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 نسخه13871سید حسینی، رضا2.مکتبهای ادبی ج1

 نسخه13911کوبریک، استنلیناپلئون2

 نسخه13801رودات، رحیمنجات سرباز رایان3

 نسخه13611خرمشاهی، بهاءالدینذهن و زبان حافظ4

 جلد13913آرین، آرمان3 تا 1. پارسیان و من ج5

 نسخه13871شریعتی، علیکویریات6

 نسخه13881کی منش، عباسپنجره ای به آفتاب7

 نسخه13841فریشلر، کورتامام حسین و ایران8

 نسخه13781خمینی، روح اهلل3-1حکایتهای تلخ و شیرین 9

10
ضرورت اصالحات در تبلیغات : امام موسی صدر

اسالمی
 نسخه13811صدر، موسی

 نسخه1اقالیم قلم11

12
راهنمای شهر مشهد و حرم مطهر امام رضا علیه 

السالم
 نسخه1

 نسخه13861دریایی، محمدتغذیه درمانی13

 نسخه13541مترجم- شادان، فرخفیزیولوژی انسان14

 نسخه13801حمیدی، حبیب اهللامام علی علیه السالم در بیان هاشمی رفسنجانی15

 جلد13902مصباح یزدی، محمدتقی2 و 1. آموزش فلسسفه ج16

 نسخه13901مصباح یزدی، محمدتقیخودشناسی برای خوسازی17

 نسخه13891مطهر، محمدگلبرگهای حسنی18

 نسخه13811کاشانی، مجیدغرب در جغرافیای اندیشه19

 نسخه13851نگارش، حمیددین و جهانی شدن20

 نسخه13851ناکلین، لیندابدن تکه تکه شده21

 نسخه13841معلمی، حسنحکمت جاودانه22

 نسخه13841جمعی از نویسندگان2.پیشگوییها و آخرالزمان ج23

 نسخه13861رید، هربرتمعنی هنر24

 نسخه13881حسینی، حسینپیام نگار؛ مقدمه، متن و ترجمه ی خطابه ی غدیر25

 نسخه13851زرشناس، شهریارنیهیلیسم26

(1395تیر ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدباقر صنیعی منش 



 نسخه13671هنر از دیدگاه علی خامنه ای27

 نسخه13601سروش، عبدالکریمیادنامه استاد شهید مرتضی مطهری کتاب اول28

29
وصیت نامه الهی، سیاسی بنیانگذار جمهوری 

اسالمی ایران
 نسخه13771خمینی، روح اهلل

 نسخه13831عزیزخانی، محمدطب ایرانی، تغذیه30

 نسخه13911رضوی، جوادداستان های عبرت انگیز از عاقبت گناه کاران31

 نسخه1ویژه اربعین حسینی32

 نسخه13781گنجی، اکبرتاریکخانه اشباح33

 نسخه13851ربانی گلپایگانی، علیریشه ها و نشانه های سکوالریسم34

 نسخه13781حقیقی، محمدعلیتکنولوژی و مهندسی فکر35

 نسخه13871قرائتی، محسنیکصد و چهارده نکته از قرآن کریم درباره نماز36

 نسخه13881الهامی نیا، علی اصغرآیین زندگی37

 نسخه13871مهدی پور، علی اکبر...علی، اول38

 نسخه13901رحیمی، مصطفی5مرد سلول شماره 39

40
عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد یا چگونه 

یک نویسنده سیاستمدار می شود
 نسخه13881رهگذر، رضا

41
سیمای کارگزاران کلوپ های : معماران تباهی

1.روتاری در ایران ج
 نسخه13771

 نسخه13771شیلر، هربرتوسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا42

 جلد13702 غفاری، ابراهیم4 و 2.راهنمای حرمین شریفین ج43

 نسخه1فخرائی، ابراهیمسردار جنگل44

 نسخه13881طباطبایی، محمدحسین2.ترجمه و شرح نهایه الحکمه ج45

46
ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با 

ترجمه فارسی
 نسخه13902

 نسخه34نوار کاست47

 نسخه13781عالمه جعفرینیایش امام حسین علیه السالم در صحرای عرفات48

 نسخه1آشتیانی، جالل الدینهستی از نظر فلسفه و عرفان49

 نسخه13571ستوده، حعلم چیست، فلسفه چیست؟50

 نسخه1سروش، عبدالکریمجهان در عصر موعود: علم و ایمان به ضمیمه51

 نسخه13881فرامرز قراملکی، احد2منطق 52

 نسخه13891فرامرز قراملکی، احد1منطق 53

 جلد13862مظفر، محمدرضا2 و 1.منطق ج54

 نسخه13901کوندرا، میالنبار هستی55

 نسخه13871شجاعیکشتی پهلو گرفته56

 نسخه13871سیدحسینی، رضا1.مکتبهای ادبی ج57

 نسخه13911امیرخانی، رضاسرلوحه ها58

 نسخه13851کوندرا، میالنهویت59

 نسخه13841حاج مرشد، احمددیوان سوخته60



 نسخه13571شفیعی کدکنیبوی جوی مولیان61

 نسخه13841امیریان، داوودرفاقت به سبک تانک62

 نسخه13791کاپوال، فرانسیس فورداینک آخرالزمان63

 نسخه13821دولت آبادی، محمودآهوی بخت من گزل64

 نسخه13871تهرانی، مجتبیدرآمدی بر سیر و سلوک65

 نسخه13771طباطبایی، محمدحسین1.اصول فلسفه و روش رئالیسم ج66

 نسخه13851خلیل جبران، جبرانبوستان پیامبر67

 نسخه13861قزوه، علیرضامراثی عاشورایی: من می گویم، شما بگریید68

غرب شناسی69
بنیاد فرهنگی تاریخی خانه مشروطیت 

اصفهان
 نسخه13921

70
بررسی عملکرد ارگانهای اجرائی انقالب و ارائه راه 

حل مشکالت موجود
 نسخه13581

 نسخه13871نخعی زاده، نعیمیک گام شاعرانه به سوی شعر71

 نسخه13811حداد، علی اصغرداستانی برای تاریکی72

 نسخه13781استاپارد، تامآرامش از نوعی دیگر73

 نسخه13791ترسن، پیترمونی و کاروان هایش74

 نسخه13781نیکودمی، داریوشاعر75

 نسخه13811کریستوف، آگوتاجان و جو76

 نسخه13771پل، فردریکمن؟ من فرق می کنم77

 نسخه13771کارور، ریموندفیل78

 نسخه13781کورمیر، رابرتسبیل79

 نسخه13811هرر، جورج5:22قطار 80

 نسخه13801همینگوی، ارنستبرف های کیلیمانجارو81

 نسخه13871شکیب راد، حسین گام تا داستان نویسی8260

 نسخه13911انصاریان، حسیندیوان مسکین83

 نسخه13671راین، آلنفلسفه علوم اجتماعی84

 نسخه13881شیروانی، علی1.ترجمه و شرح کشف المراد ج85

 نسخه13581سروش، عبدالکریمما در کدام جهان زندگی می کنیم86

 نسخه13581سروش، عبدالکریمدانش و ارزش87

 نسخه13831رحمتی شهرضا، محمدشرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره88

 نسخه13851واحد تحقیقاتی گل نرگسبهشت و حوریان بهشتی89

 نسخه13611سروش، عبدالکریمعلم چیست، فلسفه چیست؟90

 نسخه13571سروش، عبدالکریمچه کسی میتواند مبارزه کند91

 نسخه13571سروش، عبدالکریمنقدی و درآمدی تضاد دیالکتیکی92

 نسخه13901طباطبایی، محمدرضاصرف ساده با بازنگری و اصالحات93

 نسخه13831قاضی نیا، محمدعلیآیت الحق94

عطش95
هیات تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی 

شمس الشموس
 نسخه13861

 نسخه13861جعفری، محمدتقیآفرینش و انسان96



 نسخه13891مطهر، مهدیحقیقت مثله97

 نسخه13881والیتی، علی اکبریادداشتهای دوره وزارت امور خارجه: روزگاری شد98

 نسخه1محمدی، حمیدمبادی العربیه99

 نسخه13721شرح چهل حدیث100

 جلد5نوحه خوان، محمدحسین5 تا 1. در مکتب کریم اهل بیت علیه السالم ج101

 نسخه13841افصحی، علیشناخت سینما102

 نسخه13901والیتی، علی اکبرامیر کبیر103

 نسخه13901امینی نژاد، علیمبانی و فلسفه عرفان نظری104

 نسخه13901حسین زاده، محمدپژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر105

 نسخه13861شرتوتی، رشید4.ترجمه و شرح مبادی العربیه ج106

 نسخه15نشریه107

 نسخه13901جزوه گزارش راهبردی نشست با رضا امیرخانی108

 نسخه1نقشه راهنمای گردشگری شهر اصفهان109

 نسخه13901جزوه صدا و سیما در نگرش راهبردی امام خامنه ای110

 نسخه13901(هجوم سبک زندگی غربی)جزوه جدول تحلیل تهدید 111

 نسخه1 سال ایران11230

 نسخه13601مستضعفین؛ پیشوایان، وارثین113

114
گفتارهایی در مقوالت اخالق و صنعت و : تفرج صنع

علم انسانی
 نسخه13661سروش، عبدالکریم

 نسخه13611شبستری، محمودگلشن راز115

 نسخه13721خمینی، روح اهللمعراج السالکین و صلوه العارفین: سرالصلوه116

 نسخه1مصباح یزدی، محمدتقی گفتار پیرامون مسائل اعتقادی و اخالقی11728

 نسخه13901آوینی، مرتضیتوسعه و مبانی تمدن غرب118

 نسخه1مترجم- افکاری، جهانگیراصول مقدماتی فلسفه119

 نسخه13581مترجم- بهرامی حران، محمدتقیانسان دنیای خود را گسترش می دهد120

 نسخه13581مترجم- آریان پور، آذرچگونه انسان غول شد121

 نسخه13581مترجم- بهرامی حران، محمدتقی2.انسان در گذرگاه تکامل ج122

123
جزوه فلسفه زندگی و مرگ در اندیشه عالمه 

طباطبایی
 نسخه2صنیعی منش، محمدباقر

 نسخه13901جزوه رصد موسسات و نهادهای رسانه خانگی124

 نسخه1دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی125

 نسخه1صنیعی منش، محمدباقرجزوه بررسی معنای علم در فلسفه و قرآن126

 نسخه1صنیعی منش، محمدباقرجزوه مالک اسالمی بودن فلسفه اسالمی127

 نسخه1صنیعی منش، محمدباقرجزوه بررسی مالک ظاهر و باطن عالم128

 نسخه13871جوادی، محمدرضادر محضر حکیم عالمه جعفری129

 نسخه1حسین نوری130

 نسخه13831افصحی، علیگونه های سینمایی131

 نسخه13831افصحی، علیکارگردانان موج نو سینمای ایران132



 نسخه13831افصحی، علیفرهنگ اصطالحات سینمایی133

 نسخه13791جعفری، محمدتقیمبانی و ارتباطات: تمدن ها134

 نسخه13791جوادی، محمدرضاشورا و مسوولیت135

 نسخه13781جوادی، محمدرضاثبات و دوام سنت پیامبر136

 نسخه13851جوادی، محمدرضا(عج)امام زمان 137

 نسخه13841افصحی، علیسرگذشت سینمای ایران138

 نسخه13831افصحی، علیتاریخ سینمای هند139

 نسخه13831افصحی، علیسینمای هالیوود140

 نسخه13511مترجم- متین، غالمحسینپیدایش جهان141

 نسخه13661چگونه اراده خود را تقویت کنیم142

 نسخه13781باباطاهردوبیتی های باباطاهر143

 نسخه13841نوحه خوان، محمدحسینعقل چیست؟ ابله کیست؟144

 نسخه13791خان احمد دوالبی، محمداسماعیلمصباح الهدی145

 نسخه13831نوری همدانی، حسینجایگاه بانوان در اسالم146

 نسخه13791مترجم- یونسی، مصطفیچهارچوبهای قدرت147

 نسخه13811فاضل لنکرانی، محمدرساله توضیح المسائل148

 نسخه13821حدادی، محسنکتاب باید هلو باشد149

 نسخه13851صفایی حائری، علی1.مسئولیت و سازندگی ج150

 نسخه13881انصاریان، حسینزیبائیهای اخالق151

 نسخه13841مترجم- حسینی، لیالرسانه های خاموش152

 نسخه13891نیبور، راینهولدانسان اخالقی و جامعه غیر اخالقی153

 نسخه13871مصباح یزدی، محمدتقیآموزش عقاید154

155
پرهای صداقت، حکایاتی از حضور اولیاء خدا در 

زندگی
 نسخه13841علی آبادی، محمد

 نسخه13801مترجم- پورسینا، زهرامفهوم ایمان در کالم اسالمی156

 نسخه13831ارفع، کاظمچهل منزل سلوک157

 نسخه13861مترجم- قاسمیان، رحیممبانی سینما158

 نسخه13841مددپور، محمددر آمدی بر سیر تفکر معاصر159

 نسخه13821فروغی، محمدعلیآئین سخنوری160

 نسخه13861شیروانی، علی2.ترجمه و شرح کشف المراد ج161

 نسخه13721جوادی آملی،آوای توحید162

 نسخه13841طاهری، حبیب اهللدرسهائی از اخالق اسالمی یا آداب سیر و سلوک163

 جلد13852محقق داماد، مصطفی2 و 1. اصول فقه ج: مباحثی از164

 نسخه13881طباطبائی، محمدحسین3.ترجمه و شرح نهایه الحکمه ج165

 نسخه13861مترجم- فرخیان، مهدیرهیافت های اقتصادی اسالم166

 نسخه13871طباطبائی، محمدحسین1.ترجمه و شرح بدایه الحکمه ج167

 نسخه13751مترجم- پاد، ایرجیک جهان، چندین صدا168

 نسخه1مهرابی، مسعودتاریخ سینمای ایران169

 نسخه113831.جالل، مرد امروز ج170

 نسخه13891خامنه ای، علینوبهار جان و دل171



 نسخه13881موحد، ضیاءدرآمدی به منطق جدید172

 نسخه13911مرکز تحقیقات دارالعرفان الشیعیمروری بر مقتل سید الشهداء علیه السالم173

174
بررسی فلسفی، فرهنگی و اجتماعی تولید و تکوین 

علوم انسانی اسالمی
 نسخه13921عاشوری، مهدی

 نسخه1حسینی طهرانی، محمدحسینروح مجرد175

176
آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی 

دکتر شریفی
 نسخه13811براهنی، رضا

177the prisoner of zenda1نسخه 

178braveheartwallace , randall1نسخه 

179the phantom of the opera bassett, jennifer1نسخه 

180blue moon valleyrabley, stephen1نسخه 

 نسخه13891مکارم شیرازی، ناصرشیعه پاسخ می گوید181

 نسخه13881خامنه ای، علیجاودانه تاریخ182

 نسخه13781میرزا آقا خان کرمانینقش روشنفکران وابسته: تاریخ تهاجم فرهنگی غرب183

 نسخه13881خامنه ای، علیشرح ماجرا184

 نسخه13891نصیری، مهدیآوینی و مدرنیته185

 نسخه13871قراملکی، فرامرزسازمان های اخالقی در کسب و کار186

 نسخه13871پناهیان، علیرضاشهر خدا187

188
نهج البالغه به همراه خالصه ای از کتاب علی از 

زبان علی
 نسخه13791شهیدی، جعفر

 نسخه13891مهارت های زناشویی: مهارت های حل اختالف189

 نسخه13831عزیزی، عباس2.داستانهای عارفانه در آثار عالمه حسن زاده آملی ج190

 نسخه13721ارفع، کاظمآنچه باید فرزندان ما بدانند191

 نسخه13771انصاری، مهدیخرمشهر در جنگ طوالنی192

 نسخه13791مترجم- آیت اهلل زاده نائینی، مهدیمعراج به روایت فیض کاشانی193

 نسخه13862گل شناس، سعیدخادمین حسین علیه السالم194

 نسخه13791مترجم- رضایی، آذرپنج افسانه195

 نسخه1اعتصامی، پروینآئینه پروین196

 نسخه13801خامنه ای، علی1.تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری ج197

 جلد213782 و 1.ترجمه و شرح نهج البالغه ج198

 نسخه13851رضوانی، علی اصغرموعودشناسی و پاسخ به شبهات199

200
خمس و نقش حساس آن در عدالت اجتماعی و 

اقتصاد اسالمی
 نسخه13941میردامادی، باقر

 نسخه13881غروی، علی رضادفاعیات سالم اهلل علیها: تنهایی مهر201

 نسخه13861سعادت پرور، علیپرتوی از فضائل معنوی فاطمه زهرا علیها السالم: جلوه نور202

 نسخه13531بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایالت بخش دوم203

 نسخه13881هاشمی رفسنجانی، اکبرانقالب و پیروزی204



 نسخه13901مصباح یزدی، محمدتقیدر کوچه های آفتاب205

 نسخه1مجتهدی، جعفرالله ای از ملکوت206

 جلد13823اسکندری، حسین8 و 6 و 4.آیه های زندگی ج207

 نسخه13811موسوی بلده، محسنآموزش تجوید قرآن: 1حلیه القران سطح 208

 نسخه13901خامنه ای، علیدعا209

 نسخه13861موسوی، سید علیتوصیه هایی درباره نماز: بهترین210

 نسخه13901محمودیان، مهدیآموزش غیرحضوری احکام درخانه به روش پرسش و پاسخ211

 نسخه13861بران، رانداراز212

 نسخه13881خمینی، روح اهللامر به معروف و نهی از منکر213

 نسخه13771دفتر پژوهشهای موسسه پنهان4.معماران تباهی ج214

 نسخه13771دفتر پژوهشهای موسسه پنهان3.معماران تباهی ج215

 نسخه13751شفیعی، سید حسن(آیت بصیرت)حاج آقا رضا بهاءالدینی 216

 نسخه13821سنگری، محمدرضاسیب و عطش217

 نسخه13861نجدی، بیژنپسر عموی سپیدار218

 نسخه13901شفیعی سروستانی، ابراهیمپرسش از موعود219

 نسخه13861دست پنهان220

 نسخه1صدر، موسیپرتوهایی از اندیشه221

 نسخه1مجلس تنهائی222

 نسخه13891یاحسینی، قاسمگزارش به خاک هویزه223

 نسخه1آل احمد، جاللغرب زدگی224

 نسخه13761قمی، عباسمنازل االخره225

 نسخه13861سبزکار، سعیدوعده دیدار نزدیک است226

 نسخه13851جعفری، رضاخانم غزل بدون تو تعطیل می شود227

 نسخه13871قزوه، علی رضااز نخلستان تا خیابان228

 نسخه13861فالح زاده، محمدحسینمناسک عمره مفرده ویژه بانوان229

 نسخه13851بیاتانی، حسنآقایی که شما باشید230

 نسخه13871محمودیان، مهدیقرآن در خانه مرحله اول231

 نسخه13841قرائتی، محسنتمثیالت232

 نسخه13851خامنه ای، علیگفتاری در باب صبر233

 نسخه13891حورایی، مجتبییوسف قهرمان خوبی ها234

 نسخه1در یک نگاه (عج)بروشور امام مهدی 235

 نسخه13871بالیتون، انیدماجراهای بینکل و فیلیپ236

 نسخه13891امینی، عبدالحسینام ابیها (س)فاطمه الزهرا 237

 نسخه13891سیرز، ویلیامنقش پدر در مراقبت و تربیت کودک238

 نسخه13851محمدی مالیری، محمدترجمه درس اللغه و االدب239

 نسخه13861نجارزادگان، فتح اهللرهیافتی بر اخالق و تربیت اسالمی240

 نسخه13841شان، دارنقصه های سرزمین اشباح241

 نسخه9813921بخارا شماره 242

 نسخه13721شوشتری، جعفری(ترجمه خصائص الحسینیه)وسائل المحبین 243

 نسخه13781مجدی، عطاء اهللهزار گوهر244



 نسخه13851حبیبی، علیتجوید الصلوه245

 نسخه13841لیائی تهرانی، قاسمدانستنیها و احکام وصیت246

 نسخه13761حسینی، حسیننام محبوب247

 نسخه13861ایجادی، احمدرضاجوان، بصیرت، عشق248

 نسخه13811لقمانی، احمدمردی از ملکوت: میرزا جواد آقا ملکی249

 نسخه13841باقی زاده، رضانکته های ناب از آیت العظمی بهجت250

251
حضرت یوسف علیه السالم به روایت قرآن و کتب 

آسمانی
 نسخه13821امیری، خدیجه

 نسخه13911احمدی زارع، حیدرتغذیه در دوره امتحانات و کنکور252

 نسخه13891فقهی زاده، عبدالهادیکارگاه روش ترجمه253

 نسخه1نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم254

 جلد13793امید، جمال3 تا 1. فرهنگ فیلم های سینمای ایران ج255

 جلد13842غفاری صفت، علی اکبر2 و 1.دراسات فی علم الدرایه ج256

 نسخه13871نوحه خوان، محمدحسیندر مکتب امام جعفر صادق علیه السالم257

 نسخه13841نوری همدانی، حسینعلمای بزرگ اسالم258

 نسخه13851بهتاش، یداهللصحیفه رستگاری259

 جلد2خمینی، روح اهلل4 و 1رساله نوین 260

 نسخه13831تهرانی، علیپنج فضیلت از حضرت امیرالمومنین علیه السالم در ماه ذیحجه261

 نسخه13811مطهر، محمدگلبرگ های حسینی262

263
حضرت امام حسن : سیره عملی اهلبیت علیه السالم

علیه السالم
 نسخه13821ارفع، کاظم

 نسخه13841نوری همدانی، حسیناحکام جوانان264

 نسخه13741مشکینی اردبیلی، علیدروس فی االخالق265

 نسخه1(جیبی)دعا 266

 نسخه13821کاتوزیان، ناصرمقدمه علم حقوق و مطالعه درنظام حقوقی ایران267

 نسخه13531حییم، سلیمانفارسی حییم- فرهنگ یکجلدی انگلیسی268

 نسخه13851نوحه خوان، محمدحسیننشانه ها269

 نسخه2اکبری، علیشهید حسین خرازی270

 نسخه113841.مسلک ابلیس ج271

 نسخه1(جیبی)قرآن کریم 272

 نسخه13881غذاهایی برای سالمتی: دانستنی های تغذیه273

274
دفترچه سواالت ویژه آموزش غیرحضوری قرآن در 

خانه مرحله دوم
 نسخه2

 نسخه2سی دی275

 نسخه13861اکبری، علیحاج احمد متوسلیان276

 نسخه1با ترجمه فارسی (س)متن خطبه حضرت فاطمه زهرا : خطبه نمونه از بانویی نمونه277

 نسخه13891تنکابنی، ضیاء الدینحدیث عنوان بصری278

 نسخه13881اکبری، علیشهید حمید باکری279

 نسخه13851نوحه خوان، محمدحسینالگوهای رفتاری حضرت امام رضا علیه السالم280

 نسخه138813881تقویم یاران ناب همت 281



 نسخه13851نوحه خوان، محمدحسین2.التفات ج282

 نسخه1اتو اطلس ایران283

 نسخه13891خالقیت کودکان284

 نسخه13901گلپایگانی، ایرج: چرا زوج موفقی نیستیم؟285

 نسخه13901گلپایگانی، ایرجچگونه زندگی زناشویی خود را جذاب و محکم کنیم؟286

 نسخه13901مطلبی، مهدیبچه های محله تو و من287

 نسخه13861صدر، موسیمحمد، پیامبر بت شکن288

 نسخه13871شکیب راد، حسین گام تا داستان نویسی28960
 نسخه3دعاهای سعی290

 نسخه13761مطهر، محمدگلگشت291
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ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با 

ترجمه فارسی
 نسخه13891مرکز تحقیقات حج

 نسخه13901جهان تیغ، وحیدما را به کجا می برند؟293

 نسخه13741احسانبخش، صادق2.نقش دین در خانواده ج294

 نسخه13781حجتی، محمدباقرتاریخ شیعه295

 نسخه13781دفتر هفدهم (س)عدل الهی از دیدگاه امام خمینی 296

297
رساله احکام حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی با 

تصحیح حضرت آیت اهلل رضوانی
 نسخه1خمینی، روح اهلل

 نسخه13821کافی، محسنمعمای رزق و فی السماء رزقکم298

 نسخه13841نوری همدانی، حسینربا299

 نسخه13841خطبه پیامبر اکرم در غدیر خم: فرمان الهی300

 نسخه13811حیدری شاهرودی، عزیزاهللتجسم امید و نجات (ع)حضرت مهدی 301

 نسخه13831مترجم- فاتحی نژاد، عنایت اهللرادوبیس، دلداده ای فرعون302

 نسخه13871انجوی نژاد، محمدحماسه یاسین303

 نسخه13891دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهرانمجموعه شعر مجنون304

 نسخه13891دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهرانمجموعه شعر هویزه305

 نسخه13871کدیور، محسناسالم و حقوق بشر: حق الناس306

 نسخه13861مهدویان، حسننگاهی قرآنی به آزمون االهی307

308
توسل و تبرک بر گرفته از آثار آیت اهلل جعفر 

سبحانی
 نسخه13871جمعی از محققان

 نسخه13871خطیبی، کریمکرانه های پاکی309

 نسخه13781ضریح نقره کوب اشک310

 نسخه13691آل احمد، جاللسفر روس311

 نسخه13791فلسفی، محمدتقی(ع)حکومت جهانی امام عصر 312

 نسخه13631آقا ملکی تبریزی، میرزا جواداسرار الصلوه313

 نسخه13871خامنه ای، علیگزیده ای از رهنمودهای حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای به زوجهای جوان: مطلع عشق314

 نسخه13871ترکاشوند، محمدازدواج موقت، مدیریت شهوت315

 نسخه13841خمسه ای قزوینی، علیصلوات کلید حل مشکالت316



 نسخه13871بهرنگی، صمدمجموعه کامل قصه های بهرنگ317

 نسخه13801مطهری، مرتضیمقام زن318

 نسخه13801مطهری، مرتضیانسان بر آستان دین319

 نسخه13801مطهری، مرتضیسیری در سیره معصومین علیهم السالم320

 نسخه13801مطهری، مرتضیصد گفتار321

 نسخه13861دیلمی، حسینغدیر خورشید والیت322

 نسخه13841مطهری، مرتضیسرشت و سرنوشت323

 نسخه13801مطهری، مرتضیدین و دوران324

 نسخه13801مطهری، مرتضیآشنایی با قرآن325

 نسخه13771کریستی، آگاتاقتل در بین النهرین326

 نسخه13781فتاحی، حسینمسیح کردستان327

 نسخه13891دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهرانمجموعه داستان مجنون328

 نسخه13871میرشکاک، یوسفعلیگزیده اشعار: زخم بی بهبود329

 نسخه13891مزینانی، محمدکاظمشاه بی شین330

 نسخه13871رضا، یاسمیناسپیده دم، عصر یا شب331

 نسخه13871مطهر، محمدگلبرگهای رضوی332

 نسخه1قرائتی، محسندقایقی با قرآن333

 نسخه139113911فهرست توصیفی آثار 334

 نسخه13801لوتز، ارهاردخاطرات یک جراح بزرگ آلمانی335

 نسخه13831حسینی زنجانی، عزالدینشرح خطبه حضرت زهرا علیها السالم336

 نسخه13831عابد نهاوندی، علیبهترین کاسب قرن337

 نسخه13821مرادی، فرشتهسید موسی صدر338

 نسخه13901مظاهری، حسیناعتکاف سلوک منتظران339

 نسخه13891سبحانی، جعفرخمس340

 نسخه13841سیاح، امیرنقش آفرینان سوم تیر341

 نسخه13831نصیری، محمدتاریخ تحلیلی اسالم342

 نسخه13801عابدی میانجی، محمدخواندنی ها از زندگی یک رئیس جمهور343

 نسخه13841متیوس، آندرهخوشبختی در یک کالم344

 نسخه13861قرائتی، محسنگناه شناسی345

 نسخه13611آل احمد، جاللبازگشت از شوروی346

 نسخه13791سارویان، ویلیامدیوانگی در خانواده347

 نسخه13841قاسمی، محمدحسیندانستنیهای دانش آموز348

 نسخه13891طبری، حسن بن علیو مناقب اوالد بتول علیهم السالم (ص)اخبار و حدیث و حکایات در فضائل اوالد رسول 349


