
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13811عالمه نوری شهریور17ریشه های انقالب اسالمی ایران و شرحی از 1

 نسخه13681فاطمی نیا، عبداهللفرجام عشق2

 نسخه13851مخدومی، رحیمفرمانده من3

 نسخه13771طالقانی، هدایت اهلل(بارقه هایی از سوره قدر)بر کرانه قدر 4

 نسخه13531صاد- عین (از سری دیداری تازه با قرآن)رشد 5

 نسخه13721جاللی، محمودخودآموز خط تحریری6

 نسخه13711خدایاری فرد، محمدمسائل نوجوانان و جوانان7

 نسخه13731گابر، دانچگونه با دیگران دوست باشیم: روانشناسی دوستی8

 نسخه13721تقدمی، محمدرضاچگونه زیبا سخن بگوییم9

 نسخه13731دایر، وینعظمت خود را دریابید10

 نسخه13891جانسون، اسپنسرقله ها و دره ها11

12
 نسخه13881محمدی روزبهانی، کیانوشمهارت های یادگیری و مطالعه

 نسخه13831دوالبی، محمداسماعیل3طوبای محبت 13

 نسخه13811دلشاد تهرانی، مصطفیمدرسه حسینی14

 نسخه13571مطهری، مرتضیخدمات متقابل اسالم و ایران15

 نسخه13831ناصرالشریعه، محمدحسینتاریخ قم16

 نسخه13691مجاهدی، محمدعلیخوشه های طالیی17

 نسخه1شبکه سروش18

 نسخه13621ربوبی، جوادمقام آدمیت: سیر تکامل انسان در جهت نیل به19

 نسخه13771کیهان نیا، اصغرزن امروز، مرد دیروز20

 نسخه13722اثباتی، محمدحسنآموزش نوین خط ریز21

 نسخه13631کریستان، ژپیروزی بر شب22

 نسخه13801سیالکوتی، محمودو پیامبران (ع)علی23

 نسخه13621محمودی، عباسعلیمحاسبه نفس24

 نسخه13601مطهری، مرتضیدرسهایی از قرآن25

 نسخه13641حجتی، محمدباقر(بخش اول)اسالم و تعلیم و تربیت 26

 نسخه13831کولیوند، هوشنگIT دوره های هفت گانه ICDL و ICTنیازمندیهای کامپیوتر 27

(1396فروردین  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای علیرضا امیربکایی 



 نسخه13831مطهری، مرتضی(جلد اول)حماسه حسینی 28

 نسخه13941کردافشاری، غالمرضاتغذیه در طب ایرانی، اسالمی29

 نسخه13861توحیدی، ضیاءشهابی در شب30

 نسخه13591فهری، احمدشمع سحر در فضیلت احکام و آداب نماز شب31

 نسخه13841برنشتاین، فیلیپارتباطی- زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری32

 نسخه13841امیرحسینی، خسروخالقیت و نوآوری33

 نسخه13721ماتیوز، آندروشاداب چون طبیعت: خوب چون زندگی34

 نسخه13751ازکیا، مصطفیصحرای سرد35

 نسخه13851کارلسون، ریچاردنگران نباشید، پول درآورید36

 نسخه13792خمینی، روح اهلل(قدس سره الشریف)سیاسی امام خمینی - وصیت نامه الهی37

 نسخه1دعوتی، ابوالفتحبحثی پیرامون نماز جمعه38

 نسخه13861قزلی، مهدییک جرعه زیارت39

 نسخه13851شبستری، مرتضیشب قدر و استجابت دعا40

 نسخه13821برکلین، مارکروش نوین کم کردن وزن به طور طبیعی41

 نسخه13881جعفری، نیاآنچه آقایان باید بدانند42

 نسخه13811داورپناه، فروزندهزندگی با شوهر کج مدار43

 نسخه13821عزیزخانی، محمد(حجامت)آشنایی با طب ایرانی 44

 نسخه13871خیراندیش، حسینحجامت درمانی هدیه شب معراج45

 نسخه13871رحیمی، عباستجارت موفق46

 نسخه13811شعبانی، اسداهلل(مجموعه شعر)شکار دست های تو با من 47

 جلد13682شجاعی، محمد(جلد اول و دوم)مقاالت 48

49
 نسخه13741بالنکارد، کنتسیری در کمال فردی

 نسخه1صدر، محمدباقرفرازهایی از سیستم اقتصادی اسالمی50

 نسخه2حائری زاده، خیریه بیگمتفکر خالق و حل خالقانه مسئله51

 نسخه13891محمدقاسمی، حمیداصالح و افساد در داستان های قرآن52

 نسخه13721الستر، پیترتست شخصیت53

 نسخه1صالح، محمدعلیراه زندگی54

 نسخه13801مورگان، مارابلزن کامل55

 نسخه13921عین القضاه، علی اصغرعقالنیت و حکومت (ع)امام علی56

 نسخه13811رکنی، محمدمهدیاربعین رضوی57

 نسخه13661جوادی آملی، عبداهللاخالق کارگزاران در حکومت اسالمی58

 نسخه13621دستغیب، عبدالحسینتفکر59

 نسخه13711صبوری، حسینورزش در اسالم60

 نسخه13811شجاعی، مهدیاز دیار حبیب61

 نسخه13801خرمی، حسین(جلد دوم)با طال باید نوشت 62

 نسخه13731حکیمی، محمدرضاقیام جاودانه63

 نسخه13771عالمه نوریرساله مناسک حج64



 نسخه13622دستغیب، عبدالحسینیقین65

 نسخه13611مظلومی، رجبعلیاخالق و انسان از دیدگاه قرآن66

 نسخه13641دستغیب، عبدالحسینمعاد67

 نسخه1مشکینی اردبیلی، علیتکامل در قرآن68

 نسخه13791موحد، سیدعلیسرطان سینه و رحم69

 نسخه1قرائتی، محسننبوت70

 نسخه13801ذاکری شاندیز، مجتبیسجده می کند؟ (ع)چرا شیعه بر تربت امام حسین71

72
دفتر  (س)امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی

 نسخه13781بیست و یکم

 نسخه13781شهیدی، جعفر(ع)علی از زبان علی یا زندگانی امیرمومنان علی 73

 نسخه13681(قدس سره)اشعار عارفانه حضرت امام خمینی : باده عشق74

 نسخه13911ستاد نماز جمعه تهرانشیعه و تشیع75

 نسخه13871گلشنی، علیجرعه نوشان وصال76

 نسخه13781دلشاد تهرانی، مصطفیحکومت در نهج البالغه: حکومت حکمت77

 نسخه1کارنگی، دیلآیین سخنرانی78

 نسخه13491کارنگی، دیلآیین دوست یابی79

 نسخه1اسدی گرمارودی، محمد(1)درسهایی از اصول عقاید 80

 نسخه13891مجدفر، مرتضیمدرسه موفق، مدیر موفق81

 نسخه13621فرید، مرتضیاخالق از دیدگاه قرآن و عترت82

 نسخه1طباطبایی، محمدحسینظهور شیعه83

 نسخه13701سیستانیمناسک حج84

 نسخه13871نجفی یزدی، محمدحکایت آفتاب، نگاهی کوتاه به زندگی امام رضا85

 نسخه1صمدی، هوشنگآموزش سریع الکترونیک برای سازندگان مدارهای الکترونیکی86

 نسخه13881ساکی، رضارهبری در مدرسه یادگیری محور87

 نسخه1به آبادی، فرشادنخستین کتاب ایرانی مدیریت برند: راز پرواز نام های تجاری88

 نسخه13731کوپر، کارال الراههای شناخت و مقابله: فشار روانی89

 نسخه13921بیرقی، ابوالفضلاسترس و افسردگی90

91
 1جلد  (شیوه خوب زیستن یک مسلمان )گنجینه آداب اسالمی

 جلد13813آشتیانی، محمدرضا3تا 

 نسخه13871عرفان منش، جلیلجغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو92

 نسخه13911کامرانی، سیدمحمدخواص االسما93

 نسخه13741کافمن، راجربرنامه ریزی استراتژیک در نطام آموزشی94

95
 نسخه13761(بیان خاطرات حضرت امام خمینی درباره نماز)امام در سنگر نماز

 نسخه13811عالقه بند، علیمقدمات مدیریت آموزشی 96

 نسخه13841نیک بین، بهمنعجایبی از قرآن97

 نسخه13951معصومی، سمیهآنچه زنان باید بدانند98

 نسخه13861مرادی دهقی، محسن(ع)زندگی نامه امیرالمومنین علی بن ابیطالب 99

 نسخه13751قرائتی، محسنخمس و زکات100

 نسخه13711وهاواردنیکلس، ادریراهنمای عملی برنامه ریزی درسی101



 نسخه13691گروگان، حمیددر مکتب تجربه102

 نسخه13811ایزدپناه، مهردادآشنایی با اسالم و فرقه های آن103

 نسخه13881موسوی، سید محسنزیباتر از یوسف علیه السالم104

 نسخه13701گروگان، حمیددفتر را باز کنیم105

 نسخه13771لمن، کویناسرار خاطرات کودکی106

 نسخه13811تقی پور ظهیر، علیمقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی107

 نسخه2طباطبایی، محمدحسیناصول فلسفه و روش رئالیسم108

 نسخه13741واعظی نژاد، حسینطهارت روح109

 نسخه13761رضوانطلب، محمدرضاپرستش آگاهانه110

 نسخه13691نقطه عطف111

112
بانوان عالمه و آثار آن ها

مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

 نسخه13791خواهران

 نسخه13691محرم راز113

 نسخه13721صیونیت، منوچهرتنظیم فشار خون114

 نسخه13631مطهری، مرتضینقدی بر مارکسسیم115

 نسخه13671مجلسی، محمدباقررجعت116

 نسخه13631شهیدی، جعفر(ع)زندگانی فاطمه زهرا 117

 نسخه13781دفتر هجدهم (س)تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی 118

 نسخه13871نظامی، پرویزسیر و سفری در گلستان ادب پارسی از رودکی تا فروغ119

120
در سیر و سلوک عارف توحیدی آیت اهلل شیخ : سوخته

محمدجواد انصاری همدانی

هیات تحریره موسسه فرهنگی 

 نسخه13821مطالعاتی شمس الشموش

121
تحلیل بر سیر و سلوک جامع فقه و عرفان: العبد

هیات تحریره موسسه فرهنگی 

 نسخه13901مطالعاتی شمس الشموش

 نسخه13891رحیمی، غالمرضاچالش ها و راهکارها: کسب و کار خانوادگی122

 نسخه13891موسسه اسالمی ترجمهمزدوران انگلیس123

 نسخه13871لطیفی، مرتضیراه وصال124

125
و شروط دعای  )تحلیلی بر آثار دعا در زندگی فردی و اجتماعی 

 نسخه13831شعبان، نبیل(مستجاب

 نسخه13931هراتیان، علیذره ای از بی نهایت در فضایل شاه والیت امیرمومنان حضرت علی ع126

 نسخه13891اکبری، محمودکاسب بهشتی127

جلد13822احمدی شیرازی، مریم(کتاب هفتم و هشتم)رشد عاطفی در دوره نوجوانی128

 نسخه13891رحیمی، غالمرضاراه اندازی و ادراه کسب و کارهای خرد و کوچک129

 نسخه13891معلم پور، سیدمسعودحکمت های لقمان130

 نسخه2ضیاءآبادی، محمدصفیرهدایت131

 نسخه13931تهرانی، محمدشب عروسی گریه نمی کنند132

 نسخه13771عالمه نوریمتونی از معارف اسالم133

 نسخه1فشار خون باال134

 نسخه1مطهری، مرتضیجامعه و تاریخ: مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی135

 نسخه13681مطهری، مرتضیحق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسالمی136

 نسخه3مطهری، مرتضی2جهان بینی توحیدی137



 نسخه13921مطهری، مرتضیانسان و سرنوشت138

 نسخه13651مطهری، مرتضینظام حقوق زن در اسالم139

 نسخه13681مطهری، مرتضیتعلیم و تربیت در اسالم140

 نسخه13821درگاهی، حسیندریچه ای به باغ رازهای سر به مهر141

 نسخه1صفیرهدایت142

 نسخه13571مهدوی پور، مسعودتمرینهای عملی یوگا143

 نسخه13731ابراهیمی، عبرنامه ریزی وقت144

 نسخه13901طرح دولت الکترونیکی در حوزه امالک کشور145

 نسخه13861کریمی، محمدکاظمکربالیی کاظم146

 نسخه13881سرشار، عفتدیروز، امروز، فردا147

 نسخه13891احمدی شیرازی، مریممدیریت بر خشم148

 نسخه13751حجازی، عالءالدین(مقاومت نیکو)صبر جمیل 149

 نسخه13831شکور، سیدعبداهللاز آداب مسلمان زیستن150

 نسخه13831حسین زاده، علیآشنایی با ماهواره151

 نسخه13801جانسون، رابرتاحساس رضایت152

 نسخه13811مترجم- قراچه داغی، مهدیدر جستجوی عشق زندگی153

 نسخه13721میچام، دانیلمعجزه اعتماد به نفس154

 نسخه13811کریدمن، النچراغ دل زنت را روشن کن155

 نسخه13811کریدمن، النچراغ دل شوهرت را روشن کن156

 نسخه1قرآن کریم157

 نسخه13591حجتی، سیدمحمدباقرآداب تعلیم و تعلم در اسالم158

 نسخه13821میخبر، سیماریحانه بهشتی یا فرزند صالح159

 نسخه1منتخب مفاتیح الجنان160

 نسخه13861طباطبایی، محمدهادیقناعت- شهرقرآنی161

 نسخه13861طباطبایی، محمدهادینماز- شهرقرآنی162

 نسخه13881خامنه ای، سیدعلیاستمرار انقالب عاشورا163

164
 نسخه13901ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با ترجمه فارسی

 نسخه1زیارت جامعه کبیره165

 نسخه13851آفتاب حسن166

 نسخه13861ایرانی، مریمفصل فاصله167

 نسخه13781نوجوانان و دزدی168

 نسخه13881ایرانی، مریمآتشفشان روح169

 نسخه13841کریمی، رامیناکس آیا واقعا مضر است؟170

 نسخه2سوختگی171

 نسخه1کلسترول172

 نسخه2برنامه غذایی و قلب شما173

 نسخه1بهجت، محمدتقیمقام بندگی174



 نسخه1محمدی ری شهری، محمدفلسفه امامت و رهبری175

 نسخه13881فدایی منش، امیدایرانی ترین فروش، حرفه ای ترین در جهان176

 نسخه13811عالقه بند، علیمبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی177

 نسخه13771حسنی، محمدحسن(س)نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی 178

 نسخه13841گالسر، ویلیاممدارس بدون شکست179

 نسخه13841مظاهری، حسیننکته هایی پیرامون والیت فقیه و حکومت دینی180

 نسخه1دستغیب، سیدعبدالحسیناستعاذه پناهندگی بخدا181

 نسخه13901فالح زاده، محمدحسینمناسک عمره مفرده ویژه بانوان182

 نسخه13871محمدی مقدم، قربانعلیحجاب183

 نسخه13861سعادتمند، رسولدرسهایی از امام184

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمرشد ذهنی در دوره ی نوجوانی185

 نسخه1سوختگی186

 نسخه1سنگ کلیه187

 نسخه13801مترجم- قائمی، پروینبخشش، رازآرامش188

 نسخه13701مترجم- زرین کلک، شمس الدینچگونه حافظه خود را تقویت کنیم189

 نسخه13721کارنگی، دیلرمز موفق زیستن190

 نسخه13741علمدار، میناالفبای زندگی مشترک191

 نسخه1شیخ االسالم، ربابهچگونه با استخوان های خود مهربان باشیم192

 نسخه13861مترجم- وفا، محمدرضاتغذیه برای قلب سالم193

 نسخه13831عزیزخانی، محمدآشنایی با طب ایرانی و تغذیه194

 نسخه13631مطهری، مرتضی1.حماسه حسینی ج195

 نسخه13641مطهری، مرتضیبررسی اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر196

 نسخه1اسدی گرمارودی، محمددرسهایی از تربیت انسانی197

 نسخه1اسدی گرمارودی، محمد2درسهایی از اصول عقاید198

 نسخه13651نوابی نزاد، عفتزن و شوهر معادله نابرابر199

 نسخه13801مگ گرا، فیلیپنجات رابطه200

 نسخه1اخوان ثالث، مهدیبهترین امید201

 نسخه13831عزیزخانی، محمدآشنایی با طب ایرانی و تغذیه202

 نسخه13871عزیزی، عباسسیمای نماز203

 نسخه13841ذبیحی، امیرحسنزندگی از نگاه حافظ204

 نسخه13711تندنویس، فریدوندویدن205

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمراهنمای استفاده از مجموعه ارتباط بین دو نسل206

 نسخه13821مددی، فرحنازاطالعاتی درباره ی بلوغ207

 نسخه1چگونه بر خشم خود مدیریت کنیم208

 نسخه13721ده بزرگی، احدراز شب بوها209

 نسخه2(کوچک)قرآن 210

 نسخه13851محمودیان، مهدیآموزش مفاهیم قرآن کریم211

212
، حضرت فاطمه علیه السالم و (ص)زیارت حضرت رسول اکرم 

 نسخه1ائمه بقیع علیه السالم

 نسخه1مطهری، مرتضیوالءها و والیتها213



 نسخه13721هیئت تحریریه موسسه در راه حقصاحب امتیازند (ع)اهل بیت 214

 نسخه1ترجمه رساله حقوق و مقاله ای در جهاد215

 نسخه1اسماعیلی، محمدپیشاهنگ شهیدان شیر خدا حمزه سیدالشهداء216

 نسخه13731موالنااثر گناهان217

 نسخه1مکارم شیرازی، ناصرهمه میخواهند بدانند218

 نسخه13521طاهری، غالمحسیناصول صحیح زناشوئی و وظایف خانواده در اسالم219

 نسخه13901حسین علیه السالم، چراغ هدایت220

 نسخه13891احمدی، امراهللاعتکاف در غربت221

 نسخه13821تریسی، برایانقورباغه را قورت بده222

 نسخه13841واس، اندیمدیریت رفتار با دانش آموز223

 نسخه4(جیبی)دعا 224

 نسخه1زیارت عاشورا، دعای توسل225

 نسخه13951صباحی، جوادابراهیم هادی226

 نسخه13911اکبری، علیشهید حمید باکری227

 نسخه13941گروه پژوهش ستاد غدیریهآشنایی با ایام غدیریه228

 نسخه1زیارت عاشورا بانضمام زیارت وارث و زیارت اربعین229

 نسخه13911منصور، جهانگیرقانون تجارت230

 نسخه33سی دی231

 نسخه13951مترجم- صفاری نیا، مجید(از مشکالت تا راه حل ها)روان شناسی اجتماعی کاربردی 232

 نسخه13721آزاد، حسینآسیب شناسی روانی233

 نسخه13891مترجم- مهرمحمدی، محمودالگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس234

 نسخه13871اسکندری، حسینبرنامه درسی پنهان235

 نسخه13901عرفانی، محمودحقوق تجارت به زبان ساده236

 نسخه13691آیت اهلل بهشتیربا در اسالم237

 نسخه13821پریور، علیخانواده و شادکامی238

 نسخه13851جانسون، اسپنسرمعلم یک دقیقه ای239

 نسخه13761مک کنزی، رابیندرمان کمردرد و گردن درد240

 نسخه1مطهری، مرتضیشناخت قرآن: آشنائی با قرآن241

 نسخه13641مطهری، مرتضیگفتارهای معنوی242

 نسخه13711مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی243

 نسخه1مطهری، مرتضیجاذبه و دافعه علی علیه السالم244

 نسخه13621مطهری، مرتضیدفاع از سیزده245

 نسخه1مطهری، مرتضینهضتهای اسالمی در صدساله اخیر246

 نسخه1مطهری، مرتضیهدف زندگی247

 نسخه13641مطهری، مرتضیامامت و رهبری248

249
مجموعه یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید 

 نسخه1مطهری، مرتضیمرتضی مطهری پیرامون انقالب اسالمی

 نسخه1مطهری، مرتضی1انسان و ایمان 250

 نسخه13581مطهری، مرتضیبیست گفتار251

 نسخه1مطهری، مرتضیچهارمقاله دیگر: امدادهای غیبی در زندگی بشر به ضمیمه252



 نسخه13801گنجی، حمزهروان شناسی تفاوتهای فردی253

 نسخه1قرآن کریم254

 نسخه13741میالنی فر، بهروزبهداشت روانی255

 نسخه13891ذهب زاده، مهدیمرجع جامع اینترنت دفتر اول256

 نسخه13741آزاد، حسینروانشناسی مرضی کودک257

 نسخه13891مترجم- مشایخ، فریدهبرنامه ریزی درسی مدارس: مبانی برنامه ریزی آموزشی258

259top- up lis t ening 21نسخه 

 نسخه13871کدیور، پروینروانشناسی تربیتی260

 نسخه13791شولتز، دواننظریه های شخصیت261

 نسخه1غالمی، محمدقهرمان صبر262

 نسخه13871سادات نبوی، زهرهسروش بیداری263

 نسخه13911مالکی نژاد، مهدیمواظب پرتقال هایت باش264

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمچگونه والدینی قاطع باشیم؟265

 نسخه13941مدرس، فرهادروش موثر نفوذ و ارتباط با دیگران266

 نسخه13751حسینی نسب، سیدرضاشیعه پاسخ میدهد267

 نسخه13881متیوس، اندروآخرین راز شادزیستن268

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمآرزوها و خواسته های والدین و اثر آن بر تربیت فرزند269

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمعواملی که بر تربیت اثر می گذارد270

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمرشد جسمی در دوره ی نوجوانی271

 نسخه13821احمدی شیرازی، مریمتربیت در گذشته و امروز272

 نسخه13811بولتون، رابرتروان شناسی روابط انسانی273


