
1

لوح زرین انقالب پیام تاریخی امام خمینی درباره 

مهمترین مسائل داخلی و جهانی انقالب
 نسخه13671

 نسخه1وظایف اغنیا در اسالم2

 نسخه1مبارزه با اسراف در اسالم3

 نسخه1قرائتی، محسندرسهائی از قرآن عدل4

 نسخه1برقعی، سیدرضاخداشناسی5

 نسخه13581شریعتی، علیقاسطین، مارقین، ناکثین6

 نسخه13511شریعتی، علینامه ای به پسرم به ضمیمه ی نماز7

 نسخه13601سروش، عبدالکریمیادنامه استاد شهید مرتضی مطهری جلد یک8

شریعتی، علیدو شهید9
 نسخه1

 نسخه1شریعتی، علیزیباترین روح پرستنده10

 نسخه1فلسفی، محمدتقی2 و1. ج (ع)در مکتب اهلبیت 11

12

به  (ص)پندهای گرانمایه پیامبر اکرم : ای ابوذر  

مترجم- تجلیل تبریزی، ابوطالب ابوذرغفاری
 نسخه13611

 نسخه13531طباطبایی، سیدمحمدحسینقرآن در اسالم13

 نسخه1سید قطبآینده درقلمرو اسالم14

 نسخه1قرائتی، محسنعدالت اجتماعی15

 نسخه13511آقایانس جواد، رضا2. ج... چرا شیعه شدم ؟ ... چگونه و 16

 نسخه13901فرد، محمدبرگ هایی از انقالب17

 نسخه13591، امام اول(ع)علی بن ابیطالب (ع)درسهائی از نهج البالغه علی18

 نسخه13741مترجم- زمانی، مصطفی قصه های قرآن19

20

زندگینامه امام خمینی بر اساس اسناد ، : خمینی روح اهلل 

قادری، سیدعلی1. خاطرات و خیال ج
 نسخه13811

 نسخه1خمینی، روح اهلل(س)مناجات نامه امام خمینی 21

 جلد13654طباطبایی، سیدمحمدحسین5 و 4 و 3 و 1. اصول فلسفه و روش رئالیسم ج22

 نسخه13581شریعتی، علیامت و امامت23

24

پیام حضرت امام خمینی به حجاج بیت اهلل : فریاد برائت 

خمینی، روح اهللالحرام
 نسخه13661

 نسخه1درسوگ یادگار امام و یار رهبر25

(96آذر ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم زهره فرهمند 



26

بازشناسی شخصیت امام از زبان : امام به روایت امام 

خمینی، روح اهللخویش
 نسخه13851

 نسخه13591حجتی، سید محمدباقرآداب تعلیم و تعلم دراسالم27

 نسخه13591گرامی، محمدعلیمقدمه ای بر امامت28

 نسخه1غفاری، حسینپاسخ به پرسشهای مکتبی29

 نسخه13891قرائتی، محسندقایقی با قرآن بر اساس تفسیر نور30

 نسخه1خمینی، روح اهلل(حکومت اسالمی)والیت فقیه 31

 نسخه1صفائی حائری، علی2. تطهیر با جاری قرآن ج32

 نسخه1طباطبایی، سیدمحمدحسین1. ترجمه تفسیر المیزان ج33

 نسخه13911قمی، عباساعمال و ادعیه ماه مبارک رمضان34

 نسخه1خمینی، روح اهللکشف االسرار35

 نسخه13761دورانت، ویل(پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)لذات فلسفه  36

 نسخه1حسینی طهرانی، سید محمدحسین از قسمت معاد شناسی4. دوره علوم معارف اسالمی ج37

 نسخه13601مفتح، محمدحکمت الهی نهج البالغه38

 نسخه13561روحانی، حمیدبررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی39

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/09/303942


