فهرست کتابهای چاپی کتابخانه و موزه ملی ملک با موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
۷۸۰

۳۷۴د  ۹۵۵ /۰۸۴۳طاليهداران عشق /گردآورنده الهه دبيري -.تهران :ياسين.۱۳۶۶ ،
۱۳۶۶ط

۱۵۲۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ريشههاي تاريخي اختالفات جنگ عراق و ايران ( ۱۵۱۴ـ  /)۱۹۸۰منوچهر
پارسادوست -.تهران :شرکت سهامي انتشار.۱۳۶۷ ،
ر۱۴۳پ

۱۶۸۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳روابط تاريخي و حقوقي ايران ،عثماني و عراق ( /)۱۵۱۴ - ۱۹۸۰منوچهر
پارسادوست -.تهران :انتشار.۱۳۶۴ ،
 ۱۳۶۴ر۱۴۳پ

۲۲۴۷

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ تحميلي در تحليل گروهکها /اداره تحقيقات و بررسيهاي سياسي -.تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.۱۳۶۲ ،
ج۹۶۶الف

۲۶۴۱

۱ /۶۲فا ۸شعر جنگ /گردآوري و تنظيم شوراي شعر اداره کل انتشارات و تبليغات -.تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.۱۳۶۴ ،
ش۹۶۶الف

۳۰۰۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسالمي ايران( تا پذيرش
قطعنامه  ۵۹۸از سوي ايران) /تاليف عباس هدايتي خميني -.تهران :دفتر
ش۴۵۵ه
مطالعات سياسي و بينالمللي.۱۳۷۰ ،

۳۱۶۷

 ۹۵۵ /۰۸۴۳رهبري و مديريت -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۷۳ ،
ر۱۵۸س

۳۴۳۷

 ۹۵۵ /۰۸۴۳بازداشتگاه رمادي /حميد عيوضيان -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه
هنري.۱۳۶۹ ،
ب۹۹۶ع

۴۱۳۴

۲۹۸ر  ۹۵۵ /۰۸۴۳راهنماي عمليات در جنگ  ۸سالهايران و عراق -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
اسالمي.۱۳۷۲ ،

۴۱۵۲

۴۶۷آ  ۹۵۵ /۰۸۴۳آزادگان بگوييد -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي،حوزه هنري.۱۳۷۲ ،

۴۵۷۶
۴۶۸۲
۴۸۰۶
۵۷۹۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تولدي ديگر در اسارت -.تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( اداره کل تبليغات
و انتشارات).۱۳۶۲ ،
ت۹۶۶الف
 ۹۵۵ /۰۸۴۳خاطرات يک سرباز /نگارش حيدرقلي بيگلري -.تهران :ستاد بزرگ ارتشتاران،
.۱۳۵۰
 ۱۳۵۰خ۹۶۲ب
... ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲مسافر جبهه و وجدان بيدار /نوشته رحمتهللا عاقلينژاد -.تهران.۱۳۷۳ ،
عس۲۲۱ /ع
 ۹۵۵ /۰۸۴۳م فهرست مقاالت جنگ تحميلي در مطبوعات جمهوري اسالمي ايران /گردآورنده
مرکز مدارک فرهنگي انقالب اسالمي -.تهران [ :علمي].۱۳۶۹ - ۱۳۶۴ ،
۹۲۱ ۱۳۶۴ف ۰۱۶

۶۲۰۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳گذر از بحران  /۶۷دفتر سياسي سپاه پاسداران[ -.تهران] :سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،واحد تبليغات.۱۳۶۸ ،
گ۲۹۷س

۶۴۲۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۷۲متن نامههاي مبادله شده بين روساي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق/
[دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي] -.تهران :ايران .وزارت امور خارجه.
۲۴۵ ۱۳۸۰م
موسسه چاپ و انتشارات.۱۳۸۰ ،

۷۲۲۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳مجموعه مقاالت دومين گردهمايي دانشگاه شيراز پيرامون نقش پژوهش در
بازسازي -.شيراز :دانشگاه شيراز.۱۳۶۷ ،
 ۱۳۶۷م۲۵۲د

۸۰۰۶

 ۹۵۵ /۰۸۴از جنگ جهاني دوم تا جنگ ايران و عراق /نويسنده علي ايرانلو -.بقيههللا.۱۳۵۹ ،
 ۱۳۵۹الف۹۶۶الف

۸۵۰۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نبرد شرق بصره /تدوين محمد دروديان[ -.تهران] :مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ،
.۱۳۷۴
ن۴۸۳د

۸۷۰۸

 ۹۵۳ /۶۷۰ ۵۳بررسي موقعيت کشورهاي کوچک در روابط بينالملل ريشهيابي مواضع و عملکرد
کويت در جنگ تحميلي عراق بر ايران /مسعود اسالمي -.نشر همراه.۱۳۶۹ ،
 ۱۳۶۹ب۵۲۸الف

۹۳۷۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق عليه جمهوري اسالمي ايران /اداره کل امور
حقوقي وزارت امور خارجه -.تهران [ :وزارت امور خارجه ،اداره کل امور
ت۹۶۶الف
حقوقي].۱۳۶۷ ،

۹۸۶۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ تحميلي از ديدگاه مرجع عاليقدر زعيم حوزه علميه آيههللا العظمي سيد
عبداله شيرازي /؛گردآورنده دفتر مدرسه علميه امام اميرالمومنين[ -.مشهد]:
ج۹۳۸ش
امام اميرالمومنين.۱۳۶۳ ،

۱۰۰۶۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران همگامي آمريکا و شوروي در ادامه
جنگ /منوچهر پارسادوست -.تهران :انتشار.۱۳۷۱ ،
ن۱۴۳پ

۱۰۴۵۸
۱۰۷۶۴

 ۵۰ ۹۵۵ /۰۹۸روز از جنگ (حمالت موشکي به تهران) به راويت تصوير /ساسان مويدي-.
تهران :سروش.۱۳۶۸ ،
ب۸۵۵م
 ۹۵۵ /۰۸۴۳نقش عراق در شروع جنگ همراه با بررسي تاريخ عراق و انديشههاي حزب
بعث /منوچهر پارسادوست -.تهران :شرکت سهامي انتشار.۱۳۶۹ ،
ن۱۴۳پ

۲۸۲ ۱۱۶۷۹آ  ۹۵۵ /۰۸۴۳آذر بال ،خاطرات خلبانان نيروي هوايي -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه
هنري.۱۳۷۳ ،
۱۲۶۱۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سيري درجنگ ايران و عراق /مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران
انقالب اسالمي؛ نويسنده محمد دروديان؛ ويرايش محتوايي بهاءالدين
س۲۹۷س
شيخاالسالمي ،ويرايش نهايي مهدي انصاري -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ۱۳۶۸ ،ـ.

۱۲۸۰۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳خرمشهر در جنگ طوالني /نويسندگان مهدي انصاري ،محمد دروديان ،هادي
نخعي -.تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسدارن انقالب
خ۸۸۵الف
اسالمي.۱۳۷۵ ،

۱۲۸۵۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۲امام و جنگ و شهادت /منوچهر وکيليان -.تهران :ياسر.۱۳۶۲ ،
وگ /الف۷۴۶خ

۷۶۲ ۱۲۹۴۶ر  ۹۵۵ /۰۸۴۳روايت هجران امام خميني و آزادگان ،خاطرات و نامههاي دوران اسارت آزادگان[ -.
تهران] :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني .واحد ادبيات.۱۳۷۵ ،
۱۳۲۶۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ ايران و عراق به انضمام تاريخ معاصر عراق و روابط با ايران (از  ۱۹۲۲ميالدي
تا امروز) /اسکندر دلدم -.تهران :اقبال.۱۳۶۲ ،
ج۶۳۸د

۱۳۳۳۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسالمي ايران /علياکبر
واليتي -.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.۱۳۷۶ ،
ت۷۱۱و

۱۵۰۴۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳امام و دفاع مقدس (خاطراتي از رزمندگان سپاه اسالم) [ -.تهران] :موسسه
تنظيم و نشر آثار امام خميني ،واحد خاطرات.۱۳۷۷ ،
۷۶۶الف

۱۵۲۳۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نبرد فاو /سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،معاونت ستاد کل ،مطالعات و تحقيقات
جنگ [ -.تهران] :سپاه پاسداران انقالب اسالمي.۱۳۶۶ ،
ن۲۹۷س

۱۵۲۴۵

 ۹۵۵ /۰۸۴پنج گفتار درباره انقالب ،جامعه ،دفاع مقدس /ميرحسين موسوي -.تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمي.۱۳۷۷ ،
پ۸۴۲م

۱۵۴۸۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳خرمشهر از اسارت تا آزادي /نويسنده و عکاس رضا خدري -.تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمي.۱۳۶۳ ،
خ۳۹۶خ

۱۵۷۵۲

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲خاطرات امير شهيد سپهبد صياد شيرازي /تدوين مرکز اسناد انقالب اسالمي؛
ويراستار ميترا بابک -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۷۸ ،
خ۹۵۹ص

۱۵۸۱۸

۱ /۶۲۰۸فا ۸شهيدان شاعر /بهکوشش دفتر تحقيق و پژوهش معاونت پژوهش و تبليغات بنياد
شهيد؛ زيرنظر نصرهللا مرداني -.تهران :نشر شاهد.۱۳۷۷ ،
۸۶۴ش

۱۶۳۷۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سيمرغ :روايتي از ايمان و سلحشوريهاي شهيد کشوري ،شهيد شيرودي و
همرزمانشان /بهکوشش حجت شاهمحمدي ،امير معصومي -.تهران :هفت،
س۲۸۴ش
.۱۳۷۸

۱۶۶۱۹

۱ /۶۲۰۸فا ۸منظومه شهادت :گزيدهاي از اشعار شاعران معاصر پيرامون شهيد و شهادت/
بکوشش دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد؛ زيرنظر نصرهللا مرداني -.تهران:
م۴۵۶م
بنياد شهيد انقالب اسالمي ،مرکز نشر شاهد.۱۳۷۶ ،

۱۶۶۵۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰سيماي پهلوانان /گردآوري و تدوين محمد عزيزي -.تهران :نشر شاهد.۱۳۷۸ ،
س۵۸۸ع ۹۲۲

۱۶۶۶۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰سيرت شهيدان( مجموعه گل) :مجموعه خاطراتي از سيره عملي شهيدان/
غالمعلي رجائي -.تهران :بنياد شهيد انقالب اسالمي ،نشر شاهد.۱۳۷۸ ،
س۳۶۳ر ۹۲۲

۱۶۷۱۱

۱۶۷۸۳

۱۶۸۸۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳رويارويي استراتژيها ،جنگ عراق و ايران :تأثير تحوالت صحنه نبرد جنگ عراق و
ايران بر سياست قدرتهاي بزرگ /تأليف حسين اردستاني -.تهران :دوره عالي
ر۳۷۹الف
جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي.۱۳۷۸ ،
 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲خاطرات سردار شهيد رضا نور محمدي در طول سالهاي دفاع مقدس /مقدمه و
تصحيح محمد عزيزي -.تهران :بنياد شهيد انقالب اسالمي ،نشر شاهد،
خ۷۴۱ن
.۱۳۷۸
 ۹۵۵ /۰۸۴۳پاي صحبت دوست /گردآورنده و نگارش جعفر صابري -.تهران :آشتي.۱۳۷۸ ،
پ۱۲۹ص ۰۹۲۲

۱۶۹۵۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق /به کوشش فرهاد درويشي [ ...و ديگران]-.
تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۸ ،
ت۲۹۷س

۱۶۹۷۷

 ۷۹۱ /۴۵۰۲يک تجربه ماندگار :روايت فتح به روايت شهيد سيد مرتضي آويني /مرتض آويني-.
تهران :روايت فتح.۱۳۷۷ ،
ي۹۱۷آ ۳۳۰۹۲

۱۸۳۷۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نبردهاي شرق کارون بهروايت فرماندهان :آزادسازي شرق کارون و شکستن
محاصره آبادان /نويسندگان علي بنيلوحي ،هادي مرادپيري ،محسن
ن۷۳۷ب
محمدي -.تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۹ ،

۱۸۶۳۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲پرواز سفيد :براساس زندگي شهيد عباس بابايي /داوود بختياري -.تهران:
سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۷۹ ،
 ۱۳۷۹پ۳۴۳ب

۱۸۶۶۲

۴۸۶ب ۳ /۶۲فا ۸تکهاي از آسمان( براساس زندگي شهيد محمد بروجردي) /حسين فتاحي-.
تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۷۹ ،
ف س/

۱۸۸۱۷

۱۸۸۱۸
۱۹۶۱۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ارتباطات و امنيت ملي در جنگ ايران و عراق :بررسي نقش روزنامه اطالعات در
تأمين /...نويسنده محمدباقر حشمتزاده؛( باهمکاري بهروز صادقي) -.تهران:
الف۶۲۱ح
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۹ ،
 ۹۵۵ /۰۸۴۳استقامت در مسير /طاهر مؤذن -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز
مطالعات و تحقيقات جنگ ،خانه انديشه جوان.۱۳۷۹ ،
الف۸۳۱م ۰۹۲۲
 ۹۵۶ /۷۰۴۳مواضع شوراي امنيت در قبال جنگ عراق و کويت /سعيد خالوزاده -.تهران :وزارت
امور خارجه ،مؤسسه چاپ و انتشارات.۱۳۷۵ ،
م۲۱۹خ

۱۹۶۷۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳اعترافات /عبدالعزيز قادرالسامرايي؛ مترجم عبدالرسول رضاگاه -.تهران :سازمان
تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۷۵ ،
الف۲۴۱س

۱۹۶۹۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نبردالعميه ،گزارش تحليلي و مستند عمليات کربالي  /۳طراحي ،تنظيم و نگارش
گزارش عمليات محمد اسحاقي ،هادي نخعي -.تهران :سپاه پاسدارن انقالب
ن۴۹۵الف
اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۵ ،

۲۰۱۶۰

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲امير خستگي ناپذير زندگينامه سرلشکر شهيد وليهللا فالحي /تأليف احمد
حسينيا -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۰ ،
ح س۸۳۳ /ف

۲۰۲۶۶

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲مدرسه عشق :زندگينامه سردار رشيد اسالم تيمسار سرلشکر سيد موسي
نامجوي /نويسنده عليرضا پوربزرگ (وافي) -.تهران :مرکز اسناد انقالب
پس۲۲۳ /ن
اسالمي.۱۳۸۰ ،

۲۰۲۹۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰ ۹۲پروانه در چراغاني :بر اساس زندگي شهيد حسين خرازي فرمانده لشکر
امامحسين عليهالسالم /مرجان فوالدوند -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي،
فس۴۲۳ /خ
حوزه هنري ،دفتر ادبيات و هنر مقاومت ،واحد کودک و نوجوان :بنياد شهيد
انقالب اسالمي ،نشر شاهد.۱۳۷۹ ،

۲۰۳۲۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲برفراز کنگرک (زندگينامه سرتيپ شهيد رسول عبادت) /تاليف عليرضا پوربزرگ
وافي -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۰ ،
ب۶۱۵پ

۲۰۶۶۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳خوزستان در جنگ  ۶۷ـ  /۱۳۵۹مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران
انقالب اسالمي؛ طرح و نظارت محسن رشير؛ مجري مؤسسه مطالعات
خ۲۹۷س
سياسي فرهنگي انديشه ناب ،نويسنده و مديران اجرا ابوالقاسم حبيبي-.
تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي .مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ،
.۱۳۷۹

۲۰۶۹۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سبزجامگان نجات /خليل عليزاده -.تهران :اطالعات.۱۳۸۰ ،
س۸۵۶ع

۲۰۸۰۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳اطلس جنگ ايران و عراق ـ فشرده نبردهاي زميني ( ۶۷ـ  /)۱۳۵۹مرکز مطالعات
و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي -.تهران :سپاه پاسداران
الف۲۹۷س
انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۹ ،

۲۰۸۵۹
۲۰۹۹۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ياد آن روزها /تهيه و تدوين و بازنويسي سرهنگ احمد حسينيا -.تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۰ ،
ي۵۷۸ح ۰۹۲۲
 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲شير صحرا :امير سرلشکر شهيد آبشناسان /تدوين عليرضا پوربزرگ وافي-.
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،
ش۱۴۹آ

۲۱۱۵۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳لشکر نه نفره خاطراتي از عمليات فتح المبين /تدوين عليرضا پوربزرگ وافي-.
تهران :اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،
 ۱۳۸۲ل۶۱۵پ

۲۱۶۷۲

 ۳۴۶ /۵۵۰۱۲مفقودان و ايثارگران از ديدگاه حقوقي و قوانين حمايتي /محمد امينيانمدرس-.
تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)؛
 ۱۳۸۰م۸۴۵الف
مشهد :آستان قدس رضوي ،بنياد پژوهشهاي اسالمي.۱۳۸۰ ،

۲۱۶۷۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰نغمههاي سرخ :يادنامه شهداي دانشگاه امام صادق عليهالسالم (ضميمه مجله
پيام صادق) -.تهران :دانشگاه امام صادق عليهالسالم.۱۳۸۱ ،
۵۵۴ن ۹۲۲

۲۱۷۱۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نام آورد /؛ويراستار فرانک جمشيدي ؛به اهتمام عليرضا کمري -.تهران :سازمان
تبليغات اسالمي ،حوزه هنري ،دفتر ادبيات و هنر مقاومت ،موسسه
ن۷۱۸ک
پژوهشي فرهنگ ،هنر و ارتباطات.۱۳۸۰ ،

۲۱۹۵۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳نبرد ميمک :مجموعهي خاطرات رزمندگان نيروي زميني ارتش /احمد حسينيا-.
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۱ ،
ن۵۷۸ح

۲۱۹۸۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ عراق و ايران /عبدالحليم ابوغزاله؛ مترجم نادر نوروزشاد -.تهران :سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۸۰ ،
ج۱۹۱الف

۲۲۰۷۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تاملي در جنگ ايران و عراق چند مسئله راهبردي ( مجموعه مقاالت) /به اهتمام
و ويرايش محتوايي مجيد مختاري -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
ت۲۹۷س
مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۸۰ ،

۲۲۰۸۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲زندگينامه و خاطراتي از شهيد اقارب پرست /به کوشش عليرضا پوربزرگ (
وافي) -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۱ ،
ز۶۱۵پ

۲۲۴۲۳

۱ /۶۲۰۹فا ۸دستي بر آتش ( شناخت شعر جنگ) /غالمرضا کافي -.شيراز :نويد شيراز،
۱۳۸۱ي.
د۲۴۷ک

۲۲۴۲۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲ميان خون /احمد حسينيا -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۱ ،
م۵۷۸ح

۲۲۴۳۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳مرد ره /احمد حسينيا -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۱ ،
م۵۷۸ح ۰۹۲۲

۲۲۶۲۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سرود آزادي :خاطرات جمعي از آزادگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي
ايران /؛تدوين مجتبي جعفري -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،
س۴۶۲ج ۰۹۲۲

۲۲۶۳۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳بايد رفت /تاليف احمد حسينيا -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،
ب۵۷۸ح ۰۹۲۲

۲۲۹۶۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳بررسي وضعيت اسراي ايراني در اردوگاههاي عراق /علياصغر امانيزاده-.
تهران :سروش (انتشارات صدا و سيما).۱۳۸۲ ،
ب۷۷۴الف

۲۳۱۶۹

 ۹۵۵ /۰۸۴ياد ياران :بيانات آيتهللا هاشمي رفسنجاني در يادوارههاي شهدا /گردآورندگان
علي مسلمي ،حمزه خليلي -.تهران :نشر اصلح.۱۳۸۰ ،
ي۵۵۸م

۲۳۲۳۳

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲پاوه سرخ( :بر اساس زندگي شهيد دکتر مصطفي چمران) /داوود بختياري
دانشور -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري ،دفتر ادبيات و هنر
بس ۵۶ /چ
مقاومت ،واحد کودک و نوجوان :بنياد شهيد انقالب اسالمي ،نشر شاهد،
.۱۳۷۹

۲۳۴۳۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰ ۹۲توتهاي تلخ /حـ رنجبر -.تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)،
موسسه چاپ و نشر عروج.۱۳۸۲ ،
ت۷۲۷ر

۲۳۴۷۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳چزابه :خاطراتي از فرمانده نيروي زميني ارتش /تدوين عليرضا پوربزرگ( وافي)-.
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،
چ۶۱۵پ

۲۳۵۴۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳شجاعان نبرد :قرارگاه نصر  ۲در عمليات فتحالمبين /فرضهللا شاهينراد ؛[ براي]
هيات معارف جنگ شهيد علي صياد شيرازي -.تهران :عرشيان.۱۳۸۲ ،
ش۳۲۲ش

۲۳۵۵۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰در محاصره /تدوين مجتبي جعفري -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،
د۴۶۲ج ۹۲۲

۲۳۸۸۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ تحميلي از ديدگاه حقوق بينالملل /مجيد اسکندري -.تهران :به ديد :مرکز
نشر و تحقيقات قلم و آشنا.۱۳۸۰ ،
ج۵۲۵الف

۲۴۵۸۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۲ ۰۹۲خاطرات حجةاالسالم والمسلمين حاج شيخ حسين انصاريان /؛تدوين محمدرضا
دهقاني اشکذري ،حميد کرميپور ،رحيم نيکبخت ؛مصاحبه با شهاب مرادي،
خ۸۸۶الف
مرتضي ميردار -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.۱۳۸۲ ،

۲۴۶۹۷

 ۷۷۹ /۹۹۵ ۵۵۳۷آبادان و خرمشهر :قديم ،جنگ و جديد ( به روايت تصوير) /متن علي فرخ مهر؛
مجموعه عکس از علياکبر آقاجري -.آبادان :پرسش.۱۳۸۰ ،
آ۶۴۷آ

۲۵۰۵۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳حکايت زمستان /مصاحبه و تاليف سعيد عاکف -.مشهد :کاتبان.۱۳۸۳ ،
ح۲۲۳ع

۲۵۲۱۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲رد خون روي برف ،يا ،توي برف بزرگ شو دخترم :کتاب کاوه /فرهاد خضري-.
تهران :روايت فتح.۱۳۸۳ ،
خ س۳۳۲ /ک

 ۲۵۳۸۹ه۹۳۶ف ۳ /۶۲فا ۸همه رنگها مال خداست /نويسنده عباس فياض -.مشهد :شادرنگ.۱۳۸۰ ،
۲۵۶۳۱
۲۵۷۵۸
۲۵۹۰۳

۲۶۲۳۰
۲۶۲۴۴
۲۶۴۴۱
۲۷۱۱۶
۲۷۶۱۰

۲۷۶۱۱

۲۷۷۲۹

۲۸۵۰۰

۱ /۶۲۰ ۸۳۵۸فا ۸بررسي شعر دفاع مقدس /مولف علي مکارمي نيا -.تهران :ترفند.۱۳۸۴ ،
ب۷۳۲م
 ۹۵۵ /۰۸۴۳حکايت سرخ /ابراهيم رستمي -.قم :حديث نينوا.۱۳۸۳ ،
ح۴۹۳ر
 ۹۵۵ /۰۸۴۳آزادي در اسارت /مسعود مولوي؛ ويراستار محسن کرمي -.تهران :سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،نيروي مقاومت بسيج ،بسيج جامعه پزشکي؛
آ۸۴۸م ۰۹۲۲
رضوان پرتو.۱۳۸۳ ،
 ۷۷۸ /۹۹۳ ۵۵۰۲عکاسي در جنگ /سعيد جان بزرگي -.تهران :روايت فتح.۱۳۸۳ ،
ع۱۸۷ج
 ۹۵۵ /۰۸۴۳کرامات و امدادهاي غيبي شهيدان /تدوين :ابراهيم رستمي -.قم :حديث نينوا،
.- ۱۳۸۳
ک۴۹۳ر
۳ /۶۲فا ۸داستان بلند عشق و نفرت /نعمت هللا سليماني -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۸۳ ،
د۶۹۱س
 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲مسافر ملکوت /سعيد عاکف -.مشهد :کاتبان.۱۳۸۳ ،
 ۱۳۸۳ع۲۲۳م
 ۹۵۵ /۰۸۴چهار فصل کوچ :رهبري و مديريت ،بهداشت و درمان ،ورزش و سرگرميها ،ادب و
هنر ،سوگواري ،قرآن ،روزه در اردوگاههاي اسيران ايراني در عراق /بهکوشش
۸۱چ ۳۰۹۲۲
دفتر ادبيات و هنر مقاومت -.تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري،
سوره مهر.۱۳۸۳ ،
 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲شبهاي بيمهتاب :خاطرات اسير آزاد شده ايراني سرهنگ شهابالدين
شهبازي /مصاحبه و تدوين محسن کاظمي -.تهران :سازمان تبليغات
ش۷۶۶ش
اسالمي ،حوزه هنري ،سوره مهر.۱۳۸۳ ،
 ۳۲۷ /۵۵۰ ۵۶۷نقش گروههاي معارض در روابط ايران و عراق ( /)۱۳۷۵ - ۱۳۷۸مولفان حبيبهللا
ابوالحسنشيرازي ،کامران طارمي -.تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي،
 ۱۳۸۴ن۱۷۷الف
.۱۳۸۴
 ۹۵۵ /۰۸۴۳گوهر معرفت :سيري در زندگاني شهيدان گمنام جليل عطائي لوشاني ـ ايرج
شعباني لوشاني به ضميمه تقويم شهداي لوشان و حومه /تاليف کامبيز
۶۸۶ع ۰۹۲۲
فتحي لوشاني -.قزوين :حديث امروز.- ۱۳۸۴ ،

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲ ۲۸۷۹۲م تقويم تاريخ دفاع مقدس[ /تهيه و تدوين] مرکز پژوهشهاي دفاع مقدس نيروي
زميني ارتش جمهوري اسالمي و معاونت عمليات؛ به کوشش [صحيح :زير
۶۵۲ ۱۳۸۴ت
نظر] فرهاد بهروزي؛ [ويراستار احمد حيدري ،شعاعالدين فالحدوست]-.
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.- ۱۳۸۴ ،
۲۹۹۱۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ما و عراق از گذشته دور تا امروز :تجاوز عراق ،پيامدها ،پايان جنگ و رويدادهاي
پس از آن /منوچهر پارسادوست -.تهران :شرکت سهامي انتشار.۱۳۸۵ ،
 ۱۳۸۵م۱۴۳پ

۲۹۹۶۳

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲مهمان فشنگهاي جنگي (خاطرات اسير آزاد شده ايراني مجيد بنشاخته
(سجاديان)) /مصاحبه و تدوين :قاسم ياحسيني -.تهران :شرکت انتشارات
م۷۱۶ب

سوره مهر.۱۳۸۶ ،
۲۹۹۶۴
۲۹۹۹۰

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲رازهاي دوران پرالتهاب (خاطرات سروان عراقي ثامر حمود الخالصي) /مترجم:
حسين زوارکعبه -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۸۶ ،
ر۱۶۳خ
 ۹۵۵ /۰۸۴۳دسته يک :بازروايي خاطرات شب عمليات  ،۱۳۶۴/۱۱/۲۴جاده فاو ـ ام القصر/
تحقيق و تدوين اصغر کاظمي؛ ويراستار و بازنگار محمد مهدي عقابي -.تهران:
د۲۲۹ک ۰۹۲۲
شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۸۶ ،
۱۳۸۶

۳۰۷۷۳

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲اسکورت نفتکشها :دخالت مستقيم آمريکا در جنگ  ۳۰تير تا  ۳۱شهريور
 /۱۳۶۶نويسنده محمود يزدانفام؛ ناظر علمي و ويرايش محتوايي :عليرضا
الف۴۷ي
لطفهللازادگان؛ ويرايش ادبي گودرز نوروزي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۸ ،

۳۰۷۷۴

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲هجوم سراسري :تهاجم و پيشرويهاي عمده عراق /نويسندگاه مهدي انصاري،
حسين يکتا؛ طرح و نظارت محسن رشيد ،غالمرضا ظريفيان شفيعي ،عليرضا
ه۸۸۵الف
لطفزادهگان؛ ضمائم هادي نخعي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۲ ،

۳۰۷۷۵

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲ماجراي مکفارلين :اقدام آمريکا براي ارتباط با ايران  -طرح نهايي عمليات
سرنوشتساز  -عمليات فتح  ۲( ۱شهريور تا  ۲۲آبان  /)۱۳۶۵نويسندگان
م۸۸۵الف
مهدي انصاري ،يحيي فوزي ،عليرضا لطفهللازادگان -.تهران :سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۸۰ ،

۳۰۷۷۶

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲در تدارک عمليات سرنوشتساز  ۱۸تير تا  ۲۰شهريور  /۱۳۶۵نويسندگان يحيي
فوزي ،عليرضا لطفهللا زادگان؛ ويرايش محتوايي هادي نخعي؛ ويرايش ادبي
د۸۸۳ف
گودرز نوروزي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز مطالعات و
تحقيقات جنگ.۱۳۷۸ ،

۳۰۷۷۷

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲تجديد رابطه امريکا و عراق  ۳۱شهريور تا  ۵آذر  /۱۳۶۳نويسنده هادي نخعي؛
ويرايش ادبي محمدباقر مدني -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز
ت۳۶۱ن
مطالعات و تحقيقات جنگ.۱۳۷۹ ،

۳۰۷۷۸

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۲جنگنامه اول :پيدايش نظام جديد /نويسندگان هادي نخعي ،حسين يکتا؛
ويرايش مهدي انصاري -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز
ج۳۶۱ن
مطالعات و تحقيقات جنگ.- ۱۳۷۵ ،

۳۲۱۰۳

 ۹۵۵ /۰۸۴ ۳۰۹۲حکايت سالهاي باراني /خاطره مهدي مرندي؛ بازنويس نثر محمد خسرويراد-.
تهران :بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ،مديريت ادبيات و انتشارات،
ح۴۷۹م
.۱۳۷۶

۳۵۱۷۳

خ  ۹۵۵ /۰۸۴۳راه کارهاي حفظ و نشر ارزش هاي دفاع مقدس /نويسنده :محمد خطيبي
کوشکک؛ تهيهکننده :پژوهشکده تحقيقات اسالمي -.قم :زمزم هدايت،
ر ۶۴۵
.۱۳۸۶

۳۷۳۳۹
۳۸۰۰۹

۳۸۶۵۵

۱ /۶۲فا ۸سرزمين نينوا يادش بخير[ /تاليف] سرزمين نينوا يادش بخير -.مشهد :چگور،
.۱۳۷۸
 ۱۳۷۸س۱۳۶الف
 ۹۵۵ /۰۸۴۳رويشي در سپيده :تصاويري از بازسازي مناطق جنگزده=dawn A growth in
=images of the reconstruction of war - stricken zoneالطلوع في الفجر
۸۶۳ر ۰۲۲۲
صور من اعادة  -....تهران :دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي ،روابط
۱۳۷۸
عمومي.۱۳۷۸ - ۱۳۸۲ ،
۳ /۶۲فا ۸روزهاي جهنمي /عبدالجبار اسدي حويزيان -.اهواز :موعود.۱۳۶۳ ،
 ۱۳۶۳ر۴۹۹الف

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۲۲۳ ۳۸۷۱۷قابهاي ماندگار  :۲مجموعه عکس سيد مسعود شجاعي طباطبايي عمليات

ق۳۸۲ش

کربالي يک /منطقه مهران /مسعود شجاعي طباطبايي ،متون ادبي :افشين
عالء؛ مترجم :فريدون گنجور -.تهران :بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع
مقدس[ ،بيتا].

۳۹۲۶۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م روايتهاي ماندگار /بهکوشش دبيرخانه جشنواره؛ [براي] بنياد حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقدس معاونت ادبيات و انتشارات -.تهران :صرير.۱۳۸۲ ،
۷۶۲ ۱۳۸۲ر ۰۱۶

۳۹۳۶۵

۰ /۸۳۵۸فا ۸گامنهادن بر شيب تند (گفتارهايي درباره ادبيات داستاني دفاع مقدس) /احمد
شاکري -.تهران :خانه کتاب.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱گ۱۸۱ش

۳۹۷۳۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳اطلس نبردهاي ماندگار :عمليات نيروهاي زميني در هشت سال دفاع مقدس
شهريور ماه  - ۱۳۵۹مرداد ماه  /۱۳۶۷تدوين مجتبي جعفري -.تهران :نيروي
 ۱۳۸۶الف۴۶۲ج
زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران.]۱۳۸۶[ ،

۳۹۸۷۴

۳ /۶۲فا ۸داستانهاي شهر جنگي (مجموعه داستان) /نويسنده حبيب احمدزاده -.تهران:
سازمان تبليغات اسالمي.۱۳۷۶ ،
 ۱۳۷۶د۲۸۱الف

۳۹۹۵۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳خورشيد بدر :زندگينامه شهيد سردار سرلشکر پاسدار (اسماعيل دقايقي)/
نوشته مصطفي سعيدي[ -.تهران] :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز
۵۹۱د ۰۹۲۲
فرهنگي ،معاونت انتشارات ،مديريت امور کتاب.۱۳۷۴ ،
 ۱۳۷۴سس/

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲۲ ۳۹۹۹۹اسوه مقاومت :زندگينامه شهيد سردار سرلشکر پاسدار مجيد بقايي -.تهران:
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز فرهنگي ،معاونت انتشارات مديريت
 ۱۳۷۴س۵۹۴ /ب
امور کتاب.۱۳۷۴ ،
۴۰۰۰۱

۳ /۶۲۰۸فا ۸برگزيده ها :مجموعه داستانها و خاطرات برگزيده مسابقه هفته بزرگداشت جنگ
تحميلي ،سال  /۱۳۶۳گردآوري و تنظيم اداره کل انتشارات و تبليغات وزارت
۴۶۷ ۱۳۶۴ب
ارشاد اسالمي[ -.تهران] :مرکز نشر فرهنگي رجا.۱۳۶۴ ،

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲۲ ۴۰۰۱۰حرمان هور /احمدرضا احدي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي.۱۳۷۳ ،
 ۱۳۷۳ح۲۶۲الف
۴۰۰۴۹

۳ /۶۲فا ۸داستانهاي شهر جنگي (مجموعه داستان) /نويسنده حبيب احمدزاده -.تهران:
شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۸۵ ،
 ۱۳۸۵د۲۸۱الف

۴۰۰۵۷

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲نوشتم تا بماند :يادداشتهاي روزانه جنگ آيتهللا جمي (-۱۳۵۹/۷/۲۴
 /)۱۳۶۰/۷/۱۹به اهتمام محسن کاظمي -.تهران :شرکت انتشارات سوره
 ۱۳۸۷ن۶۶۱ج
مهر.۱۳۸۷ ،

۴۰۰۶۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲عبور از آخرين خاکريز (خاطرات يک پزشک اسير عراقي) /نوشته احمد
عبدالرحمن؛ مترجم محمدحسين زوارکعبه[ -.تهران] :سازمان تبليغات
زت /ع۳۳۲ع
اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۶۹ ،
۱۳۶۹

۱۳ ۴۰۱۶۴ي  ۹۵۵ /۰۸۴۳چهارمين يادواره فيلم دفاع مقدس  ۳۰شهريور الي  ۳مهر  /۱۳۷۱برگزار کننده
بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس[ -.تهران] :ستاد کل نيروهاي مسلح،
۱۳۷۱
معاونت فرهنگي.۱۳۷۱ ،
۴۰۳۰۶

۴۱۳۴۰

۴۱۳۵۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳پاسدار واليت :زندگينامه شهيد سردار سرلشکر پاسدار (يوسف کالهدوز)/
نوشته علياصغر نصرتي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي،مرکز
نس۶۳۵ /ک
فرهنگي،معاونت انتشارات مديريت امور کتاب.۱۳۶۹ ،
۱۳۶۹
 ۹۵۵ /۰۸۴۰۹۲زيتون سرخ :خاطرات ناهيد يوسفيان /گفت و گو و تدوين قاسم ياحسيني؛ [براي]
دفتر ادبيات و هنر مقاومت ،حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي -.تهران:
 ۱۳۸۷ز۸۵ي
شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۸۷ ،
 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲بابانظر :خاطرات شفاهي شهيد محمدحسن نظرنژاد /مصاحبه حسين بيضايي؛
تدوين مصطفي رحيمي ؛ [ براي] دفتر ادبيات و هنر مقاومت -.تهران :شرکت
 ۱۳۸۸ب۴۹۹ن

انتشارات سوره مهر.۱۳۸۸ ،
۴۱۳۵۱

۱ /۶۲۰۸فا ۸خونبهاي آفتاب :گزيدهاي از اشعار سروده شده درباره دفاع مقدس[ -.تهران]:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،دفتر حفظ ارزشهاي دفاع مقدس.۱۳۷۱ ،
۹۲۴ ۱۳۷۱خ

۴۱۴۳۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳در پرتو عشق :زندگينامه شهيد سردار سرلشکر پاسدار (حسن باقري)-.
[تهران] :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز فرهنگي ،معاونت انتشارات،
د۶۴۹الف ۰۹۲۲
مديريت امور کتاب.۱۳۷۴ ،
۱۳۷۴

۴۱۵۱۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳اسرار جنگ تحميلي بهروايت اسراي عراقي /مصاحبهگر مرتضي سرهنگي-.
تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري ،دفتر ادبيات و هنر مقاومت،
الف۵۲۲س ۰۹۲۲
.۱۳۶۵
۱۳۶۵

۴۱۵۲۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳حماسه مقاومت :يادمان هشت سال دفاع مقدس /مولف معاونت فرهنگي و
تبليغات جنگ ،ستاد فرماندهي کل قوا -.تهران :ستاد فرماندهي کل قوا،
 ۱۳۶۸ح۶۵۲م
معاونت فرهنگي و تبليغات جنگ.۱۳۶۸-۱۳۶۹ ،

۴۱۶۰۴

[ ۲5 ۷۹۱ /۴۳۶۵۸بيست و پنج] سال سينماي ايران :سينماي جنگ و دفاع مقدس /مسعود
فراستي -.تهران :موزه سينماي ايران :بنياد سينمايي فارابي.۱۳۸۲ ،
 ۱۳۸۲ب۳۳۶ف

۴۱۸۵۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ و تجاوز :جبهه امپرياليستي عليه انقالب اسالمي /دفتر سياسي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي.۱۳۶۰ ،
 ۱۳۶۰ج۲۹۷س

۴۱۹۵۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م فرهنگ جبهه :تابلونوشتهها /مهدي فهيمي[ -.ويرايش ] -.۲تهران :سازمان
تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۶۸ ،
ف۹۳۱ف
الف۱۳۶۸

۴۱۹۹۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳حماسه خرمشهر -.تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،دفتر حفظ آثار و
ارزشهاي دفاع مقدس.۱۳۷۱ ،
 ۱۳۷۱ح۹۶۵الف

۴۲۰۵۱

۳ /۶۲فا ۸ديداري از جبهه عشق و خون /ناصر ايراني -.تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان.۱۳۶۲ ،
 ۱۳۶۲د۹۶۷الف

۴۲۳۳۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲شنام :خاطرات کيانوش گلزارراغب [ /براي ] دفتر ادبيات و هنر مقاومت  ،حوزه
هنري سازمان تبليغات اسالمي -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۸۹ ،
 ۱۳۸۹ش۵۶۴گ

۴۲۴۹۴

۱ /۶۲۰۸فا ۸سوره :ويژه جنگ (بمناسبت هفته جنگ) -.تهران  :واحد انتشارات حوزه انديشه و
هنر اسالمي.۱۳۶۰ ،
۸۱۱ ۱۳۶۰س

۷۲۹ ۴۲۵۰۳د  ۹۵۵ /۰۸۴۳دوازده نامه :متن نامههاي مبادله شده ايران و عراق در سال  /۱۳۶۹طرح و
پردازش دفتر نشر معارف انقالب؛ ويراستار قادر باستاني -.تهران :دفتر نشر
۱۳۸۶
معارف انقالب.۱۳۸۶ ،
۴۳۵۱۲

 ۹۵۵ /۹۴۳بزمگاه دلبران  :تاريخچه گلستان شهداي اصفهان /تاليف اصغر منتظرالقائم-.
اصفهان :کانون پژوهش.۱۳۹۰ ،
 ۱۳۹۰ب۷۸۳م

۴۳۶۱۷

 ۹۵۵ /۰۸۴۳فرياد از بيداد :بررسي روايي تحليلي اسارت /نويسنده سيامک عطايي؛ تهيه و
تنظيم نمايندگي وليفقيه در امور آزادگان معاونت فرهنگي اجتماعي -.تهران:
 ۱۳۷۶ف۶۸۲ع
اميد آزادگان.۱۳۷۶ ،

۴۳۹۰۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سفر به جنوب و گفت و شنودي با چند نوجوان رزمنده /رضا رهگذر -.تهران:
سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۷۰ ،
 ۱۳۷۰س۸۹۱ر

۴۳۹۰۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳خاطراتي کوتاه از عملياتهاي بزرگ (والفجرهشت  -کربالي پنج) /محسن
شاهرضايي ،به کوشش محمدقاسم فروغي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
 ۱۳۷۱خ۲۶۱ش
اسالمي،نيروي زميني،معاونت تبليغات و انتشارات،مديريت انتشارات.۱۳۷۱ ،

۴۴۱۳۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳درسهايي از راهبرد،حقوق و ديپلماسي در جنگ ايران و عراق /گردآوري
کريستوفرسي جوينر؛ برگردان داود علماييکوپايي؛ مقدمه و توضيحات علي
عت /د۸۹۵ج
شمخاني -.تهران :مرز و بوم.۱۳۹۰ ،
۱۳۹۰

۵۸۱ ۴۴۱۵۰ر  ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ به روايت فرمانده :درس گفتارهاي جنگ دکتر محسن رضاييميرقائد /با
مقدمه غالمعلي رشيد؛ به اهتمام پژمان پورجباري -.تهران :بنياد حفظ آثار و
 ۱۳۹۰پس/
نشر ارزشهاي دفاع مقدس.۱۳۹۰ ،
۴۴۱۷۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳پاوه در جنگ با ضد انقالب و دفاع مقدس /تحقيق و نگارش محمد الهياري؛ طرح و
نظارت شوراي اطلس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس -.تهران :سپاه
پ۲۹۷س ۰۲۲۳
پاسداران انقالب اسالمي،مرکز اسناد دفاع مقدس.۱۳۹۱ ،
۱۳۹۱

۴۴۱۸۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳چه کسي قشقرهها را مي کشد؟ :خاطرات آزاده ارمني سورن هاکوپيان /نوشته
حجت شاهمحمدي -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۰ ،
شس۳۲۴ /هـ
۱۳۹۰

۴۴۱۹۷

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سه مزار براي يک شهيد :سيري در زندگي روحاني شهيد حجتاالسالم
والمسلمين شريفقنوتي /مولف عبدالرحيم سعيديراد؛ محقق محمدمحسن
سس۴۶۱ /ش
شريفطبع (قنوتي) -..تهران؛ قم :پيام آزادگان.۱۳۹۰ ،
۱۳۹۰

۴۴۲۱۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳فرماندهان دفاع مقدس :شهيد احمد کاظمي (مجموعه مقاالت ،سخنرانيها و
گفت و گوها) /به اهتمام سعيد سرمدي -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
سس۲۲۹ /ک
اسالمي ،مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.۱۳۹۰ ،
۱۳۹۰

۴۴۲۲۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تفحص /نويسنده حميد داودآبادي؛ به کوشش علي اکبري -.تهران :نشر يا
زهرا(س).۱۳۹۰ ،
 ۱۳۹۰ت۲۹۱د

 ۴۴۴۰۶ج۱۳ز  ۹۵۵ /۰۸۴۳جامعهشناسي جنگ :تحليل جامعهشناختي سازگاري مهاجران در مقصد /مولف
بيژن زارع -.تهران :جهاد دانشگاهي ،واحد خوارزمي.۱۳۹۱ ،
۱۳۹۱
۴۴۴۱۸

۴۴۴۸۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳هوانيروز در فتحالمبين /گردآوري و تدوين حجت شاهمحمدي؛ ويراستار علي
اعواني -.تهران :سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران،
 ۱۳۹۰هـ۲۸۴ش
نشر آجا.۱۳۹۰ ،
 ۹۵۵ /۰۸۴۳ستاري به روايت همسر شهيد /لعيا رزاق زاده -.تهران :انتشارات روايت فتح،
.۱۳۹۱
رس۳۴۵ /س
۱۳۹۱

۳۶۷ ۴۴۴۸۸ر  ۹۵۵ /۰۸۴۳بلند بگو آزادي :با نگاهي تازه به زندگي شهيد مهندس مهدي رجببيگي/
مصطفي محمدي -.تهران :فاتحان.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱مس/
۴۴۵۴۶
۴۴۵۶۱
۴۴۵۶۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳بوسه بر ميلههاي قفس /نويسنده کرامت يزداني (اشک) -.تهران :قم :پيام
آزادگان.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱ب۴۸ي
 ۹۵۵ /۰۸۴۳وحدت /تهيه و تنظيم ايوب سيفزاده -.تهران :سازمان بنياد شهيد و امور
ايثارگران،معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي ،نشر شاهد.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱و۹۴۸س
 ۹۵۵ /۰۸۴۳آخرين حلقهي رزم :خاطرات برگزيده اولين جشنواره خاطرهنويسي دفاع مقدس
استان قم /بازنويسي حميد مشتاقينيا؛ ويرايش و تدوين محمدرضا اشعري
 ۱۳۹۱آ۴۳۸ج
مقدم -.قم :اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان قم،
.۱۳۹۱

۴۴۵۶۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سرباز کوچک امام (ره) :خاطرات مهدي طحانيان /مولف فاطمه دوستکامي-.
تهران :پيام آزادگان.۱۳۹۱ ،
دس۴۸۲ /ط
۱۳۹۱

۴۴۵۷۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سيره ابوترابي :خاطرات دوران اسارت حجتاالسالم والمسلمين سيدعلياکبر

رس۱۸۴ /الف
۱۳۹۱
۴۴۵۷۶

ابوترابيفرد /غالمعلي رجايي -.تهران :قم :پيام آزادگان.۱۳۹۱ ،

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م معلمان عاشق :يادنامه شهداي فرهنگي استان اردبيل /گردآورنده يوسف
دلخوناصل ،غالمعلي ولينژاد -.اردبيل :نگين سبالن.۱۳۹۱ ،
م۶۳۸د ۰۹۲۲
۱۳۹۱

۴۴۶۰۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳کمپرسي  :۲خاطرات شفاهي دکتر مظفر نامدار /مصاحبه داود گلي؛ نگارش و
تدوين محمود رنجبر -.رشت :حرف نو.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱ک۲۲۵ن

۴۴۶۱۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳مسيح کردستان :زندگينامه سردار شهيد محمد بروجردي /نوشته نصرتهللا
محمودزاده -.مشهد :ملک اعظم.۱۳۹۱ ،
مس۴۸۶ /ب
۱۳۹۱

۴۴۶۱۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۴برگي از خطه کشوين جوانان جمعيت حافظ وحدت قزوين /تحقيق و نگارش
مسعود آتشگران -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۰ ،
ب۱۸۱آ ۰۴۵۲
۱۳۹۰

۴۴۶۱۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳خدا ميخواست زنده بماني :کتاب صيادشيرازي /فاطمه غفاري -.تهران:
انتشارات روايت فتح.۱۳۹۱ ،
غس۹۵۹ /ص
۱۳۹۱

۴۴۶۱۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲تلگرافچي پنجستاره :خاطرات ستوانيار مخابرات صابر قرهداغلو /خاطرهنگار
ساسان ناطق -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱ت۵۹۶ق

۴۴۶۱۶

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سرگذشتنامه آزادگان شاغل در پتروشيمي بندر امام خميني (ره) /نويسنده
مريم بيات -.تهران :پيام آزادگان.۱۳۹۱ ،
س۸۹۵ب ۰۹۲۲

۴۴۶۳۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳گوهر /نويسنده مهدي جعفري نسب اشکذري -.تهران :شرکت انتشارات سوره
مهر.۱۳۹۰ ،
 ۱۳۹۰گ۴۷۶ج

۴۴۶۳۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م ستارههاي نبرد هوايي /احمد مهرنيا -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر،
.۱۳۹۱
س۸۸۴م ۰۹۲۲
۱۳۹۱

۴۴۶۳۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳مستوران روايت فتح :معرفي نمونههايي از زنان سلحشور  ۸سال دفاع مقدس/
نويسنده طاهره قاسمي امين -.تهران :موسسه فرهنگي هنري براثا،
م۱۹۹ق ۰۹۲۲
انتشارات آرمان براثا.۱۳۹۱ ،
۱۳۹۱

۴۴۶۴۵

۰ /۹۰۶۲فا ۸م فرهنگ داستاننويسان دفاع مقدس ( /)۱۳۵۹ - ۱۳۸۹مهدي خادميکواليي-.
تهران :سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ،معاونت پژوهش و ارتباطات
 ۱۳۹۱ف۱۴۲خ
فرهنگي ،نشر شاهد.۱۳۹۱ ،

۴۴۶۵۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳روزهاي بيقرار :براساس خاطرات سرتيپ دوم علي مولويحقيقي /مولف مريم
جهانگشته -.مشهد :طنين قلم.۱۳۹۱ ،
جس۸۴۹ /م
۱۳۹۱

۴۴۶۵۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳همان لبخند هميشگي :کتاب محمد بروجردي /راوي مکمل فرهاد خضري-.
تهران :انتشارات روايت فتح.۱۳۹۱ ،
خس۴۸۶ /ب
۱۳۹۱

۴۴۶۵۴
۴۴۶۵۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳روياي روزهاي خونين :خاطرات شفاهي سرهنگ پاسدار علي احمديپور/
مصاحبه و تدوين سيدقاسم ياحسيني -.بوشهر :دريانورد.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱ر۲۸۴الف
 ۹۵۵ /۰۸۴۳نقش ترکمن صحرا در حفظ و حراست از کيان اسالمي /مولف نادر عليزاده-.
تهران :سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ارتش جمهوري
ن۸۵۶ع ۰۹۲۲
اسالمي ايران.۱۳۹۱ ،
۱۳۹۱

۱۶ ۴۴۶۵۷ي  ۹۵۵ /۰۸۴۳بچههاي کفيشه :خاطرات مکي يازع /خاطرهنگار سيدقاسم ياحسيني -.تهران:
شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱يس/
۴۴۶۶۰

۴۴۶۶۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳کبوتران حرم :چهل روايت از دلدادگي شهدا به امام رضا عليه السالم /گروه
فرهنگي شهيد ابراهيم هادي -.تهران :نشر امينان.۱۳۹۱ ،
ک۳۸۴گ ۰۹۲۲
۱۳۹۱
 ۹۵۵ /۰۸۴۳خستگي ناپذير /عبدالمجيد رحمانيان -.تهران :پيام آزادگان.۱۳۹۱ ،
رس۱۸۴ /الف
الف ۱۳۹۱

۴۴۶۶۷
 ۹۵۵ /۰۸۴۳روزگار عسرت :خاطرات اسير آزادشده هادي باغبان /گفتوگو و تدوين سيدولي
هاشمي -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱س۲۲۹ /ب
۴۴۶۷۲
 ۹۵۵ /۰۸۴۳آسمان مال من بود :خاطرات سرهنگ خلبان صمدعلي باالزاده /مصاحبه و تدوين
ساسان ناطق -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱س۲۵۶ /ب
۴۴۶۷۳

۴۴۶۷۴

۴۴۶۷۸

۴۴۶۸۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳سروش دوست (خاطرات يک خلبان) /محمدامين شريفي -.تهران :سوره سبز،
.۱۳۹۱
س۴۶۷ش ۰۹۲۲
۱۳۹۱
 ۹۵۵ /۰۸۴۳آن روز سه و نيم بعدازظهر :خاطرات مهدي صمديصالح /مصاحبه و تدوين سعيد
غياثيان -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
غس۸۳۴ /ص
۱۳۹۱
 ۹۵۵ /۰۸۴۳افالکيان /ستاد يادواره سرداران ،اميران و  ۴۰۰شهيد شهرستان قائنات -.قاين:
انتشارات اکبرزاده.۱۳۹۱ ،
الف۳۴۱س ۰۹۲۲
۱۳۹۱
 ۹۵۵ /۰۸۴۳دورهي درهاي بسته :به روايت سعيد اسديفر /سعيد اسديفر -.تهران:
انتشارات روايت فتح.۱۳۹۱ ،
د۵۱۱الف ۰۹۲۲
۱۳۹۱

۴۴۶۹۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲به رنگ کودکي :خاطرات جواد صحرايي  /...حسن و حسين شيردل -.تهران:
شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱ب۴۴۵ص

۴۴۶۹۲

۸۹ظ  ۹۵۵ /۰۸۴۳فرکانس آتش :خاطرات سرهنگ پاسدار زرير ظهيرنژاد /به اهتمام محمد مرادي
ناصرآباد -.تهران :زيتون سبز.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱مس/

۴۴۸۱۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳آذربايجان غربي در جنگ با ضد انقالب و دفاع مقدس /تحقيق و نگارش رضا
صادقي؛ طرح و نظارت شوراي اطلس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس-..
آ۲۹۷س ۰۲۲۳
تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس،
۱۳۹۱
.۱۳۹۱

۴۴۸۴۴

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲پرواز روي خاک :خاطرات سرهنگ خلبان منوچهر شيرآقايي /مصاحبه و تدوين
سيدقاسم ياحسيني -.تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱پ۹۳۶ش

۴۴۸۶۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲هوبره :يک وقايعنگاري از مهاجرين هشت سال دفاع مقدس /علي عچرش؛
بازنويسي مهريالسادات معرکنژاد -.اصفهان :نشر دارخوين.۱۳۹۲ ،
 ۱۳۹۲هـ۴۵۵ع

۴۴۸۶۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲سه هزار روز در اسارت اردوگاههاي االنبار ،موصل /... ۱حسن نوري (زيد) -.تهران:
پيام آزادگان.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱س۷۵۷ن

۴۴۸۹۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م عرشيان خاک نشين :يادمان شهداي شهر سده لنجان /نويسندگان هاجر
صفائيه ،راضيه عزيزي -.اصفهان :ستارگان درخشان.۱۳۹۱ ،
ع۶۸۷ص ۰۹۲۲
۱۳۹۱

۴۴۹۳۸

۴۵۰۸۸
۴۵۱۱۳

۴۵۱۳۵
۴۵۲۲۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳معماي پنج ضلعي :مروري بر عمليات کربالي  /۴جمعي از نويسندگان؛ با
مشارکت ستاد کنگره سرداران  ۶۲۰۰شهيد استان لرستان؛ جمعآوري و
 ۱۳۹۱م۵۴۳س
پيادهسازي بنياد سعادتي -.قم :آيين احمد(ص).۱۳۹۱ ،
۵۶چ  ۹۵۵ /۰۸۴۳زمزم عشق :شرح مفاهيم عرفاني در نيايشهاي شهيد چمران /اسماعيل
منصوري الريجاني -.تهران :نوربخش :بنياد شهيد چمران.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱مس/
۰ /۸۳۵۸فا ۸مباني زندگينامه داستاني :بررسي لوازم و عناصر  /...مهدي کاموس -.تهران:
سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ،معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي،
 ۱۳۹۱م۲۹۲ک
نشر شاهد.۱۳۹۱ ،
۱ /۶۲۰ ۸۳۵۸فا ۸بررسي شعر دفاع مقدس /مولف علي مکارمينيا -.تهران :نشر باد.۱۳۹۱ ،
 ۱۳۹۱ب۷۳۲م
 ۹۵۵ /۰۸۴۳آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس /هاديمراد پيري ،مجتبي شربتي -.تهران:
سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق
 ۱۳۹۱آ۹۳۹پ
و توسعه علوم انساني؛ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.۱۳۹۱ ،

۴۵۶۸۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۴۴جامعهشناسي جنگ /عليرضا شايانمهر -.تهران :انتشارات جامعهشناسان،
.۱۳۹۱
 ۱۳۹۱ج۳۳۲ش

۴۵۸۷۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳زندان الرشيد :خاطرات رئيس ستاد سپاه ششم نيروي زميني سپاه (سردار
علياصغر گرجيزاده) /خاطرهنگار محمدمهدي بهداروند -.تهران :شرکت
بس۳۱۶ /گ
انتشارات سوره مهر.۱۳۹۲ ،
۱۳۹۲

۵۷۴ ۴۵۸۸۲ر  ۹۵۵ /۰۸۴۳لشکر خوبان :خاطرات مهديقلي رضايي /به کوشش معصومه سپهري-.
ويراست  -.۲تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۲ ،
 ۱۳۹۲سس/
۴۶۳۱۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲من زندهام :خاطرات دوران اسارت /به قلم معصومه آباد[ -.ويراست  -.]۲تهران:
بروج.۱۳۹۲ ،
 ۱۳۹۲م۱۱۵آ

۴۶۴۱۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳کارنامه عمليات سپاهيان اسالم در هشت سال دفاع مقدس /مرکز فرهنگي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي[ -.تهران] :سپاه پاسداران انقالب
۱۵۴ ۱۳۷۳ک
اسالمي،مرکز فرهنگي،معاونت انتشارات مديريت امور کتاب.۱۳۷۳ ،

۴۷۹۳۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳تاريخ سياسي و نظامي جنگ عراق با ايران /نوشته علياکبر واليتي ،اصغر
صادقييکتا ،محمود يزدانفام -.تهران :کتاب مرجع.۱۳۹۴ ،
 ۱۳۹۴ت۷۱۱و

۴۸۰۳۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳دختر شينا :خاطرات قدمخير محمديکنعان همسر سردار شهيد حاج ستار
ابراهيميهژير /خاطرهنگار بهناز ضرابيزاده؛ [براي] حوزه هنري دفتر ادبيات و
ضس۷۴۶ /ک
هنر مقاومت [سازمان تبليغات اسالمي]  -..تهران :شرکت انتشارات سوره
۱۳۹۴
مهر.۱۳۹۴ ،

۴۸۳۵۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲آنچه بر من گذشت /تاليف علياکبر عربيقريهعلي -.يزد :بنياد حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقدس ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
 ۱۳۹۴آ۵۳۵ع
استان يزد ،انتشارات خطشکنان.۱۳۹۴ ،

۴۹۹۴۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۷۲متن نامههاي مبادله شده بين روساي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق/
دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي -.تهران :ايران .وزارت امور خارجه.
۲۴۵ ۱۳۷۳م
موسسه چاپ و انتشارات.۱۳۷۳ ،

۵۱۲۵۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳متن نامههاي مبادله شده بين روساي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق/
دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي[ -.بيجا] :ايران .وزارت امور خارجه.
۲۴۵م ۰۷۲۷
موسسه چاپ و انتشارات.۱۳۷۰ ،
۱۳۷۰

۵۱۳۶۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲شهيد سيدمحمدابراهيم جنابان /نويسنده زهره شريعتي؛ تهيه و تنظيم موسسه
فرهنگي حماسه  -.۱۷قم :حماسه ياران.۱۳۹۴ ،
 ۱۳۹۴ش۴۴۴ش

۵۱۳۶۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م خط عاشقي :۳خاطرات عشق شهدا به امام رضا عليهالسالم /گردآوري و تدوين
حسين کاجي؛ بازنويسي مهدي قرباني -.قم :حماسه ياران.۱۳۹۵ ،
خ۱۲۷ک ۰۹۲۲
۱۳۹۵

۵۱۳۸۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲شهيد مهدي شالباف /نويسنده معصومه يوسفپور -.قم :حماسهياران.۱۳۹۴ ،
 ۱۳۹۴ش۸۳ي

۵۱۳۹۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲شهيد سيدعلياکبر سيدجوادي /نويسنده زهره شريعتي -.قم :حماسهياران،
.۱۳۹۵
 ۱۳۹۵ش۴۴۴ش

۵۱۳۹۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲شهيد محمود اخالقي /نويسنده ليال موسوي -.قم :حماسهياران.۱۳۹۴ ،
 ۱۳۹۴ش۸۴۲م

۵۱۳۹۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م خاکريز اقدام و عمل :اقتصاد مقاومتي در سيره شهدا /تدوين و گردآوري موسسه
فرهنگي حماسه  -.۱۷قم :حماسه ياران.۱۳۹۵ ،
۱۸۳خ ۰۹۲۲
۱۳۹۵

۵۱۸۳۳

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م فرهنگ جبهه( :اصطالحات و تعبيرات) /مهدي فهيمي -.تهران :سازمان تبليغات
اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۶۸ ،
 ۱۳۶۸ف۹۳۱ف

۵۱۹۳۲

 ۹۵۵ /۰۸۴۳امير دالور /گردآورنده اميرحسين انبارداران؛ بهسفارش اداره تحقيق و پژوهش
بنياد شهيد استان تهران -.تهران :بنياد شهيد انقالب اسالمي ،نشر شاهد،
الفس۹۵۹ /ص
.۱۳۸۲
۱۳۸۲

۵۲۱۸۱

۱ /۶۲۰۸فا ۸جنگ جنگ /گردآورنده و اثر محمدعلي مرداني -.تهران :موسوي.۱۳۶۳ ،
 ۱۳۶۳ج۴۳۳م

۵۲۳۸۸

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲آب هرگز نمي ميرد :خاطرات سردار حاج ميرزامحمد سلگي فرمانده گردان حضرت
اباالفضل عليهالسالم لشگر  ۳۲انصارالحسين عليهالسالم /نگارش حميد
 ۱۳۹۳آ۴۷۶ح
حسام -.تهران :صرير  :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،سپاه محمد
رسولهللا (ص) تهران بزرگ ،نشر بيست و هفت.۱۳۹۳ ،

۵۲۷۹۹

 ۹۵۶ /۷۰۴۳مسائل ايران و عراق /نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات
بينالمللي ابرار معاصر تهران؛ گردآورندگان حسين دهشيار[...و ديگران] ؛ ناظر
۵۱۷ ۱۳۸۲م
علمي حسين دهشيار -.تهران :ابرار معاصر تهران.۱۳۸۲ ،

۵۳۴۳۷

ح۵۳۶ع  ۲۹۷ /۶۸حکايات پندآموز /تاليف علياکبر عربيقريهعلي ؛ويراستار محمدرضا کالنتري-..
يزد :نيکوروش.۱۳۹۶ ،
۱۳۹۶

۵۳۵۹۳

ح۵۳۶ع  ۲۹۷ /۶۸حکايات پندآموز /تاليف علياکبر عربيقريهعلي ؛ويراستار محمدرضا کالنتري-..
يزد :نيکوروش.۱۳۹۶ ،
۱۳۹۶

۵۳۸۷۴

 ۹۵۵ /۳۳تاريخ معاصر آذربايجان :آذربايجانغربي در گذار از بحرانهاي انقالب اسالمي و
جنگ تحميلي /۱۳۵۷-۱۳۶۷منوچهر اميرنظميافشار ،اسفنديار حاجيلو-.
 ۱۳۹۵ت۸۳۴الف
تهران :سوره سبز  :بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ،اداره کل
حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس آذربايجان غربي.۱۳۹۵ ،

۵۳۸۷۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۲تقويم تاريخ دفاع مقدس :شش ماه پايداري :حوادث و رويدادهاي سال ،۱۳۵۹
تلخيص کتب روزشمار جنگ ايران و عراق  /۱۳۵۹ - ۱۳۶۷نويسندگان سعيد
۶۵۲ ۱۳۹۵ت
پورداراب  [ ...و ديگران ]ويراستار محسن صادقنيا -.تهران :سوره سبز.۱۳۹۵ ،

۵۴۴۲۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳م سفيران نور :درسهايي از حماسه آفرينان عرصه عشق و ايثار /تهيه و تنظيم مرکز
پژوهشهاي فرهنگي [بنياد شهيد انقالب اسالمي] -.تهران :بنياد شهيد
۵۹۱س ۰۹۲۲
انقالب اسالمي ،واحد فرهنگي.۱۳۶۸ - ،
۱۳۶۸

۵۵۰۳۴

۳ /۶۲۰۹فا ۸ادبيات داستاني جنگ در ايران /مهدي سعيدي؛ ويراستار ادبي سيدهنرگس
رضايي  -..تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي.۱۳۹۵ ،
 ۱۳۹۵الف۵۷۳س

۵۵۵۲۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۴عملکرد شوروي در جنگ تحميلي /نعمتهللا ايزدي -.تهران :اطالعات.۱۳۹۴ ،
 ۱۳۹۴ع۹۷۳الف

۵۵۶۰۱

۱ /۶۲۰ ۸۳۵۸فا ۸هشت فصل عشق :مجموعه اشعار چهارمين کنگره شعر دفاع مقدس (اروميه -
مهر ماه)  -..۱۳۷۳تهران :بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ،مديريت
 ۱۳۷۳هـ۷۵۱ک
انتشارات و ادبيات.۱۳۷۴ ،

۵۵۶۵۲

۱ /۶۲۰ ۸۳۵۸فا ۸به وسعت درخت سيب :گزيده شعر پايداري و مقاومت استان لرستان /به
کوشش عبدالرضا شهبازي ؛ با مقدمه عليرضا قزوه -.تهران :بنياد حفظ آثار و
 ۱۳۸۶ب۷۶۶ش
نشر ارزشهاي دفاع مقدس.۱۳۸۶ ،

۵۵۶۶۴

۱ /۰۰۹فا ۸گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس /انتخاب و توضيح حسن حسيني -.تهران:
سازمان تبليغات اسالمي ،حوزه هنري.۱۳۸۷ ،
 ۱۳۸۷گ۵۷۷ح

 ۵۵۸۶۵م۶۱۵پ ۱ /۶۲فا ۸منظومهي عشق "مجموعه شعر" /عليرضا پوربزرگ (وافي) -.تهران :مرکز اسناد
انقالب اسالمي.۱۳۸۰ ،
۱۳۸۰
۵۷۰۶۲
۵۸۴۵۱

۵۸۴۸۲

۵۹۴۵۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳۰۹۲سالم بر ابراهيم /کاري از گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي -.ويراست-.۲
تهران :پيام آزادي.۱۳۸۹ ،
۶۲۳ ۱۳۸۹س
 ۹۵۵ /۰۸۴۳و آن دقايق آبي[ ۴۸ :چهل و هشت] پوستر دفاع مقدس /عکسها آرشيو گروه
عکس روايت فتح ؛ طراح پروژه گروه تجسمي روايت فتح ؛ مجري طرح کانون
۲۹۷و ۰۲۲۳
هنر شيعي -..تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۹۶ ،
۱۳۹۶
 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۹۲دا :خاطرات سيدهزهرا حسيني /به اهتمام سيدهاعظم حسيني؛ [براي] دفتر
ادبيات و هنر مقاومت [حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي] -..تهران:
 ۱۳۸۸د۵۷۷ح
شرکت انتشارات سوره مهر.۱۳۸۸ ،
 ۹۵۵ /۰۸۴۳خط توطئه /اثري از دفتر سياسي سپاه پاسداران انقالب اسالمي -.تهران :سپاه
پاسداران انقالب اسالمي.۱۳۶۶ ،
 ۱۳۶۶خ۲۹۷س

۵۹۵۲۰

 ۹۵۵ /۰۸۴۳منافقين و جنگ تحميلي /مولف م .ع .ف -.تهران :سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ايران.۱۳۶۴ ،
 ۱۳۶۴م۶۶۹م

۵۹۶۵۵

 ۹۵۵ /۰۸۴۳جنگ ايران و عراق /عبدالمجيد ترابزمزمي؛ ترجمه مژگان نژند -.تهران :نشر
سفير.۱۳۶۸ ،
نت /ج۴۲۴ت
۱۳۶۸

۶۰۰۱۹

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ ۰۷۲اسناد افتخار (نامههاي مبادله شده بين روساي جمهوري ايران و عراق)/
[تهيهکننده] معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي -.تهران :سازمان
۵۳۸ ۱۳۶۹الف
تبليغات اسالمي ،مرکز چاپ و نشر.۱۳۶۹ ،

۶۰۲۶۴

۷۱ظ  ۹۵۵ /۰۸۴۳ظهور امپرياليسم ايران در منطقه و تحليلي بر روابط ايران و عراق.]۱۳۵۴[ -.
۱۳۵۴

۶۰۶۹۱

 ۹۵۵ /۰۸۴۳ميراث فرهنگي و جنگ تحميلي /بکوشش احمد موسوي[ -.تهران] :سازمان
ميراث فرهنگي کشور.۱۳۷۰ ،
 ۱۳۷۰م۸۴۲م

۶۰۸۸۶

ش۵۷۲الف  ۹۵۵شيعه و حفظ آثار جنگ /نوشته احمد اصغريانجدي؛ زير نظر معاونت پژوهشي
دانشگاه عالمه طباطبايي -.تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.۱۳۷۸ ،
۱۳۷۸

