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 نسخه13811کشاورز، ناصرکی خورده کی نخورده1

 نسخه13931احترامی، منوچهردزده و مرغ فلفلی2

 نسخه13931اسالمی، مریمچی میخوام، چی نمی خوام3

 نسخه13931بوئل، لیزدورا و عصرانه کامل4

 نسخه13941اسالمی، مریم(ارتباط موثر)کجا کمک بگیریم 5

 نسخه13601جعفری، محمد تقیشناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن6

 نسخه13641هروی، حسین بن یوسف الدینچهل حدیث حضرت علی علیه السالم7

 نسخه13811یوسفی، یوسفعلیسوگنامه فاطمیه8

 نسخه13851هاشمی نژاد، حسینمناظره9

 نسخه13841کاشانی، رحمت(ع)خطبه بی الف شاهکار علی 10

 نسخه13761جاللی عزیزیان، حسنفرشته مرگ11

12
لطیفه های چهارده معصوم علیه السالم و مرحوم 

کافی
 نسخه13871کافی، احمد

 نسخه13701زاهدی اصل، محمدمقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسالم13

 نسخه13412ملبوبی، محمدباقردرمان روح و روان یا شرح دعای کمیل14

 نسخه13811حسینی نسب، رضاشیعه پاسخ می دهد15

 نسخه13781حقیقی، کریم محمودهد هد سبا: از خاک تا افالک16

 نسخه13741مهد قرآن و دارالقرآن بنیاد شهید(1)آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن17

 نسخه13821برنجیان، جاللترجمه مصباح الشریعه: آیین دین باوری18

 نسخه13811مساوات، اشرف الساداتیادداشت های روزانه یک مادر: کنار رود خین19

 نسخه13841موسسه شیعه شناسی(3سال دو شماره )فصلنامه تخصصی بانوان شیعه20

 نسخه13721فرگوسن، شریقدرت والدین21

 نسخه13701االوسی، علیروش عالمه طباطبایی در تفسیرالمیزان22

 نسخه13801ثقفی، مرضیهشان نزول آیات قرآن کریم23

 نسخه13601کالنتری، الیاسعرفان به روش قرآن و حقیقت بهشت24

 نسخه13801معاونت پژوهشی بنیاد فرهنگی شهید شاه آبادیمشتمل بر آموزه های عرفانی: عارف کامل25

(1396اردی بهشت  ماه )لیست منابع اهدایی  سرکارخانم آرزو تجریشی 



 نسخه13861طباطبایی، محمدمهدیعالمان شهر اخالق26

 نسخه13771عطاردی، عزیزاهللسروش عاشورا27

 نسخه13781حقی، مهدی(تحلیلی بر زندگی آیت اهلل حقی)اسوه تقوا28

 نسخه13741تریسی، برایانفرمول نابغه ها29

 نسخه13831محمود حقیقی، کریم(2)آداب و سلوک قرآنی30

 نسخه13641مرتضوی کرونی، علیرضا4 و 2.داستان های استاد ج31

 نسخه13831خامنه ای، علی2.زالل نور ج32

 نسخه13864میتلند، ایانمدیریت زمان33

 نسخه13821جمعی از نویسندگان11.فرهنگ عاشورایی ج34

 نسخه13851قرائتی، محسنسیره پیامبر اکرم ص با نگاهی به قرآن کریم35

 نسخه13841دریایی، محمد رسولمعجزات غذایی و درمانی مرکبات36

 نسخه13781حسین اصفهانی، عمادالدینخصایص حضرت علی علیه السالم37

 نسخه13581خامنه ای، علیطرف مبارزه امروز کیست؟38

 نسخه13732تالفی، علی اکبرفضائل الحسین39

 نسخه13731تالفی، علی اکبرذکر غم حسین علیه السالم40

41
به : گزیده ای از احادیث معصومین علیه السالم

ضمیمه حدیث
 نسخه13949کردستانی ، ابوالقاسم

 نسخه1روحی، عادت1.نقش تربیتی عادت ج42

 نسخه13791جهانبگلو، رامینهگل و سیاست مدرن43

 نسخه1زندانی44

 نسخه13771دانایی، احمدمجموعه ای نو و جامع در احکام بانوان45

 نسخه13791ظهیری، علی اصغراخالق اجتماعی دختران: برای دختران46

 نسخه1دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(5)افشاگری47

 نسخه1اکبری، علی اصغرحقوق زن، از دیدگاه کمونیسم، کاپیتالیسم و اسالم48

49
شیعه چه می گوید و چه می : شعه در تاریخ ایران

خواهد؟
 نسخه13831نیازمند، رضا

 نسخه1یادداشت هائی از زندان اوین50

 نسخه1طالقانیتوحید از نظر اسالم51

 نسخه13721ایزنار، هیلدبرجغرافیای استعمارزدایی52

 نسخه13851حکیمی، محمدرضا(خالصه )خورشید مغرب 53



 نسخه13721امین، محمدسیری در حج54

 نسخه13771وکیل، مسعود(1)آموزش مفاهیم قرآن 55

 نسخه13781صرامی، سیف اهللجایگاه قرآن در استنباط احکام56

57
چهل حدیث شیر جبهه و شهید سعید سعید امام 

خمینی
 نسخه13921فیروز آبادی، سید حسن

 نسخه13721باهنر، جوادجهان در عصر بعثت58

59
چهارده گفتار پیرامون ارتباط معنوی با حضرت 

مهدی علیه السالم
 نسخه13831گنجی، حسین

 نسخه13761جبران، جبران خلیلعیسی فرزند انسان60

 نسخه1خمینی، روح اهللکشف االسرار61

 نسخه13801آقا زاده سلطانی، غفورپدر، مادر، متشکریم62

 نسخه13791رفیعی، جعفرامام زمان و شیخ مفید63

 نسخه13621طباطبائی، محمدحسینشرح معضالت قرآنی در المیزان64

 نسخه1نیشابوری، ژولیده2.مقتل الحسین و نهضت انسانها ج65

 نسخه13801کاشانی، عزالدین محمودبن علیگزینه مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه66

 نسخه13861انصاریان، حسینحج در آیینه عرفان67

 نسخه13871شبان، ذبیح اهللپرواز به سوی آرامش68

 نسخه13611خوشنویس، جعفرقرآن در احادیث اسالمی69

 نسخه13721اراکی، محمدعلیرساله توضیح المسائل70

 نسخه13661مطهری، مرتضیمسئله حجاب71

 نسخه1گنجه ای، جمالمقدمه ای بر شناخت کلی قرآن72

 نسخه1هایلند، هارولدشناخت منظومه شمسی73

 نسخه1مصباح یزدی، محمدتقی2و1آموزش عقاید جلد74

 نسخه13531اربابی، نصرت اهللپند صالح75

 نسخه13801رحیمیان، محمد حسینآیین تزکیه76

 نسخه1جزوه خطبه حضرت زهرا س77

 نسخه13671رضی، هاشمفارسی باستان78

 نسخه13711قرائتی، محسنیکصد و چهارده نکته درباره نماز79

 نسخه1مطهری، مرتضیکالم و عرفان: آشنائی با علوم اسالمی80

 نسخه13881کریم خانی، حمزه(سحر عشق ورزیدن)شب های عارفان81

 نسخه13561مطهری، مرتضیعلل گرایش به مادیگری82

 نسخه13741مهدی پور، علی اکبرکریمه اهل بیت 83

 نسخه13691حکیمی، محمدرضامیرحامد حسین84

 نسخه13711قرائتی، محسنحج85

 نسخه13911خطی، محمد ابو عزیزمعراج حضرت محمد، نبی اکرم ص86

 نسخه13741شجاعی ، مهدیکشتی پهلو گرفته87



1.یاران امام به روایت اسناد ساواک ج88
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 

اطالعات
 نسخه13761

 نسخه13781جوادی آملی، عبداهللصهبای حج89

 نسخه13761نادعلیامامزاده داود ع90

 نسخه13811التستریری، جعفرالخصائص الحسینیه91

 نسخه13531عمادزاده، حسینسرتفوق شیعه92

 نسخه13801کارگر، رحیمحج عارفان93

 نسخه13851حسینی ادیانی، ابوالحسنحج مقبول94

 نسخه13771انصاری، محمد باقراسرار غدیر95

 نسخه1شریعتی، علیتشیع علوی و تشیع صفوی96

 نسخه13811منصور الریجانی، اسماعیلمسافری غریب97

98
اموزش غیر حضوری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 

(دفترچه راهنما)
 نسخه13831محدث، هادی

99
اموزش غیر حضوری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 

(9-4و1دفتر)
 جلد13835محدث، هادی

100
روش های پرورش احساس مذهبی، نماز در کودکان 

و نوجوانان
 نسخه13711افروز، غالمعلی

 نسخه13841موسسه شیعه شناسیفصلنامه شیعه شناسی101

102
راه بازگشت دوباره مذنبین و اوابین و توابین و 

مستغفرین
 نسخه13791موسوی ده سرخی، علی

 نسخه13731مجلسی، محمدتقیشرح زیارت جامعه کبیره103

 نسخه1فانون، فرانتسالجزایر و مسئله حجاب104

 نسخه1انتشارات هجرت(دفتر دوم )درسهایی از انقالب 105

 نسخه13821ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورشراه خوشبختی احکام ویژه دختران مقطع راهنمایی106

 نسخه13791دین پرور، جمال الدینشب دیدار107

108
زندگی نامه شهید سردار سرلشکر : اسوه مقاومت

پاسدار مجید بقایی
 نسخه13661معاونت انتشارات مرکز فرهنگی سپاه

 نسخه13881موسسه فرهنگی کتاب مسافرخاطراتی از زندگی امام خمینی: امام دلها109

 نسخه13801عزیزی، عباسثواب حضور قلب در نماز110

 نسخه1نجفی، ضیا الدینشخصیت جوان در پناه اسالم111

 نسخه13871محمدی، اکبرخطبه غدیر سند جاودانگی اسالم112

 نسخه13732غفاری، سلمانیحی علی الصلوه113

 نسخه13844تهیه تنظیم معاونت آموزش و پرورشادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده114

 نسخه13911کریمی، رضامضلوم پیروز115

 نسخه13761قمی، عباسهدیه احمدیه116

 نسخه1سعیدی، ناجحهاسوه حسنه117

 نسخه13841انصاری، محمد باقرندای آسمانی غدیر118

 نسخه13801جعفری، محمد حسینرهنمودهای امام علی به من119



 نسخه13801معاونت تبلیغی هنری اداره فرهنگی سوال پیرامون غدیر72برکرانه غدیر، 120

 نسخه13811قرائتی، محسنتفسیر سوره اسرا121

 نسخه1پویندگان دانشسرود صبحگاهی مهدی باوران و مهدی یاوران122

 نسخه13871کریمی، محمدصادقاعمال و ادعیه شعبان: نجوا123

 نسخه13791فرقانی، محمدسرزمین یادها و نشانه ها124

 نسخه13751محدثی، جوادآشنایی با سوره ها125

 نسخه13831سیدی، حسینهمنام گل های بهاری126

 نسخه13831مرکز تحقیقات حجادعیه و زیارت مدینه منوره با ترجمه فارسی127

نقطه عطف128
معاونت فرهنگی مرکز رسیدگی به امور 

مساجد
 نسخه1

 نسخه13611مصطفوی، حسنرساله فی السیر و السلوک129

 نسخه13811واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکراناشکواره امام زمان علیه السالم: زیارت ناحیه مقدسه130

 نسخه13781واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکرانوظایف منتظران131

132
حکمت فلسفه نماز به ضمیمه چند فراز در قسمت 

روزه
 نسخه13741نبوی

 نسخه13761فاضل لنکرانی، محمدفاضلرساله احکام برای نوجوانان133

 نسخه13761انتشارات سروشدعای ابوحمزه ثمالی134

 نسخه13771قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان135

 نسخه13801رکنی، عبدالحمیدخطبه پیامبراکرم ص 136

 نسخه13661خمینی، روح اهلل1.استفتاآت ج137

 نسخه13801پهلوان، علیرضاصداقت138

 نسخه13751قرائتی، محسنتفسیر سوره لقمان139

 نسخه1جزوه ارتباط با خدا140

 نسخه13741تالفی، علی اکبردعای توسل141

 نسخه13811به خط اشرفی، مصطفیزیارت ناحیه مفجعه و زیارت حضرت رقیه خاتون142

 نسخه1دستغیب، محمد هاشمشرح و تفسیر سوره شریفه واقعه: سرای دیگر143

 نسخه13771دانایی، علیرضا(مشکل گشا)برگزیده اشعار در وصف موال علی 144

 نسخه13861مختارپور قهرودی، علیرضاشادی روان مصطفی را صلوات145

 نسخه13901سالنامه والیت سال 146

 نسخه1توبه نامه و مناجات نامه147

 نسخه13811الهی قمشه ایسوره یاسین و توسل148

 نسخه13811کریمی، محمدرضاکلید بهشت149

 نسخه13801رضوانی، جابرمنتخب نهج البالغه150

 نسخه13753زیارت نامه حضرت رضا ع151

 نسخه13831وحدتی، داریوشزیارتنامه جامعه کبیره152

 نسخه1بنیاد نیکوکاری رایحهدعای روزهای ماه مبارک رمضان153

 نسخه13761حسین اصفهانی، عمادالدینصحیفه کامل سجادیه یا زبور آل محمدص 154

 نسخه13851به خط عثمان طهآموزش زبان قرآن به همراه واژه نامه فارسی155



 نسخه13871فالح زاده، محمدحسینمناسک مصور حج156

157
بوستان سعدی از روی نسخه تصحیح شده محمد 

علی فروغی
 نسخه13801سعدی شیرازی، مصلح بن عبدهلل

158
مختصر گزیده حکمتهای نهج البالغه امیرالمومنین 

حضرت علی علیه السالم
 نسخه13791محمودی، جواد

 نسخه1بسته فرهنگی علی159

 نسخه13821موسوی، عبدالرحیمنظریه عداله الصحابه160

 نسخه1الهی قمشه ایدعای جوشن کبیر161

 نسخه13801چراغچی، سیدهمعجزات چهارده معصوم س162

 نسخه13831تنکابنی، ضیاالدینخطبه غدیریه با ترجمه فارسی163

164
نگاهی به رفتار فردی و اجتماعی امام : اخالق رضوی

رضا ع
 نسخه13851قائمی، محمدمهدی

 نسخه13831هرندی، حمیددعای عرفع165

 نسخه13781رحماندوست، مصطفی30قرآن کریم جز166

 نسخه13741انتشارات شهابگنج العرش167

 نسخه13731بهتاش، یداهللدست نیاز به سوی پروردگار: نماز شب168

 نسخه1مهاجری، فردینآموزش ساده نماز: با هم نماز بخوانیم169

نسخه2مهاجری، فردینآموزش ساده روانخوانی قرآن: باهم قرآن بخوانیم170

 نسخه1انتشارات بانک تجارتدعای طواف171

 نسخه13771الهی قمشه ایدعای ایام ماه مبارک رمضان172

 نسخه13871تنکابنی، ضیاالدیندعای مکارم االخالق173

 نسخه1به خط اشرفی، مصطفینماز تشکر از پروردگار است174

 نسخه13821فرزانه ،حسن زادهصد صلوات175

 نسخه13871تنکابنی، ضیاالدینگوهرهای تابناک176

 نسخه13791به خط اشرفی، مصطفیدعای معراج همراه با آیه الکرسی 177

 نسخه13671مصباح زادهجز سی قرآن کریم178

 نسخه1رضوان طلبارتباط با خدا: مناجات الصالحین179

 نسخه13741صفا مهدوی، غالمرضاجز سی قرآن کریم180

 نسخه13791ولی زاده، رضادعای معراج همراه با آیه الکرسی 181

 نسخه13831الهی قمشه ایارتباط با خدا182

 نسخه13791قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان183

 نسخه24دعای جیبی184

 نسخه13871طاهرزاده، اصغرزن، آن گونه که باید باشد185

 نسخه13801جعفری تبریزی، محمد تقیشهید فرهنگ پیشرو انسانیت  (ع)امام حسین 186

 نسخه13811احمدی، زین العابدیندعا نسخه شفا بخش 187

 نسخه1مطهری، مرتضی تفسیر سوره المزمل 188

189
زوایای مخفی حیاتی پاسخ حضرت شاه مقصود صادق 

عنقا
 نسخه13601صادق عنقا، شاه مقصود محمد



190
نیم قرن خدمت به مکتب اهل بیت زندگینامه 

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
 نسخه13801قدسی، احمد

191
سیری در عرفان تحلیل تاریخی و فلسفی اصول و 

مبادی و مسائل عرفان
 نسخه13771سعیدی، گل بابا

 نسخه1القرآن الثقل االکبر192

193
و زیارت ناحیه  (عج)منتختی از نامه های امام زمان 

مقدسه
 نسخه13831آسوده، محمد حسین

 نسخه13691هیئت تحریر موسسه درراه حق پیشوای هشتم حضرت امام علی بن موسی الرضا 194

 نسخه13651مطهری، مرتضیحماسه حسینی جلد دوم195

196
چکیده مقاالت اساتید دومین جشنواره نهج البالغه 

دانشگاهیان سراسر کشور
 نسخه13811کلهر، عباس

 نسخه13871شجاعی، سید مهدی پدر، عشق و پسر 197

 نسخه13841حسینی، حسینپیام نگار متن کامل خطبه غدیر 198

 نسخه13811ضیاء آبادی، محمدصفیر هدایت عاشورا یعنی قیام از ابتدا تا انتها199
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