
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه1طباطبایی، محمدحسینآموزش دین1

 نسخه13651مطهری، مرتضی2.داستان راستان ج2

 نسخه13852عاکف، سعید1.ساکنان ملک اعظم ج3

 نسخه1پژوهشی مستند در تحلیل مقام غیبت4

 نسخه13771توپچی، عفتآنچه هر دانش آموز باید بداند5

 نسخه13831شجاعی، مهدیرزیتا خاتون6

 نسخه13782محمدی ری شهری، محمدکیمیای محبت7

 نسخه13861فربودی، مهدیطعم مرگ8

 نسخه13861قرائتی، محسنتفسیر سوره نور9

 نسخه13932قرائتی، محسنتفسیر سوره حجرات10

 نسخه1مطهری، مرتضیدعا11

 نسخه1اوقات شرعی12

 نسخه1شهیدی، جعفردانستنیهای پیش از حج13

 جلد13812شهریاری، محمد3 و 2.سیری در آسمان اسالم ج14

 نسخه13761ابن شاذان قمیچهل حدیث در فضائل امیرالمومنین علیه السالم15

 نسخه13891انصاریان، حسینمروری بر مقتل سید الشهدا علیه السالم16

 نسخه13892کریمی جهرمی، علیآستان دوست17

 نسخه13891علوی مهر، حسیننشانی بهشت18

 نسخه13641سبحانی، جعفرآئین وهابیت19

 نسخه13871آشتیانی، محسنرموز اسرار آمیز عدد چهل20

 نسخه13791حسینی تهرانی، اصغراخالق اسالمی از دیدگاه قرآن21

 نسخه13871دشتی، مهدیسقیفه22

 نسخه13881بنی هاشمی، محمدمنزلت امام علیه السالم23

24
علی بن ابی طالب علیه : چهل حدیث جالب از حضرت

السالم
 نسخه13691چایچیان، حبیب

 نسخه1هاریس، توماسسکوت بره ها25

 نسخه13781آل رسول، سعیدیادی از محبوبه پروردگار26

 نسخه13751شیرازی، رضاام ابیها27

 نسخه13761شفیعی، حسنحاج آقا رضا بهاءالدینی آیت بصیرت28

 نسخه13861صدری، محمدعلی علیه السالم دومین شخصیت اسالم29

(1394اسفندماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم نسترن سیار 



 نسخه13791موسوی راد الهیجی، حسین1.پدر، مادر، مرا خوب تربیت کن ج30

 نسخه13901کمال الدین در جمال والیت31

 نسخه1دستغیب، محمدهاشمصاله الخاشعین32

 نسخه13801امام مهدی مصلح جهانی33

 نسخه1چگونه در نماز حضور قلب پیدا کنیم؟34

 نسخه1دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی35

36
احزاب و تشکل های سیاسی از نگاه حضرت امام 

خمینی و حضرت آیه اهلل خامنه ای
 نسخه13881ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی

 نسخه13891سیدی، حسینهمنام گل های بهاری37

 نسخه1...خمینی، روح اسیاسی حضرت امام خمینی- وصیت نامه الهی38

 نسخه13881پورحسینی، مژدهجرعه های سالمتی39

 نسخه13831قرائتی، محسنیوسف قرآن40

 نسخه13911فرد، محمدسفره های نورانی41

 نسخه13911چهل نکته آموزنده از قرآن: سفره آسمانی42

 نسخه14291ماه نوشت رمضان المبارک : میهمان عزیز43

 نسخه13891ضرابی مقدم، حسینفراتر از تاریخ44

 نسخه13881زارعی، محمدکدام خدا؟45

 نسخه13851حیدری مقدم، مجتبیثانیه های قطبی زمان46

 نسخه13861نظرآهاری، عرفانلیلی نام تمام دختران زمین است47

 نسخه13491مترجم= زمانی، مصطفیکارنامه سیاسی، اجتماعی، اخالقی محمد48

 نسخه13891یعقوب علی، برجیجلوه وصال49

 نسخه13901شکوه کرامت با کریمان علیه السالم50

 نسخه13901صدرعاملی، فخرالدیناز تو آموختیم51

 نسخه13841مخبری، احمدخورشید شهادت52

 نسخه13911مطهری، مرتضیزندگی جاوید یا حیات اخروی53

 نسخه13851مترجم- علیزاده، محمدسوپ جوجه برای تقویت روح مادران54

 نسخه13811عزت و افتخار حسینی55

 نسخه13841ضیاء آبادی، محمدصلوات نوری از آسمان56

 نسخه1جدول حج57

 نسخه13871قلوز، عزالدیندر راه خانه خدا58

 نسخه13722مطهری، مرتضی3 و 2. مجموعه آثار ج59

 نسخه1عمازاده، حسینمعراج60

61
عوامل حفظ و تداوم انقالب اسالمی از دیدگاه امام و 

رهبری
 نسخه13821

 نسخه13841انصاری زنجانی، محمدباقراسرار غدیر62

 نسخه13761اسدی، اکبرنردبان آسمان63

 نسخه13711مهریزی، مهدیتقویم عبادی64

 نسخه13761مطهری، مرتضی13.مجموعه آثار ج65

 نسخه13741مطهری، مرتضیجاذبه و دافعه علی علیه السالم66



 نسخه13691مطهری، مرتضیده گفتار67

 نسخه13691کار، مهرانگیزبچه های اعتیاد68

 نسخه13771تیجانی سماوی، محمد1.اهل سنت واقعی ج69

 نسخه13821حسینی تهرانی، اصغردر کوچه باغ آسمان70

 نسخه1قریب، عبدالعظیممنتخب کلیله و دمنه71

 نسخه13901فراهانی، مجتبی7آموزش ویندوز 72

 نسخه13851سخابی، مژگان1بارقه نور دفتر 73

 نسخه13831مظاهری، حسیناخالق و خودسازی74

 نسخه13831مترجم- خامنه ای، علی(ع)صلح امام حسن 75

 نسخه13691محمدی ری شهری، محمدخاطرات سیاسی76

 نسخه13601سید بن طاووسالمالحم و الفتن77

 نسخه13901طباطبایی نسب، محمدرضاقبله عشق78

 نسخه13801مترجم- یوسف شاهی، موناتصویر دوریان گری79

 نسخه13871سجادی، نجمهسجاده عشق80

 نسخه13851تاجدینی، علیتعلیم و تربیت اسالمی در پرتو کالم استاد شهید مطهری81

 نسخه13861رضوانی، علی اصغرحکومت حضرت مهدی علیه السالم در عصر ظهور82

 نسخه13901واکاوی جریان فتنه83

 نسخه13811مترجم- خامنه ای، علیکیست مرا یاری کند؟84

 نسخه13891امامی خوانساری، محمدفلسفه و اسرار حج85

86
قیامت، روز حساب و سنجش، روز کیفر و )معاد 

(پاداش
 نسخه1گروه دینی و قرآن

 نسخه1خمینی، حسنامام و نگرشهای نو در فقه87

 نسخه1عادلی، مجید7.ج (ع)و ائمه اطهار  (ص)چهل حدیث از رسول اکرم 88

 نسخه1مترجم- الهی قمشه ای، مهدیصحیفه کامله سجادیه89

 نسخه1هنوز هم شیطان است90

 نسخه13781تیجانی تونسی، محمد2.از آگاهان بپرسید ج91

 نسخه13811رخ شاد، محمدحسیندر محضر عالمه طبابایی92

 نسخه13901عابدینی مطلق، کاظمصحیفه مهدیه93

94
پرواز در ملکوت مشتمل بر آداب الصلوه امام خمینی 

2.ج
 نسخه13591فهری، احمد

 نسخه13871حسینی قزوینی، محمدوهابیت از منظر عقل و شرع95

 نسخه13911بابایی ابرقویی، محمدرضاپژوهشی در دفاع مقدس96

 نسخه13841شجاعی، مهدیآفتاب در حجاب97

 نسخه13911موحدی نژاد، محمدخاطراتی از شهید مرتضی مطهری98

 نسخه1اسوه مقاومت99

 نسخه13861رضوانی، علی اصغر(عج)قرآن و ظهور حضرت مهدی 100

 نسخه13821خمسه ای قزوینی، علیصلوات کلید مشکالت101

 نسخه13781نظری، مرتضیخاطرات ماندگار102

 نسخه13921رحمتی شهرضا، محمدعبرت هایی از گوشه و کنار تاریخ103



 نسخه13791جرعه ای از زالل غدیر104

 نسخه13861سبحانی، جعفرگزیده راهنمای حقیقت105

 نسخه13771راشدی، لطیفسیمای بزرگان106

 نسخه13801موسوی راد الهیجی، حسیناخالق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت107

 نسخه13721اندرودی، اصغر بقصد بهشت9اتوبوس شماره 108

 نسخه13651چایچیان، حبیبخلوتگاه راز109

 نسخه13891انصاری، محمدباقرخطابه غدیر110

 نسخه13851باقرزاده بابلی، عبدالرحمنحقیقت جاوید111

 نسخه13801نوری ایرانی، ابراهیمگامی در شناخت قرآن کریم112

 نسخه400ضیاء آبادی، محمدصفیر هدایت113

 نسخه72ضیاء آبادی، محمدصفیر سعادت114

 نسخه67ضیاء آبادی، محمدصفیر والیت115


