ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

انتشارات

جلد

1

بررسی مسائل سالمندی در ایران

مهدی کالنتری

2

فرهنگسرای سالم

2

انوار هدایت

محمد فوالدگر

2

نقش نگین

شابک

مالحظات

اهدایی

سالمت-پزشکی
7-74-6286-600-978

مذهبی

3

رفتارها و کژرفتاری نوزادان

محمدرضا معین فر

2

امید فردا

1-20-8698-964

4

از آغاز تا انجام انسان

اِسراء

2

نشر اِسراء

9-45-8739-964-978

مذهبی

محمد شجاعی

2

نشر محیی

2-00-2720-964-978

خودشناسی-اجتماعی

6

این روزها

سعید دمیرچی

10

معاونت فرهنگی شهرداری

4-037-238-964-978

تاریخی-انقالب اسالمی

7

آشنایی با نهج البالغه و نماز

پژوهشکده قرآن و عترت

2

دانشگاه آزاد اسالمی

9-14-5575-600-978

مذهبی

5

ضرورت خودشناسی ومطالعات
انسانس

پزشکی-سالمت

8

100روش برای تقویت اعتماد به نفس

دکتر بارتون گلد اسمیت

1

ابوعطا

4-018-170-964-978

پزشکی-سالمت

9

غذا درمانی و گیاه درمانی

داریوش صالحی

1

فرهنگ مردم

4-141-188-964-978

پزشکی-سالمت

10

کلید سالمت و زیبایی

منصوره لبیبی رانکوهی

1

رودکی

11

راهی به سوی سعادت درون

جی پی واسوانی

1

بهار سبز

6-11-5384-600-978

معنوی-زندگی

12

تبیین آسیب شناسی تربیت اجتماعی

اکرم حاج کاظمی

1

انتشارات ائمه

7-53-6306-600-978

اجتماعی-مذهبی

پزشکی-سالمت

13

الگوهای تربیت اجتماعی

محمدعلی کریمی نیا

1

پیام مهدی(عج)

2-08-6100-964

اجتماعی-زندگی

14

امام،اخالق،سیاست

سیدحسن اسالمی

1

نشر آثار امام خمینی

7-521-335-964

اخالق-سیاست

15

راهنمای جامعه ایمن

شهرام رفیعی فر-هادی موذن جامی

1

نشر شهر

4-178-238-964-978

16

قصه های شکسپیر

چارلزلمب-مری لمب

1

طرح نو

17

زمزمه های واپسین

نجیب محفوظ

1

نسل آفتاب

18

حاصل عمر

عبداهلل نصری

1

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

19

حیدر بابای شهریار

کریم مشروطه چی

1

نگاه

6-653-351-964-978

20

فضائل و مکافات عجیب اعمال در دنیا

شیخ صدوق(ره)

1

موسسه فرهنگی کتاب

4-01-6247-600-978

علم و فوتبال(اسرار موفقیت در رده

داریوش سودی  -امید وزینی-علی اکبر

پایه ها)

مشایخ

1

انتشارات حتمی

1-80-6904-600-978

21

ارتباط-اجتماعی
داستان-رمان

2-9-91140-600-978

فلسفه

5-065-476-064-978

فلسفه
ادبیات-زبان فارسی
مذهبی-احادیث
ورزش-علمی

22

آیین سخنرانی

دیل کارنگی

1

قاصدک صبا

6-97-9538-964

سخنرانی-کسب و کار

23

نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران

احسان نراقی-عطا آیتی

1

سخن

0-46-6961-946

اجتماعی-مصاحبه ها

24

لئو تولستوی-قزاقان

لئو تولستوی

1

نگاه

25

بهار بی خزان

فیض اله توحیدی

1

اطالعات

7-856-423-964

26

گل باغ آشنایی

1

علم

27

دانشنامه جوانمردی

علی اکبر والیتی

3

امیرکبیر

1-1472-00-964-978

28

فصوص الحکم

حسین مریدی

1

جام

8-051-176-600-978

29

احمد عبدالرحمن

پل شاک

1

گلریز

1-34-5527-964-978

رمان-فرانسوی

30

مشاهیر شاهنامه

اشرف عربیانی نیشابوری

1

ترانه

9-77-5638-964-978

ادبیات اساطیر

31

اندیش های یک مغز بزرگ

موریس مترلینگ

1

نگار

4-33-8155-964-978

فلسفه

32

امام خمینی و حکومت اسالمی

نشر آثار امام خمینی

1

نشر آثار امام خمینی

33

مغر متفکر جهان شیعه

مرکزمطالعات اسالمی استراسبورگ

1

جاویدان

رمان-داستان
سرگذشتنامه-ادبیات فارسی
ادبیات-اشعار

6-334-335-964

عرفان-قدیمی

سیاسی-مذهبی
سیاسی-مذهبی

34

حماسه ای در ایران

ذبیح اله صفا

1

فردوس

ادبیات-شعر حماسی

0-014-320-964

35

حماسه ظلمت شکن

بسیج خلخالی

1

زوار

36

دالوران گمنام ایران

ژان یونیر

1

نگارستان کتاب

4-062-190-600-978

تاریخی-داستان

37

رساله اجوبه االستفتائات

آیت اله سیدعلی خامنه ای

1

نشر بین الملل

2-18-7126-964-978

فقه جعفری -رساله عملیه

علی اکبر عبدالرشیدی

1

اطالعات

2-640-423-964-978

خبرنگاران-خبرنگاری

0-855-423-964-978

پزشکی-بیماری های روانی

38

گفتنی ها-خاطرات ،مصاحبه ها،
سفرنامه ها

ادبیات-شعر

39

ژن ها ،محیط و آسیب شناسی روانی

کنت کندلر-کارول پریسکات

2

اطالعات

40

غذا برای بهتر زیستن

نیل بارنارد

2

نشر دانشگاهی

8-0857-01-964

اجتماعی-سیاسی

سازمان ملی جوانان

2

سازمان ملی جوانان

9-13-7585-964

اجتماعی-سیاسی

42

سبک زندگی

علی حسین زاده

1

43

آموزش و پرورش و روح

جان.پی.میلر

1

فراشناخت اندیشه

44

تکنیک های غارنوردری آلپی

41

45

وضعیت و نگرش و مسائل جوانان
ایران

ویژگی های اخالقی رفتاری پیامبر
اکرم

46

میوه های بهشتی

موسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی

اجتماعی-مسلمانان

8784-411-964-978

آموزش و پرورش  -تربیت اخالقی

1-8-92761-964

ژرژ مارباش برناردتورت

2

آرون

0-274-231-964-978

آموزشی-ورزشی-غارنوردی

نسرین لهراسبی

1

فقیهی

1-7-92540-600-978

مذهبی-حکومت-پیامبر

احمد محمدزاده

1

دبیزش

8-27-7712-964

علوم اسالمی-مذهبی

47

کمک های اولیه کاربردی

مرجان مشگل گشا  -مریم باستان

1

نشر باد

48

مواد مخدر و جنگ های معاصر

پاول رکستون کان

1

ستاد مبارزه با مواد مخدر

9-905-423-964

مواد مخدر

پزشکی

3-41-6527-600-978

49

خود شکوفایی و آرامش

مهدی نوری

2

هله

9-00-8530-964

زندگی-خودشناسی

50

مدیران و اخالق اسالمی

محمدعلی حسین زاده

1

بوستان کتاب

6-1331-09-964

51

مدیریت و سازماندهی

نادر بهاری

2

ساکو

اخالق اسالمی
مشاغل

0-52-6067-600-978

52

مباهات کالمی

کالمی زنجانی

1

پیری

0-69-6622-964

53

اوپانشادها

مهدی جواهریان

1

مرکز

4-98-305-964-978

هندوئیسم

54

چهارده معصوم معزی

یوسف معزی اردبیلی

1

پیری

6-052-215-964-978

مذهبی

55

زندگینامه امام خمینی

حمید انصاری

1

ستاد امام خمینی

56

والیت-مدیریت در سپهر معنویت

محمود صالحی

1

دنیای تغذیه

1-66-5040-600-978

57

هفت نامه و 3پاسخ

اسداله بادامچیان

1

اندیشه ناب

2-0-95112-964

شعر-مذهبی

زندگی نامه-سیاسی
مذهبی-سیاسی
دکتر اسداهلل بادامچیان

تاریخ-حزب سیاسی ایران

58

درس هایی از قرآن

غالمعلی حداد عادل

1

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

4-115-476-964

قرآن  -مذهبی

59

تخت فوالد

داود علی بابایی

1

امید فردا

7-26-5731-964

مذهبی-دین-تفسیر

60

افسانه های مردم مازندران

اسداهلل عمادی

1

شلفین

0-12-7807-964

افسانه-داستان ها
مذهبی-تاریخ

61

غدیر شورانگیزترین حوادث تاریخ

علی محمد بشارتی

1

سروش کربال

62

زیباترین بهار زندگی

سیدعبدالحسین بقا مرادی

1

آوا متن

7-24-2673-964-978

شعر فارسی

63

پرنده خارزار

کالین مکالو

1

نیلوفر

5-048-448-964-978

داستان-رمان استرالیایی

2-13-5575-600-978

دینی-مذهبی

64

زندگانی چهارده معصوم

آیت اله العظمی حسین مظاهری

1

پژوهشکده قرآن و عترت

65

چشم جادویی

توحید اسدیان

1

نشاء

5-36-7058-964

درمانی-خواب مصنوعی

66

قرآن حسین ،شهادت

محمدجواد مغنیه

1

بنیاد قرآن

8-3-93175-964

مذهبی-کربال

67

جنگ دریایی تزوشمیا

نوئل باش

68

دیوان کامل رودکی سمرقندی

ی.براگینکی

1

69

با کاروان حُلة

عبدالحسین زرین کوب

1

70

حیات جاوید

شیخ محمد تقی آملی

1

مرتضوی

1-01-5527-964-978

1

گلریز
فخررازی
علمی

3-4-92839-964
1-911-430-964

جنگ جهانی
شعر-ادبیات فارسی

2-49-5524-964-978

ادبیات-نقد ادبی
اخالق اسالمی

71

صلح امام حسن(ع)

شیخ راضی آل یاسین

1

نشر فرهنگ اسالمی

72

کشکول ناصری

ناصر کرباسیان

1

برهان

7-49-6072-964-978

اسالم-مذهبی-شیعه

73

خالصة الشعار وزبده االفکار

میرتقی الدین کاشانی

1

میراث مکتوب

2-31-8700-964-978

شعر فارسی

74

سفرنامه مکه مکرمه

میرزا عبدالحسین خان افشار ارومی

1

نشر علم

75

راپرت های پلیس مخفی

ایرج افشار

1

طالیه

داستان

نشر آثار امام خمینی

1

نشر آثار امام خمینی

مذهبی

سید محمد کیمیافر

1

مرکز اسناد انقالب اسالمی

9-455-419-964-978

سید جواد طاهایی

1

موسسه چاپ و نشر عروج

2-773-335-964

سیاست  -ایران

79

هنر قرائت قرآن

کریستینا نلسون

1

2-0-92243-600-978

قرآن  -تجوید

80

روستای اسوه

محمود صالحی

1

دنیای تغذیه

5-39-5040-600-978

عمران روستایی

81

نخست وزیران ایران

محسن رجبی

1

سایه بان

6-1-92390-600-978

ایران-سیاست

82

دو آفتاب و دو ماه

میثم کریمی

1

83

گلشن راز

محمود شبستری

1

سیرنگ

84

شب های سن پترزبورگ

رونالد هینکلی

1

گلریز

76
77
78

کلمات قصار  -پندها و حکمت های
امام خمینی
خاطرات حبیب اله عسگری
درباره ی نظری آزادی انقالب
اسالمی

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

شرکت تعاونی کار آفرینان
فرهنگ و هنر

85

قیام افسران خراسان و حماسه خارک

علی اصغر احسانی

1

نشر علم

86

امام علی به روایت نهج البالغه

محمدرضا جوادی

1

نشر فرهنگ اسالمی

87

ایمان و تجدد

8-834-405-964

مذهبی-امام حسن

9-26-5453-600-978

سفرنامه

خاطرات-زندگی نامه

مذهبی
شعر

8-28-5527-964-978
1-037-405-964
6-097-476-964-978

روسیه-سرگذشتنامه
خاطرات
نهج البالغه

مرضیه سلیمانی

1

نشر علم

1-222-224-964

فلسفه

اسداهلل بادام چیان

1

دانشگاه آزاد تهران جنوب

3-20-6441-964

تاریخ  -ایران

89

نغمه های آسمانی

حاج شیخ عباس قمی

1

موسسه نغمه

90

آشنایی با حضرت مهدی

سید عباس حق دوست

1

نشر گلستان کوثر

91

کمال دین در جمال والیت

مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران

3

92

بینوایان

همشهری

1

93

راه رشد

جواد محدثی

1

88

شناخت انقالب اسالمی و ریشه های
آن

5-3627-06-964-978

دینی

9-10-6860-964

دینی

مرکز فعالیت های دینی

دینی

شهرداری تهران
همشهری

8-57-2924-964-978

ستاد امر به معروف و نهی از

رمان کوتاه
دینی و مذهبی

منکر

94

اداره سالم به روایت نهج البالغه

دکتر علی اصغر پور عزت

1

بنیاد نهج البالغه

4-42-5076-600-978

آداب و رسوم

95

سفر بیداری

محمود صالحی

1

دنیای تغذیه

5-42-5040-600-978

آداب و رسوم

96
97

تفسیر سوره ی لقمان
بی بی سی فارسی و انتخابات 88
ایران

98

ناپیدا ولی با ما

99

ساحل خورشید

100

خاطرات ژنرال گاالند و فاجعه

محسن قرائتی

1

اردشیر زابلی زاده

1

واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران

1

محمدرضا حکیمی

1

مرکز فرهنگی درس هایی از
قرآن
خبرگزاری فارس
انتشارات مسجد مقدس
جمکران
الحیاة

قرآنی-دینی

7-36-5652-964
7-4-90808-600-978

انتخابات سیاسی

2-02-6705-964

دینی و مذهبی
شعر فارسی-عربی

7-3-91716-600-978

آناتول داروف

1

گلریز

6-13-5527-964

رمان  -خاطرات

101

پل شاک

احمد عبدالرحمن

1

گلریز

1-34-5527-964

رمان-داستان

102

گوهر معنا

سید حسن خمینی

1

اطالعات

9-865-423-964-978

قرآن-تفسیر

103

الهی نامه

فرید الدین محمدعطار نیشابوری

1

خالق

2-47-7283-964-978

شعر فارسی

104

زندگی و سرانجام ماری انتوانت

پیر نزلف

1

شرق

105

یاروسالو هاشک  -شوایک

شوایک

1

چشمه  -راه مانا

106

جلوه هایی از عاشورا

سید علی اکبر پرورش

1

عطش

107

لنینگراد

تجربه های ماندگار در گزارش

دفتر مطالعات و توسعه رسانه

علی اکبر قاضی زاده

1

108

پیامبر اسالم حضرت محمد

کاظم مقدم

1

در راه حق

109

امام صلح و اعتدال

علی اصغر بیژن پور

1

مهر تابان بیژن

سعید غالمیان

1

سوره مهر

111

مثنوی محمدی

محسن سید اسماعیلی

112

آشتی با امام عصر

علی هراتیان

113

خانواده و تربیت مهدوی

110

نویسی

برای تاریخ می گویم  -خاطرات
محسن رفیق دوست

مرتضی آقا تهرانی  -محمدباقر

ها

رمان  -زندگی نامه
2-5-91398-964-978
9-41-7429-600-978

داستان-رمان
سید صالح پرورش

عاشورا-امام حسین

4-01-9934-964

تاریخ-گزارش نویسی

5-89-6425-964

شرح حال-احادیث دینی

3518-04-600-978

علی اصغر بیژن پور

سرگذشتنامه

3-529-175-600-978

یاسر رفیق دوست

زندگی نامه

2

پیام آزادی

4-738-302-964

یاسر رفیق دوست

زندگی نامه  -دینی

1

کشف الغطاء

1-19-8176-964

یاسر رفیق دوست

سرگذشتنامه  -دینی

1

عماد

0-61-6848-964-978

یاسر رفیق دوست

تربیت خانوادگی

114

جهاد امام سجاد

محمدرضا حسینی جالل

1

آستان قدس رضوی

5-583-444-964-978

یاسر رفیق دوست

سرگذشتنامه

115

روزشمار انقالب اسالمی

دفتر ادبیات انقالب اسالمی

2

دفتر ادبیات انقالب اسالمی

6-267-471-964

یاسر رفیق دوست

انقالب

116

عصر سرعت

محمدمهدی تابع قانون

1

نشر پلک

5-086-235-964-978

یاسر رفیق دوست

زندگی-روانشناسی

117

اخالق االهی آفات زبان

آیت اهلل مجتبی تهرانی

1

118

بوستان والیت

زینب ایسی محصل

1

پارسایان

119

جریان شناسی شعر انقالب اسالمی

سعید عالئی

1

مرکز اسناد انقالب اسالمی

حیدرکاشانی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی

2-6-95064-964

یاسر رفیق دوست

اخالق و عرفان

3-10-6566-964

یاسر رفیق دوست

چهارده معصوم-شعر مذهبی
شعر انقالبی  -شعر فارسی

7-293-419-964-978

120

با نیروی ذهنی خود پیروز شوید

رافی اسرپرو

18

کمیته ملی المپیک

30-90-5065-964

121

اخالق در ورزش

ویلیام.جی.مورگان

3

کمیته ملی المپیک

1-22-5605-964-978

محمدرضا تهرانی

ورزش  -فوتبال

122

مدیریت سازمانهای ورزشی

سیدرضا نصراله سجادی

1

تربیت بدنی

105-530-964

محمدرضا تهرانی

ورزش  -مدیریت

123

تاریخ شفاهی داوران فوتبال

حبیب اله شیرازی

1

اشکذر

2-35-5454-600-978

ورزش  -فوتبال

دکتر حبیب اهلل شیرازی
محمدرضا تهرانی

داوران فوتبال

124

اصول و مبانی تربیت بدنی

حسن خلجی

1

تربیت بدنی

8-191-530-964-978

کمیته ملی المپیک

9-01-5319-600-978

125

مداخالت روانی با تیم ها فوتبال

یواخوان داسیل

33

126

روزی روزگاری فوتبال

حمیدرضا صدر

1

نشر چشمه

7-786-362-964-978

127

فوتبال شناسی

عزیزاهلل محمدی

2

سرای روزنامه نگاران

5-7-93499-600-978

محمدرضا تهرانی

ورزش  -فوتبال

محمدرضا تهرانی

روانشناسی ورزشی
فوتبال  -تاریخ

سردار عزیز اهلل محمدی

فوتبال

128

مربیگری فوتبال

فدراسیون جهانی فوتبال

9

کمیته ملی المپیک

8-10-5605-964-978

محمدرضا تهرانی

مربیگری فوتبال

129

طب فوتبال

محمدحسین علیزاده

4

پژوهشکده تربیت بدنی

1-42-5543-600-978

محمدرضا تهرانی

فوتبال

مسعود نصیریان

2

سیدجواد خلیفه سلطانی

2

سیدجواد خلیفه سلطانی

1

مسعود نصیریان

2

مسعود نصیریان

1

130
131

جام برتر خلیج فارس در یک نگاه
فصل 88-89
لیگ فوتبال در یک نگاه فصل -82

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد

سیدمحمد قریشی

مبارکه سپاهان
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد

تاریخچه فوتبال

8-3382-6-964

سیدمحمد قریشی

تاریخچه فوتبال

6-9-96045-964

سیدمحمد قریشی

تاریخچه فوتبال

5-66-5828-600-978

سیدمحمد قریشی

تاریخچه فوتبال

سیدمحمد قریشی

تاریخچه فوتبال

135

انقالب اسالمی ایران

جمعی از نویسندگان

1

نشر معارف

7-86-8523-964-978

خانم پروین سعیدی

تاریخ  -ایران  -انقالب

136

مربیگری پیشرفته بازیکنان فوتبال

ریچارد بیت

1

انتشارات دبیر

6-23-5967-964

میثم آب پرور

137

من زنده ام

معصومه آباد

1

انتشارات بروج

0-82-8683-964-978

علی بدیع

خاطرات

138

آفتاب شهر گردان

عبدالرضا سالمی نژاد

1

نشر نیلوفران

7-18-7935-600-978

علی بدیع

شهیدان  -ایران

132
133
134

139
140
141
142

81
لیگ فوتبال در یک نگاه فصل -84
83
جام برتر خلیج فارس در یک نگاه
فصل 92-93
جام برتر خلیج فارس در یک نگاه
89-90

آموزش نماز و گزیده های اخالقی و
معرفتی
گرامیداشت عملیات افتخار آفرین
ثامن االئمه
جام برتر خلیج فارس در یک نگاه
فصل 89-90
جام برتر خلیج فارس در یک نگاه
فصل 92-93

143

بی سیاست

144

منشور حقوق شهروندی

عباس جدیدی
-

1

مبارکه سپاهان
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد
مبارکه سپاهان
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد
مبارکه سپاهان
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد
مبارکه سپاهان

عُقَبا

سی دی
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد

مسعود نصیریان
مسعود نصیریان

1

شاهین تهرانی

1

انتشارات کالم شیدا

1

انتشارات قوانین و مقررات

مقررات

آموزش  -نماز
سی دی

1

معاونت تدوین ،تنقیح و انتشارات قوانین و

6-2417-04-600-978

علی بدیع

فوتبال

سیدمحمد قریشی

تاریخچه فوتبال

5-66-5828-600-978

سیدمحمد قریشی

تاریخچه فوتبال

2-29-8447-964

آقای شاهین تهرانی

0-13-8804-600-978

آقای محمدرضا تهرانی

مبارکه سپاهان
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد
مبارکه سپاهان

داستان کوتاه فارسی
ایران-حقوق مدنی-سیاست دولت

