
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13851گودمن، امیاکثریت خاموش1

 نسخه13861صدر، موسیزهرا فصلی از کتاب رسالت2
 نسخه13862صدر، موسیاخالق روز3
 نسخه13871صدر، موسیموحد بود وبس (ع)علی 4

 نسخه13871صدر، موسیوارث انبیا (ع)حسین 5

 نسخه13871صدر، موسیروح تشریع در اسالم6

 نسخه13911سراج، رضانظام سلطه در تدارک فتنه بزرگتر7

 نسخه13921مرکز رصد شهید بصیرمروری گذرا برشبکه های ماهواره ای معارض8

 نسخه13611آل احمد، جاللارزیابی شتابزده9

 نسخه13851پلی ، میشائیلاسامه بن الدن و تروریسم جهانی10

 نسخه13851زرکی، مرضیهبازگشت از بلگراد11

 نسخه13841غرویان، محسننگاهی به جنایات آمریکا در فیلیپین12

 نسخه13841بهلول، محمد تقیخاطرات سیاسی بهلول13

مبانی معرفتی تجدید نظر طلبان14

مرکز مطالعات و پژوهشهای سازمان 

بسیج
 نسخه13881

 نسخه13841علی آبادی، محمدافتخارات ایرانیان15

 نسخه13911بهلولی، داودتا استانبول در جستجوی تشیع16

 نسخه13811حیدری، غالم صد چهره سینمای ایران17

 نسخه13721امینی، احمدصد فیلم تاریخ سینمای ایران18

 نسخه13831کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجهنشریه اطالع رسانی 19

 نسخه13781کلی، کوینمعیارها و قواعد جدید در اقتصاد نوین20

 نسخه13821خمسه ، اکرمآموزش قبل از ازدواج21

 نسخه13771مساجد ششگانه جنوب تهرانقرآن باب معرفت اهلل22

 نسخه13701غفاری، ابراهیم(جلد اول )راهنمای حرمین شریفین 23

 نسخه13731قربانی الهیجی، زین العابدیندر سایه قلم24

 نسخه13781صالحان، جعفرروضه های شهید مطهری: مقتل مطهر25

 نسخه13841نوحه خوانازعید نوروز چه می دانید؟26

 نسخه13791نجفی قوچانی، محمد حسنسیاحت شرق27

 نسخه13821رودا، امیلیشهر موشها28

دفتر پژوهشهای موسسه کیهان(جلد دوم )معماران تباهی 29
 نسخه13771

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدباقر صنیعی منش 



 نسخه1دبیر خانه دائمی رصد و نقد رسانهصدا و سیما؛ دانشگاه تدریس مفاهیم انقالب؟30

 نسخه13801نگ، ایمدیر صد دقیقه ای31

 نسخه13751مقدادی اصفهانی، علینشان از بی نشان ها32

 نسخه13601رهنما، زین العابدین(ع)زندگانی امام حسین بن علی بن ابی طالب 33

 نسخه13871صدر، موسیدین در جهان امروز34

35
نمایه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی
 نسخه13881

 نسخه13851اخترشهر، رجبعلیسیاست چیست؟36

 نسخه13861قدوسی زاده ، حسندانشگاه ، تشکلهای دانشجویی: نکته های ناب 37

 نسخه13861قدوسی زاده ، حسنجوانان، هنر و موسیقی، تولید علم: نکته های ناب38

 نسخه13861قدوسی زاده ، حسننظام و انقالب، استکبار جهانی: نکته های ناب39

40

روشنفکری، مسائل سیاسی و اجتماعی : نکته های ناب

قدوسی زاده ، حسن...
 نسخه13861

 نسخه13861قدوسی زاده ، حسن...ویژگی های فرهنگ و تمدن غربی : نکته های ناب41

 نسخه13851فقیه، محمدسفیانی و نشانه های ظهور42

 نسخه13851شفیعی سروستانی، اسماعیلمثلث مقدس43

 نسخه13841واحد پژوهش و تحقیق موسسه فرهنگی موعودپیشگوییها و آخرالزمان44

 نسخه13831شفیعی سروستانی، اسماعیلتفکر، فرهنگ و ادب ، تمدن45

 نسخه13831ساده، مجتبیشش ماه پایانی46

 نسخه13851صاحب خلق، نصیرتاریخ ناگفته و پنهان آمریکا47

 نسخه13841هالسل، گریسیداهلل48

 نسخه13841نجیری، محمودآرمگدون49

 نسخه13731ثقفی، علیاندیشه جاوید50

 نسخه13771اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاهویژه نامه سیاسی51

 نسخه13731مقدس، احساننگرشی بر تاریخ و ادبیات بوسنی و هرزگوین52

 نسخه13751مرکز مطالعات و تحقیقات جنگاولین عملیات دریایی سپاه پاسداران در خلیج53

صادقی گویا، نجاتعلیعملیات آزادسازی سنندج و گردنه صلوات آباد54
 نسخه13781

 نسخه13751کمری، علیرضاق. ه1273- بازیابی یک واقعه ، خرمشهر 55



 نسخه13671مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ کارنامه یکساله سپاه65جنگ در سال 56

 نسخه13721بلک ول، جیمزصاعقه در صحرا57

 نسخه1ق.ه1422جمعی از علماجامع المقدمات58

 نسخه1حجازی، سید عبدالرسولمیراث امامان59

نسخهعنوان(قابل مشاهده بر روی سایت)سابقه اهدا 
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