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 )پیرامون تشروف حضرت علی بن مهزیار: در محضر یار 

(عج)خدمت امام زمان  (ع
 نسخه1

 نسخه13751غیوری، سیدعلیجلوه ای از تعالیم اسالم2

 نسخه1 احسان ماندگار3

مستحبات سعی4

معاونت آموزش و تحقیقات بعثه 

مقام معظم رهبری
 نسخه13731

 نسخه13821کریمی، عبدالعظیمنکته های روان شناختی در تربیت دینی فرزند5

 نسخه13771رسولی محالتی، سیدهاشمسخنی درباره دعا6

 نسخه1مکارم شیرازی، ناصرزندگی در پرتو اخالق7

 نسخه13851میرهاشمی، اعظمچگونه دعا کنیم؟8

 نسخه13891سلیم زاده، علیچگونه امر به معروف کنیم ؟9

 نسخه1شیرازی، سیدمحمد(ع)بررسی کوتاهی از نهضت امام حسین 10

 نسخه1علم الهدی، سیداحمد(یا حل المسائل مشکالت )دین شناسی ابتدایی 11

 نسخه1عسکری، سیدمرتضیالصحابی و عدالته12

 نسخه1عسکری، سیدمرتضیالمصحف فی الروایات و اآلثار13

 نسخه1دفترچه خاطرات  سفرحج14

15

به امام  (ص)پندهای گرانمایه به پیامبر اکرم : ای علی 

(ع)علی 

طبرسی، رضی الدین ابونصر الحسن 

بن الفضل
 نسخه13631

16

به مالک  (ع)بانضمام فرمان حضرت علی  (ع)سخنان علی 

، امام اول(ع)علی بن ابی طالب اشتر
 نسخه1

مترجم- چمران، عباس دعای کمیل با ترجمه فارسی17

 نسخه1یادواره ایثار18

 نسخه13801قاضی عسکر، سیدعلیآداب سفر حج19

20

اربعین شامل چهل حدیث در موضوعات مختلف از رسول 

اکرم و ائمه هدی صلوات اهلل علیهم اجمعین
 نسخه13711متقی، سیدجالل

 نسخه1طلوع نور21

 نسخه1زمانی، مصطفیراه مبارزه با مشکالت زناشویی22

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای علی اکبر مینوئیان 



 نسخه13871حاجی، منصورآیت دانایی و دانشوری23

هیئت تحریریه موسسه اصول دین(ع)حضرت امام حسین : پیشوای سوم 24
 نسخه1

هیئت تحریریه موسسه اصول دین(ع)حضرت امام سجاد : پیشوای چهارم 25
 نسخه1

هیئت تحریریه موسسه اصول دین(ع)حضرت امیر مومنان علی : پیشوای اول 26
 نسخه1

هیئت تحریریه موسسه اصول دین(ع)حضرت امام حسن : پیشوای دوم 27
 نسخه1

 نسخه1سید بن طاووس(ع)زندگانی اباعبداهلل حسین 28

دارالقرآن الکریم- معاونت فرهنگی  (روخوانی)آموزش قرآن 29
 نسخه13661

 نسخه13771حیدرزاده، مریمپروانه ات خواهم ماند30

 نسخه13871السید العسکری فی الذکری السنویة االولی لرحیله31

تخته داریان، مهریسنن الهی ، همیشگی و همگانی32
 نسخه13841

غضنفری خوانساری، سیدهادیسنگربانان اسالم از علم الهدی تا سید الخامنه ای33
 نسخه13721

 نسخه13701ناجی، محمدرضاشرایط موفقیت تبلیغ34

 نسخه13761جاهد، رضاداروخانه معنوی35

 نسخه13731رحیمیان، محمدحسنیادها و یادداشتهایی از زندگی امام : در سایه آفتاب 36

 نسخه13871نظرپور، مهدیتاریخ سیاسی معاصر ایران37

 نسخه13861فاخری، سید علیرضااخالق خانواده38

 نسخه13721میرعظیمی، سیدجعفردو فریضه بزرگ امربه معروف و نهی از منکر39

 نسخه1سبحانی، جعفر2. فروغ ابدیت ج40

 نسخه13721بی آزار شیرازی، عبدالکریمجنگ تبوک41

 نسخه13641شکوفه ای تازه در بهار انقالب42

 نسخه13601خمینی، روح اهلل عبادت و خودسازی1. رساله نوین ج43

 نسخه13721موسوی راد، سید حسیننماز از دیدگاه قرآن و حدیث44

 نسخه135217درسهائی از مکتب اسالم45

 نسخه1یاس کبود46

 نسخه6دعا47


