
لیست کتابهای مربوط به تاریخ ایران
فهرست الفبایی کتوب مربوطه

کد عنوانناشرشماره رده بندیسرشناسهعنوان

 حکایت و] صد و ده  [110
 خاطره ی جالب و شنیدنی از

زندگی مقام معظم رهبری

 صدری مازندرانی ، حسن ،
، گردآورنده- 1343

7867میراث مازندرانی955//0844092

958/1044م  288ب محاذ مشترک ملی افغانستانسرطان 26
 نهضت آزادی خارج

از کشور
9967

 روز حماسه جاویدان 2887
ملت قهرمان ایران

3786نسیم حیات ، صریر955/0843ر 996زرئیسی ، علی اکبر

 سال ص عصر پهلوی به 53
»روایت دربار

955/082-1354درودی ، ریحانه ، 
 مرکز اسناد انقلب

اسلمی
8409

8553ثالث955/082092-1321معتضد، خسرو، سال شاه 61

 سال بحران آفرینی اصل ح 8
طلبان

 علوی نیک ، سلمان ،
1364-

/04520844ع  834
955

 مرکز اسناد انقلب
اسلمی

5449

 ابعاد: آب ، آیینه ، آفتاب 
 شخصیتی مقام معظم رهبری در

آیینه خاطرات
0845092955آ 111 

 موسسه آموزشی و
 پژوهشی امام خمینی

، مرکز انتشارات
6630

 ابعاد: آب ، آیینه ، آفتاب 
 شخصیتی مقام معظم رهبری در

آیینه خاطرات
955/5092084آ  111 

 موسسه آموزشی و
 پژوهشی امام خمینی

 ، مرکز)ره (
انتشارات

10336

1532روایت فتح955//0843092فولدوند، مرجانآبشناسان به روایت همسر شهید

955/0843الف  971آ ایروانی ، حجتآتش به اختیار
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
3659

آثار و پیامدهای انقلب اسلمی
 حشمت زاده ، محمدباقر،

1330-
955//083

 موسسه فرهنگی
 دانش و اندیشه

معاصر
1061

 براساس زندگی: آخرین نگاه 
سردار شهید محمد فرومندی

955//1349d-^8430922امیریان ، داود 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1802

955/0842م  749آ -1347ملمحمدی ، مجید، آخرین هجرت
 کانون پرورش

 فکری کودکان و
نوجوانان

1093

 داستان واره: آرامتر از همیشه 
 ای از زندگی شهید صیاد

شیرازی
-1350خسروی ، شمسی ، 

/3092084ص  959
955

 انتشارات سازمان
 عقیدتی سیاسی

ارتش
3633

956//75-1344ایدرم ، حسن ، سیمای کاظمین: آرام دجله 
 موسسه فرهنگی
انتشاراتی گرگان

7256

 براساس زندگی شهید: آرامگاه 
حسن آزادی

 بختیاری دانشور، داود،
1346-

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1190



 آرمان تمدن بزرگ اسلمی از
دیدگاه مقام معظم رهبری

6727دفاع955/0844خامنه ای علی

955//084 آری
 نشر تاریخ و

فرهنگ
7896

آزادی از دیدگاه امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7888محدث955//0842

6550اطلعات956/9404سلیم ، محمدعبدالرووفآژانس یهود

 آسیب شناسی جریانات سیاسی از
دیدگاه مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 -جمهوری اسلمی ایران ، 

955/13180844

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

6570

 آسیب شناسی حزب مشارکت
ایران اسلمی

 علوی نیک ، سلمان ،
1364-

/04520844ع  834
955

 مرکز اسناد انقلب
اسلمی

5449

 آسیب شناسی مدیران نظام
 اسلمی از دیدگاه مقام معظم

رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

955//1318-0845092

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

1768

 آسیب شناسی نظام اسلمی و
 وظایف جوانان از دیدگاه مقام

معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

955/0844خ  231آ 
 سازمان عقیدتی

سیاسی

10407

آشنایی با دفاع مقدس
 منصوری لریجانی ،

-1337اسماعیل ، 

 بنیاد حفظ آثار و955/0843
 نشر ارزش های

دفاع مقدس

11249

 سالنامه ی تحلیلی(آغاز تا پایان 
 نظامی- بررسی وقایع سیاسی ): 

 جنگ از زمینه سازی تهاجم
عراق تا

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات جنگ
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1107

6547جامعه القران الکریم956/94001ط 751طلوعی ، محمودآفت جهانی

 براساس زندگی(آقای شهردار 
)شهید مهدی باکری 

955//0843092-1349امیریان ، داود، 

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ،حوزه

 هنری ،دفترادبیات
 وهنرمقاومت
 ،واحدکودک

ونوجوان 
 بنیادشهیدانقلب:

اسلمی ،نشرشاه

1267

 چگونه با: آموزگار من نواب 
نواب صفوی آشنا شدم ؟

 حجتی کرمانی ، محمدجواد،
1311-

1784اطلعات955/0824092

آن جمعه
 شاه آبادی ، حمیدرضا،

1346-

 کانون پرورش955//083
 فکری کودکان و

نوجوانان

1126

 آیت ال امام: آن سفرکرده 
موسی صدر

 .وزارت اطلعات . ایران 
مرکز بررسی اسناد تاریخی

/0727083الف  966
955

 وزارت اطلعات ،
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی

5266



 نامه امام خمینی: آوای توحید
 سلم ال علیه به گورباچف و

شر ح نامه

 جوادی آملی ، عبدال ،
، شار ح- 1312

955/0842

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

7923

 وزارت اطلعات ،955//0824092 آیت ال سید محمدرضا گلپایگانی
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی

2368

آینده بشریت
 -1286طالقانی ، محمود، 

1358.
5575فقیه955/084ط  228آ 

 اهمیت نظم و وقت: آینه نظم 
 شناسی در زندگی امام خمینی

، خاطرات به) ره (

10424مشور955/0842ق 136آ-1359قادری ، محمد، 

آیه ای از اخلص
 قریب بلوک ، حلیمه ،

1350-
955/0842092

 مزکز پژوهشهای
اسلمی صدا و سیما

2378

 سردار شهید: آیینه عاشورا
 حسین محمد علیپور کناری به

طیبه(روایت همسر 

2966نسیم حیات955/3092084ع  851حسین زاده ، علی اصغر

 ابعاد شخصیتی مقام معظم
رهبری در آیینه خاطرات

955/5092084آ  111 

 موسسه آموزشی و
 پژوهشی امام خمینی

 ، مرکز)ره (
انتشارات

10336

 تنظیم موضوعی: ابواب معرفت 
 اعتقادی ، عبادی و عرفانی از

 بیانات حضرت امام خمینی
)قدس (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

7903

 گردآوری: ابواب معرفت 
 موضوعی و تنظیم از بیانات

 بنیانگذار جمهوری اسلمی ایران
امام خمینی قدس

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

7903

شهید مروه: ابوطالب یزدی 
 قاضی عسکر، علی

1325d-^
1848مشعر955//082204

 اثرالنتفاضه علی الکیان
فارسی. الصهیونی 

956/94054 
 مطالعات اندیشه

سازان نور
1103

955//0843درودیان ، محمداجتناب ناپذیری جنگ

 سپاه پاسدارن انقلب
 اسلمی ، مرکز

 مطالعات و تحقیقات
جنگ

1084

955//0843درودیان ، محمداجتناب ناپذیری جنگ

 سپاه پاسدارن انقلب
 اسلمی ، مرکز

 مطالعات و تحقیقات
جنگ

1153

 احتکار با رویکردی به آرای
)س (امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

11053

 احزاب و گروههای سیاسی از
)س (دیدگاه امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 ^-1279dاسلمی ایران 

 موسسه تنظیم و نشر955//0842
 س(آثار امام خمینی 

(

1903



1368

 احزاب و گروههای سیاسی از
)س (دیدگاه امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1368اسلمی ایران ، 
1279

955/0842
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7993

902مرکز کرمان شناسی955/7430922-1335میرزایی ، عباس ، احمد آقا

 اختیارات ولی فقیه در نامه ها و
 قدس(فرمان های امام خمینی 

)سره 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

6604تسنیم955/0842

 گوشه: اخلق باید محمدی باشد
 هایی از سیره ی نبوی در بیان

رهبر معظم انقلب

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844092

 مرکز نشر انقلب
اسلمی

7612

 اخلق و تهذیب روحانیت از
دیدگاه امام خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

1211تسنیم955//0842

 ارتش جمهوری اسلمی ایران
در هشت سال دفاع مقدس

955//0843-1323جوادی پور، محمد، 

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،

 اداره عقیدتی سیاسی
، دفتر سیاسی

1766

 ارتش جمهوی اسلمی ایران در
هشت سال دفاع مقدس

955//0843-1323جوادی پور، محمد، 

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،

 اداره عقیدتی سیاسی
، دفتر سیاسی

1766

م 955//0843اثنی عشری ، جمشیدیادداشتهای یک سرباز: اردوگاه 
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1063

ارزش های اسلمی
 تقی زاده اکبری ، علی ،

1340-
1769زمزم هدایت955/0843

7530فاتحان راه دانش955//637-1347اسفندیاری ، علی ، از استخر تا مرودشت

 از بلندای عرفان صد نکته
 عرفانی و اخلقی از حکیم و

عارف کامل حضرت امام

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/2092084خ  746

 ستاد مرکزی
 برگزاری سال امام

)س (خمینی 
5267

5488بیان الحق955/92530ناصری مسلمازبم تا بم

955/0843سالمی نژاد عبدالرضااز دفاع مقدس چه میدانیم؟
 معاونت فرهنگی

ستاد مشترک سپاه
11962

از صفر تا چهارده صفر چهار
 زارع ، محمد مهدی ،

1355-
9964بقیه العتره955ز  13الف 

 خاطرات: از طبابت تا تجارت 
 یک تاجر اصفهانی ، حاج میرزا

عبدالجواد اخوت
4036تاریخ ایران955/932الف  321/ نگنفیسی ، مهدی 

10507روزنامه همشهری955/0840452تهرانی صادقاز مجاهدین خلق تا منافقین

10507روزنامه همشهری955/0840452تهرانی صادقاز مجاهدین خلق تا منافقین

 از مجموعه مطالعات غربشناسی
ویژه جوانان

 شفیعی سروستانی ،
^-1337dاسماعیل 

693هلل955

1990 حوزه علمیه شهید955//9420922حوزه علمیه شهید شاه آبادی زندگینامه آیه ال: استادزاده 



 العظمی شاه آبادی و مجاهد
شریف شهید شاه آبادی

شاه آبادی

 استان های ایلم ، کردستان ،
کرمانشاه ، لرستان و همدان

955/0042-1331زنده دل ، حسن ، 
 نشر ایرانگردان

 کاروان جهانگردان(
(

1268

- (1967( استراتژی اسرائیل 
1948

7846سفیر956//94001ربابعه ، اسماعیل

استقلل از دیدگاه امام خمینی
 خمینی ، رو ح ال ، رهبر

 انقلب و بنیانگذار جمهوری
-1279اسلمی ایران ، 

955/0842خ  746ف 

 ستاد بزرگداشت
 حضرت امام خمینی

 ، کمیته)س (
فرهنگی

5462

استقلل از دیدگاه امام خمینی
 خمینی ، رو ح ال ، رهبر

 انقلب و بنیانگذار جمهوری
-1279اسلمی ایران ، 

955/0842خ  746ف 

 ستاد بزرگداشت
 حضرت امام خمینی

 ، کمیته)س (
فرهنگی

10349

 دعا و ذکر برگرفته: اسرار جان 
)س (از آثار امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

3123زیبا955/0842

 اسلم ناب در کلم و پیام امام
خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746الف 

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

(
10439

 :30اسناد لنه جاسوسی شماره 
2((افغانستان 

 دانشجو یان مسلمان پیرو
خط امام

11304پیام آزادی955/0824072

 اسناد مطبوعاتی جنبش مقاومت
 -1332: جنوب ایران 

ق.ه1334
8538انتشارات بوشهر955/1341640222- یاحسینی ، قاسم ، 

 سید: اسناد و مدارک درباره 
جمال الدین اسدآبادی

 جمالی ، صفات ال ،
1267-

5350دارالتبلیغ اسلمی955/5092074ج  595

 اشغال سرزمینهای ایران در
جنگ تحمیلی

955//0843-1346زمانی ، قاسم ، 
 موسسه مطالعات و
 پژوهشهای حقوقی

شهر دانش
1072

 اشغال سرزمینهای ایران در
جنگ تحمیلی

7737مهر و ماه نو955//0843-1346زمانی ، قاسم ، 

 توصیه: اشک باید رازدار باشد
 های رهبر معظم انقلب برای
 عزاداران ، مداحان و مبلغان

حسینی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844092

 مرکز نشر انقلب
اسلمی

628

 سرفصل یک: اصالت تخصص 
 جنبش ارتجاعی در انقلب

اسلمی
6536یاسر955/083-1323علم الهدی ، احمد، 

 اصالت روحانیت و حوزه علمیه
 در قرآن و مکتب امام عصر

عجل ال تعالی فرجه

 فیروزآبادی ، حسن ،
1330-

955/083ف  947الف 
 سازمان اوقاف و

امور خیریه ، اسوه
2940

6544وثوق955/075-1333ذوالقدر، محمدباقر، اصلحات آمریکایی

 :راهبردها، خطرها: اصلحات 
 بیانات حضرت آیه ال خامنه ای

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

 انتشارات(سروش 955//0844
)صدا و سیما

7932



 رهبر معظم انقلب اسلمی در
جمع

1318-

955/0843س  241الف سامرایی ، عبدالعزیز قادراعترافات
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
3492

 چگونه: اعتیاد و دانش آموزان ما
 دانش آموزانی به دور از اعتیاد

 و سوء مصرف مواد داشته باشیم
؟

7737مهر و ماه نو955//0843-1346زمانی ، قاسم ، 

9834]بی نا[956/04گ  391الف گری ، صبری اعراب در اسرائیل

7704اطلعات956/الف  928الف اوزگان ، عمارافضل الجهاد

1166مرکز کرمان شناسی955/7430922-1335میرزایی ، عباس ، افطار سرخ

افغانستان در پنج قرن اخیر
 فرهنگ ، میرمحمد صدیق ،

1369 -1294
958/1

 موسسه انتشارات
عرفان

9671

 افکار استاد شهید دکتر محمد
مفتح

 باقر بیدهندی ، ناصر،
، گردآورنده- 1337

5430گمنام955/4092082م  695

 جامعه شناسی: اقتدار ملی 
 سیاسی قدرت از دیدگاه امام

خمینی رحمه ال
گوردرزی محمد علی

/0842الف  627الف 
955

 سازمان عقیدتی
 سیاسی نیروی

انتظامی
10496

گوردرزی محمد علیدر کلم رهبر: اقتدار ملی 
/0842الف  627الف 

955

 سازمان عقیدتی
 سیاسی نیروی

انتظامی
10496

 اقتدار ملی در کلم رهبر معظم
انقلب اسلمی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
1120پگاه مهر955//0844

امام آمد
 شاه آبادی ، حمیدرضا،

1346-
955//0842092

 کانون پرورش
 فکری کودکان و

نوجوانان
1096

امام خمینی
 فردی ، امیرحسین ،

1328-
6580مدرسه955/0842092

امام خمینی از تبعید تا بازگشت
 حجازی ، عبدالرسول ،

1321-
12571]بی نا[955/0842خ  746/ حب

 و تبیین سیاست) ره (امام خمینی 
خارجی جمهوری اسلمی ایران

955//0842بنی لوحی ، علی
 موسسه فرهنگی
 دانش و اندیشه

معاصر
7911

 و قرائتی نوین) س (امام خمینی 
از دین

 -1340ستوده ، امیررضا، 
، گردآورنده

955//0842092
 موسسه نشر و
تحقیقات ذکر

7921

 امام خمینی و نظام مطلوب
 مجموعه مقالت همایش: جهانی 

 بزرگداشت یکصدمین سالگرد
میلد امام حضرت

 همایش بزرگداشت
 یکصدمین سال میلد امام

 . =م 2000) (ره (خمینی 
)پرتوریا: 1378

955/0842

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 موسسه چاپ و): 
نشر عروج

6609

 بیانات و: امام در سنگر نماز
 )س (خاطرات امام خمینی 

درباره نماز

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 کمیته تبلیغات و
 انتشارات ، ستاد

اقامه نماز
7414

 گزیده ای از): عج (امام زمان 
 آثار و سیره امام خمینی درباره

 خمینی ، رو ح ال ،
 رهبرانقلب و بنیانگذار

 موسسه تنظیم و نشر955//0842092
 س(آثار امام خمینی 

7905



امام زمان
 جمهوری اسلمی ایران ،

1279 -1368
 ، موسسه چاپ و)

نشر عروج

 از دیدگاه امام) ع (امام علی 
)ره (خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

3409تسنیم955//0842

 امام علی علیه السلم از دیدگاه
امام خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

6579تسنیم955/0842

 هفتاد و هشت): ع (امام علی 
 مقاله تاریخی ، روایی ، عرفانی
 و ادبی درباره امیرمومنان علیه

السلم

 یزدان پرست لریجانی ،
-1344محمدحمید، 

12507اطلعات955/0824

 هفتاد و هشت): ع (امام علی 
 مقاله تاریخی ، روایی ، عرفانی
 و ادبی درباره امیرمومنان علیه

السلم

 یزدان پرست لریجانی ،
-1344محمدحمید، 

12507اطلعات955/0824

955/0842الف  766 امام و جنگ
 ستاد برگزاری
 سالگرد جنگ

تحمیلی
5460

 امام و روحانیت مجموعه دیدگاه
هاو سخنان امام درباره رحانیت

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842
 سپاه پاسداران

انقلب اسلمی
6605

 نقش: امانتدار پیامبران 
 سیدعبدالحسین لری در

 مبارزات اسلمی قرن اخیر و
سیری در اندیشه سیاسی

5918انجام کتاب955/075092آیت اللهی ، محمدتقی

 وصیتنامه الهی:امانت نور
 (سیاسی حضرت امام خمینی 

)قدس سره 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746و 1377
955

 وزارت پست و
تلگراف تهران

12036

 شهید آیت ال: امید اسلم 
 مصطفی خمینی به روایت اسناد

ساواک
955/4092082خ  746 

 وزارت اطلعات
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی
5482

 مجموعه مقالت:امیداسلم 
 پیرامون شخصیت علمی

 ومبارزاتی آیت ال مصطفی
)ره (خمینی 

955/4092082خ  746 
 وزارت اطلعات

 مرکز بررسی اسناد
تاریخی

5482

امیر دلور
 انبارداران ، امیرحسین ،

، گردآورنده- 1348
955//0843092

 بنیاد شهید انقلب
اسلمی ، نشر شاهد

1212

6513نشر مرکز955/0922 امیرعباس هویدا

 انتخابات سالم ، نماینده شایسته و
 مجلس مقتدر از دیدگاه امام

خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 
1279

6574تسنیم955/0842

 نهمین دوره: انتخابات نهم 
انتخابات ریاست جمهوری

1818)ع (خادم الرضا: 955/0844علی شیرازی



 انتخابات و مجلس در کلم و پیام
)س (امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7930

 قدس(انتظارات حضرت امام 
از سپاه) سره 

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز تحقیقات. اسلمی 
اسلمی

955/0842س  291الف 
 مرکز تحقیقات

اسلمی

3663

5489بوستان کتاب956/54940فیاضی داودانتفاضه جدید

 انجام تکلیف
/09220843الف  862

955
 موسسه فرهنگی

هنری قدر ولیت
3727

 اندرزهای امام و مقام معظم
رهبری به ائمه جمعه

 شورای955//0842 
 سیاستگذاری ائمه

جمعه

3010

 اندرزهای امام و مقام معظم
رهبری به ائمه جمعه

 شورای955//0842 
 سیاستگذاری ائمه

جمعه

7931

 به سوی(اندیشه دولت مدرن 
)نظریه دولت امام خمینی 

955/0842طاهایی ، جواد

 موسسه تنظیم و نشر
 آثار امام الخمینی

 ، موسسه) س (
چاپ و نشر عروج

6498

)ره (اندیشه سیاسی امام خمینی 

 فوزی تویسرکانی ، یحیی
1339d-^

955//0842

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

7924

955/0842م  886الف -1341مهریزی ، مهدی ، اندیشه های اجتماعی امام خمینی

 موسسه تنظیم و نشر
 .آثار امام خمینی 

 موسسه چاپ و نشر
عروج

9845

انذار
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

955/0845خ  231ر 

 وزارت دفاع و
 پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، سازمان
عقیدتی سیاسی

10340

903مرکز کرمان شناسی955/0843-1335میرزایی ، عباس ، انفجار دژ

انقراض قاجاریه
 -1265بهار، محمدتقی ، 

1330
9126امیرکبیر955//0822

 انقلب از آغاز تا پیروزی در
 نامه ها و پیامهای امام خمینی

قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 
1279

955/0842

 دفتر انتشارات
اسلمی

8011

955/083 انقلب اسلمی ایران

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

9239

9999دفتر نشر معارف955/083 انقلب اسلمی ایران

 انقلب اسلمی ، بازگشت به
عهد قدسی

3493لب المیزان955/083ط  271الف -1330طاهرزاده ، اصغر، 

904 مرکز اسناد انقلب955//083ابن الرسول ، اصغرانقلب اسلمی در کاشان



اسلمی

 انقلب اسلمی در گستره نظام
بین الملل

10344عصر ظهور955/083ع  826الف علوی ، نادر

1062و ج 9551//083مهاجری ، مسیحانقلب اسلمی راه آینده ملت ها

 انقلب اسلمی و استعمار فرانو
در منطقه

10212سفیراردهال955/083ص  641الف -1340صفا تاج ، مجید، 

 انقلب اسلمی و انقلب های
جهان

 بهرامی ، قدرت ال
1340d-^

7719زمزم هدایت955//083

 انقلب اسلمی و بیداری اسلمی
در جهان

955/083ع  897الف عمران درگاهی ، علی
 معاونت آموزش
 نیروی مقاومت

بسیج سپاه
10453

 انقلب اسلمی و بیداری اسلمی
در جهان

955/083ع  897الف عمران درگاهی ، علی
 معاونت آموزش
 نیروی مقاومت

بسیج سپاه
10453

 انقلب اسلمی و چرایی و
چگونگی رخداد آن

9999دفتر نشر معارف955/083 

 انقلب اسلمی و چرایی و
چگونگی رخداد آن

955/083الف  891 
 معاونت امور اساتید

 و دروس معارف
اسلمی

10056

 انقلب اسلمی و چرایی و
چگونگی رخداد آن

955//083 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در

 دانشگاهها، معاونت
 امور اساتید و

 دروس معارف
اسلمی

7720

انقلب اسلمی و ریشه های آن
 عمید زنجانی ، عباسعلی ،

1316-
955//083072

 کتاب طوبی ، نشر
کتاب سیاسی

1133

 انقلب اسلمی و ریشه های آن
 بر محور وصیتنامه سیاسی الهی

...حضرت امام خمینی 
7468علی اصغر باغانی955/0842باغانی ، علی اصغر

 انقلب السلم بین الخواص و
 تاریخ زندگی و نبردهای: العوام 

شاه اسماعیل صفوی و شاه سلیم

 اسپناقچی پاشازاده ،
 محمدعارف ابن محمدشریف

ق1310- ، 
9122دلیل955//071

 انقلب السلم بین الخواص و
فارسی. العوام 

 اسپناقچی پاشازاده ،
 محمدعارف ابن محمدشریف

ق1310- ، 
9122دلیل955//071

 انقلب السلم بین الخواص و
فارسی. العوام 

 اسپناقچی پاشازاده ،
 محمدعارف ابن محمدشریف

ق1310- ، 
9122دلیل955//071

 آنچه دیدم ، آنچه: انقلبنامه 
خواندم و آنچه شنیدم

 -بکائی ، محمدحسن ، 
1313

6528محمدحسن بکائی955/3092

انقلب یا بعثت جدید
 هاشمی رفسنجانی ، اکبر،

1313-
7715یاسر955//083

 جستارهایی در: انقلبی متمایز
انقلب اسلمی ایران

955/083الف 891 

 مرکز(بوستان کتاب 
 چاپ و نشر دفتر
 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

5483



 او که بود؟ حضرت امام خمینی
 از نگاه رهبر معظم انقلب) ره (

اسلمی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
10342قدر ولیت955/0842خ 231الف

 او که بود؟ شخصیت ، یاد و راه
 حضرت امام خمینی قدس سره

در کلم رهبر معظم

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

10342قدر ولیت955/0842خ 231الف

5487آرام دل955/20920842خرسندی محمدتقیاو یک امام بود

 اهمیت استراتژیکی ایران در
جنگ جهانی دوم

الهی ، همایون
/0822الف  749الف 

955
7839مرکز دانشگاهی

 اهمیت نظم ووقت شناسی
 ره(درزندگی امام خمینی 

 ،خاطرات به ضمیمه چهل)
حدیث نظم

10424مشور955/0842ق 136آ-1359قادری ، محمد، 

ایام در نگاه امام قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 نمایندگی ولی فقیه ،
 مرکز تحقیقات

اسلمی

7927

در آئینه مطبوعات79ایران 
 مصور رحمانی ، محمود،

1319 -1382.
404م 624الف 1379

955/084
12520گوینده

ایران از آغاز تا اسلم
 -1895گیرشمن ، رومن ، 

م1979
9086معین955//01

955/03ک 254الفکالسنیکوف ، الی ایوانوویچایران در آستانه سقوط ساسانیان
 مرکز نشر میراث

مکتوب
8534

 ره(امام خمینی : ایران و آمریکا
 و تبیین سیاست خارجی) 

جمهوری اسلمی ایران

 موسسه فرهنگی955//0842بنی لوحی ، علی
 دانش و اندیشه

معاصر

7911

 بررسی: ایران و آمریکا
سیاستهای آمریکا در ایران

955//084واعظی ، حسن
 انتشارات(سروش 

)صدا و سیما
7783

 ایران و مسئله فلسطین براساس
 (اسناد وزارت امور خارجه 

 ش1317. = م 1897- 1937
.)ق 1315. - 

956//94054-1324ولیتی ، علی اکبر، 

 دفتر نشر فرهنگ
اسلمی

7834

8706نشر تاریخ وفرهنگ955/084الف 967 300- ایرباس 

ایلم در جنگ
 سپاه پاسداران انقلب

 مرکز مطالعات و. اسلمی 
تحقیقات جنگ

955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1762

 جستاری در سیره: ایمان در ثریا
)ره (عملی حضرت امام خمینی 

7925فائز955/0842092 

955/0844واعظی ، حسن!اینجا ایران است 

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 ستاد مشترک ، اداره
فرهنگی

6534

 سپاه پاسداران955/0844واعظی ، حسن!اینجا ایران است 
 انقلب اسلمی ،

 ستاد مشترک ، اداره

6560



فرهنگی

955//0844واعظی ، حسن!اینجا ایران است 
 موسسه فرهنگی
انتشاراتی ظفر

7743

5866روایت فتح955/0843092ب 119مرج ، علیبابایی به روایت همسر شهید

با بیست ساله ها
 مرکز بررسی اسناد تاریخی

وزارت اطلعات
955/082م  475ب 

 مرکز بررسی اسناد
تاریخی

10174

 تلش برای):5(با بیست ساله ها 
 عدم شکل گیری نظام جمهوری

اسلمی

 مرکز بررسی اسناد تاریخی
وزارت اطلعات

955/082م  475ب 
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی
10400

3493لب المیزان955/083ط  271الف -1330طاهرزاده ، اصغر، بازگشت به عهد قدسی

 خاطرات پزشکان ،: بالین نور
پرستاران و امدادگران

1552نشر هفت955//0843-1335معصومی ، امیر، 

 گزیده اسناد: بذرهای توطئه 
 محرمانه وزارت امور خارجه

 از اعلمیه بالفور تا(انگلیس 
قیمومت

 اینگرامز، دورین ،
گردآورنده

7797اطلعات956//9404

 براساس زندگی شهید
معلم فراری. محمدابراهیم همت 

955//0843092مخدومی ، رحیم
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1165

 براساس: بر بلندای سپهر
 خاطرات خلبانان نیروی هوایی

ارتش
955//8430922 

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،
 نیروی هوایی ،

 انتشارات عقیدتی
سیاسی

4090

 برخورد شایسته با جوانان از
 دیدگاه رهبر معظم انقلب

 اسلمی حضرت آیت ال خامنه
ای مدظله

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

6629

 برخورد شرق و غرب با مقوله
 ی دین قبل و بعد از انقلب

اسلمی

 واحدی ، محمدرضا،
1340-

3517دارالمعارف955/083و  134ب 

 برداشت از نهضت امام
 بیوگرافی و خلصه ای(خمینی

)از زندگی امام خمینی

 روحانی شهرضائی ،
نصرال

10355]بی نا[955/0842ر  781ب 

 بررسی تحولت سیاسی نظامی
1361تا 1359از 

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات فرهنگ
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1151

 بررسی تحولت سیاسی نظامی
 تا فروردین1361از تابستان 

1367

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات جنگ
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1055

عطایی ، سیامکبررسی روایی ، تحلیلی اسارت
/09220843ع 682س

955
7048امید آزادگان

 بررسی فرآیندهای نوین
براندازی در ایران

5486مولف955/0844ج  719 

12606 سپاه پاسداران955/084س  186  بررسی نامه سرگشاده تعدادی از



 نمایندگان مجلس به مقام معظم
رهبری

انقلب اسلمی

 نظامی- بررسی وقایع سیاسی 
 جنگ از زمینه سازی تهاجم

عراق تا آتش بس

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات جنگ
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1107

 برگزیده وصایای شهدای استان
دفتر پنجم: قم 

 ،-1342خامه یار، محمد، 
گردآورنده

1105تهذیب955//8430922

 براساس: بروید پیدایش کنید
 زندگی شهید عبدالحسین

برونوسی

 مهرداد، علیرضا
1345d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1222

 بسیج و تفکر بسیجی در آیینه
 رهنمودهای رهبر معظم انقلب

اسلمی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844092

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

1803

 بسیج و فرهنگ بسیجی از،
دیدگاه مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844خ 231ب

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

6721

 بشارات غیبی پیرامون انقلب
اسلمی ایران

 -حائری تهرانی ، مهدی ، 
1304

6537قرآن عترت955/083 ح 257ب

بعثت یا انقلب جدید
 هاشمی رفسنجانی ، اکبر،

1313-
7715یاسر955//083

 بعد از مرگ بر ما چه می
 سیری در مباحث: (گذرد؟

)مرگ ، قبر، برزخ و قیامت 
7717رسالت یعقوبی955/084 

3794کانون پژوهشم 955/932خ 724ب-1351خلیلیان ، حمید، بوستان فضیلت

900مرکز کرمانشناسی955/8430922-1335میرزایی ، عباس ، بوسه و تاول

955/0843ر  727ب رنجبر، منوچهربه دنبال آن گمشده
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
12587

3862انتشارات سوره مهر955/2092084ل  132-1354ناطق ، ساسان ، به سختی پولد به نرمی لبخند

 به سختی پولدبه نرمی
 روایتی داستانی اززندگی:لبخند

شهیدسیداسدال لجوردی
3862انتشارات سوره مهر955/2092084ل  132-1354ناطق ، ساسان ، 

به مرگ بگویید بیاید
 هاشمی نژاد، عبدالکریم

1311d -^1360
912شاملو955//0842092

به یاد خوزستان
 شیخ السلمی ، علی ،

1315-
955/922530ش  895

 دانشگاه تهران ،
 دانشکده ادبیات و

علوم انسانی
9946

 بیانات رهبر معظم انقلب
 اسلمی حضرت آیت ال العظمی

 خامنه ای در جمع مدیران و
کارکنان صداو سیما

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
12061پیشروان: مبتکران 955/0845

3182 سازمان اوقاف و955/0844خ  231س   بیانات مقام معظم رهبری



 دردیدارهزاران تن ازمردم
(آذربایجان شرقی 
)29/11/1385

 امور خیریه ،
 معاونت امور

فرهنگی

 مدظله(بیانات مقام معظم رهبری 
 اجتماع بزرگ مردم:در)العالی 

یزددیداردانشجویان دانش

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844خ  231س 

 سازمان اوقاف و
 امور خیریه ،

انتشارات اسوه
10338

 بیانات و اعلمیه های امام
1361تا 1341خمینی از سال 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7945امیرکبیر955/0842خ 746د

 بیانات و خاطرات امام خمینی
درباره نماز) س (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 کمیته تبلیغات و
 انتشارات ، ستاد

اقامه نماز
7414

 بیانات ورهنمودهای رهبرمعظم
 انقلب اسلمی حضرت آیت ال

مدظله العالی(العظمی خامنه ای 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
12061پیشروان: مبتکران 955/0845

 زندگی نامه: بیدارگر مسلمانان 
سیدجمال الدین اسدآبادی

1841نهضت سوادآموزی955/0745092سیف ، رسول ، گردآورنده

بیست و دو گفتار
 مهدوی کنی ، محمدرضا،

1310-
955/0824092

 دفتر نشر فرهنگ
 دانشگاه^bاسلمی 

 امام صادق ، واحد
 خواهران ، روابط

عمومی

1981

 زندگینامه سرداران: بی کرانه ها
شهید سپاه استان تهران

کاوندی ، عین ال
/3092084ک  331

955

 کنگره بزرگداشت
 سرداران شهید سپاه

 هزار شهید36و 
استان تهران

3568

 بیوگرافی و خلصه ای از
زندگی امام خمینی

 روحانی شهرضائی ،
نصرال

10355]بی نا[955/0842ر  781ب 

 گفته ها و ناگفته: پا به پای آفتاب 
)س (ها از زندگی امام خمینی 

 -1340ستوده ، امیررضا، 
، گردآورنده

7946نشر پنجره955//0842

 گفته ها و ناگفته: پا به پای آفتاب 
)س (ها از زندگی امام خمینی 

 -1340ستوده ، امیررضا، 
، گردآورنده

7985نشر پنجره955//0842

پارادوکس روشنفکرانه
 مهدوی زادگان ، داوود

1343d-^
1160کانون اندیشه جوان955//084

پارادوکس روشنفکرانه
 مهدوی زادگان ، داوود

1343d-^
7842کانون اندیشه جوان955//084

پاسخ به ابهامات
 سپاه پاسداران انقلب

 مرکز مطالعات و. اسلمی 
تحقیقات جنگ

955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1162

پاسداشت حقیقت
 سلیمی نمین ، عباس ،

1333-
955//084092

 دفتر مطالعات و
تدوین تاریخ ایران

2369

 زندگی و: پاسیاد پسر خاک 
 زمانه حجت السلم سید علی

اکبر ابوترابی فرد
-1354قبادی ، محمد، 

/3092084الف  184
955

5298انتشارات سوره مهر



 مجموعه: "پاکباز عرصه عشق 
 مروری بر زندگی" خاطرات 

شهید سرلشکر منصور ستاری
955//0843092 

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،
 نیروی هوایی ،

 انتشارات عقیدتی
سیاسی

1068

 :پایگاه دشمن در رکن چهارم 
 نقد و بررسی مواضع سیاسی

 برخی از مطبوعات در دهه سوم
انقلب اسلمی

 نصر دهزبری ، الماس ،
1343-

11091اعتدال955/083072

 خاطراتی از رفتار: پدر مهربان 
 با) س (حضرت امام خمینی 
کودکان و نوجوانان

 ، ،- 1352میریان ، احمد، 
گردآورنده

/0920842م 967پ
955

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

(

12855

 سیره پیامبر... پرتو ولیت 
اعظم

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

955/0844خ  231پ 
 اداره فرهنگی ستاد

مشترک سپاه

12066

 مسئولیت... پرتو ولیت 
)2(درمنطق علوی 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

955/0844خ  231پ 
 اداره فرهنگی ستاد

مشترک سپاه

3627

 داستانهایی: پرتوی از خورشید
 از زندگی مقام معظم رهبری

مدظله العالی
955//0844092-1341شیرازی ، علی ، 

 بوستان کتاب قم
 انتشارات دفتر(

 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

1201

 داستانهایی: پرتوی از خورشید
 از زندگی مقام معظم رهبری

مدظله العالی
-1341شیرازی ، علی ، 

/4092084خ 231/ شس
955

 بوستان کتاب قم
 انتشارات دفتر(

 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

10341

 پرتوی از هدایت نور، افشای
توطئه فروپاشی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

 نمایندگی ولی فقیه955/5092084خ  231
 در نیروی مقاومت

بسیج

10376

پرسش از غرب
 شفیعی سروستانی ،

-1337اسماعیل ، 
/4044084ش  561

955
 عج(موعود عصر 

(
5268

955/0843092شایگان ، فریباپرسش رسانه ، پاسخ مسئولنه

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،

 معاونت مطبوعاتی
 و اطلع رسانی ،
 دفتر مطالعات و
توسعه رسانه ها

5855

955/0843092شایگان ، فریباپرسش رسانه ، پاسخ مسئولنه

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،

 معاونت مطبوعاتی
 و اطلع رسانی ،
 دفتر مطالعات و
توسعه رسانه ها

5855

 پرسش های چهارگزینه ای
 باپاسخ های تشریحی ویژه

 داوطلبان کنکور،منطبق برمنابع
معرفی شد

955/0076م 886ت-1345مهری ، فرشید، 
 سازمان پژوهش و

 برنامه ریزی
آموزشی ، مدرسه

6991

 براساس زندگی شهید: پرواز
سیداحمد رحیمی

 کنگره بزرگداشت955//8430922شریفی ، اختر
 سرداران و بیست و

1220



 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

 حکایت: پرواز تا بی نهایت 
هایی کوتاه از رادمردی بزرگ

955//0843092اکبر، علی ، گردآورنده
 نیروی هوائی ارتش
 ، انتشارات عقیدتی

سیاسی
1051

 حکایت: پرواز تا بی نهایت 
هایی کوتاه از رادمردی بزرگ

955//0843092اکبر، علی ، گردآورنده
 نیروی هوائی ارتش
 ، انتشارات عقیدتی

سیاسی
1057

 حکایت: پرواز تا بی نهایت 
هایی کوتاه از رادمردی بزرگ

955//0843092اکبر، علی ، گردآورنده
 نیروی هوائی ارتش
 ، انتشارات عقیدتی

سیاسی
1082

 پروانه در چراغانی براساس
زندگی شهید حسین خرازی

955//0843092فولدوند، مرجان

 سازمان بنیاد شهید
 وامورایثارگران ،
 معاونت پژوهش و

 ارتباطات فرهنگی ،
 شرکت: نشرشاهد

انتشارات سوره مهر

1210

 پروانه در چراغانی براساس
زندگی شهید حسین خرازی

955//0843092فولدوند، مرجان

 سازمان بنیاد شهید
 وامورایثارگران ،
 معاونت پژوهش و

 ارتباطات فرهنگی ،
 شرکت: نشرشاهد

انتشارات سوره مهر

1796

 پژوه ای در تاریخ سیاسی
معاصر

8389پیام آزادی955/074-1358شریفی ، مهدی ، 

 مجموعه: پژوهه صهیونیت 
مقالت

7835صبا اندیشه956//94-1343احمدی ، محمد، 

 پس از سقوط کلت کلت ادامه
عقاب کلت

7857مهرفام955//0722092-1320افراسیابی ، بهرام ، 

 پشت صحنه ی سفر رهبر به
ایساتیس

955/4042084خ  231-1360حسنی ، بشیر، 
 کتابهای: امیرکبیر

جیبی
3491

5257قدر ولیت955/09220843پ467 پشتکار و تلش

 خاطرات اسیر: پشت میدان نبرد
 آزاد شده ایرانی رحمان

پرزحمت

 پرزحمت ، رحمان ،
1346-

955/0843092
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1203

پنجاه و سه نفر
 -1283علوی ، بزرگ ، 

1375
4084الدوز955/0822092

 سفر به قله: پنج گزارش جنگی 
ها

 بهبودی ، هدایت ال ،
1339-

1542برگ955//0843

پیام استقامت

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،
 سازمان چاپ و

انتشارات

1094

 مجموعه پیامها و: پیام انقلب 
 بیانات حضرت امام خمینی

مدظله العالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746پ 

 موسسه خدمات
فرهنگی رسا

5461



 مجموعه پیامها و: پیام انقلب 
 بیانات حضرت امام خمینی

مدظله العالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746پ 

 موسسه خدمات
فرهنگی رسا

10452

 مجموعه پیامها و: پیام انقلب 
 بیانات حضرت امام خمینی

مدظله العالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

955/0842خ  746پ 
 موسسه خدمات

فرهنگی رسا

10452

 وصیتنامه سیاسی: پیام جاوید
 الهی رهبر انقلب و بنیانگذار

جمهوری اسلمی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

955/0842خ  746پ 
 موسسه فرهنگی
انتشاراتی گرگان

9860

 وصیتنامه سیاسی: پیام جاوید
 الهی رهبر کبیر انقلب و

 بنیانگذار جمهوری اسلمی ایران
حضرت امام

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 موسسه فرهنگی
انتشاراتی گرگان

3124

 مجموعه پیامهای: پیام معنویت 
 مقام معظم رهبری به اجلسهای

نماز

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

955/0845
 دفتر نشر فرهنگ

اسلمی

7934

 خامنه ای ، علی ، رهبرپیام ولیت
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-

10404]بی نا[955/5092084خ  231

 پیروزی حزب ال در جنگ
...روزه 33

956/04492ع  344عبدالستار، سید
 موسسه فرهنگی

هنری قدر ولیت
3734

 مشاهدات ،: پیروزی حزب ال 
اتفاقات و گفتگوها

956/04492ع  344عبدالستار، سید
 موسسه فرهنگی

هنری قدر ولیت
3734

 فرهنگ: پیوند دو فرهنگ 
عاشورا و دفاع مقدس

 سنگری ، محمدرضا،
1333-

1099یاقوت955//0843

 تاثیر انتفاضه بر رژیم
صهیونیستی

956/94054 
 مطالعات اندیشه

سازان نور
1103

 بررسی: تاریخ از نگاه دیگر
 تحلیلی تاریخ ایران از دوران

باستان تا پایان انقلب مشروطیت

 -کابلی ، عبدالحسین ، 
1313

8531دلشدگان955

5877امیر کبیر956/944-1315حمیدی ، سیدجعفر، بیت المقدس: تاریخ اورشلیم 

 سال) (1(تاریخ ایران و جهان 
 رشته) دوم آموزش متوسطه 

ادبیات و علوم

 سازمان پژوهش و955/0076م 886ت-1345مهری ، فرشید، 
 برنامه ریزی

آموزشی ، مدرسه

6991

تاریخ بیهقی
 بیهقی ، محمد بن حسین ،

ق470-385
8536سخن955/0513

 تاریخ توسعه طلبی آمریکا در
ایران

 بوندارفسکی ، گریگوری
.م - 1920لوویچ ، 

10438]بی نا[955/088ب  791ت 

 تاریخچه انحراف از خط امام
 در دوره سی ساله نخست) ره (

انقلب اسلمی ایران

 فیروزآبادی ، حسن ،
1330-

955/0842ف  948ت 
 ستاد کل نیروهای

مسلح

10290

 تاریخچه گروه انقلبی ابوذر از
بدو تاسیس تا کنون

955//0824045 
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1142

 تاریخچه هوانیروز از پیدایش تا
تکامل

 شاه محمدی ، حجت ،
1334-

955//0824/500955[
 نشر شهید سعید

محبی
1118

 سازمان مطالعه و955/055-1324خلعتبری ، اللهیار، تاریخ خوارزمشاهیان
 تدوین کتب علوم

8543



 انسانی دانشگاهها
)سمت (

 تاریخ سیاسی معاصر ایران
/074ت  221 1379

955

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 نمایندگی ولی فقیه ،
 اداره آموزشهای

عقیدتی سی

5465

تاریخ سیاسی معاصر ایران
 مدنی ، جلل الدین ،

1316-
955/074

 جامعه مدرسین
 حوزه علمیه قم ،

 دفتر انتشارات
اسلمی

8539

955/074تلشان حسنتاریخ سیاسی معاصر ایران
 سپاه پاسداران

انقلب اسلمی
8547

8968زمزم هدایت955/084ن  498ت -1344نظرپور، مهدی ، تاریخ سیاسی معاصر ایران

955//074نظر پور مهدیتاریخ سیاسی معاصر ایران
 ولی فقیه سپاه

 پاسداران انقلب
اسلمی

9124

تاریخ سیاسی معاصر ایران
 مدنی ، جلل الدین ،

1316-
955/082م  421ت 

 دفتر انتشارات
اسلمی

9889

تاریخ سیاسی معاصر ایران
 مدنی ، جلل الدین ،

1316-
955/082م  421ت 

 دفتر انتشارات
اسلمی

10000

 تاریخ شفاهی انقلب اسلمی
ایران

9114نشر تفکر955//083باقی ، عمادالدین

 تاریخ شفاهی جامعه ی روحانیت
مبارز تهران

955/08306-1344نجف پور، مجید، 
 مرکز اسناد انقلب

اسلمی
6506

 از آغاز تا ابتدای: تاریخ شیراز
سلطنت کریم خان زند

8541سخن955/6322خوب نظر، حسن

 شر ح: تاریخ عالم آرای امینی 
 حکمرانی سلطین آق قویونلو و

ظهور صفویان

 فضل ال بن روزبهان ،
؟ق925- ؟ 860

955/0672
 مرکز نشر میراث

مکتوب
8535

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران از
ظهور اسلم تا پایان سامانیان

8739فرهنگ مکتوب955//04-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره آریاها و مادها

8412فرهنگ مکتوب955/0123-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره افشاریه و زندیه

8417فرهنگ مکتوب955/072-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره ساسانیان

8424فرهنگ مکتوب955/03-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره سلوکیان و اشکانیان

8425فرهنگ مکتوب955/019-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره صفویه

8427فرهنگ مکتوب955/071-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
 در دوره غزنویان تا پایان

خوارزمشاهیان
8413فرهنگ مکتوب955/05ق 466ت-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره قاجاریه

9102فرهنگ مکتوب955//074-1342قدیانی ، عباس ، 



 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره مغول

9106فرهنگ مکتوب955/062عباس قدیانی

 تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران
در دوره هخامنشیان

8738فرهنگ مکتوب955//014-1342قدیانی ، عباس ، 

 تاریخ مختصر احزاب سیاسی
انقراض قاجاریه: ایران 

 -1265بهار، محمدتقی ، 
1330

9126امیرکبیر955//0822

 تاریخ معاصر ایران سال سوم
 آموزش متوسطه کلیه ی رشته ها

به استثنای رشته(
955/007ت  221/ س 

 شرکت چاپ و نشر
 کتابهای درسی

ایران
6856

9111آزادمهر955//062بوات ، لوسین"تیموریان "تاریخ مغول 

تاریخ وقایع و سوانح افغانستان
 اعتضادالسلطنه ، علیقلی بن

1234- 1298فتحعلی ، ق 
11306امیرکبیر958/1

تا مرز عصمت
 -رجایی ، غلمعلی ، 

1336
955//2092084

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، معاونت

پژوهشی و آموزشی
6582

تاملت فرهنگی
تقوی دامغانی ، رضا

1325d-^
896نخیل955//084044

 تاملتی در اندیشه سیاسی امام
خمینی

955/0842کوشکی ، محمدصادق
 مرکز اسناد انقلب

اسلمی
6593

 کنگره بین: تاملی بر جایگاه زن 
 المللی جایگاه و نقش زن از

 -8) س (دیدگاه امام خمینی 
مهر ماه6

 کنگره بین المللی جایگاه و
 نقش زن از دیدگاه امام

 :1378) (س (خمینی 
)تهران 

955/0842
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

4880

 تاملی بر رعایت حقوق بی
 طرفی در جنگ تحمیلی عراق

علیه ایران
955//0843-1346زمانی ، قاسم ، 

 موسسه مطالعات و
 پژوهشهای حقوقی

شهر دانش
921

 تاملی در جنگ ایران و عراق
 مجموعه(چند مسئله راهبردی 

)مقالت 

 ،- 1338مختاری ، مجید، 
گردآورنده

955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

913

909زمزم هدایت955/0843شیرازی ، محمدتبلیغات

 تبلیغات از دیدگاه امام خمینی
)قدس سره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

6578تسنیم955/0842

 تدبیر: تجدید حیات فرهنگی بم 
ملی ، مشارکت جهانی

955/7232کاظمی ، مرتضی
 وزارت فرهنگ و

 ارشاد اسلمی ،
طر ح های ملی

6488

 تجربیاتی از انقلب فلسطین
 موضوعات من تجربه الثوره(

)الفلسطینیه 
956/94ش  566ت شفیق ، منیر

 نهضت آزادی[
]ایران 

9831

تجلی هویت ایرانی در نیویورک
 احمدی نژاد، محمود،

1334-
955/0844

 ریاست جمهوری ،
 مرکز پژوهش و

اسناد، نشر جمهور
6486

 تحریر تاریخ شفاهی انقلب
 مجموعه برنامه(اسلمی ایران 

 داستان انقلب از رادیو بی بی

9114نشر تفکر955//083باقی ، عمادالدین



)سی 

 تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی
در ایران

955/075-1303تیموری ، ابراهیم ، 
 امیر کبیر، کتابهای

جیبی
8410

1078امیرکبیر955//083072-1325محمدی ، منوچهر، تحلیلی بر انقلب اسلمی

 تحلیلی بر روند تحولت نیم قرن
اخیر ایران

955/08ص  354م -1324صائبی ، محمد، 
 موسسه فرهنگی
 دانش و اندیشه

معاصر
7730

 تحولت سیاسی و اجتماعی
 ایران از در دوران قاجاریه تا

 . -ش .ه1320(رضاشاه 
)ق .ه1209

 ابوالحسن شیرازی ، حبیب
1342- ال ، 

8429قومس955/074

 براساس: ترکش حرف شنو
 زندگی شهید ولی ال چراغچی

مسجدی

 زاهدی مطلق ، ابراهیم
1342d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1180

 بحثی: تروریسم ضدمردمی 
 پیرامون ماهیت و اهداف حرکت

مسلحانه منافقین

 سپاه پاسداران انقلب
دفتر سیاسی. اسلمی 

955//084045
 سپاه پاسداران

 انقلب اسلمی ،
دفتر سیاسی

864

 بحثی: تروریسم ضدمردمی 
 پیرامون ماهیت و اهداف حرکت

مسلحانه منافقین
955/084045 

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

دفتر سیاسی
6470

 براساس زندگی: تسبیح بولدوزر
شهید سیدمحمدتقی رضوی

 زاهدی مطلق ، ابراهیم
1342d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1188

 تغییر لباس و کشف حجاب به
روایت اسناد

955/0822ت  616 
 مرکز بررسی اسناد

 تاریخی وزارت
اطلعات

7223

 آزادی(تقویم تاریخ دفاع مقدس 
 حوادث و رویدادهای): نوسود
1360تیرماه 

906توسعه قلم955/084302کریمی ، نبی ، گردآورنده

 تحلیل مواضع: تکرار تاریخ 
 منفیگرایان و گروه های مخالف

 در انقلب اسلمی از دیدگاه
تاریخ

 هاشم زاده هریسی ، هاشم ،
1317-

6531آزادی955/083072

 انقلب ،!: تکلیف است برادر... 
 کردستان ، جبهه جنوب به

 روایت فرمانده بسیجی حسین
همدانی

955//0843092-1329همدانی ، حسین ، 
 فرهنگسرای: غنچه 

پایداری
1553

 تکه ای از آسمان بر اساس
زندگی شهید محمد بروجردی

955//084392فتاحی ، حسین

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 :هنری ، سوره مهر
 بنیاد شهید انقلب
 اسلمی معاونت

 پژوهش و تبلیغات ،
نشر شاهد

6285



 روایایی از: تمنای شهادت 
 خصوصیات سردار سرلشکر

 شهید احمد کاظمی فرمانده
نیروی زمینی سپاه از

 احمدی ، جانمراد
1341d-^e^گردآورنده

1145مجنون955//8440922

 بررسی تحولت: تنبیه متجاوز
 سیاسی نظامی از تابستان

1367تا فروردین 1361

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات جنگ
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1055

 توصیه آفتاب گذری بر
 وصیتنامه سیاسی ، الهی امام

)ره (خمینی 
894فردابه955//0842-1340آشتیانی ، محسن ، 

 گذری بر: توصیه آفتاب 
 وصیتنامه سیاسی ، الهی

 )ره (حضرت امام خمینی 
)همراه با متن وصیتنامه (

894فردابه955//0842-1340آشتیانی ، محسن ، 

 گذری بر: توصیه آفتاب 
 وصیتنامه سیاسی ، الهی

 )ره (حضرت امام خمینی 
)همراه با متن وصیتنامه (

6591فردابه955/0842-1340آشتیانی ، محسن ، 

 گذری بر: توصیه آفتاب 
 وصیتنامه سیاسی ، الهی

 )ره (حضرت امام خمینی 
)همراه با متن وصیتنامه (

6599فردابه955/0842-1340آشتیانی ، محسن ، 

 از مجموعه(تولد دوباره حمید 
 مطالعات غربشناسی ویژه

)جوانان 

 شفیعی سروستانی ،
^-1337dاسماعیل 

693هلل955

1159کمان955//8430922 تیر خلص

 جامعه شناسی سیاسی قدرت از
دیدگاه امام خمینی رحمه ال علیه

گوردرزی محمد علی
/0842الف  627الف 

955

 سازمان عقیدتی
 سیاسی نیروی

انتظامی
10496

 جامعه شناسی سیاسی قدرت از
دیدگاه امام خمینی رحمه ال علیه

گوردرزی محمد علی
/0842الف  627الف 

955

 سازمان عقیدتی
 سیاسی نیروی

انتظامی
10496

 جامعه شناسی نهادهای مدنی در
ایران امروز

1173نقش و نگار955//0844-1355قوچانی ، محمد، 

 مجموعه(جای پای باران 
 خاطرات مقام معظم رهبری در

)دفاع مقدس 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/3092084خ  231

 موسسه روایت سیره
شهدا

12009

جبهه فرهنگ و فرهنگ جبهه
 مهرآبادی ، محسن ،

، گردآورنده- 1346
955//0843

 :فرهنگ گستر
 انتشارات(سروش 

)صدا و سیما
892

جدائی ها
 حداد عادل ، غلمعلی ،

1324-
3166یاران955/092 ح  369ج 

955 جریان شناسی
 سازمان بسیج

دانشجویی
872

 جریان شناسی سیاسی ایران
معاصر

868زمزم هدایت955//1341d-^0840452مظفری ، آیت 



 جریان شناسی سیاسی ایران
معاصر

7759زمزم هدایت955//1341d-^0840452مظفری ، آیت 

955//0843092-1342بنی لوحی ، علی ، جز لبخند چیزی نگفت
 دانش و اندیشه

معاصر
1215

 جستارهایی در انقلب اسلمی
ایران

955/083الف 891 

 مرکز(بوستان کتاب 
 چاپ و نشر دفتر
 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

5483

جشن حنابندان
 قدمی ، محمد حسین ،

1350-
955/8430922

 شرکت انتشارات
سوره مهر

4139

جغرافیای تاریخی بروجرد
 رو ح بخشان ، عبدالمحمد،

1317-
1187اساطیر955//523

 جغرافیای تاریخی و سیاسی
آسیای مرکزی

 -گلی زواره ، غلمرضا، 
1337

958/4
 حوزه علمیه قم ،

دفتر تبلیغات اسلمی
8385

955/97-1319مشیری ، رحیم ، جغرافیای کوچ نشینی

 سازمان مطالعه و
 تدوین کتب علوم
 انسانی دانشگاهها

)سمت (

8686

 جلوه های سلمت در زندگی امام
خمینی ره

 استاد تقی زاده عباس
1349

10522گنج معرفت955/0742

 جلوه های سلمت در زندگی امام
خمینی ره

 استاد تقی زاده عباس
1349

10522گنج معرفت955/0742

955/2092084خ  746-1338زمانپور، مجید، جلوه های نور

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز فرهنگی ،

 معاونت انتشارات
مدیریت امور کت

5456

955/084د  642ج دلشاد، متینجمعه خونین مکه
 روزنامه ایران ،

موسسه انتشاراتی
2931

 جنبش دانشجویی تبریز به روایت
اسناد و خاطرات

955/0824045نیکبخت ، رحیم
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
6573

 از: جنبش دانشجویی در دو دهه 
1320 -1340

7812قلم955//0824045-1310یزدی ، ابراهیم ، 

 جنبش نرم افزاری از دیدگاه مقام
معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

6645

 بررسی: جنگ ، بازیابی ثبات 
 تحولت سیاسی نظامی از

 مرکزa^1361تا 1359
مطالعات و تحقیقات جنگ

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات فرهنگ
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1151

955/0843م  383ج -1345مخدومی ، رحیم ، جنگ پابرهنه
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
3707

5486مولف955/0844ج  719 جنگ در پناه صلح



 بررسی: جنگ در پناه صلح 
 فرآیندهای نوین براندازی در

ایران
5486مولف955/0844ج  719 

 جنگ در خلیج فارس از دیدگاه
 کمیته روابط خارجی سنای

آمریکا
956/7043ج  719 

 سپاه پاسداران
انقلب اسلمی

11987

جنگ شش روزه اعراب اسرائیل
 -1298نجاتی ، غلمرضا، 

1376
6543وثوق956/94053ن 294

 جبهه: جنگ و تجاوز
امپریالیستی علیه انقلب اسلمی

 سپاه پاسداران انقلب
اسلمی

955//095
 سپاه پاسداران

انقلب اسلمی
1144

جنگ و جهاد

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7945امیرکبیر955/0842خ 746د

جوان از منظر رهبری
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

955//0844
 دفتر نشر فرهنگ

اسلمی
1168

 س(جوانان از دیدگاه امام خمینی 
(

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746ج 

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

(
10436

جوان ، فرهنگ و زندگی
 شفیعی سروستانی ،

^-1337dاسماعیل 
693هلل955

 تصحیح ، ترجمه: جواهرالبلغه 
و متن اعراب گذاری شده

729نشر حقوق اسلمی956//94001 

 جهاد اقتصادی در اندیشه مقام
معظم رهبری

 عیوضی ، غلمحسین ،
1351-

955/0844

 صدا و سیمای
 جمهوری اسلمی

 ایران ، مرکز
پژوهشهای اسلمی

11379

 جهان اسلم از دیدگاه امام خمینی
)س (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842092
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7891

729نشر حقوق اسلمی956//94001 جهان زیرسلطه صهیونیزم

جهان زیر سلطه صهیونیزم
 سپاه پاسداران انقلب

اسلمی
956/94س  297ج 

 سپاه پاسداران
انقلب اسلمی

12577

 خاطرات سرگرد: (جهنم تکریت 
)آزاده مجتبی جعفری 

955/0843092جعفری ، مجتبی
 شرکت انتشارات

سوره مهر
4332

 گوشه: چشم ها و گوش های شاه 
 هایی از زندگی و کارنامه نعمت
 ال نصیری و ناصر مقدم آخرین

روسای

 حسن بیگی ، محمدابراهیم ،
گردآورنده

11156مدرسه955/082092

6623قدر ولیت: 955/8450922 چشمه نور

1086روایت فتح955/0843092حبیبه جعفریانچمران به روایت همسر شهید

8030بوشهر955/075بلدی بوشهری عبدالچند رساله سیاسی

 :چنگیز جهانگشای مغول 
روایت تاریخ

8550نشر بهاره955/13190621092- اسماعیلی ، امیر، 

10495 حزب جمهوری955/5092084 ح  462حزب جمهوری اسلمیچهار سال با مردم



اسلمی

955/5092084 ح  462حزب جمهوری اسلمیچهار سال با مردم
 حزب جمهوری

اسلمی
10495

 رهبری و: چهار فصل کوچ 
 مدیریت ، بهداشت و درمان ،

 ورزش و سرگرمی ها، ادب و
هنر، سوگواری ، قرآن ،

955//8430922 
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1106

 :چه کسی ماشه را خواهد کشید
 براساس زندگی شهید غلمعلی

پیچک
955//0843092-1345مخدومی ، رحیم ، 

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 :هنری ، سوره مهر
شاهد

1209

 چهل حدیث و چهل خاطره از
در نماز) ره (حالت امام 

2380ستاد اقامه نماز955//0842092مریدی زاده ، علی

چهل روز دیگر
 معرک نژاد، مهرالسادات ،

1361-
955//0843092

 موسسه فرهنگی و
هنری شهید آوینی

1200

 بر اساس(چیدن سپیده دم 
 خاطراتی از شهدای روحانی

)استان اصفهان 
955/09220843ز  13-1355زاغیان ، مریم ، 

 بنیاد: نسیم حیات 
 آثار و نشر

 ارزشهای دفاع
مقدس ، صریر

3521

 براساس زندگی شهید بابا: حامی 
محمدرستمی

955//8430922عسگری ، علی اکبر

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1191

 حج ابراهیمی در پیامهای امام
)قدس سره (خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 
1279

8007تسنیم955/0842

 حجت السلم والمسلمین مرحوم
 شیخ محمدتقی فلسفی به روایت

تصویر
955/0824092-1359قیصری ، مهدی ، 

 مرکز اسناد انقلب
اسلمی

1043

 حجت السلم والمسلمین مرحوم
 شیخ محمدتقی فلسفی به روایت

تصویر
955/0824092-1359قیصری ، مهدی ، 

 مرکز اسناد انقلب
اسلمی

1911

 نگاهی به: حدیث بیداری 
 علمی و- زندگینامه آرمانی 

 از تولد تا(سیاسی امام خمینی 
)رحلت 

955/0842092-1335انصاری ، حمید، 

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

6583

 نگاهی به: حدیث بیداری 
 علمی و- زندگینامه آرمانی 

 سیاسی امام خمینی از تولد تا
رحلت به زبان

7869زمزم هدایت955/1335d-^0842انصاری ، حمید 

 رمز موفقیت: حدیث پایداری 
)قدس سره (امام خمینی 

1119لو ح محفوظ955//0842092-1340نگارش ، حمید، 

 حدیث شورانگیز جوانی در
 بیانات رهبر معظم انقلب

 گفت و شنود صمیمانه: اسلمی 
مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844

 وزارت آموزش و
 پرورش ، معاونت

 پرورشی ،
انتشارات تربیت

3006



 خاطراتی از زندگانی: حدیث نور
)ره (حضرت امام خمینی 

7904جمال955/842092ابراهیم رستمی

 :حدیث وصل و هجران 
خاطرات هشت سال دفاع مقدس

قمرزاده ، موسی
/09220843ق 761 ح

955
5433سبط النبی

 :حدیث وصل و هجران 
 خاطرات هشت سال دفاع مقدس

از حماسه سازان دیار دزفول
قمرزاده ، موسی

/09220843ق 761 ح
955

5433سبط النبی

 حدیث ولیت از ارتحال تا
اربعین امام خمینی

955/0845د  584 ح دفتر مقام معظم رهبری 
 دفتر مقام معظم

رهبری
10378

 حدیث ولیت مجموعه
رهنمودهای مقام معظم رهبری

955/0845د  584 ح دفتر مقام معظم رهبری 
 دفتر مقام معظم

رهبری
10497

 حدیث ولیت مجموعه
رهنمودهای مقام معظم رهبری

955/0845د  584 ح دفتر مقام معظم رهبری 
 دفتر مقام معظم

رهبری
10497

 مجموعه بیانات مقام(حرف دل 
 معظم رهبری درباره نهضت

حسینی ، جوانان ،

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
5055قرب955/0845خ  231 ح 

 حزب ایران نوین به روایت اسناد
ساواک

955/8240727 
 وزارت اطلعات ،
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی
7848

 از) ره (حضرت امام خمینی 
نگاه رهبر معظم انقلب اسلمی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
10342قدر ولیت955/0842خ 231الف

 حضرت زهرا علیهاالسلم در
 ویژه کنگره بین: کلم ولیت 

المللی حضرت زهرا
955/0842ش 895 حشیخ السلمی

 سازمان تحقیقات
 خودکفایی بسیج با
 مشارکت شرکت

ایران خودرو

3756

 حقوق بشر دوستانه ی بین المللی
 اشغال سرزمینهای ایران در: 

جنگ تحمیلی
955//0843-1346زمانی ، قاسم ، 

 موسسه مطالعات و
 پژوهشهای حقوقی

شهر دانش
1072

 حقوق بشر دوستانه ی بین المللی
 اشغال سرزمینهای ایران در: 

جنگ تحمیلی
7737مهر و ماه نو955//0843-1346زمانی ، قاسم ، 

 حقوق بین الملل و کاربرد و
 سلحهای شیمیایی در جنگ

 تحمیلی عراق علیه جمهوری
اسلمی ایران

955//0843زمانی ، قاسم

 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

 مقدس مدیریت ،
انتشارات و ادبیات

1793

 ویژگیها و: حقیقت فاخر
 خصوصیات رفتار فردی

)ره (حضرت امام خمینی 
955/2092084خ  746 

 موسسه فرهنگی
هنری قدر ولیت

5458

 حقیقت همیشه زنده زندگانی
 قدس سره(حضرت امام خمینی 

(

 روحانی ، مرتضی
1351d-^

955/0842092

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ستاد صدمین سال): 
 میلد امام خمینی

)س (

7915

1108ملک اعظم955//0830922-1351عاکف ، سعید، حکایت زمستان

 روایتی از: حکایت مرد تنها
 سید حسن... زندگانی آیت ا

 شاه آبادی ، حمیدرضا،
1346-

 سازمان تبلیغات955//0822092
 اسلمی ، حوزه

1095



هنری ، سوره مهرمدرس

 زندگی نامه: حکایت مرد تنها
داستانی آیت ال سید حسن مدرس

 شاه آبادی ، حمیدرضا،
1346-

955//0822092
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1095

 مجموعه خاطرات: حکایت یادها
آزادگان

955//8430922یوسفی مرند، محمود

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

917

 حکم نافذ آقانجفی مرجع شهیر
 بیداری اسلمی در اصفهان ،عالم

 ربانی مرحوم آیت ال العظمی
حاج شیخ

955/075092-1341نجفی ، موسی ، 
 موسسه مطالعات

تاریخ معاصر ایران
8381

 مجموعه داستانهای: حماسه آشنا
بزرگسالن

955//0842 
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7895

955//0842 )مجموعه قصه (حماسه آشنا 
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7895

 حماسه فهمیده زندگینامه شهید
 فهمیده الگوی دانش آموزان

بسیجی

 علی اکبری ، حسن ،
1341-

955/3092084ف  926
 سازمان تحقیقات و

مطالعات بسیج
3485

 خاطرات: حماسه یاسین 
سیدمحمد انجوی نژاد

955/0843انجوی نژاد، محمد
 شرکت انتشارات

سوره مهر
4379

 حمید باکری به روایت همسر
شهید

1782روایت فتح955//0843092-1351جعفریان ، حبیبه ، 

 حمید باکری به روایت همسر
شهید

955/0843092ب 249-1351جعفریان ، حبیبه ، 

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،

 معاونت مطبوعاتی
 و اطلع رسانی ،
 دفتر مطالعات و

 برنامه ریزی رسانه
ها

5856

955//0824092-1318احمد، احمد، خاطرات احمد احمد
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
908

 خاطرات از زبان حجه السلم
محسن قرائتی

955//084092-1324قرائتی ، محسن ، 
 مرکز فرهنگی

درسهایی از قرآن
1049

 خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی
عادل خانی

9820انتشارات سوره مهر955/3092084خ  279-1362امامی ، اسماعیل ، 

 خاطرات پزشکان ، پرستاران و
امدادگران

1552نشر هفت955//0843-1335معصومی ، امیر، 

-1348حسینی ، علیرضا، خاطرات جبهه و جنگ
/09220843 ح  577

955
3749سفیر اردهال

 خاطرات جبهه و دوران اسارت
"ترکیه "در 

 هاشمی شهرستانی ،
-1347عمران ، 

955//0843092
 عمران هاشمی

شهرستانی
1083

1983 سازمان تبلیغات955//083092-1327غفاری ، هادی ،  خاطرات حجه السلم و



المسلمین هادی غفاری
 اسلمی ، حوزه

 هنری ، دفتر ادبیات
انقلب اسلمی

 :خاطرات خطه ی خورشید
 مجموعه خاطرات برگزیده

 سومین جشنواره فرهنگی هنری
ره آورد سرزمین نور

 جشنواره فرهنگی هنری ره
 سومین(آورد سرزمین نور 

)تهران : 1383: 
1147پیک سبحان955//8430922

 خاطرات خلبانان نیروی هوایی
ارتش

955//8430922 

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،
 نیروی هوایی ،

 انتشارات عقیدتی
سیاسی

4090

 بر اساس زندگی: خاطرات دور
شهید حمیدرضا شریف الحسینی

 بختیاری دانشور، داود،
1346-

/0920843ش 448/ بس
955

 کنگره بزرگداشت
 سرداران شهید و
 بیست و سه هزار

 شهید استان خراسان
، نشر ست

12896

 خاطرات ده سال اسارت خلبان
آزاده هوشنگ شروین

955//0843092شیروین ، هوشنگ
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1065

خاطرات رجبعلی طاهری
 طاهری ، رجبعلی ،

1315-
955//0824092

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 هنری ، دفتر ادبیات
انقلب اسلمی

1987

 گزیده ای از: خاطرات زندان 
 ناگفته های زندانیان سیاسی رژیم

پهلوی
955/09220824غ  93-1347غیاثیان ، سعید، 

 وابسته(سوره مهر 
)به حوزه هنری 

5484

920نسیم حیات955/0843 خاطرات سبز

 خاطرات سپهبد شهید علی صیاد
شیرازی

 صیاد شیرازی ، علی ،
1323 -1378.

/3092084ص 959آ
955

 شرکت انتشارات
سوره مهر

3662

955//0822092-1288بهلول ، محمدتقی ، خاطرات سیاسی بهلول

 موسسه حضرت
 عج(صاحب الزمان 

 ، واحد تحقیقات و)
انتشارات

1044

 خاطرات سیاسی سر آرتور
...هاردینگ 

 -1859هاردینگ ، آرتور، 
.م 1933

955/6092074هـ  189
 ستاد انقلب فرهنگی

 ، مرکز نشر
دانشگاهی

10001

 خاطرات شفاهی حسن آذری
موفق

 آذری موفق ، حسن ،
1322-

955//0843092
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1071

955//0843092-1342کمایی ، مینا، خاطرات شفاهی مینا کمایی
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
911

955/083092-1325شاهی ، عزت ال ، خاطرات عزت شاهی
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1207

خاطرات علی حاجی زاده
 حاجی زاده ، علی ،

1343-
5280زمزم هدایت955/3092084 ح  171

1098 شرکت انتشارات955/084 ،)دباغ (حدیدچی ، مرضیه  دباغ(خاطرات مرضیه حدیدچی 



سوره مهر-1318)

خاطرات و حکایتها
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

955//0844092
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
6637

 خاطرات و خطرات هشت سال
دفاع مقدس

905صحیفه خرد955/0843092سبزعلی حیدری

 خاطرات یک تاجراصفهانی
(،حاج میرزاعبدالجواداخوت 

-1364/شمسی 1324-1267
)قمری 1306

4036تاریخ ایران955/932الف  321/ نگنفیسی ، مهدی 

 خاطرات یک نجات یافته از
بهائیت

1045کیهان955//0820922رئوفی ، مهناز

 خاطرات یک نجات یافته از
بهائیت

7820کیهان955//0820922رئوفی ، مهناز

خاطره ها
 محمدی ری شهری ، محمد،

1325-
955//084092

 مرکز اسناد انقلب
اسلمی

7853

 خاطره ها و حکایت ها در کلم
امام خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842خ 746خ
 وزاره الثقافه و

 ارشاد السلمی ،
موسسه طبع و النشر

7997

899نوند955/0843092قاسم کریمیخاطرات جبهه: خاکریز ابرویی 

898کاتبان955//0843092عاکف ، سعیدخاکهای نرم کوشک

1100کاتبان955//0843092عاکف ، سعیدخاکهای نرم کوشک

7717رسالت یعقوبی955/084 خبرگان منتخب ملت

خبرنگار بدون مرز
 زائری ، محمدرضا،

1349-
895تبارک955//0844

 براساس: خداحافظ قهرمان 
 زندگی شهید محمدحسین

محمدیانی

 جزینی ، محمدجواد
1344d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1193

955//0843خدری ، رضاخرمشهر از اسارت تا آزادی
 دفتر نشر فرهنگ

اسلمی
1081

955/0843خ  396خ خدری ، رضاخرمشهر از اسارت تا آزادی
 دفتر نشر فرهنگ

اسلمی
9839

6291تسنیم اندیشه955/0844042شریعتی ، زهرهخرمشهر تولدی دوباره

955/0842ج 462خجعفری ، عخط امام و دو جریان انحرافی

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 ستاد مشترک ، اداره
فرهنگی

6532

 خط عاشقی خاطرات عشق شهدا
)ع(به امام حسین 

10525کتاب یوسف955/0843کاجی حسین

 خط عاشقی خاطرات عشق شهدا
)ع(به امام حسین 

10525کتاب یوسف955/0843کاجی حسین

 سازمان تبلیغات955//0843092شکری ، محمدخط فکه
 اسلمی ، حوزه

2638



هنری

 خلصه ای از زندگی امام خمینی
ره

955/0842 
 دفتر نشر ستاد
مرکز مراسم

10538

 خلصه ای از زندگی امام خمینی
ره

955/0842 
 دفتر نشر ستاد
مرکز مراسم

10538

 خلصه مباحث اساسی
 کارشناسی ارشد تاریخ ایران

باستان
8661پردازش955/0043ملک زاده ، یاسر

955//084092دیالمه ، عبدالحمیدخلفت دائمی
 مرکز نشر
دانشگاهی

9081

 براساس زندگی: خواب سرخ 
شهید سیدابراهیم شجیعی

955//1349d-^8430922فکور، اصغر 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1177

955//8430922مخدومی ، رحیمخوابها و خاطره ها
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
168

خودپرستی از دیدگاه امام خمینی
 خمینی ، رو ح ال ، رهبر

 انقلب و بنیانگذار جمهوری
-1279اسلمی ایران ، 

3051سازمان فجر اسلم955/0842خ  746خ 

خودپرستی از دیدگاه امام خمینی
 خمینی ، رو ح ال ، رهبر

 انقلب و بنیانگذار جمهوری
-1279اسلمی ایران ، 

10366سازمان فجر اسلم955/0842خ  746خ 

 :خودی ها و غیرخودی ها
بررسی ، شناخت و راهکارها

955//8440452 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7710

1359- 67خوزستان در جنگ 
 سپاه پاسداران انقلب

 مرکز مطالعات و. اسلمی 
تحقیقات جنگ

955/0843س  297خ 

 سپاه پاسداران
 .انقلب اسلمی 

 مرکز مطالعات و
تحقیقات جنگ

5290

 بررسی: خونین شهر تا خرمشهر
 نظامی جنگ- و وقایع سیاسی 

 از زمینه سازی تهاجم عراق تا
آزادسازی

955/0843-1338درودیان ، محمد، 

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

3193

 روز با ره10: داستان سیستان 
بر یادداشت های شخصی

1130قدیانی955//0844042-1352امیرخانی ، رضا، 

 براساس زندگی: داستان مریم 
شهید مریم فرهانیان

1349d-^955امیریان ، داود 

 سازمان بنیاد شهید و
 امور ایثارگران ،

 معاونت پژوهش و
 ارتباطات فرهنگی ،

نشر شاهد

19

 داستانهایی از زندگی مقام معظم
رهبری مدظله العالی

955//0844092-1341شیرازی ، علی ، 

 بوستان کتاب قم
 انتشارات دفتر(

 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

1201

 داستانهایی از زندگی مقام معظم
رهبری مدظله العالی

/4092084خ 231/ شس-1341شیرازی ، علی ، 
955

 بوستان کتاب قم
 انتشارات دفتر(

 تبلیغات اسلمی

10341



)حوزه علمیه قم 

 دانشگاه اسلمی و رسالت
 مجموعه: دانشجوی مسلمان 

بیانات مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231د 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در

 دانشگاهها، روابط
عمومی

10328

 دانشگاه اسلمی و رسالت
 مجموعه: دانشجوی مسلمان 

بیانات مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231د 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در

 دانشگاهها، روابط
عمومی

11945

 دایره المعارف انقلب اسلمی
ویژه نوجوانان و جوانان

955/003 
 شرکت انتشاره

سوره مهر
11252

 خاطرات: دی . پی . دختران ا
مینا کمایی

955//0843092-1342کمایی ، مینا، 
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
911

 درآمدی بر وصیت نامه سیاسی
الهی امام خمینی قدس سره

955//0842092-1340آشتیانی ، محسن ، 
 موسسه انتشارات

فطرت
2579

 درآمدی بر وصیتنامه سیاسی ،
 الهی حضرت امام خمینی قدس

سره
955//0842092-1340آشتیانی ، محسن ، 

 موسسه انتشارات
فطرت

2579

 درآمدی تحلیلی بر انقلب
اسلمی ایران

955/083عیوضی ، محمدرحیم

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها ،دفتر

نشر معارف

9217

 درباره قیام حماسه آفرینان قم و
تبریز

 خارج(نهضت آزادی ایران 
)از کشور

955/134ن  857د 
 نهضت آزادی خارج

از کشور
10235

 درباره قیام حماسه آفرینان قم و
تبریز و دیگر شهرهای ایران

 خارج(نهضت آزادی ایران 
)از کشور

955/134ن  857د 
 نهضت آزادی خارج

از کشور
10235

 خاطراتی از: در پرتو آفتاب 
 بینانگذار جمهوری اسلمی ایران

 قدس سره(حضرت امام خمینی 
(

7906احمدیه955/0844099هادی قطبی

 :در جستجوی راه از کلم امام 
 از بیانات و اعلمیه های امام

1361تا 1341خمینی از سال 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7945امیرکبیر955/0842خ 746د

 در حریم یار ره توشه زائرین
مشهد مقدس

 سبحانی نسب ، علیرضا،
1348-

8380نشر جمال955/822042

در رابطه با انقلب اسلمی
 هاشمی رفسنجانی ، اکبر،

1313-
7715یاسر955//083

 در سایه آفتاب ، یادداشتهایی از
زندگی امام خمینی

 رحیمیان ، محمد حسن ،
1329-

955/0842ر  424د 
 موسسه پاسدار

اسلم
5445

 در سایه آفتاب ، یادها و
 یادداشتهایی از زندگی امام

خمینی

 رحیمیان ، محمد حسن ،
1329-

955/0842ر  424د 
 موسسه پاسدار

اسلم
5445

 یادنامه شهید: در سایه ولیت 
حاج محمدعلی نظران

 بنیاد حفظ آثار و955/0843ن  496 
 ارزشهای دفاع

 مقدس ، مدیریت

4033



ادبیات و انتشارات

6581تسنیم955/0842-1336سعادتمند، رسول ، درسهایی از امام

 اخلق در: درسهایی از امام 
خانواده

6292تسنیم955/0842-1336سعادتمند، رسول ، 

1219تسنیم955/0842 درسهایی از امام رحمه ال

7894تسنیم955/0842 درسهایی از امام رحمه ال

درسهایی از تاریخ سیاسی ایران
 -1360آیت ، حسن ، 

1317
955/8240922

 حزب جمهوری
اسلمی

8540

 شهید(درسهایی از مدیر نمونه 
)رجایی 

955//1352d-^0842092عابدی ، محمد 

 شرکت سازمان
 تبلیغات اسلمی ،
 چاپ و نشر بین

الملل

1101

 شهید(درسهایی از مدیر نمونه 
)رجایی 

955//1352d-^0842092عابدی ، محمد 

 شرکت سازمان
 تبلیغات اسلمی ،
 چاپ و نشر بین

الملل

1131

-1357شریعتی ، زهره ، در شلمچه دیدمت
/3092084م 919/ شس

955
3706تسنیم اندیشه

955/0843ش  219د شانکی ، مریمدر کوچه های خرمشهر
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
3748

 خاطرات یک: در محاصره آتش 
پزشک فلسطینی از تل زعتر

7764فقه956/94ع 494دعراقی ، یوسف

 زندگی نامه: در مسیر هدایت 
سردار شهید مرتضی زارع

 طاهرخانی ، ابوالفضل
1340d-^

1073هزاره ققنوس955

8422]بی نا[959/7043 .در ویتنام 

 دزفول ، شوش ، اندیمشک در
جنگ

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

تحقیقات جنگ
955

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1760

 دژهای استوار، رهنمودهای
 حضرت امام و مقام معظم

رهبری درباره نیروهای
955/0842م  862د مهتدی ، محمدهادی 

 مرکز تحقیقات
 اسلمی نمایندگی
ولی فقیه در سپاه

10356

9037نوید شیراز955//64فخرایی ، محمدجواددشتستان در گذر تاریخ

 دشمن شناسی از دیدگاه امام
خمینی

^-1340dنگارش ، حمید 
e^گردآورنده

7907زمزم هدایت955

 دکتر حشمت و اندیشه اتحاد
اسلم در جنبش جنگل

 میرابوالقاسمی ، محمدتقی ،
1309-

1898نشر ندا955//0752092

 بر اساس: دلور مرد سیستان 
 زندگی سردار شهید میرقاسم

میرحسینی
955/3092084م  929-1361عرفانی ، سارا، 

 شرکت انتشارات
سوره مهر

3515

دنیا بازیچه یهود
 حسینی شیرازی ، محمد،

1305 -1380.
956/94001 ح 593د

 انون نشر اندیشه
های اسلمی

10141

 به روایت: دوره درهای بسته 
 فاطمه5533اسیر شماره ی 

ناهیدی
1763روایت فتح955//0843092برادران ، مریم



 :دوستی از بوته آزمایش درآمده 
شمه ای درباره انقلب افغانستان

10417کتابخانه کوچک958/1045پ288د پتکف ، بوریس

1764صریر955//0843 دوکوهه

 مجموعه توصیه: دولت احیاگر
 ها، رهنمودها و تائیدات رهبر

فرزانه انقلب

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844خ  231د 

 نشر جمهور ایران
 مرکز پژوهش و(

 اسناد ریاست
)جمهوری 

10405

8031تسنیم اندیشه955/0844ن  962د نیکنام ، احمددولت توانا

7775تسنیم اندیشه955/0844ن 962دنیکنام ، احمددولت عدالت

11288اطلعات955/094045لطفی ، انوشیرواندو مقاله

955/0843د  867به کوشش گروه نویسندگاندهلویه
 بنیاد حفظ آثار

 ارزش های دفاع
مقدس

3513

955//0843 دهلران
 بنیاد حفظ آثار و

 نشر ارزشهای دفاع
مقدس

1089

 دیدگاههای فرهنگی امام خمینی
]از صحیفه نور) [ره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7988ذکر955//0842

 ذبیح محراب برگ زرینی از
 زندگی و مبارزات روحانی شهید

 ملمحمود ذبیحی امام جمعه
بیساران وشهید محراب کردستان

12641نشر شاهد955/0843092حسینی اسماعیل

 رابطه و مذاکره با آمریکا از
دیدگاه مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
1172دفاع955//0844

 رابطه و مذاکره با آمریکا از
دیدگاه مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
7943دفاع955//0844

 راهبردهای اساسی خدمتگزاری
 به مدیران نظام اسلمی در

 رهنمودهای رهبر معظم انقلب
اسلمی

 خامنه ای ، علی رهبر،
 رهبر جمهوری اسلمی

-1318ایران ، 
955//0845

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

1091

 راهبردهای اساسی خدمتگزاری
 به مدیران نظام اسلمی در

 رهنمودهای رهبر معظم انقلب
اسلمی

 خامنه ای ، علی رهبر،
 رهبر جمهوری اسلمی

-1318ایران ، 
955//0845

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

6636

 راهبردهای اساسی خدمتگزاری
 در رهنمودهای رهبر معظم

انقلب اسلمی

 خامنه ای ، علی رهبر،
 رهبر جمهوری اسلمی

-1318ایران ، 
955//0845

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

1091

 راهبردهای اساسی خدمتگزاری
 در رهنمودهای رهبر معظم

انقلب اسلمی

 خامنه ای ، علی رهبر،
 رهبر جمهوری اسلمی

-1318ایران ، 
955//0845

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

6636

)2(راهبردهای ولیت 
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

10331]بی نا[955/0844خ  231ر 



 راهنمای جامع انقلب اسلمی
دانشگاه پیام نور

-1342بهرامی ، اصغر، 
/083الف 891 1386

955
1459انتشار

 راهنمای زائران راهیان
نورمناطق عملیاتی جنوب

11964عماد فردا955/0843 

 نگاهی به: رسالت خواص 
 مد(بیانات مقام معظم رهبری 

 در جمع فرماندهان) ظله العالی 
حضرت27لشکر 

955/0844-1339خاتمی ، سیداحمد، 
 موسسه بوستان

کتاب
4829

 رسالت قلم ، در دفاع از حریم
 پاسخ به شبهه: دین و ولیت 

افکنی مطبوعات شبهه افکن
955//084404اشرفی ، حسین

 موسسه فرهنگی
 انتشاراتی بهشت

اندیشه
2801

 رسالت قلم ، در دفاع از حریم
 پاسخ به شبهه: دین و ولیت 

افکنی مطبوعات شبهه افکن
955/084404اشرفی ، حسین

 موسسه فرهنگی
 انتشاراتی بهشت

اندیشه
5686

رستاخیز عاشقان
 میرزائیان ، رحمان ،

1340-
1053عرشان955//0843092

 :رفتارهای فرهنگی ایرانیان 
 یافته های طر ح پژوهشی فعالیت
 و مصرف کالهای فرهنگی در

کشور

955/1222 

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،

 انتشارات طر ح های
ملی

11300

 رقابت ها و چالش های سیاسی
 مجموعه: در ایران امروز

مقالت منتشر شده
955//0844 

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،
 سازمان چاپ و

انتشارات

7851

 خاطرات: رقص دلفین ها
 سرهنگ خلبان غلمرضا

علیزاده نیلی
955/0843092علیزاده نیلی ، غلمرضا

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1097

 رمز پیروزی انقلب از دیدگاه
مقام معظم رهبری

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
10339]بی نا[955/0842خ  746ر 

 قدس(رمز موفقیت امام خمینی 
)سره 

1119لو ح محفوظ955//0842092-1340نگارش ، حمید، 

 روابط ایران و یهود در دوره
هخامنشیان

 صبوری فر، فرهاد
1354d-^

7813نیکتاب955

 نگاهی به: روایت دلواپسی 
 مطالبات مقام معظم رهبری از

 سال] شانزده [16قوه مجریه در 
:گذشته 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
1113همای غدیر955/0844092

روایت هجران
 هاشمی رفسنجانی ، اکبر،

1313-
955/084هـ  273ر 

 دفتر مرکزی حزب
جمهوری اسلمی

6719

 امام خمینی و: روایت هجران 
 آزادگان ، خاطرات و نامه های

دوران اسارت آزادگان
955//0843 

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

(
907

روایتی از حماسه ناوچه پیکان
 طاهری ، سید شهاب الدین ،

1325-
955/0843ط  282م 

 سازمان عقیدتی
 سیاسی ارتش

 جمهوری اسلمی
 ایران ، معاونت

تبلیغات و روابط عم

2861



 روایتی داستانی از زندگی شهید
 آیت ال عطاءال اشرفی

اصفهانی
-1352امجدیان ، کیوان ، 

/2092084الف  555
955

 شرکت انتشارات
سوره مهر

3812

 روایتی داستانی از زندگی شهید
آیت ال محمد صدوقی

-1350خسروی ، شمسی ، 
/2092084ص  559

955
3732سوره مهر

 روایتی داستانی از زندگی شهید
سید اسدال لجوردی

3862انتشارات سوره مهر955/2092084ل  132-1354ناطق ، ساسان ، 

 روایتی داستانی از زندگی شهید
محمدعلی رجائی

 یزدان پناه ، زهره ،
1342-

3733سوره مهر955/092084ر  363

 روحانیت طلیه دار اسلم فقاهت
، از دیدگاه امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7892میقاتم 955//0842

 روحانیت و حوزه های علمیه از
)س (دیدگاه امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746ر 

 موسسه تنظیم و نثر
آثار امام خمینی

10422

 روحانیت و سیاست از دیدگاه
امام خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 
1279

6577تسنیم955/0842

 شامل: رو ح عرفانی رو ح ال 
 دستورالعمل عرفانی از313

)ره (حضرت امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1367

955//0842092
 موسسه توسعه
فرهنگ قرآنی

7919

955//08302سعادتی ، پرویز، گردآورندهروزشمار انقلب اسلمی
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
7863

1114روایت فتح955//8430922رزاق زاده ، لعیاکتاب خونین شهر: روزگاران 

1170روایت فتح955//8430922امامی ، حبیب ، گردآورندهکتاب هوا نیروز: روزگاران 

11099فراندیش955/8430922-1359قزلی ، مهدی ، روزگاری جنگی بود

 خاطرات گروهی: روز وحشت 
از نظامیان عراق

 مقیسه ، محمدحسن ،
گردآورنده و مترجم

955//0843092
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
297

 سال هجری: روزها و رویدادها
شمسی

955//084 
 موسسه فرهنگی

نشر رامین
7858

1139خورزن955//0843 روزهای خوب زندگی

 روزی خواهم خفت ، برای
 روایتی داستانی از: همیشه 

زندگی شهید آیت ال
-1350خسروی ، شمسی ، 

/2092084ص  559
955

3732سوره مهر

 روشنفکری و روشنفکران در
 ایران از دیدگاه حضرت امام

خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7914

 روشنفکری و روشنفکران در
 ایران از دیدگاه حضرت امام

خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7914



 روشنفکری و روشنفکران در
 ایران از دیدگاه حضرت امام

خمینی قدس سره
955/0842م  841ر موسسه فرهنگی قدر ولیت

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

12000

 روشنفکری و روشنفکران در
 ایران از دیدگاه حضرت امام

خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7778

955//0843درودیان ، محمدروند پایان جنگ

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

891

955//0843درودیان ، محمدروند پایان جنگ

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1104

 رویارویی ، انقلب اسلمی
ایران و آمریکا

1050اطلعات955//083-1342کدیور، جمیله ، 

5499علم955/044074نصری عبدالرویارویی با تجدد

8415نشر علم955/074044-1326نصری ، عبدال ، رویارویی با تجدد

10224علم955/044074ن 464ر-1326نصری ، عبدال ، رویارویی با تجدد

 :روی نقطه پراکندگی 
 یادداشتهای روزانه گروهبان دوم

پایه ، محمد رضا

 فردوسی ، محمدرضا،
1342-

4032انتشارات سوره مهر955/3092084ف  473

955//0843092میرزازاده حسینی ، رضارهایی در فکه
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1778

 خاطرات اسیر. رهایی در فکه 
آزاد شده ایرانی

955//0843092میرزازاده حسینی ، رضا
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1778

7871زمزم هدایت955/0843خ 746-1345شیدائیان ، حسین ، رهبری امام خمینی

 اندرزهای امام و مقام: رهنمودها
معظم رهبری به ائمه ی جمعه

955//0842 
 شورای

 سیاستگذاری ائمه
جمعه

3010

 اندرزهای امام و مقام: رهنمودها
معظم رهبری به ائمه ی جمعه

955//0842 
 شورای

 سیاستگذاری ائمه
جمعه

7931

 مجموعه ای از پیامها:رهنمودها 
وبیانات مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231پ 

 حوزه نمایندگی ولی
 فقیه در جهاد

 سازندگی خراسان ،
 اداره آموزش

عقیدتی

10379

 رهنمودهای مقام معظم رهبری
)انذار(

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231ر 

 وزارت دفاع و
 پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، سازمان
عقیدتی سیاسی

10340

 علل و زمینه(ریشه های تهاجم 
)های شروع جنگ 

 سپاه پاسداران انقلب
 مرکز مطالعات و. اسلمی 

 سپاه پاسداران955//0843
 انقلب اسلمی ،

1056



تحقیقات جنگ
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

 :ریشه های ما هنوز زنده اند
داستان مردم فلسطین

4082امید956/9405 

 مجموعه سخنرانی: زلل نور
 های مقام معظم رهبری پیرامون

هنر و هنرمندان

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844092

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

6625

 مجموعه سخنرانی: زلل نور
 های مقام معظم رهبری پیرامون

هنر و هنرمندان

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844092

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

6639

 زندگینامه ، آثار و: زمزم نور
 برکات ، خصوصیات و

 مواضع ، جهت گیری و راه
حضرت امام خمینی قدس

955//0842092 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
893

 زندگینامه ، آثار و: زمزم نور
 برکات ، خصوصیات و

 مواضع ، جهت گیری و راه
حضرت امام خمینی قدس

955//0842092 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7920

955//0842092 )لمعات المام (زمزم نور 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
893

955//0842092 )لمعات المام (زمزم نور 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7920

زن

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7945امیرکبیر955/0842خ 746د

 مهد: زنان نامدار تاریخ ایران 
علیا مادر ناصرالدینشاه

2371زوار955//0745092بختیاری اصل ، فریبرز

زندگانی آیت ال مدرس
 ،- 1336فتاحی ، حسین ، 

اقتباس کننده
955//0822092

 کانون پرورش
 فکری کودکان و

نوجوانان
2370

 زندگانی حضرت امام خمینی
)قدس سره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7914

 زندگی سردار شهید محمد
فرومندی

955//1349d-^8430922امیریان ، داود 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1802

 زندگی سیاسی ابراهیم حکیمی
)حکیم الملک (

2365امید فردا955//082092-1308مهدی نیا، جعفر، 

 کنگره بزرگداشت955//8430922عسگری ، علی اکبرزندگی شهید بابامحمدرستمی
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،

1191



انتشارات ستاره ها

 زندگی شهید جلل الدین موفق
یامی

955//1349d-^8430922فکور، اصغر 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1185

زندگی شهیدحسین آزادی
 بختیاری دانشور، داود،

1346-
955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1190

 زندگی شهید حمیدرضا شریف
الحسینی

 بختیاری دانشور، داود،
1346-

/0920843ش 448/ بس
955

 کنگره بزرگداشت
 سرداران شهید و
 بیست و سه هزار

 شهید استان خراسان
، نشر ست

12896

955//1349d-^8430922فکور، اصغر زندگی شهید سیدابراهیم شجیعی

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1177

955//8430922شریفی ، اخترزندگی شهید سیداحمد رحیمی

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1220

955//1352d-^8430922صادقی ، میترا زندگی شهید سید علی حسینی

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1221

 زندگی شهید عبدالحسین
برونوسی

 مهرداد، علیرضا
1345d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1222

955//1351d-^8430922نیری ، حسین زندگی شهید علی ابراهیمی

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1223

زندگی شهیدعلیرضا عاصمی
 بختیاری دانشور، داود

1346d-^
955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1192

 کنگره بزرگداشت955//1352d-^8430922صادقی ، میترا زندگی شهید گل محمد غزنوی
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید

1196



 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

زندگی شهید محمدتقی رضوی
 زاهدی مطلق ، ابراهیم

1342d-^
955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1188

 زندگی شهید محمدحسین
محمدیانی

 جزینی ، محمدجواد
1344d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1193

955//0143092نوایی لواسانی ، حمیدزندگی شهید منصور ستاری
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1780

 زندگی شهید ولی ال چراغچی
مسجدی

 زاهدی مطلق ، ابراهیم
1342d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1180

 زندگی من در طول هفتاد سال
تاریخ معاصر ایران

 -1268اخگر، احمد، 
1348.

6836اخگر955/0824الف  314ز 

 زندگینامه ، آثار و برکات ،
 خصوصیات و مواضع ، جهت

 گیری و راه حضرت امام خمینی
قدس سره

955//0842092 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
893

 زندگینامه ، آثار و برکات ،
 خصوصیات و مواضع ، جهت

 گیری و راه حضرت امام خمینی
قدس سره

955//0842092 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7920

 زندگی نامه جذاب و شنیدنی آقا
نجفی قوچانی

 نجفی قوچانی ، محمدحسن ،
1256 -1322

1140مجتبی955//075092

 زندگی نامه داستانی آیت ال سید
حسن مدرس

 شاه آبادی ، حمیدرضا،
1346-

955//0822092
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1095

 زندگینامه سرداران شهید سپاه
استان تهران

کاوندی ، عین ال
/3092084ک  331

955

 کنگره بزرگداشت
 سرداران شهید سپاه

 هزار شهید36و 
استان تهران

3568

 زندگینامه شهید دکتر مصطفی
چمران

1794بنیاد شهید چمران955//0843092 

 زندگینامه و خاطرات
سیدعلیرضا مصطفوی

4035امینیان955/3092084م  617 

 زندگی نامه و مجموعه آثار شهید
مهدی رجب بیگی

 رجب بیگی ، مهدی ،
1336 -1360

1543هجرت955//0950924

 زندگینامه و مجموعه خاطرات
شهید شاهرخ ضرغام

4031پیام آزادی955/3092084ض  29 

 زندگی و افکار شهید بزرگوار
 آیه ال العظمی سید محمدباقر

 وزارت فرهنگ و956//7043092-1317حائری ، کاظم ، 
 ارشاد اسلمی ،

1900



صدر
 سازمان چاپ و

انتشارات

956//7043092-1317حائری ، کاظم ، زندگی و افکار شهید صدر

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،
 سازمان چاپ و

انتشارات

1900

 زندگی و زمانه حجت السلم
سید علی اکبر ابوترابی فرد

-1354قبادی ، محمد، 
/3092084الف  184

955
5298انتشارات سوره مهر

955//0943مطلق ، محسنزنده باد کمیل
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1059

 مجموعه: زن ریحانه آفرینش 
دیدگاههای مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
4832دارالهدی955/0844

 روز حماسه2887: زنگ تاریخ 
جاویدان ملت قهرمان ایران

3786نسیم حیات ، صریر955/0843ر 996زرئیسی ، علی اکبر

زن و عدالت اجتماعی
 هاشمی رفسنجانی ، اکبر،

1313-
1138سفیر صبح955//0842

 زوایایی از خصوصیات سردار
 سرلشکر شهید احمد کاظمی

 فرمانده نیروی زمینی سپاه از
زبان همرزمان

 احمدی ، جانمراد
1341d-^e^گردآورنده

1145مجنون955//8440922

 الگوی... حزب ا: زیتون سرخ 
مقاومت

956/92044-1340دارابی ، علی ، 
 موسسه فرهنگی

مطبوعاتی جام جم
7754

 ساحت معنوی هویت ملی
ایرانیان

955/0044-1341نجفی ، موسی ، 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها ، دفتر

نشر معارف

6457

 :شب به وقت بغداد25 :1ساعت 
 خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی

عادل خانی
9820انتشارات سوره مهر955/3092084خ  279-1362امامی ، اسماعیل ، 

 بررسی نامه: ساقیان جام زهر
 سرگشاده برخی از نمایندگان

مجلس به مقام معظم
955/084س  186 

 سپاه پاسداران
انقلب اسلمی

12606

 بررسی نامه:ساقیان جام زهر
 سرگشاده تعدادی ازنمایندگان

...مجلس به مقام معظم 
955/084س  186 

 سپاه پاسداران
انقلب اسلمی

12606

 خاطرات ده سال: سالهای تنهایی 
 اسارت خلبان آزاده هوشنگ

شروین
955//0843092شیروین ، هوشنگ

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1065

 خاطرات یک نجات: سایه شوم 
یافته از بهائیت

1045کیهان955//0820922رئوفی ، مهناز

 خاطرات یک نجات: سایه شوم 
یافته از بهائیت

7820کیهان955//0820922رئوفی ، مهناز

 سپاه پاسداران انقلبسپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری
 مرکز تحقیقات. اسلمی 
اسلمی

 سپاه پاسداران955/0845س  297س 
 انقلب اسلمی ،

 مرکز تحقیقات

10332



اسلمی

 شهریور ، حقوق31ستارگان 
 بشر و خانواده های قربانی

 سیری بر زندگی: تروریسم 
شهدای حادثه

955/3352 
 ریاست جمهوری ،
 مرکز امور زنان و

خانواده
11052

955//8430922خامه یار، محمدستارگان خاکی

 ستاد بزرگداشت
 یادواره فرماندهان

 علی17شهید لشگر 
)ع (بن ابی طالب 

1607

 گزیده بیانات و: ستاره جوانی 
 رهنمودهای مقام معظم رهبری

 پیرامون جوانان) مدظلله العالی (
به

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
7936)ع (خادم الرضا955/0844

 روایتی داستانی از: ستاره من 
زندگی شهید محمدعلی رجائی

 یزدان پناه ، زهره ،
1342-

3733سوره مهر955/092084ر  363

 روایتی داستانی از: ستاره من 
زندگی شهید محمدعلی رجایی

 یزدان پناه ، زهره ،
1342-

955/084092
 شرکت انتشارات

سوره مهر
4123

 خاطرات: ستاره های بی نشان 
زنان در دفاع مقدس

-1338رئیسی ، رضا، 
/09220843ر  996

955
 موسسه فرهنگی

سماء
12544

 مجموعه: ستاره های بی نشان 
خاطرات زنان در دفاع مقدس

1184سماء955//8430922-1338رئیسی ، رضا، 

955//0843 ستیز با صلح

 ستاد تبلیغات جنگ ،
 شورای عالی دفاع
 جمهوری اسلمی

ایران

1123

 دیدگاههای امام: سخن عشق 
و ابن عربی) س (خمینی 

955//0842طباطبایی ، فاطمه

 پژوهشکده امام
 و) ره (خمینی 

 انقلب اسلمی ،
معاونت پژوهشی

2379

 بیانات مقام) : 6(سخن یار 
 معظم رهبری در دیدار هزاران

تن از مردم
955/0844خ  231س  

 سازمان اوقاف و
 امور خیریه ،
 معاونت امور

فرهنگی

3182

 شامل بیانات مقام:9سخن یار 
 )مدظله العالی (معظم رهبری 
درمشهد مقدس

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844خ  231س 

 سازمان اوقاف و
 امور خیریه ،

انتشارات اسوه
10338

12017آگاه955/735 سرای ایران خلیج فارس

1799همشهری955/0843092-1349امیریان ، داود، سرباز کوچک اسلم

 خاطراتی از: سردار خیبر
 سرلشگر پاسدار، شهید حاج

محمدابراهیم همت

 همت ، محمدابراهیم ،
1334 -1363

955//8430922

 وزارت فرهنگ
 وارشاداسلمی

 ،معاونت
 امورمطبوعاتی

 کنگره:وتبلیغاتی 
 بزرگداشت سرداران

 شهیدسپاه وسی
وشش هزارشهید

1797

 بنیاد حفظ آثار955//0843 سردشت
 ارزشهای دفاع

1088



مقدس

1217نوید شیراز955//6323-1335مظاهری ، نوذر، سرزمین سبز ارژن

 دانشجویان: سرگذشت انسان ها
اعزامی به باکو

3165نشر آذربایجان955/0824092جعفریان اصل ، غلمعلی

 سرگذشت سه ساله اصلحات و
ضداصلحات

1150موسسه کیهان955//0844-1351ایمانی ، محمد، 

 سرگذشت سه ساله اصلحات و
ضد اصلحات

955/0844الف  985س -1351ایمانی ، محمد، 
 سازمان انتشارات

کیهان
3478

 سرگذشتهای ویژه از زندگی امام
خمینی قدس سره شریف

 زمانی وجدانی ، مصطفی ،
1331-

7913پیام آزادی955//0842092

 وصیت نامه: سروش ملکوتی 
 سیاسی الهی حضرت امام خمینی

)قدس سره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه فرهنگی

انتشاراتی حضور
1178

 وصیت نامه: سروش ملکوتی 
 سیاسی الهی حضرت امام خمینی

)قدس سره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

6584حضور955/0842

 بررسی: سفر به شهر آزادی 
روایی ، تحلیلی اسارت

عطایی ، سیامک
/09220843ع 682س

955
7048امید آزادگان

 پنج گزارش(سفر به قله ها 
)جنگی 

 بهبودی ، هدایت ال ،
1339-

1542برگ955//0843

 براساس زندگی: سفر ناتمام 
شهید جلل الدین موفق یامی

955//1349d-^8430922فکور، اصغر 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1185

2147احمد زمانی956//75زمانی ، احمدسفرنامه کربل

 ویژه ی: سفرنامه ی عشق 
بازدید از جبهه های دفاع مقدس

1163حدیث راه عشق955/0843محسن نصری

 خاطرات: هزار روزه 7سفیر 
سید تقی موسوی درچه ای

 موسوی درچه ای ، سید تقی
 ،1317 -1389

955/0824092
 شرکت انتشارات

سوره مهر
11050

956/94ف 249سفتلوی ، مهدی حمدسقوط اسرائیل

 موسسه بوستان
 مرکز چاپ و(کتاب 

 نشر دفتر تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

)علمیه قم 

5309

955/052ستارزاده ، ملیحه)ق 590- 431( سلجوقیان 

 سازمان مطالعه و
 تدوین کتب علوم
 انسانی دانشگاهها

)سمت (

8544

 سلطان صل ح الدین ایوبی فاتح
قدس

 ندوی ، ابوالحسن علی ،
م- 1913

1907احسان956//01092

سوریه
 برازش ، محمودرضا،

1341-
6433آفتاب هشتم956/91ب 395س

 به مناسبت سالگرد: سوگنامه 
 ارتحال حضرت امام خمینی قدس

 همایش شعر و قصه کوتاه
 به مناسبت سالگرد ارتحال

 انجمن علمی ،955//0842
 فرهنگی و هنری

7929



سره
 حضرت امام خمینی قدس

 :1375: نخستین (سره 
)اراک 

استان مرکزی

 مجموعه مقاله ،قصه:سوگنامه 
 وسروده های برگزیده اولین

 به"شعروقصه کوتاه "همایش 
 مناسبت سالگردارتحال حضرت

اما

 همایش شعر و قصه کوتاه
 به مناسبت سالگرد ارتحال
 حضرت امام خمینی قدس

 :1375: نخستین (سره 
)اراک 

955//0842
 انجمن علمی ،

 فرهنگی و هنری
استان مرکزی

7929

955/0824092-1345سالک ، داوود، سومین پرچمدار
 شرکت انتشارات

سوره مهر
386

سه روایت از یک مرد
 بایرامی ، محمدرضا،

1344-
955//0843092

 بنیاد شهید انقلب
اسلمی ، نشر شاهد

918

 زندگی نامه: سیاحت شرق 
 جذاب و شنیدنی آقا نجفی قوچانی

 همراه با نکات بسیار جالب و
آموزنده

 نجفی قوچانی ، محمدحسن ،
1256 -1322

1140مجتبی955//075092

 سیاست علوی از دیدگاه مقام
معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
6649اندیشه اسلمی955/0844خ 231س

سید جمال الدین اسدآبادی
 مزینانی ، محمدکاظم ،

1342-
955//0752092

 سازمان پژوهش و
 برنامه ریزی

 آموزشی ، دفتر
 انتشارات کمک

آموزشی

1048

سیر تفکر معاصر
 ^-1334dمددپور، محمد 

1384
955//0044

 شرکت انتشارات
سوره مهر

1143

 سیر و تفحصی در مشروطیت و
پس از آن

955/075و  711س -1324ولیتی ، علی اکبر، 
 حزب جمهوری

اسلمی
6865

 توصیه های: سیره آفتاب 
 عرفانی حضرت امام- اخلقی 

 خمینی قدس سره به ضمیمه
گلچینی از سیره عملی آن

955/0842 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

7887

955//0842 )ره (سیره اخلقی امام خمینی 

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

1155

955//0842 )ره (سیره اخلقی امام خمینی 

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

7917

 تربیتی امام- سیره اخلقی 
)قدس سره (خمینی 

6607زمزم هدایت955/0842092الهامی نیا، علی اصغر

 تربیتی امام- سیره اخلقی 
)قدس سره (خمینی 

7928زمزم هدایت955//0842092الهامی نیا، علی اصغر

 رجایی ، غلمعلی ،سیره شهید رجایی
1336-

 وزارت فرهنگ و955/8420092
 ارشاد اسلمی ،

1554



 سازمان چاپ و
انتشارات

 در اندیشه های دفاعی1سیری 
)قدس سره (امام خمینی 

 گردهمایی تبیین اندیشه های
 )ره (دفاعی حضرت امام 

)مشهد: 1378: هفتمین (
955/0842

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

6601

 سیری در اندیشه دفاعی حضرت
)ره (امام خمینی 

 منصوری لریجانی ،
-1329اسماعیل ، 

955//0842

 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

 مقدس ، مدیریت
انتشارات و ادبیات

7898

 سیری در اندیشه های دفاعی امام
خمینی قدس سره

 گردهمایی تبیین اندیشه های
 )ره (دفاعی حضرت امام 

 شاهین: 1377: ششمین (
)شهر

6617دفاع955/0842

8542ثقفی955/0044 سیری در تاریخ فرهنگ ایران

 سیری در زندگی حاج شیخ
محمدتقی بهلول

 موسوی مطلق ، عباس ،
1288-

/2092082ب 874/ مس
955

3953هنارس

 :سیری در سرزمین خاطره ها
سفرنامه کربل

2147احمد زمانی956//75زمانی ، احمد

سیمای امام خمینی
 اکبری ، محمدرضا،

1338-
6596پیام عترت955/0842

 سیمای جامع میراث فرهنگی ،
 صنایع دستی و گردشگری

خراسان رضوی
955/82-1349تقی زاده ، هادی ، 

 سازمان میراث فر
 هنگی و گردشگری

خراسان رضوی
1181

955/535بابائی ، سعیدسیمای رامهرمز
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، مرکز

چاپ و نشر
8370

 سیمای کارگزاران فرهنگ و
سیاست

10128کیهان955/0824ن 987 

956//75-1344ایدرم ، حسن ، سیمای کاظمین
 موسسه فرهنگی
انتشاراتی گرگان

7256

 شاخص خط امام ره از دیدگاه
...مقام معظم رهبری حفظه ا

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0842خ  746/ خن

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

9911

 خاطرات علی: شاهد عشق 
حاجی زاده

 حاجی زاده ، علی ،
1343-

5280زمزم هدایت955/3092084 ح  171

 :شاهرخ حر انقلب اسلمی 
 زندگینامه و مجموعه خاطرات

شهید شاهرخ ضرغام
4031پیام آزادی955/3092084ض  29 

 شخصیت علمی ومبارزاتی آیت
 به)ره (ال مصطفی خمینی 
 مناسبت سی ودومین

سالگردشهادت

955/4092082خ  746 
 وزارت اطلعات

 مرکز بررسی اسناد
تاریخی

5482

1198 موسسه فرهنگی قدر955//0844 خامنه ای ، علی ، رهبر شخصیت و خصوصیات علی



 علیه السلم از نگاه مقام معظم
رهبری مدظله العالی

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

ولیت

 شخصیت و سیره امام سجاد،
 امام باقر، امام صادق ، امام

)علیه السلم (رضا 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
2078قدر ولیت955//0844092

 شخصیت و سیره رسول اکرم
صلی ال علیه و آله و سلم

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
3244قدر ولیت955/0844092

 شخصیت و سیره رسول اکرم
صلی ال علیه و آله و سلم

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
4607قدر ولیت955/0844092

شخصیتها

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7945امیرکبیر955/0842خ 746د

 شخصیت ،یادوراه حضرت امام
 خمینی قدس سره درکلم

رهبرمعظم انقلب اسلمی ایران

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
10342قدر ولیت955/0842خ 231الف

 شرحی بر جلوه های رفتاری
 با کودکان و) ره (امام خمینی 

نوجوانان

 مطهری ، محمدرضا،
1334-

955/0842م  634ش 
 دفتر نشر فرهنگ

اسلمی
6694

 شریعت و معیشت از دیدگاه امام
خمینی و علمه طباطبائی

955/0842خ  721ش -1351خلیلی ، مصطفی ، 
 دفتر تنظیم و نشر

 آثار علمه
طباطبائی

10368

 گوشه هایی: شکار در شکارگاه 
 از زندگی و کارنامه تیمور

 بختیار و حسن پاکروان نخستین
روسای

 حسن بیگی ، محمدابراهیم ،
گردآورنده

11155مدرسه955/082092

 شناخت انقلب اسلمی از دیدگاه
استاد شهید مطهری

 مطهری ، مرتضی ،
1299 -1358.

955/083م  634ش 

 عقیدتی سیاسی
 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،

هیات علمی

3871

 شناخت انقلب اسلمی از دیدگاه
استاد شهید مطهری

 مطهری ، مرتضی ،
1299 -1358.

955/083م  634ش 

 عقیدتی سیاسی
 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،

هیات علمی

9949

 شناخت انقلب اسلمی و ریشه
های آن

 بادامچیان ، اسدال ،
1320-

6859دانشگاه آزاد اسلمی955/083ب  146ش 

 شناخت ریشه های انقلب
اسلمی

 بادامچیان ، اسدال ،
1320-

6859دانشگاه آزاد اسلمی955/083ب  146ش 

 شوالیه های ناتوی فرهنگی یک
نما از کودتای مخملی

12569کیهان955/092084ج  922-1359فضلی نژاد، پیام ، 

 -42خرداد : شهدای روحانیت 
57بهمن 

1544حوزه علمیه قم955//8240922 

 خاطرات آزاده: شهردار اردوگاه 
ی سرافراز فریدون بیاتی

1069پیام آزادگان955/0843092 

3512نسیم حیات/3092084م 216ش مبتکرسرابی ، اسفندیار،شهرداران آسمانی



955، گردآورنده- 1344

2233کوشش955/0732فواد فاروقیشهریار بی تاج و تخت

1134مدرسه955/0842092فولدوند، مرجانشهید باهنر

 غلمحسین(شهید حسن باقری 
)افشردی 

6300شکیب955/8430922 

شهید حسن علیمردانی
 بختیاری دانشور، داود

1346d-^
955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست
 وسه هزار شهید

 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1179

 سیری در زندگی: شیخ شریف 
 و مبارزات اولین روحانی شهید

 دفاع مقدس حجت السلم
والمسلمین محمدحسن

 کاموربخشایش ، جواد،
، گردآورنده- 1353

955/0843092

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

1927

 شیخ فضل ال نوری در ظلمت
مشروطه

955/092075ف  758حسن زاده ، مجید
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، مرکز

چاپ و نشر
3951

4909مدرسه955/1327075092- شریعتی ، محمد، شیخ محمد خیابانی

 براساس: صاحب شب های من 
زندگی شهید گل محمد غزنوی

955//1352d-^8430922صادقی ، میترا 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1196

 وصیت: صحیفه انقلب اسلمی 
 الهی بنیانگذار- نامه سیاسی 

 جمهوری اسلمی ایران حضرت
امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
1216

 متن کامل: صحیفه انقلب 
 وصیتنامه سیاسی و الهی بنیان

گذار جمهوری اسلمی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746ص 

 .حوزه علمیه قم 
 دفتر تبلیغات اسلمی

، روابط عمومی
12580

 متن وصیت: صحیفه رو ح ال 
 الهی امام خمینی- نامه سیاسی 

قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

924تسنیم955//0842

955/0842م  841ر موسسه فرهنگی قدر ولیتصحیفه نور
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
12000

برگزیده. صحیفه نور

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7922آداب955//0830727

برگزیده. صحیفه نور

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7988ذکر955//0842

 مجموعه: صحیفه نور
 قدس(رهنمودهای امام خمینی 

)سره 
6587انتشارات سروش955/0842 



 مجموعه: صحیفه نور
 رهنمودهای حضرت امام خمینی

)قدس سره الشریف (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//08308

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،
 سازمان چاپ و

 انتشارات ، سازمان
 مدارک فرهنگی
انقلب اسلمی

7912

 قصه های: صدای بال نسیم 
)س (زندگی امام خمینی 

 بایرامی ، محمدرضا،
1344-

1195ذکر955//0842092

-1339اسماعیلی ، رضا، صد کلم ، صد خاطره
/0842الف  533ص 

955
10463جابر

-1339اسماعیلی ، رضا، صد کلم ، صد خاطره
/0842الف  533ص 

955
10463جابر

صدور انقلب
 تقوی دامغانی ، رضا،

1325-
5259یاسر955/083ت  467ص 

 کارنامه عملیاتی: ضربت متقابل 
 )ص (محمد رسول ال 27لشکر 

در نبرد رمضان
5281مستند955/0843ب 119ض-1342بابایی ، گلعلی ، 

955/19420843092- گارن هام ، دیوید، ضرورت های بازدارندگی

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 دانشکده فرماندهی و
 ستاد، دوره عالی

جنگ

4643

955/19420843092- گارن هام ، دیوید، ضرورت های بازدارندگی

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 دانشکده فرماندهی و
 ستاد، دوره عالی

جنگ

4643

 طر ح های مدون امریکا علیه
انقلب و مردم ایران

10473)ع (خادم الرضا 955/084ش  938ط -1341شیرازی ، علی ، 

 طر ح های مدون امریکا علیه
انقلب و مردم ایران

10473)ع (خادم الرضا 955/084ش  938ط -1341شیرازی ، علی ، 

 :طریق هدایت در کلم ولیت 
 تبیین اجمالی مبانی انقلب

اسلمی ایران در پرتو
955/083م  299ط -1350محتشمیان ، مجید، 

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، شرکت
 چاپ و نشر بین

الملل

2945

 مشرو ح پرسش و: طلوع پنجم 
 پاسخ دانشجویان با رهبر انقلب

 در دانشگاه شهید بهشتی
82اردیبهشت 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1381-
955//0844

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

7939

عاشقان بی ادعا
 منصوری لریجانی ،

-1337اسماعیل ، 
955/09220843م 794

 مجمع متوسلین به
)ص(آل محمد 

7647

 نگاهی دیگر: عبرتهای عاشورا
 بیانات": خواص عاشورایی "به 

 رهبر معظم انقلب اسلمی و
فرماندهی کل

955/0844 

 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

 مقدس ، مدیریت
ادبیات و انتشارات

3249

 یادواره دومین: عدالت در خون 
 شهید عسکری سنگر فقاهت و
قضاوت آیت ال علی قدوسی

 .وزارت دادگستری . ایران 
 دادستانی کل در امور

دادسراهای انقلب اسلمی

 روابط عمومی955//0950924
 دادستانی کل انقلب

 جمهوری اسلمی

2408



ایران

 عرفان در اندیشه امام خمینی
 مجموعه مقالت و): س (

 رویدادهای همایش بزرگداشت
یکصدمین سال میلد

 همایش بزرگداشت
 یکصدمین سال میلد امام

  =1378) (ره (خمینی 
)بیروت : 1999

955/0842
 ستاد صدمین سال
 میلد امام خمینی

)س (
6608

1058بروج955//0843قاسمی امین ، طاهرهعشق ماندگار

عصر امام خمینی قدس سره
 حاجتی ، احمدرضا،

1345-
955/0842 ح  141ع 

 بوستان کتاب قم
 انتشارات دفتر(

 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

7992

955//0843درودیان ، محمدعلل تداوم جنگ

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1152

955/08بهشتی پور علیعلمداران سرفراز

 ستاد یادواره
 سرداران شهید

 علی بن17لشگر 
)ع(ابی طالب 

11967

گوهری که می ماند) ع (علی 
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

6635قدر ولیت955//0844

عملیات آژاکس
 ویلبر، دونالد نیوتن ،

م- 1907
955//0822

 موسسه فرهنگی
 مطالعات و تحقیقات

 بین المللی ابرار
 معاصر تهران ،

انتشارات

7748

عملیات شیندرا
 صادقی گویا، نجاتعلی ،

1327-
1529عرشان955//084

 مهرماه(عملیات شیندرا
 اولین عملیات رزمی):1358

 شهیدامیرسپهبدعلی صیادشیرازی
 به همراه شهیدچمران به روایت

ازشه

 صادقی گویا، نجاتعلی ،
1327-

1529عرشان955//084

 عوامل معنوی و فرهنگی دفاع
مقدس

1202زمزم هدایت955/0843-1341امامی ، صابر، 

غروب آفتاب در محراب جمعه
 اشرفی اصفهانی ،

1361- 1281عطاءال ، 
955//083

 وزارت ارشاد
اسلمی

1896

 غروب خورشید در محراب
باختران

 اشرفی اصفهانی ،
1361- 1281عطاءال ، 

955//083
 وزارت ارشاد

اسلمی
1896

 براساس زندگی شهید: غریبه 
یدال کلهر

 بختیاری دانشور، داود،
1346-

955//0843092

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 :هنری ، سوره مهر
شاهد

1795

 فاجعه فلسطین و راه نجات از
این بن بست

7819تهران956/9405الف 231ف1924- جندی ، سامی ، 

 خاطرات: فرار از موصل 
شفاهی محمدرضا عبدی

955/0843092نیری ، حسین
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1906



 فراز و فرود زندگی دکتر محمد
مصدق

 مهدوی ، منصور،
گردآورنده

1843کیهان955//082092

 فرازهائی از تاریخ انقلب به
روایت اسناد ساواک و آمریکا

{Sazman Etela'at va 
Amniyat Keshvar}

955/0830727
 وزارت اطلعات ،

روابط عمومی
6538

 استقلل از: فرازهایی درباره 
)س (دیدگاه امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746ف 

 ستاد بزرگداشت
 حضرت امام خمینی

 ، کمیته)س (
فرهنگی

5462

 استقلل از: فرازهایی درباره 
)س (دیدگاه امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746ف 

 ستاد بزرگداشت
 حضرت امام خمینی

 ، کمیته)س (
فرهنگی

10349

فراینداستقرار جمهوری اسلمی
 شفیعی فر، محمد

1338d-^
7713کانون اندیشه جوان955//084

 مجموعه: (فرزندان ایرانیم 
)طنز

955/13490843092- امیریان ، داوود، 

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه
 هنری ، شرکت

انتشارات سوره مهر

506

 بر اساس: فرمانده ای مثل پدر
زندگی شهید حسن علیمردانی

 بختیاری دانشور، داود
1346d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست
 وسه هزار شهید

 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1179

901مرکز کرمان شناسی955/8430922-1361ایزدی ، احمد، فرمانده جوان

 براساس زندگی: فرمانده شهر
شهید جهان آرا

 بختیاری دانشور، داود،
1346-

955//0843092

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 :هنری ، سوره مهر
شاهد

1798

955//8430922 فرمانده من
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
922

فرهنگ آزادگان
 رجائی ، غلمعلی

1336d-^e^گردآورنده
955//8430922

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، معاونت

پژوهشی و آموزشی
1156

فرهنگ آزادگان
 رجائی ، غلمعلی

1336d-^e^گردآورنده
955//8430922

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، معاونت

پژوهشی و آموزشی
1538

12488تجسم خلقم 956/9403ص 641ف-1340صفا تاج ، مجید، فرهنگ جامع فلسطین

 اصطلحات و: فرهنگ جبهه 
تعبیرات

 ،- 1332فهیمی ، مهدی ، 
گردآورنده

955//0843
 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

مقدس
1545

مکاتبات: فرهنگ جبهه 
 ،- 1332فهیمی ، مهدی ، 

گردآورنده
955//0843

 :فرهنگ گستر
 انتشارات(سروش 

)صدا و سیما
1074

 فرهنگ جهاد و شهادت نامه ها
 قدس سره(و پیامهای امام خمینی 

(

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار اسلمی

1279d -^1368ایران 
8005تسنیم955//0842



فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس
 سنگری ، محمدرضا،

1333-
1099یاقوت955//0843

 فلسطین ، سرزمین ، تاریخ و
مقاومت

956/94ف  841 
 دفتر جنبش جهاد
اسلمی فلسطین

10431

 فلسطین و رژیم صهیونیستی از
دیدگاه مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

1161

 فلسطین و رژیم صهیونیستی از
دیدگاه مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

7942

 فلسفه تربیتی نهضت امام خمینی
 نقدی بر سوبژکتیویسم و): ره (

دوآلیسم
955/0842علم الهدا، جمیله

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

6610

 متن کامل: فیض حضور ولیت 
 سخنان رهبر معظم انقلب

اسلمی حضرت آیه ال العظمی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 -جمهوری اسلمی ایران ، 

1318
955/0845

 دفتر نشر فرهنگ
اسلمی

6632

قانونگرایی ، نظم و انضباط
 موسسه فرهنگی هنری قدر

ولیت
/09220843ق  315

955
 موسسه فرهنگی

هنری قدر ولیت
3516

 بیست سال: (قدرت و دیگر هیچ 
)با سازمان مجاهدین خلق 

6500توس955/092084-1335باقرزاده ، طاهره ، 

)س (قرآن از دیدگاه امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، بین القوامی)
امور

7902

 مجموعه: قرآن باب معرفت ال 
 بیانات و نوشته های حضرت

 درباره) قدس سره (امام خمینی 
قرآن

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
4802

قرآن کتاب هدایت

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، بین القوامی)
امور

7902

955//0843 قصر شیرین
 بنیاد حفظ آثار و

 نشر ارزشهای دفاع
مقدس

915

955//0808631 قصه ها و غصه ها
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7811

955//0808631 قصه ها و غصه ها
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7784

 قصه های زندگی امام خمینی
)ره (

955//0842092-1344عربلو، احمد، 
 ذکر، کتابهای

قاصدک
923

 قصه های نور به روایت امام
 از کتاب) سلم ال علیه (خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

7922آداب955//0830727



صحیفه نور
 -1279اسلمی ایران ، 

1368

 قواعد فقهی در آثار امام خمینی
رحمه ال

955/0842نوحی ، حمیدرضا
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

8009

955/986  85ق -1343یوسفی ، جعفر، قوم لر
 امیر کبیر، کتابهای

جیبی
5311

 زندگی نامه: قهرمان پهلوان 
 داستانی سردار شهید مرتضی

حمزه دولبی
1767هزاره ققنوس1358d-^955بیات ، مسعود 

955/0824045-1340حنیف ، محمد، 1342خرداد 15قیام 

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

1141

 قیام پانزده خرداد به روایت اسناد
ساواک

955/082408ق 951 
 مرکز بررسی اسناد

 تاریخی وزارت
اطلعات

6453

قیام عاشورا

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955//0842
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

645

955/0822045واحد، سیناقیام گوهرشاد
 وزارت ارشاد

 اسلمی ، سازمان
چاپ و انتشارات

8416

 روایت: کارتر و سقوط شاه 
دست اول

 -لدین ، مایکل آرتور، 
1941

6561چاپخش0824955ل 414ک

 کارنامه عملیات سپاهیان اسلم
در هشت سال دفاع مقدس

 سپاه پاسداران انقلب
 اداره روابط. اسلمی 

عمومی و انتشارات
955//0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 اداره روابط عمومی
و انتشارات

916

 قصه های: کاش تو هم بودی 
)س (زندگی امام خمینی 

955//0842092-1344عربلو، احمد، 
 ذکر، کتابهای

قاصدک
923

 کالبدشکافی فتنه ی هشتاد و
 نمودار درختی بیانات: هشت 

رهبر معظم انقلب در

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
5454انقلب اسلمی955/0844خ  231ک 

1114روایت فتح955//8430922رزاق زاده ، لعیاکتاب خونین شهر

کتاب دوازدهم
 جشنواره کتاب سال دفاع

 :1387: مقدس دوازدهمین 
تهران

955/0843ج  438ک 
 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

مقدس
3658

 مجموعه مقالت: کتاب دوازدهم 
 دوازدهمین جشنواره کتاب سال

دفاع مقدس

 جشنواره کتاب سال دفاع
 :1387: مقدس دوازدهمین 

تهران
955/0843ج  438ک 

 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

مقدس
3658

کتاب سیاه
-1378مکی ، حسین ، 

1290
10932امیرکبیر955/0824

 کتاب وصایا وصیت نامه سیاسی
 )ره (الهی امام خمینی 

 مخصوص دانشجویان دانشگاه

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 

6089فردوس955/0842



1279آزاد اسلمی

 امپریالیزم و: کردستان 
)1(گروههای وابسته 

 سپاه پاسداران انقلب
دفتر سیاسی. اسلمی 

956/0049159
 سپاه پاسداران

 انقلب اسلمی
،دفتر سیاسی

6471

955//984 کردها
 امیرکبیر، کتابهای

جیبی
1183

955//0843 کرمانشاه
 بنیاد حفظ آثار و

 نشرارزشهای دفاع
مقدس

1087

 :کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن 
 شامل اوضاع طبیعی ،

 جغرافیایی ، تاریخی ، اجتماعی
و اقتصادی

 -افشار سیستانی ، ایرج ، 
1319

8537نگارستان کتاب955/44

کرمانشاه در جنگ
 سپاه پاسداران انقلب

 اسلمی مرکز مطالعات و
تحقیقات جنگ

955//8430223

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

1761

 خاطرات: کشتگان جبرئیل 
1370- 1363مجاهدین هرات 

-1352رضایی ، محمود، 
/09221045ر  574

958
 شرکت انتشارات

سوره مهر
3716

کشف تاریخ
 مهدوی ، منصور،

گردآورنده
1843کیهان955//082092

کلم ولیت طریق هدایت
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

955//0844
 موسسه فرهنگی
انتشاراتی ظفر

6643

 کوثر مجموعه سخنرانیها
)ره(حضرت امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746ک 1374
955

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

(
10437

کیست مرا یاری کند؟
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

6648اندیشه اسلمی955/0844خ 231ک

10460سروش955/083خ  721گ -1325خلیلی ، اکبر، گام به گام با انقلب

10460سروش955/083خ  721گ -1325خلیلی ، اکبر، گام به گام با انقلب

 تحلیلی بر" (67بحران "گذر از 
 هشتمین سال جنگ تحمیلی رژیم

 عراق علیه جمهوری اسلمی
"ایران 

 سپاه پاسداران انقلب
دفتر سیاسی. اسلمی 

955/0943
 سپاه پاسداران

انقلب اسلمی
3177

 گذری بر وصیتنامه سیاسی ،
 )ره (الهی حضرت امام خمینی 

)همراه با متن وصیتنامه (
894فردابه955//0842-1340آشتیانی ، محسن ، 

1205مرکز کرمان شناسی955/0843-1335میرزایی ، عباس ، گردان غواص

 خاطرات سرگرد: گردان گم شده 
عراقی عزالدین مانع

955/0843092مانع ، عزالدین
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1122

 گروه انقلبی ابوذر از بدو تا
تاسیس تا کنون

955//0824045 
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1142

 گزارش از فیلیین ، جنگ خانمان
سوز فیلیپین

7763فقه959/ج 716 

11966 سازمان عقیدتی955/جباری جلیل57گزارش زمستان 



 سیاسی ارتش
 جمهوری اسلمی

ایران

 چهار سال: گزارش یک طر ح 
 تلش برای ماندگاری گوشه ای

از تاریخ انقلب

 کاموربخشایش ، جواد،
1353-

1171انتشارات سوره مهر955/0824045

گزارشی کوتاه
 سپاه پاسداران انقلب

 مرکز مطالعات و. اسلمی 
تحقیقات جنگ

955/0843

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات و

تحقیقات جنگ

9673

955/083 گزارشی کوتاه درباره جمعه سیاه
 دفتر نشر فرهنگ

اسلمی
7933

 گزیده ای از آثار و سیره امام
 درباره امام زمان) س (خمینی 

)عج (

 خمینی ، رو ح ال ،
 رهبرانقلب و بنیانگذار

 جمهوری اسلمی ایران ،
1279 -1368

955//0842092

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

7905

 گزیده ای از مقالت همایش
 در نگاه) س (اندیشه امام خمینی 

1383اندیشمندان جهان خرداد 

 همایش بین المللی امام
 از دیدگاه) ره (خمینی 

 :1383(اندیشمندان جهان 
: {Thinkers) (تهران 
5002

955/0842
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7989

 گزیده ای از ناگفته های زندانیان
سیاسی رژیم پهلوی

955/09220824غ  93-1347غیاثیان ، سعید، 
 وابسته(سوره مهر 

)به حوزه هنری 
5484

 گزیده دیدگاه های دکتر احمدی
.نژاد

 احمدی نژاد، محمود،
1334-

955/0844
 ریاست جمهوری ،

 حوزه مشاوران
جوان

6396

 گزیده نصایح اخلقی و عرفانی
)ره (حضرت امام خمینی 

12552میثاق955/0842ل  397 

گفتاری درباره جمهوری اسلمی
 مطهری ، مرتضی ،

1299 -1358.
955/084م  634گ 

 حزب جمهوری
اسلمی

5244

گفتگو با تاریخ
 کیانوری ، نورالدین ،

1294 -1378
955/8240452

 موسسه مطالعات و
پژوهش های سیاسی

1214

 مصاحبه با: گفتگو با تاریخ 
 کیانوری دبیر اول حزب توده

)متن کامل (

 کیانوری ، نورالدین ،
1294 -1378.

/082ک 932گ 1386
955

 موسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی

5450

گفتگو با کوشندگان سیاسی
 همایش رقابتهای سیاسی و

 :نخستین ( امنیت ملی 
1380

955/0844

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،
 سازمان چاپ و

انتشارات

11261

 گفته ها و ناگفته ها از زندگی
)س (امام خمینی 

 -1340ستوده ، امیررضا، 
، گردآورنده

7946نشر پنجره955//0842

 گفته ها و ناگفته ها از زندگی
)س (امام خمینی 

 -1340ستوده ، امیررضا، 
، گردآورنده

7985نشر پنجره955//0842

 صد و[110: گلهای باغ خاطره 
 حکایت و خاطره ی جالب و] ده 

 شنیدنی از زندگی مقام معظم
رهبری

 صدری مازندرانی ، حسن ،
، گردآورنده- 1343

7867میراث مازندرانی955//0844092



 گلهای باغ خاطره یادواره ای از
)ره(حضرت امام خمینی

7875پیام عترت955//0842 

9104ستاره955//074عبدال یف ، فتح الگوشه ای از تاریخ ایران

 گوشه ای از مناسبات روسیه و
 ایران و سیاست انگلستان در

در آغاز قرن نوزدهم- ایران 
9104ستاره955//074عبدال یف ، فتح ال

 شخصیت و: گوهری که می ماند
 خصوصیات حضرت علی علیه
 السلم از نگاه مقام معظم رهبر

مدظله العالی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
6635قدر ولیت955//0844

 شخصیت و: گوهری که می ماند
 خصوصیات حضرت علی علیه

 السلم از نگاه مقام معظم رهبری
مدظله العالی

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0844

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

1198

 بنیاد حفظ آثار و955//0843 گیلن غرب
 نشر ارزشهای دفاع

مقدس

914

 گزیده): ره (لحظاتی با امام 
 نصایح اخلقی و عرفانی

)ره (حضرت امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 
1279

955/0842
 بنیاد مسکن: میثاق 

 انقلب اسلمی ،
امام100حساب 

6606

 گزیده) : ره (لحظاتی با امام 
 نصایح اخلقی و عرفانی

)ره (حضرت امام خمینی 
12552میثاق955/0842ل  397 

 خاطرات: لحظه های بی پناه 
 برادران آزاده عباس محرچی ،

رضا میرزایی
955//0843092محرچی ، عباس

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 هنری ، دفتر ادبیات
و هنر مقاومت

1551

 ما آمریکا را زیر پا می گذاریم
 تحلیلی بر روند تحولت نیم(

قرن اخیر ایران
955/08ص  354م -1324صائبی ، محمد، 

 موسسه فرهنگی
 دانش و اندیشه

معاصر
7730

ما، در کدام جهان زندگی میکنیم
 سروش ، عبدالکریم ،

1324-
7606پیام آزادی955/084092

 مجموعه: ما را کجا می برند
 مقالت پروفسور مولنا پیرامون

اصلحات
955/084م 847م-1315مولنا، حمید، 

 موسسه فرهنگی قدر
ولیت

7776

7705اطلعات955/083م- 1924هایزر، رابرت ، ماموریت در تهران

 زندگانی آیت ال: ماه مجلس 
مدرس

 ،- 1336فتاحی ، حسین ، 
اقتباس کننده

955//0822092
 کانون پرورش

 فکری کودکان و
نوجوانان

2370

 مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی
 قدس سره در دفاع مقدس با

تحلیلی مقایسه ای
955//0842092بنی لوحی ، علی

 موسسه فرهنگی
 دانش و اندیشه

معاصر
7991

 متن بیانات مهم مقام معظم
 رهبری حضرت آیه ال خامنه

 ای درجمع کارگزاران نظام
379تیرماه 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
5253روزنامه قدس955/0844خ  231م 



 :متن کامل صحیفه انقلب 
 سیاسی رهبر- وصیت نامه الهی 

کبیر انقلب اسلمی ایران

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

1164نشر دانش پرور955//0842

 متن کامل وصیت نامه سیاسی
 الهی رهبر کبیر انقلب اسلمی

ایران

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746و 1377
955

 وزارت پست و
تلگراف تهران

12036

 -متن کامل وصیت نامه سیاسی 
 الهی رهبر کبیر انقلب اسلمی

 قدس(ایران حضرت امام خمینی 
)سره شریف 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

1164نشر دانش پرور955//0842

10300نی955/0727083م  256 مثل برف آب خواهیم شد

 براساس: مثل صدای پرنده 
زندگی شهید سید علی حسینی

955//1352d-^8430922صادقی ، میترا 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1221

 مجموعه اطلعیه های سومین
 شهید محراب حضرت آیت ال

 صدوقی ، از قبل از انقلب
اسلمی تا زمان شهادت

 -1361صدوقی ، محمد، 
1287

955/095
 وزارت ارشاد

اسلمی
11309

 مجموعه ای
 ازپیامهاوسخنرانیهای مقام معظم
 رهبری حضرت آیه ال العظمی

خامنه ای دام ظله

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231پ 

 حوزه نمایندگی ولی
 فقیه در جهاد

 سازندگی خراسان ،
 اداره آموزش

عقیدتی

10379

 مجموعه ای مشتمل برپرسش و
پاسخ

 معاونت عقیدتی سیاسی سپاه
منطقه اصفهان

955/0845خ  231ز 
 موسسه فرهنگی
 هنری رزمندگان

اصفهان-اسلم
4021

 مجموعه بیانات مقام معظم
 رهبری پیرامون دانشگاه و

دانشجو

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231د 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در

 دانشگاهها، روابط
عمومی

10328

 مجموعه بیانات مقام معظم
 رهبری پیرامون دانشگاه و

دانشجو

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0845خ  231د 

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در

 دانشگاهها، روابط
عمومی

11945

 مجموعه بیانات مقام معظم
 رهبری درباره نهضت حسینی ،

...جوانان ، مطبوعات و

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
5055قرب955/0845خ  231 ح 

 مجموعه پیامها و بیانات حضرت
امام خمینی مدظله العالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746پ 

 موسسه خدمات
فرهنگی رسا

5461

 مجموعه پیامها و بیانات حضرت
امام خمینی مدظله العالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746پ 

 موسسه خدمات
فرهنگی رسا

10452

 مجموعه پیامها و بیانات حضرت
امام خمینی مدظله العالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 موسسه خدمات955/0842خ  746پ 
فرهنگی رسا

10452



-1279اسلمی ایران ، 

 مجموعه توصیه
 ها،رهنمودهاوتائیدات

 رهبرفرزانه انقلب اسلمی
درباره دولت نهم

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844خ  231د 

 نشر جمهور ایران
 مرکز پژوهش و(

 اسناد ریاست
)جمهوری 

10405

 مجموعه خاطرات برگزیده
 سومین جشنواره فرهنگی هنری

ره آورد سرزمین نور

 جشنواره فرهنگی هنری ره
 سومین(آورد سرزمین نور 

)تهران : 1383: 
1147پیک سبحان955//8430922

 مجموعه خاطرات مقام معظم
رهبری در دفاع مقدس

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/3092084خ  231

 موسسه روایت سیره
شهدا

12009

 مجموعه کامل ازپیامهای امام
 خمینی ازفرودگاه

 مهرآبادتاسالروزتاریخی
خرداد15

 حجازی ، عبدالرسول ،
1321-

12571]بی نا[955/0842خ  746/ حب

 سازمان تبلیغات955//0843092محرچی ، عباسمجنون
 اسلمی ، حوزه

 هنری ، دفتر ادبیات
و هنر مقاومت

1551

 یازده: مدال و مرخصی 
یادداشت از یک اسیر عراقی

955//0943 
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1085

مدرس
 ،- 1336فتاحی ، حسین ، 

اقتباس کننده
955//0822092

 کانون پرورش
 فکری کودکان و

نوجوانان
2370

 مدیران نظام اسلمی از دیدگاه
مقام معظم رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0845092

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

1768

 ماهیت و! مذاکره با آمریکا؟
 عملکرد آمریکا بانضمام بخشی
 از بیانات حضرت امام خمینی

قدس سره و

955//0842 
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
7702

 بر اساس زندگی: مردابر پوش 
شهید منصوری ستاری

955//0143092نوایی لواسانی ، حمید
 شرکت انتشارات

سوره مهر
1780

 براساس: مردی از دیار دور
زندگی شهید سیدعلی ابراهیمی

955//1351d-^8430922نیری ، حسین 

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1223

 روایتی از حماسه(مروارید 
)ناوچه پیکان 

 طاهری ، سید شهاب الدین ،
1325-

955/0843ط  282م 

 سازمان عقیدتی
 سیاسی ارتش

 جمهوری اسلمی
 ایران ، معاونت

تبلیغات و روابط عم

2861

 خامنه ای ، علی ، رهبرمرور
 جمهوری اسلمی ایران ،

10333]بی نا[955/0844خ  231م 



1318-

مرور
 خامنه ای ، علی ، رهبر

 جمهوری اسلمی ایران ،
1318-

12622]بی نا[955/0844خ  231م 

 مروری بر زندگی شهید
سرلشکر منصور ستاری

955//0843092 

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،
 نیروی هوایی ،

 انتشارات عقیدتی
سیاسی

1068

 مروری بر نقش امریکا در جنگ
عراق علیه ایران

955//0843کریمی ، مجید

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 نمایندگی ولی فقیه ،
مرکز فرهنگی

1067

955//0824-1323حکیمی ، محمود، مسابقه غارتگری

 سازمان پژوهش و
 برنامه ریزی

 آموزشی ، انتشارات
مدرسه برهان

1206

 براساس زندگی شهید: مسافر
 حسن باقری(غلمحسین افشردی 

(
955//0843092بختیاری دانشور، داوود

 حوزه(سوره مهر 
 هنری سازمان

 )تبلیغات اسلمی 
 بنیاد شهید انقلب
 اسلمی ، معاونت

 پژوهش و تبلیغات ،
نشر شاهد

1801

 مسافرت نامه کرمان و بلوچستان
 بلوک گردشی به مدت سه ماهه(
 جمادی الثانیه تا21) 

1311رمضان 25

 فرمانفرما، عبدالحسین
1236- 1318میرزا، 

8371اساطیر955/5572

 روایتی داستانی از: مسافر تنها
 زندگی شهید آیت ال عطاء ال

اشرفی
-1352امجدیان ، کیوان ، 

/2092084الف  555
955

 شرکت انتشارات
سوره مهر

3812

مستکبرین. مستضعفین 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7945امیرکبیر955/0842خ 746د

 مسجد جلیلی به روایت اسناد
.ساواک 

955/0824045 
 وزارت اطلعات ،
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی
11359

 زندگینامه: مسیح کردستان 
 سرلشگر پاسدار شهید محمد

بروجردی

 محمودزاده ، نصرت ال ،
1335-

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران شهید سپاه
 و سی و شش هزار
 شهید استان تهران ،

 :کمیته انتشارات 
 بنیاد شهید انقلب

اسل

1536

 مشاهیر مدفون در تکیه
در کوشکی- بروجردی 

3794کانون پژوهشم 955/932خ 724ب-1351خلیلیان ، حمید، 

 مشرو ح پرسش و پاسخ
 دانشجویان در حضور رهبر

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

 نهاد نمایندگی مقام955//0844
 معظم رهبری در

7939



 معظم انقلب در دانشگاه شهید
بهشتی

1381-
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

 مشروطیت ، جمهوریت ،
 اسلمیت ، مطالعه تطبیقی اندیشه

 سیاسی امام خمینی و محقق
نائینی در مورد نقش

6527معناگرا955/0842مقیمی ، غلم حسن

 مصاحبه با کیانوری دبیر اول
)متن کامل (حزب توده 

 کیانوری ، نورالدین ،
1294 -1378.

/082ک 932گ 1386
955

 موسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی

5450

 مصاحبه غیرحضوری با امام
 انتخابات و(منشور : خمینی 

)مجلس شورای اسلمی 
7875پیام عترت955//0842 

 مصاحبه غیرحضوری با امام
 انتخابات و(منشور : خمینی 

)مجلس شورای اسلمی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842الف 685م

 نهاد نمایندگی مقام
 معظم رهبری در
 دانشگاهها، دفتر

نشر معارف

7884

 مصاحبه های امام خمینی قدس
سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746م 1386
955

8029تسنیم

 مطبوعات و رسانه ها از دیدگاه
)قدس سره (امام خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

6575تسنیم955/0842

 گزیده ای از: مطلع عشق 
 رهنمودهای حضرت آیت ال

 سیدعلی خامنه ای به زوجهای
جوان

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844

 دفتر نشر فرهنگ
اسلمی

6586

 خودکامه: مظفرالدین شاه قاجار
کوچک

 -احمد پناهی ، محمد، 
1313

8423نشر ندا955/0746092

 معارف و هدایت ها در کلم امام
خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بینانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

7995تسنیم955//0842

 بسیج در(معجزه انقلب اسلمی 
)بیان مقام معظم رهبری

12063پیشروان: مبتکران 955/083 

 براساس زندگی: معلم فراری 
شهید محمدابراهیم همت

955//0843092مخدومی ، رحیم
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1165

956/75انصاری ، رئوف محمدعلیمعماری کربل در گذر تاریخ
 مسجد مقدس

جمکران
11198

 مجموعه: مفاتیح الحکمه 
 موضوعی بیانات مقام معظم

رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
6622سنا955//0844

 مفسده جویان را در کردستان
افشاء کنیم

955/083م  697 
 سازمان پیشمرگان

مسلمان کرد
12589

3735سفیر اردهال956/05494ص  641-1340صفا تاج ، مجید، مقاومت فلسطین پس از اشغال

 مقدمه ای بر تاریخ تحولت
 اجتماعی و سیاسی افغانستان در

6720بلخی958/1م  723 



دو سده اخیر

 مکتب گرائی و گرایشهای
انحرافی

 محمودی ، مرتضی ،
1328-

3628رسالت قلم955/083م 362م

 سیری در: ملکوتی خاک نشین 
 زندگانی نمونه بارز تقوا و زهد

عالم عامل آیت

 موسوی مطلق ، عباس ،
1288-

/2092082ب 874/ مس
955

3953هنارس

 سیری در: ملکوتی خاک نشین 
زندگی شیخ محمد تقی بهلول

 موسوی مطلق ، عباس ،
1288-

/2092082ب 874/ مس
955

3953هنارس

)س (مناجات نامه امام خمینی 
 خمینی ، رو ح ال ، رهبر

 انقلب و بنیانگذار جمهوری
-1279اسلمی ایران ، 

955/0842خ  746م 
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

12500

 مناسبات روسیه و ایران و
سیاست انگلستان در ایران

9104ستاره955//074عبدال یف ، فتح ال

955/084045 منافقین ذخیره شیطان بزرگ
 سپاه پاسداران

انقلب اسلمی
11374

 متن بیانات: منشور اصلحات 
 مهم مقام معظم رهبری حضرت

آیه ال خامنه ای

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
5253روزنامه قدس955/0844خ  231م 

 -وصیتنامه الهی :منشور جاوید
 سیاسی بنیانگذار جمهوری
 اسلمی ایران حضرت امام

(خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746و 

 دفتر نمایندگی ولی
فقیه

10423

 پیام تاریخی و: منشور روحانیت 
 مهم حضرت امام خمینی علی ال

 مقامه خطاب بر روحانیون
سراسر

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

//0842092خ 746م 
955

 مرکز مدیریت حوزه
های علمیه خواهران

3071

 منوچهر مدق به روایت همسر
شهید

1266روایت فتح955//0843092برادران ، مریم

 منوچهر مدق به روایت همسر
شهید

1781روایت فتح955//0843092برادران ، مریم

 منوچهر مدق به روایت همسر
شهید

3195روایت فتح955/0843092-1356برادران ، مریم ، 

 خاطرات جبهه و: من و دوستانم 
جنگ

-1348حسینی ، علیرضا، 
/09220843 ح  577

955
3749سفیر اردهال

 موضوعات من تجربه الثوره
الفلسطینیه

956/94ش  566ت شفیق ، منیر
 نهضت آزادی[

]ایران 
9831

 نگاهی به: مهاجر قبیله ایمان 
 زندگینامه یادگار امام حضرت
 حجت السلم و المسلمین حاج

سید احمد

955//0842092-1335انصاری ، حمید، 

 ستاد صدمین سال
 میلد امام خمینی

 ، کمیته)س (
تبلیغات و انتشارات

1986

مهد علیا به روایت اسناد
 نوایی ، عبدالحسین ،

1302-
6062اساطیر955//0745092

2371زوار955//0745092بختیاری اصل ، فریبرزمهد علیا، مادر ناصرالدینشاه

مهر نگاه اولیاء
 ابوترابی ، علی اکبر،

1318 -1379
1064امید آزادگان955//0843092

 شنیدنیهایی از: مهر و قهر
 لطافت و صلبت ها در زندگی

 سبحانی نیا، محمدرضا،
، گردآورنده- 1350

7986سرافراز955/0842



امام خمینی قدس سره الشریف

 نظری اجمالی: میراث مشترک 
 بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق

 ایران و ماوراءالنهر از کوروش
تا تیمور

8545امیرکبیر955/0042-1349گلجان ، مهدی ، 

2584نور955//0745092-1335نوری ، مسعود، میرزا رضا کرمانی

 زندگی: میرویم تا خط امام بماند
 نامه و مجموعه آثار شهید مهدی

رجب بیگی

 رجب بیگی ، مهدی ،
1336 -1360

1543هجرت955//0950924

 :مین های دوست داشتنی 
 براساس زندگی شهید علیرضا

عاصمی

 بختیاری دانشور، داود
1346d-^

955//8430922

 کنگره بزرگداشت
 سرداران و بیست و

 سه هزار شهید
 استانهای خراسان ،
انتشارات ستاره ها

1192

 قصه های: میهمان آسمان 
 برای) س (زندگی امام خمینی 
کودکان و نوجوانان

6585نشر پنجره955/13460842- نادری ، ناصر، 

ناگفته های جنگ
 صیاد شیرازی ، علی ،

1323 -1378.
/3092084ص 959آ

955
 شرکت انتشارات

سوره مهر
3662

 خاطرات(ناگفته های جنگ 
 سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

(

 صیاد شیرازی ، علی ،
1323 -1378.

/3092084ص 959آ
955

 شرکت انتشارات
سوره مهر

3662

 ناگفته هایی از زندگی سپهبد
قرنی

 نوروزی فرسنگی ، احمد،
1321-

1897زهد955//0824092

 نامه ها و پیام های امام خمینی
)ره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746ن 1386
955

10950تسنیم

 نامه ها و پیامهای امام خمینی
به دانشجویان) قدس سره (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1368اسلمی ایران ، 
1279

6576تسنیم955/0842

 نامه ها و پیام های تاریخی امام
)قدس سره (خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1298اسلمی ایران ، 
1368

6592تسنیم955/0842092

 نامه ها و پیام های تاریخی امام
)قدس سره (خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746ن 1385
955

7984تسنیم

955//0843092-1342امجدیان ، محمود، نامه های اسارت

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 هنری ، دفتر ادبیات
و هنر مقاومت

1534

 نامه های عرفانی ، عاطفی و
خانوادگی امام خمینی قدس سره

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

6603تسنیم955/0842

 سپاه پاسداران انقلبنبرد فاو
 معاونت سیاسی. اسلمی 

 سپاه پاسداران955//0943
انقلب اسلمی

1791



ستاد کل

8(عملیات والفجر (نبرد فاو 
 سپاه پاسداران انقلب

 معاونت سیاسی. اسلمی 
ستاد کل

955//0943
 سپاه پاسداران

انقلب اسلمی
1791

نبرد من با سیا
 نورودوم سیهانوک وارمن ،

م- 1922شاه کامبوج ، 
6514نشر مرکز959/6ن 745ن

 نبردهای شرق کارون به روایت
 آزادسازی شرق: فرماندهان 

 کارون و شکستن محاصره آبادن
به ضمیمه

955//0843بنی لوحی ، علی

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات
تحقیقات جنگ

1070

 نبردهای شرق کارون به روایت
 آزادسازی شرق: فرماندهان 

 کارون و شکستن محاصره آبادن
به ضمیمه

955//0843بنی لوحی ، علی

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات
تحقیقات جنگ

1080

 نبردهای شرق کارون به روایت
 آزادسازی شرق: فرماندهان 

 کارون و شکستن محاصره آبادن
به ضمیمه

955//0843بنی لوحی ، علی

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،
 مرکز مطالعات
تحقیقات جنگ

1555

 مشاهدات و وقائع: نصر من ال 
و حوارات

956/04492ع  344عبدالستار، سید
 موسسه فرهنگی

هنری قدر ولیت
3734

 نغمه مقاومت فلسطین از آغاز
اشغال تا خیزش نسل جدید

 تقی پور، محمدتقی ،
1323-

956/94ت  657ن 
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، مرکز

چاپ و نشر
10172

 خاطرات"نقد درون ساختاری 
 پاسداشت": آیت ال منتظری 

حقیقت

 سلیمی نمین ، عباس ،
1333-

955//084092
 دفتر مطالعات و

تدوین تاریخ ایران
2369

 نقش انبیاء و پیامبران در هدایت
و عدالت

 -1307بهشتی ، سیدمحمد، 
1360

955/08492

 بوستان کتاب قم
 انتشارات دفتر(

 تبلیغات اسلمی
)حوزه علمیه قم 

7470

 نقش انگلیس در کودتای
1332مرداد 28

6462اطلعات955/0824-1344اقبال ، اسماعیل ، 

 نقش تشکیلت در پیشبرد انقلب
اسلمی ایران

 -1307بهشتی ، سیدمحمد، 
1360

955/0842092
 ستاد برگزاری
مراسم هفتم تیر

11285

955/0824 نقش روشنفکران وابسته
 موسسه فرهنگی قدر

ولیت
6497

 نقش زنان در نهضت امام خمینی
)ره (

955/083082طهماسبی کهیانی ، ساسان
 مرکز اسناد انقلب

اسلمی
7908

 نقش مسجد در شکل گیری
انقلب اسلمی ایران

 موظف رستمی ،
-1346محمدعلی ، 

11238پرهیب955/0830838

 نکاتی در مورد معرفت
 بیانات: عاشورایی تبلیغ مداحی 

رهبر معظم انقلب

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844خ  231ن 

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 ستاد مشترک
معاونت فرهنگی

10329

 سخنان مقام معظم: نگاه به آینده 
 رهبری و ریاست محترم

جمهوری با جوانان

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
7937سازمان ملی جوانان955//0844



 خاطرات شفاهی: نگاه شیشه ای 
حسن آذری موفق

 آذری موفق ، حسن ،
1322-

955//0843092
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری ، سوره مهر
1071

 نگاهی به حکومتهای سرزمین
 ایران درآمدی بربیان اهمیت

1404وویژگی های ایران 

 زارع ، محمد مهدی ،
1355-

9964بقیه العتره955ز  13الف 

 نگاهی به زندگانی منادی وحدت
حضرت علمه عسکری

955/رنجگری مهدی

 مرکز هماهنگی
 توسعه و ترویج
 فعالیتهای قرآنی

کشور

11959

 نگاهی به زندگینامه یادگار امام
 حضرت حجت السلم و

المسلمین حاج سید احمد خمینی
955//0842092-1335انصاری ، حمید، 

 ستاد صدمین سال
 میلد امام خمینی

 ، کمیته)س (
تبلیغات و انتشارات

1986

 نگاهی به سومین سمینار تبیین
 اندیشه های دفاعی حضرت امام

)ره (خمینی 

 سمینار تبیین اندیشه های
 دفاعی حضرت امام خمینی

: [1374: سومین ) (ره (
955/0842س  753ن 

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

مسلح

5485

 نگاهی کوتاه به توطئه نظامی
آمریکا

 سازمان مجاهدین انقلب
اسلمی

12497]بی نا[955/083س  158ن 

 نگرشی جدید بر جنگ های
صدراسلم از دیدگاه قرآن

8402کشف الغطاآ955/13361282- جعفرزاده ، علی ، 

 نگرشی جدید بر جنگ های
صدراسلم از دیدگاه قرآن

8402کشف الغطاآ955/13361282- جعفرزاده ، علی ، 

955//8430922هادیان ، فریده ، گردآورندهنماز در اسارت

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 طر ح اقامه: هنری 
نماز

1546

955/0843هـ 165نهادیان ، فریدهنماز در اسارت
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
10222

10252ستاد اقامه نماز955/0843هـ 165نهادیان ، فریدهنماز در اسارت

 خاطرات: نماز در اسارت 
 آزادگان ایرانی درباره نماز از

اردوگاههای عراق
955//8430922هادیان ، فریده ، گردآورنده

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

 طر ح اقامه: هنری 
نماز

1546

 مجموعه حکمتها: (نمک سخن 
)و ضرب المثلهای تربیتی 

955//0844واعظی ، حسن
 موسسه فرهنگی
انتشاراتی ظفر

7743

 نموداردرختی بیانات رهبرمعظم
 انقلب درموردحوادث قبل

...وبعدازانتخابات 

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
5454انقلب اسلمی955/0844خ  231ک 

955/0843ش  584ن -1349شکری ، حسن ، نونی صفر
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
5059

 نهج البلغه از دیدگاه مقام معظم
 رهبری حضرت آیت ال العظمی

خامنه ای

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955/0844

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، شرکت
 چاپ و نشر بین

الملل

8989



 مروری بر: نهضت آزادی 
تاریخچه ، ماهیت و عملکرد

7758کتاب صبح955//0824045رضوی نیا، علی

 گزیده ای از: نیم نگاهی به آینده 
 بیانات و مکتوبات امام خمینی

)س (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

092خ 746ن/ شگ
955/0842

 موسسه تنظیم و نشر
 آثار امام خمینی ،

 موسسه چاپ و نشر
عروج

10545

 گزیده ای از: نیم نگاهی به آینده 
 بیانات و مکتوبات امام خمینی

)س (

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

092خ 746ن/ شگ
955/0842

 موسسه تنظیم و نشر
 آثار امام خمینی ،

 موسسه چاپ و نشر
عروج

10545

 نیم نگاهی به کارنامه عملکرد
 تا1384دولت نهم از مرداد 

1388اردیبهشت 

 محمدزاده ، محمد جعفر،
1347-

955/0844م  346ن 

 .ریاست جمهوری 
 دفتر رئیس جمهور،
 معاونت ارتباطات و

 اطلع رسانی ،
اداره کل ر

10369

6526کیهان955/0840922 نیمه پنهان

 کشف تاریخ(21نیمه پنهان جلد 
 فراز و فرود زندگی دکتر): 

محمد مصدق

 مهدوی ، منصور،
گردآورنده

1843کیهان955//082092

955//0843کریمی ، مجیدنیمه پنهان جنگ

 سپاه پاسداران
 انقلب اسلمی ،

 نمایندگی ولی فقیه ،
مرکز فرهنگی

1067

 سیمای کارگزاران: نیمه پنهان 
فرهنگ و سیاست

10128کیهان955/0824ن 987 

 واسموس در میان دلوران
تنگستانی و قشقائی

72گوتنبرگ955//0752042-1300نجمی ، ناصر، 

وحدت از دیدگاه امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

//0842092خ 746و
955

 ستادبزگداشت امام
خمینی

7876

وحدت از دیدگاه امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

//0842092خ 746و
955

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

(
7990

 حضور- وحدت مردمی 
روحانیت

 منصورنژاد، محمد،
1340-

910زمزم هدایت955/0843

 وصیتنامه امام با توضیحات و
 پرسش و پاسخ ویژه218

 دانشجویان دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

خ 746ص و
955//0842092

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

2384

 وصیتنامه امام با توضیحات و
 پرسش و پاسخ ویژه218

 دانشجویان دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

خ 746ص و
955//0842092

 موسسه تنظیم و نشر
 س(آثار امام خمینی 

 ، موسسه چاپ و)
نشر عروج

7868

 وصیت نامه: وصیت نامه امام 
 سیاسی الهی رهبر کبیر انقلب

اسلمی امام خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بینانگذار جمهوری

 ^-1279dاسلمی ایران 

8000فرهنگی رجا955/0842



1368

 الهی امام- وصیت نامه سیاسی 
)ره (خمینی 

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 

/0842خ 746و 1377
955

 وزارت پست و
تلگراف تهران

12036

 الهی امام- وصیت نامه سیاسی 
 همراه با شر ح نکته) ره (خمینی 

های اساسی و

 شفیعی مازندرانی ، محمد،
1328-

955/0842خ  746و 
 مهر امیرالمومنین

)ع (
9948

 الهی رهبر- وصیت نامه سیاسی 
 کبیر انقلب اسلمی و بنیانگذار
جمهوری اسلمی ایران حضرت

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842
 موسسه تنظیم و نشر

 س(آثار امام خمینی 
(

7603

 وصیتنامه سیاسی الهی
 رهبرکبیرانقلب

 وبنیانگذارجمهوری اسلمی
ایران حضرت امام خمینی ق

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

-1279اسلمی ایران ، 
955/0842خ  746پ 

 موسسه فرهنگی
انتشاراتی گرگان

9860

 وظایف سیاسی اجتماعی جوانان
 و خانواده ها از دیدگاه مقام معظم

رهبری

 خامنه ای ، علی ، رهبر
 جمهوری اسلمی ایران ،

1318-
955//0845

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

6644

 وظایف مسئولین ، شوراها و
 انجمن های اسلمی از دیدگاه

)ره (امام خمینی 

 -1336سعادتمند، رسول ، 
، گردآورنده

7996تسنیم955//0842

 نامه های حضرت: وعده دیدار
 امام خمینی به حضرت حجه

 السلم والمسلمین حاج سید احمد
خمینی

 خمینی ، رو ح ال ، رهبر
 انقلب و بنیانگذار جمهوری

 -1279اسلمی ایران ، 
1368

955/0842خ 746و

 سازمان عقیدتی
 سیاسی وزارت دفاع
 و پشتیبانی نیروهای

 مسلح ، انتشارات
دفاع

6600

 ویژگیها و خصوصیات رفتار
)ره (فردی حضرت امام خمینی 

955/2092084خ  746 
 موسسه فرهنگی

هنری قدر ولیت
5458

1789یاسر955//093ت 649وتقوی دامغانی ، رضاویژگیهای انقلب اسلمی ایران

12582سبحان955/0842الف  886و انصاری کرمانیویژگیهایی از زندگی امام خمینی

 دوران: هاشمی رفسنجانی 
 مبارزه خاطرات ، تصویرها،

اسناد، گاه شمار

 هاشمی رفسنجانی ، اکبر،
1313-

955//0842092
 دفتر نشر معارف

انقلب
7865

 گزیده: هزار حنجره آواز
 وصایای شهدای استان قم دفتر

پنجم

 ،-1342خامه یار، محمد، 
گردآورنده

1105تهذیب955//8430922

955//0843-1323جوادی پور، محمد، هشت سال دفاع مقدس

 ارتش جمهوری
 اسلمی ایران ،

 اداره عقیدتی سیاسی
، دفتر سیاسی

1766

 هشدار امام درباره مجاهدین خلق
 ورشکستگی: و طوفان امت 
مجاهدین خلق

955/084045 
 کانون توحیدی

خرداد15
11262

955//0943بایرامی ، محمدرضاهفت روز آخر
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
919



 :هفتم تیر، عاشورای ایرانی 
 مروری بر زندگینامه شهدای

هفتم تیر

 شفیعی ، ضیاءالدین ،
1344-

955/092208ش 556
 شورای هماهنگی
 تبلیغات اسلمی ،

نشر
2363

همت به روایت همسر شهید
 -1351جعفریان ، حبیبه ، 

، گردآورنده
/0920843هـ 665/ جس

955
5255روایت فتح

-1351جعفریان ، حبیبه ، به روایت همسر شهید: همت 
/0843092ه 665/جس

955

 وزارت فرهنگ و
 ارشاد اسلمی ،

 معاونت مطبوعاتی
 و اطلع رسانی ،
 دفتر مطالعات و
توسعه رسانه ها

5854

 همت ، روحیه و اراده
/09220843هـ  666

955
5258قدر ولیت

 با سرمقاله های: همراه انقلب 
 روزانه اطلعات و کیهان پس از

پیروزی انقلب اسلمی
1075امیرکبیر955//0942رفیع ، جلل

 با سرمقاله های: همراه انقلب 
 روزانه اطلعات و کیهان پس از

پیروزی انقلب اسلمی
6463امیرکبیر955/0942-1333رفیع ، جلل ، 

 همراه با سیاحان و جهانگردان و
مسافران تاریخ

9038آرون955//0042-1323حکیمی ، محمود، 

 :همسرداری سرداران شهید
 خاطراتی از سرداران شهید در

خصوص رفتار با همسر
1124قدر ولیت955/8430922 

 زندگینامه و: همسفر شهدا 
خاطرات سیدعلیرضا مصطفوی

4035امینیان955/3092084م  617 

همکاری با نهادهای انقلبی
 -1313زمانی ، مصطفی ، 

1369.
3954شهید گمنام955/083ز  52هـ 

5513سوره مهر955/0843سرهنگی مرتضیهمه چیز درباره جنگ

955/0824092ذوالفقاری ، ابراهیمهویدا
 موسسه مطالعات و

پژوهش های سیاسی
29

955/0824092ذوالفقاری ، ابراهیمهویدا
 وزارت امور

 خارجه ، موسسه
چاپ و انتشارات

6491

 یادداشت های روزانه گروهبان
دوم پایه ، محمد رضا فردوسی

 فردوسی ، محمدرضا،
1342-

4032انتشارات سوره مهر955/3092084ف  473

 چهار: یادداشتهای ناتمام 
 ...خاطره ، شهید علی سمندریان 

]و دیگران [
955/0843  13 

 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
3736

 یادداشت های ویژه شهید سپهبد
 تا1364علی صیاد شیرازی 

1368

 صیاد شیرازی ، علی ،
1323 -1378

1785ایران سبز955//084092

 یادداشتهایی از زندگی امام
خمینی

 رحیمیان ، محمد حسن ،
1329-

955/0842ر  424د 
 موسسه پاسدار

اسلم
5445

م 955//0843اثنی عشری ، جمشیدیادداشتهای یک سرباز
 سازمان تبلیغات
 اسلمی ، حوزه

هنری
1063



1169روایت فتح955//0843 یادگاران

 یادنامه استاد شهید مرتضی
مطهری

955//083092 

 سازمان صنایع ملی
 ایران ، دفتر

 نمایندگی سازمان
تبلیغات اسلمی

3036

 یادنامه سردار پرافتخار اسلم
سرلشکر خلبان عباس بابائی

955/0843ب 119 
 سازمان عقیدتی

سیاسی
3700

 یادنامه سومین سالگرد شهادت
دکتر کاظم سامی

6562چاپخش955/084092 

 یادنامه شهید حاج محمدعلی
نظران

955/0843ن  496 

 بنیاد حفظ آثار و
 ارزشهای دفاع

 مقدس ، مدیریت
ادبیات و انتشارات

4033

 یادنامه ی شهید مضلوم آیت ال
دکتر بهشتی

955/092084ب  866 
 ستاد برگزاری
مراسم هفتم تیر

12604

 یادواره ای از حضرت امام
)قدس سره (خمینی 

7875پیام عترت955//0842 

 یادواره سومین شهید محراب آیه
ال صدوقی

955//084092گردآورنده^eمکی ، محمد
 انتشارات امام

)ع (محمدباقر
1989

5352پیام آزادی955/5092074ج  595عدوان ، محسنیادواره سید جمال الدین

 میرزا- یادواره سید جمال الدین 
رضا کرمانی

5352پیام آزادی955/5092074ج  595عدوان ، محسن

955//084092گردآورنده^eمکی ، محمدیادواره شهید آیه ال صدوقی
 انتشارات امام

)ع (محمدباقر
1989

10548محراب قلم955/083 یادواره شهید علی شریعتی

10548محراب قلم955/083 یادواره شهید علی شریعتی

 یادواره شهید محراب آیت ال
مدنی

 مرتضوی شیرازی ، علی ،
گردآورنده

3708رو ح955/083م  421/ مگ

955//8430922 یاد یاران
 مکتب قرآن و

عترت
1547

7800بوستان کتاب955/0824045م 612راستگو، عبدالیادی از مصدق

 یاران امام به روایت اسناد
 آیت ال: آن سفرکرده : ساواک 

امام موسی صدر

 .وزارت اطلعات . ایران 
مرکز بررسی اسناد تاریخی

/0727083الف  966
955

 وزارت اطلعات ،
 مرکز بررسی اسناد

تاریخی
5266

 جامعه شناسی: یقه سفیدها
نهادهای مدنی در ایران امروز

1173نقش و نگار955//0844-1355قوچانی ، محمد، 

 مجموعه: یک آسمان کبوتر
شهید72خاطره از 72

 حبیب پور، حبیب ،
گردآورنده

1541لو ح محفوظ955//8430923

955/0843ب  737 -1342بنی لوحی ، علی ، یک روز تا چزابه
 موسسه فرهنگی
 دانش و اندیشه

معاصر
10130

 یکصد سال مبارزه روحانیت
 از میرزای شیرازی تا: مترقی 

امام خمینی

 عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم
 ، -1320

7716نوید اسلم955/045ع 743ی

955//075ملکان ، مجیدیک فتوا یک اراده
 مرکز اسناد انقلب

اسلمی
7761



 یکی مثل او بر اساس زندگی سید
 پدر شیهدان(موسی صنیع خانی 

بزرگوار محمد و
-1344عربلو، احمد، 

/3092084ص  893
955

 سازمان بنیاد شهید و
 امور ایثارگران ،

نشر شاهد
3921

 روی دیگر: یونانیان و بربرها
تاریخ

 -1294بدیع ، امیرمهدی ، 
1373

955//014
 مرکز بین: توس 

 المللی گفتگوی
تمدنها

1186

 روی دیگر: یونانیان و بربرها
تاریخ

-1373بدیع ، امیرمهدی ، 
1294

955/01
 مرکز بین المللی: 

8533گفتگوی تمدنها


