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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت االنردسخ تدوس 

 (س) ینیمخ امام

 یارسف هلجم  رانای - ادواری اتریشن,انوانوجن و انودکک اتیادب ۱۸۳۱

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت انودکک تدوس 

 (س) ینیمخ امام

 یارسف هلجم  رانای - ادواری اتریشن,انوانوجن و انودکک اتیادب ۱۸۳۱

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت انوانوجن تدوس 

 (س) ینیمخ امام

 یارسف هلجم  رانای - ادواری اتریشن,انوانوجن و انودکک اتیدبا ۱۸۳۸

 یارسف هلجم  ادواری اتریشن - رانای - انودکک,ادواری اتریشن - رانای - انوانوجن  انهیک رانهت اههچب انهیک 

 البقان داراناسپ اهپس رانهت البقان الهن 

 اتغیلبت دواح ،یالماس

 ،ینیمخ,ادواری اتریشن - - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای 

 - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح

 اههامادنی - ۱۸۳۳

 یارسف هلجم 

 داهش: انربهم اری ادی 

 وانوجن

 امام رتضح تداشزرگب ادتس رانهت

 (س)ینیمخ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ 

 اههامادنی - ۱۸۳۳ -

 یارسف هلجم 

 ادتس یگنرهف هتیمک [رانهت] انربهم درپ 

 (ره)ینیمخ امام تداشزرگب

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ 

 انوانوجن و انودکک اتیادب,اههامادنی - ۱۸۳۳ -

 یارسف هلجم 

 ژهوی) هامن وترسپ 

 (وانوجن و ودکک

 تداشزرگب زیرکم ادتس رانهت

 (س) ینیمخ امام رتضح

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۸

 انوانوجن و انودکک ارهدرب هظرین - ۱۸۳۳ -

 یارسف هلجم 

 وزهح یالماس اتغیلبت رتدف مق کوپپ 

 مق هیملع

 یارسف هلجم  ادواری اتریشن - انوانوجن و انودکک 

 ادتس یگنرهف تاونعم رانهت تدوس زرگدربپ 

 رتضح تداشرگزب زیرکم

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,اودهادبی - ۱۸۳۳ -

 یارسف هلجم 
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 انودکک - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس (س) ینیمخ امام ینتداش

 ادتس یگنرهف هتیمک رانهت ارهب ارانب لثم 

 (س) ینیمخ امام تداشزرگب

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۳

 انوانوجن و انودکک,انوانوجن و انودکک - ۱۸۳۳ -

 یارسف هلجم 

 ادتس یگنرهف هتیمک رانهت میسن از رتانربهم 

 (س) ینیمخ امام تداشزرگب

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۳

 انوانوجن و انودکک,انوانوجن و انودکک - ۱۸۳۳ -

 یارسف هلجم 

 ،مریم ،دییشمج

۱۸۱۸ - 

 رسفم و وفسلیف

 هالمع راصعم درقیالع

 نیسدحمحم دیس

 یایاطبطب

 ترکش ،ویرض دسق انتآس دهشم

 رشنهب

 ایهانتداس - رانای - ریاهشم, ۱۸۳۱- ۱۸۳۱ ،نیسدحمحم ،یایطباطب ۱۸۳۱

 رانای - املع و دانهتجم,انوانوجن

BP,۳۳/۸,/یارسف ابتک ۳ج ۸ط 

 انزب هب هیقف توالی دمحم ،یعیفش

 ادهس

 یارسف ابتک ۳و،۱ش/,BP,۸۸۸/۳ انوانوجن اتیادب,هیقف توالی ۱۸۳۱  [مق]

 انزب هب هیقف توالی -۱۸۸۸, وادج ،یدثحم

 ادهس

 اراتشتان) مق ابتک انتوسب مق

 وزهح یالماس اتغیلبت رتدف

 (مق هیملع

 یارسف ابتک ۳و،۸م/,BP,۸۸۸/۳ انوانوجن اتیادب,هیقف توالی ۱۸۳۱

 - - ۱۸۱۱ ،یوسم در،ص,هامنتذشرگس - - ۱۸۱۱ ،یوسم در،ص ۱۸۳۱ هانرس رصع مق دانمیم دهزن هک ردیم نسح ،توالدوسم

 تیصخش

BP,۸۸۸/۱,/یارسف ابتک ۳ز،۱ص 

 ،یدانمه ایرهمک

 ارضیلع

 - اناینآش و انتدوس - ۱۸۸۸ - ۱۸۳۱ ،رانای اهش ،ویلهپ ارض ۱۸۳۸ هدرسم رانهت منکیم مکح

 دنلب اتامقم - رانای, ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,اطراتخ

 اطراتخ - هایپ

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۱ت 

 یارسف ابتک.۸،۱۱ت/,DSR,۱۱۱۱ - یانربهش - رانای, ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۸ هدرسم رانهت الدج هریگ و طاوعاب, ماسق ،ینیساحی
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 ج خاریت - رانای - سیلپ,خاریت -۱۸۱۳

 - یلم ورایش سلجم. رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۸ هدرسم انرهت تاس ویلهپ رای ،رای رجای ،یتمه

 خاریت - رانای - اتابختان,اتابختان

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۸ت.

 ج

 یارسف ابتک

, میراهاب ،یگیب نسح

۱۸۸۳- 

 - ۱۸۳۱ ،نسح ،رواناکپ,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۸ ور،میت ار،یتخب ۱۸۳۱ هدرسم رانهت اهارگکش در ارکش

 انازمس, ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳

 ورشک تینام و اتاطالع

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۸ت.

 ج

 یارسف ابتک

, میراهاب ،یگیب نسح

۱۸۸۳- 

 ایهوشگ و اهمشچ

 اهش

-۱۸۳۱ ،هلالتمعن ،رییصن, ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ هدرسم رانهت

 انازمس,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ر،اصن ،دمقم,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳

 ورشک تینام و اتاطالع

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۱ت.

 ج

 یارسف ابتک

, ماسق ،ینیساحی

۱۸۱۳- 

- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - - ۱۸۸۳،ویلهپ ارض ۱۸۳۱ هدرسم رانهت کوچک ایرض

۱۸۳۱  

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۳ت.

 ج

 یارسف ابتک

 وبخ تدوس هلالبیبح ،یلیاعماس

 اهیایکریآم

-۱۸۱۸ ،هلاللضف ،دیزاه, ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ هدرسم رانهت

 هامنتذشرگس - ۱۸۱۳

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۳ت.

 ج

 یارسف ابتک

 ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - - ۱۸۱۱ ر،یردشا ،دیزاه ۱۸۳۳ هدرسم رانهت نتگنواش وبخ رسپ هلالبیبح ،یلیاعماس

 دارانمتاسیس,هامنتذشرگس - یرانای دارانمتاسیس,اطراتخ۱۸۳۱ - -

 اطراتخ - یرانای

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۱ت.

 ج

 یارسف ابتک

, میراهاب ،یگیبنسح

۱۸۸۳- 

 ،اسبع ریام دا،ویه,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳ ،اسبع ریام دا،ویه ۱۸۳۳ هدرسم رانهت کوچک رههم کی

 ،ویلهپ - خاریت - رانای,یرانای دارانمتاسیس,اطراتخ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳

۱۸۱۱ -۱۸۳۱  

DSR,۱۱۱۱,/۸،۱۳ت.

 ج

 یارسف ابتک

 یارسف ابتک.۸،۱۳ت/,DSR,۱۱۱۱ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳ ،اسبع ریام دا،ویه ۱۸۳۳ و شژوهپ انازمس رانهت راناکچ تدول, یلع ،نیائص یاعجش
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 ،وزشآم زیریهامرنب -۱۸۱۱

 هدرسم اراتشتان

 ج اطراتخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ

 ،ویلهپ ادرضمحم,اطراتخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خیارت - رانای ۱۸۳۱ هدرسم رانهت مردیک آدم را امش ام یلع ،نیائص یاعجش

 اطراتخ - یرانای دارانمتاسیس, ۱۸۳۳- ۱۸۳۳ ،رانای اهش

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۸ت 

 اعاوض - رانای,اطراتخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ هدرسم رانهت متسیب رنق وروشک یلع ،نیائص یاعجش

 ق ۱۱رنق - یاعمتاج

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۸ت 

, میراهاب ،یگیب نسح

۱۸۸۳- 

 ،رانای اهش ،ویلهپ ادرضمحم, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ هدرسم رانهت رد؟ک هچ ام اب ارروزگ

 اطراتخ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۱ت 

, ودمحم ،یمیکح

۱۸۸۸- 

 یرانای دارانمتاسیس,اطراتخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ هدرسم رانهت ریگارتغ هقابسم

 اطراتخ -

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 

 ازیب و شاورتمیت هلدالبع ،یولتم

 درتق

 - یرانای دارانمتاسیس,هامنتذشرگس - -؟ ۱۸۳۱،نیسحدالبع ،اشورتمیت ۱۸۳۱ هدرسم رانهت

  ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 

, میراهاب ،یگیب نسح

۱۸۸۳- 

- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - رانای اهش ،ویلهپ ارض ۱۸۳۱ هدرسم رانهت ردابم در رگم

۱۸۸۱  

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۱ت 

 و تاسیس - رانای,اطراتخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۸ هدرسم رانهت درمپ ایههمکچ یلع ،نیائص یاعجش

 تومکح

DSR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 

, ماسق ،ینیساحی

۱۸۱۳- 

 یارسف ابتک ج.۸،۳ت/,DSR,۱۱۱۱ خاریت - شارت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۸ هدرسم رانهت ویلهپ ونشق

 ربره ،هلالروح ،ینیمخ

 ذارگانینب و البقان

 یارسف ابتک ۱م/,DSR,۱۱۳۳ - یارسف ایهانتداس,هامنتذشرگس - ۱۸۱۳ - ۱۸۱۳ ،نسح ،درسم ۱۸۳۳ درسم رشن زرکم رانهت امام انزب از یتروای
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 یالماس وریهمج

  ۱۸۳۳-۱۸۳۱, رانای

  ۱۱رنق ینیمخ

, نیسح ،یایکب

۱۸۱۱- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت اهاجت و اهاهش

 انوانوجن و انودکک

 یارسف ابتک ۸ش،۳ب/,DSR,۱۱۳۳ رانای اهش ،ویلهپ ارض, ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 مرژی زییتسندی 

 ویلهپ

 زرکم ،اتاطالع وزارت رانهت

 یخاریت ادناس یررسب

 یارسف ابتک ج.۸،۱ب/,DSR,۱۳۱۱  ۱۱رنق - رانای - یزدایندی, ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 در یاعمتاج داسفم 

 ویلهپ مرژی

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 - یاعمتاج اعاوض - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 ق ۱۱رنق

DSR,۱۳۱۱,/۸،۱۱ب.

 ج

 یارسف ابتک

 ویس از ابجح فشک 

 اناخرض

 زرکم ،اتاطالع وزارت رانهت

 یخاریت ادناس یررسب

 - رانای - ابجح فشک, ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

  ۱۱رنق

DSR,۱۳۱۱,/۸،۱۱ب.

 ج

 یارسف ابتک

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت] ویلهپ مرژی اتاینج 

 یخاریت ادناس یررسب

 البقان - خاریت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

  ۱۸۳۱،یمالاس

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۸ب 

 و اهترکش ریگارتغ 

 یارجخ اتسؤسم

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - نراای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 یارجخ تالدخ - ۱۸۳۱ -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۸ب 

 ،بذهم ازیدودسحم 

 ایهوزهح و تیانروح

 هیملع

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 - خاریت - رانای,تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 تیانروح - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۱ب 

 دمع رایب الشت 

 ظامن رییگلکش

 یالماس وریهمج

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 رانای,دهحتم االتای تالدخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 دهحتم االتای تالدخ - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ب 



6 

 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 و یلم دض ایهطرح 

 دهش بیقعت یرانای دض

 ایهانازمس ویس از

 هانگیب یاتاطالع

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 رانای,دهحتم االتای تالدخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 یارجخ تالدخ - خاریت -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ب 

 در اهیارجخ تالدخ 

 ورشک ورام

 زرکم ،اتاطالع وزارت [رانهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 خاریت - رانای,یارجخ تالدخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

 یارجخ تالدخ -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۱ب 

 مرژی ادیصتاق داسفم 

 ویلهپ

 زرکم ،اتاطالع وزارت [انرهت]

 یخاریت ادناس یررسب

 ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,یالم ورام - یتدول ایهانازمس ۱۸۱۱

 ادسف - ۱۱ رنق - رانای - یالم ورام,

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ب 

 و ارانشتسم 

 هانگیب اناسنارشک

 زرکم ،اتاطالع وزارت رانهت

 یخاریت ادناس یررسب

 خاریت - رانای,یارجخ تالدخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۱

  ۱۸۳۱،یالماس البقان -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ج.۸،۳ب 

 ر،باکیلع ر،کسم

۱۸۳۱ - 

 یهامنیدگزن) ردم راد

 بطی دیهش

 (یایرضاجح

 ،یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 و رینه یگنرهف هسوسم

 اراتشتان

 Revolt of 5th,*, ۱۸۱۸ردادخ زدهانپ امیق,۱۸۱۸- ۱۸۳۱ ، -بطی ۱۸۳۳

June 1963۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ --  خاریت --  رانای 

,Pahlavi, 1941 - 1978 -- History -- Iran 

DSR,۱۳۸۸/۳,/یارسف ابتک ۳م،۳ط 

, نیسدحمحم ور،کف

۱۸۱۸_ 

 اراتشتان) مق ابتک انتوسب مق رخس منبش

 وزهح یالماس اتغیلبت رتدف

 (مق هیملع

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۸۱ - ۱۸۱۸ ،یبتجم ،ویفص وابن ۱۸۳۱

 اهامیق و اهشبنج - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ

DSR,۱۳۸۸/۳,/۳ن،

 ۸ش

 یارسف ابتک

, ودمحم ،تخبوانج

۱۸۳۱- 

 ایههچب اطراتخ

 البقان

 ریکف رورشپ ونانک رانهت

 انوانوجن و انودکک

 - رانای - انودکک,اطراتخ - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۱۳

 اههتوشن و ارآث

DSR,۱۳۳۳/۳,/۳ج 

 ۸خ

 یارسف ابتک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ  یالماس البقان ادناس زرکم رانهت انحالص تدول اسبع ژاد،نانمیلس

 و انودکک اتیادب,تدول و الماس,هیقف توالی ارهدرب هظرین - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک



7 

 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 انوانوجن

 ۱۸۳۳ واد،ج ،یناربع

- 

 هب یاهگن) اواکس درپ

 ،یاسیس یاندگزن

 رگشرلس یاعمتاج

 (اریتخب ورمیت

- ۱۸۱۱ ،ویلهپ --  خاریت --  رانای, ۱۸۱۳- ۱۸۳۸ ور،میت ار،یتخب ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

۱۸۳۱  

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.۳

 یارسف ابتک

 یلع ،ندوشن ریفعج

 رباک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ابتآف ویس آن

 ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

 و انودکک اتیادب,تیصخش - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج

 رانای - انوانوجن

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

, ادرضمحم ،ریمت

۱۸۳۱- 

 و رینه یگنرهف هسوسم رانهت گنج در ربغالنیگ

 البقان ادناس زرکم اراتشتان

 یالماس

۸،۱۱د/,DSR,۱۳۳۳/۳ ربغالنیگ,ربغالنیگ - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج ۱۸۳۸

 ج.۳

 یارسف ابتک

 انتداس: سفق در اسی وادج ،شایشخب ورامک

 ادتهش و یدگزن

 واددجمحم هانبریغ

 انویدگنت

 - ۱۸۱۱ - ۱۸۸۳ واد،ج دمحم ،انویدگنت, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 دانیهش - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انتداس - هامنتذشرگس

 انتداس -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.

 یرساف ابتک

, هلالبیبح و،رجهم

۱۸۳۸- 

 نریآفتشوح نریآخ

 راصن یدگزن اسراسب)

 (دمقم

 و رینه یگنرهف هسوسم رانهت

 البقان ادناس زرکم اراتشتان

 یالماس

 - رانای,ورشک تینام و اتاطالع انازمس, ۱۸۳۳- ۱۸۱۸ ر،اصن ،دمقم ۱۸۳۸

- ۱۸۸۱ - تومکح و تاسیس - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت

۱۸۳۱  

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۱

 یارسف ابتک

 ،زواره یامام ویضرتم

 - ۱۸۳۸ ،یلدعیس

 ایاوردهتدس

 البقان یللمالنیب

 اراتشتان و یگنرهف هسوسم رانهت

 یالماس البقان ادناس زرکم

 - خاریت - رانای,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج --  خاریت -- رانای ۱۸۳۸

 البقان - خاریت - رانای,تاخنش و یررسب - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۸

 یارسف ابتک
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 ریاثت - ۱۸۳۱ ،یالماس یالماس

, هجدیخ ،یانرخیام

۱۸۱۸- 

 وشرامف و نک کیلش

 یونگرنس) نک

 ریربافسم ایمیواپه

 اون طوست رانای

 (اکریآم سنسنوی

 و رینه یگنرهف هسوسم رانهت

 البقان ادناس زرکم اراتشتان

 یالماس

 - یوایه وادثح, ۱۸۳۱هحانس - ۳۳۳ روازپ - رانای یلم یایمیواپه ۱۸۳۸

  ۱۸۳۱- رانای

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۸

 یارسف ابتک

 یول ،قوانلک یامح

 ۱۸۳۱- ،هلال

 دازیرانب و ربغ

 یالماس وریهمج

 رانای

 و رینه یگنرهف هسوسم رانهت

 البقان ادناس زرکم اراتشتان

 یالماس

 تالدخ --  -- ۱۸۳۳،یالماس وریهمج --  خریات --  رانای ۱۸۳۸

 یارجخ طرواب -- رانای,یارجخ ایورهشک

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۱

 یارسف ابتک

 ،دیهم ،نیبقح

۱۸۳۱ - 

 ،یالماس البقان ادناس زکرم رانهت دماح دماح اطراتخ

 و رینه یگنرهف هسوسم

 اراتشتان

- ۱۸۸۱ ،ویلهپ -- خاریت -- رانای,اطراتخ - - ۱۸۱۳ د،ماح د،ماح ۱۸۳۸

۱۸۳۱  

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۳

 یارسف ابتک

 ،زواره یالمج

 فیالت ، ۱۸۳۸،ارهس

 و رینه یگنرهف هسوسم رانهت وراتتکدی تذشرگس

 البقان ادناس زرکم اراتشتان

 یالماس

 - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۸۸ - ۱۸۳۱ ، -رانای اهش ، -ویلهپ ارض ۱۸۳۱

  ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۳

 یارسف ابتک

 ،یطفصم ،وانج

۱۸۳۳ - 

 دبشارت هامنیدگزن

 تردوسف نیسح

 ،یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 و رینه یگنرهف هسوسم

 اراتشتان

 -- رانای -- دارانمتاسیس, ۱۸۳۳- ۱۸۳۱ ، -نیسح ، -تردوسف ۱۸۳۱

  ۱۸۳۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ -- خاریت --  رانای,هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۳

 یارسف ابتک

, لضفوالاب ،رویم

۱۸۸۳- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت یهال ربره

 - رانای, ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای,تیصخش - ۱۸۳۳ -

 - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خریات

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.

 یارسف ابتک
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 ،هلالیلع ،یمیلس

۱۸۱۱ - 

 هامن: ) دییوحت وتدع

 امام رتضح یخاریت

 هب( ره) ینیمخ

 (فاچبورگ لیائخیم

 ،یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 و رینه یگنرهف هسوسم

 اراتشتان

 -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ، -ینیمخ ۱۸۳۳

 Criticism and,,ریسفت و دقن -- اههامن --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،

interpretation -- Correspondance -- Leader and 

Founder of IRI  , -Ruhollah , -Khomeyniینیمخ- ، 

 - ۱۸۱۳ ، -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح

 Views on communism,,مسیونمک  ارهدرب اهدگدی  --.  ۱۸۳۳

-- Leader and Founder of IRI , -Ruhollah , -

Khomeyniم     - ۱۳۸۱ ، -چویییرگس لیائخیم ، -فاچوربگ ,

-   -- Apologetic works,اههردی و اههیاعدف -- مسیونمک۱,

Communism 

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۸

 یارسف ابتک

 ،هلالبیبح و،رجهم

۱۸۳۸ - 

: ینهیم رکفنروش

 یدگزن از یایهرشب)

 (دماحآل اللج

- Biography,هامنتذشرگس -- ۱۸۱۳ - ۱۸۱۸ ، -اللج ، -دماحآل ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

- Jalal , -Al Ahmad 

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۸

 یارسف ابتک

 ،دیهم ،ریصیق

۱۸۳۳ - 

: ربره اوری ،امام اری

 ارزاتبم و یدگزن

 ینکدویهم هلالتآی

 -- رانای  -- تیانروح, ۱۸۳۸- ۱۸۱۱ ، -ادرضمحم ، -ینک دویهم ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 -- Iran -- Political activity,,یاسیس ایهتیالعف

Clergyهامنتذشرگس -- رانای -- املع و دانهتجم,',Biography 

-- Iran -- Ulama۱۸۳۳ ،یالماس ریوهمج --  خاریت --  رانای  

 -- - Clergy -- Islamic Republic, 1979,تیانروح --

History -- Iran 

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.۳

 یارسف ابتک

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۸ ،یلدعمحم ،یایرج ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت قشع هتوخس نریسن ،اریدایخ

 - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 یارسف ابتک۸،۱۳د/,DSR,۱۳۳۳/۳ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۱۱ - ۱۸۳۱ ،ماسقوالاب ،یاناشک ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت وهتسن ارزبم اسبع ژاد،نانمیلس
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 ج. تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ

 - انزادگاهش - رانای,هامنتذشرگس - - ۱۸۳۳ ،ویلهپ رفاش ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت اهیس گنلپ ریصن ،خایشم

  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 ۱۸۱۸ردادخ زدهانپ امیق, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت دینلربس گانبلگ هوببحم ور،پیراجعم

 ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,

۱۸۳۱ -۱۸۳۳  

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

, ولرس ،زادهنسح

۱۸۸۸- 

 البقان - خاریت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت یکاریت رب یشآذرخ

  ۱۸۳۱،یالماس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۳د

 ج.

 یارسف ابتک

.۸،۸د/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هالس دصانپ و زاردوه ایهنشج ۱۸۱۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت کورتص لویس ،یوئاکم

 ج

 یارسف ابتک

 ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۱ د،محم ،حتفم ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت یقاشع ثدیح دمحم ر،زرگ

 - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای,تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱

 یاسیس ایهتیالعف - رانای - تیانروح,تیانروح

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت دیام آورامیپ همیهف ،خایشم

  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای,اهیراننخس و اهامیپ - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۱۳ - ۱۸۱۳ ا،درضمحم ،دییعس ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت انمآس ات یلع ،ادیورآبن

 ایهتیالعف - رانای - تیانروح,تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ

 یاسیس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 هوعمجم: ریأخت روزکی هیرضم ،یاهشیلع

 انتداس

 ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۱رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 انتداس - ۱۸۳۱

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۱د

 ج.

 یارسف ابتک
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 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت رهم ات هتفه[ دو] ۸  دمحم ،انطح

  ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 ۱۱رنق - رانای - یاتاطالع انازمس,ورشک تینام و اتاطالع انازمس ۱۸۱۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت اواکس یقت راد،اریجن

 تومکح و تاسیس - رانای,

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸د.

 ج

 یارسف ابتک

 البقان - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - - ۱۸۱۸ ،نسحوالاب در،صینب ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت رورغ تسبنب هاطمف ،اندرییح

 للع - ۱۸۳۱ ،یالماس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳ ،رانای اهش ،ویلهپ ادرضمحم ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت هترف ادب رب ایاهرؤی اسبع ژاد،نانمیلس

  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،ادیرآبهم دییرش

 مثیم

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۱۱ - ۱۸۱۱ ،هلدالاس ،وردیالج ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ارانب لثم

  ۱۸۳۱،یالماس البقان

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ؟ ۱۸۳۱،یلدعمحم ،یایاطبطب یاضق ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت انجایآذرب ینیمخ نیهم ،تخبکین

 رانای - تیانروح,اهامیق و اهشبنج - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت

  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای,یاسیس ایهتیالعف -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۱ د،محم ،یدوقص ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت راجعم ات رابحم از _۱۸۳۳, میقم ،قدیص

 تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۸۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ایههشدیان در رییس المج ،ادیجس

 یتعریش

۸،۸۳د/,DSR,۱۳۳۳/۳ ریسفت و دقن - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۸ ،یلع ،یتعریش ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 ج.

 یارسف ابتک

 ،هنامخ یلاصح رادم

 ظماع

 االتای,دهحتم االتای - یارجخ طرواب - رانای,رانای - ونیوالستیاپک ۱۸۱۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت یردگب دنس

 رانای - یارجخ طرواب - دهحتم

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱د.

 ج

 یارسف ابتک



12 

 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

: اردرب تروای هب اردرب هانحری ،درودی

 یاسیس ادسف

 ،ویلهپ - خاریت - رانای,رانای - یاسیس ادسف,اناریدرب و اردرب - رانای ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 یاسیس ادسف - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ق ۱۸۸۱ - ۱۸۳۳ ،هلاللضف ،ورین ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت دار رب ایارهتس _۱۸۸۱, اسبع ،یایآق

 - خاریت - رانای,تیانروح -. ق ۱۸۸۱ - ۱۸۸۱ ،روطهشم البقان

 للع - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

۸،۱۸د/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۳،وژهن ایودتک - - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت بش ایودتک ادرضمحم ،دینرابس

 ج.

 یارسف ابتک

 - رانای - دانیهش,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۳ ا،رضیلع ،دییاهن ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ارقفذوال ایپمه نیمیس ذر،گره

 - دانیهش - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,هامنتذشرگس

 هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 اردرب تروای هب اردرب هانحری ،درودی

 _ یالم ادسف)

 (ادیصتاق

 - خاریت - رانای,رانای - ادسف - یالم ورام,اناریدرب و اردرب - رانای ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۸ ،نیسحدالبع ،بیغتدس ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت قیتع داهش یلع ،ادیورآبن

 ایهتیالعف - رانای - تیانروح,تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ

 یاسیس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 - - ۱۸۱۱ ،رانای اهش ویلهپ ادرضمحم رسمه ،ویلهپ رحف ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت رآخ روسع نمهب ،یتدایه

  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،ریصیق

 _۱۸۳۳,دیهم

۸،۱۳د/,DSR,۱۳۳۳/۳ خاریت - رهشرمخ,رهشرمخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت نیونخ یول ،رمخ

 ج.

 یارسف ابتک
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, داود ،دیزن اقرایغ

۱۸۳۱- 

 رتدک) یابت یب وینثم

 (یتعریش یلع

.۸،۳د/,DSR,۱۳۳۳/۳ ریسفت و دقن - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۸ ،یلع ،یتعریش ۱۸۱۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 ج

 یارسف ابتک

 - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,دارکم و ادناس - رازیش رنه نشج ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت وانبهش هچازیب هاطمف ،نرییش

 دارکم و ادناس - ۱۸۳۱

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۸۸۱- ۱۸۱۸ ،یبتجم ،ویفص وابن ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت رهم طورهاس وابن _۱۸۸۸,نرویپ ،یمائق

 دارکم و ادناس - للع - ۱۸۳۱

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

-۱۸۳۱- تومکح و تاسیس - رانای, ۱۸۳۳- ۱۸۳۳ ،اسبرعیام دا،ویه ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت وسبتدس نمهب ،یتدایه

 ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - رانای - رانوزیتسخن, ۱۸۸۱

  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،ریصیق

 _۱۸۳۳,دیهم

 - املع و دانهتجم,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۸ ،هلدالاس ،یدنم ۱۸۳۱ یالماس البقنا ادناس زرکم رانهت رابحم در قایقش

 - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای,هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۱۳ - ۱۸۸۸ ،یلع ،رازییش ادیص ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ادیص نریتقاشع هوببحم ور،پیراجعم

 هامنتذشرگس - دانیهش - - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 وریهمج - خاریت - رانای,لآم - رانای - انیالبقان دض و البقان دض ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت رگنس زاره رهش نیمیس ذر،گره

 - ۱۸۳۳ ،یالماس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 -  - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای, ۱۸۳۳،سطب هعواق ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت شآت در ابقع _۱۸۸۱, اسبع ،یایآق

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ا،کریآم ارتفس الغاش

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای, ۱۸۳۳- ۱۸۸۸ ،دیهم ،یماشه ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ردابم کی انتداس ادرضمحم ،دینرابس

 - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای,دارکم و ادناس - ۱۸۳۱

  ۱۸۳۳- تومکح و تاسیس - رانای,دارکم و ادناس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۳د

 ج.

 یارسف ابتک
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 ۱۸۳۱ ،هانحری ،درودی

- 

[ هس و اهجنپ] ۳۸ 

 هب ویلهپ رصع الس

 اردرب تروای

۸،۳۳د/,DSR,۱۳۳۳/۳ ادسف - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 ج.

 یارسف ابتک

, لضفوالاب ،رویم

۱۸۸۳- 

: ادان نروش بلق

 البقان ایهانتداس

 ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۱رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس ۱۸۱۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 انتداس - ۱۸۳۱

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳د.

 ج

 یارسف ابتک

 - ۱۸۱۸ ،یلع ،یتعریش,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۸ ،یلع ،یتعریش ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت یتعریش یلع رتدک هلالروح ،انینیسح

 ریسفت و دقن - ۱۸۳۳

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 - رانای,ادانآب - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,خاریت - ادانآب ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت تشهب دروازه دیهم ،یواتنق

  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،ارویس اریفغ

 یطفصم

۸،۳۸د/,DSR,۱۳۳۳/۳ ایالتای - انانملسم,هامنتذشرگس -. م ۸۱۱۱- ادواردو، ،یلیآن ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت حیسم هدیه

 ج.

 یارسف ابتک

 ارزاتبم و یدگزن - ۱۸۳۳ ،یلع ،درازی

 لضفوالاب دیهش

 رزادهیپ

 - انملسم دانیهش,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،لضفوالاب ،رزادهیپ ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 رانای

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،زیزیع ایریذک

 - ۱۸۳۳ ،نیسح

 - املع و دانهتجم,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۸ ود،محم ،دینق ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت اول رداگش

 هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،دیهم ،ریصیق

۱۸۳۳ - 

 در رییس) اوانت بطیخ

 ارزاتبم و یدگزن

 و الماالس تجح

 خیش نیملسمال

 - املع و دانهتجم, ۱۸۱۱- ۱۸۳۸ ،یقدتمحم ،یفسلف ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 و اهشبنج - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,هامنتذشرگس

 اهامیق

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۳د

 ج.

 یارسف ابتک
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 (یفسلف یقدتمحم

 ،هلدالاس ریام ،ملع,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،هلدالاس ریام ،ملع ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت اهش زادهانخ رازه ،یانرمک

 ،ویلهپ - خاریت - رانای,یرانای دارانمتاسیس,اطراتخ - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳

۱۸۸۱ -۱۸۳۱  

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 - الماس,ریسفت و دقن - یطانیش اتآی - - ۱۳۱۱ ،انملس ،دیرش ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ابتک کی دلج تشپ هاطمف ،ینیسح

 اههردی و اههیاعدف

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 - ابجح, ۱۸۸۱- ۱۸۱۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,رانای - ابجح فشک ۱۸۱۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ابجح فشک هاطمف ،اندرییح

 رانای

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱د.

 ج

 یارسف ابتک

, دیجم ،نکذرافب

۱۸۳۱- 

۸،۱۱د/,DSR,۱۳۳۳/۳ هامنتذشرگس - ولدزف,ولدزف - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت گنج در ولدزف

 ج.

 یارسف ابتک

 ارزاتبم و یدگزن -۱۸۳۳, یلع ،درازی

 رادیم رغاص دیهش

 البقان - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۳ ر،غاص ،رادیم ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 دانیهش - ۱۸۳۱ ،یالماس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 دجسم وزیسشآت هعواق, ۱۸۳۱،ادانآب سرک امنیس وزیسشآت هعواق ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت وعنمم روجخ -۱۸۳۳, الیل ،یرفاش

  ۱۸۳۱،انرمک عامج

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۸د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،زواریبس وریفغ

 -۱۸۳۱, ادقص

۸،۱۱د/,DSR,۱۳۳۳/۳ م ۸۱۱۳ ،لیرائاس اب گنج - خاریت - اننبل(,اننبل) هلالزبح ۱۸۳۸ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت اننبل هلالزبح

 ج.

 یارسف ابتک

, الیهس ،یاناشک یراج

۱۸۱۱- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت دهیپس ات دیورشخ اب

 هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۱۳د

 ج.

 یارسف ابتک

 یارسف ابتک۸،۱۳د/,DSR,۱۳۳۳/۳ - یارسف اهوتک ایهانتداس, ۱۸۳۳- ۱۸۱۱ ،یلع ،یلیاردب ینیکشم ۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت نیکشم کلک, هدیهم ،هفارطای
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 ج.  ۱۱رنق فؤلم,-۱۸۱۳

 هچ وپوادلگ در فوسی ،وریدخیب

 ؟تذشگ

 ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای,- ۱۳۱۳ ،وپوادلگ سرانفنک ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت

 یارجخ تلادخ - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای,

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳د.

 ج

 یارسف ابتک

, یلع دمحم ور،پتفال

۱۸۳۸- 

 از رتمهم ایههیاشح

 نتم

 - خاریت - رانای,اطراتخ - ۱۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۳ یالماس البقان ادنزاسرکم رانهت

 اطراتخ -- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳۱د

 ج.

 یارسف ابتک

 ،هنامخ یلاصح رادم

 ظماع

 ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای, ۱۸۳۳نمهب مهن و تسیب امیق ۱۸۳۱ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت ونخ در زریبت

 اهامیق و اهشبنج - زریبت,اهامیق و اهشبنج -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۸،۳د.

 ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،یادآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت ترف اهش

 انوانوجن و انودکک

 البقان - خاریت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۳۱

  ۱۸۳۱،یالماس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۳]،۳ر.

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت هعمج آن

 انوانوجن و انودکک

.۱]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱ورریهش دهفه, ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت زبس ازمن

 انوانوجن و انودکک

.۳]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت دآم امام

 انوانوجن و انودکک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای,رانای هب تشازگب - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۳]،۳ر.

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت ...آزادی وعطل در

 انوانوجن و انودکک

.۸]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 مینکیمن متس ارب رزی

 یدگزن

 ریکف شرورپ ونانک رانهت

 انوانوجن و انودکک

.۱]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 [ج

 یارسف ابتک
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت یشارت رادرب رب درود

 انوانوجن و انودکک

.۸]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

: روخیمتاس یاهوشزبیب

 میواهخیمن را اهش نای

 ریکف رورشپ ونانک رانهت

 انوانوجن و انودکک

 ۱۸۳۳ نمهب مهن و تسیب امیق, ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 اهامیق و اهشبنج - رانای,زریبت -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۱]،۳ر.

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ازآغ ترکح و... 

 ودشیم

 ریکف رورشپ ونانک رانهت

 انوانوجن و انودکک

 اهشبنج - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای, ۱۸۳۳دی ۱۳ امیق ۱۸۳۱

 اهامیق و

DSR,۱۳۳۳/۳,/۳]،۳ر.

 [ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت زییایپ ایهتکمین

 انوانوجن و انودکک

۱]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۱۳

 ۱۸۱۳,[ج.۱

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت دآم امام

 انوانوجن و انودکک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای,رانای هب تشازگب - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۳۳/۳,/۳]،۳ر.

 ۱۸۱۳,[ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت ترف اهش

 انوانوجن و انودکک

 البقان - خاریت - رانای, ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای ۱۸۱۳

  ۱۸۳۱،یالماس

DSR,۱۳۳۳/۳,/۳]،۳ر.

 ۱۸۱۳,[ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت زبس ازمن

 انوانوجن و انودکک

.۳]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۱۳

 ۱۸۱۳,[ج

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ادیآباهش

۱۸۱۳- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت هعمج آن

 انوانوجن و انودکک

.۱]،۳ر/,DSR,۱۳۳۳/۳  ۱۸۳۱ورریهش دهفه, ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۱۳

 ۱۸۱۳,[ج

 یارسف ابتک

, میراهاب ،یگیب نسح

۱۸۸۳- 

 اتغیلبت یگناهمه ورایش رانهت البقان ایهظهحل

 یالماس

 یارسف ابتک ۳ح ۳س/,DSR,۱۳۳۳  ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۱۳

 یارسف ابتک ج.۳،۱ق/,DSR,۱۳۳۳ - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳ ،یضرتم ،ریطهم ۱۸۳۱ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت اممت هک یانتداس -۱۸۱۱, دماح و،لربع
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  ۱۱رنق ودشیمن

, میراهاب ،یگیبنسح

۱۸۸۳- 

 وزهح هب هتسواب) رهم ورهس رانهت شآت در انتسلگ

 اتغیلبت انازمس رینه

 (یالماس

 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۸ واد،ج دمحم ر،ناهب ۱۸۳۳

  ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۱۸ق 

, هلال یلع ،یمیلس

۱۸۱۱- 

 یاهالس در یگتسبدل

 تخس

 وزهح هب هتسواب) رهم ورهس رانهت

 اتغیلبت انازمس رینه

 (یالماس

 یارسف ابتک ج.۳،۱۱ق/,DSR,۱۳۳۳  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۸- ،نیسح ،اریفغ ۱۸۳۳

 وزهح هب هتسواب) رهم ورهس رانهت اتم ایههشیش تشپ هلالزتع ،دیونال

 اتغیلبت انازمس رینه

 (یالماس

 یارسف ابتک ج.۳،۱۳ق/,DSR,۱۳۳۳  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ د،محم ،یتشهب ۱۸۳۳

, اناسس ،اطقن

۱۸۳۱- 

 هب والد،پ یتخس هب

 دنخبل یرمن

 وزهح هب هتسواب) رهم ورهس رانهت

 اتغیلبت انازمس رینه

 (یالماس

 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۱۱ - ۱۸۱۱ ،هلدالاس ،وردیالج ۱۸۳۳

 - دانیهش - - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای, ۱۱رنق

 انتداس

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۱۳ق 

, هاطمف ،یروغف

۱۸۳۱- 

 وزهح هب هتسواب) رهم ورهس نراهت خی لگ لصف

 اتغیلبت انازمس رینه

 (یالماس

 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۸ ،رانامک ،یهلالاتجن ۱۸۳۳

 انتداس - دانیهش - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۱۱ق 

, ادرضمحم ،یالناص

۱۸۸۸- 

 وزهح هب هتسواب) رهم ورهس رانهت ادههرنس عمش آن

 اتغیلبت انازمس رینه

 (یالماس

 ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۳ ،دیهم ،یراقع ۱۸۳۳

 انتداس - دانیهش - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۱۳ق 

 یرساف ابتک ج.۳،۸ق/,DSR,۱۳۳۳ ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۱ د،محم ،حتفم ۱۸۳۱ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت گرن هب یوابخ, هلالزتع ،دیونال
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 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 تیانروح - ۱۸۳۱ - ۱۸۸۱ ،ویلهپ - خاریت - رانای, یوشرامف -۱۸۳۸

, رباک یلع ،ریگسع

۱۸۱۳- 

 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۸ ،نیسحدالبع ،بیغتدس ۱۸۳۳ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت زبس الش

 انتداس - هامنتذشرگس - رانای - انملسم دانیهش, ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۸ق 

 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۸۱ - ۱۸۱۱ ،یبتجم ،ویفص وابن ۱۸۳۱ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت توخس هک ایهروانپ -۱۸۳۱, اراس ،یانرفع

  ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۱ق 

 ۱۸۳۱ را،زه ،درییح

- 

 یتروای:  رفس زارشگ

 یدگزن  از یانتداس

 دیس هلالتآی دیهش

 یدنم هلدالاس

 -- یارسف ایهانتداس,انتداس --.  ۱۸۳۱-۱۸۳۸، -هلدالاس ، -یدنم ۱۸۳۳ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت

 انتداس -- هامنتذشرگس -- رانای -- انملسم دانیهش, ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۳ق 

, یطفصم ،یمیرح

۱۸۱۸- 

 - رانای - دارانمتاسیس,انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۸ ،یلع ،یتعریش ۱۸۳۳ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت ۳ ارهمش وللس ردم

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,هامنتذشرگس

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۳ق 

, روسخ ،یاناخابب

۱۸۸۳- 

 یارسف ابتک ج.۳،۱ق/,DSR,۱۳۳۳ انتداس - ۱۸۱۳ - ۱۸۱۳ ا،رض دمحم ،دییعس ۱۸۳۳ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت رخس لگ راز

 ،هپت رهق اهنپزدانی

 -۱۸۱۸, رهزه

 - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۸ ،یلع دمحم ،یایرج ۱۸۳۳ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت نم ارهتس

  ۱۱رنق

DSR,۱۳۳۳,/یارسف ابتک ج.۳،۳ق 

 یارسف ابتک ج.۳،۳ق/,DSR,۱۳۳۳  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۳ ود،محم ،یانقطال ۱۸۳۳ رهم ورهس اراتشتان ترکش رانهت رویک در یتدرخ کت -۱۸۳۱, رازه ،درییح

 ربره ،هلالروح ،ینیمخ

 ذارگانینب و البقان

 یالماس وریهمج

  ۱۸۳۳-۱۸۳۱, رانای

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۱ توالی درق یگنرهف هسؤسم رانهت امام راه

 اهیراننخس و اهامیپ - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۸,/یارسف ابتک ۸ر 
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 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 امام تداشزرگب ادتس رانهت هلالروح: درپ امن نیسح دمحم ،یاعس

 یگنرهف هتیمک ،(س)ینیمخ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ 

 رانای(  -یارسف) انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳,/یارسف ابتک ۳ز ۸س 

 ارآث رشن و مظینت هسوسم رانهت یدگزن قشم دمحم ،یاقاج

 هسوسم ،(س) ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۳

 یخاریت ایهانتداس,انتداس  - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ز،۸الف

 (ج.۸),۳

 یارسف ابتک

 ۱۸۱۳ د،محم ،یاقاج

- 

 ارآث رشن و مظینت هسوسم رانهت وطن از دور

 هسوسم ،(س) ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 یخاریت ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ز،۸الف

 (ج.۳),۳

 یارسف ابتک

 ۱۸۱۳ د،محم ،یاقاج

- 

 ارآث رشن و مظینت هسوسم رانهت یایدان لصف

 هسوسم ،(س) ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 یخاریت ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ز،۸الف

 (ج.۱),۳

 یارسف ابتک

 ۱۸۱۳ د،محم ،یاقاج

- 

 ارآث رشن و مظینت هسوسم رانهت ادریف رازگآغ

 هسوسم ،(س) ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 یخاریت ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ز،۸الف

 (ج.۳),۳

 یارسف ابتک

 ۱۸۱۳ د،محم ،یاقاج

- 

 ارآث رشن و مظینت هسوسم رانهت حبص ولرس

 هسوسم ،(س) ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 یخاریت ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ز،۸الف

 (ج.۳),۳

 یارسف ابتک

 ۱۸۱۳ د،محم ،یاقاج

- 

 ،راقع) دیعبت ارروزگ

 (هسرانف

 ارثآ رشن و مظینت هسوسم رانهت

 هسوسم ،(س) ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 یخاریت ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ز،۸الف

 (ج.۱),۳

 یارسف ابتک
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 و امام هوعمجم لضفوالاب ،شنمادیه

 انودکک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱ وانین مق

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۳الف 

, ادرضمحم ،یرامایب

۱۸۱۱- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رذک اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت میسن الب دایص

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انوانج ایهانتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۸ب،

 ۱ص

 یارسف ابتک

, ادرضیمح ،ریاصن

۱۸۸۳- 

 اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت ادری ،وجم ،طرهق

 دکاصق ایهابتک ر،ذک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,اهیراننخس و اهامیپ - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/ق،۱ح

۳ 

 یارسف ابتک

, اررضیام ،ودهتس

۱۸۱۱- 

 اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت نم کوچک اییدن

 دکاصق ایهابتک ر،ذک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,اهیراننخس و اهامیپ - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۳د،۳ح 

, اررضیام ،ودهتس

۱۸۱۱- 

 زاره لابقم رفن کی

 رفن

 اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت

 دکاصق ایهابتک ر،ذک

 ربره ،هلالروح ،ینیمخ, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,یبذهم ایهانتداس ۱۸۱۳

 و اهامیپ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان

 اهیراننخس

DSR,۱۳۱۳/۳,/ی،۳ح

۳ 

 یارسف ابتک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ  ادیهال دار روتیب هوالیال ةلسلس 

 ،رانای یالماس وریهمج ربهر ،یلع ،ایهنامخ,تیصخش - ۱۸۳۳ -

 یربع ایهانتداس,تیصخش - - ۱۸۱۳

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۳س 

 اننریارآفک یاونعت ترکش رانهت دیورشخ ایهلگ طرع - ۱۸۸۱ ،هیرضم ار،فغ

 رنه و گنرهف

 -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ، - ینیمخ ۱۸۳۱

 ایهانتداس,اطراتخ -- وادهانخ --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،

 یالقاخ ایهانتداس,یاعمتاج

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۳ع،۱غ 

, رغاصیلع ،انریفعج

۱۸۱۳- 

 امام یدگزن ایههصق

 ینیمخ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۸ رهجنپ رانهت

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۳,۱ق

۸۳۸ 

 یارسف ابتک

 یارسف ابتک.۱،۱ق/,DSR,۱۳۱۳/۳ ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت: اههچنغ اینآش, هانساف ژاد،نانبعش
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 امام یدگزن ایههصق -۱۸۱۸

 رایب( ره)ینیمخ

 انوانوجن و انودکک

 ج یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

, دمحم ،ریاصن

۱۸۱۳- 

 نیدمصکی تداشزرگب ادتس رانهت ارهب ایپ دایص

 امام الدیم الس

 رهجنپ(,س)ینیمخ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

 انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۸ق.

 ج

 یارسف ابتک

, دیجمدالبع ،یفجن

۱۸۸۳- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالمسا وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت ادری اب داردی

 انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۸ق.

 ج

 یارسف ابتک

, ریهم ،یوتاهم

۱۸۱۱- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت ترکب هچقب کی

 انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۱ق.

 ج

 یارسف ابتک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت انمآس انمهیم -۱۸۱۳, راصن ،ادرین

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انوانوجن ایهانتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۳ق.

 ج

 یارسف ابتک

, رغاصیلع ،انریفعج

۱۸۱۳- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت ابتهم همشچ

 انوانوجن و ناودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۳ق.

 ج

 یارسف ابتک

, نیسح ،یاحتف

۱۸۸۳- 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت آرزو و بیس

 - یارسف ایهانتداس,انوانوجن ایهانتداس - هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

  ۱۱رنق

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۱ق.

 ج

 یارسف ابتک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت رخس لگ المس -۱۸۱۳, راصن ،ادرین

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انوانوجن ایهانتداس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/۱،۳ق.

 ج

 یارسف ابتک

 یارسف ابتک.۱،۳ق/,DSR,۱۳۱۳/۳ ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ رهجنپ رانهت یآب از رتیآب, ادرهف ،ادهزنسح
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 ج انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - -۱۸۱۱

 ،رورشپ و وزشآم وزارت رانهت اههوفکش رگبلگ 

 هسؤسم,هدرسم اراتشتان

 امام ارآث رشن و مظینت

 (س)ینیمخ

 وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,اههامن - انودکک  ۱۸۱۱-۱۸۱۸ 

  ۱۸۳۳- ۱۸۳۱ ،رانای یالماس

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۳گ 

 امام رتضح تداشزرگب ادتس مق ادری ویس هب ریهم ،یوتاهم

 تاونعم ،(س) ینیمخ

 ابتک دیولت) اکت ؛یگنرهف

 (رانای

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۳

 وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,اههامادنی - ۱۸۳۳ -

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس

DSR,۱۳۱۳/۳,/ب،۸م

۳ 

 یارسف ابتک

, دیجم ،دیمحالمم

۱۸۱۱- 

 ریکف رورشپ ونانک رانهت رتجه نریآخ

 انوانوجن و انودکک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالوحر ،ینیمخ ۱۸۳۱

 هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۸آ،۳م 

: نم ایبزی انمآس - ۱۸۱۳ ر،اصن ،ادرین

 امام هامنیدگزن

  انودکک رایب ینیمخ

-۱۸۳۱) انوانوجن و

۱۸۳۳ ) 

 -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ،  -ینیمخ ۱۸۳۸ راجهم رانهت

 انوانوجن و انودکک اتیادب -- هامنتذشرگس --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،

DSR,۱۳۱۳/۳,/یارسف ابتک ۳آ ۸ن 

 ،نیسرحیام ور،پانزم

۱۸۳۳ - 

 اننریارآفک یاونعت ترکش رانهت وطن هب تشازگب

 رنه و گنرهف

 -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ، - ینیمخ ۱۸۳۱

 ربره ، -هلالروح ، -ینیمخ,رانای هب تشازگب  --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،

 --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ، -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان

  خاریت --  رانیا, ۱۸۳۱،یالماس البقان --  خاریت --  رانای,اطراتخ

 اطراتخ --  ۱۸۳۱ ،یالماس البقان --

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸ب ۳ز 
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 ،نیسرحیام ور،پانزم

۱۸۳۳ - 

: هیرکت دییعبت

 ونیوالستیاپک رایاجم

 اننریارآفک یاونعت ترکش رانهت

 رنه و گنرهف

 - رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ، -ینیمخ ۱۸۳۱

 رانای -- ونیوالستیاپک,دیعبت -- ۱۸۳۳ - ۱۸۱۳ ،

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸ت ۳ز 

 ،نیسرحیام ور،پانزم

۱۸۳۳ - 

 اننریارآفک یاونعت ترکش رانهت (فجن) راقع هب دیعبت

 رنه و گنرهف

 - رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ، -ینیمخ ۱۸۳۱

 و البقان ربره ، -هلالروح ، - ینیمخ,دیعبت --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،

  --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،  -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب

 -- ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ --  خاریت --  رانای,هامنتذشرگس

 -- ۱۸۸۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ --  خاریت --  رانای,یالماس ایهشبنج

 اهامیق و اهشبنج

DSR,۱۳۱۱,/۳ز 

 ۸,۱۸۳۱ت

 یارسف ابتک

 و ابتک ایراهاجم دیجم ور،پانزم

 یوانخابتک

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۳

 یدنوانخ وادم و ابتک, ۱۸۳۳-

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸م ۳ز 

 ،نیسرحیام ور،پانزم

۱۸۳۳ - 

 لوفن) هسرانف راجهم

 (واتوشل

 اننریارآفک یاونعت ترکش رانهت

 رنه و گنرهف

 - رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ، -هلالروح ، -ینیمخ ۱۸۳۱

 و البقان ربره ، -هلالروح ، - ینیمخ,دیعبت --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،

  --.  ۱۸۳۳- ۱۸۱۳ ،  -رانای یالماس وریهمج ذارگانینب

 -- ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ --  خاریت --  رانای,هامنتذشرگس

 -- ۱۸۸۱ - ۱۸۱۱ ،ویلهپ --  خاریت --  رانای,یالماس ایهشبنج

 اهامیق و اهشبنج

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۳م ۳ز 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت ابتهم وشآغ نیشاف الء،ع

 تاونعم.( س)ینیمخ امام

 رینه

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۸

 رعش - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۳آ ۳ع 

 نیدمصکی تداشزرگب ادتس [رانهت] الدیم نیچلگ 

( .ره)ینیمخ امام الدیم الس

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

 وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,اههامادنی - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۳گ 
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 اهیراننخس و اهمایپ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس یگنرهف هتیمک

, نسحم ،وروزین

۱۸۱۳- 

 امام انتسلگ از یلگ

 رعش اب راهمه) ینیمخ

 رایب رویصت و

 (انودکک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱ وروزین نسحم اریس

 و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,انوانوجن اتیادب -  القاخ - ۱۸۳۳ -

 یالماس القاخ,رعش - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب

 انوانوجن اتیادب -

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۳گ ۳ن 

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت دیعبت ات دولت از هلالروح 

 - خاریت - رانای,انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۱ت 

 و انودکک اتیادب,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت وریس هانخ ،هچبلح 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/۸،۱۱ت.

 ج

 یارسف ابتک

 و انودکک اتیادب,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - نراای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت ام. اف وجم 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/۸،۱۱ت.

 ج

 یارسف ابتک

 و انودکک اتیادب,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت مشریاب رمک 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/۸،۱۸ت.

 ج

 یارسف ابتک

 و انودکک اتیادب,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت  ۸۱۱اسربای 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/۸،۱۸ت.

 ج

 یارسف ابتک

 و انودکک اتیادب,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت اوهترسپ تشازگب 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/۸،۱۳ت.

 ج

 یارسف ابتک

 لوفن کوچک دهکده 

 واتش ول

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت نراهت

 - خاریت - رانای,انوانوجن و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۸ت 
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  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ

 - ساریپ ، ۱۱۸۱روازپ 

 رانهت

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت

 - خاریت - رانای,انوانوجن و انودکک اتیادب,رانای هب تشازگب - ۱۸۳۳ -

  ۱۸۳۱- ۱۸۸۱ ،ویلهپ

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۸ت 

 ربره ،هلالروح ،ینیمخ,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت آری 

 و اهامیپ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان

 اهیراننخس

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۱ت 

 دهنرزم ،دهیمهف 

 کوچک

 ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت

 - ۱۸۳۳ - ۱۸۱۳ ،نیسدحمحم ،دهیمهف,دانیهش - ۱۸۳۱ -

 یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,هامنتذشرگس

 اهیراننخس و اهامیپ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانیا

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 

 ربره ،هلالروح ،ینیمخ,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت ارهتس رپ انمآس 

 و اهامیپ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان

 اهیراننخس

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 

 ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - نراای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت ارونک از وربع 

 انوانوجن و انودکک اتیادب, ۱۸۳۱-

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۱ت 

 و انودکک اتیادب,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت - رانیا ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت روزییپ ویس هب 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 

 و انودکک اتیادب, ۱۸۳۱،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۱۳ گنرهف و خاریت رانهت ارههش گنج 

  ۱۸۳۱- ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,انوانوجن

DSR,۱۳۳۸,/یارسف ابتک ج.۸،۳ت 
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 ،ویضرتم زادهابوه

 - ۱۸۸۸ ،نیمیس

 -- رانای -- دانیهش,اطراتخ -- ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج -۱۸۳۳ یالماس البقان ادناس زرکم رانهت رهش انرگهش

 اطراتخ -- اندگانازمب

DSR,۱۳۸۳,/یارسف ابتک ۳ش،۳و 

 د،داو ور،شدان ارییتخب

۱۸۱۳ - 

 - خاریت - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۸ واد،دجمحم ر،ناهب ۱۸۳۳ داهش رانهت بش ویس آن

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,- ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج

DSR,۱۳۳۳,/۸ب،۸ب,

۱۸۳۳ 

 یارسف ابتک

 دمحم دیس هلالتآی ریامدالبع ،والدزادهف

 یتشهب ینیسح

 یارسف ابتک ۳ف،۳ب/,DSR,۱۳۳۳ هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ د،محم ،یتشهب  یملاع رانهت

 ا،رض ،ادیآب یگزن

۱۸۱۱ - 

 - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۳ ،یلع و،درزگان, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۳ هدرسم رانهت ودرزگان دیهش

 انتداس - هامنتذشرگس

DSR,۱۳۱۱,/الف،۳۸چ

۳ 

 یارسف ابتک

 یرفاش هلالتآی - ۱۸۱۳ ر،غاص ور،کف

 یانهفاص

 - رانای,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۳ ،هلطاءالع ،یانهفاص یرفاش ۱۸۳۳ هدرسم رانهت

 - ۱۸۳۳ ،یالماس وریهمج - خاریت

DSR,۱۳۱۱,/الف،۳۸چ

۳ 

 یارسف ابتک

 ،میراهاب ،یگیبنسح

۱۸۸۳ - 

 و رانای گنج,انوانوجن اتیادب - ۱۸۳۸ - ۱۸۸۸ د،محم ،ردیروجب ۱۸۱۳ هدرسم رانهت ردیروجب دیهش

 اطراتخ - دانیهش - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع

DSR,۱۳۱۱,/۱ب،۳۸چ

۳ 

 یارسف ابتک

 ،اریسوانخ یفاشک

 - ۱۸۳۱ ،یلع

 انهیقف,انتداس - هامنتذشرگس - ۱۸۱۱ - ۱۸۳۸ ،نیسح ،ردیروجب ۱۸۳۳ هدرسم رانهت ردیروجب هلالتآی

 هامنتذشرگس - هعیش

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۱ب،۳۸چ 

 - رانای - تیانروح,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۸ واد،دجمحم ر،ناهب ۱۸۳۱ هدرسم رانهت رناهب دیهش انرجم د،والدونف

 یاسیس ایهتیالعف

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸ب،۳۸چ 

 ،رورشپ و وزشآم وزارت رانهت رانمچ دیهش دماح ،انقده

 و شژوهپ انازمس

 رتدف ،یوزشآم زیریهامرنب

 یوزشآم کمک اراتشتان

 و انودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۱ ،یطفصم ،رانمچ ۱۸۱۳

 - دانیهش - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ ،راقع و رانای گنج,رانای - انوانوجن

 هامنتذشرگس

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۳چ،۳۸چ 
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, نیسرحیام ،ردیف

۱۸۸۳- 

 ،رورشپ و وزشآم وزارت رانهت ینیمخ امام

 و شژوهپ انازمس

 رتدف ،یوزشآم زیریهامرنب

 یوزشآم کمک اراتشتان

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۱

 - رانای,رانای - انوانوجن و ناودکک اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ -

 انوانوجن اتیادب - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۳خ،۳۸چ 

, ودمحم ،تخبوانج

۱۸۳۱- 

 یلدعمحم دیهش

 یایرج

 ،رورشپ و وزشآم وزارت رانهت

 و شژوهپ انازمس

 رتدف ،یوزشآم زیریهامرنب

 یوزشآم کمک اراتشتان

 - رانوزیتسخن,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۱۸ ،یلدعمحم ،یایرج ۱۸۱۳

 اتیادب,همانتذشرگس - رانای - ورهمج ایرؤس,هامنتذشرگس - رانای

 رانای - انوانوجن و انودکک

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸ر،۳۸چ 

, هلالتدایه ،ودیبهب

۱۸۸۳- 

 ،رورشپ و وزشآم وزارت رانهت یدوقص دیهش

 و شژوهپ انازمس

 رتدف ،یوزشآم زیریهامرنب

 یوزشآم کمک اراتشتان

ص،۳۸چ/,DSR,۱۳۱۱ انوانوجن اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۱ د،محم ،یدوقص ۱۸۱۱

۱ 

 یارسف ابتک

 ۱۸۳۳ ر،ابج ،یعواضت

- 

 انوفسلیف,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۱ ،نیسدحمحم ،یایاطبطب ۱۸۳۳ هدرسم رانهت یایاطبطب هالمع

 رانای - یالماس

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸ط،۳۸چ 

 اتیادب,هامنتذشرگس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،یلدعمحم ،یایاطبطب یاضق ۱۸۳۸ هدرسم رانهت یایاطبطب یاضق دیهش - ۱۸۳۱ ا،رض ،یولرس

 هامنتذشرگس - املع و دانهتجم,انوانوجن

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۸ق،۳۸چ 

 - املع و دانهتجم,هامنتذشرگس - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۸ ،هلدالاس ،یدنم ۱۸۳۳ هدرسم رانهت یدنم دیهش یلدعمحم ،یرزاییامآق

 هامنتذشرگس

DSR,۱۳۱۱,/یارسف ابتک ۱م،۳۸چ 

 ۱۸۳۱ ،نیاهش ا،منره

- 

 یارسف ابتک ۳ن،۳۸چ/,DSR,۱۳۱۱ هامنتذشرگس - ۱۸۸۱ - ۱۸۱۸ ،یبتجم ،ویفص وابن ۱۸۳۱ هدرسم رانهت ویفص وابن دیهش



29 

 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 
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, ظماع ،ردیروجب

۱۸۸۳- 

 هوعمجم

 ایههامنشایمن

 وزیآمشدان

 یاراتشتان و یگنرهف زرکم انرهت

 اتای

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

 هامنشایمن,هامنشایمن - ۱۸۳۳ -

PIR,۸۳۸۸,/یارسف ابتک ۸ر 

 ژهوی گنج: انج روازپ 

 انودکک

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت

 (س)ینیمخ امام

 ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,انوانوجن و انودکک اتیادب ۱۸۱۸

 ،هلالروح ،ینیمخ,اتیادب در - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج

 رعش - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره

PIR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ۱پ ۳ک 

 ژهوی گنج: انج روازپ 

 انوانوجن

 ارآث رشن و میظنت هسؤسم رانهت

 (س)ینیمخ امام

 و انودکک اتیادب,اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اتیادب ۱۸۱۸

 یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,انوانوجن

 و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,اتیادب در - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای

 رعش - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب

PIR,۱۱۱۱,/یارسف ابتک ۱پ ۳ن 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم [رانهت] ماردههچ روز 

 (س)ینیمخ امام

 یارسف ابتک ۳ر ۳ک/,PIR,۱۱۸۳  ۱۱رنق - یارسف رعش,انودکک رعش ۱۸۱۳

 ،یالماس ایرودهس دمحم ،یرایسک االرس

 اول هوعمجم

 یارسف ابتک ۱س ۳ک/,PIR,۱۱۸۳ انوانوجن و انودکک اتیادب, ۱۱رنق - یارسف رعش  لیمک مق

 ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۱رنق - یارسف رعش,انودکک رعش ۱۸۳۱ هشدیان زالل دهشم نمهب هصق -۱۸۱۱, دیمح رور،نه

 یارسف رعش - ۱۸۳۱

PIR,۱۱۸۳,/یارسف ابتک ۱ق ۳ک 

 د؛یورشخ هدیه 

 - انتداس هوعمجم

 انوانوجن ژهوی

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت

 (س)ینیمخ امام

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۱

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک ۱ه-،۳خ 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت رمج درکم ارضالمغ ،رویآب

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 یارسف ابتک ز،۱هـ۳خ/,PIR,۱۱۳۸ ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱
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 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - روجع رشن و اپچ

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت روازپ ادرضمحم ،یالناص

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک ب،۱هـ۳خ 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت دولت روز دماح دار،تانام

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک د،۱هـ۳خ 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت اهدهرنپ لثم میراهاب ،یگیبنسح

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربهر ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک و،۱هـ۳خ 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت ارتزی ارضالمغ ،رویآب

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک ج،۱هـ۳خ 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت ارهب ازبشیپ هب یلع ار،فاغآق

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک الف،۱هـ۳خ 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت دیورشخ وعطل یلع ار،فغاآق

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف اهوتک ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک هـ،۱هـ۳خ 

 یارسف ابتک ۸ط،۳خ/,PIR,۱۱۳۸ ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳ اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت وت رایب ایهدیه نوسس ،سدیطاق
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ - دکاصق ایهابتک ر،ذک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۸ رشن هب دهشم امام دهنخ طرع نیشاف الء،ع

 اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف رعش,رعش - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/۳,۱۸ع،۳خ

۳۸ 

 یارسف ابتک

, نیسرحیام ،ردیف

۱۸۸۳- 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت ابتآف اب اتالقم

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 ۱۱رنق - یارسف اتیادب,اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۱۳

 ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ,

 انتداس - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک ۱ف،۳خ 

, دمحم ،ریاصن

۱۸۱۳- 

 اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت ازمن طرع ویب

 دکاصق ایهابتک ر،ذک

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۱۳

  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,ازمن,انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۱۱۳۸,/یارسف ابتک ۸ن ۳خ 

 ایههصق: ورهس 

 البقان

 ،یالماس اتغیلبت انازمس رانهت

 رینه وزهح

 انوانوجن و انودکک اتیادب,اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۱۳

 انتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۱رنق -

PIR,۱۸۸۳,/یارسف ابتک ۳س 

, ازنهب ،زادهیرابض

۱۸۱۱- 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت یرفب آدم

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 یارسف ابتک ۱آ ۱ض/,PIR,۱۸۸۱  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۳

: امام اب مایهرفح 

 انودکک ارآث هوعمجم

 انوانوجن و

 اتقیقحت و رشن هسؤسم رانهت

 دکاصق ایهابتک ر،ذک

 رعش, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,رانای - انوانوجن و انودکک اتیادب ۱۸۱۱

  ۱۱رنق - یارسف

PIR,۱۸۱۳,/یارسف ابتک ۱ح 

 ،دیهم ،دمقم یزدانی

 دهردآورنگ,- ۱۸۳۳

 هوعمجم) یقاشع انزب

 (انتداس

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت

 (س)ینیمخ امام

 البقان - خاریت - رانای,اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۳

 انتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس

PIR,۱۸۱۳,/یارسف ابتک ۸,۱۸۳۳ز 

: هلبق هب رو اقات یلع ر،افاغآق

 انتداس هوعمجم

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت

 (س)ینیمخ امام

 یارسف ابتک ۸الف ۸۱ق/,PIR,۱۳۸۳ انوانوجن و انودکک ایهانتداس, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۱۳
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 انوانوجن

, ادرن ،یمیراهاب

۱۸۱۱- 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت آرزو اب داردی

 (س)ینیمخ امام

 ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۱

 - رانای,رانای هب تشازگب - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج

 انتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت

PIR,۱۳۱۸,/یارسف ابتک ۳د،۳۳الف 

, ادرن ،یمیراهاب

۱۸۱۱- 

 رایب البقان ایههصق

 اهوانوجن و اههچب

 ،یالماس اتغیلبت انازمس رانهت

 رینه وزهح

 خاریت - رانای,انوانوجن و انودکک اتیادب,انوانوجن و انودکک ایهانتداس ۱۸۳۱

 ناوانوجن و انودکک ایهانتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان -

PIR,۱۳۱۸,/یارسف ابتک ۱پ ۳۳ب 

 ۱۸۸۳ ،نسح ،دیماح

- 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت رمگ زیایپ

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۱

 انتداس

PIR,۱۳۱۸,/یارسف ابتک ۸پ ۳۸ح 

( ره) ینیمخ امام -۱۸۸۳ 

 البقان ریبک ذارگانینب

 رانای یالماس

 ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ ۱۸۳۱ ویرض دسق انتآس دهشم

  ۱۱رنق - یارسف ایه انتداس,انوانج ون ایه انتداس - ۱۸۳۳ -

PIR,۳۱۳۳,/یارسف ابتک ۳الف ۸۸ر 

, نیسرحیام ،ردیف

۱۸۸۳- 

 ،رورشپ و وزشآم وزارت رانهت هلالروح

 و شژوهپ انازمس

 رتدف ،یوزشآم زیریهامرنب

 یوزشآم کمک اراتشتان

 بالقان - خاریت - رانای,انوانوجن اتیادب - ۱۱ رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۱۳

 انتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس

PIR,۳۱۳۳,/یارسف ابتک ۳۱ر،۸۸ر 

, داح ،یانودرزیگ

۱۸۱۳- 

 اهپس در هیقف یول یدگنایمن رانهت دآم هک او

 ،یالماس البقان داراناسپ

 یگنرهف زرکم

 ذارگانینب و البقان ربره ،هلالروح ،ینیمخ, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۱۳

 انتداس - رانای هب تشازگب - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۱ ،رانای یالماس وریهمج

PIR,۳۱۳۸,/یسارف ابتک ۳الف،۸۳و 

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت یاکخ ادهج ارنک یلع دمحم ،ینودیگ

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 یارسف باتک ۳ک ۳و/,PIR,۳۱۳۸  ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۳۳
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 تخصصی امام خمینی )س( ـ قمکتابخانه 

 )کتابهای کودک و نوجوان(کتابک 

 مدرک نوع کنگره رده موضوع انتشار سال ناشر انتشار محل عنوان پديدآورنده

 روجع رشن و اپچ

, لضفوالاب ،رویم

۱۸۸۳- 

 البقان ایهاغب هوچک

 (انتداس هوعمجم)

 ارآث رشن و مظینت هسؤسم رانهت

 هسؤسم ،(س)ینیمخ امام

 روجع رشن و اپچ

 البقان - خاریت - رانای,اههوعمجم - ۱۱ رنق - یارسف ایهانتداس ۱۸۱۱

 انتداس - ۱۸۳۱ ،یالماس

PIR,۳۸۱۸,/یارسف ابتک ۳ک،۳۸ر 

 دی[ وزدهن] ۱۳  یلع ،یواف

 رارهش نیتسخن ۱۸۳۳

 البقان

 ایهانتداس, ۱۱رنق - یارسف ایهانتداس,انتداس - ۱۸۳۳ دی ۱۳ امیق  قفش مق

 یالبقان

PIR,۳۸۳۱,/یارسف ابتک ۳ن،۱۸الف 

 البقان ارفعمالرهدای 

 انوانوجن ژهوی یالماس

 انوانج و

 ،یالماس اتغیلبت انازمس رانهت

 رهم ورهس ،رینه وزهح

 و انودکک ایهارفعمرةالدای - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۱

 - انودکک,انوانوجن و انودکک ایهارفعمالرهدای - رانای,انوانوجن

 اهارفعمالرهدای - انوانج,اهارفعمالرهدای

 یارسف ابتک (۱),مرجع,کتابک

 البقان هامنگنرهف انرجم د،والدونف

 رایب یالماس

 انوانوجن

 ریکف رورشپ ونانک رانهت

 انوانوجن و انودکک

 و اهارفعمال رةدای - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای ۱۸۳۸

 ارمشالس - ۱۸۳۱ ،یالماس البقان - خاریت - رانای,اههامنواژه

 یارسف ابتک (۸),مرجع,کتابک

 


