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 نسخه13891بختیاری، مریموالدین مبتال به بیماری روانی1

 نسخه13841نظری، حسنکار و تولید2

 نسخه13841جهانیان، ناصرامنیت اقتصادی3

 نسخه13841یثربی، سیدیحییمرگ4

 نسخه13841یوسفیان، حسننیاز به دین5

 نسخه13841خسروپناه، عبدالحسینپلورالیزم دینی و سیاسی6

 نسخه13841محدثی، جوادامام علی علیه السالم و هنر7

 نسخه13841قدردان قراملکی، محمدحسنحقوق متقابل مردم و حکومت8

 نسخه13841ایزدی، سجادحکومت و مشروعیت9

 نسخه13841جبرئیلی، محمدصفرآیین کشورداری10

 نسخه13841شریفی، احمدحسینخردورزی11

 نسخه13841محمودی، صادقاوصاف عارفان

 نسخه13841محمدیان، محمدشرحه شرحه13

 نسخه13841محمدیان، محمدروایت دریا14

 نسخه13841ذاکری، علی ا کبراخالق کارگزاران15

 نسخه13841جهان بزرگی، احمدآزادی سیاسی16

 نسخه13841پورامینی، محمدباقرریزش ها و رویش ها17

 نسخه13841رنجبر، مقصوداخالق سیاسی18

 نسخه13841شکراللهی، مرتضیآسیب شناسی حکومت دینی19

 نسخه13841منصوری، سیدمهدیمخالفان سیاسی20

 نسخه13841حسینی، سیدفضل اهللچالش های دین21

 نسخه13841رمضانی، احمددوستی22

 نسخه13841کرمانی، طوبیشهید و شهادت23

 نسخه13841طبسی مروجی، محمدجوادنظارت بر دولت24

 نسخه13841بهداروند، محمدمهدیقاسطین، مارقین و ناکثین25

 نسخه13841علیخانی، اسماعیلخودی و غیرخودی26

 نسخه13841شریعتی، روح اهللاقلیت های دینی27

 نسخه13841خنیفر، حسیناصول مدیریت و وظایف مدیران28

 نسخه13841ذوعلم، علیسیاست29

 نسخه13841درودگر، محمدجوادجوان30

(س)مناجات نامه امام خمینی31
موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

(ره)خمینی
 نسخه1

(1395اسفندماه  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای اصغرآذری 



 نسخه1آتش پور، حمیدسندرم قلب شکسته32

 نسخه1حبیبی، علی2آموزش قرآن کریم روخوانی سطح 33

 نسخه1هادی زاده، محمدرضاحکمت های نهج البالغه34

 نسخه1وکیل، مسعود1آموز مفاهیم قرآن 35

 نسخه1صدر، محمدباقرعلم اصول مرحله اول36

 نسخه1مشکینی اردبیلی، علیاخالق اسالمی37

 نسخه1درخشان، سیده قدسیهمفتاح النتزیل38

39
مجموعه مباحث و سخنرانی های کارگاه آموزشی رسانه و 

خانواده

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و 

دارای
 نسخه1

 نسخه1قرائتی، محسنیک صد و چهارده نکته درباره نماز40

 نسخه1مصباح یزدی، محمدتقیوالیت فقیه و خبرگان: پرسشها و پاسخ ها41

 نسخه1صداقت، علی اکبرآفتاب خوبان42

 نسخه1نظرآهاری، عرفانجوانمرد نام دیگر تو43

 نسخه1الهی قمشه ای، مهدینغمه جانان44

 نسخه1خمینی، روح اهللوالیت فقیه حکومت اسالمی45

 نسخه13841رودگر، محمدجواداصول گرایی46

 نسخه13841محمدیان، محمد...برادری داشتم که47

 نسخه13841روحانی نژاد، حسینپرستش48

 نسخه13841معلمی، حسنرابطه هست ها و بایدها49

 نسخه13841حکیمی، محمدزمینه ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی50

 نسخه13841کریمیان، علیاعتدال51

 نسخه13841واسعی، محمدعلم و عالم52

 نسخه13841جوان آراسته، حسینرهبر و رهبری53

 نسخه13841هاشمی، حسیناصالحات54

 نسخه13841سیدی ساروی، حسینآداب زندگی، در سخن امیر سخن: حرف های فیروزه ای55

 نسخه13791پزشکی، محمدانقالب اسالمی و چرایی و چگونگی رخداد ان56

 نسخه13791کرافورد، شارون98خودآموز استفاده از ویندوز 57

 نسخه13771سعادت، سعیدMS DUSخودآموز سیستم عامل 58

 نسخه13701عسگری حاتم آبادی، جوادپردازش داده ها59

 نسخه13831پورمعین، خدیجهآزمون های جامع استخدامی بانک ها60

61
گزیده خاطراتی از جلوه های ممتاز : 1جلوه دوست 

(ره)شخصیت امام خمینی 
 نسخه13871میرشکاری، اصغر

 نسخه13841محدث نوریچگونگی مالقات با امام زمان علیه السالم در بیداری و خواب62

 نسخه13591طالقانی، محمودروزها و خطابه ها63

 نسخه1مستعان، حمیدرضاماهیت حکومت اسالمی از دیدگاه آیه اله نائینی64

 نسخه13811مجد، محمود2ج - ؟ ...چرا65

 نسخه1وثوق، علی1ج - مسائل حسابداری 66

 نسخه13791نیپولیتان، ریچارد++Cطراحی الگوریتم ها با شبه کدهای 67



 جلد13802اسماعیلی، مهرداد2 و 1ج  - 6همگام با دلفی 68

 نسخه13901فاضل لنکرانی، محمدآیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السالم69

 نسخه13851سلیمانی، نقی...پیامبر براساس قرآن و با استفاده از 70

 نسخه13881قاضی، میرسعیدتئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات71

72
آداب الخط امیرخانی، با توضیحاتی درباره ترکیب حسن 

وضع
 نسخه13841امیرخانی، غالمحسین

 نسخه13861ضیائی بیگدلی، محمدکار شایسته و اقتصاد غیررسمی73

 نسخه13891سازمان نقشه برداری کشوراطلس شهر تهران74

 نسخه13811.هاپکینز، کنت دیاندازه گیری و ارزشیابی تربیتی و روانشناختی75

 نسخه13671احمدی گیوی، حسنزبان و نگارش فارسی76

77
قانون محاسبات : کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور

عمومی و دیوان محاسبات
 نسخه13881حسینی عراقی، حسین

 نسخه13841پرستن مفهام، کنپروانه ها و شاپرک ها78

 نسخه1رضوانی زاده، رضا37پیام هدایت شماره 79

 نسخه13791حسینی، ابوالقاسممبانی هنری قصه های قرآن80

 نسخه13881مشکوه، محمدحسندوره راهنمایی: احکام شریعت اسالمی81

 نسخه13741قوچانی، آقانجفیسیاحت غرب یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ82
 نسخه13891حیدرزاده، عباسماه انقالب83
 نسخه13841عابدزاده، حسنقانون ارث، وصیت و وارث84

 نسخه13891حسن زاده، علیدر مسیر شکوفایی85

 نسخه13852صفایی حائری، علینامه های بلوغ86

 نسخه1قرائتی، محسنتفسیر سوره جمعه87

 نسخه13751فلد، فردریکطوطی اصفهان88

 نسخه13881سازمان نهضت سوادآموزیآموزش قرآن ویژه دوره ی مقدماتی89

 نسخه13881خواندن و نوشتن فارسی دوره مقدماتی90

 نسخه13781آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی91

 نسخه13731کگارد، سورن کی یرترس و لرز92

 نسخه13901وکیل، مسعودقرآن کتاب بیداری93

94
مجموعه اسکناس ها و مسکوکات منتشرشده توسط بانک 

مرکزی
 نسخه1

 شماره3713802 و 36ماهنامه مبلغان شماره 95

 نسخه13891صادقی نیا، علیطبیب روحانی96

97
تبلیغات تجاری و ذهن مصرف : روان شناسی تبلیغات تجاری

کننده
 نسخه13871ساترلند، ماکس

 نسخه13731مترجم. - برادران، عدنیای هنر قالب بافی98

 نسخه13861حاجی علی عسگری، فاطمهArc View GISآموزش 99

 نسخه13811حسینی غیاثی، محمدرضادر اذکار و اوراد ائمه علیهم الصلوه والسالم: اسرارالعارفین100

 نسخه13611حسینی بهشتی، محمدبررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیبرالیسم و امامت101

 نسخه13651شجاعی، مهدیمجموعه داستان: ضیافت102

 نسخه13881هراتیان، علیآشتی با امام عصر علیه السالم103



 نسخه13883عسکری، مرتضی15ج - نقش ائمه در احیای دین 104

 نسخه13841عسکری، مرتضی14ج - نقش ائمه در احیای دین 105

 نسخه13791تقوی، مهدیاقتصاد سیاسی بین الملل106

 نسخه13851وثوقی، ناصراقتصاد سیاسی فساد107

 نسخه13801کمالی، الههبانوانی که نور را دیدند108

 نسخه13861وفائی، محمدرضاآیه الکرسی کلید حل مشکالت109

 نسخه13891شجاعی، مهدی(2)شکوای سبز 110

 نسخه13801اگیلوی، دیویدرازهای تبلیغات111

 نسخه13771محمدی، حمیدنحو مقدماتی112

 نسخه13861احمدوند، محسنسفر به بیت عتیق113

 نسخه13881تولستوی، لئونهنر چیست؟114

115
تغییرات کوچک برای ایجاد تفاوت :  گام تا موفقیت365

های بزرگ
 نسخه13841رابینز، آنتونی

 نسخه13891قاسمی، وحیدقبیله ی سلمان116

 نسخه13761توکلی، یعقوبخاطرات جهانگیر تفضلی117

 نسخه13851جاللوند، فاطمهیاد رنج هایی که برده ایم: آن روزهای نامهربان118

119
فتنه از دیدگاه نهج البالغه به ضمیمه گزارشی از فتنه سال 

1388
 نسخه13881محمدی همدانی، اصغر

 نسخه13911نظرپور، مهدیآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران120

 نسخه13861الهامی نیا، علی اصغرفقه خانواده121

 نسخه13871پژویان، جمشید(رشته اقتصاد)کلیات علم اقتصاد 122

 نسخه3913881ماهنامه هنر و اندیشه شماره 123

 نسخه13881ضیائی بیگدلی، محمدتقیمالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن124

 نسخه13874شجاعی، مهدیآیین زندگی125

 نسخه13881رفیعی موحد، مهدیروش همسرگزینی126

 نسخه13751کریستوفر، جانشمشیر ارواح127

 نسخه13881نیجل، توماسمقدمه ای بسیار مختصر بر فلسفه: معنای همه چیز128

 نسخه13901...ایلکا، روح ااسرار کوی دلدار129

 نسخه1زیارت عاشورا130

 نسخه1لوح فشرده ترجمه گویای قرآن کریم131

 نسخه1.ناسیلووا، نکتاب درسی زبان روسی132

 نسخه13921حفظ موضوعی قرآن کریم133

 نسخه1...سعدی، مصلح بن عبدابوستان سعدی134

 نسخه13831مترجم- الهی قمشه ای، مهدیبرنامه ارتباط با خدا135

 نسخه13951تقویم رومیزی بانک دی136

 نسخه1ترنم انتظار137

 نسخه13892کارگر، رحیمراز زیارت138

 نسخه13881..درویش، عبداسفرنامه ای عرفانی: از میقات تا عرفات139

 نسخه13892محمدزاده، علیرضا...پرواز140

 نسخه1مسابقه بزرگ بصیرت مهدوی141



 نسخه13892کارگر، رحیمحقیقت کدام است؟142

 نسخه13871مطهری، مرتضی1ج - داستان راستان 143

 نسخه13931مقدسی امیری، حسینسنت حسنه: اعتکاف144

 نسخه13861محمدی همدانی، اصغراربعین سید شهیدان کربال145

 نسخه13801یوگاناندا، پاراماهانساقانون موفقیت146

147
سوء استفاده از قدرت و حمله به : ایاالت شکست خورده

دموکراسی
 نسخه13871چامسکی، نوام

148
کتابشناسی و فهرست مقاالت و اشعار استاد 

سیدمحمدحسین شهریار
 نسخه13771حبیبی آزاد، ناهید

 نسخه13911عبداللهی، محمدعلیخودآموز قرآن مجید149

 نسخه13921همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران150

 نسخه13781صباغ الوانی، علی اکبراپراتوری مقدماتی151

 نسخه13791مانو، موریسطراحی دیجیتال مدار منطقی152

 نسخه13791چاپمن، دیویس روز21 در C++6آموزش ویژوال 153

 نسخه13791روحانی روانکوهی، محمدتقی1ج - ذخیره و بازیابی اطالعات 154

 نسخه13801جرالد، کرتیسآنالیز عددی کاربردی: محاسبات عددی155

 جلد13822خلیلی، اکبر2 و 1ج - گام به گا با انقالب 156

 نسخه13771.گاتفرید، بایرون اسبرنامه نویسی با پاسکال157

 نسخه13792...خمینی، روح اصحیفه انقالب158

 نسخه13881دوره مقدماتی: حساب159

 نسخه1محمدی، حمیدتجزیه و ترکیب160

 نسخه13821صافی، محمودخودآموز مصور برق اتومبیل161

 نسخه13571فرانکل، ویکتورانسان در جستجوی معنی162

 نسخه13891وزارت جهاد کشاورزیکتابچه آموزش عمومی همیاران طبیعت163

 نسخه13861پژوهشکده تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیهیکصد درس زندگی از امام علی علیه السالم164

 نسخه13871مستعلی، فرزانه1ج - تن پوشهای بافتنی 165

 نسخه13851موسوی بلده، محسن1سطح - حلیه القرآن 166

 نسخه13901قمی، عباسمنازل اآلخره و المطالب الفاخره167

 نسخه13823نظرپور، مهدیآشنایی با نظام جمهوری اسالمی ایران168

 نسخه13781.ای.  دانکو، پیمسائل و تمرینات در ریاضیات عالی169

 نسخه13861بهرامی، زهراحق کسب و پیشه و تجارت: حق سرقفلی170

 نسخه13791موسویان، عباسکلیات نظام اقتصادی اسالمی171

 نسخه13862عصمتی پور، محمدحسینویژه دوره مقدماتی بسیج: آشنایی با بسیج172

 نسخه13871موسسه فرهنگی قدر والیتزمزم نور173

 نسخه13771تهذیب البالغه174

 نسخه13811اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهراننحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع175



 نسخه13881لواسانی، علیدر فضایل و خواص سوره های قرآن: شکوفه های سور قرآن176

177R eading for General E nglishPourgive , F arideh20021نسخه 

 نسخه13731فیض کاشانی، مالمحسناخالق حسنه178

 نسخه13851معاونت بهداری نیروی مقاومت بسیجراهنمای مدیران بهداری و بهداشت179

 نسخه13811رجالی تهرانی، علیرضااسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم180

 نسخه13861خیری، محمدسوگنامه چهارده معصوم علیهم السالم181

 نسخه13951منصوری الریجانی، اسماعیلزینب کبری علیهاالسالم پیام آور عاشورا182

 نسخه13851مشکوه، محمدحسن(ص)ده درس از اخالق و رفتار پیامبر اعظم : رفتار نبوی183

184
مجموعه مقاالت دومین هم اندیشی سراسری رسانه 

تلویزیون و سکوالریسم
 نسخه13881جمعی از پژوهشگران

 نسخه13771انصاریان، حسیننظام خانواده در اسالم185

186
Dell Computer and Monitors  P roduct 

Information Guide
 نسخه20071

 نسخه13821دارابی، کیانانمایشنامه عروسکی آفتاب هم رنگی دگر داشت187

188
دومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیست های کلی اصل 

 قانون اساسی44
 نسخه13881

 نسخه213871فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره 189

 نسخه13851فیلی، ایادعربی به زبان ساده190

 نسخه13881آقادادی، احمدرضاطوبای هدایت191

 نسخه13691بابائیان پور، فهیمهنامه های فهیمه192

 نسخه13841قربانی، نیماسبک ها و مهارت های ارتباطی193

194
مجموعه مباحث و سخنرانی های کارگاه آموزشی رسانه و 

خانواده
 نسخه13891

 نسخه13891خدابخشی، رامینسرطان زنگ بیداری: سرطان و بحران های روانی195

196
نگاهی هب سامانه ی باز مغز و ذهن بر پایه : از ذره تا ذهن

ی رویکردی کلیت باور
 نسخه13891محیط، احمد

 نسخه13621والیتی، علی اکبردیدگاه های جهانی جمهوری اسالمی ایران197

 نسخه13881آریستوفانمجموعه کمدی های آریستوفان: آخارنی ها و سلحشوران198

 نسخه13831پروانه، فرشادجشن دومین تولد199

 نسخه13891پریور، نیکولچرا این بچه ها این قدر با هم دعوا می کنند؟200

 نسخه13821معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج سپاهمعجزه انقالب اسالمی201

 نسخه13871میراشرفی، هادیشفا و درمان در قرآن202

 نسخه13832(ره)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی عدالت در نظام اسالمی203

 نسخه13661احمدپناهی، محمدچهره حیله گر تاریخ: آغامحمدخان قاجار204

 نسخه1نوروزی، مرتضیسپاه، نگهبانان و پاسداران مرزهای الهی205

 نسخه13841وکیل، مسعود(1)آموزش مفاهیم قرآن 206
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