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 نسخه6ضیاءآبادی، سیدمحمدصفیر هدایت1

 نسخه1احکام دین2

(از مفاتیح الجنان)منتخب ادعیه 3
حوزه علمیه حضرت زینب کبری 

سالم اهلل علیها
 نسخه13881

 نسخه13701علم الهدی، سیدحمیدحماسه سازان4

 نسخه13941بیطرفان، وحیدخطبه منظوم غدیر5

 نسخه13911قرائتی، محسنیکصد و چهارده نکته درباره نماز6

 نسخه13901مهمانی خدا: چلچراغ7

 نسخه13851پیش بین، مگوهر حقیقت8

 نسخه13781رسایی، حمیدانتخابات و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی9

 نسخه13861بنی هاشمی، سیدمحمدیاری آفتاب10

 نسخه13861بنی هاشمی، سیدمحمدغربت آفتاب11

 نسخه13881جمعی از نویسندگانمهربان ترین پدر12

 نسخه13871قندهاری، محمدهادیآفتاب زندگانی13

 نسخه13851شریعت پناهی، مسعودرهایی بخش14

 نسخه13861فضلی، نادرپرچم پیروز15

 نسخه13871مدرسی، سیدمحمدتقیزندگانی ثامن االئمه امام علی بن موسی الرضا علیه السالم16

 نسخه13881مترجم- مسعودی، مجیدخطابه غدیر17

 نسخه13871مومنی، شموسیقی از نگاه دیگر18

 نسخه13891رضوانی، علی اصغرمردم می پرسند19

 نسخه13861نجفی قوچانی، محمدحسنسرنوشت ارواح بعد از مرگ: سیاحت غرب20

 نسخه13681شهریار، سیدمحمدحسینحیدر بابا یه سالم21

 نسخه13661مترجم- ضیغمی، محمدجوادکاهش وزن و افزایش عمر22

 نسخه13821خانچی، محسنمجموعه سرودهای مدرسه23

 نسخه13761معصومی، سیدمسعوداحکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان24

 نسخه13871بادامچیان، اسداهلل(ره)اندیشه سیاسی امام خمینی : درآمدی بر25

 نسخه1واحدی، سیدمحمدرضابانوی ناشناخته26

 نسخه13781فالح زاده، محمدحسیناحکام اعتکاف27

(1395اسفندماه  ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم سعیده وفایی 



 نسخه1رضی، هاشمداستان رستم و سهراب28

 نسخه13811حبیبی، علیآیات االحکام به ضمیمه و رهبری از دیدگاه قرآن و احادیث29

 نسخه13911سالنامه گل نرگس30

31active reading skills  1mirhassni, akbar1نسخه 

 نسخه1خامنه ای، سیدعلیآنچه خوبان همه دارند32

 نسخه13901شهسوار، علیرضاآموزش فوتبال برای دانشجویان تربیت بدنی33

 نسخه13821خمینی، روح اهلل(ره)وصیت نامه حضرت امام خمینی )توصیه های ماندگار 34

 نسخه13851آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی35

 نسخه13811دریایی، محمدرسول(زبان و مفاهیم)بهگزینی آموزش قرآن 36

37
دل نوشته و عرض نیاز به ساحت مقدس امام عصر علیه : عریضه

السالم
 نسخه13882

 جلد2بهرامپور، ابوالفضلنسیم حیات جزء پانزدهم و شانزدهم38

39
قسمت اول - 30سوره های جزء : آشنایی و انس با مفاهیم قرآن

و دوم
 جلد13862

 نسخه13901جزوه شیوه انتقال مفاهیم دینی به کودکان40

 نسخه1جزوه دوره حمد41

 نسخه13731محدثی، جوادروشها42

 نسخه13751موسوی، حسنختم سوره واقعه43

 نسخه1مطهری، مرتضیپیامبر امی44

 نسخه13841مترجم- فائق، عبداالمیرزیارت مولی المومنین علی علیه السالم در روز غدیر45

 نسخه13851جزایری، غیاث الدینخودشناسی یا اسرار خوراکیها46

 نسخه1فی النجف االشرف (ره)بیت االمام الخمینی 47

 نسخه13911روابط عمومی امداد خودر ایرانآسوده سفر کنیم48

49
با نگاهی اجمالی به فضائل اعمال و )ویژه نامه ماه مبارک شعبان 

مناسبت های شعبان
 نسخه13901

 نسخه13911حسینی، سیدحسینسروش آفتاب50

 نسخه13881نیشابوری ژولیده، حسنگلفروش51

 نسخه13911نعمتی پیرعلی، دل آرا(سوره حمد)تفسیر قرآن کریم 52

 نسخه13871شجاعی، محمد(عج)آشتی با امام زمان 53

 نسخه13741هی، لوییزشفای زندگی54

 نسخه1شائق قمی، محمد(عج)به عشق مهدی 55

 نسخه13901واعظی، محمدرجاءجلوه های غدیر56

 جلد6مکارم شیرازی، ناصر13 و 12 و 11 و 10و 9 و 2.تفسیر نمونه ج57

 نسخه13831در پیشگاه قرآن در سایه سار عترت58

 نسخه13621بیننده، سیدتقی1.خورشید والیت ج59

 نسخه13831انصاری زنجانی، محمدباقراسرار غدیر60



 نسخه1نشریه راه فردا61

 نسخه13621دستغیب شیرازی، سیدعبدالحسینآدابی از قرآن تفسیر سوره حجرات62

 نسخه13691خمینی، روح اهللنقطه عطف63

 نسخه13791راد، کامبیزداروخانه در خانه64

 نسخه13811فاضل لنکرانی، محمدمقدمات بنیادین علم تفسیر65

 نسخه1مطهری، مرتضیعدل الهی66

 نسخه13821نیشابوری، عبدالحسینتقویم شیعه67

 نسخه13811مغنیه، محمدجواد، شهادت(ع)قرآن، حسین 68

 نسخه1قمی، عباسمنتهی االمال69

 نسخه13791اکبری، محمدرضاسیمای امیرالمومنین علیه السالم70

 نسخه13701عالمه مجلسیحلیه المتقین71

 نسخه13841جوادی آملی، عبداهللجرعه ای از بیکران زمزم72

 نسخه1مترجم- انصاری، محمدعلیترجمه و شرح نهج البالغه73

 نسخه13671عالمه حلیتبصره المتعلمین74

 نسخه1المنجد فی االعالم75

 نسخه1مرعشی نجفیکتاب مصباح الناسکین و مشکوه الحاج و المعتمرین76

 نسخه1سبحانی، جعفرمنشور جاوید قرآن77

 نسخه13861بولتون، رابرت(مهارت های مردمی)روان شناسی روابط انسانی 78

 نسخه13921مایر، سایمونقدرت کالم درس هایی از سخنرانان بزرگ تاریخ79

 نسخه13791دین پرور، جمال الدینجهانگشای عادل80

 جلد2کلینی، محمد بن یعقوب3 و 2.اصول کافی ج81

 نسخه13831رحمانی همدانی، احمد(ص)فاطمه زهرا سالم اهلل علیها سرور دل پیامبر 82

 نسخه1میرجهانی، سیدحسندیوان حیران83

 نسخه1گلزاده، علیشناخت اسالم84

 جلد2مترجم- اسکندری، احسان2 و 1.شگفتیهای صحرا ج85

 نسخه13731الزیاره الزینبیه86

 نسخه1شریفی، محمودچهل حدیث غدیرخم87

 نسخه13821غرویان، محسندرباره زندگی آیت اهلل العظمی بهجت: مصاحبه آیت اهلل مصباح88

 نسخه1سوره مبارکه یس89

 نسخه1زیارت جامعه کبیره90

 نسخه13841قرائتی، محسنتفسیر سوره یس91

 نسخه13801مرکز تحقیقات غدد و متابولیسمآموزش ورزش در دیابت92

 نسخه13861قرائتی، محسنتفسیر سوره زمر93

 نسخه13861جعفرنژادقمی، عین اهللمبانی کامپیوتر و الگوریتم ها94

 نسخه13871جعفرنژادقمی، عین اهلل++Cبرنامه نویسی به زبان 95

 نسخه139513952تقویم 96

 نسخه2بروشور درهای بسته97



98
پایه سوم ) timssمجموعه سوال های علوم و ریاضیات تیمز 

(راهنمایی

مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز 

و پرلز
 نسخه13871

99
مجموعه اسالیدهای نمایشی دومین کنفرانس بین المللی 

ممیزین و سرممیزین سیستمهای مدیریتی
 نسخه13851

 نسخه13851ناپیدا ولی با ما100

 نسخه13861مرکز تحقیقات حجادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده با ترجمه فارسی101

 نسخه13861ادعیه و آداب حرمین102

 نسخه13781در غدیرخم سال دهم هجرت (ص)خطبه پیامبر اکرم 103

 نسخه1پرواز به سوی سرزمین نور104

 نسخه213731.چهل حدیث ج105

 نسخه13851مرکز تحقیقات حجادعیه و زیارات مدینه منوره با ترجمه فارسی106

 نسخه13821حبیب اللهی، علیاعمال و آداب مکه مکرمه107

 نسخه13851محمدی ری شهری، محمدبرکات سرزمین وحی108

 نسخه1کریمی، محمدرضاکلید سعادت در فضائل تسبیح حضرت زهرا علیه السالم109

 نسخه13941شجاعی، مرتضیکلیدهای فهم زبان قرآن110

 نسخه13611صافی، لطف اهللنظام امامت و رهبری111

 نسخه13861طباطبایی، سیدمحمدهادیعالمان شهر اخالق112

113
نگرشی به اسناد و مدارک هجوم به خانه صدیقه طاهره از قرن 

اول هجری تا کنون
 نسخه13821عبدالزهراء، مهدی

 نسخه13771مظاهری، حسینفضائل و رذائل اخالقی114

 نسخه1مطهری، مرتضیمقدمه ای بر جهان بینی اسالمی115

 نسخه13611مطهری، مرتضیشناخت116

 نسخه13851مترجم- حسینی، اسماعیلاز کجا بفهمیم کسی دارد دروغ می گوید117

 نسخه13841ضیاءآبادی، سیدمحمدغدیر سند والیت علی امیر علیه السالم118

 نسخه13821حسینی ادیانی، سیدابوالحسنحج مقبول119

 نسخه13781پستمن، نیلنقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی120

 نسخه13811استادان طرح جامع آموزش خانوادهخانواده و فرزندان در دوره ابتدایی121

 نسخه13831سهرابی،صادقنینوا معبر انتظار122

 نسخه13822انصاری، محمداز میان شعله ها123

 نسخه13831قندی، احمد1تمنای ظهور 124

 نسخه13731خمینی، روح اهللمحرم راز125

 نسخه1میرصادقی، سیدمهدیشمیم قرآن126

 نسخه13861دوما، الکساندرکنت مونت کریستو127

128international expresswaysmolinsky, steven1نسخه 

129voccabulary 1-4barker, chris4جلد 

130passage4نسخه 

131total englishhall, diane1نسخه 

132 absolutely essential words504 1نسخه 

 نسخه13441طباطبایی، سیدمحمدحسین10.ترجمه تفسیر المیزان ج133



134
گذری کوتاه بر مناقب عرشیان در فضائل علی بن ابی طالب و 

ائمه علیه السالم از منابع اهل سنت
 نسخه13871ابن شاذان، محمدبن احمد

 نسخه13811ضیاءآبادی، سیدمحمدمباحثی پیرامون امامت135

 نسخه13781افروز، غالمعلی(کودکان و نوجوانان)روان شناسی و تربیت 136

 نسخه13811زواریان، زهرارایحه نجابت137

 نسخه13791شیخ زاده، محمدرضادل آرام عرصه طوس138

 نسخه13851راهنمای مقررات ویژه ی اولیا و دانش آموزان139

 نسخه1یک مرد و هفت میدان140

 نسخه13771استادان طرح جامع آموزش خانوادهخانواده و فرزندان در دوره دبیرستان141

 نسخه13791شجاعی، سیدمهدی2شکوای سبز 142

 نسخه13811رحیم پور، حسنو شهر بی آرمان (ع)علی 143

 نسخه13821حسینی نسب، سیدرضاشیعه پاسخ میدهد144

 نسخه13831کرباسچیان، علی اصغردر مکتب استاد145

 نسخه13841فالح زاده، محمدحسینمناسک مصور عمره مفرده146

 نسخه13741برومند، ادیبراز پرواز147

 نسخه13821زویبک، مگکلیدهای رفتار با کودک دوساله148

 نسخه13891کریمی نیا، محمدعلیآثار و برکات محبت اهل بیت علیه السالم149

 نسخه13921منتظرظهور، فریبارویای من این است150

 نسخه13781شامانی، محمدعلیمطالعه چگونه؟ چه وقت؟ کجا؟151

 نسخه1نشریه بشارت152

153
کشکول چهارده تایی ذهنی مشتمل بر موضوعات و مطالب 

متنوع
 نسخه13801ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد

 نسخه13671مترجم- پورغالمی، محمد(کومیته کیوهان)روشهای مبارزه در کاراته 154

 نسخه13891کالنتری، ایرجگلگشتی در ادب فارسی155

 نسخه13801سمیعی، احمدنگارش و ویرایش156

 نسخه1علوی، سیدمهدیحقوق والدین بر فرزندان از دیدگاه اسالم157

 نسخه13801یاحقی، محمدجعفرراهنمای نگارش و ویرایش158

 نسخه13721لین، ویلیهنر دفاع از خود در درگیریهای نزدیک: چین نا159

 نسخه13771قائمی، علینقش مادر در تربیت160

161
 در مقایسه با 2006گزارش اجمالی نتایج ملی و بین المللی پرلز 

2001پرلز 
 نسخه13871کریمی، عبدالعظیم

 نسخه13921خوئی، رویاقصه های پری ها162

 نسخه1زیارت جامعه کبیره163

 نسخه13841اشعری، محمدچهل حدیث  و آیاتی از قرآن در اهمیت نماز164

 نسخه13851خمینی، روح اهللمنشور روحانیت165

 نسخه13941قرائتی، محسننماز166

 نسخه13841انصاری، محمدباقرندای آسمانی غدیر167

 نسخه1نماز غفلیه، نماز میت، نماز اول هرماه، نماز جعفر طیار168



 نسخه1(جیبی)دعا 169

 نسخه1راز خداوند170

 نسخه1مجتهدی تهرانی، احمدرساله محرم و نامحرم و کبائر المعاصی و احکام الغیبه171

 نسخه13861گروه کتاب نشر گلستان کوثرآشنایی با حضرت زهرا سالم اهلل علیها172

 نسخه1والیت فقیه از نظر بزرگان173

 نسخه13821قرائتی، محسنتفسیر سوره لقمان174

 نسخه13851شریعتی، علیدفتر های سبز175

 نسخه2سی دی176

 نسخه13811قرائتی، محسنتفسیر سوره قصص177

 نسخه13801قرائتی، محسنتفسیر سوره حجرات178

 نسخه13811قرائتی، محسنتفسیر سوره اسراء179

 نسخه13921متوسلی، علی محمدرمضان با قرآن180

 نسخه13881ضیاءآبادی، سیدمحمد3.عطر گل یاس ج181

 نسخه13821بابائی، احمدعلی قرآن مجید30برگزیده تفسیر نمونه جزء 182

 نسخه13791حسینی، سیدمرتضیدر احادیث اهل سنت (س)سیمای حضرت فاطمه 183

 نسخه13911قیومی، مریمخنده و شادی184

 نسخه13931مترجم- خوئی، رویاترس از تاریکی185

 نسخه13901باکستر، نیکوالشلغم غول پیکر186

 نسخه13911قیومی، محمدمهدیلطیفه های شیرین دانش آموزی187

 نسخه13901مترجم- قاسمی، مسلمنمایشنامه های کوتاه، خنده دار و بامزه برای کودکان188

 نسخه13901سند، محمدجلوه های توسل در نمادهای پرستش189

 نسخه13921قهرمانی، مریمرویکرد نشانه شناختی: ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان190

 نسخه1راهنمای خدمات شرکت امداد خودرو ایران191

 نسخه13931راهنمای متقاضیان ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی192

 نسخه13871نجم الدینی سیاهکلی، ناصر2.یادگار عمر ج193

 نسخه1بروشور آیا برای شروع کسب و کار آمادگی دارید؟194

 نسخه13881نجاری، مائدهبر بلندی های بهشت195

 نسخه13831مسجدیان، مهدیصبح و وصال196

 نسخه13821مترجم- شمس، گیتیمقابله با افسردگی و شیوه های درمان آن197

 نسخه13861بوسیه، سیلویهمه چی می خوام198

 نسخه1نماز یا ستایش پروردگار199

 نسخه13871هراتیان، علی(عج)آشتی با امام عصر 200

 نسخه13881راشد، حسینعلیفضیلت های فراموش شده201

 نسخه13751جاللی عزیزیان، حسنقصه های نماز202

 نسخه13891بر آستان جانان203

 نسخه13701پویان، ژ6.بهترین کاراته ج204

 نسخه13711مترجم- پورغالمی، محمدآموزش چانگ چوان ووشو205

 نسخه13921حسینی بهشتی، ملوک الساداتساختواژه، اصطالح شناسی و مهندسی دانش206



207
longman preparation course for the toefl 

test
 نسخه3

208auto run englishbirjandi, parviz1نسخه 

209elementary 2 workbook2نسخه 

210pre 2 intermediate workbook3نسخه 

 نسخه13871محمدبیگی، حسن1هندسه / نشرالگو211

 نسخه13861محمد، حسن2مرآت، پرسش های چهارگزینه ای شیمی 212

 نسخه2محمدبیگی، حسن2هندسه / نشرالگو213

 نسخه13861حاجی زاده، رسولریاضیات سال دوم دوره دبیرستان 214

 نسخه13861کدخدازاده، شهرام2ریاضی / نشر الگو215

 جلد13852ثروتی، عباس2 و 1.ترکیبیات ج216

 جلد13892عسگری، علی2 و 1.حسابان ج/ نشرالگو217
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