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مقدمه

  نشــر شــاهد از ســال  1368 بصــورت رســمی كار خــود را  بــا تالیــف و 
انتشــار كتــاب در موضوعــات ایثــار، گذشــت و فــداكاری و تاریــخ انقالب 
اســالمی و جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران آغــاز كــرده اســت. ایــن 
انتشــارات توانســته اســت تــا كنــون حــدود 1245 عنــوان كتاب منتشــر 
نمایــد. برخــي از كتابهــاي منتشــره بــا اســتقبال مخاطبــان همــراه بوده 
ــن  ــت. همچنی ــیده اس ــدد رس ــاپ مج ــه چ ــار ب ــن ب ــش از چندی و بی
ــاركت و  ــاهد مش ــر ش ــای نش ــاپ كتابه ــز در چ ــری نی ــران دیگ ناش

حمایــت داشــته انــد. 
ــای  ــات و ارزش ه ــه ادبی ــاهد در زمین ــر ش ــره نش ــار منتش ــب آث   اغل
انســانی - اســالمی و بــرای گــروه هــای  ســنی كــودک، نوجــوان، جــوان 
ــه،  ــی، زندگینام ــتند پژوهش ــتند، مس ــای مس ــب ه ــال در قال و بزرگس



ــش،  ــان، پژوه ــتانی، رم ــه داس ــتان، زندگینام ــه، داس ــره، یادنام خاط
شــعر منتشــر شــده اســت. 

 انتشــارات شــاهد بــه منظــور توســعه و بســط مفاهیــم واالی انســانی- 
ــتی و  ــوع دوس ــترش ن ــداكاری و گس ــت و ف ــون گذش ــالمی همچ اس
ــف را در  ــه زبانهــای مختل ــاب ب ــح در جهــان، ترجمــه و انتشــار كت صل

ــرار داده اســت. ــورد توجــه ق ــر م ســال هــای اخی
ــالهای  ــران در س ــاب ته ــی كت ــن الملل ــگاه بی ــر در نمایش ــور موث   حض
گذشــته زمینــه ی را بــرای اجرایــی كــردن اهــداف مزبــور فراهــم نمــود 
ــا مشــاركت موسســات انتشــاراتی خــارج از كشــور ،47  ــون ب ــا كن و ت
عنــوان از كتــاب هــای ایــن انتشــارات بــه زبان هــاي خارجــي ترجمــه 

و در كشــورهاي مقصــد عرضــه شــده اســت. 
ــف  ــای مختل ــش ه ــود در بخ ــت خ ــالها فعالی ــی س ــاهد ط ــر ش   نش
ــه  ــام ب ــار و اهتم ــی آث ــی و كیف ــاء كم ــل ارتق ــه دلی ــت ب ــته اس توانس
ــه  ــه ترجم ــت در زمین ــن فعالی ــی و همچنی ــی و كتاب آرای ــول فن اص
كتــاب افتخاراتــی را در ســطح كشــوری و بیــن المللــی كســب نمایــد.
ــف  ــنواره هاي مختل ــارات در جش ــن انتش ــای ای ــوان از  كتاب ه 125 عن

داخــل ایــران برگزیــده و یــا شایســته تقدیــر شــناخته شــده اند.
ــی )حــوزه  ــان ناشــرین فرهنــگ ایران همچنیــن توانســته اســت در می



ــر  ــوان ناش ــه، عن ــک ده ــه ی ــک ب ــداری(، نزدی ــات پای ــگ و ادبی جن
ــد. ــود نمای ــده را از آن خ ــا برگزی ــه ی نمون

 *آنچــه ایــن مجموعــه در اختیــار مخاطبــان قــرار مــی دهــد چکیــده 
ای از 60 عنــوان كتــاب نشــر شــاهد اســت كــه عالقمنــدان را بــا محتوای 
كتابهــا آشــنا مــی كنــد و در پایــان فهرســت كامــل، عناویــن كتابهــای 

نشــر شــاهد درج شــده اســت. 

آدرس نشــر شــاهد:تهران، خیابــان طالقانــی ، خیابــان ملــک الشــعرای 
بهــار شــمالی، پــالک 5، طبقــه 4

تلفن: 88308348 - 88309249  - 88308089  تلفکس: 88828435    



درباره كتاب :

وصیت نامه کامل شهدا 
استان ایالم

4دفتر
به کوشش: دکتر منوچهر 

اکبری
قطع:وزیری

تعداد صفحه:661

  ایــن كتــاب ارزشــمند كــه در زمــره آثــار و اســناد ملی 
كشــور محســوب مــی شــود در چهــار دفتــر بــه ترتیــب 
الفبــای نــام خانوادگــی شــهدا چــاپ شــده اســت و بــه 
لحــاظ محتوایــی و فنــی در نــوع خــود منحصــر بــه فرد 
ــح  ــح و تنقی ــی تصحی ــتانداردهای علم ــا اس ــق ب و مطاب
شــده اســت. در الگــوی انتخــاب شــده بــرای ایــن اثــر 
ــت  ــر وصی ــر درج تصوی ــالوه ب ــت ع ــده اس ــالش ش ت
ــازی  ــس از  گویاس ــده آن پ ــح ش ــن تصحی ــه، مت نام
علمــی و محتوایــی در كتــاب آورده شــود، تــا آینــدگان 
و پژوهشــگران بــا ســهولت بیشــتری بــا محتــوای ژرف 
وصیــت نامــه شــهدا آشــنا شــوند.تا كنــون 23 دفتــر از 
وصیــت نامــه كامــل شــهدای اســتانها چــاپ و منتشــر 
شــده اســت و ایــن مجــالت شــامل اســتانهای كهگیلویه 
و  سیســتان  و  بویراحمد،كردستان،ســمنان،ایالم  و 
ــز  ــر نی ــتانهای دیگ ــی شود.اس ــامل م ــتان را ش بلوچس
ــند.كتاب  ــی باش ــازی م ــاده س ــن و آم ــل تدوی در مراح
ــخه در  ــراژ 1100 نس ــالم در تی ــهدای ای ــه ش ــت نام وصی

ــه چــاپ رســیده اســت. ســال 1394 ب
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درباره كتاب :

ایــن مجموعــه زیســت نامــه ای مختصــر شــامل: اطالعــات و 
ویژگیهــای شناســنامه ای، تحصیلی، شــغلی و نظامی شــهیدان 
اســت كــه در متــن هایــی بیــن ســی تــا صــد كلمــه تدویــن 
شــده اســت. ایــن كتــاب دربردارنــده زندگــی نامه تمــام افــراد با 
ملیــت ایرانی اســت كــه از ســال 1342 تــا زمان انتشــار مجموعه 
ــاد  ــد و در بنی ــه شــهادت رســیده ان كتــب فرهنــگ اعــالم ب
شــهید و امــور ایثارگــران دارای پرونــده مــی باشــند. هــر مجلد 
یــک اســتان را شــامل مــی شــود و در نظر اســت اســتانهایی كه 
آمــار شــهدای آنهــا بیــش از یــک مجلــد می باشــد به تناســب 

آمــار در دو یــا چندیــن مجلــد بــه چــاپ برســد. 
   تــا كنــون 18 مجلــد از ایــن مجموعــه مربــوط بــه اســتانهای: 
ــن،  ــان، قزوی ــمنان، زنج ــهر، س ــالم، بوش ــل، ای ــتان، اردبی لرس
همــدان،  مركــزی،  بویراحمد،كردســتان،  و  كهگیلویــه 
هرمزگان،گلستان، خراسان جنوبی،گیالن،كرمانشاه، چهارمحال و 
بختیــاری وسیســتان وبلوچســتان چاپ شــده و فرهنــگ اعالم 
شــهدای ســایر اســتان هــا در مرحلــه آمــاده ســازی و صفحــه 

آرایــی توســط مركــز مطالعــات و پژوهشــها مــی باشــد. 

فرهنگ اعالم شهدای 
استان  لرستان

نویسنده:مرکز مطالعات و 
پژوهشهای بنیاد شهید

گروه سنی:بزرگسال
تعداد صفحه: 745

2



درباره كتاب :

ــماعیلی از  ــاس اس ــاز عب ــرات جانب ــاب خاط ــن كت   ای
دوران دفــاع مقــدس اســت كــه در هشــت فصل توســط 
ــن  ــم و تدوی ــب تنظی ــتمی نس ــعلی رس ــر عباس دكت
ــن  ــامل عناوی ــاب  ش ــن كت ــول ای ــت. فص ــده اس ش
ــا  ــد ت ــا تولدمــن،از تول ذیــل اســت:از ازدواج والدیــن ت
ــربازی،از  ــت س ــا خدم ــالب ت ــالمی،از انق ــالب اس انق
ــگ  ــروع جن ــگ،از ش ــروع جن ــا ش ــربازی ت ــت س خدم
ــات  ــن عملی ــاع مقدس،آخری ــان دف ــا پای ــی ت تحمیل
نوشــته ســخنرانی  و آغــاز جانبازی،چنــد دســت 
ــن  ــا(. ای ــه ه ــت نام ــا و وصی ــناد)نامه ه ومصاحبه،اس
كتــاب در تیــراژ 1100 نســخه بــه چــاپ رســیده اســت.

جنگ من، زندگی من

نویسنده: عباسعلی رستمی 
نسب

قطع:وزیری
تعداد صفحه:440 
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درباره كتاب :

ــتای  ــم در راس ــی مه ــازان گام ــور جانب ــاله مص   رس
پاســخگویی فقهــی بــه مســائل و احــکام خــاص 
ــای  ــه پوی ــات فق ــن از خصوصی ــت و ای ــازان اس جانب
ــات  ــه مقتضی ــا ب ــان بن ــر زم ــه در ه ــت ك ــیعه اس ش
قابلیــت ارائــه احکامــی مناســب و درخــور را دارد، 
ــه ای  ــزاران نمون ــه از ه ــک نمون ــازان ی ــائل جانب مس
اســت كــه ایــن میــراث مانــدگار قابلیــت ارائــه  احــکام 

اختصــاص بــه آن را دارد.
ــر  ــت نف ــی هف ــرات فقه ــاس نظ ــر اس ــه ب ــن مجموع ای
ــده  ــردآوری ش ــدر گ ــع گرانق ــام و مراج ــات عظ از آی
ــدگار  ــل و مان ــی بدی ــه ی ب ــک نمون ــر ی ــن نظ و از ای
ــن و  ــرای معلولی ــاب ب ــن كت ــد. ای ــی آی ــمار م ــه ش ب
ــد  ــی ندارن ــمی و حركت ــی جس ــه توانای ــالمندانی ك س
نیــز مــی توانــد قابــل بهــره بــرداری باشــد. ایــن كتــاب 

ــید.   ــاپ رس ــه چ ــخه ب ــراژ 1100 نس در تی

رساله مصور جانبازان

به کوشش: مرکز مطالعات و 
پژوهش های بنیاد شهید و 

امور ایثارگران
قطع:وزیری

تعداد صفحه:436
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درباره كتاب :

قلــه هــای جبــل عامــل، مجموعه آثــار پژوهشــی )دوره6 
جلــدی (اســت، دربــاره شــهیدان حــزب اهلل و مقاومــت 
ــن  ــن تبیی ــه ضم ــن مجموع ــان . در ای ــالمی لبن اس
وضعیــت اســفبار شــیعیان ایــن كشــور از اشــغال لبنــان 
ــری  ــکل گی ــان ش ــا زم ــتی ت ــم صهیونیس ــط رژی توس
ــش و  ــول آن، جنب ــور و تح ــیر تط ــان س ــزب اهلل لبن ح
عملیــات ضــد اشــغالگری مقاومــت اســالمی در مراحــل 
مختلــف و نیــز ویژگیهــای  شــهیدان و شــخصیت هــا و 
چهــره هــای بــارزی چــون شــهید شــیخ راغــب حــرب 
، شــهیدحجت االســالم ســید عبــاس موســوی دبیــر كل 
ــات  ــده عملی ــه فرمان ــاد مغنی ــان و عم ــزب اهلل لبن ح
مقاومــت، پرداختــه شــده اســت. ایــن كتــاب در قطــع 
ــه چــاپ رســیده اســت. ــراژ 1100نســخه ب ــری و تی وزی

قله های جبل عامل

به کوشش: مجید صفاتاج 
قطع: رقعی

گروه سنی: جوان
تعداد صفحه:300
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درباره كتاب :

  در ایــن كتــاب بــه زندگینامــه داســتانی شــهید 
ــهیده  ــن ش ــت ای ــده اس ــه ش ــان پرداخت ــره بنیانی زه
ــه  ــز ب ــتان نی ــان اس ــد و در هم ــد ش ــان متول در اصفه
ــی  ــت. زندگ ــان اس ــزارش در اصفه ــید ، م ــهادت رس ش
ــی و  ــه و دلواپس ــم، دغدغ ــر از تالط ــهیده پ ــن ش ای
ــه  ــه ب ــن لحظ ــا آخری ــت ت ــه توانس ــود ك ــجاعت ب ش
ــه  ــتد و لحظ ــم بایس ــی اش محک ــادات دین ــر اعتق خاط
ای شــک و تردیــد بــه خــود راه ندهــد و الگویــی شــود 

ــواه. ــان خ ــالمی و آرم ــه اس ــرای جامع ب
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــخه ب ــراژ 3000 نس ــاب در تی ــن كت ای

ــت . اس

ستاره غروب

نویسنده: منا کرباسچی
گروه سنی: جوان

 قطع:رقعی
تعداد صفحه:118
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درباره كتاب :

ــی دالور  ــارزات و زندگ ــرات، مب ــه ای از خاط   مجموع
ــژاد، فرمانــده نیروهــای  شــهید ســیدمجتبی هاشــمی ن
جنــگ هــای نامنظــم در دفــاع مقدس)فدائیــان اســالم( 
ــه  ــش حماس ــاب در دو بخ ــوای كت ــد. محت ــی باش م
ــای  ــم آق ــه قل ــادان ب ــر آب ــت حص ــهر و شکس خرمش
ــراژ 3000  ــده و در تی ــن ش ــه و تدوی ــور تهی ــر فک اصغ
ــاوی  ــاب ح ــن كت ــت. ای ــده اس ــر گردی ــخه منتش نس
زندگینامــه و خاطــرات و اســناد شــهید ســید، توصیــه 
ــت.  ــی اس ــاه و خواندن ــای كوت ــام ه ــان و پی ــای ایش ه
ــان  ــهید در پای ــن ش ــی از ای ــری دیدن ــناد و تصاوی اس

ــت. ــده اس ــاب آورده ش كت

آقا سید مجتبی

نویسنده: اصغر فکور
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع: رقعی
تعداد صفحه:184 
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درباره كتاب :

ــی  ــت های ــاب، روای ــنده كت ــدی نویس ــل امج   جلی
از زندگــی شــهید محمــود امیرخانــی را در قالــب 
زندگینامــه داســتانی بــه مخاطبیــن عرضــه مــی كنــد. 
ــی  ــای زندگ ــیب ه ــراز و نش ــه ف ــاب ب ــن كت در ای
ــهید  ــت.  ش ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــود امیرخان محم
ــرای تاســیس انجمــن اســالمی دانشــجویان فیلیپیــن  ب
ــوی  ــم پهل ــد رژی ــر ض ــجویان ب ــازماندهی دانش و س
ــه  ــاب ب ــن كت ــه در ای ــالش هــای بســیاری داشــته ك ت
شــرح فعالیتهــای انقالبــی محمــود امیرخانــی در ایــران 

ــت. ــه اس ــن پرداخت و فیلیپی
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــخه ب ــاب در تیراژ3000نس ــن كت  ای

ــت. اس

چشم بیدار

نویسنده: جلیل امجدی
گروه سنی: جوان

 قطع:رقعی
تعداد صفحه:166
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درباره كتاب :

اكیــپ حــاج هــادی بیانگــر خاطــرات ایثارگــران جهــاد 
ــن  ــردمدار ای ــه س ــد ك ــی باش ــن م ــتیبانی ورامی پش
اكیــپ فــردی بنــام حــاج هــادی جنیــدی مــی باشــد. 
ایشــان همــرزم شــهید چمــران بــوده انــد كــه در همان 
اوایــل جنــگ تصمیــم مــی گیرنــد تــداركات جنــگ را 
انجــام دهنــد و لــذا اكیپــی از حرفــه هــای مختلــف مهیا 
مــی كننــد كــه جهــت كمــک بــه جبهــه اعــزام شــوند. 
ــین  ــان، مهندس ــروه معلم ــا: گ ــن گروهه ــه ای از جمل
پــل ســازی و جــاده ســازی، آشــپزها، كبــاب پزهــا و ... 
بودنــد كــه بــه فراخــور نیــاز جبهــه هــا در قالــب اكیــپ 
حــاج هــادی بــه مناطــق جنگــی اعــزام مــی شــدند. در 
ایــن كتــاب بــه خاطــرات جالبــی از ایــن گــروه پرداخته 
شــده اســت. ایــن اكیــپ حــدود 6 شــهید نیــز تقدیــم 
ــن اكیــپ از نوجــوان  ــن انقــالب نمــوده اســت. در ای ای
ــن  ــتند. ای ــور داش ــاله حض ــرد 80 س ــا پیرم ــاله ت 9 س

كتــاب در تیراژ3000نســخه منتشــر شــده اســت.

اکیپ حاج هادی

نویسنده: جعفر کاظمی
گروه سنی: نوجوان و جوان

 قطع : رقعی
تعداد صفحه:420
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درباره كتاب :

در ایــن كتــاب مــا بــا چگونگــي شــروع جنــگ ایــران و 
عــراق، اتّفاقــات اولیــن روزهاي جنــگ و نبــرد دلیرانه ي 
ــر و  ــردي نابراب ــه در نب ــویم ك ــنا مي ش ــي آش مردم
كوچــه بــه كوچــه بــا كمتریــن امکانــات و بــا بمب هــاي 
ــد.  ــاع مي  كردن ــود دف ــه ي خ ــاک و خان ــاز از خ دست س
نوجوانــي را مي شناســیم كــه یکبــاره  بزرگمــردي 
مي شــود كــه انســان را بــه حیــرت و شــگفتي وا 
مــي  دارد. در ایــن كتــاب زندگــي شــهید بهنــام محمدی 
مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه و بــه شــیوایي و گیرایــي در 
قالــب داســتاني ارائــه شــده كــه خواننــده را مشــتاقانه 
ــه در 31  ــاب ك ــاند.این كت ــود مي كش ــال خ ــه دنب ب
بخــش كوتــاه تنظیــم شــده، موفــق بــه كســب جایــزه 
ــن  ــد. ای ــدس گردی ــاع مق ــاب دف ــنواره كت در دو جش
كتــاب تــا كنــون بــه چــاپ هیجدهــم رســیده  اســت.

داستان بهنام

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع: رقعی
تعداد صفحه:157
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درباره كتاب :

ــم  ــهید مری ــه ي ش ــاس زندگینام ــر اس ــاب ب ــن كت   ای
ــادان اســت.  فرهانیــان نوشــته شــده اســت. او اهــل آب
ــه  ــم این ك ــه رغ ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــروع جن ــا ش ب
ــد او  ــه كنن ــور مي شــوند شــهر را تخلی خانواده هــا مجب
بــه اصــرار خــود بــه عنــوان پرســتار در شــهر مي مانــد 
ــپزي  ــه آش ــد. او در جبه ــاري ده ــان را ی ــا مجروح ت
ــن  ــل و كف ــي در غس ــوید، حت ــاس مي ش ــد، لب مي كن
ــاي  ــه خانواده ه ــد، ب ــركت مي كن ــهیدان زن ش دادن ش
ــد و  ــي مي كن ــا دلجوی ــد و از آنه ــر مي زن ــهدا س ش
ــد.  ــهادت مي رس ــه ش ــش ب ــت ترك ــا اصاب ــت ب در نهای
بــرادران و خواهــران او هــم  چــون خــود او در جبهه هــا 
ــي  ــت روزهای ــم، حکای ــتان مری ــد. داس ــور دارن حض
اســت كــه »مریــم فرهانیــان« تــا شــهادت طــي كــرده 

اســت.

داستان مریم

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: نوجوان و جوان

 قطع : رقعی
تعداد صفحه:128
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درباره كتاب :

از مهمتریــن و معتبــر تریــن شــیوه هــای بــر افروختــه 
نــگاه داشــتن یــاد و خاطــره دالور مــردان عرصــه جهــاد 
و پیــکار بــه دســت دادن گــزارش هــای واقعــی و عینــی 
از زندگــی و ســلوک آنــان اســت. ایــن شــیوه كــه میزان 
تاثیــر گــذاری آن بــر مخاطــب آگاه بــه مراتــب از شــیوه 
ــگارش  ــن ن ــت.چراكه در ای ــتر اس ــر بیش ــای دیگ ه
عنصــر خیالــی كمتریــن نقــش را در اثــر دارد از ســوی 
ــق در  ــدان راه ح ــه از مجاه ــی ك ــر انتشــار خاطرات دیگ
ــی  ــده اســت ،دســتمایه بکــر و ب حافظــه هــا باقــی مان
بدیلــی اســت بــرای آن عــده از محققــان و هنرمندانــی 
ــه  ــد ك ــالکانی را دارن ــه س ــود دغدغ ــار خ ــه در آث ك
روزگاری بــرای پاســداری از ســرزمین اســالمی خویــش 
ــدید  ــهید ش ــی ش ــما ك ــاب ش ــد. كت ــدان آمدن ــه می ب
ــی  ــه مبتن ــت ك ــاب هاس ــت كت ــن دس ــارز ای ــه ب نمون
ــهر  ــتان بوش ــازان 70% اس ــفاهی جانب ــرات ش ــر خاط ب
مــی باشــد كــه توســط آقــای یاحســینی گــرد آوری و 

تدویــن شــده اســت .

شما کی شهید شدید؟

نویسنده: سیدقاسم 
یاحسینی

گروه سنی: جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:642
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درباره كتاب :

ــت  ــت روای ــرح بیس ــه ش ــره ب ــاب خاط ــن كت در ای
پیــکار  و  ایثــار  سراســر  سرگذشــت  از  شــفاهی 
دانشــجوی شــهید محســن وزوایــی كــه از فاتحــان النــه 
جاسوســی آمریــکا مــی باشــد، پرداختــه اســت. كتــاب 
ــاع  ــندگان دف ــی از نویس ــی بابای ــای گلعل ــم آق ــه قل ب
مقــدس اســت كــه بــا بیــان شــیوا و روان خاطــرات بــه 
یــاد ماندنــی ایــن شــهید عزیــز را بــه زیبایــی نگاشــته 
ــاب  ــن كت ــر ای ــی ب ــری تقریظ ــم رهب ــت.مقام معظ اس

ــد. ــته ان نگاش

ققنوس فاتح

نویسنده: گلعلی بابایی
گروه سنی: جوان

قطع:رقعی
تعداد صفحه:304
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درباره كتاب :
14

بــرادران مــزدور اولیــن دفتــر از مجموعــه پنــج جلــدی 
ــط  ــه توس ــت ك ــرد اس ــای ولگ ــش ه ــای ترك ــاب ه كت
ــن و  ــاه تدوی ــز كوت ــتان طن ــان در ده داس داود امیری
ــن  ــر مخاطــب تری ــر از پ ــن اث منتشــر شــده اســت. ای
ــه چــاپ ششــم  كتــب نشــر شــاهد اســت و تاكنــون ب

ــت. ــیده اس رس

ترکش های ولگرد)1(
 برادران مزدور

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:56



درباره كتاب :
15

ایــن مجموعــه روایــت حــوادث و اتفاقــات 8 ســال دفاع 
ــان  ــرای نوجوان ــز ب ــان طن ــا زب ــه ب ــت ك ــدس اس مق
ــن  ــامل عناوی ــه ش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــته ش نگاش
ــا در  ــو- ماردون ــم رمب ــگر- جاس ــده لش ــاد فرمان » دام
ــخه  ــراژ 3000 نس ــی« در تی ــو پفک ــمن- عم ــنگر دش س

ــه چــاپ رســیده اســت. ب
***

ــه  ــرد ك ــای ولگ ــش ه ــه ترك ــد از مجموع ــن جل دومی
مختــص ادبیــات نوجــوان اســت عنــوان عجیب »جاســم 
ــز  ــی از داســتانهای طن ــه از یک ــی ك ــو« دارد، عنوان رمب
ــوان برداشــت شــده اســت.داوود  ــن عن ــا همی ــاب ب كت
امیریــان نویســنده نــام آشــنای حــوزه ی طنــز و ادبیات 
ــارت  ــه و دوران اس ــوادث جبه ــاره ای از ح ــوان پ نوج
رزمنــدگان را دســت مایــه ی نوشــتن داســتانهای طنــز 

ایــن كتــاب كــرده اســت.

ترکش های ولگرد)2(
جاسم رمبو

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:68



درباره كتاب :

 فکــر مــی كنیــد شــمر، صــدام، هیتلــر و چنگیــز خــان 
یکجــا مــی تواننــد جمــع شــوند؟

اینهــا همــه مــی تواننــد در یــک نمایــش آن هــم وســط 
جبهــه ی جنــگ حاضــر شــوند، بــا مجموعــه حوادثــی 
كــه طنــزی گیــرا و دلچســب را بــه قلــم  داوود امیریــان 
ــد از  ــن جل ــر در چهارمی ــید كارگ ــری رش و تصویرگ
ــمر،  ــوان »ش ــا عن ــرد، ب ــای ولگ ــش ه ــه ترك مجموع
ــی  ــرار  م ــما ق ــدگان ش ــل دی ــش« مقاب ــدام و یاران ص

ــد. دهن

ترکش های ولگرد)3(
شمر، صدام و یارانش

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:72
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درباره كتاب :

»ناصــر دســتش را كشــید. بعــد رو بــه اســرای عراقــی 
گفــت: ایهــا االســرای عراقــی! الفینــال الجــام الجهانــی 

مــاذا برنــده؟«
در نــگاه اول رزمنــدگان آدمهــای عبوثــی هســتند كــه 
تنهــا بــه جنگیــدن فکــر مــی كننــد، امــا داســتان اول 
از كتــاب »مارادونــا در ســنگر دشــمن« را كــه بخوانیــد 
ــی  ــوان ایران ــک ج ــور ی ــه چط ــوید ك ــی ش ــه م متوج
ــه ی  ــد نتیج ــی خواه ــی م ــان عرب ــتن زب ــدون دانس ب

ــی هــا بپرســد. ــی را از عراق ــال جــام جهان فین

ترکش های ولگرد )4( 
مارادونا در سنگر دشمن

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:60
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درباره كتاب :
18

نویســنده در یکــی از داســتان هــا چنیــن آورده اســت: 
ــی  ــگ م ــه جن ــد، مورچ ــرز نکن ــه فریب ــود ك »كاری نب
انداخــت، بــه پــای بچــه هــای نمــاز شــب خــوان زلــم 
زیمبــو مــی بســت تــا نصفــه شــب كــه مــی خواهنــد 
بــی ســر و صــدا از چــادر برونــد بیــرون وضــو بگیرنــد 
ــن  ــتر و پایی ــه آس ــو را ب ــد، پت ــدا راه بیفت ــر و ص س
ــد  ــدان تای ــوی نمک ــت. ت ــی دوخ ــا م ــه ه ــن بچ پیراه
ــل  ــه عق ــه ب ــر ك ــیطنت دیگ ــزار ش ــت و ه ــی ریخ م
جــن هــم نمــی رســید. از آن بدتــر مثــل كنــه بــه مــن 
ــی و  ــم روحان ــده ه ــرمان بن ــر س ــود. خی ــبیده ب چس
ــی  ــا خیل ــران روی م ــودم و دیگ ــردان ب ــاز گ ــش نم پی
حســاب مــی كردنــد، امــا مگــر فریبــرز مــی گذاشــت؟ 
ــاب  ــد در كت ــی توانی ــرز را م ــای فریب ــیطنت ه ادا و ش

ــد. ــال نمایی ــگر دنب ــده لش ــاد فرمان دام

ترکش های ولگرد)5( 
داماد فرمانده لشگر

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:62



درباره كتاب :

ــه  ــت و ب ــان اس ــل اصفه ــت اه ــارب پرس ــن اق حس
توصیــه پــدر وارد دانشــکده افســری مــی شــود، 
ــادی در دورن انقــالب داشــته و پــس  فعالیــت هــای زی
ــط  ــه در خ ــدس همیش ــاع مق ــز در دوران دف از آن نی
ــربازان  ــود، س ــی ش ــده م ــربازان دی ــار س اول و در كن
بــا دیــدن او در كنــار خــود، احســاس لــذت و اطمینــان 
ــراه  ــخ 1363/8/25 هم ــرانجام در تاری ــد. س ــی كردن م
تعــدادی از فرماندهــان یــگان هــای لشــگر 92 زرهــی، 
هنــگام بازدیــد از جزایــر مجنــون بــر اثــر اصابــت گلوله 
مســتقیم خمپــاره بــه شــهادت مــی رســد. ایــن كتــاب 
در هشــت فصــل داســتان زندگــی ایــن بزرگــوار را بــرای 

ــد. ــی كن ــیم م ــان ترس نوجوان

حکایت سرداران )1(
 سوغات کربال

نویسنده: حمیدرضا گلچین
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:64

19



درباره كتاب :

نویســنده دربــاره او چنیــن نگاشــته اســت: »در تاریــخ 
3/1/1339 در یکــی از روســتاهای جنــوب شــهر تهــران 
ــاد«  ــالم آب ــه »اس ــاال ب ــه ح ــاد ك ــرف آب ــام اش ــه ن ب
معــروف اســت بــه دنیــا آمــد. خانــواده ای كــه كاظــم در 
آن پــرورش یافــت، ثروتمنــد بــود؛ امــا نــه از نظــر پــول 
ــر  ــرای ه ــن ب ــوی. ای ــاظ معن ــه لح ــه ب ــی، بلک و دارای
ــال  ــم در س ــت. كاظ ــروت اس ــن ث ــزرگ تری ــانی ب انس
ــه  ــام محدث ــه ن ــری ب ــرد و صاحــب دخت 1360 ازدواج ك
شــد. محدثــه هرگــز پــدرش را ندیــد، نــوزاد بــود كــه 
ــهادت  ــه ش ــدر ب ــات ب ــال 1363 در عملی ــدرش در س پ
ــکر 10  ــده لش ــم فرمان ــاج كاظ ــاک ح ــر پ ــید. پیک رس
ــد  ــوب مان ــه جن ــال 1376، در جبه ــا س ــهدا ت سیدالش
تــا بچــه هــای تفحــص بقایــای پیکــرش را یافتنــد. ایــن 
ــوار را  ــن بزرگ ــی ای ــتان زندگ ــل داس ــاب در 12 فص كت

ــان ترســیم مــی كنــد. ــرای نوجوان ب

حکایت سرداران)2(
بی نشان

نویسنده: محسن مطلق
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:56
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درباره كتاب :

نــام محســن وزوایــی بــه نوعــی بــا حركــت دانشــجویی 
ــکا گــره خــورده اســت.  ــه جاسوســی آمری تســخیر الن
حركتــی كــه محســن نقشــی حســاس در آن داشــت و 
پــس از ختــم آن قضایــا، ایــن جبهــه و جنــگ بــود كــه 

او را جــذب خــود كــرد.
ــهادت  ــا ش ــی ت ــت زندگ ــرد حکای ــن نب ــاب آخری كت
ــت.  ــوان اس ــنی نوج ــروه س ــرای گ ــی ب ــن وزوای محس
ــن  ــرای ای ــوب ب ــای خ ــازی ه ــا تصویرس ــه ب ــی ك كتاب
ــم  ــا قل ــان ب ــده و داوود امیری ــه ش ــنی تهی ــروه س گ
ــع  ــد مقط ــی را در چن ــهید وزوای ــی ش ــش زندگ جذاب
ــی  ــت م ــت 1361 روای ــا اردیبهش ــد ت ــف از تول مختل
ــد  ــی تنهــا چن ــه در آن شــهید وزوای ــد. تاریخــی ك كن
هفتــه قبــل از آزادســازی شــهر خرمشــهر و در جریــان 
عملیــات الــی بیــت المقــدس بــه شــهادت مــی رســد.
ــال  ــاب س ــنواره كت ــانزدهمین جش ــاب در ش ــن كت ای
ــودک و  ــتندنگاری ك ــش مس ــدس و در بخ ــاع مق دف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــورد تقدی ــوان م نوج

حکایت سرداران )3(
آخرین نبرد

نویسنده: داوود امیریان
گروه سنی: کودک و نوجوان 

 قطع:خشتی
تعداد صفحه:78
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درباره كتاب :

میرقاســم فرزنــد كوچــک خانــواده بــود و مــورد مهــر و 
محبــت پــدر و مادر قــرار داشــت. در كالس اول دبســتان 
نمــی خواســت از پــدر و مــادرش جــدا شــود. از روســتا 
تــا مدرســه 2 كیلومتــر راه بــود. بــرادران بــزرگ تــرش 
هــر روز او را كــول مــی كردنــد و بــا خــود بــه مدرســه 
مــی بردنــد. حتــی ســر صــف نیــز در كنــار صــف كالس 
ــی  ــاس م ــرادرش میرعب ــف ب ــی ص ــا، یعن ــی ه پنجم
ــالب در  ــع انق ــم، در وقای ــن ك ــود س ــا وج ــتاد. ب ایس
ســال 57، شــركت مــی كــرد و در ســال 58 بــه عضویت 
ــت.  ــم گرف ــال 60 دیپل ــد و در س ــپاه درآم ــاری س افتخ
ــی  ــدن دوران فرمانده ــرای گذران ــالگی ب ــن 18 س در س
عــازم تهــران شــد. بــه عنــوان فرمانــده گــردان شــهید 
ــت و  ــور یاف ــگ حض ــاراهلل در جن ــگر 41 ث ــری لش مطه
تــا جانشــینی فرمانــده لشــگر 41 ثــاراهلل پیــش رفــت. 
در تاریــخ 1365/10/19 بــه شــهادت رســید. ایــن كتــاب 
ــان ترســیم  در هشــت فصــل زندگــی او را بــرای نوجوان

مــی كنــد.

حکایت سرداران)4(
تندبادی از کویر

نویسنده: حسین نیری
گروه سنی: کودک و نوجوان

قطع:خشتی
تعداد صفحه:64
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درباره كتاب :

ســال 1349، در دوره تکمیلــی خلبانــی در آمریــکا، 
یــک خلبــان ایرانــی بــه اســم عبــاس دوران بــه عنــوان 
بهتریــن خلبــان در بیــن دانشــجویانی از سراســر دنیــا 
ــران  ــه ای ــان ب ــوان خلب ــه عن ــاس ب ــد. عب ــاب ش انتخ
برگشــت، ســال 58 ازدواج كــرد و یکســال بعــد جنــگ 
ــان  ــک خلب ــوان ی ــه عن ــت او ب ــت و سرنوش درگرف

ــرد. ــان ك ــتخوش طوف ــده را دس ورزی
عبــاس در دو ســال اول جنــگ دالوری فراوانــی از خــود 
ــی آن  ــه ط ــی ك ــاه 1361 و عملیات ــا تیرم ــان داد ت نش
ــدوره در  ــگاه ال ــه پاالیش ــه ب ــن حمل ــد ضم ــرار ش ق
ــمان  ــه آس ــش ب ــت خلبان ــداد، او و دوس ــی بغ نزدیک
ــرده  ــادی ك ــات زی ــدام تبلیغ ــد. ص ــوذ كنن ــداد نف بغ
ــه دور بغــداد كشــیده و در  ــود كــه دیــواری آهنیــن ب ب
آســتانه میزبانــی اجــالس ســران جنبــش عــدم تعهــد 
ــداد  ــمان بغ ــاس دوران در آس ــای عب ــه هواپیم ــود ك ب
ــل  ــدام هت ــن انه ــه ضم ــی ك ــد. عملیات ــش ش پیدای
الرشــید بــه عنــوان محــل برگــزاری اجــالس، بــا انفجــار 

ــد. ــراه ش ــهادت او هم ــاس و ش ــای عب هواپیم

حکایت سرداران )5(
 یادگار عقاب

نویسنده: علی اکبر پرهیزگار
گروه سنی: کودک و نوجوان 

قطع:خشتی
تعداد صفحه:56
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درباره كتاب :

ــه  ــهیده رقی ــرات ش ــه و خاط ــاب زندگینام ــن كت ای
ــه معــروف و نهــی از  محمــودی اصــل. »شــهدای امــر ب

ــت. منکر«اس
او اهــل شهرســتان هریــس از توابــع اســتان آذربایجــان 
ــد: »هرگــز  ــاره او مــی گوی ــادرش درب شــرقی اســت. م
ــاخت.  ــی س ــت م ــه داش ــا هرچ ــود و ب ــواه نب ــاده خ زی
روز قبــل از شــهادت اش )1376/7/24( بــا پــول خــودش 
بــه مناســبت والدت امــام زمــان )عــج( شــیرینی 
ــه  ــه او را ب ــی ك ــان متهمان ــن هم ــود و بی ــده ب خری

ــود.« ــرده ب ــش ك ــود پخ ــانده ب ــهادت رس ش
این كتاب تاكنون به چاپ سوم رسیده است.

باید امشب بروم

نویسنده: سهیالعبدالحسینی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:44
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درباره كتاب :

نویســنده در ایــن كتــاب بــه زندگــی و خاطــرات 
شــهیدان »طیبــه واعظــی دهنــوی و فاطمــه جعفریــان« 
ــی از دو  ــذاب و خواندن ــی ج ــت. خاطرات ــه اس پرداخت
ــا پســر خالــه هایشــان ازدواج مــی  ــه كــه ب دختــر خال
ــس از  ــتند و پ ــمانی هس ــر آس ــار نف ــر چه ــد و ه كنن
ــب و  ــل مصائ ــیار و تحم ــی بس ــای سیاس ــت ه فعالی
ــان  ــت دژخیم ــه دس ــال 1356، ب ــا در س ــختی ه س
ســاواک بــه شــهادت رســیده انــد. ایــن كتــاب تاكنــون 

ــت. ــیده اس ــوم رس ــاپ س ــه چ ب

کفش های جامانده در 
ساحل

نویسنده: فریبا انیسی
گروه سنی: نوجوان و جوانان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:108
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درباره كتاب :

مــادر شــهیده فهیمــه ســیاری می گویــد: گاهــی 
ــازه  ــدر ت ــش آن ق ــود. داغ ــگ می ش ــرای او تن ــم ب دل
ــل  ــه ای مث ــر بچ ــه. آخ ــر گری ــم زی ــه می زن ــود ك می ش

ــود. ــک ب ــد. ت ــی نمی كن ــر كس ــب ه ــدا نصی او را خ
و بــه درســتی كســانی همچــون شــهیده فهیمــه 
ــت و كار  ــادت اس ــان عب ــام زندگی ش ــه تم ــیاری ك س
ــا  ــرد ت ــرور ك ــی او را م ــد زندگ ــد. بای ــالش كمن و ت
ــه زیســته اند كــه بعــد  ــزرگ چگون بفهمیــم آدم هــای ب
از ایــن همــه ســال هنــوز داغشــان تــازه اســت. هنــوز 
ــد.  ــان بودن ــه در كنارم ــویم ك ــی می ش ــگ روزهای دلتن
پرنــده ای در عــرش گوشــه ای از خاطــرات ایــن شــهیده 

ــد. ــی دهن ــرار م ــدان ق ــه من ــار عالق را در اختی

پرنده ای در عرش

نویسنده:شمسی خسروی
گروه سنی: نوجوان و جوانان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:110
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درباره كتاب :

دل سپرده

نویسنده:منیژه جانقلی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:98

ــی  ــوم بعض ــت محت ــم سرنوش ــی كنی ــر م ــی فک گاه
آدمهــا رنــج و ســختی اســت. ایــن از نــگاه مــا آدم هــای 
ــا  ــه راحتــی ب ــا خــود آن آدم هــا ب ــر اســت. ام دور و ب
ایــن مســاله كنــار آمــده انــد. چــون مــی داننــد پایــان 
هــر تلخــی، شــیرینی هســت. و ســرانجام تمــام ســختی 
ــورانی،  ــن زاده س ــری حس ــهیده كب ــکالت ش ــا و مش ه
شــهادت بــود، كــه بــه وســیله ی اشــرار و قاچاقچیــان 
ــن  ــی ای ــت زندگ ــپرده «حکای ــد. و »دل س ــش ش نصیب
زن اســت كــه زندگــی اش خالــی از راحتــی دنیــا بــود.
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درباره كتاب :

فاتح هشمیز

نویسنده:فریبا انیسی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:54

»او را بــه شــدت شــکنجه كــرده بودنــد. موهــای ســرش 
را تراشــیده بودنــد. هیــچ ناخنــی در دســت و پــا 
نداشــت... پــس از شــکنجه هــای بســیار او را زنــده بــه 

ــد.« ــرده بودن ــور ك گ
و ایــن سرنوشــت شــهیده ناهیــد فاتحــی كرجــو اســت 
كــه از نوجوانــی در حــال مبــارزه بــا ظلــم و جــور بــود 

و همــکار عفیــف و نجیــب گروههــای مســلمان مبــارز.
ــن  ــه ای ــد ك ــی كن ــت م ــتمیز روای ــح هش ــاب فات كت
ــه ی  ــزب كومل ــت ح ــه دس ــه ب ــوان چگون ــر ج دخت
ــش  ــه نهایت ــد ك ــی آی ــارت در م ــه اس ــتان ب كردس

ــت. ــهادت اس ش
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درباره كتاب :

عروس آسمان

نویسنده:وجیهه علی اکبری 
سامانی

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:پالتویی

تعداد صفحه:76

ــمی  ــره هاش ــی طاه ــتر از زندگ ــار بیش ــارده به چه
ــی  ــر نوجوان ــد. دخت ــمانی ش ــه آس ــت ك ــی گذش نم
ــا ســن و ســال كمــش، معلــم قــرآن بچــه هــای  كــه ب
كوچکتــر بــود. دختــری درســخوان كــه در تمــام برنامــه 
هــای فرهنگــی مدرســه شــركت فعــال داشــت. و ایــن 
كتــاب خاطــرات زندگــی طاهــره هاشــمی اســت كــه در 
درگیــری نیروهــای ضــد انقــالب بــا نیروهــای انقالبــی و 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــی ب مردم
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درباره كتاب :

میهمان خدا

نویسنده:منیژه جانقلی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:110

ــی  ــته زنان ــاهی از آن دس ــلیمان ش ــه س ــهیده حافظ ش
ــود. در  ــارزه ب ــال مب ــرش در ح ــام عم ــه در تم ــود ك ب
ــا آن  ــا مشــکالتی كــه یــک زن بیــوه ب ابتــدا مبــارزه ب
ــا  ــاه ب ــتم ش ــم و س ــا ظل ــارزه ب ــد مب ــت. بع ــرو اس روب
تربیــت فرزندانــی انقالبــی، امــا مبــارزه ی آخــر، جنــگ 
ــرانجام او  ــش و س ــل و احساس ــن عق ــود بی ــختی ب س
ــرده و  ــه ك ــادری اش غلب ــر م ــر مه ــه ب ــد ك ــروز ش پی
ــگ،  ــان جن ــد. ارمغ ــه كن ــی جبه ــش را راه فرزندان
ــت  ــچ وق ــودش هی ــا خ ــود. ام ــدش ب ــهادت دو فرزن ش
ــر از ایــران،  فکــر نمــی كــرد، روزی فرســنگ هــا دورت
ــه  ــعودی ب ــای س ــت نیروه ــه دس ــج ب ــفر ح در س

ــد. ــهادت برس ش
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درباره كتاب :

آن روز هشت صبح

نویسنده:الله جعفری
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:54

وقتــی دشــمن ضعیــف و ذلیــل باشــد وقتــی در میــدان 
جنــگ كــم بیــاورد. عقــده اش را بــر ســر مــردم بیگنــاه 
شــهرها و روســتاها خالــی مــی كنــد. و درجنــگ ایــران 
ــی  ــت م ــی شکس ــمن در عملیات ــی دش ــراق وقت وع
ــی  ــرواز درم ــه پ ــی اش را ب ــای جنگ ــورد، هواپیماه خ
آورد و شــهرها و روســتاها را بمبــاران مــی كــرد و چــه 
بســیار زنــان و كــودكان و افــراد ســالخورده كشــته مــی 
ــد  ــته ش ــی كش ــد زن ــاران شــهر نهاون ــدند. و در بمب ش
كــه مــادر مهربــان پنــج فرزنــد بــود و همســری فــداكار 
ــش  ــه نام ــن ك ــایه ای نازنی ــوز و همس ــری دلس و خواه

ــود. شــهیده اعظــم شــفاهی ب

31



درباره كتاب :

تعبیر یک خواب

نویسنده:شمسی خسروی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:74

ــت از  ــی اس ــه ی كوچک ــواب« مجموع ــک خ ــر ی »تعبی
ــهدا«  ــه او را »ام الش ــهید ك ــد ش ــادر چن ــرات م خاط
ــرش  ــه عم ــه هم ــی ك ــزرگ زن ــد. ب ــی كردن ــاب م خط
تــالش و كوشــش بــود بــرای مبــارزه بــا ظلــم و احیــای 
ــاب محمــدی، و ســرانجام خــود نیــز در ســفر  اســالم ن
بــه خانــه ی خــدا، در مراســم معنــوی حــج بــه دســت 
وهابیــون بــه میهمانــی خــدا رفــت. تــا شــهیده فاطمــه 
نیــک پــور در كنــار فرزنــدان شــهیدش، میهمــان ابــدی 

خــدا شــدند.

32



درباره كتاب :

پا به پای شما می دویدم

نویسنده:آمنه آدینه
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:76

ــای  ــت پاه ــدم، حکای ــی دوی ــما م ــای ش ــه پ ــا ب پ
بهشــتی دختــر نوجوانــی اســت كــه جنــگ عــالوه بــر 
خانــه و كاشــانه اش، پــدر و پاهایــش را نیــز از او گرفتــه 
ــا  ــر ب ــر روی ویلچ ــد ب ــه بای ــی ك ــر نوجوان ــت. دخت اس
ــش  ــی و نامالیمات ــا زندگ ــش ب ــام درد و جراحتهای تم
ــد  ــی كن ــارزه م ــه مب ــی زاده، جانان ــره ول ــد. منی بجنگ
امــا قســمت او شــهادت اســت و ســرانجام منیــره نیــز 
بــه پــدر شــهیدش مــی پیونــدد. ایــن كتــاب خاطــرات 
ــی  ــرار م ــدان ق ــه من ــار عالق ــهیده را در اختی ــن ش ای

ــد. ده
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درباره كتاب :

راز درخت کاج

نویسنده: معصومه 
رامهرمزی

گروه سنی: جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:

نویســنده كتــاب راز درخــت كاج ایــن كتــاب را حاصــل 
ــا  ــا ب ــه ه ــه مصاحب ــود از مجموع ــاله خ ــالش یکس ت
ــتان  ــی از دوس ــهید و یک ــرادر ش ــران و ب ــادر، خواه م
ــناد  ــه اس ــا و كلی ــته ه ــه نوش ــز مطالع ــی او و نی صمیم
بــه جــا مانــده از شــهید بزرگــوار مــی دانــد. او بســیار 
ــا  ــخصیت ه ــی ش ــا معرف ــا ب ــت ت ــرده اس ــالش ك ت
اســتناد اثــر را تقویــت نمایــد. نویســنده اثــر معصومــه 
رامهرمــزی خــود نیــز از فعــاالن حــوزه دفــاع مقــدس 
ــدس بعنــوان  ــاع مق ــت كــه در دوران دف ــوده اس ب
ــال  ــور فع ــه حض ــی در صحن ــن جنگ ــر مجروحی امدادگ

ــت. ــته اس داش
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درباره كتاب :

سه روایت از یک مرد

نویسنده: محمدرضا بایرامی
گروه سنی: جوان

قطع:رقعی
تعداد صفحه:178

مردانــي بــر فــراز تــارک هســتي مي نشــینند و ناب ترین شــهد 
زندگــي را مي نوشــند.

ــارزات  ــي مب ــت. در نوجوان ــار اس ــدي از آن تب ــهید علم اله ش
ظلم ســتیزانه ي خــود را علیــه رژیــم پهلــوي شــروع مي كنــد و 
در شــانزده ســالگي دســتگیر مي شــود و تحــت شــکنجه قــرار 
ــراق،  ــران و ع ــگ ای ــالب و جن ــروزي انق ــس از پی ــرد. پ مي گی
در جبهــه جنــگ دالورانــه حضــور دارد تــا اینکــه بــه شــهادت 
ــنده از  ــرد« ، نویس ــک م ــت از ی ــه روای ــاب »س ــد.در كت مي رس
زوایــه ي دیــد ســه نفــر با ســه دیــدگاه متفــاوت زندگي شــهید 
ــر اول  ــد: نف ــان مي كن ــان بی ــب داست ــدي را در قال علم اله
شــکنجه گر ســاواک اســت كــه در زنــدان او را دیــده و شــکنجه 

كــرده و عقــده ي از پــا در آوردن او بــه دلــش مانــده.
ــاهد  ــه ش ــت ك ــرد اس ــاي نب ــرزم او در جبهه ه ــر دوم هم نف
رشــادت ها، برنامه ریــزي، ایمــان و از خودگذشــتگي هاي اوســت. 
نفــر ســوم یــک نفــر بلدچــي اســت كــه علم الهــدي ردش را 
مي گیــرد و از او مي خواهــد راهنمــاي آنهــا در شــب هاي تیــره ي 
عملیــات و شناســایي باشــد و آنچنــان دلش را مــي برد كــه تا 
بــه شــهادت بــر ســر پیمانــي كــه بــا او بســته مي مانــد.
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درباره كتاب :

رنج

نویسنده: محمد محمودی 
نورآبادی

گروه سنی: جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:185

ــارس و  ــتان ف ــی در اس ــوادث محل ــن ح ــتان بی داس
حــوادث جنــگ در رفــت و آمــد اســت. نویســنده چــون 
ــی  ــه خوب ــارس اســت ب خــود اهــل ممســنی اســتان ف
ــه  ــن منطق ــط و آداب و رســوم ای ــس توصیــف محی از پ
ــل  ــکالت مح ــی از مش ــاب بخش ــان كت ــده. قهرمان برآم
زندگــی خــود را بــا خــود بــه جبهــه منتقــل مــی كنند و 
حــوادث تــا شــهادت قهرمــان قصه یکــی از پــی دیگری 

ادامــه پیــدا مــی كنــد. 
محمــودی نورآبــادی نــام كتــاب را هــم از نــام كوهــی در 
ــه اســت. كوهــی  شــمال غــرب شــهر شــیراز وام گرفت
ــبز آن  ــای سرس ــه ه ــتان در دامن ــی از داس ــه بخش ك

روایــت مــی شــود. 
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درباره كتاب :

پزشکی اجباری

نویسنده:عباس کیانی 
انبوهی

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:135

ــاع  ــرای دف ــف ب ــای مختل ــی از صنفه ــای مختلف آدمه
ــر  ــتافتند و ه ــر ش ــای پرخط ــه مرزه ــان ب از وطنش
كدامشــان بــه ســهم خودشــان ادای دیــن كردنــد. امــا 
ــد و  ــا باش ــر هواپیم ــوی كار تعمی ــی ت ــک كس ــه ی اینک
ــری  ــت دیگ ــری حکای ــط امدادگ ــوی خ ــرود ت ــد ب بع
ــری را  ــوزش امدادگ ــوز  آم ــه هن ــری ك ــت. امدادگ اس
كامــل ندیــده و بــه اجبــار آقــای دكتــر مــی شــود. امــا 
ــت و  ــار از لطاف ــاب، روح سرش ــن كت ــب ای ــه ی جال نکت
لبخنــد راوی اســت كــه از ابتــدا مشــخص مــی كنــد كــه 
او فــردی ســرزنده و بذلــه گــو اســت و همیــن روحیــه و 
انــرژی اســت كــه لحظــات و صحنــه هــای نابــی را بــرای 
مخاطــب رقــم مــی زنــد. خواندنــش را از دســت ندهیــد.
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درباره كتاب :

پوتین های ساق بلند

نویسنده: قاسم عباسی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:رقعی
تعداد صفحه:224

ــاه رزمنــده قاســم عباســی از زندگــی در  خاطــرات كوت
گــردان تخریــب لشــکر محمــد رســول اهلل )ص(

قاســم عباســی خاطــرات خودنوشــت را از دفــاع مقــدس 
ــول اهلل  ــگر محمدرس ــب لش ــردان تخری ــی در گ و زندگ
ــه زیبایــی و شــیوایی نثــر بیــان  ــن كتــاب ب )ص( در ای

مــی كنــد.
ــه  ــت: »ك ــده اس ــن آم ــاب چنی ــن كت ــه ای در مقدم
بازدیــد از مناطــق جنگــی در دوران دانشــجویی فضــای 
یــادآوری خاطــرات را برایــم زنــده مــی كنــد و طــوری 
ــان  ــه در هم ــرد ك ــی گی ــرار م ــی ق ــی در وضعیت اتفاق
ــو  ــدگان بازگ ــرای بازدیدكنن ــره را ب ــد خاط ــع چن جم
ــر  ــرد ه ــی گی ــم م ــت تصمی ــد از بازگش ــد. بع ــی كن م
خاطــره ای را كــه بــه یــادش افتــاد یادداشــت نمایــد و 
پــس از نــگارش 100 عنــوان خاطــره تصمیــم مــی گیــرد 
آنهــا را بــه چــاپ برســاند. ایــن كتــاب خاطــرات زیبــا 
و بــه یادماندنــی ایشــان از آن دوران اســت كــه توســط 
ــه  ــون ب ــم اكن ــت و ه ــده اس ــر ش ــاهد منتش ــر ش نش

ــت. ــیده اس ــارم رس ــاپ چه چ
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درباره كتاب :

ساعت مچی

نویسنده: نرگس آبیار
گروه سنی: کودک و نوجوان

 قطع:خشتی
تعداد صفحه:20

ــری را از  ــهید باك ــی ش ــنده زندگ ــاب نویس ــن كت در ای
دورانــی كــه مهــدی شــهردار ارومیــه بــوده اســت و بــا 
ــی  ــه زیبای ــد ب ــته ان ــات داش ــگاه مالق ــودكان پرورش ك

ــه تصویــر كشــیده اســت. ب
ایــن كتــاب در ســال 1394، در تیــراز 1100 نســخه چــاپ 

و منتشــر شــده اســت.
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درباره كتاب :

کسی که هیچ وقت گم 
نمی شود

نویسنده: نرگس آبیار
گروه سنی: کودک و نوجوان

 قطع:خشتی
تعداد صفحه:20

ــهید  ــای ش ــای زیب ــتان برخورده ــار داس ــس آبی نرگ
مهــدی باكــری را بــا كــودكان بــا نثــری زیبــا و دلنشــین 
بــرای مقطــع ســنی كــودک و نوجــوان بیــان مــی كنــد. 
ــر  ــه ه ــت ك ــدازه ای اس ــه ان ــن ب ــتانی مت ــش داس كش
ــدن آن را  ــرد خوان ــت گی ــاب را در دس ــده ای كت خوانن

بــه پایــان مــی رســاند.
ایــن كتــاب در ســال 1394، در تیــراز 1100 نســخه چــاپ 

و منتشــر شــده اســت.
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درباره كتاب :

شهیدبن شهید

نویسنده: رحیم مخدومی
گروه سنی: نوجوان

قطع:رقعی
تعداد صفحه:210

خاطــرات محمــود امــان اللهــی را مــی توانیــد در كتابــی 
مطالعــه كنیــد كــه بــه قلــم نویســنده توانمنــد رحیــم 
ــخصیتی  ــت. ش ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــی ب مخدوم
ــه كــرده، هــم ســپاه، بســیج،  كــه هــم ارتــش را تجرب
ــم رزم و  ــور، ه ــی و وزارت كش ــروی انتظام ــه، نی كمیت
هــم اســارت را و هــم جراحــت و .... هــم ســخنرانی تــا 
هــرات و هــم مداحــی خالــص. هــم شــهید و هــم فرزنــد 
شــهید اســت. ایــن كتــاب مجموعــه خاطراتــی از ایــن 
شــهید بزرگــوار اســت كــه بــا همــکاری بنیــاد شــهید 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــخه ب ــراز 1100 نس ــتان در تی كردس

اســت.
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درباره كتاب :

براکم

نویسنده: محمدمهدی 
عبداهلل زاده

گروه سنی: جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:112

ــه خاطــرات ســردار شــهید  نویســنده در ایــن كتــاب ب
ــی  ــپ نب ــب تی ــردان تخری ــده گ ــد فرمان ــین مج حس
ــا  ــت. ب ــان اس ــل دامغ ــردازد. او اه ــی پ ــرم)ص( م اك
توجــه بــه روحیــات خــود تحصیــل در رشــته مکانیــک 
ــال از  ــد س ــس از چن ــا پ ــد. ام ــی كن ــاب م را انتخ
ادامــه منصــرف می-شــود. در روزهــای نخســت شــروع 
درگیــری هــا در كردســتان، داوطلبانــه بــه آنجا مــی رود 
ــه كار مــی شــود و در  ــه عنــوان پاســدار مشــغول ب و ب
طــول خدمــت ســه بــار مجــروح و ســه بــار بــه اســارت 
ــن  ــی ای ــی شــود و ط ــرار م ــه ف ــق ب ــد. موف ــی آی درم
ــدار  ــیج، پاس ــای بس ــوزش نیروه ــر آم ــالوه ب ــدت ع م
ــی  ــركت م ــددی ش ــای متع ــات ه ــایر در عملی و عش
كنــد. ســرانجام در1362/7/26  بــر اثــر انفجــار میــن در 

ــد. ــی رس ــهادت م ــه ش ــاب ب ــرپل ذه ــه س منطق
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درباره كتاب :

خط شکنان

نویسنده: محمد
مهدی عبداهلل زاده

گروه سنی: جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:352

در ایــن كتــاب »علیرضــا نوبــری« از ســال هــای 
ــد، از  ــاع مقــدس دقیــق و مســتند ســخن مــی گوی دف
ــا  ــه ه ــا و گری ــده ه ــا، از خن ــی ه ــا و تلخ ــیرینی ه ش
ــر  ــر او و دیگ ــه ب ــه ك ــر آنچ ــا و ه ــب ه ــا و ش از روزه
علیرضاهــا در آن ســال هــا گذشــت. خاطــرات ایشــان 
در ایــن مجموعــه منحصــر بــه مســائلی اســت كــه آنهــا 
ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــا دی ــنیده ی ــام داده، ش را انج
ــل توجهــی  جهــت دارای ارزش  تاریخــی و تحلیلــی قاب
اســت. ایــن كتــاب در 13 فصــل تدویــن و در تیــراژ1100 
ــمنان  ــتان س ــهید اس ــاد ش ــاركت بنی ــا مش ــخه ب نس

ــت. ــده اس ــر ش ــاپ و منتش چ
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درباره كتاب :

بالجویان دشت کربالیی

نویسنده: شهاب الدین وطن 
دوست

گروه سنی: جوان
قطع:رقعی

تعداد صفحه:430

ایــن كتــاب حاصــل گفــت و گــو و نشســت صمیمــی 25 
تــن از جانبــازان هفتــاد درصــد اســتان اردبیــل اســت 
كــه ورد زبانشــان »كجائیــد ای شــهیدان خدایــی« 
بــوده. در ایــن كتــاب عــالوه بــر ذكــر مقدماتــی دربــاره 
ــان از دوران  ــرات آن ــه خاط ــاز ب ــر جانب ــی همس زندگ
ــاب در  ــن كت ــت. ای ــده اس ــه ش ــدس پرداخت ــاع مق دف
440 صفحــه تدویــن و در ســال 1394بــا مشــاركت بنیــاد 
ــاپ و  ــخه چ ــراژ 1100 نس ــل در تی ــتان اردبی ــهید اس ش

منتشــر شــده اســت.
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درباره كتاب :

قصه فرماندهان )15 جلد(
آقای شهردار )1(

نویسنده: داود امیریان
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:88

نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی شــهید مهــدی باكــری 
ــته  ــه رش ــتانی ب ــورت داس ــه ص ــه ب را در 88 صفح
تحریــر درآورده اســت. شــهید باكــری شــهردار ارومیــه 
ــده  ــی را عه ــش فرمانده ــدس نق ــاع مق ــت و در دف اس
ــی  ــاب، زندگ ــنده كت ــان نویس ــت. داود امیری دار اس
و خاطــرات ایشــان را در 11 داســتان كوتــاه بــرای 
نوجوانــان و جوانــان بــه قلــم زیبــا و شــیوا بــه تصویــر 

ــت. ــیده اس كش
نشــر شــاهد بــا مشــاركت ســوره مهــر در ســال 1379، 
ایــن كتــاب را در مجموعــه ای 15 جلــدی تحــت عنــوان 
قصــه فرماندهــان بــرای اولیــن بــار چــاپ و نمــوده و هم 

اكنــون ایــن كتــاب بــه چــاپ هفدهــم رســیده اســت.
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درباره كتاب :

معلم فراری )2(

نویسنده: رحیم مخدومی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:80

نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی شــهید محمدابراهیــم 
همــت را در 80 صفحــه بــه صــورت داســتانی بــه رشــته 
ــه  ــر درآورده اســت. محمدابراهیــم قبــل از ورود ب تحری
جبهــه هــای دفــاع مقــدس شــغل معلمــی را بــرای خود 
ــی  ــش فرمانده ــدس نق ــاع مق ــده و در دوران دف برگزی
ــاب  ــنده كت ــی نویس ــم مخدوم ــد. رحی ــده دار ش را عه
ــاه  ــتان كوت ــان را در ده داس ــرات ایش ــی و خاط زندگ
ــه تصویــر كشــیده اســت. ــان ب ــان و جوان ــرای نوجوان ب

ــا مشــاركت ســوره مهــر در ســال 1379  نشــر شــاهد ب
ایــن كتــاب را در مجموعــه ای 15 جلــدی تحــت عنــوان 
قصــه فرماندهــان بــرای اولیــن بــار چــاپ و كــرده و هــم 

اكنــون ایــن كتــاب بــه چــاپ هفدهــم رســیده اســت.
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درباره كتاب :

تکه ای از آسمان )3(

نویسنده: حسین فتاحی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:91

ایــن كتــاب براســاس زندگــی شــهید محمــد بروجــردی 
ــهید  ــت. ش ــده اس ــم ش ــن و تنظی ــه تدوی در 91 صفح
بروجــردی در روســتای دره-گــرگ شهرســتان بروجــرد 
متولــد مــی شــود و چنــد ســال از زندگــی اش نگذشــته 
بــود كــه خانــواده بــه تهــران آمدنــد. پیــش از انقــالب 
بــا گروهــی از دوســتان گــروه توحیــدی صف را تشــکیل 
دادنــد و بــرای پیــروزی انقــالب تــالش بســیاری كردند. 
ــر  ــلح دیگ ــای مس ــروه ه ــا گ ــف« ب ــروه ص ــاوت »گ تف
ایــن بــود كــه در هــر كاری اجــازه امــام برایشــان اصــل 
ــاب  ــنده كت ــی نویس ــین فتاح ــود. حس ــه ب ــن مقول تری
ــگ در  ــالب و جن ــرات او را در دوران انق ــی و خاط زندگ
ــه  ــان ب ــان و جوان ــرای نوجوان ــاه ب ــتان كوت ــازده داس ی

تصویــر كشــیده اســت.
ــا مشــاركت ســوره مهــر در ســال 1379  نشــر شــاهد ب
ایــن كتــاب را در مجموعــه ای 15 جلــدی تحــت عنــوان 
ــر  ــاپ و منتش ــار چ ــن ب ــرای اولی ــان ب ــه فرمانده قص
ــم  ــاپ پانزده ــه چ ــاب ب ــن كت ــون ای ــم اكن ــرده و ه ك

رســیده اســت.

47



درباره كتاب :

پرواز سفید )4(

نویسنده: داود بختیاری 
دانشور

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:پالتویی

تعداد صفحه:84

ایــن كتــاب بــر اســاس زندگــی شــهید عبــاس بابایــی 
ــهید  ــت. ش ــده اس ــم ش ــن و تنظی ــه تدوی در 84 صفح
بابایــی در قزویــن متولــد شــد و پــس از پایــان 
تحصیــالت متوســطه در رشــته پزشــکی پذیرفتــه شــد 
ــل در  ــب تحصی ــی داوطل ــه خلبان ــه ب ــل عالق ــه دلی و ب
دانشــکده خلبانــی نیــروی هوایــی شــد. بــرای تکمیــل 
ــرق  ــه آمریــکا رفــت. زرق و ب تحصیــالت در ســال 49 ب
ــد. داود  ــود كن ــذب خ ــاس را ج ــت عب ــکا نتوانس آمری
بختیــاری نویســنده كتــاب زندگــی و خاطــرات ایشــان 
ــاه  ــازده داســتان كوت را در دوران انقــالب و جنــگ در ی
ــه تصویــر كشــیده اســت.  ــان ب ــان و جوان ــرای نوجوان ب
نشــر شــاهد بــا مشــاركت ســوره مهــر ایــن كتــاب را در 
مجموعــه ای 15 جلــدی تحــت عنــوان قصــه فرماندهــان 
ــه  ــاب ب ــن كت ــون ای ــم اكن ــرده و ه ــر ك ــاپ و منتش چ

چــاپ شــانزدهم رســیده اســت.
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درباره كتاب :

پروانه در چراغانی )6(

نویسنده: مرجان فوالدوند
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:94

ــهید  ــی ش ــاس زندگ ــاب را براس ــن كت ــنده ای نویس
ــگارش درآورده  ــه ن ــه ب ــرازی در 94 صفح ــین خ حس

ــت. اس
حســین خــرازی از نظامیــان اســت، از او مــی خواهنــد 
تفنگــش را بــا همــان نشــانه گیــری دقیــق رو بــه ســینه 
ــتور داد  ــام دس ــرد. ام ــی گی ــا او نم ــرد، ام ــردم بگی م
ســربازان، پــادگان هــا را تــرک كننــد. مــردم فتــوای امــام 
را بــا صــدای بلنــد مقابــل ســربازان مــی خواننــد »قســم 
ــد  ــی كردن ــد م ــت«. تهدی ــل اس ــاه باط ــه ش ــاداری ب وف
فراریــان اعــدام خواهنــد شــد. امــا او گریخــت بــا ســری 
تراشــیده و لباس شــخصی. پــس از انقــالب گنبــد و تركمن 
صحــرا نــاآرام مــی شــود. حســین مســئول كمیتــه دفــاع 

شــهری اصفهــان اســت و بــه آنجــا اعــزام مــی شــود. 
نویســنده مرجــان فوالدونــد زندگــی و خاطــرات شــهید 
ــان و  ــرای نوجوان ــاه ب ــتان كوت ــرازی را در ده داس خ
ــیده  ــر كش ــه تصوی ــیوا ب ــا و ش ــم زیب ــه قل ــان ب جوان

ــت. اس
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درباره كتاب :
50

پاوه سرخ )5(

نویسنده: داود بختیاری 
دانشور

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:پالتویی

تعداد صفحه:83

ایــن كتــاب بر اســاس زندگی شــهید مصطفــی چمــران در 83 
صفحــه تدوین شــده اســت. شــهید چمــران در تهــران متولد 
شــد و پــس از پایان تحصیالت متوســطه در رشــته مهندســی 
الکترونیــک از دانشــگاه فنــی تهــران فــارغ التحصیــل شــد. 
در ســال 1337 بــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی دانشــجویان 
ممتــاز بــه آمریــکا اعــزام شــد. بــرای اولیــن بــار با دوســتانش 
در آمریــکا انجمــن اســالمی دانشــجویان آمریــکا را پایــه ریزی 
كــرد، بــه همیــن دلیــل بــورس تحصیلــی اش از ســوی رژیــم 
ــر  ــه خاط ــرداد 1342 ب ــام 15 خ ــس از قی ــد. پ ــع ش ــاه قط ش
حمایــت از رهبــری امــام )ره( راهی كشــور مصــر شــد و در آنجا 
بــه مــدت دو ســال آمــوزش ســخت تریــن دوره هــای چریکــی 
و جنــگ هــای پارتیزانــی را دیــد. بعــد بــرای تعلیــم مبــارزان 
ایرانــی و ایجــاد پایــگاه چریکــی رهســپار لبنــان شــد. پــس از 
طــی دوره هــای مختلــف بــه تهــران بازگشــت و از طــرف رهبر 
انقــالب بــه وزارت دفــاع منصــوب شــد. در اولیــن دوره انتخابات 
ــا  مجلــس شــورای اســالمی نماینــده مــرم تهــران شــد. ب
شــروع جنــگ فرماندهــی ســتاد جنــگ هــای نامنظــم 
را عهــده دار شــد و در ســال 1361 بــه شــهادت رســید.



درباره كتاب :

مردی با چفیه سفید )7(

نویسنده: اصغر فکور
گروه سنی: نوجوان و جوان

 قطع:پالتویی
تعداد صفحه:78

نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی شــهید عبــاس 
ــه  ــتانی ب ــورت داس ــه ص ــه ب ــی را در 78 صفح كریم
رشــته تحریــر درآورده اســت. شــهید كریمــی در 
ــا  ــه دنی ــان ب ــرود كاش ــتای قه ــال 1336 در روس س
ــت  ــل در دوران خدم ــی دوران تحصی ــس از ط ــد و پ آم
ســربازی تجربــه همــکاری پخــش اعالمیــه را در قهــرود 
ــا  ــال 58 ب ــت. در س ــود داش ــه خ ــان در كارنام و كاش
ــالب  ــداران انق ــپاه پاس ــه ارگان س ــف ب ــاس تکلی احس
پیوســت و جــزء اولیــن كســانی بــود كــه بــرای مبــارزه 
ــس از  ــرد. پ ــت ك ــتان عزیم ــه كردس ــالب ب ــا ضدانق ب
فعالیــت در دوران دفــاع مقدس در اســفند مــاه 1363 در 
عملیــات بــدر در جنــوب كشــور بــا اصابــت تركــش بــه 
شــهادت رســید. اصغــر فکــور نویســنده كتــاب زندگــی 
ــرای  ــاه ب و خاطــرات ایشــان را در هشــت داســتان كوت

ــت. ــیده اس ــر كش ــه تصوی ــان ب ــان و جوان نوجوان
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درباره كتاب :

فوتبال و جنگ )8(

نویسنده: محمود جوانبخت
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:56

نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی شــهید ناصــر كاظمــی 
ــته  ــه رش ــتانی ب ــورت داس ــه ص ــه ب را در 56 صفح
تحریــر درآورده اســت. شــهید كاظمــی در ســال 1335 
در جنــوب شــهر تهــران متولــد شــد و پــس از گرفتــن 
دیپلــم  در رشــته تربیــت بدنــی قبــول شــد. همزمــان 
ــه  ــه ب ــر عالق ــه خاط ــگاه ب ــالت دانش ــا دوران تحصی ب
ــه كار  ــغول ب ــهر مش ــوب ش ــدارس جن ــس، در م تدری
شــد. در ســال 1356 پرچــم آمریکایــی هــا را در 
ــط  ــید و توس ــش كش ــه آت ــتادیوم آزادی ب ــه اس محوط
ــروزی  ــس از پی ــد. پ ــتگیر ش ــایی و دس ــاواک شناس س
انقــالب در خــرداد 58 بــه عضویــت ســپاه درآمــد و پــس 
از طــی دوران مختلــف آموزشــی بــه فرماندهــی ســپاه پاوه 
ــاد  ــرای ایج ــالش ب ــا ت ــال ه ــس از س ــد. پ ــوب ش منص
امنیــت و آســایش كردســتان در 1361/6/6 در عملیــات 
پاكســازی محــور پیرانشــهر  سردشــت در نبــرد بــا گروه 
هــای ضدانقــالب بــه شــهادت رســید. محمــود جوانبخت 
زندگــی و خاطــرات ایشــان را در هشــت داســتان كوتــاه 
ــه تصویــر كشــیده اســت.  ــان ب ــان و جوان ــرای نوجوان ب
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درباره كتاب :

فرمانده جدید)9(

نویسنده: حسین نیری
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:65

نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی شــهید احمــد 
ــه  ــتانی ب ــورت داس ــه ص ــه ب ــلیان را در 65 صفح متوس
ــال 1332  ــد در س ــت. احم ــر درآورده اس ــته تحری رش
ــوی  ــان مول ــماعیل، خیاب ــزاده سیداس ــه امام در محل
ــته  ــود را در رش ــالت خ ــد. تحصی ــا آم ــه دنی ــران ب ته
ــا  ــربازی اش ب ــت س ــاند. خدم ــان رس ــه پای ــرق ب ب
فعالیــت مخفیانــه ادامــه یافــت و پــس از آن بــه تهــران 
ــه  ــه مأموریــت ب ــه بهان بازگشــت. در اوایــل ســال 57 ب
شهرســتان خــرم آبــاد عزیمــت كــرد، تــا در آنجــا بــه 
ــهریور  ــم ش ــد. در پانزده ــه ده ــه ادام ــت مخفیان فعالی
ــه  ــه علی ــر اعالمی ــغول تکثی ــه مش ــی ك 1357، در حال
ــرای  ــد و پذی ــتگیر ش ــود دس ــاهی ب ــم شاهنش رژی
شــکنجه هــای ســاواک. حســین نیــری نویســنده كتــاب 
ــاه  ــتان كوت ــان را در 13 داس ــرات ایش ــی و خاط زندگ
ــه تصویــر كشــیده اســت. ــان ب ــان و جوان ــرای نوجوان ب
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درباره كتاب :

مسافر )10(

نویسنده: داود بختیاری 
دانشور

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:پالتویی

تعداد صفحه:80

ــردی  ــین افش ــهید غالمحس ــی ش ــاب زندگ ــن كت ای
ــه  ــتانی ب ــورت داس ــه ص ــه ب ــه در 80 صفح ــت ك اس
ــر درآمــده اســت. غالمحســین در بیســت  رشــته تحری
ــد.  ــا آم ــه دنی ــران ب ــفند 1334، در ته ــم اس و پنج
ــی دوران  ــا ط ــان ب ــتان همزم ــی دوران دبس ــس از ط پ
ــه فعالیــت هــای سیاســی و اجتماعــی مــی  متوســطه ب
ــر تحصیــل در رشــته دامپــروری در  پرداخــت. عــالوه ب
رشــته حقــوق قضایــی دانشــگاه تهــران نیــز تحصیــل 
ــدس  ــت المق ــن و بی ــح المبی ــات فت ــرد. در عملی ك
فرمانــده قــرارگاه نصــر ســپاه پاســداران بــود. در تاریــخ 
ــدس  ــاع مق ــیار در دف ــالش بس ــس از ت 1361/11/9 پ
ــاب،  ــنده كت ــاری نویس ــید. داود بختی ــهادت رس ــه ش ب
زندگــی و خاطــرات ایشــان را در 9 داســتان كوتــاه بــرای 

ــت. ــیده اس ــر كش ــه تصوی ــان ب ــان و جوان نوجوان
نشــر شــاهد بــا مشــاركت ســوره مهــر ایــن كتــاب را در 
مجموعــه ای 15 جلــدی تحــت عنــوان قصــه فرماندهــان 
بــرای اولیــن بــار چــاپ و منتشــر نمــوده و هــم اكنــون 

ایــن كتــاب بــه چــاپ یازدهــم رســیده اســت.
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درباره كتاب :

مهاجر کوچک )11(

نویسنده: محسن مطلق
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:82

ــماعیل  ــهید اس ــی ش ــاب زندگ ــن كت ــنده در ای نویس
ــه  ــتانی ب ــورت داس ــه ص ــه ب ــی را در 82 صفح دقایق
ــر درآورده اســت. شــهید دقایقــی بیشــتر  رشــته تحری
ــی  ــام م ــور انج ــوب كش ــود را در جن ــای خ ــت ه فعالی
دهــد. در پیــروزی انقــالب نقــش اساســی داشــت و هــم 
زمــان بــا دفــاع مقــدس در ســمت فرماندهی مســئولیت 
خــود را بــه نظــام و انقــالب تکمیل كــرد. محســن مطلق 
نویســنده كتــاب زندگــی و خاطــرات او را در 16 داســتان 
كوتــاه بــرای نوجوانــان و جوانــان بــه قلــم زیبــا و شــیوا 
بــه تصویــر كشــیده اســت، كتــاب را بــا ایــن مضمــون 

بــه پایــان مــی رســاند.
ــدان او  ــماعیل، فرزن ــر اس ــپاری، همس ــگام خاكس هن
زهــرا و ابراهیــم را زیــر چــادرش گرفتــه و دلــداری مــی 
دهــد، بچــه هــا پدرتــان در نامــه ای كــه روزهــای آخــر 
نوشــته بــود قــول داده كــه روز قیامــت كنــار در بهشــت 

منتظــر مــا مــی مانــد...
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درباره كتاب :

چه کسی ماشه را خواهد 
کشید )12(

نویسنده: رحیم مخدومی
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:71

ــی  ــهید غالمعل ــی ش ــاس زندگ ــر اس ــاب ب ــن كت ای
پیچــک در 71 صفحــه بــه صــورت داســتانی بــه رشــته 
تحریــر درآمــده اســت. غالمعلــی از فرماندهانــی اســت كه 
زندگــی پرماجرایــی داشــته، در دوران تحصیــل مقاالتــی می 
ــد. گاه وارد  ــه  ش ــراج او از مدرس ــه اخ ــر ب ــه منج ــت ك نوش
گــروه هــای سیاســی مــی شــد و خــود را در محــک خطرناک 
تــرور جــالدان ســاواک مــی آزمــود. او در حیــن مبــارزه كار 
هــم مــی كــرد. درس هــم مــی خوانــد و از دســترنج خــود 
بــرای رفــع نادانــی و محرومیــت دوســتان همکالســی اش 
ــر در  ــد دیگ ــروز ش ــه پی ــالب ك ــت. انق ــی جس ــره م به
تهــران بنــد نبــود. او بــه عنــوان یکــی از برجســته ترین 
ــازی دراز  ــازی ب ــرح آزادس ــت. ط ــگ اس ــان جن فرمانده
و فرماندهــی ایــن عملیــات از افتخــارات زندگــی كوتــاه 
اوســت. تنهــا دو مــاه از دامــادی اش نمــی گذشــت كه در 
عملیــات مطلــع الفجــر در آذر مــاه 1360 در گیالنغــرب 
بــه شــهادت رســید. نویســنده رحیــم مخدومــی زندگــی و 
خاطــرات او را در 8 داســتان كوتــاه بــرای نوجوانــان و جوانــان 

بــه قلمــی زیبــا بــه تصویر كشــیده اســت. 
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درباره كتاب :

غریبه )13(

نویسنده: داود بختیاری 
دانشور

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:پالتویی

تعداد صفحه:94

نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی شــهید یــداهلل كلهــر 
ــت.  ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــه ب را در 94 صفح
یــداهلل در ســال 1333 در روســتای باباســلمان از توابــع 
شهرســتان شــهریار متولــد شــد. دوران پرفــراز و 
نشــیبی را طــی كــرد و در بیســت و یکــم بهمــن 1357، 
هنــگام تســخیر یکــی از پــادگان هــای تهــران از ناحیــه 
ــت و  ــرار گرف ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــت م ــای راس ی پ
ــداران  ــپاه پاس ــکیل س ــا تش ــان ب ــد. همزم ــروح ش مج
بــه جمــع پاســداران ســبزپوش انقــالب در ســپاه كــرج 
پیوســت. مــی تــوان او را از بنیانگــذاران بســیج در كــرج 
ــره  ــی نف ــروه س ــراه گ ــه هم ــال 58 ب ــت. در س دانس
ــال  ــا س ــد، ت ــنندج ش ــه س ــتان و منطق ــی كردس راه
1365 كــه زمــان شــهادت اوســت در تمــام عملیــات هــا 
حضــور فعــال داشــت. نویســنده در ایــن كتــاب زندگــی 
ــه  ــتان ب ــوار را در 10 داس ــهید بزرگ ــن ش ــرات ای و خاط

ــر كشــیده اســت. ــه تصوی قلمــی شــیوا ب
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درباره كتاب :

چهلمین نفر )14(

نویسنده: اصغر فکور
گروه سنی: نوجوان و جوان

قطع:پالتویی
تعداد صفحه:78

ــی  ــد بقای ــهید مجی ــی ش ــاب زندگ ــن كت ــنده ای نویس
ــت.  ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــه ب را در 87 صفح
مجیــد در بهمــن 1337 در شــهر بهبهــان بــه دنیــا آمــد. 
برخــی از دوران تحصیــل را جهشــی گذرانــد و در رشــته 
مهندســی دانشــگاه اهــواز بــه ادامــه تحصیــل پرداخت. 
ــته  ــره در رش ــته داد و باالخ ــر رش ــار تغیی ــن ب چندی
ــود كــه در  پزشــکی قبــول شــد. او از جملــه كســانی ب
ــت  ــاه را هدای ــم ش ــه رژی ــرات علی ــال 56-55 تظاه س
ــای  ــت ه ــدس در پس ــاع مق ــرد. در دوران دف ــی ك م
ــی  ــان فرمانده ــرد و در پای ــه ك ــام وظیف ــی انج مختلف

ــپردند. ــه او س ــال را ب ــم( كرب ــوای یک ــرارگاه )ق ق
ــه  ســردار دكتــر مجیــد بقایــی در نهــم بهمــن 1361، ب
ــش  ــت ترك ــر اصاب ــر اث ــان ب ــی از فرمانده ــراه جمع هم
ــید.  ــهادت رس ــه ش ــه ب ــه فک ــوپ در منطق ــه ت گلول
ــوار را در  ــن بزرگ ــرات ای ــی و خاط ــور زندگ ــر فک اصغ

ــت.  ــیده اس ــر كش ــه تصوی ــاب ب ــن كت ای
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درباره كتاب :

فرمانده شهر )15(

نویسنده: داود بختیاری 
دانشور

گروه سنی: نوجوان و جوان
قطع:پالتویی 

تعداد صفحه:80

ــهید  ــی ش ــاس زندگ ــر اس ــاب را ب ــن كت ــنده ای نویس
محمدعلــی جهــان آرا در 80 صفحه به رشــته تحریــر درآورده 
اســت. محمدعلــی در 1336/6/9 در خرمشــهر بــه دنیــا آمــد. 
در طــی دوران تحصیــل بــا یــک گــروه مبــارز مخفــی بــه نام 
»حزب اهلل خرمشــهر« آشــنا شــد. دو ســال بعــد در ســال 51 
گــروه حــزب اهلل توســط عوامــل ســاواک شناســایی شــد و 
تمــام اعضــا از جمله محمدعلــی دســتگیر و زندانی شــدند. او 
بــه خاطــر ســن كمــش بــه یــک ســال زنــدان محکوم شــد. 
ــه ســزایی داشــت و در  ــی نقــش ب در فعالیــت هــای انقالب
همیــن ســال هــا فرماندهــی ســپاه خرمشــهر را برعهــده 
گرفــت. زمانــی كــه همــراه تعــدادی از فرماندهــان ارتــش و 
ســپاه در 60/7/7 راهــی تهــران شــدند تــا گــزارش عملکرد 
شــجاعانه مهــر مــاه ســال 1360 را بــه امــام خمینــی رهبــر 
انقــالب تقدیــم كننــد در میانــه راه هواپیمــای حامــل آنهــا 
ــه  ــن حادث ــرد. در ای ــقوط ك ــد و س ــی ش ــص فن ــار نق دچ
ــه شــهادت رســیدند. نویســنده در ایــن كتــاب  همگــی ب
ــنی  ــروه س ــرای گ ــهید را ب ــن ش ــرات ای ــی و خاط زندگ

نوجوانــان و جوانــان بــه تصویــر كشــیده اســت.
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درباره كتاب :
60
فرهنگ داستان نویسان 

دفاع مقدس
نویسنده:دکتر مهدی خادمی 

کوالیی
گروه سنی: جوان

قطع:وزیری
تعداد صفحه:1023  

ــار 202  ــه معرفــی احــوال و آث  نویســنده در ایــن كتــاب ب
ــردازد كــه از ســال 1359  ــن از داســتان نویســان مــی پ ت
تــا ســال 1389 در گونــه هــای مختلــف ادبیــات داســتانی 
مثــل داســتان مینــی مــال، داســتان كوتــاه و بلنــد، رمان و 
زندگینامــه داســتانی بــه خلــق آثــاری بــا موضــوع جنگ و 

مســائل پیرامــون آن پرداختــه اســت.
درشناســاندن هرنویســنده 5 مولفــه مــورد نظر بوده اســت 
كــه نویســنده بــا پــای بنــدی بــه ایــن شــاخصه ها ســعی 
نمــوده بــا پرهیــز از یکســو نگــری هــای غیرعلمــی و ... به 
بازنمایــی حقایقــی بپــردازد. مطالعــه ایــن كتــاب نــه تنهــا 
جریــان ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس را از نظــر قالــب 
ــه  ــد، بلک ــی ده ــان م ــر نش ــه اخی ــه ده ــوا در س و محت
ایــن قابلیــت را دارد كــه حتــی دگرگونــی هــای بســیاری 
ــردازی و  ــتان پ ــگردهای داس ــر ش ــندگان را از نظ از نویس
تغییــرات افــق دیــد و نــوع نــگاه بــه پدیــده ی جنــگ در 

ســالهای اخیــر بــه نمایــش بگــذارد. 



لیست کتابهای نشر شاهد 
 آمار کتب منتشر شده نشر شاهد به تفکیک سال

 
قبل از 
 ادغام

جمع  بعد از ادغام
 کل

 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83-68 سال
عناوین کتب 

 چاپ شده
498 131 89 136 121 51 34 53 32 79 48 58 1330 

 



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1394 بزرگسال مستند امیر خجسته آنسوي فرات  1
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر محسن میر انصاري اصول و متون پیام رسانی ایثار  2
 دوم 1394 بزرگسال یادنامه جعفر کاظمی اکیپ حاج هادي  3

  زادهمحمدمهدي عبداهللا براکم  4
 مستند

 پژوهشی
 اول 1394 بزرگسال

 بالجویان دشت کربالیی  5
شهاب الدین وطن 

 دوست
مستند 
 پژوهشی

 اول 1394 بزرگسال

 شهرام شفیعی بهار و بابونه  6
زندگینامه 

 مستند
کودك و 
 نوجوان

 اول 1394

 دوم 1394 بزرگسال مستند رضا کاظمی پا برهنه تا ماه  7

 اسیقاسم عب پوتین هاي ساق بلند  8
مستند 
 پژوهشی

 چهارم 1394 بزرگسال

 دوم 1394 بزرگسال مستند مرکز اسناد ایثارگران تاریخ شفاهی ایثار وشهادت  9
 اول 1394 بزرگسال مستند جلیل احمدي چیزي به پنج عصر نمانده  10

 محمدمهدي عبداهللا زاده خط شکنان  11
مستند 
 پژوهشی

 اول 1394 بزرگسال

 هفدهم 1394 بزرگسال یادنامه داود امیریان داستان بهنام  12
 پنجم 1394 بزرگسال مستند داود امیریان داستان مریم  13
 اول 1394 بزرگسال مستند فاطمه فالح نژاد ربا و قرض الحسنه  14
 اول 1394 بزرگسال مستند مرکز مطالعات پژوهشی رساله مصور جانبازان  15

 مستند نرگس آبیار ساعت مچی  16
کودك و 
 نوجوان

 اول 1394

 چهارم 1394 بزرگسال مستند غالم علی رجایی یره شهید رجاییس  17
 اول 1394 بزرگسال مستند سید قاسم یا حسینی شما کی شهید شدید ؟  18
 دوم 1394 نوجوان داستان اکبر صحرایی شمشاد و آرزوي چهارم  19



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1394 بزرگسال مستند رحیم مخدومی شهید بن شهید  20
 اول 1394 بزرگسال مستند نمحسن پرویز و دیگرا طبیبان عرشی  21
 اول 1394 بزرگسال مستند مرکز مطالعات پژوهشی فرهنگ اعالم شهداي چهار محال بختیاري  22
 اول 1394 بزرگسال مستند مرکز مطالعات پژوهشی فرهنگ اعالم شهداي سیستان و بلوچستان  23
 ولا 1394 بزرگسال مستند مرکز مطالعات پژوهشی فرهنگ اعالم شهداي کرمانشاه  24
 سیزدهم 1394 بزرگسال تصویري گلعلی بابایی ققنوس فاتح  25
 اول 1394 بزرگسال مستند فاطمه جهانگشته قلم هاي بهشتی  26
 اول 1394 بزرگسال مستند مجید صفا تاج 1هاي جبل عامل  قله  27
 اول 1394 بزرگسال مستند مجید صفا تاج 2هاي جبل عامل  قله  28
 اول 1394 بزرگسال مستند جمجید صفا تا 3هاي جبل عامل  قله  29
 اول 1394 بزرگسال مستند مجید صفا تاج 4هاي جبل عامل  قله  30
 اول 1394 بزرگسال مستند مجید صفا تاج 5هاي جبل عامل  قله  31
 اول 1394 بزرگسال مستند مجید صفا تاج 6هاي جبل عامل  قله  32

 مستند نرگس آبیار کسی که هیچ وقت گم نمی شود  33
کودك و 
 نوجوان

 اول 1394

34  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر پانزدهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

35  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر پنجم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

36  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 اردهم(رهبري و والیت فقیه) دفتر چه
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

37  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر چهارم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

38  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر دهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

39  
 هداگزیده موضوعی وصایاي ش

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر دوازدهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

40  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر دوم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

41  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر سوم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

42  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر سیزدهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

43  
گزیده موضوعی وصایاي شهدا (رهبري و 

 والیت فقیه) دفتر شانزدهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

44  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا
 شم(رهبري و والیت فقیه) دفتر ش

 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

45  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر نهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

46  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر هشتم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

47  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر هفتم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

48  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (رهبري و والیت فقیه) دفتر یازدهم
 اول 1394 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

49  
خراسان گزیده موضوعی وصایاي شهداي 

  شمالی
 اول 1394 بزرگسال مستند فاطمه جهانگشته

 اول 1394 بزرگسال مستند فاطمه جهانگشته شیروانوعی وصیت نامه شهدا گزیده موض  50
 سوم 1394 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی دفتر اول لحظه هاي آسمانی  51
 سوم 1394 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی دفتر دوم لحظه هاي آسمانی  52



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1394 بزرگسال مستند محمد رضا صدوق مجتهد بی نشان  53
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري کامل شهداي ایالم دفتر اول وصیت نامه  54
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري وصیت نامه کامل شهداي ایالم دفتر چهارم  55
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري وصیت نامه کامل شهداي ایالم دفتر دوم  56
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري دفتر سوم وصیت نامه کامل شهداي ایالم  57

58  
وصیت نامه کامل شهداي سیستان و 

 بلوچستان دفتر اول
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري

59  
وصیت نامه کامل شهداي سیستان و 

 بلوچستان دفتر دوم
 اول 1394 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري

 دوم 1393 نوجوان داستان انداود امیری آخرین نبرد  60
 سوم 1393 نوجوان داستان داود امیریان آخرین نبرد  61
 سوم 1393 بزرگسال خاطره الله جعفري آن روز هشت صبح  62
 سوم 1393 بزرگسال خاطره سهیال عبدالحسینی باید امشب بروم  63
 دوم 1393 نوجوان داستان محسن مطلق نشان بی  64
 سوم 1393 واننوج داستان محسن مطلق نشان بی  65
 سوم 1393 بزرگسال خاطره آمنه آدینه دویدم پا به پاي شما می  66
 سوم 1393 بزرگسال خاطره شمسی خسروي اي در عرش پرنده  67
 سوم 1393 بزرگسال خاطره قاسم عباسی هاي ساق بلند پوتین  68
 سوم 1393 بزرگسال خاطره شمسی خسروي تعبیر یک خواب  69
 دوم 1393 نوجوان داستان حسین یزدي تندبادي از کویر  70
 سوم 1393 نوجوان داستان حسین یزدي تندبادي از کویر  71

 علی رستمی هاي یاس چشمه  72
زندگینامه 

 مستند
 سوم 1393 بزرگسال

 شانزدهم 1393 نوجوان داستان داود امیریان داستان بهنام  73
 چهارم 1393 نوجوان داستان داود امیریان داستان مریم  74



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 سوم 1393 بزرگسال خاطره جانقلی منیژه دل سپرده  75
 سوم 1393 بزرگسال خاطره معصومه رامهرمزي راز درخت کاج  76
 سوم 1393 بزرگسال رمان نورآبادي محمد محمودي رنج  77
 دوم 1393 بزرگسال داستان نورآبادي محمد محمودي سرویزون  78
 سوم 1393 بزرگسال داستان محمدرضا بایرامی سه روایت از یک مرد  79
 دوم 1393 نوجوان داستان محمدرضا گلچین ات کربالسوغ  80
 سوم 1393 نوجوان داستان حمیدرضا گلچین سوغات کربال  81
 اول 1393 بزرگسال تصویري محمدرضا کائینی دار بیداري طالیه  82
 سوم 1393 بزرگسال خاطره وجیهه اکبري سامانی عروس آسمان  83
 اول 1393 بزرگسال یادنامه علی رستمی غریبانه  84
 سوم 1393 بزرگسال خاطره فریبا انیسی فاتح هشتمیز  85

 دفتر پژوهشهاي فرهنگی فرهنگ  اعالم شهداي استان گیالن  86
مستند 
 پژوهشی

 اول 1393 بزرگسال

 دفتر پژوهشهاي فرهنگی فرهنگ اعالم شهداي استان خراسان  87
مستند 
 پژوهشی

 اول 1393 بزرگسال

 وهشهاي فرهنگیدفتر پژ فرهنگ اعالم شهداي استان گلستان  88
مستند 
 پژوهشی

 اول 1393 بزرگسال

 دفتر پژوهشهاي فرهنگی فرهنگ اعالم شهداي استان هرمزگان  89
مستند 
 پژوهشی

 اول 1393 بزرگسال

 دفتر پژوهشهاي فرهنگی فرهنگ اعالم شهداي استان همدان  90
مستند 
 پژوهشی

 اول 1393 بزرگسال

 ن آذربایجان شرقیاستا هاي تاریخ دفتر سوم نامه جاودانه فرهنگ  91
زندگینامه 

 مستند
 اول 1393 بزرگسال

 اول 1393 بزرگسال مستند استان آذربایجان شرقی موضوعی وصایاي شهدا امام (ره) گزیده  92
 سوم 1393 بزرگسال خاطره فریبا انیسی هاي جا مانده در ساحل کفش  93



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

94  
مجموعه مقاالت همایش تاریخ شفاهی ایثار 

 و شهادت
 اول 1393 بزرگسال مستند رگرانمرکز اسناد ایثا

 سوم 1393 بزرگسال خاطره منیژه جانقلی میهمانی خدا  95

 هاي سرخ نغمه  96
علی  -محبوب شهبازي
 سوري مجد

 اول 1393 بزرگسال یادنامه

 سوم 1393 بزرگسال خاطره نژاد عبدالرضا هاشمی نفر هفتاد و سوم  97

 نقد و نظر  98
معاونت پژوهش و 
 ارتباطات فرهنگی

 اول 1393 بزرگسال مستند

 اول 1393 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري نامه شهداي سمنان دفتر دهم وصیت  99
 اول 1393 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري نامه شهداي سمنان دفتر دوازدهم وصیت  100
 اول 1393 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري نامه شهداي سمنان دفتر سیزدهم وصیت  101
 اول 1393 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري ه شهداي سمنان دفتر یازدهمنام وصیت  102
 دوم 1393 نوجوان داستان اکبر پرهیزگار علی یادگار عقاب  103
 سوم 1393 نوجوان داستان اکبر پرهیزگار علی یادگار عقاب  104
 اول 1393 بزرگسال مستند سید علی قادري 1یک قرن زندگی پرماجرا جلد   105
 اول 1393 بزرگسال مستند سید علی قادري 2ی پرماجرا جلد یک قرن زندگ  106
 دوم 1392 بزرگسال داستان استان مازندران اتوبوس هوایی  107
 اول 1392 بزرگسال یادنامه استان مازندران اردوگاه نهروان  108

 استان مازندران ارمغان حج شهودي  109
 مستند

 زندگینامه
 دوم 1392 بزرگسال

 ن مازندراناستا ازمازندران تا شلمچه  110
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 استان مازندران آبی آسمونی  111
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 اول 1392 نوجوان و  بازي نامه حبیب داستانی بنیسی بازي نامه فتح خرمشهر  112



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1392 بزرگسال شعر استان مازندران بجنگ تا بجنگیم  113
 اول 1392 كکود داستان رشید کارگر بهترین هدیه  114

 استان مازندران بیست تمام  115
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 اول 1392 بزرگسال داستان بیژن کیا پرواز ناتمام  116
 اول 1392 بزرگسال شعر استان مازندران تپش لحظه ها  117

 داستان داوود امیریان ترکش هاي ولگرد (برادران مزدور)  118
کودك و 
 نوجوان

 سوم 1392

 داستان داوود امیریان رد (داماد وفرمانده لشگر)ترکش هاي ولگ  119
کودك و 
 نوجوان

 سوم 1392

 داستان داوود امیریان ترکش هاي ولگرد (شمر، صدام و یارانش)  120
کودك و 
 نوجوان

 سوم 1392

121  
ترکش هاي ولگرد (مارادونا در سنگر 

 دشمن)
 داستان داوود امیریان

کودك و 
 نوجوان

 سوم 1392

 داستان داوود امیریان م رمبو)ترکش هاي ولگرد(جاس  122
کودك و 
 نوجوان

 سوم 1392

 دوم 1392 بزرگسال داستان استان مازندران تیناري  123
 دوم 1392 بزرگسال داستان استان مازندران زا دچشم هاي باال  124

 استان مازندران خاطرات پرتقالی  125
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 دوم 1392 بزرگسال انداست استان مازندران دختري بنام طاها  126
 اول 1392 بزرگسال یادنامه استان مازندران راهیان خرابات  127
 دوم 1392 بزرگسال پژوهش استان مازندران رهبران راستین  128

 استان مازندران روایت زخم  129
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 استان مازندران سایه هاي امن  130
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 اول 1392 بزرگسال زندگینامه منا کرباسچی بستاره غرو  131
 اول 1392 بزرگسال داستان استان مازندران ستاره ها بیدارند  132
 اول 1392 بزرگسال داستان علی اکبر خاوري نژاد ستاره ها خواب ندارند  133
 اول 1392 بزرگسال مستند مصطفی رحیمی سیره شهید اشرفی اصفهانی  134

 بیلفرهنگ اعالم شهداي استان ارد  135
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 فرهنگ اعالم شهداي استان ایالم  136
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 فرهنگ اعالم شهداي استان بوشهر  137
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 ان زنجانفرهنگ اعالم شهداي است  138
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 فرهنگ اعالم شهداي استان سمنان  139
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 فرهنگ اعالم شهداي استان قزوین  140
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 ي استان کردستانفرهنگ اعالم شهدا  141
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

142  
فرهنگ اعالم شهداي استان کهکیلویه و 

 بویراحمد
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 فرهنگ اعالم شهداي استان لرستان  143
دفتر پژوهش هاي 

 فرهنگی
مستند 
 پژوهشی

فرهنگ 
 نامه

 اول 1392

 اول 1392فرهنگ مستند دفتر پژوهش هاي  فرهنگ اعالم شهداي استان مرکزي  144



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 نامه پژوهشی فرهنگی

145  
فرهنگ نامه جاودانه هاي تاریخ خراسان 

 رضوي
 اول 1392 بزرگسال مستند استان خراسان رضوي

 دوازدهم 1392 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  146
 دوم 1392 بزرگسال ستاندا استان مازندران قناري ها  147
 دوم 1392 بزرگسال داستان استان مازندران قهرمان بدون کمربند  148
 اول 1392 بزرگسال کودك استان مازندران کارنامه بابا  149

150  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (امام زمان عج) 
 اول 1392 بزرگسال مستند رضا شابهاري

151  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (انقالب) 
 اول 1392 بزرگسال مستند آقامیرزایی محمدعلی

 اول 1392 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر گزیده موضوعی وصایاي شهدا (آستان نیاز)  152

153  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا 

 (آیین پاسداري)
 اول 1392 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

154  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا 

 (رسم بردباري)
 اول 1392 زرگسالب مستند ایوب سیف زاده

155  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا 

 (رسم پایداري)
 اول 1392 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر

156  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا 

 (رسم دوستی)
 اول 1392 بزرگسال مستند زهرا موالیی

157  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا 

 (رسوالن آشنا)
 اول 1392 بزرگسال مستند زهرا موالیی

158  
 موضوعی وصایاي شهدا گزیده 

 (رهبري و والیت فقیه)
 اول 1392 بزرگسال مستند سیدحبیب حبیب پور

 اول 1392 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر گزیده موضوعی وصایاي شهدا   159



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 (عطر شهادت)
 اول 1392 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر گزیده موضوعی وصایاي شهدا (والیت فقیه)  160
 اول 1392 بزرگسال مستند زهرا موالیی اي شهدا(جلوه اسالم)گزیده موضوعی وصای  161

162  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 (کلمات بیداري)
 اول 1392 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

 اول 1392 بزرگسال مستند استان مازندران گزیده وصایاي شهداي مازندران  163
 اول 1392 بزرگسال خاطره حسین زکریایی عزیزي گفتگوي ناتمام  164

 استان مازندران لبخند یک معجزه  165
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 اول 1392 بزرگسال داستان محمدعلی آقامیرزایی لطیف عشق  166
 اول 1392 بزرگسال خاطره فائق فرجی ماموستا شیخ مال برهان عالی  167
 اول 1392 بزرگسال خاطره فائق فرجی ماموستا شیخ مالمحمد شیخ االسالم  168

 استان مازندران برزمثل ال  169
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 دوم 1392 بزرگسال داستان استان مازندران مثل رنگین کمان  170
 اول 1392 بزرگسال یادنامه استان مازندران مروارید هاي کیو  171
 دوم 1392 بزرگسال مستند استان مازندران مسجد پایگاه توحید و تقوا  172

 استان مازندران من و پسرهایم  173
مستند 
 زندگینامه

 دوم 1392 بزرگسال

 نغمه هاي سرخ  174
علی -محبوب شهبازي
 سروري مجد

 دوم 1392 بزرگسال یادنامه

 دوم 1392 بزرگسال داستان استان مازندران نوزادي با قنداق قرمز  175

 استان مازندران هرازهاي هزار حماسه  176
مستند 
 خاطره

 دوم 1392 بزرگسال

 دوم 1392 بزرگسال مستند  استان مازندران همه حرف ها را نمی شود نوشت  177



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1392 بزرگسال مستند دکتر منوچهر اکبري وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر نهم  178

179  
 وصیت نامه کامل شهداي 

 کهگیلویه و بویر احمد دفتر سوم
 اول 1392 بزرگسال مستند استان مازندران

 اول 1392 لبزرگسا ترجمه اردو انتشارات کشمیر در جنت په   180
 اول 1392 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر روح ا...   181
 اول 1392 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر مسیحا نفس   182
 اول 1392 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر تین کهانیان  -ایک جانباز   183
 اول 1392 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر مرد آهن   184
 اول 1392 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر  وح عقابی ر  185
 اول 1391 بزرگسال داستان حسن منصوري از اروند تا ارمند  186
 اول 1391 بزرگسال خاطره جعفر کاظمی اکیپ حاج هادي  187
 اول 1391 بزرگسال خاطره اصغر فکور آقا سید مجتبی  188

 سازمان فرهنگی کوثر دانشنامه حرم رضوي  189
پژوهش 
 مستند

 اول 1391 گسالبزر

 اول 1391 بزرگسال پژوهش محمدمصطفی کرمانی دعا عامل پیشرفت یا رکود؟  190
 اول 1391 بزرگسال شعر اکرم مهرابی ردپاي آبی عشق  191
 اول 1391 کودك داستان عزت اهللا الوندي شهر آزاد  192
 اول 1391 بزرگسال پژوهش مهدي خادمی کوالیی فرهنگ داستان نویسان دفاع مقدس  193

194  
 اده موضوعی وصایاي شهدگزی

 1دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند زهرا موالیی

195  
 اگزیده موضوعی وصایاي شهد

 2دفتر  -وحدت با موضوع  
 اول 1391 بزرگسال مستند زهرا موالیی

196  
 یده موضوعی وصایاي شهداگز

 3دفتر -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند زهرا موالیی

197  
 ه موضوعی وصایاي شهدایدگز

 اول 1391 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده 4دفتر  -با موضوع وحدت 



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

198  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 5دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

199  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 6دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند ایوب سیف زاده

200  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 7دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر

201  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 8دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر

202  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 9دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر

203  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا

 10دفتر  -با موضوع وحدت 
 اول 1391 بزرگسال مستند سعیده اصغر آذر

 اول 1391 بزرگسال مستند اداره کل تبلیغات گوهرهاي بازیافته  204
 اول 1391 بزرگسال پژوهش مهدي کاموس زندگینامهمبانی   205
 اول 1391 بزرگسال داستان جلیل امجدي نشان عشق  206
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 2صیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر و  207
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 3وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر   208
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 4وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر   209
 اول 1391 بزرگسال مستند اکبريمنوچهر  5وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر   210
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 6وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر   211
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 7وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر   212
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 8وصیت نامه کامل شهداي سمنان دفتر   213
 اول 1391 بزرگسال مستند منوچهر اکبري 9کامل شهداي سمنان دفتر  وصیت نامه  214
 اول 1391 بزرگسال مستند نسرین خادمی خالدي وصیت نامه کامل شهداي کردستان  215
 اول 1391 بزرگسال مستند مهدي علیایی مقدم وصیت نامه کامل شهداي کهکیلویه دفتردوم  216



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1391 نوجوان زندگینامه  14یادگاران انقالب ج   217

 بین دنیا و بهشت  218
زندگینامه شهید 

 محمدتقی طاهرزاده
ترجمه 
 فرانسه

 اول 1391 بزرگسال

 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید آیت اله مدرس  219

 انتشارات کشمیر زندگینامه شهید چمران  220
ترجمه 
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید عماد مغنیه  221
 اول 1390 بزرگسال خاطره امیر خجسته روز آنسوي فرات 2888  222
 اول 1390 بزرگسال خاطره سیدولی اهللا هاشمی بوي تربت  223
 سوم 1390 بزرگسال خاطره رحیم مخدومی بین دنیا و بهشت(ویراست جدید)  224
 سوم 1390 بزرگسال خاطره میرحیم مخدو پیامبران کوچک(ویراست جدید)  225
 اول 1390 بزرگسال یادنامه علی رستمی جاودانه ها  226
 اول 1390 نوجوان زندگینامه داود امیریان 1حکایت سرداران جلد   227
 اول 1390 نوجوان زندگینامه محسن مطلق 2حکایت سرداران جلد   228
 اول 1390 نوجوان زندگینامه حمیدرضا گلچین 3حکایت سرداران جلد   229
 اول 1390 نوجوان زندگینامه اکبر پرهیزگار علی 4حکایت سرداران جلد   230
 اول 1390 نوجوان زندگینامه حسین یزدي 5حکایت سرداران جلد   231
 اول 1390 بزرگسال زندگینامه مصطفی رحیمی خانه ي همیشه منتظر  232

 رنج  233
محمد محمودي 

 نورآبادي
 دوم 1390 بزرگسال داستان

 اول 1390 بزرگسال خاطره ین یاقوتیحس روزگاران جلد دوم  234

 انتشارات کشمیر زندگینامه شهید بابایی  235
ترجمه 
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید صیاد شیرازي  236
 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید عارف حسینی  237



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1390 بزرگسال خاطره محمد مهدي عبداهللا زاده ز فوالدسخت تر ا  238
 اول 1390 بزرگسال خاطره نرگس آبیار شکفتن بر هامون  239
 اول 1390 بزرگسال خاطره رضا آبیار 1شهیدان اینگونه بوده اند دفتر   240
 اول 1390 بزرگسال خاطره رضا آبیار 2شهیدان اینگونه بوده اند دفتر   241
 اول 1390 بزرگسال خاطره رضا آبیار 3ده اند دفتر شهیدان اینگونه بو  242
 اول 1390 بزرگسال پژوهش دفتر پژوهشهاي فرهنگی فرهنگ اعالم شهداي دانشجو  243
 اول 1390 بزرگسال خاطره محمود ترحمی فصلی از پایداري گیالنغرب  244
 اول 1390 بزرگسال خاطره مصطفی رحیمی قایقی با هشت سرنشین  245

246  
 اي شهداگزیده موضوعی وصای

 دفتراول -با موضوع حجاب  
 اول 1390 بزرگسال مستند مهدي دادجو

247  
 ه موضوعی وصایاي شهداگزید

 دفتردوم -حجاب با موضوع 
 اول 1390 بزرگسال مستند مهدي دادجو

 اول 1390 بزرگسال خاطره امیر حسین انبارداران لحظه دیدار  248
 مدو 1390 بزرگسال خاطره زاده حسن شکیب ماندگاران  249
 اول 1390 بزرگسال داستان فرزام شیرزادي هجوم  250
 اول 1390 بزرگسال خاطره عبداهللا محمدي وضو با خاك  251
 اول 1390 نوجوان زندگینامه مصطفی محمدي 10یادگاران انقالب جلد   252
 اول 1390 نوجوان زندگینامه فرشاد شیرازي 11یادگاران انقالب جلد   253
حمديمصطفی م 12یادگاران انقالب جلد   254  اول 1390 نوجوان زندگینامه 
 اول 1390 نوجوان زندگینامه مریم صباح زاده 8یادگاران انقالب جلد   255
 اول 1390 نوجوان زندگینامه فرامرز پالیزدار 9یادگاران انقالب جلد   256
 اول 1390 بزرگسال خاطره امیر خجسته یلداي کویر  257

 25شاهد یاران شماره   258
زندگینامه آیت اله 

 مدرس
جمه اردوتر  اول 1390 بزرگسال 

اردو ترجمه زندگینامه شهید صیاد شیرازي 29-30شاهد یاران شماره   259  اول 1390 بزرگسال 



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 49شاهد یاران شماره   260
زندگینامه شهید عماد 

 مغنیه
 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو

 50شاهد یاران شماره   261
زندگینامه شهید عارف 

 حسینی
 لاو 1390 بزرگسال ترجمه اردو

 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید آیت اله مدرس  262
 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید صیاد شیرازي  263
 اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو انتشارات کشمیر زندگینامه شهید عماد مغنیه  264
شمیرانتشارات ک زندگینامه شهید عارف حسینی  265  اول 1390 بزرگسال ترجمه اردو 

 زندگینامه شهید بابایی 33شاهد یاران شماره   266
ترجمه  
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 زندگینامه شهید چمران 37شاهد یاران شماره   267
ترجمه  
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 انتشارات کشمیر زندگینامه شهید بابایی  268
ترجمه  
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 انتشارات کشمیر زندگینامه شهید چمران  269
ترجمه  
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 اسالم در عمل سیره شهید رجایی  270
ترجمه 
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 یک مرد یک ملت سیره شهید بهشتی  271
ترجمه 
 انگلیسی

 اول 1390 بزرگسال

 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه کامران محمدي یادگاران انقالب-ازپشت سیم هاي خاردار  272
 او ل 1389 بزرگسال خاطره طیبه مزینانی اولین دیدار  273

 داستان سیدحسن حسینی آدم آهنی  274
کو دك 
 ونوجوان

 او ل 1389

 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه مینا پرندوش یادگاران انقالب-آسمان در پنجره  275



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1389 بزرگسال خاطره محمدخامه یار با یاران سپیده  276
 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه علی اهللا سلیمی یادگاران انقالب-درسلولباران   277
 او ل 1389 بزرگسال خاطره طیبه مزینانی بگویید برگردد  278
 او ل 1389 بزرگسال مقاله غالمحسین دهقانی پیامدهاي کاربرد سالح هاي شیمیایی  279
 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه شمسی خسروي پیشنهاد آقاي رئیس  280
 اول 1389 بزرگسال شعر عنایت اله مالکی ن بی چشم هاي منجها  281

 چشم در چشم فاو  282
شهاب الدین وطن 

 دوست
 او ل 1389 بزرگسال شعر

 احمدعربلو چندقدم تا متن  283
معرفی 
 سوژه

 او ل 1389 بزرگسال

 او ل 1389 بزرگسال خاطره طیبه مزینانی خواب دیدم  284
 سوم 1389 بزرگسال زندگینامه داوود  امیریان داستان بهنام  285

286  
 در راه که آمدي سحرراندیدي

 یادگاران انقالب
 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه زهرا زواریان

 او ل 1389 بزرگسال خاطره حسین یاقوتی روزگاران  287
 او ل 1389 بزرگسال شعر فرزانه یزدان شناس شبیه تو بی نشان  288

289  
 شالق با تشدید باالي الم اش

 یادگاران انقالب
 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه اله زاده بیبحسن ح

290  
 فرهنگنامه جاودانه تاریخ استان گلستان

 (دفتر یازدهم جلددوم)
 او ل 1389 بزرگسال زندگینامه سیدسعیدموسوي

291  
فرهنگنامه جاودانه تاریخ آذربایجان شرقی 

 جلددوم)-(دفتر دهم 
 اول 1389 بزرگسال زندگینامه سیدسعید موسوي

292  
 ودانه تاریخ مازندرانفرهنگنامه جا

 (دفتر پنجم)
 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی

 سوم 1389 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  293



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 چهارم 1389 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  294
 پنجم 1389 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  295
 ششم 1389 رگسالبز خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  296
 هفتم 1389 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  297
 هشتم 1389 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  298
 او ل 1389 بزرگسال مستند فاطمه جهانگشته (بوشهر)1قلم هاي بهشتی جلد   299
 او ل 1389 بزرگسال زندگینامه محمدمحمودي نورآبادي کاش چشم هایش دروغ گفته باشد  300
 پنجم 1389 بزرگسال خاطره غالمعلی رجائی لحظه اي آسمانی (دفتر اول)  301
 پنجم 1389 بزرگسال خاطره غالمعلی رجائی لحظه اي آسمانی (دفتردوم)  302

303  
-واپسین لحظه هاي یک محکوم به اعدام

 یادگاران انقالب
 دوم 1389 بزرگسال زندگینامه کاوه بهمن

 داستان بهنام  304
هنام زندگینامه شهید ب

 محمدي
 ترجمه

 استانبولی
 اول 1389 بزرگسال

 داستان بهروز  305
زندگینامه شهید بهروز 

 مرادي
ترجمه 
 استانبولی

 اول 1389 بزرگسال

 اول 1388 بزرگسال خاطره امیر خجسته روز آن سوي فرات 2888  306
 اول 1388 بزرگسال خاطره میکائیل احمدزاده تکریت 15اردوگاه   307
 اول 1388 بزرگسال خاطره کامران محمدي اراز پشت سیم هاي خارد  308
 اول 1388 بزرگسال خاطره سید علی موسوي نژاد از فلوریدا تا فتح المبین  309
 اول 1388 بزرگسال خاطره پروانه قبادي کیا این راه بی نهایت  310
 اول 1388 بزرگسال خاطره مینا پرندوش آسمان در پنجره  311
 اول 1388 بزرگسال خاطره علی اهللا سلیمی باران در سلول  312

 بام فیروزه ها  313
اداره بنیاد شهید 

 شهرستان فیروز کوه
 اول 1388 بزرگسال پژوهش

 اول 1388 بزرگسال داستان عزت اهللا الوندي به آن چشم ها نگاه کن  314



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1388 بزرگسال خاطره عباس کیانی انبوهی پزشکی اجباري  315
 ولا 1388 بزرگسال خاطره فاطمه روحی پسران گلبانو  316
 اول 1388 بزرگسال خاطره قاسم عباسی پوتین هاي ساق بلند  317
 اول 1388 بزرگسال خاطره طیبه دلقندي پوکه هاي طالیی  318
 اول 1388 بزرگسال خاطره شمسی خسروي پیشنهاد آقاي رئیس  319
 اول 1388 بزرگسال پژوهش محمد صادق بصیري خورشید کویر  320
 اول 1388 بزرگسال خاطره اریانزهرا زو در راه که میآمدي سر را ندیندي  321
 اول 1388 بزرگسال خاطره آرزو احمدزاده روزهاي بلند انتظار  322
 اول 1388 بزرگسال خاطره ابراهیم سام دلیري سام  323
 اول 1388 بزرگسال پژوهش  سایه طوبی  324

 سرریزون  325
محمد محمودي 

 نورآبادي
 اول 1388 بزرگسال داستان

 اول 1388 بزرگسال پژوهش ر خجستهامی سیماي آزادگان استان همدان  326
 اول 1388 بزرگسال خاطره اله زاده حسن حبیب شالق با تشدید باالي الم اش  327
 اول 1388 کودك داستان مرضیه جوکار شماره تلفن بهشت  328
 اول 1388 بزرگسال خاطره سعید لواسانی شمع محراب  329
 اول 1388 بزرگسال خاطره محمد رضا بینش صداي سکوت  330
 اول 1388 بزرگسال خاطره عیسی خلیلی به بلنداي هفت آسمان صدایی  331
 اول 1388 بزرگسال خاطره احمد عربلو عملیات بزرگ  332
 اول 1388 بزرگسال پژوهش فاطمه جهانگشته (خراسان جنوبی)1قلم هاي بهشتی جلد   333
 اول 1388 بزرگسال پژوهش فاطمه جهانگشته (خراسان رضوي)2قلم هاي بهشتی جلد  334
 دوم 1388 بزرگسال خاطره رضا شابهاري مسافر  335
 اول 1388 بزرگسال خاطره رضا قلیزاده علیار من از موصل آمده ام  336
 اول 1388 نوجوان داستان مجید پورولی کلشتري من پسر باد هستم  337
 اول 1388 بزرگسال خاطره سمیرا سادات امامی منتظر من هستند  338



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1388 بزرگسال پژوهش نیمحمود دیا نگاهی به فرهنگ ایثار و شهادت  339
 اول 1388 بزرگسال خاطره احمد مازنی نگاهی به منابع روانشناسی و مشاوره  340
 سوم 1388 بزرگسال عکس محمدحسن اصغرنیا نهضت جنگل به روایت  تصویر  341
 اول 1388 بزرگسال داستان حمید نوایی لواسانی هجوم  342
 اول 1388 لبزرگسا خاطره طیبه جعفري هفت سین هاي بی بابا  343
 اول 1388 بزرگسال داستان بیژن کیا هفت و سیزده دقیقه  344
 اول 1388 بزرگسال شعر شیرینعلی گلمرادي هفتاد دو خورشید  345
 اول 1388 بزرگسال خاطره کاوه بهمن واپسین لحظه هاي یک محکوم به اعدام  346

347  
 وصایاي کامل شهداي 

 )1جلد ( -کهگیلویه و بویر احمد 
ر و اسناد واحد انتشار آثا

 شهدا و ایثارگران
 اول 1388 بزرگسال خاطره

348  
 گزیده موضوعی وصایاي شهدا 

 1جلد  -با موضوع بسیج
 اول 1388 بزرگسال مستند محمدعلی آقامیرزایی

 5-6شاهد یاران شماره   349
زندگینامه شهید مرتضی 

 مطهري
 اول 1388 بزرگسال ترجمه اردو

 18شاهد یاران شماره   350
باقر زندگینامه شهید 

 صدر
 اول 1388 بزرگسال ترجمه اردو

 26شاهد یاران شماره   351
زندگینامه شهید فتحی 

 شقاقی
 اول 1388 بزرگسال ترجمه اردو

 32شاهد یاران شماره   352
زندگینامه شهید آیت اله 

 سعیدي
 اول 1388 بزرگسال ترجمه اردو

 33شاهد یاران شماره   353
زندگینامه شهید عباس 

 بابایی
 اول 1388 سالبزرگ ترجمه اردو

 37شاهد یاران شماره   354
زندگینامه شهید مصطفی 

 چمران
 اول 1388 بزرگسال ترجمه اردو

 اول 1388 بزرگسال ترجمه اردو مثالی لوگ زندگینامه امام موسی صدر  355



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اینجا چه می کنی گل سرخ  356
زندگی نامه شهید 

 چمران
ترجمه 
 استانبولی

 اول 1388 بزرگسال

 پنجم 1387 نوجوان خاطره حمدحسین عباسی ولديم )1افالکیان زمین (ج  357
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )10افالکیان زمین (ج  358
 سوم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )11افالکیان زمین (ج  359
 سوم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )12افالکیان زمین (ج  360
 پنجم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )13افالکیان زمین (ج  361
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )14افالکیان زمین (ج  362
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )2افالکیان زمین (ج  363
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )3افالکیان زمین (ج  364
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )4(ج افالکیان زمین  365
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )5افالکیان زمین (ج  366
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )6افالکیان زمین (ج  367
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )7افالکیان زمین (ج  368
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )8زمین (جافالکیان   369
 چهارم 1387 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )9افالکیان زمین (ج  370
 اول 1387 بزرگسال خاطره امیرحسین انبارداران امیر دالور  371
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد باهنر انسان و خود سازي  372
 اول 1387 نوجوان داستان رحمید اکبرپو آخرین عکس  373

 آسمان چه رنگی داشت  374
شهاب الدین وطن 

 دوست
 اول 1387 بزرگسال خاطره

 اول 1387 بزرگسال خاطره رحیم مخدومی آسمان دریا را بلعید  375
 دوم 1387 کودك شعر مهري ماهوتی آقا تریلی  376
 اول 1387 بزرگسال نقاشی غالمرضا قلی پور آموزش نقاشی پرتره  377
 اول 1387 بزرگسال خاطره الله جعفري هشت صبحآن روز   378



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1387 بزرگسال شعر محسن بیاتیان آیینه هاي تشنه  379
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد حسن رحیمیان با همراهان  380
 اول 1387 بزرگسال خاطره سهیال عبدالحسینی باید امشب بروم  381
 اول 1387 نوجوان داستان داوود امیریان برادران مزدور  382
 اول 1387 بزرگسال خاطره آمنه آدینه پا به پاي شما می دویدم  383
 اول 1387 بزرگسال خاطره شمسی خسروي پرنده اي در عرش  384
 اول 1387 بزرگسال عکس اداره کل مطالعات پرواز پایداري  385
 اول 1387 بزرگسال خاطره عیسی جمالی پرواز در قالویزان  386
 اول 1387 رگسالبز خاطره بهرام داوودي تا انتها صبور  387
 اول 1387 بزرگسال خاطره شمسی خسروي تعبیر یک خواب  388
 اول 1387 نوجوان داستان داوود امیریان جاسم رمبو  389
 اول 1387 بزرگسال خاطره سیده فهیمه میر سید حجره در خاك  390
 اول 1387 بزرگسال عکس مجتبی آقایی خرمشهر حماسه مقاومت  391
 اول 1387 نوجوان داستان انداوود امیری داماد فرماده لشکر  392
 اول 1387 بزرگسال خاطره منیژه جانقلی دل سپرده  393
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد باهنر دین شناسی تطبیقی  394
 اول 1387 بزرگسال عکس اداره کل مطالعات روزنه اي به باغ بهشت  395
 اول 1387 بزرگسال پژوهش اکبر اسدي زیباترین شکیب  396
 اول 1387 کودك داستان نیره هاشمیم سایه مهربان  397
 اول 1387 بزرگسال پژوهش علی رستمی سرآمدان (دفتر پنجم)  398
 اول 1387 بزرگسال پژوهش علی رستمی سرآمدان (دفتر چهارم)  399
 اول 1387 بزرگسال خاطره احمد اسدي غفور سه فصل استقامت  400
 اول 1387 البزرگس پژوهش محمد جواد باهنر سیري در عقاید و اخالق اسالمی  401
 اول 1387 بزرگسال پژوهش حسین نوین سیري در وصایاي شهدا  402
 اول 1387 بزرگسال عکس مجتبی آقایی شاهدان زمان  403



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1387 بزرگسال خاطره حسین یاقوتی شقایق هاي صحرا در گلستان انقالب  404
 اول 1387 نوجوان داستان داوود امیریان صدام و یارانش  شمر ،  405
 اول 1387 نوجوان داستان اکبر صحرایی وي چهارمشمشاد و آرز  406

 عروس آسمان  407
وجیهه علی اکبري 

 سامانی
 اول 1387 بزرگسال خاطره

 اول 1387 بزرگسال خاطره فریبا انیسی فاتح هشتمیز  408
 لول 1387 نوجوان داستان جمال الدین اکرمی فانوسی در باد  409
 اول 1387 بزرگسال پژوهش سید جواد حسینی فجر آفرینان  410

411  
فرهنگ اصطالحات زندانیان سیاسی قبل از 

 انقالب
 اول 1387 بزرگسال پژوهش جلیل امجدي

 دوازدهم 1387 نوجوان خاطره داود امیریان )1قصه فرماندهان (  412
  1387 نوجوان خاطره داود امیریان )1قصه فرماندهان (  413
 مشش 1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )10قصه فرماندهان (  414
 نهم 1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )10قصه فرماندهان (  415
 پنجم 1387 نوجوان خاطره محسن مطلق )11قصه فرماندهان (  416
 پنجم 1387 نوجوان خاطره رحیم مخدومی )12قصه فرماندهان (  417
 پنجم 1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )13قصه فرماندهان (  418
 پنجم 1387 نوجوان خاطره اصغر فکور )14قصه فرماندهان (  419
 ششم 1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )15قصه فرماندهان (  420
  1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )15قصه فرماندهان (  421
 دوازدهم 1387 نوجوان خاطره رحیم مخدومی )2قصه فرماندهان (  422
  1387 نوجوان خاطره رحیم مخدومی )2قصه فرماندهان (  423
 دهم 1387 نوجوان خاطره حسین فتاحی )3قصه فرماندهان (  424
 یازدهم 1387 نوجوان خاطره داوود بختیاري دانشور )4قصه فرماندهان (  425
  1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )4قصه فرماندهان (  426



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دهم 1387 نوجوان خاطره مرجان فوالدوند )5قصه فرماندهان (  427
 دهم 1387 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )6ماندهان (قصه فر  428
 ششم 1387 نوجوان خاطره اصغر فکور )7قصه فرماندهان (  429
 ششم 1387 نوجوان خاطره محمود جوانبخت )8قصه فرماندهان (  430
 هفتم 1387 نوجوان خاطره حسین نیري )9قصه فرماندهان (  431
 دوم 1387 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  432
 اول 1387 بزرگسال پژوهش حمید نجفی کارنامه نشر الکترونیکی شاهد  433
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد جینی کتابشناسی خرمشهر  434
 اول 1387 بزرگسال پژوهش شهرام اصغرنیا  رضا دیبا ، کتابشناسی دکتر باهنر  435
 اول 1387 بزرگسال خاطره فریبا انیسی کفش هاي جا مانده در ساحل  436
 دوم 1387 کودك داستان مهري ماهوتی کلوچه و مورچه  437
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد باهنر گذرگاه هاي الحاد  438
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد باهنر گسترش نهضت حسینی  439
 اول 1387 بزرگسال خاطره حسین زکریایی گفت و گوي ناتمام  440
 اول 1387 بزرگسال پژوهش هنرمحمد جواد با گفتارهاي تربیتی  441
 اول 1387 کودك داستان سپیده خلیلی گل بادکنکی  442
 چهارم 1387 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی لحظه اي آسمانی (دفتر اول)  443
 چهارم 1387 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی لحظه اي آسمانی (دفتر دوم)  444
 اول 1387 بزرگسال خاطره اردشیر رییسی لحظه هاي چشیدنی  445
 اول 1387 نوجوان داستان داوود امیریان مارادونا در سنگر دشمن  446
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد باهنر مباحثی پیرامون فرهنگ انقالب اسالمی  447
 اول 1387 بزرگسال قوانین عباس قاید پور مجموعه قوانین و مقررات استخدامی  448
 اول 1387 بزرگسال خاطره سعید اسدي فر محفل عشاق  449
 اول 1387 بزرگسال خاطره سید حبیب حبیب پور مردان دریایی  450
 اول 1387 بزرگسال خاطره زهرا فرخی معبر آسمان  451



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 مناجاتنامه شهداي استان گلستان  452
محمد حسین مردانی 

 نوکنده
 اول 1387 بزرگسال خاطره

 منتظر یوسف باش  453
سید نساء هاشمیان 

 سیگارودي
 اول 1387 بزرگسال خاطره

 هدویت و شهادتم  454
محمدحسین مردانی 

 نوکنده
 دوم 1387 بزرگسال پژوهش

 دوم 1387 کودك داستان مهري ماهوتی مهمان بابا  455
 اول 1387 بزرگسال پژوهش محمد جواد باهنر مواضع ما در والیت و رهبري  456
 اول 1387 بزرگسال خاطره منیژه جانقلی میهمان خدا  457
 اول 1387 بزرگسال شعر امیر اکبر زاده نام کوچک ستاره ها  458
 دوم 1387 بزرگسال خاطره پور سمیرا اصالن هاي تشنه، کُنارهاي سیراب نخل  459
 اول 1387 بزرگسال شعر عبدالحسین رحمتی نسل عشق نام دیگر شماست  460
 دوم 1387 بزرگسال خاطره حسین فتاحی نشان پنجم  461
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (استان تهران)  462
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (اصفهان)  463
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (آذربایجان شرقی)  464
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (آذربایجان غربی)  465
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (تهران بزرگ)  466
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (سمنان)  467
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (سیستان و بلوچستان)  468
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (فارس)  469
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (قزوین)  470
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه رستمیعلی  نشانه ها (کرمان)  471
 اول 1387 بزرگسال زندگینامه علی رستمی نشانه ها (کرمانشاه)  472
 اول 1387 بزرگسال پژوهش احمد مازنی نشانه هاي هدایت  473



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1387 بزرگسال داستان شهرام شفیعی هویزه سر خط  474
 چهارم 1387 بزرگسال پژوهش محسن یزدي قلعه وعده صادق  475
 اول 1387 بزرگسال خاطره بهمن بهرامی اي صبوريیادداشته  476
 اول 1387 بزرگسال داستان احمد عربلو یکی مثل او  477

 از کویر تا دریا  478
 علی لقمان پور
 مریم اسماعیلی

 اول 1386 بزرگسال خاطره

 دوم 1386 کودك داستان مرتضی سرهنگی اسم من پالك است  479
 دوم 1386 کودك داستان مرتضی سرهنگی اسم من چفیه است  480
 دوم 1386 کودك داستان مرتضی سرهنگی اسم من خاکریز است  481
 اول 1386 بزرگسال خاطره علی رسولی اسوه هاي جاوید (انگلیسی)  482
 چهارم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )1افالکیان زمین (ج  483
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )10افالکیان زمین (ج  484
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )11الکیان زمین (جاف  485
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )12افالکیان زمین (ج  486
 چهارم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )13افالکیان زمین (ج  487
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )14افالکیان زمین (ج  488
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )2افالکیان زمین (ج  489
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )3افالکیان زمین (ج  490
 اول 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )4افالکیان زمین (ج  491
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )5افالکیان زمین (ج  492
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )6کیان زمین (جافال  493
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )7افالکیان زمین (ج  494
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )8افالکیان زمین (ج  495
 سوم 1386 نوجوان خاطره محمدحسین عباسی ولدي )9افالکیان زمین (ج  496
 دوم 1386 بزرگسال خاطره امیرحسین انبارداران ورامیر دال  497



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1386 نوجوان خاطره اصغر فکور اینجا چه می کنی گل سرخ ؟  498
 اول 1386 بزرگسال داستان ابراهیم زاددي مطلق آقاي اسدي  499
 دوم 1386 نوجوان زندگینامه داود بختیاري دانشور آن سوي شب  500
  1386 بزرگسال انداست شهرام شفیعی آن مرد در باران رفت  501
 اول 1386 بزرگسال داستان راضیه تجار آواز پرواز  502
 اول 1386 بزرگسال خاطره حیدر فتاحی آیینه اسارت  503
 سوم 1386 کودك داستان هادي خورشاهیان باران در بهشت  504
 اول 1386 بزرگسال پژوهش مرضیه قاسمی بررسی شهید و شهادت در قرآن و حدیث  505
 دوم 1386 کودك داستان هیم حسن بیگیابرا برگی از زندگی  506
 اول 1386 بزرگسال داستان محسن مطلق بهروز  507
 اول 1386 کودك داستان محمد کاظم مزینانی بوي هلو و باروت  508
 دوم 1386 بزرگسال خاطره رحیم مخدومی بین دنیا و بهشت  509
 اول 1386 بزرگسال شعر رضا کاظمی پا برهنه تا ماه  510
 دوم 1386 نوجوان خاطره احمد عربلو پرواز کردپرنده اي که با قفس   511
 دوم 1386 نوجوان خاطره اکبر والیتی علی پرنده اي که تبعید شد  512
 دوم 1386 کودك داستان سمانه برومند علیپور تیله هاي رنگی  513
 اول 1386 بزرگسال داستان هوشنگ ایرجی چلچراغ تیپ خط شکن  514
 اول 1386 بزرگسال رهخاط مصطفی رحیمی چهار گلوله براي توفیق  515
 پنجم 1386 بزرگسال پژوهش محمدحسن رحیمیان چهل حدیث حجاب، نگاه، ازدواج  516
 اول 1386 بزرگسال شعر حبیباهللا بخشوده چیزي شبیه ابر  517
 دوم 1386 بزرگسال خاطره محمود جوانبخت حکایت آن مرد غریب  518
 اول 1386 کودك کودك مهري ماهوتی خانه من  519

 ومت و اتحائ ملیخرمشهر دژ مقا  520
دانش معتمدي، رضا 

 نجفی و ...
 اول 1386 بزرگسال پژوهش

 دوم 1386 بزرگسال قرآن عباس پورسیف خالصه تفاسیر قرآن مجید  521



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1386 کودك کودك سید ابراهیم حسینی خورشید زمین  522
 اول 1386 بزرگسال داستان اکبر صحرایی خیابان پیر  523
تانداس داود امیریان داستان مریم  524  دوم 1386 بزرگسال 

 ها آموخت درسی که حسین(ع) به انسان  525
االسالم  شهید حجت
 نژاد هاشمی

 دوم 1386 بزرگسال پژوهش

 دوم 1386 نوجوان خاطره حسین نیري راز مدرسه ما  526
 اول 1386 بزرگسال داستان نورالدین آزاد راز ناشناس  527
 دوم 1386 کودك داستان الله جعفري رزمنده فوتبالسیت  528
 اول 1386 بزرگسال خاطره یارمحمد عرب عامري 9رمادي   529
 دوم 1386 بزرگسال داستان حسین زکریایی ریشه در بهشت  530
 اول 1386 بزرگسال داستان حمیده نظرزاده زخم پنهان  531
 اول 1386 بزرگسال شعر محمدرضا رستم پور زخم هایی که نشمرده ایم  532
 اول 1386 زرگسالب خاطره ضیغم نیکجو زخمه هاي چنگ اسارت  533
 اول 1386 بزرگسال خاطره جلیل امجدي زهرایی که من می شناسم  534
 اول 1386 بزرگسال خاطره نورالدین نورالهی )1ساعت به وقت بغداد (  535
 اول 1386 بزرگسال خاطره نورالدین نورالهی )2ساعت به وقت بغداد (  536
 لاو 1386 کودك داستان محمد کاظم مزینانی ساعت هفت و ربع  537
 اول 1386 بزرگسال پژوهش اصغر استادحسن معمار سر آمدان (دفتر سوم)  538
 اول 1386 بزرگسال داستان ساسان ناطق سربازان کوچک  539
 دوم 1386 نوجوان خاطره محمدکاظم مزینانی سفرنامه کفش هاي پاره  540
 دوم 1386 نوجوان خاطره ابراهیم زاهدي مطلق سقوط در سکوت  541
  1386 بزرگسال داستان محمدرضا بایرامی سه روایت از یک مرد  542
 اول 1386 بزرگسال پژوهش اداره کل مددکاري 1سیماي تحولی ج   543
 اول 1386 بزرگسال پژوهش اداره کل مددکاري 2سیماي تحولی ج   544
 دوم 1386 کودك داستان محمد خسروي راد شکارچی تانک  545



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1386 بزرگسال پژوهش مجید صفاتاج 1شکوفه هاي زیتون ج   546
 اول 1386 بزرگسال پژوهش مجید صفاتاج 2شکوفه هاي زیتون ج   547
 اول 1386 بزرگسال پژوهش مجید صفاتاج 3شکوفه هاي زیتون ج   548
 اول 1386 بزرگسال پژوهش مجید صفاتاج 4شکوفه هاي زیتون ج   549
 اول 1386 بزرگسال پژوهش آموزش و پرورش شکوه مقاومت  550

 شمیم معطر دوست  551
 سیدمحمد موسوي

 گرمارودي
 دوم 1386 بزرگسال پژوهش

 اول 1386 بزرگسال خاطره محمد خامه یار شهید فتحی شقاقی کیست ؟  552
 اول 1386 بزرگسال شعر نصراهللا عسگري فردا براي عاشقی دیر است  553
 اول 1386 بزرگسال پژوهش شمس الدین حسینی فلسفه دعا در اسالم و مقایسه ادیان  554
 نهم 1386 نوجوان خاطره امیریانداود  )1قصه فرماندهان (  555
 چهارم 1386 نوجوان خاطره محسن مطلق )11قصه فرماندهان (  556
 چهارم 1386 نوجوان خاطره رحیم مخدومی )12قصه فرماندهان (  557
 چهارم 1386 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )13قصه فرماندهان (  558
 چهارم 1386 نوجوان خاطره اصغر فکور )14قصه فرماندهان (  559
 چهارم 1386 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )15قصه فرماندهان (  560
 نهم 1386 نوجوان خاطره رحیم مخدومی )2قصه فرماندهان (  561
 یازدهم 1386 نوجوان خاطره رحیم مخدومی )2قصه فرماندهان (  562
 نهم 1386 نوجوان خاطره حسین فتاحی )3قصه فرماندهان (  563
 نهم 1386 نوجوان خاطره اود بختیاري دانشورد )4قصه فرماندهان (  564
 نهم 1386 نوجوان خاطره مرجان فوالدوند )5قصه فرماندهان (  565
 نهم 1386 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور )6قصه فرماندهان (  566
 پنجم 1386 نوجوان خاطره اصغر فکور )7قصه فرماندهان (  567
 نهم 1386 واننوج خاطره محمود جوانبخت )8قصه فرماندهان (  568
 نهم 1386 نوجوان خاطره حسین نیري )9قصه فرماندهان (  569



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1386 نوجوان نوجوان مطلق محسن )1قصه هاي شهر جنگی (  570
 دوم 1386 نوجوان نوجوان محسن مطلق )2قصه هاي شهر جنگی (  571
 دوم 1386 نوجوان نوجوان داود بختیاري دانشور )3قصه هاي شهر جنگی (  572
 دوم 1386 نوجوان نوجوان جانی جعفر توزنده )4قصه هاي شهر جنگی (  573
 دوم 1386 نوجوان نوجوان داود امیریان )5قصه هاي شهر جنگی (  574
 دوم 1386 نوجوان نوجوان اصغر کاظمی )6قصه هاي شهر جنگی (  575
 دوم 1386 نوجوان نوجوان محمدرضا بایرامی )7قصه هاي شهر جنگی (  576
 دوم 1386 نوجوان واننوج محسن مطلق )8قصه هاي شهر جنگی (  577
 دوم 1386 نوجوان نوجوان گلستان جعفریان )9قصه هاي شهر جنگی (  578
 دوم 1386 نوجوان نوجوان ناهید سلمانی )10قصه هاي شهر جنگی(  579
 اول 1386 بزرگسال عکس علی محمدیان کارنامه نشر شاهد  580
 اول 1386 کودك داستان محمد کاظم مزینانی کتاب و آب ممنوع  581
 دوم 1386 بزرگسال داستان امیرحسین انبارداران دیدارلحضه   582
 سوم 1386 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی لحظه اي آسمانی (دفتر اول)  583
 سوم 1386 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی لحظه اي آسمانی (دفتر دوم)  584
 اول 1386 بزرگسال داستان مجید پور ولی اینجا غریبیم ما از دوکوهه آمده ایم ،   585
 اول 1386 بزرگسال خاطره فرزین شیرزادي ماموریت روي آب  586
 اول 1386 بزرگسال پژوهش اداره کل حقوقی مجموعه قوانین و مقررات جامع ایثارگران  587

588  
مجموعه مقاالت شهیدان و فرهنگ خدمت 

 رسانی به مردم
 اول 1386 بزرگسال پژوهش سید محمد میرکاظمی

 اول 1386 بزرگسال داستان عیشهرام شفی محبوبه هر روز می آید  589
 اول 1386 بزرگسال خاطره اردشیر رییسی مردان بی تکرار  590
 دوم 1386 نوجوان خاطره الوندي …ا عزت مردي به رنگ پرتقال  591
 اول 1386 بزرگسال پژوهش احمد مازنی معتمدین معین  592
 دوم 1386 نوجوان خاطره داود بختیاري دانشور من محمد علی رجایی  593



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دکتر و پیر مناظره  594
شهید حجت االسالم 

سیدعبدالکریم 
 نژاد هاشمی

 دوم 1386 بزرگسال پژوهشی

 اول 1386 کودك داستان مهري ماهوتی مهمان بابا  595
 اول 1386 بزرگسال شعر رضا کاظمی نمی آیی؟  می رویم گل انار بچینیم ،  596
 اول 1386 بزرگسال داستان خسرو باباخانی ناگاه در فلق  597
 اول 1386 کودك داستان جمال الدین اکرمی تونخلی براي   598
 اول 1386 بزرگسال پژوهش احمد مازنی نظام نوین مددکاري  599
 اول 1386 بزرگسال خاطره عبدالرضا سالمی نژاد نفر هفتاد و سوم  600
 دوم 1386 نوجوان خاطره نرگس آبیار نه روز بود ، نه شب  601
 دوم 1386 ننوجوا خاطره اکبر عسگري علی نور ، صدا ، پرواز  602
 اول 1386 بزرگسال داستان محمد هاشمی نیلوفر من  603
 اول 1386 بزرگسال خاطره مهدي دادجو هان شماها نامتان جاوید  604
 اول 1386 بزرگسال خاطره بنیاد سعادتی )2هایی از جنگ (ج  واقعیت  605
 دوم 1386 بزرگسال پژوهش محسن یزدي قلعه وعده صادق  606
 اول 1386 بزرگسال خاطره لیحسین اسماعی یاران شب شکن  607
 دوم 1386 کودك زندگینامه زینب معرفی زاده یک آرزوي بهشتی  608

 2شاهد یاران شماره   609
زندگینامه شهید نواب 

 صفوي
 اول 1386 بزرگسال ترجمه اردو

 اول 1386 بزرگسال ترجمه اردو زندگینامه شهید رجایی سیره شهید رجایی  610

 امیر قافله  611
 زندگینامه شهید عباس

 موسوي
 اول 1386 بزرگسال ترجمه اردو

 اول 1386 بزرگسال ترجمه اردو زندگینامه شهید بهشتی سیره شهید بهشتی  612
 اول 1385 بزرگسال داستان احمد محجوب از ابر تا خورشید  613
 اول 1385 بزرگسال داستان بابک طیبی آید از پله صداي دف می  614



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1385 کودك تانداس ریحانه مولوي اي عروسکم هاي پارچه اشک  615
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )1افالکیان زمین(ج  616
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )10افالکیان زمین(ج  617
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )11افالکیان زمین(ج  618
ديمحمدحسین عباسی ول )12افالکیان زمین(ج  619  دوم 1385 نوجوان زندگینامه 
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )13افالکیان زمین(ج  620
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )14افالکیان زمین(ج  621
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )2افالکیان زمین(ج  622
ن عباسی ولديمحمدحسی )3افالکیان زمین(ج  623  دوم 1385 نوجوان زندگینامه 
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )4افالکیان زمین(ج  624
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )5افالکیان زمین(ج  625
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )6افالکیان زمین(ج  626
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )7افالکیان زمین(ج  627
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )8افالکیان زمین(ج  628
 دوم 1385 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )9افالکیان زمین(ج  629
 اول 1385 بزرگسال داستان داریوش عابدي این داستان ادامه ادارد  630
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  اصغر فکور )3نی گل سرخ؟ (ک اینجا چه می  631
 اول 1385 بزرگسال خاطره حسین ربیعی آزادي، زیباترین لحظه زندگی  632
 اول 1385 کودك شعر مهري ماهوتی آقا تریلی  633
 دوم 1385 بزرگسال شعر عبدالحسین رحمتی آن روزها رفتند  634
 اول 1385 نوجوان  زندگینامه داود بختیاري دانشور )2آن سوي شب (  635
 دوم 1385 کودك داستان هادي خورشاهیان باران بهشت  636
 اول 1385 بزرگسال خاطره فرزانه عمادي باز هم تنهایی  637

 پایداري فلسطین  638
معاونت پژوهش و 
 ارتباطات فرهنگی

 اول 1385 بزرگسال پژوهشی



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1385 نوجوان زندگینامه  احمد عربلو )4اي که با قفس پرواز کرد ( پرنده  639
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  اکبر واالیی علی )11اي که تبعید شد ( پرنده  640
 دوم 1385 بزرگسال زندگینامه اکبر صحرایی 312پرونده   641

 پیشگامان دین و شهادت  642
معاونت پژوهش و 
 ارتباطات فرهنگی

 دوم 1385 بزرگسال پژوهشی

 اول 1385 بزرگسال پژوهشی منصور هرنجی تجلی فرهنگ شهادت در حماسه عاشورا  643
 اول 1385 بزرگسال داستان رضا آبروي غالم جنگ ناتمام  644
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )1چهارده موج عشق(  645
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )10چهارده موج عشق(  646
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )11چهارده موج عشق(  647
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )12ارده موج عشق(چه  648
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )13چهارده موج عشق(  649
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )14چهارده موج عشق(  650
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )2چهارده موج عشق(  651
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )3چهارده موج عشق(  652
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )4چهارده موج عشق(  653
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )5چهارده موج عشق(  654
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )6چهارده موج عشق(  655
 اول 1385 گسالبزر ها پیام مریم پراکنده )7چهارده موج عشق(  656
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )8چهارده موج عشق(  657
 اول 1385 بزرگسال ها پیام مریم پراکنده )9چهارده موج عشق(  658
 اول 1385 بزرگسال زندگینامه بنیاد سعادتی حدیث عشق  659
 اول 1385 بزرگسال پژوهشی دکتر پورسلطانی حرکات ورزشی جانبازان و معلوالن  660

 اطرات سردار شهید رضا نورمحمديخ  661
 سیده فضیلت روحانی

 محمد عزیزي
 دوم 1385 بزرگسال خاطره



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1385 بزرگسال زندگینامه سیدقاسم یاحسینی خرمشهر پایتخت جنگ  662

 1385 بزرگسال پژوهشی عباس پورسیف خالصه تفاسیر قرآن مجید  663
اول(هف

 تم)
 دوم 1385 بزرگسال پژوهشی عباس پورسیف خالصه تفاسیر قرآن مجید  664
 دوم 1385 بزرگسال پژوهشی محمدحسن رحیمیان ها در حریم الله  665
 اول 1385 بزرگسال شعر بهروز ساقی کلهر در ردیف باران  666
 اول 1385 کودك داستان سمیه علم زاده شود دو دو تا همیشه چهار تا می  667
 اول 1385 بزرگسال خاطره یونس فتحی هاي شقایق راز گل  668
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  حسین نیري )6سه ما (راز مدر  669
 اول 1385 بزرگسال خاطره محمدحسین عباسی ولدي رد پایی آشنا  670

 1سرآمدان   671
اداره کل امور فرهنگی و 

 هنري
 اول 1385 بزرگسال گردآوري

 دوم 1385 بزرگسال گردآوري علی محمدیان 2سرآمدان   672
 اول 1385 بزرگسال نداستا داوود بختیاي دانشور سرب شیرین  673
 اول 1385 بزرگسال خاطره فر بنیامین شکوه سردار کوهستان  674
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  محمدکاظم مزینانی )7هاي پاره ( سفرنامه کفش  675
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  ابراهیم زاهدي مطلق )10سقوط در سکوت (  676
 اول 1385 لبزرگسا زندگینامه  محمود جوانبخت سهراب در آب  677
 دوم 1385 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی سیره شهید دکتر بهشتی  678
 اول 1385 بزرگسال پژوهشی نمکی مسعود ده فرهنگنامه اسارت  679

680  
 )2فرهنگنامه جاودانه تاریخ خراسان (جلد

 رضوي
 اول 1385 بزرگسال زندگینامه سید سعید موسوي

 اول 1385 بزرگسال خاطره نریمان عبدي قاموس عشق  681
 اول 1385 بزرگسال خاطره گلعلی بابایی ققنوس فاتح  682
 اول 1385 بزرگسال گردآوريها  اداره کل قوانین، طرحهاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده  683



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 و لوایح )8شاهد و ایثارگران(
 اول 1385 کودك داستان نرگس آبیار کاله خود  684
 ولا 1385 کودك شعر مهري ماهوتی کلوچه و مورچه  685
 دوم 1385 بزرگسال داستان نرگس آبیار هاي درخت کوه روي شانه  686
 اول 1385 بزرگسال زندگینامه اهللا رحمانی ذبیح ها ماه پاره  687
 اول 1385 بزرگسال داستان مژگان شیخی مردان میدان مین  688
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  الوندي …ا عزت )9مردي به رنگ پرتقال (  689
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  داود بختیاري دانشور )1ی (من محمدعلی رجای  690
 اول 1385 بزرگسال نفیسقرآن  رضا راهپیما غالم مهاجران آفتاب  691
 اول 1385 کودك داستان الدین اکبري جمال اي به پدر نامه  692
 اول 1385 بزرگسال داستان خسرو باباخانی نخلستان سرو  693
 اول 1385 نوجوان دگینامه زن نرگس آبیار )5نه روز بود نه شب (  694
 دوم 1385 بزرگسال عکس محمدحسن اصغرنیا نهضت جنگل به روایت تصویر  695
 اول 1385 نوجوان زندگینامه  اکبر عسگري علی )8نور، صدا، پرواز (  696
 اول 1385 بزرگسال خاطره الف. حسینی هابیل در مقاومت  697
 اول 1385 بزرگسال پژوهشی علیرضا احمد خانبیگی هزار سطر خون  698
 اول 1385 بزرگسال خاطره محمد حسین عباسی همین پنج نفر  699
 اول 1385 بزرگسال پژوهشی محسن یزدي قلعه وعده صادق  700
 دوم 1385 بزرگسال خاطره فرهاد طهماسبی یاد یاران (دفتر دوم)  701
 اول 1384 بزرگسال پژوهشی نمکی مسعود ده اسارت و آزدگان در جراید  702
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )4افالکیان زمین (  703
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )7افالکیان زمین (  704
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )1افالکیان زمین(  705
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )10افالکیان زمین(  706
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )11مین(افالکیان ز  707



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )12افالکیان زمین(  708
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )13افالکیان زمین(  709
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )14افالکیان زمین(  710
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )2الکیان زمین(اف  711
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )3افالکیان زمین(  712
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )5افالکیان زمین(  713
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )6افالکیان زمین(  714
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )8افالکیان زمین(  715
 اول 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )9افالکیان زمین(  716
 دوم 1384 نوجوان زندگینامه محمدحسین عباسی ولدي )13افالکیان زمین(  717
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه محمدعلی خاتون امیر قافله  718
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه  رحیم مخدومی ن نامه سمیراآخری  719
 هفتم 1384 نوجوان آموزشی محمدعلی جواهریان )1آموزش معارف قرآن کریم (  720
 اول 1384 بزرگسال شعر عبدالحسین رحمتی آن روزها رفتند  721
 اول 1384 بزرگسال گردآوري تیموري  رمضان با افالکیان  722
 اول 1384 کودك داستان یانهادي خورشاه باران در بهشت  723
 اول 1384 کودك زندگینامه بیگی ابراهیم حسن برگی از زندگی  724
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه فرزام شیرزادي بلندایی باالتر از هر بلندي  725
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه حسن رضائی خیرآبادي هاي دوردست بلوط  726
 اول 1384 نوجوان داستان مطلقمحسن  به خرمشهر خوش آمدید(کیمک استریپ)  727
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه رحیم مخدومی بین دنیا و بهشت  728
 اول 1384 بزرگسال شعر دوست الدین وطن شهاب پرواز تا خدا  729
 اول 1384 بزرگسال داستان اعظم پشت مشهدي پرواز در آب  730
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه اکبر صحرایی 312پرونده   731
 اول 1384 بزرگسال شعر رضا کاظمی ي نامه تنهایی آوردپستچی جا  732



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1384 بزرگسال زندگینامه عیسی جمالی …تا آخرین ایثار   733
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه اهللا الوندي عزت مهتاب هاي بی تپه  734
 اول 1384 بزرگسال داستان داود بختیاري تمام زندگی پیش روي من است  735
 اول 1384 کودك زندگینامه برومند علیپورسمانه  هاي رنگی تیله  736
 اول 1384 بزرگسال خاطره مرتضی سلطانی جنگ، انسان و حیوان  737
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه محمد فائق فرجی چشمه وصال  738
 اول 1384 بزرگسال خاطره ضیغم نیکجو حقیقت سرخ  739
 اول 1384 بزرگسال پژوهشی زاده هاشم هاشم حقیقت مغفول  740
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه  جلیل امجدي کجاست؟ خاك من  741
 اول 1384 بزرگسال خاطره جعفر طیار خفته بیدار  742
 اول 1384 نوجوان زندگینامه داود امیریان داستان مریم  743
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه سیداسماعیل ذبیح محراب  744

 راز شقایق  745
الدین  سیدکمال
 زاده میرهاشم

 اول 1384 بزرگسال داستان

 اول 1384 بزرگسال پژوهشی پور بهروز جانی راهنماي عملی گلزارهاي شهدا  746
 اول 1384 بزرگسال خاطره بنیاد سعادتی راویان عشق  747
 اول 1384 کودك زندگینامه الله جعفري رزمنده فوتبالیست  748
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه  ابراهیم زاهدي مطلق رضاي زهرا  749
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه  اییحسین زکری رفیق صمیمی  750
 اول 1384 بزرگسال داستان شمسی خسروي روزنه  751
 اول 1384 بزرگسال خاطره رمضان تیموري زورق معرفت  752
 اول 1384 بزرگسال خاطره سیامک عطایی سفري به شهر آزادي  753
 اول 1384 بزرگسال داستان منیژه جانقلی سندس  754
 اول 1384 بزرگسال داستان امیمحمدرضا بایر سه روایت از یک مرد  755
 اول 1384 بزرگسال داستان مصطفی آفریدون هاي جزیره ماهی شب  756



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1384 بزرگسال زندگینامه  جلیل امجدي هاي آفتاب شراره  757
 اول 1384 کودك زندگینامه راد محمد خسروي شکارچی تانک  758
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه موریس شیخی شهسوار کردستان  759
 اول 1384 بزرگسال پژوهشی دکتر جواد عباسی د و شهادت در قرآن و حدیثشهی  760
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه امیر رجبی شوق پرواز  761
 اول 1384 بزرگسال عکس محمدرضا کایینی صالي بیداري  762
 اول 1384 بزرگسال شعر رضا اسماعیلی هاي سرخ عاشقانه  763
 اول 1384 زرگسالب پژوهش نسب محمدرضا احتشام فاتحان بهشت  764
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه نشر شاهد فجرآفرینان  765
 اول 1384 بزرگسال خاطره سرخه  انجمن رسالت قلم فصل پرستو  766
 اول 1384 بزرگسال پژوهشی نمکی مسعود ده نگار اسارت فیلم  767
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه نریمان عبدي قاموس عشق  768
 هشتم 1384 نوجوان زندگینامه  داود امیریان ار)(آقاي شهرد 1قصه فرماندهان  769
 چهارم 1384 نوجوان زندگینامه  داود بختیاري دانشور (مسافر) 10فرماندهان  قصه  770
 سوم 1384 نوجوان زندگینامه  محسن مطلق (مهاجر کوچک) 11فرماندهان  قصه  771

772  
(چه کسی ماشه را  12فرماندهان  قصه

 خواهد کشید)
 سوم 1384 نوجوان مه زندگینا رحیم مخدومی

 سوم 1384 نوجوان زندگینامه  دانشور داود بختیاري (غریبه) 13فرماندهان  قصه  773
 سوم 1384 نوجوان زندگینامه  اصغر فکور (چهلمین نفر) 14فرماندهان  قصه  774
 سوم 1384 نوجوان زندگینامه  دانشور داود بختیاري (فرمانده شهر) 15قصه فرماندهان  775
 هشتم 1384 نوجوان زندگینامه  رحیم مخدومی (معلم فراري) 2نقصه فرماندها  776
 هشتم 1384 نوجوان زندگینامه  حسین فتاحی اي از آسمان) (تکه 3قصه فرماندهان  777
 هشتم 1384 نوجوان زندگینامه  دانشور داود بختیاري (پرواز سفید) 4فرماندهان  قصه  778
 هشتم 1384 نوجوان زندگینامه  دوندمرجان فوال (پروانه در چراغانی) 5فرماندهان  قصه  779
 هشتم 1384 نوجوان زندگینامه  دانشور داود بختیاري (پاوه سرخ) 6فرماندهان  قصه  780



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 چهارم 1384 نوجوان زندگینامه  اصغر فکور (مردي با چفیه سفید) 7فرماندهان  قصه  781
 چهارم 1384 نوجوان زندگینامه  محمود جوانبخت (فوتبال و جنگ) 8فرماندهان  قصه  782
 چهارم 1384 نوجوان زندگینامه  حسین نیري (فرمانده جدید) 9فرماندهان  قصه  783

784  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )1شاهد و ایثارگران(
 اداره کل قوانین،

 ها و لوایح طرح
 اول 1384 بزرگسال گردآوري

785  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )2شاهد و ایثارگران(
 داره کل قوانین،ا

 ها و لوایح طرح
 اول 1384 بزرگسال گردآوري

786  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )3شاهد و ایثارگران(
 اداره کل قوانین،

 ها و لوایح طرح
 اول 1384 بزرگسال گردآوري

787  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )4شاهد و ایثارگران(
 اداره کل قوانین،

 لوایح ها و طرح
 اول 1384 بزرگسال گردآوري

788  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )5شاهد و ایثارگران(
 اداره کل قوانین،

ها و لوایح طرح  اول 1384 بزرگسال گردآوري 

789  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )6شاهد و ایثارگران(
 اداره کل قوانین،

ها و لوایح طرح  اول 1384 بزرگسال گردآوري 

790  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )7شاهد و ایثارگران(
 اداره کل قوانین،

 ها و لوایح طرح
 اول 1384 بزرگسال گردآوري

 اول 1384 بزرگسال پژوهشی نمکی مسعود ده کتابشناسی اسارت  791
 اول 1384 بزرگسال پژوهش رضا عبداللهی صابر کمربندهاي انفجاري  792
 اول 1384 بزرگسال شعر رضا کاظمی ماهی ماه در حوض بی  793
 اول 1384 کودك داستان محمود جوانبخت اند ها در آب زنده ماهی  794
 اول 1384 بزرگسال خاطره عزیزي حسین زکریایی مردان تنهایی من  795
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه الدین جعفري شهاب مردي براي همیشه  796
 اول 1384 بزرگسال دگینامهزن محسن مطلق هاي دریاچه ماهی مرغابی  797
 اول 1384 بزرگسال خاطره محمد اسالمی معراج عشق  798



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1384 بزرگسال خاطره نشر شاهد مناجات در زندان  799
 اول 1384 بزرگسال پژوهشی محمدحسین مردانی مهدویت و شهادت  800
 اول 1384 کودك شعر مهري ماهوتی مهمان بابا  801
 اول 1384 بزرگسال هشیپژو تهرانی حمید مظاهري موزه شهدا  802
 اول 1384 بزرگسال داستان محمدعلی قاسمی نام تمام کشتگان یحیاست (دفتر اول)  803
 اول 1384 بزرگسال داستان محمدعلی قاسمی نام تمام کشتگان یحیاست (دفتر پنجم)  804
 اول 1384 بزرگسال داستان محمدعلی قاسمی نام تمام کشتگان یحیاست (دفتر چهارم)  805
 اول 1384 بزرگسال داستان محمدعلی قاسمی کشتگان یحیاست (دفتر دوم) نام تمام  806
 اول 1384 بزرگسال داستان محمدعلی قاسمی نام تمام کشتگان یحیاست (دفتر سوم)  807
 اول 1384 بزرگسال داستان محمدعلی قاسمی نام تمام کشتگان یحیاست (دفتر ششم)  808
 اول 1384 بزرگسال داستان ورپ سمیرا اصالن هاي تشنه، کُنارهاي سیراب نخل  809
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه حسین فتاحی نشان پنجم  810
 اول 1384 بزرگسال پژوهشی اهللا حسینیان روح نقش فدائیان اسالم در تاریخ ایران  811

 محمدحسن اصغرنیا نهضت جنگل به روایت تصویر  812
مجموعه 

 عکس
 اول 1384 بزرگسال

 اول 1384 بزرگسال طرهخا محمدحسین حسینی هزار روز سبز  813
 اول 1384 بزرگسال داستان مصطفی محمدي هشت بهشت  814
 دوم 1384 بزرگسال گردآوري آبادي رضا حاجی هاي شاهد واگویه  815
 اول 1384 بزرگسال زندگینامه حسین غفاري یادهاي زالل  816
 اول 1384 کودك زندگینامه زینب معرفی زاده یک آرزوي بهشتی  817

 سه روایت از یک مرد  818
زندگینامه شهید علم 

 الهدي
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان یک باغچه شمعدانی  819
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 اول 1384 بزرگسال ترجمه عربی زندگی نامه شهید تندگویان حکایت آن مرد غریب  820



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 داستان زندگی جانبازان چراغانی ماه  821
ترجمه 
 عربی

 ولا 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان امیر دالور  822
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان چشم هاي آسمانی  823
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان زیر سایه تاك و آسمان  824
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 وقتی پرده کنار رفت  825
زندگینامه شهید مرتضی 

 خانجانی
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان ماه بی غبار  826
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان روزي که ماه شدم  827
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان باالترین  828
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 انداستان زندگی جانباز مرغهاي دریایی  829
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

       

 می توان تنها رفت  830
زندگینامه شهید 
 عبدالرضا موسوي

ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 داستان زندگی جانبازان آینه عشق  831
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال

 رضا عبداللهی صابر کمربندهاي انفجاري  832
ترجمه 
 عربی

 اول 1384 بزرگسال



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1383 بزرگسال خاطره بهرامعلی فرهادي ارتروز اس 1271  833
 اول 1383 بزرگسال پژوهشی محمدعلی فقیه اثربخشی در ارتباطات و روابط عمومی  834
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه مصطفی محمدي …از پنج نفر   835
 اول 1383 بزرگسال گردآوري پور محمدکاظم علی از تبار آینه و آفتاب  836
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه د سماوي(ره)شیخ محم انصارالحسین  837
 اول 1383 بزرگسال پژوهشی نورعلی عباسپور ایثار و شهادت در آئینه مسجد  838
 اول 1383 بزرگسال گردآوري توحید اصغرزاده اند اینگونه بوده  839
 اول 1383 بزرگسال داستان رحیم مخدومی آخرین بنکه  840
 اول 1383 البزرگس گردآوري حسین رضایی آخرین حرف اول  841
 اول 1383 بزرگسال گردآوري اهللا دهقانی حبیب آشناي ره عشق  842
 سوم 1383 نوجوان آموزشی سیدمحسن میرباقري )1آموزش معارف قرآن(  843
 سوم 1383 نوجوان آموزشی سیدمحسن میرباقري )2آموزش معارف قرآن(  844
 اول 1383 بزرگسال گردآوري پرویز کشتیبان برات بهشت  845
 اول 1383 بزرگسال شعر خدایار آزادي از شکفتن بگوبرایم کمی   846
 اول 1383 بزرگسال پژوهشی خلیل اسفندیاري ي انقالب بنیاد شهید و حسنه  847
 اول 1383 بزرگسال خاطره توحید اصغرزاده به سوي آفتاب  848
 اول 1383 بزرگسال خاطره زاده حسن شکیب قرار بی  849
 اول 1383 بزرگسال داستان سولماز سبزي نقابان بی  850
 اول 1383 بزرگسال خاطره محمود ترحمی پی حفره زندان  851
 اول 1383 بزرگسال خاطره حسن جاللی آوران پیام  852
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه حسین غفاري تا آسمان راهی نیست  853
 اول 1383 بزرگسال عکس ـــ تصویر پایداري  854
 دوم 1383 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان تماشاي باران  855
 اول 1383 بزرگسال نثر ادبی توحید اصغرزاده جاري چون آب  856
 اول 1383 بزرگسال داستان زادگان و... حمید قاسم چراغانی ماه  857



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1383 بزرگسال داستان اهللا افتدداودي عنایت هاي خسته پدربزرگ چشم  858
 اول 1383 بزرگسال خاطره نژاد فاطمه رحیمی چکیده عشق  859
 اول 1383 بزرگسال حدیث محمدحسن رحیمیان نگاه، ازدواج چهل حدیث حجاب،  860
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه اعظم پشت مشهدي آبی آسمان  حجله  861

 حماسه خورشید  862
محمد حسن ارباب 

 بیکس
 اول 1383 بزرگسال شعر

 اول 1383 بزرگسال زندگینامه ـــ )1حیات جاوید(  863
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه ـــ )2حیات جاوید(  864
 اول 1383 بزرگسال خاطره احمد یوسفوند خاکیان افالکی  865
 پنجم 1383 بزرگسال پژوهشی عباس پورسیف خالصه تفاسیر قرآن مجید  866
 دوم 1383 بزرگسال پژوهشی سیف پور  عباس خالصه تفاسیر قرآن مجید  867
 اول 1383 بزرگسال گردآوري حسین نعیمی شه در داره بسته می  868
 اول 1383 بزرگسال شعر پور باس براتیع در وادي حیرت  869

 مانم راز سبز ـ با تو می  870
فریده کثیري ـ محمود 

 نیا قنبري
 اول 1383 بزرگسال فیلمنامه

 اول 1383 بزرگسال گردآوري بهرام آقاخانی چگنی ردپایی بر خاك  871
 اول 1383 بزرگسال داستان جمعی از نویسندگان روزي که ماه شدم  872
 اول 1383 بزرگسال خاطره پور ن مختاريحس رؤیاهاي آسمانی  873
 اول 1383 بزرگسال خاطره رمضان تیموري رؤیاهاي ملکوتی  874
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه سمیرا اصالنپور زیر سایه تاك و آسمان  875
 اول 1383 بزرگسال داستان راضیه تجار تر از ستاره سرخ  876
 دوم 1383 بزرگسال داستان محمد ایوبی سفر سقوط  877
 اول 1383 بزرگسال خاطره ابوالفضل دربانیان فر عشقس  878
 دوم 1383 بزرگسال داستان محمدرضا بایرامی سه روایت از یک مرد  879
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه غالمعلی رجایی سیره شهید بهشتی  880



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1383 بزرگسال زندگینامه مهدي قرقانی )1هاي آسمانی( شقایق  881
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه قرقانیمهدي  )2هاي آسمانی( شقایق  882
 اول 1383 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان شهداي غریب  883

 شهید صدوقی و شهادت  884
محمدرضا 

 سرچشمه کالنتري
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه

 شیوه امامان شیعه  885
االسالم موسوي  حجت

 قوچانی
 اول 1383 بزرگسال پژوهشی

 اول 1383 بزرگسال امهزندگین حسن جاللی صالبت سرو  886
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه توحید اصغرزاده عرصه شقایق  887
 اول 1383 بزرگسال شعر حمید واحدي فصل عشق  888
 ششم 1383 نوجوان زندگینامه داود امیریان (آقاي شهردار) 1فرماندهان  قصه  889
 دوم 1383 نوجوان زندگینامه داود بختیاري دانشور (مسافر) 10فرماندهان  قصه  890
 اول 1383 نوجوان زندگینامه محسن مطلق (مهاجر کوچک) 11فرماندهان  قصه  891

892  
(چه کسی ماشه را  12فرماندهان  قصه

 خواهد کشید)
 اول 1383 نوجوان زندگینامه رحیم مخدومی

 اول 1383 نوجوان زندگینامه دانشور داود بختیاري (غریبه) 13فرماندهان  قصه  893
 اول 1383 نوجوان زندگینامه اصغر فکور ین نفر)(چهلم 14فرماندهان  قصه  894
 اول 1383 نوجوان زندگینامه داود بختیاري دانشور (فرمانده شهر) 15قصه فرماندهان  895
 ششم 1383 نوجوان زندگینامه رحیم مخدومی (معلم فراري) 2فرماندهان  قصه  896
 ششم 1383 نوجوان زندگینامه حسین فتاحی اي از آسمان) (تکه 3فرماندهان  قصه  897
 ششم 1383 نوجوان زندگینامه دانشور داود بختیاري (پرواز سفید) 4فرماندهان  قصه  898
 ششم 1383 نوجوان زندگینامه مرجان فوالدوند (پروانه در چراغانی) 5فرماندهان  قصه  899
 ششم 1383 نوجوان زندگینامه دانشور داود بختیاري (پاوه سرخ) 6فرماندهان  قصه  900
 دوم 1383 نوجوان زندگینامه اصغر فکور (مردي با چفیه سفید) 7فرماندهان  قصه  901
 دوم 1383 نوجوان زندگینامه محمد جوانبخت (فوتبال و جنگ) 8فرماندهان  قصه  902



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1383 نوجوان زندگینامه حسین نیري (فرمانده جدید) 9فرماندهان  قصه  903
 ولا 1383 نوجوان داستان گلستان جعفریان )10هاي شهر جنگی( قصه  904
 اول 1383 نوجوان داستان ناهید سلمانی )11هاي شهر جنگی( قصه  905
 اول 1383 نوجوان داستان محسن مطلق )8هاي شهر جنگی( قصه  906
 اول 1383 نوجوان داستان اصغر فکور )9هاي شهر جنگی( قصه  907
 اول 1383 بزرگسال زندگینامه اله مؤمنی حجت هاي آسمانی الله  908
 اول 1383 بزرگسال خاطره رجائی غالمعلی هاي آسمانی لحظه  909
 دوم 1383 بزرگسال داستان عبدالمجید رحمانیان هایش مادر با سرفه  910
 اول 1383 بزرگسال گردآوري رضا شابهاري مسافر  911
 اول 1383 بزرگسال خاطره عبداهللا دخانیان مگی بشیون  912
 اول 1383 بزرگسال نثر ادبی بنیاد سعادتی میثاق با شهدا  913
 اول 1383 بزرگسال گردآوري بشیریه فاطمه نگین  914
 اول 1383 بزرگسال خاطره فاطمه جهانگشته نماز عاشقان  915
 اول 1383 بزرگسال خاطره فاطمه نوروزیان نوازشگران جان (دفتر پنجم)  916
 اول 1383 بزرگسال گردآوري هاجر رهایی نوازشگران جان (دفتر چهارم)  917
 اول 1383 بزرگسال طرهخا مریم طنانی نوازشگران جان (دفتر سوم)  918
 اول 1383 بزرگسال گردآوري طیبه جعفري نوازشگران جان (دفتر ششم)  919
 دوم 1383 بزرگسال خاطره بنیاد سعادتی )1هایی از جنگ(جلد واقعیت  920

 یاد یاران (دفتر دوم)  921
 فرهاد طهماسبی

 محمد ابراهیم طاهري
 دوم 1383 بزرگسال گردآوري

 اول 1383 بزرگسال ندگینامهز محمود ترحمی یک از هزاران  922
 اول 1383 بزرگسال نثر ادبی معصومه امیرزاده یک خلیج تشنگی  923
 اول 1383 بزرگسال خاطره زاده بهزاد گشتی یک، دو، سه پرواز  924
 دوم 1383 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان یوسف تباران  925
 اول 1382 بزرگسال داستان راضیه دخانیان داستان کوتاه 9  926



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 دوم 1382 بزرگسال زندگینامه امیرحسین انبارداران میر دالورا  927
 اول 1382 بزرگسال شعر غالمرضا آبروي آخرین پیام  928
 اول 1382 بزرگسال داستان محمد عالیقدر علی آن سوي پایان  929
 اول 1382 بزرگسال داستان محسن مطلق آنجا که من بودم  930
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی اصغر هادوي کاشانی ها آیه  931
 اول 1382 بزرگسال گزارش سیده فاطمه محبی هاي ایثار و تالش آیه  932
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی پرویز بابازاده طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نامه آئین  933

 با لطف دوست  934
 خلیل حسینی

 خشنودي  بهرامی 
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی

 دوم 1382 رگسالبز رهنمودها محمدحسن رحیمیان با همراهان  935
 اول 1382 بزرگسال داستان حمید نوایی لواسانی بر بال فرشته  936
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه عباس دعاگویی بر بام رستگاري  937
 اول 1382 بزرگسال گردآوري فر مهرداد رضایی برگزیدگان  938
 اول 1382 بزرگسال خاطره جعفر طیار بغض ترك خورده  939
 اول 1382 بزرگسال شعر اسدي نهفاطمه پروا پاکتی از گل  940
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه رحیم مخدومی هاي عرصه خبر پروانه  941
 اول 1382 بزرگسال گردآوري حسن جاللی تشنه دیدار  942
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی مجید حبیبی مشکینی چراغ هدایت  943
 اول 1382 بزرگسال خاطره مهري حسینی هاي منتظر چشم  944
 دوم 1382 بزرگسال حدیث محمدحسن رحیمیان اب، نگاه، ازدواجچهل حدیث حج  945
 دوم 1382 بزرگسال حدیث محمدحسن رحیمیان چهل حدیث حجاب، نگاه، ازدواج  946
 اول 1382 بزرگسال داستان غالمرضا آبروي حامی  947
 اول 1382 بزرگسال شعر بهزاد بیگلی حرفی ندارم بگویم  948
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی تهرانی ید مظاهريحم اي شهدا حفظ و نگهداري آثار موزه  949
 دوم 1382 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان )4هاي ناگفته( حماسه  950



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1382 بزرگسال فیلمنامه العابدینی پیام زین خداحافظی کنار درختان بلوط  951
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی سیدقاسم یاحسینی خرمشهر پایتخت جنگ  952
 سوم 1382 بزرگسال پژوهشی عباس پورسیف ن مجیدخالصه تفاسیر قرآ  953
 اول 1382 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان درهاي همیشه باز  954
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه اصغر فکور دیدار در کرانه زخمی  955
 اول 1382 بزرگسال خاطره توحید اصغرزاده رازهاي پاك  956
 اول 1382 بزرگسال وهشیپژ یحیی قائدي راهنماي عملی تهیه طرح تحقیق  957
 اول 1382 بزرگسال خاطره محمد ساکی راویان کوي عشق  958
 اول 1382 بزرگسال گردآوري اعظم پشت مشهدي رد پاي عشق  959
 اول 1382 بزرگسال عکس عبدالمجید رحمانیان رهاورد غربت  960
 اول 1382 بزرگسال خاطره زاده سیمین وهاب روایت عشق  961
 اول 1382 بزرگسال خاطره کاردان اعظم روایت عشق استان یزد  962
 اول 1382 بزرگسال خاطره حسین ذکریایی ریشه در بهشت  963
 اول 1382 بزرگسال رمان محمد ایوبی زیتون تلخ و خرماي گس  964
 اول 1382 بزرگسال خاطره پور حبیب غنی سفر جنوب  965
 اول 1382 بزرگسال رمان محمد ایوبی سفر سقوط  966
 اول 1382 بزرگسال داستان ا بایرامیمحمدرض سه روایت از یک مرد  967
 اول 1382 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی سیره شهید بهشتی  968
 اول 1382 بزرگسال شعر داریوش ذوالفقاري شاعر شعر ما شما هستید  969
 اول 1382 بزرگسال داستان نسرین ارتجاعی دي؟ شماره نمی  970
 اول 1382 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان )2عارف شیدا(  971
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه حسین حاجیان عاشورائیان  972
 اول 1382 بزرگسال گردآوري دادخدا خدایار عرفان شهادت  973
 اول 1382 بزرگسال شعر هادي خورشاهیان عصر روزهاي جمعه  974
 اول 1382 بزرگسال شعر پور آرزو ولی عطر بانو  975



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1382 لبزرگسا داستان اکبري سامانی وجیهه علی عطر یاس  976
 اول 1382 نوجوان داستان پور حبیب غنی عمو سبدي  977
 اول 1382 بزرگسال رمان محمد ایوبی ي مردگان غمزه  978
 اول 1382 بزرگسال شعر ابوالقاسم حسینجانی فراسوي خیال خاکیان  979
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی هاي تاریخ استان اردبیل فرهنگنامه جاودانه  980
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی هاي تاریخ آ. شرقی گنامه جاودانهفرهن  981
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی هاي تاریخ آ. غربی فرهنگنامه جاودانه  982
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه سیدسعید موسوي هاي تاریخ خراسان نامه جاودانه فرهنگ  983
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی خ زنجانهاي تاری نامه جاودانه فرهنگ  984
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی هاي تاریخ گلستان فرهنگنامه جاودانه  985
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه یعقوب توکلی هاي تاریخ گیالن فرهنگنامه جاودانه  986
 اول 1382 بزرگسال مهزندگینا یعقوب توکلی هاي تاریخ مازندران فرهنگنامه جاودانه  987
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی سهرابی مظفر چشمه )3فهرست مطالب شهید و شهادت(ج  988
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی سهرابی مظفر چشمه )4فهرست مطالب شهید و شهادت(ج  989
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه محمدرضا محمدي پاشاك قله شمالی  990
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه پور سمیرا اصالن هاي سپید دوردست قله  991
 اول 1382 نوجوان داستان پور حبیب غنی گل خاکی  992
 اول 1382 بزرگسال خاطره محمد قائق فرجی هاي سرخ کردستان گلبرگ  993
 اول 1382 بزرگسال گردآوري امیرحسین انبارداران لحظه دیدار  994
 اول 1382 بزرگسال داستان راضیه تجار و ... غبار ماه بی  995
 اول 1382 نوجوان داستان جمعی از مؤلفان جموعه شش داستانم  996
 دوم 1382 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان )3مردان قبیله غیرت(  997
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه محمدرضا بایرامی هاي دریایی مرغ  998
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی مصطفی ندیم مضمون شهید و شهادت در ادبیات فارسی  999
 اول 1382 بزرگسال گردآوري اله عبدي عین اتنامه شهداي استان کرمانشاهمناج  1000



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1382 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان )1مهر نگاه اولیاء(  1001
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه داود بختیاري دانشور توان تنها رفت می  1002
 ولا 1382 بزرگسال شعر بهزاد بیگلی توان همیشه از نبودنت سرود می  1003
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی احمد مازنی نگاهی به حقوق یتیمان در اسالم  1004
 اول 1382 بزرگسال شعر پور براتی  عباس وصال سرمستان  1005
 اول 1382 بزرگسال پژوهشی محمدحسین مهوري وظایف متقابل زمامداران و جانبازان  1006
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه رحیم مخدومی وقتی پرده کنار رفت  1007
 اول 1382 بزرگسال زندگینامه محسن مطلق یادگار  1008

 یار آسمانی  1009
محمدرضا کالنتري 

 سرچشمه
 اول 1382 بزرگسال خاطره

 اول 1382 بزرگسال شعر جمعی از نویسندگان یک باغچه شمعدانی  1010
 اول 1382 بزرگسال شعر بهزاد بیگلی یک سبد گل نرگس  1011
 اول 1381 بزرگسال شعر نصراله مردانی نور ازلی 14  1012
 اول 1381 بزرگسال گردآوري احمد حسینیا از آسمان تا زمین  1013
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه امیرحسین انبارداران امیر دالور  1014
 اول 1381 بزرگسال خاطره ابوالفضل طاهرخانی آرزوي وصال  1015
 اول 1381 بزرگسال رهنمودها محمدحسن رحیمیان با همراهان  1016
 اول 1381 کودك شعر اله الوندي عزت شود می ها دلم برایتان تنگ بچه  1017
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه عباس دعاگویی بر بام رستگاري  1018
 اول 1381 بزرگسال گردآوري اعظم پشت مشهدي پرستوهاي عاشق  1019
 اول 1381 بزرگسال داستان امین فقیري هاي کوهستان پلنگ  1020

 سازمان امور جانبازان تصویر پایداري جانبازان  1021
موعه مج

 عکس
 اول 1381 بزرگسال

 اول 1381 بزرگسال پژوهشی محمدحسین شاعري شناسی شهادت طلبی جامعه  1022
 اول 1381 بزرگسال گردآوري فریدون داوري هاي عشق جاودانه  1023



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1381 بزرگسال داستان جمعی از نویسندگان هاي آسمانی چشم  1024
 اول 1381 بزرگسال پژوهشی خائفیمعدنی ـ پیر  چگونگی تکریم از رزمندگان و ایثارگران  1025
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه داریوش عابدي حضور  1026
 اول 1381 بزرگسال نمایشنامه اکبر باقرارومی علی حماسه انتظار  1027
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه قاسم غالمی حماسه آفرینان پیر بازار  1028
 ومد 1381 بزرگسال داستان سیدمحمدرضا رضوي خاکستر و چلچله  1029
 اول 1381 نوجوان زندگینامه داود امیریان داستان بهنام  1030
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه بنیاد شهید بوشهر آموختگان مدرسه عشق دانش  1031
 دوم 1381 بزرگسال پژوهشی محمدحسن رحیمیان ها در حریم الله  1032
 اول 1381 بزرگسال شعر عباس سودایی دریا در تور  1033
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه کیمحمد سا راویان کوي عشق  1034
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه فرزام شیرزادي تر از آبی روشن  1035
 دوم 1381 بزرگسال زندگینامه محمدي پاشاك زمانی براي ماندن  1036
 اول 1381 بزرگسال زیارتنامه نیا و شابهاري مقدم زیارتنامه عتبات عالیات  1037
 اول 1381 سالبزرگ زندگینامه عیسی جمالی سردار خوبان  1038
 دوم 1381 بزرگسال شعر آمنه آدینه سکوت چاه نخلستان  1039
 اول 1381 بزرگسال شعر قباد سوماري سالم ظهر بخیر  1040
 اول 1381 بزرگسال پژوهشی داکانی پرویز عباسی ها سماع سرخ ستاره  1041
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه شائیان محمدعلی غریب سیماي سیر و سفر  1042

1043  
نظام جامع آموزش  طراحی و تدوین

 کارکنان
 اول 1381 بزرگسال پژوهشی کورش فتحی

 اول 1381 بزرگسال زندگینامه خسرو باباخانی عاشقان شرزه  1044
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه اصفهانی محمد اشرفی عروج خونین  1045
 اول 1381 نوجوان زندگینامه محمود جوانبخت ) فوتبال و جنگ8قصه فرماندهان (  1046
 چهارم 1381 نوجوان زندگینامه داود امیریان ) آقاي شهردار1ندهان(قصه فرما  1047



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1381 نوجوان زندگینامه داود بختیاري ) مسافر10قصه فرماندهان(  1048
 چهارم 1381 نوجوان زندگینامه رحیم مخدومی ) معلم فراري2فرماندهان(  قصه  1049
 چهارم 1381 جواننو زندگینامه حسین فتاحی اي از آسمان ) تکه3قصه فرماندهان(  1050
 چهارم 1381 نوجوان زندگینامه داود بختیاري ) پرواز سفید4قصه فرماندهان(  1051
 چهارم 1381 نوجوان زندگینامه مرجان فوالدوند ) پروانه در چراغانی5قصه فرماندهان(  1052
 چهارم 1381 نوجوان زندگینامه داود بختیاري ) پاوه سرخ6قصه فرماندهان(  1053
 اول 1381 نوجوان زندگینامه اصغر فکور دي با چفیه سفید)مر7قصه فرماندهان(  1054
 اول 1381 نوجوان زندگینامه حسین نیري ) فرمانده جدید9قصه فرماندهان(  1055
 اول 1381 نوجوان داستان محسن مطلق )2هاي شهر جنگی ( قصه  1056
 اول 1381 نوجوان داستان داود بختیاري )3هاي شهر جنگی ( قصه  1057
 اول 1381 نوجوان داستان جانی جعفر توزنده )4هاي شهر جنگی ( قصه  1058
 اول 1381 نوجوان داستان داود امیریان )5هاي شهر جنگی ( قصه  1059
 اول 1381 نوجوان داستان اصغر کاظمی )6هاي شهر جنگی ( قصه  1060
 اول 1381 نوجوان داستان محمدرضا بایرامی )7هاي شهر جنگی ( قصه  1061
 اول 1381 نوجوان استاند مرتضی سرهنگی )1هاي شهر جنگی( قصه  1062
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه نرگس آبیار هاي درخت کوه روي شانه  1063
 اول 1381 بزرگسال خاطره محمدهادي رنگرزیان ما کربالیی هستیم  1064
 اول 1381 بزرگسال داستان اله رحمانی ذبیح هاي آینه ماه در تکه  1065
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه بهزاد پروین قدس 65متولد   1066
 اول 1381 بزرگسال قوانین اداره قوانین مجموعه قوانین و مقررات  1067
 اول 1381 بزرگسال نثر ادبی استان کردستان میهمانی احساس  1068
 اول 1381 بزرگسال زندگینامه احمد دهقان هاي جنگ ناگفته  1069
 اول 1381 بزرگسال خاطره صفر عبدالملکی نسیمی از بهشت  1070
 اول 1381 بزرگسال گردآوري شائیان غریب محمدعلی )1نوازشگران جان(  1071
 اول 1381 بزرگسال گردآوري شائیان محمدعلی غریب )2نوازشگران جان(  1072



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1381 بزرگسال زندگینامه محمدرضا بایرامی خوانند ها نام تو را می هلت  1073
 اول 1381 بزرگسال خاطره بنیاد شهید لرستان یاد یاران  1074
 اول 1381 بزرگسال خاطره بنیاد شهید لرستان یاد یاران  1075
 اول 1380 بزرگسال داستان غالمرضا آبروي ابر فراگیر  1076
 اول 1380 بزرگسال شعر محمدجواد محبت از مرزهاي فریاد  1077
 اول 1380 بزرگسال نقد سهیال عبدالحسینی از نگاه آیینه  1078
 اول 1380 بزرگسال خاطره خلیل اسفندیاري ها اسطوره  1079
 اول 1380 کودك کودکان سرهنگیمرتضی  اسم من پالك است  1080
 اول 1380 کودك کودکان مرتضی سرهنگی اسم من چفیه است  1081
 اول 1380 کودك کودکان مرتضی سرهنگی اسم من خاکریز است  1082
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه استان کردستان هاي استقامت اسوه  1083
 اول 1380 بزرگسال خاطره رضا طالقانی علی انوار خرداد  1084
 اول 1380 بزرگسال داستان مرتضی پاینده تنها این مرد  1085
 اول 1380 نوجوان زندگینامه داود امیریان )1آقاي شهردار(  1086
 دوم 1380 نوجوان آموزشی سیدمحسن میرباقري )1آموزش معارف قرآن کریم (  1087
 دوم 1380 نوجوان آموزشی سیدمحسن میرباقري )2آموزش معارف قرآن کریم (  1088
 دوم 1380 بزرگسال زندگینامه شهرام حقیقی آن مرد در باران رفت  1089
 سوم 1380 بزرگسال زندگینامه غالمعلی رجایی آیت کمال (به زبان انگلیسی)  1090

 محمدي غالمعلی رنجبرگل آیینه عشق  1091
 اول 1380 بزرگسال داستان اصغر استادحسن معمار

 اول 1380 بزرگسال نقد احمد شاکري بازتاب  1092
 اول 1380 بزرگسال داستان .رضا امیرخانی و.. باالترین  1093
 اول 1380 بزرگسال شعر مهري مهرمنش بوي باران  1094
 اول 1380 نوجوان زندگینامه داود بختیاري دانشور )6پاوه سرخ(  1095
 اول 1380 نوجوان زندگینامه داود بختیاري دانشور )4پرواز سفید(  1096



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1380 نوجوان زندگینامه مرجان فوالدوند )5پروانه در چراغانی(  1097
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه حسین مسجدي تا همیشه ققنوس  1098
 اول 1380 نوجوان زندگینامه حسین فتاحی )3اي از آسمان( تکه  1099
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی عبدالمجید رحمانیان تئاتر در اسارت  1100
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی همدانی احمد حسینی جوانی یا قله زندگی  1101
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه ش ـ نبوي چراغ راه  1102
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه محمود جوانبخت حکایت آن مرد غریب  1103
 اول 1380 بزرگسال خاطره محسن مؤمنی هاي نبرد خاطرات سال  1104
 دوم 1380 نوجوان داستان حجت شاه محمدي خلبان کوچک  1105
 دوم 1380 بزرگسال زندگینامه داوود  امیریان داستان بهنام  1106
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی محمدحسن رحیمیان ها حریم الله در  1107
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی نژاد شهید هاشمی ها آموخت درسی که حسین(ع) به انسان  1108
 اول 1380 بزرگسال خاطره شهید محمدرضا خلیلی دشت عباس  1109
 اول 1380 بزرگسال خاطره گویا نجاتعلی صادقی یافته عشق ره  1110
 اول 1380 بزرگسال خاطره سیدقاسم یاحسینی نرو در روي شیطا  1111
 سوم 1380 بزرگسال پژوهشی میثم امرودي زائر  1112
 اول 1380 بزرگسال خاطره احمد حمیدي زندگی در اسارت  1113
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه نصیر دانشگاه خواجه ها سبکباران ساحل  1114
 اول 1380 بزرگسال شعر زینب چوقادي تر از من سراب تشنه  1115
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی شهید دکتر صادقی سفر، سیر تکاملی انسان  1116
 اول 1380 بزرگسال گردآوري حمیدرضا قزوینی سفري به آن سوي عشق  1117
 اول 1380 بزرگسال خاطره علیرضا عالمی سفیر بهشت  1118
 دوم 1380 بزرگسال زندگینامه غالمعلی رجایی سیره شهید رجایی  1119
 اول 1380 بزرگسال تانداس مرتضی پاینده سیل سحر  1120
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه سازمان جهاد کشاورزي سرخان عاشق سینه  1121



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1380 بزرگسال داستان جمعی از نویسندگان شاه بیت  1122
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی سیداحمد حسینی شب عاشقان  1123
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی  مرادي شیرینعلی گل شهادت و پرواز  1124

 شهادت در ادعیهشهید و   1125
اکبر علیجانی ـ  علی

 بحرانی
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی

 اول 1380 بزرگسال زندگینامه ش ـ نبوي صحیفه عروج عاشقان  1126

 جمعی از فرزندان )6ضیافت نور(  1127
 اول 1380 بزرگسال شعر شاهد دانشجو

 عطر شهادت  1128
دفتر ریاست و روابط 
 عمومی بنیاد شهید

 اول 1380 بزرگسال پژوهش

 اول 1380 بزرگسال پژوهشی بسیج بنیاد شهید ي حق جالل و جمال فاطمه زهرا(س) جلوه  1129

 قطره قطره انتظار  1130
جمعی از فرزندان شاهد 

 دانشجو
 اول 1380 بزرگسال شعر

1131  
هاي  قوانین و مقررات مربوط به خانواده

 )4شاهد و ایثارگران(
ها  اداره کل قوانین، طرح

 و  لوایح
مجموعه 

 قوانین
 دوم 1380 سالبزرگ

 اول 1380 بزرگسال شعر کوکب حاتمی کوکب سوخته  1132
 اول 1380 بزرگسال شعر به خط استاد خروش گالب اشک  1133

 الهوت ذوق ملکوت شهادت  1134
کنگره سرداران استان 

 فارس
 اول 1380 بزرگسال زندگینامه

 اول 1380 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی دفتر اول هاي آسمانی لحظه  1135
 اول 1380 بزرگسال شعر پور عباس براتی فراتماه در   1136
 اول 1380 بزرگسال خاطره عبدالمجید رحمانیان مردان قبیله غیرت  1137
 دوم 1380 بزرگسال زندگینامه رضا شابهاري مسافر  1138
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی شهید دکتر صادقی مسلمان و مادي  1139
 ولا 1380 نوجوان زندگینامه رحیم مخدومی )2معلم فراري(  1140



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1380 بزرگسال پژوهشی نژاد شهید هاشمی مناظره دکتر و پیر  1141

1142  
نقش شوراهاي اسالمی در هنجارسازي و 

 فرهنگ ایثار و شهادت
 اول 1380 بزرگسال پژوهشی دفتر تحقیق و پژوهش

 اول 1380 بزرگسال شعر حمیدرضا حامدي هاي ارغوانی نگین  1143
 دوم 1380 بزرگسال ینثر ادب آبادي رضا حاجی هاي شاهد واگویه  1144
 اول 1379 بزرگسال خاطره عباس رمضانی و... اجکت  1145
 اول 1379 بزرگسال احکام امور جانبازان احکام جانبازان  1146
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی البیت موسسه آل الشهید و الشهاده فی القرآن و الحدیث  1147
 اول 1379 بزرگسال خاطره محمدحسین عباسی ولدي امام در آئینه شهیدان  1148
 اول 1379 بزرگسال نثر ادبی دفتر تحقیق و پژوهش امام در کالم شهدا  1149
 اول 1379 نوجوان آموزشی محسن میرباقري )2آموزش معارف قرآن کریم (  1150
 اول 1379 بزرگسال شعر عبدالحسین رحمتی آن روزها رفتند  1151
 اول 1379 بزرگسال زندگینامه شهرام شفیعی آن مرد در باران رفت  1152
 اول 1379 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی ت کمال (به زبان انگلیسی)آی  1153
 اول 1379 بزرگسال خاطره محمدباقر پورمند با خورشیدهاي همیشه  1154
 اول 1379 بزرگسال حدیث کبریا غالمرضا قاسمی بهشت عدن  1155
 اول 1379 بزرگسال زندگینامه رنگرزیان آموز پیشگامان شهداي دانش  1156
 اول 1379 بزرگسال خاطره اونت فرهنگی استان فارسمع )1ها( جاودانه  1157
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی بسیج بنیاد شهید اي از کوثر جرعه  1158
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی محمدحسن رحیمیان چهل حدیث حجاب، نگاه، ازدواج  1159
 اول 1379 بزرگسال شعر محمدعلی عجمی ها حدیث الله  1160
 اول 1379 بزرگسال داستان معمار  اصغر استادحسن خانه دریا  1161
 اول 1379 بزرگسال داستان غالمرضا آبروي دیدار آشنا  1162
 اول 1379 بزرگسال خاطره قراگوزلو آورد سفر عشق ره  1163
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی میثم امرودي زائر  1164



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1379 بزرگسال زیارتنامه نشر شاهد زیارتنامه امام رضا(ع)  1165
 اول 1379 بزرگسال خاطره میثاق گروه تحقیقاتی ساکنان آسمان  1166
 اول 1379 بزرگسال داستان احمد شاکري سرزمین پدري  1167
 اول 1379 بزرگسال زندگینامه محمد عزیزي سفر صبح  1168
 اول 1379 بزرگسال خاطره حمید داوري سالم سردار  1169
 اول 1379 بزرگسال داستان محمدرضا بایرامی سه روایت از یک مرد  1170

 )1سهمی از آفتاب (  1171
تاد کنگره سرداران س

 شهید استان فارس
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی

 اول 1379 بزرگسال خاطره سیدمحمد گرمارودي شمیم معطر دوست  1172
 اول 1379 بزرگسال خاطره میرفیصل باقرزاده  شهود  1173
 اول 1379 بزرگسال شعر شیرینعلی گلمرادي صداهاي شهیدستان  1174
 اول 1379 بزرگسال خاطره هاشم کرونی ضریح خاك  1175
 اول 1379 بزرگسال شعر اداره کل پرورشی )5ضیافت نور(  1176
 اول 1379 بزرگسال شعر حامد متوسل عصا و فانوس  1177
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی سیدابوالقاسم حسینی فرهنگ جانبازي (جانباز در سراي جاویدان)  1178
 اول 1379 بزرگسال پژوهشی سیدابوالقاسم حسینی فرهنگ جانبازي (جایگاه جانباز در دنیا)  1179
 اول 1379 بزرگسال خاطره دفتر هنر و ادبیات ایثار اي از بهشت قطعه  1180
 اول 1379 بزرگسال شعر محمد جواد محبت گلوي سبز آواز  1181
 اول 1379 بزرگسال نثر ادبی محمدهادي رنگرزیان گوید الله از آفتاب می  1182
 اول 1379 بزرگسال خاطره مصطفی باغبانی  ماهی، آب  1183
 اول 1379 بزرگسال داستان طیبه پناهی  گل، مثل عطر سیب مثل  1184
 اول 1379 بزرگسال زندگینامه رضا شابهاري مسافر  1185
 اول 1379 بزرگسال داستان پرست  نورا حق موضع خورشید  1186
 او ل 1379 بزرگسال خاطره احمد دهقان هاي جنگ ناگفته  1187
 اول 1379 البزرگس خاطره دفتر هنر و ادبیات ایثار هاي ناب ناگفته  1188



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1379 بزرگسال زندگینامه محمدرضا بایرامی هفتمین نفر  1189
 اول 1379 بزرگسال گردآوري آبادي رضا حاجی هاي شاهد واگویه  1190
 اول 1379 بزرگسال خاطره سیدمحمدرضا رضوي یک جرعه آفتاب  1191
 اول 1378 بزرگسال زندگینامه موسوي گرمارودي ارغوانی بر خاکریز  1192
 اول 1378 بزرگسال داستان دصمد آقامیري سی آب و عطش  1193
 اول 1378 بزرگسال زندگینامه نیک نادره عزیزي آزمایشی دیگر  1194
 اول 1378 بزرگسال داستان محمدي پاشاك آیند ها که از بهشت می آن نامه  1195
 اول 1378 بزرگسال شعر پور عباس براتی ها برادر با شقایق  1196
 اول 1378 بزرگسال داستان غالمرضا آبروي برگی در نسیم  1197
 اول 1378 بزرگسال داستان احمد محجوب به تماشاي باغ جهان  1198
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی دفتر ریاست بوستان شهادت  1199
 اول 1378 بزرگسال شعر غالمرضا کرمی تا دریا  1200
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی سیدخلیل حسینی  تحفه آسمانی  1201
 اول 1378 البزرگس داستان سعید بساطی حماسه میمک  1202
 اول 1378 بزرگسال خاطره محسن مؤمنی هاي نبرد خاطرات سال  1203
 اول 1378 بزرگسال خاطره محمد عزیزي خاطرات سردار شهید نورمحمدي  1204
 اول 1378 نوجوان داستان محمدي حجت شاه خلبان کوچک  1205
 اول 1378 بزرگسال داستان منیژه جانقلی در جستجوي من  1206
 اول 1378 بزرگسال داستان محجوب احمد تر از مهتاب روشن  1207
 اول 1378 بزرگسال شعر ایرج قنبري ریشه در دریا شاخه در آسمان  1208
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی سیدابوالقاسم حسینی زخم، پرواز، دیدار  1209
 اول 1378 بزرگسال داستان محمدرضا پاشاك زمانی براي ماندن  1210

 زیباترین شکیب  1211
اکبر اسدي ـ مهدي 

 رضایی
 سوم 1378 بزرگسال یپژوهش

 اول 1378 بزرگسال پژوهشی احمد لقمانی سپهساالر عشق  1212



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1378 بزرگسال خاطره حمید اباذري  سالم بر اسماعیل  1213
 اول 1378 بزرگسال داستان اصغر استادحسن معمار  سندس  1214
 اول 1378 بزرگسال خاطره غالمعلی رجایی سیرت شهیدان  1215
 اول 1378 بزرگسال ندگینامهز محمد عزیزي سیماي پهلوانان  1216
 دوم 1378 نوجوان زندگینامه محمد عزیزي هاي خاك شانه  1217
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی محمد مولوي علی شاهدان شهادت  1218
 اول 1378 بزرگسال داستان معمار اصغر استادحسن شیدا  1219
 اول 1378 بزرگسال داستان جمعی از نویسندگان صعود  1220
 اول 1378 بزرگسال خاطره جاییغالمعلی ر صنوبرهاي سرخ  1221
 اول 1378 بزرگسال زندگینامه بنیاد شهید همدان عارفان بیدار  1222
 اول 1378 بزرگسال زندگینامه استان کرمان فرزانگان آسمان شهادت  1223
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی سهرابی مظفر چشمه )1فهرست مطالب شهید و شهادت(ج  1224
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی سهرابی چشمه مظفر )2فهرست مطالب شهید و شهادت(ج  1225
 اول 1378 بزرگسال داستان غالمرضا آبروي قاصدك خونین  1226
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی سهرابی مظفر چشمه کتابشناسی شهید و شهادت  1227
 اول 1378 بزرگسال نمایشنامه خدامراد محمدي گرداب  1228
 دوم 1378 بزرگسال زندگینامه پور یداهللا هنري لطیف گمشده مجنون  1229
 اول 1378 بزرگسال داستان پرور  اسماعیل آتش مکاتبه  1230
 اول 1378 بزرگسال پژوهشی غ. صفایی مومن کیست  1231
 اول 1378 بزرگسال خاطره احمد دهقان هاي جنگ ناگفته  1232
 اول 1378 بزرگسال نثر ادبی یار محمد خامه )3هزار حنجره آواز(  1233
 اول 1378 بزرگسال ادبی نثر یار محمد خامه )4هزار حنجره آواز(  1234
 اول 1378 نوجوان قطعه ادبی اداره کل هنري ها یاد آیینه  1235
 اول 1378 بزرگسال داستان مرتضی بهرامی یاد یاران  1236
 اول 1377 نوجوان آموزشی سیدمهدي سیف  )4آموزش قرآن (  1237



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1377 نوجوان آموزشی سیدمحسن باقري )1آموزش معارف قرآن کریم (  1238
 اول 1377 بزرگسال نمایشنامه مجید جعفري ریمبا تولد م  1239
 اول 1377 بزرگسال داستان مقدم و... اصغر احمدي علی اي هاي شیشه با چشم  1240
 اول 1377 کودك شعر حمید هنرجو برف گل یاس  1241
 اول 1377 بزرگسال خاطره مهرداد آگین و... تشنه شبنم  1242
 لاو 1377 بزرگسال داستان محسن شکیبا ها و آفتاب چشم  1243
 اول 1377 بزرگسال حدیث زاده فالح چهل حدیث شهادت  1244
 اول 1377 بزرگسال شعر پور عباس براتی در ساحل علقمه  1245
 اول 1377 بزرگسال زیارتنامه نیا و شابهاري مقدم زیارتنامه عتبات عالیات  1246
 اول 1377 بزرگسال زندگینامه غالمعلی رجایی سیره شهید رجایی  1247
 اول 1377 بزرگسال شعر دانینصرا... مر شعر اربعین  1248
 اول 1377 بزرگسال شعر نصرا... مردانی شهیدان شاعر  1249
 اول 1377 بزرگسال شعر فرزندان شهدا )4ضیافت نور(  1250
 اول 1377 بزرگسال داستان احمد محجوب عاشقانه با مرگ  1251
 سوم 1377 بزرگسال پژوهشی اکبر اسدي فرهنگ پرستاري  1252
 اول 1377 بزرگسال مایشنامهن مرتضی داریوندنژاد فرودگاه  1253
 اول 1377 بزرگسال زندگینامه اسفندیار مبتکر سرابی هاي حوزه الله  1254
 اول 1377 کودك داستان بازنویسی ـ علیزاده لبخند پدر  1255

1256  
ا...  مجموعه مقاالت کنگره شهید آیت

 مصطفی خمینی
 اول 1377 بزرگسال مقاالت کمیته علمی کنگره

 اول 1377 بزرگسال ثر ادبین دانشگاه شاهد نماز عشق  1257
 اول 1376 بزرگسال زندگینامه حسن خادم سال بعد 15  1258
 اول 1376 بزرگسال داستان جمعی از نویسندگان از ماووت تا آلپ  1259
 اول 1376 بزرگسال آموزشی شهروز دولتخواه نگاري اصول و مفاهیم روزنامه  1260
 اول 1376 نوجوان آموزشی سیدمهدي سیف  )1آموزش قرآن (  1261



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1376 نوجوان آموزشی سیدمهدي سیف  )2آموزش قرآن (  1262
 اول 1376 نوجوان آموزشی سیدمهدي سیف  )3آموزش قرآن (  1263
 اول 1376 بزرگسال سخنرانی هاشمی رفسنجانی با کاروان شهادت  1264
 اول 1376 بزرگسال داستان محمدرضا ملکی باغ بهشت  1265
 اول 1376 بزرگسال داستان محمود اکبرزاده برخورد  1266
 اول 1376 بزرگسال زندگینامه محمد عزیزي حدیث آرزومندي  1267
 اول 1376 بزرگسال پژوهشی محمدرضا رحیمی )1حدیث ماندگار (  1268
 اول 1376 بزرگسال پژوهشی محمدرضا رحیمی )2حدیث ماندگار (  1269
 اول 1376 بزرگسال زندگینامه حسین بهزاد در انتهاي افق  1270
 اول 1376 بزرگسال خاطره ورموسی غی هاي در جستجوي آشیانه  1271
 اول 1376 نوجوان آموزشی سیدمهدي سیف  )1راهنماي آموزش قرآن (  1272
 اول 1376 نوجوان آموزشی سیدمهدي سیف  )2راهنماي آموزش قرآن (  1273
 اول 1376 بزرگسال پژوهشی علی اکبر مظاهري زیارت خدا  1274
 اول 1376 بزرگسال شعر پور عباس براتی سیناي سبز عشق  1275
 اول 1376 نوجوان زندگینامه محمد عزیزي هاي خاك نهشا  1276
 اول 1376 بزرگسال شعر محمدرضا رحیمی شطحی در فراق  1277
 اول 1376 بزرگسال شعر اداره کل پرورشی )3ضیافت نور (  1278
 اول 1376 بزرگسال زندگینامه اله محمودزاده نصرت مسیح کردستان  1279
 اول 1376 بزرگسال خاطره نمکی مسعود ده مقاومت در اسارت (دفتر چهارم)  1280
 اول 1376 بزرگسال شعر زیر نظر نصرا... مردانی منظومه شهادت  1281
 اول 1376 نوجوان داستان نادر ابراهیمی  نقطه اوج  1282
 دوم 1376 بزرگسال پژوهشی سیدخلیل حسینی اي از دوست هدیه  1283
 اول 1376 بزرگسال زندگینامه رضا رئیسی همسفران  1284
 اول 1376 بزرگسال داستان  مهرناز آزاد یاد یار  1285
 اول 1375 بزرگسالمجموعه  عباس فالحتی با آزادگان در اسارت  1286



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 عکس
 اول 1375 بزرگسال زندگینامه محمود مهدي آزاد با عبادت تا معراج  1287
 اول 1375 بزرگسال داستان مصطفی خرامان به جاي دیگري  1288
 اول 1375 بزرگسال پژوهشی مهدي رضایی پاسداري از دین  1289
 اول 1375 بزرگسال داستان محمود اکبر زاده پرواز بر فراز ویوودینا  1290
 اول 1375 بزرگسال زندگینامه محمود مهدي آزاد تا منزلگاه عشق  1291
 اول 1375 بزرگسال خاطره نمکی مسعود ده خاطرات خانواده اسرا  1292
 اول 1375 بزرگسال داستان حسین بذرافکن و... اي دیگر در جبهه  1293
 اول 1375 بزرگسال زندگینامه محمود مهدي آزاد یماي آفتابیدر جستجوي س  1294
 اول 1375 بزرگسال خاطره نمکی مسعود ده مقاومت در اسارت (دفتر دوم)  1295
 اول 1375 بزرگسال خاطره نمکی مسعود ده مقاومت در اسارت (دفتر سوم)  1296
 اول 1375 بزرگسال داستان مهرداد غفارزاده هاي فراموشی نیمه  1297
 اول 1374 بزرگسال شعر مرکز پژوهشهاي فرهنگی نی از شعرهاي عاشوراییبا کاروا  1298

 امور آزادگان تصویر رهایی  1299
مجموعه 

 عکس
 اول 1374 بزرگسال

 اول 1374 بزرگسال خاطره ستاد آزادگان روزهاي ماندگار  1300
 اول 1374 بزرگسال داستان جهانگیر خسروشاهی دار زخم  1301
 اول 1374 بزرگسال خاطره امور آزادگان طنز در اسارت  1302
 اول 1374 بزرگسال شعر پور عباس براتی کتیبه شکیب  1303
 اول 1374 بزرگسال خاطره نمکی مسعود ده معنویت در اسارت  1304
 اول 1374 بزرگسال خاطره نمکی مسعود ده مقاومت در اسارت (دفتر اول)  1305
 اول 1374 بزرگسال داستان علی مؤذنی مالقات در شب آفتابی  1306
 اول 1374 بزرگسال ها نامه عباسعلی وکیلی فیران مقاومتها، س نامه  1307
 اول 1373 بزرگسال خاطره محمد فتاحی هاي پایین شهر بچه  1308
 اول 1373 بزرگسال شعر سیدقاسم ناظمی روح فرات  1309



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1373 بزرگسال داستان ابراهیم حسن بیگی ریشه در اعماق  1310
 اول 1373 بزرگسال شعر مهدي صدیقیان ماه هاشمی  1311

 فرزندان شاهد )2هاي شاهد غنچه (بچه  1312
داستان 

 شعر
 اول 1372 نوجوان

1313  
هاي کوتاه در رابطه با جنگ  فهرست داستان

 تحمیلی در مطبوعات
 اول 1372 بزرگسال پژوهشی معاونت فرهنگی جانبازان

1314  
هاي کوتاه و رمان  شناسی داستان کتاب

 جنگ در ایران
 اول 1372 بزرگسال پژوهشی معاونت فرهنگی جانبازان

1315  
مجموعه مقاالت سمینار بررسی رمان جنگ 

 در ایران و جهان
 اول 1372 بزرگسال پژوهشی معاونت فرهنگی جانبازان

 اول 1372 بزرگسال خاطره کاویانی ـ رضایی موقعیت شهید زمانی  1316
 اول 1371 بزرگسال شعر موسسه نشر هنر اسالمی هاي سرخ بال  1317
 اول 1371 بزرگسال داستان نیا فاطمه بزرگ پرواز بدون بال  1318
 اول 1371 کودك شعر محمدحسین صادقی جانباز کوچک  1319
 اول 1370 بزرگسال پژوهشی مجرد اردستانی تشعیر  1320
 اول 1370 بزرگسال زندگینامه فریدون خزیمه ره یافتگان وصال  1321
 اول 1370 کودك داستان محمدعلی فرمانبر صبح روز بعد  1322
 اول 1370 کودك آموزشی بانز شهین ترك فکر کن و رنگ بزن  1323
 اول 1369 بزرگسال نثر ادبی مصطفی ایزدي دلدار مستان  1324
 اول 1369 نوجوان داستان فرزندان شاهد شقایق  1325
 اول 1369 بزرگسال پژوهشی واحد فرهنگی کبوتران خونین بال حرم  1326

 اصول زمامداري از دیدگاه امام علی(ع)  1327
واحد فرهنگی بنیاد 

 شهید
 اول 1368 بزرگسال پژوهشی

 اول 1368 نوجوان داستان گی بارامی واله دبه له بجه زانی هه خه  1328
 اول 1368 کودك آموزشی شهین ترك زبان ساعت چنده  1329



 ژانر نام نویسنده عنوان کتاب ردیف
گروه 
 سنی

 سال
 چاپ

 نوبت
 چاپ

 اول 1368 نوجوان خاطره فرزندان شاهد )1هاي شاهد غنچه (بچه  1330
1331        
1332        
1333        

 


