
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

دست غیب، عبدالعلیبه سوی داستان نویسی بومی1
1376

 نسخه1

مصباح یزدی، محمدتقیخودشناسی برای خودسازی2
1357

 نسخه1

 نسخه1میثمی، حسنشهر مورچگان3

 نسخه13611خمینی، روح اهللروحانیت طالیه دار اسالم فقاهت از دیدگاه امام خمینی4

 نسخه13762مترجم- هادیان دهکردی، پرویزبرنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک در اکسل5

 نسخه1کابوکآئین درس خواندن یا رمز موفقیت در امتحانات6

 نسخه1رضائی، محمدکتاب الصمدیه7

 نسخه13751سوآن، مایکل1درست و نادرست در زبان انگلیسی  8

 نسخه13761مرتضی، شریف(گستره خیال)طیف الخیال  9

 نسخه1مطهری، مرتضیعدل الهی10

 نسخه13781تاجیک، سعیدخاطرات سعید تاجیک: جنگ دوست داشتنی  11

 جلد2نجفی، شمس الدین3و 1. فرهنگ اصیل ج12

13

راهنمای برنامه پایگاههای بسیج مساجد و محالت سال 

 نسخه13901سازمان بسیج و محالت1390

 نسخه13571مشکینی، علیحکومت جمهوری اسالمی14

 نسخه1شریعتی، محمدتقیچرا حسین قیام کرد؟15

 نسخه13571کرمانی، صابر(ص)کلمات نغز محمد 16

 نسخه13794نشریه امام اول17

 نسخه1مطهری، مرتضی(ع)جاذبه و دافعه علی 18

(ع)پیشوای یازدهم امام حسن عسکری 19

شورای نویسندگان موسسه ی 

 نسخه13621درراه حق

(ع)پیشوای هفتم حضرت موسی بن جعفر 20

شورای نویسندگان موسسه ی 

 نسخه1درراه حق

 نسخه13691زواریان، زهرانجوای حریر21

 نسخه1خمینی، روح اهللآداب و احکام حج22

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی مسجد باغستانی 



 نسخه13901ماهنامه هدایت23

عرفان منش، جلیلدفتر دوم:  خرداد شیراز 15خاطرات 24
1375

 نسخه1

 نسخه1صفائی حائری، علیتطهیر، با جاری قرآن25

26

سرخ رویان زمین و شانزده داستان دیگر از داستان 

نویسان طلبه
1377

 نسخه1

 نسخه13621خدادوست، فهیمهمادر شهادت فرزندت مبارک27

 نسخه21اصول عقائد 28

(ع)پیشوای نهم حضرت امام محمدتقی 29

شورای نویسندگان موسسه ی 

 نسخه1درراه حق

خزعلیاخالق اسالمی30
1361

 نسخه1

بهبودی، هدایت اهلل93سفر به روسیه 31
1373

 نسخه1

 نسخه13611تهرانی، جوادآئین زندگی و درسهائی از اخالق اسالمی32

مختارزاده، حسن(دفتر پانزدهم)مجموعه نمایشنامه  - سوره جوان 33
1376

 نسخه1

محمودیان، مهدیقرآن در خانه34
1388

 نسخه1

 نسخه13741درویش، محمودگنجشکان در الجلیل می میرند35

 نسخه13801قرائتی، محسنتفسیر سوره حجرات36

 نسخه2همپای شما تا آسمان37

 نسخه13851عظیمی شوشتری، عباسعلیآمریکا و گفتمان استکباری38

 نسخه13751میرکیانی، محمدچشمه مروارید39

 نسخه29عبرت های عاشورا40

 نسخه13871گراس، تونیدی دی دیر کن41

 نسخه13861یغمور، زهرهریشه در سنگ42

 نسخه13801القلش،کمالسفر مرغ با هوش43

 نسخه13881موسوی گرمارودی، مرتضی(3جلد )خط 44

 نسخه13871موسوی گرمارودی، مرتضی(4جلد )خط 45

 نسخه13751عناصری، جابرترانه های مقاومت46

معاونت آموزش نمسادانستنی های عمومی مدیریت47
 نسخه13861



 نسخه1مرکز تحقیقات اسالمیاحکام ساده48

هدایت سیاسی49

معاونت سیاسی نمایندگی ولی 

فقیه در نمسا
 نسخه13861

 نسخه13811شعبان نژاد، افسانههدیه خاله نگین50

 نسخه13711لوکای، الگاخرگوشی که پرواز کرد51

 نسخه13881ایماس، جنایناول شما52

 نسخه1تبرایی، اعظمدر خرید53

 نسخه13881ایماس، جناینخواهش می کنم54

 نسخه13871مورفی، جیللوک خانه تکانی می کند55

 نسخه13851بری، جویتقلب کردن نه56

تبرایی، اعظم درادب و احترام57
 نسخه13921

 نسخه13891تبرایی، اعظمخطر در خیابان58

 نسخه13781آزاد، مخرگوشک بلبله گوش59

 نسخه13921باروا، آرپیتاشاهزاده ها60

 نسخه13831گراس، تونینانی نازنازو61

 نسخه13871سیف،شاهدنه خانی اومده، نه خانی رفته62

 نسخه13851میرغیاثی، مهدیقلی و دزد دوچرخه63

 نسخه13871مورفی، جیلپاگنده ها یکجا به همه خواسته هایشان می رسند64

 نسخه13841محمودیان ، مهدیقرآن در خانه65

 نسخه13841محمودیان ، مهدیآموزش غیر حضوری ترجمه و مفاهیم نهج البالغه66

 نسخه13941اکبری شلدره، فریدونآموزش مهارت های نوشتاری67

 نسخه13752برقعی، سید رضاخودآموز قرآن مجید68
 نسخه13821جان اورت، پارک(4.ج)درسنامه پزشکی پیشگیری واجتماعی 69
 نسخه13831جان اورت، پارک(2بخش - 3.ج)درسنامه پزشکی پیشگیری واجتماعی 70
 نسخه13871نثری، موسیعشق و سلطنت71
 نسخه13941سررسید بیمه تعاون72
 نسخه13761فراست، قاسمعلیگالب خانم73
 نسخه13911جعفری، هلنکتاب تحلیلی فیزیولوژی انسانی74
 نسخه13941دانشور، میتراتفکر و سبک زندگی75
 نسخه13761لئوکوم، آرکدیساخته های دست بشر: به من بگو چرا76

 نسخه13911اسماعیلی، پریسافارسی عمومی77
 نسخه13911صحرانورد، نویدزبان عمومی78



 نسخه13911رجایی ، مریم1اندیشه اسالمی 79
 نسخه1موسسه فرهنگی هنری پیام فاطمه(CD ) (ع)فریادهای فاطمه 80
 نسخه13891پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم(بروشور)نشان در بی نشانی 81
 نسخه13891جعفر نژاد، اکبربیوشیمی- بانک سئواالت ایران 82
 نسخه13931محمدی ، علیرضاراهنمای جامع رشته روان شناسی بالینی 83

 نسخه13841گل محمدی ، آرماناباصالح المهدی84
 نسخه1حقیقی بخشایشی(ع)نهمین پیشوای معصوم امام محمد تقی 85

 نسخه13751انصاری، مهدیخرمشهر در جنگ طوالنی86

 نسخه13891محمد نژاد اروق ، جواد2009خالصه بیوشیمی هارپر 87
88Developing Reading SkillsMarkstein, Linda19811نسخه 
 نسخه13861محبی، سیامکمجموعه سئواالت آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد 89
 نسخه13871توسلی، غالمعباسنظریه های جامعه شناسی90
 نسخه13761نظرآهاری، عرفانازروزهای سادگی91

 نسخه1الفتح ، حهبت و حاکم92
 نسخه1هیئت تحریریه موسسه اصول دین(ع)حضرت امیرمومنان علی : پیشوای اول93
 نسخه1موسسه االمام المهدیپایان شب سیه94
 نسخه13891کتلین. ماهان، الاصول تغذیه کراوس 95
 نسخه1هیئت تحریریه موسسه اصول دین(ع)حضرت امام حسن : پیشوای دوم 96
 نسخه13901صدر، شهاب الدینخالصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال97
 نسخه13801صمدی، سید علیروان شناسی عمومی98
 نسخه1ح.م.بهشتی، سنماز چیست؟99

 نسخه1الوعد، محمد صادقابوذر غفاری100
 نسخه13731دفتر معاونت اموراجتماعیویژه نوجوانان: برگزیده احکام 101

 نسخه13871نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومتماهنامه سراج بسیجی102

 نسخه1سید علینقیترجمه و شرح نهج البالغه103
 نسخه1یک جز قرآن مجید با ترجمه فارسی104
 نسخه13681الهی قمشه ای ، مهدیسوره انعام و طریقه ختم آن105
 نسخه13831پارک، جان اورت(2.ج)درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی 106
 نسخه13861قرائی مقدم، امان اهللمبانی جامعه شناسی107

 نسخه13901کتلین، ماهانتغذیه کرواس108
 نسخه13791ابوالقاسمی، غالم رضا(ع)مولودی اهل البیت 109
 نسخه13961تنکابنی، سید ضیاء الدینزیارت ناحیه مقدسه110

 نسخه1سیاح، احمدخورشید درخشان111

 نسخه13861طباطبایی، محمد هادینماز112

 نسخه13871مرکز تحقیقات حجادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده113

 نسخه13651ارتباط با خدا114

 نسخه1وزارت آموزش و پرورش(CD )آموزش قرآن سال اول متوسطه 115

 نسخه1وزارت آموزش و پرورش(CD) مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه 116



 نسخه1بهشتی ، رضا(CD )الوان من اللغه العربیه 117

118
 نسخه1وزارت آموزش و پرورش(CD)نرم افزار چند رسانه ای پایه هفتم کار و فناوری 

 نسخه13841معزی ، محمد کاظم سوره از قرآن کریم با ترجمه فارسی11917
 نسخه1ناظری، هدایت اهللهفت سوره از قرآن کریم120

 نسخه1هفت سوره از قرآن کریم121
 نسخه1(جیبی)دعای بعد از هر نماز در ماه رمضان122
 نسخه1(جیبی)زیارت عاشورا123
 نسخه1(جیبی)ادعیه طواف 124
 نسخه1(جیبی )دعای بعد از فرضیه ماه مبارک رمضان 125
 نسخه1(جیبی )زیارت امام حسین در عاشورا 126
 نسخه1(جیبی) (ع)زیارت حضرت فاطمه زهرا 127
 نسخه1(جیبی )دعای بعد از نماز128

 نسخه1(جیبی) (ع)زیارت حضرت فاطمه زهرا 129
 نسخه1(جیبی )زیارت امام حسین در عاشورا 130
 نسخه1(جیبی )نماز عفیله؟ 131
 نسخه1(جیبی )نماز عید فطر132
 نسخه1(جیبی )دعای قنوت نماز عید فطر133


