
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

13721گزیدهای از دیوان شمس تبریزی 1
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13931راد، سید مسعود طریق وصل 4
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3(3تا 1جلد  )ذکر جمیل سعدی 9

13741گیر شمن، رایران از آغاز تا اسالم 10

13701فارسی - فرهنگ اصطالت انگلیسی 11

13711ثقفی، ابن هالل ترجمه الغارات 12
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13931مهاجر، داریوشقوانین و احکام .ایران20

13681رفیعی نهر آبادی5.فرهنگ علوم سیاسی ج21

(97تیر  ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم سمیرا روانخواه 
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