
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13641وثیق، غالمرضانومانکالتورا1

 نسخه13691مورل، دیویداولین خون2

 نسخه13521سرابی، صادقاطالعات مختصری از باغداری3

 نسخه13521کاتوزیان، ناصرمقدمه علم حقوق4

 نسخه13631والچینسکی، دیویددانستنیهای مردمی نامها و نکته ها5

 نسخه13491نجاتی، غالمرضاویتنام از مقاومت تا پیروزی6

 نسخه1طباطبائی، محمد حسیناصول فلسفه و روش رئالیسم7

 نسخه1لوی، الکسدوره کامل تعمیرات عملی رادیو8

 نسخه13431قطب، محمداسالم و ناسامانیهای روشنفکران9

 نسخه13621زیگریست، هنری اپزشکان نامی10

 نسخه13531انصاریان، حسینبسوی قرآن و اسالم11

 نسخه13491بهزادپور، رفیععصر ایمان و عمل12

 نسخه13461لیتون، دیوید(گناه سیاهان چیست)سفید لعنتی13

 نسخه13521مطهری، مرتضیداستان راستان14

 نسخه13461روسو، ژان ژاکاعترافات15

 نسخه13661مان. نرمان ل اصول روانشناسی16

 نسخه1فارسی، جالل الدینانقالب تکاملی اسالم17

 نسخه13531دارائی، بهمیندستوز نگارش فارسی18

 نسخه13541جاللی، مهدیمقدمه روانشناسی19

 نسخه13681پرهیزکار، کمالروابط انسانی در مدیریت20

 نسخه13641ساعتچی، محموداصول روانشناسی21

 نسخه1الهی قمشه ای، مهدیقرآن کریم22

 نسخه13441بالغی، صدرقصص قرآن23

 نسخه13441شایرر، ویلیامظهور و سقوط رایش سوم24

 نسخه13731بهار، محمد تقیسبک شناسی25

 نسخه13861دانایی، علیرضاارتباط با خدا26

 نسخه13731بهار، محمد تقی3سبک شناسی27

 نسخه13531شهشهانی، احمدمقدمه ای بر نظریه اشتغال28

 نسخه1مطهری، مرتضیآشنایی به علوم اسالمی کالم،عرفان29

(1396فروردین   ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای حامد اسالمی موید 



 نسخه1مطهری، مرتضیآشنایی به علوم اسالمی اصول فقه ،فقه30

 نسخه13501شریعتی،علیفاطمه فاطمه است31

 نسخه13601قائمی، علیخانواده و تربیت کودکان32

 نسخه1مطهری، مرتضی2جهان بینی توحیدی33

 نسخه13631هسه، هرمانپیترکامنزیند34

 جلد13612مدنی، جالل الدینتاریخ سیاسی معاصر ایران35

 نسخه1آشتیانی، جالل الدینهستی از نظر فلسفه و عرفان36

 نسخه13631صادقی، ناصراصول شیمی37

 نسخه25371نمینی، حقصه های زندگی38

 نسخه13481طباطبائی، محمد حسینشیعه در اسالم39

 نسخه13631ستاد انقالب فرهنگیمبانی عقیدتی اسالمی40

 نسخه13641ورن، ژولماجراهای آفریقا41

 نسخه13561صادقی، محمدزمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن42

 نسخه13611مطهری، مرتضی، شهید، انسان و سرنوشت(ع)قیام و انقالب مهدی 43

 نسخه13621هیئت تحریریه پیام انقالبسوء ظن44

 نسخه1مطهری، مرتضیمقاالت فلسفی45

 نسخه13711امینی، ابراهیم(تزکیه و تهذیب نفس)خود سازی 46

 نسخه13631تواین،مارکماجراهای هاکلبری فین47

 نسخه13701کارل، الکسیسآئین زندگی48

 نسخه1جاذبه و دافعه علی علیه السالم49

 نسخه13641مطهری، مرتضیگفتارهای معنوی50

 نسخه1مطهری، مرتضیانسان و ایمان: مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی51

 نسخه1مطهری، مرتضیجهان بینی توحیدی وحی و نبوت52

 نسخه1مطهری، مرتضیسوره های حمد، بقره: آشنایی با قرآن53

 نسخه1رسولی، هاشماصول کافی54

 نسخه13491حسینیه ارشادخالفت و والیت از نظر قرآن و سنت55

 نسخه13871مدرکیان، حسنحسابداری مدیریت استراتژیک56

 نسخه13511خامنه یی، علیصلح امام حسن57

 جلد3کلینی،اسالمجلدی3اصول کافی58

 جلد13505طالقانی، محمود(1،2،3،4،5)پرتوی از قرآن59

 جلد13404حسینی، میرجالل الدینتفسیر شریف الهیجی60

 نسخه13741عربی، محمود2حسابداری صنعتی61

 جلد135327مکارم شیرازی، ناصرتفسیرنمونه62


