فهرست کاربران نسخه تحت ویندوز کاوش

لم
آستان مقدس حضرت امیرا ؤمنین(ع) رد نجف ارشف
ّ
ل
آستان مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) رد رکبالی مع ی

ّ
ب لفض
م
ل
ع
لع
ب
آستان مقدس حضرت ا وا ل ا باس(ع) ردرک الی ی
رنم ازفار ربزگدید آستان ددس رووی ربای  83کتابخاهن وابسته رد رسارسكشور
هنگس
رنم ازفار ربزگدید سازمان رفهنگی هنری شهرداری تهران ربای  38کتابخاهن و رف رای وابسته و
 3888کتابخاهن و رمزک رفهنگی استان تهران
رنمازفار ربزگدید رمزک دمرییت حوز اهی علمیه رباردان قم ربای  078کتابخاهن وابسته رد رسارس كشور
عم
عم
رنم ازفار ربزگدید دبیرخاهن هیات امنای کتابخاهن اهی ومی كشور ربای  088کتابخاهن ومی تحت پوشش رد
رسارسكشور
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رنم ازفار ربزگدید شورای عالی هماهنگی و نظارت رب كانون اهی رفهنگی هنری مساجد كشور ربای  833كانون
رفهنگی هنری

رنم ازفار ربزگدید بنیاد حفظ آاثر و ارزشهای دافع مقدس ربای  08رمزک وابسته رد رسارسكشور
مل
رنم ازفار ربزگدید صندوق کودكان سازمان ل متحد ( )Unicefربای  00رمزک رفهنگی رد استان رکمان -
شهرستان بم

خلی
رنم ازفار ربزگدید كشوراهی حوز ج افرس ربای صداه کتابخاهن رد آن حوز
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نهاد رهبری
نمایندگی رهبری در دانشگاهها ،دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت قم ،موسسه حفظ و نشر آثاار اماام ،مر اس اساناد انقاالم اساالمی
تهران ,موسسه راهبردی اهداف انقالم اسالمی ،ستاد اقامه نماز

مجمع تشخیص مصلحت نظام
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
آرشیو سیما ،آرشیو صدا ،صدا و سیمای مر س مازندران
صدا و سیمای تعلیمی افغانستان

قوه قضاییه
تابخانه و مر س اسناد اخ دادگستری تهران

قوه مقننه
ساختمان اصلی مجلس ،مر س پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( تابخانه فارابی)

قوه مجریه
نهاد ریاست جمهوری (دفتر معاونت) ،دفتر خدمات حقوقی بین الملل نهاد ریاست جمهوری ،فرهنگستان علوم ،سازمان اسناد و مدارک علمی

وزارت ورزش و جوانان
وزارت نیرو:
موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت وزارت نیرو ،شر ت برق منطقهای تهران ،شر ت بارق منطقاهای یاسد ،ساازمان آم منطقاه ای غارم ،شار ت آم
منطقهای خراسان ،شر ت آم و فاضالم استان خراسان ،تابخانه شر ت آم منطقهای یسد ،شر ت سازآم پردازان اهواز ،شر ت مهندساین مشااور رر،
شر ت سابیر ,مر س بین المللی قنات و سازه های تاریخی و آبی

وزارت نفت:
شر ت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ،شر ت پتروشیمی بندر امام ،شر ت پتروشیمی رازی ،شر ت ره آوران فنون پتروشیمی ،مجموعاه فرهنگای
ورزشی اندیشه شر ت خوارزمی بندر امام ،پاریشگاه نفت آبادان ،مر س تحقیقات استانداردهای صنعت نفت ،نفت محمود آباد ،مر س آموزش شار ت ملای
گاز ،شر ت گاز سرخون بندرعباس ،منطقه  2عملیات انتقال گاز شیراز ،شر ت گاز مازندران ،منطقه ویژه صانایع معادنی و فلاسی خلایجفاارس (نیروگااه
بندرعباس)

وزارت کشور:
سازمان ثبت احوال شور
استانداریها :استانداری خراسان رضوی ،استانداری اردبیل ،استانداری آذربایجان شرقی ،استانداری خوزستان ،استانداری یسد ،اداره لّ استاندارد استان
خراسان رضوی
شهرداریها :شورای اسالمی شهر تهران ،مر س مطالعات برنامه ریسی شهری وزارت شور (سازمان شهرداری های شور) ،اداره ال برناماهریاسی و
عملکرد شهرداری تهران ،شهرداری مشهد ،فرهنگسرای غدیر مشهد ،شهرداری شهر رد ،تابخانه لویسان شهرداری منطقه  2تهران ،شهرداری منطقه 2
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تهران ،معاونت اجتماعی شهرداری منطقه  ، 2شهرداری انون نور ،اداره تشکیالت و آموزش شهرداری تهران ،سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران ،سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ،حوزه معاونت شهرسازی و معماری شاهرداری تهاران ،شار ت پاردازش و برناماه ریاسی شاهری (،)GIS
سازمان زیباسازی شهر تهران ،شر ت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ،شر ت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،تابخانه مشق جوان ،فرهنگسارای
شاهین شهر اصفهان ،فرهنگسرای گلستان رج ،موزه حیات وحش دارآباد ،شهرداری شهر قدس ( تابخانه مجتمع فرهنگی باقرالعلوم – تابخانه شهدای
اووسیه – تابخانه سرخه حصار – تابخانه طباطبایی -تابخانه دهخدا) ،معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 42
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران :تابخانه دارآباد ،تابخانه امیر بیر ،تابخانه د تر عظیمی ،تابخانه عالمه طرشتی ،تابخانه مورنا،
تابخانه عالمه امینی ،تابخانه استاد شهریار ،تابخانه ارسباران (فرهنگسرای هنر) ،تابخانه شایخ اشاراق (فرهنگسارای طبیعات) ،تابخاناه حکیمیاه،
تابخانه شیخ هادی نجم آبادی (فرهنگسرای معرفت) ،تابخانه شیخ فضل اهلل نوری (خانه فرهنگ نور) ،تابخانه وثر (خاناه فرهناگ آیاه) ،تابخاناه
عالمه جعفری ،تابخانه سرو (فرهنگسرای بانو) ،تابخانه اندیشه (فرهنگسرای مدرسه) ،تابخانه گلستان (فرهنگسرای خانواده) ،تابخانه د تر شاهیدی،
تابخانه فرزانگان ( ودک و نوجوان  -فرهنگسرای انقالم) ،تابخانه معرفت ،تابخانه حسین رهیجی ،تابخانه عالمه طباطبائی ،تابخانه استاد معاین
(خانه فرهنگ وردآورد) ،تابخانه مهرآباد ،تابخانه عطار نیشابوری (فرهنگسرای علوم) ،تابخانه تهرانشناسی (فرهنگسرای انقالم) ،تابخاناه قادیریان،
تابخانه آیت اهلل طالقانی ،تابخانه خواجوی رمانی ،تابخانه فردوسی ،تابخانه امام خمینی (فرهنگسرای سالمند) ،تابخانه ابن سینا ،تابخاناه جاوان
(فرهنگسرای جوان) ،تابخانه هاشم آباد ،تابخانه شهید فهمیده (فرهنگسرای بهمن) ،تابخانه د تار حساابی ،تابخاناه بهااران (فرهنگسارای اقاوام)،
تابخانه قائم(عج) ،تابخانه فجر (بوستان مینا) ،تابخانه بعثت ،تابخانه آفتابگردان (فرهنگسرای انقالم) ،تابخانه رازی ،تابخانه استاد محمود حکیمی
(فرهنگسرای نوجوان) ،تابخانه فردوس ،تابخانه میثاق ،تابخانه مشار تی رعد ،تابخانه ابیانه ،تابخانه تالش ،تابخانه جهان آرا ،تابخاناه آیات اهلل
ایروانی ،تابخانه ( ITفرهنگسرای  ،)ITتابخانه موزه امام علی(ع) ،تابخانه گلستان اقدسیه ،تابخانه ساوره (فرهنگسارای پایاداری) ،تابخاناه شایخ
مفید ،تابخانه سالمت ،تابخانه پرتو ،تابخانه پندار ،تابخانه لویسان ،تابخانه شمس تبریسی ،تابخانه امید ،تابخانه هدی (قرآن) ،تابخاناه رضاوانه،
تابخانه مجتمع فرهنگی هنری فجر ،فرهنگسرای شهر ،تابخانه بقیه اهلل ،تابخانه ور ،موسسه آینده روشن ،تابخانه سالمت ،تابخاناه شاکوفههاای
امید ،تابخانه عمومی شیخ صدوق (شهرسالم  ،)4تابخانه شیخ لینی (شهر سالم )6

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی:
دانشگاهها و موسسات پژوهشی:
دانشگاه تهران (دانشکده اقتصاد ،دانشکده الهیات ،دانشکده دامپسشکی)
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ( تابخانه مر سی ،دانشکده علوم پایه ،دانشکده عمران ،دانشکده مکانیک ،دانشکده صنایع ،دانشکده برق)
دانشگاه شهید بهشتی ( تابخانه مر سی ،دانشکده ادبیات ،دانشکده علوم اداری ،دانشکده معماری ،دانشکده اقتصاد ،دانشکده علوم تربیتای ،دانشاکده
علوم زمین ،دانشکده برق و امپیوتر ،دانشکده علوم ریاضی ،دانشکده معارف)
دانشگاه علم و صنعت (دانشکده معماری)
دانشگاه السهرا(س) (دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشکده الهیات)
دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده علوم تربیتی)
دانشگاه امام حسین (ع) (دانشکده علوم انسانی)
دانشگاه شاهد (دانشکده فنی مهندسی)
دانشگاه علوم و معارف قرآن (واحد تهران ،واحد قم ،واحد مالیر ،واحد مراغه ،واحد ردستان ،واحد زابل ،واحد زاهدان)

دانشگاه مذاهب اسالمی
دانشگاه اصول دین
دانشگاه اهل بیت(ع)
دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی (بیمارستان مسیح دانشوری ،دانشکده سالمت ایمنی و محیط زیست)
دانشگاه علوم پسشکی بقیه اهلل(عج) (دانشکده پرستاری)
دانشگاه علوم پسشکی لرستان
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دانشکده پرستاری ابهر
دانشکده پرستاری بانک ملی
سازمان تامین اجتماعی – مدیریت درمان اصفهان (بیمارستانهای شریعتی ،شهید غرضی ،نجف آباد)
دانشگاه سمنان ( تابخانه مر سی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشکده علوم پایه ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشکده هنر ،دانشکده تربیت دبیر مهدی شاهر،
دانشکده دامپسشکی شهمیرزاد)

دانشگاه بجنورد
دانشگاه اردبیل
دانشگاه صنایع و معادن ایران
دانشگاه مازندران
دانشگاه هرمسگان
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
دانشگاه دامغان (دانشکده علوم پایه)
دانشگاه علوم شاورزی و منابع طبیعی ساری (دانشکده منابع طبیعی)
پژوهشکده اقبال جهاد دانشگاهی مشهد ،مر س علوم جوی و اقیانوسی ،موسسه زلسله شناسی و مهندسی زلسله ،انستیتوروانپسشکی ،مر س تحقیقات داروئی،
پارک علم و فنآوری فارس
دانشگاه پیام نور :واحد قم ،واحد مریوان ،واحد ورامین(قرچک) ،واحد دماوند ،واحد پا دشت
دانشگاه آزاد اسالمی:

اداره لّ فن آوری اطّالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
واحد تهران شمال (معاونت پژوهشی ،دانشکده مدیریت علوم اجتماعی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشاکده زباانهاای خاارجی،
دانشکده شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی)
واحد تهران مر س ( تابخانه مر سی ،ارشناسی ارشد ،دانشکده زبان خارجی ،دانشکده روانشناسی ،دانشکده علاوم ،دانشاکده فنای ،دانشاکده حقاوق،
دانشکده هنر و معماری ،دانشکده البرز ،دانشکده مدیریت ،دانشکده تربیت ،دانشکده اقتصاد)
واحد بوئین زهرا ،واحد ابهر ،واحد اردبی ل ،واحد جهرم ،واحد دامغان ،واحد دهاقان ،واحد رودهن ،واحد زاهدان ،واحاد زرناد رماان ،واحاد سامنان ،واحاد
فالورجان ،واحد فیروز وه ،واحد قائم شهر ،واحد گرمسار ،واحد مرودشت ،واحد میبد یسد ،واحد نجف آباد ،واحد نقده ،واحد نی ریاس ،واحاد یاسد ،دانشاکده
پسشکی علیابن ابیطالب یسد ،سازمان مدارس دانشگاه آزاد (سما) ،واحد خمینی شهر ،واحد فردوس ،واحد جاسب ،واحد گلپایگان
سایر مراکز آموزش عالی :تابخانه مر سی دانشگاه علمی اربردی جهاد ،مر س آموزش عالی علمی اربردی میته امداد اماام خمینای (ره) ،مر اس
آموزش عالی میراث فرهنگی ،دانشگاه علمی اربردی شهید زمان پور ،مر س آموزشی عالی سوره ،دانشکده قطب راوندی ،مر س آموزش علمای ااربردی
(سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) ،موسسه آموزش عالی آزاد هادی ،دانشگاه جامع علمی اربردی فرهنگ تهاران (واحاد یاک) ،مر اس آماوزش
علمی اربردی منطقه  ،2دانشگاه علمی اربردی واحد ( 22موسسه فرهنگی هنری راهیل) ,دانشگاه علمای ااربردی دادگساتری قام ،دانشاگاه علمای
اربردی سازمان آتش نشانی ,مر س آموزش عالی عالمه دهخدا قسوین

وزارت آموزش و پرورش:
معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشی آموزش و پرورش تهران ،معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی ،دفتر پاژوهش و برناماه
ریسی وزارت آموزش و پرورش ،اداره ل آموزش و پرورش تهران ،سازمان نوسازی و تجهیس مدارس ،آموزش و پرورش منطقه  6تهران ،امور تربیتی اداره
ل آموزش و پرورش دزفول ،معاونت پرورشی آموزش و پرورش تبریس ،مر س تحقیقات آموزش و پرورش قم ،پژوهشکده تعلیم و تربیت معلمان آموزش و
پرورش خوزستان ،پژوهشگاه معلم اراک ،پژوهشکده تعلیم و تربیت ایالم ،شر ت صنایع آموزشی ،نهضت سواد آموزی ،باشگاه علمی پژوهشی پژوهشکده
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جوان یسد ،پژوهشکده تعلیم و تربیت ،انون آفرینشهای علمی و فنی دانش آموزان متوسطه ،مر س آموزش انون پارورش فکاری ود اان و نوجواناان،
سرپرستی مدارس ایرانیان در قطر و بحرین ،پژوهشکده ود ان استثنایی ،پژوهشگاه برازنده مقدم یسد
مراکز تربیت معلم و فنی و حرفهای :تربیت معلم شهید ثانی تهران ،تربیت معلم شهید بهشتی تهران ،تربیت معلم نسیبه تهران ،تربیت معلم شهید
باهنر تهران ،تربیت معلم بالل حبشی تهران ،تربیت معلم شهید رجائی تهران ،تربیت معلم زینب بری (س) اصفهان ،تربیت معلم شهید شرافت تهاران،
تربیت معلم امیر بیر رج ،تربیت معلم حکیم فردوسی رج ،تربیت معلم شهید مفتح شهرری ،تربیت معلم بااهنر اراک ،تربیات معلام زیناب باری(س)
اراک ،تربیت معلم رسول ا رم(ص) اهواز ،تربیت معلم فاطمه السهرا(س) اهواز ،تربیت معلم علی بن مهسیار اهواز ،تربیت معلم خدیجه بری(س) دزفاول،
تربیت معلم شهید رجایی دزفول ،تربیت معلم شیخ مرتضی انصاری دزفول ،تربیت معلم عالمه طباطبایی خرم آباد ،تربیت معلم آیت اهلل مالوند خرم آباد،
تربیت معلم زینب بری(س) بروجرد ،تربیت معلم خورشیدی مشهد ،تربیت معلم شهید بهشتی مشهد ،تربیت معلم تربت حیدریاه ،تربیات معلام سابسوار،
تربیت معلم بنت الهدی صدر رشت ،تربیت معلم شهید مدرس ایالم ،تربیت معلم شهید رجایی شهر رد ،تربیت معلم وثر یاسوج ،تربیت معلم خواجهنصیر
رمان ،تربیت معلم زینبیه(س) پیشوا ورامین ،تربیت معلم شهید رجایی ارومیه ،تربیت معلم رسالت زاهدان ،تربیت دبیار فنای و حرفاهای شاهید رجاایی
لویسان ،دانشگاه تربیت مدرس قم ،مر س آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بندرعباس ،مجتمع آموزش نیروی انسانی فرهنگیان یسد ،دانشاکده فنای شاهید
باهنر زاهدان ،مر س آموزش عالی فنی حرفهای دخترانه مائده گرگان ،آموزشکده فنی و حرفهای شاهید مهااجر اصافهان ،آموزشاکده فنای دختاران قام،
آموزشکده فنی دختران تهران (ولیعصر(عج)) ،دانشکده فنی دختران تهران (د تر شاریعتی) ،مر اس آماوزش فنای حرفاهای شاهید شمسای پاور تهاران،
آموزشکده فنی شهید صدوقی یسد ،آموزشکده فنی دختران سپیده اشانی بیرجند  ،آموزشکده فنی تربت حیدریه ،تربیت معلم شهدای مکه ،تربیات معلام
دانشور نیشابور ،مر س آموزش فنی و حرفهای امام علی یسد ،تریبت معلم ثامن الحجج مشهد ,مر س تربیت معلم بنت الهدی صدر فاردوس ,مر اس تربیات
معلم شهید بهشتی بندرعباس
مدارس :موسسه فرهنگی دخترانه روشنگر ،دبیرستان دخترانه روشنگر ،موسسه فرهنگی دخترانه طلاوع ،مدرساه راهنماایی دختراناه طلاوع ،دبیرساتان
دخترانه طلوع ،مدرسه راهنمایی دخترانه راه شایستگان ،دبیرستان دخترانه راه شایستگان ،موسسه فرهنگی پسرانه علاوی (شاماره  ،4شاماره  ،)6مدرساه
راهنمایی پسرانه نیک پرور ،دبیرستان پسرانه علوی ،مدرسه راهنمایی پسرانه احسان ،دبیرستان پسرانه احسان ،دبیرستان پسرانه مفید (شاماره  ،4شاماره
 ،)6موسسه فرهنگی نیکان ،دبیرستان پسرانه نیکان ،دبیرستان دخترانه فضیلت ،مدرسه راهنمایی دخترانه هاجر ،مدرسه راهنماایی پسارانه اماام جاواد(ع)
تهران ،مدرسه راهنمایی پسرانه صالح (امیر) ،مدرسه راهنمایی دخترانه نمونه دولتی متانت ،دبیرستان قدس (طلوع) ،دبیرستان پسارانه جاواد ارئماه یاسد،
دبیریستان دخترانه جواد ارئمه(ع) یسد ،دبیرستان دخترانه روشنگر (شاهد) ،دبیرستان راه هدایت زاهدان ،دبیرساتان دختراناه مشاکوه (شااهد) منطقاه ،3
دبیرستان دخترانه فرهنگ ،دبیرستان دخترانه ایثار شاهد ،دبیرستان دخترانه هاجر ،هنرستان رسالت تهران ،هنرستان ار و دانش دخترانه وحدت ،هنرستان
دخترانه وثر 6قم ،پیش دانشگاهی دو شهید (فرهنگ) ،مدرسه دخترانه نمونه حضرت زهرا(س) یسد ،موسسه روزبه ،مدرسه خاتم ،مدرساه رافاع ،مدرساه
هدی ا منطقه  ،6مدرسه هدی ا منطقه  ،3مدرسه معارف مشهد ،مجتمع آموزشی شاهد قم ،مجتمع تطبیقی بین المللای پساران ،مجتماع تطبیقای باین
المللی دختران ،مجتمع آموزشی ابوعلی سینا ،مجتمع آموزشی سید شهدا (ع) تهران ،مجتمع آموزشی دخترانه مشکوه (شاهد) ،مجتمع آموزشی غیر انتفاعی
دخترانه پژوهشگران ،موسسه دارالفنون طوس مشهد ،مدرسه فرزانگان قم ،دبیرستان فنی و حرفه ای هشتم شهریور ،مدرسه راهنمایی دخترانه فرزانگاان
تهران ،مر س آموزشی دخترانه فرزانگان اراک ،مر س آموزشی پسرانه عالمه حلی اراک ،مدرسه راهنمائی دخترانه فرزانگان یسد ،مر س آموزش اساتعدادهای
درخشان (شهید اژهای اصفهان ،زینب(س) شهر ری ،شهید بهشتی سبسوار) ،مدرسه ایثارگران حضرت خدیجه ،مدرسه شاهد یسد ،موسسه فرهنگی پسارانه
سعدی بم ،موسسه فرهنگی پسرانه شهدای بم ،موسسه فرهنگی دخترانه حجام بم ،موسسه فرهنگی پسرانه نمونه باقرالعلوم ،موسسه فرهنگای دختراناه
نمونه دولتی فرزانگان (دارایی) بم ،موسسه فرهنگی دخترانه امام محمد باقر بم ،موسسه فرهنگی دخترانه ام البنین بم ،پژوهشسرای داناش آماوزی بام،
موسسه فرهنگی پسرانه فرهنگیان و هما بم ،موسسه فرهنگی بشری ،موسسه فرهنگی پسرانه نجاات الهای -مدرساه راهنماایی دختراناه عصامت بام،
موسسه فرهنگی پسرانه محرابی بم ،موسسه فرهنگی انقالم اسالمی بم ،موسسه فرهنگی دخترانه شاهد بم ،موسسه فرهنگی پسران عباس صیادی بم،
موسسه فرهنگی پسرانه رزمنده  -دخترانه آزاده بم ،دبستان ،مدرسه راهنمایی ،دبیرستان و پیشدانشگاهی صالحا ،دبیرساتان دختراناه اندیشاه ،موسساه
فرهنگی شکوفه ،موسسه فرهنگی پویای علم ،هنرستان فنی دختران تهران ،مجتمع فرهنگی مهدا ،موسسه فرهنگی راه رشاد ،مجتماع آموزشای ساوده،
مجتمع آموزشی صالحین ،دبیرستان عالمه طباطبایی ،دبیرستان دخترانه هاجر ،دبیرستان رضویه ،مدرسه راهنمایی ادم ،دبیرستان هاشمیه تبریس ،مجتماع
اسالمی انصاریه ، ،مجتمع آموزشی حضرت رقیه یسد ،مجتمع آموزشی سید الشهدا (ع) یسد ،مدرسه راهنمایی جوادارئماه یاسد ،دبیرساتان تس یاه دامغاان،
مدرسه 66بهمن تهران ،مجتمع آموزشی المهدی مشهد ،مدرسه ایرانیان نیاوران ،مدرسه سید حسین نوایی اصفهان ،موسسه فرهنگای روشانگر ولنجاک،
دبیرستان دخترانه شایستگان ،مجتمع آموزشی ادم ،دبیرستان دخترانه حکیمزاده فرزانگان یسد و...
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
سازمان حج و زیارت ،مر س آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مر س تحقیقات فرهنگی ارشااد ،دفتار مجاامع و فعالیتهاای فرهنگای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،خانه فرهنگ ایران در اتریش ،خانه فرهنگ ایران در فرانسه ،بنیاد سینمایی فارابی ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
بنیاد اندیشه اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تهران ،مر س ادبیات داستانی ،میته بررسی و انتخام
تام انون پرورش فکری ود ان و نوجوانان ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،دانشنامه بسرگ فارسی ،مجتمع فرهنگی نور قم ،تابخانه تخصصی تااریخ
یسد ،تابخانه حافظ شناسی شیراز
سازمان میراث فرهنگی :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شور (تهران) ،اداره ل میراث فرهنگای و گردشاگری خراساان ،اداره ال میاراث
فرهنگی و گردشگری همدان ،موزه ملی ایران باستان ،موزه هنرهای معاصر ،موزه آبگینه ،نمایشگاه و موزه قرآن ،سازمان میراث فرهنگای و گردشاگری
یسد ،اداره میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان
دبیرخانه هئیت امنای کتابخانه های عمومی کشور :ارشاد خراسان ،ارشاد یاسوج ،ارشاد ساری ،تابخانه ملی رماان ،تابخاناه عماومی علاوی
سبسوار ،تابخانه امام خمینی ارشاد قسوین ،ارشاد نی ریس ( تابخانه مر سی) ،تابخانه عمومی وثر نور نی ریس ،تابخانه عمومی شهر رد ،تابخانه شهید
رجائی اهواز ،تابخانه عمومی عالمه رفیعی قسوین ،تابخانه عمومی فاطمیه(س) رج ،تابخانه عمومی عالمه حلی ،تابخانه عمومی چمران ،تابخاناه

عمومی شهید آیت ،تابخانه عمومی شهید بهشتی و صدها کتابخانه دیگر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی :ارشاد مراغه ،تابخانه ملی تبریس ،ارشاد مرند ،تابخانه برویسی ،تابخانه عمومی شاهریار،
تابخانه عمومی ملکان ،تابخانه مر سی تبریس ،تابخانه مر سی ( تب چاپی سنگی) ،تابخانه عمومی وثر مرناد ،تابخاناه مر اسی (چااپی فارسای)،
تابخانه عمومی ترک ،تابخانه عمومی نظر هریسی ،تابخانه عمومی تربیت (چاپ سنگی) ،تابخانه عمومی حکیم نباتی ،تابخانه عمومی بخشاایش،
تابخانه عمومی خاروانا ،تابخانه مر سی (تر ی) ،تابخانه عمومی بنات (برادران) ،تابخانه عمومی بارنج ،تابخانه شاهید مطهاری ،تابخاناه عماومی
بنات (خواهران) ،تابخانه مر سی ( تب عربی) ،تابخانه مر سی ( تب خطی) ،تابخانه مر سی ( تب اهدایی) ،تابخانه عمومی دریان ،تابخاناه حاوزه
علمیه تبریس ،تابخانه عمومی ورزقان ،تابخانه عمومی ذر شهر ،تابخانه عمومی باسمنج ،تابخانه عمومی سردرود ،تابخاناه عماومی شایخ محماود
شبستری ،تابخانه عمومی خدا آفرین ،تابخانه عمومی تخصص فرهنگ و ادم ،تابخانه عمومی ممقان ،تابخاناه عماومی تخصصای هنار ،تابخاناه
عمومی ایلخچی ،تابخانه عمومی خواجه ،تابخانه عمومی خسرو شهر ،تابخانه عمومی لیبر (خواهران) ،تابخانه امام بااقر العلاوم (زنادان) ،تابخاناه
عمومی هریس ،تابخانه عمومی بامچی  ،4تابخانه عمومی شکسرای مرند ،تابخانه عمومی بستان آباد ،تابخانه عماومی هرزناد ،تابخاناه عماومی
زرند ،تابخانه عمومی رریجان ،تابخانه عمومی شربیانی ،مجتمع فرهنگی هنری آذر شهر ،تابخانه عمومی آیش احمد ،تابخانه عمومی عالمه امینای
سرام ،تابخانه عمومی جلفا ،تابخانه عمومی سرام شماره  ،6تابخانه عمومی هدی شهر ،تابخانه عمومی هشترود  ،6تابخانه عمومی چشام اناداز،
تابخانه عمومی آزاده شهید خلیل فاتح ،تابخانه عمومی امام باقرالعلوم قرا ملک ،تابخانه عمومی مهربان ،تابخانه عمومی ماورن ،تابخاناه عماومی
تحمین قبد ،تابخانه عمومی جعفریه ،تابخانه عمومی هشترود(برادران) ،تابخانه عمومی سرام ،تابخانه عمومی دوزدوزان ،تابخانه عمومی تیمور لو،
تابخانه عمومی فرگوش ،تابخانه عمومی یکان هریس ،تابخانه عمومی یامچی  ،6تابخانه عمومی تر منچاای ،تابخاناه عماومی لایالن ،تابخاناه
عمومی فردا نماج ،تابخانه عمومی بستان آباد ،تابخانه عمومی مر سی رتین ،تابخانه میرک ،تابخانه عمومی پارک شاهر مرناد ،تابخاناه عماومی
تربیت ،تابخانه عمومی وثر ،تابخانه عمومی سوم خرداد ،تابخانه عمومی عجبشیر ،تابخانه عمومی خامنه ،تابخانه عمومی افای جهاان ،تابخاناه
عمومی شند آباد ،تابخانه عمومی میرداماد ،تابخانه عمومی رشیدیه ،تابخانه عمومی امیر خیسی ،تابخانه تخصصی پژوهشی ،تابخانه عمومی اساکو،
تابخانه عمومی شهریار ،تابخانه عمومی حضرت ولی عصر (عج) ،تابخانه عمومی قاضی جهان ،تابخانه عمومی تسوج ،تابخانه عمومی امام خمینای
(صوفیان) ،تابخانه عمومی مراغه ،تابخانه عمومی بابا مرغی ،تابخانه عمومی شرفخانه ،تابخانه عماومی وایقاان ،تابخاناه عماومی تیکماه تاراش،
تابخانه عمومی گوگان ،تابخانه عمومی اسفهالن ،تابخانه عمومی نبی ا رم ،تابخانه عمومی شیخ شهام الدین اهر ،تابخانه عمومی افکناد ( اغاذ
تان) ،تابخانه عمومی پروین اعتصامی ،تابخانه عمومی آیت اهلل خامنهای ،تابخانه عمومی شهرک سهند ،تابخانه عماومی میاناه ،تابخاناه شاهید
مدنی
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وزارت جهاد کشاورزی:
مر س اطالع رسانی وزارت جهاد شاورزی ،اداره ل برق روستایی وزارت جهاد شاورزی ،سازمان جهاد شااورزی اصافهان ،ساازمان جهااد شااورزی
فارس ،سازمان جهاد شاورزی استان مر سی ،سازمان جهاد شاورزی استان یسد ،مر س تحقیقات شاورزی اصفهان ،مر س تحقیقات شاورزی یسد ،مر س
تحقیقات شاورزی هرمسگان ،مر س تحقیقات صنعتی آفت شهای نباتی و ود رج ،مر س تحقیقات آم و آم خیسداری

وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانكها:
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،شر ت بورس اری ایران ،معاونت امور اقتصاد وزارت دارایای ،مر اس آماوزش گمارک ،ساازمان سارمایه گاذاری و
مکهای اقتصادی ایران (معاونت بین المللی وزارت اقتصاد) ،موسسه تحقیقات پولی و بانکی ،بانک ملی ایاران ،واحاد انفورماتیاک باناک تجاارت ،اداره
آموزش بانک تجارت ،پست بانک ،بانک ملت ،بانک صنعت و معدن ،تابخانه مر سی بانک رفاه ارگران ،تابخانه پردیس باناک رفااه اارگران ،مر اس
تحقیقات علوم بانکداری

وزارت کار و امور اجتماعی:
وزارت ار و امور اجتماعی ،مر س تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت ار ،مر س آموزش فنی و حرفه ای وزارت ار ،موسسه اار و تاامین اجتمااعی،
اداره ل ار و امور اجتماعی استان آذر بایجان شرقی تبریس ،سازمان بازنشستگی شوری

وزارت صنایع و معادن:
مر س آموزش وزارت صنایع و معادن ،صندوق الکترونیک وزارت صنایع ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران ،شار ت
مهندسی مشاور صنایع وسایل نقلیه (خودرو) ایران ،شر ت محور سازان ایران خودرو ،شر ت ماشینسازی اراک ،شر ت مرتب ،شر ت طراحی مهندسای
و تامین قطعات داخلی خودرو داخلی (ساپکو) ،شهرک فناوری قطعات خودرو تبریس ،شر ت ایران تایر ،شر ت ویر تایر ( ارخانه بیرجناد) ،شار ت اویر
تایر (دفتر تهران) ،مجتمع صنایع رستیک رمان (رستیک بارز) ،شر ت رستیک سازی پارس ،شر ت مهندسی و تحقیقاات صانایع رساتیک ،شار ت
مطالعات طرحهای جامع فلسات ،شر ت تولیدی و شیمیایی پا شو (گلرنگ) ،شر ت صنایع آذر آم ،شر ت ساخت وسایل پسشکی ایران ا سوپا

وزارت راه و ترابری:
مر س آموزش هواپیمائی جمهوری اسالمی ،بخش امپیوتر هواپیمایی ایران ایر

نیروهای مسلح نظامی و انتظامی:
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ،عقیدتی سیاسی ارتش ،نیروی دریایی ارتش ،بیمارستان نیروی دریایی ارتش ،ستاد مشترک سپاه پاسداران ،روابط
عمومی سپاه پاسداران ،مدیریت برنامه ریسی و انفورماتیک لجستیک سپاه ،پژوهشکده تحقیقات اسالمی سپاه قم ،جهاد خود فایی نیروی دریاایی ساپاه،
لشگرقدس سپاه گیالن ،دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) ،دانشکده اردانی دانشگاه علوم انتظامی پرندک ،دانشاکده علاوم انتظاامی (پلایس)،
دانشکده فرماندهی ستاد نیروی انتظامی ،مجتمع آموزشی وثر (خواهران) ،معاونت آموزشی ناجا (مجتمع فاطمیه) ،مر س اطالع رساانی معاونات آماوزش
ناجا ،فن ّآوری اطّالعات و ارتباطات ناجا (پلیس افغانستان) ،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ،نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالم اسالمی ،دفتر مطالعات
و تحقیقات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی – مر س دفاع مقدس سپاه

آستان قدس رضوی:
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،روزنامه قدس خراسان ،تابخانه آیت اهلل حاج شیخ عباس تربتی مشاهد ،تابخاناه آیات اهلل حااج شایخ
مجتبی قسوینی مشهد ،تابخانه آیت اهلل حاج شیخ هاشم قسوینی مشهد ،تابخانه تخصصی موزه امام رضا(ع) مشهد ،تابخاناه جاامع گوهرشااد مشاهد،
تابخانه حسینیه امام رضا(ع) مشهد ،تابخانه سیار و تلفنی مشهد ،تابخانه مجتمع فرهنگای هناری اماام خمینای مشاهد ،تابخاناه محمدیاه مشاهد،
تابخانه مسجد الرضا(ع) مشهد ،تابخانه مسجد امام صادق(ع) مشهد ،تابخانه مسجد بسرگ امام رضا(ع) مشاهد ،تابخاناه مساجد پیغمبار ا ارم(ص)
مشهد ،تابخانه مسجد جواد ارئمه(ع) مشهد ،تابخانه مسجد زینبیه مشهد ،تابخانه مسجد قبا مشهد ،تابخانه آیت اهلل بروجردی بروجرد ،تابخانه امام
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رضا(ع) بیرجند ،تابخانه آیت اهلل حکیم تهران ،تابخانه باغ ملک آباد مشهد ،تابخانه علی بن موسی الرضا(ع) رفسنجان ،تابخانه مجتمع فرهنگی جواد
ارئمه(ع) رفسنجان ،تابخانه مرتضوی رفسنجان ،تابخانه مسجد امام رضا(ع) سرخس ،تابخانه عالمه شیخ شوشتری شوشتر ،تابخانه امامساده حسین
بن موسی الکاظم(ع) طبس ،تابخانه شهید مدرس اشمر ،تابخانه شیخ هرندی رمان ،تابخانه آیت اهلل جلیلی رمانشاه ،معاونت امور تابخانه هاای
آستان قدس رضوی ،بخش ساماندهی و آماده سازی مواد ،تابخانه مروج یسد ،تابخانه وزیری یسد ،تابخاناه مساجد اماام ساجاد(ع) مشاهد ،تابخاناه
روستای محمد آباد طبس ،تابخانه مسجد ثامن ارئمه مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،تابخانه عمومی امام رضا (ع) رمان

حوزههای علمیه:
معاونت پژوهشی حوزه علمیه برادران قم ،مر س مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم ،مر س مدیریت حوزه های علمیه خواهران قام -دفتار مطالعاات و
تحقیقات زنان ،مدیریت مدارس و حوزههای علیمه خارج از شور ،حوزه علمیه بنت الهدی قم ،مدرسه عالی شهید مطهری ،حوزه علمیه آیات اهلل خاویی
مشهد ،حوزه علمیه اهل البیت (ع) مشهد ،حوزه علمیه زینب بری(س) تهران ،حوزه علمیه منتظریه حقانی قم ،حوزه علمیه امام خمبنای گرگاان ،حاوزه
علمیه دارالعلوم زاهدان ،حوزه علمیه نجف آباد ،حوزه علمیه نرجس(س) مشهد ،حوزه علمیه محمدیه زابل ،حوزه علمیه انوارالعلاوم خیرآبااد ،حاوزه علمیاه
حضرت خدیجه تهران ،حوزه علمیه السهرا (س) ،حوزه علمیه احناف خواف ،مجتمع دینی بستک هرمسگان ،حوزه علمیه رشاد  ،حوزه علمیاه بناام ،حاوزه
علمیه چمن آباد خواف ،حوزه علمیه عربیه نوبندیان ،حوزه علمیه شور و شادی ،تابخانه مشار تی حوزه علمیه مروی ,حوزه علمیه تربت جام ,حوزه علمیه

نارک ،حوزه علمیه دارالهدی اسماعیل آباد خاش ،حوزه علمیه دارالعلوم اسالمی خلیل آباد خواف و صدها کتابخانه دیگر

سایر موسسات مذهبی و دین پژوهی:
آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ،آستان امامساده صالح(ع) تجریش ،آستان امام زاده جعفر(ع) یسد ،انون اسالمی انصار ( تابخانه تخصصی و صنعتی ،امیرآباد،
پیروزی) ،موسسه عالی امام هادی مشهد ،انون اندیشه اسالمی رمان ،تابخاناه مکتاب ولیعصار(عج) ،موسساه عتارت فااطمی(س) ،حساینه مکتاب
السهرا(س) ،موسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم ،موسسه قرآنی تفسیر جاوان ،موسساه تحقیقااتی اماام
رضا(ع) ،موسسه در راه حق قم ،موسسسه فرهنگی جعفری قم ،موسسه پارسا قم ،موسسه پژوهشهای قرآنی قم ،موسسه فرهنگی حضرت ولی عصر(عج)
تبریس ،موسسه نباء ،مهد قرآن ریم ،بنیاد عاشورا مشهد ،حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) دامغان ،انجمن اسالمی لندن ،موسسه شیعه شناسای قام ،موسساه
تسنیم نور ،موسسه پژوهشی باقرالعلوم ،مهدیه شهر قدس ،مهد قرآن ریم یسد ,تابخانه دفتر اماام جمعاه شهررضاا ،موسساه فرهنگای خیریاه رایحاه،
تابخانه مهندس فراهانی

سازمان تبلیغات اسالمی:
سازمان تبلیغات اسالمی تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی قم ،حوزه هنری تهران ،حوزه هنری قم ،حوزه هنری قاسوین ،معاونات اماور فرهنگای و تبلیاغ
سازمان تبلیغات اسالمی قم ،دفتر ادبیات و هنر مقاومت ( تابخانه جنگ) ،سازمان اوقاف و امور خیریه تهران ,سازمان دارالقرآن الکریم

مساجد:
مسجد جامع نارمک ،مسجد نبویه قسوین ،مسجد حضرت مهدی(عج) ،مسجد امام حسین(ع) ،مسجد المهدی(عج) ،مسجد شهید مطهری اصفهان ،مسجد
امام حسن عسکری(ع) ،مسجد الشهدا تهران ،مسجد جامع قرچک ،تابخانه امام خمینی مسجد السهرا(س) ،مسجد حضارت قاائم(عج) ،مساجد حضارت
فاطمه(س) قم سارریه ،مسجد الجواد(ع) تهران ،مسجد احمدیه (حوزه علمیه شرق تهران) ،مسجد صاحب زمان(عج) ،مسجد امام حسین(ع) ابر اوه یاسد،
مسجد امام علی(ع) رج ،مسجد حضرت ابوالفضل ،مسجد النبی نارمک (برادران ،خواهران) ،مسجد محماد رساول ا ...قاسوین ،تابخاناه مساجد اعظام
قلعهنو ،مسجد جامع امیرالمؤمنین(ع) ،تابخانه شهید فهمیده مسجد مسلم بن عقیل(ع) ،مسجد امام جعفر صاادق (ع) ارج ،مساجد امیار الماومنین (ع)
مینیسیتی ،تابخانه امام رضا -مسجد جامع قم ،تابخانه مسجد جامع قم ،مسجد علی ابن ابیطالب(ع) ،مسجد جامع علی ابن موسی الرضاا(ع) ،حساینیه

خوییها و صدها کتابخانه دیگر

سایر موسسات ،شرکتها و نهادهای خصوصی و دولتی:
هالل احمر ایالم ،مر س آموزش هالل احمر ،تابخانه انجمن بین المللی راه بهسیستن مشهد ،انون تربیتی و فرهنگی طرح ملای اماام خمینای رماان،
سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی ،برنامه و بودجه آذربایجان شرقی ،دفتر مدیران بنیاد مستضعفان و جانبازان ،بنیاد تاریخ انقاالم اساالمی ،اداره
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آموزش بنیاد مستضعفان و جانبازان ،مجله حمل و نقل ،خانه ودک مشهد ،خانه ریاضی یسد ،بیمارستان آتیه ،بیمارساتان شاهدای اارگر یاسد ،تابخاناه
عمومی بانو و یخسرو یسد ،پژوهشگاه پلیمر ایران ،شر ت خدمات انفورماتیک ،شر ت مهندسین مشاور چگاالش ،شار ت اانی ااوان شارق ،شار ت
مهندسی دریا پار ،شر ت نگهبان گاز ،شر ت سرمایه گذاری خارجی ،شر ت تعاونی مسکن خلبانان هر ولس (طاق ساری) ،شار ت نماینادگی بیماه
فردا ،شر ت مهندسین مشاور بینا ،شر ت اندیشه زرل ،شر ت مهندسان مشاور اوت مشهد ،شر ت فرنگار امپیوتر ،موسساه تحقیقااتی تادبیر اقتصااد،
هادیان دانش گستر ،شیمی شاورز ،شهید شاه آبادی ،تابخانه اتباع خارجی (افغانستان) مشهد ،مر س مشاوره اماام حساین(ع) یاسد ،ساازمان منطقاه آزاد
تجاری دفتر قشم و تهران ،مر س آمار ایران ،تابخانه چاپ و انتشارات مر سی تنکابن ،تابخانه د تار شاهیدی بروجارد ،بیرجناد رایاناه ،ساازمان نظاام
مهندسی و ساختمان استان قم ،تابخانه شخصی آیت اهلل صدوقی یسد ،تابخانه شخصی آقای د تر ایاسدی ،مجتماع ریختاه گاری اسافراین ،تابخاناه
تخصصی ولیعصر مشهد ،موسسه آموزشی ساختمان و شهرسازی ،تابخانه عمومی آیت اهلل خسروی تکام ،تابخانه اردشیر یگاانگی(انجمن زرتشاتیان)،
تابخانه خاتم النیین (افغانستان ) ،موسسه خیریه عسگرالمهدی ،موسسه فرهنگی خیمه ،صندوق حمایت از سرمایه گذاری های وچک ،تابخانه عمومی
اندیشه ،باشگاه ایرانیان مقیم دبی ،اتحادیه ناشران ،تابخانه آیت اهلل صادق شایرازی ،شار ت پاارس باوم ،مؤسساه خیارین هماره ،مؤسساه فرهنگای
آیندهسازان قم ،شر ت پارس بوم همکار
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