
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13761نجفی، ابوالحسنفرهنگ دشواری های زبان فارسی:  غلط ننویسیم1

 نسخه13761موسوی بلده، محسنقواعد تجوید: 2حلیه القرآن 2

 نسخه13821حبیبی، علیروانخوانی و تجوید قرآن کریم3

 نسخه13791محمدی، حمید1زبان قرآن 4

 نسخه13741فضلی، عبدالهادیخالصه المنطق5

 نسخه13792سرشار، محمدرضاالفبای قصه نویسی6

 نسخه13821گری، جانمردان مریخی، زنان ونوسی7

 نسخه13801باقی زاده گیالنی، رضارمز موفقیت بزرگان8

 نسخه13621خمینی، روح الهاحکام جبهه9

 نسخه13691نصرتی، علی اصغر4سیرت سرداران سپاه اسالم : پاسدار والیت10

 نسخه13801مدرسی، محمدتقیزندگانی بقیه اله االعظم امام مهدی علیه السالم11

 نسخه13801مدرسی، محمدتقیزندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السالم12

 نسخه13801مدرسی، محمدتقیزندگانی حضرت امام علی هادی علیه السالم13

 نسخه13811مدرسی، محمدتقیزندگانی جواد الئمه امام محمدتقی علیه السالم14

 نسخه13801مدرسی، محمدتقیزندگانی ثامن االئمه امام علی بن موسی الرضا علیه السالم15

 نسخه13801مدرسی، محمدتقیزندگانی باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السالم16

 نسخه13811مدرسی، محمدتقیزندگانی رئیس مذهب تشیع امام جعفرصادق علیه السالم17

 نسخه13811مدرسی، محمدتقیزندگانی باقرالعلوم امام محمدباقر علیه السالم18

 نسخه13811مدرسی، محمدتقیزندگانی زین العابدین امام سجاد علیه السالم19

 نسخه13801مدرسی، محمدتقیزندگانی صدیقه کبری فاطمه زهرا علیهاالسالم20

 نسخه13811شرفشاهی، کامرانمجموعه شعر شاعران معاصر در رثای حضرت امام حسین علیه السالم: حماسه جاودان21

 نسخه13811انصاری، حمیدحدیث بیداری22

 نسخه13781دفتر مطالعات و تحقیقات زنانفاطمه زهرا علیهاالسالم در کالم امام و رهبری: کوثر نور23

 نسخه13821حدادی، محسنگوشه هایی از زندگی مقام معظم رهبری: یک سبد گل محمدی24

 جلد1عسکری، مرتضی11، 10، 9، 8ج --- نقش ائمه در احیاء دین 25

 نسخه13811حرعاملی، محمد بن حسنجهاد با نفس26

 نسخه1روزنامه همشهریگزیده شعر عاشورایی: مویه های غریبانه27

 نسخه13791دین پرور، جمال الدینتاریخچه غدیرخم28

 نسخه13811عزیزی، عباسثواب نماز اول وقت29

 نسخه13811عزیزی، عباسثواب وضو30

 نسخه13791دین پرور، جمال الدینراه و رسم زندگی در نهج البالغه31

32
رنجنامه حضرت حجه االسالم والمسلمین آقای سیداحمد 

خمینی
 نسخه13681منتظری، حسینعلی

 نسخه13661کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانطاووس از بان پیشوای اول33

 نسخه1هاشمی نژاد، عبدالکریممقام شهید34

 نسخه13701آذریزدی، مهدیقصه های خوب برای بچه های خوب35

 نسخه13761حاتمی کیا، ابراهیمآژانس شیشه ای36

(1394دی ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای ژاله جعفری 



 نسخه13911جعفریان، محمدحسینحاشیه نویسی بر سفری مشترک با بهروز افخمی: در پایتخت فراموشی37

 جلد13743مصباح یزدی، محمدتقی3 و 2 و 1ج --- آموزش عقاید 38

 نسخه13751معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورشاحکام ویژه دوره متوسطه39

 نسخه13791مدیرشانه چی، کاظمدرایه الحدیث40

 نسخه13781واعظی، احمدتأملی در اندیشه سیاسی اسالم: حکومت دینی41

 نسخه13691دلخوش نواز، هاشمانشاء و نامه نگاری برای همه42

 جلد13744صبور اردوبادی، احمد4، 3، 2، 1ج--- آیین بهزیستی اسالم 43

 نسخه13811استون، هاناقبل از ازدواج، بعد از ازدواج: پاسخ به مسائل جنسی و زناشویی44

 نسخه13851طباطبایی، محمدحسین(ص)سنن النبی : آداب زندگی پیامبر45

 نسخه13811نراقی، احمدمثنوی طاقدیس46

 نسخه1دعای جیبی47

 نسخه13681خمینی، روح الهره عشق48

 نسخه13711خمینی، روح الهجلوه های رحمانی49

 نسخه1مجتمع فنی تهرانمبانی کامپیوتر50

 نسخه1مفاهیم و مهارت های پایه پیش دبستانی51

 نسخه13921محمودپور، آزیتاروش ها و راهبردهای تقویت دقت و توجه52

 نسخه13851اصغرزاده، علی2گام های نخستین 53

 نسخه13911اداره امور فرهنگی آستان قدس رضویسالم، سالم امام رضا علیه السالم54

55S urvival E nglish13731نسخه 

 نسخه13911مهدی زاده گوکی، احمدامام مهربانی، از مجموعه دست های سحر آمیز56

 جلد53 و 4 و 2ج --- المحادثه العربیه المعاصره 57

 نسخه13901طهوری، محمد(ص)قصه های قرآنی از خلقت آدم علیه السالم تا رحلت خاتم 58

 نسخه13731عمید، حسنفرهنگ فارسی عمید59

 نسخه13861عزیزی، عباسثواب قرائت سوره های قرآن60

 نسخه13801آوینی، مرتضیمرکز آسمان61

 نسخه13841آوینی، مرتضیسفر به سرزمین نور62

 نسخه13791آوینی، مرتضیفتح خون63

 جلد13802موسوی اصفهانی، محمدتقی2 و 1ج --- در فوائد دعا برای حضرت قائم علیه السالم : مکیال المکارم64

 جلد13712منصوری، ذبیح اله2 و 1ج --- پزشک مخصوص فرعون : سینوهه65

 نسخه13731حاتمی کیا، ابراهیماز کرخه تا راین66

 نسخه13791همت خواه، فرهاددایره المعارف پزشکی خانواده67

 نسخه13871شارمن، کارولراهنمای کاربردی مشاهده کودکان68

 نسخه13781انصاریان، حسینسخنرانی های استاد حسین انصاریان: نظام خانواده در اسالم69

 نسخه13791توفیقی، حسینآشنایی با ادیان برگ70

 نسخه13761آوینی، مرتضیحلزون های خانه به دوش71

 نسخه13731عسکری، مرتضی1ج --- ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسالم 72

 نسخه13781مصباح یزدی، محمدتقیجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن73

 نسخه14191محمدی، حمیدنصوص مختاره من تراث اهل البیت علیهم السالم74

 جلد13802بهرام پور، ابوالفضل30 و 1روش تدریس ترجمه و مفاهیم قرآن کریم جزء 75

 نسخه13791غفاری، ابراهیمآیین نیایش76



 نسخه13811بهرام پور، ابوالفضلتفسیر عرفانی مناجات تائبین77

 نسخه13821بهرام پور، ابوالفضل3سطح --- روش ترجمه آسان 78

 نسخه13811بهرام پور، ابوالفضل(ص)نگاهی به سوره محمد 79

 نسخه13801بهرام پور، ابوالفضلنگرشی به سوره یس80

 نسخه13821جوادی آملی، عبداهللزن در آینه جالل و جمال81

 نسخه13811مک کانکی، آلیسونراهنمای نگهداری از کودک از تولد تا یکسالگی82

 نسخه13761خمینی، روح الهشرح چهل حدیث83

 نسخه13921هراتیان، علیپیرامون نقش دعا در تعجیل فرج امام عصر علیه السالم: دعا کلید ظهور84

 جلد13792آوینی، مرتضی2، 1جلد : آینه جادو85

 جلد13787مکارم شیرازی، ناصر6، 5، 1، 9، 27، 26 ، 2ج --- تفسیر نمونه 86

 نسخه13891سیدی، حسیننگاهی نو به زندگی و شخصیت امام علی علیه السالم: امیر گل ها87

 نسخه13821جمالی، عیسیسیر داستان گونه جشن تکلیف فرزندان...: تا به اولین نماز88

 نسخه13761محدثی، جوادآشنایی با سوره ها89

 نسخه13811کریمیان، منصورنگاهی به معارف اهل بیت علیهم السالم: تولد و تربیت فرزند90

 نسخه13761مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسدارانتاریخ اسالم در عصر امامت امام علی علیه السالم91

 نسخه13761قائمی، علیپرورش مذهبی و اخالقی کودکان92

 نسخه13761مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسدارانوالیت فقیه93

 نسخه13861مظلومی، رجبعلیگامی در مسیر تربیت اسالمی از کودکی تا بلوغ94

 نسخه13791معاونت پرورشی سپاه ناحیه جنوب تهران و ریره توشه دیار نور95

 نسخه13811حسینی، علیکرامات حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم96

 نسخه13901شفیعی شاهرودی، محمدحسنبحثی برگرفته از کتاب الغدیر اثر عالمه امینی: امام حسن علیه السالم97

 نسخه13901مردان پور، حسین(ص)طب النبی 98

 نسخه13891سیدی، حسین(ص)نگاهی نو به زندگی و شخصیت پیامبر گرامی : همنام گل های بهاری99

 نسخه13811بهرام پور، ابوالفضل1سطح --- روش ترجمه آسان 100

 نسخه13811بهرام پور، ابوالفضل2سطح --- روش ترجمه آسان 101

 نسخه1مجله حوزه پگاه شماره یک102

 نسخه13741واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکرانکرامات حضرت مهدی علیه السالم و فرازهایی از توقیعات مقدس بقیه اهلل االعظم103

 نسخه13711سادات مدنی، علی اصغربحثی پیرامون عالئم حتمیه ظهور حضرت حجت علیه السالم: نشانه های ظهور104

 نسخه13911جمعی از نویسندگانعلی بن ابیطالب علیه السالم خورشید ناشناخته105

 نسخه13901صبور اردوبادی، احمد!نگاه پاک زن و نگاه های آلوده به او؟106

 نسخه122مجله در عناوین مختلف107

 نسخه13741دستغیب، عبدالحسینتوحید108

 نسخه13601دستغیب، عبدالحسینمعاد109

 نسخه13811ادعیه کامل ماه مبارک رمضان110

 نسخه13861شهید سیداحمد پالرک111

 نسخه13881کریمی، فاطمهپلی به سوی ملکوت112

 نسخه13851حدیث عنوان بصری113

 نسخه3آشنایی با نهج البالغه114

 نسخه13851آقایی، احمدمناظره علی بن موسی علیه السالم با عالمان ادیان115



 نسخه13871میرزایی، حبیب الهنگاهی به کراات امام رضا علیه السالم: ارمغان ملکوت116

 نسخه13801ابن بابویه، محمد بن علیگزیده قواب االعمال و عقاب االعمال117

 نسخه13841معاونت آموزش و پژوهش بعثهادعیه و آداب حرمین118

 نسخه13861سهرابی، محمدزندگانی حضرت زهرا علیهاالسالم119

 نسخه1آشنایی با زندگانی چهارده معصوم علیهم السالم120

 نسخه13821گروپ، دیاگرامستاره متولد آذر121

 نسخه13821گروپ، دیاگرامستاره متولد مرداد122

 نسخه13861شهید سیدمرتضی آوینی123

 نسخه13871علیان نژادی، ابوالقاسمهمراه زائر124

 نسخه13711علی قلی زاده، محمدرضاگلچینی از غزلیات شمس تبریزی: شاهکارهای شعر فارسی125

 نسخه1جدول حج126

 نسخه1چهل حدیث نماز در کالم امیرالمؤمنین علیه السالم127

 نسخه13811شجاعی، علی اصغرمکالمات و اصطالحات وزمره عربی به فارسی128

 نسخه13891تقویم گل نرگس129

 نسخه13881مرادخانی، احمدتوصیه های اخالقی امام رضا علیه السالم به اصحاب و یاران: در دامان مهر130

 نسخه13881رضایی اصفهانی، محمدعلیخداشناسی از منظر امام رضا علیه السالم: شرح بی نهایت131

 نسخه13821گوهریان، پریاپنجاه نوع غذای محلی ایران132

 نسخه13811فتحعلی، منیرهپیتزا و ساندویچ: سرآشپز133

 نسخه13801دعای عرفه134

 نسخه13741رباعیات باباطاهر عریان همدانی135

 نسخه13811طباطبایی نسب، محمدرضادر حریم محرم136

 نسخه1.علی گو، لراز: (4)کلید 137

 نسخه13851محمدزمانی، جوادزندگی نامه سیدحسن نصراله دبیر کل حزب اهلل لبنان: مسیح لبنان138

 نسخه13821مطهر، محمد(ص)حاوی چهل حدیث اخالقی و چهل شعر با ردیف محمد : گل محمدی139

 نسخه13821اسالم نیا، فریدونداروشناسی شیمیایی همراه140

 نسخه13861طباطبایی نسب، محمدرضاصدها نکته پیرامون آداب زندگی از دیدگاه وحی: آداب زندگی141

 نسخه13821اسالم نیا، فریدونداروشناسی گیاهی همراه142

 نسخه13791دین پرور، جمال الدینارکان اسالم در نهج البالغه143

 نسخه1تحلیلی گذرا و سریع بر مسئله فلسطین144

 نسخه13881مترجم- الهی قمشه ای، مهدیصحیفه سجادیه145

 نسخه13861شجاعی، مهدیطوفان دیگری در راه است146

 نسخه13881محمدزاده، مرضیهپیشوای آزادگی147

 نسخه13881قیصری، مهدیلطف پنهان148

 نسخه13811فتحعلی، منیرهژله و دسر: سرآشپز149

 نسخه1روایتی آزاد از زندگانی امام محمدباقر علیه السالم: پنجمین خورشید150

 نسخه1فضایل علی علیه السالم از زبان شیهع و سنی151

 نسخه1طلوع صبح نیمه شعبان152

 نسخه13801امین زارع، محمدرضاذوالقرنین در قرآن153

 نسخه13821مرکز تحقیقات حجاحد154

 نسخه13821مرکز تحقیقات حجمسجدالنبی155



 نسخه13821مرکز تحقیقات حجمکه و مدینه156

 نسخه13821مرکز تحقیقات حجبقیع157

 نسخه13861پرواز به سوی سرزمین نور158

 نسخه13891آقائی گرگانی، حسینپیک آموزش نماز همراه با آموزش خداشناسی، اصول و فروع دین و روزه159

 نسخه13881اسحاقی، ابوسجادزالل هدایت160

 نسخه13881اسحاقی، ابوسجادنسیم بیداری161

 نسخه13882روابط عمومی سازمان حج و زیارت2گام به گام با زائران حج تمتع 162

 نسخه13791خمینی، روح الهمفرده ویژه بانوان163

 نسخه1بروجردی، هادیکتاب شفاء الصدور164

 نسخه13821لطف اهلل زادگان، علیرضاپاسخ به ابهامات165

 نسخه13881قرائتی، محسنپرسش های مهم، پاسخ های کوتاه : تمثیالت166

 نسخه13861مرادی، فرشتهنگاهی به زندگانی و مبارزات امام موسی صدر: سیدموسی صدر167

 نسخه13811سوری، صدیقهگذری کوتاه بر زندگانی و سیره اخالقی حضرت امام حسین علیه السالم: پرچمدار شهر عشق168

 نسخه13771مجتمع فرهنگی مهدیه کاشان...پروردگارا ببخش مرا169

 نسخه1دعای ندبه و دعای توسل170

  جلد13742شرتونی، رشید4 و 2ج --- مبادی العربیه 171

 نسخه13711وزارت آموزش و پرورشبافتنی172

 نسخه13791انوری، حسن2دستور زبان فارسی 173

 نسخه13921افشاری مقدم، علیرضا1قرآن، کودک، سرگرمی 174

 نسخه2راهنمای سالمت در حج175

 نسخه13921واثقی، بهروزحکمرانی بر دل ها176

 نسخه13911نیلسن، آنابهترین دوست های دنیا177

 نسخه13871بهار در بهار178

 نسخه13771ملکی اصفهانی، محمودروش نوین در آموزش علم نحو: نحو مقدماتی179

 نسخه13581قدیمی، ذبیح اله(ص)محمد رسول اهلل 180

 نسخه13791موسویان، عباسکلیات نظام اقتصادی اسالم181

 نسخه13791توحیدی اقدم، محمدحسیندرآمدی به ورزش در اسالم182

 نسخه13751ترابی، اکبرتلخیص المنطق183

 نسخه13781دهنوی، حسینادبیات فارسی184

 نسخه13781برنجکار، رضاآشنایی با فرق و مذاهب اسالمی185

 نسخه13751موسوی بلده، محسنقواعد تجوید: 1حلیه القرآن 186

 نسخه13801خسروی، حسنآشنایی با قرآن187

 نسخه1طباطبائی، محمدرضاصرف ساده به ضمیمه صرف مقدماتی188

 نسخه13591خمینی، روح الهزبده االحکام189

 نسخه13811صالحی حاجی آبادی، نعمت الهانسان از مرگ تا برزخ190

 نسخه13711فراهی، ابونصرنصاب الصبیان191

 نسخه13731رساله توضیح المسائل حضرت آیه اله بهجت192

 نسخه13791خواجویان، محمدکاظمتاریخ تشیع193

 نسخه13741جاللیان، حبیب الهتاریخ تفسیر قرآن کریم194
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