غیر پزشکی فارسی قدیمی
 -1حشیش در گذر تاریخ براون لی  ،نیک
 -2مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با اخرین اصالحات
 -3قانون مجازات اسالمی
 -4مجموعه مقاالت حقوق پزشکی عباسی ،محمود
 -5مجموعه قوانین ومقررات پزشکی ودارویی
 -6حقوق ومسئولیت پزشکی درآیین اسالم آل شیخ مبارک ،قیس
 -7سواالت چهارگزینه ای کتاب های آزمون توجیهی :آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ...آشنایی

با

قوانین و مقررات استخدامی مسلمی فر،محمد
آشنایی باتشکیالت دولت جمهوری اسالمی ایران میرحسینی زواره ،مهدی

-8

 -9زن وخانواده آیت الهی ،زهرا
-11

زمزمه های تنهایی یاسمن ،محمد رضا

 -11تفکراستراتژیک بروس ،اندی
 -12تکنولوژی اطالعات (آی تی ) اسالیت،استیو
 -13ارزیابی کارکنان النگدن ،کن
 -14مهارتهای مصاحبه هیندل،تیم
 -15تفویض اختیار هلر،رابرت
 -16مدیریت جلسات هیندل ،تیم
 -17فنون سخنرانی هیندل،تیم
 -18تفکر خالق بولدن،جورج
 -19مدیریت پروژه بروس،اندی
 -21قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری :شوراهای اسالمی  -قوانین شهرداری...
 -21قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب 21/1/79همراه با قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقالب ...
 -22قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی همراه با آرا وحدت رویه ،نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری ،
نظریات شورای نگهبان و...
 -23مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری
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 -24مشاوره قضایی تلفنی
 -25مجموعه تنقیح شده قوانین و مقرات حقوقی به انضمام نظریه های تفسیری شورای نگهبان اهری ،حمیدرضا
گودرزی  ،عباسعلی رحیمی اصفهانی
 -26آموزش جامع و کاربردی مفاهیم پایه رایانه و فناوری اطالعات ( از کارشناسان تا مدیران ) عبدی  ،عبدالله
 -27راهنمای الگوهاو استانداردهای مورد نیاز برای مراکز داده شبکه ملی اینترنت
 -28شبکه ملی اینترنت  :طرح تدوین طرح جامع فناوری اطالعات کشور ریاضی  ،عبدالمجید  - 1331 ،مجری طرح
 -29دولت الکترونیکی الگوی نمونه استان کرمان حسینی بای  ،علیرضا
 -31راهنمای ارزیابی زیرساخت کلید عمومی از دیدگاه حقوقی و فنی ریاضی  ،عبدالمجید  ،مجری طرح
 -31شبکه علمی کشور :طرح تدوین طرح جامع فناوری اطالعات کشور ریاضی  ،عبدالمجید  ،مجری طرح
 -32دوره های عمومی و اختصاصی امنیت در فضای تبادل اطالعات ناصری  ،علی - 1348 ،
 -33چشم انداز  : 2121نوآوری در فناوری و دگرگونی کسب و کار اسالمبولچی  ،حسین  - 1957 ،م
 -34کاربرد سیستم های فرابنفش در گند زدایی آب و پساب (مبانی  ،طراحی  ،بهره برداری و نگهداری ) هاشمی ،
حسن - 1362 ،
 -35مجموعه قوانین کاربردی مجد :حقوقی  ،کیفری
 -36قانون مجازات اسالمی در رویه قضایی شامل :آراء وحدت رویه  ،اصراری و شعب دیوان عالی کشور ،دادگاه
عالی انتظامی قضات  ....حسینی  ،محمد رضا
 -37تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر آموزگار ،کاظم
 -38از کوچه های بی خبری خسروشاهی  ،جهانگیر - 1341 ،
 -39دوازده گل بهاری (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری ) عمادی  ،عبدالرحمان - 1314 ،
 -41فرهنگ آموزشی مبارزه با مواد مخدر غنجی ،علی
-41

مبانی فقهی وحقوقی تعدد جرم الهام ،غالمحسین

 -42حقوق بشر از دیدگاه شرق ،غرب الکور،والتر
 -43مجموعه قوانین ومقررات استخدامی با آخرین اصالحات سال77
 -44کاربرد تابع کلی تولید درجهان سوم پازوکی ،مهدی
 -45روانشناسی قضایی التاویال
-46

مثنوی معنوی :براساس نسخه قونیه مکتوب به سال 677ق ومقابله باتصحیح وطبع نیکلسون مولوی ،جالل

الدین محمدبن محمد،
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 -47خودآموز استفاده از (یونیکس (UniX
 -48آموزش گام به گام ویندوز  2111مقدماتی ...ماران،روت1971،
 -49ترجمه تحریرالوسیله /اثر :امام خمینی(ره) خمینی،روحالله موسوی،رهبر انقالب وبنیانگذار جمهوریاسالمی
ایران
 -51دیوان حافظ براساس نسخه خلخالی(827ق)ومقابله با نسخه بادلیان()843وپنجاب ( 894ق)ومطابق با هشت
نسخه موثق چاپی/با تجدید حروفنگاریو افزایش اصالحاتو تعلیقاتو مقدمهجدید به انضمام کشف االبیات به
کوشش بهاالدین خرمشاهی-چاپ  3حافظ،شمسالدین محمد،؟792---ق .
 -51دیوان پروین اعتصامی  /با مقدمه محمد تقی بهارملک الشعراء اعتصامی ،پروین
 -52دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی با معنی واژه هاوشرح ابیات وذکروزن وبحرغزلهاوبرخی نکته های
دستوری وادبی وامثال وحکم سعدی شیرازی  ،مصلح بن عبدالله  ،؟
 -53مثنوی معنوی مولوی ،جالل الدین محمد بن محمد
 -54مرجع پیشرفته ویندوز 98مک فدریز،پل
-55

آیین نگارش و مکاتبات اداری :با افزودهها،تحقیق و تدوین جدید امینی ،کاظم

 -56هشت کتاب تکرارسپهری  ،سهراب
 -57بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین -اهداتخمک /جنین ) نایب زاده ،عباس
 -58آیین دادرسی کیفری آخوندی ،محمود
 -59آیین دادرسیکیفری  1و 2مدنی ،جالالدین
 -61اخالق اسالمی سادات ،محمدعلی
 -61آموزش گام به گام ویندوز ...2111ماران ،روت
 -62قانون خانواده بانضمام قانون ثبت احوال ،امور حسبی ،آراوحدت رویه
-63

معتادکیست :موادمخدرچیست دانش ،تاج زمان

 -64حقوق مدنی خانواده کاتوزیان ،ناصر
 -65حقوق وپزشکی بینت ،بلیندا
-66

قانون استخدام کشوری

-67

جنایات واقعی وطریقه کشف آنها

 -68حقوق بیمار آتش خانه ،مریم
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 -69آموزش گام به گام ویندوز2111مقدماتی  ...ماران ،روت
-71

آشنایی با  PCRپورنقشبند،زهرا

-71

اخالق اسالمی سادات ،محمد علی

-72

حقوق ،اخالق وپزشکی اسکیج ،دی ،جی

 -73مطالعه تطبیقی حقوق بیماران درکشورهای اروپایی لینن
 -74کاملترین پرسش وپاسخ تشریحی از صالحی ،مهرداد
 -75نظم نوین جهانی اربابی ،غالمرضا
-76

تفسیر نماز قرائتی  ،محسن

 -77راز نماز(برای جوانان ) قرائتی ،محسن
 -78صحرایی نر شکرزاده  ،محمد
 -79متون دانشگاهی حقوق ترجمه  GCSE Lawبراون ،ویلیام جان
 -81مداخله وتامل دراخالق پزشکی مانسن ،رونالد
 -81بدنسازی وتمرین های کششی اندرسن ،باب
 -82اختالل هویت جنسی)، (GIDدگرجنسیت جوها )(TSکاهانی ،علیرضا
 -83آموزش طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری کازرانی ،مسیح
 -84مجموعه سازی در کتابخانه ها سینایی ،علی
 -85تاجیکان آریاییهاو فالت ایران شکورزاده ،میرزا
 -86چگونه آگهی تلویزیونی بسازیم بالدوین  ،هانتلی
 -87اصول کاربردی خبرنگاری و خبررسانی در رادیو وتلویزیون عباسی ،حجت الله
-88

سیری درتاریخ معصومین (ع)و احوال آنها طالب شهرستانی ،امیرمحمد اسماعیل

-89

آشنایی با قرآن مطهری،مرتضی1299-1358،

 -91یادداشتهای استاد مطهری .مطهری،مرتضی. 1299-1358،
 -91داستان ایمان الجسر،ندیم
 -92معناشناسیواژگان قرآن(فرهنگ اصطالحات قرآنی) عضیمه،صالح
 -93باستانشناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن بی آزار شیرازی،عبدالکریم
 -94خدمات متقابل اسالم و ایران مطهری،مرتضی1299-1358،
 -95بررسی ا ندوسکوپیک واریاسیو نهای آناتومیک سینوس اسفنوئید،ناحیه سالوهیپوفیزدر اجساد بالغ پزشکی قانونی
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رشت 1389-91نعمتی ،شادمان
 -96توحید  3517مطهری،مرتضی
 -97نهج البالغه:مجموعه خطبه هاو نامههاو کلمات قصار امام علی (ع) علی ابن ابی طالب(ع)،امام اول 23 ،قبل از
هجرت 41 -.ق.نهجالبالغهفارسی -عربی
 -98سیاحت شرق و غرب نجفی قوچانی،محمدحسن
عدل الهی مطهری،مرتضی
حج،گزیدهایاز یادداشتها-.چاپ 2مطهری،مرتضی
ادبیات و تعهد در اسالم حکیمی،محمدرضا
حماسه غدیر حکیمی،محمدرضا
معاد جسمانی حکیمی،محمدرضا
جامعهسازیقرآنی حکیمی،محمدرضا
نظام حقوق زن در اسالم مطهری،مرتضی
سیری در زندگانی استاد مطهری
معراج از دیدگاه قرآن و روایات ادیب بهروز،محسن
امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روحالله،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
دولت و حکومت در اسالم لمبتون،آن کاترینسواین فورد
تبین تئوریک خشونت علیه زنان رزاقی ،نغمه
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی حییم،سلیمان
اصول ساختمان داده ها به زبان Cسیهوروویتس،الیس- 1942،
زبان اسمبلی مزیدی،محمدعلی .
راهنمای بیماران در بیماریهای شایع  ،گیاهان دارویی،رژیم های غذایی ،هومیوپاتی و مکمل ها کهریزک86
مقدمات تکنولوژی آموزشی احدیان،محمد- 1323،
اعتیاد:بیماری فردی  -فاجعه اجتماعی :اطالعات کلی در مورد اعتیاد برای استفاده عموم الله ،محمود- 1331،
فرهنگ فارسی  -فرانسه :حاوی  41111لغت بسیط و مرکب رایج ادبی -علمی  -فنی  -پزشکی بروخیم ،باروخ
1285-1357،
حدیث بیداری انصاری ،حمید- 1335،
الحدیث :گفتار حکیمانه باب المختارمن حکم امیرالمومنین (ع)در بخش سوم نهج البالغه علی بن ابی طالب (ع)،امام اول
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23،قبل ازهجرت41-ق .
مصلح بیدار(مجموعه مصاحبه ها،مقاالت ،سخنرانیهاو...درباره زندگانی وشخصیت شهید آیت الله مطهری ) واثقی
،محمدحسین ،گردآورنده
مسئله حجاب مطهری ،مرتضی 1299-1358،
سیری در نهج البالغه مطهری ،مرتضی 1299-1358،
مدیریت و هنر قضاوت :مطالعه ای در باب سیاست گذاری و مدیریت ویکرز،جفری - 1894،
پیرامون انقالب اسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
فلسفه اخالق مطهری ،مرتضی 1299-1358،
پانزده گفتار:دفاع از 13مسئله نفاق ،روابط بین الملل اسالمی ،لزوم تعظیم شعائراسالمی ،نهضت آزادی بخش اسالم ...
مطهری ،مرتضی 1299-1358،
بیست گفتار مطهری ،مرتضی 1299-1358،
گناه نخستین زارع پور،اسماعیل - 1345،
تصمیم گیری درمدیریت ،کاربرد فرضیه زنجیره های مارکوف در تصمیم گیری مدیریت حکیمی پور،ابوالقاسم
حقیقت روح :دانشی اندک از علم االرواح زمردیان ،احمد
21قانون انکارناپذیر رهبری ماکسول ،جان - 1947،
گزیده ادبیات معاصر:نثرادبی سنگری ،محمدرضا- 1333،
اسالم ونیازهای زمان مطهری ،مرتضی 1299-1358،
نگاهی نووگذرابه نهج البالغه :درسهای ماندگار اسماعیلی ،محسن
ورزش و ورزشکاران در اندیشه امام خمینی
انسان کامل مطهری ،مرتضی1299-1358،
سیری درقرآن کریم ،نگاهی به اصلی ترین مفاهیم بیست وشش سوره ازقرآن شلتوت ،محمود1893-1963،
امدادهای غیبی در زندگی بشر مطهری ،مرتضی 1299-1358،
داستانهای عرفانی :برگرفته از جلد اول گزیده تفسیر کشف االسرارخواجه عبدالله انصاری جامعی ،محبوبه (عجمی
)1321-1372،
حج قرائتی ،محسن - 1324 ،
اسرارقلبی نماز شهیدثانی ،زین الدین بن علی 911-966 ،ق .
انسان در قرآن مطهری ،مرتضی 1299-1358،
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امامت و رهبری مطهری ،مرتضی 1299-1358،
سنتهای اجتماعی در قرآن کریم حامدمقدم ،احمد
جاذبه و دافعه علی (ع) مطهری ،مرتضی 1299-1358،
خاطرات من از استاد شهید مطهری دوانی ،علی - 1318،
پیرامون جمهوری اسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
ده گفتار مطهری ،مرتضی 1299-1358،
شش مقاله مطهری ،مرتضی 1299-1358،
مقدمهای بر جهان بینی اسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
وحی ونبوت مطهری ،مرتضی 1299-1358،
مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
وجدان حکیمی ،محمود- 1333،
اصول فلسفه و روش رئالیسم طباطبائی ،محمدحسین 1281-1361،
فلسفه تاریخ مطهری ،مرتضی 1299-1358،
کلیات علوم اسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
شناخت مخاطب تلویزیون ،بارویکرد"استفاده و رضامندی "
ختم نبوت مطهری ،مرتضی 1299-1358،
انسان و سرنوشت مطهری ،مرتضی 1299-1358،
روشهای اشاعه و ترویج نماز بیابانگرد،اسماعیل - 1346،
کوچه باغهای انقالب ":مجموعه قصه " مروی ،ابوالفضل - 1326،
آوای دل روشن ،طاهره السادات (شکوه )- 1333،
مبداومعاد:ازلیت و ابدیت ،فلسفی وحکمی الهوردیخانی ،علی
مجموعه مقاالت دهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی (س).تهران  -خرداد/1378برای جمعیت زنان
جمهوری اسالمی ایران
مادر گالبدره یی ،محمود- 1318،
فیلمنامه بانوی عشق :داستان زندگی نرگس خاتون ،مادر گرامی امام زمان (عج) صالحی ،نسرین
اصول گرایی رودگر کوهپر،محمدجواد
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استاد مطهری و روشنفکران رحمتی ،اکبر- 1334،
فطرت مطهری ،مرتضی 1299-1358،
دیوان امام :سروده های حضرت امام خمینی (س) [ /ویرایش-.] 2چاپ 33خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب
وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران 1279-1368،
برقی از لیلی :مجموعه مقاالت رجبی ،محمد- 1328،
قوانین ومقررات ویژه زنان در جمهوری اسالمی ایران
پژوهشی در باره قرآن و پیامبر حجازی ،فخرالدین - 1319،
نظری به نظام اقتصادی اسالم مطهری ،مرتضی 1299-1358،
اخالق جنسی در اسالم وجهان غرب مطهری ،مرتضی 1299-1358،
پاسخهای استادبه نقدهایی برکتاب مساله حجاب مطهری ،مرتضی 1299-1358،
پیامبرامی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
اخالق کارگزاران
مقدمه ای بر روان شناسی سیاسی فتحی آشتیانی ،علی - 1337،
حکمتها واندرزها مطهری ،مرتضی 1299-1358،
معاد مطهری ،مرتضی 1299-1358،
نقش پیامبران در تمدن انسان حجازی ،فخرالدین - 1319،
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س) حسنی ،محمدحسن
تفسیر سوره حجرات (سوره آداب ) قرائتی ،محسن - 1324،
رساله توضیح المسائل خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 1281-1368،
مساله شناخت مطهری ،مرتضی 1299-1358،
آزادی معنوی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
هنرومعماری اسالمی بلر،شیال
تبلیغات ( هنر ورسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س) /کهریزک 86خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری
اسالمی ایران 1279-1368،
بررسی نارسایی حاد ریوی و ادم ریوی درمتوفیان ناشی از مصرف بیش از حد متادون دکتر مهرنگ هدایتی ،دکتر
نسترن ایزدی مود  ،دکتر مریم نژادنیک
داستان راستان مطهری ،مرتضی 1299-1358،
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سیری در سیره ائمه اطهارعلیهم السالم مطهری ،مرتضی 1299-1358،
والءهاووالیتها مطهری ،مرتضی 1299-1358،
نقدهای استادمطهری برکتاب شهیدجاوید -.چاپ  2مطهری ،مرتضی 1299-1358،
نبردحق وباطل به ضمیمه احیای تفکراسالمی مطهری ،مرتضی 1299-1358،
مسئله رباوبانک به ضمیمه مسئله بیمه مطهری ،مرتضی 1299-1358،
ریزش هاورویش ها پورامینی ،محمدباقر- 1347،
بعدفرهنگی ارتباطات برای توسعه بورن ،اد
یکصدوچهارده نکته در باره نماز-.چاپ  4قرائتی ،محسن - 1324،
تفسیر سوره قصص قرائتی ،محسن - 1324،
یک سبد گل محمدی :گوشه هایی از زندگی مقام معظم رهبری حدادی ،محسن - 1361،
ترجمه فارسی صحیفه مبارکه سجادیه علی بن حسین (ع)،امام چهارم 38-94 ،ق .
طبیعت ووظیفه دینی ما حیدری ،محمدحسن - 1343،
مجموعه بینش ونیایش :یک مقاله ومتن یک سخنرانی وگزیده ای از رازونیازهای سردارپرافتخاراسالم شهیددکترمصطفی
چمران -.چاپ  9چمران ،مصطفی 1311-1361،
بررسی قصور پزشکی دررشته زنان و زایمان دکتر محمد علی امام هادی
حکومت اسالمی ووالیت فقیه
خطبه حسین بن علی (ع)درمنی نجمی ،محمدصادق  ،گردآورنده ومترجم
رابطه " هست ها"و"باید ها" معلمی ،حسن
شهیدوشهادت کرمانی ،طوبی - 1326،
طهارت روح "عبادت ونماز"درآثار شهیدمطهری مطهری ،مرتضی 1299-1358،
داستانهایی اززندگانی امیرکبیر حکیمی ،محمود- 1323،
تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران محیط طباطبایی ،محمد1281-1371،
مهارتهای اجتماعی درارتباطات میان فردی هارجی ،اون - 1951،
مجموعه مقاالت ششمین سمیناربررسی سیره نظری وعملی امام خمینی (س).تهران -خرداد3598 1375

سیمای

استاددرآینه نگاه یاران جاویدموسوی ،حمید
روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان کلمز ،هریس - 1929،
سیمای نمازدرقرآنوحدیث محمدی ری شهری ،محمد- 1325،
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راز نماز(برای جوانان ) قرائتی ،محسن
چهارصدسخن پیرامون نماز بهشتی ،جواد ،گردآورنده
فلسطین ازدیدگاه امام خمینی (س)-.چاپ  5خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران -1368،
1281
صدورانقالب ازدیدگاه امام خمینی (س)-.چاپ  2خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران
1281-1368،
حقوق ومسئولیت پرستاران فیستا،جانین
نشان ازبی نشانها مقدادی اصفهانی ،علی
جهاداکبریامبارزه بانفس خمینی،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 1281-1368،
آوای توحید جوادی آملی ،عبدالله ، -1312،شارح
نمازدرآینه حدیث "شامل 245حدیث " عزیزی ،عباس
نمازازدیدگاه دانشمندان ومتفکران کارگرمحمدیاری ،رحیم
چهارگفتارپیرامون شناخت انسان وخدا چمران ،مصطفی 1311-1361،
کردستان چمران ،مصطفی 1311-1361،
بررسی اجمالی نهضتهای اسالمی درصدساله اخیر  3511مطهری ،مرتضی 1299-1358،
روش تحقیق در تعلیم وتربیت آری ،دانالد
تاریخ تحلیلی وسیاسی اسالم ازدوران جاهلیت تا عصر امویان (حدود سال  61هجری ) حسنی ،علی اکبر
اسرار جهان کوانتومی اسکوایرز،یوآن- 1933،
کلیات حقوق قراردادهای اداری انصاری ،ولی الله - 1316،
آشنایی با قوانین ومقررات استخدامی عبادیانی ،داود،گردآورنده
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (بعدازاصالحات ) صفار،محمدجواد- 1333،
شکوفه های زندگی بیگدلی آذری ،مرضیه
فرهنگ یک جلدی پیشرو آریان پور کاشانی آریان پورکاشانی ،منوچهر- 1318،
فرهنگ همراه پیشرو آریان پور آریان پور کاشانی ،منوچهر- 1318،
حقوق پزشکی عباسی ،محمود-1342،
قوانین اخالقی ساال -بارو،فردریک
فرهنگ فارسی معین یک جلدی :بر اساس فرهنگ شش جلدی دکترمحمدمعین  -.چاپ  2معین ،محمد
10

آلودگی هوا پرکینز ،هنری کرافورد
روش تحقیق کاربردی المعی ،ابوالفتح - 1333 ،
آئین دادرسی مدنی احمدی ،نعمت
خورشید مغرب (غیبت ،انتظار،تکلیف ) حکیمی ،محمدرضا- 1314،
مسیح کردستان (داستان واره ) فتاحی ،حسین - 1336،
راهنمای جامع  2111 Excelایونس ،کتی
ره عشق خمینی ،روح الله ،رهبر انقالب وبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
اجتهادونواندیشی :گزیده مقاالت فارسی پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی
زندان؛ هنر تنبیه یا مجازات قانونی :بررسی کارکردهای قضایی و اجتماعی زندان از دیدگاه ریاست معظم قوه قضائیه آیت
الله هاشمی شاهرودی هاشمی شاهرودی ،محمود - 1328،
مجموعه مقاالت همایش قوه قضائیه و خدمت رسانی به مردم 1382/
مجموعه مقاالت همایش علمی  -کاربردی پیشگیری از وقوع جرم
شورای حل اختالف تجلی مشارکت مدنی عباسیانفر ،علیرضا
آئین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)  :سخنرانی آیت الله هاشمی شاهرودی در کنگره امام علی (ع ) ،سوریه  -تیر
ماه 1381هاشمی شاهرودی ،محمود - 1328 ،
شرح قانون مجازات اسالمی  :بخش حدود زراعت  ،عباس - 1344 ،
الغر شدن بدون چاق شدن مجدد با روش طبیعی پاالردی ،پیر- 1941 ،
تاریخ معاصرایران از دیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران -1368،
1279
مقاالت شجاعی ،محمد
مسافری غریب منصوری الریجانی ،اسماعیل - 1337،
زلزله در آلبوم تجربه :فراگیری مهندسی زلزله بامشاهده خرابیها موتوهیکو ،هاکونو
مجموعه نظریات مشورتی فقهی
مجموعه آرای فقهی
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری
آموزش فلسفه مصباح یزدی ،محمدتقی
کلیات فلسفه پاپکین ،ریچارد هنری - 1923،
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مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی ایران.قوانین واحکام
مجموعه قوانین ومقررات حقوقی ایران .قوانین واحکام
مجموعه قوانین ومقررات جزائی ایران  1قوانین واحکام
مجموعه قوانین سال 1373 1374ایران .قوانین واحکام
روش وراهنمای نمازهاهدایته المقلدین غضنفری خوانساری ،هادی
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر لیتری ،دن
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
موادمخدر:بحران اجتماعی وتهدید علیه امنیت ملی هاشمی ،علی
همه گیر شناسی آسیبهای ناشی از علل خارجی (حوادث )درجمهوری اسالمی ایران سال  1381-1382کتاب دوم
تفسیرسوره یاسین قرائتی ،محسن - 1324،
مهدی (ع) کیست ؟ تجلیل تبریزی ،ابوطالب
صلح ،عدالت و عوامل باز دارنده آن در دنیای معاصر
مجموعه مقاالت سه نشست دینی مرکز گفت و گوی ادیان با کلیسای ارتدوکس روسیه
مجموعه مقاالت خانواده و هم زیستی مسالمت آمیز از نظر اسالم و مسیحیت ارتدوکس
حضرت مهدی منتظر (ع) در اندیشه اسالمی  4886هاشم العمیدی  ،ثامر
چیکده مقاالت نخستین همایش کشوری گفنگوی علم و دین = مفهوم حیات  ،انسان و مباحث کاربردی 15-12
اردیبهشت84
شهروند الکتریکی (خود آموز مهارت های زندگی  (Onlineمتواضع  ،مرتضی
 97 : Excelشاخه کار و دانش  .استاندارد مهارت  :رایانه کار درجه . 2شماره شناسایی  317 :تا 1 - 11 - 113- 311
شماره درس  :علی اکبر متواضع
چه کسی پنیر مرا برداشته ؟ جانسون اسپنسر
نوروز  ،جشن نوزایی آفرینش بلوکباشی  ،علی
بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق آقا بابایی  ،اسماعیل
موازین اخالقی در پژوهش های علوم پزشکی فرهادی یداله
تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورتهای بهداشت ملی الهام جعفری مجرد ....و دیگران
شیوه نگارش کارنامه سوابق آموزشی  ،پژوهشی و اجرایی کریمی فروزان
زن و حقوق کیفری  :مجموعه مقاله ها ،نتایج کارگروهها و اسناد نخستین همایش بین المللی زن و حقوق کیفری،
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گذشته  ،حال و آینده (تهران  :آذرماه ) 1383زیر نظر نسرین مهرا
اعتیاد یا مرگ تدریجی
راهنمای پیتر نورتون برای استفاده از  98 Windosنورتون پیتر
ارتباط پزشک  -بیمار
برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لستان کهکیلویه و بویر احمد
مهر بیکران  :نگاهی به رافت امام زمان علیه السالم محمد حسن شاه آبادی
شهید بهشتی معمار نظام نوین قضایی اسالمی  :یادمان فرهنگ ایثارگری و قوه قضائیه
با قافله اسرا از کربال تا مدینه ( بررسی نقلی و تحلیلی قضایای بعد از عاشورا) قهرمانی نژاد شائق
ایران -ریاست جمهوری -اداره کل پژوهشی و اطالع رسانی کارنامه پژوهشی اداره کل پژوهش و اطالع رسانی معاونت
حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (  )1383-1381اکبر رسولی
جنگ در پناه صلح
آینه یادها  :مناسبت های شمسی و قمری در قران و حدیث
ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری چاپ سوم
مبانی و کابرد تکنولوژی آموزشی در ارتقای سالمت
روش مرجع نگاری  :چکونه فهرست منابع مورد استفاده در متن نوشته خود را تهیه کنیم .
علی بن ابیطالب (ع )  ،امام اول  23 ،قبل از هجرت 41 3 - Dق (نهج البالغه ،فارسی  -عربی )
مشارکت جامعه در راهبرد پژوهش برای ضرورتهای بهداشت ملی وایت سوزان رنلدز
خمینی  ،روح الله  ،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران  1381-1368رساله آموزشی رضا قربانیان
فرهنگ یک جلدی فارسی  -انگلیسی پیشرو آریان پور آریان پور کاشانی  ،منوچهر- 1318،
شیوهنگرش کارنامه سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی کریمی  ،فروزان 1345،
ایران  ،قوانین و احکام  .قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرایی آن به انضمام :آئین نامه هیات عالی نظارت
 ،دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری وآرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
همایش دیدگاههای اسالم در پزشکی (سومین  : 1381 :مشهد) .مجموعه مقاالت و گفتارهای سومین هماش
ایران .قوانین و احکام قانون مجازات اسالمی  :به انضمام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختالس و کالهبرداری
خیارات واحکام راجع بهآن (مواد  396الی  ) 465بازگیر ،یدالله- 1333،
مشاهیر بیمار صفائی نائینی،ناصر1316،
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انوارهدایت از سیره پیامبر و عترت (س)  :احادیث و حکایاتی از سیره اهل بیت (ع ) قهرمانی نژاد شائق  ،بهاالدین
- 1343،
وقایع نگاری یک فوتبال ایرانی جماعت  ،محمد1362
آشنایی با نهج البالغه
هم ترازداوری :کارشناسی طرح ها و برنامه های پژوهش توسط صاحبنظران گادلی ،فیونا Godlee, Fiona
از ژرفای اندیشه ها :درنگی در تاریخ اسالم و مسلمانان ایوب  ،سعید
جمعیت کیفری زندانها :آمارعددی ورودی به زندان های کشور  1385لغایت 1381شمس  ،علی
25گفتار پیرامون انقالب اسالمی
مناسک حج :مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریرالوسیله وحدود551
مسئله جدید
جهانی شدن ودولت رفاه سودرستن ،بو- 1931،
سیمای میراث فرهنگی یزد حسینی ،اکرم ،گردآورنده
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری (قانون مجازات اسالمی ) فتحی ،حجت الله - 1346،
قانون بودجه سال  1384کل کشور ،مصوب 1383 / 25/12مجلس شورای اسالمی
مجموعه قوانین و مقررات مالی ،محاسباتی با آخرین اصالحات و الحاقات .
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 / 11/ 27مجلس شورای اسالمی و 1381 / 8/12شورای نگهبان
تله مدیسین و سالمت الکترونیکی
هفت نگاردرهفت تاالر :گزارشی از هفت پیکر نظامی محمودی بختیاری  ،علیقلی ، - 1311،شارح
قرارهای جایگزین (با نگرش بر قانون احیاء دادسراها) .بیک زاده ،آناهیتا
شرح قانون مجازات اسالمی  :بخش دیات زراعت  ،عباس - 1344،
شرح قانون مجازات اسالمی بخش حدود زراعت  ،عباس - 1344 ،
فرهنگ یک جلدی فارسی  -انگلیسی پیشرو آریان پور آریان پور کاشانی ،منوچهر- 1318،
سیره پیامبراکرم (ص) با نگاهی به قرآن کریم قرائتی ،محسن - 1324،
اصالح نظام های مدیریتی [ /معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی] [ویرایش] 2
اصالح ساختارهای تشکیالتی دولت [ /ویراست ] 2
منطقی نمودن اندازه دولت [ /.ویراست6187 ] 2
آموزش وبهسازی نیروی انسانی دولت [ /.ویراست] 2
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اصالح نظام های استخدامی/
توسعه فناوری اداری
اصالح فرایندها،روش های انجام کار
مدیریت وراهبری آموزش در سازمانها(نگرش سیستمی  -استراتژیک ) پاکدل ،رحمت الله
دستورالعمل تعیین اولویتهای پژوهشی با استفاده از راهبرد پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی
مجموعه قوانین حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان
دشمن عزیز وبستر،جین .
سازمان فردا هسلبین ،فرانسیس
روش حلاختالفات خانوادگی جوادی ،مصطفی،
معارف اسالمی سعیدی مهر،محمد
فرهنگ پیشرو آریان پور کاشانی :انگلیسی /فارسی (شش جلدی) آریان پور کاشانی ،منوچهر
فرهنگ پیشرو آریان پور کاشانی :فارسی -انگلیسی ( 4جلدی) آریان پور کاشانی ،منوچهر
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی ،فارسی  --انگلیسی (در یک مجلد) حییم،سلیمان
فرهنگ معاصر انگلیسی  -فارسی باطنی،محمدرضا
گوش کردن اثر بخش :دستیابی به استاندارد های عالی بر قرار ی ارتباط کالین ،جان
مدیریت تغییر هلر ،رابرت
تصمیم گیری اثر بخش هلر،رابرت
مدیریت گروهها هلر ،رابرت
مدیریت زمان هیندل،تیم
مدیریت کارکنان هلر ،رابرت
توسعه منابع انسانی  :نشریات و کاربرد آنها در آموزش " موانع و راهکارها" یعقوبی ،قدیر
توسعه منابع انسانی :نظام آموزش بر اساس نیاز شغل یعقوبی،قدیر
مهارتهای سرپرستی سرتو،ساموئل
قانون مجازات اسالمی :حدود  -قصاص -دیات-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده با آخرین اصالحیه ها و الحاقات و...
همراه با قانون تعزیرات حکومتی ...
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب: 1358اصالحات و تغییرات وتتمیم قانون اساسی مصوب. 1368قانون مدنی
باآخرین اصالحیه ها و الحاقات  ...همراه با قانون مسئولیت مدنی
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قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام :اجرای احکام مدنی ،اجرای احکام جزائی -اجرای محکومیت های مالی -
اجرای اسناد  -اعسار همراه با...
قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی :تعزیرات در شهرداریها -تعزیرات قاچاق کاال و ارز...وهمراه با آرا وحدت
رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ،نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و...
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  11/6/1383مجلس شورای
اسالمی مصوب  16/7/83مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با جداول مربوطه
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  26/5/1376الزم االجرا از اول مهرماه ...1376همراه با آئین نامه ها،دستورالعملها ...
وقانون تملک آپارتمان ها
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری :قانون رسیدگی به تخلفات اداری ...
قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی  :نظام وظیفه  -معافیت ها
قوانین و مقررات مربوط به وصیت وارث :وصیت-انواع وصیتنامه  -ارث  -جدول سهم االرث -امور انحصار وراثت ...
همراه با توضیحات و معانی لغات و اصطالحات -آراوحدت رویه ...
قانون تجارت با آخرین اصالحیه ها و الحاقات همراه با مواد  21الی  93قانون تجارت مصوب  13/12/1311آئین نامه
اصالحی...قانون صدور چک ،قانون تجارت الکترونیکی
قوانین ومقررات مربوط به خانواده :زن در قانون اساسی  -حقوق ملت در قانون اساسی ...با آخرین اصالحیه ها و
الحاقات همراه با...
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طالق :ازدواج -طالق-دادگاهها ...
همنام گلهای بهاری :نگاهی نو به زندگی و شخصیت پیامبر گرامی (ص ) سیدی ،حسین
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)،مروری بر اصول و مبانی مدیریت ونوس ،داور
آموزش روخوانی قرآن کریم " سطح یک" و"سطح دو" حبیبی ،علی
معتادان گمنام )(Narcotics Anonymous
معارف اسالمی()1موسایی افضلی،علی
ماده مخدر :عقاید مسموم کننده کورته ،فرانسیس
چگونه یاد بگیریم ؟(راهبردهای فراشناخت برای یادگیری اثر بخش )
آزمایشات فاضالب برای استفاده در کشاورزی آیریس ،راشل ،ام
راهنمای عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک (در واحدهای درمانی و غیر درمانی ) معصومی ،معصومعلی
تکنولوژی آب و فاضالب (شیمی -بیولوژی) سلطانیان ،محمد
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تعامل اسالم و ایران در گستره تاریخ
ارتباط با عالم برزخ نوایی ،محمدرضا- 1352 ،
مقدمه ای بر نرم افزارهای آزاد /متن باز خوانساری  ،محمد
مطالعه کار و استاندارد شغل رونق  ،یوسف
درآمدی به جامعه شناسی کوهن  ،بروس - 1938 ،
مدیریت آموزش اثربخش در سازمان (با تکیه بر تجربه ای نوین و کاربردی ) نوری حسین آبادی  ،عبدالحمید- 1335 ،
تفسیر همراه با تالوت نور
علماء شیعه از نسل حربن یزید ریاحی و حبیب بن مظاهر اسدی ذاکری  ،مجتبی - 1313،
عمامه سیاه سادات از غدیر خم ذاکری  ،مجتبی - 1313،
تاریخ تحول منابع طبیعی ایران کوچ پیده  ،نورالله - 1347 ،
طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمانها
سبکهای خبرنویسی شکرخواه  ،یونس - 1336 ،
نگارش رسانه ای بروجردی علوی  ،مهدخت
کژدم و کژدم زدگی ( بیولوژی  ،اکولوژی و کنترل آن) دهقانی  ،روح الله - 1337 ،
آموزش منشیگری  ،کمک یاری مدیریت (سکرتری )  ،شامل  :آموزش ماشین نویسی فارسی و التین  ،بایگانی ،
اموردفتری  ،اپراتوری تلکس  ،شورت هند ،نامه نگاری فارسی و انگلیسی  ...جمشیدی الریجانی  ،نصرت الله (منوچهر )
پیامبر اکرم (ص) برترین الگو وجگانی  ،محمد  ،تدوین کننده
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خانواده ...
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه نظامی
رویه قضایی در ارتباط با وظایف شغلی دادیار
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی جزایی
رویه قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه کیفری استان
رویه قضایی ایران درارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی
رویه قضایی ایران درارتباط با دادگاه تجدید نظر استان (حقوقی )
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه انقالب
رویه قضایی ایران در ارتباط با شعب مدنی دیوان عالی کشور
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گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی مدنی
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق تجارت
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق بین الملل
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق اساسی
نکته هایی از مقاالت حقوقی
مجموعه نشستهای قضایی
مجموعه آرای فقهی در امور کیفری
مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی
مجموعه خودآزمائیهای قضایی
سلسله پژوهشهای فقهی  -حقوقی
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری
آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی
آسیب شناسی فقهی قوانین  -بررسی موضوعات
آشنایی با وظائف کارکنان اداری ویژه کلیه مشاغل اختصاصی دادگستری
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی
عناوین جزایی در صالحیت شورای حل اختالف
نگاهی به شورای حل اختالف (ساختار ،صالحیت و ترتیب رسیدگی )
مجموعه قوانین و مقررات در حدود صالحیت شورای حل اختالف
جستاری در مدیریت قضایی (مبانی  ،محتوا و کاربرد)
آراء منتخب مراجع قضایی ایران
نمونه سواالت گفتگوی علمی قضات در دوره خدمت آزمایشی
شیوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال
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نگرشی کاربردی به دستور موقت
طبقه بندی مواعد قانونی
مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی ووکالتی ( همراه با اصالحات الزم )
نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی امور اتفاقی شامل
نگاهی به روابط دختر و پسر قبل از ازدواج  :آثار اخالقی و اجتماعی  -آثار حقوقی و خانوادگی
آشنایی با مباحث اقتصادی
نگاهی به  :حقوق شهروندی و آزادی های مشروع در رسیدگی های کیفری
مبانی مدیریت قضایی پرونده کیفری ( نگرشی کاربردی )
مطالعه موردی مسائل جزایی
آداب القضاء
حقوق کیفری به زبان ساده  :آشنایی با مفاهیم حقوق کیفری  ،جرائم علیه اموال واشخاص و نحوه رسیدگی به آنها
منشور اخالق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبراعظم (ص)
فروغی از کوثر :زندگینامه حضرت فاطمه معصومه (ع )  6984محمد بیگی ،الیاس
سیستمهای تحقیق وتوسعه بیوتکنولوژی در کشور های مختلف جهان مهبودی ،فریدون
اصول راهنمای بین المللی ایدز و حقوق بشر
مجموعه قوانین بهداشتی ،درمانی  ،دارویی  ،مواد غذایی و آرایشی به انضمام آرا وحدت رویه وآرا و نظریات حقوقی
کاظمی  ،محمد- 1351 ،
مشاوره قضایی تلفنی
مجموعه آیین نامه ها و دستور العمل های قوه قضاییه
مجموعه فهرستگان پایان نامه های حقوقی ،جزایی
مجموعه قوانین و مقررات راجع به اطفال و نوجوانان "درحقوق ایران و اسناد بین المللی "
حقوق کودک (مجموعه مقاالت )
تعرض به سند(مفاهیم  ،انواع  ،قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران )
آشنایی با حقوق دیپلماتیک و کنسولی
قضاوت در آینه والیت ( گزیده بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مسائل قضایی )
مجموعه بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی در ارتباط با آموزش و پژوهش
ارتقاء کیفیت رسیدگی در دادسرا
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بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان (پیشینه ،صالحیت ،شیوهی رسیدگی و انشای رای )
شناسه آثار معاونت آموزش قوه قضاییه
نقد نگارشی آرای قضایی
مدیریت پسماندهاو ضابطان (وظایف ،اختیارات )
مسئولیت ضابطان در حقوق شهروندی
راهکارهای کاهش بازداشت ناشی از قرار
نماز شناسی راشدی ،حسن
تفسیر سوره اسراء قرائتی ،محسن
کوثر قرآن ،تفسیر سوره های کوثر و قدر قرائتی ،محسن
تفسیر سوره لقمان قرائتی ،محسن
آهی سوزان بر مزار شهیدان (اللهوف علی قتلی الطفوف :فارسی-عربی ) ابن طاووس ،علی بن موسی
ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر قرائتی ،محسن
آشنایی با نماز (نوجوانان ) قرائتی ،محسن
تفسیر سوره نساء قرائتی ،محسن
امر به معروف و نهی از منکر قرائتی ،محسن - 1324 ،
خاطرات از زبان حجت اال سالم محسن قرائتی
یوسف قران :تفسیر سوره یوسف قرائتی ،محسن
تفسیر آیات دین و زندگی (بر اساس تفاسیر نور و نمونه )
یکصد و پنجاه موضوع از احادیث اهل بیت :ویژه مبلغان دهقان ،اکبر
نماز و عبادت امام علی (ع )با تجدید نظر و اضافات عزیزی ،عباس
نماز و عبادت امام حسین (ع) عزیزی ،عباس
نماز و عبادت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه ) عزیزی ،عباس
نکته های ناب از بیانات حضرت آیت الله العظمی بهجت به همراه گفته ها و نوشته هایی درباره معظم له باقی زاده ،رضا
پرسشهای شما و پاسخهای آیت الله العظمی بهجت :نماز،امام زمان (عج)،سیاسی ،اجتماعی ،عرفانی ،معارفی از اسالم و...
اسالم جو ،حامد
یکصد و ده پرسش و پاسخ درباره نماز کلباسی ،مجتبی
خمس و زکات قرائتی ،محسن
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اصول عقاید :معاد قرائتی ،محسن
حج(با تجدید نظر و اصالحات ) قرائتی ،محسن
روشها محدثی ،جواد
حقوق متقابل همسایگان بهتاش،یدالله
حقوق متقابل دوستان (انتخاب دوست) بهتاش ،یدالله
تفسیر سوره فرقان قرائتی ،محسن
تفسیر سوره زمر قرائتی ،محسن
پرسش ها و پاسخ های قرانی  :بر گرفته از تفسیر نور قرائتی ،محسن
دو رکعت قصه نقی ئی  ،رسول
نماز و عبادت فاطمه زهرا(س) عزیزی ،عباس
تفسیر سوره نور قرائتی ،محسن
تفسیر سوره محمد قرائتی ،محسن
تفسیر سوره عنکبوت قرائتی ،محسن
تفسیر سوره حمد و اخالص همراه با پرسشنامه و پاسخنامه مسابقه تفسیر 1385کلباسی ،مجتبی
نماز و عبادت پیامبر (ص) عزیزی ،عباس
نماز و عبادت امام رضا (ع) عزیزی ،عباس
آثار و برکات نماز در دنیا و برزخ و قیامت "اثر " عزیزی ،عباس
تلخیص اصول عقاید قرائتی ،محسن
سیره و صفات پیامبر اعظم (ص) قمی ،عباس
همگام با رسول (ص):آشنایی با سیره اخالقی و رفتاری پیامبر خدا (ص) محدثی ،جواد
خالصه االخبار مشتمل بر تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم زندگانی و معجزات چهارده معصوم (ع) موسوی تنکابنی  ،محمد
مهدی بن محمد جعفر  ،قرن  13ق .
اسرار نماز فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی،
نماز در قران اخوان ،محمد
411نکتهازتفسیرنور بابائیان  ،عباس
311نکته درمدیریت اسالمی بر گرفته از تفسیرنور قرائتی  ،محسن
تمثیالت نور "برگرفته از تفسیر نور" قرائتی ،محسن
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قرآن و تبلیغ قرائتی  ،محسن
گناه شناسی قرائتی  ،محسن - 1324 ،
خانواده پویا
شیوه های ارتباط موفق زوجین
کتاب جامع آماری حمل و نقل سال1385
توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) علیخانی  ،علی اکبر
قرآن در خانه محمودیان  ،مهدی - 1342 ،
تک درخت سیب حسن احمدی احمدی ،حسن 1338،
شاخص های سیمای سالمت در جمهوری اسالمی ایران
غذای روح برای سنین طالیی کنفیلد ،جک 1944،
وظایف دولت در پیشگیری از جرم (در جامعه اسالمی ) عابدی  ،محمد1352
نقش عدالت اجتماعی در پیشگیری از جرم مطهری بید گلی  ،محسن
ماخذ شناسی پیشگیری از جرم ( کتاب شناسی ،مقاله شناسی  ،پایان نامه ها) احمدی طبسی  ،مهدی 1355،
مبانی حقوقی پیشگیری از جرم خلفی  ،مسلم
راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیرالمومنین ( ع) خسروی ،محمد حسن 1339،
مجموعه قوانین پیشگیری از جرم خلفی  ،مسلم
مقام شهید درپیشگاه پروردگاربه ضمیمهاحکام دفاع [تحریر الوسیله ) ذاکری ،مجتبی 1313،
مجموعه مقاالت خانواده و هم زیستی مسالمت آمیز از نظر اسالم و مسیحیت ارتدوکس  :گفتگوی اسالمی  -مسیحی
مثنوی طالب و زهره ( طالب طالبا) به گویش مازندرانی با ترجمه به شعر پارسی آملی ،محمد( ،طالب) 994 ،ه 1136 -.ه.
ق.
اگر باران لطفت بر من خاکی ببارد :مجموعه اشعار حصاری  ،نیره السادات - 1348 ،
ایران قوانین و احکام مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری به انضمام نظریه های تفسیری شورای نگهبان ...
غالمرضا شهری و[ .....دیگران ]
مجموعه قوانین و مقررات جزایی همراه با آراء وحدت رویه ،نظریات شورای نگهبان نظریات اداره کل حقوقی و تدوین
قوه قضائیه ،نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،آراء دیوان عدالت اداری و  .....منصور جهانگیر  ، 1321گرد آورنده
دا  :خاطرات سیده زهرا حسینی حسینی  ،اعظم - 1351 ،
جستاری در مدیریت قضائی ( مبانی  ،محتوا و کاربرد )
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مجموعه خودآزمایی های قضایی
مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان
دائره المعارف جامع تجهیزات پزشکی ملک زاد  ،محمد معید - 1361 ،
سه هزار مستحب برای یک نماز مکی العاملی  ،محمدبن  786 - 734 ،ق .
پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه ماه مبارک رمضان
احکام روزه  ،مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام حسینی  ،مجتبی  ، - 1345 ،گردآورنده .
نمایه جغرافیایی حوزه های قضایی و انتظامی استان قزوین فالح صفری  ،محمد - 1353 ،
مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال  1381تا نیمه اول1388
دستورالعمل های اجرایی مدیریت امنیت اطالعات ریاضی  ،عبدالمجید - 1331 ،
گزارش عملکرد سال  1386استانها در قلمرو فناوری اطالعات ریاضی  ،عبدالمجید - 1331 ،
روش های نوین در تربیت کودکان و نوجوانان امامی  ،سهیال
طبیعت و شعر در گفتگو با شاعران شاه حسینی  ،مهری - 1332 ،
زندان زدایی  :اساس سیاست کیفری اسالم
بررسی قانون سرقت  :جرم شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه دهقان  ،حمید 1339 ،
سالله االبرار :زندگینامه رهبر معظم انقالب اسالمی  ،حضرت آیه الله خامنه ای (مدظله ) قهرمانی نژاد شائق  ،بهاء الدین
- 1343 ،
مبانی مدیریت کیفیت المعی  ،ابوالفتح - 1333 ،
کنترل آماری فرایند ،نمودارهای کنترل  :اصول و کاربرد المعی  ،ابوالفتح - 1333 ،
مدیریت جامع کیفیت برای آموزش بیچ  ،الن
سازمانهای یادگیرنده در عمل پیرن  ،مایکل
خطاهای پزشکی در قانون مجازات اسالمی سکوت آرانی ،حسین
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی الهی منش  ،محمد رضا
بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین حمدالهی ،عاصف - 1345 ،
بزه دیده و بزه دیده شناسی فیلیزوال ،ژینا
مسائل اخالقی و حقوقی در قتل ترحم آمیز ( اتانازی )  :مرگی آسان برای بیماران العالج و کودکان ناقص الخلقه
اسالمی تبار ،شهریار
روانشناسی قضایی التاویال ،انریکو
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کتابشناسی توصیفی تربیت بدنی و علوم ورزشی  7415کرد بچه  ،شهرزاد
دانشنامه امام علی (ع) /به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  ،زیر نظر علی اکبر رشاد
الفوائد الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه قمی ،عباس1319- 1254،
تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین کاشانی  ،فتح الله بن شکرالله  988 - ،ق .
تاریخ بیهقی بیهقی  ،محمدبن حسین  471 - 385 ،ق .
حیات القلوب  :تاریخ انبیاء (ع)  ،پیامبر اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع) مجلسی  ،محمدباقر
تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین اوحدی دقاقی بلیانی  ،تقی الدین محمد 1151 - 973 ،؟ ق
دو کلمه ی مقدس مجد  ،محمد - 1312 ،
ترجمه علل الشرایع شیخ صدوق (ره )  :اسرار آفرینش وفلسفه احکام ابن بایویه  ،محمد بن علی  381 - 311 ،ق
عاشورانامه
شرق بهشت اشتاین بک  ،جان ارنست  1968 - 1912 ،میالدی
سمک عیار مبشر  ،سودابه  - 1338 ،اقتباس کننده
میخانهی بی خواب فرجی  ،مهدی - 1358 ،
جست و جوی معنا :مجموعه مقاالتی در باره هنرهای سنتی ایران یاوری  ،حسین
نیکوال کوچولو سامپه  -گوسینی
کوکولوژی ناگائو  ،تاداهیکو
سروش غم  :مجموعه نوحه های دو ماه محرم و صفر حافظی کاشانی  ،محسن  - 1334 ،گردآورنده
سروش کربال  :مجموعه شعر مرثیه از مدینه تا مدینه  ،سوگ سروده های عاشورایی  51شاعر فرهیخته آیینی حافظی
کاشانی  ،محسن  ، - 1334،گردآورنده
سروش عاشورا :مجموعه شعر فصلنامه عاشورایی  ،سوگ سروده های  51شاعر آئینی حافظی کاشانی  ،محسن - 1334 ،
 ،گردآورنده
خوشه خوشه تا خرمن  :گزیده ای از جکایات  ،روایات  ،ضرب المثل ها  ،اشعار بزرگان و آموزه های دینی و اجتماعی
حاصل نیم قرن انس با کتاب سلطانیان  ،علی
راز قلعه ی افالک  :داستان علمی  -تخیلی نوجوانان نوایی لواسانی  ،حمید
خون اجنبی شولوخوف  ،میخائیل آلکساندروویچ
عقربه های برنزی سنجری  ،محمود
سفر نامه گله دار صداقت کیش  ،جمشید - 1315 ،
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دست هزار غریب تشکری  ،سعید - 1342 ،
جان جهان تامارو ،سوزانا - 1957 ،م
اطلس تاریخ اسالم بنائی کاشی  ،ابوالفضل - 1346 ،
فرشتگان معاصر نظافت  ،مجید - 1341 ،
کلیم همدانی رزاقی شانی  ،علی - 1351 ،
یک پل  ،سی وسه درنگ  :از نمادشناسی تا هستی شناسی خیال گلی  ،فرزاد - 1351 ،
هنر قرن بیستم  :جنبش ها ،نظریه ها ،مکاتب و گرایش ها(شورشیان ) پارمزانی  ،لوردانا - 1952 ،م
مدرن گرافیک رستمی  ،مجید رضا- 1343 ،
پاسخ قرآن به بعضی شبهات جاویدان  ،محمود - 1321 ،
ا هالیستیک مادل فور استیمیتینگ د دنتال وورک فورس  ...شریعتی ،بتول - 1337 ،
حقوق جزای پزشکی عباسی  ،محمود - 1342 ،
فرهنگ معاصر هزار ،انگلیسی ،فارسی دریک جلد حق شناس  ،علی محمد - 1319 ،
قوانین کاربردی کیفری به انضمام قانون مجازات اسالمی
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  21/1/1379همراه با قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب ،آئین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ...
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  28/6/1378همراه با قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقالب  ،آئین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ...
قانون تجارت با آخرین اصالحات به انضمام قانون صدور چک  ،قانون تجارت الکترونیک ...
قانون مدنی با آخرین اصالحات به انضمام قانون مسئولیت مدنی .تصحیح و مقابله بر اساس کتاب قانون مدنی در نظم
کنونی دکتر ناصر کاتوزیان
قانون کار به انضمام قانون بیمه بیکاری  ،آئین نامه ها ،بخشنامه ها و فهرست موضوعی
مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی  ،داروئی و بهداشتی اسالمی تبار ،شهریار
آموزش آسان ویندوز ایکس پی در  111گام مارن  ،روت
آموزش تصویری ( ویندوز )7مک فدریز ،پل
طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده ای  -تحلیلی
کار با حیوانات آزمایشگاهی رحیمیان نودهی  ،اتابک
منشور سازمان ملل متحد به انضمام اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ( انگلیسی  -فارسی )
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پایش هوا در محیط کار دشمن فنایزدی  ،فروغ السادات
معجزه تناسب اندام در قرن 21افراسیابی  ،مهسا- 1359 ،
هروئین آشتون  ،رابرت
مجموعه کامل قوانین ومقررات جزایی ایران .قوانین واحکام
روش های مدیریت استرس بترا  ،پرومود
مجموعه قانون تشکیالت  ،وظائف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط
مجموعه قانون مدنی مشتمل بر  :قانون مدنی  ،نظریات شورای نگهبان  ،بخشنامه های قوه قضائیه و...
راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری
رفع بی عدالتی در طی یک نسل  :عدالت در سالمت از طریق اقدام در زمینه تعیین کننده های اجتماعی سالمت
شمیمی از گلزار معرفت شاهرخی  ،محمود - 1316 ،
معجزه تذکر زبانی اکبری  ،محمدرضا- 1338 ،
منشور اخالق و رفتار قضایی " بر پایه تعالیم پیامبر اعظم (ص)"
دایره المعارف پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان از آغاز تا عصر حاضر سرمدی  ،محمدتقی  1331 ،سیر الی الله
ابطحی  ،حسن - 1314 ،
دین داری در عصر حاضر حسینی حاجیالری  ،رضا
قتل عمد در آرا دادگاه کیفری استان تهران عزیز محمدی  ،نورالله - 1327 ،
ارتقای کیفیت و کاربرد اطالعات تولد  ،مرگ و علل مرگ  :راهنمایی برای بررسی مبتنی بر استانداردهای فعالیتهای
کشوری خسروی  ،اردشیر  ، - 1344 ،گردآورنده و مترجم
نظام یکپارچه مدیریت
قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا
قانون اساسی فرانسه
فرهنگ حقوقی مجد ،انگلیسی  -فارسی
مدیریت برون سپاری رهنورد ،فرج الله - 1334 ،
انتظار بشر از دین جوادی آملی  ،عبداله - 1312 ،
دین شناسی جوادی آملی  ،عبداله - 1312 ،
نورالدین پسر ایران :خاطرات سید نورالدین عافی سپهری  ،معصومه  - 1353 ،گردآورنده
راهبردهای مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ  ،مایکل - 1928 ،
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مدیریت نگرش  :آن چه هر رهبر ،مدیر باید بداند ماکسول  ،جان - 1947 ،
هشت خوان تحول کاتر ،جان - 1947 ،
کلیدهای طالئی مدیریت منابع انسانی رابینز ،استیفن - 1943 ،
تکنیکهای خالقیت فردی و گروهی صمدآقائی  ،جلیل - 1335 ،
ماهی ! با کار زندگی کنیم  ،از کار لذت ببریم الندین  ،استفن - 1941 ،
گام دوم  :کشف توانمندیها :برنامه ای برای انقالب در پرورش هوشمندی و توانمندیهای خود و کارکنان  7932باکینگهام
 ،مارکوس
پرورش کارکنان ماکسول  ،جان - 1947 ،
پنج فرمان برای تفکر استراتژیک غفاریان  ،وفا - 1335 ،
حکمت های نهج البالغه هادی زاده کاشانی  ،محمدرضا- 1341 ،
حکومت حضرت مهدی (ع) در عصر ظهور رضوانی  ،علی اصغر - 1343 ،
شرح قانون آئین دادرسی مدنی حیاتی  ،علی عباس - 1353 ،
قرآن در خانواده ( جزء اول )  :ترجمه  ،نکات روایی  ،قصص  ،شان نزول و نکات تفسیری عمومی قرآن کریم  ،به
روش پرسش و پاسخ و سواالت مسابقه ای
صحیفه سجادیه علی بن حسین (ع) ،امام چهارم  94 - 38 ،ق .
معجزه شش سیگما :داستانی الهام بخش در بارهی این که چگونه شش سیگما شیوهی کار کردن ما را تغییر می دهد
چادهوری  ،سابیر
مجموعه جدول های محاسبه دیات به انضمام قوانین  ،رویه قضایی و بخشنامه های مرتبط
آشنایی با میراث فرهنگی
تکنیک های طالیی تست زنی در کنکور عزیزی  ،قدرت اله
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال1387
غالغه به خونه ش نرسید ...رزویی نصرآباد ،ابوالفضل
بررسی میزان رضایتمندی کارکنان سازمان پزشکی از خدمات و امکانات کتابخانه سازمان موسویان  ،سیده سارا
نار بالیظسس
مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی ،اصغر
درک اعتیاد به عنوان راهی برای خود درمانی خانتزیان  ،ادواردجی  .آلبینیز ،مارک جی
استرس  ،آسیب روحی ومصرف مواد براید برایان ای
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سوء مصرف الکل ومواد مخدر  .راهنمایی دانشجویان ومتخصص سالمت حسین رسول  ،جی  .رحمت زاده ،ابوالقاسم
مددکاری اجتماعی با تاکید در کار با معتاد حاجی حسینی  ،بهاره
ورزش ودرمان اعتیاد حاجی رسولی دکتر مسعود
مددکاری اجتماعی در اعتیاد صدرالسادات ،دکترسید جالل .دلیری همپا ،دکتر علی  .صدر السادات  ،دکتر لیال
خاطرات سیده زهرا حسینی  ،به اهتمام سیده اعظم حسینی حسینی سیده اعظم
عمده اال خیار درشرح حال عارف دلسوخته اهلبیت عصمت طهارت حسینی دشتی  ،حاج سید عزیز
انوار هدایت ،ازسیره نبی وعترت قهرمانی نژادشایق ،بهاالدین
جاذبه ودافعه علی مطهری ،مرتض
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی سراسرکشور مرکز مشاوران حقوقی ،وکال
پیشگیری از مار گریذگی ودرمان آن  ،راهنمای کشوری شادنیا،دکتر شاهین  -سلطانی نژاد  ،دکتر کامبیز -مغیثی  ،دکتر
علی رضا
عشق الهی  -مروری بر روانشناس زناشویی فرزاندانگان  ،دکتر عباس  -صالحیان  ،دکتر ماه آفرین
خانواده موفق موسسسه فرهنگی قدر والیت
خانواده خوشبخت فرزند موفق امیر حسینی  ،خسرو
اسالم وبازی کودکان بهشتی ،آیت الله احمد
زندگی درپرتو  ،اخالق مکارم شیرازی  ،ناصر
نقش مادر درتربیت قائمی ،علی
اخالق اداری  ،پژوهشی وآداب اخالق اداری سعید پور  ،کاظم
اسالم وتربیت دختران قائمی ،علی
اعتیاد به مواد مخدر وعلل آن برجاس  ،فرحناز
استفتائات پزشکی ،از مرجع عالیقدر حضرت آیتالهالعظمی گلپایگانی  ،حاج شیخ لطف اله صافی ،کریمی جهرمی
،علی
قانون اساسی کویت پورمسجدیان  ،فاطمه
قانون اساسی قطر پور مسجدیان فاطمه
قانون اساسی عمان پور مسجدیان ،فاطمه
قانون اساسی کویت پور مسجدیان فاطمه
قانون اساسی بحرین پور مسجدیان ،فاطمه
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مجمومه قوانین ومقرارت  ،ثبت اسناد و امالک میر حسینی سید حسن  ،خادمی حجت  ،کردناییج مهناز
مجمومه آیین نامه داخلی هیات دولت منتصراسدی ،فاطمه  -شمیری ،فاطمه  -لوالچی ،لیال
مجمومه قوانین ومقررات آیین دادرسی مدنی تحصیلدوست ،فریدون  -افتاده  ،غالمحسین
مجمومه قانون  ،نوسازی و عمران شهری  ،وآیین نامه های آن لوالچی  ،لیال  -رسولی اکبر
فرهنگ معاصر فارسی  ،ویراست چهارم صدری افشار غالم محسین ،حکمی نسرین ،نسترن حکمی
فرهنگ ادبیات فارسی شریفی  ،محمد  -جعفری  ،محمد رضا
کلیات حقوق اداری انصاری ،ولی الله
روش های اداره مصدومین درسوانح واورژانس نیک روان مفرد ،مالحت
حقوق اداری شامل مباحث حقوق اداری 1و 2امامی ،محمد
حقوق بین الملل کیفری رضوی فرد  ،بهزاد
متن قوانین اساسی کشور های جهان به همراه اسناد مهم بین المللی اکبری ،سید حامد
توجیه و نقد رویه قضایی کاتوزیان ،ناصر
تازههای علوم جنایی ،مجمومه مقالههای نجفی ابرند آبادی ،علی حسین
تازهای علوم جنایی ،مجمومه مقاله ها نجفی ابرند آبادی ،علی حسین
آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران باختر احمد  ،رییسی مسعود
ژنتیک قانونی  ،اصول وکاربری علیپور تبریزی  ،آرش
در آمد بر حقوق کودک عابد خراسانی  ،محمود رضا
فرهنگ معاصر  ،فرهنگ فارسی به انگلیسی حییم ،سلیمان
پای که جاماند ،یاداشت های روزانه از زندان های مخفی عراق حسینی پور،سید ناصر
رویه قضایی در شعب دیوان عدالت ادرای دیوان عدالت ادرای ،محسن سلم آبادی
صالحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور نجاتخواه مرتض ،باقری شریعت
قربانیان حوادث رانندگی دهه هشتاد از نگاه آمار مرادی  ،سعداله  -خادمی ،علی  -جاورتنی ،مهدی
قانون حمایت خانواده زاهدی  ،عاطفه
رساله آموزشی قربانیان ،رضا
رساله آموزشی قربانیان ،رضا
قانون مدیریت خدمات کشوری  .به انضمام  .آیین نامه های اجرایی وبخشنامههای مربوطه طیبی توکل ،حسن
پلیس علمی کشف علمی جرایم نجابتی ،مهدی
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مجموعه قوانین ومقررات حقوقی جهانگیر ،منصور
طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل مستخدمین ( کارمندان ) دستگاه های اجرایی با آخرین اصالحات واضافات رونق
یوسف
مجموعه قوانین ومقررات استخدامی واداری جهانگیر ،منصور
مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری شهری ،غالمرضا
مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری شهری ،غالمرضا
مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه ونشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان کشور اداره وحدت رویه ونشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه ونشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه ونشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه ونشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
مجموعه کامل آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجموعه کامل آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی ،اصغر
مجموعه کامل آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجموعه کامل آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی ،اصغر
مجمومه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی ،اصغر
مجمومه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی ،اصغر
30

مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت ادارای  ،معاونت آموزش وپژوهش
مجمومه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری ،معاونت آموزش وپژوهش
مجمومه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری  ،معاونت آموزش وپژوهش
مجمومه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجمومه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجمومه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،هصغر
مجمومه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدی همدانی  ،اصغر
قانون جدید حمایت خانواده جهانگیر ،منصور
خاکهای نرم کوشک عاکف ،سعید
داستان سیستان  11روز با ره بر یادداشت شخصی امیرخانی ،رضا
ماخذشناسی طب وقضا ،ویژه سومین همایش سراسری طب وقضا ماستری فراهانی ،فاطمه  -جعفر علیزاده ،نرکس
نگاهی به آزار دهنده ترین پدید اجتماعی ،علل بروز آزارهای ابهری ،مجید
قتل عمد ،دآراء دادگاه کیفری استان تهران عزیزمحمدی ،نورالله
قتل عمد (،جلد دوم ) در آراء دادگاه کیفری استان تهران عزیزمحمدی ،نورالله
روانشناسی نوجوانی برای والدین ومربیان اصالنی ،ابراهیم
مواد مخدر وجنگ های معاصر رکستون کان ،پاول  -محمد یاسر فرحزادی
درآمدی بر بررسی فقهی  -حقوقی  ،بیع اعضای بدن انسان قمشهای ،مصطفی کافی
وظایف قانونی کارشناس رسمی دادگستری و اهمیت نظریه کارشناسی درامور قضایی رفیعی ،علی
گزارش عملکرد ودستاوردهای وزارت فرهنگ وارشاداسالمی  ( 1388-1392دولت دهم ) حسینی  ،سید محمد
تعیین مناسب ترین سن کیفری ب لحاظ سیاست جنائی علی آبادی ،هما یزدانی
صالحیت دیوان عدالت اداری آرای دیوان عالی کشور شریعت باقری  ،محمد جواد
سلسله نشستهای نقد رای  -نقد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون حکم انتصاب رئیس صندوق تامین
اجتماعی جاللی  ،محمد -آگاه،وحید
سلسله نشستهای نقد رای  ،اختالس روحیان ،محمد جواد
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گزارش نشست علمی  ،بررسی الیحه تشکیالت و آ یین دادرسی دیوان عدالت اداری حمدالهی ،مهسا
سلسله نشستهای نقد رای  ،خوداری از ارائه اطالعات مهم شرکت به سازمان بورس واوراق بهادار روحیان  ،محمد
جواد  -رستگار مرضیه
گزارش پروهشی  ،پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین آزمایشی در قوه قضائیه تکمیل کننده نظام حقوقی تفنین آزمایشی
در ایران آگاه  ،وحید
گزارش پژوهشی  ،مبانی قانونی وروش های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه سلطانی  ،سیدناصر
بررسی دالیل شکایت بیماران علیه کادر درمانی در پرونده های ارجاعی به واحد کمیسیون اداره کل پزشکی قانونی یزد
از منظر کارشناس حاضر در جلسه کمیسیون از بهمن ماه سال  1391تا انتهای دی ماه  ( 1391به مدت یک سال شمسی )
میر جلیلی ،دکتر مهدی
خودآموز استفاده از  UNIXکوین ،ریچارد
راهنمای جامع 2.6 FoxProبرای برنامه نویسان جونز،ادوارد
شبکه ملی اطالع رسانی ایران:مبانی و کاربرد  Iran Pac And IRAN NET IVTXحیدری،حمیدرضا
آموزش فنی و حرفه ای اپراتوری کامپیوتر (مقدماتی) 1936
آموزش و کاربرد کامپیوتر برای پرسنل نظام بهداشتی درمانی  311میناوند،بهمن
کتاب آموزشی  1914 Internetکراملیش ،کریستین
کتاب آموزشی  97 Wordتحت 1937 97 And 95 Windowsکراملیش ،کریستین
زرنگار(نسخه ) 75
فرهنگ تشریحی اصطالحات کامپیوتری مایکروسافت 1938،1931
تدبیر و کاردانی در مدیریت 77 :گام عملی فریمانتل ،دیوید
ترجمه و شرح نهجالبالغه فیضاالسالم اصفهانی ،علینقی . 1364- 1283 ،شارح
محاسبات بیوشیمیایی:چگونگی حل مسائل ریاضی در بیوشیمی عمومی سگل ،اروین اچ
شیمی برای دانشگاه بیلر،جان سی
شیمی مواد طبیعی دانش پژوه،حبیب اله
شیمی معدنی :دوره عمومی همراه با تستهای چهارجوابی سلطانی ،یحیی
شیمی فیزیک آنالیتیک( -1ساختمان ماده) لوگیادر،م
شیمی تحلیلی قاسمی ،مرتضی
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی
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مجموعه مقاالت ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران
شیوه های مقابله با سالحهای شیمیایی و بمبارانهای هوایی
مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست ؟چاپ  5دانش ،تاج زمان
پی جویی قتل شنایدر،لی موین
قانون مجازات اسالمی در آیینه آراء دیوان عالی کشور بازگیر،یدالله
قانون مجازات اسالمی در آئینه دیوان عالی کشور:قتل شبیه عمد و خطای محض بازگیر  ،یداله
قتل شبیه عمد و مسائل غفارپور مراغی ،حسن
مبانی جرم شناسی کی نیا،مهدی
دفاع از وکیل مدافع :گفت و شنودی درباره صداقت وکیل مدافع هاملن ،ژاک
بررسی فقهی حقوقی خانواده  :نکاح و انحالل آن ،مواد تا قانو ن مدنی حقوق خانواده صفایی ،حسین
حقوق مدنی :الزامهای خارج از قرارداد:ضمان قهری کاتوزیان،ناصر
حقوق مدنی امامی ،حسن صالح
حقوق جزای عمومی ایران گلدوزیان  ،ایرج
آئین دادرسی کیفری آخوندی ،محمود
حقوق جزای اختصاصی :جرائم علیه تمامیت جسمانی ،اموال و مالکیت  ،امنیت و آسایش عمومی گلدوزیان ،ایرج
دوره حقوق جزای عمومی محسنی ،مرتضی
حقوق جزای اختصاصی ولیدی ،محمد صالح
حقوق پزشکی عبادی ،شیرین
مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی عباسی ،محمود
عصبانیهای عصر ما هورنای ،کارن
حقوق کیفری اختصاصی  -.چاپ  2شامبیاتی  ،هوشنگ
پشت دیوار ندامت  13ایمانی فر،ابراهیم
فاطمه (علیهاالسالم ) برترین بانوی اسالم  -.چاپ  7قائمی ،علی
ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی ،محمدجعفر
فرهنگ حقوق مدین :انگلیسی -فارسی ،شامل  25111واژه -ترکیب و اصالح رمضانی نوری ،محمود
واژه نامه حقوق اسالمی :فارسی-انگلیسی میر محمد صادقی ،حسین
واژه نامه حقوق جزا کالرکسون،سی ام وی
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حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران هاشمی،محمد
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران مدنی،جالل الدین
رمز موفقیت در دادگستری :اسرار دفاع کوهندی ،ژرژ
سقوط مجازات در حقوق کیفری اسالم و ایران شیری،عباس
دیه یا مجازات مالی:شرح تصویری دیات همراه با جدولهای مربوطه قانون دیات صالحی،فاضل
میزان دیات با احتساب دیه کامل بر اساس قانون مجازات اسالمی فقیه نصیری،فیروز
فرهنگ اصطاحات حقوقی انگلیسی به فارسی
مجموعه قوانین و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر جعفری تبریزی،محمدتقی
حقوق بین الملل:دفاع مشروع خسروی ،علی اکبر
حقوق کیفری بین الملل حسینی نژاد،حسینقلی
قواعد فقه محقق داماد،مصطفی
قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسالم اصغری،محمد
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران کاتوزیان،ناصر
مقاالت حقوقی گرجی ،ابوالقاسم
حقوق کیفری اختصاصی:جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی پیمانی ،ضیاءالدین
عقود (قراردادها،تعهدات،معامالت )و ایقاعات در حقوق مدنی نوری ،رضا
گزیده قوانین و بخشنامه های ثبتی همراه با منتخب آراء شورایعالی ثبت ،نظریات مشورتی اداره حقوقی ...
نمونه آراء محاکمه دادگستری ایران رسولی ،عبدالرحمن
مکتب های حقوقی در حقوق اسالم جعفری لنگرودی ،محمدجعفر
ادله اثبات دعوی  1511مدنی ،جالل الدین
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور :آراء حقوقی قربانی ،فرج اله
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب شهری،غالمرضا
قانون مجازات اسالمی:حدود،قصاص،دیات،تعزیرات
نظریه های حقوقی در قلمرو پزشکی نوبخت،یوسف
حقوق کیفری اسالم ابن علی ،زین الدین شهید ثانی
آشنائی با مسئولیتهای مسئولین قضایی قوه قضائیه کریمی ،حسین
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ترجمه وشرح رساله الحقوق امام سجاد(ع)-.چاپ  3سپهری ،محمد
تاریخ اندیشه های کیفری پرادل ،ژان
کلیات حقوق اداری انصاری ،ولی اله
رویه قضایی مدنی ،جالل الدین
جنگ مقررات استخدامی
ترجمه و شرح نهج البالغه محمدرضی ،شریف ابوالحسن
اصول فلسفه و روش رئالیسم طباطبائی ،محمدحسین
کلیات مفاتیح الجنان :درشت خط با ترجمه فارسی عباس ،قمی
القرآن الکریم
القرآن الکریم
صحیفه نور:مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) خمینی ،روح الهموسوی ،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران
اصول کافی الکلینی الرازی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق
پاسخ به سوالهای شما درباره احکام در مراکز بهداشتی و درمانی نوغانی ،فاطمه
ترجمه فارسی شرایع االسالم جعفر بن حسن ابوالقاسم ،نجم الدین به محقق حلی
نهج الفصاحه :مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص)با ترجمه فارسی بانضمام فهرست موضوعی پاینده
،ابوالقاسم ،مترجم
المسائل المستحدثه :مطابق با فتوای آیت اله سید یوسف المدنی التبریزی  1175المدنی التبریزی،یوسف
ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه علی بن الحسین (زین العابدین و سجاد )،امام چهارم
طبیب و مسئولیت الهی فقه اختصاصی رشته های علوم پزشکی مرشدسلوک (کریمی )،محمد
اولین کنگره بین المللی اخالق پزشکی  25-23تیر ماه  1372تهران،ایران [فقه الطبیب]
اخالق اسالمی سادات ،محمدعلی
سجاده پرواز نوری ،یحیی
شرح درد اشتیاق :مجموعه ای از غزلیات هم وزن  ،هم قافیه و هم ردیف شعرای پارسی گوی مکملی ،محمدکاظم
روانشناسی عمومی برای دانشجویان پرستاری مامایی پیراپزشکی دواچی ،اقدس
روانشناسی قضایی التاویال ،انریکو
قدس ایران:معرفی زنان برگزیده ایران احمدی،سیمین
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زنبور عسل و پرورش آن  115شهرستانی ،نعمت اله
رهنمون :شامل سخنان جاودان بزرگان،مشاهیر و نوابغ جهان ذوالفقاری،غالمحسین
دیوان غزلیات معین الدین چشتی محمدحسن سجزی ،معین الدین
رساله توضیح المسائل خمینی ،روح الله موسوی ،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
فرهنگ کامل جدید انگلیسی -فارسی آریانپور کاشانی ،عباس
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی آریانپور کاشانی ،عباس
فرهنگ پیشرو آریان پور انگلیسی به فارسی آریانپور کاشانی ،منوچهر
فرهنگ فارسی (متوسط) معین،محمد
معارف اسالمی
المنجد فی اللغه
لغت نامه یا فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح:عربی-فارسی  -مصور
فرهنگ عربی  -فارسی
واژه یاب :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه پرتو،ابوالقاسم
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی شامل :کلیه قوانین ...
رهنمون :شامل سخنان جاودان بزرگان ،مشاهیر و نوابغ جهان ذوالفقاری ،غالمحسین ،گردآورنده
قانون مجازات اسالمی
زن در آئینه جالل و جمال جوادیآملی ،عبدالله1312،
حقوق جزای عمومی استفانی ،گاستون
مجموعه قوانین وآئین نامه های کیفری امورپزشکی ،دندان پزشکی ،دام پزشکی ،داروئی ،بهداشتی وموادغذایی
(باآخرین اصالحات تا) 77
تدبیر و کادانی در مدیریت 77 :گام عملی فریمانتل ،دیوید
روابط انسانی در مدیریت آموزشی گریفیت ،دانیل
گزارش ساالنه شورای توسعه و تشویق پژوهشهای علمی کشور
حجر در حقوق مدنی ایران وفقه اسالم فاطمی ،محمدمهدی
 Iran pacمبانی و کاربرد حیدری ،حمیدرضا
پابه پای وحی
فرهنگ فرانسه  -فارسی سعید نفیسی نفیسی ،سعید
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فرهنگ معاصر فرانسه  -فارسی جیبی پارسایار ،محمدرضا
فرهنگ مصور آکسفورد  ،دودن ،انگلیسی فارسی
کتاب اول :بانک اطالعات شهری
فارنسیک اویدنس  -ساینس اند د کریمینال
صحیفه نور:مجموعه رهنمودهای حضرت امامخمینی (قدس سره الشریف) خمینی ،روحالله رهبر انقالب و بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران1368- 1281 ،
دستیابی سریع به اصول بیماریها مجتهدی ،یوسف
حقوق جزای عمومی اردبیلی ،محمدعلی
مبانی حقوق عمومی کاتوزیان ،ناصر
القرآن الکریم
القرآن الکریم
مجموعه قوانین با آخرین اصالحات  ،قوانین و مقررات مربوط به خانواده ...
مجموعه قوانین اساسی  -مدنی با آخرین اصالحات و الحاقات
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری همراه با آخرین اصالحیه ها و الحاقات
بایسته های حقوق جزای عمومی ()3-2-1گلدوزیان  ،ایرج
جرم شناسی نجفی توانا ،علی
حقوق کیفری اختصاصی ( :)2جرایم علیه اموال و مالکیت :کالهبرداری  ،خیانت در امانت  ،سرقت و صدور چک
پرداخت نشدنی میر محمد صادقی ،حسین
حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقاالت ) میر محمد صادقی ،حسین
دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسالم مرعشی شوشتری ،محمدحسن
تسبیب در قوانین کیفری قیاسی  ،جالل الدین
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران قاسمی ،ناصر
نگاهی به ایرانشناسی و ایرانشناسان کشورهای مشترک المنافع و قفقاز مفتاح ،الهامه
نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه مفتاح ،الهامه
آئین شهرداری در قرن هفتم هجری قرشی ،محمدبن احمد بن
تاریخ ده هزار ساله ایران رضایی ،عبدالعظیم
فهرست سموم مجاز کشور
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زن در آئینه جمال و جالل جوادی آملی ،عبدالله
حکمت عبادات جوادی آملی ،عبدالله
امداد در آئینه کلام رهبر:مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)و حضرت ایت اله خامنه ای درباره کمیته امداد امام خمینی
(ره) خمینی ،روح الله ،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 1281-1368،
361داستان از فضائل مصائب و کرامات فاطمه زهراء(سالم الله علیها) عزیزی  ،عباس
مجموعه قوانین و مقررات موضوعی جانبازان
استفتائات قضائیه و موسسه حقوقی وکالی بین الملل از:آیت اله العظمی سید محمد صادق روحانی روحانی
،محمدصادق
مجموعه قوانین سال1378
محاکمه هدایت ،حسن
اصالحات و فروپاشی واعظی ،حسن
روزشمار جنگ تحمیلی عراق با جمهوری اسالمی برزگر،علیرضا
حدیث اندیشه :گفتگوهایی در باب تاریخ فلسفه اسالمی نصری ،عبداله
حاکمان پنهان در ایران و جهان جاوید ،محمدجواد
اکثریت چگونه حکومت می کنند؟ ایوبی ،حجت اله
قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران اسماعیلی ،محسن
اصالحات  :راهبرد ها ،خطرها :بیانات حضرت ایت اله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع کارگزاران نظام19
تیر 1379خامنه ای ،علی ،رهبر جمهوری اسالمی ایران - 1318،
رساله توضیح المسائل جدید مطابق با فتاوی آیه اله العظمی شید شهاب الدین مرعشی نجفی مرعشی نجفی ،شهاب
الدین
توسعه منابع انسانی در خدمات عمومی در راستای تعدیل و اصالحات ساختاری ...
خودآموز ویندوز( 98مرجع کامل ) حعفرنژاد قمی  ،عین اله
فرهنگ معاصر فارسی  -انگلیسی کوچک :حاوی  31111واژه و اصطالح رایج فارسی و برابرهای انگلیسی هر کدام
حییم ،سلیمان
بوتولیسم و مسمومیت های غذایی وحدانی ،پرویز
بزه دیده و بزه دیده شناسی فیلیزوال،ژینا
بهای آزادی لسینگ ،گوتهولدایفرایم
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بی چراغ و ماه انتظاری  ،محمدرضا
وصایا و شفعه :ترجمه دو کتاب از (مسالک االفهام)شهید ثانی و (شرایع االسام)محقق حلی محمدی ،ابوالحسن
علم انگشت نگاری شرقی ،عباس،ع .
ادله اثبات دعوی حسینی نژاد،حسینقلی
آخرین معیارهای تشخیص در اسکیزوفرنی ) (DSMIIIمعنوی ،سهیل
بیماریها و عوارض ناشی از کار (طب کار ) قضایی ،صمد
مسمومیتهای عمده ناشی از کار قضایی ،صمد
آئینه روان چهرازی ،ابراهیم
گرگ ها رستوران نمی روند شهسواری ،علی
نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری (آئین دادرسی کیفری عملی ) :منطبق با قوانین و سیستم جدید دادگاههای عمومی
و انقالب با اضافات یعقوبی ،عبدالهاشم
استفتائات پزشکی :احکام ویژه پزشکان  -احکام ویژه بیماران صانعی ،یوسف
قانون آئین دادرسی کیفری :قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب  ...ساعتچی یزدی  ،حسین
پشت دریچه ها (گفتگو با همسران هنرمندان ) حنانه ،شهین
نظارت و راهنمایی تعلیماتی  :کاربرد فنون کلینیکی در نظارت و راهنمایی معلمان و آموزش های ضمن خدمت و پیش
از خدمت اچسون  ،کیت ا
نظریه های مشورتی اداره حقوقی در خصوص جرائم مواد مخدر خسروی ،محمدرضا
همکاریهای بین المللی در مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه حقوق بین الملل باقرزاده میانجی  ،احد
آموزش سریع اپراتوری کامپیوتر سعادت ،سعید
آشنایی با کامپیوتر :بر اساس زبان برنامه نویسی مبنا ) (BASICپرهامی ،بهروز
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال ،پاسکال مقدماتی ()1گاتفرید ،بایرون اس
آثار برگزیده پنجمین جشنواره مطبوعات
قلم انداز :مجموعه مقاالت  ،سفرنامه ها و نقد وبررسی ()1374-1348موسوی گرمارودی ،علی
مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس )  3114شعبانی  ،حسن
ریاضی در بیوشیمی عمومی سگل ،اروین اچ
صحیفهامام:
حقوق مردم درحکومت از دیدگاه امام خمینی (س):با توجه به مبانی وادله درمنابع اسالمی صرامی ،سیف الله - 1341،
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خودباوری وخودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
1279-1368،
قرائت امام خمینی از سیاست توحدی ،علی اصغر- 1342،
مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،فلسفی واجتماعی موسوی بجنوردی ،محمد- 1325،
بررسی اندشه های اقتصادی امام خمینی (س):مجموعه مقاالت دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی
(س)
سکوت جرم قوافی نیست میرزایی ،محمدسعید- 1355،
آسمان مدینه ،شرح تطبیقی برده ونهج البرده از شاعران شهیرمصری بوصیری وشوقی در ستایش پیامبرگرامی اسالم دشتی
نیشابوری ،محمد، -1344،شارح
مجموعه مقاالت دهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی (س)[گردآورنده ]
مبانی مشروعیت در نظام والیت فقیه کواکبیان ،مصطفی - 1341،
جوانان از دیدگاه امام خمینی (س)-.چاپ 12خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران -1368،
1279
امربه معروف ونهی از منکرازدیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران
1279-1368،
قومیت ،ملیت واندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی
ایران 1279-1368،
خودباختگی وخودباوری از دیدگاه امام خمینی (س) حاضری ،علی محمد
توسعه دراسالم :مفاهیم ،روشهاوچند نمونه تطبیقی عسل ،ابراهیم
عالمان شیعه ،رویاروی استعمار حسنی ،سلیم
جامعیت حکومت امام علی (ع) محمدی مقدم ،قربانعلی - 1312،
قواعد فقهیه موسوی بجنوردی ،محمد
جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 1281-1368،
پرستش آگاهانه رضوان طلب ،محمدرضا
اندیشه عاشورا(مجموعه مصاحبه ها) احسانی ،زهرا،گردآورنده
مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س)وفرهنگ عاشورا.تهران 1376-
علم اصول موسوی بجنوردی ،محمد
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اسالم ناب درکالم وپیام امام خمینی (س)-.چاپ  5خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران
1281-1368،
انتخابات ومجلس ازنگاه امام خمینی (س)-.چاپ  3خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران
1281-1368،
روحانیت وحوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران 1281-1368،
آیین انقالب اسالمی :گزیده ای ازاندیشه وآراء امام خمینی (س)-.چاپ  6خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب
وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران 1281-1368،
حج در کالم وپیام امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذارجمهوری اسالمی ایران 1281-1368،
تاملی براحیاء تفکردینی
لبنان چمران ،مصطفی 1311-1361،
کتابشناسی امام حسین علیه السالم حبیبی ،نجفقلی ، -1321،گردآورنده
آزادی از نگاه استاد شهید آیت الله مطهری یزدی ،حسین ، -1357،گردآورنده
تبلیغات و اطالع رسانی  :گزیده سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی هاشمی شاهرودی ،محمود - 1328،
دانشگاه ودانشگاهیان :از دیدگاه امام خمینی (س) خمینی ،روح الله ،رهبرانقالب وبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
1279-1368،
حجامت از دیدگاه اسالم خیراندیش ،حسین
دیباچه ای برمدیریت اسالمی
فتح خون  :روایت محرم آوینی ،سید مرتضی
مجموعه قوانین سال 1371ایران  -قوانین و احکام
مجموعه قوانین سال 1373ایران .قوانین و احکام
بازشناسی دین درویشی  ،مهدی
منشور عدالت  :مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن قضایی کشور1381-1368
مجموعه مقاالت ارتباط دانشگاه و صنعت
فروغ ابدیت  :تجزیه و تحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) سبحانی  ،جعفر- 1318،
نقدی بر مارکسیسم مطهری ،مرتضی 1299-1358،
قوانین مزاحم محمودی ،عباسعلی - 1312،
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اصول ومبانی تعمیرکامپیوتر ساندلر،کوری - 1951،
دستور عمل آموزش مدیریت در منابع انسانی برای بهداشت
مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (کلیات حقوق جزا وآئین دادرسی )
صحیفه عدالت :مجموعه بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی  6148هاشمی شاهرودی ،محمود- 1328،
قانون بودجه سال  1381کل کشور ،مصوب  1381 / 12/ 22مجلس شورای اسالمی
ماده واحده و تبصرههای بودجه سال- 1361
ارتقاو حفظ کرامت مردم در نظام اداری  -ویراست 2
نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی
جرم شناسی (جبر روانی ) الطافی ،رمضان
استرداد مجرمین عباسی ،محمود
جامعه شناسی جنایی کی نیا،مهدی
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی شامل :کلیه قوانین و مقررات ،آئین دادرسی مدنی ،دادگاههای حقوقی 1و
،2کیفری 1و2و شعب دیوانعالی کشور ...
تحلیل مبانی حقوق جزا کالرکسون  ،سی ام وی
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری شهری ،غالمرضا
حقوق اساسی و ساختار حکومت اسالمی شعبانی،قاسم
قانون مجازات اسالمی(:حدود،قصاص،دیات،تعزیرات)
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و آئین نامه اجرایی آن به انضمام ...
شرکت و معاونت در جرم مرادی،حسن
نکات مهم حقوق قرارداد شیدائیان ،مهدی
مجموعه آراء:وحدت رویه دیوانعالی کشور:آراءجزائی قربانی ،فرج اله
مجموعه نظریات شورای نگهبان
مقارنه وتطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم  -.چاپ  3فیض ،علیرضا
ماده واحده وتبصره های قانون بودجه کل کشور دوانی ،غالمحسین
بن بست توسعه در جهان سوم پازوکی ،مهدی
تامین اجتماعی طالب ،مهدی
آمار گیری جاری جمعیت: 1371نتایج تفصیلی
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آمارهای منتخب جهان
سالنامه آماری کشور1369
مرجع کامل سیستم عامل 6.2 Dosشامل راه اندازی ،2Pe،پارتیشن بندی دیسک سخت توسط  1359 ...ADMجعفرنژاد
قمی ،عین الله
کتاب آموزشی  3.1 Windowsنورتن  ،پیتر
راهنمای جامع 4 QuattroProبرنز،پاتریک جی
مدیریت شبکه های کامپیوتری
بیوشیمی عمومی شهبازی ،پرویز
مقدمه ای بر مکانیسم واکنش های شیمی آلی  21برزلو،رونالد
آزمایش روغنها و چربیها هاشمی تنکابنی،ابراهیم
مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت مارتین میشائال
پیدایی و پایانی احزاب سیاسی در غرب ایوبی ،حجت اله
الگوهای تدریس (جدید جلد اول و دوم ):خانواده  ،الگوهای اجتماعی  ،پردازش اطالعات و انفرادی 1992
()1371جویس  ،بروس
حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی صقری ،محمد
برگزیدگان خدمت
کتاب اول :بانک اطالعات شهری81-79
خودآزمایی موضوعی سلیمان پناه ،احمد
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