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 نسخه1 دیالتیک45

 نسخه1 اصفهانی، رضابردگی فکری46

47
فهرست کتب انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
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 نسخه10ضیاء آبادی، محمدصفیر هدایت48
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 نسخه7تفسیر قرآن53

 جلد13543یارشاطر، احسان3و  (دو نسخه) 1دانشنامه ایران و اسالم 54
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تاریخ تحوالت سیاسی روابط خارجی ایران از انقالب 
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 جلد2مدنی، جمال الدین
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 نسخه1 1383شهیدی، سیدجعفرتاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم69
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 نسخه1 1360مفتح، محمدآیات اصول اعتقادی قرآن77

 نسخه1 1382روزی طلب، لیلیکف بینی78

79
گلچینی از معجزات شگفت انگیز چهارده معصوم علیهم 

السالم
 نسخه1 1379اکبری، محمدرضا

 نسخه1 احمدی، علیشیعه80
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 جلد13365مولوی
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 نسخه1 سروش، عبدالکریمدگماتیسم نقابدار100
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. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی ج
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 جلد15جعفری، محمد تقی
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 نسخه1 دوانی، علیاصول اعتقادی اسالم و فروع عملی آن122
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137banderas  al vientourrutia , l 1نسخه 

138versaillesfuchs . Bronia 1نسخه 
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 نسخه1 1375رضایی فر، جعفرقرآن و آخرین پدیده های علمی141

 نسخه1 مطهری، مرتضیده گفتار142



 نسخه1 1376شیرازی، احمد امین1.صرف روان با حدیث و قرآن ج143
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 نسخه1 1356حاکمی، اسماعیلمنتخب مرزبان نامه148
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فرهنگ عاشورا
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1.روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ج159
الخزاعی نیشابوری، حسین بن علی 

بن محمد بن احمد
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 نسخه1 ابراهیم زاده، حسنپیکار با منکر در سیره ابرار160

 نسخه1 دستغیب، سیدعبدالحسینمعاد161

 نسخه1 1361منتظری2.درسهایی از نهج البالغه ج162

 نسخه1 1366امامی1.عقاید اسالمی سطح یک ج: طرحی نو در تدریس163

 نسخه1 شهابی، علی اکبریوحنا ذمی در جستجوی حقیقت164
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 نسخه1 1.سموم قتاله ج169

 نسخه13761دستغیب ، عبدالحسین(پناهندگی به خدا)استعاذه 170
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 نسخه1محمدی ری شهریرمز تداوم انقالب در نهج البالغه178
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فراسوی سرمایه داری در جستجوی معنا و : روح تشنه 

مفهومی برتر برای دنیای نوین
 نسخه13801هندی ، چارلز برایان

 نسخه13851طباطبایی ، محمد حسینبوی گل محمدی180

 نسخه13801بهرامپور ، ابوالفضلروش تدریس ترجمه و مفاهیم قرآن کریم181

 نسخه1الحراد ، نقوالحواء الحدیدة182

 نسخه13291تونی ، فاضلمنتخب کتاب کلیله و دمنه و ابن خلکان  برای دبیرستانها183

 نسخه13111کتاب184
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186
دیوان فصیح البیان عارف ربانی لسان الغیب خواجه شمس 

الدین محمد حافظ شیرازی بر حسب دستور

حافظ شیرازی ، شمس الدین 

محمد
 نسخه1

 نسخه1البحر ، محموداحکام دین187

188
 13 و 12تاریخ قرن )از نادر تا کودتای رضاخان میرپنج 

(هجری
 نسخه13681شمیم ، علی اصغر

 نسخه1فارسی ، جالل الدینانقالب تکاملی اسالم189

 نسخه1(ع)مصباح الشریعة لالمام جعفر صادق 190

 نسخه13602والیت فقیه استمرار حرکت انبیاء191

 نسخه13411سید قطبعدالت اجتماعی در اسالم192

 نسخه13491مکارم شیرازی ، ناصرقرآن و آخرین پیامبر193
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خاتمیت پیامبر اسالم و ابطالل تحلیلی بهائیگری ، 

قادیانیگری
 نسخه13851آیت اهلل نوری ، یحیی
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 نسخه1اللهیاری ، علیمذهب علیه مذهب196
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 نسخه13571مطهری ، مرتضیعلل گرایش به مادیگری199

 نسخه13791قدردان قراملکی ، محمد حسنسکوالریزم در مسیحیت و اسالم200

 نسخه1الطهرانی ، مهدی بن محمد باقرتذکرة الصوم201

 نسخه13881خمسه ای قزوینی ، علیصلوات کلید حل مشکالت202

 نسخه1مکارم شیرازی ، ناصرانگیزش پیدایش مذهب203

 نسخه1زای ،  ف1. مبانی مارکسیسم لنینیسم ج204

 نسخه13681الماسیان ، حسیناصل خود هیپنوتیزم205

 نسخه13251نوقانی ، الشیخ علی اکبرسه مقااله نوقانی206

207
قدس )حکومت اسالمی در کوثر زالل اندیشه امام خمینی 

(سره
 نسخه13781

 نسخه13811مجد ، سید محمود2. ج... چرا ؟ 208

 نسخه1صبوری ، عبدالعظیمتاریخ طبیعی وسیاسی بریتانیا209

 نسخه13461خالدی ، منقش کلیسا در ممالک عربی210

 نسخه1نغمه های جاویدان منتخب از مزامیر داود211



 نسخه13761جوادی آملی ، عبداهللاخالق کارگزاران در حکومت اسالمی212

 نسخه13851صانعی ، یوسفقیمومت مادر213

 نسخه13481حسینی ،  آقاسید علی اکبرمعاد جسمانی یا سیر المنازل214

 نسخه1مطهری ، مرتضی1. شناخت ج215

 نسخه13621دستغیب ، عبدالحسین1. ایمان ج216

 نسخه1مجلسیتعبیر خواب217

 نسخه1اندیشه های تولستوی218

 نسخه13791جعفری تبریزی ، محمد تقیاخالق و مذهب219

 نسخه13751همایونی ، علویه(ذوی القربی)عشق 220

 نسخه13641مسائل انقالب اسالمی از دیدگاه آیت اهلل منتظری221

 نسخه1ریازانفمدخلی بر زندگی کارل مارکس و فردریک انگلس222

 نسخه13621مدنی ، سید جالل الدینایران اسالمی در برابر صهیونیسم223

 نسخه13841مصباح یزدی ، محمد تقیجانها فدای دین224

 نسخه13251ابیوردی، علیکنزالنصایح225

 نسخه13791حسینی، احمددربارگاه عشق226

 نسخه13691مسعودی، امیددر حوالی عشق227

 نسخه13831فخرایی، مصطفیفایز دشتی228

 نسخه13761هراتی، سلمان(مجموعه شعر)دری به خانه خورشید 229

 نسخه13781خمینی، روح اهللحاشیه بر رساله ارث230

 نسخه13801سبحانی، جعفردر سرزمین تبوک231

 نسخه1االنطاکی، امینلماذا اخترت مذهب الشیعه232

 نسخه13571نگاهی به تاریخ لبنان233

 نسخه13581کاتوزیان، محمدعلیآدام اسمیت و ثروت ملل234

 نسخه313641 فلسطین 44اسناد النه جاسوسی شماره 235

 نسخه13911طیب، محمدامام خمینی رحمه اهلل و یهود سلطه جو236

 نسخه13491سازمان الفتحانقالب فلسطین و یهودیان237

 نسخه13611جهان زیر سلطه صهیونیزم238

 نسخه13791خاتمی، سیداحمد(ع)سیره سیاسی امام علی 239

 نسخه13891مهدوی نور، سیدحاتمروزانه یک مسلمان240

 نسخه13791سبحانی، جعفرتفسیر سوره صف: احمد موعود انجیل241

 نسخه1قرائتی، محسنتوحید242

 نسخه1فارسی ، جالل الدینحقوق بین الملل اسالمی243

 نسخه13711جعفریان، رسولاندیشه تفاهم مذهبی در قرن هفتم و هشتم هجری244

 نسخه1طالقانی، سیدمحمودتوحید از نظر اسالم245

 نسخه1حسینی طهرانی، محمدحسینرساله لب الباب در سیر و سلوک اولی االلباب246

 نسخه13831محمدی اشتهاردی، محمدعالم برزخ در چند قدمی ما247

 نسخه13721حسینی خامنه ای، سیدعلیاز ژرفای نماز248

 نسخه13851قرائتی، محسنتوحید: 1اصول عقائد 249

 نسخه13821طباطبایی، سیدعلیرسالت عالمان دین باور250

 نسخه13801شیرازی، علیقیامت نزدیک است251



 نسخه1بازرگان، مهدیبررسی نظریه اریک فروم252

 نسخه13801مصباح یزدی، محمدتقیحکومت اسالمی و والیت فقیه: بحثی ساده و کوتاه پیرامون253

 نسخه13861بیگم آزرمی، معصومهنفس در اسارت شیطان254

 نسخه13901طاهرزاده، اصغرجوان و انتخاب بزرگ255

 نسخه1تیمور، محمودنداء المجهول256

 نسخه1شمس النهار257

 نسخه13481حمید، حمیدمفهوم اساسی فلسفه258

 نسخه1حجازی، فخرالدینهنگامه بعثت259

 نسخه1امینی، محمدشرح دعای عظیم الشان کمیل: مرد خدا با خدا سخن میگوید260

 نسخه13631آلبر، پیرتاریخ مطبوعات جهان261

 نسخه13771رسولی محالتی، سیدهاشماحسن القصص یا بهترین داستان قرآنی262

 نسخه1دستغیب، سیدعبدالحسینتفسیر سوره شریفه حدید: معارفی از قرآن263

 نسخه13811فضلی، نادرمهربان تر از یوسف264

 نسخه13781رنگن، بجرونشبان کوچک در غار265

 نسخه13801رضایی، نغمهفریاد266

 نسخه13791الوند، سیروسفیلنامه دست های آلوده267

 نسخه13821غرویان، مصطفینغمه های فانی268

 نسخه1اردبیلی، احمد بن محمدزبدة البیان فی احکام القرآن269

 نسخه13591مترجم- سپهر خراسانی، احمد1.ج (ع)نهج البالغه امیرالمومنین علی 270

 نسخه13801شهیدثانی، زین الدین بن علی1.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج271

 نسخه1شریعتی مزینانی، محمدتقیوحی و نبوت در پرتو قرآن272

 نسخه13801نی زاری، خدیجهدایره نفس273

274
تکلمه الفتوحات المکیه المعروف بعروش الحائق فی رفع 

البالء عن الخالئق المجلد الثانی
 نسخه1الطعمی، محیی الدین

 نسخه13431بهبودی، محمدباقرکنزالعرفان فی فقه القرآن275

 نسخه1عالمی دامغانی، محمدعلی3.پیغمبر و یاران ج276

 نسخه13321مجتهد نیشابوری، میرزا ابوالقاسمدیوان جاوید277

 جلد13862هاشمی خراسانی، حمیدالدینکتاب فوائد الحجتیه سرح کتاب سیوطی جزء اول و دوم278

 نسخه13861ملکی اصفهانی، محمود(روش نوین در آموزش علم نحو)نحو مقدماتی 279

 نسخه13781خوانساری، محمدصرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب280

 نسخه13771صابری، علیصرف کاربردی281

 نسخه13721کانت، امانوئل(اندیشه هایی درباره آموزش و پرورش)تعلیم و تربیت 282

 نسخه1کتاب التلقیل283

 نسخه1مهاجری، فردینبا هم نماز بخوانیم284

 نسخه1دفترعلمی بنیاد هدیه به حجاجچگونگی حج و عمره و زیارت با دعا285

 نسخه1بهرامسریکالم امیر286

 نسخه13931صمدی، محمدعلیسید حسن نصراهلل287



 نسخه13861مختارپور قهرودی، علیرضاشادی روان مصطفی صلوات288

 نسخه1گلچینی از دیوان شهریار289

 نسخه13741کلیات قصیده حضرت مشگل گشا290

 نسخه13511رهگذر، ذبیح اهللرباعیات صافی291

 نسخه13431سالنامه پیروزی292

 نسخه1خسروشاهی، سیدهادیدرباره کوششهای مسیحیان در ایران293

294
خالصه المستاصل حصرت مستطاب فقیه عصر آیه اهلل 

العظمی آقای حاج سید محمدهادی میالنی
 نسخه1

 نسخه13761وحیدی، محمداحکام بانوان295

 نسخه1مشکینی نجفی، علیخواسته های بشر296

 نسخه13911نیروزاد، احمدآغاز بی پایان297

 نسخه13781رضایی، سیدعبدالحسینزمزمه کربال298

 نسخه13491دفاع از سبک هندی و سرایندگان299

 نسخه13681عزیزی، احمدروستای فطرت300

 نسخه13561زعفری، کریمنوبر301

 نسخه13751مترجم- خرمشاهی، بهاءالدیندرد جاودانگی302

 نسخه13541بالغی، صدرقصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن303

 نسخه1الفبای فاطمه304

 نسخه13901رنجبران تهرانی، علی اکبرجز زیبایی ندیدم305

306
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه 

السالم
 نسخه13591شهیدی، سیدجعفر

 نسخه13791شمس الدین، سیدمهدیعبرتهای عاشورا307

 نسخه1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران308

 نسخه13781واعظی، احمدتاملی در اندیشه ی سیاسی اسالم: حکومت دینی309

 نسخه13781مترجم- شهاب، فروغعلی و حسین علیه السالم دو قهرمان اسالم310

 نسخه13801آیت اللهی، حبیب اهللنگره هنر انقالب اسالمی311

 نسخه13511غفاری، محمدعلی(آفریننده _مبدا- عدد)توحید از دیدگاه علم 312

 نسخه1کریمی، عطاء اهلل1.شناخت ج313

 نسخه13801پلورالیسم دینی314

 نسخه13611مومنی، عبدالحسینباب الحوائج یا زندگانی ابوالفضل العباس علیه السالم315

 نسخه13481بخت آور، کمال الدیننقش ادیان در تکامل انسان316

 نسخه13781داوری اردکانی، رضاسیر اجمالی در اندیشه پست مدرن317

 نسخه13901حشمدار، حمیدفرقه ای در مرداب گمراهی اکنکار318

319
و اهل بیت  (ص)بشارت های کتب مقدس درباره ی محمد 

علیهم السالم
 نسخه13791مصطفی، تامرمیر

 نسخه13601خامنه ای، سیدعلیوالیت320

 نسخه13561مترجم- اردوبادی، احمدفرهنگ مکتبهای فلسفی321

322
پاکسازی سکوالریزم یا مبارزه با سیستم حکومت دنیوی 

روشنفکران
 نسخه13621رفیع الدین، محمد

 نسخه1مترلینگ، موریسراز بزرگ323



 نسخه13811فصلنامه هفت آسمان324

 نسخه13831مدرسی، محمدتقیزندگانی حضرت علی الهادی علیه السالم325

 نسخه13451دقایقی، محمدراحه االرواح فی سرور المفراح326

327
امام جعفر صادق علیه : سیره عملی اهلبیت علیهم السالم

السالم
 نسخه13791ارفع، سیدکاظم

 نسخه1مصطفوی، حسناالمام المجتبی ابومحمد الحسن بن علی علیهما السالم328

 نسخه13621دریایی، محمدرسوللیبرالیسم کعبه آمال غربزدگان329

 نسخه13491صحفی، سیدمحمدقصص قرآن و تاریخ پیامبران330

 نسخه13571طبیبیان، سیدحمیدنخبه الدهر فی عجائب البر و البحر331

 نسخه13591خلیلیان، سیدخلیلزندگی سیاسی هشتمین امام332

 نسخه13841پیشوایی، مهدیسیمای پیشوایان در آینه تاریخ333

 نسخه13831دژپسند، ابراهیمقصه آه و آینه334

 نسخه13801محمدی، ناصرفال نامه شیخ بهایی335

 نسخه13811مکارم شیرازی، ناصرجمرات بین الماضی و الحاضر336

 نسخه13701موسوی، ابوالقاسمرساله توضیح المسائل337

 نسخه1فکور، محمدهمه اوست338

 نسخه13811اوتاس، بومثنوی طریق التحقیق339

 نسخه13621کرمی، احمدماه شرف خانم: دیوان مستوره کردستانی340

 نسخه13611مشکور، محمدجوادنصاب الصبیان341

 نسخه13631کرمی، احمددیوان نثارگر مرودی342

 نسخه13811جوادی آملی ، عبداهللنسبت دین و دنیا343

 نسخه13591کاشانی، سیدمحمود1331 تیر 30قیام ملت مسلمان ایران 344

 نسخه13841آمدی، محمدحسنالی الواحده و الحقیقه345

 نسخه13701امین، سیدمحمدآفات زبان346

 نسخه1حجازی، فخرالدینامت و امامت347

 نسخه1جمال الدین، رووفالمنهل فی بیان قواعد علم الحروف348

 نسخه1الحج علی مختلف المذاهب349

 نسخه1(جیبی)درسهایی از نهج البالغه 350

 نسخه13911هاشمی، سیدمحسنسوال شما، جواب ما351

 نسخه1پورعباسی، عباسفرهنگ مرشد352

 نسخه13711افسری کرمانی، عبدالرضانگرشی به مرثیه سرایی در ایران353

 نسخه13601بهشتیروش برداشت از قرآن، مسئله مالکیت، شناخت: سه مقاله354

 نسخه1هاشمی نژاد، سیدعبدالکریمبحث هایی از دکتر وپیر355

 نسخه1فارسی، جالل الدینانقالب تکاملی اسالم356

 نسخه13741مرعشی، سیدعلیاز کهکشان تا تمدن اقوام خاورمیانه قبل از میالد مسیح357

 نسخه13471مترجم- سعیدی، محمدجنگهای ایران و روم358

 نسخه13491صحفی، سیدمحمدقصص قرآن و تاریخ پیامبران359

 نسخه13561ذبیحی، مسیحاسترآباد360

 نسخه13911سجادیه، وجیههراز عشق361



 نسخه13681جوادی آملی ، عبداهللوالیت فقیه362

 نسخه1س.راپوپرت، امبادی فلسفه363

 نسخه13571آشوری، داریوشفرهنگ سیاسی364

 نسخه13071نفیسی، سعیداحوال و منتخب اشعار خواجوی کرمانی365

 نسخه1زنان شاغل در قرآن: متن مسابقه حفظ موضوعی قرآن کریم366

 نسخه13521نجاتی، غالمرضاجنگ چهارم اعراب و اسرائیل367

 نسخه13761غفارزاده، سعیدنامه های حائری یا نهج البصیره368

369
مقاالت برگزیده کنفرانس بین المللی رسانه های عربی و 

اسالمی در حمایت از ملت فلسطین
 نسخه13841آل بوغبیش، عبداهلل

 نسخه31غم غزه 370

 نسخه13611امام در برابر صهیونیسم371

 نسخه1مشکینی، علیحواشی کتاب المضاربه و الشرکه من العروه الوثقی372

 نسخه1امتداد همراه373

 نسخه1اقبالی، معظمهشعر و شاعران در ایران اسالمی کتاب اول374

 نسخه13751اوستا، مهرداد2.افسوس بی سخن ج375

 نسخه213561چند مصاحبه پیرامون وقایع لبنان شماره : نشریه قدس376

 نسخه13891چکیده اندیشه ها377

 نسخه13581آزادی و ضرورت378

 نسخه13681امیری تنکابنی، عنسخه سعادت برای تکامل بشریت379

 نسخه1طباطبایی، محمدحسینمهر تابان380

 نسخه13861خامنه ای، سیدعلیرساله اجوبه االستفتاءات381

 نسخه47ضیاءآبادی، سیدمحمدصفیر هدایت382

 نسخه1طرح مرامنامه و اساسنامه383

 نسخه4ضیاءآبادی، سیدمحمدصفیر والیت384

 نسخه1رضوانی زاده، رضاپیام هدایت385

 نسخه13801خیلی محرمانه386

 نسخه13511سحابی، یداهللخلقت انسان387

 نسخه1طوسی، نصرالدینتجرید االعتقاد388

 نسخه13841موسوی بروجردی، سیدغالمرضا2.مراحل کمال ج389

 نسخه13791بابایی، علی اکبرروش شناسی تفسیر قرآن390

 نسخه13751گلشنی، مهدیقرآن و علوم طبیعت391

 جلد2کمالی دزفولی، علیتاریخ فلسفه392

 نسخه1الکامل فی التاریخ الجزء االول و الثانی393

 نسخه13851مهدوی، رضا(آشنایی با موسیقی)موسیقی 394

 نسخه13691ماتیه، هانری5.تاریخ امپراطوری عثمانی ج395

 نسخه13791دیوان عمار بن یاسر396

 نسخه13791دیوان سعید بن قیس الهمدانی397



398
مجموعه کافی در شناخت جسم و روح انسان یا ارزشها و ضد 

ارزشهای جسمی و روحی انسان از نظر اسالم
 نسخه13641کافی، حسن

 نسخه13681موسوی اصفهانی، سیدجمال الدینمالحظاتی پیرامون پیامهای اقتصادی قرآن399

 نسخه13761شورای علمی اصطالحنامه1.اصطالح نامه فلسفه اسالمی ج400

 نسخه13811اصطالح نامه منطق401

 نسخه13831جوادی آملی ، عبداهللنزاهت قرآن از تحریف402

2 و 1.تفسیر نسفی ج403
نسفی، امام ابوحفص نجم الدین 

عمر بن محمد
 جلد13762

 نسخه1مشهدی قمی، محمدتفسیر کنزالدقائق الجزء الثالث404

 نسخه13781فصلنامه کتاب نقد405

 جلد15طباطبایی، محمدحسین27-30. و  ج8- 14. و ج33-36.المیزان فی تفسیر القران ج406

 شماره5ایزدپناه، عبدالرضانشریه فقه407

 نسخه13601اکبری، علی اصغراز حکومت اهلل تا والیت فقیه408

 نسخه1زیارت آل یاسین، دعای صنمی قریش409

 نسخه1بروس لیآموزش کونگ فو چینی و دفاع شخصی410

 نسخه13801علیزاده، ذبیح اهللکتاب وصایا411

 نسخه13831جعفرنژاد قمی، عین الهمبانی کامپیوتر و الگوریتم ها412

 نسخه13691طبری، ابوجعفر محمد بن جریریادنامه طبری413

 نسخه13561سنگلجی، محمدسیری اجمالی در منطق و فلسفه الهی414

 نسخه13881علیمردانی، وحیدگوهر نشانی415

 نسخه13531فاطمی، سیداحمدتجرید االصول416

 جلد13532ساموئلسن، پل2 و 1.اقتصاد ج417

 نسخه13751قربانی الهیجی، زین العابدینبه سوی جهان ابدی418

 نسخه13551قمی، عباسمفاتیح الجنان419

 نسخه13671پورگشتال، هامر3.تاریخ امپراطوری عثمانی ج420

 جلد3بروجردی، سیدابراهیم5 و 4 و 1.تفسیر جامع ج421

 نسخه1امین عاملی، محسنسیره الرسول422

423
و اسناد صدر  (ص)نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد 

اسالم
 نسخه13771حمیداهلل، محمد

 نسخه13701عالمه حلیالباب الحادی عشر للعالمه الحلی424

 جلد2طبرسی نوری، سیداسمعیل2 و 1.کفایه الموحدین ج425

 نسخه13651فهری، سیداحمداربعین426

 نسخه13351آشنایی با چند نسخه خطی دفترا ول427

فرزندم، چنین باش428
- دین پرور، سیدجمال الدین

مترجم
 نسخه13721

 نسخه1مترجم- پورافکاری، نصرت اهللزمینه روانشناسی هیلگارد429

 نسخه1موسوی غروی، محمدجواد2.آدم از نظر قرآن ج430



 نسخه1حسینی مازندرانی، سیدموسیالعقد المنین فی ما یتعلق بادراهم و الدنانیر قسم االحکام431

 نسخه13831فهرست کتابهای مرجع432

 نسخه13691قائمی، علیخانواده و نابسامانیهای روانی کودکان433

 نسخه1تبلیغ434

 نسخه13821رضایی، علیجایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی435

 نسخه1عاملی، ابراهیمتفسیر عاملی: قرآن کریم436

 نسخه13661آذری قمی، احمد(مجموعه مقاالت)رهبری و جنگ و صلح 437

 نسخه13841علم الهدی، جمیلهمبانی تربیت اسالمی و برنامه ریزی درسی438

 جلد13422امامی اصفهانی، سیدمحمود3 و 1.ثمرات الحیوه ج439

 نسخه13731حسن منفرد، حسن1تعلیم و تعلم اخالق اسالمی 440

 نسخه13401راهنمای معلم441

 نسخه1نوری طبرسی، حسیندارالسالم فیما یتعلق بارویا و المنام الجزء الثانی442

443
سیر و بررسی در دو کتاب مهم و : سیری در صحیحین

مدرک اهل سنت
 نسخه1نجمی، محمدصادق

 نسخه13761احکام ما و کودکان444

 جلد13742هاشمی، سیدمجتبی2 و 1تربیت و شخصیت انسانی ج445

 نسخه13531حسینی تهرانی، سیدهاشمعلوم العربیه446

 نسخه1هیکل، محمدحسینزندگانی محمد قسمت دوم447

 نسخه13691محقق داماد، سیدمصطفیاصول فقه دفتر اول: مباحثی از448

 نسخه1معصومی طهرانی، احمد بن محمدمهذب مغنی البیب449

 جلد13339کاشانی، فتح اهلل10-7 و 6 و 5 و 1-3. منهج الصادقین فی الزام المخالفین ج450

 جلد213482 و 1.خاتم پیامبران ج (ص)محمد 451

 نسخه1علوی مقدم، محمد(نمونه اعالی بالغت قرآن)جاوه جمال 452

 نسخه1(حکمت- منطق)شرح منظومه سبزواری 453

 نسخه13601مطهری، مرتضی1.شرح منظومه ج454

 نسخه13801یمین، ناصیفقواعد امالی عربی455

 نسخه13631الزجاجی، االبی القاسماالیضاح فی علل نحو456

 نسخه13641موسوی، سیدکاظم1-2سهل الوصول 457

 جلد13682موسوی، سیدکاظمعربی آسان کتاب اول و دوم458

 نسخه13801تفتازانیحاشیه مال عبداهلل بر تهذیب459

 نسخه13641هاجز، ویلفریدراهی نو در منطق460

 نسخه13861تجلیل، جلیلبرگزیده متون ادب فارسی461

 نسخه1لی ماری، ژاناز امپرسیونیسم تا هنر آبستره462

 نسخه13661برومند، ادیبهنر قلمدان463

 نسخه1شرح الفیه ابن مالک االبن الناظم464

 نسخه13821مخبر دزفولی، عباسقاموس االخالق و الحقوق465

 نسخه13831گشایش، فرهادعکاسی از تاریخ تا تکنیک466



 نسخه13811کشاورز، فتح اهللادبیات حماسی467

 نسخه13751دهنوی، حسینادبیات فارسی468

 جلد77طباطبایی برجردی، حسین11 و 10 و 9 و 5 و 3 و 2 و 1.جامع احادیث الشیعه ج469

 جلد12طیب، سیدعبدالحسین14 و 13 و 11 . 1-9.اطیب البیان فی تفسیر القرآن  ج470

 نسخه1الکامل فی التاریخ المجلد العاشر471

472
مجموعه کافی در شناخت جسم و روح انسان یا ارزشها و ضد 

ارزشهای جسمی و روحی انسان از نظر اسالم
 نسخه13641کافی، حسن

 جلد13642خلخالی، صادق3 و 2.سیر هنر و عرفان در ایران ج473

 جلد13465مصباح یزدی، محمدتقی1-5. ترجمه تفسیر المیزان ج474

 نسخه13611طباطبایی، محمدحسینراهنمای موضوعات ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن475

 نسخه13701میرجلیلی، سیدحسینروش عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان476

 نسخه13611سبحانی، جعفرمبانی توحید از نظر قرآن477

 نسخه13631سبحانی، جعفرمنشور جاوید قرآن478

479
تهذیب االحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید رضوان اهلل 

6-8 و 3 و 1. علیه ج
 جلد13645طوسی، جعفربن محمد الحسن

3 و 2.االقبال باالعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه ج480
رضی الدین علی بن موسی بن 

جعفر بن طاووس
 جلد2

 نسخه13512آیه الکرسی پیام آسمانی توحید481

 جلد24-5.علی و عصره ج482

483
فهرست توصیفی سفرنامه های فرانسوی موجود در کتابخانه 

ملی ایران
 نسخه13551پوراحمد جکتاجی، محمدتقی

 نسخه11.علی و حقوق االنسان ج484

 نسخه1معاد از نظر روح و جسم485

 نسخه13571نراقی، محمدمهدیاللمعه االلهیه  الکلمات الوجین486

 نسخه1عبدالباقی، محمدفوادمعجم غریب القرآن487

 نسخه13651فهری، سیداحمد1. اربعین ج488

 نسخه1المقداد السیوری، الفاضلنضد القواعد الفقهیه489

490
برنامه سعادت ترجمه دو رساله کشف المحجه لثمره المهجه 

و رساله التشریف بتعریف وقت التکلیف
 نسخه13851مترجم- شهیدی گلپایگانی، محمدباقر

 نسخه13821ابن طاووس، احمد بن موسیزهره الریاض و نزهه المرتاض491

 نسخه13701شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق بخش اول492

493
توحبد ربانی از نظر قرآن و برهان و عرفان تفسیر سوره 

مبارکه توحید
 نسخه13751ربانی، محمدرضا

 نسخه13701مجتهدی، کریم(مجموعه مقاالت)درباره هگل و فلسفه او 494

 نسخه1غزالی2.تهذیب احیاء علوم الدین ج495

 جلد3طالقانی، سیدمحمود1. و ج3. پرتوی از قرآن قسمت اول جلد آخر ، ج496

 نسخه1طالقانی، سیدمحمودعیدفطر497

 نسخه1طالقانی، سیدمحمودحج498

 نسخه1جهاد و شهادت499

 نسخه1نجف، محمدمهدیرساله االمام الرضا الذهبیه فی الطب و الوقایه500



 نسخه213841خانواده پویا 501

 نسخه1موحد االبطحی، سیدعلی1.آیه التطهیر فی احادیث الفریقین ج502

 نسخه13781دوانی، علی3.مفاخر اسالم ج503

504
 سخن از سخنان حکیمانه علی علیه 2400: منتخب الغرر

السالم
 نسخه13621کمپانی، فضل اهلل

 نسخه13853مطهری، مرتضیالغدیر و وحدت اسالمی505

506
خطبه غرا و جاودانه حضرت رسول اکرم : غدیر زالل وحی

در غدیرخم (ص)
 نسخه1

 نسخه13892دیلمی، حسینغدیر خورشید والیت507

 نسخه13781عرفان، حسنآرمان غدیر از دیدگاه امیرالمومنین سالم اهلل علیه508

 نسخه1مطهری، احمد4.طرحهای رسالت پیرامون خالفت و زمامداری ج509

510
جواهر الوالیه در خالفت و والیت تشریعی و تکوینی چهارده 

معصوم علیهم السالم
 نسخه1کاظمیی بروجردی، سیدمحمدعلی

2.الملل و النحل ج511
شهرستانی، محمد بن عبدالکریم 

بن ابی بکر احمد
 نسخه1

 نسخه13571سارتون، جورجعلم قدیم تا پایان دوره طالیی یونان: تاریخ علم512

 نسخه13521خبره زاده، علی اصغر2.گزیده ای از ادب فارسی ج513

 نسخه2قرائتی، محسنقرآن و تبلیغ514

 نسخه13761امین زاده، محمدرضافرهنگ تعلیم و تربیت اسالمی515

 نسخه13871معتمدی، کامرانواژگان زبان تخصصی/ گاج516

 نسخه13571سروش، عبدالکریمفلسفه نظری تاریخ، فلسفه علم تاریخ517

 نسخه13811میر، دنیکوالدین موثر، فرزند مسئول518

 نسخه13801لطف آبادی، حسینرشد جسمی و جنسی در نوجوانی519

 نسخه13561آدلر، آلفردمفهوم زندگی را دریابید520

 نسخه13741صادقی اردستانی، احمدروشهای تبلیغ و سخنرانی521

 نسخه13801موسوی نژاد، سیدمحمودحدیث والیت522

 جلد13662عمیدزنجانی، عباسعلی2 و 1.فقه سیاسی ج523

 نسخه1قدیری، محمدحسنالبیع524

 جلد13782بدیعی، ربیع3 و 1.جغرافیای مفصل ایران ج525

 نسخه13671امامی، محمدجعفر1.ترجمه گویا و شرح فشرده ای بر نهج البالغه ج526

 نسخه13661مجلسی، محمدباقربحاراالنوار527

 نسخه13801صدر، محمدباقر3.قواعد کلی استنباط ج528

 نسخه1معروف حسینی، هاشماالنتفاضات الشیعه عبرالتاریخ529

 نسخه1سیفی مقدسی، رضااهل الکتاب عقیده زواجا530

 نسخه13651مترجم- حریری، علی اصغرنامه های طبیب نادرشاه531

 نسخه13791داوری اردکانی، رضااوتوپی و عصر تجدد532

 نسخه13361اشتهاردی، علی1.من مدارک العروه ج533

 نسخه13361ملبوبی، محمدباقر4.الوقایع و الحوادث ج534

535
 5 و 4 و 3 و 2 (دو نسخه ) 1. ترجمه و تفسیر نهج البالغه ج

14 و 13و 9  و8و  (دو نسخه) 6و 
 جلد12جعفری، محمدتقی



 نسخه13721عبدوس، محمدتقی2.ج (ع)فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه 536

 نسخه13821علم الهدا، جمیلهنقش جریان روشن فکری در سکوالریسم تربیتی537

 نسخه13851دشتی، محمدتوصیه های پدرانه538

 نسخه13641مقدس اردبیلی، احمد4.مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان ج539

 نسخه13261فیض االسالم، علینقیترجمه و شرح نهج البالغه540

 نسخه13731امامی، محمدجعفرانواری از نهج البالغه541

 نسخه1چهل تنی، مهدیبلوغ دروغ در معرفی حالج542

 نسخه13831شاکرین، حمیدرضاحکومت دینی543

 نسخه13861جهانپور، نویداتحاد ملی و انسجام اسالم از منظر قرآن544

 نسخه1مترجم- مجابی، حسنخشمگین ترین سیاه آمریکا545

 نسخه13861وفائی، محمدرضاجن و داستانهای شگفت انگیز آن546

 نسخه13861جهانپور، نویدطرح نوین رجالی در نحوه سند یابی احادیث547

 نسخه13561رضوانی، محمداسماعیلانقالب مشروطیت ایران548

 نسخه1مردانی، خیراهللاعترافات دانشمندان بزرگ جهان549

 نسخه13701سبحانی، جعفرخدا و امامت550

 نسخه13841صانعی، یوسف(زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان)برابری دیه 551

 نسخه13861حیدری بهنوئیه، عباساندیشه سیاسی آیه اهلل میرزا محمدحسین نائینی552

 نسخه13501مترجم- سعیدی، سیدغالمرضا ساعت آخر زندگی جمال عبدالناصر55324

 نسخه1زاهدی قمی، رساله خالصه الکالم فی افتخار االسالم554

 نسخه13781واحد، ابراهیمانسان و عشق555

 نسخه13621دوانی، علیاصول اعتقادی و فروع عملی اسالم556

 نسخه13761آوانسیان، اردشیرخاطرات اردشیر و آوانسیان557

 نسخه13461زکریای رازی، محمدالمدخل التعلیمی558

559
روش شناسی شناخت اندیشه های : رخ اندیشه کتاب اول

سیاسی
 نسخه13851جمشیدی، محمدحسین

 جلد2حسینی، سیدعلی اکبر5 و 4.سالم بر خورشید ج560

 نسخه13531سپهر، میرزا محمدتقی لسان الملک3.ناسخ التواریخ ج561

 نسخه13871حسینی شیرازی، سیدصادقرساله توضیح المسائل562

 نسخه13691مجلسی، محمدباقراجوبه المسائل الهندیه563

 نسخه13321نراقی، احمدمستطاب معراج السعاده564

 نسخه13531عمادزاده، حسینسر توفق شیعه565

566
تهذیب االحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید رضوان اهلل 

10. علیه ج
 نسخه13641شیخ طوسی

 جلد5انصاری، مرتضی3-7.کتاب المکاسب ج567

 نسخه1بیگلری، حسنسرالبیان فی علم القران با تجوید کامل استداللی568

 نسخه13381مترجم- حکیمی، فتح اهللجغرافیای اقتصادی569

 نسخه1عاملی، ابراهیم6.تفسیر عاملی ج: قرآن کریم570

 نسخه1طیب، سیدعبدالحسین1.اطیب البیان فی تفسیر القرآن ج571

 نسخه13761شمس تبریزی، محمد بن علیگلچینی از شورانگیزترین غزلیات شمس تبریزی572



 نسخه1طباطبایی یزدی، حسین1.تفسیر آیات االحکام ج573

 نسخه1الشریف الرضی5.حقایق التاویل فی متشابه التنزیل ج574

 نسخه13451شیرازی، سیدحسن3.کلمه الرسول االعظم ج575

 نسخه13541نوری، یحییاسالم و عقائد و آراء بشری یا جاهلیت و اسالم576

 نسخه13771عاملی، شیخ بهاالدین محمد2.الکشکول ج577

 نسخه1علوی، سیدمهدی4.داستانهای علوی شامل حساس ترین فرازهای تاریخ ج578

 نسخه13661همتی، همایون1.ج (شرحی بر نهایه الحکمه عالمه طباطبایی)شرح نهایه 579

 نسخه1مترجم- طباطبایی، مصطفیفرشته لبنان580

 نسخه1طباطبایی، سیدمحمدالعروه الوثقی581

 نسخه213511.کتاب المطالعه للمدارس الثانویه ج582

 نسخه13781قلی پور گیالنی، مسلمبیع583

 نسخه13841حریری، محمدیوسففرهنگ اصطالحات حج584

 نسخه1خلیلیان اشکذزی، محمدجمالفرهنگ اسالمی و توسعه اقتصادی585

 نسخه13641الخلخالی، صادقالنکاح فی شرح شرایع االسالم586

 نسخه1دمغنیه، محمدجوادفلسفه توحید والوالیه587

 نسخه13771موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدیشریعت و حکومت588

 نسخه1حسینی مازندرانی، سیدمصطفیشرح نفیس حاشیه مالعبداهلل589

 نسخه13291شهابی، محمود1.ادوار فقه ج590

 نسخه13721جوادی آملی ، عبداهللشریعت در آینه معرفت591

 نسخه1حجازی، فخرالدینپنج مقاله592

593
ارزشیابی معصومین در : آسایش آوران مقدسترین داوران

اعجاز و نصایح
 نسخه13541کاظمی بروجردی، سیدمحمدعلی

 نسخه1شرف الدین موسوی، عبدالحسینالمراجعات594

 نسخه13731االنصاری، ابن هشامشرح قطرالندی ویل الصدی595

شرح عینیه الحمیری596
الفسوی، کمال الدین محمد بن 

معین الدین محمد
 نسخه13781

 نسخه331اسناد النه جاسوسی شماره 597

 نسخه1عبدالعزیز محمدسلمانمختصر االسئله و االجوبه االصولیه علی العقیده الواسطیه598

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین599
حسینی الندوی، سیدابی الحسن 

علی
 نسخه1

 نسخه13841بستان، حسین1گامی به سوی علم دینی 600

601
تنبیه و سنی العین بتنزیه الحسن و الحسین فی مفاخره بنی 

البسطین
 نسخه13871رجایی، سیدمهدی

 نسخه13711نقوی، سیدمحمدتقیشرح دعای امام حسین علیه السالم602

 نسخه13541محالتی، ذبیح اهللضرب شمشیر بر منکر خطبه غدیر603

 نسخه1مترجم- حبیبی، حسینجبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی604



 نسخه1غریفی، عبدالحسینشرح احوال مالک االشتر علیه رضوان605

606
تاریخ تزول و علوم و تفسیر و ترجمه و : قرآن در چهارده قرن

تطورات قرآن مجید
 نسخه1اصفهانی، عمادالدین حسین

 نسخه13761طباطبایی، محمدحسینقرآن در اسالم607

 جلد2مظفر، محمدحسین2 و 1.فهارس ریاض السالکین ج608

 جلد137910خمینی، روح اهلل13 -22.صحیفه امام ج609

610
شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم و 

14 و 12 و 11.شهرری ج
 جلد13823مهریزی، مهدی

611
مجموعه مقاالت کنگره  حضرت عبدالعظیم حسنی علیه 

1-4. السالم ج
 جلد13824جمعی از فضال و نویسندگان

 نسخه13821کزازی اراکی، محمداسماعیلجنات النعیم فی احوال سیدنا الرشیف عبدالعظیم علیه السالم612

 نسخه13821عطاردی، عزیزاهللمسند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم613

 نسخه13821صادقی، محسنبزرگان ری بخش دوم614

 نسخه13821آل قطیط، هشام1.المتحولون ج615

 نسخه613631مسائل رایج طب اطفال 616

 نسخه13791حسینی قائم مقامی، سیدعباسقدرت و مشروعیت617

 نسخه1علم الهدی، سیدمرتضیالذریعه الی اصول الشریعه قسمت اول618

 نسخه1معروف حسینی، هاشمالمسولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری619

 نسخه1اجتهادی، محمدعلی1.قضاء االحکام فی شرح قضاء شرایع االسالم ج620

 نسخه13781صدر، سیدرضاحسد621

 نسخه13561سبحانی، جعفربرهان رسالت622

 نسخه13601ربیعی، منصورعلی نسخه معیار توحید623

 نسخه1منذر، علیمهاری بر سرکشی نفس: حکمت624

 نسخه1غیاثی کرمانی، سیدمحمدرضا(اقتباس از اخالق ناصری)تهذیب نفس 625

 نسخه1کتابچی، سیدمحمودالبهجه المرضیه فی شرح االلفیه626

 نسخه1فروغی، علیسیر حکمت درا روپا627

 جلد2مشکینی، علی2 و 1. کفایه االصول ج628

 نسخه1فضل اهلل، محمدحسینتامالت اسالمیه حول المراه629

 نسخه13511دستغیب شیرازی، عبدالحسینقلب سلیم630

 نسخه13441نسفی، عبدالعزیز بن محمدکشف الحقایق631

 نسخه1مترجم- کیاوند، عزیزنبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا و آمریکا: رویارویی بزرگ632

 جلد2کالنتر، سیدمحمد3 و 1.جامع السعادات ج633

 نسخه1ملکوتی، میرزا مسلمالربا فی التشریع االسالمی634

 نسخه1فیض کاشانی، محمدمحسنمفاتیح الشرائع635

 نسخه13841جوادی آملی ، عبداهللفلسفه الهی از منظر امام رضا علیه السالم636

 نسخه1حسینی شیرازی، محمدمهدی1.الفقه ج637

 نسخه13601جعفری، محمدتقیشناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن638

 نسخه13771سیدی، سیدحسیناندیشه نوین اسالمی در رویارویی با استعمار غرب639



 نسخه13541ج، فدرس هایی درباره مارکسیسم640

 نسخه1413831فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی سال چهارم شماره 641

 نسخه1علم الهدی، معاد و عدل یا مراحل نهایی بشر642

 نسخه13801مهدوی زادگان، داودعای سازی جنبش های مردمی در ایران معاصر643

1.مجمل فصیحی ج644
خوافی، احمد بن جالل الدین 

محمد
 نسخه1

 نسخه1حسینی شیرازی، محمد3.االصول میاحث االلفاظ ج645

 نسخه13421آموزگار، حبیب اهللچهار راه خداشناسی646

 نسخه1طباطبایی، سیدمحمدحسین(ص)سنن النبی 647

 نسخه13821افتخارزاده، سیدحسنخالصه عبقات االنوار حدیث سفینه648

 جلد13802عنان، محمدعبداهلل2 و 1.تاریخ دولت اسالمی در اندلس ج649

 نسخه13821جوادی آملی، عبداهللانتظار بشر از دین650

 نسخه13761الریشهری، محمدالصاله فی الکتاب و السنته651

 نسخه13811تاملینسون، جانجهانی شدن و فرهنگ652

 نسخه13831اسکندری، محمدحسین2.اخالق در قرآن ج653

 نسخه13811یوسفی، احمدعلیربا و تورم654

 نسخه13771طوسی، جعفربن محمد الحسنکتاب الخالق فی الفقه655

 نسخه1صفائی آملی، سیدابوترابسرگذشت پیغمبران656

 نسخه13881راپلی، جانجهانی شدن و نابرابری سیر نزولی نولیرالیسم657

 نسخه13691اسکالر، هالیسه جانبه خواهی658

 نسخه13601مترجم- اسدی، بیژنسیاست انرژی کشورهای عربی خلیج فارس659

 نسخه1طباطبایی، سیدمحمدحسینیادنامه عالمه طباطبایی660

 نسخه13801اسحاقی، سیدحسینکاوشی در مهدویت: سپیده امید661

 نسخه13811رجبی، بتولایها العلویون662

 نسخه1زمانی، مصطفیبالی صهیونیسم663

 نسخه13601آل کاشف الغطاء، محمدحسین 2.تحریر المجله ج664

 نسخه13591قطب، محمداسالم و تحوالت زندگی665

 نسخه1عالمه حلیالمختصر النافع فی فقه االمامیه666

 جلد13772حیدری، محمد4 و 1.المدخل الی تعلم المکالمه العربیه ج667

 نسخه1حجازی، سیدعبدالرضااصول عقاید اسالمی668

 نسخه13791عطار، قیسدیوان مالک االشتر669

 جلد13622فیض کاشانی2 و 1. کتاب الصافی فی تفسیر القران ج670

 نسخه4حسینی شیرازی، سیدمحمدالفقه کتاب الوکاله، العاریه671

 نسخه1حسینی شیرازی، سیدمحمدشرح منظومه السبزواری672

 نسخه1حسینی شیرازی، سیدمحمد2 و 1.الفقه ج673

 نسخه1زنجانی، محمدباقرهذه تعلیقه وجیزه و فوائد لطیفه674

 جلد213872 و 1نظرسنجی دو مرحله ای طرح امنیت اجتماعی 675

 نسخه13851اکبرنژاد، محمدتقیتاملی در مکتب اصولی شیخ انصاری676

 نسخه13821بهشتی، احمدفلسفه دین677

 نسخه13581سبحانی، جعفرمعاد، انسان و جهان678



 نسخه13761کیانوری، نورالدینگفتگو با تاریخ679

 شماره2مجله تخصصی کالم اسالمی680

 نسخه13701خمینی، روح اهللشرح دعای سحر681

 نسخه1شیرازی، سید محمدالفقه االداب و السنن682

 نسخه1حسینی شیرازی، سید محمدالفقه کتاب الصلح، السبق و الرمایه، الکفاله683

 نسخه1حسینی شیرازی، سیدمحمد3.الفقه کتاب النکاح ج684

 نسخه2حسینی شیرازی، سیدمحمدالفقه کتاب احیاء الموات685

 نسخه13491مکارم شیرایقرآن و آخرین پیامبر686

معلم الدین و مالذ المجتهدین687
النحاریری عاملی جباغی، جمال 

الدین الحسن بن زین الدین
 نسخه1

 نسخه1ربانی، حامداشعه اللمعات جامی سوانح غزالی: گنجینه عرفان688

 نسخه1آیت اللهی، سید مهدی(ع)نهضت و انقالب مهدی 689

 نسخه13441نستورخ، میخائیلمبداء نژادهای انسان690

 نسخه1(ع)مهدی قائم آل محمد 691

 نسخه11.من الشمس الطالعه ج692

 نسخه1مرکز تحقیقات  انتشارات حجراهنمای حج693

 نسخه13661فرید، مرتضیاخالق از دیدگاه قرآن و عترت694

 نسخه1حجتی کرمانی، علیمتد دیالک تیک مارکسیستی695

 نسخه13811میرمعزی، سیدحسینساختار کالن نظام اقتصادی اسالم696

 نسخه13761بیگدلی، علی1.تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از طالس تا مارکس ج697

 نسخه13751مهدی پور، علی اکبر1.کتابنامه حضرت مهدی علیه السالم ج698

 نسخه13831عاملی، سیدمحسن امینفی اعیان الشیعه (عج)ترجمه االمام المهدی 699

 نسخه13791صدر، صدرالدین(عج)المهدی 700

 نسخه13901مطهری، مرتضییکصد و ده سوال پیرامون عصر ظهور701

 نسخه1صدر، محمدباقربحث حول المهدی702

 نسخه1حلی، احمد علی مجیدتاریخ مقام صاحب العصر و الزمان علیه السالم فی الحله703

 نسخه13871طباطبایی، سیدمحمدحسینوالیت نامه704

 نسخه1طباطبایی، سیدمحمدحسینبررسیهای اسالمی705

 نسخه13781قمی، عباسمنازل االخره706

 نسخه1کاشف الغطاء2.النور الساطع فی الفقه النافع ج707

 نسخه13751حسن زاده آملی، حسنمجموعه مقاالت708

 نسخه13691جوادی آملی، عبداهللوالیت در قرآن709

 نسخه13701عابدزاده، حسنمتن کامل قانون اساسی710

 نسخه1دولت و انقالب711

 نسخه13651فیض کاشانی، محسنراه نجات ترجمه کتاب منهاج النجات712

713
درسهایی از زندگانی زنان نامدار در قرآن و حدیث و تاریخ 

2.ج
 نسخه13681بهشتی، احمد

 نسخه13771مناقب، سیدمصطفیسیمای حکومت اسالمی714

 نسخه1مترجم- معزی، نجفقلیتاریخ جمهوری ممالک متحده آمریکای شمالی715



 نسخه13491خویی، سیدابوالقاسممرزهای اعجاز716

 نسخه13791ایوبی، حجت اهللاکثریت چگونه حکومت می کند؟717

718
اختصاصات علی علیه السالم خصایص یا مختصات علی 

امیرالمومنین علیه السالم
 نسخه13631جعفری سبزواری، محمدتقی

جلد اول جواهرا لعلوم719
غضنفری خوانساری ساکن خمین، 

سیدمهدی
 نسخه1

 نسخه1حسینی میالنی، سیدعلیکشف االستارعن حه الغائب عن االبصار720

 نسخه1موسوی اصفهانی، محمدتقیمکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم721

 نسخه13631دومین یادنامه عالمه طباطبایی722

 نسخه1قلعجی، قدریاعالم الحریه723

 جلد13724حسن زاده آملی، حسن(دو نسخه)دروس معرفت نفس دفتر اول و دوم و سوم 724

725

شعاعی از نیر اعظم رهیافتی به منظومه فکری رهبر معظم 

انقالب اسالمی حضزت آیة اهلل خامنه ای درباره ی حضرت 

(ص)محمد مصطفی 

 نسخه13851خامنه ای، علی

 نسخه1صبیحی الصالحعلوم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة726

 نسخه13751االحمر، ابان بن عثمانالمبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة727

 نسخه13341لوبون، گوستاوتمدن اسالم و عرب728

 نسخه13751فرهنگ و تهاجم فرهنگی729

 نسخه1السدیری، توفیق بن عبدالعزیزاالسالم و الدستور730

 نسخه1الحر العاملی، محمد بن الحسن1. اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج731

 نسخه1الیاسی ، عبداهلل3. بیان المطالب و شرح المکاسب ج732

 نسخه1بنی هاشم، سید هادیمغنی اللبیب عن کتب االعاریب733

 نسخه13871حائری، عبدالهادیتشیع و مشروطیت درایران و نقش ایرانیان مقیم عراق734

 نسخه13501صدر، محمد باقر1. اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره مکتب اقتصادی اسالم ج735

 جلد13545مجلسی، محمد باقر13 و 11 و 10و 2و1. مراة العقول ج736

737
و زمامداران در پیرامون نامه های پیامبر اسالم  (ص)محمد 

بزمامداران
 نسخه13791صابری همدانی، احمد

 نسخه13781صرامی، سیف اهللجایگاه قرآن در استنباط احکام738

 نسخه13881مصباح یزدی، محمد تقی1-3. پرسش و پاسخ در حوزه والیت فقیه ج: مشکات هدایت 739

 نسخه13691عطاء الطائی، نجاحسیره اندیشه ملی گرایی از دیدگاه اسالم و تاریخ740

741
شناخت کشورهای اسالمی و نواحی مسلمان : سرزمین اسالم 

نشین جوان
 نسخه13771گلی زواره، غالمرضا

 نسخه1توانایان فرد، حسینمباحثی از اقتصاد مارکسیسم742

 نسخه13651میشارا، برایان لروانشناسی پیری743

 نسخه13811سبحانی، جعفرترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه744

 نسخه13831عبودیت، عبدالرسولتشکیک در وجود (2)نظام حکمت صدرایی745

 نسخه1محمودی، شیخ باقر6. نهج السعادة فی مستدرک نهج البالغه ج746

 نسخه13711رادمنش، سید محمدمعانی حروف با شواهد از قرآن و حدیث747



 نسخه1االصفهانی، الراغبمعجم المفردات الفاظ القرآن748

 نسخه1طوسی ، محمد بن حسنکشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد749

750
آشنائی با فعالیتهای دارالتبلیغ اسالمی به مناسبت دهمین 

سالگرد تاسیس
 نسخه1

 نسخه13771محتشم دولتشاهی ، محتسباقتصادخرد ، اقتصاد کالن: مبانی علم اقتصاد 751

 نسخه1رحمان زاده ، صمدایدئولوژی های چپ و جنبشهای مارکسیستی معاصر752

 نسخه1الشرقاوی ، محموداالنبیاء فی القرآن الکریم753

 نسخه1فیض کاشانیالنخبة فی الحکمة العلمیة و االحکام الشرعیة754

 نسخه13641لنکرانی ، محمد فاضلبه مالک اشتر نخعی (ع)درسهائی از نهج البالغه فرمان علی 755

 نسخه1المظفر ، محمد حسندالئل الصدق756

 نسخه1(ع)از ناحیه مقدس امام زمان  (ع)زیارت سیدالشهداء 757

 نسخه1امین ، سید محسن2. اعیان الشیعة ج758

 نسخه1الجارم ، علیالبالغة الواضحة بیان و المعانی و البدیع759

760
فلسفه صلح دومین پیشوای شیعه حضرت امام حسن مجتبی 

(ع)
 نسخه1مقیمی ، محمد

 نسخه13761قریب ، محمد حسینساز و آهنگ باستان یا تاریخ موسیقی761

 نسخه1قمی ، شیخ عباسمفاتیح الجنان762

 نسخه1الذهبی ، شمس الدین محمد بن احمدمن کنت مواله فعلی مواله ((طرق حدیث))رسالة 763

 نسخه13861داوودی ، محمد2. ج (ع)و اهل بیت  (ص)سیره تربیتی پیامبر 764

 نسخه13701فاضلی ، قادرمبانی اخالق وتربیت اسالمی765

 نسخه1الصادقی ، محمدحوار بین االلهیین و المادیین766

 نسخه13631االحمدی ، علی بن الحسینعلیمکاتیب الرسول767

 نسخه13811مکارم شیرازی ، ناصربخش هایی از معاد درکالم وحی: دیدار یار768

769
The Natalia  S atas  Childrens  Musical 

Theatre
Victorov ، Victor19861نسخه 

 نسخه13771برهیه ، امیلتاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد770

 نسخه1عبدالحمید ، محمد محیی الدین2. شرح ابن عقیل ج771

 نسخه13621(5)مسائل رایج طب اطفال 772

 نسخه13801خلیلی تیرتاشی ، نصر اهللاندیشه های اقتصادی ابن خلدون773

 نسخه1دیلسون ، الجراحی عمومی774

 نسخه13881مسعود ، انوراسالم ستیزی775

 نسخه13741تفتازانی ، مسعود تخلیص المفتاح او مختصر المعانی776

 نسخه13731جوادی آملی ، عبداهللالحماسة و العرفان777

 نسخه13761قرائتی ، محسن1. تفسیر نور ج778

 نسخه13631مخبردزفولی ، عباسفلسفه و قرآن779

 نسخه13771احمدی ابهری ، محمد اسالم و دفاع اجتماعی780

781
 و 7و6 و و5و 4 و 3 و 2و 1. ترجمه و تفسیر نهج البالغه ج

13 - 10
 نسخه13591جعفری ، محمد تقی



782
ازحمله استعماری تا  )پویایی فرهنگ وتمدن اسالم و ایران 

(بیداری
 نسخه13841والیتی ، علی اکبر

 نسخه13781مصباح یزدی، محمد تقیجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن783

 نسخه13911عارف کیا ، پیمان1. کیمیای حقیقت ج784

 نسخه13801لمبتون، آن کاترین سواین فرددولت و حکومت دراسالم785

 نسخه13991القرشی ، یحی بن آدمکتاب الخراج786

 نسخه13461محمصافی ، صبحیفلسفه قانونگذاری در اسالم787

 نسخه13751انصاری ، حمید((تفکیک یا وحدت ؟  ))مرجعیت و رهبری 788

 نسخه1حسینی شیرازی ، سید محمدالقومیات فی خمسین سنة789

الفیة ابن مالک فی النحو و الصرف790
االندلسی ، محمد بن عبداهلل بن 

مالک
 نسخه1

 نسخه1الفیة الحدیث791

 نسخه1فارابی ، ابی النصراهل المدینة الفاضلة792

 نسخه13831دژپسند ، ابراهیمقصه آه و آیینه793

 نسخه1قائمی ، علیقیام مهدی ازدیدگاه جامعه شناسی نهضت ها794

 نسخه1طباطبایی ، سید محمدحسین مقاله دیگر22معنویت تشیع و 795

 نسخه1بابویه القمی ، جعفربن محمدفضائل الشیعه796

 جلد2مفنیه ، محمد جواد2 و1.  التفسیر الکاشف ج797

 نسخه1دوانی ، علیموعودی که در جهان در انتظار اوست798

 نسخه13601سیالکوتی ، حکیمعلی و پیامبران799

 نسخه13761شهیدی ، سید جعفر(ع)علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنان علی 800

 نسخه13851فاضل موحدی لنکرانی ، محمد(ع)آیین کشورداری از دیدگاه امام علی 801

 نسخه1درخشان ، عدنانبوی باران802

803
نگاهی استراتژیک به سوره مبارکه مائده با محوریت امامت و 

والیت
 نسخه13861تموک ، افشار

 نسخه13931درخشان ، عدنانبیست و سه روز با غدیر804

 نسخه13721قمی ، شیخ عباس1 -6. منتهی اآلمال ج805

 نسخه1قرائتی ، محسنامامت: درسهایی از قرآن 806

 نسخه13771طالبی ، عزیراهللالشموس الطالعة807

 نسخه13831روحانی ، سید محمد کاظمدفتر چهاردهم  شفاعت و توسل- پرسش ها و پاسخ ها 808

 نسخه1غیبت و مهدویت در تشیع امامیه809

 نسخه13911حجتی ، محمد رضیسیره در انتظار فرج810

 نسخه13711امامی ، سید حسن1. حقوق مدنی ج811

 نسخه13821جاللی عزیزیان ، حسنزندگی نامه سیاسی شهید هاشمی نژاد812

 نسخه1شهیدی ، سید جعفرتحلیلی از تاریخ اسالم بخش دو813

 نسخه13571ستوده ، حفلسفه نظری تاریخ فلسفه علم تاریخ814

 نسخه13851صادقی قهساره ، محمد رضابلوغ و ارضای انحرافی815

 نسخه1صدر ، محمد باقرجمهوری اسالمی816

817
و پژوهشی  (ع)تفسیر فاتحة الکتاب از امام حسن عسکری 

پیرامون آن
 نسخه13631حسینی شاهمرادی ، قدرت اهلل



 نسخه13521گارده ، لوئیاسالم دین و امت818

 نسخه1اتول ، گیدیر یاسین تراژدی فراموش شده و مفهوم امروزی819

 نسخه13781بهرامپور ، ابوالفضلاخالق و عرفان در سوره حجرات820

 نسخه1اسد آبادی ، سید جمال الدیننیجریه یا مادیگری821

 نسخه13601جعفری ، محمد تقیحرکت و تحول ا زدیدگاه قرآن822

 نسخه13361آل طه ، حسن4. گنج جواهر دانش ج823

 نسخه13791بوخوالد ، آرتدکتری که دیپلم نداشت824

825
انواع گناهان و توبه از آنها به ضمیمه گناهان شایع و مسائل 

ضروری
 نسخه13841داوری ، تقی

826
گذری کوتاه بر تاریخ و درسهای حماسه : کاروان آفتاب 

عاشورا
 نسخه13876زندیه ، نور الدین

 نسخه13821پاندر ، کاتریناز دولت عشق827

 نسخه13521نراقی ، مهدیانیس الموحدین828

 نسخه813701. ایران در انقالب  مجموعه اسناد النه جاسوسی آمریکا ج829

 نسخه13741نوری طبرسی ، حاج میرزا حسینزندگینامه عالمه محمد باقر مجلسی: فیض قدسی 830

 نسخه13781مظاهرینکته هایی پیرامون والیت فقیه و حکومت دینی831

 نسخه13711شهیدی ، سید جعفرعرشیان بانگ وهلل علی الناس زنند832

 نسخه13851رهبر ، محمد تقی(ع)سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی 833

 نسخه13851فقیهی ، علیرضا(عج)نشانه های ظهور امام عصر 834

 نسخه13871هراتیان ، علی (عج)آشتی با امام عصر 835

 نسخه13821مقدس ، سعیدشهر به شهر ، کو به کو836

 نسخه13801نیکنام ، محمد کاظم(عج)به یاد مهدی موعود : مهر جهانگیر 837

 نسخه13611حجتی کرمانی ، علیاسالم و تبعیضات نژادی838

 نسخه13791واعظی ، حسناصالحات و فروپاشی839

 نسخه1دیالمه ، عبدالحمیدخالفت دائمی840

 نسخه13541سویزی ، پلنقدی بر کتاب انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم841

 نسخه13571سروش ، عبدالکریمنقدی و درآمدی بر تضاد دیالتیکی842

 نسخه1طباطبایی ، سید محمد حسینخالصه تعالیم اسالم843

 نسخه1محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق844

 نسخه1اکبری ، علی اصغرسه مقاله درباره مارکسیسم845

 نسخه13331مکارم شیرازی ، ناصرفیلسوف نماها846

 نسخه13831آشنایی با حضرت مهدی در انتظار ظهور847

 نسخه1مقدمه ای بر انقالب فرهنگی اسالمی فراماسونری د رایران848

 نسخه1مکارم شیرازی ، ناصرمهدی انقالب بزرگ849

 نسخه13761شیروانی، علیبرنامه سلوک در برنامه سالکان850

 نسخه13781مرکز فرهنگی تربیتی نور والیتسال شمسی: روزها و رویدادها851

852
مباحثی در زمینه دین، فلسفه، زبان، نقد و : سیر بی سلوک

نشر
 نسخه13701خرمشاهی، بهاالدین



 نسخه1مجتهدی، کریمسید جمال الدین اسد آبادی و تفکر جدید853

2جلد 1369فهری، احمدپرواز در ملکوت: شرح و تفسیر آداب الصلوه854

 نسخه13791غزالی، محمدتعامل روشمند با قرآن کریم855

 نسخه13821عابدی فیروزجانی، حمیدمجموعه سوال های کارشناسی ارشد856

857
مجموعه مقاالت نخستین همایش بین المللی 

سیمای پیامبر اعظم و برنمه های درسی
 نسخه13861مالیی نژاد، اعظم

 نسخه13501حجازی، فخرالدیننقش پیامبران در تمدن انسان858

 نسخه13891دیلمی، حسینغدیر خورشید والیت859

 نسخه13481افخم رضایی، علیرأی الشیعه از کلینی تا حکیم860

 نسخه13801ذاکری، علی اکبرنامه امیرالمؤمنین به شیعیان درباره خلفا: حکومت و سیاست861

 نسخه13791مقدسان، یحییکعبه مادر می شود862

 نسخه13861مسعودی، مجیدکمیل بن زیاد نخعی: از قبیله خوبان863

 نسخه13801دانش کیا، محمدحسینتاریخ اسالم به روایت امام علی علیه السالم864

 نسخه13851حسینی شیرازی، صادقغدیر چشمه زالل والیت865

 نسخه1علی در نگاه فاطمه866

 نسخه11.شرح خطبه متقین ج867

 نسخه13701تاجدینی، علیمفتاح نور868

 نسخه13761حبیبی، حسنحسب حال یک دانشجوی کهن سال869

 نسخه13632همتی، همایونوالیت تکوینی870

 نسخه13751قدردان قراملکی، محمدحسناصل علیت در فلسفه و کالم871

 نسخه13791رجبی، محمودانسان شناسی872

 جلد13626طباطبایی، محمدحسین19-21 و 16-18. المیزان فی تفسیر القران ج873

 جلد2طباطبایی، محمدحسین4 و 2.اصول فلسفه و روش رئالیسم ج874

 نسخه13621مطهری، مرتضیفلسفه اخالق875

 نسخه13601مطهری، مرتضی(ع)تاثیر عنصر امر بمعروف در نهضت امام حسین 876

 نسخه1مطهری، مرتضیقیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ877

 نسخه13791نورانی اردبیلی، مصطفیکتاب العقد و الحل878

 نسخه1میالنی حسینی، سیدعلیافه اصحاب الحدیث879

 نسخه13801خلخالی، علی اشرفکشف ارزشها880

 جلد6حسینی، سیداحمد1-6.مجمع البحرین ج881

 جلد13722حسن زاده آملی، حسندروس معرفت نفس دفتر اول و دوم882

 نسخه13811خمینی، روح اهللتفسیر سوره حمد883

 نسخه1ژآک روسو، ژانقرارداد اجتماعی884

 نسخه1اعجاز شناسی و نصایح المعصومین885

 نسخه13841فلسفیان، سیدعبدالمجیدعلی علیه السالم و جاری حکمت886

 نسخه13651مرتضایی، محمدآثار اخالقی فقر از دیدگاه نهج البالغه887

 نسخه13751رحیمی، غالمحسینفروع دین888

 نسخه13761حسن زاده آملی، حسنرساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور889

 نسخه13711حسن زاده آملی، حسنکلمه علیا در توقیفیت اسماء890



 نسخه13751حسن زاده آملی، حسنترجمه فارسی رساله حول الرویه891

892
خیراالثر در رد جبر و قدر به ضمیمه دو رساله کسب و اقسام 

فاعل
 نسخه13751حسن زاده آملی، حسن

 نسخه13231حسین اصفهانی، عمادالدینمنتقم حقیقی یا تاریخ زندگانی و عالئم ظهور893

 نسخه1عاملی، بهاالدین محمد3.الکشکول ج894

 نسخه13461علم الهدی، مرتضیالذریعه الی اصول الشریعه قسمت اول895

 نسخه1فارابی، ابونصرفصوص الحکم896

 نسخه13802جوادی آملی، عبداهللعلی بن موسی الرضا علیه السالم و الفلسفه االلهیه897

 نسخه1اصفهانی، عمادالدین حسینپیشوای اسالمم898

 جلد13882اشترانی، هوشنگ3 و 2.داستانهای دلنشین و به یاد ماندنی ج899

 نسخه13761سیره معصومین علیهم السالم900

 نسخه13831منصوری الریجانی، اسماعیلشرح مناجات خمسه عشر901

 نسخه1محمد رفیع بن عبدالواحددو نامه سیاه و سپید: هدیه غدیریه902

 نسخه13811حجتی، سیدمحمدباقراسباب النزول903

 نسخه13621عبید، رئوفانسان روح است نه جسد904

 نسخه13471رسولزاده خوئی، سیداسمعیلحکومت عدالتخواهی905

 نسخه1گلپایگانی، علی6.منهاج السرور یا یکصد و ده حکایت ج906

 نسخه13631شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیماسراراالیات907

 نسخه13511فلسفیآیه الکرسی پیام آسمانی توحید908

 جلد13624فلسفیو سوم ( نسخه2)معاد از نظر روح و جسم بخش اول و دوم 909

910
 2)اخالق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی بخش اول 

(نسخه
 نسخه2فلسفی

 جلد13483فلسفی( نسخه2)جوان از نظر عقل و احساسات بخش اول و دوم 911

912
 2)بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایالت بخش اول 

و بخش دوم (نسخه
 جلد13533فلسفی

 نسخه1گلزاده، علیشناخت اسالم913

 نسخه13521مترجم- آرام، احمدکتاب تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن914

 نسخه13701مرآت االحوال جهان نما بخش یکم915

 نسخه1فلسفیکودک از نظر وراثت و تربیت بخش اول916

 نسخه13771فلسفیشرح و تفسیر دعای مکارم االخالق بخش دوم917

 نسخه13801مترجم- سلیمانی، حسینعناصر فلسفه جدید918

 نسخه13801مهاجرنیا، محسناندیشه سیاسی فارابی919

 نسخه13751فیض کاشانی، محسناخالق حسنه920

 نسخه13851ایزدهی، سجاداندیشه سیاسی صاحب جواه921

 نسخه13731طوسی، احمد بن محمدبوارق االلماع فی الرد علی من یحرم السماع بالجماع922

 نسخه1الصعیدی، عبدالمتعالشباب قریش فی بدء االسالم923

 نسخه101اسناد النه جاسوسی شماره 924

 نسخه13721جوادی آملی، عبداهللهدایت در قرآن925



 نسخه1مشکینی، علیازدواج در اسالم926

 نسخه2اکبری، علی اصغرحقوق زن از دیدگاه کمونیسم، کاپیتالیسم و اسالم927

 نسخه1سبحانی، جعفرالحیاه البرزخیه928

 نسخه1کارنامه نشر سوره مهر929

 نسخه13551سبحانی، جعفرسیمای انسان کامل در قرآن930

 نسخه13821مترجم- فوالدوند، عزت اهللدر سنگر آزادی931

 نسخه1دستغیب، عبدالحسینبخش معاد: بحثهای اصول عقائد932

 نسخه1دستغیب، عبدالحسینمعاد933

 نسخه1در ویتنام934

 نسخه1طالقانی، سیدمحمودترجمه و شرح نهج البالغه935

 نسخه13531مطهری، مرتضینظام حقوق زن در اسالم936

 نسخه1بهمنی، جوادفاجعه قرن یا کشتن شیخ فضل اله نوری در مال عام937

938
موضع گیری طبقات اجتماعی یا فرایند انحطاط یک جامعه 

در قرآن
 نسخه13571رهنورد، زهرا

 نسخه1بنی صدربرچسب های ناچسب جهت طبقاتی اسالم: نقدی بر939

 نسخه13621سبحانی، جعفرتوسل یا استمداد از ارواح مقدسه940

 نسخه1دانشور، محمدعلیسنجش هوش941

 نسخه1مصباحی، سیدمجدالدینرهبر ملل942

 نسخه13661مطهری، مرتضیشش مقاله943

 نسخه13741مطهری، مرتضیجاذبه و دافعه علی علیه السالم944

 نسخه13871مطهری، مرتضیجهان بینی توحیدی945

 نسخه13651شناخت انقالب اسالمی از دیدگاه استاد شهید مطهری946

 نسخه13601مطهری، مرتضیهدف زندگی947

 نسخه13621مطهری، مرتضیزندگی جاوید یا حیات اخروی948

 نسخه13861مطهری، مرتضیده گفتار949

 نسخه13681مطهری، مرتضیسیری در سیره ائمه اطهار علیه السالم950

 نسخه13681مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی951

 نسخه13611دریایی، محمدرسولاسالم از دیدگاه ژول البوم952

 نسخه1غزالیالمنقذ من الضالل953

 نسخه13571صدر رضوانی، محسنالباب الحادی عشر: کتاب النافع یوم الحشر فی شرح954

 نسخه1انصاریان، حسینبسوی قرآن و اسالم955

 نسخه13611سعید، ادواردشرق شناسی956

 نسخه13631طوسی، محمد بن محمد بن حسنتنسوخ نامه ایلخانی957

 نسخه13631آشتیانی، سیدجالل الدینمنتخباتی از آثار حکمای الهی ایران958

 نسخه13541هیکل، محمدحسنینجنگ رمضان959

 نسخه1مترجم- فهری، سیداحمدمصباح الهدایه960

 نسخه13791حق جو، محمدحسینجوانان و غریزه جنسی961

 نسخه13751عبدوس، محمدتقی(ع)بیست و پنج اصل از اصول اخالقی امامان 962

 نسخه13451کاشف الغطاء، محمدحسینکتاب صحائف االبرار فی وظائف االسحار963



 نسخه1جعفری، سیدمحمدمهدیباد و باران در قرآن964

 نسخه13891دشتی، عبدالمجید اصل خانوادگی در اندیشه مطهر965240

 نسخه13901حیدرزاده، عباسجهاد اقتصادی در پرت والیت مداری966

 نسخه13851جوادی آملی، عبداهللتوصیه ها، پرسش ها و پاسخ ها967

 نسخه13711فاطمی نیا، سیدعبداهللفرجام عشق968

 نسخه1ب.صدر، اموازنه ها969

 نسخه1حسینی بهشتی، محمدتوحید در قرآن970

 نسخه13641حسن زاده آملی، حسنمجموعه مقاالت971

 نسخه13861جهانپور، نویداتحاد ملی و انسجام اسالمی از منظر قرآن972

 نسخه1مشکینی اردبیلی، علیتفسیر سوره صاد973

 جلد13623عمادزاده، حسین5 و 4 و 1.حکمت بو علی سینا ج974

 نسخه13731میرسلیم، سیدمصطفیدانشنامه جهان اسالم حرف ب جزوه پنجم975

 نسخه1شافعی، محی الدیناالذکار المنتخب من کالم سیداالبرار976

 نسخه13631ا.نیکلسن، ریادداشت هایی در باب فصوص الحکم ابن عربی977

 جلد2طبرسی، حسن3 و 1.مجمع البیان فی تفسیر القران ج978

 نسخه1نشریه آیین اسالم979

 نسخه13801حکاک، سیدمحمدتحقیق در آراء معرفتی هیوم980

 نسخه13881شان، دارنفاجعه اسالتر981

 نسخه13751مشکینی اردبیلی، علیتحریر المعالم982

 نسخه1کتاب المشارع و المطارحات983

 جلد13636طباطبایی، محمدحسین25 و 23 و 11-14. المیزان فی تفسیر القران ج984

 نسخه13841مطهری، مرتضیآشنایی با قرآن985

 نسخه1مطهری، مرتضیاخالق جنسی دراسالم و جهان غرب986

 نسخه1مطهری، مرتضیتفسیر سوره معارج: جلوه های کمال انسان987

 نسخه13691مطهری، مرتضیامدادهای غیبی در زندگی بشر988

 نسخه1مطهری، مرتضیاصل تضاد در فلسفه اسالمی989

 نسخه13611مطهری، مرتضیحق و باطل990

 جلد8طباطبایی، محمدحسین9 و 8 و 1-6.ترجمه تفسیر المیزان ج991

 نسخه13692خمینی، روح اهللسرالصلوه معراج السالکین و صلوه العارفین992

 نسخه1االمام النجاری و فق اهل العراق993

 نسخه13661محمدی ری شهری، محمد1.درسهایی از اصول عقاید اسالمی ج994

 نسخه13761حسینی المراغی، میرعبدالفتاحالعناوین995

کتاب مهدی االریب996
هاشمی خراسانی، حمیدالدین 

حجت
 نسخه13621

 نسخه13791رفاعی، عبدالجبار1.محاضرات فی اصول الفقه ج997

 نسخه113811.کتاب الحج ج998

 نسخه1انصاری، مرتضی کتاب الطهاره999

 نسخه13431طوسی،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی1000

 نسخه1طهرانیحقائق الفقه فی شرح شرائع االسالم1001

 نسخه13821شیروانی، علی10.ج (ره)شرح لمعه شهید ثانی 1002



 نسخه13751مشکری، محمودفارسی- فرهنگ نو اسپرانتو1003

 نسخه13751مقدادی اصفهانی، علینشان از بی نشانها1004

 نسخه13621قائمی، علیتربیت نسل شهیدان1005

 نسخه13621محمدی ری شهری، محمد2.میزان الحکمه ج1006

 نسخه13821صانعی، یوسف1.مجمع المسائل استفتاآت ج1007

 نسخه13521شریعتمداری، سیدمحمدکاظمرساله توضیح المسائل1008

 نسخه1انصاری، مرتضیالمکاسب1009

 نسخه1مترجم- فهری، سیداحمدتفسیر دعاء سحر1010

 نسخه13701کوبان، سیما1.کتاب تهران ج1011

 نسخه313721.کتاب تهران ج1012

 نسخه13601مترجم- عابدی، محمودنهج البالغه از کیست؟1013

 نسخه13431دستغیب، عبدالحسین پرسش101482

 نسخه13731باقری، مهریتاریخ زبان فارسی1015

 نسخه113531.تفسیر سورآبادی ج1016

 نسخه11.کتاب اربعین منتخب ج1017

 نسخه13691جهانگیری، محسنفرانسیس بیکن1018

 نسخه2انصاری، جمال الدین ابن هشاممغنی البیب عن کتب االعاریب1019

1020
گامی فراسوی روانشناسی اسالمی یا اخالق و بهداشت روانی 

در اسالم
 نسخه13631حجتی، سیدمحمدباقر

 نسخه113761روزها و رویدادها 1021

 نسخه13341جعفری تبریزی، محمدتقی1.جهان ج- ارتباط انسان1022

 نسخه1فیض کاشانیالحقایق فی محاسن االخالق قره العیون1023

 نسخه13701جوادی آملی، عبداهللاسرار عبادت1024

 نسخه13831مرکز نشر اسراءمهر استاد1025

 نسخه13711جوادی آملی، عبداهللصهبای صفا1026

 نسخه13731جوادی آملی، عبداهللحکمت نظری و عملی در نهج البالغه1027

 نسخه13711حجتی کرمانی، علیجرعه ای از بیکران زمزم1028

 نسخه13721جوادی آملی، عبداهللعرفان و حماسه1029

 نسخه13861جوادی آملی، عبداهللمنزلت عقل در هندسه معرفت دینی1030

 نسخه13721جوادی آملی، عبداهللده مقاله پیرامون مبدا و معاد1031

 نسخه13631حسینی دشتی، سیدمصطفیالبهجه المرضیه1032

 نسخه13761خمینی، روح اهللدیوان امام1033

 نسخه13641موسوی، سیدصفا(رجال شیعه  )از کلینی تا خمینی 1034

 نسخه13491حجازی، سیدعبدالرضارسالت قرآن در عصر فضا1035

 نسخه13581حجازی، سیدعبدالرضااصول عقاید اسالمی1036

 نسخه13811شیخ بهاییاالثنا عشریات الخمس1037

 نسخه13821حیدری، محمدباقرجامی از زالل کوثر1038

 نسخه1صانعی، صفدربهداشت ازدواج از نظر اسالم1039

 نسخه1مترجم- انصاری، مهدیخطوط کلی اقتصاد در قرآن و روایات1040

 نسخه13791خراسانی، شرف الدینفلسفه معاصر اروپایی1041



 نسخه1حسن زاده آملی، حسندروس اتحاد عاقل به معقول1042

 نسخه13761نجفی، ضیاء الدینکتاب تقریرات االصول1043

 نسخه1خمینی، روح اهللباده عشق1044

 نسخه13841موسوی اصفهانی، 1.وظیفه االنام فی زمن غیبه االمام علیه السالم ج1045

 نسخه13831حسن زاده آملی، حسنوحدت از دیدگاه عارف و حکیم1046

 نسخه13741گروهی از نویسندگان3مسائل مستحدثه 1047

 نسخه13741گروهی از نویسندگاننقش زمان و مکان در موضوعات احکام1048

 نسخه13731حسن زاده آملی، حسنانه الحق1049

 نسخه13711حسن زاده آملی، حسنصد کلمه در معرفت نفس1050

 نسخه13781حسن زاده آملی، حسنتوبه1051

 نسخه13741حسن زاده آملی، حسنقرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند1052

 نسخه13711حسن زاده آملی، حسنقرآن هرگز تحریف نشده1053

 نسخه13761حسن زاده آملی، حسنمجموعه مقاالت1054

 نسخه13792حسن زاده آملی، حسنتازیانه سلوک1055

 نسخه13721حسن زاده آملی، حسنالهی نامه1056

 نسخه1حسن زاده آملی، حسنبررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السالم: نهج الوالیه1057

 نسخه13721خمینی، روح اهللرساله لقاء اهلل1058

 نسخه13791حسن زاده آملی، حسنده مقاله در حکمت عملی یا اخالق مرتضوی1059

 نسخه13791حسن زاده آملی، حسنانسان در عرف عرفانی1060

1061
مجموعه ای از مکتوبات، سخنرانیها، پیامها و فتاوی امام 

خمینی
 نسخه13601خمینی، روح اهلل

 جلد2مظاهری، حسین2 و 1.مقایسه ای بین سیستمهای اقتصادی ج1062

 نسخه1تهرانی، علیاقتصاد اسالمی1063

 نسخه1دیالکتیک1064

 نسخه1مترجم- شفیق، منیردرباره فلسطین1065

 نسخه13891امینی، عبدالحسینسجده توحیدی در سیره نبوی1066

 نسخه13681باهنر، محمدجوادمعارف اسالمی1067

 نسخه1مترجم- فرید، حسنترجمه رساله خصایص روز جمعه و آداب نماز جمعه1068

 نسخه13671بهشتیمحیط پیدایش اسالم1069

 نسخه1بنی صدر، ابوالحسنتعمیم امامت و مبارزه با سانسور1070

1071
و  (  نسخه4) 1.الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ج

3و  ( نسخه4)  2
 جلد9شیرازی، صدرالدین محمد

 نسخه13441محقق، مهدیلسان التنزیل1072

 نسخه13501مترجم- وحیدمازندرانی، ع2.ایران و قضیه ایران ج1073

 نسخه13621خمینی، روح اهللطلب و اراده1074

 نسخه13731خمینی، روح اهللمصباح الهدایه الی الخالفه و الوالیه1075

 نسخه13692حسن زاده آملی، حسنانسان و قرآن1076

 نسخه13751حسن زاده آملی، حسن2.هزار و یک کلمه ج1077

 نسخه13751حسن زاده آملی، حسننامه ها برنامه ها1078



 نسخه13751حسن زاده آملی، حسنترجمه رساله فارسی لقاء اهلل1079

 نسخه13751حسن زاده آملی، حسندر آسمان معرفت1080

 نسخه13721تشریف سپیده1081

 نسخه13701صابری یزدی، علیرضانغمه های مناجاتی1082

 نسخه1دستغیب، عبدالحسینقیامت و قرآن1083

 نسخه1مترجم- منتظمی، علیبیت المقدس در اسالم1084

 نسخه1دستغیب، عبدالحسینتفسیر سوره شریفه یس: قلب قرآن1085

 نسخه13791فعالی، محمدتقیدرآمدی بر معرفت شناسی معاصر و دینی1086

 نسخه13831دهنوی، حسیننسیم مهر1087

 نسخه1جعفری، محمدتقی(ع)نگاهی به علی 1088

 نسخه1سبحانی، جعفرهستی شناسی در مکتب صدرالمتالهین1089

 نسخه13761شجاعی، محمددر و صدف1090

 نسخه13471نقدی، جعفرهذه رساله حلیه النجیب و حلبه البیب1091

 نسخه1صدر، محمدباقرغایه الفکر فی مباحث االشتغال1092

 نسخه1خمینی، سیدمصطفیکتاب الصوم1093

 نسخه13751نوری همدانی، حسینمسائل من االجتهاد و التقلید1094

 نسخه13791نائینی، محمدحسینقاعده الضرر1095

1096
التشریع الجنائی االسالمی فی المذاهب الخمسه مقارنا 

1.بالقانون الوضعی ج
 نسخه13601صدر، سیداسماعیل

 نسخه13761مشایخی، قدرت اهللحسبه یا نظارت بر سالمت اجراء قانون1097

 نسخه13741زهراوی، ابوالقاسم خلف بن عباسجراحی و ابزارهای آن1098

 جلد2مرعشی نجفی2 و 1.الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی ج1099

 نسخه13821صبری پاشا، ایوب(سفرنامه کربال)مرآه الحرمین 1100

1101
 2. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی ج

10 و 8 و 6و 
 جلد4بلخی، جالل الدین محمد

 نسخه13861حمصی رازی، محمود بن علیکشف المعاقد فی شرح قواعد العقائد1102

 نسخه1نوری، یحییاسالم و عقائد و آراء بشری یا جاهلیت و اسالم1103

1104
. معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت صلوات علیهم اهلل ج

12-1
 جلد137112رفاعی، عبدالجبار

 نسخه13711کریمی جهرمی، علیالعتره و القرآن1105

 نسخه13701ورن، ژولمیراث1106

 نسخه13751ورن، ژولجزیره اسپنسر1107

 نسخه13711ورن، ژولمیشل استروگف1108

 نسخه1بنی صدر، ابوالحسنزن در شاهنامه1109

 نسخه1مارکس و لنین: پاسخ زمان به1110

 نسخه13791محمدی اشتهاردی، محمدوالیت فقیه ستون خیمه انقالب اسالمی1111

 نسخه13621احمدی، علی اصغربنیان روانشناسی اسالمی: فطرت1112

 نسخه13681هاشمی نژاد، سیدحسینناله های فراق1113

 نسخه13571مترجم- خسروی، مهدینهضت های مقاومت فلسطین1114



 نسخه13541رادی، اکبردر مه بخوان1115

 نسخه13831مصباح یزدی، محمدتقیچکیده ای از اندیشه های بنیادین اسالمی1116

 جلد3سبحانی، جعفر2و  ( نسخه2) 1.فروغ ابدیت ج1117

 نسخه13821زینتی، علی2.پند جاوید ج1118

 نسخه13621فهری، سیداحمدطلب و اراده1119

 نسخه1بازرگان، مهدیاسالم جوان1120

 نسخه13591طالقانیهجرت و انقالب1121

 نسخه13711مترجم- کمال نژاد، مصطفیدعا پرواز روح و راه زندگی1122

 نسخه13681طهرانی، مجتبی1.المکاسب المحرمه ج1123

 نسخه13841خمینی، روح اهللالخلل فی الصاله1124

 جلد13752ایروانی، باقر2 و 1.دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ج1125

 نسخه13801نوروزی، محمدجواددرآمدی بر نظام سیاسی اسالم1126

 نسخه13811خمینی، روح اهللوالیت مطلقه، قانون اساسی و امام خمینی1127

 نسخه13811مصباح یزدی، محمدتقیپاسخ به استاد به جوانان پرسش گر1128

 نسخه13731بینارق، عصمتکتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن مجید1129

 نسخه1مترجم- امامی، محمدجعفرو عقل (ص)رهبری امام علی از دیدگاه قرآن، پیامبر 1130

 نسخه13931انصاری، مرتضیالتسامح فی ادله السنن1131

 نسخه13771وفادار، علیحقوق اساسی و تحوالت سیاسی1132

 نسخه13441الرساله العلیه1133

 نسخه13911بهبودی، هدایت اهللشرح اسم1134

 نسخه13621قرآن در آئینه اندیشه ها1135

 جلد2دوما، آلکساندر3 و 2.مونت کریستو ج- دو- لوکنت1136

 نسخه13621ورن، ژولپنج هفته پرواز با بالون بر فراز افریقا1137

 نسخه13711ورن، ژولفاتح آسمانها1138

 نسخه13641برونته، شارلوتجین ایر1139

 نسخه13631فاست، هاواردمزدور1140

 نسخه1جاودانگی1141

 نسخه13791انصاری، محمدرضاآب...  افسوس1142

 نسخه13681کوندرا، میالنبار هستی1143

 نسخه13541مطهری، مرتضیسیری در نهج البالغه1144

 نسخه13671مطهری، مرتضینهضتهای اسالمی در صدساله اخیر1145

 نسخه13571مطهری، مرتضیعلل گرایش به مادیگری1146

 جلد2حسینی طهرانی، محمدحسین6 و 5.معادشناسی ج1147

 نسخه13511شریعتی، علیاسالم شناسی زیر بنای توحید1148

 نسخه1شریعتی، علیهنر برای موعود1149

 نسخه13561شریعتی، محمدتقیعلی، شاهد رسالت1150

 نسخه1شریعتی، علیعلی، حقیقتی بر گونه اساطیر1151

 نسخه13501شریعتی، علیموسسه شیعه بودن1152

 نسخه1شریعتی، علینگاهی بتاریخ فردا1153



 نسخه13561شریعتی، علیروش شناخت اسالم1154

 نسخه1یک، جلوش تا بینهایت صفرها1155

 نسخه1شریعتی، علیزن مسلمان1156

 نسخه1مطهری، مرتضیامامت و رهبری1157

 نسخه13781نهاوندی ، شیخ علی اکبروسیلة النجاة در شرح دعای سمات1158

 جلد13562ناتل خانلری ، پرویز3و 1. تاریخ زبان فارسی ج1159

 نسخه1طباطبایی حکیم ، سید محسنتوضیح المسائل1160

 نسخه13781صانعی ، یوسف1. مجمع المسائل استفتاآت ج1161

 نسخه13771الری ، عبدالحسین1. رسائل سید الری ج1162

 نسخه13801طباطبایی ، فاطمهو ابن عربی (س)دیدگاههای امام خمینی : سخن عشق 1163

 نسخه13731جعفری ، سید محمد مهدی1. آموزش نهج البالغه ج1164

 نسخه13761آیة اهلل مشکینیدروس فی االخالق1165

1166
گزارشهای مسافرت و ماموریت : سفارتنامه های ایران 

سفیران عثمانی در ایران
 نسخه13681ریاحی ، محمد امین

 نسخه13621بینا ، محسن4. مقامات معنوی ج1167

 جلد13703البرغانی ، محمد صالح8 و 2 و 1. موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة ج1168

 نسخه1الهیجی ، شیخ محمدشرح گلشن راز1169

 نسخه13621منتظری ، حسینعلیرساله توضیح المسائل1170

 نسخه1مرعشی نجفی ، شهاب الدینرساله توضیح المسائل1171

 نسخه1حسینی شیرازی ، سید محمدتوضیح االحکام1172

 نسخه13661طباطبائی بروجردی ، حسینرساله شریفه مجمع الرسائل1173

 نسخه13681گلپایگانی ، سید محمد رضاتوضیح المسائل1174

1175
مجموعه نامه های عرفانی حضرت امام خمینی : آینه جمال 

(س)
 نسخه13871

 نسخه1شلتوت ، محمودالی القرآن الکریم1176

 نسخه13661جنگهای پیامبر1177

 نسخه13861خوبرو ، هادیوحشت از عزرائیل1178

 نسخه1بسوی نور1179

 نسخه13831ذوعلم ، علینظریه تحول در اسالم1180

1181
 (ع)و زندگانی حضرت خدیجه  (س)زندگانی حضرت فاطمه 

(ص)با حضرت محمد 
 نسخه1

 نسخه1محمد علی بقال ، عبدالحسینامامة االسالم  والمسلمین: فی  (ع)دور الصادق 1182

 نسخه13641منافی ، سید احمدگنجینه معارف از مذاکرات عالم عرفانی و عارف ربانی1183

 نسخه13771موسوی گرمارودی ، ابوالفضلساقی تشنگان فضیلت1184

 نسخه1افتخار شیرازی ، مرتضیطوبی1185

 نسخه13641پاک نژاد ، رضا12. اولین دانشگاه و آخرین پیامبرج1186

 نسخه13791انصاری ، محمد رضاخاطرات تشنگی سوخته لبان شهر محبت! : آب ! ... افسوس 1187

 نسخه13811ابراهیم زاده آملی ، نبی اهلل((ویژه طرح معرفت بسیجیان))دین شناسی 1188

 نسخه13751ثقفی ، علیخورشید عالمتاب (ص)محمد 1189



 نسخه1السعید ، حسناالسالم و الغرب الوجه اآلخر1190

 نسخه13621مدنی ، سید جالل الدینایران اسالمی درباره صهیونیسم1191

 نسخه213221. سخنرانیهای راشد در رادیو تهران ج1192

 نسخه1طاهری خرم آبادی ، سید حسنوالیت فقیه و حاکمیت ملت1193

 نسخه13551چاپلین ، چارلیداستان کودکی من1194

 نسخه13391واالس ، لیوبن هور1195

 نسخه13351دوما ، الکساندر1. شوالیه دومزن روژ ج1196

 نسخه13791فاطمی ، ساسان1قصه های شاهنامه 1197

 نسخه13581برگسن ، هانریدو سرچشمه اخالق و دین1198

 جلد13364زیدان ، جرجی5 و 4 و 3و 1. تاریخ تمدن اسالم ج1199

 نسخه13651طباطبایی بروجردی ، حسینفهرس الحواشی1200

 نسخه1حسینی شاهرودی ، سید محمودحاشیة العروة الوثقی1201

 نسخه1گرامی القمی ، محمد علیالمعلقات علی ملحقات العروة الوثقی1202

 نسخه1سبحانی ، جعفر1. مفاهیم القرآن و تشریعاته ج1203

 نسخه13601الفراء ، ابی زکریا یحی بن زیادمعانی القرآن1204

 نسخه1الزوزنی ، حسین بن احمدشرح المعلقات السبع1205

 نسخه13641دستغیب شیرازی ، عبدالحسینرازگوئی و قرآن شرح و تفسیر سوره مبارکه مجادله1206

 نسخه13831قبانچی ، سید صدرالدینتامالت قرآنیة حول التقوی1207

 نسخه13551قطب ، محمدجاهلیت قرن بیستم1208

 نسخه1وحیدی شبستری ، سید محمدهذه تعلیقة علی کتاب العروة الوثقی1209

 نسخه1موسوی خوئی ، سید ابوالقاسمهذه تعلیقة علی کتاب العروة الوثقی1210

 نسخه1موسوی گلپایگانی ، محمد رضاتعلیقات علی العروة الوثقی1211

 نسخه13711فیض ، علیرضابخشی از مسائل آن دوعلم: مبادی فقه و اصول مشتمل بر1212

 نسخه13631جعفری ، محمد تقی11. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جالل الدین محمد بلخی ج1213

 نسخه13742کمالی دزفولی ، سید علیشناخت قرآن1214

 نسخه13561مینوال ، مرک1. تفسیر و تشخیص و درمان بیماریها ج1215

 جلد136216طباطبایی ، سید محمد حسین40 و 39 و 37 و 15 - 26 و 7. المیزان فی التفسیرالقرآن ج1216

 جلد13835طباطبایی ، سید محمد حسین3 - 6 و 1. تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن ج1217

 نسخه13571مطهری ، مرتضیانسان و ایمان1218

 نسخه13571مطهری ، مرتضیجهان بینی توحیدی1219

 نسخه13831فرامرز قراملکی ، احداستاد مطهری و کالم جدید1220

 جلد13622مطهری ، مرتضی4 و 2. داستانهای استاد ج1221

 نسخه13611مطهری ، مرتضیفطرت1222

 از قسمت معاد شناسی14. دوره علوم و معارف اسالمی ج1223
حسینی طهرانی ، سید محمد 

حسین
 نسخه1

 نسخه13591سیری در آثار استاد شهید  مرتضی مطهری1224



 نسخه13621غیاث ، عبدالرحمن(ع)ساعتی در ساحت مقدس گذری در روایات اهل بیت 1225

 نسخه13281منشی کرمانی ، ناصرالدینسمط العلی اللحضرة العلیا در تاریخ قراختائیان کرمان1226

 جلد13712کرباسچی ، غالمرضا2 و 1. هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی ج1227

1228
هویزه ، آخرین : روز شمار جنگ ایران و عراق کتاب پنجم 

گامهای اشغالگر
 نسخه13731مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

 نسخه13631پ.مامونتف ، ن هجری قمری1326بمباران مجلس شورای اسالمی در سال 1229

 نسخه13801سردادور ، حمزهقهرمان سیستان1230

 نسخه1مشکینی اردبیلی ، علیتفسیر سوره صاد1231

 نسخه13631قرضاوی ، یوسفسیمای صابران در قرآن1232

 نسخه13701آریا ، داریوشطلسم دژ بهمن1233

 نسخه13701آریا ، داریوشهفت خوان رستم1234

 نسخه13701آریا ، داریوشنبرد رستم و اشکبوس1235

 نسخه1الحق یحررکم1236

 نسخه13541اسعد گرگانی ، فخر الدین(خالصه داستان)ویس ورامین 1237

 نسخه13561جامی ، احمدیوسف و زلیخا از هفت اورنگ جامی1238

 نسخه13541فردوسی ، حکیم ابوالقاسمرستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی1239

1240
موسسه علمی و : کنفرانس آقای دکتر علی شریعتی در

آموزشی و تحقیقی در حسینیه ارشاد
 نسخه13501

 نسخه1شریعتی ، علیاسالم ، دین تاریخ1241

1242
دانش اسالمی و دانشگاه اسالمی  همراه با سه مقاله فلسفی 

دیگر
 نسخه13771فنائی اشکوری ، محمد

 نسخه13721فرشید فر ، ابوالقاسمنکاتی چند درباره روانشناسی تبلیغ1243

 نسخه13591معزالدین ، سعیدخدا ، دین ، اخالق از دیدگاه کمونیسم1244

 نسخه1استرداد المجرمین1245

 نسخه1شریعتی ، محمد تقیچرا حسین قیام کرد؟1246

 نسخه1شریعتی ، علیخداحافظ  شهر شهادت1247

 نسخه1شریعتی ، علیوارث آدم (ع)حسین 1248

 نسخه1جودة السحار ، عبدالحمیدمبانی اقتصادی در اسالم1249

 نسخه1جودة السحار ، عبدالحمیدابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست1250

 نسخه13561شریعتی ، علیآری اینچنین بود برادر1251

 نسخه13561شریعتی ، علیمعمار تجدید بنای تفکر اسالمی: اقبال 1252

 نسخه1یوست ، هومر بارناباسیک کشیش یک شهید1253

 نسخه13851نورمحمدی ، فرشتهسامگیس فرمانروای ایران1254

 نسخه13861یعقوب نژاد ، محمد هادیمنهج تدوین معجم مصطلحات العلوم االسالمیة1255

 نسخه13801بیهقی ، علی بن زید2-1معارج نهج البالغه 1256

 نسخه13871مطهری ، مرتضی1. حکمتها و اندرزها ج1257

 نسخه1مطهری ، مرتضیجامعه و تاریخ: مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی 1258

 نسخه13701مطهری ، مرتضیانسان وایمان : 1. مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی ج1259



 نسخه1مطهری ، مرتضیانسان در قرآن: مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی 1260

 نسخه13611مطهری ، مرتضیجهاد و موارد مشروعیت آن در قرآن1261

 نسخه13581مطهری ، مرتضیبیست گفتار1262

 نسخه1مطهری ، مرتضیانسان و سرنوشت1263

 نسخه13611مطهری ، مرتضیاحیاء تفکر اسالمی1264

 نسخه13621مطهری ، مرتضیانسان کامل1265

 نسخه1مطهری ، مرتضیآشنائی با قرآن سوره های حمد و بقره1266

 نسخه13681مطهری ، مرتضیتکامل اجتماعی انسان1267

 نسخه13811طباطبایی ، سید محمد حسینآزادی از دیدگاه عالمه طباطبایی1268

 نسخه13661مطهری ، مرتضی2. مقاالت فلسفی ج1269

 نسخه13571مطهری ، مرتضیوحی و نبوت1270

 نسخه1کراره ، عباسالدین و الحج علی المذاهب االربعة1271

 نسخه13611مطهری ، مرتضیشناخت در قرآن1272

 نسخه13571مطهری ، مرتضینظام حقوق زن در اسالم1273

 نسخه13731مطهری ، مرتضیعرفان حافظ1274

 نسخه1...الله های سرخ کویر 1275

1276
مطالب و خاطرات مکتوب از شاگردان امام : صحیفه دل 

(س)خمینی 
 نسخه13781

 نسخه1فارسی ، جالل الدینجهاد حد نهائی تکامل1277

 نسخه13851نمازی شاهرودی ، شیخ علیمناسک حج1278

 نسخه13841خردمند ، محمد((مرزبان بیداری))شهید مطهری 1279

 نسخه1المراغی ، محمد مصطفیاالجتهاد فی االسالم1280

 نسخه13501ک ، هوالرحالةطبائع االستبداد ومصارع االستعباد1281

 نسخه1مطهری ، مرتضیجامعه وتاریخ1282

 نسخه1صدر الدین شیرازی ، محمد بن ابراهیمتفسیر القرآن الکریم سورة الحدید1283

1284
تفسیر المحیط االعظم و البحر الخضم فی تاویل کتاب اهلل 

العزیز المحکم
 نسخه13801آملی ، حیدر بن علی

 نسخه13621خمینی ، روح اهللطلب و اراده1285

 نسخه1الجوزی ، جمال الدین کتاب احکام النساء1286

 نسخه1الطوسی ، ابی جعفر1. المبسوط  فی فقه االمامیه ج1287

 نسخه1حسینی سیستانی ، سید علیالمسائل المتخبة العبادات و المعامالت1288

 نسخه1شهرستانی ، سید علی((الزواج اللغز))زواج ام کلثوم 1289

 جلد2محمودی ، محمد باقر8 و 7. نهج السعادة فی مستدرک نهج البالغه ج1290

 نسخه13711ایرانی قمی ، اکبرروش شیخ طوسی در تفسیر تبیان1291

 نسخه2قربانی ، زین العابدیناسالم و حقوق بشر1292

 نسخه1طباطبایی ، سید محمد حسین5. اصول فلسفه و روش رئالیسم ج1293

1294
تین ، علق ، قدر ، بینه ، زلزال ، عادیات و : تفسیر سوره های 

قارعه
 نسخه1مطهری ، مرتضی

 نسخه1مطهری ، مرتضیتفسیر سوره فجر1295

 نسخه13621مطهری ، مرتضیتعلیم وتربیت در اسالم1296



 نسخه13851مطهری ، مرتضیالغدیر ووحدت اسالمی1297

 نسخه1مطهری ، مرتضیآشنائی با علوم اسالمی منطق ، فلسفه1298

 جلد13862آخوند خراسانی ، محمد کاظم بن حسین2 و 1. کفایة االصول ج1299

 نسخه13691عریضی خراسانی ، سید حسناربع اراجیز1300

 نسخه13541فارسی ، جالل الدیندرس هائی درباره مارکسیسم1301

 نسخه13861جوادی آملی ، عبداهلل6. سرچشمه اندیشه ج1302

 نسخه13571مطهری ، مرتضیعدل الهی1303

 نسخه13711علی بن ابی طالب ، امام اول(ع)نهج البالغه موال علی بن ابیطالب امیر المومنین 1304

 نسخه13861رضوی قمی ، ابوالقاسم بن حسینرسالة السادة فی سیادة السادة1305

 نسخه13461مقدم ، سید محمد تقیکیفر کردار یا قانون مجازات1306

 نسخه13801هاشمی ، سید محمود1. کنز المسائل فی شرح الجواهر ج1307

 نسخه1قرائتی ، محسنتوحید1308

 نسخه1محمدی ری شهری ، محمدمناظره دررابطه با مسائل ایدئولوژی1309

 نسخه13791غفاری ، محسن2. آیات ، روایات ، قصه ها ج: ابلیس نامه یا قصه های شیطان 1310

 نسخه1انصاری ، ابوالحسنمادیت ، کمونیسم  ، تکامل: مکاتب سه گانه بحث 1311

 نسخه13671حسن زاده آملی ، حسنالهی نامه1312

 نسخه13572فارسی ، جالل الدینانقالب تکاملی اسالم1313

 نسخه1کتاب التلفیق1314

 نسخه13871حسن زاده آملی ، حسنالهی نامه1315

 نسخه13561انصاری ، خواجه عبداهللسخنان پیر هرات1316

 نسخه13831زرگرانی خراسانی ، ابراهیمجواب های خدا به سواالت مردم1317

 نسخه13611حسینی شیرازی ، سید محمدنیازمندیهای جامعه اسالمی1318

 نسخه13801ذاکری ، علی اکبربه مالک اشتر (ع)فرمان امیر المومنین : مدیریت و سیاست 1319

 نسخه1الثعالبی النیسابوری ، اسماعیلفقه اللغة و سر العربیة1320

 نسخه13741محمدی ری شهری ، محمدعدل در جهان بینی توحید1321

 نسخه1طباطبایی ، سید محمد حسین(ص)المنتقی من کتاب سنن النبی 1322

 نسخه1منتظری ، حسینعلیالجزء االول من التعلیقة علی العروة الوثقی1323

 نسخه13821استر آبادی ، محمد جعفربن سیف الدینالبراهین القاطعة فی شرح تجرید العقائد الساطعة1324

 نسخه1موسوی بجنوردی ، میرزا حسن2 و 1. منتهی االصول ج1325

 نسخه1کلینی رازی ، محمد اصول کافی1326

 نسخه13101حئیم ، میرزا سلیمان2. فرهنگ فرانسه به فارسی ج1327

 نسخه1معلوف الیسوعی ، االب لویسالمنجد معجم مدرسی للغة العربیة1328

 نسخه1شیرازی ، صدرالمتاهلینرسالة الحشر1329

 نسخه13631دستغیب شیرازی ، عبدالحسیناصول دین1330

 جلد13742خمینی ، روح اهلل2و1. تحریر الوسیلة ج1331

 نسخه13441کاشانی ، مال فتح اهللمنهج الصادقین1332

 نسخه13821مال ابراهیمی ، عزت1. فرهنگ معاصر فلسطین شخصیت ها و جنبش ها ج1333

 نسخه13651خلخالی ، صادق 3. خاطرات در تبعید ج1334



 نسخه13681سعادت پرور ، علیجمال آفتاب و آفتاب هر نظر  شرحی بر دیوان حافظ1335

 نسخه13821نمازی شاهرودی ، شیخ علیابواب رحمت1336

 نسخه1فروتن ، علی اکبرمجموعه مقاالت تربیتی1337

 نسخه13471آر. هارلر، سکشت و بازار یابی چای1338

1339
بنیاد حکمت سبزواری یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج 

مالهادی سبزواری
 نسخه13681مجتبوی ، سید جالل الدین

 نسخه1فخررازیالتفسیر الکبیر1340

 نسخه13841بدیع ، امیر مهدی5. یونانیان و بربرها ج1341

 نسخه13611عاملی ، ابراهیمقرآن کریم تفسیر عاملی1342

 جلد13702غفاری ، ابراهیم4و 1. راهنمای حرمین شریفین ج1343

 نسخه1محقق ، محمد باقر1. دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن ج1344

 جلد13634سپهر ، محمد تقی5 و4 و 2 و 1. ج (ص)ناسخ التواریخ حضرت رسول 1345

 نسخه13801قرائتی ، محسنتفسیر نور1346

1347
تلخیص فرائد االصول شیخ انصاری برائت ، تخییر ، احتیاط 

2. ج
 نسخه13831قلی پور گیالنی ، مسلم

 جلد2کاشانی ، محسن7 و 5. المحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء ج1348

 نسخه1الخضری بک ، شیخ محمدنورالیقین فی سیرة  سید المرسلین1349

 نسخه13461ابونصری هروی ، قاسم بن یوسفارشاد الزراعه1350

 نسخه13361تویسرکانی ، قاسمعدد من بلغاء ایران فی لغة العرب1351

1352
 تحقیق دراوضاع اقتصادی دول 2. جغرافیای اقتصادی ج

معظم
 نسخه13341عزیزی ، محسن

 جلد2فاضل ، عارف6 و 4. مثنوی سیاف ج1353

 جلد84 و 4 و 3 و 1. دانشنامه ایران و اسالم ج1354

 نسخه13381مجموعه شعر از دکتر قاسم رسا1355

 نسخه1علی بن ابی طالب ، امام اولنهج البالغه1356

 نسخه1عاملی ، حسن بن زین الدینمعالم الدین و مالذ المجتهدین المقدمه فی اصول فقه1357

 نسخه13831بلوم ، ویلیامدولت خودسر1358

 نسخه13491سازمان الفتحانقالب فلسطین و یهودیان1359

 نسخه1صایغاستعمار صهیونیستی در فلسطین1360

 نسخه1صفاتاج ، مجیدنژاد پرستی صهیونیسم1361

 نسخه1غزه1362

 نسخه1حماسه های لبنان طیبه1363

 نسخه13841رستمی ، علی اکبرتروریست ابزار یا هدف1364

 نسخه13551تحلیلی از وقایع لبنان1365

 نسخهD228D210:D2301+1375مدنی ، سید جالل الدینحقوق اساسی ونهاد های سیاسی جمهوری اسالمی ایران1366

 نسخه1!اقتصاد توحیدی یا اقتصاد سوسیالیستی؟1367

1368
شوون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث والیت فقیه از 

((کتاب البیع))
 نسخه13651

 نسخه1الکمره ای ، ناصر الدینمفاوضة قیمة حول تعاون المذاهب االسالمیه1369

 نسخه13771نی نوس ، برترهبری بصیر ایجاد مفهومی جذاب از هدایت سازمانی1370



 نسخه13671حلی ، ابن داودسه ارجوزه در کالم و امامت و فقه1371

 نسخه13631مدایح نگار تفرشی ، ابراهیمتذکره انجمن ناصری به همراه  تذکره مجدیه1372

 نسخه13621مقدس اردبیلی ، احمدمجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد االذهان1373

 نسخه1مشکینی اردبیلی ، علینصایح1374

 نسخه13651کاستاندا ، کارلوسآتشی از درون1375

 نسخه1حکیمی ، محمودفلسطین آزاد می شود1376

 نسخه13611مقدم قوچانی ، سید علی1. درسهائی از توحید ج1377

 نسخه13831احمدی ، احمد علیاینگونه باور کنیم سیری در عقاید1378

 نسخه1بروجردی ، محمد تقیکتاب العشرات المنجیة من الهلکات1379

 نسخه1شیعیان لبنان در کام طوفان1380

 نسخه1سعیدی خوزی ، احمدبرداشتی از سیر فلسفه1381

 نسخه13761غیاثی کرمانی ، سید محمد رضا(مناجاة الرحمن فی لیلة المعراج)حدیث معراج 1382

 نسخه13781جعفریان ، رسولآثار اسالمی مکه و مدینه1383

 نسخه13761عنایت ، حمیدسیری در اندیشه سیاسی عرب1384

 نسخه1نجفی ، شیخ احمد1. القاموس الفرید فی العصر الجدید ج1385

 نسخه1طباطبایی ، سید محمد حسینآموزش دین1386

 نسخه13761کوزه کنانی ، احمد بن عبداهللایقاظ العلماء و تنبیه االمراء1387

 نسخه1ابن عبریتاریخ مختصر الدول1388

 نسخه13781معجزه ، حیدر علیباب الوالیه1389

 نسخه1قرائتی ، محسن1. درسهائی از قرآن ج1390

 نسخه1کلینی رازی ، محمد 2. صحیح الکافی ج1391

 نسخه13761معرفت ، محمد هادیمصونیت قرآن از تحریف1392

 نسخه13611صافی گلپایگانی ، لطف اهللالهیات در نهج البالغه1393

 نسخه1بلخی ، جالل الدین محمدکتاب مثنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی1394

 نسخه13771خاقانی ، بدیل بن علیآتش اندر چنگ گزیده ای از دیوان خاقانی شروانی1395

 نسخه13631شهید ثانی ، شیخ حسن بن زین الدینشطر االصول من کتاب معالم الدین و مالذ المجتهدین1396

 نسخه1منشی کرمانی ، ناصرالدیننسائم االسحار من الطائم االخبار در تاریخ وزراء1397

 نسخه11. کلیات کنز المصایب گلزار حسینی ج1398

 نسخه13781خاکی ، حسین(نانچاکو)آموزش نوین سالح های سرد 1399

 نسخه13801فرخیده ، رحمت اهللبدانیم وبرانیم1400

 نسخه1عاملی جزینی ، محمد بن مکیاالربعون حدیثا1401

 نسخه13291شیدفراقتصاد اجتماعی1402

 نسخه13701واعظ موسوی ، سید علی اکبر12 و 11. اقوال االئمه یا گفتار پیشوایان ج1403

 نسخه13521شمس آبادی ، علی(ع)سرور آزاد مردان جهان علی بن ابیطالب 1404

 نسخه13351الهمدانی الدورو آبادی، سیدحسینشرح االسماء الحسنی1405

 نسخه13801مجد، سیدمحمود؟...چرا1406

 نسخه13561بنی طرفی،هاشمطبیعت، منشا و تکامل آن: حیات1407

 جلد13694مدرس افغانی، محمدعلی1-4.مکررات المدرس ج1408

 نسخه13811جوادی آملی ، عبداهللحکمت عبادات1409



 نسخه13501شریعتی، علیشهادت1410

 نسخه1شریعتی، علیسلمان پاک1411

 نسخه2شریعتی، علینگرشی تحلیلی به سوره ی روم1412

 نسخه13581شریعتی، علی(تضاد)دیالکتیک 1413

 نسخه13571شریعتی، علیبینش تاریخی شیعه1414

 نسخه1شریعتی، علیبسر عقل آمدن سرمایه داری1415

 نسخه1شریعتی، علیکویر1416

 نسخه2شریعتی، علیپدر، مادر، ما متهمیم1417

 نسخه1جعفری، محمدتقیوجدان از نظر اخالقی، روانی، فلسفی1418

 نسخه13851مرکز حقائق اسالمیکتابشناسی اجمالی1419

 نسخه13751سوفورین، آلکسیروش نوین برای درمان بیماریها: روزه1420

الجواهر السنیه فی االحادیث القدسیه1421
عاملی، محمد بن الحسن بن علی 

بن الحسن الحر
 نسخه13421

 نسخه13631دستغیب، عبدالحسینتقوی1422

1423
داستانها و پیامهای از زندگانی امام علی علیه : علی و زندگی

السالم
 نسخه13801صافی، علی

 نسخه13571ورداسبی، ابوذر1.جزمیت فلسفه حزبی ج1424

 نسخه13581سروش، عبدالکریمفلسفه تاریخ1425

 نسخه1شیرازی، سیدمحمدفروع دین1426

 نسخه13711آزاده، محب اهللدعاهای قرآن1427

 نسخه13831محمدی ری شهری ، محمداخالق مدیریت در اسالم1428

 نسخه13831رضایی، مجیدکار و دین1429

 نسخه13591ترجمه- ثبوت، اکبرهمراه با تحول اجتهاد1430

 نسخه13821نادری، محمدمهدی1.کاوش ها و چالش ها ج1431

 نسخه1کمره ایخصال شیخ صدوق با ترجمه و شرح فارسی1432

 نسخه13311حییم، سلیمانفارسی- فرهنگ یکجلدی انگلیسی1433

 نسخه13761شیرازی، احمد امین2.صرف روان با حدیث و قرآن ج1434

 نسخه13491خمینی ، روح اهللحکومت اسالمی1435

 نسخه13851مسعودی، مجیدحبیب بن مظاهر، میثم تمار، رشید هجری: سه رفیق1436

 نسخه13861مسعودی، مجیدآن که گفت آری1437

 نسخه1علمی، محمدعلیحاشیه مال عبداهلل1438

1439

شرح کتاب االجاره من الشرایع، من تقریرات بحث العالمه 

المدقق و الفقیه المحقق، الحاج الشیخ مرتضی الغروی 

االشتیانی اعلی اهلل مقامه

 نسخه13901آشتیانی، مرتضی

 نسخه1شریعتی، علیروشنفکر و مسئولیتهای او در جامعه1440

 نسخه13501الشجره المفسره یا صمدیه آسان1441

 نسخه1شریعتی، علیتاریخ و ارزش آن در اسالم1442

 نسخه13791دشتی، محمد15.دروس آموزشی نهج البالغه ج1443

 نسخه13731سعید، حسن2.دلیل عروه الوثقی ج1444

 نسخه13531رهنما، زین العابدینپیامبر1445



 نسخه1طباطبایی، سیدمحمدکاظم1.العروه الوثقی ج1446

 نسخه13821مرعشی نجفی، سیدمحمودکتابشنانسی تجرید االعتقاد1447

 نسخه1آیا، چرا، چگونه باید آثار شهید مطهری را مطالعه نمود؟1448

 نسخه13841حجتانتخابات و امنیت ملی1449

 نسخه11.فرهنگ فرانسه بفارسی ج1450

 نسخه1مطهری ، مرتضیختم نبوت1451

 نسخه13621انصاریان، حسین1.عرفان اسالمی ج1452

 نسخه13801مطهری ، مرتضی2.حماسه حسینی ج1453

 نسخه13631معاد، در نگاه وحی و فلسفه1454

 جلد13652نجفی، محمدحسن22 و 16.جواهر الکالم ج1455

 نسخه1صدر، محمدباقرالمعالم الجدیده االصول1456

 نسخه13701خسروی، محمدعلی(ره)شیخ صدوق 1457

 نسخه1فهرست1458

 نسخه13651سعیدیان، عبدالحسینکشورهای جهان1459

 نسخه13371پناه اشتهاردی، علی2.مدارک العروه ج1460

 نسخه1دزفولی، محمدکاظمخودآموز و مکالمات روزمره زبان عربی بدون معلم1461

 نسخه1حسن بن زین الدینمعالم الدین و مالذ المجتهدین1462

 نسخه13381مترجم- حکیمی، فتح اهللجغرافیای اقتصادی1463

 نسخه13571سجادی، جعفرفرهنگ معارف اسالم1464

 نسخه1آقا ملکی تبریزی، جوادرساله لقاء اهلل1465

 نسخه1نهضت ملی شدن صنعت نفت: روحانیت و اسرار فاش نشده از1466

 نسخه13801سلحشور، متهاجم شیطانی1467

 نسخه13741آوردی، حسینآشنایی با ستارگان هدایت1468

 نسخه1طاوس، ابوالقاسمکتاب فالح السائل1469

 نسخه13621منتظری1.درسهایی از نهج البالغه ج1470

 نسخه1شرتوتی، رشیدمبادی العربیه فی الصرف و النحو المجلد التمهیدی1471

 نسخه13881موسوی بروجردی، سیدحسینمعدن الجواهر و ریاضه الخواطر1472

 نسخه1مقدم، محمدتقییک هزار گوهر عنم جلد دوم شرح احادیث قدسیه1473

 نسخه13581مردانی، خیراهللحقوق زن از نظر تاریخ ملت ها و اسالم1474

 نسخه1نمازیپاسخ به سواالت و شبخات در زمینه والیت فقیه1475

 جلد3مطهری ، مرتضی2و  ( نسخه2) 1.داستان راستان ج1476

 نسخه1مطهری ، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب1477

 نسخه1مطهری ، مرتضی(ع)قیام و انقالب مهدی 1478

 نسخه13611مطهری ، مرتضیمساله نفاق قسمت اول1479

 نسخه13401حسینی، موسی1.العقدالمنیر فی تحقیق ما یتعلق بالدراهم و الدنانیر ج1480

 نسخه1حلیالمختصرالنافع فی فقه االمامیه1481

 نسخه1شریعتی، محمدتقیپاسخ به سواالت وانتقادات1482

 نسخه1عالمه حلیمبادی الوصول الی علم االصول1483

 نسخه13821طائی، نجاح5.سیره االمام علی بن ابی طالب علیه السالم ج1484



 نسخه13381مترجم- حکیمی، فتح اهللجغرافیای اقتصادی1485

 نسخه1مجلسی، محمدباقر18.بحاراالنوار ج1486

 نسخه13771دشتی، محمد3.فهرست موضوعی شروح نهج البالغه ج1487

 نسخه13921اصغری، مهدی1.قواعد الضاد ج1488

 نسخه13651فقیه، محمدتقیقواعد الفقیه1489

 نسخه13581شریعتی، علیقاسطین، مارقین، ناکثین1490

1491
بنیاد حکمت سبزواری یا تحلیلی تازه از فلسفه حاج 

مالهادی سبزواری
 نسخه13681مجتبوی ، سید جالل الدین

 نسخه1عالمه حلیمعارج االصول1492

 نسخه13531قرشی، علی اکبر3.قاموس قرآن ج1493

 نسخه13561سعدی ساوی، عمر بن عبدالجبارمنهاج العابدین الی جنه رب العالمین1494

 جلد13662بی آزار شیرازی، عبدالکریم3 و 2.تاویل قرآن به قرآن یا تفسیر کاشف ج1495

 نسخه13651قدیری، محمدحسنالبیع1496

 نسخه13631حجتی، محمدباقرترجمه و تفسیر سوره حمد و بقره1497

 نسخه13791خامنه ای، علی1.خاطرات و حکایتها ج1498

 نسخه1اعتمادی، مصطفیشرح معالم الدین1499

 نسخه13741موسوی راد، سیدحسیننماز از دیدگاه قرآن و حدیث1500

1501
معالم االصول بضمیمه ترجمه و شرح اقا هادی مترجم 

مازندرانی
 نسخه13791

 نسخه13741مطهری ، مرتضیتوحید1502

 نسخه13821جوادی آملی ، عبداهللرحیق مختوم شرح حکمت متعالیه1503

 جلد2مطهری ، مرتضی7 و 5مجموعه آثار 1504

 نسخه13741واعظی نژاد، حسینطهارت روح در آثار شهید مطهری1505

 نسخه13791سجادی، جعفرفرهنگ معارف اسالمی1506

 نسخه1مطهری ، مرتضی(در تاریخ)تکامل اجتماعی انسان 1507

 نسخه1مطهری ، مرتضیدعا1508

 نسخه13601مطهری ، مرتضی(ع)ماهیت نهضت امام حسین 1509

 نسخه13681تسخیری، محمدعلیدرسهائی از اقتصاد اسالمی1510

 نسخه13761ریشهری، محمدالعلم و والحکمه فی الکتاب و السنته1511

 نسخه13741مطهری ، مرتضیمقاالت فلسفی1512

 نسخه13771اصفهانی کربالیی، حسنتاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو1513

 نسخه13751مطهری ، مرتضیشرح منظومه1514

 نسخه13711علی الصغیر، محمدحسیندر اسارت قرانیه1515

 نسخه13791معصومی، سیدمسعودنگاهی نو به حکومت دینی1516

 نسخه13701کرکی، علی بن الحسینرسائل المحقق الکرکی1517

1518
ارآء علماء المسلمین فی التقیه و الصحابه وصیانه القران 

الکریم
 نسخه13671رضوی، مرتضی

1519
شرح العالم الربانی کمال الدین میثم بن علی بن میثم 

البحرانی
 نسخه13851حسینی االرموی، میرجالل الدین



 نسخه13771مطهری ، مرتضی2.فلسفه تاریخ ج1520

 نسخه13771مطهری ، مرتضیآسیب شناسی دینی1521

 نسخه1طباطبایی، محمدحسیناصول فلسفه و روش رئالیسم1522

 نسخه13611روحانی، حمیدشریعتمداری در دادگاه تاریخ1523

 نسخه13601گروهی از اندیشمندانیادنامه کنگره هزاره نهج البالغه1524

 نسخه21.کتاب تهران ج1525

 نسخه1خلیلی، ناصربیوگرافی چهره های درخشان جهان1526

 نسخه13571نشاشیبی، ناصرالدیندر خاورمیانه چه گذشت؟1527

 نسخه13371روسو، پیرتسخیر ستارگان1528


