
 نسخه13861کاتوزیان، ناصر(ضمان قهری)الزامهای خارج از قرارداد:  حقوق مدنی 1

 نسخه13871جمعی از نویسندگانانقالب اسالمی  ایران2

 نسخه13841نوری، محدثدر بیداری و خواب (ع)چگونگی مالقات با امام زمان 3

 نسخه13881لطفی پور، محمدصادقپرورش مرغ تخم گذار4

 نسخه13801عزیزی، عباس(ره) داستان از نماز و عبادت حضرت امام خمینی 5420

 نسخه13911مقدس، احسانپرورش ، نگهداری و بیماری های قناری6

 نسخه13861شوستر، گابیدنیای دختران7

 جلد13823ستوده تهرانی، حسن4 و 3 و2.  حقوق تجارت ج8

 نسخه13851عراقی، سید عزت اهلل(1 )حقوق کار9

 نسخه1381محقق داماد، سید مصطفی بخش جزایی4قواعد فقه 10

 نسخه13862شمس، عبداهلل3. آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین ج11

 نسخه13851مدنی، سید جالل الدینرویه قضائی12

13

دستور زبان انگلیسی پایه برای داتنشجویان دانشگاهها و 

جاللی پور، جمال الدینمدارس عالی
 نسخه13891

شعبان پور، موسیدرآمدی بر ابزارها و شیوه های تبلیغات14
 نسخه13911

 نسخه13831کاتوزیان، ناصرمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران15

 نسخه13851پژویان، جمشید(رشته اقتصاد)کلیات علم اقتصاد  16

 نسخه13871شیروی، عبدالحسین حقوق تطبیقی17

 نسخه13831نورموسوی لنگرودی، سید جوادقصه های شیرین و نکته های آموزنده تاریخ18

 نسخه13881والیتی، علی اکبرراهنمای طالیی فرهنگ تمدن اسالمی19

20

-وصیت - درسهایی از شفعه : دوره مقدماتی حقوق مدنی 

کاتوزیان، ناصر ارث
 نسخه13881

 نسخه13861فعالی، محمدتقیآشنایی با عرفان وتصوف21

 نسخه13871شمس، عبداهللادله ی اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی22

 نسخه13851آشوری، محمد2. آیین دادرسی کیفری ج23

(96دی ماه )لیست منابع اهدایی  سرکار خانم فاطمه جان بزرگی 



صفاری، علی(تحوالت ، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)کیفرشناسی 24
 نسخه13881

25

سیری کوتاه درزندگی ام  : (ص)محبوبة المصطفی 

تهرانی، حسین(س)المومنین حضرت خدیجه کبری 
 نسخه13951

 نسخه13801تسخیری، محمدعلی(ع)وحدت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل بیت 26

27

کالهبرداری، خیانت در )جرام علیه اموال و مالکیت 

 ...(امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی
 نسخه13861میرمحمدصادقی، حسین

 نسخه13871قاسم زاده، سید مرتضیالزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد: حقوق مدنی 28

 نسخه13851محقق داماد، سید مصطفی(مسئولیت- مالکیت )قواعد فقه بخش مدنی 29

 نسخه13861کی نیا، مهدی1. مبانی جرم شناسی ج30

 نسخه13711هینلز، جانشناخت اساطیر ایران31

 نسخه13871قاسمی، محمدجوادزبان انگلیسی: آموزش و راهنمای32

33

درایة الحدیث باز پژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه 

فریقین
 نسخه13891نفیسی، شادی

 نسخه13881صلح چی، محمدعلیترجمه و راهنمای کتاب مقدمه ای بر حقوق34

35
 نسخه13881قرائتی، محسن(آیات برگزیده)تفسیر قرآن کریم 

 نسخه13901قرائتی، محسنتفسیر سوره لقمان36

 نسخه13881خمینی، روح اهلل(س)الهی امام خمینی - وصیت نامه سیاسی 37

حازم، علیالبالغةا الواضحة البیان و المعانیو البدیع للمدارس الثانویة38
 نسخه13891

 نسخه13841طارمی راد، حسن(رشته الهیات و معارف اسالمی) 2اصول فقه 39

 نسخه13851دیانی، عبدالرسولادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری40

 نسخه13861قبله ای خویی، خلیل(حقوق مدنی و جزایی)آیات االحکام 41

 نسخه13871شهیدی، مهدی ...1عقود معین  : 6حقوق مدنی 42

 نسخه13881شامبیاتی، هوشنگ3. حقوق کیفری اختصاصی ج43

 نسخه13871علیمحمدی، محمود(رشته زبان انگلیسی)زبان انگلیسی عمومی 44

 نسخه13881غالمعلی، مهدیسبک شناخت کتابهای حدیثی45

46

ویژه آزمون ) (GMAT)استعداد و آمادگی تحصیلی 

عرفانیان، امیر(کارشناسی ارشد و دکتری
 نسخه13901

 نسخه13871مدنی، سید جالل الدین عقود معین5. حقوق مدنی ج47



 نسخه13761احمدخانم ها بدانند48

 نسخه13921پسندیده، عباسرضایت زناشویی49

 جلد13802بخت آور، محمود3و 2. مجموعه مدارهای الکترونیکی برای جوانان ج50

 نسخه13831قاضی، ابوالفضلبایسته های حقوق اساسی51

 نسخه13871محمدی، ابوالحسنمبانی استنباط حقوق اسالمی یا اصول فقه52

 نسخه13861العاملی، شمس الدین محمدبن مکیمباحث حقوقی لمعة دمشقیة53

 نسخه13871کالهدوز، علیرضامعادالت دیفرانسیل54

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/10/305458


