
1
دانستنیها و خواندنی هایی از دوران دفاع : کتابک مقاومت 

مقدس
 نسخه13901قاسمی، محمدحسین

 نسخه1طباطبائی نسب، سید محمدرضا1. پرتوی از رمضان ج2

 نسخه13851حجتی، حامدچهارده مجلس 3

4
به  (ع)توصیه های اخالقی امام رضا :  دردامان مهر 

مرادخانی، احمداصحاب و یاران
 نسخه13901

 نسخه1پیامبری برای همیشه (ص)محمد 5

 نسخه213831و 1آموزش همگانی مقابله با بالیای طبیعی 6

 نسخه13932ابراهیمی، نادرجای او خالی7

 نسخه13851گروه نویسندگانگیالن غرب8

9
مخدومی، رحیمبراساس زندگی شهید محمدابراهیم همت: معلم فراری 

 نسخه13831

 نسخه13711شیرازی، رضا(ع)داستان زندگی امام حسن : قهرمان دو ومیدان 10

 نسخه1برانق، محمد احمدمقاومت یوسف 11

 نسخه13711دارالقرآن الکریم«روخوانی»آموزش قرآن 12

13
راه و چاه چهل حدیث ، کاریکاتور شعر

کانون فرهنگی هنری مسجد الزهرا 

(س)
 نسخه13921

 نسخه13941دفتر ادبیات انقالب اسالمی57نمایشگاه و نشست تخصصی الله های شهریور 14

15
انصاری، محمدباقر ...(ع)زیارتنامه حرم مخفی حضرت زهرا : زیارت فاطمی 

 نسخه13911

 نسخه13931قبادی، محمدانقالب و دیپلماسی در خاطرات سید محمدصدر16

 نسخه13851آرمین، منیژه(رمان)ای کاش گل سرخ نبود 17

 نسخه13721اداره انتشار اسنادهفتمین نمایشگاه اسناد قدیمی وزارت امور خارجه18

19
پژوهشی پیرامون اسامی و القاب فاطمه : جرعه از کوثر 

سبحانی نسب، علیرضا(س)زهرا
 نسخه13751

20
توصیه های رهبر معظم انقالب : بروید با هم بسازید

حدادی، محمدرضاحضرت آیت اهلل خامنه ای به زوج های جوان
 نسخه13881

 نسخه13881قدسی مهر، محمدعلیچه کسانی مسخ شده اند ؟21

 نسخه13821نوری، حسین بن محمدتقیمختصر نجم الثاقب: خورشید غایب 22

23
ازدواج و مبانی اسالمی ، روابط عاطفی و اجتماعی ، روابط 

زناشویی ، باروری سالم
 نسخه13941فردوسی، سیما

(96آذر ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدعلی رحمانی  



24
ارفع، سیدکاظم(ع)حضرت امام حسن عسگری (ع)سیره عملی اهل بیت 

 نسخه13701

 نسخه13701ارفع، سیدکاظم(ع)حضرت علی (ع) سیره عملی اهل بیت 25

26
پرچمدار انقالب  (ع) سیره عملی ابوالفضل العباس 

محمودی، عباسعلیحسینی
 نسخه13701

27
حضرت امام علی النقی الهادی  (ع) سیره عملی اهل بیت 

ارفع، سیدکاظم«ع»
 نسخه13701

28
ارفع، سیدکاظم«ع»حضرت امام موسی کاظم  (ع) سیره عملی اهل بیت 

 نسخه13701

 نسخه13871مهدی پور، علی اکبر ازدواج ام کلثوم افسانه یا حقیقت ؟29

 نسخه13791میدو، ساموئل روی شب ادراری و راههای درمان آن در کودکان30

 نسخه13831بشارتی، سید علی محمددفتردوم (مجموعه شعر) لبخند شعر 31

32
نگاهی راهبردی به موضوع سوخت در بخش حمل : بنزین 

و نقل
 نسخه1خلعت بری، فیروزه

 نسخه13891حسینی، محمدباقرشوق دل33

 نسخه13861ارفع، سیدکاظمآموزش نماز34

 نسخه13901رفیعی محمدی، علی محمدعوامل تحکیم و تزلزل خانواده: نسیم عشق 35

 نسخه13821تبریزی، مصطفیدرمان اختالالت دیکته نویسی36

 نسخه13911رفیعی محمدی، علی محمدجوان وانتخاب همسر37

 نسخه13811آر. شانل، آ چاندرا38

39
اصول برقراری ارتباط با کودکان : بیست اصل در تربیت  

رفیعی محمدی، علی محمدو نوجوانان
 نسخه13901

 نسخه13741پاشا شریفی، حسیناصول روان سنجی و روان آزمایی40

 نسخه1قائمی، علیمجموعه بحثها در زمینه نقش مادر در تربیت41

 نسخه13691مختاری باب اناری، بهنامزنگ پایانی42

 نسخه1خمینی، روح اهللالهی امام خمینی- وصیت نامه سیاسی : صحیفه انقالب 43

مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی اصول اخالق فردی44

ولی فقیه در سپاه
 نسخه13721

 نسخه13901قبولی، عابدینبخوانید و سالم بمانید45

 نسخه13891مصباح یزدی، محمدتقیمردم ساالری دینی و نظریه والیت فقیه46

 نسخه13801معجزه تهرانی، حیدرعلیبخشهائی از کتاب مستطاب نهج البالغه منظوم47

48
زندگی نامه و وصایای یکصد و پنجاه و شش : الله و آئینه 

طالبی، مجتبی(استان فارس)شهیدد منطقه خفر 
 نسخه13862



49
ویژه نامه راهنمای جامع اماکن متبرکه حرم مطهر 

(ع)حضرت رضا 
 نسخه13841

50
رشیدی، احمد(خاطرات علی محمد بشارتی جهرمی)عبور از شط شب 

 نسخه13831

 نسخه13791خالقی راد، حسینبرگزیده سیاستنامه و قابوسنامه51

 نسخه13721شهیدی، سید جعفرتاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان52

 نسخه13621سعیدی، م روانشناسی و پرورش کودک53

 نسخه13931قنبری همدانی، حشمت اهلل61ردپای دنیا در فاجعه 54

 نسخه13771حسینی، سید مهدیمشاوره ازدواج و خانواده55

 نسخه13901دپارتمان انتشارات راه اندیشهسواالت کنکور دانشگاه آزاد اسالمی رشته ی انسانی56

 نسخه13901دپارتمان انتشارات راه اندیشهسواالت کنکور سراسری  رشته ی انسانی57

 نسخه13841واحد پژوهش و تالیف گیتا شناسیاطلس جامع گیتا شناسی58

59Azerbaijan Carpet19851نسخه 

 نسخه13681دوپولو، پاپامعماری اسالمی60

 نسخه1دل نوشته ها61

 نسخه13861شفیعی، ضیاء الدیننه خانی آمده ، نه خانی رفته62

 نسخه13841گودمن، لینداطالع متولدین آبان63

64
مقطع راهنمایی (ویژه مراسم صبحگاه)طرح نسیم رحمت 

 نسخه1

 نسخه13701شیرازی، رضا5. مثل آباد ج65

 نسخه13781نیکنام، محمدکاظممجموعه اشعار کوتاه: سخن دل 66

67
انجم شعاع، محمداحکام شرعی ویژه مسافران خارج ازکشور: ره توشه سفر 

 نسخه13801

 نسخه1طباطبایی، سید محمدمهدینی نوا68

69
احکام ویژه دختران دوره دبیرستان: احکام راه سبز 

ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و 

پرورش
 نسخه13811

 نسخه13931اصفهانی، محمدمهدی(برای همسران جوان)پیام نیکبختی  70

 نسخه1دستغیب، سید علی محمدسلسله درسهائی از اخالق اسالمی  دفتر سوم71

 نسخه13821شیرازی، علیانتخابات و مردم72

73
تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام : شاهد شهیدان 

بشارتی، سید علی محمد3 و 1. ج (ع)حسین 
 جلد13842

74
. متخبی از اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواک ج

یاران امام خمینی7 -1
 جلد13867



 نسخه13811فاطمیان، علینشانه های پایان75

 نسخه13831حبیبیروانخوانی و تجوید: آموزش قرآن 76

 نسخه13871قرآن کریم77

 نسخه13851امیرخانی، رضا(رمان)من او  78

79
حضرت امام علی بن الحسین  (ع)سیره عملی اهل بیت 

ارفع، سیدکاظم(ع)
 نسخه13701

 نسخه13681محبی، احمدرضاوظیفه فراموش شده80

 نسخه13871عالیی، حسینمهدی باکری در اندیشه و عمل81

 نسخه1صافی گلپایگانی، لطف اهللبسوی دولت کریمه82

 نسخه13781عطیة االبراشی، محمدجایگاه زن در اسالم83

84
مجموعه مقاالت تکنولوژی های جدید رسانه ای از منظر 

کارشناسان
 نسخه13871

85
کلیات تعبیر خواب

تفلیسی، ابوالفضل حسین بن 

محمدابراهیم
 نسخه13801

86
رژیم غذائی در بیماران مبتال به بیماری های قلبی و 

عروقی
 نسخه1

 نسخه1هاشمی دانا، صدرالدینآفتاب صبح امید87

88
و مراجع  (ع)، ائمه معصومین  (ص)دیدگاه قرآن ، پیامبر 

میرهادی، سید مهدیتقلید درباره تحریم استعمال دخانیات
 نسخه13851

 نسخه13901عفتی باران، نسرینهدف89

 نسخه13861قلی پور، رحمت اهلل(توصیف وتبین)تحلیل اجتماعی فرار مغزها 90

 نسخه1مطهری، مرتضیجهان بینی الهی و جهان بینی مادی91

 نسخه1مرکز مطالعات راهبردی خیمهبرای اول92

93
مجموعه سخنرانیهای آیة اهلل حاج میرزاعلی : به سوی نور 

احمدی میانجی، علیاحمدی میانجی
 نسخه13821

 نسخه13741دانش طلب، منصوره واقعه تاریخ کربال8بازنویسی : قصر سپید 94

 نسخه13801عاملی، سید جعفر مرتضیترجمه الغدیر و المعارضون: ستیز با آفتاب 95

 نسخه13801ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورشفصل شکفتن96

 نسخه13891موسوی بلده، سیدمحسنآموزش تجوید قرآن (1سطح )حلیة القرآن 97

 نسخه13621شمس الدین، محمدمهدیحکومت منهای دین98

 نسخه13711نبوی تفرشی، سید سیف الدینپیشگیری از انفارکتوس قلبی99

100
معاونت حفاظت پیشگیری ساحفاسا(4)ماجراهای زبل 

 نسخه13891

 نسخه13791مسجدی اصفهانی، رضاچهارده نکته راجع به ریش و ریش تراش101

102
. ج (ع)شرح دعای مکارم االخالق امام سجاد : آینه مکارم 

خاتمی، سید روح اهلل2
 نسخه13721

 نسخه13801غدیر زیربنای اعتقادی شیعه103

 نسخه13901عباسی، محمدعلیمبانی و کاربرد رایانه104



گونه شناسی بحرانها و راهبردهای مقابله با آن105

معاونت سیاسی نمایندگی ولی 

 نسخه13811فقیه درنیروی مقاومت بسیج

 نسخه13711محسنی، مجیدفلسطین سرزمین وحی106

 نسخه13661چایچیان، حبیبام ابیها (ع)فاطمة الزهرا 107

 نسخه13851نوبخت، شمسنقشه برداری108

 نسخه13741احیایی، محمود(خلیفه داستانهای هزار و یکشب)هارون الرشید 109

 نسخه13901(سوره روم تا سوره ناس: بخش سوم )قرآن کریم 110

111

مجموعه سواالت آزمون های دانشگاه آزاد کارشناسی 

 نسخه13931گروه آموزشی مهندس روحی زادهارشد معماری

 نسخه13891افراسیابی، علی(کاردانی به کارشناسی)عناصر و جزئیات ساختمانی 112

113

کاردانی به  (ایستایی)استاتیک و مقاومت مصالح 

 نسخه13881خلیلی، مهردادکارشناسی

 نسخه13871ناصری، ناصرهندسه و ترسیمات فنی114

115
بروشور آموزش الزم به بیماران در منزل بعد از 

آنژیوگرافی و آنژیوپالستی
 نسخه1

 نسخه1بروشور راهنمای مراقبت از پاها درافراد دیابتی116

 نسخه1بروشور انفارکتوس میوکارد117

 نسخه1(پیس میکر دائم) (PPM)بروشور مراقبتهای بعد از 118

 نسخه2بروشور دیابت چیست ؟119

 نسخه1بروشور فشارخون چیست؟120

 نسخه1بروشور مسمومیت با دیگو کسین121

122
مجموعه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی

 نسخه1

 نسخه1سی دی123

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/09/30123133


