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13941همایش نامه قرآن و امام خمینی1

13911احمدی، عمارخنیاگران آذربایجان2

13911امیری، هادی(جلداول)اقتصاد بخش عمومی 3

13881سالک، معصومهچکیده پایان نامه ها و تحقیقات پایانی4

13921جلد سوم (س)نگاهی به اندیشه های قرآنی امام خمینی5

13932پژوهشی علوم سیاسی-فصلنامه علمی6

13941کتابشناسی آثار روسی در ایران7

13831شکری، عبداهللسوگندهای قرآن8

13903(3-1)مجموعه مقاالت بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم9

2صفرنامه10

13901غالمی، علیچکیده، پایان نامه ها11

1ماجرای فدک12

13931کسار، محمدعلیجایگاه قرآن در انقالب13

213952-1جلد)...مجموعه مقاالت برگزیده همایش بین المللی گفتمان اسالم سیاسی امام14

13886(6و5و4و3و2و1جلد)سایه سار والیت 15

13841طاهری، حسین علیدر سایه سار وحی16

13831(س)آیات االحکام فی التراث االمام الخمینی17

13941مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی18

13911آرمان جامعه جامعه آرمانی19

13893تقوی، مهدیهمت مضاعف و کار مضاعف20

13951صادق محمدی، حمیدرضابرنامه های دکتری در نظام نوین آموزش عالی بین المللی21

(97تیر  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای مهرداد شاهانی 



13951...چکیده مقاالت برگزیده همایش بین المللی گفتمان اسالم سیاسی امام22

13871باهنر، محمدجوادمواضع ما دروالیت ورهبری23

13961ماهنامه دانش بنیان24

13914عدالت25

13675الحکیمی، محمدرضاالحیاه26

213922-1جلد(س)مجموعه مقاالت همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی27

9013964و94وقف میراث جاویدان 28

1نمایه آثار انتشارات دانشگاه قم29

13791جمشیدی، محمدآوای ایمان30

13821امام خمینی، روح اهلل(س)قرآن کتاب هدایت در دیدگاه امام خمینی31

13921دیاری بیدگلی، محمدتقی(س)اندیشه و آرای تفسیری امام خمینی32

9413942و93ماهنامه سیاحت غرب33

13914انصاری، محمدباقرخطابه محمدی در سرزمین غدیر34

13901درسهایی از مکتب اسالم35

13811شاه پرویزی، شاهرخپاکان در قرآن36

13901:..خالصه مقاالت، همایش بین المللی بیداری اسالمی37

1شناخت نامه علمی صاحبان کرسی های موفق 38

13941بنیانی، محمدرضاحسابی مصرف کنیم39

13951مالی اسالمی در حوزه بازار سرمایه40

1صکوک ابزار تامین مالی اسالمی41

1...چکیده مجموعه مقاالت همایش ملی اقتصاد مقاومتی42

22-1فرهنگ جامع سالمت دفتر43

13911خوش نیت نیکو، محسنروزه داری و سالمت44

13921اولین همایش سراسری پروژه اسالم در زندگی شهری45

13941... ویژه 1394فهرست انتشارات اردیبهشت 46



13871اتاق فکر سالمت47

13881جهانیان، ناصراسالم و رشد عدالت محور48

1بهجت، محمدتقیپرده نشین49

13911تقی زاده داوری، محمودخلیج فارس در تفاسیر اسالمی50

13881غالم جمشیدی، محمدصادقدین و حکومت51

13851حیدری ابهری، غالمرضابرایم از قرآن بگو52

13791بهرامپور، ابوالفضلسوره هل اتی53

54J ami at al-zahra1

1ستاره های جاوید55

13871حائری یزدی، محمدحسنآشنایی با اخالق اسالمی56

213922بینات ویژه حقایق و مفاهیم سوره مبارکه یاسین57

1مصطفوی، رضاامتداد امام58

13941حیدری، هادیآئینه صادق59

13911بیابانی، غالمحسینمقاالت برتر همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی60

13921ارسیا، بابک(جلداول)پژوهشی نهمین همایش ملی خلیج فارس-مجموعه مقاالت علمی61

13851عالمه، محمدخاطرات شصت سال خدمت گزاری62

13801چپ در ایران به روایت اسناد ساواک سازمان جوانان حزب توده63

13781نکو نام، جعفرچکیده پایان نامه های علوم قرآنی64

13902بشارت نخستین نشریه قرآنی ویژه جوانان65

13821رجایی، محمدکاظممعجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن66

13963درسهایی از مکتب اسالم67

13871طباطبایی نسب، محمدرضاعطر انتظار68

13931طاهری نژاد، کبریعشق در مشرب عرفانی امام خمینی69

13851هنرمند، حسینهم نفس آیه های روشنی70

13961قادری، نفیسه ساداتالمره فی فکره االمین الجمهوریه االسالمیه االیرانیه71

13951(2جلد)معرفی کتب سبک زندگی اسالمی ایرانی72



13937راهبرد حماسه و دریا73

13943حسین زاده، امیر(ع)فتنه زیر ذره بین قرآن و معصومین74

13901نصیری، علیسیمای حضرت امیر در نهج البالغه75

13861کتاب نامه76

13942میرشکاری، علی اصغر...منزلت قرآن در آیینه77

13951رضایی، محمدمهدیمنتخب کامل الزیارات78

13881ابراهیمی، ابراهیمسفرنامه مکه و مدینه79

13911حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی هنر80

13911حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی الهیات81

13911حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی علوم سیاسی82

13911حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی مدیریت83

13931حسین زاده، امیر1جلد (ثقلین)سبک زندگی دینی در جامعه مهدوی در سایه قرآن و عترت 84

1اهداف و راه کارهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی85

13871والترز، ریچارد...کلید اصلی موفقیت در کسب و کار86

13921حسینی، حسیندیدارآسمانیان87

13961احمدی، حسنبویه های روشن88

13901محمودیان، مهدیآموزش غیر حضوری احکام در خانه89

13921خیراندیش، عبدالرسولپژوهشنامه خلیج فارس90

13781امام خمینی، روح اهللالحج91

13931یادمان استاد دوازدهمین همایش نکو داشت مقام92

13921یادمان استاد یازدهمین همایش نکو داشت مقام93

213901تکلیف الهی 94

13891سادات رسول، مهدیARISمدیریت فرایندهای سازمانی براساس معماری95

13911خامنه ای، علیمدح خورشید96

13961آکوچکیان، احمدلب لباب نظر پیشرفت شناخت قرآنی97

13881اصالح الگوی مصرف98



13811حکیمی، محمد رضامعاد جسمانی در حکمت متعالیه99

13891صفی یاری، مسعودکرد و کردستان در اندیشه امام و رهبری100

13881رودگر، محمدجوادآیین برنامه سازی سیروسلوک در قرآن101

13851قرائتی، محسنبا نگاهی به قرآن کریم (ص)سیره پیامبر اکرم 102

13921خالصه مقاالت دومین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر103

13891جوادی آملی، عبداهلل(ع)همتایی قرآن و اهل بیت104

13831علی نژاد، احمدحدیث معراج105

13901دادجو، مهدیحجاب2گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا106

13891محمدیان، محمد(1جلد)پیمان های الهی با اهل ایمان107

13921توکلی، احمدویراستاری و مدیریت اخبار108

213891مجموعه مقاالت بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جلد109

13891کامرانیان، عباسعلیهنر شاد زیستن در قرآن110

13911خامنه ای، علی...بیانات حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای111

13933مومنی، فریبااقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی112

13931...خبرنامه همایش ملی آموزش عالی قرآنی و تامین 113

13952بابایی مجرد، حسین3موضوع شناسی تحقیقات نظام سازی قرآنی114

13932آکوچکیان، احمدتا انتها، همیشه آفتاب 115

13831بذرافشان، مرتضیمناسبت های شمسی در قرآن116

613902و4مجموعه مقاالت بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم117

13901خامنه ای، علیشب پانزدهم118

13901خاندوزی، احسانمدینه عادله119

13851حبیب و محبوب 120

1علم نور است121

13831شناسه معرفی مراکز پژوهشی حوزه علمیه قم122

13901قربانی شیخ نشین، ارسالنایران و همگرایی در سازمان همکاری اسالمی123

13843گنجینه نور 124



13921مرادی، علیرضاارتباطات و توسعه125

13811شیخ السالمی، جعفردر گلستان قرآن 126

13821چپ در ایران به روایت اسناد ساواک دبیران اول حزب توده127

13911خسرو شاهی، قدرت اهللنظریه ها و نظام های حقوقی128

13911دانش پژوه، مصطفیقلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی129

13901پژوهش های مدیریت راهبردی130

13811(جلداول)اسنادی از صنعت فرش ایران131

13701قائمی خرق، محسناندیشه های تطبیقی ارث و وصیت132

13951مرادی، صادقکاربرد منطق در علم133

13913طباطبائیان ،حبیب اهللالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت134

13921ودل، جنین آرنخبگان سایه135

13951فصلنامه بهائی شناسی136

13861خلیلی، اکبرکتاب پنجم 137

13941امام خمینی، روح اهلل(س)جایگاه زن دراندیشه امام خمینی138

13941گریوانی،مسلمطبیب روحانی139

13901حسین زاده، محمدعلیمدیران و اخالق اسالمی140

13871مجموعه مقاالت اولین سمینار تخصصی نظر سنجی الکترونیکی141

13861اکبرنژاد، مهدیبررسی تطبیقی مهدویت142

13851علی دوست، ابوالقاسمفقه و عقل143

13911مجموعه خالصه مقاالت همایش انجمن علمی اعجاز قرآن144

13911فهرست کتابهای سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و شعب145

13941 مجموعه محتوای قابل استفاده در ایام دهه ی کرامت2در آستان کرامت 146

13914(1-2جلد)کتاب اندیشه های راهبردی زن و خانواده147

13951درسهایی از مکتب اسالم148

13901حسینی، علیمبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران149

13931(1جلد )...مستندات مدیریت راهبردی نظام پژوهش و 150



13871باهنر، محمدجوادانسان و خود سازی151

13881استادی، رضامنشور مدیران در نظام اسالمی152

13941ذکرو ملکوت153

13851دهقان، احمدروزهای آخر154

13861کاشفی، محمد رضافرجام شناسی155

13962فصلنامه فرهنگ و اندیشه ترجمان156

13911دانش پژوه، مصطفیشناسه حقوق157

13891مجموعه مقاالت سومین همایش نواندیشی دینی158

13901"راه نجات از ظلمت ها"محاسبه اعمال 159

13931یعقوب زاده، رحیم...اقتصاد گردشگری و میزان160

13821پرچم، اعظم...بررسی تطبیقی وحی و نبوت از 161

13881مینوا، جورجتاریخ چهنم162

13783نقد و نظر163

13941همدلی و هم زبانی164

13882آکوچکیان، احمداز نقشه جامع علمی تا نظام آموزش عالی هنر165

13881آکوچکیان، احمدبینایی و دیدار سرشاربا زیارت عاشورا166

13961دومین نمایشگاه طرحها و الگوهای جهادی در یک نگاه167

13921هویت ما168

13851انصاری، عبدالقدوستاریخ مفصل کعبه معظمه قبل ازاسالم169

13941پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی170

171Tehran univers ity of Medical S ciences13931عرب خردمند، علی

13921پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در یک نگاه172

11413952و112ماهنامه آموزشی معارف شماره 173

158و154و163و149و151و154ماهنامه خبری جهاد دانشگاهی پیام جهاد شماره 174 15813959و

413952و3دوماهنامه نقد کتاب آینه پژوهش شماره 175

13945نسیم آسمانی (س)ویژه نامه قرآن کریم وامام خمینی 176



813953و7و11تخصصی اطالعات حکمت و معرفت شماره -ماهنامه علمی 177

13942ویژه نامه گلستان قرآن شماره اول178

13951...بررسی تطبیقی وضعیت کشور در مهاجرت و179

13963ماهنامه فرهنگی،اعتقادی، اجتماعی موعود180

13941صفوی، حمزهعربستان181

13941گزارش عملکرد70ویژه نامه اجالس 182

1113911ماهنامه قرآنی ترنم وحی شماره 183

13921(قنوت خورشید)ویژه نامه کانون خورشید 184

13871نمایه جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران185

13911حدیث الدار186

13912فصلنامه دانشجویی قرآنی عقیق سرخ187

13891مجموعه متون آموزشی طرح ضیافت اندیشه188

13921ماهنامه قرآنی، ادبی و هنری ویژه نوجوان باران189

13931ویژه نامه حفظ قرآن کریم مبین190

13901فصل نامه قرآن و طب 191

13881دوماهنامه کانون های تخصصی قرآن کریم عقیق192

13911سپیده آفرین نخستین نشریه قرآنی ویژه نابینایان193

13932(س)ویژه نامه اندیشه قرآنی امام خمینی 194

13913(2جلد)کتاب چهارمین نشست اندیشه های راهبردی آزادی195

13961تپش اقتصاد دانش بنیان196

13911نشریه ی مدیریت اسوه197

13961ویژه نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی روزنامه فرهیختگان198

13951نشریه والیت اندیشه199

15213954و149و151و129ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران شماره 200

13951ویژه نامه مسابقات بین المللی قرآن روشندالن جهان اسالم رایحه201

13951کتابچه گزارش برگزاری برنامه های توسعه آموزش عمومی قرآنی کشور202



13931پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان نمایه203

13871جزوه آموزشی خبر نویسی ویژه خبرنگاران ثابت و حق التحریر204

13891فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران برگ فرهنگ205

1پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی206

UNCTAD1کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد 207

208TACT ICS  for L IS TE NINGR ichards ,J ack croft13901

13921فیاضی، مجیدراهبردهای اقامه نماز209

13911ویژه نامه پاس داشت استاد سید حمید شاهنگیان بانک بیداری210

13961قادری، نفیسه ساداتالمراه فی فکره امامین الجمهوریه االسالمیه االیرانیه211

13901مهدویت پرسش ها و پاسخ ها212

13941دانشگاه در آینه مجلس213

13892فصلنامه میراث و گردشگری214

13901زیاری، کرامت اهللاصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای 215

1(جلد اول)ارزیابی و تحلیل عملیات رسانه ای غرب علیه جمهوری اسالمی216

13871حاجی ده آبادی، احمدقواعد فقه جزایی217

13811مرزبان راد، علیقلم در راه قرآن218

13901ربانی گلپایگانی، علی2عقاید استداللی 219

13934انصاری، محمدباقرخطابه غدیر220

13958سجادی، احمد98-96-97و95-96وقف میراث جاویدان221

13951پورعلی، سعیدمجموعه مقاالت چشم انداز صنعت گردشگری در ایران222

13861صادقی تهرانی، محمدنقدی بر دین پژوهشی فلسفه معاصر223

33-1سبک زندگی اسالمی حوزه 224

13881پوررحیم، پرویناصالح الگوی مصرف225

13941عهد مشترک226

13801فصل نامه پژوهش و سنجش227

13901اسدی، لیال ساداتدرسنامه حقوق کیفری خانواده228



13941محمدپورزرندی،حسینفرهنگ واژگان اقتصاد و مالیه شهری229

13841حاجی زاده، جبرائیلکرامات و حکایات عاشقان خدا230

13881راهنمای مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور231

13941مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی232

13932...خبرنامه همایش ملی آموزش عالی قرآنی و تامین 233

13941گروگان، حمیدیادیار و دیارتا کربال، همراه با جابر بن عبداهلل234

13951فرامرز قراملکی، احد(جلداول)تعریف منطق235

13831کسرائی، محمدحسینپیشوایان راستین وارثان وحی و نور236

13791کسرائی، محمدحسینپرواز اندیشه ها237
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13851(2-1جلد )سیمای تحولی 239
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1بث کشمیری، مظفرحسینقرآن ، فهمی کی آداب253
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13901نصیری، علیپیشوای روشنایی270
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13841شریفی، فاطمهگذری بر شیوه های تبلیغی پیامبران اولوالعزم در قرآن373
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13901 3رجال عصر پهلوی (2جلد)دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک 387
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13821اسکندری، حسین(جلدچهارم)آیه های زندگی نگین هستی419

13951ویژه نامه نوروزی آیه مادران بهار روایت هایی درباره زندگی مادران ائمه420

13861لک زایی، نجفدرآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی421
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13941خالصه ای بر روند تهیه اطلس شاخص های فرهنگی و اجتماعی432
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13912حمایت و هدایت  448

13941جلوه های معنوی و عرفانی عاشورا449

1سند دانشگاه اسالمی450
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