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 نسخه1سی دی روزهای سخت مردان سخت1

 نسخه2سی دی صراط2

 عدد2نوار کاست گامی به سوی حفط قرآن کریم3

 عدد2خالقی، روح اهللنوار کاست می ناب4

 عدد12نوار کاست بعثه مقام معطم رهبری5

 عدد6اشرالعقالیی، احمدرضانوار کاست چگونه مدیر میانی برجسته ای باشیم6

 نسخه1مترجم- کیاوند، عزیزرویارویی بزرگ7

8
طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی شرکت مرمر 

گرانیت پرشیا
 نسخه13831

 نسخه13861جزوه مهندسی پیام در مجموعه های نمایشی سیما9

 نسخه13841نگاهی نو به آثار فیلم فجر: جزوه چشم واقعیت10

 نسخهICDL1جزوه 11

 نسخه1جزوه تحقیقات درباره اساتید بزرگ زنجان12

 نسخه13851عیوضلوجزوه اقتصاد اسالمی13

 نسخه1نقشه سی استان ایران14

 نسخه1نقشه عمومی کشور جمهوری اسالمی15

16
جزوه گزارش دیدگاه و نقطه نظرات عالمه طباطبایی 

...و آیت اهلل جوادی آملی و 
 نسخه1

17moment mal2نسخه 

 نسخه138813882تقویم سال 18

 نسخه13781مقدادی اصفهانی، علی1.نشان از بی نشانها ج19

 نسخه13691رامیار، محمودتاریخ قرآن20

 نسخه1خمینی، روح اهللتوضیح المسائل 21

 نسخه138613861تقویم سال 22

 نسخه13831روان طلب، محمدرضاصراط الصالحین23

 نسخه1محالتی، ذبیح اهلل(ع)قضاوتهای حضرت امیرالمومنین 24

 نسخه13831برومند، مهدیگفت و گوی های قرآنی25

 نسخه139013901تقویم سال 26

 نسخه13711نجفی علمی، محمدجعفربرداشتی از جامعه و سنن اجتماعی در قرآن27

(1395فروردین ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدامین باالر  



 نسخه13731مکارم شیرازی، ناصر8.پیام قرآن ج28

 نسخه1رضائی، محمدواژه های  قرآن ترجمه به فارسی29

 نسخه13841بهتاش، یداهللامام قائم از والدت تا ظهور: ستاره تابان30

 نسخه1شفیعی شاهرودی، محمدحسنداستان غدیر خم31

 نسخه13801سازگار، غالمرضا1.نخل میثم ج32

 نسخه13761دیوان امام33

 نسخه13821ربانی، محمدرضاحمد ربانی تفسیر عرفانی سوره حمد34

 نسخه13791رسولی محالتی، هاشم(ع)زندگانی امام حسین 35

36
روات رجال لشگری و - شرح زندگانی دانشمندان

کشوری استان زنجان
 نسخه13851نیرومند، کریم

 نسخه13821عزیزخانی، محمدآشنایی با طب ایرانی و حجامت37

 نسخه13801باقرزاده، علیلطیفه ها38

 نسخه13701صغیراصفهانی، محمدحسینمصیبت نامه39

 نسخه13801حسن زاده، صادقکلید قرآن40

 نسخه13831شاه فضل قمصری، علیرضاترجمه لغات قرآن41

 نسخه13931صادق نیا، محسنهفت42

 نسخه13861کردستانی، ابوالقاسممنتخب االحادیث43

 نسخه1سربی، محبوبهمحبتی که نجات می دهد44

 نسخه13881امینی، ابراهیمانتخاب همسر45

 نسخه13881جعفری جبلی، علی1.تقویم تاریخ دفاع مقدس نداجا ج46

47
oxford advanced learners 

dictionary of current english
 نسخه1

 نسخه13621نراقی، احمدمعراج السعاده48
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درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های 

قرآن کریم
 نسخه13691حجتی، محمدباقر

 نسخه13711خزائلی، محمداعالم قرآن50

 نسخه13701عمادزاده، حسینمجموعه زندگانی چهارده معصوم علیهم السالم51


