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 نسخه13781سررسید سازمان عمران کرمان سال 1

 نسخه13911جمعی از نویسندگانخطبه ی حضرت زهرا پس از غصب خالفت و فدک2

 نسخه13871تقویم 3

4
با افزوده ها، تحقیق و : آیین نگارش و مکاتبات اداری

تدوین جدید
 نسخه13841امینی، کاظم

 نسخه13851سررسید پارس آذرخش سال 5

 نسخه1آستان قدس رضویعلی ولی کبریا6

7
تحول بنیادین قرآن محور در آموزش و پرورش و 

 بیماری فرهنگی و علمی کشور2درمان 
 نسخه13921رستمی، عباس

 نسخه1انتشارات اسالمیه1390تقویم نجومی 8

 نسخه13921محمدی، ناهیدسه روه ن شیویای9

 نسخه13831صباغ زاده ایرانی، مریممرا نبوس، بابا10

11PKKنسخه13801جودی،حسن از انقالب رستاخیز تا انقالب دمکراتیک 

 نسخه13851زکریا، فریدآینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی12

 نسخه13931فالح زاده، محمد حسینمناسک مصور عمره مفرده13

 نسخه13951سررسید نگارنده دانش سال 14

 نسخه13931سررسید شرکت دژپاد سال 15

16
سررسید شرکت مهندسی و توسعه نف و گاز 

1394محمدیان سال 
 نسخه1

 نسخه13931سررسید شرکت گروه صنعتی سپاهان سال 17

 نسخه1سررسید سندروس18

 نسخه13841اسمیت، یوهانپنجره ای رو به عشق19

 نسخه1اوج االن، عبداهللراه انقالب کردستان20

 نسخه13181فروغی، محمدعلیاشعار برگزیده از دیوان خواجه حافظ شیرازی21

دعای ایام ماه رمضان22
معاونت روابط عمومی و تبلیغات 

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
 نسخه1

 نسخه13801طنطاوی، علیداستان زندگی حضرت عمر رضی اهلل عنه23

 نسخه13841مشیری، فریدونتا صبح تابناک اهورایی24

(1396اردی بهشت  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدجعفر پناهی 



 نسخه13841سهیلی، سعیدحقیقی ترین لحظه ها  برای عشاق 25

26
ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با 

ترجمه فارسی
 نسخه13891مرکز تحقیقات حج

 نسخه13831ویلسون، پاولآموزش اندیشه هایی برای هزاره نو: کتاب کوچک امید27

 نسخه13821ترقی، گلیدریا، پری کاکل زری28

 نسخه13861رزم آهنگ، اشکاندرد درک29

 نسخه13871کاغذچی محمدی، کریم(پیامک عاشقانه)اس ام اس های عاشقانه 30

 نسخه13801سحابی، مهدیدفتر عشق31

 نسخه13761دحالن، احمدزینیسرگذشت وهابیت32

33sevilleBendala  Lucot, Manuel19721نسخه 

 نسخه13821زواره ای ، مهدی(مجموعه مقاالت)آشنایی با فنون عملی هنر سرامیک34

 نسخه13871زرلکی، شهالما دایناسور بودیم35

36

 پرسش 190مجموعه : کتاب پرسش و پاسخ مدیران

اساسی با پاسخ های عملی که از شما مدیری برتر می 

سازد

 نسخه13831استون، فلورنس

 نسخه13871مارکس، کارلمانیفست کمونیست37

 نسخه13931سررسید کمیته امام خمینی سال 38

39
مجموعه دستورالعمل های اداره ی کتابخانه های 

عمومی
 نسخه13911نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 نسخه13901بیگ باباپور، یوسفشش رساله کهن پزشکی40

41
زندگی، آثار، جستارهای : ارج نامه غالمحسین یوسفی

متن پژوهی
 نسخه13881یا حقی، محمدجعفر

 نسخه13891سررسید شرکت گروه صنعتی سپاهان سال 42

 نسخه13861سررسید سال 43

 نسخه13761محمدی، ایت اهلل(ایوان کلهر)جغرافیای تاریخی ایوان غرب44

45
پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی 

ایران
 نسخه13741تعاونی، شیرینی

 نسخه13721مرادی، نوراهللشناخت خدمات و کتاب های مرجع: مرجع شناسی46



 نسخه13841احمدی فصیح، صدیقهسازمان ها و مراکز بین الملی اطالع رسانی و کتابداری47

48
از دوره مشروطه به  )تصنیف سرایی در ادب فارسی

(بعد
 نسخه13791فاضل، سهراب

 نسخه1جنکس، چارلزپست مدرنیسم چیست49

 نسخه13871عفیفی، رحیمبهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی: ارداویرافنامه50

 نسخه1 برگ40دفتر 51

 نسخه13941بنیاد کودکنشریه داخلی موسسه خیریه رفاه کودک: همیاران52

53
 )آشنایی با سرخپوستان آمریکای شمالی و جنوبی

(پایان نامه
 نسخه13801فتحی، مژده

 نسخه13661میرپناهی، محمد اسماعیل(پایان نامه)یرقانهای بعد از عمل جراحی 54


