
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13701رشیدپور، عبدالمجیدتربیت از دیدگاه وحی1

 نسخه13731رضوی اردکانی، سیدابوفاضلماهیت قیام مختار2

3
راهنمای تاریخ انبیاء و چهارده معصوم علیهم 

السالم
 نسخه13771امیرپور، احمد

 نسخه13661ایتی، محمدابراهیمتاریخ پیامبر اسالم4

5
خالصه جامع مباحث تخصصی آزمون کارشناسی 

ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی
 نسخه13891کریمی، شهال

 نسخه13881مدرسی، محمدتقیزندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السالم6

7
مجموعه سوال های چهارگزینه ای علوم کتابداری 

و اطالع رسانی
 نسخه13871اشرفی ریزی، حسن

 نسخه13831دوموریه، دافنهربه کا8
 نسخه13871کوئلیو، پائولوچون رود جاری باش9

 نسخه13891خاکی، غالمرضامدیریت زمان10

 نسخه13891منتظرالقائم، اصغرتاریخ امامت11

12
در غیدر خم سال دهم  (ص)خطبه پیامبر اکرم 

هجرت
 نسخه13891رکنی، عبدالمجید

 نسخه13751نیکولت، تونی(دمبل)تمرینات با وزنه : بدنسازی13

 نسخه13611مطهری، مرتضیبیست گفتار14

 نسخه13701فاضل، نجیب(نمایشنامه)آفریدن یک انسان 15

 نسخه13781آیت اللهی، مهدیاز تولد تا وفات (ص)داستان زندگی پیامبر اسالم 16

 نسخه13711تقدمی، محمدرضاچگونه جوان بمانید و عمر طوالنی نمائید17

18
تندیس : (ع)همسر حضرت علی  (س)فاطمه 

مظلومیت
 نسخه13791ناصری، حمید

 نسخه1بی آزارشیرازی، عبدالکریمجهان جنین: قرآن طبیعت19

 نسخه13791موسوی گرمارودی، محمدصادقبانوی مینوی20

 نسخه13731موسوی گرمارودی، علیا ز آدم تا مسیح: 1.داستان پیامبران ج21

 نسخه13751نجفی قوچانیسیاحت غرب22

 نسخه13731موسوی گرمارودی، علیحضرت محمد: 2.داستان پیامبران ج23

 نسخه13911العبد24

(1395شهریور ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای رضا نجات پژوه 



25
آشنایی با فرزندان و یاران چهارده معصوم علیهم 

السالم
 نسخه13841امیری پور، احمد

 نسخه13881محمدی، مسعودغلبه بر وسواس26

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی27
مربیان گروه آموزشی کمکهای اولیه و 

فوریتهای پزشکی
 نسخه1

 نسخه13851کنتن، لسلیسرزندگی و الغری28

 نسخه13851بیگم آزرمی، معصومهنفس در اسارت شیطان29

 نسخه13841مترجم- ابراهیمی، هادیعشق شفابخش30

 نسخه13691آسیموف، آیزکانسان دوقرنی31

 نسخه13751توکه، روبرتچگونه حافظه برتر باشیم32

 نسخه13821مورلی، کارولغلبه بر پیری زودرس33

 نسخه13911سعادت کیش، داودمهارت زندگی در جامعه امروز34

 نسخه13711نصرت، مرتضیآئین مطالعه و یادگیری35

 نسخه13902حاجی فتحعلیان، شهرامتناسب اندام به روش آیورودا اسپارت36

 نسخه13801محمدی ری شهری، محمدکیمیای محبت37

 نسخه13781ابوطالبی احمدی، تقیخودباوری و ارتباط آن با موفقیت38

 نسخه13911فتحعلیان، شهرامروشی نوین برای سالمت جسم و روح39

 نسخه13821لواسانی، علی1.چهل حدیث ج40

 نسخه13911فتحعلیان، شهرامغذای زنده برای انسان زنده41

 نسخه13851بیدالف، استیوکلیدهای تربیت و رفتار با پسرها42

 نسخه13851پیکهارت، کارلکلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند43

44
کمرویی، خجالت، ترسویی، اضطراب و ترس از 

مدرسه
 نسخه13891ساداتیان، اصغر

 نسخه13691مرعشی، امیرانشاء و نامه نگاری حافظ45

 نسخه13721موسوی کاشانی، محمدحسنچه گذشت؟ (ع)و امام حسین  (ع)بر امام حسن 46

 نسخه13851قانون مدنی47

 نسخه13721مترجم- جباری، صدیقهآمادگی جسمانی بانوان48

 نسخه13721کین، مارتینبدن آدمی49

 نسخه13851کامپستون، جولیتپوکی استخوان50

 نسخه13721موسوی کاشانی، محمدحسنچه گذشت؟ (ع)بر امیر مومنان علی 51

 نسخه1خمینی، روح اهللصحیفه انقالب52

 نسخه13771مترجم- شاهوردیان، روبناسرار جودو53

 نسخه13701معتضد، خسروزندگی و رنجهای سعدی54

 نسخه13791مینوا، جورجتاریخ جهنم55

 نسخه13931فروزنده دهکردی، حبیبE-Mailخودآموز آسان 56

 نسخه13931مهرعلیان، حمیدرضاinternetخودآموز آسان 57


