـي مـاگـيـو; مـتـرجم

 غالمحسين خانقايي
۱۳۸۶ هـ۱۶۲م۳۴۳۰۲۰۲۷۶۴۶/۷۶

نسل نوانديش نـويـسـنده کورت تپرواين; مترجم کالراهنر رابطه: رازعشق و هماهنگي
کرمي

۱۳۸۵ هـ۳۳۴ت۳۴۳۱۲۲۳۸۶۴۶/۷۷

اسرار دانش بـاربـارا ديآنـجـلـيـس; مترجمان بهنازروابط موفق: قوانين واقعي براي يافتن رابطه اي مبتني بر عشق
 روان آسا، کامران افشار

۱۳۸۱ ر۸۷۸د۳۴۳۲۱۷۲۱۶۴۶/۷۷

ملينا هـمـسـر دوسـت داشـتني من توهستي ؟﴿آيا تو آن گمشده ام
 هستي ؟﴾

۱۳۸۹باربارا دي آنجليس ه۸۸۲د۳۴۳۳۶۶۷۳۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۳آ۹د

نسل نوانديش ۱۳۸۴نـويـسـنـده بـاربارا دي انجليس; مترجمآيا تو آن گمشدهام هستي؟ آ۸۸۹د۳۴۳۴۱۹۹۸۶۴۶/۷۷
ادامه در صفحه بعد
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نويسنده باربارا دي انجليسقوانين روابط موفق ق۸۸۹ د۳۴۳۵۵۸۴۱۶۴۶/۷۷
HQ۸۰۱/۹۱۳۸۵ر۹د

نسل نوانديش نـويـسـنـده رونـدا فـيندلينگ; مترجمانبه آن مرد تلفن نکن! مسيري به سوي رهايي از ارتباط ناکام
 شـمـس الـديـن حسيني، الهام آرام نيا;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ب۹۹۳ف۳۴۳۶۴۲۴۳۶۴۶/۷۷

نسل نوانديش نـويـسنده و.کيت کمبل; مترجمان حميدمرد روياها (همسران خودشيفته)
 جـهـانـگـرد، پـانته آ ماراالني; ويراستار

 علي ابوطالبي

۱۳۸۸ م۶۹۶ک۳۴۳۷۴۱۹۸۶۴۶/۷۷
BF۵۷۵/۸۱۳۸۸ک۸۷۵خ

نسل نوانديش هـزار و يـک پـرسـش کـه مـي بـايـسـت قـبـل از ازدواج از
 هـمـسرآينده تان بپرسيد ﴿و پاسخ قانع کننده و اميدوار کننده

 اي دريافت داريد.﴾

نـويـسـنـده مـونيکا مندز ليهي; برگردان
 هادي ابراهيمي

۱۳۸۶ هـ۹۹۷ل۳۴۳۸۲۲۳۶۶۴۶/۷۷

نسل نوانديش مـعـجـزهي صـمـيـميت...: در روابط زنان و مردان، در روابط
 همسران، در زندگي زناشويي...

تـحـقـيق و نـگـارش زهره اسماعيلبگي،
 حميدرضا غالمرضايي

۱۳۸۶ م۵۳۲الف۳۴۳۹۲۲۲۸۶۴۶/۷۸
HQ۷۴۳/۶م۵۱۸الف

آسيم ونـدي ويـسـتـو;شـهـره عبداللهي﴿قراچه۱۰۰﴿صد﴾ نکته براي شاد بودن با هم
داغي﴾

۱۳۸۴ ص۵۲۲ب۳۴۴۰۵۳۵۷۶۴۶/۷۸

نسل نوانديش گـري چـاپـمن; مـتـرجمان شمس الدينقلب پنج زبان عشق
 حـسـيني; الهام آرام نيا; ويراستار حميده

رستمي

۱۳۸۹ ق۲۷چ۳۴۴۱۴۰۳۷۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۹۱۳۸۴پ۲چ

حافظ نوين ۱۳۹۰احمد حاجي شريفي﴿عطار اصفهاني﴾مسايل جنسي، زناشويي و ازدواج م۱۷۱ ح۶۴۶/۷۸م۳۴۴۲۵۸۸۷
نسل نوانديش نـويـسـنـده کـامـايل راسو، مايکل شين;چگونه مادرشوهر يا مادرزني نمونه باشيد

 مـترجم نفيسه معتکف; ويراستار حميده
رستمي

۱۳۸۵ چ۸۲۴ر۳۴۴۳۱۹۷۸۶۴۶/۷۸

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـان گـري; تصاوير بارباراپسران مريخي، دختران ونوسي
 اسليت; مترجم هادي ابراهيمي

۱۳۸۹ پ۳۹۱گ۳۴۴۴۴۰۵۱۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۵۱۳۸۳پ۴گ

سلسله مهر مـردان مـريخي و زنان ونوسي: راهنماي بهبود روابط و ارضاي
 نيازهاي زناشويي

۱۳۸۶جان گري; مترجم زهره افتخاري ۱۳۸۶م۳۹۱گ۳۴۴۵۲۶۱۸۶۴۶/۷۸

علويون نـويـسـنـده جان گري; ترجمه عبدالرضامردان مريخي، زنان ونوسي
پرتابيان

۱۳۸۹ ۱۳۸۹م۳۹۱گ۳۴۴۶۴۲۰۲۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/پ۴۱۳۸۹م۴گ

عقيل ۱۳۸۳-۱۳۸۹جان گري; مترجم ندا شادنظرمردان مريخي، زنان ونوسي م۳۹۱گ۳۴۴۷۶۷۷۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۴م۴گ

آسيم مـردان مـريـخي و زنان ونوسي: چگونه روابط زناشويي خود را
 بهبود بخشيم

۱۳۸۳جان گري; ترجمه مهدي قراچه داغي م۳۹۱گ۳۴۴۸۶۷۸۶۴۶/۷۸

راهيان سبز نويسنده جان گريمردان مريخي، زنان ونوسي م۳۹۱گ۳۴۴۹۶۸۱۶۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/پ۴۱۳۸۹م۴گ

نشرفرا گفت تـرجـمـه و تـا لـيـف : کاظم مطلق ﴿ بر۱۰۱ راز عاشقانه ﴿ فنون موفقيت در همسرداري ﴾
 اساس کتابي از مايکل وب ﴾

۱۳۸۶ ص۶۳۲م۳۴۵۰۱۸۸۰۶۴۶/۷۸

صابرين، کتابهاي دانه بـانـي رانـيـان مـک کـلـو، سوزان واکرکليدهاي عادت دادن فرزند به کار درخانه
 مانسون; مترجم زهرا جعفري

۱۳۸۳ ک۷۳۹م۳۴۵۱۷۹۵۶۴۶/۷۸

مهرآرمين تـاليف گري مکي ، استيون ميبل; مترجمچگونه فرزندان خود را آرام کنيم
 الهام حاجي باقري

۱۳۸۷ چ۷۴۳م۳۴۵۲۲۴۶۴۶۴۶/۷۸

نسل نوانديش رازهـاي مـردان متاهل خوشبخت: هشت شگرد براي تصاحب
 هميشگي قلب همسرتان۰۰۰

نـويـسـنـدگان اسکات هالتزمن، ترزافوي
 دي گرونيمو; ترجمه نيره اقباليان

۱۳۹۳ ر۳۲۹ ه۳۴۵۳۵۸۰۶۶۴۶/۷۸

اسکات هالتزمن، ترزافوي ديگرونيمورازهاي زنان متاهل خوشبخت ز ر۳۲۹ ه۳۴۵۴۵۸۰۲۶۴۶/۷۸
HQ۷۵۹/۲۱۳۸۹ر۲۳ـه

البرز چـگـونه عـشـقي را که ميخـواهـيم بـيـابـيم: (راهـهاي بهبود
 بخشيدن به روابط زناشويي)

۱۳۸۲هارويل هندريکس چ۷۱۵ه۳۴۵۵۶۶۶۹۶۴۶/۷۸
HQ۷۳۴/۲۱۳۸۲ب۹ه

نسل نوانديش هـارويـل هـنـدريـکـس، هـلـن الکـلـيعشق و محبت همسرتان را بپذيريد تا۰۰۰
 هانت;مترجم گيتي شهيدي

۱۳۹۴ ع۷۱۵ ه۳۴۵۶۵۸۳۳۶۴۶/۷۸۰۷۶

البرز روشهـاي خـانهداري: کـارآمـدترين و به صرفهترين مجموعه
خانهداري

۱۳۹۱ويکي بوردفورد; مترجم رويا ماليري ر۴۵۳ب۳۴۵۷۴۶۹۳۶۴۸
TX۳۲۱/۹۱۳۹۰ر۴ب

صبح پيروزي [بي تا]اصغر جدائيراه و رسم خانهداري ر۳۲۵ج۳۴۵۸۲۰۰۷۶۴۸
آسمان نگار ۱۳۸۶مولف اشرف رحيميانشيوه هاي مدرن خانه داري: چگونه خانه اي زيبا داشته باشيم ش۴۲۴ر۳۴۵۹۲۱۴۳۶۴۸
شهاب الدين ۱۳۸۶فاطمه ملکيهنر خانهداري: بهترين هديه براي نوعروسان و دختران جوان ه۷۶۳م۳۴۶۰۱۸۸۶۶۴۸

فرهنگ و مردم تـرجمه و تاليف منصوره آرام فرد، احمدويتامينهاي عشق با فرزندان
حلت

۱۳۸۸ و۳۴۷آ۳۴۶۱۳۳۰۲۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۹و۴آ

پيمان نـوشـته بـنـيامين اسپاک، استيون پارکر;تغذيه و نگهداري کودک
 ترجمه پروين قائمي

۱۳۸۲ ت۴۷۱الف۳۴۶۲۲۹۴۰۶۴۹/۱

پيمان ۱۳۷۹نوشته بنيامين اسپاک;ترجمه رضا قائميتغذيه و تربيت کودک ت۴۷۱الف۳۴۶۳۵۳۹۶۶۴۹/۱
RJ۱۰۱/۷ت۵الف

سنبله; بندرعباس: جي بل ۱۳۸۵ميريام استاپارد; مترجم ياسر ظروفچيانکودکان نوپاي شما ک۴۷۵الف۳۴۶۴۲۲۹۵۶۴۹/۱
شباهنگ فـرانـسس ايـلگ، لـوئـيس باتس آمس،رفتار کودک

 سيدني بيکر; ترجمه مهدي قراچهداغي
۱۳۸۷ ر۹۸۳الف۳۴۶۵۲۹۲۸۶۴۹/۱

کتابسراي تنديس ۱۳۸۲پرومود باترا; ترجمه طوبي يکتاراه هاي ساده براي تربيت پسر خوب ر۱۳۱ب۳۴۶۶۷۶۶۶۴۹/۱
ادامه در صفحه بعد
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کتابسراي تنديس ۱۳۸۲پرومود باترا; ترجمه طوبي يکتاييراه هاي ساده براي تربيت دختر خردمند د ر۱۳۱ب۳۴۶۷۷۸۳۶۴۹/۱
شهيد حسين فهميده خـانـواده و تـربـيت فرزند: بحثي درسيستم خانواده و شيوه ي

 تربيت کودک ونوجوان
۱۳۸۶مولف احمد پدرام خ۲۹۵پ۳۴۶۸۲۲۳۲۶۴۹/۱

نسل نوانديش ۱۳۸۶نويسنده محمد پيرمراديفرازهايي از عالم تعليم و تربيت ف۹۲۶پ۳۴۶۹۴۱۳۷۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۴ف۹۷۵پ

برادري ۱۳۹۰نويسنده:مسلم تسابحجيفرزندان ماجواهرند ولي ما آهنگريم ف۵۶۳ت۳۴۷۰۶۷۰۹۶۴۹/۱
سلسله مهر ۱۰۰قـانـون والـديـن بـراي تربيت کودکان شاد و با اعتماد به

نفس
نـويـسنده ريچارد تمپلر;  مترجم مهرويه
 هاشمي نژاد; ويراستار فاطمه سليمي

۱۳۸۷ ص۷۱۸ت۳۴۷۱۳۳۱۸۶۴۹/۱

آسيم ۱۳۸۵وين دايرچگونه فرزنداني سالم و بانشاط داشته باشيم؟ چ۳۳۷د۳۴۷۲۶۷۸۰۶۴۹/۱
HQ۷۷۲/۹۱۳۸۵چ۲د

محدث نـسـيم مـهـر: پرسش و پاسخ تربيت کودک و نوجوان (شبکه
 راديويي معارف)

۱۳۸۶حسين دهنوي ن۸۷۵د۳۴۷۳۲۵۶۲۶۴۹/۱

خادم الرضا نـسـيم مهر: پرسش و پاسخ تربيت کودک و نوجوان ( گفت و
 گوي راديويي)

۱۳۹۱حسين دهنوي ن۸۷۵د۳۴۷۴۴۲۹۳۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۵۱۳۸۳ن۸۸د

برادري، نسل نوانديش ۱۳۹۰مسعود رادچگونه فرزندان خود را تربيت نکنيم چ۱۴۸ر۳۴۷۵۴۱۳۹۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/۱۱۳۹۰.ج ۳م۱۵ر

نسل نو انديش خـطـاهـاي تـربـيتي : ﴿سي خطايي که والدين، ممکن است در
 تربيت فرزندان خود مرتکب شوند ﴾

۱۳۹۲سيد مسعود راد خ۱۴۸ر۳۴۷۶۵۶۰۷۶۴۹/۱

نسل نو انديش ۱۳۹۳سيد مسعود رادرفتارهاي درست تربيتي والدين ر۱۴۸ ر۳۴۷۷۶۰۱۴۶۴۹/۱
آموت ۱۳۸۹بتي رادشادي را به فرزند خود هديه کنيد ش۱۴۸ر۳۴۷۸۶۲۴۹۶۴۹/۱

BF۵۷۶/۲۱۳۸۹ش۲ر
صابرين تـربـيت بـدون فـريـاد:بـاحفظ خونسردي به روشي انقالبي در

 تربيت فرزندان خود دست يابيد.
۱۳۸۹هالادوارد رانکل ت۲۸۲ر۳۴۷۹۵۹۳۸۶۴۹/۱

HQ۷۵۵/۸/۴۱۳۸۹ت۲ر
صابرين،کتابهاي دانه کـلـيـدهـاي پـرورش مـهـارتـهاي اساسي زندگي در کودکان

ونوجوان
دروتـي ،ريـچ ;مـتـرجـم اکرم قيطاسي ;

 پيشگفتار سيما فردوسي
۱۳۸۲ ک۹۳۶ر۳۴۸۰۷۱۱۶۴۹/۱

هزاره ققنوس ۱۳۸۸حسين زکريايي عزيزيگامهاي اساسي در تربيت فرزند گ۴۸ز۳۴۸۱۶۰۹۷۶۴۹/۱
HQ۷۶۹/۲۱۳۸۸گ۸ز

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۲مگ زويبک; ترجمه سارا رئيسي طوسيکليدهاي رفتار با کودک دوساله ک۷۳ ز۳۴۸۲۷۲۰۶۴۹/۱
صابرين ۱۳۸۹نويسنده:ميرنا بي۰شورکليدهاي پرورش تفکردر کودکان ونوجوانان ک۷۱۵ش۳۴۸۳۶۷۰۶۶۴۹/۱
ليله القدر تـربـيـت کـودک: نـقـش مـعلم، روش تربيت کودک، عوامل

 تربيت کودک
۱۳۸۶علي صفائي حائري﴿عين-صاد﴾ ت۶۸۲ص۳۴۸۴۲۹۴۱۶۴۹/۱

دايره آدل فـابـر ، الين مازليش;[ترجمه]فاطمهبه بچه ها گفتن،از بچه ها شنيدن: گفت وشنود با کودکان
 عباسي فر،نفيسه معتکف

۱۳۸۳ ب۱۱۱ف۳۴۸۵۷۶۹۶۴۹/۱

صابرين،کتابهاي دانه آدل فـابـر، الـيـن مازليش ;مترجم زهراکليدهاي گفتن وشنيدن با کودکان ونوجوانان
جعفري

۱۳۸۲ ک۱۱۱ف۳۴۸۶۷۱۵۶۴۹/۱

اميرکبير من و کـودک من: راهـنـمـاي مـادر بـراي بهداشت و سالمت
 خود و تغذيه ..

۱۳۸۷جواد فيض م۹۶۶ف۳۴۸۷۲۴۱۷۶۴۹/۱

انتظار سبز روانـشـنـاسي کودک ﴿ خوابانيدن ، بيدار کردن ،و غذا دادن به
 کودک ﴾

۱۳۸۴کارولين کراودر ; مترجم زهرا جعفري ر ۴۲۵ک۳۴۸۸۱۸۹۱۶۴۹/۱

تيمورزاده، طبيب مـولف کـارول کوپر; مترجم فريبا قرباني،دوران شيرخوارگي و کودکي: پرسش و پاسخ
 محبوبه نادري فر

۱۳۸۵ د۷۶۹ک۳۴۸۹۳۸۱۴۶۴۹/۱
RJ۶۱/الف ۹۱۳۸۴چ۹ک

نسل نوانديش چـگـونـه رفـتـارهاي خوب را به کودکم آموزش دهم؟: بيش
 از۱۲۰۰راهکار عملي براي حل مشکالت کودکان

اسـتـيـون گـاربـر، مـاريـان دنيلز گاربر،
 روبـيـن فـريـدمـن اسـپـينزمن; ترجمه

 شمس الدين حسيني، الهام آرام نيا

۱۳۹۳ ۱۳۹۳چ۱۳۳ گ۳۴۹۰۵۷۶۷۶۴۹/۱

بهنود ۱۳۸۳حييم. گ.  گينات; ترجمه شهال انسانينفوذ در دنياي کودک ن۹۴۸گ۳۴۹۱۷۹۰۶۴۹/۱
علمي مـعـجـزه تشويق: چگونه حس اعتماد به نفس فرزندمان را باال

ببريم
اسـتـفـاني مارستون; برگردان توراندخت

تمدن﴿مالکي﴾
۱۳۸۵ م۱۲۷م۳۴۹۲۴۲۱۷۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۶۱۳۷۵م۲م
صابرين، کتابهاي دانه دايـان مـک درمـوت، سـي.آر. اسني در;کليدهاي پرورش فرزندان اميدوار و موفق

 مـتـرجـم فـرناز فرود; ويراستار مهرداد
فالح

۱۳۸۴ ک۷۳۴م۳۴۹۳۷۹۶۶۴۹/۱

نسل نو انديش ۱۳۹۲جاستين مولپرورش کودکان بر پايه ي اعتماد پ۸۴۷م۳۴۹۴۵۸۸۳۶۴۹/۱
نسل نو انديش ۱۳۹۰نويسنده ارجان نارمامان، بابا، خانم معلم لطفا مرا درک کنيد م۱۴۱ن۳۴۹۵۵۹۳۷۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۲۱۳۸۷م۲ن
نامن ۱۳۸۷به اهتمام محمود نامنيلطفا پدر و مادر خوبي باشيد ل۲۲۸ن۳۴۹۶۲۶۱۰۶۴۹/۱

گلستان ادب ۱۳۸۱مهدي نيکخوکودک و تربيت: نکتههاي تربيتي ويژه کودکان و نوجوانان ک۹۳۶ن۳۴۹۷۱۴۰۶۴۹/۱
مري واالسکليدهاي رفتار با کودک چهارساله ک۲۴۲و۳۴۹۸۶۵۹۰۶۴۹/۱

HQ۷۶۹/۸۱۳۸۵ک۲و
انـتـشـارات مـوسـسه آموزشي وپژوهشي امام

خميني
۱۳۹۵نويسنده :مجيد همتياعتماد به نفس کودک من: راهکارهاي اعتماد به نفس کودکان الف۶۶۹ه۳۴۹۹۶۶۱۳۶۴۹/۱

علم هـنـگـامي که خشم به کودکان شما آسيب ميرساند (راهنماي
والدين)

نـويـسـنـدگـان مک کي ...[وديـگـران];
 ترجمه ميترا کيوان مهر

۱۳۸۶ ۷۴۵هـ۳۵۰۰۴۲۰۴۶۴۹/۱
HQ۷۵۵/۸/ ۹۱۳۸۶ه

نسل نوانديش اولـين وظـيـفهي شـمـا رشد و شکوفاييسازي خانوادهتان است
 (کـتـاب تـمـرين): ابـزارهاي ويژه، راهکارها و مهارتها براي

نـويسنده فيليپ مکگرا; مترجم شهرزاد
 بيات موحد

۱۳۸۷ الف۷۳۹م۳۵۰۱۴۱۳۸۶۴۹/۱۰۷۶
HQ۷۵۵/۸/۷۶۱۳۸۶الف۷م

ادامه در صفحه بعد
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از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۳ويليام سيرز; ترجمه ربابه مرتضويکليدهاي آرام کردن کودک ناآرام ک۹۲۷س۳۵۰۲۷۱۶۶۴۹/۱۲
صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۲مگ زويبک;مترجم زهرا جعفريکليد هاي رفتار باکودک يک ساله ک ۷۳ ز۳۵۰۳۷۱۷۶۴۹/۱۲۲
صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۳نوشته ويليام سيرز; ترجمه جواد ميدانيآمادگي براي زايمان ومراقبت از نوزاد آ۹۲۷س۳۵۰۴۷۱۹۶۴۹/۱۲۲

کـنـکـاش، دانـشـگـاه علوم پزشکي و خدمات
 بهداشتي  درماني اصفهان

جـيـنـا فـورد ; بـرگردان به فارسي  روياراهنماي کامل خواب آرام در شيرخواران و کودکان نوپا
کليشادي

۱۳۸۳ ر۸۸۱ف۳۵۰۵۱۸۸۷۶۴۹/۱۲۲

سوزاناي. گاتليبکليدهاي رفتار با کودک سه ساله ک۱۲۳ گ۳۵۰۶۵۸۴۵۶۴۹/۱۲۳
HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۳ک۲گ

نسل نوانديش نـويـسـنـده ويل گلنون; مترجمان شمسپرورش هوش هيجاني در پسران
 الـديـن حسيني، الهام آرام نيا; ويراستار

 حميده رستمي

۱۳۸۹ پ۶۲۹گ۳۵۰۷۴۱۹۰۶۴۹/۱۲۳
BF۷۲۳/۸۱۳۸۹گ۹ع

مارتي وايتکليدهاي رفتار با کودک پنج ساله ک۳۴۹ و۳۵۰۸۵۸۴۴۶۴۹/۱۲۳
HQ۷۶۹/۸۱۳۸۳ک۲۲و

البرز ۱۳۸۱بيل ساندرز; برگردان اشرف عديليآنچه جوانان از والدين خود مي خواهند آ۲۵۲س۳۵۰۹۷۲۲۶۴۹/۱۲۵
صابرين،کتابهاي دانه دن فـونـتنل; ترجمه مسعود حاجي زاده،کليدهاي رفتاربا نوجوانان

 اکرم قيطاسي
۱۳۸۲ ک۹۱۶ف۳۵۱۰۷۲۱۶۴۹/۱۲۵

دايره نـويـسـنـده هـايم گينات; ترجمه مهديروانشناسي بلوغ
 قراچه داغي

۱۳۸۳ ر۹۴۸گ۳۵۱۱۷۵۱۶۴۹/۱۲۵

سروش پـسـرتـان را درپـيـشرفت تحصيلي کمک کنيد،کتاب راهنماي
 حياتي براي والدين

۱۳۹۰نويسنده: گري بي۰ويلسون پ۹۴۲و۳۵۱۲۶۷۱۰۶۴۹/۱۳۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده ويل گـلنون; مترجمان الهامدختران با عزتنفس: راههاي پرورش عزتنفس در دختران
 آرام نـيـا، شـمـس الـديـن حـسـيـني;

 ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ د۶۲۹گ۳۵۱۳۴۰۵۸۶۴۹/۱۳۳
HQ۷۷۷/۳۱۳۸۷د۸گ

صابرين ،کتابهاي دانه ۱۳۹۱تکال.اس .نيکليدهاي مراقبت از نوزاد از تولد تا يک سالگي ک۸۶۲ ن۳۵۱۴۶۰۱۶۶۴۹/۱۳۳
HQ۷۷۴/۸۱۳۸۸ک۹ن

نـويـسـنـده پت اسـپـانـگـين، ويکتورياراهنماي بهبود روابط خواهر و برادرها
ريچاردسون

ر۴۷۱الف۳۵۱۵۶۵۹۵۶۴۹/۱۴۳
HQ۷۵۹/۹۶/۲۱۳۸۶ر۵الف

نوشته مگ زويبکفرزند دوم: پيامدها و راهحلها ف۷۳ز۳۵۱۶۶۵۹۶۶۴۹/۱۴۳
HQ۷۷۷/۲۲/۴۱۳۷۵ف۹ز

صابرين ،کتابهاي دانه ۱۳۸۲نوشته مگ زويبک;ترجمه جواد ميدانيفرزند دوم ،پيامدها وراه  حلها ف۷۳ز۳۵۱۷۷۱۴۶۴۹/۱۴۳
صابرين نـويـسـنـدگـان کـارنکـرکف گـرومادا،کليدهاي رفتار با دوقلوها

 مـريسي. هـرلبرت; مترجمآزيتا قدسي
راثي

۱۳۸۶ ک۳۸۱گ۳۵۱۸۲۹۳۶۶۴۹/۱۴۴

جوانه رشد هـر کـودکـي مـيـتواند رفتار صحيح رابياموزد: برسي و درمان
 رفـتارهاي ناهنجار مشکل آفرين درخانه و مدرسه: چگونه مي

 توان به فرزندان درست رفتار کردن را آموخت؟

نـويـسنده آنت کاست زان; مترجم شيده
کرمانشاهي

۱۳۸۲ هـ۱۷۵ک۳۵۱۹۶۰۷۶۴۹/۱۵۳

صابرين ، کتابهاي دانه کـلـيـدهـاي آمـوخـتن دربـاره کـودکان کمتوجه و بيشفعال
ADD/ ADHD 

۱۳۹۱ليندا سونا ک۸۲۹س۳۵۲۰۵۹۳۹۶۴۹/۱۵۴
RJ۵۰۶/۹۱۳۸۸س۷۷ک

صابرين،کتابهاي دانه ۱۳۸۲سيلويا ب. ريم; مترجم ناهيد آزادمنشکليدهاي پرورش کودک تيزهوش ک۹۶۷ر۳۵۲۱۷۱۸۶۴۹/۱۵۵
ميريام استوپارداولين غذاها الف۴۸۹ الف۳۵۲۲۶۲۲۵۶۴۹/۳

RJ۲۰۶/۴۱۳۸۹غ۵الف
اميرکبير تـغـذيه کـودک من: راهـنـمـاي تـغـذيه صـحـيح کودکان و

 نوجوانان و جوانان از دوران جنيني تا ۱۸ سالگي...
۱۳۸۸تاليف جواد فيض ت۹۶۶ف۳۵۲۳۳۳۰۳۶۴۹/۳

RJ۲۰۶/۷ت۹۵ف
نشر سليس، آزادمهر ۱۳۸۹تاليف وترجمه عليرضا منجميتغذيه کودکان ونوزادان ت۷۸۴م۳۵۲۴۳۳۱۶۶۴۹/۳
صابرين ،کتابهاي دانه کـارولـيـن اي. مـور، روبرت شولمن، ميبهترين کليدهاي تغذيه براي کودک ونوجوان

 مي کر;ترجمه جواد ميداني
۱۳۷۶ ب۸۳۲م۳۵۲۵۷۱۳۶۴۹/۳

کتابهاي ارغواني ۱۳۸۲تاليف شيرين همدانيغذاي کمکي: (تغذيه کودکان از ۶ تا ۱۲ ماهگي) غ۶۷۷ه۳۵۲۶۶۲۵۱۶۴۹/۳
RJ۲۰۶/۴۱۳۸۲غ۸ه

پيدايش ۱۳۹۱نويسنده جوآنا مورهد; فاطمه صهباتغذيه با شير مادر ت۸۳۵م۳۵۲۷۴۵۴۲۶۴۹/۳۳
RJ۲۱۶/۷۱۳۸۶ت۸م

پيدايش ۱۳۸۳[آن پولکنين]; مترجم محمد طاهر طاهراز کودکان خود نابغه بسازيم الف۸۲۸پ۳۵۲۸۷۴۴۶۴۹/۵۵
جوانه رشد قـصهگـويي: چـگـونه از داستان براي کمک به کودکان در رفع

 مشکالت زندگي بهره  ببريم
آرتـور روشن; مـتـرجـمان بهزاد يزداني;

 مژگان عمادي
۱۳۸۵ ق۸۲۹ر۳۵۲۹۲۹۳۷۶۴۹/۵۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

چـگـونه کـودکـان و نـوجـوانـان را به مطالعه عالقمند کنيم؟:
 راهنماي علمي براي والدين و مربيان

۱۳۹۲تاليف ماشاءالله کاربخشراوري چ۱۳۶ک۳۵۳۰۵۲۱۳۶۴۹/۵۸
LB۳۶۰۷/۸چ۲ک

دفتر پژوهشهاي فرهنگي بـرنـيس اي کولينان; ترجمه فاطمه امينبرايم بخوان: کودکاني تربيت کنيم که به مطالعه عشق بورزند
ناصري

۱۳۸۲ ب۸۵۷ک۳۵۳۱۷۶۴۶۴۹/۵۸

استاندارد ۱۰ فـرمـان بـراي تـربيت کودک: چگونه کودک خود را بهتر
 تربيت کنيم

جـو فـراسـت;تـرجـمـه عاطفه تجلي جو
لنگرودي

۱۳۹۱ د۳۳۶ ف۳۵۳۲۵۹۱۵۶۴۹/۶۴

صابرين، کتابهاي دانه ۱۳۸۹ويليام ويلکاف; مترجم زهرا جعفريچگونه به کودک خود "نه" بگوييم چ۹۴۳و۳۵۳۳۳۳۱۳۶۴۹/۶۴
HQ۷۷۴/۵/۸۱۳۸۴چ۹و

پيدايش نـويـسـنـده کـاروال انگلر; ترجمه سپيدهمشق شب را شيرين کنيم
خليلي

۱۳۸۰ م۸۹۴الف۳۵۳۴۷۳۴۶۴۹/۶۸

خرد آذين ۱۳۸۷مولف ستار پورابراهيماگر فرزند باهوش ميخواهيد الف ۵۷۵ پ۳۵۳۵۱۹۷۶۶۴۹/۶۸
ادامه در صفحه بعد
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محمد پاک منش درس هـاي عملي براي تبديل شدن به يک سرمايه دار بزرگ
 بـه هـمـراه تـحـلـيل جامعه شناختي از زندگي سرمايه داران

 مشهور جهاني: راهنماي مسير ثروت و خوشبختي

۱۳۸۲تاليف محمد پاک منش د۲۳۴پ۳۵۳۶۶۶۵۶۵۰/۱

قدياني ۱۳۸۱استيو پايپ; علي ضرغام۱۰۱ [صد ويک]راه براي کسب سود بيشتر ص۲۶۷پ۳۵۳۷۶۳۸۶۵۰/۱
قدياني نـوشـتـه راس جـي; تـرجمه علي رووف،آغاز کار

 حميدرضا فاطمي پور
۱۳۸۲ آ۹۷۱ج۳۵۳۸۶۴۶۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـويـسـنده الوودان، چاپمن; ترجمه مريمبرنامهي يافتن مسير شغلي
 فتاح زاده

۱۳۸۶ ب۱۱چ۳۵۳۹۴۱۶۴۶۵۰/۱
HF۵۳۸۱/۴۱۳۸۶ب۲چ

نسل نوانديش ذهـنـيت مـيـلـيوندالري : نيروهاي درونيتان را تحت کنترل
 درآوريد ، تا زندگياي که اليقش هستيد را ايجاد کنيد

نـوشـته جـيـمز آرتورري; ترجمه افشين
ابراهيمي

۱۳۸۷ ذ۳۱۲ر۳۵۴۰۴۲۱۹۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۱۳۸۷ذ۲۳ر

خدمات فرهنگي رسا روبـرتـا روش; مـتـرجـم مـژده شيرازيمديريت زمان
 مـنـش،امـيـرحـسـيـن فـهـيمي،حسام

 شهرياري،سيدحسين اصولي

۱۳۸۰ م۸۲۷ر۳۵۴۱۵۷۸۶۵۰/۱

نسل نو انديش نـويـسـندگان جوئل فوتينوس و آگوستسيزده گام بسوي ثروت
 گلد;مترجم مهين خالصي

۱۳۹۲ س۸۷۶ ف۳۵۴۲۴۷۹۸۶۵۰/۱

سيمين نـويـسـنده کيم وو چونگ; مترجم محمدسنگفرش هرخيابان ازطالست
سوري

۱۳۸۳ س۹۶۷ک۳۵۴۳۶۸۰۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن ، جـيسن آمن;گفتگو با آنتوني رابينز و رابرت آلن
 بـامـقـدمـه رابـرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۷ ج.۱گ۸۵۲ل۳۵۴۴۴۰۷۴۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۱۳۸۷ ۷گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـتهي مـارک لـيـتمن، جيسن آمن;گفتگو با مارک جوينر و راس ويتني
 بـامـقـدمـه رابـرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۱۰گ۸۵۲ل۳۵۴۵۴۰۷۲۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۸۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتمن ، جيسن آمن; باگفتگو با جک کنفيلد و والي ايموس
 مـقـدمـه رابـرت آلـن; تـرجـمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۷ ج.۲گ۸۵۲ل۳۵۴۶۴۲۴۱۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۱۳۸۷گ۹۴ل

نسل نوانديش نـويـسندگان مايک ليتمن ، جيسن آمن;گفتگو با مارک ويکتور هانسن و جان برلي
 بـا مـقـدمه رابرت آلن; برگردان افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۳گ۸۵۲ل۳۵۴۷۴۲۰۱۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۴۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن، جـيـسن آمن;گفتگو با جيم رون و باب برگ
 بـامـقـدمـه رابـرت آلن; مترجم افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۴گ۸۵۲ل۳۵۴۸۴۱۸۹۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن، جـيـسن آمن;گفتگو با شريل ريچاردسن و جک زوفلت
 بـامـقـدمـه رابـرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۵گ۸۵۲ل۳۵۴۹۴۱۲۳۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن ، جـيسن آمن;گفتگو با شرون لکتر و سينتيا کرسي
 بـامـقـدمه از رابرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۶گ۸۵۲ل۳۵۵۰۴۱۲۲۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۱۳۸۸ ۷۳۵گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمـن، جـيسن آمن;گفتگو با مايکل گربر و دالفدي روس
 بـامـقـدمـه رابـرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۷گ۸۵۲ل۳۵۵۱۴۰۷۳۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۶۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشته مايک ليتمن، جيسن آمن; ترجمهگفتگو با جيکانراد لوينسن و جيم مککن
 افشين ابراهيمي

۱۳۸۸ ج.۸گ۸۵۲ل۳۵۵۲۴۰۷۱۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۲۱۳۸۸گ۹۴ل

نسل نوانديش نـوشـته مـايک لـيـتـمن، جـيـسن آمن;گفتگو با کلود دايموند و کنريک کليولند
 بـامـقـدمـه رابـرت آلن; ترجمه افشين

ابراهيمي

۱۳۸۹ ج.۹گ۸۵۲ل۳۵۵۳۴۰۷۰۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۷۳۷۱۳۸۹گ۹۴ل

خيلي سبز ۱۳۹۰محمدرضا محمدعليخلجبرو پي کارت ب ۳۴۸ م۳۵۵۴۴۸۸۸۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۹ب۳م

شميم گل نرگس نـويـسـنـده ژوزف مـورفي;تـهيه وتنظيمتکنيکهاي طاليي کسب ثروت و قدرت
 واحدتحقيقاتي گل نرگس

۱۳۸۶-۱۳۸۴ ت۸۳۴م۳۵۵۵۱۷۹۵۶۵۰/۱

شميم گل نرگس نـويـسـنده ژوزف مورفي; [ترجمه حميدجذب و ازدياد ثروت و نعمت
 عزيزي]; ترجمه و تحقيق گل نرگس

۱۳۸۴ ج۸۳۴م۳۵۵۶۱۷۷۵۶۵۰/۱

شميم گل نرگس ژوزف مـــورفي;تــرجـمـه وتـحـقـيـقکاميابي در زندگي
 واحـدتـحـقـيـقـاتـي گل نرگس﴿ حميد

عزيزي﴾

۱۳۸۴ ک۸۳۴م۳۵۵۷۱۷۹۴۶۵۰/۱

شباهنگ اثـر نـاپـلـئون هيل; مترجم مهدي قراچهبينديشيد و ثروتمند شويد
داغي

۱۳۸۳ ب۹۲۶هـ۳۵۵۸۶۸۲۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده نـاپلئون هيل; مترجم مهينشاه کليد ثروت
خالصي

۱۳۹۳ ش۹۶۲ ه۳۵۵۹۵۷۷۰۶۵۰/۱

نسل نوانديش نـويـسـنـده نـاپـلئون هيل; ترجمه مهيننردبان جادويي براي رسيدن به موفقيت
خالصي

۱۳۹۳ ن۹۶۲ ه۳۵۶۰۵۷۶۴۶۵۰/۱

نسل نو انديش نـويـسـنـده نـاپـلئون هيل;مترجم مجيد۱۷قانون موفقيت
 شهرابي;ويراستار مليحه حجازي

۱۳۹۲ ه ۹۶۲ ه۳۵۶۱۴۷۸۵۶۵۰/۱
HF۵۳۸۶/۹۲۱۳۸۹ر

نسل نوانديش ۱۳۸۷مـولف اسـتـيـون هـيـنـز; تـرجمه گيتيبرنامهريزي به منظور کاميابي در کار و زندگي ب۹۷۹هـ۳۵۶۲۴۰۶۳۶۵۰/۱
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

نقش ونگار لـيـنـدا اوسـتـيـن; مـتـرجم توراندختزن ها چرا پيش نمي روند؟
تمدن﴿مالکي﴾

۱۳۸۲ ز۹۳۱الف۳۵۶۳۶۶۳۶۵۰/۱۰۸۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده پـرومود باترا; ترجمه آرشمديريت موفق در تجارت
نصيرزاده

۱۳۸۷ م۱۳۱ب۳۵۶۴۴۰۵۴۶۵۰/۱۰۸۲
HF۵۳۸۶/۴۱۳۸۶م۲ب

علم قـدرت زمـان: يک دسـتورالعمل آزموده شده براي آن که کار
 بـيـشـتـري را درزمان کمتر از آن چه تاکنون تصورش را مي

 کرديد انجام دهيد

۱۳۸۴برايان تريسي; ترجمه ميترا کيوان مهر ق۵۵۳ت۳۵۶۵۴۰۴۳۶۵۰/۱۱
HD۶۹/۳۵۱۳۸۴ت۷و

نسل نو انديش ۱۳۹۲نويسنده محمد سيدا۱۲گام تا مديريت زمان د۸۹۳ س۳۵۶۶۵۹۲۶۶۵۰/۱۱
HD۶۹/۹۵۱۳۸۴س۷و

قدياني ۱۳۸۱الري سمپسون;[ترجمه]علي ضرغام۱۰۱[صد ويک] راه براي رفتار حرفه اي درتجارت ص۷۲۳س۳۵۶۷۶۴۰۶۵۰/۱۴
خدمات نشر کيان رايانه سبز ۱۳۹۱زهره عبداللهنژادمجموعهي آزمونهاي مصاحبهي حضوري م۳۶۹ع۳۵۶۸۴۷۰۹۶۵۰/۱۴

HF۵۵۴۹/۵ /۲۱۳۸۹ع۶م
نسل نوانديش ۱۳۸۹[ويراستار] مايکل کريسپمهارتهاي مديريتي خود را ارزيابي کنيد م ۴۸۸ ک۳۵۶۹۴۷۷۷۶۵۱/۳

HF۵۵۴۷/۹۱۳۸۹م
نسل نوانديش نـويـسـنـده آدت پـوالر; تـرجمه نفيسهميز کارتان را مرتب کنيد

 معتکف; ويراستار حميده رستمي
۱۳۸۶ م۸۲۵پ۳۵۷۰۴۱۶۲۶۵۱/۳۷۴۱

HF۵۵۴۷/۵/۹۱۳۸۶م۹پ
زرين مهر ۱۳۸۴آزاده سالمي فيهآموزش کاربردي تايپ فارسي و التين آ۲۲۸س۳۵۷۱۱۹۱۳۶۵۲/۳۰۰۷
ناقوس مـولـف موسسه فن آوري تمشک رايانه;خودآموزWord 2002[ورد دو هزار ودو]

 بانظارت مريم اصفهاني
۱۳۸۲ ۸۲۴خ۳۷و۳۵۷۲۲۶۶۵۲/۵۵۳۶۹

کانون پژوهش ۱۳۸۹عليرضا صفري، عليرضا عابدانپوراصول حسابرسي با رويکرد حسابرسي دولتي ايران الف۷۲۳ص۳۵۷۳۵۳۱۸۶۵۷/۴۵
HF۵۶۶۷/۶الف۷ص

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶علي فجرکحسابداري ميانه (۲) (رشته حسابداري) ح۲۶۲ف۳۵۷۴۴۴۷۱۶۵۷/۷۲۰۷۶
HF۵۶۸۱/۲۷۱۳۸۲ف۵ح

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوزفلوک بلوندل; مترجمآموزش، جذب و وفادارکردن همکار جديد
 محمد راد

۱۳۸۹ آ۶۷۳ب۳۵۷۵۴۲۴۰۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۴ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده جـوزفلوک بلوندل; مترجممديريت گروه خود
 محمد راد

۱۳۸۹ م۶۷۳ب۳۵۷۶۴۲۲۵۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۷ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده تري دهالريز; مترجم محمد رادرمز موفقيت در تدوين برنامهي فعاليتهاي اقتصادي ر۶۵۵د۳۵۷۷۴۲۳۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۶ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنده تيري دهالريزر; مترجم محمدمديريت پروژه
راد

۱۳۸۹ م۶۵۵د۳۵۷۸۴۲۲۹۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱۱ ۸ت

۱۳۸۹نويسنده ژيل دوراند; مترجم محمد رادپروسهي قبول مسئوليت جديد مديريت نسل نوانديش پ۷۴۸د۳۵۷۹۴۲۳۶۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنـده يـان دهکـردمـارک; مترجمايجاد انگيزهي نوآوري براي همه افراد در شرکت
 محمد راد

۱۳۸۹ الف۷۷۵د۳۵۸۰۴۲۳۹۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۳ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنده امانوئل سرتن، فرانسواز شرو;بهينهسازي واحد کاري
 مترجم محمد راد

۱۳۸۹ ب۴۴۱س۳۵۸۱۴۲۳۸۶۵۸
HD۳۳۱/۱۳۸۷ج.۲۲ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسنده برثريت سيوان; مترجم محمدهدايت موثر جلسهي ارزيابي عملکرد کارکنان
راد

۱۳۸۹ هـ۹۹۱س۳۵۸۲۴۲۲۱۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱ ۸ت

پيک آوين ازخـوب بـه عـالـي: چـرا برخي ازشرکت ها جهش مي کنند...
 وسايرين نمي کنند

۱۳۸۳جيم کالينز; مترجم ناهيد سپهرپور الف۲۶۱ک۳۵۸۳۷۷۱۶۵۸

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده فيليپ کوردا; مترجم محمد رادموفقيت در مصاحبههاي مديريتي م۸۱۱ک۳۵۸۴۴۲۲۳۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۳ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسنده مارتين کومپانيون، ديديه نويه;تحريک خالقيت در گروه خود
 مترجم محمد راد

۱۳۸۹ ت۸۵۸ک۳۵۸۵۴۲۳۵۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج. ۱۹ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنده برنارد لوکلش; مترجم محمدکارکردن در محيط چندفرهنگي
راد

۱۳۸۹ ک۷۶۵ل۳۵۸۶۴۲۳۱۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج۱۴ ۸ت

۱۳۸۹نويسنده محمود نامنيلطفا مدير موفقي باشيد نامن ل۲۲۸ن۳۵۸۷۳۳۰۵۶۵۸
HD۳۷/۲۶۴ن۲ف

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادپرورش شايستگيها براي يک گروه پيشرو پ۸۴۲ن۳۵۸۸۴۲۳۷۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲۱ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادتفويض مسئوليت و پرورش کارکنان مسئول ت۸۴۲ن۳۵۸۹۴۲۳۴۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۸ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادمديريت اولويتها الف م۸۴۲ن۳۵۹۰۴۲۳۰۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۲ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادمديريت پيشرفت پ م۸۴۲ن۳۵۹۱۴۲۲۸۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۰ ۸ت

نسل نوانديش نـويـسـنده ديديه نويه، جوئل لهويبرژه;مديريت فراقسمتي يا مديريت غيرمستقيم
 مترجم محمد راد

۱۳۸۹ ف م۸۴۲ن۳۵۹۲۴۲۲۷۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۹ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادمديريت کردن افراد خود ک م۸۴۲ن۳۵۹۳۴۲۲۶۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۸ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادموفقيت در تغييرات سخت و م۸۴۲ن۳۵۹۴۴۲۲۴۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۵ ۸ت

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ديديه نويه; مترجم محمد رادهدايت برنامهي عمليات تا کسب نتيجه هـ۸۴۲ن۳۵۹۵۴۲۲۲۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۲ ۸ت

نسل نوانديش ۱۳۸۹نويسنده ژرارد هرينو; مترجم محمد رادشناخت و آمادگي مواجه با ريسکهاي پروژه ش۵۵۸هـ۳۵۹۶۴۲۳۲۶۵۸
HD۳۳/۱۳۸۷ج.۱۵ ۸ت

ارديبهشت کـنـت بـالنـکـارد، رابرت لوربر; ترجمهکاربرد مديريت يک دقيقه اي
 غالمحسين اعرابي

۱۳۸۲ ک۶۳۴ب۳۵۹۷۶۶۷۶۵۸/۰۰۱۹

قدياني ريـچـارد تـمـپـلـر; تـرجمه اميرصالحيبودجه
طالقاني

۱۳۸۲ ب۷۱۸ت۳۵۹۸۶۴۹۶۵۸/۱۵۴

انـتـشـارات مـوسـسـه عـلـمي دانش پژوهان
 برين-انتشارات ارکان

تـالـيـف مـجـيـد سـتـرگ دره شوري،مديريت ريسک
 محمدرضا دلوي

۱۳۸۴ م۳۵۴س۳۵۹۹۷۷۴۶۵۸/۱۵۵

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان سـينتـيـادي.اسـکـات،چشمانداز، ارزشها و ماموريت سازماني
 دنـيستي.جف، گـلن تـوبي; بـرگـردان
 غالمحسين خانقايي، سامان هزارخاني

۱۳۸۶ چ۵۲۳الف۳۶۰۰۴۲۱۳۶۵۸/۳
HD۵۸/۹۵۱۳۸۶چ۵۴الف

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ســـوزان سي. شـنـايـدر و  ژان -لـوييمديريت در پهنه فرهنگها
 بـارسـو; تـرجـمه مـحمد اعرابي و داود

ايزدي

۱۳۷۹ م۶۸۸ش۳۶۰۱۲۹۳۲۶۵۸/۳۰۰۸۹

نسل نوانديش نـوشـته دابـلـيواستيون بران; ترجمه لعيا۱۳ اشتباه مهلک مديران و طريقه اجتناب از آنها
 موسائي; ويراستار اميرطاهري

۱۳۹۰ س۴۱۲ب۳۶۰۲۴۱۶۵۶۵۸/۳۰۲
HF۵۵۴۹/۹۱۳۸۱س۴ب

دفتر پژوهشهاي فرهنگي لـسـلي دبليو. رو ، لويد ال. بايرز ; ترجمهسرپرستي: رمز بهره وري باالتر
 داود ايزدي

۱۳۸۸ س۷۵۱ر۳۶۰۳۳۲۹۹۶۵۸/۳۰۲

نسل نوانديش نـويـسـنـده اس.مـايکل کراوتيز; ترجمهروانشناسي منفيگرايي و مديريت افراد منفيگرا
 هادي ابراهيمي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ر۴۲۵ک۳۶۰۴۴۱۶۳۶۵۸/۳۰۴۵
BF۶۹۸/۳۵/۴۱۳۸۶ک۸م

نسل نوانديش ۱۳۸۹مولف جان هوور; مترجم فرخ بافندهآدمهاي بدقلق آ۸۹۴هـ۳۶۰۵۴۲۱۶۶۵۸/۳۰۴۵
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۷ه۲۵ک

اسراردانش ۱۳۸۳گردآوري وتدوين جمشيد واحديبانک سواالت آزمونهاي استخدامي ب۱۳۴و۳۶۰۶۲۲۷۶۵۸/۳۰۷۶
نسل نوانديش نـوشـته سـيـنـيتادي. اسکات، دنيستي.مديريت مشارکتي بهينه: راهنمايي براي موفقيت

 جف; تـرجـمـه شـهـنـاز مـتـظـهـري،
 محمدرضا منتظري

۱۳۸۷ م۵۲۳الف۳۶۰۷۴۰۶۴۶۵۸/۳۱۴
HD۵۰/۵/۹۳۱۳۸۶ت۵الف

قدياني ۱۳۸۲ريچارد تمپلر; ترجمه پرويز امينيانضباط الف۷۱۸ت۳۶۰۸۶۴۷۶۵۸/۳۱۴
دايره مـولـفـين دنـيس تي جف ، سينديا دي .مديريت توانمند; جنبشي به سوي خلق نيروي کار متعهد

 اسکات ; مترجمبهزاد رمضاني
۱۳۷۷ م۴۸۴ج۳۶۰۹۲۴۸۳۶۵۸/۳۱۴

نسل نوانديش سـر کـار خـود با انگيزه باشيد: کارمندان توانمند نهايت تالش
 خود را ميکنند

نـويـسـنـده تـويـال دل; تـرجـمه نفيسه
 معتکف; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ س۶۲۱د۳۶۱۰۴۰۶۷۶۵۸/۳۱۴
HF۵۵۴۴۹/۵۹۳۱۳۸۶د

نسل نوانديش قـصـه هـاي مـاهـي: قـصـه هاي حقيقي براي دگرگون کردن
 زنـدگـي ومحل کار، شيوه اي براي باالبردن روحيه، داستانهاي

 نقلي، امکانات نامحدود

نـويـسـنـدگان استفان سي. لوندين، جان
 کـريـستين و هري پل با همکاري فيليپ

استرند

۱۳۹۴ ق۲۷۹ ل۳۶۱۱۵۸۲۳۶۵۸/۳۱۴

نسل نوانديش نـويـسـنـده گـروه مـحـققان [انتشاراتآيا از شغل خود لذت مي بريد! روان شناسي رضايت شغلي
 کـريـسـپ]; تـرجـمـه شهناز متظهري;

 زيرنظر هادي ابراهيمي

۱۳۸۷ ۹۴۶آ۳۶۱۲۴۲۴۵۶۵۸/۳۱۴۲۲

نسل نوانديش شـنـبههـاي شـاد: تـا خـودت نـخواهي نميتواني خوب باشي :
 برگرداندن لذت به کار

نـوشـتهي ريـچـارد ريـوز; ترجمه ابوذر
کرمي

۱۳۸۷ ش۹۸۲ر۳۶۱۳۴۱۴۱۶۵۸/۳۱۴۲۲
HF۵۵۴۹/۵/۹۱۳۸۶ر۶ر

امام خميني ۱۳۹۵نجيب الله نوريپشت ميز رضايت بنشينيد: راهکارهاي افزايش رضايت شغلي پ۷۵۷ن۳۶۱۴۶۳۴۳۶۵۸/۳۱۴۲۲
قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه پرويز امينيافراد مشکل دار الف۹۷۱ج۳۶۱۵۶۴۵۶۵۸/۳۱۴۵

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];اصول نگارش کارآمد
 مترجم کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۵۷۸الف۳۶۱۶۴۰۶۱۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۲ ۳م

نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];برقراري تعادل بين کار و زندگي
 مترجم کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۴۵۴ب۳۶۱۷۴۱۹۴۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۱ ۳م

نسل نوانديش NLP نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];توسعه مهارتهاي
 کاظم بني هاشمي

۱۳۸۶ ۸۳۲ت۳۶۱۸۴۱۹۳۶۵۸/۴
HD۳۱/۱۳۸۶ج.۵ ۳م

نسيم حيات ۱۳۸۷تاليف علي چراغي پور۴۰ [چهل ] نکته درباره مديريت چ۳۲چ۳۶۱۹۲۳۲۵۶۵۸/۴
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... [و ديگران];مديريت جهاني

 مترجم کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ج.۴۲۷۱۰م۳۶۲۰۴۰۶۲۶۵۸/۴

HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۰ ۳م
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان مـويعلي... [و ديگران];مديريت مسير شغلي

 مترجم کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ج.۴۲۷۱۲م۳۶۲۱۴۱۹۱۶۵۸/۴

HD۳۱/۱۳۸۶ج.۱۲ ۳م
نسل نوانديش نـويـسـنـدگان مويعلي... [ و ديگران ];مشتريمداري

 مترجم کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ۵۶۸م۳۶۲۲۴۱۹۲۶۵۸/۴

HD۳۱/۱۳۸۶ج.۹ ۳م
نسل نوانديش نـويـسـنـدگـان موي علي... ﴿و ديگران﴾;نحوه ي رفتار با افراد مشکل ساز

 مترجم کاظم بني هاشمي
۱۳۸۶ ۳۵۱ن۳۶۲۳۲۲۳۰۶۵۸/۴

هامون جـيـمز وان فليت; مترجم محمد رضا آلراهنماي کسب قدرت ونفوذ در ديگران
ياسين

۱۳۸۲ ر۳۲۹و۳۶۲۴۶۵۹۶۵۸/۴

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه عليرضا خرماييارتباط با تازه کارها الف۹۷۱ج۳۶۲۵۶۴۸۶۵۸/۴۰۱۲
انتشارات ارکان ۱۳۸۵مولف سيد رسول موسوياناصول سرپرستي سازمان الف۸۴۲م۳۶۲۶۱۸۱۲۶۵۸/۴۰۲
نسل نوانديش ۱۳۸۷نـويـسـنـدگـان روبرت مادوکس، باربتيم خود را با موفقيت تشکيل دهيد ت۱۲۲م۳۶۲۷۴۰۶۹۶۵۸/۴۰۲۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور تـالـيف نـعـمتالـله اکـبـري، مـهـديکاربرد روشهاي رتبهبندي و تصميمگيري چند شاخصه
زاهديکيوان

۱۳۸۷ ک۶۸۵الف۳۶۲۸۲۵۸۶۶۵۸/۴۰۳

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه پرويز امينيتصميم گيري ت۹۷۱ج۳۶۲۹۶۴۳۶۵۸/۴۰۳
نص نـويـسـنـدگـان کارل اي.الرسون،فرانککارتيمي=Team work;چه کاري بايد به درستي انجام شود؟

 ام.جـي الفـاسـتـو;مـتـرجـم تورج امير
خسروي

۱۳۸۱ الف ت/ک۱۴۸ل۳۶۳۰۵۳۰۸۶۵۸/۴۰۳۶

قدياني نـوشـتـه ريـچـارد تـمـپلر; ترجمه ضياءگردآوري اطالعات
 الدين تاج الدين

۱۳۸۲ گ۷۱۸ت۳۶۳۱۶۵۴۶۵۸/۴۰۳۸

مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران تـالـيـف جـلـيـل خـاونـدکـار، احـسانسرمايه فکري: مديريت توسعه، مدل هاي سنجش
 خاوندکار، افشين متقي

۱۳۸۸ س۲۹۶خ۳۶۳۲۳۲۹۸۶۵۸/۴۰۳۸

سارگل انـدي بـروس، کن النگدن; مترجم سعيدمديريت پروژه
 عليميرزايي، مهرداد بختياري

۱۳۸۳ م۴۸۹ب۳۶۳۳۷۸۵۶۵۸/۴۰۴

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه سيمين بازرگانپروژه پ۹۷۱ج۳۶۳۴۶۵۱۶۵۸/۴۰۴
نسل نوانديش مـذاکـرهکـنـنـدگـان ماهر: موفقترين مذاکرهکنندگان تجاري

 چگونه فکر ميکنند و چگونه عمل ميکنند
نـويـسـنده تام بيزر; مترجم نيره اقباليان;

 ويراستار فني علي مزرعتي
۱۳۸۸ م۹۳۶ب۳۶۳۵۴۱۴۰۶۵۸/۴۰۵۲

HD۵۸/۶/۴۱۳۸۸م۹ب
نسل نوانديش نـويـسـنـده برايان تريسي; ترجمه فاطمهمذاکره

باغستاني
۱۳۹۴ م۵۵۳ ت۳۶۳۶۵۷۵۳۶۵۸/۴۰۵۲

اشکذر مـديـريت بـحـران: چـگـونـه بحرانهاي زندگيمان را مديريت
کنيم ؟

۱۳۸۸نويسنده برايان تريسي ن۱۰م۵۵۳ت۳۶۳۷۵۶۹۲۶۵۸/۴۰۵۶
RT۱۲۰/ج.۱ ۳۶پ۴۲پ

قدياني نـوشـته راس جي; ترجمه فرخ لقا رئيسبحران
دانا

۱۳۸۲ ب۹۷۱ج۳۶۳۸۶۵۰۶۵۸/۴۰۵۶

نسل نو انديش ۱۳۹۲کن بالنچاردچه کسي تغيير را کشت؟ چ۶۳۴ب۳۶۳۹۴۷۸۳۶۵۸/۴۰۶
HD۵۸/۸/۹۱۳۹۰چ۸۳ب

نسل نوانديش نـوشتهي دونالدجي. ترامپ; ترجمه الهامچگونه مثل يک بيليونر فکر کنيد
 شريف همداني

۱۳۹۰ چ۴۳۷ت۳۶۴۰۴۰۵۰۶۵۸/۴۰۹
HF۵۳۸۶/۸۱۳۸۹چ۳۴ت

نويسنده برايان تريسي۲۱ راز موفقيت در لحظههاي بحراني ب ۵۵۳ ت۳۶۴۱۴۷۵۷۶۵۸/۴۰۹
HF۵۳۸۶۶۱۳۸۸چ۴ت/الف

نسل نوانديش نـويسنده مارلين کاروسلي; ترجمه نفيسهمديريت افتخارآميز
 معتکف; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۶ م۱۵۶ک۳۶۴۲۴۱۳۵۶۵۸/۴۰۹۲
HD۵۷/۷/۴۱۳۸۶م۲ک

نسل نوانديش کـاسـپر پستاوسکي/ مترجم علي حسيني;مديريت زمان
 ويراستارعلي ابوطالبي

۱۳۸۶ م۴۵۷پ۳۶۴۳۲۰۲۶۶۵۸/۴۰۹۳

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه مهران اخباريفرکار زياد ک۹۷۱ج۳۶۴۴۶۵۲۶۵۸/۴۰۹۳
ديوان ۱۳۸۸مولف صادق صالحيوقت شما ساعتي چند؟ و۲۹۷ص۳۶۴۵۲۴۹۶۶۵۸/۴۰۹۳
ققنوس مـديـريـت زمـان: چـگـونـه هر هفته ۱۰ساعت به وقت خود

بيفزاييد
۱۳۸۲ديويد لوئيس; ترجمه کامران روح شهباز م۸۲۳ل۳۶۴۶۶۹۱۶۵۸/۴۰۹۳

نسل نوانديش بـراي بـهـيـنهسـازي ارتـباط: گنجينهاي از انديشههايي درباره
 ارتباط تجاري

نـويـسـنـده فيليپ. ئي. بوزک; برگردان
 گيتي شهيدي

۱۳۸۸ ب۷۶۹ب۳۶۴۷۴۰۶۶۶۵۸/۴۵
HF۵۷۱۸/۴۱۳۸۸ب۹ب

قدياني تـيـمـوتـي ار. وي. فـاسـتر;[ترجمه] علي۱۰۱[صد و يک] راه براي نامه نگاري ونگارش تجاري
ضرغام

۱۳۸۰ ص۱۴۶ف۳۶۴۸۶۳۹۶۵۸/۴۵

قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه مهران اخباريفرطرح پيشنهادي ط۹۷۱ج۳۶۴۹۶۵۳۶۵۸/۴۵۳
رسا راهـنـمـاي تـهـيه طـرح کـسب و کـار (طـرح جـامع تدوين

 چشمانداز پروژه قبل از اجرا)
۱۳۸۳مترجم مسعود شفيعي ۷۴۷ک۳۶۵۰۵۰۴۷۶۵۸/۴۵۳

HF۵۷۱۸/۵/۹ک
قدياني ۱۳۸۲نوشته راس جي; ترجمه پرويز امينيجلسه گروهي ج۹۷۱ج۳۶۵۱۶۴۴۶۵۸/۴۵۶

نسل نوانديش نـويـسـنـده مـارسـيـا ميسلين; برگردانچگونه يک مشاور سازماني ماهر شويد...
 شهناز متظهري

۱۳۸۷ چ۹۷۱م۳۶۵۲۴۱۳۴۶۵۸/۴۶
HD۶۹/۹۱۳۸۶م۵م

اسپنسر جانسونآري يا نه: راهنماي تصميمگيري بهتر آ۱۹۹ج۳۶۵۳۵۸۱۵۶۵۸/۵۰۳۶
HD۳۰/۲۳/۴۱۳۷۴آ۲ج

آن مـارک گـرامبراون، دارسياي. هيچکاک،کاميابي و ناکامي در گستره مديريت کيفيت فراگير
 مـارشـاال. ويـالرد; تـرجـمـه حـسـين
 جـهـانـگـيـري; ويـرايـش عـلي محمد

گودرزي

۱۳۸۲ ک۴۱۲ب۳۶۵۴۵۳۹۶۵۸/۵۶۲
HD۶۲/۱۵/۲۱۳۸۲ک۴ب

نسل نوانديش نـويـسـندگان ديانا بونت و ريک گريگز;کيفيت در کار: راهنماي فردي براي استانداردهاي شغلي
 ترجمه مريم فتاح زاده

۱۳۸۶ ک۷۸۹ب۳۶۵۵۴۰۶۸۶۵۸/۵۶۲
TS۱۵۶/۹۱۳۸۶ک۹۵ب

آموزه آمـوزههـاي دکـتـر دمـيـنگ: کـسي که کيفيت را به ژاپنيها
آموخت

۱۳۷۸رافائل اگوآيو آ۶۸۹آ۳۶۵۶۶۶۷۸۶۵۸/۵۶۲۰۹۷۳
TS۱۵۶/۸۱۳۸۲آ۶۷آ

دانش پژوهان جوان ۱۳۸۸مولف صمدآقاييبازاريابي کارآفرينانه ب۸۱۵ ص۳۶۵۷۶۰۹۰۶۵۸/۸
HF۵۴۱۵/۲۱۳۸۸ب۸ص

قدياني گـادفـري هـريـس، گـرگـري هـريـس;۱۰۱[صد ويک]راه براي تبليغ کاال
 مترجم علي ضرغام

۱۳۸۱ ص۵۵۶هـ۳۶۵۸۶۴۱۶۵۸/۸۲

دانش پژوهان برين مـايـکـل کـانينگهام; ترجمه و گردآوريتجارت الکترونيک
 احـمـدرضـا اخـوان صـراف، عبدالمجيد

عبدالباقي

۱۳۸۳ ت۳۲۲ک۳۶۵۹۷۷۵۶۵۸/۸۴

نسل نوانديش ۱۳۸۹مـــارگـــريت اسـمـولن; مـتـرجـمـانهمه چيز درباره ي فروش هـ۵۳۵الف۳۶۶۰۴۶۳۳۶۵۸/۸۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ارديبهشت تـالـيف اسـپـنـسـر جـانـسون ، [ الريفروشنده يک دقيقهاي
 ويلسون ]

۱۳۷۴ ف۱۹۹ج۳۶۶۱۵۷۴۱۶۵۸/۸۵
HF۵۴۳۸/۲۵/۴۱۳۸۹ف۲ج

قدياني ۱۳۸۱پاتريک فورسايت; علي ضرغام۱۰۱[صد و يک] راه براي افزايش فروش ص۸۸۲ف۳۶۶۲۶۴۲۶۵۸/۸۵
نسل نوانديش کـريـسـتـين هاروي; مترجم آزيتا نجاتفروش موفق در يک هفته

 مهر; ويراستار زهرا صفاري
۱۳۸۹ ف۲۲۶هـ۳۶۶۳۴۱۹۶۶۵۸/۸۵

HF۴۵۳۸/۲۵/۴۱۳۸۸ف۲ه
طاهريان نـويـسـنـده جـيـسـون آر ريـچ; مترجمآموزش گام به گام تجارت الکترونيک

 هنگامه خدابنده
۱۳۹۰ آ۹۳۶ ر۳۶۶۴۶۱۵۲۶۵۸/۸۷۲

طاهريان جـيـنـي مـولـن،ديـويد ال.دانيلز; مترجمآموزش گام به گام بازاريابي به وسيله پست الکترونيکي
 سمانه فالح

۱۳۹۰ آ۸۴۷ م۳۶۶۵۶۱۵۰۶۵۸/۸۷۲

سيته ادبـيـات تـبـلـيـغ: کـتـاب راهـنما براي نويسندگان تبليغات:
 رهنمودي گام به گام براي نگارش تبليغات پرفروش

نـوشـتـه رابـرت دابـل يو بالي ; ترجمه
 منيژه بهزاد﴿شيخ جوادي﴾

۱۳۸۱ الف۶۳۴ب۳۶۶۶۶۷۶۶۵۹/۱۳۲

شهيدحسين فهميده ۱۳۸۵نويسندههادي زمانيکليد رسانه ها: فن ارتباط با دنياي امروز، روابط عمومي ک۵۲ز۳۶۶۷۲۳۲۹۶۵۹/۲
قدر واليت روابـط عـمـومي مطلوب با مقايسه روابط عمومي هاي دولتي و

خصوصي
۱۳۸۸فريبا شايگان ر۳۴۳ش۳۶۶۸۲۹۵۶۶۵۹/۲

دفتر تبليغات واطالع رساني دفـتـر تـبـلـيـغـات واطالع رساني﴿ادارهفنون روابط عمومي
 هماهنگي روابط عمومي هاي کشور﴾

۱۳۸۴ ۸۷۱ف۳۶۶۹۱۷۳۱۶۵۹/۲

بهجت ۱۳۸۳کاظم متوليروابط عمومي وتبليغات ر۲۵۱م۳۶۷۰۶۵۶۶۵۹/۲
سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته جرج تي. ايتون; ترجمه عبدالعليشيمي عکاسي در عکاسي سياه - سفيد و رنگي

ذکاوت
۱۳۷۶ ش۹۵۸الف۳۶۷۱۸۵۲۶۶۱/۸۰۸

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۲نويسنده:الکساندرا فيکسباز مصرف،بازيافت،بازکاهي در مصرف شيشه ب۹۷۹ف۶۶۶/۱۴[ج]۳۶۷۲۶۸۴۶
اميرکبير تـالـيـف وتـرجـمـه احمد مومن هروي،شيمي تجربي رنگ

 عـلـيـرضـا عـظـيمي نانوائي; باهمکاري
 کـارکـنـان شرکت توليدي صنايع رنگ

 پارس الوان

۱۳۸۲ ش۸۵۲م۳۶۷۳۵۶۳۶۶۷/۶

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۲نويسنده:الکساندرا فيکسبازمصرف،بازيافت،بازکاهي در مصرف پالستيک ۱۳۹۲ب۹۷۹ف۶۶۸/۴[ج]۳۶۷۴۶۸۴۱
ارکان مـجـمـوعـه مـقـاالت هشتمين کنگره ساالنه انجمن مهندسين

 متالورژي ايران
۱۳۸۳ويرايش وتنظيم محمد حسين فتحي ۷۵۱ک۳۶۷۵۱۸۱۵۶۶۹

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۲نويسنده:الکساندرا فيکسبازمصرف،بازيافت،بازکاهي در مصرف فلزات ب۹۷۹ف۶۶۹/۰۲۸۶[ج]۳۶۷۶۶۸۴۷
آزاده ۱۳۸۱تاليف مرعش مرعشيمتالوژي کاربردي چدنها م۴۶۹م۳۶۷۷۵۳۵۱۶۶۹/۱۴۱۳

TN۷۱۰/۲م۴م
فن افزار ۱۳۸۹سيدنياچ. اونر;ترجمه علي اکبر آهنيآشنايي با متالورژي فيزيکي آ۹۳۹الف۳۶۷۸۵۳۴۷۶۶۹/۹

TN۶۹۰/۵آ۸الف
تاليف مرعش مرعشيمتالورژي کاربردي فوالدها م۴۶۹م۳۶۷۹۵۳۳۴۶۶۹/۹۶۱۴۲

TN۷۳۱/۲م۴م
طوبي نصف جهان ۱۳۸۶نويسندگان حميد ناظمي، حسين سيناحلالمسائل شکل دادن فلزات ح۱۹۴ن۳۶۸۰۵۳۳۳۶۷۱

TS۲۱۳/۸ح۲ن
جامعه ريختهگران ايران مـجـمـوعه مـقـالههـاي شـانـزدهـمـين سمينار ساالنه جامعه

 ريختهگران ايران ۵  و۶خرداد ۱۳۸۳
[بـرگـزارکـنـنـدگـان جامعه ريختهگران
 ايـران]; بـا هـمـکاري دانشکده مهندسي
 مـواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
 ايـــران; ويـرايش و تـنـظـيم مـهـدي

ديواندري

۱۳۸۳ ۷۵۳س۳۶۸۱۱۸۱۴۶۷۱/۲
TS۲۳۰/۵/۸س

آزاده بـرگـردان از فـرانسه به انگليسي مرويناطلس عيوب قطعات ريختگي
 رولي; [تـرجـمه و تدوين] جالل حجازي،

 پرويز دوامي

۱۳۸۴ ۵۸۴الف۳۶۸۲۲۴۱۲۶۷۱/۲۵

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۹۲نويسنده:فيکس الکساندرابازمصرف،بازيافت،بازکاهي در مصرف کاغذ ب۹۷۹ف۶۷۶/۱۴۲[ج]۳۶۸۳۶۸۴۸
آييژ تـالـيف کـيت کتي، ديويد گست; ترجمهراهنماي بازيافت کاغذهاي باطله

 احـمـد مـيـرشکرايي; ويراستار جهانشاه
ميرزابيگي

۱۳۸۰ ر۳۸۴ک۳۶۸۴۲۹۴۹۶۷۶/۱۴۲

موسسه علمي دانشپژوهان برين: ارکان fx 4800 Pبـرنـامهنـويـسي بـا مـاشـين حـسـابـهاي علمي
 ,casio fx - 4500p[کـــاسـيـو اف ايـکس ۴۵۰۰ پي اف
 ايـکس ۴۸۰۰ پي] هـمراه با برنامههاي کاربردي در مهندسي

عمران

۱۳۸۱نگارش دانيال عادلجو ب۱۴۲ع۳۶۸۵۷۷۷۶۸۱/۱۴

بيهق رنگ ۱۳۹۴حسين ياوري،نسرين ايماني پورشيشه تجلي نورو رنگ﴿هم نشيني نور،رنگ وشيشه﴾ ش۲۹ي۳۶۸۶۶۴۸۰۶۸۱/۴
عابد ۱۳۹۳مولفين اميد باوي، مينا طاهر شمسمرجع کامل آموزش اينديزاين م۲۹۲ ب۳۶۸۷۶۱۶۰۶۸۶/۲۲۴۴۵۳۶
سنبله نـويـسـنـده جاشوا مصطفي; مترجم بيژنراهنماي جامع کامپيوتر: طراحي متون و اسناد

معصوم
۱۳۸۶ ط۶۱۶م۳۶۸۸۲۶۰۲۶۸۶/۲۲۵۴۴۵۳۶

مهدي رضايي مـولف مژگان اصالني ،با همکاري مهديبسته بندي وتبليغات درمراکز فروش
رضايي

۱۳۸۱ ب۵۷۵الف۳۶۸۹۶۹۸۶۸۸/۸

اميرکبير ۱۳۶۲ - ۱۳۶۴ترجمه شاپور طاحونيطرح و محاسبه پل م۱۱۶ط۳۶۹۰۲۹۳۳۶۹۰/۵۹۸
تهران گرد آورنده سهراب امينتکنيک تاتر ت۸۳۹الف۳۶۹۱۳۲۲۹۷۰۰

شـرکـت انـتـشـارات سـوره مهر﴿حوزه هنري
 سازمان تبليغات اسالمي﴾

۱۳۸۷محمد مددپورآشنايي با آراي متفکران درباره هنر آ۳۹۹م۳۶۹۲۲۷۶۵۷۰۰/۱

هرمس ۱۳۷۹مارتين هيدگر; ترجمهپرويز ضياء شهابيسرآغاز کار هنري س۹۲۹ه۳۶۹۳۲۷۷۴۷۰۰/۱
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

عفاف ۱۳۸۰تاليف بهرام نفري، حسين محسنيخواص مواد ابزار،مواد ،مصالح خ ۵۵۸ ن۳۶۹۴۸۰۷۷۰۰/۳
مارليک ۱۳۸۶تدوين و ترجمه فرهاد گشايشسبکها و مکتبهاي هنري ۱۳۸۶س۴۴۸گ۳۶۹۵۲۰۶۰۷۰۰/۴

فرهنگستان هنر ۱۳۸۴ويراستار منصور احمديمقاالت اولين هم انديشي تخيل هنري م۶۳۹ه۳۶۹۶۲۷۶۹۷۰۰/۴
مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تايف فاطمه شيرينبازيچهي شهبانو، جشن هنر شيراز ب۹۷۴ش۳۶۹۷۳۹۰۰۷۰۰/۷۹

NX۴۳۰/۹۷ش۹۲الف
رشد ۱۳۸۰جابر عناصريمردم شناسي و روان شناسي هنري م۹۳۸ع۳۶۹۸۸۰۵۷۰۱/۰۳

فخراکيا فاضلي،نعمت اللهمردم نگاري هنر م۱۵۸ف۳۶۹۹۶۵۷۵۷۰۱/۰۳
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

 دانشگاه ها(سمت)
۱۳۸۲حبيب الله آيت اللهيمباني نظري هنرهاي تجسمي م۹۵۳آ۳۷۰۰۸۱۵۷۰۱/۱

اميرکبير اثـر لـئون تولستوي ; ترجمه کاوه دهگان;هنر چيست؟
 بـضـمـيـمه حواشي وتوضيحات الزم به

 قلم مترجم

۱۳۸۲ هـ۸۶۶ت۳۷۰۱۸۵۱۷۰۱/۱

سروش(انتشارات صدا وسيما) نـوشـتـه جـئورگي کپس; ترجمه فيروزهزبان تصوير
مهاجر

۱۳۸۲ ز۳۶۴ ک۳۷۰۲۸۱۳۷۰۱/۸

عفاف تـالـيف يوهانس ايتن; ترجمه بهروز ژالهعناصر رنگ: ايتن
 دوست; ويراستار افسانه بلوري

۱۳۸۳ ع۹۵۸الف۳۷۰۳۸۶۰۷۰۱/۸۵

سروش(انتشارات صدا وسيما) ۱۳۸۳دونيس ا.دانديس; ترجمه مسعود سپهرمبادي سواد بصري م۲۳۹د۳۷۰۴۸۴۷۷۰۲/۸
اطالعات ۱۳۸۵مجتبي مطهري (الهامي)هنر قدسي ه۶۳۴م۳۷۰۵۲۷۶۷۷۰۴/۹۴۸

فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران ۱۳۸۳رابرت ايي فيشر; [مترجم] ع. پاشايينگارگري و معماري بودايي ن۹۶۵ف۳۷۰۶۲۷۷۱۷۰۴/۹۴۸۹۴۳
مارليک ۱۳۸۰يوهانس ايتن; مترجم فرهاد گشايشطرح وفرم: دوره مباني هنرهاي تجسمي در باهاوس ط۹۵۸الف۳۷۰۷۸۶۱۷۰۷
گوتنبرگ گـردآورنـده م. ن. آلـکـسيچ﴿و ديگران﴾;مکتب هنرهاي تجسمي

 مترجم ميترا نظريان
۱۳۸۷ ۷۳۳م۳۷۰۸۳۲۲۳۷۰۷/۱

مارليک ۱۳۸۶بهرام نفريتاريخ هنر ايران و جهان ۱۳۸۶ت۴۴۸گ۳۷۰۹۲۰۵۹۷۰۹
عفاف تـالـيـف وتـرجمه فرهاد گشايش. بخشتاريخ هنر ايران وجهان

 وقايع نگاري تاريخ ايران
۱۳۸۲ ت۴۴۸گ۳۷۱۰۷۹۹۷۰۹

شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۸۲پرويز مرزبانخالصه تاريخ هنر خ۴۵۸م۳۷۱۱۸۰۴۷۰۹
ساقي ۱۳۸۶خوان - رامون تريادوراهنماي هنر باروک ر۵۴۷ت۳۷۱۲۳۰۱۰۷۰۹/۰۳۲

عصر هنر [هـورسـت ولـد مـارجنسن]،آنتوني اف.پست-مدرنيسم: هنر پست- مدرن
 جنسن; گزينش وترجمه مجيد گودرزي

۱۳۸۱ پ۷۱۳ج۳۷۱۳۸۹۶۷۰۹/۰۴

حکايت قلم ۱۳۸۳کلوس ريچارد; مترجم نصراله تسليميسبک هاي هنري از امپرسيونيسم تا اينترنت س۹۳۷ر۳۷۱۴۹۱۸۷۰۹/۰۴
نظر نـويـسـنده ادوارد لوسي اسميت; مترجممفاهيم ورويکردها در آخرين جنبشهاي هنري قرن بيستم

 عليرضا سميعآذر
۱۳۸۲ م۷۴۸ل۳۷۱۵۹۰۵۷۰۹/۰۴۵

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۴نوشته محمد مددپورتجليات حکمت معنوي در هنر اسالمي ت۳۹۹م۳۷۱۶۲۷۶۸۷۰۹/۱۷۶۷۱

فخراکيا ۱۳۹۴تاليف پرديس بهمنيهنرو تمدن اسالمي: طراحي اشياء در هنر اسالمي ايران ه۸۷۹ب۳۷۱۷۶۵۷۹۷۰۹/۱۷۶۷۱۰۹۵۵
فاطمي ۱۳۹۳نويسنده:ربرتا ادواردزلئوناردو داوينچي چه کسي بود؟ ل۳۴۱الف۷۰۹/۲[ج]۳۷۱۸۶۸۲۱

مهرنامگ گـردآوري، تـدويـن و مـقـدمـه مسعودسينما در عصر مشروطه
 کوهستاني نژاد

۱۳۸۳ س۸۶۳ک۳۷۱۹۹۱۷۷۰۹/۵۵

اميرکبير تـالـيف کريستين پرايس; ترجمه مسعودتاريخ هنر اسالمي
 رجب نيا

۱۳۹۱ ت۳۲۲پ۳۷۲۰۴۲۵۶۷۰۹/۵۶
N۶۲۶۰/الف۱۳۴۷ ۲ت۴پ

فرهنگستان هنرجمهوري اسالمي ادوارد لـوسي -اسـمـيت; مـتـرجم امـيدهنر آمريکاي التين در قرن بيستم
 نيک فرجام

۱۳۸۶ ه۷۴۸ل۳۷۲۱۲۷۷۳۷۰۹/۸۰۹۰۴

فروزش بـرنـامهريزي وساخت شهرهاي کوچک: نگاهي گذرا به برنامه
 ريزي شهري درايران

۱۳۸۲مولف ومترجم دکتر غالمرضا خسرويان ب۵۵۶خ۳۷۲۲۳۲۹۳۷۱۱/۴۰۹۵۵
NA۹۲۴۷/۵م۱آ

زمان نو تـهـيه و تدوين دبيرخانه شوراي فرهنگفرهنگ عمومي، معماري و شهرسازي﴿مجموعه مقاالت﴾
عمومي

۱۳۸۸ ۶۶۳ف۳۷۲۳۳۱۶۷۷۱۱/۴۰۹۵۵

نشر ارکان اصفهان ۱۳۷۹حميد بهبهاني، پيمان حامدراهنماي طرح خيابانهاي شهري ر۸۲۹ب۳۷۲۴۹۱۵۷۱۱/۴۱
نشر ني کيت نسبيتنظريه هاي پسامدرن در معماري

ترجمه و تدوين محمدرضا شيرازي
۱۳۸۶ ن۴۱۱ن۳۷۲۵۲۷۷۰۷۲۰/۱

مارليک تـاليف کوين فورست، ديويد وان; ترجمهترسيم در معماري
 مسعود حاتمي، سعيد کمالي نسب

۱۳۸۴ ت۸۸۲ف۳۷۲۶۲۰۷۱۷۲۰/۲۸۴

مهرگان قلم Revit Architecture 2015 ۱۳۹۴مولف مهدي جوادنيامرجع آموزشي م۷۴۴ ج۳۷۲۷۶۱۵۱۷۲۰/۲۸۴۰۲۸۵۵۳۶
مارليک ۱۳۸۳تاليف فرنوش اويسي، مينا فراهانيدروس فني معماري د۹۴۴الف۳۷۲۸۲۰۶۱۷۲۰/۷۶

عصر روشن بيني ۱۳۸۱ويجايا کومار ; ﴿ مترجم ﴾ پروين بياتمعماري ودائي م۸۵۸ک۳۷۲۹۱۸۵۷۷۲۰/۹۵۴
سيماي دانش ۱۳۸۷تاليف رضا شاطرياناقليم و معماري ايران الف۱۷۱ش۳۷۳۰۳۰۸۷۷۲۰/۹۵۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

امـين فـقيري; زيرنظر شوراي کارشناسيقوامالدين شيرازي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ف س/۸۴۱ق۷۲۰/۹۵۵۰۹۲[ج]۳۷۳۱۴۳۵۸
NA۱۴۸۹/ف۹۷ق

خاک نـوشـته ي برنت سي. برولين; ترجمه يديد معماري﴿راهبردي به حل مسائل طراحي معماري﴾
 محمد احمدي نژاد

۱۳۸۳ د۴۹۳ب۳۷۳۲۹۱۱۷۲۱

بيهق کتاب ۱۳۹۱مولفين جان هميلتون...[وديگران]کتاب جامع اسکيس ک۹۸ چ۳۷۳۳۶۵۸۲۷۲۱
سيماي دانش ۱۳۸۷امير سرمد نهريپله- آسانسور- پله برقي پ۴۸۵س۳۷۳۴۳۱۶۸۷۲۱/۸۳۲

دفتر پژوهشهاي فرهنگي ۱۳۸۲وحيد قباديانمباني و مفاهيم در معماري معاصرغرب م۳۷۵ق۳۷۳۵۳۰۸۵۷۲۴/۶
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،
انتشارات

نويسنده آرمن حقنظريانکليساهاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
مترجم نارسيس سهرابيماليوسف

۱۳۸۵ ک۶۷۶ح۳۷۳۶۲۹۵۹۷۲۶/۵۰۹۵۵۹۳۲

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور ،موسسه
 انـتـشـارات کـتـاب شهر : نهاد کتابخانه هاي

 عمومي

۱۳۹۲ابراهيم افشار ، نگار فاضليشاداب سازي محيط کتابخانه ها ي عمومي ش۶۴۴الف۳۷۳۷۶۲۴۵۷۲۷/۸۰

فـرهـنـگـسـتـان هـنر جمهوري اسالمي ايران،
انتشارات

کاراپت کاراپتيانخانههاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
مـتـرجم مريم قاسميسيچاني; دبير علمي
 گـروه مـعـمـاري و شـهـرسازي مکتب

 اصفهان باقر آيتاللهزادهشيرازي

۱۳۸۵ خ۱۳۳ک۳۷۳۸۳۱۴۷۷۲۸/۰۹۵۵۹۳۲

شريعه توس طـراحـي وتـالـيـف عـلـي زنـگي آباديطراحي وبرنامه ريزي مبلمان شهري
 ،نازنين تبريزي

۱۳۸۳ ط۶۴ ز۳۷۳۹۸۰۹۷۲۹

پيدايش ۱۳۸۱مترجم جمشيد کاويانينوآوري درگل چيني و مجسمه سازي ۶۶۲ن۳۷۴۰۸۸۸۷۳۱/۴۲
نغمه نوانديش ۱۳۸۷گردآورنده روحالله گيوهچياوريگامي ساده ۱۳۸۶الف۹۸۵گ۳۷۴۱۶۶۶۷۷۳۶

آرادکتاب،کهکشان دانش ۱۳۹۲تاليف علي اصغر مقتدايي و نگار مقتداييطراحي و نقاشي ط۷۱۸م۳۷۴۲۶۵۸۳۷۴۱/۰۷
فخراکيا کيت وايت;امين ابراهيمي۱۰۱نکته که در مدرسه هنر بايد بدانيد ص۳۴۹و۳۷۴۳۶۵۷۳۷۴۱/۰۷
يساولي ۱۳۸۳اثر خوزه پارامون; ترجمه ع. شروهنور وسايه در هنر طراحي ونقاشي ن۱۳۶پ۳۷۴۴۹۱۳۷۴۱/۲
مارليک [نـوشـتـه د.ک.چـيـنگ] ; ترجمه فرهاداصول ومباني طراحي

 گشايش،محمد حسن اثباتي
۱۳۸۵-۱۳۷۹ الف۹۸چ۳۷۴۵۹۱۰۷۴۱/۲

اميد دانش نـوشـتـته رودي دوريـنا; [مترجم] منيژهچگونه آنچه را ميبينيم طراحي نماييم
 رضـاپـور، لـيدا خاني، ليال خاني; تصحيح

 واضافات الياس صفاران

۱۳۸۰ چ۷۵۸د۳۷۴۶۸۲۱۷۴۱/۲

سروش(انتشارات صداوسيما) ۱۳۸۰محسن وزيري مقدمشيوه طراحي ش۵۹۶ و۳۷۴۷۸۱۲۷۴۱/۲
پشوتن ۱۳۹۳پديدآوران دايان کارداسي...[و ديگران]راهنماي گام به گام ترسيم و طراحي ۲۹۸ ر۳۷۴۸۶۵۸۰۷۴۱/۲۴

صبانشر تهران ۱۳۸۴مولف ياشار قهرمانيآموزش کاريکاتور آ۹۳۲ق۳۷۴۹۲۰۶۸۷۴۱/۵
کتاب آبان ۱۳۹۰نويسنده:اسکات مک کلودهنر کميک۱ ه۷۴۱م۳۷۵۰۶۷۱۶۷۴۱/۵

شرکت انتشارات سوره مهر نـويسنده کريستوفر هارت; مترجم احمدنقاشي کارتوني
 کعبي فالحيه

۱۳۹۰ ن۱۷۹هـ۳۷۵۱۳۹۲۶۷۴۱/۵
NC۱۳۲۰/۱۵۷۱۳۸۸ن

فيليپ گلوکگربه گ۹۹۱ف۳۷۵۲۶۲۲۷۷۴۱/۵۹۴۴
NC۱۴۹۶/۴۱۳۸۶گ۸ژ

نويسنده و تصويرگر هرژهجدال با تبهکاران (تن تن در آمريکا) ج۴۹۷ ه۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۵۳۵۸۹۶
PN۶۷۹۰/۳۷۱۳۸۱ج۸۴ب

ثالث ۱۳۸۰هرژه; ترجمه عليرضا باقريراز اسب تک شاخ ر۴۹۷هـ۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۵۴۸۹۹
ثالث ۱۳۸۰هرژه; ترجمه عليرضا باقريسيگارهاي فرعون س۴۹۷هـ۳۷۵۵۹۰۱۷۴۱/۵۹۴۹۳

نويسنده و تصويرگر هرژهسيگارهاي فرعون س۴۹۷ ه۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۵۶۵۸۹۵
PN۶۷۹۰/۹۱۳۸۳س۸۴ب

ثالث ۱۳۸۰هرژه; ترجمه عليرضا باقريسفر به کره ماه ک س۴۹۷هـ۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۵۷۹۰۰
رايحه انديشه نـويـسنده هرژه; ترجمه گروه نشر رايحهفرار از شوروي

انديشه
۱۳۸۱ ف۴۹۷هـ۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۵۸۸۹۸

نويسنده و تصويرگر هرژهگوش شکسته شده گ۴۹۷ ه۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۵۹۵۸۹۷
PN۶۷۹۰/۹۱۳۸۱گ۸۴ب

رايحه انديشه نـويـسنده وتصويرگرهرژه ; ترجمه گروهنيلوفر آبي
 نشر رايحه انديشه

۱۳۸۱ ن۴۹۷هـ۷۴۱/۵۹۴۹۳[ج]۳۷۶۰۸۹۷

شرکت انتشارات سوره مهر جـواد افـهـمي; بـراي مـرکـز هـنـرهايمجموعه آثار کاريکاتور سيد مسعود شجاعيطباطبايي
تجسمي

۱۳۹۰ م۳۸۸ش۳۷۶۱۳۶۲۶۷۴۱/۵۹۵۵
NC۱۷۲۹/۴۱۳۸۹آ۳ش

شرکت انتشارات سوره مهر مـعـاونت هـنري سازمان فرهنگي هنرينخستين مسابقهي بينالمللي کاريکاتور غزه/۱۳۸۷
 شـهـرداري تـهـران; هـمـکـاري خـانه

کاريکاتور

۱۳۸۹ ۵۱۷۱۳۸۷م۳۷۶۲۳۵۹۱۷۴۱/۵۹۵۵
NC۱۷۲۰/۵۱۳۸۷م۹الف

شرکت انتشارات سوره مهر کـاله به سـرهـاي ابـوغـريب: مـجموعه کاريکاتورهاي حسين
نيرومند

۱۳۸۶حسين نيرومند ک۸۹۳ن۳۷۶۳۳۰۱۱۷۴۱/۵۹۵۵

مارليک بـنـيـان هـاي گـرافـيـک: راهنماي معماران، طراحان گرافيک
وهنرمندان

تـالـيـف تـام پـورتر، سو گودمن; ترجمه
 فرهاد گشايش

۱۳۷۹ ب۶۲۵پ۳۷۶۴۹۰۸۷۴۱/۶

سي بال هنر تـالـيف بهرام عفراوي; تصويرگر فروزانآنچه طراحان گرافيک و ناظران چاپ ميدانند
خيري

۱۳۸۳ آ۷۳۲ع۳۷۶۵۱۹۳۹۷۴۱/۶

ريچارد هاليستاريخ مختصر طراحي گرافيک ت۸۶۱ه۳۷۶۶۶۵۶۹۷۴۱/۶۰۹
NC۹۹۸/۲۱۳۸۲ت۲ه

مارليک مـولـف سـيـمـور چاوست، استيون هلر;سبکهاي گرافيک
 مترجم مهگان فرهنگ پور ، ليال کسايي

۱۳۸۳ س۱۹چ۳۷۶۷۹۱۴۷۴۱/۶۰۹۰۳۴

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها(سمت)

۱۳۸۱کامران افشار مهاجرگرافيک مطبوعاتي گ۶۴۵الف۳۷۶۸۸۱۷۷۴۱/۶۵

مارليک تـالـيف دفتر پژوهشهاي هنري انتشاراتطراحي چهرهها
مارليک

۱۳۸۳ ۴۸۸ط۳۷۶۹۲۰۷۳۷۴۳/۴۲

علم افزون مـولف پـاول لويل; ترجمه وتنظيم محمدطراحي از چهره
 اعظم زاده

۱۳۸۴ ط۸۱۷ل۳۷۷۰۲۰۷۴۷۴۳/۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

عفاف تـالـيـف دفترپژوهشهاي هنري انتشاراتطراحي حيوانات
مارليک

۱۳۸۴ ۴۸۸ط۳۷۷۱۲۰۶۹۷۴۳/۶

موج ۱۳۸۳هيو ليدمن; ترجمه عربعلي شروههنر طراحي از حيوانات ه۸۶۵ل۳۷۷۲۲۹۶۲۷۴۳/۶
مارليک ۱۳۸۱بهکوشش پيمان نظيفيطراحي از طبيعت و حيوانات ط۵۲۶ن۳۷۷۳۲۰۷۲۷۴۳/۶
مارليک ۱۳۸۶تاليف توماس هاف; ترجمه ندا لنکرانيتاريخ مختصر طراحي صنعتي ت۲۹۷هـ۳۷۷۴۲۲۵۵۷۴۵/۴۴

کانون پرورش فکري ۱۳۸۷نويسنده هادي سيفدريچههايي رو به بهشت د۹۳۹س۳۷۷۵۴۹۰۳۷۴۵/۴۴۹۱۷۶۷۱
NK۱۲۷۰/۴۱۳۸۷د۹س

قدياني ۳۶۵ شـيـوه خـالق درهنرو کاردستي با دورريختني ها: نقاشي،
 چاپ، تکه چسباني،اشکال برجسته و جعبه...

نـويـسـنـده وات فـيـونـا; ترجمه نازنين
نجفيان

۱۳۹۰ س۱۱۳ و۷۴۵/۵[ج]۳۷۷۶۵۸۸۹

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان طـرح و اجـرا عـلـي پـزشک، باهمکاريکاغذ هاي دست ساز
 نازنين نيازي

۱۳۸۹ ک۴۳۸پ۷۴۵/۵۴[ج]۳۷۷۷۴۲۵۵
TS۱۱۰۵/۹۱۳۷۸ه۴س

دنـيـاي هـنر: دنياي هنر کاغذسازي به سبک ژاپني (کاردستي
 با کاغذ) شامل انواع متنوع طرحها، حيوانات، پرندگان...

مترجم مصطفي رازقي ۷۲۴د۳۷۷۸۶۳۱۲۷۴۵/۵۴
TT۸۷۰/۸۸۱۳۸۰د

نويسنده ميشل پاولکاردستيهاي هنري ک۲۶۳پ۷۴۵/۵۸۲[ج]۳۷۷۹۶۲۹۵
TT۸۶۰/۲۱۳۸۳ک۲پ

هنرهاي ابريشم ۱۳۸۷مولف آفاق اميريانروباندوزي ر۸۳۶الف۳۷۸۰۳۰۱۶۷۴۵/۵۹۰۷
فرين [کـانـي اسـتـون، اموال لو] ; مترجم اکرمدنياي هنر عروسکها۱۰۱

ذاکري
۱۳۸۱ د۴۹۲الف۳۷۸۱۸۹۲۷۴۵/۵۹۲۲۱

پيدايش ۱۳۸۱مترجم جمشيد کاويانيآموزش عروسک سازي با مدلهاي جديد ۸۱۳آ۳۷۸۲۸۸۶۷۴۵/۵۹۲۲۱۰۷
راضيه [نـويـسـنـده شـوجي نـاکـاماتا]; ترجمهعروسکسازي شادي

 سياوش رستمي
۱۳۸۰ ع۲۱۸ن۳۷۸۳۲۳۱۶۷۴۵/۵۹۲۲۱۰۷

فرين دنـيـاي هـنـر شـمعسـازي ۱: مـجـمـوعهاي بينظير، جالب و
 اسـتـثـنـائي از زيـبـاتـرين طـرحـهاي شمعسازي ... همراه با

 راهنماي کامل ساخت

۱۳۷۸مترجم اکرم ذاکري ۷۲۴د۳۷۸۴۲۳۰۳۷۴۵/۵۹۳۳۲۰۷

بصائر بـلـنـدر پـيـشرفته: شامل آموزش کامل گلهاي بلندر همراه با
 الگو و نمونه سوالهاي امتحانات مربيگري رشته گلسازي

۱۳۸۶مولف نسرين جهرميزاده ب۹۶۵ج۳۷۸۵۲۰۵۶۷۴۵/۵۹۴۳

پيدايش ۱۳۸۲مترجم جمشيد کاويانيآموزش گل کاغذي به روش نوين ۸۱۳آ۳۷۸۶۸۹۰۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
مولف ۱۳۷۸مولف آفاق اميريانآموزش گل چيني ابريشم﴿۱﴾ آ۸۳۶الف۳۷۸۷۲۳۵۷۷۴۵/۵۹۴۳۰۷

هنر هاي ابريشم ۱۳۸۰مولف آفاق اميريانگلهاي ايتاليايي (۴) گ ۸۳۶ الف۳۷۸۸۴۹۱۷۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
TT۸۹۰/۴/۸۱۳۸۴گ۸الف

بصائر ۱۳۸۳مولف ناهيد معززگنجينه جامع گلهاي بلندر پيشرفته گ۶۶۵م۳۷۸۹۹۰۶۷۴۵/۵۹۴۳۰۷
به نشر ۱۳۷۸علياکبر اسماعيليقوچانيخودآموز خوشنويسي: خطوط نستعليق - نسخ - ثلث خ۵۳۳الف۳۷۹۰۶۶۸۱۷۴۵/۶۱۹

NK۳۶۳۹/۵۱۳۷۸الف۲ف
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
امـين فـقيري; زيرنظر شوراي کارشناسيميرعماد قزويني

 دفتر انتشارات کمک آموزشي
۱۳۹۱ ف س/۹۴۸مفا۷۴۵/۶۱۹[ج]۳۷۹۱۴۵۱۱

NK۳۶۳۹/۹۱۳۸۶م۲۵ف
ابر شهر ۱۳۸۸عادله سليمانيمشق نيکو: آموزش و تمرين خط تحريري م۶۹۱س۳۷۹۲۶۱۱۶۷۴۵/۶۱۹

NK۳۶۳۹/۸۵۱۳۸۸س۲۳ف
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱مهدي الماسيکلهر الف س/۶۵۷ک۷۴۵/۶۱۹۰۹۲[ج]۳۷۹۳۴۳۸۱

NK۳۶۳۹/۸۱۳۸۲ک۲۵ف
اثر محمدوحيد موسويجزايريخط و خوشنويسي خ۸۴۲م۳۷۹۴۶۲۹۷۷۴۵/۶۱۹۹۲۷

NK۳۶۳۶/۵/۸۱۳۸۷م۲آ
روزنه ي.آ.پـولـيـاکـووا، ز.اي.رحـيمووا; ترجمهنقاشي وادبيات ايراني

 وتحقيق زهره فيضي
۱۳۸۱ ن۸۳۲پ۳۷۹۵۸۹۵۷۴۵/۶۷۰۹۱۷۶۷۱

مهين ومهرنازرجبيان سـوزنبـافي ۱ شـامل: ۲۰ مـدل متنوع روميزي و يقه همراه با
 آموزش و نکات مهم انواع لکهگيري

۱۳۸۰مولفين مهين و مهرناز رجبيان س ۳۷۲ ر۳۷۹۶۴۷۳۷۷۴۶/۴۰۷
TT۷۰۸/۹س۳ر

۱۳۸۸مترجم اکرم ذاکريدنياي هنر بافتني کاله کودکان۲ ه۳۸۴ و۳۷۹۷۵۹۰۹۷۴۶/۴۳
TT۸۲۰/۸۴۴۱۳۷۶د

ابتدا خـود آمـوز بـافتني و سايز بافي با دو ميل بر اساس استاندارد
 ملي

اکـرم الـسادات آقا  ميري،طراحان مريم
 السادات کوشکي

۱۳۸۳ خ۶۵۷آ۳۷۹۸۵۳۵۵۷۴۶/۴۳۲۰۷

مترجم پرويز پيشگاهدنياي هنر بافتني خردساالن ۱۰ [ده] ۷۲۴ د۳۷۹۹۵۸۹۸۷۴۶/۴۳۲۰۷
TT۸۲۰/۸۴۴۴۱۳۸۲د

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

۱۳۹۰سو گاردنر; مترجم اکرم ذاکري خ۱۳۶گ۳۸۰۰۳۹۲۹۷۴۶/۴۳۲۰۷
TT۸۲۰/۹۱۳۸۷خ۲گ

مهر پاينده ۱۳۸۷فرزانه مستعليتن پوشهاي بافتني: سيسموني۱ ت۵۳۶م۳۸۰۱۲۳۰۴۷۴۶/۴۳۲۰۷
حافظ ۱۳۹۳مترجم مريم يوسفيدنياي هنر بافتني بزرگساالن۱۰۷ د۸۲۹ م۳۸۰۲۶۲۸۷۷۴۶/۴۳۲۰۷
پيدايش مـولـفـين جـيـنـا کـريـستانيني ديفيدو،هنر قالببافي

 ويـلـيـامي استرابلوبليني; مترجم جمشيد
کاوياني

۱۳۸۷ ه۹۳۸د۳۸۰۳۲۷۶۶۷۴۶/۴۳۴۰۷

۱۳۸۴تهيه و تنظيم مريم يعقوبيقالببافي ق۵۹ ي۳۸۰۴۵۹۱۹۷۴۶/۴۳۴۰۷
TT۸۲۰/۸۴۱۳۸۱ق۷ي

پيدايش ۱۳۸۲دبي سينيسکا; مترجم جمشيد کاويانيمنجوق و مليله دوزي ۷۸۴م۳۸۰۵۸۹۱۷۴۶/۴۴۰۴۱
پيدايش ۱۳۸۲- ۱۳۹۱مترجم جمشيد کاويانيتکه دوزي با روش هاي نوين ۶۷۹ت۳۸۰۶۸۸۷۷۴۶/۴۴۵۰۷
فخراکيا ۱۳۸۴مولف ريتا وايس; مترجم شهرزاد هماميطـراحي و دوخت چـهل تـکه: مـشـتمل بر ۲۷ طرح آموزشي ط۳۶۱و۳۸۰۷۳۰۱۴۷۴۶/۴۶۰۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

هنرهاي ابريشم ۱۳۸۶مولف آفاق اميرياننقاشي روي پارچه ن۸۳۶الف۳۸۰۸۳۰۱۷۷۴۶/۶
تاليف و تنظيم الله محمدپورچاپ باتيک هنر چاپ پارچه ت۳۴۲م۳۸۰۹۶۵۷۶۷۴۶/۶۶۲

TT۸۵۲/۵/۲چ۳م
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۲- ۱۳۹۱نسيم عزيزيرسام عرب زاده ع س/۵۱۶ع۷۴۶/۷۹۵۵۰۹۲[ج]۳۸۱۰۸۵۶

پشوتن بـيـسـت روش بـراي ترسيم انواع پوشاک: کتابچه اسکچ براي
 طراحان لباس

۱۳۹۴پديدآور: جولياکويو ب۷۵۸ک۳۸۱۱۶۵۸۱۷۴۶/۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر فـــروهـر نـورمـاه و حـسـيـن يـاوري;نگرشي بر تحوالت صنايع دستي در جهان
 ﴿بـراي﴾پـژوهـشـگـاه فـرهـنـگ و هنر
 اسالمي و موسسه آموزش عالي سوره

۱۳۸۶ ن۷۳۹ن۳۸۱۲۳۱۶۹۷۴۷/۵

تاليف ادوارد لوسياسميتتاريخچه مبلمان و طراحي داخلي ت۷۴۸ل۳۸۱۳۶۵۵۶۷۴۹/۲
NK۲۲۷۰/۲۱۳۸۶ت۹ل

حس برتر اطـالعـات عـمـومـي هـنـر: طراحي سه گانه﴿طراحي صنعتي-
 سنتي، هنري﴾

۱۳۸۰مولفان بهرام نفري، حسين محسني الف۵۵۸ ن۳۸۱۴۸۰۸۷۵۰

موج ۱۳۸۷آنجال گير; مترجم مژگان محمديانآبرنگ گام به گام آ۸۹۱گ۳۸۱۵۲۹۶۱۷۵۱/۴۲۲
افق ۳۹۰نقاش فيروزه گل محمديرازآن درخت براساس مثنوي معنوي ۱۷۱ر۳۸۱۶۸۷۵۱/۷۷۰۹۵۵

مارليک تـالـيـف جـودي مـارتـين; ترجمه پريساترکيب رنگ
 محقق زاده

۱۳۸۶ ت۱۲۵م۳۸۱۷۲۰۵۸۷۵۲

نشر پيدايش جـيـنـا کـريـسـتـانيني دي فيديو، ويلماآموزش شمع سازي،تزئين شمع وشمعدان
 استرابلو بليني; ترجمه جمشيد کاوياني

۱۳۸۷-۱۳۸۲ آ۹۳۸د۳۸۱۸۸۸۹۷۵۴/۵۹۳۳۲۰۷

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱مهدي الماسيحسين بهزاد الف س/۸۵۸ب۷۵۹/۹۵۵[ج]۳۸۱۹۸۵۸

انتشارات مدرسه ۱۳۸۲مريم خانعليلوکمال الدين بهزاد خ س/۸۵۸ب۷۵۹/۹۵۵[ج]۳۸۲۰۸۵۵
چاپ و نشر نظر ۱۳۸۱مقدمه مرتضي مميزنقاشيهاي جالل شباهنگي: آيينهدار ماه ن۳۵۲ش۳۸۲۱۳۰۱۳۷۵۹/۹۵۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱حبيب يوسفزادهعلياکبر صنعتي ي س/۸۷۸ص۷۵۹/۹۵۵[ج]۳۸۲۲۴۳۶۵
ND۹۸۹/۹ي۹ص

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـنـيـرالدين بيروتي; چهره پدازجلد اميررضا عباسي
 نساجي

زيـرنـظـر شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر
 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۲۹۸ع۷۵۹/۹۵۵[ج]۳۸۲۳۴۳۷۶
ND۹۸۹/۹۱۳۸۶ب۵۵ر

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـحـدثه گـودرزنـيـا; زيـرنـظـر شوراياستاد فرشچيان
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ گ س/۵۳۴ف۷۵۹/۹۵۵[ج]۳۸۲۴۴۵۱۰
ND۹۸۹/۹۱۳۸۸گ۴ف

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
﴾مدرسه

۱۳۸۲- ۱۳۹۱الهه بهشتيکمال الملک ب س/۶۷۵ک۷۵۹/۹۵۵[ج]۳۸۲۵۸۵۴

نشر واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيانفطار صورت الف۹۱۷آ۳۸۲۶۵۱۴۵۷۶۰
NC۱۰۰۱/۸۱۳۸۷الف۹آ

فرهنگسراي ميردشتي ۱۳۸۶نيما ورامينيتفکر خالق در گرافيک ت۴۹۵و۳۸۲۷۲۹۱۶۷۶۰
موسسه فرهنگي رسانه اي عاشورا ۱۳۸۹ميثم محمد حسنيدوئل﴿مجموعه پوسترهاي ميثم محمد حسني﴾ د۳۴۴م۳۸۲۸۳۰۳۷۷۶۰/۹۵۵
سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۲-۱۳۶۸هارالد مانته; ترجمه پيروز سيارترکيب بندي در عکاسي ت۱۷۲م۳۸۲۹۹۰۹۷۷۰/۱۱

اسرار دانش آنـدريـاس فـي نـيـنگر; ترجمه نصراللهتکنيک عکاسي
کسرائيان

۱۳۸۱ ت۹۹۴ف۳۸۳۰۸۴۰۷۷۰/۲۸

مارليک تـالـيف و ترجمه فرهاد گشايش;ويراستارعکاسي از تاريخ تا تکنيک
 پروين عباس گودرزي

۱۳۸۶ ع۴۴۸گ۳۸۳۱۲۰۵۷۷۷۰/۹

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها(سمت)

۱۳۸۲تاليف پطر تاسک; ترجمه محمد ستاريسير تحول عکاسي س۲۲۶ت۳۸۳۲۸۱۶۷۷۰/۹۰۴

کتاب وارش آرنولد کرين;ترجمه فرزانه احساني مويدآن سوي دوربين الف۴۸۷ک۳۸۳۳۶۵۶۵۷۷۰/۹۲۲
سروش نـوشـته ميشل فريزو...[وديگران]; ترجمهسرگذشت پيدايش عکاسي

 پيروز سيار
۱۳۷۶ ۴۷۸س۳۸۳۴۹۰۷۷۷۰/۹۳۴

آيالر همايون ابراهيمياصول علمي وکاربردي عکاسي رنگي ۲و۱ الف۱۳۶ الف۳۸۳۵۶۵۶۳۷۷۱
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۸۲هادي شفائيه; ويراستار کريم اماميفن وهنر عکاسي ف۵۴۳ش۳۸۳۶۸۲۳۷۷۱

کتاب آبان مـايـکل فريمن;زهرا ريحاني منفرد،مليحهچشم عکاس
 قربان زاده مترجم

چ۷۲۲ف۳۸۳۷۶۵۷۴۷۷۱

پيدايش تـرجـمـه و تـاليف سعيد نظري; تصاويرمدرسه عکاسي﴿مدرسه عکاسي ويژه نوجوانان﴾
 جان فريمن، سعيد نظري

۱۳۸۳ م۵۱۱ ن۷۷۱[ج]۳۸۳۸۹۱۲

[دريک استوري]آموزش دوستانه عکاسي ديجيتال آ۴۹۱ الف۳۸۳۹۵۸۱۶۷۷۵
TR۲۶۷/۸۱۳۸۸آ۴۶الف

فرزادامامي آالن باکينگهامعکاسي ديجيتال ع۲۴۸ب۳۸۴۰۶۵۵۹۷۷۵
مهرگان قلم ۱۳۹۴مهدي جواد نيافتوشاپ در معماري ف۷۷۴ج۳۸۴۱۶۱۳۹۷۷۵

نگارش و ترجمه فرشته سعيديپورگرافيک در عنوانبندي فيلم گ۵۶۴س۳۸۴۲۶۵۵۴۷۷۸/۵۲۳۴۵
TR۸۵۸/۴۱۳۸۹گ۷س

نوشته جرالد ميلرسونتکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما ت۹۷۹م۳۸۴۳۶۵۵۷۷۷۸/۵۳۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
سروش(انتشارات صدا وسيما) نـوشـتـه جرالد ميلرسون ; ترجمه حميدتکنيک نورپردازي درتلويزيون وسينما

 احمدي الري ، فواد نجف زاده
۱۳۸۰ ت۹۷۹م۳۸۴۴۸۴۹۷۷۸/۵۳۴۳

سروش (انتشارات صدا وسيما) ريـمـوند فيلدينگ ;ترجمه حميد احمديتکنيک فيلمبرداري جلوه هاي ويژه
الري

۱۳۸۱ ت۹۸۳ ف۳۸۴۵۸۳۷۷۷۸/۵۳۴۵

سـروش (انـتـشـارات صـدا وسـيـمـا): کانون
 انديشه،اداره کل پژوهشهاي سيما

نـوشـتـه کـريس تامپسون; ترجمه حميدتدوين غير خطي
 احمدي الري

۱۳۸۱ ت۲۵۷ت۳۸۴۶۸۴۱۷۷۸/۵۳۵

کريس تامپسونتدوين غيرخطي ت۲۵۷ت۳۸۴۷۶۵۶۷۷۷۸/۵۳۵
TR۸۹۹/۴۱۳۸۱ت۲ت

نـوشـته و تـالـيف کـارل رايتس ، گوينفن تدوين فيلم
ميالر

ف۱۴۹ک۳۸۴۸۶۵۷۱۷۷۸/۵۳۵
TR۸۹۹/۹۱۳۶۷ف۲۲ر

سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: فيلم سازي ديجيتال ف۹۱۹ب۳۸۴۹۲۶۰۹۷۷۸/۵۹
سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۰گردآورنده ضياء الدين خطيرظهور وچاپ رنگي: روش کار در البراتوار عکاسي ظ۶۴۷خ۳۸۵۰۸۵۹۷۷۸/۶۶

زبان تصوير ديويدپرکل;مترجم احسان قنبري فرد.نوردهي، مفاهيم و مباني عکاسي ن۳۵۵پ۳۸۵۱۶۵۶۴۷۷۸/۷
اسليمي گـئـورگ بـلـيـتز; مترجم بهزاد موسويعکاسي شب

 امين; ويرايش محمد حسن اثباتي
۱۳۸۰ ع۶۷۵ب۳۸۵۲۸۱۸۷۷۸/۷۱۹

مارليک ۱۳۸۶-۱۳۸۲تاليف بهرام نفرياطالعات جامع موسيقي الف۵۵۸ن۳۸۵۳۸۰۱۷۸۰/۳
سنبله ۱۳۸۶نويسنده راب بيتي; مترجم بيژن معصومراهنماي جامع کامپيوتر: پخش موسيقي برروي کامپيوتر پ۹۱۹ب۳۸۵۴۲۶۰۸۷۸۱/۳۴۴۱۶
توس ۱۳۸۳ژان دورينگ; ترجمه سودابه فضائليسنت وتحول در موسيقي ايراني س۷۵۸د۳۸۵۵۹۱۶۷۸۹/۰۹
ثالث خـفـته در تنگنا; زندگينامه خواننده موسيقي ملي ايران فريدون

فروغي
گـردآوري ونـگـارش يـوسف يزداني; با

 مقدمه تورج شعبانخاني
۱۳۸۲ ي س/خ۶۱۶ف۳۸۵۶۸۲۲۷۸۹/۰۹۲

نامک،بدرقه جاويدان ۱۳۸۳به کوشش فروغ بهمن پورچهره هاي ماندگار ترانه وموسيقي چ۸۷۷ب۳۸۵۷۸۳۶۷۸۹/۰۹۲۲
نوربخش تـالـيـف جـورج تـور کـيـلدسن; ترجمهاوقات فراغت ونيازهاي مردم

 عباس اردکانيان،عباس حسني
۱۳۸۲ الف۸۱۸ت۳۸۵۸۹۰۴۷۹۰/۰۶۹

انتظار سبز نـويـسنده استيو روت بنت; مترجم فلورا۱۰۰ [صد] فعاليت سرگرمکننده براي کودکان و نوجوانان
 فروزنده شهرکي

[بي تا] ص۶۹۳ب۳۸۵۹۶۶۹۷۹۰/۱۹۱
GV۱۸۲/۸/۹الف۹ب

نشر واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيگنجينه آسماني: گفتار متن فيلمهاي روايت فتح گ۹۱۷آ۳۸۶۰۵۱۴۷۷۹۱
PN۱۹۹۷/۸۳۱۳۸۱ر

ساقي ۱۳۹۲مرتضي آوينينسيم حيات: گفتار متن فيلمهاي مستند ن ۹۱۷ آ۳۸۶۱۵۱۴۴۷۹۱
PN۱۹۹۷/۴۷۱۳۸۷م

نشرقطره تئاتر وهنر اجرا ۹۲۶ت۳۸۶۲۶۵۶۱۷۹۱
واحه ۱۳۹۲مرتضي آوينيآينه جادو آ ۹۱۷ آ۳۸۶۳۵۱۴۱۷۹۱/۴۳

PN۱۹۹۴/۹۱۳۸۹آ ۸آ
سـروش(انـتـشـارات صـدا وسـيـمـا﴾: کـانون

 انديشه،اداره کل پژوهشهاي سيما
نـوشـتـه مـايـک کريسپ; ترجمه حميداجراي صحنه هاي پر تحرک

 احمدي الري
۱۳۸۱ الف۴۸۸ک۳۸۶۴۸۴۲۷۹۱/۴۳

آندره بازنسينما چيست؟ س۲۱۳ب۳۸۶۵۶۵۷۸۷۹۱/۴۳۰۱
PN۱۹۹۴/۹۱۳۸۱س۱۵ب

نوشته يوري لوتمننشانهشناسي و زيباشناسي سينما ن۷۱۷ ل۳۸۶۶۶۵۸۴۷۹۱/۴۳۰۱
PN۱۹۹۵/۵۱۳۷۰ن۹ل

پيتر وولننشانهها و معنا در سينما ن۸۱۷و۳۸۶۷۶۵۷۰۷۹۱/۴۳۰۱
PN۱۹۹۵/۵۱۳۶۹ن۹و

سـروش (انـتـشـارات صـدا وسـيـمـا): کانون
 انديشه،اداره کل پژوهشهاي سيما

نـوشـته گوردون کراتن; ترجمه جمال آلاز متن تا پرده
احمد

۱۳۸۱ الف۴۱۷ک۳۸۶۸۸۴۳۷۹۱/۴۳۰۲۳

بنياد سينمايي فارابي اسـتـيـون دي کـيـتـز; تـرجـمه مـحمدنما به نما
گذرآبادي

۱۳۷۶ ن۳۷۹ک۳۸۶۹۳۰۰۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳

ساتياجيت رايفيلمهاي ما، فيلمهاي آنها ف۳۱۲ر۳۸۷۰۶۵۷۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۴۱۳۸۷آ۲ر

ثالث،نشر يوشيج ۱۳۷۸زاون قوکاسيانبانوي ارديبهشت;نقد وبررسي فيلمهاي رخشان بني اعتماد ب۸۸۵ق۳۸۷۱۸۱۴۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
هرمس سيدني گاتليبهيچکاکي که نمي شناسيد! ه۱۲۱گ۳۸۷۲۶۵۶۰۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲

گـردآورندگان عليرضا قرهشيخلو، مهديداريوش مهرجويي، نقد آثار: از بانو تا مهمان مامان
وفايي

الف۸۷۶م۳۸۷۳۶۵۶۸۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
PN۱۹۹۸/۳/۴ق۹م

کتاب آوند دانش ۱۳۸۲نوشته پل دانکن; ترجمه سعيد خاموشاستنلي کوبريک الف۲۶۷د۳۸۷۴۹۱۹۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲
به کوشش اريک شرمنکارگرداني فيلم ک۳۹۴ش۳۸۷۵۶۵۵۵۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲

PN۱۹۹۸/۲/۲۱۳۶۶ک۴ش
سروش(انتشارات صدا وسيما) بـه کـوشـش اريـک شرمن ;ترجمه گليکارگرداني فيلم

امامي
۱۳۸۰ ک۴۳۱ش۳۸۷۶۸۴۸۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲

هرمس اسـتـيـون لـوئـنـسـتاين;ترجمه وازريکفيلم اول من
درساهاکيان

ف۸۱۸ ل۳۸۷۷۶۵۶۲۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲

جف آندروده د۸۴۷الف۳۸۷۸۶۵۵۳۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲۴
PN۱۹۹۷/۸۱۳۸۷الف۹۲۳د

هرمس يان برنارد;ترجمه محمد گذرآباديبازيگري درسينما وتلويزيون ب۴۷۸ب۳۸۷۹۶۵۶۶۷۹۱/۴۳۰۲۸۲۱
پاسارگاد ۱۳۹۲نويسنده:اميربهنامبرندگان اسکار ب۸۸۳ب۳۸۸۰۶۸۷۷۷۹۱/۴۳۰۷۹
نشر قطره ۱۳۸۵پالين کيل; برگردان بزرگمهر رفيعاســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا امـــــــپـــراتـــوري س۹۶۶ک۳۸۸۱۲۹۲۲۷۹۱/۴۳۰۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 جيبي نـوشـتـه آرتـور نـايـت; تـرجـمه نجفتاريخ سينما
دريابندري

۱۳۸۲ ت۲۵۳ن۳۸۸۲۸۳۹۷۹۱/۴۳۰۹

تالش تـالـيف ناظم صادقاف; ترجمه علياصغرتاريخ سينماي آذربايجان
شهيدي

۱۳۸۲ ت۱۹۵ص۳۸۸۳۲۱۶۹۷۹۱/۴۳۰۹۴۷۵۴

گستره ۱۳۸۰امير اسماعيليسينماي ايران ۱۳۰۸ -۱۳۸۰ س۵۳۳الف۳۸۸۴۷۹۸۷۹۱/۴۳۰۹۵۵
توفيق آفرين ۱۳۸۰فريدون جيرانيفيلمنامه شام آخر ش۹۸۱ج۱۱۶ش۳۸۸۵۸۳۳۷۹۱/۴۳۲

سروش (انتشارات صدا و سيما) نـوشـته ال. بروس هلمن; ترجمه اردشيرحرکت بخشي عروسکي در سينما: تاريخ و تکنيک
کشاورزي

۱۳۶۸ ح۶۲۵ه۳۸۸۶۸۱۱۷۹۱/۴۳۳

نشر مرکز ديـويـد بـوردول، کـريـسـتـين تامسون;هنر سينما
 تـرجـمه فـتاح محمدي; ويراستار حسن

افشار

۱۳۷۷ ه۷۶۲ب۳۸۸۷۳۰۱۲۷۹۱/۴۳۵۱

يادواره کتاب ۱۳۸۶مولف محمود سميعي نصراصطالحات رايج انگليسي در درک فيلمهاي پليسي-سينمايي الف۷۵۲س۳۸۸۸۴۵۶۷۷۹۱/۴۳۶۵۳۰۳
PN۱۹۹۵/۹ /۸۱۳۸۶س۸پ

شرکت انتشارات سوره مهر سـيـنـماي اشراقي: سينماي ديني و هنر اشراقي شهيد آويني با
 نظري به عکاسي اشراقي

نوشته محمد مددپور
[بـه سـفـارش] پژوهشگاه فرهنگ  وهنر

اسالمي

۱۳۹۰ س۳۹۹م۳۸۸۹۳۶۲۰۷۹۱/۴۳۶۸۲
PN۱۹۹۵/۹/۴۳م۹د

توفيق آفرين ۱۳۸۰فريدون جيرانيفيلمنامه آب وآتش آ۹۸۱ج۱۷آ۳۸۹۰۸۲۹۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياآژانس شيشه اي آ۱۲۳ح۴آ۳۸۹۱۸۷۱۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کيااز کرخه تا راين الف۱۲۳ح۴۴الف۳۸۹۲۸۶۷۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰مجيد مجيديفيلمنامه باران ب۲۸۵م۱۸ب۳۸۹۳۸۲۷۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کيابرج مينو ب۱۲۳ح۴۴ب۳۸۹۴۸۷۰۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کيابوي پيرهن يوسف ب۱۲۳ح۸۴ب۳۸۹۵۸۶۹۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰سامان مقدمفيلمنامه پارتي پ۷۲۳م۱۷پ۳۸۹۶۸۲۸۷۹۱/۴۳۷۲

ساقي الـيـور اسـتـون، زاکـاري اسکالر; مترجمجي. اف. کي ﴿فيلمنامه﴾
 رحيم قاسميان

۱۳۸۲ ج۴۹۲الف۹۷ج۷۹۱/۴۳۷۲[ج]۳۸۹۷۹۲۰

توفيق آفرين ۱۳۸۱ناصر تقواييفيلمنامه چاي تلخ چ۶۴۶ت۲۶چ۳۸۹۸۸۳۲۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياخاکستر سبز خ۱۲۳ح۱۷خ۳۸۹۹۸۶۸۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰تهمينه ميالنيخيابان عشق ممنوع خ۹۷۸م۹۴خ۳۹۰۰۹۰۲۷۹۱/۴۳۷۲
کتاب سيامک ۱۳۸۳نصرت الله کريميدرشکه چي د۵۱۶ک۴د۳۹۰۱۹۲۳۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين فـرهـاد توحيدي; براساس طرحي از عليفيلمنامه دنيا

 روئين تن
۱۳۸۲ د۷۹۲ت۹د۳۹۰۲۸۳۱۷۹۱/۴۳۷۲

فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياديده بان د۱۲۳ح۹۴د۳۹۰۳۸۶۴۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰محمد علي سجاديرنگ شب ر۳۶۷س۸۱۷ر۳۹۰۴۸۱۹۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياروبان قرمز ر۱۲۳ح۸۳۴ر۳۹۰۵۸۷۲۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين روبـرتـو بـنيني، وينچنزو چرامي; ترجمهزندگي زيباست

 لـيـلـي کـريـمـان; ويـراستار محمدرضا
عزيزي

۱۳۷۸ ز۷۳۸ب۹۱۴ز۳۹۰۶۸۲۵۷۹۱/۴۳۷۲

خجسته ۱۳۸۱زاون قوکاسيانبهرام بيضايي وپديده سگ کشي ق ن/س۹۴۷ب۷س۳۹۰۷۸۵۰۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰کيومرث پوراحمدفيلمنامه شب يلدا ش۵۷۸پ۲ش۳۹۰۸۸۲۶۷۹۱/۴۳۷۲

قدياني ۱۳۸۱علي موذنيشب نامه ش۸۳۱م۲۴ش۳۹۰۹۷۹۷۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰بهروز افخميفيلمنامه شوکران ش۶۲۹الف۸۸۴ش۳۹۱۰۸۳۴۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياطوق سرخ، تربت، صراط ط۱۲۳ح۸۷ط۳۹۱۱۸۶۲۷۹۱/۴۳۷۲

پرگار ۱۳۸۰مولف علي اشرف پرگاريفيلمنامه عام الفيل ع۳۵۸پ۱۶ع۳۹۱۲۹۲۱۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۷۹فريدون جيرانيفيلمنامه قرمز ق۹۸۱ج۹ق۳۹۱۳۸۳۰۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۱ناصر تقوايي، مينو فرشجيکاغذ بي خط ک۶۴۶ت۲۴ک۳۹۱۴۸۲۴۷۹۱/۴۳۷۲
سوره مهر ۱۳۹۴محمد رضا گوهريبيداري روياها ب۸۴۵ گ۳۹۱۵۶۱۳۶۷۹۱/۴۳۷۲

کتاب نيستان ۱۳۸۹مجيد مجيديآواز گنجشکها آ۲۸۵م۳۹۱۶۴۹۷۵۷۹۱/۴۳۷۲
PN۱۹۹۷/۸۳۸۳۱۳۸۹آ

سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ بـه قـلم محمدسعيد بهمن پور; بازنويسيفيلمنامه مجموعه تلويزيوني مريم مقدس﴿س﴾
 شهريار بحراني، عبدالحميد قديريان

۱۳۸۲ م۸۷۷ب۴۳۳م۳۹۱۷۸۲۰۷۹۱/۴۳۷۲

سپاهان دانش مـصـائب مسيح: نقد برفيلم مصائب مسيح ساخته مل گيبسون
 وبررسي اجمالي يهود ومسيحيت وتوطئه سران يهود

۱۳۸۴حميد شفيع زاده م۵۵۴ش۶م۳۹۱۸۲۴۳۷۷۹۱/۴۳۷۲

فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياموج مرده م۱۲۳ح۸۳م۳۹۱۹۸۷۳۷۹۱/۴۳۷۲
توفيق آفرين ۱۳۸۰احمد اميني ،اصغر عبداللهيفيلمنامه چتري براي دو نفر ف۸۴۴الف۸۴م۳۹۲۰۸۳۵۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کيامهاجر م۱۲۳ح۸۵۳م۳۹۲۱۸۶۵۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياوصل نيکان و۱۲۳ح۶و۳۹۲۲۸۶۶۷۹۱/۴۳۷۲
فرهنگ کاوش ۱۳۸۰ابراهيم حاتمي کياهويت هـ۱۲۳ح۹۸۳هـ۳۹۲۳۸۶۳۷۹۱/۴۳۷۲

معين آزادي وعـشـق در سينما با نگاهي به سه فيلم توهم بزرگ(ژان
 رنـوار)،نـامـه يک زن ناشناس﴿ماکس افولس﴾،تريستانا﴿لوئيس

بونوئل﴾

۱۳۸۲بهمن مقصودلو آ۷۲۷م۳۹۲۴۸۹۴۷۹۱/۴۳۷۵

کتاب صبح ۱۳۸۹مولف حبيبه جعفريانشهيد آويني: سيري در آثار آ۴۶۳ج۳۹۲۵۳۲۵۵۷۹۱/۴۵۰۲۳۳
PN۱۹۹۲/۴/۸آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سـروش(انـتـشـارات صـدا وسـيـمـا) کـانـون
 انديشه،اداره کل پژوهشهاي سيما

نـوشـتـه هـارولـد اسـنود; ترجمه فاطمهکارگرداني کمدي موقعيت
 کرمعلي; زير نظر حميد احمدي الري

۱۳۸۱ ک۵۳۸الف۳۹۲۶۸۴۴۷۹۱/۴۵۶۱۷

خوارزمي نـوشـته بـرتـولت برشت; ترجمه فرامرزدرباره تئاتر
بهزاد

۱۳۷۸ د۴۵۲ب۳۹۲۷۸۰۲۷۹۲

دنـيـاي درام: نـشـانههـا و مـعنا در رسانههاي نمايشي: تئاتر،
 سينما، تلويزيون

مارتين اسلين د۵۲۹ الف۳۹۲۸۶۵۷۷۷۹۲/۰۱۴
PN۱۶۳۳/۵۱۳۸۷ الف۵ن

نشرقطره هـانـس- تـيس له مان; بر مبناي ترجمهتئاتر پست دراماتيک
 فـرانـسـوي فيليپ- هانري لدرو;ترجمه

 نادعلي همداني

۱۳۸۳ ت۸۲۸ل۳۹۲۹۹۲۴۷۹۲/۰۲۲

سروش ﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۰-۱۳۸۲هيو موريسون; مترجم حسن پارساييوظايف کارگردان در تئاتر و۸۳۷م۳۹۳۰۸۴۶۷۹۲/۰۲۳۳
نشر قطره ناصر آقائيمباني بازيگري صحنه م۶۶۱آ۳۹۳۱۶۵۵۸۷۹۲/۰۲۸

سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۲نورالدين استوارفنون بازيگري درتئاتر وسينما ف۴۸۹الف۳۹۳۲۸۵۳۷۹۲/۰۲۸
نشرقطره فـيـلـيـپ ب. زاريـلـي ; تـرجـمه يداللهبازنگري در بازيگري

آقاعباسي
۱۳۸۳ ب۱۳ ز۳۹۳۳۹۲۶۷۹۲/۰۲۸

افکار; تجربه ۱۳۸۲ترجمه و تاليف حسن ملکيبازي گر: حضور صحنه اي ب۷۶۳م۳۹۳۴۹۲۲۷۹۲/۰۲۸
عفاف تـالـيـف فـرهاد گشايش; مصحح حسينخالقيت نمايشي تئاتر-سينما

محسني
۱۳۷۹ خ۴۴۸گ۳۹۳۵۸۰۶۷۹۲/۰۹

نشر قطره گي لـکـلـرک، کريستف دسولير; ترجمهماجراهاي جاويدان تئاتر
 نادعلي همداني

۱۳۸۱ م۵۶۹ل۳۹۳۶۲۷۷۲۷۹۲/۰۹

نشرقطره کـنـت مـک گاون، ويليام ملنيتز; ترجمهروزگاران طاليي تئاتر
 بزرگمهر رفيعا

۱۳۸۳ ر۷۳۹م۳۹۳۷۹۲۵۷۹۲/۰۹

روشنگران ومطالعات زنان يـک مـطـالـعـه نمايش در ايران با شصت تصوير وطرح ويک
 واژه نامه

۱۳۸۳بهرام بيضائي ي۹۴۷ب۳۹۳۸۸۴۵۷۹۲/۰۹۵۵

صابرين،کتابهاي دانه نـويـسـنـده اولـريش اشتن;مترجم لي البازيهاي جشن تولد: از ۴ تا ۱۰سالگي
لفظي

۱۳۹۱ ب۵۴۷ الف۳۹۳۹۶۲۹۱۷۹۲/۴

آيين فطرت ۱۳۹۴نويسنده:محسن عباسي ولديبازي،بازوي تربيت ب۳۱۷ع۳۹۴۰۶۷۱۵۷۹۳/۴
محراب قلم پـرورش مـهـارتـهـاي مـنـطقي با استفاده از مسائل و بازيهاي

 منطقي
۱۳۹۴پورلي پست ۰۰۰ ﴿و ديگران ﴾ پ۴۵۷پ۳۹۴۱۶۲۰۵۷۹۳/۷۳

اميرکبير بـا ويـرايش فـيـليپ کم; ترجمه احسانهداستانهاي فکري ﴿۱﴾ کند و کاويي فلسفي براي کودکان
باقري

۱۳۹۱ د۶۷۱ک۳۹۴۲۴۲۵۸۷۹۳/۷۳
B۱۰۵/۸۲۱۳۸۶س۹ک

اميرکبير داسـتـان هـاي فـکـري ۱ کندو کاو هاي فلسفي براي کودکان
 /کتاب راهنماي معلم﴿تمرين﴾

گـردآوري و ويـرايش فيليپ کم; ترجمه
 احسانه باقري

۱۳۹۱ د۶۷۱ک۳۹۴۳۴۲۵۷۷۹۳/۷۳۰۷

دنا ۱۳۶۵مايکل هولت; ترجمه جميشد پرويزيمعماها و بازيهاي رياضي م۸۶۲ه۳۹۴۴۱۷۵۸۷۹۳/۷۴
QA۹۵/۶۱۳۶۵م۹ه

طاليه ۱۳۸۰نوشته [بروس اليوت];ترجمه کاظم فائقيراز و رمز شعبدهبازي ر۷۵۹الف۳۹۴۵۵۰۳۴۷۹۳/۸
GV۱۵۴۷/۲ر۷الف

اسراردانش ۱۳۷۷مريم شهيدياندرسهاي شطرنج براي کودکان و نوآموزان د۸۷۳ش۷۹۴/۱۰۷[ج]۳۹۴۶۶۶۶۱
اسرار دانش لـئـونـارد بـاردن ;بـا مـقـدمـه ويـکتورتئوري شطرنج

 کـورچـنـوي; تـرجـمـه مـحمود طلوعي
 فر،حميد بلوچ

۱۳۸۳ ت۱۷۱ب۳۹۴۷۸۱۰۷۹۴/۱۲

اسرار دانش نـوشـتـه ب پريچارد; ترجمه حميد بلوچ،آموزش شطرنج﴿ويژه نوجوانان﴾
 محمود طلوعي فر

۱۳۸۲ آ۴۲۲پ۷۹۴/۱۲[ج]۳۹۴۸۸۸۳

شباهنگ مـوراي چـنـدلـر، هلن ميليگان;برگردانشطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم
 خشايار بهاري

۱۳۹۰ ش۶۳ چ۷۹۴/۱۲[ج]۳۹۴۹۵۹۰۶

شباهنگ ۱۳۹۱الکساندر بابورينساختارهاي پيادهاي برنده س۱۲۶ب۳۹۵۰۵۹۲۸۷۹۴/۱۴۲
GV۱۴۵۱/۵/۲۱۳۸۲ب۹پ

پيام امير نـوشـتـه کـاليو اورتن; ترجمه و ويرايشآموزش بيليارد واسنوکر((تکنيک، تاکتيک،آموزش))
 عزيزالله عليزاده

۱۳۸۲ آ۹۲۴الف۳۹۵۱۸۷۹۷۹۴/۷۲۵

نسل نوانديش ارتـبـاط بـا خـويشتن = مقام قهرماني: راهنماي استفاده از مغز
 براي موفقيت در ورزش و زندگي

۱۳۸۶تاليف بهنام بستان الف۵۴۲ب۳۹۵۲۴۱۲۷۷۹۶/۰۱
GV۷۰۶/۴/۴۱۳۸۶الف۵ب

کتابسراي تنديس ۱۳۸۰رولينگ اقتباس کنندهکوييديچ در گذر زمان/ کنيل ورتي - ويسپ ک۷۵۷ ک۳۹۵۳۴۷۲۷۷۹۶/۰۲
GV۷۰۶/۸/۹۱۳۸۰ک۹ر

بامداد کتاب ۱۳۸۷مهدي شهبازي[و ديگران]ورزش براي همه:برنامه ورزشي مناسب براي تمام سنين ۵۳۱و۳۹۵۴۵۳۵۶۷۹۶/۰۶
دانشگاه پيام نور مـــولف ديــويـد سي . وات; مـتـرجـممديريت و سازماندهي ورزش

 ابوالفضل فراهاني
۱۳۸۶ م۱۱۳و۳۹۵۵۴۴۷۵۷۹۶/۰۶۹

GV۷۱۳/۴۳۱۳۸۶م۲و
ورزش بـازي هـاي ورزشـي- نـقـش آن در رشـد جـسـماني و رواني

کودکان
۱۳۹۴مه پري قاسم نژاد ب۲۲۷ق۳۹۵۶۶۳۴۰۷۹۶/۰۸۳

سفير اردهال آمـوزش ورزش زورخـانهاي: تـاريـخـچه ، فـرهـنگ ، آداب ،
 مکان ، ابزار ، عمليات و فوائد جسماني ورزش پهلواني

۱۳۹۰مولف فرهاد طلوعکيان آ۷۴۵ط۳۹۵۷۳۹۴۱۷۹۶/۰۹۵۵
GV۶۵۷/۸آ۸ط

عصر کتاب ۱۳۸۴تاليف ريتا کالنتونآموزش هندبال آ۶۵۲ک۳۹۵۸۵۹۲۹۷۹۶/۳۱۲
GV۱۰۱۷/۸۱۳۸۴ک۹ه

بوستان ۱۳۸۲مولف مظاهر کيا دليريآموزش تکنيکها در بسکتبال آ۹۱۴ک۳۹۵۹۸۷۷۷۹۶/۳۲۳۰۷
گلستان کتاب ۱۳۸۲مـولـف بـاربارا ويرا،(باني جيل فرگوسن)آموزش گام به گام واليبال آ۸۷۶ و۳۹۶۰۸۷۶۷۹۶/۳۲۵

ادامه در صفحه بعد
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نوع مدرک:

زبان مدرک:
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

توپ،زانيس مـولـف تـومـاس ريـلـي;مـتـرجم بهزادعلم تمرين در فوتبال; کتاب برگزيده علم فوتبال
نوشادي

۱۳۹۰ ع۳۱۹ ر۳۹۶۱۶۲۸۸۷۹۶/۳۳۴

شرکت بهنشر مـهـارتـهـاي فوتبال: آموزش نفر به نفر فوتبال براي کودکان و
نوجوانان

۱۳۸۲رالف برامر; ترجمه وحيد کريم داديان م۳۹۹ب۳۹۶۲۲۳۴۰۷۹۶/۳۳۴۰۷۷

خادم الرضا(ع) مـولـفـين هـاشم شـبـيـبي، غـالمعباسمعلم اخالق: پرويز دهداري
بختياري

۱۳۸۲ ش/م۸۳۹د۳۹۶۳۹۲۷۷۹۶/۳۳۴۰۹۵۵۵

انتشارات گفتمان فـوتـبـال نـويـن جـهاني بانضمام تاريخچه تمام دوره هاي جام
 جهاني فوتبال﴿۱۹۹۸-۱۹۳۰﴾ براي مدرسين فوتبال...

۱۳۸۰عليرضا غالمي ف۷۲غ۳۹۶۴۹۰۳۷۹۶/۳۳۴۲

علم وحرکت فـدراسـيـون بـيـن الـمـللي فوتبال﴿فيفا﴾;قوانين ومقررات فوتبال
 ترجمه محمد احساني فر

۱۳۸۲ ق۹۷۸ف۳۹۶۵۸۸۲۷۹۶/۳۳۴۲

علم وحرکت فـدراسـيـون بـيـن الـمـللي فوتبال﴿فيفا﴾;قوانين ومقررات فوتسال
 ترجمه محمد احساني فر

۱۳۸۲ ق۹۷۸ف۳۹۶۶۸۸۱۷۹۶/۳۳۴۸

بامداد کتاب ۱۳۸۶نويسنده حميده اخوانبدمينتون: آموزش آسان تکنيکها و تاکتيکهاي نوين ب۳۱۷الف۳۹۶۷۵۹۲۵۷۹۶/۳۴۵
GV۱۰۰۷/۴۱۳۸۵ب۳الف

گلستان کتاب نـويـسـنـده جيک دواني; مترجم شهرامآموزش گام به گام بدمينتون
 رجب زاده

۱۳۸۱ آ۳۲۱د۳۹۶۸۸۷۴۷۹۶/۳۴۵

عصرکتاب تـالـيـف فـدراسـيون ژيمناستيک اياالتآموزش ژيمناستيک
 مـتـحـده آمـريـکا; ترجمه محمد همت

خواه

۱۳۸۱ ۸۱۳آ۳۹۶۹۸۸۴۷۹۶/۴۴

مبتکران مـولـفـيـن هراگوگ...[وديگران] ; ترجمهژيمناستيک دختران
 آمنه رضوي

۱۳۸۱ ۹۶ژ۳۹۷۰۸۷۵۷۹۶/۴۴

ورزش ۱۳۹۴جف گالوويپياده روي پ۱۷۷گ۳۹۷۱۶۲۳۹۷۹۶/۵۱
سپهرانديشه مـولـف تـومـاس رايـان،جولي تامپسون;آموزش گام به گام کشتي: تکنيک ها،تاکتيک ها، قوانين

 مترجم مجيد غالمپور
۱۳۸۳ آ۳۱۲ت۳۹۷۲۱۷۶۵۷۹۶/۸۱۲

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱خسرو باباخانيتختي ب س/۳۸۸ت۷۹۶/۸۱۲۰۹۲[ج]۳۹۷۳۸۵۷

عصر کتاب تـالـيـف جـان گـلـدمن; ترجمه ابراهيمآموزش تکواندو
 همت خواه، علي کاتب

۱۳۸۱ آ۵۵۱ گ۳۹۷۴۸۷۸۷۹۶/۸۱۵

سپهر انديشه مـولـف جـان ادواردز; مترجم ليال حاجيآموزش گام به گام بدمينتون: تکنيک ها، تاکتيک ها وقوانين
رحيمي

۱۳۸۳ آ۳۴۱الف۳۹۷۵۱۷۶۹۷۹۶/۸۱۵۲

سپهرانديشه آمـوزش گـام بـه گام کيک بوکسينگ: تکنيک ها، تاکتيک ها،
قوانين

مـولف جو فاکس; مترجم سيداحمد بيان
معمار

۱۳۸۳ آ۱۷۷ف۳۹۷۶۱۷۶۸۷۹۶/۸۱۵۲

عصرکتاب ۱۳۸۰تيکي دونووان; ترجمه محمد همت خواهآموزش کاراته آ۸۱۷د۳۹۷۷۸۸۰۷۹۶/۸۱۵۳
سپهرانديشه آمـوزش گـام بـه گـام جـيت کان دو: تکنيک ها ،تاکتيک ها،

قوانين
تـالـيف برتون ريچادسون; مترجم حسين

جهانديده
۱۳۸۴ آ۹۳۷ر۳۹۷۸۱۷۶۷۷۹۶/۸۱۵۳

سپهرانديشه تـالـيـف الري کـلـر; مـترجم ليال حاجيآموزش گام به گام بدن سازي: تکنيک ها وتاکتيک ها
رحيمي

۱۳۸۴ آ۶۴۵ک۳۹۷۹۱۷۶۶۷۹۶/۸۱۵۳

نويسنده هربرت زوننبرگآموزش بوکس آ۷۲ز۳۹۸۰۵۳۲۲۷۹۶/۸۳۰۷
GV۱۱۳۷/۶/۸آ۹ز

جاويدان نـوشته توماس هاوسر; ترجمه محمدرضاابعاد زندگاني محمدعلي کاسيوس کلي
 طبيب زاده

۱۳۷۷ هـ س/الف۶۶۲ک۳۹۸۱۱۵۸۳۷۹۶/۸۳۰۹۲
GV۱۱۳۲/۲۱۳۷۷ه۸ک

ذکايي تـالـيـف جـان هـارمـر...[و ديگران] ;[باآموزش شنا و اصول ايمني درآب
 هـمـکـاري] انـجمن شنا و ايمني درآب

 استراليا; ترجمه حسين ذکايي

۱۳۸۱ ۸۱۳آ۳۹۸۲۸۹۳۷۹۷/۲۰۰۲۸۹

سخن ۱۳۷۲تاليف عبدالحسين زرينکوبآشنايي با نقد ادبي ۱۳۷۲آ۴۳ز۳۹۸۳۲۴۸۴۸۰۱/۹۵
ليله القدر ۱۳۸۶علي صفايي حائري﴿عين-صاد﴾از سري روش ها:روش نقد جلد اول الف۶۸۲ص۳۹۸۴۲۷۹۴۸۰۱/۹۵

دانشگاه کردستان ۱۳۷۹ربرت اسکارپي; [ترجمه] پرويز امينيجامعهشناسي ادبيات ۳۹۸۵۳۴۷۵۸۰۱/۹
PN۵۱/۲۱۳۷۹ج۵الف

نسيما ۱۳۸۶نويسنده :محمد علي شامانيمهارت نوشتن م۱۹۷ش۳۹۸۶۶۷۰۵۸۰۸/۰۲
علم ۱۳۹۰تاليف حسن ذوالفقاريراهنماي ويراستاري و درستنويسي ر۶۱ذ۳۹۸۷۳۷۳۲۸۰۸/۰۲۷

PN۱۶۲/۲۱۳۸۷ر۹ذ
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۷۹غالمحسين غالمحسين زادهراهنماي ويرايش ز۶۵غ۳۹۸۸۱۲۳۱۸۰۸/۰۲۷

ارکان ۱۳۸۲تاليف محمد حسن ادريسيآيين نگارش فارسي آ۳۳۳الففا۳۹۸۹۱۲۳۳۸۰۸/۰۴
اساطير ۱۳۹۲تاليف حسن ذوالفقاريکتاب کار نگارش و انشاء ک۶۱ذفا۳۹۹۰۵۹۸۰۸۰۸/۰۴

PIR۲۸۳۹/۱۳۸۷ ۲ک۹ذ
مدرسه ۱۳۸۰جعفر ربانياز انشا تا نويسندگي الف۳۲۹رفا۳۹۹۱۱۲۴۲۸۰۸/۰۴

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۷-۱۳۸۲حسن احمدي گيوي...﴿وديگران﴾زبان و نگارش فارسي ۲۳زفا۳۹۹۲۱۷۲۸۸۰۸/۰۴

سمت ۱۳۸۲احمد سميعي ﴿گيالني﴾نگارش و ويرايش ن۷۴۷سفا۳۹۹۳۱۲۳۲۸۰۸/۰۴
اساطير ۱۳۷۵از محمدجواد شريعتزمينه بحث درباره يآئين نگارش آ۴۳۸شفا۳۹۹۴۱۲۳۵۸۰۸/۰۴

نشر نوشته ۱۳۹۰نويسنده:حسين فرح مهرکالس انشا ﴿براي دانشآموزان دوره ي راهنمايي﴾ ک۴۳۶ففا۳۹۹۵۶۸۲۵۸۰۸/۰۴
فروغي ۱۳۷۱نادر وزينپوربر سمند سخن ب۵۹۸وفا۳۹۹۶۲۴۱۰۸۰۸/۰۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

محدث ۱۳۸۲حسن عرفانتهذيب البالغه: شرح، ترجمه و تحقيق ت۵۴۳ع۳۹۹۷۳۴۷۱۸۰۸/۰۴۹۲۷
PJA۲۰۳۸/۹۰۲۶۱۳۸۲ت۶ف

ويليام اچ. فيليپسنگارش فيلمنامه کوتاه ن۹۹۱ف۳۹۹۸۶۴۲۷۸۰۸/۰۶۶۷۹۱
PN۱۹۹۶/۸۱۳۸۰ن۹۵ف

اقـتـباس براي فيلمنامه: پژوهشي در زمينه اقتباس از آثار ادبي
 براي نگارش فيلمنامه

تاليف محمد خيري الف۹۸۷خ۳۹۹۹۶۴۳۵۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳
PN۱۹۹۶/۷الف۹خ

سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۰تاليف ابراهيم مکيمقدمه اي بر فيلمنامه نويسي وکالبد شکافي يک فيلمنامه م۷۴۳م۴۰۰۰۱۱۰۱۸۰۸/۰۶۶۷۹۱۴۳
سروش(انتشارات صدا و سيما) نويسنده مانورا ماجافاچگونه براي بچهها داستان بنويسيم

مترجم مهرداد تهرانيانراد
۱۳۸۵ چ۱۴۹ج۴۰۰۱۲۷۹۰۸۰۸/۰۶۸

آرون ۱۳۸۲تاليف محمود حکيمي، مهدي کاموسمباني ادبيات کودکان ونوجوانان م۷۵۶ح۴۰۰۲۱۴۲۱۸۰۸/۰۶۸
وزارت آمـوزش وپـرورش،مـوسـسـه فرهنگي

 منادي تربيت
مـولـفـين مـهـدي مـرادحاصل، آيتا...قصهگويي، قصهخواني و شعر در مدارس دورهي ابتدايي

محمدپور
۱۳۸۲ ق۴۳۴م۴۰۰۳۶۸۰۷۸۰۸/۰۶۸۵۴۳

LB۱۰۴۲/۶ق۴م
آگاه ۱۳۸۰پي ير گيرو; ترجمه محمد نبوينشانه شناسي ن۸۹۶گ۴۰۰۴۱۳۵۰۸۰۸/۱

هرمس ۱۳۹۲اروين   آر.بلکر;ترجمه محمدگذرآبادي.عناصرفيلمنامه نويسي ع۶۷۶ب۴۰۰۵۶۴۵۸۸۰۸/۲۳
هرمس کـن دسـيـنـگـر وجـف راش;تـرجـمـهفيلمنامه نويسي متفاوت:گسست موفق ازقواعد

محمدشهبا
۱۳۹۴ ف۸۲۶د۴۰۰۶۶۴۵۶۸۰۸/۲۳

رابرت مککيداستان: ساختار، سبک و اصول فيلمنامهنويسي د۷۳۱م۴۰۰۷۶۴۲۸۸۰۸/۲۳
PN۱۹۹۶/۲۱۳۸۲د۷۳م

نيلوفر کريستوفر واگلرساختار اسطورهاي در فيلمنامه
ترجمه عباس اکبري

۱۳۸۵ س۶۹۶و۴۰۰۸۲۶۶۶۸۰۸/۲۳

اميرکبير تـالـيـف گروه نويسندگان; ترجمه پيمانادبيات داستاني در ايران زمين
متين

۱۳۸۲ ۹۶۷الف۴۰۰۹۱۱۵۹۸۰۸/۳

اميرکبير ۱۳۹۱[گردآورري] ترجمه محسن سليمانيفن داستاننويسي ف۶۹۱س۴۰۱۰۴۲۶۴۸۰۸/۳
PN۳۳۵۵/۹۱۳۷۰ف۸س

مدرسه ۱۳۷۱داريوش عابدي; ويراستار: ژاله راستانيپلي بهسوي داستاننويسي پ۱۱۸ع۴۰۱۱۲۷۵۸۸۰۸/۳
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۴ابراهيم يونسيهنر داستاننويسي ه۹۵ي۴۰۱۲۲۲۶۰۸۰۸/۳

هرمس ۱۳۹۲کاترين آن جونزراه داستان:فن وروح نويسندگي ر۸۷۵ج۴۰۱۳۶۴۵۷۸۰۸/۳۹۳
نسل نو انديش ۱۳۹۲جودت تل اوغلو;مترجم رويا پورمنافتمرين هاي کاربردي براي زيبا سخن گفتن ت ۶۹۹ ت۴۰۱۴۴۷۹۷۸۰۸/۵

قدس آمـوزش سـخـنـراني و خـطـابه: بـا تـکـيه بر فنون بالغت و
 روانـشـنـاسي فـردي و اجتماعي (روشهاي تثيرگذاري، اقناع و

 ترغيب مخاطبان)

۱۳۸۶حميدرضا جديدي آ۳۳۶ج۴۰۱۵۳۵۶۷۸۰۸/۵
PN۴۱۲۹/۴ج۲ف

اونجلين مچلينفن بيان مختص بازيگران تئاتر، سينما و... ف۹۵۶ش۴۰۱۶۶۵۲۵۸۰۸/۵
PN۴۱۶۲/۹۱۳۸۳ف۳م

پيام آزادي ۱۳۸۶تاليف احمد عالمهفلسفي۴۰۰ فن سخنراني چ۷۶۷ع۴۰۱۷۲۷۲۱۸۰۸/۵
علم نـويـسـنـده ديل کـارنـگي; مترجم ميتراآيين سخنراني

 کيوان مهر
۱۳۸۵ ۱۳۸۵آ۱۵۴ک۴۰۱۸۳۹۷۶۸۰۸/۵

PN۴۱۲۱/۹۱۳۸۵آ۲ک
پيمان ديـل کـارنـگـي; [تـرجمه] پروين قائمي،آئين سخنراني

 ريحانه جعفري
۱۳۸۳ آ۱۵۴ک۴۰۱۹۱۰۸۲۸۰۸/۵

نسل نوانديش مـهـارتـهـاي سـخـنـرانـي، سـخن بگوييد تا برنده شويد﴿کالم
 قدرتمند در هر موقعيت﴾

نـويـسـنـده برايان تريسي; مترجم ابوذر
کرمي

۱۳۸۷ م۵۵۳ ت۴۰۲۰۵۷۵۰۸۰۸/۵۱

رشد ۱۳۸۱مصطفي رحماندوستقصه گويي، اهميت، و راه و رسم آن ق۳۹۲ر۴۰۲۱۱۱۰۲۸۰۸/۵۴۳
فراروي ۱۳۸۷تاليف پونه بازرگاننامهنگاري براي همه ن۲۱۳ب۴۰۲۲۲۲۷۰۸۰۸/۶
اميرکبير ۱۳۸۱حسن،شهبازسيري در بزرگترين کتابهاي جهان س۷۶۴ش۴۰۲۳۱۱۵۴۸۰۸/۸

شرکت انتشارات سورهمهر دربـاره ادبـيـات و هنر ديني: مقاله، مصاحبه، نقد و نظر (شماره
(۲

به اهـتـمـام زهـرا زواريـان; بـه سفارش
 مــرکـز آفـريـنـش هـاي ادبـي حـوزه

 هنري و پژوهشگاه ادب و هنر ديني

۱۳۸۸ د۶۷ز۴۰۲۴۲۵۶۱۸۰۸/۸۰۳۸۲۰۱۳

ثالث ۱۳۸۰ترجمه فواد نظيريارمغان جليل خرمن ها﴿مجموعه شعر﴾ ۴۳۱الف۴۰۲۵۱۰۳۰۸۰۸/۸۱
فردا تـــي. اس. الـيـوت; تـرجـمـه ي ثـريـامهماني عصرانه: نمايش درسه پرده

خوانساري
۱۳۸۰ م۷۵۹الف۴۰۲۶۱۰۳۷۸۰۸/۸۲

فردا ۱۳۸۰ويليام باتلر ييتز; ترجمه ي مسعود فرزادکوهولين: تراژدي دريک پرده ک۹۹ي۴۰۲۷۱۰۴۰۸۰۸/۸۲
موسسه فرهنگي هنري قدر واليت امـيـر بـغـالنـي;طراح گرافيک و تصويرزنگ ورزش

 امير نساجي
۱۳۹۱ ز۵۸۸ب۸۰۸/۸۳[ج]۴۰۲۸۵۴۸۰

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت امـيـر بـغالني;طراح گرافيک و تصويرگرقرعه
 امير نساجي

۱۳۹۱ ق۵۸۸ب۸۰۸/۸۳[ج]۴۰۲۹۵۵۴۳

فرهنگ گستر، کتاب سيب نـوشـته مـحـمـدرضا يوسفي ; تصويرگرژنرالها
 حافظ ميرآفتابي

۱۳۸۴ ۵۷ ژ۸۰۸/۸۳[ج]۴۰۳۰۵۳۲۸

سروش﴿ انتشارات صدا وسيما﴾ مـهشيد تهراني و مرجان کشاورزي آزاد;شببخير کوچولو
 نقاش محمدحسين صلواتيان

۱۳۹۱ ۳۵۲ش۸۰۸/۸۳دا۴۰۳۱۵۳۰۴

امتداد ديـگـر هيچوقت تو را نخواهم ديد﴿مجموعه داستان هاي کوتاه
خارجي﴾

ري بـراد بـوري; تـرجـمـه مـحـمدعلي
 مهمان نوازان

۱۳۸۲ د۳۹۳ب۴۰۳۲۹۵۸۸۰۸/۸۳۱

افق [گـرداوري ] وتـرجـمـه سـپـيـده خليليچهار رمان بزرگ از نويسندگان بزرگ﴿متن کوتاه شده﴾
 ،مـحـسن سليماني،محسن فرزاد;زير نظر

۱۳۷۹ چ۷۲۱خ۸۰۸/۸۳۱[ج]۴۰۳۳۱۲۰۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 نـويـسـنـده فـرانتس کافکا... [وديگران];ديوار....
 مترجم صادق هدايت

۱۳۸۳ ۹۷۷د۴۰۳۴۱۲۱۸۸۰۸/۸۳۱

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷مترجم محسن سليمانيعابر پياده ع۶۹۱س۴۰۳۵۵۴۱۰۸۰۸/۸۳۱
PZ۱/۲ع۸س

نسل نو انديش ۱۳۹۱گردآورنده و [مترجم]سعيد گل محمديبه دنيا آمده ايم تا خوشبخت شويم! ب ۶۱۷ گ۴۰۳۶۴۷۸۴۸۰۸/۸۳۱
BF۶۳۷/۸۷۱۳۸۹س۸م

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

۱۳۹۳سعيد گل محمدي خ۶۱۷ گ۴۰۳۷۵۸۹۱۸۰۸/۸۳۱

نسل نوانديش نـيـم کيلو باش ولي عاشق باش: داستانها و جمالت الهام بخش
 بـراي بـرافـروخـتـن شـعـلـه هـاي عشق و محبت درزندگي

 زناشويي

۱۳۹۱سعيد گل محمدي ن۶۱۷ گ۴۰۳۸۵۹۰۴۸۰۸/۸۳۱

محراب قلم نـويـسنده بروس النسکي;مترجم  سعيدادختران قهرمان: افسانهي دختران زيرک و شجاع از ملل دنيا
زنديان

۱۳۹۰ د۹۹۹ل۸۰۸/۸۳۱[ج]۴۰۳۹۵۱۱۶
PZ۱/۳د۲ل

آموت ۱۳۹۴جيمز جويس ۰۰۰ ﴿وديگران ﴾دخترها در جنگ ﴿مجموعه داستان ﴾ د۲۵۲ه۴۰۴۰۶۲۴۰۸۰۸/۸۳۱
زمستان مـهـدي اخوان ثالث (م. اميد); بهکوششنقيضه و نقيضهسازان

 وليالله دروديان
۱۳۷۴ ن۳۱۷الف۴۰۴۱۱۰۶۲۸۰۸/۸۷

شرکت انتشارات سوره مهر The Book of satire 3 = ۳ ۱۳۸۹به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۴۰۴۲۳۲۸۵۸۰۸/۸۷
PN۶۱۴۹/۸م۹ط

دانـشـگـاه عـلـم و صـنـعـت ايـران،بـسـيـج
 دانشجوئي،موسسه فرهنگي شهيد شهبازي

Holocaust=امـيـد مـهدي نژاد،اميد;کاريکاتور مازيارهولوکاست
بيژني

۱۳۸۷ ه۸۶۶م۴۰۴۳۳۱۴۹۸۰۸/۸۷۹۳۵۸

فراسوگستر نـويـسنده ايزاک آسيموف; مترجم گيسوآزازل
ناصري

۱۳۸۳ آ۵۴۷آ۴۰۴۴۹۵۷۸۰۸/۸۸۲

فراديد ۱۳۹۲عبدالحميد حسينيزادهآدمهاي بزرگ آدمهاي کوچک آ ۵۸۹ ح۴۰۴۵۲۸۰۸/۸۸۲
PN۶۰۹۵/۵۸۸۱۳۸۹ح۲ف

فراروي ۱۳۸۴گردآورنده سارا خاتميدر مسير موفقيت نامحدود د۱۱۴خ۴۰۴۶۱۷۹۳۸۰۸/۸۸۲
وثوق ۱۳۸۷مهدي خداميان آرانيلطفا لبخند بزنيد ل۳۸۲خ۴۰۴۷۴۹۳۷۸۰۸/۸۸۲
خرم ۱۳۸۰حسين خرميبا طال بايد نوشت: سخنان کوتاه از بزرگان جهان ب۴۷۳خ۴۰۴۸۳۱۰۸۰۸/۸۸۲
بهزاد مـولف [صـحـيح: گـردآورنـده] منصورهرازهاي موفقيت در زندگي

صفايي
۱۳۸۶ ر۶۷۸ص۴۰۴۹۵۳۸۳۸۰۸/۸۸۲

PN۶۰۹۵/۷ص۲۸ف
نسل نوانديش زنـدگـي صـحـنـه يکتاي هنرمندي ماست:جمالت زيبا و الهام

 بخش براي ساختن زندگي شاد وموفق
۱۳۹۳سعيد گل محمدي ز۶۱۷ گ۴۰۵۰۵۸۹۲۸۰۸/۸۸۲

شهاب الدين کـلـيـد هاي طاليي خوب زيستن و رسيدن به هدف: زيباترين
 رهنمودها و دستور العمل هاي بزرگان جهان

۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزي ک۷۶۱م۴۰۵۱۱۸۸۱۸۰۸/۸۸۲

نسيم دانش گـردآورنـده فـروغ خـاکـسـار; مـترجمچهره هاي نوبل ادبي
 فـيـروزه قـنـدهـاري، طراحي وسياه قلم

 نويد برومند.

۱۳۸۳ چ۱۸۵خ۴۰۵۲۱۰۲۲۸۰۹

نگاه ۱۳۷۱ - ۱۳۷۶رضا سيدحسينيمکتبهاي ادبي م۹۱۳س۴۰۵۳۲۷۷۶۸۰۹
اميرکبير نـوشته جي. بي. پريستلي; ترجمه ابراهيمسيري در ادبيات غرب

يونسي
۱۳۹۱ س۴۲۵پ۴۰۵۴۴۲۷۵۸۰۹/۰۳

PN۷۰۱/۹۱۳۸۷س۴پ
قطره روبرت ليچ:ترجمه مريم نعمت طاوسيمطالعات تئاتر م۸۶۲ل۴۰۵۵۶۵۲۶۸۰۹/۲

نشرقطره ۱۳۸۲داويد لسکو; ترجمه نادعلي همدانيهنر نمايشنويسي جنگ ه۴۵۴ل۴۰۵۶۲۷۳۴۸۰۹/۲۹۳۵۸
نشر قطره ۱۳۸۲ميالن کوندراهنر رمان ه۷۵۸ک۴۰۵۷۶۶۷۲۸۰۹/۳

PN۳۴۵۳/۹۱۳۸۳ه۹ک
نشرثالث ۱۳۸۸گئورگ لوکاچ; ترجمه اميد مهرگانرمان تاريخي ر۷۵۸ل۴۰۵۸۳۵۶۵۸۰۹/۳۸۱

PN۳۴۴۱/۸۱۳۸۸ر۹ل
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰ابوالفضل حريدرباره طنز: رويکردهاي نوين به طنز و شوخطبعي د۴۳۳ح۴۰۵۹۳۵۱۴۸۰۹/۷

PN۶۱۴۹/۴ح۹ط
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز۴ ط۸۴۲م۴۰۶۰۳۲۸۴۸۰۹/۷

PN۶۱۴۹/۷۷م۹ط
شرکت انتشارات سوره مهر The book of satire 5 =۵ ۱۳۸۹به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۴۰۶۱۳۲۸۷۸۰۹/۷

PN۶۱۴۹/۷۷م۹ط
جامه دران زنـد وهومن يسن﴿بهمن يشت﴾ ﴿مسئله رجعت وظهور در آيين

 زرتشت﴾ و کارنامه اردشير پاپکان
۱۳۸۳[مترجم]صادق هدايت ز۵۸ ز۰/۰۶فا۴۰۶۲۱۲۱۹۸

فراديد بهکـوشش کـاظم جـيرودي، محمد کوثرچگونه شعر بگوئيم؟
 (قولي مياب)

۱۳۸۰ چ ۹۸۳ ج۰/۴فا۴۰۶۳۴۷۶۸۸
PIR۳۵۴۸/۸چ۹ج

اميرکبير ۱۳۸۲نگارش خسرو فرشيد ورددرباره ادبيات ونقد ادبي د۵۴۲ ف۰/۴فا۴۰۶۴۱۲۰۴۸
هما ۱۳۶۷تاليف ناصرالدين شاهحسينيشناخت شعر: عروض و قافيه ش۲۴۲ش۰/۴۱فا۴۰۶۵۱۴۲۸۸

PIR۳۵۵۸/۹ش۲ش
دانشوران توس عـلـم عـروض وقـافيه ﴿راهي ساده در فراگيري وزن وقافيه در

 شعر فارسي﴾
۱۳۸۰محمد شهري ع۸۲۴ش۰/۴۱فا۴۰۶۶۱۴۲۷۸

چاپار ۱۳۸۹رضا عبداللهيبحثي پيرامون زحاف رايج در شعر فارسي ب۲۷۱ع۰/۴۱فا۴۰۶۷۳۴۴۰۸
فردوس ۱۳۸۱سيروس شميسابيان ۱۳۸۱ب۶۸۲ش۰/۴۲فا۴۰۶۸۱۲۱۰۸
فردوس ۱۳۸۳سيروس شميسابيان ومعاني م ب۶۸۲ش۰/۴۲فا۴۰۶۹۱۲۰۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

چاپار پـژوهش و نـگـارش (روش تـحقيق و مرجعشناسي در ادبيات
فارسي)

۱۳۸۲حسين علي يوسفي پ۸۵ي۰/۷۲فا۴۰۷۰۶۶۶۴۸
PIR۳۳۲۰/۴۱۳۸۲پ۹ي

امير کبير [فـخـر الدين اسعد گرگاني ]; به کوششخالصه داستان ويس و رامين
 اسماعيل حاکمي

۱۳۸۱ و۵۱۴الف۰/۸فا۴۰۷۱۱۳۰۶۸

صداي معاصر ۱۳۷۸تاليف مهدي حميديدرياي گوهر د۸۵۸ح۰/۸فا۴۰۷۲۱۱۵۷۸
هشت بهشت گـــردآورنـــدگـــان حـــســـيـــندفترسبز سخن: گلچيني از ادب فارسي

آقاحسيني...[وديگران]
۱۳۸۲ ۵۸۴د۰/۸فا۴۰۷۳۱۲۲۹۸

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

مـاه در مـحـاق: گـزيـدهي شعر و داستان، فيلمنامه و نماهنگ
 دومين جشنواره نهج البالغه دانشگاهيان سراسر کشور

[بـرگـزارکـنـندگان] نهاد نمايندگي مقام
 مـعـظم رهـبـري در دانـشـگـاهـهـا; با
 هـمـکـاري وزارت عـلـوم تـحـقيقات و
 فـنـاوري ...; زيـرنـظر محمدعلي وکيلي،
 بهکـوشش عـبـاس کـلـهـر، عـطـاءالله

افتخاري

۱۳۸۱ م۶۵۷ک۰/۸فا۴۰۷۴۱۴۱۰۸
PIR۳۳۱۴/۵ج

زوار ۱۳۸۲مولفان حميرا زمردي...و[ديگران]گزيده متون ادب فارسي ۴۳۹گ۰/۸فا۴۰۷۵۱۴۳۴۸
اميرکبير ابـو اسـحـق نـيشابوري; به اهتمام محمدابراهيم ﴿قصص االنبياء﴾

 قاسم صالح پور رامسري
۱۳۷۹ الف۹۱۹ن۰/۸فا۴۰۷۶۱۲۶۳۸

محسن ۱۳۸۳گردآورنده کاظم کاظمينيگستره ورزشهاي ملي ايران گ۲۴۲ک۰/۸۳فا۴۰۷۷۱۰۲۹۸
موسسه فرهنگي دينپژوهي بشرا تـحـقـيق و تـدوين رضـا بـاقريانموحد،سفينه نيايش: برگزيدهاي از نيايشهاي منظوم ادب فارسي

 احمد عزتيپرور; زيرنظر علي باقري فر
۱۳۸۷ س۲۴۲ب۰/۸۳۱فا۴۰۷۸۲۵۹۲۸

سرمدي پـاداش: گـزيـدهاي از نظرات شعرا و دانشمندان فارسيزبان از
 رودکي تـا شـعـراي مـعـاصردر ارتباط با افکار- اعمال-رفتار

انسان

۱۳۸۷گردآوري و ترجمه منوچهر سدهي پ۴۱۱س۰/۸۳۱فا۴۰۷۹۳۵۶۸۸
PIR۴۰۰۹/۴س۳الف

اميرکبير آنهمـاري شـيمل; ترجمه و تحقيق محمدعيسي و مريم در عرفان اسالمي
 حسين خواجه زاده

۱۳۸۷ ع۹۸۹ش۰/۸۳۵۱فا۴۰۸۰۲۶۶۷۸

مولف شـخـصـيـت زن در ديوان پروين اعتصامي وسيد محمدحسين
شهريار

۱۳۷۷نويسنده :علي اکبر رادپور ش۱۵۲ر۰/۸۳۵۲۰۴۲فا۴۰۸۱۶۷۲۴۸

مدرسه عالي علوم اداري و بازرگاني قزوين آصفه آصفينگاهي به ادب پارسي ن۵۹۲آ۰/۹فا۴۰۸۲۲۸۰۶۸
گستره نـويـسندگان جرج موريسن...[وديگران];ادبيات ايران ازآغاز تا امروز

 ترجمه يعقوب آژند
۱۳۸۰ ۳۲۸الف۰/۹فا۴۰۸۳۱۲۰۱۸

نشر ثالث ۱۳۹۰گفت و گو با کيوان باژنمحمد شمس لنگرودي م۶۶۵ش۰/۹فا۴۰۸۴۵۳۷۴۸
فردوس ۱۳۷۱تاليف ذبيحالله صفاتاريخ ادبيات ايران ت۶۳۸ص۰/۹فا۴۰۸۵۲۵۲۵۸

پروانه طاهريستارگان آسمان ادب ايران س۲۸۲ ط۰/۹فا۸م۴۰۸۶۵۸۷۴
PIR۳۳۹۲/۲س۲ط

روزگار ۱۳۷۹نويسنده علي کاشفي خوانساريهوشنگ مرادي کرماني ک س/۴۳۵م۰/۹۰۶۲فا۴۰۸۷۱۰۲۶۸
روزگار ۱۳۷۹علي کاشفي خوانساري، زهرا شيرازيمحمدرضا يوسفي ک س/۸۵ي۰/۹۰۶۲فا۴۰۸۸۱۰۲۸۸
فروزش ۱۳۸۵علياکبر ترابيجامعهشناسي ادبيات فارسي (جامعهشناسي در ادبيات) ج۴۲۷ت۰/۹۳۱فا۴۰۸۹۴۵۸۱۸

PIR۳۴۴۲/۴۱۳۸۰ت۳الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷سيدحسن حسينيطلسم سنگ (مجموعه نثرهاي عاشورايي) ط۵۷۷ح۰/۹۳۱فا۴۰۹۰۲۹۸۲۸

سوره مهر ۱۳۸۹[مولف] جواد محققمثل من به انتظار م۳۳۱م۱فا۸[ج]۴۰۹۱۴۹۷۶
اميرکبير ۱۳۷۷گردآوري حسين مکيگلزار ادب گ۷۴۳م۱/۰۰۸فا۴۰۹۲۱۲۲۸۸
گل افشان ۱۳۸۱باهتمام مصطفي هادوي شهير اصفهانيتذکره شعراي استان اصفهان از قرن پنجم تا عصر حاضر ت۱۵۷هـ۱/۰۰۸فا۸م۴۰۹۳۱۲۶۴

زوار نـگـرش تـطـبيقي اديان و اساطير در شاهنامه فردوسي، خمسه
 نظامي و منطق الطير

۱۳۸۵نگارش حميرا زمردي ن۵۴ز۱/۰۰۸۱۵فا۴۰۹۴۱۹۷۷۸

انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه ايمحفل شاعران آييني م۲۳۱خ۱/۰۰۸۳۱فا۴۰۹۵۶۶۹۳۸
طرح اقامه نماز بهاهـتـمـام محمدرضا سنگري; با مقدمهدر قلمرو راز

 علياکبر رشاد
۱۳۷۳ د۷۷۹س۱/۰۰۸۳۱فا۴۰۹۶۲۴۰۱۸

منا ۱۳۸۴گردآورنده منوچهر عزيزيحيرت عشق ح۵۸۸ع۱/۰۰۸۳۱فا۴۰۹۷۲۴۳۲۸
انـتـشـارات انـقـالب اسـالمـي﴿ وابـسـتـه به
 موسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي﴾

مـحـفـل شـاعـران آيـيني﴿ مراسم شعرخواني شاعران آييني و
 مذهبي در حضور حضرت آيت الله خامنه اي

گـردآوري مـوسـسه پـژوهـشي فرهنگي
 انـقـالب اسالمي، دفتر حفظ و نشر آثار

 حضرت آيتالله العظمي خامنهاي

۱۳۹۰ ۳۲۹م۱/۰۰۸۳۱فا۴۰۹۸۴۴۱۸۸

جمال شـکـوه آفـريـنـش﴿ مـجموعه شعر در مدايح و مراثي حضرت
 اميرالمومنين عليبن ابيطالب عليهالسالم﴾

۱۳۸۶بهگزينش محسن حافظي ش۲۱۴ح۱/۰۰۸۳۵۱فا۴۰۹۹۳۳۲۲۸
PIR۴۰۷۲/ح۸۲۲ع

۱۳۷۶به کوشش و گزينش مهدي سهيليبوسهيي بر دست مادر پوپک ب۸۵۵س۱/۰۰۸۳۵۲فا۴۱۰۰۲۱۷۶۸
محمدحسين کسرائي سـرايـنـده و گـردآورنـده مـحمدحسينزن درنقش مادر: ازبهار زندگي تا خزان عمر

کسرائي
۱۳۸۳ ز۵۴۷ک۱/۰۰۸۳۵۲۰۴۳۱فا۴۱۰۱۹۹۷۸

هيرمند ۱۳۷۴نوشته پيمان آزاددرحسرت پرواز: نقد آثار سهراب سپهري و احمد شاملو د۴۶۴آ۱/۰۰۹فا۴۱۰۲۱۷۴۹۸
نويد شيراز ۱۳۸۳صدرا ذوالرياستين شيرازيحنجره هاي آفتابي: دو يادداشت از هزار يادداشت... ح۵۷ذ۱/۰۰۹فا۴۱۰۳۱۰۱۹۸

سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني
 دانشگاهها (سمت)

تـذکـره مـنـظوم ستيغ سخن: همراه با معرفي کوتاهي از حدود
 دو هزار شاعر و بيش از صد و پنجاه تذکره

۱۳۷۱تاليف نصرالله مرداني ت۴۵۶م۱/۰۰۹فا۴۱۰۴۲۴۰۸۸

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اثر رضاقليخان هدايتتذکره رياض العارفين
مـقـدمه، تـصـحـيح و تعليقات ابوالقاسم

 رادفر، گيتا اشيدري

۱۳۸۵ ت۴۴۷ه۱/۰۰۹فا۴۱۰۵۲۷۹۲۸

فردوس ۱۳۸۱سيروس شميساسبک شناسي شعر س۶۸۲ش۱/۰۰۹۰۲فا۴۱۰۶۱۲۰۹۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

حوا حـمـلهسرايي و حملهخواني: چند مقاله درباره گونهاي حماسي و
 نمايشي در ادبيات ديني

۱۳۸۵علي کاشفيخوانساري ح۱۹۹ک۱/۰۰۹۳۱فا۴۱۰۷۲۷۰۵۸

مجتمع فرهنگي عاشورا شـرح مـنـظـومـه ظـهر﴿نقد و تحليل شعر عاشورايي از آغاز تا
امروز﴾

۱۳۸۸غالمرضا کافي ش۲۴۷ک۱/۰۰۹۳۱فا۴۱۰۸۲۷۹۵۸

جوانه رشد ۱۳۸۷محمد دهقانيوسوسه عاشقي: بررسي تحول عشق درفرهنگ و ادب پارسي و۸۵۹د۱/۰۰۹۳۵۴فا۴۱۰۹۲۷۱۷۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰محمدکاظم کاظميده شاعر انقالب د۲۲۹ک۱/۰۰۹۳۵۸فا۴۱۱۰۴۶۸۶۸

PIR۳۶۱۴/۹۱۳۸۹د۲ک
اميرکبير تـالـيف يوگني ادواردويچ برتلس; ترجمهتصوف وادبيات تصوف

 سيروس ايزدي
۱۳۸۲ ت۴۱۸ب۱/۰۰۹۳۸فا۴۱۱۱۱۱۶۰۸

پاژنگ ۱۳۸۲جواد برومند سعيدآيين رندان آ۴۹۵ب۱/۰۰۹۳۸فا۴۱۱۲۱۴۲۰۸
سخن گستر ۱۳۸۰مولف جواد محقق نيشابوريحماسه در عرفان ح۳۳۱م۱/۰۳۰۹فا۴۱۱۳۱۴۱۶۸

علم ۱۳۸۲تاليف محمد احمدپناهي "پناهي سمناني"ترانههاي ملي ايران: سيري در ترانه و ترانهسرايي در ايران ت۲۷۹الف۱/۰۴فا۴۱۱۴۴۰۷۸۸
PIR۴۰۹۹/۴ت۳الف

بهزاد ۱۳۸۲به کوشش سعيد قانعيسرودها وتصنيفهاي دلنشين ايراني﴿به انضمام اشعار عاشقانه﴾ س۲۹۸ق۱/۰۴فا۴۱۱۵۱۱۲۷۸
نغمه زندگي ۱۳۸۲محمد علي اسالمي ندوشننار دانه ها ن۵۲۸الف۱/۰۹۷فا۴۱۱۶۱۴۱۲۸

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي بـوسه بـر خـاک پي حـيدر:بحثي در ايمان و آرمان فردوسي و
 پرتو گيري شاهنامه از قرآن و احاديث معصومين(ع)

۱۳۸۸علي ابوالحسني(منذر) ب۱۷۷ الف۱/۲۱فا۴۱۱۷۴۹۵۹۸
PIR۴۴۹۷/۲۱۳۸۸الف۹د

شيرمحمدي ۱۳۸۶گردآورنده غالمرضا رضائيانمنتخبي از سرودههاي رودکي ر ب/د۷۹۱ر۱/۲۱فا۴۱۱۸۳۳۰۰۸
PIR۴۴۶۲  ۱۳۸۶

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۰- ۱۳۹۱جعفر توزنده جانيرودکي ت س/۷۹۱ر۱/۲۱فا۸[ج]۴۱۱۹۱۲۵۳

پيکان ۱۳۸۳عباس عطاري کرمانيرستم بر قله حماسه ر۶۶۷ع۱/۲۱فا۴۱۲۰۵۹۷۹۸
PIR۴۴۹۶/۵۱۳۸۳ر۶ع

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۰- ۱۳۹۱عزت اله الونديفردوسي الف س/۴۷۳ف۱/۲۱فا۸[ج]۴۱۲۱۱۲۵۴

پيمان مـتـن کـامل شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي براساس نسخه
 چاپ مسکو

۱۳۸۱ابوالقاسم فردوسي ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۲۲۱۰۵۱۸

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱۳۷۶مقدمه،تصحيح و توضيح مهدي قريبداستان بيژن و منيژه از شاهنامه فردوسي ق ب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۲۳۲۷۴۳۸
آسيم شـرح وگـزارش از جـلـيل نظري، افضلداستانهاي پرآب چشم ﴿رستم وسهراب- رستم واسفنديار﴾

مقيمي
۱۳۸۲ ن ب/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۲۴۱۰۰۴۸

بلخ ۱۳۸۳مظفر احمدي دستگرديرستم ابرمرد شاهنامه الف ش/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۲۵۱۰۱۸۸
اميرکبير مـقـدمـه، شـرح وتـوضـيـح ازمحمدعليايران وجهان ازنگاه شاهنامه

 اسالمي ندوشن
۱۳۸۱ الف ن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۲۶۱۲۲۷۸

گستره ۱۳۸۰بهمن حميديشاه نامه خواني ح ن/ش۴۷۳ف۱/۲۱فا۴۱۲۷۱۲۰۰۸
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکدر سايه سيمرغ د۹۳۹م۱/۲۱فا۴۱۲۸۴۶۱۵۸

PIR5944/۴۱۳۸۵ر۸۷م
نسيم حيات ۱۳۸۵تهيه وتنظيم انتشارات نسيم حياتدوبيتيهاي باباطاهر ۱۳۸۵د۱۱۴ب۱/۲۲فا۴۱۲۹۲۳۳۱۸

سنا [تـهـيهکـنـنـده] برادران شاهرودي; خطديوان باباطاهر عريان: از روي قديميترين نسخه خطي معتبر
 حـسـين خـسـروي; نـقـاشي محمد باقر

تجويدي

۱۳۷۴ د۱۱۴ب۱/۲۲فا۴۱۳۰۲۵۱۲۸

پاکتاب بـابـا طاهر عريان ; با مقدمه مهدي الهيدو بيتي هاي بابا طاهر عريان
 قمشه اي

۱۳۸۵ ۱۳۸۵و د ۱۱۴ب۱/۲۲فا ۴۱۳۱۱۹۱۰۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

عـلياکـبـر عـسـگـري ; زيرنظر شورايباباطاهر
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ع س/۱۱۴ب۱/۲۲فا۸[ج]۴۱۳۲۴۳۹۶
PIR۴۶۰۶/۲ب۵ع

حريم ياس ۱۳۸۰مصحح علي راستگورباعيات عمر خيام ۱۳۸۰ر۹۵۷خ۱/۲۲فا۴۱۳۳۶۸۱۸۸
PIR۴۶۲۵  ۱۳۸۰

تيرگان ۱۳۸۵نويسنده ليال ميريخيام م س/۹۵۷خ۱/۲۲فا۸[ج]۴۱۳۴۲۴۰۴
مدرسه برهان﴿انتشارات مدرسه﴾ ۱۳۸۲- ۱۳۹۱مسعود عليا; ويراستار بهروز راستانيعطار ع س/۶۶۷ع۱/۲۲فا۸[ج]۴۱۳۵۱۲۴۳

پيمان فـريـدالـدين عـطار نيشابوري; بهسعي ومنطق الطير و الهينامه
 اهتمام پروين قائمي

۱۳۸۲ م۶۶۷ع۱/۲۲فا۴۱۳۶۳۳۲۴۸
PIR۵۰۴۹۱۳۸۲

قدياني ۱۳۷۹انتخاب وشرح لغات شهرام رجب زادهگزيده ديوان ناصر خسرو ر ب/د۱۶۴ن۱/۲۲فا۴۱۳۷۱۱۱۳۸
تيرگان ۱۳۸۴ماريا موسويناصرخسرو م س/۱۶۴ن۱/۲۲فا۴۱۳۸۱۰۲۰۸

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۷مولف توفيق هـ . سبحانيمسعودسعدسلمان (نظم ۳) بخش دوم (رشته ادبيات فارسي) م۲۴۶هـ۱/۲۲۰۹فا۴۱۳۹۴۴۶۸۸
PIR۴۷۴۴/۲۲ه۹۰۸د

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـحسن فرجي; زيرنظرشوراي کارشناسيخاقاني
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ف س/۱۷۳خ۱/۲۳فا۸[ج]۴۱۴۰۴۴۹۸
PIR۴۸۸۵/۲۱۳۸۶خ۴ف

دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲اسحق طغياني اسفرجانيشرح مشکالت حديقه سنايي ط ن/ح۷۵۶س۱/۲۳فا۴۱۴۱۱۲۰۵۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱منيژه نصراللهيسنايي ن س/۷۵۶س۱/۲۳فا۸[ج]۴۱۴۲۴۳۸۵

PIR۴۹۵۴/۹۱۳۸۷س۶ن
پيمان ۱۳۸۲به سعي واهتمام پروين قائمديوان عطار نيشابوري ۱۳۸۲د۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۱۴۳۱۱۲۴۸
اقبال ۱۳۸۴مولف سعيد نفيسيزندگينامه عطار نيشابوري ن س/۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۱۴۴۱۹۲۳۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

زوار ۱۳۸۵باهتمام و تصحيح نوراني وصالمصيبتنامه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري م۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۱۴۵۱۹۸۳۸
قدياني انـتـخـاب،مـقـدمـه وشـرح لغات سعيدگزيده رباعيات عطار﴿مختارنامه﴾

 يوسف نيا
۱۳۸۲ ي ب/م۶۶۷ع۱/۲۳فا۴۱۴۶۱۱۱۱۸

گلسار ديـوان  اشـعـار عـطار نيشابوري : مشتمل بر قصائد، غزليات و
ترجيحات

محمد بن ابراهيم عطار
بـامـقـدمه مـيـرزا احـمدخان قزويني، از
 روي چـاپ نـيـکـلـسـون با مراجعه به

 نسخه بدلهاي همان چاپ

۱۳۸۷ ۱۳۸۷د۶۷۷ع۱/۲۳فا۴۱۴۷۳۴۳۴۸

اقبال ۱۳۸۶نظامي گنجوي; با مقدمه فرشيد اقبالخسرو و شيرين خ۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۱۴۸۲۲۷۵۸
قدياني حـکيم نظامي گنجوي; به کوشش حسينداستان خسرو وشيرين

حداد
۱۳۷۹ د۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۱۴۹۱۱۰۸۸

زوار لـيـلـي ومـجـنون﴿حکيم نظامي گنجوي﴾با حواشي و شرح لغات
وابيات

نـويـسـنـده الياسبن يوسف متخلص به
 نـظـامي گـنـجـوي; تـصـحيح و حواشي

 حسن وحيد دستگردي

۱۳۸۵ و ح/ل۴۸۹ن۱/۲۳فا۴۱۵۰۱۹۸۱۸

قدياني قـــطـــعـــات ســـعـــدي شـامـل قـطـعـات،غـزلـيـات
 عرفاني،ترجيعات،مثلثات و مفردات

مـقـدمـه وشـرح بـهـاء الدين اسکندري
ارسنجاني

۱۳۷۸ ي/۵۵۴س۱/۳فا۴۱۵۱۱۱۱۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹اسماعيل امينيلبخند سعدي :طنز آوري در غزل هاي سعدي ل۸۴۴الف۱/۳۱فا۴۱۵۲۶۲۸۲۸
فرهنگ مکتوب ۱۳۸۹مولف بهروز خيريهنقش حيوانات در داستانهاي مثنوي معنوي ن ۹۹۳ خ۱/۳۱ فا ۴۱۵۳۴۸۸۵۸

PIR۵۳۰۱/ن۹۸۷خ
پيام محراب بـه خـط مـصطفي اشرفي; باترجمه احوالبوستان سعدي﴿سعدي نامه﴾

 سـعـدي از دايـره الـمعارف غالمحسين
مصاحب

۱۳۷۸ ۱۳۷۸ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۵۴۲۵۳۴۸

بهزاد ۱۳۸۳مصحح محمد علي فروغيبوستان سعدي ۱۳۸۳ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۵۵۱۲۷۱۸
نسيم حيات ۱۳۸۵مصلح بن عبدالله مشهور به سعديبوستان سعدي ۱۳۸۵ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۵۶۲۲۶۸۸

قدياني تـصـحـيـح مـتـن وشـرح لـغات حسينبوستان سعدي
استادولي

۱۳۸۲ ب۵۵۴ س۱/۳۱فا۴۱۵۷۱۱۱۴۸

قدياني سـعـدي; تـصـحـيح مـتن و شرح لغاتبوستان شيخ شيراز سعدي
 حسين استادولي

۱۳۹۱ ب۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۵۸۴۵۸۲۸
PIR۵۲۰۴ ۱۳۸۲د

قدياني ربـاعـيـات سعدي: شامل رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي و
 رسائل نثر

مـقـدمه، تـرجـمه و شـرح بـهـاءالـدين
 اسکندري ارسنجاني

۱۳۷۸ ر۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۵۹۱۱۱۷۸

اساطير ۱۳۶۴علي دشتي; زيرنظر مهدي ماحوزيقلمرو سعدي دس/۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۶۰۱۷۲۶۸
PIR۵۲۱۵/۸ق۵د

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

امـين فـقـيري; زيرنظرشوراي کارشناسيسعدي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ف س/۵۵۴س۱/۳۱فا۸[ج]۴۱۶۱۴۳۷۸
PIR۵۲۱۴/۷۱۳۸۶س۷ف

تيرگان ۱۳۸۵ليال ميريسعدي مس/۵۵۴س۱/۳۱فا۸[ج]۴۱۶۲۲۴۰۵
قدياني ۱۳۸۰مقدمه وشرح بهاء الدين اسکندريغزليات سعدي ۱۳۸۰غ۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۶۳۱۱۲۰۸
گنجينه خـط مـحـسـن خـرازي;  مـقدمه مهديغزليات سعدي

معينيان
۱۳۸۱ ۱۳۸۱غ۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۶۴۱۱۲۸۸

قدياني قـصـايـد سـعـدي: شامل قصايد فارسي، مراثي، قصايد عربي و
ملحقات

مـقـدمـه،تـرجـمـه وشـرح بـهـاء الدين
 اسکندري ارسنجاني

۱۳۷۸ ق۵۵۴ س۱/۳۱فا۴۱۶۵۱۱۱۹۸

پيمان مـطـابق با نسخه تصحيح شده محمدعليکليات سعدي
فروغي

۱۳۸۲ ي/۵۵۴س۱/۳۱فا۴۱۶۶۱۰۴۸۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

هـــادي تـــقيزاده; زيـرنـظـرشـورايفخرالدين عراقي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ت س/۴۹۴ع۱/۳۱فا۸[ج]۴۱۶۷۴۵۰۲
PIR۵۲۴۰/۳۱۳۸۴ف۷ت

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور.موسسه
 انتشارات کتاب نشر

بـه کـوشـش کـاظـم رستمي;[براي]نهاداي شاخ تر به رقص آ:گزيده شعر مولوي
 کتابخانه هاي عمومي کشور

۱۳۹۲ ر ب/الف۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۶۸۵۱۳۱۸

سخن تـحـفـه هـاي آن جهاني ﴿ سيري در زندگي وآثار موالنا جالل
 الدين رومي﴾

۱۳۸۲به کوشش علي دهباشي د س/۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۶۹۱۱۳۱۸

علمي ۱۳۸۳نوشته عبدالحسين زرين کوبپله پله تاملاقات با خدا زس/ ۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۰۵۲۸۵۸
آوينا ۱۳۸۵نويسنده فاطمه زبدهزندگي موالنا وطلوع شمس ﴿پرنده﴾ تبريزي برجاده عرفان ز س/۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۱۱۹۲۷۸

اميرکبير کـلـيات شمس تبريزي: مشتمل بر۴۲۰۰۰بيت اشعار فارسي و
 عـربـي وملمعات، ۳۵۰۲غزل و قصيده و مقطعات و ترجيعات

 با ۱۹۹۵رباعي

اثـر جـالل الـديـن مـحمد مولوي رومي،
 شـرح حـال مـولـوي بـقلم بديع الزمان

فروزانفر

۱۳۸۲ ۱۳۸۲ش۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۲۱۰۴۳۸

پيمان کـلـيـات شـمـس تبريزي: مطابق با نسخه تصحيح شده استاد
 بديع الزمان فروزانفر

۱۳۸۱جالل الدين محمد مولوي ش۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۳۱۰۴۲۸

پيدايش ۱۳۸۲گردآورنده مسعود علياغزليات شيرين شمس تبريزي ع ب/ش۸۴۹ م۱/۳۱فا۸[ج]۴۱۷۴۱۳۰۲
گنجينه بـخـط مـحـسـن خـرازي;مقدمه مهديگلچيني از شورانگيز ترين غزليات شمس تبريزي

معينيان
۱۳۸۱ م ب/ش۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۵۱۱۴۱۸

اميرکبير ۱۳۷۹حسين فاطميتصويرگري درغزليات شمس ف/ش۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۶۱۲۲۶۸
پيمان ۱۳۸۲موالنا جالل الدين محمد بلخيمثنوي معنوي مطابق با نسخه تصحيح شده رينولد نيکلسون ۱۳۸۲م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۷۱۱۲۵۸

اميرکبير اثـر جـالل الـدين مولوي محمدبن محمدمثنوي معنوي
 بـن الـحـسـيـن الـبلخي ;بسعي واهتمام

 رينولد الين نيکلسون

۱۳۸۱ م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۸۱۰۴۷۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش ۱۳۸۶مولف محمد برهانيگنجينه اسرار: گزيدهي مثنوي معنوي ب ب/م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۷۹۲۰۰۸۸
قدياني ۱۳۸۲انتخاب وشرح لغات شهرام رجب زادهگزيده مثنوي معنوي موالنا جالل الدين محمد بلخي رب/م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۸۰۱۱۱۲۸
عطائي تـالـيف مـيـرزا مـحسن عماد; با مقدمهرهآورد معنوي: شرح ابيات مشکله مثنوي

 احمد خوشنويس "عماد"
[بي تا] ع ش/م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۸۱۱۷۵۲۸

نسل نوانديش ۱۳۸۱مولف ابوالفتح عربشرحي بر وصيتنامه موالنا جاللالدين محمد بلخي ع ن/م۸۴۹م۱/۳۱فا۴۱۸۲۲۱۷۵۸
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۲زيرنظر شوراي شعربرگزيده اشعار حافظ ب۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۴۱۸۳۲۲۷۷

وفايي ۱۳۸۵به خط امير اصغريديوان حافظ شيرازي ۱۳۸۵د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۸۴۲۱۳۵۸
فجر واليت ۱۳۸۶تاليف از روي نسخه قزوينيديوان حافظ ۱۳۸۶د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۸۵۲۳۲۷۸
اميرکبير ۱۳۷۹تدوين وتصحيح رشيد عيوضيديوان حافظ د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۸۶۱۱۲۲۸
طاليه ديـوان حـافظ همراه با فال:براساس نسخه محمدقزويني  ودکتر

 قاسم غني
شـمسالـدينمحمد حافظشيرازي مقدمه

 :کاظم دزفوليان
۱۳۸۵ د ۱۹۸ ح۱/۳۲ فا ۴۱۸۷۵۲۴۴۸

PIR۵۴۲۵ ۱۳۸۸
فخر دين ۱۳۸۵گردآورنده هادي خوبروفالنامه حافظ خ ب/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۸۸۱۸۸۴۸
عقيل ۱۳۸۷عليمراد رضائي پورفالنامه حافظ معني وفال ر ب/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۸۹۱۹۹۶۸

آل احمد﴿ع﴾ ۱۳۸۲تدوين رضا کريميفالنامه حافظ ک ب/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۹۰۱۳۱۵۸
گاج ۱۳۹۲تدوين عباس زاهديحافظ به روايت شعر نو ز / د ۱۹۸ ح۱/۳۲ فا ۴۱۹۱۵۲۴۳۸

PIR۵۴۲۴ ۱۳۸۸چ ي
صدرا ۱۳۷۳مرتضي مطهريعرفان حافظ م ن/د۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۹۲۵۷۱۱۸

PIR۵۴۳۷/۴۱۳۸۷ع۶م
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱کاوه بهمنحافظ ب س/۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۴۱۹۳۴۳۷۷

PIR۵۴۳۴/۲۱۳۸۲ح۹ب
سخن ۱۳۸۱نوشته عبدالحسين زرين کوباز کوچه رندان: درباره زندگي و انديشه حافظ ۱۳۸۱زس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۹۴۱۱۵۵۸

اميرکبير ۱۳۸۲نوشته عبدالحسين زرين کوباز کوچه رندان: درباره زندگي و انديشه حافظ ۱۳۸۲زس/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۹۵۱۱۵۶۸
هستي نما ۱۳۸۳عليرضا ذکاوتي قراگزلوحافظيات ذ ن/۱۹۸ح۱/۳۲فا۴۱۹۶۹۹۹۸
نشرپيدايش مـحـمـدکاظم مزيناني; نقاشي محمدرضاشاعر راز و شيراز حافظ

لواساني
۱۳۹۱ -۱۳۸۲ م ن/۱۹۸ح۱/۳۲فا۸[ج]۴۱۹۷۱۳۰۰

PIR۵۴۳۴/۸۱۳۷۹ب۴م
موسسه فرهنگي مدرسه برهان احـمـد عربلو; زيرنظر شوراي کارشناسيخواجوي کرماني

 دفتر انتشارات کمک آموزشي
۱۳۹۱ ع س/۷۶۸خ۱/۳۲فا۸[ج]۴۱۹۸۴۳۹۳

PIR۵۴۶۴/۹۱۳۸۹خ۴ع
پرسش شـاعـران در زمـانه عـسـرت: مالحظاتي در باب شعر حافظ و

 حقيقت شعر و شاعري
۱۳۹۰رضا داوري اردکاني ش۳۱۸د۱/۳۲فا۴۱۹۹۳۸۱۶۸

PIR۵۴۳۵/۲۷۱۳۷۳د
زوار عـبـيـدالـلـه عبيد زاکاني; مقدمه عباسکليات عبيد زاکاني
 اقـبـال آشـتـيـانـي; تـصـحيح و ترجمه

 حکايات عربي از پرويزاتابکي

۱۳۸۴ ي/۴۳۷ع۱/۳۲فا۴۲۰۰۱۹۶۳۸

فروغي خـط نـسـتـعـلـيق نـژاد فـردلـرستاني;ديوان سيد عمادالدين نسيمي
 پيشگفتار از حسين آهي

۱۳۷۰ د۴۴۱ن۱/۳۲فا۴۲۰۱۲۵۲۹۸

پيمان کـلـيـات نـظامي گنجوي مطابق با نسخه تصحيح شده مرحوم
 وحيد دستگردي

۱۳۸۱نظامي گنجوي خ۴۸۹ن۱/۳۲فا۴۲۰۲۱۰۴۹۸

ميالد از روي نـسـخـه تـصـحـيـح شده وحيدکليات نظامي گنجوي (خمسه نظامي) مخزن االسرار...
دستگردي

۱۳۸۵ ي/۴۸۹ن۱/۳۲فا۴۲۰۳۴۳۱۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱محمود برآباديجامي ب س/۱۷۹ج۱/۳۳فا۸[ج]۴۲۰۴۴۴۰۰
PIR۵۷۰۴/۲۱۳۸۳ج۴ب

اهل قلم سـالمـان وابـسال: بازنويسي وتلخيص مثنوي سالمان دو ابسال
 اثر نورالدين عبدالرحمن جامي

بـه کـوشـش اکـبـر صياد کوه، زير نظر
 اکبر ايراني وعليرضا مختارپور

۱۳۸۳ ص ش/س۱۷۹ج۱/۳۳فا۴۲۰۵۱۰۲۱۸

مرکز نشر ميراث مکتوب سـروده سـلـيـمي جروني; تصحيح نجفمثنوي  شيرين وفرهاد
جوکار

۱۳۸۲ م۷۱۱س۱/۳۳فا۴۲۰۶۱۴۲۴۸

قدياني مـقـدمـه ،انـتـخـاب وشرح لغات: سعيدگزيده ديوان شاه نعمت الله ولي
 يوسف نيا

۱۳۷۷ گ۵۳۵ن۱/۳۳فا۴۲۰۷۱۱۰۷۸

زرين: نگارستان کتاب ۱۳۸۲مقدمه سعيد نفيسيديوان شيخ بهايي ي/۹۱۳ش۱/۴فا۴۲۰۸۱۱۸۱۸
قدياني مـقـدمـه انـتـخاب وشرح لغات مهروشگزيده شعرهاي صائب تبريزي

طهوري
۱۳۸۰ ط ب/د۳۵۳ص۱/۴فا۴۲۰۹۱۱۱۶۸

اميرکبير ۱۳۸۱تاليف احمد گلچين معانيفرهنگ اشعار صائب گ م/د۳۵۳ص۱/۴فا۴۲۱۰۱۲۰۳۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱يوسف عليخانيصائب تبريزي ع س/۳۵۳ص۱/۴فا۸[ج]۴۲۱۱۴۳۹۷

PIR۶۳۸۵۱۳۸۶ /۲ص۸ع
سعدي ديـوان موالنا محتشم کاشاني: شامل رساله، جالليه، نقل عشاق،

 قـصـايـد، غـزليات، مناقب، مراثي، قطعات، رباعيات، مثنويات
 بانضمام زندگينامه

از حـسن سـادات نـاصـري;بـه کـوشش
 مهرعلي گرگاني

۱۳۷۳ د۲۹۸م۱/۴فا۴۲۱۲۱۴۳۲۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱حسين احمديمحتشم کاشاني الف س/۲۹۸م۱/۴فا۸[ج]۴۲۱۳۴۳۵۳
PIR۶۱۱۸/۳م۳الف

پيمان کـمـال الـديـن وحـشي بافقي کرماني; بهديوان وحشي بافقي
 سعي واهتمام پروين قائمي

۱۳۸۳ د۴۴۸و۱/۴فا۴۲۱۴۱۱۲۳۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـريم مـقبلي ; زيرنظر شوراي کارشناسيوحشي بافقي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ م س/۴۴۸و۱/۴فا۸[ج]۴۲۱۵۴۳۹۸
PIR۶۱۶۴/۳و۷م

نگاه ۱۳۸۶عـبـدالقادر  بيدلدهلوي; به تصحيح اکبرديوان بيدل دهلوي د۹۳۱ب۱/۵فا۴۲۱۶۲۹۶۹۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

محمد ابراهيم شريعتي افغانستاني ۱۳۸۰صالح الدين سلجوقينقد بيدل س س/۹۳۱ب۱/۵فا۴۲۱۷۱۴۳۰۸
صـدا وسـيـمـاي جـمـهـوري اسـالمـي ايران

 انتشارات سروش
۱۳۶۷حسن حسينيبيدل، سپهري و سبک هندي ب۵۷۷ح۱/۵فا۴۲۱۸۶۸۰۰۸

PIR۶۶۵۵/۵۱۳۶۷ح
گنج عرفان، ابتکار دانش، ياران قلم بـه کـوشـش جـواد مـحـمدزماني، سيدشناخت نامه عمان ساماني: مجموعه مقاالت

 حميدرضا برقعي
۱۳۹۱ م س/گ۸۹۲ع۱/۵فا۴۲۱۹۴۶۳۰۸

PIR۷۲۴۱/۴خ۹۰۸گ
قو ۱۳۸۱عبدالرضا  رضائي نيايوسف در آغوش: معرفي وبرگزيده شعر غنيمت پنجابي ي/۸۷غ۱/۵فا۴۲۲۰۱۰۲۵۸

سيده باوران ۱۳۹۰نويسنده محمدکاظم کاظميمرقع صد رنگ: ۱۰۰رباعي بيدل م۲۲۹ک۱/۵فا۴۲۲۱۴۵۳۴۸
PIR۶۶۵۵/۸۱۳۸۷ک۲ک

اميرکبير مـثـنـوي طاقديس بههمراه منتخبي از غزليات عالم رباني حاج
 مال احمد فاضل نراقي

۱۳۶۲بهاهتمام حسن نراقي ط۳۷۹ن۱/۵فا۴۲۲۲۲۷۱۹۸

بقيه الله ديـوان حـاج مال فتحالله شوشتري متخلص به "وفايي" بهانضمام
 سه رساله معرفتي

[۱۳۸۳]بهاهتمام محمد فربودي د۶۵۹و۱/۵فا۴۲۲۳۲۳۲۶۸

پويان مهر بـه اهتمام حسين توسلي ديناني;با مقدمهمجموعه اشعار شمس اصفهاني ديناني
 غـالمـحـسـين ديناني و تقريظ مصطفي

 هادوي ﴿ شهير اصفهاني ﴾

۱۳۸۴ د۵۷۴الف۱/۶فا۴۲۲۴۱۸۸۵۸

پيدايش [ايـرج مـيـرزا]; نويسنده شهرام شفيعي;يک مشت پسته خندان: لطيفه هاي شيرين ايرج ميرزا
 [تصويرگر نيلوفر ميرمحمدي]

۱۳۸۲ ي۹۶۸الف۱/۶فا۸[ج]۴۲۲۵۱۳۱۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱شهربانو صارمينسيم شمال ص س/۵۷۷ح۱/۶فا۸[ج]۴۲۲۶۴۳۷۳
PIR۷۶۰۳/۵۱۳۸۸ن۲ص

ثالث ۱۳۸۲فريده کريمي موغاريشميم نسيم: زندگي وشعر سيداشرف الدين﴿نسيم شمال﴾ ک س/۵۷۷ح۱/۶فا۴۲۲۷۱۱۷۶۸
زوار ۱۳۸۵تصحيح چاوش اکبري ﴿يسناي تبريزي ﴾ديوان عارف قزويني چ س/۱۶۶ع۱/۶فا۴۲۲۸۱۹۵۷۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

داريـــوش عـابـدي; زيـرنـظـرشـورايعارف قزويني
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ع س/۱۶۶ع۱/۶فا۸[ج]۴۲۲۹۴۵۰۳
PIR۷۷۶۳/۲ع۲ع

اميد فردا ۱۳۸۲به کوشش داود علي بابائيگفته هاي مير زاده عشقي ع س/۶۳۴ع۱/۶فا۴۲۳۰۱۳۹۹۸
دارالکتب االسالميه ۱۳۷۲اثر محمدحسين غروي اصفهانيديوان کمپاني د۲۵غ۱/۶فا۴۲۳۱۱۳۲۸

اميرکبير ديـوان فـرخـي يزدي: غزليات و قصايد و قطعات و رباعيات و
فتحنامه

بـاتـصـحـيـح ومـقـدمـه درشرح احوال
 شاعربه قلم حسين مکي

۱۳۸۲ د۴۵۴ف۱/۶فا۴۲۳۲۱۲۲۵۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

آذردخت بـــهـرامي ; زرنـظـر شـورايفرخي يزدي
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۴۵۴ف۱/۶فا۸[ج]۴۲۳۳۴۵۰۴
PIR۷۷۹۹/۴۱۳۸۸ف۹ب

مطبوعات ديني ۱۳۸۳کريم فيضيراز پروين ر ۹۷۶ ف۱/۶فا۴۲۳۴۴۷۴۱۸
PIR۷۶۱۸/۲ر۹ف

ذهن آويز ۱۳۹۱پيمان آزاددر حسرت پرواز : حکايت نفس در شعر شاملو و سپهري د۴۶۲آ۱/۶۲فا۴۲۳۵۶۲۸۰۸
دفتر گردآوري و تدوين آثار شـاعـر مـحـمـدرضـا آقـاسي (کـوشـا)،بر مدار عشق

 ﴿گردآورنده غالمرضا﴾
۱۳۸۸ ب۶۵۲آ۱/۶۲فا۴۲۳۶۲۹۸۰۸

شرکت انتشارات سوره مهر از سـبـزوار تـا سـرزمـين رويـا: در شـرح زندگي و آثار حميد
سبزواري

۱۳۸۸فاطمه ابراهيمي فريبا فرشادمهر الف ۱۳۶ الف۱/۶۲فا۴۲۳۷۶۰۷۷۸
PIR۸۰۸۷/۷۱۳۸۸ي۴ب

آرام دل:ناظرين ۱۳۸۷نو يسنده :محمد حسين ابوترابيازآسمان براي زمين: مجموعه اشعار آئيني الف۱۸۴الف۱/۶۲فا۴۲۳۸۶۶۱۰۸
آرما ۱۳۹۳رضا احسان پورخنده هاي امپراتور :مجموعه شعر طنز خ۲۶۹الف۱/۶۲فا۴۲۳۹۶۰۸۵۸

موسسه انتشاراتي مشهور گـلـچـين احـمـدي: مـدايح و مـراثي ائمه اطهار(ع) بهضميمه
 سوگنامه محرم

۱۳۸۲ذبيحالله احمدي گورجي گ۲۸۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۰۱۰۸۶۸

ذوي القربي ۱۳۹۵نويسنده:زکريا اخالقيتبسم هاي شرقي:مجموعه شعر ۱۳۹۵ت۳۱۶الف۱/۶۲فا۴۲۴۱۶۷۰۱۸
زمستان ۱۳۸۲مهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾آخر شاهنامه آ۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۲۱۰۷۵۸
مرواريد ۱۳۶۲مهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾ازاين اوستا ۱۳۶۲الف۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۳۱۷۴۷۸
زمستان ۱۳۸۲مهدي اخوان ثالث ﴿م. اميد﴾ازاين اوستا ۱۳۸۲الف۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۴۱۰۷۰۸
زمستان ۱۳۸۳مهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾ارغنون ر الف۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۵۱۰۷۴۸
زمستان ۱۳۷۶مهدي اخوان ثالث (م. اميد)بدايع و بدعتهاي نيما يوشيج ب۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۶۱۰۶۸۸
مرواريد ۱۳۷۶مهدي اخوان ثالثترا اي کهن بوم و بر دوست دارم: مجموعه شعر ت۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۷۱۰۶۹۸
زمستان ۱۳۷۳مهدي اخوان ثالث (م. اميد)حريم سايههاي سبز: مجموعه مقاالت ح۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۸۱۰۷۱۸
زمستان ۱۳۸۳مهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾زمستان ز۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۴۹۱۰۶۷۸
زمستان ۱۳۸۱مهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾سواحلي س۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۰۱۰۶۶۸
نگاه مـهـدي اخوان ثالث : شعر مهدي اخوان ثالث از آغاز تا امروز،

 شعرهاي برگزيده، تفسير و تحليل موفق ترين شعرها
۱۳۷۹از محمد حقوقي ح س/۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۱۱۱۸۵۸

زمستان مـهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾ ; به انتخابسرکوه بلند; برگزيده شعرها
 مرتضي کاخي

۱۳۸۲ ک س۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۲۱۰۶۴۸

زمستان سـه کـتاب: درحياط کوچک پاييز، در زندان، زندگي مي گويد:
 اما باز بايد زيست....، دوزخ اما سرد

۱۳۸۱مهدي اخوان ثالث ﴿م.اميد﴾ هـ س۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۳۱۰۷۳۸

زمستان صـداي حـيـرت بـيـدار: گفت وگوهاي مهدي اخوان ثالث ﴿م.
اميد﴾

۱۳۸۲زيرنظر وبا مقدمه مرتضي کاخي ص۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۴۱۰۷۲۸

زمستان ۱۳۷۶مهدي اخوان ثالث (م. اميد)عطا و لقاي نيما يوشيج ع۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۵۱۰۶۳۸
ثالث ۱۳۸۰محمد رضا محمدي آمليآواز چگور: زندگي وشعر مهدي اخوان ثالث م ن/۳۱۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۶۱۱۷۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲تدوين بيژن ارژنچارانه هاي بيژن ارژن چ۳۹۲الف۱/۶۲فا۴۲۵۷۵۱۳۵۸

پويان مهر ۱۳۸۶مولف صديقه اژهايگلشن سحر: ديوان اشعار شيداي اصفهاني گ۴۶۷الف۱/۶۲فا۴۲۵۸۲۲۷۶۸
تنوير ۱۳۸۰افسر اسديچوب حراج: مجموعه اشعار چ۴۹۹الف۱/۶۲فا۴۲۵۹۱۰۱۱۸

فصل پنجم ۱۳۹۳حسين اسرافيليباران آرزوها را خيس مي کند ب۵۱۲ الف۱/۶۲فا۴۲۶۰۶۱۷۵۸
هزاره ققنوس ۱۳۸۸رضا اسماعيليعاشقانههاي شرقي شعرهاي سالهاي ۸۰ - ۸۳ ع۵۳۳الف۱/۶۲فا۴۲۶۱۶۰۷۹۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۴ع۹۴س
تجلي مهر ۱۳۹۰رضا اسماعيليناگهان دريا ن۵۳۳ الف۱/۶۲فا۴۲۶۲۴۹۲۴۸
۱۳۸۰نوشته کبري اصغرلواز خاک تا خورشيد نذير الف۵۷۲الف۱/۶۲فا۴۲۶۳۲۱۳۸۸

نشرثالث ۱۳۸۰با مقدمه محمد تقي بهار ملک الشعراديوان پروين اعتصامي ۱۳۸۰د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۲۶۴۱۱۸۳۸
سنبله ۱۳۸۴به کوشش و نظارت حسن برازانديوان اخترچرخ ادب ملکه النساء والشعراء پروين اعتصامي ۱۳۸۴د۵۹۴الف۱/۶۲فا۴۲۶۵۱۷۷۹۸

نشر پيدايش ۱۳۹۱گردآوري جعفر ابراهيمي (شاهد)گزيده اشعار پروين اعتصامي الف ب/د۵۹۴الف۱/۶۲فا۸[ج]۴۲۶۶۴۵۳۶
PIR۷۶۱۴/۳۱۳۸۰آ

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲ - ۱۳۹۱مهناز بهمنپروين اعتصامي ب س/۵۹۴الف۱/۶۲فا۸[ج]۴۲۶۷۱۲۴۷

علم ۱۳۸۲مهديه الهي قمشه ايزندگينامه، خاطرات و خالصه ديوان مهدي الهي قمشه اي ز س/۷۵۱الف۱/۶۲فا۴۲۶۸۱۲۷۰۸
فصل پنجم ۱۳۹۲احمد اميرخليلتحت پيگرد قانوني ۸۲۳الف۱/۶۲فا۴۲۶۹۵۴۵۴۸

PIR۷۹۵۳/۹ي۸۳۴۵۷م
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـحـمـدحـسن حسيني ; زيرنظر شورايقيصر امين پور

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ ح س/۸۴۱الف۱/۶۲فا۸[ج]۴۲۷۰۴۳۷۵
PIR۸۲۸۴/۹۱۳۸۲ن۵ح

مرواريد ۱۳۸۸قيصر امينپورمجموعه کامل اشعار ۱۳۸۵-۱۳۵۹ م ۸۴۱ الف۱/۶۲فا۴۲۷۱۴۷۲۹۸
PIR۷۹۶۲/۱۶۱۳۸۷آ۶م

آرام دل، صيام ۱۳۹۰شاعر محمد حسين انصاري نژادمصرع به مصرع اين همه خورشيد م۸۸۶ الف۱/۶۲فا۴۲۷۲۶۳۶۲۸
موعود عصر ۱۳۸۴نويسنده رضا باباييندبههاي دلتنگي ن۱۱۹ب۱/۶۲فا۴۲۷۳۲۶۷۵۸
زمستان ۱۳۷۹به اهتمام مرتضي کاخيباغ بي برگي: يادنامه مهدي اخوان ثالث ﴿م. اميد﴾ ۲۲۹ب۱/۶۲فا۴۲۷۴۱۰۶۱۸

مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر
 تکا

۱۳۸۷عباس باقرينه پنجره نه اي کاش ن۲۴۱ب۱/۶۲فا۴۲۷۵۵۹۸۵۸

فصل پنجم ۱۳۹۰عليرضا بديعچلهي تاک چ۳۷۶ب۱/۶۲فا۴۲۷۶۳۸۱۱۸
PIR۷۹۶۳/۸چ۸۳د

آرام دل : قديم االحسان ۱۳۹۱فاطمه بديعي ، با مقدمه صائم کاشانيخيمه در التهاب مي سوزد خ۳۸۱ب۱/۶۲فا۴۲۷۷۶۲۰۸۸
اجتماع ۱۳۸۳مسيحا برزگرزندگي زيباست ز۴۴۴ب۱/۶۲فا۴۲۷۸۱۰۰۶۸

فصل پنجم ۱۳۹۱سيد حميد رضا برقعيقبله مايل به تو ق۴۵۵ب۱/۶۲فا۴۲۷۹۴۸۷۱۸
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۲زيرنظر شوراي شعربرگزيده شعرهاي ملک الشهراي بهار ب۸۱۶ب۱/۶۲فا۸[ج]۴۲۸۰۲۴۳۳

آزاد مهر ۱۳۸۲محمد تقي بهارديوان اشعار ملکالشعراي بهار د۸۱۶ب۱/۶۲فا۴۲۸۱۲۷۰۷۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۲- ۱۳۹۱محمود پور وهابملک الشعراي بهار پ س/۸۱۶ب۱/۶۲فا۸[ج]۴۲۸۲۱۲۵۰

ثالث ۱۳۸۲احمد ابومحبوبگهواره سبز افرا: زندگي وشعر سيمين بهبهاني الف س/۸۲۹ب۱/۶۲فا۴۲۸۳۱۱۷۵۸
مرواريد ۱۳۷۳سيمين بهبهانيگزينه اشعار: سيمين بهبهاني گ۸۲۹ب۱/۶۲فا۴۲۸۴۳۳۲۳۸

PIR۷۹۷۲/۲۱۳۶۷آ۴ه
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۲سيمين بهبهانيمجموعه اشعار ي/۸۲۹ب۱/۶۲فا۴۲۸۵۱۰۴۴۸

علم ۱۳۸۸شعرهاي سعيد بيابانکيسنگچين س۸۹۴ب۱/۶۲فا۴۲۸۶۳۹۸۲۸
PIR۷۹۸۰/۹س۲ي

نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار موسي بيدجشعرهايي که در کوچه ميدوند ش۹۲۲ب۱/۶۲فا۴۲۸۷۵۹۹۷۸
PIR۷۹۸۰/۷۱۳۸۸ش۴۵ي

امير کبير ۱۳۸۸ابراهيم حسنبيگيمرد سوم م۹۶۴ب۱/۶۲ فا ۴۲۸۸۴۹۱۱۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۸م۸۲س

[بي نا] ۱۳۷۵محمد پرستشافسانه هاي زندگي: منظوم و مصور الف۳۴۶پ۱/۶۲فا۴۲۸۹۱۴۲۶۸
حسين پورصفررستوران کوچک واقعيت ر۶۹۱پ۱/۶۲فا۴۲۹۰۶۳۱۰۸

PIR۷۹۹۲/۵۱۳۸۶ر۳۵۷و
ارديبهشت ۱۳۹۰ضياء پور محمديکولي باران : شعرهاي آزاد ک ۷۴۷پ۱/۶۲فا۴۲۹۱۶۰۸۸۸

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲سروده محمود پوروهابامام گلها الف۷۸۵پ۱/۶۲فا۸[ج]۴۲۹۲۵۱۹۱
PIR۷۹۹۲/۸الف۴۷۷و

الهوتيان ۱۳۸۵مولف شايا تجليبانوي ماه ب۳۵۸ت۱/۶۲فا۴۲۹۳۲۶۳۰۸
انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱محمد رضا ترکيبغض در نواحي لبخند:مجموعه شعر ب۵۱۷ت۱/۶۲فا۴۲۹۴۶۶۱۵۸

هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰مهدي ترمشيرگم شدن در خواب شعرهاي آزاد گ۵۲۱ت۱/۶۲فا۴۲۹۵۶۰۸۶۸
ثالث ۱۳۸۰علي باباچاهياين بانگ دالويز: زندگي وشعر فريدون توللي الف ب/۸۶۶ت۱/۶۲فا۴۲۹۶۱۱۷۳۸

فصل پنجم ۱۳۹۳سعيد بيابانکيجامهدران ب۱۷۲ج۱/۶۲فا۴۲۹۷۵۴۶۰۸
انـتـشـارات مـوسـسـه فـرهـنگي هنري نقش

 سيمرغ،نشر برگ زيتون
۱۳۸۵شهريار جعفريشاپرک سنگ درخت﴿مجموعه شعر﴾ ش۴۶۲ج۱/۶۲فا۴۲۹۸۲۷۲۵۸

آرام دل ۱۳۹۱مصطفي جليليان مصلحيدروازه هاي روشنايي د۵۸۷ج۱/۶۲فا۴۲۹۹۶۶۱۱۸
هزاره ققنوس ۱۳۸۹حسين جنتمکانتبعيد در آيينه ت۶۸۸ج۱/۶۲فا۴۳۰۰۶۰۸۱۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

تکا ۱۳۸۷ابوالقاسم حسينجانيعشق کبريت نيست که بي خطرش را بسازند ع۵۶۴ح۱/۶۲فا۴۳۰۱۵۹۹۹۸
مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر

 تکا
۱۳۸۸گزيده اشعار ابوالقاسم حسيني(ژرفا)چشم شرقي چ۵۷۷ح۱/۶۲فا۴۳۰۲۵۹۹۰۸

PIR۸۰۲۲/۵۱۳۸۹چ۹۴۲۵س
نشر افق ۱۳۷۱حسن حسينيگنجشک و جبرييل: مجموعه شعر (۱۳۶۴ - ۱۳۶۳) گ۵۷۷ح۱/۶۲فا۴۳۰۳۲۷۳۵۸
ارديبهشت ۱۳۹۰عليرضا حکمتيدرخت تنها ماند مجموعه شعر د۷۲۴ح۱/۶۲فا۴۳۰۴۵۹۷۷۸

روشا ۱۳۹۲نويسنده تکين حمزهلواز اين همه جا... الف ۸۲۷ ح۱/۶۲ فا ۴۳۰۵۵۲۴۶۸
PIR۸۰۲۲/۴۱۳۸۷الف۴۸م

عطايي ۱۳۸۲مهدي حميدي  شيرازيفنون شعر وکالبدهاي پوالدين آن ف۸۵۸ح۱/۶۲فا۴۳۰۶۱۰۰۲۸
مريم حيدرزادهمن او ندارم (مجموعه شعر) م۹۴۴ح۱/۶۲فا۴۳۰۷۶۶۳۸۸

PIR۸۰۳۱/۸م۳۶ي
سامان دانش ۱۳۹۲عادل حيدري۰۰۰ اسم نداشتم الف۹۴۹ح۱/۶۲فا۴۳۰۸۶۲۱۶۸

مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر
 تکا

۱۳۸۷ضياءالدين خالقيبه رنگ باران نوشتم ب۲۱۳خ۱/۶۲فا۴۳۰۹۵۹۸۸۸
PIR۸۰۳۳/۹۱۳۸۷ب۷۸الف

نشر قطره ۱۳۸۶بهاءالدين خرمشاهيزنده - ميري گزينه شعرهاي چهاردهه ز۴۶۸خ۱/۶۲فا۴۳۱۰۲۷۴۶۸
هيال فريده خرميروژي يار ر۷۴۳خ۱/۶۲فا۴۳۱۱۶۵۳۷۸

موسسه تنظيم ونشرآثار امام خميني ﴿س﴾ بـاده عـشق: اشـعـار عـارفـانه حـضـرت امام خميني و نامهاي
 عرفاني از آن عزيز به خانم فاطمه طباطبائي.

۱۳۷۲ ب۷۴۶خ۱/۶۲فا۴۳۱۲۶۸۱۴۸
PIR۸۰۴۰/۲ب۹م

اطالعات شـمع جمع: شرح و تفسيري بر بخشي از غزليات حضرت امام
 خميني (قدس سرهالشريف)

۱۳۷۴شرح و تفسير محسن بينا بش/ش۷۴۶خ۱/۶۲فا۴۳۱۳۲۵۰۸۸

بـنـيـاد شـهـيـد انـقـالب اسـالمـي، معاونت
 پـژوهـش و تـبـليغات، نشر شاهد: بنياد شهيد

 انقالب اسالمي، اداره کل پرورشي

۱۳۸۳مولف هادي خورشاهيانعصر روزهاي جمعه ع۸۳۸خ۱/۶۲فا۴۳۱۴۳۶۶۳۸
PIR۸۰۴۰/۶ع۴۲۵و

مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر
 تکا

۱۳۸۷گزيده اشعار وحيد دانازمزمههاي تنها ز۲۳۳د۱/۶۲فا۴۳۱۵۵۹۹۵۸
PIR۸۰۴۱/۸۱۳۸۸ز۸۶۶الف

دات ۱۳۸۳بتول داوديان حدادآوايي درسايه: مجموعه غزل۱۳۶۹تا ۱۳۸۲ آ۲۹۶د۱/۶۲فا۴۳۱۶۱۰۰۹۸
پازيتيگر ۱۳۸۶ثريا داوديحمولهآسمان حرفي از گيسوان ليلي بود آ۲۹۷د۱/۶۲فا۴۳۱۷۳۳۲۱۸

PIR۸۰۴۱/۵آ۹۴۶الف
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نويسنده احد ده بزرگيپنجره هاي هميشه باز پ۸۳۱د۱/۶۲فا۴۳۱۸۳۲۱۷۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶احد دهبزرگيشروهها (مجموعه شعر) ش۸۳۱د۱/۶۲فا۴۳۱۹۲۶۹۵۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۰- ۱۳۹۱مهناز بهمندهخدا ب س/۸۳۵د۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۲۰۱۲۷۳

ثالث ۱۳۷۹بلقيس سليمانيهمنوا با مرغ سحر: زندگي وشعر دهخدا س س/۸۳۵د۱/۶۲فا۴۳۲۱۱۱۷۹۸
شوال ۱۳۸۷سراينده مرتضي ذاکريپاک ابر آهنگ پ۱۸ذ۱/۶۲فا۴۳۲۲۳۸۱۹۸

PIR۸۰۵۶/۲پ۷۳۵الف
آرام دل ۱۳۹۴مولف مهدي رحيميتنهايي دسته جمعي ت۴۲۴ر۱/۶۲فا۴۳۲۳۶۳۶۳۸
عابد چـهـار قـصه شـيرين (نثر - نظم) بانضمام منظومه کشور تن و

 روح ثاني
۱۳۸۳عبدالله رزاقي"سحاب"ابهري چ۴۵۳ر۱/۶۲فا۴۳۲۴۵۰۳۹۸

PIR۸۰۵۸/۹چ۳۵ز
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۱سيد محمد علي رضا زادهمرد مه آلود : مجموعه شعر م۵۶۳ ر۱/۶۲فا۴۳۲۵۶۰۶۱۸

رمز ۱۳۸۱عبدالرحيم روحاني نيالقمان اسوه حکمت ل۷۸۳ر۱/۶۲فا۴۳۲۶۱۴۴۲۸
آرتاکاوا ۱۳۹۰ميرزا حسين زارع شفيق ميبديارمغان دوست الف۱۳ز۱/۶۲فا۴۳۲۷۳۵۲۲۸
يکتا ۱۳۷۸سراينده مصطفي زمانيانخاطره پرستوها خ۵۳ز۱/۶۲فا۴۳۲۸۳۳۲۶۸

PIR۸۰۷۶/۲۱۳۷۸خ۲۵م
موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ، نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار مجيد زمانياصلمن از عشيره سوسنهايم م۵۳ ز۱/۶۲فا۴۳۲۹۶۰۰۰۸

PIR۸۰۷۶/۸۱۳۸۷م۲۴۴م
نشر تکا ۱۳۸۷گزيده اشعار عزيزالله زياديدرهمسايگي مرگ د۸۲ ز۱/۶۲فا۴۳۳۰۵۹۹۸۸

PIR۸۰۷۶/۴۱۳۸۸د۳ي
سناء ۱۳۸۱اثر ژوليده نيشابوريدال بسوز که... اشعار مذهبي د۷۱ژ۱/۶۲فا۴۳۳۱۱۴۱۹۸

باقرالعلوم ۱۳۷۶اثر ژوليده نيشابوريگلفروش: شامل غزليات و مراثي گ۷۱ژ۱/۶۲فا۴۳۳۲۱۴۳۶۸
PIR۸۰۷۷/۸گ۷و

نشر يا زهرا﴿س﴾ دفـتـر سرخ: کاملترين مجموعه اشعار و دستنوشتههاي شاعر
 بسيجي مرحوم ابوالفضل سپهر

۱۳۹۳ابوالفضل﴿بهزاد﴾سپهر د۳۲۱س۱/۶۲فا۴۳۳۳۵۵۰۱۸

نگاه ۱۳۸۵به اهتمام سحر معصوميراز گل سرخ: نقد و گزيده شعرهاي سهراب سپهري ر۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۳۴۱۱۸۴۸
ارديبهشت ۱۳۸۸به اهتمام آناهيتا حسينزادهگل باغي ديگر: سهراب سپهري ح س/ ۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۳۵۶۰۷۱۸

PIR۸۰۹۴/۸۱۳۸۸گ۴۶ح
طهوري ۱۳۸۲پريدخت سپهريسهراب: مرغ مهاجر س س/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۳۶۱۲۳۶۸
مرواريد ۱۳۷۲سيروس شميسانگاهي به سپهري شس/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۳۷۲۱۷۸۸
طهوري ۱۳۸۷سهراب سپهريهشت کتاب: مرگ رنگ، زندگي خوابها، آوار آفتاب... ۱۳۸۷ي/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۳۸۲۲۶۶۸
شهرزاد ۱۳۸۹سهراب سپهريهشت کتاب: مرگ رنگ، زندگي خوابها... ۱۳۸۹ي/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۳۹۳۳۰۸۸

PIR۸۰۹۰۱۳۶۳
ذهن آويز ۱۳۹۲سهراب سپهريهشت کتاب : مرگ رنگ... ي/۳۲۹س۱/۶۲فا۴۳۴۰۵۱۰۴۸

PIR۸۰۹۰/۱۶آ
سرمدي ۱۳۸۱سروده راضيه سدهي ﴿طاهباز﴾مجموعه اشعار﴿ازعرش تا فرش﴾ م۴۱۱س۱/۶۲فا۴۳۴۱۱۰۰۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

به آفرين ۱۳۸۲سروده عباس سرمديشورستان از رباعي تا غزل ش۴۸۶س۱/۶۲فا۴۳۴۲۱۱۰۴۸
دفتر عقل مـريـم سـقـالطـونـي;تـهيه کننده: مرکزتو را گل هاي عالم دوست دارند: گلبرگي از ادبيات انتظار

 پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما
۱۳۸۷ ت۵۹۷س۱/۶۲فا۴۳۴۳۳۱۷۲۸

افراسياب ۱۳۸۱شاعر محمدحسين سلطانينهج البالغه منظوم ن۶۵۱س۱/۶۲فا۴۳۴۴۱۰۵۴۸
آرام دل،ناظرين ۱۳۹۲علي سليمانيالسالم عليک يا باران الف۶۹۱س۱/۶۲فا۴۳۴۵۵۲۱۴۸

PIR۸۰۹۸/۸س۹۳۶۲ل
فصل پنجم ۱۳۹۳محمد رضا سنگريزير خيمه ي عطش ز۷۷۹س۱/۶۲فا۴۳۴۶۶۱۷۸۸

کتابخانه سنائي طـلـوع مـحـمـد: بـرگزيدهاي از اشعار غيرعاشقانه از کتابهاي
 اشک ...

۱۳۷۰مهدي سهيلي ط۸۵۵س۱/۶۲فا۴۳۴۷۲۱۷۹۸

انتشارات شهرستان ادب ۱۳۹۳محمدمهدي سياررود خاني:مجموعه شعر ر۸۶۹س۱/۶۲فا۴۳۴۸۵۴۲۴۸
PIR۸۱۰۸/۹ب۴۳۶ي

نگاه احـمـد شاملو:  شعر شاملو از آغاز تا امروز ،شعرهاي برگزيده،
 تفسير و تحليل موفق ترين شعرها

۱۳۸۱از محمد حقوقي ح س/۲۱۴ش۱/۶۲فا۴۳۴۹۱۱۸۶۸

ثالث ۱۳۸۲ع. پاشايينام همه ي شعرهاي تو : زندگي وشعر احمد شاملو پ ن/۲۱۴ش۱/۶۲فا۴۳۵۰۱۱۶۸۸
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۳احمد شاملومجموعه ي آثار ي/۲۱۴ش۱/۶۲فا۴۳۵۱۱۰۴۵۸

مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر
 تکا

۱۳۸۷مجموعه شعر محمود شاهرخي ( جذبه )اعجاز درد الف ۲۵۵ش۱/۶۲فا۴۳۵۲۵۹۹۴۸
PIR۸۱۱۴/۶۱۳۸۷الف۹۸الف

کانون پرورش فکري ۱۳۹۱سروده افسانه شعباننژادشيشه آواز: شعرهاي انتخابي از سالهاي ۶۵ - ۷۲ ش ۵۱۱ ش۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۵۳۴۸۳۵
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۷۴ش۳۸ع

انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۹۰ضياء الدين شفيعيحاال نوبت خداست ودو نوبت ديگر ح۵۵۶ش۱/۶۲فا۴۳۵۴۶۶۲۱۸
علم ضـريح سـاده (مـجـموعه شعر): برگزيده اشعار مذهبي از سال

 ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶
۱۳۸۷حميدرضا شکارسري ض۵۷۶ش۱/۶۲فا۴۳۵۵۲۶۷۷۸

زرين ، موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۲محمد حسين شهريارديوان شهريار د۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۳۵۶۱۱۲۱۸
نسيم حيات ۱۳۸۷تدوين بابا امينياستاد شهريار: داستان زندگي و سير و سلوک شهريار الف س/۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۳۵۷۲۲۹۶۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱محمد کاظم مزينانيشهريار م س/۸۲۵ش۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۵۸۱۲۴۹

ثالث ۱۳۸۲مريم مشرفمرغ بهشتي : زندگي وشعر محمدحسين شهريار م ن/۸۲۵ش۱/۶۲فا۴۳۵۹۱۱۷۷۸
سنايي کـلـيـات اشـعـار و اثـار فـارسي شـيخ بهاءالدين محمدالعاملي

 مشهور به شيخبهائي شامل: نان و حلوا... موش و گربه
به کوشش غالمحسين جواهري ي/۹۱۳ش۱/۶۲فا۴۳۶۰۵۳۲۶۸

فصل پنجم ۱۳۹۳پانته آ صفاييآويشن و اندوه آ۶۷۸ص۱/۶۲فا۴۳۶۱۵۵۳۸۸
انتشارات هنر رسانه ي اردي بهشت ۱۳۸۸گزيده غزل فرهاد صفريانپنهان گريه ها پ۷۲۴ص۱/۶۲فا۴۳۶۲۲۶۹۰۸

سـرودهي فـاروق صـفيزاده (مـهر کيشمرگ سوشيانس: منظومه نذير
آوستا)

۱۳۷۸ م۷۶۶ص۱/۶۲فا۴۳۶۳۲۲۶۴۸

ارديبهشت ۱۳۹۰رباب طاهريشب آهوها :مجموعه شعر ش۲۸۲ط۱/۶۲فا۴۳۶۴۵۹۸۲۸
رسانش ديـوان مـحمد طاهري شهاب; به کوششاشکي ز سوداي نهان

 زين العابدين درگا هي
۱۳۸۰ الف۲۹۹ط۱/۶۲فا۴۳۶۵۱۴۲۲۸

موسسه دارالکتاب﴿جزايري﴾ اثـر طـبع جـعـفـر طـبـاطـبائي اصفهانيپرتوي ازجلوه حق: کليات ديوان هاشمي
 متخلص به هاشمي

۱۳۷۶ پ۳۷۹ط۱/۶۲فا۴۳۶۶۲۳۸۳۸

نشر زالل ۱۳۷۴محمدرضا عبدالملکيانآوازهاي اهل آبادي آ۳۸۵ع۱/۶۲فا۴۳۶۷۴۵۷۹۸
PIR۸۱۴۸/۸۱۳۷۴آ۴۵ب

الحوراء ۱۳۸۱مولف ابراهيم عبدي عمار لوئيقصه غصه ها ق۴۲۸ع۱/۶۲فا۴۳۶۸۱۴۳۵۸
جمهوري مـــيـــرزامـــحـــمـدعـليبنمـيـرزاديوان عبرتنائيني

 عـبـدالـخـالقمـصـاحبيعبرتنائيني; به
 اهتمام مهدي آصفي

۱۳۸۸ د۴۳۲ع۱/۶۲فا۴۳۶۹۳۹۳۸۸
PIR۸۱۴۹/۱۳۸۸ ۹د

صرير :موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۷۵۱۳۹۴ اقيانوس ﴿مجموعه شعر ﴾ ص۵۴۳ع۱/۶۲فا۴۳۷۰۶۲۶۸۸
کتاب نيستان گـزيـده ادبـيـات مـعـاصـر: دسـتـهـاي مادرم مجموعه شعر

(نوجوانان)
۱۳۸۲افشين عالء گ۷۵۳ع۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۷۱۱۰۱۷

PIR۸۱۵۱/۱۶آ۱۵ل
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
سـروده يـحـيي علوي فرد;تصويرگر سيدگلوله خيالي

 عمادالدين جواد زاده
۱۳۹۲ گ۸۳۱ع۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۷۲۵۱۳۲

انتشارات هنر رسانه اي ارديبهشت ۱۳۸۷غالمحسين عمرانيحرف دلم شبيه غزلهاي حافظ است ح۸۹۹ع۱/۶۲فا۴۳۷۳۶۰۷۶۸
PIR۸۱۵۱/۴۱۳۸۷ح۴۳۵م

هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۷غالمحسين عمرانيصلت کدام قصيدهاي، اي غزل ص۸۹۹ع۱/۶۲فا۴۳۷۴۶۰۷۳۸
PIR۸۱۵۱/۸۱۳۸۷ص۴۳۵م

فرهنگ گستر ۱۳۸۷افسر فاضلي شهر بابکيفقط براي کساني که عشق را بلدند ف۱۵۸ف۱/۶۲فا۴۳۷۵۲۸۰۰۸
انتشارات هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۶مجموعه شعر مريم فتحالهيماديانهاي زيبا م۲۳۴ف۱/۶۲فا۴۳۷۶۶۰۸۰۸

PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۶م۳۳۴۴ت
مهرفر بـه کـوشـش مـهدي حسيني; خط هاديسپيده عشق﴿گزيده اشعار فروغ فرخزاد﴾

پناهي
۱۳۸۳ ح ب/۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۳۷۷۱۲۳۰۸

شقايق ۱۳۸۴فروغ فرخزادپنج کتاب ﴿مجموعه اشعار فروغ ﴾ پ۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۳۷۸۶۲۱۰۸
پيمان مـجـمـوعـه اشـعار فروغ فرخزاد : اسير، ديوار، عصيان، تولدي

 ديگر، ايمان بياور به آغاز فصل سرد
۱۳۸۲به سعي واهتمام پروين قائمي ۱۳۸۲د۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۳۷۹۱۱۸۲۸

علم ۱۳۸۲گردآورنده بتول عباسيبـه آفـتـاب سالمي دوباره خواهم داد ﴿شعرها،زندگي و بررسي ع س/۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۳۸۰۱۰۵۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

يادعارف ۱۳۸۴فروغ فرخزادمجموعه اشعار فروغ م۴۲۸ف۱/۶۲فا۴۳۸۱۱۷۷۸۸
اي کـاش بـرايـتـان تـکهاي ابر بودم: مجموعه شعر (۱۳۷۶ -

(۱۳۶۸
حسين فرخي الف۴۴۸ف۱/۶۲فا۴۳۸۲۶۲۹۸۸

PIR۸۱۶۵/۹۱۳۸۶الف۳۱۴ر
نويد شيراز ۱۳۸۷سروده و نوشتههاي الدن فرشيدفرشاخههاي نرگس ش۵۴۲ف۱/۶۲فا۴۳۸۳۲۷۶۰۸

دانـشـگـاه تـربيت معلم و انتشارات بين المللي
گاج

۱۳۸۹غالمعلي فالحقهروديرستم و سهراب ر۸۳۱ف۱/۶۲فا۴۳۸۴۵۲۲۹۸
PIR۴۴۹۵/۵۱۳۸۷ر۸ف

خورشيد باران ۱۳۸۸نويسنده:مير شمس الدين فالح هاشميلبخند روي ديوار ل۸۳۲ف۱/۶۲فا۴۳۸۵۶۷۱۱۸
نگاه فـروغ فـرخـزاد: شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز، شعرهاي

 برگزيده تفسير و تحليل موفقترين شعرها
۱۳۷۶از محمد حقوقي ش ۹۷۶ ف۱/۶۲فا۴۳۸۶۴۷۴۰۸

PIR۸۱۶۴/۴۱۳۷۶ف۷ح
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶سيد محمد ضياء قاسميباغ هاي معلق انگور ب۱۹۹ق۱/۶۲فا۴۳۸۷۲۷۹۹۸

فرهنگ صبا ۱۳۹۰محمد جواد قائميگزيدهاي از سرودههاي محمدجواد قائمي گ۳۵۲ق۱/۶۲فا۴۳۸۸۴۶۸۷۸
PIR۸۱۷۴/۴۱۳۸۹گ۸۲الف

خورشيد باران ۱۳۸۷نويسنده:جبار قدميسفر سرخ س۴۴۹ق۱/۶۲فا۴۳۸۹۶۷۱۲۸
نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
عـلـيـرضـا قـزوه; به انتخاب محمدجوادصبح تان بخير، مردم

آسمان
۱۳۹۱ ص۶۳۹ق۱/۶۲فا۴۳۹۰۴۶۶۰۸

PIR۸۱۷۴
موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱عليرضا قزوهصبح بنارس ص۶۳۹ق۱/۶۲فا۴۳۹۱۴۸۶۸۸

صغير ۱۳۸۱اثر طبع محمد قضاوي متخلص به والئيظفرنامه (منظومه چهارده معصوم) ظ۶۷۷ق۱/۶۲فا۴۳۹۲۲۲۷۳۸
جمهوري ۱۳۹۲محمد قهرمانروي جاده ابريشم شعر ﴿مجموعه شعر ﴾ ر۹۲۵ق۱/۶۲فا۴۳۹۳۵۹۸۴۸
اشراقي ۱۳۷۱کاروماسهها و حماسهها م۱۵۵ک۱/۶۲فا۴۳۹۴۱۷۵۳۸

PIR۸۱۸۱/۲م۵۸الف
فصل پنجم ۱۳۹۱اثر مشفق کاشانيصالي غم ص ۱۸۱ ک۱/۶۲فا۴۳۹۵۴۸۱۲۸

PIR۸۱۹۱/۸۱۳۶۹ص۸۴ي
مولف علي کريميگلچين حکايات و مراثي اهل بيت عليهم السالم گ۵۱۶ک۱/۶۲فا۴۳۹۶۵۳۲۷۸

کسراي پـاسـداران سـخـن پـارسـي: تضميني از شاعران قرون سوم تا
 چهاردهم هجري. رودکي تا بهار

۱۳۸۳سروده محمدحسين کسرائي﴿کسري﴾ پ۵۴۷ک۱/۶۲فا۴۳۹۷۹۹۶۸

مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر
 تکا

۱۳۸۷محمد باقر کالهي اهريآواز عاشقي دفتر شعر آ۶۳۵ ک۱/۶۲فا۴۳۹۸۵۹۹۱۸
PIR۸۱۸۴/۸۱۳۸۷آ۳۵ل

قدياني ۱۳۸۸فريبا کلهرآسمان چهارم: رماني درباره عيد غدير آ۶۵۷ک۱/۶۲فا۸[ج]۴۳۹۹۶۵۸۶
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۸آ۹۶ل

نذير ۱۳۷۹علي کوچک دخت مهرانيسوز عشق﴿مجموعه اشعار﴾ س۷۸۶ک۱/۶۲فا۴۴۰۰۲۱۱۳۸
موسسه سر لشکر شهيد حاج احمد کاظمي ۱۳۹۱اکرم کيانيآيه هاي پرواز آ۹۳۳ک۱/۶۲فا۴۴۰۱۵۴۲۹۸

QA۳۷/۲/۴ش۹۷ک
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۲سروده داوود لطفاللهپرنده و فال پ ۴۷۵ ل۱/۶۲ فا ۴۴۰۲۴۹۲۷۸

PIR۸۲۰۱/۴۱۳۸۲پ۵۷۷ط
نويد شيراز ۱۳۸۴از سرودههاي محمدعلي ماهورينغمههاي ماهور: شامل بخشي از مثنويات، غزليات، قصايد... ن۱۹۴م۱/۶۲فا۴۴۰۳۲۷۰۶۸
دارالصادقين ۱۳۷۷سروده محمدعلي مجاهدي (پروانه)يک صحرا جنون: مجموعه شعر م۲۶۲م۱/۶۲فا۴۴۰۴۴۵۷۵۸

PIR۸۲۰۳/۳۱۳۷۷م۲۴۲ج
مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر

 تکا
۱۳۸۷نصرالله مردانيمست برخاستگان م۴۵۶م۱/۶۲فا۴۴۰۵۵۹۸۹۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۸م۴۴ر
نشرچشمه ۱۳۸۰فريدون مشيريبازتاب نفس صبحدمان: کليات اشعار ب۵۹۳م۱/۶۲فا۴۴۰۶۱۰۴۶۸

نگاه ،مهر آئين ۱۳۸۰فريدون مشيريگزيده اشعار فريدون مشيري گ۵۹۳م۱/۶۲فا۴۴۰۷۱۱۸۷۸
مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر

 تکا
۱۳۸۷گزيده اشعار اميرعلي مصدقبا اجازه عشق ب۶۱۲م۱/۶۲فا۴۴۰۸۵۹۸۷۸

PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۸ب۴۲ص
ثالث ۱۳۸۰احمد ابو محبوبدر هاي وهوي باد: زندگي وشعر حميد مصدق الف س/۶۱۲م۱/۶۲فا۴۴۰۹۱۱۷۸۸

انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱علي معلمدامغانيشرحه شرحه است صدا در باد ش۶۷۳م۱/۶۲فا۴۴۱۰۴۶۹۹۸
PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۸ش۷۸۶ع

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲به انتخاب اميد مهدي نژادهزاره اول خاک:﴿گزيده شعر علي معلم دامغاني﴾ م ب/ه۶۷۳م۱/۶۲فا۴۴۱۱۵۰۷۷۸

پيمان ۱۳۸۲به سعي واهتمام پروين قائميمجموعه اشعار رهي معيري: سايه عمر، آزاده و ترانه ها م۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۱۲۱۱۷۰۸
زوار رهي معيريکليات: سايه عمر - آزاده - رهآورد - ترانهها ي/۶۷۹م۱/۶۲فا۴۴۱۳۲۷۴۵۸

کنکاش ۱۳۸۲مائده ملکيانشبهاي بي ستاره، مجموعه شعر ش۷۶۳م۱/۶۲فا۴۴۱۴۱۰۱۰۸
قصيده سرا ۱۳۸۰سراينده محمد ملکيپيامبر آگاهي پ۷۶۴م۱/۶۲فا۴۴۱۵۱۰۰۸۸

هنر رسانه ارديبهشت شـهـرام مـقـدسـي;مـتـرجـمان مرضيهپشت همه ي عکس ها سفيد است
 ﴿رويا﴾محسني،احمد فوالدي،احمد نادمي

۱۳۹۱ پ ۷۷۲ م۱/۶۲فا۴۴۱۶۴۷۹۶۸

پويان مهر ۱۳۸۶ناهيد منوچهري﴿ ناييني﴾مهرناهيد: مجموعه اشعار م۸۱۳م۱/۶۲فا۴۴۱۷۲۴۳۴۸
علم ۱۳۸۷علي محمد مودبدروغ هاي: برگزيده شعرها د۸۲۹م۱/۶۲فا۴۴۱۸۲۸۰۲۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶سروده کبري موسويقهفرخيترانه ماهيها ت۸۴۲م۱/۶۲فا۴۴۱۹۲۷۸۲۸
قدياني صـداي سـبـز : بـه گزيده شاعر از همه دفترهاي شعر خويش

 همراه با هشتاد شعر تازه
۱۳۸۳علي موسوي گرمارودي ي/۸۴۲م۱/۶۲فا۴۴۲۰۹۹۵۸

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱سيدرضا مويدخراسانيچکامه عشق : مجموعه اشعار چ۸۵۵م۱/۶۲فا۴۴۲۱۴۵۵۵۸
بنياد شهيد انقالب اسالمي،نشر شاهد ۱۳۸۰مهري مهرمنشبوي باران ب۸۸۲م۱/۶۲فا۴۴۲۲۳۶۶۲۸

PIR۸۲۲۳/۹ب۸۶۳ه
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۸۶اکبر ميرجعفريپايان رنگهاي جهان: شعرهاي مذهبي پ۹۲۹م۱/۶۲فا۴۴۲۳۲۷۸۹۸
هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۷اکبر مير جعفريگنجشک اشتياق کمي نيست گ۹۲۹م۱/۶۲فا۴۴۲۴۶۰۳۲۸
هنر رسانه اردي بهشت ۱۳۸۷نويسنده: اکبر ميرجعفريگنجشک اشتياق کمي نيست گ۹۲۹م۱/۶۲فا۴۴۲۵۶۷۰۲۸

عباس ميرحسيني ۱۳۸۱گردآورنده عباس  ميرحسينيمجموعه سوته دالن م۹۲۹م۱/۶۲فا۴۴۲۶۵۳۵۳۸
سايه گستر ۱۳۸۹به کوشش چنگيز ميرزاييني محزون: شرح و تحليل شاعري و نکات ادبي شعر شهريار ن۹۳۴م۱/۶۲فا۴۴۲۷۴۰۴۱۸

PIR۸۱۲۹/۹۱۳۸۹ن۹م
موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکاز زبان يک ياغي الف۹۳۹م۱/۶۲فا۴۴۲۸۴۶۱۸۸

PIR۸۲۲۳/۴۱۳۶۹الف۴۵۷ي
شرکت انتشارات سوره مهر يـوسـفـعـلي مـيـرشـکـاک; به اهـتـمامزخم بي بهبود: گزيده اشعار

 عبدالجواد موسوي
۱۳۸۵ گ۹۳۹م۱/۶۲فا۴۴۲۹۲۷۴۴۸

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکماه و کتان م۹۳۹م۱/۶۲فا۴۴۳۰۴۶۱۷۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۸م۴۵۷ي

نذير ۱۳۸۱نويسنده جعفر ميناونداز تو آغاز ميکنم الف۹۸۴م۱/۶۲فا۴۴۳۱۲۳۳۵۸
مرواريد ۱۳۳۹نويسنده:نادر نادرپورسرمه خورشيد س۱۳۳ن۱/۶۲فا۴۴۳۲۶۸۶۵۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶ابوالفضل﴿فاضل﴾نظرياقليت الف۵۱۱ن۱/۶۲فا۴۴۳۳۲۷۰۲۸
سوره مهر ۱۳۸۹فاضل نظريگريههاي امپراطور گ ۵۱۱ ن۱/۶۲ فا ۴۴۳۴۴۹۱۹۸

PIR۸۲۵۳/۴۱۳۸۸گ۲۵۷ظ
نويد شيراز ۱۳۸۳داوود نگهداري﴿د. تنها﴾باروتهاي خيس﴿مجموعه شعر﴾ ب۶۳۴ن۱/۶۲فا۴۴۳۵۱۰۱۲۸

هنر رسانه اي ارديبهشت ۱۳۸۷مرتضي نوربخشآمدن گناه من نبود آ۷۲۲ ن۱/۶۲فا۴۴۳۶۶۰۸۴۸
PIR۸۲۶۲/۸۱۳۸۷آ۴۳و

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۸۹بابک نيک طلبتا خيابان خوشبخت ﴿مجموعه شعر نوجوان﴾ ت۹۵۴ن۱/۶۲فا۸[ج]۴۴۳۷۶۶۲۲
هزاره ققنوس ۱۳۹۴پونه نيکويانار سبز زيتون سرخ الف ۹۶۵ن۱/۶۲فا۴۴۳۸۶۰۷۸۸

PIR۸۲۶۷/۹۱۳۸۰پ۷۸۵۲ي
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۷۷زير نظر شوراي شعر کانونبرگزيده شعرهاي نيما يوشيج ب۹۸۶ن۱/۶۲فا۸[ج]۴۴۳۹۶۸۰۳

PIR۸۲۷۱/۱۶آ
نگاه نـيـمـا يـوشـيـج : شـعر نيما يوشيج از آغاز تا امروز، شعرهاي

برگزيده
۱۳۸۱از محمد حقوقي ح ب/۹۸۶ن۱/۶۲فا۴۴۴۰۱۲۸۶۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱محمد حسن حسينينيما ح س/۹۸۶ن۱/۶۲فا۸[ج]۴۴۴۱۱۲۵۱

ثالث ۱۳۸۰سيروس طاهبازکماندار بزرگ کوهساران: زندگي وشعر نيما يوشيج ط س/۹۸۶ ن۱/۶۲فا۴۴۴۲۱۱۷۱۸
سـوره مـهـر﴿حـوزه هـنـري سـازمان تبليغات

اسالمي﴾
۱۳۸۳سروده سيميندخت وحيدياين قوم ناگهان الف۴۶۳و۱/۶۲فا۴۴۴۳۲۶۸۵۸

مـوسـسـه نـمايشگاههاي فرهنگي ايران ۰ نشر
 تکا

۱۳۸۷سيميندخت وحيديبه درک عشق رسيدن ب۴۶۳و۱/۶۲فا۴۴۴۴۵۹۹۲۸
PIR۸۲۹۸/۹۱۳۸۸ب۸۵ح

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 موسسه چاپ و نشر عروج.

۱۳۸۶شاعرسيميندخت وحيديدستان اشراقي د۴۶۳و۱/۶۲فا۴۴۴۵۲۶۸۳۸

اطالعات ۱۳۸۲صديقه وسمقيدردهاي مذاب د۶۲۸و۱/۶۲فا۴۴۴۶۲۶۹۲۸
موسسه خدمات فرهنگي - انتشاراتي الست ۱۳۷۱عباس هاتفي خويينداي دل ن۱۳۶هـ۱/۶۲فا۴۴۴۷۲۴۷۷۸

پويان مهر ۱۳۸۶اثر مصطفي هادوي (شهير اصفهاني)ازهر چمن گلي﴿مجموعه اشعار﴾ الف۱۵۷هـ۱/۶۲فا۴۴۴۸۱۹۲۵۸
PIR۸۲۹۹/۴الف۲۹۷الف

آشنا ۱۳۸۵نويسنده افسانه هاشمينغمه عشق ن۲۵۲ ه۱/۶۲فا۴۴۴۹۴۲۷۸
PIR۸۲۹۹/۷۱۳۸۴ن۴۶۱۸الف

کانون فرهنگي شاهد وايثارگر صاحب الزمان بـاالتـر از زاللي: مـنـتـخب آثار پنجمين همايش ادبي باالتر از
زاللي

پـديـدآورنـده مـعـاونـت فرهنگي بنياد
 شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

۱۳۸۶ ۲۵۵ب۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۰۳۶۹۶۸
PIR۴۲۴۹/۲۳ب

انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرجامي زخمخانه ي دل:پاسخ به مطروحه رهبر انقالب اسالمي ۱۸۲ج۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۱۶۷۳۵۸
موسسه انتشارات کتاب نشر به اهـتـمـام رضـا عـبدالهي; مجري نهادسرزمين محبوب من

 کتابخانه هاي عمومي کشور
۱۳۹۱ ۴۳۸ج۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۲۴۶۲۷۸

اميرکبير ۱۳۷۷رضا حسيني نسبپيامبرنامه پ۶۱۲ح۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۳۱۲۱۳۸
PIR۴۱۹۳/ ۸۱۳۸۱گ ۲۷الف

ثالث با همکاري نشر يوشيج انـتـخـاب ،درآمـد ،مـقـدمـه وتفسير ازشعر نو از آغاز تا امروز﴿۱۳۰۱-۱۳۷۰﴾
 محمد حقوقي

۱۳۷۷ ش۶۷۷ح۱/۶۲۰۸فا ۴۴۵۴۱۱۶۹۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷دفتر طنز حوزه هنريدر حلقه رندان ۱ ۴۱۱د۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۵۵۹۷۸۸
PIR۴۱۹۳/۳۵۱۳۸۸د

بـنياد شهيد انقالب اسالمي، معا.نت پژوهش و
 تبليغات ، نشر شاهد

گـــردآوري داريـــوش ذوالــفـقـاري:شاعر شعر ما شما هستيد: گزيده شعر فرزندان شاهد
 [بهسفارش] اداره کل پرورشي

۱۳۸۱ ش۶۱ذ۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۶۳۶۶۱۸
PIR۴۰۳۹/۹ذ۳۶ف

ليان ۱۳۸۳به کوشش عبدالمجيد زنگوئيسرود نخل ودريا، گزينه غزل استان بوشهر س۶۴ز۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۷۱۰۰۷۸
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲مجيد سعد آباديروز هشتم ر۵۴۷س۱/۶۲۰۸فا۸[ج]۴۴۵۸۵۰۵۸

مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا وسيما و خـدايي که در اين نـزديـکي است: خـداشـنـاسي در شـعـر
 کودک و نوجوان

مـريم سـقـالطـوني; تـهـيه کننده مرکز
 پژوهش هاي اسالمي صدا وسيما

۱۳۹۰ و۵۹۷س۱/۶۲۰۸فا۴۴۵۹۴۶۲۳۸
PIR۴۱۹۰/۳۱۳۸۶و۷س

تجلي مهر ۱۳۹۰به کوشش کامران شرفشاهيداناي مهربان:کتاب در آيينه شعر د۴۱۹ش۱/۶۲۰۸فا۴۴۶۰۳۴۳۹۸
خاتم الرضا﴿ع﴾ ۱۳۹۲محمد صحتيسردرودياکبرانههاي عرفاني: شهادت علياکبر در شعر فارسي الف۴۴۲ص۱/۶۲۰۸فا۴۴۶۱۵۰۶۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 آزاد اسالمي، دفتر فرهنگ مقاومت مـاه و نـخل يـادمان نخستين کنگره سراسري شعر دانشجويان
شهيد

بهکـوشش مهران مالهويزه; برگزارکننده
 دفـتـر فـرهـنگ مـقاومت دانشگاه آزاد
 اسـالمي، [بـنـيـاد حفظ آثار و ارزشهاي

 دفاع مقدس]

۱۳۷۷ ۷۵۱ک۱/۶۲۰۸فا۴۴۶۲۱۸۵۵۸
PIR۴۱۹۰/۹۲۱۳۷۶ک

نهاد عمومي کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۱عليرضا لبششکر پاش:مجموعه شعر طنزمطبوعاتي بعد از انقالب اسالمي ش ۳۶۱ ل۱/۶۲۰۸ فا ۴۴۶۳۴۸۷۵۸
سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،

 انتشارات مدرسه
۱۳۷۸به کوشش جواد محققتاوان عشق، سوگنامه معلم شهيد استاد مرتضي مطهري ت۳۳۱م۱/۶۲۰۸فا۴۴۶۴۱۲۶۵۸

PIR۴۰۵۳/۳م۶م
به کـوشش اميد مهدينژاد، محمدمهديدادخواست

سيار
۱۳۹۴ د۸۶۶م۱/۶۲۰۸فا۴۴۶۵۶۵۹۴۸

PIR۴۱۹۰/۲۱۳۸۸د۹۱۱۸م
نشر افق ۱۳۹۰بههمت بابک نيکطلبپنجرههاي آسمان (۷۲ شعر درباره خداوند) پ۹۵۴ن۱/۶۲۰۸فا۸[ج]۴۴۶۶۳۶۱۴

PIR۴۱۹۰/۸۶پ۹۵ن
حق بين چـلـچـراغ شـادي : مـجـمـوعـه اشعار و سروده هاي ميالديه

 چهارده معصوم﴿ ع﴾
۱۳۸۲به  کوشش حسن باقري چ۲۴۱ب۱/۶۲۰۸۳۱فا۴۴۶۷۱۰۰۱۸

کتاب نيستان ۱۳۸۱ -بهکوشش عزيزالله زياديجلوه جانان: کارنامه شاعران در آستان واليت موال علي(ع) ج۸۲ز۱/۶۲۰۸۳۱فا۴۴۶۸۱۴۱۳۸
PIR۴۱۹۱/۹ز۸ع

فرهنگ گستر ۱۳۸۱به کوشش سيرينعلي گلمراديآوازهاي گل محمدي آ۶۲۱گ۱/۶۲۰۸۳۱فا۴۴۶۹۱۰۱۳۸
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور.موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲به اهتمام رحيم زرياندر کرانه صبح﴿مجموعه شعر غزل هاي انتظار﴾ د۳۹ز۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۴۴۷۰۵۰۷۸۸

هزاره ققنوس آبـروي آب: گـزيـده شـعـر شاعران معاصر در مدح حضرت
 ابوالفضل (ع)

۱۳۹۲به اهتمام کامران شرفشاهي آ۴۱۹ش۱/۶۲۰۸۳۵۱فا۴۴۷۱۵۲۰۳۸
PIR۴۱۹۱/۴ش۲۴ع

آل احمد ۱۳۹۰به کوشش علي رستمييوسفنامه ي۴۹۳ر۱/۶۲۰۸۳۵۸فا۴۴۷۲۳۷۴۰۸
PIR۴۱۹۱/ر۹۵ج

لوح زرين زنـبـيلي از ترانه: گزينش و شرح مختصر منتخب غزل معاصر
ايران

۱۳۸۲بهانتخاب عبدالجبار کاکايي ز۲۴۹ک۱/۶۲۰۹فا۴۴۷۳۳۶۵۳۸
PIR۳۸۱۱/۹ز۲ک

سروا ۱۳۸۱افسانه يغماييبشنو اين ني ب۶۱ي۱/۶۲۰۹فا۴۴۷۴۱۴۲۳۸
ترفند ۱۳۸۵علي مکارمي نيابررسي شعر دفاع مقدس ب۷۳۲م۱/۶۲۰۹۳۱فا۴۴۷۵۲۷۴۷۸

آرام دل ۱۳۸۶نويسنده: امير اکبرزادهچراغ پنجره هاروشن است چ۶۸۴الف۱/۶۳فا۴۴۷۶۶۷۰۳۸
اميرکبير فـضـل الله بديل بن علي نجار ; با مقدمهگزيده اشعار خاقاني شرواني

 وشـرح لـغـات و ترکيبات ومعني ابيات
 به کوشش ضياالدين سجادي

۱۳۸۲ گ۱۷۳خ۱/۷۲۳فا۴۴۷۷۱۲۱۷۸

چشمه ۱۳۸۲به کوشش حسن ياسينيدو عاشقانه: گزيده ي ويس و رامين و خسرو و شيرين د۲۱ي۱/۸۰۰فا۴۴۷۸۱۴۳۱۸
سوره مهر ۱۳۹۲علي موسوي گرماروديخواب ارغواني خ۸۴۲ م۱/۸۵۳۸۰۲۶فا۴۴۷۹۶۰۳۱۸

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بـا مـقـدمه، تـصـحـيح و توضيح مهرانهفت لشگر (طومار جامع نقاالن) از کيومرث تا بهمن
 افشاري، مهدي مدايني

۱۳۷۷ ۵۹۴ه۲/۰۵۱۲فا۴۴۸۰۲۷۲۶۸

هزاره ققنوس ۱۳۸۹فاطمه احمديعشق نبود ،عاقبت ۰۰۰﴿نمايشنامه در دو پرده ﴾ ع۲۸۴الف۲/۶۲فا۴۴۸۱۶۰۶۴۸
روشنگران ومطالعات زنان ۱۳۸۲بهرام بيضاييديوان نمايش: نمايشنامه د۹۴۷ب۲/۶۲فا۴۴۸۲۱۴۳۳۸

ققنوس ۱۳۸۴[اقتباس]و ترجمه علي اصغر حکمتپنج حکايت ويليام شکسپير پ۷۱۶ح۲/۶۲فا۴۴۸۳۱۰۳۳۸
اميرکبير،کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۹نوشته عبدالرضا حياتيبوي خوش جنگ ب۹۳۴ح۲/۶۲فا۴۴۸۴۵۵۴۲۸

PIR۸۰۳۱/۱۶۷ي
اميرکبير،کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۹نوشته عبدالرضا حياتيسهام س۹۳۴ح۲/۶۲فا۴۴۸۵۵۴۷۹۸
اميرکبير،کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۹نوشته عبدالرضا حياتيسايهاي پشت پنجره س۹۳۴ح۲/۶۲فا۴۴۸۶۵۴۴۳۸

PIR۸۰۳۱/۲س۱۶۷ي
نشرقطره ۱۳۸۲محمود دولتآبادييک زندگي کوچک: نما داستان خ۷۷۹د۲/۶۲فا۴۴۸۷۲۷۲۸۸
به آفرين تـهـمـينه، نوش دارو و خنجر: نمايشنامه ، برداشتي از شاهنامه

فردوسي
۱۳۸۲عباس سرمدي ت۴۸۶س۲/۶۲فا۴۴۸۸۱۱۰۳۸

نيال ۱۳۸۰حميد امجدشب سيزدهم[نمايشنامه] ش۵۷۵ س۲/۶۲فا۴۴۸۹۱۰۳۲۸
جامي عـشـق بـازي مـي کـنـم بـا نام او: نمايشنامه برداشتي آزاد از

 داستان مجنون الزا اثر لويي آراگون
۱۳۸۲تاليف محمود شاه حسيني ع۲۴۲ش۲/۶۲فا۴۴۹۰۱۴۱۷۸

کتاب نيستان ۱۳۹۱مهدي شجاعيآئينهزار آ۳۷۸ش۲/۶۲فا۴۴۹۱۴۳۲۲۸
PIR۸۱۲۳/۹۱۳۸۵آ۲۶ج

نيستان ۱۳۸۹مهدي شجاعيمردي از جنس نور م ۳۷۸ ش۲/۶۲فا۴۴۹۲۴۸۱۳۸
PIR۸۱۲۳/۴۳۱۳۸۸م۲۶ج

سخن ۱۳۸۲نويسنده پري صابريسوگ سياوش ش۱۲۹ص۲/۶۲فا۴۴۹۳۱۴۰۷۸
اميرکبير ۱۳۷۹اثر محمد عارفشب واقعه نمايشنامه هاي تک پرده اي شب واقعه... ش۱۵۶ع۲/۶۲فا۴۴۹۴۱۱۹۴۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۲نويسنده علي غالميبچههاي مدرسه اميد (ويژه دانش آموزان راهنمايي) ب۷۲غ۲/۶۲فا۸[ج]۴۴۹۵۵۲۰۱
PIR۸۱۵۲/۳ب۲۲۶۵ل

اميرکبير،کتابهاي سيمرغ ۱۳۸۸نوشته حسين فدايي حسيندور گردون:بر اساس رماني از طاهره ايبد د۳۱۴ف۲/۶۲فا۴۴۹۶۵۵۲۵۸
گريفين نـصـرا... قـادري; بـه اهـتـمـام: عليرضابردار شدن سنساره، سرگذشت عجيب و باور نکردني

 سلطاني محمدي
۱۳۸۱ ب۱۳۶ق۲/۶۲فا۴۴۹۷۳۲۱۹۸

آيين تربيت ۱۳۸۰نوشته حميد قلعه ايآن زن در باران آمد... آ۷۲۸ق۲/۶۲فا۸[ج]۴۴۹۸۱۰۳۸
سپاهان طنين ۱۳۸۲نويسندگان امير لطفي، منصور زمانيافسانه شهر بانو (نمايشنامه) الف۴۸۳ل۲/۶۲فا۴۴۹۹۲۱۲۹۸

مسجد مقدس صاحب الزمان ﴿جمکران ﴾ ۱۴۱۹ ق ۱۳ ۰نوشته علي موذنيمفرد مذکر غايب م۸۳۱ م۲/۶۲فا۴۵۰۰۶۰۷۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۸۸نوشته عليرضا نادريدو حکايت از چندين حکايت رحمان د۱۳۶ن۲/۶۲فا۴۵۰۱۵۴۲۲۸
PIR۸۲۳۳/۹د۳۴۳الف

سيمين دخت ۱۳۸۱بابک واليتراژدي شيطان در خواب ت۲۸۵و۲/۶۲فا۴۵۰۲۱۴۲۹۸
نيلوفر ۱۳۷۱منوچهر يزدانيمسافرت: نمايشنامه م۴۸ي۲/۶۲فا۴۵۰۳۹۲۸۸

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۱مريم پوريامينقصه هاي محمدحسن ق ۷۹۱ پ۳ فا ۸[ج]۴۵۰۴۴۸۷۴
افق ۱۳۸۹مسلم ناصريآذرک و جادوگر خواب فروش خآ۱۷۲ ن۳فا۸[ج]۴۵۰۵۴۸۹۷
افق ۱۳۸۹مسلم ناصريآذرک و جادوگر درياي ناپيدا ردآ۱۷۲ ن۳فا۸[ج]۴۵۰۶۴۹۰۱
افق ۱۳۸۹مسلم ناصريآذرک و جادوگر دوچرخه سوار ودآ۱۷۲ ن۳فا۸[ج]۴۵۰۷۴۸۹۶
افق ۱۳۸۹مسلم ناصريآذرک و جادوگر لوپ يک لپ لآ۱۷۲ ن۳فا۸[ج]۴۵۰۸۴۸۹۸
افق ۱۳۸۹مسلم ناصريآذرک و جادوگر مخترع مآ۱۷۲ ن۳فا۸[ج]۴۵۰۹۴۸۹۹

قدياني ۱۳۹۱گزينش و تدوين محمدحسين صفاخواهحکايتهاي دهخدا: گزيده حکايتهاي تربيتي از لغتنامه دهخدا ح۶۴۸ص۳/۰۰۸۳۱فا۴۵۱۰۴۶۲۶۸
PIR۴۲۲۷/۸ح۷ص

چشمه ۱۳۸۲به کوشش فريدون اکبري شلدره ايطوطيان شيرين گفتار﴿معرفي نه اثر داستاني سنتي﴾ ط۶۸۶الف۳/۰۰۹فا۴۵۱۱۱۳۸۶۸
قدياني ۱۳۸۰به کوشش مهدي ميرکياييسراي اژدها: شش قصه به روايت سيدجمال الدين اسدآبادي ۴۳۴س۳/۶فا۸[ج]۴۵۱۲۱۴۴۳

پيام آزادي ۱۳۷۶نوشته غالمرضا آبرويشمشيرهاي شکسته: رمان نوجوانان ش۱۴۵آ۳/۶۲ فا۸[ج]۴۵۱۳۵۰۳۸
PIR۷۹۲۹/۸۱۳۷۶ش۴۵ب

توسعه کتاب ايران ﴿تکا ﴾ ۱۳۸۷نرگس آبياراختر و روزهاي تلواسه (مجموعه داستان) الف۱۶۱آ۳/۶۲فا۴۵۱۴۶۰۰۶۸
PIR۷۹۲۹/۳۱۳۸۷الف۹۴ب

فاتحان ۱۳۹۳محمد علي گودينيآيت واليت گ س/۲۷۵آ۳/۶۲فا۴۵۱۵۵۴۶۸۸
اميرکبير،کتابهاي شکوفه ۱۳۶۹نگارش مهدي آذريزديقصههاي چهارده معصوم(ع) ق۳۲۸آ۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۱۶۶۶۶۶

PIR۷۹۲۹/ ۱۳۶۹ج.۸ ۵۷۳ق۷۴ذ
موسسه فرهنگي - هنري جهان کتاب ۱۳۹۰گفتارهايي از مهدي آذر يزديعاشق کتاب و بخاري کاغذي ع۳۳۱آ۳/۶۲فا۴۵۱۷۳۷۳۴۸

PIR۷۹۲۹/۷ي۷۴ذ
علي ۱۳۸۷-۱۳۸۸مهسا آرامشاز تو مي گريزم الف۳۴۷آ۳/۶۲فا۴۵۱۸۱۹۴۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰منيژه آرميناي کاش گل سرخ نبود! الف۴۱۹آ۳/۶۲فا۴۵۱۹۳۵۰۱۸
PIR۷۹۲۹/۹الف۶۳ر

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته آناهيتا آروانپسرم قدش بلند است پ۴۳۱آ۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۲۰۳۲۷۶
PIR۷۹۲۹/۵پ۶۴ر

سمير ۱۳۸۳نوشته رکن الدين﴿شاپور آرين نژاد﴾فرزند سرنوشت ف۴۵۹آ۳/۶۲فا۴۵۲۱۱۳۸۸۸
نويسنده محمدعلي آزاديخواهمرادو م ۴۷۵ آ۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۲۲۴۸۰۹

PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۶م۴۴ز
انجمن قلم ايرانيان امروز ۱۳۹۴يعقوب آژندخانواده ما ﴿مجموعه داستان ﴾ خ۵۱۲آ۳/۶۲فا۴۵۲۳۵۹۵۴۸

آويژه ۱۳۸۶منيژه آقايانتنها آدم روي زمين ﴿به انضمام باغ ريگي﴾ ت۶۵۹آ۳/۶۲فا۴۵۲۴۱۹۵۰۸
فرخنده آقائياز شيطان آموخت و سوزاند الف۶۶۱آ۳/۶۲فا۴۵۲۵۶۴۲۵۸

PIR۷۹۲۹/۴۱۳۸۷الف۵۶ق
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمداز رنجي که ميبريم ز الف۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۲۶۳۳۴۷۸
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدپنج داستان پ۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۲۷۳۳۵۶۸
ژکان ۱۳۹۰جالل آل احمدخسي در ميقات ۱۳۹۰خ۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۲۸۳۳۵۳۸

دانشگاهيان ۱۳۸۶نوشته جالل آلاحمدخسي در ميقات خ۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۲۹۲۳۲۴۸
ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمدداستان هاي زنان الف د۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۰۳۴۵۵۸
ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمدداستان هاي بي مالک ب د۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۱۳۴۵۴۸
ژکان ۱۳۸۹جالل آل احمدديد و بازديد ي د۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۲۳۴۴۷۸

PIR۷۹۳۴/۹د
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدزن زيادي ۱۳۹۰ز۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۳۳۳۵۱۸

دانشگاهيان ۱۳۸۶جالل آلاحمدزن زيادي ز۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۴۲۲۷۱۸
معيار انديشه ۱۳۸۴نويسنده:جالل آل احمدزن زيادي ز۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۵۶۸۵۲۸

ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدسرگذشت کندوها ر س۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۶۳۳۴۴۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
وحـيـد عـلـيـرضـايـيک زيرنظر شورايجالل آل احمد

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۲ ع س/۶۹۸آ۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۳۷۱۲۴۸

ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدسهتار ه س۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۸۳۳۵۵۸
ژکان ۱۳۹۰جالل آل احمدمدير مدرسه ۱۳۹۰م۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۳۹۳۳۴۶۸

نـهـاد کتابخانه هاي عمومي کل کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۱جالل آلاحمدمدير مدرسه ۱۳۹۱م۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۴۰۴۶۴۶۸
PIR۷۹۳۴/ت۴۱۳۸۹م

خرم ۱۳۸۳جالل آلاحمدمدير مدرسه م۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۴۱۲۲۶۷۸
نشر صديقه ۱۳۸۹جالل آلاحمدنفرين زمين ف ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۴۲۳۴۵۲۸

PIR۷۹۳۴/۷ن
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدنون و القلم و ن۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۴۳۳۳۵۲۸
ژکان ۱۳۹۰جالل آل احمديک چاه و دو چاله ي۶۹۸آ۳/۶۲فا۴۵۴۴۳۳۵۰۸
هيال ۱۳۹۳حميد اباذريعاشقي با حال وهواي پشه هاي لهيده ع۱۱۹الف۳/۶۲فا۴۵۴۵۶۴۵۰۸

محراب قلم ۱۳۷۹نويسنده جعفر ابراهيميآسمان دوم :زندگينامه امام حسن مجتبي﴿ع﴾ آ۱۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۴۶۱۸۵۲
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 انـتـخاب ورگردان به نثر جعفر ابراهيمي۲۸[بيست وهشت] قصه از مصيبت نامه عطار
شاهد

۱۳۸۰ ب۱۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۴۷۱۰۹۱

قدياني،کتابهاي بنفشه جـعـفر ابراهيمي﴿شاهد﴾ ; ويراستار فرزانهجادوگران شهر بي سايه
کريمي

۱۳۸۱ ج۱۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۴۸۱۱۳۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰نادر ابراهيميسه ديدار با مردي که از فراسوي باور ما ميآمد س۱۳۶الف۳/۶۲فا۴۵۴۹۳۵۰۲۸
PIR۷۹۴۳/۹س۵۸ب

پيدايش ۱۳۸۲جعفر ابراهيمي ﴿شاهد﴾قصه هاي شيرين بوستان سعدي ق۱۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۵۰۱۲۹۷
روزبهان مـردي در تـبـعـيـد ابدي، براساس داستان زندگي مالصدراي

 شيرازي صدرالمتالهين
۱۳۹۰نادر ابراهيمي م۱۳۶الف۳/۶۲فا۴۵۵۱۳۵۰۴۸

PIR۷۹۴۳/۴م۵۸ب
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱مولف شهربانو صارميابن رشد ص س/۱۶۳الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۵۲۴۵۰۱

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸الف۵۳۳الف
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱حميد نواييلواسانيابوالوفايبوزجاني ن س/۱۸۲الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۵۳۴۳۷۲

PIR۸۲۶۲/۲۱۳۸۲الف۲۶۵و
رسول آفتاب ۱۳۹۳محمد حسن ابوحمزهديده بان ها ايستاده مي خندند د۱۸۵الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۵۴۵۴۳۳

TN۱۵۵/ش.۸۴۷س
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
وحـيـد کرمي; زيرنظر شوراي کارشناسابوسهل مسيحي

 دفتر انتشارات کمک آموزشي
۱۳۹۱ ک س/۱۸۸الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۵۵۴۵۰۰

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸الف۸۷۵ر
نسل نوانديش ۱۳۹۴مينا اجاق زادهرنگ شادي ر۲۴۱ الف۳/۶۲فا۴۵۵۶۶۲۹۰۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نويسنده حبيب احمدزادهداستانهاي شهر جنگي د۲۸۱الف۳/۶۲فا۴۵۵۷۲۷۴۸۸
شرکت انتشارات سوره مهر Chess with the doomsday machinea novel Habib Ahmadzadeh۱۳۸۷ ش۲۸۱الف۳/۶۲فا۴۵۵۸۵۴۰۹۸

PIR۷۹۴۳/۶۰۳۸۲ش۷۵۵ح
فرشته احمديپري فراموشي پ۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۵۹۶۵۰۹۸

PIR۷۹۴۳/ ۴۱۳۸۸پ۸۶۲۲ح
ققنوس ۱۳۸۸فرشته احمديجنگل پنير ج۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۶۰۶۴۳۶۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۸۸ج۸۶۲۲ح
سفير اردهال ۱۳۸۹نويسنده عزيز احمديانجنگ کهکشانها ج۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۶۱۶۰۷۲۸

PIR۷۹۴۳/۹۱۳۸۹ج۸۷۵۳ح
مهدي رضايي ۱۳۹۰علياصغر احمديداستان زندگي سالم د۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۶۲۳۶۱۹۸

PIR۷۹۴۳/۲د۸۴۵۴ح
هيال ۱۳۹۳مرتضي حقوقيمردي که هيچ بود م۲۸۴الف۳۶۲فا۴۵۶۳۶۵۰۰۸
هيال مرتضي احمديمردي که هيچ بود م۲۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۶۴۶۵۴۵۸
علي ۱۳۸۶-۱۳۸۷مريم احمدينازنين ن۲۸۴الف۳/۶۲فا ۴۵۶۵۵۶۸۵۸

محراب قلم ۱۳۸۶نوشتهي حسن احمدييک سفر رويايي ي۲۸۴الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۶۶۲۵۸۰
زمستان، موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۰مهدي اخوان ثالث﴿م. اميد﴾درخت پير و جنگل د۳۱۷الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۵۶۷۱۰۶۵

شقايق ۱۳۹۳فريدون اديب يغماييستاره اي در آسمان س۳۵۱الف۳/۶۲فا۴۵۶۸۵۶۱۹۸
پاليزان ۱۳۹۱فاطمه دهقان نيريظهر آبي حنظله:راوي نادر اديبي ظ۳۵۱الف۳/۶۲فا۴۵۶۹۵۰۸۶۸

آواي کالر ۱۳۸۵پيمان اردشيريمادر م۳۸۲الف۳/۶۲فا۴۵۷۰۱۹۵۲۸
هيال کيوان ارزاقيزندگي منفي يک ز۳۸۹الف۳/۶۲فا۴۵۷۱۶۵۵۱۸
علم ۱۳۸۶اصغراستادحسنمعماربرخيز! اي بخت خفته ب۴۷۵الف۳/۶۲فا۴۵۷۲۳۹۸۱۸

PIR۷۹۵۳/۴ب۱۵س
مرکز اسنادانقالب اسالمي ۱۳۹۴تاليف اصغر استاد حسن معمارکتاب زندگي﴿شهيد مهدي رجب بيگي﴾ ک۴۷۵ الف۳/۶۲فا۴۵۷۳۶۳۶۰۸

شادان ۱۳۹۲زهرا اسديآن سوي خيال آ۴۹۹الف۳/۶۲فا۴۵۷۴۵۹۴۶۸
سمن ۱۳۷۸اثر زهرا اسديدر اندوه فراق د۴۹۹الف۳/۶۲فا۴۵۷۵۵۱۸۷۸

PIR۷۹۵۳/۳۷د۴۵۵س
زوفا ۱۳۷۹نويسنده زهرا اسديدر جستجوي بهار د۴۹۹الف۳/۶۲فا۴۵۷۶۲۶۱۷۸

موسسه فرهنگي هنري کاربردي خيبر ۱۳۹۲ن ۰ اسالملوفرشته ها هم عاشق مي شوند ف۵۲۷الف۳/۶۲فا۴۵۷۷۶۰۲۶۸
هنر وتربيت ۱۳۸۲امير اسماعيلينگاهي تازه به کليله ودمنه ن۵۳۳الف۳/۶۲فا۴۵۷۸۱۴۰۰۸

توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷مولف سميرا اصالنپورافسانه نهال و خورشيد: مجموعه داستان الف۵۷۶الف۳/۶۲فا۴۵۷۹۶۰۱۱۸
PIR۷۹۵۳/۷۱۳۸۷الف۸۵ص

علم ۱۳۸۸نوشته ر. اعتماديگل تيتي گ۵۹۸الف۳/۶۲فا۴۵۸۰۴۰۲۸۸
PIR۷۹۵۳/۸۳۱۳۸۸گ۴۶۴ع

اميرمحمد اعتماديهم سفر مرغ عشق ه۵۹۸الف۳/۶۲فا۴۵۸۱۶۵۹۱۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۵ه۳۷۸ع

عقيل ۱۳۹۲کتايون کدخدائيانملکه خاموش ب۶۱۲ الف۳/۶۲فا۴۵۸۲۵۶۵۴۸
نسل نو انديش ۱۳۸۸ميالد اعرابيبت شيشهاي ب۶۱۲الف۳/۶۲فا۴۵۸۳۲۴۸

PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۹ب۴۸۵ع
ســـازمـــان پـــژوهـش و بـرنـامـه ريـزي

 آموزشي،انتشارات مدرسه
۱۳۷۷مولف هاشم افتخاربرزخ زمين ب۶۲۶الف۳/۶۲فا۴۵۸۴۱۲۵۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰جواد افهميسوران سرد س۶۶۶الف۳/۶۲فا۴۵۸۵۶۰۱۸۸
PIR۷۹۵۳/۹۱۳۹۰س۹ف

علم ۱۳۸۶نويسنده فاطمه اقبالهمسفر هـ۶۶۷الف۳/۶۲فا۴۵۸۶۴۰۲۶۸
PIR۷۹۵۳/۸۱۳۸۵ه۳۳ق

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش نـوشـتهي فـرشـته اقـيان; ويراستار عليساقي
ابوطالبي

۱۳۸۸ س۶۷۹الف۳/۶۲فا۴۵۸۷۴۰۳۸۸
PIR۷۹۵۳/۲۱۳۸۲س۹ق

قدياني ۱۳۹۰محمود اکبرزادهپرواز بر فراز ويوودينا پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۸۸۳۸۰۷۸
PIR۷۹۵۳/۴پ۱۷ک

کوشش ۱۳۹۱غزل اکبر زادهپس کوچه هاي عشق پ۶۸۴الف۳/۶۲فا۴۵۸۹۵۶۱۶۸
جمال ۱۳۸۳مولف ربابه اکبريدختران ، فرار، چرا؟داستانهاي واقعي از دختران فراري ۱۳۸۳د۶۸۵الف۳/۶۲فا۴۵۹۰۴۲۵۸

فاتح خيبر دخـتـران، فـرار، چـرا؟: داسـتـانـهاي واقعي از دختران فراري
 بههمراه تحليل کارشناسي و راهيابي اجتماعي

۱۳۸۴مولف ربابه اکبري ۱۳۸۴د۶۸۵الف۳/۶۲فا۴۵۹۱۱۷۶۴۸

علي ۱۳۹۰ر. اکبريملکهي جنوب م۶۸۵الف۳/۶۲فا۴۵۹۲۴۰۳۲۸
PIR۷۹۵۳/۷م۳۴۳ک

علي ۱۳۸۶-۱۳۹۰طيبه امير جهاديغزال غ۸۱۹الف۳/۶۲فا۴۵۹۳۳۹۳۳۸
کتاب نيستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰رضا اميرخانيازبه الف۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۴۲۷۶۲۸

افق ۱۳۹۰رضا اميرخانيجانستان کابلستان ج۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۵۳۵۰۶۸
PIR۷۹۵۳/۲ج۸۳۴۵م

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲مسعود اميرخانيدعوت﴿چند داستان کوتاه﴾ د۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۶۵۱۶۲۸

افق ۱۳۹۱رضا اميرخانيقيدار ق۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۷۴۶۶۴۸
PIR۷۹۵۳

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷رضا اميرخانيمن او م۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۸۲۹۶۳۸
کتاب نيستان ۱۳۸۴رضا اميرخانيناصر ارمني: مجموعه داستان ن۸۲۳الف۳/۶۲فا۴۵۹۹۲۷۶۱۸
امير کبير ۱۳۸۰ميثاق اميرفجردو قدم تا قاف د۸۲۹الف۳/۶۲فا۴۶۰۰۱۰۸۷۸
ققنوس ۱۳۸۷ناتاشا اميريعشق روي چاکراي دوم ع۸۳۵الف۳/۶۲ فا ۴۶۰۱۶۴۸۴۸

PIR۷۹۵۳/۵۱۳۸۵ع۹۶۴م
نسل نو انديش ۱۳۹۱نوشته قاسم اميريمن هميشه تو بودم م ۸۳۵ الف۳/۶۲فا۴۶۰۲۴۷۸۷۸

راز نهان ۱۳۸۹نويسنده:امير اميري مهينمن نيزمي گريستم وليآرامآرام م۸۳۵الف۳/۶۲فا۴۶۰۳۶۸۶۸۸
قدياني ۱۳۹۰[نوشته] داوود اميريانجام جهاني در جواديه﴿رمان نوجوانان﴾ ج۸۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۰۴۳۵۲۷

PIR۷۹۵۳/۲ج۹۶۵م
داوود اميريانرفاقت به سبک تانک ر۸۳۶ الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۰۵۶۱۷۴

PIR۷۹۵۳/الف۱۳۸۸ ۷ر۹۶۵م
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱داوود اميريانگردان قاطرچي ها گ۸۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۰۶۴۳۵۱

وزارت آمـوزش و پـرورش، مـوسـسه فرهنگي
 منادي تربيت

۱۳۸۲نوشته داوود اميريانمترسک مزرعه آتشين: رمان نوجوانان م۸۳۶الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۰۷۱۷۲۵

کوشش ۱۳۸۷ترمه امينپريدخت پ۸۳۹الف۳/۶۲فا۴۶۰۸۵۶۵۱۸
PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۷پ۵۳م

نشر افق ۱۳۷۰قيصر امينپوربيبال پريدن ب۸۴۱الف۳/۶۲فا۸ج۴۶۰۹۲۷۶۴
ارمغان گيالر ۱۳۸۷رقيه امينيان املشيقصههاي شب براي بچههاي خوب ق۸۴۵الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۱۰۲۱۳۹

علم ۱۳۸۸نوشته علياصغر انتظاريبر شقايق نوشتهاند ب۸۵۶الف۳/۶۲فا۴۶۱۱۴۰۳۱۸
PIR۷۹۶۲/۴۱۳۸۸ب۳۷ن

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

رضـا زنـگي آبـادي; زيـرنـظـر شـورايشهيد اندرزگو
 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک
 آمـوزشيپـژوهش;چهره پرداز جلد علي
 نـامـور و برنامهريزي وزارت آموزش و

 پرورش; تصويرگر علي نامور

۱۳۹۱ -۱۳۸۷ ز س/۸۶۹الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۱۲۳۳۳۰

سپيده باوران ۱۳۹۴مرتضي انصاري زادهآسمان شيشه اي نيست آ ۸۸۵ الف۳/۶۲فا۴۶۱۳۶۰۲۷۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰منصور انوريجاده جنگ ج۸۹۹الف۳/۶۲فا۴۶۱۴۴۶۸۲۸

PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۸ج۸۳ن
قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۷۹عبدالرحمن اونقسورتک: مجموعه داستان س ۹۳۹ الف۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۱۵۴۸۳۳

PIR۷۹۶۲/۹۱۳۷۹س۸۵و
علم ۱۳۸۴اثر شهپر اويسيحضوري غايب ح۹۴۴الف۳/۶۲فا۴۶۱۶۳۹۷۴۸

PIR۷۹۶۲/۶۱۳۸۴ح۸۶۶و
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نويسنده حجتالله ايزديکشف خويشتن ک۹۷۳الف۳/۶۲فا۴۶۱۷۵۹۶۹۸

PIR۷۹۶۲/۵۱۳۸۹ک۵۳ي
فرهنگ گستر ۱۳۸۹منصور ايماني (صبا)ساروق س۹۸۵الف۳/۶۲ فا۴۶۱۸۳۷۲۵۸

PIR۷۹۶۲/۱۲آ۸۵۵ي
بوستان ۱۳۸۸لعيا ايواوغليان( محسني)نيروي عشق ن۹۹۶الف۳/۶۲فا۴۶۱۹۵۳۲۱۸

PIR۷۹۶۲/۹ن۸۸۷ي
فرهنگگستر ۱۳۸۴ -محمد ايوبيآواز طوالني جنوب آ۹۹۷الف۳/۶۲فا۴۶۲۰۲۶۹۹۸

فرهنگ گستر، سروش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ ۱۳۸۰محمد ايوبيپايي براي دويدن و چند داستان ديگر پ۹۹۷الف۳/۶۲فا۴۶۲۱۹۶۸۸
انتشارات مشق ۱۳۹۱ابراهيم باقري حميد آباديخضر دهم خ۲۴۲ب۳/۶۲فا۴۶۲۲۶۶۲۵۸

شقايق ۱۳۹۳سهيال باميانالهه شب الف۲۷۲ب۳/۶۲فا۴۶۲۳۵۶۶۰۸
شقايق ۱۳۹۲نوشته سهيال بامياندختر آفتاب د ۲۷۲ ب۳/۶۲ فا ۴۶۲۴۵۲۵۲۸

PIR۷۹۶۳/۳۱۳۸۱د۷۸۷الف
ادامه در صفحه بعد
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کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

شقايق ۱۳۹۲نوشته سهيال باميانرقيبان عشق ر ۲۷۲ ب۳/۶۲ فا ۴۶۲۵۵۲۵۳۸
PIR۷۹۶۳/۷۱۳۸۸ر۷۸۷الف

شقايق ۱۳۸۰سهيال باميانشبهاي انتظار ش ۲۷۲ب۳/۶۲فا۴۶۲۶۵۶۳۱۸
PIR۷۹۶۳/۲۱۳۸۰ش۷۸۷الف

سروش امـيـر حـسـيـن بـانکي ،بهزاد دانشگر ودختران آفتاب
 محمد رضا رضايتمند

۱۳۹۴ د۲۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۲۷۶۲۷۹۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۹- ۱۳۹۱بتول زرکندهبانو امين ز س/۲۸۲ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۲۸۳۳۶۳

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته محمدرضا بايراميدر ييالق د۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۲۹۳۲۷۳
PIR۷۹۶۳/۴۱۳۷۶د۹۴الف

قدياني، کتابهاي بنفشه مـحـمـدرضـا بـايرامي; ويراستار حسيندود پشت تپه
فتاحي

۱۳۹۱-۱۳۷۶ و د۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۳۰۳۳۲۵
PIR۷۹۶۳/۹۱۳۷۵د۹۴الف

کتاب نيستان ۱۳۹۰نويسنده :محمدرضا بايراميسه گانه اي براي يگانه س۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۳۱۶۷۰۴۸
سوره مهر ۱۳۸۸نويسنده :محمدرضا بايراميسايه ملخ س۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۳۲۶۷۰۷

شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۹۴نويسنده:محمدرضا بايراميسنگ سالم ن س۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۳۳۶۷۲۲۸
انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸محمد رضا بايراميفصل درو کردن خرمن ف۳۱۱ب۳/۶۲فا۸ج۴۶۳۴۲۷۹۶

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷محمدرضا بايراميکوه مرا صدا زد ک۳۱۱ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۳۵۲۶۸۱
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمـدرضـا بـايـرامي;[بـراي]مـرکـزمردگان باغ سبز

 آفرينشهاي ادبي
۱۳۸۸ م۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۳۶۳۵۱۸۸

PIR۷۹۶۳/۴م۹۴الف
کتاب نيستان ۱۳۹۱محمدرضا بايراميهمسفران هـ۳۱۱ب۳/۶۲فا۴۶۳۷۴۳۱۶۸

PIR۷۹۶۳/۹۴۸۴۱۳۸۸الف
علم ۱۳۸۴اثر پگاه بختياريسقوط کسري س۳۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۳۸۳۹۵۵۸

PIR۷۹۶۳/۷س۲۶۵خ
علم ۱۳۸۵اثر پگاه بختياريکبوتر ک۳۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۳۹۳۹۵۶۸

PIR۷۹۶۳/۲ک۲۶۵خ
علم ۱۳۸۶نوشته پگاه بختياريهفت شليک تا زندگي هـ۳۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۴۰۳۹۵۴۸

PIR۷۹۶۳/۲۶۵خ
سوره سبز ۱۳۹۰محمد بداقيهزارو يک روز ه۳۵۴ب۳/۶۲فا۴۶۴۱۶۲۷۴۸
روايت فتح ۱۳۹۲مريم برادرانحنانه ح ۳۹۳ ب۳/۶۲ فا ۴۶۴۲۵۵۶۰۸
روايت فتح ۱۳۹۰مريم برادرانمحلههاي زندگي م۳۹۳ب۳/۶۲فا۴۶۴۳۳۵۹۸۸

PIR۷۹۶۳/۳م۳۱۸ر
مرکز ۱۳۸۲فرهاد بردباررنگ کالغ ر۴۳۷ب۳/۶۲فا۴۶۴۴۹۷۷۸
ققنوس ۱۳۹۴سهيال بسکيعکس هاي فوري ع۵۴۶ب۳/۶۲فا۴۶۴۵۶۴۶۳۸
بوستان ۱۳۸۷فريبا بشير کاربوسه عشق ب۵۶۷ب۳۶۲فا۴۶۴۶۵۶۲۱۸
ققنوس ۱۳۹۱مرجان بصيريبت دوره گرد ب۵۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۴۷۶۴۶۲۸

انتشارات عصر داستان ۱۳۹۲مريم بصيريدخيل عشق د۵۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۴۸۵۰۸۴۸
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲مريم بصيريمجموعه داستان چشم هاي عزيز م۵۷۹ب۳/۶۲فا۴۶۴۹۵۱۶۰۸

قدر واليت مـحـسـن بـغـالنـي;طـراح گـرافـيک وروضهي حضرت قاسم﴿عليه السالم﴾
 تصويرگر امير نساجي

۱۳۹۱ ر۵۸۸ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۵۰۵۵۳۶

قدر واليت ۱۳۹۱محسن بغالنيمحرم م ۵۸۸ ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۵۱۵۵۴۴
قدر واليت مـحـسـن بـغـالنـي;طـراح گـرافـيک ومحراب عشق

 تصويرگر امير نساجي
۱۳۹۱ م۵۸۸ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۵۲۵۴۳۲

PIR۴۱۹۰/۳م۳۸۶ع
آفرينش چـنـگـيزخان مهربان! و خوارزمشاهيان اصيل: تاريخ به روايت

طنز
۱۳۸۷نوشته ايرج بقائي کرماني چ۵۹۵ب۳/۶۲فا۴۶۵۳۱۹۸۸۸

نسل نو انديش ۱۳۹۲افراسياب بهاميرانسلول انفرادي و عشق س ۸۲۳ ب۳/۶۲فا۴۶۵۴۴۷۹۵۸
هجرت ۱۳۷۹مولف ابوالفضل بهرامپورمناظره علي وسعيد﴿پس او را که آفريده﴾ م۸۴۲ب۳/۶۲فا۴۶۵۵۱۳۹۸۸
علم ۱۳۸۴اثر هايده بهراميغروب هاي نارنجي غ۸۴۳ب۳/۶۲فا۴۶۵۶۳۹۶۲۸

PIR۷۹۷۲/۴۱۳۸۴غ۸۷ه
نامک ۱۳۸۴صمد بهرنگيقصههاي بهرنگ ي/۸۴۹ب۳/۶۲فا۴۶۵۷۵۰۴۰۸

PIR۷۹۷۵/۱۲آ
نسل نو انديش ۱۳۹۱مژگان بهمنيکجاي تقدير مني ؟! ک۸۷۹ب۳۶۲فا۴۶۵۸۵۶۰۲۸
گلستان ادب ۱۳۸۱طاهره بيات ازفرار دختران تا ناکجا آباد زندگي الف۸۹۵ب۳/۶۲فا۴۶۵۹۱۷۱۸
گلستان ادب ۱۳۸۰طاهره بياتبال هاي کاغذي: داستانهايي از بعضي پسران و دختران ب۸۹۵ب۳/۶۲فا۴۶۶۰۱۶۷۸
گلستان ادب ۱۳۸۱طاهره بياتدختري در باد: ازفرار دختران تا ناکجا آباد زندگي د۸۹۵ب۳/۶۲فا۴۶۶۱۱۷۰۸

ققنوس ۱۳۸۲منير الدين بيروتيتک خشت وچند داستان ديگر ت۹۳۶ب۳/۶۲فا۴۶۶۲۱۴۰۹۸
خجسته ۱۳۸۴احمد بيگدلياندکي سايه الف۹۵۷ب۳/۶۲فا۴۶۶۳۲۹۹۹۸
علم ۱۳۹۰احمد بيگدليبيترديد سهشنبه بود ب۹۵۷ب۳/۶۲فا۴۶۶۴۴۰۳۹۸

PIR۷۹۸۰/۹۱۳۸۸ب۶۶۷ي
آواي کالر ۱۳۸۶فتح اله بي نيازبعد از مرگ هنوز مي ميرم ب۹۸۳ب۳/۶۲فا۴۶۶۵۱۹۶۲۸

بنياد پژوهشهاي اسالمي ۱۳۸۴بازنويسي و تصويرگري علياکبر بيوارهسي و يک حکايت و سي و يک تصوير س۹۸۴ب۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۶۶۵۰۳۲
PIR۷۹۸۰/۹س۸۸ي

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱کامران پارسينژادخورشيد ميماند: روايتي داستاني از زندگي شيخ بهايي خ۱۵۴پ۳/۶۲فا۴۶۶۷۴۴۵۰۸
PIR۷۹۸۱/۹۳۱۳۸۸خ۴۸الف

به آفرين ۱۳۷۹نويسنده مصطفي پاشنگدلبرانه د۲۱۲پ۳/۶۲فا۴۶۶۸۱۳۳۲۸
به آفرين ۱۳۸۰مصطفي پاشنگهوميتا هـ۲۱۲پ۳/۶۲فا۴۶۶۹۱۲۶۲۸

علم ۱۳۸۲مختار پاکيشمايل مانا (داستان) ش۲۴۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۰۳۹۸۹۸
PIR۷۹۸۱/۸۱۳۸۲ش۷۷۶۴الف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰مصاحبه و تدوين محمد پرحلميک وجب و چهار انگشتخاطرات شفاهي عظيم حقي ي۳۳۸پ۳/۶۲فا۴۶۷۱۵۴۴۹۸
PIR۷۹۸۳/۵۵ي۳۵ر

عروج نور سـتـاره : گـزيـده اي از داسـتـانـهاي کوتاه دفاع مقدس براي
نوجوانان

۱۳۸۲محسن پرويز س۳۹۴پ۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۷۲۱۸۵۳

نشر البرز ۱۳۸۹ناهيد ا. پژواکشب سراب ش۴۵۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۳۳۳۱۲۸
PIR۷۹۹۲/۲ش۹۸ژ

البرز ۱۳۹۲ناهيد ا۰ پژواکشب سراب ش۴۵۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۴۵۹۵۰۸
انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته بهمن پگاه رادمثل رود پرخروش م۴۸۳پ۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۷۵۳۲۷۹

PIR۷۹۹۲/۲۱۳۸۰م۲۸گ
هيال اميد پناهي آذرکتلت سرد ک۵۴۱پ۳/۶۲فا۴۶۷۶۶۵۴۴۸
البرز ۱۳۹۲پروانه پورانفکرپروانه پ ۵۹۷ پ۳/۶۲ فا ۴۶۷۷۵۲۴۸۸

PIR۷۹۹۲/۴۱۳۸۸پ۲۸۴و
شقايق ۱۳۹۳نيلوفر پور عباسياولين عشق الف ۶۹۸پ۳/۶۲فا۴۶۷۸۵۶۴۶۸
پازينه ۱۳۸۲زهرا پور قربانتنور ت۷۲۵پ۳/۶۲فا۴۶۷۹۱۳۷۹۸

سلمان پاک ۱۳۹۱مجيد پورولي کلشتريآواز ابابيل آ۷۸۵پ۳/۶۲فا۴۶۸۰۴۵۵۴۸
PIR۷۹۹۲/۶۱۳۸۸ف۴۷۶۶و

هنر پارينه ۱۳۸۷مليحه پوستچيشيفته ماه ش۸۱۱ پ۳/۶۲فا۴۶۸۱۴۷۶۵۸
PIR۷۹۹۲/۹۱۳۸۷ش۴۸۵۸و

سـازمـان پـژوهـش و بـرنامه ريزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۸۰احمد پهلوانيانمن بايد موفق شوم: مديريت زمان براي دانش آموزان م۸۶۱پ۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۸۲۱۲۷۸

نشر مرکز سه کـتـاب: مـثل هـمهي عصرها، طعم گس خرمالو، يک روز
 مانده به عيد پاک

۱۳۸۱زويا پيرزاد س۸۹۹پ۳/۶۲فا۴۶۸۳۲۷۴۹۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱راضيه تجارکوچه اقاقيا ک۳۴۲ت۳/۶۲فا۴۶۸۴۴۴۴۹۸
PIR۷۹۹۴/الف۱۳۸۸ ۹ک۲۲ج

خورشيد باران ۱۳۸۷نويسنده راضيه تجارجاي خالي آفتابگردانها ج۳۴۳ت۳/۶۲فا۴۶۸۵۲۷۳۳۸
نيلوفر ۱۳۸۲گلي ترقيخاطره هاي پراکنده ﴿مجموعه قصه﴾ خ۴۸۷ت۳/۶۲فا۴۶۸۶۱۳۸۰۸
علم ۱۳۸۸سيامک تقيپورزوال ديروقت در خارزار ز۶۵۷ت۳/۶۲فا۴۶۸۷۳۹۹۰۸

PIR۷۹۹۴/۹ز۹۱۶۴ق
قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته مـحـمـد مـيـرکياني; تصويرگرتنتن و سندباد

 مـحـمـدحسين صلواتيان; ويراستار رضا
رهگذر

۱۳۷۴ ۷۴۴ت۳/۶۲فا۸ج۴۶۸۸۳۰۹۰

انتشارات سوره مهر جـابـر تواضعي[به سفارش ]دفتر کودکزير درخت انجير
 ونـوجـوان مـرکـز آفـرينش هاي ادبي[

 سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري]

۱۳۸۹ ز۷۶۳ت۳/۶۲فا۸[ج]۴۶۸۹۳۲۷۵
PIR۷۹۹۴/۹ز۱۳و

هيال تکتم توسلياين جا همه چيز موقتي است .الف۸۳۶ت۳/۶۲فا۴۶۹۰۶۵۳۶۸
علم ۱۳۸۴نوشين توفيقيرگبرگ ر۸۵۳ت۳/۶۲فا۴۶۹۱۳۹۵۷۸

PIR۷۹۹۴/۸۱۳۸۴ر۵۳و
علم ۱۳۸۳نوشين توفيقيزنگي و مستي ز۸۵۳ت۳/۶۲فا۴۶۹۲۱۹۶۸۸
علم ۱۳۸۴اثر نوشين توفيقيساکنين خانه سرخوش س۸۵۳ت۳/۶۲فا۴۶۹۳۳۹۵۸۸

PIR۷۹۹۴/۲س۵۳و
نويسنده يعقوب توکليدار بر دوش: رمان تاريخي د۸۶۱ت۳/۶۲فا۴۶۹۴۶۳۲۷۸

PIR۷۹۹۴/۲۱۳۸۳د۶۲و
ارديبهشت ۱۳۹۲نسرين ثامنيتنديس عشق ت۴۱ث۳/۶۲فا۴۶۹۵۲۵۸

PIR۸۰۰۲/۹۱۳۷۲ت۸الف
علم ۱۳۸۷نسرين ثامنيدلسوخته د۴۱ث۳/۶۲فا۴۶۹۶۴۰۲۳۸

PIR۸۰۰۲/۸۵۱۳۸۷د۸الف
علم ۱۳۸۸نويسنده  نسرين ثامنيمعجزهي عشق... م۴۱ث۳/۶۲فا۴۶۹۷۴۰۲۱۸

PIR۸۰۰۲/۶۱۳۸۸م۸الف
علم ۱۳۸۸نويسنده نسرين ثامنيو اما عشق ... و۴۱ث۳/۶۲فا۴۶۹۸۴۰۲۲۸

PIR۸۰۰۲/۲۱۳۸۸و۸الف
محمدجواد جزينيکسي براي قاطر مرده گريه نميکند ک۴۲۱ج۳/۶۲فا۴۶۹۹۶۴۶۸۸

PIR۸۰۰۳/۵۱۳۸۵ک۹۵ز
نسل نو انديش ۱۳۹۲سيمين جعفرجاللي(يزدي)چون دوست دشمن است چ۴۴۶ج۳/۶۲فا۴۷۰۰۵۶۶۷۸

PIR۸۰۰۳/۹۱۳۸۸خ۶۵۳ع
پگاه ۱۳۸۷مريم جعفريبي قرار ب۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۷۰۱۵۹۴۹۸

شقايق ۱۳۸۵نوشته س. جعفريشبهاي مهتابي ش۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۷۰۲۵۶۶۶۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۹۲مريم جعفريکوه شيشه اي ک۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۷۰۳۵۹۵۲۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰حسينعلي جعفريمن سرباز هخامنشي بودم م۴۶۲ج۳/۶۲فا۴۷۰۴۳۴۶۶۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

آذردخت بـــهـرامي; زيـرنـظـرشـورايجمالزاده
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ب س/۵۹۷ج۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۰۵۴۳۹۱
PIR۸۰۰۸/۸۱۳۸۶ج۹ب

مهران شهر آتـش زيـر خـاکـسـتـر: نـقـد وبـررسـي داسـتانه هاي کوتاه
 سيدمحمدعلي جمالزاده به همراه گزيده داستان ها

۱۳۸۰روح الله مهدي پور عمراني م س/۵۹۷ج۳/۶۲فا۴۷۰۶۱۴۰۵۸

زرين ۱۳۸۲اسماعيل جمشيديديدار با ذبيح الله منصوري د۶۴۸ج۳/۶۲فا۴۷۰۷۱۱۹۹۸
هيال زهره جمشيديزهتاب ز۶۴۸ج۳/۶۲فا۴۷۰۸۶۵۴۶۸

شقايق ۱۳۸۴نوشته فاطمه جمشيديبعد از تو ... ب۶۸۴ج۳/۶۲فا۴۷۰۹۵۵۷۸۸
PIR۸۰۱۱/۷۱۳۸۴ب۵۶۷م

پل ۱۳۹۱ليال جواديبجنديپاداش صبر پ۷۴۵ج۳/۶۲فا۴۷۱۰۳۷۸
PIR۸۰۱۱/۲۱۳۹۰پ۲۶۴و

نسل نو انديش ۱۳۹۲شهرام جوادي نژادنمکدون ن۷۵۷ج۳/۶۲فا۴۷۱۱۵۹۴۲۸
PIR۸۰۱۳/۸۱۳۸۸ن۳۲۵الف

علم ۱۳۸۲جواد جواهريرخ ر۷۹۹ج۳/۶۲فا۴۷۱۲۳۹۸۰۸
PIR۸۰۱۱/۳۱۳۸۲ر۳۸۵۶و

آموت ۱۳۸۹نرگس جورابچيانبه وقت بهشت (رمان) ب۸۳۶ج۳/۶۲فا۴۷۱۳۴۲۶۵۸
PIR۸۰۱۱/۹۱۳۸۸ب۴۷۶و

نويسنده رضوان جوزانيهستي من ه۸۴۶ ج۳/۶۲فا۴۷۱۴۵۵۹۸۸
PIR۸۰۱۱/۵۱۳۸۸ه۵۲۴و

پيدايش ۱۳۸۲گردآورنده عذرا جوزدانيحکايت هاي شيرين تاريخ طبري ق۸۴۷ج۳/۶۲فا۴۷۱۵۱۳۰۱۸
پيدايش ۱۳۹۱عباس جهانگيريانقصه هفت پيکر ق ۹۹۹ ج۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۱۶۵۲۹۸

عصر جوان ۱۳۹۳خاطره چابکسوارسايه عشق س۱۱چ۳/۶۲فا۴۷۱۷۵۶۳۶۸
PIR۸۳۲۱/۲۱۳۸۶س۲۴۶۲م

ثالث ۱۳۸۰به کوشش علي دهباشيياد صادق چوبک﴿مجموعه مقاالت﴾ د س/۷۲چ۳/۶۲فا۴۷۱۸۱۱۸۹۸
روزگار ۱۳۸۱حسن محمودينقد وتحليل و گزيده داستانهاي صادق چوبک م س/۷۲چ۳/۶۲فا۴۷۱۹۱۲۰۸۸
پل ۱۳۹۱ليال جواديآيالر آ۷۴۵چ۳/۶۲فا۴۷۲۰۵۵۷۹۸

PIR۸۰۱۱/۹۱۳۹۰آ۲۶۴و
تخت جمشيد ۱۳۸۳سهراب حاتمي بيگلوشب هاي ايل ش۱۱۹ح۳/۶۲فا۴۷۲۱۱۲۹۶۸

البرز ۱۳۷۷فتانه حاجسيدجوادي (پروين)بامداد خمار ب۱۴۸ح۳/۶۲فا۴۷۲۲۶۶۶۲۸
PIR۸۰۱۳/۲۱۳۷۴ب۳۴۳الف

هيال ۱۳۹۳محمداسماعيل حاجي علياناگه زنش بشم ميتونم شمر روبغل کنم؟ الف۱۷۲ح۳/۶۲فا۴۷۲۳۶۴۴۷۸
آموت ۱۳۹۴محمد اسماعيل حاجي عليانسمفوني بابونه هاي سرخ :﴿رمان ﴾ س۱۷۲ح۳/۶۲فا۴۷۲۴۵۹۷۶۸
طاليه ۱۳۹۲نويسنده بتيا حافظيندا ن۲۱۴ح۳/۶۲فا۴۷۲۵۵۵۷۴۸

PIR۸۰۱۳/۴۱۳۸۴ن۵۸الف
طاليه ۱۳۹۲بيتا حافظييلداي سياوش ي۲۱۴ح۳/۶۲فا۴۷۲۶۵۶۶۲۸

گويش نو ۱۳۹۱فائزه حبابي;ويراستارلعيا شجاع زينکانلوبه تو مديونم ب ۲۶۹ ح۳/۶۲فا۴۷۲۷۴۷۹۴۸
توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷مجتبي حبيبيکابوسهاي روز (مجموعه داستان) ک۲۹۷ح۳/۶۲فا۴۷۲۸۶۰۰۹۸

PIR۸۰۱۳/۲۱۳۸۷ک۹۷۲۴ب
شهرستان ادب ۱۳۹۴ياسين حجازيقاف: باز خواني زندگي آخرين پيامبراز سه متن کهن فارسي ق۳۳۹ح۳/۶۲فا۴۷۲۹۶۶۲۷۸

آويژه ۱۳۸۵حبيب الله حداديکشنبه ساعت پنج،منتظرتم! ي۳۶۶ح۳/۶۲فا۴۷۳۰۱۹۴۹۸
علم ۱۳۸۷آزاده حسابيلبخند در بهشت ل۴۶۹ح۳/۶۲فا۴۷۳۱۳۹۸۳۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۶ل۱۸۵س
دارخوين سـوم خـردادي هـا:کـتاب شهيد محمود شهبازي فرمانده سپاه

 همدان و جانشين لشکر۲۷محمد رسول الله﴿ص﴾
۱۳۹۲حميد حسام س۴۷۶ح۳/۶۲فا۴۷۳۲۵۴۳۴۸

PIR۸۰۲۲/۹ش۲۳س
وزارت فـرهنگ و ارشاد اسالمي; سازمان چاپ

 ونشر زالل
۱۳۷۹نويسنده يعقوب حيدريتونل ت۴۹۴ح۳/۶۲فا۴۷۳۳۴۴۱۵۸

PIR۸۰۳۱/۹۱۳۷۹ت۴۸۲ي
علم ۱۳۹۱مولف ابراهيم حسن بيگيسالهاي بنفش س۵۱۷ح۳/۶۲فا۴۷۳۴۴۳۱۸۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۵س۸۲س
کتابهاي بنفشه قدياني ۱۳۷۶فرهاد حسنزادهسمفوني حمام س ۵۲۶ ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۳۵۴۸۳۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۴س۸۳۵س
افق ۱۳۹۰فرهاد حسنزادهعقربهاي کشتي بمبک ع۵۲۶ ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۳۶۳۶۰۰

PIR۸۰۲۲/۷ع۸۳۵س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹فرهاد حسنزادهکالغ کامپيوتر (رمان کارآگاهي - تخيلي براي نوجوانها) ک۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۳۷۳۲۷۲

PIR۸۰۲۲/۸ک۸۳۵س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰فرهاد حسنزادهنمکي و مار عينکي ن۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۳۸۴۶۹۲

۱۳۸۹نويسنده فرهاد حسن زادههستي ه۵۲۶ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۳۹۶۳۳۲
آسيم ۱۳۸۴زينت حسني (باخدا)جادوي عشق ج۵۴۱ح۳/۶۲فا۴۷۴۰۵۶۳۷۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۴ج۸۶۳۴س
شقايق ۱۳۹۰سيده سميه حسنيگناه عشق گ۵۴۱ح۳/۶۲فا۴۷۴۱۵۶۲۵۸
هيال ۱۳۹۲مهين دخت حسني زادهانگار کمي مرده بودم الف۵۴۶ح۳/۶۲فا۴۷۴۲۶۵۰۲۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 و نوجوانان ۱۳۸۹محمدعلي حسنينسريع تر از نور س ۵۴۸ ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۴۳۴۲۸۶
علم ۱۳۸۵نويسنده هايده حسينزادهاز من تا هيچ الف۵۶۵ح۳/۶۲فا۴۷۴۴۳۹۶۳۸

PIR۸۰۲۲/۴الف۹۳۴۲س
ققنوس ۱۳۸۳محمدحسينيآبي ترازگناه يابرمدار هالل آن حکايت سنگين بار آ۵۷۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۵۶۴۶۴۸

نشر دارخوئين ۱۳۹۲علي حسينيمنجزيروحاني دلداده ر۵۷۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۶۵۴۴۸۸
۳۱۳۸۹ت۲۲۰۸RIP۵۲۸/س۹

شقايق ۱۳۸۸مريم حسينيقصه عشق من ق۵۷۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۷۵۶۳۹۸
شقايق ۱۳۷۷رکسانا حسينيکلبههاي غم ک۵۷۷ح۳/۶۲فا۴۷۴۸۵۶۳۴۸

PIR۸۰۲۲/۸۱۳۷۷ک۹۶۴س
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷سيد هاشم حسينيمن و رضا و آيدين﴿رمان نوجوانان﴾ م۵۷۷ح۳/۶۲فا۸ج۴۷۴۹۳۲۱۶
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹احمد حسينيازنجير تقدير ز۵۷۹ح۳/۶۲فا۴۷۵۰۳۸۴۵۸

PIR۸۰۲۲/۹ز۹۷۵۷س
موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱سيد حسن حسيني ارسنجانيزنداني کوچک: رمان نوجوان ز۵۸۱ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۵۱۴۷۰۰

هيال فريد حسينيان تهرانيمن آليس نيستم ولي اين جا خيلي عجيبه! م۵۸۳ح۳/۶۲فا۴۷۵۲۶۵۵۰۸
آرون ۱۳۸۲مولف سيد علي اکبر حسيني  لرگاني﴿داستانهاي حقيقي﴾، يا، داستان دوستان د۵۹۶ح۳/۶۲فا۴۷۵۳۹۷۶۸
بوعلي مـاجـراهـاي "لـيـلي و مجنون" و پژوهشي درباره عشاق نامدار

جهان
۱۳۸۹منوچهر حقگو م۶۷۴ح۳/۶۲فا۴۷۵۴۵۳۱۴۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۸م۶ق
مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر

 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۹۰مريم حقيکارنامه شگفت انگيز ک۶۷۸ح۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۵۵۳۴۶۰

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶هادي حکيميانگل انارها را باد ميبرد...: مجموعه داستان گ۷۵۸ح۳/۶۲فا۴۷۵۶۲۶۷۸۸
هيال ۱۳۹۴علي حالجيرقص کاجها ر۷۷۲ح۳/۶۲فا۴۷۵۷۶۴۴۰۸
علم ۱۳۸۳خسرو حمزويخانهاي در کال سوسن، از من مپرس که شب چيست خ۸۱۵ح۳/۶۲فا۴۷۵۸۳۹۶۹۸

PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۳خ۳م
شادان ۱۳۹۲تکين حمزه لوافسون سبز الف ۸۲۷ح۳/۶۲فا۴۷۵۹۵۹۴۵۸
شادان ۱۳۹۲تکين حمزه لومهرو مهتاب م۸۲۷ح۳/۶۲فا۴۷۶۰۵۹۴۴۸

توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷محمد حنيفشب ماهرخ (مجموعه داستان) ش۸۹۲ح۳/۶۲فا۴۷۶۱۶۰۱۰۸
PIR۸۰۳۱/۲۱۳۸۸ش۹ن

تنديس ۱۳۸۳نويسنده حسن خادمپابرهنه پ۱۳۲خ۳/۶۲فا۴۷۶۲۲۷۵۰۸
علم ۱۳۸۸جمشيد خانيانپر قيچي: هفت پرده از ماجراي پر قيچي گردن برنجي پ۲۸۱خ۳/۶۲فا۴۷۶۳۴۰۲۴۸

PIR۸۰۴۰/۴۱۳۸۸پ۶۳الف
افق ۱۳۸۵جمشيد خانيانالکپشت فيلي ل۲۸۱ خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۶۴۴۸۹۵

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۵ل۶۳الف
پرديسان ۱۳۸۰مريم خدادادياننيم رخ: داستانهاي واقعي و تکان دهنده از زندگي جوانان ن۳۶۸خ۳/۶۲فا۴۷۶۵۱۷۳۷۸

قدياني کتابهاي بنفشه مـادر شـهادت فرزندت مبارک: صحنههايي از روزها و شبهاي
 انقالب ...

۱۳۷۵نوشته فهيمه خدادوست م ۳۷۳ خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۶۶۴۸۲۵
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۵م۲۳د

هيال خداوردي،اميرآمين مي آورم! الف۳۸۳خ۳/۶۲فا۴۷۶۷۶۵۳۸۸
قدياني ، کتابهاي بنفشه نـوشـته مـصطفي خرامان; ويراستار مريمماجراهاي پسر سرکار عبدي

روحاني
۱۳۸۵ م۴۳۸خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۶۸۴۶۲۴

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۷۷م۲۷ر
پازينه آب حـيـات عـشـق...﴿مجموعه داستان﴾وسه تصوير کوتاه براي

 فيلم ﴿ياس شرقي﴾
۱۳۸۱فريده خردمند آ۴۴۷خ۳/۶۲فا۴۷۶۹۱۳۷۶۸

هيال ۱۳۸۹فريده خرميدرختم دلشوره دارد د۴۷۳خ۳/۶۲فا۴۷۷۰۶۴۷۴۸
هيال ۱۳۹۴فريده خرميقطاردهلي بمبيي ق۴۷۳خ۳/۶۲فا۴۷۷۱۶۵۰۵۸
ويستار گـردآورنـده ومـتـرجـم مـحـمد مهديمهماني آينه : داستانهايي از زنان نويسنده معاصر ايران

 خرمي، شعله وطن آبادي
۱۳۸۱ م۴۷۳خ۳/۶۲فا۴۷۷۲۱۳۷۵۸

يسنا ۱۳۸۳رويا خسرونجديالهه شرقي الف۵۴۸خ۳/۶۲فا۴۷۷۳۶۷۵۹۸
PIR۸۰۴۰/۷۱۳۸۱الف۴۴۲س

يسنا ۱۳۹۴رويا خسرونجدياين قصه را هرگز نخوان ي الف ۵۴۸خ۳/۶۲فا۴۷۷۴۵۶۲۴۸
يسنا ۱۳۸۳نوشته رويا خسرونجديشب نيلوفري ش۵۴۸خ۳/۶۲فا۴۷۷۵۵۵۷۱۸

PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۳ش۴۴۲س
رياست جمهوري، مرکز اموز زنان و خانواده آفـتـاب بـيـقـرار: گـذري برزندگينامه خانم مريم مجتهدزاده

 ﴿اخوان موسوي﴾
۱۳۸۶نويسنده شمسي خسروي آ۵۵۱خ۳/۶۲فا۴۷۷۶۲۷۵۵۸

رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۶نويسنده شمسي خسرويبر بلنداي حضور: گذري بر زندگينامه بتول جنيدي ب۵۵۱خ۳/۶۲فا۴۷۷۷۲۷۶۳۸
اميرکبير ۱۳۷۵نوشته اکبر خليليترکههاي درخت آلبالو ت۷۲۱خ۳/۶۲فا۴۷۷۸۱۱۹۳۸

فرهنگ گستر ۱۳۸۷اکبر خليليفتوا ف۷۲۱خ۳/۶۲فا۴۷۷۹۳۷۶۵۸
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۷ف۸۴ل

افق ۱۳۹۲سيد علي خواستهسلحشوران پارله آن س۷۹۴خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۸۰۶۶۰۸
شقايق ۱۳۸۶رزانا خوشبختدلداده د۸۵۷خ۳/۶۲فا۴۷۸۱۵۵۸۷۸
پيدايش ۱۳۹۱تاليف يوسف خوشکالمبيوک آقا ب۸۸۲خ۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۸۲۴۶۲۲

PIR۸۰۴۰/۹۱۳۸۵ب۶۳۴و
مـوسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، موسسه

 چاپ ونشر عروج
نـويـسـنـده حميدرضا داداشي; تصويرگرپشت ديوار مدرسه

 داريوش منجزي
۱۳۹۰ پ۱۳۱د۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۸۳۳۶۳۶

PIR۸۰۴۱/۵پ۳الف
شقايق ۱۳۸۳مريم داالئيبازيچه تقدير ب ۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۸۴۵۶۱۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

شقايق ۱۳۹۰نويسنده مريم داالئيپذيراي عشقم باش پ۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۸۵۵۵۸۳۸
PIR۸۰۴۱/۸۷۱۳۸۷ر۸الف

شقايق ۱۳۸۷مريم داالييروياي باتوبودن ر۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۸۶۵۶۴۳۸
شقايق ۱۳۹۳مريم داالئيعشق يا هوس ع۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۸۷۵۶۴۷۸
شقايق ۱۳۸۱نوشته مريم داالئيميعاد عاشقانه م۲۲۱د۳/۶۲فا۴۷۸۸۵۵۸۴۸
طاليه ۱۳۹۲مونيکا السادات دانشورسارا س۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۸۹۵۶۵۰۸

PIR۷۹۶۲/۲۱۳۸۵س۹۳۲الف
خوارزمي ۱۳۸۰سيمين دانشورساربان سرگردان س۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۹۰۱۱۴۸۸
خوارزمي ۱۳۸۰سيمين دانشورسووشون و س۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۹۱۱۱۴۹۸
خوارزمي ۱۳۸۱سيمين دانشورشهري چون بهشت ش۲۵۷د۳/۶۲فا۴۷۹۲۱۱۵۳۸

مـجـد اسالم:موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد
کاظمي

۱۳۹۴نويسنده :حميد داود آبادينامزد خوشگل من! ن۲۹۱د۳/۶۲فا۴۷۹۳۶۶۱۶۸

پيام آزادي ۱۳۷۸نوشته مجيد درخشانيقابلمه گالب خانم: (مجموعه داستان) ق۴۳۹د۳/۶۲فا۸ج۴۷۹۴۲۹۶۴
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۹- ۱۳۹۱اصغر فکورشهيد دقايقي ف س/۵۹۱د۳/۶۲فا۸[ج]۴۷۹۵۳۳۶۹

شقايق ۱۳۸۸زهرا دلگرميشب سپيد ش ۶۴۹د۳/۶۲فا۴۷۹۶۵۵۹۰۸
شقايق ۱۳۸۳زهرا دلگرميچشمان منتظر چ۶۶۴۹د۳/۶۲فا۴۷۹۷۵۶۲۳۸
کوشش ۱۳۸۲عشرت دوانيوسوسههاي زنانه و۷۳۴د۳/۶۲فا۴۷۹۸۵۶۶۵۸

PIR۸۰۴۴/۵۱۳۸۲و۲۵و
ثالث ۱۳۸۴به  کوشش علي دهباشيياد بزرگ علوي ي۸۲۹د۳/۶۲فا۴۷۹۹۵۳۶۸۸

کتاب نيستان ۱۳۸۷- ۱۳۹۱احمد دهقاندشت بان: رمان نوجوان د۸۵۲د۳/۶۲فا۴۸۰۰۲۸۰۱۸
افق ۱۳۹۰احمد دهقانمن قاتل پسرتان هستم م۸۵۲د۳/۶۲فا۴۸۰۱۵۴۸۸۸

PIR۸۰۵۷ /۷۸م
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱نويسنده محمدعلي دهقانيميهمان طوس م۸۵۹د۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۰۲۴۴۴۵

PIR۸۰۵۵/۷۷۳۹۱۳۸۲م
قدياني کتابهاي بنفشه ۱۳۷۵عبدالرحمن ديهجيسگ من آقجا س۹۹۳د۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۰۳۴۸۳۲

چکه ۱۳۹۲راحيل ذبيحيباغ وحشت ب۲۶ذ۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۰۴۵۲۶۳
نشر پيدايش ۱۳۸۳به روايت مصطفي رحماندوستقصههاي شيرين موش و گربه (شيخبهايي) ق۳۹۲ر۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۰۵۵۰۳۳

PIR۸۰۵۸/۶ق۸۱۵ح
فراديد ۱۳۸۹اردشير رحمانيوسواس به سبک امروزي: مجموعه داستان کوتاه و۳۹۵ ر۳/۶۲فا۴۸۰۶۴۷۶۷۸

PIR۸۰۵۸/۵۱۳۸۹و۸۲۲۳ح
مهکامه رحيمزادهچه دير ... چ۴۲۲ر۳/۶۲فا۴۸۰۷۶۳۳۱۸

PIR۸۰۵۸/۹۱۳۸۷چ۹۲۴ح
چکاوک ۱۳۷۳فهيمه رحيميپاييز را فراموش کن پ۴۲۴ر۳/۶۲فا۴۸۰۸۵۳۶۰۸
چکاوک ۱۳۷۴فهيمه رحيميزخمخوردگان تقدير ز۴۲۴ر۳/۶۲فا۴۸۰۹۲۳۷۷۸
طاليه ۱۳۹۲زليخا رخشانيپريزاد پ۴۳۴ر۳/۶۲فا۴۸۱۰۵۶۶۸۸

PIR۸۱۵۲/۴۱۳۷۵پ۹ر
طاليه ۱۳۸۹نويسنده زليخا درخشانماهرخ م۴۳۴ر۳/۶۲فا۴۸۱۱۵۵۷۳۸

PIR۸۰۵۸/۲۱۳۸۹م۵۶۴خ
ققنوس ۱۳۹۵سميرا رشيدپورسگ خارجي س۵۴۷ر۳/۶۲فا۴۸۱۲۶۴۶۶۸

کيانا رشيدييک آدم با آروارههاي معمولي ي۵۵۱ ر۳/۶۲فا۴۸۱۳۶۳۰۴۸
PIR۸۰۵۸/۵۴۱۳۸۷ي۹۵۸ش

اهل قلم بـه کـوشـش مـرتضي رشيدي اشجردييادگار عبيد زاکاني
 وعـلـي اکبراحمدي داراني;زير نظر اکبر

 ايراني وعليرضا مختارپور

۱۳۸۲ ي۵۵۲ر۳/۶۲فا۴۸۱۴۱۴۱۴۸

شقايق ۱۳۸۳زهرا رضاييشراره ش۵۷۴ ر۳/۶۲فا۴۸۱۵۵۶۴۵۸
هيال ۱۳۹۲غالمرضارضاييعاشقانه مارها ع۵۷۴ر۳/۶۲فا۴۸۱۶۶۴۹۹۸
پگاه ۱۳۸۸ليال رضاييميراث خانوم بانو م۵۷۴ ر۳/۶۲فا۴۸۱۷۵۹۴۳۸

شميم گل نرگس ۱۳۸۶نرگس رضوانيداستانها و عبرتهايي از روابط دختران و پسران امروزي د۵۸۷ر۳/۶۲فا۴۸۱۸۲۲۰۹۸
گلستان ادب عـشـق هـاي خـيـابـانـي: مجموعه داستانهايي از تلخ و شيرين

زندگي
۱۳۸۲تاليف شمسي رضيان ع۶۱۲ ر۳/۶۲فا۴۸۱۹۱۶۳۸

هرمس ۱۳۹۴مهدي رعنايي.مردبيست وچندانگشتي م۶۲۲ر۳/۶۲فا۴۸۲۰۶۴۴۶۸
بوستان ۱۳۹۰نويسنده:حسن رفيعي مهرعشق با بهارآمد ع۶۶۳ر۳/۶۲فا۴۸۲۱۶۸۶۶۸

دارالصادقين ۱۳۷۸محمدرضا رنجبرکمند لطف: يک داستان اما عارفانه ک۷۲۷ر۳/۶۲فا۴۸۲۲۴۵۷۶۸
PIR۸۰۷۵/۸۱۳۷۸ک۲۶ن

علم ۱۳۸۴اميرحسين روحيخلوتيان خونهاي خسته خ۷۸۵ر۳/۶۲فا۴۸۲۳۴۰۳۳۸
PIR۸۰۷۵/۸۱۳۸۴خ۳۴و

علم ۱۳۸۴اميرحسين روحينهانگاه راز ن۷۸۵ر۳/۶۲فا۴۸۲۴۴۰۱۸۸
PIR۸۰۷۵/۹۱۳۸۳ن۳۴و

شهرستان ادب ۱۳۹۲محمد رودگرديلمزاد د۷۹۲ر۳/۶۲فا۴۸۲۵۵۴۵۲۸
PIR۸۰۷۵/۹د۳۸۷۵و

ترفند نويسنده:ولي محمدروستاپاسارگاددرآتش پ۸۱۷ر۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۲۶۶۸۷۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ظـريـفه روئـين; بـه سـفـارش سـازمانگنجشگها نقطه  گنجشگ سر خط

 تـبـلـيـغـات اسالمي حوزه هنري استان
تهران

۱۳۹۰ گ۸۶۴ر۳/۶۲فا۴۸۲۷۳۶۰۲۸
PIR۸۰۷۵/۹گ۹۶و

سوره مهر اقتباس محمد رضا سر شارشهري که مردم آن با زانو راه مي رفتند
تصويرگر کاظم طاليي

۱۳۸۷ ش۸۹۱ر۳/۶۲فا۸ج۴۸۲۸۳۱۱۷

شرکت انتشارات سوره مهر قـصه پـرغـصه مـا: مـجـمـوعه داسـتـان براي سال هاي آخر
 دبستان و دوره راهنمائي تحصيلي

۱۳۸۷رضا رهگذر ق۸۹۱ر۳/۶۲فا۸ج۴۸۲۹۳۱۹۰

درسا ۱۳۹۲نويسنده فريده رهنماطرالن ط۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۳۰۵۱۸۳۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۴ط

درسا ۱۳۹۲فريده رهنمانگين محبت ن۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۳۱۵۱۸۵۸
PIR۸۰۷۵ /۸۷۸ن

فروغ قلم ۱۳۹۲فريده رهنمايک بار ديگر با احساس ي۸۹۳ر۳/۶۲فا۴۸۳۲۵۱۸۴۸
PIR۸۰۷۵/۸۷۴۲ي

علم ۱۳۸۸ليلي رياحيهمه ز آفتاب گويم هـ۹۱۴ر۳/۶۲فا۴۸۳۳۳۹۶۴۸
PIR۸۰۷۵/۱۷۸ي

تهران پري ناز رئيسيما در عکس ها زندگي ميکنيم م۹۵۱ر۳/۶۲فا۴۸۳۴۶۵۴۰۸
علم ۱۳۸۲زرتاج زربينيانباغ انار ب۲۸ز۳/۶۲فا۴۸۳۵۳۹۷۱۸

PIR۸۰۷۶/۲۱۳۸۲ب۲۸۴ر
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۵نويسندهسيد احمد زرهانيرنگ زندگي ر۳۹ز۳/۶۲فا۴۸۳۶۲۷۱۴۸

سوره مهر ۱۳۹۰شهريار زمانيناهيد ن۵۲ ز۳/۶۲فا۴۸۳۷۶۱۹۲۸
علي ۱۳۸۸م. زنديگلهاي ارکيده گ۶۳ز۳/۶۲فا۴۸۳۸۴۰۳۰۸

PIR۸۰۷۶/۸۱۳۸۷گ۴۷۲۱۳۶ن
سـازمـان تـبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره

مهر
نـوشـتـه شـهـنـاز زنـدينژاد.; بازنويسنوري بر فراز دار

 محمدرضا بايرامي
۱۳۸۱ ن۶۳ز۳/۶۲فا۴۸۳۹۲۶۹۶۸

شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۹۵فيروززنوزي جالليبرج۱۱۰ ب۶۵ز۳/۶۲فا۴۸۴۰۶۶۲۶۸
علم ۱۳۸۶فيروز زنوزيجالليمخلوق م۶۵ز۳/۶۲ فا۴۸۴۱۴۰۱۷۸

PIR۸۰۷۶/۳م۹۴ن
شقايق ۱۳۹۳رهازوارهخونبهار خ۶۷ ز۳/۶۲فا۴۸۴۲۵۶۵۶۸

مـوسـسـه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ ونشردفتر
 تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۰مهدي زيرکيپرسشهاي سعيد پ۸۵ز۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۴۳۶۸۰۱
PIR۸۰۷۶/۴۱۳۸۰پ۴ي

هيال مژده ساجدينشهرزاد چاه ش۱۲۲س۳/۶۲فا۴۸۴۴۶۵۵۲۸
سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر

 بين الملل
۱۳۹۱محمد ساداتاخويترس عاشق شدن ( براي کسي که همراه ماست ) ت۱۲۸س۳/۶۲فا۴۸۴۵۴۶۲۸۸

PIR۸۰۷۸/۴۱۳۸۸ت۴الف
روزگار ۱۳۸۲تاليف روح الله مهدي پور عمرانينقد وتحليل وگزيده داستانهاي غالمحسين ساعدي م س/۱۷۷س۳/۶۲فا۴۸۴۶۱۴۰۲۸

کتابستان معرفت ۱۳۹۴روياي نيمه شب ر۱۹۸س۳/۶۲فا۴۸۴۷۶۲۸۳۸
هيال محمدرضا ساالريمرده ريگ .م۱۹۸س۳/۶۲فا۴۸۴۸۶۵۴۸۸

کـتـابطه;موسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و
 نشر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم﴾

۱۳۸۲مظفر ساالرينيمه شبي در حله ن۱۹۸س۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۴۹۲۶۹۸

علم ۱۳۸۴اثر شيما سبحانيشقايق ش۲۷۳س۳/۶۲فا۴۸۵۰۴۰۲۹۸
PIR۸۰۸۷/۷۱۳۸۴ش۳۴ب

نـهـادکـتـابـخـانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـويـسـنـده و تـصـويـرسـاز مـحمدعليماجراهاي مبارزان
سپهرافغان

۱۳۹۱ م۳۲۱س۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۵۱۴۶۳۷
PIR۸۰۸۷/۲۱۳۸۸م۸۷پ

عماد فردا ۱۳۹۰محمد ستاريوفاييشبيخون به خفاش ش۳۴۸س۳/۶۲فا۴۸۵۲۵۴۶۷۸
PIR۸۰۹۵/۲ش۲۳۷ت

عماد فردا ۱۳۹۲محمد ستاري وفاييشکار کرکي ها ش۳۴۸س۳/۶۲فا۴۸۵۳۵۵۰۹۸
هيال فاطمه ستودهميخواستم نويسنده شوم،آشپز شدم﴿يازده روايت آبگوشتي﴾ م۳۵۷س۳/۶۲فا۴۸۵۴۶۵۳۹۸

نشر مرکز ۱۳۸۲مهدي سحابيپيچک باغ کاغذي ع۳۷۹س۳/۶۲فا۴۸۵۵۱۳۸۲۸
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نوشته کامران سحرخيزاين داستان را نخوانيد (مجموعه داستان) الف۳۸۴س۳/۶۲فا۴۸۵۶۲۶۸۴۸

عطائي ۱۳۸۲به کوشش فرخ سرآمدسرگذشت شگفت انگيز پير حسين خراساني س۴۱۷س۳/۶۲فا۴۸۵۷۱۳۸۵۸
کتاب آترينا ۱۳۹۲انسيه سراييترانه س۴۳۴س۳/۶۲فا۴۸۵۸۵۵۸۹۸
سپهر ادب ۱۳۹۱نويسنده حمزه سردادورافسانه قاجار الف۴۵۲ س۳/۶۲فا۴۸۵۹۵۸۷۳۸

PIR۸۰۹۵/۷۱۳۸۹الف۴۳ر
سپهر ادب ۱۳۹۱نويسنده حمزه سردادوردر پس پرده د۴۵۲س۳/۶۲فا۴۸۶۰۲۰۸

PIR۸۰۹۵/۴۱۳۸۹د۴۳ر
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰محمد سرشارتوت فرنگي هاي روي ديوار ت۴۶۴س۳/۶۲فا۴۸۶۱۳۵۰۰۸

PIR۸۰۹۵/۹ت۵۴۵ر
نشر مرکز ۱۳۸۲محمد آصف سلطان زادهنوروز فقط در کابل با صفاست ن۶۴۵س۳/۶۲فا۴۸۶۲۱۳۹۱۸

فرهنگ گستر نـويـسـنـده مـرتـضي سلطاني ; ويرايشجنگ، انسان، حيوان
 سميرا فتحعلي آشتياني

۱۳۸۶ ج۶۵۱س۳/۶۲فا۴۸۶۳۳۷۶۹۸
PIR۸۰۹۸/۹ج۶۸۷۴ل

بلقيس سليمانيبازي آخر بانو ب۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۶۴۶۴۲۲۸
PIR۸۰۹۸/۲۱۳۸۶ب۹۲۵ل

ققنوس ۱۳۸۹بلقيس سليمانيپسري که مرا دوست داشت پ۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۶۵۶۴۹۴۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ققنوس ۱۳۸۷بلقيس سليمانيخالهبازي خ۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۶۶۶۴۹۰۸
PIR۸۰۹۸/۲۱۳۸۸خ۹۲۵ل

قدياني دريـا اسب من شـده است: زنـدگينامه داستاني شمس تبريزي
 پير و مرشد مولوي

۱۳۹۰نقي سليماني د۶۹۱س۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۶۷۳۹۴۸
PIR۸۰۹۸/۴د۵۵۹ل

ققنوس ۱۳۹۴بلقيس سليمانيشب طاهره ش۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۶۸۶۴۳۸۸
فهيمه سليمانيقصر يخي ق۶۹۱ س۳/۶۲فا۴۸۶۹۵۵۹۶۸

PIR۸۰۹۸/۶۱۳۸۱ق۹۴۵ل
ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز

 مطالعات و تحقيقات جنگ
۱۳۸۰- ۱۳۹۱نعمتالله سليمانينخلها و آدمها ن۶۹۱س۳/۶۲فا۴۸۷۰۳۳۱۹۸

PIR۸۰۹۸/۳ن۹۵۳ل
شقايق ۱۳۸۲فهيمه سليمانيبرايم بمان ب۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۷۱۵۶۷۶۸
شقايق ۱۳۸۵فهيمه سليمانيديوار شيشه اي د۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۷۲۵۶۴۲۸
شقايق ۱۳۹۲فهيمه سليمانيشبگرد ش۶۹۱۶س۳/۶۲فا۴۸۷۳۵۵۹۱۸
آترينا ۱۳۹۳فاطمه سويزيخسوف شيدايي خ۸۳۳ س۳/۶۲فا۴۸۷۴۵۶۷۹۸

مهر زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۵نويسنده:حميدرضا سياسيروزگارتلخ ر۸۷۳س۳/۶۲فا۴۸۷۵۶۸۶۳۸
۱۳۸۰نوشته رقيه سيروس اسکوئيدرنگي عاشقانه نذير د۹۳۱س۳/۶۲فا۴۸۷۶۲۱۳۷۸
سپيده داسـتـانـهـايي از شاهنامه: برگرفته از شاهنامه حکيم ابوالقاسم

فردوسي
۱۳۷۰نوشته مجيد سيف د۹۳۹س۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۷۷۴۷۷۳

PIR۸۱۰۸/۲۱۳۷۰د۷۵ي
پر ۱۳۷۸نوشته رويا سيناپوراسير سرنوشت... الف۹۸۱س۳/۶۲فا۴۸۷۸۵۱۸۹۸

PIR۸۱۰۸/۵الف۹۲۵ي
سمن ۱۳۸۰نوشته رويا سيناپوربر تيغه بام ب۹۸۱س۳/۶۲فا۴۸۷۹۴۷۶۶۸

PIR۸۱۰۸/۳۶۱۳۸۰ب۹۲۵ي
سمن ۱۳۸۱نوشته رويا سيناپورچشمهاي بيحيا چ۹۸۱س۳/۶۲فا۴۸۸۰۴۷۶۹۸

PIR۸۱۰۸/۵۱۳۸۱چ۹۲۵ي
فرهنگ گستر ۱۳۸۳احمد شاکريباران نيمروز ب۱۸۱ش۳/۶۲فا۴۸۸۱۲۷۲۰۸
فرهنگ گستر ۱۳۸۰- ۱۳۹۰احمد شاکريعريان در برابر باد ع۱۸۱ش۳/۶۲فا۴۸۸۲۱۳۹۷۸
فرهنگ گستر ۱۳۸۱احمد شاکرينفس: ﴿مجموعه داستان﴾ ن۱۸۱ش۳/۶۲فا۴۸۸۳۹۷۴۸
فرهنگ گستر ۱۳۸۰حميدرضا شاهآباديدايره زنگي و داستانهاي ديگر د۲۲۶ش۳/۶۲فا۴۸۸۴۲۷۵۶۸

افق ۱۳۹۰- ۱۳۹۱حميد رضا شاه آباديالاليي براي دختر مرده ل۲۲۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۸۵۳۴۲۳
تنديس دانش ۱۳۸۴مهرنوش شاهمحمديانمعجزه عشق م۲۸۴ش۳/۶۲فا۴۸۸۶۶۰۷۴۸

PIR۸۱۲۳/۶۱۳۸۲م۴۷۲۳الف
سپيده افـسـانههـاي شـيـرين از روزگـاران ديـرين (۲): اقـتـباس از

 سندبادنامه، جوامع الحکايات، قابوسنامه و
۱۳۷۲بازنويس خسرو شايسته، مجيد سيف الف۳۳۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۸۷۴۷۷۵

PIR۸۱۲۳/۷۲۱۳۷۲الف۶۵الف
ارديبهشت ۱۳۹۰مهرآذر شايستهماه طلعت م۳۳۶ش۳/۶۲فا۴۸۸۸۵۵۷۰۸

PIR۸۱۲۳/۲۱۳۸۹د۶۸۳الف
کتاب نيستان ۱۳۸۳مهدي شجاعيپدر، عشق و پسر پ۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۸۹۳۰۲۳۸
کتاب نيستان ۱۳۸۴سيدمهدي شجاعيطوفان ديگري در راه است ط۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۹۰۲۷۰۹۸
کتاب نيستان ۱۳۸۹سيد علي شجاعيفصل شيدايي ليالها ف۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۹۱۶۰۱۷۸

PIR۸۱۲۳/۶۱۳۸۹ف۲۲۴ج
مدرسه ۱۳۸۳نوشته مهدي شجاعيکشتي پهلو گرفته ک۳۷۸ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۸۹۲۲۱۷۷

کتاب نيستان ۱۳۸۲-۱۳۸۷مهدي شجاعيسانتاماريا﴿ مجموعه داستان﴾ ي/۳۷۸ش۳/۶۲فا۴۸۹۳۹۴۴۸
شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۹۴محمد رضا شرفي خبوشانموهاي تو خانه ماهي هاست م۴۲۲ش۳/۶۲فا۴۸۹۴۶۶۱۹۸

همراه ۱۳۸۱منصوره شريف زادهچنار دالبتي چ۴۵۷ش۳/۶۲فا۴۸۹۵۱۳۸۳۸
شقايق ۱۳۹۳بهاره شريفيتپش معکوس ت۴۶۷ش۳/۶۲فا۴۸۹۶۵۶۲۲۸
علم ۱۳۸۱شهال شعاعينگار ن۴۹۷ش۳/۶۲فا۴۸۹۷۴۰۳۵۸

PIR۸۱۲۳/۷۱۳۸۱ن۳۷۵۳ع
شقايق ۱۳۹۳زهرا شعلهجنوبي ترين مرز عاشقي ج۵۲۴ش۳/۶۲فا۴۸۹۸۵۶۲۰۸
عقيل ۱۳۹۳مليحه شفيعيآشناي غريب آ۵۵۶ش۳/۶۲فا۴۸۹۹۵۵۷۲۸

PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۴آ۲۳س
قدياني ۱۳۷۵شهرام شفيعيدر نوجواني: مجموعه داستان د ۵۵۶ ش۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۰۰۴۸۲۷

PIR۸۱۲۳/۴۱۳۷۳د۸۶ف
آموت ۱۳۹۴حسين شکر بيگيروايت هاي من ﴿مجموعه داستان ﴾ ر۵۷۶ ش۳/۶۲فا۴۹۰۱۶۰۲۹۸
ققنوس ۱۳۹۲قاسم شکريگانگستري از ديار حافظ گ۵۸۴ش۳/۶۲فا۴۹۰۲۶۴۵۱۸
ققنوس ۱۳۹۳شهال شهابيانبوي برف ب۷۵۱ش۳/۶۲فا۴۹۰۳۶۴۴۸۸
اطالعات ۱۳۸۹نوشته اسماعيل شهبازيستارگان آسمان روستا س ۷۶۶ ش۳/۶۲ فا ۴۹۰۴۴۹۱۴۸

PIR۸۱۲۳/۳۴۲۱۳۸۹س
شقايق ۱۳۸۶مريم شهسواريروياي عاشقانه ر۸۴۱ش۳/۶۲فا۴۹۰۵۵۶۲۶۸

موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱محمدحسن شهسواريوقتي دلي و۸۴۱ش۳/۶۲فا۴۹۰۶۴۶۹۷۸
PIR۸۱۳۰ /۵۳۲۱۳۸۳پ

نـهـادنـمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 ها ،دفترنشرمعارف

فـاطـمه شـهـيـدي; تنظيم ونظارت نهادخدا خانه دارد
 نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانـشـگـاهـهـا، مـعـاونـت مـطـالعات

 راهبردي-ماهنامه پرسمان

۱۳۹۱ خ۸۶۸ش۳/۶۲فا۴۹۰۷۴۳۴۶۸
PIR۸۱۳۰/۸۷۶۵۴خ

ادامه در صفحه بعد
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۱۳۹۶/ ۴/ ۴
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افق ۱۳۸۳علياصغر شيرزاديهالل پنهان ه۹۵۹ش۳/۶۲فا۴۹۰۸۵۴۸۵۸
شقايق ۱۳۸۸نوشته فاطمه صابريکرمانيراهي به قلبم بياب ر۱۲۹ص۳/۶۲فا۴۹۰۹۵۶۳۲۸

PIR۸۱۳۱/۲۱۳۸۸ر۲۸۱۴الف
شقايق ۱۳۸۴نوشته فاطمه صابريهميشه پنجرهاي هست ه۱۲۹ص۳/۶۲فا۴۹۱۰۵۶۳۳۸

PIR۸۱۳۱/۲۷۸۱۳۸۵الف/۲۷الف
شقايق ۱۳۸۸نوشته فاطمه صابري کرمانيبامن از عشق بگو ب۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۱۵۶۴۱۸
شقايق ۱۳۹۳فاطمه صابري کرمانيبراي آمدنم دير بود رب۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۲۵۶۵۵۸
علم ۱۳۸۶نويسنده فاطمه صابريکرمانينوري که بر زندگيام تابيد ن۱۳۵ص۳/۶۲فا۴۹۱۳۳۹۹۶۸

PIR۸۱۳۱/۹ن۲۸۱۴الف
نورگيتي ۱۳۸۳ليالسادات صادقيچشمان جادوئي چ۱۹۶ص۳/۶۲فا۴۹۱۴۵۰۴۵۸

PIR۸۱۳۱/۵چ۴۷۴الف
موسسه روايت سيره شهدا مـحـسن صـالـحيحاجيآبادي;تصويرگراکبر کاراته به تهران مي رود

 الهه ارکيا
۱۳۹۲ الف۳۱۴ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۱۵۵۴۵۵

عقيق عشق ۱۳۹۰مولف محسن صالحيحاجيآبادياکبر کاراته و فسقلي هاي شکمو الف۳۱۴ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۱۶۵۴۵۶
انتشارات عمو علوي ۱۳۹۲محسن صالحي حاجي آبادياکبر کاراته و قليه پيتو الف۳۱۴ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۱۷۵۵۴۰
ستارگان درخشان ۱۳۹۰محسن صالحي حاجي آباديرقص سنگ ر۳۱۴ص۳/۶۲فا۴۹۱۸۵۵۰۵۸

عموعلوي ۱۳۸۹نويسنده:محسن صالحي حاجي آبادياکبرکاراته وخرش الف۳۱۵ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۱۹۶۸۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷اکبر صحرائيآنا هنوز هم ميخندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه) آ۴۴۵ص۳/۶۲فا۴۹۲۰۵۴۳۸۸

PIR۸۱۳۱/۸آ۴۳ح
انتشارات عصر داستان ۱۳۹۳اکبر صحراييسي مرد و سي مرغ س۴۴۵ص۳/۶۲فا۴۹۲۱۵۵۱۰۸

کوشش ۱۳۹۲جمشيد صداقت نژادسرو ناز خاتون ، بانوي شکست ناپذير کوه هاي بلند قفقاز س۴۷۲ص۳/۶۲فا۴۹۲۲۵۶۰۵۸
کوشش ۱۳۹۱ز ۰ صدر ارحاميعشق بود نه هوس ع۴۷۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۳۵۶۷۳۸

کتاب آترينا ۱۳۹۳مهتاب صفاراننبش قلب ن۶۵۲ص۳/۶۲فا۴۹۲۴۵۵۹۴۸
شقايق ۱۳۹۳هما صفاري پور اصفهانيشام مهتاب ش ۶۵۹ص۳/۶۲فا۴۹۲۵۵۵۸۰۸

PIR۸۲۴۳/۲۱۳۸۸ش۴۷۶الف
نسل نو انديش ۱۳۸۹نويسنده مهرنوش صفائيجايي باالتر از رنجيدن ج۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۶۵۵۷۶۸

PIR۸۱۳۴/۲۱۳۸۹ج۳۴۵۶ف
نسل نو انديش ۱۳۹۳مهرنوش صفاييخاطرات خصوصي آنا خ۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۷۵۶۶۳۸
نسل نو انديش ۱۳۸۵نويسنده مهرنوش صفاييعشقه ع۶۷۸۷ص۳/۶۲فا۴۹۲۸۲۹۸

PIR۸۱۳۴/۵۱۳۸۵ع۳۴۵۶ف
ققنوس ۱۳۹۲محمدرضا صفدريسنگ وسايه﴿يک بازي بلند﴾ س۶۹۴ص۳/۶۲فا۴۹۲۹۶۴۵۳۸
ققنوس ۱۳۸۲نازي صفويبرزخ اما بهشت ب۷۳۹ص۳/۶۲فا۴۹۳۰۶۴۹۱۸

PIR۸۱۳۴/۴۱۳۸۲ب۷۷ف
شقايق ۱۳۸۰مريم صمديعروس دريا ع۸۲۵ ص۳/۶۲فا۴۹۳۱۵۶۴۰۸

نسرين صمصاميگوزن شيشهاي: گوزن شيشهاي، قهر و محبت، ماجراي فريد گ۸۴۵ص۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۳۲۶۳۲۵
PIR۸۱۳۴/۹۱۳۷۶گ۶۳م

شادان ۱۳۹۲مهناز صيديسکوت در انتظار س۹۵۷ص۳/۶۲فا۴۹۳۳۵۹۴۸۸
مـوسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، موسسه

 چاپ ونشر عروج
نـويـسـنـده بـهناز ضرابيزاده; تصويرگرآدم برفي

 حميدرضا داودي
۱۳۹۰ آ۲۵۵ض۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۳۴۳۶۳۹

کتاب نيستان ۱۳۸۲مريم ضمانتي يارطوبي ط۳۹ض۳/۶۲فا۴۹۳۵۹۷۱۸
علم ۱۳۸۲جمشيد طاهريدرد محبت د۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۶۴۰۱۶۸

PIR۸۱۴۳/۳۶۱۳۸۱د۸۷۴۷الف
ققنوس ۱۳۹۱جمشيدطاهريداستان من د۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۷۶۴۵۲۸
شقايق ۱۳۹۲پروانه طاهريشب آفتابي ش۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۸۵۶۱۸۸
شقايق ۱۳۸۴پروانه طاهريشوکران عشق و ش۲۸۲ط۳/۶۲فا۴۹۳۹۵۶۳۵۸

PIR۸۱۴۳/۱۳۸۴ ۹ش۸۷۴۶۴۵الف
عباسي ۱۳۸۲نوشته مهسا طايعترفند شور ت ۳۴۷ ط۳/۶۲فا۴۹۴۰۴۷۸۱۸

PIR۸۱۴۳/۴۱۳۸۲ت۸۸۷الف
علم ۱۳۸۶ناهيد طباطبائيآبي و صورتي آ۳۷۹ط۳/۶۲فا۴۹۴۱۳۹۶۶۸

PIR۸۱۴۳/۴۳آ۳۶ب
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمد طحاندو هفته تا مهر د۴۸۳ط۳/۶۲فا۴۹۴۲۳۹۱۸۸

PIR۸۱۴۶/۹۱۳۸۲د۲ح
شادان ۱۳۹۲گردآورنده اعظم طياريبه رنگ شب ب۹۶۶ط۳/۶۲فا۴۹۴۳۵۲۵۶۸

PIR۸۱۴۶/۹ب۲۷ي
شادان ۱۳۹۲اعظم طياريدر چشم من طلوع کن د۹۶۶ط۳/۶۲فا۴۹۴۴۵۹۵۱۸

کتاب نغمه ۱۳۹۳فاطمه طيبات ﴿تيما ﴾نگاهم کن ن ۹۶۹ط۳/۶۲فا۴۹۴۵۵۵۶۸۸
PIR۸۰۴۱/۸۱۳۸۹ن۹۸۳الف

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶داريوش عابدينقشبندان: رمان ن۱۲۳ع۳/۶۲فا۴۹۴۶۲۶۸۸۸
سروش ملل ۱۳۸۹نوشته عليرضا عالميسفر به جزيره ناشناخته: خاطرات اردوي جهادي س ۲۳۳ ع۳/۶۲فا۴۹۴۷۵۸

PIR۸۱۸۴/۷۱۳۸۶س۷۳۶۶الف
موسسه انتشارات علي ۱۳۸۸نيلوفر عبدالرحيموعدههاي آسماني و۳۳۳ع۳/۶۲فا۴۹۴۸۵۱۹۵۸

PIR۸۱۴۸/۷و۴۲۵۶ب
ادامه در صفحه بعد
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کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

هيال حميد عبدالهيانعشق ورب به اندازه کافي ع۳۷۲ع۳/۶۲فا۴۹۴۹۶۵۴۷۸
بوستان کتاب ۱۳۹۱نويسنده:مرتضي عبدالوهابيسرزمين آرزوها ۱۳۹۵س۳۹۱ع۳/۶۲فا۴۹۵۰۶۷۰۸۸

علي ۱۳۹۰ليال عبديخلوتنشين عشق خ۴۲۴ع۳/۶۲فا۴۹۵۱۴۰۲۵۸
PIR۸۱۴۸/۸۱۳۸۷خ۶۳۲ب

انتشارات بوستان ۱۳۸۹نويسنده:فروزنده عدالتعشق مهتابي ع۴۶۴ع۳/۶۲فا۴۹۵۲۶۸۵۵۸
نيستان ۱۳۹۳سارا عرفانيپنجشنبه فيرو زه اي پ۵۴۴ع۳/۶۲فا۴۹۵۳۶۲۸۵۸

هزاره ققنوس ۱۳۸۴علياصغر عزتيپاکميمانم پشت در وچند داستان ديگر م۵۶۸ع۳/۶۲فا۴۹۵۴۶۰۸۲۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴م۲۶ز

سلمان پاک عـلي اصغر عزتي پاک ; موسسه فرهنگيآواز بلند
 شهرستان ادب

۱۳۹۱ آ۵۶۹ع۳/۶۲فا۴۹۵۵۴۵۵۶۸

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹نويسنده علي اصغر عزتي پاکباغ کيانوش ب۵۶۹ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۵۶۶۵۹۹
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـــويـــســـنـده عـلي اصـغـر عـزتيزود برمي گرديم

 پاک;تصويرگر مريم نيکخواه ابيانه
۱۳۹۲ ز۵۶۹ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۵۷۵۱۹۳

توسعه کتاب ايرا ن ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷نادره عزيزينيکريسمان دل: مجموعه داستان ر۵۸۸ع۳/۶۲فا۴۹۵۸۶۰۰۸۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۷ر۹۸۵ز

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تاليف نادره عزيزينيکجوانترين رهبر (زندگي داستاني شهيد نوابصفوي) ج۵۹۴ع۳/۶۲فا۴۹۵۹۴۶۹۰۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۸ج۹۸۵ز

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نادره عزيزينيکقاصد مراد﴿ زندگي نامه ي داستاني شهيد محمدمهدي عراقي﴾ ق۵۹۴ع۳/۶۲فا۴۹۶۰۳۸۴۰۸
PIR۸۱۵۱/۲ق۹۸۵ز

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱منيژه نصراللهيميرزاده عشقي ن س/۶۳۴ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۶۱۴۳۶۲
PIR۸۲۴۳/۹م۴۴۵ص

نشرتکا ۱۳۹۱نورا حقپرستزمستان سبز : مجموعه داستان براي نوجوانان ز ۶۶۷ ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۶۲۴۸۲۶
PIR۸۰۲۲/۸۱۳۸۷ز۲۳ق

هيال فهيم عطارقاب هاي خالي ق۶۶۷ع۳/۶۲فا۴۹۶۳۶۵۳۴۸
شقايق ۱۳۸۲نوشته فائزه عطاريانعشق ماندگار ع۶۷۷ع۳/۶۲فا۴۹۶۴۵۶۶۴۸

PIR۸۱۵۱/۵۱۳۸۳ع۲۴۶ط
ققنوس ۱۳۹۳عاليه عطاييکافورپوش ک۶۸۲ع۳/۶۲فا۴۹۶۵۶۴۶۱۸
هيال ۱۳۹۱عاليه عطاييمگرمي شود قابيل ،هابيل راکشته باشد؟ م۶۸۲ع۳/۶۲فا۴۹۶۶۶۴۹۸۸

پيدايش افـشـيـن عالء; نقاشي محمدرضا لواساني;قصه هاي شيرين تذکره االوليا
 ويراستار احمد بروجردي

۱۳۸۱ ق۷۵۳ع۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۶۷۱۳۱۳

شرکت انتشارات سوره مهر شـاهـنـشاه در کوچه دلگشا: وقايعنگاري (و ايضا سياه بازي) با
 همکاري جعفر کمالالديني، موالنا عبيد زاکاني و ...

۱۳۸۹محمدعلي علومي ش۸۲۳ع۳/۶۲فا۴۹۶۸۳۵۹۶۸
PIR۸۱۵۱/۲ش۸۲۵ل

نگاه ۱۳۸۴بزرگ علويچشمهايش چ۸۲۶ع۳/۶۲فا۴۹۶۹۲۳۷۸۸
هيال ۱۳۹۳طاهره علويمن واتاقهاي زيرشيرواني م۸۲۶ع۳/۶۲فا۴۹۷۰۶۴۵۵۸
هيال ۱۳۹۳طاهره علوي.من واتاقهاي زير شيرواني م۸۲۶ع۳/۶۲فا۴۹۷۱۶۴۴۵۸
دبير ۱۳۸۳کريم عليزادهايران در زمان اشکانيان الف۸۵۶ع۳/۶۲فا۴۹۷۲۹۷۵۸
کلبه مـنـم شـاهـپـور اول: پـادشاهي که امپراطور روم را به اسارت

گرفت
۱۳۸۲کريم عليزاده م۸۵۶ع۳/۶۲فا۴۹۷۳۱۳۸۷۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مرضيه عليشاهييک روز تاخير: مجموعه داستان ي۸۶۲ع۳/۶۲فا۴۹۷۴۳۸۴۴۸
PIR۸۱۵۱/۸ي۹۸۷۴۲ل

علم ۱۳۸۶نرگس عينيهويت هـ۹۹۳ع۳/۶۲فا۴۹۷۵۳۹۷۲۸
PIR۸۱۵۱/۹۱۳۸۴ه۸۷ي

۱۳۸۸نوشته داوود غفارزادگانسايهها و شب دراز مدرسه س۴۲غ۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۷۶۲۷۰۳
سوره مهر ۱۳۸۵داود غفارزادگانشب ايوب ش۴۲غ۳/۶۲فا۴۹۷۷۵۴۷۸۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰نويسنده داوود غفارزادگانفال خون ف۴۲غ۳/۶۲فا۴۹۷۸۳۴۹۵۸
PIR۸۱۵۲/۲ف۲۲ف

پل ۱۳۸۸نويسنده فواد فاروقيخونبهاي اسفنديار: (سرگذشت بازماندگان جهان پهلوان رستم) خ۱۴۲ف۳/۶۲فا۴۹۷۹۵۹۷۲۸
PIR۸۱۵۶ / ۹۶۱۳۸۸خ۷الف

کتاب آترينا ۱۳۹۲مرضيه فانياشک فرشته الف ۱۸۸ف۳/۶۲فا۴۹۸۰۵۵۷۷۸
PIR۸۱۵۹/۷۱۳۸۹ب۷۵الف

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۰نوشته حسين فتاحيامير کوچولوي هشتم الف ۲۲۲ ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۸۱۳۶۳۴
PIR۸۱۵۹/۸الف۲۳ت

قدياني ۱۳۸۹انتخاب و برگردان به نثر حسين فتاحي۱۵قصهي برگزيده از شاهنامه فردوسي ب۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۸۲۵۸۱۱۸
PIR۸۱۵۹/۲۱۳۸۹پ۲۳ت

قدياني پـنـج قـصـه گزيده ازشاهنامه فردوسي: ضحاک و کاوه آهنگر،
 تولد رستم، رستم وسهراب، سياوش، رستم و اسفنديار

۱۳۸۱انتخاب وبرگردان به نثر حسين فتاحي پ۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۸۳۱۱۰۹۸

قدياني ۱۳۹۱حسين فتاحيپري نخلستان رپ۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۸۴۴۵۴۸
PIR۸۱۵۹/۴۱۳۸۷پ۲۳ت

قدياني ۱۳۸۱تلخيص وبازنويسي حسين فتاحيسمک عيار فرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب االرجاني س۲۲۲ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۸۵۱۲۹۳
قدياني هـشـت قـصـه گـزيـده ازشـاهـنـامه فردوسي : جنگ بزرگ

 ايرانيان و تورانيان، کيکاووس، هفت خوان رستم
۱۳۸۱انتخاب وبرگردان به نثر حسين فتاحي ه۲۲۲ف۳/۶۲فا۴۹۸۶۱۱۱۰۸

علم ۱۳۸۲مرجانه فتاحي بياتبهانه ب۲۲۳ف۳/۶۲فا۴۹۸۷۴۰۱۵۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

آفرينش نـوشـتـه مـحـمد فتحي; با مقدمه مهديتخ طال: داستاني شيرين وجذاب به روايت طنز
خطيبي

۱۳۸۷-۱۳۸۲ ت۲۴۳ف۳/۶۲فا۴۹۸۸۱۳۸۹۸

اميرکبير، شرکت سهامي کتابهاي جيبي ۱۳۷۶تاليف هوشنگ فتحي يونسيخورشيد در نگاهت (مجموعه قصه) خ۲۴۹ف۳/۶۲فا۴۹۸۹۱۳۱۱۸
۱۳۷۲نوشته قاسمعلي فراستروزهاي برفي مدرسه ر۳۳۶ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۹۰۲۷۱۲
قدياني ۱۳۷۴قاسمعلي فراستگالب خانم گ۳۳۶ف۳/۶۲فا۴۹۹۱۴۹۵۷۸

PIR۸۱۵۹/۸۱۳۷۴گ۴ر
امير کبير ۱۳۸۸قاسمعلي فراستنخل هاي بي سر ن۳۳۶ف۳/۶۲ فا۴۹۹۲۴۹۱۰۸

PIR۸۱۵۹/۳۱۳۸۵ن۴ر
واشقان ۱۳۹۳ليال فرجاميعشق ميالد ع۳۵۷ف۳/۶۲فا۴۹۹۳۵۶۴۴۸

سـازمـان پـژوهش و بـرنـامهريـزي آموزشي،
 انتشارات مدرسه

۱۳۷۷نوشته علي فرخمهردر آينه د۴۳۶ف۳/۶۲فا۴۹۹۴۱۲۵۶۸
PIR۸۱۶۵/۴د۳ر

انتظار سبز از کـيـومـرث تـا کـيـکـاووس: بـازنـوشتهي شاهنامهي حکيم
 ابوالقاسم فردوسي

۱۳۸۳مولف عبدالعلي غفوري غ/الف۴۷۳ف۳/۶۲فا۴۹۹۵۱۲۸۸۸
PIR۸۱۵۲/۲۱۳۸۵د۸۳۸ف

انتظار سبز بـيـژن و منيژه: بازنوشتهي شاهنامهي حکيم ابوالقاسم فردوسي
 توسي به نثر روان و دل انگيز

۱۳۸۳نگارش عبدالعلي غفوري غ/ب۴۷۳ف۳/۶۲فا۴۹۹۶۱۲۹۲۸
PIR۸۱۵۲/۲د۸۳۸ف

پيام محراب گـــردآورنـــده مـــحـــمـــدحـسنرستم و سهراب
 شيرازي;تصويرگر متن علي مظاهري

۱۳۸۴ ش/ر۴۷۳ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۹۷۵۳۲۳
PIR۸۱۳۰/۶۱۳۸۴ق۴۶ي

انتظار سبز اثـر ابـوالقاسم فردوسي; اقتباس عبدالعليرستم و سهراب: برگرفته از شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي
غفوري

۱۳۸۳ غ/ ر۴۷۳ف۳/۶۲فا۴۹۹۸۱۲۹۱۸
PIR۸۱۲۳/۵۱۳۶۹ر۴۲ع

پيام محراب ۱۳۸۴محمدحسن شيرازيضحاک، کاوه آهنگر و فريدون ش/ض۴۷۳ف۳/۶۲فا۸[ج]۴۹۹۹۵۳۲۴
PIR۸۱۳۰/۶ق۴۶ي

انتظار سبز کيخـسـرو و فـرود: بـازنـوشـتهي شـاهنامهي حکيم ابوالقاسم
 فردوسي

۱۳۸۳نگارش عبدالعلي غفوري غ/ک۴۷۳ف۳/۶۲فا۵۰۰۰۱۲۸۹۸
PIR۸۱۵۲/۲۱۳۸۵د۸۳۸ف

انتظار سبز هـفـت خان رستم و هفت خان اسفنديار: بازنوشتهي شاهنامهي
 حکيم ابوالقاسم فردوسي

۱۳۸۳نگارش عبدالعلي غفوري غ/هـ۴۷۳ف۳/۶۲فا۵۰۰۱۱۲۹۰۸
PIR۸۱۵۲/۲۱۳۸۵د۸۳۸ف

پيام آزادي نـويـسـنـده اميرحسين فردي; تصويرگرآشيانه در مه
 احمد وکيلي

۱۳۸۸ آ۴۷۸ف۳/۶۲فا۸ج۵۰۰۲۲۹۹۸

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۲عليرضا متولياميرحسين فردي م س/۴۷۸ف۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۰۳۵۱۹۷
PIR۳۴۰۵/ج.۳ ۹چ

قدياني ۱۳۹۱نوشته اميرحسين فرديکوچک جنگلي: داستاني از زندگي ميرزا کوچک خان ک۴۷۸ف۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۰۴۴۵۵۰
PIR۸۱۶۵/۹۱۳۸۸ک۳۲ر

ققنوس ۱۳۸۳بهمن فرزانهچرکنويس چ۴۹۲ف۳/۶۲فا۵۰۰۵۶۴۸۶۸
PIR۸۱۶۵/۴۱۳۸۳چ۴۶۳ر

شقايق ۱۳۸۹نوشته عاطفه فرزينمجدقسم به عشق ق۵۱۶ ف۳/۶۲فا۵۰۰۶۵۶۳۰۸
PIR۸۱۶۵/۵۱۳۸۸ق۴۷۷۵ر

پر ۱۳۷۹نويسنده:اکرم فروغيعشق زيبا ۱۳۷۹ش۶۱۶ف۳/۶۲فا۵۰۰۷۶۸۵۱۸
آسيم ۱۳۷۶اسماعيل فصيحباده کهن ب۷۴۴ف۳/۶۲فا۵۰۰۸۱۲۵۷۸

PIR۸۱۶۹/۲۱۳۸۳ب۸۲ص
البرز ۱۳۷۷اسماعيل فصيحتراژدي کمدي پارس ت۷۴۴ف۳/۶۲فا۵۰۰۹۱۲۳۷۸
پيکان ۱۳۷۹اسماعيل فصيحثريادر اغما ث۷۴۴ف۳/۶۲فا۵۰۱۰۱۲۴۱۸
پيکان ۱۳۷۹اسماعيل فصيحدر انتظار د۷۴۴ف۳/۶۲فا۵۰۱۱۱۲۸۳۸
آسيم ۱۳۸۳اسماعيل فصيحعشق ومرگ ع۷۴۴ف۳/۶۲فا۵۰۱۲۱۳۳۵۸
البرز ۱۳۷۸اسماعيل فصيحفرار فروهر ف۷۴۴ف۳/۶۲فا۵۰۱۳۱۲۸۲۸

منتظران ظهور ۱۳۸۰سعيد فضائليباغ نياکان: "براساس يک سند تاريخي" ب۷۵۶ف۳/۶۲فا۵۰۱۴۱۳۸۱۸
PIR۸۱۶۹/۲ب۲۵ض

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱ظريفه روئيناستاد فضايلي ر س/۷۵۶ف۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۱۵۴۳۸۳
NK۳۶۳۹/۵الف۵ف۲۵ف

هيال ۱۳۹۳امين فقيريمن ومحمد فري م۷۹۳ف۳/۶۲فا۵۰۱۶۶۵۰۳۸
سوره سبز ۱۳۹۰ايرج فالحآهيدشتيانگشت باد الف۸۲۶ف۳/۶۲فا۵۰۱۷۳۹۲۰۸

PIR۸۱۶۹/۸الف۱۵ل
ققنوس ۱۳۹۲الهام فالحسامار س۸۲۶ف۳/۶۲فا۵۰۱۸۶۴۸۹۸
شقايق ۱۳۹۲بيتا فالحيآن شب باراني آ۸۳۳ف۳/۶۲فا۵۰۱۹۵۶۴۸۸
شقايق ۱۳۸۸بيتا فالحيعشق بي نقاب ع۸۳۳ ف۳/۶۲فا۵۰۲۰۵۶۲۸۸
هيال فهيم عطاروقتي سروها برگ ميريزند .و۹۳۱ف۳/۶۲فا۵۰۲۱۶۵۴۹۸

مهدي فياضيکيامردگان م۹۴۱ف۳/۶۲فا۵۰۲۲۶۴۶۹۸
PIR۸۱۶۹/۴۱۳۸۹م۲۴ي

حکايتي د گر ۱۳۹۲فريبا فيروز بختماندگار م۹۴۹ف۳/۶۲فا۵۰۲۳۵۶۵۳۸
PIR۸۰۴۰/۲۱۳۸۷م۲۲ب

پيدايش ۱۳۸۲شکوه قاسم نياقصه هاي شيرين هزار ويک شب ق۱۹۸ق۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۲۴۱۳۰۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدعلي قاسميتوپها دهل ميزنند (مهران در جنگ) ت۱۹۹ق۳/۶۲فا۵۰۲۵۳۸۶۹۸

PIR۸۱۷۱/۹ت۵۶۶۶الف
نيلوفر ۱۳۸۰نويسنده:رضاقاسميهمنوايي شبانه ارکسترچوب ها ه۱۹۹ق۳/۶۲فا۵۰۲۶۶۸۶۰۸

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

علم ۱۳۸۶نوشته شهره قائممقامي۲۱ عشق در گذر زمان ب۳۴۷ق۳/۶۲ فا۵۰۲۷۳۹۶۸۸
PIR۸۱۷۴/۹ب۹۷۳الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰پروين قائمينواب: اسطورهي مهر ن۳۵۲ق۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۲۸۳۸۴۳
PIR۸۱۷۴/۹ن۷۷الف

نشرچشمه ۱۳۸۳سعيده قدسکيميا خاتون ک۴۲۶ق۳/۶۲فا۵۰۲۹۶۶۶۰۸
PIR۸۱۷۴/۹۱۳۸۵ک۵د

علمي ۱۳۸۷نسرين قديري (کافي)غرور باالتر از عشق غ۴۷۲ق۳/۶۲فا۵۰۳۰۳۹۸۶۸
PIR۸۱۷۴/۴خ۸د

نشر پيکان ۱۳۷۹نسرين قديري (کافي)گستره محبت گ۴۷۲ق۳/۶۲فا۵۰۳۱۵۳۳۲۸
PIR۸۱۷۴/۵گ۸د

ذهن آويز ۱۳۸۷نسرين قديري (کافي)مردان غريب من م۴۷۲ق۳/۶۲فا۵۰۳۲۵۱۸۶۸
PIR۸۱۷۴/۴م۸د

البرز ۱۳۹۲نسرين قديري (کافي)نيمي از وجودم ن۴۷۲ق۳/۶۲فا۵۰۳۳۵۲۵۷۸
PIR۸۱۷۴/۹ن۸د

نذير ۱۳۷۹نويسنده مصطفي قربانزادهگلريزان عشق گ۵۴۷ق۳/۶۲فا۵۰۳۴۲۱۶۶۸
کتاب نغمه ۱۳۸۹مرجان قنبريتيبا ت۸۱۴ ق۳/۶۲فا۵۰۳۵۵۶۷۰۸
حکايتي ديگر ۱۳۹۴عفت قنبريطلوع گذشته ط۸۱۴ ق۳/۶۲فا۵۰۳۶۵۵۹۹۸

PIR۸۱۸۰/۸۱۳۸۹ط۲۶۳ن
علم ۱۳۸۵نويسنده مجيد قيصريباغ تلو.... ب۹۷۳ق۳/۶۲فا۵۰۳۷۴۰۳۴۸

PIR۸۱۸۰/۲۱۳۸۵ب۶ي
رضا قيصريهکافه نادري ک۹۷۶ق۳/۶۲فا۵۰۳۸۶۴۲۳۸

PIR۸۱۸۰/۲۱۳۸۲ک۹ي
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيبغض يخي ب۱۴۱ک۳/۶۲فا۵۰۳۹۵۶۰۱۸
عقيل ۱۳۹۳محبوبه کارخانه يوسفيشيدا ش۱۴۱ک۳/۶۲فا۵۰۴۰۵۶۰۳۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نادره عزيزي نيکپايان غبطه﴿ زندگي داستاني سردار شهيد احمد کاظمي﴾ ع س/۲۲۹ک۳/۶۲فا۵۰۴۱۳۹۱۷۸
DSR۱۶۲۶/۹ن۱۵ک

هيال کاملي،روح اللهالفباي قطعه اي از جهنم الف۲۹۱ک۳/۶۲فا۵۰۴۲۶۵۳۵۸
مرکز اسناد انقالب اسالمي "يـاس در قفس": (داستان زندگي و شهادت غريبانه محمدجواد

تندگويان)
۱۳۹۰مولف جواد کامور بخشايش ي۲۹۲ک۳/۶۲فا۵۰۴۳۳۸۴۱۸

PIR۸۱۸۴/۲ي۸۵۱۵الف
هيال ۱۳۹۱دينا کاويانيشما ازکجابادمجان ميخريد؟ ش۳۳۹ک۳/۶۲فا۵۰۴۴۶۵۰۶۸

روايت فتح فـرشـتـه هـا حواسشان جمع است : شهيدان غياثوند به روايت
 مادر

۱۳۹۴نجمه کتابچي ف۳۶۵ک۳/۶۲فا۵۰۴۵۶۱۹۷۸

فال ۱۳۸۶کتايون کدخداياندسيسه عشق د۴۱۱ک۳/۶۲فا۵۰۴۶۵۶۵۲۸
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۶د۳۱۵د

ققنوس ۱۳۸۵مرتضي کرباليي لوزني با چکمه ساق بلند سبز ز۴۳۴ک۳/۶۲فا۵۰۴۷۶۴۸۷۸
PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۵ز۲۴ر

ققنوس ۱۳۹۳مرتضي کرباليي لومن مجردم،خانوم!وچند داستان ديگر م۴۳۴ک۳/۶۲فا۵۰۴۸۶۵۱۶۸
ققنوس ۱۳۹۳فرزانه کرم پور،الدن نيکنام.اين خانه پالک ندارد الف۴۶۵ک۳/۶۲فا۵۰۴۹۶۴۷۲۸

انتشارات عصر داستان ۱۳۹۱صادق کرمياردرد د۴۶۹ک۳/۶۲فا۵۰۵۰۵۴۹۴۸
صادق کرميارناميرا ن۴۶۹ک۳/۶۲فا۵۰۵۱۶۶۴۲۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۸ن۸۸ر
علم ۱۳۸۹حسن کريمپوراحساس پنهان الف۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۵۲۳۹۷۸۸

PIR۸۱۸۴/۳۱۳۸۸الف۹ر
علم ۱۳۸۳حسن کريم پوربيراهه اي در آفتاب ي ب۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۵۳۱۰۸
آموت ۱۳۹۲حسن کريمپورخانه روبرو : (رمان) خ ۴۹۵ ک۳/۶۲ فا ۵۰۵۴۵۲۵۴۸

PIR۸۱۸۴/۲۱۳۸۹خ۹ر
علم ۱۳۸۴نوشين کريمپوردردانه د۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۵۵۳۹۹۳۸

PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۴د۹۲۳ر
علم ۱۳۸۵حسن کريمپوررها ر۴۹۵ک۳/۶۲فا۵۰۵۶۳۹۷۹۸

PIR۸۱۸۴/۹۱۳۸۲ر۹ر
اوحدي ۱۳۹۲نويسنده حسن کريمپورگردي روي آينه گ ۴۹۵ ک۳/۶۲ فا ۵۰۵۷۵۲۴۷۸

PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۹ک۹ر
اوحدي ۱۳۹۲نوشته حسن کريمپورنقشي بر تصوير ديگر ن ۴۹۵ ک۳/۶۲ فا ۵۰۵۸۵۲۵۵۸

PIR۸۱۸۴/۷۱۳۷۸ن۹ر
علي ۱۳۸۶-۱۳۸۹تهمينه کريميهوس هـ۵۱۶ک۳/۶۲فا۵۰۵۹۳۹۳۱۸

ققنوس ۱۳۹۳مهنازکريمييه کار تروتميز ي۵۱۶ک۳/۶۲فا۵۰۶۰۶۴۸۲۸
پيدايش نــاصـر کـشـاورز; نـقـاشـي نـيـلـوفـرقصه هاي شيرين جوامع الحکايات

 ميرمحمدي; ويراستار احمد بروجردي
۱۳۸۲ ق۵۶۲ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۶۱۱۲۹۹

پيدايش ۱۳۸۱گردآورنده مرجان کشاورزي آزادقصه هاي شيرين قابوسنامه ق۵۶۸ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۶۲۱۳۰۵
عقيل ۱۳۹۳فخر السادات کشميري صفاپري پ۵۸۱ ک۳/۶۲فا۵۰۶۳۵۵۹۵۸

فرهاد کشوريآخرين سفر زرتشت آ۵۸۴ک۳/۶۲فا۵۰۶۴۶۴۷۱۸
PIR۸۱۸۴/۴۳۱۳۸۶آ۶۵ش

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۹- ۱۳۹۱محمدرضا بيگناهشهيد کالهدوز ب س/۶۳۵ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۶۵۳۳۳۶

آموت ۱۳۹۲فريبا کلهرپسران گل پ۶۵۷ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۶۶۵۲۵۸
PIR۸۱۸۴/۵پ۹۶ل

شقايق ۱۳۸۵نوشته زهره کلهرچشمهايي به رنگ عسل چ۶۵۷ک۳/۶۲فا۵۰۶۷۶۷۵۸۸
PIR۸۱۸۴/۵۱۳۸۷چ۹۴ل

ققنوس ۱۳۸۹فريبا کلهرشروع يک زن ش۶۵۷ک۳/۶۲فا۵۰۶۸۶۴۹۷۸
PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۹ش۹۶ل

پيدايش ۱۳۸۲گردآورنده مژگان کلهرقصه خسرو و شيرين ق۶۵۷ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۶۹۱۳۱۲
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده مـژگان کلهر; تصويرگر عليکسي که موهايم را شانه زد﴿مجموعه داستان نوجوان﴾

 اصغر محتاج
۱۳۸۲ ک۶۵۷ک۳/۶۲فا۵۰۷۰۱۷۲۷۸

مـاه تنها در آسمان ميگردد (داستان زندگي شيخ شهابالدين
سهروردي)

نويسنده فريبا کلهر م۶۵۷ک۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۷۱۶۲۳۲
PIR۸۱۸۴/۱۷۱۳۷۷م۹۶ل

شقايق ۱۳۹۴زهره کلهروسوسه و۶۵۷ ک۳/۶۲فا۵۰۷۲۵۶۲۹۸
البرز ۱۳۹۲شهره وکيليبگشاي لب ب ۶۹۱ ک۳/۶۲ فا ۵۰۷۳۵۲۵۱۸

PIR۸۲۹۸/۸۱۳۷۷ب۹۳ک
شقايق ۱۳۸۳نويسنده مژده کوهيحديث انتظار ح۸۶۹ک۳/۶۲فا۵۰۷۴۵۵۹۷۸

PIR۸۱۸۴/۴۱۳۸۳ح۹۵۵و
ماهمنير کهباسيخط تيره، آيلين خ۸۷۷ک۳/۶۲فا۵۰۷۵۶۴۶۷۸

PIR۸۱۸۴ /۲۶۱۳۸۵خ
ققنوس ۱۳۹۴ماه منيرکهباسيوالس يک نفره و۸۷۷ک۳/۶۲فا۵۰۷۶۶۴۸۳۸
شاهد ۱۳۹۱بيژن کياپرواز ناتمام پ۹۱۴ک۳/۶۲فا۵۰۷۷۶۳۴۸۸

شهرستان ادب ۱۳۹۳حسن کي قباديشاخه هاي روز ش۹۶۳ک۳/۶۲فا۵۰۷۸۵۴۰۶۸
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱نوشته محمود گالبدرهاياسماعيل، اسماعيل الف۴۶۶گ۳/۶۲فا۸[ج]۵۰۷۹۴۸۳۱

آشيانه کتاب ۱۳۸۲محمود گالبدره ييباديه ب۴۶۶گ۳/۶۲فا۵۰۸۰۱۰۸۰۸
علم ۱۳۸۶نويسنده فريد گلبوآواي مقدس و دختر خياط آ۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۸۱۴۰۴۹۸

PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۶آ۲۵ل
علم ۱۳۸۴اثر فريده گلبو (کردواني)توران و تنديس و تن ت۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۸۲۴۰۵۵۸

PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۴ت۲۵ل
علم ۱۳۸۱نوشته فريده گلبو (کردواني)جادو ج۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۸۳۳۹۶۱۸

PIR۸۱۹۲/۲ج۲۵ل
علم ۱۳۸۳فريده گلبو "کردواني"کنتس سلما ک۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۸۴۳۹۶۰۸

PIR۸۱۹۲/۸۱۳۸۲ک۲۵ل
علم ۱۳۸۳اثر فريده گلبو "کردواني"ميراث تاجماه م۵۱۶گ۳/۶۲فا۵۰۸۵۳۹۵۹۸

PIR۸۱۹۲/۹م۲۵ل
گويش نو ۱۳۸۹نويسنده شهره گلپايگانيعشق الي آخر ع۵۲۴ گ۳/۶۲فا۵۰۸۶۴۷۷۹۸

PIR۸۱۹۲/۵۱۳۸۹ع۲۶۳ل
نسل نوانديش ۱۳۸۵نويسنده باران گلستانهدر نغان دره: "تنها صداست که ميماند" د۵۷۴گ۳/۶۲فا۵۰۸۷۴۰۴۸۸

PIR۸۱۹۲/۴۱۳۸۵د۵۲۱۶ل
ثالث ۱۳۸۲سيامک گلشيريبا لبان بسته﴿ مجموعه قصه﴾ ب۵۹۸گ۳/۶۲فا۵۰۸۸۱۲۷۷۸
شقايق ۱۳۹۱غزاله گودرزيطاليي تلخ ط۷۳۸ گ۳/۶۲فا۵۰۸۹۵۶۱۷۸

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدعلي گودينيآسمان پر ستاره آ۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۹۰۳۸۴۲۸
PIR۸۱۹۲/۵آ۶و

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱محمدعلي گودينيتاالر پذيرايي پايتخت ت۷۵۴گ۳/۶۲فا۵۰۹۱۴۴۵۲۸
PIR۸۱۹۲/۲۱۳۸۸ت۶و

سوره مهر ۱۳۸۹محمدعلي گودينيسيالب س ۷۵۴ گ۳/۶۲ فا ۵۰۹۲۵۵۴۹۸
PIR۸۱۹۲/۹۱۳۸۹س۶و

مـوسـسـه تـنـظـيـم و نـشر آثار امام خميني
 ﴿س﴾،موسسه چاپ و نشر عروج

نـويـسـنده محمد علي گوديني.تصويرگرکنار جاده خاکي
 طاهر شعباني

۱۳۹۰-۱۳۸۸ ک۷۵۴گ۳/۶۲فا۸ج۵۰۹۳۲۹۶۰

کتابخانه دانش ۱۳۸۶نويسنده:قاسم الربنجرقه اي در تاريکي ج۱۴۳ل۳/۶۲فا۵۰۹۴۶۸۵۹۸
کتابخانه دانش ۱۳۹۰نويسنده:قاسم الربنغوغاي سکوت غ۱۴۳ل۳/۶۲فا۵۰۹۵۶۸۵۶۸
رخ مهتاب راتا ۱۳۹۳نيلوفر الرياز عشق گريزانم ۰۰۰ الف۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۹۶۵۶۶۱۸
انسان برتر ۱۳۹۲نيلوفر الريدر دايره قسمت د۱۶۲ ل۳/۶۲فا۵۰۹۷۵۶۰۰۸

PIR۸۱۹۳/۴۱۳۸۶د۴۲۷الف
رخ مهتاب ۱۳۹۰نيلوفر الريقهرمانان جاويد ق۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۹۸۵۶۰۶۸
رخ مهتاب ۱۳۹۰نيلوفر الريکسي پشت سرم آب نريخت ﴿۲﴾ ک۱۶۲ل۳/۶۲فا۵۰۹۹۵۶۰۴۸
پيدايش گـردآورنـده [صحيح اقتباسکننده] داودقصههاي شيرين کليله و دمنه﴿مجموعه۲-۱﴾

 لطفاله; تصويرساز پژمان رحيمي زاده
۱۳۹۱ ق۴۷۵ ل۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۰۰۴۵۱۷

PIR۸۲۰۱/۵۷۷ط
ققنوس ۱۳۸۲نوشته حسن لطفيروايت دوم ر۴۸۳ل۳/۶۲فا۵۱۰۱۲۳۳۴۸
هيال ۱۳۸۷جواد ماه زادهخنده راازمن بگير خ۱۸۵م۳/۶۲فا۵۱۰۲۶۵۰۴۸

اوحدي ۱۳۸۹نويسنده:سمانه متوليسايه ها س۲۵۱م۳/۶۲فا۵۱۰۳۶۸۵۴۸
مـوسـسـه بوستان کتاب﴿مرکزچاپ ونشر دفتر ۱۳۹۰مهدي محدثيايستگاه آخر﴿ مجموعه داستان﴾ الف۳۱۶م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۰۴۴۴۱۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

هيال ۱۳۹۳ناتاشا محرم زاده.براي پيرهنت مي ميرند ب۳۱۹م۳/۶۲فا۵۱۰۵۶۴۴۱۸
غزل سرا ۱۳۹۴فريبا محسني پورالتهاب و انتظار الف ۳۲۵م۳/۶۲فا۵۱۰۶۵۶۵۹۸
نشر عقيل ۱۳۹۳شهناز محلوجيانسحر س۳۳۵م۳/۶۲فا۵۱۰۷۵۶۶۹۸

PIR۷۹۹۲/۳۱۳۸۸س۸و
شقايق ۱۳۸۹الهه محمديآتاناز ﴿نازنين پدر ﴾ آ۳۵۲م۳/۶۲فا۵۱۰۸۵۵۸۶۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

داود امـيريان;زير نظر شوراي کارشناسيشهيد بهنام محمدي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۹ الف س/۳۵۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۰۹۳۳۷۳

زمينه سازان ظهور امام عصر﴿ع﴾ ۱۳۸۷محمدحسين محمدي۱۱۴[يکصد وچهارده] داستان اخالقي ي۳۵۲م۳/۶۲فا۵۱۱۰۲۴۶۰۸
شقايق ۱۳۸۹نوشته الناز محمديبغض عشق ب۳۵۲۳م۳/۶۲فا۵۱۱۱۵۶۴۹۸

PIR۸۲۰۳/۷۱۳۸۹ب۸۳۶۳۳۵ح
انتظار نور ۱۳۹۲ليال محمديانبهاي يک بهانه در عشق ب۳۵۳م۳/۶۲فا۵۱۱۲۵۶۸۳۸
کتاب نغمه ۱۳۹۳عباس محمدي باهرراه آخر ر۳۵۳م۳/۶۲فا۵۱۱۳۵۶۸۱۸
رخ مهتاب ۱۳۹۲مريم محمديانينگاهت در چشمانم نمي خوابد ن۳۵۳۵م۳/۶۲فا۵۱۱۴۵۶۸۰۸

تکا ۱۳۹۱محمدرضا محمديپاشاکپسران سفيدرود ( رمان براي نوجوانان) پ ۳۵۴ م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۱۵۴۸۳۴
PIR۸۲۰۳/۵۱۳۸۸پ۸۵۴۵ح

معين ۱۳۸۰احمد محمودزمين سوخته ز ۳۵۹م۳/۶۲فا۵۱۱۶۱۲۱۵۸
معين ۱۳۸۱احمد محمودمدار صفر درجه م۳۵۹م۳/۶۲فا۵۱۱۷۱۲۱۱۸
معين ۱۳۸۳نويسنده:احمد محمودحکايت حال گفتگو با احمد محمود گ م/۳۵۹م۳/۶۲فا۵۱۱۸۶۸۷۶۸

عماد فردا ۱۳۹۱نصرتا.. محمودزادهبستر آرام هور ب۳۶۱م۳/۶۲فا۵۱۱۹۵۵۲۳۸
طاليه ۱۳۹۲زهرا محموديکي مي دونه عشق چيه ؟ ک۳۶۲م۳/۶۲فا۵۱۲۰۵۶۸۲۸
نگاه ۱۳۸۲حسن محمودييکي از زنها دارد مي ميرد ي۳۶۲م۳/۶۲فا۵۱۲۱۱۳۹۴۸

نشر شاهد مـحـمـد مـحمودي نورآبادي;با همکاريرنج
 سـازمـان بـنـياد شهيد و امور ايثارگران

 استان فارس

۱۳۹۰ ر۳۶۷م۳/۶۲فا۵۱۲۲۵۴۷۷۸

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

۱۳۸۸محمد محمودينورآباديسرريزون س۳۶۷م۳/۶۲فا۵۱۲۳۵۴۹۲۸

دستان نـوشـته نـاهـيد مختاري; ويراستار نسيمصبورا
 تاران تاش

۱۳۸۴ ص۳۷۸م۳/۶۲فا۵۱۲۴۲۷۲۳۸

هيال ۱۳۹۴پروين مختارينبايدگفته شود ن۳۷۸م۳/۶۲فا۵۱۲۵۶۴۴۳۸
نشرمرکز ۱۳۸۱جعفر مدرس صادقيآن طرف خيابان: چهار داستان آ۴۱۳م۳/۶۲فا۵۱۲۶۹۷۰۸
نشرمرکز ۱۳۸۳جعفرمدرس صادقيمن تاصبح بيدارم م۴۱۳م۳/۶۲فا۵۱۲۷۹۸۳۸
معين ۱۳۸۶هوشنگ مراديکرمانيپلو خورش،مجموعه قصه ها پ۴۳۵م۳/۶۲فا۵۱۲۸۵۹۷۴۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۸۶پ۲۸ر
اختران ۱۳۸۱بهرام مراديخنده در خانه تنهايي﴿مجموعه داستان﴾ خ۴۳۵م۳/۶۲فا۵۱۲۹۱۴۴۱۸
معين ۱۳۸۲هوشنگ مرادي کرمانيلبخند انار ل۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۳۰۲۷۳۷
معين ۱۳۸۲هوشنگ مرادي کرمانيمثل ماه شب چهارده م۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۳۱۲۶۸۶
معين ۱۳۹۱هوشنگ مراديکرمانينه تر و نه خشک ن۴۳۵م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۳۲۴۴۵۱

PIR۸۲۰۳/۹ن۲۸ر
معين ۱۳۸۸هوشنگ مراديکرمانيناز بالش ن۴۳۵م۳/۶۲فا۵۱۳۳۵۹۷۳۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۸ن۲۸ر
عليرضا مرتضوي ۱۳۸۲عليرضا مرتضويغروب غ۴۴۶م۳/۶۲فا۵۱۳۴۳۳۲۷۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۱غ۳ر
کتاب نغمه ۱۳۸۶ليال مردانيفراموشت خواهم کرد ف۴۵۶م۳/۶۲فا۵۱۳۵۵۶۷۵۸

کانون پرورش فکري کودک و نوجوان ۱۳۹۵نويسنده محمدرضامرزوقيبچه هاي کشتي رافائل ب۴۵۹م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۳۶۶۳۵۷
ققنوس ۱۳۹۳شاهرخ گيوا.فيل ها ف۴۵۹م۳/۶۲فا۵۱۳۷۶۴۴۴۸
ققنوس ۱۳۸۷شاهرخ گيواموناليزاي منتشر م۴۵۹م۳/۶۲فا۵۱۳۸۶۴۸۵۸

PIR۸۲۰۳/۴۱۳۸۷گ۴۷۶ر
مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده ابوالفضل مرويقلب روشن دانا ﴿مجموعه پنج داستان کوتاه﴾ ق۴۸۶م۳/۶۲فا۵۱۳۹۳۹۰۶۸

PIR۸۲۰۳/۸۱۳۷۹ق۸۶ر
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱نوشته محمدکاظم مزينانيپاييز در قطار (رمان) پ۵۱۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۴۰۴۴۴۸

PIR۸۲۰۳/۲۱۳۸۴پ۹۶ز
پيدايش مـحـمد کاظم مزيناني; نقاشي محمد عليحکايت شيرين ليلي ومجنون

 بني اسدي
۱۳۸۲ ح۵۱۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۴۱۱۳۳۴

پيدايش ۱۳۸۲نويسنده محمدکاظم مزينانيداستان ناتمام﴿روايتي از زندگي امام زمان﴿﴿عج﴾﴾ ﴾ د۵۱۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۴۲۲۴۰۷
شرکت انتشارات سوره مهر مـحـمدکاظم مزيناني;تهيه شده در مرکزشاه بي شين

 آفرينش هاي ادبي
۱۳۹۰ ش۵۱۲م۳/۶۲فا۵۱۴۳۳۵۰۹۸

PIR۸۲۰۳/۲ش۹۶ز
پيدايش بـاز نـويـس محمد کاظم مزيناني; تصويرقصه هاي شيرين فيه ما فيه مولوي

 گـر نـيـلوفر ميرمحمدي; ويراستار احمد
بروجردي

۱۳۸۱ ق۵۱۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۴۴۱۲۹۸

سمير، زرين ۱۳۸۶حسينقلي مستعانحمويه: داستاني از عشق و هجران ح۵۳۴م۳/۶۲فا۵۱۴۵۱۹۹۵۸
مرکز ۱۳۷۹مصطفي مستورروي ماه خداوند را ببوس ر۵۴۱م۳/۶۲فا۵۱۴۶۲۶۶۹۸
رسش ۱۳۸۲مصطفي مستورعشق روي پيادهرو: چند داستان کوتاه ع۵۴۱م۳/۶۲فا۵۱۴۷۲۷۱۶۸
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ققنوس ۱۳۸۲مصطفي مستورمن داناي کل هستم: مجموعه داستان کوتاه م۵۴۱م۳/۶۲فا۵۱۴۸۶۴۸۸۸
PIR۸۲۱۱/۸۱۳۸۳م۲س

مهاجر ۱۳۸۲نويسنده م. آزادافسانه شاهان و پهلوانانضحاک و کاوهي آهنگر الف۵۷۱م۳/۶۲فا۵۱۴۹۶۶۷۵۸
PIR۸۲۱۱/۷۱۳۸۳الف۴ش

مهاجر ۱۳۸۲بازنويسي محمود مشرف آزاد تهرانيدرخت زندگي: قصه هاي مثنوي د۵۷۱م۳/۶۲فا۵۱۵۰۱۴۱۵۸
ثالث ۱۳۸۳ماجده مطلبيبرزخ در دست تعمير ب۶۳۱م۳/۶۲فا۵۱۵۱۹۸۲۸
آرما ۱۳۹۲حسام الديم مطهريکلت ۴۵ ک۶۳۴م۳/۶۲فا۵۱۵۲۶۲۸۴۸
علمي ۱۳۸۰خسرو معتضدعروس بخارا: جنبش المقنع و سپيد جامگان ع۶۵۵م۳/۶۲فا۵۱۵۳۳۹۸۴۸

PIR۸۲۱۱/۴۱۳۸۰ع۲۲۲۴ع
علي ۱۳۸۶- ۱۳۸۸آرام معدن دارکليد عشق ک۶۶۱م۳/۶۲فا۵۱۵۴۱۹۴۵۸

عباس معروفيسمفوني مردگان س۶۶۴م۳/۶۲فا۵۱۵۵۶۴۷۰۸
PIR۸۲۱۱/۸۱۳۸۱س۴۵ع

عباس معروفيسال بلوا س۶۶۴م۳/۶۲فا۵۱۵۶۶۴۲۴۸
PIR۸۲۱۱/۲۱۳۸۱س۴۵ع

فراديد ۱۳۷۹عزتالله معظمي گودرزيهمسران شاه ه ۶۶۹ م۳/۶۲فا۵۱۵۷۴۷۷۶۸
PIR۸۲۱۱/۸۱۳۷۹ه۷۷۵ع

نسل نو انديش ۱۳۸۶-۱۳۹۰ماندانا معينيآن تابستان آ ۶۸۴م۳/۶۲فا۵۱۵۸۱۹۹۲۸
نيريز ۱۳۸۷ماندا معينيبوي نا ب۶۸۴م۳/۶۲فا۵۱۵۹۵۵۹۳۸
نيريز ۱۳۹۲ماندا معينيچند روز ابري چ۶۸۴م۳/۶۲فا۵۱۶۰۴۷۸۶۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۷ب۷۱۸ع
انجمن قلم ايران ۱۳۸۸مريم معينيچه کسي بايد افتخار کند (رمان) چ۶۸۴م۳/۶۲فا۵۱۶۱۳۶۷۲۸

PIR۸۰۵۸/۹چ۷۱۸۴ع
علم ۱۳۹۱ماندا معيني ﴿مودب پور ﴾دريا د۶۸۴م۳/۶۲فا۵۱۶۲۶۲۰۲۸
نيريز ۱۳۹۰ماندانا معيني( مودبپور)کژال ک۶۸۴ م۳/۶۲فا۵۱۶۳۳۹۶۷۸

PIR۸۲۲۳/۴ک۷۱۸ع
نسل نوانديش ۱۳۹۰ماندانا معينينخلهاي مردابي خ ن۶۸۴م۳/۶۲فا۵۱۶۴۴۰۴۲۸

PIR۸۲۲۳/۳۱۳۸۹ن۷۱۷۷ع
ستارگان درخشان ۱۳۸۹نويسنده غالمرضا مغزيآواز روي عرشه: داستان کوتاه آ۶۸۸م۳/۶۲فا۵۱۶۵۵۵۲۲۸

شادان ۱۳۸۳شهره وکيليشاليزه ش ۶۹۱ م۳/۶۲ فا ۵۱۶۶۵۲۴۵۸
PIR۸۲۹۸/۱۶۱۳۸۴ش۹۳ک

فاتحان عـطـر نـارنـج بوي باروت: داستاني بر اساس زندگينامه شهيد
 سيده طاهره انچپلي

۱۳۹۳مريم مقبلي ع۷۱۷ م۳/۶۲فا۵۱۶۷۶۱۸۵۸

شرکت به نشر ۱۳۹۱نوشتهي مجيد مالمحمديداستان يک مرد: قصهي حضور حبيببن مظاهر در کربال د۷۴۹م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۶۸۴۵۴۱
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۳د۲۵ل

توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷محمدرضا ملکيباغ بهشت( رمان) ب۷۶۳ م۳/۶۲فا۵۱۶۹۶۰۰۷۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۸۷ب۷۷۳ل

مرکز ۱۳۸۳شهريار مندني پورآبي ماوراي بحار آ۷۸۵م۳/۶۲فا۵۱۷۰۱۳۹۳۸
زرين: نگارستان کتاب ۱۳۸۲-۱۳۸۵ترجمه و اقتباس ذبيح الله منصوريعشاق نامدار ع۷۹۴م۳/۶۲فا۵۱۷۱۱۱۹۱۸

نسل نو انديش ۱۳۷۸م ۰ مودب پورپريچهر پ۸۲۹م۳/۶۲فا۵۱۷۲۵۵۸۵۸
مودب پور ۱۳۹۱م. مودبپوررکسانا ر۸۲۹ م۳/۶۲فا۵۱۷۳۱۵۱۸

PIR۸۲۲۳/۸۱۳۸۳ر۳۸۶و
نيريز ۱۳۸۸مرتضي مودبپورشيرين ش۸۲۹ م۳/۶۲فا۵۱۷۴۵۵۷۵۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸ش۳۸۶و
م۰ مودب پور ۱۳۹۱م. مودبپورگندم گ۸۲۹م۳/۶۲فا۵۱۷۵۲۵۲۸

PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸گ۳۸۶و
علم ۱۳۸۷- ۱۳۹۰م۰ مود ب پورگندم گ۸۲۹م۳/۶۲فا۵۱۷۶۱۹۴۷۸
نيريز ۱۳۸۷م ۰ مودب پورياسمين ي۸۲۹ م۳/۶۲فا۵۱۷۷۵۶۲۷۸

کتاب نيستان ۱۳۸۴علي موذنيشعر به انتظار تو ش۸۳۱م۳/۶۲فا۵۱۷۸۲۷۹۸۸
هيال ۱۳۹۴پريناز موسويالفبايم راجدي بگير الف۸۴۲م۳/۶۲فا۵۱۷۹۶۵۰۱۸

ققنوس پريناز موسويالفبايم را جدي بگير الف۸۴۲م۳/۶۲فا۵۱۸۰۶۵۴۱۸
موسسه فرهنگي هنري شهرستان ادب ۱۳۹۱سيدمهردادموسويانشهيد خودم:مجموعه داستان ش ۸۴۲ م۳/۶۲ فا ۵۱۸۱۴۸۷۲۸

قدياني ۱۳۷۹نوشته محمد صادق گرماروديشهر فراموش شده: ۷قصه از تاريخ اسالم ش۸۴۲م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۸۲۱۲۴۰
قدياني ۱۳۷۹نوشته محمد صادق موسوي گرمارودييتيمان کوفه برشانه آفتاب: ۱۱قصه از تاريخ اسالم ي۸۴۲ م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۸۳۱۲۳۹
ققنوس ۱۳۹۱فرشته مولويحاال کي بنفشه مي کاري؟ ح۸۴۷م۳/۶۲فا۵۱۸۴۶۵۲۰۸

آشيانه کتاب ۱۳۸۲محمد موالنامن تنها نيستم م۸۴۷م۳/۶۲فا۵۱۸۵۹۸۴۸
آواي مهديس ۱۳۹۲م ۰ موميوندسر پناهي براي سودا س ۸۵۲م۳/۶۲فا۵۱۸۶۵۵۸۱۸

PIR۸۲۲۳/۹پ۸۸و
کتاب آترينا ۱۳۹۲نوشته اشرف مهديزادهارمغان عشق الف۸۶۶م۳/۶۲فا۵۱۸۷۵۵۸۲۸

PIR۸۰۰۲/۴۱۳۷۷الف۸الف
تيرگان ۱۳۹۵نويسنده: روح الله،مهدي پور عمرانيچلچراغ﴿بازآفريني چهل داستان ازحکايتهاي قابوسنامه﴾ چ۸۶۶م۳/۶۲فا۵۱۸۸۶۶۰۴۸
علم ۱۳۹۰زهرا مهريناقوس سکوت ن۸۸۶م۳/۶۲فا۵۱۸۹۳۹۷۰۸

PIR۸۲۲۳ /۸۶۵۸۲۱۳۸۹ن
ادامه در صفحه بعد
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هيال ۱۳۹۳محمدعلي مهمان نوازانرسواخانه ر۸۹۳م۳/۶۲فا۵۱۹۰۶۴۵۴۸
شقايق ۱۳۸۴زهره مير باقريعطر ياد تو ع ۹۲۸م۳/۶۲فا۵۱۹۱۵۵۹۲۸
شقايق ۱۳۸۳مژده ميرزاده موسويساغر شکسته س۹۳۴م۳/۶۲فا۵۱۹۲۵۵۸۸۸

افق، کتابهاي فندق ۱۳۸۰مهدي مير کياييسلطان آشغالگردها س۹۵۸م۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۹۳۱۳۹۲
سفير اردهال ۱۳۹۰محسن ميهن دوستداستان کيخسرو از زبان راوي دشت توس د۹۹۶م۳/۶۲فا۵۱۹۴۶۱۳۷۸

زرين ۱۳۸۶- ۱۳۸۹افسانه نادريانباران عشق ب۱۳۶ن۳/۶۲فا۵۱۹۵۵۵۶۶۸
آموت ۱۳۹۰بهنام ناصحايراندخت (رمان) الف۱۵۹ن۳/۶۲فا۵۱۹۶۴۴۱۶۸

PIR۸۲۳۳/۹۱۳۸۹الف۵۵الف
آموت ۱۳۹۲بهنام ناصحپروانه اي روي شانه پ۱۵۹ن۳/۶۲فا۵۱۹۷۵۲۶۹۸

افق ۱۳۸۹نوشتهي مسلم ناصريآذرک و انجمن جادوگران مرده الف آ۱۷۲ ن۳/۶۲فا۸[ج]۵۱۹۸۴۹۰۰
PIR۸۲۲۳/۴۳۱۳۸۹آ۷۷الف

افق ۱۳۹۱نوشتهي مسلم ناصريآذرک، جادوگر بزرگ ب آ۱۷۲ ن۳/۶۲ فا ۸[ج]۵۱۹۹۴۹۰۴
PIR۸۲۳۳/۴۲۱۳۸۹آ۷۷الف

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

نـويـسنده مسلم ناصري; تصويرگر فرهادمسافر شهرهاي بينشان: رمان نوجوانان
جمشيدي

۱۳۹۱ م۱۷۲ن۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۰۰۴۴۰۷
PIR۸۲۳۳/۵۱۳۸۲م۷۷الف

شرکت انتشارات سوره مهر به سـخـتي پـوالد به نـرمي لـبخند : روايتي داستاني از زندگي
 شهيد سيداسدالله الجوردي

۱۳۹۱ساسان ناطق ب۱۸۲ن۳/۶۲فا۵۲۰۱۴۴۴۷۸
PIR۸۲۲۳/۹۱۳۸۸ب۷۸۲الف

شهرستان ادب ۱۳۹۲ساسان ناطقدر آفريقا همه چيز سياه است د۱۸۲ن۳/۶۲فا۵۲۰۲۵۴۶۳۸
جامعه ايرانيان سـفـر طـوالنـي پـيـرمردي با سرفه هاي خشک وپياپي ودختر

 جواني که ساکش را روي دوشش انداخته بود
۱۳۸۰ابراهيم نبوي س۲۶۹ن۳/۶۲فا۵۲۰۳۹۶۹۸

رسانه هنر ارديبهشت مـحـمـد بـاقـر نجف زاده بارفروش ﴿م۰جنگ به خاطر وطنم : داستان هاي کوتاه جنگ
 روجا ﴾

۱۳۸۹ ج۳۱۷ن۳/۶۲فا۵۲۰۴۶۰۳۰۸

شقايق ۱۳۸۳نويسنده آزاده نجفي (ف)آرزوي وصال آ۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۲۰۵۵۵۶۹۸
PIR۸۲۴۳/۴۴۱۳۸۴آ۷۳ج

شادان ۱۳۸۰فريده نژادنجفي (مشيري)افسانه الف۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۲۰۶۵۱۸۲۸
PIR۸۲۴۳/۷۱۳۸۰الف۷۴۳ج

توسعه کتاب ايران ۱۳۸۷عبدالمجيد نجفيخورشيد سياه ( مجموعه داستان ) خ۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۲۰۷۶۰۰۵۸
PIR۸۲۴۳/۹۱۳۸۸خ۷۴۲ج

کانون پرورش فکري ۱۳۹۱حميدرضا نجفيکوچه صمصام: رمان نوجوانان ک ۳۲۱ ن۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۰۸۴۸۲۹
PTR۸۲۴۳/۹۱۳۸۳ک۷۴۱۲ج

سوش﴿انتشارات صدا وسيما﴾ عـبـدالـمـجـيد نجفي ; نقاشي محمدرضاگمشدگان جنگل آي سوالن
لواساني

۱۳۹۰ گ۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۲۰۹۳۸۲۲۸
PIR۸۲۴۳/۸گ۷۴۲ج

شادان ۱۳۹۲فريده نجفيويرانه هاي هوس و۳۲۱ن۳/۶۲فا۵۲۱۰۵۹۴۷۸
اهل قلم پـهـلـوان شنگاني [تلخيص وبازنويسي برزونامه اثر نويسنده اي

ناشناخت]
بـه کـوشـش اکـبـر نحوي; زيرنظر اکبر

 ايراني، عليرضا مختارپور
۱۳۸۴ پ۳۵۲ن۳/۶۲فا۵۲۱۱۱۰۱۴۸

عقيل ۱۳۹۳پري نرگسيدر يادم بودي د۳۹۱ن۳/۶۲فا۵۲۱۲۵۶۵۸۸
عقيل ۱۳۹۲پري نرگسيرخساره ر۳۹۱ن۳/۶۲فا۵۲۱۳۳۳۸

PIR۷۹۵۳/۳۱۳۸۹ر۱۷ص
بوستان ۱۳۸۸پري نرگسيقلب ستاره ق۳۹۱ن۳/۶۲فا۵۲۱۴۵۳۴۶۸

PIR۸۲۴۳/۸ق۸ر
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـحسن فرجي; زيرنظرشوراي کارشناسينظامي

 دفتر انتشارات کمک آموزشي
۱۳۹۱ ف س/۴۸۹ن۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۱۵۴۳۸۹

PIR۸۱۵۹/۶ن۷۵۸۵ر
هيال ۱۳۹۳مرتضي  نظري   زاده کرمانيمالقات با سوسک م۵۱۵ن۳/۶۲فا۵۲۱۶۶۴۳۷۸

ياران علم ودانش ۱۳۹۱مولف و گردآورنده نسرين نعمتيداستانهايي از معجزات شگفتانگيز اولياي خدا د۵۳۹ن۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۱۷۶۸۰۲
PIR۸۲۵۳/۲۱۳۹۰د۸۵۵۶ع

کوشش ۱۳۸۴بهاره نوربخشاز شاخه نسترن الف۷۲۲ن۳/۶۲فا۵۲۱۸۵۱۸۸۸
PIR۸۲۶۲/۴الف۴۱۶و

نسل نوانديش نـوشـتهي فـرشـته نورمحمدي; ويراستارمرغ برهوت
 منيرالسادات حسيني

۱۳۸۳ م۷۴۱ن۳/۶۲فا۵۲۱۹۴۰۲۷۸
PIR۸۲۶۲/۴۱۳۸۳م۴۴۴۵و

کتاب آترينا ۱۳۹۲زينب نوري زادهگناه سرنوشت گ۷۶۷ن۳/۶۲فا۵۲۲۰۵۶۷۲۸
نشر ني ۱۳۸۸حسين نوشآذرسفر کردهها س۷۸۲ن۳/۶۲فا۵۲۲۱۲۷۵۲۸
شقايق ۱۳۹۴اعظم نيک سرشتعشق بي بهانه زيباست ع۹۵۲ن۳/۶۲فا۵۲۲۲۵۶۷۱۸
شقايق ۱۳۹۴اعظم نيک سرشتعشق بي بهانه زيباست ع۹۵۲ن۳/۶۲فا۵۲۲۳۶۰۸۹۸
علي ۱۳۹۰ماجده نيکوکاروسعت غريب و۹۶۹ن۳/۶۲فا۵۲۲۴۴۰۲۰۸

PIR۸۲۶۷/۵۱۳۹۰و۷۵۷ي
تارونه ۱۳۹۲سيدمحمدرضا واحديآقاي سليمان مي شود من بخوابم؟ آ۱۳۴ و۶۲ /۳ فا ۵۲۲۵۴۹۸۲۸

توسعه کتاب ايران ﴿تکا﴾ ۱۳۸۷علياکبر واالييما اختراع کرديم م۲۳۹و۳/۶۲فا۵۲۲۶۶۰۰۴۸
PIR۸۲۹۱/۲۱۳۸۸م۸۶الف

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور.موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲معصومه محموديگزيده مرزبان نامه م ب/م۴۹۷و۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۲۷۵۰۵۹

پيکان ۱۳۹۲شهره وکيليعشق مرز ندارد ع ۶۹۱ و۳/۶۲ فا ۵۲۲۸۵۲۵۰۸
PIR۸۲۹۸/۵۱۳۷۷ع۹۳ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

علم ۱۳۸۴آذين ونداديعشق بي نشان ع۷۶۸و۳/۶۲فا۵۲۲۹۴۰۱۹۸
PIR۸۲۹۸/۵۱۳۸۴ع۴ن

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

۱۳۸۸ناصر هاشم زادهاو سلمان شد الف۲۴۸هـ۳/۶۲فا۵۲۳۰۳۴۴۳۸

کتاب چرخ فلک ۱۳۹۲سيد سعيد هاشميوام دماغ:مجموعه ي داستان هاي طنز و۲۵۲ه۳/۶۲فا۵۲۳۱۵۱۲۰۸
هيال نسترن هاشمييخ در جهنم .ي۲۵۲ه۳/۶۲فا۵۲۳۲۶۵۴۲۸

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور،انتشارات
 کتاب نشر

۱۳۹۲قاسم هاشمينژادخيرالنساء (۱۲۷۰ - ۱۳۶۷) يک سرگذشت خ۲۹۱ه۳/۶۲فا۵۲۳۳۵۱۱۷۸
PIR۸۲۹۹/۹خ/۷۳الف

صادق هدايت ۱۳۸۳نوشته صادق هدايتبوف کور ب۴۴۷ه۳/۶۲فا۵۲۳۴۵۳۶۳۸
۱۳۱۵صادق هدايتبوف کور ب۴۴۷ه۳/۶۲فا۵۲۳۵۵۳۷۵۸

مجيد ۲۵۳۶=۱۳۵۶صادق هدايتپروين دختر ساسان و اصفهان نصف جهان پ۴۴۷ه۳/۶۲فا۵۲۳۶۱۷۵۰۸
PIR۸۳۰۱/۱۲آ

راويان مهر ۱۳۸۳صادق هدايتداش آکل د۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۳۷۱۳۰۷۸
کانون انديشه جوان ''داش آکل'' حـواشـي و تبعات، متن و نقد داستان کوتاه صادق

هدايت
۱۳۸۸محمد رضا سرشار س ن/د۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۳۸۲۷۸۱۸

جامه دران ۱۳۸۳صادق هدايتزنده بگور ز۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۳۹۱۲۲۳۸
جامه دران ۱۳۸۳نويسنده صادق هدايتسگ ولگرد س۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۴۰۱۲۸۵۸
جامه دران ۱۳۸۳صادق هدايتسه قطره خون ۱۳۸۳هـ س۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۴۱۱۲۲۴۸

مجيد ۱۳۸۴نوشته صادق هدايتسه قطره خون ۱۳۸۴هـ س۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۴۲۲۴۰۶۸
ورجاوند ۱۳۸۲جهانگير هدايتنيمه پنهان سرگذشت صادق هدايت ن۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۴۳۱۴۰۸۸
جامه دران ۱۳۸۳صادق هدايتوغ وغ ساهاب و۴۴۷هـ۳/۶۲فا۵۲۴۴۱۲۲۰۸

بصير ۱۳۹۲طاهره هميزقرار ق۶۹۲ ه۳/۶۲فا۵۲۴۵۶۳۵۹۸
مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ميترا هنرمندسفرنامه آسمان: زندگينامهي داستاني شهيد همت س۷۳۴هـ۳/۶۲فا۵۲۴۶۳۹۱۶۸

PIR۸۳۲۱/۷س۴۳۳ن
ققنوس ۱۳۹۳آنيتا يارمحمديبازدم ب۱۴ي۳/۶۲فا۵۲۴۷۶۴۹۶۸
ققنوس ۱۳۹۱آنيتا يارمحمدي.اينجا نرسيده به  پل... الف۱۵ي۳/۶۲فا۵۲۴۸۶۴۴۲۸
هيال منصور ياقوتيچشم هيچکاک چ۲۵ي۳/۶۲فا۵۲۴۹۶۵۴۳۸

راز سبز قـهـوه بـا کـرم شـب تاب; هنگامي که هم آهنگي ازدست مي
رود﴿داستان﴾

۱۳۸۰نوشته ي خسرو يحيايي﴿م.خ.ي.ا﴾ ق۳۵ي۳/۶۲فا۵۲۵۰۹۴۸۸

افراز ۱۳۹۵نويسنده:علي يزدانيروزگارآفلو ر۴۸ي۳/۶۲فا۵۲۵۱۶۸۶۴۸
غزلسرا ۱۳۹۳نوشته فلور يزدانيشهربانو ش۴۸ي۳/۶۲فا۵۲۵۲۵۶۳۸۸

PIR۸۱۳۰/۹۱۳۸۹ش۵۳ه
هيال ۱۳۹۴حسين يعقوبياتفاق ممنوع نيست الف۵۹ي۳/۶۲فا۵۲۵۳۶۴۳۹۸
زرياب ۱۳۸۱نرگس يکتاچشمه عشق چ۶۵ي۳/۶۲فا۵۲۵۴۲۳۸۸

چي چست ۱۳۸۶الناز يوزباشيخواستني ترين اشتباه چشمانم الف۸۱ ي۳/۶۲فا۵۲۵۵۵۵۶۷۸
PIR۸۳۲۳/۹۱۳۸۶خ۳۷و

پيدايش ۱۳۸۱نويسنده محمد رضا يوسفيافسانه هاي ايران زمين﴿سرزمين رازها﴾ الف۸۵ي۳/۶۲فا۵۲۵۶۱۳۸۴۸
سـازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي، دفتر

 انتشارات کمک آموزشي
۱۳۸۰محمدرضا يوسفيپورياي ولي پ۸۵ي۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۵۷۱۲۵۲

نشر پيدايش نـويـسـنـده مـحـمـدرضا يوسفي; نقاشيتازههايي از ادبيات کهن براي نوجوانان يادگار زريران
 بنفشه احمدزاده

۱۳۸۱ ت۸۵ي۳/۶۲فا۸[ج]۵۲۵۸۱۲۹۴
PIR۸۳۳۱/۱۸۱۳۸۰ت۴و

واژيران ۱۳۹۲م ۰ يوسفيخاطراتت رهايم نمي کنند خ۸۵ي۳/۶۲فا۵۲۵۹۵۶۵۷۸
محمدرضا يوسفيدختر سبز آبي د۸۵ي۳/۶۲فا۵۲۶۰۶۵۹۲۸

PIR۸۳۳۱/۳۳۳۱۳۸۹د۴و
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲راضيه ايمانيعشق را يافتم:مجموعه داستان کوتاه ع۹۸۵الف۳/۶۲۰۸فا۵۲۶۱۵۰۸۳۸

مـوسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، موسسه
 چاپ ونشر عروج

۱۳۹۰نويسندگان علي آقاغفار... [و ديگران]به پيشباز بهار ۸۳۲ب۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۶۲۳۶۳۷
PIR۴۲۴۹/۹۳ب

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ۱۹۹۹م= ۱۳۷۸بهانتخاب ميترا بياتهستم اگر ميروم: مجموعه داستانهاي نوجوان ايراني هـ۸۹۵ب۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۶۳۱۳۹۰
خورشيد باران ۱۳۸۸نويسنده :راضيه تجارسه شنبه هاي عزيز-۲﴿مجموعه داستان کوتاه﴾ س۳۴۳ت۳/۶۲۰۸فا۵۲۶۴۶۷۱۳۸

رسش ۱۳۸۲چند نويسنده ايرانيچيزهايي هست که مزه مي دهد ۹۵چ۳/۶۲۰۸فا۵۲۶۵۹۸۱۸
ديدار نو ۱۳۸۶کامران حافظيطلسم زن ط۲۱۴ح۳/۶۲۰۸فا۵۲۶۶۳۶۷۱۸

PIR۸۰۱۳/۸ط۶۱۳الف
نيما ۱۳۸۳تاليف حسن ذوالفقاريچهل داستان کوتاه از چهل نويسنده معاصر ايران چ۶۱ ذ۳/۶۲۰۸فا۵۲۶۷۱۲۱۲۸

شرکت انتشارات سوره مهر گـردآوري کـارگـاه قـصـه ورمـان حوزهسرخي من ازتو﴿مجموعه داستان کوتاه جوانان﴾
هنري

۱۳۸۹ ۴۵۱س۳/۶۲۰۸فا۵۲۶۸۳۲۸۲۸
PIR۴۲۴۹/۲۶م

پيمان بـــه ســـعــي واهـتـمـام اسـمـعـيـلداستانهاي شيرين ايراني
شاهرودي﴿بيدار﴾

۱۳۸۲ د۲۶۱ش۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۶۹۱۰۸۸

ماه ريز ۱۳۸۰نويسنده علي صمدپورماه مستقيم رفت م۸۱۶ص۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۰۹۷۳۸
مـــوســـسـه تـنـظـيـم و نـشـر آثـار امـام

 خميني﴿س﴾،موسسه چاپ و نشر عروج
۱۳۹۰نويسندگان علي آقاغفار ... [و ديگران]طلوع خورشيد ۷۴۲ط۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۷۱۳۵۲۳

PIR۴۲۴۹/۸ط
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹-۱۳۹۰دفترادبيات وهنر مقاومتقصه هاي شهرجنگي ۶۷۴ق۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۷۲۳۲۹۰

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

آواي کالر ۱۳۸۶گردآوري وبررسي رضا قنبريگفتن از گفت: ﴿گزيده داستانهاي معاصر همراه بررسي﴾ گ۸۱۴ق۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۳۲۰۲۸۸
نسل نو انديش نـيـم کـيـلو باش ولي انسان باش :داستان هاي کوتاه و شگفت

 انگيز
۱۳۹۳سعيد گل محمدي ن۶۱۷  گ۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۴۶۰۱۳۸

نسل نوانديش ۱۳۹۳سعيد گل محمديهفت خوان موفقيت: داستانهاي کوتاه و شگفت انگيز ه۶۱۷ گ۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۵۵۸۹۰۸
مـوسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، موسسه

 چاپ و نشر عروج
نـويـسـنـدگـان ابـراهيم حسنبيگي...[ومثل پرندهها

ديگران]
۱۳۹۰ ۲۵۶م۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۷۶۳۶۳۸

PIR۴۲۴۹/۱۷م
موسسه فرهنگي هنري رسول آفتاب به قـلم جـمعي از نويسندگان; به کوششچت مقدس: مجموعه داستان کوتاه فتنه

 رحيم مخدومي
۱۳۹۰ چ۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۷۴۴۱۷۸

PIR۴۲۴۹/۲۱۳۸۹چ۳۷م
مـــوســـســـه فـرهـنـگـي هـنـري رسـول

 آفتاب،انتشارات رسول آفتاب
۱۳۹۲به کوشش رحيم مخدوميرجل سياسي ر۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۸۵۵۳۷۸

مـوسـسـه فـرهـنـگـي هـنـري رسول آفتاب،
انتشارات

عـاشـوراي اغتشاش: مجموعه داستانک و داستان کوتاه فتنه به
 قلم جمعي از نويسندگان

۱۳۹۰به کوشش رحيم مخدومي ع۳۸۳م۳/۶۲۰۸فا۵۲۷۹۳۹۲۱۸
PIR۸۲۰۳/۲ع۳۶خ

مـــوســـسـه تـنـظـيـم و نـشـر آثـار امـام
 خميني﴿س﴾،موسسه چاپ و نشر عروج

نـويـسـنـدگـان غـالمـرضـا آبروي...[ومدرک جرم
ديگران]

۱۳۹۰ ۴۱۹م۳/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۲۸۰۳۵۲۴
PIR۴۲۴۹/۴م

موسسه فرهنگي هنري سلوک افالکيان تـهـيه و گردآوري موسسه فرهنگيهنريخط اول: مجموعه داستانهاي تصويري دفاع مقدس
 سلوک افالکيان

۱۳۸۹ ۸۴۱م۳/۶۲۰۸فا۵۲۸۱۴۵۵۲۸
PIR۴۲۳۴/۵۶۱۳۸۹خ۹ج

بـنـيـاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي،
 مـعـاونت فـرهـنـگي، اجتماعي و هنري، واحد

رمان

بهاهـتـمام دفتر هنر و ادبيات ايثار (بنيادياد يار: مجموعه داستان
 جانبازان); طراح علي دانشور

۱۳۷۶ ۱۳ي۳/۶۲۰۸فا۵۲۸۲۲۱۹۵۸

پيام آزادي در مـسـيـر تـنـدباد (بررسي بيست سال ادبيات داستاني دفاع
 مقدس ويژه کودکان و نوجوانان)

نـويـسـنـده محمدرضا سرشار (رهگذر);
 بررسي و بازخواني شوراي بررسي.

۱۳۸۱ د۴۶۴س۳/۶۲۰۸۳۱فا۵۲۸۳۲۷۱۰۸

روزگار ۱۳۸۲حسين شيخ رضايينقد وتحليل و گزيده داستانهاي جالل آل احمد ش س/۶۹۸آ۳/۶۲۰۹فا۵۲۸۴۱۴۰۱۸
قدر واليت جـــاي پــاي گـردبـاد: بـررسي پـديـده مـذهبگـريـزي و

 اخالقستيزي در داستاننويسي معاصر ايران
۱۳۹۰تاليف موسسه فرهنگي قدر واليت ۲۵۹ج۳/۶۲۰۹فا۵۲۸۵۳۶۰۴۸

PIR۳۸۵۳/۹د
مدرسه داسـتـان مـعـاصـر، داسـتـاننويسان معاصر: مجموعه شانزده

 داستان و شانزده نقد
بهاهـتـمام حسين حداد; نقدها از کامران
 پارسينژاد; عکس ها مهدي محسني

۱۳۷۸ د۳۶۶ح۳/۶۲۰۹فا۵۲۸۶۲۷۷۹۸

اشاره داسـتـان نـويس هاي نام آور معاصر ايران با نقد وبررسي آثار
 سـي ويـک نـويـسـنـده ازآغـاز داستان نويسي نوين ايران تا

انقالب۱۳۵۷

۱۳۸۲جمال ميرصادقي د۹۴۱م۳/۶۲۰۹فا۵۲۸۷۹۹۸۸

روزگار ۱۳۸۲محمد منصور هاشمينقد وتحليل و گزيده داستانهاي صادق هدايت هـ ن/۴۴۷هـ۳/۶۲۰۹فا۵۲۸۸۱۴۰۳۸
نشر وپژوهش شيرازه ۱۳۸۱کامران سپهرانردپاي تزلزل: رمان تاريخي ايران، ۱۳۰۰-۱۳۲۰ ر۳۲۲س۳/۶۲۰۹۳۱فا۵۲۸۹۱۳۹۶۸

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۲ابراهيم حسنبيگيمعماي مسيح م۵۱۷ح۳/۶۳فا۸[ج]۵۲۹۰۵۱۹۸
PIR۸۰۲۲/۸۲س

سمن ۱۳۸۲نويسنده رويا سيناپورابليس تنهايي الف۹۸۱ س۳/۶۳فا۵۲۹۱۴۷۷۱۸
PIR۸۱۰۸/۲۱۳۸۲الف۹۲۵ي

شرکت انتشارات سوره مهر سهشـنـبههـاي دوست داشـتـني: (مـجـموعه داستانهاي کوتاه
 اعـضـاي جلسههاي سهشنبه نقد داستان حوزه هنري تهران -

مرکز)

۱۳۸۹به کوشش محمدرضا سرشار س۸۹۱ر۶۲۰۸/.۳فا۵۲۹۲۵۴۹۶۸

ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدارزيابي شتابزده ر الف۶۹۸آ۴/۶۲فا۵۲۹۳۳۳۵۴۸
ژکان ۱۳۸۹جالل آلاحمدهفت مقاله به انضمام عزاداري هاي نامشروع ه۶۹۸آ۴/۶۲فا۵۲۹۴۳۴۵۰۸

روايت فتح ۱۳۸۱سيدمرتضي آوينيبا من سخن بگو دوکوهه ب۹۱۷آ۴/۶۲فا۵۲۹۵۱۰۳۱۸
نشر ساقي ۱۳۸۶سيد مرتضي آوينيرستاخيز جان ر۹۱۷آ۴/۶۲فا۵۲۹۶۲۶۸۰۸

سپيده باوران ۱۳۸۹رضا اميرخانيسرلوحه ها: يادداشتهاي پراکنده سالهاي ۸۱ تا ۸۴ س۸۲۳الف۴/۶۲فا۵۲۹۷۴۵۳۵۸
PIR۷۹۵۳/۱۴۱۳۸۹آ۵۵س

بهنام ۱۳۷۹نويسنده محمد ابراهيم باستاني پاريزيدرخت جواهر د۲۲۴ب۴/۶۲فا۵۲۹۸۱۴۰۴۸
علم ۱۳۸۵محمد ابراهيم باستاني پاريزيفرمانفرماي عالم ف۲۲۴ب۴/۶۲فا۵۲۹۹۱۹۵۴۸

هرمس ۱۳۹۰غالمعلي حدادعادلبا احترام ب۳۶۹ح۴/۶۲فا۵۳۰۰۳۷۷۱۸
PIR۸۰۲۲/۲۱۳۸۶ب۲۴د

کتاب سيامک ۱۳۷۵اثري از سيمين دانشورشناخت و تحسين هنر ش۲۵۷د۴/۶۲فا۵۳۰۱۸۰۳۸
مهاجر ۱۳۹۲گردآوري مجيد شفيعيبمير و بدم ش ب/الف ۸۳۵ د۴/۶۲ فا ۸[ج]۵۳۰۲۴۸۳۹

PIR۸۰۵۰/۷۱۳۸۹ش۲آ
کتاب نيستان ۱۳۸۳مهدي شجاعيخداکند تو بيايي خ۳۷۸ش۴/۶۲فا۵۳۰۳۱۰۲۴۸

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱يوسفعلي ميرشکاکستيز با خويشتن و جهان: مجموعه مقاالت س۹۳۹م۴/۶۲فا۵۳۰۴۴۶۱۶۸
PIR۸۲۲۳/۲۱۳۶۹س۴۵۷ي

کليدر ۱۳۸۵يوسفعلي ميرشکاکفرامرزنامه ف۹۳۹م۴/۶۲فا۵۳۰۵۳۷۳۳۸
PIR۸۲۲۳/۴ف۴۵۷ي

علم تـــصـــحـــيح مـــقــدمه و حـواشيآثار پيغمبر دزدان
باستانيپاريزي﴿محمدابراهيم﴾

۱۳۹۱ آ۲۲۴ب۶/۵فا۵۳۰۶۴۰۷۷۸
PIR۶۹۳۴/۹۱۳۶۳پ

روزبهان ۱۳۶۸نادر ابراهيميچهل نامهکوتاه به همسرم چ۱۳۶الف۶/۶۲فا۵۳۰۷۲۷۲۹۸
سـازمـان تـبـليغات اسالمي، حوزه هنري، دفتر

 ادبيات و هنر مقاومت
نـوشـته فـهـيـمه بابائيانپور; به کوششنامههاي فهيمه

 عليرضا کمري
۱۳۷۶ ۱۳۷۶ن۱۱۹ب۶/۶۲فا۵۳۰۸۲۳۵۴۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نـوشـته فهيمه بابائيان پور; بهاهتمام علينامههاي فهيمه ۱۳۸۸ن۱۱۹ب۶/۶۲فا۵۳۰۹۲۹۸۹۸
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گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

يوشيج سـتـاره باران جواب يک سالم: نامه هاي احمد شاملو به مهدي
 اخوان لنگرودي

۱۳۸۰تهيه وتنظيم اسماعيل جنتي س۲۱۲ش۶/۶۲فا۵۳۱۰۱۴۱۸۸

ققنوس ۱۳۹۵تبسم غبيشيسالم س۱۷غ۶/۶۲۰۸فا۵۳۱۱۶۴۶۵۸
تابنده ۱۳۸۲گردآورنده محمد سهلآباديحکايت و لطيفه ح۸۴۹س۷/۰۰۸فا۵۳۱۲۲۱۳۰۸
سنبله ۱۳۸۲گردآورنده محمد سهلآبادينکته وطنز ن۸۴۹س۷/۰۰۸فا۵۳۱۳۲۱۴۲۸
مهاجر شـتـر به شرط گربه: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي

 طنز از کتابهاي بهارستان، روضه خلد، فيه مافيه
۱۳۹۲گردآوري مجيد شفيعي ش ۵۵۶ ش۷/۰۰۸ فا ۸[ج]۵۳۱۴۴۸۴۲

PIR۴۳۱۳/۲۱۳۸۹ش۷ش
منشور وحي ۱۳۸۵کاظم مقدمبه هم نخنديد باهم بخنديد ب۷۲۳م۷/۰۰۸فا۵۳۱۵۲۱۴۱۸
شهاب الدين آلـبـوم زيـبـاتـرين لطيفه ها و ضرب المثل ها : بهترين هديه

 براي غني سازي اوقات فراغت
۱۳۸۶امير ملک محمودي اليگودرزي آ۷۶۵م۷/۰۰۸فا۵۳۱۶۲۱۴۷۸

شرکت انتشارات سوره مهر The book of satire 2 = ۲ ۱۳۸۹به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۷/۰۰۹فا۵۳۱۷۳۲۸۶۸
PIR۳۹۵۱/۲ک۸م

شرکت انتشارات سوره مهر The book of Irony 1 =۱۱۳۹۰به اهتمام عبدالجواد موسويکتاب طنز ک۸۴۲م۷/۰۰۹فا۵۳۱۸۳۷۲۷۸
PIR۳۹۵۱/۲ک۸م

همشهري ۱۳۸۵ابوالفضل زرويينصرآباداصل مطلب، مجموعه شعر طنز الف۳۸ز۷/۳فا۵۳۱۹۲۶۷۴۸
مهاجر ۱۳۹۲انتخاب و بازنويسي مجيد شفيعيسگي نماند ش ب/ ل۴۳۷ ع۷/۳۲ فا ۸[ج]۵۳۲۰۴۸۴۳

PIR۵۵۳۹/۱۳۸۶ ۱۹آ
پيدايش گـرداورنـده مـرجـان کـشـاورزي آزاد ;لطيفه هاي شيرين مال نصرالدين

 ويـراسـتار رضا کريمي; تصوير گر رامين
مشرفي

۱۳۸۳ ل۷۴۹م۷/۳۲فا۸[ج]۵۳۲۱۱۳۱۰

مهاجر ۱۳۹۲تاليف فخرالدينعليصفيشش انگشت ندارم ش ب/ ل۲۷۸ ف۷/۴ فا ۸[ج]۵۳۲۲۴۸۴۱
PIR۶۰۴۶/۱۳۹۰ ۶۰۱ل

پيدايش فـخـر الدين علي صفي; باز نويس مرجانلطيفه هاي شيرين لطايف الطوايف
 کشاورزي آزاد

۱۳۸۱ ک ب/ل۲۷۸ف۷/۴فا۸[ج]۵۳۲۳۱۲۶۸

رحمت الله اميدوار ۱۳۸۵رحمت الله اميدوارنيشانوش ن۷۹۶الف۷/۶۲فا۵۳۲۴۵۹۸۳۸
آفرينش ۱۳۸۷نوشته ايرج بقائي کرمانيکشورگشايان قاجار: تاريخ بهروايت طنز ک۵۹۵ب۷/۶۲فا۵۳۲۵۱۹۹۹۸
مرواريد ۱۳۹۴سعيد بيابانکيضد حاالت ﴿مجموعه طنز ﴾ ض۸۹۴ب۷/۶۲فا۵۳۲۶۶۲۴۴۸

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷حسن حسينيبرادهها ب۵۷۷ح۷/۶۲فا۵۳۲۷۲۷۰۰۸
سروا ۱۳۸۲مصطفي خليلي فرسرکه وعسل مجموعه طنز س۷۳۲خ۷/۶۲فا۵۳۲۸۱۰۲۳۸

فرهنگ جامع ۱۳۸۶علي اکبر دهخداچرند و پرند چ۸۳۵د۷/۶۲فا۵۳۲۹۱۹۵۳۸
المعي ۱۳۸۰خسرو شاهانيتافته جدا بافته: مجموعه اشعار طنز خسروشاهاني ت۲۲۹ش۷/۶۲فا۵۳۳۰۱۴۴۴۸
مهاجر بـمـير و آزار مرسان: طنز در ادبيات کهن ايران، : حکايتهاي

 طنز از کتاب کشکول
۱۳۹۲گردآوري مجيد شفيعي ش ب/ک۵۵۶ ش۷/۶۲ فا ۸[ج]۵۳۳۱۴۸۴۰

PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۹ب۸۸۶ف
کاک ۱۳۸۵اعظم فتحي پورزندگي به شرط خنده ز۲۴۵ف۷/۶۲فا۵۳۳۲۱۹۵۶۸

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور.موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عليرضا لبشالف توشک:مجموعه شعر طنز ل۳۶۱ل۷/۶۲فا۵۳۳۳۵۱۵۹۸

راهيان سبز ۱۳۸۶نويسنده اسکندر متقيزادهبا هم بخنديم ب۲۴۳م۷/۶۲فا۵۳۳۴۲۱۳۶۸
نشرپيدايش ۱۳۹۱نويسنده محمدکاظم مزينانيسنگ پا + گل: مجموعه طنز س۵۱۲ م۷/۶۲ فا۸[ج]۵۳۳۵۴۵۵۳

PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۰س۹۶ز
کتاب نيستان ۱۳۸۰يوسفعلي ميرشکاکديپلمات نامه د۹۳۸م۷/۶۲فا۵۳۳۶۲۶۷۱۸

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱مهدي ميرکياييوزارت طوطي: چهارده روايت طنز از دوره قاجار و۹۵۸م۷/۶۲فا۸[ج]۵۳۳۷۴۶۲۵
PIR۸۲۲۳/۴۱۳۸۰و۴۷۸۶ي

نسيم کوثر ۱۳۸۷رضا سليمي همدانيتحفه نه طنز ت۷۱۶س۷/۶۲۰۸فا۵۳۳۸۲۲۶۳۸
پيدايش ۱۳۸۲گردآورنده مرجان کشاورزي آزاددلقکهاوحکايتهاي عاميانه د۵۶۸ک۷/۶۲۰۸فا۸[ج]۵۳۳۹۱۳۰۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱ريتا اصغرپورکيومرث صابري "گل آقا" الف س/۱۲۹ص۷/۶۲۰۹۲فا۸[ج]۵۳۴۰۴۳۸۴
PIR۸۱۳۱/۸۲۱۳۸۵ي۲۸الف

گل آقا ۱۳۸۴گردآورنده ولي الله درودياندخوي نابغه (برگزيده مقالهها درباره عالمه علي اکبر دهخدا) دب/۸۳۵د۸/۰۰۶۲فا۵۳۴۱۲۶۶۸۸
اختران دهـخـدا: مـرغ سحر در شب تار﴿ گزيده ي مقاله ها درباره ي

 عالمه علي اکبر دهخدا﴾
۱۳۸۳به کوشش ولي الله دروديان د۴۸۳د۸/۰۶۲فا۵۳۴۲۱۰۲۷۸

موسسه فرهنگي مدرسه برهان ۱۳۹۱[گردآورنده] عزتالله الونديزرين کوب الف س/۴۳ز۸/۰۶۲فا۸[ج]۵۳۴۳۴۳۹۵
PIR۸۰۷۶/ ۸۲۱۳۸۸ي۹۶ر

۱۳۸۸مهدي غبرائيمهدي غبرائي ثالث م۱۷غ۸/۰۶۲فا۵۳۴۴۵۳۶۱۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۰- ۱۳۹۱رفيع غفارزادگاندکتر معين غ س/۶۸۱م۸/۰۶۲فا۸[ج]۵۳۴۵۱۲۵۵

نشر ثالث ۱۳۸۷دبير مجموعه:محمد هاشم اکبريانيگفتگو با ضياء موحد گ۸۲۸م۸/۰۶۲فا۵۳۴۶۵۳۶۹۸
پيدايش ۱۳۸۳نويسنده شهرام شفيعيلطيفه هاي شيرين عبيد زاکاني ل۵۵۶ش۸/۲۶۲فا۸[ج]۵۳۴۷۱۳۰۹

صبح پيروزي ۱۳۸۶به کوشش احمد دهقاندنياي لطيفهها و داستانها د۸۵۲د۸/۲۶۲۰۸فا۵۳۴۸۱۹۸۶۸
ژکان ۱۳۹۲جالل آل احمدتکنگاريها: مجموعه آثار جالل آلاحمد ت۶۹۸آ۸/۳۶۲فا۵۳۴۹۵۱۰۷۸

PIR۷۹۳۷/ب۴۱۳۸۹آ
شهاب ثاقب پـروانـه بـهـار بـا مـقـدمـه اي از مجيدمرغ سحر : خاطرات پروانه بهار

تهرانيان
۱۳۸۲ م۸۱۶ب۸/۳۶۲فا۵۳۵۰۱۴۰۶۸

هنر رسانه ارديبهشت ۱۳۸۶عبد الرحيم سعيدي رادديگر عرضي ندارم د۵۷۹ س۸/۶۲فا۵۳۵۱۶۰۶۶۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

رخشيد ۱۳۸۷نويسنده غالمرضا صمديعشق وهزار بهانه ع۷۸۲ص۸/۶۲فا۵۳۵۲۲۴۳۱۸
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
زکـيه احـمدي; زيرنظرشوراي کارشناسيبديعالزمان فروزانفر

 دفتر انتشارات کمک آموزشي
۱۳۹۱ الف س/۵۹۵ف۸/۶۲فا۸[ج]۵۳۵۳۴۳۵۷

PIR۸۱۶۵/۳۱۳۸۷الف۹۶ر
جامه دران صـادق هـدايـت; [گـردآورنـده حـسـننوشته هاي پراکنده

قائميان]
۱۳۸۳ ي/۴۴۷هـ۸/۶۲فا۵۳۵۴۱۲۴۶۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

احـمـد عـربلو; زيرنظرشوراي کارشناسياستاد همايي
 دفـتـر انـتـشـارات کـمـک آمـوزشي[
 سـازمـان پـژوهـش و بـرنـامـه ريـزي

آموزشي]

۱۳۹۱ ع س/۶۵۷هـ۸/۶۲فا۸[ج]۵۳۵۵۴۳۹۴
PIR۸۳۱۹/۵الف۴ع

گل آقا ۱۳۹۵عمران صالحي;تصويرگرغالمعلي لطيفيگفتار طرب انگيز﴿طنز سعدي در گلستان و بوستان﴾ گ۷۸۲ص۸/۷۳۱فا۵۳۵۶۶۳۴۷۸
فراديد ۱۳۹۲ماهرخسار جاهديانبي تو،هيچ هيچم ب ۲۵۶ ج۸/۷۶۲ فا۵۳۵۷۴۷۸۲۸

PIR۸۲۰۳/۹۱۳۸۴ب۶۲۵۶ح
محمد حيدرنژادمن آيينه شدم م۹۴۸ح۸/۷۶۲فا۵۳۵۸۶۵۹۳۸

PIR۸۰۳۱/۸۱۳۸۹م۳۸۹ي
کتاب نيستان ۱۳۹۱مهدي شجاعيصميمانه با جوانان وطنم ص۳۷۸ش۸/۷۶۲فا۵۳۵۹۴۵۵۱۸

PIR۸۱۲۳/۸۱۳۸۸ص۲۶ج
امير کبير تـصـنـيـف مـحـمـد تـقـي بهار ﴿﴿ملکسبک شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي

الشعراء﴾﴾
۱۳۸۲ س۸۱۶ب۸/۸۰۰۹فا۵۳۶۰۱۱۸۸۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱ليال برزگرنصرالله منشي ب س/۴۵۸ن۸/۸۲۳فا۸[ج]۵۳۶۱۴۳۸۶
PIR۵۱۱۱/۵/۴۱۳۸۲ب۸ي

بهزاد مـتن کـامل کـليله و دمنه براساس قديمي ترين نسخه کليله و
دمنه

[تـرجـمه ابـوالـمعالي نصرالله منشي]; به
 تـصـحـيـح مجتبي مينويي تهراني، زهرا

 کشاورز باقري

۱۳۸۵ ک۴۵۸ن۸/۸۲۳فا۵۳۶۲۱۹۹۴۸

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر [تـرجـمه]  نـصـرالـله مـنشي; انتخاب ،گزيده کليله و دمنه
 شرح و توضيح بتول فخراسالم

۱۳۸۶ ف ب/ک۴۵۸ن۸/۸۲۳فا۵۳۶۳۲۷۷۸۸

زوار انـشـاي ابـوالـمـعـالي نـصـرالـله منشيترجمه کليله و دمنه
 بـراسـاس نـسـخه تصحيح شده مجتبي
 مـــيـــنـــويي طـهـراني; به کـوشش

 محمدحسين مجدم

۱۳۸۵ ت/ک۴۵۸ن۸/۸۲۳فا۵۳۶۴۳۰۷۹۸

امير کبير ۱۳۷۸مصلح بن عبدالله سعديگلستان از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي ۱۳۷۸گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۳۶۵۱۲۶۹۸
بهزاد تـالـيـف سـعـدي ; [مـصحح محمدعليگلستان از روي قديمي ترين نسخه هاي موجود در دنيا

فروغي]
۱۳۸۳ ۱۳۸۳گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۳۶۶۱۲۷۲۸

قدياني تـصـحيح متن وشرح لغات حسين استادگلستان سعدي
ولي

۱۳۸۲ گ۵۵۴ س۸/۸۳۱فا۵۳۶۷۱۱۱۵۸

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر مـصـلحالـدين سـعديشيرازي; انتخاب ،گزيده گلستان سعدي
 شرح و توضيح اطلس اثني عشري

۱۳۸۶ الف ب/گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۵۳۶۸۳۰۷۲۸

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲زندوکيلي،فرخ،۱۳۴۶-حکاياتي از گلستان سعدي ز ب/گ۵۵۴س۸/۸۳۱فا۸ج۵۳۶۹۵۰۸۵

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر محمد عوفيبخاريگزيده جوامعالحکايات و لوامعالروايات.
انـتـخـاب ، شـرح و تـوضـيح نـسـرين

قدمگاهي

۱۳۸۶ ق ب/ج۹۷۳ع۸/۸۳۱فا۵۳۷۰۳۰۲۹۸

آستان قدس رضوي، شرکت بهنشر عنصرالمعالي کيکاووسبناسکندرگزيده قابوسنامه
انتخاب، شرح  و توضيح بتول فخراسالم

۱۳۸۶ ف ب/ق۹۵۷ع۸/۸۳۲فا۵۳۷۱۲۹۷۴۸

روزبهان ۱۳۹۰نادر ابراهيمييک عاشقانهي آرام ي۱۳۶الف۸/۸۶۲فا۵۳۷۲۳۴۹۶۸
PIR۷۹۴۳/۸ي۵۸ب

نوربخش: بنياد شهيد چمران نـويـسـنـده مـصطفي چمران; به کوششعارفانه
 مهدي چمران

۱۳۸۸ ع۵۶چ۸/۸۶۲فا۵۳۷۳۳۲۱۸۸

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲عبدالرحيم سعيدي رادمعجزه الفبا م۵۷۸س۸/۸۶۲فا۵۳۷۴۵۱۲۶۸

خورشيد باران ۱۳۸۸محمدرضا سنگريسيب و عطش'' نثر عاشورايي'' س۷۷۹س۸/۸۶۲فا۵۳۷۵۵۲۶۰۸
PIR۸۰۹۸/۹۱۳۸۲س۷۲۵ن

خورشيد باران ۱۳۹۳محمدرضا سنگريسيب و عطشص نثر عاشورايي س۷۷۹س۸/۸۶۲فا۵۳۷۶۵۵۳۳۸
تکا ۱۳۹۴محمد رضا سنگريغروب بود و تو بودي غ۷۷۹س۸/۸۶۲فا۵۳۷۷۶۰۶۷۸

نشر پيدايش ۱۳۸۸بازنويسي محمد شريعتيسفرنامه ناصرخسرو س۴۴۴ش۸/۸۶۲فا۸ج۵۳۷۸۲۷۸۰
نشر روح ۱۳۸۴امير قيطاسيانگفتي که مي آيي گ۹۷۷ق۸/۸۶۲فا۵۳۷۹۱۸۷۲۸
اهل قلم بـه کـوشـش فـضل الله مير قادري; زيرمنظومه هستي

 نـــظـــر اکـبـر ايـرانـي وعـلـيـرضـا
 مختارپور[براي ]سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ م۹۵۴م۸/۸۶۲فا۵۳۸۰۱۴۱۱۸

کتاب فردا ۱۳۸۹بهروز خيريهاهل بيت پيامبر﴿ص﴾در شعر شاعران کرد الف۹۹۳خ۹/۲۱فا۵۳۸۱۳۴۴۲۸
عابدزاده ۱۳۸۱پژوهش و نگارش محب ا... پرچميدستاورد هايي از ادبيات بومي شرق گيالن: هزار ترانه گيل د۳۳۸پ۹/۴۱فا۵۳۸۲۱۰۰۳۸

PIR۳۲۶۸/۹پ۹۴۳گ
نويد شيراز ۱۳۸۴سروده مريم دانشفردکاکو شيرازي ک۲۴۲د۹/۷۱فا۵۳۸۳۲۲۷۴۸

ليان ۱۳۸۶به کوشش عبدالمجيد زنگوييدو سده رباعي در بوشهر د۶۴ز۹/۹۵۵۶۴۰۱فا۵۳۸۴۲۶۹۳۸
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 و نوجوانان آشـيـان هـاي سـوخـته مجموعه داستان و نثر ادبي با موضوع
 مقاومت مردم غزه...

۱۳۹۲ ۵۷۹آ۸۹/.فا۸[ج]۵۳۸۵۵۱۹۲

فردوس ۱۳۸۸تاليف ذبيحالله صفاتاريخ ادبيات ايران ت۶۳۸ص۹/.فا۵۳۸۶۵۳۳۱۸
PIR۳۳۷۴/۲۰۱ت۷ص

کاروان جـبـران خـلـيـل جبران; برگردان آرشباغ پيامبر و سرگردان
حجازي

۱۳۸۱ ب۲۸۱ج۵۳۸۷۱۰۹۳۸۱۱/۵۲

پيکان جـبـران خـلـيـل جبران; [مترجم] هرمزپيامبر
 رياحي ،ناتالينا ايوانوا

۱۳۸۲ پ۲۸۱ج۵۳۸۸۱۰۹۶۸۱۱/۵۲

نشر کارنامه جـبـرانخـلـيل جـبـران; [ترجمه] نجفپيامبر و ديوانه
 دريابندري; با پيشگفتار مترجم

۱۳۷۷ د پ۲۸۱ج۵۳۸۹۲۷۳۰۸۱۱/۵۲

نگارستان کتاب نـوشـتـه جـبـران خـليل جبران; ترجمهپيامبر و رازهاي دل
 مسيحا برزگر

۱۳۸۲ رپ۲۸۱ج۵۳۹۰۱۰۹۷۸۱۱/۵۲

نگارستان کتاب،زرين بـانـگـاهـي به کتاب مسيحاي اوشو: زبان فرشتگان﴿ شرحي بر
 پيامبر جبران خليل جبران﴾

۱۳۸۲اوشو ;ترجمه مسيحا برزگر الف ن/پ۲۸۱ج۵۳۹۱۱۰۹۵۸۱۱/۵۲

هما تـامس اسـتـرنز اليوت; ترجمهي شهرياردشت سترون
شهيدي

۱۳۷۷ د۷۵۹الف۵۳۹۲۱۳۵۱۸۱۱/۵۴

کنون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۸داگالس فلورينچشمهاي زمستاني چ۸۵۴ ف۸۱۱/۵۴[ج]۵۳۹۳۴۹۷۹
قصه ومرمر ۱۳۸۲جويس کرول اوتس; ترجمه احمد همتيدستکش هاي طاليي: ۱۲داستان از۱۲ نويسنده زن آمريکايي د۹۲۱الف۵۳۹۴۱۳۵۹۸۱۳/۰۱۰۸

افق ۱۳۹۰هريتبيچر استو; ترجمه محسن سليمانيکلبهي عموتام: متن کوتاه شده ک۴۸۸الف۵۳۹۵۴۲۶۰۸۱۳/۳
PS۱۱۵۴/۸۱۳۸۴ک

مرداد [مـولـف]فرنسيس هاجسن برنت;ترجمهباغ راز
 شهال ارژنگ

۱۳۸۲ ب۴۷۹ب۵۳۹۶۱۳۵۷۸۱۳/۴

قدياني، کتابهاي بنفشه فـرانسهـاجـسن بـرنت; تـرجمه رامکسارا کورو: شاهزاده خانم کوچک
 نيک طلب

۱۳۹۱ س۴۷۹ب۸۱۳/۴[ج]۵۳۹۷۴۶۲۹
PS۱۴۱۴/۲۱۳۸۳س

افق ۱۳۹۰مارک توين; ترجمه محسن سليمانيتام ساير: متن کوتاه شده ت۷۷۳ت۵۳۹۸۴۲۷۸۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/الف۹۱۳۸۸ت

افق ۱۳۹۰اثر مارک توين; ترجمه محسن سليمانيشاهزاده و گدا ۱۳۹۰ش۷۷۳ت۵۳۹۹۳۹۲۷۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۸۸ش

ارديبهشت ۱۳۹۳مارک تواينشاهزاده و گدا ۱۳۹۳ش۷۷۳ ت۵۴۰۰۱۲۳۴۸۱۳/۴
PS۱۶۷۵/۲۱۳۸۹ش

اميرکبير ۱۳۸۱مارک تواين; ترجمه محمد قاضيشاهزاده و گدا ش۷۷۳ت۵۴۰۱۱۲۶۱۸۱۳/۴
خوارزمي نـوشـته مـارک تـواين; تـرجـمه نـجفسرگذشت هکلبري فين

دريابندري
۱۳۸۰ هـ۷۷۳ت۵۴۰۲۱۲۷۹۸۱۳/۴

امير کبير ۱۳۹۲اثر استيفن کريننشان سرخ دليري ن ۵۳۳ ک۵۴۰۳۵۱۷۱۸۱۳/۴
PS۲۳۰۳/۵۱۳۸۸ن

کوثر نـويـسـنـده هـرمـان مـلـويـل; مـترجمبيلي باد
 غالمحسين اعرابي

۱۳۸۲ ب۷۶۵م۵۴۰۴۱۳۱۷۸۱۳/۴

افق هـرمـان ملويل; بازنويسي هنري برووک;موبيديک: متن کوتاه شده
 ترجمه نوشين ابراهيمي

۱۳۹۰ م۷۶۵م۵۴۰۵۴۲۶۱۸۱۳/۴
PS۲۶۹۴/۹۱۳۸۸م

هريتي. مورهنري جيمز ه۸۱۹م۵۴۰۶۶۴۲۶۸۱۳/۴
PS۱۸۳۱/۹۱۳۸۵ه۹م

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته اليوت آرنولد; مترجم مجيد عميقاسلحه سري الف۴۲۹آ۸۱۳/۵۲[ج]۵۴۰۷۳۲۷۷
PS۳۵۰۱/۵الف۹ر

کوثر ۱۳۸۱سال بلو; ترجمه عباس کرمي فرهديه هامبالت هـ۶۶۱ب۵۴۰۸۹۶۳۸۱۳/۵۲
خوارزمي نـوشـته ويـلـيام سارويان; ترجمه سيمينکمدي انساني

دانشور
۱۳۸۰ ک۱۵۳س۸۱۳/۵۲[ج]۵۴۰۹۱۱۴۵

نيلوفر ۱۳۸۱نوشته ويليام فاکنر; ترجمه صالح حسينيخشم و هياهو خ۱۷۷ف۵۴۱۰۲۷۵۷۸۱۳/۵۲
نيلوفر ۱۳۶۳ويليام فاکنر; ترجمه نجف دريابندرييک گل سرخ براي اميلي ي۱۷۷ف۵۴۱۱۲۶۸۷۸۱۳/۵۲
نيلوفر ۱۳۷۹اسکات فيتسجرالد; مترجم کريم اماميگتسبي بزرگ گ۹۴۴ف۵۴۱۲۲۷۵۹۸۱۳/۵۲
افق ۱۳۹۰اثر جک لندن; ترجمه محسن سليمانيآواي وحش: متن کوتاه شده آ۶۵۳ل۵۴۱۳۴۲۶۲۸۱۳/۵۲

PS۳۵۳۵/۹۱۳۸۸آ۴ن
موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۸جک لندن;ترجمه اصغر مهدي زادگانتيره بختان جامعه ت۶۵۳ل۵۴۱۴۲۷۹۷۸۱۳/۵۲

ناميرا لـوسـي مـادمونت گومري ;ترجمه چيستاقصه هاي جزيره
 يـثـربـي، نـسـيـم سـلطان زاده، شقايق

قندهاري

۱۳۸۲ ق۸۵۳م۵۴۱۵۱۳۴۷۸۱۳/۵۲

زرين، نگارستان کتاب اثـر مـارگـارت مـيـچـل; مترجم سوسنبرباد رفته
اردکاني

۱۳۸۱ ۱۳۸۱ب۹۲۲م۵۴۱۶۱۱۳۰۸۱۳/۵۲

امير کبير ۱۳۸۲مارگارت ميچل; ترجمه حسن شهبازبر باد رفته ب۹۲۲م۵۴۱۷۱۱۲۹۸۱۳/۵۲
ارديبهشت ۱۳۹۲جين وبستربابالنگدراز ۱۳۹۲ب۳۸۶ و۵۴۱۸۱۲۹۵۸۱۳/۵۲

PS۳۵۴۱/۲ب۵ب
قدياني، کتابهاي بنفشه اثـر جـين وبـسـتـر; تـرجـمه مـهـردادبابالنگدراز

 مهدويان; بازنويسي محمد حمزهزاده
۱۳۸۲ ب۳۸۶و۸۱۳/۵۲[ج]۵۴۱۹۳۳۲۰

PS۳۵۴۱/۲۱۳۷۵ب۵ب
افق ۱۳۹۰جين وبستر; ترجمه محسن سليمانيبابا لنگدراز: متن کوتاه شده ب۳۸۶و۸۱۳/۵۲[ج]۵۴۲۰۴۲۷۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

روزنه کار ۱۳۸۱داشيل همت; ترجمه فرهاد منشوريخرمن سرخ خ۶۶۵هـ۵۴۲۱۱۳۶۵۸۱۳/۵۲
علم نـيـکـالس اسـپـارکس; مـتـرجم نفيسهعشق گمشده

 معتکف; ويراستار حميده رستمي
۱۳۸۳ ع۴۷۱الف۵۴۲۲۳۹۷۳۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۲/۵۱۳۸۳ع۱۵س
فرهنگ معاصر ۱۳۹۲جان شتاينبک;ترجمه سروش حبيبيمرواريد م۴۷۸الف۵۴۲۳۵۱۹۹۸۱۳/۵۴

PS۳۵۰۳/الف۱۳۸۹ ۴م۲۳س
مرواريد ۱۳۸۵پل استر; ترجمهي امير احمدي آريانکتاب اوهام ک۴۸۲الف۵۴۲۴۲۹۸۸۸۱۳/۵۴

توفيق آفرين ۱۳۸۱دانيل استيل; ترجمه ليلي کريمانغروب در سنت تروپز غ۴۹۴الف۵۴۲۵۱۳۳۱۸۱۳/۵۴
اميرکبير،جيبي تـاليف جان اشتاين بک; ترجمه سيروساسب سرخ،مرواريد ،دره دراز

طاهباز
۱۳۷۸ الف۵۴۵الف۵۴۲۶۱۲۵۹۸۱۳/۵۴

اميرکبير نـوشته جان اشتاين بک ; ترجمه شاهرخخوشه هاي خشم ﴿ ادبيات کالسيک معاصر﴾
 مسکوب، عبدالرحيم احمدي

۱۳۸۲ خ۵۴۵الف۵۴۲۷۱۲۷۵۸۱۳/۵۴

موسسه انتشارات نگاه جـان اشـتـاينبک; تـرجـمه عبدالحسينخوشههاي خشم
شريفيان

۱۳۷۹ خ۵۴۵الف۵۴۲۸۲۷۱۳۸۱۳/۵۴

آموت ۱۳۹۴فالنري اوکانر;مترجم آذرعالي پورآدم هاي روستايي خوب﴿شش داستان﴾ آ۹۳۶الف۵۴۲۹۶۳۵۸۸۱۳/۵۴
اميرکبير ۱۳۸۷نوشته ريچارد باخجوناتان، مرغ دريايي ج۱۳۹ب۵۴۳۰۵۳۰۱۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۳/۴پ۳الف
دارينوش ۱۳۸۳اثر ريچارد باخ; ترجمه داور آل محمدگريز از سرزمين امن گ۱۳۹ب۵۴۳۱۲۲۷۲۸۱۳/۵۴

نوشته پريل باکدرخت بلوط د۲۴۸ب۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۳۲۶۳۲۱
علم ۱۳۸۲مالکم بس; ترجمه جواد سيداشرفخان جهانگير خ۷۷۱ب۵۴۳۳۳۹۷۷۸۱۳/۵۴

PS۳۵۵۳/۲۱۳۸۲خ۴۷و
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نـويـسـنـده پ.جي. پيترسن;مترجم ژالهرودخانه سفيد

نويني
۱۳۸۲ ر۸۷۴پ۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۳۴۵۳۸۱

کتابسراي تنديس نـويـسـنـده دان تريسي; مترجم عصمتفراموشي
عباسي

۱۳۸۱ ف۵۵۳ت۵۴۳۵۹۵۲۸۱۳/۵۴

افق نـويـسـنـده :کـارال جـابلونسکس;ترجمهشاهزاده ايراني
 حسين شهرابي

۱۳۹۰ ش۱۱۹ج۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۳۶۵۱۹۴
PS۳۵۶۴/۴ف۴ل

مـولف ژولي جـانـسـتون; مترجم حسينقهرمان آرمانهاي کوچک مدرسه
 ابراهيمي (الوند)

۱۳۷۶ ق۱۹۷ج۵۴۳۷۲۶۹۱۸۱۳/۵۴

ليوسا ۱۳۸۴اسپنسر جانسون; ترجمه عطيه رفيعيهديه ه۱۹۹ج۵۴۳۸۹۷۲۸۱۳/۵۴
پيام موفقيت ۱۳۸۴اسپنسر جانسون; مترجم نرگس شکفتههديه موفقيت﴿چگونه در زمان حال شاد و موفق تر باشيم﴾ م هـ۱۹۹ج۵۴۳۹۱۷۹۱۸۱۳/۵۴

شرکت انتشارات فني ايران نـوشـتـه جـيـن کـريگهد جورج; ترجمهتمساح گم شده
 ناهيد صفايي

۱۳۸۲ ت۸۳۹ج۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۴۰۹۴۷

شرکت انتشارات فني ايران ۱۳۸۲نوشته جين کريگهد جرجتمساح گم شده ت۸۳۹ج۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۴۱۶۸۰۸
PS۳۵۵۷/۸۱۳۸۲ت۴و

روزگار ۱۳۹۱کران دساي;ترجمه نرگس سينبريميراث از دسترفته م۵۳۵د۵۴۴۲۵۲۱۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۹/۹م۲س

علم ۱۳۸۱آندره دوبو; ترجمه مهدي غبرائيخانه بر آب خ۷۳۷د۵۴۴۳۳۹۸۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۵۹/۲۱۳۸۱خ۹ب

پيکان آنـــدره دوبـــاس; بـرگـردان مـهـديخانه شن و مه
قراچهداغي

۱۳۸۱ ش خ۷۳۷د۵۴۴۴۲۱۷۴۸۱۳/۵۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

نـوشـته مـايـکل دوريس; ترجمه حسينپشت درختها را ميبيند
 ابراهيمي ﴿ الوند﴾

۱۳۹۰ پ۷۵۸د۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۴۵۴۶۲۱
PS۳۵۵۹/۵۱۳۸۲پ۴۵و

قلم کيميا نـويـسـنـده کـيت ديکاميلو;مترجم ليالقصه دسپروکس
 شيرزاد با ويرايش فاطمه دبيرنيا

۱۳۸۹ ق ۹۳۹ د۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۴۶۴۷۵۹
PZ۸/۸۱۳۸۹م۹د

آموت ۱۳۹۲مريلين رابينسونخانه داري ﴿رمان﴾ خ۱۱۹ر۵۴۴۷۶۶۱۸۸۱۳/۵۴
قدياني ،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲اميلي رودا; ترجمه محبوبه نجف خانيدر جست وجوي دلتورا د۷۷۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۴۸۱۱۴۲
قدياني،کتابهاي بنفشه نـوشـته اميلي رودا; مترجم محبوبه نجفدرياچه اشک

خاني
۱۳۸۳ الف د۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۴۹۱۳۶۶

قدياني،کتابهاي بنفشه ۱۳۸۳اميلي رودا; مترجم محبوبه نجف خانيدره گمشدگان گ د۷۸۸ر۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۵۰۱۳۴۲
قدياني،کتابهاي بنفشه نـوشـتـه لـويـيـس سکر ;ترجمه حسينآخرين گودال

ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۹۱ -۱۳۸۲ آ۱۸۷س۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۵۱۱۰۹۰

بهنام نـويـسـنـده آرتـورآر. جـي. سـولـمسن;يک پرنسس در برلين
 مترجم حسن برمک

۱۳۸۳ ي۸۲۴س۵۴۵۲۹۵۰۸۱۳/۵۴

زرين اثـر هـاوارد فـاوسـت; تـرجمه ذبيح اللهاسپارتاکوس
منصوري

۱۳۸۰ الف۱۴۶ف۵۴۵۳۱۱۳۳۸۱۳/۵۴

زرين هـوارد فـاسـت ; تـرجمه و اقتباس ذبيحفرزند نيل
 الله منصوري

۱۳۸۶-۱۳۸۲ ف۱۴۶ف۵۴۵۴۱۰۵۶۸۱۳/۵۴

به آفرين نـوشـتـه رابـرت فـيـشـر; تـرجمه الدنشواليه اي با زره زنگ زده
محتشم

۱۳۸۲ ش۹۶۵ف۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۵۵۱۱۰۵

نشرقطره ۱۳۸۲مارک فيشر; ترجمه گيتي خوشدلحکايت دولت و فرزانگي ۱۳۸۲ح۹۶۵۵ف۵۴۵۶۲۴۰۹۸۱۳/۵۴
يادعارف ۱۳۸۵مارک فيشر; ترجمه فريبا احمديحکايت دولت و فرزانگي ﴿ميليونر يک شبه﴾ ح۹۶۵۵ف۵۴۵۷۱۷۷۷۸۱۳/۵۴
مرکز ۱۳۸۰ريـمـونـد کـارور.بـه هـمـراه مقاالتي درفاصله وداستان هاي ديگر ف۱۵۶ک۵۴۵۸۱۳۲۱۸۱۳/۵۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نشرآويژه نـوشـته رابرت ويليامز; ترجمه و اقتباستبهکار مخوف نوشته جان کالدر; سنديکاي تبهکاران
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۲ ت۲۵۴ک۵۴۵۹۱۰۵۳۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۶/۲ت۷۴الف

علم اثـر جـان گريشام; ترجمه فريده مهدويخانه نقاشي شده
دامغاني

۱۳۸۰ خ۳۹۷ک۵۴۶۰۳۹۹۱۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۲۱۳۸۰خ۹ر

پيکان ۱۳۸۷مريهينگينز کالرکدو دختر بچه در پيراهن آبي د۶۱۶ ک۵۴۶۱۵۹۷۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۶/۹۱۳۸۷د۱۵ل

ديگر ۱۳۸۲روبين کوک; [ترجمه]شهناز کميلي زادهکروموزوم ۶ ک۸۳۹ک۵۴۶۲۱۳۵۶۸۱۳/۵۴
مريم قدرت ۱۳۸۲نويسنده اميلي کيتز; مترجم مريم قدرتروح زيرشيرواني ر۹۷۴ک۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۶۳۹۸۹

آويژه ۱۳۹۲وينستون گروم;ترجمه بابک رياحي پورفارست گامپ: دنياي يک سادهدل ف۳۸۱گ۵۴۶۴۵۱۷۸۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۷/۲ف۸۵ر

مهر نـويـسـنـده امـيـلـي گريسون; برگردانعمارت کاله فرنگي
 شيرين الرودي﴿افراشي﴾

۱۳۸۲ ع۳۹۶گ۵۴۶۵۱۳۴۰۸۱۳/۵۴

علم اثـر جـان گـريـشـام; گـردانـيده فريدهاحضاريه
 مهدوي دامغاني

۱۳۸۲ الف۳۹۷گ۵۴۶۶۱۳۶۹۸۱۳/۵۴

کتاب نيستان ۱۳۸۱دوريس گيتس; ترجمه مجيد عميقدرخت بيد آبي رنگ د۸۷۶گ۵۴۶۷۱۳۷۱۸۱۳/۵۴
هرمس ۱۳۸۰جومپا الهيري; ترجمه مژده دقيقيترجمان دردها ت۳۳۲ل۵۴۶۸۹۵۵۸۱۳/۵۴
علم ۱۳۸۳جامپا الهيري; ترجمه ويدا اسالميهمترجم بيماري ها﴿مجموعه اي از داستانهاي کوتاه﴾ م۳۳۲ل۵۴۶۹۹۵۴۸۱۳/۵۴
علم ۱۳۸۳نوشته يان مارتل; مترجم گيتا گرگانيزندگي پي ز۱۲۴م۵۴۷۰۹۴۲۸۱۳/۵۴
ديگر اثـر نـيـکالس مه ير;برگردان رامين آذروحشت در وست اند

بهرام
۱۳۸۲ و۱۶۹م۵۴۷۱۱۳۳۶۸۱۳/۵۴

علم کـرمک مـکارتي ; ترجمه محمدرضا قليججاده
خاني

۱۳۸۸ ج۷۳۲م۵۴۷۲۳۹۹۵۸۱۳/۵۴
PS۳۵۶۹/۲ج۱۴ک

ثالث الـوئـيز مک گراو; ترجمه ي فريبا نعمتدختر دشت
اللهي

۱۳۸۲ د۷۳۹م۵۴۷۳۱۱۹۵۸۱۳/۵۴

نشر آتيه ۱۳۸۰هنري ميلر; مترجم داود قالجوريآرامش در تبعيد آ۹۷۹م۵۴۷۴۹۸۵۸۱۳/۵۴
پيک آوين ۱۳۸۲نويسنده آن نا; مترجم مامک بهادرزادهيک قدم تا بهشت ي۱۱۱ن۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۷۵۱۳۱۹

نسل نوانديش مـولف والديـمـير نابوکف; مترجم بهمنزندگي واقعي سباستين نايت
 خسروي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۷ ز۱۱۲ن۵۴۷۶۳۹۹۴۸۱۳/۵۴
PS۳۵۳۹/۹ز۱۶الف

نادر کـورت وونـه گـات; ترجمه پرويز براتي،اپيکاک: داستانهاي کوتاه
 رضا نوحي

۱۳۸۲ الف۸۱۱و۵۴۷۷۱۳۲۰۸۱۳/۵۴

گلريز ۱۳۷۵نويسنده:فيليسآويتنيطلسم خوشبختي ط۸۶۱و۵۴۷۸۶۸۵۳۸۱۳/۵۴
امير کبير ۱۳۹۰برت هرشفلدباني و کاليد ب۵۱۱ ه۵۴۷۹۶۰۸۳۸۱۳/۵۴

PN۱۹۹۷/۲۶۵۰۴۱۱۳۷۸ب
علم ۱۳۸۲آناهيتا هما فيروز;ترجمه گلي اماميباغ فردوس ﴿رمان ﴾ ب۶۳۵هـ۵۴۸۰۱۹۵۸۸۱۳/۵۴

هرمس ارنـسـت  هـمينگوي;ترجمه احمدکساييخورشيد همچنان مي دمد
پور

۱۳۹۳ خ۶۹۵ه۵۴۸۱۶۴۶۰۸۱۳/۵۴

افق ۱۳۸۷ارنست همينگويداشتن و نداشتن د۶۹۵ ه۵۴۸۲۴۹۶۰۸۱۳/۵۴
PS۳۵۴۳/۲۱۳۸۷د۹م

نيلوفر ارنـست هـمينگ وي; ترجمه نجف درياوداع با اسلحه
بندري

۱۳۷۶ و۶۹۵ه۵۴۸۳۲۷۰۸۸۱۳/۵۴

توس، جوانه توس اثـر جـميز هوستون; ترجمه ثريا قزلاياغآتش يخزده قصهاي از پايداري
(بهروزي)

۱۳۷۳ آ۸۱۸ه۸۱۳/۵۴[ج]۵۴۸۴۲۷۳۲

کتابهاي جيبي،اميرکبير تـالـيف الـکس هـيـلـي;تـرجمه عليرضاريشهها
فرهمند

۱۳۹۲ ر۹۷۱ه۵۴۸۵۵۱۷۶۸۱۳/۵۴
PS۳۵۷۲/۸۲ي

گلريز ۱۳۷۲نويسنده:آرتور هيليفرودگاه وگاوصندوق مرگ ف۹۷۱ه۵۴۸۶۶۸۵۷۸۱۳/۵۴
آموت ۱۳۹۰تئا آ ب ر تهمسر ببر ﴿رمان ﴾ ه۱۴۳آ۵۴۸۷۶۲۴۱۸۱۳/۶
علم ۱۳۹۱ليزا جنووا ; مترجم ميترا ميرشکارپيدا وپنهان پ۷۲۳ج۵۴۸۸۳۹۷۵۸۱۳/۶

PS۳۶۰۵/۹۹۱۳۸۹ن
ثالث نـوشـتـه سيد بارت، راجرز واترز; ترجمهترانه هاي پينک فلويد

 م.آزاد، فرخ تميمي
۱۳۸۰ ت۱۶۱ب۵۴۸۹۱۱۵۲۸۲۱/۹۱۴

نشر ثالث ۱۳۸۱ترجمه م. آزاد، اميررضا نوري زادهشمعي در باد: ترانههاي التون جان ش۱۸۳ج۵۴۹۰۸۳۸۸۲۱/۹۱۴
فردا ويـلـيـام شکسپير; مترجم ابوالقاسم خانداستان غم انگيز اتللو مغربي در وندک: نمايشنامه درپنج پرده

ناصرالملک
۱۳۸۰ د۵۸۵ش۵۴۹۱۱۰۳۴۸۲۲/۳۳

ارديبهشت ۱۳۹۳ويليام شکسپيررومئو و ژوليت ر۵۸۵ ش۵۴۹۲۱۲۷۴۸۲۲/۳۳
PR

فردا ۱۳۸۰تاليف هلن اوليايي نياويليام شکسپير نويسنده يا روانشناس الف س/۵۸۵ش۵۴۹۳۱۰۴۱۸۲۲/۳۳
ويليام شکسپيرهر طور ميل شما است... ه۵۸۵ش۵۴۹۴۶۲۳۱۸۲۲/۳۳

PR
شرکت انتشارات علمي وفرهنگي ويـلـيـام شـکـسـپـيـر;تـرجمه فرنگيستراژدي مکبث

شادمان﴿نمازي﴾
۱۳۸۱ ت۵۸۵ش۷م۵۴۹۵۱۰۷۷۸۲۲/۳۳

نشر ني ۱۳۸۸جين آستينترغيب ت۹۳۱الف۵۴۹۶۵۹۶۲۸۲۳/۶
PZ۳/۵۱۳۸۸و۸۷۵الف
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۱۳۶۳جين اوستندلباخته د۹۳۱ الف۵۴۹۷۵۱۹۰۸۲۳/۶
PZ۳/۸۱۳۸۸د ۸۷۵الف

نشر ني ۱۳۸۵اثر جين آستنعقل و احساس ع۹۳۱الف۵۴۹۸۵۹۶۳۸۲۳/۶
PZ۳/۸۱۳۸۹د۸۷۵الف

پر ۱۳۸۸جين اوستينکاترين ک۹۳۱الف۵۴۹۹۴۷۸۰۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف

نشرني ۱۳۸۶اثر جين آستينمنسفيلد پارک م۹۳۱الف۵۵۰۰۵۹۶۵۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۹پ۸۷۵الف

نشر ني ۱۳۸۷جين آستيننورثنگر ابي ن۹۳۱الف۵۵۰۱۵۹۶۶۸۲۳/۶
PZ۳/۲۱۳۸۸ک۸۷۵الف

نشر ني ۱۳۸۶جين آستيناما الف۹۳۱الف۵۵۰۲۵۹۶۱۸۲۳/۷
PZ۳/۸۱۳۸۷الف۸۷۵الف

نشر توسعه ايران ۱۳۹۰مولف جين آستينسنديتون س۹۳۱الف۵۵۰۳۵۹۶۴۸۲۳/۷
PZ۳/۲۱۳۸۹س۸۷۵الف

افق رابـرتلـويي اسـتـيونسن; ترجمه محسندکتر جکيل و آقاي هايد : متن کوتاه شده
سليماني

۱۳۹۰ د ۴۹۴ الف۸۲۳/۸[ج]۵۵۰۴۴۲۶۳
PZ۳/الف۱۳۸۹ ۸د۵۳۸الف

بوستان ۱۳۸۷اثر شارلوت برونتهجين اير ج۴۹۷ب۵۵۰۵۴۷۷۰۸۲۳/۸
۳ZP/۹۱۳۸۷ج۴۹ب

ارديبهشت ۱۳۹۲آن برونتهحقيقت عشق﴿مستاجر عمارت ويلد فيل ﴾ ح۴۹۷۱ب۵۵۰۶۱۹۵۵۸۲۳/۸
PIR۸۲۵۳/۷۱۳۸۰ح۸۵۵ع

ارديبهشت ۱۳۹۱نويسنده شارلوت برونتهجين اير شارلوت برونته ج۴۹۷۵ب۵۵۰۷۵۹۳۴۸۲۳/۸
PZ۳/۹۱۳۸۳ج۲۴الف

زرين ادوارد تـومـاس ;تـرجـمه واقتباس ذبيحغزالي در بغداد
 الله منصوري

۱۳۸۲ غ۸۷۷ت۵۵۰۸۱۱۳۲۸۲۳/۸

گوتنبرگ شـاهـکـار چارلز ديکنس; ترجمه يوسفاوليورتويست
قريب

۱۳۸۶ الف۹۴۲د۵۵۰۹۲۹۶۸۸۲۳/۸

فروزان روز ۱۳۸۱چارلز ديکنزداستان دو شهر د۹۴۲د۵۵۱۰۶۲۷۸۸۲۳/۸
اميرکبير نـوشـته چـارلـز ديـکـنز; ترجمه مسعودسرگذشت ديويد کاپرفيلد

رجبنيا
۱۳۷۸ س۹۴۲د۵۵۱۱۲۷۳۹۸۲۳/۸

افق ۱۳۹۰چارلز ديکنز; ترجمه محسن سليمانينيکالس نيکلبي: متن کوتاه شده ن۹۴۲د۸۲۳/۸[ج]۵۵۱۲۴۲۵۹
PZ۳/۹۱۳۸۸ن۹۸د

ارمغان اثـر لـوئـيـس کـارول; تـرجـمـه حسينآليس در سرزمين عجايب
هنرمندي

۱۳۸۰ آ۱۵۷ک۸۲۳/۸[ج]۵۵۱۳۱۳۷۸

نگاه ۱۳۹۱اسکار وايلداتصوير دوريانگري ت۳۶۹و۵۵۱۴۶۱۰۰۸۲۳/۸
PZ۳/۶۱۳۴۴ت۲۷و

جامي ۱۳۸۸اسکار وايلدتصوير دوريان گري ت۳۶۹و۵۵۱۵۶۱۰۱۸۲۳/۸
PZ۳/۶۱۳۸۸ت۲۷و

تامس هارديبه دور از مردم شوريده ب۱۸۹ه۵۵۱۶۶۲۲۸۸۲۳/۸
PZ۳/۴۱۳۸۱ب۲۱۵ه

طرح نو آر. ک دانـــن دويــل; تـرجـمهکـريـمماجراهاي شرلوک هولمز
 امامي;تصاوير اصلي از سيدني پجت

۱۳۸۱ م۸۲۴ د۵۵۱۷۲۷۱۸۸۲۳/۹

نـوشـته انـيـد بـلـيـتـون; ترجمه مهديمعماي هليکوپتر مدرسه
ضرغاميان

۱۳۷۱ م۶۳۵ب۸۲۳/۹۱[ج]۵۵۱۸۲۶۷۳

سروستان نـويـسـنده بارونز اموسکا ارسزي; ترجمهرازيانه سرخ
 زهره بکوبي

۱۳۸۳ ر۹۲۴الف۵۵۱۹۹۶۶۸۲۳/۹۱۲

مجيد ۱۳۸۲جورج اورول; ترجمه ي حميد بلوچقلعه حيوانات ق۹۲۷الف۵۵۲۰۱۳۶۷۸۲۳/۹۱۲
حباب نـويـسـنـده جورج اورول;ترجمه ادريسقلعه حيوانات

باباخاني
۱۳۹۱ ق۹۲۷ الف۵۵۲۱۵۹۱۶۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۱۳۸۹ق۸۷۳الف
اميرکبير،کتابهاي جيبي ۱۳۹۲نوشته جورج اورول;ترجمه امير شاهيقلعه حيوانات الف ت/ق۹۲۷الف۵۵۲۲۵۱۷۴۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/الف۱۳۸۸ ۸ق۸۷۳الف
چشمه نـويـسـنـده انيد باليتون; مترجم نوشيناتاق اسرارآميز

ريشهري
۱۳۸۲ الف۶۳۵ب۸۲۳/۹۱۲[ج]۵۵۲۳۹۸۷

روزنه ۱۳۸۱جي.آر.آر.تالکين; ترجمه رضا عليزادهفرمانرواي حلقه ها ف۲۴۸ت۵۵۲۴۱۱۶۳۸۲۳/۹۱۲
دنياي نو ۱۳۸۲جي .آر.آر.تالکين; ترجمه پرويز امينيياران حلقه ي۲۴۸ت۵۵۲۵۱۳۵۵۸۲۳/۹۱۲
آموت ۱۳۹۴لويد جونزآقاي پيپ : رمان آ۸۷۵ج۵۵۲۶۶۲۴۲۸۲۳/۹۱۲

هرمس ﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۳آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقياتود در قرمز الکي الف۸۲۴د۵۵۲۷۶۴۱۵۸۲۳/۹۱۲
هرمس ﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۳آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقيجعبه مقوايي ج۸۲۴د۵۵۲۸۶۴۰۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۲آرتور کانن دويل ;ترجمه مژده دقيقيحلقه سرخ و پنج داستان ديگر ح۸۲۴د۵۵۲۹۶۴۱۴۸۲۳/۹۱۲
هرمس﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۴آرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقيدرنده باسکرويل د۸۲۴د۵۵۳۰۶۴۰۱۸۲۳/۹۱۲

هرمس آرتـور کـانـن دويـل ;ترجمه حشمت الهسه دانشجو
صباغي

۱۳۹۴ س۸۲۴د۵۵۳۱۶۴۰۵۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کارآگاه ۱۳۹۴سرآرتورکانن دويل;ترجمه مژده دقيقي.نشانه چهار ن۸۲۴د۵۵۳۲۶۴۰۰۸۲۳/۹۱۲
نشر مرکز، کتاب مريم ۱۳۸۲انيد بال تيون; ترجمه ميرعلي غرويسوزن جادويي و داستانهاي ديگر ۸۱۳س۸۲۳/۹۱۲[ج]۵۵۳۳۱۹۴۱
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هرمس کافکا فرانتس;ترجمه محمود حسيني زادمقبره دار... ومرگ م۱۱۱ک۵۵۳۴۶۵۲۳۸۲۳/۹۱۲
هرمس،کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۲آگاتاکريستي;ترجمه نيماحضرتيآقاي کويين مرموز قآ۴۸۸ک۵۵۳۵۶۳۹۳۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمد علي ايزديآنها به بغداد آمدند ن آ۴۸۸ک۵۵۳۶۶۳۹۸۸۲۳/۹۱۲
هرمس،کارآگاه ۱۳۹۴آگاتاکريستي;ترجمه نيما حضرتيآوازقو وآ۴۸۸ک۵۵۳۷۶۳۹۱۸۲۳/۹۱۲

هرس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهآيينه سرتاسر ترک برداشت
نژاد

۱۳۹۳ ي آ۴۸۸ک۵۵۳۸۶۳۷۰۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـستي; ترجمه مجتبي عبداللهالهه انتقام
نژاد

۱۳۹۳ ل الف۴۸۸ک۵۵۳۹۶۳۶۶۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمدطاهر رياضيان يا ام؟ ن الف۴۸۸ک۵۵۴۰۶۳۸۶۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه رويا سعيديپرده: آخرين پرونده پوآرو رپ۴۸۸ک۵۵۴۱۶۳۷۱۸۲۳/۹۱۲
هرس ۱۳۹۴آگاتا کريستي;ترجمه محمد علي ايزديپنج خوک کوچک ن پ۴۸۸ک۵۵۴۲۶۳۷۳۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۴آگاتاکريستي;ترجمه حميدرضا بلندسرانتحقيقات پوآرو ت۴۸۸ک۵۵۴۳۶۳۶۸۸۲۳/۹۱۲
افشار تـله مـرگ، سه بـچه مـوش خـونخوار، در جستجوي گنج، در

 جستجوي جنايتکار
۱۳۷۳آگاتا کريستي; ترجمه عليرضا نعمتي ت۴۸۸ک۵۵۴۴۱۸۵۱۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۸۱۳۷۳ت۳۸۷ک
هرمس آگـاتـا کـريـسـتـي;تـرجـمـه حميدرضاتحقيقات پوآرو

بلندسران
۱۳۹۴ ح ت۴۸۸ک۵۵۴۵۶۴۱۳۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمد علي ايزديتراژدي در سه پرده رت۴۸۸ک۵۵۴۶۶۳۸۵۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۴آگاتا کريستي;ترجمه:مريم زکرياتله موش ل ت۴۸۸ک۵۵۴۷۶۳۷۷۸۲۳/۹۱۲
تهران آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه حميدرضا بلندجنايت در شب آتش بازي

سران
۱۳۹۳ ج۴۸۸ک۵۵۴۸۶۳۹۵۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه گلرخ سعيدنياجنايت خفته خ ج۴۸۸ک۵۵۴۹۶۳۸۲۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهجسدي در کتابخانه

نژاد
۱۳۹۲ س ج۴۸۸ک۵۵۵۰۶۳۷۹۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهجشن هالووين
نژاد

۱۳۹۳ ش ج۴۸۸ک۵۵۵۱۶۳۹۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمدعلي ايزدي.جنايتهاي ميهن پرستانه م ج۴۸۸ک۵۵۵۲۶۴۰۷۸۲۳۹۱۲
هرمس ۱۳۸۸آگاتا کريستيجيب پر از چاودار ي ج۴۸۸ک۵۵۵۳۶۳۸۸۸۲۳/۹۱۲

PZ۳/۹۲۸۱۳۸۸ج۳۸۷ک
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه مجتي عبدالله نژادچهار غول بزرگ چ۴۸۸ک۵۵۵۴۶۳۸۰۸۲۳/۹۱۲
تهران ۱۳۹۳آگاتاکريستي;ترجمه مجتبي عبدالله نژاددرهتل برترام د۴۸۸ک۵۵۵۵۶۳۷۵۸۲۳/۹۱۲
دستان آگـاتـا کـريـسـتـي; مـتـرجـمان مهديدشمن مرموز

 گروسيان، امير حسين نقيان
۱۳۸۱ د۴۸۸ک۵۵۵۶۹۶۱۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمدطاهر رياضيدشمن پنهان ش د۴۸۸ک۵۵۵۷۶۴۰۹۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهساعتها

نژاد
۱۳۹۳ الف س۴۸۸ک۵۵۵۸۶۴۱۱۸۲۳/۹۱۲

هرمس ،کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۲آگاتاکريستي;ترجمه محمدگذرآباديسروغمگين رس۴۸۸ک۵۵۵۹۶۳۹۲۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه:مجتبي عبداللهشب بي پايان

نژاد
۱۳۹۳ ش۴۸۸ک۵۵۶۰۶۳۷۶۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهشرارتي زير آفتاب
نژاد

۱۳۹۳ الف ش۴۸۸ک۵۵۶۱۶۳۹۶۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;حميدرضا بلندسران.شاهدي براي دادگاه ب ش۴۸۸ک۵۵۶۲۶۳۸۷۸۲۳/۹۱۲
هرمس،کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه نيما حضرتيشبح مرگ برفراز نيل ح ش۴۸۸ک۵۵۶۳۶۴۱۲۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهشاهد خاموش
نژاد

۱۳۹۳ خ ش۴۸۸ک۵۵۶۴۶۳۶۹۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کارآگاه ۱۳۹۴آگاتا کريستي،فايزه اسکندريشرکاي جرم ک ش۴۸۸ک۵۵۶۵۶۳۹۰۸۲۳/۹۱۲
هرمس،کتابهاي کارآگاه آگـاتـا کـريـسـتي;ترجمه مجتبي عبدالهقتل آسان است

نژاد.
۱۳۹۳ ق۴۸۸ک۵۵۶۶۶۳۸۹۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي ;ترجمه محمد علي ايزديقطار ساعت۴:۵۰ از پديننگتون ق۴۸۸ک۵۵۶۷۶۳۶۵۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه:محمدعلي ايزدي.قتلهاي الفبايي الف ق۴۸۸ک۵۵۶۸۶۳۷۸۸۲۳/۹۱۲
هرس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهقتل در تعطيالت

نژاد
۱۳۹۳ ت ق۴۸۸ک۵۵۶۹۶۳۷۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهقتل در خانه کشيش
نژاد

۱۳۹۳ خ ق۴۸۸ک۵۵۷۰۶۳۸۴۸۲۳/۹۱۲

هرمس،کتابهاي کارآگاه ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه خسرو سميعي.قتل راجر آکرويد رق۴۸۸ک۵۵۷۱۶۴۰۸۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۳اگاتا کريستي;ترجمه محمد گذر آباديقتل درقطار سريع السيرشرق ق ق۴۸۸ک۵۵۷۲۶۳۷۲۸۲۳/۹۱۲
تهران ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه رويا سعيديگناه مضاعف گ۴۸۸ک۵۵۷۳۶۳۶۷۸۲۳/۹۱۲

هرمس﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۲آگاتاکريستي;ترجمه رويا سعيديماجراهاي اسرار آميز دراستايلز م۴۸۸ک۵۵۷۴۶۴۰۶۸۲۳/۹۱۲
هرمس ۱۳۹۳آگاتا کريستي;ترجمه محمدعلي ابزديمرگ در ميان ابرها رم۴۸۸ک۵۵۷۵۶۳۹۷۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهمصيبت بي گناهي

نژاد
۱۳۹۲ ص م۴۸۸ک۵۵۷۶۶۳۹۹۸۲۳/۹۱۲

هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهمعماي کارائيب
نژاد

۱۳۹۳ ع م۴۸۸ک۵۵۷۷۶۴۱۰۸۲۳/۹۱۲

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

هرمس ۱۳۹۳اگاتاکريستي;ترجمه رويا سعيديمالقات بامرگ ل م۴۸۸ک۵۵۷۸۶۳۸۱۸۲۳/۹۱۲
هرمس آگـاتـا کـريـستي;ترجمه مجتبي عبداللهموج سواري

نژاد
۱۳۹۲ و م۴۸۸ک۵۵۷۹۶۳۸۳۸۲۳/۹۱۲

کتابسراي تنديس ۱۳۹۰نويسنده گراهام گرينمامور ما در هاوانا م۴۲۶گ۵۵۸۰۶۰۶۸۸۲۳/۹۱۲
PZ۳/۱۶۱۳۸۹م۴۲گ

هرمس نـاتـالـيـا گـنـيزبورگ; ترجمهي محسنفضيلتهاي ناچيز
ابراهيم

۱۳۸۰ ف۹۵۱گ۵۵۸۱۲۷۰۱۸۲۳/۹۱۲

مير سعيدي فراهاني نـويـسـنده کاليو استيپلز لوئيس; مترجمبرون از سياره آرام
 نادر ميرسعيدي

۱۳۸۱ ب۸۲۳ل۵۵۸۲۱۳۲۵۸۲۳/۹۱۲

هرمس ۱۳۹۰جان ليمن;ترجمه احمدکسايي پورويرجينا وولف و۹۳۴ل۵۵۸۳۶۴۵۹۸۲۳/۹۱۲
امير کبير اتـل لـيليان  وينيچ;ترجمه خسرو همايونخرمگس

پور
۱۳۸۲ خ۹۸۹و۵۵۸۴۱۲۱۶۸۲۳/۹۱۲

طرح نو گـيـلـبـرت کيت چسترتون; ترجمه کاوهماجراهاي پدر براون، کشيش کارآگاه
ميرعباسي

۱۳۸۲ م۳۹چ۵۵۸۵۱۳۴۱۸۲۳/۹۱۲۱۹

نيلوفر ۱۳۸۳بن اکري; ترجمه جالل بايرامراه گرسنگان ر۹۳۶الف۵۵۸۶۹۵۹۸۲۳/۹۱۴
کازئو ايشيگورووقتي يتيم بوديم و۹۷۸الف۵۵۸۷۶۵۲۱۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۷۱۳۸۱و۹۵۴الف
چشمه جـي. جـي. بـاالرد; تـرجـمـه علي اصغرامپراتوري خورشيد

بهرامي
۱۳۸۲ الف۲۵۶ب۵۵۸۸۹۷۹۸۲۳/۹۱۴

تمندر نـويـسـنده آنتوني برجس ; مترجم پريپرتقال کوکي
 رخ هاشمي

۱۳۸۱ پ۴۲۸ب۵۵۸۹۱۳۳۷۸۲۳/۹۱۴

زرين نـويـسـنـده فـرانـکـلين بالک; ترجمه والماس بودا
 اقتباس ذبيح الله منصوري

۱۳۸۱ الف۶۳۱ب۵۵۹۰۱۰۵۷۸۲۳/۹۱۴

روزگار ۱۳۸۳مائيو بنچي; ترجمه قدسي گلريزراش مسي ر۶۹۶ب۵۵۹۱۹۴۳۸۲۳/۹۱۴
پيدايش ۱۳۹۲سوزان پاترون،آنيتا يارمحمدي مترجمنيروي برترالکي ن۱۲۴پ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۹۲۶۶۰۹

افق ۱۳۹۳نويسنده: آر۰جي۰پاالسيوشگفتي ش۲۴۴پ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۹۳۶۶۲۰
فرهنگ ها: افق ۱۳۹۰آنا پررا ;  ترجمه کيوان عبيدي آشتيانيپسري از گوانتانامو پ۳۴۳پ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۹۴۳۵۹۳

PZ۳/۵۱۳۸۸پ۴۱۱۴پ
ليوسا ۱۳۸۲-۱۳۸۶ليلين پيک;ترجمه عطيه رفيعيروياي روي تپه ر۹۶۳پ۵۵۹۵۱۳۲۸۸۲۳/۹۱۴

ارديبهشت ۱۳۷۳دافنه دوموريهرازهاي زندگي يک زن ر۷۹۵ د۵۵۹۶۵۹۳۶۸۲۳/۹۱۴
ارديبهشت ۱۳۹۳دفنه دوموريهربهکا ر۷۹۵ د۵۵۹۷۷۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹الف۱۳۸ ۲ر۹۶د
پر ۱۳۷۲اثر دافنه دوموريهزنجير عشق ز ۷۹۵ د۵۵۹۸۴۷۷۲۸۲۳/۹۱۴

PZ۳/۹۱۳۷۲ز۹۶د
قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱تري ديري; ترجمه مهرداد تويسرکانيپروندههاي محرمانه پ۹۲۷د۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۵۹۹۴۵۸۵

PZ۷/۴۱۳۸۶پ۹۲د
خرداد نـويـسـنـده پـيـتـر ديـکـنسون; مترجمتولکو

 غالمعلي سرمد
۱۳۸۱ ت۹۴۳د۵۶۰۰۱۳۶۰۸۲۳/۹۱۴

کتابسراي تنديس ۱۳۷۹نويسنده جي.کي. رولينگهري پاتر و جام آتش ه ۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۱۴۷۱۹
PZ۷/۳۸۴۱۳۷۹ ۹۵ر

پليکان جي. کي. رولـيـنگ;تـرجـمـه غالمحسينهري پاتر و پرنس دورگه
اعرابي

۱۳۸۴ ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۲۵۰۳۱
PZ۷/۳۷۵ه۹۵ر

ذکر، کتابهاي قاصدک جـي. کـي. رولـيـنـگ; تـرجمه وتلخيصهري پاتر و اتاق رازها
 نسيم عزيزي

۱۳۸۱ الف ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۳۱۰۸۵

عقيل ۱۳۸۳جي. کي. رولينگ; مترجم ايرن علي پورهري پاتر و تاالر اسرار ت هـ۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۴۱۲۸۱
عقيل ۱۳۸۳جي.کي.رولينگ; مترجم ايرن عليپورهري پاتر و جام آتش ۱۳۸۳ج ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۵۱۲۶۷

ذکر، کتابهاي قاصدک جـي.کي. رولينگ; ترجمه وتلخيص نسيمهري پاتر وجام آتش
عزيزي

۱۳۸۱ ج هـ۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۶۱۰۸۳

ذکر، کتابهاي قاصدک ۱۳۸۱جي. کي. رولينگ; ترجمه نسيم عزيزيهري پاتر و زنداني آزکابان ز هـ۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۷۱۱۵۰
TZ۷/۱۳۸۱ث۴۳ه۹۵ر

عقيل ۱۳۸۳جي .کي .رولينگ; ترجمه ايران علي پورهري پاتر وسنگ جادو ۱۳۸۳س ه۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۸۱۲۶۶
عقيل ۱۳۸۳جي. کي. رولينگ; مترجم نسرين بيگدلوهري پاتر و فرمان ققنوس ف هـ۸۴۷ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۰۹۱۲۸۰

زرين،نگارستان کتاب نـويـسـنـده آلـن سـويـج; مترجم جوادفرستاده سلطان
سيداشرف

۱۳۷۹ ف۸۳۲س۵۶۱۰۱۱۳۴۸۲۳/۹۱۴

قدياني، کتابهاي بنفشه دارن شـان; تـرجـمـه سـوده کـريـمـي;قصه هاي سرزمين اشباح
 ويراستار فرزانه کريمي

۱۳۸۳ ق۲۱۷ش۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۱۱۱۲۸۷

قدياني، کتابهاي بنفشه دارن شـان; مـتـرجـم سـوده کـريـمـي;قصه هاي سرزمين اشباح: سيرک عجايب
 ويراستار فرزانه کريمي

۱۳۸۳ س ق۲۱۷ش۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۱۲۱۴۳۸

کتابسراي تنديس ۱۳۸۲نوشته مارک شاپيروجي کي رولينگ: جادوگري در پس چهره هري پاتر ج ۳۶۶ ش۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۱۳۴۷۲۸
PZ۷/۳۷۰۸۵۱۳۸۰ه۹۵ر

آرما ۱۳۹۲رنده عبدالفتاح;ترجمه محسن بدرهبهم مياد؟! ب۳۴۹ع۵۶۱۴۵۲۷۰۸۲۳/۹۱۴
نگارستان کتاب ۱۳۸۶کالين فالکنر;ترجمه جواد سيد اشرفشيطان در کشتي ش۱۷۹ف۵۶۱۵۱۹۶۱۸۲۳/۹۱۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

الکساندر مککالاسميتدفتر کارآگاهي شماره يک بانوان د۵۳۷القف۵۶۱۶۶۵۱۲۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۸۱۳۸۸الف۷م

توفيق آفرين ۱۳۸۳حنيف قريشي; ترجمه نيکي کريمينزديکي ن۶۲۵ق۵۶۱۷۱۱۵۱۸۲۳/۹۱۴
افق جـان کـريـسـتـوفـر; تـرجـمـه حـسينجک جنگلي

ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۹۱ ج۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۱۸۴۶۳۱

PZ۷/۸۱۳۸۸ج۴ک
قدياني، کتابهاي بنفشه رمـانـهـاي سـه گـانه جان کريستوفر: شهريار آينده، آن سوي

 سرزمينهاي شعله ور، شمشير ارواح
جـان کـريـسـتـوفـر; مـتـرجـم حـسين

ابراهيمي﴿الوند﴾
۱۳۹۱ -۱۳۸۲ ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۱۹۱۱۳۶

قدياني،کتابهاي بنفشه رمـانـهاي سه گانه جان کريستوفر: شامل سه رمان گوي آتش،
 سرزمين تازه کشف شده، رقص اژدها

۱۳۸۲- ۱۳۸۹جان کريستوفر; مهرداد مهدويان ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۰۱۱۳۷

قدياني،کتاب هاي بنفشه جـان کـريـسـتـوفـر; تـرجـمه مـهردادرمانهاي چهارگانه جان کريستوفر (مجموعه سوم)
تويسرکاني

۱۳۹۱-۱۳۸۶ ر۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۱۴۵۳۹
PZ۷/۷۴۱۳۸۶ر۴ک

قدياني نـوشـتـه جـان کريستوفر; ترجمه حسينغارهاي فراموشي
 ابراهيمي ﴿الوند﴾

۱۳۸۱ غ۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۲۱۲۴۵

قدياني، کتابهاي بنفشه جـان کـريـسـتـوفـر; مـتـرجـم مهردادگوي آتش
 مهدويان; ويراستار فرزانه کريمي

۱۳۹۱ گ۴۸۸ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۳۴۲۹۱
PZ۷/۹۳۱۳۸۱گ۴ک

نشر و پژوهش فرزان ، کتاب روز آرتـور سي، کـالرک; تـرجـمه مـهـوشروشنايي زمين، توطئه در ماه
مجذوب

۱۳۸۰ ر۶۱۶ک۵۶۲۴۱۳۶۴۸۲۳/۹۱۴

ديبايه ۱۳۹۲اندرو کلمنتس;مرجان ظريف صنايعيداستان مدرسه د۶۵۱ک۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۵۵۲۶۶
ديگر ۱۳۸۱گراهام گرين; ترجمه محمد علي سپانلومقلدها م۴۲۶گ۵۶۲۶۹۶۴۸۲۳/۹۱۴

قدياني، کتابهاي بنفشه جـمـيـله گوين; ترجمه حسين ابراهيمي﴿چشم اسب
الوند﴾

۱۳۹۱ چ۸۵۹گ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۷۴۵۱۴
PZ۳/۵۱۳۸۵چ۲۷۷گ

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۹۱جميله گوين; ترجمه حسين ابراهيميردپاي باد ر۸۵۹گ۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۲۸۴۵۱۵
PZ۳/۴۱۳۸۵ر۲۷۷گ

شرکت انتشارات سوره مهر اثـر دوريس لـسينگ; ترجمه ضياءالدينچال مورچه
ترابي

۱۳۸۶ چ۴۵۹ل۵۶۲۹۲۶۹۴۸۲۳/۹۱۴

فرزان روز ۱۳۹۲سامرست موام;ترجمه مهرداد نبيليلبه تيغ ن ت/ل۸۲۱م۵۶۳۰۵۱۷۹۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۲ل۸م

اساطير ۱۳۷۰سامرست موام; ترجمه پرويز داريوشماه و شش  پشيز م۸۲۱م۵۶۳۱۲۹۷۹۸۲۳/۹۱۴
چشمه ۱۳۸۳بورلي نايدو; ترجمه مليحه محمديآن روي حقيقت آ۲۵۴ن۵۶۳۲۹۴۹۸۲۳/۹۱۴
چشمه ۱۳۸۱بورلي نايدو; ترجمه مليحه محمديبرگشت نيست :داستاني از آفريقاي جنوبي ب۲۵۴ن۵۶۳۳۹۹۰۸۲۳/۹۱۴

کلکآزادگان [نـويـسنده] جي. پي. واسواني; [برگردان]يکصد حکايت فرزانگي در پناه او: نور، شادماني و عشق
 مجيد حميدا

۱۳۸۳ ي۱۸۶و۵۶۳۴۲۲۰۰۸۲۳/۹۱۴

افق کـلـر ونـدرپـول;ترجمه ي کيوان عبيديماه بر فرايز مانيفست
آشتياني

۱۳۹۲ م۷۷۱و۸۲۳/۹۱۴[ج]۵۶۳۵۵۱۶۶

هرم گـوردون م. ويـلـيـامـز; مـتـرجم فرزامسگهاي پوشالي
 حبيبي اصفهاني

۱۳۸۳ س۹۵۳و۵۶۳۶۹۸۰۸۲۳/۹۱۴

نويسنده جک هيگينزپرواز عقاب پ۹۶۱ه۵۶۳۷۶۴۲۹۸۲۳/۹۱۴
PZ۳/۴۱۳۸۴پ۹۶۳ه

جامي ۱۳۸۲گرد آوري وترجمه علي عبداللهياز عشق وجدايي : سروده هاي هرمان هسه الف۵۸۲هـ۵۶۳۸۱۰۰۰۸۳۱/۹۱۴
ارديبهشت ۱۳۹۳جين آستينغرور و تعصب غ۹۳۱الف۵۶۳۹۱۹۴۶۸۳۲/۸

PZ۳/۴۱۳۸۹غ۸۷۵الف
فردا بـرتـولـت بـرشـت; ترجمه ي رضا کرمجرقه اي درظلمت و هوراتي ها و کورياتي ها

رضايي
۱۳۸۰ ج۴۵۲ب۵۶۴۰۱۰۳۶۸۳۲/۹۱۲

ارديبهشت ۱۳۷۱کورت کريستيانژوزفين ژ۴۵۳ک۵۶۴۱۱۹۴۳۸۳۳
PZ۳/۹۱۳۷۱ژ۳۴ک

ارديبهشت ۱۳۸۶آن ماري سلينکودزيره د۷۱۷س۵۶۴۲۱۴۳۷۸۳۳/۹۱
PT۲۶۷۳/۵/۴۱۳۸۶د۹ل

نيلوفر ۱۳۹۱جورج اورول;ترجمه صالح حسيني۱۹۸۴[هزار و نهصد و هشتاد وچهار] ح ت/ه۹۲۷الف۵۶۴۳۵۱۷۷۸۳۳/۹۱۲
PR۸۲۳/۹۱۲ه۹۲۴الف

نقش خورشيد ولـفـگـانـگ بـرشـرت; تـرجمه سيامکاندوه عيسي
گلشيري

۱۳۸۰ الف۷۶۴ب۵۶۴۴۱۳۲۳۸۳۳/۹۱۲

زرين ژارگـن تـوروالـد; ترجمه و اقتباس ذبيحجراح ديوانه
 الله منصوري

۱۳۸۶-۱۳۸۲ ج۸۲۴ت۵۶۴۵۱۱۳۹۸۳۳/۹۱۲

ثالث ۱۳۸۰يوزف روت; ترجمه محمد اشعريايوب الف۷۶۸ر۵۶۴۶۱۲۱۴۸۳۳/۹۱۲
جامه دران از صـادق هـدايـت، گـروه مـحـکـومينگروه محکومين و پيام کافکا

 /فرانتس کافکا; ترجمه حسن قائميان
۱۳۸۳ هـ س/۲۴۶ک۵۶۴۷۱۲۸۴۸۳۳/۹۱۲

جامه دران نـويـسـنـده فرانتس کافکا;ترجمه صادقمسخ
هدايت

۱۳۸۳ م۲۴۶ک۵۶۴۸۱۲۲۱۸۳۳/۹۱۲

نسل نوانديش مـولـف لـيـزه گـسـت; مـتـرجـم آزادهفردا يا پس فردا
 بـيـطـرف; ويـراسـتـار احـمد بهرامپور

آشتياني

۱۳۸۰ ف۴۴۲گ۵۶۴۹۱۳۲۴۸۳۳/۹۱۲

گلريز خـاطـرات يـک جراح بزرگ آلماني/﴿ ارهارد لوتز﴾. به انضمام
 هنگامي که جراح هم مي لرزد﴿ جمز هرپال﴾

۱۳۸۰ترجمه واقتباس ذبيح اله منصوري خ۷۱۶ل۵۶۵۰۱۱۶۱۸۳۳/۹۱۲

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

ماهي ۱۳۸۳توماس مانبودنبروکها: (زوال يک خاندان) ب۱۷۲م۵۶۵۱۵۹۶۷۸۳۳/۹۱۲
PT۲۶۳۷/۹۱۳۸۳ب

زرين ۱۳۸۶گئورگ ابرس;ترجمه جواد سيد اشرفکمبوجيه و دختر فرعون ک۱۳۹الف۵۶۵۲۱۹۶۰۸۳۳/۹۱۴
قو نـويـسنده سوزانه الن زون; ترجمه مهديفرار بزرگ

شهشهاني
۱۳۸۲ ف۷۳۸الف۵۶۵۳۹۹۱۸۳۳/۹۱۴

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲نويسنده ميشل اندهجيم دگمه ج۸۷۳الف۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۶۵۴۵۲۰۲
PZ۳/۹ج۸۵الف

امير کبير ۱۳۹۲نوشته هاينريش بلعقايد يک دلقک ع۷۸۴ب۵۶۵۵۵۹۸۱۸۳۳/۹۱۴
PT۲۶۶۵/۷۱۳۴۹ع

چشمه اثـر هـايـنـريـش بـل; تـرجـمـه محمدنان سال هاي جواني
 اسماعيل زاده

۱۳۸۱ ن۷۸۴ب۵۶۵۶۱۳۳۰۸۳۳/۹۱۴

نشر پيدايش نـوشـته گـودرون پـاوسه وانگ; تـرجمهباران مرگ
 حسين ابراهيمي﴿ الوند﴾

۱۳۹۱ ب۱۷۴پ۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۶۵۷۴۵۳۷
PZ۷/۲۱۳۷۶ب۱۶پ

گلبانگ فـرمـانـده بـعـد ازخـدا﴿فـن دونـيـتـز﴾/ [پانصد هزار] فدائي
 درخـيـابـانـهـاي برلن ﴿پير الفون﴾/ مرا زير آسمان آبي اعدام

 کنيد﴿ جورج بلوند﴾

فـن دونـيـتـز. [پـانـصـد هـزار فـدائـي
 درخـيـابـانـهـاي بـرلـن/پير الفون. مرا
 زيـرآسـمـان آبـي اعـدام کـنيد/جورج

 بلوند]; مترجم ذبيح الله منصوري

۱۳۷۹ ف۸۱۸د۵۶۵۸۱۱۹۶۸۳۳/۹۱۴

هرمس پـاتريک زوسکينتک;ترجمه احمد کساييسرگذشت آقاي زومر
پور

س۶۷ز۵۶۵۹۶۵۳۱۸۳۳/۹۱۴

نقش خورشيد:کتاب آينه ۱۳۸۱رفيق شامي; ترجمه حميد زرگر باشيراوي شب ر۲۱۶ش۵۶۶۰۱۳۵۴۸۳۳/۹۱۴
کانون پرورش فکري ۱۳۹۱نويسنده فريدريک فلدطوطي اصفهان ط ۸۳۸ ف۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۶۶۱۴۸۴۴

PZ۳/۹۱۳۷۱ط۸ف
کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۹۱نويسنده کورنليا فونکهسياهدل س ۹۱۷ ف۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۶۶۲۴۸۰۳

PT۲۶۷۶/۹۱۳۸۸س۸۷و
نقش و نگار نـوشـتـه سـيـلـويـا کـي; [ترجمه] نغمهتنها خودم: داستان يک دختر ايراني

 معصوم آبادي
۱۳۸۳ ت۱۱۱ک۵۶۶۳۵۶۷۷۸۳۳/۹۱۴

کارنگ ۱۳۸۶رت ماروت; مترجم حسن نيکفريدشورش تنبهداران ش۱۳۵م۵۶۶۴۲۷۲۷۸۳۳/۹۱۴
فرهنگ گستر ۱۳۸۴نربرت ويت;مترجم نيکي خوگرردپاي خرس در شب ر۸۴۷ و۸۳۳/۹۱۴[ج]۵۶۶۵۶۵۸۵

PZ۳/۴۱۳۸۲د۸۸۶و
پرشکوه اثـر امـانـوئـل روبـلـس; ترجمه امان الهفصل پرخاش: طغيان دوران نوجواني

ترجمان
۱۳۸۳ ف ۷۶۵ ر۸۳۴/۹۱۲[ج]۵۶۶۶۹۵۳

زرين: نگارستان کتاب نـوشـتـه پـي يرنزلوف; ترجمه ذبيح اللهسرنوشت شوم يک امپراتور
منصوري

۱۳۸۲ س۴۱۲ن۵۶۶۷۱۱۶۷۸۳۴/۹۱۲

خرسندي سـيد بغداد : قصه جيمي سرباز آمريکايي که به راز عاشورا پي
 برد

۱۳۹۴محمد طعان س۶۲۲ط۵۶۶۸۶۱۰۹۸۳۴/۹۱۴

ثالث نـويـسنده شارل دو کوستر; ترجمه سيفافسانه هاي اولن اشپيگل
 الله گلکار

۱۳۸۲ الف۸۲۶ک۵۶۶۹۱۱۴۳۸۳۹/۳۲۳۵۱۹

اطالعات، کتابهاي سپيده آني ام. جي. اشـمـيت; ترجمه به فرانسهمسافر کوچک
 سـوزان هـيـلـتـرمن، ايـزابل ژانترجمه

 بهفارسي فاطمه زهروي

۱۳۷۱ م ۵۶۱ الف۸۳۹/۳۳۶۴[ج]۵۶۷۰۲۷۱۱

نخستين ۱۳۸۳ويلهلم موبري; ترجمه مسعود مراديمشت هاي بسته د۸۲۲م۵۶۷۱۹۶۲۸۳۹/۷۳۷۲
روزنه نـويـسنده ماريانه فردريکسون; برگرداندختران هانا

 مهشيد ميرمعزي
۱۳۸۱ د۴۶۵ف۵۶۷۲۱۳۹۵۸۳۹/۷۳۷۴

قدياني، کتابهاي بنفشه آسـتريد لنيدگرن; ترجمه فرزانه کريمي;رمانهاي سه گانه پيپي جوراب بلند
 ويراستار حسين فتاحي

۱۳۸۲ ر۹۵۴ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۵۶۷۳۳۴۷۸
PZ۷/۸ر۹۲ل

هنينگ مانکلپسري که روي تختي پرازبرف خوابيد پ۱۷۸م۵۶۷۴۶۵۱۵۸۳۹/۷۳۷۴
PZ۳/۵۱۳۸۴پ۲۹۸۳۳م

هنينگ مانکلسگهاي ريگا س۱۷۸م۵۶۷۵۶۵۱۴۸۳۹/۷۳۷۴
PT۹۸۷۶/۳۲/۸۱۳۸۹س۸الف

هنينگ مانکلسايهها در سپيدهدم مي رويند س۱۷۸م۵۶۷۶۶۴۳۴۸۳۹/۷۳۷۴
PT۹۸۷۶/۳۲ /۲۱۳۸۸س۸الف

هنينگ مانکلسگي که به سوي ستارهاي ميدود س گ۱۷۸م۵۶۷۷۶۵۱۱۸۳۹/۷۳۷۴
PT۹۸۷۶/۳۲ /۸۱۳۸۸س۸الف

هرمس نوشتهي يوستاين گاردردختر پرتقال د۷۶۲گ۵۶۷۸۶۴۳۰۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۳۱۳۸۸د۴و

ياستين گوردرراز فال ورق ر۷۶۲گ۵۶۷۹۶۵۱۳۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۲۱۳۸۹ر۴و

ياستين گوردرقصري در پيرنه ق۷۶۲گ۵۶۸۰۶۵۲۸۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۶۱۳۸۸ق۴و

ياستين گوردرمايا م۷۶۲گ۵۶۸۱۶۵۰۷۸۳۹/۸۲۳۷۴
PT۸۹۵۱/۲۸ /۲۱۳۸۷م۴و

هرمس کيميا ۱۳۸۵ياستين گوردرسالم کسي اينجا نيست؟ س ۷۶۳ گ۸۳۹/۸۲۳۷۴[ج]۵۶۸۲۴۸۹۴
PZ۳/۸۱۳۷۷س۸۳۸۵گ
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ماهي سـنـفـورد. آر. شـوارتس; مترجم خشايارآنري برگسون
ديهيمي

۱۳۸۳ ش ب/۴۶۷ب۵۶۸۳۱۰۱۶۸۴۰/۹۰۰۹

ماهي ۱۳۸۲لوسيل اف. بکر; مترجم مزدا موحدژورژ سيمنون ب ن/۹۷۲س۵۶۸۴۱۰۱۵۸۴۰/۹۰۰۹
ژکان ۱۳۹۰ژان پل سارتر; ترجمهي جالل آل احمددست هاي آلوده د۱۴۵س۵۶۸۵۳۳۴۵۸۴۲/۹۱۴
فردا اوژن يـونـسـکـو; تـرجـمـه ي رضا کرممستاجر جديد: نمايش در يک پرده

رضايي
۱۳۸۰ م۹۴ي۵۶۸۶۱۰۳۹۸۴۲/۹۱۴

دستان ۱۳۸۲اثر ولتر; مترجم محمد عاليخانيکانديد ک۷۱۶و۵۶۸۷۹۶۷۸۴۳/۵
ارديبهشت ۱۳۹۳اونورهدو بالزاکاوژني گرانده الف۲۶۱ب۵۶۸۸۱۵۵۳۸۴۳/۷

PQ۲۱۸۹/۸۱۳۷۱الف
ارديبهشت ۱۳۹۱اونورهدو بالزاکبابا گوريو ب۲۶۱ب۵۶۸۹۱۹۴۴۸۴۳/۷

PQ۲۱۸۹/۲۱۳۸۸ب
دوستان ۱۳۹۲اونورهدو بالزاکبابا گوريو ب۲۶۱ ب۵۶۹۰۵۱۷۳۸۴۳/۷

PQ۲۱۸۹/۲۱۳۸۲ب
ارديبهشت ۱۳۹۰اثر آنوره دو بالزاکزنبق دره ز۲۶۱ب۵۶۹۱۱۸۷۸۸۴۳/۷

PQ۲۱۸۹/۸۱۳۷۱ز
ققنوس ۱۳۸۰اونوره دو بالزاک; ترجمه پرويز شهيديفراز ونشيب زندگي بدکاران ف۲۶۱ب۵۶۹۲۱۳۷۴۸۴۳/۷
نگاه انـــوره دو بـالـزاک; تـرجـمـه هـژبـرمادام دوالشانتري: روي ديگر تاريخ معاصر

سنجرخاني
۱۳۸۰ م۲۶۱ب۵۶۹۳۱۳۶۱۸۴۳/۷

زرين ۱۳۸۱الکساندر دوما; ترجمه سعيد آذريچهل وپنج نفر ج۷۹۴د۵۶۹۴۱۱۴۰۸۴۳/۸
گوتنبرگ، زرين نـويسنده الکساندر دوما;مترجم ذبيح اللهژوزف بالسامو

منصوري
۱۳۷۹ ژ۷۹۴د۵۶۹۵۱۱۴۷۸۴۳/۸

زرين: گوتنبرگ الـکـسـانـدر دومـا; مـتـرجـم ذبيح اللهسه تفنگدار
منصوري

۱۳۸۲ س۷۹۴د۵۶۹۶۱۰۹۲۸۴۳/۸

زرين، گوتنبرگ نـويـسـنـده الکساندر دوما; مترجم ذبيحکنت مونت کريستو
 الله منصوري

۱۳۷۹ ک۷۹۴د۵۶۹۷۱۱۹۲۸۴۳/۸

زرين روژه روســل، پـل شـاک، ژان شـاردن;سفر به قطب شمال ﴿به انضمام دو کتاب ديگر﴾
 ترجمه و اقتباس ذبيح الله منصوري

۱۳۷۶ س۸۲۳ ر۵۶۹۸۱۱۶۶۸۴۳/۸

سمير :ارديبهشت ۱۳۸۹نويسنده اميل زوالبرگي از دفتر عشق ب۷۱ز۵۶۹۹۱۹۱۸۸۴۳/۸
PQ۲۲۷۷/۴۱۳۸۹ب

علم ۱۳۸۶ژرژ ساند; ترجمه قاسم صنعوينانون ن۲۵۲س۵۷۰۰۴۰۴۷۸۴۳/۸
PQ۲۳۴۶/۲۱۳۸۶ن

شرکت انتشارات سوره مهر [سـوفـي سـگـور]; تصوير گر ژاک پکنار;خاطرات يک االغ
 مـتـرجـم سـهـيـال صـفري;[براي]دفتر
 کودک و نوجوان آفرينش هاي ادبي

۱۳۹۰-۱۳۸۸ خ۶۱۸س۸۴۳/۸[ج]۵۷۰۱۲۷۳۶

نشر مرکز شـاتـو بـريان; ترجمه ي مير جاللالدينآتاالو رنه
کزازي

۱۳۶۶ آ۱۱۸ش۵۷۰۲۲۶۷۲۸۴۳/۸

انتشارات نگاه ۱۳۸۲ژان الفيت; ترجمه حسين نوروزيبر مي گرديم گل نرگس بچينيم ب۲۱۳ل۵۷۰۳۱۳۴۳۸۴۳/۸
ويژه نشر نـويـسـنـده هـکـتور مالو; ترجمه افسونبي خانمان

مهدويان
۱۳۸۲ ب۱۶۷م۵۷۰۴۱۳۶۳۸۴۳/۸

راستي نو ۱۳۷۹ژول ورن; مترجم فروزان پارسايزمين شماره ۱۲۹ ز۵۵۹و۸۴۳/۸[ج]۵۷۰۵۱۳۷۲
راستي نو ۱۳۷۹ژول ورن; مترجم فروردين پارسايزمين طاليي ط ز۵۵۹و۸۴۳/۸[ج]۵۷۰۶۱۳۷۷
اميرکبير اثـر ويـکـتـور هـوگـو; تـرجمه حسينقليبينوايان

مستعان.[ويرايش۲؟]
۱۳۴۹ ب۸۵۹ه۵۷۰۷۲۷۴۲۸۴۳/۸

سمير ويـکـتـور هـوگو;شهال انساني،شاپور رزمپکوپن زيبا
آزما

۱۳۹۲ الف ت/پ۸۵۹ه۵۷۰۸۵۲۲۰۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۲۱۳۸۷ش

سمير ۱۳۹۲ويکتور هوگوتاريخ يک جنايت ت۸۵۹ه۵۷۰۹۵۱۰۳۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۲ت

سمير ۱۳۹۲ويکتور هوگو;مترجم شاپور رزم آزمازنداني قلعه فراموشي ر ت/ز۸۵۹ه۵۷۱۰۵۲۱۹۸۴۳/۸
PQ۲۵۲۸/۹ز

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۸۸ويکتور هوگو; ترجمه محمود قاضي کلود ولگرد ک۸۵۹ه۵۷۱۱۲۷۲۲۸۴۳/۸
صبحدم نـوشـتـه امـانوئل روبلس; مترجم محمدبلنديهاي شهر

مجلسي
۱۳۸۲ ب۷۶۵ر۵۷۱۲۹۴۵۸۴۳/۹۱

زرين ۱۳۸۷اثر پير نزلوف; ترجمه ذبيحالله منصوريزندگي و سرانجام ماري آنتوانت ز۴۱۲ن۵۷۱۳۱۹۸۲۸۴۳/۹۱
واژه آرا نـويـسـنـدگـان پير بووالو، توماس نارسهزني که ديگر نبود

 ژاک; مترجم عصمت عباسي
۱۳۸۲ ز۷۴۳ب۵۷۱۴۱۳۴۹۸۴۳/۹۱۲

دوستان رومـــن روالن; مـــتــرجـم مـحـمـودجان شيفته
 اعتمادزاده﴿م. ا. به آذين﴾

۱۳۸۷-۱۳۸۱ ج۸۴۵ر۵۷۱۵۱۱۳۵۸۴۳/۹۱۲

دنياي نو ۱۳۸۶رومن روالن; [ترجمه] محمد عباسيژان کريستف ژ۸۴۵ر۵۷۱۶۲۹۶۶۸۴۳/۹۱۲
اساطير نـوشـتـه آنـدره ژيد; ترجمه عبدالحسينايزابل

شريفيان
۱۳۸۱ الف۸۷ژ۵۷۱۷۱۳۴۸۸۴۳/۹۱۲

جامي ۱۳۸۳آندره ژيد; ترجمه علي پاک بينرذل ر۸۷ژ۵۷۱۸۹۹۲۸۴۳/۹۱۲
دنياي نو ۱۳۸۶آندره ژيد; مترجم محمد مجلسيسمفوني پاستورال س۸۷ژ۵۷۱۹۲۹۸۳۸۴۳/۹۱۲
اساطير ۱۳۶۸آنتواندو سنتاگزوپريپرواز شبانه پ ۷۶۲ س۵۷۲۰۵۱۷۲۸۴۳/۹۱۲

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

امير کبير ۱۳۹۰آنتواندو سنتاگزوپريپرواز شبانه پ۷۶۲س۵۷۲۱۶۱۲۰۸۴۳/۹۱۲
PQ۲۶۲۳/۴۱۳۵۷پ۳ن

ارديبهشت ۱۳۹۴آنتواندو سنت اگزوپريشازده کوچولو ۱۳۹۴ش۷۶۲ س۸۴۳/۹۱۲[ج]۵۷۲۲۱۳۳۳
PQ۲۶۲۳/۲۱۳۵۷ش۳ن

هنرپارينه ۱۳۸۴آنتواندو سنتاگزوپريشازده کوچولو ش ۷۶۲ س۸۴۳/۹۱۲[ج]۵۷۲۳۴۷۲۲
PQ۲۶۲۳/ب۱۳۸۴ ۲ش۳ن

موسسه انتشارات نگاه ۱۳۷۶نويسنده:آنتوان دوسنت اگزوپه ريشازده کوچولو ش۷۶۲س۸۴۳/۹۱۲[ج]۵۷۲۴۶۸۷۳
نيلوفر آنـتـوان دو سـنت اگـزوپـري; مـتـرجمشازده کوچولو

 ابوالحسن نجفي
۱۳۷۹ ش۷۶۲س۵۷۲۵۲۶۷۶۸۴۳/۹۱۲

قدياني،کتابهاي بنفشه آنـتـون دو سـنـت اگـزوپـري; تـرجمهشازده کوچولو
 مصطفي رحماندوست

۱۳۸۲ ش۷۶۲س۸۴۳/۹۱۲[ج]۵۷۲۶۱۲۶۰

گلريز نـوشـته آندره سوبيران; ترجمه و اقتباسزندگي پزشکي من
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۵ ز۷۸۹س۵۷۲۷۱۱۹۰۸۴۳/۹۱۲

گلريز نـوشـته پل شـاک; تـرجـمه و اقـتـباساحمد عبدالرحمن
 ذبيحالله منصوري

۱۳۷۶ الف۱۷۸ش۵۷۲۸۱۰۶۰۸۴۳/۹۱۲

پل کانستانخلوت خ۷۴۴ک۵۷۲۹۶۴۳۱۸۴۳/۹۱۲
PQ۲۶۳۴/۴۱۳۸۷د۹ک

نشر قطره ۱۳۹۲از اريکامانوئل اشميتيک روز قشنگ باراني : پنج داستان کوتاه ح ت/ي۵۶۱الف۵۷۳۰۵۱۷۵۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۶۱/۸ي۸ش

انتشارات کند وکاو ۱۳۸۸نويسنده:موريل باربريظرافت جوجه تيغي﴿رمان﴾ ظ۱۵۸ب۵۷۳۱۶۸۶۷۸۴۳/۹۱۴
آندره برتونناديا ن۴۲۲ب۵۷۳۲۶۵۳۰۸۴۳/۹۱۴

PQ۲۶۰۶/۲۱۳۸۹ن۳۶ر
نويد شيراز پـيـر بـلـمـار، ژان فـرانـسواناميا; ترجمهجنايات تکان دهنده ي تاريخ

 منصور مدني
۱۳۸۳ ج۶۵۵ب۵۷۳۳۹۷۸۸۴۳/۹۱۴

علم ژانـين بـواسـارد; بـرگـردان منوچهر کيسه زن و امپراتور
مرام

۱۳۸۶ س۷۴۳ب۵۷۳۴۳۹۸۷۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۶۳/۹۱۳۸۶س۱۶و

باغ نو کـريـسـتـيـان بـوبـن ; برگردان ساسانزندگي از نو
تبسمي

۱۳۸۱ ز۷۴۵ب۵۷۳۵۱۳۳۹۸۴۳/۹۱۴

جامي سـيـمـون دو بـووار; تـرجمه امير سامانميهمان
خرسند

۱۳۸۲ م۷۹۳ب۵۷۳۶۱۳۱۶۸۴۳/۹۱۴

گوتنبرگ نـويـسـنـده پـرويـز;  مـترجم ذبيح اللهقهرمان هندوچين
منصوري

۱۳۸۱ ق۳۹۴پ۵۷۳۷۱۳۰۸۸۴۳/۹۱۴

نامک ۱۳۸۱داي سي جي; ترجمه مهدي سمساربالزاک ودخترک خياط چيني ب۳۳۸د۵۷۳۸۱۳۴۵۸۴۳/۹۱۴
زرين: نگارستان کتاب نـوشـتـه لـوسـيـل دکو; ترجمه واقتباستزار و کاتيا

 ذبيح الله منصوري
۱۳۸۱ ت۶۱۵د۵۷۳۹۱۱۶۲۸۴۳/۹۱۴

گلريز نـويـسـنـده موريس دکبرا; مترجم ذبيحعشق نافرجام
 الله منصوري.

۱۳۸۲ ع۷۷۳د۵۷۴۰۱۰۵۹۸۴۳/۹۱۴

گلريز ۱۳۷۸نويسنده:رنه دو پون ژستتازه عروس ت۴۶ژ۵۷۴۱۶۸۷۴۸۴۳/۹۱۴
نسل نوانديش نـويـسنده ژانپل سارتر; مترجم﴿فرانسه-تهوع

 انـگليسي﴾ للويد الکساندر; مقدمه هايدن
 کـاروث; مـتـرجـم﴿ انـگليسي- فارسي﴾
 بهمن خسروي; ويراستار حميده رستمي

۱۳۸۸ ت۱۴۵س۵۷۴۲۴۰۱۴۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۹۱۳۸۸ت۴۵الف

انتشارات نگاه ۱۳۹۰ژرژ سيمنونامضاي مرموز الف۹۷۲س۵۷۴۳۵۱۰۶۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۲۳/۸الف۸۷ي

هرمس ﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۴ژرژسيمنون;ترجمه فايزه اسکندريمگره ومرد اسرارآميز م۹۷۲س۵۷۴۴۶۴۰۳۸۴۳/۹۱۴
هرمس﴿کتابهاي کارآگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژ سيمنون;ترجمه شهريار وقفي پورمگره ومرد تنها ت م۹۷۲س۵۷۴۵۶۴۰۲۸۴۳/۹۱۴
هرمس﴿کتابهاي کارآگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژ سيمنون;ترجمه ابراهيم اقليديمگره وديوار سنگي د م۹۷۲س۵۷۴۶۶۴۱۶۸۴۳/۹۱۴
هرمس﴿کتابهاي کارآگاه﴾ ۱۳۹۴ژرژ سيمنون;ترجمه فايزه اسکندريمگره وشاهدان گريزان ش م۹۷۲س۵۷۴۷۶۴۱۸۸۴۳/۹۱۴

هرمس ﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژسيمنون;ترجمه ابراهيم اقليديمگره ومرد نيمکت نشين ن م۹۷۲س۵۷۴۸۶۴۱۷۸۴۳/۹۱۴
هرمس ﴿کارآگاه﴾ ۱۳۹۳ژرژسيمنون;ترجمه شهريار وقفي پورمگره ويکصد چوبه دار ي م۹۷۲س۵۷۴۹۶۴۱۹۸۴۳/۹۱۴

کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ۱۳۴۹نوشته ژرژ فون ويليهکودک، سرباز، دريا ک۹۱۵ف۸۴۳/۹۱۴[ج]۵۷۵۰۶۷۹۹
PZ۷/۹۱۳۶۸ک۹ف

آلبر کاموبيگانه ب۲۶۳ک۵۷۵۱۶۵۲۲۸۴۳/۹۱۴
PQ۲۶۴۳/۹۱۳۸۸ب۸۳الف

ارديبهشت ۱۳۹۳آلبر کامو; مترجم مريم رسوليبيگانه و محاکمه ب۲۹۲ ک۵۷۵۲۵۷۴۴۸۴۳/۹۱۴
ژکان ۱۳۸۹اثر آلبر کامو;ترجمه جالل آل احمدسوء تفاهم س۲۹۲ک۵۷۵۳۳۴۵۱۸۴۳/۹۱۴

نقش جهان دنـيـاي تـئو: يک رمان تاريخي درباره اديان و مذاهب مردمان
جهان

۱۳۸۰کاترين کلمان; ترجمه مهدي سمسار د۶۴۹ک۵۷۵۴۱۱۴۴۸۴۳/۹۱۴

ثالث ۱۳۷۸رومن گاري; ترجمه منوچهر عدنانيريشه هاي آسمان ر۱۴۷گ۵۷۵۵۱۱۷۴۸۴۳/۹۱۴
شريعه توس ژان مـاري گـوسـتـاو لـوکـلـيزو; ترجمهصحرا

 حسين قنبري
۱۳۸۱ ص۷۶۵ل۵۷۵۶۱۳۶۲۸۴۳/۹۱۴

پيدايش ۱۳۸۱نـويـسـنـده ژنويو لوموآل; ترجمه فاطمهقلعه گمشده ق۷۸۹ل۸۴۳/۹۱۴[ج]۵۷۵۷۱۴۳۹

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نسل نوانديش ۱۳۸۵مولف کلوش; مترجم برف کرمانطنز هاي ملل: طنزهاي فرانسوي ط۸۵۵ک۵۷۵۸۲۰۱۷۸۴۸/۹۱۴۰۲
نشر وپژوهش دادار نـويـسنده آلبادسس پدس; مترجم بهمندير يا زود

فرزانه
۱۳۸۰ د۵۵۵د۵۷۵۹۱۳۲۷۸۵۳/۹۱۲

ققنوس ۱۳۸۲آلبا د سس پدس; ترجمه بهمن فرزانهعروسک فرنگي ع۵۵۵د۵۷۶۰۱۳۲۲۸۵۳/۹۱۲
ناتاليا گينزبورگفضيلتهاي ناچيز ف۹۵۱گ۵۷۶۱۶۴۲۰۸۵۳/۹۱۲

PQ۴۸۴۱/۶۱۳۸۸ف۹ي
زرين ۱۳۸۲-۱۳۸۵ميکا والتاري; ترجمه ذبيحالله منصوريسقوط قسطنطنيه س۲۴۷و۵۷۶۲۱۱۹۸۸۵۳/۹۱۲

دشتستان ۱۳۸۲دينو بوتزاتي; ترجمه پرويز شهديسفربه دوزخ س۷۴۷ب۵۷۶۳۹۹۳۸۵۳/۹۱۴
زرين مـيـکل پيرامو; ترجمه و اقتباس ذبيحاللهکنيز ملکه مصر

منصوري
۱۳۸۶ ک۸۸۸پ۵۷۶۴۱۹۹۳۸۵۳/۹۱۴

هرمس ۱۳۹۳سوزانا تامارو;ترجمه هاله ناظميجان جهان ج۲۵۴ت۵۷۶۵۶۵۱۹۸۵۳/۹۱۴
PQ۴۸۶۶/۲۱۳۸۴ج۷الف

آفرينگان ادمـونـدو د آمـيـچـيـس; ترجمه بهمنمحبت
فرزانه

۱۳۸۲ م۸۷۸د۵۷۶۶۹۹۴۸۵۳/۹۱۴

هرمس ۱۳۹۳ناتاليا گينزبرگ;ترجمه محسن ابراهيم.شهر و خانه ش۹۵۱ک۵۷۶۷۶۵۱۸۸۵۳/۹۱۴
PZ۳/۹۱۳۸۰ش۸۹۵گ

ابتکار نو ۱۳۸۲علي اصغر قره باغيفدريکو گارسيا لورکا ق س/۱۴۱گ۵۷۶۸۱۴۲۵۸۶۱/۶۲
گل آذين آن شـب مـرده هـا بيرون آمدند: داستانهاي کوتاه ازآمريکاي

التين
نـويـسـنـدگـان آنـدراده، آسـتـورياس،
 رولـفـو،فـوئـنـتـس...[وديگران]; گزيده

 وترجمه قاسم صنعوي

۱۳۸۳ آ۸۸۳ص۵۷۶۹۹۴۰۸۶۳/۰۱۰۸

ني گـردآوري روبـرتـو گونسالس اچه وريا;داستانهاي کوتاه آمريکاي التين
 ترجمه عبدالله کوثري

۱۳۸۲ د۸۲۸گ۵۷۷۰۱۳۵۸۸۶۳/۰۱۰۸۹۸

جامي اثـر مـيـگل د سـروانـتس;ترجمه محمددن کيشوت
قاضي

۱۳۸۲ د۴۹۱س۵۷۷۱۲۷۱۵۸۶۳/۳

نيلوفر ۱۳۸۲خوليو کورتاسار; ترجمه مصطفي مفيديامتحان نهايي الف۷۹۶ک۵۷۷۲۹۴۱۸۶۳/۶
نوروز هنر طــرح هـا و کـالم ادواردو گـالـد آنـو;کتاب دلبستگي ها

 ترجمه نازنين نوذري
۱۳۸۳ ک۱۷۸گ۵۷۷۳۲۶۸۲۸۶۳/۶۲

کتابسراي تنديس نـوشـتـه ايـزابـل آلـنده; ترجمه اسداللهشهر جانوران
امرايي

۱۳۸۳ ش۷۶۵آ۵۷۷۴۹۴۶۸۶۳/۶۴

زرين،نگارستان کتاب نـوشـته دومينيک راون; ترجمه واقتباسسرگذشت دون ژوان
 ذبيح الله منصوري

۱۳۸۱ س۲۸۵ر۵۷۷۵۱۰۵۸۸۶۳/۶۴

لوئيس سپولوداپيرمردي که داستانهاي عاشقانه ميخواند پ۲۹۱س۵۷۷۶۶۵۲۴۸۶۳/۶۴
PQ۸۴۹۸/۲۳/۹۱۳۸۳پ۹پ

بال گـابـريـل خـوزه گـارسـيا مارکز;ترجمهاز عشق وشياطين ديگر
 جاهد جهانشاهي

۱۳۸۲ ۱۳۸۲الف۱۴۱گ۵۷۷۷۱۳۲۶۸۶۳/۶۴

علم گـابـريـل گـارسيا مارکز ; ترجمه نازنيناز عشق و شياطين ديگر
نوذري

۱۳۸۵ ۱۳۸۵الف۱۴۱گ۵۷۷۸۱۹۵۱۸۶۳/۶۴

روزگار گـابريل گارسيا مارکز; ترجمه محمدرضاپائيز پيشوا﴿خزان پيشوا﴾
 راه ور

۱۳۸۲ پ۱۴۱گ۵۷۷۹۹۳۹۸۶۳/۶۴

روزگار جـا دوگـري ازشـهـر مـاکوندو﴿عطرگابايا﴾ :مصاحبه اختصاصي
 پلينيو آپوللميو مندوزا با گابريل گارسيا مارکز

۱۳۸۲ترجمه محمد رضا اينانلو ج۱۴۱گ۵۷۸۰۱۳۳۸۸۶۳/۶۴

آريابان گـابـريـل گـارسـيا مارکز; [ترجمه]نيکتازني که هر روز راس ساعت ۶صبح ميآيد
تيموري

۱۳۸۱ ز۱۴۱گ۵۷۸۱۱۳۶۸۸۶۳/۶۴

ماهي پـلـيـنـيـو مـنـدوزا;مـتـرجـمـان مهديعطر گوابا: گفت وگوهايي با گابريل گارسيا مارکز
 نوري،نازنين ديهيمي

۱۳۹۳ ع۱۴۱گ۵۷۸۲۶۳۵۰۸۶۳/۶۴

نوشته گابريل گارسيا مارکزگزارش يک آدمربايي گ۱۴۱گ۵۷۸۳۶۳۲۶۸۶۳/۶۴
PZ۳/۳۵گ۱۵گ

زرين نـوشـتـه مانوئل واکث مونتالبان; ترجمهيا قيصر يا هيچ
 جواد سيداشرف

۱۳۸۳ ي۱۸۵و۵۷۸۴۱۰۹۸۸۶۳/۶۴

علم ۱۳۸۸[ايزابل آلنده]سرزمين خيالي من: خاطرات ايزابل آلنده س۷۶۵آ۵۷۸۵۳۹۶۵۸۶۳/۶۴۰۹۲
PQ۸۰۹۸/۱/۴۶۵۱۳۸۸ي۹ل

فاتحان ۱۳۹۱جعفر شير علي نياموج  سرخ م۹۶۲ش۵۷۸۶۵۴۸۳۸۶۶/۰۸۴۳
علم ژوزه مـائـوره ده واسـکـونسلوس; ترجمهبنانابراوا (موز وحشي)

 قاسم صنعوي
۱۳۸۶ ب۱۸۵و۵۷۸۷۳۹۹۲۸۶۹/۳۴

PQ۹۶۹۸/۳۴/۸م۵الف
نگاه نـوشـتـه خـوئائو اوبالدو ريبيرو ; ترجمهشکار انسان

 احمد گلشيري
۱۳۸۰ ش۹۳۸ر۵۷۸۸۱۳۵۳۸۶۹/۳۴۲

مرکز ۱۳۹۲ژوزه ساراماگوکوري ک ۱۴۳ س۳۴۲ /۹ ۶ ۵۷۸۹۵۲۴۹۸
PQ۹۲۷۶/۹۱۳۸۲ک۴الف

محراب دانش ۱۳۸۲پائولو کوئليو; ترجمه بهرام جعفريداستانهايي براي پدران، فرزندان ونوه ها پ۸۷۵ک۵۷۹۰۱۱۰۰۸۶۹/۳۴۲
مرواريد نـوشـتـه خـوان آرياس; ترجمه خجستهزندگي من: پائولو کوئيلو

کيهان
۱۳۸۱ آس/۸۷۵ک۵۷۹۱۱۴۴۰۸۶۹/۳۴۲

نشر ثالث ۱۳۸۱پائولو کوالو; ترجمه حسين نعيميکوه پنجم ک۸۷۵ک۵۷۹۲۱۲۴۴۸۶۹/۳۴۲
PZ۳/۸۷ک۸۸ک

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 دانش نـوشـتـه پـائـولـو کـوئيلو; ترجمه بهرامکيمياگر
جعفري

۱۳۸۲ ي ک۸۷۵ک۵۷۹۳۱۰۸۹۸۶۹/۳۴۲

ثالث ۱۳۸۱پائولو کوئيلو; ترجمه حسين نعيميورونيکا تصميم مي گيرد بميرد و۸۷۵ک۵۷۹۴۱۰۷۶۸۶۹/۳۴۲
مرواريد ۱۳۸۳ماشادو دآسيس; ترجمه عبدالله کوثريخاطرات پس از مرگ براس کوباس خ۱۴۵م۵۷۹۵۱۳۱۸۸۶۹/۴۱
لوح فکر ۱۳۸۲ماشادو دآسيس; ترجمه عبدالله کوثريروانکاو وداستانهاي ديگر ر۱۴۵م۵۷۹۶۱۳۴۴۸۶۹/۴۱
اميرکبير ۱۳۸۸نويسنده:نيکوس کزانتزاکيسسرگشته راه حق س۱۶۳ک۵۷۹۷۶۸۷۵۸۸۹/۳۳۲
خوارزمي نـيـکـوس کـازانـتزاکيس; ترجمه محمدمسيح باز مصلوب

قاضي
۱۳۷۸ م۱۶۳ک۵۷۹۸۱۱۴۶۸۸۹/۳۳۲

اميرکبير نـوشـته واسـيـليس واسيليکوس; ترجمهزد
 محمد ابراهيم اقليدي

۱۳۸۹ ز۱۸۸و۵۷۹۹۳۶۳۳۸۸۹/۳۳۴
PZ۳/۴ز۱۷۸و

علم تـرجـمه و تـحـريـر اقتباسکننده جاللچهل طوطي اصل
 آلاحمد، سيمين دانشور

۱۳۹۱ ۸۸چ۵۸۰۰۳۹۵۳۸۹۱/۲۱
PG۳۴۶۶/۲۱۳۶۳گ۳ف

قدياني، کتابهاي بنفشه جـمـيـله گوين; ترجمه حسين ابراهيمي﴿جاده سفيد
الوند﴾

۱۳۸۷ ج۸۵۹گ۸۹۱/۴۳۳۷۱[ج]۵۸۰۱۴۵۱۶
PZ۷/۲۱۳۸۴ج۲۵گ

باغ نو نـويـسـنـده چخوف و الگا کنيپر; ترجمهدلبند عزيزترينم: نامه هاي چخوف و الگا کنيپر
 احمد پوري

۱۳۸۱ د۳۱چ۵۸۰۲۱۳۲۹۸۹۱/۷۲۳

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹نوشته آلکي زي; ترجمه مجيد عميقجنگ پتروس ج۸۲ز۸۹۱/۷۳[ج]۵۸۰۳۳۲۷۸
PZ۷/۹ج۹ز

نشر ني ۱۳۷۹بهسرپرستي خشايار ديهيمينويسندگان روس ن۹۹۹د۵۸۰۴۲۷۹۳۸۹۱/۷۳۰۹۲۲
طرح نو سـوزان لي انـدرسن; تـرجـمه خـشـايارفلسفه داستايفسکي

ديهيمي
۱۳۸۵ ف۸۷۱الف۵۸۰۵۳۰۷۱۸۹۱/۷۳۳

جاودان خرد الـکـسـانـدر پـوشـکين; ترجمه هوشنگدوبروفسکي مجموعه سه داستان
مستوفي

۱۳۸۷ د۸۱۵پ۵۸۰۶۲۶۷۹۸۹۱/۷۳۳

فردا الـکـسـانـدر پـوشـگين; ترجمه ي حميدمهمان سنگي و پري دريايي
دستجردي

۱۳۸۰ م۸۱۵پ۵۸۰۷۱۰۳۵۸۹۱/۷۳۳

هرمس لـي يـف نـيـکـااليـويچ تالستوي:ترجمهمرگ ايوان ايليچ
 حميدرضا آتش برآب

۱۳۹۴ م۲۴۴ت۵۸۰۸۶۵۱۷۸۹۱/۷۳۳

اساطير اثــري از ايـوان تـورگـنـيف; تـرجـمـهآبهاي بهاري
 عبدالحسين نوشين

۱۳۶۳ آ۸۱۸ت۵۸۰۹۲۷۲۴۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۳۶/۹۳۱۳۸۶س

تهران ايـوان تـورگنيف; ترجمه از روسي مهريپدران و پسران
آهي

۱۳۸۸ پ۸۱۸ت۵۸۱۰۲۹۸۴۸۹۱/۷۳۳

امير کبير نـوشـتـه ايـوان تـورگـنـيـف;تـرجـمـهخاک بکر
 عبدالرحمان رزندي

۱۳۷۸ خ۸۱۸ت۵۸۱۱۱۰۹۹۸۹۱/۷۳۳

دنياي نو ۱۳۸۲لئوتولستوي; ترجمه محمد مجلسيآناکارنينا آ۸۶۶ت۵۸۱۲۲۷۵۴۸۹۱/۷۳۳
نيلوفر ۱۳۹۲لئون تالستويآناکارنينا آ۸۶۶ ت۵۸۱۳۵۱۸۰۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۷۱۳۸۲آ
دنياي نو لئوتولستوياسبها و انسانها

ترجمه يوسف قنبر
۱۳۸۵ الف۸۶۶ت۵۸۱۴۲۶۹۷۸۹۱/۷۳۳

نيلوفر ۱۳۸۵لئون تالستوي; ترجمه سروش حبيبيجنگ و صلح ۱۳۸۵ج۸۶۶ت۵۸۱۵۲۷۷۵۸۹۱/۷۳۳
اميرکبير ۱۳۸۶ل. ن. تالستوي; ترجمه کاظم انصاريجنگ و صلح ج۸۶۶ت۵۸۱۶۱۹۹۷۸۹۱/۷۳۳
توس ۱۳۸۸له اف تالستوي;ترجمه اسکندر ذبيحيانرستاخيز ر۸۶۶ت۵۸۱۷۳۴۳۵۸۹۱/۷۳۳

PQ۲۶۶۳/۹ز۲و
جامي لـئـون تـولـسـتـوي;مـتـرجـمان:حسينسعادت خانوادگي و داستانهاي ديگر

 تفرشيان و گامايون
۱۳۸۷ س۸۶۶ت۵۸۱۸۲۶۸۹۸۹۱/۷۳۳

نگار ونيما﴿نگيما﴾ ۱۳۸۲لئون تولستوي; ترجمه فروغ هراتيانسنگ وچشمه﴿قصه هايي براي نوجوانان﴾ ن س۸۶۶ت۸۹۱/۷۳۳[ج]۵۸۱۹۹۵۱
نشر چشمه لـيـو تـالـستوي;ترجمه از روسي سروششيطان

حبيبي
۱۳۹۰ ش۸۶۶ت۵۸۲۰۵۰۶۴۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۹ش
برگ ۱۳۷۱لئو تولستوي; مترجم رضا عليزادهکوپن تقلبي ک۸۶۶ت۵۸۲۱۱۸۵۴۸۹۱/۷۳۳

PG۳۳۴۹/۹۱۳۷۱ک
دنياي نو ۱۳۸۵آنتون چخوف;ترجمه هاجر خانمحمدسه سال س۳۱چ۵۸۲۲۲۷۳۱۸۹۱/۷۳۳
چشمه فـيـودور داسـتـايوسکي; ترجمه از روسيابله

 سروش حبيبي
۱۳۸۳ الف۱۹۲د۵۸۲۳۲۷۳۸۸۹۱/۷۳۳

خوارزمي ۱۳۷۷فيودور داستايوسکي; مترجم مهري آهيجنايت و مکافات ج۱۹۲د۵۸۲۴۱۲۰۶۸۹۱/۷۳۳
جامي ۱۳۸۸فيودور داستايفسکيدوست خانواده د۱۹۲د۵۸۲۵۶۱۹۸۸۹۱/۷۳۳
ژکان فـئـودور مـيـخـائـيـلوويچ داستايوسکي;قمارباز

 ترجمه جالل آل احمد
۱۳۹۰ ۱۳۹۰ق۱۹۲د۵۸۲۶۵۱۴۰۸۹۱/۷۳۳

نيلوفر فـيـودور داسـتـايـفـسـکي; ترجمه صالحقمارباز
حسيني

۱۳۸۳ ق۱۹۲د۵۸۲۷۹۸۸۸۹۱/۷۳۳

پرسش ۱۳۸۲فئودور داستايوسکي; ترجمه ايرج قريبهمزاد هـ۱۹۲د۵۸۲۸۱۳۵۲۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰/۸ه

نشر ماهي ۱۳۹۱فئودور داستايوسکيهمزاد ه۱۹۲د۵۸۲۹۵۹۷۱۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۶۰۸ه/

هرمس ۱۳۹۴فـسـواالدمـيـخـائـيلويچ گارشين;ترجمهگل قرمز گ۱۴۲گ۵۸۳۰۶۴۴۹۸۹۱/۷۳۳
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

نيکالي لسکوفهنرمند چهرهپرداز ه۴۵۴ل۵۸۳۱۶۴۳۳۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۷۷/۶۹۱۳۸۸ل

آلکساندر هرتسنمقصر کيست؟ م۴۸۷ه۵۸۳۲۶۵۱۰۸۹۱/۷۳۳
PG۳۳۷۹ /۴۳۷۱۳۸۹م

الکساندر کوپرينالنگوي ياقوت سرخ الف۷۶۹ک۵۸۳۳۶۵۲۹۸۹۱/۷۳۴
PG۳۴۲۲/۷۱۳۷۸الف۳ک

توس ۱۳۸۰الکسي تولستوي; ترجمه سروژ استپانيانگذر از رنجها گ۸۶۶ت۵۸۳۴۲۷۵۱۸۹۱/۷۳۴۲
اميرکبير مـاکـسـيم گـورکي; تـرجـمه عـلياصغرمادر

سروش
۱۳۵۷ م۷۷۴گ۵۸۳۵۱۷۴۸۸۹۱/۷۳۴۲

PG۳۴۲۷/۲۴۱۳۸۲م
دنياي نو ۱۳۹۲چنگيز آيتماتف;ترجمه محمد مجلسيپرنده مهاجر پ۹۵۳آ۵۸۳۶۵۰۵۷۸۹۱/۷۳۴۴

PG۳۴۷۹/۱۳۸۸ ۱۲آ
دنياي نو ۱۳۹۲چنگيز آيتماتف;ترجمه محمد مجلسيروزي به درازاي يک قرن ر۹۵۳آ۵۸۳۷۵۰۵۶۸۹۱/۷۳۴۴

PG۳۴۷۹/۹ر
قدياني نـوشـته بوريس پولهوي; ترجمه گامايون;داستان يک انسان واقعي

 پـيـراسـته و ويراسته محمدرضا سرشار
 (رضا رهگذر)

۱۳۷۶ د۲۵۲پ۵۸۳۸۲۹۷۰۸۹۱/۷۳۴۴

مازيار ۱۳۸۲ميخائيل شولوخوف; ترجمهاحمد شاملودن آرام د۷۳۳ش۵۸۳۹۲۷۴۰۸۹۱/۷۳۴۴
کتابسراي تنديس ۱۳۹۲نويسنده ميخائيل بولگاکفدل سگ د ۷۸۵ ب۵۸۴۰۵۱۷۰۸۹۱/۷۴۳۲

PG۳۴۵۲/۸۱۳۸۰د۵ب
والديميرنيکااليويچ واينوويچآقاي نويسنده و جنجال بر سر آپارتمان دولتي آ۳۷۵و۵۸۴۱۶۴۳۲۸۹۱/۷۸۴۴

PG۳۴۹۰/۷۱۳۸۹ي۲۷و
پيکان ۱۳۸۱ايوو آندريچخانمي از سارايوو خ۸۴۹آ۵۸۴۲۶۰۳۵۸۹۱/۸۲۳۵
هرمس آبتين گلکارداستانهاي کوتاه از نويسندگان اسالو د۴۶۲ک۵۸۴۳۶۵۳۳۸۹۱/۸۴۳
ثالث والديـمـيـر بـارتـول; مترجم محمد رضاالموت

مباشر
۱۳۸۲ الف۱۶۵ب۵۸۴۴۱۱۵۸۸۹۱/۸۴۳۵

قطره ۱۳۸۲ميالن کوندرا; ترجمه پرويز همايون پورهويت هـ۸۵۷ک۵۸۴۵۱۳۴۶۸۹۱/۸۶۳۵۴
آبي بـا آدمـهـاي سـاده در راه بـهـمراه گفت وگوهايي با اسماعيل

 کاداره و بسنيک مصطفي
۱۳۸۰ترجمه مجيد تولي ب۸۷۱ت۵۸۴۶۹۸۶۸۹۱/۹۹۱۳۰۱۰۸

آيين تربيت، سنبله جـبـران خـلـيـل جـبـران;تـرجمه  رضااشک و لبخند
 افتخاري; ويراستار مرتضي خبازيان زاده

۱۳۸۴ الف۲۸۱ج۵۸۴۷۱۸۷۷۸۹۲/۷۱۵

سنبله، آيين تربيت جـبـرانخـليل جبران;ترجمه محمدهاديخدايان زمين-سرگشته
رجايي

۱۳۸۴ خ۲۸۱ج۵۸۴۸۱۹۲۶۸۹۲/۷۱۵
PJA۴۸۵۶/۷۰۳۳آ۴۲ب

سنبله،آيين تربيت جـبـران خـلـيل جـبـران; تـرجـمه رضاطاليه ها-تندبادها
 افـتـخـاري ;بـرگـردان به نظم منوچهر

 نوربخش گنابادي

۱۳۸۴ ط۲۸۱ج۵۸۴۹۱۹۳۷۸۹۲/۷۱۵

علم اشـعـار آدونـيس (عـلي احـمـد سعيد);خون آدونيس
 ترجمه فريده حسن زاده﴿مصطفوي﴾

۱۳۸۶ خ۵۵۹س۵۸۵۰۳۹۸۸۸۹۲/۷۱۶
PJA۴۸۷۰/۹۱۳۸۵خ۹ع

شادان ۱۳۸۱جبرانخليل جبراننه کتاب ن۲۸۲ج۵۸۵۱۶۶۷۰۸۹۲/۷۳۰
PJA۴۸۵۶/۱۳۸۱ ۳۳آ۴۲ب

قدياني انـتـخـاب وشـرح لغات عليرضا رضاداد،هزار ويک شب، قصه هاي برگزيده
 اقدس رزازي فر

۱۳۸۱ ۵۶۱ هـ۵۸۵۲۱۱۰۶۸۹۲/۷۳۳۴

آيين تربيت، سنبله جـبـران خـلـيـل جـبران;ترجمه رضا ابوبالهاي شکسته
 ترابي; ويراستارمحبوبه موسوي

۱۳۸۴ ب۲۸۱ج۵۸۵۳۱۸۸۲۸۹۲/۷۳۵

پرستا مـتـرجـمان شکوه السادات حسيني،زهرازندگي،عشق،مقاومت
 عباسي سمناني و فاطمه پرچگاني

۱۳۹۲ ۶۱ز۵۸۵۴۵۲۶۷۸۹۲/۷۳۵

دامينه: واسع عـلي احـمد باکثير ; ترجمه محمدابراهيموا اسالما
 ساعدي رودي

۱۳۸۷ و۲۴۸ب۵۸۵۵۲۵۵۸۸۹۲/۷۳۶

اشکذر، نسيم انديشه نـويـسـنـده کـمال السيد; مترجم حسينسوار سبزپوش آرزوها
سيدي

۱۳۹۰ س۸۹۳س۵۸۵۶۴۲۶۷۸۹۲/۷۳۶
PJA۴۸۷۰/۸۰۳۳۱۳۸۱ش۳۶ي

روايت فتح ۱۳۹۱غسان کنفاني;ترجمه فاطمه باغستانيبچه هاي فلسطين ب۷۴۷ک۵۸۵۷۶۳۴۶۸۹۲/۷۳۶
کاروان نـامـه هاي عاشقانه يک پيامبر: مجموعه نامه هاي جبران خليل

 به ماري هسکل بين سالهاي۱۹۰۸-۱۹۲۴
گـردآوري واقـتـباس آزاد پائولو کوئليو;

 برگردان آرش حجازي
۱۳۸۳ ن۲۸۱ج۵۸۵۸۱۰۹۴۸۹۲/۷۶۵

ثالث ۱۳۸۲حسين نوربخشبهلول در آثار مکتوب وحکايتهاي مردمي ب۷۲۲ن۵۸۵۹۱۱۸۰۸۹۲/۷۷
اميرکبير تـالـيـف احمدبن حسين همداني; ترجمهمقامات بديع الزمان همداني

 حميد طبيبيان
۱۳۸۷ م۳۷۸ب۵۸۶۰۲۵۸۹۸۹۲/۷۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱عباس جهانگيريانابنمقفع ج س/۱۷۲الف۸۹۲/۷۸۳۲[ج]۵۸۶۱۴۴۹۷
PJA۳۳۵۴/۲۱۳۸۷الف۹ج

آستان قدس رضوي، شرکت به نشر ابوعلي محسنبنابراهيم تنوخيگزيده فرج بعد از شدت
انتخاب، شرح و توضيح نسرين قدمگاهي

۱۳۸۶ گ۷۵۶ت۵۸۶۲۲۷۰۴۸۹۲/۷۸۳۴۰۸

اميرکبير ابـومـحـمـد الـقـاسـم بـن عـليالحريريترجمه مقامات الحريري
 الـبـصـري;تـرجمه وتوضيح طواق گلدي

گلشاهي

۱۳۸۷ م۴۳۷ح۵۸۶۳۲۵۶۴۸۹۲/۷۸۳۴۰۸

پيکان ۱۳۸۵ترجمه پروانه فرخندهگفتارهاي معنوي خليل جبران گ۲۸۱ج۵۸۶۴۲۶۶۳۸۹۲/۷۸۵
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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، يين تربيت جـبـران خـلـيـل جـبران; ترجمه محمدموسيقي - عروسان دشت
 پـاکـدل نـوقـابـي; ويـراسـتـار مرتضي

 خبازيان زاده

۱۳۸۴ م ۲۸۱ج۵۸۶۵۱۸۸۳۸۹۲/۷۸۵

مجيد نـداي اسـتـاد : عـشـق رويـايي استاد ﴿آلبوم نقاشي هاي خليل
جبران﴾

۱۳۸۲برگردان فرامرز جواهري نيا ن۲۸۱ج۵۸۶۶۱۲۳۸۸۹۲/۷۸۵

انـتـشـارات صـدا و سـيماي جمهوري اسالمي
ايران

۱۳۶۳طه حسينآن روزها س/۵۶۲ح۵۸۶۷۵۳۹۵۸۹۲/۷۸۶۰۸
PJA۴۸۵۸/۹۰۳۳الف۹س

موسسه انتشارات سوره مهر نـوشـته مـخـتـار عوضاف; ترجمه گاماصداي تير در گردنه
 يون; ويراسته محمدرضا سرشار

۱۳۹۰ ص۹۷۲ع۵۸۶۸۳۷۴۲۸۹۴/۳۴۷۳۳
PZ۳/۴ص۹ع

اورهان پاموکقلعه سفيد ق۲۵۶پ۵۸۶۹۶۴۲۱۸۹۴/۳۵۳۳
PL۲۴۸/۴۱۳۷۷د۲پ

دنياي نو ۱۳۶۷ياشار کمال;ترجمه رحيم رئيس نيااربابهاي آقچاساز الف۶۷۴ک۵۸۷۰۶۵۸۷۸۹۴/۳۵۳۳
PZ۳/۴۱۳۶۷الف۸۵ک

سمير نـويـسـنـده يـاشار کمال; مترجم خسرواينجه ممد
مهرزاد

۱۳۸۲ الف۶۷۴ک۵۸۷۱۱۳۷۰۸۹۴/۳۵۳۳

۱۳۸۶مصطفي کوتلوپرنده آبي پ۷۷۲ ک۵۸۷۲۶۰۲۸۸۹۴/۳۵۳۳
ققنوس زولـفـو لـيوانلي; ترجمه محمدامين سيفييک گربه،يک مرد،يک مرگ

اعال
۱۳۸۳ ي۹۶۹ل۵۸۷۳۹۵۶۸۹۴/۳۵۳۳

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷محمود دست پيش واله باباگل ائيشت نئي دن گ۵۴۴د۵۸۷۴۲۷۹۱۸۹۴/۳۶۱۱
زرين مـحـمـد سـعـيـد اردوبـادي; تـرجـمـهخاتون گنجه ﴿﴿زندگي نظامي کنجوي ﴾﴾

 غالمرضاطباطبايي مجد
۱۳۸۰ خ۳۸۵الف۵۸۷۵۱۰۷۸۸۹۴/۳۶۱۳

شرکت انتشارات سوره مهر نـويـسـنـدهاکرم ايليسلي; مترجم محمودبي بي آوازخوان من
 مـهـدوي;[بـه سـفـارش] دفـتـرکودک

 ونوجوان مرکز آفرينش هاي ادبي

۱۳۸۹ ب۹۸۲الف۸۹۴/۳۶۱۳[ج]۵۸۷۶۳۲۸۸
PL۳۱۴/۹س۹۵ش

محراب قلم نـوشـته عـلـيم حکمت; مترجمان مهديبه خاطر يک اسب (رمان نوجوانان)
 ضرغاميان، مهناز عسگري

۱۳۹۱ ب۷۱۶ح۸۹۴/۳۶۴۳[ج]۵۸۷۷۴۷۰۴
PL۹۵/۹/۹۱۳۷۷ب۸ح

ارديبهشت ۱۳۹۲ميکا والتاريسينوهه س۲۴۷و۵۸۷۸۱۴۷۷۸۹۴/۵۴۱۳۳
PH۳۵۵/۹۱۳۸۷س۲و

زرين مـيکا والتاري ;ترجمه و اقتباس ذبيح اللهسينوهه: پزشک مخصوص فرعون
منصوري

۱۳۸۹ -۱۳۸۲ س۲۴۷و۵۸۷۹۱۰۵۵۸۹۴/۵۴۱۳۳

زرين مـيـکـا تـويمي والتاري; ترجمه ذبيح اللهمردي باالي صليب
منصوري

۱۳۸۶ ۱۳۸۶م۲۴۷و۵۸۸۰۱۹۵۹۸۹۴/۵۴۱۳۳

زرين ۱۳۷۶-۱۳۸۱ميکا والتاري; ترجمه ذبيح الله منصوريمردي باالي صليب م۲۴۷و۵۸۸۱۱۱۹۷۸۹۴/۵۴۱۳۳
کوثر ۱۳۸۲ميکا والتاري; مترجم شهال انسانيميکاييل پزشک سلطان سليم ي م۲۴۷و۵۸۸۲۱۳۷۳۸۹۴/۵۴۱۳۳
علم فـره ئـيـراده  کـاسـتـرو; تـرجـمه قاسمجنگل بکر

صنعوي
۱۳۸۳ ج۱۷۵ک۵۸۸۳۹۶۰۸۹۶/۳۴

دفتر نشر فرهنگ اسالمي مـادر،خـورشـيـد را روشـن کـن!: داسـتـانـي از احـمـد خـان
 ابوبکرنويسنده داغستاني

۱۳۹۰ترجمه يوسف قنبر م۱۸۲الف۵۸۸۴۶۳۶۱۸۹۹/۹۶۴

مدرسه ۱۳۹۰محمود برد آبادياسکندر مقدوني الف۳۸۹ب۹۰۰دا۵۸۸۵۴۹۲۳
صدرا ۱۳۶۹مرتضي مطهريفلسفه تاريخ ف۶۳۴م۵۸۸۶۵۷۷۱۹۰۱

D۱۶/۸/۸۱۳۶۹ف۶م
نشر ني سـپـيـدهدمـان فـلـسـفهي تاريخ بورژوايي/ماکس هورکهايمر;

 پيوست: نگاهي به مکتب فرانکفورت
۱۳۷۶ژان گنشار; ترجمه محمدجعفر پوينده س۷۹۶ه۵۸۸۷۳۱۲۰۹۰۱

عقيل ۱۳۹۲پژوهش و تحقيق علي حائري و همکارانروز شمار ميالدي ر۲۵۷ح۵۸۸۸۵۲۱۸۹۰۲/۰۲
DSR۱۶۵۰/۹ر۲ح

مرکز پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما ۱۳۹۲علي حائري و همکارانروز شمار قمري ق ر۲۵۷ح۹۰۲/۰۲م۵۸۸۹۵۲۲۱
پيدايش مـجـمـوعه بـالياي انساني شکاف در اليه ازون، باران اسيدي،

 اثرات گلخانهاي
نـويسنده آلکس ادموندز; مترجم رضوان

 دزفولي; زيرنظر شوراي ادبي
۱۳۸۲ م۳۳۸الف۹۰۴/۵[ج]۵۸۹۰۱۶۵۶

GB۵۰۰۵/۳۱۳۸۲م۴الف
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۸۲صادق سجادي،هادي عالم زادهتاريخنگاري در اسالم ت۳۶۷س۵۸۹۱۱۵۰۴۹۰۷/۲۰۱۷۶۷۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

امــيـد پـارسـاييفـر; زيـرنـظـرشـورايابن خلدون
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ پ س/۱۶۲الف۹۰۷/۲۰۲۴[ج]۵۸۹۲۴۳۶۶
D۱۱۶/۷ /۲۱۳۸۹پ۲الف

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور ۱۳۹۲محمد ثقفيابن خلدون نخستين جامعهشناس مسلمان الف۶۶ث۵۸۹۳۵۲۱۰۹۰۷/۲۰۲۴
D۱۱۶/۷ /۷ث۲الف

اميرکبير ۱۳۸۷- ۱۳۹۱جواهر لعل نهرو; ترجمه محمود تفضلينگاهي به تاريخ جهان ن۸۵۴ن۹۰۹[ج]۵۸۹۴۳۰۵۰
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها، دفترنشرمعارف
۱۳۹۱هاشم ميرلوحييوسرائيل و صهيوناکراسي ي۹۵۸م۵۸۹۵۴۴۳۷۹۰۹/۰۴۹۲۴

DS۱۴۳/۹۱۳۹۰ي۹م
اميرکبير نـويـسـنـدگـان آ.ج.آربري...[وديگران];تاريخ اسالم

 پـژوهـش دانـشـگـاه کمبريج ; زير نظر
 پـي.ام.هـولـت،آن.ک.س.لمبتون;ترجمه

 احمد آرام.

۱۳۸۱ ۲۲۱ت۵۸۹۶۱۵۶۱۹۰۹/۰۹۶۷۱

اميرکبير ۱۳۸۷نـوشـتـه آلـبـرت حـوراني; ترجمه فريدتاريخ مردمان عرب ت۹۱۲ح۵۸۹۷۲۲۲۷۹۰۹/۰۹۷۴۹۲۷

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 رامين ۱۳۷۴تاليف احمد حسينيانبردها و سرداران اسالم ن۵۷۸ح۵۸۹۸۲۵۳۸۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
اميرکبير تـالـيـف جـرجي زيدان; ترجمه ونگارشتاريخ تمدن اسالم

 علي جواهر کالم
۱۳۸۲ ت۸۴ز۵۸۹۹۱۵۵۷۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

حـسـين سـيدي; شوراي کارشناسي داودتمدن اسالمي
 غفارزادگان...[و ديگران]

۱۳۹۱ ت۹۲۲س۹۰۹/۰۹۷۶۷۱[ج]۵۹۰۰۴۴۱۰
DS۳۵/۶۲/۸۱۳۸۸ت۹س

زوار تـاريخ بـلـعمي از ابوعلي محمدبن بلعمي تکمله و ترجمه تاريخ
طبري

تـالـيف ابـوجـعفر محمدبن جرير طبري;
 بهتـصحيح محمدتقي بهار "ملکالشعراء;

 بهکوشش محمد پروين گنابادي

۱۳۸۵ ت۴۳۴ط۵۹۰۱۲۱۰۳۹۰۹/۰۹۷۶۷۱

وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات علياکبر واليتيپويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران
[ بـه سـفـارش ] ، مـرکـز اسناد و تاريخ

 ديپلماسي وزارت امور خارجه

۱۳۹۰ پ۷۱۱و۵۹۰۲۳۴۳۶۹۰۹/۰۹۷۶۷۱
DS۳۵/۶۲/۹پ۸و

هرمس ۱۳۹۰رضا داوري اردکانيدرباره غرب د۳۱۸د۵۹۰۳۳۴۳۸۹۰۹/۰۹۸۲۱
مـرکـز انـتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي

 امام خميني﴿ ق﴾
غـرب شـنـاسـي: سيري در تحوالت فرهنگي-سياسي غرب از

 يونان باستان تا پايان هزاره دوم
۱۳۸۵سيد احمد رهنمايي غ۸۹۴ر۵۹۰۴۳۱۷۱۹۰۹/۰۹۸۲۱

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي زيـرنـظـر شـوراي پـژوهـشي [مـوسسهمطالعات سياسي
 مطالعات و پژوهشهاي سياسي]

۱۳۸۴ ۶۲۷م۵۹۰۵۳۰۸۴۹۰۹/۸۲

نذير ۱۳۸۰تاليف محسن همتيشايد سرآغاز جنگ جهاني سوم ش۶۶۹هـ۵۹۰۶۲۱۷۱۹۰۹/۸۲
قطره جـهـان در آستانه قرن بيست ويکم: گفتگوي هابسام با آنتونيو

 پوليتو- کلود کيژمن
۱۳۸۲اريک هابسبام; ترجمه ناهيد فروغان ج۱۱۷هـ۵۹۰۷۱۵۹۱۹۰۹/۸۲۵

اميرکبير، کتابهاي شکوفه ۱۳۷۶ترجمه عبدالخليل حاجتيصحراها ۴۴۵ص۹۱۰[ج]۵۹۰۸۵۳۵
بنياد دايرهالمعارف اسالمي تـالـيف مقبول احمد; ترجمه عبدالحسينتاريخچه جغرافيا در تمدن اسالميتاليف فرانتس تشنر

 آذرنگ; تـصـحـيح و مـقـابـله از سپيده
معتمدي

۱۳۷۵ ت۵۸۶ت۵۹۰۹۱۷۴۶۹۱۰/۰۱
G۹۳/۲۱۳۷۵ت۵ت

مهرگان قلم مـولـفـيـن محمد عظيمي حسيني، محمدکاربرد GIS در مکان يابي
 هادي نظري فر، رضوانه مومني

۱۳۹۳ ک۷۲۱ ع۵۹۱۰۶۱۴۱۹۱۰/۲۸۵

پرسون Arc GIS10.3 ۱۳۹۳رضا محمدي مطلقآموزش کاربردي آ۳۵۶م۵۹۱۱۶۱۴۰۹۱۰/۲۸۵
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
يـوسف عـلـيـخـاني; زيـرنـظـرشـورايابنبطوطه

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ ع س/۱۶۱الف۹۱۰/۴[ج]۵۹۱۲۴۳۶۴
DS۳۵/۵۷/۸۱۳۸۶ع۲الف

اميرکبير ۱۳۸۱تاليف زهره فنيمقدمه اي بر تاريخ علم جغرافيا م۸۷۲ف۵۹۱۳۱۴۹۵۹۱۰/۹
زرين پـيـگـافـتـا دي لومبارد;ترجمه ذبيح اللهسفر نامه ماژالن

منصوري
۱۳۸۲ س۹۷۶پ۵۹۱۴۱۴۵۲۹۱۰/۹۱

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

افـشـين نـادريمـزجين; زيرنظر شورايسحاب
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ن س/۳۷۹س۹۱۰/۹۲[ج]۵۹۱۵۴۳۹۹
G۶۹/۲۱۳۸۸ن۳۴س

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي طـرح،تـهيه، کارتوگرافي رايانه اي وچاپاطلس جامع گيتاشناسي
 ازمـوسـسـه جـغـرافـيايي و کارتوگرافي
 گـيـتـاشـنـاسـي;تـهـيـه و تدوين واحد
 پـژوهـش وتـالـيـف گـيـتـاشـنـاسـي،

 زيرنظرسعيد بختياري

۱۳۸۲ الف۸۴۱م۹۱۲م۵۹۱۶۱۴۶۴

مـوسـسه جغرافيايي و کارتو گرافي گيتا شناسي
 ،۱۳۹۳ =۲۰۱۴ م

تـهـيه و تـدوين گـيـتـاشـنـاسي، واحـداطلس راههاي ايران ۱۳۹۳ ﴿اطلس ﴾
 پژوهش و تاليف

۱۳۹۳ الف ۸۴۱ م۹۱۲/۵۵م۵۹۱۷۵۹۳۵
G۲۲۵۶/الف۱۳۸۸ ۸۴م۲ر

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹هدايتالله بهبوديسفربه روسيه ۹۳ س۸۲۸ب۵۹۱۸۳۲۸۳۹۱۴/۷۳۱۲۰۴۸۵۴
DK۶۰۱/۲/۷۱۳۸۶س۹ب

موسسه جغرافيايي و کارتوگرافي گيتاشناسي بـرگـردان از فـرامرز ياوري; طرح، تهيه،شناسائي کشورهاي آسيا
 کـارتـوگـرافي، لـيـتـوگـرافي و چاپ از

گيتاشناسي

۱۳۸۱ ۶۸۶ش۵۹۱۹۲۰۹۳۹۱۵

شرکت توسعه کتابخانه هاي ايران ۱۳۶۹نويسنده مانوئل کمورفمارکوپولو م۷۲۲ک۵۹۲۰۶۶۷۴۹۱۵/۰۴
۰۷۳G/۸۱۳۸۶ک۲۲د

فرهنگ مردم ۱۳۸۲فضل الله صلواتيگذري به چين گ۷۹۸ ص۵۹۲۱۱۵۰۱۹۱۵/۱۰۴۰۵۶
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶هدايتالله بهبوديسفر به قبله: يادداشتهاي حج ۱۳۷۰ س۸۲۸ب۵۹۲۲۳۰۹۴۹۱۵/۳۸۰۴۵۳
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸عليرضا قزوهپرستو قاف پ۶۳۹ ق۵۹۲۳۶۲۲۱۹۱۵/۳۸۰۴۵۳

سياست ۱۳۹۲محمدپيرعليغريبگان آشنا غ ۹۲۱ پ۵۹۲۴۴۹۸۷۹۱۵/۴۹۱۰۴۵
سـازمـان مـطـالعه و تدوين کتب علوم انساني

 دانشگاهها ﴿سمت﴾
۱۳۸۱مسعود مهدويمقدمه اي بر جغرافياي روستايي ايران م۸۶۵م۵۹۲۵۱۵۰۸۹۱۵/۵

جمهوري تـاريـخـچه کوير و مراتع طبيعي ايران﴿بيابان زدائي﴾: تاريخي-
 عمراني- اجتماعي- مذهبي- تنبيهي

۱۳۸۴نويسنده عليرضا لساني ت۴۴۶ل۵۹۲۶۱۶۴۸۹۱۵/۵۰۹۵۴

اطالعات يـادداشـتـهـا و رهـاوردهـاي سـفـر نيويورک ۰۰۰ در بهشت
 شداد ! :آمريکاي متمدن ، آمريکاي متوحش

۱۳۹۵جالل رفيع ي۶۲۷ ر۵۹۲۷۶۲۷۷۹۱۷/۴۷۴۷

مبين انديشه ۱۳۸۹اثرآندره ژيد;ترجمه جالل آل احمدبازگشت از شوروي: به انضمام تنقيح بازگشت از شوروي ب۸۷ژ۵۹۲۸۳۴۵۳۹۱۷/۷۰۴
اجتماع ۱۳۸۴ارنستو چه گوارا; ﴿ترجمه﴾ رضا برزگرخاطرات سفر با موتورسيکلت خ۸۷چ۵۹۲۹۱۶۳۳۹۱۸/۰۴۳۵
قطره فـرانـک مـک کـورت; تـرجـمه ابراهيمرنجه هاي آنجال

يونسي
۱۳۸۲ ر۷۳۹م۵۹۳۰۱۵۸۵۹۱۹/۲۰۸۹۹۱۶۲۰۷۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

مهدي منتصري ۱۳۹۱مهدي منتصرييادتونه؟!!... ي۷۸۲م۵۹۳۱۵۳۷۰۹۲۰
جاويدان ۱۳۶۶نوشته پير رانچينيک; ترجمه رضا عقيليتاريخسازان بيمار ت۲۷۶ر۵۹۳۲۱۷۶۱۹۲۰/۰۲

D۴۱۲/۷/۲ت۲ر
افق مـصـاحـبـه کـنـنـده اوريـانـا فـاالچـي;گفت وگوهاي اوريانا فاالچي

 گردآوري و ترجمه غالمرضا امامي
۱۳۸۴ گ۱۷۸ف۵۹۳۳۱۶۳۲۹۲۰/۰۲

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ۱۳۸۷اميد قنبريزندگي نامه کيخسرو شاهرخ ز۸۱۴ق۵۹۳۴۵۲۸۳۹۲۰/۰۲
CT۲۰۳/ج.۴۷ ۳م۲۸ف

زرين ژوزف کـاتـلـر، هـيم جـاف; تـرجـمه وقهرمانان تمدن
 اقتباس ذبيحالله منصوري

۱۳۷۶ ق۱۲۳ک۵۹۳۵۱۱۶۵۹۲۰/۰۲

عمادفردا ۱۳۹۰حميد داودآباديازمعراج برگشتگان خاطرات کودک، انقالب، جنگ الف۲۹۱د۵۹۳۶۳۸۲۶۹۲۰/۰۵۵
CT۱۸۸۸/۳۱۳۸۹آ۲د

ارديبهشت ۱۳۸۸اشتفان تسوايکژوزف فوشه ژ۵۷۶ت۵۹۳۷۵۶۸۸۹۲۳/۲۴۴
نسيم کوثر فـرهـنگ بـزرگ نـامهـا: شـامل بـيش از ۵۰۰۰ نام به همراه

 مـعـاني و شـرح تـاريـخـچه آنها به تفکيک نامهاي پسران و
دختران

۱۳۸۷محمدرضا جعفرينيا ف۴۷۶ج۵۹۳۸۴۹۶۳۹۲۹/۲۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۷ف۷ج

ارديبهشت فـرهـنگ نـام:مـجموعه اي برگزيده از نامهاي ايراني و نامهاي
 رايج غير فارسي با معاني نامهاي برگزيده

۱۳۷۹هوشنگ بختياري ف۳۴۳ب۵۹۳۹۵۷۴۲۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴ف۲ن

ترانه سيد کاظم سيدي ،علي زاهدي نيافرهنگ نام ايرانيان ف۹۲۲س۵۹۴۰۵۸۱۰۹۲۹/۴۴۰۳
CS۳۰۲۰/۴۱۳۸۹ف۲۶ب

ققنوس ۱۳۸۱پاتريشيا د.نتسلي; ترجمه عسکر بهراميعصر حجر ع۲۸۶ن۹۳۰/۱۲[ج]۵۹۴۱۱۵۸۸
نشر دلهام:نشردلير ۱۳۷۹[مولفين رگ کاکس، نيل موريس]عجايب هفتگانه - شگفتيهاي جهان ع۲۵۱ک۹۳۰/۵[ج]۵۹۴۲۶۶۷۶

N۵۳۳۳/۳۱۳۷۹ع۲ک
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱بيژن ياورتمدن مصر باستان ت۲۹ي۹۳۲[ج]۵۹۴۳۴۴۰۹

DT۶۱/۸۱۳۸۹ت۲ي
امير کبير جـولـين ريد; ترجمه آذر بصير; ويرايشبين النهرين

 علي پيمان متين
۱۳۸۶ ب۹۴۶ر۵۹۴۴۲۱۱۴۹۳۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

نـويـسـنـده عـبـدالـرسـول خيرانديش;آسياي صغير
 زيـرنـظـر شـوراي کـارشـنـاسـي دفتر

 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ آ۹۷۷خ۹۳۹/۲[ج]۵۹۴۵۴۵۲۸

قدر واليت هـولـوکـاست ! گزارشي از عمق نفوذ يهوديت و صهيونيسم در
 تمامي ارکان اياالت متحده آمريکا

نـوشـته ديويد ديوک; ترجمه محمدرضا
ميرزاجان

۱۳۸۹ هـ۹۸۷د۵۹۴۶۳۶۱۳۹۴۰/۵۱۳۸
D۸۰۴/۳/۹۹۱۳۸۷د

اميرکبير نـوشـته رودولف چـرنين; مترجم حسينشکست تابوها
دامغاني

۱۳۸۶ ش۳۸چ۵۹۴۷۴۴۶۲۹۴۰/۵۳۰۹۴
D۸۰۴/۴۱۳۸۶چ۴الف

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ۱۳۸۵محمدتقي تقي پورپس پرده هولوکاست پ۶۵۷ت۵۹۴۸۳۱۱۶۹۴۰/۵۳۱۸
نيلوفر نـويـسـنـده آنـتـوان دو سنت اگزوپري;خلبان جنگ

 مترجم اقدس يغمايي
۱۳۸۲ خ۷۶۲س۵۹۴۹۱۶۲۶۹۴۰/۵۴

گلريز پل خـيـلي دور است کـورنليوس راين - بهانضمام فاجعه غرق
 کشتي تيتانيک

والـتـر لـورد; تـرجمه و اقتباس ذبيحالله
منصوري

۱۳۷۵ پ۳۲۲ر۵۹۵۰۱۱۶۴۹۴۰/۵۴۲۱۹۲۱۸

گلريز نـوشـته آنـاتول داروف; ترجمه ذبيحاللهخاطرات ژنرال گاالند[آدولف گاالند]; فاجعه لنينگراد
منصوري

[۱۳۷۳] خ۱۶۶گ۵۹۵۱۱۰۵۲۹۴۰/۵۴۴۹۴۳

علمي جـنـگ نـفـت روي شن هاي داغ: يادداشت هاي دکتر شمس
 الـديـن ميرزاييان تنها عضو ايراني ادارهIIIF در سازمان آب و

"R.S.H.A."هر﴿ضد جاسوسي آلمان﴾ و افسر 

۱۳۷۸نويسنده و تنظيم کننده خسرو معتضد م س/۹۳۴م۵۹۵۲۲۲۲۶۹۴۰/۵۴۸۷۴۳

بهجت نـوشـته جـان فـارمن; تـرجـمه و روايتتاريخ خونين بريتانيا بي هيچ تيغ برنده
 پروشات شوشتري

۱۳۸۵ ت۱۳۹ف۵۹۵۳۳۰۵۲۹۴۱

زرين نـويـسـنـده الـيـزابت النـفـورد; مترجمملکه ويکتوريا
 ذبيحالله منصوري

۱۳۸۴ م۲۹۴ل۵۹۵۴۲۰۹۰۹۴۲/۰۸۱۰۹۲

گلدشت کتاب تـاريـخـچه زندگي آدولف هيتلر ديکتاتور آلمان نازي : اقتباس
 از دايره المعارف بريتانيکا

۱۳۸۱مترجم اسماعيل ممتاز ۲۲۱ت۵۹۵۵۱۶۲۹۹۴۳/۰۵۸۶۰۹۲

دنياي کتاب ۱۳۸۱نوشته آدولف هيتلر;ترجمه عنايتنبرد من ن۹۲۲هـ۵۹۵۶۱۵۰۷۹۴۳/۰۸۶۰۹۲
امير کبير تـالـيـف آلـبـر ماله ژول ايزاک; ترجمهتاريخ قرن هيجدهم وانقالب کبير فرانسه وامپراطوري ناپلئون

 رشيد ياسمي
۱۳۸۲ ت۱۶۷م۵۹۵۷۱۵۱۲۹۴۴/۰۴

کارلولويمسيح هرگز به اينجا نرسيد م۷۹۸ل۵۹۵۸۶۵۰۸۹۴۵/۷
DG۴۴۱/۵۱۳۸۳م۹ل

دارالصادقين غـروب آفـتـاب در آندلس: علل سقوط حکومت مسلمانان در
 شبه جزيره اسپانيا

[مـولف طـنـطاوي]; ترجمه گروه ترجمه
دارالصادقين

۱۳۸۴ غ۸۱۹ط۵۹۵۹۴۵۷۴۹۴۶/۰۲
DP۱۰۱/۴غ۸۷ط

زرين تـالـيـف رابـرت مـسي;ترجمه ذبيح اللهپطر کبير
 مـــنـصـوري;[بـا هـمـکـاري خـسـرو

 کريمي،منوچهر بيگدلي]

۱۳۸۰ پ۵۶۱م۵۹۶۰۱۴۷۳۹۴۷/۰۵۰۹۲

زرين نـوشـتـه جـرج پـي.کوچ;ترجمه واقتباسزندگي خصوصي کاترين کبير
 ذبيح الله منصوري

۱۳۸۲ ز۷۲۷گ۵۹۶۱۱۴۵۴۹۴۷/۰۶۳۰۹۲

زرين،نگارستان کتاب نـوشـتـه رابـرت مـاسي;ترجمه واقتباسسرگذشت آخرين تزار روسيه﴿نيکال والکساندرا﴾
 ذبيح الله منصوري

۱۳۸۰ س۵۶۱م۵۹۶۲۱۴۷۴۹۴۷/۰۸۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

کليدر مــولف اومـاالت اومـاالتـوف; مـتـرجمجنگ چچن در کفه ترازو
 مصطفي برزويي

۱۳۸۲ ج۹۳۸الف۵۹۶۳۲۹۸۶۹۴۷/۵۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱نادرميرسعيديتمدن يونان ت۹۳۶م۹۴۹/۵[ج]۵۹۶۴۴۵۲۷
DF۷۷/۸ت۹م

شرکت انتشارات سوره مهر کـارين کـوسـتر ، اديتا دوگاليچ ; مترجمبا من به بوسني مي آيي
 صديقه وجداني

۱۳۹۱ ب۸۲۶ک۹۴۹/۷۱۰۳[ج]۵۹۶۵۴۴۵۶
DR۱۳۱۳/۸/۲۱۳۸۹ب۹ک

شرکت انتشارات سوره مهر نـوشـتهي کـارين کوسترر و اديتاوگاليچ;وطن فقط يک سرزمين نيست
 تـــرجـــمه صـــديـــقه وجـــداني;
 [بــراي۱۳۸۹]دفـتـر ادبـيـات و هـنـر

 مقاومت واحد کودک و نوجوانان

۱۳۸۹ و۸۲۶ک۹۴۹/۷۴۲۰۹۲[ج]۵۹۶۶۳۲۸۱
DR۱۷۴۸/۳آ۹د

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

عـبـدالـرسول خيرانديش; زيرنظرشورايتمدن چين باستان
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ت۹۷۷خ۹۵۱[ج]۵۹۶۷۴۴۱۳
DS۷۲۱/۸۱۳۸۸ت۹خ

کوير عـلـي حـجـتـي کـرماني با مقدمه فريدهاسفار اربعه: گزارش سفر به چين، آلمان، واتيکان وحج
 حجتي کرماني

۱۳۸۰ الف۳۶۱ح۵۹۶۸۱۵۷۹۹۵۱/۰۵۹

خوارزمي گـردآوري و گـزيننده جون ليوينگستون،شناخت ژاپن
 جـومـور، فـليشيا اولدفادر; ترجمه احمد

بيرشک

۱۳۷۵ ش۹۹۳ل۵۹۶۹۱۴۹۳۹۵۲

دار الکتب االسالميه بـر امـام حـسن عـلـيهالـسـالم و امـام حسين عليهالسالم چه
گذشت؟

۱۳۷۹تاليف محمدحسن موسوي کاشاني ب۸۴۲م۵۹۷۰۲۷۳۹۵۳/۰۲

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱نويسنده نوام چامسکي و ديگرانجنگ بيست و دو روزه ۷۱۹ ج۵۹۷۱۴۸۸۳۹۵۳/۱
DS۱۱۰/۴۱۳۸۸م۴غ

اطالعات ۱۳۸۶سيفالرضا شهابيديدگاههاي شوراي همکاري خليج فارس د۷۵۱ش۵۹۷۲۳۱۱۹۹۵۳/۶
صبح اميد ياران ۱۳۹۰نويسنده:علي اصغررضوانيتاريخ آل سعود ت۵۸۷ر۵۹۷۳۶۷۲۰۹۵۳/۸

مشعر ۱۳۸۸تاليف اصغر قائدانتاريخ و آثار اسالمي: مکه مکرمه و مدينه منوره ت ۳۲۶ ق۵۹۷۴۴۷۳۵۹۵۳/۸
DS۲۱۱/۲ت۲ق

وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات گـردآوري و تـنـظـيم گيله گل بهروزان;هند
 [بـراي] دفـتـر مـطالعات سياسي و بين

المللي

۱۳۸۲ هـ۸۵۲ب۵۹۷۵۱۷۶۰۹۵۴

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

نـويـسـنده مريم شيرازي; زيرنظرشورايتمدن هند
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ت۹۳۸ش۹۵۴[ج]۵۹۷۶۴۵۲۵
DS۴۲۳/۸۱۳۸۸ت۹ش

اميرکبير تاليف آنهماري شيملدر قلمروي خانان مغول
ترجمه فرامرز نجدسميعي

۱۳۸۶ د۹۸۹ش۵۹۷۷۳۰۳۱۹۵۴/۰۲۵

نسل نوانديش نـويـسـنـده موهنداسکارامچاند گاندي;کالم گاندي
 ترجمه نازلي سيدگرگاني

۱۳۸۸ ک۱۹۵گ۵۹۷۸۴۱۵۰۹۵۴/۰۳۵۰۹۲
DS۴۸۱/۲۵۱۳۸۸آ۲گ

مـوسـسـه فـرهـنـگي مطالعات وتحقيقات بين
 المللي ابرار معاصر تهران

گـردآورنـدگان غزاله نظيف کار، حسينبرآورد استراتژيک پاکستان
نوروزي

۱۳۸۲ ب۵۲۵ ن۵۹۷۹۱۶۱۶۹۵۴/۹۱۰۵

اميرکبير نـــويـــســـنـــدگـــان احـــســانتاريخ ايران: ازسلوکيان تافروپاشي دولت ساسانيان
 يـارشـاطـر...[وديـگـران]; گـردآورنـده

 جي.آ.بويل; ترجمه حسن انوشه

۱۳۸۱ ت۷۹۷ب۵۹۸۰۱۵۶۰۹۵۵

اسطوره ۱۳۸۵مهرداد بهارجستاري در فرهنگ ايران ج۸۱۶ب۵۹۸۱۱۹۱۴۹۵۵
مـرکـزمـديـريـت حـوزه هاي علميه خواهران

 مرکز نشر هاجر
۱۳۹۰علياکبر حصاريتاريخ فرهنگي سياسي معاصر ايران ت۶۳۶ح۵۹۸۲۴۶۰۰۹۵۵

DSR۱۰۹/۲۱۳۸۷ت۶ح
کومش پـــژوهــش ونـگـارش عـبـدالـرفـيـعقهرمانان ملي ايران

حقيقت﴿رفيع﴾
۱۳۸۳ ق۶۸۳ح۹۵۵م۵۹۸۳۱۵۷۷

ثـالـث،بـا هـمـکاري مرکز بين المللي گفتگوي
تمدنها

۱۳۸۰به اهتمام منوچهر دانش پژوهسفر نامه;...تاپخته شود خامي س۲۴۱د۵۹۸۴۱۴۹۲۹۵۵

نگاه ۱۳۸۳تاليف مرتضي راونديتاريخ اجتماعي ايران ت۲۸۶ر۵۹۸۵۱۵۷۲۹۵۵
اقبال ۱۳۸۱تاليف عبدالعظيم رضائيتاريخ دههزار ساله ايران ت۵۷۴ر۵۹۸۶۱۵۴۸۹۵۵

اميرکبير ۱۳۸۲تاليف عبدالحسين زرين کوبتاريخ مردم ايران ت۴۳ز۵۹۸۷۱۵۵۸۹۵۵
سخن ۱۳۸۳تاليف عبدالحسين زرين کوبروز گاران: تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي ر۴۳ز۵۹۸۸۱۵۴۷۹۵۵

سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران ۱۳۷۹تاليف و نگارش داريوش شاهينايران در صد قرن الف۳۲۱ش۵۹۸۹۳۰۱۵۹۵۵
قومس ۱۳۸۱رضا شعبانيمباني تاريخ اجتماعي ايران م۵۱۲ش۵۹۹۰۱۵۰۲۹۵۵
آدنا ۱۳۸۰نويسنده علي رضا گشتاسبيسيري کوتاه بر تاريخ ايران س۴۵۴گ۵۹۹۱۱۵۹۵۹۵۵

نويد شيراز ۱۳۸۲عزت اله نوذريايران وتاريخ الف۶۹۷ن۵۹۹۲۱۵۸۱۹۵۵
نويسنده همايون فرهوشيباستاننامه: شرح زندگاني کوروش و داريوش ۵۹۹۳۵۱۵۶۹۵۵/۰۱۵

DSR۲۳۷/۲ب۴ف
علم زيـبـاي تـنـهـا: سـرگـذشت و سرنوشت غمانگيز ثريا اولين و

 آخرين عشق شاه
۱۳۸۶تاليف محمود طلوعي ط/ز۵۲۱الف۵۹۹۴۲۰۹۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

علم ۱۳۸۳محمود طلوعيچهره واقعي علم ط/چ۷۹۴ع۵۹۹۵۲۱۱۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
دفتر عقيل ۱۳۹۲تحقيق علي حائري و همکارانروز شمار شمسي ش ر۲۵۷ح۹۵۵/۰۰۲م۵۹۹۶۵۲۲۲

حسن فراهانيروزشمار تاريخ معاصر ايران ر۳۵۲ ف۹۵۵/۰۰۲م۵۹۹۷۵۸۵۳
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

آرون ۱۳۸۳تاليف محمود حکيميهمراه با سياحان و جهانگردان و مسافران تاريخ ه۷۵۶ح۵۹۹۸۱۵۷۵۹۵۵/۰۰۴۲
DSR۲۸/۸ه۸ح

آشيانه کتاب ۱۳۸۶اميد عطايي فردشگفتي هاي باستاني ايران ش۶۸۶ع۵۹۹۹۲۰۹۸۹۵۵/۰۰۴۳
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي تـــاراج بـــزرگ; آمـريـکـا و غـارت مـيـراث فـرهـنـگـي

ايران﴿۱۹۴۱-۱۹۲۵م﴾
مـحـمـد قـلـي مـجـد; مـترجمين: گ-

 مرادي; مصطفي اميري
۱۳۸۸ ت۲۶۸ م۶۰۰۰۳۲۲۶۹۵۵/۰۰۴۳

ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمدغربزدگي ۱۳۹۰غ۶۹۸آ۶۰۰۱۳۳۴۸۹۵۵/۰۰۴۴
فردوس جـالل آل احـمـد; ويراستار منوچهر عليغرب زدگي

پور
۱۳۸۲ غ۶۹۸آ۶۰۰۲۱۶۴۴۹۵۵/۰۰۴۴

فرهنگ گستر مـحـسن رضـايي; بـاهـمـکـاري محسنبه دنبال خورشيد: (نهضت فرهنگي)
 مهرآبادي، صادق حيدرخاني

۱۳۸۶ ب۵۷۴ر۶۰۰۳۳۷۳۸۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۶ر۶ف

سفير اردهال تـاريخ ايـرانشـنـاسي در فـرانـسه: تـحليلي از دستآوردهاي
 پژوهشي تا سالهاي اخير

۱۳۸۹طهمورث ساجدي ت۱۲۱س۶۰۰۴۶۱۱۷۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۴/۲۱۳۸۹ت۱۶س

موسسه انتشارات کتاب نشر طـرح بـررسـي وسـنجش شاخص هاي فرهنگ عمومي کشور﴿
 شاخص هاي غيرثبتي﴾ ۸۷

بـه سـفـارش شـوراي فـرهـنگ عمومي
 کـــشــور; مـديـر طـرح و مـسـئـول
 سـيـاسـتـگـذاري مـنصور واعظي; اجرا

 شرکت پژوهشگران خبره پارس

۱۳۹۱ ط۲۱۹و۶۰۰۵۴۶۳۲۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۲۱۳۸۷خ۶ف

مـرکـز بـازشـنـاسي اسـالم و ايران،پژوهشگاه
 فرهنگ، هنر و ارتباطات

[بـرگـزارکننده پژوهشگاه فرهنگ، هنر وسياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز
 ارتـبـاطـات]; بهاهـتـمـام مـجيد وحيد;

 ويراستار فرانک جمشيدي

۱۳۸۲ س۶۴۲هـ۶۰۰۶۱۵۹۶۹۵۵/۰۰۴۴
DSR۶۵/۷۳ه۶ف

علمي نـخـستوزيـران ايـران از صـدرمشروطيت تا فروپاشي دولت
بختيار

۱۳۹۱سعيد قانعي، محمدعلي علمي ن۲۹۸ق۶۰۰۷۴۱۴۶۹۵۵/۰۰۹۲۲
DSR۸۴/۳۱۳۷۰ن۲ع

شهرزاد ۱۳۹۱محمود ميرزايي دالويزمروري بر تاريخ شاهان ايران از مادها تا پهلوي م۹۳۴م۹۵۵/۰۰۹۲۲[ج]۶۰۰۸۵۰۴۸
محور ۱۳۸۰نينا ويکتورونا پيگو لوسکاياتاريخ ايران باستان ت۹۷۷پ۶۰۰۹۶۷۷۶۹۵۵/۰۱

DSR۱۴۰/۲۱۳۸۰ت۹۵پ
علم تـاريخ اجـتـمـاعي ايـران باستان: از آغاز مهاجرت به سرزمين

 قديم ايران تا حمله اسکندر مقدوني
۱۳۸۶موسي جوان ت۷۶۴ج۶۰۱۰۴۱۴۷۹۵۵/۰۱

DSR۱۴۲/۲۱۳۸۶ت۹ج
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱عبدالرسول خيرانديشتمدن ايران باستان ت۹۷۷خ۹۵۵/۰۱[ج]۶۰۱۱۴۴۱۲

DSR۱۴۲/۹۱۳۸۷ت۹خ
سپهر ادب ۱۳۹۱آرتور ژوزف دوگوبينوتاريخ ايرانيان دوره باستاني ت۷۲۲ گ۶۰۱۲۵۸۶۶۹۵۵/۰۱

DSR۱۵۰/۲۱۳۸۷ت۹گ
اميرکبير از آلـبـرت تـن آيـک اومـسـتد; ترجمهتاريخ شاهنشاهي هخامنشي

 محمد مقدم
۱۳۸۰ ت۹۳۸الف۶۰۱۳۱۵۴۹۹۵۵/۰۱۴

نشرعلم تـالـيـف مـوالنـا ابـوالکالم آزاد; ترجمهکورش کبير﴿ذوالقرنين﴾
 باستاني پاريزي

۱۳۸۹-۱۳۸۲ ک۴۶۲آ۶۰۱۴۱۵۵۲۹۵۵/۰۱۵

موسسه کتاب نشر ۱۳۹۲گردآورنده:محمدباقر رجبيکوروش و داريوش هخامنشي ک ۳۷۲ ر۶۰۱۵۵۱۵۷۹۵۵/۰۱۵
DSR۲۳۶/۸۷۱۳۸۹ک۹ب

علمي ۱۳۹۰نوشته کوروش کرميپورراز کوروش بزرگ ر۴۷۲ک۶۰۱۶۴۱۵۱۹۵۵/۰۱۵
DSR۲۳۶/۲۱۳۹۰ر۴ک

کتاب پارسه مـوسـي نثري همداني ; ويراستار محسنامپراطوري کورش کبير
 نيک بخت

۱۳۸۷ الف۲۹۱ن۶۰۱۷۲۰۸۹۹۵۵/۰۱۵۰۹

زرين:نگارستان کتاب نـوشـته هانس کنايفل; ترجمه جواد سيدداريوش بزرگ شاه ايرانيان
اشرف

۱۳۸۱ د۷۳۴ک۶۰۱۸۱۵۵۰۹۵۵/۰۱۶

نويسنده ايمان نوروزيداريوش بزرگ معمار امپراتوري هخامنشيان د۷۵۲ ن۶۰۱۹۵۸۷۸۹۵۵/۰۱۶
DSR۲۵۱/۲۱۳۸۸د۸۶ن

فرهنگ و قلم فـرمـانـروايـي داريـوش بزرگ : نخستين پادشاه هخامنشي از
 شاخه دوم اقتباسي از ايران باستان حسن پيرنيا

۱۳۹۱حميد هاشمي ف۲۵۲ه۶۰۲۰۵۸۸۵۹۵۵/۰۱۶

گلريز قـدم بـه قـدم بـا اسـکـندر در کشورايران. به انضمام ازبلخ تا
 نيشابور

نـويـسـنـده هـارولـد لـمب . جنگ هاي
 ايـران/نـويـسنده درودوت; ترجمه ذبيح

 الله منصوري

۱۳۸۲ ق۵۹۶ل۶۰۲۱۱۴۶۲۹۵۵/۰۱۹۱

علي اثـري از آنـدره ورستانديگ; ترجمه عليتاريخ امپراطوري پارت ۲۲۷-۲۵۰ قبل از ميالد
اقبالي

۱۳۸۷ ت۵۳۹و۶۰۲۲۴۱۴۴۹۵۵/۰۲
DSR۳۳۳/۲۱۳۸۷ت۴و

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶تاليف اردشير خداداديانتاريخ ايران در دوره ساسانيان ( رشته تاريخ ) ت۳۶۸خ۶۰۲۳۴۴۸۳۹۵۵/۰۳
LC۵۸۰۸/۳۸خ۹الف

طهوري آرتـور امـانـوئـل کـريستن سن; ترجمهداستان بهرام چوبين
 منيژه احدزادگانآهني

۱۳۸۳ د۴۸۸ک۶۰۲۴۱۶۳۵۹۵۵/۰۳۰۹۲

اميرکبير نـويـسـنـدگـان عـبـدالـحـسـين زرينتاريخ ايران: ازظهور اسالم تا آمدن دولت سلجوقيان
 کـــوب...[وديـــگــران]; گـردآورنـده

 ر.ن.فراي; مترجم حسن انوشه

۱۳۸۱ ۲۲۱ت۶۰۲۵۱۵۵۹۹۵۵/۰۴

سخن دو قـرن سـکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخي ايران در
 دو قرن اول اسالم از حمله عرب تا ظهور دولت طاهريان

۱۳۷۸تاليف عبدالحسين زرينکوب د۴۳ز۶۰۲۶۶۶۳۶۹۵۵/۰۴
DSR۵۱۶/۹۱۳۷۹د۴ز

امير کبير نـوشـتـه آن. ک. س. لـمـبـتون; ترجمهسيري در تاريخ ايران بعد از اسالم
 يعقوب آژند

۱۳۸۱ س۶۱۹ل۶۰۲۷۱۵۶۴۹۵۵/۰۴

مـوسسه بوستان کتاب﴿مرکز چاپ و نشر دفتر ۱۳۸۶حميد پارسانياهفت موج اصالحات: نسبت تئوري و عمل ه۱۴۷پ۶۰۲۸۳۱۰۰۹۵۵/۰۴۰۴۴

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

آزاد انديشان ۱۳۸۰مهوش جانمرديجبهه مشارکت ايران اسالمي به روايت مطبوعات ج۲۱۵ج۶۰۲۹۱۶۴۰۹۵۵/۰۴۵۲
اساطير ۱۳۸۲تاليف اسماعيل حاکميآيين فتوت وجوانمردي آ۲۲۴ح۶۰۳۰۱۵۷۶۹۵۵/۰۴۶۱
اميرکبير ۱۳۸۲تاليف جواد هرويتاريخ سامانيان﴿عصر طاليي ايران بعد از اسالم﴾ ت۵۴۹هـ۶۰۳۱۱۵۵۵۹۵۵/۰۴۷۱

سـازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،دفتر
 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۸۰جعفر  توزنده جانيامير اسماعيل ساماني ت/۵۳۲ الف۹۵۵/۰۴۷۱۰۹۲[ج]۶۰۳۲۱۵۴۰

اميرکبير نـوشـته ادمـوند کليفورد بازورث; ترجمهتاريخ غزنويان
 حسن انوشه

۱۳۸۵-۱۳۸۱ ت۲۱۴ب۶۰۳۳۱۵۵۶۹۵۵/۰۵۱

مهتاب تـاريـخ بيهقي با معني واژه ها و شرح جمله هاي دشوار و برخي
 نکته هاي دستوري و ادبي

تـصـنـيـف ابـوالـفـضل محمدبن حسين
 بيهقي; به کوشش خليل خطيب رهبر

۱۳۸۱ ت۹۹۷ب۶۰۳۴۱۹۱۹۹۵۵/۰۵۱

دانشگاه پيام نور ۱۳۸۶رضا مصطفويسبزواريتاريخ بيهقي (رشته زبان و ادبيات فارسي) ت۶۱۷م۶۰۳۵۴۴۶۷۹۵۵/۰۵۱۳
DSR۷۹۱/۲۰۲۱۷۱۳۸۷ت۹ب

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱فرهاد حسن زادهخواجه نظام الملک ح س/۴۸۵ن۹۵۵/۰۵۲۱۴۲۰۹۲[ج]۶۰۳۶۱۵۳۸

بدرقه جاويدان نـوشـته پل آمـيـر; تـرجـمه ذبـيحالـلهخداوند الموت: حسن صباح
منصوري

۱۳۸۵ خ۸۲۴آ۶۰۳۷۲۴۰۳۹۵۵/۰۵۴۱۰۹۲

اهل قلم اثـر شهاب الدين محمد خرندزي نسوي;سرگذشت خوارزمشاهيان به روايت جالل الدين منکبرني
 بـه کـوشـش مجيد اشرفي; زيرنظر اکبر
 ايـــــــرانـــي ، عـــلـــيـــرضـــا

 مختارپور[براي]سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ س۵۵۵الف۶۰۳۸۱۶۰۱۹۵۵/۰۵۵۷۰۹۲

زوار تـالـيف عـطـامـلکبن مـحمدبن جويني;تاريخ جهانگشاي جويني
 مـقـدمـه،تـصـحيح، تعليقات حبيب الله

 عباسي، ايرج مهرکي

۱۳۸۵ ت۸۹۶ج۶۰۳۹۲۰۹۲۹۵۵/۰۶۲

هرمس عـطـاء مـلک عـالالـدينبن بـهـاءالدين;تاريخ جهانگشاي جويني
 [مـقـدمهنـويس و مـصـحح مـحـمدبن

 عبدالوهاب قزويني]

۱۳۸۷ ت۸۹۶ج۶۰۴۰۳۰۱۸۹۵۵/۰۶۲

اساطير تـالـيـف حـسـن بـيگ روملو; به اهتماماحسن التواريخ
 عبدالحسين نوائي

۱۳۸۴ الف۸۵۱ر۶۰۴۱۱۶۱۴۹۵۵/۰۶۶

کـتـابـخـانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي
اسالمي

تـالـيـف شرفالدين علي يزدي; تصحيحظفرنامه
 وتـحـقـيـق سـعـيـد مـيرمحمد صادق،

 عبدالحسين نوائي

۱۳۸۷ ظ۴۱۷ش۶۰۴۲۲۵۷۴۹۵۵/۰۶۶۱

آيينه دانش ۱۳۸۸هارولد لمبتيمور لنگ ت۵۹۶ ل۶۰۴۳۵۸۰۸۹۵۵/۰۶۶۱
DSR۱۰۹۷/۹۱۳۸۸ت۸ل

سپهر ادب ۱۳۸۹هارولد لمبتيمور لنگ ت۵۹۶ ل۶۰۴۴۶۲۰۱۹۵۵/۰۶۶۱
معيار انديشه ۱۳۹۲جاستين ماروتسيزندگي پر ماجراي تيمور جهانگشا ز۱۳۵م۶۰۴۵۵۶۹۰۹۵۵/۰۶۶۱۰۹۲
اهل قلم بـه کـوشـش محسن بهرام نژاد; زيرنظرسرگذشت قراقويونلونها وآق قويونلونها

 اکبر ايراني، عليرضا مختارپور
۱۳۸۴ س۸۴۲ب۶۰۴۶۱۶۱۹۹۵۵/۰۶۷۱

سمرقند ۱۳۸۰هوشنگ طالعچکيدهي تاريخ تجزيه ايران چ۲۱۴ط۶۰۴۷۱۵۹۴۹۵۵/۰۷
DSR۱۳۷/۸چ۲ط

سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۷۷عبدالحسين نوائيروابط سياسي واقتصادي ايران در دوره صفويه ر۶۷۷ن۶۰۴۸۱۵۱۰۹۵۵/۰۷

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۷۹رسول جعفريانصفويه در عرصه دين، فرهنگ وسياست ص۴۶۳ج۶۰۴۹۳۲۵۲۹۵۵/۰۷۱
اميرکبير نـوشـتـه راجـر .م. سـيـوري ;تـرجـمـهتحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي﴿مجموعه مقاالت﴾

 عباسقلي غفاري فرد،محمد باقرآرام
۱۳۸۲ ت۹۹۲س۶۰۵۰۱۵۵۴۹۵۵/۰۷۱

کانون انديشه جوان ۱۳۹۰منصور صفتگلفراز و فرود صفويان ف۶۸۸ص۶۰۵۱۳۵۹۴۹۵۵/۰۷۱
DSR۱۱۷۶/۴۱۳۸۸ف۶۶ص

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

جـمـشـيد نوروزي; زيرنظر شوراي دفترتمدن ايران در دورهي صفويه
 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ت۷۵۲ن۹۵۵/۰۷۱[ج]۶۰۵۲۴۵۲۶
DSR۱۱۷۶/۸۱۳۸۷ت۸۷ن

زرين نـويـسـنـدگـان اشـتن متز، جون بارک;شاه جنگ ايرانيان در چالدران و يونان
 ترجمه ذبيحالله منصوري

۱۳۸۶ ش۵۴۷الف۶۰۵۳۲۰۹۴۹۵۵/۰۷۱۱

زرين اثـر ويـلـيـام ارسکين[صحيح:آلفرد البيسليمان خان قانوني وشاه طهماسب
 ار]; ترجمه واقتباس ذبيح الله منصوري

۱۳۸۱ س۱۱۳ل۶۰۵۴۱۵۶۶۹۵۵/۰۷۱۲

اهل قلم بـاز نـويـسـي وتـلخيص به کوشش سيدسرگذشت شاه سلطان محمد خدابنده صفوي
 سـعـيـد مير محمد صادق; زيرنظر اکبر

 ايراني ، عليرضا مختارپور

۱۳۸۴ س۹۶۱م۶۰۵۵۱۶۲۵۹۵۵/۰۷۱۴

اميرکبير ۱۳۸۲تاليف اسکندر بيک ترکمانتاريخ عالم آراي عباسي ت۵۱۳ت۶۰۵۶۱۴۸۷۹۵۵/۰۷۱۵
دو دبير ۱۳۸۱حسينعلي يحياييسياست مذهبي شاه عباس س۳۵ي۶۰۵۷۱۶۳۸۹۵۵/۰۷۱۵
ترفند ۱۳۸۲محمد احمد پناهي﴿پناهي سمناني﴾شاه عباس کبير ش۲۷۹ الف۹۵۵/۰۷۱۵۰۹۲[ج]۶۰۵۸۱۵۹۸

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

جـمـشـيـد نـوروزي; زيـرنـظـر شوراياقبال آشتياني
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ ن س/۶۶۷الف۹۵۵/۰۷۲۰۲[ج]۶۰۵۹۴۵۱۲
DSR۹۸/۹۱۳۸۷ن۷الف

ترفند ۱۳۸۲محمد احمد پناهي﴿پناهي سمناني﴾نادر شاه ن۲۷۹الف۹۵۵/۰۷۲۲[ج]۶۰۶۰۱۵۹۹
گردآوري و ترجمه صادق رضازادهشفقنادرشاه ن۵۶۵ ر۶۰۶۱۵۸۷۹۹۵۵/۰۷۲۲

DSR۱۲۶۵/ث۱۳۸۸ ۲ن۶ر
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

سـازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،دفتر
 انتشارات کمک آموزشي

۱۳۸۰جواد مهدوي سليميلطفعلي خان زند م س/۴۷۸ ل۹۵۵/۰۷۳۶۰۹۲[ج]۶۰۶۲۱۵۳۹

علمي ۱۳۷۸مولف اسماعيل رزمآساقضاوت تاريخ: از آقا محمدخان تا محمدرضا شاه ق۴۵۸ر۶۰۶۳۴۱۴۲۹۵۵/۰۷۴
DSR۱۳۱۱/۶۱۳۷۷ق۴ر

زرياب ايـران در دوره سـلـطـنت قاجار قرن سيزدهم و نيمه اول قرن
چهاردهم

۱۳۸۴علياصغر شميم الف۶۸۳ش۶۰۶۴۲۰۹۱۹۵۵/۰۷۴

روزنه سـنـت ومـدرنـيته: ريشه يابي علل ناکامي اصالحات ونوسازي
 سياسي درايران عصرقاجار

۱۳۸۲صادق زيبا کالم س۸۲ز۶۰۶۵۱۵۰۰۹۵۵/۰۷۴۰۴۴

نقش مانا تـالـيف مورخ محقق دانشمند محمد عليمکارم االثار در احوال رجال دو قرن۱۳و۱۴هجري
 معلم حبيبآبادي

۱۳۸۱ م۶۷۳م۶۰۶۶۱۶۱۱۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲

انـجـمن کـتابخانههاي عمومي اصفهان، موسسه
 نشر نفائس مخطوطات

۱۳۶۴-۱۳۷۴تاليف محمدعلي معلم حبيبآباديمکارم االثار در احوال رجال دو قرن ۱۳ و ۱۴ هجري م۶۷۳م۶۰۶۷۳۲۹۱۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲
DSR۱۳۲۶/۷م۲ح

اميرکبير نـويـسـنـده ژان گـور; تـرجمه ذبيح اللهخواجه تاجدار
منصوري

۱۳۸۲ خ۷۵۵گ۶۰۶۸۱۵۶۸۹۵۵/۰۷۴۲

اهل قلم بـه کـوشـش ناصر افشارفر; زيرنظر اکبرسرگذشت آقا محمد خان قاجار
 ايـــرانـــي، عـلـيـرضـا مـخـتـارپـور;

 [براي]سازمان ملي جوانان

۱۳۸۱ س۶۴۵الف۶۰۶۹۱۶۰۲۹۵۵/۰۷۴۲۰۹۲

زرين ۱۳۸۱ژان يونير; ترجمه ذبيح الله منصوريدالوران گمنام ايران د۹۶ي۶۰۷۰۱۵۶۷۹۵۵/۰۷۴۳
سـازمـان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي،دفتر

 انتشارات کمک آموزشي
۱۳۸۰محمود برآباديقائم مقام فراهاني ب/۳۴۲ ق۹۵۵/۰۷۴۳۰۹۲[ج]۶۰۷۱۱۵۴۱

سـازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي

۱۳۸۹محمدامير شيخنوريفراز و فرود اصالحات در عصر اميرکبير ف۹۲۳ش۶۰۷۲۳۵۲۱۹۵۵/۰۷۴۵
DSR۱۳۸۵/۴ف۹ش

نشر صفار يک سـال در مـيـان ايـرانـيـان: مـطـالعاتي در خصوص وضع
 زندگي و اخالق و روحيات ايرانيان

تـالـيف ادوارد بـراون; تـرجـمه ذبيحالله
منصوري

۱۳۷۶ ي۴۱۲ب۶۰۷۳۱۵۴۴۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۲
DSR۱۳۷۹/۸۱۳۷۶ي۳۶ب

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران انـديـشـه تـحـريـم وخـودباوريکتحليل متون واسناد تاريخي
 اقتصاد مقاومتي در تحوالت سياسي ايران

۱۳۹۲موسي نجفي الف ۳۲۱ ن۶۰۷۴۴۹۸۶۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۵

خوارزمي ۱۳۷۸فريدون آدميتاميرکبير و ايران الف۲۶۸آ۶۰۷۵۱۵۶۹۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۸۱۳۶۲الف۴آ

کـتـابخانه هاي عمومي کشور،موسسه انتشارات
 کتاب نشر

۱۳۹۲مينا چوپانيميرزا تقيخان اميرکبير:نگاهي به زندگي و زمانه ي اميرکبير چ س/۸۳۱ الف۶۰۷۶۵۰۶۹۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۸۵/۹م۴ن

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱فرهاد حسن زادهاميرکبير ح س/۸۳۱الف۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲[ج]۶۰۷۷۱۵۳۰

آفرينش ۱۳۸۶نويسنده ايرج بقايي کرمانيناصرالدين شاه زن ذليل! تاريخ به روايت طنز ن۵۹۴ب۶۰۷۸۲۱۲۲۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ۱۳۸۷محمود حکيميداستانهايي از زندگاني اميرکبير د۷۵۶ح۶۰۷۹۳۱۰۷۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

اهل قلم سـرگذشت ناصر الدين شاه[برگرفته از کتابهاي حقايق االخبار،
 فـتـنـه بـاب، تـاريـخ منتظم ناصري، روزنامه ايران، تاريخ بي

 دروغ ماثر و االثار]

بـه کـوشـش مـنيژه ربيعي; زيرنظر اکبر
 ايـرانـي، عـلـيـرضـا مـخـتارپور[براي]

 سازمان ملي جوانان

۱۳۸۲ س۳۲۷ر۶۰۸۰۱۶۰۰۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

ثالث ۱۳۸۳فرانسيسکو سوريانو; ترجمه رضا قيصريهزندگي ومرگ ميرزا رضا کرماني ز۸۱۲س۶۰۸۱۱۵۱۷۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
علم تـالـيف فـووريه طـبـيـب مـخـصـوصسه سال در دربار ايران از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ قمري
 نـاصـرالـديـن شـاه; ترجمه عباس اقبال

آشتياني

۱۳۸۵ س۹۱۷ف۶۰۸۲۴۱۴۹۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
DSR۱۳۷۰/۹۱۳۲۵س۹ف

زرين ۱۳۸۰به کوشش سيروس سعدونديانخاطرات مونس الدوله نديمه حرمسراي ناصر الدين شاه خ۸۵۴م۶۰۸۳۱۵۷۱۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
اساطير ۱۳۸۳به اهتمام عبدالحسين نواييمهد عليا م۶۷۷ن۶۰۸۴۱۶۱۰۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲

موسسه مطالعات و پژوهشاي سياسي ۱۳۹۰حسين آباديانتاريخ سياسي ايران معاصر ت۱۱۷ آ۶۰۸۵۵۸۶۳۹۵۵/۰۷۵
ني يـروانـد آبـراهـامـيـان;ترجمه احمد گلايران بين دو انقالب: درآمدي بر جامعه شناسي ايران معاصر

 محمدي;محمد ابراهيم فتاحي ولياليي
۱۳۸۳ الف۱۳۹آ۶۰۸۶۱۴۹۹۹۵۵/۰۷۵

اميرکبير تـالـيـف گروه نويسندگان; ترجمه پيمانانقالب مشروطيت
 متين; با مقدمه ناصر تکميل همايون

۱۳۸۲ ۸۹۱الف۶۰۸۷۱۶۴۵۹۵۵/۰۷۵

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱حسين برمايونباقرخان ب س/۲۳۸ب۹۵۵/۰۷۵[ج]۶۰۸۸۴۳۶۹
DSR۱۴۵۳/۴ب۲۴ب

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ۱۳۹۱مصطفي تقويفراز و فرود مشروطه ف۶۴۷ت۶۰۸۹۶۱۱۳۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۴۱۳۸۴ف۷۴ت

قدر واليت ۱۳۸۹موسسه فرهنگيهنري قدر واليتدر مشروطه چه گذشت؟ ۴۷۱د۶۰۹۰۳۵۹۰۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/ ۴د

زائر تـحـريم تـنباکو و مشروطيت پيامدها و عبرتها مشعلي فراروي
 ملت ايران

۱۳۹۱غالمعلي عباسي فردوئي ت۳۱۴ع۶۰۹۱۴۳۰۲۹۵۵/۰۷۵

اميرکبير ۱۳۸۱نوشته کسروي تبريزيتاريخ مشروطه ايران ت۵۵۱ ک۶۰۹۲۱۵۶۲۹۵۵/۰۷۵
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مجيد ملکانيک فتوا يک اراده﴿جنبش تنباکو﴾ ي۷۵۷م۶۰۹۳۳۹۰۷۹۵۵/۰۷۵

DSR۱۴۱۲/۸ي۷م
اميرکبير تـاريـخ بـيـداري ايـرانـيان: تاريخ مشروح وحقيقي مشروطيت

 ايران با۴۲گراور
تـالـيـف مـحـمـد بن علي ناظم االسالم

کرماني
۱۳۸۱ ت۱۸۹ن۶۰۹۴۱۵۷۰۹۵۵/۰۷۵

مـشـروطه: مجموعه مقاالت همايش پژوهشي جريانهاي فکري
مشروطيت

[بـرگـزارکـنـنـده] مـوسـسه مطالعات و
 پژوهشهاي سياسي

۶۴۲۱۳۸۵ ه۶۰۹۵۵۸۵۹۹۵۵/۰۷۵
DSR۱۴۰۷/۷۷۱۳۸۵ه

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

اختران ۱۳۸۳لطف الله آجدانيعلما وانقالب مشروطيت ايران ع۲۱۵آ۶۰۹۶۱۶۲۲۹۵۵/۰۷۵۰۴
اختران بـا مـقـدمه غالمعباس توسلي; به اهتمامدين وروشنفکران مشروطه

 غالمرضا گودرزي
۱۳۸۳ د۷۳۸گ۶۰۹۷۱۶۲۰۹۵۵/۰۷۵۰۴

عبرت  ديـده بـان، بـيـدار: ديدگاهها ومواضع سياسي و فرهنگي شيخ
 فضل الله نوري

۱۳۸۰علي ابوالحسني ﴿منذر﴾ د۱۷۷الف۶۰۹۸۱۶۰۵۹۵۵/۰۷۵۰۹۲

اميرکبير ۱۳۷۸تاليف مهدي انصاريشيخ فضلالله نوري و مشروطيت (رويارويي دو انديشه) ش۸۸۵الف۶۰۹۹۱۵۶۳۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۸۱۳۷۸الف۶ف

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱محمد شريعتيشيخ محمد خياباني ش س/۹۴۴خ۹۵۵/۰۷۵۰۹۲[ج]۶۱۰۰۴۵۱۳
DSR۱۴۶۸/۹۱۳۸۳ش۴ش

سـازمـان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي،دفتر
 انتشارات کمک آموزشي

عـبـدالـمـجـيـد نـجـفي; ويراستار احمدستارخان
بروجردي

۱۳۸۰ ن س/۳۴۲س۹۵۵/۰۷۵۰۹۲[ج]۶۱۰۱۱۵۳۱

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

سـر دار: گـزارشي تحليلي از بردار رفتن آيتالله شيخ فضلالله
 نوري در نهضت مشروطه

۱۳۹۱بهقلم تندرکيا س۹۱۴ک۶۱۰۲۴۶۴۰۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۹۱۳۸۰ت۶ف

آفرينه سـيـاحت شـرق و غـرب: زنـدگينامه آيتالله آقانجفيقوچاني
 ۱۳۶۳ - ۱۲۹۵.ق

۱۳۷۶آيت الله آقا نجفي قوچاني س۳۲۶ن۶۱۰۳۶۶۷۹۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
DSR۱۴۵۳/۳۱۳۷۶آ۳ن

قدياني ۱۳۷۹-۱۳۸۰بازنوشته مژگان شيخيسياحت شرق: زندگي آقانجفي قوچاني س۳۲۶ن۶۱۰۴۱۵۱۱۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰عباس آقاييستاره بردار نگاهي به زندگي شهيد شيخ فضلالله نوري آ س/۷۵۷ن۶۱۰۵۳۸۷۵۹۵۵/۰۷۵۰۹۲

DSR۱۴۵۳/۵الف۶ف
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۸۸نويسنده محمدصادق فيضکودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ک۹۶۶ف۹۵۵/۰۷۵۲[ج]۶۱۰۶۴۶۲۰

DSR۱۴۹۱/۹۱۳۸۸ک۹ف
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۹۰محمدقلي مجدانگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول الف۲۶۸م۶۱۰۷۵۷۰۳۹۵۵/۰۷۵۲

DSR۱۴۶۰/۹۱۳۹۰الف۳م
آرون مـشـروطه بينـقاب: درآمدي بر انقالب مشروطه، سياحتنامه

 درويش غـريب، خـاطـرات عزيزالهخان ميار، : گزيده اسنادي
 از مـرکـز اسـنـاد مـلي ايـران مـربوط به حزب توده و حزب

 جنگل کالرستان

۱۳۸۸تدوين و نگارش علياصغر يوسفي م۸۷ي۶۱۰۸۳۵۷۶۹۵۵/۰۷۵۲
DSR۱۴۰۷/۵م۸۵ي

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۲سيروس فتحيرئيس علي دلواري ر۲۴۳ف۹۵۵/۰۷۵۲۰۴۵[ج]۶۱۰۹۵۱۹۶
PIR۴۱۹۱/۹ر

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱محمدکاظم مزينانيسيدجمال الدين اسدآبادي م س/۵۹۴ج۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲[ج]۶۱۱۰۱۴۶۱

کتاب سيامک عـبـدالـحـسـيـن مـيـرزا فرمان فرما ، زمانه و کارنامه سياسي
واجتماعي

پـژوهـش ونـوشته منصوره اتحاديه﴿نظام
 مـافـي﴾، بـا هـمکاري غالم رضا سالمي،
 اسـمـاعـيـل شـمـس; ويرايش مصطفي

 زماني نيا

۱۳۸۳ الف/۵۶۱ ف۶۱۱۱۱۶۲۳۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲

کوير ۱۳۸۳مهرماه فرمانفرماييانزير نگاه پدر: خاطرات مهرماه فرمانفرماييان از اندروني ز۵۶۱ف۶۱۱۲۱۶۲۸۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲
اميرکبير مـخـتـصـري از زنـدگـانـي سياسي سلطان احمد شاه قاجار: به

 ضميمه چند پرده از زندگاني داخلي و خصوصي او
۱۳۸۱نگارش وتاليف حسين مکي م۷۴۳م۶۱۱۳۱۵۷۳۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

عـصـمت گـيـويـان; زيـرنـظـر شـورايميرزا کوچکخان
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ گ س/۹۳۴م۹۵۵/۰۷۵۲۰۹۲[ج]۶۱۱۴۴۴۹۹
DSR۱۴۷۱/۹۱۳۸۷م۹۴گ

ملک اعظم ۱۳۹۲گردآوري و تاليف سعيد عاکفنسيم تقدير: خاطره محمدجواد ساالريان ن۲۲۳ع۶۱۱۵۵۲۵۹۹۵۵/۰۸
رسالت يعقوبي ۱۳۸۵اکبر مظفريجفاي دوستان بهشتي زير آوار اتهام ها م/۸۶۶ب۶۱۱۶۳۱۶۰۹۵۵/۰۸۰۴۰۹۲

کيهان ۱۳۶۶محمدرضا نصيرياسناد و مکاتبات تاريخي ايران: قاجاريه الف۴۷۲ن۶۱۱۷۲۶۲۰۹۵۵/۰۸۰۸
مدرسه روزگـار بـامـا چـه کـرد؟: خاطراتي از روزهاي پاياني زندگاني

 محمدرضا پهلوي
تـدويـن ابـراهـيـم حسن بيگي; ويراستار

 جواد محقق
۱۳۸۲ ر۵۱۷ح۹۵۵/۰۸۲[ج]۶۱۱۸۱۵۲۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف ر يحانه درودي۵۳ سال ﴿ عصر پهلوي به روايت دربار﴾ پ۴۸۲د۶۱۱۹۳۸۲۷۹۵۵/۰۸۲
DSR۱۴۷۶/۹پ۴د

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷تدوين ثريا شهسواراسناد فعاليت بهائيان در دورهي محمدرضا پهلوي الف۸۴۱ش۶۱۲۰۳۵۷۷۹۵۵/۰۸۲
DSR۱۵۰۳/۵الف۹ش

نشرعلم ۱۳۸۶تاليف و ترجمه محمود طلوعيپدر و پسر: ناگفتهها از زندگي و روزگار پهلويها پ۷۵۱ط۶۱۲۱۲۰۹۶۹۵۵/۰۸۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نظرعلي کوشکيدربار بهروايت دربار (فساد اخالقي) د۸۳۵ک۶۱۲۲۳۸۷۲۹۵۵/۰۸۲

DSR۱۴۷۶/۴د۹ک
مدرسه تــدويـن سـيـد قـاسـم يـاحـسـيـنـي;قشون پهلوي: ﴿نگاهي به ارتش رضاشاه﴾

 ويراستارجواد محقق
۱۳۸۲ ق۱۲ي۹۵۵/۰۸۲[ج]۶۱۲۳۱۵۲۷

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰محبوبه معراجيپوربرق غيرت: زندگي شهيد مدرس م س/۴۱۲م۶۱۲۴۳۸۸۱۹۵۵/۰۸۲۰۲۹
DSR۱۴۸۶/۶م۶م

کيهان مـعـمـاران تـبـاهي، سـيماي کارگزاران کلوپهاي "روتاري" در
ايران

بهکـوشش دفـتـر پـژوهـشـهاي موسسه
کيهان

۱۳۷۶ ۶۷۵م۶۱۲۵۳۰۹۳۹۵۵/۰۸۲۰۶

به آفرين ۱۳۸۲نويسنده احمد پيرانيزنان پهلوي ز۸۹۲پ۶۱۲۶۱۴۵۹۹۵۵/۰۸۲۰۸۲
اقبال ذکـر خـاطـره از عـلـي اکـبـر قراگوزلو;جنگهاي لرستان: خاطرات يک نظامي در دوران رضاشاه

 بازنويسي وتکميل غالمحسين قراگوزلو
۱۳۸۳ ج۵۳۴ق۶۱۲۷۱۶۰۸۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

کوير ۱۳۸۳مرتضي کاظميانسوسيال دموکراسي ديني س۲۳۲ک۶۱۲۸۱۶۲۱۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
مدرسه ۱۳۸۲تدوين عليرضا کمره اي همدانيحکم مي کنم: نگاهي به اخالق و رفتار رضاشاه پهلوي ح۷۱۸ک۹۵۵/۰۸۲۰۹۲[ج]۶۱۲۹۱۵۲۱

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 نيستان ۱۳۹۲حسنعلي خان مستوفيخاطرات حسنعلي خان مستوفي خ۵۴۲م۶۱۳۰۶۷۱۹۹۵۵/۰۸۲۰۹۲
خدمات فرهنگي رسا ۱۳۷۷گفتگو با سرهنگ غالمرضا نجاتيخاطرات بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت ش۲۹۶ن۶۱۳۱۱۵۰۶۹۵۵/۰۸۲۰۹۲

DSR۱۵۲۸/۳آ۲ب
مدرسه تـدويـن مـحمود حکيمي; ويراستار جوادمسابقه غارتگري

محقق
۱۳۸۱-۱۳۸۲ م۷۵۶ ح۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲[ج]۶۱۳۲۱۵۲۵

مدرسه کـوروش قـرن بـيـسـتم: خاطراتي از رواج تملق و چاپلوسي در
 عصر پهلوي دوم

تـدويـن عـلـي شجاعي صائين; ويراستار
 جواد محقق

۱۳۸۲ ک۳۸۱ ش۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲[ج]۶۱۳۳۱۵۲۳

مدرسه مـا شـمـارا آدم کـرديـم: خـاطـراتـي از خودبزرگ بيني هاي
 محمدرضا پهلوي واهانت هاي او به ملت ايران

۱۳۸۲تدوين علي شجاعي صائين م۳۸۱ ش۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲[ج]۶۱۳۴۱۵۲۲

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مهديه ارطايفهکلک مشکين الف س/۵۸۳م۶۱۳۵۳۹۱۵۹۵۵/۰۸۲۰۹۲۲
DSR۱۶۷۰/۴الف۵۴م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده فاطمه حيدريانکشف حجاب ک۹۵۱ح۶۱۳۶۳۸۹۹۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۳/۵۱۳۷۹ک۹ح

جامي ۱۳۸۳استفاني کرونين; ترجمه مرتضي ثاقبفرشکلگيري ايران نوين: دولت و جامعه در دوران رضا شاه ش۴۸۵ک۶۱۳۷۱۶۰۷۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۸۸/۸۱۳۸۲ش۴ک

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

۱۳۹۰ الف۲۶۸م۶۱۳۸۳۸۲۵۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۷۶/۴۱۳۸۹الف۳م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده اعظم مرادحاصليخامنهسند بردگي س۴۳۳م۶۱۳۹۳۸۳۷۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۵/۹س۴م

حق قـضـاوت کـنـسولي کاپيتوالسيون: مجموعه سخنراني ها و
مقاالت

[بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مطالعات و
 پژوهشهاي سياسي]

۴۴۹۱۳۸۳ ن۶۱۴۰۵۹۰۸۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۴۹۳/۵/۵۱۳۸۳ن

مـوسـسـه فـرهـنگي مطالعات و تحقيقات بين
 المللي ابرار معاصر

۱۳۸۷بخش ترجمه ابوالقاسم راهچمنيعمليات آژاکس ع۹۲۶و۶۱۴۱۴۹۶۶۹۵۵/۰۸۲۲
DSR۱۵۱۹/۸۱۳۸۰ع۹۵و

نشر ثالث ۱۳۸۲نجفقلي پسيان، خسرو معتضداز سوادکوه تا ژوهانسبورگ (زندگي رضاشاه) الف۴۶۴پ۶۱۴۲۱۶۱۲۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲
DSR۱۴۸۸/۴الف۵پ

مدرسه ۱۳۸۲تدوين ابراهيم حسن بيگيمرگ در مرداب: خاطراتي از روزهاي تبعيد رضاشاه م۵۱۷ ح۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲[ج]۶۱۴۳۱۵۲۹
طهوري گـنـجـينه خواف: مجموعه درسها و يادداشتهاي روزانه شهيد

 سيد حسن مدرس در تبعيد
۱۳۸۵به کوشش نصرالله صالحي گ۲۹۷ص۶۱۴۴۳۰۰۳۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲

مدرسه تـدويـن عـبـدالـله متولي; ويراستار جوادتيمورتاش وبازي قدرت
محقق

۱۳۸۲ ت۲۵۱ م۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲[ج]۶۱۴۵۱۵۲۶

پيام جالل ۱۳۸۴کاظم مقدمبهلول شگفتي زمانه ب۷۲۳م۶۱۴۶۱۷۸۰۹۵۵/۰۸۲۲۰۹۲
حسين آبادياندو دهه واپسين حکومت پهلوي د۱۱۷ آ۶۱۴۷۵۸۷۰۹۵۵/۰۸۲۴

DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۳د۱۷آ
سـازمـان مـطـالـعه وتدوين کتب علوم انساني

دانشگاهها﴿سمت﴾
۱۳۸۲عليرضا ازغنديتاريخ تحوالت سياسي واجتماعي ايران ت۴۵۶الف۶۱۴۸۱۴۷۶۹۵۵/۰۸۲۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي خـروج مـمـنـوع: بـررسي فجايع سينما رکس آبادان و مسجد
 جامع کرمان

۱۳۹۰تليف ليال اشرفي خ۵۵۵الف۶۱۴۹۳۸۳۹۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۶۵/۵الف۹۳س

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علي الفتيپورحاشيههاي مهمتر از متن ح۷۲۸الف۶۱۵۰۳۸۹۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۲۱۳۸۸ح۷۵الف

به آفرين [۱۳۸۲]بهکوشش احمد پيرانيشاهپور غالمرضا پهلوي ش۸۹۲پ۶۱۵۱۱۴۵۸۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۷/۱۳۸۲ ۳آ۸غ

علم هـوشـنـگ پـير نظر; با مقدمه و ويرايشهرچه کاشتيم درو کرديم
 محمود طلوعي

۱۳۸۴ هـ۹۲۸پ۶۱۵۲۲۱۱۶۹۵۵/۰۸۲۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف روحالله حسينيانسه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران (۱۳۴۱ - ۱۳۴۳) س۵۸۳ح۶۱۵۳۳۵۰۸۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۳۰/۹س۵ح

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ريحانه دروديدربار بهروايت دربار: فساد سياسي س د۴۸۲د۶۱۵۴۳۸۸۵۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۷/۴۱۳۸۳د۴د

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ريحانه دروديدربار بهروايت دربار (فساد مالي - اقتصادي) م د۴۸۲د۶۱۵۵۳۸۸۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۶/۴۳۱۳۸۳د۴د

مـعـاونـت فـرهـنگي ستادمرکزي بزرگداشت
 حضرت امام خميني﴿س﴾

۱۳۹۱گردآوري وتدوين:محمدرجاييخانه ديانت،سراي سياست خ ۳۶۶ ر۶۱۵۶۴۷۵۳۹۵۵/۰۸۲۴

اطالعات تـالـيف مـيـنـو صـميمي; ترجمه حسينپشت پرده تخت طاووس
ابوترابيان

۱۳۹۱ پ۸۵۱ص۶۱۵۷۴۳۰۳۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۵۱۳۶۸پ۸ص

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف بهمن هدايتيعروس آخر: زندگي فرح پهلوي هـ س/۳۹۴ف۶۱۵۸۳۹۰۳۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۷/۴۴ف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده سويل ماکوئيصورتک: گذري بر جشنهاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي ص۱۶۱م۶۱۵۹۳۸۷۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۵/۷/۹ص۲م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف محبوبه معراجيپورگلبانگ سربلندي گ۶۶۲م۶۱۶۰۳۸۷۰۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸گ۶۴م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مجيد ملکانچکمهي سيا چ۷۵۷م۶۱۶۱۳۸۸۹۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۲۰/۸۱۳۸۱چ۷م

سـقـوط ۲: مـجـمـوعه مـقـاالت دومـين همايش بررسي علل
 فروپاشي سلطنت پهلوي

بـرگـزارکـنـنـده مـوسـسه مـطالعات و
 پـژوهشهـاي سياسي، با همکاري مجمع

۶۴۲۱۳۸۵ ه۶۱۶۲۵۸۷۱۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۸۱۳۸۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

نوشته فريدون هويداسقوط شاه س۸۹۷ ه۶۱۶۳۶۳۱۶۹۵۵/۰۸۲۴
DSR۱۵۰۱/۹۷۱۳۶۵س

علم جـريـانهـا و سـازمـانهـاي مـذهبي - سياسي ايران (از روي
 کـارآمـدن مـحمدرضا شاه تا پيروزي انقالب اسالمي) سالهاي

۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ 

۱۳۹۱رسول جعفريان ج۴۶۳ج۶۱۶۴۴۳۲۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۱/۴۱۳۸۵ج۷ج

کتاب صبح ۱۳۷۵مولف علي رضوينيانهضت آزادي: مروري بر تاريخچه، ماهيت و عملکرد ن۵۹۸ر۶۱۶۵۳۲۵۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
DSR۱۵۳۵/۶ر۹ن

گل يخ ۱۳۸۰رضا صفايي تبريزيجاسوس ج۶۸۱ص۶۱۶۶۱۵۸۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
اميرکبير ۱۳۷۸احسان طبريکژ راهه: خاطراتي از تاريخ حزب توده ک۴۳۴ط۶۱۶۷۱۴۹۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
علمي ۱۳۷۹خسرو معتضدشبکه سازمان نظامي افسران حزب توده ايران ش۶۵۵م۶۱۶۸۴۱۴۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۲۵/۲۱۳۷۹ش۶م
محمود نادريچريکهاي فدايي خلق چ۱۳۶ ن۶۱۶۹۵۸۵۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵

DSR۱۵۴۱/۲۱۳۸۶ن۲آ
به کــوشش جـمـعي از پـژوهـشـگـرانحزب توده از شکلگيري تا فروپاشي (۱۳۲۰ - ۱۳۶۸)

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
۴۵۹ ح۶۱۷۰۵۸۶۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۲۳/۴۲۱۳۸۷ح
مظفر شاهديحزب رستاخيز; اشتباه بزرگ ح۲۴۹ ش۶۱۷۱۵۸۵۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۰۴/۵/۴۱۳۸۲ح۲ش
به کوشش مظفر شاهديحزب پانايرانيست(۱۳۳۰-۱۳۸۸س) ح۲۴۹ ش۶۱۷۲۵۸۷۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۳۵/۲۱۳۸۹ش۲پ
شرکت انتشارات سوره مهر نـامي که مـاند: بازجستي درزندگي و مبارزات شهيد سيدکاظم

ذواالنوار
۱۳۸۵نويسنده جواد کاموربخشايش ن۲۹۲ک۶۱۷۳۵۴۳۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

DSR۱۵۴۲/۲ک۹ذ
نورالدين کيانوريگفتگو با تاريخ گ۹۳۲ ک۶۱۷۴۵۸۷۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف تقي نجاريرادساواک س۲۹۹ن۶۱۷۵۳۸۷۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۶
DSR۱۵۴۴/۱۵س۳ن

قدس ۱۳۸۲کاظم استاديسرنوشت منصور﴿تاريخ معاصر ايران﴾ س۴۷۵الف۶۱۷۶۲۳۳۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
طاهريان ۱۳۹۲ثريا اسفندياري بختياريخاطرات ثرياپهلوي خ۵۲۱الف۶۱۷۷۵۹۲۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
مهرفام ۱۳۸۱بهرام  افراسيابياسرار شاه حکايت هويدا الف۶۳۳الف۶۱۷۸۱۴۷۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
مهتاب ۱۳۸۱بهرام افراسيابيهمسران شاه ﴿ همراه با دستنوشته هاي فرح ديبا﴾ هـ۶۳۳الف۶۱۷۹۱۷۶۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۰۷/۹الف۷الف
به آفرين خـاطـرات مـلـکـه پـهلوي: تاج الملوک﴿ همسر اول شاه، مادر

 محمدرضا شاه پهلوي﴾
مـصـاحـبـه کـنندگان مليحه خسرو داد،
 تـورج انـصاري و محمودعلي باتمانقليج;
 براي بنياد تاريخ شفاهي﴿معاصر﴾ ايران

۱۳۸۱ خ۱۴۹ت۶۱۸۰۱۴۶۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۶علي اصغر جعفري اصفهانيخاطرات حجه االسالم جعفري اصفهاني خ۴۶۲ج۶۱۸۱۵۰۵۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
ايران و اسالم ۱۳۹۴تاليف غالمعلي حداد عادلمحض اطالع:تحليل محتواي جلد هفتم يادداشتهاي علم م۳۶۹ ح۶۱۸۲۶۳۵۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علياصغر حسينيسالهاي خاکستري﴿ زندگي مصدق﴾ س۵۷۷ح۶۱۸۳۳۸۶۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۱۵/۲۱۳۸۳س۵ح

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تدوين علي نورآباديشاهد عتيق: نگاهي به زندگي شهيد آيتالله دستغيب ن س/۵۴۸د۶۱۸۴۳۸۵۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵/۹ن۴۶د

به آفرين بـــه قـــلـــم يــک روزنـامـه نـگـارخاطرات من وفرح پهلوي
 قـديـمـي[اسـکندر  دلدم;ويراستار احمد

پيراني]

۱۳۸۱ خ۶۳۸د۶۱۸۵۱۴۷۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

قلم ۱۳۸۳به کوشش بنياد فرهنگي بازرگانراه بازرگان ۷۲۸ر۶۱۸۶۱۶۳۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
به آفرين بـه کـوشـش پري اباصلتي وهوشنگ ميررازهاي ناگفته اردشير زاهدي

هاشم
۱۳۸۱ ر۲۱ز۶۱۸۷۱۴۷۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

علم ۱۳۷۸نويسنده رحيم زهتاب فردافسانه مصدق الف۷۵ز۶۱۸۸۴۱۵۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۱۵/۶۱۳۵۸م۲ج

مرکز اسناد انقالب اسالمي داسـتـان يک مـرداب﴿انـحـرافات و اقدامات مهدي هاشمي از
 آغاز تا انجام﴾

۱۳۹۰تاليف محمدرضا سرابندي د۴۱۹س۶۱۸۹۳۸۸۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۴س۱۵ه

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف علي نورآبادي... تا آسمان (زندگينامه شهيد سعيدي) ن س/۵۷۳س۶۱۹۰۳۸۹۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۹۱۳۸۱ن۷س

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف عباس سليماننژادروياهاي بر باد رفته (زندگي خصوصي محمدرضا پهلوي) ر۶۸۴س۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۶۱۹۱۳۸۵۶
DSR۱۵۰۱/۹۱۳۸۲ر۸س

مدرسه چـکـمـه هـاي پـدرم: خـاطـراتـي از بـاورها و رفتار مستبدانه
 محمدرضا پهلوي

تـدويـن عـلـي شجاعي صائين; ويراستار
 جواد محقق

۱۳۸۲ چ۳۸۱ ش۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۶۱۹۲۱۵۲۸

بازتاب نگار بهکـــوشش و ويــرايش مـحـمـدعـلياز ديدار خويشتن: يادنامهي زندگي احسان طبري
شهرستاني

۱۳۸۲ الف۴۳۴ط۶۱۹۳۱۶۳۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۲۸/۵/۴۱۳۸۱الف۲ط

زيبا [بـه کـوشش ضياء صدقي]; [براي]طرحخاطرات ارتشبد حسن طوفانيان
 تـاريـخ شـفـاهـي ايران; مرکز مطالعات

 خاورميانه دانشگاه هاروارد

۱۳۸۱ خ۸۹۳ط۶۱۹۴۱۵۲۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف زهرا کرمانيخانه زادشاه: (زندگي و فعاليتهاي اميراسدالله علم) ک س/۷۹۴ع۶۱۹۵۳۸۸۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۴ک۸ع

نگاه ۱۳۸۱بزرگ علويپنجاه وسه نفر پ۸۲۶ع۶۱۹۶۱۵۸۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
به آفرين ۱۳۸۲به کوشش احمد پيرانيدختر يتيم: فرح پهلوي د۳۹۴ف۶۱۹۷۱۴۶۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

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
مرکز اسناد انقالب اسالمي خـطـيب توانا: (سيري در زندگي و مبارزات حجتاالسالم شيخ

 محمدتقي فلسفي)
۱۳۹۰مولف مهدي قيصري ق س/۸۴۲ف۶۱۹۸۳۸۶۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۳۳/۵/۹۳ق۸ف
کتاب سرا ۱۳۸۰محمد قادسيسوار بر موج س۱۴۸ق۶۱۹۹۱۵۸۲۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

از تـنـهـايي تـا غـربت: يادماندههايي از فرح ديبا (پهلوي) (به
 روايت تاريخ)

تاليف و گردآوري سعيد قانعي الف۲۹۸ ق۶۲۰۰۵۸۷۶۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۰۷/۱۶۱۳۸۵ق۴ف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس سليماننژادمبارز نستوه س س/۱۸۱ک۶۲۰۱۳۹۰۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۸۱۳۸۰س۲ک

مـوسسه فرهنگي هنري وانتشارات مرکز اسناد
 انقالب اسالمي

۱۳۹۴زهرا کرمانيپاسبان جهنمي﴿زندگي سياسي سپهبد نصيري﴾ پ۴۶۲ک۶۲۰۲۶۶۱۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

اشاره ۱۳۸۱نوشته فريده کمالونديادهاي ماندگار: خاطرات من وهمسرم دکتر هوشنگ اعظمي ي۶۷۹ک۶۲۰۳۱۵۹۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
زرياب نـوشـته محمدرضا پهلوي; ترجمه حسينپاسخ به تاريخ

ابوترابيان
۱۳۸۵ پ۳۴۵م۶۲۰۴۲۱۰۴۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۸خاطرات احمدعلي مسعود انصاريپس از سقوط: سرگذشت خاندان پهلوي در دوران آوارگي پ۵۵۱ م۶۲۰۵۵۹۴۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۱۳۸۴ ۳آ۴۸م

نادر ۱۳۸۲به کوشش شاهرخ مسکوبکتاب مرتضي کيوان ک۵۵۵م۶۲۰۶۱۶۲۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف نصير مشايخپلنگ سياه: (زندگاني اشرف پهلوي) پ۵۶۵م۶۲۰۷۳۸۴۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

DSR۱۵۰۷/۵م۵۴الف
علمي به قـلم مـحـمـد مـصـدق; بـا مـقـدمـهخاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق

 غـالمـحـسـين مصدق; به کوشش ايرج
افشار

۱۳۹۰ خ۶۱۲م۶۲۰۸۴۱۴۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۵۱۴/۱۳۶۵ ۳آ

زرين ۱۳۸۳خسرو معتضدمثل ثريا گريه خواهم کرد﴿زندگي ثريا ملکه پيشين ايران﴾ م۶۵۵م۶۲۰۹۱۴۶۷۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
زرين ۱۳۸۱خسرو معتضدهويدا:سياستمدار پيپ، عصا، گل ارکيده هـ۶۵۵م۶۲۱۰۱۴۷۱۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰محمد زرگرحديث عاشقي (زندگينامهي شهيد آيتالله دکتر محمد مفتح) ز س/۶۹۴م۶۲۱۱۳۸۳۵۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۴ز۶۴م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

شـــاهـين رهـنـمـا; زيـرنـظـر شـورايشهيد نواب صفوي
 کـارشـنـاسي دفـتـر انـتـشـارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ رس/۶۶۶ن۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲[ج]۶۲۱۲۳۳۳۱

به آفرين،هاجري نـويـسـنـده ژرار دو ويـلـيـه;تـرجـمـهسيماي پهلوي
 عبدالرحيم ميهن يار

۱۳۸۲ س۹۵۶و۶۲۱۳۱۴۵۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف بهمن هدايتي آذريدست بوس: (زندگينامه اميرعباس هويدا) ه س/۸۹۷هـ۶۲۱۴۳۸۳۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲
DSR۱۴۸۶/۴ه۹ه

سهراب اسدي تويسرکاني پـژوهـشـگـر و نـويسنده سهراب اسدينخست وزيران بد فرجام
تويسرکاني

۱۳۸۵ ن۴۹۹الف۶۲۱۵۲۰۸۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

بهرام افراسيابي ۱۳۸۰بهرام افراسيابيايران وتاريخ ادامه همسران شاه (۲) الف۶۳۳الف۶۲۱۶۴۶۵۹۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲
DSR۱۵۰۶/۹۱۳۸۴الف۷الف

بهآفرين قـلههـاي قدرت در دو دههي پاياني دودمان پهلوي: اميرعباس
 هويدا- اردشير زاهدي

۱۳۸۲نويسنده نورمحمد عسگري ق۶۲۳ع۶۲۱۷۱۴۶۸۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲

خـاطـرات زنـدان : گـزيـدهاي از نـاگفتههاي زندانيان سياسي
 رژيم پهلوي

به کوشش سعيد غياثيان خ۹۳غ۶۲۱۸۶۲۳۰۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲
DSR۱۵۴۴/۲۱۳۸۸خ۹غ

علمي دهه شـوم شـهـريـور: از سـوم شـهـريـور ۱۳۲۰ - تا حوادث
 آذربـايـجـان و کـردسـتـان صـد روز اسـارت در عـشقآباد
 خـاطـرات افـسـر اسير ايراني در ترکمنستان شوروي بهاضافه

 جغرافياي نظامي و... خاطرات

۱۳۸۱مولف خسرو معتضد د۶۵۵م۶۲۱۹۴۱۴۳۹۵۵/۰۸۲۴۰۹۲۲
DSR۱۴۸۵/۹۱۳۸۱د۶م

مـوسـسـه فـرهـنـگي و انتشارات مرکز اسناد
 انقالب اسالمي

۱۳۹۱تاليف مجيدرضا اقدسيانقالب اسالمي ايران از دي ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ الف۶۷۳الف۶۲۲۰۴۶۹۵۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۸۱۳۸۹الف۶۶الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۳حمزه امراييانقالب اسالمي ايران وجنبش هاي اسالمي معاصر الف۷۸۲الف۶۲۲۱۳۱۹۹۹۵۵/۰۸۳
موسسه فرهنگي قدر واليت ۱۳۸۱موسسه فرهنگي قدر واليتانقالب اسالمي وسازمان مجاهدين خلق ۸۹۱۵الف۶۲۲۲۱۶۴۲۹۵۵/۰۸۳

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفترنشرمعارف

مـولـفـان مـحمد پزشکي ... [و ديگران];انقالب اسالمي و چرايي و چگونگي رخداد آن
 تـدوين نـهـاد نـمـايـنـدگي مقام معظم

 رهبري در دانشگاهها

۱۳۸۳ ۸۹۱الف۶۲۲۳۳۶۹۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۱/۸۱۳۷۹الف

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف آسيه باکريمرغ در طوفان م۲۴۹ب۶۲۲۴۳۸۴۶۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۹/۵/۴م۲ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف يوسف بيدخوريدر گوادلوپ چه گذشت؟ د۹۲۶ب۶۲۲۵۳۸۹۲۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۴/۴۱۳۸۰د۹۳ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰رسول حسنزادهآذرخشي بر تاريکي آ۵۲۶ح۶۲۲۶۳۹۰۲۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۴آ۴۷ح

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تاليف علي خسروشيريانقالب اسالمي ايران و شيعيان لبنان الف۵۴۵خ۶۲۲۷۴۶۹۴۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۶۴/۵خ۲ت

مهر نيوشا ۱۳۸۷رضا داوري اردکانيانقالب اسالمي ووضع کنوني عالم الف۳۱۸د۶۲۲۸۳۱۷۹۹۵۵/۰۸۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۷تليف رحيم روحبخش الله آبادشبکهي پيامرساني در نهضت امام خميني ش۷۸۳ر۶۲۲۹۳۵۷۴۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۵۵۳/۲ش۸۸ر
نيلوفران ۱۳۹۰عبدالرضا سالمينژاددانستنيهاي انقالب اسالمي د۲۲۸س۶۲۳۰۵۴۵۸۹۵۵/۰۸۳

DSR۱۶۰۰/۲د۱۷س
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۹۱حميدرضا شاهآباديشاه رفت ش ۲۲۶ ش۹۵۵/۰۸۳[ج]۶۲۳۱۴۸۲۰

DSR۱۵۵۵/۵/۲۱۳۷۸ش۱۷ش
نـشـرآثار امام خميني﴿س﴾،موسسه چاپ ونشر

عروج
۱۳۸۲علي رضا شجاعي زندبرهه انقالبي در ايران ب۳۸۱ش۶۲۳۲۱۵۹۰۹۵۵/۰۸۳

دفتر نشر معارف ۱۳۹۰محمد رحيم عيوضي،محمد جواد هراتيدرآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران د۴۱۱ع۶۲۳۳۵۳۹۹۹۵۵/۰۸۳
کتاب طوبي ۱۳۷۹-۱۳۸۴نوشته عباسعلي عميد زنجانيگزيده کتاب انقالب اسالمي و ريشه هاي آن گ۹۲۵ع۶۲۳۴۱۶۴۳۹۵۵/۰۸۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۷۹-به کوشش عبدالوهاب فراتيتاريخ شفاهي انقالب اسالمي ت۳۲۷ف۶۲۳۵۳۰۹۹۹۵۵/۰۸۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹حسين قديانينه، ده ن۴۶۶ق۶۲۳۶۳۱۹۲۹۵۵/۰۸۳

عصر داستان ۱۳۹۲نوشته محمود گالبدرهايلحظههاي انقالب ل۴۶۶گ۶۲۳۷۵۰۶۰۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۵۳/۳ل۸گ

صدرا ۱۴۲۲ق۰=۱۳۸۰[مرتضي مطهري]نامه تاريخي استاد مطهري به امام خميني ن۶۳۴م۶۲۳۸۵۷۲۷۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۶۸/۱۳۸۰ ۴آ۶م

خاطرات ژنرال هايزرماموريت در تهران م۴۱۴ه۶۲۳۹۶۳۲۹۹۵۵/۰۸۳
DSR۱۵۲۸ /۲۵۱۳۶۵ ۳آ

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

اصـغـر فـکور;زير نظر شوراي کارشناسيشهيد غفاري
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۶ ف س/۴۴غ۹۵۵/۰۸۳۰[ج]۶۲۴۰۳۳۳۴

موسسه انديشه و فرهنگ اسالمي سـبـک شـنـاسـي تاريخ نگاري معاصر ايران﴿با تاکيد بر تاريخ
 نگاري انقالب اسالمي ايران﴾

مـولـف يـعقوب توکلي ; ويراستار علمي:
 حـمـيـد احـمـدي حاجيکاليي-ويراستار
 ادبـي و فـنـي: مـسـلـم تهوري و محمد

 صادق پور ابراهيم اهوازي

۱۳۸۷ س۸۶۱ت۶۲۴۱۳۱۶۱۹۵۵/۰۸۳۰۱

سـازمـان تـبليغات اسالمي،حوزه هنري،شرکت
 انتشارات سوره مهر

۱۳۷۶[به کوشش پرويز سعادتي]روزشمار انقالب اسالمي ر۵۴۳س۶۲۴۲۵۴۲۱۹۵۵/۰۸۳۰۲
DSR۱۵۵۵/۹ر۷س

شرکت انتشارات سوره مهر انـقـالب به روايت اکـبـر نـاظـمي: عکسهاي منتشر نشده از
 وقايع سال ۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبر ناظمي الف۱۹۴ن۶۲۴۳۳۶۲۴۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳
DSR۱۵۵۶/۸۱۳۸۸الف۲ن

شرکت انتشارات سوره مهر زنـان در انـقـالب به روايت اکـبـر ناظمي: عکسهاي زنان در
 انقالب ۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبر ناظمي ز۱۹۴ن۶۲۴۴۳۶۲۳۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳
DSR۱۵۵۶/۹۱۳۸۹ز۲ن

شرکت انتشارات سوره مهر شـعـارهـا و ديـوار نـوشتهها در انقالب به روايت اکبر ناظمي:
 عکسهاي شعارها و ديوارنوشتههاي انقالب۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبر ناظمي ش۱۹۴ن۶۲۴۵۳۶۲۱۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳
DSR۱۵۵۶/۷۱۳۸۹ش۲ن

شرکت انتشارات سوره مهر کـودکـان و نـوجـوانـان در انـقـالب به روايت اکـبـر ناظمي:
 عکسهاي کودکان و نوجوانان در انقالب ۱۳۵۷

۱۳۹۰اکبر ناظمي ک۱۹۴ن۶۲۴۶۳۶۲۲۹۵۵/۰۸۳۰۲۲۳
DSR۱۵۵۶/۹۱۳۸۹ک۲ن

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰نويسنده اعظم مرادحاصلي خامنهتبريز در خون ت۴۳۳م۶۲۴۷۳۸۳۳۹۵۵/۰۸۳۰۴۵
DSR۱۵۶۰/۴م۲ت

دفتر نشر معارف تـحـلـيـلـي برانقالب اسالمي ايران (ايران ديروز، ايران امروز،
 ايران فردا)

۱۳۸۹مولف محسن نصري الف۴۶۴ن۶۲۴۸۵۳۳۵۹۵۵/۰۸۳۰۷۲
DSR۱۵۵۱/۸الف۶۵ن

مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ۱۳۷۹حاج مال احمد کروبي﴿ياران امام به روايت اسناد ساواک﴾ ۱۵۶ح۶۲۴۹۳۲۲۰۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷
وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي ۱۳۷۸زبان گوياي اسالم حجهالسالم و المسلمين محمدتقي فلسفي ۲۳ز۶۲۵۰۳۰۸۰۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷
وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي ۱۳۸۱ياران امام به روايت اسناد ساواک: برادران شهيد رحيمي ۱۴ي۶۲۵۱۳۱۶۶۹۵۵/۰۸۳۰۷۲۷

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

رضـا رسـولي;زير نظر شوراي کارشناسيشهيد قاضي طباطبايي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ - ۱۳۸۹ ر س/۳۷۹ط۹۵۵/۰۸۳۰۹۱[ج]۶۲۵۲۳۳۷۴

دانش اسالمي مـجـلسنـشـين قدس; يادواره پيشگام شهداي محراب آيهالله
 قاضي طباطبائي

نـويـسـنـده شـعردوست; با مقدمهاي از
 حسين موسوي تبريزي

۱۳۶۴ ۶۲۵۳۳۳۳۸۹۵۵/۰۸۳۰۹۱
DSR۱۵۶۸/۸ش۲ق

پيام آزادگان ۱۳۹۱عبدالمجيد رحمانيانخستگي ناپذير خ۱۸۴الف۶۲۵۴۵۴۰۷۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
RB۱۵۰/۸۱۳۸۸ع۵خ

زيبا ويـراسـتـار حبيب الجوردي;[براي]طرحخاطرات شاپور بختيارنخست وزير ايران﴿۱۳۵۷﴾
 تـاريـخ شـفـاهـي ايـران;مرکز مطالعات

 خاورميانه دانشگاه هاروارد

۱۳۸۰ خ۳۴۳ب۶۲۵۵۱۵۱۹۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

امينان ۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديسفير بيداري س/۵۷۷ح۶۲۵۶۵۴۹۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۵احمد سالکخاطرات حجه االسالم شيخ احمد سالک خ۲۱۸س۶۲۵۷۵۰۴۹۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مقيم صديقاز محراب تا معراج ص س/۵۵۹ص۶۲۵۸۳۸۵۵۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۴ص۴ص
مرکز اسناد انقالب اسالمي ابـــوذر انـقـالب (سـيـري در زنـدگي و مـبـارزات آيتالـله

 سيدمحمود طالقاني)
۱۳۹۰تاليف سعيده محتشميپور م س/۲۲۸ط۶۲۵۹۳۸۵۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۲۵م۲۶ط
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰ابوالفضل چيت سازمسافر ملکوت (نگاهي به زندگي شهيد آيت الله غفاري) چ س/۴۴غ۶۲۶۰۳۸۸۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۹چ۶۸غ
فاتحان سـراي سـلـيمان خان:خاطرات حاج حسين فتحي پيش کسوت

 بسيج اصناف کشور
۱۳۹۰محمدعلي آقاميرازيي آس/س۲۳۴ف۶۲۶۱۶۶۱۴۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مهين نيکبختخميني آذربايجان ن س/۲۵۹ق۶۲۶۲۳۸۹۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
DSR۱۵۶۸/۹۱۳۸۲ن۲ق

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۸مرکز اسناد انقالب اسالميخاطرات آيت الله سيد علي اکبر قرشي خ۵۷۲ق۶۲۶۳۳۱۸۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علي درازيزندگي و مبارزات شهيد اصغر مرادي د س/۴۳۵م۶۲۶۴۳۹۱۰۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۴د۳۵م
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علي درازيزندگي و مبارزات شهيد ايوب معادي د س/۶۴۵م۶۲۶۵۳۸۳۱۹۵۵/۰۸۳۰۹۲

DSR۱۵۶۸/۴د۶۴م
ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 ۱۳۸۳سعيد عاکفحکايت زمستان ح۲۲۳ع۶۲۶۶۲۷۵۳۹۵۵/۰۸۳۰۹۲۲
هزار برگ بـــه اهـتـمـام مـحـسـن تـقـوي پـور:ماآنجا بوديم...

 ﴿بـــراي﴾هـيـات رزمـنـدگـان گـردان
انصارالرسول﴿ص﴾

۱۳۸۷ م۶۴۹ت۶۲۶۷۳۱۸۴۹۵۵/۰۸۳۳۰۹۲۲

مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،
 موسسه چاپ ونشر عروج

۱۳۸۳محمد حنيفاصفهان در انقالب﴿۱۳۴۳-۱۳۴۰﴾ الف۸۹۳ح۶۲۶۸۲۵۸۱۹۵۵/۰۸۳۵۵۹۳۲۲

روزنامه ايران موسسه انتشاراتي ۱۳۸۹عليرضاآقاجانيکردستان ک۶۴۷آ۶۲۶۹۳۰۲۴۹۵۵/۰۸۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تدوين عباس آقاييعقاب در آتش ( روايتي از شکست آمريکا درطبس ) ع۶۶۱آ۶۲۷۰۳۹۰۵۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۶۵۵/۵/۷ع۵الف
علم ۱۳۸۲نوشته مسعود بهنود۲۷۵ [دويست وهفتاد وپنج] روز بازرگان د۸۸۵ب۶۲۷۱۱۵۰۵۹۵۵/۰۸۴

کانون انديشه جوان ۱۳۸۵احمد حبيب نژادمجلس خبرگان: مشروعيت، وظايف و اختيارات م۲۹۶ح۶۲۷۲۳۰۷۵۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸سميه حسينيبني صدر ب۵۷۷ح۶۲۷۳۳۰۲۷۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸آرش حکميانهفتم تير ه۷۲۹ح۶۲۷۴۳۰۲۵۹۵۵/۰۸۴

مـوسـسـه فـرهـنـگـي هـنـري رسول آفتاب،
انتشارات

گـردآوري و تـنـظـيم مـوسسه فرهنگيخرابکار اجارهاي: مجموعه خاطرات فتنه (کتاب اغتشاش)
 هنري رسول آفتاب

۱۳۹۰ ۴۱۹خ۶۲۷۵۳۹۴۹۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰خ۸۶ج

روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸متين دلشادجمعه خونين مکه ج۶۴۲د۶۲۷۶۳۰۵۸۹۵۵/۰۸۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سيمين رهگذرشهرهزار سنگر: روايتي از مقاومت تاريخي مردم شهر آمل ش۸۹۱ر۶۲۷۷۳۸۵۳۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۹ر۲۳و
خورشيد باران ۱۳۸۴نويسنده:محمد رضا زائريما سخاوتمند ترين مردم دنيا هستيم م۱۳ز۶۲۷۸۶۷۱۸۹۵۵/۰۸۴

روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸سعيد زاهديدوازدهم فروردين د۲۱ز۶۲۷۹۳۰۲۸۹۵۵/۰۸۴
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹سعيد زيباکالمخالف جريان خ۸۲ز۶۲۸۰۳۲۸۹۹۵۵/۰۸۴
مرکز اسناد انقالب اسالمي کـودتـاي شب: نـگـاهي به کـودتاي نظامي پايگاه شهيد نوژهي

همدان
۱۳۹۰تاليف محمدرضا سرابندي ک۴۱۹س۶۲۸۱۳۹۰۸۹۵۵/۰۸۴

DSR۱۵۹۱/۴۱۳۸۳س۹۹ک
خادم الرضا(ع) عـلي شـيـرازي; ويـراسـتـار محمدحسنطرحهاي مدون امريکا عليه انقالب و مردم ايران

 استادي مقدم
۱۳۸۱ ط۹۳۸ش۶۲۸۲۱۷۲۹۹۵۵/۰۸۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف محمدعلي صدرشيرازيدولت موقت د۴۹۸ص۶۲۸۳۳۸۴۷۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴ص۹د

روزنامه ايران،موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸فاطمه عليزادهمک فارلين م۸۵۶ع۶۲۸۴۳۰۵۷۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران،موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸علي فارسي نژادکودتاي نوژه ک۱۳۵ف۶۲۸۵۳۱۲۱۹۵۵/۰۸۴

کيهان مـولف مـحـمـدتـقي کرامتي; به سفارشنقش رهبري در مديريت بحران ها
 دفترپژوهش هاي موسسه کيهان

۱۳۹۱ ن۴۲۴ک۶۲۸۶۴۵۴۹۹۵۵/۰۸۴
DSR۱۵۹۱/۴۱۳۹۰ک۹ر

روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۹حامد کميلهشتم شهريور ه۷۲۵ک۶۲۸۷۳۰۲۶۹۵۵/۰۸۴
رسول آفتاب مـن، مـادر مـصـطـفي، بر اساس زندگي شهيد مصطفي احمدي

روشن
۱۳۹۱نويسنده: رحيم مخدومي م۳۸۳ م۶۲۸۸۶۱۸۳۹۵۵/۰۸۴

ققنوس ۱۳۸۰ساندرا مک کي; ترجمه شيوا رويگريانايراني ها: ايران، اسالم وروح يک ملت الف۷۴۳م۶۲۸۹۱۴۷۹۹۵۵/۰۸۴
رونامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸مقداد منتظريسلمان رشدي س۷۸۳م۶۲۹۰۳۰۵۵۹۵۵/۰۸۴
روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي ۱۳۸۸رها مولويانطبس ط۸۴۹م۶۲۹۱۳۰۵۶۹۵۵/۰۸۴

ساقي ۱۳۹۲مرتضي آوينيآغازي بريک پايان غآ۹۱۷ آ۶۲۹۲۵۱۴۹۹۵۵/۰۸۴۰۴
DSR۱۵۷۰/۵/۶۱۳۸۳آ۸آ

مـــوســـسـه مـطـالـعـات و پـژوهـشـهـاي
سياسي۱۳۸۴-۱۳۸۵

بـه کـوشـش جـمـعـي از پـژوهـشگرانسازمان مجاهدين خلق;پيدائي تا فرجام﴿۱۳۴۴-۱۳۸۴﴾
 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

۱۵۸س۶۲۹۳۳۱۱۴۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۷مظفر شاهديسه حزب: حزب مردم، حزب مليون، حزب ايران نوين س۲۴۹ش۶۲۹۴۵۸۶۲۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲
موسسه ايران ۱۳۸۷مرتضي صفار هرندينقش آفرينان عصر تاريکي ن۶۴۹ ص۶۲۹۵۶۲۱۸۹۵۵/۰۸۴۰۴۵۲

مولف محمدعلي رضاييمسکن در اسالم و راهحلهاي مشکل مسکن م۵۷۴ر۶۲۹۶۶۳۰۲۹۵۵/۰۸۴۰۶
DSR۱۵۹۱/۶۱۳۸۵ر۹۷ب

کانون انديشه جوان ۱۳۸۷حسن ابراهيمزادهبهشتي در زمين ب۱۳۵الف۶۲۹۷۶۱۱۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۸الف۹ب

انديشه ناب ۱۳۸۴اسدالله بادام چيانخاطرات منتظري و نقد آن خ۱۴۶ب۶۲۹۸۳۰۹۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۰- ۱۳۹۱ناصر طاهرنياشهيد بهشتي ط س/۸۶۶ب۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۶۲۹۹۱۵۳۲

دفترنشر فرهنگ اسالمي خـاطـرات مـاندگار (از زندگي آيتا... دکتر سيد محمدحسين
بهشتي)

۱۳۹۱بهکوشش مرتضي نظري ن س/۸۶۶ب۶۳۰۰۴۳۰۰۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۶۱۳۷۸ن۹ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي رسـالهي نـاتـمـام: روايتي از زندگاني شهيددکترسيدرضا پاک
نژاد

۱۳۹۰مولف علي اکبرخدايي خ س/۲۳۶پ۶۳۰۱۳۸۳۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴خ۲پ

مرکز اسناد رسمي انقالب اسالمي تـدوين مـحـمـدرضـا احـمدي، معصومهخاطرات حجهاالسالم و المسلمين پورهادي
حسيني

۱۳۹۲ خ ۷۸۶ پ۶۳۰۲۵۰۸۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۱۳۸۲ ۳آ۹۶پ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علي درازيزندگي و مبارزات شهيد ابوالفضل پيرزاده د س/۹۱۱پ۶۳۰۳۳۸۳۲۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۴د۹۴پ

امينيان تـهـيه کننده :گروه فرهنگي شهيدابراهيميازهرا:زندگينامه وخاطرات شهيد محمدرضاتورجي زاده
هادي

۱۳۹۱ س/ ۸۱۴ ت۶۳۰۴۴۷۵۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها.دفتر نشر معارف

شـهـيـد عـلـم﴿دفتر دوم﴾:نخبه شهيد داريوش رضايي نژاد در
 آينه خاطرات

تهيه و تنظيم سيد محمد حسين حسيني ش۵۷۷ح۶۳۰۵۵۴۲۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
G۱۵۵/۹پ۱آ

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ذکر ۱۳۸۲- ۱۳۹۱بازنوشته غالمعلي رجاييخالصه خوبي ها: ناگفته هايي از زندگي شهيد رجايي خ۳۶۳ر۶۳۰۶۱۴۹۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۲-۱۳۹۱محمود جوانبختشهيد محمد علي رجايي ج س/۳۶۳ر۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۶۳۰۷۱۵۳۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مولف نسرين خداياريسوخته عشق: (داستان زندگي و شهادت محمدعلي رجايي) خ س/۳۶۳ر۶۳۰۸۳۸۶۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۹س۴خ

مـوسـسـه فـرهـنـگي و انتشارات مرکز اسناد
 انقالب اسالمي

۱۳۹۱تدوين رحيم روحبخشاللهآبادآيتالله العظمي سيدمحمدهادي ميالني به روايت اسناد م۷۸۳ر۶۳۰۹۴۶۹۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۵۳۳/۵ /۹۱۳۸۹ر۹۷م

شرکت تعاوني کار آفرينان فرهنگ وهنر بـهـشـتـي از زبـان بـهـشـتـي﴿خـاطرات شهيد آيت الله سيد
 محمدحسيني بهشتي﴾

۱۳۹۲فرامرز شعاع حسيني ب۴۹۵ش۶۳۱۰۶۶۲۸۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱هدايت الله بهبوديشهيد صدوقي ب س/۵۵۹ص۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۶۳۱۱۱۵۳۴

کتاب فردا ۱۳۹۰به کوشش محمدمهدي بهداروندايستگاه آسمان: خاطرات سرلشکر پاسدار سيدرحيم صفوي ب س/۷۳۹ص۶۳۱۲۴۴۲۶۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۳۱۳۸۹آ۷ص

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲-۱۳۹۱علي اصغر جعفريانآيت الله طالقاني ج س/۲۲۸ط۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۶۳۱۳۲۹۱

مـوسـسـه تـنظيم و نشر آثار امام خميني﴿س﴾،
 موسسه چاپ و نشر عروج

خـاطـرات سـياسي-اجتماعي دکتر صادق طباطبايي: لبنان، امام
 صدرو انقالب فلسطين

۱۳۸۷صادق طباطبايي خ۳۷۹ط۶۳۱۴۳۲۲۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسهبرهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۸- ۱۳۹۱شاهين رهنماشهيد مهدي عراقي ر س/۴۹۴ع۹۵۵/۰۸۴۰۹۲[ج]۶۳۱۵۳۳۵۷

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس آقايييارقدوسيان"نگاهي به زندگي شهيد آيت الله علي قدوسي" آس/۴۵۵ق۶۳۱۶۳۹۱۳۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۵الف۴ق

دارالحديث سـنـجه انـصاف بررسي برههاي حساس از تاريخ رهبري نظام
 جمهوري اسالمي ايران

۱۳۹۱محمد محمديريشهري س۳۵۴م۶۳۱۷۴۴۳۴۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۹۱۳۸۶س۳م

شرکت انتشارات سوره مهر يـک روز،يـک مـرد﴿بـر اساس زندگي سردار شهيد حاج داود
کريمي﴾

۱۳۸۷محسن مطلق ي۶۳۲م۶۳۱۸۳۱۰۹۹۵۵/۰۸۴۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيزيتون سرخ: خاطرات ناهيد يوسفيان ز۸۵ي۶۳۱۹۳۸۱۷۹۵۵/۰۸۴۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷  ۳آ۹ي

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰فاطمه حيدريانبنبست غرور ح س/۷۳۴ب۶۳۲۰۳۹۱۱۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲
DSR۱۶۷۳/۹۱۳۸۶ب۹ح

مـدرسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـريم عزيزي;زير نظر شوراي کارشناسميرزاي شيرازي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱- ۱۳۸۹ ع س/۹۳۴م۹۵۵/۰۸۴۰۹۲۲[ج]۶۳۲۱۳۳۳۹

پنجره آبيتـر از آبي: قـصههاي زندگي امام خميني از پيروزي انقالب
 اسالمي تا رحلت

بـــــــازنــــــوشـــتـــه عـــلـــي
 اصـغـرجعفريان...﴿وديگران﴾; تصويرگران

 فريبا افالطون...[وديگران]

۱۳۸۷ ۱۶۱آ۹۵۵/۰۸۴۲[ج]۶۳۲۲۴۵۴۶
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۷۶آ۵ح

کانون انديشه جوان ۱۳۹۱حسن ابراهيم زادهمهدي هاشمي م۱۳۵الف۶۳۲۳۶۲۳۸۹۵۵/۰۸۴۲
يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۲به کوشش علي اکبريياد امام و شهدا ي۶۸۵الف۶۳۲۴۵۵۲۷۹۵۵/۰۸۴۲

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س). امـام خـمـيـني(س) مـخـاطـبي جـهاني: گزيدهاي از نامههاي
 انگليسي.﴿ايمام خميني،ا گلوبال ادرسي﴾

۱۳۸۸ ۷۶۴الف۶۳۲۵۳۱۲۲۹۵۵/۰۸۴۲

ذکر ۱۳۷۹عاطفه پهلوانآزادي ودموکراسي در انديشه امام خميني آ۸۵۷پ۶۳۲۶۱۴۹۸۹۵۵/۰۸۴۲
بـوسـتـان کـتـاب قـم﴿انتشارات دفتر تبليغات

 اسالمي حوزه علميه قم﴾
۱۳۸۲مير احمدرضا حاجتيعصر امام خميني: گزيده وتخلص ع۱۴۱ح۶۳۲۷۱۶۲۴۹۵۵/۰۸۴۲

بـوسـتـان کـتـاب قم (انـتشارات دفترتبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم)

۱۳۸۷ميراحمد حاجتيعصر امام خميني ع۱۴۱ح۶۳۲۸۳۰۸۳۹۵۵/۰۸۴۲

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

فـلـسـطين ﴿از منظر حضرت آيت الله سيدعلي خامنه اي رهبر
 معظم انقالب اسالمي﴾

۱۳۹۰به کوشش سعيد صلح ميرزايي ف۲۳۱خ۶۳۲۹۴۲۵۰۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵ /۸۱۳۷۴ف۸ف

موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي نـو بـهـار جان و دل : گزيدهاي از بيانات مقام معظم رهبري (
 مدظله ) با موضوع حج

گـردآوري مـوسـسه پـژوهـشي فرهنگي
 انـقـالب اسـالمي ، حـفـظ نـشـر آثـار
 حـضـرت آيتالـلهالـعـظمي خامنهاي (

 مدظلهالعالي )

۱۳۸۹ ن۲۳۱خ۶۳۳۰۳۷۴۶۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۶۹۲/۹ن۳ح

انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرنوبهار جان ودل:جمالت قصار درباره ي حج ن۲۳۱خ۶۳۳۱۶۷۳۴۹۵۵/۰۸۴۲
تسنيم نـمـايـنده شايسته و مجلس مقتدر از ديدگاه امام خميني قدس

سره
۱۳۹۰تهيه وتنظيم رسول سعادتمند ن۷۴۲خ۶۳۳۲۴۲۴۹۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۶ن۳م
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ۱۳۹۱تدوين محمد هاشميتروجنياحزاب و گروههاي سياسي از ديدگاه امام خميني (س) الف۷۴۶خ۶۳۳۳۴۳۴۹۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/۵/۳۱۳۸۵الف۲۴الف
قدر واليت امـام خـميني ﴿ره﴾ ورفتار سياسي: خالصه ۱۴جلد سيره سياسي

 حضرت امام خميني ﴿ره﴾
گـرد آوري وتـدويـن مـوسـسه فرهنگي

 هنري قدر واليت۰
۱۳۹۱ الف۷۴۶خ۶۳۳۴۶۶۵۸۹۵۵/۰۸۴۲

اداره روابط عمومي بانک سپه پـرتـوي ازخورشيد: وصيتنامه سياسي الهي رهبر کبير انقالب
 اسـالمي و بـنـيـانـگذار جمهوري اسالمي ايران حضر ت امام

 خميني قدس سره

[۱۳۷۹؟] پ۷۴۶خ۶۳۳۵۱۷۵۶۹۵۵/۰۸۴۲

سـتـاد صـدمـين سـال ميالد امام خميني(س)،
 کميته تبليغات و انتشارات

۱۳۷۶روح الله خمينيجايگاه زن در انديشه امام خميني(س) ج۷۴۶خ۶۳۳۶۱۹۰۲۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۲ج۹ز

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي صـحـيـفه انقالب اسالمي: وصيتنامه سياسي - الهي بنيانگذار
 جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني

۱۳۷۱مولف امام خميني ص۷۴۶خ۶۳۳۷۲۴۹۲۹۵۵/۰۸۴۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۰امام خمينيوصيتنامه سياسي - الهي امام خميني﴿س﴾ و۷۴۶خ۶۳۳۸۳۱۲۳۹۵۵/۰۸۴۲
انتشارات آستان قدس رضوي وصـيـت نـامـه الـهي-سياسي حضرت امام خميني﴿قدس سره

الشريف﴾
۱۳۷۸امام خميني و۷۴۶خ۶۳۳۹۵۳۷۱۹۵۵/۰۸۴۲

پنجره ۱۳۸۲- ۱۳۹۱امير رضاستودهپا به پاي آفتاب: گفته ها وناگفته ها از زندگي امام خميني پ۳۵۷س۶۳۴۰۱۴۷۸۹۵۵/۰۸۴۲
تسنيم ۱۳۹۰رسول سعادتمندآئيندانشوري در سيرهامامخميني آ۵۳۹س۶۳۴۱۳۶۰۳۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۹آ۷س
تسنيم ۱۳۹۰تهيه و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام د۵۳۹س۶۳۴۲۳۷۹۹۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۷/۴۱۳۸۷د۷س
تسنيم ۱۳۹۱گردآوري و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام : پنج پيام تاريخي امام خميني قدس سره پ د۵۳۹س۶۳۴۳۴۲۹۵۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۳/۹۱۳۸۹پ۷س
تسنيم ۱۳۹۰گردآوري و تنظيم رسول سعادتمنددرسهايي از امام: قناعت و ساده زيستي ق د۵۳۹س۶۳۴۴۳۷۹۸۹۵۵/۰۸۴۲

DSR۱۵۷۴/۵/۷۱۳۸۹س۲س
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف عباس سليماننژاددولت صالحان د۶۸۹س۹۵۵/۰۸۴۲[ج]۶۳۴۵۳۸۷۱

DSR۱۵۷۴/۵ /۹۱۳۸۰د۸و
معارف ۱۳۸۳سيد محمد شفيعي مازندرانيدرسهايي از وصيتنامه امام خميني(ره) د۵۶۴ش۶۳۴۶۵۲۹۷۹۵۵/۰۸۴۲

۵۴۱۲۰۶
پنجره صـداي پـاي بـهـار: قصههاي زندگي امام خميني(س)ازتولد تا

 پيروزي انقالب اسالمي
بـــازنـــوشـــتـــه عـــلــي اصـغـر
 جـعفريان...﴿وديگران﴾; تصويرگران فريبا

افالطون...[وديگران]

۱۳۸۷ ۴۷۵ص۹۵۵/۰۸۴۲[ج]۶۳۴۷۴۵۴۷
DSR۱۵۷۶/۶/۴۱۳۷۵ص۲۴ن

صاله [۴۲۰ = چـهـارصد و بيست] داستان از نماز و عبادت حضرت
 امام خميني(ره)

۱۳۸۰عباس عزيزي چ۵۸۸ع۶۳۴۸۲۶۸۹۵۵/۰۸۴۲

بـوسـتان کتاب﴿مرکزچاپ و نشر دفتر تبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم﴾

درآمـدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني رحمه
الله

نـجف لکزايـي ; تـهـيه مرکز فرهنگ و
 معارف قرآن

۱۳۹۰ د۵۶۵ل۶۳۴۹۳۶۱۷۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۴/۵/۸ل۹س

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف ابوالفضل مرويرهبر الهي ر۴۸۶م۶۳۵۰۳۸۵۱۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۷/۹۱۳۸۰ر۴۷م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰فهيمه مشايخپيامآور اميد پ۵۶۵م۶۳۵۱۳۸۸۲۹۵۵/۰۸۴۲
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۱پ۵م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱اصغر فکورآيتالله اشرفياصفهاني ف س/۵۵۵الف۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۶۳۵۲۴۳۵۹
DSR۱۶۶۸/۸ف۵الف

شرکت انتشارات سوره مهر خـاطـرات سـرهـنـگ عراقي عبدالعظيمتوفان سرخ
 الشکرچي;ترجمه عبدالرسول رضا گاه

۱۳۸۷ ت۷۲۳الف۶۳۵۳۳۱۰۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـوسـسه تنظيم ونشرآثار امام خميني، موسسه
 چاپ ونشر عروج

امـام و دفـاع مقدس: (خاطراتي از رزمندگان و فرماندهان سپاه
اسالم)

مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني
 (واحد خاطرات)

۱۳۹۰ ۷۶۶الف۶۳۵۴۳۷۸۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۸۲۱۳۷۸الف

بقعه بـازشـنـاسي يک انـديـشه: يـادنامه بيستمين سالگرد شهادت
 آيتالله دکتر بهشتي

تـهـيه و تـنـظـيم بـنـيـاد نـشـر آثار و
 انـديـشههـاي شهيد آيتالله بهشتي; با
 هـمـکـاري اداره کل فـرهـنگ و ارشاد
 اسـالمي اسـتان اصفهان و انجمن آثار و
 مـفاخر فرهنگي استان اصفهان; ويراستار

 الهه محبي

۱۳۸۰ ۲۱۳ب۶۳۵۵۲۳۵۰۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

مـرجـان فـوالدونـد;زيـر نـظـر شـورايشهيد باهنر
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ ف س/۲۹۵ب۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۶۳۵۶۳۳۶۵

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران ،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

آن سـوي شب: زنـدگينامهي  داستاني شهيد دکتر محمدجواد
باهنر

۱۳۹۰داود بختياريدانشور آ۳۴۳ب۶۳۵۷۵۰۹۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۳ب۲ب

مرکز اسناد انقالب اسالمي زنـدگي و مـبـارزات شـهـيـد آيتالـله دکتر سيدمحمدحسين
 بهشتي به روايت اسناد

۱۳۸۷تدوين محمدرضا سرابندي س/۸۶۶ب۶۳۵۸۲۵۷۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰مهناز ميزبانيشيفتهي خدمت: نگاهي به زندگي شهيد بهشتي(ره) م س/۸۶۶ب۶۳۵۹۳۸۸۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹۳۱۳۸۱م۹ب

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف علياکبر جعفريندوشنآن سوي آفتاب (نگاهي بر زندگاني حضرت امامخميني (ره)) آ۴۷۵ج۶۳۶۰۳۸۶۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۸۱۳۸۸آ۷۴ج

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) تـعـلـيم و تربيت از ديدگاه امام خميني(س) (اهميت، جايگاه و
 عوامل موثر بر تعليم و تربيت)

اسـتـخـراج و تـنـظيم معاونت پژوهشي
 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام

 خميني(س); تدوين مجتبي فراهاني

۱۳۸۷ ت۷۴۶خ۶۳۶۱۲۵۸۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

موسسه تنظيم ونشرآثار امام خميني ۱۳۹۱تدوين علي داستانيبيرکيجهان اسالم از ديدگاه امامخميني (س) ج۷۴۶خ۶۳۶۲۴۴۶۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۱۳۸۲ج۵۵ک

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۸۷تدوين حسنعلي احمدي فشارکيدانشگاه و دانشگاهيان: از ديدگاه امام خميني(س) د۷۴۶خ۶۳۶۳۲۵۶۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ۱۳۷۵سيماي معصومين(ع) در انديشه امام خميني س۷۴۶خ۶۳۶۴۳۰۷۳۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـوسـسـه تـنظيم ونشرآثار امام خميني، چاپ
 ونشر عروج

۱۳۹۰گردآورنده غالمعلي رجايييادگار سپيده رس/۷۴۶خ۶۳۶۵۳۷۸۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۴/۲۱۳۸۶ي۳ر

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲- ۱۳۹۱اميرحسين فرديامام خميني ف س/۷۴۶خ۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۶۳۶۶۱۵۳۷

مـوسـسه تـنـظيم و نشر آثار امام خميني(س)،
 امور بينالملل

۱۳۷۴[روحالله خميني(ره)]قيام عاشورا در کالم و پيام امام خميني ق۷۴۶خ۶۳۶۷۱۸۴۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۹۰۴۵۱۳۷۸ق۲ع

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخـراخ و تـنـظيم معاونت پژوهشيوحدت از ديدگاه امام خميني
 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

۱۳۷۶ و۷۴۶خ۶۳۶۸۳۰۳۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۴/۵/۳و۳و

مرکز اسناد انقالب اسالمي بـا خـورشـيـد تا سپيده: ( حکايتهايي از زندگي امامخميني تا
 پيروزي انقالب اسالمي)

تـالـيف سـهـيـال راجي کـاشاني ، فاطمه
حسيني

۱۳۸۹ ب۱۳۹ر۶۳۶۹۳۸۶۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۸ب۱۶ر

مـوسـسه تنظيم ونشرآثار امام خميني، موسسه
 چاپ ونشر عروج

۱۳۹۰حشمتالله رنجبرگوهري در دستهاي لرزان گ۷۲۷ر۶۳۷۰۳۷۸۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۶/۹۱۳۸۵گ۸۵ر

دارالفکر تـا نـزديـکي مـرزهـاي عصمت: گلچيني از لطافتهاي زندگي
 امام خميني (ق س)

۱۳۸۴محمدکاظم سجادي ت۳۶۷س۶۳۷۱۲۶۶۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) سـلسله موي دوست :خاطرات دوران تدريس امامخميني(س)"
 بهنقل از: شاگردان، دوستان و منسوبين

بهکـوشش مـجتبي فراهاني; مقدمه عميد
زنجاني

۱۳۸۳ ۶۴۱س۶۳۷۲۳۰۸۱۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقـام مـعظم رهبري در
 دانشگاهها، دفتر نشر معارف

سـيره آفتاب: توصيههاي اخالقي - عرفاني حضرت امامخميني
 قـدسسـره به ضـميمه گلچيني از سيره عملي آن حضرت در

 عرصههاي مختلف

تـدوين نـهـاد نـمـايـنـدگي مـقام معظم
 رهـبري در دانشگاهها، مرکز فرهنگي -

 دبيرخانه مکاتبه و انديشه

۱۳۸۲ ۹۳۵س۶۳۷۳۳۴۸۲۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۵۷۷/۸۵س

فاتحان دلـيـل آفـتـاب:نـگـاهـي داستاني به زندگي شهيد شيخ محمد
منتظري

۱۳۹۲امير صفايي پور د ۶۷۹ ص۶۳۷۴۵۵۴۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـوسـسـه انـتـشارات اميرکبير.شرکت چاپ و
 نشر بين الملل

۱۳۸۴محمد عابدي ميانجيدرسهايي از مدير نمونه (شهيد رجايي) د۱۱۸ع۶۳۷۵۳۱۰۴۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنـگي هنري و انتشارات مرکز
 اسناد انقالب اسالمي

۱۳۹۱تدوين سعيد غفوريسبزواريمشاور امين م۵۹غ۶۳۷۶۴۶۹۸۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
DSR۱۶۷۰/۷۱۳۸۸غ۸خ

موسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني ۱۳۹۱محمودرضاهواي نفس هـ ۱۹۹ ق۶۳۷۷۴۷۵۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
مـوسـسه تنظيم ونشرآثار امام خميني، موسسه

 چاپ ونشر عروج
۱۳۹۰تدوين حسن کشوردوستماه تابان م۵۸۳ک۶۳۷۸۳۷۸۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۶/۲۱۳۸۱م۵ک
مـوسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، موسسه

 چاپ و نشر عروج
۱۳۸۹محمدجواد مرادينيامنزل به منزل با خميني م۴۳۵م۶۳۷۹۳۷۶۷۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

DSR۱۵۷۶/۸۱۳۸۶م۳۷م
ستاد اقامه نماز ۱۳۸۲مولف علي مريدي زادهچهل حديث وچهل خاطره از حاالت امام ﴿ره﴾در نماز چ۴۸۹م۶۳۸۰۱۵۱۵۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲

کتاب هاي قاصدک ۱۳۸۸نوشته محمد ناصري...[و ديگران]مهربانتر از نسيم: ۹۹ قصه از زندگي امام خميني(س) ۸۷۳م۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲[ج]۶۳۸۱۶۷۶۳
DSR۱۵۷۶/۸۷۱۳۸۸م

مجد اسالم تـبـسم هاي جبهه: خاطرات با حال و قشنگ بچه هاي جبهه و
جنگ

حـمـيـد داودآبـادي; به سفارش موسسه
 سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي

۱۳۹۳ ت۲۹۱ د۶۳۸۲۶۱۸۶۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲۲

داوود اميريانترکش هاي ولگرد ت۸۳۶ الف۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۶۳۸۳۶۱۷۱
صاعقه ۱۳۹۲گل علي باباييگردان نهم گ۱۱۹ب۶۳۸۴۵۵۰۸۹۵۵/۰۸۴۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي تـــالــيف مـجـيـد بـذرافـکن ، هـاديدزفول در جنگ
طحاننظيف

۱۳۹۰ د۳۸۵ب۶۳۸۵۳۸۶۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۱۰/۴ب۴د

موسسه فرهنگي دانش و انديشه ۱۳۸۲سيد علي بني لوحيمعبر بهشت م۷۳۷ب۶۳۸۶۳۵۲۹۵۵/۰۸۴۳
کتاب فردا ۱۳۹۰نويسنده محمدمهدي بهدارونددستاوردهاي فرهنگي دفاع مقدس و آفات تهديد کننده آن د۸۳۸ب۶۳۸۷۴۴۲۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۵۱۳۹۰د۹ب
اميرکبير بـاکـاروان اللـه هـا: بـرگـهايي از دفتر خاطرات﴿مجموعه چند

 خاطره ويادداشت ويک سفرنامه﴾
۱۳۷۹نويسنده محسن پرويز ب۳۹۴پ۶۳۸۸۱۵۱۸۹۵۵/۰۸۴۳

ستارگان درخشان ۱۳۹۳عزيزاله پورکاظمنبرد شوش ن۷۲۸پ۶۳۸۹۵۴۹۹۹۵۵/۰۸۴۳
شرکت انتشارات سوره مهر يک دريـا سـتـاره: خـاطرات زهرا تعجب همسر شهيد مسعود

 (حبيب) خلعتي
۱۳۸۶مصاحبه و تدوين سيدقاسم  ياحسيني ي۵۹۹ت۶۳۹۰۵۴۱۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۴ ۳آ۶۶ت
نشر فاتحان ۱۳۹۳رخساره ثابتيکمين کومه له;سقز ک۲۵ث۶۳۹۱۵۴۲۰۹۵۵/۰۸۴۳

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف احمد حسينيافرار از حلقهي آتش ف۵۷۸ح۶۳۹۲۳۸۸۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۵۳ح

انقالب اسالمي مـطـلـع عـشق: گزيده رهنمودهاي حضرت آيت الله سيد علي
 خامنه اي رهبرمعظم انقالب اسالمي به زوجهاي جوان

۱۳۹۲گردآورنده محمد جواد حاج علي اکبري م۲۳۱خ۶۳۹۳۶۳۵۳۹۵۵/۰۸۴۳

صرير ۱۳۸۳به کوشش خانه ادبيات و تاريخ پايداريخرمشهر ۴۶۸خ۶۳۹۴۱۷۱۷۹۵۵/۰۸۴۳
موسسه مطالعات سياسي انديشه ناب ۱۳۹۱نويسنده محمد درودياننقد وبررسي پرسش هاي اساسي جنگ ن ۴۸۳ د۶۳۹۵۵۵۵۵۹۵۵/۰۸۴۳

زايندهرود ۱۳۸۲تاليف پروين رجبيرويا ر۳۷۲ر۶۳۹۶۱۶۴۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۹ر۳۲ر

زايندهرود ۱۳۸۰تدوين پروين رجبيزينبيان ز۳۷۲ر۶۳۹۷۱۶۵۲۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹/۹ز۳ر

نذير ۱۳۸۲عبدالله رفيعيبستان در جنگ ب۶۵۸ر۶۳۹۸۲۱۷۳۹۵۵/۰۸۴۳
فاتحان ۱۳۹۱سعيد زاهدي،سميه  شريفلونگاه پر باران ن۵۶ز۶۳۹۹۵۴۴۱۹۵۵/۰۸۴۳

PIR۸۲۶۲/۸ن۲۷ي
نيلوفران ۱۳۹۲عبدالرضا سالمينژاددانستنيهاي دفاع مقدس د۲۲۸س۶۴۰۰۵۴۷۲۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي. مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

اطـــلـــس جـــنـگ ايـران و عـراق-فـشـرده نـبـردهـاي
زميني﴿۱۳۵۹-۶۷﴾

مـرکـزمـطـالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پاسداران انقالب اسالمي

۱۳۷۹ الف۲۹۷س۶۴۰۱۱۴۵۵۹۵۵/۰۸۴۳

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

اولـين عـمـلـيـات دريايي سپاه پاسداران در خليج فارس: نبرد
 العميه: گزارش تحليلي و مستند عمليات کربالي ۳

مـرکـز مـطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمي; تحقيقات
 مــيـداني مـحـمـد اسـحـاقي; طـراحي،
 تـنظيم و نگارش گزارش عمليات محمد
 اسـحـاقي، هـادي نـخـعي; تـحـقـيقات

۱۳۷۹ ع الف۲۹۷س۶۴۰۲۱۴۸۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۲س۸ع

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

خـرمـشـهـر در جـنگ طوالني: بررسي وقايع سياسي - نظامي
 خـرمـشـهـر قـبل از پـيروزي انقالب اسالمي تا هجوم ارتش

 عراق و گزارش حماسه مقاومت خونين شهر

نـويـسـنـدگـان مـهـدي انصاري، محمد
 دروديان، هادي نخعي

۱۳۷۷ ر خ۲۹۷س۶۴۰۳۱۴۸۰۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

سـيـري در جـنـگ ايـران وعـراق -خـونـين شهر تاخرمشهر:
 بـررسـي وقـايـع سياسي- نظامي جنگ از زمينه سازي تهاجم
 عراق تا آزاد سازي خرمشهر﴿شهريور۱۳۵۹تاخرداد۱۳۶۱﴾

مـرکـزمـطـالـعات وتحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب ا سـالمـي;نويسنده
 مـحـمد دروديان;ويرايش محتوايي :بهاء

 الدين شيخ اسالمي

۱۳۸۲ س۲۹۷س۶۴۰۴۱۴۸۳۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ.

سـيري درجنگ ايران وعراق -خرمشهر تا فاو: بررسي نظامي-
 سـيـاسـي جـنـگ بـعد از آزادي خرمشهر تا فتح فاو وآزادي

 مهران﴿تيرماه ۱۳۶۱تا مرداد۱۳۶۵﴾

نـويـسـنده محمد دروديان;ويراستار بهاء
 الدين شيخ االسالمي

۱۳۷۹ س۲۹۷س۶۴۰۵۱۴۸۹۹۵۵/۰۸۴۳

سـپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

سـيـري در جـنـگ ايران وعراق -پايان جنگ: بررسي وتحليل
 رويـدادهـاي سـيـاسـي- نـظامي جنگ از عمليات والفجر۱۰تا

 اشغال کويت

مـرکـز مـطـالعات وتحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي; نويسنده
 مـحـمد دروديان;ويرايش محتوايي :بهاء

 الدين شيخ االسالمي

۱۳۸۲ س۲۹۷س۶۴۰۶۱۴۸۴۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پـاسداران نقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

سـيـري در جـنـگ ايـران وعـراق -شلمچه تا حلبچه: بررسي
 وقـايـع سياسي- نظامي جنگ درسال۱۳۶۶درگيري با آمريکا

 درخليج فارس، انتقال منطقه نبرد ازجنوب به غرب

نـويـسـنـده مـحـمـد دروديان; ويرايش
 مـحـتـوايـي بـهاء الدين شيخ االسالمي;

 ويرايش نهايي مهدي انصاري.

۱۳۸۱ س۲۹۷س۶۴۰۷۱۴۸۵۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

سـيـري درجـنـگ ايـران وعـراق -فاو تاشلمچه: بررسي وقايع
 سـيـاسـي -نـظـامـي جـنگ از پايان عمليات والفجر۸ تا پايان

 عمليات کربالي۸﴿اسفند۱۳۶۴تا فروردين۱۳۶۶

نـويـسـنـده مـحـمـد دروديـان;ويرايش
 محتوايي بهاء الدين شيخ االسالمي

۱۳۸۱ س۲۹۷س۶۴۰۸۱۴۸۶۹۵۵/۰۸۴۳

سـپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز مطالهات
 وتحقيقات جنگ

سـيري در جنگ ايران وعراق -آغاز تا پايان﴿سالنماي تحليلي﴾:
 بـررسـي وقـايـع سياسي- نظامي جنگ از زمينه سازي تهاجم

 عراق تا آتش بس

مـرکـز مـطـالعات وتحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي; تـدوين
 ونـگـارش مـحـمـد دروديـان;ويـرايش

 محتوايي :بهاء الدين شيخ االسالمي

۱۳۷۹ س۲۹۷س۶۴۰۹۱۴۹۴۹۵۵/۰۸۴۳

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

نـبـردهاي شرق کارون به روايت فرماندهان: آزاد سازي شرق
 کـارون وشـکستن محاصره آبادان به ضميمه بحران داخلي در

 شش ماهه دوم جنگ

نـويـسـندگان علي بني لوحي،هادي مراد
 پـيـري،مـحسن محمدي;با نظارت يحيي
 صـــفــوي;پـژوهـشـگـران مـرتـضـي

قرباني...[وديگران]

۱۳۷۹ ن۲۹۷س۶۴۱۰۱۴۸۲۹۵۵/۰۸۴۳

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

نـبـرد فـاو: گزارشي از حماسه آفرينيهاي رزمندگان اسالم در
 عمليات والفجر ۸

نـويـسـنده مجيد نداف; ويراستار مهدي
 انـصـاري; [بـراي] مـرکـز مـطالعات و

 تحقيقات جنگ

۱۳۷۹ ف ن۲۹۷س۶۴۱۱۱۴۹۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۷/۲۱۳۷۹س۲و

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۱نوشته مرتضي سرهنگيهمه چيز درباره جنگ هـ۵۲۲س۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۶۴۱۲۴۴۶۴
DSR۱۶۰۰/۴۸۱۳۸۸س

کتاب يوسف ۱۳۸۹آمادهسازي و توليد موسسه عمادسيري در جبهههاي غرب ۹۳۵س۶۴۱۳۵۵۰۶۹۵۵/۰۸۴۳
موسسه روايت سيره شهدا سـرزمـين مـقـدس﴿راهـبردهاي روايتگري در اردوهاي راهيان

نور﴾
۱۳۹۱تحقيق و تدوين جواد شفيعيان س۵۵۷ش۶۴۱۴۵۴۷۶۹۵۵/۰۸۴۳

سوره مهر ۱۳۸۸نوشته کمال شکوفهخاطرات يک سرباز خ۵۹۱ش۶۴۱۵۵۴۶۴۹۵۵/۰۸۴۳
سوره مهر ۱۳۸۹به کوشش علي شيرازينامههاي دلتنگي ن۹۳۸ش۶۴۱۶۵۴۶۱۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۵/۲ن۸۸۷۶۴ش
سوره سبز ۱۳۹۴محسن صادق نياايل،ارتش،ايران الف۱۹۴ص۶۴۱۷۶۶۲۳۹۵۵/۰۸۴۳
نشر فاتحان ۱۳۹۰نويسنده جواد صحرايي رستميجنگ ترجمان آشتي و صلح ج۴۴۵ص۶۴۱۸۳۵۳۲۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۰۰/۸ج۳ص
موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني ۱۳۸۴به انتخاب احمد دهقانتک آخر: دست نوشته هاي شهيد غالمرضا صالحي ت۸۵۲ص۶۴۱۹۱۷۱۵۹۵۵/۰۸۴۳

شرکت انتشارات سوره مهر بـازنـوشته داوود غفارزادگان ، محمدرضاشبهاي بمباران: خاطرات کودکان و نوجوانان
بايرامي

۱۳۸۹ ش۴۲غ۹۵۵/۰۸۴۳[ج]۶۴۲۰۳۲۷۴
DSR۱۶۲۹

شهاب الدين فـراتـر از رويـداد: هـشت سـال دفـاع مقدس، هشت موضوع
راهبردي

۱۳۹۱مهدي (فريدون) فندرسکي ۳۲۷ ف۶۴۲۱۵۵۶۴۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۹ف۹ف

فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه: شهادتنامهها
مهرآبادي،...

۱۳۹۰ ۶۶۱ف۶۴۲۲۳۵۱۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۵/۴۱۳۸۱ف۹ف

فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه:آداب و رسوم
مهرآبادي

۱۳۸۹ آ ف۹۳۱ ف۶۴۲۳۳۵۱۱۹۵۵/۰۸۴۳

فرهنگ گستر ۱۳۸۹مهدي فهيمي ، محسن مهرآباديفرهنگ جبهه: اصطالحات و تعبيرات الف ف۹۳۱ف۶۴۲۴۳۷۳۷۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۱۳۸۱ج.۲ ۴گ۹ف

فرهنگ گستر ۱۳۹۰مهدي فهيمي ، محسن مهرآباديفرهنگ جبهه:شوخطبعيها ش ف۹۳۱ف۶۴۲۵۴۵۱۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۱۳۸۱ج.۱۱ ۴گ۹ف

فرهنگ گستر ۱۳۸۹- ۱۳۹۰مهدي فهيمي ، محسن مهرآباديفرهنگ جبهه: مشاهدات م ف۹۳۱ف۶۴۲۶۳۷۴۹۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۱/۵/۴۵۱۳۷۷ف۹ف

سپاه پاسداران انقالب اسالمي نـقـش حـضـرت امـام ﴿ره﴾، مـراجـع و روحانيت درپايداري و
 پيروزي دفاع مقدس

۱۳۹۰حسن فيروزآبادي ن۹۴۸ف۶۴۲۷۴۵۶۸۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۲۹

مفاتيح قرآن ۱۳۸۱محمدرضا قربانيسفر عشق: يادداشتهاي سفر به جنوب س۵۵۱ق۶۴۲۸۲۶۳۵۹۵۵/۰۸۴۳
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مهدي قنواتيدروازه بهشت د۸۳۴ق۶۴۲۹۳۸۷۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۱۰/۹ق۲آ
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مهدي قيصريخرم، ولي خونين خ۹۷۳ق۶۴۳۰۳۸۹۰۹۵۵/۰۸۴۳

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

علم ۱۳۸۸مصطفي محمديسررسيد سال ۶۳:  يادداشتهاي روزانه يک مرد جنگي س۳۵۲م۶۴۳۱۴۲۰۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۰۰/۴۱۳۸۸س۳۵م

کتاب يوسف ۱۳۸۹نويسنده  نصرتالله محمودزادهحماسه هويزه ح۳۶۱م۶۴۳۲۵۴۹۱۹۵۵/۰۸۴۳
کـنـگـره بـزرگـداشـت سرداران شهيد شپاه و

 ۳۶هزار شهيد استان تهران
مـالـک خـيـبـر : مـروري  مـستند و داستاني به زندگي شهيد

 محمدرضا کارور
۱۳۷۷رحيم مخدومي; ويراستار حسن يونسي م۳۸۳م۶۴۳۳۱۷۴۱۹۵۵/۰۸۴۳

شرکت انتشارات سوره مهر نـــوشـــته رحـيم مـخـدومي; [بـراي]هر کسي کار خودش : فرهنگ مشاغل جبهه
 دفـتـرکـودک ونـوجوان دفتر ادبيات و

 هنر مقاومت

۱۳۸۹ ه۳۸۳م۶۴۳۴۳۲۸۰۹۵۵/۰۸۴۳
DSR۱۶۳۵/۴ه۳م

فاتحان ۱۳۹۳آيت معروفيشانه شم شي: پاوه ش۶۶۴ م۶۴۳۵۶۱۷۶۹۵۵/۰۸۴۳
خادم الرضا(ع) تـالـيف اسـمـاعـيل مـنصوري الريجاني;آشنايي با دفاع مقدس

 ويراستار محمدحسن استادي مقدم
۱۳۸۸ آ۷۹۴م۶۴۳۶۲۵۶۹۹۵۵/۰۸۴۳

فاتحان ۱۳۹۳سارا مهدي نژادتا تته ،مريوان ت۸۶۶ م۶۴۳۷۶۱۷۷۹۵۵/۰۸۴۳
زايندهرود ۱۳۸۰تدوين مرتضي نريمانيخاطره خوبان خ۳۹۸ن۶۴۳۸۱۶۴۶۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۲خ۴ن
زايندهرود الـسـراج الـمـنـير: زندگينامه شهداي جهادگر جهاد سازندگي

اصفهان
۱۳۸۰ -گردآوري مرتضي نريماني س۳۹۸ن۶۴۳۹۱۶۵۵۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۴س۴ن
زايندهرود مـرتـضي نريماني; [براي] جهاد سازندگيعلي در کربال

 استان اصفهان
۱۳۸۰ ع۳۹۸ن۶۴۴۰۱۶۵۳۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۸ع۴ن
زايندهرود تـدوين مـرتـضي نـريماني; [براي] جهادفرهنگ جبهه: جهاد سازندگي در دفاع مقدس

 سازندگي استان اصفهان
۱۳۸۰ ف۳۹۸ن۶۴۴۱۱۶۵۴۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۴ف۴ن
زايندهرود ۱۳۸۰مولف مرتضي نريمانيهويزه: ديار عاشقان هـ۳۹۸ن۶۴۴۲۱۶۵۱۹۵۵/۰۸۴۳

DSR۱۶۲۹/۹ه۴ن
بوستان فدک بـهـزاد دانشگر :[براي]کنگره يزرگداشت۸۲﴿هشتاد ودو﴾خدمت از ماست

 سـرداران وبـيـسـت وسـه هـزار شهيد
 استان اصفهان

۱۳۸۹-۱۳۸۲ ۵۸۴هـ۶۴۴۳۱۵۱۶۹۵۵/۰۸۴۳

مرکز اسناد انقالب اسالمي [تـهـيه و تدوين] مرکز پژوهشهاي دفاعتقويم تاريخ دفاع مقدس
 مـقـدس نـيروي زميني ارتش جمهوري

اسالمي

۱۳۸۸ ۶۵۲ت۶۴۴۴۵۵۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

نـويـسـنـدگـان محمد حسين جمشيديآخرين تالشها در جنوب
 ،مـحـمـود يـزدان فام;نظارت وويرايش
 مـحـتـوايـي مـحـسـن رشـيـد،مـهدي
 انصاري;ويرايش ادبي گودرز نوروزي

۱۳۸۱ آ۲۹۷س۶۴۴۵۱۴۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي.مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

مـرکـز مـطـالعات وتحقيقات جنگ سپاهاسکورت نفت کش ها
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي ;نويسنده
 مـحـمـود يزدانفام;ناظر علمي وويرايش
 مـــحـتـوايـي عـلـي رضـا لـطـف الـه
 زادگان;ويرايش ادبي:گودرز نوروزي

۱۳۷۸ الف۲۹۷س۶۴۴۶۱۴۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات

مـرکـز مـطـالـعـات و تـحقيقات جنگ;بحران در خوزستان
 نويسنده حسين يکتا

۱۳۸۷-۱۳۷۷ ب۲۹۷س۶۴۴۷۱۴۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پـاسـداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد
 دفاع مقدس

پـيدايش نظام جديد:بحران هاي داخلي و تولد نيروها ي مسلح
 انقالب ۲۱بهمن ۱۳۵۷تا ۱۶ ارديبهشت ۱۳۵۸

مــرکـز اسـنـاد دفـاع مـقـدس  سـپـاه
 پـــاسـداران انـقـالب اسـالمـي;هـادي

 نخعي،حسين يکتا

۱۳۸۷- ۱۳۷۷ پ۲۹۷س۶۴۴۸۱۴۴۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

نـويـسـنـده هـادي نـخعي;ويرايش ادبيتجديد رابطه آمريکا وعراق
 محمد باقر مدني

۱۳۷۹ ت۲۹۷س۶۴۴۹۱۴۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پـاسـداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد
 دفاع مقدس

تـصـويـب قطعنامه ۵۹۸،زمينه هاي سياسي و نظامي;۱۲خرداد
 ۱۳۶۶تا۲۹تير۱۳۶۶،روز شمار جنگ ايران و عراق-کتاب۴۹

۱۳۸۷عليرضا لطف الله زادگان ص ت۲۹۷س۶۴۵۰۲۹۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

تــکـاپـوي جـهـانـي بـراي تـوقـف جـنـگ ۱۳۶۶/۸/۲۸تـا
۱۳۶۶/۱۰/۲۴

مـرکـز مـطـالعات وتحقيقات جنگ سپاه
 پـاسـداران انـقـالب اسـالمـي;نويسنده
 حـسـيـن اردسـتـانـي;نظارت وويرايش
 مـحـتـوايـي محسن رشيد;ويرايش ادبي

گودرزنوروزي

۱۳۸۲ ک ت۲۹۷س۶۴۵۱۱۴۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

تـــوســـعـــه روابـــط بـــا قـــدرت هـــاي آســيـايـي
۱۳۶۴/۳/۲۴تا۱۳۶۴/۵/۳۰

۱۳۸۳;ويرايش ادبي گودرز نوروزي و ت۲۹۷س۶۴۵۲۲۹۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مطالعات و تحقيقات جنگ

جـنـگ مـحـدود ايـران و آمـريـکـا در خـليج فارس:۱مهر تا
۲۷آبان۱۳۶۶

۱۳۸۷مهدي انصاري،محمود يزدانفام ج۲۹۷س۶۴۵۳۲۹۴۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپـاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

مـرکـز مـطـالعات وتحقيقات جنگ سپاهدر تدارک عمليات سرنوشت ساز
 پـاسـداران انـقالب اسالمي ;نويسندگان
 :يـحـيـي فـوزي،عـلـي رضـا لـطف الله
 زادگـان;ويـرايـش مـحـتـوايـي:هـادي
 نـــخـــعــي;ويـرايـش ادبـي:گـودرز
 نـوروزي;نـظـارت وبررسي نهايي: مهدي

انصاري.

.۱۳۷۸ د۲۹۷س۶۴۵۴۱۴۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سـپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

نـويـسـنـدگـان مـهـدي انـصاري،يحييماجراي مک فارلين
 فـوزي،عـلـي رضـا لـطـف الله زادگان;

۱۳۸۰ م۲۹۷س۶۴۵۵۱۴۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش 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 پاسداران انقالب اسالمي،مرکز مطالعات
 وتحقيقات جنگ

تـدويـن ونـگـارش عـلـي رضا لطف اللههويزه،آخرين گام هاي اشغالگر
 زادگـان;طـراحـي،نظارت،ويرايش هادي
 نـخـعـي بـه مـديـريـت واجـرا محسن

 رشيدومهدي انصاري.

۱۳۷۳ ه۲۹۷س۶۴۵۶۱۴۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۲

سايان ۱۳۹۲مولف جعفر شيرعلي نيادايره المعارف مصور تاريخ جنگ ايران وعراق د۹۶۲ ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۲۲۳م۶۴۵۷۵۸۵۲
نشر دارخوين ۱۳۹۳محمد محمديتبسم رزمندگان ت۳۵۲م۶۴۵۸۵۵۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۴
فرهنگ گستر بهاهـتـمـام مـهـدي فـهـيـمي، مـحسنفرهنگ جبهه:شعارها و رجزها

 مهرآبادي ...[و ديگران]
۱۳۸۹ ۶۶۱ف۶۴۵۹۳۵۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۴۴

بروج ۱۳۹۳معصومه آبادمن زنده ام:خاطرات دوران اسارت م۱۱۵آ۶۴۶۰۵۳۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر گـفـتـگـو و تدوين جواد کاموربخشايش;جاي امن گلولهها: خاطرات عبدالرضا آلبوغبيش

 براي دفترادبيات و هنر مقاومت
۱۳۹۰ ک س/۷۱۹آ۶۴۶۱۴۴۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۷۷آ
سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد
۱۳۹۰نويسنده نرگس آبيار﴿روشنا﴾نه روز بود،نه شب ن ۸۵۵آ۶۴۶۲۵۱۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۸۲-۱۳۹۱محسن جعفري مطلقشهيد آويني ج س/۹۱۷آ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۴۶۳۱۴۶۰

انتشارات  شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم  هاديمن کنيز زينبم ح س/۵۲۸الف۶۴۶۴۵۵۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نهاد کتابخانه هاي شفاهي کامران فهيم ۱۳۹۲عليرضا اشتريبچه تهرون:خاطرات شفاهي کامران فهيم ب۵۴۶الف۶۴۶۵۵۰۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰علي اکبريمن اينجا نمي مانم الف س/۶۴۹ الف۶۴۶۶۵۵۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱فرزام شيرزاديشهيد غالمحسين افشردي (باقري) ش س/۶۴۹الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۴۶۷۴۳۶۱

DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۶ش۷الف
روايت فتح ۱۳۹۱فرزانه مرديشهيد حسن باقري به روايت مادر م س/۶۴۹ الف۶۴۶۸۶۱۸۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبرياز همه عذر مي خوام الف۶۸۵الف۶۴۶۹۵۵۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰به کوشش علي اکبريبراي خدا مخلص بود ب۶۸۵الف۶۴۷۰۵۴۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶ /۸۷الف

يازهرا ﴿س﴾ بـلـورچـي :مـجـمـوعه يادداشت ها و دست نوشته هاي شهيد
 مهران ﴿علي ﴾ بلورچي

۱۳۹۲علي اکبري ب۶۸۵الف۶۴۷۱۶۲۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

صيام ۱۳۹۲به کوشش علي اکبريميخواهم با تو باشم م ۶۸۵ الف۶۴۷۲۵۵۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۸الف۲۵م

سوره مهر ۱۳۹۰مترجم عبدالرسول رضاگاهخرمشهر در آتش: ( خاطرات سرهنگ عراقي رضا الصبري ) خ ۷۲۳ الف۶۴۷۳۴۸۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۶ ۳آ۲ص

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶صبارفالح الالمي; ترجمه مهرداد آزادماموريت در خرمشهر م۷۳۴الف۶۴۷۴۳۰۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سـازمـان بـنـياد شهيد و امور ايثاگران،معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد
مـردي به رنگ پـرتقال: زندگينامهي داستاني شهيد سيدموسي

نامجو
۱۳۹۰نويسنده عزت ا... الوندي م۷۴۵الف۶۴۷۵۵۰۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷الف۲۷ن
انتشارات سوره مهر مـصـاحبه و تدوين فريبا طالشپور; برايپوتينهاي مريم: خاطرات مريم امجدي

 دفتر ادبيات و هنر مقاومت
۱۳۹۱ ط س/۷۷۹الف۶۴۷۶۴۷۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۷۷الف
بـنياد شهيد و امور ايثاگران،معاونت پژوهش و

 ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد
۱۳۹۲داوود اميريانداستان بهنام: بر اساس زندگينامه شهيد بهنام محمديراد د۸۳۶الف۶۴۷۷۵۱۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸الف۳م
سـازمـان تـبـلـيغات اسالمي حوزه هنري دفتر

 ادبيات وهنر مقاومت
۱۳۸۷داوود اميريانآقاي شهردار: (براساس زندگي شهيد مهدي باکري) ب س/۸۳۶ الف۶۴۷۸۵۵۴۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۱۳۷۹الف۲۴ب
شرکت انتشارات سوره مهر داوود امـيـريـان; بـراي واحـد کودک وفرزندان ايرانيم (داستان طنز)

 نوجوان دفتر ادبيات و هنر مقاومت
۱۳۹۰ ف۸۳۶الف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۴۷۹۳۷۳۰

DSR۱۶۲۹/۳آ۸۳الف
شرکت انتشارات سوره مهر گـفت و گـو و تدوين ساسان ناطق; برايآوازهاي نخوانده: خاطرات اسير آزاد شده محمود امينپور

 دفـتـر ادبـيـات و هنر مقاومت. سازمان
 تبليغات اسالمي

۱۳۹۰ آ۸۴۱الف۶۴۸۰۳۷۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۸۳۵الف

روايت فتح ۱۳۹۱علي مرجبابايي به روايت همسر شهيد س/۱۱۹ب۶۴۸۱۵۴۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰گلعلي بابايينقطه رهايي ن۱۱۹ب۶۴۸۲۳۹۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲ب
نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۰بهکوشش علي اکبرينميتوانست زنده بماند الف س/۲۴۹ب۶۴۸۳۵۴۷۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷الف۲۴۳ب
روايت فتح ۱۳۹۲مريم برادرانمهدي باکري : به روايت همسرشهيد ب س/۲۴۹ب۶۴۸۴۵۵۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

حـبـيب يـوسفزاده;زيـر نـظـر شـورايشهيد باکري
 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک

آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ ي س/۲۴۹ب۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۴۸۵۳۳۲۸

شرکت انتشارات سوره مهرر،۱۳۸۷ مـردي که خـواب نـمي ديـد: خـاطرات اسير آزاد شده ايراني
 اسدالله خالدي

۱۳۸۷نوشته داود بختياريدانشور م۳۴۳ب۶۴۸۶۵۴۸۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳ب۲۳خ

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

من، مـحـمـدعلي رجايي...: زندگينامه داستاني شهيد محمدعلي
رجايي

۱۳۹۰نويسنده داود بختياري دانشور م۳۴۳ب۶۴۸۷۵۰۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۷۶/۸م۳ب

عماد فردا ۱۳۹۰ذبيح الله بخشيحاجي بخشي س/۳۴۹ب۶۴۸۸۵۴۸۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۷۹- ۱۳۹۱ابراهيم حسن بيگيشهيد بروجردي ح س/۴۸۶ب۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۴۸۹۱۵۳۶

ملک اعظم مـسـيح کـردسـتـان: زندگينامه سر لشکر پاسدار شهيد محمد
بروجردي

۱۳۹۲نوشته نصرت الله محمود زاده م س/۴۸۶ب۶۴۹۰۵۲۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲۱۳۸۶پ۴ب

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف حسين زکريايپـا به پـاي سـتـاره: مـروري بـر زندگينامه و خاطرات سردار ز س/۵۷۷ب۶۴۹۱۳۹۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
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

فاتحان ۱۳۹۳گفت و گو و تدوين قاسم ياحسينيسرباز سالهاي ابري س۶۸۴ب۶۴۹۲۵۴۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۴س۸۶ب

شرکت انتشارات سوره مهر مـهـمـان فـشـنگهـاي جنگي: خاطرات اسير آزاد شده ايراني
 مجيد بنشاخته (سجاديان)

مصاحبه و تدوين قاسم ياحسيني
دفـتر ادبيات و هنر مقاومت;۵۳۵: جنگ

 ايران و عراق، خاطرات: ۱۶۲

۱۳۸۷ م۷۱۶ب۶۴۹۳۲۹۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شاهد ۱۳۹۲منا کرباسچيستاره ي غروب،زندگي نامه ي داستاني شهيده زهره بنيانيان ک س/۷۳۲ب۶۴۹۴۵۴۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
BP۱۴۲/۵/۹۰۴۲۱۷ن۲پ

ستارگان درخشان ۱۳۸۹علي بنيلوحيزير درخت کنار ز۷۳۷ب۶۴۹۵۳۶۴۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳آ۸۷ب

کتاب فردا ۱۳۹۰تدوين محمدمهدي بهداروندتا کوچههاي آسمان: خاطرات شهيد صياد شيرازي ت۸۳۸ب۶۴۹۶۴۴۲۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹ب۹ص

شرکت انتشارات سوره مهر گـمـشـده من: (گـفـتاري از دکتر محسن رضايي درباره شهيد
 علي هاشمي)

گـفت و گـو و تـدوين مـحـمـدمـهـدي
بهداروند

۱۳۹۰ گ۸۳۸ب۶۴۹۷۳۷۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ب۱۸ه

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰تدوين محمدرضا محمديپاشاکخاطرات فاطمه آباد همسر سردار شهيد علي بينا آس/۹۷۱ب۶۴۹۸۳۷۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲آ۹۸۵ب

سوره مهر پـشت مـيـدان نـبـرد: (خاطرات اسير آزاد شده ايراني رحمان
پرزحمت)

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ساسان ناطق س/پ۳۴۳پ۶۴۹۹۵۵۴۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر خـاطـره نگار اکرم سجادي ﴿براي ﴾ دفترخاطرات ايران : خاطرات ايران ترابي
 ادبـيـات و هـنـر مـقـاومـت ﴿سـازمان

 تبليغات اسالمي ﴾

۱۳۹۲ خ۴۲۷ت۶۵۰۰۶۲۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۱نفيسه ثباتموصل: روايت هفت مرد از اسارت م۴۸ث۶۵۰۱۴۴۵۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۸/۸۱۳۸۹م۲ث

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹مجتبي جعفريجهنم تکريت: (خاطرات سرگرد آزاده مجتبي جعفري) ج۴۶۲ج۶۵۰۲۵۴۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۷۲ج

روايت فتح ۱۳۹۱حبيبه جعفريانحميد باکري به روايت همسر شهيد ح۴۶۳ج۶۵۰۳۵۵۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سـتـارگـان درخـشان،موسسه حفظ آثار و نشر

 ارزش هاي دفاع مقدس
۱۳۹۲مهريالسادات معرکنژادنزديک است: اصغر جواني به روايت همسرش م س/۷۸۸ج۶۵۰۴۵۴۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸۸ج
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سهيال عبدالحسينيمردي که سايه نداشت ع ش/۹۱۴ج۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۵۰۵۳۸۵۲

DSR۱۶۲۶/۲ع۹۴ج
شرکت انتشارات سوره مهر مـصـاحـبه و تـدوين مـحمود جوانبخت;نبرد درالوک: خاطرات سردار جعفر جهروتيزاده

 براي دفتر ادبيات و هنر مقاومت
۱۳۹۱ ن۹۶۷ج۶۵۰۶۴۴۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ ۹۳ج
نشر صاعقه راز آن سـتـاره:سـرگـذشـت نـامه ي سردار گمنام;شهيد رضا

چراغي
۱۳۹۱گل علي بابايي ب س/۳۲چ۶۵۰۷۵۴۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

PIR۸۰۱۲/۸گ۲۵۵ر
وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمي، سـازمـان

 چاپ و انتشارات، بنياد شهيد چمران
نـويـسـنـده مـصطفي چمران; به کوششخدا بود و ديگر هيچ نبود

 مهدي چمران
۱۳۸۰ خ۵۶چ۶۵۰۸۳۰۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

بنياد شهيد چمران ۱۳۷۸مصطفي چمرانرقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست ر۵۶چ۶۵۰۹۲۹۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۸- ۱۳۹۱احمد دهقانشهيد چمران د س/۵۶چ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۵۱۰۳۳۶۷

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸به اهتمام سيده اعظم حسينيدا: خاطرات سيده زهرا حسيني د۵۷۷ح۶۵۱۱۳۲۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر پـايـي که جا ماند:يادداشت هاي روزانه سيد ناصر حسيني پور

 از زندان هاي مخفي عراق
۱۳۹۱سيد ناصر حسيني پور پ۵۸۶ح۶۵۱۲۵۱۲۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در
 دانشگاهها،دفتر نشر معارف

بـه کـوشـش محمد مهدي خالقي و مريمديالمه
 قربان زاده

۱۳۹۲ د۲۱۳خ۶۵۱۳۵۴۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
BP۲۳۲/۶۷/۳الف۲۵خ

عيدگاه ۱۳۹۱نوشته مهدي مرنديحکايت سالهاي باراني: خاطرات مهدي مرندي ح۵۵۹خ۶۵۱۴۴۶۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۷۶آ۴۲۴م

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

اصـغـر فـکور;زير نظر شوراي کارشناسيشهيد حسين خرازي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۹ ف س/۸۱۷خ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۵۱۵۳۳۷۱

صيام ۱۳۹۳نويسنده حميد داودآباديتفحص ت ۲۹۱ د۶۵۱۶۵۵۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲د

مجد اسالم ۱۳۹۲به کوشش حميد داودآباديديدم که جانم مي رود د۲۹۱د۶۵۱۷۵۴۳۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۱۳/۷د۲د

ملک اعظم ۱۳۹۱محمد خسروي رادروايت دلبري:خاطرات راوي خوش لهجه دفاع مقدس خ س/۶۲۹د۶۵۱۸۵۴۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PIR۸۰۴۰/۲آ۴۵۸س

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹مترجم محمد نبيابراهيميبادهاي برفي: ( خاطرات سروان عراقي احمدغانم الربيعي ) ب۳۴۷ر۶۵۱۹۳۷۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۳۱۳۸۶آ۲ر

سوره مهر ۱۳۸۸فهمي الربيعيهنگ ترسوها ه۳۴۷ ر۶۵۲۰۴۹۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۲۴ر

انتشارات سوره مهر حـسن رحـيمپـور; بـراي دفـتر ادبيات وزندگي خوب بود
 هـنـرمـقـاومـت، حـوزه هـنري سازمان

 تبليغات اسالمي

۱۳۹۰ ز۴۲۱ر۶۵۲۱۳۷۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۳۷ر

روايت فتح ۱۳۹۱لعيا رزاق زادهستاري به روايت همسر شهيد س۴۵۱ر۶۵۲۲۵۵۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ستارگان درخشان ۱۳۹۱حميد رئيسيانبار حرف الف۹۹۶ر۶۵۲۳۵۴۶۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان بـنـياد شهيد امور ايثارگران،معاونت ۱۳۹۰ابراهيم زاهديمطلقسقوط در سکوت: زندگينامهي داستاني شهيد جواد فکوري س۲۲ز۶۵۲۴۵۰۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
شرکت انتشارات سوره مهر گـداخـته: خـاطـرات اسير آزاد شده ايراني مهندس محمدعلي

زردباني
۱۳۸۸به کوشش رضا بندهخدا گ۳۱ز۶۵۲۵۵۵۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـتـارگـان درخـشان،موسسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هاي دفاع مقدس،سپاه صاحب الزمان

۱۳۹۰نفيسه حاجيسليمانيجنگ مال خودت: عبدالرسول زرين به روايت همسرش ح س/۴۱ز۶۵۲۶۵۴۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PIR۸۰۱۳/۹ج۴۴۲الف

بنياد شهيد چمران زندگينامه شهيد دکتر مصطفي چمران ۶۱ز۶۵۲۷۳۰۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
اداره کل روابط عمومي، وزارت نفت ۱۳۷۸زنده عشق (زندگينامه شهيد محمدجواد تندگويان﴾ ۶۲ز۶۵۲۸۳۶۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۹ز۹ت
سـپـاه پـاسداران انقالب اسالمي، مرکز اسناد و

 تحقيقات دفاع مقدس
۱۳۹۱وفيق السامرايي; مترجم عدنان قارونيويراني دروازه شرقي و۲۴۱س۶۵۲۹۴۴۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۸آ۲۴س
شرکت انتشارات سوره مهر تـدويـن مـعـصومه سپهري ; تهيه کنندهنورالدين پسر ايران: خاطرات سيد نورالدين عافي

 دفتر ادبيات وهنر مقاومت
۱۳۹۱ ن۳۲۹س۶۵۳۰۴۷۰۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۴لعيا رزاق زادهستاري به روايت همسر شهيد ر س/۳۴۵س۶۵۳۱۶۳۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶تدوين و نگارش رقيه ميرابوالقاسميپاييز ۵۹: خاطرات زهره ستوده م س/۳۵۷س۶۵۳۲۵۴۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر بـه کـوشـش مـحـمـدمـهدي بهداروند;جادههاي سربي: خاطرات سردار احمد سوداگر

 [بـراي دفتر ادبيات و هنر مقاومتحوزه
هنري]

۱۳۸۷ ج۷۹۴س۶۵۳۳۲۹۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷بهکوشش مريم شانکيدر کوچههاي خرمشهر د۲۱۹ش۶۵۳۴۲۹۹۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
پيام آزادگان سه مـزار بـراي يک شـهـيـد: سيري در زندگي روحاني شهيد

 حجتاالسالم والمسلمين محمدحسن شريفقنوتي
مـولف عـبـدالـرحـيم سعيديراد; محقق

 محممحسن شريف طبع﴿قنوتي﴾
۱۳۹۰ س س/۴۶۱ش۶۵۳۵۴۲۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۷۱۳۸۷س۴۴ش
مـوسـسه تنظيم ونشرآثار امام خميني، موسسه

 چاپ و نشر عروج
شـيخ شريف: سيري در زندگي و مبارزات اولين روحاني شهيد
 دفـاع مـقـدس حـجتاالسـالم والـمـسـلـمـين مـحمدحسن

شريفقنوتي

۱۳۹۰به کوشش جواد کاموربخشايش ک س/۴۶۱ش۶۵۳۶۳۷۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۶ش۹ق

فاتحان ۱۳۹۰مصاحبه و تدوين: قاسم ياحسينيپشت سنگر موج: خاطرات شفاهي حسن شريفي ي س/۴۶۷ش۶۵۳۷۳۷۸۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۳۷۵ش

سوره مهر ۱۳۸۶حسن شکرينوني صفر ن ۵۸۴ ش۶۵۳۸۵۵۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۶ ۳آ۷۸ش

شـرکـت  انـتـشـارات سـوره مهر﴿حوزه هنري
 سازمان تبليغات اسالمي﴾

شـبـهـاي بيمـهـتاب خاطرات اسير آزاد شده ايراني سرهنگ
 شهاب الدين شهبازي

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين محسن کاظمي س/۷۶۶ش۶۵۳۹۵۴۴۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PIR۸۱۲۳/۲ش۶۲ف

امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديشهيد گمنام: ۷۲ روايت از شهداي گمنام و جاويداالثر ۸۶۶ش۶۵۴۰۵۴۹۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديبر فراز آسمان س/۹۶۹ش۶۵۴۱۵۵۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

راضـيه تـجار; زيرنظر شوراي کارشناسيشهيد شيرودي
 دفتر انتشارات کمک آموزشي

۱۳۹۱ ت س/۹۶۹ش۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۵۴۲۴۳۶۰
DSR۱۶۲۶/۳ت ۹۶۱۳۸۶ش

سوره مهر ۱۳۸۵غالمرضا صادقزادهيادداشتهاي سوسنگرد ي۱۸۴ص۶۵۴۳۵۴۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نشر دارخوين ۱۳۹۲طيبه کيانيدر حسرت ديدار:خاطرات آزاده سرافراز توحيد صادق وند ک س/۱۹۵ص۶۵۴۴۵۴۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

PIR۸۱۴۳/۴د۸۸۳الف
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
داود بـخـتـياري دانش ور;[براي]سازمانشهيد صياد شيرازي

 پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
وزارت آمــوزش و پـرورش،زيـر نـظـر
 شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر انتشارات

 کمک آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۹ ب س/۹۵۹ص۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۵۴۵۳۳۷۲

سوره مهر دخـتـر شينا: روايتي از زندگي همسر شهيد حاج ستار ابراهيمي
هژير

۱۳۹۰گفتگو و تدوين بهناز ضرابي زاده د۲۵ ض۶۵۴۶۶۲۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

امينيان شـاهـرخ حـر انـقالب اسالمي: زندگينامه  و مجموعه خاطرات
 شهيد شاهرخ ضرغام

کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيم
هادي

۱۳۹۴ س/۲۹ ض۶۵۴۷۶۱۱۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲۱۳۸۹ش۴ض

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ناهيد سلمانيگل سيمين: (خاطرات سهام طاقتي) س/۱۵۲ط۶۵۴۸۵۴۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۱۷ط

فاتحان ۱۳۹۱فريبا طالش پوردختري با روسري آبي :خاطرات نسرين افضل د۲۱۲ط۶۵۴۹۶۰۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
ملک اعظم ۱۳۹۲خاطره محمدحسين سلطانيجاي خالي خاکريز ج ۲۲۳ ع۶۵۵۰۵۲۷۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۷ج۲ع
مولف ۱۳۸۷مصاحبه و تاليف:سعيد عاکفجاي خالي خاکريز ج۲۲۳ع۶۵۵۱۳۱۸۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سعيد عاکف ۱۳۸۸مصاحبه و تاليف سعيد عاکفخاکهاي نرم کوشک:  خاطرات خانواده و همرزمان شهيد خ۲۲۳ع۶۵۵۲۳۶۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲ع۴۸ب

ملک اعظم ۱۳۹۳سعيد عاکفهاجر در انتظار ه۲۲۳ع۶۵۵۳۵۴۴۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
انتشارات تقدير ۱۳۹۲محمد عامريدلم برايت تنگ شده:خاطراتي از  شهيد علي صياد شيرازي د۲۴۹ع۶۵۵۴۵۵۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

تقدير ۱۳۹۲محمد عامريموحد م ۲۴۹ ع۶۵۵۵۵۵۴۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
پيام آزادگان ۱۳۹۳تاليف سرفراز عبداللهيزخم عشق:خاطرات اسارت ز۳۷۱ع۶۵۵۶۵۴۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

PIR۸۰۲۲/۳ز۳۷م
اميد آزادگان ۱۳۸۱نويسنده صفر عبدالملکينسيمي از بهشت ۱۳۸۱ن۳۸۵ع۶۵۵۷۱۵۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
پيام آزادگان ۱۳۹۰نويسنده صفر عبدالملکينسيمي از بهشت ۱۳۹۰ن۳۸۵ع۶۵۵۸۴۲۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۲۱۸ع
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خـاکـريـز ۲۰۲: خـاطـرات سـرتيپ ۲ علي عبدي بسطامي از

 عمليات فتح المبين﴿منطقه عين خوش و دشت عباس﴾
۱۳۹۵علي عبدي بسطامي خ۴۲۵ع۶۵۵۹۶۳۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـتـارگـان درخـشان،موسسه حفظ آثار و نشر ۱۳۹۲هاجر صفاييهجـايش پـيش خـودم است﴿سـردار شـهيد قربان علي عرب به ص س/۵۱۱ع۶۵۶۰۵۴۳۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
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

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

پـرندهاي که با قفس پرواز کرد زندگينامهي شهيد محمد جواد
تندگويان

۱۳۹۰نويسنده احمد عربلو پ۵۲۷ع۶۵۶۱۵۰۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴ع۹ت

سـازمـان بـنـيـاد شهيد و امور ايثارگران، نشر
شاهد

۱۳۹۴احمد عربلوچند مقدم تا مين: بانک سوژه ايثار و شهادت چ۵۲۷ ع۶۵۶۲۶۳۳۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان مـثل يک خـواب:﴿سـردارشـهـيـد ابراهيم جعفرزاده به روايت
همسرش﴾

۱۳۹۲راضيه عزيزي م۵۸۸ع۶۵۶۳۵۵۲۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان بنياد شهيد و امور ايثارگران۷معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

نـور، صـدا، پـرواز: زنـدگينـامهي داسـتـاني شهيد محمدعلي
فياضبخش

۱۳۹۰نويسنده علياکبر عسگري ن۶۲۳ع۶۵۶۴۵۰۹۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۵ع۹ف

ستارگان درخشان ۱۳۹۰زينب عطاييجنگي که تمام نشد: علي رضاييان به روايت همسرش ج۶۸۲ع۶۵۶۵۵۵۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹۱۳۸۹ج۶۲۶ر

شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۴گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديعلمدار:خاطرات شهيد سيد مجتبي علمدار س/۸۱۱ ع۶۵۶۶۶۱۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر رقص دلـفـينهـا: (خـاطـرات سـرهـنگ خـلـبـان غـالمرضا

 عليزادهنيلي )
۱۳۸۷بهکوشش حجت شاهمحمدي ر۸۶۱ع۶۵۶۷۵۴۴۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۷ ۳آ۸۳ع
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰سعيد غياثيانآن روز سه و نيم بعد از ظهر :خاطرات مهدي صمدي صالح آ۹۳غ۶۵۶۸۶۲۷۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۹۱[گردآورنده] علي عادل مرامباغ شماره هفت س/ب۲۲۲ف۶۵۶۹۵۵۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰- ۱۳۹۱نوشته رحيم مخدومي... [و ديگران]فرمانده من ۵۵۹ف۶۵۷۰۴۴۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR/۳۴۱۳۸۵ف
معاونت پژوهشي وارتباط فرهنگي ۱۳۸۹داود اميريانداستان مريم: براساس زندگي شهيد مريم فرهانيان الف س/۶۴۳ف۶۵۷۱۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸الف۴۳ف
فاتحان ۱۳۹۳عبدالرضا سالمينژاددختري کنار شط: زندگينامه امدادگر شهيد مريم فرهانيان س س/۶۴۳ف۶۵۷۲۵۴۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۲۳س۴۳ف
کتاب فردا ۱۳۹۰به کوشش محمدمهدي بهداروندشب بي ستاره: خاطرات سردار علي فضلي ب س/۷۶۸ف۶۵۷۳۴۴۲۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۶ف
فاتحان نـادر بـرادرم ، حـسـين:  خـاطـرات شفاهي حسن فقيه (برادر

 شهيد نادر مهدوي)
۱۳۹۰گفتوگو و تدوين: قاسم ياحسيني ي س/۷۹۴ف۶۵۷۴۳۷۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۲۱۳۸۹ي۷ف
سـازمـان بـنـياد شهيد و امور ايثاگران،معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد
ايـنـجـا چه ميکـني گل سـرخ؟ زنـدگينـامه داسـتاني شهيد

 مصطفي چمران
۱۳۹۰نويسنده اصغر فکور الف۸۱۷ف۶۵۷۵۵۰۹۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸ف۸چ
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ۱۳۹۵مصاحبه و تدوين: فاطمه دهقان نيريروياي پرواز﴿يادي از پرواز ملکوتي شهيد محسن فلکي﴾ دس/۸۴۷ف۶۵۷۶۶۳۶۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
مـوسـسه فرهنگي انتشارات مدرسه﴿ انتشارات

مدرسه﴾
مـحـمـد رضـا اصـالنـي;زير نظر شورايشهيد فهميده

 کـارشـنـاسـي دفـتـر انـتـشارات کمک
آموزشي

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ الف س/۹۲۶ف۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۵۷۷۳۳۶۱

خبرگزاري مهر، رسانه مهر ۱۳۹۳مرتضي قاضيحرفه اي: خاطرات مرحوم جواد شريفي راد ح۲۴۳ق۶۵۷۸۶۳۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷مصاحبه و تدوين گلستان جعفريانخانهام همين جاست: (خاطرات افسانه قاضيزاده) خ۲۴۸ق۶۵۷۹۳۱۰۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ملک اعظم ۱۳۹۰غالمرضا قاييني ثانييک لقمه آسفالت ي۳۶۲ق۶۵۸۰۵۵۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نوشته حميد قباديهم مرز با آتش (خاطرات حميد قبادي) س/۳۷۴ق۶۵۸۱۵۴۱۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۹/۱۳۸۳ ۳آ۲۳ق
ستارگان درخشان يـک مـاه بـراي هـمـيشه﴿سردار شهيد حسن قرباني به روايت

همسرش﴾
فاطمه ابوالقاسمي الف س/۵۵۱ق۶۵۸۲۵۴۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

امينان ۱۳۹۵نويسنده:حسين قرائيکوچ لبخند:زندگي نامه وخاطرات شهيدعلي قمي کردي ق س/ک۷۷۷ق۶۵۸۳۶۶۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
يادبود ۱۳۸۲نويسنده رضا رئيسيخبرنگار جنگي: خاطرات مريم کاظم زاده خ۲۲۲ک۶۵۸۴۱۶۳۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۲نفيسه ثباتکاظمي به روايت همسر شهيد ث س/۲۲۹ک۶۵۸۵۵۵۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سـوره مـهـر﴿حـوزه هـنـري سـازمان تبليغات

اسالمي﴾
۱۳۸۸محمود جوانبختفوتبال و جنگ : بر اساس زندگي شهيد ناصر کاظمي ج س/۲۲۹ک۶۵۸۶۵۵۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سازمان تبليغات اسالمي،حوزه هنري،سوره مهر ۱۳۸۸نوشته اصغر فکورمردي با چفيه سفيد: براساس زندگي شهيد عباس کريمي ف س/۵۱۶ک۶۵۸۷۵۵۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت

 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد
۱۳۹۰محمد کاظم مزينانيسفرنامه ي کفش هاي پاره م س/۶۲۷ ک۶۵۸۸۵۱۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۸نوشته داوود  بختياريدانشورغريبه: براساس زندگي شهيد يدالله کلهر ب س/۶۵۷ک۶۵۸۹۳۹۴۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳ب۸۶ک

زنـداني فـاو/ خـاطـراتگروهبان دوم عراقي عماد جبار زعالن
الکنعاني

ترجمه مهرداد آزاد ز۷۴۶ک۶۵۹۰۶۳۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵ /۳۱۳۸۸آ۹ک

زنـداني فـاو/ خـاطـراتگروهبان دوم عراقي عماد جبار زعالن
الکنعاني

ترجمه مهرداد آزاد ز۷۴۶ک۶۵۹۱۶۲۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵ /۳۱۳۸۸آ۹ک

سوره مهر [ بـراي ] دفـتـر ادبيات و هنر مقاومت ،شنام: خاطرات کيانوش گلزارراغب
 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

۱۳۸۹ ش۵۶۵ گ۶۵۹۲۴۹۵۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۱/۵/۱۳۸۹ ۳آ۸گ

فاتحان تـنـهـا سي مـاه ديـگـر: بـرگهـايي از دفـتـر زنـدگي شـهيد
 حجتاالسالم و المسلمين شيخ عبدالله ميثمي

۱۳۸۹نويسنده مصطفي محمدي ت۳۵۲م۶۵۹۳۳۵۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳۴م۹۶م

ستارگان درخشان ۱۳۹۰نصرتالله محمودزادهعقيق داستاني از زندگي سردار شهيد حاجحسين خرازي ع۳۶۱م۶۵۹۴۴۲۵۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۷۱۳۷۵ع۳م

ملک اعظم ۱۳۹۱نصرت الله محمود زادهعقيق ع۳۶۱ م۶۵۹۵۶۲۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
دارخوين کـاش اورا مـي شـنـاخـتـم:خـاطـراتـي از زندگي و رزمسردار

 عـاشـورايـي،اسـطـوره مـقاومت شهيد حسين قجه اي فرمانده
 گردان سلمان از لشکر۲۷ محمد رسول الله

۱۳۹۳احمدرضا مدحي ک۳۹۸ م۶۵۹۶۶۱۷۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷خـاطـرات اسـير آزاد شده ايراني يعقوبزندگي در مه ز۴۳۵م۶۵۹۷۲۹۹۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
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

سوره مهر ۱۳۹۰اشرفالسادات مساوات ( سيستاني )کنار رود خين: يادداشتهاي روزانه يک مادر ک ۵۲۲ م۶۵۹۸۵۵۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۸ ۳آ۴۲۵م

امينان کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمهمسفر شهدا:زندگينامه و خاطرات سيد عليرضا مصطفوي
هادي

۱۳۹۰ س/۶۱۷م۶۵۹۹۵۵۵۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۲سيد عبدالحميد موسي کاظميروايت گر عشق:مروري گذرا بر انديشه هاي شهيد آويني ر۸۴۲م۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۶۰۰۵۱۳۳
ستارگان درخشان ۱۳۸۹نويسنده فاطمه مومنيبه بهانه دلتنگي: داستان کوتاه ب۸۵۲م۶۶۰۱۵۴۲۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

DSR۱۶۲۶/۸م۷۴ت
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰گفتو گو و تدوين محمود مهدويترکشها گرايم را گرفتند: خاطرات شفيع شکوهي ت۸۶۵م۶۶۰۲۵۵۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

سـازمـان تـبليغات اسالمي حوزه هنري،شرکت
 انتشارات سوره مهر

۱۳۸۶مصاحبه و تدوين ليال محمديديدار زخمها: خاطرات معصومه ميرزاعلي س/د۹۳۴م۶۶۰۳۵۴۰۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۱۳۸۱ ۳آ۸۸۲م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سيمين رهگذرهمپاي ذوالفقار (زندگي شهيد عليرضا ناهيدي) ر س/۲۴۸ن۶۶۰۴۳۸۳۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ر۲۷۶ن

انتشارات سوره مهر خـاطـرات مـحـمـود نـجـيمي; تدوين ويکي از اين روزها به بلوغ رسيدم
 ويرايش مهدي عقابي

۱۳۹۰ ي۳۴۶ن۶۶۰۵۳۸۰۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۳۱۳۸۹آ۳ن

عماد فردا ۱۳۹۰غالم علي نسائيفانوس کمين ف۴۱۹ن۶۶۰۶۵۴۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۴-۱۳۹۰تدوين مصطفي رحيميبابانظر: خاطرات شفاهي شهيد محمدحسن نظرنژاد ب۴۹۹ن۶۶۰۷۲۹۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۹۰هاجر نظريهزار از بيست: رضا کريمي به روايت همسرش ه ۵۱۱ ن۶۶۰۸۵۵۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۴۶۶۴۱۳۸۹ک

ستارگان درخشان ۱۳۸۹به کوشش مصطفي نهازيامضاي خدا:  خاطرات سردار شهيد مجيد کبيرزاده الف۸۴۴ن۶۶۰۹۵۴۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ن۲۸۶ک

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

راز مـدرسهي مـا (زنـدگـيـنـامهي داستاني شهيد دکتر محمد
قندي)

۱۳۹۰نويسنده حسين نيري ر۸۹۵ن۶۶۱۰۵۰۹۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۹ن۹ق

امينان ۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديعارفانه:زندگينامه و خاطرات شهيد عارف احمد علي نيري س/۸۹۵ن۶۶۱۱۵۴۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
PIR۸۰۱۲/۲ع۴م

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷مصاحبه و تدوين حسين نيريفرار از موصل: خاطرات شفاهي محمدرضا عبدي ف۸۹۵ ن۶۶۱۲۶۱۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۸ن۲۲۶ع

سـازمـان بـنياد شهيد و امور ايثارگران،معاونت
 پژوهش و ارتباطات فرهنگي،نشر شاهد

پـرنـدهاي که تـبـعـيـد شـد: زنـدگـيـنـامهي شهيد علياکبر
سليميجهرمي

۱۳۹۰نويسنده علياکبر وااليي پ۲۴۳و۶۶۱۳۵۰۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۲و۸س

موسسه انتشارات کتاب نشر قـقنوس فاتح:بيست روايت شفاهي از سرگذشت سراسر ايثار و
 پيکار سردار شهيد مهندس محسن وزوايي

۱۳۹۲گل علي بابايي ب س/۵۸۵و۶۶۱۴۵۱۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شاهد، فاتحان ۱۳۹۰- ۱۳۹۱گل علي باباييققنوس فاتح ب س/۵۸۵و۶۶۱۵۳۵۱۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۲ب۴و

انتشارات شهيد ابراهيم هادي کـاري از گـروه فـرهـنگي شهيد ابراهيمسالم بر ابراهيم
هادي

۱۳۹۳ س/۱۶۲ه۶۶۱۶۵۵۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۱۳۹۳گروه فرهنگي  شهيد ابراهيم هاديهوري س/۲۵۲ه۶۶۱۷۵۴۴۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
تقدير ۱۳۹۲به کوشش محمد عامريآقا مجتبي : خاطراتي از شهيد سيد مجتبي هاشمي ع س/۲۵۲ ه۶۶۱۸۶۱۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
صاعقه بـه روايـت هـمـت:درس-گفتارهاي معلم بسيجي شهيد محمد

 ابراهيم همت
۱۳۹۲محمد ابراهيم همت س/۶۶۵ه۶۶۱۹۵۴۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 مـوسـسـه فـرهنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

احـــمــد عـربـلـو;زيـر نـظـر شـورايشهيد همت
 کــارشـنـاسـي;مـديـر هـنـري کـاظـم

 طاليي;ويراستار ناهيد پژم

۱۳۹۱ -۱۳۸۸ ع س/۶۶۵هـ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲[ج]۶۶۲۰۳۳۶۲

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور شـيـخ اکـبـر﴿بـراسـاس قـصه اي از زندگي سردار شهي اکبر
يارمحمدي﴾

۱۳۹۱اصغر فکور ف س/۱۵ ي۶۶۲۱۴۸۷۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۲احمد يوسف زادهآن بيست و سه نفر : خاطرات احمد يوسف زاده آ۸۴ ي۶۶۲۲۶۱۱۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در

 دانشگاهها،دفتر نشر معارف
۱۳۹۳سيد عباس سيد ابراهيميزندگي زيباست س س/۹۱۷آ۶۶۲۳۵۴۲۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

NK۳۶۳۹/۳ب۲۳ف
کـنـگره سرداران شهيد و سي و ششهزار شهيد

 استان تهران، کميته انتشارات
چـشم جـبـهههـا: خـاطـراتي از سـردار سرلشگر پاسدار شهيد

 حسن باقري (غالمحسين افشردي)
۱۳۷۹سميرا اصالنپور چ۵۷۶الف۶۶۲۴۲۵۱۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

يازهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳به کوشش علي اکبر مزد آبادياين وصيتنامه ها...﴿۱﴾ الف۶۸۶الف۶۶۲۵۵۵۲۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
سوره مهر ۱۳۹۰حجت ايروانيآتش به اختيار آ ۹۷۱ الف۶۶۲۶۴۸۱۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۸آ۸۸الف
فاتحان بـهـار ۸۲ ، کـارنامه ي تاريخي استان همدان در جنگ تحميلي

 زمستان - ۱۳۶۰ بهار ۱۳۶۱
گـل عـلي بابايي ﴿به سفارش حفظ آثار و
 نشر ارزشهاي دفاع مقدس و بسيج ﴾

۱۳۸۹ ب۱۱۸ب۶۶۲۷۶۲۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شهاب الدين مـعـاونـت پژوهش و مطالعات راهبرديبا راويان نور
 موسسه  روايت سيره  شهداء

۱۳۸۹ ۱۵۵ب۶۶۲۸۵۴۳۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

امينان پـنـجـاه سال عبادت: وصيتنامه و دلنوشته هاي ادبي و عاشقانه
 پنجاه تن از شهدا

۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ۵۵۱پ۶۶۲۹۴۷۰۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶داود بختياري دانش فرما همه سرباز بوديم﴿خاطرات اسير آزاد شده مهدي تجر﴾ م۳۵۳ت۶۶۳۰۳۰۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
امينان بيقـرار: زنـدگـيـنـامـه و خـاطرات عارف متقي،جانباز فداکار

 سردار شهيد حاج جعفر جنگروي
۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي س/۷۱۹ج۶۶۳۱۵۵۱۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

سازمان تبليغات اسالمي،حوزه هنري،سوره مهر ۱۳۹۰بهکوشش ولي هاشميستاره شمالي: خاطرات سيد حبيبالله حسيني هـ س/۵۷۷ح۶۶۳۲۴۶۹۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۵۵۱۳ح

انتشارات پالک هشت ۱۳۹۳اعظم حمزه اي خسرقيکردار اهل صومعه ک۸۱۹ح۶۶۳۳۵۴۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
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

روايت فتح ۱۳۹۱فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان: کتاب حميد باکري ح ب۶۱۳خ۶۶۳۴۴۴۶۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/ج.۲۸۱م

روايت فتح ۱۳۹۱فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان : کتاب مهدي باکري م ب۶۱۳خ۶۶۳۵۴۴۵۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/الف۱۳۸۹ ۲.ج ۲۸م

روايت فتح ۱۳۹۱فرهاد خضريبه مجنون گفتم زنده بمان: محمد ابراهيم همت هـ ب۶۱۳خ۶۶۳۶۴۴۵۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۱۳۸۹ج.۳ ۲۸م

روايت فتح ۱۳۹۱فرهاد خضريهمان لبخند هميشگي ه۶۱۳خ۶۶۳۷۵۴۹۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷نويسنده محمدرضا خليليدشت عباس د۷۲۱خ۶۶۳۸۵۵۳۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

نشر يا زهرا﴿س﴾ ۱۳۹۳حميد داود آباديآن که فهميد...آن که نفهميد... آ۲۹۱د۶۶۳۹۵۵۳۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شهيد کاظمي تـبـسـم هـاي جـبـهه:خاطرات باحال وقشنگ بچه هاي جبهه

وجنگ
۱۳۹۴نويسنده : حميد داوود آبادي ت۲۹۱د۶۶۴۰۶۶۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۶معصومه رامهرمزييکشنبه آخر: خاطرات معصومه رامهرمزي س/۲۶۸ر۶۶۴۱۵۵۱۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر غـالمـعـلي رجـائي.--کـارفـرما:سازمانفرهنگ آزادگان﴿۲﴾

 تـبـلـيـغات اسالمي،معاونت پژوهشي و
آموزشي

۱۳۸۵ ف۳۶۴ر۶۶۴۲۳۰۸۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

زايندهرود ۱۳۸۱گردآوري پروين رجبيپرتو نور پ۳۷۲ر۶۶۴۳۱۶۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۴پ۳۲ر

پيام آزادگان ۱۳۸۶عبدالمجيد رحمانيانشهداي غريب ش۳۹۷ر۶۶۴۴۴۹۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۹۱۳۸۶ش۳ر

شرکت انتشارات سوره مهر مـهـدي قـلي رضايي;به کوشش معصومهلشگر خوبان:خاطرات مهدي قلي رضايي
سپهري

۱۳۹۲ ل۵۷۴ر۶۶۴۵۵۱۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مـوسـسه تنظيم ونشرآثار امام خميني، موسسه
 چاپ ونشر عروج

[ طـرح و نـظـارت موسسه تنظيم و نشررنج غربت ; داغ حسرت: خاطرات آزادگان از دوران اسارت
 آثــار امـام خـمـيـني (س) ، مـعـاونت

 پژوهشي - گروه تاريخ  ]

۱۳۹۰ ۷۳۲ر۶۶۴۶۳۷۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۴۱۳۸۵ر

موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني روايت هـجـران: امـام خـميني و آزادگان، خاطرات و نامههاي
 دوران اسارت آزادگان

۱۳۸۸ ۷۶۲ر۶۶۴۷۳۷۷۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۸۱۳۷۵ر

ستارگان درخشان گـلـهـاي سـرخ،گلوله هاي آتشين:شهداي توپخانه و ديده باني
 لشکر۸زرهي نجف اشرف و نجف آباد

۱۳۹۲حميدرضا زمانيان گ۵۲ز۶۶۴۸۵۵۳۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

انتشارات سوره مهر ۱۳۸۹به روايت مرتضي سرهنگيآنچه اتفاق افتاد س/آ۵۲۲س۶۶۴۹۵۵۱۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۱به اهتمام عبدالرحيم سعيديرادجشن پتو: خاطرات طنز دوران دفاع مقدس ج۵۷۸س۶۶۵۰۴۶۶۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۸/۲۱۳۸۷ت۷۵س
انـتـشـارات سـازمـان عـقـيدتي سياسي ارتش

 جمهوري اسالمي ايران﴿ نشر اجا﴾
۱۳۹۰مرتضي سلطاني; ويراستار علي اعوانيتوفان شن ت۶۵۱س۶۶۵۱۴۵۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

DSR۱۶۲۹/۹۱۳۸۹ت۶۷س
مجد اسالم هـادي شـيـرازي;کـاري از مـوسسه سرسيزده ساله ها

 لشکر شهيد حاج احمد کاظمي
۱۳۹۳ س۹۳۸ش۶۶۵۲۵۴۳۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

BP۲۴۹/۵/۲۰۴۳د۵د
مجد اسالم ۱۳۹۲سيد حميدرضا طالقانيحماسه تپه برهاني ح۲۲۸ ط۶۶۵۳۶۱۸۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
ملک اعظم ۱۳۹۲سعيدعاکفخاطرات شگفت﴿۱﴾بر فراز ارتفاع طالقاني خ۲۲۳ع۶۶۵۴۶۳۵۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

تقدير ۱۳۹۲محمد عامريوصيت ياران و۲۴۹ع۶۶۵۵۵۴۶۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
رياست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده ۱۳۸۶مجيد پوروليلکشترينگار ماندگار: زندگينامه داستاني "سرکار خانم عفت عسگري" ن۶۲۳ع۶۶۵۶۳۱۰۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

روايت فتح ۱۳۹۲فاطمه غفاريخدا ميخواست زنده بماني: کتاب صيادشيرازي خ۴۴غ۶۶۵۷۵۵۰۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
روايت فتح ۱۳۹۵فاطمه غفاريخدا مي خواست زنده بماني ، کتاب صياد شيرازي خ۴۴غ۶۶۵۸۶۲۰۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر مــحـمـدحـسـين قـدمي;[بـراي]دفـتـرجشن حنابندان
 ادبيات و هنرمقاومت

۱۳۹۰ ج۴۴۹ق۶۶۵۹۳۴۹۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/۵ج۴ق

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ۱۳۹۱گردآوري و تحقيق جعفر کاظمياکيپ حاج هادي الف۲۲۹ک۶۶۶۰۵۴۶۶۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
حوزه هنري خراسان رضوي کـويـر پـر سـتـاره: مـستند داستاني زندگي شهداي دانشجوي

 شهرستان سبزوار
طـرح و اجـرامـوسـسـه فـرهنگي هنري

 انتظار قائم﴿عج﴾
۱۳۸۸ ۸۷۴ک۶۶۶۱۳۱۷۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰باز آفرين حسن گلچينما شنيدهها را ديديم م۵۳۷گ۶۶۶۲۳۸۲۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۲م۸گ

نشر دارخوين ۱۳۹۳محمد محمديخواهرم حجاب خ۳۵۲م۶۶۶۳۵۴۱۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
BP۲۳۰/۱۷/۹خ۸م

سـتـاد کـنـگـره شـهـدا و سـرداران شـهـيـد
 آذربايجان شرقي، لشکر ۳۱مکانيزه عاشورا

گـل هـاي عـاشـورايي: روايتي از حيات وحماسه هاي جمعي از
 فرماندهان شهيد لشکر۳۱عاشورا

۱۳۸۳جالل محمدي گ۳۵۲م۶۶۶۴۱۷۶۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

هنرهاي زيبا مـولـف حـسـن مـخـتاري پور; ويراستارروياهاي آسماني۲
 ناصر کريم پور

۱۳۸۶ ر۳۷۸م۶۶۶۵۲۴۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷رحيم مخدوميجنگ پابرهنه ج۳۸۳م۶۶۶۶۳۰۵۳۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۸۷رحيم مخدوميجنگ پا برهنه ج۳۸۳م۶۶۶۷۵۵۰۴۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

قم ۹۱گردآوري و بازنويسي مهدي مطلبيبچههاي محله تو و من ب ۶۳۱ م۶۶۶۸۵۵۵۰۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۳۱۳۸۸ب۵۵۴۵م

فاتحان ۱۳۹۳محبوبه معراجيپورعباس دست طال ع۶۶۲ م۶۶۶۹۵۵۶۵۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
انتشارات روايت فتح ۱۳۹۳سيد احمد معصومي نژاديادگاران ي۶۶۷م۶۶۷۰۵۴۸۹۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

ســپـاه پـاسـداران انـقـالب اسـالمي، مـرکـز
 مـطـالـعـات و تـحـقيقات جنگ، خانه انديشه

۱۳۷۹طاهر موذنسيناي شلمچه س۸۳۱م۶۶۷۱۱۴۸۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۹/ج. ۱۵۲د

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت گـردآوري و تـدويـن مـوسـسه فرهنگيانتخاب دوست، رفتار با دوستان
 هنري قدر واليت

۱۳۹۲ الف۸۳۹ م۶۶۷۲۶۱۸۸۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

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 ح۸۸۴ م۶۶۷۳۶۱۰۲۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۸/۸۱۳۸۹ح۸۴م

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف سيمين وهابزادهمرتضويشهرگان شهر ش۸۲۵و۶۶۷۴۳۸۷۷۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
DSR۱۶۲۵/۹۱۳۸۹ش۹و

انتشارات شهيد ابراهيم هادي تـا کـربال...:چهل روايت از دلدادگي شهدا به سيد الشهدا﴿ع﴾ و
 شهداي کربال

۱۳۹۳گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي س/۲۳۸ت۶۶۷۵۵۵۲۱۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۴

ريـاست جمهوري، مرکز پژوهش و اسناد، نشر
جمهور

۱۳۸۶محمود احمدينژادتجلي هويت ايراني در نيويورک ت۲۸۷الف۶۶۷۶۳۰۹۶۹۵۵/۰۸۴۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي شـورش اشرافيت بر جمهوريت﴿ريشه حوادث پس از انتخابات
سال۱۳۸۸﴾

۱۳۹۰حميدرضا اسماعيلي ش۵۳۳الف۶۶۷۷۳۴۹۴۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه ايمان جهادي انـسـان۲۵۰سـالـه: بـيـانات مقام معظم رهبري درباره زندگي
 سياسي - مبارزاتي ائمه معصومين عليهم السالم

گـردآوري و تـنظيم مرکز صهبا ﴿موسسه
جهادي﴾

۱۳۹۱ ۸۷۸الف۶۶۷۸۴۳۳۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۳۱۳۸۵آ۹ح

قدياني کتابهاي بنفشه در مـيـنـو در: ۴ روز بـا رهـبـر در سـفـر به اسـتـان قـزوين
 يادداشتهاي شخصي

۱۳۹۱محمدرضا بايرامي د ۳۱۱ ب۶۶۷۹۴۸۰۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۴/۵/۴۱۳۸۸د۴ب

مرکزاسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف شعيب بهمنانقالبهاي رنگي و انقالب اسالمي ايران الف۸۷۶ب۶۶۸۰۳۵۳۱۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۹الف۹ب

مـرکـز پـژوهـش و اسـنـاد ريـاست جمهوري
 موسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي فتوح قم

تـامـالتـي در فـلـسفه انقالب اسالمي و بازتابهاي آن در جهان
 مـعـاصـر; بـا گـفـتـاري از دکـتر محمود احمدي نژاد رئيس

 جمهوراسالمي ايران

پـديـدآورنـدگان: مرکز پژوهش و اسناد
 ريـاسـت جـمهوري موسسه مطالعات و

 تحقيقات اسالمي فتوح قم

۱۳۸۸ ۲۶۱ت۶۶۸۱۳۱۷۰۹۵۵/۰۸۴۴

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

۱۳۹۲بهانتخاب محسن حداديکتاب بايد هلو باشد: توصيههايي براي کتابخواني و کتابخواني ک۳۷۲ح۶۶۸۲۵۰۵۳۹۵۵/۰۸۴۴
Z۱۰۰۳/۲ک۴ح

هومن نوايي گـفـتمان عدالت و معنويت: جستاري نشانهشناسانه در گفتمان
 سياسي دکتر محمود احمدينژاد

۱۳۸۹سپهر حکمت گ۷۱۶ح۶۶۸۳۴۵۷۸۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۷۱۳۸۹گ۸ح

دفـتـر نـشـر فرهنگ اسالمي;موسسه پژوهشي
 فرهنگي انقالب اسالمي

آزادي در نـگـاه رهـبـر معظم انقالب اسالمي حضرت آيه الله
 خامنه اي

تـدويـن مـنـوچهر محمدي;تهيه و تنظيم
 مـوسـسـه ي پـژوهشي فرهنگي انقالب

اسالمي

۱۳۸۵ آ۲۳۱خ۶۶۸۴۳۱۱۰۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي آفـتـاب در مـصـاف : گـزيده بيانات حضرت آيه الله العظمي
 خامنه اي  رهبر معظم انقالب اسالمي

۱۳۹۲موسسه ي فرهنگي لوح و قلم ف آ۲۳۱خ۶۶۸۵۶۲۰۰۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبر ايرانآفتاب درمصاف﴿درسهاي عاشورا﴾ فآ۲۳۱خ۶۶۸۶۶۷۴۷۹۵۵/۰۸۴۴
خيزش نو اقـتـصـاد مـقـاومـتـي، سکوي پيشرفت و عدالت:تبيين اقتصاد

 مقاومتي در بيان مقام معظم رهبري
پـديـدآورنـده مـوسسه فرهنگي خاکريز
 ايـــمـان و انـديـشـه; پـژوهـشـگـران

 محمداميرهاشم پور...[وديگران]

۱۳۹۳ الف۲۳۱خ۶۶۸۷۶۳۵۵۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي انـتـخـابـات لـيلهالقدرنظام اسالمي﴿بررسي آراء وانديشه هاي
 حضرت آيت اله العظمي خامنه اي﴾

۱۳۹۲علي خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي الف ۲۳۱ خ۶۶۸۸۴۷۵۶۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي،رهبرانتخابات چرا؟چگونه؟ چ الف۲۳۱خ۶۶۸۹۶۷۴۸۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي ۱۳۹۰به کوشش علي محمد سويزياخالق انتخاباتي﴿گزيده بيانات رهبر درباره انتخابات﴾ خ الف۲۳۱ خ۶۶۹۰۵۸۲۹۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي سيد علي خامنه اينقش ورسالت ﴿۲﴾الگوي زن ل الف۲۳۱خ۶۶۹۱۶۷۲۹۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه ايمان جهادي بـصـيـرت و اسـتـقـامت: بـيانات مقام معظم رهبري پيرامون
 بصيرت و استقامت با ضميمه فتنه

۱۳۹۰- ۱۳۹۱گردآوري و تنظيم مرکز صهبا ب۲۳۱خ۶۶۹۲۳۶۱۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۶ب۶ب

انتشارات انقالب اسالمي علي خامنه اي رهبرپرسش وپاسخ پ۲۳۱خ۶۶۹۳۶۷۳۲۹۵۵/۰۸۴۴
انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرتوهم سلطه ت۲۳۱خ۶۶۹۴۶۷۳۶۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرجهاد اقتصادي ج۲۳۱خ۶۶۹۵۶۷۵۰۹۵۵/۰۸۴۴
انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرجمعيت ارباب وفا ج۲۳۱خ۶۶۹۶۶۷۴۶۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي نـقـش ورسـالـت زن۴ جـايگاه ومسائل زنان درفرهنگ اسالم
وتجدد

سيد علي خامنه اي رهبر ايران الف ج۲۳۱خ۶۶۹۷۶۷۳۱۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرجهاد خودکفايي خ ج۲۳۱خ۶۶۹۸۶۷۵۳۹۵۵/۰۸۴۴
انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبر ايرانچهار گفتارکل يوم عاشورا وکل ارض کربال چ۲۳۱خ۶۶۹۹۶۷۴۲۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه فرهنگي هنري ايمان جهادي خـانـواده بـه سبک ساخت يک جلسه مطول مطوي در محضر
 مقام معظم رهبري

سـيـد عـلي خامنه اي;گردآوري و تنظيم
 کننده مرکز صهبا

۱۳۹۲ خ۲۳۱خ۶۷۰۰۶۶۱۲۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبر ايراندعا د۲۳۱خ۶۷۰۱۶۷۴۱۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي دعـا از مـنـظـر رهـبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت الله

 العظمي خامنه اي ﴿مدظله العالي﴾
۱۳۹۰به کوشش عليرضا برازش د۲۳۱خ۶۷۰۲۳۵۲۸۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبردشمن شناسي پ ب/د۲۳۱خ۶۷۰۳۶۷۵۵۹۵۵/۰۸۴۴
سازمان تبليغات اسالمي سيد علي خامنه ايدرمحضر مهر م د۲۳۱خ۶۷۰۴۶۶۹۴۹۵۵/۰۸۴۴
انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبردوران جديد عالم ود۲۳۱خ۶۷۰۵۶۷۴۳۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرروش تحليل سياسي ر۲۳۱خ۶۷۰۶۶۷۵۱۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي زن و بـازيـابـي هـويت حقيقي ﴿گزيده بيانات ﴾حضرت آيه الله

 الـعـظـمـي سـيـد علي خامنه اي ﴿مد ظله العالي ﴾رهبر معظم
 انقالب اسالمي

بـه کـوشـش مـحـسـن کـرباليي نظر و
 جمعي از محققين

۱۳۹۳ ز۲۳۱خ۶۷۰۷۶۲۷۱۹۵۵/۰۸۴۴

تهران سيد علي خامنه اي رهبر ايراننقش ورسالت زن ۳ زن وخانواده خ ز۲۳۱خ۶۷۰۸۶۷۳۰۹۵۵/۰۸۴۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف
انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرنقش ورسالت زن﴿۵﴾عرصه هاي حضور اجتماعي زن م ز۲۳۱خ۶۷۰۹۶۷۳۳۹۵۵/۰۸۴۴

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

شـرح مـاجـرا: مروري بر ديدگاههاي حضرت آيتاللهالعظمي
 سيد علي خامنهاي ... پيرامون فتنه سال ۱۳۸۸

۱۳۹۰به کوشش عليرضا مختارپور قهرودي ش۲۳۱خ۶۷۱۰۳۷۹۰۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۴۱۳۸۹ش۸الف

انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرشب شاعران بي دل ش ش۲۳۱خ۶۷۱۱۶۷۴۴۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرشرح نامه ن ش۲۳۱خ۶۷۱۲۶۷۵۶۹۵۵/۰۸۴۴

انتشارات انقالب اسالمي سيدعلي خامنه اي رهبر ايرانشوراي عالي انقالب فرهنگي وش۲۳۱خ۶۷۱۳۶۷۳۷۹۵۵/۰۸۴۴
انقالب اسالمي  نـقـش ورسـالـت زن﴿۱﴾ عـفـاف وحـجـاب درسـبک زندگي

ايراني-اسالمي
سيد علي خامنه اي ع۲۳۱خ۶۷۱۴۶۷۲۸۹۵۵/۰۸۴۴

موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي ۱۳۹۵کاري از بنياد فرهنگي شهيد شيرازيکتاب شعار محو اسرائيل ح ک۲۳۱خ۶۷۱۵۶۶۲۹۹۵۵/۰۸۴۴
موسسه سرلشکر شهيد حاج احمد کاظمي ۱۳۹۳کاري از بنياد فرهنگي شهيد شيرازيکتاب شعار مرگ بر آمريکا ر ک۲۳۱خ۶۷۱۶۶۶۳۰۹۵۵/۰۸۴۴

مسيا عـلـي خـامـنه اي رهبرجمهوري اسالميميراث فاطمي :مقام ومنزلت حضرت ولي عصر﴿ع﴾
ايران

۱۳۹۲ م ۲۳۱ خ۶۷۱۷۴۹۸۵۹۵۵/۰۸۴۴

شرکت انتشارات سوره مهر عـلـي خامنه اي;گرد آورنده دفتر برنامهمن و کتاب
 ريزي انتشارات سوره مهر

۱۳۹۰ م۲۳۱خ۶۷۱۸۳۴۹۷۹۵۵/۰۸۴۴
Z۱۰۰۳/۵/م۹۸الف

انقالب اسالمي مـدح خـورشيد﴿گزيده اي از بيانات رهبر درباره شخصيت امام
خميني﴿ره﴾﴾

مـوسـسـه پژوهشي انقالب اسالمي، دفتر
 حفظ آثار آيت الله خامنه اي

۱۳۹۰ دم۲۳۱ خ۶۷۱۹۵۸۳۰۹۵۵/۰۸۴۴

انـقـالب اسـالمـي ﴿وابـسـتـه بـه مـوسسه ي
 پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي ﴾

مـعـارف انـقـالب : مـروري بـر ديدگاههاي حضرت آيت الله
 العظمي سيد علي خامنه اي درباره ي انقالب اسالمي ايران

۱۳۹۱عليرضا مختار پور قهرودي ع م۲۳۱خ۶۷۲۰۶۲۰۳۹۵۵/۰۸۴۴

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

نـقـشـه ي نـقـش بر آب: مروري بر بيانات سيدعلي خامنهاي
 (مـدظـلهالعالي) رهبر معظم انقالب اسالمي پيرامون فتنه سال

۸۸

پـايـگـاه اطـالع رساني دفتر حفظ و نشر
 آثـار حـضـرت آيت الله العظمي خامنه

اي

۱۳۹۱ ن۲۳۱خ۶۷۲۱۳۹۴۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۲ک۲ف

ساحل انديشه سيد علي خامنه ايانس با قرآن رن۲۳۱خ۶۷۲۲۶۷۴۹۹۵۵/۰۸۴۴
قدر واليت وظـايف در شـرايـط فـتنه: ۲۲۰ وظيفه تصريحي، ۸۷ وظيفهي

 استنباطي در رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
۱۳۹۰موسسه فرهنگي هنري قدر واليت و۲۳۱خ۶۷۲۳۳۵۹۵۹۵۵/۰۸۴۴

DSR۱۶۹۲/۶و۲ف
انتشارات انقالب اسالمي علي خامنه اي رهبر۷۲سخن عاشورايي ه۲۳۱خ۶۷۲۴۶۷۳۸۹۵۵/۰۸۴۴

انقالب اسالمي ۱۳۹۱سيد علي خامنه اييازده گفتارپيرامون بيداري اسالمي ي۲۳۱ خ۶۷۲۵۵۷۴۸۹۵۵/۰۸۴۴
موسسه ايمان جهادي دغـدغههـاي فرهنگي: شرح مزجي يکي از بيانات محوري مقام

 مـعـظم رهـبـري در سـال ۱۳۷۳ بـا اسـتفاده از ديگر بيانات
معظمله

۱۳۹۱گردآوري و تنظيم متن مرکز صهبا ۵۸۱د۶۷۲۶۴۳۳۳۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۷۱۳۹۰د۳۶ف

اسوه ۱۳۸۸جعفر دميرچي۳۰ سال افتخار ايرانيان س۶۹۷د۶۷۲۷۳۱۵۹۹۵۵/۰۸۴۴
نـشـر جـمـهـور ايـران﴿مرکز پژوهش و اسناد

 رياست جمهوري﴾
دولـت احـياگر﴿مجموعه توصيه ها، رهنمود ها و تاييدات رهبر

 فرزانه انقالب اسالمي درباره دولت نهم﴾
تـدويـن: مـرکز پژوهش و اسناد رياست

 جمهوري
گـردآوري: گروه مشاورين جوان رياست

جمهوري

۱۳۸۷ ۷۷۹د۶۷۲۸۳۱۷۳۹۵۵/۰۸۴۴

دانش آموز ۱۳۸۵تاليف و گردآوري فاطمه رجبياحمدي نژاد معجزه هزارهي سوم الف ۳۷۲ ر۶۷۲۹۴۸۲۲۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۲/۳۱۳۸۵الف۳ر

انتشارات انقالب اسالمي روشـنـاي عـلم: ديـدگـاهـها و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب
 اسالمي در موضوع دانش و توليد علم

به کـوشش مـوسـسه فـرهـنـگي حديث
 لوح و قلم

۱۳۹۰ ۸۳۱ر۶۷۳۰۴۴۶۶۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۶۹۲/۹۱۳۹۰ر۷۶ع

تسنيم ۱۳۸۹گردآوري و تنظيم رسول سعادتمندتاريخچه انقالب اسالمي در کالم امام خميني رحمه الله ت۵۳۹س۶۷۳۱۳۲۳۹۹۵۵/۰۸۴۴
نـشـر جـمـهـور ايـران﴿مرکز پژوهش و اسناد

 رياست جمهوري﴾
مـباني حکمي و سياسي عملي دولت نهم در روابط بين الملل﴿با
 گـفـتـارهـايـي از دکـتـر مـحمود احمدي نژاد رئيس جمهور

 اسالمي ايران﴾

تـدويـن: مـرکز پژوهش و اسناد رياست
جمهوري

۱۳۸۸ ۲۱۴م۶۷۳۲۳۲۲۷۹۵۵/۰۸۴۴

کيهان ۱۳۹۱مولف مهدي محمديدايره قرمز: روايتي تحليلي از فتنه ۸۸ د۳۵۲م۶۷۳۳۴۴۳۵۹۵۵/۰۸۴۴
DSR۱۷۲۰/۲۱۳۸۹د۳۴م

نـشـر جـمـهـور ايـران﴿مرکز پژوهش و اسناد
 رياست جمهوري﴾

۱۳۸۷مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهورينامه دولت اسالمي ۲۳۴ن۶۷۳۴۳۲۲۸۹۵۵/۰۸۴۴

قدياني ۱۳۸۲- ۱۳۹۱رضا امير خانيداستان سيستان: ۱۰روز با ره بر يادداشت هاي شخصي د۸۲۳الف۶۷۳۵۱۴۹۶۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲
انقالب اسالمي حسينعلي جعفريجلوه ي اهل خراسان ج۴۶۲ج۶۷۳۶۶۷۲۷۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲

سازمان بسيج دانشجويي مـولف مـرکـز مـطـالـعات و پژوهشهايجريان شناسي
 سازمان بسيج دانشجويي

۱۳۸۴ ۳۸۲ج۶۷۳۷۲۶۳۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۴

تهران سيد علي خامنه ايياد ويادگار ي۲۳۱خ۶۷۳۸۶۶۸۷۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
دانش آموز ۱۳۸۶فاطمه رجبيميهمان کاخ سفيد م ۳۷۲ ر۶۷۳۹۴۸۲۱۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

DSR۱۷۱۶/۵/۹۱۳۸۶م۳ر
دانش آموز ۱۳۸۶فاطمه رجبيمرد بي ادعا م ۳۷۲ ر۶۷۴۰۴۸۱۴۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

DSR۱۷۲۳/۴۱۳۸۶م۳ر
نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه

 انتشارات کتاب نشر
۱۳۹۲ابراهيم رستميحديث نور:خاطراتي آموزنده از زندگاني امام خميني﴿ره﴾ ۱۳۹۲ح۴۹۳ر۶۷۴۱۵۰۷۴۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

نشر جمال حـديـث نـور: خـاطراتي از زندگاني حضرت امام خميني قدس
 الله نفسه

۱۳۸۲ابراهيم رستمي ح۴۹۳ر۶۷۴۲۲۲۱۴۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

نيلوفران اسـوه هـاي حسنه  دفاع مقدس سيرت  مسئولين،فرماندهان و
 سرداران شهيد سالهاي دفاع مقدس

۱۳۹۳محسن رضائي الف۵۷۴ر۶۷۴۳۵۴۰۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
BP۵۲/۳۰۴۱ص۴ج

نـهـاد نـمـايـنـدگـي مـقـام معظم رهبري در ۱۳۹۳شـهـيـد عـلـم:دانـشـمند شهيد دکتر مجيد شهرياري در آينه س/۸۲۷ش۶۷۴۴۵۴۴۷۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

موسسه فرهنگي هنري قدر واليت قـصه آفتاب: زندگينامه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ويژه
 نوجوانان و جوانان

۱۳۸۱تدوين موسسه فرهنگي قدر واليت خ س/۶۷۴ ق۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲[ج]۶۷۴۵۴۹۱۲
DSR۱۶۹۳/۶۱۳۸۱ق

مجنون مـا  اهل ايـنجا نيستيم: مجموعهاي از خاطرات و سخنرانيهاي
 سردار سرلشکر پاسدار شهيد احمد کاظمي

گـردآوري و تـدوين جـانـمراد احمدي ;
 زيرنظر رجبعلي رحيمي

بـه کـوشـش مـوسـسه حفظ آثار و نشر
 ارزش هـاي دفـاع مـقدس لشکر زرهي

 ۸نجف اشرف
کـــنــگـره سـرداران و ۲۵۰۰شـهـيـد

 شهرستان نجف آباد

۱۳۸۶ م۲۲۹ک۶۷۴۶۳۶۶۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۳آ۱۵ک

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰ميثم رشيدآباديمثل باران: شهيد سيد اسدالله الجوردي ر س/۱۳۲ل۶۷۴۷۳۸۲۸۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲
DSR۱۶۶۸/۵ر۲ل

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف مهدي حقبينمنافقين خلق م۶۶۵ح۶۷۴۸۳۸۷۸۹۵۵/۰۸۴۴۵۲
DSR۱۶۶۱/۵ /۶۷۱۳۸۹ح۳۲م

انقالب اسالمي ۱۳۹۰به اهتمام اميرسياهپوشالگوي اسالمي- ايراني پيشرفت از منظر رهبرانقالب الف۲۳۱خ۶۷۴۹۶۳۴۹۹۵۵/۰۸۴۵
انتشارات انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبرشب پانزدهم ش۲۳۱خ۶۷۵۰۶۷۴۵۹۵۵/۰۸۴۵

امينان ۱۳۹۱گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هاديشيداي شهادت س/۵۲۵س۶۷۵۱۵۴۵۷۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲
مرکزاسناد انقالب اسالمي عـاشق تـرين صـيـاد: (نگاهي به حيات و شهادت امير سرافراز

 شهيد صياد شيرازي)
۱۳۹۰محبوبه معراجي پور م س/۹۵۹ص۶۷۵۲۳۸۹۵۹۵۵/۰۸۴۵۰۹۲

DSR۱۶۶۸/۶م۹ص
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۸۲- ۱۳۹۱کامران پارسي نژادشهيد مدرس پ س/۴۱۲م۹۵۵/۰۹۲[ج]۶۷۵۳۱۵۳۵

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰اميد پاکنياروزهاي سياه، روزهاي سپيد (وقايع دي و بهمن ماه )۱۳۵۷ ر۲۴۱پ۶۷۵۴۳۹۱۲۹۵۵/۰۹۳
DSR۱۵۴۸/۹ر۲پ

اميرکبير چـارلي بـکـويث ، دونـالد ناکس; ترجمهنيروي دلتا از پليمي تا طبس
 رضا فاضل زرندي

۱۳۸۹ ن۶۱۶ب۶۷۵۵۳۷۲۴۹۵۵/۰۹۴
DSR۱۶۵۵/۵/۹۱۳۶۸ن۸ب

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱نويسنده: مريم جمشيديشکست طبس ش۶۴۸ج۹۵۵/۰۹۴[ج]۶۷۵۶۴۳۴۵
شرکت انتشارات کيهان کـــامـران غـضـنـفـري : بـراي دفـتـرراز قطعنامه : چرايي و چگونگي پايان جنگ تحميلي

 پژوهشهاي موسسه کيهان
۱۳۹۲ ر۳۸غ۶۷۵۷۶۱۹۳۹۵۵/۰۹۴۳

عماد فردا ۱۳۹۰نصرت الله محمودزادهنفس هاي مسموم حلبچه ن۳۶۱م۶۷۵۸۵۵۲۸۹۵۵/۰۹۴۳
شرکت انتشارات سوره مهر يـادداشـتـهـاي نـاتمام: چهار خاطره از علي سمندريان و ۰۰۰

 ﴿ديگران ﴾
۱۳۸۸علي سمندريان... [و ديگران] ۱۳ي۶۷۵۹۶۱۰۳۹۵۵/۰۹۴۳

DSR۱۶۲۵/۱۸۱۳۶۸ي
مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰علي نورآبادياز کوير تا بهشت ن س/۲۹۵ب۶۷۶۰۳۸۹۸۹۵۵/۰۹۵۰۹۲۴

DSR۱۶۶۸/۹ن۲ب
علم ۱۳۸۱مسعود نوربخشتهران به روايت تاريخ ت۷۲۲ن۶۷۶۱۱۵۷۴۹۵۵/۱۲۲
ژکان ۱۳۹۰جالل آلاحمداورازان و الف۶۹۸آ۶۷۶۲۳۳۴۹۹۵۵/۱۲۵۵

مرکز اسناد و انقالب اسالمي ۱۳۸۳تاليف محمدعلي حاجيبيگي کندريانقالب اسالمي در ورامين الف۱۶۸ح۶۷۶۳۳۰۷۶۹۵۵/۱۲۷۲
اهل قلم سـر گـذشـت عـلـويـان طـبرستان وآل زيار: به روايت تاريخ

 طبرستان اثر بهاء الدين محمد بن حسن اسفنديار
بـه کـوشـش مـيـترا مهرآبادي; زيرنظر
 اکـبـر ايـراني ، عليرضا مختارپور، [براي

 سازمان ملي جوانان]

۱۳۸۱ س۸۶۸م۶۷۶۴۱۶۰۳۹۵۵/۲۲

دارالحديث ۱۳۸۳تاليف علي ملکي ميانجيجغرافياي ري ج۷۶۳م۶۷۶۵۳۱۴۸۹۵۵/۳۱۲
خبرگزاري فارس ۱۳۹۰اردشير زابلي زادهبي بي سي فارسي و انتخابات ۸۸ايران ب۱۱ز۶۷۶۶۳۷۶۳۹۵۵/۳۲۴

DSR۱۷۲۰/۱۷د
قم جالل آلاحمدتاتنشينهاي بلوک زهرا

]عکسها از شمس آلاحمد[
۱۳۸۹ ت۶۹۸آ۶۷۶۷۳۴۴۸۹۵۵/۳۴۵۳

اقبال تـــالـيف و نـگـارش مـحـمـد مـقـدمتويسرکان
"گلمحمدي"

۱۳۸۷- ۱۳۷۸ ت۷۲۳م۶۷۶۸۳۰۴۹۹۵۵/۴۳۳۲

عابد ۱۳۸۰مولف علياکبر افراسيابپورتماشاي جان (ايرانشناسي - نهاوندپژوهي) ت۶۳۳الف۶۷۶۹۱۵۸۶۹۵۵/۴۳۳۶
DSR۲۱۲۳/۷الف۳ه

لوح محفوظ ۱۳۸۲گردآورنده ليال طباخيانخرمشهر در بستر تاريخ خ۳۷۷ط۶۷۷۰۱۷۱۶۹۵۵/۵۳۷۲
اساطير مـسـافـرت نامه کرمان وبلوچستان﴿بلوک گردشي به مدت سه

 ماهه﴾۲۱جمادي  الثانيه تا ۲۵رمضان۱۳۱۱قمري
يـادگـار ونـوشـتـه عـبـدالـحسين ميرزا

 فرمانفرما; به کوشش ايرج افشار
۱۳۸۳ م۵۶۱ف۶۷۷۱۱۶۰۹۹۵۵/۵۵۷۲

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ۱۳۸۸کشواد سياهپورقيام عشاير جنوب ق۸۸۴س۶۷۷۲۳۱۸۶۹۵۵/۶۲
سيمين دخت ۱۳۸۲نويسنده انوشيروان تدينتاريخ،جغرافيا وفرهنگ مردم اقليد ت۴۱۴ت۶۷۷۳۱۶۴۹۹۵۵/۶۳
تختجمشيد ۱۳۸۳پژوهش از جمشيد صداقتکيشکهنترين تصاوير فارس ( تا قبل از پيدايش دوربين عکاسي) ک۴۶۸ص۶۷۷۴۸۰۰۹۵۵/۶۳۰۴۲

دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰اثر سيد حسن حسيني ابريبشاگرد محروميت ومحروميت زدايي ب۵۷۹ح۶۷۷۵۱۵۱۴۹۵۵/۷
اميرکبير خـلـيج فارس ازديرباز تاکنون: يکصدسال کشمکش پس از پنج

 هزار سال جنگ وستيز در گاهواره تمدن
۱۳۸۷تاليف وتحقيق احمد اقتداري خ۶۶۹الف۶۷۷۶۲۵۷۹۹۵۵/۷۳

همياران جوان نـويـسـنده، محقق و مولف: حجت سميعدرياي پارس
پور

۱۳۸۷ د۷۴۴س۶۷۷۷۳۱۶۲۹۵۵/۷۳۵

عطائي ۱۳۷۹تاليف پيروز مجتهدزادهخليج فارس، کشورها و مرزها خ۲۶۶م۶۷۷۸۲۰۹۵۹۵۵/۷۳۵
رسا تـحـقـيـق ونـگـارش عـبـاس مجتهدي;دفاع از نام خليج فارس

 ويرايش شبنم بيدل
۱۳۸۳ د۲۶۷م۶۷۷۹۱۶۴۱۹۵۵/۷۳۵

خانه کتاب ۱۳۹۰گـردآوري محمد مهدويگورابي، ابراهيمخليج فارس خ۸۶۵م۶۷۸۰۳۸۰۶۹۵۵/۷۳۵

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

اميرکبير نـوشـته ادموند کليفورد باسورث; ترجمهتاريخ سيستان: از آمدن تازيان تا بر آمدن دولت صفاريان
 حسن انوشه

۱۳۷۷ ت۲۲۹ب۶۷۸۱۱۵۶۵۹۵۵/۷۴
DSR۲۰۲۹/۲۱۳۷۰ب۸۵ي

انقالب اسالمي سيد علي خامنه اي رهبردرسهاي پيامبر اعظم﴿ص﴾ رد۲۳۱خ۶۷۸۲۶۷۵۲۹۵۵/۸۴۲۰۹۲
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) اسـتـخـراج و تـنـظيم معاونت پژوهشيقرآن کتاب هدايت از ديدگاه امام خميني(س)

 مـوسـسه تـنـظـيم و نـشـر آثـار امـام
خميني(س)

۱۳۸۶-۱۳۷۷ ق۷۴۶خ۶۷۸۳۱۸۵۰۹۵۵/۸۴۲۰۹۲

ستارگان درخشان ۱۳۹۳به کوشش طيبه کيانيبخشدار ۱۴ ساله: زندگي وخاطرات شهيد مهرداد عزيز اللهي ک س/۵۸۱ع۶۷۸۴۵۴۰۱۹۵۵/۸۴۳۰۹۲
DSR۱۶۲۶/۹ک۳۸۶۶ع

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱مهدي آذريزدي و حسين مسرتيزد ي۳۳۱آ۹۵۵/۹۲۲[ج]۶۷۸۵۴۴۰۸
DSR۲۱۲۹/۴۱۳۸۹آ۵۳ز

دانشگاه اصفهان جـغرافياي اصفهان: به ضميمه يکصدوپنجاه قطعه نقشه، نمودار
وعکس

۱۳۸۱تاليف سيروس شفقي ج۵۴۹ش۶۷۸۶۱۵۴۲۹۵۵/۹۳

دانشگاه اصفهان مـجـمـوعـه مـقـاالت هـمـايـش اصـفهان وصفويه،۷-۶اسفند
 ماه/۱۳۸۰گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

۱۳۸۲به اهتمام مرتضي دهقان نژاد م۶۴۲هـ۶۷۸۷۱۵۴۵۹۵۵/۹۳

دانشگاه اصفهان مـولـف مـصـلـح الدين مهدوي; تصحيحمزارات اصفهان از قرن سوم هجري تا زمان حاضر
 واضافات اصغر منتظر القائم

۱۳۸۲ م۸۶۵م۶۷۸۸۱۵۴۶۹۵۵/۹۳۲

زنده رود بامشارکت نقش خورشيد هـاروتـون درهـوهـانـيـان; تـرجمه لئونتاريخ جلفاي اصفهان
 ميناسيان،محمد علي موسوي فريدني

۱۳۷۹ ت۵۱۲د۶۷۸۹۱۵۴۳۹۵۵/۹۳۲۲

مهر پاينده زبــان خـامـوش،بـاهـم پـاي صـحـبـت هـم واليـتـي هـاي
 نجفآبادي:اين مجموعه شامل ضرب المثل ها۰۰۰۰۰

۱۳۸۷نويسنده:نعمت الله ايزدي ز۹۷۳الف۶۷۹۰۶۸۵۸۹۵۵/۹۳۵۲

عقيق عشق آئـيـنه اهل قـلم: آشـنـايي بـا نـويـسندگان، ملفان، محققان و
 مترجمان شهرستان نجفآباد

مـلـفـان حسنعلي خزائلي، صادق صالحي;
 ويراستار مسعود سينايي فر

۱۳۸۴ آ۴۹۹خ۶۷۹۱۱۸۵۶۹۵۵/۹۳۵۲
DSR۲۱۲۳/خ۵۴ج

عقيق عشق گــردآوري و تـدوين صـادق صـالـحي،کتاب نجف آباد
 توکل صالحي

۱۳۸۵ ک۲۹۷ص۶۷۹۲۳۶۸۶۹۵۵/۹۳۵۲
DSR۲۱۲۳/۲ص۵ج

سـازمـان مـطـالعه وتدوين کتب  علوم انساني
دانشگاهها﴿سمت﴾

۱۳۸۱تاليف رحيم مشيريجغرافياي کوچ نشيني ج۵۹۳م۶۷۹۳۱۵۱۳۹۵۵/۹۷

۱۳۸۴شمسالدين رحماني۵۵۵﴿پانصدو پنجاه و پنج﴾ نيستان پ۳۹۵ر۶۷۹۴۲۹۹۰۹۵۵/۹۷۳۵
کيان نشر نـگـاهي به ايل قشقايي بعد از شهريور ۱۳۲۰ تا انقالب اسالمي

ايران
۱۳۸۳منوچهر کياني ن۹۳۳ک۶۷۹۵۱۶۰۶۹۵۵/۹۸۲

زرين ۱۳۸۱آلبر شاندور; ترجمه محمد قاضيصالح الدين  ايوبي ص۲۱۸ش۶۷۹۶۱۵۵۱۹۵۶/۰۱۰۹۲۴
پانيذ نـويـسـنـده جـليل جليل; مترجم صالحکردهاي امپراطوري عثماني

 الدين آشتي
۱۳۸۳ ک۵۷۲ج۶۷۹۷۱۶۱۸۹۵۶/۱۰۰۴۹۱۵۹۷

علم مـولف مـرو کـاواکي; مترجم عبدالرحيممسئله حجاب در ترکيه
گواهي

۱۳۸۷ م۳۲۳ک۶۷۹۸۲۹۹۳۹۵۶/۱۰۴

شرکت انتشارات سوره مهر صبار الالمي و ستار السعداشغال و مدال
مترجم محمدنبي ابراهيمي

۱۳۸۶ الف۷۳۴الف۶۷۹۹۳۱۰۸۹۵۶/۷۰۳۴

دريچه ۱۳۸۲امير رضا پرحلم،  زهرا کاظميآخرين بازي صدام آ۳۳۸پ۶۸۰۰۱۶۰۴۹۵۶/۷۰۴۳۰۹۲
نشر نذير نـويـسنده نوري شاه ويس; ترجمهي عمرپنجاه سال مبارزه در کردستان: (خاطرات نوري شاه ويس)

فاروقي
۱۳۸۰ پ۳۱۴ش۶۸۰۱۲۱۶۱۹۵۶/۷۰۴۳۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۸۹تاليف شبنم نادريبختالنصر (داستانکهاي واقعي از زندگي صدام) ب۱۳۶ن۶۸۰۲۳۸۳۰۹۵۶/۷۰۴۴۰۹۲
DS۷۹/۷/۳ب۷ن

نيلوفران ۱۳۹۲هشام آل قطيطجنگ سرنوشت ج۷۴۸آ۶۸۰۳۵۴۱۳۹۵۶/۹۱۰۴۲
BP۲۱۹/۵/۹ج۲ش

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف صادق غفوريسبزواريحزبالله لبنان ح۵۹غ۶۸۰۴۳۸۴۹۹۵۶/۹۲۰۴۴
DS۸۷/۶۵/۴ح۷غ

سـازمـان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر
بينالملل

گـردآورنـده مـحـمدحسين بزي;ترجمهزبور مقاومت: حزبالله در کالم سيدحسن نصرالله
 وتحقيق مصطفي اللهياري

۱۳۸۶ ز۵۳۵ب۶۸۰۵۳۰۹۵۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲

روايت فتح ۱۳۹۰سها بشاره; ترجمه علي مرجزندگيام براي لبنان ز۸۳۷س۶۸۰۶۳۴۵۹۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۱۱۹/۷۶/۹ز۵ب

نشر يا زهرا ﴿س﴾ حـمـيـد داود آبـادي;تـرجـمه علي رضاسيدعزيز;زندگي نامه خود گفته
موحدي

۱۳۹۰ س/۴۵۷ن۶۸۰۷۵۴۷۵۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲

مرکز اسناد انقالب اسالمي آزادتـرين مـرد جهان: (بررسي زندگي مبارز محبوب و قهرمان
 عرب، سيدحسن نصرالله)

۱۳۹۰تاليف راشد جعفرپورکلوري ج س/۴۵۷ن۶۸۰۸۳۸۹۷۹۵۶/۹۲۰۴۴۰۹۲
DS۸۷/۲ /۷۱۳۸۹ج۶ن

مدرسه مـولف مـجـيـد صفاتاج;ويراستار نرگسفلسطين: از اشغال تا انتفاضه
آبيار

۱۳۸۲ ف۶۴۱ص۶۸۰۹۳۴۷۳۹۵۶/۹۴

مـوسـسـه فـرهـنگي شهيد آويني﴿ به سفارش
 بنياد فرهنگي انقالب اسالمي ﴾

۱۳۸۷الهه کريمي، ريحانه رفيعياسرائيل شکستني است الف۵۱۶ک۶۸۱۰۴۵۶۵۹۵۶/۹۴
DS۱۰۲/۹۵

مـوسـسـه فـرهـنگي شهيد آويني﴿ به شفارش
 بنياد فرهنگي انقالب اسالمي﴾

۱۳۸۷الهه کريمي، ريحانه رفيعيفلسطين براي فلسطيني است ف۵۱۶ک۶۸۱۱۴۵۶۴۹۵۶/۹۴
DS۱۱۷/۸۴۱۳۹۰ف۷ص

کتاب صبح [زيـرنظر تئودور هرتزل; ترجمه بهروسيپروتکلهاي رهبران يهود براي تسخير جهان
 سـرگـئي نـيـلـوس]; مـتـرجم مـحسن

بهرامپور

۱۳۸۹ ۳۸۲پ۶۸۱۲۳۲۶۵۹۵۶/۹۴۰۰۱
DS۱۴۵/۴۱۳۸۲پ۵پ

مرکز اسناد انقالب اسالمي ۱۳۹۰تاليف کسري صادقيزادهشهيد دکتر فتحي شقاقي ش۱۹۶ص۶۸۱۳۳۹۱۴۹۵۶/۹۴۰۵۰۹۲

ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

بـوسـتان کتاب﴿مرکز چاپ ونشر دفترتبليغات
 اسالمي حوزه علميه قم﴾

تـرجـمـه احـمـد کـريـميان; تهيه مرکزغزه در حصار گزارشي از اوضاع غزه در ايام محاصره
 مطالعات و رايزني هاي زيتونه بيروت

۱۳۹۰ ۳۶غ۶۸۱۴۳۹۳۷۹۵۶/۹۴۰۵۳۱

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

۱۳۸۷جواد محدثيفلسطين : تاريخ و جغرافيا ، اشغال و انتفاضه ف۳۱۶م۶۸۱۵۶۱۹۶۹۵۶/۹۴۰۵۴

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

عـبـدالـوهـاب مـسـيـري;تـرجمه احمدتاثير انتفاضه بر رژيم صهيونيستي
کريميان

۱۳۸۵ ت۵۶۲م۶۸۱۶۳۰۹۷۹۵۶/۹۴۰۵۴

وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات جـمـهوري اسالمي ايران و تحوالت فلسطين (۱۳۸۵ - ۱۳۵۷/
(۱۹۷۹ - ۲۰۰۶ 

علياکبر واليتي
[به سـفـارش]  مـرکـز اسـنـاد و تـاريخ

ديپلماسي

۱۳۸۶ ج۷۱۱و۶۸۱۷۳۱۴۵۹۵۶/۹۴۰۵۴

مـوسـسه فـرهـنـگي انـتشاراتي نذير، موسسه
 فرهنگي هنري آواي عرشي

مـولـفـين حـسن بـاقري، مرتضي سالميعمليات استشهادي چرا و چگونه؟
قمصري

۱۳۸۱ ع۲۴۱ب۶۸۱۸۲۱۵۲۹۵۶/۹۴۰۵۶

اميرکبير ۱۳۹۱تاليف جعفر حميديتاريخ اورشليم: بيت المقدس ت۸۴۹ح۶۸۱۹۴۲۵۴۹۵۶/۹۴۴
DS۱۰۹/۹/۲ت۸ح

روايت فتح ۱۳۹۰سعاد اميري; ترجمه ي ليال حسينيکاپوچينو در رامالله: متن کوتاه "شارون و مادر شوهرم" ک۸۳۵الف۶۸۲۰۳۹۴۷۹۵۶/۹۵۴۲
DS۱۱۳/۷ /۸الف۲ش

مجلسي ۱۳۸۰ميرآقا حقجوافغانستان ومداخالت خارجي الف۶۷۱ح۶۸۲۱۱۶۱۷۹۵۸/۱۰۴
محمد ابراهيم شريعتي افغانستاني اثـر اولـيـويـه روآ; تـرجـمـه علي عالميافغانستان از جهاد تا جنگهاي داخلي

کرماني
۱۳۸۲ الف۷۵۱ر۶۸۲۲۱۵۹۷۹۵۸/۱۰۴۵

فراگفت ۱۳۸۲وحيده غبيشاويبر فراز شمشادهاي آبادان: مجموعه خاطرات دفاع مقدس ب۱۷غ۶۸۲۳۱۶۳۶۹۵۹/۰۸۴۳
مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات

مدرسه﴾
۱۳۹۱عبدالرسول خيرانديشتمدن آفريقا ت۹۷۷خ۹۶۰[ج]۶۸۲۴۴۴۱۱

DT۱۴/۸۱۳۸۹ت۹خ
پژوهشکده حوزه و دانشگاه ۱۳۸۱محمد علي چلونگرزمينه هاي پيدايش خالفت فاطميان ز۵۲چ۶۸۲۵۱۵۰۳۹۶۲/۰۲

حـکـمـت سـازمـان فـرهنگي هنري شهرداري
 تهران﴿مرکز مطالعات شهر تهران﴾

تـيـتـوس بـورکـهـارت;مـهرداد وحدتيفاس،شهر اسالم
دانشمند

۱۳۹۲ ف ۷۶۴ ب۶۸۲۶۵۱۳۸۹۶۴/۳

علم نـوشـته سيمون دوبوآر [باهمکاري ژيزلجميله بوپاشا
 حليمي]; ترجمه گيسو پارساي

۱۳۸۵ ج۷۹۳ب۶۸۲۷۴۰۱۳۹۶۵/۰۴۰۹۲
DT۲۹۵/۳/۹۱۳۸۴ب۹ب

نشر وپژوهش فرزان روز ۱۳۸۱تاليف هرمز همايون پورسياه جاودان: زندگي ومبارزات نلسون ماندال هـ/س۱۷۳م۶۸۲۸۱۶۱۳۹۶۸/۰۶۰۹۲
مـوسـسه تـنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،

 موسسه چاپ و نشر عروج
نـويـسـنـده مـنير العکش; ترجمه حسننسل کشي سرخ پوستان امريکا، يا، حق قرباني کردن ديگران

خامهيار
۱۳۸۵ ن۷۵۲ع۶۸۲۹۲۹۹۱۹۷۰/۰۰۴۹۷

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان﴿ انتشارات
مدرسه﴾

نـويـسـنـده محمدعلي علويکيا; زيرنظرتمدن آزتک و اينکا
 شـوراي کـارشـنـاسـي دفـتر انتشارات

 کمک آموزشي

۳۹۱ ت۸۳۲ع۹۷۲/۰۱۸[ج]۶۸۳۰۴۵۲۴
F۱۲۱۹/۷۳/۸۱۳۸۹ت۸ع

وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات گـردآوري و تـنـظـيم حسين حميدينيااياالت متحد آمريکا
 [بـراي] دفـتـر مـطـالـعـات سـياسي و

 بينالمللي [وزارت امور خارجه]

۱۳۸۲ الف۸۶۴ح۶۸۳۱۵۴۰۰۹۷۳
E۱۷۸/۹الف۸ح

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور. موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـيـمه پنهان آمريکا: مروري کوتاه بر بنيانهاي نظري و ارکان
 تمدني آمريکا

۱۳۹۱شهريار زرشناس ن۳۱ز۶۸۳۲۴۶۴۱۹۷۳
E۱۷۸/۹ن۴ز

هالل هـاروارد زيـن;تـرجـمـه فـاطـمه شفيعيرؤياي آمريکايي﴿روايتي ديگر از تاريخ مردم آمريکا﴾
سروستاني

۱۳۸۹ ر۹۱ز۹۷۳[ج]۶۸۳۳۳۵۲۹

اميرکبير ۱۳۸۳نويسنده:فرانک ال۰شوئلآمريکا چگونه آمريکاشد:تاريخ اياالت متحده آمريکا آ۶۹۷ش۶۸۳۴۶۸۶۱۹۷۳
خيزش نو ۱۳۹۴نويسنده:محمد صادق کوشکيتاريخ مستطاب آمريکا ت۸۳۵ک۶۸۳۵۶۷۲۱۹۷۳
اميرکبير ۱۳۹۰حميد موالناآمريکاشناسي فراز و فرود يک امپراتوري آ۸۴۱م۶۸۳۶۳۶۱۲۹۷۳

E۱۵۱/۸الف۸م
کيهان America without Veil =۱۳۸۰نويسنده هاشم مير لوحيآمريکا بدون نقاب آ۹۵۸م۶۸۳۷۳۲۲۲۹۷۳

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب نشر

مـريـم رضـايـي،فـريده پيشوايي;زير نظرمعماران امپراتور:چه کسي بر آمريکا حکومت مي کند؟
 داود رجبي نيا

۱۳۹۲ م۵۷۴ر۶۸۳۸۵۰۶۵۹۷۳/۰۴۹۲۴
E۱۸۴/۳۶ /۶ر۹س

موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر ۱۳۸۱احمد جهان بزرگي ،کانون انديشه جوانانديشه سياسي امام خميني (ره) الف۹۱۹ج۶۸۳۹۳۱۰۵۹۷۳/۸۹۱
نذير مـولف حـسن بـاقـري، سعيد عليشيري،توطئه ۱۱ [يازده] سپتامبر

 مرتضي سالمي قمصري
۱۳۸۰ ت۲۴۱ب۶۸۴۰۲۱۷۲۹۷۳/۹۲۹

ليوسا ۱۳۸۲مايکل مور; [ترجمه] مژگان انصاري رادسفيد پوستان احمق س۸۳۲م۶۸۴۱۱۵۸۴۹۷۳/۹۳۱
درسا ۱۳۸۳نوام چامسکي; ترجمه ضيا خسرو شاهييازده سپتامبر ي۱۹چ۶۸۴۲۱۶۳۹۹۷۵/۵۲۹۵۰۲۴

فريدون نوبهار بـه اهـتمام تيري ميسان، مترجم فريدونپنتاگيت﴿ رسوايي وزارت دفاع﴾ ۱۱سپتامبر
نوبهار

۱۳۸۱ پ۹۷۱م۶۸۴۳۱۶۳۷۹۷۵/۵۲۹۵۰۴۴

انتشارات انقالب اسالمي بـيـانـات آيـت الـله خامنه اي در نخستين اجالس بين المللي
 بيداري اسالمي

سيد علي خامنه اي رهبر ي ب۲۳۱خ۶۸۴۴۶۷۵۴۹۹۵۵/۰۸۴۴

مرکز اسناد انقالب اسالمي تـاريـخ شـفاهي زندگاني و خدمات اجتماعي فرهنگي آيت الله
 حائري تهراني

۱۳۸۸رحيم نيکبخت ت۹۲۵ن۶۸۴۵۳۲۲۱۹۹۸/۲۹۷

جزيل نـويـسنده آنيل مادان، شاشانيک جهري;آشنايي با کامپيوتر براي کودکان و نوجوانان
 مـتـرجـمـيـن اميرحسين رضوي، کيان

مرزبان

۱۳۷۹ آ۱۲۲م۰۰۴/۰۷[ج]۶۸۴۶۶۴

دلهام نـويـسـنـده نـيـل گرانت; مترجم مجيدترين ها درمردم و مکان ها
 عميق; ويراستار رضا عشر

۱۳۸۳ ت۲۷۶گ۰۳۱/۰۲[ج]۶۸۴۷۹۲۹

پيام عدالت ۱۳۸۳نـوشـته احـمد بهجت; مترجم حميدرضاپنج قصه از قرآن مجيد (مجموعه اول) ۵۵۱پ۲۹۷/۱۵۶[ج]۶۸۴۸۲۸۴
ادامه در صفحه بعد



گزارش مدارک بر اساس رده تــــــاريـــخ
نوع مدرک:

زبان مدرک:
کتاب
فارسي

۱۳۹۶/ ۴/ ۴

از رده تا ردهمورد جستجو
نـــاشـــر تاريخ انتشارپديدآورانعــنــوانکد عنوان ردهرديف

پيام عدالت نـوشـته احـمـد بـهـجت; مترجم لطيفپنج قصه از قرآن مجيد (مجموعه دوم)
 راشدي; تصويرگر سارا طالبزاده

۱۳۸۳ ۵۵۱پ۲۹۷/۱۵۶[ج]۶۸۴۹۲۸۵

لک لک ۱۳۸۶فرزانه زنبقآشنايي با قرآن کريم براي نوجوانان: شرح و ترجمه آ۵۶ ز۲۹۷/۱۸[ج]۶۸۵۰۴۹۰۲
[BP۹۸/۱۳۸۵ج.۱ ۳م۹ز

مـوسـسـه فـرهـنـگي مدرسه برهان﴿انتشارات
مدرسه﴾

۱۳۹۱رضا رهگذرآخرين فرستاده: زندگينامه حضرت محمد صليالله عليه و آله آ۸۹۱ر۲۹۷/۹۳[ج]۶۸۵۱۴۳۲۰
BP۲۴/۸۴/۳۱۳۸۲آ۹ر

قدياني، کتابهاي بنفشه ۱۳۸۲- ۱۳۹۱مجيد مالمحمديآواز مرغ باران﴿داستان زندگي امام هادي﴿ع﴾﴾ آ۷۴۹م۲۹۷/۹۵۸۳[ج]۶۸۵۲۲۶۷
شقايق ۱۳۷۸نويسنده رضا احمديقصههاي پدربزرگ ق۲۸۴ الف۳۹۸/۲۰۹۵۵[ج]۶۸۵۳۴۷۲۶

PIR۳۹۹۳/۵۶۱۳۷۹ق۳الف
محراب قلم ۱۳۹۲پرويز شهرياري۹۹ مساله رياضي ، براي دانش آموزان گروه ﴿﴿ج ﴾﴾ و ﴿﴿د ﴾﴾ ن۸۲۷ش۵۱۰/۷۶[ج]۶۸۵۴۶۱۳۴
مدرسه ۱۳۹۰مولف منصور ملکعباسيشناخت مباني نجوم (۱): آشنايي با کيهان و منظومه شمسي ش۷۵۹م۵۲۰[ج]۶۸۵۵۳۵۵۰

QB۴۴/۲/۹۱۳۸۱ش۷م
جزيل، کتابهاي زاغچه نـويـسـنـده بـنـيتا سرل بارنس; مترجمشگفتيهاي آب

 مهرنوش فرهمند
۱۳۷۹ ۶۲۵ش۵۵۳/۷[ج]۶۸۵۶۵۲۴

جزيل، کتابهاي زاغچه مـولف جـيـني جـانسون; مترجم احسانشگفتيهاي صحرا
اسکندري

۱۳۷۹ ۶۲۵ش۵۷۴/۵۲۶۵۲[ج]۶۸۵۷۵۳۶

دلهام در جـسـتـجـوي مـوجودات فضايي: تحقيق پيرامون موجودات
 فضايي خارج ازمدار زمين

نـويـسـنـده ديويد جفريس; مترجم داود
 شـعـباني دارياني; ويراستار مجيد عميق،

 رضا عشر

۱۳۸۰ د۴۹۲ج۵۷۶/۸۳۹[ج]۶۸۵۸۵۳۸

افق ۱۳۹۲بليندا وبر;ترجمه ي مسعود جوادياناطلس جغرافي جهان براي دانش آموزان ج ت/الف۳۸۴و۶۱۱/۰۰۲۲۲[ج]م۶۸۵۹۵۱۳۹
شهرستان ادب ۱۳۹۲مجيد سعد آباديگلفروش مسلمان گ۵۴۷س۱/۶۲فا۸[ج]۶۸۶۰۵۴۵۹

نـهـاد کـتـابـخانه هاي عمومي کشور، موسسه
 انتشارات کتاب نشر

نـويـسـنـده مـريم پـوريامين; طراحي وآدم برفي
 تـصـويـرگـري شرکت تبليغاتي سيماي

 نور کوثر

۱۳۹۱ آ ۷۹۱ پ۸۰۸/۸۳ [ج]۶۸۶۱۴۶۳۶

ذکر،کتابهاي قاصدک جـي.کـي.رولينگ; ترجمه وتلخيص نسيمهري پاتر وسنگ جادو
عزيزي

۱۳۸۱ ۱۳۸۱س ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۶۲۱۰۸۴

ذکر ۱۳۸۲جي. کي. رولينگ; ترجمه سوسن رازقيهري پاتر وفرمان ققنوس ف ه۸۴۷ ر۸۲۳/۹۱۴[ج]۶۸۶۳۱۰۸۱
شرکت انتشارات سوره مهر ۱۳۹۰آستريد ليندگرندره گل سرخ گ۹۴۸ ل۸۳۹/۷۳۷۴[ج]۶۸۶۴۶۰۷۰

PT۹۸۷۵/الف۱۳۷۵ ۴ب۹ل
موج ۱۳۹۱آرمان آرينپارسيان و من پ ۴۵۵ آ۳/۶۲فا۸ [ج]۶۸۶۵۴۳۰۴

PIR۷۹۲۹/۲۱۳۸۳پ۸۸ر
قدياني، کتاب هاي بنفشه ۱۳۸۷- ۱۳۹۱محمدرضا بايراميگرگها از برف نميترسند گ ۳۱۱ ب۳/۶۲ فا ۸[ج]۶۸۶۶۳۵۶۶

PIR۷۹۶۳/۴گ۹۴الف
سپيده افـسـانههاي شيرين از روزگاران ديرين (۱): اقتباس از بوستان،

 مرزباننامه و کليله و دمنه
۱۳۷۳بازنويس خسرو شايسته الف۳۳۶ش۳/۶۲فا۸[ج]۶۸۶۷۴۷۷۴

PIR۸۱۲۳/۷۱۳۷۳الف۶۵الف
اميرکبير، کتابهاي شکوفه نـوشـته حـسـين فتاحي; نقاشي از مهديآتش در خرمن

 کريم خاني
۱۳۹۱ آ ۲۲۲ ف۳/۶۲فا۸ [ج]۶۸۶۸۴۳۲۹

PIR۸۱۵۹/۲۱۳۶۷آ۲۳ت
معين ۱۳۸۷فضلالله مهتدي (صبحي)قصههاي صبحي ق۸۶۲م۳/۶۲فا۸ [ج]۶۸۶۹۲۷۷۷

قدياني، کتابهاي بنفشه نـوشـته مـيـرکـياني; تصويرگر غالمعليعمو رستم: چهارده داستان پيوسته براي نوجوانان
مکتبي

۱۳۹۱ ع۹۵۸م۳/۶۲فا۸ [ج]۶۸۷۰۴۲۹۰
PIR۸۲۲۳/۸۱۳۷۵ع۴۷۸ي

نـهـاد کـتـابـخـانه هاي عمومي کشور،موسسه
 انتشارات کتاب سبز

قـند پارسي از کليات عبيد زاکاني:گزيده اي از رساله ي دلگشا
 حکايات و لطائف

۱۳۹۱عبيد زاکاني،بازنويسي فرخ زند وکيلي ز ب / ر۴۳۷ ع۷/۶۲ فا ۸ [ج]۶۸۷۱۴۸۸۱

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱حسين معلمحکايت نامه ح۶۷۳م۸/۲۰۰۸فا۸[ج]۶۸۷۲۴۳۴۷
PIR۴۳۲۷/۸۱۳۸۴ح۶م

پيدايش تـازه هـايي از ادبيات کهن براي نوجوانان: حکايت هاي شيرين
 تاريخ بيهقي

۱۳۸۲گردآورنده حسين فتاحي ف ب/ت۹۹۷ب۹۵۵/۰۵۱[ج]۶۸۷۳۱۶۱۵

موسسه کتاب نشر اشک بـايـد رازدار بـاشد: توصيههاي رهبر معظم انقالب براي
 عزاداران، مداحان و مبلغان حسيني

۱۳۹۲تدوين مرتضي مفيدنژاد الف ۲۳۱ خ۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲[ج]۶۸۷۴۵۱۵۲
DSR۱۶۹۲/۵۱۳۸۶الف۲و

مـوسـسـه فـرهـنگي مدرسه برهان ﴿انتشارات
 مدرسه ﴾

۱۳۸۹جعفر ربانيبيتالمقدس ب۳۲۹ر۹۵۶/۹۴۴[ج]۶۸۷۵۶۱۲۲
DS۱۰۹/۹/۹۱۳۸۹ب۲ر


