
زبان اصلی زبان نوبت چاپ شمارگان قيمت صفحه محل نشر تاريخ نشر ناشر پديدآورنده(ها) عنوان رديف
فارسی انگليسی 1 100 120000 20 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی A biography of martyr Ebrahim Hemmat1
فارسی انگليسی 1 100 120000 24 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی A biography of martyr pilot Abbas Babaie2
فارسی انگليسی 1 1000 75000 24 تهران ارتش جمهوری اسالمی ايران، نيروی هوايی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا1396 به اهتمام : سيده زهره حسينی A biography of martyr pilot Mustafa Ardestani3
فارسی انگليسی 1 3000 5000 48 تهران 1385 صرير ويراستار : پرويز مصلی نژاد Abadan 4
فارسی انگليسی 1 1500 38 تهران 1381 نذير نويسنده : احمد غالمی All of life 5
فارسی انگليسی 1 1000 100000 100 تهران 1395 دافوس نويسنده : نجمه پساوند ATA 6
فارسی انگليسی 1 3000 6000 60 تهران 1385 صرير ويراستار : پرويز مصلی نژاد Bostan 7
فارسی انگليسی 1 3000 185000 392 قم 1395 موسسه فرهنگی هنری ايمان جهادی مترجم : فضل هللا نيک آيين Christ in the night of glory 8
فارسی هوسايی 1 500 420000 279 قم 1398 نوراالمين نويسنده : بهناز ضرابی زاده Diyar Shina 9
فارسی فارسی/انگليسی/عربی 1 1000 15000 66 بجنورد 1390 بيژن يورد مترجم : حميد خسروی خواجه ها Immortal songs (1) 10
فارسی انگليسی 1 3000 6000 60 تهران 1385 صرير ويراستار : پرويز مصلی نژاد Khorramshahr 11
فارسی انگليسی 2 200000 94 نور 1398 فخر جاويد مترجم : فرح حسينی صدر Khorramshahr a city in the heaven: a true story of resistance and victory12
فارسی فرانسوی 1 100 120000 28 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی La biographie de martyr pilote Abbas Babaie13
فارسی انگليسی 1 100 120000 24 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی La biograpie de martyr Ibrahim Hemmat14
فارسی فرانسوی 1 100 120000 28 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی La biograpie de martyr Mostafa Chamran15
فارسی فرانسوی 1 500 890000 587 قم 1398 نوراالمين نويسنده : ناصر حسينی پور La jambe qui est restee au front16
فارسی انگليسی 1 400000 300 تهران 1398 شمع و مه نويسنده : جواد افهمی Love the first chapter 17
فارسی انگليسی 1 1500 24 تهران 1381 نذير نويسنده : احمد غالمی Moaning 18
فارسی فرانسوی 1 400000 160 تهران 1398 شمع و مه نويسنده : مجيد قيصری Ne change plus ton nom 19
فارسی انگليسی 1 1000 300000 136 بجنورد 1399 معبر نويسنده : عفت نيستانی Nightmare of the burnt years (camp No. 13)20
فارسی انگليسی 1 3000 7000 72 تهران 1385 صرير مترجم : خسرو سلطانی Shalamcheh 21
فارسی انگليسی 1 3000 258 تهران 1393 نشر بيست و هفت نويسنده : گلعلی بابايی Shrouded in the mist: the life story of the missed general Ahmad Motewasselian22
فارسی انگليسی 1 3000 60000 126 تهران 1392 نشر بيست و هفت نويسنده : سيدحسن شکری The Fakkeh front 23
فارسی انگليسی 1 200 100000 200 تهران 1397 بيست و هفت نويسنده : گلعلی بابايی The hero of Garmdasht Arena: the life story of Martyr Hussein Ghojee and his heroic resistance in Ela ...24
فارسی انگليسی 1 3000 20000 48 کرج حنظله (وابسته به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز1397 نويسنده : محمدرضا بايرامی The last guard 25
فارسی انگليسی 1 1000 250000 40 تهران 1399 صفر تا صد نويسنده : محبوبه معظمی The love's fireplace 26
فارسی انگليسی 1 3000 320 تهران 1393 نشر بيست و هفت نويسنده : گلعلی بابايی The moon is favoring our guys: the life story of the commander of operation kheibar Mohammad Ebrahim Hemmat27
فارسی انگليسی 1 1500 38 تهران 1381 نذير نويسنده : مجيد قياسی The perfume 28
فارسی انگليسی 1 1500 48 تهران 1381 نذير نويسنده : شهريار مندنی پور The sea of calmness 29
فارسی انگليسی 1 1500 28 تهران 1381 نشر نذير نويسنده : رضا جواليی The songs 30

انگليسی فارسی 1 2000 12000 264 تهران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ1386 اتحاد شوروی و خليج فارس در دهه 1980نويسنده : کارول سيوتس 31
کردی فارسی 1 1000 170000 142 کرمانشاه 1397 ماهتاب غرب از گور برگشته: تيمور،  تنها نجات يافته گورهای دسته جمعی انفالنويسنده : عارف قربانی 32
عربی فارسی 1 4400 950 132 1373 سازمان تبليغات اسالمی اسرار از درون ارتش عراق: خاطرات افسران و سربازان اسير عراقیمترجم : حميد محمدی 33

انگليسی فارسی 1 1000 195000 424 تهران 1393 نياز دانش اسکادران های F-14: تامکت ايران در جنگنويسنده : تام کوپر 34
فارسی فارسی/انگليسی 29 2000 150000 168 تهران 1391 سوره سبز اطلس نبردهای ماندگار: عمليات نيروهای زمينی در هشت سال دفاع مقدستدوين : مجتبی جعفری 35
عربی فارسی 1 3300 1600 52 تهران 1375 سوره مهر اعترافات: خاطرات سرهنگ عراقی عبدالعزيز قادر السامرايیمترجم : عبدالرسول رضاگاه 36
فارسی عربی 1 3000 80 تهران 1380 بی نا االسيره رقم 0339: ذکريات االسيره االيرانيه خديجه ميرشکارنويسنده : رضا رئيسی 37
فارسی عربی 1 3000 298 تهران 1394 نشر بيست و هفت القمر يساند مناضلينا: سيرة اللواء الشهيد محمد ابراهيم همتنويسنده : گلعلی بابايی 38
فارسی عربی 1 1000 371 قم 1398 شهيد کاظمی المربعات الحمراء: مذکرات الجريح المجاهد الحاج حسين يکتا من الطفوله حتی نهايه الحرب العراقيه االيرانيهنويسنده : زينب عرفانيان 39



عربی فارسی 1 3300 5800 288 تهران 1375 سوره مهر امروز روز شماست: خاطرات اسرای عراقیگردآورنده :  ادبيات وهنرمقاومت 40
عربی فارسی 1 3300 1500 48 تهران 1377 سوره مهر نويسنده : ابراهيم يونسی اندوه شب بی پايان 41
کردی فارسی 1 1000 98 تهران 1398 توکلی انفال و سرگذشت تيمور: تنها بازمانده از گورهای دسته جمعی زنان و کودکان انفال شدهنويسنده : عارف قربانی 42
عربی فارسی 1 2200 8000 80 تهران 1386 سوره مهر آخرين شب در خرمشهر (خاطرات کامل جابرنويسنده : جابر کامل 43
فارسی انگليسی 1 3000 110 تهران 1376 دستان آسمان و زمين: گزارش تصويری پنجاه روز حمله موشکی به تهران مترجم : حسن چيذری 44

انگليسی فارسی 1 2000 20000 128 تهران 1389 ايران سبز نويسنده :  مايکل پالک آنچه گذشت 45
عربی فارسی 1 3300 2100 94 تهران 1375 سوره مهر آوار ترس: خاطرات دو تن از افسران عراقیمترجم : محمدحسن مقيسه 46
عربی فارسی 1 2200 10500 108 تهران 1386 سوره مهر بادهای برفی (خاطرات سروان عراقی احمدغانم الربيعینويسنده : احمدغانم ربيعی 47
عربی فارسی 2 2500 120000 96 تهران 1397 سوره مهر نويسنده : عصام عبدالوهاب زبيدی پرواز شماره 22 48

انگليسی فارسی 2 2500 3500 16 تهران 1380 دفتر نشر فرهنگ اسالمی نويسنده : يوسف شريف پسر بچه شجاع 49
عربی فارسی 1 3000 19000 216 تهران 1384 خورشيد باران نويسنده : محمد اسدی پل 50
عربی فارسی 1 4400 1200 152 1373 سازمان تبليغات اسالمی نويسنده : حميد محمدی پنج سال در جهنم 51
عربی فارسی 1 4400 980 184 1373 سازمان تبليغات اسالمی تانکهای به گل نشسته: خاطرات چند تن از اسرای عراقیمترجم : حميد حميدی 52
عربی فارسی 1 3300 4900 218 تهران 1375 سوره مهر تپه های حاج عمران: خاطرات اسرای عراقیمترجم : حميد محمدی 53

انگليسی فارسی 1 1250 300000 208 تهران 1398 شرکت انتشارات سوره مهر تحليل سبک شناسانه رمان های برجسته با تکيه بر رمان های احمد محمود و محمد رضا بايرامینويسنده : بهجت السادات حجازی 54
انگليسی فارسی 1 1000 80000 530 تهران بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس1390 تعقيب متجاوز (از 1361/4/1 تا 1361/8/17مترجم : عليرضا فراهانی 55

عربی فارسی 1 3300 1260 56 تهران 1375 سوره مهر توفان سرخ: خاطرات سرهنگ عراقی عبدالعظيم الشکرجیمترجم : عبدالرسول رضاگاه 56
عربی فارسی 1 3300 2550 160 تهران 1375 سوره مهر جاده های دوزخ، خاطرات سه تن از افسران اسير عراقینويسنده : احمدعلی ع ب دال ل ه  57
فارسی عربی 3 3000 104 تهران 1392 نشر بيست و هفت جبهه فکه: مذکرات الشهيد سيدمحمد شکرینويسنده : محمد شکری 58
عربی عربی 2500 120 تهران 1388 شرکت انتشارات سوره مهر جرائمنا فی خرمشهر االعداد: نخبة من الضباط العراقييننويسنده : حسين فکری 59

انگليسی فارسی 1 3000 35000 248 تهران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس1390 جنگ ايران - عراق: پيامدهای سياسی، تحليل نظامینويسنده : رالف کينگ 60
عربی فارسی 1 4000 1250 357 تهران 1369 سفير نويسنده : عبدالمجيد تراب زمزمی جنگ ايران و عراق 61

انگليسی فارسی 1 2000 11000 524 تهران وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات1375 جنگ ايران و عراق (1980 - 1988)نويسنده : آندره گاتری 62
انگليسی فارسی 1 1500 150000 418 تهران 1395 مرز و بوم جنگ ايران و عراق از ديدگاه فرماندهان صدامنويسنده : کوين وودز 63

عربی فارسی 1 1000 80000 520 تهران 1388 شکيب جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهانمترجم : نعمت هللا سليمانی خواه 64
عربی فارسی 1 1000 80000 512 تهران بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس1388 جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهانمترجم : مهتاب فضلی 65
عربی فارسی 1 1000 80000 528 تهران 1388 شکيب جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهانمترجم : فواد پورعبادی 66
عربی فارسی 1 1000 80000 524 تهران 1388 شکيب جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهانمترجم : مهتاب فضلی 67

انگليسی فارسی 1 450000 424 اصفهان 1396 امير همايونی جنگ ايران و عراق در آسمان 1988 - نويسنده : تام کوپر 68
انگليسی فارسی 1 2000 80000 152 تهران 1396 پنويس جنگ ايران و عراق: جنگ صهيونيسم عليه امام خمينی نويسنده : مانوئل گاليانا راس 69
انگليسی فارسی 1 1000 30000 90 مشهد 1392 ارسالن جنگ ايران و عراق: قطع نامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد پيرامون درگيری نظامینويسنده : متيوج فرتی 70
انگليسی فارسی 2 5500 5000 250 تهران 1379 چشم انداز نويسنده : هربرت جورج ولز جنگ جهان ها 71
انگليسی فارسی 1 2500 60000 160 کرج حنظله (وابسته به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز1392 جنگ شيميايی عراق عليه ايران به روايت اسناد سازمان ملل متحدتدوين : شهريار خاطری 72
انگليسی فارسی 1 2500 27000 272 تهران 1390 مرز و بوم جنگ صدام: جنگ ايران و عراق از ديدگاه فرمانده گارد رياست جمهوری عراقنويسنده : کوين وودز 73
انگليسی فارسی 1 3000 49000 404 تهران 1385 دانشگاه امام حسين (ع) نويسنده : جان کيگان جنگ عراق 74

عربی فارسی 1 3000 11500 376 تهران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ1382 نويسنده : عبدالحليم ابوغزاله جنگ عراق و ايران 75
عربی فارسی 1 2000 10000 88 تهران 1382 نويد هاشمی طبا نويسنده : ريتر اسکات جنگ عليه عراق 76
عربی عربی 1 50 100000 72 تهران 1397 ميراث اهل قلم حديث الصمود: باقه من الذکريات الخضراءنويسنده : فرامرز روح افزا 77
عربی فارسی 1 6000 560 197 تهران 1368 سوره مهر نويسنده : خالدحسين نقيب حزب بعث و جنگ 78
عربی فارسی 1 3300 1800 80 تهران 1375 سوره مهر حزب بعث، يکه تاز عرصه ارتش عراقنويسنده : نصار دليمی 79



عربی عربی 1 1000 25000 176 ايالم 1386 رامان نويسنده : نصرت هللا محمودزاده حلبجه تراجيديا العصر 80
عربی فارسی 1 2200 14000 140 تهران 1386 سوره مهر حمله بزرگ (خاطرات سرهنگ دوم عراقی موفق اسعدالدجيلیمترجم : محمدحسين زوارکعبه 81
عربی فارسی 1 1000 550000 580 تهران آتشبار (وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش ج1398 خاطرات ارتشبد نزار عبدالکريم فيصل خزرجی رئيس ستاد مشترک ارتش عراق در دوران صدامنويسنده : فيصل نزارعبدالکريم خزرجی 82

انگليسی فارسی 1 1100 78000 520 تهران 1387 آبی خاطرات اولين حاکم آمريکايی  در عراق پس از صدامنويسنده : پل برمر 83
انگليسی فارسی 1 1000 135000 102 تهران 1397 نجوای قلم خاطرات آسمانی: خاطرات کارکنان منطقه پدافند هوايی تهران در دروان دفاع مقدسنويسنده : بيژن ساعدی 84

فارسی/انگليسی انگليسی 1 2000 90000 102 تهران 1394 قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبياء (ص خاطرات پيشکسوتان پدافند هوايی و رزمندگان نويسنده : فرامرز روح افزا 85
عربی فارسی 1 500 230000 312 تهران 1396 دنيای اقتصاد نويسنده : غسان شربل خانه ديکتاتور: کاخ يا گور 86
عربی فارسی 1 3300 1320 60 تهران 1375 سوره مهر نويسنده : رضا صبری خرمشهر در آتش 87
عربی عربی 1 2500 112 تهران 1388 شرکت انتشارات سوره مهر خرمشهر فی ظل االختالل: القصص المجبيه و الحکايات التی ال تصدقالقصه اعدام بسيجینويسنده : عزالدين مانع 88
فارسی فارسی/انگليسی 17 2500 35000 190 تهران 1390 سوره مهر نويسنده : حبيب احمدزاده داستانهای شهر جنگی (مجموعه داستان 89

انگليسی فارسی 1 1000 62000 546 تهران 1391 مرز و بوم درس های جنگ مدرن: جنگ ايران و عراقنويسنده : آنتونی کردزمن 90
عربی فارسی 1 1000 300000 164 قم 1396 متفق نويسنده : سيدمهدی شمس الدين دفاع مقدس 91
عربی فارسی 1 2200 10500 108 تهران 1386 سوره مهر رازهای دوران پرالتهاب (خاطرات سروان عراقی ثامر حمود الخالصینويسنده : ثامرحمود خالصی 92
فارسی عربی 2 5000 170000 382 تهران 1397 صاعقه رساله االسماک: السيره الذاتيه االستاذ الحروب غير المتکافئه المحور المقاومه حامل لواء فيلق محمد رسول هللا گردآورنده : گلعلی بابايی 93

فرانسوی فارسی 1 1000 450000 322 تهران 1399 بنياد سينمايی فارابی روايت جنگ در دل جنگ: با نگاهی به مستندهای سيدمرتضی آوينینويسنده : آنيس دوويکتور 94
عربی فارسی 1 3300 2600 116 تهران 1375 سوره مهر روز وحشت: خاطرات گروهی از نظاميان عراقمترجم : محمدحسن مقيسه 95
عربی فارسی 1 3000 288 تهران 1384 پيام آزادی مترجم : سيدعلی غيوری روشنايی: منتخب ادعيه 96
عربی فارسی 1 2200 6000 100 تهران 1383 سوره مهر زندانی فاو: خاطرات گروهبان دوم عراقی، عماد جبار زعالن الکنعانینويسنده : عمادجبارزعالن کنعانی 97

انگليسی فارسی 1 100 200000 66 کرمانشاه 1399 دانشياران برتر زندگی نامه حقوق دان بسيجی شهيد غالمرضا گل آوربه اهتمام : سجاد بهرامی پور 98
عربی فارسی 1 3300 2250 140 تهران 1375 سوره مهر مترجم : محمدحسن مقيسه زوزه مرگ: خاطرات اسرای عراقی 99
عربی فارسی 1 2500 90000 176 تهران 1396 نارگل زيرپوست جنگ: جنگ تحميلی به روايت صالح عمرالعلی، حامد علوان الجبوری، نزارعبدالکريم الخزرجیمترجم : وحيد خضاب 100
عربی فارسی 1 3300 1300 52 تهران 1376 سوره مهر سازش: حکايت همکاری تسليحاتی عراق و اسرائيل در جنگ تحميلینويسنده : فواد دليمی 101
عربی فارسی 1 4400 1000 180 1373 سازمان تبليغات اسالمی مترجم : حميد محمدی سرنوشت تيپ 39 102
فارسی فارسی/انگليسی 1 2500 550000 256 تهران 1395 انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس سعيد صادقی: عکاسان جنگ عراق - ايران مترجم : زهرا درويشيان 103
کردی فارسی 1 1000 85000 104 تهران 1397 جاويدان نويسنده : ماردين ابراهيم سورمه 104
فارسی عربی/فارسی 1 1000 150000 42 رشت 1398 رج سيدالبطل: قصه حياه القائد حسين امالکی نائب قائد لوا القدس فی جيالن نويسنده : اسماعيل محمدپور 105
فارسی عربی 1 100 120000 24 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی سيره حياه الشهيد الفريق عباس بابايی 106
عربی فارسی 1 1000 75000 20 تهران ارتش جمهوری اسالمی ايران، نيروی هوايی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا1397 گردآورنده : عليرضا امجديان سيره حياه الشهيد الفريق عباس دوران 107
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فارسی عربی 1 100 120000 20 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی سيره حياه الشهيد محمدابراهيم همت 109
فارسی عربی 1 100 120000 24 تهران 1397 پشتيبان نويسنده : سيدمصطفی حسينی سيره حياه الشهيد مصطفی چمران 110
فارسی عربی 1 200 688 تهران 1397 بيست و هفت نويسنده : حسين همدانی ضوء قمر خين: حسين همداني 111

انگليسی فارسی 1 4000 2500 64 تهران 1380 اميد آزادگان نويسنده : سيدعلی اکبر ابوترابی عارف شيدا 112
فارسی عربی 1 1000 94 قم 1398 شهيد کاظمی نويسنده : حميد حسام عبق النعناع 113
عربی فارسی 3 2200 22000 240 تهران 1386 سوره مهر عبور از آخرين خاکريز (خاطرات اسير عراقی دکتر احمد عبدالرحمنمترجم : محمدحسين زوارکعبه 114
عربی فارسی 1 4400 960 120 1373 سازمان تبليغات اسالمی عبور از دجله: خاطرات افسران اسير عراقیمترجم : حميد محمدی 115
فارسی فارسی/انگليسی 1 2000 400000 248 تهران 1394 انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس علی فريدونی: عکاسان جنگ عراق - ايران ويراستار : مجيد ذوالفقاری 116
عربی فارسی 1 1100 2900 96 تهران 1378 سوره مهر عمليات عبور: خاطرات سروان عراقی حميد حسين فلکمترجم : محمدنبی ابراهيمی 117
عربی فارسی 1 4400 850 120 1373 سازمان تبليغات اسالمی فرار از حلبچه خاطرات يک افسر اسير عراقی فرمانده گروهان پشتيبانیمترجم : حميد محمدی 118
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انگليسی فارسی 1 1500 50000 160 تهران 1392 مرز و بوم قوی ترين شريک جرم: مواضع جانب دارانه ی آمريکا در جنگ ايران و عراقنويسنده : مارئين ويلمسه 121

عربی فارسی 1 2200 5500 88 تهران سازمان تبليغات اسالمی، حوزه هنری، شرکت انتشارات سوره مهر1383 کابوس های هيرو: خاطرات سروان عراقی، اسعد حاتم العتابینويسنده : اسعدحاتم عتابی 122
انگليسی فارسی 1 2500 570000 352 تهران 1398 دانشيار نويسنده : جک استراو کار کار انگليسی هاست 123
انگليسی فارسی 1 500 500000 376 تهران 1398 نحل کار، کار انگليسی هاست!: درک ايران و علت بی اعتمادی آن ها به بريتانيانويسنده : جک استراو 124
انگليسی فارسی 3 1000 590000 408 تهران 1399 خوب کار، کار انگليسی هاست!: درک بی اعتمادی ايران نسبت به انگليسنويسنده : جک استراو 125
انگليسی فارسی 1 1000 180000 144 تهران ارتش جمهوری اسالمی ايران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا1396 کاربرد سالح های شيميايی در جنگ ايران و عراق نويسنده : رندی هونس هامر اوگارن 126
انگليسی فارسی 4 2100 45000 802 تهران 1387 اطالعات کسوف، آخرين روزهای CIA: اسناد دخالت مستقيم آمريکا به نفع صدام حسين در جنگ عراق با ايراننويسنده : ماکس پری 127

عربی فارسی 1 2200 11000 112 تهران 1386 شرکت انتشارات سوره مهر گردان گم شده (خاطرات سرگرد عراقی عزالدين مانعمترجم : محمدنبی ابراهيمی 128
عربی فارسی 2 3000 102 کرمان 1388 لشکر 41 ثار گردان نيلوفر (خاطرات زندگی سردار شهيد محمود پايدار فرمانده گردانگردآورنده : محمدرضا عارفی 129
عربی فارسی 1 6600 800 160 تهران 1372 سوره مهر لحظه های گريز: خاطرات چند تن از اسرای عراقمترجم : حميد محمدی 130
عربی فارسی 2 3000 80000 24 قم 1396 دارالبراق لثقافة االطفال نويسنده : مهند عاقوص ماجراهای پنجره ی باز 131
عربی فارسی 1 3300 4000 168 تهران 1376 سوره مهر ماموريت در خرمشهر (خاطرات سرهنگ عراقی صبار فالح الالمیمترجم : مهرداد آزاد 132
عربی فارسی 1 2200 12000 92 تهران 1387 شرکت انتشارات سوره مهر محرمانه: اسرار مسلح کردن عراق در جنگ با ايراننويسنده : احمدعدنان القيسی 133
فارسی فارسی/انگليسی 1 1500 400000 228 تهران 1397 انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس محمدحسين حيدری: عکاسان جنگ (عراق مقدمه : اسدهللا مشايخی 134
عربی فارسی 1 1100 2300 92 تهران 1378 سوره مهر نويسنده : ستار ناصر مدال های شکسته 135
کردی فارسی 1 500 375 کرمانشاه 1398 ماهتاب غرب مسافران مرگ: آن ها که از سفر مرگ بازگشتندنويسنده : عارف قربانی 136
عربی فارسی 2 2200 6000 64 تهران 1386 سوره مهر من در شلمچه بودم (خاطرات سرهنگ عراقی ثامر عبدهللانويسنده : ثامر عبدهللا 137
عربی فارسی 1 4400 1200 155 1373 سازمان تبليغات اسالمی مترجم : حميد محمدی مين هايی که هرگز منفجر نشدند 138
عربی فارسی 1 1100 2600 104 تهران 1378 سوره مهر نويسنده : حسين عبدهللا نبرد سخت 139
عربی فارسی 1 3300 1300 60 تهران 1375 سوره مهر نقد جنگ: بررسی و تحليل چند عمليات بزرگنويسنده : فيصل جبوری 140
عربی فارسی 1 3300 6000 96 تهران 1380 دانژه نويسنده : فهمی هويدی نگاه اعراب به ايران 141
عربی فارسی 1 1100 1200 48 تهران 1377 سوره مهر نويسنده : احمد فرحان نيزار سوزان 142
عربی فارسی 2 3000 20000 552 سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز فرهنگی، معاونت انتشارات، مديريت کتاب1380 نويسنده : وفيق سامرائی ويرانی دروازه شرقی 142
عربی فارسی 1 1100 2100 84 تهران 1377 سوره مهر نويسنده : فهمی ربيعی هنگ ترسوها 144


