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 مه:مقد

 اصطالح اين پيشينه. ستا كتاب بررسي و توصيف، تفسير، تشريح، معني به و بيبليوگرافي انگليسي واژه معادل كتابنامه يا كتابشناسي

 مجموعه به و است دوم رديف مرجع منابع از كتابشناسي( 1380قاسم نژاد، ) رسدمي پيش سال 2500 به تقريبآ دارد يوناني ريشه كه

 اپي،چ آثار( كتاب قيمت يا صفحات تعداد انتشار، تاريخ ناشر، انتشار، محل مترجم، عنوان، نويسنده، نام) كتابشناختي اطالعات

  گرددمي تهيه اطالعات ارائه و استناد قصد به خاصي نظم با و شودمي اطالق تحليلي گاه و خطي هاينسخه و غيرچاپي،

 يژگيو يك از بيش يا يك داراي كه است خاص موضوع يك يا و نويسنده يك مكتوب آثار از منظم ايسياهه يا صورت كتابشناسي

 ( 2006ريتز،  ) آن جز و انتشار، زمان شكل، زبان، مانند است مشترك

 تهيه >نم هايكتاب كتاب< عنوان با ميالدي دوم سده در يوناني، پزشك جالينوس، توسط كتابشناسي نخستين غرب در. تاريخچه

 كليسايي تاريخ كتاب 1بيد ،.م731 در. شدمي محسوب اختصاصي كتابشناسي نوعي و گرفتمي دربر را وي آثار جلد دو در كه شد

 (1374مرادي، ) كرد درج را آثارش از صورتي با همراه خود از حالي شرح آن آخر در و كرد منتشر را انگليس مردم

 

 اهداف و كاربردهاي كتابشناسي

 يا موضوع، يك درباره آثار از ايسياهه تهيه( 1: شوندمي تهيه زير منظور سه از يكي به هاكتابشناسي كلي طوربه. كتابشناسي اهداف

 و دستيابي محل تعيين( 3 و باشند؛ خاصي پرسش جوابگوي بتوانند كه آثاري از ايسياهه تهيه( 2 شخص؛ يك يا و مكان، يك

 ( 1374مرادي، ) خاص آثار بازشناسي

 2( گروه، يك اعضاي ميان علمي و اطالعاتي رابطه كردن برقرار( 1: داندمي هدف سه داراي را كتابشناسي كاربرد نيز* شرا جس

 در و عمل در را علمي هايفرضيه و هانظريه كه افرادي با هاگروه رابطه كردن برقرار( 3 و مختلف، هايگروه ميان رابطه كردن برقرار

 وانتمي كه شودمي اطالعاتي مواد در مشابهي رابطه ايجاد به منجر علمي ارتباط نوع اين. كنندمي پياده مردم عامه ميان در نهايت

 (1355حري، ) ناميد تداخلي رابطه را آن

                                                           
1 . Bede. 



 ج

 

 منابع ديگر و كتاب انتخاب براي ايوسيله( 1: از عبارتند آنها ترينعمده كه هستند بسياري كاربردهاي داراي هاكتابشناسي. كاربردها

 گيريبهره براي ايوسيله( 3 خاص، موضوع يك به مربوط هاينوشته كتابشناسي اطالعات گردآوري وسيله( 2 نظر، مورد زمينه در

 (1367نيكنام، ) هاپژوهش كيفي سطح اعتالي براي ايوسيله( 4 و جوامع، ديگر هايتجربه و موجود دانش از بهتر

 

 اهميت و ضرورت

 نابعم بر تكيه بدون پژوهشي كمتر. است همگان قبول مورد مسائل از پژوهش، در آن كاربرد و كتابشناسي اهميت. ضرورت و اهميت

. كندمي كمك هم آن ثغور و حدود و موضوع تعيين به كتابشناسي. رسيد خواهد سامان به است شده نوشته زمينه آن در كه آثاري و

 هر بنابراين،. است اطالعات گردآوري براي منابع به مراجعه مسئله، تريناساسي پژوهش، موضوع انتخاب از پس رو، همين از

 نهاآ از آگاهي. دارد نياز موردنظر موضوع به مربوط آثار كليه بازبيني و مطالعه به خود پژوهش رساندن سامان به براي پژوهشگري

 ( 1372رباني، ) كندمي پيشگيري هاكاريدوباره و هافرصت رفتن هدر به از پژوهش، غناي افزايش بر افزون

 عاتياطال توانمي كجا در دانيممي تنها كه آنچه ديگر و دانيم،مي كه آنچه يكي: است قسم دو بر دانش: گويدمي جانسون ساموئل

 حثب موضوع آن در كه است منابعي شناسايي كار، نخستين مشخص، موضوع يك درباره تحقيق براي(. 1352صبا، ) يافت اشدرباره

  .كنندمي

 

 دفاع مقدس

 آمريكا رابطه قطع چون مهمي، حوادث بروز با 135۹ سال آغاز با ليكن بود؛ ضعيف 1358 سال در اگرچه ايران، عليه عراق تحركات

 رد عراق مرزي تجاوزات البته. يافت شدت صدر محمدباقر اهللآيت اعدام و دستگيري نيز و طبس در آمريكا ناموفق حمله ايران، با

 ذاشت؛گ شدت روبه نوژه كودتاي آستانه تا ايران با امريكا رابطه قطع زمان از بلكه نداشت، يكساني روند 135۹ سال اول ماهه شش

 كشف از پس اما شد، كاسته عراق مرزي اقدامات شدت از كودتاچيان، با هماهنگي در و كودتا اجراي زمان فرارسيدن با ،5۹ تيرماه در

 اول، دههسه طي و شد تشديد العادهفوق ماه شهريور در عراق تجاوزات. يافت صعودي روند تحركات اين مردادماه در مجدداً كودتا

 تبديل گرم جنگ به ايران عليه عراق سرد جنگ 135۹ شهريور در كه گونه بدين. گرفت خودبه تصاعدي روند شهريورماه سوم و دوم



 د

 

 رشيديه، هايپاسگاه آن، از پس و ميمك منطقه بعد، روز چند. درآمد عراق ارتش تصرف به ليلي خان منطقه 16/6/135۹ در و شد

جنگ شروع شد و هشت سال طول كشيد. از ابتداي جنگ تحميلي  .درآمد عراق ارتش اشغال به گيسكه ارتفاع نيز و بيات چيالت،

شروع شده تاكنون هزاران عنوان كتاب و مقاله و  اسناد و مدارك بيشماري به صورت الكترونيكي و چلپي در  1358كه از سال 

 ه در قالب كتاب كه درمحملهاي گوناگوني به چاپ رسيده و منتشر شده است. دراين مجموعه قصد بر آن است تا منابع منتشر شد

 كتابخانه مركزي و مركز نشر دانشگاه بيرجند موجود است معرفي گردند.

 

 محتوي

در مجموعه منابع كتابخانه مركزي و مركز نشر دانشگاه بيرجند كتبي كه در ارتباط با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحميلي عراق 

عنوان كتاب در اين  50۹اطالعات تحليلي منابع استخراج شده است. تعداد عليه ايران بوده است معرفي و اطالعات كتابشناختي و 

حوزه موضوعي وجود داشته، كه  به ترتيب حروف القباي عنوان تنظيم شده است. در پايان نمايه موضوعي و نمايه يديدآوردندگان 

هل قلم و پژوهشگراني كه در اين حوزه قلم آن نيز به ترتيب حروف الفبا آورده شده است. اميد است اين مجموعه مورد استفاده ا

 فرسايي مي نمايند قرار گيرد.

 

 

 2حسین کازهی

 کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 1399شهریورماه 
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 - 1۳۳۹ رضا، اسماعيلی،

 قلم انجمن: تهزان -..اسماعيلی رضا سروده/ آزادی...  بابا آب،

  .1۳۹۰ ايران،

  (۶۵معاصر؛ ادبيات پيشکسوتان)  -.ص ۲۵1

 .ريال ۳۸۰۰۰  :بهاء

 دفاع انقالب؛ شعر مجموعه)  آزادی...  بابا آب،: جلد روی عنوان

 .(پايداری و مقدس

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 شعر مجموعه: عنوان.ب. ايران قلم انجمن.الف. شعر --  1۳۶۷

 .عنوان.ج. پايداری و مقدس دفاع انقالب؛

 PIR ۷۹۵۳/ س۹۴ آ۴۳ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵۰ محمدرضا، عسکری،

 کوششبه/ مقدس دفاع خاطرات مجموعه:  سرخ تا ها آبی

  .1۳۸۹ مفاخر،: يزد -.عسکری محمدرضا

 .عکس.: ص11۲

 .ريال1۵۰۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.1 

 خاطرات مجموعه: عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .عنوان.ب. مقدس دفاع

 DSR 1۶۲۸/ ع۵ آ۲ 

 

 گردآورنده مسعود، بخش،گنج

 دارينه،: تهران -.بخشگنج مسعود گردآورنده/ دست کف آتش

1۳۸۲.  

 .عکس ،(رنگی) تصوير.: ص [1۲] ص، ۵۲

 .ريال۵۰۰۰ :بها

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۲۶ - 1۳۶1 محمد، افغانی،.1 

- شهيدان.۳ .سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 .عنوان.الف. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -

 DSR 1۶۲۶/ الف۷۲ گ۹ 

 

 محمود خالدسلمان کاظمی،

 ستاد دوم سرهنگ خاطرات:  ) خرمشهر در خون و آتش

 ترجمه و گردآوری و مصاحبه(/ محمودکاظمی خالدسلمان

: تهران -..مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای] ابراهيمی؛ محمدنبی

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

 .نمونه مصور،. : ص [11۹]

 .ريال1۲۰۰۰  :بها

 جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ابراهيمی،.الف. خرمشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. گرمصاحبه ،- 1۳۳۰ محمدنبی،

 خاطرات: عنوان.د. هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج

 .عنوان.ه.. محمودکاظمی سلمان ستادخالد دوم سرهنگ

 DSR 1۶۲1/ ۵/ ک۲ آ۳ 

 

 گردآورنده حسين، رضايی،

: تهران -.اخوی رسول رضايی، حسين گردآورنده/ اول حرف آخرين

  .1۳۸۳ شاهد، نشر

 .عکس. : ص ۷۰

 .ريال ۵۰۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .ها وصيتنامه- 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 1۳۵۶ رسول، اخوی،.الف. شهيدان - 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. گردآورنده ،-

 DSR 1۶۲۵/ ر۶ ح۳۸ 
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۲ 

 

 حميد نيا، مشتاقی

 جشنواره اولين برگزيده خاطرات:  رزم یحلقه آخرين

 حميد تدوين و ويرايش/ قم استان مقدس دفاع نويسیخاطره

 دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ کل اداره از کاری ؛ نيامشتاقی

 صرير،:  ياقوت: تهران ؛ قم -..قم استان هنری حوزه و مقدس

1۳۹۰.  

 .ج

-  شهيدان.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران -

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل اداره. مقدس دفاع ارزشهای

(. قم) هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب. قم استان مقدس

 دفاع نويسیخاطره جشنواره اولين برگزيده خاطرات: عنوان.ج

 .عنوان.د. قم استان مقدس

 DSR 1۶۲۸/ ج۵ 

 

 جابر کامل  جابر،

(/ جابر کامل عراقی سرهنگ خاطرات: ) خرمشهر در شب آخرين

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.سبزپوش فاتن مترجم

1۳۸۸.  

 .نمونه.: ص ۷1

 .ريال 1۲۰۰۰  :بها

 -- زندانيان و زندان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. اسالمی تبليغات سازمان.ب. مترجم فاتن، سبزپوش،.الف. خاطرات

. جابر کامل عراقی سرهنگ خاطرات: عنوان.ج. هنری حوزه

 .عنوان.د

 DSR 1۶۲1/ ۵/ ج۲ آ۳ 

 

 

 

 -1۳۴۲ کاظم، فرامرزی،

 قاسم تدوين و مصاحبه/ فرامرزی کاظم خاطرات:  شليک آخرين

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.ياحسينی

 جنگ .۵۳۸ مقاوت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.تصوير. ص [۹] ،1۸۳

  (1۶۵ خاطرات؛. عراق و ايران

 ياحسينی،.الف. خاطرات --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 خاطرات: عنوان.ج. فروست.ب.. کنندهمصاحبه ،-1۳۴۵ قاسم،

 .عنوان.د. فرامرزی کاظم

 DSR 1۶۲۹/ ف۳۷ آ۳ 

 

 اکبرعلی عسگری،

 اکبرعلی/ ساجدی هاشم شهيد زندگی اساس بر:  قدمگاه آخرين

 هس و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.عسگری

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار

  (1۴ سرداران؛ قصه)  -.ص 1۰۰

 .ريال ۷۰۰۰ :بها

 .داستان -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 کنگره.الف. ايران -- سرداران.۳ .1۴ قرن -- فارسی داستانهای.۲

 استانهای شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت

 هاشم شهيد زندگی: عنوان.ب. هاستاره انتشارات. خراسان

 .عنوان.ج.. ساجدی

 DSR 1۶۲۵/  ع۷ آ۴ 

 

 1۳۴۹ داود، اميريان،

  .1۳۸۵ حرير،: تهران -.اميريان داود/ صياد گلوله آخرين

 .ص1۲۷
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۳ 

 

 و ايران جنگ.۲ .داستان -1۳۷۸-1۳۲۳ ، علی شيرازی، صياد.1 

 .1۴ قرن - فارسی داستانهای.۳ .داستان - 1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ ص۹ الف۷۷ 

 

 - 1۳۳۷ حسين، ربيعی،

 ،نشرشاهد: تهران -.ربيعی حسين/ زندگی لحظه زيباترين:  آزادی

1۳۸۵.  

 .نمونه عکس،.: ص ۲۵۰

 .ريال 1۵۰۰۰  :بهاء

. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. زندگی لحظه زيباترين: عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ ر۲۳ آ۳ 

 

 - 1۳۴۳ محمدحسين، صنعتی،

: تهران -..صنعتی محمدحسين/ مقدس دفاع ادبيات با آشنايی

  .1۳۸۹ صرير،

 .ص ۳۳۳

 .ريال ۵۰۰۰۰  :بهاء

 .۳۳۳ - ۳۲۰. ص: کتابنامه

 جنگ.۲ .جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 عراق، و ايران جنگ.۳ .داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.الف. شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۴۰۰۹/ ج۹ ص۹ 

 

 - 1۳۳۷ اسماعيل، الريجانی، منصوری

 به الريجانی؛منصوری اسماعيل تاليف/ مقدس دفاع با آشنايی

 ويراستار ؛ مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه اهتمام

 بنياد ؛(ع) الرضا خادم: تهران ؛ قم -..مقدماستادی محمدحسن

  .1۳۸۸ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ

 .ص۳۹۸

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بها

 .زيرنويس صورتبه همچنين ؛۳۹۸-[۳۹۵.]ص: کتابنامه

 مقدم،استادی.الف .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.ب. ويراستار محمدحسن،

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۰۰/ م۷۷ آ۵ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 امینظ - سياسی وقايع بررسی( : تحليلی سالنمای) پايان تا آغاز

 نگارش و تدوين/ بسآتش تا عراق تهاجم سازیزمينه از جنگ

 -..االسالمیشيخ بهاءالدين محتوايی ويرايش دروديان؛ محمد

 تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران

  .1۳۷۹ جنگ،

  (۶ عراق؛ و ايران جنگ در سيری)  -.نقشه. : ص ۲۴۸

 .ريال ۷۵۰۰:بهاء

 .   Background... :انگليسی به جلد پشت

 .کتابنامه

 .نمايه

 جنگ.۲ .گاهشماری -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .- 1۳۳۸ محمد، دروديان،.الف .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 پاسداران سپاه.ج. ويراستار ،- 1۳۳۰ بهاءالدين، االسالمی،شيخ.ب

. فروست.د. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب

 سازیزمينه از جنگ نظامی - سياسی وقايع بررسی: عنوان.ه

 .عنوان.و. بسآتش تا عراق تهاجم
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۴ 

 

 DSR 1۶۰۰/ س۲ س۹ 

 

 - 1۳۴۴ احمد، زاده،يوسف

 سازمان[ برای] ؛ زادهيوسف احمد خاطرات/ نفر سه و بيست آن

: تهران -..مقاومت هنر و ادبيات هنری،دفتر حوزه اسالمی، تبليغات

  .1۳۹۴ مهر، سوره انتشارات شرکت

 جنگ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس مصور،.: ص ۴۰۵

  (اینقره کتابهای ) ، (۷۹ ؛ ۶۲۵ آزادگان؛ خاطرات عراق، و ايران

 تغيير)   .1۳۹۳ ، مهر سوره انتشارات شرکت: قبلی چاپ

 .(فروست

. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.الف

 .عنوان.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. مقاومت

 DSR 1۶۲۹/ ی۸۶ آ۸ 

 

 گردآورنده ،- 1۳1۷ شيرينعلی، گلمرادی،

 گستر،فرهنگ: تهران -.گلمرادی شيرينعلی/ محمدی گل آوازهای

1۳۸۶.  

  (۳ شعر؛ مجموعه .۹۴ ؛ گسترفرهنگ)  -.مصور. : ص [۳۰۰]

 .ريال ۳۹۵۰۰ :بهاء

 Shirinali Golmorady. Songs :انگليسی به عنوان صفحه

of muhammady flower . 

 .شعر مجموعه: محمدی گل آوازهای: جلد روی عنوان

 .نمايه

-  فارسی شعر.۲ .شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .۹۴ ؛ گسترفرهنگ: فروست.الف. هامجموعه --  1۴ قرن -

 .عنوان.ب .۳ شعر؛ مجموعه

 PIR ۴1۹1/ ج۹ گ۷ 

 

 - 1۳۵۳ جواد، کاموربخشايش،

 و هاشرکت و تهران شهرداری شهدای فرهنگنامه: ) جويبار آينه

 ادست  نظر زير ؛ کاموربخشايش جواد نويسنده(/ تابعه هایسازمان

 قديانی،: تهران -..تهران شهرداری شهدای پژوهیسرگذشت

1۳۸۶.  

 .ص۲۸۸

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

. .شهدا پژوهیسرگذشت ستاد. تهران شهرداری.الف. هاوصيتنامه -

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ ک۲۸۳ آ۹ 

 

 - 1۳۳۴ حيدر، تختگاهی، فتاحی

  .1۳۸۶ شاهد، نشر: تهران -.تختگاهیفتاحی حيدر/ اسارت آيينه

 .ص 1۹۸

 .ريال 1۶۰۰۰ :بهاء

.. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ ف۲۷ آ۹ 

 

 محمدرضا نژاد،سهرابی

 نژادسهرابی محمدرضا/ مقدس دفاع اشعار گزيده:  وطنم ابراهيم

  .1۳۸۶ باران، خورشيد: تهران -(.سهراب)

 .ص1۵۸

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع اشعار گزيده: عنوان.الف .1۴ قرن
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۵ 

 

 PIR ۸۰۹۸/ هـ۴۸ الف۲ 

 

 - 1۳۴۳ رضا،علی نسب،حيدری

 ،(ع) احمد آل: همدان -..نسبحيدری عليرضا/ پيامبران اتاق

1۳۸۳.  

 .ص۲۸۷

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

۲..1۹۸۸-1۹۸۰ ,۳ Diaries --  Released captives* --  

Iran-Iraq War.1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ  -- 

-Personal narratives --  Iran, 1۹۸۰-1۹۸۸..۴. خاطرات

Iraq War عنوان.الف. 

 DSR 1۶۲۹/ ح۹ الف۲ 

 

 - 1۳۳۸ محمد، دروديان،

 و مطالعات مرکز: تهران -.دروديان محمد/ جنگ ناپذيری اجتناب

  .1۳۸۲ اسالمی، انقالب پاسداران سپاه جنگ تحقيقات

  (۲ عراق؛ و ايران جنگ بررسی و نقد)  -.ص۳۲۴

 .ريال1۲۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

 .نمايه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز.الف. علل --  1۳۵۹-1۳۶۷

 .عنوان.ج. فروست.ب.. اسالمی انقالب پاسداران

 DSR 1۶۰۰/ د۴ الف۳ 

 

 قدر: تهران -.واليت قدر هنریفرهنگی موسسه/ متعالی اخالق

  .1۳۸۸ واليت،

  (1مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص ۲۶۳

 .ريال ۳۵۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛ ۲۶۳ - ۲۶1. ص: کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 .فروست.ج.. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.ب. واليت

 DSR 1۶۲۵/ الف۳۵ 

 

 علمی شورای ترکی؛ محمدرضا نظر زير/ اسالمی انقالب ادبيات

 گنجی، سميه پژوهشی همکاران ؛[  ديگران و... ] آژند يعقوب

 سازمان: تهران -..بخشیعلی محمدرضا رهبر، گلرنگ مرضيه

 مرکز ،(سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوين و مطالعه

 ،فارسی ادب و زبان فرهنگستان:  انسانی علوم توسعه و تحقيق

1۳۹۵.  

 دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوين و مطالعه سازمان)  -.ص ۴1۸

 ادبيات و زبان: انسانی علوم توسعه و تحقيق مرکز ،(سمت)

  (فارسی ادبيات و زبان :1۰۳ ؛   ۲۰۰۳ فارسی؛

 .ريال 1۹۰۰۰۰   ،۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۳1۴-۶: شابک

 ترکی، محمدرضا بهبودی، اهللهدايت آژند، يعقوب علمی شورای

 حسينعلی سنگری، محمدرضا خاتمی، احمد حدادعادل، غالمعلی

 .نظری( فاضل)ابوالفضل قبادی،

 . کتابنامه

 .فاپا

 Study). ۲.۳(. عالی) آموزشی راهنمای  -- انقالبی ادبيات.1 

and teaching (Higher -- Revolutionary 

literature.و ادبيات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 

 -- Literature and the war ۵, 1۹۸۰-1۹۸۸..۴. جنگ

Iran-Iraq War.۶. ادبيات در اسالمی هایانقالب.*.Islamic 

revolutions in literature 1۳۴۰ محمدرضا، ترکی،.الف -. 

. مرضيه رهبر، گلرنگ.د. سميه گنجی،.ج .- 1۳۲۸ يعقوب، آژند،.ب
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 علوم کتب تدوين و مطالعه سازمان.و. محمدرضا بخشی،علی.ه

. انسانی علوم توسعه و تحقيق مرکز( . سمت)  دانشگاهها انسانی

 Center for  Research and Development(The.ز

Organization for Researching and Composing 

University Textbooks in the Humanities (Samt .. 

 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان.ح

 PIR ۴۰۰۹/  الف۸ الف۴ 1۳۹۵ ۸فا۰ /۸۳۵۸

 

 - 1۳۳۳ محمدرضا، سنگری،

 هایگونه اجمالی شناخت و نظری مباحث: مقدس دفاع ادبيات

  .1۳۸۹ صرير،: تهران -.سنگری محمدرضا/ ادبی

 .ص۳۴۸

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛ ۳۴۸ - ۳۴۵. ص:  کتابنامه

 .جنگ و ادبيات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ايران جنگ.۳ .شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 مباحث: عنوان.ب. عنوان.الف. داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .ادبی هایگونه اجمالی شناخت و نظری

 PIR ۴۰۰۹/ ج۹ س۹ 

 

 قدر: تهران -.واليت قدر هنریفرهنگی موسسه/ بيت اهل به ارادت

  .1۳۸۸ واليت،

  (۷مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص ۳۶۵

 .يال۴۰۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۳۶۵ -  ۳۵۹.  ص: کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و فرهنگ وزارت. ايران.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 هنری فرهنگی موسسه.ب.. فرهنگی امور معاونت.  اسالمی ارشاد

 .فروست.ج. واليت قدر

 DSR 1۶۲۵/ الف۳۵۷ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 نقش بررسی:  عراق و ايران جنگ در ملی امنيت و ارتباطات

 و ايران جنگ دوران در ملی امنيت تامين در اطالعات روزنامه

 ؛ صادقی بهروز همکاری با زاده؛ حشمت محمدباقر نويسنده/ عراق

 هسپا: تهران -.مختاری مجيد اردستانی، حسين محتوايی ويرايش

 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران

1۳۷۹.  

 .ص۲۳۶

 .ريال۷۵۰۰ :بها

 Communication National:انگليسیبه جلد پشت

Security in the fran and Iraq . 

 .۲۳۶ - [۲۳۳. ]ص: کتابنامه

 اطالعات.۲ .تبليغات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. اردستانی،حسين.الف. ايران -- ملی امنيت.۳ .(روزنامه)

 انقالب پاسداران سپاه.د. بهروز صادقی،.ج. مختاری،مجيد.ب

 نقش بررسی: عنوان.ه. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی

 و ايران جنگ دوران در ملی امنيت تامين در اطالعات روزنامه

 .عنوان.و. عراق

 DSR 1۶1۳/ س۲ الف۴ 

 

 - 1۳۴۲ علی، گل  بابايی،

 حفظ بنياد: تهران -.بهزاد حسين بابايی، علی گل/ قراويز تا الوند از

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار

 استان تاريخی کارنامه انصار روايت مجموعه)  -.نمونه. :ص  ۳1۰

 تحميلی حنگ و کردستان نبردهای اسالمی، انقالب در همدان

1۳۵۹ - 1۳۴۲)  

 .ريال ۸۰۰۰۰ :بها

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۵۹۹ - ۵۹۵. ص: کتابنامه
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 و ايران جنگ.۲ .کردستان -- ايران -- انقالبيون و انقالب ضد.1 

 اسالمی، انقالب -- تاريخ -- ايران.۳ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 نشر و آثار حفظ بنياد.ب. حسين بهزاد،.الف.. همدان  -- 1۳۵۷

 .عنوان.ج.. مقدس دفاع هایارزش

 DSR 1۵۶۰/ هـ۸ ب۲ 

 

 - 1۳۳۴ عباس، باقری،

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -..باقری عباس/ سنگ پلک از

 .ص 1۷۹

 .ريال 1۵۰۰۰ :بها

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

 .عنوان.ب.. صرير انتشارات. مقدس دفاع

 PIR ۷۹۶۳/ الف۷۴ الف۴ 

 

 -1۳۵1 مصطفی، محمدی،

 نويسنده/ خواهيزدان شهيدان زندگی بر نگاهی...:  نفر پنج از

 ادبني پژوهش و تحقيق دفتر کل اداره اهتمام به محمدی؛ مصطفی

 رنش اسالمی، انقالب شهيد بنياد: تهران -.اسالمی انقالب شهيد

  .1۳۸۳ شاهد،

 .عکس.: ص 1۸۲

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .اسالمی انقالب شهيد بنياد.الف. خاطرات -- بازماندگان -- ايران

 و تحقيق کل اداره. اسالمی انقالب شهيد بنياد.ب. شاهد نشر

 .عنوان.د. خواهيزدان شهيدان زندگی بر نگاهی: عنوان.ج. پژوهش

 DSR 1۶۲۵/ م۳۴۶ الف۴ 

 

 گردآورنده ،-1۳۴۳ محمدکاظم، پور،علی

 اداره[ برای] پور؛علی محمدکاظم گردآوری/ آفتاب و آيينه تبار از

 سازمان: تهران -..لرستان استان اسالمی انقالب شهيد بنياد کل

 ،فرهنگی ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد

  .1۳۸۳ شاهد، نشر

 .ص1۶۸

 .ريال ۹۰۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ايران جنگ.۳ .شهيدان -- آبادخرم -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 اسالمی انقالب شهيد بنياد.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.ب(. لرستان)

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۵/ ع۸ الف۴ 

 

 - 1۳۶1 عرفانی،سارا،

 تهنوش/ کرمی اهلل اهلل نصرت شهيد زندگی اساس بر خدا؛ جنس از

 امور کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.عرفانی سارا

  .1۳۸۶ ايثارگران،

 .ص1۰۳

 جنگ.۲ .سرگذشتنامه -  1۳۶۵ - 1۳۳۴اهلل، کرمی،نصرت اهلل.1 

 جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی داستانهای.۴

 PIR ۸1۵1/ ر۷۵ الف۴ 

 

 شمسی سبحانی،

 تدوين و مصاحبه/ سبحانی شمسی خاطرات:   جنگ تا ال چنده از

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.جعفريان گلستان

 ايران جنگ .۴۵۷مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس. : ص1۹۲

  (1۳۸خاطرات؛ عراق، و
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 .ريال11۰۰۰ :بهاء

 جعفريان،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

: عنوان.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب .- 1۳۵۲ گلستان،

 .عنوان.د. سبحانی شمسی خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ س۲۵ آ۳ 

 

 -1۳۴۵ حيدر، احمدی،

 حيدر/ فارس استان شهيد روحانيون نامهزندگی: حضور تا حوزه از

  .1۳۹۰ زرينه، نشر مرکز: شيراز -.احمدی

 .عکس.: ص۳۹۰

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  روحانيت --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

 -- فارس --  ايران --  شهيدان.۳ .سرگذشتنامه --

 استان شهيد روحانيون نامهزندگی: عنوان.الف. سرگذشتنامه

 .عنوان.ب. فارس

 DSR 1۶۲۵/ الف۲۵ الف۴ 

 

 -.جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز/ خرمشهر تا شهرخونين از

 تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران

  .1۳۷۳ جنگ،

 .نقشه.: ص1۹۲

 .ريال 1۵۰۰ :بهاء

 از عبور گزارش:  خرمشهر تا شهرخونين از: جلد روی عنوان

 .اشغال مرحله

 .1۹۲-1۹1. ص: کتابنامه

 مرکز.الف. خرمشهر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.ب. جنگ تحقيقات و مطالعات

 مرحله از عبور گزارش: عنوان.ج. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز

 .اشغال

 DSR 1۶1۰/ خ۴ الف۴ 

 

 - 1۳۳۸ خليل، زاده،قاضی

 جهاد: مشهد -.زادهقاضی خليل خاطرات/ راين تا رقابيه از

  .1۳۷۸ مشهد، واحد دانشگاهی،

 علوم .۲11 مشهد؛ دانشگاهی جهاد انتشارات)  -.ص۶۲

  (1۷انسانی؛

 و ايران جنگ.۲ .خاطرات --     - 1۳۳۸ خليل، زاده،قاضی.1 

. خاطرات -- جانبازان.۳ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق،

 .عنوان.ب. مشهد واحد. دانشگاهی جهاد.الف

 DSR 1۶۲۹/ ق۲ الف۴ 

 

 گردآورنده ،-1۳۴۶ روزبه، پی،فروتن

 روزبه کوشش به/ مقدس دفاع رباعی مجموعه:  ماه یروزنه از

  .1۳۸۶ خورشيدباران،: تهران -.پیفروتن

 .ص [1۰۰] ی،

 .ريال 1۵۰۰۰ :بهاء

 .[1۰۰ - ۹۸. ]ص: کتابنامه

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مقدس دفاع رباعی مجموعه: عنوان.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن

 .عنوان.ب

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ف۴ 
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 حسن رحيمی،

 سیسيا رهبری تطبيقی بررسی) خرمشهر فتح تا گنجه سقوط از

 حرير،: تهران -(.روشن) رحيمی حسن(/ ايران معاصر جنگهای در

1۳۸۵.  

 .ص۲۷۵

 .زيرنويس بصورت همچنين ؛۲۷۵ - ۲۶۹ ص: کتابنامه

 سياسی رهبری.۲ .علل - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 دفاع ارزشهای و آثار حفظ بنياد.الف. تاريخ - ايران.۳ .ايران -

 .عنوان.ب. مقدس

 DSR 1۵۹۸/ ر۳ الف۴ 

 

 علی پور،لقمان

 سازمان: تهران -..اسماعيلی مريم پور،لقمان علی/ دريا تا کوير از

 ،فرهنگی ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد

  .1۳۸۶ شاهد، نشر

 .ص1۰۰

 .ريال1۰۰۰۰ :بها

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 بنياد سازمان.ب .- 1۳۵۴ مريم، اسماعيلی،.الف. سرگذشتنامه

 .عنوان.ج. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد

 DSR 1۶۲۶/ الف۸۸ ل۷ 

 

 تصويرگر محمدحسين، رحمتی،

 مقدس دفاع شهدای مراسم از عکس مجموعه:   آفتاب ازمصاحبت

 کيميانگار،: قم -.رحمتی محمدحسين از عکس /1۳۶۰-1۳۶۸

1۳۸۵.  

 .(رنگی) تصويرتمام.: ص ۲۰۸

 .ريال 1۵۰۰۰۰  :بها

 .مصور --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 مراسم از عکس مجموعه: عنوان.الف. مصور -- ايران -- شهيدان.۲

 .عنوان.ب .1۳۶۸-1۳۶۰ مقدس دفاع شهدای

 DSR 1۶۰۳/ ر۳ الف۴ 

 

 - 1۳۲۶ عبدالرحيم، افشار،

 و بازنويسی/ افشار عبدالرحيم خاطرات:  دارخوين تا نيويورک از

 هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: کرج -.بذرافشان مريم تدوين

 مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ کل اداره مقدس، دفاع

  .1۳۹۲ البرز، استان

 .عکس نمونه، مصور،. : ص 1۹۴

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بها

. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و آثار حفظ بنياد.ب. گردآورنده ،- 1۳۵۰ مريم، بذرافشان،.الف

 ارزشهای نشر و آثار حفظ کل اداره. مقدس دفاع ارزشهای نشر

..  افشار عبدالرحيم خاطرات: عنوان.ج. البرز استان مقدس دفاع

 .عنوان.د

 DSR 1۶۲۹/ الف۷۳ آ۳ 

 

 - 1۳۴۸ مسعود، نمکی،ده

 حمايت با ؛ نمکیده مسعود مولف/ جرايد در آزادگان و اسارت

  .1۳۸۴ دانش، آسمان: قم -.آزادگان امور به رسيدگی کل ستاد

  (۲ آزادگان؛ و اسارت نامه فرهنگ)  -.جدول. : ص ۹۰۹

 .ريال ۸۵۰۰۰ :بهاء

 پوشش -- آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ ..مطبوعاتی

 .عنوان.ج. فروست.ب. آزادگان امور به رسيدگی کل ستاد.الف

 DSR 1۶۲۸/ د۹ الف۵ 
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 گردآورنده ،- 1۳۴۲ رضا، طاهری،

)  مطبوعات روايت به -مقدس دفاع سال هشت در البرز استان

 همکاری طاهری،با رضا گردآورنده(/ اسالمی جمهوری روزنامه

  .1۳۹1 پاليزان،: تهران -[.ديگران و...] شرقی نوشين

 .مصور. : ج

 جنگ.۲ .(استان) البرز   --  1۳۶۷-1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

  شرقی،.الف. مطبوعاتی پوشش --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. گردآورنده شرقی، نوشين

 DSR 1۶1۰/  الف۷  ط۲ 

 

 - 1۳۴۴ طاهر، موذن،

 موسسه پژوهشی شورای زيرنظر موذن؛ طاهر/ مسير در استقامت

 مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -..جوان انديشه خانه

  .1۳۷۹ جنگ، تحقيقات و مطالعات

  (1 عراق؛ و ايران جنگ داستانهای)  -.ص ۲۲۴

 .ريال ۸۰۰ :بهاء

 سپاه.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران

. فروست.ج. پژوهشی شورای.  جوان انديشه خانه موسسه.ب

 .عنوان.د

 DSR 1۶۲۸/  د1۵ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

 و آوریجمع(/ بويراحمد و کهگيلويه شهدای کالم در) استکبار

  .1۳۸۷ چويل،: ياسوج -.بزرگمهرنژاد فتحعلی تاليف

 .(رنگی) عکس مصور،.:ص 1۲۶

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف.. بويراحمد و کهگيلويه -- ايران

 DSR 1۶۲۵/ ب۳۷۵ الف۵ 

 

 - 1۳۴1 عليرضا، اخالقی،

 نيروی معاونت سفارش به اخالقی؛ عليرضا نويسنده/ اسکورت

 نشر و آثار حفظ مديريت آجا، راهبردی دريايی نيروی انسانی

 نشر و آثار حفظ سازمان: تهران -..مقدس دفاع هایارزش

  .1۳۹۳ ايران، اسالمی جمهوری ارتش مقدس دفاع ارزشهای

 .مس ۲۰ أ 1۵ ؛.    ص ۳۳1

 .ريال ۷۵۰۰۰  ،۹۷۸-۶۰۰-۷۳۳۶-۰۰-۷: شابک

-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.1 

 عمليات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .داستان -- 1۳۶۷

. دريايی عمليات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۴ .اسکورت

. نايرا.ب. انسانی نيروی معاونت.  دريايی نيروی.  ارتش. ايران.الف

 دفاع ارزشهای و آثار حفظ مديريت.  دريايی نيروی.  ارتش

 ارتش مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ سازمان.ج. مقدس

 .عنوان.د. ايران اسالمی جمهوری

 PIR ۸۳۳۴/ خ۷۷ الف۵ 1۳۹۳ ۸فا۳ /۶۲

 

)  مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد پژوهشی همايش

 (تهران : 1۳۸۹ :پنجمين

 همايش پنجمين هایسخنرانی و مقاالت مجموعه:  افتخار اسناد

 و علوم پژوهشگاه[ برگزارکننده/ ]مقدس دفاع اسناد پژوهشی

 بنياد: تهران -.کتابخانه و اسناد ملی مرکز مقدس دفاع معارف

  .1۳۹۰ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 .نمودار جدول، ،( رنگی)مصور. : ص ۴۶۲

 .ريال ۸۰۰۰۰ :بها
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. هاکنگره --  مأخذ --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. اسناد ملی مرکز. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.الف

 مجموعه: عنوان.ج. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 دفاع اسناد پژوهشی همايش پنجمين هایسخنرانی و مقاالت

 .عنوان.د.. مقدس

 DSR 1۵۹۶/ هـ۸ 

 

 مرکز و تحقيقات معاونت. مقدس دفاع ارزشهای و آثار حفظ بنياد

 .اسناد

 و آثار حفظ بنياد تدوين/ خارجی مطبوعات روايت به تجاوز اسناد

 دفاع، هایارزش و آثار حفظ بنياد: تهران -.مقدس دفاع ارزشهای

1۳۸۶.  

 .مصور. : ص1۲۵

 .ريال 1۷۰۰۰ :بهاء

. مطبوعاتی پوشش - . 1۳۶۹-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. دفاع هایارزش و آثار حفظ بنياد.الف

 DSR 1۶1۳/ ۶/ ب۹ الف۵ 

 

 - 1۳۵1 غالمرضا،  رضازاده،

 و مصاحبه/ رضازاده غالمرضا شفاهی خاطرات:  کوچک اسير

 حوزه اسالمی، تبليغات سازمان: تهران -.نيری حسين تدوين

  .1۳۸۶ مهر، سوره هنری،

 خاطرات ،۴۹۲ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص1۴۸

  (۶۵آزادگان؛

 .ريال 1۷۰۰۰:بهاء

 و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- .     - 1۳۵1 غالمرضا، رضازاده،.1 

 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۳ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق،

. تدوينگر حسين، نيری،.الف. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۵۹ -

 خاطرات: عنوان.د. فروست.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب

 .عنوان.ه. رضازاده غالمرضا شفاهی

 DSR 1۶۲۹/ ر۵۷ الف۵ 

 

 عبدالعزيزقادر سامرايی،

 عبدالرسول مترجم(/ السامرايی عبدالعزيزقادر خاطرات: ) اعترافات

 اتادبي دفتر ، هنری حوزه اسالمی، تبليغات سازمان برای ؛ رضاگاه

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -..مقاومت هنر و

 .ص۶۸

 .ريال۷۰۰۰ :بها

 جنگ.۲ .عراقی اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  رضاگاه،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 سازمان.ج.. مهر سوره انتشارات شرکت.ب.. مترجم عبدالرسول،

.. مقاومت هنر و ادبيات دفتر. هنری حوزه.اسالمی تبليغات

 .عنوان.ه. السامرايی عبدالعزيزقادر خاطرات: عنوان.د

 DSR 1۶۲1/ ۵/ س۲ آ۳ 

 بازنويسی/ بيرجند شهرستان شهيد سرداران خاطرات: افالکيان

 -.شهيد سرداران بزرگداشت کنگره کنندهتهيه اوال؛ابول خديجه

  .1۳۸1 مهر، رواق: مشهد

 .(رنگی) عکس.: ص [۸] ۳۴۹

 .ريال۸۵۰۰ :بهاء

 .شهيدان -- بيرجند -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲

. بيرجند -- خراسان -- ايران -- مسلمان شهيدان.۳ .هانامهوصيت

 سرداران بزرگداشت کنگره.ب .- 1۳۴1 خديجه،  اوال،ابول.الف

 خاطرات: عنوان.ج. خراسان استان شهيد هزارسه و بيست و شهيد

 .بيرجند شهرستان شهيد سرداران

 DSR 1۶۲۵/ الف۶۵ 
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 - 1۳۴1 فرهاد، دژپسند،

 د،دژپسن فرهاد نويسندگان/ تحميلی جنگ دوران در ايران اقتصاد

 پاسداران سپاه: تهران -.انصاری مهدی ويرايش رئوفی؛ حميدرضا

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع اسناد مرکز ، اسالمی انقالب

 .نمودار ، جدول ، مصور.: ص  ۲1۴

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بها

 .۲1۵ - [۲1۳.]ص: کتابنامه

 .اقتصادی هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 حميدرضا، رئوفی،.الف .- 1۳۵۸ -- اقتصادی اوضاع -- ايران.۲

 پاسداران سپاه.ج. ويراستار ،- 1۳۳۴ مهدی، انصاری،.ب .- 1۳۵۹

 .عنوان.د. مقدس دفاع اسناد مرکز. اسالمی انقالب

 DSR 1۶1۴/ د۴ الف۶ 

 

 -1۳۳۳ محمد،  اسدی،

  .1۳۸۶ باران، خورشيد: تهران -.االسدی محمد/ الجسر

 .ص [۲۶۸]

 عراق، و ايران جنگ.۲ .م۲۰ قرن -- عراق -- عربی داستانهای.1 

 .عنوان.الف.. خاطرات - 1۳۵۹-1۳۶۷

 PJ ۴۸۴۸/ س۴۵ ج۵ 

 

 سپاه فرماندهان و رزمندگان از خاطراتی) مقدس دفاع و امام

 واحد ،(س) خمينی امام آثار نشر و تنظيم موسسه(/ اسالم

  .1۳۷۷ خمينی، امام آثار نشر و تنظيم موسسه: تهران -.خاطرات

  (1 يادها؛)  -.ص1۵۰ سه،

 ايران، اسالمی جمهوری بنيانگذار و رهبر اهلل، روح خمينی،.1 

 وعراق، ايران جنگ.۲ .سخنرانيها و پيامها -1۲۸۰-۰1۳۶۸

 امام آثار نشر و تنظيم موسسه.الف. ها خطابه و ها مقاله -1۳۵۹

 .خاطرات واحد ،(س) خمينی

 DSR 1۶۲۵/ الف۸ 

 

 - 1۳۶1 مرضيه، نظرلو،

 الهیحکيم حميد جانباز رزمنده خاطرات و زندگينامه:  کاکا ام

 دفاع موزه: تهران -.نظرلو مرضيه نويسنده و محقق(/ اميرکعبی)

  .1۳۹۴ تهران، مقدس

 .نمونه مصور،. : ص1۴ ،۴1۷  ، [۵]

 .ريال۲1۰۰۰۰  :بها

: عنوان.الف. خاطرات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. (اميرکعبی) الهیحکيم حميد جانباز رزمنده خاطرات و زندگينامه

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۹/ ح۷۳ ن۶ 1۳۹۴ 

 

 گردآورنده ضياءالدين، شفيعی،

 دفاع شعر ی کنگره هفدهمين آثار ی برگزيده:  ارغوانی امواج

 ثار،آ حفظ بنياد: تهران -.شفيعی الدين ء ضيا کوشش به/ مقدس

1۳۸۷.  

 .ص۵۴۰

 .ريال ۸۲۵۰۰ :بهاء

. ها کنگره - شعر - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ی کنگره هفدهمين آثار ی برگزيده: عنوان.ب. آثار حفظ بنياد.الف

 .عنوان.ج. مقدس دفاع شعر

 PIR ۴1۹1/ ج۹ الف۸ 

 

 -1۳۴۰ حسينعلی، احسانی،

 در بسيجيان حضور عوامل بررسی:  مقدس دفاع و انگيزش

 تدوين و پژوهش/ مقدس دفاع سال هشت در نبرد هایجبهه

 عدفا ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد[ برای] احسانی؛ حسينعلی
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1۳ 

 

 ه،فقيولی نمايندگی اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: قم -..مقدس

  .1۳۸۸ هدايت، زمزم انتشارات اسالمی، تحقيقات پژوهشکده

 .ص ۲۲۳

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 هایجنبه --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  مسلح نيروهای --  ايران.۳ .بسيجيان --  ايران.۲ .شناسیروان

. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. بسيج --

 کدهپژوهش.  فقيه ولی نمايندگی. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.ب

 عوامل بررسی: عنوان.ج. هدايت زمزم انتشارات.  اسالمی تحقيقات

. مقدس دفاع سال هشت در نبرد هایجبهه در بسيجيان حضور

 .عنوان.د

 DSR 1۶1۴/ ۵/ الف۳ الف۸ 

 

 - 1۳۴۲ محمد، يار،خامه

  .1۳۸۳ رهپويان،: قم -.يارخامه محمد/ مقدس دفاع هایاولين

 .ص۳11

 .ريال1۶۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس بصورت همچنين ؛۳11-۳۰۷. ص:  کتابنامه

 .نظامی اطالعات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. گونگونه مطالب -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 .عنوان.الف

 DSR 1۶1۲/ خ۲ الف۸ 

 

 مترجم و گردآورنده ،- 1۳۲1 جمشيد،  ممتاز،

 باهمکاری ممتاز؛ جمشيد تاليف/ المللبين حقوق و ايران

  .1۳۷۶ دادگستر، نشر: تهران -.رنجبريان اميرحسين

  (1 الملل؛بين حقوق مجموعه)  -.ص۳۰1

 J. Momtaz. L'Iran et le droit.:فرانسهبه جلد پشت

international 

 .کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .هاخطابه و هامقاله -- ايران -- المللبين حقوق.1 

 -- دريايی قانون.۳ .هاخطابه و هامقاله -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 هایجنبه -- فارس خليج.۴ .هاخطابه و هامقاله -- ايران

. اميرحسين رنجبريان،.الف. هاخطابه و هامقاله -- استراتژيکی

 .عنوان.ب

 JX ۳۶۹۵/ الف۹۲ م۷۳ 

 - 1۳۴۹ فکور،اصغر،

/ اهپن محيطی برات شهيد زندگی اساس بر يازده؛ شماره ايستگاه

 امور کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.فکور اصغر نوشته

  .1۳۸۶ ايثارگران،

 .ص۹۶

 جنگ.۲ .سرگذشتنامه -  1۳۶۶ - 1۳۳۰پناه،برات، محيطی.1 

 جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی داستانهای.۴

 PIR ۸1۶۹/ ک۸۲ الف۹ 

 

 1۳۳۸ حسن، احمدی،

 ويراستار احمدی؛ حسن نوشته/ نوجوان رمان: ها شده تحميل اين

  .1۳۸۶ حرير،: تهران -.نصيری ايوب

 .ص11۶

 ارزشهای نشر و حفظ بنياد.الف .1۴ قرن - فارسی داستانهای.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع

 PIR ۷۹۴۳/ ح۸۳ الف۹ 

 

 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۴ 

 

 - 1۳۴۶ داوود، دانشور، بختياری

/ طباطبايی حسين شهيد زندگی اساس بر:  بود ایخانه اينجا

 تهران، شهرداری:  قديانی: تهران -.دانشوربختياری داود نوشته

  .1۳۸۶ ايثارگران، امور کل اداره

 .ص11۹

 .ريال 1۲۰۰۰  :بهاء

. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 زندگی: عنوان.ب. ايثارگران امور کل اداره. تهران شهرداری.الف

 .عنوان.ج. طباطبايی حسين شهيد

 DSR 1۶۲۶/ ط۲۳ ب۳ 

 

 (ايالم :1۳۸۷ :شانزدهمين) مقدس دفاع شعر سراسری کنگره

 منتخب اشعار( :  بلوط سرخ آوازهای) نهايتبی شرح اين

 هيئت انتخاب به/ مقدس دفاع شعر سراسری کنگره شانزدهمين

 مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.داوران

1۳۸۷.  

 .ج۲

 شعر.۲ .هاکنگره -- شعر -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی

 شانزدهمين منتخب اشعار: عنوان.ب.. مقدس دفاع ارزشهای

.. بلوط سرخ آوازهای: عنوان.ج.. مقدس دفاع شعر سراسری کنگره

 .عنوان.د

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ک۹ 

 

 -1۳۴۶ محمدعلی،  رستمی،موظف

 رستمی؛موظف محمدعلی تدوين و تحقيق/ آسمانی گروه اين

  .1۳۸۵ پرهيب،: کرج -.فتاحی داريوش ويراستار

 .مصور،نمونه،عکس.: ص1۲۸

 .ريال1۰۰۰۰  :بها

 عمليات شهيد هشت يادمان:  آسمانی گروه اين: ديگر عنوان

 .(کرج محمدشهر) آباد عباس ۴ والفجر

 .کتابنامه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 عمليات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

 عراق، و ايران جنگ.۴ .کرج -- ايران -- شهيدان.۳ .۴ والفجر

 فتاحی،.الف. سرگذشتنامه -- شهيدان -- کرج -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 والفجر عمليات شهيد هشت يادمان: عنوان.ب. ويراستار داريوش،

 .عنوان.ج(.. کرج محمدشهر) آباد عباس ۴

 DSR 1۶۲۵/ م۸۳ الف۹ 

 

 1۳۷۵ - 1۳۲۵ محمدحسن، نظرنژاد،

 مصاحبه/ نظرنژاد محمدحسن شهير شفاهی خاطرات:  نظر بابا

 اراتانتش شرکت: تهران -..رحيمی مصطفی تدوين بيضايی؛ حسن

  .1۳۸۸ مهر، سوره

 ، (۵۸۳ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه ، مصور.  : ص ۵۲۰

  (1۸۷ خاطرات؛ ، عراق و ايران جنگ )

 .ريال ۹۰۰۰ :بها

 .نمايه

 .داستان -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قرن -- فارسی هایداستان.۳ .داستان -- ايران -- سرداران.۲

 حسين، بيضايی،.ب .- 1۳۴۲ مصطفی، رحيمی،.الف .1۴

 .عنوان.ج. گرمصاحبه

 DSR 1۶۲۶/ ن۶۳ ب۲ 1۳۸۸ 

 

 غانم احمد ربيعی،

 مترجم(/ الربيعیغانم احمد عراقی سروان خاطرات: ) برفی بادهای

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -..ابراهيمینبی محمد
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 .ص ۹۶

 .ريال 1۰۵۰۰  :بها

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. مترجم محمد، ابراهيمی،نبی.الف

 هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج

. الربيعیغانم احمد عراقی سروان خاطرات: عنوان.د. مقاومت

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۲1/ ۵/ ر۲ آ۳ 

 

 اهتمامبه/ همدان استان مقدس دفاع اشعار مجموعه: ر باو باغ

 و ؛  همدان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 -.همدان استان شهيد ۸۰۰۰ و اميران سرداران، کنگره همکاری

  .1۳۸۵ صرير،: تهران

 .ج

 .ريال 11۰۰۰ :بهاء

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۶۸ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن

 شهيد هشت و اميران سرداران، کنگره.ب. همدان استان مقدس

 استان مقدس دفاع اشعار مجموعه: عنوان.ج. همدان استان

 .همدان

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ح۴ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۸ حميدرضا، ، تقصيربی

 قوام،:  شهيدمعلم سرداران خاطرات و نامه زندگی:   باالبلندان

 حميدرضا گردآورنده/ فربراهنی و شهابيان، جعفريان، يغمائی،

 بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره[ سفارش به] ؛ تقصيربی

 بزرگداشت کنگره: مشهد -..خراسان استان شهيد هزار سه و

. خراسان استانهای شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات

 .(رنگی) عکس: ص 1۴۲

 .ريال ۸۵۰۰ :بها

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --  شهيدان.۳ .کاشمر  --  ايران  --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

. سرگذشتنامه --  ايران --  سرداران.۴ .آبادخليل --  ايران

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

 سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.ب. خراسان استان

: عنوان.ج. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان شهيد هزار

 يغمائی، قوام،:  شهيدمعلم سرداران خاطرات و نامه زندگی

 .عنوان.د. فربراهنی و شهابيان، جعفريان،

 DSR 1۶۲۵/ ب۹۷ ب۲ 

 - 1۳۳۸ محمود، ترحمی،

 همسر) حسينی( مرحمت) زبيده سيده خاطرات اساس بر: بانوايان

: تهران -.ترحمی محمود نويسنده(/ درويشی اکبرعلی شهيد سردار

  .1۳۸۸ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 .عکس. : ص ۲۷1

 .ريال ۳۰۰۰۰  :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 Personal ۴, 1۹۸۰ - 1۹۸۸..۳. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

narratives --  Iran - Iraq war.1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 

 --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.۵ .داستان --  1۳۶۷ -

. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. خاطرات

 همسر)حسينی( مرحمت)زبيده سيده خاطرات اساس بر: عنوان.ب

 .عنوان.ج(. درويشی اکبرعلی شهيد سردار

 PIR ۷۹۹۴/ ر۴ ب۲ 

 

 گردآورنده ،-1۳۵۸ مهدی، مطلبی،

: قم -.مطلبی مهدی بازنويسی و گردآوری/ من و تو محله هایبچه

  .1۳۹1 معارف، نشر دفتر

 .عکس مصور،. : ص۲1۶

 .ريال ۳۲۰۰۰ :بهاء
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 و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.1 

 .عنوان.ب. معارف نشر دفتر.الف. شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق،

 DSR 1۶۲۵/  م۵۵ ب۳ 

 

/ بيرجند شهرستان شهيد سرداران خاطرات:  ساحلبی بحر

 ردارانس بزرگداشت کنگره کنندهتهيه محمدزاده؛ فهيمه بازنويسی

 مهر، رواق: مشهد -.خراسان استان شهيد هزارسه و بيست و شهيد

1۳۸1.  

 .(رنگی) تصوير. ص [۸]ص، ۳1۶

 .ريال ۸۰۰۰

 .شهيدان -- بيرجند -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲

. بيرجند -- خراسان -- ايران -- مسلمان شهيدان.۳ .هانامهوصيت

 بزرگداشت کنگره.ب. بازنويس ،-1۳۳۵ فهيمه،  محمدزاده،.الف

: عنوان.ج. خراسان استان شهيد هزارسه و بيست و شهيد سرداران

 .بيرجند شهرستان شهيد سرداران خاطرات

 DSR 1۶۲۵/ ب۳ 

 

 - 1۳۵۴ نسرين، ارتجايی،

  .1۳۸۸ مرسل،: کاشان -.ارتجايی نسرين انتخاب به/ عنوان بدون

 .ص ۲۰۰

 .ريال ۲۸۰۰۰  :بهاء

.. جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۷/  الف۴ الف۴ 

 حميد لواسانی، نوايی

 شاهد، نشر: تهران -.لواسانی نوايی حميد مولف/ فرشته بال بر

1۳۸۲.  

 .ص1۳۷

 .ريال۷۰۰۰ :بهاء

 .عنوان.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۲۶/ آ۹۶ ت۳ 

 

 - 1۳۳۳ داود، آقائی،

 آقايی؛ داوود مولف/ ايران عليه عراق جنگ حقوقی ابعاد بررسی

 و علوم پژوهشگاه: تهران -.باباخانی علی ادبی و علمی ويراستار

  .1۳۹۲ مقدس، دفاع معارف

 .ص ۳1۲

 .ريال 1۰۰۰۰۰:بها

 . Legal aspects of Iraq - Iran :انگليسی به جلد پشت

 .۳1۲ - ۳۰۴. ص: کتابنامه

. حقوقی هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.الف

 DSR 1۶1۹/ آ۷ ب۴ 

 

 - 1۳۴۷ رضا، شيرزادی،

 تاليف(/ م1۹۸۰ - ۲۰۰۳) فارس خليج های جنگ اجمالی بررسی

  .1۳۸۶ حرير، نشر: تهران -.شيرزادی رضا

 .ص1۳۴

 .زيرنويس بصورت همچنين ؛1۲۴ - 11۷ ص: کتابنامه

 کويت، و عراق جنگ.۲ .1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ، متحده اياالت حمله - تاريخ - عراق.۳ .م1۹۹1 - 1۹۹۰

 .عنوان.الف. م۲۰۰۳

 DSR 1۶۰۰/ ش۹ ب۴ 
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 -1۳۴۲ عبدالجبار، کاکايی،

/ جهان و ايران شعر در پايداری موضوعات تطبيقی بررسی

  .1۳۸۰ پاليزان،: تهران -..کاکايی عبدالجبار

 .ص 1۵۸

 .ريال 1۹۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .تطبيقی مطالعات -- ادبيات و جنگ.1 

 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .جنگ و ادبيات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.الف. نقد و تاريخ -- فارسی شعر.۴ .شعر -- 1۳۶۷ -

 PIR ۴۰۵۳/  ج۹ ک۲ 

 

 بيژن زارع،

 -.زارع بيژن(/ جنگ) مقدس دفاع باره در انسانی مطالعات بررسی

 و فرهنگی معاونت ؛ فناوری و تحقيقات ، علوم وزارت: تهران

 فرهنگی، مطالعات و اجتماعی ريزی برنامه دفتر ۰اجتماعی

1۳۸۳.  

 .نمودار جدول، :۰ص۲۵۶

 .نامه واژه

 .۲۴۷ -۲۵۴ ص:کتابنامه

 علوم.۲ .ارزشيابی و تحقيق -1۳۶۷-1۳۵۹ -وعراق ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب.. الف. تحقيق -ايران - انسانی

 DSR 1۶۰۰/ ز۲ ب۴ 

 

 - 1۳۴۵ محمدرضا، ايروانی،

 نقد و بررسی و( نويسیخاطره به تازه نگاهی: ) خاطره سمند بر

 محمدرضا/ "دا"نگارخاطره و تحميلی جنگ آزادگان خاطرات

  .1۳۹۰ صرير،: تهران -.ايروانی

 .ص۲۳۲

 .ريال ۴۰۰۰۰  :بهاء

 .۲۳۳-۲۲۷. ص: کتابنامه

 .نقد و تاريخ --  1۴ قرن --  فارسی نثر.۲ .نويسیخاطره.1 

 تاريخ --  جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳

 نقد و بررسی و(نويسیخاطره به تازه نگاهی: عنوان.الف. نقد و

 .عنوان.ب. "دا"نگارخاطره و تحميلی جنگ آزادگان خاطرات

 PN ۴۳۹۰/ الف۹ ب۴ 

 محمدرضا نژاد،سهرابی

/ مقدس دفاع اشعار مجموعه:  شناورند درياها، رود، هایشانه بر

  .1۳۸۷ باران، خورشيد: تهران -(.سهراب) نژادسهرابی محمدرضا

 .ص1۴۳

 .ريال ۲۳۰۰۰ :بهاء

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

 .عنوان.ب.. مقدس دفاع اشعار مجموعه: عنوان.الف. شعر -- 1۳۶۷

 PIR ۸۰۹۸/ هـ۴ ب۴ 

 

 کننده مصاحبه ،- 1۳۴1 محمد،علی روانستان،

 سرتيپ سردار خاطرات و زندگينامه:  اروند زخمی هایشانه بر

 محمدعلی بازآفرينی و مصاحبه/ رنجبر محمدباقر پاسدار دوم

  .1۳۸۹ زرينه، نشر مرکز: شيراز -.روانستان

 .نمونه،نقشه ؛(رنگی) عکس. ص [۷] ،[۳۵۳]

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بهاء

 زندگينامه اساس بر: اروند زخمی هایشانه بر: جلد روی عنوان

 .رنجبر محمدباقر سردار

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 خاطرات و زندگينامه: عنوان.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب.. رنجبر محمدباقر پاسدار دوم سرتيپ  سردار
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1۸ 

 

 PIR ۸۰۷۵/ و۲۲ ب۴ 

 

 - 1۳۳۴ منصور، انوری،

  .1۳۹1 صرير،: تهران -..انوری منصور/ عنقا آشيانه فراز بر

 .ج۳

 .ريال 1۰۰۰۰۰   :بها

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.ب. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای

 PIR ۷۹۶۲/ ن۸۳ ب۴ 

 

 1۳۵۲ بابک، طيبی،

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -.طيبی بابک/ داغ های برف

 .ص1۹1

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد حمايت با حاضر کتاب

 .است شده چاپ فارس استان مقدس

-1۳۵۹ عراق، ايران جنگ.۲ .1۴ قرن - فارسی داستانهای.1 

 مقدس دفاع ارزشهای و آثار حفظ بنياد.الف. داستان - 1۳۶۷

 .عنوان.ب. فارس استان

 PIR ۸1۴۶/ ی۴۳۸ ب۴ 

 

 - 1۳۴۵ رضا،علی مهرداد،

/ رونوسیب عبدالحسين شهيد زندگی براساس:  کنيد پيدايش برويد

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات: مشهد -.مهرداد رضاعلی

  (۶ سرداران؛ قصه)  -.ص ۸۵

 .ريال ۶۰۰۰ :بهاء

 .داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. ايران --  سرداران.۳ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲

 شهيد زندگی: عنوان.ب .۶ سرداران؛ قصه: فروست.الف

 .عنوان.ج.. برونوسی عبدالحسين

 DSR 1۶۲۵/ ق۶ 

 

 قدر هنری فرهنگی موسسه/ نظامی درايت سياسی، بصيرت

  .1۳۸۸ واليت، قدر: تهران -.واليت

  (1۸مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص ۴۲۳

 .ريال۵۰۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۴۲۳ - ۴1۷.ص:  کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 .فروست.ج. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.ب. واليت

 DSR 1۶۲۵/ ب۶ 

 

 - 1۳۵۶ فرزام، شيرزادی،

: تهران -..شيرزادی فرزام مولف/ بلندی هر از باالتر بلندايی،

 ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان

  .1۳۸۴ شاهد، نشر فرهنگی،

 .ص1۴۲

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --  بازماندگان --  آبادان --  ايران --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف. خاطرات

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۶/ م۷۴ ش۹ 
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1۹ 

 

 زينب محمدی، عزيز

 روايت: تهران -.عزيزمحمدی زينب/ شهيد همسر روايت به بلندی

  .1۳۸۹ فتح،

  (۳ شوکران؛ اينک .1۰۵/۴۶۹ فتح؛ روايت انتشارات)  -.ص ۸۷

 .ريال1۳۰۰۰ :بهاء

 .شهيد همسر روايت به بلندی ايوب: جلد روی عنوان

 .نمايه

 و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.1 

 به بلندی ايوب: عنوان.الف. شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب. شهيد همسر روايت

 DSR 1۶۲۶/ ع۴ ب۸ 

 

 - 1۳۳1 سيدحکمت، ميرسعيد، قاضی

 حکمت/ دوران سرلشکر شهيد خلبان حماسه: :کابين در بمبی

  .1۳۸۸ صرير،: تهران -.ميرسعيد قاضی

 .ص۲۳۵

 :ريال۲۳۵۰۰  ،۹۷۸  -۶۰۰-۵1۵۶-۳۸-۶: شابک

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .سرگذشتنامه -- ايران -- نظامی هایخلبان.۲ .سرگذشتنامه

 و آثار حفظ بنياد.الف. ايران -- شکاری هواپيماهای هایخلبان.۳

 .عنوان.ب. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر

 DSR 1۶۲۶/ د۸۶ ق۲ 1۳۸۸ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 

 - 1۳۴۰ توحيد، اصغرزاده،

 تحف در باکری حميد شهيد فرماندهی شرح:  باروت بوی باران بوی

  .1۳۸۸ عابد،: تهران -.شبانی رباب اصغرزاده، توحيد/ خرمشهر

 .(رنگی) مصور.: ص 11۷

 .ريال ۸۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

 شبانی،.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 شهيد فرماندهی شرح: عنوان.ب.. همکار نويسنده ،- 1۳۴1 رباب،

 .عنوان.ج. خرمشهر فتح در باکری حميد

 DSR 1۶۲۶/ ب۲۳۸ الف۶ 

 

 سميه طبری،

 حفظ بنياد: تهران -.طبری سميه/ نامهفيلم:  خورشيد دنبال به

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار

 .ص1۲۴

 .ريال 1۲۰۰۰ :بها

. .مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هافيلمنامه.1 

 .عنوان.ب

 PN 1۹۹۷/  ب۸۴۲ 

 

 اهللحبيب بخشوده،

/ مقدس دفاع سپيد شعر ساختار محتوايی بررسی:  هنوز رنگ به

  .1۳۸۶ حيات، نسيم: قم -.بخشوده اهللحبيب نويسنده

 .ص1۲۰

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

 .نقد و تاريخ --شعر --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 بررسی: عنوان.الف. نقد و تاريخ  --1۴ قرن --فارسی شعر.۲

 .عنوان.ب. مقدس دفاع سپيد شعر ساختار محتوايی

 PIR ۳۸1۶/ ج۹ ب۳ 
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۲۰ 

 

 -1۳۴۸ محسن، مطلق،

 محسن/ "مرادی بهروز شهيد "داستانی ینامهزندگی:  بهروز

  .1۳۸۶ نشرشاهد،: تهران -.مطلق

 .عکس.: ص۹۶

 .ريال ۸۰۰۰۰  :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ايران جنگ.۳ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲ .سرگذشتنامه

 ینامهزندگی: عنوان.الف. داستان --  .1۳۶۷ -1۳۵۹عراق،

 .عنوان.ب. "مرادی بهروز شهيد "داستانی

 PIR ۸۲11/ ط۶۴ ب۹۴ 

 

 - 1۳۶1 مرضيه، نظرلو،

 فیمصط شهيد زندگی اساس بر مستند روايتی:  انتظار در بهشت

 دفاع معارف و علوم پژوهشگاه[ برای] نظرلو؛ مرضيه/ فروش سقط

  .1۳۹1 صرير،: تهران -..مقدس

 .مصور. : ص ۲۴۰

 .ريال ۳۵۰۰۰  :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 فروش، سقط.الف. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

: عنوان.ج. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.ب. مصطفی

 .فروش سقط مصطفی شهيد زندگی اساس بر مستند روايتی

 .عنوان.د

 PIR ۸۲۵۳/ ظ۲۵ ب۹ 

 گردآورنده ،- 1۳۳۵ عباس، ميرزايی،

 وديعت،: کرمان -.ميرزايی عباس[ گردآورنده/ ]نيست دور بهشت

1۳۸۷.  

 .مصور. : ص 1۲۶ ،[۴]

 .ريال 1۷۰۰۰  :بها

 Abbas Mirzaee. Heaven not :انگليسی به جلد پشت

far away ... 

 حفظ بنياد.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. کرمان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

 DSR 1۶۲۶/ ع۲۵۵  م۹ 

 

 - 1۳۴۶ فرهاد، خضری،

 -.خضری فرهاد/ باکری حميد کتاب:  بمان زنده گفتم مجنون به

  .1۳۸۶ فتح، روايت فرهنگی موسسه: تهران

 روايت انتشارات ) ، (1 .[ج] ها؛چشم از یمجموعه)  -.ص1۲۹

  (1۰/۲1۴ فتح؛

 .ريال ۲۴۰۰۰ :بها

 .نمايه

 .خاطرات -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 حميد، باکری،.۳ .سرگذشتنامه --1۳۳۴-1۳۶۲ حميد، باکری،.۲

: فروست.الف. خاطرات - آشنايان و دوستان --1۳۶۲-1۳۳۴

 .عنوان.ب .1 .[ج] ها؛چشم از یمجموعه

 DSR 1۶۲۵/ خ۶ ب۹ 

 

 - 1۳۴۶ فرهاد، خضری،

 -.خضری فرهاد/ باکری مهدی کتاب:  بمان زنده گفتم مجنون به

  .1۳۸1 فتح، روايت: تهران

 .عکس مصور،.: ص 1۹۷

 .ريال1۴۵۰۰ :بها

 .نمايه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .عنوان.الف
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۲1 

 

 DSR 1۶۲۵/ خ7 ب9 

 - 1۳۴۶ فرهاد، خضری،

: تهران -.خضری فرهاد/ همت کتاب: بمان زنده گفتم مجنون به

  .1۳۸1 فتح، روايت

  (۳ [ .ج]  ها؛چشم از)  -.عکس.: ص ۲۶1

 .ريال 1۵۰۰۰۰  :بها

 منتشر انتشارات همين توسط مختلف سالهای در حاضر کتاب

 .است شده

 .نمايه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۵/ ب۹ خ۵ 

 

 گردآورنده عبدالرضا، شهبازی،

 استان مقاومت و پايداری شعر گزيده:  سيب درخت وسعت به

 -..قزوه رضاعلی مقدمه با ؛ شهبازی عبدالرضا کوشش به/ لرستان

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران

 .ص1۵۹

 .ريال 1۶۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

.. نويسمقدمه ،- 1۳۴۲ عليرضا،  قزوه،.الف. شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 گزيده: عنوان.ج. مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 .عنوان.د. لرستان استان مقاومت و پايداری شعر

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ش۹ 

 

 فريدون شمس،

 شمس فريدون/ مقدس دفاع اشعار شعر مجموعه: ت بيع

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -(.پژمان)

 .ص ۷۷

 .ريال ۷۰۰۰ :بهاء

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- شعرفارسی.1 

. مقدس دفاع اشعار شعر مجموعه: عنوان.الف. شعر -- 1۳۶۷

 .عنوان.ب

 PIR ۸1۲۳/ م۵ ب۹ 

 

 - 1۳۴۵ رحيم، مخدومی،

 و شهيد بنياد سازمان: تهران -.مخدومی رحيم/ بهشت و دنيا بين

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور

1۳۸۶.  

 .عکس مصور،.: ص ۶۰

 .ريال ۷۰۰۰:بهاء

 سال[ هجده]1۸ پاس به)  بهشت و دنيا بين:  جلد روی عنوان

 .(طاهرزاده محمدتقی شهيد جانباز سبز انتظار

 -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .ايران -- جانبازان.1 

 -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۳ .سرگذشتنامه -- شهيدان

.. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف. خاطرات

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۶/ ط۲۷ م۳ 

 

 - 1۳۶۳ زهره، نيکخو، يوسفی

 محمودحاج مهندس شهيد سردار حماسه روايت:  نشانبی

 آله و عليه اهللصلی) اهللرسول محمد 27 لشگر جانشين شهبازی

/ البالغهنهج آينه در همدان پاسداران سپاه فرمانده و(  وسلم

  .1۳۹1 دارخوين، نشر: اصفهان -.نيکخويوسفی زهره نويسنده
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۲۲ 

 

 .ص [11۲]

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

: عنوان.الف.. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳

 جانشين شهبازی محمودحاج مهندس شهيد سردار حماسه روايت

 .عنوان.ب....  اهللرسول محمد 27 لشگر

 DSR 1۶۲۶/ ش۹ ی۹ 

 - 1۳۳۰ عبداهلل، نجفی،

 تدوين(/ نجفی عبداهلل اميرسرتيپ خاطرات) آزادگان پای به پا

 انقالب اسناد مرکز: تهران -.رستمی فاطمه جيرهنده،آقايی عباس

  .1۳۸۶ اسالمی،

 اسالمی؛ انقالب اسناد مرکز)  -.عکس نمونه، مصور،. : ص ۳1۹

  (۷۸ خاطرات؛ .۵۳۴

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بهاء

 ,Abbas Aghayi Jirhandeh  :انگليسی به عنوان صفحه

Fatemeh Rostami. Neck and nack with captives 

... . 

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۳۰۲ - [۳۰1. ]ص: کتابنامه

 .نمايه

 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .خاطرات --  ايران --  سرداران.1 

 ،- 1۳۵۸ عباس، جيرهنده، آقايی.الف. اسيران --  1۳۶۷ -

 اسناد مرکز.ج. گردآورنده ،- 1۳۵۹ فاطمه، رستمی،.ب. گردآورنده

 عبداهلل اميرسرتيپ خاطرات: عنوان.ه. فروست.د. اسالمی انقالب

 .عنوان.و. نجفی

 DSR 1۶۲۹/ ن۲۶ آ۳ 

 

 - 1۳۵۴ محمد، قبادی،

 اکبرسيدعلی االسالمحجت زمانه و زندگی:  خاک پسر پاسياد

 ادبيات دفتر[  کنندهتهيه]  قبادی؛ محمد نوشته/ فردابوترابی

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.۲ ويراست -..اسالمی انقالب

1۳۹۰.  

  (۴1 تحقيق؛ اسالمی؛ انقالب ادبيات دفتر)  -.ص۴۶۸

 .(.ص ۴۴۳) 1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات شرکت: قبلی چاپ

 .خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- تاريخ -- ايران.۳ .سياسی هایفعاليت -- ايران  -- روحانيت.۲

 تبليغات سازمان.الف. اسالمی جنبشهای -- 1۳۵۷ - 1۳۲۰ پهلوی،

 شرکت.ب. اسالمی انقالب ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی

 زمانه و زندگی: عنوان.د. عنوان.ج. مهر سوره انتشارات

 .فردابوترابی اکبرسيدعلی االسالمحجت

 DSR 1۶۷۰/ الف۲ ق۲ 

 

 -1۳۳۵ اهلل، نصرت  محمدزاده،

 صرير،: تهران -.محمودزاده اهللنصرت/ کوهستان گلدسته پای

1۳۸۶.  

 .عکس.: ص ۲1۰

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بهاء

 -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف.. سرگذشتنامه

 .عنوان.ب.. صرير نشر

 DSR 1۶۲۶/ م۳۴ م۳ 

 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵۲ رقيه، ميرابوالقاسمی،

 نگارش و تدوين/ ستوده زهره خاطرات : ۵۹ [ نه و  پنجاه]  پاييز

 -.سلمانی ناهيد حسينی، اعظم مصاحبه ؛ ميرابوالقاسمی رقيه

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۲۳ 

 

 مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه:  تصوير ص،[۳] ،11۴

  (1۷1 خاطرات؛ عراق، و ايران جنگ .۵۴۶

 جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 حسينی،.الف. خاطرات --  زنان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 ،- 1۳۴۹ ناهيد، سلمانی،.ب. کنندهمصاحبه ،- 1۳۵1 اعظم،

. ستوده زهره خاطرات: عنوان.د. فروست.ج. کننده مصاحبه

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۲۹/ س۲۶ م۹ 

 

 پور،ناصرحسينی

 از پورحسينی سيدناصر روزانه هایيادداشت:  ماند جا که پايی

 اتادبي دفتر[ برای]  پور؛حسينی سيدناصر/ عراق مخفی هایزندان

 شرکت: تهران -[..اسالمی تبليغات سازمان] مقاومت هنر و

  .1۳۹1 مهر، سوره انتشارات

 هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس، مصور،نقشه،. : ص۷۶۸

 کتابهای ) ، (۲۷ ؛ ۶11 ها؛يادداشت عراق، و ايران جنگ مقاومت؛

  (اینقره

 .ريال 1۷۵۰۰۰  :بها

 .نمايه

. خاطرات -- اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 هحوز. اسالمی تبليغات سازمان.ب. مهر سوره انتشارات شرکت.الف

 روزانه هایيادداشت: عنوان.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری

 .عنوان.د.. عراق مخفی هایزندان از پورحسينی سيدناصر

 DSR 1۶۲۹/ ح۵۹ پ۲ 

 

 محمد دروديان،

 ويراستار دروديان؛ محمد نويسنده/ جنگ اساسی هایپرسش

 مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -.طاهری فرهاد

  .1۳۸۲ جنگ، تحقيقات و مطالعات

  (1 عراق؛ و ايران جنگ بررسی و نقد)  -.جدول.:ص ۲۴۴

 .ريال1۰۰۰۰ :بهاء

 .جنگ اساسی هایپرسش بررسی و نقد: جلد روی عنوان

 .کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 سپاه.ب. ويراستار طاهری،فرهاد،.الف. علل -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷

. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران

. جنگ اساسی هایپرسش بررسی و نقد: عنوان.د. فروست.ج

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۰۰/ د۴ ن۷۲ 

 ميترا صادقی،

 /محراب اصغرعلی شهيد زندگی اساس بر:  مجنون آبی هایپرنده

 هوس بيست و سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.صادقی ميترا

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار

 .   ۵۹ ص

 .ريال ۴۰۰۰ :بها

 --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .ايران --  سرداران.1 

 .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۳ .داستان --  شهيدان

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

 شهيد زندگی: عنوان.ب. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان

 .عنوان.ج.. محراب اصغرعلی

 DSR 1۶۲۵/ ق۶5 

 

 

 اختر شريفی،

 -.شريفی اختر/ رحيمی احمد سيد شهيد زندگی اساس بر:  پرواز

 دشهي هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۲۴ 

 

  (1۸ سرداران؛ قصه)  -.ص ۶۲

 .ريال ۴۵۰۰ :بها

 .داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. ايران --  سرداران.۳ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

: عنوان.ج. فروست.ب. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان

 .عنوان.د.. رحيمی احمد سيد شهيد زندگی

 DSR 1۶۲۵/  ر۳ ش۴ 

 

 -1۳۳۰ عيسی، جمالی،

 و شهيد بنياد سازمان: تهران -..جمالی عيسی/ قالويزان در پرواز

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران،  امور

1۳۸۷.  

 .عکس.: ص۲۰۳

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 و ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 بنياد سازمان.الف. هاوصيتنامه -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب.. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد

 DSR 1۶۲۶/ ع۵ ج۸۳ 

 

 .گردآورنده ،- 1۳۵۴ ساسان،  ناطق،

 رزمندگان از جمعی خاطرات:  است زنده نفر يک خاکريز پشت

 رنش و آثار حفظ بنياد: تهران -.ناطق ساسان کوشش به/ اردبيل

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع ارزشهای

 .ص 1۴۲

 .ريال 1۲۰۰۰  :بها

 بنياد.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 جمعی خاطرات: عنوان.ب.. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 .عنوان.ج. اردبيل رزمندگان از

 DSR 1۶۲۸/ ن۲ پ۵ 

 

 - 1۳۳۳ عليرضا، معينيان،

 علی کوشش به/ معينيان عليرضا خاطرات:  :  شهر دروازه پشت

: تهران -..مقدمجهانی غالمرضا کنندهمصاحبه ؛ شيرخانی

  .1۳۹۲ مقدس، دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

)  -.مس۲1أ۵/1۴  ؛  عکس نمونه، ،(رنگی) مصور.   : ص ۳۲۸

  (شفاهی تاريخ

 .ريال ۸۰۰۰۰  ،۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۲-۸۷-۲: شابک

 .Bihind the gate of the town  :انگليسی به جلد پشت

 .۳۲۸ -۳۲1. ص: کتابنامه

 .نمايه

 شيرخانی،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 غالمرضا، مقدم،جهانی.ب. گردآورنده ،- 1۳۶۵ اکبر،علی

: عنوان.د. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.ج. گرمصاحبه

 .عنوان.ه..  معينيان عليرضا خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ م۶۶۲ آ۳ 1۳۹۲ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 

 -1۳۳۳ محمد،  اسدی،

: تهران -.نژاديزدی زهرا ترجمه االسدی؛ محمد تاليف/ پل

  .1۳۸۴ خورشيدباران،

 .ص ۲1۴

 .ريال ۲۴۰۰۰ :بهاء



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۲۵ 

 

 عراق، و ايران جنگ.۲ .م۲۰ قرن -- عراق -- عربی داستانهای.1 

 ،- 1۳۳۸ زهرا،  نژاد،يزدی.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب. مترجم

 PJA ۴۸۴۸/ س۴۵ ج۵ 

 

 انقالب پاسداران سپاه: تهران -.خاطره و قصه مجموعه:  پل

  .1۳۶۶ ايران، اسالمی

 .عکس،نمونه.:ص1۲۶

( ع) االنبياءخاتم قرارگاه فرهنگی بزرگ مسابقه برگزيده اثر اين

 .است

 ايران جنگ.۲ .خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .هامجموعه - داستان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 DSR 1۶۲۹/ پ۸ 

 

 -1۳۴۷ رضا،علی  اشتری،

 رضاعلی /۶۴ اسفند القصر؛ام - فاو جاده روايت:  پدافند روز پنج

  .1۳۸۳ فتح، روايت: تهران -.اشتری

 .ص۲۶۲

 .ريال۲1۵۰۰ :بها

: عنوان.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب .۶۴ اسفند القصر؛ام - فاو جاده روايت

 DSR 1۶۲۸/ الف۵ پ۹ 

 

 خدايار آزادی،

 خدايار/ دهقان فريدون شهيد فرمانده خاطرات:  نگاه ی پنجره

  .1۳۸۵ ايثارگران، امور و شهيد بنياد: تهران -..آزادی

 .نمونه عکس،.: ص 1۰۲

 .ريال ۶۰۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۶۲-1۳۴۳ فريدون، دهقان،.1 

 امور و شهيد بنياد.الف. خاطرات -1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

. دهقان فريدون شهيد فرمانده خاطرات: عنوان.ب. ايثارگران

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ آ۴ پ۹ 

 

 گردآورنده ،-1۳۴۴ احمد، عربلو،

 پژوهش سازمان: تهران -.عربلو احمد تدوين و ؛گردآوری/ ببر پنجه

  .1۳۷۵ مدرسه، انتشارات آموزشی، ريزیبرنامه و

 .ص [111]

 .[111] .ص: کتابنامه

 ادبيات -- خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. نوجوانان

 DSR 1۶۲۹/ ع۴ پ۹ 

 

 - 1۳۳۹ علی، ناصری،

 تدوين و مصاحبه(/ ناصری علی سردار خاطرات) باران زير پنهان

 هنری حوزه مقاومت، هنر و ادبيات دفتر[ برای] ياحسينی؛ قاسم

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -..اسالمی تبليغات سازمان

1۳۸۷.  

 جنگ .۵۲۹ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.مصور. : ص ۴۹۶

  (1۶۰ خاطرات؛ عراق، و ايران

 .ريال ۶۴۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 .خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات -- اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

. گر مصاحبه ،- 1۳۴۴ قاسم، ياحسينی،.الف. ايران -- سرداران.۳



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۲۶ 

 

 هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب

.. ناصری علی سردار خاطرات: عنوان.د. فروست.ج. مقاومت

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۲۹/ ن۲۲ پ۹ 

 

 شونده مصاحبه ،- 1۳۴۲ مريم، امجدی،

 و کنندهمصاحبه(/ امجدی مريم خاطرات) مريم هایپوتين

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.پورطالش فريبا تدوينگر

1۳۸۹.  

 جنگ .۴۵۸مقاومت، هنر و ادبيات دفتر)  -.مصور. : ص [11۸]

  (1۳۹خاطرات؛ عراق، و ايران

 .ريال 1۶۰۰۰ :بهاء

 پور،طالش.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. گرمصاحبه ،- 1۳۴۹ فريبا،

 .عنوان.د. امجدی مريم خاطرات: عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ الف۳ 

 

 گردآورنده اکبر، علی ازغندی،

 بررسی ايثار پيام همايش نخستين مقاالت مجموعه:  ايثار پيام

 علی کوشش به/ مقدس دفاع ارزشهای انتقال در معلمان نقش

  .1۳۸۴ سنبله، و شهيد سردارن کنگره: مشهد -.ازغندی اکبر

 .ص ۳۲۳

 .ريال 1۷۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

 کنگره.الف. نقد تاريخ -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 نخستين مقاالت مجموعه: عنوان.ب. سنبله و شهيد سردارن

 دفاع ارزشهای انتقال در معلمان نقش بررسی ايثار پيام همايش

 .عنوان.ج. مقدس

 PIR ۳۸۶۹/ الف۴ پ۹ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

 و آوریجمع/ بويراحمد و کهگيلويه شهدای:  آسمانی هایپيام

  .1۳۸۷ چويل،: ياسوج -.بزرگمهرنژاد فتحعلی تاليف

 .(رنگی) عکس مصور،. : ج ۵

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 امور و شهيد بنياد سازمان معنوی و مادی حمايت با کتاب اين

 استان جوانان ملی سازمان و شهدا و سردارات کنگره ايثارگران،

 .است شده چاپ و تاليف بويراحمد  کهکيلويه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 امور و شهيد بنياد سازمان.الف. بويراحمد و کهگيلويه --  ايران

 و فرهنگ کل اداره.ب. بويراحمد و کهکيلويه استان ايثارگران

 شهدای: عنوان.ج. بويراحمد و کهگيلويه استان اسالمی ارشاد

 .عنوان.د. بويراحمد و کهگيلويه

 DSR 1۶۲۵/ ب۳۷ پ۹ 

 

 مقدس دفاع اسناد مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 مسلح نيروهای تولد و داخلی هایبحران:   جديد نظام پيدايش

 نويسندگان /1۳۵۸ ارديبهشت 1۶ تا 1۳۵۷ بهمن ۲1 انقالب

 مرکز) مقدس دفاع اسناد مرکز[ برای] ؛ يکتا حسين نخعی، هادی

 انقالب پاسداران سپاه: تهران -(.جنگ تحقيقات و مطالعات

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع اسناد مرکز اسالمی،

 - عراق و ايران جنگ روزشمار)  -.جدول مصور،. : ص1۰۳۸

  (اول کتاب سازی؛ زمينه

 .ريال 1۰۰۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 --  ايران.۲ .گاهشماری --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  خارجی روابط --  ايران.۳ .-1۳۵۸ اسالمی، جمهوری --   تاريخ
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۲۷ 

 

 هادی، نخعی،.الف. ايران --  خارجی روابط --  عراق.۴ .عراق --

 پاسداران سپاه.ج. گردآورنده حسين، يکتا،.ب. گردآورنده ،- 1۳۲۸

: عنوان.ه. فروست.د. مقدس دفاع اسناد مرکز اسالمی، انقالب

 1۳۵۷ بهمن ۲1 انقالب مسلح نيروهای تولد و داخلی هایبحران

 .عنوان.و .1۳۵۸ ارديبهشت 1۶ تا

 DSR 1۶۰۲/ س۲۵ ر۹۲ 

 

 - 1۳۵۸ اميد، نژاد، مهدی

: تهران -.نژادمهدی اميد./ مقاومت شعر مجموعه: اقيانوس از پيش

  .1۳۸۸ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 .ص۶۰

 .ريال ۷۰۰۰ :بهاء

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 .عنوان.ج. مقاومت شعر مجموعه: عنوان.ب. مقدس دفاع

 PIR ۸۲۲۳/ هـ۴ پ۹۳ 

 

 همکاری با/ روحانی شهدای زندگينامه:  شهادت و دين پيشگامان

 -.تهران استان يک منطقه ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 و پژوهش معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان: تهران

  .1۳۸۴ فرهنگی، ارتباطات

 .ص۳1۷

 .ريال۳۰۰۰۰ :بها

 ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 سازمان.الف. سرگذشتنامه -- روحانيت -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 نسازما.ب. يک منطقه تهران، استان ايثارگران، امور و شهيد بنياد

 زندگينامه: عنوان.ج. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد

 .روحانی شهدای

 DSR 1۶۲۵/ پ۹۷ 

 - 1۳۳۷ اسماعيل،  الريجانی، منصوری

 [عربی. مقدس دفاع تاريخ]

 رجممت ؛ الريجانی منصوری اسماعيل تاليف/ المقدس الدفاع تاريخ

  .1۳۸۴ صرير، احمد،آل: تهران -.خورشا عقيل

 .ص ۴۲۹

 .ريال ۳۲۰۰۰  :بها

 .عربی

 . زيرنويس صورت به کتابنامه

 و ايران جنگ.۲ .علل -- 1۳۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 عقيل،  خورشا،.الف. حقوقی هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ -- عراق

 .عنوان.ب. مترجم

 DSR 1۵۹۸/ م۸ ت۲۳ 

 

 مجتبی شاکری،

 اصغر شاکری، مجتبی/ هانوشتهدل - سفرنامه:  هست شقايق تا

  .1۳۸۷ ققنوس، هزاره: تهران -.معماری حسن استاد

 .ص ۲1۸

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی نثر.1 

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ ..شلمچه --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 ،- 1۳۴۰ اصغر، معمار، حسن استاد.الف. خاطرات --  1۳۶۷

 .عنوان.ب. همکار نويسنده

 DSR 1۶1۰/ ش۸ ت۲ 

 

 - 1۳۳۴ محمد، پرست، يزدان پورهاشم

 شکست عمليات" االئمهثامن عمليات خاطرات:  حصر شکست تا

 نويد: شيراز -.پرستپوريزدانهاشم محمد تاليف/ "آبادان محاصره

  .1۳۸۸ شيراز،

 .نقشه عکس،. : ص ۲۵۵



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۲۸ 

 

 .ريال۳۷۰۰۰ :بهاء

 .االئمهثامن عمليات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

: عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 .عنوان.ب. "آبادان محاصره شکست عمليات "االئمهثامن خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ هـ۲۴ آ۳ 

 

 صفيه خدامی،

 ذفاع سال هشت گرانقدر شهدای از برگزيده خاطراتی:  نشان تاک

: مشهد -.خدامی صفيه نويسنده/ گونه داستان روايتی به مقدس

 اناست شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره

  .1۳۸۴ انديشه، زالل: خراسان

 .ص1۲۰

 .ريال ۹۰۰۰ :بهاء

 -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. سرگذشتنامه -- کاشمر -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

 گرانقدر شهدای از برگزيده خاطراتی: عنوان.ب. خراسان استان

 .عنوان.ج. گونه داستان روايتی به مقدس ذفاع سال هشت

 DSR 1۶۲۵/ خ۳۶ ت۲ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۳۸ مجيد، مختاری،

 مجموعه) راهبردی مسئله چند عراق و ايران جنگ در تاملی

: تهران -.مختاری مجيد محتوای ويرايش و اهتمامبه(/ مقاالت

 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه

1۳۸۰.  

 .نمودار جدول،.: ص ۲۰۰

 .ريال۶۰۰۰ :بهاء

 .هاخطابه و هامقاله -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 سپاه.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲

. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۰1/ م۳ ت۲ 

 

 گردآورنده ،-1۳۴۵ حسين، مسجدی،

 دشهي پاسدار سرلشکر داستانی نامهزندگی:  ققنوس هميشه تا

 -.مسجدی حسين گردآورنده(/ انقالب از پس) بروجردی محمد

  .1۳۸۰ شاهد، نشر اسالمی، انقالب شهيد بنياد: تهران

 .ص1۸۰

 .ريال ۶۸۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۳۳ - 1۳۶۲ محمد، بروجردی،.1 

. سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران

 مهنازندگی: عنوان.ب. شاهد نشر. اسالمی انقالب شهيد بنياد.الف

 .عنوان.ج. انقالب از پس بروجردی محمد شهيد سرلشکر داستانی

 DSR 1۶۲۶/ ب۴۶ م۵ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵۳ اله،عزت الوندی،

 علی شهيد سردار داستانی نامهزندگی: ب مهتابی هایتپه

 شاهد، نشر: تهران -.الوندی اهللعزت گردآورنده/ سازيانچيت

1۳۸۴.  

 .ص1۵۶

 .ريال1۰۰۰۰  :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 نامهزندگی: عنوان.الف. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب.. سازيانچيت علی شهيد سردار داستانی

 PIR ۷۹۵۳/ ل۷ ت۲ 

 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۲۹ 

 

 نوشته/ متحد ملل سازمان موضعگيری و ايران به عراق تجاوز

: تهران -.ممتاز جمشيد زيرنظر ؛[ديگران و] ۰۰۰مصفا نسرين

  .1۳۶۶ تهران، دانشگاه

 .ص1۶۵

 Iraq`s aggression against.:انگليسی به جلد پشت عنوان

Iran & the united nations position 

 .۰زيرنويس بصورت کتابنامه

. نسرين مصفا،.الف .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .ويرايشگر جمشيد، ممتاز،.ب

 DSR 1۶۰۴/ ت۳۲ ج۸ 

 

 - 1۳1۲ طالع،هوشنگ،

: رشت -.طالع هوشنگ/ بيگانه حمايت خودی، خيانت عراق، تجاوز

  .1۳۸۰ سمرقند،

 .نمونه جدول، نقشه،.:ص 1۸۶

 .کتابنامه

- 1۹۷۵الجزاير، قرارداد.۲ .1۳۷۶ - 1۳۵۹، عراق و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف .

 DSR 1۶۰۰/ ط۲ ت۳ 

 

 - 1۳۳۸ محمد، دروديان،

 /نظريه يک بر درآمدیپيش عراق و ايران جنگ تحليل و تجزيه

 مرکز ، اسالمی انقالب پاسداران سپاه: تهران -.دروديان محمد

  .1۳۹۵ مقدس، دفاع تحقيقات و اسناد

 .ص۴۷۶

 .ريال۲۴۰۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 انقالب پاسداران سپاه.الف .1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع تحقيقات و اسناد مرکز. اسالمی

 DSR 1۶۰۰/ د۴ ت۳ 

 

 مهدی آباد، حسين کردبچه

 با للالم بين حقوق در بيولوژيکی و شيميايی تسليحات تحديد

 کردبچه مهدی/ ايران عليه عراق تحميلی جنگ به رويکردی

  .1۳۸۶ صنوبر، نشر: تهران -.آباد حسين

  (۵ پژوهش؛)  -.ص۳۶۷

 .۳۶۷ - ۳۵۹.ص:کتابنامه

 ميکروبی جنگ.۲ .(الملل بين حقوق) شيميايی های سالح.1 

 جنبه -1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۳ .(الملل بين حقوق)

 های سالح -1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۴ .حقوقی های

. ميکروبی جنگ -1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۵ .شيميايی

 .عنوان.الف

 KZ ۵۸۳۰/ ک۴ ت۳ 

 

 مهدی آباد،حسينکردبچه

 با) مللالبين حقوق در بيولوژيکی و شيميايی تسليحاتی تحديد

 مهدی(/ ايران عليه عراق تحميلی جنگ به رويکردی

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -.آبادحسينکردبچه

  (۵ پژوهش؛)  -.جدول.: ص ۳۶۷

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۳۶۷ - ۳۵۹. ص: کتابنامه

 حقوق) ميکربی جنگ.۲ .(المللبين حقوق) شيمايی هایسالح.1 

 هایجنبه -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .(المللبين

 هایسالح -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۴ .حقوقی

 جنگ -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و  ايران جنگ.۵ .شيميايی

 .عنوان.الف. کنترل -- هاسالح.۶ .ميکربی

 KZ ۵۸۳۰/ ک۴ ت۳ 
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۳۰ 

 

 1۳۳۹ يحيی، تويسرکانی، فوزی

-1۳۵۷) ايران در اسالمی انقالب از بعد اجتماعی سياسی تحوالت

 نظيمت موسسه: تهران -.تويسرکانی فوزی يحيی نويسنده /(1۳۸۰

  .1۳۸۴ عروج، نشر و چاپ موسسه ،(س) خمينی امام آثار نشر و

 .ص۶۳۸

 .ج۲

 جمهوری -تاريخ -ايران.۲ .1۳۵۷ حکومت، و سياست - ايران.1 

 .1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .1۳۵۸ ، اسالمی

 و چاپ موسسه ،(س) خمينی امام آثار نشر و تنظيم موسسه.الف

 .عنوان.ب. عروج نشر

 DSR 1۵۷۰/ ف۹ ت۳ 

 - 1۳۴۲ محمدرضا،  براتی،

 -.براتی محمدرضا نويسنده(/ اسارت دوران خاطرات: ) رهايی ترنم

  .1۳۸۷ انديشه، زالل: مشهد

 .ص ۳۸۴

 .ريال ۳۵۰۰۰  :بهاء

 - M.R. Barati. Tarannom - e   :شده التينی جلد پشت

Rahaayi. 

 .رهايی تا اسارت خاطرات مجموعه: رهايی ترنم: جلد روی عنوان

 .۳۸۳ - [۳۷1. ]ص: کتابنامه

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 خاطرات مجموعه: عنوان.ب. اسارت دوران خاطرات: عنوان.الف

 .عنوان.ج. رهايی تا اسارت

 DSR 1۶۴۹/ ب۴۳ ر۳ 

 - 1۳۴۲ ابراهيم، مطلق، زاهدی

/ رضوی سيدمحمدتقی شهيد زندگی براساس:  بولدوزر تسبيح

 بيست و سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.مطلق زاهدی ابراهيم

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار سه و

  (1۳ سرداران؛ قصه)  -.ص ۸۳

 .ريال ۶۰۰۰ :بهاء

 -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .ايران -- سرداران.1 

 کنگره.الف .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.۳ .داستان -- شهيدان

 .خراسان استانهای شهيد هزار سه و بيست و سرداران بزرگداشت

. رضوی سيدمحمدتقی شهيد زندگی: عنوان.ب. ها ستاره انتشارات

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۵/ ز۲ ت۵ 

 

 

 قدر هنری فرهنگی موسسه گردآوری و تدوين/ تربيت و تعليم

  .1۳۸۹ واليت، قدر: تهران -.واليت

  (۲۹ مقدس؛ دفاع شهدای یسيره)  -.ص۴۰۰

 ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- ايران -- شهيدان.۳ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات -- بازماندگان

 DSR 1۶۲۵/ ت۶۶ 

 

 دفاع پژوهشهای مرکز[ تدوين و تهيه/ ]مقدس دفاع تاريخ تقويم

 عمليات؛ معاونت و اسالمی جمهوری ارتش زمينی نيروی مقدس

 اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران -..بهروزی فرهاد: کوشش به

1۳۸۴.  

 .ج

 .کتابنامه

 .نمايه

 .ششم جلد اساس بر نويسی فهرست

 توپها غرش . ۲.ج -. صلح روزهای آخرين .1.ج: مندرجات

 زير...( /  تا نه و پنجاه ماه شهريور يکم و سی رويدادها و حوادث)
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۳1 

 

 سعيد نظر زير/ تسخيرناپذير هایپل . ۳.ج -. پورداراب سعيد نظر

 و  پورداراب سعيد کوشش به/ متجاوز تثبيت .۴.ج -. پورداراب

 -. (1۳۵۹ دی حوادث) نخستين گامهای .۵.ج -. کريمی نبی

 سعيد کوشش به/  رقابيه فراز بر . ۷.ج -. ميخک بال بر . ۶.ج

 سعيد نظر زير/ هاآسمان فراز بر . ۸.ج -. کريمی نبی و  پورداراب

 صدر،بنی غزل .1۰.ج -. پی در پی هایضربه .۹.ج -. پورداراب

 فاتحين 1۲.ج -. نوسواد آزادسازی .11.ج -. تحول يک سرآغاز

 -. کريمی نبی کوشش به /(۶۰مرداد حوادث شرح)کور کرخه

 فروغ .1۵.ج -. حصر شکست .1۴.ج -. بستان سوی به .1۳.ج

 القدسطريق بستان فتح . 1۶.ج -. (1۳۶۰ آبان حوادث) فتح

 حماسه .1۷.ج -. کريمی نبی کوشش به /(1۳۶۰ آذر حوادث)

 .1۸.ج -. کريمی نبی کوشش به /(1۳۶۰ دی حوادث) شياکو

 -. بهروزی فرهاد و کريمی نبی تاليف/ چزابه در خونين نبرد

 فتح .۲۰.ج -.  (1۳۶۰ اسفند حوادث) پيروزی راه در .1۹.ج

 نبی و پورداراب سعيد تاليف / (1۳۶1 فروردين حوادث) بزرگ

 نبی و پورداراب سعيد تاليف/  شلمچه سوی به .۲1.ج -. کريمی

 خرداد حوادث) کرد آزاد را خرمشهر خدا و .۲۲.ج -. کريمی

 در رمضان ۲۳.ج -. کريمی نبی و پورداراب سعيد تاليف  /(1۳۶1

 نبی و پورداراب سعيد تاليف  /( 1۳۶1 تير حوادث) رمضان

 -. (۶1 مرداد حوادث شرح) رمضان هنوز و .۲۴.ج -.  کريمی

 تاليف /(1۳۶1 شهريور حوادث) حضور سال دو حماسه .۲۵.ج

/ شجاعت از فراتر ،(ع) عقيلبنمسلم .۲۶.ج -. بهروزی فرهاد

 محرم در شمشير بر خون پيروزی .۲۷.ج -. بهروزی فرهاد

 طلوع .۲۸.ج-. پورداراب سعيد تاليف /(1۳۶1 ماهآبان حوادث)

 تاليف /(1۳۶1 دی حوادث) سخت شرايط در نبر .۲۹.ج-. فجر

 بهمن حوادث) نبرد در سخت شرايط .۳۰.ج -. پورداراب سعيد

 حوادث) سربلندی سال .۳1.ج -. پورداراب سعيد تاليف /(1۳۶1

 درامتداد .۳۲.ج -. بهروزی فرهاد تاليف / (1۳۶1 اسفند

 حقيقت .۳۳.ج -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۲ فروردين حوادث)فجر

 .۳۴.ج -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۲ ارديبهشت حوادث) مقاومت

 .۳۵.ج -. کريمی نبی /1۳۶۲ خرداد حوادث) جنداهلل ضربت

 ۳ والفجر .۳۶.ج -. کريمی نبی / (1۳۶۲ تير حوادث ) ۲ والفجر

 خاموش نبرد .۳۷.ج -. کريمی نبی / (1۳۶۲ مرداد حوادث)

 ۴ والفجر .۳۸.ج -. پورداراب سعيد / (1۳۶۲ شهريور حوادث)

 مرز سوی آن در .۳۹.ج -. پورداراب سعيد / (1۳۶۲ مهر حوادث)

 شيلر دره شيران .۴۰.ج -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۲ آبان حوادث)

 جالد جنون .۴1.ج -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۲ آذر حوادث) 

)  مثل به مقابله .۴۲.ج -. کريمی نبی / (1۳۶۲ دی حوادث)

)  خيبر عمليات .۴۳.ج -. کريمی نبی / (1۳۶۲ بهمن حوادث

 هایلرزهپس .۴۴.ج -. پورداراب سعيد / (1۳۶۲ اسفند حوادث

 .۴۵.ج -. پورداراب سعيد / (1۳۶۳ فروردين حوادث) مجنون

 .۴۶.ج -. پورداراب سعيد / (1۳۶۳ ارديبهشت حوادث) آب جنگ

 .ج -. کريمی نبی / (1۳۶۳ خرداد حوادث) هاکشنفت جنگ

 .۴۸.ج -. کريمی نبی / (1۳۶۳ تير حوادث)  خفاش خوف .۴۷

 .۴۹.ج -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۳ مرداد حوادث)  بزرگ دروغ

 .۵۰.ج -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۳ شهريور حوادث) بزرگ امتحان

 -. بهروزی فرهاد / (1۳۶۳ مهر حوادث) ديگر عاشورايی ميمک

 فرهاد / (1۳۶۳ آبان حوادث)  افتخار خور در ارتش .۵1.ج

 نبی / ( 1۳۶۳ آذر حوادث) پنهان هويت .۵۲.ج -. بهروزی

 دی حوادث)  نفت صدور تضمين هرمز، یتنگه .۵۳.ج -. کريمی

 بهمن حوادث)  بدر انتظار در .۵۴.ج -. کريمی نبی / (1۳۶۳

 حوادث)  خور در پاسخی .۵۶ .ج-. پورداراب سعيد  / (1۳۶۳

 .پورداراب سعيد / (1۳۶۴ فروردين

 بهروزی.الف. گاهشماری --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 نيروی.  ارتش. ايران.ج. اسالمی انقالب اسناد مرکز.ب. فرهاد ،

 نيروی.  ارتش. ايران.د. مقدس دفاع هایپژوهش مرکز.  زمينی

 .عمليات معاونت.  زمينی

 DSR 1۶۰۲/ ت۷ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 تا 1۳۶1 تابستان از نظامی سياسی تحوالت بررسی:  متجاوز تنبيه

 پاسداران سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز /1۳۶۷ فروردين

 دارانپاس سپاه: تهران -.اردستانی حسين نويسنده اسالمی؛ انقالب

  .1۳۷۹ جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب

 و ايران جنگ تحليل و تجزيه)  -.جدول نقشه،. : ص [۴۰۰]

  (۳ عراق؛

 .ريال1۶۰۰۰  :بهاء

 Punishment of aggressor.. :انگليسی به جلد پشت



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۳۲ 

 

 .کتابنامه

 هایتاکتيک.۲ .نبردها --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و مطالعات مرکز.ب .1۳۹۶ - 1۳۳۷ حسين، اردستانی،.الف. نظامی

 پاسداران سپاه.ج. اسالمی انقالب پاسداران سپاه جنگ تحقيقات

 بررسی: عنوان.د. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب

 ..1۳۶۷ فروردين تا 1۳۶1 تابستان از نظامی سياسی تحوالت

 .عنوان.ه

 DSR 1۵۹۸/ س۲ ت۳ 

 - 1۳۵۴ اصل،علی، اردبيلی

 لیع نوشته/ پور وزيری مهدی شهيد زندگی اساس بر چزابه؛ تنگه

 امور کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.اصل اردبيلی

  .1۳۸۶ ايثارگران،

 .ص1۰۲

 جنگ.۲ .سرگذشتنامه -  1۳۶۰ - 1۳۳۷پور،مهدی، وزيری.1 

 جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی داستانهای.۴

 PIR ۷۹۵۳/ ر۴۷۳ ت۹ 

 

 - 1۳۵۸ يلدا، خراسانی، رنجبر

 عاشورايی؛ فرمانده آرمان و حيات از حديثی:  سردار تنهاترين

 وزارت: تهران -.رنجبرخراسانی يلدا مولف/ باکری مهدی شهيد

 دفتر ، اجتماعی و فرهنگی معاونت ، آوریفن و تحقيقات ، علوم

  .1۳۸۸ فرهنگی، مطالعات و اجتماعی ريزیبرنامه

 .ص۹۵

 .نامه واژه

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 تحقيقات  علوم وزارت. ايران.الف. خاطرات -- بازماندگان -- ايران

. فرهنگی مطالعات و اجتماعی ريزی برنامه دفتر.  فناوری و

 شهيد عاشورايی؛ فرمانده آرمان و حيات از حديثی: عنوان.ب

 .عنوان.ج. باکری مهدی

 DSR 1۶۲۶/ ب۲۴۳ ر۹ 1۳۸۸ 

 

 رقد: تهران -.واليت قدر هنری فرهنگی موسسه/ فروتنی و تواضع

  .1۳۸۸ واليت،

  (۲1مقدس؛ دفاع شهدای یسيره)  -.ص۳۲۰

 .ريال۴۰۰۰۰ :بهاء

 .۳۲۰ -۳1۵. ص:کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .فروست.ج. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.ب. واليت قدر

 DSR 1۶۲۵/  ت۸۷ 

 

 اهلل حشمت رنجبر،

 امام آثار نشر و تنظيم موسسه: تهران -.رنجبر - ح/ تلخ هایتوت

  .1۳۸۳ عروج، نشر و چاپ موسسه ،(س)خمينی

 .ص۶۸

 .يال۵۰۰۰ :بهاء

.. الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۹/ ر۸۴۶ آ۳ 

 

 عبدالعظيم شکرچی،

(/  الشکری عبدالعظيم عراقی سرهنگ خاطرات: )  سرخ توفان

]  مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای] ؛  رضاگاه رسول مترجم

 شرکت: تهران -[.. هنری حوزه ، اسالمی تبليغات سازمان

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۳۳ 

 

 .ص۶۰

 .ريال ۶۰۰۰ :بها

 جنگ.۲ .عراقی اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 رضاگاه،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب. مترجم عبدالرسول،

 شرکت  مهر سوره انتشارات شرکت.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر

 عبدالعظيم عراقی سرهنگ خاطرات: عنوان.د.. مهر سوره انتشارات

 .عنوان.ه. الشکری

 DSR 1۶۲1/ ۵/ ش۸ آ۳ 

 گردآورنده احمد، عاملی،جبل

: هرانت -.عاملیجبل احمد/ الدينزين کتاب:  نشستی باال آن که تو

  .1۳۸۳ فتح، روايت

 فتح روايت .۵ ها؛ چشم)  -.عکس مصور،.:ص 1۰1 ،[۵]

۶۵/11۷)  

 .ريال ۹۵۰۰ :بهاء

 .نمايه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 کتاب: عنوان.ب .۶۵/11۷ فتح روايت .۵ ها؛ چشم: فروست.الف

 .عنوان.ج. الدينزين

 DSR 1۶۲۶/ م۲۸ ج۵ 

 

 - 1۳۴۰ مرتضی، منطقی،

  .1۳۸۸ عابد،: تهران -..منطقی مرتضی/ تبليغاتی تهاجم

 .مصور. : ص ۲۰۴

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بهاء

 --  تبليغات.۲ .تاريخ --  سياسی هایجنبه --  تبليغات.1 

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۴ .اسالمی ضد تبليغات.۳ .تاريخ

 .عنوان.الف. تبليغات --  1۳۶۷

 HM 1۲۳1/ م۸ ت۹ 

 

 - 1۳1۹ مجيد، صارمی،

 به/ خرمشهر آزادسازی " المقدسبيت عمليات در زرهی ۳۷ تيپ

 سپهبد شهيد جنگ معارف هيات[ برای] صارمی؛ مجيد روايت

  .1۳۸۷ سبز، ايران: تهران -.صيادشيرازی علی

 .نقشه. : ص11۹ هشت،

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء

 Beytolmoghaddas Majide :انگليسی به عنوان صفحه

Sarami. Teep-e 37 zerehi dar amaliyate . 

 .نمايه

 .المقدس بيت عمليات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ايران جنگ.۳ .نبردها --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 شهيد جنگ معارف هيات.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب.. صيادشيرازی علی سپهبد

 DSR 1۶۰۷/ ب۹ ص۲ 

 

 جواد طاهايی،

 و گفت نظريه در مکتوم بنيادهای به راهبردی:  درخشان تيرگی

 جواد/ "اسالمی انقالب انسان درباره" ضميمهبه هاتمدن گوی

 تبليغات سازمان هنری حوزه) مهر سوره: تهران -.طاهايی

  .1۳۸1 ،(اسالمی

 و ايران جنگ .۴۷۵ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص [۲۰۰]

  (1۳ نقد؛ و پژوهش عراق،

 .ريال11۰۰۰ :بها



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۳۴ 

 

 Javad( Tiregi - ye derakhshan):انگليسیبه جلد پشت

Taha'i. The brilliant = darkness  . 

 .کتابنامه

 1۳۲۲ محمد، خاتمی،.۲ .تفسير و نقد -- تمدنها گفتگوی.1 

. اسالمی تبليغات سازمان.الف. بسيجيان.۳ .تفسير و نقد --     -

 به راهبردی: عنوان.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. هنری حوزه

 ارهدرب" ضميمهبه هاتمدن گوی و گفت نظريه در مکتوم بنيادهای

 .عنوان.د. "اسالمی انقالب انسان

 CB ۲۵1/ ط۲ ت۹ 

 

 - 1۳۴۸ محسن، مطلق،

 هنر و ادبيات دفتر[ برای]  مطلق؛ محسن/ جنگ خلوت هایجاده

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات: تهران -..مقاومت

 .نمونه: تصوير.  ص[۸]، ۶۵۵

 .ريال ۷۲۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

.. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب

 PIR ۸۲11/ ط۶ ج۲ 

 

 1۳۹۰ - 1۳۳۹ احمد، سوداگر،

 گردآورنده/ سوداگر احمد سردار خاطرات:  سربی هایجاده

 حوزه] مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای] بهداروند؛ محمدمهدی

  .1۳۹۳ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -[.هنری

 ايران جنگ .۴۹۹مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.مصور. : ص ۳۲۶

  (۴۷خاطرات؛/ عراق و

 .ريال۴۸۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 .نمايه

 بهداروند،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. اسالمی تبليغات سازمان.ب. گردآورنده ،- 1۳۴۲ محمدمهدی،

 انتشارات شرکت.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه

 .عنوان.ه. سوداگر احمد سردار خاطرات: عنوان.د. مهر سوره

 DSR 1۶۲۹/ س۸۵ آ۳ 

 

 -1۳1۸ علی، ای،خامنه

 ،ایخامنه اهللآيت حضرت ازبيانات فرازهايی: ايثار دراوج جانبازان

 و سپاهيان بسيجيان، جانبازان دراجتماع ايران اسالمی رهبرانقالب

 و مستضعفان بنياد عمومی روابط: وتنظيم تهيه/ جهادگران

 و مستضعفان بنياد عمومی روابط: تهران -.اسالمی انقالب جانبازان

  .اسالمی انقالب جانبازان

 .ص 1۵

 .عنوان.الف. جانبازان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.1 

 **** 

 -1۳۶۰ اعظم، مشهدی،پشت

 -(..شقايق) مشهدیپشت اعظم(/ شعر مجموعه) يوسف پای جای

  .1۳۸۵ صرير،: تهران

 .ص ۹۲

 .ريال ۸۰۰۰  :بها

 -1۳۶۷-1۳۵۹ عراق و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

 .عنوان.الف. شعر

 PIR ۷۹۹۲/  ش۲۴  ج۲ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۰ کاظم، سهرابی،

 دفاع سال ۸ در چيانتخريب خاطرات:  باروت غنچه کنار جايی

 مطالعات دفتر: تهران -.سهرابی کاظم وگردآوری تدوين/ مقدس



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۳۵ 

 

 فناوری، و تحقيقات علوم، وزارت اجتماعی ريزیبرنامه و فرهنگی

1۳۸۹.  

 .ص1۸۸

 دفتر.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و تحقيقات علوم، وزارت اجتماعی ريزیبرنامه و فرهنگی مطالعات

. مقدس دفاع سال ۸ در چيانتخريب خاطرات: عنوان.ب. فناوری

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۸/ س۸۶ ت۳ 

 

 گردآورنده ،1۳۴۶ محسن، مهرآبادی،

 بررسی و نقد در مقاله سی: ايران شناسی فرهنگ در نو ای جبهه

 -.کمری عليرضا مهرآبادی، محسن اهتمام به/ جبهه فرهنگ

  .1۳۷۸ سروش،: گستر فرهنگ: تهران

 .ج

 جنگ.۲ .تفسير و نقد -جبهه فرهنگ -1۳۳۲ مهدی، فهيمی،.1 

 ای، کمره.الف. ها خطابه و ها مقاله -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. همکار گردآورنده عليرضا،

 DSR 1۶۳۵/ م۹ ج۲ 

 

 1۳۶۵ - 1۳۴۳ حبيب، پور،غنی

 حبيب نوشته/ پور غنی حبيب شهيد های يادداشت:  جنوب جبهه

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -..پورغنی

 ايران جنگ ،۵۰۸مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس.: ص ۳۰۳

  (۲۲ها؛ياداشت عراق، و

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انتشارات شرکت.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

. پور غنی حبيب شهيد های يادداشت: عنوان.ب. مهر سوره

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ غ۹ س۷ 

 

 - 1۳۵۰ حسين، محمد قدمی،

 هنر و ادبيات دفتر[ برای]  قدمی؛ حسين محمد/ حنابندان جشن

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.مقاومت

 ۷مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس، مصور،.  : ص ۴1۵

  (1گزارش؛ عراق، و ايران جنگ.

 .ريال ۶۸۰۰۰   :بها

 .1۳۶۸ هنری، حوزه اسالمی، تبليغات سازمان:  قبلی چاپ

 .نمايه

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سازمان.الف. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و

. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات

 .عنوان.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب

 DSR 1۶۲۸/ ق۳۳ ج۵ 

 

 قدمی،محمدحسين

 سازمان: تهران -.قدمی محمدحسين/ گزارش دو:  حنابندان جشن

  .1۳۶۸ هنری، حوزه اسالمی، تبليغات

 هنر و ادبيات دفتر)  -.مصور[:تصوير.ص۷۲]:.ص۲۴۸

  (1گزارش؛.مقاومت

 :Muhammad Hussein Qadami. :انگليسی به جلد پشت

Jashn-e Hanabandan. A Report,s account 

. عنوان.ب.. الف. خاطرات --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .فروست.ج

 DSR 1۶۲۹/ ق۴ ج۵ 

 

 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۳۶ 

 

 احمد پوراحمد،

 احمد تاليف/ عراق و ايران جنگ ماندگار عمليات جغرافيای

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -..منفردرسولی حسن اهتمام به پوراحمد؛

 .(رنگی) نقشه.: ص ۴۷۷

 .۹۷۸-۹۶۴-۶۶۶۰-۵۵-۷: شابک

 .نامهواژه

 .کتابنامه

 .نمايه

 و ايران جنگ.۲ .نبردها -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 منفرد،رسولی.الف. جنگ هایميدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب. حسن

 DSR 1۶۰۶/ پ۹ ج۷ 1۳۸۶ ۹۵۵/۰۸۴۳

 

 احمد پوراحمد،

 به پوراحمد؛ احمد تاليف/ مقدس دفاع ماندگار عمليات جغرافيای

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -..منفردرسولی حسن اهتمام

 .نقشه: ص ۵1۵

 .ريال ۷۵۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 .نمايه

 منفرد، رسولی.الف. نبردها -1۳۶۷-1۳۵۹ -عراق و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. حسن

 DSR 1۶۰۶/ پ۹ ج۷ 

 

 - 1۳۵1 رضا، الريمی، کريمی

:  مازندرانی شاعران هایسروده در پايداری ادبيات هایجلوه

 هادی دخت،کرم شعبان پور،علی مصطفی هراتی، سلمان)

 -.میالريکريمی رضا نويسنده...(/  قيصری جليل کياسری،سعيدی

  .1۳۸۸ علوم، توسعه انتشارات مرکز: ساری

 .ص ۳۰۹

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بها

 Reza Karimi Larimi. Aspects of :انگليسی به جلد پشت

resistance literature in some Mazandarani poet 

s poems . 

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۳۰۹ - ۳۰۳.ص: کتابنامه

 --  ايرانی شاعران.۲ .نقد و تاريخ --  1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 --  1۴ قرن --  فارسی شعر.۴ .انقالبی شعر.۳ .مازندران

 .عنوان.الف. هامجموعه

 PIR ۴1۹۰/ ک۴۵ ج۸ 

 

 - 1۳۵1 رضا، الريمی، کريمی

 سلمان) مازندرانی شاعران هایسروده در پايداری ادبيات هایجلوه

 هادی دخت،کرم شعبان پور،علی مصطفی هراتی،

 -..میالريکريمی رضا نويسنده...(/  قيصری جليل کياسری،سعيدی

  .1۳۸۸ علوم، توسعه انتشارات مرکز: ساری

 .ص ۳۰۹

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بهاء

 Reza Karimi Larimi. Aspects of :انگليسی به جلد پشت

resistance literature in some Mazandarani poet 

s poems . 

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۳۰۹ - ۳۰۳.ص: کتابنامه

 --  ايرانی شاعران.۲ .نقد و تاريخ --  1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 --  1۴ قرن --  فارسی شعر.۴ .انقالبی شعر.۳ .مازندران

 .عنوان.ب. علوم توسعه انتشارات مرکز.الف. هامجموعه

 PIR ۴1۹۰/ ک۴ ج۸ 
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۳۷ 

 

 جنگ از عراقی افسران خاطرات: ) خرمشهر در ما هایجنايت

: تهران -.ابراهيمی محمدنبی  مترجم و گردآورنده(/ خرمشهر

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

  (۵۴۷ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس،.: ص [۲۰۴]

 .ريال ۲۰۰۰۰  :بها

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انتشارات شرکت.ب. مترجم ،- 1۳۳۰ محمدنبی، ابراهيمی،.الف

 .خرمشهر جنگ از عراقی افسران خاطرات: عنوان.ج. مهر سوره

 DSR 1۶۲1/ ۵/ ج۴ 

 

 - 1۳۴۰ محمد، حنيف،

 /جنگ داستان و رمان بيست بررسی و نقد:   ديدگاه سه از جنگ

  .1۳۸۶ حرير،: تهران -{.حنيف محمد}

 .ص1۶۴

 .زيرنويس بصورت همچنين ؛1۶1 - {1۵۹} ص: کتابنامه

 .نقد و تاريخ - داستان-1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و آثار حفظ بنياد.الف. ونقد تاريخ - 1۴ قرن - فارسی داستانهای.۲

 و رمان بيست بررسی و نقد: عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای نشر

 .عنوان.ج. جنگ داستان

 PIR ۳۸۶۹/ ح۹ ج۹ 

 

 - 1۳۳1 مرتضی، سلطانی،

: تهران -..سلطانی مرتضی نويسنده/ حيوان انسان، جنگ،

  .1۳۸۵ شاهد، گستر،فرهنگ

  (1 خاطرات؛ .1۶۸ گستر؛فرهنگ)  -.ص 1۸۲

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 ,Morteza Soltany. War    :انگليسی به عنوان صفحه

man, animal . 

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 .1۶۸ گستر؛فرهنگ: فروست.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب .1 خاطرات؛

 PIR ۸۰۹۸/ ل۶ ج۹ 

 

 - 1۳۳1 مرتضی، سلطانی،

 صرير،: تهران -..سلطانی مرتضی نويسنده/ حيوان انسان، جنگ،

1۳۹۰.  

 .ج

 .ريال ۵۵۰۰۰  :بها

 . دوم جلد براساس نويسیفهرست

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. خاطرات --  1۳۶۷

 .عنوان.ب. صرير نشر. مقدس

 PIR ۸۰۹۸/ ل۶۸ ج۹ 

 

 De Guttry,Andreaدگوتری،آندرتا

: دريايی جنگ حقوق و (1۹۸۰ - 1۹۸۸) عراق و ايران جنگ

 آندره/ دريايی رويه در مربوطه تفسيرهای و شرح و اسناد مجموعه

 محمدی ملک رضا حميد رونزيتی؛مترجمان ناتالينو و گاتری

 و سياسی مطالعات دفتر[ برای]ساالری؛ احمد تائب، نوری؛سعيد

 خارجه،موسسه امور وزارت: تهران -.خارجه امور وزارت المللی بين

  .1۳۷۴ انتشارات، و چاپ

  (1۶ الملل؛ بين حقوق مباحث)  -.ص۵۰۴هيجده،

 .زيرنويس بصورت کتابنامه

 و ايران جنگ.۲ .(الملل بين حقوق) دريايی جنگ.1 

 رونزيتی،نانالينو،.الف. دريايی عمليات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،

 ،- 1۳۳۴ نوری،حميدرضا، محمدی ملک.ب. همکار نويسنده
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 ،- 1۳۳۷ ساالری،احمد،.د. مترجم ،- 1۳۳۲ تائب،سعيد،.ج. مترجم

. انتشارات و چاپ موسسه.خارجه امور وزارت.ايران.ه. مترجم

. المللی بين و سياسی مطالعات دفتر.خارجه امور وزارت.ايران.و

 .فروست.ح. عنوان.ز

 JX ۵۲11/ د۷ ج۹ 

 

 پژوهشگاه[ برای/ ]جهان مطبوعات نگاه از عراق و ايران جنگ

 مترجمان گروه اسناد؛ ملی مرکز - مقدس دفاع معارف و علوم

: تهران -..اسناد ملی مرکز - مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

  .1۳۸۷ شکيب،

 .فشرده لوح يک. + ج ۴۰

 .ريال ۸۰۰۰۰ :بها

 .است شده منتشر متفاوت مترجمان توسط مختلف جلدهای

 و آثار حفظ بنياد انتشارات توسط (۸ جلد جز به) بعد به سوم جلد

 .است شده منتشر مقدس دفاع هایارزش

 تا 1۴/11/1۳۵۷ از) تهاجم آغاز و سازیزمينه .1.ج: مندرجات

 تا 11/۲/1۳۶1 از) متجاوز گامهای اولين .۲.ج -. (۳/۷/1۳۵۹

 تا 1۳/۷/1۳۵۹ از) خرمشهر مقاومت .۳.ج -. (1/۴/1۳۶1

 استراتژی تغيير: متجاوز شدن گيرزمين .۴.ج -. (1۳۵۹ /۲۹/۷

 تکاپوی در .۵.ج -. (۷/1۰/1۳۵۹ تا ۳۰/۷/1۳۵۹ از) عراق نظامی

 تا ۸/1۰/1۳۵۹ از ) (1) کشور دفاع سازمان مجدد گيریشکل

 سازمان مجدد گيریشکل تکاپوی در .۶.ج -. (1۳/1۲/1۳۵۹

 .۷.ج -. (1۳۶۰ /۶/۷ تا 1۳۵۹ /1۴/۲ از ) (۲) کشور دفاعی

 (1۰/۲/1۳۶1 تا ۷/۰۷/1۳۶۰ از) جديد رزم سازمان گيریشکل

 -. (1/۴/1۳۶1 تا 11/۲/1۳۶1 از) خرمشهر آزادسازی .۸.ج -.

 .1۰.ج -.  (1۷/۸/1۳۶1 تا 1/۴/1۳۶1از) متجاوز تعقيب .۹.ج

 -.  (1۶/1/1۳۶۲ تا 1۸/۸/1۳۶1 از) رزم سازمان یتوسعه

 تا 1۷/1/1۳۶۲ از) شوروی با ايران روابط تيرگی .11.ج

 تا ۳/۴/1۳۶۲ از) ميانی یجبهه عمليات .1۲.ج -.  (۲/۴/1۳۶۲

 منطقه در جنگ گسترش هایزمينه .1۳.ج -.  (۲۲/۵/1۳۶۲

 گسترش .1۴.ج -.  (۲1/۷/1۳۶۲ تا ۲۳/۵/1۳۶۲ از) فارس خليج

 -.  (11/11/1۳۶۲ تا ۲۲/۷/1۳۶۲ از) عراق و آمريکا روابط

 از) هور در عمليات آغلز جنگ صحنه در تحول.1۵.ج

 جهانی بازتاب.1۶.ج -.  (1۵/1۲/1۳۶۲ تا 1۲/11/1۳۶۲

 .(۳/1/1۳۶۳ تا 1۶/1۲/1۳۶۲ از) جنگ جديد هایشيوه

 .مطبوعاتی پوشش --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و گروهی هایرسانه --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. جنگ

.. اسناد ملی مرکز. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.ب

 .عنوان.ج

 DSR1۶1۳ /۶/ ج۹ 

 

 - 1۳۴۰ فرهاد، تالنی،سه درويشی

 درويشی؛ فرهاد نويسنده/ هاپاسخ و هاپرسش: عراق و ايران جنگ

 ؛ انصاری مهدی ويرايش ؛ فراهانی حميدرضا تنظيم و نظارت

 مديريت و ناب انديشه فرهنگی سياسی مطالعات موسسه مجری

 سپاه: تهران -.سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات  مرکز دهیبهره

 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران

1۳۸۶.  

 .جدول.: ص ۲۹۶

 .ريال 1۸۰۰۰  :بها

 .۲۹۶ - [۲۹۴. ]ص: کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 1۳۳۶ حميدرضا، فراهانی،.الف. گونگونه مطالب -- 1۳۵۹-1۳۶۷

 انقالب پاسداران سپاه.ج. ويراستار ،- 1۳۳۴ مهدی، انصاری،.ب .-

. وریبهره مديريت.  جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی

 ارانپاسد سپاه.ه. ناب انديشه فرهنگی  سياسی مطالعات موسسه.د

 .عنوان.و. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب

 DSR 1۶۰۰/ د۴۵ ج۹ 
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 - 1۳۳۳ مصطفی، زهرانی،

 مصطفی نويسنده/ عادالنه جنگ نظريه و عراق و ايران جنگ

  .1۳۹۳ جديد، صفحه انتشارات: تهران -.زهرانی

 .نمودار جدول،. :  ص ۴۶۰

 .ريال1۴۰۰۰۰   :بها

 .کتابنامه

 هایجنبه -- جنگ.۲ .1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. جهاد.۴ .جنگ.۳ .اسالم -- مذهبی

 DSR 1۶۰۰/ ز۹ ج۹ 

 

 - 1۳۳۸ دروديان،محمد،

 محتوايی ويرايش دروديان؛ محمد نويسنده/ ثبات جنگ؛بازيابی

 ،اسالمی انقالب پاسداران سپاه: تهران -..االسالمیشيخ بهاءالدين

  .1۳۷۸ جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز

  (۲عراق؛ و ايران جنگ تحليل و تجزيه)  -.نقشه.:ص ۲۶۴

 .ريال 1۰۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 .نمايه

 روابط -- ايران.۲ .علل -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- عراق.۴ .ايران -- خارجی روابط -- عراق.۳ .عراق -- خارجی

 حکومت و سياست -- ايران.۵ ..م۲۰  قرن -- حکومت و سياست

. ويراستار ،- 1۳۳۰ بهاءالدين، االسالمی،شيخ.الف .1۴ قرن --

 .1۳۶1 تا 1۳۵۹ از نظامی سياسی تحوالت بررسی: عنوان.ب

 .عنوان.ج

 DSR 1۵۹۸/ س۲ ج۸ 

 

 

 

 مخدومی،رحيم

 هنری حوزه انتشارات: تهران -.مخدومی رحيم/ برهنه پا جنگ

  .1۳۶۹ اسالمی، تبليغات سازمان

  (1۰خاطرات؛)  -.ص1۴۸

 The Battle of the Bare - Footed.:انگليسی به جلد پشت

 .عنوان.الف. خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۲۹/ م۳ ج۹ 

 

 محمدحسين پيکانی،

 سياسی حوادث تحليلی بررسی:  موشکی دفاع و شهرها جنگ

 محمدحسين نويسنده/ شهرها جنگ دوران واجتماعی نظامی

 مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.پيکانی

1۳۹1.  

 .ص ۳۰۴

 .ريال۵۵۰۰۰ :بها

 جنگ.۲ .هوايی عمليات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 :عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. شهری

 جنگ دوران واجتماعی نظامی سياسی حوادث تحليلی بررسی

 .عنوان.ج. شهرها

 DSR 1۶۰۶/ پ۹۵ ج۹ 

 

 1۳۴۹ شهريار، ، خاطری

 ملل سازمان اسناد روايت به ايران عليه عراق شيميايی جنگ

 مقدمه با محب؛ جنتی احمد خاطری، شهريار تدوين/ متحد

 قربانيان از حمايت انجمن: صرير: تهران -.اندرسون گوستاو

  .1۳۸۶ شيميايی، سالحهای

 .عکس مصور،.: ص1۹۴ ،۴۰

 .انگليسی - فارسی
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 Iraq's use of chemical. :انگليسی به جلد پشت

weapons aginst Iran - UN documents 

 .1۳ ص: کتابنامه

 .شيميايی سالحهای - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 احمد، محب، جنتی.الف. مدارک و اسناد -متحد ملل سازمان.۲

 و آثار حفظ بنياد.ج. نويس مقدمه گوستاو، اندرسن،.ب .1۳۳1

 سالحهای قربانيان از دفاع انجمن.د. مقدس دفاع ارزشهای نشر

 .عنوان.ه. شيميايی

 DSR 1۶۲۰/ ۵ خ۲ ج۹ 

 

 (تهران :1۳۹۰) نرم جنگ ملی همايش

 مهسا تاليف/ همايش برگزيده مقاالت مجموعه:  نرم جنگ

  .1۳۹۰ انديشه، زالل: مشهد -[.ديگران و... ]پيشانيانماه

 .نمودار جدول، مصور،.  : ص ۴۸۷

 .ريال ۹۰۰۰۰ :بها

 عباسيان، حسين فرد،واحدی سعيد پيشانيان،ماه مهسا تاليف

 ... و پورطالب اهللروح کاردان، عباس عسگری، شاداب

 مهسا، پيشانيان،ماه.الف. هاکنگره --  ايران --  نرم جنگ.1 

 کل اداره. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب .- 1۳۶۰

. رضوی خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 .عنوان.ج

 UB ۲۷۷/ الف۹ هـ۸ 

 Navias, Martin S .مارتين ناوياس،

 و ايران جنگ در تجاری رانیکشتی به حمله:  هانفتکش جنگ

 پورجباری، پژمان ترجمه ؛ هوتن. آر.ای ناوياس،. اسمارتين/ عراق

 حفظ بنياد: تهران -.عاليی حسين مقدمه و بازبينی ؛  قره رحمت

 ايران، نفتکش ملی شرکت:  مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

1۳۹1.  

 .جدول ،(رنگی بخشی) مصور. : ص ۴۶۳

 .ريال 1۲۰۰۰۰  :بها

 Tanker wars : the, 1۹۸۰-1۹۸۸,  1۹۹۶: اصلی عنوان

assault on merchant shipping during the Iran-

Iraq conflict . 

 .نمايه

 .دريايی عمليات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 پورجباری،.ب. هوتن.الف. منطقه فارس، خليج  --  هانفتکش.۲

. مترجم ،- 1۳۴۰ رحمت، قره،.ج. مترجم ،- 1۳۵۹ پژمان،

 نشر و آثار حفظ بنياد.ه. نويسمقدمه ،- 1۳۳۵ حسين، عاليی،.د

 حمله: عنوان.ز. ايران نفتکش ملی شرکت.و. مقدس دفاع ارزشهای

 .عنوان.ح.. عراق و ايران جنگ در تجاری رانیکشتی به

 DSR 1۶۰۶/ ن۲ ج۹ 

 

 - 1۳۳۶ ابراهيم، بيگی،حسن

 ابراهيم/ کوتاه تحليل و خالصه معرفی،: هايشرمان و جنگ

 ايران، اسالمی جمهوری سيمای و صدا: تهران -.بيگیحسن

  .1۳۹۲ سروش، انتشارات

  (1۵۷1 انتشار ترتيب شماره سروش؛)  -.ص ۳۹۶

 .ريال1۶۵۰۰۰  ،۹۷۸-۹۶۴-1۲-۰۴۴۶-۶: شابک

 Ebrahim Hassan beigi.The : انگليسی به جلد پشت

imposed war and  ... . 

 جنگ.۲ .هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی کوتاه هایداستان.1 

 سيمای و صدا.الف. داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. سروش انتشارات. ايران اسالمی جمهوری

 PIR ۴۲۴۹/ ح۵ ج۹ 1۳۹۲ ۸فا۳ /۶۲۰۸

 1۳۴۲ - کامران،  نژاد،پارسی

[ چهارده] 1۴ بررسی و تحليل:  داشتيم داستانی داشتيم، جنگی

 کامران(/ محتوا و زبان ساختار،) صرير نشر داستان کتاب عنوان

  .1۳۸۴ صرير،: تهران -.نژادپارسی
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۴1 

 

 .عکس مصور،.: ص ۳1۶

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بها

 و تاريخ -- داستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 جنگ.۳ .نقد و تاريخ -- 1۴ قرن -- فارسی داستانهای.۲ .نقد

 داستان.۴ .جنگ و ادبيات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران

 1۴ بررسی و تحليل: عنوان.الف .1۴ قرن -- ايرانی نويسان

. (محتوا و زبان ساختار،) صرير نشر داستان کتاب عنوان[ چهارده]

 .عنوان.ب

 PIR ۳۸۶۹/ پ۲ ج۹ 

 

 -1۳۴۴ کاوه، بهمن،

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -..بهمن کاوه/ بود که جنگی

  (۸ رمان؛)  -.ص۲1۲

 - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی داستانهای.1 

 .عنوان.ب .۸ رمان؛: فروست.الف. داستان -- 1۳۵۹

 PIR ۷۹۸۰/ هـ۷۳ ج۹ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

 چويل،: ياسوج -.بزرگمهرنژاد فتحعلی تاليف و آوریجمع/ جهاد

1۳۸۷.  

 .ج ۳

 و کهکيلويه استان شهدای کالم در جهاد: جلد روی عنوان

 .بويراحمد

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و سرداران کنگره.الف. جهاد.۳ .بويراحمد و کهگيلويه --  ايران

 مورا و شهيد بنياد سازمان.ب. بويراحمد و کهگيلويه استان شهدای

 و فرهنگ وزارت. ايران.ج. بويراحمد و کهکيلويه استان ايثارگران

 کهگيلويه استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره.  اسالمی ارشاد

 و کهکيلويه استان شهدای کالم در جهاد: عنوان.د. بويراحمد و

 .عنوان.ه. بويراحمد

 DSR 1۶۲۵/ ب۳۷۵ ج۹ 

 

 مجتبی جعفری،

 تبليغات سازمان: تهران -..جعفری مجتبی خاطرات/ تکريت جهنم

  .1۳۸۶ مقاومت، هنر و ادبيات دفتر هنری، حوزه اسالمی،

 خاطرات .۳۴۲؛.مقاومت هنر و ادبيات دفتر)  -.ص ۲۳۲

  (۵۷آزادگان؛

 .ريال۲۴۰۰۰ :بهاء

 Modjtaba jafari. The hell of...:انگليسیبه جلد پشت

Takrit . 

. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.الف

 DSR 1۶۲۹/ ج۷۲ آ۳ 

 

 اهللفتح جعفری،

 سوره انتشارات شرکت: تهران -.جعفری اهللفتح خاطرات/ چزابه

  .1۳۸۸ مهر،

 .۵1۶مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس نقشه،. : ص [۲۴۰]

  (1۵۴خاطرات؛: عراق و ايران جنگ

 .ريال۳۷۰۰۰ :بهاء

.. الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ج. فروست.ب

 DSR 1۶۲۹/ ج۶۷ آ۳ 
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۴۲ 

 

 - 1۳۴۵ سيدتقی، شکری،

 اطالعات واحد شهيد مردان دلير از خاطراتی: فرمانده چشمان

 شکری؛ سيدتقی نويسی باز/ خراسان رزم هایيگان عمليات

 دفاع موزه: تهران -..دشتی ناهيد کرمی، فاطمه گردآورندگان

  .1۳۹۳ تهران، مقدس

 .(رنگی)مصورخ. : ص1۳۵

 .۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۶۰-۹-۰: شابک

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- ايران -- شهيدان.۳ .سرگذشتنامه -- خراسان -- ايران

- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۴ .هاوصيتنامه -- خراسان

 ناهيد، دشتی،.ب. گردآورنده فاطمه، کرمی،.الف. خاطرات -

 .عنوان.ج. گردآورنده

۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲ **** 

 

 - 1۳۳۴ مصطفی، خرامان،

 حسن شهيد زندگی اساس بر:  بدبياری تا چند شانس تا چند

 سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.خرامان مصطفی/ زاده آغاسی

 ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار سه و بيست و

1۳۸۵.  

  (1۲ سرداران؛ قصه)  -.ص ۷۴

 .ريال ۵۰۰۰ :بها

 .داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. ايران --  سرداران.۳ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

 شهيد زندگی: عنوان.ب. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان

 .عنوان.ج. زاده آغاسی حسن

 DSR 1۶۲۵/ آ۶ خ۴ 

 

 (تهران :1۳۹۰:پنجمين)  يوسف ادبی جايزه

 سراسری جشنواره پنجمين: ه کوتا داستان درباره مقاله چهارده

 کامران کوششبه(/ يوسف ادبی جايزه) مقدس دفاع کوتاه داستان

  .1۳۹۰ صرير،: تهران -[.ديگران و... ] نژادپارسی

 .ص۳1۲

 .ريال ۵۵۰۰۰ :بها

 حسن  مقدمجعفری عباس  نژادپارسی کامران کوششبه

 .شاکری احمد  منفردرسولی

 .کتابنامه

 جنگ.۲ .نقد و تاريخ -- 1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 .نقد و تاريخ --  جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 .هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.۳

. تهران --  ايران --  هاجشنواره.۵ .ايران --  ادبی هایجايزه.۴

 و آثار حفظ بنياد.ب. گردآورنده ،- 1۳۴۲ کامران، نژاد،پارسی.الف

 جشنواره پنجمين: عنوان.ج. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر

 .عنوان.د(. يوسف ادبی جايزه) مقدس دفاع کوتاه داستان سراسری

 PIR ۳۸۶۹/ ج۲۴ 

 

 -1۳۴۲ سعيد،  موسوی،

 تحقيق/ خراسان استان زن شهدای شهادتنامه:  عشق فصل چهار

 ستاد علمی کميته - خراسان منطقه سپاه دانشجويی بسيج

 غالمرضا موسوی، سعيد تدوين خراسان؛ استان زن شهدای يادواره

  .1۳۸1 سنبله،: مشهد -.ترشيزی هنرور

 .ص1۹۰

 .ريال۵۰۰۰  :بهاء

 -- زن شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. خراسان -- ايران -- جنگ در زنان.۲ .سرگذشتنامه

 منطقه سپاه دانشجويی بسيج.ب. غالمرضا هنرورترشيزی،.الف

. خراسان استان زن شهدای يادواره ستاد علمی کميته - خراسان

 .عنوان.د. خراسان استان زن شهدای شهادتنامه: عنوان.ج

 DSR 1۶۲۵/ م۸ چ۹ 
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۴۳ 

 

 - 1۳۲۸ عباس، فهيميان،

 عباس جانباز آزاده خاطرات براساس:  توفيق برای گلوله چهار

  .1۳۸۶ شاهد، نشر: تهران -.رحيمی مصطفی/ فهيميان

  (خاطره)  -.ص 1۵۰

 .ريال 1۴۰۰۰ :بهاء

 رحيمی،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 آزاده خاطرات: عنوان.ج. فروست.ب.. گردآورنده ،- 1۳۴۲ مصطفی،

 .عنوان.د. فهيميان عباس جانباز

 DSR 1۶۲۹/ ف۸۷ چ۹ 

 

 - 1۳۴۸ پرويز، گران،شيشه

 پرويز./ مقدس دفاع داستان چهل توصيفی معرفی:  کتاب چهل

  .1۳۸۷ گلگشت،: تهران -.گرانشيشه

 .ص ۲۲۸

 .ريال ۳۲۰۰۰ :بهاء

 و تاريخ -- داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .نقد و تاريخ -- 1۴ قرن -- فارسی هایداستان.۲ .نقد

 و ايران جنگ.۴ .شده نقد هایکتاب -- فارسی هایداستان.۳

 معرفی: عنوان.الف. جنگ و ادبيات -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب. مقدس دفاع داستان چهل توصيفی

 PIR ۳۸۶۹/ ش۹ چ۹ 

 

 - 1۳۶۰ طيبه، مزينانی،

 مادر ناصری طاهره خانم سرکار خاطرات از برگرفته:  : روا حاجت

 طيبه بازآفرينی/ آبادابراهيمحسينی سيدعلی شهيد سردار

  .1۳۹۳ تهران، مقدس دفاع موزه: تهران -.مزينانی

  (۷ قرار؛بی هایموج)  -.ص1۰1

 .ريال ۴۵۰۰۰   ،۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۶۰-۰-۷: شابک

 شهيد سردار شهادت و زندگی از روايتی)رواحاجت: ديگر عنوان

 .(حسينی سيدعلی

 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.1 

 -- ايران -- شهيدان.۳ .سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۶۷ -

: عنوان.ب(. تهران)مقدس دفاع موزه.الف. خاطرات -- بازماندگان

 سيدعلی شهيد سردار شهادت و زندگی از روايتی)رواحاجت

 .عنوان.ج(.. حسينی

 **** ۸فا۳ /۶۲

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

 تاليف و آوریجمع/ بويراحمد و کهگيلويه شهدای کالم در حجاب

  .1۳۸۷ چويل،: ياسوج -.بزرگمهرنژاد فتحعلی

 .(رنگی بخشی) عکس ،(رنگی) مصور. : ص [1۵۲]

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. حجاب.۳ .بويراحمد و کهگيلويه --  ايران

 DSR 1۶۲۵/ ب۳ ح۳ 

 

 - 1۳۳۲ مرتضی، سرهنگی،

[ برای] سرهنگی؛ مرتضی/ کمان هایسرمقاله گزيده:  ما حرف

 شرکت: تهران -..هنری حوزه مقاومت، هنر و ادبيات دفتر

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات

 و ايران جنگ  .۵۵۹ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص 1۳۲

  (۲۵ يادداشتها؛ عراق،

 .ريال 1۳۰۰۰  :بهاء

. هاخطابه و هامقاله --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

: عنوان.ج. فروست.ب. هنری حوزه مقاومت، هنر و ادبيات دفتر.الف

 .عنوان.د. کمان هایسرمقاله گزيده
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۴۴ 

 

 DSR 1۶۰1/ س۴ ح۴ 

 

 1۳۴۵ -1۳۶۵ احمدرضا، احدی،

/ احدی احمدرضا شهيد هاینوشتهدست( : کامل متن) هور حرمان

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.کمری رضاعلی اهتمام به

1۳۸۶.  

 .عکس نمونه، مصور،.: ص ۲۳۲

 .ريال۲۳۰۰۰ :بها

 Ali Reza Kamari.  Herman - e.  .:انگليسی به جلد پشت

Hur: Martyr Ahmad Reza   Ahadi 

 --  ايران --  شهيدان.۲ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انتشارات شرکت.ب .- 1۳۳۹ عليرضا، کمری،.الف. سرگذشتنامه

 .عنوان.ج. مهر سوره

 DSR 1۶۲۶/ الف۲۴ ح۴ 

 

 الدينشهاب جعفری،

 ثارآ حفظ بنياد: تهران -..جعفری الدينشهاب/ افسانه يک حقيقت

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و

 .ص 1۳۶

 .ريال 1۴۰۰۰ :بهاء

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای

 PIR ۸۰۰۳/ ع۷۳ ح۷ 

 

 عباس مردی،حسين

 تأليف و مصاحبه مردی؛حسين عباس خاطره/ زمستان حکايت

  .1۳۹۰ اعظم، ملک: مشهد -.عاکف سعيد

 .(رنگی) مصور:   تصوير. ص [۴]  ، ۲۶۳

 .ريال۵۵۰۰۰  :بهاء

 دهش منتشر متفاوت ناشران توسط مختلف درسالهای حاضر کتاب

 .است

 عاکف،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. گردآورنده سعيد،

 DSR 1۶۲۹/ ح۵ ح۸ 

 

 رهبر ،- 1۳1۸ ايران، اسالمی جمهوری رهبر علی، ای،خامنه

 ايران اسالمی جمهوری

 علی اهتمام به/ مقدس دفاع در رهبری نقش:  حضور حماسه

  .1۳۷۹ ياقوت،: قم -.شيخيان

 .ص1۲۸

 .ريال۴۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين کتابنامه؛

 شيخيان،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ج. مقدس دفاع در رهبری نقش: عنوان.ب. علی

 DSR 1۶۹1/ ح۲ ح۸ 

 

 ( 1۳۸۲ :مشهد) مقدس دفاع و روحانيت همايش

 و روحانيت همايش نخستين مقاالت مجموعه:  خطابه و حماسه

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد کوشش به/ مقدس دفاع

 بزرگداشت کنگره: مشهد -(.تحقيقات معاونت) خراسان مقدس

  .1۳۸۴ خراسان، استان شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران

 .ص ۲۸۰

 .ريال 1۲۰۰۰ :بها

 .زيرنويس صورت به کتابنامه
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۴۵ 

 

 و ايران جنگ.۲ .هاکنگره --  تاريخ --  ايران  --  روحانيت.1 

 کنگره.الف. هاکنگره --  روحانيت --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 هایاستان شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت

 استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب. خراسان

 نخستين مقاالت مجموعه: عنوان.ج. تحقيقات معاونت. خراسان

 .عنوان.د. مقدس دفاع و روحانيت همايش

 DSR 1۶۰1/ هـ۸۳ 

 

 محمد نژاد،انجوی

  انجوی محمد/ نژادانجوی سيدمحمد خاطرات:  ياسين حماسه

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.نژاد

: مقاومت هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس تصوير،.: ص [1۴] ، 11۲

  (1۴۳ عراق؛ و ايران جنگ

 .ريال 1۰۰۰۰ :بها

 شرکت.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سيدمحمد خاطرات: عنوان.ج. فروست.ب. مهر سوره انتشارات

 .عنوان.د. نژادانجوی

 DSR 1۶۲۹/ الف۸ آ۳ 

 

 اسعد موفق دجيلی،

/ الدجيلی اسعدموفق عراقی دوم سرهنگ خاطرات بزرگ حمله

 هنر و ادبيات دفتر[  برای] زوارکعبه؛ محمدحسين مترجم

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.مقاومت

 عراق و ايران جنگ .۵۴۳ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص1۴۰

  (1۶۸ خاطرات؛ ،

 .ريال 1۴۰۰۰ :بها

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انتشارات شرکت.ب. مترجم ،- 1۳۳۴ محمدحسين، کعبه، زوار.الف

 .عنوان.د. فروست.ج. مهر سوره

 DSR 1۶۲1/ د۳ ح۸ 

 

 1۳۷۸ - 1۳۲۳ علی، شيرازی، صياد

 انقالب اسناد مرکز ؛تدوين/ شيرازی صياد سپهبد امير خاطرات

  .1۳۷۸ اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران -.اسالمی

 انقالب اسناد مرکز انتشارات)  -.عکس مصور،.: ص 1۶۴

  (۸ خاطرات؛ .۵۹اسالمی؛

 .دوم چاپ

 ايران جنگ.۲ .خاطرات - 1۳۷۸ - 1۳۲۳ علی، شيرازی، صياد.1 

. خاطرات - ايران - سرداران.۳ .خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .فروست.ب. عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ ص۹ خ۲ 

 

 - 1۳1۲ حسن، قم، اسماعيلی

 قاف: مشهد -..قماسماعيلی حسن/ مقدس دفاع خاطرات

  .1۳۸۸ ،(ع)مشهدالرضا

 .مصور. : ص ۸۰

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 .عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۲۹/ الف۵۳۶ آ۳ 

 

 

 - 1۳۴۶ داوود، دانشور، بختياری

 /الحسينیشريف حميدرضا شهيد زندگی براساس:  دور خاطرات

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات: مشهد -.دانشور بختياری داود

  (۲۲ سرداران؛ قصه)  -.ص1۰۴

 .ريال ۷۵۰۰ :بهاء
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۴۶ 

 

 ..داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. ايران --  سرداران.۳ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲

 حميدرضا شهيد زندگی: عنوان.ب .۲۲ سرداران؛ قصه: فروست.الف

 .عنوان.ج. الحسينیشريف

 DSR 1۶۲۵/ ق۶۲ 

 

 - 1۳۳۶ اهلل، آيت گودرزی،

 -.محمدجهانتاب ،(آيت) گودرزی اهللآيت مولفان/ سرخ خاطرات

  .1۳۹۲ تاويل،: تهران

 .ج ۲

 .ريال1۰۰۰۰۰   ،۹۷۸-۹۶۴-۸1۶۴-۶۹-۵: شابک

 .کتابنامه

 در( ره) امام امداد و پشتيبانی ستاد عملکرد .1 .ج: مندرجات

 امام امداد و پشتيبانی ستاد شفاهی تاريخ.۲ .ج -.شهرها جنگ

 .(ره)

. هامصاحبه.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. محمد جهانتاب،.الف

 DSR 1۶۲۸/ گ۹۳ خ۲ 1۳۹۲ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲

 

 کمال شکوفه،

 و ادبيات دفتر[ برای] شکوفه؛ کمال نوشته/ سرباز يک خاطرات

: تهران -[.اسالمی تبليغات سازمان]هنری حوزه مقاومت، هنر

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات

 و ايران جنگ .۵1۷ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص ۲۳۰

  (1۵۵ خاطرات؛ عراق،

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بهاء

 سازمان.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. اسالمی انقالب ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات

 .عنوان.ج. فروست.ب

 DSR 1۶۲۹/ ش۷ آ۳ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

 و آوریجمع/ بويراحمد و کهگيلويه شهدای:  افالک کالم در خاک

 و سرداران کنگره[ همکاری با] بزرگمهرنژاد؛ فتحعلی تاليف

 کل اداره ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان استان، شهدای

: ياسوج -..بويراحمد و کهگلويه استان اسالمی ارشاد و فرهنگ

  .1۳۸۷ چويل،

 .(رنگی بخشی)  عکس(: رنگی) تصوير ،.ص [۲۵] ،۹۵

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  .1۳۶۷-1۳۵۹وعراق، ايران جنگ.1 

 ارشاد و فرهنگ کل اداره.الف. بويراحمد و کهگيلويه --  ايران

 شهدای و سرداران کنگره.ب. بويراحمد و کهگلويه استان اسالمی

 و کهگيلويه شهدای: عنوان.ج. بويراحمد و کهگيلويه استان

 .عنوان.د. بويراحمد

 DSR 1۶۲۵/ ب۳۷ خ۲ 

 

 و تحقيق گروه از کاری/ اسارت در مقاومت ۳ پنهان خاکريز

 و... ] نمکی ده مسعود انتشارات و پژوهش دفتر نويسندگان

 امور به رسيدگی ستاد:  -.وکيلی عباسعلی ؛زيرنظر[ ديگران

  .آزادگان

  (۳ پنهان؛ خاکريز)  -.ج

. خاطرات - آزادگان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

 .انتشارات و پژوهش دفتر. آزادگان امور به رسيدگی ستاد.الف

 DSR 1۶۲۸/ خ۲۳ 
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 عبدالصاحب پور،رومزی

 استان جهاد رزمی مهندسی شهداء زندگينامه:  وصل خاکريز

 و سرداران کنگره[ برای] پور؛رومزی عبدالصاحب/ خوزستان

 هنری فرهنگی موسسه: تهران -.خوزستان کربالی شهيد هزار1۶

  .1۳۷۹ مهرآفرين، ندای

 .ص۲۵1

- شهيدان -- خوزستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. خوزستان -- ايران -- مسلمان شهيدان.۲ .سرگذشتنامه -

 موسسه.ب. خوزستان کربالی شهيد هزار1۶ و سرداران کنگره.الف

 شهداء زندگينامه: عنوان.ج. مهرآفرين ندای هنری فرهنگی

 .عنوان.د. خوزستان استان جهاد رزمی مهندسی

 DSR 1۶۲۵/ ر۸۳ خ۲ 

 

 -1۳۳۶ جليل، امجدی،

 مهدی شهيد زندگی از رواياتی براساس:  کجاست؟ من خاک

 امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -.امجدی جليل/ فرودی

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران،

1۳۸۴.  

 .ص۲۵۹

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء

 .۲۵۹-۲۵۷. ص: کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۳۴ - 1۳۶۵ مهدی، فرودی،.1 

 سازمان.الف. سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 .عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد

 DSR 1۶۲۶/ ف۴ الف۸ 

 

 

 

 - 1۳۴۵ احمد،  دهقان،

 شفاهی تاريخ و ها نوشته يادداشت نگاری، خاطره:  خاطره و خاک

 نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.دهقان احمد/ مقدس دفاع و جنگ

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع ارزشهای

 .ص ۳۶۷

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بها

 -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .نويسیخاطره.1 

. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. خاطرات

 جنگ شفاهی تاريخ و ها نوشته يادداشت نگاری، خاطره: عنوان.ب

 .عنوان.ج. مقدس دفاع و

 PN ۴۳۹۰/ د۹ خ۲ 

 

 

 گردآورنده سعيد، عاکف،

/ شهيد همرزمان و خانواده خاطرات:    کوشک نرم هایخاک

  .1۳۸۵ عاکف، سعيد: مشهد -.عاکف سعيد تاليف و مصاحبه

 .نمونه ،(رنگی بخشی) مصور:  تصوير. ص [۷] ،[۲۷۲  ]

 .ريال ۳۵۰۰۰  :بها

 منتشر متفاوت هایسال در مختلف ناشران توسط حاضر کتاب

 .است شده

 .هشتم چاپ

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۶/ ب۴۸ ع۲ 1۳۸۵ 
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 گردآورنده ،- 1۳۵۲ گلستان، جعفريان،

 و مصاحبه/ زادهقاضی افسانه خاطرات:  جاست همين امخانه

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.جعفريان گلستان تدوين

1۳۸۶.  

 .۵۴۵ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس،. : ص [11۵]

  (1۷۰ خاطرات؛ عراق، و ايران جنگ

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ادبيات دفتر: فروست.الف. خرمشهر --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و

: عنوان.ب .1۷۰ خاطرات؛ عراق، و ايران جنگ .۵۴۵ مقاومت؛ هنر

 .عنوان.ج. زادهقاضی افسانه خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ ق۲۷ ج۷ 

 

 - 1۳۳۷ علی،  ميرباذل،

 -.ميرباذل علی/ مقدس دفاع شعرهای:  باران هایخشت با ایخانه

  .1۳۸۷ پنجم، فصل: تهران

  (۲ شعر؛)  -.ص  ۷۲

 .ريال 11۰۰۰ :بهاء

: عنوان.ب .۲ شعر؛: فروست.الف .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

 .عنوان.ج. مقدس دفاع شعرهای

 PIR ۸۲۲۳/ ی۳ خ۲ 

 

 - 1۳۳۵ مريم، زاده،کاظم

: تهران -.رئيسی رضا/ زادهکاظم مريم خاطرات:  جنگی خبرنگار

  .1۳۸۳ يادبانو،

 .عکس. : ص [۲۳۹]

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بهاء

 خبرنگاران.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. گردآورنده ،- 1۳۳۹ رضا، رئيسی،.الف. ايران -- خبرنگاری و

 .عنوان.ج. زادهکاظم مريم خاطرات: عنوان.ب

 DSR 1۶۲۹/ ک۲۸ آ۳ 

 

 - 1۳۲۹ رضا، خدری،

 تا خوزستان دشت از جنگ پای به پا:  آزادی تا اسارت از خرمشهر

  .1۳۹۰ ديلماج، انتشارات: تهران -.خدری رضا/ مرز

 .عکس.: ص ۲۰۶

 .ريال ۵۰۰۰۰  :بهاء

 جنگ.۲ ..خرمشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 پای به پا: عنوان.الف. هاعکس --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. مرز تا خوزستان دشت از جنگ

 DSR 1۶1۰/ خ۴ خ۴ 

 

 - 1۳۳۵ غالمرضا، ثانی، قائنی

... المقدس بيت عمليات چهارم مرحله:  غرب شمال از...خرمشهر

 سفارش به ؛ ثانی قائنی غالمرضا نويسنده./ گذرا بودی و ياد در

 خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.رضوی

  .1۳۸۸ رضوی، خراسان استان

 .عکس. : ص[۲۳۴]

 .ريال ۳۵۰۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .خرمشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و آثار حفظ بنياد.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 حفظ بنياد.ب. رضوی خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر

: عنوان.ج. رضوی خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

. گذرا بودی و ياد در... المقدس بيت عمليات چهارم مرحله

 .عنوان.د
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 DSR 1۶۲۹/ ق۲ آ۳ 

 رضا صبری،

(/  الصبری رضا عراقی سرهنگ خاطرات: )  آتش در خرمشهر

 ] مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای] ؛ رضاگاه عبدالرسول مترجم

 شرکت: تهران -[.. هنری حوزه ، اسالمی تبليغات سازمان

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات

 .ص ۶۰

 .ريال ۶۰۰۰ :بها

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. اسالمی تبليغات سازمان.ب. مترجم عبدالرسول، رضاگاه،.الف

 انتشارات شرکت.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه

. الصبری رضا عراقی سرهنگ خاطرات: عنوان.د. مهر سوره

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۲1/ ص۲ آ۳ 

 

 گردآورنده اصغر، کاظمی،

: تهران -.کاظمی اصغر گرتدوين/ عراق ارتش اسناد در خرمشهر

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

 .نمونه ، جدول.: ص [۴۵۸]

 .ريال ۴۶۰۰۰ :بها

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 جنگ.۲ .خرمشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .سياسی نگارینامه.۳ .مأخذ --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 شرکت.الف. م۲۰  قرن --  حکومت و سياست --  عراق.۴

 .عنوان.ب. مهر سوره انتشارات

 DSR 1۶1۰/ خ۴ ک۲ 

 

 

 گردآورنده ليال، طباخيان،

 لوح: تهران -.طباخيان ليال گردآورنده/ تاريخ بستر در خرمشهر

  .1۳۸۲ محفوظ،

 .ص1۰۳

 .ريال۷۵۰۰  :بها

 .1۰1 - 1۰۳. ص: کتابنامه

. خرمشهر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲ .خرمشهر.1 

 .عنوان.الف

 DSR ۲۰۸۵/ ط۲ خ۴ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز/ جنگ در خرمشهر

 مطالعات موسسه مجری ؛ حبيبی ابوالقاسم اجرا و طرح پاسداران؛

 انقالب پاسداران سپاه: تهران -..ناب انديشه فرهنگی سياسی،

  .1۳۸۰ جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی،

 اطلس)  -.نمودار عکس، جدول، نقشه، ،(رنگی) مصور.  : ص 1۰۸

  (۲راهنما؛

 .ريال1۵۰۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .هانقشه --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ابوالقاسم، حبيبی،.الف. خرمشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

. ناب انديشه فرهنگی سياسی، مطالعات موسسه.ب .- 1۳۴1

 .عنوان.د. فروست.ج

 DSR 1۶۰۳/ ۶/ س۲ الف۶ 

 

 - 1۳۳۶ حسن، زاده،شکيب

 مقدس دفاع سال۸ رزمندگان شهداو هاینوشتهدست:  ايثار خط

  .1۳۸۷ زرين، انديشه: قزوين -..زادهشکيب حسن/ قزوين استان

 .ص1۴۰
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 .ريال1۵۰۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .خطهادست --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --  ايران --  شهيدان.۳ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 رزمندگان و شهدا هاینوشتهدست: عنوان.الف. هانوشته و آثار

 .عنوان.ب. قزوين استان مقدس دفاع سال۸

 DSR 1۶۲۵/ ش۸ خ۶ 

 

 دفتر کرمانشاه استان مقدس دفاع اشعار مجموعه:  خون در خلسه

 [برای] ؛ صفائیفرصت فرشاد مهر،عظيمی اصغر کوشش به/ دوم

 -..کرمانشاه استان مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

  .1۳۸۶ صرير،: تهران

 .ص 1۶۰

 .ريال 1۵۰۰۰ :بها

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

.. گردآورنده فرشاد،  صفائی،فرصت.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن

 نشر و آثار حفظ بنياد.ج.. گردآورنده اصغر،  مهر،عظيمی.ب

 اشعار مجموعه: عنوان.د.. کرمانشاه استان مقدس دفاع هایارزش

 ..دوم دفتر کرمانشاه استان مقدس دفاع

 PIR ۴۰۵۳/ ج۹ خ۸ 

 

 - 1۳۴۹ اصغر،  فکور،

 اصغر/ شجيعی سيدابراهيم شهيد زندگی براساس: سرخ خواب

 سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.فکور

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار

  (۲۷ سرداران؛ قصه)  -.ص ۸۷

 .ريال ۶۰۰۰ :بها

 -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲ .ايران --  سرداران.1 

 .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۳ .داستان -- شهيدان

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

 شهيد: عنوان.ج. فروست.ب. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان

 .عنوان.د. شجيعی سيدابراهيم

 DSR 1۶۲۵/ ش۳ ف۸ 

 

 - 1۳۳۶ حسن، زاده،شکيب

/ قزوين استان کشاورزی جهاد شهدای با آشنايی:  سرخ خوشه

  .1۳۸۷ زرين، انديشه: قزوين -..زادهشکيب حسن نويسنده

 .عکس مصور،. : ص1۹۵

 .ريال۳۰۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --  قزوين  --  ايران  --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 با آشنايی: عنوان.الف. هانامهوصيت --  شهيدان.۳ .سرگذشتنامه

 .عنوان.ب. قزوين استان کشاورزی جهاد شهدای

 DSR 1۶۲۵/ ش۸۴۵ خ۹ 

 

 - 1۳۳۸ محمد، دروديان،

 جنگ نظامی - سياسی وقايع و بررسی:   خرمشهر تا شهرخونين

 شهريور از) خرمشهر آزادسازی تا عراق تهاجم سازیزمينه از

 سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز /(1۳۶1 خرداد تا 1۳۵۹

 ويرايش ؛ دروديان محمد نويسنده اسالمی؛ انقالب پاسداران

 بانقال پاسداران سپاه: تهران -..االسالمیشيخ بهاءالدين محتوايی

  .1۳۷۹ جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی،

  (1 عراق؛ و ايران جنگ در سيری)  -.نقشه. : ص 1۹۷

 .ريال ۶۰۰۰ :بهاء

 Khoninshahr  -Khorramshahr. . :انگليسی به جلد پشت

 .کتابنامه

 .نمايه
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۵1 

 

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 1۳۳۰ بهاءالدين، االسالمی،شيخ.الف. خرمشهر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 پاسداران سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز.ب. ويراستار ،-

 و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.ج. اسالمی انقالب

 - سياسی وقايع و بررسی: عنوان.ه. فروست.د. جنگ تحقيقات

 از) خرمشهر آزادسازی تا عراق تهاجم سازیزمينه از جنگ نظامی

 .عنوان.و .(1۳۶1 خرداد تا 1۳۵۹ شهريور

 DSR 1۶۰۰/ س۲ خ۹ 

 

 - 1۳۳۹ اکبر، صحرايی،

 شاهد، نشر: تهران -.صحرائی اکبر(/ داستان مجموعه) پير خيابان

1۳۸۶.  

 .ص 11۲

 .ريال 1۰۰۰۰  :بهاء

 .کوتاه داستان 1۹ و پير خيابان داستان: جلد روی عنوان

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 .عنوان.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۸1۳1/ ح۴۳ خ۹ 

 

 - 1۳۴۲ زهرا،سيده حسينی،

 حسينی؛ اعظمسيده اهتمام به/ حسينی زهرا سيده خاطرات: دا

 تبليغات سازمان هنری حوزه] مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای]

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -[..اسالمی

 جنگ: مقاومت هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس،. : ص ۸1۲

 و ايران جنگ :1۸۰ ؛  ۵۶۳ عراق،خاطرات؛ و ايران

  (عراق،خاطرات

 .نمايه

 حسينی،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. گردآورنده ،- 1۳۵1 اعظم،سيده

 هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج

 .عنوان.د. مقاومت

 DSR 1۶۲۹/ ح۵۵ آ۳ 1۳۸۸ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 

 -1۳۴۹ داوود، اميريان،

 داوود/ رادمحمدی بهنام شهيد زندگينامه اساس بر:  بهنام داستان

 معاونت ، ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -.اميريان

  .1۳۸۵ شاهد، نشر ، فرهنگی ارتباطات و پژوهشی

 .ص[1۵۳]

 .ريال 1۴۰۰۰  :بهاء

 .دوم چاپ

 سازمان.الف. شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ارتباطات و پژوهشی معاونت ، ايثارگران امور و شهيد بنياد

 بهنام شهيد زندگينامه: عنوان.ب. شاهد نشر ، فرهنگی

 .عنوان.ج. رادمحمدی

 DSR 1۶۲۶/ م۳ الف۸ 

 

 - 1۳۴۹ داود، اميريان،

 داود/ فرهانيان مريم شهيد زندگی براساس:  مريم داستان

 معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -.اميريان

  .1۳۸۶ شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش

 .ص1۲۸

 .ريال ۸۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سازمان.الف .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲ .سرگذشتنامه

: عنوان.ج. فروست.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد

 .عنوان.د. فرهانيان مريم شهيد زندگی

 DSR 1۶۲۶/ ف۴۳ الف۸ 
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۵۲ 

 

 مستعار ،- 1۳۳۶ مستعار، ياسر،،آل

 اصغرعلی شهيد سردار خاطرات: اروند داماد

 مستقل تيپ عمليات و اطالعات معاون سبزيکارزادهغالمحاجی

 [برای] ؛ عليزاده ابوالقاسم گردآورنده و بازنويس(/ ع) رضا امام ۲1

 موجهای خراسان، رزم يگانهای اطالعات شهدای يادواره ستاد

  .1۳۹۳ تهران، مقدس دفاع موزه: تهران -.قراربی

 .ص1۷۲

 .(.ص1۸۰) .1۳۸۹ فاتحان،: قبلی چاپ

 و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.1 

 شهدای يادواره ستاد.الف. شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق،

. قراربی موجهای فرهنگی موسسه. خراسان رزم يگانهای اطالعات

 .عنوان.ج(. تهران)مقدس دفاع موزه.ب

 DSR 1۶۲۶/ ح۲۸۲ آ۷ 

 

 - المعارفدايره مرکز  کوشش به/ مقدس دفاع المعارفدايره

 و آثار حفظ بنياد: تهران -.مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

  .1۳۸۹ مقدس، دفاع هایارزش نشر

 . عکس ، نقشه ، مصور.: ج

 دفاع فرهنگ و ادبيات تاريخ، پژوهشکده کوشش به سوم جلد

 .است مقدس دفاع المعارفدايره مرکز مقدس،

 -- . عمليات ، اربيل - آبادان ر الف - آ . 1.ج: مندرجات

. هاالمعارفدايره --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

۲..1۹۸۸-1۹۸۰ ,Encyclopedias --  Iran-Iraq War 

.. المعارفدايره مرکز. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.الف

 علوم پژوهشگاه.ج. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 .مقدس دفاع معارف و

 DSR 1۶۰1/ ۵/ د۲ 

 

 -1۳۴۶ حميدرضا، آبادی،شاه

: تهران -.آبادیشاه حميدرضا/ ديگر های داستان و:  زنگی دايره

  .1۳۸۳ سروش، گستر، فرهنگ

  (۲ ؛ کوتاه داستان مجموعه)  -.ص 1۰۷

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 داستانهای.۲ .داستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 ؛ کوتاه داستان مجموعه: فروست.الف .1۴ قرن -- فارسی کوتاه

 .عنوان.ب .۲

 PIR ۸11۴/ الف۹ د۲ 

 

 - 1۳۴۶ غالمحسين، کميلی،

 نويسنده/ اسارت سخت دوران از خاطراتی:  آزمايش بوته در

  .1۳۸۷ شاملو،: مشهد -.کميلی غالمحسين

 .عکس نمونه، مصور،.: ص 1۹1

 .ريال 1۵۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. اسارت سخت دوران از خاطراتی: عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ ک۸۳ 

 

 رقيه کريمی،

 رنش و آثار حفظ بنياد اهتمامبه کريمی؛ رقيه/ ليلی منزل ره در

 سرداران، کنگره وهمکاری همدان استان مقدس دفاع هایارزش

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -..همدان استان شهيد ۸۰۰۰ و اميران

 .ص ۳۶۸

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بها

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.1 

 اميران سرداران، کنگره.ب.. همدان استان مقدس دفاع هایارزش

 .عنوان.ج.. همدان استان شهيد هزار هشت و



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۵۳ 

 

 PIR ۸1۸۴/ ر۹۴ د۴ 

 

 گردآورنده رحيم،  زريان،

 به/ گيالن استان مقدس دفاع اشعار مجموعه:  باران صاله در

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.زريان رحيم اهتمام

  .1۳۸۶ مقدس،

 .ص ۲۷۵

 .ريال ۲۲۰۰۰  :بهاء

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن

. گيالن استان مقدس دفاع اشعار مجموعه: عنوان.ب. مقدس

 .عنوان.ج

 PIR ۴۰۵۳/ ج۹ ز۴ 

 

 گردآورنده مريم، شانکی،

 سازمان: تهران -.شانکی مريم کوششبه/ خرمشهر هایکوچه در

  .1۳۸۶ هنری، حوزه اسالمی، تبليغات

 ،۸۲مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس. : ص۲۰۴

  (۲۳خاطرات،

 .ريال ۲1۵۰۰ :بهاء

 Mariam shanaki: In the Alleys:انگليسیبه جلد پشت

of Khorramshahr . 

 سازمان.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. هنری حوزه. اسالمی تبليغات

 DSR 1۶۲۸/ ش۲۶ د۴ 

 

 آموختگاندانش و دانشجويان با آشنايی:  هانشانبی کوی در

 اساتيد بسيج گردآوردنده/ اهواز پزشکی علوم دانشگاه شهيد

  .1۳۸۲ الملک،کمال[: قم] -.اهواز پزشکی علوم دانشگاه

 .عکس.: ص 1۷۳

 .ريال ۲1۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 -- شهيدان -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 شهيدان -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

. اهواز پزشکی علوم دانشگاه اساتيد بسيج.الف. هاوصيتنامه --

 دانشگاه شهيد آموختگاندانش و دانشجويان با آشنايی: عنوان.ب

 .اهواز پزشکی علوم

 DSR 1۶۲۵/  د۳۷ 

 

 - 1۳۵۲ رمضان، تيموری،

 تدوين و تحقيق(/ لرستان شهدای خاطرات: ) عاشقان کوی در

  .1۳۸۷ سيفا،: آبادخرم -..تيموری رمضان

 .ص 1۴1

 .ريال۲۵۰۰۰ :بهاء

 .خاطرات --  بازماندگان --  لرستان --  ايران --  شهيدان.1 

 - 1۹۸۸..۳. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

1۹۸۰ ,۴ Personal narratives --  Iran - Iraq 

war.فروست.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ .

 .عنوان.ج. لرستان شهدای خاطرات: عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ ت۹۷ د۴ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵۶ حسن،  يعقوبی،

 استان مقدس دفاع شعر مجموعه) بود من خاکی لباس دريا،

 و آثار حفظ بنياد: تهران -..يعقوبی حسين کوشش به(/ سمنان

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع هایارزش نشر
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۵۴ 

 

 .ج

 .ريال 11۰۰۰  :بهاء

 .دوم جلد براساس فهرستنويسی

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

( استان) سمنان -- ايران -- فارسی شعر.۳ .هامجموعه -- 1۴ قرن

 هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن --

.. سمنان استان مقدس دفاع شعر مجموعه: عنوان.ب. مقدس دفاع

 .عنوان.ج

 PIR ۴1۹۰/ ی۶ د۴ 

 

 گردآورنده اصغر، کاظمی،

 جاده ،۲۴/11/1۳۶۴) عمليات شب خاطرات بازروايی:   يک دسته

 اربازنگ و ويراستار کاظمی؛ اصغر تدوين و تحقيق(/ القصرام - فاو

 حوزه مقاومت، هنر و ادبيات دفتر[ برای] ؛ عقابی محمدمهدی

 سوره انتشارات شرکت: تهران -[.اسالمی تبليغات سازمان]هنری

  .1۳۸۶ مهر،

 هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس نمونه، جدول، مصور،.: ص [۸۸۲]

  (1۶۶خاطرات؛: عراق و ايران جنگ.۵۳۹مقاومت؛

 .1۳۸۷: دوم چاپ

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ايران جنگ.۳ .۸ والفجر عمليات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

. ويراستار محمدمهدی، عقابی،.الف. فاو -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب

 .عنوان.د. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری

 DSR 1۶۲۹/ ک۲ د۵ 

 

 غالمرضا کافی،

 ويدن: شيراز -.کافی غالمرضا(/ جنگ شعر شناخت) آتش بر دستی

  .1۳۸1 شيراز،

  (۷۶1 شيراز؛ نويد)  -.ص۳۷۶

 .ريال۲۰۰۰۰ :بهاء

 .۳۶۸ - [۳۲۳. ]ص: کتابنامه

 .نمايه

 .نقد و تاريخ -- شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 عراق، و ايران جنگ.۳ .نقد و تاريخ -- 1۴ قرن -- فارسی شعر.۲

 شيراز؛ نويد: فروست.الف. شعر -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷

 .عنوان.ج. جنگ شعر شناخت: عنوان.ب .۷۶1

 PIR ۳۸1۶/ ج۹ ک۲ 

 

 - 1۳۴۴ محمدرضا، بايرامی،

 هسور انتشارات شرکت: تهران -.بايرامی محمدرضا/ هاشقايق دشت

  .1۳۸۷ مهر،

 .ص 1۲۸

 .ريال 1۷۰۰۰ :بهاء

 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.1 

 -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .داستان -- 1۳۶۷ -

 .عنوان.ب. مهر سوره انتشارات شرکت.الف. خاطرات

 PIR ۷۹۶۳/ الف۹۴ د۵ 

 

 آمريکا ويژه به غرب های حمايت و ها کمک بررسی ايران؛ دعاوی

 موسسه[ اجرا و نظارت]؛/ تحميلی جنگ در حسين صدام از

 -.تهران معاصر ابرار المللی بين تحقيقات و مطالعات فرهنگی

 ابرار المللی بين تحقيقات و مطالعات فرهنگی موسسه: تهران

  .1۳۸۳ تهران، معاصر

 و مطالعات فرهنگی موسسه انتشارات سلسله)  -.جدول.:ص ۵۷۶

  (۹۸؛ تهران معاصر ابرار المللی بين تحقيقات
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۵۵ 

 

 Spider web:the secret ترجمه کتاب اين اول بخش

history of how the white house illegally armed 

Irag باشد می. 

 .نامه واژه

 کمکهای.۲ .دعاوی - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

 - خارجی روابط - متحده اياالت.۳ .عراق - متحده اياالت نظامی

 موسسه.الف. متحده اياالت - خارجی روابط - عراق.۴ .عراق

. تهران معاصر ابرار المللی بين تحقيقات و مطالعات فرهنگی

 ويژه به غرب های حمايت و ها کمک بررسی: عنوان.ج. فروست.ب

 .تحميلی جنگ در حسين صدام از آمريکا

 DSR 1۶۰۴/ د۷ 

 

 -1۳۴۰ محمدحسين،  احمديار،

./ عرب معاصر شعر در تحميلی جنگ انعکاس:  مرز بدون دفاع

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -.احمديار محمدحسين

 .ص [1۲۰]

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

 -- عربی شعر.۲ .شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- عربی شعر.۴ .ادبيات در جنگ.۳ .هامجموعه --.م۲۰ قرن

: عنوان.الف. هامجموعه -- فارسی به شده ترجمه --.م۲۰ قرن

 .عنوان.ب. عرب معاصر شعر در تحميلی جنگ انعکاس

 PJA ۲۶۲۷/ ج۹ الف۹ 

 

 ايران،اسالمیوبنيانگذارجمهوری رهبرانقالب اهللخمينی،روح

1۲۷۹- 1۳۶۸ 

 تدوين(/ س)خمينی امامدرانديشه(تحميلی جنگ)مقدس دفاع

 تنظيم موسسه: تهران -.مرندی،داودسليمانی مهدی

  .1۳۸۳ ،(س)خمينیونشرآثارامام

 .ص۷۶۸

 .زيرنويس بصورت همچنين ؛۷۶۸-۷1۵ ۰ص:کتابنامه

 وبنيانگذارجمهوری اسالمی اهلل،رهبرانقالبخمينی،روح.1 

. جنگدربارهنظريه -پيامهاوسخنرانيها-1۳۶۸ -1۲۷۹ايران،اسالمی

. پژوهشی ،معاونت(س)خمينی ونشرآثارامام تنظيم موسسه.الف

. گردآورنده ،1۳۳۶ سليمانی،داود،.ج .1۳۳۷ مرندی،مهدی،.ب

 .عنوان.د

 DSR 1۵۷۴/ ۵/ ج۸ د۷ 

 

 علی مروج،

 فتح، روايت: تهران -.مرج علی/ شهيد همسر روايت به دقايقی

1۳۸1.  

  (۴ ماه؛ پنهان نيمه)  -.مصور. : ص ۶۳

 .ريال ۵۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب .۴ ماه؛ پنهان نيمه: فروست.الف. سرگذشتنامه

 DSR 1۶۲۶/ م۴ د۷۲ 

 

 - 1۳۳۸ محمد، زاده،حاجی

 مقدس دفاع دوران بسيجی خاطرات:  زندگی و عشق دوران

: تهران -.زادهحاجی محمد نويسنده/ زادهحاجی محمدحاج

  .1۳۸۷ آفرين،به

 .عکس.: ص 1۷۶

 .ريال ۲۲۵۰۰  :بهاء

: عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. زادهحاجی محمدحاج مقدس دفاع دوران بسيجی خاطرات

 .عنوان.ب
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۵۶ 

 

 DSR 1۶۲۹/ ح۲۴ د۹ 

 

 - 1۳۵۹ سميه، حسينی،

 عبدالمجيد ،۳۸۷۸ یشماره اسير روايت به بسته درهای یدوره

  .1۳۸۴ فتح، روايت: تهران -.حسينی سميه/ رحمانيان

  (1 بسته؛ درهای یدوره)  -.عکس. : ص1۲۷

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 .خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 .عنوان.ب .1 بسته؛ درهای یدوره: فروست.الف

 DSR 1۶۲۸/ د۸۳ 

 

 - 1۳۴۳ حسينی،علی،

 دارخوين،: اصفهان -.منجزی حسينی علی/ اشک شيشه دو

1۳۹۰.  

 .ص1۲۸

 عراق و ايران جنگ.۲ .خاطرات -     - 1۳۳۸ ، حسينی،علی.1 

 .عنوان.الف. خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹،

 DSR 1۶۲۹/ آ۵۵ ح۳ 

 

: تهران -[..صرير و پاليزان انتشارات گردآورنده/ ]کالغ از پر دهانی

  .1۳۸۴ صرير، پاليزان،

  (۶ نمايش؛ ادبيات)  -.ص ۲1۵

 .ريال 1۶۰۰۰ :بهاء

 - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی نمايشنامه.1 

 .فروست.ب. صرير و پاليزان انتشارات.الف. نمايشنامه -- 1۳۵۹

 PIR ۴۲۲۴/ د۹۳ 

 

 شوندهمصاحبه ،- 1۳۴۰ جعفر، مظاهری،

 سال هشت و کردستان انقالب، خاطرات:  کمين چشمان متریده

 کوشش به/ مظاهری جعفربسيجی؛حاج سردار زبان از دفاع حماسه

 دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.کارصيفی محسن

  .1۳۸۶ مقدس،

 .عکس. :ص ۶1۶

 .ريال ۴۵۰۰۰ :بهاء

 .۶1۶-۶1۵. ص: کتابنامه

 --  ايران.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 کار،صيفی.الف. خاطرات --  1۳۵۷ اسالمی، انقالب --  تاريخ

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب. گرمصاحبه ،- 1۳۴۶ محسن،

 سال هشت و کردستان انقالب، خاطرات: عنوان.ج. مقدس دفاع

 .عنوان.د. مظاهری جعفربسيجی؛حاج سردار زبان از دفاع حماسه

 DSR 1۶۷۰/ م۶ ص۹ 

 

 معصومه ميرزاعلی،

 ليال تدوين و مصاحبه/ ميرزايی معصومه خاطرات:  ها زخم ديدار

  .1۳۸۶ مهر، سوره: تهران -.محمدی

 جنگ .۴۷۸ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس.: ص[1۳۶]

  (1۴۰ خاطرات؛ عراق، و ايران

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .خاطرات -معصومه ميرزاعلی،.1 

. فروست.ب. کننده مصاحبه ليال، محمدی،.الف. خاطرات- -1۳۶۷

 .عنوان.د. ميرزايی معصومه خاطرات: عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ م۸۸ آ۳ 
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 - 1۳۴۰ توحيد، اصغرزاده،

 -.اصغرزاده توحيد/ ذاکری ميرحسين زندگانی بر مروری:  ذاکر

  .1۳۸۸ عابد،: تهران

 .(رنگی) عکس. : ص 11۶

 .ريال 1۲۰۰۰  :بهاء

 .ذاکری ميرحسين شهيد طلبه عملی سيره: ذاکر: جلد روی عنوان

: عنوان.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 بر مروری: عنوان.ب. ذاکری ميرحسين شهيد طلبه عملی سيره

 .عنوان.ج. ذاکری ميرحسين زندگانی

 DSR 1۶۲۵/ ذ۲۷ الف۶ 

 

 -1۳۳۹ منصور،  دولتی،

 رآثا حفظ بنياد: تهران -.دولتی منصور(/ شعر مجموعه) خنجر ذکر

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و

 .ص ۹۰

 .ريال 11۰۰۰ :بهاء

 و آثار حفظ بنياد.الف. آزاد شعر.۲ .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

 .عنوان.ب.. مقدس دفاع ارزشهای نشر

 PIR ۸۰۴۷/ و۸ ذ۸ 

 

 - 1۳۳۶ طيبه، کيانی،

: اناصفه -.فرسينايی مسعود ويرايش  ؛ کيانی طيبه/ غدير راديو

  .1۳۹۰ دارخوين، نشر

 .مصور. : ص ۸۰

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بها

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. ويراستار مسعود، فر،سينايی.الف

 DSR 1۶۲۵/  ک۹۵ ر۲ 

 

 - 1۳۴۰ غالمرضا،  رمضانی،

 رمضانی غالمرضا پياده سرهنگ خاطرات:  سپيد قله شکست راز

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -..

 .ص 1۳۲

 .ريال 11۰۰۰  :بها

: عنوان.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب..  رمضانی غالمرضا پياده سرهنگ خاطرات

 PIR 1۶۲۹/ ر۸ آ۳ 

 

 - 1۳۶1 مرضيه، نظرلو،

 حفظ بنياد: تهران -.نظرلو مرضيه نويسنده/ مجنون گمشده راز

  .1۳۹۰ مقدس، دفاع ارزشهای و آثار

 .مصور.  : ص۲۳1

 .ريال۸۰۰۰۰  ،۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۲-۴۲-1: شابک

 اساس بر مستند روايتی مجنون گمشده راز: جلد روی عنوان

 .هاشمی علی شهيد سردار زندگی

 شهيد سردار زندگی اساس بر مستند روايتی مجنون گمشده راز

 .هاشمی علی

 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.1 

. مقدس دفاع ارزشهای و آثار حفظ بنياد.الف. داستان -- 1۳۶۷ -

 .عنوان.ب

 PIR ۸۲۵۳/ ظ۲۵ ر۲ ۸فا۳ /۶۲

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۰ حميد، حسام،
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 شهبازی محمود شهيد سردار داستانی زندگينامه:  سرخ نگين راز

  .1۳۹1 صرير،: تهران -..حسام حميد.../ 

  (مستند داستان)  -.ص ۳۳۳

 .ريال ۷۵۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

: عنوان.ب. محمود شهبازی،.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ج....  شهبازی محمود شهيد سردار داستانی زندگينامه

 PIR ۸۰۲۲/ س۲۳ ر۲ 

 

 عبداهلل گلوگاهی،

 درباره حکايتهايی و روايات آيات، ضميمه به شهدا نياز و راز

 ف،يوس ارمغان: قم -.گلوگاهی عبداهلل نويسنده/ بندگی و عبادت

1۳۸۳.  

 .عکس مصور،.:  ص [1۸۶]

 .ريال ۸۵۰۰:بهاء

 و روايات آيات، ضميمه به شهدا نياز و راز: جلد روی عنوان

 صيادشيرازی، چمران، بندگی و عبادت درباره هايیحکايت

 .... بروجردی

 .زيرنويس صورتبه کتابنامه

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .شعر -- انتظار -- مهدويت.۳ .خاطرات -- بازماندگان -- ايران

.. شهيدان -- 1۳۵۸ اسالمی، جمهوری -- تاريخ -- ايران.۴

 هايیحکايت و روايات آيات، ضميمه به شهدا نياز و راز: عنوان.الف

.....  بروجردی صيادشيرازی، چمران، بندگی و عبادت درباره

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ گ۸۵ ر۲ 

 

 

 حمود ثامر خالصی،

 ثامرحمود عراقی سروان خاطرات:  پرالتهاب دوران رازهای

 ورهس انتشارات شرکت: تهران -..زوارکعبه حسين مترجم/ الخالصی

  .1۳۸۶ مهر،

 ، عراق و ايران جنگ ،۵۴۴مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص1۰۷

  (1۶۹خاطرات؛

 .ريال1۰۵۰۰:بهاء

 زوار.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سوره انتشارات شرکت.ب. مترجم ،- 1۳۳۴ محمدحسين، کعبه،

 ثامرحمود عراقی سروان خاطرات: عنوان.د. فروست.ج.. مهر

 .عنوان.ه. الخالصی

 DSR 1۶۲1/ ۵/ خ۲ ر۲ 

 عباسعلی نسب، رستمی

 -.نسب رستمی عباسعلی کننده تدوين/ تاريخ قامتان راست

  .1۳۸۰ کرمان، باهنر شهيد دانشگاه: کرمان

  (1۳۹ کرمان؛ باهنر شهيد دانشگاه انتشارات)  -.مصور :۰ص1۵۳

  شهيدان.۲ .شهيدان -1۳۶۸ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ايران - مسلمان شهيدان.۳ .يادبودها و ها نامه - ايران - مسلمان

 .فروست.ب. عنوان.الف. ها نامه وصيت -

 DSR 1۶۲۵/ ر۵۲ ر۲ 

 

 - 1۳۴۴ بهروز، پور،جانی

 بهروز/ شهدا گلزارهای ساخت و معماری طراحی عملی راهنمای

  .1۳۸۴ شاهد، نشر: تهران -..پورجانی

 .مصور.: ص 1۴۵

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛ 1۲۴ -1۲۳. ص: کتابنامه
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۵۹ 

 

 --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .ايران -- هاآرامگاه.1 

 .عنوان.الف. هاآرامگاه --  شهيدان

 NA ۶1۸1/ ج۲ ر۲ 

 

 گردآورنده -1۳۲۹ عباسعلی، نسب، رستمی

 کننده تدوين/ شهيد دانشجويان پژوهی سرگذشت نور، راهيان

 کرمان، باهنر شهيد دانشگاه: کرمان -.نسب رستمی عباسعلی

1۳۸۰.  

 کرمان؛ باهنر شهيد دانشگاه انتشارات)  -.عکس مصور، :۰ص۲۵1

1۴۵)  

 شهيدان.۲ .شهيدان -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

(. کرمان) باهنر شهيد دانشگاه.الف. يادبودها و ها نامه - مسلمان

 .فروست.د. عنوان.ج. عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ ر۵ ر۲ 

 

 - 1۳۳۶ مستعار، ياسر،آل

 هاینوشتهدست و مکتوب آثار تحليلی بررسی: : ستاره پای رد

 ابوالقاسم تنظيم و تدوين/ طوسیقلبخوش سيدکريم شهيد

 دفاع موزه: تهران -..طوسیقلبخوش منيره گردآورنده عليزاده؛

  .1۳۹۳ تهران، مقدس

 .(رنگی) مصور. : ص ۲۰۵

 .۹۷۸-۶۰۰-۹۴۸۶۰-۷-۶: شابک

 و ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 منيره، طوسی،قلبخوش.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب .- 1۳۵۶

 DSR 1۶۲۶/ خ۹۴ آ۷ 1۳۹۳ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 

 

 گردآورنده ،- 1۳۶۰ اعظم، مشهدی، پشت

 کل اداره سفارشبه مشهدی؛ پشت اعظم گردآورنده/ عشق ردپای

  .1۳۸۲ شاهد، نشر: تهران -.هرمزگان اسالمی انقالب شهيد بنياد

 .عکس جدول،.:ص 1۰۸

 .ريال ۹۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 استان اسالمی انقالب شهيد بنياد کل اداره.الف. هرمزگان - ايران

 .عنوان.ب. هرمزگان

 DSR 1۶۲۵/ پ۵ ر۴ 

 

 گردآورنده بهرام، آقاخانی،

 دشهي بنياد[ سفارشبه] آقاخانی؛ بهرام گردآوری/ خاک بر ردپايی

 بنياد: تهران -.لرستان استان بروجرد شهرستان اسالمی انقالب

 شاهد، نشر تبليغات و پژوهش معاونت اسالمی، انقالب شهيد

1۳۸۳.  

 .ص1۸۸

 .ريال1۰۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 -- شهيدان بروجرد -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 شهيدان.۳ .خاطرات -- بروجرد -- ايران -- شهيدان.۲ .خاطرات

 اسالمی انقالب شهيد بنياد.الف. خاطرات -- لرستان -- ايران --

 .عنوان.ج. شاهد نشر سالمی انقالب شهيد بنياد.ب(. بروجرد)

 DSR 1۶۲۵/ آ۷ ر۴ 

 

 - 1۳۴۶ فرهاد، خضری،

/ کاوه کتاب: دخترم شو بزرگ برف توی يا برف روی خون رد

  .1۳۸۳ فتح، روايت: تهران -.خضری فرهاد
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۶۰ 

 

 ها؛چشم از: فتح روايت انتشارات)  -.عکس مصور،. :ص ۳۰1 ،[۴]

  (عليانی کورش مجموعه دبير/ /۴

 .ريال ۲۴۰۰۰  :بها

 و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.1 

 .عنوان.الف. سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 DSR 1۶۲۵/ خ۶ ر۴ 

 

 - 1۳۴۹ داود، اميريان،

 اميريان؛ داوود نوشته(/ طنز مجموعه) تانک سبک به رفاقت

 حوزه] نوجوان و کودکان واحد مقاومت، هنر و ادبيات دفتر[ برای]

 سوره انتشارات شرکت: تهران -[..اسالمی تبليغات سازمان هنری

  .1۳۸۷ مهر،

 .مصور. : ص111

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بها

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی کوتاه هایداستان.1 

 .عنوان.ب. مهر سوره انتشارات شرکت.الف .1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۷۹۵۳/ الف۸ ر۷ 

 

 - 1۳۵۸ حسين، عزيزی، زکريايی

 سازمان: تهران -.عزيزی زکريايی حسين مولف/ صميمی رفيق

 ارتباطات و پژوهشی معاونت ايثارگران، امور شهيد و بنياد

  .1۳۸۴ شاهد، نشر فرهنگی،

 .نمونه عکس، مصور،. : ص 1۸۶

 .ريال ۸۰۰۰  :بها

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.1 

. سرگذشتنامه --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .عنوان.ب.. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف

 DSR 1۶۲۶/  ذ۹ ز۸ 

 احمد جدی، اصغريان

 ابوالقاسم همکاری با جدی اصغريان احمد تاليف/ جنگ راز و رمز

  .1۳۷۸ بهشتی، شهيد دانشگاه: تهران -.فراست

 .ج

 فراست،.الف. خاطرات -۰1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. همکار نويسنده ابوالقاسم،

 DSR 1۶۲۹/ الف۶ ر۸ 

 

 -1۳۳۸ حميد، شفيعی،

 شفيعی حميد حاج سلحشور بسيجی خاطرات:  نوشجرعه رندان

 قلم، سماء: قم -.دانشی محمد گردآورنده/ مقدس دفاع دوران از

1۳۸۷.  

 .ص۲۰۵

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 دانشی.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 حاج سلحشور بسيجی خاطرات: عنوان.ب. گردآورنده ،محمد،

 .عنوان.ج. مقدس دفاع دوران از شفيعی حميد

 DSR 1۶۲۹/ ش۶۶ آ۳ 

 

 احمدعلی نورباال،

 با همراه: آن از ناشی پزشکی روان عوارض و اسارت روانشناسی

 تاليف/ ايرانی آزاده درباره شده انجام پژوهشی طرحهای نتايج

  .1۳۷۴ شاهد، دانشگاه: تهران -.نريمانی محمد نورباال، احمدعلی

 .ص۲1۰

 .۰۲1۰-۲۰۷۰ص:کتابنامه

 و ايران جنگ.۳ .روانشناسی - زندانيان.۲ .درمانی روان.1 

 .عنوان.الف. وزندانيان زندان -1۳۶۷ -1۳۵۹عراق،

 RC ۴۸۰/ ۵/ ن۹ر۹ 
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۶1 

 

 :1۳۸۴ :چهاردهمين) مقدس دفاع شعر سراسری کنگره

 (کرمانشاه

 کنگره چهاردهمين برگزيده اشعار مجموعه: )چهاردهم روايت

 لوح: تهران -.قزوه عليرضا کوشش به(/ مقدس دفاع شعر سراسری

  .1۳۸۴ صرير،: زرين

 .ص ۳۰۴

 .ريال ۲۸۰۰۰ :بها

 .هاکنگره -- شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 عليرضا،  قزوه،.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی شعر.۲

 برگزيده اشعار مجموعه: عنوان.ب. گردآورنده ،- 1۳۴۲

 .عنوان.ج.. مقدس دفاع شعر سراسری کنگره چهاردهمين

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ک۹۲۲ 

 

 - 1۳۳۹ عبداهلل، فراهانی،واشقانی

 وانيا،: تهران -..فراهانیواشقانی عبداهلل/ اسارت سال ده روايت

1۳۹۰.  

 .عکس نمونه، مصور،.: ص ۲۹1

 .ريال ۸۰۰۰۰  :بهاء

 .کتابنامه

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ و۲ ر۹ 

 

 - 1۳۴۳ حميد، مصدر،

 شهدای و رزمندگان از خاطراتی اساس بر:   جنگ از روايتی

 اداره[ برای] مصدر؛. ح. م(.../ ع)مجتبی حسن امام تيپ هایگردان

: تبريز -..خوزستان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل

  .1۳۹۰ احرار،

 .نمونه مصور،.  : ص1۶۸

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بهاء

 هشت روايات و خاطرات شرح: جنگ از روايتی: جلد روی عنوان

 .تحميلی جنگ و مقدس دفاع سال

 کل اداره.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 شرح: عنوان.ب. خوزستان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

.. تحميلی جنگ و مقدس دفاع سال هشت روايات و خاطرات

 هایگردان شهدای و رزمندگان از خاطراتی اساس بر: عنوان.ج

 .عنوان.د(.... ع)مجتبی حسن امام تيپ

 DSR 1۶۲۹/ م۳ آ۳ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه

 حسين و نخعی هادی: نويسندکان/ عراق و ايران جنگ شمار روز

 پاسداران سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز: تهران -.يکتا

  .1۳۷۵ - اسالمی، انقالب

  (سازی زمينه -عراق و ايران جنگ شمار روز)  -.ج

 انقالب مسلح نيروهای تولد و داخلی بحرانهای. ا.ج -۰ :مندرجات

 با متجاوز تعقيب:مرز از عبور.۲۰.ج -. خوزستان در بحران .۲.ج-.

 با روابط توسعه.۳۷.ج-.1۳۶1 مرداد ۳1 تا تير 1 رمضان عمليات

 آخرين .۴۷.ج.1۳۶۴ مرداد ۳۰ تا خرداد ۲۴ آسيايی هایقدرت

 ۲۸ جنگ توقف برای جهانی تکاپوی .۵۲ج-. جنوب در تالشها

 .1۳۶۶ دی ۲۴ تا آبان

 روابط - ايران.۲ ..سالشمار - 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 - ايران.۴ ..ايران -- خارجی روابط - عراق.۳ ..عراق -- خارجی

. حسين يکتا،.ب. هادی نخعی،.الف.. اسالمی جمهوری -- تاريخ

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۰۲/ س۳۵ ر۹ 
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۶۲ 

 

 - 1۳۵۸ لعيا، زاده،رزاق

 فتح، روايت: تهران -.زادهرزاق لعيا/ شهر خونين کتاب: روزگاران

1۳۸۳.  

  (روزگاران)  -.ص 1۰1

 .کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 خونين کتاب: عنوان.الف. خرمشهر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .عنوان.ب. شهر

 DSR 1۶۲۸/ ر۴ ر۹ 

 

 زهرا آشيان،

 فتح، روايت: تهران -.آشيان زهرا/ شهدا مادران کتاب:  روزگاران

1۳۸۲.  

  (11 روزگاران؛)  -.مصور.: ص[1۰1]

 .ريال۷۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --1۳۶۷ -1۳۵۹ ، عراق و ايران جنگ.1 

 کتاب: عنوان.الف. خاطرات --بازماندگان --1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و

 .عنوان.ب. شهدا مادران

 DSR 1۶۲۸/ آ۶ و۹ 

 

 - 1۳۴۵ احمد، دهقان،

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.دهقان احمد/ آخر روزهای

1۳۸۸.  

 جنگ: مقاومت  هنر و  ادبيات دفتر)  -.تصوير. ص [1۲] ،1۷۸

( خاطرات عراق، و ايران جنگ :۳۸ ؛  1۴1 خاطرات؛ عراق، و ايران

  (اینقره کتابهای)  ،

 .ريال ۳۰۰۰۰  :بها

 شرکت.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. مهر سوره انتشارات

 DSR 1۶۲۹/ د۹ آ۳ 

 

 گردآورنده فريبا، آستی،

 به/ بابايی داوود بسيجی ی رزمنده خاطرات:  دلدادگی روزهای

 فرخ: بختياری و محال چهار -.جهانيان محمد آستی، فريبا کوشش

  .1۳۸۶ آصف، شهر

 .ص ۹۶

 .ريال 1۶۰۰۰ :بها

: عنوان.الف. خاطرات-- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. بابايی داوود بسيجی ی رزمنده خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ آ۵ ر۹ 

 

 - 1۳۵1 مهرداد، فر، رضايی

 دشهي سردار داستانی - مستند نامهزندگی:   خورشيد از ترروشن

 ظحف بنياد اهتمام به ؛ فررضايی مهرداد/ جعفری محمدسعيد سيد

 صرير،: تهران -..کرمانشاه استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

1۳۸۷.  

 .(رنگی)عکس مصور،. : ص۳۴۴

 .ريال۳۵۰۰۰ :بها

 شهيد سردار یحماسه: خورشيد از ترروشن: جلد روی عنوان

 .جعفری سعيد محمد

 عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه --  ايران --  شهيدان.1 

 .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۳ .داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف

 .کرمانشاه استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 سيد شهيد سردار داستانی - مستند نامهزندگی: عنوان.ج
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۶۳ 

 

 محمد شهيد سردار یحماسه: عنوان.د.. جعفری محمدسعيد

 .عنوان.ه.. جعفری سعيد

 PIR ۸۰۷۵/ ض۳۷ ر۹ 

 

 گردآورنده محمدرضا، پور، رستم

 کوشش به/ سلطانی رضا سرهنگ خاطرات:  فردا از تر روشن

 ؛آذين برگ: ايالم -..تبار اله نبی ويراستار ؛ پور رستم محمدرضا

 ايالم، استان مقدس دفاع های ارزش نشر. و آثار حفظ کل اداره

1۳۸۹.  

 .ص 1۴۲

 .ريال۳۲۰۰۰ :بها

 نبی تبار،.الف. خاطرات -- . 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ج. سلطانی رضا سرهنگ خاطرات: عنوان.ب. ويراستار اله،

 DSR 1۶۲۹/ ر۵ ر۸ 

 

 - 1۳۵1 مصطفی، محمدی،

 اصغرعلی شهيد زندگانی دفتر از برگ چند:  چپ ابروی روی

 معاونت گردآورنده ؛ محمدی مصطفی(/ نايب)درودینايب

 استان شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران کنگره آوریجمع

 هس و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -..خراسان

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار

 .ص 1۹۴

 .ريال 1۰۰۰۰ :بها

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.1 

 سرداران بزرگداشت کنگره.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و

 معاونت. خراسان هایاستان شهيد هزار سه و بيست و شهيد

 سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.ب. آوریجمع

 چند: عنوان.ج. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان شهيد هزار

 .وانعن.د(. نايب)درودینايب اصغرعلی شهيد زندگانی دفتر از برگ

 DSR 1۶۲۶/  ن۲۷۷ م۳ 

 

 - 1۳۳۶ محمدعلی، عرفانی،

/ عرفانی محمدعلی زرهی، سرهنگ خاطرات:  رملی هایجاده روی

  .1۳۹۲ هدی، نشر: قم -.کرمی پريسا قلم به

 .(رنگی) عکس ، مصور. : ص ۲۸۸

 .ريال ۹۰۰۰۰:بهاء

 .کتابنامه

 کرمی،.الف. خاطرات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 محمدعلی زرهی، سرهنگ خاطرات: عنوان.ب .- 1۳۶۷ پريسا،

 .عنوان.ج. عرفانی

 DSR 1۶۲۹/ آ۳۸۲ ع۳ 

 

 A... =جنگزده مناطق بازسازی از تصاوير: سپيده در رويشی

growth in down=دفتر[: تهران] -.۰۰۰الفجر فی الطلوع 

  .1۳۷۸ عمومی، روابط تحميلی، جنگ شده بازسازی مناطق

 .(رنگی) عکس مصور، :۰ج۲

. عکسها - بازسازی -1۳۶۷- 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

 جنگ شده بازسازی مناطق دفتر۰ جمهوری رياست۰ايران.الف

 .عمومی روابط۰تحميلی

 DSR 1۶۴۰/ ر۹ الف۹ 

 

 - 1۳۴۲ محمدرضا، فردوسی،

 پايه؛ دوم گروهبان روزانه يادداشتهای: پراکندگی نقطه روی

 سوره انتشارات: تهران -.فردوسی محمدرضا/ فردوسی محمدرضا

  .1۳۸۸ مهر،

 .نمونه عکس،.: ص۲۴۹
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۶۴ 

 

 شرکت.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. مهر سوره انتشارات

 DSR 1۶۲۹/ ف۴ ر۹ 

 

 -1۳۳۳ محمدعلی، فرد، گنجی

 اداره: بيرجند -.فرد گنجی محمدعلی اهتمام به /۳ شوق: رهايی

 جنوبی، خراسان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل

1۳۹۰.  

 .مصور.:ص۲1۶

 .۹۷۸-۹۶۴-۸۵۴۰-۷۲-۷: شابک

 کل اداره.الف. خاطرات - 1۳۶۶-1۳۵۸ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. جنوبی خراسان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 DSR 1۶۲۸/ گ۹ ر۹ 

 

 - 1۳۴۳ توران، خيری،

 فرزند سه اسماعيلی فرزند پنج ینامهزندگی:  جاويد رهگذران

 هنوشت/ صفر و علی جانباز فرزند دو منصور و ناصر حسين، شهيد

  .1۳۹۰ آفرينش،: تهران -..خطيبی مهدی ويراستار خيری؛ توران

 .ص 1۳۴

 .ريال ۳۵۰۰۰ :بها

 .داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

: عنوان.ب. ويراستار ،- 1۳۵۵ مهدی، خطيبی،.الف. سرگذشتنامه

 و اصرن حسين، شهيد فرزند سه اسماعيلی فرزند پنج ینامهزندگی

 .عنوان.ج. صفر و علی جانباز فرزند دو منصور

 DSR 1۶۲۵/ خ۹ ر۹ 

 

 

 پارسادوست،منوچهر

 /(1۹۸۰ - 1۵1۴) عراق و ايران اختالفات تاريخی هایريشه

  .1۳۶۹ انتشار،: تهران -.[۴ ويراست] -.پارسادوست منوچهر

 .نقشه.:ص۵۸۵

 روابط - ايران.۲ .علل --1۳۶۷-1۳۵۹ -- عراق و ايران جنگ.1 

 روابط - ايران.۴ .ايران - خارجی روابط - عراق.۳ .عراق - خارجی

 و تاريخی روابط: عنوان.الف. قراردادها - ايران.۵ .ترکيه - خارجی

: عنوان.ب .(1۵1۴ - 1۹۸۰) عراق ايران،عثمانی،و حقوقی

 .(1۹۸۰ - 1۵1۴) ايران و عراق جنگ اختالفات هایريشه

 .عنوان.ج

 DSR 1۵۹۸/ پ۲ ر۹ 1۳۶۹ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 مطالعات مرکز(/ جنگ شروع هایزمينه و علل) تهاجم هایريشه

 رهادف کوشش به اسالمی؛ انقالب پاسداران سپاه جنگ تحقيقات و

 انقالب پاسداران سپاه: تهران -.نويسندگان گروه و درويشی،

  .1۳۷۸ جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی،

  (1عراق؛ و ايران جنگ تحليل و تجزيه)  -.ص1۵۶

 .ريال ۶۰۰۰ :بهاء

 .تهاجم هایريشه: جلد روی عنوان

 .کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  قرن -- حکومت و سياست -- عراق.۳ .علل -- 1۳۵۹-1۳۶۷

 -- عراق.۵ .1۴ قرن -- حکومت و سياست -- ايران.۴ ..م۲۰

. عراق -- خارجی روابط -- ايران.۶ .ايران -- خارجی روابط

. فروست.ب. گردآورنده ،- 1۳۴۰ فرهاد، تالنی،سه درويشی.الف

. گجن تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه.ج

 .عنوان.ه. جنگ شروع هایزمينه و علل: عنوان.د

 DSR 1۵۹۸/ س۲1 ت۳ 
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۶۵ 

 

 

 . (1۳۸۵ :اروميه: پانزدهمين)  مقدس دفاع شعر سراسری کنگره

 سراسری کنگره پانزدهمين برگزيده اشعار مجموعه: ) سيب زخم

 حسين کوشش به /(۸۵ شهريور اروميه مقدس، دفاع شعر

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -..اسرافيلی

 .ص۴1۶

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بهاء

 شعر.۲ .هاکنگره --شعر --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ،-1۳۳۰ حسين،  اسرافيلی،.الف. هامجموعه --1۴قرن --فارسی

 کنگره پانزدهمين برگزيده اشعار مجموعه: عنوان.ب. گردآورنده

 .عنوان.ج.. مقدس دفاع شعر سراسری

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ک۹۲ 

 

 (ايالم :1۳۸۷) مقدس دفاع کوتاه داستان ادبی جشنواره

 ادبی جشنواره برگزيده هایداستان:   زخم برای هايیزمزمه

 و علمی مراکز دانشجويی جشنواره و مقدس دفاع کوتاه داستان

: تهزان -.قاسمی محمدعلی انتخاب به/ ايالم استان دانشگاههای

  .1۳۸۸ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

 .ص۷۸

 .ريال1۲۰۰۰ :بها

. هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 مراکز دانشجويی جشنواره.ب .- 1۳۴۸ محمدعلی، قاسمی،.الف

 ارزشهای و آثار حفظ بنياد.ج. ايالم استان دانشگاههای و علمی

 داستان ادبی جشنواره برگزيده هایداستان: عنوان.د. مقدس دفاع

 و علمی مراکز دانشجويی جشنواره و مقدس دفاع کوتاه

 .عنوان.ه. ايالم استان دانشگاههای

 PIR ۴۲۴۹/  ج۴۶ 

 

 شوندهمصاحبه ،- 1۳۴۷ محمود، شيرافکن،

 و گو و گفت/ شيرافکن محمود خاطرات:  کند می ناله زمين

 رهن و ادبيات دفتر[ برای] شيردل؛ حسين شيردل، حسن تدوين

 انتشارات: تهران -[..اسالمی تبليغات سازمان هنری حوزه] مقاومت

  .1۳۹۰ مهر، سوره

 عراق، و ايران جنگ .۶۰1 مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص۲1۵

  (1۹۶ خاطرات؛

 .ريال ۳۹۰۰۰:بهاء

 شيردل،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ،- 1۳۶۳ حسين، شيردل،.ب. گرمصاحبه ،- 1۳۵۷ حسن،

 ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج. گرمصاحبه

. شيرافکن محمود خاطرات: عنوان.ه. فروست.د. مقاومت هنر و

 .عنوان.و

 DSR 1۶۲۹/ ش۸۷ آ۳ 

 

 - 1۳۳1 ناهيد، خرم، مطلق يوسفيان

 مقاس تدوين و گو و گفت/ يوسفيان ناهيد خاطرات:  سرخ زيتون

 هنری حوزه مقاومت، هنر و ادبيات دفتر[ برای] ياحسينی؛

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.اسالمی تبليغات سازمان

1۳۸۹.  

 .۵۷۰مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه مصور،.: ص [۲1۵]

  (1۸1خاطرات، عراق، و ايران جنگ

 .ريال ۳۰۰۰۰  :بهاء

 [ ۲۳۵ ]  )  .1۳۸۷ ، مهر سوره انتشارات شرکت:  قبلی چاپ

 .(.ص

. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انتشارات شرکت.ب. گرمصاحبه ،- 1۳۴۴ ياحسينی،قاسم،.الف

 ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج. مهر سوره

 .عنوان.ه. يوسفيان ناهيد خاطرات: عنوان.د. مقاومت هنر و

 DSR 1۶۲۹/ ی۹ آ۳ 
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۶۶ 

 

 شوندهمصاحبه ،- 1۳۴۴ داوود، خانی،طايفه

 حسين مصاحبه/ خانیطايفه داوود سرهنگ خاطرات:  ژاژيله

 دفاع موزه: تهران -.؟۲ويراست -.کاظمی نازنين تدوين خدادادی؛

  .1۳۹۵ تهران، مقدس

 .(رنگی بخشی) مصور. : ص ۳۸۷

  خدادادی،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 موزه باغ.ج .- 1۳۶۴ نازنين، کاظمی،.ب[. گر مصاحبه] حسين،

 دفاع موزه انتشارات. مقاومت فرهنگ ترويج و مقدس دفاع

.. خانیطايفه داوود سرهنگ خاطرات: عنوان.د(. تهران)مقدس

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۲۹/ آ۲ ط۵ 

 

 - 1۳۵۲ نورالدين، نورالهی،

 اصغر ويراستار ؛ نوراللهی نورالدين/ بغداد وقت به ساعت

 ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -..معماراستادحسن

  .1۳۸۶ شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت

  (خاطره)  -.مصور. :  ج۲

 .ريال 1۵۰۰۰ :بها

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و شهيد بنياد سازمان.ب. ويراستار اصغر، معمار، حسن استاد.الف

 .عنوان.ج. شاهد نشر. ايثارگران امور

 DSR 1۶۲۸/ ن۹ س۲۶ 

 

 قاسم جعفری،

 و سخت هایبرصخره گذری " خاطره هایياخوشه اسارت سالهای

/ " امت هایعاطفه سبز دشت بر اقامت "تا " اسارت تکيده

 دفترتبليغات قم، علميه حوزه: قم -.جعفری قاسم آزاده روحانی

  .1۳۷۲ اسالمی،

 .ص ۲۷۳

. خاطرات زندانيان و زندان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲1/ ج۶ س۲ 

 

 عليرضا اميرحاجلو،

 دانشگاه[: تهران] -.اميرحاجلو عليرضا/ هاساحل باران سبک

  .1۳۸۰ شاهد، طوسی؛ نصيرالدين خواجه

 .عکس مصور، :۰ص۹۶

 .عنوان.الف. شهيدان -1۳۶۷- 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۲۵/ الف۸ س۲ 

 

 1۳۲۹ عباسعلی، نسب، رستمی

 شهدای پژوهی سرگذشت: درخشند می تاريخ در که ستارگانی

 دشهي دانشگاه: کرمان -.نسب رستمی عباسعلی تدوين/ دانشجو

  .1۳۸1 باهنرکرمان،

  (1۵۲ باهنرکرمان؛ شهيد دانشگاه انتشارات)  -.ص ۲۶۹

 شهيدان.۲ .شهيدان -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق و ايران جنگ.1 

. باهنرکرمان شهيد دانشگاه.الف. يادبودها و ها نامه - مسلمان

 .شهيد دانشجويان پژوهی سرگذشت: عنوان.ج. عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ ر۵ س۲ 

 

 هوشنگ ايرجی،

/ ورپرمضانی يداهلل شهيد داستانی زندگينامه:  خاک بر ایستاره

  .1۳۸۷ اقاقی،: تهران -.ايرجی هوشنگ

 .نمونه عکس،.  : ص [1۲۸]

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۶۷ 

 

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 زندگينامه: عنوان.الف. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب.. پوررمضانی يداهلل شهيد داستانی

 DSR 1۶۶۸/ ر۸ الف۹ 

 

 گردآورنده ولی، هاشمی،

 ولی کوششبه/ حسينی اهللحبيب خاطرات:  شمالی ستاره

 مهر، سوره هنری، حوزه اسالمی، تبليغات سازمان: تهران -.هاشمی

1۳۹۰.  

 جنگ.1۵۳ مقاومت؛ هنر و دفترادبيات)  -.نمونه مصور،.:ص ۳1۲

  (1۵۲خاطرات؛ عراق و ايران

 .ريال ۴۵۰۰۰:بهاء

 شرکت.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. حسينی اهللحبيب سيد خاطرات: عنوان.ب. مهر سوره انتشارات

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ ح۵۵ هـ۲ 

 

 -1۳۳۸ رضا،  رئيسی،

 رضا/ مقدس دفاع در زنان خاطرات مجموعه:  نشانبی هایستاره

  .1۳۸۲ سماء،: قم -.رئيسی

 .ج

 .ريال11۰۰۰ :بها

 خانم خاطرات: حلقه .۲ .ج --. سفرهم .1 .ج: مندرجات

 -. بزرگ مادر ۳ .ج --... .پورداعی

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- ايران -- شهيدان.۳ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .عنوان.الف.. خاطرات -- بازماندگان

 DSR 1۶۲۸/ ر۹۴ س۲ 

 :پنجمين) جنوبی خراسان استان مقدس دفاع شعر جشنواره

 (بيرجند :1۳۹۰

 دفاع شعر جشنواره پنجمين اشعار مجموعه:  کوير های ستاره

  فرد، گنجی محمدعلی اهتمام به/ جنوبی خراسان استان مقدس

 خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل اداره

 رزقی،: بيرجند -.جنوبی خراسان ارشاد و فرهنگ کل اداره جنوبی،

1۳۹۰.  

 .ص1۰۰

 .۹۷۸-۹۶۴-۸۵۴۰-۷۳-۴: شابک

 عراق، و ايران جنگ.۲ .ها مجموعه - 1۴ قرن - فارسی شعر.1 

. گردآورنده محمدعلی، فرد، گنجی.الف. شعر - 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 حفظ کل اداره. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 اداره.ج. جنوبی خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

 .عنوان.د. جنوبی خراسان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل

 PIR ۴1۹۰/ ج۵ س۲ 1۳۹۰ 

 

 - 1۳۳۴ احمد، مهرنيا،

 از تصاويری و خاطرات نامه،زندگی:  هوايی نبرد هایستاره

 و ادبيات دفتر[ برای] مهرنيا؛ احمد/ مقدس دفاع هایسال خلبانان

: تهران -[.اسالمی تبليغات سازمان هنری حوزه] مقاومت هنر

  .- 1۳۹۰ مهر، سوره انتشارات شرکت

 .عکس جدول، مصور،. :  ج

 .ريال ۲۴۹۰۰۰  ۲.ج:  : بها

 .۳.ج -.مهرنيا احمد دکتر خلبان ۲سرتيپ امير .۲.ج: مندرجات

 .مهرنيا احمد خلبان ۲ سرتيپ امير

 عراق، و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- ايران -- نظامی خلبانهای.1 

 حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .مهر سوره انتشارات شرکت.ب. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری

 هایسال خلبانان از تصاويری و خاطرات نامه،زندگی: عنوان.ج

 .عنوان.د. مقدس دفاع
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۶۸ 

 

 DSR 1۶۲۸/ م۸۴ س۲ 

 

 ويراستار و گردآورنده محمود، احمدی، حاج

 دانشگاه دانشجوی شهدای نامه وصيت از ای گزيده: سبز سخن

 محمود ويراستار احمدی؛ حاج محمود: تاليف و گردآوری/ اصفهان

 اصفهان، دانشگاه: اصفهان -.ايروانی محمدرضا احمدی، حاج

1۳۸۳.  

 .مصور.: ص۲۴1

 - شهيدان.۲ .شهيدان -1۳۶۷ - 1۳۵۹ ، عراق و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. ويراستار محمدرضا، ايروانی،.الف. ها نامه وصيت

 DSR 1۶۲۵/ ح۲ س۳ 

 گردآورنده ساسان، ناطق،

/ اردبيل استان جانبازان خاطرات مجموعه از:  کوچک سربازان

 امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -.ناطق ساسان گردآورنده

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران،

1۳۸۶.  

 .ص 11۵

 .ريال 1۰۰۰۰ :بها

- جانبازان.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ ، عراق و ايران جنگ.1 

 و شهيد بنياد سازمان.الف. خاطرات --( استان)  اردبيل -- ايران -

. شاهد نشر. فرهنگی ارتباطات و پژوهش معاونت. ايثارگران امور

 .عنوان.ج. اردبيل استان جانبازان خاطرات مجموعه: عنوان.ب

 DSR 1۶۲۸/ ن۲ س۴ 

 

 - 1۳۴۶ داوود، دانشور، بختياری

  .1۳۸۵ شاهد، نشر: تهران -..دانشوربختياری داوود/ شيرين سرب

 .ص ۲۰۸

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۷۹۶۳/ خ۳ س۴ 

 

 -1۳۳۰ عيسی، جمالی،

 حسين حاج شهيد سردار شهادت و حماسه زندگی،:  خوبان سردار

 نقالبا شهيد بنياد: تهران -.جمالی عيسی تاليف و تحقيق/ بصير

  .1۳۸1 شاهد، نشر اسالمی،

 .مصور.: ص ۲۰۴

 .ريال۸۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورتبه کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۲۲ - 1۳۶۶ حسين، بصير،.1 

 بنياد.الف. سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 و حماسه زندگی،: عنوان.ب. شاهد نشر اسالمی، انقالب شهيد

 .عنوان.ج. بصير حسين حاج شهيد سردار شهادت

 DSR 1۶۲۶/ ب۶ ج۸ 

 

 دکتر شهيد رثای در ادبی مقاالت مجموعه:  خوبيها سردار

 بنياد: تهران -.چمران شهيد بنياد کوشش به/ چمران مصطفی

  .1۳۷۷ مقدس، دفاع ارزشهای و آثار حفظ

 .عکس مصور،. : تصوير ص [۸] ،1۳۵

 .ريال ۴۵۰۰ :بهاء

 حفظ بنياد.الف. شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

: عنوان.ج. چمران شهيد بنياد.ب. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

 .چمران مصطفی دکتر شهيد رثای در ادبی مقاالت مجموعه

 DSR 1۶۲۶/ ج۸ م۵ 

 

 - 1۳۶۲ مرتضی،  کثير،آلحيدری
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۶۹ 

 

 مرتضی/ شعر مجموعه: د با در تفنگی خونين سرفه

 دفاع ارزشهای نشر و آثار بنيادحفظ: تهران -.کثيرآلحيدری

  .1۳۸۶ مقدس،

 .ص ۷۰

 .ريال ۶۰۰۰:بهاء

 ارزشهای نشر و آثار بنيادحفظ.الف .1۴ قرن -- شعرفارسی.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع

 PIR ۸۰۳1/ ی۴ س۴ 

 

 -1۳۴1 محمد، ميبدی،علی ميرمحمدی

 ا،ه نامه زندگی مجموعه:  زندگی کتاب در زندگی برای سرمشقی

/ اصفهان صنعتی دانشگاه شهدای وصايای و ها نوشته دست

 دانشگاه: اصفهان -.ميبدی ميرمحمدی محمد علی:؛گردآورنده

  .1۳۸۰ اصفهان، صنعتی

 .مصور.:ص[۴۳۹]ذ،

 نامه وصيت - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. ها نامه وصيت - ايران - انسان - شهيدان.۲ .ها

 DSR 1۶۲۵/ م۹ س۴ 

 

 -1۳۳۶ غالمعلی، رجايی،

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -..رجايی غالمعلی/ سرخ سروهای

 .ص۲۶۴

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- ايران -- شهيدان.۳ .شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 .عنوان.الف. خاطرات -- بازماندگان

 DSR 1۶۲۵/ ر۳ س۴ 

 

 اردويی مرکز بسيج، مقاومت نيروی پرورشی فرهنگی معاونت

 ششمين برگزيده ادبی متون مجموعه: روشنايی سطرهای

 نيروی پرورشی فرهنگی معاونت/ نور سرزمين آورد ره جشنواره

 پرورشی فرهنگی معاونت: تهران -.اردويی مرکز بسيج، مقاومت

  .1۳۸۶ بسيج، مقاومت نيروی

 .ص1۶۰

 .ريال 1۶۰۰۰۰ : بهاء

: عنوان.الف. ها مجموعه -1۳۵۹ -1۳۶۷ ، عراق و ايران جنگ.1 

 سرزمين آورد ره جشنواره ششمين برگزيده ادبی متون مجموعه

 .عنوان.ب. نور

 PIR ۴1۹1/ م۷ س۶ 

 

 - 1۳۴۲ سعيد، موسوی،

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.موسوی سعيد/ سعيدا

  .1۳۸۷ ،.مقدس دفاع

 .ص ۸۰

 .ريال ۸۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب. مقدس دفاع

 PIR ۸۲۲۳/ و۵ س۷ 

 

 - 1۳۴۰ حميد، حسام،

 حميد /1۳۹1 مرداد هيروشيما سفرنامه:   هاسرفه روايت به سفر

  .1۳۹1 صرير،: تهران -.حسام

 .مصور.  : ص۲۰۸

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بها



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۷۰ 

 

 .1۹۴۵ بمباران، --  تاريخ --(  ژاپن) هيروشيما.۲ .هاسفرنامه.1 

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. سياحت و سير --  ژاپن.۳

 مرداد هيروشيما سفرنامه: عنوان.ب.. صرير نشر. مقدس دفاع

 .عنوان.ج .1۳۹1

 D۷ ۶۷/ ۲۵/  هـ۹ ح۵ 

 

 1۳۴۳ - 1۳۶۵ حبيب، پور،غنی

 حبيب نوشته/ پورغنی حبيب شهيد هایيادداشت:  جنوب سفر

  .1۳۸۲ شاهد، نشر مهر، سوره: تهران -.پورغنی

 .عکس.: ص ۳11

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 پور،غنی.۲ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۳ .خاطرات -- 1۳۴۳ - 1۳۶۵ حبيب،

: عنوان.ب. مهر سوره انتشارات شرکت.الف. شهيدان -- 1۳۵۹ -

 .عنوان.ج. پورغنی حبيب شهيد هایيادداشت

 DSR 1۶۲۹/ غ۹ س۷۲ 

 

 - 1۳۳۵ اهلل،نصرت محمودزاده،

 اهللنصرت/ الهدیعلمسيدحسن شهيد زندگی اساس بر:  سرخ سفر

  .1۳۷۷ مقاومت، دانشجويی بسيج: تهران -.محمودزاده

 .ص۳۸۴

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .داستان -- .1۳۶۷ -1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

. مقاومت دانشجويی بسيج.الف .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.۳

 .عنوان.ج. الهدیعلمسيدحسن شهيد زندگی: عنوان.ب

 DSR 1۶۲۶/ ع۸ م۳ 

 

 

 - 1۳۳۵ اهلل،نصرت محمودزاده،

 اهللنصرت/ الهدیعلمسيدحسن شهيد زندگی براساس:  سرخ سفر

  .1۳۸۷ نشرهويزه، همکاری با فکه جنات: تهران -.محمودزاده

 .تصوير ،.ص [۷] ،۳۹۵

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .داستان --  .1۳۶۷ -1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

 همکاری با فکه جنات.الف .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۳

.. الهدیعلم سيدحسن شهيد زندگی: عنوان.ب. نشرهويزه

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۶/ ع۸۲ م۳ 

 

 ابوالفضل دربانيان،

  .1۳۸۳ شاهد، نشر: تهران -..دربانيان ابوالفضل مولف/ عشق سفر

 .ص 1۹۴

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛ 1۹۴ - 1۹۳. ص: کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 DSR 1۶۲۵/ د۳۸ س۷ 

 

 - 1۳۴۳ اصغر، فکور،

 غراص/ يامیموفق الدينجالل شهيد زندگی اساس بر:  ناتمام سفر

 هزار سه و بيست و سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.فکور

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد

  (۲۰ سرداران؛ قصه)  -.ص ۸۰

 .ريال ۶۰۰۰ :بها



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۷1 

 

  عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

. ايران --  سرداران.۳ .داستان -- شهيدان -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹

 شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف

: عنوان.ج. فروست.ب. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان

 .عنوان.د.. يامیموفق الدينجالل شهيد زندگی

 DSR 1۶۲۵/ م۹ ف۷۲ 

 

 -1۳۴۲ محمد،  رمضانی،

 هيدش فرهنگی بنياد: مشهد -.رمضانی محمد نويسنده/ صبح سفير

  .1۳۸۲ ناصری،

  (سوم دفتر ناصری؛ شهيد فرهنگی بنياد)  -.ص1۸۳

 .داستان صبح، سفير: جلد روی عنوان

 -- تاريخ -- ايران.۲ .1۳۴۰ - 1۳۷۷ محمدناصر، ناصری،.1 

 در ايران سفارت اشغال -- .     - 1۳۵۸ اسالمی، جمهوری

 .1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۳ .1۳۷۷ افغانستان،

 بنياد.الف. داستان -- 1۳۴۰ - 1۳۷۷ محمدناصر، ناصری،.۴

 .عنوان.ج. داستان صبح، سفير: عنوان.ب. ناصری شهيد فرهنگی

 DSR 1۶۲۶/ ر۸ س۷ 

 

 -..هادی ابراهيم شهيد فرهنگی گروه از کاری/ ابراهيم بر سالم

  .1۳۸۸ آزادی، پيام: تهران

 .عکس.: ص۲۳۹

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 گروه.الف. سرگذشتنامه --  ايران --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .هادی ابراهيم شهيد فرهنگی

 DSR 1۶۲۶/ هـ۲ س۸ 

 

 -1۳۵1 محمود، جوانبخت،

 مولف/ دشتی رضا شهيد داستانی زندگينامه:  آب در سهراب

  .1۳۸۵ شاهد، نشر: تهران -..جوانبخت محمود

 .ص1۰۷

 .ريال ۶۰۰۰: بهاء

 1۳۳۷ - 1۳۵۹ رضا، دشتی،.۲ .1۴ قرن -- فارسی داستانهای.1 

 -- 1۳۵۹ - 1۳۶۸ عراق، و ايران جنگ.۳ .سرگذشتنامه --

 دشهي داستانی زندگينامه: عنوان.الف. سرگذشتنامه -- شهيدان

 .عنوان.ب. دشتی رضا

 PIR ۸۰11/ و۳ س۹ 

 

 - 1۳۴۴ محمدرضا، بايرامی،

: تهران -..بايرامی محمدرضا نويسنده/ مرد يک از روايت سه

 ارتباطات و پژوهش ايثارگران،معاونت امور و شهيد بنياد سازمان

  .1۳۸۵ شاهد، نشر فرهنگی،

 .ص ۲۰۸

 .ريال 1۵۰۰۰ :بهاء

. خاطرات -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب.. الف

 DSR 1۶۲۶/ ع۸ ب۲ 

 

 رضاعلی اشتری،

 -.اشتری رضاعلی/ شلحه از هادی محمد روايت:  محاصره روز سه

  .1۳۸۹ فتح، روايت فرهنگی موسسه: تهران

  (1نزديک؛ روايت)  -.مصور. : ص 1۷۸  ،[۳]

 .ريال ۳1۵۰۰:بهاء

 .نمايه



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۷۲ 

 

. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 از هادی محمد روايت: عنوان.ج. فروست.ب. هادی،محمد.الف

 .عنوان.د. شلحه

 DSR 1۶۲۹/ هـ۲ الف۵ 

 

 " مقدس دفاع شهدای از جمعی وصايای گزيده:   آفتاب از سهمی

 ردارانس کنگره] تدوين و تاليف کميته کنندهتهيه/ " فارس استان

 انقالب شهيد بنياد مشارکت با ،[ فارس استان شهيد هزار1۴ و

 نشر اسالمی، انقالب شهيد بنياد: تهران -.فارس استان اسالمی

  .1۳۷۹- فارس، استان شهيد هزار1۴ و سرداران کنگره:  شاهد

 .ج

 .ريال ۵۵۰۰ :بهاء

 -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. هانامهوصيت -- فارس  -- ايران  -- شهيدان.۲ .هانامهوصيت

 کميته. فارس استان شهيد هزارچهارده و سرداران کنگره.الف

. شاهد نشر. اسالمی انقالب شهيد بنياد.ب. تدوين و تاليف

 استان مقدس دفاع شهدای از جمعی وصايای گزيده: عنوان.ج

 .فارس

 DSR 1۶۲۵/ س۸۶ 

 

 مجتبی تهامی،

 و تهيه/ تحميلی جنگ دوره طی ايران قبال در امريکا سياست

 [برای] رسولی؛... افتح بهمنی، محمدگل تهامی، مجتبی تنظيم

 مرکز خارجه، امور وزارت: تهران -.ديپلماسی تاريخ و اسناد مرکز

  .1۳۸۰ انتشارات، و چاپ

 .ص ۳۲۹

 .ريال1۴۰۰۰ :بها

-  Mojtaba Tahami, Gol..:انگليسیبه. ع. ص

Mohammad Bahmani, Fathollah Rasouli. U. S. 

Policy Toward Iran During the imposed war 

 .۳۲۹ -۳۲۸. ص: کتابنامه

 .خارجی دخالت -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 روابط -- ايران.۳ .ايران -- خارجی روابط -- متحده اياالت.۲

 رسولی،.ب. محمدگل بهمنی،.الف. متحده اياالت -- خارجی

 تاريخ و اسناد مرکز.  خارجه امور وزارت. ايران.ج. اهللفتح

. انتشارات و چاپ مرکز.  خارجه امور وزارت. ايران.د. ديپلماسی

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۵۴/ ت۹ س۹ 

 

 - 1۳۵1 محمد، زاده،اسماعيل

 مولف/ مقدس دفاع در علميه هایحوزه و مرجعيت اخالقی سيره

 شرکت اسالمی، تبليغات سازمان: تهران -.زادهاسماعيل محمد

  .1۳۹1 الملل،بين نشر و چاپ

 .ص ۲۰۷ ر،

 .ريال۴۵۰۰۰  :بهاء

 .Mohammad Esmailzade.. :انگليسی به جلد پشت

Moral conduct of seminariest and religious 

authorities in the holly defence 

 سازمان.الف.. روحانيت --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. المللبين نشر و  چاپ شرکت. اسالمی تبليغات

 DSR 1۵۶۳/ ر۹ الف۴۵ 

 

 اسماعيل الريجانی، منصوری

 اسماعيل(/ س) خمينی امام حضرت دفاعی انديشه در سيری

 دفاع ارزشهای و آثار حفظ بنياد[: تهران] -.الريجانی منصوری

  .1۳۷۷ مقدس،

 .ص۲۵۳



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۷۳ 

 

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل، روح خمينی،.1 

 ها مقاله - جهاد.۲ .سخنرانيها و پيامها -۰1۳۶۸ -1۲۸۰ ايران،

 .عنوان.الف. ها وخطابه

 DSR 1۵۷۴/ ۵/ ج۹ م۹ 

 

 - 1۳۴۴ طاهر، موذن،

 موسسه پژوهشی شورای زيرنظر موذن؛ طاهر/ شلمچه سينای

 مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -..جوان انديشه خانه

  .1۳۷۹ جنگ، تحقيقات و مطالعات

  (۲ عراق؛ و ايران جنگ داستانهای)  -.ص ۳1۴

 .ريال1۰۰۰۰ :بها

 سپاه.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران

 .عنوان.ج. پژوهشی شورای.  جوان انديشه خانه موسسه.ب

 DSR 1۶۲۸/  م۹ س۹ 

 

 گردآورنده علی، داوودی،

 کوشش به/ آقاسی محمدرضا بسيجی شاعر يادنامه:  مردم شاعر

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.داوودی علی

  .1۳۸۸ مقدس،

 .ص ۲1۶

 .ريال ۲۲۰۰۰۰ :بهاء

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

. آقاسی محمدرضا بسيجی شاعر يادنامه: عنوان.ب. مقدس دفاع

 .عنوان.ج

 PIR ۷۹۲۹/ ی۳ ق۸۴ 

 

 

 ابراهيم رستمی،

 دفاع سال هشت روحانی شهدای از خاطراتی:  بصيرت شاهدان

  .1۳۹۰ اجتهاد،: قم -.رستمی ابراهيم مولف/ مقدس

 .ص ۳۴1

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بها

. خاطرات --شهيدان --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مقدس دفاع سال هشت روحانی شهدای از خاطراتی: عنوان.الف

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ ر۵ ش۲ 

 

 - 1۳۲۶ محمدرضا، قسيمی،

 مرکزی بانک اقتصادی مدير يک خاطرات:  اقتصاد و جنگ شاهد

 دنيای: تهران -.قسيمی محمدرضا/ عراق و ايران جنگ دوران در

  .1۳۹۶ اقتصاد،

  (سياسی اقتصاد)  -.جدول. : ص۳۰۳

 .نمايه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات -- ايران -- بانک مديران.۳ .خاطرات -- 1۳۵۹-1۳۶۷

. عنوان.الف ..1۳۶۷ - 1۳۵۹  -- اقتصادی اوضاع -- ايران.۴

 دوران در مرکزی بانک اقتصادی مدير يک خاطرات: عنوان.ب

 .عراق و ايران جنگ

 HG 1۵۵۲/ ق۹ آ۳ 

 

 - 1۳۳۸ خسرو،  باباخانی،

 نوشته/ دامنگير محمدعلی شهيد زندگی براساس:  دهم روز شب

 امور کل اداره تهران، شهرداری:  قديانی: تهران -.باباخانی خسرو

  .1۳۸۶ ايثارگران،

 .ص ۲۲۹



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۷۴ 

 

 .ريال۲۰۰۰۰ :بها

 .داستان -- شهيدان --.1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 کل اداره. تهران شهرداری.الف .1۴ قرن -- فارسی داستانهای.۲

. دامنگير محمدعلی شهيد زندگی: عنوان.ب.. ايثارگران امور

 .عنوان.ج

 PIR ۷۹۶۳/ الف۲۳ ش۲ 

 مصطفی آفريدون،

 شاهد، نشر: تهران -.آفريدون مصطفی/ ماهی جزيره هایشب

1۳۸۴.  

 .ص1۸۵

 .ريال 1۰۰۰۰:بهاء

. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ آ۷ آ۳ 

 

 .گردآورنده ،- 1۳۴۴ حبيب، زاده،يوسف

 حبيب کوشش به/ رستگارپناه حسن خاطرات:   کمين هایشب

 مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.زادهيوسف

1۳۸۷.  

 .(رنگی بخشی) مصور.:ص [1۹۲]

 .ريال 1۹۰۰۰:بهاء

 .نمايه

 بنياد.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 حسن خاطرات: عنوان.ب.. مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ

 .عنوان.ج. رستگارپناه

 DSR 1۶۲۹/ ر۵ ی۹ 

 

 1۳۴۲ ،- عليرضافروردين غالمی،

 اعدف موزه: تهران -.غالمی عليرضا گردآورنده/ اصلی غيور شبيخون

  .1۳۹۴ تهران، مقدس

 .(رنگی بخشی)مصور. : ص ۲۶۰

 .۹۷۸-۶۰۰-۹۵۰۲۰-۵-۹: شابک

- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .(نظامی علوم) شبيخون.1 

. شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .نبردها  -

 .عنوان.ب(. تهران)مقدس دفاع موزه.الف

 DSR 1۶۲۶/ غ۹ غ۸ 1۳۹۴ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 

 ايرج قنبری،

: تهران -.قنبری ايرج(/ مقدس دفاع شعر مجموعه) عاشقی شرح

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

 .ص ۷1

 .ريال ۸۰۰۰ :بهاء

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

.. مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. شعر -- 1۳۶۷

 .عنوان.ج. مقدس دفاع شعر مجموعه: عنوان.ب

 PIR ۸1۸۰/ ن۲۳ ش۴ 

 

 حسن حسينی،

 ابوالفضل شهيد سردار زندگی بر گذری:  شجاعت شکوه

  .1۳۹۰ کلک، آوای: مشهد -.حسينی حسن تاليف/ سيجرفيعی

  (1۲ ماندگار؛ هایفضيلت)  -.نمونه عکس،.: ص1۳۵

 .ريال۳1۰۰۰ :بهاء

: عنوان.الف. شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. سيجرفيعی ابوالفضل شهيد سردار زندگی بر گذری

 DSR 1۶۲۶/ ح۵ ش۷ 
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۷۵ 

 

 - 1۳۲۲ ضياءالدين، ترابی،

 ضياءالدين/ مقدس دفاع شعرهای بررسی و نقد:  شقايق شکوه

  .1۳۸۴ قلم، سماء: قم -.ترابی

 .ص ۳۴1

 .ريال ۲۲۰۰۰  :بهاء

 .نقد و تاريخ -- شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب.. الف. نقد و تاريخ -- 1۴ قرن -- فارسی شعر.۲

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ت۴ 

 

 محمد دروديان،

 سال در جنگ نظامی - سياسی وقايع بررسی:  حلبچه تا شلمچه

 از نبرد منطقه انتقال فارس، خليج در امريکا با درگيری 1۳۶۶

 محتوايی ويرايش دروديان؛ محمد نگارش و تدوين/ غرب به جنوب

 :تهران -.انصاری مهدی نهايی ويرايش ؛ االسالمیشيخ بهاءالدين

 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه

1۳۷۶.  

  (۴عراق؛ و ايران جنگ در سيری)  -.ج

 .ريال ۸۵۰۰ :بهاء

 .حلبچه تا شلمچه:جلد روی عنوان

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 .نمايه

 و ايران جنگ.۲ .حلبچه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۳ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

. ويراستار ،- 1۳۳۰ بهاءالدين، االسالمی،شيخ.الف. شلمچه

. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.ج. ويراستار مهدی، انصاری،.ب

 عوقاي بررسی: عنوان.ه. فروست.د. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز

 خليج در امريکا با درگيری 1۳۶۶ سال در جنگ نظامی - سياسی

 .عنوان.و. غرب به جنوب از نبرد منطقه انتقال فارس،

 DSR 1۶۰۰/ س۲ س۹۲ 

 - 1۳۳۰ محمد، گرمارودی، موسوی

 نشر: تهران -..گرمارودیموسوی محمد نوشته/ دوست معطر شميم

  .1۳۸۶ شاهد،

 .ص 1۵۵

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء

 .عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۲۸/ م۷ ش۸ 

 

 قدر: تهران -.واليت قدر هنریفرهنگی موسسه/ شعور و شور

  .1۳۸۸ واليت،

  (۴مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص ۳1۲

 .ريال۳۵۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛  ۳1۲ - ۳11. ص:کتابنامه

 هایداستان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 وزارت. ايران.ب. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. اخالقی

 .فروست.ج. فرهنگی امور معاونت.  اسالمی ارشاد و فرهنگ

 DSR 1۶۲۵/ ش۸۷۶ 

 

 فرد،محمدعلی گنجی

 خراسان مقدس دفاع رزمنده سی از خاطره سی : (1) شوق

 قهستان،: بيرجند -.فرد گنجی محمدعلی اهتمام به/ جنوبی

1۳۸۹.  

 .مصور.: ص1۰۴

 اب مقدس دفاع شروع سالگرد امين سی مناسبت به حاضر کتاب

 های ارزش نشر و آثار حفظ کل اداره ادبيات معاونت همکاری

 .است شده منتشر جنوبی خراسان مقدس دفاع

 خراسان.الف. خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹، وعراق ايران جنگ.1 

 معاونت. مقدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ کل اداره.جنوبی
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۷۶ 

 

 خراسان مقدس دفاع رزمنده سی از خاطره سی: عنوان.ب. ادبيات

 .عنوان.ج. جنوبی

 DSR 1۶۲۹/ گ۹ ش۹ 

 قدر: تهران -.واليت قدر هنریفرهنگی موسسه/ طلبیشهادت

  .1۳۸۸ واليت،

  (1۰ مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص ۲۳۹

 .ريال ۳۵۰۰۰  :بها

 .زيرنويس صورت به  همچنين ؛۲۳۹- ۲۳۷.  ص: کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 هنری فرهنگی موسسه.الف.. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 .واليت قدر

 DSR 1۶۲۵/ ش۸۷۸ 

 

 قدر هنریفرهنگی موسسه تدوين و گردآورنده/ شجاعت و شهامت

  .1۳۸۸ واليت، قدر: تهران -.واليت

  (۳ مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص۳۵1

 .ريال ۴۰۰۰۰  :بهاء

 .زيرنويس صورت به  همچنين ؛۳۵1- ۳۴۷.  ص: کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 .فروست.ب. واليت

 DSR 1۶۲۵/ ش۸ 

 

 تبليغات دفتر تنظيم و گردآوری/ جبهه در روحانيت شهدای

 تبليغات دفتر: تهران -.يادبودها واحد قم، علميه حوزه اسالمی

  .1۳۶۲ اسالمی،

 .عکس.: ص۲۶۸

 حوزه.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .يادبودها واحد. اسالمی تبليغات دفتر. قم علميه

 DSR 1۵۲۵/ ش۸۸ 

 

 - 1۳۳۴ اسفنديار، مبتکرسرابی،

 حيات، نسيم: قم -.مبتکرسرابی اسفنديار/ آسمانی شهرداران

1۳۸۴.  

 .ص [1۰۷]

 .ريال 1۰۰۰۰  :بها

 .کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.1 

 .عنوان.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و

 DSR 1۶۲۸/ م۲۳ ش۹ 

 

 - 1۳۳۰ حسين، اسرافيلی،

 حسين سروده(/ پايداری شعرهای مجموعه) پلنگ و صخره

  .1۳۸۹ يران، قلم انجمن: تهران -..اسرافيلی

  (۵1 ؛۵1 معاصر؛ ادبيات پيشکسوتان)  -.ص1۰۴

 .ريال1۶۰۰۰ :بها

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 و فرهنگ وزارت. ايران.ب. ايران قلم انجمن.الف. شعر --  1۳۶۷

 .عنوان.ج. فرهنگی امور معاونت.  اسالمی ارشاد

 PIR ۷۹۵۳/  س۵۵ ص۳ 

 

 مصطفی کاظمی،

/ دريا از ایقطره شياکوه، حماسه بر گذری:  خاموش هایصخره

  .1۳۹۲ صرير،: تهران -.کاظمی مصطفی مولف
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۷۷ 

 

 .ص ۲1۶

 .ريال ۶۰۰۰۰ :بها

 جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 جنگ.۳ .الفجرمطلع عمليات --  . 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 حفظ بنياد.الف. منطقه شياکوه، --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

 DSR 1۶۲۹/ آ1۸ ک۳ 

 

 گردآورنده فرامرز،  پور،محمدی

 شاعران شعر در مقدس دفاع) شنويدمی بهشت از را ما صدای

  .1۳۸1 قو،: تهران -.پورمحمدی فرامرز کوششبه(/ گيالن

 .ص۲۴۳

 .ريال1۲۰۰۰ :بهاء

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 قرن -- گيالن -- ايران -- فارسی شعر.۳ .هامجموعه -- 1۴ قرن

 دفاع: عنوان.الف. گيالن -- ايرانی شاعران.۴ .هامجموعه -- 1۴

 .عنوان.ب. گيالن شاعران شعر در مقدس

 PIR ۴1۹1/ ج۹ م۳۳ 

 

 شوندهمصاحبه ،- 1۳۳۹ اميرعلی، احمدی،

 فرزاد کوشش به/ احمدی اميرعلی خاطرات:  خاکی هایصورت

 مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد[ برای] موحد؛بيات

 و علوم پژوهشگاه: تهران -.مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

  .1۳۹۳ اسناد، ملی مرکز مقدس، دفاع معارف

 .،نمونه(رنگی بخشی) مصور.: ص ۴۵۹

 .۴1۵ -۴1۳. ص: کتابنامه

 .نمايه

 .فيپا

 -- جانبازان.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. گرمصاحبه ،- 1۳۳۶ فرزاد، موحد، بيات.الف. خاطرات -- ايران

 و علوم پژوهشگاه.ج. مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه.ب

 اميرعلی خاطرات: عنوان.د. اسناد ملی مرکز. مقدس دفاع معارف

 .عنوان.ه. احمدی

 DSR 1۶۲۹/ الف۳ آ۳ 

 

 - 1۳۳۹ گلعلی، بابايی،

 در( ص)اهللرسول محمد ۲۷ لشکر عملياتی کارنامه:  متقابل ضربت

 علیگل نگارش /1۳۶1 ماه شهريور پايان تا تير از رمضان نبرد

 شرکت: تهران -.۲ ويراست -..بهزاد حسين پژوهش ؛ بابايی

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات

 پژوهش عراق، و ايران جنگ .۵۷۵مقاوم؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ج

  (1۷نقد؛ و

 .ريال1۳۹۰۰۰:بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛1۰۰۹ - [1۰۰۷] .ص: کتابنامه

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. نبردها --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب .- 1۳۴۰ حسين، بهزاد،.الف

 محمد ۲۷ لشکر عملياتی کارنامه: عنوان.د. فروست.ج

 .1۳۶1 ماه شهريور پايان تا تير از رمضان نبرد در( ص)اهللرسول

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۰۶/ ب۲ ض۴ 1۳۸۸ 

 

 مرجان فوالدوند،

 روايت: تهران -.فوالدوند مرجان/ همسرشهيد روايت به طالبی

  .1۳۸۹ فتح،

 .۸۶/۴1۳ فتح؛ روايت انتشارات)  -.عکس مصور،.: ص [ ۷۲ ]

  (۲ شوکران؛ اينک
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۷۸ 

 

 .ريال11۵۰۰ :بهاء

 .نمايه

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. خاطرات -- بازماندگان -- ايران

 DSR 1۶۲۶/ ف۹ ط۲ 

 شهيد هنرمند و عکاس مستند روايی زندگينامه:  چشم طواف

: تهران -.الفتوحفتح تحقيقاتی گروه کوشش به/ بزرگیجان سعيد

  .1۳۸۸ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 .نمونه عکس، مصور،.: ص1۰۴

 .ريال۲۰۰۰۰  :بها

 شهيد هنرمند و عکاس مستند روايی زندگينامه: ديگر عنوان

 .بزرگیجان سعيد

 عکاسان.۲ .هاعکس --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 شرن و آثار حفظ بنياد.ب. الفتوحفتح تحقيقاتی گروه.الف. جنگ

 و عکاس مستند روايی زندگينامه: عنوان.ج. مقدس دفاع ارزشهای

 .بزرگیجان سعيد شهيد هنرمند

 DSR 1۶۲۶/ ج۲۷ ط۹ 

 

 احمد عبدالرحمن،

 دکتر اسيرعراقی خاطرات: )  خاکريز آخرين از عبور

 محمدحسين یترجمه عبدالرحمن؛ احمد(/ احمدعبدالرحمن

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -..زوارکعبه

 عراق، و ايران جنگ .۳ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص ۲۳۹

  (1 خاطرات؛

 .ريال ۲۴۰۰۰ :بها

. خاطرات -- اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انتشارات شرکت.ب. مترجم ،- 1۳۴۷ محمدحسين،  زوارکعبه،.الف

. احمدعبدالرحمن دکتر اسيرعراقی خاطرات: عنوان.ج. مهر سوره

 .عنوان.د

 DS 1۶۲۹/ ع۲ ع۲ 

 

 1۳۳۵ علی، بسطامی، عبدی

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -.بسطامی عبدی علی/ سيروان از عبور

 .ص۴۶۴

 1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.۲ .خاطرات - علی بسطامی، عبدی.1 

 .عنوان.الف. کردستان - 1۳۶۷ -

 DSR 1۶۲۹/ ع۲۳ آ۳ 

 

 - 1۳۴۴ محمدرضا،  بايرامی،

 پورمحمدی علیحاج شهيد سردار زندگی اساس بر:  کوير از عبور

: کرمان -.بايرامی محمدرضا/ ثاراهلل ۴1 لشگر ۴1۲ گردان فرمانده

  .1۳۸۷ کرمان، ثاراهلل ۴1 لشگر اسالمی، انقالب پاسداران سپاه

 .عکس. : ص1۹۰

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

 و سرداران بزرگداشت کنگره برگزاری مناسبت به حاضر کتاب

 1۳۷۶ بلوچستان و سيستان و کرمان استانهای شهيد هزارهشت

 .است شده منتشر

 .Passing through desert  :انگليسی به جلد پشت

 هایداستان -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 کنگره.الف .1۴ قرن -- فارسی هایداستان.۲ .نوجوانان

 و کرمان هایاستان شهيد هزارهشت و سرداران بزرگداشت

 یعلحاج شهيد سردار زندگی: عنوان.ج.. ب.. بلوچستان و سيستان

 .عنوان.د. ثاراهلل ۴1 لشگر ۴1۲ گردان فرمانده پورمحمدی

 PIR ۷۹۶۳/ الف۹۴ ع۲ 

 

 - 1۳۴۴ مهدی، قرقانی،
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.../ گچساران مردم انقالبی خيزش شرح:  گچساران خونين عرفه

 ارزشهای و آثار حفظ بنياد کل اداره سفارش به ؛ قرقانی مهدی

  .1۳۹1 چويل،: ياسوج -..مقدس دفاع

 .ص۹۷

-  ايران.۲ .سرگذشتنامه --  گچساران --  ايران --  شهيدان.1 

  ايران.۳ .هاقيام و جنبشها --  1۳۵۷ - 1۳۰۴ پهلوی، --  تاريخ -

 حفظ بنياد.الف. گچساران --  1۳۵۷ اسالمی، انقالب --  تاريخ --

 انقالبی خيزش شرح: عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار

 .عنوان.ج.... گچساران مردم

 DSR 1۵۶۰/ گ۳ ق۴ 

 

 نويسمقدمه و گردآورنده ،- 1۳۴۷ غالمرضا، کافی،

 -.کافی غالمرضا مقدمه و انتخاب ،[گردآورنده/ ]نارنجک بهار عطر

  .1۳۹۰ طوبی، ارمغان ،(ع) چراغشاه انتشارات: شيراز

 .ص ۲۴۸

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بهاء

 .۳۲-۳۳. ص: کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 --  فارس --  ايران --  فارسی شعر.۳ .شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.الف. نقد و تاريخ --  1۴ قرن

 PIR ۴1۹۰/ ک۲۴ ع۶ 

 

 - 1۳۴۹ نرگس، آبيار،

 سنرگ نوشته/ يوسفی حسين شهيد زندگی اساس بر:  خون عطر

  .1۳۸۶ ايثارگران، امور کل اداره قديانی،: تهران -.آبيار

 .ص 1۲۷

 .ريال 1۲۰۰۰  :بهاء

.. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. ايثارگران امور کل اداره.الف

 DSR 1۶۲۶/ ی۸۷ آ۲ 

 

 - 1۳۳۸ محمد، دروديان،

 سپاه: تهران -[.دروديان محمد نويسنده/ ]جنگ تداوم علل

 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران

1۳۸۳.  

  (۳ عراق؛ و ايران جنگ بررسی و نقد)  -.ج

 .ريال 1۰۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 .نمايه

 .سوم جلد براساس فهرستنويسی

 و ايران جنگ.۲ .علل --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.الف .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 .عنوان.ب. جنگ تحقيقات و مطالعات

 DSR 1۶۰۰/ د۴ ن۷ 

 

 - 1۳۴۴ رسول،  شريعتی،

 -.دروديان زهرا بازآفرين/ شريعتی سيدرسول خاطرات:  پدر عينک

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران

 .ص ۲۲۸

 .ريال 1۵۰۰۰  :بهاء

 دروديان،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.ب. مترجم زهرا،

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ ش۳۷۳ آ۳ 
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۸۰ 

 

 جهانگير خسروشاهی،

 تبليغات سازمان: تهران -.خسروشاهی جهانگير/ رود آبی غروب

  .1۳۷۹ هنری، حوزه اسالمی،

  (1۳ مذهبی؛ -  ملی مفاخر رمان، و قصه کارگاه)  -.ص1۶۴

 .ريال۶۰۰۰  :بهاء

 Jahangir khosroshahi. The blue:انگليسیبه جلد پشت

sunset of the river . 

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۲۳ - 1۳۶۳ مهدی، باکری،.1 

 سازمان.الف. سرگذشتنامه -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 .عنوان.ج. فروست.ب. هنری حوزه. اسالمی تبليغات

 DSR 1۶۲۶/ ب۲۴ خ۵ 

 

 - 1۳۴۹ رضا، کاظمی،

 محمدرضا،: تهران -.کاظمی رضا/ باد در زنی هایمويه غزل

1۳۸۴.  

 .ص 1۲۰

 .ريال1۵۰۰۰:بهاء

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

 .عنوان.ب. محمدرضا.الف. شعر -- 1۳۶۷

 PIR ۸1۸۴/ الف۳ غ۴ 

 

 گردآورنده ،- 1۳1۷ شيرينعلی،  گلمرادی،

 حمايت به گلمرادی؛ شيرينعلی[ گردآوری/ ]ارغوان باغ هایغزل

 خورشيد: تهران -.مقدس دفاع هایارزش و آثار و حفظ بنياد

  .1۳۸۴ باران،

 .ص ۴۴۶

 .ريال۲۷۰۰۰ :بها

 .۴۴۶ - ۴۳۸. ص: کتابنامه

 -- فارسی شعر.۲ .شعر - 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 دفاع هایارزش و آثار و حفظ بنياد.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن

 .عنوان.ب. مقدس

 PIR ۴1۹1/ ج۹ گ۸۳ 

 

 مسعود جزايری،

 مولف/ تحميلی جنگ سال هشت بر درآمدی:  دشمن بر غلبه

 سپاه، انتشارات و عمومی روابط اداره: تهران -.جزايری مسعود

1۳۸۲.  

 .جدول.: ص۴۳۹

 .ريال ۲۸۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 و عمومی روابط اداره.الف .1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

. تحميلی جنگ سال هشت بر درآمدی: عنوان.ب.. سپاه انتشارات

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۰۰/ ج۴ غ۸ 

 

 - 1۳۳۶ طيبه، کيانی،

  .1۳۸۶ زيبا، هنرهای: اصفهان -.کيانی طيبه تاليف/ خط از فرار

 .ص۲۷۲

 .ريال ۲۷۰۰۰ :بهاء

.. خاطرات -- بازماندگان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۵/ ک۹۵ ف۴ 

 

 1۳۲۹ عباسعلی، نسب، رستمی
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۸1 

 

: کرمان -.نسب رستمی عباسعلی مولف/ دوست کوی فرزانگان

  .1۳۷۹ کرمان، باهنر شهيد دانشگاه

 کرمان؛ باهنر شهيد دانشگاه انتشارات)  -.عکس مصور، :۰ص1۲۳

1۳۰)  

 شهيدان.۲ .شهيدان -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .فروست.ب. عنوان.الف. يادبودها و ها نامه - مسلمان

 DSR 1۶۲۵/ ر۵ ف۴ 

 - 1۳۴1 مجيد، نظافت،

 اب نظافت؛ مجيد/ پايداری ادبيات در دفتری:  معاصر فرشتگان

  .1۳۸۸ پنجم، فصل: تهران -..کاظمی محمدکاظم از ایمقدمه

  (۲۷ شعر؛)  -.ص ۸۶

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

 ،- 1۳۴۶ محمدکاظم، کاظمی،.الف .1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 .عنوان.ج. فروست.ب. نويسمقدمه

 PIR ۸۲۴۳/ ظ۲۷ ف۴ 

 

: تهران -[.ديگران و... ]مخدومی رحيم نوشته/ من فرمانده

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات

 و ايران جنگ .۳۹ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص1۰۲

  (۲ يادنامه؛/عراق

 .ريال 1۳۰۰۰ :بهاء

 اکبرعلی اميريان، داود کاوری، احمد مخدومی، رحيم نوشته

 .پاسيار عباس جمشيديان، هادی گلچين، حسن نژاد،خاوری

 مخدومی،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .فروست.ب .- 1۳۴۵ رحيم،

 DSR 1۶۲۸/ ف۳۴ 

 

 شآموز سازمان/ ايثارگر فرهنگيان خاطرات برگزيده:  ايثار فرهنگ

  کارشناسی - مردمی مشارکتهای مديريت اردبيل، استان پرورش و

 استان ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان ايثارگران، و شاهد

  .1۳۸۴ انديشه، باغ: اردبيل -.پژوهش و تحقيق اداره اردبيل

 .ص 1۳۶

 -- معلمان.۲ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 استان پرورش و آموزش سازمان.الف. خاطرات -- اردبيل -- ايران

 و شاهد  کارشناسی - مردمی مشارکتهای مديريت اردبيل،

 دارها اردبيل استان ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان ايثارگران،

 .ايثارگر فرهنگيان خاطرات برگزيده: عنوان.ب. پژوهش و تحقيق

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۸/ ف۴ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۳۲ مهدی،  فهيمی،

  .1۳۸۹ گستر، فرهنگ: تهران -.فهيمی مهدی/ جبهه فرهنگ

  (۲۵جبهه؛ فرهنگ مجموعه)  -.ج

 .ريال ۵۹۰۰۰ :بهاء

 .رجزها و شعارها .1.ج: مندرجات

 و شعارها ها،اعالميه -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب .۲۵جبهه؛ فرهنگ مجموعه: فروست.الف. غيره

 DSR 1۶۰1/ ۵/ ف۹ ف۴۴ 

 

 1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

 سروش،: تهران -.فهيمی مهدی/ رسوم و آداب: جبهه فرهنگ

1۳۶۷.  

 .ج

. رسوم و آداب - ايران.۲ .1۳۶۷ -1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف
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۸۲ 

 

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۳ 

 

 مهدی فهيمی،

 ويرايش] -.فهيمی مهدی/ تعبيرات و اصطالحات: جبهه فرهنگ

 و پژوهش دفتر اسالمی؛ ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران -.[۲

  .1۳۷۴ جبهه، فرهنگ گسترش

 .مصور :۰ج

. تعبيرها و اصطالحها -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. عنوان.الف

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴ 

 

 مهدی فهيمی،

 ارشاد وزارت: تهران -.فهيمی مهدی/ ها نوشته تابلو: جبهه فرهنگ

 فرهنگ گسترش و پژوهش دفتر فرهنگی، امور معاونت اسالمی

  .1۳۷۴ جبهه،

 .عکس مصور، :۰ج

 .غيره و شعارها اعالميه، -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. عنوان.الف. تبليغات -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۲ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

 محسن فهيمی، مهدی اهتمامبه/ هاخالقيت:  جبهه فرهنگ

 ،(سيما و صدا انتشارات) گستر؛سروشفرهنگ: تهران -.مهرآبادی

1۳۸۲.  

  (۴رفتاری؛. جبهه فرهنگ)  -.ص۳۰۴

 .Mahdi Fahimi, Mohsen Mehrabadi :اصلی عنوان

Creativities . 

. خالقيت.۲ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.د. فروست.ج.. ب. محسن مهرآبادی،.الف

 DSR 1۶۰1/ ۵/ ف۹ ف۴۳۸ 

 

 گردآورنده -1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

 -.فهيمی مهدی[ گردآورنده/ ]ها طبعی شوخ: جبهه فرهنگ

  .1۳۷۸ ،(سيما و صدا انتشارات) سروش و گستر فرهنگ: تهران

 .عکس جدول، :۰ج

. طنز و هجو لطيفه، ۰1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .ها طبعی شوخ: عنوان.ب. عنوان.الف

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۵ 

 

 1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

 و فرهنگ وزارت: تهران -.فهيمی مهدی/ مشاهدات: جبهه فرهنگ

 گسترش و پژوهش دفتر فرهنگی، امور معاونت اسالمی، ارشاد

  .1۳۷۳ جبهه، فرهنگ

 .ج

 .عنوان.الف. خاطرات -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۷ 

 

 گردآورنده -1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

: تهران -.فهيمی مهدی[ گردآورنده/ ]مکاتبات: جبهه فرهنگ

  .1۳۷۷ گستر، فرهنگ: سروش

 .ج

 Culture of the war front..:انگليسی به۰ع۰ص

 .يادبودها و ها نامه -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. عنوان.الف. يادبودها و ها نامه - ايران - شهيدان.۲
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۸۳ 

 

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۵۵ 

 

 مهدی فهيمی،

 وزارت: تهران -.فهيمی مهدی/ نشانيها و نامها: جبهه فرهنگ

 جبهه، فرهنگ گسترش  پژوهش دفتر: اسالمی ارشاد و فرهنگ

1۳۷۴.  

 .مصور :۰ج

 جنگ.۲ .جغرافيايی نامها -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. تعبيرها و اصطالحها ۰1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۸ 

 

 گردآورنده ،1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

 -.فهيمی مهدی( گردآورنده/ )ها نوشته يادگار: جبهه فرهنگ

  .1۳۷۸ گستر، فرهنگ: سروش: تهران

 .نمونه مصور، :۰ج

 Culture of the war front..:انگليسی به۰ع۰ص

. ها نوشته يادگار -1۳۵۹ -1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. عنوان.الف

 DSR 1۶۳۵/ ف۹ ف۴۹ 

 

 - 1۳۴۵ مهرزاد،  منصوری،

 به] منصوری؛ مهرزاد/ مقدس دفاع دوران خاطرات:  باران فصل

 استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد[ اهتمام

 مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -..ايالم

1۳۸۷.  

 .ص ۸۴

 .ريال ۸۵۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- فارسی هایداستان.۳ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن

 .عنوان.ج. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب.. ايالم

 PIR ۸۲۲۳/ ن۶ ف۶ 

 

 - 1۳۵۴ مجيد، پورولی،

 پورولی مجيد/ داستان مجموعه:  هاخرگوش خواب فصل

  .1۳۸۸ صرير،: تهران -.کلشتری

 .ص 1۴۸

 .ريال 1۶۰۰۰ :بها

 و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 .عنوان.ب. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر

 PIR ۷۹۹۲/ و۴۷ ف۶ 

 

 گردآورنده همايون، عليدوستی،

 و چهارمحال استان شاعران شعر مجموعه:  عشق رنگ به فصلی

 -.عليدوستی همايون کوشش به/ مقدس دفاع ويژه بختياری

  .1۳۸۶ آصف،: بختياری و چهارمحال

 .ص 1۰۰

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

 شعر مجموعه: عنوان.الف. مجموعه -1۴ قرن -فارسی شعر.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع ويژه بختياری و چهارمحال استان شاعران

 DSR ۶۲۰۸/ ع۸ ف۲ 

 

 واليت، قدر: تهران -.واليت قدر هنریفرهنگی موسسه/ خدا فقط

1۳۸۸.  

  (۲مقدس؛ دفاع شهدای یسيره)  -.ص ۲۲۴
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۸۴ 

 

 .ريال ۳۰۰۰۰  :بهاء

 .زيرنويس صورت به  همچنين ؛ ۲۲۴- ۲۲1.  ص: کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 .فروست.ج. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.ب. واليت

 DSR 1۶۲۵/ ف۷۳ 

 

 - 1۳۵۵ نريمان، عبدی،

 امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -..عبدی نريمان/ عشق قاموس

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهشی معاونت ايثارگران،

1۳۸۴.  

 .عکس مصور،.: ص ۳۰۳

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بهاء

 -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه

. شهيدان -- کردستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۳

 .عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف

 DSR 1۶۲۵/ ع۲۵ ق۲ 

 

 -.واليت قدر هنریفرهنگی موسسه/ انضباط و نظم قانونگرايی،

  .1۳۸۹ واليت، قدر هنریفرهنگی موسسه: تهران

  (۳۰مقدس؛ دفاع شهدای یسيره)  -.ص ۴۰۰

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بهاء

 .۳۷۰-۳۲۵.. ص: کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. اخالقی هایداستان.۳ ..خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 .فروست.ب. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.الف

 DSR 1۶۲۵/ ق۲۳ 

 

 دشهي فرهنگی بنياد گردآورنده/ "کوتاه داستان" موج در قايقی

  .1۳۸۲ ناصری، شهيد فرهنگی بنياد: مشهد -.ناصری

  (چهارم دفتر ناصری؛ شهيد فرهنگی بنياد)  -.ص1۳۶

 .داستان مجموعه موج، در قايقی: جلد روی عنوان

 -- تاريخ -- ايران.۲ .1۳۴۰ - 1۳۷۷ محمدناصر، ناصری،.1 

 در ايران سفارت اشغال --     - 1۳۵۸ اسالمی، جمهوری

 .1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۳ .1۳۷۷ افغانستان،

 بنياد.الف. داستان -- 1۳۴۰ - 1۳۷۷ محمدناصر، ناصری،.۴

 .ناصری شهيد فرهنگی

 DSR 1۶۲۶/ ق۲ 

 

 - 1۳۴۷ رضا، شيرزادی،

 -.شيرزادی رضا تاليف/ ايران اخير سال پانصد مرزی قراردادهای

  .1۳۸۹ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد: تهران

 .ص۲۷۷

 .ريال۵۰۰۰۰:بها

 بنياد.الف. تاريخ --  مرزها --  ايران.۲ .ايران --  قراردادها.1 

 .عنوان.ب.. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 KMH ۸۵۸/ ش۹۵ ق۴ 

 

 - 1۳۵۶ محبوبه، روزبهانی، محمدی

 يرانا مقاومت شعر تطبيقی بررسی:  زيتون به قسم نخل، به قسم

 و آثار حفظ بنياد: تهران -.روزبهانیمحمدی محبوبه/ فلسطين و

  .1۳۸۹ مقدس، دفاع ارزشهای نشر

 .ص۲۳۲

 .ريال۴۰۰۰۰ :بها



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۸۵ 

 

  انقالبی شعر.۳ .فلسطين --  عربی انقالبی شعر.۲ .انقالبی شعر.1 

 .مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. نقد و تاريخ --

.. فلسطين و ايران مقاومت شعر تطبيقی بررسی: عنوان.ب

 .عنوان.ج

 PIR ۴۰۷۶/ م۳۴ ق۵ 

 

 - 1۳۴۵ محمد،علی زند،

 -.زند محمدعلی/ مرصاد عمليات از خاطراتی:  دريا از ایقطره

  .1۳۹۰ صرير،: تهران

 .ص1۰۲

 .ريال ۲۰۰۰۰  :بها

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف. مرصاد عمليات.۴ .خاطرات --  1۳۶۷

 عمليات از خاطراتی: عنوان.ب. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای

 .عنوان.ج. مرصاد

 PIR ۸۰۷۶/ ن۴۲ ق۶ 

 

 - 1۳۵۲ فاطمه، جهانگشته،

 استان شهيدان هاینامهوصيت موضوعی انتخاب:  بهشتی های قلم

  .1۳۸۷ شاهد،: مشهد -.جهانگشته فاطمه مؤلف/ خراسان

 .ص۲۳۲

 .ريال ۲۳۰۰۰ :بهاء

. هانامهوصيت -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 استان شهيدان هاینامهوصيت موضوعی انتخاب: عنوان.الف

 .عنوان.ب. خراسان

 DSR 1۶۲۵/  ج۹  ق۸ 

 

 گردآورنده ،-1۳۳۹ محمدرضا،  پاشاک،محمدی

: تهران -.پاشاکمحمدی محمدرضا تنظيم و تهيه/ شمالی یقله

  .1۳۸۲ شاهد، نشر اسالمی، انقالب شهيد بنياد

 .ص 1۹۲

 .ريال ۷۰۰۰  :بها

 -- شهيدان --.1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 شهيد بنياد.الف. سرگذشتنامه - گيالن -- ايران - شهيدان.۳

 .عنوان.ب. شاهد نشر. اسالمی انقالب

 DSR 1۶۲۶/ خ۹۳ م۳ 

 

 به کاشان؛ اسالمی ارشاد و فرهنگ ادراه حمايت با/ رنگی کارنامه

  .1۳۸۷ دعوت،: تهران -.ارتجايی نسرين انتخاب

 .مصور. : ص1۵۲

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 نسرين، ارتجائی،.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .کاشان اسالمی ارشاد و فرهنگ  اداره: عنوان.ب .- 1۳۵۴

 PIR ۴۲۴۹/ ج۴ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 تحقيق، ؛ رشيد محسن نظارت و طرح/ زمينی نبردهای کارنامه

 اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -.دری حسن اجرا و تدوين

  .1۳۸1 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز

  (۵راهنما؛ اطلس)  -.نمودار جدول، نقشه، مصور،.: ص 1۹۵

 .ريال1۳۰۰۰ :بهاء

 .1۹۴ - 1۹۵. ص: کتابنامه



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۸۶ 

 

 جنگ.۲ .هانقشه -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ -- عراق و ايران جنگ.1 

. حسن دری،.الف. نبردها -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ -- عراق و ايران

 مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.ج. رشيد،محسن.ب

 .عنوان.د. جنگ تحقيقات و

 DSR 1۶۰۳/ ۶/ س۲ الف۶ 

 

 (تهران : 1۳۹۰ :پانزدهمين)  مقدس دفاع سال کتاب جشنواره

 پانزدهمين مقاالت مجموعه) کلمات باران:  پانزدهم کتاب

 محمودرضا کوشش به(/ مقدس دفاع سال کتاب جشنواره

  .1۳۹۰ صرير،: تهران -.فراکرامی

 .ص ۲۶۴

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بها

 -- جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 فر،اکرامی.الف. هاکنگره -- ادبيات و جنگ.۲ .هاکنگره

 .عنوان.ب. گردآورنده ،- 1۳۳۸ محمودرضا،

 DSR 1۶۲۷/ الف۴ ج۵۲ 

 

 (تهران :1۳۸۷ :دوازدهمين)مقدس دفاع سال کتاب جشنواره

 اعدف ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد برگزارکننده/ ]دوازدهم کتاب

 بنياد: تهران -.مقدس دفاع نويسندگان از جمعی تاليف ؛[ مقدس

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ

 .ص۳۰۲

 .ريال۴۰۰۰۰ :بها

 -- جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 رنش و آثار حفظ بنياد.الف. هاکنگره -- ادبيات و جنگ.۲ .هاکنگره

 .عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای

 DSR 1۶۲۷/ الف۴ ج۵ 

 

 - 1۳۴۰ اصغر، معمار، حسن استاد

 استاد اصغر تاليف(/  بيگیرجب مهدی شهيد)  زندگی کتاب

  .1۳۹۰ اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران -.معمار حسن

 .ص۲۸۲

 .ريال ۴1۰۰۰  :بها

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 انقالب اسناد مرکز.الف. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب. اسالمی

 PIR ۷۹۵۳/ س۲۵ ک۲ 

 

 -1۳۳۸ قاسمعلی، فراست،

 انقالب، امام،: انقالبمساله بيست داستانهای کتابشناسی

 :تهران -.زهرامدنی فراست، قاسمعلی[ پديدآورندگان/ ]مقدسدفاع

 ونشرعروج، چاپموسسه ،(س)خمينیونشرآثارامام تنظيمموسسه

1۳۸۴.  

 .ص۴۸۰

 اهلل، روح خمينی،.۲ .کتابشناسی - 1۴قرن - فارسی داستانهای.1 

 - 1۲۷۹ ايران، اسالمی بنيانگذارجمهوری و اسالمی رهبرانقالب

 انقالب - تاريخ - ايران.۳ .کتابشناسی - داستان - ۰1۳۶۸

. زهرا مدنی،.الف. کتابشناسی - داستان - 1۲۵۷ اسالمی،

 .عنوان.ب

 Z ۵۹1۶/ ف۴ ک۶ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۲۴ فيروزه، سرکرده، برومند

 فيروزه اهتمام به /(1۳۵۹-1۳۸1)  مقدس دفاع شناسی کتاب

  .1۳۸۴ ؛صرير، قديانی: تهران -.برومند

 .ج۲

 .نمايه



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۸۷ 

 

. شناسیکتاب --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 Z ۳۳۶۶/ آ۷۵ ب۴ 

 

 Perry, Mark- 1۹۵۰ مارک، پری،

 مستقيم دخالت اسناد( ا ۰ای ۰سی) CIA روزهای آخرين کسوف،

 مارک نوشته/ باايران عراق درجنگ حسين صدام نفع به آمريکا

  .1۳۷۳ اطالعات،: تهران -.صالحيار غالمحسين ترجمه پری؛

 Eclipse: the last days of the CIA. :اصلی عنوان

 جنگ.۳ .متحده اياالت - اطالعاتی سازمان.۲ .سياه سازمان.1 

 صالحيار،.الف. مدارک و اسناد ،1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. مترجم ،-1۳۰۹ غالمحسين،

 JK ۴۶۸/ ج۲ پ۴ 

 

 سهيال فر،فرجام

 سهيال خاطرات/ فرفرجام سهيال خاطرات:  سرگردان هایکفش

 شرکت: تهران -.مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای]  فر؛فرجام

  .1۳۹۲ مهر، سوره انتشارات

 و ايران جنگ .۴۸۲مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص1۷۶

  (1۴1عراق،خاطرات؛

 .ريال ۶۹۰۰۰ :بهاء

. خاطرات -- خوزستان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و ايران جنگ .۴۸۲مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر: فروست.الف

 ادبيات دفتر.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب .1۴1عراق،خاطرات؛

 .عنوان.ه. فرفرجام سهيال خاطرات: عنوان.د. مقاومت هنر و

 DSR 1۶۷۰/ ف۴ آ۳ 

 

 .گردآورنده فرامرز، پور،محمدی

(/ گيالن استان مقدس دفاع اشعار مجموعه) خدا چشم کنار

 نشر و آثار حفظ بنياد اهتمامبه ؛ پورمحمدی فرامرز کوششبه

 و آثار حفظ بنياد: تهران -.گيالن استان مقدس دفاع هایارزش

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع ارزشهای نشر

 .ص 1۵۹

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هامجموعه -- 1۴ قرن

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب.. گيالن استان مقدس

. گيالن استان مقدس دفاع اشعار مجموعه: عنوان.ج. مقدس

 .عنوان.د

 PIR ۴1۹1/ ج۹ م۳۵ 

 

 -1۳۳۸ عبدالحميد، حلمی،

 و مصاحبه حلمی؛ عبدالحميد خاطره/ اندزنده هنوز کنارها

  .1۳۸۴ صرير، پاليزان،: تهران -..پورمير حسن رامين بازنويسی

  (۲ خاطره؛)  -.ص۲1۶

 .ريال 1۶۰۰۰ :بهاء

 حسن.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و -- ايران جنگ.1 

 .عنوان.ج. فروست.ب. کننده مصاحبه رامين، پورمير،

 DSR 1۶۲۹/ ح۷۷ ک۹ 

 

 - 1۳۶۲ حسين، قرايی،

 /کردیقمی علی شهيد سردار خاطرات و نامهزندگی:  لبخند کوچ

  .1۳۹۰ امينان، نشر: تهران -.قرايی حسين

 .عکس ،(رنگی) مصور: تصوير. ص[۸] ، [1۷۶]

 .ريال ۳۵۰۰۰ :بها



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۸۸ 

 

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

.. کردیقمی علی شهيد سردار خاطرات و نامهزندگی: عنوان.الف

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۶/ ق۸۶ ک۹ 

 

 - 1۳۳۵ ابوالفضل، کاظمی،

 و گو و گفت/ کاظمی سيدابوالفضل خاطرات:  هانقاش کوچه

 :تهران -.مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای]  صبوری؛ راحله تدوين

  .1۳۹۲ مهر، سوره انتشارات شرکت

 هنر و ادبيات دفتر)  -.،نمونه تصوير.:ص [۳۸]، ۴۹۹

 کتابهای ) ، (1۸۹خاطرات؛ عراق، و ايران جنگ .۵۸۸مقاومت؛

  (اینقره

 .۹۷۸-۹۶۴-۵۰۶-۹۷۵-۷: شابک

 .نوزدهم چاپ

 صبوری،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. گردآورنده ،- 1۳۵۳ راحله،

 هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ج

 .عنوان.د. مقاومت

 DSR 1۶۲۹/ ک1۸۲۶ آ۳ 1۳۹۲ 

 

 .(تهران :1۳۸۳) مقدس دفاع نويسیخاطره علمی همايش

 مجموعه:  مقدس دفاع نويسیخاطره شدن علمی راه در گامی

 تهران) مقدس دفاع نويسیخاطره علمی همايش نخستين مقاالت

 دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -..(1۳۸۳ مهرماه -

  .1۳۸۶ مقدس،

 .ص ۲۰۷

 .ريال ۲۵۰۰۰  :بها

 .کتابنامه

 .جنگ و ادبيات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف. ادبيات و جنگ.۴ .نويسیخاطره.۳

 نخستين مقاالت مجموعه: عنوان.ب.. مقدس دفاع هایارزش

 .عنوان.ج.. مقدس دفاع نويسیخاطره علمی همايش

 DSR 1۶۲۷/ الف۴ هـ۸ 

 

 عزالدين مانع،

 مترجم/ مانع عزالدين عراقی سرگرد خاطرات:  شده گم گردان

: تهران -.مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای] ابراهيمی؛ محمدنبی

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

 عراق، و ايران جنگ .۵۴1 مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص111

  (1۶۷ خاطرات؛

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 هنر و ادبيات دفتر.ب. مترجم ،- 1۳۳۰ محمدنبی، ابراهيمی،.الف

. مانع عزالدين عراقی سرگرد خاطرات: عنوان.د. فروست.ج. مقاومت

 .عنوان.ه

 DSR 1۶۲1/ ۵/ م۲ آ۳ 

 

 -1۳۴1 حميد، حبيبی،

 حبيبی؛ حميد مولف/ عراق و ايران جنگ آغاز و گيری گروگان

  .1۳۸۲ معارف، نشر دفتر: قم -.رجبی اميرعباس ويراستار

  (1۶ ها؛ ريشه مجموعه)  -.ص۲۳۳

 .ريال 1۴۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

 -تاريخ ايران.۲ .علل -1۳۶۷ -1۳۹۵ عراق، و ايران جنگ.1 

 رجبی،.الف. آمريکا سفارت اشغال.۳ .- 1۳۵۸ اسالمی، جمهوری

 .عنوان.ج. فروست.ب. ويراستار اميرعباس،

 DSR 1۵۹۸/ ح۲ گ۴ 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۸۹ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۳۵ حسن،  حسينی،

 حسن توضيح و انتخاب/ مقدس دفاع و جنگ شعر گزيده

  .1۳۸۹ هنری، حوزه اسالمی، تبليغات سازمان: تهران -.حسينی

  (مقاومت هنر و ادبيات دفتر)  -.ص۳1۸

 .ريال ۴۴۰۰۰ :بها

 -- فارسی شعر.۲ .شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 تبليغات سازمان.الف. نقد و تاريخ -- هامجموعه -- 1۴ قرن

 .عنوان.ب. هنری حوزه. اسالمی

 PIR ۳۵۵۵/ ج۹ ح۵ 

 

 - 1۳۳۸ محمد، دروديان،

 سپاه: تهران -.دورديان محمد/ جنگ راهبردی های گزينه

 جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران

1۳۸۶.  

  (۵ عراق؛ و ايران جنگ بررسی و نقد)  -.ص ۳۴۴

 .کتابنامه

 .نمايه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.الف. علل -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب. جنگ تحقيقات و مطالعات

 DSR 1۶۰۰/ د۴ ن۷ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۲ ابراهيم،  مطلق، زاهدی

 دیزاه ابراهيم اهتمام به/ باروت نسل نويسندگان با شنود و گفت

  .1۳۸۴ صرير،: تهران -.مطلق

 .عکس.: ص ۳1۲

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بها

 دفاع نويسندگان با گو و گفت: باروت نسل: جلد روی عنوان

 .مقدس

 ايران جنگ.۲ .هامصاحبه -- 1۴ قرن -- ايرانی نويسان داستان.1 

 عراق، و ايران جنگ.۳ .جنگ و ادبيات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 باروت نسل: عنوان.الف. نقد و تاريخ -- داستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷

 اب گو و گفت: عنوان.ب. مقدس دفاع نويسندگان با گو و گفت: 

 .عنوان.ج. مقدس دفاع نويسندگان

 PIR ۳۴۰۵/ ز۲ گ۷ 

 

 - 1۳۵۸ حسين، عزيزی، زکريايی

 و معروف به امر و نماز خاطرات:  دوم دفتر:  ناتمام گوی و گفت

 :تهران -.عزيزی زکريائی حسين/ ايثارگران و شهدا منکر از نهی

 ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان

  .1۳۸۸ شاهد، نشر فرهنگی،

 .ص 111

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 -- ايران -- شهيدان.۳ .شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و

 .ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف. خاطرات -- بازماندگان

 و معروف به امر و نماز خاطرات: عنوان.ج. عنوان.ب. شاهد نشر

 .ايثارگران و شهدا منکر از نهی

 DSR 1۶۲۸/ ز۸ گ۷۳ 

 

 سهام طاقتی،

 ناهيد تدوين و مصاحبه(/ طاقتی سهام خاطرات: ) سيمين گل

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.سلمانی

 عراق، و ايران ،جنگ۴۸۳مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص۹۶

  (1۴۲خاطرات؛

 .ريال 11۰۰۰ :بهاء



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۹۰ 

 

 سلمانی،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. کننده مصاحبه ،- 1۳۴۹ ناهيد،

 .عنوان.د. طاقتی سهام خاطرات: عنوان.ج

 DSR 1۶۲۹/ ط۲ آ۳ 

 

 - 1۳۴۴ يداهلل، پناه،قائم

 :تهران -..پناه قائم يداهلل تدوين و تهيه/ شهيدان هایگفتهگل

  .1۳۸۸ ديگر، حکايتی

 .ص1۴1

 .ريال۲۸۰۰۰  :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. هانامهوصيت --  ايران --  شهيدان.۲ .هانامهوصيت

 DSR 1۶۲۵/ ق۲۵ گ۸ 

 

 - 1۳۲۸ جيرودی،کاظم،

/ ابراهيمی محمدرضا شهيد زندگی اساس بر خورشيد؛ از تر گلگون

 کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.جيرودی کاظم نوشته

  .1۳۸۶ ايثارگران، امور

 .ص1۸۳

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -  1۳۶1 -   ابراهيمی،محمدرضا،.1 

 و ايران جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و

 داستانهای.۴ .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی

 PIR ۸۰11/ ی۴ گ۸ 

 

: تهران -..واليت قدر هنری فرهنگی موسسه/ واليت هایواژه گل

  .1۳۸۸ واليت، قدر

  (۶مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص۲۲۳

 .ريال ۳۰۰۰۰  :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛ ۲۲۳ -۲1۹. ص: کتابنامه

 ايران جنگ.۲ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.1 

 هنری فرهنگی موسسه.الف. شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و

 .فروست.ج. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.ب. واليت قدر

 DSR 1۶۲۵/ گ۸۲ 

 

: تهران -.واليت قدر هنری فرهنگی موسسه/ معرفت باغ های گل

  .1۳۸۸ واليت، قدر

  (11مقدس؛ دفاع شهدای یسيره)  -.ص ۲۰۰

 .ريال۳۰۰۰۰  :بهاء

 .نويس زير صورت به همچنين ؛ ۲۰۰ - 1۹۷.ص:کتابنامه

 هایداستان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 وزارت. ايران.ب.. واليت قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. اخالقی

 .فروست.ج. فرهنگی امور معاونت.  اسالمی ارشاد و فرهنگ

 DSR 1۶۲۵/ گ۸۷ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۲ محمدمهدی، بهداروند،

 علی شهيد نقش و نصرت سری قرارگاه  سرگذشت:  من گمشده

 تدوين و گو و گفت/ رضايی محسن دکتر روايت به هاشمی

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.بهداروند محمدمهدی

1۳۹۰.  

 هنر و ادبيات دفتر)  -.،نمونه عکس ، مصور. : ص۸۶

  (1۷عراق،يادنامه؛ و ايران جنگ .۵۹۶مقاومت؛

 .ريال 1۹۰۰۰ :بهاء

 . زيرنويس صورت به کتابنامه



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۹1 

 

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و نصرت سری قرارگاه سرگذشت: عنوان.ب.. الف. سرگذشتنامه

 .عنوان.ج. رضايی محسن دکتر روايت به هاشمی علی شهيد نقش

 DSR 1۶۲۶/ هـ۲۸ ب۹ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۶ محسن، کار،صيفی

(/ همدان شهرستان شهيدان موضوعی هاینامهوصيت) نامه گنج

 دایشه کنگره ستاد فاتحان؛: تهران -.کارصيفی محسن گردآورنده

  .1۳۸۹ همدان، استان

 .ج۲

 .ريال1۰۰۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  شهيدان.۳ .هانامهوصيت --  ايران --  شهيدان.۲ .هانامهوصيت

 استان شهدای کنگره ستاد فاتحان؛.الف. همدان -- ايران --

 شهرستان شهيدان موضوعی هاینامهوصيت: عنوان.ب. همدان

 .عنوان.ج. همدان

 DSR 1۶۲۵/ ص۹ گ۹ 

 

 .1۳۷۲ - 1۳۲۶ مرتضی، آوينی،

 -.وينیآ مرتضی/ فتح روايت هایفيلم متن گفتار: آسمانی گنجينه

  .1۳۸1 ساقی،: تهران

 .مصور.: ص ۴1۶

 .ريال ۳۲۰۰۰  :بها

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 و سينما -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .هافيلمنامه.1 

 .عنوان.الف. جنگ

 PN 1۹۹۷/ آ۹ گ۸ 

 

 رضيه غبيشی،

: تهران -..عطشانی محمد ويراستار ؛ غبيشی رضيه/ رنج گنجينه

  .1۳۸۸ صرير،

 .نمونه عکس،.: ص ۲۳۴

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بهاء

 عطشانی،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب. ويراستار محمد،

 .عنوان.ج. صرير نشر

 DSR 1۶۲۸/ غ۲ آ۳ 

 

 گردآورنده فريبا، ماليی،

 جهاد سازمان شهدای نامهوصيت و زندگينامه سنگربی هایالله

 نآستا: مشهد -.ماليی فريبا گردآورنده/ جنوبی خراسان کشاورزی

  .1۳۹۰ رضوی، قدس

 .(رنگی) مصور.:ص۲1۵

 .کتابنامه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سازمان.الف. جنوبی خراسان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .عنوان.ج. رضوی قدس آستان.ب. جنوبی خراسان کشاورزی جهاد

 DSR 1۶۲۵/ م۷۶۷ ل۲ 

 

 گردآورنده مجيد، نظافت،

: مشهد -..منور هادی نظافت، مجيد کوشش به/ سربلند هایالله

  .1۳۸۹ انديشه، زالل

 .ج۲

 .ريال ۴۵۰۰۰  :بهاء



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۹۲ 

 

 دفاع شعر سوم تا اول هایجشنواره آثار گزيده  . 1 .ج: مندرجات

 چهارمين آثار گزيده  . ۲ .ج --. رضوی خراسان استان مقدس

 .رضوی خراسان استان مقدس دفاع شعر استانی یجشنواره

-  فارسی شعر.۲ .شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. گردآورنده ،- 1۳۴۴ هادی، منوری،.الف. هامجموعه --  1۴ قرن -

 .عنوان.ب

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ج۵۳ 

 

 واالمقام شهيد واجارگاه و کالچای ، چابکسر سرخ هایالله

 امور و شهيد بنياد سازمان تنظيم و تهيه/ رودسر شهرستان

  .1۳۸۷ دهسرا،: رشت -.گيالن استان ايثارگران

 .(رنگی) عکس.: ص۲۵۵

 .ريال۸۴۰۰۰ :بها

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

  گيالن --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ ..سرگذشتنامه

 بنياد سازمان.الف. رودسر  --  ايران --  شهيدان.۳ .شهيدان --

 .گيالن استان ايثارگران امور و شهيد

 DSR 1۶۲۵/ ل۲۴ 

 

 - 1۳۳۶ غالمعلی، رجايی،

: تهران -.رجائی غالمعلی/ شهيدان کرامات:  آسمانی هایلحظه

  .1۳۸۷ شاهد، نشر

 .ج

 .ريال1۵۰۰۰ :بهاء

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 اسالمی، انقالب --  تاريخ --  ايران.۴ .خاطرات --  1۳۶۷ -

 .عنوان.ب. شاهد نشر.الف. شهيدان --  1۳۵۷

 DSR 1۵۶۷/ ر۳ ل۳ 

 - 1۳۴۴ قلی،مهدی رضايی،

 معصومه کوشش به/ رضايی قلیمهدی خاطرات: خوبان لشکر

 تبليغات سازمان]  مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای]   سپهری؛

 انتشارات شرکت: تهران -.۲ ويراست -[. هنری حوزه ، اسالمی

  .1۳۹۲ مهر، سوره

 مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس، مصور،.: ص[۸۰۸]

  (1۵۰ ؛  ۵11 خاطرات؛.   عراق و ايران جنگ

 .ريال ۳1۹۰۰۰   :بها

 سپهری،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب. گردآورنده ،- 1۳۵۳ معصومه،

 .مهر سوره انتشارات شرکت.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری

 .عنوان.د

 DSR 1۶۲۹/ آ۵۸ ر۳ 

 

 جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 ینهاي طرح - ايران با ارتباط برای آمريکا اقدام فارلين؛مک ماجرای

 آبان ۲۲ تا شهريور 1۲) 1 فتح عمليات - سازسرنوشت عمليات

 رضاعلی فوزی، يحيی انصاری، مهدی نويسندگان /(1۳۶۵

 مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -.زادگاناهلللطف

  .1۳۸۰ جنگ، تحقيقات و مطالعات

 عراق؛ و ايران جنگ روزشمار)  -.عکس نقشه، جدول،. : ص ۸۳۹

  (چهارم و چهل کتاب

 .ريال ۸۴۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 جنگ.۲ .گاهشماری --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 انصاری،.الف. متحده اياالت دخالت --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 اهلللطف.ج .- 1۳۳۹ يحيی، تويسرکانی، فوزی.ب .- 1۳۳۴ مهدی،

 .عنوان.د. ويراستار ،- 1۳۳۶ عليرضا، زادگان،

 DSR 1۶۰۲/ س۲۵ ر۹ 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۹۳ 

 

 - 1۳۳1 محمدباقر، نيکخواه،

 -.نيکخواه محمدباقر/ نيکخواه محمدباقر خاطرات:  روحيه ماشين

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران

 .نمونه جدول، عکس،:  ص۴۰۰

 .ريال ۳۶۰۰۰ :بهاء

 بنياد.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 خاطرات: عنوان.ب. مقدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ

 .عنوان.ج. نيکخواه محمدباقر

 DSR 1۶۲۹/ ن۹۷ آ۳ 

 

 - 1۹۳۶ فالح، صبار المی،

 فالح صبار عراقی سرهنگ خاطرات)  خرمشهر در ماموريت

: تهران -.آزاد مهرداد المی؛مترجم فالح صبار نويسنده(/ الالمی

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

 جنگ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.عکس نمونه،. : ص [1۹۶]

  (11۸ ؛  ۴1۰ خاطرات؛ عراق؛ و ايران

 .ريال  1۶۰۰۰:بها

 .دوم چاپ

 جنگ.۲ .عراقی اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 مهرداد، آزاد،.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

: عنوان.ج. مهر سوره انتشارات شرکت.ب. مترجم ،- 1۳۴۵

 .عنوان.د. الالمی فالح صبار عراقی سرهنگ خاطرات

 DSR 1۶۲1/ ۵/ ل۲ م۲ 

 

 محمود فردوسی،

 ستاد زرهی ۲ سرتيپ خاطرات:  نيسان ساحل در ماموريت

 نشر و آثار حفظ بنياد: تهران -.عالميان سعيد./ فردوسی محمود

  .1۳۸۸ مقدس، دفاع ارزشهای

 .عکس نقشه، مصور،.: ص 1۸۰

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

 عالميان،.الف. خاطرات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب. گردآورنده ،- 1۳۳۴ سعيد،

 محمود ستاد زرهی ۲ سرتيپ خاطرات: عنوان.ج. مقدس دفاع

 .عنوان.د. فردوسی

 DSR 1۶۲۹/ ف۳ آ۳ 

 

 گردآورنده فرزين، شيرزادی،

( ع) انصارالحسين لشکر رزمندگان روايت:  آب روی ماموريت

 امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -.شيرزادی فرزين/ همدان

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران،

1۳۸۶.  

 .نقشه.: ص [۳۰۳] ی، ،[۶]

 .ريال ۲۷۰۰۰ :بها

 .خاطره: آب روی ماموريت: جلد روی عنوان

 جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 عراق، و ايران جنگ.۳ .نبردها --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 عراق، و ايران جنگ.۴ .۴  کربالی عمليات --  1۳۵۹-1۳۶۷

 و شهيد بنياد سازمان.الف .۵ کربالی عمليات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 لشکر رزمندگان روايت: عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور

 .عنوان.ج.. همدان( ع) انصارالحسين

 DSR 1۶۲۸/ ش۹ م۲ 

 

 - 1۳۰۲ پارسادوست،منوچهر،

 و جنگ تجاوزعراق،پيامدها،پايان امروز؛ تا دور گذشته از عراق و ما

 شرکت[: تهران] -.پارسادوست منوچهر/ آن از پس رويدادهای

  .1۳۸۵ انتشار، سهامی

 .نقشه.:ص ۹1۲
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۹۴ 

 

 .کتابنامه

 .نمايه

 - خارجی روابط - عراق.۲ .عراق - خارجی روابط - ايران.1 

. عنوان.الف. علل - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۳ .ايران

 .آن از پس رويدادهای و جنگ تجاوزعراق،پيامدها،پايان: عنوان.ب

 DSR 1۳۹/ ع۳ پ۲ 

 علی لوحی، بنی

 تحليلی با مقدس دفاع در( ره) خمينی امام ديدگاه از دفاع مبانی

 و دانش فرهنگی موسسه: تهران -.لوحی بنی علی/ ای مقايسه

  .1۳۷۸ معاصر، انديشه

 .ص۴۷۲

 اسالمی جمهوری وبنيانگذار انقالب رهبر اهلل، روح خمينی،.1 

 مقاله -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .سخنرانيها و پيامها -۰ ايران

 .عنوان.الف. ها خطابه و ها

 DSR 1۵۷۴/ ۵/ ج۹ ب۹ 

 

 - 1۳۴۶ داوود، دانشور، بختياری

 داود/ کاوه محمود شهيد زندگی براساس:  شهريور يازده متولد

  .1۳۸۵ ها،ستاره: مشهد -.دانشوربختياری

  (1 سرداران، قصه)  -.ص۹1

 .ريال ۶۵۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه - 1۳۶۵ - 1۳۴۰ محمود، کاوره،.1 

 داستانهای.۳ .داستان--شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 زندگی: عنوان.ب .1 سرداران، قصه: فروست.الف .1۴ قرن--فارسی

 .عنوان.ج.. کاوه محمود شهيد

 DSR 1۶۲۵/ ق۶ 

 

: نهمين) مقدس دفاع مطبوعات و خبرنگاران سراسری جشنواره

 (1۳۸۶ : تهران

 و خبرنگاران سراسری جشنواره نهمين برگزيده آثار مجموعه

 جشنواره دبيرخانه تدوين و گردآوری/ مقدس دفاع مطبوعات

  .1۳۸۷ ققنوس، هزاره: تهران -.نهم

 .ص1۵۲

 .ريال ۲۲۰۰۰  :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایمقاله.1 

 -- ايران  --  مطبوعات.۳ .هاخطابه و هامقاله --  1۳۶۷

 .عنوان.ب. نهم جشنواره دبيرخانه.الف. هاجشنواره

 PIR ۴۲۸۷/ ج۵ 

 

 رحيم مخدومی،

 شهيد سردار زندگی اساس بر:  آتش و لوطی داستان مجموعه

 نشر و آثار حفظ سازمان اهتمام به مخدومی؛ رحيم/ باقری حسن

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -..سپاه مقدس دفاع هایارزش

 .ص11۹

 .ريال 1۲۰۰۰:بهاء

-شهيدان --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .حسن باقری،.1 

 سازمان.الف .1۴ قرن --فارسی کوتاه داستانهای.۳ .داستان -

 اساس بر: عنوان.ب.. سپاه مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ

 .عنوان.ج. باقری حسن شهيد سردار زندگی

 DSR 1۶۲۶/ ب۲ 

 

 دربازسازی پژوهش نقش پيرامون شيراز دانشگاه گردهمائی

 (شيراز :1۳۶۷ :دومين)
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۹۵ 

 

 نقش پيرامون شيراز دانشگاه گردهمائی دومين مقاالت مجموعه

 وطن غالمرضا وفائی، ابوالحسن: اهتمام به/ دربازسازی پژوهش

 شيراز، مرکزنشردانشگاهی: شيراز -.آصفی حمداهلل دوست،

1۳۶۷.  

 .ج۲

 .۰هرمقاله درپايان کتابنامه

 -۰انسانی و اجتماعی علوم مقاالت ۰1۰ج: مندرجات: مندرجات

 .۰پزشکی و کشاورزی ومهندسی، فنی مقاالت ۰۲۰ج

. هاکنگره - بازسازی - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.1 

. گردآورنده حمداهلل، آصفی،.ب. گردآورنده احمد، زمانی،.الف

 .عنوان.د. گردآورنده ابوالحسن، وفائی،.ج

 DSR 1۶1۴/ گ۴۴ 1۳۶۷ 

 

 مقدس دفاع دوران در خالقيت و باوری خود همايش

 (تهران:1۳۸۶)

 دفاع دوران در خالقيت و خودباوری همايش مقاالت مجموعه

 پژوهشی؛ معاونت ،(ع) علی امام افسری دانشگاه پديدآور/ مقدس

 ،(ع) علی امام افسری دانشگاه: تهران -.شاملويی علی ويراستار

1۳۸۸.  

 .نمودار جدول،.: ج

 .کتابنامه

 جنگ.۴ .نفس عزت.۳ .نظامی پرورش و آموزش.۲ .خالقيت.1 

 دانشگاه.الف. هاخطابه و هامقاله -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 امام افسری دانشگاه.ب. پژوهشی معاونت(. ع)علی امام افسری

 .عنوان.ج(. ع)علی

 BF ۴۰۸/ ه۸ 1۳۸۶ 

 

 :1۳۸۲) مردم به رسانی خدمت فرهنگ و شهيدان همايش

 (تهران

 به رسانی خدمت فرهنگ و شهيدان همايش مقاالت مجموعه

 امور و شهيد بنياد سازمان نويسندگان از جمعی]/ مردم

 معاونت ايثارگران، امور شهيد بنياد سازمان: تهران -[.ايثارگران

  .1۳۸۴ شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش

 .جدول.ص 11۷

 .ريال ۲۰۰۰۰ ؛x-1۴۰-۳۹۴-۹۶۴ :شابک

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۳ .ايثارگری.۲ .هاکنگره -- شهادت.1 

 و شهيد بنياد سازمان.الف. هاکنگره -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷

 .عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور

 BP 1۹۶/ ۵۵/ هـ۸ ۲۹۷/۳۷۷

 اهتمام به/ عراقی اسير يک از يادداشت يازده:  مرخصی و مدال

: تهران -..مقاومت هنر و ادبيات دفتر[  برای] بهبودی؛ اهللهدايت

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات شرکت

/  عراق و ايران جنگ .11۴ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص ۷1

  (1۵ خاطرات؛

 .ريال ۹۰۰۰ :بها

. خاطرات -- اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 تبليغات سازمان.ب. گردآورنده ،- 1۳۳۹ اهلل،هدايت بهبودی،.الف

 شرکت.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی

 .عراقی اسير يک از يادداشت يازده: عنوان.د. مهر سوره انتشارات

 DSR 1۶۲1/ م۴ 

 

 - 1۳۳۵ اهلل، نصرت زاده، محمود

 با رجاء[: تهران] -.محمودزاده اهلل نصرت[  نوشته/ ]حلبچه مرثيه

 یمهندس و پشتيبانی مقدس، دفاع آثار نشر و حفظ مرکز همکاری

  .1۳۶۶ سازندگی، جهاد جنگ

 .(رنگی بخشی) مصور.: ص1۳۶

 .1۳۸۵:سوم چاپ
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۹۶ 

 

 و ايران جنگ.۲ .حلبچه - 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق و ايران جنگ.1 

 مرکز.الف. بمباران - حلبچه.۳ .عکسها - 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق

 جهاد جنگ مهندسی و پشتيبانی. مقدس دفاع آثار نشر و حفظ

 .عنوان.ب. سازندگی

 DSR 1۶1۰/ ح۸ م۳ 

 

 -1۳۵۸ حسين، عزيزی، زکريايی

 لشکر شهيد سرداران از خاطراتی اساس بر:  من تنهايی مردان

 حسين تاليف(/ ع) ابيطالب بن علی 1۷ لشگر و کربال ۲۵ ويژه

  .1۳۸۴ شاهد، نشر: تهران -.عزيزی زکريايی

 .عکس.: ص 1۰۰

 .ريال ۸۰۰۰ :بهاء

 ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 از خاطراتی: عنوان.الف. خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

. ابيطالب بنعلی 1۷ لشکر و کربال ۲۵ لشکر شهيد سرداران

 .عنوان.ب

 DSR 1۶۲۵/ ز۷۴ م۴ 

 

 .گردآورنده ،-1۳۴1 مژگان،  شيخی،

 سازمان: تهران -.مقدم پروين شيخی، مژگان/ مين ميدان مردان

 ،فرهنگی ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور و شهيد بنياد

  .1۳۸۵ ،.شاهد نشر

 .ص1۳۲

 .ريال ۷۰۰۰ :بها

. خاطرات --بازماندگان --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف

 DSR 1۶۲۶/ ن۸۷ ش۹ 

 

 -1۳۴۹ اصغر، فکور،

 ابوالفضل شهيد زندگی براساس:  شوندمی بزرگ زود مردها

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات: مشهد -.فکور اصغر/ رفيعی

  (۳ سرداران؛ قصه)  -.ص۸۸

 .ريال  ۶۰۰۰ :بهاء

 ..داستان -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. ايران -- سرداران.۳ .1۴ قرن -- فارسی داستانهای.۲

 ابوالفضل شهيد زندگی: عنوان.ب .۳ سرداران؛ قصه: فروست.الف

 .عنوان.ج. رفيعی

 DSR 1۶۲۵/ ف۶ 

 

 - 1۳۴۹ اميريان،داود،

 محمدرضا شهيد زندگی اساس بر کنند؛ می گريه هم مردها

 تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.اميريان داود نوشته/ کيانی

  .1۳۸۶ ايثارگران، امور کل

 .ص1۰1

 جنگ.۲ .سرگذشتنامه -  1۳۶۲ - 1۳۳۲کيانی،محمدرضا،.1 

 جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی داستانهای.۴

 PIR ۷۹۵۳/ م۹۶۵ م۴ 

 

 - 1۳۵۰ حسين، نيری،

/ ابراهيمی علی سيد شهيد زندگی براساس:  دور ديار از مردی

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات: مشهد -.نيری حسين

  (۲1 سرداران؛ قصه)  -.ص ۷۷

 .ريال ۵۵۰۰ :بهاء
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۹۷ 

 

 .داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. ايران --  سرداران.۳ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.۲

 علی سيد شهيد زندگی: عنوان.ب .۲1 سرداران؛ قصه: فروست.الف

 .عنوان.ج. ابراهيمی

 DSR 1۶۲۵/ الف۲ ن۹ 

 

 -1۳۴۲ محمدکاظم،  مزينانی،

 محسن شهيد زندگی اساس بر: مشت در آب ایجرعه با مردی

 بزرگداشت کنگره: مشهد -.مزينانی محمدکاظم/ آبادینجفعليان

 خراسان، استانهای شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات

  (1۷ سرداران؛ قصه)  -.ص ۷۸

 .ريال ۵۵۰۰ :بها

 .داستان -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 کنگره.الف. ايران -- سرداران.۳ .1۴ قرن -- فارسی داستانهای.۲

 استانهای شهيد هزار سه و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت

 شهيد زندگی: عنوان.ج. فروست.ب.. هاستاره انتشارات. خراسان

 .عنوان.د. آبادینجفعليان محسن

 DSR 1۶۲۵/  ع۸ م۴۲ 

 

 - 1۳۳۷ عباس، رنجبر،

 مسافری هایيادداشت و خاطرات زندگينامه،:  مجنون مسافر

  .1۳۹۰ شاهنده،: يزد -.رنجبر عباس/ عشق قافله از جامانده

 .عکس. : ص۲۳1

 .ريال ۴۰۰۰۰  :بهاء

: عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قافله از جامانده مسافری هایيادداشت و خاطرات زندگينامه،

 .عنوان.ب. عشق

 DSR 1۶۲۹/ ر۹ ر۹ 

 علی آقابابايی،

/ جهان و ايران جنگی مستند هایفيلم به نگاهی:  جنگی مستند

  .1۳۸۳ فتح، روايت: تهران -..آقابابايی علی

 .مصور. : ص 1۸۹

 .ريال 1۷۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 .نمايه

 .جنگ و سينما -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 هایفيلم.۴ .مستند سينمای.۳ .ايران -- مستند سينمای.۲

 و ايران جنگی مستند هایفيلم به نگاهی: عنوان.الف. جنگی

 .عنوان.ب. جهان

 PN 1۹۹۵/ ۹/  ج۹ آ۷ 

 گردآورنده ،-1۳۳۶ حسين، فتاحی،

 پاسدار سرلشکر سردار يادمان( : وارهداستان) کردستان مسيح

 /السالمعليه سيدالشهداء حمزه قرارگاه فرمانده "بروجردی محمد"

 نشر: قم -.مصطفوی محمدرضا نظارت فتاحی؛ حسين کوششبه

  .1۳۷۸ سامير،

 .ص۳1۸

 .ريال 1۲۰۰۰:بهاء

 و ايران جنگ.۲ .داستان -- 1۳۳۳ - 1۳۶۲ محمد، بروجردی،.1 

 اسالمی سرداران.۳ .داستان -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق،

 سردار يادمان: عنوان.ب. محمدرضا مصطفوی،.الف. داستان --

 سيدالشهداء حمزه قرارگاه "بروجردی محمد" پاسدار سرلشکر

 .عنوان.ج. السالمعليه

 PIR ۸1۵۹/ ت۲۳ م۵ 
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۹۸ 

 

 - 1۳۴۰ سهيال، عبدالحسينی،

 هب  عبدالحسينی؛ سهيال نويسنده/ هافرشته با فرشته مصاحبه

 فرهنگی موسسه: تهران -.براثا هنری و فرهنگی موسسه اهتمام

  .1۳۹1 براثا، آرمان انتشارات براثا، هنری

  (۴ ماه؛ به هديه)  -.مصور. : ص۹۵

 -- شهيدان.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 فرهنگی موسسه.الف. خاطرات -- بازماندگان -- خمين -- ايران

 .عنوان.ب. براثا هنری

 DSR 1۶۲۵/ ع۲۴۷ م۶ 

 

 (1۳۸۹ :تهران) تهران مقدس دفاع شعر جشنواره

 صرير،: تهران -.رزمجويی الهحبيب کوشش به/ ترانه اين مضمون

1۳۹۰.  

 .ص1۳۶

 .ريال ۲۵۰۰۰  :بها

 --  فارسی شعر.۲ .هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 --  .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .هاکنگره --  1۴ قرن

. گردآورنده ،- 1۳۵۹ اهلل،حبيب رزمجويی،.الف. هاکنگره --  شعر

. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 .عنوان.ج

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ج۵۵ 

 

 رضا نوری،حميد محمدی ملک

 بين حقوق در صلح نه جنگ نه حالت و مخاصمات تعليق مفاهيم

 نوشته/ "تهران دانشگاه 1۳۷۰ سال برگزيده طرح" الملل

 به]ممتاز؛ جمشيد ؛زيرنظر نوری محمدی ملک حميدرضا

 امور وزارت] المللی بين و سياسی مطالعات دفتر[سفارش

 انتشارات، و چاپ خارجه،موسسه امور وزارت: تهران -[.خارجه

1۳۷۲.  

  (۹ الملل؛ بين حقوق مباحث)  -.ص1۸۹دوازده،

 .زيرنويس بصورت ؛همچنين1۸۹ - [1۸۳.]ص:کتابنامه

 ترک - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.۲ .جنگ ترک.1 

 امور وزارت.ايران.ب. ممتاز،جمشيد.الف. الملل بين حقوق.۳ .جنگ

 مرکز.خارجه امور وزارت.ايران.ج. انتشارات و چاپ موسسه.خارجه

 بين و سياسی مطالعات دفتر.المللی بين های پژوهش و آموزش

 .فروست.ه. عنوان.د. المللی

 JX ۵1۷۳/ م۷ م۷ 

 

 (مشهد :1۳۸۵ )مقدس دفاع و دانشگاه همايش

 -1۳۸۵ مقدس دفاع و دانشگاه همايش برگزيده مقاالت

 نهاد همکاری با مشهد اسالمی آزاد دانشگاه[ برگزارکنندگان]

 دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ کل اداره و فقيه ولی نمايندگی

 گستر، سخن: مشهد -.۲ ويراست -.رضوی خراسان مقدس

1۳۸۵.  

 .ص۳۴۲

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 .هاخطابه و هامقاله -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. هاکنگره -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 DSR 1۶۰1/  هـ۸ 1۳۸۵ 

 

 - 1۳۳۵ موسی، بيدج،

 -.بيدج موسی/ امروز تا آغاز از عرب شعر در پايداری و مقاومت

  .1۳۸۹ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد: تهران

 .ص ۲1۶

 .ريال ۲۵۰۰۰  :بها

 .کتابنامه



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

۹۹ 

 

 --  عرب شاعران.۲ .هامجموعه --  عربی انقالبی شعر.1 

. مقدس دفاع ارزشهای و آثار حفظ بنياد.الف. سرگذشتنامه

 .عنوان.ب

 PJA ۲۶۰۲/  الف۸ ب۹ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

 چويل،: ياسوج -.بزرگمهرنژاد فتحعلی تاليف و آوریجمع/ مناجات

1۳۷۸.  

 .(رنگی) عکس مصور،. : ج ۳

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 امور و شهيد بنياد سازمان معنوی و مادی حمايت با کتاب اين

 ارشاد و فرهنگ کل اداره و شهدا و سرداران کنگره ايثارگران،

 .است شده چاپ و تاليف بويراحمد و کهگيلويه استان اسالمی

 .بويراحمد و کهگيلويه استان شهدای:  مناجات: جلد روی عنوان

 .بويراحمد و کهگيلويه استان شهدای .1 .ج: مندرجات

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و کهگيلويه -- ايران -- شهيدان بويراحمد و کهگيلويه --  ايران

 و کهگيلويه استان شهدای: عنوان.الف. مناجات.۳ .بويراحمد

 .عنوان.ب. بويراحمد

 DSR 1۶۲۵/ ب۳۷ م۸ 

 

 ثامر عبداهلل،

(/ عبداهلل ثامر عراقی سرهنگ خاطرات: ) بودم شلمچه در من

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -..سبزپوش فاتن مترجم

1۳۸۷.  

 .نمونه. : ص[۶۲]

 .ريال ۶۰۰۰ :بها

-  سربازان.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 شرکت.ب. مترجم فاتن، سبزپوش،.الف. خاطرات --  عراق -

 ثامر عراقی سرهنگ خاطرات: عنوان.ج. مهر سوره انتشارات

 .عنوان.د. عبداهلل

 DSR 1۶۲1/ ع۲۴ م۸ 

 

 - 1۳۴1 معصومه، آباد،

 -.آباد معصومه قلم به/ اسارت دوران خاطرات: : امزنده من

  .1۳۹۲ بروج،: تهران -.[۲ ويراست]

 . (رنگی) نمونه ،(رنگی) مصور. : ص ۵۵۲

 1۷۰۰۰۰  ؛ ريال1۷۰۰۰۰  ،۹۷۸-۹۶۴-۸۶۸۳-۸۲-۰: شابک

 1۷۰۰۰۰  ؛( هفتم چاپ)ريال 1۷۰۰۰۰  ؛( ششم چاپ) ريال

 1۷۰۰۰۰  ؛( يازدهم چاپ)  ريال 1۷۰۰۰۰  ؛( نهم چاپ)ريال

    ؛( سيزدهم چاپ)ريال 1۷۰۰۰۰  ؛( دوازدهم چاپ)ريال

  ؛( هفدهم چاپ) ريال 1۷۰۰۰۰  ؛(پانزدهم چاپ) ريال 1۷۰۰۰۰

 .(هشتم و سی چاپ)  ريال 1۷۰۰۰۰

 .(فيپا) 1۳۹۲ :  هشتم چاپ

 . دهم چاپ

 .1۳۹۲ : هفدهم و پانزدهم تا يازدهم نهم، هفتم، ششم، چاپ

 .1۳۹۳ :هشتم و سی چاپ

 .فاپا

. خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ آ۲ م۸ ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

 

 - 1۳۵۶ مريم، برادران،

 روايت: تهران -.برادران مريم/ شهيد همسر روايت به مدق منوچهر

  .1۳۸۲ فتح،



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۰۰ 

 

  (1شوکران؛ اينک)  -.مصور.: ص ۸۷

 .ريال1۳۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .عنوان.ب .1شوکران؛ اينک: فروست.الف

 DSR 1۶۲۶/ م۴ ب۴ 

 

 - 1۳۴۲ خالوزاده،سعيد،

 خالو سعيد/ کويت و عراق جنگ قبال در امنيت شورای مواضع

 وزارت المللی بين و سياسی مطالعات دفتر[برای]زاده؛

 انتشارات، و چاپ خارجه،موسسه امور وزارت: تهران -.امورخارجه

1۳۷۵.  

  (۴۴ سياسی؛ مباحث)  -.ص1۷1يازده،

 .کتابنامه

 جنگ.۲ .ها قطعنامه- 1۹۹1 - 1۹۹۰کويت، و عراق جنگ.1 

 ملل سازمان.۳ .ها قطعنامه - 1۳۶۷- 1۳۵۹عراق، و ايران

 امور وزارت.ايران.الف. ها قطعنامه -.امنيت شورای.متحد

 دفتر.خارجه امور وزارت.ايران.ب. انتشارات و چاپ موسسه.خارجه

 .فروست.د. عنوان.ج. المللی بين و سياسی مطالعات

 DS ۷۲/۷۹/ خ۲ م۸ 

 

 گردآورنده غالمرضا،  کاج،

 غالمرضا کوشش به(/ مقدس دفاع شعر مجموعه: ) فلق مهاجران

  .1۳۸۶ صرير،: تهران -.کاج

 .ص 1۲۶

 .ريال 1۲۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی شعر.1 

. مقدس دفاع شعر مجموعه: عنوان.الف. شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ک۲ 

 

 شهيد فرهنگی گروه/ شهبازی محمود شهيد خاطرات:  مهاجر

  .1۳۹۰ امينان، نشر: تهران -.هادی ابراهيم

 .(رنگی بخشی) مصور. : ص1۶۰

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 گروه.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳

 محمود شهيد خاطرات: عنوان.ب. هادی ابراهيم شهيد فرهنگی

 .شهبازی

 DSR 1۶۲۶/ ش۹۳ م۹ 

 

 - 1۳۴۶ مجيد، بنشاخته،

 مجيد ايرانی شده آزاد اسير خاطرات:  جنگی هایفشنگ مهمان

: رانته -.ياحسينی قاسم از تدوين و مصاحبه(/ سجاديان) بنشاخته

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

 و ايران جنگ .۵۳۵مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص [ ۲1۴ ]

  (1۶۲خاطرات؛ عراق،

 .ريال ۲1۵۰۰  :بهاء

 .خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

 انتشارات شرکت.ب. گرمصاحبه ،- 1۳۴۴ ياحسينی،قاسم،.الف

 بنشاخته مجيد ايرانی شده آزاد اسير خاطرات: عنوان.ج. مهر سوره

 .عنوان.د(. سجاديان)

 DSR 1۶۲۹/ آ۸ ب۳ 

 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۰1 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵۳ شادروز، امانی،

 سناباد،: مشهد -.امانی شادورز گردآورنده/ شلمچه روايتگر ميثم

1۳۹۰.  

 .مصور،عکس. : ص1۲۲

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بها

 --  شهيدان.۲ .خاطرات --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان.1 

 --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۳ .شيروان --  ايران

 .عنوان.الف. سرگذشتنامه --  شهيدان

 DSR 1۶۲۶/  الف۷۷ الف۸ 

 

 - 1۳۶1 زهرا، متين، رجبی

 روايت: تهران -.متين رجبی زهرا/ شهيد همسر روايتبه ميثمی

  .1۳۸۵ فتح،

  (11 ماه؛ پنهان نيمه)  -.عکس مصور،.: ص ۵۵

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 . نمايه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. خاطرات -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۲ .سرگذشتنامه

 .عنوان.ب .11 ماه؛ پنهان نيمه: فروست.الف

 DSR 1۶۲۶/ م۹۶ ر۳ 

 

 (تبريز : 1۳۹1:بيستمين)  مقدس دفاع شعر سراسری کنگره

 عرش سراسری کنگره بيستمين شعرهای گزيده:  تحرير هایميدان

 صرير،: تهران -.خراسانیمحدثی مصطفی کوشش به/ مقدس دفاع

1۳۹1.  

 .ص۳۳۵

 .ريال ۶۰۰۰۰ :بها

 .هاکنگره --  شعر --  .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 خراسانی، محدثی.الف. هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی شعر.۲

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب. گردآورنده ،- 1۳۴۰ مصطفی،

 نگرهک بيستمين شعرهای گزيده: عنوان.ج. صرير نشر. مقدس دفاع

 .عنوان.د. مقدس دفاع شعر سراسری

 PIR ۴1۹1/ ج۹۲ ک۹ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۳۳ عليرضا، وافی، پوربزرگ

 عليرضا کوشش به/ خاطرات مجموعه:  ديگ و ميگ

  .1۳۸۸ باران، خورشيد: تهران -.وافیپوربزرگ

 .ص 1۲۲

 .ريال۲۸۰۰۰ :بها

 .عنوان.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۲۸/ پ۹ م۹ 

 

 - 1۳۴۶ داود،  دانشور، بختياری

/ عاصمی عليرضا شهيد زندگی براساس:  داشتنی دوست های مين

 تبيس و سرداران بزرگداشت کنگره: مشهد -.دانشور بختياری داود

  .1۳۸۵ ها،ستاره انتشارات خراسان، استانهای شهيد هزار سه و

  (1۹ سرداران؛ قصه)  -.ص1۰۴

 .ريال۶۵۰۰:بها

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -- 1۳۶۵-1۳۴1 عليرضا عاصمی،.1 

 داستانهای.۳ .داستان -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و

 بزرگداشت کنگره.الف. ايران -- سرداران.۴ .1۴ قرن -- فارسی

 انتشارات. خراسان استانهای شهيد هزار سه و بيست و سرداران

. عاصمی عليرضا شهيد زندگی: عنوان.ج. فروست.ب. هاستاره

 .عنوان.د

 DSR 1۶۲۵/ ع۲ ب۳ 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۰۲ 

 

 

 - 1۳۳۸ خسرو، باباخانی،

 و وندیريزه داريوش شهيدان داستانی نامهزندگی:  فلق در ناگاه

 و شهيد بنياد سازمان: تهران -.باباخانی خسرو/ شهبازی محمود

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران، امور

1۳۸۵.  

 .ص ۳11 ح،

 .ريال ۲۵۰۰۰ :بها

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 و شهيد بنياد سازمان.الف. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 شهيدان داستانی نامهزندگی: عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور

 .عنوان.ج. شهبازی محمود و وندیريزه داريوش

 PIR ۷۹۶۳/ الف۲۳ ن۲۷ 

 

 1۳۷۸- 1۳۲۳ علی، شيرازی، صياد

/ صيادشيرازی علی شهيد سپهبد خاطرات: جنگ هایناگفته

  .1۳۸۴ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.دهقان احمد تدوين

 .(رنگی) مصور.: ص ۳۵۷

 .ريال۲۵۰۰۰:بهاء

 -- سرداران.۲ .خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 شرکت.ب. تدوينگر ،- 1۳۴۵ احمد، دهقان،.الف. خاطرات -- ايران

 علی شهيد سپهبد خاطرات: عنوان.ج. مهر سوره انتشارات

 .عنوان.د. صيادشيرازی

 DSR 1۶۲۹/  ص۹  آ۳ 

 (1۳۸۴ :کرمان) پايداری ادبيات سراسری کنگره

  پايداری ادبيات کنگره اولين مقاالت مجموعه:  پايداری نامه

 بنياد: تهران -.خراسانیاميری احمد کوشش به /1۳۸۷ -کرمان

  .1۳۸۷ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 .ص۵۷۲

 .ريال ۷۰۰۰۰:بهاء

-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .هاکنگره -- ادبيات و جنگ.1 

- شيعه ادبيات.۴ .ادبيات در شهادت.۳ .جنگ و ادبيات --  1۳۶۷

 اميری.الف. نقد و تاريخ --  فارسی ادبيات.۵ .نقد و تاريخ -

 نشر و آثار حفظ بنياد.ب. گردآورنده ،- 1۳۳۷ احمد، خراسانی،

 .عنوان.ج. کرمان استان مقدس دفاع ارزشهای

 PIR ۳۵۳۴/ ج۹ ک۹ 

 

 1۳۶۷ - 1۳۴۳ فهيمه، پور،بابائيان

 -.کمری عليرضا اهتمام به پور؛بابائيان فهيمه/ فهيمه هاینامه

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران

 هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه  مصور،. :  تصوير. ص [۸] ،1۶۹

  (۲ ها؛ نامه/عراق و ايران جنگ: مقاومت

 .ريال  ۲۴۰۰۰ :بهاء

 .Ali-  reza Kamari       :انگليسی به جلد پشت

Fahimah's letters . 

 ،- 1۳۳۹ عليرضا، کمری،.الف .1۴ قرن -- فارسی هاینامه.1 

 .عنوان.ج. فروست.ب. گردآورنده

 PIR ۷۹۶۳/ الف۲۸۳ ی۷ 

 

 - 1۳۴۲ سعيد، موسوی،

 بزرگداشت کنگره: مشهد -.موسوی سعيد نويسنده/ آلواتان نبرد

 خراسان، استانهای شهيد هزار وسه بيست و شهيد سرداران

  .1۳۸۶ ها،ستاره انتشارات

 .ص1۰۵

 .ريال ۸۰۰۰ :بهاء



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۰۳ 

 

 و ايران جنگ.۲ .آلواتان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 جمهوری --   تاريخ -- ايران.۳ .داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 و بيست و شهيد سرداران بزرگداشت کنگره.الف .-1۳۵۸ اسالمی،

 .عنوان.ب. هاستاره انتشارات. خراسان هایاستان شهيد هزار سه

 DSR 1۶۴۶/ آ۷ م۸ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵۷ محمد، معما،

 /جاويدنيا اهللفضل خلبان سرتيپ نامهزندگی:  آسمان در نبرد

 عماد: تهران -.جانفشان شهرام معما، محمد تحقيق و مصاحبه

  .1۳۸۹ فردا،

 .ص۲۵۵

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بهاء

 جانفشان،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 اهللفضل خلبان سرتيپ نامهزندگی: عنوان.ب. گردآورنده شهرام،

 .عنوان.ج. جاويدنيا

 DSR 1۶۲۶/ ج۲۲ م۶ 

 

 - 1۳۴۰ جعفر، زاده،جهروتی

 و مصاحبه/ زادهجهروتی جعفر سردار خاطرات:  درالوک نبرد

 مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران -.جوانبخت محمود تدوين

1۳۸۷.  

 هنر و ادبيات دفتر)  -.نقشه عکس،.:  تصوير. ص [۲۲] ، ۲۵۶

  (1۵۶ خاطرات؛/ عراق و ايران جنگ .۵1۹مقاومت؛

 .ريال۳۶۰۰۰  :بهاء

. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

: عنوان.ج.. ب. گرمصاحبه ،- 1۳۵1 محمود، جوانبخت،.الف

 .عنوان.د. زادهجهروتی جعفر سردار خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ ج۹۳ ن۲ 

 - 1۳۳۸ محمد، دروديان،

 /۵ کربالی عمليات اجرای و فرماندهی طراحی،:  بصره شرق نبرد

 اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -.دورديان محمد تدوين

  .1۳۷۶ جنگ، تحقيقات و مطالعات مرکز

  (11عمليات؛ گزارش)  -(.رنگی) نقشه. : ص ۲۲۴

 .ريال۷۰۰۰ :بهاء

 .بصره شرق نبرد: جلد روی عنوان

 The battle in Basra.:انگليسی به جلد پشت

 .1۹۷ - 1۹۶. ص: کتابنامه

 .نمايه

 .جنگی عمليات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 سپاه.الف. نبردها -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲

. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز. اسالمی انقالب پاسداران

 کربالی عمليات اجرای و فرماندهی طراحی،: عنوان.ج. فروست.ب

 .عنوان.د .۵

 DSR 1۶۰۷/ ک۴ د۴ 

 

 مجيد نداف،

 در اسالم رزمندگان هایآفرينی حماسه از گزارشی:  فاو نبرد

 و مطالعات مرکز[ برای]  نداف؛ مجيد نويسنده /۸ والفجر عمليات

 مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه: تهران -.جنگ تحقيقات

  .1۳۷۹ جنگ، تحقيقات و مطالعات

 مجموعه)  -.شده تا( رنگی) نقشه ورق، ۳ + مصور.ص ۲۰۷

  (۸ عمليات؛ گزارش

 .ريال ۶۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 سپاه.الف. والفجر عمليات -- 1۳۶۷ -1۳۵۹عراق، و ايران جنگ.1 

. جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی، انقالب پاسداران
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1۰۴ 

 

 رزمندگان هایآفرينیحماسه از گزارشی: عنوان.ج. فروست.ب

 .عنوان.د. والفجر عمليات در اسالم

 DSR 1۶۰۷/ و۲ س۲ 

 

 - 1۳۴۲ گلعلی،  بابايی،

 منطقه نظامی جغرافيای تاريخی کارنامه:  اهواز جنوب نبردهای

 علیگل نگارش و تحقيق/ اهواز غربی جنوب و جنوب عملياتی

 دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد[  سفارش به]  بابايی؛

  .1۳۸۶ محفوظ، لوح: تهران -..مقدس دفاع پژوهشکده مقدس

 .نقشه مصور،.: ص۴۶۴

 .ريال ۴۵۰۰۰ :بها

 .کتابنامه

 جنگ.۲ .خوزستان -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ -- عراق و ايران جنگ.1 

 عراق، و ايران جنگ.۳ .خاطرات -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

 هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. نبردها -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹

 تاريخی کارنامه: عنوان.ب.. مقدس دفاع پژوهشکده. مقدس دفاع

.. اهواز غربی وجنوب جنوب عملياتی منطقه نظامی جغرافيای

 .عنوان.ج

 DSR 1۶1۰/ خ۹ ب۲ 

 

 - 1۳۴۲ علی، لوحی،بنی

 کارون شرق آزادسازی:  فرماندهان روايتبه کارون شرق نبردهای

 ماهه شش در داخلی بحران ضميمهبه آبادن محاصره شکستن و

 محسن مرادپيری، هادی لوحی،بنی علی نويسندگان/ جنگ دوم

 پاسداران سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز: تهران -.محمدی

  .1۳۷۹ اسالمی، انقالب

 .(شده تا) نقشه ورق [۳]  :(رنگی) تصوير.[ ص ۸] .ص ۲۷۷

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 .منطقه رودکارون، --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --  منطقه رودکارون، --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲

. همکار نويسنده ،- 1۳۳۹ هادی، مرادپيری،.الف. نبردها

 و مطالعات مرکز.ج. همکار نويسنده محسن، معين، محمدی.ب

 آزادسازی: عنوان.د. اسالمی انقالب پاسداران سپاه جنگ تحقيقات

 رد داخلی بحران ضميمهبه آبادن محاصره شکستن و کارون شرق

 .عنوان.ه. جنگ دوم ماهه شش

 DSR 1۶1۰/ ک۲ ب۹ 

 

 - 1۳۳۸ خسرو، باباخانی،

 امور و شهيد بنياد سازمان: تهران -..باباخانی خسرو/ سرو نخلستان

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران،

1۳۸۴.  

 .ص ۳۳۵ ،[۲]

 .ريال 1۷۰۰۰ :بها

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 و شهيد بنياد سازمان.الف. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور

 PIR ۷۹۶۳/ الف۲۳ ن۳ 

 

 - 1۳۴۳ سميرا، پور، اصالن

 -.پوراصالن سميرا نويسنده/ سيراب کنارهای تشنه، هاینخل

  .1۳۸۴ شاهد، نشر: تهران

 .ص1۷۸  ، ج

 .ريال 1۰۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.الف.. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۷۹۵۳/ ص۸ ن۳ 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۰۵ 

 

 شهدای و احمدنيا هدايت شهيد سردار يادمان:  ماندگار های نخل

 شهرستان فاطميون هيات مولف/ بوشهر شهرستان ۵ کربالی

 -.هنرمند حسين حبيبی، عباس اهتمام و کوشش به بوشهر؛

  .1۳۸۰ بوشهر، شهرستان فاطميون هيات: بوشهر

 .عکس مصور،. : ص [۹۶]

 .ريال ۳۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به کتابنامه

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۶۵- 1۳۳۸  ، هدايت احمدنيا،.1 

 هنرمند،.ب. عباس جبيبی،.الف(. استان) بوشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 يادمان: عنوان.د. بوشهر شهرستان فاطميون هيات.ج. حسين

 شهرستان ۵ کربالی شهدای و احمدنيا هدايت شهيد سردار

 .بوشهر

 DSR 1۶۲۶/ الف۲۷ ن۳ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۵1 سعيد، عاکف،

 تاليف و گردآوری/ ساالريان محمدجواد خاطره:  تقدير نسيم

  .1۳۸۵ عاکف،: مشهد -.عاکف سعيد

 .نمونه.: ص ۲۶۳

 .ريال 1۸۰۰۰ :بهاء

. خاطرات --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. ساالريان محمدجواد خاطره: عنوان.الف

 DSR 1۶۲۹/ س۲۸۶ ع۲۳ 

 

 1۳۷۲ - 1۳۲۶ مرتضی، آوينی،

: هرانت -.آوينی مرتضی/ مستند هایفيلم متن گفتار:  حيات نسيم

  .1۳۸۴ ساقی،

  (1۲ آثار؛ مجموعه)  -.مصور. : ص 1۹۳

 .ريال1۹۰۰۰ :بهاء

 .نمايه

 و سينما -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .هافيلمنامه.1 

 متن گفتار: عنوان.ب .1۲ آثار؛ مجموعه: فروست.الف. جنگ

 .عنوان.ج. مستند هایفيلم

 PN 1۹۹۷/ م۴۷ 

 

 قدر فرهنگی موسسه[ تنطيم و گردآوری/ ] طبعی شوخ و نشاط

  .1۳۸۸ واليت، قدر هنری فرهنگی موسسه: تهران -.واليت

  (1۵مقدس؛ دفاع شهدای سيره)  -.ص ۲11

 .ريال ۳۰۰۰۰:بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۲11-۲۰۹. ص: کتابنامه

 --  شهيدان.۲ .شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 قدر هنری فرهنگی موسسه.الف. خاطرات --  بازماندگان --  ايران

 .واليت

 DSR 1۶۲۵/ ن۵۵ 

 

 -1۳۴۵ حسين، فتاحی،

 نحسي مولف/ کلهر يداهلل شهيد زندگی بر نگاهی:  پنجم نشان

 و پژوهش معاونت اسالمی، انقالب شهيد بنياد: تهران -.فتاحی

  .1۳۸۴ شاهد، نشر تبليغات،

 .ص 1۶۰

 .ريال 11۰۰۰  :بهاء

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. شاهد نشر. اسالمی انقالب شهيد بنياد.الف. سرگذشتنامه

 .عنوان.ج. کلهر يداهلل شهيد زندگی به نگاهی: عنوان.ب

 DSR 1۶۲۶/ ک۸۶ ف۲ 

 

 دوست،منوچهر پارسا
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1۰۶ 

 

 انديشه و عراق تاريخ بررسی:با همراه جنگ شروع در عراق نقش

  .1۳۶۹ انتشار،: تهران -.دوست پارسا چهر منو/ بعث حزب های

 .نقشه.:ص۴۲۴

 .۴۲۴ - ۴1۵. ص:کتابنامه

-تاريخ-عراق.۲ .علل - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ ، عراق و ايران جنگ.1 

. بعث حزب های انديشه و عراق تاريخ بررسی: عنوان.الف .1۳۵۸

 .عنوان.ب

 DSR 1۵۹۸/ پ۲ ن۷ 1۳۶۹ 

 

 - 1۳۴۲ گلعلی، بابايی،

 هر،م سوره انتشارات شرکت: تهران -..بابايی علیگل/ رهايی نقطه

1۳۸۸.  

 .۶۵۶مقاومت هنر و ادبيات دفتر)  -.تصوير. : ص [۳1 ] ،1۹۴

  (۴ها؛يادداشت/ عراق و ايران جنگ

 .ريال ۲۲۰۰۰ :بهاء

 شرکت.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. مهر سوره انتشارات

 DSR 1۶۲۹/ ب۲ ن۷ 

 

 مرتضی ، مستشاری

 -.مستشاری مرتضی:  تاليف/ تحميلی برجنگ شيميايی نگرش

  .1۳۷۷ گيالن، دانشگاه: گيالن

 .مصور جدول،.: ص1۸ پ،

 A Chemical Viewpoint 70 the. :انگليسی به.ع.ص

imposedwar 

 .کتابنامه

 .شيميايی سالحهای -1۳۶۷ -1۳۵۹عراق، ، ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. شيميايی سالحهای.۲

 زهره آقابابايی،

 ايران اسالمی جمهوری نظامی مديريت مبانی و براصول نگرشی

 پاسدار سردارسرلشکر مقدمه با/ مقدس دفاع سال هشت در

: هرانت -.نيکجو احسان علی آقابابايی، زهره تاليف رشيد؛ غالمعلی

  .1۳۸۵ فرزانگان، عصر بيان؛ نقش

 .ص۵۷۶

 Ali Ehsan Nikjoo. Zohereh. :انگليسی به جلد پشت

Aghababaii. The principles and foundations of 

the Armed Management 

 .زيرنويس بصورت همچنين ؛ ۵۷۵ - ۵۶۳ ص: کتابنامه

 نظامی نيروهای - ايران.۲ .1۳۶۷ -1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب .1۳۴۷ احسان، علی ، نيکجو.الف. مديريت -

 DSR 1۶۰۰/ ن۹ الف۶ 

 

 گردآورنده فريده، هاديان،

 تبليغات سازمان: تهران -.ارجح اکرم هاديان، فريده/ دراسارت نماز

  .1۳۷۳ هنری، حوزه اسالمی،

  (۳۳ آزادگان؛ خاطرات: مقاومت هنر و تبليغات دفتر)  -.ص۲۰۶

 درباره ايرانی آزادگان خاطرات: دراسارت نماز: جلد روی عنوان

 .عراق اردوگاههای از نماز

 - زندانيان و زندان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 سازمان.ب .- 1۳۴۰ اکرم، ارجح،.الف. خاطرات - نماز.۲ .خاطرات

 از نماز باره در ايرانی آزادگان خاطرات: عنوان.ج. اسالمی تبليغات

 .عنوان.د. عراق اردوگاههای

 DSR 1۶۲۹/ هـ۲ ن۸ 

 

 مولف ابوالفضل، دربانيان،

 قامها ستاد: تهران -.دربانيان ابوالفضل پژوهش و تاليف/ عشق نماز

  .1۳۸۲ زکات، احيای و نماز
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1۰۷ 

 

 و نويسنده جوانان مسابقه چهارمين برگزيده)  -.ص1۸۴

  (۷جوان؛ نويسندگان

 .ريال۴۰۰۰ :بهاء

 .کتابنامه

. نماز.۲ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 و نويسنده جوانان مسابقه چهارمين برگزيده: فروست.الف

 .عنوان.ب .۷جوان؛ نويسندگان

 DSR 1۶۲۸/ د۳۶ ن۸ 

 

 گردآورنده محسن، کاظمی،

 اهللآيت جنگ روزانه هایيادداشت: بماند تا نوشتم

: کاظمی محسن اهتمام به /(1۹/۷/1۳۶۰ - ۲۴/۷/1۳۵۹)جمی

 -[ ..اسالمی تبليغات سازمان] مقاومت هنر و ادبيات دفتر[ برای]

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات شرکت: تهران

 .نمونه.: ص ۸۵۵

 .ريال 1۳۹۰۰۰ :بها

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛۸۵۵ - [ ۸۴۵. ] ص: کتابنامه

 .نمايه

 شرکت.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب. مهر سوره انتشارات

 جنگ روزانه هایيادداشت: عنوان.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر

 .عنوان.د .(1۹/۷/1۳۶۰ - ۲۴/۷/1۳۵۹)جمی اهللآيت

 DSR 1۶۲۹/ ج۸ آ۳ 

 

 - 1۳۳۷ علی، مؤذنی،

 آفرينشهای مرکز[ برای] موذنی؛ علی(/ رمان) خاکی نه آبی، نه

 شرکت: تهران -..اسالمی تبليغات سازمان هنری حوزه ادبی،

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات

 و ايران جنگ .۳۹۲ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص ۲۰۳

  (1۹ داستان؛ عراق،

 .ريال ۲۷۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 حوزه ادبی، آفرينشهای مرکز.الف.. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ج. فروست.ب.. اسالمی تبليغات سازمان هنری

 PIR ۸۲۲۳/ و۴۴ ن۹۲ 

 

 - 1۳۵۴ اصل،علی، اردبيلی

 علی نوشته/ کمانی ناصر شهيد زندگی اساس بر عنبر؛ نهر

 ايثارگران، امور کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.اردبيلی

1۳۸۶.  

 .ص11۹

 و ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه - 1۳۷۸ - 1۳۴۵کمانی،ناصر،.1 

 و ايران جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق

 داستانهای.۴ .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی

 PIR ۷۹۵۳/ ر۴۷۳ ن۹ 

 

 - 1۳۳۸ قاسمعلی، فراست،

  .1۳۸۴ صرير، پاليزان،: تهران -.فراست قاسمعلی/ نياز

  (۴ رمان؛)  -.ص ۲۲1

 .ريال 1۷۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.ب .۴ رمان؛: فروست.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۸1۵۹/ ر۴ ن۹ 
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1۰۸ 

 

 - 1۳۴۹ محمد، هاشمی،

  .1۳۸۶ شاهد، نشر: تهران -..هاشمی محمد/ من نيلوفر

 .ص ۷۸

 .ريال ۷۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.الف. داستان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۸۲۹۹/ الف۶ ن۹ 

 

 -1۳۳۷ احد، گودرزيانی،

 ردارس همسر بديهيان ژيال با گو و گفت:  اسطوره يک پنهان نيمه

: تهران -.گودرزيانی احد از گو و گفت/ همت محمدابراهيم شهيد

  .1۳۷۹ مهر، سوره انتشارات

  (1 ماه؛ بانوی)  -.عکس.: ص ۳۹

 .ريال ۵۰۰۰:بهاء

 -- شهيدان -- .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 و تگف: عنوان.ب. شونده مصاحبه ژيال، بديهيان،.الف. سرگذشتنامه

. همت محمدابراهيم شهيد سردار همسر بديهيان ژيال با گو

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۶/ هـ۸ گ۴ 

 گردآورنده ،- 1۳۴۸ بنياد، سعادتی،

 مولف/ لرستان سازان حماسه روايت به جنگ از هايی واقعيت

 امورايثارگران، و بنيادشهيد سازمان: تهران -..سعادتی بنياد

  .1۳۸۵ نشرشاهد، فرهنگی، وارتباطات پژوهشی معاونت

 .ج ۳

 .ريال1۶۰۰۰ :بها

 .دوم جلد اساس بر نويسی فهرست

 ايران جنگ.۲ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .اسالمی انقالب شهيد بنياد.الف. نبردها -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و

 .عنوان.ب. شاهد نشر

 DSR 1۶۲۸/ س۷۳ و۲ 

 

 - 1۳۴۴ محمدرضا، بايرامی،

 هنر و ادبيات دفتر[ برای] بايرامی؛ رضا محمد/ آخر روز هفت

 شرکت: تهران -..اسالمی تبليغات سازمان هنری حوزه مقاومت

  .1۳۸۵ مهر، سوره انتشارات

 ، عراق و ايران جنگ ،۵۸ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص1۵۴

  (۶يادداشتها؛

 .ريال 1۹۰۰۰ :بهاء

 شرکت.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب. مهر سوره انتشارات

 .عنوان.ج. مقاومت هنر و ادبيات دفتر

 DSR 1۶۲۹/ ب۲ آ۳ 

 

 - 1۳۴۸ مطلق،محسن،

 /آذربايجانی زاده قلی محمدرضا شهيد زندگی اساس بر آخر؛ هفته

 کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.مطلق محسن نوشته

  .1۳۸۶ ايثارگران، امور

 .ص۹۴

 ايران جنگ.۲ .سرگذشتنامه -  آذربايجانی،محمدرضا زاده قلی.1 

 و ايران جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و

 داستانهای.۴ .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی

 PIR ۸۲11/ ط۶۴۳ -ه۷ 
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 - 1۳۲۸ ناصرقلی، بهرامی،

 تارويراس بهرامی؛ ناصر نويسنده/ بردارفيلم يک خاطرات:  شاتهلی

 اسالمی جمهوری ارتش هوانيروز سفارش به ؛ نياصادق محسن

  .1۳۸۹ سبز، سوره: تهران -..ايران

 .ص 1۶۶

 .ريال ۳۰۰۰۰  :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .خاطرات --  ايران --  بردارانفيلم.1 

 ،- 1۳۶۲ محسن، نيا،صادق.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹

: عنوان.ج. هوانيروز.   زمينی نيروی.  ارتش. ايران.ب. ويراستار

 .عنوان.د.. بردارفيلم يک خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ آ۹۵ ب۳ 

 

 حسين بهزاد،

 محمد ۲۷ لشکر عملياتی کارنامه از يکم کتاب:  صاعقه همپای

 احمد فرماندهی دوران ) 1۳۶1 تير - 1۳۶۰ دی( ص) اهلل رسول

 -.[۲ ويراست]  -.بابايی علی گل ، بهزاد حسين(/  متوسليان

 ارانتش و تدوين کميته ،( هنری حوزه به وابسته)  مهر سوره: تهران

  .1۳۸۸ ،۲۷ حماسه

 و ايران جنگ) .۴۴۷ مقاومت؛ هنر و ادبيات دفتر)  -.ص [۹11]

  (يکم کتاب ۲۷ حماسه .۹ پژوهش؛ عراق،

 .ريال 1۲۹۰۰۰ :بهاء

 .زيرنويس صورت به همچنين ؛[۹11] - [۹1۰. ]ص: کتابنامه

 تهف و بيست مکانيزه لشکر. اسالمی انقالب پاسداران سپاه.1 

 --1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق و ايران جنگ.۲ .(ص) اهلل رسول محمد

)  مهر سوره.ب. همکار نويسنده علی، گل بابايی،.الف. نبردها

 .۲۷ حماسه انتشار و تدوين کميته ،( هنری حوزه به وابسته

 محمد ۲۷ لشکر عملياتی کارنامه از يکم کتاب: عنوان.د. فروست.ج

 احمد فرماندهی دوران ) 1۳۶1 تير - 1۳۶۰ دی( ص) اهلل رسول

 .عنوان.ه(.  متوسليان

 DSR 1۶۰۶/ ب۹ هـ۸ 1۳۸۸ 

 - 1۳۵1 حبيبه، جعفريان،

 :تهران -.جعفريان حبيبه نويسنده/ شهيد همسر روايت به:  همت

  .1۳۸۸ فتح، روايت

  (۲ ماه، پنهان ینيمه)  -.عکس.: ص۵۵

 .ريال ۹۵۰۰  :بهاء

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب .۲ ماه، پنهان ینيمه: فروست.الف. سرگذشتنامه

 DSR 1۶۲۶/ هـ۸ ج۷ 

 

 گردآورنده ،- 1۳1۷ شيرينعلی، گلمرادی،

 به/ پايداری ادبيات در دفتری:  سکوتبی هایسنگ با صداهم

  .1۳۸۸ پنجم، فصل: تهران -.گلمرادی شيرينعلی اهتمام

  (فلسطين 1چين؛دست .۳۴شعر؛)  -.ص ۲۹۲

 .ريال ۶۰۰۰ ۰: بهاء

 ادبيات در دفتری: عنوان.الف .1۴ قرن --  فارسی شعر.1 

 .عنوان.ب. پايداری

 PIR ۸1۹۲/ ل۷۴ هـ۸ 

 

 محسن کار،صيفی

 نسيم: قم -..کارصيفی محسن/ صوفی حسن شهيد موج کيشهم

  .1۳۸۴ حيات،

  (۵فرماندهان؛ کتاب)  -.ص[1۴۳]

 .ريال1۰۰۰۰ :بهاء

 --شهيدان.۲ .شهيدان --1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 --ايران --سرداران.۳ .خاطرات --بازماندگان --ايران

 .عنوان.الف. سرگذشتنامه

 DSR 1۶۲۵/ ک۲۳ 
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 - 1۳۴1 حميد، قبادی،

: تهران -[.قبادی حميد/ ]قبادی حميد خاطرات:  آتش با مرز هم

  .1۳۸۶ مهر، سوره انتشارات شرکت

 .عکس مصور،. : ص ۴۲۳

 .ريال ۵۵۰۰۰ :بها

 .نمايه

 شرکت.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ج. قبادی حميد خاطرات: عنوان.ب. مهر سوره انتشارات

 DSR 1۶۲۹/ ق۲۳ هـ۸ 

 

 - 1۳۳۲ مرتضی، سرهنگی،

 شرکت: تهران -.سرهنگی مرتضی نوشته/ جنگ درباره چيز همه

  .1۳۸۷ مهر، سوره انتشارات

 هنر و ادبيات دفتر)  -.نمونه عکس،نقشه، مصور،. : ج

  (۳جنگ، دانستنيهای نوجوان، و کودک دفتر .۵۶۵مقاومت؛

 .ريال1۶۰۰۰  :بهاء

 .عنوان.ب.. الف .1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 DSR 1۶۰۰/ س۴ هـ۸ 

 

 - 1۳۴۴ غالمرضا، زاده،قلی

 غالمرضا نگارش/ محمدقليزاده فرج خاطرات:  من دوستان همه

  .1۳۸۸ صرير،: تهران -.زادهقلی

 .عکس مصور،. : ص ۵۸۸

 .ريال ۶۰۰۰۰ :بها

 بنياد.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

: عنوان.ب. صرير نشر. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 .عنوان.ج. محمدقليزاده فرج خاطرات

 DSR 1۶۲۹/ م۲۵۵ ق۸ 

 

 -1۳۵۳ محمدحسين،  ولدی،عباسی

 رسالت شهرک شهدای از تن پنج خاطرات:  ) نفر پنج همين

 و شهيد بنياد سازمان: تهران -.ولدیعباسی محمدحسين(/ کرج

 شاهد، نشر فرهنگی، ارتباطات و پژوهشی معاونت ايثارگران، امور

1۳۸۵.  

 .نمونه عکس، مصور،.: ص ۲۰۶

 .ريال 1۰۰۰۰  :بهاء

  ايران جنگ.۲ .شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. کرج -- ايران -- شهيدان.۳ .خاطرات -- 1۳۶۷  - 1۳۵۹ عراق، و

: عنوان.ب. شاهد نشر. ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان.الف

 .عنوان.ج. کرج رسالت شهرک شهدای از تن پنج خاطرات

 DSR 1۶۲۵/ ع۲۴۵ هـ۸ 

 

 - 1۳۵۲ مهدی، نيری، دهقان

 حفظ بنياد: تهران -.نيریدهقان مهدی(./ داستان) جاست همين

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار

 .ص ۶۳

 .ريال ۶۰۰۰۰  :بهاء

 نشر و آثار حفظ بنياد.الف .1۴ قرن --  فارسی هایداستان.1 

 .عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای

 PIR ۸۰۵۵/ هـ۷ ۸هـ 

 

 - 1۳۴۲ حسن، منتظرين،

/ اسالم رزمندگان باورهای در سيری:  السالمعليهم بيت اهل هنر

  .1۳۸۹ يوسف، کتاب: تهران -.منتظرين حسن

 .ص ۴۸۴
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 .ريال ۷۲۰۰۰   :بهاء

 .۴۸۴-[۴۸1.]ص:کتابنامه

 .نمايه

 جنگ.۲ .خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

. هانامهوصيت --  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. اسالم رزمندگان باورهای در سيری: عنوان.الف

 DSR 1۶۲۸/ م۷۳۶ هـ۹ 

 

  ،ايران اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح خمينی،

1۲۷۹ - 1۳۶۸  

 خمينی امام ديدگاه از شهادت و ايثار فرهنگ:  خدا مردان هنر

 ظحف بنياد: تهران -.روحانی مرتضی تدوين و تحقيق(/ سره قدس)

  .1۳۹۰ مقدس، دفاع هایارزش نشر و آثار

 .ص1۷۲

 .ريال ۳۲۰۰۰  :بها

 .1۷۲ - [1۶۷. ]ص: کتابنامه

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح خمينی،.1 

 خمينی،.۲ .شهادت درباره ديدگاه -- .1۳۶۸ - 1۲۷۹ ايران،

 1۲۷۹  ايران، اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح

 رهبر اهلل،روح ، خمينی.۳ .جهاد درباره ديدگاه -- . 1۳۶۸ -

 -- . 1۲۷۹  - 1۳۶۸  ، ايران اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب

. گردآورنده ،- 1۳۵1 مرتضی، روحانی،.الف. هاسخنرانی و هاپيام

 فرهنگ: عنوان.ج. مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب

 .عنوان.د(. سره قدس) خمينی امام ديدگاه از شهادت و ايثار

 DSR 1۵۷۴/ ۵/   ش۹ هـ۹ 

 گردآورنده محمدعلی، شائيان،غريب

 و آثار حفظ بنياد اهتمامبه شاييان؛غريب محمدعلی/ اندزنده هنوز

 حفظ بنياد: تهران -..سمنان استان مقدس دفاع هایارزش نشر

  .1۳۸۶ مقدس، دفاع ارزشهای نشر و آثار

 .عکس.: ص ۹۷

 .ريال ۹۰۰۰ :بهاء

 - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.۲ .خاطرات -- ايران -- سرداران.1 

 دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. خاطرات -- .1۳۶۷

 دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.ب.. سمنان استان مقدس

 .عنوان.ج. مقدس

 DSR 1۶۲۸/ غ۴۶ هـ۹ 

 

 گردآورنده ،-1۳۴۸ معزز، پرنيان،

 اهتمامبه/ مقدس دفاع نويسانخاطره با شنود و گفت:  نگاران ياد

  .1۳۸۴ صرير،: تهران -.پرنيان معزز

 .عکس.:  ص ۲۹۵

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بهاء

 و ايران جنگ.۲ .هامصاحبه -- 1۴ قرن -- ايرانی نويسندگان.1 

: عنوان.الف. نويسیخاطره.۳ .خاطرات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق،

 .عنوان.ب. مقدس دفاع نويسانخاطره با شنود و گفت

 DSR 1۶۶۹/ پ۴ ی۲ 

 

 - 1۳۴۵ اهلل،حبيب خواص،

 برادر مقدس دفاع زمان هایيادداشت: ) پيماکهکشان ياران ياد

 گردآورنده خواص؛ اهللحبيب نويسنده(/ خواص اهللحبيب رزمنده

  .1۳۸۸ آذريون،: تهران -.استيری مريم

 .عکس.: ص ۳۸۰

 .ريال ۶۵۰۰۰  :بهاء

 استيری،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 برادر مقدس دفاع زمان هایيادداشت: عنوان.ب. گردآورنده مريم،

 .عنوان.ج. خواص اهللحبيب رزمنده

 DSR 1۶۲۹/ خ۹۴ آ۳ 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

11۲ 

 

 

 - 1۳۴۵ اهلل،حبيب خواص،

 برادر مقدس دفاع زمان هایيادداشت:  پيماکهکشان ياران ياد

 گردآورنده خواص؛ اهللحبيب نويسنده/ خواص اهللحبيب رزمنده

  .1۳۸۸ آذريون،: تهران -.استيری مريم

 .عکس.: ص ۳۸۰

 .ريال ۶۵۰۰۰ :بهاء

 استيری،.الف. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 برادر مقدس دفاع زمان هایيادداشت: عنوان.ب. گردآورنده مريم،

 .عنوان.ج. خواص اهللحبيب رزمنده

 DSR 1۶۲۹/ خ۹ آ۳ 

 

 - 1۳۴۳ حسين، بنی،اراتاسماعيلی

 شاهد، نشر: تهران -.بنیاراتاسماعيلی حسين/ شکنشب ياران

1۳۸۶.  

  (خاطره)  -.عکس جدول،. : ص 1۲۸

 .ريال 11۰۰۰ :بهاء

: فروست.الف.. خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. خاطره

 DSR 1۶۲۹/ الف۵۳ آ۳ 

 

 بيژن کيا،

 با ؛ کيا بيژن نويسنده/ داستان مجموعه:  احمد...ياسر...ياسر

 استان مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد حمايت

  .1۳۸۶ رخشيد،: شيراز -.فارس

 .ص ۸۸

 .ريال 1۳۰۰۰ :بهاء

 عراق، و ايران جنگ.۲ .1۴ قرن -- فارسی کوتاه هایداستان.1 

 هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد.الف. داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 .عنوان.ب.. فارس استان مقدس دفاع

 PIR ۸1۸۴/ ی۳1۵ ی۲ 

 

 شوندهمصاحبه ،- 1۳1۷ محمدصادق، بنايی،

 و مصاحبه/ بنايی صادق محمد شفاهی خاطرات:  صادق ياور

  .1۳۹1 فاتحان،: تهران -.نيری حسين تدوين

 .مصور.: ص۲۶۴

 .ريال ۵۵۰۰۰:بهاء

-1۹۸۸..۲. خاطرات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

1۹۸۰ ,۳ Personal narratives --  Iran-Iraq War.ايران  

 ۵..۴. خاطرات --  1۳۵۷ - 1۳۲۰ پهلوی، --  تاريخ --

Presonal narratives --  Pahlavi, 1941 - 1978 --  

History --  Iran.خاطرات --  بسيجيان --  ايران .

۶..Diaries --  Militia --  Iran 1۳۵۰ حسين، نيری،.الف -، 

.. بنايی صادق محمد شفاهی خاطرات: عنوان.ب. گرمصاحبه

 .عنوان.ج

 DSR 1۶۲۶/ ب۸۵ ن۹ 

 - 1۳۴۹ فکور،اصغر،

/ کاظمی اهلل حجت شهيد زندگی اساس بر بهشت؛ تا خاکريز يک

 امور کل تهران،اداره قديانی؛شهرداری: تهران -.فکور اصغر نوشته

  .1۳۸۶ ايثارگران،

 .ص1۰۴

 جنگ.۲ .سرگذشتنامه - 1۳۶۲ - 1۳۳۸اهلل، کاظمی،حجت.1 

 جنگ.۳ .داستان - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .سرگذشتنامه - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران

 .عنوان.الف .1۴ قرن - فارسی داستانهای.۴

 PIR ۸1۶۹/ ک۸۲ ی۸ 
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 گردآورنده ،- 1۳۴۳ مهدی، فاخر، موسوی

 اداره کوشش به ؛ فاخرموسوی مهدی انتخاب به/ غزل خاکريز يک

: تهران -.همدان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل

  .1۳۹۰ فاتحان،

 .ج

 .ريال ۳۷۰۰۰  :بهاء

 .سوم جلد براساس فهرستنويسی

 .1۳۸۹-1۳۸۸ زمانی یبازه .۳.ج: مندرجات

-  فارسی شعر.۲ .شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. هامجموعه --  1۴ قرن -

 .عنوان.ب. همدان استان مقدس دفاع

 PIR ۴1۹1/ ج۹ م۸۳ 

 

 -1۳۴۳ بهزاد، زاده،گشتی

 انقالب شهيد بنياد: تهران -.زادهگشتی بهزاد/ پرواز... سه دو يک

  .1۳۸۳ شاهد، نشر تبليغات، و پژوهش معاونت اسالمی،

 .ص1۳۶

 .ريال۶۵۰۰ :بها

 -- شهيدان.۲ .شهيدان - 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.الف. خاطرات -- تهران -- ايران

 DSR 1۶۲۵/ گ۵ ی۸ 

 

 - 1۳۴۴ معصومه، رامهرمزی،

 شرکت: تهران -.رامهرمزی معصومه خاطرات/ آخر يکشنبه

  .1۳۸۸ مهر، سوره انتشارات

 و ادبيات دفتر)  -.عکس نمونه، مصور،. : تصوير.ص [1۴ ] ،۲1۸

  (1۵1خاطرات؛. عراق و ايران جنگ.۵1۲ مقاومت؛ هنر

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بها

 و ايران جنگ.۲ .خاطرات --  -1۳۴۴ معصومه، رامهريزی،.1 

. مهر سوره انتشارات شرکت.الف. خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق،

 هنر و ادبيات دفتر.  هنری حوزه. اسالمی تبليغات سازمان.ب

 .عنوان.ج. مقاومت

 DSR 1۶۲۹/ ر1۸ آ۳ 

 

 محمد راد، خسروی

 محمد/ صفرزاده ناصر شهيد خاطرات براساس:  همه برای يکی

  .1۳۸1 کوثر، نسل: تهران -.راد خسروی

  (۴۴ خاطره؛ )

 .ريال۹۵۰۰ :بهاء

 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ.۲ .1۳۳۸ - 1۳۷۵ ناصر، صفرزاده،.1 

 -- بازماندگان -- ايران -- شهيدان.۳ .شهيدان -- 1۳۵۹ -

 ناصر شهيد خاطرات: عنوان.ب .۴۴ خاطره؛: فروست.الف. خاطرات

 .عنوان.ج. صفرزاده

 DSR 1۶۲۶/ ی۷ خ۵ 

 

 گردآورنده اميرحسين،  فردی،

 سراسری مسابقه اولين برگزيده هایداستان مجموعه : (1)يوسف

 صرير،: تهران -..فردی اميرحسين انتخاب به/ مقدس دفاع داستان

1۳۸۵.  

 .ج

 .ريال ۳۰۰۰۰ :بهاء

 حنگ.۲ .هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی کوتاه هایداستان.1 

 مجموعه: عنوان.الف. داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران

. مقدس دفاع داستان سراسری مسابقه اولين برگزيده هایداستان

 .عنوان.ب
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 PIR ۴۲۳۴/ ج۹ م۵ 

 .(تهران :1۳۸۶ :دومين) يوسف ادبی جايزه

 -..يوسف ادبی جايزه دومين منتخب داستانهای :( ۲) يوسف

  .1۳۸۶ صرير،: تهران

 .ص ۲۵۳

 .ريال ۲۵۰۰۰  :بها

 جنگ.۲ .هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی کوتاه داستانهای.1 

 داستانهای: عنوان.الف. داستان -- . 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 .عنوان.ب. يوسف ادبی جايزه دومين منتخب

 PIR ۴۲۴۹/ ج۲۵ 

 

 (تهران :1۳۹۰:پنجمين)  يوسف ادبی جايزه

  جشنوار پنجمين برگزيده هایداستان( :  پنجم کتاب) يوسف

 ادبني سفارشبه(/ ]يوسف ادبی جايزه) مقدس دفاع کوتاه داستان

  .1۳۹۰ صرير،: تهران -[.مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ

 .ص۲۸۰

 .ريال ۵۰۰۰۰ :بهاء

 جنگ.۲ .هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان.1 

 --  هاجشنواره.۳ .جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران

 .مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد.الف. تهران --  ايران

 کوتاه داستان  جشنوار پنجمين برگزيده هایداستان: عنوان.ب

 .عنوان.ج(. يوسف ادبی جايزه) مقدس دفاع

 PIR ۴۲۴۹/ ج۲۵۲ 

 

 -1۳۴۳ علی، رستمی،

 علی/ خزاعی عليرضا شهيد سردار حماسه روايت:  ما يوسف

  .1۳۸۸ صرير،( : ع) احمدآل: همدان -.رستمی

 .عکس مصور،. : ص 1۶۰

 .ريال ۲۰۰۰۰ :بها

. داستان --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ.1 

 .عنوان.ب. خزاعی عليرضا شهيد سردار حماسه روايت: عنوان.الف

 DSR 1۶۲۶/  خ۴۳ ر۵ 

 

 1۳۲۸ اميرحسين، فردی،

 سراسری مسابقه اولين برگزيده داستانهای مجموعه: يوسف

 بنياد{ برای: }فردی اميرحسين انتخاب به/ مقدس دفاع داستان

  .1۳۸۵ صرير،: تهران -.مقدس دفاع ارزشهای و آثار حفظ

 .ص۳۳۲

 جنگ.۲ .ها مجموعه - 1۴ قرن - فارسی کوتاه داستانهای.1 

 و آثار حفظ بنياد.الف. داستان -1۳۶۷-1۳۵۹ وعراق، ايران

 .عنوان.ب. مقدس دفاع ارزشهای

 PIR ۴۳۳۴/ ج۹ م۵ 

 

 گردآورنده ،- 1۳۴۳ علی،  رستمی،

  .1۳۸۶ ،(ع)احمدآل: قم -..رستمی علی کوشش به/ نامهيوسف

 .ص ۴۰۰

 .ريال ۴۰۰۰۰ :بها

 عراق، و ايران جنگ.۲ .هامجموعه -- 1۴ قرن -- شعرفارسی.1 

 .عنوان.الف. شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹

 PIR ۴1۹1/ ج۹ ر۵ 
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 ۹۹ - 1۳۴1 معصومه، آباد،

 ۷۹  - 1۳۴۹ نرگس، آبيار،

 ۹۳  مترجم ،- 1۳۴۵ مهرداد، آزاد،

 ۲۵خدايار   آزادی،

 ۵   - 1۳۲۸ يعقوب، آژند،

 ۶۲گردآورنده  فريبا، آستی،

 ۶۲زهرا   آشيان،

 ۹۵ گردآورنده حمداهلل، آصفی،

 ۷۳مصطفی  آفريدون،

 1۰۶زهره     آقابابايی،

 ۹۷علی آقابابايی،

 ۵۹گردآورنده   بهرام، آقاخانی،

 ۲۲ گردآورنده ،- 1۳۵۸ عباس، جيرهنده، آقايی

 - 1۳۳۳ داود، آقائی،

 ۵۹- ۵1مستعار   ،- 1۳۳۶ مستعار، ياسر،آل

 1۰۵  1۳۷۲ - 1۳۲۶ مرتضی، آوينی،

 ۸۸- ۳۷ -1 مترجم ،- 1۳۳۰ محمدنبی، ابراهيمی،

 11 - 1۳۴1 خديجه،  اوال،ابول

 ۴۴  1۳۴۵ -1۳۶۵ احمدرضا، احدی،

 1۲   -1۳۴۰ حسينعلی، احسانی،

 1۰۵    1۳۶۵- 1۳۳۸  ، هدايت احمدنيا،

 ۷۷شونده مصاحبه ،- 1۳۳۹ اميرعلی، احمدی،

 1۳    1۳۳۸ حسن، احمدی،

 ۸   -1۳۴۵ حيدر، احمدی،

 ۵۵  -1۳۴۰ محمدحسين،  احمديار،

 1۰  - 1۳۴1 عليرضا، اخالقی،

 1 گردآورنده ،- 1۳۵۶ رسول، اخوی،

 ۵۹ هرمزگان استان اسالمی انقالب شهيد بنياد کل اداره

 جنوبی خراسان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل دارها

۶۴ 

 ۶1 خوزستان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ کل اداره

 ۲۶ بويراحمد و کهگيلويه استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

- ۴۶ 

 ۸۵ - 1۶  - 1۳۵۴ نسرين، ارتجايی،

 1۰۶   1۳۴۰ اکرم، ارجح،

 1۰۷ - ۳۲  - 1۳۵۴ اصل،علی، اردبيلی

 ۳۲ - ۶  اردستانی،حسين

 ۲۶گردآورنده   اکبر، علی ازغندی،

 ۸۶ -۶۶ – ۲۷ ،- 1۳۴۰ اصغر، معمار، حسن استاد

 ۳ ويراستار محمدحسن، مقدم،استادی

 11۲  گردآورنده مريم، استيری،

 ۲۵-1۲   -1۳۳۳ محمد،  اسدی،

 -۷۶ – ۶۴ ،-1۳۳۰ حسين،  اسرافيلی،

 ۷۲  - 1۳۵1 محمد، زاده،اسماعيل

 ۴۵  - 1۳1۲ حسن، قم، اسماعيلی

 1   - 1۳۳۹ رضا، اسماعيلی،

 ۹ - 1۳۵۴ مريم، اسماعيلی،

 11۲   - 1۳۴۳ حسين، بنی، اراتاسماعيلی

 ۷1 -۲۵  -1۳۴۷ رضا،علی  اشتری،

 ۵۶- 1۹  - 1۳۴۰ توحيد، اصغرزاده،
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 ۶۰احمد   جدی، اصغريان

 1۰۴  - 1۳۴۳ سميرا، پور، اصالن

 ۹   - 1۳۲۶ عبدالرحيم، افشار،

 ۸۶گردآورنده   ،- 1۳۳۸ محمودرضا، فر،اکرامی 

  1۰۰گردآورنده  ،- 1۳۵۳ شادروز، امانی،

 ۴۷  -1۳۳۶ جليل، امجدی،

 شونده مصاحبه ،- 1۳۴۲ مريم، امجدی،

 ۶۶عليرضا   اميرحاجلو،

 ۹۶ -۵۹ -۵1 – ۲      1۳۴۹ داود، اميريان،

 ۴۰ شيميايی سالحهای قربانيان از دفاع انجمن

 ۷۶ -1  ايران قلم انجمن

 ۴۵محمد   نژاد،انجوی

 ۴۰ نويس مقدمه گوستاو، اندرسن،

  ۹۲ - ۷۵ -۳۹ -1۲ 1۳۳۴ مهدی، انصاری،

 1۸  - 1۳۳۴ منصور، انوری،

ايران ارتش  نيروی دريايی  مديريت حفظ آثار و ارزشهای دفاع 

 1۰مقدس 

 1۰ايران ارتش  نيروی دريايی  معاونت نيروی انسانی 

 ۳1های دفاع مقدس  مرکز پژوهشايران ارتش  نيروی زمينی  

 ۳1ايران ارتش  نيروی زمينی  معاونت عمليات  

 دايران ديپلماسی تاريخ و اسناد مرکز  خارجه امور وزارت ايران

 ۷۲  خارجه امور وزارت

 اجتماعی ريزی برنامه دفتر  فناوری و تحقيقات  علوم وزارت ايران

 ۳۲ فرهنگی مطالعات و

 ارشاد و فرهنگ کل اداره  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ايران

 ۴1 بويراحمد و کهگيلويه استان اسالمی

 ۷۶ -۶ فرهنگی امور معاونت  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ايران

، المللی بين های پژوهش و آموزش مرکز خارجه امور وزارت. ايران

 ۹۸ المللی بين و سياسی مطالعات دفتر

 1۰۰ انتشارات و چاپ موسسه، خارجه امور وزارت. ايران

 جنگ شده بازسازی مناطق دفتر۰ جمهوری رياست۰ايران

 ۶۳ تحميلی

 المللی بين و سياسی مطالعات دفتر خارجه امور وزارت ايران  

1۰۰ 

 ۶۶هوشنگ   ايرجی،

 -۶۷ -1۷  - 1۳۴۵ محمدرضا، ايروانی،

 -1۰۴ -1۰1 -۷۳ – 1۳۳۸ خسرو،  باباخانی،

  -1۰۶ -۷۷ – ۶ – 1۳۴۲ علی، گل  بابايی،

 1۰۲  1۳۶۷ - 1۳۴۳ فهيمه، پور،بابائيان

 ۹۴حسن   باقری،

 ۷  - 1۳۳۴ عباس، باقری،

 -1۰۸ -۷۸ -۷1 -۵۴  - 1۳۴۴ محمدرضا، بايرامی،

 - 1۰1 -۹۴ -۶۸ -۴۵ -1۴   - 1۳۴۶ داوود، دانشور، بختياری

 ۲۰اهلل   حبيب بخشوده،

 1۰۸ شونده مصاحبه ژيال، بديهيان،

 ۹ گردآورنده ،- 1۳۵۰ مريم، بذرافشان،

 ۳۰ - 1۳۴۲ محمدرضا،  براتی،

 ۹۹ - 1۳۵۶ مريم، برادران،

 ۸۶گردآورنده  ،- 1۳۲۴ فيروزه، سرکرده، برومند

-۴۳ -۴1-۲۶ – 1۰گردآورنده   ،- 1۳۴۵ فتحعلی، بزرگمهرنژاد،

۴۶- ۹۹ 

 11۲شونده    مصاحبه ،- 1۳1۷ محمدصادق، بنايی،
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 1۰۰  - 1۳۴۶ مجيد، بنشاخته،

 ۹۳علی  لوحی، بنی

    مقدس دفاع هایارزش و آثار حفظ بنياد 

۹-۷-۹-11-1۳- 1۲- 1۵-1۴-1۹- ۲1-۲۴-۲۷--۳۷-۳۸-۴۰-

۴۴-۴۷-۵۲-۵۳-۵۶-۵۷--۶۵- ۵۷-۶۵-۶۸-۶۹-۷۴-۷۸-۷۹-

۸۳-۸۴-۸۷-۸۸- ۹۸-  -۹۲-۹۳- 111-  ۷۳-۸۶-1۰1-11۰-

11۴- 

 و آثار حفظ کل اداره مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 ۶۷جنوبی  خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر

 و آثار حفظ کل اداره مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 ۲ قم استان مقدس دفاع ارزشهای نشر

 و آثار حفظ کل اداره مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 ۹ البرز استان مقدس دفاع ارزشهای نشر

 و آثار حفظ کل اداره مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 ۴۰ رضوی خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر

 ۸۳ايالم  استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد 

 خراسان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 ۴۸رضوی 

       111سمنان   استان مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

 11۲فارس   استان مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

 1۸ فارس استان مقدس دفاع ارزشهاینشر  و آثار حفظ بنياد

 -۲۰  کرمان استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

1۰۲ 

 کرمانشاه استان مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

۵۰- ۶۲ 

  ۸۷گيالن استان مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

 -1۵ همدان استان مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ بنياد

۵۲- 11۳-  

 -۷ صرير انتشارات مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنياد

1۸- 1۹-۲۳-۳۷- ۴۲-۶۲- ۶۹- ۷۶- ۸۳- ۸۵-  

 ۸۰ -1۳ مقدس دفاع هایارزش و آثار و حفظ بنياد

 ۵۹ ( بروجرد) اسالمی انقالب شهيد بنياد

 ۷( لرستان) اسالمی انقالب شهيد بنياد

 1۰۸ -1۰۵ -۸۵ -۲۸ شاهد نشر اسالمی انقالب شهيد بنياد

 سالمیا انقالب شهيد ببنياد شاهد نشر اسالمی انقالب شهيد بنياد

 ۷ پژوهش و تحقيق کل اداره

 ۶۸ شاهد نشر اسالمی، انقالب شهيد بنياد

 ۶۸ چمران شهيد بنياد

 ۲۵ايثارگران  امور و شهيد بنياد

 -۸۴ -۷1ناصری  شهيد فرهنگی بنياد

 ۹۵ گردآورنده ،- 1۳۳۹ اهلل،هدايت بهبودی،

 ۹۰ -۳۴ گردآورنده ،- 1۳۴۲ محمدمهدی، بهداروند،

 1۰۹  - 1۳۲۸ ناصرقلی، بهرامی،

 ۳1  فرهاد ، بهروزی

  -۷۷ -۷حسين  بهزاد،

 ۴1  -1۳۴۴ کاوه، بهمن،

 ۷۲ محمدگل بهمنی،

 ۷۷ گرمصاحبه ،- 1۳۳۶ فرزاد، موحد، بيات

 1۵گردآورنده    ،- 1۳۴۸ حميدرضا، ، تقصيربی

 ۹۸ - 1۳۳۵ موسی، بيدج،

 1۴ گرمصاحبه حسين، بيضايی،

 1۰۵ -۹۳-۶۴پارسادوست، منوچهر 

 ۴۲ -۴1  1۳۴۲ - کامران،  نژاد،پارسی
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 ۷۰داستان  – 1۳۶۷ -1۳۵۹عراق، و ايران پجنگ

 1111گردآورنده    ،-1۳۴۸ معزز، پرنيان،

 Perry, Mark ۸۶- 1۹۵۰ مارک، پری، 

 -۵۲ -۲۴ -۲۰ -1۶ -۳ مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

 معارف و علوم جپژوهشگاه مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه 

 ۷۷ اسناد ملی مرکز مقدس دفاع

 ۵۲المعارف دايره مرکز مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

 11 اسناد ملی مرکز مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

 ۳۸ اسناد ملی مرکز مقدس دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

  -۵۹ – ۳۴   -1۳۶۰ اعظم، مشهدی،پشت 

 ۳۶احمد   پوراحمد،

 1۰1گردآورنده   ،- 1۳۳۳ عليرضا، وافی، پوربزرگ

 ۸۳ - 1۳۵۴ مجيد، پورولی،

 ۳۹محمدحسين   پيکانی،

 ۳۸ مترجم ،- 1۳۳۲ تائب، سعيد،

 ۶۳ ويراستار اله، نبی تبار،

 ۷۴  - 1۳۲۲ ضياءالدين، ترابی،

 1۵  - 1۳۳۸ محمود، ترحمی،

 ۵  - 1۳۴۰ محمدرضا، ترکی،

 ۷۲مجتبی  تهامی،

 ۵۳ - 1۳۵۲ رمضان، تيموری،

 ۲جابر    کامل  جابر،

 1۰۳  گردآورنده شهرام، جانفشان،

 ۵۸  - 1۳۴۴ بهروز، پور،جانی

 ۳۳گردآورنده  احمد، عاملی،جبل

 1۰۵ عباس جبيبی،

 ۸۰مسعود   جزايری،

 ۴۴الدين  شهاب جعفری،

 ۴1اهلل  فتح جعفری،

 ۶۶قاسم   جعفری،

 ۴1مجتبی   جعفری،

  -۴۷ – ۸     1۳۵۲ گلستان، جعفريان،

 ۲۴  -1۳۳۰ عيسی، جمالی،

 ۶۸  -1۳۳۰ عيسی، جمالی،

 ۴۰   1۳۳1 احمد، محب، جنتی

 ۴۶ محمد جهانتاب،

 ۸۵ - 1۳۵۲ فاطمه، جهانگشته،

 ۲۴ گرمصاحبه غالمرضا، مقدم،جهانی

 1۰۳ - 1۳۴۰ جعفر، زاده،جهروتی

  -1۰۳ -۷1    -1۳۵1 محمود، جوانبخت،

 ۹۰  - 1۳۲۸ جيرودی،کاظم،

 ۶۷ويراستار   و گردآورنده محمود، احمدی، حاج

 ۵۵ - 1۳۳۸ محمد، زاده،حاجی

  ۴۹ - 1۳۴1 ابوالقاسم، حبيبی،

 ۸۸  -1۳۴1 حميد، حبيبی،

 ۴۳ حجاب

 ۶۹  - 1۳۴۰ حميد، حسام،

 ۵۷گردآورنده  ،- 1۳۴۰ حميد، حسام،

 ۸۷کننده  مصاحبه رامين، پورمير، حسن

 ۴۰  - 1۳۳۶ ابراهيم، بيگی،حسن
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 ۴۴عباس   مردی،حسين

 ۸۸گردآورنده  ،- 1۳۳۵ حسن،  حسينی،

 ۲۳ کنندهمصاحبه ،- 1۳۵1 اعظم، حسينی،

 ۷۴حسن   حسينی،

 ۵۵  - 1۳۵۹ سميه، حسينی،

 ۵1 گردآورنده ،- 1۳۵1 اعظم،سيده حسينی،

 ۵1  - 1۳۴۲ زهرا،سيده حسينی،

 ۵۶  - 1۳۴۳ حسينی، علی،

  ۵۶خاطرات   -     - 1۳۳۸ ، حسينی،علی

 ۲۳پور، ناصر  حسينی

 ۹۵ بمباران - حلبچه

 ۸۷   -1۳۳۸ عبدالحميد، حلمی،

 ۳۷  - 1۳۴۰ محمد، حنيف،

 ۶۸   - 1۳۶۲ مرتضی،  کثير،آلحيدری

 ۵      1۳۴۳ رضا،علی نسب،حيدری

 ۳۹   1۳۴۹ شهريار، ، خاطری

 ۵۸حمود  ثامر خالصی،

 1۰۰  - 1۳۴۲ خالوزاده، سعيد،

 ۳۴  -1۳1۸ علی، ای،خامنه

 رهبر ،- 1۳1۸ ايران، اسالمی جمهوری رهبر علی، ای،خامنه

 ۴۴ايران   اسالمی جمهوری

 1۳  - 1۳۴۲ محمد، يار،خامه

 ۶۵ [ گر مصاحبه] حسين،  خدادادی،

  ۲۸صفيه   خدامی،

 ۴۸  - 1۳۲۹ رضا، خدری،

 مقدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ کل اداره جنوبی خراسان

 ۷۵  ادبيات معاونت

 ۴۲ - 1۳۳۴ مصطفی، خرامان،

 ۷۹جهانگير   خسروشاهی،

 11۳محمد   راد، خسروی

 -۵۹ -۲1 -۲۰   - 1۳۴۶ فرهاد، خضری،

 ۶۴ويراستار  ،- 1۳۵۵ مهدی، خطيبی،

  -11۲ -111     - 1۳۴۵ اهلل،حبيب خواص،

 ۲۷ مترجم عقيل،  خورشا،

 ۵۹ منيره، طوسی،قلبخوش

 ۶۴  - 1۳۴۳ توران، خيری،

 ۶۶ -۵۸  باهنرکرمان شهيد دانشگاه

 ۶۰گردآورنده    ،محمد، دانشی

 ۷۳گردآورنده   علی، داوودی،

 ۴۵اسعد   موفق دجيلی،

 ۷۰ابوالفضل   دربانيان،

  1۰۶ ابوالفضل، دربانيان،

  ۷۴محمد    دروديان،

  -۸۹ -۷۹ -۵۰ -۳۹ -۲۹ -۲۳  -۵ -۳ محمد دروديان،

 ۳۸  - 1۳۴۰ فرهاد، تالنی،سه درويشی

 ۶۴ گردآورنده ،- 1۳۴۰ فرهاد، تالنی،سه درويشی

 ۸۵حسن  دری،

 1۲   - 1۳۴1 فرهاد، دژپسند،

 ۴۲ گردآورنده ناهيد، دشتی،

 De Guttry,Andrea     ۳۷دگوتری،آندرتا
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 11۰    - 1۳۵۲ مهدی، نيری، دهقان

  -۶۲ – ۴۷  - 1۳۴۵ احمد،  دهقان،

 1۰۲  تدوينگر ،- 1۳۴۵ احمد، دهقان،

 ۹  - 1۳۴۸ مسعود، نمکی،ده

 ۵۷  -1۳۳۹ منصور،  دولتی،

 - 1۳۴۴ معصومه، رامهرمزی،

 1۵غانم   احمد ربيعی،

 ۳  - 1۳۳۷ حسين، ربيعی،

 ۶۹  -1۳۳۶ غالمعلی، رجايی،

 1۰1 - 1۳۶1 زهرا، متين، رجبی

 ۸۸ ويراستار اميرعباس، رجبی، 

 ۹تصويرگر    محمدحسين، رحمتی،

 ۹حسن    رحيمی، 

    1۴ - 1۳۴۲ مصطفی، رحيمی،

 ۴۳ گردآورنده ،- 1۳۴۲ مصطفی، رحيمی،

 ۶1  - 1۳۵۸ لعيا، زاده،رزاق 

 ۹۸ گردآورنده ،- 1۳۵۹ اهلل،حبيب رزمجويی،

 ۶۲گردآورنده  محمدرضا، پور، رستم

  -۸۰ -۶۶ -۵۸عباسعلی   نسب، رستمی

 ۷۳ابراهيم   رستمی،

 11۴  -1۳۴۳ علی، رستمی،

 ۲۲ گردآورنده ،- 1۳۵۹ فاطمه، رستمی،

 ۳۶ حسن منفرد،رسولی 

 ۳۶ حسن منفرد، رسولی

 ۷۲ اهللفتح رسولی،

 ۸۵ رشيد، ،محسن

 11  - 1۳۵1 غالمرضا،  رضازاده،

 -۴۹ -۳۳ -11مترجم   عبدالرسول،  رضاگاه،

 ۶۲ - 1۳۵1 مهرداد، فر، رضايی

 گردآورنده حسين، رضايی،

 ۹۲ - 1۳۴۴ قلی،مهدی رضايی،

 ۵۷ - 1۳۴۰ غالمرضا،  رمضانی،

 ۷۰  -1۳۴۲ محمد،  رمضانی،

 ۳۲ - 1۳۵۸ يلدا، خراسانی، رنجبر

 ۳۲اهلل   حشمت رنجبر،

 ۹۷ - 1۳۳۷ عباس، رنجبر،

  اميرحسين رنجبريان،

 1۸کننده   مصاحبه ،- 1۳۴1 محمد،علی روانستان،

 111 گردآورنده ،- 1۳۵1 مرتضی، روحانی،

 ۴۷عبدالصاحب   پور،رومزی

 ۳۸همکار   نويسنده رونزيتی، نانالينو،

 1۲   - 1۳۵۹ حميدرضا، رئوفی،

 ۶۷  -1۳۳۸ رضا،  رئيسی،

 ۴۸ گردآورنده ،- 1۳۳۹ رضا، رئيسی،

 1۷بيژن   زارع،

 ۸۹گردآورنده   ،- 1۳۴۲ ابراهيم،  مطلق، زاهدی

 ۳۰  - 1۳۴۲ ابراهيم، مطلق، زاهدی

 ۵۲گردآورنده   رحيم،  زريان،

  -۹۶ -۸۹ -۶۰   - 1۳۵۸ حسين، عزيزی، زکريايی

 ۹۵ گردآورنده احمد، زمانی،
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 ۸۴  - 1۳۴۵ محمد،علی زند،

 ۳۹  - 1۳۳۳ مصطفی، زهرانی،

  -۷۸ -۵۸ -۴۵ مترجم ،- 1۳۳۴ محمدحسين، کعبه، زوار

 ارتباطات و پژوهشی معاونت ، ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 ۵1  شاهد نشر ، فرهنگی

 ۸۹ ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 حمدبويرا و کهکيلويه استان ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

۲۶- ۴1-  

 ۹۲گيالن  استان ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 ارتباطات و پژوهش معاونت ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 ۶۸ شاهد نشر فرهنگی

 1۰۴  شاهد نشر ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 11۰شاهد   نشر ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 ۵1  شاهد نشر ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

 -۲۲ – 1۹-۹ -۷شاهد   نشر ايثارگران امور و شهيد بنياد سازمان

۲۴- ۲۷- ۴۷- ۶۰- ۶۶- ۸۴- ۹۳- ۹۵- 1۰۲-  

  يک منطقه تهران، استان ايثارگران، امور و شهيد بنياد سازمان

۲۷ 

 1۰۶اسالمی   تبليغات سازمان

 یاسالم انقالب ادبيات دفتر  هنری حوزه اسالمی تبليغات سازمان

۲۲ 

 11۳  هنر و ادبيات دفتر  هنری حوزه اسالمی تبليغات سازمان

 مقاومت هنر و ادبيات دفتر  هنری حوزه اسالمی تبليغات سازمان

۴- 1۵- ۲۶- ۳۵-۴۹- ۵۴- ۶۵-  

 ۲( قم) هنری حوزه اسالمی تبليغات سازمان

  -۴1 -۲ هنری حوزه اسالمی تبليغات سازمان

 ۹1جنوبی  خراسان کشاورزی جهاد سازمان

 ۹۴ مقدس دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ سازمان

  ۳۸مترجم  ،- 1۳۳۷ ساالری،احمد،

 11عبدالعزيزقادر    سامرايی،

 ۷شمسی   سبحانی،

 ۲ مترجم فاتن، سبزپوش،

 ۹۹ مترجم فاتن، سبزپوش،

 ۷۵ اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 ۲۶ -1۲مقدس دفاع اسناد مرکز اسالمی انقالب پاسداران سپاه

دس  مق دفاع تحقيقات و اسناد مرکز اسالمی انقالب پاسداران سپاه

۲۹ 

جنگ   تحقيقات و مطالعات مرکز اسالمی انقالب پاسداران سپاه

۳-  ۸ -1۰-- ۶- ۲۳- ۲۸-۳1-۳۲-۳۹-۴۹-۶1- ۶۴- ۷۳- ۷۹- 

۵۰- ۸۹- ۹۲- 

 هپژوهشکد  فقيه ولی نمايندگی اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 1۳  هدايت زمزم انتشارات  اسالمی تحقيقات

 ۲۷مقدس  دفاع اسناد مرکز اسالمی، انقالب پاسداران سپاه

  ۹۲ گردآورنده ،- 1۳۵۳ معصومه، سپهری،

 ۹   آزادگان امور به رسيدگی کل ستاد

 -11۰ -۴۳  - 1۳۳۲ مرتضی، سرهنگی، 

 1۰۸گردآورنده    ،- 1۳۴۸ بنياد، سعادتی،

 ۲۰   مصطفی فروش، سقط

 ۳۷   - 1۳۳1 مرتضی، سلطانی،

  -۸۹ -۲۳ کننده مصاحبه ،- 1۳۴۹ ناهيد، سلمانی،

 ۵۵   گردآورنده ،1۳۳۶ سليمانی،داود،

 ۶  - 1۳۳۳ محمدرضا، سنگری،

 ۳۵گردآورنده  ،- 1۳۴۰ کاظم، سهرابی،
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 -1۷ -۴محمدرضا    نژاد،سهرابی

 ۳۴ 1۳۹۰ - 1۳۳۹ احمد، سوداگر،

 ۵۷ ويراستار مسعود، فر،سينايی

 ۲۷مجتبی    شاکری،

 ۵۳گردآورنده   مريم، شانکی،

 ۵۲  -1۳۴۶ حميدرضا، آبادی،شاه

 1۹همکار   نويسنده ،- 1۳۴1 رباب، شبانی،

 ۶۰ -1۳۳۸ حميد، شفيعی،

 1۲  گردآورنده ضياءالدين، شفيعی،

 ۳۳عبدالعظيم   شکرچی،

 ۴۲  - 1۳۴۵ سيدتقی، شکری،

 ۴۶کمال   شکوفه،

 ۵۰  - 1۳۳۶ حسن، زاده،شکيب

 ۴۹ - 1۳۳۶ حسن، زاده،شکيب

 ۲1فريدون   شمس،

 ۲1گردآورنده   عبدالرضا، شهبازی،

 ۵۷محمود  شهبازی،

 1۴ايثارگران   امور کل اداره تهران شهرداری

 ۷۴نظامی   علوم) شبيخون

 1۰ گردآورنده شرقی، نوشين  شرقی،

 ۷۹ - 1۳۴۴ رسول،  شريعتی،

 ۲۴اختر   شريفی،

  -۷۵ -۵۰ -۳۹ -۳ ويراستار ،- 1۳۳۰ بهاءالدين، االسالمی،شيخ

 ۹۶گردآورنده  ،-1۳۴1 مژگان،  شيخی،

 ۴۴ علی شيخيان،

 ۶۵شونده  مصاحبه ،- 1۳۴۷ محمود، شيرافکن،

 ۲۴ گردآورنده ،- 1۳۶۵ اکبر،علی شيرخانی،

 ۶۵ گرمصاحبه ،- 1۳۵۷ حسن، شيردل،

 ۶۵گر  مصاحبه ،- 1۳۶۳ حسين، شيردل،

  -۸۴ -1۶  - 1۳۴۷ رضا، شيرزادی،

 1۸  - 1۳۵۶ فرزام، شيرزادی،

 ۹۳گردآورنده  فرزين، شيرزادی،

 ۴۳ - 1۳۴۸ پرويز، گران،شيشه

 ۶   بهروز صادقی،

 ۲۳ميترا    صادقی،

 ۳۳  - 1۳1۹ مجيد، صارمی،

 ۸۷ مترجم ،-1۳۰۹ غالمحسين، صالحيار،

 ۴۸رضا   صبری،

 ۸۸ گردآورنده ،- 1۳۵۳ راحله، صبوری،

 ۵1  - 1۳۳۹ اکبر، صحرايی،

 11۳  1۳۳۸ – 1۳۷۵ ناصر، صفرزاده،

 ۳   - 1۳۴۳ محمدحسين، صنعتی،

 ۴۵  1۳۷۸ - 1۳۲۳ علی، شيرازی، صياد

 ۹۰ -۵۶ گرمصاحبه ،- 1۳۴۶ محسن، کار،صيفی

 ۸۹سهام   طاقتی،

 ۲۶ گرمصاحبه ،- 1۳۴۹ فريبا، پور،طالش

 ۲۹  - 1۳1۲ طالع، هوشنگ،

 ۳۳جواد  طاهايی،

 1۰گردآورنده   ،- 1۳۴۲ رضا، طاهری،

 ۲۳ ويراستار طاهری،فرهاد،
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 ۶۵    شوندهمصاحبه ،- 1۳۴۴ داوود، خانی،طايفه

 ۴۹گردآورنده   ليال، طباخيان،

 1۹سميه    طبری،

 1۸   1۳۵۲ بابک، طيبی،

 1۰1سرگذشتنامه  – 1۳۶۵-1۳۴1 عليرضا صمی،عا

  -1۰۵ - ۴۷-۴۴ گردآورنده سعيد، عاکف،

 11۰  -1۳۵۳ محمدحسين،  ولدی،عباسی

 ۹۷ - 1۳۴۰ سهيال، عبدالحسينی،

 ۷۸احمد  عبدالرحمن،

 ۹۹ثامر   عبداهلل،

 ۷۸خاطرات  – علی بسطامی، عبدی

 8۳ – ۱۳۵۵ نريمان، عبدي،

 ۲۶گردآورنده   ،-1۳۴۴ احمد، عربلو،

 ۶۳  - 1۳۳۶ محمدعلی، عرفانی،

 ۷  - 1۳۶1 عرفانی،سارا،

  ۹۵نفس   عزت

 1۹زينب     محمدی، عزيز

 1گردآورنده   ،- 1۳۵۰ محمدرضا، عسکری،

 ۲اکبر  علی عسگری،

 ۵۰  گردآورنده اصغر،  مهر،عظيمی

 ۵۴ ويراستار محمدمهدی، عقابی،

 ۷۸ جنگ عکاسان

 ۹۳ گردآورنده ،- 1۳۳۴ سعيد، عالميان،

  ۴۰ نويسمقدمه ،- 1۳۳۵ حسين، عاليی،

 ۵محمدرضا    بخشی،علی

 ۷گردآورنده   ،-1۳۴۳ محمدکاظم، پور،علی

 ۸۳گردآورنده  همايون، عليدوستی،

 11۴خزاعی، عليرضا   عليرضا

 ۸۵ مرصاد عمليات

 111گردآورنده   محمدعلی، شائيان،غريب

 ۷۴   1۳۴۲ ،- عليرضافروردين غالمی،

 -۶۹ -۳۵   1۳۶۵ - 1۳۴۳ حبيب، پور،غنی

 ۴  - 1۳۳۴ حيدر، تختگاهی، فتاحی

 ۹۷گردآورنده  ،-1۳۳۶ حسين، فتاحی،

 1۰۵  -1۳۴۵ حسين، فتاحی،

 1۴ ويراستار داريوش، فتاحی،

 ۶۰ همکار نويسنده ابوالقاسم، فراست،

 -1۰۷ -۸۶  -1۳۳۸ قاسمعلی، فراست،

 ۲    -1۳۴۲ کاظم، فرامرزی،

 ۳۹ - 1۳۳۶ حميدرضا، فراهانی،

 ۸۷سهيال  فر،فرجام

 ۶۳ - 1۳۴۲ محمدرضا، فردوسی،

 ۹۳محمود   فردوسی،

  -11۴ -11۳گردآورنده    اميرحسين،  فردی،

 ۵۰ گردآورنده فرشاد،  صفائی،فرصت

 ۶فارسی   ادب و زبان فرهنگستان

 ۸گردآورنده    ،-1۳۴۶ روزبه، پی،فروتن

  -11۲ -۹۶ -۷۰ -۵۰ -1۳   – 1۳۴۹ فکور، اصغر،

 ۸1گردآورنده  ،- 1۳۳۲ مهدی،  فهيمی،

 -۸۳ -۸1 -۸۲ -۸1مهدی  فهيمی،
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 ۴۳  - 1۳۲۸ عباس، فهيميان،

 -۹۲ -۳۰   1۳۳۹ يحيی، تويسرکانی، فوزی

 ۷۷مرجان  فوالدوند،

 ۶۵   1۳۴۸ محمدعلی، قاسمی، 

 1۹  - 1۳۳1 سيدحکمت، ميرسعيد، قاضی

 ۸   - 1۳۳۸ خليل، زاده،قاضی

 ۸۹ - 1۳۴۴ يداهلل، پناه،قائم

 ۴۸  - 1۳۳۵ غالمرضا، ثانی، قائنی

 11۰   - 1۳۴1 حميد، قبادی،

 ۲۲ - 1۳۵۴ محمد، قبادی،

 ۳۵  - 1۳۵۰ حسين، محمد قدمی،

  ۳۵قدمی، محمدحسين  

 ۸۷ - 1۳۶۲ حسين، قرايی،

 ۷۸ - 1۳۴۴ مهدی، قرقانی،

 ۴۰ مترجم ،- 1۳۴۰ رحمت، قره،

 ۶۰  عليرضا،  قزوه،

 ۲1 نويسمقدمه ،- 1۳۴۲ عليرضا،  قزوه،

 ۷۳  - 1۳۲۶ محمدرضا، قسيمی،

 11۰ - 1۳۴۴ غالمرضا، زاده،قلی

 ۷۴ايرج   قنبری،

  1۰۰گردآورنده    غالمرضا،  کاج،

 ۴۸  - 1۳۳۵ مريم، زاده،کاظم

 ۸۷  - 1۳۳۵ ابوالفضل، کاظمی،

 ۴۹گردآورنده   اصغر، کاظمی، 

 ۵۴گردآورنده  اصغر، کاظمی،

 1محمود     خالدسلمان کاظمی،

 ۸۰  – 1۳۴۹ رضا، کاظمی،

 1۰۷گردآورنده   محسن، کاظمی،

 ۸1نويس  مقدمه ،- 1۳۴۶ محمدکاظم، کاظمی،

 ۷۶مصطفی   کاظمی،

 ۶۵   - 1۳۶۴ نازنين، کاظمی،

 ۵۴غالمرضا   کافی،

 ۷۹نويس  مقدمه و گردآورنده ،- 1۳۴۷ غالمرضا، کافی،

 1۷    -1۳۴۲ عبدالجبار، کاکايی،

 ۴  - 1۳۵۳ جواد، کاموربخشايش،

 ۲۹مهدی    آباد، حسين کردبچه

 ۲۹مهدی   آباد،حسينکردبچه

 ۶۳ - 1۳۶۷ پريسا، کرمی،

 ۴۲ گردآورنده فاطمه، کرمی،

 ۳۶ - 1۳۵1 رضا، الريمی، کريمی

 ۳۶- 1۳۵1 رضا، الريمی، کريمی

 ۵۲رقيه  کريمی،

 ۳۵   همکار گردآورنده عليرضا، ای، کمره

 ۴۴ - 1۳۳۹ عليرضا، کمری،

 1۰۲ گردآورنده ،- 1۳۳۹ عليرضا، کمری،

 ۵۲  - 1۳۴۶ غالمحسين، کميلی،

 11۲بيژن   کيا،

 ۵۷ - 1۳۳۶ طيبه، کيانی،

 ۸۰ - 1۳۳۶ طيبه، کيانی،

 ۷۸ الفتوحفتح تحقيقاتی گروه
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 ۷1هادی  ابراهيم شهيد فرهنگی گروه

 11۳  -1۳۴۳ بهزاد، زاده،گشتی

   ۵مرضيه    رهبر، گلرنگ

 ۸۰گردآورنده   ،- 1۳1۷ شيرينعلی،  گلمرادی،

 ۴گردآورنده    ،- 1۳1۷ شيرينعلی، گلمرادی،

 ۵۷عبداهلل   گلوگاهی،

 1گردآورنده   مسعود، بخش،گنج

  -۷۵ -۶۷ -۶۳  -1۳۳۳ محمدعلی، فرد، گنجی

 ۵ سميه گنجی،

 ۴۶  - 1۳۳۶ اهلل، آيت گودرزی،

 1۰۸ -1۳۳۷ احد، گودرزيانی،

 ۹۳  - 1۹۳۶ فالح، صبار المی،

 ۹۲ ويراستار ،- 1۳۳۶ عليرضا، زادگان، اهلللطف

 ۹علی   پور،لقمان

 ۸۸عزالدين  مانع،

 ۴۰  1۳۶۰ مهسا، پيشانيان،ماه

 ۷۶   - 1۳۳۴ اسفنديار، مبتکرسرابی،

 1۰1 گردآورنده ،- 1۳۴۰ مصطفی، خراسانی، محدثی

 1۶ بازنويس ،-1۳۳۵ فهيمه،  محمدزاده،

 ۲۲  -1۳۳۵ اهلل، نصرت  محمدزاده،

 ۸۴ - 1۳۵۶ محبوبه، روزبهانی، محمدی

 1۰۴  همکار نويسنده محسن، معين، محمدی

 ۵۶ کننده مصاحبه ليال، محمدی،

 ۷   -1۳۵1 مصطفی، محمدی،

 ۶۳ - 1۳۵1 مصطفی، محمدی،

 ۸۵گردآورنده  ،-1۳۳۹ محمدرضا،  پاشاک،محمدی

  -۸۷ -۷۶گردآورنده  فرامرز،  پور،محمدی

 -۹۵ -۷۰ – 1۳۳۵ اهلل،نصرت محمودزاده،

 ۲۸گردآورنده   ،- 1۳۳۸ مجيد، مختاری،

 ۶ مختاری،مجيد

  -۹۴ -۸1 -۲1 -۳۹مخدومی، رحيم   

 ۸۶   زهرا مدنی،

 1۰۴ همکار نويسنده ،- 1۳۳۹ هادی، مرادپيری،

 ۳1 اسالمی انقالب اسناد مرکز

 ۸۶ اسالمی انقالب اسناد مرکز

 1۰۷اسالمی تبليغات سازمان هنری حوزه ادبی، آفرينشهای مرکز

 ۸جنگ  تحقيقات و مطالعات مرکز

 ۵ اسالمی انقالب پاسداران سپاه جنگ تحقيقات و مطالعات مرکز

 ۵۵ 1۳۳۷ مهدی، مرندی،

 ۵۵علی   مروج،

 ۹۷  -1۳۴۲ محمدکاظم،  مزينانی،

 ۴۳  - 1۳۶۰ طيبه، مزينانی،

 1۰۶مرتضی   ، مستشاری

 ۲۸گردآورنده   ،-1۳۴۵ حسين، مسجدی،

 ۲حميد   نيا، مشتاقی

 ۴۶ هاحبهمصا

 ۶1 - 1۳۴۳ حميد، مصدر،

 ۹۷ محمدرضا مصطفوی،

 ۲۹نسرين    مصفا،

 1۶گردآورنده   ،-1۳۵۸ مهدی، مطلبی،
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  -1۰۸ -۳۴ -۲۰   -1۳۴۸ محسن، مطلق،

 ۵۶شونده  مصاحبه ،- 1۳۴۰ جعفر، مظاهری،

 1۰۳گردآورنده   ،- 1۳۵۷ محمد، معما،

 ۲۴ - 1۳۳۳ عليرضا، معينيان،

 ۹۸رضا  نوری،حميد محمدی ملک

 ۳۸مترجم   ،- 1۳۳۴ نوری،حميدرضا، محمدی ملک

 1۳مترجم     و گردآورنده ،- 1۳۲1 جمشيد،  ممتاز،

 ۹۸  ممتاز، جمشيد

 ۲۹ويرايشگر   جمشيد، ممتاز،

 111  - 1۳۴۲ حسن، منتظرين،

  ۷۲-۲۷ -۳   - 1۳۳۷ اسماعيل، الريجانی، منصوری

 ۸۳ - 1۳۴۵ مهرزاد،  منصوری،

 ۳۳ - 1۳۴۰ مرتضی، منطقی،

 ۲۷  - 1۳۵۸ اميد، نژاد، مهدی

 ۸۲ محسن مهرآبادی،

 ۳۵گردآورنده   ،1۳۴۶ محسن، مهرآبادی،

 1۸  - 1۳۴۵ رضا،علی مهرداد،

 ۶۷  - 1۳۳۴ احمد، مهرنيا،

  -۷۲ -1۰  - 1۳۴۴ طاهر، موذن،

 1۰۷  - 1۳۳۷ علی، مؤذنی،

 نشر و چاپ موسسه ،(س) خمينی امام آثار نشر و تنظيم موسسه

 ۳۰ عروج

 1۲خاطرات  واحد ،(س) خمينی امام آثار نشر و تنظيم موسسه

 ۵۵ پژوهشی ،معاونت(س)خمينی ونشرآثارامام تنظيم موسسه

 معاصر ابرار المللی بين تحقيقات و مطالعات فرهنگی موسسه

 ۵۴ تهران

  -1۰۵ -۵ واليت قدر هنری فرهنگی موسسه

 قدر هنری فرهنگی بموسسه واليت قدر هنری فرهنگی موسسه

 1۸واليت 

 11۳گردآورنده   ،- 1۳۴۳ مهدی، فاخر، موسوی

 ۷۵ - 1۳۳۰ محمد، گرمارودی، موسوی

  -1۰۲ -۶۹ -۴۲  -1۳۴۲ سعيد،  موسوی،

 1۴     -1۳۴۶ محمدعلی،  رستمی،موظف

 ۲۳گردآورنده  ،- 1۳۵۲ رقيه، ميرابوالقاسمی،

 ۴۸  - 1۳۳۷ علی،  ميرباذل،

 ۵۶معصومه  ميرزاعلی،

 ۲۰گردآورنده     ،- 1۳۳۵ عباس، ميرزايی،

 ۶۹  -1۳۴1 محمد، ميبدی،علی ميرمحمدی

 ۲۵  - 1۳۳۹ علی، ناصری،

  -۸۴ -۷1  1۳۴۰ - 1۳۷۷ محمدناصر، ناصری، 

 ۲۴گردآورنده   ،- 1۳۵۴ ساسان،  ناطق،

 ۶۸گردآورنده   ساسان، ناطق،

 Navias, Martin S  ۴۰ مارتين ناوياس،

 1۵ مترجم محمد، ابراهيمی،نبی

 ۲۲  - 1۳۳۰ عبداهلل، نجفی،

 ۶1 هادی نخعی،

 ۲۷  گردآورنده ،- 1۳۲۸ هادی، نخعی،

 ۸۰ - 1۳۴1 مجيد، نظافت،

 ۹1گردآورنده   مجيد، نظافت،
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  -۵۷ -۲۰ -1۲   - 1۳۶1 مرضيه، نظرلو،

 1۴     1۳۷۵ - 1۳۲۵ محمدحسن، نظرنژاد،

 1۶حميد    لواسانی، نوايی

 ۶۶  - 1۳۵۲ نورالدين، نورالهی،

 ۶۰احمدعلی  نورباال،

 ۹۶  - 1۳۵۰ حسين، نيری،

 11۲   گرمصاحبه ،- 1۳۵۰ حسين، نيری،

 11  تدوينگر حسين، نيری،

 1۰۶   1۳۴۷ احسان، علی ، نيکجو

 ۹۲ - 1۳۳1 محمدباقر، نيکخواه،

 ۷1هادی، محمد 

 1۰۶گردآورنده   فريده، هاديان،

 ۲۸  - 1۳۳۴ محمد، پرست، يزدان پورهاشم

 1۰۸   - 1۳۴۹ محمد، هاشمی،

 ۶۶گردآورنده  ولی، هاشمی،

 1۰۵ حسين هنرمند،

 ۴۲ غالمرضا هنرور ترشيزی،

 ۴۰ مترجم ،- 1۳۵۹ پژمان، بپورجباری، هوتن

 ۶1  - 1۳۳۹ عبداهلل، فراهانی،شقانیوا

 ۹۵ گردآورنده ابوالحسن، وفائی،

 ۲۸گردآورنده    ،- 1۳۵۳ اله،عزت الوندی،

 -۶۵ -۲۸ -۲۶ -۲ کنندهمصاحبه ،-1۳۴۵ قاسم، ياحسينی،

1۰۰- 

 ۲۵  مترجم ،- 1۳۳۸ زهرا،  نژاد،يزدی

 ۵۳گردآورنده   ،- 1۳۵۶ حسن،  يعقوبی،

 ۶1 حسين يکتا،

 ۲۷ گردآورنده حسين، يکتا،

 ۴-   1۳۴۴ احمد، زاده،يوسف

 ۷۴گردآورنده   ،- 1۳۴۴ حبيب، زاده،يوسف

 ۲۲  - 1۳۶۳ زهره، نيکخو، يوسفی 

 ۶۵ – 1۳۳1 ناهيد، خرم، مطلق وسفياني
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 ۵۸ايران –ها آرامگاه

 ۹۵آموزش و پرورش نظامی

 ۹۰سرگذشتنامه -  1۳۶1 -ابراهيمی،محمدرضا،   

 ۵راهنمای آموزشی )عالی(    --ادبيات انقالبی 

 ۸۸اشغال سفارت آمريکا 

 ۶   اطالعات )روزنامه( 

 1سرگذشتنامه   – 1۳۲۶ - 1۳۶1افغانی، محمد، 

 ۶ايران   --امنيت ملی 

 ۷۲   ايران --روابط خارجی  --اياالت متحده 

 ۵۴ عراق –روابط خارجی  -اياالت متحده 

  ۹۵ايثارگری

 11۲خاطرات    --بسيجيان   --ايران  

 ۲۷   -1۳۵۸جمهوری اسالمی،  --تاريخ    --ايران  

 ۵۶خاطرات  --  1۳۵۷انقالب اسالمی،  --تاريخ   --ايران  

  شهيدان --  1۳۵۷انقالب اسالمی،  --تاريخ   --ايران  

گچساران  --  1۳۵۷انقالب اسالمی،  --تاريخ   --ايران  

۷۸   

جنبشها و  --  1۳۵۷ - 1۳۰۴پهلوی،  --تاريخ   --ايران  

 ۷۸ها  قيام

خاطرات  --  1۳۵۷ - 1۳۲۰پهلوی،  --تاريخ   --ايران   

11۲ 

   ۲۷عراق --روابط خارجی   --ايران  

 ۸۴تاريخ  --مرزها   --ايران  

 ۸1آداب و رسوم   -ايران  

 73  1۳۶۷ - 1۳۵۹  --اوضاع اقتصادی  --ايران 

 1۲       1۳۵۸ -- اوضاع اقتصادی --ايران 

 1۰۲     1۳۵۸جمهوری اسالمی،  --تاريخ    --ايران 

 ۹  تاريخ - ايران

 -داستان  - 1۲۵۷انقالب اسالمی،  -تاريخ  -ايران 

 ۸۶کتابشناسی  

 ۷همدان    -- 1۳۵۷انقالب اسالمی،  --تاريخ  --ايران 

جنبشهای  -- 1۳۵۷ - 1۳۲۰پهلوی،  --تاريخ  --ايران 

 ۲۲اسالمی 

اشغال  --      - 1۳۵۸جمهوری اسالمی،  --تاريخ  --ايران 

 ۷1  1۳۷۷سفارت ايران در افغانستان، 

اشغال  --     - 1۳۵۸ جمهوری اسالمی، --تاريخ  --ايران 

 ۸۴ 1۳۷۷سفارت ايران در افغانستان، 

 ۵۸شهيدان   – 1۳۵۸جمهوری اسالمی،  --تاريخ  --ايران 

 ۷۲اياالت متحده  --روابط خارجی  --ايران 

 ۵ ترکيه -روابط خارجی  -ايران 

 ۶۴قراردادها  -ايران 

 -۹۳ -۶۴ -۶1 -۳۹ – ۳ عراق -روابط خارجی  -ايران 

 ۳۹       1۴ قرن --سياست و حکومت  --ايران 

 ۶۴  1۴قرن  --سياست و حکومت  --ايران 

 ۳۰  1۳۵۷سياست و حکومت،  -ايران 

 1۳بسيج  --نيروهای مسلح   -ايران  

 1۰۶  مديريت –نيروهای نظامی  -ايران 

  -۸۸ -۳۰  1۳۵۸جمهوری اسالمی ،  -تاريخ -ايران



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۳1 

 

خاطرات  -آشنايان دوستان و  --1۳۳۴-1۳۶۲باکری، حميد، 

۲1 

    ۷۹ -۲۰سرگذشتنامه   —1۳۳۴-1۳۶۲باکری، حميد، 

 ۹۷داستان  – 1۳۳۳ - 1۳۶۲بروجردی، محمد، 

 ۲۸سرگذشتنامه   – 1۳۳۳ - 1۳۶۲بروجردی، محمد، 

 ۳۴ بسيجيان

 ۶۸سرگذشتنامه   – 1۳۲۲ - 1۳۶۶بصير، حسين، 

 ۳۲ نظامی هایتاکتيک

 ۳۳تاريخ   --  تبليغات

 ۳۳تاريخ  --  سياسی هایجنبه --  تبليغات

 ۳۳اسالمی  ضد تبليغات

 ۲۲ايران   – جانبازان

 ۶۸خاطرات   –( استان)  اردبيل -- ايران -- جانبازان

 ۷۷ خاطرات -- ايران -- جانبازان

 ۸  خاطرات -- جانبازان

 ۴۲ايران  --  ادبی هایجايزه

 -11۴ -۴۲  تهران --  ايران --  هاجشنواره

 1۰۲ها  کنگره -- ادبيات و جنک

 ۳۹اسالم   – مذهبی هایجنبه -- جنگ

 ۳۹جنگ 

 ۳۰ميکربی   جنگ -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و  ايران جنگ

 -۸۷خاطرات  – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و -- ايران جنگ

11۰ 

 1۰۶شيميايی  سالحهای -1۳۶۷ -1۳۵۹عراق، ، ايران جنگ

 1۸ داستان - 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، ايران جنگ

  حقوقی هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ -- عراق و ايران جنگ

۲۷ 

داستان   – شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران جنگ

۷- 1۳-۳۲-۹۶- ۳ -1۰۷- 1۰۸-  

 – شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ - عراق و ايران جنگ

  -1۰۸ -1۰۷ --۹۶ -۹۰-۳۲-1۳-۷سرگذشتنامه  

 -1۰۶ -۶۴علل —1۳۶۷-1۳۵۹ -- عراق و ايران جنگ

 ۸۵ نبردها -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ -- عراق و ايران جنگ

 ۸۵ها  نقشه -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ -- عراق و ايران جنگ 

 ۶۷شهيدان  -1۳۶۷ - 1۳۵۹ ، عراق و ايران جنگ

 -۶۸ -۶۲خاطرات—1۳۶۷ -1۳۵۹ ، عراق و ايران جنگ

 ۶۹ ها مجموعه -1۳۵۹ -1۳۶۷ ، عراق و ايران جنگ

 ۵۶ خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹، عراق و ايران جنگ

 ۲۹   1۳۷۶ – 1۳۵۹، عراق و ايران جنگ

 ۹۵حلبچه  – 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق و ايران جنگ

 ۹۵عکسها  – 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق و ايران جنگ

 ۶۶شهيدان  -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق و ايران جنگ

 ۳۵  شعر -1۳۶۷-1۳۵۹ عراق و ايران جنگ

 ۳۶ نبردها -1۳۶۷-1۳۵۹ -عراق و ايران جنگ

 – شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹  عراق، و ايران جنگ

 ۷۰داستان

 ۶۴خاطرات   - 1۳۶۶-1۳۵۸ عراق، و ايران جنگ

 -11۰ -۳     1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۳۲ 

 

 خاطرات --  اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۵-۳۷- ۴۵- ۴۹- ۵۶- ۸۸- 1۰۰- 

 ۲۲ اسيران --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۰۵( استان) بوشهر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 مطبوعاتی پوشش --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۰ 

مطبوعاتی  پوشش --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳۸ 

 ۳۳ تبليغات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 هایجنبه --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  1۳شناسی روان

 1۳بسيجيان  --  ايران

 1۰۳   خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 خاطرات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1-1۰۳- 1۰۷-111- ۲-۲۸- ۳۲- ۲۲- ۴۳- ۴۸- ۶1- 

۷۴- ۸۴- 1۰۰- 1۰1- 1۰۶- 1۰۹- 11۰- 11۲- 1۵-۲۲- 

۲۷- ۳۳- ۳۵-۳۷- ۴- ۴1- ۴۵- ۵۳- ۵۵- ۵۶- ۷۵- ۷۶-  

۸- ۸۵- ۸۹- ۹- ۹۳- ۹۷- ۹۹- ۷1- ۲۳- ۵۸-  

 -۴۹ -۴۸خرمشهر   --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1-   

 -1۰۴داستان   --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۰۷- 1۰۸- ۳- ۳۷- ۶۲- ۸۵- 1۸-  ۳۴- ۳۷- ۵1- ۵۷- 

۶۸- ۶۹- ۸۵  

 --  روحانيت --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸ سرگذشتنامه  

 --  روحانيت --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴۵ هاکنگره

 ۷۲ روحانيت --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

-  منطقه رودکارون، --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۰۴ نبردها -

 خاطرات --  زنان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۳ 

ها  کنگره --  شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 

1۰1 

 هاکنگره --  شعر --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۹۸ 

 -۷۹ -11۲ -۴شعر   --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1- ۳- ۷۶-  

 ۲۷شلمچه   --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۵۸ هاآرامگاه

داستان    --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۰- ۲۹- 11۴- ۶۴- ۷۹- ۸۶- 1۰۲- 1۰۴- 1۴- 1۸- 

۲۴- ۴۲- ۴۶- ۶۶- ۹۶- ۲۴-  

 --  شهيدان --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -1۵ -1۰1 -1-1۰۰ -۹۲ -۶۴ -۲۰ -۸ -۹سرگذشتنامه  

۲۲- ۵۰- ۶۰- ۷۰- ۷۷- ۸۷- ۹۰- ۵1-  

 ۷۶ منطقه شياکوه، --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  -۷۸ -۴۸ هاعکس --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 بيت عمليات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۳المقدس

 ۴۰دريايی عمليات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  ۵ کربالی عمليات --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۹۳ 



  کتابشناسی دفاع مقدس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

  
 

1۳۳ 

 

 ۸۶ شناسیکتاب --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 --  گيالن --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹۲شهيدان

 هاخطابه و هامقاله --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۴۴- ۹۴-  

 -۳۳ -۳۲نبردها  --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۷۷- ۹۳-  

 ۴۹ها  نقشه --  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -۶۴ -۵ -۴۴ -۲۹  1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۷۵- ۷۹-  

 -1۷جنگ   و ادبيات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۴۳- ۶- ۸۸-  

 خاطرات -- آزادگان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳ 

خاطرات   – اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۶- ۲۳- ۷۸- ۹۵-  

 -۳۳عراقی  اسيران -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

11- ۹۳-  

   1۳نظامی اطالعات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۰۲آلواتان  – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -- بازماندگان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۰ خاطرات

اقتصادی  هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۲ 

حقوقی   هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳۰ 

 1۶حقوقی  هایجنبه -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۷۵حلبچه   – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -111خاطرات    – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۰۸- ۲۵- ۳۵- ۵۷- ۶1- ۶۵- ۷۹- ۸1- ۹۲ -1۰- 11- 

1۶- ۲۴- ۲۵- ۲۶- ۳۰ -۳۴- ۴۴- ۴۵- ۴۶- ۴۷- ۵1- 

۵۴- ۵۹- ۶۳- ۶۷- ۷- ۷۳- ۸۳- ۸۸- ۹۲- ۲۴- ۴۲-  

1۰۲-۶۲-۸۹- 

 ادبيات -- خاطرات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۲۵نوجوانان  

شهيدان  – آبادخرم -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 

۷ 

  -۶1 -۵۰ خرمشهر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 و تاريخ -- داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴۳نقد  

ها مجموعه - داستان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۵ 

 -۰ ۴ -۶  داستان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۵۴- ۵۷- ۸۳- 1۰۲- 11۲- 11۴-  

 ۷۲خارجی دخالت -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 – زندانيان و زندان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۰۶خاطرات  

شيميايی   هایسالح -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳۰ –۴۰-  

 1۰۵  جنگ و سينما -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 – 1۷ – ۸ -۶شعر  – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۸۰- 1۰۰- ۲1- ۵۰- ۵۳- ۲1- ۶۷- ۷۴- ۸۷- 11۴-  

 1۲ ها کنگره - شعر - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ
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1۳۴ 

 

 -۳۰ – ۷شهيدان   – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۵۸-  

خاطرات  – شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۰ 

 ۲داستان  – شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

– 1۴- ۳۰- ۹۶-۹۷- 1۰1-  

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۷۸نوجوانان  هایداستان

 – شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -1۰1 -1۰۰ – ۵۳ -۴۳ -۲1- 1۹- 1۴سرگذشتنامه  

1۰۸-  1۰۵- ۲۲- ۳۳- ۴۷- ۵۵- ۵۹- ۷۰- ۴-  

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۵۳ها  وصيتنامه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴ هاوصيتنامه

 -1۹ – 1۰شهيدان  – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳۲- ۵1- ۶۷- 11۰ 

 ۹ -۸۹ –-۲۷علل  – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  ۸ والفجر عمليات -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۵۴ 

 ۵۴  فاو -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -- شهيدان -- کرج -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۴ سرگذشتنامه

 ۹۸ هاکنگره -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

ها خطابه و هامقاله -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۹۵ – ۹۸ - 

 ۳۶ جنگ هایميدان -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۶نبردها   – 1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 – ۷- ۶۰ – ۵۰ – ۳۸ 1۳۶۷ – 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۸۹- ۲۵-  

 ۲۵ خاطرات -1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۵۶ خاطرات- -1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۷۳داستان – شهيدان --1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 -- شهيدان --1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۵  سرگذشتنامه

 ۸۷ مدارک و اسناد ،1۳۶۷ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۵شعر   – 1۳۶۸ - 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 تعبيرها و اصطالحها ۰1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۸۲ 

 ۸۲ طنز و هجو لطيفه، ۰1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳داستان     – 1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1 شهيدان - 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸1 تعبيرها و اصطالحها -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 غيره و شعارها اعالميه، -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۸۲ 

 خاطرات --بازماندگان --1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۶۲ 

 ۲۶ نقدو  تاريخ -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۲ تبليغات -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۲خاطرات  -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  ۵۸ – ۸۰شهيدان  -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ
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1۳۵ 

 

  ها خطابه و ها مقاله -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳۵ 

 ۸۲يادبودها  و ها نامه -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۲جغرافيايی  نامها -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1ها    وصيتنامه- 1۳۶۷- 1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۵۸شهيدان -1۳۶۸ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹۴ ها خطابه و ها مقاله -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۶۰ خاطرات -۰1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

الفجر مطلع عمليات --   1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۷۶ 

 --  جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴۲نقد  و تاريخ

 – ۳جنگ   و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۶ -11۴-  

 -- جنگ و ادبيات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۶ها  کنگره

خاطرات   --  آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

1۰۰ -1۰۵- ۳۰- ۴- ۵۲- ۵۶- ۵۷ -۶1-  ۶۶-  ۵-  

 پوشش -- آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

   ۹مطبوعاتی  

 ۹ آزادگان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

-11۲- ۴۸خاطرات   --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۵-۶۳-۹۳- 

 ۴۸ خرمشهر --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 11۴داستان  --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۵۲ها المعارفدايره --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴۹خطها دست --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 و گروهی هایرسانه --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۸  جنگ

 شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 

 --  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹1ه نامهوصيت

 --  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  هانامهوصيت

 --  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹۰ها  نامهوصيت

 -۳۲ – 1۹  شهيدان --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳۵- ۴۳- ۵- ۶- ۷۶- 1۰۵- 1۸ – ۲۰-  ۲۶- ۴1- ۴۹ -

۵۳- ۵۶- ۶۳- ۷۵- ۷۶- ۸۳ – ۹۰- ۹۹- ۸۴-  

  -۷۹ – ۵ علل --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

االئمه ثامن عمليات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۸ 

   ۴  کربالی عمليات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۹۳ 

 ۳۹هوايی عمليات --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 – ۲۷گاهشماری  --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۳1- ۹۲-  

 1۰ هاکنگره --  مأخذ --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴۹مأخذ   --  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۷۴  نبردها  -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  -۷۳- ۲۹ – 1۷  1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 

 ۵  جنگ و ادبيات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ 
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خاطرات  – آزادگان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۲۲- ۳۵- ۴-  ۷۴- ۹۹- ۲۶ - 

 ۷۳ -۶۵ -1۲   خاطرات - 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

– ۷۷-  

  خاطرات -- خوزستان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۸۷ 

 1۰داستان – 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۶1سالشمار   – 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹۷جنگ و سينما -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۴ها   کنگره -- شعر -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹۷  شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 – شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۲۳سرگذشتنامه 

 -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۲۴  هاوصيتنامه

 -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۷۲ها نامهوصيت

 -- شهيدان -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۸۵ هانامهوصيت

 -۴۲ – 1۶شهيدان  -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۵1- ۶۸- ۷۴- ۷۷- ۲۴- ۸۹-  

 ۶۴علل   – 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۰اسکورت عمليات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۰دريايی   عمليات -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳گاهشماری   – 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۳ گونگونه مطالب -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۸ گونگونه مطالب -- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۰ 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 و تاريخ - جنگ و ادبيات- 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 1۷  نقد

 خاطرات --بازماندگان --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

۹۶ 

 ۲ خاطرات --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۶۲خاطرات – 1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴شعر   -1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۲۰نقد  و تاريخ --شعر --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

  ۶۴ها کنگره --شعر --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۷۳ خاطرات --شهيدان --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۹۴داستان —شهيدان --1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۶خاطرات  —1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۳۷نقد  و تاريخ - داستان-1۳۶۷-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 11 مطبوعاتی پوشش -  1۳۶۹-1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 – ۸۰ -۲۳ – ۷1    1۳۵۹ – 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

۸۴-  

 ۸۹جنگ  و ادبيات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۴1جنگ  و ادبيات -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 خاطرات -- آزادگان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

11 – ۴1-  

 و شعارها ها،اعالميه -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۸۲ غيره
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 – شهيدان -بروجرد  – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

  ۵۹خاطرات

شهيدان  – بيرجند -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

11 – 1۶ - 

 ۶تبليغات   – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

  -1۰۶خاطرات   – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

111- 1۰۸- ۲۸- ۵۳- ۶۰ – ۸1 -11- ۳۲- ۶۷ -۶۹- ۷۰ 

– 1۰۸ – ۸ -۸۲ -۸۴ -۹۶ - 

  -۴۹ – ۸ خرمشهر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 شهيدان -- خوزستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۴۷سرگذشتنامه  –

 و تاريخ -- داستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۴1نقد 

 و تاريخ -- داستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۸۹ نقد

  -۵۲ – ۴1داستان  – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 -- روحانيت -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۲۷  سرگذشتنامه

 -- زندانيان و زندان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۲ خاطرات

نقد  و تاريخ -- شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

۵۴ 

 ۶۰ها  کنگره -- شعر -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 – ۷۵ – ۵۵شعر  – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

۷۷- ۸۰- ۸۹ - 

 ۷۵ شلمچه -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

  -۹۶ – ۷۰شهيدان    – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 خاطرات -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ 

۷1 

داستان  – شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

۵۰ 

داستان  – شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

۹۷ 

 – شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 - ۸۴- ۷۹ – ۷1-۶۸- ۴۷- ۲۸ -1سرگذشتنامه   

 ۵۴ شعر -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۹۵هاکنگره

 نامهوصيت - شهيدان - 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 11ها 

 -- شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 1۶ها  نامهوصيت

 -۲۷ – 11۳شهيدان  – 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

۳- ۶۹ -۷۰ – ۵۹ - 

 – زن شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۴۲سرگذشتنامه 

—شهيدان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

  ۹۴داستان

 -۳۹ - ۲۳ علل -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 -- کردستان -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۸۴شهيدان

ها خطابه و هامقاله -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

1۳ – ۲۸ - 
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 1۰۸ نبردها -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۵۶ نمايشنامه -- 1۳۵۹ - 1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ

 ۸۳ ها نوشته يادگار  – 1۳۵۹ -1۳۶۷ عراق، و ايران جنگ 

 ۸۸علل    -1۳۶۷ -1۳۵۹ عراق، و ايران جنگ

 ۴۶ خاطرات - آزادگان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۳۹ خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۵۴دعاوی  – 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 نامه وصيت - شهيدان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۶۹ها 

 ۹۳ علل - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۳۸ دريايی عمليات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

حقوقی   های جنبه - 1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

۲۹ 

 ۲۹ ميکروبی جنگ  -1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

شيميايی   های سالح  -1۳۶۷ - 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

۲۹ 

 ۲۰   داستان --  1۳۶۷ -1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۷۰داستان  –  1۳۶۷ -1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 1۰۰ها   قطعنامه - 1۳۶۷- 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۶۳ عکسها - بازسازی -1۳۶۷- 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۶۰ وزندانيان زندان  - 1۳۶۷ -1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۶۶شهيدان   -1۳۶۷- 1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 1۰استان  ) البرز   --  1۳۶۷-1۳۵۹عراق،  و ايران جنگ

 ۷۵ خاطرات - 1۳۶۷ - 1۳۵۹و عراق،  ايران جنگ

 1۷ارزشيابی   و تحقيق -1۳۶۷-1۳۵۹و عراق،  ايران جنگ

 هاکنگره - بازسازی - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ

۹۵ 

 ۳۴ جانبازان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ

 زندانيان و زندان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ

 ۶۶ خاطرات

نقد  و تاريخ -- شعر -- 1۳۶۷ - 1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ

۷۴  

 ۷۸ کردستان - 1۳۶۷ - 1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ

 1۰۶ - ۸1 1۳۶۷ -1۳۵۹ وعراق، ايران جنگ

 1۲   ها خطابه و ها مقاله  -1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ

 ، 11۴داستان   -1۳۶۷-1۳۵۹ و عراق، ايران جنگ 

 ۴۶شهيدان  –  1۳۶۷-1۳۵۹و عراق،  ايران جنگ

 ۵۵ادبيات  در جنگ

 ۳۸الملل(   بين حقوق) دريايی جنگ

 ۳۹ شهری جنگ

 1۷م   1۹۹1 - 1۹۹۰ کويت، و عراق جنگ

 1۰۰ها    قطعنامه- 1۹۹1 - 1۹۹۰کويت، و عراق جنگ

 ۲۹الملل  بين حقوق) ميکربی جنگ

 ۲۹الملل  بين حقوق) ميکروبی جنگ

 ۴۰ هاکنگره --  ايران --  نرم جنگ

 ۸۶ها  کنگره -- ادبيات و جنگ

  ۸۶ها کنگره -- ادبيات و جنگ

 1۷تطبيقی   مطالعات -- ادبيات و جنگ
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 ۸۸ ادبيات و جنگ

 ۷۲ ها وخطابه ها مقاله - جهاد

 ۳۹ جهاد

 ۹۸ الملل بين حقوق

 1۳ها  خطابه و هامقاله  - ايران -- المللبين حقوق

 ۳۴تفسير  و نقد --     - 1۳۲۲ محمد، خاتمی،

 - 111 – ۸۸- ۴۷ – 1۷نويسی    خاطره

 ۴۸ ايران -- خبرنگاری و خبرنگاران

 ۲ خرمشهر

 - ۹۵ – ۸۲خالقيت 

 ۶۷خاطرات  – ايران -- نظامی خلبانهای

 1۹سرگذشتنامه   – ايران -- نظامی هایخلبان

 1۹   ايران -- شکاری هواپيماهای هایخلبان

  اهخطابه و هامقاله -- استراتژيکی هایجنبه -- فارس خليج

1۳ 

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح ، خمينی

 111ها  سخنرانی و هاپيام --  1۲۷۹  - 1۳۶۸  ، ايران

 و بنيانگذار جمهوری اسالمی اهلل، رهبر انقالب، روح خمينی

 درباره نظريه -پيامها و سخنرانيها-  -1۲۷۹ايران، اسالمی

 ۵۵ جنگ

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل، روح خمينی،

 ۷۲سخنرانيها   و پيامها -۰1۳۶۸ -1۲۸۰ ايران،

 اسالمی جمهوری وبنيانگذار انقالب رهبر اهلل، روح خمينی،

 ۹۴سخنرانيها  و پيامها -۰ ايران

 ايران، اسالمی جمهوری بنيانگذار و رهبر اهلل، روح خمينی،

 1۲سخنرانيها        و پيامها -1۲۸۰-۰1۳۶۸

  بنيانگذارجمهوری و اسالمی رهبرانقالب اهلل، روح خمينی، 

 ۸۶کتابشناسی  – داستان - ۰1۳۶۸ - 1۲۷۹ ايران، اسالمی

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح خمينی،

 111جهاد   درباره ديدگاه --  1۳۶۸ - 1۲۷۹  ايران،

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح خمينی،

 111    1۳۶۸ - 1۲۷۹  ايران،

 اسالمی جمهوری بنيانگذار و انقالب رهبر اهلل،روح خمينی،

 111 شهادت   درباره ديدگاه -- 1۳۶۸ - 1۲۷۹ ايران،

اسالمی و بنيانگذار جمهوری  رهبرانقالب اهللخمينی،روح

 ۵۵   1۳۶۸ -1۲۷۹ ايران ،

 ۴1  1۴ قرن -- ايرانی نويسان استاند

 ۸۹ها  مصاحبه -- 1۴ قرن -- ايرانی نويسان داستان

 ۸۴  اخالقی هایداستان

 ۷۵ اخالقی هایداستان

  ۹۰اخالقی  هایداستان

 - ۲۵ – 1۲م  ۲۰ قرن -- عراق -- عربی داستانهای

- 1۰۴- 1۰۲ – 1۰۸      1۴ قرن --  فارسی هایداستان

11۰ – 1۰۷ – ۲۰ – ۲۴- ۲۸ -۶۶ -۵۷ -۶۲ -۶۸ -۸۵ -

۹۶ -1۵ -  1۸- ۳۴ – ۳ – ۴۶ – ۵۰ -۵1 – ۶۹ -۷۰ -۸۶ 

-1۰ – ۷۰- 1۴ -۳ – 1۰1-1۳- ۲ – ۴1 – ۴۲ -۴۴- ۷- 

۹۶- ۹۷ – 1۰۷-  1۰۸ -11۳ -1۳ -۳۰- ۳۲- ۵۴-  ۵۷ -

۷1 -۷۳ -۹۰ -۹۶ - 1۸ – ۵۲ -۷۸ -۸۳ – ۹۴ - 

 ۲۴ ايران --  سرداران

 ۴۲ ايران --  سرداران
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 ۴۳  تاريخ و نقد – فارسی هایداستان

  ۳۷ -۴۳ -۴1نقد  و تاريخ -- 1۴ قرن -- فارسی داستانهای

 ۸۶کتابشناسی  – 1۴قرن - فارسی داستانهای

 – ۸۳ – ۵1- ۳۷    1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان

11۲ – ۵۲- ۶1 – ۹۴ - 

 11۴ها  مجموعه --  1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان

-۴۲ -۶۵ – ۸۵- 11۴ – ۴۰ - 

 ۴۲نقد  و تاريخ -- 1۴ قرن --  فارسی کوتاه هایداستان

 ۷1سرگذشتنامه   – 1۳۳۷ - 1۳۵۹ رضا، دشتی،

 ۲۵سرگذشتنامه   – 1۳۶۲-1۳۴۳ فريدون، دهقان،

 11۳خاطرات  --  -1۳۴۴ معصومه، رامهريزی،

 ۳ ايران - سياسی رهبری

  ۶۰درمانی   روان

 ۴۵ها  کنگره --  تاريخ --  ايران  --  روحانيت

 ۲۲سياسی هایفعاليت -- ايران  -- روحانيت

 ۴۲  خراسان -- ايران -- جنگ در زنان

 ۶۰روانشناسی  – زندانيان

 ۶۹ سياحت و سير --  ژاپن

 ۸۷متحده اياالت - اطالعاتی سازمان

 ۸۷سياه  سازمان

 ۴۰ مدارک و اسناد -متحد ملل سازمان

 1۰۰ ها قطعنامه -امنيت متحدشورای ملل سازمان

 ۹۹  خاطرات --  عراق --  سربازان

 ۲۲خاطرات   --  ايران --  سرداران

 1۵ سرگذشتنامه --  ايران --  سرداران

 -1۰1 – ۹۶ -۷۰ -۵۰ – 1۸- ۴۶ – ۲۳ايران   --  سرداران

۳۰ - 

  -111 -1۰۲ – ۴۵ خاطرات - ايران - سرداران

 1۴  داستان -- ايران -- سرداران

 - ۹۷- ۲۶ – ۲ ايران -- سرداران

 ۹۷داستان  – اسالمی سرداران

 ۶۹ها  سفرنامه

 ۲۹الملل  بين حقوق) شيميايی های سالح

 ۳۰ کنترل -- هاسالح

 ۲۹الملل بين حقوق) شيمايی هایسالح

 1۰۶شيميايی   سالحهای 

 ۹۷ايران – مستند سينمای

 ۹۷مستند  سينمای

 ۳۷ - ۳۶مازندران  --  ايرانی شاعران

 ۷۷ گيالن -- ايرانی شاعران

 ۹۸ سرگذشتنامه --  عرب شاعران

  ۵۷آزاد  شعر

 ۸۴نقد  و تاريخ --  انقالبی شعر

  -۳۷ -۸۴- ۳۶انقالبی  شعر

 ۸۴فلسطين  --  عربی انقالبی شعر

 ۹۸   هامجموعه --  عربی انقالبی شعر

 -- فارسی به شده ترجمه --م۲۰ قرن -- عربی شعر

 ۵۵ هامجموعه
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 ۷۹ نقد و تاريخ --  1۴ قرن --  ايران --  فارسی شعر

  -۸1 – ۷۳ -۲۷  -1 – ۷۶    1۴ قرن --  فارسی شعر

  -۳۷ – ۳۶نقد  و تاريخ --  1۴ قرن --  فارسی شعر

 ۹۸ها  کنگره --  1۴ قرن --  فارسی شعر

- ۷۹ -۳۶ – 11۳  هامجموعه --  1۴ قرن --  فارسی شعر

۹۸-  1۰1- ۳۷- ۴ - 

 -- 1۴ قرن --( استان) سمنان -- ايران -- فارسی شعر 

 ۵۳ هامجموعه

ها  مجموعه -- 1۴ قرن -- گيالن -- ايران -- فارسی شعر

۷۷ 

 1۷نقد    و تاريخ -- فارسی شعر

  ۸۰ -۷۴- ۳۵ -۴۸- ۴ -1۷ – ۷     1۴ قرن -- فارسی شعر

  -۷۴ – ۵۴نقد  و تاريخ -- 1۴ قرن -- فارسی شعر

 -۷۷- ۲1  -1۰۰ – ۶۷ها  مجموعه - 1۴ قرن - فارسی شعر

۸- 1۴- 1۵ -۵۰- ۵۳ -۸۰- ۸۷ -۶۰-  ۸۳- ۶۴- 11۴- 

 ۸۹نقد  و تاريخ -- هامجموعه -- 1۴ قرن -- فارسی شعر

 - ۲1- ۶۸- ۵۷ 1۴ قرن -- فارسی شعر

 ۹۵ها کنگره -- شهادت

 ۵۰سرگذشتنامه   --  قزوين  --  ايران  --  شهيدان

 1۵کاشمر   --  ايران  --  شهيدان

 ۹۲رودسر   --  ايران --  شهيدان

  خاطرات --  بازماندگان --  آبادان --  ايران --  شهيدان

1۹ 

 ۴۹ هانوشته و آثار --  ايران --  شهيدان

- 1۵ – 1خاطرات    --  بازماندگان --  ايران --  شهيدان 

۲۲- ۷۶- ۸۳- 1۰۰- 1۰۵ -۲- ۵- ۷۵ -۷۶- ۸۷- ۹۰- 

1۰1- ۶۰- ۶۳-  1۹- ۵۸- 11۳- 1۶- ۵۹- ۷۷- 1۸-۲1- 

۲۲- ۳۰- ۳۳- ۴۳- ۴۷- ۵1- ۶۷- ۶۹- ۷- ۸۵- ۸۹-  

 1۵آباد خليل --  ايران --  شهيدان

  -۷1 -۴۴ – ۶۲سرگذشتنامه    --  ايران --  شهيدان

   1۰1شيروان   --  ايران --  شهيدان

 ۸سرگذشتنامه   – فارس --  ايران --  شهيدان

 ۷۲ هانامهوصيت -- فارس  -- ايران  -- شهيدان

 ۴۳بويراحمد   و کهگيلويه --  ايران --  شهيدان

 -۴۶ -۴1 – ۲۶بويراحمد  و کهگيلويه --  ايران --  شهيدان

 ۷۸سرگذشتنامه   --  گچساران --  ايران --  شهيدان

خاطرات  --  بازماندگان --  لرستان --  ايران --  شهيدان

۵۳ 

 ۵۰ هانامهوصيت --  شهيدان

 ۶۹ ها نامه وصيت - ايران - انسان - شهيدان

    ۵۹خاطرات  – بروجرد -- ايران -- شهيدان

 11۳  خاطرات -- تهران -- ايران -- شهيدان

 ۴۲سرگذشتنامه  – خراسان -- ايران -- شهيدان

 ۴۲ها  وصيتنامه -- خراسان -- ايران -- شهيدان

 ۹۸خاطرات   -- بازماندگان -- خمين -- ايران -- شهيدان

 ۲۸ سرگذشتنامه -- کاشمر -- ايران -- شهيدان

 1۴کرج    – ايران -- شهيدان

 11۰  کرج -- ايران -- شهيدان
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  -۹۹ -1۰ بويراحمد و کهگيلويه -- ايران -- شهيدان

 ۸۵ سرگذشتنامه - گيالن -- ايران - شهيدان 

 ۵۹ خاطرات -- لرستان -- ايران -- شهيدان

 ۹مصور   – ايران -- شهيدان

 ۸۲ يادبودها و ها نامه - ايران - شهيدان

 ۵۸يادبودها   ا و ها نامه - ايران - مسلمان  شهيدان

 ۶۷ ها نامه وصيت - شهيدان

 ۵۹ هرمزگان - ايران --شهيدان

 11 بيرجند -- خراسان -- ايران -- مسلمان شهيدان

 1۶ بيرجند -- خراسان -- ايران -- مسلمان شهيدان

 ۴۷ خوزستان -- ايران -- مسلمان شهيدان

 ۵۸ ها نامه وصيت - ايران - مسلمان شهيدان

  -۸۰ -۶۶ – ۵۸ يادبودها و ها نامه - مسلمان شهيدان

 ۲داستان     -1۳۷۸-1۳۲۳ ، علی شيرازی، صياد

 ۴۵خاطرات  – 1۳۷۸ - 1۳۲۳ علی، شيرازی، صياد

 1۰۲  1۳۷۸- 1۳۲۳ علی، شيرازی، صياد

 ۷کردستان  – ايران -- انقالبيون و انقالب ضد

 ۴۹ م۲۰  قرن --  حکومت و سياست --  عراق

 1۷   م۲۰۰۳ ، متحده اياالت حمله - تاريخ - عراق

 ۵۴ متحده اياالت - خارجی روابط - عراق

 -۲۷  -۹۳ -۶۴ -۳۹ايران  – خارجی روابط -- عراق

 ۳۹م   ۲۰  قرن -- حکومت و سياست -- عراق

 ۶۴م ۲۰  قرن -- حکومت و سياست -- عراق

 1۰۶  1۳۵۸-تاريخ  -عراق

 1۷تحقيق  -ايران - انسانی علوم

 ۷۰خاطرات  – 1۳۴۳ - 1۳۶۵ حبيب، پور،غنی

 ۴۷سرگذشتنامه  – 1۳۳۴ - 1۳۶۵ مهدی، فرودی،

 ۳۵تفسير   و نقد -جبهه فرهنگ -1۳۳۲ مهدی، فهيمی،

 1۰۹خاطرات  --  ايران --  بردارانفيلم

  -1۰۵ – 1۹ هافيلمنامه

 ۹۷ جنگی هایفيلم

 ۸خاطرات    --     - 1۳۳۸ خليل، زاده،قاضی

 1۳ها خطابه و هامقاله -- ايران -- دريايی قانون

 ۲۹    1۹۷۵الجزاير ، قرارداد

 ۸۴ايران   --  قراردادها

 1۰۸سرگذشتنامه   -  آذربايجانی،محمدرضا زاده قلی

 11۳سرگذشتنامه   – 1۳۶۲ - 1۳۳۸اهلل، کاظمی،حجت

 ۹۴سرگذشتنامه – 1۳۶۵ - 1۳۴۰ محمود، کاوره،

 1۰۷سرگذشتنامه   – 1۳۷۸ - 1۳۴۵کمانی،ناصر،

 ۵۴عراق  – متحده اياالت نظامی کمکهای

 ۹۶سرگذشتنامه   -  1۳۶۲ - 1۳۳۲کيانی،محمدرضا،

 ۳۴تفسير  و نقد -- تمدنها گفتگوی

 ۷سرگذشتنامه  -  1۳۶۵ - 1۳۳۴اهلل، نصرت کرمی، اهلل

 1۳سرگذشتنامه  -  1۳۶۶ - 1۳۳۰برات، پناه، محيطی

 ۷۳ خاطرات -- ايران -- بانک مديران

 ۹۴ هاجشنواره -- ايران  --  مطبوعات
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 ۸۲  خاطرات -- اردبيل -- ايران -- معلمان

 ۹۴  1۴ قرن --  فارسی هایمقاله

 ۹۹ مناجات

 ۵۶خاطرات  -معصومه ميرزاعلی،

  -۸۴ – ۷1 داستان -- 1۳۴۰ - 1۳۷۷ محمدناصر، ناصری،

 ۴۹سياسی   نگارینامه

 1۰۲  1۴ قرن -- فارسی هاینامه

   1۷نقد    و تاريخ --  1۴ قرن --  فارسی نثر

 ۲۷ها  مجموعه --  1۴ قرن --  فارسی نثر

 ۴۰ منطقه فارس، خليج  --  هانفتکش

 1۰۷  نماز

 1۰۶خاطرات   - نماز

 ۵۶ 1۴ قرن -- فارسی نمايشنامه

 111ها   مصاحبه -- 1۴ قرن -- ايرانی يسندگاننو

 ۶۹  1۹۴۵ بمباران، --  تاريخ --(  ژاپن) هيروشيما

 ۳۲سرگذشتنامه   -  1۳۶۰ - 1۳۳۷پور،مهدی، وزيری
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