
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه1اللهیاری، علیرضاسرگذشت نامه بزرگان اسالم: کمیل1

 نسخه13441پیروی، علی اکبرغنچه گل نشکفته2

 نسخه11شب عاشورا شماره : نشریه جوانان3

 نسخه13601سلیم شهشهانی، حسنچهارصد باب علم از علی علیه السالم4

 نسخه13541از هیئت تحریریه موسسه اصول دیندرس هایی از اصول دین5

 نسخه13601دستغیب شیرازی، عبدالحسینتوحید6

 جلد13602اداره کل امور تربیتی2-1ج. حماسه های جاوید7

 نسخه13651ابراهیمی، جعفرهزاران شعر فارسی8

 نسخه13711گینات، هایمروابط معلم و دانش آموز9

 نسخه13731بهاالدین: قهرمانی نژاد شائقسروده هایی به زبان فارسی، ترکی، عربی: نوای دل10

 نسخه13791توانایان فرد، حسناقتصاد آینده بشر11

 نسخه13671ورز فریدمن، میلتونآزادی انتخاب12

 نسخه13771رابین اشتاین، گیلیاننقاشی در کهکشان13

 نسخه1ناهیدی، ابراهیمروش تدریس تعلیمات دینی 14

 نسخه13611اداره کل امور تربیتیاخالق و رفتار اسالمی15

 نسخه13671وزارت آموزش و پرورشگل واژه ها16

17
آداب و احکام نماز جمعه مطابق با فتوای حضرت آیه 

اهلل العضمی امام خمینی
 نسخه13602عراقچی همدانی، علی

 نسخه1کاظمی، علیگوش به نیایش حسین علیه السالم18

 نسخه1شریعتمداری، علیتعلیم و تربیت اسالمی19

 نسخه1پایدار، حچرا انسان متعهد و مسئول است20

 نسخه13551محمدرضا حکیمیبعثت، غدیر، عاشورا، مهدی21

 نسخه13541الهامی، داودخالصه تعالیم اسالم22

 نسخه13671کارنوی، مارتینآموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی23

 نسخه1جوادی ابهری، مرتضیهدیه سال نو24

(1396اردی بهشت  ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم زهرا کریمی  



 نسخه13721اصفهانی، محمد مهدیبهداشت مسجد25

 نسخه13681صدر، بنت الهدیدیدار در بیمارستان26

 نسخه13671نادری، عزت اهللاحساس و درک از دیدگاه روانشناسی27

 نسخه13621مناظره زندانیان اوین: کارنامه سیاه28

 نسخه13601اداره کل امور تربیتیراهنمای فعالیت های مربیان تربیتی: آشنایی با قرآن29

 نسخه1موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نورنماز30

 نسخه13841کارنگی، دیلآیین سخنرانی31

 نسخه13611بی آزار شیرازی، عبدالکریمگذشته و آینده جهان: قرآن و طبیعت32

 نسخه13931فالح زاده ، محمدحسینمناسک عمره مفرده ویژه بانوان33

 نسخه13861زرگری نژاد، غالمحسینعاشورا34

 نسخه13821فالح زاده ، محمدحسینمناسک مصور عمره مفرده35

 نسخه13831واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکرانناپیدا ولی با ما36

 نسخه13801قرائتی، محسنتفسیر سوره قصص37

 نسخه13861سعادتمند، رسولدرسهایی از امام38

 نسخه13611شریعتی، علی5مجموعه آثار : ما و اقبال39

 نسخه13671حجتی، محمدباقرتربیت: اسالم و تعلیم و تربیت بخش اول40

 نسخه13891کتاب مسابقه بزرگ سراسری بصیرت عاشورائی41

 نسخه13891محدثی، جواددعاهای قرآنی42

 نسخه1بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی43

44
وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن : آیین زندگی

(ع)مجتبی
 نسخه13861شجاعی، مهدی

 نسخه13631سازمان صنایع ملی ایراندیدگاهها پیرامون جنگ تحمیلی45

نگاهی به امر به معروف و نهی از منکر46
امورتربیتی اداره کل آموزش و پرورش 

تهران
 نسخه13711

47
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین 

علیه السالم
 نسخه13671شهیدی، جعفر

 نسخه13911وحیدخراسانی، حسینحلقه وصل رسالت و امامت48

 نسخه13471نوری، حسینانسان و جهان49

 نسخه13821بابازاده ، علی اکبربا من به کربال50

51
پیرامون غیبت و ظهور حضرت : نوید امن و امان

صاحب الزمان
 نسخه13471صافی، لطف اهلل



 نسخه13621حسینی بهشتی، محمد1.اقتصاد اسالمی ج52

 نسخه13721بنیاد نهج البالغه سلسله درس های شناخت دین: آموز (ع)از علی 53

 نسخه13761ویلسون، ادواردتنوع حیات54

 نسخه13831امینی ، ابراهیمدادگستر جهان55

56
آناتومی، فیزیولوژی، : تشخیص آناتومیک در نورولوژی

عالئم و نشانه ها
 نسخه13731دوس، پیتر

 نسخه13751وزارت آموزش و پرورشراهنمای کاربرد تابلو مغناطیسی و ضمائم آن57

 نسخه13771قورچیان، نادرقلییادگیری- نظریه های یادگیری و نظریه فراشناخت در فرآیند یاددهی58

59
فصلنامه تخصصی پژوهشی ستاد نماز : بالغ مبین

(1389شماره اول زمستان )جمعه تهران
 نسخه13891شیرمردی، سید یداهلل

 نسخه13841قاسم نیا، شکوهزندگی نامه امام رضا علیه السالم: سبز از تر از بهار60

61
خطبه حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها در کوفه و 

شام
 نسخه13461عمادزاده، حسین

 نسخه1بادام چیان، اسداهللشناخت انقالب اسالمی و ریشه های آن62

 نسخه13911خزعلی، ابوالقاسمدر خاطره ای از عالمه محمدتقی جعفری (ع)امام علی63

 نسخه13491نجف آبادی، صالحی(ع)شهید جاوید حسین بن علی 64

65
وظایف اخالقی و عبادی و سیاسی زائر بیت اهلل : حج

الحرام
 نسخه1سامعی، احمد

 نسخه13581صدر، محمدباقراقتصاد برتر66

 نسخه13711معاونت آموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبریادعیه و آداب حرمین67

 نسخه13661قائمی، علیخانواده و مسائل سالمندان68

 نسخه13621مطهری، مرتضیآینده انقالب اسالمی69

 نسخه1در حرم یار 70

 نسخه1دعاهای سعی 71

72
وارثان عترت ویژه پنجم ذی القعده روز ملی تکریم و 

بزرگداشت امامزادگان
 نسخه13931

 نسخه113731امثال و حکم 73

 نسخه13711جمشیدی، مصطفی...اگر ببارد باران74

 نسخه13831گروه کتاب نشر گلستان کوثر(عج)توسل به حضرت مهدی 75

 نسخه1{تقدیمی از شرکت زیارتی  ره یثرب}مسجد سهله 76

 نسخه1{تقدیمی از شرکت زیارتی ره یثرب}مسجد کوفه 77

 نسخه1الهی قمشه ای، مهدیقرآن کریم همراه با سوره مبارکه حمد و آیه الکرسی78

 نسخه13731شیخ زاده، محمد علی آموزش نماز آسان 79



 نسخه13551رحیمیان، محمد حسن تعالیم قرآن : نمونه هایی از80

 نسخه13771فالح زاده، محمد حسینآموزش نماز81

 نسخه1دوازده سوره از قرآن مجید82

 نسخه1(جیبی)دعا83

 نسخه13861تقویم جیبی84

 نسخه1ابوالقاسمی، مصطفیخارهای الجزایر85

 نسخه13641علی محمدعلی، دخیلیاران امام حسین علیه السالم 86

87

اینگونه قرآن بیاموزیم خودآموز قرآن کریم همراه با 

 30سوره رحمن، حمد و دوازده سوره منتخب از جزء 

قرآن

 نسخه1مختاریی، امیرحسین

 نسخه13811بابائی لواسانی، طاهرهآموزش روخوانی قرآن کریم 88

 نسخه13751مصباح یزدی، محمد تقی2-1آموزش عقاید جلد89

90
حماسه هشت سال دفاع مقدس در جبهه ها چه خبر 

6-2-1بود؟ جلد 
 نسخه13781مجمع فرهنگی شهید آیت اهلل بهشتی

 نسخه13791سادات، محمدعلی اخالق اسالمی 91

 نسخه13791ساعی، میر محموداخالق و تربیت اسالمی 92

93
کلمات قصار علی بن ابیطالب علیه السالم با ترجمه 

به فارسی و انگلیسی و رباعیات فارسی
 نسخه13581حالت، ابوالقاسم

 نسخه1مشکینی، آیت اهلل اخالق اسالمی 94

 نسخه13811(س)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیپانزده خرداد:(س)از نگاه امام خمینی95

 نسخه13901نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج96

97
زندگانی چهارده معصوم سیری در زندگانی امام 

(ع)رضا
 نسخه13851صالحی، سید محمد

 نسخه1موسوی، سید کاظمعربی آسان98

 نسخه1الهی قمشه ای، مهدی  جزء سی ام قرآن کریم99

 نسخه13801مختاری، امیر حسین سوره الرحمن و فضایل آن 100

 نسخه13261نجفی اسداللهی، سعیدالطریقه الجدیده من دروس داراعلوم العربیه 101

 نسخه13761طباطبایی، محمدرضاصرف ساده بضمیمه صرف مقدماتی 102

103
روش تازه و آسان برای قرائت و ترجمه آیات آموزش 

1جلد -(خودآموز)قرآن 
 نسخه1

 نسخه13801طغرائی، سید ابوالحسنمجموعه شعر زمزمه فراق 104

 نسخه13741(ع)دفتر نشر امام علیتربیت در نهج البالغه دوره راهنمایی دختران 105

 نسخه1طباطبائی، سید محمد حسینفرازهائی از اسالم106

 نسخه13591باقرحجتی، سید محمد باقر آداب تعلیم و تعلّم در اسالم 107

 نسخه1طباطبائی، سید محمد حسین بررسی های اسالمی 108

 نسخه13881قوی، نیرهنیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان109

 نسخه13711مشعوف، مهریار2مبانی طب سسبیل جلد 110



111
مصاحبه های امام خمینی در )طلیعه انقالب اسالمی 

(نجف، پاریس و قم
 نسخه13621

 نسخه1الهوری، شهیر اقبالمثنوی پس چه باید کرد 112

 نسخه13601سخنان امام خمینی بمناسبت روز قدس113

 نسخه13611بادامچیان، اسد اهللجامعه بی طبقه توحیدی 114

 نسخه13631بی آزارشیرازی، عبدالکریمرساله نوین مسائل اقتصادی 115

 نسخه13641قائمی، علیزمینه تربیت116

 نسخه13681قائمی، علیاخالق و معاشرت در اسالم 117

 نسخه13641قائمی، علیتربیت و بازسازی کودکان 118

119
رساله توضیح المسائل حضرت آیه اهلل العظمی 

منتظری دامت برکاته
 نسخه13621منتظری، حسینعلی

 نسخه13621هدایت و والیت الهی -2اصول عقاید 120

 نسخه1دانشور، رضا یکبار دیگر ابوذر121

 نسخه1علمی، محمد حسن جامع المقدمات 122

123
مراکز -سال دوم (امامت و والیت)جهان بینی اسالمی 

تربیت معلم
 نسخه13681

 نسخه1جعفری، محمدمهدیآموزش قرآن خودآموز124

 نسخه13701هاشمزاده هریسی، هاشمخداشناسی در کالس درس125

 نسخه1راهنمای سیاحتی ایران126

 نسخه 183ضیاء آبادی، محمدصفیر هدایت 127

 نسخه65ضیاء آبادی، محمدصفیر والیت128

 نسخه50ضیاء آبادی، محمدصفیر سعادت 129

 نسخه 1رضوانی زاده، رضا 42-14-پیام هدایت 130

 نسخه 1دعای جیبی131

 نسخه 13861سالنماه عارفان 132

 نسخه 13821تفریحی مشهد مقدس - اردوی زیارتی133

 نسخه 1شهر رمضان الذی فیه قرآن134

135
نامه طوالنی عمر به معاویه در مورد ظلم بر فاطمه 

الزهرا
 نسخه1

 نسخه 13771علی فراتر از ذهن 136

 نسخه 13811مقام رضوان برترین پاداش انسان 137

138
شرف انسان اعتماد به خدای سبحان بهره مندی 

عملی از قرآن
 نسخه13801

 نسخه 13821متن سخنرانی حضرت عالمه آیه اهلل مصباح یزدی 139

140
قیام و انقالب عمومی جهت تعجیل در فرج امام زمان 

همراه با دردنامه و رنجنامه آن حضرت در طول غیبت
 نسخه1مسجد آینه

 نسخه 13631پژوم، جعفردکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها141

 نسخه 13801مغیثی پور، علی اکبرانتظارفرج142

 نسخه 13691حکیمی، محمد رضامیرحامد حسین143



 نسخه 13571حکیمی، محمد رضابیدادگران اقالیم قبله144

145
سخنی چند پیرامون نهج البالغه و )کالم جاودانه 

(آفاق آن
 نسخه13701حکیمی، محمد رضا

 نسخه 1سبحانی، جعفررهبری امت146

 نسخه 13621تهیه و تنظیم از خانواده شهید آوای عشق147

 نسخه 13581حجتی، محمدباقرتعلیم: اسالم و تعلیم و تربیت بخش دوم148

 نسخه 13701قائمی، علیاقامه نمازدر دوران کودکی و نوجوانی149

 نسخه 13621بهبودی، محمدباقراصول دین در پرتو نهج البالغه150

 نسخه 1قرائتی، محسننبوت151

 نسخه 13631بازرگان، مهدیانقالب ایران در دو حکومت152

 نسخه1طباطبائی، سید محمد حسینروابط اجتماعی در اسالم153

 نسخه 13841ضمیری، محمدرضارجعت یا بازگشت به جهان154

 نسخه 13891رحمت کاشانی، حامد(ع)خطبه بی نقطه شاهکار علی155

 نسخه 1قرائتی، محسن عدالت اجتماعی3عدل 2توحید 1561

 نسخه 13701رفیع، جاللنماز، تسلیم انسانی عصیانگر157

 نسخه 13691فهیمی، مهدیتابلو نوشته ها158

 نسخه 13921کاوه، ناصرفاتحان قله های عاشقی159

 نسخه 13911مرکز امور سیاسی موتلفه اسالمیتحلیلی داخلی-خبرنامه بولتن خبری160

 نسخه 13851حکیمی، امیرمهدیخورشید مغرب161

 نسخه 13801کامران ماوردیانی، سیروسچگونه مطالعه کنیم تا موفق شویم162

 نسخه 13601امام خمینیمصباح الهدایه الی الخال فه و الوالیه163

 نسخه 1آیه اهلل منتظریدرسهایی از نهج البالغه164

 نسخه 13581دبیرسیاقی، محمدمقاالت دهخدا165

 نسخه 13621فهری، احمدتعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی166

 نسخه 1انتشارات مجمع علمی اسالمیاحکام اسالم167

 نسخه 1ملحقات توضیح المسائل168

 نسخه 1زیر نظر شورای نویسندگانگذر از چالش ها169

 نسخه 13821ربانی، محمد حسینجهان زیبایی یا راه بهشت170

 نسخه 1ربانی خلخالی، علی اصغرمتن کامل با قرآن در صحنه تفسیر سوره حمد171

 نسخه 14061مهدی پور، علی اکبرجزیره خضرا و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا172

173
عوامل خطر و عوامل حفاظت کننده در پیشگیری از 

سوء مصرف مواد مخدر
 نسخه13801ماه جویی، ماهیار

 نسخه 13631مظلومی، رجبعلیکتابشناسی اسالمی174

 نسخه 13641ملکی، علیرضامجموعه مقاالت175

 نسخه 13831عالم زاده، بزرگبه سوی بارگاه نور176

 نسخه3مکارم، ناصرنماز مکتب عالی تربیت177

 نسخه 13611حائری شیرازیدرسهایی از اخالق اسالمی178



 نسخه 13501شریعتی، علیفاطمه فاطمه است179

 نسخه 13531گفتار فلسفی کودک از نظر وراثت و تربیت180

 نسخه 13631دکتر بهشتینماز چیست؟181

 نسخه 13631قائمی، علینظام حیات خانواده در اسالم182

183
پرتوی از خورشید خاطراتی از دوران زندگی حضرت 

امام خمینی ویژه نوجوانان و جوانان
 نسخه13881رودسری، حسین

 نسخه 13861جمعی از نویسندگاهانقالب اسالمی ایران184

185
راهنمای جامع پیتر نورتون برای استفاده از 

OFF ICE 2000
 نسخه13801یوردشاهی، افشین

 نسخه1طباطبائی، سید محمد حسینمعنویت تشیع186

 نسخه 13931فالح زاده، محمد حسینمناسک عمره مفرده ویژه بانوان187

 نسخه 13611سادات، محمدعلی ویژگیهای یک مربی188

 نسخه 1شریعتی، علیسلمان پاک189

 نسخه 1صاد، علیمسئولیت و سازندگی190

191
راهنمای پدران و مادران جلد دوم شیوه برخورد با 

کودکان
 نسخه13721سادات، محمدعلی

 نسخه 13641راجی، پرویزخدمتگزار تخت طاووس192

 نسخه 13711شرفی، محمدرضابا فرزند خود چگونه رفتار کنیم193
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