
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13801نیک بین، بهمنبرخی از عجائب قرآن1

2
حکایت عطار بصراوی با : نمایشنامه تا یک دلی

امام زمان علیه السالم
 نسخه13841اسماعیلی، مسعود

3
االصول الثالثه ویلیها القواعد االربع، و عقیده 

السلف
 نسخه14231عبدالوهاب، محمد

4
در غدیر خم سال دهم  (ص)خطبه پیامبر اکرم 

هجرت
 نسخه13781مرکز فرهنگی تربیتی نور والیت

 نسخه13831حسینی، حسینشامل دعای هد و زیارت آل یاسین: سپیده دمان5

 نسخه13841دایر، وینماندن در مسیر6

 نسخه13842حسینی، حسینمتن، شرح و ترجمه خطابه غدیر: پیام نگار7

 نسخه1ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان8

9
جامع ترین دانستنیهای راهنمائی و رانندگی 

کامپیوتری
 نسخه1مشکوتی، اعزازالدین

 نسخه13861مترجم- خاکساری، علیدعای جوشن کبیر10

11P reches  et S ermonsal Bdr, Abdul Razzaq ibn Muhsin20061نسخه 

12the Hajj and Umrah discribedMuhammad, Hazem1نسخه 

 نسخه13842دفتر علمی بنیاد هدیه به حجاجچگونگی حج و عمره و زیارت با دعاء13

 جلد2 1381کروز، ویلیام2 و 1ج --- مکانیک جامع اتومبیل 14

 نسخه13801رابرتسون، استیوارتشناسایی و عیب یابی تجهیزات برقی اتومبیل های امروزی15

 نسخه13831معاونت آموزشی ستاد ازدواج دانشجوییتوصیه های مهم برای تقویت روابط زن و شوهر16

 نسخه13831معاونت آموزشی ستاد ازدواج دانشجوییراهنمای غنابخشیدن به روابط زن و شوهر17

 نسخه13831معاونت آموزشی ستاد ازدواج دانشجوییشیوه های موفقیت در برقراری ارتباط صحیح18

 نسخه13831معاونت آموزشی ستاد ازدواج دانشجوییموفقیت در اقتصاد خانواده19

 نسخه13832معاونت آموزشی ستاد ازدواج دانشجوییمهریه و شرایط پرداخت آن20

 نسخه13781سدینگتن، مرینهنر کاغذسازی دستی21

22
گفتارهایی با موضوع غدیر و : بر آستانه غدیر

امامت
 نسخه13801موسسه فرهنگی اعراف نور

 نسخه13721سدهی، راضیهره آوردی از سفر حج23

24
گزیده ای از رهنمودهای حضرت : مطلع عشق

سیدعلی خامنه ای به زوج های جوان... آیت ا
 نسخه13841حاج علی اکبری، محمدجواد

 نسخه13731.والترز، نیگل واصول پرسپکتیو25

(1394اسفندماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای حمید سکاکی 



 نسخه13811مهری، فرخندهپرستاری و بهداشت مادران و نوزادان26

27
Muhammad le 

Massagerd'Allah

Abdoul Karim, Abdou-

Rahman
 نسخه20061

 نسخه13843 هجری قمری1427تقویم سال 28

 نسخه13841شورای اسالمی شهر تهرانمادگی در برابر زلزله29

 نسخه13811فوادیان، رضااز حسین علیه السالم تا مهدی علیه السالم30

 نسخه13831انصاری، محمدرضابلندترین داستان غدیر به روایت حذیفه یمانی 31

 نسخه13861انصاری، محمدباقرگزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر32

 نسخه13821کپس، جئورگیزبان تصویر33

 نسخه13811تالفی، علی اکبرفهرستواره کتب مهدویت34

 نسخه13821ضیاء آبادی، محمد22صفیر هدایت شماره 35

 نسخه13801هم زبان نوروز36

 نسخه13781غالمرضایی، حمیدرضامعجزه باورها37

38
نگاهی گذرا به زندگانی : بیدارترین سپیده

حضرت امام حسین علیه السالم
 نسخه13811آل رسول، سعید

 نسخه13841حجازی، جمال الدینخاطره آن شب39

40
گامی به سوی احیاگری : شعله های همیشه

...فرهنگ فاطمیه 
 نسخه13841لباف، علی

 نسخه13761روابط عمومی شرکت سیمان فارس و خوزستانروایت تاریخ41

 نسخه1اسالمی، احمدبام بلند عاشورا42

43
نگاهی بر کتب عرضه شده در نمایشگاه غدیر، 

پیام آور نور
 نسخه13831گروه مولفان نشر رایحه

 نسخه13831حسینی، حسیندرود جاودانه شامل زیارت عاشورا و دعای علقمه44

 جلد13834لباف، علیمظلومی گمشده در سقیفه45

46
سیری در نصوص شهادت صدیقه : به رنگ خون

کبری علیهاالسالم
 نسخه13851لباف، علی

47
تأملی کوتاه در تحریف اسناد : حقایق پنهان

فاطمیه
 نسخه13851لباف، علی

48
احراق بیت فاطمه علیهاالسالم در : زخم آتش

منابع اهل سنت
 نسخه13851لباف، علی

 نسخه13851طباطبایی، میراصالنطنین والیت از روزنه تاریخ49

 نسخه13841معصومی، مسعوداحکام روابط زن و شوهر و مسائل اجتماعی آنان50

 نسخه13841محدثی، جوادالفبای سعادت خانواده: راه زندگی51

 نسخه13841یراقی اصفهانی، سعیدهکوتاه و پرفایده برای خانمها52

 نسخه13841حدادعادل، غالمعلیدرس هایی از قرآن53

 نسخه13841فالح زاده، محمدحسیناحکام زندگی54

55
آشپزی آسان یا چگونه دل همسر خود را به 

دست آورید؟
 نسخه13841ارباب زاده مظفری، رویا



 نسخه13741معزی، آذرپیشگیری و درمان کمردرد با ورزش56

57
آشنایی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و 

کتابخانه دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبایی
 نسخه13811معاونت پژوهشی دانشگاه

 نسخه13842انصاری، محمدباقرندای آسمانی غدیر58

 نسخه13821جمعی از نویسندگاندمی با غدیر59

60
اصالح تغذیه، ضرورت زندگی : طب ایرانی، تغذیه

امروز
 نسخه13841عزیزخانی، محمد

61
دعاهای ماه مبارک رمضان با ترجمه : ضیافت نور

فارسی

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
 نسخه1

 نسخه1دعاهای ضیافت ربانی62

 نسخه13821مترجم- الهی قمشه ای، مهدی19جزء : قرآن مجید63

 نسخه13671ارتباط با خدا64

1382کریمی، محمدرضاکلید بهشت65
13 

نسخه

 نسخه13791مترجم- تالفی، علی اکبرقرار بی قراران: دعای عهد66

 نسخه3لوح فشرده گنجینه معرفت67

 نسخه13831ابن طاوس، رضی الدین علیترجمه مهج الدعوات و منهج العنایات68

69
راهنمایی برای نقاشان، آرشیتکت ها : پرسپکتیو

و طراحان
 نسخه13721وایت، گوئن

 نسخه13671دوآمه لیو، ژوزفپرسپکتیو در طراحی و نقاشی70

 نسخه13821پازوکی2جزوه معارف اسالمی 71

 نسخه13861ابن طاوس، رضی الدین علیمهج الدعوات72

 نسخه13861حسینی، حسینمتن، شرح و ترجمه خطابه غدیر: پیام نگار73

 نسخه4نقشه74

 نسخه13851رحمانی، رویاآشنایی با علم و هنر تاکسیدرمی: لوح فشرده سکوت فحش75

76
E xercises  in Reading 

Comprehension
T ibbitts , E .L.19741نسخه 

77
چهل نکته کلیدی : کلیدهای تربیت کودکان

برای شیردادن به نوزاد
 نسخه13861سیرز، ویلیام

78
راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجوسان 

1رشته علوم اجتماعی 
 نسخه13811دیجوریان، پروانه

 نسخه13791نقیب زاده، میرعبدالحسیننگاهی به فلسفه آموزش و پرورش79

80
آبستنی و مراقبت های قبل و بعد :  ماه انتظار9

از زایمان
 نسخه13731فروغی، شعاع

 نسخه13621علوی، عالء الدینتغذیه با شیر مادر81

 نسخه13861میخبر، سیماریحانه بهشتی یا فرزند صالح82

 نسخه13841...مرادی، نورامدیریت آرشیوهای دیداری و شنیداری83

 نسخه13861میلر، بئاتریس ماهه6 - 3: شیوه های تقویت هوش نوزاد84



85
آشپزی نوین برای کودکان از سه ماهگی تا 

هیجده ماهگی
 نسخه13861مارکاده، بالندین

 نسخه1شاهمرادی، نسترنراهنمای کامل تمرین در درک مطلب خواندنی86

 نسخه13841ملکی، حسنمبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه87

88
آموزش و : روش شناسی و تاریخ تحول دانش

پرورش تطبیقی و بین الملل
 نسخه13821آقازاده، احمد

 نسخه13811صبا، ایرجشیوه بهره گیری از کتابخانه ها و منابع اطالعاتی89

90
مبانی نظری و : 21یادگیری الکترونیکی در قرن 

عملی
 نسخه13841گریسون، دی آر

 نسخه13761امیرتیموری، محمدحسنتدیون متون آموزش برنامه ای91

 نسخه13782ساعی، میرمحموداخالق و تربیت اسالمی92

 نسخه13811میلرسون، جرالدتولید و کارگردانی در تلویزیون93

 نسخه13821.داندیس، دونیس امبادی سواد بصری94

 نسخه13841رایدینگ، ریچاردآموختن و سبک شناختی95

 نسخه13811نصیری، محمدتاریخ تحلیلی اسالم96

 نسخه13841سیف نراقی، مریمروان شناسی و آموزش کودکان استثنایی97

98
بازنیسی داستان گونه یک واقعه : تنها امید

...تاریخی و عنایت خاص
 نسخه13771مومنی، مهدی

99
چکیده مقاالت همایش پیامبر اعظم و تعلیم و 

تربیت اسالمی
 نسخه13851مقامی، حمیدرضا

 نسخه13831شکوهی، غالمحسینمبانی و اصول آموزش و پرورش100

 نسخه13841حلبی، محمودریحانه ملکوت101

102
بحثی درباره مفاهیم : مدیریت یادگیری

تکنولوژی آموزشی
 نسخه13771.کی. دیویس، ایور

103
روش های مقدماتی آماری در روانشناسی و 

تعلیم و تربیت
 نسخه13801امین، فخر السادات

 نسخه1راهنمای رستوران های تهران104


