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 نسخه1دفتر معرفت1

مترجم- پرهیزگار، محمدصادقمبانی عرفان اسالمی2
 نسخه1

 نسخه13751خوانساری، محمدمنطق صوری3

4
 و 15 و 14 و 1-12.در جستجوی راه از کالم امام ج

 جلد2220 و 21 و 20-17 و 19 و 18 و 16

5
- مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری

 نسخه13851صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

6
مصاحبه های امام خمینی در : طلیعه انقالب اسالمی

 نسخه13621نجف، پاریس و قم

مصباح، محمدتقیآموزش فلسفه7
 نسخه13641

 نسخه613881مجله حقوق و اقتصاد شماره 8

 نسخه13831نوری بروجردی، پیمانارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری9

 نسخه13841راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی سرمایه 10

 نسخه13691فاطمی نیا، سیدعبداهللشرحی بر غزل حضرت امام خمینی : فرجام عشق11

 نسخه13911هاشمی تنکابنی، سیدموسیعصمت، ضرورت و آثار12

 نسخه13881مترجم- اردستانی، علیاندیشه ی سیاسی اسالم در سده های میانه13

 جلد4والیتی، علی اکبر1-4.پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ج14

 نسخه13711مصباح یزدی، محمدتقیمعارف قرآن15

 نسخه13871مزینی، مسعود2-بانکداری بین المللی 16

 نسخه13871اصفهانی، میرزا مهدیمصباح الهدی به ضمیمه اعجازالقرآن17

 نسخه13841منتظری، حسینعلیموعود ادیان18

 نسخه1قائمی، علی(در یک مکتب )روش تحقیق 19

 نسخه1جعفری، محمدتقیحرکت و تحول20

 نسخه13901فائق، عبداالمیرماه در آیینه مهر21

 نسخه13521مترجم- فروتن، فضل اهلل3.فیزیک دانشگاهی ج22

 نسخه13871مترجم- غفاری، علیزن در ادیان بزرگ جهان23

 نسخه13611مظلومی، رجبعلیگامی دیگر در مسیر تربیت اسالمی24

 نسخه13851طاهرنژاد، رضاآشپزی آسان با آبزیان25

 نسخه13841منتظری، االفق اواالفاق26

 نسخه13811محمودی، جلیلشوق یک خیز بلند27

(1396تیرماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای عباسعلی امامی 



 نسخه1313621.در جستجوی راه امام ج28

 نسخه13611الف.فجر، مدو قدم تا قاف29

 نسخه313611شهید بهشتی اسطوره ای بر جاودانه تاریخ دفتر30

 نسخه13571عسگری، ناصرمقدمه یی بر شناخت سیستان و بلوچستان31

 نسخه13641دیبا، سیدمحمودسفرنامه بلوچستان از عالء الملک32

 نسخه13511راسل، برتراندجهان بینی علمی33

 نسخه113691-2معارف اسالمی 34

 جلد13662عمیدزنجانی، عباسعلی2 و 1.فقه سیاسی ج35

36
وظایف البشر در شناخت خدا و عبادتت باو و 

اسرارالصلوه و الحجه
عزبدفتر، حسن بن حسین

 نسخه1

 نسخه1مواضع گروهها در زندان37

 نسخه13731مترجم- حائز، رضاچشمان مخفی آمریکا در فضا38

 نسخه13661مترجم- زاهدی، زهرهفرار از زندان39

 نسخه13661خمینی، روح اهللفریاد برائت40

 نسخه13661مترجم- حریرچی، فیروزحضرت خدیجه سالم اهلل علیها41

 نسخه13631مترجم- آئینه وند، صادقفاطمه دختر اسد42

 نسخه13631مترجم- حریرچی، فیروزام سلمه43

 نسخه13631مترجم- حریرچی، فیروز(ع)دختر امام حسین  (ع)سکینه 44

 نسخه13631مترجم- آئینه وند، صادق(ع)فاطمه دختر امام حسین 45

46
زندگینامه و خاطراتی از سردار سرلشکر : مصطفی

 نسخه13941شهید حجت االسالم مصطفی ردانی پور

ایزدی، حسیناحکام نوجوانان 47
 نسخه13691

 نسخه13441طباطبایی، سیدمحمدحسین8.ترجمه تفسیر المیزان ج48

رضایی، محمدفهرست لغات قرآن49
 نسخه13581

 نسخه1مظفر، محمدرضا1المنطق جزء50

 نسخه13611بهشتی سید مظلوم امت دفتر دوم51

 نسخه13611او به تنهایی یک امت بود52

 نسخه1مظفر، محمدرضامنطق53

 نسخه13621واعظ کاشفیانوار سهیلی یا کلیله و دمنه کاشفی54

دیوان صفی علیشاه55
صفی علیشاه اصفهانی، میرزا 

 نسخه13631حسن

 نسخه13581(سلطه گرایی)توتالیتاریسم 56



 نسخه1پژمان، احمدفریاد هود57

 نسخه1درباره جنبش مسلمانان مبارز58

 نسخه13721پیاژه، ژانروانشناسی هوش59

 نسخه13821کرش، کارلمارکسیسم و فلسفه60

 نسخه13922صانعی، یوسفاحکام بانوان61

 نسخه1مجلسی، محمدباقرحلیه المتقین62

63english sentence structurekrohm, robert1نسخه 

 نسخه13601حجتی، محمدباقرروانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسالمی64

مظلومی، رجبعلیتربیت اسالمی از کودکی تا بلوغ: گامی در مسیر65
 نسخه13581

فلسفه ما یا بررسیهای بنیادی66
مرعشی شوشتری، 

 نسخه1سیدمحمدحسن


