
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13871یزدی، حسینچشمه زالل معرفت1

 نسخه2قرآن کریم بدون ترجمه2

 نسخه13921مطیع، حمیدزیارت جامعه کبیره3

 نسخه1مظفر، محمدرضاالسفینه4

 نسخه1مترجم- پورجوادی، کاظم(جیبی)قرآن مجید 5

 نسخه139113911تقویم 6

 نسخه13751موید، علی حیدرحجاج در حرمین7

 نسخه1سوره مبارکه یس8

 نسخه13611خمینی، روح اهللرساله توضیح المسائل 9

 نسخه13911تقویم گل نرگس10

 نسخه13481صدر، رضاحسد11

 نسخه13631مهریزی، محج یا پرچم پیروز حق12

 نسخه13551اسالمی، عباسعلی2.دو از یاد رفته ج13

 نسخه13771راز و نیاز با معبود14

 نسخه13521طباطبایی، محمدحسینشیعه در اسالم15

 نسخه13641مترجم- رضا، عنایت اهللبه زمامداران شوروی16

 نسخه13581مترجم- اقلیدی، محمدابراهیمزد17

 نسخه13851غالمی، علیآیین دادرسی مالیاتی18

 نسخه13481راسل، برتراندجنایات جنگ در ویتنام19

 نسخه1سبحانی، جعفررهبری امت20

 نسخه13201کتاب گازهای جنگی21

 نسخه1صفا، مجذوبپنج گام22

 نسخه139113911سالنامه 23

 نسخه1شکیباپور، عنایت اهللجزیره ای در آتش24

 نسخه1قمی، عباسانیس الحجاج25

26
دایره المعارف ابنیاد و اوصیاء یا مشعلداران جهان

 نسخه13621کاظمینی بروجردی، محمدعلی

 نسخه1قائمی امیری، علیخانواده و تربیت کودک27

 نسخه1کاظمینی بروجردی، محمدعلیعدل گستر جهان28

 نسخه1شیرازی مینوچهر، حسین1.تفسیر سوره های حمد و بقره ج: قرآن مجید 29

 نسخه1شیرازی، حسنحدیث رمضان30

 نسخه1خمینی، روح اهلل مسئله برگزیده از رساله توضیح المسائل31110

 نسخه1حسینی سیستانی، علیتوضیح المسائل32

 نسخه13661مختاری، رضا3.سیمای فرزانگان ج33

 نسخه13791مترجم- باقری، احسانه1داستانهای فکری 34

 نسخه13691احیائی، محمودبرگزیده مشهورترین قصه های شیرین ایرانی35

(1396شهریور ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای رضا نجات پژوه 



 نسخه1کلینی1.اصول کافی ج36

 نسخه13751ویلند، کارولفرهنگ انگلیسی به انگلیسی مبتدیان37

 نسخه13741پاک بین، منصورآموزش نمایش عروسکی دستکشی38

 نسخه1مترجم- الهی قمشه ای، مهدیعم جزء مترجم با خط درشت39

 نسخه13881گل شیرازی، محمدعلی2009کامل ترین مرجع آموزشی اتوکد 40

 نسخه13691کتاب اهل ادب یا بسوی خدا41

 نسخه13861رهبر، محمد تقیهمراه با زائران خانه خدا42

 نسخه13721رضوانی فرد، سید اسداهللعم جزء43

 نسخه13901سفرنامه مسجد44

 نسخه13761قرائتی، محسنعمره45

 نسخه13841معاونت آموزش و پژوهش بعثهادعیه و آداب حرمین46

 نسخه13891ارفع، سید کاظمآموزش نماز47

 نسخه13911نیکنام، محمد کاظم(ص)فرمایش های پیامبر گرامی اسالم: گلبانگ محمدی48

 نسخه13761قرائتی، محسنعمره49

 نسخه13861معاونت آموزش و پژوهش بعثهادعیه طواف و سعی50

 نسخه13801فالح زاده، محمد حسینمناسک مصور عمره مفرده51

 نسخه1پرواز به سوی سرزمین نور52

 نسخه13721وایت فیلد، فیلیپسوال و جواب درباره دنیای شگفت ما53119

 نسخه13761قرائتی، محسنعمره54

 نسخه13861خمینی، روح اهللمناسک عمره مفرده55

 نسخه1پرواز به سوی سرزمین نور56

 نسخه13911مرکز تحقیقات حجادعیه و آداب حرمین شریفین57

 نسخه13811گروه کتاب نشر گلستان کوثر(عج)آشنایی با حضرت مهدی 58

 نسخه13861ادعیه ماه مبارک رمضان59

 نسخه1دعاهای طواف و سعی60

 نسخه13921انصاریان، حسینادب و آداب زائر61

 نسخه13861خمینی، روح اهللمناسک عمره مفرده62

 نسخه1زیارت عاشورا63

 نسخه13861ادعیه ماه مبارک رمضان64

 نسخه13761قرائتی، محسنعمره65

 نسخه1دعای طواف66

 نسخه1پرواز به سوی سرزمین نور67

 نسخه13861مترجم- الهی قمشه ای، مهدیادعیه ماه مبارک رمضان68

 نسخه13771قمی، عباسارتباط با خدا69

 نسخه13691کتاب اهل ادب یا بسوی خدا70

 نسخه13861ادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده71

 نسخه1مناجات با خدا72

 نسخه13711فالح زاده، محمد حسینمناسک مصور عمره مفرده73



 نسخه13751عمید، حسنفرهنگ عمید74

 نسخه1حسینی سیستانی، علیمناسک حج75

نسخهعنوانسابقه اهداء

11394/07/301318

21394/09/302525

31395/07/305758

41395/08/302222


