
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13731محمودی، عباسعلیسیره ابوالفضل العباس علیه السالم1

 نسخه13851ارفع، کاظمآموزش نماز2

 نسخه13871قرائتی، محسنحج3

 نسخه13891کارگر، رحیمداستان ها و حکایت های حج4

 نسخه13821ضمانتی یار، مریمآبی ترین دریا5

6
گزارش لحظه به لحظه از سفر امام رضا علیه السالم به 

ایران
 نسخه13881انصاری، محمدرضا

 نسخه13781محمدی ری شهری، محمدجشن تکلیف7

 نسخه13871ضرابی، میتراخودآموز و راهنمای حقوق مدنی8
 نسخه1کارو، دمینکحقوق بین الملل در عمل9

 نسخه13771قائم مقام فراهانی، عبدالمجیدرویه های قضائی: حقوق بین الملل10

 جلد3فیض، علیرضا3 و 2 و 1.ترجمه کتاب لمعه ج11

 نسخه13601آمیر، پلخداوند الموت12

 نسخه13771خمینی، روح اهللابواب معرفت13

 نسخه1ابراهیمی، حسینسخن آشنا14

 نسخه13861مکارم شیرازی، ناصررساله توضیح المسائل15

 نسخه13781روایت هجران16

 نسخه13881گروه کتاب نشر گلستان کوثرتوسل به حضرت مهدی17

 نسخه313881گام به گام با زائران حج تمتع18

19
ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با ترجمه 

فارسی
 نسخه13901

 نسخه13931موحدی نژاد، محمدعیدانه20

 نسخه13871دانستنیهای سرباز21

 نسخه13871خمینی، روح اهللمناسک حج ویژه بانوان22

 نسخه2قرائتی، محسنغدیر در قرآن23

 نسخه13781از بلندای عرفان24

 نسخه13831شرح موضوعی صحیفه سجادیه25

 نسخه13901محمودیان، مهدیترجمه و معانی خطبه غدیر26

(1395آذرماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای نادر جعفربیگلو 



27
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

امور مدنی
 نسخه13891ساعتچی یزدی، حسین

 نسخه13861مترجم- الهی قمشه ای، مهدی(کوچک)قرآن کریم 28

29
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

امور کیفری
 نسخه13891ساعتچی یزدی، حسین

 نسخه13891منصور، جهانگیرقوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طالق30

 نسخه2سی دی31

 نسخه13571حسینی، اشرف الدینباغ بهشت32

 نسخه13771محمدی، ابوالحسنقواعد فقه33

 نسخه13871لطفی، اسداهللمتون فقه34

 نسخه13931انصاری، محمدباقرگزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر35

 نسخه13891پژوهشکده تحقیقات اسالمی1.آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج36

 نسخه13751فردی، امیرحسینروزی که تو آمدی37

 نسخه13831دانش نیا، پریوششهری برای رفتن38

 نسخه13851دلشاد تهرانی، مصطفی(ره)سیره نبوی از دیدگاه امام خمینی 39

 نسخه13921خامنه ای، علیخانواده40

 نسخه13801باقی نصرآبادی، علیاندیشه مطهر41

 نسخه13831علی محمدزاده، خلیلدرسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده42

 نسخه13711وزین پور، نادربر سمند سخن43

 نسخه13741شعبانی، قاسمحقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران44

 نسخه13861نصیریان، یداهللعلوم بالغت و اعجاز قرآن45

 جلد2شرتوتی، رشید3 و 1. مبادی العربیه ج46

 نسخه13851جوان آراسته، حسیندرسنامه علوم قرآنی47

 نسخه13721محقق داماد، مصطفیاصول فقه دفتر دوم: مباحثی از48

 جلد13862شیروانی، علیاصول فقه المجلد االول و الثانی49

 نسخه13821عبداللهی، مهدیجهاد و دفاع در اسالم50

 نسخه13731طباطبائی موتمنی، منوچهرحقوق اداری51

 نسخه13721زرین کوب، عبدالحسینشعر بی دروغ، شعر بی نقاب52

53
 2و  (دو نسخه)_ 1. ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه ج

4و 
 جلد13854حسینی، علی

 نسخه13711امامی، حسنحقوق مدنی54

 نسخه13871موحدیان، غالمرضا(علمی و کاربردی)حقوق کار 55

 نسخه13751جعفری تبار، حسنمسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کاال56

 نسخه13871فالح زاده، محمدحسینآموزش فقه57

 نسخه13741موسی زاده، رضامبانی حقوق اداری58

 نسخه13871توفیقی، حسینآشنایی با ادیان بزرگ59

 نسخه13791بهمند، محمد(تجهیز منابع پولی) 1- بانکداری داخلی60

 نسخه13811حاجی خانی، علیاعراب القرآن الکریم61



 نسخه13871محدثی، جواداخالق معاشرت62

 نسخه13421آیتی، محمدابراهیم1.تاریخ یعقوبی ج63

 نسخه13831ماحوزی، مهدیفارسی عمومی64

 نسخه13561فیاض، علی اکبرتاریخ بیهقی65

66introductory steps  to understanding13781نسخه 


