
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 جلد13944نبویان، امیرعلی4 تا 1.قصه های امیر علی ج1

 نسخه13891محب علی، مهسانگران نباش2

 نسخه13881مستور، مصطفیمن گنجشک نیستم3

 نسخه13841مترجم- گلمکانی، هوشنگسینما پارادیزو4

 نسخه13791مترجم- فکری ارشاد، آرزومزد ترس5

 نسخه13821دانکن، پلاستنلی کوبریک6

 نسخه13831اسحاق پور، یوسفسینما7

 نسخه13831دانکن، پلآلفرد هیچکاک8

 نسخه13901ابراهیمی، نادرابوالمشاغل9

 نسخه13911داستایفسکی، فیودورهمزاد10

 نسخه13901رابینسون، مریلینخانه11

 نسخه13931مرعشی، نسیمپاییز فصل آخر سال است12

 نسخه13941گلشیری، سیامکآخرین رویای فروغ13

 نسخه13901امیرخانی، رضانفحات نفت14

 نسخه13921ابراهیمی، نادرغزلداستانهای سال بد15

 نسخه13841فورد، دبیبهترین سال زندگی شما16

 نسخه13801دانشور، سیمینساربان سرگردان17

 نسخه13941منوچهری، مریمبعضی ها بر نمی گردند18

 نسخه13941اخوان، پریساگلدان شمعدانی19

 نسخه13891مترجم- فصیح، اسماعیلوضعیت آخر20

 نسخه13901مستور، مصطفیحکایت عشقی بی قاف، بی شین بی نقطه21

 نسخه13931مرادی کرمانی، هوشنگته خیار22

 نسخه13891دادخواه، سینایوسف آباد، خیابان سی و سوم23

 نسخه13942صالح عالء، محمدکاپوچینو، کیک پنیر24

 نسخه13771ارجمند، جمشیدقصه دیگر-  فیلم21گربه روی شیروانی داغ و 25

 نسخه13911امیرخانی، رضاقیدار26

 نسخه13931کرم پور، فرزانهاین خانه پدر ندارد27

 نسخه13871گاری، رومنزندگی پیش رو28

 نسخه13871کیمیایی، مسعودحسد29

(1395مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای امین شریفات  



 نسخه13921یعقوبی، حسیناین گونه بشر این گونه شد30

 نسخه13901امیرخانی، رضاجستاری در پدیده ی فرار مغزها: نشت نشا31

 نسخه13891لوسیر، مایکلقانون جذب32

 نسخه13931قائمی، زکریاتجریش33

 نسخه13771فصیح، اسماعیلشهباز و جغدان34

 نسخه13951ترقی، گلی داستان3512

 نسخه13891فصیح، اسماعیلعشق و مرگ36

 نسخه13901اخوان ثالث، مهدیمرد جن زده37

 نسخه13791اخوان ثالث، مهدیدر حیاط کوچک پائیز، در زندان38

 نسخه13901ابراهیمی، نادرمکان های عمومی39

 نسخه13911مستور، مصطفیاستخوان خوک و دست های جذامی40

 نسخه13921ابراهیمی، نادرباردیگر، شهری که دوست می داشتم41

 نسخه13851الهیری، جومپاهمنام42

 نسخه13801درستکار، رضا(زندگی و آثار)فریدون گله 43

 نسخه13901پور محسن، مجتبی63بهار 44

 نسخه13841جمالزاده، محمدعلییکی بود و یکی نبود45

 نسخه13851علوی، بزرگ نفر4653

 نسخه13871اتس، جویسعروس بیوه47

 نسخه13891استر، پلسفر در اتاق کتابت48

 نسخه13871بصیری، مرجانشهر یک نفره49

 نسخه13791طباطبایی، ناهیدچهل سالگی50

 نسخه13931صالح عالء، محمداجازه می فرمائید گاهی خواب شما را ببینم51

 نسخه13911ترقی، گلیجایی دیگر52

 نسخه13911سعیدنیا، محمودیک رمانس دانشگاهی مرگبار53

 نسخه13891قاضی مردای، حسندر پیرامون خودمداری ایرانیان54

 نسخه13901گاری، رومنلیدی ال55

 نسخه13901مترجم- امامی، گلیبه کسی مربوط نیست56

 نسخه13821مدرس صادقی، جعفرمن تا صبح بیدارم57

 نسخه13901مستور، مصطفیتهران در بعدازظهر58

 نسخه13811اخوت، احمدبرادران جمال زاده59

 نسخه13911تجار، راضیهشعله و شب60

 نسخه13841هرتسبرگ، لودیگقهوه و سیگار با جارموش61

 نسخه13921عبدی، زهراروز حلزون62

 نسخه13921خانلری، رامبدسرطان جن63

 نسخه13811مدرس صادقی، جعفرآن طرف خیابان64

 نسخه13851دورنمات، فریدریشسوء ظن65

 نسخه13851جروم، ناتالآرامش گوسفندی66

 نسخه13901کامو، آلبرکالیگوال67

 نسخه13921چخوف، آنتوانباغ آلبالو68



 نسخه13921ریاحی، مریممثل پر69

 نسخه13901امیرخانی، رضاارمیا70

 نسخه13811مک براید، جوزفسینما به روایت هوارد هاکس71

 نسخه13821مک کوی، هوراسآنها به اسبها شلیک می کنند72

 نسخه13821مستور، مصطفیمن دانای کل هستم73

 نسخه13921تورگنیف، ایوانسه داستان عاشقانه74

 نسخه13871اورول، جورجمزرعه حیوانات75

 نسخه13901مستور، مصطفیچند روایت معتبر76

 نسخه13851جعفرنژاد، احمدمدیریت تولید و عملیات نوین77

 نسخه13771شارف، استفانعناصر ساختاری سینمای هیچکاک78

 نسخه13891سبط رسول، بهروزقلندر79
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 نسخه13861پهلوی، اشرفخاطرات اشرف پهلوی83

 نسخه13901امیرخانی، رضاجانستان کابلستان84

 نسخه13841کوندرا، میالنجهالت85

 نسخه13921مرادی، مردعلیرازهای سانتی متری86
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