
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

13821ذکاوت، محمود رضابر بال مالئک، زیارت و اعمال عتبات عالیات1

13931فتحی، حسینپیام محراب،یا صاحب الزمان2

13871دعای جوشن کبیر3

13811نجوای عارفانه دعای کمیل بن زیاد4

13871طبری، محمد...پاسخ جوان شیعی به 5

10013891مکتب جبهه 6

13881تنکابنی، ضیاء الدینمجموعه احادیث و اشعار گنج نور7

9313931تقویم جیبی دانش 8

1نماز و نجوای بعد از آن 9

13821قرائتی، محسنتفسیر سوره حجرات10

13821النووی، محی الدیناربعون نووی11

13781کریمی، محمدرضادرمان با قرآن12

13861کارگر، رحیمزمزمه های استغفار13

13881بهرام پور، ابوالفضل30نسیم حیات تفسیر قرآن کریم جزء 14

1قرآن کریم15

13911(مهاجرانی)میرحیدر، دره مبانی جغرافیای سیاسی16

(97اردیبهشت ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم زهرا رضائی 



13911کاویانی، محمدرضامبانی آب و هواشناسی17

13931فرجی دیزجی، صدیقهراهنمای لغات فارسی قرآن18

13891حرعاملی،محمد بن حسنجهاد با نفس19

13941معصومی، سمیهبدانید و سالم بمانید20

138513851سالنمای مبتکرصنعت شرق  21

13901مومنی جاوید، مهرآوردیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط22

2نبوی، احمدپرسش هایی از جنس عاشورا23

1زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای عهد24

13811در روز عرفه (ع)عرفه دعای امام حسین 25

13881...دعای عرفه به همراه26

13901دانایی، علیرضا...ارتباط با خدا همراه با27

9213921تقویم جیبی کلید بهشت 28

13902رضوان طلب، محمدرضاارتباط با خدا29

9113911تقویم جیبی بینات 30

13781مقدم، سید محمد تقیمعراج المومن31

1قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان32

137413741تقویم 33



13731قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان34

13901یوسفی،اسماعیلقرآن در خانواده35

13791قمی، عباسمنتخب االدعیه نیایش با پروردگار جهان36

1قرآن کریم37

13791جانسون، اسپنسرچه کسی پنیر مرا برداشت؟38

13841اسدی گرمارودی، محمدعقیده شیعه در خطبه شقشقیه39

13821قمی، عباسمنتخب ادعیه و قرآن کریم40

13711طباطبائی، محمد حسینشیعه مجموعه مذاکرات با هانری کربن41

13801قنبری همدانی، حشمت هللا...خورشید غدیر فرازهایی از42

13761زنده دل، حسناستان آذربایجان شرقی 43

13771زنده دل، حسناستان اصفهان44

13901فائق، عبداالمیر ماه در آیینه مهر45

13841خراسانی،وحیدبه یاد آخرین خلیفه پروردگار46

13851تنکابنی، ضیاء الدینزیارت عاشورا، همراه با دعای علقمه47

13801(ع)ائمه بقیع(س)حضرت فاطمه  (ص)زیارات حضرت رسول 48

13931    1393تقویم جیبی چای احمد49

13871تنکابنی، ضیاء الدینزیارت جامعه کبیره50

13901جبارزاده، مقتداارتباط با خدا در رمضان51

13791قرآن کریم جیبی جزء سی ام52



1منتخب ادعیه و قرآن کریم53

13761قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان54

1قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان55

1انصاری، سراجدین چیست؟ و برای چیست56

13871سودکو57

1زیارت جامعه کبیره58

1نجفی یزدی، محمدازدواج در مکتب اهل بیت59

1...برنامه ارتباط با خدا دعای کمیل60

1مطهری، مرتضی(1جلد)داستان راستان 61

13801شیدفر، محمدرضاراهنمای برنامه ریزی سفر در استان مازندران62

5113911ماهنامه فرهنگی، اجتماعی آفاق مهر63

1کاتولک شرکت طرح و فن آرد بنا64

1برن، اریکجزوه بازی ها روانشناسی روابط انسانی65

1خالقی، روح الهدستور تار و سه تار کتاب اول66

3کاتالک67

1413871نشریه فرهنگی کلک دیرین شماره 68

7313911مجله آشپز باشی69

14کارت دعای جیبی70

1تعدادی فلش کارت71



30سی دی 72


