
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13701مرکز نشر دانشگاهیواژه نامه فیزیک1

 نسخه1پناهی، علیکمک های اولیه و فوریت های پزشکی2

3
 1382 - 83چکیده پژوهش های انجام شده : نمایه پژوهشی

5.ج
 نسخه13841دبیرخانه شورای تحقیقات

 نسخه13571نشریه دانشجویان دانشکده اقتصاد: آذرخش4

 نسخه10013721فصلنامه دانشگاه انقالب شماره 5

 شماره713832 و 2فصلنامه پژوهش زنان شماره 6

 نسخه13891مرکز تحقیقات کامپیتری علوم اسالمی2ج - آشنایی با کتابخانه ها و منابع دیجیتال 7

 نسخه13881..بهتاش، یداحقوق متقابل همسایگان8

 نسخه1...خمینی، روح ا از جلد سوم5 و 2 و 1رساله نوین بخش 9

 نسخه13821خسروی، زهرهبمانی روانشناختی جنسیت10

 نسخه13821باقری، خسرومبانی فلسفی فمینیسم11

 نسخه13641گارودی، روژهمیراث سوم12

 نسخه13841دشتی، محمدفرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم: نهج الحیاه13

 نسخه1حیدری، احمدبزرگ زنان صدر اسالم14

15
خاطراتی از زندگی سردار شهید یوسف : یک سجده تا بهشت

شریف
 نسخه13791فکوری، اصغر

 نسخه13901گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی روایت از شهدای گمنام و جاویداالثر72: شهید گمنام16

17
ده مقاله برگزیده درباره علم، : گزیده ای از مقاالت استیس

فلسفه، ارزش، اخالق
 نسخه13711آذرنگ، عبدالحسین

 نسخه13871فتاحی زاده، فتحیهزن در تاریخ و اندیشه اسالمی18

 نسخه13751تکیه ای، مهدیمصر19

 نسخه13901بستان، حسیناسالم و تفاوت های جنسیتی در نهادهای اجتماعی20

 نسخه13801شکوری راد، صدیقهتوسعه ی مشارکت زنان در آموزش عالی21

 نسخه13811شکوری راد، صدیقهبررسی و تحلیل افزایش سهم زنان در آموزش عالی22

23
 و 25فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 

4
 شماره13812

(1395اسفندماه  ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم سمیه خلیل نیا 



 شماره713832 و 6فصلنامه ریحانه شماره 24

 نسخه13881عاکف، سعیدهاجر در انتظار25

 نسخه13871...محمودزاده، نصرت اتیکه های آینه26

 نسخه13921عمیدزاده، هادیتاریخ زندگانی ام المومنین خدیجه کبری علیهاالسالم27

 نسخه13891خامنه ای، علیبصیرت و استقامت28

 نسخه13721یوسفیان، جوادنگاهی به تاریخ و فرهنگ بوسنی و هرزگوین29

 نسخه13681کتانی، علیاقلیت های مسلمان در جهان امروز30

 شماره2همشهری داستان 31

 نسخه13781آرونز، هاریروش نوین استادشدن در هیپنوتیزم32

 نسخه13801مترجم- یزدانی، سانازسرطان رحم33

34R ebeccaMaurier, Daphne19991نسخه 

35George S ees  S tarsCouper, Dave19881نسخه 

 نسخه13731شمس الدین، مهدیسیری در وادی عشق36

 نسخه13741یادنامه سی فرمانده شهید: روایت سی مرغ37

 نسخه13881خراشی، سلیمانسواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد38

 نسخه13811...رضاداد، عبدابوی گل یاس39

 نسخه13861مطهری، مرتضی7ج - آشنایی با قرآن 40

 نسخه13871واحد پژوهش انتشارات اندیشمنداحکام و بهداشت در سفرهای خارجی41

 نسخه13721فیدلر، فردرهبری اثربخش42

 نسخه13841کرامتی، محمدرضایادگیری از طریق همیاری: یادگیری مشارکتی43

 نسخه13711حکیمی، محمودسیری در خاطرات سیاسی رجال ایران44

 نسخه13721خاتمی، محمدبیم موج45

 نسخه13901نایدو، سومیادگیری الکترونیکی46

 نسخه13831احمدی، مسعودمدیریت اسالمی47

 نسخه213701فصلنامه پگاه شماره 48

49
درمان بیماریها به وسیله گیاهان ومیوه : میوه و گیاه درمانی

ها
 نسخه13751دکستره، ریموند

 نسخه13681مطهری، مرتضیشش مقاله50

 نسخه13871کریمی، فاطمهتصویر بهشت و بهشتیان در قرآن کریم51

52
حکومت امام علی علیه السالم، : جمال دولت محمود

حکومت موفق تاریخ
 نسخه13871دلشاد تهرانی، مصطفی

 نسخه13821دلشاد تهرانی، مصطفیآسیب شناسی دین و دینداری در نهج البالغه: رهزنان دین53

54
روایت پنج روز مقاومت رزمندگان گردان : راز کانال کمیل

کمیل
 نسخه13931گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

 نسخه13931تاجانی، شهرامبررسی گناهان کبیره زبان55



56
وصیتنامه و دلنوشته های ادبی و عاشقانه : پنجاه سال عبادت

پنجاه تن از شهدا
 نسخه13901گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

 نسخه13801رز، کارال ساعت24 در Photoshop 6آموزش گام به گام 57

 نسخه13731ارفع، کاظمطب روحانی58

 نسخه1مطهری، مرتضیمشخصات اسالم59

60
تحریر نو با پیرایش و افزایش : علم چیست؟ فلسفه چیست؟

بسیار
 نسخه13751سروش، عبدالکریم

61Martyrdom: Arise and Bear WitnessS hariati, Ali19811نسخه 

 نسخه13601حائری شیرازی، محی الدیناخالق اسالمی62

 نسخه13831احمدی، حسینسیره حسینی در آثار شهید مطهری63

 نسخه13801مطهری، مرتضیامامت و رهبری64

 نسخه1مطهری، مرتضی(3)وحی و نبوت 65

 نسخه13841طرقی، جعفربهسازی مدیران دانشگاهی برای دانشگاه فردا66

67
مشروح محاکمات هویدا برای : اسرار شاه، حکایت هویدا

نخستین بار از روی نوار
 نسخه13821افراسیابی، بهرام

 نسخه13681شجاعی، مهدیکشتی پهلوگرفته68

 نسخه13751آوینی، مرتضیحکمت سینما69

 نسخه413821فصلنامه ریحانه شماره 70

 نسخه13881موسوی گرمارودی، مرتضیترجمه و شرحی بر تائیه دعبل خزاعی...: از نجوای اندوه71

 نسخه13871سعیدتهرانی، جوادفروغ نیایش72

 جلد13822قدوسی، حسین ج2- آخرین سفر 73

 نسخه13741...جوادی آملی، عبدااسرار عبادات74

 نسخه1راز یاس عصمت: فدک75

76
زندگی سردار رشید اسالم شهید حاج : حکایت سرخ

...محمدابراهیم همت
 نسخه1حجتی، محمد

 نسخه13911تهرانی، مجتبیبحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک77

78
سیری در حماسه بشکوه غدیر از نگاه : مدرسه سبز غدیر

...(ص)پیامبر اعظم 
 نسخه13911حیدری فر، مجید

 نسخه13731تیجانی سماوی، محمدهمراه با راستگویان79

 نسخه13691تیجانی سماوی، محمدهدایت شدم... آنگاه 80

 نسخه13891.امانی، زمردان، عاشق این گونه زنانند81

 نسخه1...خمینی، روح اآخرن پیام82

 جلد13876کتاب همشهریخالصه رمان های بزرگ جهان83

 نسخه13871بایرامی، محمدرضاخون نوشت: معرفی رمان های برگزیده ایرانی84

 جلد13904شاطرزاده، مجتبیجمله ها و نکته ها85



 نسخه13661نجفی یزدی، محمدازدواج و روابط زن و مرد در مکتب اهل بیت علیهم السالم86

 نسخه13661هوگو، ویکتوربینوایان87

 نسخه13881معمار، حسنسفر زندگی88

 نسخه13881دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانجایگاه بهاییت در پایگاه نژادپرستان89

 نسخه13871مرادحاصل، مهدیجوانترین امام90

 نسخه13881محمدزاده، مرضیهبانوی آفتاب91

 نسخه13881جهانبخش، جویاشیخ شورانگیز شیرین کار92

 نسخه13881محمدزاده، مرضیهپیشوای آزادگی93

 نسخه13881کیهانی یزدی، فرخندهرمزگشایی در النه94

 نسخه13861مختارپور قهرودی، علیرضاآتش عشق95

 نسخه13881محمدزاده، مرضیهمیوه دل اولیاء96

 نسخه13881قیصری، مهدیلطف پنهان97

 نسخه13881پورطباطبایی، علیآفتاب پنهان98

 نسخه13871حاجی، منصورآیت دانایی و دانشوری99

 جلد2سیری در آموزش های شهروندی100

101
بخش هایی از زندگینامه داستانی جالل آل : روایات هفتگانه

احمد
 نسخه13861صباغ زاده ایرانی، مریم

 نسخه13861نادری، ناصرمهر خوبان102

103
مروری بر زندگی و مجاهدت های امام موسی : شرح صدر

صدر
 نسخه13871محمودی، علیرضا

 نسخه13871شجاعی، مهدیو بدان ای ابوذر104

 نسخه13881شیرازی، رضازندان بی حصار105

 نسخه13881تجار، راضیهخورشید باران106

 نسخه13751رجبی، فاطمهلیبرالیسم107

 نسخه13781مرکز مطالعات و تحقیقات جنگگزارشی کوتاه108

 نسخه13791مرکز مطالعات و تحقیقات جنگپاسخ به ابهامات109

 نسخه1خصال یاوران مهدی علیه السالم110

 نسخه13731آوینی، مرتضیمجموعه مقاالت آغازی بر یک پایان111

112
پیرامون سازمان مخفی فراماسونری در ایران و : فراماسونری

جهان
 نسخه13751خاتمی، محمد

 نسخه1آشنایی مقدماتی با کادربندی در عکاسی113

 نسخه13711فتاحی، حسینراهزنها114

 نسخه13761عبدالملکی، علیگفتگوی علمی امام صادق علیه السالم115

 نسخه13651دستغیب، عبدالحسینبرزخ116

 نسخه13941کندی، شهربانوادعیه حضرت صدیق طاهره علیهاالسالم: صحیفه فاطمیه117

 نسخه13881قدسی، یاسرمسئولیت همگانی118

 نسخه13881حسینی، مجتبیحدیث عهد محبت119

 نسخه1سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانتمام غریبان تو را می شناسند120



 نسخه1سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانقنوت شکر121

 نسخه13851استاد شهید مرتضی مطهری122

 نسخه13921قرائتی، محسنپرسش های مهم، پاسخ های کوتاه: تمثیالت123

 نسخه13911محدثی، جوادچهل حدیث حسن خلق124

 نسخه13761فالح مشفقی، کیوانراهنمای ماشین های حساب علمی125

 نسخه13921رضایی اصفهانی، محمدعلیصحیفه ی صحت126

 نسخه1تهرانی، مجتبیبه جای مقدمه127

128Dua  Ve Ibadetler1نسخه 

 نسخه13881بهجت، محمدتقیجرعه وصال129

 نسخه13831خالصه مقاالت اولین همایش جهانی شدن و تعلیم و تربیت130

 نسخه13851دکتر علی شریعتی131

132Tactics  for L isteningR ichards , J ack C.20032جلد 

 نسخه13741لوتانز، فرد(2)رفتار سازمانی 133

 نسخه13611مطهری، مرتضیعدل الهی134

 نسخه13621...خمینی، روح ا1رساله نوین 135

 نسخه13691...خمینی، روح انقطه عطف136

 نسخه13781...خمینی، روح ا...قرآن باب معرفت ا137

138
راه و رسم زندگی از دیدگاه حضرت زهرا : نهج الحیاه

علیهاالسالم
 نسخه13721دشتی، محمد

 نسخه13891نوری همدانی، حسینجایگاه بانوان در اسالم139

 نسخه13621صدر، محمدباقرتئوری شناخت و جهان بینی در فلسفه ما140

 نسخه13751گادر، یوستاینداستانی درباره تاریخ فلسفه: دنیای سوفی141

 نسخه13701مطهری، مرتضینظام حقوق زن در اسالم142

 نسخه13701مطهری، مرتضیمسئله حجاب143

 نسخه13681مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی144

 نسخه13661...خمینی، روح افریاد برائت145

 نسخه13811دلشاد تهرانی، مصطفیمدرسه حسینی146

 نسخه13871دلشاد تهرانی، مصطفیراه ها و انتخاب ها: کربال و عاشورا: پیشگاه حقیقت147

 نسخه13911کریم خانی، حمزهاخالق خانوادگی عارفان148

 نسخه13831فالح زاده، محمدحسیناحکام فقهی در سفرهای خارجی149

 نسخه13731مصباح یزدی، محمدتقی1ج - آموزش فلسفه 150

 نسخه13721دلشاد تهرانی، مصطفیمنطق عملی: سیر نبوی151

 نسخه13761...مهاجرانی، عطاء ابررسی سیر زندگی و حکمت و حکومت سلمان فارسی152

 نسخه13751...جوادی آملی، عبدازن در آینه جالل و جمال153

 نسخه13861نصراصفهانی، علیروانشناسی و مدیریت: رویکردهای نوین در رفتار سازمانی154

 نسخه13781احمدوند، محمدعلی1 پرسش چهارگزینه ای علوم تربتیی 1552200

 نسخه13801.پیو، دی اسنظریه پردازان علم سازمان156



 نسخه13881مصباح یزدی، محمدتقیلقای الهی157

 نسخه13931خامنه ای، علیاستغفار و توبه158

 نسخه1ویژه نامه دهه والیت و امامت: غدیر عید آسمانی159

160
... مجموعه رهنمودهای اخالقی حضرت آیت ا: به سوی خدا

حق شناس
 نسخه13931اکبری مزدآبادی، علی

 نسخه13941مطهری، مرتضیبخشی از کتاب آشنایی با قرآن: تفسیر سوره تغابن161

 نسخه13931پژوهشگاه امام صادق علیه السالم2ج - والیت فقیه 162

 نسخه13931بهرامی، زین العابدینفضایل و خواص سوره ی مبارکه ی یس163

 نسخه13891...ابراهیم زاده، عبدانخستین حامی والیت و رهبری: فاطمه زهرا علیهاالسالم164

 نسخه13891طلوع، ابوالقاسمخودآموز مکالمه انگلیسی: انگلیسی برای مسافری از ایران165

 نسخه13681وحیدی، محمداحکام بانوان166

 جلد13783گروه پژوهشگران مسایل زنانآنچه درباره ی حقوق ازدواج باید بدانیم167

 نسخه13771محمدی، مجیدفلسفه و جامعه شناسی زندگی...: در عیر این صورت168

 نسخه13851کریمی، فاطمهتصویر دوزخ و دوزخیان در قرن کریم169

 نسخه13751سروش، عبدالکریمحدیث بندگی و دلبردگی170

 نسخه13861حسینعلی پور، حمید(ره)توکل از دیدگاه امام خمینی 171

172
گذری کوتاه بر تاریخ و درس های حماسه :کاروان آفتاب

عاشورا
 نسخه13891زندیه، نورالدین

 نسخه13751خامنه ای، علی1ج - ترجمه اجوبه االستفتائات 173

174
E nglish for S tudents  of E ducational 

Administration
Koosha , Mansur20011نسخه 

 نسخه13861دلدادگان آزادی175

 نسخه13731.آدامز، ریموند اسبه سوی یک چشم انداز کیفی: برنامه ریزی آموزشی176

177
 1300روابط خارجی ایران در دوران رضاشاه از : تنش بزرگ

1320تا 
 نسخه13771معتضد، خسرو

 نسخه13841بران، دابلیو استیون اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن ها17813

179
دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی با تاکید بر توسعه منابع 

انسانی
 نسخه13821ابیلی، خدایار

180
راهنمای دریافت مجوزهای فرهنگی، : راهنمای مراجعان

هنری و آموزشی
 نسخه1

181
خالصه مقاالت اولین همایش ملی توسعه شایسته ساالری 

در سازمان ها
 نسخه13841جهاد دانشگاهی واحد تهران

182
انتخاب نوع غذا خطر : حقایقی درباره سرطان و رژیم غذایی

سرطان را کاهش می دهد
 نسخه13781مترجم.- سرمدی، م

 نسخه13831داوری، دردانهمدیریت استراتژیک برای سازمان های غیردولتی183

 نسخه13771.چوپانکاره، شدانستنی های جنسی184

185
the L ittle B lack Hen, or the Underground 

People
Pogorelsky, Antoni19871نسخه 



186the F isherman and the GoldfishPushkin, Alexander1نسخه 

 نسخه13711نیمایوشیجچند شعر از نیما یوشیج: تو را من چشم در راهم187

 نسخه13711شورای کتاب کودک1ج- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان 188

 نسخه1موسسه فرهنگی هنری جنات فکه1تصاویر دفاع مقدس 189

 نسخه13871موسسه فرهنگی هنری صبانخستین نمایشگاه تجشمی فجرآفرینان190

 نسخه1موسسه جهادیشیدای ولی191

 نسخه2شهد عید192

بعثت خون193
موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب 

اسالمی
 نسخه13933

 نسخه13901مجله آفتاب شرقی194

تعدادی عکس و پوستر


