
1پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
aaaa 

 

 

 1۵۳۱ - 1۹۱۱مطهري، مرتضي، 

 . ۷۶۳۱تهران: صدرا،  -پيرامون انقالب اسالمي/ مرتضي مطهري.

۷۸۱ .ص 

 باالي عنوان: مجموعه يادداشت ها، سخنراني ها و مصاحبه هاي استاد شهيد مرتضي مطهري.

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.مقاله ها و خطابه ها.  --اسالم و سياست۲.مقاله ها و خطابه ها.  --عاسالم و اجتما۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ 

مقاله ها و خطابه ها. الف.عنوان. ب.عنوان: مجموعه يادداشت ها، سخنراني ها و مصاحبه هاي استاد شهيد مرتضي مطهري:  --

 پيرامون انقالب اسالمي.

م ۳۶۶پ

۶۸۶۲ /

۲۹۱ 

۷۶۳۱ ۹پ۲ /۲۶۷م BP 

 
 

 

 ـ 1۵۹۱امرز، رفيع پور، فر

 . ۷۶۱۱]تهران[: انتشار،  -توسعه و تضاد: کوششي در جهت تحليل انقالب اسالمي و مسائل اجتماعي ايران/ فرامرز رفيع پور.

 ج.: مصور، جدول، نمودار.

 ؛ همچنين بصورت زيرنويس.۳۸۹ـ  ۳۳۹کتابنامه: ص. 

 ۷.ايران.  --انقالب۲.انقالب اسالمي،  -تاريخ --ايران۷۶۳۱  ـ نقد و تفسير. الف.عنوان. ب.عنوان: کوششي در جهت تحليل

 انقالب اسالمي و مسائل اجتماعي ايران.

ر ۳۳۳ت

۶۶۱۹۳۳ /

۶۱۶ 

 

 
 -1۵۵۳ناجي راد، محمدعلي، 

 . ۷۶۸۲تهران: کوير،  -هاي سياسي اقتصادي ايران پس از انقالب/ محمدعلي ناجي راد. موانع مشارکت زنان در فعاليت

۶۶۲ .جدول، نمودار.ص : 

۶۱۱۱۱ .لاير 

 .۶۶۲ -[ ۶۱۹کتابنامه: ص. ]

 ۷.فعاليتهاي سياسي.  --ايران  --زنان۲.ايران.  --زنان در توسعه اقتصادي۶.وضع سياسي و اجتماعي.  --ايران  --زنان۶.زنان-

 زنان. الف.عنوان. - ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۳تاريخ.  --ايران  -

ن ۷۲۱م

۶۲۱۹۳۳ /

۶۱۳ 

۲ن۹ /۳/۷۲۶۳الف HQ 

 

 

کمالي، مسعود

تهران: مرکز بازشناسي اسالم و ايران  -جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر/ مسعود کمالي؛ ترجمه کمال پوالدي.

 . ۷۶۸۷)باز(، 

۶۶۱ .مرکز بازشناسي اسالم و ايران )باز(؛  -ص (۱ ) 

 Revolutionary Iran: Civil society and state in the modernization process.عنوان اصلي: 
 نمايه.

 صورت زيرنويس. کتابنامه به

 ۷.تاريخ.  --ايران  --جامعه مدني۲. .اسالم و دولت۶.تجديد حيات فکري.  --اسالم۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -- 

 - ۷۶۲۶انقالب مشروطه،  --تاريخ  --ايران.۳روحانيت.  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۳مطالعات تطبيقي. 

۷۶۲۱ .روحانيت. الف.پوالدي، کمال،  --ق۷۶۲۸ - ..ب.عنوان. ج.فروست 

ک ۳۸۷ج

۷۱۷ /۶۲۱ 

۷۶۸۷ ۲ج۸ /۶۶۳ک JC 
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aaaa 

 

 

 

 

 

 برزين، سعيد

، ) همراه مصاحبه اي با دکتر محمد علي همايون کاتوزيان(/ سعيد ۷۶۱۳تا دوم خرداد  ۷۶۳۱جناح بندي سياسي در ايران از دهه 

 . ۷۶۱۸تهران: نشر مرکز،  -برزين.

 ( ۶۹۱) نشر مرکز؛  -ص.۷۲۱ده ، 

 کتابنامه.

 ۷.۷۶۳۸سياست و حکومت،  --ايران .۲.۷۶۳۱تاريخ ـ انقالب اسالمي،  --ايران .۶.۷۶اوضاع سياسي ـ قرن  --ايران .

۶.،محمد علي،  کاتوزيان۷۶۲۷ .ـ. الف.عنوان. ب.فروست 

ب ۶۶۱ج

۹۳۳ /۶۲۱ 

 

 

 

 

بن اسرائيل، اسحاق

فراگرد تخمين در سياست و اطالعات/ آثاري ازاسحاق بن اسرائيل، پائوالسکالينگي، مايکل دونوان؛ به کوشش مهدي سلطاني؛ 

]تهران[: فرهنگ گفتمان، رياست  -تراتژيک رياست جمهوري.مقدمه از محمدرضا تاجيک؛ ]براي[ مرکز بررسي هاي اس

 . ۷۶۸۷جمهوري، مرکز بررسي هاي استراتژيک، 

۲۲۶ .ص.: جدول، نمودار 

۷۶۳۱۱ .لاير 

 Philosphy and Methodology of Intelligence. The Logic of Estimate Processانگليسي:. ص. ع. به
 .۲۲۶ - ۲۷۸کتابنامه: ص. 

 .۷۶۸۷چاپ اول:

 ۷. .اطالعات نظامي۲. .سازمان اطالعاتي۶.فلسفه.  --علوم۶. .خلع سالح۳. .سياست اطالعاتي۳.انقالب  --تاريخ  --ايران

 Scalingi, Paula Lدخالت اياالت متحده. الف.اسکالينگي، پائوال. --     - ۷۶۳۱اسالمي، 
  

، مقدمه نويس. ه.ايران. رياست جمهوري. .     - ۷۶۶۱محمدرضا، ب.دانووان، مايکل. ج.سلطاني، مهدي، مترجم. د.تاجيک،  

 مرکز بررسي هاي استراتژيک. و.عنوان.

ب ۳۸۳ف

۶۶۶۲ /

۶۳۳ 

۷۶۸۷ ۶ف۹ /۲۳۱ب UB 

 

 

 

تهران: سازمان تبليغات  -/ به اهتمام مصطفي گودرزي ؛ عکسهامحمودعبدالحسيني.1۵۳۱-1۵۳۱ده سال بانقاشان انقالب اسالمي 

 . ۷۶۳۸،حوزه هنري، اسالمي 

۲۷۶.)ص.:مصور)بخشي رنگي 

 A Decade with parnters of the islamic revolution ۷۹۱۹-۷۹۸۹ص.ع.به انگليسي:.
 انگليسي. -فارسي 

 ۷. .نقاشيهاي ايراني۲. .نقاشيهاي اسالمي۶. انقالب اسالمي ، -تاريخ  -ايران۷۶۳۱-     -  ،تصويرها. الف.گودرزي، مصطفي

 . ب.عبدالحسين، محمود، عکاس. ج.عنوان.مصحح

۸۶۶ د

۹۳۳ /۱۳۹ 
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ـ     . 1۱۹۱آبراهاميان، يرواند، 

ايران بين دوانقالب: ازمشروطه تاانقالب اسالمي/ يرواندآبراهاميان؛ مترجمان کاظم فيروزمند، حسن شمس آوري، محسن 

 . ۷۶۱۸تهران: نشرمرکز،  -مديرشانه چي.

 ( ۶۸۳) نشرمرکز؛  -ص.: جدول، نقشه. ۳۱۲هارده، چ

 Iran Between two revolutionsعنوان اصلي: .
 .۳۳۶ـ [ ۶۹۸کتابنامه: ص. ]

 ۷.تاريخ ـ انقالب مشروطه،  --ايران۷۶۲۶  ـ۷۶۲۱  .ق۲.تاريخ ـ پهلوي،  --ايران۷۶۲۱  ۷۶۳۱ـ .۶.تاريخ ـ انقالب  --ايران

ـ     .، مترجم.  ۷۶۶۳فيروزمند، کاظم، مترجم. ب.شمس آوري، حسن، مترجم. ج.مديرشانه چي، محسن، ـ. الف. ۷۶۳۱اسالمي، 

 د.عنوان. ه.فروست.

آ ۷۶۹الف

۱۱۳ /۹۳۳ 

 

 

 

 

.     - 1۱۹۹ديگار، ژان پير، 

کصد سال اخير/ ژان پير ديگار، برنار ايران در قرن بيستم: بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در ي

 . ۷۶۱۱تهران: نشر البرز،  -هورکاد، يان ريشار؛ برگردان عبدالرضا )هوشنگ( مهدوي.

۳۳۳ .ص.: نقشه، جدول 

 L'Iran au xxe siecleعنوان به فرانسه:  .
 ؛ همچنين بصورت زيرنويس.۳۶۳ -[۳۲۹کتابنامه: ص.]

 ۷.۷۶قرن  -تاريخ  --ايران .۲.۷۷۹۶قاجاريان،  -تاريخ  --نايرا - ۷۶۶۶ .ق۶.۷۶۳۱ - ۷۶۱۶پهلوي،  -تاريخ  --ايران .

۶.انقالب اسالمي،  -تاريخ  --ايران۷۶۳۱ . ،۷۹۶۳الف.اورکاد، برنار -     ..Hourcad, Bernard 
  

 Richard, Yannب.ريشار، يان. 
  

ان: بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي د.عنوان. ه.عنو..      - ۷۶۱۹ج.مهدوي ، عبدالرضا )هوشنگ(،  

 ايران در يکصد سال اخير.

د ۹۶۶الف

۱۸ /۹۳۳ 

 

 
 کوشکي، نظرعلي

 . ۷۶۸۲تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -دربار به روايت دربار: فساد اخالقي/ تاليف نظرعلي کوشکي.

۷۷۳ .مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص (۲۳۳ )دان ( ، ستنيهاي انقالب اسالمي براي جوانان؛۶۹ ) 

 The court according to courtانگليسي: . ص.ع. به
 .۷۷۳ -[ ۷۷۳کتابنامه: ص. ]

 ۷.ايران.  --دربار و درباريان۲.)فساد.  --پهلوي )خاندان۶.۷۶۳۱ - ۷۶۱۶پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶.تاريخ  --ايران-- 

 ، علل. الف.مرکز اسناد انقالب اسالمي. ب.عنوان. ج.فروست.      - ۷۶۳۱انقالب اسالمي، 

ک ۸۶۳د

۱۸۲ /۹۳۳ 

۶د۹ /۷۶۱۳ک DSR 
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 .     - 1۵۹۳، - 1۵۹۳شيرخاني، علي، 

 . ۷۶۱۱تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -دي قم/ به کوشش علي شيرخاني. ۷۹حماسه 

۶۱۷ .انتشارات مرکز اسناد  -ص.: نمونه ( انقالب اسالمي؛۶۸ ) خاطرات؛ ( ،۶ ) 

 .۷۶۳۳دي قم  ۷۹عنوان روي جلد: حماسه 

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷. ۷۶۳۳قيام نوزده دي .۲. قيام۷۹  دي۷۶۳۳--  .خاطرات۶.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  .جنبشها و قيامها

۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .علل۳.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .اعالميه ها، شعارها و غيره

 ج.فروست.. ۷۶۳۳دي قم  ۷۹الف.عنوان. ب.عنوان: حماسه 

ش ۹۳۶ح

۱۶۳ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۸ح۹ /۷۳۶۹ش DSR 

 

 

 

 ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي

تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد  -ز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.شهيد آيت هللا دکتر مفتح/ ]تدوين[ مرک

 . ۷۶۸۲تاريخي، 

۳۳۱ .ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: مصور، نمونه (۲۳ ) 

 نمايه.

 ۷. ،۷۶۱۱مفتح، محمد - ۷۶۳۸--  .اسناد و مدارک۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ -- اسناد و  --هاي اسالمي جنبش

 --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶مدارک. 

 اسناد و مدارک. الف.عنوان. ب.فروست.

الف ۹۳۳آ

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۹الف۱ /۳/۷۳۶۶م DSR 

 

 

 اسناد تاريخي ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي

 . ۷۶۸۶تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -حجه االسالم حاج شيخ عباسعلي اسالمي.

۶۳۱ .ياران امام به روايت اسناد ساواک(  -ص.: مصور، عکس ( 

 نمايه.

 ۷. ،۷۲۱۳اسالمي، عباسعلي - ۷۶۳۶--  .اسناد و مدارک۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  جنبشهاي اسالمي-- 

فعاليتهاي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک. 

 اسناد و مدارک. الف.عنوان. ب.فروست. --سياسي 

الف ۹۳۳ح

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۹ش۳ /۳/۷۳۶۶الف DSR 

 

 
 
 
 

 



5پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
aaaa 

 

 

 جعفري، شعبان

 . ۷۶۸۷]تهران[: نشرثالث،  -رات شعبان جعفري/ به کوشش هما سرشار.خاط

۶۸۶ .ص.: مصور 

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.خاطرات.  --جعفري، شعبان۲.۷۶۳۱-۷۶۲۱-سياست و حکومت  --ايران .۶.۷۶۳۱-۷۶۲۱-اوضاع اجتماعي  --ايران .

۶.انقالب اسالمي،  -تاريخ  --ايران۷۶۳۱-  -ف.سرشار، هما، گردآورنده. ب.عنوان. ج.عنوان: شعبان جعفري.خاطرات. ال 

ج ۶۳۲خ

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

 

 

 

 

تهران: وزارت اطالعات،مرکز بررسي  -/ تدوين شوراي نويسندگان مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.شيخ حسين لنکراني

 . ۷۶۸۶اسناد تاريخي، 

[۳۳۱].لنکراني به روايت اسناد ساواک(  ) شيخ حسين -ص.:مصور ،عکس، نمونه 

 لاير.۶۲۱۱۱چاپ اول ،پاييز:بهاء: 

 ۷.،۷۶۳۸-۷۶۱۸لنکراني ،حسين .۲.۷۶۲۱پهلوي ، --تاريخ  --ايران-۷۶۳۱--  اسناد و مدارک. --جنبشهاي اسالمي۶.ايران-- 

اسناد و مدارک. --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  --۷۶۳۱انقالب اسالمي ،  --تاريخ 

 الف.ايران .وزارت اطالعات .مرکز بررسي اسناد تاريخي.

۹۷۶ ش

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۹آ۹/۳ل/DSR۷۳۶۶ 

 

 

 

 1۵۱۱ - 1۹۱۱قره باغي، عباس، 

 . ۷۶۸۱تهران: نشر آبي،  -ماجراي فرار ارتشبد قره باغي/ ]عباس قره باغي[.

 ص.: عکس. ۷۳۱چهار، 

۷۱۱۱۱ .لاير 

 ۷. ،۷۲۱۹قره باغي، عباس - ۷۶۱۹--  .خاطرات۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .خاطرات۶.تاريخ  --ايران-- 

 ارتش. الف.عنوان. -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي، 

ق ۳۹۶م

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۷۶۸۱ ۶آ۶۶ /۷۶۸۳ق DSR 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي6

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
aaaa 

 

 

 ميالني، عباس

 . ۷۶۸۱تهران: اختران،  -معماي هويدا/ عباس ميالني.

۳۶۹ [ .ص۲۳ ].ص. تصوير: مصور، نمونه، عکس 

 .۳۶۱ -[ ۶۱۷کتابنامه: ص. ]

 ۷. ،۷۲۹۸هويدا، اميرعباس - ۷۶۳۸--  .سرگذشتنامه۲.سرگذشتنامه.  --ايران  --نخست وزيران۶.پهلوي،  --تاريخ  --ايران

۷۶۲۱ - ۷۶۳۱ .۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ ..الف.عنوان 

ه ۸۹۱س/ م

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۷۶۸۱ ۹۷۶۸۳ه/  م DSR 

 

 

 

 . ۷۶۸۲تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.شهيد حجه االسالم و المسلمين حاج شيخ مهدي شاه آبادي

۶۱۱ .ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب سي و دوم(  -ص.: مصور، نمونه ( 

 ۷.۷۶۱۹ه آبادي، مهدي، شا - ۷۶۳۶--  .اسناد و مدارک۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  جنبشهاي اسالمي-- 

فعاليتهاي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک. 

 . وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست.اسناد و مدارک. الف.ايران --سياسي 

ش  ۲۲۳ش

۱۱۲۱ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۶۲ج. 

 

 

 . ۷۶۸۲تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.عالم جاودان استاد شهيد مرتضي مطهري

۱۲۱ .ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب سي و يکم(  -ص ( 

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۲۹۹مطهري، مرتضي - ۷۶۳۸-- 

 --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  --     - ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک. 

 .ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست.اسناد و مدارک. الف --فعاليتهاي سياسي 

۲۲۳ ع

۱۱۲۱ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۶۷ج. 

 
/ تهيه و تنظيم ۳۱/۵۱/۳و  ۳۱/۹۹/۳ما گرفتار يک جنگ واقعي رواني شده ايم: مشروح مذاکرات فرماندهان نظامي در تاريخهاي 

 . ۷۶۱۳اسناد انقالب اسالمي،  تهران: مرکز -مرکز اسناد انقالب اسالمي.

۹۳ .انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص.: نمونه (۲۳ ) اسناد؛ ( ،۳ ) 

 ايم. عنوان ديگر: ما گرفتار جنگ رواني شده

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  .اسناد و مدارک۲.سالمي، انقالب ا --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .اسناد و مدارک

۶.ايم.  اسناد و مدارک. الف.مرکز اسناد انقالب اسالمي. ب.عنوان: ما گرفتار جنگ رواني شده --سازمان اطالعات و امنيت کشور

 د.فروست.. ۳۱/۶۱/۳و  ۳۱/۲۶/۳ج.عنوان: مشروح مذاکرات فرماندهان نظامي در تاريخهاي 

۷۳۲ م

۱۱۲۱ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۲۶ /۷۳۱۷م DSR 

 



۱پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
aaaa 

 

 

 

 

 پاکروان، سعيده

توقيف هويدا: داستاني ازانقالب ايران و ماجراي ديدار معهود فرح و بني صدر در قاهره/ سعيده پاکروان؛ ترجمه نيما همايون 

 . ۷۶۱۸تهران: کتاب روز ، نشر و پژوهش فرزان روز،  -پور.

 ص. ۷۶۳ده، 

 The Arrest ofrth Hoveyda: stories of the Iranian revolutionص. ع. به انگليسي: .
 ۷. ،محمد رضا پهلوي، شاه ايران۷۲۹۸  ۷۶۳۹ـ .۲. هويدا، امير عباس ــ۷۲۹۸۷۶۳۸ـ .۶.تاريخ ــ انقالب اسالمي،  --ايران

۷۶۳۱  ،ـ. الف.همايون پور، نيما۷۶۳۱ .ـ     .، مترجم. ب.عنوان 

پ ۲۲۳ت

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

 

 

 

 

 .ميالني، محسن، نويسنده

شکل گيري انقالب اسالمي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي/ محسن ميالني؛ مترجم مجتبي عطارزاده؛ ويراستارارغوان 

 . ۷۶۸۶تهران: گام نو،  -غوث.

۶۶۹ .تاريخ سياسي(  -ص ( 

 چاپ دوم.

 لاير. ۶۲۱۱۱بها:

 لاير. ۶۳۱۱۱، بها:۷۶۸۷چاپ اول:

 The making of Iran's Islamic revolution: from monarchy to Islamic republicعنوان اصلي: .
 کتابنامه.

 ۷.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -      .. ،الف.عطارزاده، مجتبي۷۶۶۶ 

 ، مترجم. ب.غوث، ارغوان، ويراستار. ج.عنوان. د.فروست..     -

م ۹۱۸ش

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

۷۶۸۷ ۸ش۹۳ /۷۳۱۷م 

DSR 

 

 

 

 ـ     . 1۹۱۱نجاتي، غالمرضا، 

 . ۷۶۱۶تهران: رساء،  -تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران )از کودتا تا انقالب(/ تاليف غالمرضا نجاتي.

۲ .ج.: مصور، نمونه 

 چاپ چهارم.

 نويس.؛ همچنين بصورت زير  ۳۱۱ـ  ۳۳۷ص.: .  ۲کتابنامه: ج.

 ۷.تاريخ ـ پهلوي ـ کودتاي  --ايران۲۸  ۷۶۶۲مرداد .۲.تاريخ ـ انقالب اسالمي،  --ايران۷۶۳۱ ..الف.عنوان 

ن ۲۹۳ت

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

 

 

 
 
 

 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي۱

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
aaaa 

 

 

]تهران[: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد  -/ ]تدوين مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات[.آيت هللا سيد محمود طالقاني

 . ۷۶۸۷خي، تاري

۶ .ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب بيست و نهم(  -ج.: مصور، نمونه، عکس ( 

 نمايه.

 کتابنامه.

مالک .۶ج. --ابوذرزمان آيت هللا سيد محمود طالقاني..۲ج. --بازوي تواناي اسالم آيت هللا سيد محمود طالقاني..۷مندرجات: ج.

 القاني.اشتردوران آيت هللا سيد محمود ط

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۲۸۳طالقاني، محمود - ۷۶۳۸-- 

 --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  --     - ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک. 

و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.عنوان: بازوي تواناي اسالم  اسناد --فعاليتهاي سياسي 

هللا سيد محمود  آيت هللا سيد محمود طالقاني. ج.عنوان: ابوذرزمان آيت هللا سيد محمود طالقاني. د.عنوان: مالک اشتردوران آيت

 طالقاني. ه.فروست.

۹۳۲ آ

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ ي/۲ ۲۹ج. 

 

 

 . ۷۶۸۲تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.شهيد آيت هللا حاج شيخ عطاء هللا اشرفي اصفهاني

 ) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب بيست و پنجم(  -ص.: نمونه، عکس.[ ۲۶۲بيست و دو، ]

 نمايه.

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۲۸۷اشرفي اصفهاني، عطاء هللا - 

۷۶۳۷--  .اسناد و مدارک۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     --  اسناد و مدارک.  --روحانيت۶.ايران  --روحانيت

 ز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست.اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرک --فعاليتهاي سياسي  --

الف ۳۳۳ش

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲  ۲۳ج. 

 
تهران:  -/ تدوين مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.سردار سرافراز، شهيد حجه السالم و المسلمين سيد علي اندرزگو

 . ۷۶۱۱وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي، 

 ( ۸) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -، ص.: نقشه، نمونه، عکس.[۳۳۱بيست و نه، ]

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۶۷۸اندرزگو، علي - ۷۶۳۱--  اسناد

-فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶و مدارک. 

 اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست. -

الف ۸۳۹ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۸ج. 

 
تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي  -يخي وزارت اطالعات./ تدوين مرکز بررسي اسناد تارانقالب اسالمي به روايت اسناد ساواک

 . ۷۶۱۹ - ۷۶۸۲اسناد تاريخي، 

 ج.: مصور، نمونه.

 The Islamic revolution based on savak documentsانگليسي:. پشت جلد به
 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -      .--  .اسناد و مدارک۲.اسناد و مدارک.  --منيت کشورسازمان اطالعات و ا

 الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي.

۸۹۷ الف

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۷۳۶۸الف/ ۸ ۷۶۱۱ي

 



۱پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
aaaa 

 

 

 

 

 ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي

 . ۷۶۸۱]تهران[: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -آيت هللا حاج سيد مرتضي پسنديده.

 ( ۲۱) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: نمونه. ۳۶۲ف، 

 صورت زيرنويس. کتابنامه به

 نمايه.

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۲۱۶پسنديده، مرتضي - ۷۶۱۳-- 

فعاليتهاي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱سالمي، انقالب ا --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک. 

 اسناد و مدارک. الف.عنوان. ب.فروست. --سياسي 

الف ۹۳۳آ

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

۷۶۸۱  .۲۱ج ۲ /۷۳۶۶۶ي 

DSR 

 

 

 

 ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي

 . ۷۶۸۲ران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي، ته -شهيد آيت هللا حاج شيخ علي قدوسي.

[۷۱۸ ].ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب بيست و چهارم(  -ص.: مصور، عکس ( 

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۶۳۱ - ۷۶۱۳قدوسي، علي .

۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --روحانيت۶.اسناد و  --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت

 مدارک. الف.عنوان. ب.فروست.

الف ۹۳۳ش

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۲۶ج. 

 

 

 

 . ۷۶۱۱رکز بررسي اسناد تاريخي، تهران: وزارت اطالعات، م -[.۲]ويرايش  -.شهيد آيت هللا دکتر سيد محمد حسيني بهشتي

 ( ۶) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: مصور، نمونه، عکس.[ ۳۶۳ه، ]

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۶۱۱بهشتي، محمد - ۷۶۳۱--  اسناد

-فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱سالمي، انقالب ا --تاريخ  --ايران.۶و مدارک. 

 اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست. -

ب ۸۳۳ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي1۱

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
aaaa 

 

 

 . ۷۶۱۱: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي، تهران -.چراغ فروزان: استاد عالمه آيت هللا محمدتقي جعفري تبريزي

 ( ۱) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: نمونه، عکس. ۲۹۳شصت و دو، 

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷. ،۷۶۱۲جعفري تبريزي، محمدتقي - ۷۶۱۱--  .اسناد و مدارک۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  جنبشهاي

 --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک.  --المي اس

 اسناد و مدارک. الف.عنوان: استاد عالمه آيت هللا محمدتقي جعفري تبريزي. ب.فروست. --فعاليتهاي سياسي 

ج ۶۳۳ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۱ج. 

 

 

 

 . ۷۶۱۳تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.شهيد آيت هللا سيد محمدرضا سعيدي

 ( ۷) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: نمونه. ۳۶۱ن، 

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۶۱۸سعيدي، محمدرضا - ۷۶۶۹-- 

فعاليتهاي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک. 

 اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست. --سياسي 

س ۳۱۶ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۷ج. 

 

 

تهران: سازمان تبليغات اسالمي،  -/ به کوشش مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.شهيد آيت هللا حاج شيخ محمد صدوقي

 . ۷۶۱۱حوزه هنري، دفتر ادبيات انقالب اسالمي، 

۷ .ياران امام به ر -ج. )شماره گذاري گوناگون( : مصور، جدول، نمونه، عکس ( وايت اسناد ساواک؛۲ ) 

 ۷.اسناد و مدارک.  --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت۲. ،۷۲۸۱صدوقي، محمد - ۷۶۳۷--  .اسناد و مدارک۶.ايران-- 

 -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي  -- ۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ 

 اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز اسناد تاريخي. ب.فروست. --روحانيت 

ص ۳۳۹ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۷۳۶۶/ ۶ي/ ۲ ۲ج. 

 
 . ۷۶۱۱تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.آيت هللا شيخ محمدجواد فومني حائري

 سناد ساواک؛ کتاب اول( ) به روايت ا -ص.: نمونه، عکس.[ ۶۲۱بيست و شش، ]

 عنوان ديگر: ستم ستيزان نستوه، آيت ا... شيخ جواد فومني حائري به روايت اسنادساواک.

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷. ۷۲۹۶ --فومني حائري، محمدجواد - ۷۶۶۶--  .اسناد و مدارک۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  جنبشهاي

ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  --     - ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶مدارک. اسناد و  --اسالمي 

اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.عنوان: ستم ستيزان نستوه  --فعاليتهاي سياسي  --

 آيت ا... شيخ جواد فومني حائري. ج.فروست.

ف ۹۷۳ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

۹آ۹ /۳/۷۳۶۶ف DSR 
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 . ۷۶۸۲تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.قامت استوار: شهيد حجه االسالم فضل هللا مهديزاده محالتي

۲ .ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب بيست و هفتم(  -ج ( 

 ۷. ،۷۶۱۹محالتي، فضل هللا - ۷۶۳۶--  .اسناد و مدارس۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۷ --  جنبشهاي اسالمي-- 

 --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  --روحانيت  --     - ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارس. 

بررسي اسناد تاريخي. ب.عنوان: شهيد حجه االسالم اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز  --فعاليتهاي سياسي 

 فضل هللا مهديزاده محالتي. ج.فروست.

۲۸۶ ق

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۷۳۶۶ي/ ۲ ۲۱ج. 

 
 . ۷۶۱۱تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.شهيد سيد اسدهللا الجوردي، به همراه يادداشتهاي زندان

 ( ۳) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -، عکس.ص.: نمونه[ ۶۳۳بيست، ]

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.۷۶۲۱ --پهلوي  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۲. ،۷۶۱۱ - ۷۶۷۶الجوردي، اسدهللا .

۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --روحانيت۶.اسناد و  --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت

 مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست.

ل ۷۶۲ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۳ج. 

 
تهران: وزارت  -عات./ تدوين مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالشهيد حجه االسالم و المسلمين سيد عبدالکريم هاشمي نژاد

 . ۷۶۱۱اطالعات، مرکز اسناد تاريخي، 

 ( ۳) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: نمونه.[ ۹۲۱بيست و سه، ]

 ۷.اسناد و مدارک.  --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت۲. ،۷۶۷۷هاشمي نژاد، عبدالکريم - ۷۶۳۱--  .اسناد و مدارک

۶.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --جنبشهاي اسالمي۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ 

 اسناد و مدارک. الف.ايران. وزارت اطالعات. مرکز بررسي اسناد تاريخي. ب.فروست. --روحانيت  --

ه ۲۹۷ن/

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 DSR ۶/۷۳۶۶ي/ ۲ ۳ج. 

 

 

تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.اسناد ساواک: شهيد سرافراز دکتر مصطفي چمرانياران امام به روايت 

۷۶۱۸ . 

[۶۸۸ ].ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -ص.: نمونه، عکس (۷۷ ) 

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.۷۶۲۱پهلوي،  -تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ -  ۷۶۳۱مدارک اسناد و  -جنبشهاي اسالمي .۲. ،۷۶۷۷چمران، مصطفي - ۷۶۳۱-

فعاليتهاي  -ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک.  -روحانيت  - ۷۶۳۱ -انقالب اسالمي  -تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک.  -

 .۷۷اسناد و مدارک. الف.فروست: ياران امام به روايت اسناد ساواک؛  -سياسي 

۷۶ ي

۱۱۲۱ 

۱۸۶ /۹۳۳ 
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 مهري، فرشيد

 -مساجد بازار تهران در نهضت امام خميني )تاريخ شفاهي مساجد امام خميني، سيد عزيزهللا، آذربايجاني ها(/ فرشيد مهري.

 . ۷۶۸۶تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي، 

۶۷۱ .مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص (۶۲۶ ) تاريخ انقالب؛ ( ،۶۸ ) 

 صورت زيرنويس. ؛ به۲۹۱ -[ ۲۹۷کتابنامه: ص.]

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     --  .روحانيت۲.تهران. الف.عنوان. ب.مرکز اسناد انقالب  --ايران  --مسجد ها

 اسالمي.

م ۸۸۳م

۱۸۶۸ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

۸۳م۹ /۷۳۳۶ر DSR 

 

 

اسپوزيتو، جان.

تهران: مرکز بازشناسي اسالم و ايران  -چي. نوشته جان ال. اسپوريتو ؛ترجمه محسن مديرشانهانقالب ايران و بازتاب جهاني آن/ 

 . ۷۶۸۲)باز(، 

۶۹۲ .مرکز بازشناسي اسالم و ايران )باز(؛  -ص (۷۱ ) 

 The Iranian revolution: its global impactعنوان اصلي: .
 .۶۸۶ -[ ۶۶۸کتابنامه: ص. ]

 ۷.قالب اسالمي، ان --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -- .تاثير۲.تجديد حيات فکري.  --اسالم۶.قرن  --اسالم۲۱ ..م۶.کشورهاي اسالمي-- 

سياست و حکومت.  --کشورهاي اسالمي.۳کشورهاي اسالمي.  --ايران  --روابط خارجي  --ايران.۳ايران.  --روابط خارجي 

 فروست. د.فروست.، مترجم. ب.عنوان. ج.- ۷۶۶۳چي، محسن،  الف.مديرشانه

ال۶۱۶الف

/ ۱۸۶ف 

۹۳۳ 

۷۶۸۲ ۳الف۲ /۷۳۳۶ت 

DSR 

 

 

 - 1۵۹۹اکبري معلم، علي، 

کننده موسسه آموزش عالي  علل و عوامل فروپاشي رژيم پهلوي: با تاکيد بر نقش کار ويژه حفظ الگو/ علي اکبري معلم؛ تهيه

 . ۷۶۸۲غات اسالمي حوزه علميه قم(، قم: بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلي -باقرالعلوم )ع(.

۶۶۳ .بوستان کتاب قم؛  -ص.: جدول، نمودار (۷۷۱۶ ) آثار موسسه آموزش عالي باقرالعلوم)ع(؛ ( ،۷۳ ) 

 Ali Akbari Moallem. Elal ra avamel forupashiye rezhime pahlav = the overthrowsشده:. پشت جلد التيني
couses of Pahlavi Regime 

 صورت زيرنويس. ؛ همچنين به۶۶۳ -[ ۶۶۷تابنامه: ص. ]ک

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     -- هاي جامعه شناختي.  جنبه۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     -

ب.حوزه علميه قم. دفتر انتشارات  الف.موسسه آموزش عالي باقرالعلوم )ع(.. ۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران.۶علل.  -

 اسالمي. بوستان کتاب قم. ج.عنوان. د.فروست.

الف ۳۸۳ع

۱۸۶ /۹۳۳ 

۸ع۱ /۷۳۸۳الف DSR 
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 باقي، عمادالدين

تحرير تاريخ شفاهي انقالب اسالمي ايران: مجموعه برنامه داستان انقالب از راديو بي بي سي، همراه با مقدمه و توضيحات/ به 

 . ۷۶۱۶تهران: نشر تفکر،  -ش ع. باقي.کوش

۳۹۷ .ص 

 Writing of Verbal History of Islamic Revolution of Iranپشت جلد به انگليسي: .
 کتابنامه بصورت زير نويس.

 ۷. ،۷۶۳۱ايران ـ تاريخ ـ انقالب اسالمي .۲.ان: انگلستان ـ گفتارها و سخنرانيها. الف.عنوان. ب.عنو --راديو بي بي سي

 مجموعه برنامه داستان انقالب از راديو بي بي سي.

ب ۲۶۳ت

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 
 .     - 1۵۹1باقي، عمادالدين، 

 . ۷۶۸۶تهران: سرايي،  -[.۲]ويرايش  -جدل هاي تاريخي: درآمدي بر تاريخ نگاري معاصر/ عمادالدين باقي.

۶۹۲.ص 

 .۷۶۱۳چاپ اول: 

 لاير. ۶۱۱۱۱بها: 

 زيرنويس. کتابنامه بصورت

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .تاريخ نويسي۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .نقد و تفسير

 الف.عنوان.

ب ۲۶۳ج

۱۸۶ /۹۳۳ 

۶د۲۶ /۷۳۳۶ب DSR 

 
 1۵۳۱ـ  1۵1۹باهنر، محمد جواد، 

 . ۷۶۱۷]تهران[: دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  -ر.مباحثي پيرامون فرهنگ انقالب اسالمي/ محمد جواد باهن

۶۷۳ .دفتر تدوين و نشر آثار شهيد باهنر(  -ص ( 

 کتابنامه بصورت زير نويس.

 ۷.۷۶۳۱تاريخ ـ انقالب اسالمي،  --ايران .۲. ،باهنر ـ محمد جواد۷۶۷۲  ـ۷۶۳۱--  .گفتارها و سخنرانيها. الف.عنوان

 ج.فروست.ب.عنوان: فرهنگ انقالب اسالمي. 

ب ۲۹۳م

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 

 

 .     - 1۵۹۳پناهي، محمدحسين، 

 . ۷۶۸۶تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر،  -جامعه شناسي شعارهاي انقالب اسالمي ايران/ محمدحسين پناهي.

۶۲۲ .ص.: جدول 

۶۶۱۱۱ .لاير 

 صورت زيرنويس. ؛ همچنين به ۶۲۲-[۶۷۹کتابنامه :ص.]

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .اعالميه ها، شعارها و غيره۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -      -- 

 جنبه هاي جامعه شناختي. الف.عنوان. --ها، شعارها و غيره  اعالميه

پ ۳۶۷ج

۱۸۶ /۹۳۳ 

۲ج۹ /۷۳۳۱پ DSR 
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 دهمرده، بيات

 . ۷۶۸۶تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -الب اسالمي/ تاليف برات دهمرده.دولت بختيار و تحوالت انق

۲۱۱ .مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص (۶۷۸ ) تاريخ انقالب؛ ( ،۶۳ ) 

 لاير.۷۸۱۱۱؛ بها: ۷۶۸۶چاپ اول :زمستان 

 .۲۳۱ -[ ۲۳۳کتابنامه: ص. ]

 فهرست اعالم.

 ۷.۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران .۲.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶. ،۷۲۹۶بختيار، شاپور - ۷۶۱۷-- 

 .۶۳سرگذشتنامه. الف.عنوان. ب.فروست: تاريخ انقالب؛  --ايران  --نخست وزيران.۶سرگذشتنامه. 

د ۸۳۹د

۱۸۶ /۹۳۳ 

۹۶د۹ /۳/۷۳۳۹د DSR 

 

 

 

 زارع، عباس

تهران قم: انتشارات معارف،  -گو درباره انقالب اسالمي/ عباس زارع/ رحيم رئوف.گفت و  ۲۳آخرين انقالب قرن: مجموعه 

۷۶۱۹ . 

۶۱۶ .مجموعه ريشه ها؛  -ص (۷۱ ) 

دفترسوم:  -دفتر دوم:زمينهاي بين المللي و روابط خارجي -مندرجات: دفتر اول: زمينه هاي تاريخي، روحانيت و آرمان تشيع

 م: تاملي بر درس "انقالب اسالمي"در دانشگاه.دفتر چهار -برون دادهاو چالش ها

 ۷.انقالب اسالمي، -تاريخ --ايران۷۶۳۱-  .علل۲.۷۶۲۱پهلوي،  -تاريخ  --ايران-۷۶۳۱ ..الف.عنوان. ب.عنوان. ج.فروست 

ز ۷۶آ

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 
 شجاعيان، محمد

تهران: مرکز اسناد  -انقالب اسالمي و رهيافت فرهنگي: )تاثير انقالب اسالمي ايران بر نظريه هاي انقالب(/ محمد شجاعيان.

 . ۷۶۸۲انقالب اسالمي، 

۲۲۳ .مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص.: مصور (۲۶۳ ) جامعه شناسي سياسي؛ ( ،۷۳ ) 

 لاير. ۷۳۱۱۱؛ بها:۷۶۸۲چاپ اول:زمستان 

 صورت زيرنويس. ؛ همچنين به۲۲۱ -[ ۲۷۱ابنامه: ص. ]کت

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .تاثير۲. .انقالب اسالمي۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .علل

 الف.عنوان. ب.عنوان: تاثير انقالب اسالمي ايران بر نظريه هاي انقالب.

ش ۶۱۹الف

۱۸۶ /۹۳۳ 

۸الف۶ /۷۳۳۳ش DSR 

 

 

 -1۵۹۱علي اکبري بايگي، علي اکبر، 

تهران: مرکز  -تاريخ شفاهي انقالب اسالمي:از مهاجرت امام خميني به پاريس تا پيروزي/ تاليف علي اکبر علي اکبري بايگي.

 . ۷۶۸۶اسناد انقالب اسالمي، 

۶۱۱.مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص (۶۳۱ )تاريخ شفاهي ان ( ، قالب اسالمي ايران؛۸ ) 

 لاير. ۲۳۱۱۱چاپ اول ؛ بها : 

 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.۶۸۹-[۶۸۳کتابنامه:]

 ۷.۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران .۲.۷۲۱۹هللا، رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي،  خميني، روح - ۷۶۳۸-- 

 شفاهي انقالب اسالمي. بازگشت به ايران. الف.عنوان. ب.عنوان: تاريخ

ع ۸۶۹ت

۱۸۶ /۹۳۳ 

۲ت۸ /۷۳۳۶ع DSR 

 

 



1پايگاه: کتابهاي فارسي
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aaaa 

 

 

 

/ تدوين و تنظيم موسسه فرهنگي قدر دستاورد انقالب اسالمي( با نگرشي بر ديدگاههاي حضرت ... 1۱۵کرانه هاي نور: )بررسي 

 . ۷۶۸۲تهران: موسسه فرهنگي قدر واليت،  -واليت.

۲ .ج.: جدول، نمودار 

 کتابنامه.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .نتايج و تاثيرات۲.جمهوري اسالمي ايران،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۸ - .

 دستاورد انقالب اسالمي. ۷۱۶الف.موسسه فرهنگي قدر واليت. ب.عنوان: بررسي 

۶۲۳ ک

۱۸۶ /۹۳۳ 

۶ک۲ /۷۳۳۶ن DSR 

 

 

 

تهران: قدر  -/ موسسه فرهنگي قدر واليت.ن در آيينه نگاه رهبر معظم انقالب اسالميويژگيهاي انقالب اسالمي و راههاي تداوم آ

 . ۷۶۸۷واليت، 

۲۷۲ .ص 

 عنوان روي جلد: ويژگيهاي انقالب اسالمي در آيينه نگاه مقام معظم رهبري.

 صورت زيرنويس. کتابنامه به

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ .ي انقالب اسالمي در آيينه نگاه مقام معظم رهبري. ب.موسسه الف.عنوان: ويژگيها

 فرهنگي قدر واليت.

۸۸۳ و

۱۸۶ /۹۳۳ 

۹ /۷۳۳۷و DSR 

 

 

 

 تهران(: 1۵۱1همايش چالشهاي آينده انقالب اسالمي )

مي؛ مدير آماده مجموعه مقاالت همايش چالشهاي آينده انقالب اسالمي/ برگزارکننده پژوهشکده امام خميني )ره( و انقالب اسال

 . ۷۶۸۲تهران: پژوهشکده امام خميني)ره( و انقالب اسالمي، معاونت پژوهشي،  -سازي محمد حسيني؛ ويراستار فرهاد طاهري.

۷۳۱ .ص.: مصور، جدول، نمودار 

 .۷۶۸کتابنامه: ص. 

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .کنگره ها۲.اسالمي، انقالب  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --   .مقاله ها و خطابه ها

۶.سياست و حکومت  --ايران-- ۷۶۱۳ -      .مقاله ها و خطابه ها ،۶.ايران.  --اصالح طلبي۳.مقاله ها  --آينده نگري  --ايران

ميني )ره( و ايران. الف.حسيني، محمد. ب.طاهري، فرهاد، ويراستار. ج.پژوهشکده امام خ --.مشارکت سياسي۳و خطابه ها. 

 انقالب اسالمي. د.پژوهشکده امام خميني )ره( و انقالب اسالمي. معاونت پژوهشي. ه.عنوان.

ه ۳۶۲م

۱۸۶ /۹۳۳ 

۷۶۸۷ ۸۶ /۷۳۳۶ه DSR 

 
 هنري لطيف پور، يدهللا

اسالمي،  تهران: مرکز اسناد انقالب -(/ مولف يدهللا هنري لطيف پور.۷۶۶۲ - ۳۱فرهنگ سياسي شيعه و انقالب اسالمي )

۷۶۸۱ . 

۷۸۱ .مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص (۹۳ ) جامعه شناسي سياسي؛ ( ،۶ ) 

 لاير. ۷۱۱۱۱چاپ دوم ؛ بها: 

 .۷۸۱ -[ ۷۸۱کتابنامه: ص. ]

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .علل۲. اسالم و سياست. الف.عنوان. ب.فروست: جامعه شناسي سياسي؛۶. 

ه ۱۶۹ف

۱۸۶ /۹۳۳ 

۶ف۸۳ /۷۳۳۷ه DSR 

 

 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي16
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aaaa 

 

 

 

تهران: مرکز اسناد  -/ تدوين مرکز اسناد انقالب اسالمي؛ ويراستار مصطفي يونسي.انقالب اسالمي در پايان نامه هاي دانشگاهي جهان

 . ۷۶۱۹انقالب اسالمي، 

۶ .مرکز اسناد انقالب اسالمي، سياست خارجي؛  -ج (۳۳، ۳۳ ،۳۱ )جامعه شناسي ( ،  سياسي اقتصاد سياسي؛۲ ؛۷ ) 

 کتابنامه.

 انديشه سياسي. -اقتصاد سياسي، حقوق سياسي بين الملل شناسي . ۶ج.  --.  ۲ج.  --. ۷مندرجات: ج. 

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  فهرستها.  --پايان نامه ها۲.پايان نامه ها  --دانشگاهها و مدارس عالي-- 

فهرستها. الف.عنوان: اقتصاد سياسي، حقوق  --پايان نامه ها  --     - ۷۶۳۸جمهوري اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶ا. فهرسته

 .۷؛ ۲انديشه سياسي. ب.فروست: جامعه شناسي سياسي اقتصاد سياسي؛  -سياسي بين الملل شناسي

۸۹۷ الف

۱۸۶۱۷۳ /

۹۳۳ 

۸الف۱۳ /۶۶۳۳آ Z 

 
 . - ۷۶۱۸تهران: سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري، سوره،  -/ ]به کوشش پرويز سعادتي[.ميروزشمار انقالب اسال

 ( ۲۶، ۲۶، ۲۲) دفتر ادبيات انقالب اسالمي، تحقيق؛  -ج.: مصور، عکس.

 Chronology of the Islamic revolutionپشت جلدبه انگليسي: .
 مي واحد تدوين تاريخ انقالب اسالمي گردآوري شده است.از جلد هشتم به بعد توسط دفتر ادبيات انقالب اسال

 کتابنامه.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  سالشمار. الف.سعادتي، پرويز، گردآورنده. ب.سازمان تبليغات اسالمي، حوزه

 هنري. ج.شرکت انتشارات سوره، سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري. د.فروست.

۸۷۲ ر

۱۸۶۱۲ /

۹۳۳ 

۹ر۱ /۷۳۳۳س DSR 

 
 . - ۷۶۱۶تهران: مرکزاسناد انقالب اسالمي،  -/ تهيه و تنظيم مرکز اسناد انقالب اسالمي.اسناد انقالب اسالمي

 ج.: نمونه.

 هرجلد براعالميه ها، اطالعيه ها، بيانيه هاي مراجع تقليد و علماي شهرهاي مختلف و مجامع مذهبي و ديني...اختصاص دارد.

 ۷.انقالب اسالمي،  -تاريخ  --ايران۷۶۳۱-  .اسناد و مدارک۲.اسناد و مدارک. الف.مرکزاسناد  -ايران  --جنبشهاي اسالمي

 انقالب اسالمي.

۳۶۸ الف

۱۸۶۱۱۲ /

۹۳۳ 

 

 

 

 

 رهبري، مهدي

تهران:  -ولف مهدي رهبري.اقتصاد و انقالب اسالمي ايران )بررسي مقايسه اي نظريه هاي اقتصادي با انقالب اسالمي ايران(/ م

 . ۷۶۸۶مرکز اسناد انقالب اسالمي، 

۶۲۳ .انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص.: مصور، جدول (۷۱۳ ) اقتصاد سياسي؛ ( ،۲ ) 

 لاير. ۲۳۱۱۱بها: :  ۷۶۸۶چاپ دوم: بهار

 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.۶۷۸ -[ ۶۷۷کتابنامه: ص. ]

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .علل۲. انقالب. الف.عنوان. ب.عنوان: بررسي مقايسه اي نظريه هاي اقتصادي با

 انقالب اسالمي ايران. ج.فروست.

ر ۸۱۱الف

۱۸۶۱۱۲ /

۹۳۳ 

۱الف۹ /۷۳۳۷ر DSR 

 

 



1پايگاه: کتابهاي فارسي
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aaaa 

 

 

 

 .     - 1۵1۳کاتوزيان، کيان )حاج سيدجوادي(، 

 . ۷۶۸۷تهران: نشر آبي،  -يدجوادي(.از سپيده تا شام/ کيان کاتوزيان )حاج س

۲۶۶ .ص.: مصور، عکس 

 نمايه.

 ۷. ،)کاتوزيان، کيان )حاج سيدجوادي۷۶۷۳ ---  .خاطرات۲. ،حاج سيدجوادي، علي اصغر۷۶۱۶ ---  .سرگذشتنامه۶.ايران-- 

 امه. الف.عنوان.سرگذشتن --روزنامه نگاران ايراني.۶خاطرات.  --     - ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ 

ک ۷۲۳الف

۱۸۶۱۹۲ /

۹۳۳ 

۷۶۸۱ ۶۲آ۲ /۷۳۳۸ک DSR 

 

 
 

 کرباسچي، غالمرضا

تهران: مرکز  -تاريخ شفاهي انقالب اسالمي )تاريخ حوزه علميه قم(/ تاليف غالمرضا کرباسچي ؛با همکاري بنياد انقالب اسالمي.

 . ۷۶۸۷ - ۷۶۸۱اسناد انقالب اسالمي، 

۲ .ج.: مصور، عکس-  ( انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي؛۷۲۶،۷۲۶ ) تاريخ انقالب؛ ( ،۲۳ ،۲۳ ) 

۷۸۱۱۱ .)لاير :)دوره 

 کتابنامه.

 ي سياسي ايران. احياء تشيع انقالبي در عرصه. ۲ج.  --تاريخ حوزه علميه قم .. ۷مندرجات: 

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     --  .خاطرات۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --نايرا۷۶۳۱ -     --  روحانيت-- 

شيعه و سياست. الف.مرکز اسناد انقالب .۳تاريخ.  --حوزه علميه قم .۶فعاليتهاي سياسي.  -ايران  --روحانيت.۶خاطرات. 

 اسالمي. ب.بنياد تاريخ انقالب اسالمي. ج.عنوان. د.عنوان: تاريخ حوزه علميه. ه.فروست.

ک ۶۲۸ت

۱۸۶۱۹۲ /

۹۳۳ 

۷۶۸۱ ۲ت۶ /۷۳۳۱ک DSR 

 
 .     - 1۵۹1معتضد، خسرو، 

 . ۷۶۸۶تهران: علمي،  -شب ژنرال ها، ارتشبد قره باغي/ خسرو معتضد.

[۹۲۳ ].ص.: عکس 

 لاير. ۸۳۱۱۱بها:

 چاپ اول.

 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.۹۲۲ -[ ۹۷۷کتابنامه: ص. ]

 عنوان روي جلد: شب ژنرال ها.

 ۷.۷۶۱۹ - ۷۲۹۱باغي، عباس،  قره .۲.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ .

 الف.عنوان. ب.عنوان: ارتشبد قره باغي. ج.عنوان: شب ژنرال ها.

م ۳۳۳ش

۱۸۶۱۹۲۲

 /۹۳۳ 

۳م۶ /۷۳۳۸ق DSR 
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aaaa 

 

 

 - 1۵۹۱حنيف، محمد، 

 . - ۷۶۸۷تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(،  -ه بحران/ محمد حنيف.اصفهان در انقالب: دور

 ج.

 کتابنامه.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -      .-- .اصفهان. الف.موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(. ب.عنوان 

ح ۸۹۲الف

۹۶۲۲ 

۱۸۶۳۳ /

۹۳۳ 

۹ح۳ /۷۳۳۱الف DSR 

 
 - 1۵۵۱ابائي، داود، علي ب

 . - ۷۶۸۲تهران: اميد فردا،  -بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ )از بازرگان تا خاتمي(/ مولف داود علي بابائي.

۷۷ .ج.: مصور 

 کتابنامه.

از بني . ۶از بني صدر تا شوراي رياست جمهوري. ج. . ۲ج. . ۷۶۳۸ماه  بهمن ۷۳تا  ۷۶۳۳دي ماه  ۷۹از . ۷مندرجات: ج. 

 صدر تا شوراي موقت رياست جمهوري.

 ۷.۷۶۳۸جمهوري اسالمي،  --تاريخ  --ايران -      ..۲.۷۶۳۸سياست و حکومت،  --ايران - .۶.انقالب  --تاريخ  --ايران

 الف.عنوان. ب.عنوان: از بازرگان تا خاتمي.. - ۷۶۳۸ --اوضاع اجتماعي  --ايران.۶علل.  -- ۷۶۳۱اسالمي، 

ع ۸۶۳ب

۱۸۶ /۹۳۳ 

۹ب۸ /۷۳۱۱ع DSR 

 
 .     - 1۵۵۱کچويان، حسين، 

کند و کاو در ماهيت معمايي ايران )جهاني سازي، دموکراسي سازي و جامعه شناسي سياسي ايران(/ حسين کچويان؛تهيه موسسه 

 . ۷۶۸۶لميه قم(، قم: بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه ع -آموزش عالي باقر العلوم )ع(.

۷۲۸.کتاب هاي موسسه آموزش عالي باقر العلوم )ع(؛  -ص (۲۲ ) 

 Inquiring  into the Puzzling Nature Of Iranپشت جلد به انگليسي: .
 ۷.جمهوري اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۸-     --  .مقاله و خطابه ها۲.انقالب اسالمي، --تاريخ --ايران۷۶۳۱-    --  مقاله

 --جامعه شناسي.۳مقاله ها و خطابه ها.  -ايران  --دموکراسي.۶مقاله ها و خطابه ها.  -ايران  --جهاني شدن.۶ها و خطابه ها. 

جنبه هاي سياسي. الف.دفتر تبليغات اسالمي حوزه  -انتخابات  --ايران. مجلس شوراي اسالمي.۳مقاله ها و خطابه ها.  -ايران 

آموزش عالي باقر العلوم. ب.دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم. بوستان کتاب. ج.عنوان. د.عنوان: جهاني علميه قم. موسسه 

 سازي، دموکراسي سازي و جامعه شناسي سياسي ايران. ه.فروست.

ک ۶۹۶ک

۱۸۶ /۹۳۳ 

۷۶۸۶ ۹ ک۶ /۷۳۸۶ک 

DSR 

 

 

 

 ، گردآورنده و مترجم.     - 1۵۵۳مدير شانه چي، محسن، 

بين المللي،  -ب اسالمي ايران در دائره المعارفهاي جهان/ مجري محسن شانه چي؛ تهيه شده در مرکز مطالعات فرهنگي انقال

 . ۷۶۱۹تهران: الهدي،  -مطالعات انقالب اسالمي.

۲۹۳ .ص 

 عنوان ديگر: انقالب اسالمي ايران در دائره المعارفهاي معتبر جهان.

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --اناير۷۶۳۱ --  دايره المعارفها. الف.عنوان. ب.عنوان: انقالب اسالمي ايران در دائره المعارفهاي

 معتبر جهان.

م ۶۲۳الف

۱۸۶ /۹۳۳ 

۸الف۶ /۷۳۱۱م DSR 

 

 



1پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱
aaaa 

 

 

 

 .     - 1۵۹۱سائلي کرده ده، مجيد، 

 . ۷۶۸۶تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -ده. شوراي انقالب اسالمي ايران/ مولف مجيد سائلي کرده

[۲۹۶ ].مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص (۶۶۶ ) حقوق سياسي؛ ( ،۷۶ ) 

 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.۲۳۳ -[ ۲۳۳کتابنامه: ص. ]

 ۷. .شوراي انقالب اسالمي ايران۲.۷۶۳۸جمهوري اسالمي ايران،  --تاريخ  --ايران - .۶.انقالب اسالمي،  --خ تاري --ايران

۷۶۳۱ ..الف.مرکز اسناد انقالب اسالمي. ب.عنوان. ج.فروست 

س ۲۳۳ش

۱۸۶۱۳ /

۹۳۳ 

۲س۹ /۷۳۹۷ش DSR 

 

 

 .     - 1۵۹۳محمدي ري شهري، محمد، 

 . ۷۶۸۶تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -خاطره ها/ محمد محمدي ري شهري.

۲ .انتشارات مرکز اسناد انقال -ج ( ب اسالمي؛۲۸۱ ) خاطره ها؛ ( ،۶۳ ) 

 ۷. ،محمدي ري شهري، محمد۷۶۲۳ ---  .خاطرات۲.۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران .۶.جمهوري  --تاريخ  --ايران

 الف.مرکز اسناد انقالب اسالمي. ب.عنوان. ج.فروست.. - ۷۶۳۸اسالمي، 

م ۶۳۶خ

۱۸۶۱۹۲ /

۹۳۳ 

۷۶۸۶ ۶آ۶ /۷۳۱۱م DSR 

 

 

 . ۷۶۱۹تهران: وزارت اطالعات، مرکز بررسي اسناد تاريخي،  -.شهيد راه دانش و فرهنگ دکتر محمد رضا باهنر

 ( ۷۳) ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب پانزدهم( ، ) مرکز بررسي اسناد تاريخي؛  -ص.: مصور، نمونه.

 نمايه.

 ۷. ،۷۶۷۲باهنر، محمدجواد - ۷۶۳۱-- ارک. اسناد و مد۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ --  جنبشهاي اسالمي-- 

 -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۶اسناد و مدارک.  --فعاليتهاي سياسي  --ايران  --روحانيت.۶اسناد و مدارک. 

 پانزدهم.اسناد و مدارک. الف.فروست: ياران امام به روايت اسناد ساواک؛ کتاب  --روحانيت 

ب ۲۹۳ش

۱۹۲ 

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۷۶۸۷ ۸ع۲ /۷۳۳۸ب DSR 

 

 

 -1۵۱۳حسني، غالمرضا، 

 . ۷۶۸۶تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -خاطرات حجه االسالم حسني امام جمعه اروميه/ تدوين عبدالرحيم اباذري.

۶۸۲ .انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص.: مصور، نمونه، عکس (۶۶۶ ) خاطرات؛ ( ،۶۱ ) 

 لاير. ۶۷۱۱۱؛بها : ۷۶۸۶چاپ اول :تابستان 

 صورت زيرنويس. کتابنامه به

 ۷. ،حسني، غالمرضا۷۶۱۳ ---  .خاطرات۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .خاطرات۶.انقالب  --تاريخ  --ايران

فعاليت هاي سياسي.  -ايران  --روحانيت.۳روحانيت.  -۷۶۳۱ -۷۶۲۱ -پهلوي  -تاريخ  --ايران.۶روحانيت.  -- ۷۶۳۱اسالمي، 

 الف.اباذري، عبدالرحيم. ب.مرکز اسناد انقالب اسالمي. ج.عنوان. د.عنوان: خاطرات حجه االسالم حسني.

ح ۳۶۷خ

۱۹۲ 

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۳ح۳ /۷۳۱۱ح DSR 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي۹۱

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
aaaa 

 

 

 

 

 

 وري اسالمي ايران، رهبرانقالب و بنيانگذارجمه1۵۳۱ - 1۹۱۱خميني، روح هللا، 

تهران: موسسه تنظيم و نشرآثارامام  -کوثر: مجموعه سخنرانيهاي حضرت امام خميني )س( همراه باشرح وقايع انقالب اسالمي.

 . - ۷۶۱۶خميني، 

 ج.

ـ (.۷۶۳۱بهمن  ۷۲ـ  ۷۶۳۱شرح وقايع انقالب )آبان ."۲ـ ج.(. ۷۶۳۱آبان  - ۷۶۶۱شرح وقايع انقالب اسالمي ).۷مندرجات: ج.

 (.۷۶۳۱اسفند۷۱ـ ۷۶۳۱بهمن ۷۲شرح وقايع انقالب )."۶ج.

 ۷. ،خميني، روح هللا، رهبرانقالب و بنيانگذارجمهوري اسالمي ايران۷۲۸۱  ـ۷۶۳۸--  .نظريه درباره انقالب اسالمي۲. ،خميني

تاريخ انقالب اسالمي،  --ايران.۶ا و سخنرانيها. پيامه --۷۶۳۸ـ  ۷۲۸۱روح هللا، رهبرانقالب و بنيانگذارجمهوري اسالمي ايران، 

۷۶۳۱ .۶.۷۶۱۶پهلوي،  -تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ . ،)الف.عنوان. ب.عنوان: مجموعه سخنرانيهاي حضرت امام خميني)س

 همراه باشرح وقايع انقالب.

خ ۱۶۳ک

۱۹۲ 

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

 

 

 

 

 مجتبي زاده، عبدالکاظم، گردآورنده

تهران: مرکز اسناد انقالب  -ه االسالم و المسلمين شهيد مهدي شاه آبادي/ تاليف عبدالکاظم مجتبي زاده.زندگي و مبارزات حج

 . ۷۶۸۶اسالمي، 

۲۶۸ .مرکز اسناد انقالب اسالمي؛  -ص.: مصور، عکس (۶۲۱ ) تاريخ معاصر؛ ( ،۱ ) 

 صورت زيرنويس. ؛ همچنين به۲۲۶ -[ ۲۲۷کتابنامه: ص. ]

 نمايه.

 ۷.۷۶۳۶ - ۷۶۱۹بادي، مهدي، شاه آ .۲.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ ،

 --    - ۷۶۳۸جمهوري اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۳فعاليتهاي سياسي.  --ايران  --روحانيت.۶ها، شعارها و غيره.  اعالميه

اد انقالب اسالمي. ب.عنوان. ج.عنوان: زندگي و مبارزات شهيد مهدي شاه آبادي. سرگذشتنامه. الف.مرکز اسن --شهيدان 

 د.فروست.

م ۲۳۶ز

۱۹۲ 

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۶م۲ /۷۳۳۸ش DSR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



۹پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
aaaa 

 

 

 .     - 1۵1۵هاشمي رفسنجاني، اکبر، 

اهتمام[ عباس  اشمي؛ ]بهانقالب و پيروزي/ هاشمي رفسنجاني؛ زيرنظر محسن ه: ۷۶۳۸و  ۷۶۳۱کارنامه و خاطرات سالهاي 

 . ۷۶۸۶تهران: دفتر نشر معارف انقالب،  -بشيري.

۳۳۳ .ص.: مصور، نمونه، عکس 

 نمايه.

 ۷. ،هاشمي رفسنجاني، اکبر۷۶۷۶ ---  .خاطرات۲. ،هاشمي رفسنجاني، اکبر۷۶۷۶ ---  .يادداشتها۶.انقالب  --تاريخ  --ايران

 ب.عنوان. ج.عنوان: انقالب و پيروزي...      - ۷۶۶۷شيري، عباس، خاطرات. الف.ب --     - ۷۶۳۱اسالمي، 

ه ۲۱۶ک

۱۹۲ 

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۷۶۸۶ ۶آ۲ /۷۳۱۱ه DSR 

 

 

 

 .     - 1۵۹۳حاجتي، مير احمدرضا، 

قم: بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم(،  -عصر امام خميني "قدس سره"/ مير احمدرضا حاجتي.

۷۶۸۷ . 

[۶۱۱ ].بوستان کتاب قم؛  -ص (۷۷۶۱ ) 

۲۱۱۱۱ .لاير 

 Mir Ahmad Reza Hajati. Asre emam xomeyni = the age of emam xomeyniپشت جلد التيني شده: .
 چاپ دوم.

 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.۶۹۹ -[ ۶۹۶کتابنامه: ص. ]

 ۷.۷۲۸۱ي اسالمي ايران، خميني، روح هللا، رهبر انقالب و بنيانگذار جمهور - ۷۶۳۸--  .تاثير۲.انقالب  --تاريخ  --ايران

اسالم و غرب. الف.حوزه علميه قم. دفتر تبليغات اسالمي. .۶تجديد حيات فکري.  --اسالم.۶تاثير.  --     - ۷۶۳۱اسالمي، 

 بوستان کتاب قم. ب.عنوان. ج.فروست.

ح ۷۶۷ع

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۷۶۸۷ ۳ع۲ /۷۳۱۳ح DSR 

 
 تهران(: 1۵۱۳کنگره بين المللي امام خميني)س( و احياء تفکر ديني )نخستين: 

/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام ۷۶۱۳خرداد  ۷۷ - ۷۶مجموعه مقاالت کنگره بين المللي امام خميني )س( و احياء تفکر ديني  

 . - ۷۶۱۱تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)س(،  -خميني )س(.

 ج.

 کتابنامه.

 ۷. ،۷۲۸۱خميني، روح هللا، رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران - ۷۶۳۸--  .کنگره ها۲.انقالب  --تاريخ  --ايران

 کنگره ها. الف.عنوان. -- ۷۶۳۱اسالمي، 

خ ۱۶۳ک م

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۷۶۱۳ ۹ /۳/۷۳۱۹ک DSR 

 

 
 
 
 
 
 

 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي۹۹

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
aaaa 

 

 

 -1۵۹۱مظفري، اکبر، 

 . ۷۶۸۶قم: سپهرآذين،  -زخواني حماسه هاي حجةاالسالم و المسلمين حسيني/ نويسنده: اکبر مظفري.قرباني اصالحات: با

۷۶۲ .ص.:مصور ، عکس 

 کتابنامه به صورت زير نويس.

 چاپ اول.

 ۷.،حسني، غالمرضا۷۶۱۳--  .سرگذشت نامه۲.انقالب اسالمي، -تاريخ  --ايران۷۶۳۱ ..الف.عنوان 

م ۳۶۲ق

۱۸۶۲ /

۹۳۳ 

۳م۳حDSR۷۳۱۱ 

 
 ..     - 1۱۵۱استمپل، جان، 

 . ۷۶۱۸تهران: خدمات فرهنگي رسا،  -درون انقالب ايران/ جان. دي. استمپل؛ ترجمه منوچهر شجاعي.

۶۱۶ .ص 

۷۱۱۱۱ .لاير 

 Inside the Iranian revolitionعنوان اصلي: .
 چاپ دوم.

 رت زيرنويس.؛ همچنين به صو۶۱۶-[۶۳۳کتابنامه:ص. ]

 ۷.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۲.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱ --سياست و حکومت  --ايران .۶.انقالب  --تاريخ  --ايران

، مترجم. .     - ۷۶۷۳الف.شجاعي، منوچهر، ..      - ۷۶۳۱ --سياست و حکومت  --ايران.۶خاطرات.  -- ۷۶۳۱اسالمي، 

 ب.عنوان.

الف ۶۸۱د

۸۲۶ /۹۳۳ 

۷۶۱۸ ۶د۳ /۷۳۱۷الف DSR 

 

 

ريزي و تدوين متون  / جمعي از نويسندگان؛ تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، مرکز برنامهانقالب اسالمي ايران

 . ۷۶۸۳قم: نشر معارف،  -]ويراست چهارم[. -درسي.

۶۱۶.مجموعه انقالب اسالمي؛  -ص (۲۶ ) 

 لاير. ۷۸۱۱۱چاپ سي و چهارم: بها: 

 .۶۱۶ -[ ۲۹۶کتابنامه: ص. ]

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .علل۲.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶.سياست و حکومت.  --ايران

 الف..

۸۹۷ الف

۱۸۶ /۹۳۳ 

۱۳الف۸ /۷۳۳۷ع DSR 

 

 

 

 سليمي، حشمت هللا، مولف همکار

 . ۷۶۸۳تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمي،  -ظ مساجد: به روايت اسناد/ حشمت هللا سليمي.مبارزات روحانيون و وعا

۳۳۷ .ص.: مصور 

 لاير. ۶۱۱۱۱چاپ اول: بها: 

 ؛ همچنين به صورت زيرنويس.[۳۶۳] - ۳۶۱کتابنامه: ص. 

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  اسناد و مدارک.  --روحانيت۲.۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران - ۷۶۳۱ -- 

 اسناد و مدارک. الف.عنوان.

س ۳۹۹م

۱۸۶۸ 

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 



۹پايگاه: کتابهاي فارسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵
aaaa 

 

 

 

 

 .     - 1۵۹۱روحاني، حسن، 

 . ۷۶۱۳]تهران[: مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهشها،  -انقالب اسالمي ريشه ها و چالشها/ حسن روحاني.

 ( ۷مي ايران؛ ) مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسال -ص. ۳۳۳پنج، 

 کتابنامه به صورت زيرنويس.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     --  .مقاله ها و خطابه ها۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ -     -- 

 مقاله ها و خطابه ها. الف.عنوان. ب.فروست. --علل 

ر ۱۸۷الف

۱۸۶ /۹۳۳ 

۸الف۹ /۷۳۳۶ر DSR 

 
 .     - 1۹۱۱انفرمائيان، ستاره، فرم

 [. ۷۶۱۱تهران: کارنگ، ] -دختري از ايران/ ستاره فرمانفرمائيان و دونا مانکر؛ ترجمه ي ابوالفضل طباطبايي.

۶۳۱ .ص.: مصور 

 لاير. ۲۱۱۱۱بها:

ي از اندرون حرم کتاب حاضر تحت عناوين "دختر پارس" "دختر ايران" و "خاطرات دختر فرمانفرما: خاطرات و خطرات زن

 پدرش تا درون رويدادهاي انقالب اسالمي" توسط مترجمين و ناشران مختلف نيز منتشر گرديده است.

 ۷. ،فرمانفرمائيان، ستاره۷۲۹۱ -     .--  .خاطرات۲.۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶.انقالب  -تاريخ --ايران

ا، نويسنده همکار. ب.طباطبايي، ابوالفضل، مترجم. ج.عنوان. د.عنوان: دختر پارس. خاطرات. الف.مانکر، دان -۷۶۳۱اسالمي، 

ه.عنوان: دختر ايران. و.عنوان: خاطرات دختر فرمانفرما: خاطرات و خطرات زني از اندرون حرم پدرش تا درون رويدادهاي 

 انقالب اسالمي.

ف ۳۳۷د

۱۹۲ 

۱۸۲۶ /

۹۳۳ 

ES 

 
 . ۷۶۸۶تهران: موسسه نشر و تحقيقات ذکر،  -.تقال ارزش هاي انقالب اسالمي به نسل سوميک پرسش، چند پاسخ: نحوه ي ان

۲۱۱ .ص 

 لاير. ۷۳۱۱۱چاپ اول: بها: 

 اين کتاب شامل مصاحبه با سليمي شميس، خانيکي...و باهنر است.

 ۷.۷۶۱۳جمهوري اسالمي،  --تاريخ  --ايران - .۲.۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران - .۶.سياست و حکومت  --ايران-- 

۷۶۱۳ - .۶..مصاحبه ها 

۶۳۷ ن

۱۸۶۶ /

۹۳۳ 

۷۶۸۶ ۸  /ي۳۷۱۷RSD 

 
 - 1۵۱۱طلوعي، محمود، 

اسراري از وقايع روزهاي سرنوشت سازي که به سقوط دودمان پهلوي انجاميد/ (: ۷۶۳۱بهمن  ۲۲ -آبان  ۷۶صد روز آخر )

 . ۷۶۱۹علم،  تهران: نشر -تاليف: محمود طلوعي.

۶۳۳ .ص.: عکس 

 لاير. ۲۳۱۱۱چاپ سوم: بها: 

 عنوان روي جلد: صد روز آخر: اسراري از وقايع روزهاي سرنوشت سازي که به سقوط دودمان پهلوي انجاميد.

 کتابنامه به صورت زيرنويس.

 ۷.۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ   --ايران .۲.۷۶۱۶پهلوي،  --تاريخ   --ايران - ۷۶۳۱--  .سالشمار۶.تاريخ  --ايران-- 

 الف.عنوان.. ۷۶۳۱ - ۷۶۲۱ --سياست و حکومت --ايران.۶. ۷۶۲۱ - ۷۶۱۶پهلوي، 

ط  ۱۳۷ص

۱۸۶ /۹۳۳ 

۷۶۱۸ ۶ص۸ /۷۳۳۳ط 

DSR 

 

 



کتابشناسي تحليلي يک بخشي۹4

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
aaaa 

 

 

 

 -1۵۹۵کار، مهرانگيز ، 

 . ۷۶۸۱، تهران: روشنگران و مطالعات زنان -امکانات/ مهرانگيز کار. -مشارکت سياسي زنان: موانع 

۷۱۶ .ص.: جدول 

 لاير. ۷۲۱۱۱چاپ دوم: بها: 

 Mehrangiz kar. Women's participation in politicsپشت جلد به انگليسي:.....
 کتابنامه به صورت زيرنويس.

 ۷.مشارکت سياسي.  --زنان ايراني۲.فعاليتهاي سياسي.  --زنان ايراني۶.مسائل اجتماعي و اخالقي --زنان ايراني .۶.ايران-- 

 زنان. الف.عنوان. -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ 

ک ۷۶۲م

۶۱۹۳۳ /

۶۱۳ 

۲ک۹ /۳/۷۲۶۳الف HQ 

 

 
 
 

 

 1۵۵۹ -حاضري،  علي محمد، 

تهران: پژوهشکده امام خميني)ره( و انقالب  -انقالب و انديشه: مباحثي در جامعه شناسي انقالب اسالمي/ علي محمد حاضري.

 . ۷۶۸۱اونت پژوهشي، اسالمي، مع

۲۸۸ .ص.: مصور، جدول، نمودار 

 لاير.۷۲۱۱۱چاپ اول: بها: 

 . ALi mohammad Hazeri: revolution and thoughtپشت جلد به انگليسي:

 کتابنامه.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .نقد و تفسير۲.۷۶۳۸ -سياست و حکومت، .      --ايران .۶.اوضاع  --نايرا

 ايران. الف.عنوان. --انقالب فرهنگي.۳جنبه هاي جامعه شناختي.  --انقالب.۶. ۷۶۳۸ -.      --اجتماعي 

ح ۷۹۳الف

۱۸۶ /۹۳۳ 

۸ ۳ الف۲ /حDSR۷۳۸۳ 

 

 

 

 - 1۵۹۱کافي، غالمرضا، 

تهران: مجتمع  -ف(/ غالمرضا کافي.پژوهش نامه ي ادبيات انقالب اسالمي و دفاع مقدس)نقد و بررسي قالب ها و گونه هاي مختل

 . ۷۶۹۶فرهنگي عاشورا، 

۲.ادبيات عاشورايي؛  -ج (۷۸ ) 

 لاير. ۸۱۱۱۱۱چاپ اول: بها دوره: 

 .۸۶۸-۸۲۹: ۲کتابنامه: ص. ج.

 هاي مختلف. ها و گونه نقد و بررسي قالب.   ۷مندرجات: ج.

 ۷. .ادبيات انقالبي۲.به ها. مقاله ها و خطا --ادبيات انقالبي۶. انقالب اسالمي،  --تاريخ  ----ايران۷۶۳۱ -   مقاله ها و خطابه

 ها. الف.عنوان.

ک ۲۶۱پ

۸۶۳۸ /

۱فا۸ 

 

 

 

 



۹پايگاه: کتابهاي فارسي
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aaaa 

 

 

 -1۵۳۱عيوضي، محمدرحيم، 

 . ۷۶۹۶قم: دفتر نشرمعارف،  -درآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران/ محمدرحيم عيوضي، محمدجواد هراتي.

۲۲۶.مجموعه انقال -ص ( ب اسالمي؛۶۱ ) 

 و همچنين به صورت زيرنويس. ۲۲۶-[۲۷۷کتابنامه: ص.]

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ   --ايران۷۶۳۱ --  .علل۲.۷۶۳۸جمهوري اسالمي،  --تاريخ    --ايران- .۶.سياست و  --ايران

 ب.عنوان.. - ۷۶۳۳واد، الف.هراتي، محمدج. ۷۶قرن  --تاريخ  --ايران.۶آينده نگري.  -- - ۷۶۳۸ --حکومت 

ع ۹۹۳د

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 

 

 

 ـ 1۹۱۳بازرگان، مهدي، 

 . ۷۶۳۱نا[،  تهران: ]بي -بازيابي ارزشها/ مهدي بازرگان.

۷۳۱ .ص 

 کتابنامه بصورت زيرنويس.

 ۷.مقاله ها و خطابه ها.  --اسالم و اجتماع۲.۷۶۳۱تاريخ انقالب اسالمي،  --ايران .۶.و خطابه ها. الف.عنوان.مقاله ها  --اسالم 

ب ۲۷۶ب

۶۸۶ /۲۹۱ 

 

 

 

 

 . ۷۶۸۱تهران: سوره مهر،  -/ تدوين و تحقيق: محسن کاظمي.خاطرات عزت شاهي

۸۳۳ .رنگي(، نمونه( دفتر ادبيات انقالب اسالمي: خاطرات؛  -ص.: مصور (۶۷ ) )کتاب زرين ( ، 

 لاير. ۷۷۱۱۱۱چاپ يازدهم: بها: 

 و همجنين به صورت زيرنويس. ۸۳۲ -[۸۳۶کتابنامه: ]

 ۷. ،شاهي، عزت هللا۷۶۲۳ ---  .خاطرات۲.۷۶۳۱ -۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران .۶.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران

۷۶۳۱ - -- .خاطرات. الف.عنوان 

ش ۶۷۳خ

۱۸۶۱۹۲ /

۹۳۳ 

 

 

 

 

 گودرزي، مصطفي

به اهتمام مصطفي گودرزي؛ اساليد آثار داود صادق سا؛ عکس ها: محمود  ه.ش(/۷۶۳۱-۷۶۳۱ده سال با نقاشان انقالب اسالمي )

 . ۷۶۳۸تهران: سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري،  -عبدالحسيني.

۲۷۶.)ص.: مصور)رنگي 

 چاپ اول.

 باشد. گذاري فارسي از راست به چپ و التين از چپ به راست مي شماره

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .تصويرها۲.قرن  --نقاشي هاي ايراني۷۶ . .الف.صادق سا، داود، اساليد

 ب.عبدالحسيني، محمود، عکاس. ج.عنوان.

گ ۱۶۸د

۱۸۶۱۲۲۲

 /۹۳۳ 
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aaaa 

 

 

 

 - 1۵۵۳افروغ، عماد، 

 . ۷۶۹۷تهران: سوره مهر،  -[.۲]ويراست  -انقالب اسالمي و مباني باز توليد آن/ عماد افروغ.

۶۸۲.ص 

 لاير. ۲۳۱۱۱۱پ دوم: بها: چا

 کتابنامه به صورت زيرنويس.

 ۷.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .نقد و تفسير۲.انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران۷۶۳۱ --  .تاثير. الف.عنوان 

ال۳۶۱الف

/ ۱۸۶ف 

۹۳۳ 

 

 

 

 

 . ۷۶۹۲: موسسه فرهنگي هنري قدر واليت، تهران -/ موسسه فرهنگي هنري قدر واليت.تاريخ انقالب اسالمي

۹ .ج.: مصور، عکس 

 چاپ دوم.

 "فهرست نويسي براساس جلد اول".

 و همچنين به صورت زيرنويس. ۷۹۳ -[ ۷۹۳ص. ]:۷کتابنامه: ج.

انتخاب تا  صدر از : بني3: قانون اساسي از پيش نويس تا بازنگري ج.2ج. -دولت موقت از تشکيل تا استعفا.: ۷مندرجات: ج.

: آيت هللا منتظري از 6ج. -.۳۹۸: جنگ تحميلي از شروع تا پذيرش قطعنامه 5ج.-: آشوبها، ترورها و کودتاها.4ج. 0-سقوط.

: 9ج. -: مجلس شوراي اسالمي.8ج. -: تشکيل حزب جمهوري اسالمي و توطئه عليه تشکل روحانيت.7ج. -قائم مقامي تا عزل.

 -دهه اول انقالب.( ۷رخدادهاي فرهنگي): ۷۱ج.  -.۷۶۳۸تا  ۷۶۳۸رياست جمهوري از 

 ۷.۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران- .۲.سياست و حکومت  --ايران--  ۷۶۳۱- . .الف.موسسه فرهنگي هنري قدر واليت

.عنوان: بني صدر از انتخاب تا ب.عنوان: دولت موقت از تشکيل تا استعفا. ج.عنوان: قانون اساسي از پيش نويس تا بازنگري. د

ز.عنوان: آيت هللا . ۳۹۸سقوط. ه.عنوان: آشوبها، ترورها و کودتاها. و.عنوان: جنگ تحميلي از شروع تا پذيرش قطعنامه 

منتظري از قائم مقامي تا عزل. ح.عنوان: تشکيل حزب جمهوري اسالمي و توطئه عليه تشکل روحانيت. ط.عنوان: مجلس 

 دهه اول انقالب.( ۷ک.عنوان: رخدادهاي فرهنگي). ۷۶۳۸تا  ۷۶۳۸ي.عنوان: رياست جمهوري از شوراي اسالمي. 

۲۲۷ ت

۱۸۶ /۹۳۳ 

 

 

 

 

 - 1۵1۱اي، علي، رهبر جمهوري اسالمي ايران،  خامنه

رهنگي هنري ويژگي ها و دستاوردهاي انقالب اسالمي در آيينه نگاه رهبر معظم انقالب اسالمي/ ]گردآوري و تدوين[موسسه ف

 . ۷۶۹۸تهران: موسسه فرهنگي هنري قدر واليت،  -قدر واليت.

۶۶۶ .ص 

 لاير. ۲۳۱۱۱۱چاپ اول: بها:  

 کتابنامه به صورت زيرنويس.

 ۷.اي، علي، رهبر جمهوري اسالمي ايران ،   خامنه۷۶۷۸ ---  .ديدگاه درباره انقالب اسالمي۲.انقالب  --تاريخ  --ايران

 الف.موسسه فرهنگي هنري قدر واليت. ب.عنوان.. ۷۶۳۱ - ۷۶۲۱پهلوي،  --تاريخ  --ايران.۶تاثير.  -- ۷۶۳۱اسالمي، 

خ ۲۶۷و

۱۸۶۶ /

۹۳۳ 

 

 

 

 



۹پايگاه: کتابهاي فارسي
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aaaa 

 

 

 - 1۵1۱خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسالمي ايران، 

العالي(/  امنه اي )مدظلهارمغان: دستاوردهاي انقالب اسالمي در بيانات رهبر معظم انقالب حضرت آيت هللا العظمي سيدعلي خ

 . ۷۶۹۸تهران: انقالب اسالمي،  -تحقيق و تدوين موسي هلودي.

 ص. ۳۸۳ن، 

 لاير. ۶۸۱۱۱۱چاپ اول: بها: 

 کتابنامه به صورت زيرنويس.

 ۷.  ،خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسالمي ايران۷۶۷۸ ---  .ديدگاه درباره انقالب اسالمي۲. ب انقال --تاريخ  --ايران

، تحقيق و تدوين. ب.عنوان. ج.عنوان: دستاوردهاي انقالب اسالمي در بيانات -۷۶۳۸الف.هلودي، موسي، . ۷۶۳۱اسالمي، 

 العالي(.. رهبر معظم انقالب حضرت آيت هللا العظمي سيدعلي خامنه اي )مدظله

۲۶۷رالف

/ ۱۸۶۶خ 

۹۳۳ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 -1۵۳۵صوفي نيارکي، تقي، 

ت تمدني و چالش هاي پيش رو( در انديشه ي حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبري )مدظله العالي(/ بيداري اسالمي )هوي

 . ۷۶۹۷تهران: نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات فرهنگي انقالب اسالمي،  -]گردآورنده[: تقي صوفي نيارکي.

۶۱۱ .ص 

 .۸۳۱۱۱چاپ اول: بها: 

 ه صورت زيرنويس.و همچنين ب ۶۱۱ -[۶۳۹کتابنامه: ص. ]

 ۷. ،۷۲۱۹خميني، روح هللا، رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران -  ۷۶۳۸.--  .ديدگاه درباره انقالب اسالمي

۲. ، خامنه اي،  علي، رهبر جمهوري اسالمي ايران۷۶۷۸ ---  .ديدگاه درباره انقالب اسالمي۶. خميني، روح هللا، رهبر انقالب و

خامنه اي،  .۶م..  ۲۱قرن  --تاريخ  --تجديد حيات فکري  --تاثير اسالم  --.۷۶۳۸  - ۷۲۱۹جمهوري اسالمي ايران،  بنيانگذار

کشورهاي  --جنبش هاي اسالمي.۳ديدگاه درباره اصالح طلبي در اسالم.  --- ۷۶۷۸علي، رهبر جمهوري اسالمي ايران ، 

تاثير بر کشورهاي  -- ۷۶۳۱انقالب اسالمي،  --تاريخ  --ايران.۱يات فکري. تجديد ح --کشورهاي اسالمي  --اسالم.۳عربي. 

 اسالمي. الف.عنوان.

ص ۹۶۲ب

۶۸۶۲ /

۲۹۱ 

 

 

 

 

 


