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13871ضمیری، محمدرضارجعت یا بازگشت به جهان1

13731شکسپیر، ویلیاممکبث2

13741جی. رید، تی گوته3

13821منصوری الریجانی، اسماعیلچهل جلوه از والیت در عاشورا4

13791صدر، محمدباقرفلسفه ما یا بررسیهای بنیادی درباره ی مکتبهای مختلف فلسفی ، بویژه مکتب فلسفی اسالم و ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیسم5

13741مترجم- شاملو، احمد (گزینه ئی از اشعار شاعران بزرگ جهان )همچون کوچه ئی بی انتها6

13851غیاثی کرمانی، سید محمدرضا...آسان ترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس 7

13881قطبی، هادی...آداب و آفات تربیت کودک ونوجوان 8

13751غیاثی کرمانی، سید محمدرضااگزیستالنسیالیزم فلسفه عصیان و شورش9

13871هولدن، لیدقیقه تا آرامش و سالمتی (7)10

13741چایچی، رضا«مجموعه شعر»روزی به خواب می رویم 11

1مترجم- رجب زاده، هاشم چنین گفت بودا12

13721احدی، احمدرضا(متن کامل)حرمان هور 13

1سلیمانی، فرامرزهرمان هسه و دگردیسی شاعر14

13841زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان15

13861رحیمی، مهدیرقص بر پل چینود16

13731شیدایی، شهرامآتشی بر آتشی دیگر17

(97مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای امیرمحمد یزدان پناه   



13721شاملو، احمدگزینه اشعار18

13741چخوف، آنتوان پاولوویچنمایشنامه های چخوف 19

13761دورانت، ویلتاریخ فلسفه 20

13842کلمان، کلودنقاش و قوهای وحشی21

13681عزیزی، احمدروستای فطرت22

13691دکارت، رنهتامالت در فلسفه اولی23

13731مصدق، حمیدگزینه اشعار حمید مصدق24

13761بالکهام، هرولد جانشش متفکر اگزیستانسیالیست25

13721شاملو، احمد!درخت و خنجر و خاطره : آیدا 26

13721شاملو، احمدلحظه ها و همیشه27

13691کیانیان، داوود(یک توسل برای آمرزش گناه)صد بار اگر توبه شکستی بازآ 28

13761جهانبگلو، رامینمدرن ها 29

13841جوانبخت، ترانهشهر شعر تبعیدی ندارد30

13751شپرد، آنمبانی فلسفه هنر31

13711شهابی، محمودزنده عشق 32

13771شیروانی، علیشرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة  و نهایة الحکمة33

13691رسولی، محمدمهدیکوی آفاق کجاست ؟34

13771فطورچی، پیروزمسئله آغاز از دیدگاه کیهان شناسی نوین و حکمت متعالیه35

13831جانسون، اسپنسرچه کسی پنیر مرا برداشت ؟36

13851مخبر، سیماریحانه بهشتی یا فرزند صالح37

13891ذوالقدر، احمداندرزهای لقمان حکیم به فرزندش ! پسرم 38

13631بهشتی، محمدحسین1اقتصاد اسالمی 39

1فیض االسالم...خالصه بیست و پنج مجلد کتاب بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمه االطهار : بنادر البحار 40



13621شریف، میرمحمد1. تاریخ فلسفه در اسالم ج41

1حشمت الواعظین طبابائی، سید محمدتقیدعوات صالحان در آیات قرآن42

13771حسن زاده آملی، حسندیوان آیت اهلل حسن حسن زاده آملی43

13641مرادیان، سیامکاصول علم و تکنولوژی رنگ 44

13731رافعی، علیمجموعه ای از مصاحبه های انجام شده با استاد عالمه آیت اهلل محمدتقی جعفری: تکاپوی اندیشه ها 45

13871غفاری ساروی، حسین(ع)خبرهای غیبی از زبان چهارده معصوم 46

13921آملی، سید حیدربن علیجلوه دلدار ترجمه جامع االسرار و منبع االنوار47

13871حسن زاده آملی، حسن1. دروس شرح فصوص الحکم قیصری ج48

13851صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیمترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه49

13635خمینی، روح اهلل4 و 3و (دو نسخه  ) 2 و 1. رساله نوین ج50

13911ضیاء آبادی، سید محمدتفسیر سوره ی ابراهیم51

13751مختاری، رضاسیمای فرزانگان 52

13791حسن زاده آملی، حسنشرح فص حکمة عصمتیة فی کلمة فاطمیة53

13711شریعتی، علی(ع)علی 54

13751گنجی، اکبر1. سنت ، مدرنیته ، پست مدرن ج55

13781هارتناک، یوستوسنظریه معرفت در فلسفه کانت56

13801شریعت رضوی، پورانطرحی از یک زندگی 57

13731احمدی، احمدرضاویرانه های دل را به باد می سپارم58

13851سعدی، مصلح بن عبداهللغزلیات سعدی59

13892جهانگیری، محسنبرگزیده متون فلسفه60

13751کاتبی قزوینی، علی بن عمرحکمة العین 61

13801ابراهیمی دینانی، غالمحسینمختارات من نصوص الفلسفة االسالمیة62

13761زمردیان، احمد(شرح افتتاح- « عج»بیانات ولی عصر )بیان حقیقت 63

13871اخطب خوارزم، موفق بن احمد(«ع»ترجمه کتاب مناقب امیرالمومنین )کفی از یمی 64



13841آزمندیان، علیرضا زندگی در مسیرکمال2تکنولوژی فکر 65

13821آزمندیان، علیرضاچگونه راه سعادت را یافتم ؟: تکنولوژی فکر 66

13651حاجی شریفی، محسن(روشهای آزمایشگاهی)ساخت و شناسائی رنگهای نساجی 67

13921ابراهیمیان آملی، سید یوسف(شرح مراتب ذکر و دعا)ارتباط آسمانی 68

13861عرفان منش، جلیلا زمدینه تا مرو (ع)جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا 69

13921ابراهیمیان آملی، سید یوسف(شرح مراتب طهارت)اساس السعادة 70

13781مطهری، مرتضینقدی بر مارکسیسم 71

13921حسن زاده آملی، حسنشرح رساله انسان در عرف عرفان: ارمغان آسمان 72

13921فیض کاشانی، محسنترجمه کامل رساله الحقائق عالمه فیض کاشانی: سلوک فیض 73

13921ابراهیمیان آملی، سید یوسف(شرح مراتب توحید)نشانی از خرابات 74

13711مطهری، مرتضیانسان کامل 75

13631مطهری، مرتضی3. داستانهای استاد ج 76

13601حسینی شیرازی، صادقموعود قرآن77

13721شاملو، احمددشنه دردیس78

13791انصاری، محمدباقرگزارش مراسم سه روزه در غدیرخم متن عربی  و ترجمه فارسی خطابه غدیر: خطابه غدیر79

13941محسنی، حکمت اهللجامعه مفرح و شاداب80

13711محمدی اشتهاردی، محمدعالم برزخ در چند قدمی ما81

13661مجلسی، محمدباقرکتاب توحید مفضل 82

13831روحانی، مصطفی«در عقاید امامیه»بدا از منظر عقل و وحی 83

13771مک کواری، جانفلسفه ی وجودی84

13721شریعتی، علیانسان بی خود85

13841جوانبخت، ترانهمن از درخت زمان هفت میوه چیده ام86

13841مدرسی، سید محمدتقی(ع)زندگانی ثامن االئمه حضرت علی بن موسی الرضا 87

1کاشانیها، زهراصهبای عرفان88

13861آرام، احمدمرده ای که حالش خوب است 89



13911عسکری، فاطمه(ع)برگی از فضایل و کرامات اهل بیت 90

13831نعمة اهلل ولی، نعمة اهلل بن عبداهللقصیده پیشگویی حضرت سیدنورالدین شاه نعمت اهلل ولی همراه با رساله مهدیه بر اساس نسخه خطی ماهان91

13811دوالبی، محمداسماعیل1. طوبای محبت ج92

13891نوری لطیف، زهرابا تو می گویم خدا93

13891(ع)گروه تحقیق و تالیف خادم الرضا امید منتظران94

13871مدرسی، سید محمدتقی(ع)زندگانی کریم اهل بیت حضرت حسن بن علی 95

13861طلوع، معصومهشرح صدر 96

13751حسن زاده آملی، حسنالهی نامه 97

13791ملیحی، سید محمداز زبان خلفا (ع)فضائل علی 98

1شمس الدین، محمدمهدیاز دیدگاه جدید (ع)ارزیابی انقالب حسین 99

13671کمونه حسینی، سید عبدالرزاق2. مجموعه مقاالت الزهرا ج100

13911ضیاء آبادی، سید محمدشرحی از دعای سی و یکم صحیفه سجادیه: توبه 101

13801ایدی، بتی جین... در آغوش نور 102

13841جوانبخت، ترانهسراب103

1دوانی، علیسرگذشت جمعی از زنان خوب وبد که در قرآن مجید آمده است: زن در قرآن 104

13861باترا، پرومودراه های ساده برای شغل شریف فروشندگی 105

13771یزدان پناه، علیرضاآب و آینه106

13801هیدگر، مارتین«درآمد»وجود و زمان 107

13741مستعان، مهتابکی یر که گور متفکر عارف پیشه108

13891حسن زاده، محمدجعفرآموزش وبالگ نویسی 109

13741هسه، هرماندمیان110

13791کارتراسکات، شریده قانون انسان بودن در بازی زندگی ، همیشه برنده شوید111

13731هسه، هرمانسیذارتا112

13841حورایی، سیدمجتبی دقیقه10صمیمیت ، نفوذ و تاثیرگذاری در 113

13581شریعتی، علیطرح اقتصاد قسط توحیدی114

13751شوپنهاور، آرتورهنر و زیبایی شناسی شاهکار فلسفی115



13711شریعتی، علیفرهنگ لغات116

13751شکسپیر، ویلیام(رومیو و جولیت)رومئو وژولیت 117

13861پنتلی، الیزابتراهنمای کامل تربیت کودک118

13621حائری شیرازیاخالق در اسالم119

13731شریعتی، علیهنر120

13751گاردر، یوستاینداستانی درباره تاریخ فلسفه: دنیای سوفی121

13721سیاهپوش، حمید(یادنامه سهراب سپهری)باغ تنهایی 122

13771غفاری، حسنکاملترین و جدیدترین تلخیص البدایة بصورت پرسش و پاسخ123

13781شریعتی، علیتشیع علوی و تشیع صفوی124

13641شاملو، احمدقطعنامه 125

13701ابراهیمی، محمدحسین(مزارعه و مساقات)نظام سهم بری در اسالم 126

13901غفوری، یداهلل... مهندس یداهلل غفوری 4خاطرات شفاهی : بین آدم و فرشته  127

13851هیات تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموسناگفته هایی از سیر توحیدی کامل عظیم حضرت آیت اهلل سید علی قاضی طباطبایی: عطش 128

13841جوانبخت، ترانهچهارراهی که ب هراه پنجم می رسید129

13791مطهری، مرتضی(ع)جاذبه و دافعه علی 130

13811عسگری، شهربانوتفسیر سوره نور: همسفر نور 131

13611آداب تجارت و احکام معامله در اسالم132

13831عابد نهاوندی، علیخاطرات مرحوم حاج مرشد چلویی طاب ثراه: بهترین کاسب قرن 133

13841آرام، امیدروایت عشق و عطش درکربال: بوی باغ گل سرخ 134

13721راشد، حسینعلی...شرح حال آخوند مال عباس تربتی : فضیلت های فراموش شده 135

13771رفیعی، سیدجعفرو سید بن طاووس (ع)امام زمان 136

13891اسماعیلی، محسنهمت و اراده 137

13891عالئی، رویاکتاب چند منظوره و چند کاربردی زبان تخصصی شیمی: مولتی بوک 138

13861یوسف زاده، عباداهللاصول صنعتی تولید و تکمیل چرم139

13901واعظی، جلیل(رشته های شیمی ، زمین شناسی وفیزیک) 1ریاضیات عمومی 140

13711قرنی، حسینموازنه بین ادیان چهارگانه زرتشت ، یهود، مسیح ، اسالم141



1دعاگو، محسنتحلیلی پیرامون مالکیت142

13892طباطبائی، سیدمحمدحسین1. ترجمه و شرح بدایة الحکمة ج143

13811محمدی، حمیدزبان قرآن صرف متوسطه144

13861عالمه حلی، حسن بن یوسفشرح بخش منطق تجرید خواجه نصیرالدین طوسی: الجوهر النضید 145

13711نوری، میناآموزش عملی سیلک اسکرین 146

13771مطهری، مرتضیشرح منظومه147

13841جوانبخت، ترانههرم148

13581رهجو، حسینسیاسی  اسالمی- واژه نامه اجتماعی 149

13801سیدزاده، سیدخلیلبا یاد یار تا لحظه دیدار150

13831مترجم- الهی قمشه ای، مهدی سوره مبارکه انعام 151

13721خمینی، روح اهللغزل های عارفانه حضرت امام خمینی: سبوی عشق 152

13921فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضیترجمه رساله قرة العیون فی اعز الفنون در عرفان و حکمت: سرا پرده اسرار 153

13671عمید زنجانی، عباسعلیتحقیق و بررسی در تاریخ تصوف154

13331فاضل تونی، محمدحسینالهیات155

1سروش، عبدالکریمنهاد نا آرام جهان 156

13761طاهری، سیدصدرالدینعلیت از دیدگاه اشاعر و هیوم157

13681بی آزارشیرازی، عبدالکریم1.مقاالت سمینار بین المللی اقتصاد اسالمی دانشگا ه الزهراء پیرامون نظام اقتصاد اسالمی ج158

13871کشفی، عبدالرسول آموزش صرف1دستور کاربردی زبان عربی 159

13871جمعی از نویسندگانتفسیر موضوعی قرآن کریم 160

1مسترحمی جرقویه ای اصفهانی، سید هدایت اهللنماز معراج مومن یا اصول و فروع دین مقدس اسالم161

13721سبحانی، جعفر1. فروغ ابدیت ج162

13781نجفی یزدی، سید محمد(ع)پیشگوئیهای امیرالمومنین علی بن ابی طالب 163

13881یوسفی، محمددر مسجد مقدس جمکران (ع)مالقات با امام زمان 164

13791مجتهدی، کریم(مجموعه مقاالت)فلسفه در قرون وسطی 165

13871کلینی، محمدبن یعقوببرگزیده ای از اصول کافی166

1ام الحسنین(ص)الزهراء عبق الرسالة و عبیر محمد 167



13502صدر، سید محمدباقر2 و 1. اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره مکتب اقتصادی اسالم ج168

13671امامی، محمدجعفر1. طرحی نو درتدریس عقاید اسالمی سطح عالی ج169

13791جوادی آملی، عبداهللحکمت عبادات170

13901طبسی، نجم الدینالوهابیه دعاوی وردود: وهابیت در ترازوی نقد ترجمه 171

13861شیروانی، علیبرنامه سلوک در نامه های سالکان172

13731خمینی، روح اهلل(آداب نماز)آداب الصلوة 173

1مقدادی اصفهانی، علی1. نشان از بی نشانها ج174

13851حسینی سیستانی، علیتوضیح المسائل 175

13661عمید زنجانی، عباسعلی 1. فقه سیاسی ج176

13681مازندرانی، محمدعلی2 و1. تکنولوژی رنگ و زرین ج177

13771یثربی، سید یحییتحقیقی در سیرتکاملی و اصول و مسائل تصوف: عرفان نظری178

13841دیلمی، احمداخالق اسالمی 179

13721خمینی، روح اهللسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفین180

13711قاضی، نعمت اهللبسوی سیمرغ 181

13845ایازی، سید محمدعلی5 - 1. تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی ج182

13741آژند، یعقوبتاریخچه زیبائی شناسی و نقد هنر183

13771شریعتی، علی1. گفتگوهای تنهایی ج184

13781بشیریه، حسین اندیشه های مارکسیستی1. تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ج185

13761پناهی، حسینمن و نازی 186

13741نقیب زاده، میرعبدالحسینبیداری از خواب دگماتیسم بر زمینه سیر فلسفه دوران نو: فلسفه کانت 187

13831سیف اللهی، محمدحسن(«ع»آزاد شده امام حسین )رسول ترک 188

13881درودگر، یوسفو شرح حال چهار نایب خاص آن حضرت به انضمام چهل حدیث از آن بزرگوار (عج)زندگانی امام مهدی 189

13751بالغی، صدرپیامبر رحمت 190

13811حسن زاده آملی، حسنطب و طبیب و تشریح191

13841حاج مرشد، احمدچکامه های حاج مرشد چلوئی ساعی حکیم: دیوان سوخته 192
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