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 جلد13792حاذقی، حسینزبان پیش دانشگاهی196

 نسخه13851امین زاده، محمدرضاتحلیلی بر شعار عدالت و مهرورزی: جمال دولت197

198
ن2 (8. ج)سیری در آموزش های شهروندی 

مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران
 جلد13858

 نسخه1الزیاره المفجعه  للسیده زینب علیهاالسالم199

 نسخه13521مطهری، مرتضیچه می خواهیم؟ و چند مقاله دیگر200

 نسخه1پفیفر، کارنرد راه رشد غیرسرمایه داری201

 نسخه1دولو، احمدهندسه حمید برای کالس های سوم و چهارم202

 نسخه1کالیگراف203

204
...شامل سوره هایی از قرآن کریم و : دریچه ای به نور

 نسخه1

205
مناجات و پندهایی از موالی متقیان علی علیه السالم

 نسخه13611

 نسخه1اسدآبادی، میرزا لطف اهللشرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی206

 نسخه13691انصاری، محمدحسن(قدس سره)شیخ اعظم انصاری 207

 نسخه13681مطهری، مرتضیامامت و رهبری208

 نسخه1حجازی، فخرالدینسرود اقبال209

 نسخه1هیئت پزشکی حجتوصیه های بهداشتی برای زائرین حج تمتع210

 نسخه13651دبیرسیاقی، سیدمحمدلغت نامه فارسی211

 نسخه13621فیض کاشانی، مالحسناخالق حسنه212



 نسخه13751لی، بروسهنر فلسفی دفاع از خود: گونگ فوی چینی213

 نسخه13591خمینی، روح اهللتفسیر دعاء سحر214

 نسخه1طالقانی، محمودخداشناسی و فطرت215

 نسخه13611دستغیب، عبدالحسین(1. ج)گناهان کبیره 216

217
طباطبایی، فاطمهسیری در عرفان امام خمینی: یک ساغر از هزار ساغر

 نسخه13821

 جلد21.ایدئولوژی تطبیقی ج218

 نسخه1سروش، عبدالکریمعلم چیست؟ فلسفه چیست؟219

220
آریان پور، امیرحسینرساله ای در باب دینامیسم تاریخ: در آستانه رستاخیز

 نسخه13571

 نسخه13881شهیدی پور، محمدرضاآموزش قرائت قرآن کریم221

 نسخه13591قطب، محمدمارکس، فروید، درکیم: این سه نفر یهودی222

223
در سیر و سلوک عارف توحیدی آیت اهلل سیخ : سوخته

محمدجواد انصاری همدانی

هیأت تحریریه موسسه فرهنگی 

مطالعاتی شمس الشموس
 نسخه13861

224
مولفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون 

مشار، خان بابا(6. ج)
 جلد13441

 جلد1کریمی، عطاءاهلل1.شناخت ج225

 نسخه1سلحشور، ناصرفارسی- فرهنگ علمی و فنی انگیسی226

 جلد13601عسکری، مرتضی(3. ج)عبداهلل بن سبا و دیگر افسانه های تاریخی 227

228
مجموعه ای از سخنرانی ها، پیام ها و : رهنمودهای امام

.میرزاده تهرانی، م(1. ج)مصاحبه های امام خمینی 
 جلد1

 نسخه13771تعاونی، شیرینفهرستگان کتاب های بریل ایران229

230
نشریه پیشگام

دانشجویان پیشگام : از انتشارات

دانشگاه تبریز
 نسخه1

 نسخه13591خوانساری، محمدمنطق صوری جلد اول و دوم231

 نسخه13611انتشارات دکتر فاطمیشناخت ایدئولوژی و معارف اسالمی232

 نسخه13771معاونت آموزش ناجادانستنی های انتظامی خانواده233

 نسخه13701شجاعی، مرتضیکلیدهای فهم زبان قرآن234

 نسخه4دعا235

 نسخه2تقویم جیبی236

 نسخه3کاست237

 نسخه1راهنمای زائرین خدا: پرواز به سوی سرزمین نور238

 نسخه1شهر آرزوها239

 نسخه1سی دی 240

 نسخه13571مطهری، مرتضیوحی و نبوت241

242
آزمون و نمونه سواالت انگلیسی مخصوص دانش 

آموزان پیش دانشگاهی
 نسخه13932تاجیک، پرویز



243
خود آموز آسان اینترنت به انضام تجارت و بانکداری 

الکترونیک در ایران
 نسخه13851پیشگاه زاده، احمد

 جلد13802فاضل موحدی لنکرانی، محمد2-1.جامع المسائل ج244

245
دوره درسی فیزیک سمپاد کتاب : طبیعت در حرکت

اول
 نسخه13811قهرمانی، مهدی

 نسخه1تاراسوفبررسی یک جامعه246

 نسخه1میسون، لوییماده و انرژی: علم برای همه247

 نسخه13771وکیل، مسعود(1)آموزش مفاهیم قرآن 248

 نسخه13631مجدزاده، مهرداددرس هایی از سیره نبوی249

 نسخه13661مهاجر، حسینرساله ای در احکام معلولین و مجروحین250

 نسخه13621منتظری، حسینعلیرساله توضیح المسائل251

 نسخه13571مطهری، مرتضیعلل گرایش به مادیگری252

 نسخه13621وجدانی2.سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی ج253

 نسخه13491حاج سید جوادی، علی اصغراز اعماق254

255
دوره کاردانی تربیت معلم رشته های : آشنایی با قرآن

عربی و امور پرورشی-دینی
 نسخه13721دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

 نسخه13681مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی256

 نسخه13711وینسنت، اندرونظریه های دولت257

258
خالصه بیانات حضرت آیت اهلل العظمی آقای : معاد

حاج سید عبدالحسین دستغیب
 نسخه1

 نسخه3مطهری، مرتضیجامعه و تاریخ: 5مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی 259

260
دوره های هفتگانه , icdl, ictنیازمندی های کامپبوتر 

IT
 نسخه13811کولیوند، هوشنگ

 نسخه13751جعفری، محمد تقیزیبایی و هنر از دیدگاه اسالم261

262
چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور : آئین زندگی

کنیم
 نسخه13481آذین فر

 نسخه1طباطبائی، محمدحسیندر آئینه اسالم (ص)محمد 263

 نسخه13701آرتوراسل، برتراندالفبای نسبیت264

 نسخه1همتی، همایوننقدی بر تئوری بازتابی شناخت265

 نسخه13601ستاد برگزاری سالگرد جنگ تحمیلیامام و جنگ266

267
همسفر زائران، بازرگانان و مسافران به : مترجم

کشورهای عربی
 نسخه13731عبداهلل، ناصر علی

 نسخه1روحانیرمضان268

 نسخه13811نمازی زاده، مهدیتربیت بدنی عمومی269

 نسخه13571عسگری زاده، محموداقتصاد به زبان ساده270



 نسخه13471لوشانی، پرویزمبارزات ضد استعماری سید جمال الدین اسد آبادی271

272
تواضع : جلدهشتم: سیری در آموزش های شهروندی

حسن خلق

مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران
 نسخه13853

 نسخه13701انتشارات شریعت2نیایش 273

274
یکصد و ده درس زندگی از سیره حضرت علی علیه 

السالم
 نسخه13791کفاش، حمیدرضا

 نسخه13691موسوی جزایریبخش اول. سرچشمه زندگی: سیره علوی275

 نسخه13591استورک، جونفت و توسعه سرمایه داری در عراق276

 نسخه13681شجاعی، مهدیکشتی پهلو گرفته277

 نسخه1محمدی عراقی، محمودخلقت انسان از نظر قرآن278

 نسخه1یک برادر پاسدارنامه ای از جبهه نبرد279

 نسخه13591منتظری، حسینعلیدرسهایی از نهج البالغه280

 نسخه13571دوکه نه تن، تا نه گیحس مذهبی یا بعد چهارم روح انسان281

 نسخه1محمود عقاد، عباسشخصیت حضرت علی علیه السالم282

 نسخه13761قمی، عباساعمال ماه مبارک رمضان283

 نسخه13801ولی زاده، ابراهیمدعای صد صلوات284

 نسخه1صابرسواالت دینی و ایده ئولوژی285

286
سخنرانی تاریخی حضرت آیت اهلل طالقانی در مدرسه 

فیضیه قم
 نسخه1

 نسخه13581هیئت تحریریه موسسه اصول دیندادگرغیبی و خدایی: درس هایی از اصول دین287

 نسخه1بالغی، غالمرضاتجوید القرآن288

 جلد2قرائتی، محسنعدل، عدالت اجتماعی: درسهایی از قرآن289

 نسخه13611مطهری، مرتضیصد سخن290

291
سلسله درسهای حجت االسالم : تبلیغات در جبهه

3.ج. حائری شیرازی تحت عنوان اسالم د رجبهخ
 نسخه13631سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 نسخه13691احمدی بیرجندی، احمدزندگانی چهارده معصوم: چهارده اختر تابناک292

 نسخه13561ربانی شیرازی، عبدالرحیمحرکت در طبیعت از دیدگاه دو مکتب293

 نسخه13591عباسپور تیمجانی، محمدحسیننه شرقی، نه غربی، اسالمی294

 نسخه1مجلس شورای اسالمیالیحه قصاص و قوانین آن295

296
گلچین فرمایشات موالی متقیان امیرالمومنین علی 

1.علیه السالم ج
 نسخه13791کاشانی، حسین

 نسخه13512اشرفی تبریزی، محموددعای کمیل297

 نسخه1شریعتی، علیفلسفه نیایش298

 نسخه13911نادری، مرتضیعصر آدینه با امام عصر علیه السالم299

مرتضی مطهری: 1جلد . مفاخر ایران زمین300
مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران
 نسخه13854

 نسخه13551صاد، علیانفاق301

 نسخه1مشکینی، علیقضاء و شهادت302



 نسخه1سی بحث در اصول دین303

 نسخه1زیارت نامه حضرت امام علی بن موسی الرضا304

 نسخه13841انتشارات اسماارتباط با خدا305

 نسخه13791الهی قمشه ای، مهدیارتباط با خدا306

 نسخه1انتشارات اشرفیمجموعه دعاهای بزرگ با ترجمه فارسی307

 نسخه13621سپاه پاسداران انقالب اسالمیمجموعه آیات و روایات: گامی به سوی نور308

 نسخه13732مصباح زاده، عباسجز سی قرآن کریم309

 نسخه13941شورای مرکز تقویم دانشگاه تهران1394تقویم 310

 نسخه13431باربوس، هانریعدالت311

 نسخه13771آموزش عقیدتی جهاد سازندگیانتخاب برتر312

 نسخه1تزکیه و خودسازی: 4رهنمودهای رهبر313

احکام دختران: راه خوشبختی314
ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و 

پرورش
 نسخه13811

315
خاطره هایی از زندگی عالمه سید محمد : مهرخوبان

حسین طباطبایی
 نسخه13861نادری، ناصر

 نسخه13551سماواتی، رحیمرساله ای در باب اقتصاد اسالمی316

جدول حج317
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج 

و زیارت
 نسخه1

 نسخه13751محمود زاده، نصرت اهللحماسه هویزه318

319
کیفیت و آداب نماز شب و نماز غفیله و نماز والدین و 

چهل مومن
 نسخه1

 نسخه1دستغیب شیرازی، حسیناستعاذه320

 نسخه13801قمی، عباسمنتخب مفاتیج الجنان321

 نسخه1شرکت خاک آستاندعای روزهای ماه مبارک رمضان322

 نسخه13741وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمیدعاهای قرآنی: اربعین323

 نسخه1خطبه غدیر خم324

 نسخه13831نیک گفتار قنبری، محمدزیارت عاشورا و دعای علقمه325

 نسخه1انتشارات آیین دانشبیست سوره قرآن مجید: زاد صالحین326

 نسخه13811الهی قمشه ای، مهدیکلیات مفاتیح الجنان327

برآستان جانان328
سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران
 نسخه7

 نسخه3بروشور329

 نسخه7پوستر قرآنی330

 نسخه50دعای جیبی331

 نسخه13771نژد، محمدفرهنگ دانستنی ها: جهان دانش332

 نسخه13821مصباح یزدی، محمدتقی1.نظریه سیاسی اسالم ج333

 نسخه13871 راد، بهروزcssمرجع کامل334

 نسخه13761فرانکل، جوزفنظریه معالصر روابط بین الملل335

 جلد13742هیلی، آلکس2-1ج. کوئین336

 نسخه13721ایزدی، پیروزآب، امینت و خاورمیانه337
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آمریکا رو در روی بحران های : 21استراتژی برای قرن 

منطقه ای
 نسخه13791خلیل زاد، زالمای

 نسخه13801عزتی، عزت اهللژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم339

 نسخه13631محمد حسین ادیب، علیراه و روش های تربیت340

 جلد13792انوار، عبداهلل-9-8.فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ج341

 جلد136316امینی نجفی، عبدالحسین.20و 17-15و 13و10-9و 7-1ج. ترجمه الغدیر342

 نسخه13851وودوارد، بابطرح حمله343

 نسخه13791آزر، ادواردامنیت ملی در جهان سوم344

 نسخه13821فتاحی، رحمت اهللنظامهای رایانه ای یکپارچه کتابخانه345

 نسخه13812قطب الدین رازی، محمد بن محمدااللهیات من المحاکمات بین شرحی االشارات346

 نسخه13871کاهه، علیAVRمیکرو کنترلرهای 347

 نسخه13851بروس، بتسیDreamweaver8خودآموز جامع 348

 نسخه13861استالینگز، ویلیامکاربردها و استانداردها: مبانی امنیت شبکه349

 نسخه13811منوچهری، عباسنظام سیاسی در ایران: کتاب ایران350

 نسخه13811کوهستانی نژاد، مسعود1ج .گزیده اسناد نمایش در ایران351

 نسخه3مرکز فعالیت های دینی شهرداریآفتاب گردون352

 نسخه133821سلطانی، پورینشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه گنگره353

354

فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

-19-17-12-(نسخه2)14-15،(نسخه2)18ایران ج 

21

 جلد13819معیری، زهره

 نسخه1صبری گریاعراب در اسرائیل: 5مجموعه کرامه 355

 نسخه1ذاکری، محمدتقیاسرائیل دوم رژیم بعث عراق356

 نسخه13581شفیق، منیرتجربیاتی چند از انقالب فلسطین357

358
مجموعه شعر شاعران شمال : انگشتری انگشت پنجم

کشور در سوگ امام
 نسخه13791محمدی پور، فرامرز

 نسخه13821خمینی، روح اهللارتش از دیدگاه امام خمینی359

 نسخه13781سلطانی، پوریخدمات فنی360

 نسخه13841مولوی، فرشته ادبیات فرانسهPQرده 361

 نسخه13821سلطانی، پوریادبیات ایرانی: رده بندی دهدهی دیویی362

 نسخه13791نوایی، عبدالحسیننایبیان کاشان363

 نسخه13841سلطانی، محمد علیاوضاع سیاسی اجتماعی تاریخی ایل بارزان364

365
بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی ایران 

و جمهوری فرانسه
 نسخه13851بزرگمهری، مجید

 نسخه13841دالوند، حمید رضا2.انقالب اسالمی در لرستان ج366

 نسخه13831حضرتی، حسنماخذشناسی توصیفی تاریخ تشیع امامیه در ایران367

 نسخه13711موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیحج در کالم و پیام امام368

369
مختصری از زندگی حاج سید احم : فرزند روح اهلل

خمینی
 نسخه13831خمینی، احمد



 نسخه13841یونسکوتنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطالعاتی370

 نسخه13841یونسکووضعیت تحقیق در جامعه اطالعاتی371

 نسخه13722مومنی، محمدباقردین و دولت در عصر مشروطیت372

 نسخه1اسمردیستن تن در سرزمین طالی سیاه: ماجراهای تن تن373

 نسخه13851لطفی نیا، مهشید2.ج(کمیسیون ملی یونسکو )روابط ایران و یونسکو374

 نسخه13771نیکپور، مجیدپیشینه پزشکی کرمان در سده اخیر375

 جلد13832این الرسول، سید اصغر2-1.انقالب اسالمی در کاشان ج376

 نسخه13821رحمانی، قدرت اهللبی پرده با هاشمی رفسنجانی377

 نسخه13731جواندل صومعه سرایی، نرجس(1372-1345)چکیده پایان نامه های زبانشناسی378

 جلد13852قاضی زاده، کاظم2-1ج. مردم ساالری دینی379

380
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای 

اسالمی

کتابخانه، موزه اسناد و مجلس شورای 

اسالمی
 نسخه13811

381
یادنامه حجت االسالم و المسلمین علی اصغر احمدی 

خمینی
 نسخه13841مرادی نیا، محمدجواد
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/سلطنت و تاریخ ایران: 16دفتر

جلد13647خمینی، روح اهلل

 نسخه13751خامنه ای، علی1.ترجمه اجوبه االستفتاءات ج561

 نسخه13862شجاعی، مهدیتوصیه های امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیه السالم: آیین زندگی562

 نسخه13521عباسپور، حسینفال ورق563

 نسخه13811یانگ، جوئینگ مینگپرورش انرژی حیاتی از طریق چی کونگ564

 نسخه13631.کراسکه، اومدارهای الکتریکی و طرز کار آنها565

 نسخه1مرکز فعالیت های دینی شهرداریکنزالرمضان566

 نسخه1مجموعه چهل حدیث: سرمایه درود567

 نسخه13772تالفی، علی اکبرامر به معروف و نهی از منکر568

 نسخه13811رهبر، محمدتقیتاریخچه، تحوالت، آثار: زمزم569

 نسخه1مطهری، مرتضینهضت های اسالمی در صد ساله اخیر570

 نسخه13811محمدی، وحیدفرار از ظلمت571

 نسخه13841عدالتیان، مهدیپند حکیم572

 نسخه13881ایرانی، مریمآتشفشان روح573

574
مناسک عمره مفرده ویژه بانوان مطابق با فتوای 

حضرت آیه اهلل العظمی امام خمینی
 نسخه13792خمینی، روح اهلل

 نسخه1انجمن های اسالمی دانشجویانقیام پاکستان575

 نسخه13641رفیعی مهرآبادی، محمدحکومت سازان576

577
گزارش های اوضاع سیاسی اجتماعی والیات عصر 

(ق. ه1307)ناصری
 نسخه13721عباسی، محمدرضا

 نسخه13891پیز، آلنراهنمای تعبیر حرکات بدن: زبان بدن578

579
آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به 

انضمام نمونه سواالت آزمون

معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 نسخه13881

 نسخه13751یاری، مجتبی(رمان نوجوانان)شهر هزار شب 580

581
فرازهایی از سخنان گهربار حضرت علی : ندای علی

علیه السالم
 نسخه13791نیکنام، محمدکاظم



 نسخه13441.الندو، لنظریه نسبیت چیست؟582

583
پیام تسلیت رهبران، سازمان ها و : 1جهان در سوگ 

شخصیت های جهان به مناسبت رحلت امام خمینی
 نسخه13741واحد آرشیو موسسه

 نسخه13721خمینی، روح اهللجهاد اکبر یا مبارزه با نفس584

 نسخه13601مشکینی، علیرساله واجب و حرام از بعد عقاید و اعمال585

 نسخه13721مکارم شیرازی، ناصرپنجاه درس اصول و عقاید برای جوانان586

 نسخه13891رجالی تهرانی، علیرضاتحقیقی قرآنی، روایی و عقلی: جن و شیطان587

 نسخه13771امامی، جعفر2.روش نوین برای درمان بیماریها ج: روزه588

 نسخه13821فروید، زیگموندتعبیر خواب و بیماری های روانی589

590
خاطراتی از ایام بیماری و ارتحال حضرت : فصل سبز

(س)امام 
 نسخه13771موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 نسخه1جزوه نماز و نجوای بعد از آن591

 نسخه13771جاهد، رضاگنجهای معنوی592

 نسخه13861کریمی، فاطمهویژه عمره مفرده: 2پلی به سوی ملکوت 593

 نسخه13801محمودی، عبدالرحمنراهنمای زوجین در دادگاه خانواده594

 نسخه13801قربانی، نیمامهندسی رفتار ارتباطی بین شخصی و درون شخصی595

 نسخه1احمد، عبدالرحمننظری به اردوگاه کمونیسم596

 نسخه13761زمانی، مصطفینهج البالغه امام علی علیه السالم597

 نسخه13101رمضانی، محمد1.شاهنامه فردوسی ج598

 نسخه13771برزگر، علیرضاروز دوازدهم599

 نسخه1شریعتی، علیاسالم، دین تاریخ600

 نسخه13331فاضل، جوادسخنان علی از نهج البالغه601

 نسخه13611روحانی، حمیدشریعتمداری در دادگاه تاریخ602

 نسخه13571مطهری، مرتضینظام حقوق زن در اسالم603

 نسخه13821داستانی بیرکی، علیامام خمینی و نظام مطلوب جهانی604

 نسخه13831داستانی بیرکی، علیعرفان در اندیشه امام خمینی605

606
گزیده آثار شاعران خراسانی در : بهاری به نام عشق

رثای امام خمینی
 نسخه13851اسالمی، جواد

 نسخه13721مومنی، محمد باقردین و دولت در عصر مشروطیت607

 نسخه13421دوانی، علیداستانهای اسالمی از داستانهای آموزنده تاریخ اسالم608

 نسخه1ایدئولوژی و تمدن انسان و اسالم609

610
معیارهای اسالمی برای گزینش نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی

روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم
 نسخه1

 نسخه1صدر، محمدباقرطرح پیشنهادی جمهوری اسالمی611

 نسخه13831سلیمی نمین، عباس(سه جوابیه به سه نامه )نگاهی به درون612



613
وظایف زن و شوهر، آیین همسرداری : ازدواج در اسالم

و زناشویی
 نسخه13521مشکینی، علی

 نسخه13601شهرستانی، نعمت اهللزنبور عسل و پرورش آن614

 نسخه1خوشنویس، طاهرجامع المقدمات615

616
 پیاده دژ خرمشهر در آغاز 151دژ خرمشهر گردان 

جنگ تحمیلی
 نسخه13881پوربزرگ وافی، علیرضا

617
تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش 

انقالب اسالمی
 نسخه13791شیخ فرشی، فرهاد

 نسخه1شعرانی، میرزا ابوالحسن صفحه ملحقات5صحیفه کامل سجادیه به انضام 618

 نسخه1تفسیر سوره محمد، ثبت، فلق619

 نسخه13601سازمان مجاهدین انقالب اسالمینگاهی کوتاه به حجاب در جمهوری اسالمی620

 نسخه1مطهری، مرتضیکالم، عرفان: آشنایی با علوم اسالمی621

622
رخدادهای انقالب اسالمی در خمین : خمین در انقالب

(1340-1357)
 نسخه13831مرادی نیا، محمد جواد

 نسخه13821احمدی، عبدالرضاخاطرات حجه االسالم و المسلمین پورهادی623

 نسخه13561صدر، محمدباقرامام مهدی حماسه ای از نور624

 نسخه13681فرزانه، علی اصغرسخنان تابناک625

 نسخه13401هاشمی نژاد، عبدالکریممناظره دکتر وپیر626

 نسخه13561به سوی نور627

 نسخه1مطهری، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب628

 نسخه13601مطهری، مرتضیمباحث اقتصادی629

 نسخه13861رادمهر، صغریابلیس در آیات و روایات630

 نسخه1قیس، سلیم(ص)اسرار آل محمد631

 نسخه13551حسینی موسوی، زهراحجاب و جامعه632

 نسخه13431خرسند، پرویزآنجا که حق پیروز است633

 نسخه13841یوسفی فر، شهرامحزب ملیون به روایت اسناد634

 نسخه13421محقق، علیاسالم در قلب اجتماع635

 نسخه13681قرائتی، محسنراز نماز636

 نسخه13611انجمن حجتیه مهدیه(عج)سیمای نهضت امام عصر 637

 نسخه13601صدر، محمدباقرفدک در تاریخ638

 نسخه13371رهنما، زین العابدینپیامبر639

 نسخه13871مشکینی، علینصایح640

 نسخه1بازرگان، مهدیاسالم جوان641

 نسخه1صدر، محمدباقرسرچشمه های قدرت در حکومت اسالمی642

 نسخه13711رهنمای چیت ساز، احمدراهنمای داروهای ژنریک ایران643

 نسخه13681منانی، محمدیوسف نامه644

645
مناسک الحج و العمره  و زیاره المدینه المنوره علی 

المذاهب االربعه
 نسخه13531

 نسخه1مطهری، مرتضیختم نبوت646

 نسخه13472انجمن اسالمی پزشکانمسئله حجاب647



 جلد13492مطهری، مرتضی2-1.خدمات متقابل اسالم و ایران ج648

 نسخه13601انجمن حجتیه مهدیهبرکرانه ظهور649

650
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای 

2 بخش 23.ج. اسالمی
 نسخه13871حائری، عبدالحسین

 نسخه13341لوبون، گوستاوتمدن اسالم و عرب651

 نسخه13781فاضل لنکرانی، محمدرساله توضیح المسائل652

653
فهرست نسخه های فارسی موجود در کتابخانه عمومی 

شدرین-دولتی سالتیکوف
 نسخه13741ی.کاستیکووا، گ

 نسخه1خمینی، روح اهللرساله توضیح المسائل654

 نسخه13661خمینی، روح اهللترجمه تحریر الوسیله655

 نسخه13891رشیدزاده، فتح اهللدانشگاه افسری امام علی علیه السالم در پرتو والیت656

 نسخه2انجمن خدمات اسالمیمجموعه گلزار بی پایان657

 نسخه1مجلسی، محمدباقرحلیه المتقین658

 نسخه13721جوادی آملیکرامت در قرآن659

 نسخه13781مطلق زاده، رویاجهان کاکتوسها660

661
کنفرانس آقای دکتر علی شریعتی در موسسه علمی و 

آموزشی و تحقیقی حسینیه ارشاد
 نسخه13501سازمان انتشارات حسینیه ارشاد

662
وصیت نامه سیاسی الهی رهبر کبیر : صحیفه انقالب

انقالب اسالمی
 نسخه1وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 نسخه13791دشتی، محمدترجمه نهج البالغه  حضرت امیر المومنین علیه السالم663

 نسخه13801مرادی کرمانی، هوشنگقصه های مجید664

 نسخه13911جهانگیری، علی اصغردرختان بری665

 نسخه13761راشدی، لطیفداستان هایی درباره حضرت امام حسین: بغض نشکفته666

 نسخه13731محمدی، حمیدزبان قرآن667

 نسخه13841حسینی، علیرضاشهادت حضرت فاطمه زهرا واقعیتی انکار ناپذیر668

 نسخه13791انصاری، ناجی محمدحسین عبدالقادرمسجد شریف نبوی در طول تاریخ669

 نسخه13851دالوند، حمیدرضا1.انقالب اسالمی در لرستان ج670

671
فهرست مقاالت مطبوعات پیرامون شعر در نخستین 

1368-1358دهه انقالب اسالمی ایران بهار 
 نسخه13711دل پسند مقدم، پروین

 نسخه13741موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیجنگ ادبی هنری: تشییع عشق672

 نسخه13761ایزدپناه، عباسدر قلمرو فلسفه ادبیات و ادبیات دینی673

674
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار : گنجینه سخن

4.آنان ج
 نسخه13481صفا، ذبیح اهلل

675
بازگشت به خویشتن و بازگشت به : 4مجموعه آثار

کدام خویشتن
 نسخه1شریعتی، علی

فریاد مظلومیت676
واحد انتشارات سازمان تبلیغات 

اسالمی
 نسخه13661



 نسخه13681صمیمی، مینوپشت پرده تخت طاووس677

 نسخه13671مطهری، مرتضیسیری در سیره ائمه اطهار678

 نسخه13411پاینده، ابوالقاسم2-1نهج الفصاحه ج679

 نسخه1قربانی، زین العابدینزن و انتخابات680

681
زندگی جاوید یا : 7مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی 

انسان در قرآن: 4ج/ حیات اخروی
 جلد2مطهری، مرتضی

 نسخه13591مطهری، مرتضیبیست گفتار682

 نسخه13561مطهری، مرتضیقیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ683

 نسخه1مطهری، مرتضی2جهان بینی توحیدی 684

 نسخه1مطهری، مرتضیجهان بینی الهی و جهان بینی مادی685

 نسخه13921آیت اللهی، زهرادانش خانواده و جمعیت686

 نسخه13781دایر، وینباور کنید تا ببینید687

(11)مجموعه شعر دفاع مقدس: سفرنامه آسمان688
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع 

مقدس
 نسخه13781

 نسخه13671عمید زنجانی، عباسعلی2.فقه سیاسی ج689

 نسخه1مطهری، مرتضیده گفتار690

691
ریاضی : حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره

2عمومی 
 نسخه13831اردوخانی، یداهلل

692
 ختمیت یا شرط انفکاک ناپذیر جاوید و تکامل مستمر 

نوع بشر
 نسخه1

 عدد17نوار کاست693

نسخهعنوانسابقه اهدا
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