
 نسخه13761عدنانی، منوچهرنورهان1
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پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین 

شهیدی، سید جعفر(ع)
 نسخه13841

 نسخه13901امور کتاب و کتابخانه هادل نوشته های انقالب3

 نسخه13821مهری، محمدجوادنشانه های شگفت آور آخر الزمان4

 نسخه13831موسوی، فرزانهطالع بینی هندی5

 نسخه13771قربانعلی، مهرنوشدرنا تمامی خود6
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برگزیده اشعار ترکی و فارسی استاد سید 

تاج بخش، اسماعیلمحمدحسین شهریار
 نسخه1

 نسخه13861علوی زاده، سهیالخانوم کوچیک8

 نسخه13861دال، رولدخانواده آقای ابله9

 نسخه13901یزدانی، زینبقصه ی زندگی حافظ10

 نسخه13771محمدی اشتهاردی، محمد(ع)نگاهی بر زندگی امام هادی 11

 نسخه13911کالفر، یونتهران، کوچه ی اشباح12

 نسخه13891دال، رولدماتیلدا13
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« زندگی نامه ، نقد ، بررسی و گزیده» آیینه دار آب  

خطیبی، مهدیآثار شیون فومنی
 نسخه13791

 نسخه13801دانشور، سیمینبه کی سالم کنم ؟15

 نسخه13881ماتیسن، شارلوتپر16

 نسخه13871رومین، ترورچه کنیم ؟! دچار استرس می شویم 17

 نسخه1سوره روم تا سوره ناس: قرآن کریم بخش سوم 18

 نسخه13931حدادی اصل، علیاز تهی سرشار19

 نسخه13911دریانی، مهدیترکیب بندی و شیت بندی در هنر معماری20

 نسخه13771آذرنیا، مهنازپنجره ای به دیروز21

 نسخه13921طالبیان، نیمامجتمع مسکونی22

(96بهمن ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم زهرا سلیمانی  



 نسخه1سوره یونس تا سوره عنکبوت: قرآن کریم بخش دوم 23

 نسخه13791مترجم- الهی قمشه ای، مهدی جزء سی ام قرآن عم جزء با ترجمه فارسی وانگلیسی24

 نسخه13791گلشن کردستانی، محمودمجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر 25

 نسخه1ساوجی، مریمگل یخ26
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عاشقانه هایی )چیزی به خواب زمین نمانده است 

یورد شاهیان، اسماعیل(برای آدمی و زمین
 نسخه13821

 نسخه13811انصاری، عزیز علیاثبات بودن اعالمیه نمی خواهد28

 نسخه1موسوی گرمارودی، علیسرود رگبار29

 نسخه13781جمالی، محمدخلیلمجموعه شعر: گزیده ادبیات معاصر 30

 نسخه13761لی کرافت، هلننخستین بناهای اسالمی31

 نسخه13881عالی، حسینتعمیر و نگهداری ساختمان32

 نسخه13891طباطبائی، امیرمحمدروسازی راه و فرودگاه33

 نسخه1گنجینه معماری ایرانیان34

 نسخه13881لین، مایک(منبع رنگی)تکنیکهای راندو در معماری 35

 نسخه13901زارعی، محمد ابرهیمآشنایی با معماری جهان36

 نسخه13931جمعی از نویسندگانتفسیر موضوعی قرآن کریم37

 نسخه13931جان احمدی، فاطمهتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی38

 نسخه13891حسن زاده، فرهادکنار دریاچه نیمکت هفتم39

 نسخه13911گلشیری، سیامکشبح مرگ40

 نسخه13891گلشیری، سیامکمالقات با خون آشام41

 نسخه13881دیری، تریآتش دزد42

 نسخه13881دیری، تریپرواز آتش دزد43

 نسخه13891دال، رولددنی قهرمان جهان44

 نسخه13881کوئیلو، پائولوکیمیاگر45

 نسخه13881رومین، ترور!مریم از این همه مشق 46



 نسخه13801دانشور، سیمینجزیره سرگردانی47

دیکنز، چارلزآرزوهای بزرگ48
 نسخه13901
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کرامات العباسیه معجزات حضرت ابالفضل العباس 

میرخلف زاده، علیبعد از شهادت (غ)
 نسخه13771
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داستانهای عارفانه در آثار عالمه حسن زاده آملی 

عزیزی، عباس داستان276شامل 
 نسخه13831
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معماری ،عمران ، مکانیک ، )تمرینات کاربردی اتوکد 

دادگر، فریبا(طراحی صنعتی ، نقشه کشی
 نسخه13881

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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