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 جلد44- 1. تفسیر آفتاب ج1

 نسخه13921ناصرخاکی، مریمویژه نامه زمانی برای زن بودن2

3

با رویکردی به موضوع )خبرگان و تداوم شرایط رهبری 

جعفرپیشه فرد، مصطفینظارت بر رهبری در نظام اسالمی
1388

 نسخه1

 نسخه13781احتشامی، انوشیروانسیاست خارجی ایران در دوران سازندگی4

5

اندیشه امام : معرفی طرح مطالعاتی تفسیر آفتاب  

 نسخه1و انقالب اسالمی چسیتی، چرایی و  (ره)خمینی 

 نسخه13911شکوهی، سعیدمعمای تحریم6

 نسخه1بیاد گلهای پرپرشده7

 نسخه13871بهشتی، احمدنسل نو خاسته8

 نسخه13951فرمانیان، مهدیدرسنامه تاریخ و عقاید زندیه9

 نسخه13911مروتی، حسینشهید علم10

 نسخه13871شجاعی، سیدمهدیآفتاب در حجاب11

 نسخه13911کرمیار، صادقنامیرا12

 نسخه13891شجاعی، سیدمهدیسقای آب و ادب13

 نسخه13911ربعیعی، فهمیهنگ ترسوها14

15

 تا 81یادداشت های پراکنده سال های : سر لوحه ها 

امیرخانی، رضا84
1387

 نسخه1

 نسخه13911امیرخانی، رضاقیدار16

 نسخه13831صفایی حائری، علیداستان های تربیتی: آیه های سبز 17

 نسخه13881طریقی، غالمرضا(مجموعه شعر)هرلیت یک کبوتر سرخ است 18

19

چیستی، اهداف و الزامات جهاد )جهاد اقتصادی 

 نسخه13921خامنه ای، علی(اقتصادی

امینی، عبدالحسینگزیده ای جامع از الغدیر20
1392

 نسخه1

21

سلسله مباحث اخالقی مرحوم آیت اهلل حق : مواعظ 

حق شناس، عبدالکریم2. شناس ج
1390

 نسخه1

22

زیرساخت های اقتصادی در ایران قبل و بعد از انقالب 

رفیعی مجومرد، حمیداسالمی
1388
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 نسخه13911حاتمی ورنوسفادرانی، محمدرضا(از هیچ ، به همه چیز)دولت بی خون دل 23

 نسخه13871مصباح یزدی، محمدتقیآذرخشی دیگر ازآسمان کربال24

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای امین توحیدی  



مرکز صهبابصیرت و استقامت25
1389

 نسخه1

 نسخه13931آذرگون، جوادنکته هایی  ناب از چشم زخم و چشم چرانی26

 نسخه13861آقاتهرانی، مرتضیبررسی علل و راه کارهای درمان: اهمال کاری 27

28

خاطرات افسران فرهنگی از فتنه : من مدیر جلسه ام 

مخدومی، رحیم88
1391

 نسخه1

29

سال های بحرانی در سیاست خارجی : انتخاب دشوار

ونس، سایروسآمریکا
1390

 نسخه1

30

دخالت های نظامی آمریکا و سازمان سیا )سرکوب امید 

بلوم، ویلیام تئودور(از جنگ جهانی دوم به بعد
1388

 نسخه1

31

سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی 

معین فرد، محمدرضاایران
1385
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 نسخه13941همینگوی، ارنستپیرمرد و دریا32

 نسخه13831مجلسی، محمدباقر ترجمه جلد سیزدهم بحاراالنوار2. مهدی موعود ج33

34

آمریکا در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیة 

خامنه ای، علیاهلل خامنه ای
1389

 نسخه1

35

کتاب سفر مقام معظم رهبری : قایق راندن به اقیانوس 

ساالری، مظفربه استان یزد
1390
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اینجل، پولینداستان شگفت انگیز کشف قطب شمال: بربام جهان 36
1377

 نسخه1

 نسخه13881اسناد خیانت و جنایت37

 نسخه13931خامنه ای، علیروش تحلیل سیاسی38

 نسخه13901خامنه ای، علیمعارف انقالب39

 نسخه13911خامنه ای، علیصراط مستقیم40

 نسخه13921رستمی، حیدرعلیبررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبة شیخ طوسی41

 نسخه13761استروفسکی، ویکتورراه نیرنگ42

 نسخه13871محمدی، حمیدنحو مقدماتی43

44

 حدیث 110در  (ع)پرتوی از فضائل امیرمومنان ، علی 

صافی، لطف اهللاز کتب اهل سنت
1389

 نسخه1

 نسخه13911حکیمی، محمددفتر چهارم« ع»سخنان امام رضا: فرازهایی از 45

خمینی، روح اهلل مسائل اقتصادی2. رساله نوین ج46
1373

 نسخه1

خادمیان، سیدحسین(ع)شرح تسبیح حضرت زهرا  : (ع)تسبیح ناب فاطمه 47
1383

 نسخه1

48

زندگینامه و خاطرات : شاهرخ حر انقالب اسالمی 

 نسخه13901گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادیشهید شاهرخ ضرغام



 نسخه13891صفایی حائری، علیصراط49

 نسخه13891صفایی حائری، علیرشد50

 نسخه13871دانشبدی حکیم، حسیندعای ندبه51

52

آشنایی با خطبه متقین در نهج : صد صفت متقین 

غفرانی، محمدباقرالبالغه
1388

 نسخه1

 نسخه13871چامسکی، نوامدولت های فرومانده53

 نسخه13851مخدومی، رحیمجنگ پابرهنه54

55

جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت : نفحات نفت 

دولتی
1389امیرخانی، رضا

 نسخه1

56

خاطرات افسران عراقی از : جنایت های ما در خرمشهر 

مترجم- ابراهیمی، محمدنبی جنگ خرمشهر
1390

 نسخه1

 نسخه13701صمیمی، مینوپشت پرده تخت طاووس57

منشور معارف انقالب اسالمی58

معاونت آموزش و پژوهش موسسه ی 

 نسخه13941پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

 نسخه13871گروه هنری پژوهشی حنیف  اسطوره ها جان می گیرند5. سایه ها ج59

 نسخه413691. اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی ج60

 نسخه1محققی، محمدحسنیادداشت های آبادان 61

 نسخه13731مطلق، محسنسفرنامه جنگ62

 نسخه13871گودرزیانی، احدنیمه پنهان یک اسطوره63

 نسخه13841سرهنگی، مرتضیخانه کوچک ، زندگی بزرگ 64

65

گوشه هایی از زندگی رهبر : یک سبد گل محمدی

حدادی، محسنمعظم انقالب
1384

 نسخه1

 نسخه13631شاگردان شهیدبر شهد شهادت66

 نسخه13731قزوه، علیرضا(یادواره احمد زارعی)! چه عطر شگفتی 67

 نسخه13911مردانپور، حسینطب النبی68

 نسخه13941اعتصامی، پرویندیوان کامل پروین اعتصامی69

 نسخه13921برزگر بفروئی، مرتضیمحاسبه اعمال70

 نسخه13961(ع)تقویم اهل بیت 71

72

روایتی از یک سفر آفاقی، انفسی و : سفر عشق 

دانشجویی به کربال
1394احسانی، رضا

 نسخه1

کمیته موضوعی(1)خاطرات جبهه 73
1394

 نسخه1



 نسخه13861علم الهدی، سیدحسینپرتوی از نهج البالغه74

 نسخه13931جباری، محمدرضاسلوک فردی : (ص)سیره اخالقی پیامبر اعظم 75

 نسخه13871جوان و عرفان76

 نسخه13861حکیمی، محمدرضا«الحیاة»اقتباسی از - انذار77

 نسخه13891مخدومی، رحیمسفرنامه حج: یار کجاست؟ 78

 نسخه13941یزدی نژاد، علیراهنمای سالمت  در ماه مبارک رمضان79

 نسخه13881خمینی، روح اهللسیره آفتاب80

81

راهبردهای امنیت فضای سایبری در سه کشور 

انگلستان، آلمان و آمریکا
1395

 نسخه1

82

سوژه های سخن در فرهنگ جهاد و : روایت مقدس 

 نسخه13911شهادت

 نسخه13891مهدوی کنی، محمدرضانقطه های آغاز در اخالق عملی83

84

شرح زیارت  : (ع)سیمای عرشیان در کالم ابن الرضا 

صدیقی، کاظم1. جامعه کبیره ج
1388

 نسخه1

 نسخه13891گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم(ع)فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری 85

 نسخه13861مجلسی، محمدباقرعین الحیات 86

 نسخه13901اصغری نژاد، محمدلحظه دیدار87

 نسخه13911جوادی آملی، عبداهللروابط بین الملل در اسالم88

 نسخه13941اخوان ثالث، مهدیارغنون89

 نسخه13831اشتاین سالتز، آدینسیری در تلمود90

91

مروری اجمالی بر اندیشه های امام خمینی : خط امام 

(ره)

بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی 

در دانشگاهها (ره)
1392

 نسخه1

 نسخه13881جمعی از نویسندگانفلسفه اخالق 92

93

ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام : حکمتهای علوی 

 نسخه13911محدثی، جواد(ع)علی 

 نسخه13941جلوه های معنوی و عرفانی عاشورا94

 نسخه13891بازارت، مالنیچه گونه فرزندم را تربیت کنم؟95

 نسخه1!منافقین 96

97

محیط امنیتی ایران با نگاهی به انتخابات ریاست 

غالمی، طهمورثجمهوری آمریکا
1391

 نسخه1

 نسخه13881اسالملو، نعیمهشعار برابری در تابوت صورتی98

 نسخه13921رضاخانی، محمدپرنیان99

 نسخه13871جعفری، فتح اهللدکل ابوذر100

101

سلفی گری در جهان اسالم از: ماضی استمراری   

زاهدی، سعیدوهابیت تا القاعده
1391

 نسخه1

 نسخه13701فهیمی، سیدمهدی1. نامها و نشانیها ج: فرهنگ جبهه 102

 نسخه13901عاکف، سعیدخاک های نرم کوشک103



 نسخه13871گروه هنری پژوهشی حنیف  زرساالری4. سایه ها ج104

 نسخه13821صدیقی، کاظمسرود عرش105

106

مجموعه خاطرات علمدار روایتگری حاج : شیدایی 

 نسخه13901مشتاقی نیا، حمیدشیخ عبداهلل ضابط

107

روندهای راهبردی جهانی موثر بر دفاع و صنایع دفاعی 

بوشهری، علیرضا(از دید اسناد و منابع غربی)
1389

 نسخه1

 نسخه113851. نقش فناوری اطالعات در جنگ های آینده ج108

 نسخه13661هاشم زاده، ناصر(عهدنامه مالک اشتر)فرمان 109

 نسخه13921جمعی از پژوهشگرانروایتی کوتاه از تحریم 110

 نسخه13801بهنود، مسعود(گزیده مقاالت دو حرف و حرف دیگر)حروف 111

بن علی=ابن بابویه، محمد(پاداش و کیفر کردار)ثواب االعمال و عقاب االعمال 112
1391

 نسخه1

 نسخه13871طبری ، عمادالدین(ع)به شیعیان علی مرتضی  (ص)بشارتهای پیامبر113

 نسخه13881شجاعی، محمدتجسم عمل و شفاعت114

 نسخه13871غریب آبادی، کاظمواقعیت های اساسی: برنامه هسته ای ایران 115

 نسخه13931رافالکو، فرانک جیدهه جاسوسی116

 نسخه1عطائی، رینب(ع)روایت داستان زندگی امام حسین : آفتاب برنی 117

 نسخه1حکیم، سید محمدتقیراهنمای تجزیه و ترکیب و قواعد صرف و نحو عربی118

 نسخه13831عسگری، سیدمرتضیامامت و مهدویت در مکتب خلفا119

 نسخه1محمدی اشتهاردی، محمد(ع)نگاهی بر زندگی حضرت رضا 120

 نسخه13851شجاعی، محمدعروج روح121

 نسخه13931پیغامی، عادلدرس گفتارهای اقتصاد مقاومتی122

 نسخه13931کرمی چرمه، کامرانسلفی گری در خاورمیانه عربی123

 نسخه13891طاهرزاده، اصغرده نکته از معرفت نفس124

 نسخه13871خمینی، روح اهللجهاد اکبر یا مبارزه با نفس125

126

دعا از منظر حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه 

خامنه ای، علیای رهبر معظم انقالب اسالمی
1390

 نسخه1

 نسخه13771اعتصامی، پرویندیوان پروین اعتصامی127

کاکه جانی، عباسجریان شناسی اصول گرایی در جمهوری اسالمی ایران128
1392

 نسخه1


