
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

1
تاثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام 

(ره)خمینی 
 نسخه13861ارشادی نیا، محمدرضا

2
... زندگی نامه و شرح احوال آیت ا: دریای عرفان

سیدعلی قاضی
 نسخه13821هاشمیان، هادی

3
... سلسله دستورالعمل های اخالقی آیت ا: تازیانه سلوک

استاد حسن حسن زاده آملی
 نسخه13881تقوی، محمدناصر

4
 110پرتوی از فضایل امیرمومنان علی علیه السالم در 

حدیث از کتب اهل سنت
 نسخه13891...صافی، لطف ا

 نسخه13741قرائتی، محسنپرتوی از اسرار نماز5

 نسخه13911شریفی دوست، حمزهعرفان حلقه6

 نسخه13851مطهری، مرتضیتوحید7

8
شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات : رای ملت

مجلس ششم
 نسخه13821تاج زاده، مصطفی

9
شرحی اجمالی بر وصیت نامه : حیات جاوید

امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیهماالسالم در 
 نسخه13901حسینی طهرانی، محمدحسن

شیدا10
هیات تحریریه موسسه فرهنگی 

مطالعاتی شمس الشموس
 نسخه13851

 نسخه13811میراحمدی، منصورآزادی در فلسفه سیاسی اسالم11

12
گفتارهایی از دکتر محمود احمدی : مهدویت و صلح کل

نژاد پیرامون امام عصر علیه السالم
 نسخه13871احمدی نژاد، محمود

 نسخه13851حسینی بهشتی، محمد...فسلفه نماز، تغییر قبله، زبان نماز: سرود یکتاپرستی13

 نسخه13881مطهری، مرتضیمعاد14

 نسخه13861صالحان، جعفرروضه ها شهید مطهری: مقتل مطهر15

 نسخه13871...جوادی آملی، عبدارازهای نماز16

 نسخه13881مصباح یزدی، محمدتقیفلسفه اخالق17

 نسخه13901مظاهری، حسینزندگانی چهارده معصوم علیهم السالم18

 نسخه13871مطهری، مرتضیتعلیم و تربیت در اسالم19

 نسخه13871مطهری، مرتضیبیست گفتار20

 نسخه13871رفیع پور، فرامرزمقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی: آناتومی جامعه21

 نسخه13881شریفی، محمودفرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السالم22

23
نگاهی به )ایستاده در باد : اندیشه های دوران در میزان

(تفسیر سوره احزاب
 نسخه13881روحانی، محمد

(1395اردی بهشت ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای سعید گلستانی  



 نسخه13861مصباح یزدی، محمدتقیخودشناسی برای خودسازی24

 نسخه1تهرانی، مرتضی1مباحث توحیدی 25

 نسخه13881حسینی طهرانی، محمدحسننقد نظریه دکتر عبدالکریم سروش درباره وحی: افق وحی26

 نسخه13891وحید خراسانی، حسینبه یاد اول مظلوم روزگار27

28
شرحی بر الحکمه المتعالیه فی االسفار : گلشن اسرار

العقلیه االربعه
 نسخه13901حسینی طهرانی، محمدحسن

 نسخه13891...جوادی آملی، عبداامام مهدی علیه السالم موجود موعود29

 نسخه13871بنت الشاطی، عائشهبانوی کربال حضرت زینب علیهاالسالم30

 نسخه13901هاشمی گلپایگانی، محمدصالحچرایی و چیستی طرح مطالعاتی آثار شهید : بینش مطهر31

 نسخه13771جعفری، محمدتقی1ج --- رسائل فقهی 32

 نسخه13911...جوادی آملی، عبداکوثر کربال33

 نسخه13871مطهری، مرتضیفلسفه اخالق34

 نسخه13901سعادتمند، رسولدرسهایی از  امام بهار جوانی35

 نسخه13901وحید خراسانی، حسینآشنایی با اصول دین36

37
شرح حال حاج آخوند : فضیلت های فراموش شده

...مالعباس تربتی
 نسخه13871راشد، حسینعلی

 نسخه13901صفایی حائری، علیمعاد از منظر قرآن: حیات برتر38

 نسخه13831حسینی بهشتی، محمدشناخت از دیدگاه فطرت39

 نسخه13901قرائتی، محسنگناه شناسی40

 نسخه13871کیاشمشکی، ابوالفضلجهان شناسی در قرآن41

 نسخه13911آل محمد، محمدهادیماه شب ها42

8 تا 5ج --- تفسیر آفتاب43
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق 

علیه السالم
 جلد4

 نسخه13891منصورنژاد، محمدآموزش، دانشگاه، دانشجو و جنبش نرم افزاری44

 نسخه13861...خمینی، روح ا(ره)قیام عاشورا در کالم و پیام امام خمینی 45

 نسخه13861حسینی، مجتبیرساله دانشجویی: دفتر شانزدهم--- پرسش ها و پاسخ ها46

 نسخه13871شری، محمدجوادشیعه و تهمت های ناروا47

 نسخه13861صفایی حائری، علیتحلیل جریان فکری و تربیتی انسان: حرکت48

 نسخه13901وحید خراسانی، حسینبه یاد آخرین خلیفه و حجت پروردگار49

 نسخه13901وحید خراسانی، حسینبه یاد آن که مذهب حق یادگار اوست50

51
در آستانه مصیبت عظمی شهادت صدیقه کبری 

علیهاالسالم
 نسخه13902وحید خراسانی، حسین


