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 نسخه13851بنی عامری، حسنفرشته ها بوی پرتقال می دهند4
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 و 6معیشت شماره : نشریه مالی و اقتصادی خانواده

7
 نسخه13941

 نسخه13931مجابی، محمدروایت هایی از بخشش: دیدار با مسافران مرگ14

 نسخه13791ساراماگو، ژوزهکوری15

 نسخه13771مترجم- پوینده، محمدجعفردرآمدی بر جامعه شناسی ادبیات16

 نسخه13631مترجم- مستوفی، هوشنگاوراق خونین انقالب اکتبر17

 نسخه13591شریعتی، علیهبوط18

 نسخه13881عبداللهی، علیداستانک های فلسفی برتولت برشت19

 نسخه13851گوارسکی، جووانیدن کامیلو و پسر ناخلف20

 نسخه13791مشیری، فریدونگزیده اشعار فریدون مشیری21

 نسخه13881مهرجویی، داریوشبه خاطر یک فیلم بلند لعنتی22

 نسخه13801حقوقی، محمدمهدی اخوان ثالث: شعر زمان ما23

 نسخه13871وحید خراسانی، به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست24

 نسخه13681خمینی، روح اهللره عشق25

 نسخه13691او به همه چیز آگاه است اقتباس از نهج البالغه26

 نسخه13401اقبال آشتیانی، عباسمیرزا تقی خان امیرکبیر27

 نسخه13691محمدی ری شهری، محمد1366-135خاطرات سیاسی 28

 نسخه1برگزیده ای از نوشته ها و سخنان شاهنشاه آریامهر29

 نسخه13631آدمیت، فریدونفکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران30

 نسخه13781نجفی، موسیمقدمه تحلیلی تاریخ تحوالت سیاسی ایران31

(1395آبان ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای مهدی عالقبند 



 نسخه13891بهشتی پور، محسنتعادل در خانواده32

 نسخه13741بهمنش، احمدتاریخ ملل قدیم آسیای غربی33

 نسخه1هاشمی نژاد، احمدسازمان مجاهدین خلق ایران: حقایقی چند پیرامون34

 نسخه13581 خرداد15کانون توحیدی (ارتجاع)مجاهدین خلق و روحانیت 35

36
ارزیابی مواضع مجمع روحانیون مبارز تهران 

پیرامون مجلس خبرگان
 نسخه1

 نسخه13791زکریایی، محمدعلیگفتمان تئوریزه کردن خشونت37

 جلد22 و 1.گناهان کبیره ج38

 نسخه1منطقی تبریزی، احدغمگین ترین سرودهای عشق39

 نسخه13831ابراهیمی، پرستوطناب40

 نسخه13641ظهور و سقوط ضد انقالب: 1359غائله چهاردهم اسفند 41

 نسخه13831چایلدز، پیترمدرنیسم42

 نسخه1مترجم- احسانی، ایرجپیدایش دین و هنر43

 جلد13622هاوزر، آرنولد4 و 3. تاریخ اجتماعی هنر ج44

 نسخه1احمدی نژاد، محمودعدل و صلح45

 نسخه13841ناظری، مهردادفروپاشی امپراتوری شوروی46

47
چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری 

اسالمی ایران و مکاتبات رجائی با بنی صدر
 نسخه13601

 نسخه13601مکی، حسینامیرکبیر48

 نسخه13781هاشمی رفسنجانی، اکبرعبور از بحران: 1360کارنامه و خاطرات 49

 نسخه13801بیرو، آلنفرهنگ علوم اجتماعی 50

51
فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی 

فارسی- انگلیسی
 نسخه13811بریجانیان، ماری

 نسخه13621مترجم- صناعی، محمودپنج رساله افالطون52

 نسخه13821هنرور، علی محمدکارشناسی ارشد (عمومی)زبان انگلیسی 53

54
اقتصادی سال بیست و - نشریه اطالعات سیاسی

12 و 11چهارم شماره 
 نسخه13891

55
نشریه پژوهشی، سیاسی، اجتماعی آیین شماره 

بیست و دو و بیست و سه
 نسخه13881

 نسخه13851علی بابائی، یحییزبان تخصصی علوم اجتماعی56

 نسخه13831جبران، خلیل جبرانباغ پیامبر و سرگردان57

 نسخه13821خوشدل، گیتیچشم دل بگشا58

 نسخه13801حسابی، محمودنام های ایرانی59

 نسخه13881حسین پور، بزرگمهرمن گوساله ام60

 نسخه13931طلوعی، محمدتربیت های پدر61

 نسخه13791بنیاد پروفسور دکتر سید محمود حسابیگفتارهایی از پروفسور سید محمود حسابی: راه ما62

 نسخه13801حسابی، ایرجاستاد عشق63

 نسخه13811محمدی، کاظمموالنا پیر عشق و سماع64



 نسخه13821محمدی وایقانی، کاظمغزالی در جست و جوی حقیقت65

 نسخه13881نیما یوشیجیادداشت های روزانه نیما66

 نسخه13871کیمیایی، مسعودحسد67

 جلد13852مولوی، جالل الدین محمد بن محمد2 و 1. کلیات دیوان شمس تبریزی ج68

 نسخه13841کوئیلو، پائولورزم آور نور69
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 نسخه13851برگمن، گریگوریکتاب کوچک فلسفه85
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 نسخه13871ژانیکو، دومینیک روز30فلسفه در 91
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 نسخه13771آوینی، مرتضیتوسعه و مبانی تمدن عرب95
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 نسخه13711حکیمی، محمدرضاخورشید مغرب97

 نسخه13821خراسانی، شرف الدیننخستین فیلسوفان یونان98

 نسخه13952موسوی، محسنزیباتر از یوسف99

 نسخه13861صفائی حائری، علی1.مسئولیت و سازندگی ج100



 نسخه13801تاجری، حسناز تو آموختیم101

 نسخه13731شهیدی، جعفر(س)زندگانی فاطمه زهرا 102

103english grammar in usemurphy, raymond1نسخه 

 نسخه13891برن، اریکروانشناسی روابط انسانی: بازیها104

 نسخه13901گاوالدا، آنامن او را دوست داشتم105

 نسخه13881گارنر، جیمز فینقصه های از نظر سیاسی بی ضرر106

 نسخه13881استر، پلمرد در تاریکی107

 نسخه13491صدریه، عبدالرحمنچهره های سیمون ماشار108

 نسخه13871شکسپیر، ویلیامهملت109

 نسخه13801بوتول، گاستونجامعه شناسی جنگ110

 نسخه13481لنگر، سوزانمنطق سمبلیک111

 نسخه13811توماس، هنریماجراهای جاودان در فلسفه112

113
شیوه دعا و نیایش در بیان علی بن موسی الرضا 

علیه السالم
 نسخه13831آقایی، احمد

 جلد2هاوزر، آرنولد2 و 1.تاریخ اجتماعی هنر ج114

115
القاعده و قاعده در راهبرد )طرح خاورمیانه بزرگ تر 

(امنیت ملی آمریکا
 نسخه13831حسینی، حسن

 نسخه13861عزیزی، احمدخواب میخک116

 نسخه13841سپیده دمان117

 نسخه10(جیبی)دعا 118

 نسخه1بروشور امیرالمومنین119

120
چهل حدیث از نهج : دانش طلب و بزرگی آموز

2البالغه شماره 
 نسخه1

 نسخه13771چهل حدیث از نهج البالغه121

 نسخه1علی؛ ولی اعال122

 نسخه13871مستفید، حمیدرضازیارت امین اهلل همراه با ترجمه و توضیحات123

124
اربعین شامل چهل حدیث در موضوعات مختلف از 

و ائمه هدی (ص)رسول اکرم 
 نسخه1

 نسخه1(دفتر خاطرات حج)در حریم دوست 125

 نسخه2حسینی، حسینپیام نگار126

 نسخه13891کریمی، فاطمهپلی به سوی ملکوت127

128
در طوس حضرت  (ص)به یاد بضعه خاتم انبیا 

شمس الشموس علیه السالم
 نسخه13861

 نسخه13861باقری فرد، سعیدهحقوق زنان؛ برابری یا نابرابری129

130
شیوه نوین آموزش، یادگیری، حفظ و ترجمه قرآن 

2 و 1.کریم ج
 جلد2الجوردی، طاهره

 جلد3شجاعی، محمد3 تا 1.مقاالت ج131

 نسخه13921امینی، ابراهیمبانوی نمونه اسالم فاطمه زهرا علیها السالم132

 نسخه13831مهری کرمانشاهی، محمدجوادنشانه های شگفت آور آخرالزمان133

 نسخه13911پاز، اوکتاویودیالکتیک تنهایی134



 نسخه13851کیودومانت، ترونچگونه می توان به اوج موفقیت رسید؟135

 نسخه13851خامنه ای، علیاشک باید رازدار باشد136

137
نظرات سیاسی در نهج )شرح موضوعی نهج البالغه 

(البالغه
 نسخه13781مشایخ فریدنی، محمدحسین

 نسخه1هراتیان، علیآشتی با امام عصر138

 نسخه13691تاجدینی، علییادها و یادگارها139

140
-1380)بررسی آسیب های اجتماعی زنان در دهه 

1370)
 نسخه13831محمدی، زهرا

 نسخه13791افروغ، عمادچشم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه141

 نسخه13791کمالی، علیمقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابریهای اجتماعی142

 نسخه13781حسینی بهشتی، علیرضامبانی معرفت شناختی نظریه عدالت اجتماعی143

 نسخه13791عطارپور، اردالنمو، الی درز فلسفه144

 نسخه13791تامین، ملوینجامعه شناسی قشر بندی و نابرابری های اجتماعی145

146
چکیده مقاالت همایش علمی شهرداری به منزله 

نهاد اجتماعی
 نسخه13901ایازی، محمدهادی

 نسخه13761دان، سوزانشیوه های مصاحبه در مطبوعات147

 نسخه13911اشتریان، کیومرثمقدمه ای بر روش سیاست گذاری فرهنگی148

 نسخه13801اسپنسر، لویدقدم اول: روشنگری149

 نسخه13791وایزمن، بوریس(قدم اول)لوی استروس 150

 نسخه13781پاگ، پیترکینز قدم اول151

 نسخه13781درویش، محمدرضاعرفان و دموکراسی152

 نسخه13841کوالیی، الههافسانه انقالب های رنگی153

154
چگونه با نوجوانم صحبت کنم که گوش کند و 

چگونه گوش کنم که نوجوانم صحبت کند
 نسخه13901مازلیش، الین

 نسخه13831خاتمی، محمدنامه ای برای فردا155

 نسخه13771پاستر، مارکعصر دوم رسانه ها156

 نسخه13791الل، جیمزرسانه ها، ارتباطات، فرهنگ157

 نسخه13781خاتمی، محمدبیم موج158

 نسخه13631والیت فقیه: مجموعه سخنرانیهایی پیرامون159

160
چکیده پایان نامه های انقالب اسالمی و امام 

خمینی در دانشگاه های جهان
 نسخه13781امیری، کیومرث

 نسخه13841بنارد، چریلاسالم دمکراتیک مدنی161

 نسخه13841نجیری، محمودآرمگدون162

 نسخه13821قطب، محمدمسلمانان و مسئله جهانی شدن163

 نسخه13791کوئن، بروسمبانی جامعه شناسی164

 نسخه13771طالب، مهدیتامین اجتماعی165

 نسخه13791افروغ، عمادفرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی166

 نسخه13801باری، نورمنرفاه اجتماعی167



 نسخه13791گلشن فومنی، محمدرسولجامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی168

 نسخه13561نراقی، احسان(دیروز، امروز، فردا)جامعه، جوانان، دانشگاه 169

 نسخه13841شفرز، برنهاردمبانی جامعه شناسی جوانان170

 نسخه13811مترجم- اکبری، لیالزندانها در هزاره سوم171

 نسخه13791ملکیان، مصطفیآرای اخالقی و سیاسی مک اینتایر172

 نسخه13811منوچهری، عباسهرمنوتیک، دانش و رهایی173

 نسخه13751مترجم- خواجیان، شهریاربنگاه فرهنگ174

 نسخه13721نکوروح، محمودبحران ایدئولوژی175

 نسخه13751اسکروتن، راجرکانت176

 جلد13772شیخ رضائی، انیسه2 و 1. گزارشهای نظمیه از محالت طهران ج177

 نسخه13801عالم، عبدالرحمنبنیادهای علم سیاست178

 نسخه13781بوردو، ژرژلیبرالیسم179

 نسخه13831مجموعه مقاالت آسیب های اجتماعی ایران180

 نسخه13791مترجم- غبرائی، هادیمشارکت در توسعه181

 نسخه1بیرقی، ابوالفضلآمار و روشهای تحقیق182

 نسخه13771الک، جاننامه ای در باب تساهل183

 نسخه13801اوحدی، مسعودرسانه ها و مدرنیته184

 نسخه13851براون، دنراز داوینچی185

186
جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی 

ایران
 نسخه13741ازکیا، مصطفی

 نسخه13661وثوقی، منصورجامعه شناسی روستایی187

 نسخه13911اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهرانتک نگاشت های محله ای188

 نسخه13901ذاکری، هادیمدیریت محله189

 نسخه13811ازکیا، مصطفیجامعه شناسی توسعه190

 نسخه13891انجمن جامعه شناسی ایرانبرنامه روزانه: همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتماعی191

 نسخه13891انجمن جامعه شناسی ایرانچکیده مقاالت: همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتماعی192

 نسخه13921گین، نیکالسآینده نظر اجتماعی193

 نسخه13911حبیبیان، احمدتصویری از بهشت و جهنم194

 نسخه13801عباسی، ابراهیمداستانهای شگفت درباره جن195

 نسخه13751کالسون، جورجثروتمندترین مرد بابل196

 نسخه13641نجمی، محمدصادقسخنان حسین بن علی علیه السالم از مدینه تا کربال197

 نسخه13911پورابراهیم گلرودباری، ستارشگفتی های و اسرار عجیب عدد198

 نسخه139213921سالنامه 199

 نسخه13881کریمی، محمدرضادرمان با قرآن200

 نسخه13881پاندر، کاتریناز دولت عشق201

 نسخه1بروشور سخنان امام رضا علیه السالم202

 نسخه13881عبدالعلی، مفتاوای تفصیلی203



 نسخه13921حسینی قمی، حسینوعده های الهی به صابران204

 نسخه139313931سالنامه 205

 نسخه138013801سالنامه 206

 نسخه17ضیاءآبادی، محمدصفیر هدایت207

 نسخه1دفترتلفن208

 نسخه138613862سالنامه 209

 نسخه1ادعیه قرانیه210

 نسخه13871نشریه خدا با من است و همه چیز نیکوست211

 نسخه13791باقی زاده، رضابرگی از دفتر آفتاب212

 نسخه13881انصاری، محمدرضابلندترین داستان غذیر213

 نسخه13801ضیاءآبادی، محمدمباحثی پیرامون خمس214

215
احراق بیت فاطمه علیها السالم در منابع : زخم آتش

اهل سنت
 نسخه13851لباف، علی

 نسخه13901نوری، ربابهخانه و دانشگاه216

 نسخه13901طاهرزاده، اصغرمقام لیله القدری حضرت فاطمه سالم اهلل علیها217

 نسخه13931رحمتی شهرضا، محمددرسنامه امر به معروف و نهی از منکر218

 نسخه13901 سردار متوسلیان189حوزه ویژه نامه اهل البصر و الصبر219

 نسخه13901ضیاءآبادی، محمدزهرای بتول، راز پنهان رسول220

 نسخه13881محمدی ری شهری، محمدبرکات سرزمین وحی221

 نسخه2فالح زاده، محمدحسینمناسک عمره مفرده ویژه بانوان222

 نسخه13891فالح زاده، محمدحسینمناسک مصور عمره مفرده223

 نسخه13891فرقانی، محمدسرزمین یادها و نشانه ها224

 نسخه1نیمه شعبان شب توبه یا شب شادی؟225

 نسخه13751رابینز، آنتونی4. به سوی کامیابی ج226

 نسخه1پژوهشی در باب اعتکاف: عبادت برتر227

 نسخه13901مسترحمی، هدایت اهللموتمر علمای بغداد228

229
در کالم رهبر  (ره)سیره و خط امام خمینی : راه نما

معظم انقالب
 نسخه13941صانعی، مهدی

 نسخه4سی دی230

 نسخه12نوارکاست231

 نسخه1سعدی، عبدالرحمنپناهگاه توحید232

233
راهنمای روزانه ختم قرآن، همراه با 

ذکرامیرالمومنین علیه السالم ویژه ماه مبارک رمضان
 نسخه13881

 نسخه13811اعتصامی، پروینکلیات دیوان پروین اعتصامی234

 نسخه13841رهنما، تورجشب هزار و دوم235

 نسخه13841حییم، سلیمانفارسی- فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی236

 نسخه13551عمید، حسنفرهنگ عمید237



 نسخه2مجموعه خاک پرگوهر238

 نسخه13871ابراهیمی، حسن(عج)هدیه المهدی 239

 نسخه1دفتر علمی بنیاد هدیه به حجاجچگونگی حج و عمره و زیارت با دعاء240

 نسخه1پناه بندگان241

 نسخه13871موسی، صدردین در جهان امروز242

 نسخه1بروشور بیا مهدی شب هجران سحر کن243

 نسخه1نماز و نجوای بعد از آن244

 نسخه13861استادولی، حسینچکیده زندگانی حضرت امام رضا علیه السالم245

 نسخه1نگاه ما به بهار246

 نسخه13881قوی، نیرهنیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان247

 نسخه1دفتر هنر و ادبیات صریر مارس، روز جهانی زن8فمنیسم خواستگاه 248

 نسخه13901مطهری، مرتضیفاطمه علیه السالم؛ زن و مسئولیت های الهی249

 نسخه13791جعفری، محمدتقیسکوالریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی250

 نسخه13801اباذری، یوسف سپتامبر11نشانه شناسی : نیویورک، کابل251

252
دانستنیهای جهان پس از مرگ از دیدگاه قرآن و 

روایات
 نسخه13851لیائی تهرانی، قاسم

 نسخه13871مهرجویی، داریوشروشنفکران رذل و مفتش بزرگ253

 نسخه13801گودرزی، شهراممفتخور254

255the medal of brigadier gerard1نسخه 

256sherlock holmes  and the duke son1نسخه 

 نسخه13661مترجم- صدریه، عبدالرحمندومین انقالب روسیه 257

 نسخه13781منتخب ادعیه و قرآن کریم258

 نسخه1حییم، سلیمانانگلیسی حییم- فرهنگ کوچک فارسی259

 نسخه13641فرزانگی، خدابندهفارسی جدید- فرهنگ انگلیسی260

 نسخه13881قاضی عسکر، علیآداب سفر حج261

 نسخه13491روسو، ژان ژاکتفکرات تنهائی262

 نسخه13861خمسه ای قزوینی، علیصلوات کلید حل مشکالت263

 نسخه13871وفائی، محمدرضاآیه الکرسی کلید حل مشکالت264

 نسخه1بروشور ای فاطمی نشان265

 نسخه13891قاسمی، محمدعلیگشایش روزی266

 نسخه13881گروه پژوهش انتشارات دلیلبدانید منم فاطمه267

 نسخه13911تهرانی، مجتبیبحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک268

 نسخه1شیرازی، سلطان واعظینشهابی در شب269

 نسخه13901خامنه ای، علیانتخابات لیله القدر نظام اسالمی270

271
حضرت امام : سیره عملی اهلبیت علیهم السالم

حسین علیه السالم
 نسخه13881ارفع، کاظم

 نسخه13901موسوی خلخالی، محمدمهدیامام منتظر عجل اهلل فرجه272

 نسخه13891ضیاءآبادی، محمدتفسیر سوره یس273



 نسخه13891غروی نائینی، نهلهمحدثات شیعه274


