
 نسخه13671خمینی، روح اهللترجمه تحریر الوسیله1

 نسخه13941قوام ، سید عبدالعلیروابط بین الملل نظریه ها و رویکردها2

 نسخه1مصطفی محمد، محمدالفهرس الموضوعی الیات القرآن الکریم3

 نسخه13921ت. جونز، وقسمت دوم - (2.ج)خداوندان اندیشه سیاسی 4

 نسخه13921لنکستر، لین و(3.ج)خداوندان اندیشه سیاسی 5

 نسخه13921خور، کوک پنگجهانی شدن و جنوب6

 نسخه13731میرزایی نجفعلی(ع)شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق7

 نسخه13941ازغندی، علیرضاروابط خارجی ایران8

 نسخه13941مشیرزاده، حمیراتحول در نظریه های روابط بین الملل9

 نسخه13922ازغندی، علیرضاتاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران10

 نسخه13951فوران، جانمقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران11

 نسخه13851کریستین آندرسن، هانسقصه های آندرسن12

 نسخه13861کلییری، بورلیرامونای آتش پاره13

 نسخه13901ابن طاووس، علی بن موسیترجمه و متن کامل لهوف سید بن طاووس14

(4-3.ج)شرائع االسالم 15

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن 

الحسن
 نسخه1

 نسخه13841لنگ، اندروکتری سحرآمیز16

 نسخه13711قمی، عباس(1.ج) منتهی االمال 17

 نسخه13711قمی، عباس(2.ج) منتهی االمال 18

 نسخه13921ت. جونز، وقسمت اول - (2.ج)خداوندان اندیشه سیاسی 19

 نسخه13731خمینی، روح اهللآداب نماز20

 نسخه13881جوادی آملی، عبداهللرازهای نماز21

 نسخه13871درودگر، یوسفکشکول نوجوانان و جوانان22

 نسخه13891جوادی آملی، عبداهلل(ع)حیات عارفانه امام علی 23

 نسخه13911چامسکی، نوآم روزه22جنگ 24

25

تحلیلی جریان های افراطی و تکفیری - پایش خبری

معاونت پژوهش دبیرخانه کنگره(1شماره )
 نسخه13941

26

تحلیلی جریان های افراطی و تکفیری - پایش خبری

معاونت پژوهش دبیرخانه کنگره(2شماره )
 نسخه13941

(96دی ماه )لیست منابع اهدایی  سرکار خانم فائزه سعیدخو 



 نسخه13841خواجوی، محمدآموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم27

 نسخه13901قباد، خدریحکمت بالغه28

 نسخه13731مکارم شیرازی، ناصر(26جلد )تفسیر نمونه 29

 نسخه1زین الدین عاملیمعالم الدین و مالذالمجتهدین30

 نسخه13931ساعی، احمدنظریه های امپریالیسم31

 نسخه13931برنل، پیترمسائل جهان سوم32

 نسخه13861فاخری ، مهدیراهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت33

 نسخه13761موگهی، عبدالرحیم(احکام متاهلین )احکام خانواده 34

 نسخه13921کیت- پیز، کلی سازمان های بین المللی35

(2-1.ج)شرائع االسالم 36

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن 

الحسن
 نسخه1

 نسخه13711خمینی، روح اهلل چهل حدیث37

 نسخه13871اسپینلی، جریکفتر کش38

 نسخه13851گئورگ نواک، هانسسرزمین پدری39

 نسخه13881رودا، امیلیجزیره توهم40

 نسخه13881رودا، امیلیغار وحشت41

 نسخه13641جوادی آملی، عبداهللتفسیر قرآن مجید42

 نسخه13921سریع القلم، محمودروش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل43

 نسخه13941بشریه، حسیناز بحران تا فروپاشی44

 نسخه13921فاستر، مایکل. ب(قسمت اول- جلد اول )خداوندان اندیشه سیاسی 45

 نسخه13921فاستر، مایکل. ب(قسمت دوم- جلد اول )خداوندان اندیشه سیاسی 46

 نسخه1ذهنی تهرانی، محمد جوادتفصیل الفصول فی شرح معالم االصول47

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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