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 نسخه13911دهقان، ناصرفصلنامه ب پرسمان سیاسی1

2

Objective Tests  in E nglish As  a  

Foreign LanguageBloor، Merier
 نسخه19701

درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی3
 نسخه13861لک زایی، نجف

4

آشنایی با فضیلت و عظمت سوره ی : قلب قرآن 

عبداللهیان، محمددفتر اول (یس)مبارکه ی 
 نسخه13911

 نسخه13861والیت فقیه و انتظار5

(15)سخن یار 6

معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور 

خیریه
 نسخه13861

 نسخه13911اکبری، علیمیرزا محمد، پدر کردستان7

8

شرح احوال میرزا حبیب اهلل رشتی : حدیث پارسایی 

مظفری، رضابزرگمردی از املش
 نسخه13801

شیروانی، علی(دریافتی ازدو حدیث عرفانی)با پیامبر به سوی معراج 9
 نسخه13861

 نسخه13871محمدی سیروئی، علیغذاهای ویژه پاییز و زمستان10

11TOE F L  Actual Tests نسخه13841مولفین واحد پژوهش نشر ابتدا 

12

شرح کلمات عرفانی اخالقی حضرت آیت : پرده نشین 

 نسخه13871واحد پژوهش انتشارات هنارساهلل العظمی بهجت

13

شرح حال شیخ السالکین حضرت : برگی از دفتر آفتاب 

 نسخه13881باقی زاده پالمی، رضاآیت اهلل العظمی بهجت

 نسخه13851خمینی، روح اهلل(س)قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی 14

15

هنر آشپزی و شیرینی پزی مجلل بانضمام آموزش 

 نسخه13741گلزارمنش، اعظمسبزی و میوه آرائی سفره

 نسخه13861نیپولیتان، ریچارد(C++با شبکه کدهای )طراحی  الگوریتم ها 16

17

 پرسشهای شما ، پاسخ های امام زمان و عارفان و 

یوسفی، محمدبزرگان
 نسخه13921

 نسخه13921یوسفی، محمددرمسجد مقدس جمکران (ع)مالقات با امام زمان 18

 نسخه13891دستغیب شیرازی، سید عبدالحسینازدواج اسالمی19

افتخاری، اللهزنان20
 نسخه13901

21

مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری : چهل تدبیر 

الفت پور، محمدعلیاسالمی ایران
 نسخه13891

22

 سوال چهارگزینه ای استعداد و آمادگی 2000

عرفانیان، امیر(GMAT) تحصیلی
 نسخه13921

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی سرکارخانم راضیه حاتمی  



 نسخه13871آریافر، ایرجریاضیات کاربردی23

 نسخه13811مانو، موریس(مدار منطقی)طراحی دیجیتال 24

 نسخه13881محمدزاده، راضیههمراه با مادر پرورش فرزندی دین دار25

 نسخه13861نیکوکار، مسعودمحاسبات عددی26

27

جلوه هایی از شبنم )داستان هایی از عشق به خدا 

(عشق
 نسخه13911صاحب هنر، مهدی

ابراهیمی، جعفرقصه های شیرین مثنوی مولوی28
 نسخه13851

 نسخه13922سبزکار، سعیدوعده دیدار نزدیک است29

هشدارهایی درباره مهریه30

دفتر پژوهش های اسالمی سازمان 

زندانها
 نسخه13931

هشدارهایی درباره نفقه31

دفتر پژوهش های اسالمی سازمان 

زندانها
 نسخه13931

هشدارهایی درباره تصادف32

دفتر پژوهش های اسالمی سازمان 

زندانها
 نسخه13931

هشدارهایی درباره چک33

دفتر پژوهش های اسالمی سازمان 

زندانها
 نسخه13931

34
 نسخه13861امین پور، قیصر(گزیده اشعار قیصر امین پور)دردواره ها 

35
 نسخه13912حکاری، شهالکمال دین در خطبه غدیر

 نسخه13881تجار، راضیهخورشید باران36

 نسخه13711شب زنده دار، محمدقصه های دخو37

 نسخه13911فالح زاده، محمدحسینمناسک مصورعمره مفرده38

 نسخه1محمدی، صادق(گفتگویی در کویت)حقیقت زیارت 39

 نسخه1پیترسن، اسکاتخاک های سوغاتی40

 نسخه1علم خواه، سید مصطفیچرا بعضی اوقات دچار اشتباه و گناه می شویم؟41

 نسخه1ذوعلم، علیاگر والیت فقیه نمی بود ؟42

43

به نورانیت بانضمام  (ع)حدیث معروف امیرالمومنین 

به عنوان بصری وزیارت  (ع)دستور سلوکی امام صادق 

، امام اول(ع)علی بن ابی طالب عاشورا

 نسخه13911

 نسخه13891علی اکبریان، حسنعلیگفت و شنود در باب تقلید44

45

بر اساس : در راه که می آمدی ، سحر را ندیدی؟ 

زواریان، زهراخاطرات سیده معصومه و سیده زهرا جزایری
 نسخه13891



 نسخه1میرحائری، جاللمتن ، ترجمه و شرح خطبه فدکیه (ع)خطبة الزهرا 46

 نسخه1موسوی گرمارودی، سید مرتضی4 و3. خط ج47

48

پاسخ به پانزده پرسش درباره مسئله هسته ای بر 

اساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
 نسخه1

 نسخه3نشریه رشد دانش آموز49

50Hip Hip Hooray ! 2 student bookEisele، Beat13891نسخه 

 نسخه13921نشریه روزهای زندگی51

 نسخه13881گیلمن، فوئبیک داستان محشر52

 نسخه1امین یزدی، سیدعلیرضاآستان بندگی53

 نسخه13811حسن زاده آملی، حسنالهی نامه54

 نسخه13871روستا، احمدمدیریت بازاریابی55

56

حاوی مطالب ارزنده، داستانها و : ارزش پدر و مادر 

گوهری، سید اسماعیلاشعار
 نسخه13751

 نسخه13761خمینی، روح اهلل(احکام متاهلین)احکام خانواده 57

(ع)تاریخ اسالم در عصر امامت امام سجاد و امام باقر 58

پژوهشکده تحقیقات اسالمی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه
 نسخه13851

 نسخه13841کامپستون، جولیتپوکی استخوان59

 نسخه13741آسیموف، آیزاکویتامینها60

 نسخه1ماموریت های یک فعال فضای مجازی61

 نسخه13901موسسه فرهنگی هنری قدر والیتزنان عاشورایی و دختران شیطان62

 نسخه13831ابراهیم زاده، عبداهللادیان الهی و فرق اسالمی63

 نسخه13911حیدرزاده، عباسفرهنگ نامه آخر الزمان64

 نسخه13861خدادادی، جمشیدپانزده روز تا سالمتی65

 نسخه13881یوسفی، هادیمعماری کامپیوتر66

 نسخه13811تارخ، محمدجعفرمدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری67

68

در کالم  (ع)پرتوی از فضایل حضرت فاطمه زهرا 

محمدنژاد، میرعلیمعصومین
 نسخه13781

 نسخه13911صاحب هنر، مهدیداستانهایی از قهر خدا69

 نسخه13901حسینی، سیدمجتبیرساله دانشجویی70



 نسخه13791صدرایی خویی، علیآشنای حق71

 نسخه13881قائمی، پروینچه کسی بود صدا زد سهراب ؟72

 نسخه13621سبحانی، جعفرتوسل یا استمداد از ارواح مقدسه73

 نسخه13761قائمی، علیپرورش مذهبی و اخالقی کودکان74

 نسخه13881یوسفی، هادیمدار منطقی75

 نسخه14سی دی76

 نسخه1سی دی آموزش دفاع شخصی بانوان77

 نسخه1سی دی فرهنگ لغات نارسیس78

 نسخه1سی دی نیمه ی پنهان79

 نسخه2سی دی گنجینه معرفت80

 نسخه1سی دی تکنیک های موفقیت و خانواده موفق81

 نسخه5نشریه آشپزی82

نسخهعنوانسابقه اهدا
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