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 نسخه13501شریعتی، علیسیمای محمد با ترجمه انگلیسی1

 نسخه1هاشمی نژاد، عبدالکریممسائل عصر ما2

 نسخه13891قمی، عباسکهیعص3

 نسخه1آل احمد، جاللسرگذشت کندوها4

5the invis ible man the secret places  of wells , h1نسخه 

 نسخه13431بدیع، امیرمهدی(روی دیگر تاریخ)یونانیان و بربرها 6

7english 9001نسخه 

 نسخه13671بار، رمون1.اقتصاد سیاسی ج8

 نسخه13371شیخ بهاءالدین محالتیرهنمای حق9

 نسخه1الحزبئی، محمدالحسنتحفه االدب لطالب لغه العرب10

 نسخه13601کارل، الکسیسراه و رسم زندگی و یا تفکراتی درباره زندگی11

 نسخه1اشجاری، عزت اهللسوره مبارکه انعام با ترجمه فارسی12

13s ilas  marnereliot, george1نسخه 

 نسخه13501رجائی، سعیدخداشناسی و علوم تجربی14

 نسخه1دعای کمیل با ترجمه فارسی15

 نسخه13851مترجم- الهی قمشه ای، مهدیدعای کمیل با ترجمه فارسی16

 نسخه1زیارت مفجعه حضرت زینب سالم اهلل علیها با ترجمه17

 نسخه1شریعتی، علیشیعه یک حزب تمام قسمت اول18

 نسخه13571آل احمد، جاللدر خدمت و خیانت روشنفکران19

 نسخه13641بهنیا، عبدالکریمپژوهشی در نامهای ایرانیان معاصر20

 نسخه1شریعتی، محمدتقیفایده و لزوم دین21

 نسخه13451باک، پرلمادر22

 نسخه13121قوانین جزائی23

24the concise oxford1نسخه 

 نسخه13771علوی، سیدمحمود(عج)شناخت امام زمان 25

 نسخه1سوره انعام با ترجمه فارسی26

 نسخه1ناصری، علی اکبررساله احکام شک و سهو در نماز27

 نسخه1زیارتنامه دور حرم مطهر حضرت رضا علیه السالم28

 نسخه13711(ع)و ائمه بقیع  (ع)و فاطمه زهرا  (ص)زیارات حضرت رسول29

 نسخه1هاشمی نژاد، عبدالکریممسائل عصر ما30

 نسخه13541دستغیب شیرازی، عبدالحسینحقائقی از قرآن31

 نسخه13821آشتیانی، احمدسرمایه سعادت در توحید و نبوت و امامت بطور اختصار32

 نسخه13461مطهری، مرتضیامدادهای غیبی در زندگی بشر33

(1396شهریور ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای علی اسحاق بیگی 



 نسخه13461قطب، محمدانسان بین مادیگری و اسالم34

 نسخه1مکتب قرآنبسوی خدا35

 نسخه13431سعیدی، غالمرضااول اخالق ما، بعد تمدن آنها36

 نسخه2مرعشی نجفیاخالقی- فرازهایی از وصیتنامه الهی37

 نسخه1اتابکی، منصورهسرود زهره38

 نسخه13591مطهری، مرتضیبیست گفتار39

 نسخه1دستغیب شیرازی، عبدالحسینمعاد40

 نسخه413521.مباحثی پیرامون سوادآموزی ج41

 نسخه1شاریر، هانریپاپیون42

 نسخه13503مترجم- جعفری، محمدمهدیتاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسالم: (ع)امام علی بن ابی طالب 43

 جلد2لواسانی نجفی2 و 1.زندگانی پیامبران از آدم تا خاتم ج44

 نسخه13441مترجم- سعیدی، غالمرضاعذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن45

 نسخه13771رسولی محالتی، هاشممنتخب مفاتیح الجنان46

 نسخه13861قمی، عباسادعیه مناجات با خدا47

 نسخه13441نجومیان، حسینارزیابی حقوق اسالم48

 نسخه1امینی نجفی، عبدالحسین3.الغدیر ج49

 نسخه13711شجاعی، محمدمبانی نظری تزکیه: 1.مقاالت ج50

 نسخه13521مباحثی پیرامون سواد آموزی: 4.آموزش پایه بزرگساالن ج51

 نسخه13541الهیالدروالیاقوت52

 نسخه13511اشرفی تبریزی، محموددعای کمیل53

 نسخه1سراج، رضاترجمه دعای صباح و دعای کمیل علی علیه السالم54

 نسخه13711ناصح، اسداهللبرنامه ارتباط با خدا در ماه مبارک رمضان و فلسفه روزه55

 نسخه13511سعید تهرانی، جواداسالم و تجدید حیات معنوی جامعه56

 نسخه13471روانبخش، کاظمبن بستها57

58
بخشهایی از معارف از اخبار و احادیث ائمه المعصومین 

علیهم السالم
 نسخه13532

 نسخه13831ناصری، محمدلبخند شیرین پیامبر59

 نسخه13811حیدرزاده، مریمیا تو یا هیچکس60

 نسخه13851انتظاری، اصغر(زیارت نامه کعبه و مدینه) صلوات 61100

 نسخه1ضیاء آبادی، محمدصفیر والیت62

 نسخه13881مقراضچی، بتولشهادت یعنی عشق به وصال معبود63

 نسخه13821طاهری پور همدانی، حسنمهدی منتظر از دیدگاه اهل سنت64

 نسخه13791انصاری، محمدباقرحضرت محسن علیه السالم65

 نسخه2رضوان طلب، محمدرضاصراط الصالحین66

 نسخه4قرآن کریم67

 نسخه1زارع، رسولدرس ایدئولوژی شناخت 68



 نسخه1مطهری، مرتضیتکامل اجتماعی انسان69

 نسخه2قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان70

 نسخه6قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان71

 نسخه13811بالغی، صدرالدینصحیفه کامله سجادیه72

 نسخه13361لواسانی نجفیزندگانی پیامبران از آدم تا خاتم 73

 نسخه1313531نشریه دانشکده الهیات و معارف اسالمی مشهد شماره 74

 نسخه1طباطبایی، محمدحسینسوم- دوم- اول. اصول فلسفه و روش رئالیسم ج75

 نسخه1عسگراوالدی، حبیب اهللاخالق76

 نسخه1قرائتی، محسنتوحید: درسهایی از قرآن77

 نسخه1حسین، طهآئینه اسالم78

 نسخه13501ترس و نکبت رایش سوم79

 نسخه1طالقانی، محموددرسهایی از قرآن80

 نسخه13501یادگاری، عبدالصاحبخطوط اساسی اقتصاد اسالمی81

 نسخه13471مجتهدی شبستری، محمدجامعه انسانی اسالم82

 نسخه13411علوی طباطبایی، محمدحسینخاطرات زندگانی آیه اهلل العظمی آقای بروجردی83

 نسخه1انصاری، محمدعلیپاسخ ببداندیشان یا حمایت از اسالم و تشیع84

 نسخه13571مترجم- نراقی، مهدیژاپن بی نقاب85

 نسخه13501حائری تهرانی، مهدیمنتخب االدعیه86

 نسخه1بهار خودسازی87

 نسخه13471مترجم- آرام، احمدفلسفه تربیت88

 نسخه13511مترجم- نجفی، محمدعلیدخانیات89

 نسخه1قمی، عباس(جیبی)کلیات مفاتیح الجنان و خالصه مناسک حج 90

 نسخه13911حسینی، سیدحسیناعتقادات در خطابه ی غدیر91

 نسخه1هدیه احمدیه92

 نسخه13771جاهد، رضاگنجهای معنوی93

 نسخه13911بهتاش، یداهللارتباط با خدا94

 نسخه13921رضوان طلب، محمدرضاهادی الصالحین95

 نسخه13681(جیبی)کتاب اهل ادب یا بسوی خدا 96

 نسخه13611فرشچی، علیآکواریوم به زبان ساده97

 جلد13612دستغیب شیرازی، عبدالحسین2 و 1.گناهان کبیره ج98

 نسخه1نجفی یزدی، جلیلکتاب مناقب اهل البیت علیه السالم99

 نسخه1شریعتی، علیخودسازی انقالبی 100

 نسخه13461مترجم- فرقانی، باهرداروهای نوین101

 نسخه1دفتر تحقیقات و انتشارات بدرنوای ایمان در زیارت آل یاسین102

 نسخه13481زرین کوب، عبدالحسینکارنامه اسالم103

 نسخه1مصدق و نهضت ملی ایران104

 نسخه13551زرین کوب، عبدالحسینبا کاروان حله105

 نسخه13801قمی، عباساعمال ماه مبارک رمضان 106



 نسخه13921فیاض بخش، محمدتقیآداب المریدین107

 نسخه13871مرکزت تحقیقات حجادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده با ترجمه فارسی108

 نسخه13351جمال زاده، محمدعلینمایشنامه دون کارلوس109

 نسخه13651سفینه النجات فی المهلکات و المنجیات110

 نسخه13501حجتی کرمانی، علیاقتصاد در مکتب اسالم111

112
cours  de langue et de civilsation 

francaises  i
 نسخه1

 نسخه13751فیض االسالم، علینقیترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه113

 نسخه1(جیبی)دعا 114

 نسخه1زیارت عاشورا115

 نسخه1م.فریمان، ااتم چیست؟116

 نسخه13681موریتانی، ماسانوریتکنولوژی ژاپن بهترین کیفیت با کمترین هزینه117

118
تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی ایران از 

دوران ما قبل تاریخی تا پایان ساسانیان
 نسخه13521انصافپور، غالمرضا

 نسخه 1دنی، لئونعالم پس از مرگ 119

 نسخه 13501شریعتی، علی تشیع علوی و تشیع صفوی120

121
مناجات خواجه عبداهلل انصاری بانضمام برگزیده ای از 

مقاالت و موعظ مقامات او
 نسخه1خواجه نصیری، منصورالدین

 نسخه13511میرایوالقاسمی، سید محمدتقیپژوهشی در زندگی مذهبی جوانان122

 نسخه1جزء سی ام قرآن کریم123

 نسخه1شلتوت، شیخ محمودسیری در تعالیم اسالم 124

 نسخه1سرور الدین، محمدطب المفید 125

 نسخه1وجدانی وکیل دادگستری، جعفر شرح زندگانی سیدالشهداء علیه السالم عرشیان خاک نشین126

 نسخه13541صدراالسالم همدانی، دبیر الدینکتاب تکالیف االنام فی غیبه االمام127

 نسخه13521شهیدی، سیدجعفرمجموعه مقاالت تحقیقی یادنامه عالمه امینی128

 نسخه13901سر رسید129

 نسخه13471جنیدی، محمد جواد(هیدرولوژی)آب شناسی 130

 نسخه13941تقویم 131

 نسخه13961تقویم 132

133
حقوق اسالمی شامل وظایف فردی و اجتماعی بر اساس 

رساله الحقوق امام زین العابدین علیه السالم
 نسخه13431ناصری، شیخ علی اکبر

 نسخه1قریب، عبدالعظیممنتخب کلیله و دمنه برای دبیرستانها 134

135

رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت حجه 

االسالم والمسلمین جناب آقای حاج آقا حسین طباطبایی 

بروجردی

 نسخه13391

 نسخه13771معتمدالدوله، فرهادقمقام زخار 136

 نسخه13521امینی، ابراهیم بررسی مسائل کلی امامت137

 نسخه13471مطهری، مرتضیمسئله حجاب138



139
علل و راه پیش گیری نابسامانیهای روانی و بیماری های 

حاصله از آن
 نسخه13501پریور، علی

 نسخه13431نیوتن، اریکمعنی زیبائی140

 نسخه13261فیض االسالم، علینقیترجمه و شرح نهج البالغه 141

 نسخه13471خلیلیان، خلیلسیری در تعالیم اسالم 142

 نسخه13541الهی، بانو الجنه و الرضوان 143

 نسخه13431سخن 144

 نسخه13601امام خمینی والیت فقیه 145

 نسخه13631شریعتی، علیاسالم شناسی 146

 نسخه1شریعتی، علیانسان و اسالم 147

 نسخه13291خصال شیخ صدوق با ترجمه و شرح فارسی 148

 نسخه 1صفری، محمدزن و شوهر از نظر اسالم و دانشمندان غذاشناس و روانکاو149

 نسخه13671ارشاد المصلین150

 نسخه13121قوانین جزائی151

 نسخه1مطهری، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب 152

 نسخه13501رجائی، سعید خداشناسی و علوم تجربی 153

 نسخه13431گرین، گراهاموزارت ترس 154

 نسخه13491مظفر، محمدحسین کارنامه سیاسی، اجتماعی و اخالقی محمد 155

 نسخه13501مایر، فردریکتاریخ فلسفه تربیتی 156

 نسخه13531روشلن، موریستاریخ روان شناسی 157

 نسخه1مدنی، محمدرضا رستاخیر عاشورا 158

 نسخه1(ع)آستان دوست ویژه شهادت امام رضا159

 نسخه13591شریعتی، علیجهت گیری طبقاتی اسالم160

 نسخه13631گروه آموزشی مهندسی اردنانساصول مهندسی ماشین 161

 نسخه13471آیتی، محمد ابراهیم بررسی تاریخ عاشورا 162

 نسخه1زکی، احمدمع اهلل فی السماء163

 نسخه13851عسگری، مرتضی3-2-1عبداهلل بن سبا اور دوسری تاریخی افسانی جلد164

 نسخه13711جاللی، بهروزدیوان اشعار فروغ فرخزاد165

 نسخه13531مطهری، مرتضیمسئله حجاب 166

 نسخه1ابی الرضا، السید کتاب لمعه النور و الضیاء167

168
تسهیل السبیل بالحجه فی انتخاب کشف المحجه ثمره 

المهجه

فیض کاشانی، محمدبن المرتضی 

المشتهر
 نسخه13661

 نسخه13571...مثل برف آب خواهیم شد169

 نسخه1طون الیاس، الیاسقاموس الجیب 170

 نسخه13451حییم، سلمان فارسی - فرهنگ کوچک فرانسه 171

 نسخه1نامه ائی از امام کاشف الغطاء172

 نسخه13821کریمی، محمدرضاکلید سعادت173


