
انتظار بهار و باران1
واحد تحقیقات مسجد مقدس 

جمکران
 نسخه13801

 نسخه1امنیت و سالمت در حج2

3
صد نکته عرفانی و اخالقی ازحکیم و : ازبلندای عرفان 

(س)عارف کامل حضرت امام خمینی 
 نسخه13782خمینی، روح اهلل

 نسخه13841قرائتی، محسنتفسیر سوره ی لقمان4

5
بر اساس زندگی شهید اسماعیل دقایقی: مهاجر کوچک 

 نسخه13841مطلق، محسن

6
بر اساس زندگی شهید : چه کسی ماشه را خواهد کشید 

مخدومی، رحیمغالمعلی پیچک
 نسخه13841

 نسخه13811خمینی، روح اهللعزت و ذلت :  (س)از نگاه امام خمینی 7

 نسخه2آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح8

(ص)چهل حدیث از رضای آل محمد 9
اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات 

و ارتباطات اسالمی
 نسخه13851

 نسخه13591سازمان مجاهدین انقالب اسالمیاستمرار حرکت انبیاء: والیت فقیه 10

 نسخه13831قرائتی، محسنتفسیر سوره یوسف: یوسف قرآن 11

12
آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و : قرآن درخانه 

مفاهیم قرآن کریم
 نسخه13831محمودیان، مهدی

 نسخه1سبحانی، جعفرسیستم اخالقی اسالم13

 نسخه13931شفیقی، عبدالحمیدحدیث بندگی14

 نسخه13811نظری، فرهادبرای تاریخ15

 نسخه13811خمینی، روح اهللجوانان : (س)از نگاه امام خمینی 16

 نسخه13751قاضی عسکر، سیدعلیآداب سفر حج17

 نسخه13721شوشتری، جعفر(ع)مصائب امام حسین 18

 نسخه13801بشارتی، علی محمدشورانگیزترین حوادث تاریخ: غدیر 19

 نسخه13711رضاخانی، محمودآخرین شمشیرزن ایران« فیلنامه»20

 نسخه13861افروز، غالمعلیهمسران برتر: روان شناسی خانواده 21

 نسخه13751آلن پو، ادگارداستانهای اسرار آمیز22

23
مصالح و فراورده های  : 5مقررات ملی ساختمان مبحث 

ساختمانی

دفترتدوین و ترویج مقررات ملی 

ساختمان
 نسخه13791

 نسخه13751عبیری، عباسمرزبان حوزه نور: سید محسن حکیم  24

 نسخه13781هاشمی رفسنجانی، اکبر1360کارنامه و خاطرات 25

(96دی ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمد علی رحمانی  



 نسخه13701وحیدی، محمداحکام بانوان26

27
زندگینامه امام خمینی براساس اسناد، : خمینی روح اهلل 

قادری، سید علی1. خاطرات وخیال ج
 نسخه13831

 نسخه13861بشارتی، علی محمد5. پنجاه و هفت سال اسارت ج28

 نسخه13771مهریار، امیرهوشنگپیشگیری و درمان: اعتیاد 29

 نسخه13701استادی، رضااصول دین برای همه30

 نسخه13841کازدین، آلنروان درمانی کودک31

 نسخه13801واالیی، علی اکبرآوای پرستوها32

 نسخه13821قوی بال، زهرهعشق و یک نگاه33

 نسخه13761کراچی، روح انگیزفروغ یاغی مغموم همراه با کتاب شناسی34

 نسخه13621رهگذر، رضاآنجا که خانه ام نیست35

 نسخه21. الغدیر ج36

 نسخه13721کیل، رابرتتحول حافظه در کودکان37

38
تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام : شاهد شهیدان 

بشارتی، علی محمد1. ج (ع)حسین 
 نسخه1

 نسخه13791احمدی نژادبلخی، سید حسنام سلمه ، همسفر خورشید39

 نسخه13701ارفع، سیدکاظمامام حسین سیدالشهداء (ع)سیره عملی اهلبیت 40

 نسخه13871ساالری، مهدیایستایی41

 نسخه13921فهیم نیا، فرزین2کتاب کار و تمرین انگلیسی 42

 نسخه13881نامی، حسینکاردانی به کارشناسی (2 و1)ریاضیات 43

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/09/30123133

1396/10/304345


