
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه1مرتضائیان، علیقرآن کریم1

 نسخه13571علیزاده، مهرانگیزمدیریت اسناد و مدارک و فن بایگانی2

 نسخه13641خلیلیان، خلیلشگفتی های بدن انسان3

1مجله تحقیقات تاریخی شماره 4
موسسه مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی
 نسخه13681

پست، دیروز، امروز، فردا5
شرکت پست جمهوری اسالمی 

ایران
 نسخه13691

6
lange de langue et de civilisation 

F rancaises
mauger,g1نسخه 

7english for todayslager,william19731نسخه 

 نسخه1هاجری، ضیاءالدینزندگینامه و نقدی بر آثار آلبرکامو8

 نسخه1قرآن کریم9

 نسخه13641دفتر علمی پخش نومرگ ناگهانی قلبی10

 نسخه1عبدالرحیم، محمد میرزانسخه های حکیم باشی یا بدون طبیب زندگی کنیم11

 نسخه13761موسوی، غالمعلیقرآن کریم12

 نسخه13531هیئت نشر معارف اسالمیگفتار فلسفی بزرگسال و جوان ازنظر افکار و تمایالت13

 نسخه1عبدالرحیم، محمد میرزابدون طبیب زندگی کنیم با نسخه های حکیم باشی14

 نسخه1(جیبی)دعا 15

 نسخه13771هاجری، ضیاءالدینفرهنگ وندهای زبان فارسی16

 نسخه13621مترجم- رهبانی، مرتضیفرهنگ اسالم در اروپا17

 نسخه13641قائمی، علیتربیت و بازسازی کودکان18

 نسخه1ادعیه و زیارات هفته19

 نسخه13461شکیباپور، عنایت اهللفرهنگ لغات متد موژه فرانسه20

 نسخه13541شعاری نژاد، علی اکبرروان شناسی عمومی 21

 نسخه13611مترجم- مسندی، کوروشبهداشت چشم22

 نسخه1اقتداری، علی محمدبودجه23

 نسخه13721فالح زاده، محمد حسینآموزش مناسک حج24

 نسخه13651شهیدی، حسینچهارسو و نگرشی کوتاه بر تاریخ و جغرافیای تاریخی25

 نسخه13701فیشر، راجراصول و فنون مذاکره26

 نسخه13721هاجری، ضیاءالدینآنچه یک معلم باید بداند27

 نسخه13701هارپر، جانبیماریهای پوستی کودکان و نوزادان28

 نسخه13721مترجم- فیروزی، علی اکبرصرفه جویی در مخارج اتومبیل29

 نسخه13721شهربابکی، ناصرروغنکاری موتور30

 نسخه13681فلسفیسخن و سخنوری از نظر بیان و فن خطابه31

 نسخه13741مترجم- الهی قمشه ای، مهدیقرآن کریم32

 نسخه13421قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان33

 نسخه13691خمینی، روح اهللمحرم راز34

 نسخه13681خمینی، روح اهللباده عشق35

(1396مردادماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای علی صالحی 



 نسخه13631میرسپاسی، ناصر(نگرشی نظام گرا)مدیریت منابع انسانی 36

 نسخه1مردانی، خیراهللبررسی مسائل اسالمی37

 نسخه1خمینی، روح اهللتفسیر سوره حمد38

 نسخه1خمینی، روح اهللتفسیری از سوره علق39

 نسخه1اقتداری، علی محمدسازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی40

 نسخه1پژمان، حتاریخ پست و تلگراف و تلفن41

 نسخه13521فلسفیبزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایالت بخش اول42

43dictionnairehadjari, zyaeddine1نسخه 

 نسخه13661طباطبایی نیا، سیدمحمداسباب بازی آموزش، درمان44

 نسخه13751هاجری، ضیاءالدینتمبر جام جهان نما45

 نسخه13631نصری، عبداهللسیمای انسان از دیگاه مکاتب46

 نسخه13661احمدی، حمیدروایتی که ناگفته ماند: ایران47

 نسخه1مرعشی نجفی، سیدشهاب الدینرساله توضیح المسائل48

 نسخه13631راهنمای تمبرهای ایرانی49

 نسخه13561وزین پور، نادردستور زبان فارسی آموزشی50

 نسخه1زیارتنامه حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم51

 نسخه13621شهیدی، سیدجعفرتاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان52

جلد 2موسوی، سیدکاظمعربی آسان کتاب دوم، جلد سوم و چهارم53

 نسخه13661حکیمی، محمدرضاامام در عینیت جامعه54

 نسخه113621معارف اسالمی 55

 نسخه13711اصالن پرویز، مجیدچهار هزار و پانصد سخن56

 نسخه13671یاحقی، محمدجعفرراهنمای نگارش و ویرایش57

 نسخه213711.ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ج58


