
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13661زندی حقیقی، منوچهرفنون جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی: اقتصاد1

2
جهان بینی اسالمی؛ انسان در قرآن، : مقدمه ای بر

انسان و ایمان
 نسخه1مطهری، مرتضی

فلسفه سیاست3
موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی
 نسخه13801

 نسخه1مطهری، مرتضیوحی و نبوت4

 نسخه13691نصفت، مرتضی1.اصول و روشهای آمار ج5

 نسخه13711عبادیانی، داودآشنایی با قوانین و مقررات استخدامی6

7
جامع ترین راهنما و مجموعه سواالت حسابداری 

مالیاتی
 نسخه13871براری، شیروان

 نسخه13721متقی زاده، عیسیالمنهج القویم لتعلم لغه القران الکریم8

 نسخه1نور ویژه نامه قرآنی9

10
کاربرد تحقیقدر عملیات ؛ برنامه ریزی و کنترل 

1.تولید و موجودی ها ج
 نسخه13731مترجم- عسگری، بهروز

 نسخه1مطهری، مرتضیجامعه و تاریخ11

 نسخه113721مجموعه مقاالت اقتصادی شماره 12

 نسخه13711حکومت اسالمی و والیت فقیه13

 نسخه13751جمشیدی، خدیجهآمار و کاربرد آن در مدیریت قسمت اول14

 نسخه13691کاپالن، ویلفرد1.حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر خطی ج15

 نسخه1هاشمی رفسنجانی، اکبرانقالب یا بعثت جدید16

 نسخه13621بی آزار شیرازی، عبدالکریم1رساله نوین 17

 نسخه13841انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی18

 نسخه13871قرائتی، محسنده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر19

 نسخه13711نادری، عزت اهللراهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق20

 نسخه6013861 و 59فصلنامه جمعیت سال پانزدهم شماره 21

 نسخه13711دفتر امور نیروی انسانیاخالق کارگزاران22

 نسخه13621بهشتی،خدا از دیدگاه قرآن23

 نسخه13851خامنه ای، علیزن از دیدگاه مقام معظم رهبری24

 نسخه1(س)راهنمای سخنوران در سوگ امام راحالن 25

 نسخه13721نقندریان، کاظمکنترل کیفیت26

(1395مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای حسین مهدوی 



 نسخه13801کبیری فر، فاطمهاپراتوری مقدماتی کامپیوتر27

28
research methods  in the social 

sciences
 نسخه1

 نسخه13741حسینی، علی اکبر2.سالم بر خورشید ج29

 نسخه13841محمودیان، مهدی5قرآن در خانه جزء 30

 نسخه13871محمودیان، مهدیاحکام در خانواده31

 نسخه13881کیهانی یزدی، فرخندهرمز گشایی در النه32

 نسخه1از نهج البالغه درالکلم- (ع)سخنان علی 33

 نسخه13921کمالی، حمیدعاشورا برای جوانان34

 نسخه1مطهری، مرتضیپیامبر امی35

 نسخه13731مترجم- تقوی طلب، محسننظریه و مسائل: ریاضیات برای اقتصاد36

 نسخه13791باربور، ایانعلم و دین37

38handbook of modern marketing1نسخه 

 نسخه13871سرشار، محمدرضاشب رویش غنچه نور39

40
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 نسخه13841منصور، جهانگیر

41
answer key to robert krohns 

english sentence structure
 نسخه1

 نسخه13661صدراالشرافی، مهریارمدیریت، حسابداری و بازاریابی42

 نسخه1فصلنامه بالغ مبین43

 نسخه13892عیوضی، محمدرحیمدرآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران44

 نسخه13881فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال نهم، شماره دوم45

 نسخه13861واعظی نژاد، حسینطهارت روح46

 جلد13732شهیدی پور، محمدمهدی2 و 1.ج (تئوری و کاربرد)بهینه سازی 47

 نسخه13811حسن زاده، علیمقررات زدایی در نظام بانکی48

 نسخه13731هری، میشلمدیریت تولید49

 نسخه13741والیت علوی در روایت نبوی50

 نسخه13781انصاری، محمدباقرخطابه غدیر51

 نسخه13621مجمعاوستا کریم52

 نسخه13691قرائتی، محسن(برای جوانان)راز نماز 53

 نسخه1مترجم- صیادپور، محمدفرضیه نسبی انشتین54

 نسخه13811نظری، محسناقتصاد کالن رشته مدیریت کلیه رشته ها55

 نسخه13691قرائتی، محسنپرتوی از اسرار نماز56

 نسخه13841محسنی، رضاتبعات آزادسازی تجاری بر رشد صنعتی در ایران57

 نسخه13861خیراندیش، سیامکآیین نامه سیستم کیفیت تجهیزات پزشکی58

 نسخه13891فینچ، بریانچگونه یک برنامه تجاری بنویسیم59

 نسخه13611اردوباری، صبورهمخونی از نظر ژنتیک و اسالم60



 نسخه13581قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران61

 نسخه13611مطهری، مرتضیماهیت نهضت امام حسین علیه السالم62

 نسخه1حکمت و فلسفه نماز و روزه63

 نسخه13601مطهری، مرتضیمباحث اقتصادی64

 نسخه1مطهری، مرتضیختم نبوت65

 نسخه13531مطهری، مرتضیمسئله حجاب66

 نسخه1راه انبیاء؛ راه بشر67

 نسخه3213581 مرداد 28وقایع : گفتاری کوتاه درباره68

 نسخه13741صحیفه انقالب اسالمی69

 نسخه13771جف، دنیس تئودورمدیریت تغییر سازمانی70

 نسخه512 و 67بولتن خبری و تحلیلی شماره 71

 نسخه13881محمودیان، مهدی9قرآن در خانه جزء 72

 نسخه1جعفری، محمدتقینقش شخصیت ها در تاریخ73

 نسخه13511قاسطین، مارقین، ناکثین74

 نسخه1رضا شاه چگونه بقدرت رسید؟75

 نسخه1حکیمی، محمودانقالب اسالمی76

 نسخه1صبر از دیدگاه قرآن77

 نسخه1مطهری، مرتضیختم نبوت78

 نسخه13601روش تدریس کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری79

 نسخه1مطهری، مرتضیوالء ها و والیتها80

 نسخه13801حسین زاده، محمدمعرفت شناسی81

82
مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تجارت 

الکترونیکی
 نسخه13871

83english for today1نسخه 

 نسخه13751باباپور، اصغرمجموعه تستهای کارشناسی ارشد مدیریت84

85
بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر جهش 

صادراتی
 نسخه13841

86
طرح )آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها 

(تحول اقتصادی
 نسخه13891ورمزیار، حسن

 نسخه13721میدلتون، جفمختصر، مفید87

 نسخه13831عباس زادگان، محمدمبانی اساسی در سازماندهی و رهبری88

89
برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات کتابخانه ای 

و اطالعاتی
 نسخه13801کورال، شیال

 نسخه13881نظرپور، محسنمدیریت نوین سازمانی90

91english sentence structurekrohn, robert1نسخه 

92
supervis ing employees 

effectively
 نسخه1

 نسخه13611خسروی شبستری، علی اصغرخالصه ای از اصول کافی93



 نسخه13531وطنی، محمدحسندرباره مقررات استخدامی94

 نسخه13601پیام قرآن95

 نسخه5نوار کاست96

 نسخه13811مصباح، مجتبیفلسفه اخالق97

 نسخه13581مطهری، مرتضیزندگی جاوید یا حیات اخروی98

 نسخه1مطهری، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب99

 نسخه1شریعتی، علیتکیه به مذهب100

 نسخه13651رهنورد، زهراپیام حجاب زن مسلمان101

 نسخه1شریعتی، علیعلی حقیقتی بر گونه اساطیر102

 نسخه1مطهری، مرتضیپیرامون انقالب اسالمی103

104
کتاب درسی آموزش قرآن سال سوم دوره 

راهنمایی تحصیلی
 نسخه13891

 نسخه13831کتاب درسی عربی سال دوم آموزش متوسطه105

 نسخه13861شجاعی، مهدیآیین زندگی106

 نسخه13781میرزاده، حمیدآمار سخن می گوید107

 نسخه13781صحرائیان، مهدیتولید گرایی108

 نسخه13681جغرافیای کشورهای مسلمان109

 نسخه13731مترجم- پاد، ایرجمفهوم سازمان بین المللی110

 نسخه1منتظری، 25-1درسهائی از نهج البالغه 111

 نسخه13591صدر، محمدباقرتئوری شناخت در فلسفه ما112

 نسخه1هیئت تحریریه موسسه در راه حق(ع)حکومت نمونه ی امیرمومنان علی 113

 نسخه1هیئت تحریریه موسسه در راه حق(ع)حضرت امام حسن : پیشوای دوم114

 نسخه1نامه ای از امام کاشف الغطاء115

 نسخه1مطهری، مرتضی(ع)قیام و انقالب مهدی 116

 نسخه13711هیدجی، رهگذرکاروان غزل117

 نسخه1مطهری، مرتضیآشنائی با علوم اسالمی کالم، عرفان118

 نسخه1باهنر، محمدجوادخداشناسی: سخنی چند درباره119

 نسخه13701کاظمی، بابکمدیریت امور کارکنان120

121
چهارمین سمینار بین المللی مدیریت دولتی از 

دیدگاه اسالمی
 نسخه1جوادی آملی، عبداهلل

 نسخه13741آیت الهی، علی رضااصول برنامه ریزی122

 نسخه13861مومنی، فرشاداقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری123

 نسخه13771سعادت، سعیدخودآموز سیستم عامل124

 نسخه13811الوانی، مهدیفرآیند خطی مشی گذاری عمومی125

 نسخه1قرآن کریم بخش اول126

 نسخه13891احمدی، علی اکبرروش تحقیق در مدیریت127

 نسخه1بهزاد اسیری، همایون1.آشنایی با کامپیوترها و پردازش داده ها ج128

129
حل المسائل برنامه ریزی وتجزیه و تحلیل تصمیم 

گیری در مدیریت
 نسخه13741سوحکیان، محمدعلی



 نسخه13891کتاب درسی آموزش قرآن پنجم دبستان130

 نسخه13901عکسری نیا، ابوالفضلروش تحقیق در مدیریت131

 نسخه13801رجبی، محمودانسان شناسی132

133
بخشی از مسائل آن : مبادی فقه و اصول مشتمل بر

دو علم
 نسخه13781فیض، علیرضا

 نسخه13801اشرف العقالیی، احمدرضاچگونه مدیر میانی برجسته ای باشید134

 نسخه13771مترجم- طیب، علیرضاچارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی135

 نسخه1استالرهنمای شوهر جوان136


